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)اليوني�سف( للطفولة  املتحدة  الأمم  © منظمة 
فرباير )�شباط( 2012

يجب احل�شول على اإذن لإعادة اإنتاج اأي جزء من هذا التقرير. ومينح 
اجلهات  اأم��ا  الربحية.  غري  اأو  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإل��ى  جمانا  الإذن 

الأخرى ف�شوف يطلب منهم دفع ر�شوم رمزية. يرجى الت�شال مع:
Division of Communication, UNICEF
3 United Nations Plaza, New York, NY 10017,USA
Tel: +1 (212) 326 - 7434
Email: nyhqdoc.permit@unicef.org

املوقع  على  كلها  متوفرة  الإل��ك��روين  الإ���ش��ايف  واملحتوى  التقرير  ه��ذا 
الإلكروين:

<www.unicef.org/sowc2012> 

ال�شخ�شية  الآراء  ال�شوء«  دائ��رة  و»حت��ت  نظر«  »وجهة  مقالت  ومتثل 
للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  موقف  بال�شرورة عن  تعرب  ول  لكاتبيها 

)يوني�شف(.

يف حال وجود اأي ت�شويبات لحقة بعد الطباعة، يرجى مراجعة املوقع 
<www.unicef.org/sowc2012> :الإلكروين

ملتابعة اأحدث البيانات، يرجى زيارة املوقع الإلكروين:
 <www.childinfo.org>

الرقم املعياري الدويل للن�شر- الن�شخة العربية :
3-4628-806-92-978

ال�ضور

الغالف
اأطفال يرق�شون يف منطقة �شكنية ع�شوائية على �شفح تل يف كراكا�س، 

جمهورية فنزويال البوليفارية )2007(.
©Jonas Bendiksen/Magnum Photos

 
x الف�ضل الأول، �ضفحة

اأطفال يلعبون يف تارلبا�شي، وهو حي ي�شكنه الكثري من املهاجرين يف 
ا�شطنبول، تركيا.

©UNICEF/NYHQ2005-1185/Roger LeMoyne 

الف�ضل الثاين، �ضفحة 12
طوابري للح�شول على املياه يف كامب لوكا، وهو حي على م�شارف 

كين�شا�شا، جمهورية الكونغو الدميقراطية.
©UNICEF/NYHQ2008-1027/Christine Nesbitt 

الف�ضل الثالث، �ضفحة 34
فتاة يف كركوك بالعراق جتر �شفيحة معدنية من اخلردة اإلى عائلتها 

لت�شتخدمها يف تقوية منزلها املتمثل يف م�شاحة �شغرية حتل فيها 
ال�شتائر حمل اجلدران يف الطابق العلوي مللعب �شابق لكرة القدم.

©UNICEF/NYHQ2007-2316/Michael Kamber 

الف�ضل الرابع، �ضفحة 48
اأطفال يلعبون كرة القدم يف �شاحة مركز بي�س لالإغاثة الذي يقدم 
خدمات الإقامة واخلدمات الأ�شرية لالأطفال املعر�شني للخطر يف 

اأبيدجان يف كوت ديفوار.
©UNICEF/NYHQ2011-0579/Olivier Asselin

الف�ضل اخلام�س، �ضفحة 66
بنات واأولد يعملون يف م�شروع جماعي يف مدر�شة ابتدائية يف تاراوا يف 

كرييباتي
©UNICEF/NYHQ2006-2457/Giacomo Pirozzi  
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هذا التقرير هو ثمرة للتعاون بني العديد من الأفراد واملوؤ�ش�شات. ويتوجه فريق البحث وهيئة التحرير بال�شكر لكل اأولئك الذين قدموا ب�شخاء الكثري من خرباتهم وطاقاتهم، 
ويقدم الفريق �شكره على وجه اخل�شو�س اإلى: 

اإيفا جي�شرب�شون  �شرييدان بارتليت )جامعة مدينة نيويورك(، جان كري�شتوف فوت�شو )املركز الإفريقي للبحوث ال�شكانية وال�شحية(، نان�شي غريا )جامعة كاليفورنيا(، 
)برنامج الأمم املتحدة الإمنائي(، جاكوب كوماري�شان )برنامج منظمة ال�شحة العاملية لتقييم ومعاجلة الإن�شاف ال�شحي احل�شري(، غورا مبوب )برنامج الأمم املتحدة 
للم�شتوطنات الب�شرية، املوئل(، �شيال باتل )�شكان الأكواخ/الأحياء الفقرية الدولية(، ماري را�شيلي�س )جامعة اأتينيو دي مانيال(، اإليانا ريجيو، ديفيد �شاتريثويت )املعهد 
الدولى للبيئة والتنمية(، اإيتا �شيهي )املفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئني(، نيكول �شيربد )اإدارة ال�شوؤون الإقت�شادية والجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة(، مات�س اأوتا�س 

)الأكادميية ال�شويدية لالآداب(، وملك زعلوك )اجلامعة الأمريكية يف القاهرة(، وذلك لع�شويتهم يف املجل�س ال�شت�شاري اخلارجي.

توكومان  يف  الوطنية  واجلامعة  ال�شتوائي  والطب  لل�شحة  لندن  )مدر�شة  �شتيفنز  كارولني  نيويورك(،  مدينة  )جامعة  واردت  باميال  ه��ارت،  روجر  بارتليت،  �شرييدان 
بالأرجنتني(، ولورا تيدي�شكو )جامعة مدريد امل�شتقلة(، على مقالتهم التحليلية.

فريد اأرنولد )ICF Macro(، ريكي بوردات )جامعة لندن لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية(، اإليز كيفز وكري�شتينا دياز )كلنا معا من اأجل الكرامة، جمموعة ال�شباب حلركة العامل 
الرابع(، مايكل كوهني )جامعة نيو �شكول(، ماجلورزاتا دانيلزوك دانيلويكز، �شيلني داكروز )�شكان الأكواخ/الأحياء الفقرية الدولية(، روبرت داونز )جامعة كولومبيا(، 
�شارا اإلدر )منظمة العمل الدولية(، كيمربيل جامبل باين، باتريك غريلند )اإدارة ال�شوؤون الإقت�شادية والجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة(، فريدري�س هويبلر )اليون�شكو(، 
ريت�شارد كولودج )�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان(، ماري�شتال مونتريو )منظمة ال�شحة للبلدان الأمريكية(، اأنو�شاي �شيد، )معهد البنك الدويل(، هيلني �شو )مر�شد جنوب 
�شرق لل�شحة العامة(، مارك �شومرز )جامعة تافت�س(، تيم �شتونر )Space Syntax Ltd(، اإميي �شوزوكي )البنك الدويل(، لورا توركيت )منظمة الأمم املتحدة للمراأة(، 

هرنيك اأوردال )مدر�شة هارفارد كينيدي(، وهانيا زلوتنيك )اإدارة ال�شوؤون الإقت�شادية والجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة(، ملا قدموه من معلومات وم�شورة.

نتوجه بال�شكر اخلا�س اإلى بارتليت �شرييدان، غورا مبوب واأميت برا�شاد )منظمة ال�شحة العاملية( على ما قدموه من �شخاء فكري وروحي.

�شاهمت مكاتب اليوني�شف الإقليمية والقطرية واأق�شام املقر الرئي�شي يف اإعداد هذا التقرير من خالل تقدمي النتائج وال�شور الفوتوغرافية، و�شاركت يف املراجعات الر�شمية 
اأو التعليق على امل�شودات. كما قام العديد من املكاتب امليدانية واللجان الوطنية لليوني�شف برتيبات الرجمة و مالءمة التقرير لال�شتخدام املحلي.

كما قام بتقدمي امل�شورة والدعم يف جمالت الربامج وال�شيا�شات والت�شال والأبحاث كل من جيتا راو جوبتا، نائبة املدير التنفيذي، رميا �شالح، نائبة املدير التنفيذي، 
غوردون الك�شندر، مدير مكتب الأبحاث، نيكول�س األيبوي، مدير ق�شم الربامج، لوي�س جورج اأر�شينو، مدير مكتب برامج الطوارئ، كولني كريك، مدير مكتب التقييم، خالد 
اأ�شين�شيو�س،  اأنتونيلي، ماريت�شا  اأديل�شون بهال، كري�شتني دي اأجو�شتيني، �شتيفن  من�شور، مدير ق�شم الت�شال، ريت�شارد مورجان، مدير ق�شم ال�شيا�شات واملمار�شة، ليزا 
لك�شمي نارا�شيمهان بالجي، غرييت بيغر، ويفينا بيلمونتي، روزاجنيال بريمان بيلر، اأبارنا با�شني، نان�شي بنكن، �شوزان بي�شيل، كالري�شا بروكلهر�شت، ماري�شا بكانوف، 
�شايل برينهامي، جينجكنج ت�شاي، كريي كونو�شتابيل، هوارد دايل، توبيا�س ديريك�س، كاثرين دونوفان، بول اإدواردز، �شولرن اإجنلربت�شدوتر، رينا جيل، بيورن جيل�شتار، دورا 
جو�شتي، جودي جراي�شون، اتيال هان�شيوجولو، بير هاريف، �شعد حوري، بر�شيليا كونكو هوفيدا، روبرت جنكينز، مالني جن�شن، ترييزا كيلبني، جيمي كولكر، جون كونوجي، 
بوري�س دي لوكا، �شوزان ميكائيل اإلدهاجن، �شام مورت، اإيزابيل اأورتيز، �شانون اأو�شي، كنت بيج، نيكول�س ري�س، ماريا روبي، ريا �شاب، اأورميال �شاركار، جتفري �شينج �شيثي، 
فران �شيلفربريغ، بير �شمريدون، اأنتوين �شبالتون، مانويال �شنانكولو�شكو، ديفيد �شتيوارت، جوردان تاماجني، �شو�شو ثاتون، رينيه فان دي وردي، وناتاليا ايلينا ويندر رو�شي.

اإلى كاثرين لجنفني فالكون بق�شم املطبوعات، لإ�شرافها على حترير واإنتاج اجلداول الإح�شائية، وتقدميها اخلربات والتوجيهات الالزمة  ويقّدم الفريق �شكره اخلا�س 
و�شمانها ل�شتمرارية العمل رغم التغريات التي �شملت اأع�شاء الفريق.

واأخريا، فاإننا ندين بالعرفان اخلا�س اإلى ديفيد اأنتوين، رئي�س ق�شم �شيا�شات الدعم واملحرر امل�شوؤول عن هذا التقرير للطبعات ال�شبع ال�شابقة، على ما قدمه من دعم وروؤى 
وت�شجيع.

�ضـــــكــــر وعـــرفـــــان

التحرير والبحوث
عابد اأ�شلم، جوليا �شك�شوزوكا، ق�شم التحرير 

نيكول بالفني، �شوي يل با، ميدان ميكونني، ق�شم البحث
كري�س برازيري، املوؤلف

مارك �شالمي، مرجم اللفة الفرن�شية
كارلو�س باريلون، مرجم اللغة الإ�شبانية

اآين يرلند، جني  اإكزيابهر، يا�شمني حاج، ليزا كيني،  هريوت جربي 
تزاجن

�شارلوت مير، اآنا جروجيج، كارول هوملز،
�شيلني ليتل، دين مالبانان، اآن �شانتياجو، جوديث مياين

الإنتاج والتوزيع
جاكلني تيريين، رئي�شة ق�شم الرجمة والطباعة، جريمني اأكي، فانويل 
فيار،  اإ�س  نوجل  �شامل،  اإليا�س  رودريجيز،  بريالتا  جورجي  اإنداليو، 

اإدوارد ياجن البن.

اجلداول الإح�ضائية
ق�شم  واملراقبة،  الإح�شاء  لق�شم  امل�شاعدة  املديرة  واردلو،  تي�شا 
بريك،  دانييل  براون،  ديفيد  اأكوارا،  بري�شيال  واملمار�شة،  ال�شيا�شات 
دويفيدي،  اأر�شانا  كارفاجال،  ليليانا  كابا،  كلوديا  كاي،  ت�شياودوجن 
اإليزابيث هورن فاتانوثاي، كالي�س جوهان�شون، رو�شالن  اآين جينريو، 
كولني  لوين،  نيني  نيني  لوينديجك،  رولف  لياجن،  منجايا  كرميوف، 
ت�شيهو �شوزوكي،  نيكول برو�شكي،  اأو،  وتيي  نيوبي، كني  موراي، هويل 

دانزهني يو.
الن�ضخة الإلكرتونية وال�ضور: 

ماثيو  والبث،  وال�شور  الإنرنت  ق�شم  رئي�س  كا�شيدي،  �شتيفن 
تانيا  توملي،  اإلني  مو�شيلمان،  كيث  ماركي�شز،  �شوزان  كورتيللي�شي، 

تركوفيت�س.
ترجمة الن�شخة العربية: مركز العمل الإمنائي بالقاهرة.

�شكر خا�س الى �شربل راجي، جنوى مّكي، �شالفة حمدان.

الطباعة: �شركة ما وراء الفن للخدمات املطبعية.

�ش�����كر وتق����دي�����ر

فريق التقرير
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تاأخذ الطفولة طابعًا ح�شريًا على نحو متزايد. فاأكرث من ن�شف �شكان العامل، مبا فيهم اأكرث من مليار طفل، يعي�شون الآن يف املدن والبلدات. 
يتمتع العديد من الأطفال مبزايا احلياة احل�شرية، مبا يف ذلك احل�شول على املرافق الربوية والطبية والرفيهية، ولكن عدد الأطفال 
املحرومني من اخلدمات الأ�شا�شية مثل الكهرباء واملياه النقية والرعاية ال�شحية، حتى ولو كانوا يعي�شون على مقربة من هذه اخلدمات، 
ليزال مرتفعا. وي�شطر الكثري من هوؤلء لالنخراط يف اأعمال خطرة تعر�شهم لالإ�شتغالل بدًل من الذهاب اإلى املدر�شة، كما يواجه العديد 
منهم تهديدا م�شتمرا بالإخالء، رغم �شعوبة ظروفهم املعي�شية يف م�شاكن اآيلة اإلى ال�شقوط وم�شتوطنات مكتظة يتعر�شون فيها للمر�س 

والكوارث.

غالبا ما ُتخفي املتو�شطات الإح�شائية، التي ُتّتخذ على اأ�شا�شها قرارات توزيع املوارد، حالت املعاناة التي يكابدها الأطفال يف املجتمعات 
الفقرية، وهي بالتايل ت�شاعد على ا�شتمرار تلك املعاناة. ولأن تلك املتو�شطات ت�شّم اجلميع معا، فاإن فقر البع�س حتجبه ثروات البع�س 

الآخر، مما ينتج عنه ا�شتبعاد الأطفال املحرومني من اخلدمات الأ�شا�شية.

وحتقيق  بحقوقهم  للتمتع  الالزمة  واملرافق  الفر�س  اإلى  ما�شة  حاجة  يف  وهم  احل�شرية،  املناطق  يف  الأطفال  من  متزايدة  اأع��داٌد  تنمو 
اإمكاناتهم. يجب اتخاذ اإجراءات عاجلة من اأجل:

اأف�شل حلجم وطبيعة الفقر والإق�شاء اللذين يوؤثران على الأطفال يف املناطق احل�شرية. • فهم 

يف اخلدمات. الأطفال  اإدماج  دون  حتول  التي  احلواجز  واإزالة  • حتديد 

احل�شري وتطوير البنية التحتية وتقدمي اخلدمات واجلهود العامة  التخطيط  خالل  من  واأولياتهم  الأطفال  احتياجات  تلبية  �شمان   •
ملكافحة الفقر وعدم امل�شاواة.

يف املناطق احل�شرية والريفية، ل�شيما الأطفال وال�شباب. الفقراء  وبني  احلكومية  امل�شتويات  جميع  بني  ال�شراكة  • تعزيز 

الأطراف الدولية والوطنية والبلديات، والأطراف الفاعلة يف املجتمعات املحلية لدعم اجلهود الرامية اإلى �شمان  وطاقات  موارد  • جتميع 
متّتع الأطفال املهم�شني والفقراء بكامل حقوقهم.

هذه الإجراءات لي�شت هدفًا بل و�شيلة لتحقيق غاية تتمثل يف جعل املدن واملجتمعات اأكرث عدًل، واأكرث رعاية جلميع النا�س، بدءًا بالأطفال.

اإعطاء الأولوية لالأطفال يف املحيط احل�ضري

مل
لع

ا
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عندما يفكر الكثري منا يف الأطفال الأكرث فقرًا يف العامل، فاإّن ال�شورة التي تتبادر اإلى الذهن هي �شورة طفل يت�شّور جوعًا يف جمتمع ريفي 
ناء يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء - كما هو ال�شاأن بالن�شبة للكثري حاليا. 

ولكن تقرير »و�شع الأطفال يف العامل 2012« ُيظهر بو�شوح واإحلاح اأن املاليني من الأطفال يف املدن والبلدات يف جميع اأنحاء العامل هم اأي�شا 
عر�شة للن�شيان. 

ويف الواقع، يعي�س مئات املاليني من الأطفال اليوم يف اأحياء ح�شرية فقرية، وُيحرم الكثري منهم من اخلدمات الأ�شا�شية. هوؤلء الأطفال 
معّر�شون ملخاطر تراوح بني العنف وال�شتغالل والإ�شابات والأمرا�س والوفيات التي تنتج عن العي�س يف م�شتوطنات مزدحمة فوق مزابل 
خطرة اأو على مقربة من ال�شكك احلديدية. اأو�شاع هوؤلء الأطفال واحتياجاتهم غالبا ما يتم �شملها �شمن اأرقام اإجمالية تظهر الأطفال يف 

املناطق احل�شرية على اأنهم اأف�شل حاًل من نظرائهم يف املناطق الريفية وحتجب التفاوتات بني الأطفال يف املدن.

ي�شيف هذا التقرير املزيد من الرباهني اإلى جمموعة متنامية من الدلئل والتحليالت التي تقّدمها اليوني�شف و�شركائها والتي تفيد باأن قلة 
املوارد ندرة الأمالك ت�شيب الأطفال والأ�شر الأكرث فقرًا وتهمي�شًا بطريقة غري متنا�شبة. ويو�شح التقرير اأن هذه الأو�شاع مت�س املراكز 

احل�شرية كما مت�ّس املناطق الريفية النائية التي عادة ما نربطها باحلرمان وال�شعف.

2050، �شيعي�س 70% من جمموع �شكان العامل يف مناطق ح�شرية. ويعي�س حاليا ثلث  اإن البيانات املتوفرة تبعث على القلق. فبحلول عام 
�شكان املدن يف اأحياء فقرية، وت�شل هذه الن�شبة اإلى 6 من بني كل 10 اأ�شخا�س يف اأفريقيا. ولهذه الظروف ال�شكنية اأثر بالغ على الأطفال. 
فمن غانا وكينيا اإلى بنغالد�س والهند، يكون اأطفال الأحياء الفقرية الأقل احتمال للذهاب اإلى املدار�س بانتظام. والتفاوتات يف التغذية التي 
تف�شل بني الأطفال الأغنياء والفقراء يف املدن والبلدات يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء غالبا ما تكون اأكرب من التفاوتات بني اأطفال املدن 

والأرياف.

اإّن ُكلَّ طفل حمروم هو �شاهٌد على جرمية اأخالقية تتمثل يف الف�شل يف تاأمني حقه يف البقاء على قيد احلياة والنمو وامل�شاركة يف املجتمع. 
وكل طفل معزول  ميثل فر�شة �شائعة، لأن املجتمع عندما يف�شل يف تزويد اأطفال املدن باخلدمات واحلماية التي متكنهم من النماء والتطور 

كاأفراد منتجني ومبدعني، فهو يفقد الإ�شهامات الجتماعية والثقافية والقت�شادية التي كان مُيكن اأن يقدموها له.

ون ومن�شيون. قد يت�شاءل البع�س  يجب علينا بذل املزيد من اجلهد للو�شول اإلى جميع الأطفال املحتاجني اأينما يعي�شون، وحيثما هم ُمق�شَ
اإذا كان بو�شعنا القيام بذلك، ل�شيما يف زمن التق�شف يف املوازنات الوطنية واملعونات. ولكّننا متكنا من التغلب على احلواجز التي اأبعدت 
هوؤلء الأطفال عن اخلدمات التي يحتاجون اإليها والتي  لهم احلق فيها، فاإّن ماليني الأطفال �شوف يكربون يف �شحة جيدة وينتظمون  يف 

املدار�س ويعي�شون حياة اأكرث اإنتاجية.

ل تبعات عدم املبادرة بالتغيري؟ فهل بو�شعنا حتمُّ

يد
مته

اأنتوين ليك
املدير التنفيذي، اليوني�شف



امل�شدر: الأمم املتحدة، اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية، تقديرات خا�شة حمدثة ل�شكان املدن يف اأكتوبر/ت�شرين الأول عام 2011 من ق�شم ال�شكان، متوافقة مع »التوقعات ال�شكانية العاملية: تنقيح 
2010« و »اآفاق التح�شر يف العامل: تنقيح عام 2009.« الر�شم التمثيلي للبيانات ا�شتنادا اإلى جريدة الغارديان، 27 يوليو/ متوز 2007.

هذه اخلريطة مر�شومة ا�شتنادا اإلى مقيا�س تقريبي. وهي ل تعك�س اأي موقف لليوني�شف جتاه الو�شع القانوين لأي دولة اأو اإقليم، اأو جتاه تعيني اأي حدود.

vi

اأكرث من 75% يف املناطق احل�شرية

من 50% اإلى 75% يف املناطق احل�شرية

من 25% اإلى 50% يف املناطق احل�شرية

اأقل من 25% يف املناطق احل�شرية



عــالــم حـ�ضري
ي�شور هذا الر�شم البلدان واملناطق التي يتجاوز �شكان املدن فيها 100،000. 
ت�شري  احل�شرية.  املناطق  يف  ال�شكان  حجم  مع  تتنا�شب  الدوائر  وم�شاحة 
�شكان  عدد  اإلى  ممكنا،  ذلك  كان  كلما  الدوائر،  داخل  املذكورة  الأع��داد 

املناطق احل�شرية )باملاليني(، ون�شبتها املئوية مقارنة بعدد ال�شكان.

 vii

مالحظات : ب�شبب  انف�شال جمهورية جنوب ال�شودان عن جمهورية ال�شودان يف يوليو/ متوز 2011 ، وان�شمامها لحقًا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�شلة عن ال�شودان وجنوب 
ال�شودان كدولتني م�شتقلتني مل تتوفر بعد. البيانات املعرو�شة هي بيانات جممعة لل�شودان قبل النف�شال.

البيانات اخلا�شة بال�شني ل ت�شمل هونغ كونغ وماكاو واملناطق الإدارية اخلا�شة التابعة لل�شني. اأ�شبحت هونغ كونغ منطقة اإدارية خا�شة لل�شني اعتبارًا من 1 يوليو/ متوز 1997، واأ�شبحت ماكاو منطقة اإدارية 
خا�شة لل�شني اعتبارًا من 20 دي�شمرب/ كانون الأول 1999.

البيانات اخلا�شة بفرن�شا ل ت�شمل غينيا الفرن�شية اأو غواديلوب اأو مارتينيك اأو مايوت اأو ريونيون.
البيانات اخلا�شة بهولندا ل ت�شمل جزر الأنتيل الهولندية.

البيانات اخلا�شة بالوليات املتحدة الأمريكية ل ت�شمل بورتو ريكو اأو جزر فريجني الأمريكية.

عامل ح�شري



viii

املحتويات
iii �شكر وعرفان     
iv العمل      

متهيد
v اأنتوين ليك، املدير التنفيذي، اليوني�شف   

الف�ضل الأول
1 الأطفال يف عامل يزداد متدنا    
2 م�شتقبل ح�شري     
3 الفقر والإق�شاء     
8 مواجهة حتديات امل�شتقبل احل�شري                           

الف�ضل الثاين
13 حقوق الطفل يف البيئات احل�ضرية    
14 بيئة ت�ضمن حقوق الطفل    
14 ال�ضحة      
14 بقاء الطفل      
17 التح�شني من الأمرا�س     
18 �شحة الأم والوليد     
18 الر�شاعة الطبيعية     
19 التغذية      
22 اأمرا�س اجلهاز التنف�شي     
22 اإ�شابات حوادث املرور      
22 فريو�س نق�س املناعة الب�شرية  والإيدز   
24 ال�شحة النف�شية     
25 املياه وال�ضرف ال�ضحي والنظافة    
28 التعليم      
28 تنمية الطفولة املبكرة     
29 التعليم البتدائي     
31 احلماية      
31 الإجتار بالأطفال     
32 عمالة الأطفال     
32 الأطفال الذين يعي�شون ويعملون يف ال�شوارع   

الف�ضل الثالث
35 التحديات احل�ضرية     
35 الأطفال املهاجرون     
40 ال�ضدمات القت�ضادية     
42 العنف واجلرمية     
45 خماطر الكوارث     

الف�ضل الرابع
49 مدن جديرة بالأطفال     
49 ال�ضيا�ضات والتعاون     
50 اإ�ضراك الأطفال يف الإدارة والتخطيط على ال�ضعيد احل�ضري 
55 مدن �ضديقة للطفل     
55 عدم التمييز     
55 التغذية واجلوع     
57 ال�ضحة      
57 فريو�س نق�س املناعة الب�شرية والإيدز    
58 املياه وال�ضرف ال�ضحي والنظافة    
58 التعليم      
60 حماية الطفل     
60 الإ�ضكان والبنية التحتية    
61 التخطيط احل�ضري من اأجل �ضالمة الأطفال   
61 مدن اآمنة للفتيات     
62 ف�ضاءات اآمنة للعب     
62 راأ�س املال الجتماعي     
62 الإدماج الثقايف     
63 الثقافة والفنون     
63 التكنولوجيا     

الف�ضل اخلام�س
67 معا من اأجل اأطفال العامل احل�ضري    
68 فهم الفقر والإق�ضاء يف املناطق احل�ضرية   
70 اإزالة احلواجز التي حتول دون الإدماج   
73 الأطفال اأوًل     
74 تعزيز ال�ضراكة مع فقراء املدن    
74 العمل امل�ضرتك لتحقيق نتائج ل�ضالح الأطفال   
75 نحو مدن اأكرث عدل     

التحقيقات
4 املحددات الجتماعية ل�ضحة ال�ضكان يف املناطق احل�ضرية  
5 الأحياء الفقرية: خم�س اأوجه من احلرمان   

10 التعريفات      
16 اتفاقية حقوق الطفل     
33 الأهداف الإمنائية لالألفية    
38 ا�ضحاب قرار ... ولي�س �ضحايا    
42 النزاع امل�ضلح والأطفال يف املناطق احل�ضرية   



 ix

حتت دائرة ال�ضوء
6 التفاوتات احل�ضرية     

اخلدمات ال�ضحية لالأم والطفل يف املناطق احل�ضرية: مثال من
20 نريوبي، كينيا     
26 حتديد التفاوت بني املناطق احل�ضرية ل�ضمان حقوق الطفل  
39 ا�ضرتاتيجيات مفيدة حلالت الطوارئ يف املناطق احل�ضرية  
41 الن�ضاء والأطفال اأثناء الكوارث وقدرتهم على املجابهة  
52 تقييم ومعاجلة الإن�ضاف ال�ضحي يف املناطق احل�ضرية  
56 مبادرة املدن ال�ضديقة للطفل: خم�ضة ع�ضر عاما من العمل الريادي 
64 تطوير امل�ضتوطنات الع�ضوائية يف جدة   
69 ندرة البيانات يف املناطق احل�ضرية    

وجهات نظر
جاللة امللكة رانيا العبد اهلل - الأردن

15 البعيد عن العني بعيد عن العون    
اأميتاب بات�ضان

23 الو�شول اإلى كل طفل: الق�شاء على �شلل الأطفال يف مومباي  
يوجني كراي

37 عامل على حدة : عزل الأطفال الروما    
جمموعة ال�ضباب حلركة العامل الرابع ATD، نيويورك

43 نتحدث عن اأنف�شنا     
تويلوما نريوين �ضالد

46 حتديات منطقة املحيط الهادئ    
خو�ضيه كلودوفا دي اأرودا كويلهو نيتو

51 بناء حياة الأطفال من اأجل بناء املدن    
ريكي مارتن

54 الأطفال �شحايا الإجتار يف مدننا: حماية املُ�شَتَغلِّني يف الأمريكتني 
�ضيلني داكروز و�ضيال باتل

72 احللول املنتجة حمليا     

الأ�ضكال
vi عامل ح�ضري     

2 1-1 ما يقرب من ن�ضف اأطفال العامل يعي�ضون يف املناطق احل�ضرية 
3 2-1 يرتفع عدد �ضكان املدن  يف املناطق الأقل منواً  

3-1 التح�ضيل التعليمي يف املناطق احل�ضرية قد يبلغ اأق�ضى م�ضتويات 
6 الالم�ضاواة      
9 4-1 �ضكان املناطق احل�ضرية ينمون باأ�ضرع املعدلت يف اآ�ضيا واأفريقيا 

5-1 ن�ضف �ضكان املدن يف العامل يعي�ضون يف مدن يقل عدد 
11 �ضكانها عن 500،000 ن�ضمة    

1-2 الرثوة تزيد من احتمالت بقاء الأطفال دون �ضن اخلام�ضة 
18 على قيد احلياة يف املناطق احل�ضرية   

2-2 اأطفال الفقراء يف املناطق احل�ضرية اأكرث عر�ضة 
19 لنق�س التغذية     

3-2 معدل انت�ضار النمو املتعرث بني الأطفال دون �ضن الثالثة يف املناطق
21 احل�ضرية يف كينيا     

4-2 فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية اأكرث �ضيوعا يف املناطق احل�ضرية
22 واأكرث انت�ضارا بني الإناث    

5-2 اإمكانية احل�ضول على املياه املح�ضنة وال�ضرف ال�ضحي املح�ّضن يف املناطق 
24 احل�ضريةل تواكب النمو ال�ضكاين    
26 6-2 ر�ضم خرائط الفقر يف »ليلوجنوي« و«بالنتري«، مالوي  
27 7-2 تتبع النتائج ال�ضحية يف لندن، اململكة املتحدة  

8-2 تفاوت الدخل يف املناطق احل�ضرية يعني اأي�ضا عدم
28 امل�ضاواة يف احل�ضول على املياه    
30 9-2 معدل النتظام يف املدار�س ينخف�س يف الأحياء الفقرية  
1-4 دورة التخطيط والتنفيذ لأداة التقييم والإ�ضتجابة  لالإن�ضاف ال�ضحي 

52 احل�ضري      
53 2-4 املوؤ�ضراًت الأ�ضا�ضية الثنا ع�ضر    
65 3-4 ت�ضميم �ضيناريوهات مل�ضتوطنة ع�ضوائية   

76 املراجع      

81 اجلداول الإح�ضائية     
87 ترتيب معدلت الوفيات دون اخلام�ضة   
88 اجلدول 1. املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية    
92 اجلدول 2. التغذية     
96 اجلدول 3. ال�ضحة     

100 اجلدول 4. فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية/ الإيدز  
104 اجلدول 5. التعليم     
108 اجلدول 6. املوؤ�ضرات ال�ضكانية    
112 اجلدول 7. املوؤ�ضرات القت�ضادية    
116 اجلدول 8. املراأة     
120 اجلدول 9. حماية الطفل    
125 اجلدول 10. معدل التقدم    
130 اجلدول 11. اليافعون واليافعات    
134 اجلدول 12. الإن�ضاف – الإقامة    
138 اجلدول 13. الإن�ضاف - الرثوة الأ�ضرية   

املحتويات



1

© UNICEF/NYHQ2005-1185/Roger LeMoyne

ضل
ف�

ال



1 الأطــــــــفال يف عــــالـــــم يـــزداد متدنـــــًا

الأطفال يف
عـــامل يـــزداد

متـــدنـــًا 

لقد اقرب اليوم الذي �شينمو فيه اأغلب اأطفال العامل يف املدن والبلدات. 
اإذ يعي�س حاليا ن�شف �شكان العامل يف املناطق احل�شرية، ومن املنتظر 
القرن.  هذا  منت�شف  بحلول  ال�شكان  ثلثي  اإلى  الن�شبة  هذه  ترتفع  اأن 
هذا التقرير يركز على الأكرث من مليار طفل الذين يعي�شون يف مناطق 

ح�شرية حول العامل، والذين يرتفع عددهم با�شتمرار.

وتعزيز  الطفل  حقوق  ل�شمان  كبرية  فر�شا  احل�شرية  املناطق  تتيح 
وتولد  جتتذب  فاملدن  لالألفية.  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  نحو  التقدم 
بالتنمية  ترتبط  بالتايل  وه��ي  وال�شتثمار،  العمل  وف��ر���س  ال���رثوات 
نًا، كلما كان من الأرجح اأن يكون  القت�شادية. وكلما ازدادت الدولة متدُّ
لها دخل اأعلى وموؤ�ش�شات اأقوى.1 كما اأن الأطفال يف املناطق احل�شرية 
الريفية، وذلك  املناطق  اأف�شل حال من نظرائهم يف  يكونون  ما  غالبا 
بف�شل ارتفاع معايري ال�شحة والتعليم واحلماية وال�شرف ال�شحي. اإل 

اأن التقدم احل�شري غري مت�شاو، واملاليني من الأطفال يف املناطق

احل�شرية املهّم�شة يواجهون الكثري من التحديات اليومية ويحرمون من 
حقوقهم.

اإلى مقارنة بني  ما  الأطفال يف مكان  لو�شع  تقييم  اأي  ي�شتند  ما  عادة 
النتائج  فاإن  الأري��اف. وكما هو متوقع،  املدن وغريها يف  املوؤ�شرات يف 
ن�شبة  اأف�شل، �شواء من حيث  اأن تكون  اإلى  يف املناطق احل�شرية متيل 
ن�شبة  حيث  من  اأم  اخلام�س،  اأو  الأول  عامهم  يبلغون  الذين  الأطفال 
الذين يذهبون اإلى املدر�شة اأو يح�شلون على مرافق ال�شرف ال�شحي. 
التي  امل�شاعب  تخفي  اإجمالية  اأرقام  اإلى  ت�شتند  املقارنات  هذه  ولكن 
يعانيها الأطفال الأكرث فقرا يف املناطق احل�شرية خلف ثروة املجتمعات 

يف اأماكن اأخرى من املدينة.

تفاوتات  عن  توفرت،  ما  اإذا  التف�شيلية،  احل�شرية  البيانات  وتك�شف 
عن ناجتة  والتعليم،  التغذية  وحالة  الأطفال  بقاء  معدلت  يف  كبرية 
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العثور  ال�شعب  من  ولكن  اخلدمات.  على  احل�شول  يف  امل�شاواة  عدم 
على مثل هذه املعلومات امل�شّنفة، ولهذا فاإّن برامج التنمية وتخ�شي�س 
املوارد تتم على اأ�شا�س املتو�شطات الإح�شائية.  واإحدى النتائج املرتبة 
على ذلك هو اإق�شاء الأطفال  الذين يعي�شون يف امل�شتوطنات الع�شوائية 
التي  الجتماعية  واحلماية  الأ�شا�شية  اخلدمات  عن  الفقرية  والأحياء 
لهم احلق فيها. وهذا يحدث حيثما ي�شغط النمو ال�شكاين على البنية 
الأحياء  لتكوين  مرادفا  التمّدن  وي�شبح  القائمة،  واخلدمات  التحتية 
الفقرية. ووفقا لربنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية )املوئل(، 
فاإن ثلث �شكان املدن يعي�شون يف اأحياء فقرية، يف اأماكن مكتظة وغري 
�شحية تت�شم بالبطالة والتلوث واكتظاظ حركة املرور وانت�شار اجلرمية 

وارتفاع تكاليف املعي�شة و�شوء توفري اخلدمات والتناف�س على املوارد.

هذا التقرير يركز اأ�شا�شا على هوؤلء الأطفال الذين يعي�شون يف املناطق 
احل�شرية حول العامل والذين يواجهون جمموعة من التحديات املعقدة 
نظرة عامة  تقدمي  وبعد  بحقوقهم.  اأمام منائهم ومتتعهم  تقف عائقا 
2 يدر�س  عن امل�شهد العام للمناطق احل�شرية يف العامل، فاإن الف�شل 
الدولية  الأدوات  منظور  من  احل�شرية  املناطق  يف  الأطفال  و�شع  على 
حلقوق الإن�شان والأهداف الإمنائية. ويتناول الف�شل 3 بع�س الظواهر 
الأ�شباب  من  ابتداًء  احل�شرية،  املناطق  يف  الأطفال  حياة  ت�شكل  التي 
وانتهاًء  الهجرة،  يف  وجتربتهم  املدينة  اإلى  القدوم  اإلى  دفعتهم  التي 
وخماطر  والعنف  القت�شادية  ال�شدمات  ت�شكلها  التي  بالتحديات 

الكوارث احلادة.

ينبغي  ول  قا�شية،  تكون  اأن  ميكن  احل�شرية  احلياة  اأن  الوا�شح  من 
اأمرا�س  احتواء  من  متكنت  امل��دن  من  فالعديد  كذلك.  تكون  اأن  لها 
والف�شل  منها.  التخل�س  من  اأو  فقط  واح��د  جيل  قبل  منت�شرة  كانت 
الذي  الواقع  لتح�شني  املبذولة  اجلهود  على  اأمثلة  يقدم  التقرير  من   4
من  اأن��ه  تبني  احل��الت  وه��ذه  احل�شرية.  املناطق  يف  الأطفال  يواجهه 
املمكن الوفاء باللتزامات جتاه الأطفال - ولكن هذا يتحّقق فقط اإذا 

ح�شل جميع الأطفال على الهتمام وال�شتثمار الالزمني، واإذا مل يتم 
ال�شماح لمتيازات البع�س اأن تخفي حرمان الآخرين. ووفقا لذلك، فاإن 
الف�شل الأخري من هذا التقرير يحدد اإجراءات ال�شيا�شات العامة التي 
اإلى الأطفال الذين يعانون  ينبغي اإدراجها يف اأي ا�شراتيجية للو�شول 
بها  التي يع�شف  املناطق احل�شرية  امل�شاواة يف  وتعزيز  الإق�شاء،  من 

التفاوت.

م�ضتقبل ح�ضري
املناطق  يف  اأ�شخا�س   10 كل  من   7 يعي�س  �شوف   ،2050 ع��ام  بحلول 
 60 بنحو  العامل  املناطق احل�شرية يف  �شكان  ويزداد عدد  احل�شرية.  
مليون �شخ�س كل �شنة. ويحدث معظم هذا النمو يف البلدان املنخف�شة 
واملتو�شطة الدخل.  وت�شم اآ�شيا ن�شف �شكان العامل الذين يعي�شون يف 
املناطق احل�شرية، و66 منطقة من بني ال�100 منطقة ح�شرية الأ�شرع 
منوا يف العامل، منها 33 منطقة يف ال�شني وحدها. ومدن مثل �شنزهن 
عام  يف   %10 اإل��ى  فيها  ال�شنوية  ال�شكانية  الزيادة  ن�شبة  و�شلت  التي 
2008، يت�شاعف عدد ال�شكان فيها كل �شبع �شنوات.2 ورغم اأن املعدل 
الكلي للتو�شع احل�شري يف اأفريقيا ل يزال منخف�شا، اإل اأن عدد �شكان 
املدن هناك يفوق عددهم يف اأمريكا ال�شمالية اأو اأوروبا الغربية، واأكرث 
من 6 من كل 10 اأفارقة من �شكان املناطق احل�شرية يقطنون يف اأحياء 

ع�شوائية.

ومع تو�شع املدن واندماجها برزت اأمناط ح�شرية جديدة. فحوايل %10 
من �شكان املناطق احل�شرية يعي�شون يف املدن الكربى التي ت�شاعفت يف 
جميع اأنحاء العامل والتي تُعدُّ كل منها اأكرث من 10 مليون ن�شمة. وتوجد 
نيويورك وطوكيو يف قائمة هذه املدن منذ عام 1950، ثم ان�شمت اإليها 
19 مدينة اأخرى، كلها، با�شتثناء ثالث مدن، يف اآ�شيا واأمريكا الالتينية 
واأفريقيا. ومع ذلك، فاإن معظم النمو احل�شري ل يحدث يف مثل هذه 
املناطق  و�شباب  اأطفال  غالبية  فيها  يعي�س  اأ�شغر  مدن  يف  بل  امل��دن، 

احل�شرية.3

�شكل 1. 1. ما يقرب من ن�شف اأطفال العامل يعي�شون يف املناطق احل�شرية
عدد �شكان العامل )0-19 �شنة(
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خالفا للنمو احل�شري ال�شريع يف العامل النامي، فمن املتوقع اأن يتقل�س 
اأن  اأوروبا خالل العقدين املقبلني.4 ومن املنتظر  اأكرث من ن�شف مدن 
املرتفع دون تغيري يذكر حتى عام  الدخل  يظل عدد �شكان املدن ذات 

2025، ب�شبب عدد املهاجرين الدوليني.5

للنمو  الرئي�شي  ال�شبب  هي  املدينة  اإلى  الريف  من  الهجرة  كانت  وقد 
اآخر  ولكن  املناطق.  بع�س  يف  الرئي�شي  العامل  ت��زال  ول  احل�شري، 

الأطفال  باأن  توحي   ،1998 عام  يف  اأجريت  التي  ال�شاملة،  التقديرات 
املولودين ل�شكان املدن ي�شكلون حوايل 60% من النمو احل�شري.6

الـــفقـــر والإقـــ�ضـــاء
والإق�شاء.  بالفقر  النا�س  للباليني من  بالن�شبة  املدن  تت�شم احلياة يف 
ومع ذلك، فاإن جمع عمليات البيانات وحتليلها ل تعك�س املدى الكامل 
الذين  امل��دن  �شكان  الدرا�شات  تهمل  ما  غالبا  اإذ  امل�شكلتني.  لهاتني 
اأو غري م�شجلة، وهم  املهنية غري ر�شمية  ن�شاطاتهم  اأو  تكون منازلهم 
بالتحديد الأفراد الأكرث عر�شة للفقر اأو التمييز. وعالوة على ذلك، فاإن 
التعاريف الر�شمية للفقر نادرا ما تاأخذ يف العتبار وب�شكل كايف تكلفة 
الحتياجات غري الغذائية. ونتيجة لذلك، فاإن حدود الفقر املطبقة على 
�شكان احل�شر ت�شع قيما غري كافية لتغطية تكاليف خدمات املوا�شالت 

والإيجار واملياه وال�شرف ال�شحي واخلدمات التعليمية وال�شحية.7

تعك�س �شعوبة الظروف املعي�شية يف املناطق احل�شرية عوامل مثل عدم 
امل�شروعية وعدم امل�شاركة يف �شنع القرار، والفتقار اإلى �شمان احليازة 

والرثوة واحلماية القانونية، وتتفاقم بفعل تلك العوامل.

النوع  اأ���ش��ا���س  على  التمييز  ب�شبب  الإق�����ش��اء  ه��ذا  يتعزز  م��ا  وغالبا 
املدن يف كثري  فاإن  اإلى ذلك،  اإ�شافة  الإعاقة.  اأو  العرق  اأو  الجتماعي 
من الأحيان تتو�شع مبا يتجاوز قدرة ال�شلطات على توفري البنية التحتية 
ن�شبة  وت�شّجل  ورفاهيتهم.  النا�س  �شحة  ل�شمان  الالزمة  واخلدمات 
كبرية من النمو ال�شكاين احل�شري يف اأكرث املناطق حرمانا وع�شوائية. 
متناول  عن  بعيدا  الأ�شا�شية  اخلدمات  لدفع  العوامل  هذه  وتت�شافر 

الأطفال والأ�شر التي تعي�س يف الأحياء احل�شرية الفقرية.

فالعديد من  ي�شمن احل�شول عليها.  املادي من اخلدمة ل  القرب  اإن 
ولكن  امل�شت�شفيات  اأو  املدار�س  من  مقربة  على  يعي�شون  امل��دن  �شكان 
ل  عندما  وحتى  �شئيلة.  اخلدمات  ه��ذه  من  ال�شتفادة  يف  فر�شتهم 

املناطق الريفية
املناطق احل�شرية
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�شكل 1.2. يرتفع عدد ال�شكان يف املناطق الأقل منوا
�شكان املناطق احل�شرية يف العامل )0-19 �شنة(
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املحددات الجتماعية ل�ضحة ال�ضكان يف املناطق احل�ضرية

ي�شكل احلرا�س اأو الر�شوم عائقا للدخول، فاإن الأ�شخا�س ذوي الدخل 
الالزمني  والتمكني  بال�شتحقاق  ال�شعور  لديهم  يكون  ل  قد  املحدود 
لطلب اخلدمات من موؤ�ش�شات ينظرون اإليها على اأنها خا�شة بطبقات 

اجتماعية اأو اقت�شادية اأعلى من طبقتهم.

ال�شرف  وخدمات  املاأمونة  ال�شرب  مياه  على  احل�شول  عدم  يعر�س 
ت�شنيف  وعند  وامل���وت.  التغذية  ونق�س  للمر�س  الأط��ف��ال  ال�شحي 
تكون  عندما  حتى  اأن��ه  يت�شح  الطفل،  ب�شحة  املتعلقة  الإح�شائيات 
احل�شرية  املناطق  يف  ين�شوؤون  الذين  الأطفال  فاإن  قريبة،  اخلدمات 

الفقرية يواجهون خماطر �شحية هامة.

املناطق  يف  املنت�شرة  تلك  احل���الت  بع�س  يف  املخاطر  ه��ذه  وت��ف��وق 
الريفية.8 واأثبتت الدرا�شات  يف كثري من البلدان اأن الوفيات دون �شن 
اخلام�شة وق�شر القامة بالن�شبة للوزن ينت�شران بنف�س امل�شتوى، اأو اأكرث، 

املناطق  باأطفال  مقارنة  احل�شريةالفقرية  املناطق  يف  الأطفال  لدى 
الريفية الفقرية9.

الجتماعية  للظروف  نتيجة  الأول  امل��ق��ام  يف  الطفل  �شحة  تتحّدد 
تبعا  بدورها  تت�شكل  والتي  فيها،  ويعي�س  وينمو  يولد  التي  والقت�شادية 

لتوزيع ال�شلطة واملوارد.

الع�شوائية  امل�شتوطنات  يف  وامل���وارد  ال�شلطة  قلة  انعكا�شات  وتت�شح 
�شخ�س  مليار  تاأوي حوايل 1،4  اأن  املنتظر  التي من  الفقرية  والأحياء 

بحلول عام 2020. 10

اأحياء  يف  يعي�شون  احل�شرية  املناطق  فقراء  كل   اأن  يعني  ل  هذا  كل 
ع�شوائية اأو اأن كل �شكان الأحياء الع�شوائية فقراء. ولكن الأكيد هو اأن 

الأحياء الفقرية هي تعبري عن احلرمان والإق�شاء، ونتيجة لهما. 

الأغنياء  ب��ني  ال�شحية  الأو���ش��اع  يف  ال�شارخة  التفاوتات  جلبت 
والفقراء النتباه اإلى املحددات الجتماعية لل�شحة، اأو الطرق التي 
تتاأثر بها �شحة النا�س، لي�س بالرعاية الطبية ونظم الدعم املتاحة 
الجتماعية  بالظروف  اأي�شا  ب��ل   فح�شب،  امل��ر���س  ومعاجلة  ملنع 

والقت�شادية وال�شيا�شية التي يولدون ويعي�شون فيها.

الجتماعية  امل��ح��ددات  من  ذاتها  حد  يف  احل�شرية  البيئة  تعترب 
اإلى بروز ال�شحة العامة كنظام، لأن  لل�شحة. واأدى التو�شع املدين 
املعدية،  الأمرا�س  انت�شار  �شّهل  وامل��دن  البلدات  يف  النا�س  متركز 
يزداد  الذي  العامل  اأن  كما  الأغنى.  اإلى  الأفقر  الأحياء  من  خا�شة 
غري  بالأمرا�س  الإ�شابة  معدلت  ارتفاع  يف  اأي�شا  ي�شاهم  حت�شرا 
والأم��را���س  وامل��خ��درات  اخل��م��ور  على  والإدم����ان  وال�شمنة  املعدية 

النف�شية والإ�شابات.

الفقرية  الأح��ي��اء  يف  واملهم�شة  الفقرية  الفئات  من  العديد  تعي�س 
التهديدات  من  جلملة  يتعر�شون  حيث  الع�شوائية،  وامل�شتوطنات 
خا�س  ب�شكل  م�شت�شعفون  املجتمعات  هذه  يف  والأطفال  ال�شحية. 
ب�شبب ظروفهم املعي�شية. وكلما انت�شرت العوامل املادية والجتماعية 
ل حتى الآن  املت�شببة يف احلرمان املفرط، ازداد خطر فقدان ما �ُشجِّ

من اجنازات يف جمال الوقاية من الأمرا�س ومكافحتها. 

لي�س من املفرو�س اأن توؤثر البيئة احل�شرية �شلبا على �شحة النا�س. 
اإ�شافة اإلى تغيري ال�شلوكيات الفردية، فاإن اتباع �شيا�شات اجتماعية 

ال�شحي  وال�شرف  واملياه  الالئق  لل�شكن  الالزمة  الأول��وي��ة  تعطي 
اأماكن  وتاأمني  النفايات  لإدارة  الفعالة  والأنظمة  الغذائي  والأم��ن 
العي�س والعمل واللعب، قد تقّلل ب�شكل فعال من التهديدات ال�شحية. 
الطبقات  جميع  من  الأ���ش��ر  ميّكن  ال��ذي  الر�شيد،  احلكم  اأن  كما 
التعليم  يف  اجل���ودة  عالية  خ��دم��ات  اإل��ى  ال��و���ش��ول   م��ن  احل�شرية 
وال�شحة والنقل العام ورعاية الأطفال، ميكن اأن يلعب دورا رئي�شيا 

يف احلفاظ على �شحة الأطفال يف البيئات احل�شرية.

على  احلفاظ  يف  املجتمعية  العوامل  بدور  املتنامي  الوعي  اأدى  وقد 
�شحة الأفراد اأو الإ�شرار بها، اإلى بعث مبادرات مثل »جلنة منظمة 
تو�شيات  وتركز  لل�شحة«.  الجتماعية  للمحددات  العاملية  ال�شحة 
يف  ال�شحة  �شوء  لأ�شباب  الفعالة  املعاجلة  اأن  على  اللجنة  ه��ذه 
ابتداًء من حت�شني  املناطق احل�شرية يتطلب جمموعة من احللول، 
وال�شرائب  ال�شحية  النظم  يف  بال�شتثمار  مرورا  املعي�شة،  ظروف 
على  وامل�شاءلة  والتخطيط  احلوكمة  بتح�شني  وانتهاًء  الت�شاعدية، 

امل�شتويات املحلية والوطنية والدولية.

حيث  التحديات،  اأكرب  الدخل  واملتو�شطة  املنخف�شة  الدول  وت�شهد 
احل�شرية  املناطق  يف  ال�شريع  ال�شكاين  النمو  ي��واك��ب  م��ا  ن���ادرا 
ا�شتثمارات كافية يف البنية التحتية واخلدمات.  كما اأ�شارت اللجنة 
ال�شكان  حترم  التي  الالم�شاواة  اأوج��ه  معاجلة  �شرورة  اإل��ى  اأي�شا 
املهّم�شني من ال�شلطة واملوارد، مبن فيهم الن�شاء وال�شكان الأ�شليون 

والأقليات العرقية.

امل�شدر: منظمة ال�شحة العاملية؛ ال�شبكة العاملية لبحوث الإن�شاف ال�شحي احل�شري.
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اأبوجا  �شكني جديد يف  بجانب جممع  يقع  الدخل،  اأنقا�س حي منخف�س  بني  ي�شريان  وطفل  امراأة 
بنيجرييا.
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و�شمانات  املنا�شب  ال�شكن  من  حرمانهم  ب�شبب  الفقراء،  ال�شكان  اإّن 
غري  والجتماعية  القت�شادية  واللوائح  ال�شيا�شات  نتيجة  احليازة، 
العادلة التي حتكم ا�شتخدام الأرا�شي واإدارتها،  يلجاأون اإلى ا�شتئجار 
اأو بناء م�شاكن غري قانونية غالبا ما تكون اآيلة لل�شقوط. وينطبق ذلك 
الع�شوائية  وامل�شتوطنات  واملثاوي،  تق�شيمها،  يتم  التي  امل�شاكن  على 
ول  ميلكونها  ل  اأنا�س  يحتلها  التي  اخلالية  املباين  اأو  الأرا�شي  )وهي 
والتق�شيمات  با�شتخدامها(،  ت�شريح  لديهم  يكون  ول  ي�شتاأجرونها 
غري القانونية )مثل اإقامة منزل اأو كوخ يف الفناء اخللفي ملنزل اأو كوخ 
ال�شائعة يف  املالمح  اأحد  الع�شوائية  امل�شتوطنات  اأ�شبحت  ولقد  اآخر(. 
املدن �شريعة النمو، خا�شة منذ اخلم�شينات، ب�شبب عدم توفر ال�شكن 
اإن�شاء م�شتوطنات ع�شوائية على اأرا�ٍس �شاغرة،  الرخي�س. وحيثما مت 

متكن النا�س من بناء منازلهم اخلا�شة.

تكون امل�شاكن غري القانونية �شيئة النوعية ورخي�شة ن�شبيا، على الرغم 
وتعرف  الأ�شرة،  ربع دخل  نحو  ت�شتهلك  الأحيان  كثري من  اأنها يف  من 

بتهديداتها لل�شحة.

مبا  الأمرا�س،  انتقال  ي�شهالن  ال�شحية  غري  والظروف  فالكتظاظ 
يف ذلك اللتهاب الرئوي والإ�شهال، وهما ال�شببان الرئي�شيان لوفيات 
الأمرا�س،  تكون  كما  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  اخلام�شة  دون  الأطفال 
منها  الوقاية  ميكن  التي  الأمرا�س  من  وغريها  وال�شل  احل�شبة  مثل 
فيها  تزداد  التي  الأحياء  هذه  يف  �شيوعا  اأكرث  اأي�شا  هي  باللقاحات، 

الكثافة ال�شكانية وتنخف�س م�شتويات التطعيم.

وبالإ�شافة اإلى الأخطار الأخرى، فاإن �شكان الأحياء الفقرية يف كثري من 
الأحيان يواجهون خطر الطرد و�شوء املعاملة، لي�س من جانب املالكني 

فح�شب، بل اأي�شا جراء عزم ال�شلطات البلدية على »تنظيف« املنطقة.

لأن  اأو  ال�شياحة،  ت�شجيع  يف  الرغبة  ب�شبب  الإخالء  عمليات  تتم  وقد 
البالد �شت�شت�شيف حدثا ريا�شيا كبريا، اأو بب�شاطة لأن الأحياء الفقرية 
دون  الإخالء  وقد حتدث عملية  بناء م�شروع كبري.  قد تقف يف طريق 
اأو حتى ت�شاور مع الأ�شخا�س املعنيني، وغالبا ما تتّم دون  اإنذار  �شابق 
منا�شب.   اآخر غري  مكان  اإلى  الأحياء  تلك  �شكان  ُينقل  قد  اأو  تعوي�س، 
اقت�شادية  نظما  يدمر  اأن  وميكن  كبري  ت�شوي�س  يف  الإخالء  ويت�شبب 
�شكان هذه  مل�شاعدة  ولكنها �شرورية  و�شبكات دعم قدمية  واجتماعية 
الأحياء على البقاء والتقدم يف مثل تلك الأو�شاع ال�شعبة. وحتى اأولئك 
الذين ل يتم اإخالئهم فعليا، فاإنهم يعانون من �شغوط كبرية وانعدام 
فالنزوح  ذلك،  على  عالوة  اإخالءهم.  يتّم  اأن  خ�شيتهم  نتيجة  الأمن 
امل�شتمر و�شوء املعاملة لل�شكان املهم�شني يزيد من اإعاقة احل�شول على 

اخلدمات الأ�شا�شية.

وعلى الرغم من احلرمان الذي يعانيه �شكان الأحياء الفقرية، فاإنهم 
يوفرون على الأقل خدمة اأ�شا�شية للمجتمعات التي تهم�شهم، هي توفري 
اليد العاملة. وتكون هذه اليد العاملة ر�شمية اأحيانا وغري موثقة اأحيانا 
بالن�شبة  ال�شاأن  الأجر، كما هو  ولكنها غالبا ما تكون منخف�شة  اأخرى 
وعمال  املتجولني  والباعة  امل�شاعدين  والتجار  اليدوية  امل�شانع  لعمال 

املنازل.

الأحياء الفقرية: خم�س اأوجه من احلرمان

)املوئل(  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأم��م  برنامج  ف  يعرِّ
الأ�شرة يف الأحياء الفقرية باأنها تلك التي تفتقر اإلى واحد اأو اأكرث 

مما يلي:

كمية كافية من املياه تتوفر باأ�شعار معقولة  املح�ضنة:  •   املياه 
       ودون بذل الكثري من اجلهد البدين والوقت.

•   مرافق ال�ضرف ال�ضحي املح�ضنة: وجود نظام للتخل�س
       من الف�شالت اإما  على �شكل مرحا�س خا�س اأو مراحي�س 

      عامة م�شركة بني عدد معقول من النا�س.

اأدلة اأو وثائق ميكن اأن ت�شتخدم كدليل احليازة:  •   �ضمان 
       ل�شمان احليازة اأو للحماية من عمليات الإخالء الق�شري.

مبان دائمة ومالئمة يف موقع غري خطر، حتمي  امل�ضكن:  •   دوام 

       �شكانها من احلدود الق�شوى للظروف املناخية،  مثل الأمطار 

       والربد واحلرارة والرطوبة.

ل يتقا�شم اأكرث من ثالثة اأ�شخا�س  للمعي�ضة:  كافية  •   م�ضاحة 

       الغرفة نف�شها.
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ال�ضكل 1.3. التح�ضيل التعليمي يف املناطق احل�ضرية قد يبلغ اأق�ضى م�ضتويات الالم�ضاواة 
متو�شط ال�شنوات الدرا�شية بني ال�شكان الذين تراوح اأعمارهم بني 17-22، تبعا للرثوة واملوقع والنوع الإجتماعي

املدينة
اأغنى 20% يف املدينة

بنن  الريف

عادة ما يكون الأطفال يف املناطق احل�شرية 
احلياة وجتاوز  قيد  على  للبقاء  احتمال  اأكرث 
والتمتع  املبكرة  والطفولة  الر�شاعة  مرحلة 
من  للتعليم  اأك��رب  وبفر�س  اأف�����ش��ل،  ب�شحة 
هذه  وتعرف  الريفية.  املناطق  يف  نظرائهم 

الظاهرة ب�ميزة التمدن.
اإل اأّن حجم التفاوت داخل املناطق احل�شرية 
الأغنياء  بني  فالفجوات  القلق.  على  يبعث 
اأو  ت�شاوي  قد  والبلدات  امل��دن  يف  والفقراء 
الريفية.  املناطق  الفجوات يف  اأحيانا  تتجاوز 
يت�شح  الوطنية،  املتو�شطات  ت�شنيف  وعند 

يف  يعي�شون  الذين  الأط��ف��ال  من  العديد  اأن 
حمرومون  احل�شرية  املناطق  يف  فقر  حالة 
وم��ق�����ش��ون ب��و���ش��وح م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
واخلدمات ال�شحية، وغريها من املزايا التي 

يتمتع بها اأقرانهم املي�شورون.
»اأ�شجار  ب�  يعرف  الذي  اأدناه،  الر�شم  وي�شري 
الإن�����ش��اف«، اأن���ه على ال��رغ��م م��ن ال��ف��وارق 
فاإن  الريفية،  املناطق  يف  املوجودة  ال�شا�شعة 
الفقر ميكن اأي�شا اأن يحد من تعليم الأطفال 
تتجاوز  ب�شفة  اأحيانا  احل�شرية،  املناطق  يف 

ما ت�شهده املناطق الريفية.

