اإللتزام ببقاء األطفال على قيد الحياة:

تجديد الوعد

تقرير مرحلي 2013
موجز تنفيذي

تلتزم اليونيسف بإنتاج تقارير مرحلية سنوية عن بقاء األطفال على قيد احلياة دعماً للحركة العاملية اإللتزام ببقاء األطفال على قيد احلياة :جتديد الوعد .والغرض من هذه
التقارير هو تتبع التقدم احملرز وتعزيز املساءلة حول اإللتزامات العاملية اليت مت قطعها لصاحل األطفال.
التقرير املرحلي لعام  3102هو التقرير الثاين يف السلسلة .وهو يغطي:
•
•
•
•
•

إجتاهات ومستويات معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة خالل العقدين املاضيني.
حتليل التقدم احملرز حنو إحراز اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم .4
األسباب والتدخالت للحد من وفيات األطفال.
إبراز املبادرات الوطنية والعاملية اليت تقوم هبا احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص لتسريع وترية التقدم يف بقاء الطفل.
جداول إحصائية لوفيات األطفال وأسباب وفيات األطفال دون سن اخلامسة حبسب البلد وتصنيف اليونيسف اإلقليمي.

مت إصدار هذا التقرير املرحلي لعام  2013بالتزامن مع تقديرات وفيات األطفال اليت أصدرها الفريق العامل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بتقدير الوفيات.

الرسائل األساسية

•

كانت عليه يف أي وقت آخر خالل العقدين املاضيني .فقد تسارع املعدل السنوي العاملي

على الرغم من التقدم السريع المحرز في خفض وفيات األطفال منذ عام  ،0991فإن العالم لم

للحد بشكل مطرد منذ  ،0991-0991عندما توقف عند  0.3يف املائة ،بأكثر من ثالثة

ينجح حتى اآلن في تجديد الوعد المتعلق ببقاء مواطنيه األكثر ضعفاً على قيد الحياة.
•

أضعاف إىل  2.9يف املائة يف  .3103-3111وقد شهدت األقاليم األفريقية جنوب
الصحراء الكربى  -وخاصة شرق وجنوب أفريقيا ولكن أيضا غرب ووسط أفريقيا  -تسارعاً

لقد كان التقدم العاملي احملرز يف احلد من وفيات األطفال منذ عام  0991كبرياً .فقد اخنفض

مستمراً يف احلد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة ،وخاصة منذ عام  .3111وجنحت

املعدل العاملي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل النصف تقريباً ،من  91حالة وفاة لكل

مجيع األقاليم باستثناء غرب ووسط أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ككل يف خفض

 0111والدة حية يف عام  0991إىل  44حالة وفاة لكل  0111والدة حية يف عام .3103

معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار النصف على األقل منذ عام  .0991انظر

وإخنفض العدد السنوي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة من  03.1مليون إىل  1.1مليون

شكل  4يف الصفحة التالية.

خالل نفس الفرتة.
•

بعبارة أخرى ،إخنفضت وفيات األطفال حبوايل  000111حالة وفاة يومياً يف عام  3103عما
كانت عليه يف عام  - 0991وذلك بفضل توافر عالجات فعالة بأسعار معقولة وتقدمي
التدخالت احلامسة بطرق مبتكرة للفقراء واملستبعدين ،واإللتزام السياسي املستمر .وقد ساعدت
هذه التدخالت وغريها من التدخالت احليوية لبقاء الطفل يف إنقاذ أرواح ما يقدر بنحو 91
مليون شخص خالل  33سنة املاضية.

من املشجع ،أن وترية احلد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف العامل حاليا أسرع مما

•

على الرغم من هذه املكاسب ،فال يزال بقاء الطفل يثري خماوف عاجلة .ففي عام ،3103
مات ما يقرب من  1.1مليون طفل قبل بلوغهم سن اخلامسة ،مبعدل حوايل  040111يف
اليوم الواحد .وخيتلف خطر الوفاة دون سن اخلامسة بشكل كبري حبسب مكان والدة الطفل.