وجمهورية  وطاجيك�شتان  وباك�شتان  بنن  يف 
فنزويال البوليفارية، تكون الفجوة يف التعليم 
ال���20% الأكرث غنى وال���20% الأكرث فقرا  بني 
اأكرب منها  املناطق احل�شرية  ال�شكان يف  من 
يف املناطق الريفية. وت�شجل الفجوة الأو�شع يف 
فنزويال، حيث التالميذ من الأ�شر الأغنى يف 
املناطق احل�شرية - يف املتو�شط - يوا�شلون 
من  اأك��رث  درا���ش��ي��ة  �شنوات   8 لنحو  التعليم 
فجوة  م��ع  باملقارنة  ف��ق��را،  الأك���رث  التالميذ 
قدرها 5 �شنوات فقط بني الأغنياء والفقراء 
وطاجيك�شتان  بنن  ويف  الريفية.  املناطق  يف 

ضوء
ال�

رة 
دائ

حتت  

امل�شدر: حتليل اليوني�شف القائم على قاعدة بيانات اليون�شكو للحرمان والتهمي�س يف التعليم )2009(، با�شتخدام بيانات امل�شح الدميوغرايف ال�شحي: بنن )م�شح 2006(، باك�شتان )م�شح 2007(، 
طاجيك�شتان )م�شح 2005(، فنزويال )جمهورية - البوليفارية( )م�شح  2000(.
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بننبنن
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وف���ن���زوي���ال، ع����ادة م���ا ي��ك��ون ع���دد ���ش��ن��وات 
املدن  يف  فقرا  الأكرث  الأطفال  لدى  الدرا�شة 
الأكرث  الأطفال  لدى  تلك  من  اأقل  فقط  لي�س 
غنى ولكن اأي�شا اأقل من �شنوات الدرا�شة لدى 

اأطفال الأرياف. 
الإقامة.  مكان  على  حكرا  التفاوتات  لي�شت 
ل  فقرية  اأ���ش��ر  يف  ين�شاأن  ال��الت��ي  فالفتيات 
اإذا  النظر عما  يتمتعن بكافة حقوقهن بغ�س 
الريفية.  اأو  احل�شرية  املناطق  يف  يع�شن  كن 
ف��ف��ي ب��ن��ني، حت�����ش��ل ال��ف��ت��ي��ات يف امل��ن��اط��ق 
لل�%20  ينتمني  الالتي  والريفية،  احل�شرية 

اأقل من �شنتني  ال�شكان على  الأكرث فقرا من 
من الدرا�شة، مقارنة بثالث اإلى اأربع �شنوات 
وحوايل  الذكور،  من  نظرائهن  اإلى  بالن�شبة 
يف  غنى  الأكرث  للفتيان  بالن�شبة  �شنوات  ت�شع 
باك�شتان،  ويف  والريفية.  احل�شرية  املناطق 
بني  التعليمي  امل�شتوى  يف  الخ��ت��الف  يبلغ 
ثالث  نحو  ف��ق��را  الأك���رث  والفتيات  الفتيان 
�شنة  وح���وايل  الريفية،  املناطق  يف  �شنوات 

واحدة يف املناطق احل�شرية.
و�شوحا  اأك���رث  اجلن�شني  ب��ني  ال��ف��ج��وة  ت��ك��ون 
امل��ن��اط��ق  يف  ال��ف��ق��ريات  للفتيات  بالن�شبة 

تلك  تت�لق�ى  اإذ  طاجيك�شتان.  من  احل�شرية 
التعليم،  من  �شنوات  �شت  من  اأق��ل  الفتيات 
للفتيات  ���ش��ن��وات  ت�����ش��ع  ب���ح���وايل  م��ق��ارن��ة 
الفقريات يف املناطق الريفية.  وتكون الفجوة 
حيث  ف��ن��زوي��ال،  يف  معكو�شة  اجلن�شني  ب��ني 
يتلّقى اأكرث فتيان املدن فقرا القدر الأقل من 
درا�شية(،  �شنوات  ث��الث  من  )اأق��ل  التعليم 
الفتيات  لأفقر  ون�شف  �شنوات  باأربع  مقارنًة 
�شنوات  �شت  وح��وايل  احل�شرية،  املناطق  يف 
املناطق  يف  والفتيات  الفتيان  لأفقر  ون�شف 

الريفية.
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اأطفال يقومون باأعمال بهلوانية لك�شب املال يف �شوارع �شلفادور، عا�شمة ولية باهيا ال�شرقية يف الربازيل.

مواجهة حتديات امل�ضتقبل احل�ضري
اأي  �شعفا يف  الأك��رث  الأف��راد  بني  بالطبع من  واملراهقون هم  الأطفال 
ومع  امل�شاواة.  وعدم  للفقر  ال�شلبية  الآثار  من  معاناة  والأكرث  جمتمع، 
احل�شرية  املناطق  يف  فقر  يف  يعي�شون  الذين  الأطفال  يحظى  ل  ذلك 
بالإهتمام الكايف.  ويتطلب و�شع هوؤلء الأطفال حلول عاجلة، وهناك 
الأه���داف  مثل  وال��ت��زام��ات  الطفل  حقوق  اتفاقية  مثل  دول��ي��ة  اأدوات 

الإمنائية لالألفية ميكن اأن ت�شاعد يف توفري اإطار للعمل.

عامل  طبيعة  واآ�شيا،  اأفريقيا  يف  ل�شيما  التح�شر،  وترية  �شرعة  تعك�س 
التقليدية،  الربجمة  مناهج  اأن  التنمية  خبريو  ويدرك  التغيري.  �شريع 
الو�شول  ال�شهل  التي من  للمجتمعات  تقدمي اخلدمات  تركز على  التي 
اإليها، ل ت�شل دائما اإلى النا�س الأ�شّد حاجًة. وُتبنّي البيانات املُ�شّنفة 

اأّن الكثريين يظلون من املن�شيني.

تنمو  التي  تلك  خ�شو�شا  مدينة،  كل  فداخل  متجان�شة.  لي�شت  امل��دن 
من  املاليني  يقيم  الدخل،  واملتو�شطة  املنخف�شة  البلدان  يف  ب�شرعة 
ما  تقارب  واحل��رم��ان  الإق�شاء  من  درج��ة  يواجهون  الذين  الأط��ف��ال 
الإق�شاء  من  الريفية  املناطق  يف  يعي�شون  الذين  الأط��ف��ال  يواجهه 

واحلرمان اأو اأحيانا تفوقه �شوءًا.
ومن حيث املبداأ، فاحلرمان الذي يواجهه الأطفال يف املناطق احل�شرية 

ياأتي على راأ�س اأولويات الربامج الإمنائية القائمة على

ل�شكان  املوجهة  ال�شتثمارات  تظل  الواقع،  يف  ولكن  الإن�شان.  حقوق 
نتيجة  حم��دودة،  احل�شرية  الع�شوائية  وامل�شتوطنات  الفقرية  الأحياء 

للت�شور اخلاطئ باأّن اخلدمات يف متناول جميع �شكان املدن.

وملواجهة هذا الو�شع، ل بد من الركيز على الإن�شاف واإعطاء الأولوية 
لالأطفال الأكرث حرمانا، اأينما وجدوا.

الفقر  وطبيعة  حــجــم  فــهــم  م�ضتوى  حت�ضني  هــو  لذلك  �شرط  اأول 
هذا  ويتطلب  الأطــفــال.  على  يــوؤثــران  الّلذين  احل�ضريني  والإق�ضاء 
يحتوي  اأن  �شليم، من عالمات جناحه  اإح�شائي  اأداء عمل  لي�س فقط 
ودرا�شة  تقييم  اأي�شا  بل  امل�شنفة،  احل�شرية  البيانات  من  اأكرب  قدرا 
التدخالت الرامية اإلى تعزيز حقوق الطفل يف البقاء وال�شحة والنماء 

والتعليم وال�شرف ال�شحي واحلماية يف املناطق احل�شرية.

ثانيا، يجب على احللول التنموية اأن حتدد وتزيل احلواجز التي متنع 
للعنف  وتعر�شهم  باخلدمات،  التمتع  من  املهم�ضة  والأ�ــضــر  الأطــفــال 
وال�شتغالل، ومتنعهم من امل�شاركة يف �شنع القرار. ومن بني الإجراءات 
القانوين  الو�شع  واإ�شداء  الولدات،  الأخرى، وجوب ت�شجيل  ال�شرورية 

وتاأمني حيازة امل�شاكن.
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ثالثا، ل بد من الرتكيز على احلاجات والأولويات اخلا�ضة بالأطفال 
اخلدمات،  وتقدمي  التحتية،  البنية  وتطوير  احل�ضري،  التخطيط  يف 
وتو�شيع نطاق اجلهود املبذولة للحد من الفقر والتفاوت. وُت�شّكل املبادرة 
الدولية للمدن ال�شديقة للطفل مثال على نوعية العتبارات التي يجب 

اأن تولى لالأطفال يف كل جانب من جوانب احلوكمة احل�شرية.

احلكومة  بني  ال�ضراكة  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضاُت  تعّزز  اأن  يجب  رابعا، 
وفقراء املناطق احل�ضرية على جميع امل�ضتويات. واملبادرات احل�شرية 
الأطفال  فيها  ُي�شارك  التي  تلك  وخا�شة   - امل�شاركة  هذه  تعزز  التي 
اأي�شا  ولكن  فح�شب  لالأطفال  لي�س  اأف�شل  نتائج  اإلى  توؤدي   - وال�شباب 

ملجتمعاتهم.

اأن يعمل اجلميع معا لتحقيق  فهو �ضرورة  واأما اآخر تلك املتطلبات، 
امل�شتويات  على  الفاعلة  الأطراف  فعلى جميع  الأطفال.  ل�ضالح  نتائج 
لدعم  والطاقات  املوارد  واملجتمعية، جتميع  والبلدية  والوطنية  الدولية 
حقوق الأطفال املهم�شني والفقراء الذين ين�شوؤون يف البيئات احل�شرية. 
جلميع  الدولية  ب��الل��ت��زام��ات  ال��وف��اء  اأج��ل  م��ن  الفجوات  ت�شييق  اإن 
اإ�شافية لي�س يف املناطق الريفية فح�شب،  الأطفال، يتطلب بذل جهود 

بل داخل املدن اأي�شا.

تنظر  مل  ما  وحمايتها  اإعمالها  ميكن  ل  الطفل  حقوق  اأن  الوا�شح  من 
املعدلت  وراء  فيما  الدولية  واملنظمات  املانحة  واجلهات  احلكومات 
غري التف�شيلية لالإح�شاءات التنموية، ومل تعالج عدم امل�شاواة والفقر 

احل�شري الذي مييز حياة العديد من الأطفال.

اأطفال ي�شعون حيهم الفقري الكبري على اخلريطة باملعنى احلريف للكلمة.  والبيانات التي جمعوها 
 Google( »حول م�شتعمرة ري�شي اأوروبيندو يف كلكتا بالهند �شيتم حتميلها على برنامج »غوغل اإيرث
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 2050 )املتوقع(
6.3 بليون

%20

%54

%9

%10

%6

%1

2010 
3.5 بليون

%50

%14

%15

%12%8

%1

1950 
0.7 بليون

%1 %5

%31

%38

%10

%15

�ضكل1،4. �ضكان املناطق احل�ضرية ينمون باأ�ضرع املعدلت يف اآ�ضيا واأفريقيا
�شكان املناطق احل�شرية يف العامل 1950، 2010، 2050 )املتوقع(

اأفريقيا
اآ�شيا

اأوروبا
اأمريكا الالتينية

ومنطقة البحر الكاريبي

اأمريكا ال�شمالية
املحيط الهادئ

امل�شدر: الأمم املتحدة،  اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية، �شعبة ال�شكان.
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املنطقة احل�ضرية
ومع  اآخ��ر،  اإل��ى  بلد  من  احل�شرية«  »املنطقة  تعريف  يختلف 
اأي�شا  التعريف  يختلف  اأن  ميكن  للت�شنيف،  الدورية  الإع��ادة 
املقارنات  يجعل  مم��ا  ال��زم��ن،  م��ر  على  ال��واح��د  البلد  داخ��ل 
املبا�شرة �شعبة التحقيق. وميكن تعريف املنطقة احل�شرية تبعا 
لواحد اأو اأكرث من العوامل التالية: املعايري الإدارية اأو احلدود 
�شلطة  نطاق  �شمن  تقع  منطقة  املثال،  �شبيل  )على  ال�شيا�شية 
يحدد  لل�شكان )حيث  اأدنى  اأو حجم  البلدة(،  اأو جلنة  البلدية 
احلد الأدنى للم�شتوطنة احل�شرية بنحو 2،000 ن�شمة، بالرغم 
من اختالف ذلك على ال�شعيد العاملي بني 200 و50،000(، اأو 
املثال،  �شبيل  )على  القت�شادي  الن�شاط  اأو  ال�شكانية،  الكثافة 
ب�شكل  ت�شارك  ل  ال�شكان  من  العظمى  الغالبية  تكون  عندما 
اأ�شا�شي يف الزراعة، اأو عندما يكون هناك فائ�س من العمالة(، 
والإن��ارة  املمهدة  كال�شوارع  احل�شرية  اخل�شائ�س  وج��ود  اأو 
كان   ،2010 عام  يف  ال�شحي(.  ال�شرف  و�شبكات  الكهربائية 
اأنها  على  م�شنفة  مناطق  يف  يعي�شون  ن�شمة  مليار   3،5 هناك 

ح�شرية. 

النمو احل�ضري
يعي�شون  الذين  ال�شكان  املُطلقة( يف عدد  اأو  )الن�شبية  الزيادة 
املناطق  يف  ال�شكاين  النمو  وت��رية  وتعتمد  وامل��دن.  البلدات  يف 
وعدد  املدن،  �شكان  عدد  يف  الطبيعية  الزيادة  على  احل�شرية 
خالل  م��ن  احل�شرية  املناطق  اإل��ى  ي�شافون  ال��ذي��ن  ال�شكان 
ت�شنيف  اإع��ادة  ومن  احل�شر،  اإل��ى  الريف  من  الهجرة  �شايف 

امل�شتوطنات الريفية اإلى مدن وبلدات.

الّتمّدن 
ن�شبة املناطق احل�شرية يف دولة ما. 

معدل الّتمّدن 
الزمن،  مر  على  احل�شرية  املناطق  �شكان  ن�شبة  يف  ال��زي��ادة 
النمو  معدل  منه  ُيحذف  امل��دن  �شكان  لنمو  كمعدل  وحت�شب 
الإجمايل لل�شكان. وتنتج قيمة اإيج����ابية ملع���دل التح�شر عندما 
ينمو ال�شكان احل�شر مبعدل اأ�شرع م��ن النمو الإجمايل لل�شكان.

املدينة 
على  للمدينة،  الإداري��ة  احلدود  داخل  يعي�شون  الذين  ال�شكان 

�شبيل املثال، وا�شنطن العا�شمة.

ل�شتيعاب  منتظم  ب�شكل  تتاأقلم  ل  املدينة  ح��دود  لأن  نظرا 
التكتالت  مفاهيم  ت�شتخدم  ما  فغالبا  ال�شكانية،  ال��زي��ادات 
عدد  بني  املقارنة  لتح�شني  املروبولية  املناطق  اأو  احل�شرية 

�شكان املدن يف خمتلف البلدان والفرات الزمنية.

التكتالت احل�ضرية
�شكان منطقة مبنية اأو منطقة ذات كثافة �شكانية مرتفعة ت�شم 

الأرا�شي  اأو  بها  املرتبطة  واملناطق  و�شواحيها  الأ�شلية  املدينة 
املجاورة لها ذات امل�شتويات احل�شرية من الكثافة ال�شكنية.

م�شتقلة  الكربى عدة مدن  التكتالت احل�شرية  ت�شم  ما  غالبا 
املثال،  �شبيل  على  الت�شيري.  ناحية  من  مرتبطة  ولكنها  اإداري��ا 
وكاوازاكي  �شيبا  مدن  طوكيو  ملدينة  احل�شري  التكتل  ي�شمل 

ويوكوهاما وغريها.

املنطقة املرتوبولية 
منطقة ر�شمية تابعة للحكومة املحلية ت�شم املنطقة احل�شرية 
ككل، واملناطق الرئي�شية املحيطة بها التي قد تكون حمل اإقامة 
املناطق  هذه  عملهم.  مقر  لي�شت  ولكن  العمال  من  هام  عدد 
عادة ما تت�شكل حول مدينة معينة ويركز فيها عدد كبري من 

ال�شكان )ل يقل عدد �شكانها عن 100،000 ن�سمة(.

بالإ�شافة اإلى املدينة نف�شها، ت�شمُّ املنطقة املروبولية كال من 
الكثافة  من  احل�شرية  امل�شتويات  ذات  بها  املحيطة  الأرا�شي 
ال�شكانية  الكثافات  من  الإ�شافية  املناطق  وبع�س  ال�شكنية، 
الأقل، والتي تكون متاخمة ومرتبطة باملدينة )من خالل النقل 
املناطق  على  الأمثلة  ومن  النقل(.  ومرافق  والطرق  الكثيف 

املروبولية لندن الكربى ومرو مانيال.

الزحف احل�ضري
وهو  احل�شري«.  »التمدد  اأو  الأف��ق��ي«  »النت�شار  اأي�شا  ي�شمى 
نحو  للمنطقة احل�شرية  املتنا�شب  املن�شبط وغري  التو�شع غري 
منخف�شة  كثافات  ي�شكل  مبا  بها،  املحيطة  الريفية  املناطق 
البلدان  م��ن  ك��ل  ويف  التخطيط.  �شيئة  التنمية  م��ن  واأمن���اط 
املرتفعة واملنخف�شة الدخل، يت�شم الزحف احل�شري بتجمعات 
طويلة  كتل  ويف  منف�شلة  مناطق  يف  تعي�س  متناثرة  �شكانية 
ي�شعب الو�شول اإليها، وغالبا ما تبالغ يف العتماد على و�شائل 

النقل الآلية وتفتقد اإلى املحاور الوا�شحة لالأن�شطة التجارية.

املنطقة املتاخمة للمدينة
منطقة بني املناطق احل�شرية والريف.

املدن الكربى
تكتل ح�شري يبلغ عدد �شكانه 10 ماليني ن�شمة اأو اأكرث.

اأنها  21 كتلة ح�شرية م�شنفة على  2009، كان هناك  يف عام 
مدن كربى، وهذه الكتل ت�شم 9،4% من �شكان املدن يف العامل. 
هي  �شيتي  ومك�شيكو  وطوكيو  نيويورك  كانت   ،1975 عام  ويف 
يف  كربى  مدينة   11 فهناك  اليوم  اأما  الوحيدة.  الكربى  املدن 
اأفريقيا  من  كل  يف  ومدينتان  الالتينية  اأمريكا  يف  و4  اآ�شيا، 
واأوروبا واأمريكا ال�شمالية.  واإحدى ع�شر من هذه املدن الكربى 

هي عوا�شم لبلدانها.
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10 مليون +
%9

5 اإلى 10 
مليون

%7          

500،000
 اإلى 1 مليون

%10

1 اإلى 5 مليون
%22

اأقل من 500،000
%52

�ضكل 1،5. ن�ضف �ضكان املدن يف العامل يعي�ضون يف مدن يقل عدد 
�ضكانها عن 500،000 ن�ضمة.

توزيع �شكان املدن يف العامل ح�شب حجم املدينة ، 2009

النمو  بذلك  معززة  وامل���دن،  البلدات  ووظيفة  طبيعة  وتغيري 
احل�شرية  املناطق  اأولوية  اأي�شا  ولكن  الإقليمي،  القت�شادي 

وعدم التوازن يف التنمية الإقليمية.

التطور بني  الآخذ يف  ال�شناعي  املمر  املمرات احل�شرية،  ومن 
دلهي ومومباي يف الهند، وممر ال�شناعات التحويلية واخلدمات 
ماليزيا،  يف  كالجن  ميناء  اإلى  ملبور  كوال  من  املمتد  ال�شناعية 
واملحور القت�شادي الإقليمي الذي ي�شكل املمر احل�شري الأكرب 

من اإيبادان-لغو�س-اأكرا يف غرب اأفريقيا.

اإقليم املدينة
خارج  تتو�شع  كبرية  مدينة  وا���ش��ع:  نطاق  على  ح�شري  تطور 
واملناطق  والبلدات  ال�شغرية  امل��دن  لت�شمل  الإداري���ة  احل��دود 
يكفي  مبا  اأحيانا  وتتو�شع  والريفية،  احل�شرية  و�شبه  اخللفية 
لالندماج مع مدن اأخرى وت�شكيل جتمعات ح�شرية كبرية ت�شبح 

يف نهاية املطاف مناطق مدينة.

على �شبيل املثال، كيب تاون يف جنوب اأفريقيا متتد اإلى ما ي�شل 
اإلى 100 كيلومر، مبا يف ذلك امل�شافات التي يقطعها املرحتلون 
يوميا. ومنطقة بانكوك املمتدة يف تايالند، والتي يتوقع اأن تتو�شع 
200 كيلومر اأخرى من مركزها بحلول عام 2020، ليتزايد عدد 

�شكانها اأكرث من ال�17 مليون ن�شمة احلاليني. املدن ال�ضخمة
 20 من  اأك��رث  ت�شم  �شخمة  مدينة  اأو  �شخم،  ح�شري  جتمع 

مليون ن�شمة.

جديدة  ح�شرية  تكوينات  تت�شكل  واندماجها،  امل��دن  منو  مع 
منها املناطق ال�شخمة واملمرات احل�شرية واملناطق املدن.

املنطقة ال�ضخمة
ذات  خلفية  مناطق  بها  حتيط  النمو،  �شريعة  ح�شرية  كتلة 
والتقارب  والنمو  للتو�شع  نتيجة  ت�شكلت  منخف�شة  كثافات 
وكانت  الأخ����رى.  والتجمعات  منطقة  م��ن  لأك���رث  اجل��غ��رايف 
واأوروبا، ولكنها  ال�شمالية  اأمريكا  ال�شخمة �شائعة يف  املناطق 
باملدن  وتتميز  العامل،  اأخرى من  اأجزاء  اأي�شا يف  الآن  تنت�شر 
التي تنمو ب�شرعة، وبركيزات كبرية من ال�شكان )مبن فيهم 
والبتكارات  والإمكانات  الكبرية،  والأ�شواق  املهرة(،  العمال 

القت�شادية الهامة.

 120( كونغ-�شنتزن-غوانغزهو  هونغ  املناطق:  هذا  بني  ومن 
-كيوتو-  وطوكيو-ناغويا-اأو�شاكا  ال�شني،  يف  ن�شمة(  مليون 
كوبي )يتوقع اأن ت�شل اإلى 60 مليونا بحلول 2015( يف اليابان.

املمر احل�ضري
يتكون من مدن  التنظيم احل�شري  »�شريط« خطي من  نظام 
خمتلفة الأحجام تربطها حماور للنقل والقت�شاد خا�شة بني 
املدن الكربى. وت�شاهم املمرات احل�شرية يف ازدهار الأعمال

1 طوكيو، اليابان )36.5(
2 دلهي، الهند )21.7(

3 �شاو باولو، الربازيل )20.0(
4 مومباي، الهند )19.7(

املك�شيك  ���ش��ي��ت��ي،  مك�شيكو   5
)19.3(

الوليات  نيواآرك  و  نيويورك    6
املتحدة )19.3(

7 �شانغهاي، ال�شني )16.3(
8 كلكتا، الهند )15.3(

9 دكا، بنغالدي�س )14.3(
الأرجنتني  اآي��ر���س،  بوانو�س   10

)13.0(
11 كرات�شي، باك�شتان )12.8(

12 لو�س اأجنلو�س ولونغ بيت�س 

املتحدة  ال��ولي��ات  اآن���ا،  و�شانتا 
)12.7(

13 بكني، ال�شني )12.2(
14 ري��و دي ج��ان��ريو، ال��ربازي��ل 

)11.8(
15 مانيال، الفلبني )11.4(

ال��ي��اب��ان  ك��وب��ي،  و  اأو���ش��اك��ا   16
)11.3(

17 القاهرة، م�شر )10.9(
الرو�شي  الحت���اد  مو�شكو،   18

)10.5(
19 باري�س، فرن�شا )10.4(

20 ا�شطنبول، تركيا )10.4(
21 لغو�س، نيجرييا )10.2(

املدن الكربى، 2009 )عدد ال�ضكان باملاليني(

امل�شادر: الأمم املتحدة، اإدارة ال�شوؤون القت�شادية والجتماعية، �شعبة ال�شكان، 
موئل الأمم املتحدة.

امل�شدر: ح�شابات لبيانات من اإدارة ال�شوؤون الإقت�شادية والإجتماعية بالأمم التحدة، 
اآفاق التمدن يف العامل مراجعة عام 2009.
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حقوق الطفل يف 
البيئات احل�ضرية

النتهاكات  يواجهون  الذين  اأولئك  اأي�شا  هم  احتياجا  الأكرث  الأطفاُل 
الأكرب حلقوقهم. والأطفال الأكرث حرمانًا و�شعفًا غالبا ما يتم اإق�شائهم 
من التقدم ويكون من ال�شعب الو�شول اإليهم. هوؤلء الأطفال يحتاجون 
بل  ا�شتحقاقاتهم،  اأجل احل�شول على  لي�س فقط من  اهتماما خا�شا، 

اأي�شا ل�شمان متتع اجلميع بحقوقهم.

احلق  لهم  الفقرية  احل�شرية  املناطق  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال 
والثقافية  والجتماعية  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  بكافة  التمتع  يف 
وعلى  الإن�شان  حلقوق  الدولية  القوانني  بها  تعرف  التي  والقت�شادية 
وقت  يف  عليها  امل�شادقة  متت  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  طليعتها 
الطاقات،  اأق�شى  اإلى  والنماء  البقاء،  ت�شمل  كل طفل  قيا�شي. وحقوق 
يف  الكاملة  وامل�شاركة  والتمييز،  والإ���ش��اءة  ال�شتغالل  من  واحلماية 
احلياة الأ�شرية والثقافية والجتماعية. وحتمي التفاقية هذه احلقوق 
والتعليم  ال�شحية  بالرعاية  املتعلقة  اللتزامات  تف�شيل  طريق  عن 

واحلماية القانونية واملدنية والجتماعية.

من  فاأكرث  مت�شاوية.  ب�شفة  الأطفال  حقوق  جميع  تطبيق  يتم  ل  ولكن 
ثلث الأطفال يف املناطق احل�شرية حول العامل ل ُي�شجلون عند الولدة،

ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  امل��دن  اأطفال  ن�شف  ح��وايل  بينهم  من   
الطفل.  اتفاقية حقوق  7 من  للمادة  انتهاكا  ي�شكل  اآ�شيا، مما  وجنوب 
غري  يجعله  ر�شمية  هوية  اأو  ميالد  �شهادة  على  الطفل  ح�شول  ع��دم 
بالتجنيد من جانب  ابتداًء  اأنواعه،  ويعر�شه لال�شتغالل بجميع  ظاهٍر 
العمل  اأو  املبكر  ال��زواج  على  ب��الإرغ��ام  وانتهاًء  امل�شلحة،  اجلماعات 
الطفل  يعامل  اأن  اأي�شا  املمكن  من  ميالد،  �شهادة  دون  ومن  اخلطر. 
الواقع يف نزاع مع القانون، بل وُيعاقب، ك�شخ�س بالغ من جانب النظام 
يكونون غري  املخاطر قد  يتجنبون هذه  الذين  اأولئك  الق�شائي.1 حتى 
ذلك  يف  مبا  والفر�س،  احليوية  اخلدمات  على  احل�شول  على  قادرين 

التعليم.

من الأكيد اأن ت�شجيل املواليد وحده ل ي�شمن احل�شول على اخلدمات 
اأو احلماية من الإ�شاءة. ولكن اللتزامات املن�شو�س عليها يف اتفاقية 
ب�شرية  م�شتوطنات  تعترب  عندما  ب�شهولة  جتاهلها  ميكن  الطفل  حقوق 
باأكملها غري موجودة، اأو عندما يتّم جتريد ال�شكان من جن�شيتهم ب�شبب 

عدم وجود وثائق تثبتها.
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بيئٌة ت�ضمن حقوق الطفل

حقوق  انتهاكات  اأكثر  من  والنمو  للعي�س  منا�شبة  الغير  الأو�شاع  تعتبر 
الطفل انت�شارا. فمن ال�شعب اأن ينمو الطفل ويترعرع في غياب �شكن 
فاإن  ومع ذلك،  ال�شحي.  وال�شرف  المياه  �شبكات  وانعدام  واآمن  لئق 
حدة  مع  يتنا�شب  ل  المعي�شية  الظروف  لتح�شين  المكر�س  الهتمام 

وات�شاع الم�شكلة.

الماأوى  اإل��ى  يحتاجون  الذين  الأط��ف��ال  ع��دد  اأن  اإل��ى  ال��دلئ��ل  وت�شير 
التعليم  م��ن  المحرومين  ع��ددالأط��ف��ال  يتجاوز  ال�شحي  وال�شرف 
التهوية  ال�شحي وعدم  ال�شرف  �شوء  واأن  ال�شحية،  والرعاية  والغذاء 
والكتظاظ وقلة ال�شوء الطبيعي في منازل فقراء المناطق الح�شرية، 
ت�شبب عددا من الأمرا�س المزمنة بين الأطفال.2 والعديد من الأطفال 
ذات  البلدان  في  الفقيرة  الح�شرية  الأحياء  في  تعي�س  التي  والأ�شر 
للجميع«  المالئم  »الماأوى  في  بحقهم  يتمتعون  ل  المنخف�س،  الدخل 
و«التنمية الم�شتدامة للم�شتوطنات الب�شرية في عالم اآخذ في التح�شر«، 
كما ين�س عليه اإعالن ا�شطنبول ب�شاأن الم�شتوطنات الب�شرية، اأو اأجندة 

الموئل ال�شادرة عام 1996. 3

بما اأن لالأطفال الحق في البقاء والرعاية ال�شحية المنا�شبة وم�شتوى 
المعي�شة الذي يدعم نماءهم الكامل، فاإنهم بحاجة اإلى ال�شتفادة من 
الظروف البيئية التي تجعل تطبيق هذه الحقوق اأمرا ممكنا. اإذ ل حق 
في اللعب دون وجود مكان اآمن للعب، ول يمكن التمتع بال�شحة في بيئة 

ملوثة.

الدولي  العهد  مثل  دولية  واإع��الن��ات  معاهدات  بها  تقر  ال��روؤي��ة  وه��ذه 
الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية الق�شاء 
على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة، واأجندة الموئل، وجدول اأعمال 
القرن 21، وكذلك خطة العمل التي اعتمدت في 1992 في موؤتمر الأمم 

المتحدة للبيئة والتنمية.

ويقوم مركز حقوق الإ�شكان والإخالء، اإ�شافة اإلى هيئات اأخرى، بتوثيق 
المجموعة المو�شعة للحقوق المتعلقة بال�شكن وبتعر�س الأطفال الزائد 

لأن تنتهك هذه الحقوق.

وفي ال�شنوات الأخيرة، ركزت البرامج العملية الهادفة اإلى تطبيق هذه 
الحقوق على ال�شعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية لالألفية، وكلها تم�ّس 
الأطفال الذين يعي�شون في مناطق ح�شرية فقيرة. ويركز اأحد اأغرا�س 
ب�شكل  البيئية(  ال�شتدامة  )�شمان  لالألفية  ال�شابع  الإنمائي  الهدف 
100 مليون من �شكان الأحياء  خا�س على تح�شين حياة ما ل يقل عن 

الفقيرة في العالم بحلول عام 2020.

الأحياء  يعي�شون في  الذين  اأولئك  ن�شبة �شئيلة من  �شوى  لي�شت   وهذه 
اإلى  يتطرق  ل  الهدف  هذا  اأن  كما  العالم،  اأنحاء  جميع  في  الفقيرة 

الرتفاع الم�شتمر في عدد الأحياء الفقيرة الجديدة وعدد �شكانها.

نحو  وعلى  الح�شرية،  المناطق  في  الأطفال  و�شع  الف�شل  هذا  يتناول 
والنظافة  ال�شحي  وال�شرف  والمياه  ال�شحة  ف��ي  حقوقهم  خا�س 

والتعليم والحماية.

ال�ضحة
تلزم المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف باأن »تكفل اإلى 
اأق�شى حد ممكن بقاء الطفل ونموه«. وت�شير المادة 24 اإلى حق كل طفل 
في التمتع »باأعلى م�شتوى �شحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق عالج 
الأطراف  الدول  التفاقية  وتحث  ال�شحي«.  التاأهيل  واإعادة  الأمرا�س 
على »�شمان عدم حرمان اأي طفل من حقه في الح�شول على خدمات 

الرعاية ال�شحية«.  

بقاء الطفل
في عام 2010، توفي حوالي 8 ماليين طفل قبل بلوغهم �شن الخام�شة، 
وت��رج��ع ه��ذه ال��وف��ي��ات ف��ي غالبها اإل���ى الل��ت��ه��اب ال��رئ��وي والإ���ش��ه��ال 
الذين  الأطفال  اأن  اإلى  الدرا�شات  بع�س  وت�شير  ال��ولدة.  وم�شاعفات 
عر�شة  اأكثر  يكونوا  الع�شوائية  الح�شرية  الم�شتوطنات  في  يعي�شون 

للمخاطر.4

وفي المدن، ترتفع معدلت وفيات الأطفال في الأماكن الي ينت�شر فيها 
الفقر المدقع وتقل فيها الخدمات المنا�شبة، كما هو الحال في الأحياء 

الفقيرة.

دكا،  يف  اجتماعية  مر�شدة  من  الدقيقة  املغذيات  م�شحوق  تتلقى  �شنة  عمره  ر�شيعا  حتمل  اأم 
وا�شطرابات  اخللقية  والعيوب  الدم  فقر  الدقيقة يف  املغذيات  نق�س  يت�شبب  اأن  بنغالدي�س. ميكن 

اأخرى.
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البعيد عن العني ،
 بعيد عن العون

�ضاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل - الأردن،
املنا�ضرة البارزة لليوني�ضف

يعي�س ن�شف �شكان العامل الآن يف املدن. وعلى 
بكثافتها  احل�شرية  احلياة  كانت  التاريخ،  مر 
والفر�س.  والأف��ك��ار  للتجارة  حمفزا  الب�شرية 
للنمو  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  حم��رك��ات  امل���دن  فاأ�شبحت 
القت�شادي، وفر�شة للعي�س برفاه والهروب من 
عباءة  امل��دن، وحتت  تلك  داخ��ل  اأن  اإل  الفقر. 
يكافحون  الذين  الأطفال  ماليني  الإح�شاءات 
ريفية  مناطق  يف  يعي�شون  ل  البقاء.  اأج��ل  من 
يف  اإمن��ا  حقيقية،  ح�شرية  اأح��ي��اء  يف  ه��م  ول 
ا�شتنفذت  اأر�س  م�شاحة  وعلى  مزرية،  ظروف 
فيها  ال�شكان  عدد  وازداد  الذاتية  اإمكانياتها 
خدماتها  اأو  التحتية  بنيتها  تت�شع  اأن  دون 
الفقرية  الأح��ي��اء  اأط��ف��ال  هم  ه��وؤلء  احليوية. 
وال�شواحي املحرومة.اأطفال يقا�شون من عبء 
الريف  بني  الرمادية  املنطقة  ه��ذه  يف  العي�س 
واملدينة، غائبني عن اأعني ال�شلطات وتائهني يف 
عامل �شبابي. عامل يختبئ بني اأرقام املعدلت 

الإح�شائية له  الظلم والقهر واحلرمان.

ر لالأطفال  ومن املفارقة اأن تكون املدن التي توفِّ
يف  ال�شحية  اخلدمات  واأج��ود  تعليم  اأف�شل 
اآخ��رون  اأط��ف��ال  فيها  يحرم  اأحيائها،  بع�س 
والفر�س.  التعليم  يف  الأ�شا�شي  حقهم  من 
مدن جتمع بني جنباتها الرثوة والفقر املدقع، 
الأف�شل والعدم، واحلياة فيها بعيدة كل البعد 

عن امل�شاواة بل اأقرب ما تكون للحرمان. 

على م��دى عقد م��ن ال��زم��ن، ���ش��اءت اأو���ش��اع 
وازداد  العامل،  يف  احل�شرية  املناطق  اأطفال 
الأح��ي��اء  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  ال�����ش��ك��ان  ع���دد 
هم  ن�شمة،  م��ل��ي��ون   60 م��ن  ب��اأك��رث  ال��ف��ق��رية 
وبنات  واأبناء  وج��دات  واأج��داد  واأمهات  اآب��اء 
حياة.  عن  بحثا  باأياديهم  الأر����س  يحفرون 
نتائج  ح�شرية  اأحياء  يف  املتف�شي  للفقر  اإن 
والعنف.  واجلرمية  كاملر�س  ووا�شحة  حتمية 
تاأثريها  يقل  وا�شحة ل  اأخرى غري  اأوجه  وله 
خطورة وفتكا مب�شتقبل الأطفال. هي حواجز 
اجتماعية وثقافية كاجلن�س والِعرق التي حترم 
الت�شجيل  فر�شة  من  الفقرية  الأحياء  اأطفال 

فيها.  الدرا�شة  واإمتام  البتدائية  املدار�س  يف 
اأول من يحرم من التعليم حني ل تكفي  وهم 
املقاعد يف املدار�س احلكومية اأو ترتفع تكلفة 
التعليم. وتعمل اجلماعات الدينية واملنظمات 
لكنها  الفجوة،  هذه  �شّد  على  احلكومية  غري 
بحاجة اإلى الدعم املايل املنتظم من احلكومة 
من  ال��ه��روب  فر�شة  الأط��ف��ال  ل��ه��وؤلء  لتمنح 
م�شري حتِّم على اآبائهم... الفقر والعي�س يف 

دوامته واأحيائه وم�شائبه.

العربي  العامل  امل��دن يف  �شكان  ثلث  من  اأك��رث 
يف  ف��ق��رية.  واأح��ي��اء  ع�شوائيات  يف  يعي�شون 
بيئة غري اآمنة وغري �شحية، هي بيئة خطرة.  
ال�شرب  وم��ي��اه  ال�شحي  ال�شرف  ف��ان��ع��دام 
ال�شاحلة يوؤثران ب�شكل مبا�شر على �شحتهم. 
ويف ب��ع�����س ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة الأق����ل من��وا، 
امل�شاكل  وتتفاقم  املنازل  يف  الكتظاظ  يزيد 

ال�شحية والنف�شية لهذه الأ�شر.

اأما يف فل�شطني، فغالبا ما تكون حياة املدينة 
اأذه��ان  يف  ترتبط  وقد  اأي�شًا،  و�شعبة  قامتة 
واخلوف  التفتي�س  ونقاط  بالأ�شلحة  الأطفال 
هويتهم  على  احلفاظ  لكن  الأم��ن.  وان��ع��دام 
التعليم  ك���ان  ل��ذل��ك  اأم��ل��ه��م،  ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
فر�شتهم، فبالعلم يبنون حياة كرمية لأنف�شهم 
الأرا���ش��ي  يف  وطنهم.  بناء  اإع���ادة  ومُيكنهم 
الأط��ف��ال  ع��دد  ارت��ف��ع  املحتلة،  الفل�شطينية 
�شن  يف  هم  ممن  املدر�شية  ال�شفوف  خ��ارج 
الدرا�شة البتدائية من 4،000 اإلى 110،000 
مذهلة  ب��زي��ادة  اأي   ،1999 ع��ام  منذ  طفل 
ُيعترب  الذي  غزة،  قطاع  ويف   .%2،650 بلغت 
بال�شكان،  ازدحامًا  العامل  مناطق  اأكرث  اأحد 
تدهورت فر�س احل�شول على التعليم ونوعيته 
الأط��ف��ال،  ه���وؤلء  م�شتقبل  ���ش��ري��ع.اإن  ب�شكل 
اإليه  ن�شبو  ال��ذي  الإقليمي  ال�شالم  وحتقيق 
يحّتمان علينا اأن ن�شع غ�شبنا وخوفنا جانبا، 
والتي  ي�شتحقونها  التي  الطفولة  واأن مننحهم 
بالذكريات  مليئة  طفولة  لأطفالنا،  نرجوها 

ال�شعيدة وتكافوؤ الفر�س.

اإعادة   جتري حاليًا يف بع�س الدول العربية، 
احل�شرية  املناطق  اأط��ف��ال  و�شع  يف  النظر 
الربنامج  يهدف  امل��غ��رب،  ففي  امل��ح��روم��ني. 
احلكومي »مدن بال اأحياء فقرية« اإلى حت�شني 
ومن  م��ن��زل.   300،000 م��ن  يقرب  م��ا  و�شع 
الإ�شكان،  و�شركات  البنوك  اإ���ش��راك  خ��الل 
والقطاع  احلكومة  ومثلهم  الفقراء  وباإمكان 
امل��ب��ادرة.  ه��ذه  م��ن  ي�شتفيدوا  اأن  اخل��ا���س 
الأردن حقق اأي�شا اإجنازات هامة. فالعا�شمة 
عّمان هي واحدة من املدن الرائدة ال�شديقة 
للطفل يف املنطقة، فيها ما يزيد على 28،000 
طالب ي�شاركون يف املجال�س البلدية لالأطفال، 
وم�شاحلهم.   وحقوقهم  احتياجاتهم  لتحديد 
مّت  اإذ  ل��الإع��ج��اب،  م��ث��رية  التجربة  ون��ت��ائ��ج 
ت���وف���رياحل���دائ���ق وامل��ك��ت��ب��ات وال��ف�����ش��اءات 
الذين  لالأطفال  التعليمي  والدعم  العمومية، 
املناه�شة  واحلمالت  امل��دار���س،  من  ت�شربوا 
للعنف والعتداء اجلن�شي، ومراكز املعلومات 

وتكنولوجيا الت�شالت لل�شم.

لأطفال  بل  العربي،  العامل  لأطفال  اأردن��ا  اإذا 
على  فيجب  برفاه  ينموا  اأن  باأجمعه،  العامل 
الدول اأن تعمل معا. علينا الت�شارك يف املوارد، 
الناجحة  املبادرات  وتبادل  تبّني  على  والعمل 
القطاع  وت�شجيع  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
املحرومة،  الأ���ش��ر  مع  التعاون  على  اخلا�س 
حتى نتمكن من الو�شول اإلى الفئات املحتاجة.
يكون  م��ا  غالبا  ال��ع��امل،  م��دن  خمتلف  يف    
اإل��ي��ه��م  ال��و���ش��ول  ي�شعب  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 
نزيد من  اأن  اأردنا  واإذا  الأنظار.  غائبني عن 
اإمكانياتهم واآمالهم، فعلينا اأن نغو�س عميقا 
يف البيانات الح�شائية، ون�شتاأ�شل املعتقدات 
طفل  ك��ل  ون��ع��ط��ي  وال��ت��م��ي��ي��زي��ة،  العن�شرية 
رفع  يف  اأ�شا�شي  ج��زء  هو  طفل  فكل  فر�شة. 
معاناة الأطفال. ومن دون الو�شول اإليه وعونه 
ل ميكن اأن نتقدم باأو�شاع اأطفال العامل كافة. 
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اتفاقية حقوق الطفل، التي جرى تبّنيها يف عام 1989، هي اأول معاهدة 
وال�شيا�شية  املدنية  احل��ق��وق  م��ن  كاملة  جمموعة  على  تن�س  دول��ي��ة 
الواقع  تقييم  وميكن  لالأطفال.  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 
اأقرتها  التي  باللتزامات  مقارنته  خالل  من  الأطفال  يواجهه  ال��ذي 

الدول الأطراف يف التفاقية.

القواعد  من  جملة  الأط��راف،  للدول  قانونيا  امللزمة  التفاقية،  تعّدد 
واملعايري املعرف بها عامليا واملتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الطفل - يف 

كل مكان ويف جميع الأوقات.

ال�  موادها  خالل  ومن  الطفل.  حلقوق  والرابط  التكامل  على  وتوؤكد 
للطفل،  لروؤية جديدة  توؤ�ّش�س التفاقية  54 وبروتوكوليها الختياريني، 
واملوؤ�ش�شات ذات  والدولة  الوالدين  جتمع احلق يف احلماية من خالل 
ال�شلة، مع العراف باأن الطفل ميلك احلق يف امل�شاركة واحلريات. 
هي  دول،  ثالث  با�شتثناء  التفاقية  على  العامل  دول  كل  �شادقت  وقد 
ال�شومال وجنوب ال�شودان والوليات املتحدة الأمريكية. وهذا التبني 
حقوق  و�شمان  حلماية  امل�شركة  ال�شيا�شية  الإرادة  على  يدل  الوا�شع 
»يف  التفاقية،  ن�س  يف  جاء  كما  باأنه،  الع��راف  عن  ف�شال  الطفل، 
للغاية،  �شعبة  ظروف  يف  يعي�شون  اأطفال  هناك  العامل،  بلدان  جميع 

وهوؤلء الأطفال يحتاجون اإلى مراعاة خا�شة«.

عام  ال�شادر  الطفل  حلقوق  جنيف  اإع��الن  من  التفاقية  قيم  تنبثق 
1924، والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر عام 1948، واإعالن 
طفل،  كل  على  التفاقية  وتنطبق   .1959 عام  ال�ش��ادر  الطفل  حقوق 
اأي كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ما مل يبلغ �شن الر�شد قبل ذلك 
)املادة 1(. وتق�شي التفاقية اأي�شا باأنه يف جميع الإجراءات التي تتعلق 
بالأطفال، »يولى العتبار مل�شالح الطفل الف�شلى«، واأن الدول الأطراف 

»ت�شمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه« )املادة 3(.

ا�شم  له  يكون  اأن  ويف  ف��ورا،  ولدت��ه  بعد  الت�شجيل  احلق يف  لكل طفل 
وجن�شية وهوية، وقدر الإمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما 

)املادتان 7 و8(.

عدم التمييز
التمييز.  من  الأطفال  حماية  م�شوؤولية  اأي�شا  الأط��راف  الدول  تتحمل 
يخ�شع  طفل  »لكل  احلقوق  و�شمان  باحرام  ال��دول  التفاقية  وُتلزم 
لوليتها دون اأي نوع من اأنواع التمييز، بغ�س النظر عن عن�شر الطفل 
لغتهم،  اأو  اأو جن�شهم،  لونهم،  اأو  عليه،  القانوين  الو�شي  اأو  والديه  اأو 
اأو دينهم، اأو راأيهم ال�شيا�شي اأو غريه، اأو اأ�شلهم القومي اأو الإثني اأو 
اآخر«  و�شع  اأي  اأو  مولدهم،  اأو  عجزهم،  اأو  ثرواتهم،  اأو  الجتماعي، 
)املادة 2(. والأطفال الذين ينتمون اإلى اأقليات اإثنية اأو دينية اأو لغوية، 

اأو هم من ال�شكان الأ�شليني لهم احلق يف ممار�شة ثقافتهم اخلا�شة 
ودينهم ولغتهم يف املجتمع )املادة 30(. 

عالوة على ذلك، »يجب اأن يتمتع الطفل املعوق عقليا اأو ج�شديا بحياة 
كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النف�س، 
لي�شمل  23(. وهذا ميتد  )املادة  املجتمع«  الفعالة يف  م�شاركته  وتي�شر 
احلق يف الرعاية اخلا�شة، التي تقدم جمانا ما اأمكن ذلك، واحل�شول 
اإع��ادة  وخدمات  ال�شحية  والرعاية  والتدريب  التعليم  على  الفعلي 

التاأهيل وفر�س الرفيه والإعداد للعمل.

امل�ضاركة
اآراء الأطفال. وتقر  من املبادئ الأ�شا�شية لالتفاقية احرام ومراعاة 
الوثيقة بحق الطفل يف التعبري عن راأيه بحرية يف جميع امل�شائل التي 
مت�شه، وتوؤكد على اإيالء هذه الآراء العتبار الواجب، وفقا ل�شن الطفل 
ون�شجه )املادة 12(. كما تقر التفاقية بحق الطفل يف حرية التعبري 
والّدين  والوجدان  الفكر  حرية  يف  وحقه   )13 )امل��ادة  اأ�شكاله  بجميع 
)املادة 14(، ويف اخل�شو�شية واحلماية من اأي اعتداء اأو تدخل غري 
ال�شلمي  والجتماع  اجلمعيات  تكوين  حرية  ويف   ،)16 )املادة  م�شروع 

)املادة 15(.

احلماية الجتماعية
يف  القانونيني  الأو�شياء  اأو  للوالدين  الأ�شا�شي  بالدور  التفاقية  تقر 
تربية الطفل ومنوه )املادة 18(، ولكنها توؤكد على التزام الدولة بدعم 
ومرافق  موؤ�ش�شات  و«تطوير  املالئمة«،  »امل�شاعدة  خ��الل  من  الأ�شر 
لأطفال  لت�شمن  املالئمة  التدابري  و«ك��ل  الأط��ف��ال«  رعاية  وخ��دم��ات 
الوالدين العاملني حق النتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم 

موؤهلون لها«.

احل�شري،  ال�شياق  على  خا�شة  ب�شفة  تنطبق  قد  التي  احلقوق  ومن 
اإقرار التفاقية »بحق كل طفل يف م�شتوى معي�شي مالئم لنموه البدين 
م�شوؤولية  وتقع   .)27 )املادة  والجتماعي«  واملعنوي  والروحي  والعقلي 
اأ�شا�شا على الوالدين واأولياء الأمور، ولكن يتعني  تاأمني هذه ال�شروط 
تقدمي  ال�شرورة  حالة  و«يف  امل�شاعدة  تقدمي  الأط���راف  ال��دول  على 
امل�شاعدة املادية وبرامج الدعم، ول�شيما فيما يتعلق بالتغذية والك�شاء 
والإ�شكان«. ولالأطفال احلق يف ال�شتفادة من ال�شمان الجتماعي تبعا 

لظروفهم )املادة 26(.

ال�ضحة والبيئة
تلتزم الدول الأطراف باأن »تكفل - اإلى اأق�شى حد ممكن - بقاء الطفل 
م�شتوى �شحي  باأعلى  »التمتع  لكل طفل احلق يف   .)6 )امل��ادة  ومن��وه« 
ال�شحي«  التاأهيل  واإع��ادة  الأمرا�س  عالج  مرافق  ويف  بلوغه،  ميكن 

اتفاقية حقوق الطفل
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)املادة 24(. وي�شمل هذا رعاية الطفل، والرعاية قبل الولدة وبعدها، 
والرعاية الوقائية، وتنظيم الأ�شرة، والتوعية ب�شحة الطفل، والتغذية 
والنظافة، واملرافق ال�شحية البيئية، والوقاية من احلوادث، ومزايا 
ال�شحية  الرعاية  توفري  �شمان  اإل��ى  اإ�شافة  الطبيعية.  الر�شاعة 
الأولية، تتعهد الدول الأطراف مبكافحة الأمرا�س و�شوء التغذية »عن 
طريق توفري الأطعمة املغذية الكافية، ومياه ال�شرب النقية، اآخذة يف 

العتبار اأخطار وخماطر التلوث البيئي«.

التعليم واللعب والرتفيه
الفر�س.  تكافوؤ  اأ�شا�س  على  التعليم  يف  احلق  على  التفاقية  تن�س 
وهي تلزم الدول الأطراف »بتوفري واإتاحة التعليم البتدائي الإلزامي 
املجاين لكل طفل«، مع توفري اخليارات للتعليم الثانوي، مبا يف ذلك 
التعليم املهني )املادة 28(. كما تلزم الدول الأطراف »بت�شجيع توفري 
وللن�شاطات  والفني،  الثقايف  للن�شاط  واملت�شاوية  املالئمة  الفر�س 

الرفيهية وال�شتجمامية« )املادة 31(.

احلماية
حلماية  املتعددة  اجلوانب  بتوفري  بالتزامها  الأط���راف  ال��دول  تقر 
والإداري���ة  الت�شريعية  التدابري  جميع  اتخاذ  على  وبعزمها  الطفل، 
اأ�شكال  كافة  من  الطفل  حلماية  املالئمة،  والتعليمية  والجتماعية 
اأو املعاملة  اأو العقلية، والإهمال  اأو الإ�شاءة البدنية  اأو ال�شرر  العنف 
رعاية  يف  وهو  ال�شتغالل،  اأو  املعاملة  واإ�شاءة  اإهمال،  على  املنطوية 
ومتتد   .)19 )امل��ادة  غريهم  اأو  القانونيني  الأو�شياء  اأو  الوالدين، 
اأو  الالجئني  الأطفال  لت�شمل  الإن�شانية،  امل�شاعدة  مع  احلماية،  هذه 

ال�شاعني للح�شول على و�شع لجئ )املادة 22(.

ال�شتغالل  من  الأطفال  بحماية  التفاقية،  مبقت�شى  ال��دول،  وتلتزم 
يكون  اأو  تعليمهم،  مع  يتعار�س  قد  عمل  اأي  اأداء  ومن  القت�شادي، 
�شارا ب�شحتهم اأو منوهم البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو املعنوي اأو 
اإن�شاء واإنفاذ لوائح احلد الأدنى  الجتماعي. وهذه احلماية تت�شمن 
ل�شن العمل، والقواعد التي تنظم �شاعات العمل وظروفه )املادة 32(. 
ويجب على ال�شلطات الوطنية اأي�شا اتخاذ تدابري حلماية الأطفال من 
العقلية )املادة  واملوؤثرات  املخدرة  للعقاقري  امل�شروع  ال�شتخدام غري 
جوانب  من  جانب  باأي  ال�شارة  ال�شتغالل  اأ�شكال  جميع  ومن   ،)33
رفاههم )املادة 36(، مثل اختطافهم اأو بيعهم اأو الجتار بهم )املادة 

35(، وجميع اأ�شكال ال�شتغالل والعتداء اجلن�شي )املادة 34(.

التمييز،  ع��دم  وه��ي  لالتفاقية،  الأرب���ع  الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  تنطبق 
وامل�شالح الف�شلى للطفل، واحلق يف احلياة والبقاء والنماء، واحرام 
اآراء الطفل، على كل الربامج والأعمال املتعلقة بالأطفال. وكل قرار 
العتبار  يف  ياأخذ  اأن  يجب  احل�شرية  املناطق  يف  الأطفال  يف  يوؤثر 

اللتزام بتعزيز النمو املتنا�شق لكل طفل.

وتوحي الأبحاث الأخرية يف نيجرييا اإلى اأن العي�س يف منطقة ح�شرية 
دون  الأطفال  وفيات  معدل  من  يزيد  واقت�شاديا  اجتماعيا  حمرومة 
�شن اخلام�شة، حتى بعد تعديل البيانات تبعا لعوامل مثل تعليم الأم اأو 

الدخل.5

معدل  اأن  اإلى   2009 لعام  الأ�شر  م�شح  بيانات  اأ�شارت  بنغالدي�س،  ويف 
وفيات الأطفال دون اخلام�شة يف الأحياء الفقرية اأعلى بنحو 79% من 
املناطق  منه يف   %44 بنحو  واأعلى  املناطق احل�شرية،  العام يف  املعدل 
الريفية.6 ويف نريوبي بكينيا يعي�س حوايل ثلثي ال�شكان يف م�شتوطنات 
 151 اإلى  اخلام�شة  دون  الوفيات  معدل  فيها  ي�شل  مزدحمة  ع�شوائية 
من  والإ�شهال  الرئوي  فيهااللتهاب  ويكون  حية  ولدة  األ��ف  لكل  وف��اة 

الأ�شباب الرئي�شية للوفيات.7

كذلك فاإن اإمدادات املياه وال�شرف ال�شحي ال�شيئة، وا�شتخدام وقود 
الطبخ اخلطر يف الأماكن �شيئة التهوية، والكتظاظ، واحلاجة اإلى دفع 
تكلفة اخلدمات ال�شحية، مما يجعلها بعيدة عن متناول الفقراء، هي 

اأي�شا من الأ�شباب الرئي�شية وراء هذه الوفيات.8

وتتفاوت معدلت بقاء الطفل يف البلدان ذات الدخل املرتفع اأي�شا. ففي 
املدن الكبرية يف الوليات املتحدة، مثال، تبني اأن م�شتوى الدخل والأ�شل 

العرقي يوؤثران تاأثريا كبريا على معدل بقاء الأطفال.9 

الـــتــحــ�ضــيـن مــن الأمــرا�س
�شنويا من  وفاة حوايل 2،5 مليون طفل دون �شن اخلام�شة  يتم جتنب 
واحل�شبة.  وال��ك��زاز  الديكي  وال�شعال  الدفترييا  �شد  التلقيح  خ��الل 
تتح�شن التغطية العاملية للتح�شني تدريجيا: فقد متكنت 130 دولة من 
 %90 لن�شبة  الثالثي  اللقاح  الأولية من  الثالث  اإعطاء جميع اجلرعات 
من الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن �شنة واحدة. ولكن ذلك غري كاٍف. 
اجلرعات  على  طفل  مليون   19 من  اأك��رث  يح�شل  مل   ،2010 عام  ففي 

الثالث الأولية من اللقاح.10

ميكن  التي  الأمرا�س  تف�شي  يف  التح�شني  م�شتويات  انخفا�س  يت�شبب 
الوقاية منها باللقاحات، وخا�شة يف املجتمعات التي هي عر�شة لذلك 

ب�شبب كثافتها ال�شكانية العالية والتدفق امل�شتمر حلاملي الفريو�شات.

ومن الأ�شباب الرئي�شية ل�شعف التغطية التح�شينية بني اأطفال اأحياء 
الهند ونريوبي يف  اأوتار برادي�س يف  فقرية خمتلفة كاأحياء غرب ولية 
ونق�س  الأولياء  لدى  التعليم  وانخفا�س م�شتوى  كينيا: تدين اخلدمات 

املعلومات عن التطعيم.
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�ضن  الأطـــفـــال دون  بــقــاء  احــتــمــالت  تــزيــد مــن  الــــرثوة  ال�ضكل 2.1: 
اخلام�ضة على قيد احلياة يف املناطق احل�ضرية

املناطق  يف  حية(  ولدة   1000 )لكل  اخلام�شة  �شن  دون  الأط��ف��ال  وفيات  معدل 
احل�شرية يف بلدان خمتارة )الطرف الأمين من العمود البياين ي�شري اإلى متو�شط 
معدل وفيات الأطفال دون �شن اخلام�شة لأفقر ُخم�س من ال�شكان؛ والطرف الأي�شر 
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ممر�شة تفح�س ر�شيعًا يف حا�شنة يف مركز رعاية الأمومة والطفولة يف كينجت�شوان 
مبقاطعة �شيت�شوان يف ال�شني.

مت    .2007-2005 ال�شحية  الدميوغرافية  وامل�شوح  العاملية،  ال�شحة  منظمة  تقديرات  امل�شدر: 
اختيار البلدان على اأ�شا�س توفر البيانات.

�ضحة الأم والوليد
عام  يف  ال���ولدة  اأو  احلمل  خ��الل  ام���راأة   350،000 م��ن  اأك��رث  توّفيت 
11،2008 وتتعر�س الكثري من الن�شاء الأخريات اإلى اإ�شابات خمتلفة كل 
جتعل  قد  اإعاقة  اإلى  يتحول  اأن  ميكن  الذي  ال��ولدة،  نا�شور  مثل  �شنة، 
خالل  ُيتوفني  الالتي  الن�شاء  ومعظم  احلياة.  مدى  منبوذة  �شاحبتها 
اإفريقيا واآ�شيا، وتنتج معظم  اأو الولدة هّن من جنوب �شحراء  احلمل 
اأو  املاأمون  غري  والإجها�س  الدم  �شغط  وارتفاع  النزيف  عن  الوفيات 
الإ�شابات  هذه  من  العديد  تفادي  وميكن  التعقيم.   عدم  من  التعفن 
والوفيات اإذا تلقت الن�شاء احلوامل رعاية طبية من مهنيني كفء واإذا 
توفرت الأجهزة واملعدات الطبية الكافية واخلدمات ال�شحية املنا�شبة 

يف احلالت الطارئة.12

املناطق  يف  والتوليد  ل��الأم��وم��ة  ال�شتعجالية  اخل��دم��ات  وج���ود  رغ��م 
يف  يقل  اإليها  واللجوء  اخلدمات  تلك  على  احل�شول  اأن  اإل  احل�شرية، 
انخفا�س  ذلك  اأ�شباب  ومن  الغنية.  بالأحياء  مقارنة  الفقرية  املناطق 
عدد املرافق ال�شحية والقابالت املاهرات.13 وعادة ما تكون اخلدمات 
ال�شحية لفقراء املناطق احل�شرية اأقل جودة، مما ي�شطر املر�شى اإلى 
اللجوء اإلى اأعوان �شحيني غري موؤهلني، اأو دفع مبالغ اإ�شافية للرعاية 
وكينيا  والهند  بنغالدي�س  اأجريت يف  اأكدته درا�شات  ال�شحية، ح�شبما 

واأماكن اأخرى.14 

الر�ضاعة الطـبـيـعية
من  الأول��ى  ال�شتة  الأ�شهر  خالل  الطبيعية  الر�شاعة  مبمار�شة  ُين�شح 
وفيات  من  واحلد  للر�شع  الغذائية  الحتياجات  لتلبية  كو�شيلة  احلياة 
الدلئل على  بع�س  وهناك    .%20 اإلى  ت�شل  قد  بن�شبة  الولدة  حديثي 
احتمال اأن تكون الأمهات احل�شريات اأقل ممار�شة للر�شاعة الطبيعية 
من الأمهات الريفيات - واأكرث احتمال لفطام اأطفالهن يف وقت مبكر، 
 35 من  وال�شكان  ال�شحة  م�شح  بيانات  اأثبتت  وقد  اأ�شاًل.  اأر�شعن  اإذا 
بلدا انخفا�س ن�شبة الأطفال الذين تلقوا الر�شاعة الطبيعية يف املناطق 
احل�شرية.15 وقد يعزى انخفا�س معدلت الر�شاعة الطبيعية يف جزء 
الن�شاء  اأن  واق��ع  واإل��ى  املمار�شة،  هذه  باأهمية  املعرفة  نق�س  اإل��ى  منه 
الفقريات يف املناطق احل�شرية الالتي يعملن خارج املنزل غالبا ما ل 

ي�شتطعن اإر�شاع اأطفالهن.
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التغذية
يبدو اأّن مكان انت�شار الفقر ونق�س التغذية بين الأطفال ينتقل تدريجيا 
من المناطق الريفية اإلى المناطق الح�شرية، اإذ يزداد عدد الأ�شخا�س 
الذين يعانون من الفقر ونق�س التغذية في المناطق الح�شرية ب�شرعة 
في  للف�شل  وا�شحة  نتيجة  الجوع  الريفية.16  المناطق  ت�شهده  ما  تفوق 
روؤيته خا�شة عندما ي�شيب  ال�شعب تحمل  الحماية الجتماعية. ومن 

الأطفال.

ومع ذلك، فحتى اأولئك الذين يبدو ظاهريا اأنهم يح�شلون على تغذية 
اأولئك الذين يح�شلون على �شعرات حرارية كافية لتغذية  جيدة، وهم 
اأن�شطتهم اليومية، يمكن اأن يعانوا من »الجوع الخفي« اأو عدم الح�شول 
على ما يكفي من مغذيات دقيقة وما ينتج عنه من نق�س في تناول مواد 
تناول  من  تاأتي  التي  الزنك  اأو  الحديد  اأو  )اأ(،  فيتامين  مثل  اأ�شا�شية 
الفاكهة اأو الخ�شروات اأو الأ�شماك اأو اللحوم. ومن دون هذه المغذيات 
الدقيقة، فاإن الأطفال يتعر�شون لخطر متزايد لالإ�شابة بالعمى والوفاة 

والنمو المتعثر وانخفا�س معدل الذكاء.17

والري��اف  المدن  بين  التغذية  في  الفجوة  �شاقت  الأخيرة  العقود  في 
واأظهرت  الح�شرية.18  المناطق  في  الأو�شاع  ل�شوء  بالأ�شا�س،  نتيجة، 
درا�شة اأُجريت عام 2006 اأن التفاوت في تغذية الأطفال بين المجتمعات 
ال�شحراء  اأفريقيا جنوب  في  الح�شرية  المناطق  في  والفقيرة  الغنية 

كان اأكبر من التفاوت بين الأرياف والمدن.19

�شن  دون  الأط��ف��ال  وفيات  ثلث  من  اأكثر  في  التغذية  نق�س  ي�شاهم 
والطويلة  الق�شيرة  الآثار  العديد من  له  اأن  كما  العالم،  في  الخام�شة 
الأم��را���س  مخاطر  وزي���ادة  العقلي  النمو  تاأخر  ذل��ك  في  بما  الأج���ل، 

المعدية والتعر�س لالأمرا�س المزمنة عند الكبر.20

لدى  التغذية  نق�س  يكون  ما  غالبا  الدخل،  المنخف�شة  البلدان  وفي 
المنخف�س  ودخلها  الأ�شرة  بو�شع  يرتبط  اإذ  للفقر،  نتيجة  الأطفال 
و�شوء البيئة وظروف ال�شكن وعدم الح�شول على الغذاء والمياه النقية 
النمو  ينت�شر  البلدان،  من  ع��دد  وف��ي  ال�شحية.  والرعاية  والتوجيه 
قدر  بنف�س  الح�شرية  المناطق  في  فقرا  الأكثر  الأطفال  بين  المتعثر 

انت�شاره لدى نف�س الأطفال في المناطق الريفية اأو اأكثر.21

في درا�شة للم�شح الوطني ل�شحة الأ�شرة �شملت ثمان مدن في الهند 
في  التغذية  نق�س  م�شتويات  اأن  تبّين   ،2006 اإلى   2005 من  واأُجريت 
المناطق الح�شرية ل تزال مرتفعًة جدًا حيث اأن ربع الأطفال دون �شن 
الخام�شة والمقيمين في المناطق الح�شرية م�شابون بالنمو المتعثر، 
مما يدل على اأنهم عانوا من نق�س التغذية لفترة طويلة. وكان الدخل 
المدن،  �شكان  الأكثر فقرا من  الربع  بين  عامال مهّمًا في ذلك. فمن 
كان 54% من الأطفال يعانون من النمو المتعثر و47% يعانون من نق�س 
ال�شكان.22  باقي  بين  من  التوالي  على  و%26   %33 مع  مقارنة  ال��وزن، 
و�شجلت اأكبر التفاوتات في ن�شبة الأطفال الم�شابين بنق�س الوزن في 

الأحياء الفقيرة والأحياء غير الفقيرة في منطقتي اإندور وناجبور.23

ووجدت درا�شة اأجريت عام 2006 حول التفاوت في حالة تغذية الأطفال 
اأن المقارنة الب�شيطة  اأفريقيا الو�شطى وال�شنغال  اأنغول وجمهورية  في 
ت�شير  الح�شرية  والمناطق  الريفية  المناطق  في  الأطفال  اأو�شاع  بين 
اإلى ارتفاع وا�شح لمعدل النمو المتعثر في المناطق الريفية. ولكن عند 
النمو  معدلت  في  الفرق  يتال�شى  الدخل،  ح�شب  الإح�شايات  تق�شيم 

المتعثر ونق�س الوزن بين المدينة والريف.24

وفي درا�شة اأجريت عام 2004 في 10 بلدان من منطقة اأفريقيا جنوب 
الطاقة  نق�س  من  تعاني  التي  المدن  �شكان  ن�شبة  اأن  تبّين  ال�شحراء، 
تتعدى 40% في كل تلك البلدان تقريبا، وتجاوزت تلك الن�شبة 70% في 

كل من اإثيوبيا ومالوي وزامبيا.25

بين  المفرطة  ال�شمنة  تنت�شر  التغذية،  الآخر من مجال  النقي�س  وعلى 
اأطفال المناطق الح�شرية في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفي عدد 
الأطفال  واأ�شبح  والمتو�شط.26  المنخف�س  الدخل  بلدان  من  متزايد 
اأكثر عر�شة لالإ�شابة بالبدانة والأمرا�س المزمنة مثل اأمرا�س القلب 
الم�شبعة  الدهون  ذات  الأغ��ذي��ة  تناول  ب�شبب  وال�شرطان،  وال�شكري 

وال�شكر المكرر والملح واقتران ذلك بعدم ممار�شة الريا�شة.27
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ال�ضكل2.2: اأطفال الفقراء يف املناطق احل�ضرية اأكرث عر�ضة لنق�س 
التغذية

ن�شبة الأطفال دون �شن 5 �شنوات الذين يعانون من النمو املتعرث )الطرف الأمين من العمود البياين 
ي�شري اإلى انت�شار النمو املتعرث بني اخُلم�س الأكرث فقرا من �شكان املدن، والطرف الأي�شر ي�شري اإلى 

اخُلم�س الأكرث غنى(.

مالحظة: احُت�شبت التقديرات وفقا ملعايري منو الطفل لدى منظمة ال�شحة العاملية. واختريت 
البلدان على اأ�شا�س توفر البيانات.

امل�شدر: م�شوح ال�شحة وال�شكان 2010-2006
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دول  ومعظم  كينيا،  يف  التح�شر  عملية  ت�شري 
�شريع  وت��ر  على  ال�شحراء،  جنوب  اأفريقيا 
التنمية  اإلى حد كبري ب�شعف  يت�شم  يف �شياق 
لذلك،  نتيجة  احلوكمة.  و�شوء  القت�شادية 
توفري  على  والوطنية  املحلية  ال�شلطات  تعجز 
ظروف العي�س الكرمي واخلدمات الجتماعية 
�شكان  احتياجات  لتلبية  الكافية  الأ�شا�شية 
املناطق احل�شرية املتنامية. وبني عامي 1980 
و2009، ازداد عدد ال�شكان الذين يعي�شون يف 
العا�شمة نريوبي من 862،000 اإلى نحو 3،4 
مليون ن�شمة. وت�شري تقديرات من عام 2007 
اأحياء  يعي�شون يف  ه��وؤلء  من   %60 اأن حوايل 
فقرية ل تغطي �شوى 5% من اأرا�شي الإ�شكان 
يف املدينة. عالوة على ذلك، ت�شري الدرا�شات 
احلديثة اإلى اأن النفجار ال�شكاين يف املنطقة 
وت��ده��ور  الفقر  ن�شبة  يف  ازدي����اد  ي�شاحبه 
التغذية  نق�س  فن�شبة  ال�شحية.  الأو���ش��اع 
الأحياء  الأطفال يف  والوفيات بني  والأمرا�س 
منها  اأعلى  للمدن  املتاخمة  واملناطق  الفقرية 
بع�س  ويف  ال��راق��ي��ة،  احل�شرية  املناطق  يف 

الأحيان اأعلى حتى من املناطق الريفية.

احل�ضول على اخلدمات ال�ضحية
اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة يف الأح���ي���اء 
درا�شة  واأظهرت  حم��دودة.  بنريوبي  الفقرية 
503 مركز  بني  اأن��ه من   2009 ع��ام  اأج��ري��ت 
فقرية  اأحياء  ثالث  �شكان  ي�شتخدمها  �شحي 
6 مراكز  )كوروغوت�شو وفيوانداين وكيبريا(، 
فقط )1%( تنتمي للقطاع العام، و79 مركزا 
و418  ربحي،  الغري  اخلا�س  للقطاع   )%16(
الربحي.  اخل��ا���س  للقطاع   )%83( م��رك��زا 
وتتاألف الفئة الأخرية يف معظمها من مراكز 
ومعر�شة  مرخ�شة  غ��ري  وع���ي���ادات  اأم��وم��ة 
اأي  اأو  للعمل  م��ب��ادئ  اأي  متلك  ل  لل�شقوط، 
ومع  اخل��دم��ات.  م�شتوى  حتكم  ب��روت��وك��ولت 
هذه  اإل��ى  يذهنب  الأمهات  معظم  ف��اإن  ذل��ك، 
على  للح�شول  املتدنية  النوعية  ذات  املراكز 
يلجاأن  ول  ولأطفالهن  لهن  ال�شحية  الرعاية 

اإلى مراكز توفر عناية �شحية اأف�شل اإل عند 
اخلدمات  عك�س  وعلى  م�شاعفات.  ح��دوث 
امل�شتوطنات  اإلى  نادرا ما ت�شل  التي  العامة، 
اإليها  ُينظر  اخلا�شة  املرافق  فاإن  الع�شوائية، 
لأّنها  بالثقة، رمبا  اأنها منا�شبة وجديرة  على 
عالقات  بناء  يف  الوقت  من  املزيد  ت�شتثمر 
الأم��ه��ات  م��ن  �شئيلة  ون�شبة  امل��ر���ش��ى.  م��ع 
يح�شلن  احل�شرية  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ف��ق��ريات 
كتلك  النوعية  ح�شنة  �شحية  خ��دم��ات  على 
التي  وامل�شت�شفيات  العيادات  يف  ُتقّدم  التي 
تديرها الإر�شاليات التب�شريية واملنظمات غري 

احلكومية.

نق�س التغذية لدى اأطفال املدن
ل يزال نق�س التغذية لدى الأطفال يف البلدان 
جمال  يف  الرئي�شية  ال�شواغل  م��ن  النامية 
ال�شحة العامة. وباعتبار نق�س التغذية اأحد 
مظاهر الفقر ونتيجة له يف اآن معًا، ُيعتقد باأنه 
ُي�شاهم يف اأكرث من ثلث وفيات الأطفال دون 
�شن اخلام�شة على امل�شتوى العاملي. والتغذية 
وا�شعة  جمموعة  من  واحدة  هي  الكافية  غري 
يعرّب  ما  ت�شكل  التي  املرابطة  العوامل  من 
عنه ب�متالزمة الفقر، وهي تتكون من: الدخل 
و�شعف  الكبري  الأ���ش��رة  وح��ج��م  املنخف�س 
واملياه  ال��غ��ذاء  على  احل�شول  وقلة  التعليم 
وال�شرف ال�شحي واخلدمات ال�شحية لالأم 

والطفل.

ا�شتخداما  الأكرث  الثالثة  الب�شرية  املقايي�س 
)اأو  املتعرث  النمو  هي  التغذية  حالة  لتقييم 
ن�شبة الطول اإلى العمر( ونق�س الوزن )ن�شبة 
اإلى  الوزن  اإلى العمر( والهزال )ن�شبة  الوزن 
الأكرث  املعيار  املتعرث  النمو  ويعترب  الطول(. 
ي�شري  لأن���ه  التغذية،  نق�س  لقيا�س  �شدقا 
من  اأكرث  التالية  العوامل  اإح��دى  ح�شول  اإلى 
الغذائي  ال�شتهالك  طويلة:  لفرة  اأو  م��رة 
احلرارية  ال�شعرات  نق�س  اأو  منا�شب،  الغري 
ملدة  ال�شحية  احلالة  �شوء  اأو  والربوتينات، 

النمو  اأو با�شتمرار. ويعاين الطفل من  طويلة 
يقل  العمر  اإلى  الطول  موؤ�شر  كان  اإذا  املتعرث 
املعدل  ع��ن  معياريني  ان��ح��راف��ني  م��ن  ب��اأك��رث 
ويعانون  املرجعية،  ال�شكانية  للفئة  احل�شابي 
من النمو املتعرث ال�شديد اإذا كان املوؤ�شر يقل 
باأكرث من ثالثة انحرافات معيارية عن املعدل 
املتعرث  النمو  انت�شار  ن�شبة  وتعترب  احل�شابي. 
اأداة مفيدة للمقارنات داخل البلدان والفئات 

الجتماعية والقت�شادية وفيما بينها.

نق�س  يف  التفاوت  حجم   2.3 ال�شكل  ُي��ربز 
ل���دى الأط���ف���ال م��ن خ���الل مقارنة  ال��ت��غ��ذي��ة 
املناطق  يف  املتعرث  النمو  م�شتويات  متو�شط 
احل�شرية يف كينيا مع البيانات التي مت جمعها 
م�شتوطنات  يف  و2010   2006 ع��ام��ي  ب��ني 
وتغطي  ال��ف��ق��رية.  وف��ي��وان��داين  كوروجوت�شو 
يف  َول���دن  ال��ل��وات��ي  الن�شاء  جميع  ال��درا���ش��ة 
دوري��ا  الأط��ف��ال  مقايي�س  اأخ��ذ  ومت  املنطقة. 

حتى بلوغهم 35 �شهرا من العمر.

كما يو�شح الر�شم البياين، فاإن معدل انت�شار 
يف  يعي�شون  الذين  الأطفال  بني  املتعرث  النمو 
الأحياء الفقرية يرتفع بحدة من اأقل من %10 
حوايل  اإل��ى  العمر  من  الأول��ى  الأ�شهر  خ��الل 
ومن  �شهرا،   17-15 العمرية  الفئة  يف   %60
املناطق  ويف   . امل�شتوى  ه��ذا  على  يبقى  ث��م 
انت�شار  ن�شبة  ت�شل  ككل،  كينيا  يف  احل�شرية 
لدى  الأق�شى  على   %35 اإل��ى  التغذية  نق�س 
 17-15 اأعمارهم بني  الأطفال الذين تراوح 
والفجوة   .%25 نحو  اإلى  تنخف�س  ثم  �شهرا، 
ب��ني ال��ف��ق��راء )امل��ق�����ش��ود ب��ه��م ه��ن��ا �شكان 
الأحياء الفقرية( وغري الفقراء يف كينيا تت�شع 
املثال،  �شبيل  على  النقطة.  انطالقا من هذه 
يبلغ م�شتوى انت�شار النمو املتعرث بني الأطفال 
الذين تتجاوز اأعمارهم 15 �شهرا ن�شبة %57 
املناطق  يف   %28 وحوايل  الفقرية  الأحياء  يف 
املنف�شل  والتحليل  ككل.  كينيا  يف  احل�شرية 
اأن  يك�شف   ،)2.3 ال�شكل  يف  مو�شحا  )لي�س 

اخلدمات ال�ضحية لالأم والطفل يف 
املناطق احل�ضرية الفقرية

مثال من نريوبي، كينيا

ضوء
ال�

رة 
دائ

حتت  
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يف  الأط��ف��ال  بني  املتعرث  النمو  انت�شار  معدل 
 ،%21 من  يقرب  الغنية  احل�شرية  املناطق 
مم��ا ي��وح��ي ب���اأن اح��ت��م��ال اإ���ش��اب��ة الأط��ف��ال 
الذين يعانون من الفقر يف املناطق احل�شرية 
الفقرية بالنمو املتعرث يبلغ حوايل 2،7 �شعف 
اإ�شابة اأقرانهم يف املناطق احل�شرية الغنية. 

من التدخالت الفعالة للحد من نق�س التغذية 
عند الأطفال تناول املكمالت الغذائية الدقيقة 
واملكمالت  اأ(؛  وفيتامني  واحل��دي��د  )ال��ي��ود 

الغذائية )ملعاجلة نق�س املغذيات الدقيقة(، 
ومنع العدوى باللتهابات ومعاجلتها، ومتابعة 
تغذية  مبمار�شات  والتوعية  وتعزيزه،  النمو 
وال��ت��غ��ذي��ة  الطبيعية  )ال��ر���ش��اع��ة  امل��وال��ي��د 

التكميلية(، وبرامج التغذية املدر�شية.

اإذا مل تتّم تلبية احتياجات الفقراء يف املناطق 
احل�شرية، فاإن التقدم نحو حتقيق الأهداف 
خا�شة  يتعرقل،  ���ش��وف  لالألفية  الإمن��ائ��ي��ة 
الهدف الأول منها )الق�شاء على الفقر املدقع 

معدل  )خف�س  ال��راب��ع  وال��ه��دف  واجل����وع(، 
وفيات الأطفال(، والهدف اخلام�س )حت�شني 
الركيز  اإل��ى  وبالإ�شافة  الأم��ه��ات(.  �شحة 
ال�شحة  جم��ايل  يف  ال��ت��دخ��الت  على  ال��ق��وي 
و�شحة  ال��ولدة،  قبل  الرعاية  )مثل  والتغذية 
الأم��را���س،  م��ن  والتح�شني  وال��ول��ي��د،  الأم 
واملمار�شات املالئمة للتغذية(، هناك اعراف 
ال�شياق،  هذا  يف  الإجنابية  ال�شحة  باأهمية 
حيث اأن تنظيم الأ�شرة ميكن اأن يكون طريقة 
الأمهات  �شحة  لتح�شني  التكلفة  وقليلة  فعالة 
مبادرة  ذل��ك  على  الأمثلة  وم��ن  والأط��ف��ال. 
ال�شحة الإجنابية للمناطق احل�شرية، والتي 
والتي  غيت�س  وميليندا  بيل  موؤ�ش�شة  ترعاها 
من  خمتارة  ح�شرية  مناطق  يف  حاليا  تنفذ 
وي�شعى  وال�شنغال.  ونيجرييا  وكينيا  الهند 
احلمل  موانع  ا�شتعمال  من  الرفع  الربنامج 
و�شبه  املناطق احل�شرية  احلديثة، خا�شة يف 
احل�شرية الفقرية، من خالل اإدماج وحت�شني 
يف  ل�شيما  الأ���ش��رة،  تنظيم  خ��دم��ات  نوعية 
العالية؛  ال�شكانية  الكثافات  ذات  املناطق 
موانع احلمل مبا يف  الإم���دادات من  وزي��ادة 
ذل��ك م��ن خ��الل ال�����ش��راك��ات ب��ني القطاعني 
متنع  التي  احلواجز  واإزال��ة  واخلا�س؛  العام 

الطالبني من الو�شول اإليها.

الأحياء  الثالثة: مقارنة بني  �ضن  الأطفال دون  املتعرث بني  النمو  انت�ضار  ال�ضكل 2.3: معدل 
الفقرية يف نريوبي واملناطق احل�ضرية يف كينيا ككل

امل�شدر:التح�شر والفقر والقوى املحركة لل�شحة، بيانات �شحة الأم والطفل )2006-2009(؛ مركز اأبحاث ال�شحة وال�شكان الأفريقي، 
وم�شوح ال�شحة وال�شكان الكينية )2009-2008(..
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الأحياء الفقرية يف نريوبي
املدن يف كينيا

عمر الطفل )بالأ�شهر(
بقلم: جان كري�شتوف فوت�شو

الإجنابية،  وال�شحة  لل�شكان  املحركة  القوى  رئي�س 
نريوبي،  الأفريقي،  وال�شكان  ال�شحة  اأبحاث  مركز 

كينيا.

مركز اأبحاث ال�شحة وال�شكان الأفريقي«هو منظمة 
رف��اه  تعزيز  يف  مهمتها  تتمثل  ربحية،  غ��ري  دول��ي��ة 
بال�شيا�شات  املتعلقة  الأب��ح��اث  خ��الل  من  الأف��ارق��ة 
هذا  ُبعث  ال�شحية.  والق�شايا  الرئي�شية  ال�شكانية 
عام  يف  ال�شكان  ملجل�س  كربنامج  البداية  يف  املركز 
1995، قبل اأن ي�شبح مركزا م�شتقال منذ عام 2001، 
وال�شنغال.  ونيجرييا  كينيا  يف  مكاتب  الآن  ول��دي��ه 
ويركز املركز على الأبحاث وتعزيز القدرات البحثية 
جنوب  اأفريقيا  يف  ال�شيا�شات  �شياغة  يف  وامل�شاركة 

ال�شحراء.
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ال�ضكل 2.4: فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية اأكرث �ضيوعا يف املناطق احل�ضرية واأكرث انت�ضارا بني الإناث
معدل انت�شار فريو�س نق�س املناعة الب�شرية بني ال�شباب وال�شابات الذين تراوح اأعمارهم بني 15-24 عامًا يف املناطق احل�شرية والريفية، يف بلدان خمتارة من اأفريقيا جنوب ال�شحراء

امل�شدر: لي�شوتو )م�شح ال�شحة وال�شكان 2009(، مالوي )م�شح ال�شحة وال�شكان 2004(، موزامبيق )م�شح موؤ�شر الإيدز 2009(، �شوازيالند )م�شح ال�شحة وال�شكان 2006 - 2007(، زامبيا )م�شح ال�شحة 
وال�شكان 2007(، زميبابوي )م�شح ال�شحة وال�شكان 2007(.  مت اختيار البلدان على اأ�شا�س توفر البيانات.

لي�شوتو مالوي موزامبيق �شوازيالند زامبيا زميبابوي
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اأمرا�س اجلهاز التنف�ضي
يعاين الأطفال يف املجتمعات احل�شرية منخف�شة الدخل اأي�شا من اآثار 
والت�شمم  والربو  التنف�شي  اجلهاز  التهابات  ذلك  يف  مبا  الهواء،  تلوث 
مليوين  ح��وايل  يف  �شنويًا  الداخلي  الهواء  تلوث  ويت�شبب  بالر�شا�س. 
دون  الأطفال  بني  الرئوي  اللتهاب  ب�شبب  تقريبا  ن�شفها  وف��اة،  حالة 
�شن اخلام�شة.28 اأما تلوث الهواء اخلارجي، فيت�شبب �شنويا يف وفاة 1،3 
بينت درا�شة  الكينية نريوبي،  العا�شمة  اآخرين. ويف  مليون طفل وكهل 
اأن التعر�س املزمن للملوثات يف املناطق احل�شرية   2005 اأُجريت عام 
التنف�شي  اجلهاز  اأمرا�س  حالت  جميع  من   %60 من  اأكرث  يف  ي�شاهم 
املتحدة  الوليات  يف  درا�شات  وتبنّي  املناطق.29  هذه  يف  الأطفال  بني 
ب�شكل  يحدث  الهواء  �شموم  من  عالية  مل�شتويات  املزمن  التعر�س  اأن 
الأقليات  تقطنها  التي  الفقرية  احل�شرية  املجتمعات  يف  متنا�شب  غري 

العرقية.30

اإ�ضابات حوادث املرور
تهديد  وهو  لالأطفال،  بدنيا  تهديدا  اأي�شا  العربات  مرور  حركة  ُت�شّكل 
للم�شاة  حتتية  وبنية  للعب  اآمنة  ف�شاءات  انعدام  ب�شبب  حدته  ت��زداد 
مثل الأر�شفة واملعابر. وتقدر منظمة ال�شحة العاملية اأن حوادث املرور 
تت�شبب يف حوايل 1،3 مليون وفاة حول العامل �شنويا31 كما اأنها ال�شبب 
الثاين  وال�شبب  �شنة،   29-15 بني  ال�شباب  ل��دى  للوفايات  الرئي�شي 

للوفيات لدى الأطفال بني 5-14�شنة.32

فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية والإيدز
نق�س  بفريو�س  اجلديدة  الإ�شابات  اأن  اإل��ى  احلديثة  البيانات  ت�شري 
املناعة الب�شرية بني الأطفال يف انخفا�س بف�شل حت�شن فر�س احل�شول 
احلمل  اأثناء  الطفل  اإل��ى  الأم  من  الفريو�س  انتقال  منع  خدمات  على 
اجلديدة  الإ�شابات  ع��دد  اأّن  ويعتقد  الطبيعية.  والر�شاعة  وال���ولدة 
 33 اإل��ى2010.   2005 من  الربع  اإلى  انخف�شت  الأطفال  بني  بالفريو�س 
ولكن رغم هذا التقدم، اأ�شيب حوايل 1،000 ر�شيع يوميا يف عام 2010 

من خالل انتقال العدوى من الأم اإلى الطفل.34 

كما اأ�شيب قرابة 2،600 �شاب تراوح اأعمارهم بني 15-24 عامًا يوميا 
يف عام 2010. وكانت هذه العدوى ناجتة، ب�شورة رئي�شة، عن ممار�شة 
ال�شنة،  نف�س  ويف  �شليمة.  غري  حقن  ا�شتعمال  اأو  وقاية  دون  اجلن�س 
كان حوايل 2،2 مليون يافع ويافعة تراوح اأعمارهم بني 10-19 �شنة، 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الب�شرية  املناعة  نق�س  فريو�س  مع  يتعاي�شون 
والغالبية العظمى منهم ل تدرك اأنها م�شابة به. وخالل الفرة احلرجة 
من  الكثري  لدى  يكن  املراهقة، مل  اإلى  الطفولة  من  فيها  ينتقلون  التي 
دعم، مبا  اأو  رعاية  اأو  منا�شبة  معلومات  اأي  واليافعات  اليافعني  هوؤلء 
الوقاية  وخدمات  لل�شن  املالئمة  والإجنابية  ال�شحية  الرعاية  ذلك  يف 

والوعي ال�شحي.
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اأنقل  الأخ��رية  �شنوات  الع�شر  مدى  على  كنت 
�شرورة  حول  الهند  يف  للجميع  حيوية  ر�شالة 
�شلل  لقاح  من  جرعتني  طفل  كل  يتناول  اأن 
احلمالت.  واأثناء  الإلزامي  الفموي  الأطفال 

من الوا�شح اأن هذه الر�شالة قد جنحت.

ا�شتئ�شال  م�شارف  على  الهند  تقف  اليوم، 
اأعظم  هذا  باأن  القول  ومُيكن  الأطفال،  �شلل 
اإجناز ت�شهده الهند يف جمال ال�شحة العامة. 
�شلل  على  الق�شاء  حملة  انطلقت  عندما 
 500 ح��وايل  ع��ن  ُيبّلغ  الهند  ك��ان  الأط��ف��ال، 
اإنقاذ  ومنذ ذلك احلني، مت  اليوم.   حالة يف 
اأكرث من 4 ماليني طفل من ال�شلل اأو الوفاة. 
عملنا ال�شاق اأخذ يوؤتي ثماره. ولكن احلقيقة 
الب�شيطة هي اأنه طاملا يوجد �شلل الأطفال يف 

اأي مكان يف العامل، فاإن خطره �شي�شتمر.

قد  م�شتقلة  درا����ش���ات  ب���اأن  ج���دا  ف��خ��ور  اأن���ا 
اأن �شعار »كل طفل، يف كل مرة« من  اأظهرت 
فخور  واأن��ا  الهند.  يف  �شهرة   الر�شائل  اأك��رث 
اأك��رث ب��اأن الآب��اء والأم��ه��ات يف الهند قد لّبوا 
اأيام التح�شني  هذا النداء. خالل يومني من 
 / يناير  يف  تنظم  ما  ع��ادة  والتي  الوطنية، 
تلقيح  يتم  �شباط،   / وفرباير  الثاين  كانون 
اخلام�شة  �شن  دون  طفل  مليون   170 ح��وايل 
من طرف فرق تنتقل من بيت اإلى بيت يف كل 
اأنحاء الهند. ويتم �شهريًا، من مار�س / اآذار 
جميع  حت�شني  الأول،  كانون   / دي�شمرب  اإلى 
الأطفال دون �شّن اخلام�شة يف الوليتني اللتني 
ي�شتوطن فيهما �شلل الأطفال وترتفع اإمكانية 
التح�شني من  انت�شاره، وذلك خالل حمالت 
مليون   80-40 اإلى  ت�شل  التي  الأطفال  �شلل 
تلك  لفح�س  حل��ظ��ًة  ت��وق��ف��وا  �شنويا.   طفل 
التي  الأرق��ام. ثم متعنوا يف ما ميّيز املناطق 
الكثافة  الفريو�س:  انتقال  خطر  فيها  ي��زداد 
�شعوبة  ال�شحي،  ال�شرف  �شوء  ال�شكانية، 

توفر  ع��دم  النظيفة،  امل��ي��اه  على  احل�شول 
املراحي�س، �شوء معدلت الر�شاعة الطبيعية، 

و�شوء التغذية.

اأك��رث  مي�س  ف��ريو���س  الآن  ه��و  الأط��ف��ال  �شلل 
الأطفال فقرًا ول زال موجودًا يف اأكرث الأماكن 
ن�شيانًا وبني اأكرث الأفراد تهمي�شا. و من اأبرز 
الو�شول  العامة  ال�شحة  جمال  يف  التحديات 
الفقرية،  الأحياء  �شكان  النا�س،  ه��وؤلء  اإل��ى 
والبدو واملهاجرين وعمال الطوب واأ�شر عمال 
البناء الذين يعي�شون حتت اأغطية بال�شتيكية 
ي�شّيدونها  ال��ت��ى  ال�شاهقة  امل��ب��اين  ب��ج��وار 
برنامج  ويّتبع  يوميا(.   واح��د  دولر  )مقابل 
ا�شراتيجية  الأط��ف��ال  �شلل  على  الق�شاء 
مف�شلة للو�شول اإلى من ل ت�شلهم اخلدمات، 
الأحياء  يف  يعي�شون  الذين  اأولئك  فيهم  مبن 
الفقرية يف املناطق احل�شرية، من اأجل زيادة 
تعر�شا  الأك���رث  ال�شكان  ه���وؤلء  ب��ني  املناعة 
فهناك  ال�شهلة،  باملهمة  لي�شت  للخطر. وهذه 
ماليني الأ�شر املهاجرة التي تتنقل عرب كافة 
اأوت���ار  ولي��ت��ي  ويف  اأ�شبوعيا،  ال��ب��الد  اأن��ح��اء 
فيهما  ينت�شر  ما  التني عادة  وبيهار،  برادي�س 
طفل   750،000 ح��وايل  ُيولد  الأط��ف��ال،  �شلل 
كل طفل  اإلى  الو�شول  ال�شروري  �شهريا. من 
وحت�شينه من اأجل الق�شاء على �شلل الأطفال 
املت�شخمة يف  الفقرية  الأحياء  الهند. ويف  يف 
اأكرث املدن الهندية تو�ّشعًا، ولكن من ال�شعب 

الو�شول اإلى كل طفل.

اأك��رب  اأح���د  دارايف،  على  ن��ظ��رة  نلقي  دع��ن��ا 
مدينة  راأ���ش��ي  م�شقط  يف  الفقرية  الأح��ي��اء 
يف  �شخ�س  مليون  نحو  ي��اأوي  ال��ذي  مومباي، 
مربعة.  كيلومرات  ثالث  تتجاوز  ل  م�شاحة 
تتبع  اأن  التح�شني  فرق  على  احل��ي،  هذا  يف 
خرائط مف�شلة اأعدت بعناية �شديدة، وامل�شي 
�شّيقة،  م�شارات  ط��ول  على  واح��د  �شف  يف 

للو�شول  املتداعية  ال�شالمل  بع�س  و�شعود 
من  بيوت  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اإل��ى 
ارتفاع  على  الأخ��رى  فوق  الواحدة  ال�شفيح، 
ثالثة اأو اأربعة طوابق. ثم ت�شع فرق التح�شني 
املعدنية،  اجلدران  على  بالطبا�شري  عالمات 
يف  يتابعوهم  ال��ذي��ن  امل��راق��ب��ون  يعرف  حتى 
املنازل،  تلك  اإلى  و�شلوا  اأنهم  التالية  الأي��ام 
املوجودين  الأط��ف��ال  حت�شني  ج��رى  قد  واأن��ه 
فيها. ثم تعود فرق اإ�شافية لتغطية اأي اأطفال 

يكون التح�شني قد فاتهم لأي �شبب.

مدينة مومباي، العا�شمة املالية للهند ومركز 
�شناعة الأفالم يف الهند، هي من اأكرب مدن 
املدينة  اأي�شا  ولكنها  غنى.   واأكرثها  العامل 
ل�شكان  ع��دد  اأك��رب  اأن��ه  يعتقد  ما  ت��اأوي  التي 
ال��ع��امل. وف��ق��ًا لبع�س  ال��ف��ق��رية يف  الأح���ي���اء 
اأُ���ش��رة   و300   100 ب��ني  م��ا  ف��اإن  التقديرات، 
جديدة ت�شل اإلى هذه املدينة يوميا بحثا عن 
ذات  املهاجرة  الأ�شر  جتد  ما  وغالبا  عمل. 
املنخف�س  والقت�شادي  الجتماعي  الو�شع 
نف�شها يف اأحد الأحياء الفقرية. نادرا ما يتم 
اإن  اأو هوية.  اأي ترخي�س  اأو منحها  ت�شجيلها 
الأطفال الأكرث خفية غالبا ما يكونون قريبني 

جّدا منا.

الأطفال  �شلل  على  الق�شاء  برنامج  يربهن 
اخلدمات  توفري  يف  الإن�شاف  اأن  الهند  يف 
ال�شحية حتى يف اأكرث البيئات فقرا واكتظاظا 
بال�شكان ممكن، واأن الو�شول اإلى كل طفل يف 
املدينة لي�س بالأمر امل�شتحيل. ويثبت الربنامج 
الأط��ف��ال يف  اأن  رغ��م  مومباي،  اأن��ه يف  اأي�شا 
العديد  يواجهون  زال���وا  ل  الفقرية  الأح��ي��اء 
من التهديدات، اإل اأن �شلل الأطفال لن يكون 

واحدا منها بعد الآن.

اأميتاب بات�شان هو اأحد اأبرز ال�شخ�شيات يف تاريخ ال�شينما الهندية. وقد ح�شل على اأربع جوائز وطنية لل�شينما، ثالث منها كاأف�شل ممثل، وعلى 14 جائزة لأجنح اأفالم. وقد عمل اأي�شا كمغني ومنتج �شينمائي 
ومذيع تلفزيوين وكان ع�شوا منتخبا يف الربملان الهندي )1984-1987(.  وهو �شفري الهند للق�شاء على �شلل الأطفال منذ عام 2002.

الو�ضول اإلى كل طفل
الق�ضاء على �ضلل الأطفال يف مومباي

بقلم اأميتاب بات�ضان، �ضفري النوايا احل�ضنة لليوني�ضف ظر
ة ن

جه
و
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ال�ضكل 2.5: اإمكانية احل�ضول على املياه املح�ّضنة وال�ضرف ال�ضحي املح�ضن يف املناطق احل�ضرية ل تواكب النمو ال�ضكاين 
عدد �شكان العامل الذين يح�شلون على مياه ال�شرب املح�شنة وال�شرف ال�شحي املح�شن بالن�شبة اإلى الزيادة ال�شكانية، 1990 - 2008

امل�شدر: الربنامج امل�شرك للمتابعة ملنظمة ال�شحة العاملية واليوني�شف، 2010.
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يح�شلون  ال��ذي��ن  ال�شكان 
على مياه ال�شرب املح�شنة

يح�شلون  ال��ذي��ن  ال�شكان 
على �شرف �شحي حم�شن

النمو ال�شكاين

املناطق الريفية

 املناطق احل�شرية

ال�شكان )باملاليني(

ل يزال معدل انت�شار فريو�س نق�س املناعة الب�شرية اأعلى ب�شفة عامة 
وال�شابات  اليافعات  الفتيات  اأن  الوا�شح  ومن  املناطق احل�شرية.35  يف 
اأكرث عر�شة للخطر ب�شبب الفقر الذي يدفع الكثريات منهن اإلى العمل 
يف جتارة اجلن�س ويعر�شهن اإلى ال�شتغالل اجلن�شي واجلن�س الق�شري 

مبعدلت اأعلى.36

املناعة  نق�س  فريو�س  انت�شار  ملعدلت  مراجعة  وجدت   ،2010 عام  يف 
الب�شرية يف اأكرث من 60 بلدا، اأنه يف حني اأن معدل الإ�شابة بالفريو�س 
قد ا�شتقر اأو انخف�س يف معظم البلدان، مبا فيها تلك الأكرث ت�شررا، اإل 
اأنه ارتفع بن�شبة تزيد على 25% يف �شبعة بلدان هي اأرمينيا وبنغالدي�س 
ويف  والفلبني.  وطاجيك�شتان  وقريغيز�شتان  وكازاخ�شتان  وجورجيا 
املخدرات  يتعاطون  الذين  الأ�شخا�س  بني  الوباء  يركز  البلدان،  هذه 
والرجال  اجلن�س،  جت��ارة  يف  ينخرطون  الذين  والأ�شخا�س  باحلقن، 

الذين ميار�شون اجلن�س مع الرجال.37

كازاخ�شتان  يف  ت�شل  امل�شابني  عدد  من  كبرية  ن�شبة  ال�شباب  وي�شّكل 
 15 29% و26%، على التوايل، من بني ال�شخا�س البالغني  اإلى  والفلبني 
�شنة اأو اأكرث وامل�شابني بالفريو�س.38 وبالن�شبة ملعظم هوؤلء، فاإن العدوى 
كالعنف  الطفولة  منذ  ب��داأت  امل�شاعب  من  ل�شل�شلة  نتيجة  بالفريو�س 
وال�شتغالل والإ�شاءة والإهمال، اأو بعبارة اأخرى، احلرمان من احلماية 

والرعاية.

اليافعني  من   %15 من  اأك��رث  اأن   2009 عام  يف  اأجريت  درا�شة  وج��دت 
املخدرات  يتعاطون  اأوكرانيا  يف  مدن  اأرب��ع  �شوارع  يف  يعي�شون  الذين 
يتقا�شمون احلقن. حوايل  الن�شبة  تلك  باحلقن، وما يقرب من ن�شف 
75% منهم نا�شطون جن�شيا، ومعظمهم بداأ حياته اجلن�شية قبل �شن 15 
عاما. وقرابة 17% من الفتيان و57% من الفتيات قد ح�شلوا على اأجر 
مقابل ممار�شة اجلن�س، واأكرث من 10% من الفتيان ومن ن�شف الفتيات 

قد اأجربوا على ممار�شة اجلن�س.39

اأكرث عر�شة  الذين هم  اليافعني  اإن  اإل  الوا�شحة،  ورغم هذه املخاطر 
لالإ�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�شرية غالبا ما يكونون الأكرث حرمانا 
من اخلدمات. ويف كثري من الأحيان، تكون و�شمة العار الجتماعية اأو 
هوؤلء  متنع  التي  هي  والت�شريعات  ال�شيا�شات  اأوجدتها  التي  احلواجز 
الوقائية  اخلدمات  على  احل�شول  من  للخطر  عر�شة  الأكرث  اليافعني 

والتوعية ال�شحية.

ال�ضحة النف�ضية
النف�شية  ال�شحة  على  �شلبية  ب�شفة  اأحيانا  احل�شرية  احلياة  توؤثر 
فقرية  مناطق  يف  يعي�شون  ك��ان��وا  اإذا  ول�شيما  واليافعني،  لالأطفال 

ويواجهون خماطر العنف وتعاطي املخدرات.40

تفوق  ب�شفة  والقلق  الكتئاب  من  امل��دن  يف  الفقراء  الأط��ف��ال  ويعاين 
املعدلت العامة للمناطق احل�شرية. وقد ا�شتنتج ا�شتعرا�س للمحددات 
الجتماعية لل�شحة يف الوليات املتحدة اأن الأطفال يف اأحياء الطبقات 
وانفعالية  �شلوكية  م�شاكل  من  يعانون  الأدن��ى  واقت�شادية  الجتماعية 
ال�شحة  م�شاكل  ف��اإن  ال��درا���ش��ات،  من  لعدد  ووفقا  اأك���رث.41  عاطفية 
النف�شية التي حتدث خالل مرحلة الطفولة واملراهقة توؤثر تاأثريا كبريا 
والأ�شرة،  الأق��ران  مع  والعالقات  الدرا�شي  والأداء  والنماء  النمو  على 
يذكرها  ما  غالبا  التي  العوامل  ومن  النتحار.42  تزيد من خطر  ورمبا 
الآخرين  نظرة  النف�شي،  الكتئاب  اأ�شباب  كاأحد  واملراقبون  الأطفال 

للطفل الفقري. 

اأ�شهل  امل�شروعة  غري  املخدرة  والعقاقري  اخلمور  على  احل�شول  يكون 
بالن�شبة  عليه  ه��و  مم��ا  احل�شرية  املناطق  يف  واليافعني  ل��الأط��ف��ال 
لنظرائهم يف املناطق الريفية. وقد يلجاأ الأطفال والكهول اإلى هذه املواد 
اأو كمخرج من اخلمول والإحباط  كو�شيلة للتعامل مع ال�شغط النف�شي 
ب�شبب غياب فر�س العمل اأو الرفيه مثل النوادي الريا�شية وال�شبابية.
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اأطفال يغ�شلون يديهم بال�شابون واملاء يف مدر�شة ابتدائية يف منطقة اآت�شيه بي�شار مبقاطعة اآت�شيه يف اإندوني�شيا.

المـياه وال�ضرف ال�ضحي والنظافة
ُتلزم المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بال�شعي اإلى 
لي�شمل  يمتد  وهذا  لكل طفل.  ال�شحة  م�شتوى ممكن من  اأعلى  �شمان 

توفير مياه ال�شرب النظيفة والق�شاء على مخاطر التلوث البيئي.

غير  وال��ظ��روف  ال�شحي  ال�شرف  و�شوء  الماأمونة  غير  المياه  ت��ودي 
مليون   1،2 نحو  اأّن  يقّدر  �شنويًا.  النا�س  من  العديد  بحياة  ال�شحية 
طفل يتوّفون قبل بلوغهم �شن الخام�شة ب�شبب الإ�شهال. وفي المناطق 
والتغطية  المياه  من  الكافية  الإم���دادات  اإل��ى  تفتقر  التي  الح�شرية 
ال�شحية وي�شتّد فيها الكتظاظ ال�شكاني يزداد احتمال التلوث بالبراز.43

وعلى الم�شتوى العالمي، يتمتع �شكان المناطق الح�شرية بفر�س اأف�شل 
للح�شول على م�شادر مح�شنة لمياه ال�شرب )بن�شبة تغطية ت�شل اإلى 
96%( مقارنة ب�شكان المناطق الريفية )حيث ل تتجاوز ن�شبة التغطية 

.)%78

ومع ذلك، فاإّن ن�شبة التغطية بمياه ال�شرب بالكاد تواكب �شرعة النمو 
المياه  م�شادر  توفر  ف��اإّن  كذلك  الح�شرية.44  المناطق  في  ال�شكاني 
الح�شرية  المناطق  ففي  عليها.  الح�شول  دائما  ي�شمن  ل  المح�شنة 
الأكثر فقرًا، ي�شطر الكثير من النا�س اإلى الم�شي لجلب الماء من اأحياء 

اأخرى اأو ل�شرائه من البائعين.45

ي�شتروا  اأن  الح�شرية  المناطق  في  الفقراء  اإلى  بالن�شبة  ال�شائع  ومن 
الثرية  الأح��ي��اء  �شكان  يدفعه  ما  �شعف  م��رة   50 تبلغ  باأ�شعار  المياه 

المرتبط ب�شبكة توزيع المياه.46

وتتعر�س �شحة الأطفال للخطر في حال عدم توفر الكميات الكافية من 
مياه ال�شرب والإمدادات الالزمة من الماء ل�شمان النظافة الأ�شا�شية. 
واأمرا�س  وفيات  لخف�س  �شروري  المياه  هذه  على  الح�شول  �شمان 

الأطفال.

يتمتع �شكان المناطق الح�شرية ككل بفر�س اأف�شل من �شكان المناطق 
هنا  ولكن  ال�شحي،  ال�شرف  خ��دم��ات  على  الح�شول  ف��ي  الريفية 
اأي�شا، تظل التغطية عاجزة عن مواكب������ة النمو ال�شكاني في المناطق 
الذين  الح�شرية  المناطق  �شكان  عدد  فاإن  لذلك،  نتيجة  الح�شرية. 
169 مليونًا بين  اإلى  140 مليونًا  يمار�شون التبرز في العراء ازداد من 

عامي 1990 و2008. 47

وتهدد هذه الممار�شة ال�شحة العامة في الم�شتوطنات الح�شرية ذات 
تحول  ال�شحية  وغير  المكتظة  فالأو�شاع  العالية.  ال�شكانية  الكثافة 
انت�شار الأمرا�س  اإلى م�شاحات ي�شهل فيها  الأحياء الفقيرة في المدن 

المعدية، بما في ذلك الكوليرا.
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حتديد التفاوت بني املناطق احل�ضرية 
ل�ضمان حقوق الطفل ضوء

ال�
رة 

دائ
حتت  

تدّرج الألوان على اخلريطة ي�شري اإلى م�شتويات الفقر، وكلما كانت الألوان داكنة كلما ارتفع م�شتوى الفقر. )يقا�س الفقر هنا من خالل 
متو�شط الق�شور بني امل�شتوى الفعلي لرفاه الأ�شرة وبني خط الفقر(. واخلط الأ�شود ي�شري اإلى املنطقة احل�شرية الكربى.

اأطل�س الفقر، مطبعة جامعة كولومبيا،  اأماكن وجود الفقراء:  امل�شدر: مركز �شبكة معلومات علوم الأر�س الدولية، جامعة كولومبيا، 
بالي�شيدز، نيويورك، 2006، �شفحة 37، ال�شكل 5.، ا�شتنادًا اإلى بيانات 1998-1997.

 <www.ciesin.columbia.edu>.يعاد ن�شرها هنا باإذن من النا�شر.

�ضكل 2.6. ر�ضم خرائط الفقر يف »ليلوجنوي« و«بالنتري« يف مالوي

مالوي

بالنتري

ليلوجنوي

ُي�������ش���ّك���ل ج���م���ُع ب���ي���ان���ات م���ت���اح���ة ودق��ي��ق��ة 
معرفة  عملية  يف  اأ�شا�شية  خطوًة  وم�شّنفة 
امل��ن��اط��ق  يف  وحت�شينها  الأط���ف���ال  اأو����ش���اع 
الب�شرية  للتمثيالت  ومُي��ك��ن  احل�����ش��ري��ة. 
حتديد  على  ت�شاعد  اأن  للمعلومات  املبتكرة 
على  ال��ق��رار  �شانعي  حتفز  واأْن  ال��ث��غ��رات، 
امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي اإل���ى ات��خ��اذ الإج�����راءات.

ن�شاأ مفهوم خرائط الفقر يف لندن منذ اأكرث من 
قرن كو�شيلة لت�شليط ال�شوء على الختالفات 
يف م�شتويات املعي�شة وفقا للطبقة الجتماعية. 
واليوم مُتّكن تكنولوجيا احلا�شوب من جتميع 
وال��ع��الق��ات  الب�شيطة  التفاعلية  اخل��رائ��ط 
املعقدة  املعلومات  اإظ��ه��ار  بهدف  املرابطة 
وج���داول. اأع��م��دة  يف  تقليديا  ُت��ع��ر���س  ال��ت��ي 

مقاطعة  عن  مف�شلة  بيانات  تتاح  ل  وعندما 
»تقدير  مقاربة  ف��اإن  ما،  بلدية  اأو  منطقة  اأو 
على  ت��ق��دي��رات  توفر  ال�شغرية«  امل�شاحات 
الإح�شائيات  اإل��ى  ا�شتنادا  املحلى  امل�شتوى 
الوطنية ومعلومات امل�شح الأ�شري. كما اأّن دمج 
هذه التقديرات مع نظم املعلومات اجلغرافية 
ت��ع��ر���س  اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن  ي��ن��ت��ج اخل���رائ���ط 
الختالفات بني املناطق احل�شرية والريفية، 

والفروقات داخل املناطق احل�شرية.

لل�شبكة  كولومبيا  جامعة  م��رك��ز  ا�شتخدم 
هذه  الأر���س  علوم  مبعلومات  املعنية  الدولية 
يف  التفاوت  على  ال�شوء  لت�شليط  الطريقة 
الدخل يف املناطق احل�شرية يف مالوي )انظر 
تدرجات  اخلريطة  وتعر�س   .)2.6 ال�شكل 
ب�شيط  حتليل  اإج��راء  من  ميّكن  مما  الفقر، 
والريفية،  احل�شرية  املناطق  ب��ني  وبديهي 
املدينتني  ب��ني  امل��ق��ارن��ة  اإمكانية  ع��ن  ف�شال 
ليلوجنوي  وه��م��ا:  ال��ب��الد  يف  الرئي�شيتني 
حجم  ذات  مدينة  وه��ي  وبالنتري  العا�شمة 
مماثل حلجم العا�شمة. ففي هذا املثال، حيث 
ت�شري الظالل الداكنة اإلى ارتفاع ن�شبة الفقر، 
يبدو اأّن م�شتويات الفقر يف ليلوجنوي تقل عن 
م�شتوياتها يف بالنتري. اإل اأن اأمناط احلرمان 
تختلف. ففي حني اأن بالنتري تظهر م�شتويات 
اأعلى من الفقر مقارنة باملناطق املتاخمة لها، 
ح�شري  مركز  اأنها  تظهر  ليلوجنوي  اأن  اإل 
اأكرث ثراًء ن�شبيا، حتيط به مناطق اأكرث فقرا، 
)املناطق  للفقر  جيوب  اأي�شا  تبني  ولكنها 
املعزولة القامتة( داخل حدودها. وهذا املثال 

يو�شح تنوع الأمناط احل�شرية.

توّفر مرا�شد ال�شحة العامة الربيطانية مثال 
القرار  و�شناع  لالأخ�شائيني  ميكن  اإذ  اآخ��ر. 
واجلمهور العام ا�شتخدام هذه الأداة التفاعلية 
موؤ�شرا   32 وحتليل  لتو�شيح  الإن��رن��ت  على 
املقاطعات  م�شتوى  على  ال�شحية  للجوانب 
ُترّكز  التي  املوؤ�شرات  ومن  املحلية.  وال�شلطة 
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امل�شدر: مرا�شد ال�شحة العامة الربيطانية. عينة من اللقطات ماأخوذة من املوقع الإلكروين:
<www.healthprofiles.info> 

�ضكل 2.7. تتبع النتائج ال�ضحية يف لندن، اململكة املتحدة
يعك�س تدّرج الألوان يف اخلريطة املوجودة على الي�شار م�شتويات احلرمان. الأقاليم اخلا�شعة للمقارنة تظهر باللون الربتقايل. األوان 

اإ�شارات املرور يف اجلدول على الي�شار ت�شري اإلى الأداء املقارن يف كل منطقة.

ميكن ا�شتخدام الأداة لإظهار العالقة بني املوؤ�شرات.  يوجد اأدناه ر�شم بياين للنقاط يظهر العالقة بني ن�شبة الأطفال الذين يعي�شون 
يف فقر وبني التح�شيل التعليمي يف جميع اأنحاء لندن. يف اخلريطة املوجودة يف الأعلى، ت�شري الألوان الأكرث قتامة اإلى الن�شبة الأكرب 

من الأطفال الذين يعي�شون يف حالة من الفقر، ويف اخلريطة املوجودة يف الأ�شفل، ُتظهر الظالل الأكرث قتامة درجات تعليمية اأف�شل.

حتديد التفاوت بني املناطق احل�ضرية 
ل�ضمان حقوق الطفل

موؤ�شرات  وال�شباب،  الأط��ف��ال  على  حت��دي��دًا 
والن�شاط  الطفولة  مرحلة  يف  املفرطة  ال�شمنة 
والر�شاعة  املراهقة،  �شن  يف  واحلمل  البدين، 
الأطفال،  وفقر  الأ�شنان،  وت�شو�س  الطبيعية، 
واإرت��ك��اب  التعليمي،  والتح�شيل  وال��ت�����ش��رد، 
ال�شكل  )ان��ظ��ر  امل��خ��درات  وتعاطي  اجل��رائ��م 

.)2.7

مناطق  ع��دة  الكبرية  امل��دن  ت�شمل  ما  غالبا 
مقارنات  اإج���راء  يتيح  مم��ا  املحلي،  للحكم 
اإداري���ة  مناطق  م��ع  اجل��وان��ب  لكل  متناظرة 
فلندن  العا�شمة.  منطقة  داخ���ل  منف�شلة 
التفاوتات  اإقليما.   32 اإل��ى  تنق�شم  ال��ك��ربى 
من   %57 ووا�شحة:  �شارخة  فيها  احل�شرية 
الداخلي  هامليت�س  ت��اور  اإقليم  يف  الأط��ف��ال 
كل   يف  ن�شبة  اأع��ل��ى  وه��ي  ف��ق��ر،  يف  يعي�شون 
و�شتمن�شر  مبدينة  وتوجد  اإجن��ل��را.  اأقاليم 
اأعلى ن�شبة لل�شمنة املفرطة لدى الأطفال على 
�شاوثورك  يف  ل  ُت�شجَّ بينما  الوطني،  امل�شتوى 
اأع��ل��ى م��ع��دلت للحمل ب��ني امل��راه��ق��ات. على 
اخلارجي  ريت�شموند  حي  يتمتع  ذلك،  نقي�س 
من  ج��ي��دة  مب�شتويات  ت��امي��ز  اب���ان  ل��ن��دن  يف 
�شحة ورفاه الأطفال، وت�شل معدلت �شالمة 
اإلى  عامة  ب�شفة  لندن  اأطفال  بني  الأ�شنان 

م�شتويات فوق املتو�شط.

وت�شمح هذه الأداة اأي�شا للم�شتخدمني مبقارنة 
متغريات مثل احلرمان يف املناطق احل�شرية 
الأطفال.  ل�شحة  خمتلفة  مبوؤ�شرات  وربطها 
وميكن للحكومات املحلية واخلدمات ال�شحية 
اأجل  من  العمل  يف  املعلومات  هذه  ا�شتخدام 
خالل  م��ن  ال�شحية،  ال��ت��ف��اوت��ات  م��ن  احل���ّد 
حد  على  وال��ن��ت��ائ��ج  الأ���ش��ب��اب  على  ال��رك��ي��ز 
ال�شواء. اإن ر�شم خرائط املوؤ�شرات احل�شرية 
الركيز  اأن  يظهر  ورف��اه��ه  الطفل  ل�شحة 
يقت�شر  اأن  ينبغي  ل  التفاوتات  على  ال�شديد 
حقوق  اأّن  ي��ربز  فهو  النامية،  البلدان  على 
يف  مت�شاوية  غري  تكون  التنمية  واآف��اق  الطفل 

بع�س مدن العامل الأكرث ازدهارا.
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ا�شتخدام م�شادر مياه ال�شرب املح�شنة

عدم  اأي�ضا  يعني  احل�ضرية  املناطق  يف  الــدخــل  تــفــاوت   : ال�ضكل2.8 
امل�ضاواة يف احل�ضول على املياه

ا�شتخدام م�شادر مياه ال�شرب املح�شنة يف املناطق احل�شرية يف بلدان خمتارة يف اأفريقيا )الطرف 
الأي�شر من العمود البياين ي�شري اإلى احل�شول على املياه املح�شنة يف اأو�شاط اخُلم�س الأ�شد فقرا من 

الأ�شر يف املناطق احل�شرية؛ والطرف الأمين ي�شري اإلى اأغنى ُخم�س(

امل�شدر: امل�شوح العنقودية متعددة املوؤ�شرات وم�شوح ال�شحة وال�شكان يف البلدان الأفريقية، 2004-
2006.  مت اختيار البلدان على اأ�شا�س توافر البيانات.
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املناطق  يف  املح�شنة  ال�شحي  ال�����ش��رف  م��راف��ق  وج���ود  ع��ن��د  ح��ت��ى 
احل�شرية، فاإّنها غالبا ما تكون م�شركة بني اأعداد كبرية من النا�س، 
اإذ حتّد اعتباراُت امل�شاحة واحليازة والتكلفة من بناء مراحي�س فردية 
يف الأحياء الفقرية. وتت�شف املرافق العامة يف اأغلب الأحيان بالزدحام 
و�شوء ال�شيانة والتلوث. ومن النادر اأن توجد ترتيبات خا�شة بالأطفال، 
الفتيات  تتعر�س  وقد  ال��ذروة.  اأوق��ات  اإبعادهم يف  يتم  ما  غالبا  لذلك 
عدم  عن  ف�شال  اجلن�شي،  العتداء  اأو  التحر�س  خلطر  خا�س  ب�شكل 

وجود خ�شو�شية كافية للفتيات، وبخا�شة عندما يبداأن احلي�س.

التعليم
28 من اتفاقية حقوق الطفل، بحق  تعرف الدول الأط��راف، يف املادة 
الطفل يف التعليم وتلتزم »باإعمال هذا احلق تدريجيًا وعلى اأ�شا�س تكافوؤ 

الفر�س«.

لديهم  عمومّا  احل�شرية  املناطق  يف  الأطفال  اأن  �شائع  اعتقاد  هناك 
فر�س اأف�شل يف التعليم. وح�شب جملة من املوؤ�شرات الإح�شائية، فهم 
لاللتحاق  احتمال  واأكرث  املبكرة،  الطفولة  للتمتع بربامج  احتمال  اأكرث 
بالدرا�شة البتدائية والثانوية ولإكمال تعليمهم فيها.48 ومع ذلك، وكما 
هو احلال يف جمالت اأخرى من اخلدمات الجتماعية، من املمكن اأن 

تكون الإح�شائيات ال�شاملة م�شللة.

حرمان  يف  احل�شري  املحيط  يف  امل�شاواة  ع��دم  يت�شبب  ال��واق��ع،  ففي 
احل�شرية  املناطق  ففي  التعليم.49  يف  حقهم  من  الأطفال  من  العديد 
لأن  اأمر موؤ�شف  املبكرة، وهذا  الطفولة  برامج  نادرا ما توجد  الفقرية 
بقية حياة  على  ودائم  اأثر عميق  لها  الطفل  الأول��ى من عمر  ال�شنوات 

الإن�شان، وبالتايل اأي�شا على حياة الكثريين من حولة.

تنمية الطفولة املبكرة
طويلة.  بفرة  الدر�س  قاعات  دخولهم  قبل  التعلم  يف  الأط��ف��ال  يبداأ 
فالتعلم يبداأ منذ الولدة مع بدء الأطفال يف التفاعل مع الأ�شرة ومقدمي 

الرعاية، ويبداأ الأ�شا�س لكل التعلم الالحق يف ال�شنوات املبكرة.

التحفيز  وجود  وعدم  التغذية  و�شوء  واملر�س  الفقر  مثل  عوامل  وتوؤثر 
كما  الربوية،  الأ�ش�س  على  �شلبية  ب�شفة  احلا�شمة  الفرة  هذه  خالل 
حتّد مّما ميكن اأن يحققه الأطفال.  وح�شب اأحد التقديرات، فاإن اأكرث 
من 200 مليون طفل دون �شّن اخلام�شة يف البلدان النامية يف�شلون يف 

حتقيق كامل اإمكاناتهم يف التنمية املعرفية.50
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بنت تتلقى در�شا يف عالج النطق يف ت�شي�شيناو، جمهورية مولدوفا، بح�شور والدتها.

اأطفال من مدر�شة هاليت كوكا الإجبارية للتعليم الثانوي يف باتهور الذي كان م�شتوطة ع�شوائية قبل اأن يتحول اإلى اأكرب �شواحي تريانا يف األبانيا. وقد بنيت املدر�شة ل�شتيعاب 
1،000 طالب لكنها ت�شم الآن 4،000 طالب.  

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q

20
08

-0
13

8/
G

ia
co

m
o 

Pi
ro

zz
i

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q

20
11

-1
09

6/
Ka

te
 H

ol
t 

و�شع برامج جيدة يف مرحلة الطفولة املبكرة يف املجتمعات احل�شرية 
الفقرية �شروري مل�شاعدة الأطفال على البقاء والنمو والتعلم. فربامج 
والعاطفي  والجتماعي  الإدراك���ي  النمو  يف  ت�شاهم  املبكرة  الطفولة 

لالأطفال، ويف النهو�س ب�شحتهم وغذائهم ونظافتهم.

من  الأخريات  الرعاية  ومقدمات  الأمهات  الربامج حترر  هذه  اأن  كما 
العامة. مع ذلك  امل�شاركة يف احلياة  التقليدية ومتكنهن من  اأدواره��ن 
فال ي�شتفيد جميع الأطفال من تلك الربامج حتى عندما تكون موجودًة.

ريا�س  اإل��ى  يذهبون  امل��دن  اأطفال  من   %25 اأّن  رغ��م  مثال،  م�شر  يف 
الأطفال )2005 - 2006(، باملقارنة مع 12% يف املناطق الريفية، اإل اأن 
4% فقط من الأطفال الذين ينتمون اإلى ال�20% الأكرث فقرا من �شكان 

املدن يتمتعون بهذه اخلدمة.51

وقد تبنّي اأّن الأطفال من املناطق احل�شرية الفقرية هم اأي�شًا حمرومون 
على نحو مماثل يف عدد من البلدان الأخرى.