غالبية وفيات األطفال دون سن الخامسة ،البالغ عددها  6.6مليون حالة في عام ،0100
تنجم عن أسباب يمكن الوقاية منها ،مثل االلتهاب الرئوي واإلسهال والمالريا ،وقد وقع حوالي
 44في المائة من وفيات األطفال دون سن الخامسة خالل فترة ما بعد الوالدة مباشرة.
•

على الرغم من إحراز تقدم قوي يف مكافحة أمراض الطفولة ،فإن االلتهاب الرئوي واإلسهال ال
يزاالن السببني الرئيسيني للوفاة بني األطفال دون سن اخلامسة ،ويتسببان يف مقتل ما يقرب من
 1111طفل دون سن اخلامسة يومياً .وتوزيع هذه األمراض مركز إىل حد كبري ،حيث حتدث
ثالثة أرباع الوفيات النامجة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال عاملياً يف  01بلداً فقط.

•

ال تزال املالريا سبباً هاماً من أسباب وفيات األطفال ،وتتسبب يف مقتل  0311طفل دون

سن اخلامسة يومياً .وال تزال ترتكز بشدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،حيث أهنا مسؤولة عن
 04يف املائة من وفيات األطفال ،على الرغم من حتقيق مكاسب كبرية يف التدخالت املنقذة لألرواح
يف السنوات األخرية.

ففي لوكسمبورغ ،معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة هو  3فقط لكل  0111والدة
حية؛ ويف سرياليون ،املعدل هو  043لكل  0111والدة حية.
•

•

وعلى الرغم من تراجع املعدالت عاملياً ،فإن وفيات األطفال حديثي الوالدة عاملياً تنمو كحصة

من وفيات األطفال دون سن اخلامسة وسط إحراز تقدم أسرع يف احلد من الوفيات يف فرتة ما بعد

ومنذ عام  ،0991تويف  301مليون طفل قبل بلوغهم سن اخلامسة – وهذا أكثر من إمجايل

الوالدة .ومعظم وفيات األطفال حديثي الوالدة ميكن جتنبها .انظر الشكل .32

عدد السكان احلايل يف الربازيل ،خامس أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان.

تسريع وتيرة التقدم في بقاء الطفل بشكل عاجل يتطلب قدراً أكبر من اإلهتمام للقضاء على
وفيات األطفال التي يمكن تجنبها في إقليمي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا،

بدون إحراز تقدم أسرع في الحد من األمراض التي يمكن الوقاية منها ،فإن العالم لن يحرز

واللذين يشكالن معاً  4من كل  3وفيات بين األطفال دون سن الخامسة عالمياً.

الهدف اإلنمائي لأللفية رقم  4المعني ببقاء الطفل حتى عام  – 0102أي بعد  01عاماً من
الموعد النهائي  -وسوف يموت  13مليون طفل بين عامي  0103و 0102وهم الذين من

•

الممكن إنقاذ أرواحهم إذا تم إحراز الهدف في الوقت المحدد.
•

لتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم  - 4الذي يسعى إىل خفض معدل وفيات األطفال دون
سن اخلامسة مبقدار الثلثني عاملياً بني عامي  0991و – 3101ينبغي تسريع وترية احلد بأربعة
أضعاف بني عامي  3102و .3101وحىت إذا جنح العامل يف حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم
 4يف الوقت احملدد ،فسيظل هناك  01مليون طفل دون سن اخلامسة ميوتون بني عامي 3102
و ،3101معظمهم من أسباب ميكن الوقاية منها .ولتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 4
حبلول عام  ،3101جيب إنقاذ أرواح  2.1مليون طفل إضايف بني  3102و 3101أكثر من
معدل االجتاه احلايل.

•

باملعدل احلايل خلفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة ،لن حيرز العامل اهلدف اإلمنائي
لأللفية رقم  4سوى حبلول عام  – 3134أي بعد  02عاماً من املوعد النهائي  -وسوف
ميوت أكثر من  21مليون طفل بني عامي  3101و 3134وهم الذين ميكن إنقاذ أرواحهم
إذا ما مت حتقيق اهلدف يف الوقت احملدد يف عام  3101واستمر هذا االجتاه .هناك منطقتان
فقط  -شرق آسيا واحمليط اهلادي ،وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -على املسار الصحيح
حالياً لتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم  4حبلول املوعد النهائي يف عام .3101
2