التعليم البتدائي
ال�شعي لتحقيق  بلدان عديدة يف  اأحرزته  الذي  التقدم  الرغم من  على 
التعليم البتدائي للجميع، تتوا�شل هذه الفجوات حتى يف املدار�س، وهي 
فجوات تعك�س تفاوتات يف دخل الوالدين وعدم امل�شاواة من حيث النوع 
الجتماعي والعرق من �شمن عوامل اأخرى.  ففي عام 2008، بلغ عدد 

 %53 مليون طفل،   67 املدر�شة  اإلى  يذهبون  ل  الذين  الإبتدائي  اأطفال 
منهم من البنات.52

التعليم البتدائي عموما اأكرث توفرًا يف املناطق احل�شرية منه يف املناطق 
الريفية، ولكنه ل يزال بعيدا عن متناول العديد من الأطفال املعوزين، 
وخا�شة الذين يعي�شون يف الأحياء الفقرية، حيث غالبا ما تكون املدار�س 
بني   الختيار  الأ�شر  تواجه  ما  وغالبا  اأو غري موجودة.  قليلة  احلكومية 
اأو �شحب  و�شيئة،  اأطفالهم يف مدار�س خا�شة مكتظة  لتعليم  املال  دفع 

اأطفالهم من الدرا�شة نهائيا.
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ال�ضكل 2.9: معدل النتظام يف املدار�س ينخف�س يف الأحياء الفقرية
�شايف معدلت النتظام يف املدار�س البتدائية والثانوية يف املناطق احل�شرية يف كينيا وبنغالدي�س والهند وغانا

امل�شدر: كينيا )م�شوح ال�شحة وال�شكان 2003(، بنغالدي�س )م�شوح ال�شحة وال�شكان 2007(، الهند )م�شوح ال�شحة وال�شكان 2005 - 2006(،غانا )م�شوح ال�شحة وال�شكان 2003(.  مت اختيار البلدان 
لأغرا�س تو�شيحية..

كينيا )22% من �شكان املدن( بنجالدي�س )28% من �شكان املدن( الهند )30% من �شكان املدن( غانا )51% من �شكان املدن(
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املدار�س الثانوية يف الأحياء احل�شرية الفقرية 

حتى يف البلدان التي يكون فيها التعليم البتدائي جمانيًا، فاإن التكاليف 
الإ�شافية قد حترم الأطفال الفقراء من حقهم يف التعليم. فقد ي�شطر 
دفع  اأو  الدرا�شية  امل�شتلزمات  اأو  املدر�شي  ال��زي  �شراء  اإل��ى  الطالب 
ر�شوم لإجراء الإمتحانات، وكلُّ هذه غالبًا ما تكون مكلفة مبا يكفي ملنع 
الالأولياء  ينفق  ببنغالدي�س  دكا  املدر�شة. يف  اإلى  الذهاب  الأطفال من 
اإل  املدر�شي،  للتعليم  كتكاليف  لكل طفل  الأ�شرة  10% من دخل  حوايل 
اأن هذه الن�شبة ترتفع اإلى 20% يف الأ�شر الأكرث فقرا. واأظهرت درا�شة 
اأجريت موؤخرا يف �شاو باولو بالربازيل والدار البي�شاء باملغرب ولغو�س 
بنيجرييا، اأن الأ�شر يف اخُلم�س الأقل دخال من ال�شكان، تنفق اأكرث من 

ربع دخلها على الدرا�شة.53

اأو  يعي�شون  الذين  الأط��ف��ال  فيهم  مبن  املهم�شة،  املجموعات  تواجه 
يعملون يف ال�شوارع، والأطفال املهاجرون، واأطفال الالجئني والنازحني، 
حتديات خا�شة. ففي ال�شني مثال، وحتى وقت قريب، كان املهاجرون 
لوا ر�شميا يواجهون �شعوبات يف اإحلاق  يف املدن ال�شينية الذين مل ُي�شجَّ
اأطفالهم باملدار�س.54 كثريا ما يعاين هوؤلء الأطفال من التمييز ب�شبب 
العتقاد اأنهم خمتلفون اإذا كانوا فقراء اأو من نوع اجتماعي خمتلف اأو 

يتحدثون لغة اأخرى، على �شبيل املثال.

غالبا ما يعي�س الالجئون والنازحون يف م�شتوطنات ع�شوائية يف املناطق 
الزدح��ام قد جتد �شعوبة  اأ�شال من  تعاين  التي  واملدار�س  احل�شرية. 
كبرية يف ا�شتيعاب اأي تدفق من الأطفال النازحني. وت�شري الدلئل اإلى 
اأن النزوح يعوق تعليم الأطفال، وهنا اأي�شا غالبا ما يكون الأكرث ت�شررا 
هم اأولئك الذين كانوا مهّم�شني اأ�شال ب�شبب الفقر اأو اجلن�س اأو الهوية 

الِعرقية اأو ب�شبب عوامل اأخرى.55

اأن  احتمال  الأق��ل  هم  احل�شرية  املناطق  يف  الفقرية  الأحياء  اأطفال 
معدل  اأن  بالهند،  دلهي  يف  درا�شة  اأظهرت  فقد  باملدار�س.  يلتحقوا 
الأحياء  يف  يعي�شون  الذين  الأطفال  بني  البتدائية  باملدار�س  اللتحاق 
يعي�شون  مّمن   %90 مع  مقارنة   ،2005-2004 يف   %54،5 كان  الفقرية 

يف املدينة ككل.56

اأك��رث  كانت  الخ��ت��الف��ات  ف��اإن   ،2009 لبيانات  وفقا  بنغالدي�س،  ويف 
و�شوحا يف املرحلة الثانوية: 18% من اأطفال الأحياء الفقرية ينتظمون 
يف املدار�س الثانوية، مقارنة مع 53% يف املناطق احل�شرية ككل، و%48 

يف املناطق الريفية.57

حتى عند اإحراز بع�س التقدم، فاإنه قد ل ي�شمل اجلميع. ففي جمهورية 
القرن  من  الت�شعينات  اأواخ��ر  يف  وزميبابوي  وزامبيا  املتحدة  تنزانيا 
الريفية  املناطق  يف  حت�ّشن  باملدار�س  اللتحاق  اأّن  رغ��م  الع�شرين، 
اأكرث يف املناطق  الو�شع �شاء  اأن  اإل   ، الفقرية  واملناطق احل�شرية غري 

احل�شرية الفقرية.58

نوعية اخليارات املتاحة للتعليم يف املناطق احل�شرية الفقرية هي ق�شية 
اأخرى يجب و�شعها يف العتبار فالبيانات متيل اإلى الركيز على اإمكانية 
ترتبط  عوامل  وهي  فيها،  والبقاء  بها  والت�شجيل  باملدر�شة  اللتحاق 
اأو فوائده كما يراها البع�س. فالزدحام ال�شديد  بنوعية التعليم املتاح 
ونق�س املرافق املنا�شبة مثل املراحي�س، هي من بني العوامل التي توؤثر 

على نوعية التعليم.59
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فتاة يف اخلام�شة من عمرها تبيع الب�شائع اإلى ركاب املرو يف بوان�س اآيري�س بالأرجنتني. وهي تعمل 
كانت يف  اأْن  منذ  املنتجات،  من  وغريها  ال�شعر  دبابي�س  لبيع  باملدينة  اجلماعي  النقل  مركبات  يف 

الثالثة من العمر.

اأمر �شروري. فبالن�شبة للكثري من  اأن توفري فر�س العمل لل�شباب  كما 
التح�شيل  اأو  التعلم  م�شتوى  يوؤدي حت�شني  ل  املناطق احل�شرية  �شباب 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شباب  من  هام  وعدد  منا�شبة.  وظائف  اإلى  العلمي 

العامل ل يرتادون املدار�س ول يعملون.

احلماية
تلزم املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف »باتخاذ جميع 
حلماية  املالئمة  والتعليمية  والجتماعية  والإدارية  الت�شريعية  التدابري 
الطفل من جميع اأ�شكال العنف اأو ال�شرر اأو الإ�شاءة البدنية اأو العقلية 
والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�شاءة املعاملة اأو ال�شتغالل، 
اأو  )الوالدين(،  الوالد  رعاية  يف  وهو  اجلن�شية،  الإ�شاءة  ذلك  يف  مبا 
اآخر  �شخ�س  اأي  اأو  عليه،  القانونيني(  الأو�شياء  )اأو  القانوين  الو�شي 
احلماية  يف  الطفل  بحق   32 امل��ادة  وتعرف  الطفل«.   برعاية  يتعهد 
34 على  املادة  تركز  بينما  والعمل اخلطر،  القت�شادي  ال�شتغالل  من 

ال�شتغالل اجلن�شي واملادة 35 على الجّتار بالأطفال.

الإجتار بالأطفال
يف اأي وقت ما، يبلغ عدد الأ�شخا�س املنخرطني يف العمل الق�شري نتيجة 
ن�شبة  الأطفال  ُي�شّكل  �شخ�س،  مليون   2،5 ح��وايل  لالإجتار  تعر�شهم 

تراوح بني 22% اإلى 50% من بينهم.60

وغالبا ما يكون الجتار بالأطفال خمفيًا اأو ُمْنَكرًا اأو متجاهال، لذا فمن 
ال�شعب احل�شول على بيانات �شاملة عنه. ومُتار�س بع�س اأ�شكال الجتار 
اأ�شا�شًا يف املناطق احل�شرية، كالجتار لأغرا�س جن�شية، والجتار الذي 

ي�شتهدف الأطفال الذين يعي�شون اأو يعملون يف �شوارع املدن.

املناطق  اإل��ى  الريفية  املناطق  م��ن  الأط��ف��ال  م��ن  الكثري  تهريب  يتم 
احل�شرية. فقد وجدت درا�شٌة عام 2001 �شملت فتيات تراوح اأعمارهن 
بني 9 �شنوات و 17 �شنة �شبق لهّن اأن تعّر�شن لال�شتغالل اجلن�شي يف 
املدن الكربى يف جمهورية تنزانيا املتحدة، اأّن الكثري منهّن مت الجتار 

بهّن من داخل البلد.

بع�س هوؤلء الفتيات مت انتدابهن يف البداية كخادمات يف املنازل قبل اأن 
يتعر�شن لال�شتغالل يف منازل م�شغليهن، والبع�س الآخر مت الجتار بهّن 

مبا�شرة يف جمال الدعارة اأو بتاأثري من رفيقاتهن.61 

�شحايا  يقعن  الالتي  الفتيات  معظم  اأن  اإلى  الدرا�شات  اإحدى  وت�شري 
الكربى  الهند  مدن  يف  اجلن�س  جت��ارة  يف  العمل  على  يجربن  لالجتار 
البنغالدي�شية،  امل��دن  ويف  امل��ث��ال.  �شبيل  على  وكلكتا  ودلهي  مومباي 
اأ�شواق اجلن�س يف  والفتيان يف  الفتيات  اأعداد كبرية من  ا�شتغالل  يتم 

ال�شوارع وبيوت الدعارة.62

 13 بني  اأعمارهم  تراوح  الذين  الأطفال  يتعّر�س  ال�شرقية،  اأوروب��ا  يف 
و18 �شنة على وجه اخل�شو�س خلطر الجتار.63 وتوحي الدلئل اإلى اأن 
الفقر والإدمان على معاقرة اخلمور وتفّكك الأ�شرة وتعاطي املخدرات 

الأطفال  تعر�س  خطر  من  تزيد  املنزيل  والعنف  اجلن�شي  والع��ت��داء 
يف  يعي�شون  وال��ذي��ن  امل��دار���س  من  املت�شربني  الأط��ف��ال  واأن  ل��الجت��ار، 

ال�شوارع اأو يف املوؤ�ش�شات هم اأي�شا عر�شة للمخاطر.64

يزداد احتمال التعر�س لالإجتار لدى الأطفال الذين لي�س لهم �شهادات 
ميالد اأو وثائق ت�شجيل ر�شمية، مبن فيهم اأطفال الالجئني والنازحني، 
وهم من بني الفئات الأكرث غيابا عن عيون ال�شلطات والأقل حماية. وقد 
تبّنت بلداٌن كثرية خطط عمل وطنية ملكافحة الجتار بالأطفال، ولكن 
ي�شّكل عقبة كبرية،  بها ل يزال  اإح�شائية موثوق  عدم وجود معلومات 
بالفتيات  احل��دود  عرب  الجت��ار  على  فقط  البيانات  معظم  تركز  حيث 

والن�شاء لأغرا�س ال�شتغالل اجلن�شي.
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عمالة الأطفال
اإلى  الأطفال ي�شطرون  الكثري من  فاإن  حتى يف غياب حالت الجتار، 
ت�شري  العامل،  م�شتوى  وعلى  احلياة.  قيد  على  البقاء  اأج��ل  من  العمل 
التقديرات اإلى اأّن حوايل 215 مليون فتى وفتاة تراوح اأعمارهم بني 5 
�شنوات و17 �شنة كانوا منخرطني يف العمالة يف عام 2008، منهم 115 

مليونًا كانوا ي�شتغلون اأعماًل خطرة.65

قد يعمل الأطفال يف ال�شوارع يف جمع اخلرق والنفايات اأو تلميع الأحذية 
اأو بيع ال�شجائر، كما قد يعملون يف اأك�شاك بيع ال�شاي اأو يف املنازل اأو 
امل�شانع. والعديد من اأولئك املنخرطني يف العمالة قد يعانون من اأ�شواأ 
اأ�شكالها كالعمل الق�شري وال�ّشخرة، والأن�شطة غري امل�شروعة، والقتال 
امل�شلح واخلدمة باملنازل. ولأن اأ�شكال عمل الأطفال تلك عادة ما تكون 

غائبة عن الأنظار، فاإنه من ال�شعب الت�شدي لها.

عمل الأطفال يف املنازل هو غالبا ظاهرة ح�شرية اإذ اأن الأطفال الذين 
يعملون يف املناطق الريفية غالبا ما يكون عملهم يف الأن�شطة الزراعية 
كاأع�شاء من الأ�شرة ول يتلقون اأجرا. اأما عمال املنازل، ومعظمهم من 
واأنظمتهم  العمل  اأرب��اب  لأه��واء  ويخ�شعون  منعزلون  فاإنهم  الفتيات، 
الّتع�شفية، وقد يتعر�شون ل�شوء املعاملة. وكثريا ما يتعّر�شون لعتداءات 

جن�شية، ولكن من النادر الإبالغ عنها خوفا من التتبعات العدلية.

اأظهر  كما يعاين الأطفال العاملون يف املنازل من م�شاكل نف�شية. فقد 
بحث اأُجري يف كينيا مثال اأّن العاملني يف املنازل كانوا اأكرث عر�شة من 
غريهم من الأطفال لالأرق والتبول يف الفرا�س والكتئاب وغري ذلك من 

امل�شاكل النف�شية.66

الأطفال الذين يعي�ضون ويعملون يف ال�ضوارع
ت�شري التقديرات اإلى اأّن ع�شرات املاليني من الأطفال يعي�شون اأو يعملون 
يف �شوارع املدن والبلدات يف العامل – وعددهم يف ازدياد م�شتمر نتيجة 

النمو ال�شكاين العاملي والهجرة والتح�شر ال�شريع. 

لأ�شباب كثرية. فالعنف  ال�شوارع  والعمل يف  العي�س  اإلى  الأطفال  ويلجاأ 
اأو الإ�شاءة التي يتعر�س لها الأطفال يف املنزل اأو يف احلي تدفع الكثري 
منهم اإلى الهرب، كما اأظهرت ذلك درا�شات يف مدن خمتلفة مثل دكا 

يف بنغالدي�س ومو�شكو يف الإحتاد الرو�شي.67

ويلعب الفقر دورا يف ذلك اأي�شا. ففي حني اأن العتداءات اأو النزاعات 
اأو الإهمال ميكن اأن يحدث يف اأي منزل، اإل اأن الفقر والتهمي�س ل يرك 
لالأطفال اإل خيارات قليلة، وكثريا ما يرى اأولئك الأطفال اأّن ال�شارع هو 

اأ�شهل اخليارات املتاحة.68
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الأهداف الإمنائية لالألفية

العي�س يف ال�شارع ُيعّر�س الأطفال للعنف، ولكن نادرًا ما يتم التحقيق يف 
اجلرائم التي تقرف بحّقهم، وقالئل هم من لديهم ال�شتعداد للدفاع 
عنهم. بل على العك�س من ذلك، ففي كثري من البلدان واملدن التي حتظر 
الت�شرد والهروب من املنزل، غالبًا ما يكون الأطفال الذين يعي�شون اأو 
يعملون يف ال�شوارع اأول �شحايا هذا النوع من التجرمي. وح�شب باحثني 
وهيئات وطنية ودولية من جمعيات حقوق الإن�شان فاإن اأعوان ال�شرطة 
وقوات الأمن يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال يف �شوارع املدن يف جميع 

اأنحاء العامل.

ويوؤّثر عمر الأطفال والنوع الجتماعي والِعرق والإعاقة على مدى ونوع 
العنف الذي يتعر�شون له، وعلى طرق تعاملهم معه. 

املدن يف  �شوارع  الأطفال يف  2000 حول  عام  اأُجريت  درا�شة  واأظهرت 
الربازيل، اأن الأولد اأكرث عر�شة من البنات للجوع وللتعنيف اجل�شدي 
على اأيدي ال�شرطة، يف حني اأن الفتيات اأقل عر�شة من الأولد للت�شول 
من اأجل املال، واأكرث من الأولد احتمال للنوم يف املوؤ�ش�شات من النوم يف 
ال�شوارع.69 واأ�شارت درا�شة اأخرى اأجريت يف نف�س العام اإلى اأن الفتيات 

اأكرث �شمتا عن تعر�شهن للعنف واأكرث تعّر�شًا لالعتداء املتكرر.70

ُت�شّكل الق�شايا امل�شتعر�شة يف هذا الف�شل اعتداءات غري مقبولة على 
التحديات  بع�س  اإلى  كثب  عن  التالية  الف�شول  تتطرق  الطفل.  حقوق 
ت�شعى  التي  املبادرات  وتناق�س  املدن،  الأطفال يف  تواجه  التي  والفر�س 

رًا. اإلى حت�شني حياة الأطفال يف عامل يزداد حت�شّ

جمموعة  تغطي  اأه��داف،  ثمانية  وهي  لالألفية،  الإمنائية  الأه��داف 
الطفل  وبقاء  التعليم  اإل��ى  واجل��وع  الفقر  من  الق�شايا،  من  متنوعة 
املناعة  نق�س  ومكافحة فريو�س  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  الأم  و�شحة 
قيا�س  ويتم  التنمية.  اأجل  من  عاملية  �شراكة  وبناء  الب�شرية/الإيدز 
غايًة   21 مع  مبقارنتها  الألفية  اأه��داف  حتقيق  نحو  املحرز  التقدم 

حمددة.

البيئي،  ال�شتقرار  ب�شمان  اللتزام  ال�شابع  الإمنائي  الهدف  ي�شمل 
ومن غاياته حتقيق حت�شن ملحوظ يف حياة ما ل يقل عن 100 مليون 
ن�شمة من �شكان الأحياء الفقرية بحلول عام 2020، اأو ما ُيعرف اأي�شا 
مببادرة »مدن بال اأحياء فقرية«. وبالإ�شافة اإلى الهتمامات البيئية 
املناطق احل�شرية،  الفقرية يف  الأحياء  والركيز ب�شفة خا�شة على 
يحتوي الهدف ال�شابع اأي�شا اإلتزاما بتخفي�س ن�شبة ال�شكان املحرومني 
ال�شرف  ومرافق  املاأمونة  ال�شرب  مياه  على  امل�شتدام  احل�شول  من 

ال�شحي الأ�شا�شية اإلى الن�شف بحلول عام 2015.

ال�شابع  لالألفية  الإمنائي  الهدف  غايات  اإح��دى  اأن  من  الرغم  على 
مكر�شة ل�شكان الأحياء الفقرية على وجه التحديد، اإل اأنه يجب النظر 
اإلى الأهداف على اأنها �شل�شلة من اأولويات التنمية. فحياة النا�س يف 

الأحياء الفقرية يف العامل لن تتح�شن ب�شكل كبري دون ت�شافر اجلهود 
اأو تعميم التعليم البتدائي  1(؛  للق�شاء على الفقر واجلوع )الهدف 
)الهدف 2(، اأو تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة )الهدف 
3(، اأو تخفي�س معدل وفيات الأطفال )الهدف 4(، اأو حت�شني �شحة 
الأم )الهدف 5(؛ اأو مكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�شري/ الإيدز 

)الهدف 6(، اأو اإن�شاء �شراكة عاملية من اأجل التنمية )الهدف 8(.

يف  الفقرية  الأحياء  جتاه  الوطنية  املقاربات  اأن  اإلى  الدلئل  وت�شري 
اأو  كالإهمال  ال�شلبية  ال�شيا�شات  البلدان من  تغري مواقف  حت�شن مع 
الإخالء الق�شري اأو اإعادة التوطني الق�شري، اإلى اأخرى اأكرث اإيجابية 
�شيا�شات  وو�شع  الفقرية  الأحياء  م�شتوى  ورفع  املجتمعية  كامل�شاركة 
الفقرية يف  الأحياء  �شكان  فاإن عدد  ذلك،  ومع  على احلقوق.  قائمة 
جميع اأنحاء العامل قد ازداد مبقدار 60 مليون ن�شمة منذ عام 2000.

وعدد  للفقر.  احل�شري  للطابع  املادية  املظاهر  من  الفقرية  الأحياُء 
امل�شاواة  عدم  اأن  يبدو  ول  ازدي��اد،  يف  املدن  �شكان  بني  من  الفقراء 
الأهداف  ت�شطر  و�شوف  يراجع.  اأو  �شي�شعف  احل�شري  املحيط  يف 

الدولية امل�شتقبلية لأن تاأخذ بعني العتبار ات�شاع حجم امل�شكلة.
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التحديات
احلـــ�ضـريـة

يتناول هذا الف�شل بع�س الظواهر التي ت�شكل حياة الأطفال يف املناطق 
احل�شرية، من الأ�شباب التي دفعتهم لالنتقال اإلى املدينة وجتربتهم يف 
والعنف  القت�شادية  ال�شدمات  تفر�شها  التي  التحديات  اإلى  الهجرة، 

والكوارث.

الأطفال املهاجرون
باأ�شوائها  اإليها  النا�س  لها قوة �شحرية جتذب  وكاأن  املدن  لطاملا بدت 
ال�شاطعة ووعودها بالتقدم. وتبقى �شور النا�س وهم ينتقلون من الريف 
دورا  تلعب  الهجرة  تزال  ول  املخيلة اجلماعية،  را�شخة يف  املدينة  اإلى 
الهجرة من  اأفريقيا مثال تكرث  املناطق. يف غرب  العديد من  هاما يف 
الريف اإلى املدينة،1 بينما تظلُّ الهجرة الدولية عامال رئي�شيا يف اأوروبا 

واآ�شيا واأمريكا ال�شمالية.2

يوم ما.  املناطق احل�شرية عادل يف  امل��وارد يف  مل يكن احل�شول على 
اجتماعية  اأفكار  عن  الناجت  ال�شعف  من  اخلا�س  منطه  له  مكان  فكل 
الوافدون  ُيدفع  قد  جديدة.3  اأو  قدمية  كانت  �شواء  م�شبقة،  و�شيا�شية 
رّد فعل متعمد  اإلى هوام�س املجتمع احل�شري، وقد يكون ذلك  اجلدد 

يهدف اإلى ردع الهجرة امل�شتقبلية.

فاملهاجرون، ول �شّيما اأولئك الذين ل ميتلكون الوثائق الالزمة، يحرمون 
ال�شحية  الرعاية  وحتى  الجتماعية  واحلماية  العامة  اخلدمات  من 
متطلبات  �شكل  ياأخذ  قد  املوؤ�ش�شي  الطابع  ذو  الإق�شاء  هذا  الطارئة. 
لتقدمي اخلدمات  و�شيلة مزعومة  – وهي  املهاجرين  للعمال  الت�شجيل 
اخلدمات  ع��ن جعل  ف��ب��دًل  ذل��ك.  عك�س  اإل��ى  ال��واق��ع  ت���وؤدي يف  ولكنا 
الأ�شا�شية، كالتعليم، متاحة لالأ�شر املهاجرة، فاإن هذه املتطلبات غالبا 
ما يكون تاأثريها هو احلرمان من مثل تلك اخلدمات لغري امل�شجلني،4 

وخا�شة اإذا كانت عملية اأو كلفة الت�شجيل مرتفعة.

الذين  اأوليائهم  يرافقون  اإذ  اأ���ش��ره��م،5  مع  الأط��ف��ال  معظم  يهاجر 
رافق حوايل   ،2008 عام  اأف�شل. يف  حياة  اأو  بحثا عن عمل  يهاجرون 
اأوليائهم يف هجرتهم  اأو نحو 27،3 مليون طفل،  اأطفال ال�شني،  ُع�شر 
الذين  وال�شباب  الأطفال  من  كبري  عدد  اأي�شا  هناك  ولكن  الداخلية.6 
لبيانات  حديث  حتليل  فح�شب  مبفردهم.7  بالدهم  داخ��ل  يهاجرون 
�شنة   14-12 �شن  بني  املهاجرين  الأطفال  ُخم�س  بلدا،   12 يف  اأ�شرية 

ون�شف الأطفال بني 15-17 �شنة قد هاجروا دون مرافقة ويل اأمر.8 
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طوابري للح�شول على املواد الغذائية يف خميم للنازحني اإثر زلزال عام 2008 يف مدينة ميانياجن مبقاطعة �شيت�شوان يف ال�شني.

ففي غرب  للهجرة.  را�شخة  اأمناطا  الغالب  وال�شباب يف  الأطفال  يّتبع 
اأفريقيا وجنوب اآ�شيا، حيث ترتفع معدلت هجرة الأطفال مبفردهم،9 
يرك معظم الأطفال املهاجرون بلدتهم بني 13 و17 عاما. والعديد من 
هوؤلء الأطفال ين�شوؤون يف مناطق ريفية فقرية، من ال�شائع فيها ال�شفر 
لطلب العمل من اأجل زيادة دخل الأ�شرة، �شواء كان ذلك لفرة مو�شمية 
كل �شنة اأم خالل الفرات الِعجاف، اأو لفرات اأطول.10 يف الهند مثال، 
ر اأن ما ل يقل عن 4 مليون طفل يهاجرون مو�شميا، �شواء مبفردهم  يقدَّ

اأو مع اأ�شرهم.11

ملجموعة  ا�شتجابة  الأطفال  يهاجُر  للكبار،  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  وكما 
الهجرة  تكون  منهم،  الكثري  اإلى  بالن�شبة  واجل��ذب.  الّدفع  عوامل  من 
القت�شادية  الفر�س  من حيث  �شواء  اأف�شل،  حياة  لتاأمني  هي حماولة 
اأو التعليمية، اأم ملجرد الهروب من الفقر. والبع�س الآخر ينتقل ب�شبب 
اأو  النزاعات  من  هربا  اأو  الوالدين،  اأحد  فقدان  مثل  عائلية،  ظروف 
الغذاء.  نق�س  من  ي�شاحبها  وما  ال�شطرابات  اأو  الطبيعية،  الكوارث 
يف  دورا  ال�شعبة  اأو  امل�شتقرة  غري  الأ�شرية  الظروف  تلعب  ما  وكثريًا 
الإ�شاءة  اأو  الإهمال  ب�شبب  الرحيل  اإل��ى  الأطفال  ي�شطر  فقد  ذل��ك. 
و�شيلة  الرحيل  يكون  احلالت،  بع�س  ويف  رعايتهم.  على  القائمني  من 

لكت�شاب هوية م�شتقلة واإعالن ال�شتقالل الذاتي.12

و�شواء كانت ق�شرية اأم طوعية، ب�شحبة مانحي الرعاية اأو بدونهم، فاإّن 
لأعمار  ومنا�شبة  خا�شة  تدابريا  تتطلب  خماطر  على  تنطوي  الهجرة 

الأطفال امل�شاركني فيها ل�شمان حمايتهم.

مل�شاعدة  هاجروا  الذين  الأطفال  فاإن  املدينة،  اإلى  الو�شول  ومبجرد 
ُت�شعف  احل�شري  القت�شاد  يف  امل�شاركة  اأن  اأحيانا  يجدون  اأ�شرهم 
اإليه  ُينظر  قد  املنزل  من  فالرحيل  والديهم.13  وبني  بينهم  الروابط 
يف  يت�شّبب  قد  وبالتايل  الأ�شرية،  الواجبات  عن  تخلٍّ  اأن��ه  اأحياناعلى 
ي�شلون  الذين  ال�شباب  يجد  ما  وكثريا  الوالدين.  مع  نزاعات  حدوث 
التعليم  ذلك  اأن  علمي،  تقدم  اإح��راز  اأمل  على  احل�شرية  املراكز  اإلى 
بعيد املنال ب�شبب التزامات العمل، وهو ما اأكدته درا�شات منف�شلة يف 

بنغالدي�س وغانا.14

تركيا كما  للقلق. ففي  اأي�شا مدعاة  التعليم  نوعية  تكون  اأن  كما ميكن 
يف غريها من الدول، تعاين املدار�س يف الأحياء الفقرية واأطراف املدن 
حيث يعي�س معظم املهاجرين، من الكتظاظ ونق�س املوارد. وي�شاف 
اإلى ذلك ما يطرحه ا�شتيعاب طالب من ثقافات خمتلفة يتحدثون لغات 

خمتلفة من حتديات.15
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يوجني كراي هو مدير �شندوق تعليم الروما يف بوخار�شت يف رومانيا. يحمل املاج�شتري يف القانون من جامعة ماكجيل يف كندا، ومتخ�ش�س يف قانون حقوق الإن�شان ومناه�شة التمييز، ويف الدعوة حلقوق 
الأقليات و�شيا�شات التعليم. وحياته املهنية تركز على جمتمعات الروما، فعلى مدى ال�شنوات الأربع ع�شرة املا�شية، عمل يوجني يف م�شروع »املنارة« لالحتاد الأوروبي لتح�شني اأو�شاع الروما يف رومانيا«، كما 

�شغل من�شب م�شوؤول عن التعليم وم�شوؤول متخ�ش�س يف ال�شيا�شات الجتماعية يف مكتب اليوني�شف يف رومانيا.

اأوروب����ا  ح��ك��وم��ات  اأع��ل��ن��ت   ،2005 ع���ام  يف 
ال��و���ش��ط��ى وال�����ش��رق��ي��ة »ع��ق��د روم���ا لإدم���اج 
التمييز  على  »بالق�شاء  والتزمت  ال�شكان«، 
و�شد الفجوات غري املقبولة بني الروما وبقية 
يف  العقد  ه��ذا  نهاية  اق��راب  وم��ع  املجتمع«. 
2015، فاإن هذه اجلهود لت�شحيح الإجحاف 
التاريخي يف جمالت رئي�شية، كالتعليم والنوع 
نتائج  اإل  حتقق  مل  وال�شحة،  الجتماعي 
بربامج  التغطية  معدلت  ولت��زال  متوا�شعة. 
منخف�شة،  الروما  الأط��ف��ال  ل��دى  التح�شني 
خميفة.  �شحية  ع��واق��ب  ع��ن��ه  ي��رت��ب  مم��ا 
بلغاريا يف  تف�شى مر�س احل�شبة يف  فعندما 
90% من حالت الإ�شابة  2009، �ُشّجلت  عام 

يف جمتمعات روما.

تت�شح يف رومانيا، التي تاأوي اأكرث من ن�شف 
لأح���دث  وف��ق��ا  ال���روم���ا  م��ن  م��ل��ي��ون �شخ�س 
البيانات الر�شمية )تقديرات اأخرى ت�شري اإلى 
2،8 مليون(، جملة ال�شعوبات والفر�س التي 
التفاوتات  على  الق�شاء  جهود  عليها  تنطوي 
اعتمدت   ،2001 الإدم��اج. ففي عام  وت�شجيع 
اأو�شاع  لتح�شني  ا�شراتيجية وطنية  احلكومة 
الروما يف جميع اأنحاء البالد. ولكن بعد ع�شر 
احلكومات  من   %13 �شوى  تنفذ  مل  �شنوات، 
الفئة  تدابريا خا�شة مبجتمعات هذه  املحلية 
م��ن ال�����ش��ك��ان. وك���ان ال��ت��ق��دم ن��ح��و الإدم����اج 
�شار  ولكنه  البداية،  منذ  بطيئا  الجتماعي 
القت�شادية  الأزم����ة  ان���دلع  م��ع  بطئا  اأك���رث 
 .2008 عام  يف  املنطقة  �شربت  التي  العاملية 
اإل����ى خف�س  ب��ل��دي��ات ع���دي���دة  وا����ش���ط���رت 
ارتفاع  ظل  يف  الجتماعي  الإنفاق  ميزانيات 
الروما يف  الفقر على  البطالة.ويوؤثر  معدلت 
الأري��اف.  اأو يف  املدن  كانوا يف  �شواء  رومانيا 
وت��رك��ز ال��ف��ئ��ات الأك����رث ف��ق��را يف ال��ب��ل��دات 
ما  ولكن  الكبرية.  والقرى  احلجم  متو�شطة 

مييز اأو�شاع الروما يف املناطق احل�شرية، يف 
رومانيا ويف املنطقة ككل، هو ف�شلهم عن بقية 
منعزلة،  اأحياء  يف  واإقامتهم  البلدية  �شكان 
اإق�شائهم  مظاهر  من  وا�شح  مظهر  وه��ذا 
تعود جذوره اإلى منت�شف القرن التا�شع ع�شر 
عندما �شدرت قوانني حترير الروما بعد قرون 
من العبودية. ويف غياب اأي �شيا�شات لتعزيز 
الروما  ا�شتقر  وتي�شريها،  الإدم����اج  عملية 
احل�شرية،  املناطق  اأط��راف  على  امل��ح��ررون 
اإداري��ة.  �شلطة  لأي  تخ�شع  ل  مناطق  يف  اأي 
جمتمعات  اأن  كيف  راأي���ت  عملي  خ��الل  م��ن 
التنمية  خطط  من  ُمق�شاًة  ت��زال  ل  ال��روم��ا 
اأح��ي��اءه��م.  وح��ا���ش��رت  ات�شعت  التي  للمدن 
وتبقى هذه املجتمعات معزولة: فالعديد منها 
ويحدُّ  العامة.  املرافق  ب�شبكات  مو�شول  غري 
انعدام ال�شكن الدائم وغياب وثائق الهوية اأو 
الولدة من فر�س ح�شول الروما على الرعاية 
ال�شحية والتعليم والتوظيف. كما اأن عمليات 
الإخالء التي كثريا ما حتدث دون �شابق اإنذار 

تزيد من هذا العزل.

اأحياء  يف  الأط��ف��ال  حياة  ح��ول  املزيد  ملعرفة 
الروما يف بوخار�شت لننظر اإلى حالة لورينتيو. 
16 عاما  العمر  البالغ من  الطفل  ي�شكن هذا 
من  �شكانه  بكرثة  املعروف  فرينتاري  حي  يف 
فيه  الفقر  وانت�شار  املهملة  ومبانيه  ال��روم��ا 
اإلى  يذهبون  ل  الذين  الأطفال  اأع��داد  وكرثة 
املدار�س. بعد اأن تويف والد لورينتيو تخلت عنه 
وهو  حكومية.  موؤ�ش�شة  يف  و�شعه  ومت  والدته 
 70 العمر  تبلغ من  التي  الآن مع جدته  يعي�س 
عاما واأ�شقائه اخلم�س يف �شقة مت ف�شل املاء 
ت�شديد  عن  عجزت  الأ�شرة  لأن  عنها  والغاز 
مكان  يف  واأ���ش��رت��ه  لورينتيو  حياة  ال��ف��وات��ري. 
رطب دون غاز لطهي الطعام اأو ماء للغ�شيل، 
التجارية  ال�شوارع  من  قليلة  مباٍن  بعد  على 

املر  للواقع  حي  مثال  بوخار�شت  يف  املبهرة 
واملتناق�س لعاملني متجاورين.

ب�شفة  �شعب  احل�شرية  املناطق  يف  الفقر 
يف  لهم  دور  ل  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  على  خا�شة 
معي�شتهم.  م�����ش��ت��وى  اأو  حميطهم  اخ��ت��ي��ار 
اإلى  ال��ذه��اب  يكون  منهم  للعديد  فبالن�شبة 
ي�شتطيعون  ومل��ن  م�شتحيل،  �شبه  امل��در���ش��ة 
الذهاب يكون النجاح �شعبا نظرا لقلة الدعم 
املدار�س  يف  الت�شجيل  ومعدلت  والت�شجيع. 
لدى الأطفال الروما منخف�شة جدا يف جميع 
ويتم  التح�شريي،  فيها  مبا  التعليم  مراحل 
و�شع العديد من التالميذ يف �شفوف الربية 
مل   ،2005 ع��ام  يف  م��وج��ب.  ب���دون  اخلا�شة 
الذين  ال��روم��ا  ال�شكان  من   %46 �شوى  يكن 
اأم�شوا  قد  اأك��رث  اأو  عامًا   12 اأعمارهم  تبلغ 
اأكرث يف املدر�شة )مقارنة مع  اأو  اأربع �شنوات 
83% من عموم ال�شكان ككل(. من بني هوؤلء 
من  ج��زء  على  ح�شلوا  فقط   %13 الأط��ف��ال، 

التعليم الثانوي )63% من عموم ال�شكان(.

حكومية  غري  منظمات  يجدون  حظا  الأك��رث 
اخل�شو�شية  وال��درو���س  امل�شورة  لهم  تقدم 
املالئم  والف�شاء  الفرو�س  حّل  يف  وامل�شاعدة 
وحت�شني  الثقة  واكت�شاب  م�شاكلهم  ملناق�شة 
ذلك  يكون  ما  وغالبا  الدرا�شية،  درجاتهم 
يف اإطار التح�شري لالمتحان النهائي لل�شف 
املدر�شة  اإل���ى  ال��ط��ري��ق  يفتح  ال���ذي  ال��ث��ام��ن 
الثانوية اأو الدرا�شات املهنية.  »�شندوق تعليم 
اأجل  من  تعمل  التي  املنظمات  من  ال��روم��ا« 
اإحداث تغيري يف حياة نحو 5،000 من اأطفال 
و�شباب الروما يف رومانيا. ولكن الأطفال من 
لورينتيو كثريون ول بد من فعل املزيد  اأمثال 

من اأجلهم.

عــــالـــم على حدة
عزل الأطفال الروما

بقلم: يوجني كراي، مدير �ضندوق تعليم الروما، رومانيا ظر
ة ن

جه
و
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اأ�ضحاب قرار ... ولي�س �ضحايا

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q

20
11

-0
01

5/
Fr

ed
er

ic
 S

au
te

re
au

 

فتاٌة عمرها 6 �شنوات هربت من منزلها يف كوت ديفوار مبفردها نتيجة للعنف الذي اأعقب النتخابات 
الرئا�شية يف عام 2010. وهي تعي�س الآن مع عائلة ليبريية يف بلدة لوجواتيو باإقليم نيمبا يف ليبرييا. 

الجتماعية.  الفئات  اأو  الطبقات  خلق  يف  دور  اأي  لالأطفال  لي�س 
الالم�شاواة،  من  عميقة  م�شتويات  ت�شهد  جمتمعات  يف  يولدون  هم 
منطية  وقوالب  وتقاليد  جمتمعية  ت�شورات  و�شط  حياتهم  ويعي�شون 
اإل القليلني. لذلك من ال�شهل النظر  تعيق الأغلبية منهم ول ت�شاعد 
اإليهم على اأنهم �شحايا لقوى خارجة عن اإرادتهم. ولكن عند درا�شة 
دوافعهم واأفعالهم كمهاجرين، يّت�شح اأن الأطفال هم اأي�شا اأطراف 

فاعلون يف حتديد م�شريهم.

البحث عن عمل جتربًة  اأو  بالهجرة  اليافعة  اأو  اليافع  قد يكون قرار 
تاأكيد  اأو  اأهدافهما  لتحقيق  منهما  حم��اول��ة   - لها  اأو  ل��ه  متكينية 
التي  وال�شعوبات  املخاطر  كل  وم��ع  فاإّنه  الواقع  ويف  ا�شتقاللهما. 
الأطفال  املهاجرين  معظم  اأن  الدرا�شات  ت�شري  الأطفال،  يواجهها 

�شلبية.  نف�شها  التجربة  كانت  اإذا  حتى  اإيجابية،  هجرتهم  يعتربون 
فالكثري يرى اأن الهجرة خطوة نحو حتمل م�شوؤولياتهم املادية وفر�شة 

للح�شول على م�شتوًى اأرفع من التعليم.

كما ميكن اأن يكون للعمل اأي�شا تاأثري متكينّي على الأطفال املهاجرين، 
اأن عمالة الأطفال غالبا ما  اإذا وفر لهم �شبل العي�س. فرغم  خا�شة 
تكون �شابقا لأوانها وا�شتغاللية وخطرة وموؤذية، اإل اأنه من املهم اأن 
ندرك، وخا�شة بالن�شبة اإلى الأطفال الأكرب �شنا، اأن العمل املنا�شب 
ميكن اأن ُي�شاهم اإ�شهاما كبريا يف التنمية من خالل بناء الثقة بالنف�س 
وتعرف  الفقر.  مواجهة  على  الأطفال  وم�شاعدة  التعليم  ومهارات 
اأن يتمتعوا مب�شتوى متزايد  باأن الأطفال يجب  اتفاقية حقوق الطفل 

من ال�شتقالل الذاتي يتفق مع قدراتهم النامية.

والإ�شاءة  الذين يهاجرون مبفردهم عر�شة لال�شتغالل  الأطفال  يكون 
ه��وؤلء  يجد  ق��د  واحل��م��اي��ة،  ال��دع��م  لهم  يتوفر  مل  واإذا  والجت�����ار.16 
الأطفال �شعوبة خا�شة يف التعامل مع الو�شع عاطفيا. ويواجه الأطفال 
الالجوؤون، اأو الذين ينتقلون مع الالجئني، اأو النازحون داخل اأوطانهم 

هربا من ال�شراعات اأو الكوارث البيئية نف�س هذه ال�شعوبات.

يعي�س اأكرث من ن�شف الالجئني امل�شجلني يف العامل يف مناطق ح�شرية.17 
بع�شهم له و�شع ر�شمي، ولكن الكثريين قد يفتقرون اإلى احلق القانوين 
ي امل�شاعدة.   يف الإقامة يف املناطق احل�شرية، وبالتايل ُيق�شون عن تلقِّ
اللجوء  وطالبي  الالجئني  ه��وؤلء  بني  من  والأطفال،  الن�شاء  وتتعر�س 

والعنف  والجتار  وال�شتغالل  التحر�س  ملخاطر  احل�شرية،  املناطق  يف 
القائم على النوع الجتماعي.18

كانوا  اإذا  �شيما  ول  واليافعني،  الأطفال  من  اللجوء  وطالبو  والالجئون 
مبفردهم، معّر�شون لهذه املخاطر خالل مرحلة اإعادة التوطني.19 كما 
قد ُيحرم اأطفال املهاجرين من حقهم يف اجلن�شية، وبالتايل من التمتع 
بحقوق املواَطنة. اأما الأ�شخا�س النازحون داخل اأوطانهم، فقد يجدون 
اأنف�شهم من دون موارد اقت�شادية، وقد ُينظر اإليهم على اأنهم مناف�شون 
املجتمعات  اإل��ى  وبالن�شبة  الجتماعية.  اخل��دم��ات  يف  امل��دن  لفقراء 
امل�شاعدة  تقدمي  فاإن  ال��دويل،  واملجتمع  الوطنية  واحلكومات  امل�شيفة 

الفعالة ي�شكل حتديا هاما يف مثل هذه الظروف.

املهاجرين.   من  يكونوا  مل  اإذا  حتى  املدن  اإلى  بالهجرة  الأطفاُل  يتاأثر 
اأحد  رعاية  حتت  الريفية  املناطق  يف  ذووه��م  يركهم  منهم  فالكثري 
بالن�شبة  ال�شاأن  وكان هذا هو  املجتمع.   اأفراد  اأو  الأق��ارب  اأو  الوالدين 

حلوايل 55 مليون طفل يف ال�شني يف عام 2008.

ج�شديًة  واأ���ش��رارًا  اآلم��ًا  لهم  ُي�شبب  قد  الطريقة  بهذه  الأطفال  ترك 
لي�شت حتمية،  ونف�شية واجتماعية.20 ولكن مثل هذه املخلفات  وتربوية 
من  البتدائية  املدار�س  لأطفال   1998 عام  اأجريت  درا�شة  اأثبتت  فقد 
اأبناء املهاجرين الفلبينيني باأنه يف ظّل وجود رعاية كافية من الأ�شرة 
الآباء والأمهات �شارة بنمو  اأن تكون هجرة  املو�شعة، فلي�س بال�شرورة 
الطفل، وخا�شة عند تقدمي التدريب وامل�شورة واأ�شكال الدعم الأخرى 

لأولئك الذين يتولون رعاية هوؤلء الأطفال.21
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الأو���ش��اع  يف  لالأخطار  عر�شة  الأط��ف��ال  ك��ل 
الطارئة، ولكن و�شع اأولئك الذين يعي�شون يف 
اأكرث حرجا  يكون  الفقرية  املناطق احل�شرية 

لأ�شباب عدة.

الأماكن  يف  اأكرب  ب�شرعة  الأوبئة  تنت�شر  اأول، 
املزدحمة التي تفتقر اإلى اخلدمات ال�شحية 
ومرافق ال�شرف ال�شحي. وثانيا، يوّلد العنف 
والع�شابات،  امل�شلحة  اجلماعات  قبل  م��ن 
القوات  اأو  واملتمردين  الإجرامية  واملنظمات 
الأم��ن.  وان��ع��دام  ال�شتقرار  ع��دم  احلكومية 
الأط��ف��ال  ع��ل��ى  ه���ذا ب�شفة خ��ا���ش��ة  وي��وؤث��ر 
القائم  للعنف  يتعر�شن  قد  الالئي  والن�شاء، 
ال�شراع  فاإّن  وثالثا،  الجتماعي.  النوع  على 
قد  الريفية  املناطق  يف  الطبيعية  الكوارث  اأو 
النازحني  اأع��داد كبرية من  اإل��ى تدفق  ت��وؤدي 
واأع��داٌد كبرية منهم  املناطق احل�شرية،  اإلى 
املجتمعات  اإل���ى  ب��ل  املخيمات  اإل���ى  تتجه  ل 
واخل��دم��ات  التحتية  البنية  حيث  امل�شيفة 
العائالت  ي�شع كال من  وهذا  اأ�شال.  �شعيفة 
�شديدة،  �شغوط  حتت  والنازحني  امل�شيفة 
العنف  اأو  ل��الأوب��ئ��ة  عر�شة  اأك���رث  ويجعلهم 
اأ���ش��ك��ال احلرمان  احل�����ش��ري. وراب��ع��ًا، ف���اإّن 
اأ�شال، مثل امل�شاكن غري  التي كانت موجودة 
النظيفة  املياه  على  احل�شول  وعدم  املنا�شبة 
والرعاية  والتعليم  ال�شحي  ال�شرف  ومرافق 
ال�شحية، تعني اأنه ل بّد من اإن�شاء منظومات 
امل�شاعدات  ت�شل  اأن  قبل  اخل��دم��ات  تقدمي 

الإن�شانية اإلى النا�س.

احل�شرية  امل��ن��اط��ق  يف  اأزم����ات  ان���دلع  عند 
والدولية  الوطنية  املنظمات  ف��اإن  املهم�شة، 
و�شالمتهم  الأطفال  ل�شحة  تهديدات  تواجه 
ورفاههم. ولكن مبادرات مبتكرة مّت اختبارها 
يف بورت اأو برن�س بهايتي، ويف نريوبي بكينيا،

وميكن  جناحها  اأث��ب��ت��ت  بالفلبني،  وم��ان��ي��ال 
تطبيقها يف اأماكن اأخرى. 

املجتمعات  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ون  م��ا  غالبا 
الفقرية غري كافية اأو قدمية اأو غري موجودة، 
الفئات  توجد  اأين  معرفة  ال�شعب  من  ولهذا 
امل�شاعدة.  اإل��ى  حاجة  والأ�شد  �شعفًا  الأك��رث 
حتّدد  نريوبي،  ففي  موجودة.  احللول  ولكن 
�شعفا  الأك���رث  الأ���ش��َر  ال��ف��ق��رية  املجتمعاُت 
وتر�شل هذه املعلومات اإلى الوكالت الإن�شانية 

حتى تتمّكن من م�شاعدتها.

اأنظمة  �شاعدت  فقد  ومانيال،  نريوبي  اأما يف 
على  املتلقني  النقدية  التحويالت  اإي�����ش��ال 
ا���ش��ت��ع��ادة َق����ْدر م��ن الأم����ن ال��غ��ذائ��ي و�شبل 
بتحديد  الأح��ي��اء  جل��ان  قامت  فقد  العي�س. 
الأ�شخا�س الأكرث �شعفًا، ثم قامت املنظمات 
وّزعت  ثم  ومن  املعلومات،  هذه  من  بالتحقق 
بطاقات الهواتف النقالة لتمكني املنتفعني من 

احل�شول على نقود عرب الهاتف.

ويف مانيال اأي�شا، مّكن نظام للر�شد املبكر مّت 
اأعوان  2010، من تدريب  اأيار  بعثه يف مايو/ 
الأم��را���س  ح��دوث  الإب���الغ عن  على  ال�شحة 
حا�شوب  مراكز  اإلى  ق�شرية  ر�شائل  باإر�شال 

حمورية.

قد يكون التعرف على املحتاجني اأكرث �شعوبة 
والفقراء  الأغنياء  فيها  يعي�س  التي  املدن  يف 
التي  امل��دن  عليه يف  اإل��ى جنب مما هو  جنبا 
كبرية  م�شتوطنات  يف  الفقراء  فيها  يعي�س 
ومعروفة. وقد تف�شل بع�س الفئات ال�شكانية، 
عدم  مثال،  امل�شجلني  غري  املهاجرون  ومنهم 
�شحية  يقعوا  اأن  خ�شية  باأنف�شهم  التعريف 
العنف القائم على دوافع �شيا�شية، اأو العتقال

ال�شامل  ال�شتهداف  ميكن  وق��د  ال��ط��رد.  اأو 
ه��ذه  جت���اوز  م��ن  ال�شكانية  ال��ف��ئ��ات  جلميع 
ي��ك��ون منا�شبا  ال��ق��ي��ود، ول��ك��ن ه��ذا احل��ل ل 
عندما  اأي  اأزم���ة،  ح��دوث  عقب  مبا�شرًة  اإّل 
اإلى  بحاجة  املت�شررين  ال�شكان  جميع  يكون 
املفتوحة  املحلية  املراكز  تكون  وقد  امل�شاعدة 
لتقدمي اخلدمات واملعلومات احلماية جمدية. 

وال�����ش��رف  ل��ل��م��ي��اه  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  �شعف 
املناطق  الرئي�شية يف  التحديات  ال�شحي من 
�شوءا  الأم����ور  وت����زداد  ال��ف��ق��رية،  احل�شرية 
ك��ب��رية من  ب��اأع��داد  ال��ك��وارث  ت��دف��ع  عندما 
اإلى هذه املناطق. وتلوث مياه ال�شرب  النا�س 
هو من النتائج املحتملة لهذه الزيادة يف عدد 
الفقرية  الأحياء  بع�س  وب��داأت  امل�شتخدمني. 
للحمامات  �شبكات  ا�شتعمال  يف  نريوبي  يف 
تفريغها يف  يتم  تتكون من خزانات  ال�شحية 
با�شم  ُيعرف  اآخر  ابتكار  وثمة  معينة.  نقاط 
»حقيبة بييبو’peepoo’«، وهو كي�س ل�شتيعاب 
وميكن  للتحلل  ق��اب��ل  الب�شرية  ال��ف�����ش��الت 
ي�شع  ل  وبذلك  للحدائق،  ك�شماد  ا�شتخدامه 
�شغوطا اإ�شافية على البنية التحتية لل�شرف 
ُبنيت  فقد  مانيال،  يف  اأم��ا  املحلي.  ال�شحي 
بحيث  الأر���س  �شطح  عن  مرفوعة  حّمامات 
تقاوم الفي�شانات. وكان مفتاح النجاح يف كل 
من هذه احلالت، هو اإ�شراك املجتمع املحلي 

يف ت�شميم وتنفيذ املبادرات.

وقع  ال���ذي  ال��زل��زال  بعد  برن�س  اأو  ب���ورت  يف 
اأن�شئت  اأخ�����رى،  اأم���اك���ن  ويف   ،2010 ع���ام 
حاجات  لتلبية  ل��الأط��ف��ال  �شديقة  ف�����ش��اءات 
وللم�شاعدة  والجتماعية،  النف�شية  الأطفال 
والإ���ش��اءة  العنف  خطر  م��ن  حمايتهم  على 
الطوارئ.  ُي�شاحب حالت  الذي  وال�شتغالل، 
على  القائم  العنف  من  الناجون  ح�شي  كما 

النوع الجتماعي باهتمام خا�س.

ا�ضرتاتيجيات مفيدة حلالت 
الطوارئ يف املناطق احل�ضرية ضوء

ال�
رة 

دائ
حتت  

امل�شدر: مكتب برامج الطوارئ لدى اليوني�شف.
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�شكان حي يف مانيال، الفلبني، يحاولون التخل�س من الطني واملاء الراكد يف اأعقاب الفي�شانات الناجمة عن العا�شفة ال�شتوائية كيت�شانا.

الـ�ضدمات القت�ضاديـة
ل تزال دول العامل تعاين من خملفات الأزمة القت�شادية التي اندلعت 
يف العوا�شم املالية للبلدان ذات الدخل املرتفع يف عام 2007، من ارتفاع 
احلقيقي  الدخل  ت�شاوؤل  اإلى  العمل،  ظروف  وتدهور  البطالة  معدلت 

وارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية والوقود ب�شورة ي�شعب التنبوؤ بها.

30 مليون  بنحو  العمل  العاطلني عن  ازداد عدد  العاملي،  ال�شعيد  على 
الأزم��ة،  ان��دلع  قبل  باأعدادهم  مقارنة   2010 عام  اأواخ��ر  يف  �شخ�س 

وا�شتمر هذا العدد يف الرتفاع خالل 2011. 22

-15 العمرية  الفئة  يف  العاملني  على  اأثقل  ب�شفة  العبء  ه��ذا  ووق��ع  
عام  يف   %11،8 من  �شفوفها  يف  البطالة  معدل  ارتفع  التي  �شنة،   24
2010. 23 وت�شري درا�شات حالت النكما�س  اإلى 12،6% يف عام   2007
اأن  ميكن  وال�شباب  اليافعني  من  اجليل  هذا  باأن  ال�شابقة  القت�شادي 
اإلى النعزال وخيبة الأمل، مع انعكا�شات على املدى  ينتهي به املطاف 

الطويل على رفاههم ال�شخ�شي واجلماعي.24

يف  ال�شباب  بني  بالبطالة  خا�شة  اأرق���ام  على  احل�شول  ال�شعب  من 
للقلق.  تر�شم �شورة مثرية  املتوافرة  الأرقام  ولكن  املناطق احل�شرية، 
فال�شباب يف املناطق احل�شرية يف �شرياليون مثال اأكرث عر�شة للبطالة 
من ال�شباب يف املناطق الريفية اأو ومن الكهول يف املناطق احل�شرية.25 

البطالة  عن  الإح�شائيات  تكون  املنخف�س،  الدخل  ذات  البلدان  ويف 
بني ال�شباب �شعيفة، ويرجع ذلك يف جزء منه اإلى اأن ن�شبة كبرية من 
باأّن  موؤ�شرات  ومع ذلك، هناك  الر�شمي.  القطاع  تعمل خارج  ال�شباب 
فيها  يزداد  فئة  وهي  العاملني«،  »الفقراء  �شفوف  �شخمت  قد  الأزم��ة 
ون�شر  الفقر  من  احل��د  يف  املحرز  التقدم  واأع��اق��ت  ال�شباب،26  متثيل 

التعليم والرعاية ال�شحية.27

حدوث  يف  املُ�شتمرة  البطالُة  ُت�شاهم  اأن  ميكن  الق�شوى،  احل��الت  يف 
هذه  حم��ور  احل�شرية  املناطق  تكون  ما  وع��ادة  مدنية.  ا�شطرابات 
الكتلة  بلوغ  ُت�شّهل  العالية  ال�شكانية  الكثافات  اأن  حيث  ال�شطرابات، 
قلق  الفعلية م�شدر  اأو  املحتملة  املدنية  وت�شّكل ال�شطرابات  احلرجة. 
يف العديد من املدن يف غرب اأفريقيا، حيث و�شلت حركة ال�شباب من 
منو  معدل  يكن  ومل  للغاية،28  مرتفعة  م�شتويات  اإلى  املدن  اإلى  الريف 

فر�س العمل كافيًا ل�شتيعاب هذا التدفق.29

يف �شمال اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، كان ال�شباب املُحبط ب�شبب نق�س 
اجتاحت  التي  املظاهرات  بقوة يف موجة  القت�شادية حا�شرا  الفر�س 
معظم اأنحاء املنطقة يف عام 2011 اإثر اإقدام �شاب تون�شي على حرق 

نف�شه يف دي�شمرب/ كانون الأول 2010.
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الأكرث  ع�شر  الثني  العامل  بلدان  من  الفلبني 
فمن  املناخ.  وتغري  للكوارث  وُعر�شًة  �شعفًا 
عام 1980 اإلى عام 2009، تويف نحو 33،000 
ج��ّراء  اآخرين  ماليني   109 وت�شرر  �شخ�س 
لهذه  الرئي�شي  وال�شبب  الطبيعية.  النكبات 
بلديات  من   %60 وق��وع  هو  للت�شرر  القابلية 
من  و120   ،1،500 عددها  البالغ  البلد  هذا 
من  والكثري  ال�شاحلي.  ال�شريط  على  مدنه 
التي  مانيال  العا�شمة  فيها  مبا  امل��دن،  ه��ذه 
تعد 11 مليون ن�شمة، ت�شم مناطق تقع حتت 
ال��ك��وارث  و�شت�شتمر  البحر.  �شطح  م�شتوى 
الطبيعية يف تهديد م�شتقبل البالد مع ازدياد 

حالة الطق�س �شوءا و�شعوبة التنبوؤ بها.

اأيلول   / �شبتمرب   26 ي��وم  من  مبكر  وق��ت  يف 
كيت�شانا،  ال�شتوائية  العا�شفة  هبت   ،2009
اأون��دوي، فع�شفت مبدينة  التي ت�شمى حمليا 
في�شانات  اأ�شواأ  حدوث  عن  واأ�شفرت  مانيال 
حدث  باأ�شبوع  ذل��ك  وعقب  ع��ام��ا.   50 منذ 
بيبنغ.  با�شم  حمليا  املعروف  بارما،  اإع�شار 
 220،000 حوايل  املت�شررين  اأكرث  من  وكان 
فقرًا،  الأك��رث  احل�شرية  الأح��ي��اء  من  اأ���ش��رة 
املمرات  طول  على  متداعية  بيوت  يف  ت�شكن 
املائية واملناطق املنخف�شة. هذه الأ�شر ُمعتادٌة 
املبكر  الإن��ذار  �شدور  فعند  الأعا�شري،  على 
ال�شطوح  اإلى  املنزلية  اأدواتها  تنقل  ما  عادة 
اخل�شبية وحتمل اأطفالها للمكوث عند اأقارب 
اأو اأ�شدقاء يقيمون يف مناطق مرتفعة. اإل اأن 

اأوندوي فاجاأ اجلميع.

وقوع  بعد  اأُج���ري  لالأو�شاع  تقييم  وا�شتنتج 
ب�شكل  اأّث��را  وبيبنج  اأون���دوي  اأن  اإل��ى  الكارثة 
�شخ�س.  م��ل��ي��ون   9،3 ق��راب��ة  ع��ل��ى  مبا�شر 
يزال  ول  وفاة.  حالة   1،000 حوايل  و�ُشّجلت 
عدد الأطفال اأو الن�شاء الذين قتلوا اأو جرحوا 
جمهول ب�شبب عدم ت�شنيف البيانات ح�شب 

فريقا  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  اجل��ن�����س.  اأو  ال�شن 
اأو  امل��ف��ق��ودي��ن  ع��ن  للبحث  خا�شا  ميدانيا 
مانيال  يف  اأهاليهم  عن  املفرقني  الأط��ف��ال 
وفاة  حالة   47 �شجل  بها،  املحيطة  واملناطق 
اأعمارهم  ت��راوح  طفاًل  و257  اأط��ف��ال،  بني 
اأو  اأ�شرهم،  عن  انف�شلوا  عامًا   18-6 بني 
م�شاعدات  اإل��ى  حاجة  يف  اأو  مفقودين  كانوا 
اأخرى. وقد مات العديد من الأطفال غرقا يف 
للجوع وحمى  الآخر �شحية  البع�س  حني كان 
ال�شنك والإ�شهال واأمرا�س اجلهاز التنف�شي. 

قدرة  الأزم��ة  هذه  خالل  ال�شباب  اأظهر  وقد 
كانت  فطاملا  والبتكار.  املجابهة  على  فائقة 
�شبكات  ك��ان��ت  �شليمة،  ال��ن��ق��ال��ة  ه��وات��ف��ه��م 
اجلريان  تتبع  من  متّكن  الق�شرية  الر�شائل 
كما  اإليهم.  الإن��ق��اذ  رج��ال  وتوجه  العالقني 
م�شتعملني  الأم��ان  بر  اإلى  النا�س  بنقل  قاموا 
بدائية  كقوارب  املاء  �شطح  يطفو على  ما  كل 
اأب���واب.  بديلة، مب��ا يف ذل��ك ث��الج��ات ب��دون 
ال��وح��ل والطني  اأك���وام  اإزال���ة  و���ش��اع��دوا على 
بع�شها  وباعوا  املراكمة  الأنقا�س  و�شحبوا 
كمواد خردة. وا�شطر العديد منهم لالنقطاع 

عن التعليم من اأجل العمل لإعالة اأ�شرهم.

اأثر النقطاع الذي �شهدته هذه الأ�شر الفقرية 
يف عائداتها ومواردها املالية تاأثريا بالغا على 
الآب��اء  اأُج��رب  فقد  ورفاههم.  الأطفال  �شحة 
والأمهات، الذين كانوا يعي�شون حياًة ُم�شنية 
حجم  خف�س  على  الفي�شانات،  قبل  حتى 
التي  القليلة  الغذائية  املواد  وتوزيع  الوجبات 
لديهم بحيث تكفي عددًا اأكرب من الوجبات. 
والن�شاء الأف�شل حال كن يتقا�شمن طعامهن 
يرعني  اأن  وعر�شن  حظا،  اأق��ل  ه��ن  م��ن  م��ع 
اأو  العمل  عن  اأمهاتهن  بحث  اأثناء  الأطفال 
املال اأو مواد الإغاثة. وروت الأمهات حكايات 
بهّن  يتعلقون  كانوا  اأطفالهن  باأن  تفيد  موؤملة 

عدة  اإل��ى  ام��ت��دت  لفرة  ه�شتريية  بطريقة 
اأ�شهر لو حاولن مغادرة املنزل.

خا�شة  ق��وي��ة،  ق��ي��ادة  الن�شاء  اأظ��ه��رت  وق��د 
يف مرحلتي جت��اوز الأزم���ة واإع���ادة الإع��م��ار. 
التدخالت  وتنظيم  لالآخرين،  فبم�شاعدتهن 
املحلية، واإيجاد �شبل لك�شب الدخل، ومطالبة 
اإدارة  ب��رام��ج  بتح�شني  املحليني  امل�����ش��وؤول��ني 
تدريجيا  احلياة  اإع��ادة  يف  جنحن  ال��ك��وارث، 
واحتج  اأون��دوي.  وقوع  قبل  ما كانت عليه  اإلى 
الرجال والن�شاء على حد ال�شواء �شد حماولت 
اإلى مواقع بعيدة، لأن قلة فر�س ك�شب   نقلهم 

العي�س هناك �شتعر�س الأطفال للجوع.

ج��دي��د  ت�����ش��ري��ع  ����ش���در   ،2011 ع����ام  ويف 
بتغري  املتعلقة  امل�شتقبلية  للمحن  لال�شتعداد 
ال��ك��وارث.  اإدارة  ب��رام��ج  تعزيز  ومت  امل��ن��اخ. 
يف  ف��ال��ك��ون  اإع�����ش��ار  ت�شبب  عندما  ول��ذل��ك 
عن  اأعلن  العا�شمة،  ملنطقة  مماثل  في�شان 
تنظيم  ومت  ماريكينا  مدينة  اإخ��الء  �شرورة 
املنا�شب.  الوقت  يف  والإغ��اث��ة  الإنقاذ  جهود 
الذي  احلظر  فوائد  مونتنلوبا  مدينة  وجنت 
الأكيا�س  ا�شتخدام  على  فر�شته  ق��د  كانت 
البال�شتيكية، حيث �شهلت املجاري املائية غري 

امل�شدودة ت�شريف املياه الزائدة.

للموت  تعر�شوا  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  يتمكن  ل��ن 
ثمار  جني  م��ن  اأون����دو  ب�شبب  ال�شدمة  اأو 
عن  البيانات  حت�شني  ولكن  امل��ب��ادرات.  هذه 
اأ�شماء الأطفال ومواقعهم، اإلى جانب تدريب 
امل�شوؤولني املحليني واأفراد املجتمع املحلي على 
توزيع الإغاثة بكفاءة اأكرب، واإعادة البناء على 
كل  املحلي،  املجتمع  يف  القوة  نقاط  اأ�شا�س 

ذلك يبعث الأمل يف نفو�س اجليل القادم.

الن�ضاء والأطفال اأثناء الكوارث 
وقدرتهم على املجابهة ضوء

ال�
رة 

دائ
حتت  

بقلم ماري را�ضيلي�س
باحثة وعاملة يف معهد الثقافة الفلبينية، واأ�شتاذة يف ق�شم علم 
مانيال،  مانيال،  دي  اأتينيو  جامعة  والأنرثوبولوجيا،  الجتماع 

الفلبني.
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ترتفع البطالة يف املنطقة ب�شكل خا�س لدى ال�شباب املتعلم واملقيم يف 
اأغلبه يف املناطق احل�شرية. وتظل الوظائف املتوفرة حلاملي ال�شهادات 
دون م�شتوى الطلب بكثرين على عك�س دول منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمية، حيث ت�شل البطالة اأق�شاها بني الأ�شخا�س الأقل تعليما.30

ويزيد ارتفاع اأ�شعار الغذاء والوقود من �شوء و�شع الفقراء لأنهم ينفقون 
اإّل  الغذاء، مما ل يرك  اأموالهم على  و80% من   %50 بني  ي��راوح  ما 
الأ�شر  ت�شتطيع هذه  اأو وقود الطبخ. ل  والتعليم  والنقل  القليل لالأدوية 
دفع املزيد، ورغم ذلك فاإن انخفا�س الدخل والتنقي�س يف امليزانيات 
يف  العاملني  الأ�شرة  اأف��راد  من  املالية  التحويالت  وتقل�س  احلكومية 

اخلارج - كلها عوامل تزيد يف احلّد من قدرتهم ال�شرائية.31 

الآث��ار  من  و�شعفا  فقرا  الأك��رث  الأط��ف��ال  بحماية  ملزمة  واحلكومات 
ال�شلبية لالأزمات القت�شادية.

العنف واجلرمية
مت�ّس اجلرمية والعنف مئات املاليني من الأطفال يف املناطق احل�شرية. 
فالبع�س يكون هدفا للعنف، والبع�س الآخر ي�شارك يف اأفعال عنفية مثل 
العتداء والهجوم بق�شد ال�ّشلب وال�شراع الطائفي اأو العرقي والقتل، 

اأو يكون �شاهدا عليها.

بالإ�شافة اإلى ال�شرر املبا�شر والوا�شح الذي ي�شببه العنف واجلرمية، 
فاإنهما ُيقّو�شان اإميان الأطفال بالكبار وبالنظام الجتماعي. قد يعوق 

يرتبط  كما  الأك��ادمي��ي،  واأدائ��ه  الأطفال  منو  للعنف  املزمن  التعر�س 
والعدوانية  والكتئاب  والقلق  املدار�س  من  الت�شرب  معدلت  بارتفاع 

وم�شاكل ال�شيطرة على الذات.32

©
 U

N
IC

EF
/N

YH
Q

20
10

-1
24

1/
Cl

iff
 V

ol
pe

اأ�شقاء تراوح اأعمارهم بني 3-9 �شنوات، يقفون بني اأنقا�س منزلهم املحرق، حيث ما زالوا يعي�شون 
يونيو/  يف  قريغيز�شتان،  يف  اآب��اد  جالل  مدينة  يف  العرقية  العنف  اأعمال  اأعقاب  يف  والديهم  مع 

حزيران 2010.

النزاع امل�ضلح والأطفال يف املناطق احل�ضرية

على  امل�شلح  النزاع  »اأثر  ما�شيل  ل�غرا�شا  املرجعي  التقرير  ن�شر  منذ 
الأطفال« يف عام 1996، رّكز املجتمع الدويل باّطراد على هذا املو�شوع 
ذو الأهمية البالغة.  فاملاليني من الأطفال ُقتلوا اأو ُجرحوا اأو تيتموا اأو 
انف�شلوا عن اأُ�شرهم. وماليني اآخرون حرموا من التعليم يف املدار�س 
النزاعات  يف  املتورطة  البلدان  من  وغريها  وباك�شتان  ال��ع��راق  يف 
تقع  احلرمان  اأ�شكال  اأ�شواأ  كانت  الأحيان،  من  كثري  ويف  امل�شلحة. 
يف املدن. يف طاجيك�شتان مثال، وجد الباحثون اأن معدلت اللتحاق 
باملدار�س البتدائية ظلت اأقل يف املناطق احل�شرية منها يف املناطق 

الريفية بعد �شنوات من ال�شراع الذي امتد من 1992 اإلى 1998.

متار�شه  ال��ذي  اليومي  العنف  عن  يختلف  امل�شلح  ال��ن��زاع  اأن  رغ��م 
الع�شابات وعن اأن�شطة اجلرمية املنظمة، اإل اأن النوعني يتداخالن 
على نحو متزايد. فمن اأجل تاأمني املوارد، تتحالف اجلماعات امل�شلحة 
لتجارة  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  الإج��رام��ي��ة،  التهريب  �شبكات  مع 
يف النادرة  املعادن  يف  والجتار  واأفغان�شتان،  كولومبيا  يف  املخدرات 

التي  امل��دن،  ع�شابات  تتحّول  وقد  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية 
اإلى ميلي�شيات كما كان احلال  غالبا ما تتكون من الرجال ال�شباب، 
ا�شتخدمهم  الذين   ،”West Side Boys” الغربي  فتيان احلي  مع 
-1991 بني  الأهلية  احل��رب  خالل  تكتيكيا  �شرياليون  يف  املقاتلون 

.2002

احل�شرية،  املناطق  على  تقت�شر  ل  امل�شلحة  النزاعات  اأن  حني  ويف 
اأي هجوم على حي ح�شري مكتظ بال�شكان،  اأن  اأّنه من الوا�شح  اإل 
�شواء من قبل قوات حكومية اأم ميلي�شيات متمردة اأم اإرهابيني، يخلف 
عددا بالغا من الإ�شابات، ومن بينهم الأطفال. ويف بع�س احلالت، 
العبوات  بتفجري  مثال  �شيا�شية،  لأغرا�س  عمدا  املدنيون  ُي�شتهدف 
اأخرى،  النا�شفة يف مناطق ح�شرية مزدحمة كالأ�شواق. ويف حالت 
يزعم املقاتلون باأن الهدف الأكرب للحرب يربر وقوع �شحايا من قتلى 
وجرحى بني املدنيني. ولكن جميع العتداءات على املدنيني، وب�شورة 

خا�شة على الأطفال، هي انتهاكات للقانون الدويل حلقوق الإن�شان.
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نتحدث عن اأنف�ضنا
من اعداد »كلنا معا من اأجل الكرامة«

جمموعة ال�ضباب حلركة العامل الرابع
 مدينة نيويورك

�شاهم يف اإعداد هذا املقال كلٌّ من كري�شتال دانت�شلر )17 عاما(، ناجايا فوت )13(، تاتيانا فوت )13(، جامي هات�شر )11(، بريانا جينيتون )15(، جادورا ليند�شي )18(، مالكومل �شميث )14(، �شاكورا 
تاون�شند )15(، و�شباب من »كلنا معا من اأجل الكرامة، جمموعة ال�شباب حلركة العامل الرابع«، مدينة نيويورك.

اأو  عنها  ق�ش�شا  �شمع  الكل  نيويورك.  مدينة 
اأو راأى بطاقات  �شاهد اأفالم عن احلياة فيها 
النظرة  م��ن  يتعرف  ال��ك��ل  ملعاملها.  ب��ري��دي��ة 
ناطحة  مبنى  بف�شل  املميز  اأفقها  على  الأولى 
ال�شحاب »اإمباير �شتيت« ومتثال احلرية وج�شر 
اأ�شواء  جمرد  لي�شت  نيويورك  ولكن  بروكلني. 
ومن  ال�شوارع،  هناك  كبرية.  ومباين  مبهرة 
ثم هناك النا�س الذين ي�شريون فيها، وعندما 
مدينة،  كاأي  هي  نيويورك  اأن  تعلم  هنا  تعي�س 

مليئة باأنا�س يكافحون من اأجل لقمة العي�س.

ن�شاهد  فيها،  نحن  نن�شاأ  التي  الأح��ي��اء  يف 
ال�شهرية.  املدينة  لهذه  ق�شوة  الأكرث  اجلانب 
فالفقر جزء من احلياة يف اأحيائنا املزدحمة 
والقليلة املوارد. �شغط الأقران يدفع الأطفال 
املطاف  وينتهي  الدرا�شة،  عن  الإنقطاع  اإلى 
بالكثريين منهم يف ال�شجن اأو يف املقربة. قد 
ولكن  اآخ��ر،  اإل��ى  مكان  من  الفقر  وجه  يتغري 
ال�شعور بالفقر هو نف�شه ل يتغري، وهو �شعور 

يربطنا ب�شباب من مدن اأخرى.

املدينة،  من  خمتلفة  اأح��ي��اء  يف  نعي�س  نحن 
مكتبات  يف  امل�شاركة  جتربة  جتمعنا  ولكن 
الطلق،  ال��ه��واء  يف  مكتبات  وه��ي  ال�����ش��ارع. 
واللوحات  الكتب  يقيمها متطوعون يح�شرون 
البطانيات.  على  ويعر�شونها  اأحيائنا  اإل��ى 
والطماأنينة  لل�شالم  اأماكن  املكتبات هي  هذه 
يعمل فيها ال�شباب والأطفال معًا، ويدعم كل 
ي�شكل  العنف  لأن  مهمة  وه��ي  الآخ���ر.  منهم 
جزءا رئي�شيا من حياتنا. لقد ا�شطررنا لأن 
اإلى  حتولت  عائلية  �شواء  حفالت  من  نهرب 
توقفوا  مدّر�شينا  من  والبع�س  نارية،  معارك 
يف  الطلبة  بني  ال�شتباكات  ف�س  حماولة  عن 

ال�شفوف الدرا�شية، لأنها �شائعة جدا.

التي  الظواهر  اأ���ش��واأ  اإح��دى  هي  الع�شابات 
تواجه �شوارعنا. فهي توؤثر على احلي باأكمله، 
وتت�شبب يف تفجري اأعمال العنف والنتقام يف 
يف  مبا  نتخذه  قرار  كّل  يف  وتوؤثر  متنزهاتنا، 
لتجنب  احتياجاتنا  ن�شري  واأي��ن  متى  ذل��ك 
اأن  لنعرف  لقد �شاهدنا ما يكفي  املواجهات. 
واأن  النهاية  بداية  هو  ع�شابة  اإل��ى  النتماء 

املوت قد يكون الطريقة الوحيدة للخروج.

لكت�شاب  م�شركة  ب�شغوط  ال�شباب  ي�شعر 
ظروف  ولكن  بالنتماء،  وال�شعور  الح��رام 
يف  امل�شتمرة  والتغيريات  املزدحمة،  ال�شكن 
حياتنا قد جتعل حتقيق ذلك اأمرا م�شتحيال. 
واحلماية،  القوة  من  نوعا  الع�شابات  توفر 
�شغط  حت��ت  ال�شباب  م��ن  الكثري  ي�شع  مم��ا 
الن�شمام اإليها. �شحيٌح اأنه ميكنك احل�شول 
اأداء �شيء  اإذا كنت متميزا يف  على الحرام 
اإن كنت تعي�س يف اأحد الأحياء  معني، ولكّنك 
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ق��ل��ة امل�����وارد، ف���اإن ال��دع��م 
تظل  تتميز  لكي  اإليها  حتتاج  التي  والفر�س 
نادرة. ومن مظاهر حدة وعمق امل�شاكل التي 
نعي�شها هنا اعتقاد البع�س اأن الن�شمام اإلى 

ع�شابة هو اأف�شل خيار لديهم.

لأن��ه  الفقرية،  املجتمعات  يف  خطري  العنف 
لكّن  ال��ف��ق��ر.  يف  ال��ن��ا���س  ُت��ب��ق��ي  دورة  يخلق 
العنف  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  ه��و  امل��دق��ع  الفقر 
يف ح��د ذات���ه، لأن���ه ُي��ج��رب الأط��ف��ال والأ���ش��ر 
طاقة  من  لديهم  مما  الكثري  ا�شتخدام  على 
تهديدات  جمابهة  يف  حقوقهم  ع��ن  للدفاع 
مثل طردهم من بيوتهم والرتقاء باأحيائهم، 
ويجرب  الإي���ج���ارات  ارت��ف��اع  يف  يت�شبب  مّم��ا 
متكرر.  ب�شكل  التنقل  على  الفقرية  الأ���ش��ر 
ونتيجة لذلك، فاإن الكثري منا قد ا�شطر اإلى 
النتقال اإلى اأحياء ومدار�س خمتلفة. ودائمًا 
خميفة  التنقالت  من  الأن���واع  ه��ذه  تكون  ما 

و�شعبة، ولكنها �شائعة يف املدينة وقد تعر�شنا 
اأكيدة.  فعندما تكون جديدا يف حي  ملخاطر 
اختبارك.  يف  النا�س  يرغب  م��ا،  مدر�شة  اأو 
ف��اإن��ك  الخ���ت���ب���ارات،  ه���ذه  يف  ف�شلت  واإذا 
يف�شلون  الذين  الأطفال  �شهال.  هدفا  ت�شبح 
لالإغاظة  يتعر�شون  الختبارات  هذه  مثل  يف 
وكما  عليهم.  الهجوم  اإل��ى  وحتى  والتحر�س 
ذكرت زميلتنا كري�شتال، التي تبلغ من العمر 
يف  املتحدة  الأم��م  نظمته  لقاء  يف  عاما،   17
عام 2011، كري�شتال هوجمت من �شبع فتيات 
لأنها  اإلى حمطة احلافالت  وهي يف طريقها 
كانت ترتدي مالب�س عليها ا�شم جتاري �شائع 
ولكنه  قبل،  من  فيها  كانت  التي  املدر�شة  يف 
ع�شنا  لقد  اجل��دي��دة.  مدر�شتها  يف  منبوذ 
جميعا هذه الأنواع من التجارب، لكننا تعلمنا 

كيف نتعامل معها ومن�شي قدما.

الأحياء  ونه. حتى يف  ُيوؤدُّ اأمثالنا دوٌر  لل�شباب 
والأف����راد  ال��ق��وي��ة  ل��الأ���ش��ر  مي��ك��ن  ال�شعبة، 
ولدينا  اإيجابية  تغيريات  يحدثوا  اأن  امللهمني 
القدرة على اأن نبحث عن هوؤلء القدوات واأن 
ن�شبح مثلهم. كل منا يريد اأن يكون قدوة واأن 
التي  املجتمعات  لتغيري  فر�شة  على  يح�شل 
ومن خالل جتربتنا  الأف�شل.  نحو  فيها  ننمو 
املعرفة  اكت�شبنا  امل��وارد،  �شعيفة  الأحياء  يف 
هذا  التغيري،  عملية  لبدء  اإليها  نحتاج  التي 
فيها  ُتعامل  اأماكن  يخلق  �شوف  الذي  التغيري 

جميع الأُ�شر باحرام وكرامة.

من  ج��زء  هو  حياتنا  عن  ب�شراحة  التحدث 
التغيري.  هذا  تخلق  اأن  ميكن  التي  الطريقة 
والنا�س الذين مل يعي�شوا احلياة التي ن�شفها، 
ولكن عندما  عنا.  نيابة  يتحدثوا  اأن  ل ميكن 
اخلا�شة  جتاربنا  با�شم  التحدث  اإل��ى  ن�شل 
وبا�شم انف�شنا، فهذه هي حرية التعبري، وهذه 

خطوة اإيجابية.
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�شبي يدفع عربة يف مدينة حيدر اأباد التي غمرتها املياه، مقاطعة ال�شند يف باك�شتان.

كثرية  احل�شرية  املناطق  يف  الأط��ف��ال  يف  توؤثر  التي  العنف  اأ�شباُب 
ومعقدة، ولكن اأبرزها هو الفقر وعدم امل�شاواة.  عدم توفر ما يكفي من 
اخلدمات العامة واملرافق الأ�شا�شية كاملدار�س واملناطق الرفيهية اأمٌر 
�شائع يف مدن البلدان ذات الدخل املنخف�س، وكذلك يف مدن البلدان 
الجتماعي.   التق�ّشف  اإل��ى  حكوماتها  متيل  التي  املرتفع  الدخل  ذات 

وغالبًا ما ترتفع ن�شبة اجلرمية والعنف يف هذه الأماكن.

 اإّن جتربة احلرمان من �شيء ُيعتقد باأنه اأحد ال�شتحقاقات يولد �شعورا 
بالإق�شاء وميكن اأن يوؤدي اإلى الإحباط والعنف. واأكدت درا�شة اأُجريت 
التي  املجتمعات  اأن  العامل،  بلدان  من  بلدا   50 اأغنى  من  بلدًا   24 يف 
اأن تواجه م�شاكل مرتبطة بهذا النوع  اإلى امل�شاواة اأكرث احتمال  تفتقر 
وال�شجن.33  والعنف  اجلرمية  معدلت  ارتفاع  الن�شبي:  احلرمان  من 
ال�شجون  يف  �شائعة  ظاهرة  العنف  لأن  م�شكلة  ذات��ه  حد  يف  وال�شجن 

ومراكز الحتجاز.

ويف اأنحاء كثرية من العامل، جند اأن ع�شابات املدن، التي تتكّون كليا 
اأو جزئيا من ال�شباب، معروفة بارتكاب جرائم مثل البتزاز وال�شرقة 
والبيع والجتار باملخدرات وال�شطو امل�شلح والقتل واختطاف ال�شيارات.

هناك  ولكن  تقريبا،  عامًا   13 �شّن  يف  الع�شابات  اإلى  الأطفال  ين�شم 
دلئل توحي بوجود اجتاه نحو الن�شمام يف اأعمار اأ�شغر.34

ويف املناطق احل�شرية املهم�شة، متنح الع�شابات الأطفاَل �شعورا بالهوية 
البيئات  يف  الأطفال  املالية.  املكافاآت  عن  ف�شال  واحلماية،  والنتماء 
الفقرية الذين ل ميلكون اإّل القليل من الفر�س للهروب من البطالة، قد 

ل يرون اأمال يذكر يف تاأمني م�شتقبلهم اأو اإعالة اأ�شرهم. هم ينقطعون 
عن الدرا�شة، خليبة اأملهم من ف�شلها يف حت�شني اأو�شاعهم.

ويف املناطق احل�شرية التي ل توفر فيها الدولة الحتياجات الأ�شا�شية 
وال�شكن  ال�شحية  والرعاية  والغاز  والكهرباء  لل�شرب  ال�شاحلة  كاملياه 
الأحيان مبلء  بع�س  الع�شابات يف  تقوم  القانونية،  واحلماية  والتعليم 

هذا الفراغ.35

من ال�شعب قيا�س مدى جناح ال�شيا�شات احلكومية يف احلد من العنف 
ال�شرطة  برامج  اأن  ت�شري  الدلئل  اأن  اإل  يطرحها.  التي  والتحديات 
املجتمعية، التي تت�شمن م�شاركة املجتمع املحلي وتدريبا خا�شا لأفراد 
الربازيل وكولومبيا  املناطق احل�شرية يف  اأثبتت جناحها يف  ال�شرطة، 

وكو�شتاريكا وغواتيمال.36

اأن ت�شرك  ال��ع��ن��ف  ي��ج��ب ل���ش��رات��ي��ج��ي��ات م��ن��ع  ن��اج��ح��ة  ت��ك��ون  ل��ك��ي 
بينها، الثقة  تر�شيخ  على  تعمل  واأن  املحلي  املجتمع  م�شتويات  جميع 
واملجتمع  واملوؤ�ش�شات  واملدار�س  والكبار  الأطفال  بني  الروابط  وخلق 
ل  اأنها  املثالية، رغم  واحلماية  والوطنية.37  املحلية  واحلكومات  املدين 
بني  قوية  بروابط  تتميز  م�شتقرة،  اأ�شرية  وحدة  هي  طفل،  لكل  تتوفر 
الأطفال والآباء والأمهات، ومتار�س طرقا غري عنيفة للتاأديب. ُت�شاعد 
هذه البيئات يف حماية الأطفال من واقع العنف يف املناطق احل�شرية، 
ما  اإذا  ي�شيبهم  قد  ال��ذي  النف�شي  القلق  من  التعايف  من  ومتكنهم 

تعر�شوا للعنف.38
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�شبي يقف بالقرب من القنوات التي تنت�شر فيها القمامة يف �شواحي لواندا، اأنغول. وتفتقر املنطقة 
اإلى املياه اجلارية واملرافق ال�شحية الأ�شا�شية وال�شكن املالئم. وتفي�س تلك القنوات خالل مو�شم 

الأمطار.

خماطر الكوارث
يزداد الفقر احل�شري تعقيدا وكثافة بالن�شبة اإلى املاليني من الأطفال 
والفي�شانات  الطينية  والنهيارات  تعر�شهم ملخاطر كالأعا�شري  نتيجة 

والزلزل.

اإلى  تتحول  فهي  احل��اد،  بال�شت�شعاف  املخاطر  هذه  تقرن  وعندما   
نَّف احلوادث كبرية احلجم على اأنها كارثة، اإل اأّن  كوارث. وبينما ُت�شَ
تاأثريا على الأطفال والأ�شر ل  اأكرب عددا واأكرث  اأخرى  حوادثا �شغرية 
تنطبق عليها املعايري الر�شمية »للكارثة«  لأنها اإما طفيفة جدا اأو بطيئة 

جدا.39

ولكن هذه الأح��داث قد تكون كبرية مبا يكفي لقلب احلياة راأ�شا على 
عقب، مثل هطول الأمطار الغزيرة التي تغرق املنازل وتدمر املمتلكات، 
اأو  ال�شحيحة،  املياه  اإم��دادات  ت�شتنفد  التي  الطويلة  اجلفاف  وموجات 
موجات احلرارة التي حتول الأكواخ عدمية التهوية اإلى ما ي�شبه الأفران.

زادت الكوارث امل�شجلة، منذ منت�شف القرن الع�شرين، مبقدار ع�شرة 
اأ�شعاف، واأغلبها ناجت عن الأخطار املتعلقة بالطق�س.40 حتى التوقعات 
غزارة  اأكرث  اأمطار  تطرفا،  اأكرث  الطق�س  من  بحالت  تنذر  املتحفظة 
اأكرث حدة، مما يزيد من عبء  اأقوى وموجات من احلرارة  وعوا�شف 

الكوارث.41

وامل�شانع  لل�شكان  واملتزايدة  ال�شخمة  والكثافات  اله�شة،  املواقع  اإّن 
جتعل املدن خطرة على نحو خا�س. فقرب املناطق ال�شكنية من املناطق 
الت�شريف،  قنوات  و�شوء  لالإخالء،  م�شاحات  وجود  وعدم  ال�شناعية، 
ال�شكانية  الكثافة  ب�شبب  املعدية  لالأمرا�س  ال�شريع  النت�شار  واإمكانية 

العالية – كلها عوامل تزيد من خماطر الكوارث.42

والوفيات.  لالإ�شابات  عر�شة  الأكرث  هم  الأطفال  يكون  الكوارث  اأثناء 
و�ُشّجلت اأكرث من ثالثة اأرباع الإ�شابات يف العقود الأخرية بني الأطفال 

يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأو جنوب اآ�شيا.43

وتزيد حالت اجلفاف والفي�شانات واأو�شاع ما بعد الكوارث من خماطر 
الإ�شابة بالأمرا�س املرتبطة بال�شرف ال�شحي والت�شرب من املدار�س، 
على �شبيل املثال، ل �شيما يف املناطق احل�شرية املكتظة وبني الأطفال 

ال�شغار على وجه اخل�شو�س.

فيها  تنت�شر  التي  املناطق  تو�شيع  اإلى  احل��رارة  درجات  ارتفاع  وي��وؤدي   
�شبيل  على   - املنقولة  الأم��را���س  من  وغريها  نك  ال�شّ وحمى  املالريا 

املثال، اإلى مرتفعات �شرق اأفريقيا.44

كذلك فاإّن الأطفال وكبار ال�شن هم اأي�شا الأكرث عر�شة لل�شرر الناجم 
ووجدت  احل�شرية.  الح��رار  جزر  يف  وخا�شة  احل��رارة،  موجات  عن 
 20 فوق  درجة حرارة  كل  اأن  باولو  �شاو  2003 يف  عام  اأُجريت  درا�شة 
بني  الوفيات  معدل  يف   %2،6 ق��دره��ا  زي���ادة  يف  تت�شبب  مئوية  درج��ة 

الأطفال دون �شن 15 عامًا.45

يرتفع عدد �شحايا الكوارث على نحو خا�س بني �شكان املناطق احل�شرية 
املحرومة، ب�شبب املكان الذي يعي�شون فيه، واأي�شا لعدم كفاية اخلدمات 
املقدمة لهم، و�شوء التجهيز لال�شتعداد اأو للتعايف من الأزمات. ويختار 
اأفقر �شكان املناطق احل�شرية واأطفالهم منازلهم اأينما يجدون قطعة 
اأر�س اأو ي�شتطيعون دفع الإيجار يف مكان قريب من حمل عملهم: غالبا 
ما يكون ذلك يف الأحياء الفقرية املكتظة اأو امل�شتوطنات الع�شوائية يف 
�شهول الفي�شانات اأو املنحدرات احلادة، اأو حتت اجل�شور اأو يف مواقع 

قريبة من النفايات ال�شناعية.

ما  ن��ادرا  لأنهم  امل��واق��ع،  ه��ذه  مثل  كبري يف  الأط��ف��ال خلطر  ويتعر�س 
اأو طرق احلماية الالزمة، ك�شبكات ت�شريف  يح�شلون على املعلومات 
التي  املمهدة،  الطرق  و  البحرية  واجل��دران  ال�شحي  وال�شرف  املياه 
ميكن اأن ت�شاعد النا�س على جمابهة العوامل الطبيعية. وغالبا ما ُتبنى 
املنازل من مواد واهية ل ت�شتطيع مقاومة الرياح ال�شديدة اأو النهيارات 

الطينية اأو املياه اجلارفة اأو الزلزل.
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تويلوما نريوين �شاليد هو الأمني العام لأمانة منتدى جزر املحيط الهادئ. و�شابقًا كان يعمل قا�شيًا يف املحكمة اجلنائية الدولية يف لهاي، هولندا، و�شفريًا / ممثاًل دائمًا ل�شاموا لدى الأمم املتحدة يف 
نيويورك، وكان يف الوقت ذاته �شفريًا لدى الوليات املتحدة  ومفّو�شًا �شاميًا لدى كندا.  كذلك �شغل القا�شي �شاليد من�شب املدعي العام يف �شاموا، وعمل م�شت�شارًا قانونيًا بارزًا يف الأمانة العامة للكومنولث 

يف لندن.

ي�شطدم  التي  العامل  يف  الأم��اك��ن  هي  قليلة 
احل�شري  وال��ت��و���ش��ع  ال�����ش��ك��اين  ال��ن��م��و  فيها 
ال�شاأن  هو  كما  الكوارث،  وخطر  املناخ  بتغرّي 
ه��ذه  ت��راك��م  ال���ه���ادئ.  امل��ح��ي��ط  منطقة  يف 
العوامل هو حمور خطة املحيط الهادئ، وهي 
ال�شراتيجية الرئي�شة للتنمية الإقليمية التي 
اأقرها قادة دول منتدى جزر املحيط الهادئ 
القت�شادي  النمو  لتعزيز   ،2005 ع��ام  يف 
والأمن.  الر�شيد  واحلكم  امل�شتدامة  والتنمية 
ومع تزايد اأعداد �شكان جزر املحيط الهادئ 
ف��اإن  وامل���دن،  ال��ب��ل��دات  اإل���ى  ينتقلون  ال��ذي��ن 
اأمد  التقليد الريفي املعروف يف املنطقة منذ 
بعيد بتعبري »ثراء الكفاف« بداأ يتاآكل، وبداأت 
املجتمعات تت�شارع مع اجلوانب اجلديدة من 
التغذية  نق�س  الفقر احل�شري، مبا يف ذلك 

وبطالة ال�شباب واجلرمية.

املحيط  جزر  �شكان  ربع  من  يقرب  ما  يعي�س 
الهادئ يف املراكز احل�شرية )مقارنة ب�%8،5 
فقط يف عام 1950(، وتعي�س اأغلبية ال�شكان 
دول  ن�شف  يف  احل�شرية  املناطق  يف  الآن 
يف  ريفية  الأغلبية  ت��زال  ل  وبينما  املنطقة. 
فانواتو )74%( وجزر �شليمان )81%(، اإل اأّن 
اأعلى  معدلت النمو احل�شري فيهما من بني 
النمو  تالزم  فيجي،  ويف  العامل.  يف  املعدلت 
الأرا�شي  ا�شتئجار  عقود  اإنهاء  مع  احل�شري 
دفع  ال��ذي  الأم��ر  الريفية،  املناطق  بع�س  يف 
امل�شتاأجرين اإلى البحث عن العمل واملاأوى يف 
البلدات واملدن. وقد اأدت الهجرة، من املناطق 
اإلى  ودوليا،  احل�شرية  املناطق  اإل��ى  الريفية 
اأجزاء  يف  امل�شتقرين  ال�شكان  عدد  انخفا�س 
من بولينيزيا. للنمو احل�شري ال�شريع اأهميٌة 
جزر  لبلدان  اجل��غ��رايف  ال�شياق  يف  خا�شة 
ت�شّم  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  ال��ه��ادئ.  املحيط 
اأرخبيل كرييباتي  جزيرة تاراوا املرجانية يف 
يف  �شكانية  كثافة  الأك���رث  اجل��زر  م��ن  بع�شا 

بع�س  يف  الكثافة  تلك  ت�شل  حيث  ال��ع��امل، 
املناطق اإلى 7،000 ن�شمة لكل كيلومر مربع.

وب��ي��ن��م��ا ي���وؤّث���ر ال��ت��ح�����ش��ر يف ج��م��ي��ع اأف����راد 
ال��ع��واق��ب  اأن  ال���وا����ش���ح  م���ن  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، 
يت�شاعف  والقت�شادية  والبيئية  الجتماعية 
فقد  وال�شباب.  الأطفال  حياة  على  تاأثريها 
العامة  الأمانة  اأجرتها  حديثة  درا�شٌة  وّثقت 
املحيط  ومركز  الهادئ،  املحيط  ملنتدى جزر 
الهادئ التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
حت��ت ع��ن��وان »ال�����ش��ب��اب احل�����ش��ري مبنطقة 
املجابهة  على  القدرة  زيادة  الهادئ:  املحيط 
وتقليل خماطر التورط يف اجلرمية والعنف«، 
التح�شر  بني  ال��رواب��ط  من  وا�شعة  جمموعة 
ب�شكل  الركيز  م��ع  الجتماعية،  وامل�شاكل 
ال�شباب املتزايد للجرمية  خا�س على تعر�س 
اأن  اأخ���رى  بحثية  درا���ش��ة  ووج���دت  والعنف. 
فانواتو،  فيال،  بورت  يف  الأطفال  جميع  ُثلث 
يعي�شون يف حالة من الفقر، وهو معدل يزيد 

مبا يقرب من 20% عن املعدل الوطني.

لقد قدمت الأر�س والبحر، على مد ال�شنني، 
ولكن  ع��دي��دة.  لأج��ي��ال  العي�س  و�شبل  امل���اأوى 
والبيئة  احل�شرية  املجتمعات  بني  ال��رواب��ط 
التقليدية.  ال��ع��الق��ة  تلك  م��ن  �شعفًا  اأك���رث 
امل�شراة  ال�شلع  على  اعتمادا  اأك��رث  فالنا�س 
للتقلبات  عر�شٌة  هم  وبالتايل  املحالت،  من 
هذه  نتائج  وتت�شح  ال��ع��امل��ي��ة.  القت�شادية 
ال���ت���غ���ريات ع��ن��دم��ا ي��ت��وق��ف الأط����ف����ال عن 
الدرا�شة، تنق�س الأ�شر حجم ما تتناوله من 
زي��ادة  يف  املالية  امل��خ��اوف  وتت�شبب  ال��غ��ذاء، 

ن�شب العنف املنزيل وانحراف ال�شباب.

البيئة  ف����اإن  م�����ش��اوئ��ه��ا  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ال�شباب  جت��ذب  اإم��ك��ان��ات  ت��وف��ر  احل�شرية 
اأكرث من اأي فئة �شكانية اأُخرى.  وي�شمل ذلك 

هويات  وت�شكيل  الفني  التعبري  فر�س  توفر 
على  للح�شول  اأف�شل  وفر�س  جديدة  ذاتية 
التكنولوجيا و�شبكات اجتماعية اأو�شع واأ�شكال 
جديدة من و�شائل الرفيه. ويف الوقت نف�شه، 
من  الت�شرب  معدلت  ارتفاع  بني  امل��زج  ف��اإن 
الدعم  هياكل  وغ��ي��اب  وال��ب��ط��ال��ة  امل��دار���س 
الجتماعي التقليدي املقوية جتعل الكثري من 

ال�شباب عر�شة للتاأثريات املدمرة.

اإن الّت�شدي للتحديات التي يفر�شها التح�شر 
له اأثر كبري على رفاه الأطفال وال�شباب، فهم 
الفاعلون الرئي�شيون يف بناء جناح جمتمعاتنا 
بيئاتنا.  حيوية  ا�شتمرار  و�شمان  م�شتقباًل 
وع��ادل،  �شامل  منهج  ات��ب��اع  الو�شع  يتطلب 
احل�شول  مثل  احلرجة  الق�شايا  من  ابتداًء 
ع��ل��ى امل��ي��اه ال��ن��ق��ي��ة،والإ���ش��ك��ان وامل���دار����س. 
الكوارث  اآثار  من  التخفيف  وال�شراتيجيات 
يف  اأي�شًا  اأ�شا�شيٌة  اأهميٌة  لها  وال���ش��ت��ع��داد 
نف�شه،  الوقت  ويف  ال�شكان.  كثيفة  املناطق 
واجل��ذب  ال��ّدف��ع  لعوامل  الأع��م��ق  الفهم  ف��اإن 
الريفية  املناطق  من  النتقال  اإلى  توؤدي  التي 
املناطق احل�شرية قد ميكننا من تطوير  اإلى 
�شيا�شات م�شتدامة وهادفة وعملية، من اأجل 
كل  يف  �شبابنا  لإمكانات  الأف�شل  ال�شتغالل 

من القطاعني الر�شمي وغري الر�شمي.

ويجب على قادة منطقة املحيط الهادئ بذل 
الّتح�شر؛  لتحديات  للت�شدي  حا�شمة  جهود 
لأننا ما مل نعالج اإحدى اأكرث القوى اإحلاحا يف 
ع�شرنا احلا�شر، فاإن �شورة منطقة املحيط 
وال��وئ��ام  لل�شالم  منطقة  اأن��ه��ا  على  ال��ه��ادئ 
فيها  يعي�س  القت�شادي  والزده���ار  والأم���ن 
اجلميع حياة حرة وجمدية �شوف تكون روؤية 
وهمية. اإن م�شتقبل اجليل القادم يتوقف على 

ما نتخذه الآن من قرارات.

حتديات منطقة املحيط الهادئ
بقلم تويلوما نريوين �ضالد، الأمني العام لأمانة منتدى

ظر جزر املحيط الهادئ
ة ن

جه
و
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خميم بين�شينات الذي اأقيم يف ملعب كرة قدم يف مدينة جاكميل، كان ماأوى لنحو 5،000 �شخ�س 
�شردهم الزلزال الذي �شرب هايتي يف عام 2010.

يف هايتي، ت�شري التقديرات اإلى اأن زلزال يناير/ كانون الثاين 2010 قد 
دمر 250،000 م�شكن، و25،000 مبنى عام وجتاري، واأ�شفر عن مقتل 

ما ُيقدر بحوايل ربع مليون �شخ�س.46

والقتلى.  الدمار  من  املرتفعة  احل�شيلة  لهذه  خمتلفة  اأ�شباب  هناك 
فعمليات اإزالة للغابات اأدت اإلى تدهور الربة، مما اأدى اإلى فقدان �شبل 
العي�س يف الريف، ودفع العديد من النا�س اإلى النتقال اإلى املدن. وقوانني 
البناء غري املالئمة اأو غري املطبقة جيدا كانت تعني اأن عددًا قلياًل من 
املنازل قد بنيت بطريقة تقاوم الزلزل.47)ويظل ال�شوؤال مطروحا عّما 
اإذا كان النا�س قادرين على حتمل تكلفة المتثال ملعايري اأعلى للبناء(. 

ال�شرف  و�شبكات  مكتظًة،  برن�س  اأو  بورت  يف  الفقرية  الأحياء  وكانت 
العوامل  ه��ذه  طويلة.  ف��رة  منذ  متهالكة  فهي  وج��دت،  اإن  ال�شحي، 

جمتمعة �شاهمت ب�شكل كبري يف انت�شار الأمرا�س بعد الزلزال.

يف املناطق احل�شرية الفقرية، ُي�شاهُم ف�شل التنمية يف حدوث الكوارث، 
وت�شاهم الكوارث بدورها يف اإف�شاد مكا�شب التنمية، مما يعني تفاقم 
الفقر وات�شاع الفجوات الجتماعية وال�شحية بني الفقراء والأغنياء.48 

ال��ع��دي��د من  م��ا حت���دث يف  غ��ال��ب��ا  ال��ت��ي  احل��ج��م  ���ش��غ��رية  فالنكبات 
ما  وغالبا  والإدارة،  والتخطيط  تنتج عن �شعف احلوكمة  امل�شتوطنات 

ت�شري اإلى �شعفا يف مقاومة الكوارث الأكرب منها.

من  يزيد  اأن  اأ�شال  املوجودة  والتغذية  ال�شحية  الأو�شاع  ل�شوء  ومُيكن 
مل  واإذا  الكوارث،  من  التعايف  ويعيق  الأطفال،  على  الكوارث  خماطر 
ُتعالج تلك الأو�شاع اأثناء ال�شتجابة للطوارئ، فاإنها ترُك الأطفال اأكرث 

قابلية للت�شرر يف ال�شدمات امل�شتقبلية.

قد تنهار البيئات احليوية الداعمة لرفاه الأطفال عندما تقع الكارثة. 
البيئات  وهذه  لفرات طويلة،  الطارئة  املخيمات  قد متكث يف  فالأ�شر 
خالل  الأطفال  يعرفه  ال��ذي  الوحيد  املوطن  ت�شبح  قد  ال�شليمة  غري 

�شنواتهم الأولى.

يف هذا ال�شياق، قد تكون جتربة الفتيات، على وجه اخل�شو�س، مملوءة 
بعيدة  مراحي�س  ا�شتخدام  حماولتهن  فبمجّرد  خا�شة.  بتحديات 
اأنف�شهن  يجدن  فاإّنهّن  اخل�شو�شية،  تراعي  ل  اأماكن  يف  الغت�شال  اأو 
النوع  على  القائم  العنف  عن  والتقارير  اخلطر.  اأو  للتحر�س  عر�شة 

الجتماعي �شائعة يف مراحل ما بعد الطوارئ.49

اإلى  الرامية  املبادرات  العديد من  بروز  الأخرية  ال�شنوات  �شهدت  وقد 
احلد من خماطر الكوارث.

يدعو اإطار عمل هيوغو، الذي �شادقت عليه 168 حكومة يف عام 2005، 
عالوة  الأزم���ات.  جمابهة  على  والبلدان  املجتمعات  ق��درة  تعزيز  اإل��ى 
اأنف�شهم  الأطفال يف م�شاعدة  بدور  على ذلك، هناك اعراف متزايد 

املثال،  �شبيل  على  الفلبني،  ففي  اآمنة.  تكون  لكي  املحلية  وجمتمعاتهم 
املخاطر يف جمتمعهم وقدموه  املدار�س �شريط فيديو عن  اأطفاُل  اأنتج 

اإلى ال�شلطات املحلية.

واإلى غر�س الأ�شجار  الكبار والأطفال  اإجراء حوار بني  اإلى  واأدى ذلك 
جرى  مبنى  اإل��ى  املدر�شة  ونقل  الأر�شية  النهيارات  خطر  من  للحد 

ت�شييده بهدف التخفيف من قابلية الت�شرر من الفي�شانات.50

وتوحي الأمثلة امل�شتقاة من منطقة البحر الكاريبي باأّن اجلهود الرامية 
الطوارئ  اأدراج  بناء  دعم  خالل  من  املحلية،  املخاطر  من  احلدِّ  اإلى 
�شبيل  على  الوديان،  طول  على  واملمرات  الت�شريف  وقنوات  واجل�شور 
من  احل��د  وتعزيز  املحلية  احلوكمة  �شبل  بناء  على  �شاعدت  امل��ث��ال، 

خماطر الكوارث كجزء ل يتجزاأ من تنمية املدينة.51

ويف تايالند، متكني الناجني من الكارثة من اإدارة عملية اإعادة التاأهيل 
من خالل ال�شناديق املجتمعية املُ�شركة، اأدى اإلى زيادة امتداد املوارد 

وتعزيز التنظيم اجلماعي.52

ويف الواقع، فاإن املقاربات ال�شمولية غالبا ما تثبت جدواها يف حل جميع 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  اأمثلة  التايل  الف�شل  ويقدم  امل�شاكل.  اأنواع 

وعن خمتلف الق�شايا احل�شرية.
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49 مـــدن جديرة بالأطفال

مدن جديرة
بالأطفال

الأطفال.  رف��اه  لتح�شني  مبادرات  تنفيذ  اإل��ى  امل��دن  من  العديد  ت�شعى 
وي�شتعر�س هذا الف�شل بع�س الأمثلة على املمار�شات اجليدة يف جمالت 
تقدمي اخلدمات واحلماية الجتماعية وتوفري البيئات احل�شرية الآمنة 
الأطفال   لإدم��اج  العديدة  الإمكانيات  الأمثلة  هذه  وتعك�س  وال�شاملة. 

ومراعاة م�شاحلهم يف الت�شاميم والإدارة احل�شرية وفوائد ذلك.

ال�ضيا�ضات والتعاون
ت�شتطيع ال�شيا�شات الوطنية، خا�شة الالمركزية منها، متكني البلديات 
�شبيل  على   1991 ع��ام  ففي  الأط��ف��ال.  لفائدة  اإجن���ازات  حتقيق  من 
ال�شتقالل  مينح  الذي  املحلية  احلكومات  قانون  الفلبني  �شنت  املثال، 
املايل والإداري و�شلطة التخطيط اإلى وحدات احلكم املحلي. و�شمحت 
هذه اخلطوة لعدد من املناطق، ل�شيما مدينة با�شاي التابعة للعا�شمة 
مانيال، باعتماد حوكمة ح�شرية منا�شرة لالأطفال. وبالإ�شافة اإلى و�شع 
با�شاي،  ملدينة  الطفل  رعاية  جمل�س  يعمل  التقييم،  وم�شاريع  اخلطط 
بالأطفال،  املتعلقة  املبادرات  كل  عن  امل�شوؤولة  التنظيمية  الهيئة  وهو 
امل�شاعدة  وُيقدم  للطفل  ال�شديقة  وامليزانيات  الأنظمة  تعزيز  على 

التقنية اإلى العاملني يف املجتمعات املحلية ويعّد تدابري الطوارئ حلماية 
الأطفال واأ�شرهم يف حالة الأزمات.1

ميكن  الطفل  بحقوق  املعنية  واجل��ه��ات  ال�شلطات  بني  التعاون  دع��م 
�شيارا  ولي��ة  ا�شتركت  مثال،   ،1999 عام  يف  اجلهود.  هذه  ُي�شّهل  اأْن 
البلدية«، وهي  املوافقة  اإطالق مبادرة »ختم  واليوني�شف يف  الربازيلية 
قنوات  عرب  الطفل  رف��اه  تعزيز  على  البلديات  روؤ�شاء  ت�شجع  مبادرة 
ثقافية و�شيا�شية واإدارية حملية. ومن خالل اعرافها بالنجاحات التي 
قوية  حوافز  البلدية  لل�شلطات  املبادرة  توفر  ومكافاأتها،  حتقيقها  مت 
لإعطاء الأولوية لرفاه الأطفال وال�شباب يف املناطق اخلا�شعة لوليتها. 
وقد انت�شرت هذه املبادرة الآن يف اأكرث من األف بلدية يف جميع اأنحاء 
الربازيل وتبنتها دول اأخرى يف املنطقة مثل ال�شلفادور منذ عام 2009. 
الذي  احل�شرية  املراكز  منتدى  بعث  اإل��ى  املبادرة  اأدت  الربازيل  ويف 
املدن  يف  واليافعني  الأطفال  على  املوؤثرة  الفوارق  تقلي�س  اإلى  يهدف 

الكبرية.
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يلعب اأع�شاء املجتمع املحلي دورا هاما يف خلق فر�س التعاون. ف�شبكة 
احتادًا   34 من  تتكّون  مثال  الدولية  الفقرية  الأحياء  الأك��واخ/  �شكان 
التحالف  هذا  وميثل  النامية.  البلدان  يف  املحلية  املنظمات  من  وطنيًا 
اأجل  من  معًا  وتعمل  احل�شرية  املناطق  فقراء  ب�شوؤون  ُتعنى  جمعيات 
توفري م�شاكن اآمنة ومرافق اأ�شا�شية واأحياء اأكرث اأمنًا من خالل احلوار 
مع احلكومات املحلية والوطنية. وتقوم احلركة على اأُ�ش�س متكني املراأة 

وتويل اأهمية خا�شة مل�شالح الأطفال.

اإن املقاربات التي تبنى »من القاعدة اإلى القمة« منت�شرة يف العديد من 
املدن. ومنظمات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات املجتمعية، مبا يف ذلك دور 
العبادة وغريها، غالبًا ما تكون اأقرب اإلى الق�شايا ذات الأهمية الكربى 

للمجتمعات املحلية الأكرث اإق�شاءًا.

وال�شحة  وال�شكن  ال�شحي  وال�شرف  املياه  الق�شايا  هذه  ت�شمل  وقد 
املناطق  يف  املجتمعية  املنظمات  وت�شتطيع  الأطفال.  ورعاية  والتعليم 
احل�شرية التي تفتقر اإلى الو�شائل الر�شمية الفعالة للم�شاركة يف �شنع 
وال�شباب،  اليافعون  فيهم  مبن  املواطنني،  متكني  على  تعمل  اأن  القرار 
جهود  بني  التوفيق  يف  التحدي  ويتمثل  اهتماماتهم.  عن  التعبري  من 
تلك  وبني  املدن  التخفيف من حمنة فقراء  تعمل على  التي  اجلماعات 

التي تركز على حماية حقوق الأطفال الأكرث �شعفًا.

ال�ضعيد  على  والتخطيط  الإدارة  يف  ــال  ــف الأط ــراك  ــض اإ�
احل�ضري 

نظرهم  وجهات  ُتاأخذ  اأن  يف  الأطفال  بحّق  الطفل  حقوق  اتفاقية  تقّر 
ما  ن��ادرًا  ذل��ك،  وم��ع  مت�ّشهم.  التي  الق�شايا  جميع  يف  العتبار  بعني 
ُيدعى الأطفال للم�شاركة يف القرارات املرتبطة بالتخطيط والت�شميم 
الطرق  �شالمة  مثل  بق�شايا  املتعلقة  وال�شيا�شات  القرارات  احل�شري. 
مبا�شرة  اآث��اٌر  لها  يكون  اأن  ميكن  الهواء  وج��ودة  الأرا�شي  وا�شتخدام 

ووخيمة على حياة الأجيال احلالية والقادمة من الأطفال.

ال�شباب  اإ�شراك  خالل  من  لالأطفال  اأف�شل  نتائج  حتقيق  املمكن  من 
يف اإعداد ميزانيات البلديات وحتديد كيفية اإنفاق جزء منها، كما هو 

ال�شاأن يف بع�س املدن.2

ناجح يف عام  ريادي  تنفيذ م�شروع جتريبي  فنتانيا يف بريو، جرى  يف 
الذين ميثلون جزءًا كبريًا من �شكان  2008 ي�شمح لالأطفال واليافعني 

املدينة بتقدمي مقرحات للتمويل واإجناز برامج من اختيارهم. 

من  اأك��رث  منذ  املقاربة  هذه  اتبع  من  اأول  من  الربازيلية  امل��دن  وكانت 
10 �شنوات ورغم اأن العديد من هذه املدن ما زال يحافظ على عملية 
و�شع امليزانيات باأ�شلوب ت�شاركي، اإل اأّن عددًا قلياًل ا�شتمر يف اإ�شراك 

اليافعني يف هذه العملية.

يف بع�س املدن، ي�شارك �شباب الأحياء الفقرية يف اإجراء امل�شوح ور�شم 
معلومات  توفري  من  ميكن  مما  احل�شري  حميطهم  وتوثيق  اخلرائط 

وقد  �شواء.  حد  على  البلدية  وال�شلطات  املحلية  للمجتمعات  اأ�شا�شية 
ب�شكل  الر�شمية  اجلهات  مع  �شراكات  بناء  يف  املبادرات  هذه  �شاعدت 
التحتية  البنية  تخطيط  على  التاأثري  يف  دور  لعب  من  ال�شباب  ميّكن 

احل�شرية ومتويلها واإدارتها.

التي ير�شمها الأطفال جناَحها يف  اأثبتت خرائُط املجتمع املحلي   وقد 
مثل  العامل،  من  اأماكن خمتلفة  املحلية يف  وامل��وارد  الحتياجات  اإبراز 
كلكتا بالهند، نريوبي يف كينيا، كرات�شي بباك�شتان، وكيب تاون بجنوب 

اأفريقيا.

ال�شعب  من  يكون  فقد  التحديات.  من  الت�شاركية  املقاربات  تخلو  ل 
اإلى  الأكرث تهمي�شًا متثياًل كافيًا، وهناك حاجة  الأطفال  �شمان متثيل 
ويزداد  �شورية.  لي�شت  امل�شاركة  اأن  من  للتاأكد  دقيق  تخطيط  اإج��راء 

التن�شيق تعقيدًا ب�شبب عمليات تقدمي اخلدمات.

ول تعطي اجلهات امل�شوؤولة عن املياه وال�شرف ال�شحي واإدارة النفايات 
خا�شة  اعتبارات  اأو���ش��ح،  نحو  على  العام،  والنقل  التلوث  ومكافحة 
املقاربات  تنفيذ  يف  اخلربة  اإلى  تفتقر  ورمبا  كم�شتخدمني،  لالأطفال 

املنا�شبة.

وديناميكية  �شكانها  ع��دد  بف�شل  احل�شرية  البيئات  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
التبادل الجتماعي فيها، توفر فر�شا فريدة لالأطفال. فاملدينة ال�شليمة 
وثقافية  واجتماعية  وترفيهية  تعليمية  خليارات  اآفاقا  تفتح  واحلية 
متنوعة، ومل�شاركة مدنية ن�شيطة، ولتمكني املراأة وعمل ال�شباب، وغريها 

من الفوائد والفر�س.

اإ�شراك اليافعني وال�شباب يف التخطيط الدقيق لنماذج توزيع   وميكن 
املجتمع  �شبكات  يف  اأو  املحلي،  امل�شتوى  على  ال�شحي  وال�شرف  املياه 
ت�شاعدهم  امل�شاركة  هذه  ال�شتغالل.  من  الأطفال  حتمي  التي  املدين 
يف  وت�شاهم  احلماية،  ويف  الأ�شا�شية  اخلدمات  يف  حقوقهم  �شمان  يف 

منوهم كاأع�شاء فاعلني يف املجتمع.
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التي  التحديات  حجم  احل�شري  النمو  يزيد 
تعوق متتع النا�س مب�شتوى معي�شي لئق.

 
غرب  �شمال  يف  تقع  بلدية  وهي  �شوبرال،  يف 
ولية �شيارا وموطن لأكرث من180،000 ن�شمة، 
ُبذلت جهوٌد جادة ل�شتيعاب الزيادة ال�شكانية 
والإ�شكان  واملدار�س  العمل  �شوق  يف  املتنامية 
والقت�شادية  الجتماعية  اجل��وان��ب  وجميع 

للحياة اليومية.

بقليل  اأك���رث  اأي  �شخ�س،   70،000 ح���وايل 
حتى  يبلغوا  مل  �شوبرال،  يف  ال�شكان  ثلث  من 
ال�شيا�شات  قت  ُطبِّ اإذا  �شنة.   19 �شن  الآن 
اأن نلعب دورًا  واخلدمات ال�شحيحة، ميكننا 
يف خلق بيئة ي�شتطيعون فيها النمو وبناء حياة 

�شحية وُمر�شية.

رغم اأّن متكني الأطفال من اإكت�شاب حقوقهم 
يعود  النجاح  اأن  اإل  مهامنا،  م��ن  ج��زء  ه��و 
الطويل.  امل��دى  على  اأي�شًا  ايجابية  بنتائج 
ي�شبحوا  اأن  مُي��ك��ن  ال��ي��وم  ف��امل�����ش��ت��ف��ي��دون 
خلق  يف  ي�شاهموا  واأن  ال��غ��د،  يف  املتربعني 

جمتمعات اأقوى واأكرث متا�شكًا.

القيام  يتعنّي  ال��ذي  العمل  من  الكثري  هناك 
به. فتزايد عدد ال�شكان ي�شع املوارد املوجودة 
حتت �شغوط �شديدة.  والفقر وعدم امل�شاواة 
غالبًا  مما  واخليبة،  بالعجز  �شعورًا  يوّلدان 
ما يوؤدي اإلى ارتكاب اجلرمية والعنف، وهما 
جميع  يف  احل�شرية  املراكز  يف  يومية  حقيقة 

اأنحاء املنطقة.

ميكن  بيئة  تهيئة  عملية  تعقيد  من  يزيد  وما 
اأن ينمو فيها الأطفال. ومن ال�شعب األ نلحظ 
للعنف:  عر�شة  ال�شباب  جتعل  التي  العوامل 
�شوء نوعية احلياة، وحمدودية الفر�س املتاحة 
الواعد. امل�شتقبل  وغياب  والرفيه،  للتنمية 

رفاه  اإلى  املوؤدية  البيئة  ف��اإّن  احل��ال،  بطبيعة 

الطفل ل ميكن اأن تن�شاأ من اإجراءات متفرقة 
ول �شلة بينها. نحن بحاجة اإلى تنفيذ مقاربة 
واإل��ى  ال�شيا�شات،  لر�شم  ومن�شقة  �شاملة 
واإجنازاتنا  متكامل.  ب�شكل  اخلدمات  تقدمي 
اأهّلتنا  وال�شباب،  الأطفال  حياة  حت�شني  يف 
للموافقة  اليوني�شف  »ختم  على  للح�شول 
 ،2000 الأع���وام  يف  دورات���ه:  كل  يف  البلدية« 

.2008 ،2006 ،2004 ،2002

ت�شعى �شوبرال اإلى تنفيذ �شل�شلة من املبادرات 
املرابطة لتمكني جميع اأطفالها، بغ�س النظر 
الأدوات  على  احل�شول  من  حميطهم،  عن 
رّكزنا  وقد  قدراتهم.  كامل  لتطوير  املنا�شبة 
باّطراد على تعزيز التعليم، خا�شة من خالل 
التدريب  وتوفري  الدرا�شية  امل��راف��ق  جتديد 
اآتت  اجلهود  هذه  وكل   – للمعلمني  امل�شتمر 
ثمارها على �شكل نتائج اأف�شل يف الختبارات 
الوطنية. ونحن نعمل على توفري اأ�شكال اأخرى 
درو�س  املثال،  �شبيل  على  منها  التدريب،  من 
نقدمها  املعلومات  وتكنولوجيا  ال��ل��غ��ات  يف 
واللغات  العلوم  ق�شر  مع  �شراكة  خالل  من 
على  يبني  اأن  ذل��ك  ���ش��اأن  وم��ن  الأج��ن��ب��ي��ة. 
وهناك  حاليا.  املوجودة  الناجحة  املبادرات 
ُتقدم دورات جمانية على  للمو�شيقى  مدر�شة 
جمموعة متنوعة من الآلت املو�شيقية اإلى ما 
يقرب من 650 طالبا، معظمهم من املدار�س 
الفنون  »مدر�شة  عمل  ور�شة  وتوّفر  العامة. 
مثل  املهنية،  املهارات  على  التدريب  واملهن« 
للمدينة.  التاريخي  ال���راث  على  احل��ف��اظ 
 10،000 من  اأكرث  ف��اإّن  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 
ط��ال��ب م��ن ط��الب��ن��ا ي�����ش��ارك��ون يف الأل��ع��اب 
ُتقام بعد  التي  التعليمية  الريا�شية والف�شول 
الدوام املدر�شي، �شمن »اجلولة الثانية«، وهو 

برنامج تابع للحكومة الحتادية.