حققت منطقة جنوب آسيا تقدماً قوياً يف احلد من وفيات األطفال اليت ميكن جتنبها ،فقد

إخنفض عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة بأكثر من النصف منذ عام  .0991ولكن ما زال
هناك واحد تقريباً يف كل ثالث وفيات لألطفال دون سن اخلامسة حيدث يف هذه املنطقة ،ومل تشهد
املنطقة تسارعاً كبرياً يف معدل اإلخنفاض.
•

تواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حتدياً فريداً وعاجالً لتسريع وترية التقدم.
فبحلول منتصف القرن ،سيكون يف اإلقليم أكرب عدد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة،
وهو ما ميثل  20يف املائة من اإلمجايل العاملي وما يقرب من  41يف املائة من مجيع الوالدات
احلية .وهذه هي املنطقة األقل تقدماً يف احلد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة حىت
اآلن .انظر الشكل .01

تتطلب منطقة غرب ووسط أفريقيا على وجه الخصوص تركيزاً خاصاً على بقاء الطفل ،حيث
أنها ال تزال متخلفة عن المناطق اإلقليمية األخرى ،بما في ذلك شرق وجنوب أفريقيا ،ولم
الخبر السار هو أنه من الممكن إحراز تقدم أسرع بكثير .التجارب على مستوى البلد توضح أنه

تشهد هذه المنطقة أي انخفاض تقريباً في العدد السنوي لوفيات األطفال منذ عام .0991
•

من الممكن إحراز إنخفاضات حادة في وفيات األطفال التي يمكن تجنبها على جميع مستويات

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،هناك بداية لوجود تباين يف إجتاهات بقاء الطفل بني

الدخل القومي وفي جميع المناطق اإلقليمية.

شرق وجنوب أفريقيا ،وغرب ووسط أفريقيا .وهذا له تأثريات هامة بالنسبة لإلسرتاتيجيات

•

واألولويات واملوارد والقيادة يف اجلهود العاملية للقضاء على وفيات األطفال اليت ميكن جتنبها.
•

وقد جنحت سبع بلدان هبا معدالت وفيات عالية (بنغالديش وإثيوبيا وليبرييا ومالوي ونيبال

متكنت منطقة شرق وجنوب أفريقيا من احلد من معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

وتيمور الشرقية ومجهورية تنزانيا املتحدة) بالفعل يف خفض معدالت وفيات األطفال دون سن

بنسبة  12يف املائة منذ عام  - 0991وخالل السنوات السبع املاضية كانت من بني أفضل

اخلامسة مبقدار الثلثني أو أكثر منذ عام  ،0991وستة من هذه البلدان هي بلدان منخفضة

املناطق اإلقليمية أداء يف العامل ،باحلد من وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل سنوي

الدخل ،مما يثبت أن الدخل القومي املنخفض ليس عائقاً أمام حتقيق مكاسب أسرع وأعمق يف

قدره  1.2يف املائة يف الفرتة بني عامي  3111و .3103ولكنه ال يزال هبا معدالت عالية

•

جمال بقاء الطفل .وقد متكن  04بلداً مع معدالت وفيات عالية من خفض معدالت وفيات

من الوفيات ،حيث ميوت  0من كل  02طفالً قبل بلوغ سن اخلامسة.

األطفال دون سن اخلامسة مبقدار النصف على األقل خالل الفرتة نفسها .انظر الشكل  1يف

ويف املقابل ،شهدت منطقة غرب ووسط أفريقيا اخنفاضاً بنسبة  29يف املائة فقط يف معدل

الصفحة التالية.

وفيات األطفال دون سن اخلامسة منذ عام  ،0991وهي أدىن نسبة بني مجيع املناطق

•

اإلقليمية .وعالوة على ذلك ،املعدل السنوي لإلخنفاض ،على الرغم من أنه يتسارع ،إال أنه

جنحت العديد من البلدان متوسطة الدخل يف حتقيق تقدم هائل يف خفض وفيات األطفال دون

سن اخلامسة ،وشهدت معظم البلدان ذات الدخل املرتفع أيضا إخنفاضات حادة منذ عام – 0991

ال يزال األبطأ يف العامل .ويوجد يف هذه املنطقة أعلى معدل للوفيات ،حيث ميوت واحد

مما يثبت أنه حىت يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،من املمكن إحراز إخنفاض سريع يف معدل وفيات

تقريباً من كل مثانية أطفال دون سن اخلامسة .
•

حققت بعض أفقر بلدان العامل من حيث الدخل القومي أقوى املكاسب يف جمال بقاء الطفل.