التعليمية  ال��ف��وائ��د  اأي�����ش��ًا  بلديتنا  وت���درك 
م�شاهمتها  خا�شة  للريا�شة،  والجتماعية 
يف ب��ن��اء م���ه���ارات ���ش��ن��ع ال���ق���رار واح����رام 

وُيف�شح  وال�شباب.  اليافعني  والثقة بني  التنوع 
الن�شاطات  لبدء  الجتماعية  »النواة  برنامج 
واليافعني  الأطفال  اأم��ام  املجاَل  الريا�شية« 
ملمار�شة الريا�شة من خالل فتح اأبواب جميع 
املن�شاآت الريا�شية املوجودة يف اأحياء املدينة 
كما  اإليها.  و�شولهم  اإمكانية  وتي�شري  لهم 
نت�شارك مع منا�شري حقوق الطفل ومع  اأننا 
ال�شباب  لتعزيز م�شاركة  باعث جتاري حملي 
ثقافية  توعوية  عمل  ور���ش��ات  يف  املهم�شني 
وبرامج للتدريب. والعديد من هوؤلء ال�شباب 
لهم  �شبق  الذين  املهم�شني  اليافعني  من  هم 
اأن اأدمنوا على تعاطي املخدرات، اأو تعر�شوا 

للحمل اأو العتداء اجلن�شي.

اإذا ما نظرنا اإلى ما وراء الأرقام واملبادرات 
اأن  ال��ف��ردي��ة  الق�ش�س  ُتفيدنا  الر�شمية، 
على  وال��ي��اف��ع��ات  اليافعني  ت�شاعد  ج��ه��ودن��ا 
جمتمعاتهم.  ل�شالح  اإيجابية  قرارات  اتخاذ 
فاأنا اأتذكر قول اأحد ال�شباب يف اجتماع عقد 
موؤخرًا لتقييم تاأثري اأحد الربامج، باأن العديد 
الإدم��ان  يف  حياتهم  ي��ه��درون  اأ�شدقائه  من 
واق��راف اجلرمية، يف حني  امل��خ��درات  على 
وجد هو القوة لتحقيق النجاح على الرغم من 
التدريب  بربنامج  التحق  اأن  وبعد  ال�شعاب. 
كان  عندما  املدر�شية  العمل  لور�شة  املهني 
 10 مرور  وبعد  الآن،  فاإنه  عامًا،   16 �شن  يف 

�شنوات، يعمل ُمعلمًا يف ترميم الآثار.

روؤ�شاء  من  يح�شى  ل  ع��دد  من  واح��ٌد  اإنني 
وفر�س  حتديات  يواجهون  الذين  البلديات 
وجتاربنا  اأف��ك��ارن��ا  جميعا  فلدينا  مم��اث��ل��ة. 
بني  م�شركة  الدوافع  بع�س  ولكن  اخلا�شة. 
كانوا  اأط��ف��ال  ل��روؤي��ة  الرت��ي��اح  مثل  اجلميع، 
حياتهم  اأ�شلوب  يغرّيون  الهاوية  �شفى  على 
تغيريًا تاّمًا وي�شبحون قدوة لالآخرين. ولهذا  
ال�شبب اأنا اأوؤمن بالدور الفريد الذي تقوم به 
احلكومة املحلية، يف �شوبرال ويف جميع اأنحاء 

العامل.

بناء حياة الأطفال 
من اأجل بناء املدن

جوزيه كلودوفو دي اأرودا كويلهو نيتو،
 عمدة بلدية �ضوبرال، الربازيل

ظر
ة ن

جه
و

51 م���دن جديرة بالأطفال



و�ضـــــع الأطــــفال فـــي الــعالــــم 522012

�ضكل 4. 1. دورة التخطيط والتنفيذ لأداة التقييم وال�ضتجابة لالإن�ضاف ال�ضحي احل�ضري

حتديد امل�شكلة

تنفيذ الربنامج و�شع �شيا�شة

التقييم ا�شتجابة

الربنامج �شيا�شة

املتابعة والتقييم التقييم

و�شع جدول 
الأعمال

تقييم ومعالجة الإن�ضاف ال�ضحي
فــــي المناطق الح�ضرية 

قـــيـــــا�س الإجـــحـــاف يف الــ�ضـــحة والــــرّد عـــــلــيــــه

ضوء
ال�

رة 
دائ

حتت  

تنعك�س ظروف العي�س يف املناطق احل�شرية على 
التفاوتات  من  الرغم  على  امل��دن.  �شكان  �شحة 
من  تن�شاأ  التي  ال�شحية  النتائج  يف  ال�شا�شعة 
البلدان  من  قلياًل  عددًا  فاإّن  املختلفة،  الظروف 
يعتاد تفّح�س مثل هذه التفاوتات داخل املدن اأو 

فيما بينها.

ال�شحي  الإن�شاف  ومعاجلة  تقييم  »اأداة  ُت�شاعد 
يف املناطق احل�شرية« )Urban HEART( وا�شعي 
من  وغ��ريه��ا  املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال�شيا�شات 
الأطراف املعنية يف املناطق احل�شرية على حتقيق 
والقت�شادية  الجتماعية  للعوامل  اأف�شل  فهم 
هذه  ال�شحية.  النتائج  على  توؤثر  التي  املحلية 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  طوّرتها  التي  الأداة، 
ال�شحي  الإن�����ش��اف  لعدم  الت�شدي  اإل��ى  ت�شعى 
يف  اختالفات  يف  واملتمثل  احل�شري  املحيط  يف 
عن  ناجتة  وهي  جتنبها  ميكن  ال�شحية  الأو�شاع 
عوامل اجتماعية وغري بيولوجية. تعمل هذه الأداة 

ُت�شاهم  التي  ال�شيا�شات  وت�شحيح  على حتديد 
والختالفات،  التفاوتات  هذه  وج��ود  تكرار  يف 
مثل ارتفاع معدلت الإ�شابة باملر�س والوفيات 
املناطق  يف  الفقرية  الأ���ش��ر  م��ن  الأط��ف��ال  ب��ني 
ولدوا  الذين  الأطفال  معدلت  عن  احل�شرية 

لأُ�شر اأغنى ن�شبيًا.

والوطنية  املحلية  لل�شلطات  الأداة  هذه  وتوفر 
الدلئل التي يحتاجون اإليها لتحديد الأولويات 
وت��خ�����ش��ي�����س امل������وارد وت��ع��ب��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع��ات 
احل�����ش��ري��ة م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز الإن�����ش��اف يف 
اأجل  ومن  ال�شحية.  اخلدمات  على  احل�شول 
تعمل  اأن  املمكن  من  التي  التدخالت  حتديد 
الإج��ح��اف،  من  واحل��د  ال�شحة  حت�شني  على 
الأ���ش��ب��اب  ال��دلئ��ل ت�شعى لإب����راز  ف���اإن ه���ذه 
املبا�شرة للمر�س، ف�شاًل عن اإظهار »م�شببات 
اأو الفروقات الجتماعية وما  اأي�شًا،  الأ�شباب« 
ينتج عنها من ظروف منوٍّ وعي�س وعمل وكرب 

خمتلفة.

ال��ت��ق��ل��ي�����س م���ن ال���الم�������ش���اواة الج��ت��م��اع��ي��ة 
وال�شحية يعترب اأمرًاٌ معّقدًا. وُيرّكز تنفيذ اأداة 

املناطق  يف  ال�شحي  الإن�شاف  ومعاجلة  تقييم 
احل�شرية على احللول املحلية التي ت�شرك فيها 
املوجودة  الربامج  وتاأخذ  املعنية،  اجلهات  جميع 
مر  على  وم�شتدامة  موؤّثرة  وتكون  العتبار،  بعني 
عنا�شر  ثالثة  على  الأداة  ه��ذه  ت�شتند  الزمن. 

اأ�شا�شية هي:
ومتثيلية  بها  موثوق  بيانات  ال�شليمة:  • الدلئل 
والعمر  اجلن�س  ح�شب  وم�شنفة  للمقارنة  وقابلة 
واملنطقة  والق��ت�����ش��ادي  الج��ت��م��اع��ي  وال��و���ش��ع 

اجلغرافية اأو الإدارية الرئي�شية والعرق.

اأج��ل  م��ن  القطاعات  ب��ني  امل�شرك  العمل   •
ال�شحي  القطاع  خ��ارج  عالقات  بناء  ال�شحة: 
من اأجل التاأثري على طائفة وا�شعة من املُحّددات 
مع  العمل  اخل�����ش��و���س،  وج��ه  وع��ل��ى  ال�شحية، 
التعليم  )م��ث��ل  الأخ����رى  احلكومية  القطاعات 
املجتمعية  والفئات  العامة(  والأ���ش��غ��ال  والنقل 

واملنظمات غري احلكومية.

اأف���راد  اإ���ش��راك  امل��ح��ل��ي:  املجتمع  م�شاركة   •
املجتمع يف جميع اجلوانب العملية، من تخطيط 
على  ت�شاعد  التي  التدخالت  وتنفيذ  وت�شميم 
�شمان ال�شتفادة من اجلهود املبذولة، وا�شتدامة 

هذه اجلهود ملا بعد املرحلة الأولى.

دورة  وتنفيذ  تخطيط  حول  الأداة  هذه  وتتمحور 
تتاألف من اأربعة مراحل، هي: التقييم وال�شتجابة 
واعتماد ال�شيا�شات وتنفيذ الربامج. ويتم اإجراء 

املتابعة والتقييم خالل كل مرحلة.

عدم  جوانب  حُتديد  يتّم  التقييم،  مرحلة  اأثناء 
الإن�شاف يف توفرياخلدمات ال�شحية يف املناطق 
هذه  يف  جُتمع  التي  الدلئل  وُت�شّكل  احل�شرية. 
احللول  وو���ش��ع  ال��وع��ي  لن�شر  الأ���ش��ا���س  املرحلة 

والت�شجيع على التدخل.

امل�ضدر: اأداة تقييم ومعاجلة الإن�شاف ال�شحي يف املناطق احل�شرية، منظمة ال�شحة العاملية.
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اأنحاء العامل، »اأداَة تقييم  طّور »مركُز منظمة ال�شحة العاملية للتنمية ال�شحية« يف كوبي باليابان، بالتعاون مع املكاتب الإقليمية ملنظمة ال�شحة العاملية وامل�شوؤولني الوطنيني وم�شوؤوليي املدن من خمتلف 
ومعاجلة الإن�شاف ال�شحي يف املناطق احل�شرية«.  و�شارك يف اإعداد املخطط التجريبي ما جمموعه 16 بلدية وولية واحدة يف 10 دول هي: الربازيل، اإندوني�شيا، جمهورية اإيران الإ�شالمية، كينيا، ماليزيا، 

املك�شيك، منغوليا، الفلبني، �شريالنكا، فيتنام.

�ضكل 4. 2. املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية الثنا ع�ضر

احلكمالقت�شادالبيئة الهيكلية والبنية التحتية التنمية الجتماعية والب�شريةال�شحة

وفيات الر�شع

مر�س ال�شكري

مر�س ال�شل

اإ�شابات حوادث الطرق

احل�شول على املياه املاأمونة

احل�شول على �شرف �شحي 
حم�شن

ا�شتكمال التعليم البتدائي

التوليد بوا�شطة اإطار �شحي ماهر

تطعيمات كاملة لالأطفال

انت�شار التدخني

الإنفاق احلكومي على ال�شحةالبطالة

التدخالت  حتديد  يتّم  ال�شتجابة،  مرحلة  يف 
الرئي�شية  الفاعلة  واجل��ه��ات  وتعيني  املنا�شبة 
والأهداف العامة والغايات. وهذه فر�شٌة لإ�شراك 
يف  ال�شلة  ذات  واملجتمعات  القطاعات  جميع 
ال�شيا�شات  حتديد  اأي  الأع��م��ال،  ج��دول  و�شع 
يف  ال�شتمرار  اأو  اتباعها  يجب  التي  وال��ربام��ج 
ا�شتعمالها اأو تو�شيعها اأو حت�شينها اأو تغيريها اأو 
اإلى اأهداف الإن�شاف  اإيقافها، لتحقيق للو�شول 

يف املجال ال�شحي.

الركيز  يتم  ال�شيا�شات،  اعتماد  مرحلة  واأثناء 
ميزانياتها  وحتديد  ال�شرورية  التدخالت  على 
ل�شمان اأن تكون هذه الأولويات جزءًا من عملية 
ويقا�ُس  املحلية.  احلكومية  ال�شيا�شات  ر���ش��م 
النجاح عن طريق الربامج والقوانني والتدخالت 

التي يتم تنفيذها.

يتوّقف تنفيذ الربنامج ب�شكل حا�شم على املوارد 
والأُطر الزمنية التي حُتددها ال�شلطات املحلية. 
تقوم  التي  ال�شحي  القطاع  ب��رام��ُج  وُت�شَتْكَمُل 
بتنفيذ ال�شيا�شات ال�شحية املنا�شرة  لالإن�شاف 
القطاعات  تتخذها  التي  الإج���راءات  خالل  من 
وي�شمل  ال�شحي.  الإن�����ش��اف  لتحقيق  الأخ���رى 

التقييم واملتابعة كال من خطوات العمل والنتائج 
التي تتحّقق.

املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية
تقييم  اأداة  تركز  بالتقييم،  املتعلق  جزئها  يف 
ومعاجلة الإن�شاف ال�شحي يف املناطق احل�شرية 
بع�س  تقي�س  التي  امل��وؤ���ش��رات  على  خا�س  بوجه 
الجتماعية  واملحددات  املختارة  ال�شحية  النتائج 
ملختلف الفئات ال�شكانية احل�شرية.  وتنق�شم هذه  
ال�شحية  النتائج  رئي�شيتني:  فئتني  اإلى  املوؤ�شرات 
ال�شكل  يف  البنف�شجي  باللون  مو�شح  ه��و  )كما 
هو  )كما  لل�شحة  الجتماعية  دات  واملُحدِّ  ،)2.4
موؤ�شرا   12 وُي�شتخدم  الرمادي(.  باللون  مو�شح 
مما  الأداة،  ه��ذه  خمططات  جميع  ايف  اأ�شا�شيا 
اختريت  وق��د  والبلدان.  امل��دن  بني  املقارنة  يتيح 
هذه املجموعة الأ�شا�شية لتقدمي �شورة عامة عن 
ا�شتنادًا  اأية منطقة ح�شرية،  ال�شحي يف  الو�شع 
عمومية  وعلى  ع��ام،  ب�شكل  املتاحة  البيانات  اإل��ى 
هذه البيانات واإمكانية اأن تك�شف عدم الإن�شاف 
»الأ���ش��ا���ش��ي��ة«  امل��وؤ���ش��رات  وُت�شتكمل  ال�����ش��ح��ي. 
با�شتخدامها،  ب�شدة«  »ين�شح  مبوؤ�شرات  ال���12 
حتليل  لتقدمي  »اخ��ت��ي��اري��ة«،  اأخ���رى  ومب��وؤ���ش��رات 
املتعلقة  وللم�شاغل  املحلية  لالأولويات  ي�شتجيب 

باإجراء  ويو�شى  ال�شحي.  املجال  يف  بالإن�شاف 
للمكان  وفقًا  موؤ�شر  لكل  الت�شنيف  من  املزيد 
والعمر واجلن�س والفئة الجتماعية والقت�شادية.

اإدماج اأداة تقييم ومعاجلة الإن�ضاف ال�ضحي يف 
املناطق احل�ضرية يف الأطر املوجودة

يف  ال�شحي  الإن�����ش��اف  وم��ع��اجل��ة  تقييم  اأداة 
اأداة  الأول  امل��ق��ام  يف  ه��ي  احل�شرية  امل��ن��اط��ق 
من  جزءًا  باعتبارها  احلالية  التدخالت  لتعزيز 
التخطيط ال�شحي الوطني واملحلي القائم، ومن 
اأط��ر ال��ربام��ج امل��وج��ودة. واحل��ل��ول املختارة من 
قائمة  تكون  اأن  يجب  ال�شحي  الإن�شاف  اأج��ل 
تاأتي  واأن  اقت�شادية  ج��دوى  وذات  النتائج  على 
يف الوقت املنا�شب، كما يجب اأن ت�شتخدم املوارَد 
ت�شمن  واأن  ذل��ك،  اأمكن  حيثما  املتاحة  املحلية 
التاأييد الوا�شع بني املجتمعات املت�شررة وتتوافق 
ا�شراتيجيات  وتت�شّمن  الوطنية.  الأولويات  مع 
التخطيط  ال�شحية يف  �شمول اخلدمات  التدخل 
احل�شري والتنمية، وتعزيز دور الرعاية ال�شحية 
الهتمام  ودع��م  احل�شرية،  املناطق  يف  الأول��ي��ة 

بالإن�شاف يف املجال ال�شحي.
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ريكي مارتن، الفائز عدة مرات بجائزة غرامي، هو فنان ذو �شهرة دولية و�شفري للنوايا احل�شنة لليوني�شف منذ عام 2003. اأ�ّش�س »موؤ�ش�شة ريكي مارتن« للدفاع عن رفاه الأطفال يف جميع اأنحاء العامل

بهم  الإجتار  مّت  الذين  الأ�شخا�س  عدد  يقّدر 
 2،5 بحوايل  الق�شري  العمل  على  واإرغامهم 
اأنحاء العامل. وميثل  مليون �شخ�س يف جميع 
من  و%50   %22 ب��ني  ت���راوح  ن�شبة  الأط��ف��ال 
التاأكد  ال�شعب  من  بالب�شر.  الجتار  �شحايا 
التعريفات  لأن  للم�شكلة،  الدقيق  احلجم  من 
�شري.  ن�شاط  بطبيعته  الجت��ار  ولأّن  تختلف 
يحدث  بالأطفال  الجت��ار  ب��اأن  نعرف  ولكننا 
اإل���ى املناطق  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ع���ادة م��ن 
لأ�شكال  يخ�شعون  الأطفال  واأّن  احل�شرية، 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ش��ت��غ��الل، م��ث��ل ال��ع��ب��ودي��ة 
املرتبط  اجلن�شي  وال���ش��ت��غ��الل  امل��ن��ازل  يف 
اأ�شكال  وهي  باملخدرات،  والجتار  بال�شياحة 
عادة ما مُتار�س، على �شبيل املثال،يف الأماكن 

املكتظة بال�شكان ويف ال�شوارع.

اأو جتاهله، حتى  الإجت��ار  اإنكار  يتّم  ما  غالبا 
يعترب  ال��ت��ق��دي��رات،  بع�س  ح�شب  ك���ان،  ول��و 
�شنوية مقدارها  اأرباحًا  �شناعة عاملية حتقق 
32 مليار دولر اأمريكي جّراء العمل الق�شري. 
العمل  يف  يكدحون  الجتار  �شحايا  والأطفال 
وراء جدران املنازل اخلا�شة وغرف الفنادق 
متدٍن  باأجر  العمال  ت�شتغل  التي  واملوؤ�ش�شات 
اأماكن حمجوبة عن  وهى  �شيئة،  ويف ظروف 
�شكاوى  باأية  فيها  العاملون  يتقدم  ل  الأنظار 
الرحيل  اأو  الق�شائية  املالحقة  م��ن  خ��وف��ًا 

بالن�شبة للذين نقلوا عرب احلدود.

الجتار  حماربة  حركة  اإلى  الن�شمام  قررت 
عام  ويف   .2002 ع��ام  يف  الهند  زرت  عندما 
 Llama( »وِع�ْس »اّت�شل  اأطلقُت حملة   2006
y Vive( لبعث خطوط هاتفية �شاخنة للوقاية 

هذه  وكانت  ال�شحايا.  وحماية  الإجت��ار  من 
احلملة هي الأولى من نوعها يف املنطقة عند 
كو�شتاريكا  يف  موجودة  الآن  وهي  اإطالقها، 
وب��ريو  ون��ي��ك��اراغ��وا  واملك�شيك  والإك������وادور 

وكذلك يف جمتمعات املهاجرين ذوي الأ�شول 
الإ�شبانية يف وا�شنطن العا�شمة.

مع  ت��ع��اون��ُت  ب��ورت��وري��ك��و،  راأ���ش��ي  م�شقط  يف 
جامعة بورتوريكو وم�شروع احلماية يف جامعة 
عن  الأول��ى  الدرا�شة  لإج��راء  هوبكنز  جونز 
تعلمته  ما  بني  ومن  الإقليم.  هذا  الجت��ار يف 
اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م  اأن���ه  التجربة ه��و  م��ن ه��ذه 
اأقرت قانون حماية �شحايا  املتحدة  الوليات 
الجتار بالب�شر يف عام 2000، اإل اأنه ل توجد 
قوانني حملية �شاملة ملكافحة هذه اجلرمية يف 

بورتوريكو.

تدمي  جمعناها  التي  ال�شهادات  كانت  لقد 
من  مّكنتنا  املطاف  نهاية  يف  ولكنها  القلب، 
املحّدق  اخلطر  هذا  لإنهاء  تو�شيات  اق��راح 
ب��اأط��ف��ال��ن��ا وجم��ت��م��ع��ات��ن��ا. وم���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذه 
التو�شيات بناء مالذ اآمن لالأطفال وال�شباب 
ترتفع  ال�����ش��اح��ل��ي��ة، ح��ي��ث  ل��وي��زا  م��دي��ن��ة  يف 

معدلت الجتار.

بطريقة  الكارثة  لهذه  الت�شدي  اأج��ل  وم��ن 
عاملي  تعريف  بو�شع  ن��ب��داأ  اأن  يجب  فعالة، 
لالجتار. يجب التمييز بني الجتار بالأطفال 
وبني تهريب الب�شر واأن�شطة اجلرمية املنّظمة. 
بيانات  توفري  على  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  من  هذا 
ت�شميم  يف  عليها  العتماد  ميكن  دق��ة  اأك��رث 
ُت�شاعد  و�شوف  الأط��ف��ال.  حماية  �شيا�شات 
العام،  ال��راأي  اإعطاء  يف  الدقيقة  املعلومات 
روؤي��ة  ال�شيا�شي،  ال��ق��رار  اأ���ش��ح��اب  وخا�شة 
�شاملة جلميع جوانب امل�شكلة، وهذا �شروري 
وتنفيذ  �شّن  نحو  ال�شيا�شي  ال��دع��م  حل�شد 

ت�شريعات فعالة ملكافحة الجتار.

ملكافحة  الفعالة  القوانني  ترافق  اأن  ويجب 
الجت����ار م��ع ال��ع��م��ل ال���ذي ت��ق��وم ب��ه مكاتب 
الهدف يجب  ولتحقيق هذا  املحلية.  احلماية 
اأن تعمل احلكومات واملنظمات غري احلكومية 
لن�شر  �شوّيا  الأط����راف  امل��ت��ع��ددة  وال��وك��الت 
الوعي، وتنفيذ برامج تدريبية �شاملة وبرامج 
توجيهية لهيئات اإنفاذ القوانني، وبناء اأنظمة 
ومعاقبة  ومالحقة  الأط��ف��ال  حلماية  فعالة 

اجلناة.

واأخريا، من واجبنا دعم الأ�شخا�س الناجني 
اآمنة  بيئة  ن�شعى خللق  اأن  من الجتار. علينا 
رغم  اأنف�شهم  عن  بالتعريف  للناجني  ت�شمح 
ال�شيا�شات  مراجعة  يجب  كما  ال�شعوبات. 
العدلية  التتبعات  من  الجتار  �شحايا  لإعفاء 
اأو الرحيل، ومل�شاعدتهم على الإندماج ثانية 
يف اأ�شرهم اأو جمتمعاتهم، مبا يف ذلك البحث 
بداأت  اقت�شت احلاجة. وقد  اإذا  اأُ�َشرهم  عن 

بع�س الدول يف تنفيذ بع�س هذه الإجراءات.

ال�شامتني  الأ�شخا�س  نن�شى  اأن  ال�شهل  من 
عندما  وخ�شو�شًا  للعيان،  الظاهرين  وغري 
املكتظة  امل���دن  يف  ال��زح��ام  و���ش��ط  ي�شيعون 
بال�شكان. ولهذا ال�شبب، يجب تعزيز وتطوير 
حلول فعالة لو�شع الجتار بالأطفال على راأ�س 
التدابري الالزمة  اتخذنا  اإذا  اأعمالنا.  جدول 
الأ�شباب  معاجلة  يف  ن�شاهم  اأن  ميكن  الآن 
والدفاع  الأطفال  وحماية  لالجتار  اجلذرية 

عن حقهم يف احلماية والتنمية الجتماعية.

الأطفال �ضحايا الإجتار يف مدننا
حماية امل�ضتَغلني يف الأمريكتني

بقلم ريكي مارتن، �ضفري النوايا احل�ضنة لليوني�ضف ظر
ة ن

جه
و
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55 مـــدن جديرة بالأطفال

املدن ال�ضديقة للطفل
اأّدت مبادرة »املدن ال�شديقة للطفل« اإلى بع�س النماذج الأكرث فعالية 
لإ�شراك الأطفال يف اإدارة وتطوير جمتمعاتهم. وتلتزم املدن التي تطمح 
لأن تكون »�شديقة للطفل« بتنفيذ مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف 
الطفل يف  واإدم��اج حقوق  قوية  ت�شاركية  العمل من خالل مقاربة  ذلك 

امليزانيات وال�شيا�شات.

الأطفال  اأو�شاع  ت�شهده  ما  تتّبع  املبادرة  لهذه  الرئي�شية  املكونات  من 
التقييم  اأن طرق  الوا�شح  اأ�شبح من  من حت�شن على مّر الزمان. فقد 
رفاه  يف  امل��وج��ودة  الختالفات  لك�شف  كافية  دائما  لي�شت  التقليدية 
الأطفال يف جميع الأحياء داخل املدينة. ل�شمان حتقيق تقدم عادل ل 
بّد من املتابعة والتقييم مبزيد من احلزم، مع قيام الأطفال واملجتمعات 
املحلية بدور اأكرب يف جمع البيانات وملكيتها. ولتلبية هذه الحتياجات، 
تطوير  اإلى  املجتمعية«  والأبحاث  للطفل  ال�شديقة  »املدن  مبادرة  اأّدت 
البيانات  م��ن  اأك���رب  كمية  جلمع  والأدوات  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  جمموعة 
امل�شّنفة، مما مكن املجتمع املحلي من امل�شاركة ب�شفة فعالة يف عمليات 
متثل  دول  ت�شع  جتربة  اإل��ى  املنهجية  هذه  وت�شتند  املحلي.  التخطيط 
والقت�شادية  والجتماعية  اجلغرافية  ال�شياقات  من  متنوعة  جمموعة 
واإيطاليا،  وفرن�شا،  الدومينيكية،  واجلمهورية  الربازيل  هي:  والثقافية 

والأردن، واملغرب، والفلبني، واإ�شبانيا، وال�شودان.3 

ُي�شّكل الكثري من البلدات واملدن جمال�شا لالأطفال كطريقة لإ�شراكهم 
حيث  الدومينيكية  اجلمهورية  يف  املفهوم  هذا  ُطّور  وقد  احلوكمة.  يف 
يف  املدار�س  اأطفال  جميع  اإ�شراك  على  للطفل  ال�شديقة  امل��دن  تعمل 
الأطفال  لتدري�س  وا�شتخدام ذلك كفر�شة  الأطفال،  انتخابات جمل�س 
اتخاذ  يف  مبا�شرًة  اأي�شًا  الأط��ف��ال  اإ���ش��راك  وميكن  املواطنة.  حقوق 
اإدارة املدار�س ومرافق  اإ�شراكهم يف  التي مت�ّشهم من خالل  القرارات 
وت�شميمها  املجتمعية  الرفيهية  للمناطق  والتخطيط  املبكرة  الطفولة 
وت�شغيل/  فيها  يعي�شون  التي  الأحياء  يف  املادية  البيئة  ومتابعة  وتقييم 

اإدارة منظمات الأطفال.4

عدم التمـييز
احلق يف عدم التمييز هو اأحد املبادئ الأربعة ال�شاملة لتفاقية حقوق 
الطفل. ف�شماُن معاملة جميع الأطفال على قدم امل�شاواة بغ�س النظر 
اأو النوع الجتماعي اأو الدين اأو اأي متييز اآخر اأمٌر  عن العرق اأو اللغة 
يكت�شي اأهمية ق�شوى. وبالن�شبة اإلى بع�س الأطفال، مثل اأولئك الذين 
اإ�شافية  تدابري  اتخاذ  ال�شروري  من  يكون  قد  اإع��اق��ات،  من  يعانون 

ل�شمان امل�شاواة يف الفر�س.

على  الركيز  مع  �شمولية  بيئة  خلق  احل�شري،  ال�شياق  �شمن  ومُيكن، 
ق�شيتني رئي�شيتني هما: املكان والنقل.  فاملدن يجب اأن ُت�شّمم بهدف 
تقلي�س احلواجز الجتماعية والهيكلية التي قد يواجهها الأطفال ذوي 
الإعاقات.  وحت�شنُي �شبل الو�شول اإلى اخلدمات، على �شبيل املثال، من 
املتحركة، هو جمّرد نقطة انطالق يف  للكرا�شي  بناء منحدرات  خالل 
ذوي  الأطفال  كل  اإلى  اخلدمات  لإي�شال  ت�شعى  اأن  يجب  ا�شراتيجية 

الجتماعي.  التهمي�س  اأ�شباب  نف�شه  بالقدر  ت�شتهدف  واأن  الإعاقات 
اإّن اأكرث املبادرات فاعلية غالبًا ما تكون تلك التي مُتّكن الأطفال ذوي 
الدرا�شة  قاعات  يف  املعاقني  غري  اأقرانهم  مع  التفاعل  من  الإعاقات 

والبيئات الرفيهية.

اأّن  الإع��اق��ات  ذوي  الأط��ف��ال  واأم��ه��ات  اآب��اء  وج��د  بالهند،  بنغالور  يف 
لالأطفال من  مهياأة  تكن  املدينة مل  متنزهات  املالعب يف  اأو  احلدائق 
ذوي الإعاقة اجل�شدية، فاأ�ش�شوا منظمة غري حكومية �شموها »كيليكيلي« 
لإقامة �شاحات لّلعب �شاملة جلميع الأطفال، بغ�س النظر عن قدراتهم، 
ولإ�شراك الأطفال يف عملية الت�شميم. وقد اأّدى جناح هذه املبادرة اإلى 

اإقامة �شراكة مع بلدية بنغالور.5

قد  احل�شرية  املناطق  اأّن  فمع  ال�شابقة،  الف�شول  يف  ناق�شنا  وكما 
تقدم جمموعة من اخلدمات اأكرب مما تقّدمه املناطق الريفية، اإل اأن 
الأطفال من الأ�شر الفقرية اأو املجتمعات املهّم�شة يف املناطق احل�شرية 
الذين  والأطفال  مت�شاوية يف هذه اخلدمات.  بفر�س  دائمًا  يتمتعون  ل 
ين�شوؤون يف بيئات ح�شرية، خا�شة اأولئك الذين يتعاي�شون مع الإعاقة، 
احتياجات  لهم  تكون  قد  الأقليات،  واأطفال  ال�شوارع  واأطفال  والإن��اث، 

خا�شة يف جمال احلماية.

الـتغذية واجلوع
الكينية نريوبي، حيث  العا�شمة  الع�شوائية يف  يف م�شتوطنة كوروغو�شو 
يعي�س حوايل 200،000 �شخ�س يف ظروف مكتظة، يهدد ت�شافر الفقر 
وي�شمل  ومنائهم.  الأطفال  �شحة  الأ�شا�شية  اخلدمات  وانعدام  املدقع 
»برنامج كوروغو�شو للتغذية« جمموعة تدخالت ذات كلفة فعالة، مبا يف 
ذلك عالج �شوء التغذية، وتقدمي فيتامني )اأ( والتخّل�س من الديدان، 

ف�شاًل عن ت�شجيع الر�شاعة الطبيعية وممار�شات النظافة املح�شنة.
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يف  يعي�شون  الذين  الأط��ف��ال  ع��دد  و�شول  مع 
اأطفال  ن�شف  ح��وايل  اإل��ى  وال��ب��ل��دات  امل��دن 
ورا�شمي  املخططني  على  ف��اإن  حاليا،  العامل 
ال�شيا�شات احل�شرية اأن ُيولوا اهتمامًا خا�شًا 
املدن  مبادرة  وم�شاحلهم.  الأطفال  حلقوق 
اليوني�شف  اأطلقتها  التي  للطفل،  ال�شديقة 
وبرنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية 
اأول �شراكة بني  1996، هي  )املوئل( يف عام 
الأطفال يف  ت�شع  املعنية  العديد من اجلهات 

�شميم جدول اأعمال املناطق احل�شرية.

مواجهة  اإل���ى  امل���دن  اإدارات  ا���ش��ط��رت  لقد 
الأع��داد  احتياجات  تلبية  يف  كبرية  حتديات 
امل���ت���زاي���دة ل�����ش��ك��ان امل��ن��اط��ق احل�����ش��ري��ة. 
وبتزامنها مع انت�شار الالمركزية يف الإدارة، 
وكجزء من اجلهود املبذولة لتعزيز احلوكمة، 
التقبل  ت�شتغل مبادرة املدن ال�شديقة للطفل 
القرار  �شنع  يف  املجتمعية  للم�شاركة  الأو�شع 
عن  املحلية  امل�شاءلة  تعزيز  اإلى  يهدف  الذي 

حقوق الطفل.

وق��د ح��ددت الأم��ان��ة ال��دول��ي��ة مل��ب��ادرة امل��دن 
رئي�شة  ع��ن��ا���ش��ر  ت�شعة  للطفل  ال�����ش��دي��ق��ة 
ت�شبح  اأن  ت��اأم��ل  ال��ت��ي  املحلية  ل������الإدارات 

»�شديقة للطفل«، وهذه العنا�شر هي:

1. م�شاركة الطفل يف جميع مراحل التخطيط 
والتنفيذ.

2. �شّن ت�شريعات �شديقة للطفل.
3. و�شع ا�شراتيجية حلقوق الطفل.

4. و�شع اآلية للتن�شيق اأو اإن�شاء هيئة لالأطفال.
على  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات  ت��اأث��ري  تقييم   .5

الأطفال.
6. و���ش��ع م��ي��زان��ي��ات وت��خ�����ش��ي�����س م���وارد 

لالأطفال.
7. اإ�شدار تقرير دوري عن و�شع الأطفال يف 

املدينة.
جمال  يف  ال��ق��درات  وب��ن��اء  التوعية  ن�شر   .8

حقوق الطفل.

9. املنا�شرة امل�شتقلة لالأطفال.

لو�شع  ���ش��روري��ة  امل��ك��ون��ات  ه���ذه  اأّن  ورغ���م 
فاإن  وللمنا�شرة،  للطفل  ال�شديقة  الربامج 
تتحقق  اأن  ميكن  احلقيقية  الطفل«  »�شداقة 
باإعمال  الأج��ل  طويل  التزام  خالل  من  فقط 

حقوق الطفل.

ال�شديقة  امل����دن  م��ق��ارب��ة  تكييف  ومي��ك��ن 
البلدان  ففي  املتنوعة.  ال�شياقات  مع  للطفل 
ب�شكل  الركيز  يكون  املرتفع،  ال��دخ��ل  ذات 
والبيئات  احل�����ش��ري  التخطيط  على  كبري 
ومتيل  الأطفال.  وم�شاركة  اخل�شراء  الآمنة 
الأول��وي��ة  لو�شع  ال��دخ��ل  املنخف�شة  البلدان 
ال�شحة  جم��الت  يف  اخل��دم��ات  تقدمي  على 
وتتنوع  الطفل.   وحماية  والتعليم  والتغذية 
جمرد  من  للطفل  ال�شديقة  امل��دن  مبادرات 
يف  احل��ال  ه��و  )كما  واح���دة  مدينة  م�شاعي 
امل�شتوى  على  �شبكات  اإل��ى  الأردن(،  عّمان، 
وتوؤدي  فرن�شا(.  يف  احلال  هو  )كما  الوطني 
امكانية تعزيز احلوكمة املرّكزة على الطفل 
املقاربات  انت�شار  اإل��ى  املحلي  امل�شتوى  على 
ال�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ط��ف��ل خ����ارج امل����دن ال��ك��ربى 
كما  الريفية،  املناطق  اإل��ى  حتى  وامتدادها 

حدث يف املغرب وال�شودان على �شبيل املثال.

ال�شديقة  املدن  حلركة  املهمة  ال�ّشمات  ومن 
للطفل املقاربات املتكاملة متعددة امل�شتويات. 
ف��ف��ي ال���ربازي���ل، ُت���ع���ّزز م��ن��ت��دي��ات امل��راك��ز 
ال�شلطات  بني  التعاونية  الروابط  احل�شرية 
منها  ال��ولئ��ي��ةالأو���ش��ع  وال�شلطات  البلدية 
،ومع  املحافظة(  الولية،  )املدينة،  تنظيميًا 
وغريها من اجلهات املعنية من اأجل تقلي�س 
مت�ّس  التي  والقت�شادية  الجتماعية  الفوارق 
الأطفال  ويقوم  ال��ك��ربى.  امل��دن  يف  الأط��ف��ال 
الظروف  بتقييم  املجتمع  اأفراد  من  وغريهم 
تت�شمن  عمل  خطة  وو�شع  لالأطفال  املعي�شية 

موؤ�شرات اأداء للمجتمعات والبلديات.

اأما يف الفلبني، فقد اأن�شاأت احلركة ال�شديقة 
احل�شرية  للمجتمعات  اعتماد  اآلية  للطفل 
على  ب��ن��اءًا  التح�شن  لقيا�س  وال��ب��ل��دي��ات، 
يف  الأول��وي��ة  ذات  املوؤ�شرات  من  موؤ�شرًا   24
الطفل يف جمالت احلماية  قيا�س مدى رفاه 
وال�شرف  واملياه  والتعليم  والتغذية  وال�شحة 

ال�شحي وامل�شاركة.

ويف ظّل غياب اآلية تقييم ر�شمية، من املمكن 
تو�شيح فوائد مبادرة املدن ال�شديقة للطفل 
عمليًا عن طريق تقدمي اأمثلة ُيقتدى بها. ففي 
يف  املحلية  ال�شلطات  اأن  وجدنا   ،2005 عام 
اليوني�شف  »ختم  على  ح�شلت  التي  الربازيل 
يف  انخفا�شا  حققت  قد  البلدية«  للموافقة 
)مقابل   %16،4 بن�شبة  الر�شع  وفيات  معدل 
معدل  ويف  الأخ�����رى(،  الأم��اك��ن  يف   %12،1
)مقابل   %8،5 بن�شبة  ال��ولدة  حديثي  وفيات 
1،6%(، ويف الوقت نف�شه ارتفع م�شتوى اإتاحة 
اإلى   56 من  املبكرة  للطفولة  التعليم  فر�س 

63،5 لكل 100 طفل.

والربجمة  للطفل  ال�شديق  التخطيط  يرتكز 
على  احل�شرية  املناطق  يف  للطفل  ال�شديقة 
من���وذج ح��وك��م��ة ح��ق��وق��ي ق��ائ��م ع��ل��ى حقوق 
الإن�شان، ُيج�ّشد مبادئ عدم التمييز والبقاء 
والنماء وامل�شاركة املن�شو�س عليها يف اتفاقية 
حقوق الطفل. ويتم الإعراف بالأطفال على 
يف  ي�شاركوا  اأن  ينبغي  حقوق  اأ�شحاب  اأنهم 
فيهم.  توؤثر  التي  التدابري  وتطبيق  التخطيط 
يف  للطفل  ال�شديقة  امل��دن  مبادرة  وُت�شاهم 
وعن  باإن�شاف  الإمن��ائ��ي��ة  الأه���داف  حتقيق 
طريق ت�شليط ال�شوء على اجلماعات التي يتّم 
لتاأمني  منربًا  الأطفال  ومنح جميع  جتاهلها، 
ال�شديقة  امل��دن  ف��اإن ّ وحقوقهم،  حاجاتهم 
الإمنائية  الأهداف  حتقيق  يف  ُت�شاهم  للطفل 

باإن�شاف.

مبادرة املدن ال�ضديقةللطفل 
خم�ضة ع�ضر عاما من العمل الريادي ضوء

ال�
رة 

دائ
حتت  
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اأحد معلمي الأقران يناق�س كيفية الوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�شري/ الإيدز وغريه من الأمرا�س املنقولة جن�شيًا يف بارانغاي دون كارلو�س، وهو حي فقري يف مدينة با�شاي، يف العا�شمة الكربى مانيال، 
الفلبني.

الدخل،  واإدرار  الغذائي  الأمن  لتعزيز  الأهمية  متزايدة  الو�شائل  من 
اأطرافها، كقطع  املناطق احل�شرية ويف  الزراعية داخل  الأن�شطة  دعم 
الأر�س املهجورة، اأو امل�شاحات العامة اأو على اأ�شطح املباين اأو يف اأكيا�س 
عام  يف  فيتنام،  هانوي،  يف  امل�شتهلك  الغذاء  ن�شف  حوايل  وحاويات. 
2001 كان ُيزرع داخل املدينة.6  ومن الفوائد الإ�شافية ملثل هذا النوع 
من الزراعة، اأن وجود الأ�شجار ونباتات املحا�شيل يح�ّشن نوعية الهواء 
يف املناطق احل�شرية وي�شاهم يف خلق بيئة اأكرث اخ�شرارًا و�شالمًة من 

اأجل الأطفال.7

ال�ضحة
ت�شعى  دول��ي��ة  م��ب��ادرة  ه��و  العاملي«  الإن�����ش��اف  موؤ�شر  قيا�س  »حت��ال��ُف 
�شبيل  فعلى  احل�شرية.  املناطق  يف  ال�شحي  الإن�شاف  لعدم  للت�شّدي 
املثال، �شاركت املجتمعات املحلية والعاملون يف جمال ال�شحة يف كيب 
توزيع  لإع��ادة  برنامج  مراحل  من  مرحلة  كل  اأفريقيا يف  بجنوب  تاون 
املدار�س  يف  ال�شحة  تعزيز  برامج  واإدارة  ال�شحة  جمال  يف  العاملني 

وجتريب اإدخال املراحي�س اجلافة اإلى امل�شتوطنات الع�شوائية.8

ويف حي �شان خوان دي لوريغانت�شو يف العا�شمة ليما ببريو، قام برنامج 
ال�شحة  خدمات  نوعية  بتح�شني  الإجنابية«  لل�شحة  اأق��وى  »اأ���ش��وات 
الإجنابية لليافعات وغريهن من اليافعني وال�شباب، ، اأغلبهم مهاجرون 
تلك  على  اإمكانية احل�شول  اإلى جانب حت�شني  الأ�شليني،  ال�شكان  من 
اخلدمات، وذلك من خالل الت�شاور معهم ب�شاأن اأف�شل الطرق لتقدمي 

هذه اخلدمات.9

فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية والإيدز
اإن اإ�شراُك ال�شباب يعترب عن�شرًاٌ اأ�شا�شيًاٌّ يف جناح اجلهود للوقاية من 
الذي مت  التلفزيوين »�شوغا«،  امل�شل�شل  الب�شري.  املناعة  فريو�س نق�س 
اإعداده واإنتاجه يف نريوبي، كينيا، مثال على ذلك. وتدور اأحداث امل�شل�شل 
حول عدد من اليافعني وال�شباب الكينيني يف املناطق احل�شرية، وتطرح 
باملخاطر  املحفوف  اجلن�شي  وال�شلوك  اخلمور  معاقرة  مثل  موا�شيعا 
وو�شمة العار وفريو�س نق�س املناعة الب�شري. واأظهر تقييم امل�شاهدين، 
اأن  ميكن  اجليدة  ال�شعبية  الإع��الم  و�شائل  اأن  وال�شباب،  اليافعني  من 

تكون قناة ناجحة لن�شر الوعي وت�شجيع املمار�شات الأكرث اأمانًا.10
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يعي�شون  الذين  الأطفال  حماية  اإلى  الن�شط«  »الربازيل  برنامج  يهدف 
الإ�شابة  خلطر  عر�شة  اأكرث  يكونون  وبالتايل  ال�شوارع،  يف  يعملون  اأو 
املنقولة جن�شيًا.  الأمرا�س  من  وغريه  الب�شرية  املناعة  نق�س  بفريو�س 
يتعر�س هوؤلء الأطفال ب�شفة خا�شة اإلى خطر الغت�شاب وال�شتغالل 

اجلن�شي وتعاطي املخدرات.

يعمل الربنامج مع منظمات غري حكومية حملية لإن�شاء ف�شاءات اآمنة 
وفر�س ترفيهية وتدابري للوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�شرية ومن 
الأمرا�س املنقولة جن�شيًا لو�شع حّد ل�شوء املعاملة التي عادة ما يتعر�س 
جانريو  دي  وري��و  ري�شيف  م��دن  يف  املهم�شون  واليافعون  الأط��ف��ال  لها 

و�شلفادور.

كما اأن املنظمات غري احلكومية تتبادل اخلربات فيما بينها وتدعو اإلى 
يعي�شون  الذين  الأطفال  حلماية  العامة  ال�شيا�شات  يف  تغيريات  اإجراء 

ويعملون يف ال�شوارع من فريو�س نق�س املناعة الب�شرية.

املياه وال�ضرف ال�ضحي والنظافة
حت�شني  على  ُينفق  واحد  دولر  كل  ف��اإّن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  وفقًا 
اإمدادات املياه وال�شرف ال�شحي، يعود مبكا�شب اقت�شادية تقدر بنحو 
5 دولرات على الأقل، وقد ت�شل اإلى ما قيمته 28 دولرًا، تبعًا للظروف 
وال�شرف  النظافة  تعزيز  يف  وال�شتثمار  فيها.  ُينفق  التي  املحلية 
ال�شحي وخدمات املياه هو اأي�شًا من بني اأكرث الطرق فعالية يف خف�س 

وفيات الأطفال.11

املياه  يف  ال�شتثمارات  حت�شني  اإل��ى  ُملّحة  حاجة  هناك  اأن  الأكيد  من 
حد  على  واحل�شرية  الريفية  املناطق  يف  والنظافة  ال�شحي  وال�شرف 

�شواء. ورغم اأن اأو�شاع املياه وال�شرف ال�شحي يف املناطق احل�شرية 
النمو  مواكبة  يف  الف�شل  ب�شبب  ���ش��وءًا  ت��زداد  اأنها  اإل  ن�شبيًا،  اأف�شل 

ال�شكاين.

الفقرية  الأحياء  اإل��ى  اخلدمات  بتقدمي  خا�س  اهتمام  اإي��الء  وينبغي 
على  املفرو�شة  الر�شوم  تكون  اأن  ويجب  الع�شوائية.  وامل�شتوطنات 
املُ�شتخِدمني، حيثما ُوجدت، منخف�شًة مبا يكفي لتجّنب اإق�شاء النا�س 
الأ�شّد فقرًا. ويجب اأي�شًا تنفيذ ا�شراتيجيات التكيف مع تغري املناخ، 
مبا يف ذلك خطط احلد من خماطر الكوارث وتدابري زيادة قدرة البنية 

التحتية على املجابهة هذه الكوارث.

التعليم
توفري  ذل��ك  يف  مبا  واملهم�شني،  الفقراء  لالأطفال  التعليم  اإت��اح��َة  اإّن 
الأهمية.  بالغ  اأمٌر  الع�شوائية،  ال�شكانية  التجمعات  يف  الّنوعي  التعليم 
مفيدة  تكون  املهنية،  الدورات  مثل  للتدريب،  الأخرى  الأ�شكال  اأن  كما 
العي�س  �شبل  ت��اأم��ني  اإل���ى  ال�����ّش��اع��ني  لليافعني  اخل�شو�س  وج��ه  على 
امل�شتقبلية يف ال�شياق احل�شري. و�شواء كانت يف املدر�شة اأو من خالل 
اأو احلا�شوب،  اأو دورات تكوينية يف اللغات  التكوين امل�شتمر، ترب�شات 
فاإّن املبادرات املهنية ينبغي اأن تهدف اإلى زيادة فر�س توظيف ال�شباب.

ومتثل برامُج التعلم ال�شريع احللَّ العملي بالن�شبة اإلى الأطفال الذين قد 
تتعطل درا�شتهم، �شواء يف حالت الطوارئ اأو يف اأي ظرف اآخر.

املعتمدة  التعليم  دورات  ملتابعة  الفر�شة  للطالب  تقدم  الربامج  فهذه   
الدرا�شي  ال�شف  اأو  العمر  اأ�شا�س  على  ولي�س  الكفاءة،  اأ�شا�س  على 

ال�شابق.

احل�شريني  لالأطفال  الأ�شا�شي  »التعليم  برنامج  اأقيم  بنغالدي�س،  يف 
العاملني الذين ي�شعب الو�شول اإليهم« من اأجل توفري التدريب الّنوعي 
غري النظامي يف جمال حمو الأمية ومبادئ احل�شاب واملهارات احلياتية.

و2011،   2004 عامي  بني  الفرة  يف  الربنامج،  هذا  من  ا�شتفاد  وقد   
اأن  التقييمات  واأظهرت  م��دن.  �شت  يف  طفل   200،000 من  يقرب  ما 
امل�شروع كان فّعال يف تطوير املناهج واملواد املنا�شبة التي كانت م�شممة 
القيود  على  التغلب  من  ومّكنتهم  الأطفال،  حاجات  لتلبية  خ�شي�شًا 
النوعية. ويقدم  تعليم جيد  بيئتهم ومن احل�شول على  املفرو�شة على 

الربنامج درو�شًا مفيدة جلهود مماثلة يف اأماكن اأخرى.

»نادي برياتناغار لالأطفال العاملني« يف نيبال، هو مثاٌل ل�شبكات الدعم 
التعليمية  اخلربات  ذوي  وال�شباب  الأطفال  يوؤ�ش�شها  التي  الجتماعي 
املحلي،  التكميلي  التعليمي  الربنامج  خريجو  اأ�ش�س  فقد  امل�شركة. 
من  �شبكًة  العاملني،  بالأطفال  واخلا�س  عامني  تنفيذه  ي�شتغرق  الذي 
اأجل ال�شتمرار يف عقد لقاءات دورية منتظمة مع زمالئهم بعد انتهاء 

الدورة. ومنذ تاأ�شي�س النادي الأول يف عام 2001، منت ال�شبكة لت�شمل
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�شوليا،  بولية  ماراكايبو  مدينة  يف  الولدة  حديثة  ابنتها  حتمل  »وايو«  الأ�شليني  ال�شكان  من  امراأة 
 Trio جمهورية فنزويال البوليفارية. ت�شارك الأ�شرة يف برنامج وزارة ال�شحة »ثالثة من اأجل احلياة

por la Vida«، الذي ي�شجع على ت�شجيل املواليد والر�شاعة الطبيعية والتح�شني من الأمرا�س.
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فتيات يح�شرن برنامج »ح�شريون خارج مقاعد الدرا�شة« يف برياتناغار، نيبال. ويقدم هذا الربنامج لالأطفال العاملني واملحرومني فر�شة اللتحاق بالتعليم.

جميع  يف  الفتيات،  من  ن�شفهم  من  اأكرث  ع�شو،   2،000 على  يزيد  ما 
وتنظيم  الطفل،  الوعي عن حقوق  بن�شر  الأندية  وتقوم  املدينة.  اأنحاء 
حمالت ملعاجلة ق�شايا مثل العمل ال�شتغاليل وزواج الأطفال والجتار 
بهم، وت�شجيع م�شاركة الأطفال يف املدار�س ويف املجتمع ويف احلوكمة 
البلدية جلعل برياتناغا  ال�شلطات  العمل مع  - مبا يف ذلك من خالل 
مدينة �شديقة للطفل.  ويعود العديد من هوؤلء الذين انتقلوا اإلى التعليم 
الأ�شغر  تعليم زمالئهم  بهدف  النادي  اإلى  املهنية  اأو احلياة  اجلامعي 

�شنًا.

تعترب امَلكتباُت املُتنقلُة و�شيلة فّعالة ل�شمان ح�شول جميع الأطفال على 
الكتب. يف مانيال، الفلبني، مثال، تقوم عربات املكتبات بنقل الكتب اإلى 

الأطفال العاملني.12

خارج  كبري  ع�شوائي  ح��يٌّ  وه��و  »امل���رج«،  يف  امل�شتقر  »فر�شة«  برنامُج 
مدينة القاهرة مب�شر، يوّفر تدريبا مدته ثالثة اأ�شهر لليافعني وال�شباب 
عن  املتدربني  انتداب  ويتم  لهم.  عمل  فر�س  تاأمني  على  وي�شاعدهم 
طريق املُل�شقات والعرو�س املتنقلة وو�شائل الإعالم الجتماعية. وهذا 
موؤ�ش�شة  طورته  اإنرنا�شونال«،  »بالن  منظمة  تديره  الذي  الربنامج، 

اإلى  تهدف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  �شراكة  وهي   ،»  CAP »كاب 
العاملون  الأط��ف��ال  يحتاجه  م��ا  رب��ط  خ��الل  م��ن  الفقر  ح��دة  تخفيف 
وال�شباب املحرومون من فر�س للتعلم وك�شب الرزق. وقد مّت جتريب هذا 

الربنامج بنجاح يف الهند.13 

بلغ عددهم  والذين  اإلى �شوريا،  العراقيني  اأعقاب تدفق الالجئني  ويف 
لبيانات  وفقًا  دم�شق  يف  اأغلبهم  ا�شتقر  �شخ�س   200،000 من  اأك��رث 
2009، فتحت احلكومة ال�شورية اأبواب مدار�شها العامة لأطفال العراق. 
العقبات  بني  ومن  احل��دود.  عرب  والمتحان  املتاأخر  بالت�شجيل  و�ُشمح 
وحاجة  مدر�شية،  �شجالت  وج��ود  عدم  اآن��ذاك،  لها  التعر�س  مّت  التي 
الأطفال اإلى العمل من اأجل الإ�شهام يف دخول اأ�شرهم، والختالف بني 
اعتماد عدد من احللول  مّت  لذا  وال�شورية.  العراقية  الدرا�شية  املناهج 
املبتكرة، منها »متطوعو التعليم« - وهم جمموعة من املهنيني املختارين 
من بني الالجئني العراقيني يتمثل دورهم يف التعرف على الأطفال غري 
يف  تدارك  درو�س  تقدمي  ميكنهم  الذين  واملعلمني  باملدار�س  امللتحقني 
كما  والريا�شيات.  العربية  واللغة  الإجنليزية  اللغة  مثل  درا�شية  مواد 
عمل املتطوعون اأي�شا كقناة للتوا�شل بني مفو�س الأمم املتحدة ال�شامي 

ل�شوؤون الالجئني وبني الالجئني.14
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حماية الطفل
املتحدة  الأم���م  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��اب��ع  اأم��ن��ًا«  اأك���رث  »م���دن  ب��رن��ام��ج  ي�شعى 
للم�شتوطنات الب�شرية )املوئل( اإلى الت�شدي للعنف داخل مدن العامل، 
ا�شراتيجيات وقائية على  اأفريقيا، وذلك من خالل و�شع  ول�شيما يف 

م�شتوى البلديات.

اإقليمية للحّد من  اإ�شراك اأع�شاء املجتمع املحلي يف و�شع خطط  ويتّم 
الربنامج  ويعقد  احل�شرية.  املناطق  يف  للعنف  الإجمالية  امل�شتويات 
مع  التحدث  فر�شة  وال�شباب  لليافعني  فيها  يتاح  اإقليمية  م��وؤمت��رات 
لتحديد  والق�شاة  وال�شرطة  املدين  املجتمع  ومنظمات  وكالت حكومية 

الأ�شباب والطرق املمكنة ملكافحة العنف بني جمموعات اأقرانهم.15

وقائية  بيئة  خلق  اإل��ى  غواتيمال  يف   »CEIBA« �شيبا  برنامج  يهدف 
للت�شدي للتاأثريات غري ال�شحية للمخدرات والع�شابات على اليافعني 
وال�شباب يف ال�شرائح الفقرية من مدينة غواتيمال وت�شع بلديات اأخرى. 

ويرّكز الربنامج على التعليم جيد النوعية لالأطفال الأ�شغر �شنًا، وُيوّفر 
امل�شورة  ويقدم  املحلية،  العمل  ل�شوق  املنا�شبة  املهارات  على  التدريب 
املجتمعية مل�شاعدة الآباء والأمهات على اإيجاد بدائل لثقافة العنف يف 

ال�شوارع.

تعاطي املخدرات هو اإحدى امل�شاكل املتنامية بني اليافعني وال�شباب يف 
املنظمة  وت�شعى  نيبال.  يف  التح�شر  �شريعة  مقاطعة  وهي  �شون�شاري، 
املجتمعية املحلية »كريات ياكثونغ ت�شوملونغ« اإلى الو�شول اإلى متعاطي 
املخدرات عن طريق قادة اأقران منحدرين من بيئات مماثلة، كما تعمل 

التاأهيل،  اإعادة  لتوفري خدمات حيوية مثل  اأخرى  عن كثب مع وكالت 
والفحو�شات  ج��دي��دة،  ب��اأخ��رى  امل�شتعملة  واملحاقن  الإب���ر  وتعوي�س 

وامل�شورة اخلا�شة بفريو�س نق�س املناعة الب�شرية.

وا�شعة  جمموعة  بباك�شتان،  بنجاب  اإقليم  يف  »ب�شمة«  برنامج  يقدم 
والذين  ال�شوارع،  يعملون يف  اأو  يعي�شون  الذين  من اخلدمات لالأطفال 
ال�شلوكيات  من  وغريها  املخدرات  من  خوفه  ب�شبب  املجتمع  ينبذهم 
اخلطرة. وقام فريق مدّرب من العاملني يف املجال ال�شحي والجتماعي 
بتوفري فر�س للم�شاركني للح�شول على اخلدمات، مبا يف ذلك الرعاية 
الطبية والغذاء واملالب�س النظيفة وتقدمي امل�شورة والإحالة للعالج من 
املعلومات  لتقدمي  مركزًا  اأي�شا  الربنامج  وُيدير  والتدريب.  الإدم��ان 

واخلدمات من دون مواعيد م�شبقة، وبرناجمًا لتعليم الأقران.

واملواقف  العادات  تغيري  ت�شاعد يف  اأن  اأي�شًا  املحلية  للمجتمعات  مُيكن 
واملمار�شات الجتماعية. وقد �شاعدت حمالت ب�شيطة على تغيري واقع 
مدن تّت�شف بالعنف مثل بوغوتا بكولومبيا، حيث جنحت ثالثة حمالت، 
»النافذة املك�شورة«، »ل َت�شاُمح«، و»�شاعة اجلزرة«،  يف خف�س معدلت 
اجلرمية من خالل حت�شني البنية التحتية وتخفي�س ال�شاعات امل�شموح 

فيها با�شتهالك اخلمور.

الإ�ضكان والبنية التحتية
يف  تعي�س  كانت  اإذا  لأطفالها  الكايف  الدعم  ُتقدم  اأن  لالأ�شر  ميكن  ل 

ظروف غري م�شتقرة اأو مهددة بالطرد.

اأن يحمي الأطفال والأ�شر التي  اأّن ال�شكن املالئم ميكن  وُتبنّي الدلئل 
املعدية  الأم��را���س  من  ال�شكان  الكثيفة  احل�شرية  املناطق  يف  تعي�س 
واملزمنة، ف�شال عن حمايتهم من الإ�شابات واحلوادث. وُت�شجع البيئات 
وتعّزز  النف�شية  ال�شغوط  من  وحتّد  الجتماعي  التفاعل  على  ال�شليمة 

ال�شحة.

ت�شري اأف�شُل ال�شيا�شات الوطنية والبلدية باأن فقراء املدن لي�شوا بحاجة 
اإلى ال�شكن فقط، ولكنهم بحاجة اأي�شا اإلى اخلدمات الأ�شا�شية.

 ففي الربازيل، على �شبيل املثال، من بني اجلهود املبذولة ملعاجلة الظلم 
والبنية  احل�شري  الإ�شكان  جمال  يف  ال�شتثمار  خالل  من  والإق�شاء 
التحتية، برنامُج احلكومة الحتادية »بيتي، حياتي«، وهو برنامج يهدف 
الجتماعية  الأولوية  وي�شع  �شنوات،  مليون منزل يف خم�س   3 بناء  اإلى 
على اإمداد الفقراء بخدمات التعليم والتحويالت النقدية وخلق فر�س 
تهدف  التي  املبادرات  العديد من  واحدة من  املبادرة هي  العمل. هذه 
عليهما يف  املن�شو�س  املدينة«  و«احلق يف  امل�شكن  اإلى حتويل احلق يف 

الد�شتور الربازيلي ويف نظام املدينة الأ�شا�شي، اإلى واقع حقيقي. 
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بع�س الطالب يح�شرون درو�شًا يف احلا�شوب كجزء من برنامج »�شيبا CEIBA« الذي يوفر التعليم 
التكميلي لليافعني وال�شباب يف املجتمعات املهم�شة يف غواتيمال.
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جل�شة عمل جماعية يف مركز لالأطفال واليافعني يف كالينينغراد يف الحتاد الرو�شي.  ويقدم هذا 
املركز امل�شورة ب�شاأن املخدرات واخلمور وفريو�س نق�س املناعة الب�شرية / الإيدز والإ�شاءة وغريها 

من الق�شايا.

التخطيط احل�ضري من
اأجل �ضالمة الأطفال

داخ��ل  الأط��ف��ال  �شالمة  ي�شمن  اأن  احل�شري  التخطيط  على  يجب 
املرور  اإ�شابات حوادث  فاإن  الثاين،  الف�شل  وكما لحظنا يف  بيئاتهم. 
اأعداد كبرية من اليافعني وال�شباب يف البلدان املنخف�شة  تودي بحياة 

واملتو�شطة الدخل.

ومن ال�شائع اأن تكون الطرق ال�شريعة قريبة من املدار�س اأو اأن متر عرب 
املناطق ال�شكنية. يجب اأن تكون املدن م�شممة بطريقة تقل�س اخلطر 
على الأطفال. وميكن اإنقاذ العديد من الأرواح من خالل ف�شل حركة 

مرور املركبات املختلفة واحلد من ال�شرعة.

والتي  �شفر«  ب�«الروؤية  املعروفة  ال�شويد  يف  املرورية  ال�شالمة  �شيا�شة 
ُطّبقت للمرة الأولى يف اأواخر الت�شعينات من القرن الع�شرين، ت�شتخدم 
م�شاحات لّلعب خالية من ال�شيارات وممرات للدراجات وامل�شاة واأنفاق 

حلماية م�شتخدمني الطرق.

مثل  تدابري  ُتتَّخذ  الطرق،  على  ال�شيارات  حركة  ف�شل  ميكن  ل  وحني 
احلدود الق�شوى لل�شرعة حلماية امل�شاة.16

ُتنّفُذ بوغوتا بكولومبيا ا�شراتيجيات لتلبية حاجات م�شتخدمي الطرق 
با�شتخدام و�شائل نقل غري اآلية وحت�شني و�شائل النقل العام وخف�س مدة 
التنقل ب�شفة ملحوظة. بني عامي 1995 و2002، اأن�شاأت املدينة طرقًا 
خم�ش�شة للم�شاة وراكبي الدراجات فقط، ومنعت دخول ال�شيارات اإلى 
و�شط املدينة، وطورت نظاما �شريعا للحافالت ي�شتطيع نقل 700،000 
�شخ�س يوميًا. نتيجة لذلك، انخف�شت الوفيات الناجتة عن احلوادث 

املرورية بنحو %50.17

مـدن اآمنة للفتيات
يومية  ب�شفة  والعنف  اجلن�شي  التحر�س  اإلى  والن�شاء  الفتيات  تتعر�س 
يتّم  ما  غالبا  حقيقة  وهي  احل�شرية،  املناطق  يف  العامة  الأماكن  يف 

جتاهلها.

يحّد العنف، �شواء كان تهديدا اأو حقيقة، من حرية املراأة يف ممار�شة 
حقوقها كمواطنة كاملة يف التعليم والعمل والرفيه والتعبري ال�شيا�شي. 
تكون املراأة التي تعي�س يف فقر اأكرث عر�شة للمخاطر اإذا كان الطريق 

الذي ت�شلكه للذهاب اإلى ال�شغل اأو املدر�شة ميّر من طريق غري اآمن. 

والفتيات  للن�شاء  اآمنة  تكون  التي  امل��دن  ب��اأن  متزايد  اع��راف  وهناك 
تكون اآمنة للجميع، اإل اأن التنمية البلدية وخطط ال�شالمة تغفل مرارًا 

وتكرارًا التهديدات اخلا�شة بالن�شاء والفتيات.

ي�شعى الربنامُج العاملي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة من اأجل مدن اآمنة 
يف  مدن  خم�س  مع  بالتعاون  والفتيات،  الن�شاء  �شد  العنف  من  خالية 

خمتلف اأنحاء العامل، لإيجاد اأف�شل املقاربات ال�شاملة ملنع العنف �شّد 
الن�شاء والفتيات يف الأماكن العامة.18 

ومن  الالتينية،  اأمريكا  يف  الناجحة  التجريبية  الربامج  اإلى  وا�شتنادا 
خالل التقييم الدقيق، فاإن املبادرة تعمل على تطوير منوذج ت�شتخدمه 
والتخطيط  الر�شيدة  احلوكمة  ي�شمل  القرار  و�شناع  املحلية  ال�شلطات 

احل�شري وامل�شاركة ال�شيا�شية.

جمع البيانات اأمٌر بالغ الأهمية لنجاح هذه املبادرة، وغياب املعلومات 
املوثوق بها واخلا�شة بكل و�شع على حدة قد يخفي وراءه م�شاكال ويعيق 

تطوير احللول.

من املبادرات اجلديرة بالذكر مبادرُة »الف�شاءات الآمنة« التي اأطلقتها 
بينينا نيثنيا مو�شييمي يف كينيا يف عام 2008. بينينا هي اأول فتاة من 
حي ماثار الفقري يف نريوبي تتخرج من اجلامعة وهي الآن من املدافعات 

عن حقوق املراأة.

الأحياء  ين�شاأن يف  الالتي  اليافعات  للفتيات  اآمنة  بيئات  املنظمة  توجد 
ر ف�شاءات للرفيه وفر�س للتوجيه ومنتدى للمناق�شة.19  الفقرية، وُتوفِّ
املُعّر�شات  للفتيات  برنامج حكومي  فهو  م�شرق«  »م�شتقبل  برنامج  اأما 
خلطر ال�شتغالل والإ�شاءة يف الأحياء الفقرية من اأدي�س اأبابا باإثيوبيا.

�شنة،   19-10 بني  اأعمارهن  تراوح  الالتي  بالفتيات  الربنامج  وُيعنى 
وغري  اأ�شرهن  ع��ن  بعيدًا  يع�شن  ال��الت��ي  امل��ه��اج��رات  م��ن  ومعظمهن 
ملتحقات باملدار�س. ويوفر لهن ف�شاءًاً لبناء �شبكات دعم ويقدم درو�شا 

ملحو الأمية ويف مهارات احلياة وال�شحة الإجنابية و�شبل العي�س.

ل ميكن اأن تكون املدن اأكرث اأمنًا و�شموًل وانفتاحًا دون م�شاركة الفتيات 
ي�شتطعن  الفتيات  فاإن  احل�شري  بواقعهّن  الأدرى  ولأنهن  بنائها.  يف 
م�شتوى  على  القرار  و�شنع  احل�شري  الت�شميم  يف  بفاعلية  امل�شاهمة 
البلديات، وهو م�شار مُيّكنهّن من اأْن ُي�شبحن قادة بلديات يف امل�شتقبل.
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ف�ضاءات اآمنة للعب
يعترب اللعب، �شواء كان عفويًا اأم منّظمًا، عن�شرًا هامًا للنماء ال�شليم. 
فالأطفال عندما يلعبون يجنون فوائد ممار�شة الريا�شة البدنية وتنمية 
اللعب  التوتر والقلق. ويعزز  املهارات احلركية املتقدمة والتخفيف من 

اأي�شًا قدرات الأطفال الإدراكية واإبداعهم وتفاعلهم الجتماعي.

يف  العامة  اللعب  ف�شاءات  ُت�شاعد  اأن  مُيكن  احل�شرية،  البيئات  ويف 
ومتكن  املنزل،  يف  اخل�شو�شية  وغياب  الكتظاظ  اآث��ار  من  التخفيف 
الأطفال من الختالط مع اأقران من خمتلف الأعمار والبيئات، وت�شع 

الأ�شا�س لإقامة جمتمع اأكرث اإن�شافا.

كما اأّن تي�شري الّلعب ميكن اأن يخدم اأي�شًا يف مواجهة املعدلت املتزايدة 
فقط  لي�س  ترتبط  والتي  الأطفال،  بني  الوزن  وزي��ادة  املفرطة  لل�شمنة 
الذي  اخلامل  احلياة  بنمط  اأي�شًا  ولكن  الغذائي،  النظام  بتغريات 

يفر�شه الفتقار اإلى فر�س الرفيه، اإ�شافة اإلى اأ�شباب اأخرى.20

والأطفاُل ذوي الإعاقات اأكرُث تعر�شًا للبدانة، لأنهم قد يواجهون �شعوبة 
اأكرب يف احل�شول على ما يكفي من التمرينات البدنية.21

تو�شي منظمة ال�شحة العاملية مبا ل يقل عن �شاعة من الن�شاط البدين 
يقوم خمّططو  اأن  املمكن  ومن  عامًا.   17-5 �شن  لالأطفال من  اليومي 
لالأطفال  اأف�شل  فر�س  بخلق  الأخ��رى  وال�شلطات  احل�شرية  املناطق 
وُمتاحة  اآمنة  اأماكن  توفري  خالل  من  البدنية  الأن�شطة  يف  للم�شاركة 
التنقل  ت�شجع  خارجية  وف�شاءات  و�شوارع  اأحياء  وت�شميم  للرفيه، 
الن�شط، مبا يف ذلك امل�شي وركوب الدراجات. ويف هذا ال�شياق، اأطلقت 
بع�س املدن يف اأوروبا وجنوب اأفريقيا والوليات املتحدة مبادرات لإغالق 
ال�شوارع، اإما ب�شكل دائم اأو يف اأوقات معينة، بحيث يكون لالأطفال مكان 

اآمن للعب خارج املنازل.22

ال�شوارع  اأحد  اإغالق نهاية  اأّن  الأمثلة »وون��ورف« يف هولندا حيث  ومن 
اأمام حركة املرور جتعله على ذمة الأطفال مما ُيعزز ال�شعور بالنتماء 

والأمان.23

من  متوا�شعة  مادية  الأحياء مب�شاهمة  اللعب يف  �شاحات  اإن�شاء  ميكن 
على  املحلية،  للمجتمعات  ميكن  الدعم،  وبهذا  املحلية.  باحلكومات 
�شبيل املثال، اختيار املكان املنا�شب لتوفري ف�شاءات للعب داخل املناطق 

ال�شكنية.24
 

يحتاج الأطفال اأي�شًا اإلى الحتكاك بالطبيعة. و هناك اأدلة كثرية ت�شري 
اإلى اأن العنا�شر الطبيعية كاملياه والأ�شجار وغريها لها اآثار اإيجابية على 
ال�شحة البدنية والنف�شية والجتماعية والروحية لالأطفال.25 وقد اأُثبت 

اأن التوا�شل مع الطبيعة يزيد من قدرة الأطفال على الركيز وبالتايل 
ي�شاعد يف حت�شني الإدراك والرفاه النف�شي.26

الأحياء  يف  الأ�شجار  زراعة  برامج  جناحها  اأثبتت  التي  الو�شائل  ومن 
وا�شتعمال  البلدية،  امل�شاكن  احل�شرية، وزرع م�شاحات خ�شراء �شمن 

النباتات والرمال واملياه يف مالعب الأطفال.

راأ�س املـال الجتماعي
لراأ�س املال الجتماعي دوٌر حموري يف تنمية الأطفال وال�شباب. فالثقة 
واملدر�شة وجمموعات  الأ�شرة  داخل  بالنتماء  وال�شعور  باملثل  واملعاملة 
الأط��ف��ال  فر�س  على  امل��دى  بعيدة  اآث���ار  لها  ككل،  واملجتمع  الأق���ران 

وخياراتهم ونتائجهم يف احلياة.

د ال�شموم املادية بقاء الإن�شان ورفاهه، فاإّن البيئة الجتماعية  وكما ُتهدِّ
واحلرمان  العنف  فيها  ي�شيع  التي  البيئة  املثال،  �شبيل  على  ال�شامة، 
اأقل  عامة  الأطفال  واليافعني.  الأطفال  منو  تعوق  اأن  ميكن  والإ�شاءة، 
ظروفهم  من  حم��دود  َق��ْدر  يف  اإل  يتحكمون  ول  البالغني،  من  حركًة 
اخلارجية. وعندما ين�شاأون يف  فو�شى اجتماعية، فمن املرجح اأن يتبعوا 

�شلوكات �شارة مبا يف ذلك العدوانية وتعاطي املخدرات.27 

الدعم  البيئة  هذه  مثل  تاأثري  من  تخفف  اأن  ميكن  التي  العوامل  ومن 
مع  امل�شتقرة  العاطفية  والعالقات  للمجموعات  والنتماء  الجتماعي 
الدعم  على  واحل�شول  الذاتية  بالفاعلية  والإح�شا�س  والأق��ارب  الأهل 
العامة  ال�شاحات  فتح  فاّن  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  والأكادميي.  التعليمي 
التما�شك  يقوي  الكبار، مما  بني  التفاعل  تعزيز  الأطفال ميكنها  اأمام 

الجتماعي.

الإدماج الثقايف

التبادل  امل���دن  حتفز  ال�����ش��ك��ان،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ات  ت���اأوي  لأن��ه��ا 
لتجربة  للتعر�س  لالأطفال  الفر�س  يخلق  مما  والثقايف،  الجتماعي 
التنّوع. وي�شكل املهاجرون ن�شبة كبرية من �شكان بع�س مدن العامل. فقد 
ولد اأكرث من ن�شف �شكان ميامي خارج الوليات املتحدة، �شاأنهم يف ذلك

�شاأن حوايل ن�شف �شكان تورونتو بكندا، وثلث �شكان �شيدين باأ�شراليا، 
املتحدة،  اململكة  يف  ول��ن��دن  و�شنغافورة،  دي��ف��وار،  بكوت  واأب��ي��دج��ان 
ونيويورك يف الوليات املتحدة.28 ولالأ�شف قد تت�شبب التجربة احل�شرية 
جماعات  اأو  اجلدد  القادمون  كان  اإذا  ل�شيما  بالغراب،  ال�شعور  يف 
امل�شاحات  بتف�شيل  لهم  ي�شمح  و�شع  يف  لي�شوا  الأ�شليني  ال�شكان 
التخطيط  ق���رارات  تراعي  اأن  يجب  لحتياجاتهم.  وفقا  احل�شرية 
الإ�شكان  ت�شتجيب خليارات كل جمموعة يف جمال  واأن  الثقايف  التنوع 

وا�شتخدام الأرا�شي واخلدمات واملرافق والنقل.29
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يافع ويافعة يلتقطان �شورة بالهاتف املحمول يف مقهى يف تون�س العا�شمة، تون�س.

الثقافة والفنون
تن�س املادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل يف »امل�شاركة 
اأماكن  احل�شرية  املناطَق  ولأّن  والفنية.«  الثقافية  احلياة  يف  الكاملة 
ت�شودها التناق�شات والتعددية والتفاعل، فاإّنها ُتوّفر ب�شكل عام فر�شًا 
للتبادل الثقايف والرفيه لالأطفال والكبار على حد �شواء. ويف حني اأّن 
املدار�س غالبًا ما تكون مبثابة بوابة للفنون، اإل اأن املجتمع املحلي يوفر 

اأي�شًا منربًا للحياة الثقافية.

وحيثما يعي�س اأطفال من بيئات خمتلفة جنبا اإلى جنب، فاإّن للحكومات 
عن  عليه  والت�شجيع  التنوع  لحت�شان  فر�شة  امل��دين  واملجتمع  املحلية 
طريق اإن�شاء اأق�شام تتعلق بكل جمموعة ثقافية يف املكتبات املحلية، اأو 
واملهرجانات  لالحتفالت  العامة  الأماكن  ا�شتخدام  �شمان  طريق  عن 

والرفيه.

واحد«  »�شعب  مبادرة  ت�شاعد  �شنغافورة،  يف  الإدم��اج  تعزيز  اأجل  من 
الدخل  ذات  الأ���ش��ر  من  الأك��ادمي��ي  التح�شيل  يف  املتعرثين  الطالب 
املنخف�س، وتقوي الروابط بني الأطفال من بيئات خمتلفة، عن طريق 
ت�شجيع الأطفال على اإبداء اآرائهم حول جتربة العي�س يف مدينة متعددة 

الأعراق والثقافات مثاًل.30

التكنولوجيا
مع اأّن فر�س الو�شول اإلى تكنولوجيا املعلومات والت�شال ل تت�شاوى لدى 
اجلميع، اإل اأّن لها اأهمية خا�شة يف حياة اأولئك الذين ولدوا بعد عام 
»املواطنني  ب�  يلقبون  ما  غالبًا  الذين  ال�شباب،  هوؤلء  ي�شتخدم   .1980
ْقميني«،31 التكنولوجيا يف معظم نواحي حياتهم، يف قاعات الدرا�شة  الرَّ

وال�شارع واملنزل.32

تكنولوجيا  ق��وة  ت�شخري  على  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شباب  يعمل 
املثال،  �شبيل  على  املدينة.  يف  احلياة  لتح�شني  والت�شالت  املعلومات 
املجتمعية  املواقع  اأو  الجتماعية  ال�شبكات  مواقع  البع�س  ي�شتخدم 
من  احلد  وبالتايل  م�شركة  �شيارات  يف  تنقالتهم  لتنظيم  الإلكرونية 

حركة املرور. 

العنف.  ملنع  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  ميكن  كما 
فعلى �شبيل املثال، ر�شم اخلرائط البيئة احل�شرية مب�شاعدة احلا�شوب 
ي�شاعد على حماية ومتكني اليافعني وال�شباب، وي�شمن لهم الأمان من 
»الفجوة  ت�شييق  اأّن  ومع  الجتماعية.  ال�شبكات  على  توا�شلهم  خالل 
ْقمية« التي تف�شل بني من ميلك التكنولوجيا ومن ل ميلكها هو اأحد  الرَّ
التحديات القائمة، اإل اأن ثّمة حتدٍّ اآخر مماثل يتمّثل يف �شمان ال�شالمة 
اجل�شدية والنف�شية لالأطفال وال�شباب الذين يواجهون ال�شتغالل عرب 
الإنرنت، و»التنمر« الإلكروين، واقتحامات اخل�شو�شية والإدمان على 

ا�شتخدام الإنرنت.33

اإلى   « ”Take Back the Tech تهدف حمالت ا�شرجعوا التكنولوجيا
مدى  وعلى  امل��راأة.  �شد  بالعنف  الوعي  لن�شر  التكنولوجيا  ا�شتخدام 
الجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  ملناه�شة  الن�شاط  من  يومًا   16
)من 25 نوفمرب/ت�شرين الثاين اإلى 10 دي�شمرب/كانون الأول( ُي�شّجُع 
النا�س، خا�شة الفتيات والن�شاء منهم، على ا�شتخدام الهواتف املحمولة 
العنف  ملعار�شة  الإلكرونية  واملدونات  واملواقع  ْقمية  الرَّ والكامريات 
القائم على اجلن�س. ويف عام 2009، كانت احلملة نا�شطة يف 24 بلدًا 
املك�شيك  يف  والتوير  ماليزيا  يف  ال�شوتي  البث  م�شتخدمة  لغة،  وب�12 

والدرد�شة الإلكرونية يف الربازيل لن�شر ر�شالتها.34

جمعيُة �شباب اأماغيزي غيمانيي يف اأوغندا منظمٌة غري حكومية �شعبية 
الفقرية  الأحياء  يف  وال�شباب  الأطفال  لتمكني  التكنولوجيا  ت�شتخدم 
املركز  يقوم  والت�شويق،  املحا�شبة  اإلىالتدريب يف  بالإ�شافة  يف كمبال. 
ت��راوح  ال��ذي��ن  وال�شباب  اليافعني  بتدريب  ن��اب��ولغ��ال  يف  املجتمعي 
وبرجميات  ال�شوتية  املعدات  ت�شغيل  على  �شنة   25-12 بني  اأعمارهم 
الت�شجيل يف ا�شتوديوهات تعمل بالطاقة ال�شم�شية. ويقوم برنامج لفرة 
ا�شتخدام  كيفية  الأطفال  بتعليم  املركز  لهذا  التابع  املدر�شة  بعد  ما 

الأفالم والت�شوير لعر�س ق�ش�شهم ون�شر الوعي عن اأو�شاعهم.
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معقدا:  �شوؤال  الع�شوائية  امل�شتوطنات  تطرح 
ر�شمي  طابع  لإ�شفاء  طريقة  اأف�شل  هي  ما 
على وجودها غري الر�شمي، واإ�شفاء ال�شرعية 
على املنازل املوؤقتة وتزويدها بالبنية التحتية 
هذه  نقل  يتّم  ما  غالبا  واخلدمات؟  املنا�شبة 
الأمم  منظمة  لكن  اأماكنها.  من  امل�شتوطنات 
)امل��وئ��ل(،  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة 
الجتماعية  ال�شبكات  ب���اأّن  منها  اع��راف��ا 
املناطق،  تلك  يف  تاأ�شلت  قد  والقت�شادية 
بطريقة  الفقرية  بالأحياء  النهو�س  تقرح 
ت�����ش��رك ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع الأط�������راف امل��ع��ن��ي��ة 
الأح��ي��اء  م��ن  خالية  امل��دن  جلعل  بديل  كحّل 
مهمٌة  احل��ل  ه��ذا  تنفيذ  ول��ك��ن  الع�شوائية. 
معقدٌة للغاية، ولن يكون ت�شاركيًا وفعاًل حقًا 
اإل اإذا اأخذ احتياجات الأطفال بعني العتبار، 
اأ�شغر  اأج��ل  م��ن  تعمل  التي  املجتمعات  لأّن 
اأبنائها، متيل اإلى العمل من اأجل اجلميع. وقد 
 Space املحدودة  �ِشنتاك�س  »�شبي�س  ط��ّورت 
ا�شت�شارية  Syntax Limited، وهي جمموعة 

للتخطيط والت�شميم احل�شري تابعة جلامعة 
كوليدج يف لندن، مقاربًة ت�شاركيًة قائمًة على 
يف  الع�شوائية  امل�شتوطنات  لتطوير  ال��دلئ��ل 

جدة باململكة العربية ال�شعودية.

يوجد يف جدة اأكرث من 50 م�شتوطنًة ع�شوائيًة 
16% م���ن م�����ش��اح��ة امل��دي��ن��ة  ت�����ش��غ��ل ح����وايل 
ي�شّكلون  �شخ�س  مليون  م��ن  اأك��رث  ويقطنها 
�شكان  يفتقر  ما  وغالبًا  املدينة.  �شكان  ثلث 
ال�شحي  ال�����ش��رف  اإل���ى  امل�شتوطنات  ت��ل��ك 
ويواجهون  احليازة،  و�شمان  املنا�شب  واملاأوى 
واملرافق  اخل��دم��ات  توزيع  يف  امل�شاواة  ع��دم 
الّتحّديات،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الجتماعية. 
لالزدهار.  الفر�س  لديها  الأحياء  هذه  ف��اإن 
ان�شموا  مهاجرون  هم  ال�شكان  من  فالعديد 
اإن�شاء  طريق  ع��ن  القائمة  املجتمعات  اإل��ى 
�شركات �شغرية اأو العمل يف جمال اخلدمات 

التي تدعم القت�شادات املحلية والإقليمية.

من  هي  لالأرا�شي  ر�شمية  ملكية  وج��ود  عدم 
البنية  تطوير  دون  حتول  التي  العقبات  اأكرب 
التحتية لالأحياء الفقرية.  وتت�شدى ال�شلطات 
يف جدة لهذا التحدي من خالل برنامج »جدة 
 ،2007 ع��ام  ومنذ  ف��ق��رية«.  اأح��ي��اء  دون  م��ن 
ي�شرف على هذه اجلهود �شركة جدة للتنمية 
والتجديد احل�شري، وهي �شراكة بني القطاع 
ي�شًا لت�شهيل امل�شادقة  واخلا�س تكونت خ�شِّ
على قانونية ملكية الأرا�شي وحت�شني البيئات 
املحلية وتوفري املزيد من اخلدمات للمقيمني.

ومن خالل العمل امل�شرك، �شعت بلدية جدة 
احل�شري  والتجديد  للتنمية  ج��دة  و�شركة 
وجمموعة �شبي�س �ِشنتاك�س ملعاجلة جملة من 
الأو�شاع من خالل اجلمع بني القيا�س العلمي 
اإ�شراك  الفعلي مع  والتحليل املكاين والتدخل 
املجتمع املحلي ومراعاة العتبارات الثقافية. 
با�شتخدام  ح��دة  على  م�شتوطنة  كل  ُت��در���س 
الن�شق  لتحليل  احل�شري  التخطيط  اأ�شلوب 
املكاين، بهدف فهم عالقة م�شاكل امل�شتوطنة 
التي  الأخ��رى  والطرق  وامل�شارات  بال�شوارع 
على  باملدينة  وتربطها  بينها،  فيما  ترتبط 
امل�شتوطنات  م��ن  ف��ال��ع��دي��ُد  اأو����ش���ع.  ن��ط��اق 
الآخر  بالبع�س  بع�شها  يرتبط  ل  الع�شوائية 
حم��اولت  ُيعّقد  وه��ذا  �شعيفًا.  ارت��ب��اط��ًا  اإل 
يف  املتاحة  الفر�س  من  لال�شتفادة  ال�شكان 
اأجزاء اأخرى من املدينة، وميكن اأن يوؤدي اإلى 
الإق�شاء القت�شادي اأو تعزيز وجوده والعزل 
ه��ذه  ع��ل��ى  وللتغلب  وال��و���ش��م.  الج��ت��م��اع��ي 
التحديات ل بّد من خلق روابط مادية جديدة 

واإعادة ت�شميم الروابط القائمة.

من  حي  بكل  للنهو�س  خطط  تطوير  وج��رى 
الأح���ي���اء ع��ل��ى ح���دة ع��ل��ى اأ���ش��ا���س اأو���ش��اع��ه 
ه��ذه  تت�شمن  وق���د  اخل��ا���ش��ة.  واح��ت��ي��اج��ات��ه 
الحتياجات التغيريات املادية للمباين والواقع 
والراحة،  الهيكلية  ال�شالمة  لتح�شني  العام 

)مثل  الجتماعية  التحتية  البنية  توفري  اأو 
)املاء  العامة  واملرافق  والعيادات(،  املدار�س 
ال�شحي(. ويف كل حالة،  وال�شرف  والطاقة 
التعطيل  تقلي�س  ب�شاأن  احل��ذر  ي  توخِّ ج��رى 

الناجم عن عمليات البناء اإلى احلد الأدنى.

تت�شّمن كل خطة خيارات تبادلية تنطوي على 
درجات من التغيري اأكرب اأو اأ�شغر يف الن�شيج 
اأن  النهو�س  خلطة  يتيح  وه���ذا  ال��ع��م��راين. 
من  خمتلفة  وجمموعات  مل�شتويات  ت�شتجيب 
ال�شيا�شية،  والراأ�شمالية  املالية  اللتزامات 
من  وامل��ت��اأت��ي��ة  واملجتمعية  منها  الر�شمية 
التمويالت  ازدادت  وكلما  اخلا�س.  القطاع 
واملرافق  املباين  حت�شني  عملية  اكتملت  كلما 
الجتماعية.  واملرافق  التحتية  والبنية  العامة 
ف�شوف  التمويل  املنخف�شة من  امل�شتويات  اأما 
على  اأق��ل  مب�شتوًى  �شيكون  الركيز  اأن  تعني 
املباين الفردية، ومب�شتوى اأكرث على اخلدمات 
العامة امل�شركة )انظر ال�شكل 4.3(. وُتعَقُد 
التطوير،  م��راح��ل  جميع  خ��الل  امل�����ش��اورات، 
واملمثلني  وال��ب��ل��دي��ات  املحليني  ال�شكان  م��ع 
للتنمية  ج��دة  و�شركة  واملطورين  التقليديني 
والتجديد احل�شري، ل�شمان م�شاركة املعنيني 

واإ�شراكهم يف عملية الرتقاء والتطوير.

يف  دائمًا  لي�شت  الطفل  حقوق  فاإّن  ولالأ�شف، 
ورغم  احل�شري،  التخطيط  اأول��وي��ات  طليعة 
�شاملة  تكون  اأن  اإل��ى  امل�����ش��اورات  ه��ذه  �شعي 
ُب��ّد من عمل املزيد  اأن��ه ل  اإل  ق��در الإم��ك��ان، 
اأن  يبدو  الأط��ف��ال.  اأ���ش��وات  اإل��ى  لال�شتماع 
املالئمة  ال��ظ��روف  اأن  ه��و  ال�شائد  امل��ف��ه��وم 
املهم  من  اأنه  اإل  للجميع.  كافيًة  تكون  للكبار 
عدم التعامل مع الأطفال على اأنهم جمموعة 
اأع��م��ار  م��ن  والفتيان  فالفتيات  متجان�شة. 
احل�شرية  الف�شاءات  ي�شتخدمون  خمتلفة 
ب�شكل  ل��ه��ا  وي�����ش��ت��ج��ي��ب��ون  م��ت��ن��وع��ة،  ب��ط��رق 
خمتلف، وقد يكون لهم اأف�شليات واهتمامات 
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الأدنى  اإلى احلد  للتمويل(،  )اأعلى م�شتوى  للتدخل  الأق�شى  التغيري من احلد  مل�شتوطنة ع�شوائية، تبني حجم  �شيناريوهات  4.3: ت�شميم  ال�شكل 
للتدخل )اأقل م�شتوى للتمويل(

م�شتوى متويلي 
عايل

م�شتوى متويلي 
متو�شط

م�شتوى متويلي 
منخف�س

امل�شتوطنات 
الع�شوائية يف جدة

وامل�شاركة  بال�شالمة  يتعلق  فيما  متفاوتة 
على  ال��ع��وام��ل.  م��ن  وغ��ريه��ا  واخل�شو�شية 
اأكرث  ال�شغار  الأطفال  يكون  قد  املثال،  �شبيل 
�شعادة عندما يتمكنون من اللعب يف م�شاحات 
رعايتهم،  على  القائمني  من  بالقرب  �شغرية 
م�شاحات  اإلى  يحتاجون  قد  �شنًا  الأكرب  ولكن 
اإعادة  ومُتّثل  الكرة.  األعاب  لأن�شطة مثل  اأكرب 
للتحكم  فر�شة  واأ�شرهم  لالأطفال  الإع��م��ار 
التي  بالطريقة  بيئتهم  وب��ن��اء  تخطيط  يف 
مكانية  ت�شميم  عنا�شر  وهناك  تنا�شبهم. 
خا�شة حتتاج اإلى درا�شة متاأنية من املخططني 
هذه  وت�شمل  واأ���ش��ره��م،  الأط��ف��ال  اآراء  واإل��ى 
العنا�شر ال�شحة وال�شالمة و�شهولة الو�شول.

كجهة  الأط��ف��ال  م�شاركة  ت�شهيل  ط��رق  م��ن 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  منهم  ال��ط��ل��ب  معنية، 
حميطهم. هنا اأي�شا يجب مراعاة الأف�شليات 
اأو  يرغنب  ل  ق��د  الفتيات  فبع�س  املختلفة. 
�شبيل  على  اآرائ��ه��ن،  عن  التعبري  ي�شتطعن  ل 
يح�شرها  ق��د  التي  الجتماعات  يف  امل��ث��ال، 
الفتيان اأو الرجال اأو حتى الن�شاء الأكرب �شنًا. 
كما ميكن اأي�شًا اإ�شراك الأطفال واأ�شرهم يف 
جمموعات التخطيط الأ�شا�شية، حيثما ميكن 
اأن  منطقتهم  بتطوير  اهتماما  الأك��رث  لهوؤلء 
ميثلوا جمتمعاتهم واأن ي�شاركوا يف عملية �شنع 

القرار.

عملية  �شميم  يف  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  و���ش��ع  اإن 
امل��وازن��ات  ويف  احل�شرية  ال�شيا�شات  ر�شم 
الأحكام  ت�شدَر  اأن  ي�شمن  �شوف  والتخطيط 
املنجزة  وامل�شاريع  اجلديدة  املقرحات  على 

ح�شب اأثرها على حياة الأطفال.

بقلم تمِ �ضتونر
مدير جمموعة �شبي�س �شينتاك�س

امل�شدر:  تن�شر باإذن من �شبي�س �شينتاك�س املحدودة.

تــــــطـــويــــــر الم�ضـــوطــــنـــات 
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معا من اأجل اأطفال
العامل احل�ضري 

ت�شليط  اإلى  العامل«  يف  الأطفال  »و�شع  تقرير  من  االن�شخة  هذه  �شعت 
ول  احل�شرية،  املناطق  يف  وال�شباب  الأط��ف��ال  جت��ارب  على  ال�شوء 
من  متنوعة،  ق�شايا  التقرير  غطى  منهم.  وتهمي�شا  فقرا  الأكرث  �شيما 
عامة  نظرة  ت�شمن  كما  واحلوكمة،  الع�شابات  اإلى  ال�شحي  ال�شرف 
علي الجتاهات العاملية، وركز على اأمثلة فردية ملمو�شة من املمار�شات 
ف�شوله  التقرير يف خمتلف  وعرّب  معينة.  اأحياء ح�شرية  الإيجابية يف 
الأ�شرة  اأع�شاء  لأ�شغر  �شرر  من  التفاوتات  ت�شببه  اأن  ميكن  عما  

الب�شرية �شّنا.

تعي�س  التي  املدن  نف�س  وال�شباب يف  الأطفال  من  املاليني  مئات  يعي�س 
فيها النُّخب ال�شيا�شية والثقافية والتجارية - اإل اأنهم يكافحون من اأجل 
البقاء. اأعداد بالغة منهم مي�شون اأيامهم يبحثون يف القمامة عن �شيء 
لياليهم يف م�شاكن  لبيوت الآخرين، يق�شون  اأو ي�شنعون الطوب  للبيع 

موؤقتة حتت تهديد الإخالء، اأو يف �شوارع يتعر�شون فيها خلطر العنف 
وال�شتغالل. هم حمرومون من حقهم يف امل�شاركة يف اتخاذ القرارات 
التي مت�ّشهم،  مبعدون عن عملية اإيجاد احللول التي ميكن اأن حت�شن 

حياتهم وحياة اأعداد اأُخرى ل حت�شى.

جميع  اإلى  الأحيان،  اأغلب  يف  للتنمية،  ال�شائدة  العامة  املناهج  تنظر 
وت�شتخدم  متجان�شة،  جمموعة  اأنهم  على  احل�شرية  املناطق  اأطفال 
اتباع  من  بد  ل  الربامج.  وحتديد  امل��وارد  لتوزيع  جممعة  اإح�شائيات 
احللول  وتوجيه  الفئات  جميع  بني  الإن�شاف  حتقيق  على  يرّكز  منهج 
الأوان  اآن  اإليهم.  الو�شول  الذين ي�شعب  الأطفال  اأولئك  املبا�شرة نحو 
جدول  يف  ال��واردة  اللتزامات  نحرم  اأن  يجب  العمل:  اأ�شاليب  لتغيري 
الأطفال  اإل��ى  وال�شتثمار  الهتمام  من  املزيد  باإيالء  الألفية  اأعمال 

املهّم�شني يف املراكز احل�شرية.
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اأكرث من ربع �شكان  �شبي يقف على ال�شكة احلديدية يف كيبريا، وهو حي فقري يف نريوبي، كينيا. 
املدينة يعي�شون يف كيبريا. القطار ل يتوقف هنا.

من  املزيد  ت�شتدعى  رئي�شية  جمالت  خم�شة  اإلى  الف�شل  هذا  يتطرق 
اجلهود لتلبية احتياجات وحقوق حوايل ن�شف اأطفال العامل - وحتديدا 
فهم  هي:  املجالت  هذه  احل�شرية.  املناطق  يف  يقيمون  الذين  اأولئك 
وحتديد  احل�شرية،  املناطق  يف  وطبيعتهما  والإق�����ش��اء  الفقر  حجم 
لالأطفال  الأولوية  واإعطاء  واإزالتها،  الإدماج  دون  التي حتول  احلواجز 
يف ال�شعي اإلى حتقيق الإن�شاف يف التخطيط احل�شري وتطوير البنية 
فقراء  بني  ال�شراكات  وتعزيز  اخلدمات،  وتقدمي  واحلوكمة  التحتية 
اأف�شل  نتائج  لتحقيق  يعمل اجلميع معا  اأن  املدن وحكوماتهم، و�شمان 

من اأجل الأطفال.

فهم الفقر والإق�ضاء يف املناطق احل�ضرية
الأوج��ه  على  ال�شوء  ت�شلط  بها  موثوق  بيانات  توفري  ال�شروري  من 
الأك��رث  الأط��ف��ال  اإل��ى  الو�شول  اأردن��ا  ما  اإذا  امل��دن  يف  للحياة  املختلفة 
حاجًة. فامل�شوح الوطنية والدولية ل ت�شمل دائما الأطفال والأ�شر الذين 
يعي�شون على اأطراف املناطق احل�شرية والذين ل تتمّتعون بو�شع ر�شمي 
اأو باخلدمات املتاحة. يجب اأن يكون جمُع املعلومات الدقيقة وامل�شّنفة 
على  مرّكزة  من�شفة  ح�شرية  �شيا�شات  و�شع  نحو  النطالق  نقطة 

الطفل.

اأول، ل بد من تعريف املنطقة احل�شرية لتحديد امل�شاكل اخلا�شة التي 
فالتعاريف  �شحيحة.  ب�شفة  احل�شرية  املناطق  يف  الأطفال  يواجهها 

احلالية تختلف اختالفا كبريا فيما بينها، مما ُيعّقد التحليل املُقاَرن.

كما يجب اإعداد اأدوات جمع البيانات لتعك�س ب�شورة دقيقة التفاوتات 
قائمة  تفاوتات  وهي  بحقوقهم،  متتعهم  ومدى  الأطفال  احتياجات  يف 
مكان  اأو  الإعاقة  اأو  الِعرق  اأو  الجتماعي  النوع  اأو  ال��رثوة  اأ�شا�س  على 
الإقامة.  معرفة من هم الأطفال اأو الأ�شر الأكرث عر�شة خلطر الإق�شاء 
التي  ال�شكانية  الفئات  ال�شوء على  لت�شليط  قد تتطلب مقايي�شا خا�شة 

غالبا ما يتم تنا�شيها خالل امل�شوح.

ومن التقنيات التي ُت�شتعمل لهذا الغر�س تقنية الإفراط يف اأخذ العينات 
اأو الإدراج املتعّمد لن�شبة اأعلى من الأفراد اأو الأ�شر التي من دون ذلك 
حُت�شب باأعداد تقل عن اأعدادها الفعلية، اأو ُيتغا�شى عنها يف العينات 

الع�شوائية القيا�شية لعامة ال�شكان. 

ويجب اأن تكون اأحجام العينات كبرية مبا يكفي لت�شمل فئات ح�شرية 
خمتلفة، فتكون مقارنتها بغريها ذات معنى، وقد يكون من ال�شروري 
هذه  مثل  جلعل  املثال  �شبيل  على  الفقرية،  املناطق  يف  العينات  تو�شيع 
املقارنات ممكنة. بالإ�شافة اإلى ذلك، مُيكن لر�شم اخلرائط والتحليل 
املكاين - على �شبيل املثال ربط مناطق ح�شرية حمددة مع نتائج �شحية 
معينة - اأن ي�شاعد يف ا�شتهداف املجموعات املعر�شة للخطر، وحتديد 

املجالت ذات الأولوية للخدمات وال�شتثمار.

يف  واملف�شلة  بها  امل��وث��وق  احل�شرية  البيانات  جمع  نطاق  تو�شيع  اإن 
يكون  �شوف  الوطنية،  الإح�شائية  والعمليات  الدولية  الأ�شرية  امل�شوح 
لواقع احلياة احل�شرية لالأطفال.  اأعمق  لتحقيق معرفة  اأمرا �شروريا 
بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب اأن جُترى الأبحاث على بع�س الأ�شر اأو الأحياء 
على نحو اأكرث تكررا، من اأجل التقاط الطبيعة املتغرية واملتنوعة للموائل 

احل�شرية.

ل تكون املعلومات مفيدًة اإل اإذا مّت تبادلها واإطالع الغري عليها، لذلك 
العالقة  تك�شف  بطرق  وحتليلها  وا�شع  نطاق  على  البيانات  ن�شر  يجب 

ال�شببية ومُتّكن من ال�شتجابة الفعالة لعدم امل�شاواة والإق�شاء.

نتائج  حتليل  اأبرزها  من  الآن،  اإجراوؤها  يتم  مماثلة  مبادرات  هناك   
»امل�شح الوطني ل�شحة الأ�شرة« يف املناطق احل�شرية يف الهند، وا�شتبيان 

البنك الدويل للم�شوح ال�شكانية وال�شحية ا�شتنادًا اإلى الرثوة.1

ومع ذلك، ل بّد من عمل املزيد ملعرفة كيفية تطور الفقر وتاأثريه على 
اإلى جيل.  ا�شتمراره من جيل  و�شبب  البيئات احل�شرية -  الأطفال يف 
وهذا ل يتطلب عمال اإح�شائيا �شليما فح�شب، بل اأي�شا اإجراء اأبحاث 

مت�شلة وتقييم التدخالت الرامية اإلى معاجلة هذه الق�شايا.
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ت�شاعد  اأن  بها  امل��وث��وق  لالإح�شاءات  ميكن 
الفقراء  الأطفال  ال�شوء على حمنة  اإلقاء  يف 
واملهم�شني يف املناطق احل�شرية لأن البيانات 
تبدو  التي  العملية  ه��ذه  اأّن  َغ��رْيَ  تخطئ.  ل 
بديهية يف ظاهرها يعوقها عدم توفر البيانات 
احل�شرية امل�شّنفة ت�شنيفًا ذا معنًى ودللة - 
الجتماعي  والنوع  الإقامة  للرثوة وحمل  تبعا 

والعرق وحجم املدينة وغريها من املعايري.

ُتبّوُب الأ�شر احل�شرية، الغنية منها والفقرية، 
واح���د  ت�شنيف  حت���ت  الأح���ي���ان  اأغ���ل���ب  يف 
احل�شري  للفقر  واح��د  معدل  على  للح�شول 
اأو ل�شوء التغذية على امل�شتوى الوطني. ويكون 
تت�شم  التي  البلدان  يف  ل�شيما  م�شلال  ذلك 
بارتفاع م�شتويات التفاوت الجتماعي والدخل 
اإذ حتجب هذه املعدلت الفروقات بني املدن 
وداخل املجتمعات احل�شرية التي تتباين فيها 

م�شتويات العي�س اإلى حد كبري.

قد ل ت�شلح البيانات ال�شكانية املوجودة ملزيد 
لأن  احل�شري،  امل�شتوى  على  الت�شنيف  من 
جدا.  �شغرية  تكون  ما  غالبا  العينة  اأحجام 
الفقرية  املناطق  اأن  ورغم  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 
التعداد  عينات  اأطر  يف  اإدراجها  يتم  عموما 
على  حتديدها  النادر  من  اأن��ه  اإل  ال�شكاين، 

اأنها اأحياء فقرية.

الو�شع.  ه��ذا  تف�شري  يف  ه��ام  دور  للتكلفة 
موثوق  تقديرات  على  احل�شول  اأج��ل  فمن 
اأحجام  زي��ادة  ينبغي  الفقرية،  للمناطق  بها 
العينة ب�شفة ملحوظة. واإدراج فئات اإ�شافية 
الفقرية مثال(  للعينات )كالأحياء احل�شرية 
وتكلفتها.  حجمها  م��ن  ي��زي��د  م��ا،  م�شح  يف 
هي  بال�شرورة  لي�شت  الكبرية  امل�شوح  ولكن 
العينات �شغرية ويف  اأحجام  فاإبقاء  الأف�شل. 
م�شتويات ميكن التحكم بها يّولد بيانات ذات 
امل�شح  عن  للم�شوؤولني  تتيح  لأنها  اأعلى  جودة 
امليدانيني  العاملني  وتدريب  التقدم،  متابعة 
والإ���ش��راف  البيانات  بجمع  يقومون  ال��ذي��ن 

امل�شممني  اأف�شل.وي�شتطيع  ب�شفة  عليهم 
مزيد  يف  الفقرية  احل�شرية  الأح��ي��اء  اإدراج 
ُت�شّكل  ذلك.  منهم  ُطلب  ما  اإذا  امل�شوح،  من 
�شعوبُة تعريف »املناطق احل�شرية« و«الأحياء 

الفقرية« حتّديًا اآخر. 

بال�شفافية  الوطنية  املعايري  تت�شف  ل  فقد 
ال���ّت���ام���ة، اأو ق���د ت��ت��غ��رّي م���ع م����رور ال��وق��ت. 
والّتعريفات تختلف. اإذ مُيكن تعريف املناطق 
احل�شرية ح�شب الولية الإدارية )كالبلديات 
وفقا  اأو  ال�شكان،  كثافة  اأو  حجم  اأو  مثال(، 
وتزداد  والقت�شادية.  الجتماعية  للظروف 
معقولة  ت��ق��دي��رات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  �شعوبة 
احلكومات  تعترب  عندما  الفقرية،  لالأحياء 

الوطنية هذه التجمعات غري قانونية.

الريفية  املناطق  بني  املقارنات  تكون  قد  كما 
واملناطق احل�شرية ُم�شلِّلة. فعند تقدير تلك 
الوطنية،  الرثوة  موؤ�شر  قيا�شًا على  املقارنات 
يندرجون  قد  الذين  املدن  �شكان  هم  قليلون 
مما  فقرا،  الأك��رث  ال�شكان  ُخم�س  فئة  �شمن 
يف  الدخل  اأن  مع  اأن��ه  مفادها  حقيقة  ُيخفي 
يف  منه  اأع��ل��ى  يكون  ق��د  احل�شرية  املناطق 
املناطق الريفية، فاإن كلفة املعي�شة هي اأي�شًا 
اأعلى يف املناطق احل�شرية )كالإيجار والغذاء 
والكثري  الأ���ش��ا���ش��ي��ة(.  واخل���دم���ات  وال��ن��ق��ل 
اأو  املتعرث  كالنمو  التقليدية،  املوؤ�شرات  من 
ال�شحي،  وال�����ش��رف  امل��ي��اه  على  احل�����ش��ول 
�شعبة املقارنة بني الأ�شر الريفية واحل�شرية. 
يكون  ق��د  امل��ث��ال،  �شبيل  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  ف��ف��ي 
يتطلب  اأو  اأغلى  املاأمونة  املياه  على  احل�شول 

النتظار لفرة اأطول. 

احل�شرية  املناطق  بيانات  ر�شد  اأهمية  ومع 
الأ�شر  اأن  التاأكيد على  اأنه يجب  اإل  الفقرية، 
الفقرية،  الأحياء  يف  كلها  تقطن  ل  الفقرية 
من  جميعًا  لي�شوا  الفقرية  الأح��ي��اء  و�شكان 
عام  اأُج��ري��ت  درا�شة  اأظهرت  فقد  الفقراء. 
ال�شكانية  امل�����ش��وح  م��ن  م�شحا  ل����85   2005

فقرية  اأ�شرة  اأي  ج��ريان  ُع�ُشر  اأن  وال�شحية 
هم اأغنياء ن�شبيا، ح�شب نوعية ال�شكن واملواد 
تركزت  اإذا  اأن���ه  يعني  ه��ذا  ال�شتهالكية. 
املناطق  الفقراء يف  بوؤر  اإلى  للو�شول  اجلهود 
من  العديد  ُت�شتبعد  ف�شوف  فقط  الفقرية 

الأ�شر الفقرية.

ا�شت�شعافًا  ال�����ش��ك��ان  اأك����رث  ف����اإن  واأخ�����ريا، 
يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأي  وتهمي�شا، 
يف  املنخرطني  اأو  املوؤ�ش�شات  يف  اأو  ال�شوارع 
عينات  اإدراج��ه��م يف  يتم ّ  ما  ن��ادرا  العمالة، 
امل�شح. وما يزال الو�شول اإلى هوؤلء والتعرف 
للم�شوح  كبريا  حتديا  ي�شكل  اأو�شاعهم  على 

الدولية لالأ�شر.

الكاملة  احلقيقة  ك�شف  اأّن  اخل��ربة  ح  وتو�شّ
للواقع احل�شري يتطلب، كحد اأدنى:

الأولوية لإعطاء  ال�شيا�شية  •  الإرادة 
     الالزمة لبيانات املناطق احل�شرية.

الوكالت جلمع وحتليل ون�شر •  التعاون بني 
      هذه البيانات.

»الأحياء لتعبري  وا�شحة  •  تعريفات 
     احل�شرية الفقرية« التي تقلل من اخللط

     ومتكن من القيام مبقارنة ذات معنى.
يف املناطق الفقرية العينات  حجم  •  زيادة 
     بحيث جُتمع بيانات كافية لتحليل طبقات 

     املجتمع.
•  التاأكد من عدم اإغفال اأي من الأحياء

      الفقرية، على �شبيل املثال با�شتخدام  اأدوات
      مثل نظم املعلومات اجلغرافية.

وراء املعدلت الوطنية فيما  •  التعمق 
     واملقارنات بني املناطق الريفية واملناطق   
     احل�شرية لتحليل وتوثيق التفاوتات داخل

     املناطق احل�شرية.
ت�شهل للرثوة  جديدة  موؤ�شرات  •  ت�شميم 

     التحليل واملقارنة بني التفاوتات داخل
     املناطق احل�شرية والريفية وفيما بينهما.

نــــدرة البـــيانــات يف
املــــنــــاطق احلــــ�ضــــــريــــــة ضوء

ال�
رة 

دائ
حتت  
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فتاة عمرها 14 عاما تقف على �شرفة بيت لل�شباب يف بنغازي، ليبيا. يف اأعقاب النزاع امل�شلح الذي اأدى اإلى نزوح اأُ�شرتها يف عام 2011، واإغالق مدار�س املدينة، مل يكن للفتيات اليافعات �شوى القليل من 
الفر�س الرفيهية.

اإزالة احلواجز التي حتول دون الإدماج
يجب اأن يوؤّدي الفهم املُح�ّشن لالإق�شاء اإلى ك�شف واإزالة احلواجز التي 
ومتتعهم  للخدمات  واأ�شرهم  الفقراء  الأطفال  ا�شتخدام  دون  حتول 
حيازة  و�شمان  القانونية  كاحلماية  للمواطنة،  الأ�شا�شية  باملكونات 
امل�شكن. و�شوف ُي�شّكل تقدمي اخلدمات جزءا �شروريا من ال�شتجابة، 
�شمان  على  القدرة  من  يحّد  الإق�شاء  اأن  هي  الأ�شا�شية  امل�شكلة  لكن 

حقوق الطفل.

ونقطة البداية هي حتديد العقبات واحلواجز يف كل منطقة ح�شرية، 
تلك  على  التغلب  اأثبتت  التي  ال�شراتيجيات  على  الدلئل  ومراجعة 

العقبات واحلواجز.

اخلدمات،  من  امل��دن  فقراء  اإق�شاء  يف  تت�شبب  كثرية  عوامل  وهناك 
املبا�شرة  وغ��ري  املبا�شرة  اخلدمات  وتكاليف  الأ���ش��رة  دخ��ل  قلة  منها 
التجربة  وُتبنّي  الر�شمية.  الهوية  وثائق  وانعدام  النقل  و�شائل  وغياب 
اأنه بالإمكان تعزيز اخلدمات للمجموعات الأ�شد فقرا من خالل اإلغاء 
الت�شال  و�شائل  وا�شتخدام  �شراكات حملية  واإقامة  ال�شتخدام  ر�شوم 

اجلماهريي وغريها من ال�شراتيجيات.

ومن الأ�شباب التي جتعل هذه املبادرات مب�شرة بالنجاح، قدرتها على 
زيادة اخلدمات ويف نف�س الوقت تعزيز الطلب والإقبال. فزيادة جانب 
العر�س )كالب�شائع واملرافق واملوارد الب�شرية(، رغم �شرورتها لتوفري 
اخلدمات ال�شحية والتغذوية، ل تكفي وحدها ل�شمان التغطية الفعالة 
ا�شتكمال  يجب  فقرا.  والأُ�شر  الأطفال  اأكرث  بني  اخلدمات  هذه  مبثل 
التدابري الفعالة للرفع من العر�س باأخرى حت�شن الطلب وتعزز املعرفة 

باخلدمات وا�شتخدامها وا�شتمرارية الإقبال عليها و�شمان جودتها.

كما اأن زيادة احلماية الجتماعية ميكن اأي�شا اأن يكون لها اأثر ملحوظ 
يف التغلب على العوائق املالية التي ُتق�شي فقراء املناطق احل�شرية. وقد 
اأثبتت التحويالت النقدية امل�شروطة لالأ�شر الفقرية، خا�شة يف املناطق 

احل�شرية، جناحها يف عدد من دول اأمريكا الالتينية واأفريقيا.2

اأثنتت  التي  املبتكرة  ال��ط��رق  اإح���دى  اأي�شا  ه��ي  املتنقلة  واخل��دم��ات 
املتنقلة  الطبية  العيادات  ت�شاعد  العا�شمة،  وا�شنطن  ففي  جناعتها؛ 
الأطفال واليافعني واليافعات الذين ل ي�شتطيعون احل�شول على الرعاية 

ال�شحية ال�شاملة لالأطفال يف املجتمعات املحرومة من املدينة.3
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من ال�شروري اأي�شا تعزيز معرفة ال�شكان امل�شتهدفني باخلدمات املتاحة 
وا�شتخدامهم لها. فعلى �شبيل املثال، يت�شدى »حتالف قيا�س الإن�شاف 
يف  احل�شرية  املناطق  يف  ال�شحية  للتفاوتات   2002 عام  منذ  العاملي« 
عدد من البلدان من خالل التوعية واإ�شراك املجتمعات. ففي كيب تاون، 
ال�شحة يف  واأعوان  ال�شكان  ي�شارك  املثال،  �شبيل  اأفريقيا على  بجنوب 
العاملني يف جمال  توزيع  اإع��ادة  الربنامج، من  كل مرحلة من مراحل 
ال�شحة، اإلى اإدارة برامج تعزيز ال�شحة يف املدار�س وتوفري املراحي�س 

اجلافة يف امل�شتوطنات الع�شوائية.4

يجب اأن ل يقت�شر جدول الأعمال على اخلدمات فح�شب، بل اأن ي�شمل 
احلماية اأي�شًا. فالعنف بجميع اأ�شكاله، هو اأحد القوا�شم امل�شركة يف 
متزايدة  ب�شفة  الدويل  املجتمع  ويعترب  وتهمي�شا.  فقرا  الأكرث  الأحياء 
العنف تهديدا رئي�شيا حلقوق ورفاه اجلميع، ول�شيما الأطفال والن�شاء. 

وهناك جهود للت�شدي للعنف باعتباره ق�شية دولية، كما يظهر ذلك من 
خالل مبادرة »مدن اآمنة و�شديقة للجميع«، وهي مبادرة م�شركة ملنظمة 
املتحدة  الأم��م  وهيئة  )املوئل(  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأم��م 
خا�شة  للوقاية  ا�شراتيجيات  تطوير  اإل��ى  تهدف  واليوني�شف  للمراأة 
بالبلديات، مع الركيز القوي على امل�شاركة. ومن خالل تنفيذ تدابري 
والن�شاط  الإعالمية  والتدريب واحلمالت  وال�شيا�شات  الت�شريعات  مثل 
ومراجعة امليزانيات، يتم اإ�شراك الن�شاء والأطفال وجمتمعاتهم املحلية 

القائم  العنف  مكافحة  يف  ال�شيا�شات  ووا�شعي  واملخططني  وال�شرطة 
على النوع الجتماعي.

وهناك مبادرات وطنية واعدة يجري تنفيذها اأي�شا، ل�شيما يف اأمريكا 
الالتينية. ففي غواتيمال، على �شبيل املثال، يهدف برنامج »�شيبا« اإلى 
تزويد اليافعني وال�شباب ببدائل للمخدرات وب�شبيل اإلى نبذ العنف عن 

طريق تدريبهم على مهارات عمل وظيفية مطلوبة حمليا.

املكونات  من  اأي�شا  هما  للمرور  اجليد  والتنظيم  الآم��ن  النقل  حركة 
�شبب  اأول  هي  الطرق  ف��ح��وادث  لالأطفال.  املالئمة  للمدن  الرئي�شة 
مبادرات  جمعت  وقد  العامل.  م�شتوى  على  وال�شباب  اليافعني  لوفيات 
ناجحة يف كولومبيا وال�شويد وهولندا بني املناطق اخلالية من ال�شيارات 
من  احلّد  بهدف  العام  والنقل  وامل�شاة  للدراجات  املخ�ش�شة  والطرق 

الإ�شابات والوفيات.

ق�شوى،  اأولوية  هويتهم  وتوثيق  الأطفال  جميع  ت�شجيل  يكون  اأن  يجب 
اإلى تعزيز الإن�شاف، من  فمهما كان م�شتوى حما�شة اجلهود الرامية 
املرجح اأن تغفل تلك اجلهود الأطفال الذين يفتقرون اإلى وثائق ر�شمية. 
ال��ولدة،  عند  ُي�شجلون  ل  احل�شرية  املناطق  يف  الأطفال  ثلث  فحوايل 
وجنوب  ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  يف   %50 من  تقرب  الن�شبة  وه��ذه 

اآ�شيا.5
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م��ن اأك���رث ال��ت��ط��ورات ال���واع���دة يف اجل��ه��ود 
املبذولة للحد من الفقر يف املناطق احل�شرية، 
التي  ال�شعبية  املنظمات  من  �شبكات  ظهور 
عامال  بو�شفها  ب��ارزا  دورا  فيها  امل��راأة  تلعب 
جمتمعاتها  يف  الإيجابي  التغيري  عوامل  من 

وحول العامل. 

كان لنا �شرف العمل مع اإحدى هذه ال�شبكات، 
الدولية«  الفقرية  الأحياء   / الأك��واخ  »�شكان 
�شبكات  وهناك   .1996 عام  يف  ن�شاأتها  منذ 
مماثلة للباعة املتجّولني والعاملني يف املنازل 

وجامعي القمامة.

ن�شتطيع  فلن  نّتحد  مل  اإذا  باأّننا  نوؤمن  نحن 
جمابهة حتديات الفقر احل�شري. من خالل 
ت�����ش��اف��ر ال��ق��وى وجت��م��ي��ع امل��ع��رف��ة واخل���ربة 
اإجنازات  نحقق  اأن  ميكن  املبتكرة،  واحللول 
الفقرية  الأح��ي��اء  �شكان  ف��اإن  لهذا  معتربة. 
باأوغندا  وكمبال  بكينيا  نريوبي  مثل  مدن  يف 
بالهند  مومباي  يف  نظرائهم  مع  يت�شاورون 
ال�شكك  و�شلطات  احلكومة  اأق��ن��ع��وا  ال��ذي��ن 
بنقل  املقر�شة  الدولية  واجلهات  احلديدية 
اجل��ه��ود  م��ن  ك��ج��زء  اأ����ش���رة   20،000 ن��ح��و 
احلديدية.  ال�شكك  نظام  لتحديث  املبذولة 
الفقرية  الأحياء  �شكان  ا�شتطاع  النهاية،  ويف 
توطينهم  اإع���ادة  �ُشبل  ت�شميم  مومباي  يف 
من  العديد  فيها  ُقتل  اأح��ي��اء  م��ن  والن��ت��ق��ال 
اأطفالهم ب�شبب قطارات كانت متر على بعد 

9 اأمتار فقط من بيوتهم.

الفقرية  الأك��واخ/الأح��ي��اء  �شكان  �شبكة  تعّد 
الأع�������ش���اء يف  م���ن  الآلف  م��ئ��ات  ال��دول��ي��ة 
من  يعملون  هم  بلدا.   34 يف  منت�شرة  م��دن 
متوا�شعة،  وم�شاكن  حتتية  بنًى  اإن�شاء  اأج��ل 
احلكومة  مع  التعاون  اإل��ى  ي�شعون  ما  وع��ادة 
التنظيم  من  �شنوات  ي�شتغرق  مما   املحلية، 
العمل  هذا  ويبداأ  العالقات.  وبناء  والتعبئة 

تعاونية جلمع  الن�شاء جماعات  ُت�شّكل  عندما 
البع�س  لبع�شهّن  امل���ال  واإع����ارة  امل��دخ��رات 
الأدوي���ة  و���ش��راء  الطعام  توفري  م��ن  ليتمكّن 
عمل   ع��ن  للبحث  النقل  م�شاريف  وتغطية 
الوقت،  وم��ع  الأط��ف��ال.  تعليم  تكاليف  ودف��ع 
امل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة بهّن  ي���ب���داأن يف درا����ش���ة 

وحتديد ما يحتجن اإليه.

ي��ح��ت��ل »����ش���م���ان احل�����ي�����ازة« ط��ل��ي��ع��ة ت��ل��ك 
مكان  اإلى  يحتاجون  فالأطفال  الحتياجات. 
ي�شعرون  واأح��ي��اء  لّلعب  واأم��اك��ن  للعي�س  لئ��ق 
النظيفة  املياه  اإل��ى  يحتاجون  ب��الأم��ان.  فيها 
ُيجرب  ل  بحيث  املراحي�س  مل�شكلة  واإلى حلول 
ال�شف  يف  ال��وق��وف  على  عامني  عمره  طفل 
انتظارا لدوره اأو تتعر�س اليافعات للتحر�س. 
�شمان احليازة ُي�شّهل تلبية هذه الحتياجات، 
وخطر  التوتر  الأط��ف��ال  ع��ن  ُي��زي��ح  اأن���ه  كما 
منازلهم.  هدم  اأو  بطردهم  الدائم  التهديد 
على  اأن  فيعني  احل��ي��ازة  �شمان  ان��ع��دام  اأم��ا 
من  مقربة  على  يعملوا  اأن  والأطفال  الن�شاء 
يف  منها  قريبني  يكونوا  لكي  �شكناهم،  مقر 
الرك�س  مبهمة  الأطفال  ُيكّلف  الطرد.  حالة 
عندما  وجريانهم  واأمهاتهم  اآبائهم  لتحذير 
وعندما  الأف���ق،  يف  امل��ن��ازل  ه��دم  فرقة  تلوح 
وحماية  للتقاط  يت�شابقون  منازلهم،  ُتدّمر 
عليه  حت�شل  اأن  قبل  اإنقاذه  ميكن  �شيء  اأي 
ال�شرطة. اإّن العي�س يف خوف دائم من الطرد 
يوؤدي اإلى تاآكل موارد الأ�شرة كلها. ولكن عند 
يف  الأط��ف��ال  ي��ب��داأ  احل��ي��ازة،  ب�شمان  التمتع 
الذهاب اإلى املدر�شة، وي�شعر الوالدان مبزيد 

من الثقة ب�شاأن ال�شتثمار يف ماأوى منا�شب.