األطفال.

كما أن منطقة غرب ووسط أفريقيا هي املنطقة اإلقليمية الوحيدة الذي مل تنجح يف احلد من

•

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقدار النصف منذ عام  ،0991وهي املنطقة

ويشري حتليل جديد إىل أن التفاوتات يف معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بني أغىن

وأفقر األسر قد إخنفض يف معظم مناطق العامل .وإخنفضت معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة

اإلقليمية الوحيدة اليت مل تشهد تقريباً أي اخنفاض يف العدد املطلق لوفيات األطفال على

بني أفقر األسر يف مجيع األقاليم.

مدى  33سنة املاضية .ويبلغ عبء وفيات األطفال حىت اآلن حوايل  3مليون سنوياً ،وهو

•

نفس العدد تقريباً مقارنة مع مستوى عام .0991

وتظهر هذه األمثلة أنه من املمكن احلد من وفيات األطفال اليت ميكن الوقاية منها بشكل حاد،

حىت من معدالت عالية يف البداية وبني أفقر األسر ،عندما يتم إستخدام اجلهود املتضافرة
واإلسرتاتيجيات السليمة واملوارد الكافية واإلرادة السياسية بشكل مستمر لدعم صحة األم والطفل.

3

إىل تسريع وترية احلد من وفيات األمهات واملواليد واألطفال اليت ميكن جتنبها.
•

ومنذ إنطالقها قبل أكثر من عام واحد بقليل ،جنحت حركة جتديد الوعد يف دفع عدة تطورات

هامة .وقد قامت  001حكومة حالياً بالتوقيع على تعهد اإللتزام ببقاء األطفال على قيد احلياة:
جتديد الوعد  -وقامت اآلالف من منظمات اجملتمع املدين واجلماعات واألفراد حبشد اإلجراءات
واملوارد لدعم حتقيق هذا اهلدف.
•

تقوم جمموعة متنوعة من احلكومات ،من بنغالديش إىل زامبيا ومن اهلند إىل ليبرييا ومن إثيوبيا إىل
مجهورية الكونغو الدميقراطية ،بوضع أهداف جديدة وجريئة لبقاء األمهات واملواليد واألطفال.
ويف كل شهر ،هناك حكومات أكثر تتبعها.

•

يف مجيع أحناء العامل ،يتجه اجملتمع املدين على حنو متزايد إىل مساءلة احلكومات عن وعودها،
وذلك بدعم من تكنولوجيات االتصال اجلديدة وأدوات مثل استخدام الرسائل النصية القصرية و
U-reportيف أوغندا.

•

تدرك حركة جتديد الوعد بأن القيادة وااللتزام واملساءلة هي أمور حيوية إذا أردنا أن نضع حداً
لوفيات األطفال اليت ميكن الوقاية منها .وبينما يتزايد إدراك أن بقاء الطفل هو مسؤولية مشرتكة،
فإن اجلميع يقع على عاتقه دور ليلعبه.

تجديد الوعد هي حركة تستند إلى المسؤولية المشتركة من أجل بقاء الطفل ،وهي تقوم بحشد
وجمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألفراد من أجل القضاء على وفيات
األطفال التي يمكن الوقاية منها في غضون جيل واحد.
•

جتديد الوعد هي حركة عاملية تسعى لتعزيز إسرتاتيجية كل امرأة وكل طفل اليت أطلقها األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون لتحسني صحة النساء واألطفال  -من خالل العمل والدعوة

مقتبس من:
صندوق األمم املتحدة للطفولة ،االلتزام ببقاء األطفال على قيد احلياة :جتديد الوعد ،تقرير مرحلي لعام  ،3102اليونيسف ،نيويورك.3102 ،
مجيع احلقوق حمفوظة ©صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،سبتمرب/أيلول 3102
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال ب:
>UNICEF, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017. <www.unicef.org

تتاح مزيد من التفاصيل حول جتديد الوعد على املوقع اإللكرتوين www.apromiserenewed.org
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