اأي�شا  هنا  ال�شعبية  ال�شبكات  جتربة  تكون 
م�شدر اإلهام. فمن العنا�شر الأ�شا�شية لعمل 
�شبكة �شكان الأكواخ/الأحياء الفقرية الدولية 
ي�شعب  اأم��رًا  للعيان  ب��ارز  ك��ان غري  ما  جعل 
جتاهله. فاملدن يف اأحيان كثرية ل متلك بيانات 

يعي�شون  الذين  الأ�شخا�س  وجود  م�شجلة عن 
وحتت  الأر�شفة  على  قانونية«  »غ��ري  ب�شفة 
ال�شكان  ه��وؤلء  البور.  الأرا�شي  ويف  اجل�شور 
وُيق�شون  ال�شكاين  التعداد  يف  ُيح�شبون  ل 
من  املواليد  ُي�شّجل  ول  الناخبني  قوائم  عن 
يف  وج��وده��م  ي��وّث��ق  عندما  ولكن  اأطفالهم. 
الهوية  اإث��ب��ات  واأوراق  امل�شتوطنات  ملفات 
يعملون  اأنهم  الوا�شح  من  ي�شبح  الأ�شرية، 
املدينة  اقت�شاد  يف  وي�شاهمون  اأج��ر  مقابل 
وي�شتحقون املواَطنة. ولأن هذه الوثائق حتدد 
من  اأ�شبح  فقد  اأ�شرة،  كل  يف  الأطفال  اأي�شا 
املمكن معرفة عدد الذين يحتاجون للتح�شني 
والتعليم، وكم منهم يعملون، ونوع العمل الذي 
يقومون به. وبالإ�شافة اإلى اأّن عملية التعداد 
هذه هي اأداة التنظيم الأ�شا�شية لدينا، فاإنها 
مُتّكننا من التفاو�س من اأجل توفري احليازة 
اأخ��رى  منفعٌة  العملية  ول��ه��ذه  واخل���دم���ات. 
وخا�شة  والديهم،  م�شاهدة  اأّن  اإذ  لالأطفال، 
لتح�شني  جماعي  ب�شكل  يتفاو�شن  اأمهاتهم، 
حياتهم واملناطق املحيطة بهم، جزء هام من 

التن�شئة الجتماعية لالأطفال.

ت�شتطيع  ل  ال�شبكات  ه��ذه  اأّن  الوا�شح  م��ن 
ت�شكل  ولكنها  الأط��ف��ال،  جميع  م�شاكل  ح��ل 
حقوق  حماية  اإل��ى  ال�شعي  يف  مهّمني  حلفاء 
الطفل، وتقوم باأعمال تاأ�شي�شية هامة، جلعل 
وماأمونة.  اآمنة  واأح��ي��اءه��م  الأط��ف��ال  منازل 
عامل  ب��ني  ال��ف��ج��وة  ت�شّد  اأن  ميكنها  ك��ذل��ك 
املجتمعات  وبني  الر�شمية  احل�شرية  التنمية 
التي  احللول  تعزز  واأن  الفقرية،  احل�شرية 
نعلم من  نحن  اأع�شائها.  على  بالفائدة  تعود 
خالل عملنا اأن املجتمعات الفقرية �شئمت من 
روؤية اأطراف اآخرين يحددون اأولويات التنمية 
فالتحالفات  ا�شت�شارتهم.  اإليهم دون  الأن�شب 
واتخاذ  الختيار  تعني  احلقيقية  وال�شراكات 

القرارات معًا.

تراأ�س �شيال باتل جمل�س اإدارة �شبكة �شكان الأكواخ/الأحياء الفقرية الدولية وتعمل مع املنظمات غري احلكومية الهندية ماهيال ميالن، والحتاد الوطني ل�شكان الأحياء الفقرية، وجمعية النهو�س مبراكز 
املوارد املحلية التي تاأ�ش�شت يف عام 1984 ملعاجلة الق�شايا التي يواجهها �شكان الأر�شفة يف مومباي. اأما �شيلني دي كروز فتعمل من�شقة يف �شبكة �شكان الأكواخ/ الأحياء الفقرية الدولية، وب�شفتها اأحدى 
موؤ�ّش�شي جمعية النهو�س مبراكز املوارد املحلية، فقد بداأت العمل من اأجل حقوق �شكان الأر�شفة والأحياء الفقرية يف الهند يف اأوائل الثمانينات من القرن الع�شرين، وم�شاعدة الن�شاء الفقريات يف مومباي على 

امل�شاومة ب�شكل جماعي للح�شول على ال�شكن والتعليم واخلدمات ال�شحية لأ�شرهّن.

احللول املُعّدة حمليا
بقلم �ضيلني دي كروز  و�ضيال باتل، �ضبكة �ضكان الأكواخ/ 

الأحياء الفقرية الدولية ظر
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فتيات يف مدر�شة تقع يف حي كوكوكباكالكوي يف اإ�شطنبول، تركيا. تقدم هذه املدر�شة درو�س تدارك 
لأطفال الروما الذين فاتتهم فر�شة التعليم النظامي.

الأطفال اأوًل 
ُيحّدد رفاه الأطفال، اإلى حد كبري، من خالل بيئتهم. لذا يجب اإدراج 
حت�شني  اإل��ى  الرامية  اجل��ه��ود  يف  اخلا�شة  واأول��وي��ات��ه��م  احتياجاتهم 
َذ  ُتنفَّ اأن  هذا  ويعني  واحلوكمة.  وال�شالمة  التحتية  والبنية  الإ�شكان 
ال�شريح  العراف  مع  احل�شري  والتخطيط  املحلية  احلكومة  اأعمال 

بحقوق الأطفال وال�شباب، واهتمام اأكرب بالعمر والنوع الجتماعي. 

وهذا ي�شتلزم اأي�شًا اإيحاد اإطار مرجعي اأو�شع للتنمية احل�شرية ُيقّل�س 
كانت  ومهما  اأعمارهم  جميع  يف   الأطفال  لها  يتعّر�س  التي  املخاطر 
متطلباتهم، ابتداًء من الر�شع و�شغار الأطفال حتى اليافعني والأطفال 

ذوي الإعاقات والأطفال غري املنتظمني يف املدار�س.

اأن يكون �شمان ال�شكن املالئم واحليازة لفقراء املدن يف طليعة  يجب 
لل�شكن الالئق، قدرته  الأولويات. ومن بني املنافع الجتماعية الأخرى 
كثيفة  احل�شرية  املناطق  يف  تعي�س  التي  والأ�شر  الأطفال  حماية  على 

ال�شكان من عديد الإ�شابات واحلوادث والأمرا�س.

اإلى حت�شني م�شاكن فقراء املدن  َمُع ال�شيا�شاُت ال�شليمة بني ال�شعي  جَتْ
ومتديد اخلدمات اإلى تلك امل�شاكن. وعلى �شبيل املثال، يهدف الربنامج 
خم�س  غ�شون  يف  منزل  ماليني   3 بناء  اإلى  حياتي«  »بيتي،  الربازيلي 
من  للفقراء  الجتماعية  اخلدمات  لتوفري  الأولوية  و�شع  مع  �شنوات، 

خالل التعليم والتحويالت النقدية امل�شروطة وخلق فر�س العمل.

اأكرث  لُت�شبح  التعزيز  اإلى  حتتاج  احل�شرية  احلوكمة  اأّن  الوا�شح  من 
قدرة على تنفيذ ال�شيا�شات وتوفري اخلدمات التي ت�شمن حقوق الطفل 
وحتميها. فالعديد من حكومات املدن تر�شخ للم�شالح القائمة اأو تقبل 
الو�شع الراهن الذي ينطوي يف كثري من الأحيان على وجود م�شتوطنات 
لذلك  ال�شكان.  احتياجات  تلبية  يف  تف�شل  النت�شار  وا�شعة  ع�شوائية 

هناك حاجة وا�شحة اإلى تعزيز امل�شاءلة.

احل�شري  التخطيط  تر�ّشخ  اأن  املدن  حكومات  على  ذلك،  على  عالوة 
والربجمة يف اأ�ش�س التزامها بالإن�شاف وحقوق الإن�شان. ومن ال�شمات 
املميزة لهذا اللتزام اإ�شراُك املنظمات ال�شعبية يف ت�شميم ال�شيا�شات 
ت�شرك  التي  للمناهج  وميكن  تنفيذها.  ومتابعة  احل�شرية  والربامج 
فيها الأطراف املعنية اإيجاد حلول م�شتدامة؛ فوجهات نظر املجتمعات 
بثمن يف  تقدر  والت�شميم ل  التخطيط احل�شري  والأطفال يف حت�شني 

كثري من الأحيان.

ومن الأمثلة على ذلك مبادرة »دلهي نظيفة« التي جتمع منظمات غري 
عام  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بالهند.اأُطلقت  نيودلهي  من  وتالميذ  حكومية 
وُيعزى  والتلوث،  امل��رور  وحركة  والنفايات  الف�شالت  تزايد  مع   1996
الت�شميد  وح��دات  يف  بال�شتثمار  القرار  �شناع  اإقناع  يف  الف�شل  اإليها 
تنقية  واأنظمة  والهواء  املياه  لر�شد  الدائمة  والأنظمة  الر�شكلة  واإعادة 
املياه يف املدار�س ويف حمطات معاجلة مياه البلدية. وبعد النجاح الأويل 

للمبادرة، جرى تو�شيع الربنامج اإلى عدد من مدن الهند الأخرى.

وعلى غرار ذلك، يتطلب التعايف من الكوارث الطبيعية تخطيطًا ياأخذ 
وك�شفت  احل�شرية.  امل�شتوطنات  يف  الأطفال  احتياحات  العتبار  بعني 
2010 يف هاييتي عن احلاجة  درا�شتان لتقييم ال�شتجابة لزلزال عام 
الحتياجات  مع  الإن�شانية  التدخالت  تتما�شى  كي  املزيد  عمل  اإل��ى 

اخلا�شة لالأطفال يف امل�شتوطنات احل�شرية.

وقد وجدت اإحدى الدرا�شات اأّن املنظمات الإن�شانية مل تكن م�شتعدة مبا 
يكفي للتعامل مع اخل�شائ�س احل�شرية للكوارث، ونتيجة لذلك ف�شلت 
يف تكييف ا�شتجابتها لتتالءم مع البيئة احل�شرية.6 وا�شتنتجت درا�شة 
اأخرى اأّن كلفة التدخالت يف جمال املياه وال�شرف ال�شحي والنظافة 
كان ميكن اأن تكون اأكرث فاعلية لو اأنها ُبنيت على فهم اأف�شل لت�شاري�س 
و�شلوكهم،  �شكانها  واحتياجات  ال�شكنية  واأمناطها  احل�شرية  املناطق 

مبن فيهم الأطفال.7
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تعزيز ال�ضراكات مع
 فقراء املدن

للت�شّدي للفقر وعدم الإن�شاف داخل معظم املناطق احل�شرية ل بّد من 
اإيجاد �شراكة فّعالة بني فقراء املدن واحلكومة. فال�شلطات واملجتمعات 
املحدودة  امل���وارد  ُت�شتخَدم  لكي  جهودها  تن�شيق  اإل��ى  حتتاج  املحلية 
بطريقة فعالة وعادلة، ولكي يتّم تعزيز جهود الفقراء ومكا�شبهم بدل 
من تقوي�شها، ولكي ت�شمل التنميُة احل�شرية واحلوكمة الفقراء الذين 

ي�شكلون عادة اأغلبية ال�شكان. 

هذه  ج��وان��ب  م��ن  مهما  جانبا  يكونوا  اأن  واليافعني  لالأطفال  مُيكن 
وهناك  �شكلّيًة.  تكون   الأحيان  اأغلب  يف  م�شاركتهم  ولكن  ال�شراكة، 
التي قد يجنيها  العديدة  املنافع  العامل تظهر  اأنحاء  اأمثلة من خمتلف 
كل من الأطفال ورا�شمي ال�شيا�شات جّراء ت�شجيع امل�شاركة على م�شتوى 

البلديات.

وقد اأدت عملية ت�شاورية متعددة املراحل وطويلة الأمد، اأُجريت يف اأربع 
مدن باأمريكا اجلنوبية مب�شاركة احلكومات املحلية، اإلى مدن اأكرث اأمنا 
واأكرث اإن�شافًا.ومن بني النتائج الإيجابية حدوث حت�شينات على البنية 
باولو يف الربازيل؛ وانخفا�س  العامة يف ريو دي جانريو و�شاو  التحتية 
ن�شب الأّمّية  يف كوتاكات�شي بالإكوادور، وارتفاع ن�شب ت�شجيل املواليد يف 

�شيوداد غيانا بجمهورية فنزويال البوليفارية. 

وقد جنحت مبادرة »مدن �شديقة للطفل« الدولية يف و�شع حقوق الطفل 
على  مدينة  اأية  حت�شل  ولكي  احل�شرية.   املناطق  اأعمال  جدول  على 
م�شاركة  ُتعّزز  باأنها  ُتظهر  اأن  يجب  للطفل«،  �شديقة  »مدينة  ت�شنيف 
الأطفال وت�شعى لإعمال حقوقهم من خالل ا�شراتيجياتها وت�شريعاتها 
وميزانياتها، وكذلك من خالل تقييم الربامج والتوعية العامة. وتنطوي 
البلدان  يف  خ�شو�شا  النت�شار،  كبرية  اإمكانات  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

متو�شطة الدخل �شريعة النمو والتح�شر.

حت�شني  م�شاريع  يف  امل�شاركة  على  واليافعني  الأط��ف��ال  ت�شجيع  يجب 
نظرهم  وجهات  عن  للتعبري  الفر�شة  تعطيهم  فم�شاركتهم  ُمدنهم. 
اأثبتت  وق��د  بيئتهم.  واح���رام  احل�شرية  التنمية  بفهم  لهم  وت�شمح 
الربامج الناجحة، مثل خريطة كيبريا يف نريوبي بكينيا، كيف ي�شتطيع 
لربامج  فعالة  معرفية  قاعدة  اإن�شاء  يف  امل�شاعدة  واليافعات  اليافعون 
 10 �شّن  الأطفال يف  اأفريقيا، جنح  بجنوب  التنمية. ويف جوهان�شبورغ 
اإلى 14 عاما يف الأحياء منخف�شة الدخل يف حتديد املناطق اخلطرة يف 

مدينتهم واقراح �شبل حت�شينها.8

لتوفري  �شبل  اإيجاد  على  املحلية  املجتمعات  ت�شاعد  املبادرات  مثل هذه 
على  لنمائه.  واأ�شا�شية  الطفل  وهي من حقوق  والرفيه،  الّلعب  اأماكن 
املحلية  احلكومة  من  املتوا�شع  امل��ادي  الدعم  ي�شتطيع  املثال،  �شبيل 
م�شاعدة ال�شكان على اإن�شاء م�شاحات �شغرية لّلعب بني امل�شاكن، قريبا 

من الوالدين اأو املربني.

املنظمات  ف��اإن  الكافية،  امل��وارد  البلدية  ال�شلطات  متتلك  ل  وعندما 
بانغالور  ففي  التدخل.  ت�شتطيع  احلكومية  غري  واملنظمات  املجتمعية 
بالهند، مثال، تقوم منظمة تدعى »كيليكيلي« باإن�شاء م�شاحات خ�شراء 
لّلعب ي�شارك الأطفال، مبن فيهم ذوو الحتياجات اخلا�شة، يف عملية 

ت�شميمها.

اأي�شا ت�شاعد  اأماكن للعب، بل هي  اّللعب العامة لي�شت فقط  م�شاحات 
على تخفيف الكتظاظ يف املنزل ومتكن الأطفال من الختالط باأقران 
من خمتلف الأعمار والبيئات. وجتربة الختالط هذه يف �شّن مبكر قد 
ت�شاهم يف اإر�شاء قواعد جمتمع اأكرث اإن�شافًا.9 عالوة على ذلك، ُت�شري 
البنية  تفيد  الطبيعية  واملناظر  واملياه  الأ�شجار  اأّن  اإلى  عديدة  دلئل 

اجل�شدية والعقلية والجتماعية للطفل.10

العمل امل�ضرتك لتحقيق 
نتائج ل�ضالح الأطفال

ملحة  التقرير  هذا  يف  اإليها  التطرق  مّت  التي  واملبادرات  الربامج  ُتقّدم 
على  احل�����ش��ول  يف  امل�����ش��اواة  ل�شمان  اجل��اري��ة  اجل��ه��ود  ع��ن  �شغرية 
اخلدمات واحلماية. واإذا ما ُنِظَر اإليها جُمتمعًة، فاإنها تعطي فكرة عما 
لب جدول الأعمال املتعلق  ميكن اإجنازه اإذا و�شعنا حقوق الطفل يف �شُ

باملناطق احل�شرية ب�شراكة ن�شطة مع املجتمعات املحلية.

ويف ظل اأي ظرف من الظروف، وخا�شًة يف هذه الأوقات الع�شرية، على 
جميع اجلهات الفاعلة، املحلية منها والعاملية، واملجتمع املدين وممثلي 
بيئات  خللق  وطاقاتها  مواردها  توّحد  اأن  واخلا�س،  العام  القطاعني 

ح�شرية حترم حقوق الطفل.

دورا  الدولية  والوكالت  احلكومية  غري  املنظمات  تلعب  اأن  املمكن  من 
القرار  و�شنع  البلدية  احلوكمة  يف  الأطفال  م�شاركة  تعزيز  يف  حا�شما 
العمل  املحلية  وال�شلطات  املجتمعات  املجتمع. ويجب على  على م�شتوى 
ق�شايا  فاإن  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  الطفل.  حقوق  �شمان  اأجل  من  �شوّيا 
اإج��راءات عاجلة  عبور احل��دود، مثل الهجرة والإجت��ار، تتطلب اتخاذ 

ومن�شقة.

ا�شتغالل  من  املدين  املجتمع  منظمات  بني  الدولية  ال�شراكات  ومتكن 
الأطفال وربط املجتمعات  النهو�س مب�شالح  اأجل  قوى كل منظمة من 

يف جميع اأنحاء العامل.

على  مثال  اإل  الدولية«  الفقرية  الأك��واخ/الأح��ي��اء  »�شكان  �شبكُة  وم��ا 
ال�شبكة جتمع احتادات �شعبية لفقراء املدن، العديد منها  ذلك. فهذه 
التحتية  والبنية  والإ�شكان  وتعالج م�شاكل احليازة  امراأة،  رئا�شة  حتت 
عرب  املهّم�شة  املجتمعات  بني  التبادل  ال�شبكات  هذه  وتي�ّشر  الأ�شا�شية. 
املجتمعات  بني هذه  تربط  وتعمل مبثابة ج�شور  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

وال�شلطات املحلية والوطنية والوكالت الدولية.
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�شبي ب�شدد املطالعة يف كوليينا، مركز لالأولد الذين يعملون يف ال�شوارع يف مدينة موانزا يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
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تتطّلب ال�شيا�شاُت والإجراءات التي ت�شمل املناطق احل�شرية وخمتلف 
العنف  التن�شيق.  فالت�شدي لظاهرة  امل�شتويات احلكومية، مزيدا من 
بني  تعاونا  يتطلب  املثال،  �شبيل  على  الأطفال،  مي�ّس  الذي  احل�شري 
والقت�شادية،  ال�شيا�شية  الأو�شاع  معاجلة  اأجل  من  اجلهات  خمتلف 
املحلية منها والوطنية، وتغيري املعايري والعادات الثقافية، واإعادة بناء 

الثقة بني ال�شلطات واملوؤ�ش�شات واجلمهور العام.

ويجب اإدماج منظمات املجتمع املدين، وخا�شة منها املنظمات املجتمعية 
املناطق احل�شرية  م�شتوى  واحلوكمة على  الربجمة  املحلية، يف جمال 
على  التاأثري  من  املحلية  املجتمعات  متكني  يف  حا�شما  دورا  تلعب  لأنها 

ال�شيا�شات.

نحو مدن اأكرث عدل
وتنمو  والبلدات،  املدن  يف  حاليًا  العامل  �شكان  ن�شف  من  اأكرث  يعي�س 
احل�شرية  وطفولتهم  ح�شرية.   بيئة  يف  الأطفال  من  متزايدة  اأع��داد 

تعك�س التفاوتات الوا�شعة التي تنطوي عليها املدن: فالأغنياء يعي�شون 

بجوار الفقراء، والفر�شة تتوافر بجانب الكفاح من اأجل البقاء.
يجب اأن يكون الإن�شاف هو املبداأ الذي يوجه اجلهود املبذولة ل�شالح

جميع الأطفال يف املناطق احل�شرية.  فاأطفال الأحياء الفقرية، الذين 
يولدون وينمون يف ظل اأكرث ظروف الفقر واحلرمان �شعوبًة، يحتاجون 
اإلى اهتمام خا�س. ولكن يجب اأن ل يكون ذلك على ح�شاب الأطفال يف 
اأماكن اأخرى. ويجب اأن يبقى الهدف الأكربحتت املجهر : توفري مدن 

وجمتمعات اأكرث عدًل واأكرث رخاًء جلميع النا�س، ابتداًء من الأطفال.
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نظرة عامة
يقّدم هذا الدليل املرجعيُّ اأحدث الإح�ضائيات الرئي�ضية عن بقاء الطفل على قيد احلياة، ومنائه وحمايته يف دول العامل واأقاليمه ومناطقه يف جملد 
واحد. ويف العام املا�ضي، ا�ضتمل تقرير و�ضع الأطفال يف العامل 2011، لأول مرة، على جدولني حتت عنوان: “اليافعون واليافعات”، و “الإن�ضاف”. 
يرّكز اجلدول املعني بالإن�ضاف على التفاوتات يف ثروات الأ�ضر. وي�ضيف تقرير “و�ضع الأطفال يف العامل 2012 ” جدوًل ثانيًا عن الإن�ضاف، يرّكز 

على التفاوتات بني املناطق احل�ضرية والريفية.

وُت�ضاعد اجلداول الإح�ضائية املعرو�ضة يف هذا التقرير على توفري بيانات موثوق بها وقابلة و�ضاملة وحديثة ويف الوقت املنا�ضب عن و�ضع الأطفال 
يف العامل. وتدعم هذه اجلداوُل اأي�ضًا اليوني�ضف يف تركيزها على التقدم املَُحَرز على �ضعيد حتقيق الأهداف وتنفيذ العهود املّتفق عليها دوليًا ب�ضاأن 
حقوق الأطفال ومنائهم، وعلى النتائج املتحّققة منها. اليوني�ضف هي الوكالة امل�ضوؤولة عن عملية الر�ضد العاملي لأهداف اإعالن الألفية ذي ال�ضلة 
بالأطفال، ولالأهداف الإمنائية لالألفية واملوؤ�ضرات اخلا�ضة بها. وهي اأي�ضَا �ضريٌك رئي�ضي يف العمل الذي تقوم به الأمم املتحدة ب�ضاأن ر�ضد تلك 

الأهداف واملوؤ�ضرات.

جميع الأرقام املعرو�ضة يف هذا الدليل املرجعي متوفرة على �ضبكة الإنرتنت، على املوقع الإلكرتوين: www.unicef.org/publications، وعلى املوقع 
َ قواعد البيانات الإح�ضائية العاملية العائدة لليوني�ضف على املوقع الإلكرتوين: الإلكرتوين: www.unicef.org/sowc2012، وَعربرْ

 www.childinfo.org. ُيرجى الرجوع اإلى هذه املواقع الإلكرتونية لالإطالع على اأحدث النُّ�َضِخ من اجلداول الإح�ضائية، وعلى اأية حتديثات اأو اأية 
اأخطاء مطبعية ُتكَت�ضف بعد طباعة التقرير.

82

مالحظة عامة على البيانات
قواعد  من  م�ضتخل�ضة  التالية  الإح�ضائية  اجلداول  يف  املعرو�ضُة  البياناًت 
البيانات العاملية التابعة اإلى اليوني�ضف، والتي حتتوي فقط على بيانات ُيكن 
م�ضحوبة  البيانات  وهذه  اإح�ضائيًا.  و�ضليمة  الدويل  امل�ضتوى  على  مقارنتها 
فقد  ذلك،  اإلى  واإ�ضافًة  للرموز.  وتف�ضريات  وم�ضادر  التعريفات،  من  بعدد 
ويعتمد  الأخرى.  املتحدة  الأمم  منظمات  من  ماأخوذة  بيانات  ا�ضُتخدمت 
التمثيلية  الأُ�ضرية  وامل�ضوح  الوكالت،  بني  امل�ضرتكة  التقديرات  على  التقرير 
وامل�ضوح  املوؤ�ضرات،  متعددة  العنقودية  امل�ضوح  مثل  الوطنية،  امل�ضتويات  على 
الإح�ضائية  اجلداول  يف  املعرو�ضة  البيانات  وتعك�ص  ال�ضحية.  ال�ضكانية 
 .2011 متوز   / يوليو  من  ابتداءًا  املتوفرة  املعلومات  عمومًا،  العام،  لهذا 
ويوجد املزيُد من املعلومات التف�ضيلية حول اأ�ضاليب احل�ضول على البيانات 

.www.childinfo.org :وم�ضادرها على املوقع الإلكرتوين على الإنرتنت

التقرير ملنهجيات متغرية )كن�ضبة  البيانات املعرو�ضة يف هذا  تخ�ضع بع�ص 
وفيات الأمهات مثاًل(، ولتنقيحات بيانات املتواليات الزمنية )مثل التح�ضني 
القابلة  البيانات  فاإّن  الأخرى،  املوؤ�ضرات  اإلى  وبالن�ضبة  الأمرا�ص(.  من 
للمقارنة غري متوفرة من �ضنة اإلى اأخرى. ولهذا ل ُين�ضح مبقارنة البيانات 

املاأخوذة من طبعتني متتاليتني من التقرير.

تقرير  املُ�ضتقاة من  والتوّقعات  التقديرات  اأحدث  التقرير على  وي�ضتمل هذا 
ال�ضوؤون  )ق�ضم   ،2008 عام  اأُجري  الذي  التنقيح  العاملية:  ال�ضكان  اآفاق 
املحتمل  ومن  املتحدة(.  الأمم  ال�ضكان،  �ضعبة  والجتماعية،  القت�ضادية 
يف  عانت  التي  الدول  اإلى  بالن�ضبة  عك�ضية  ب�ضورة  البيانات  جودة  تتاأثر  اأن 
الآونة الأخرية من الكوارث، وبخا�ضة يف الدول التي تعّر�ضت بنيتها التحتية 

كات �ضكانية كبرية احلجم. رُّ الأ�ضا�ضية للتجزئة والتفّكك، اأو �ضهدت حَتَ
 

تقدير معدلت الوفيات
وفيات  ملعدلت  التقديرات  من  �ضل�ضلة  بن�ضر  عام،  كل  يف  اليوني�ضف،  تقوم 
الأطفال �ضمن تقريريها »و�ضع الأطفال يف العامل«، مبا فيها املعدل ال�ضنوي 
ع، واملعدل ال�ضنوي لوفيات الأطفال دون �ضّن اخلام�ضة، واأعداد  لوفيات الر�ضّ
ُل هذه  وفيات الأطفال دون �ِضنِّ اخلام�ضة – لعامني مرجعيني على الأقل. ومُتثِّ
الطباعة،  َد  َقيرْ التقرير  هذا  كان  عندما  املتوفرة  التقديرات  اأف�ضل  الأرقام 
امل�ضرتك بني  العمل  »فريق  به  قام  الذي  العمل  اإلى  ت�ضتند  التقديرات  وهذه 
مُّ اليوني�ضف ومنظمة  الوكالت لتقدير وفيات الأطفال )IGME(«، والذي َي�ضُ

ال�ضحة العاملية و�ضعبة ال�ضكان لدى الأمم املتحدة والبنك الدويل.

ويقوم فريق العمل املذكور بتحديث هذه التقديرات �ضنويًا عن طريق اإجراء 
غالبًا  والذي  حديثًا،  تتوفر  التي  البيانات  نقاط  جلميع  تف�صيلي  ا�صتعرا�ض 
ما ينتج عنه بع�ص التعديالت على التقديرات التي وردت يف تقارير �ضابقة. 
ونتيجًة لذلك، فاإّن التقديرات املن�ضورة يف الطبعات املتتالية من تقرير و�ضع 
الوفيات على مرِّ  ُت�ضتعمل يف حتليل اجتاهات  اأن ل  العامل يجب  الأطفال يف 
قابلة  اخلام�ضة  �ضنِّ  دون  الأطفال  لوفيات  تقديراٍت  تاليًا  َر�ُص  وُتعرْ الزمان. 
العاملي وم�ضتوى  للمقارنة، للمدة من عام 1970 وحتى 2010، على امل�ضتوى 

املناطق.

موؤ�ّضرات  و2010(   2000  ،1990  ،1970 )لل�ضنوات   10 اجلدول  يف  َر�ُص  ُتعرْ
وفيات ُقطرية لالأعوام 1970 – 2010، ا�ضتنادًا اإلى اأحدث التقديرات التي 
ُي�ضدرها فريق العمل امل�ضرتك بني الوكالت. وهذه املوؤ�ضرات موجودة اأي�ضًا 

على املوقع الإلكرتوين www.childinfo.org، وعلى املوقع الإلكرتوين
www.childmortality.org، وكذلك على املوقع الإلكرتوين لفريق العمل   

املذكور.
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جمع  يف  الّدوَل  اليوني�ضف  تدعم  امل�ؤ�صرات:  متعددة  العنق�دية  امل�ص�ح 
البيانات على  اإح�ضائيًا ويكن مقارنتها مع غريها من  �ضليمة  بيانات 
امل�ضتوى الدويل من خالل اإجراء امل�ضح العنقودي متعدد املوؤ�ضرات. فقد 
اأُجري، منذ عام 1995، حوايل 230 م�ضحًا من هذا النوع يف 100 دولة 
امل�ضح  من  الرابعة  اجلولة  احلا�ضر  الوقت  يف  وجُت��رى  تقريبًا.  واإقليم 
من  النتهاء  توّقع  مع  دولًة   50 اأكرث من  املوؤ�ضرات يف  متعدد  العنقودي 
جمع البيانات يف عام 2011. اإّن امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات من 
امل�ضادر الكربى للبيانات الالزمة لر�ضد التقّدم نحو حتقيق الأهداف 
الإمنائية  الأه��داف  فيها  مبا  لالأطفال،  دوليًا  عليها  املّتفق  الإمنائية 
ِرَجت العديُد من املوؤ�ضرات اخلا�ضة بامل�ضوح العنقودية  اأُدرْ لالألفية. وقد 
التقرير.  املعرو�ضة يف هذا  الإح�ضائية  املوؤ�ضرات يف اجلداول  متعددة 
الإلكرتوين   املوقع  على  البيانات  هذه  عن  املعلومات  من  املزيد  وتوجد 

. www.childinfo.org

اأ�ضافت منظمة اليوني�ضف، يف طبعة عام 2009 من  ت�صنيف املناطق: 
املناطق،  من  جديدتني  جمموعتني  ال��ع��امل،  يف  الأط��ف��ال  و�ضع  تقرير 
فة  هما: اأفريقيا واآ�ضيا. واإلى جانب ذلك، فقد ازداد عدد الدول املُ�ضنَّ
وال�ضودان  �ضمول جيبوتي  مع  ال�ضحراء،  اأفريقيا جنوب  منطقة  �ضمن 
جنوب  اأفريقيا  مبنطقة  اخلا�ضة  التقديرات  فاإّن  لذلك،  ونتيجًة  فيها. 
الأطفال  و�ضع  تقرير  من  �ضابقة  اإ���ض��دارات  يف  املن�ضورة  ال�ضحراء، 
يف  املن�ضورة  التقديرات  مع  للمقارنة  قابلًة  تكون  ل  رمب��ا  ال��ع��امل،  يف 
بالدول  اخلا�ضة  التفا�ضيل  على  وللح�ضول  التقرير.  من  الن�ضخة  هذه 
لها،  اليوني�ضف  ت�ضنيف  ح�ضب  املناطق  جميع  يف  امل�ضمولة  والأقاليم 

يرجى الرجوع اإلى ت�ضنيف اليوني�ضف للمناطق، يف ال�ضفحة 124.

معدل وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة )لكل 1,000 ولدة حية(

1970197519801985199019952000200520092010املناطق ح�صب ت�صنيف الي�ني�صف
229204185169160155142127114111اأفريقيا

234209194181174168154138124121اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

21518717816615615113711810198   �ضرق وجنوب اأفريقيا

256235214201196189175159146143   غرب وو�ضط اأفريقيا

18715512394776555484241ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

14612811698867765564948اآ�ضيا

19417415413712010489766967   جنوب اآ�ضيا

115927764554838312524   �ضرق اآ�ضيا ودول املحيط الهادئ

1181018367544435272223اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول 
امل�ضتقلة

88767058504837292423

241915121087666البلدان ال�ضناعية

156138125108979080716463البلدان النامية

240222205185170155138123112110البلدان الأقل منوًا

13912211197888273655857العامل

اأعداد وفيات الأطفال دون �صن اخلام�صة  )باملاليني(
1970197519801985199019952000200520092010املناطق ح�صب ت�صنيف الي�ني�صف

3.73.73.83.94.04.24.24.13.93.8اأفريقيا

3.13.13.33.53.74.04.04.03.83.7اأفريقيا جنوب ال�ضحراء

1.31.31.41.51.61.61.61.51.41.3   �ضرق وجنوب اأفريقيا

1.61.71.81.92.02.22.22.32.32.2   غرب وو�ضط اأفريقيا

1.21.11.00.90.70.60.50.40.40.4ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

10.48.67.47.26.65.44.53.73.33.2اآ�ضيا

5.35.15.04.74.43.93.32.82.62.5   جنوب اآ�ضيا

5.03.52.42.52.21.61.20.90.70.7   �ضرق اآ�ضيا ودول املحيط الهادئ

1.21.10.90.80.60.50.40.30.20.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول 
امل�ضتقلة

0.60.60.50.40.40.30.20.20.10.1

0.30.20.20.10.10.10.10.10.10.1البلدان ال�ضناعية

16.114.312.912.611.810.69.48.47.77.5البلدان النامية

3.33.33.43.53.53.53.33.23.02.9البلدان الأقل منوًا

16.614.713.212.812.010.79.68.57.87.6العامل
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التَّنقيحاُت املُْدرجة على اجلداول الإح�صائية:
اجلدول 1: املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية:

املعدل ال�صايف لاللتحاق باملدار�س البتدائية: املعدل ال�ضايف لاللتحاق 
باملدار�ص البتدائية يحلُّ حمل املعدل ال�ضايف لاللتحاق / لالنتظام يف 
املدار�ص البتدائية. وهذا املوؤ�ضر هو املوؤ�ضر الر�ضمي للهدف الثاين من 
الأهداف الإمنائية لالألفية، الذي اأعده معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء التابع 
اإلى  ا�ضتنادًا  يون�ضكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

بيانات اإدارية جمعتها �ضبكات مدر�ضية على امل�ضتوى الوطني.

اجلدول 2: الّتغذية:
ُر انت�ضار نق�ص الوزن  وتعرث  نق�س ال�زن, وتعث النم� والُهزال: ُيقدَّ
النمو والهزال يف اأو�صاط الأطفال دون �صّن اخلام�صة عن طريق مقارنة 
القيا�ضات الفعلية مبجموعة �ضكانية مرجعية قيا�ضية دولية. لقد اأ�ضدرت 
لنمو  مقايي�ضا   ،2006 ني�ضان   / اإبريل  يف  العاملية،  ال�ضحة  منظمة 
الأطفال خا�ضة بها، لَتِحلَّ حملَّ املجموعة ال�ضكانية املرجعية امل�ضتخدمة 
دة لدى املركز الوطني لالإح�ضاءات ال�ضحية /  على نطاق وا�ضع، واملعتمرْ
منظمة ال�ضحة العاملية. وقد ا�ضتندت تلك املجموعة ال�ضكانية املرجعية 
اأما  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  من  الأطفال  من  حمدودة  عّينة  اإلى 
فيها  �ضارك  مكثفة  درا�ضة  مل�ضروع  ثمرًة  فجاءت  اجلديدة  املقايي�ص 
8،000 طفل من الربازيل، وغانا، والهند، والرنويج، و ُعمان والوليات 

املتحدة الأمريكية.

وبتغّلب املقايي�ص اجلديدة على العوائق الفنية والبيولوجية للمجموعة ال�ضكانية 
املرجعية القدية، فاإّن هذه املقايي�ص توؤّكد اأّن الأطفال، الذين يولدون يف اأّي 
املثلى يف احلياة، لديهم الإمكانية  البداية  العامل والذين ُينحون  مكان من 
للّنماء اإلى نف�ص امل�ضتوى من الطول والوزن. وتتاأثر الفروقات يف منو الأطفال 
اإلى �ضّن اخلام�ضة بالتغذية واملمار�ضات الغذائية، وبالبيئة والرعاية ال�ضحية، 

ق. اأكرث من تاأثرها بالعوامل الوراثية اأو الِعررْ

وفق  التقرير،  الطفل، يف هذا  بقيا�ضات ج�ضم  املعنية  املوؤ�ضرات  وَتِرُد جميع 
مقايي�ص منو الطفل لدى منظمة ال�ضحة العاملية. ونظرًا للفروقات املوجودة 
ونظرًا  اجلديدة،  املقايي�ص  وبني  القدية،  املرجعية  ال�ضكانية  املجموعة  بني 
اأي�ضًا للمتواليات الزمنية للبيانات، فاإّن تقديرات معدلت النت�ضار للموؤ�ضرات 
تقرير  املتتالية من  الطبعات  ُن�ضرت يف  التي  الطفل،  بقيا�ضات ج�ضم  املعنية 

تكون قابلًة للمقارنة متامًا. ل  رمبا  العامل”،  يف  الأطفال  “و�ضع 

وكانت منظمة اليوني�ضف ومنظمة ال�ضحة العاملية قد با�ضرتا بتنفيذ عملية 
الطفل،  ج�ضم  بقيا�ضات  اخلا�ضة  البيانات  يف  تناغم  حتقيق  اإلى  تهدف 
وامل�ضتخدمة لأغرا�ص ح�ضاب وتقدير متو�ضطات املناطق واملتو�ضطات العاملية 
وحتليل الجتاهات. وكجزء من هذه العملية، فقد جرى ا�ضتخال�ص معدلت 
جرى  منوذج  من  وللعامل  النامية  للمناطق  النمو  وتعرّث  الوزن  نق�ص  انت�ضار 
املناطق  اجتاهات  تقدير  “منهجية  واآخرون،  اأوِن�ص  دي  م.  يف:  تو�ضيفه 
لعلم  الدولية  )املجلة  الأطفال”  عند  التغذية  ل�ضوء  العاملية  والجتاهات 
الأوبئة، املجلد 33، 12 نوفمرب / ت�ضرين الثاين 2004، ال�ضفحات 1260 – 

1270(، وهي متوفرة على الإنرتنت على املوقع الإلكرتوين
www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/index.html. وب�ضبب 
معدلت  تقديرات  فاإّن  التقدير،  ومنهجيات  امل�ضادر  بيانات  يف  الفروقات 

الطبعات  يف  ن�ضرت  التي  املتو�ضطات  مع  مقارنتها  يكن  ل  هذه  النت�ضار 
بتقديرات  مقارنتها  يجوز  ول  العامل،  يف  الأطفال  و�ضع  تقرير  من  ال�ضابقة 

املناطق الأخرى يف الطبعة احلالية من هذا التقدير.

من  كاملًة  تغطيًة  التقرير  هذا  ِر�ُص  َيعرْ )اأ(:  فيتامني  من  املُكِّملة  اجلرعة 
الأطفال  تناول  اأهمية  على  منه  ت�ضديدًا  )اأ(،  بفيتامني  التكميلية  التغذية 
جرعتني من فيتامني )اأ( �ضنويًا، تف�ضل بينهما مدة 4 – 6 اأ�ضهر. ويف ظلِّ 
َتِرُد  الكاملة  التغطية  هذه  فاإّن  املوؤ�ضر،  هذا  لقيا�ص  مبا�ضرة  طريقة  غياب 

باعتبارها التقدير الأدنى للتغطية من اجلولتني 1 و 2 يف اأية �ضنة ما.

اجلدول 3: ال�ضحة
ال�ضرف  ومرافق  ال�ضرب  التغطية مبياه  تقديراُت  ال�ضحي:  وال�ضرف  املياه 
ال�ضحي املعرو�ضة يف هذا التقرير، م�ضدرها هو برنامج املراقبة امل�ضرتك 
للمياه وال�ضرف ال�ضحي )JMP( التابع ملنظمة ال�ضحة العاملية اليوني�ضف. 
التقدم  لقيا�ص  املتحدة  الأمم  عن  ال�ضادرة  الر�ضمية  التقديرات  هي  وهذه 
املُحرز نحو حتقيق غايات الأهداف الإمنائية لالألفية ملياه ال�ضرب وال�ضرف 
هذه  منها  تتاألف  التي  للعنا�ضر  قيا�ضي  ت�ضنيف  اإلى  ا�ضتنادًا  ال�ضحي، 
التغطية. ويقّدر الربنامج املذكور التغطية با�ضتخدام خط الرتاجع / الرتداد 
من  امل�ضتقاة  التغطية  بيانات  ملالءمة  وتكييفه  اإعداده  جرى  الذي  ي،  اخلطِّ
احل�ضول  ويكن  ال�ضكانية،  والّتعدادات  امل�ضوح  عّينات  من  يتوفر  ما  جميع 
على التفا�ضيل الكاملة لالأ�ضلوب الذي يّتبعه برنامج املراقبة امل�ضرتك للمياه 
و   www.childinfo.org الإلكرتونيني  املوقعني  على  ال�ضحي  وال�ضرف 

. www.wssinfo.org

ومنظمة  العاملية  ال�ضحة  تقديرات منظمة  التقرير  يعر�ص هذا  الّتح�صني: 
وهذه  الوطني.  امل�ضتوى  على  الأمرا�ص  من  التح�ضينية  للتغطية  اليوني�ضف 
التقديرات الر�ضمية ال�ضادرة عن الأمم املتحدة لقيا�ص التقدم نحو حتقيق 
على  املحتوي  باللقاح  بالتغطية  املعني  لالألفية  الإمنائي  الهدف  موؤ�ضر 

احل�ضبة. ويكن العثور على �ضرح تف�ضيلي للعملية على املوقع الإلكرتوين: 
.www.childinfo.org/immunization_countryreports.html

التقرير على  الواردة يف  ال�ضتة  حت�ضب املعدلت الإقليمية ملوّلدات امل�ضادات 
النحو التايل:

 بالن�ضبة اإلى مر�ص ال�ضل )الدرن(، ت�ضمل متو�ضطات املناطق فقط البلدان
  التي ي�ضتمل برنامج التح�ضني الوطني العتيادي فيها على املطعوم / اللقاح 

  امل�ضاد لل�ضل.
 بالن�ضبة اإلى لقاحات املطعوم الثالثي املوّحد )الدفترييا، وال�ضعال الديكي 

  والكزاز(، و�ضلل الأطفال، واحل�ضبة، والتهاب الكبد الوبائي- ب
 )HepB(، والأنفلونزا امل�ضتدمية - ب )Hib(، َت�ضمُل متو�ضطاُت

 املناطق جميَع الدول.
 بالن�ضبة اإلى احلماية عند الولدة من الكزاز، ت�ضمل متو�ضطاُت املناطق فقط

  الّدوَل التي يكون فيها كزاز الأمهات وكزاز حديثي الولدة متوطنًا.

اجلدول 4: فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية والإيدز
اأ�ضدر برنامُج الأمم املتحدة امل�ضرتك املعني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/ 
الفريو�ص  انت�ضار  ملعدلت  جديدة  عاملية  تقديراٍت   ،2011 عام  يف  الإيدز، 
ومر�ص الإيدز، لعام 2010، تعِك�ُص تغيريات اأ�ضا�ضية يف املبادئ التوجيهية لدى 
والأطفال،  الرا�ضدين  الكبار  لدى  الفريو�ص  ملعاجلة  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
وكذلك للوقاية من انتقال العدوى من الأم اإلى الطفل  كما تعك�ص حت�ضينات 
يف افرتا�ضات احتمالية انتقال الفريو�ص من الأم اإلى الطفل  و�ضايف معدلت
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هذا  بعدوى  امل�ضابني  الأطفال  اإلى  بالن�ضبة  احلياة  قيد  على  الطفل  بقاء 
من  م�ضتقاة  بها،  موثوٌق  بيانات  اأي�ضًا  توجد  ذلك،  اإلى  واإ�ضافة  فريو�ص. 
اخلدمات  واإح�ضائيات  للّر�ضد،  عة  مو�ضَّ وطنية  واأنظمة  �ضكانية  م�ضوحات 
التي تقدمها الربامج يف عدد من الدول. وا�ضتنادًا اإلى املنهجية املنّقحة، فقد 
ولعدد  الفريو�ص،  انت�ضار  تقديرات جديدة ملدى  باأثر رجعي،  الربنامُج،  اأعدَّ 
الأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون م�ضابني به ولأولئك الذين يحتاجون اإلى العالج، 
بالفريو�ص،  اجلديدة  ولالإ�ضابات  الإيدز،  مبر�ص  املرتبطة  الوفاة  وحلالت 
مبا  الأ�ضباب،  جلميع  نتيجة  واأمهاتهم  اآباوؤهم  توّفى  الذين  الأطفال  ولعدد 
التقديرات  اإل  ا�ضتعمال  ينبغي  ال�ضابقة. ول  ال�ضنوات  الإيدز على مدى  فيها 

اجلديدة لغايات حتليل الجتاهات.

الب�ضرية ومر�ص  املناعة  نق�ص  انت�ضار فريو�ص  التقديراُت اجلديدة ملعدلت 
و�ضوف  فقط.  والعاملية  الإقليمية  للمعدلت  اجلدول  هذا  يف  م�ضمولٌة  الإيدز 
ُتن�ضر يف التقرير القادم “ال�ضتجابة العاملية لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية 
احل�ضول  تعميم  ونحو  الوباء،  عن  املتوافرة  للمعلومات  حتديث  الإيدز:   /
عليها، 2011” اأما التقديرات اخلا�ضة بالدول ملعدلت انت�ضار فريو�ص نق�ص 
املناعة الب�ضرية / الإيدز، الواردة يف اجلدول 4 فهي ت�ضري اإلى عام 2009. 

و�ضوف تتوفر جمموعة كاملة من التقديرات يف وقت مبكر من عام 2012.

ُتقارن  ل  التقرير  هذا  يف  املن�ضورة  والإقليمية  العاملية  الأرقام  فاإّن  وعمومًا، 
بالتقديرات التي �ضبق ن�ضرها. ويكن الطالع على املزيد من املعلومات عن 
التو�ضل  ومنهجية  والإيدز،  الب�ضرية  املناعة  نق�ص  فريو�ص  انت�ضار  تقديرات 

اإلى تلك التقديرات وحتديثاتها على املوقعني الإلكرتونيني:  
. www.childinfo.org أو www.unaids.org

اجلدول 5: التعليم
املعدل الإجمايل لاللتحاق بالتعليم قبل املدر�صة البتدائية: يحتوي هذا 
اجلدول، لأول مرة، على مو�ضوع التعليم قبل املدر�ضة البتدائية. فامل�ضاركة 
يف التعليم قبل املدر�ضة البتدائية ُتعزز التحاق الأطفال باملدر�ضة البتدائية 
يف املوعد املحدد لذلك، اإلى جانب تعزيز التقدم الكفوؤ طوال فرتة الدرا�ضة 

يف املدر�ضة.

معدل البقاء حتى ال�صف الدرا�صي الأخري يف املدر�صة البتدائية:
 يف عام 2008،عو�ص موؤ�ضُر معدِل البقاء على مقاعد املدار�ص البتدائية حتى 
بال�ضف  يلتحقون  الذين  املئوية لالأطفال  الن�ضبة  الأخري، )وهو  ال�ضف  بلوغ 
الأخري  ال�ضف  اإلى  الو�ضول  لهم  ُيتوّقع  ن  ِمَّ البتدائية،  املدر�ضة  من  الأول 
ال�ضف  حتى  البتدائية  املدار�ص  مقاعد  على  البقاء  معدل  موؤ�ضر  منها(، 
اخلام�ص )اأي الن�ضبة املئوية للملتحقني باملدر�ضة البتدائية حتى بلوغ ال�ضف 
الدرا�ضي  ال�ضف  حتى  البقاء  معدل  اأ�ضبح  وقد  منها(.  اخلام�ص  الدرا�ضي 
الأخري موؤ�ضرًا ر�ضميًا للهدف الثاين من الأهداف الإمنائية لالألفية )تعميم 

احل�ضول على التعليم البتدائي( يف يناير / كانون الثاين عام 2008.

املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س الثان�ية: جرى حذف هذا املوؤ�ضر لأنه 
عدد  هناك  كان  ما  اإذا  لتحديد  ال�ضايف  املعدل  مع  املقارنة  اأ�ضا�ضًا  ُي�ضتعمل 
امل�ضاركة  اأّن  َد  َبيرْ املدار�ص يف �ضنٍّ مالئمة.  الأطفال ملتحقني بهذه  كبري من 
التعليم  م�ضتوى  يف  منها  البتدائي  التعليم  م�ضتوى  يف  اأهًم  للعمر  املالئمة 
الثانوي. وقد ُعِر�ضت ن�ضبُة اللتحاق الإجمالية باملدار�ص الثانوية يف اجلدول 
يف  به  عر�ضت  عما  طفيفًا  اختالفًا  خمتلفة  ن�ضقية  باأ�ضكال   11 واجلدول   8

طبعات �ضابقة من هذا التقرير.

اجلدول 6: املوؤ�ضرات ال�ضكانية:
معدل النمو ال�ضنوي لل�ضكان ومتو�ضط معدل النمو ال�ضنوي لل�ضكان 

احل�ضريني: ي�ضتمل هذا اجلدول لأول مرة على توّقعات لالأعوام 2010 – 
2030. اأما الفرتات بال�ضنوات فهي تغطي الآن الفرتات التالية: 1970 – 

1990، و1990 – 2010، و2010 – 2030.

اجلدول 7: املوؤ�ضرات القت�ضادية
ح�صة الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل: ي�ضتمل اجلدول الآن على بيانات 
ال�ضرائية  القوة  تعادل  بقيمة  الإجمايل  القومي  الدخل  الفرد من  عن ح�ضة 
بالدولر الأمريكي، اإلى جانب البيانات املن�ضورة �ضابقًا والتي تعرّب عن الدخل 
القومي الإجمايل بالدولر الأمريكي )ح�ضب �ضعر ال�ضرف(. ومع اأن هذين 
املوؤ�ضرين ي�ضتخدمان كالهما على نطاق وا�ضع، اإل اأن ح�ضة الفرد من الدخل 
القومي الإجمايل )بقيمة تعادل القوة ال�ضرائية بالدولر الأمريكي( تاأخذ يف 
احل�ضبان الفروقات يف م�ضتويات الأ�ضعار بني البلدان لكي تف�ضح املجال اأمام 

مقارنة للم�ضتويات املعي�ضية اأكرث دقًة.

مقايي�ص  ُينتُج  الذي  الدولية  املقارنات  برنامج  على  البيانات  هذه  وت�ضتند 
�ضعرية وحجمية قابلة للمقارنة على امل�ضتوى الدويل للناجت املحلي الإجمايل 
ولنفقات مكّوناته.للمزيد من املعلومات، ُيرجى الرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين: 

.http://go.worldbank.org/K520C6USR0

ن�صبة ال�صكان الذين يعي�ص�ن على اأقل من )1,25( دولر اأمريكي يف الي�م:
اأعلن البنك الدويل، يف عام 2008، خطًا جديدًا للفقر ي�ضتند اإلى تقديرات 
ُمنّقحة مل�ضتويات اأ�ضعار تكافوؤ القوة ال�ضرائية )PPP( يف اأنحاء العامل كافًة. 
ث هذا، وُيورد معلومات عن ن�ضبة ال�ضكان  وُيبنيِّ اجلدول 7 خّط الفقر املَُحدَّ
الأ�ضعار يف  يوميًا ح�ضب  اأمريكي  اأقل من )1،25( دولر  يع�ضون على  الذين 
الدنيا  امل�ضتوياُت  وتعك�ص  ال�ضرائية.  القوة  تكافوؤ  لغايات  لة  ُمعدَّ  ،2005 عام 
اجلديدة للفقر التنقيحات املُدخلة على اأ�ضعار ال�ضرف اخلا�ضة بتكافوؤ القوة 
الدولية  املقارنات  برنامج  اإليها  خل�ُص  التي  النتائج  اإلى  ا�ضتنادًا  ال�ضرائية 
وت�ضارك فيها  العامل  اإح�ضائية جترى على م�ضتوى  لعام 2005، وهي عملية 
180 دولًة. وُتبنّي تلك التنقيحات اأّن كلفة املعي�ضة اأعلى يف العامل النامي من 
معدلت  فاإّن  التنقيحات،  لهذه  ونتيجًة  �ضابقًا.  لها  و�ضعت  التي  التقديرات 
اأوردتها  التي  الفقر  معدلت  مع  مقارنتها  يكن  ل  منفردًة  للدول  الفقر 
هذا  عن  املعلومات  من  املزيد  ويتوافُر  التقرير.  هذا  من  ال�ضابقة  الطبعات 

.www.worldbank.org :التعريف، على املوقع الإلكرتوين

اجلدول 8: املراأة:
با�صتخدام  الذك�ر,  من  مئ�ية  كن�صبة  الإناث  بالتعليم:  اللتحاق  ن�صبة 
الن�صب الإجمالية لاللتحاق باملدار�س البتدائية والثان�ية: باإحالل “ن�ضبة 
ال�ضافية  الن�ضب  با�ضتخدام  الذكور،  من  مئوية  كن�ضبة  الإناث  اللتحاق: 
لاللتحاق باملدار�ص البتدائية والثانوية ولالنتظام منهما”، ُي�ضبح املوؤ�ضران 
يراقبان  لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  من  الثالث  للهدف  ر�ضميني  موؤ�ضرين 
الإجمالية  فالن�ضبة  املراأة.  ومتكني  الجتماعي  النوع  بني  امل�ضاواة  وير�ضدان 
ل يف مقارنة م�ضاركة الفتيات والفتيان يف التعليم،  لاللتحاق هي املوؤ�ضر املف�ضّ
التعليم  من  م�ضتوًى  اأي  يف  الأطفال  جميع  احل�ضبان  يف  ياأخذ  ما  لأنه  نظرًا 

ب�ضرف النظر عن اأعمارهم.
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تف�صري الرم�ز:
لأّن الهدف من هذه اجلداول الإح�ضائية يتمّثل يف تقدمي �ضورة وا�ضعة النطاق عن و�ضع الأطفال والن�ضاء يف اأنحاء العامل كافًة، فاإّنه ومن الأف�ضل اإدراُج 

دات البيانات التف�صيلية واحلوا�صي يف مكان اآخر ُيعترب اأمرًا اأكرث مالَءمًة. �صروِط وحمدِّ

.www.childinfo.org :امل�صادُر وال�صنوات اخلا�صة بنقاط بيانات حمّددة، متوافرة على املوقع الإلكرتوين

َ اجلداول كلها. الرموُز املعنيُة بجدول بعينه م�ضمولٌة يف حوا�ضي اجلدول نف�ضه. اأما الرموُز التالية فهي رموٌز عامٌة م�ضرتكة َعربرْ
البيانات غري متوفرة.  -

البيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املناطق واملتو�ضطات العاملية.  ×
البيانات التي تختلف عن التعريف القيا�ضي اأو ت�ضري اإلى جزء واحد فقط من الدولة. هذه البيانات تدخل يف ح�ضابات متو�ضطات املناطق     y

                   واملتو�ضطات العاملية.
البياناُت ت�ضرُي اإلى اأحدث �ضنة تتوفر عنها البيانات خالل املدة املحّددة يف عنوان العمود.  i

البيانات ت�ضتثني ال�ضني.  i i

املناطق، واملناطق الفرعية، وفئات الدول، انظر ال�ضفحة 124. يف  والأقاليم  الدول  باأ�ضماء  كاملة  قائمة  على  لالطالع   #

معدل متابعة الدرا�صة حتى ال�صف الأخري يف املرحلة البتدائية: الإناث 
كن�صبة مئ�ية من الذك�ر. ُيربز هذا املوؤ�ضر التقدم طوال فرتة الدرا�ضة يف 
لالألفية.  الإمنائية  الأهداف  من  الثاين  للهدف  ر�ضمي  موؤ�ضر  وهو  املدر�ضة، 
” على  العامل  الأطفال يف  و�ضع   “ تقرير  لأول مرة يف  املوؤ�ضر  وُيعر�ص هذا 
النوع  لت�ضنيف  ُبعدًا  ُي�ضيف  ما  الذكور،  من  مئوية  كن�ضبة  الإناث  �ضكل 

الجتماعي مل يكن م�ضموًل يف الطبعات ال�ضابقة.

الأمهات  وفيات  ن�ضَب  اجلدوُل  )معّدلة(:يعر�ُص  الأمهات  وفيات  ن�صبة 
الوكالت  بني  امل�ضرتك  العمل  فريق  ُينتجها  ح�ضبما   ،2008 لعام  »املعّدلة« 
من  يتاألف  الذي   –  )MMEIG امل�ضرتك  )الفريق  الأمهات  وفيات  لتقدير 
منظمة ال�ضحة العاملية، و اليوني�ضف و�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان والبنك 
الدويل، مب�ضاركٍة من جمموعة من اخلرباء الفنيني امل�ضتقلني. وقد ا�ضَتخدم 
لوفيات  التقديرات  امل�ضرتك مقاربة مزدوجًة ل�ضتخال�ص هذه  الفريق  هذا 
الأمهات  لوفيات  احلالية  للتقديرات  تعديالت  و�ضع  على  ا�ضتملت  الأمهات، 
من واقع اأنظمة الت�ضجيل املدين لتلك الوفيات، بهدف ت�ضويب �ضوء الت�ضنيف 
وانخفا�ص م�ضتوى الإبالغ عن امل�ضتوى املطلوب، كما ا�ضتملت على ا�ضتخدام 
منوذج لإعداد تقديرات للدول التي ل يتوافر لديها تقديرات، يوثق بها على 

امل�ضتوى الوطني لوفيات الأمهات.

الوكالت  امل�ضرتكة بني  التقديرات  مع  لة«  »املَُعدَّ التقديرات  ينبغي مقارنة  ل 
ال�ضابقة، وذلك لأّن املقاربة املنهجية لي�ضت هي ذاتها. ويكن احل�ضول على 
تقرير تاّم، مع تقديرات ُقطرية وعلى م�ضتوى املناطق كاملة، لالأعوام 1990، 
1995، 2000، 2005 و2008، وكذلك على تفا�ضيل عن املنهجية على املوقع 

.www.childinfo.org/maternal_mortality.html :الإلكرتوين

اجلدول 9: حماية الطفل
التاأديب العنفي لالأطفال: احُت�ِضَبت التقديرات ال�ضابقة، التي ا�ضُتخدمت يف 
تقارير اليوني�ضف، ويف تقارير الدول عن امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات 
قبل عام 2010، با�ضتخدام اأوزان خا�ضة بالأُ�ضر مل تاأخذ يف احل�ضبان املرحلة 
الأخرية من عملية اختيار الأطفال، وذلك من اأجل تنفيذ وحدة تاأديب الطفل 
لطفل  ع�ضوائي  )اختيار  املوؤ�ضرات.  متعددة  العنقودية  امل�ضوح  يف  امل�ضمولة 
واحد من الفئة العمرية )2 �ضنتان – 14 �ضنة( لأغرا�ص تنفيذ وحدة تاأديب 
اأكرث  تقديرات  اإعداد  الثاين 2010،  كانون   / يناير  تقّرر، يف  وقد  الطفل(. 
عملية  من  الأخرية  املرحلة  احل�ضبان  يف  ياأخذ  اأُ�َضري  وزن  با�ضتخدام  دقًة 
العنقودي  امل�ضح  عن  الناجتة  البيانات  ح�ضاب  اأُعيد  وقد  الأطفال.  اختيار 
متعدد املوؤ�ضرات - 3 با�ضتخدام املقاربة اجلديدة. وت�ضتخدم جميع تقارير 
يف  الأطفال  و�ضع  تقرير  فيها  مبا   ،2010 عام  بعد  �ضدرت  التي  اليوني�ضف 

العامل 2012 التقديرات املعّدلة(.

اجلدول 11: اليافعون واليافعات:
الثان�ية  واملدار�س  الدنيا  الثان�ية  باملدار�س  الإجمالية لاللتحاق  الن�صب 
العليا: هذا املوؤ�ضران اللذان ُيدخالن للمرة الأولى يف هذا التقرير يدعمان 
فهم مدى م�ضاركة اليافعني واليافعات يف املدار�ص الثانوية. وقد جعلت عملية 
ت�ضنيف بيانات م�ضتوى التعليم الثانوي ق�ضية الت�ضرب من هذا التعليم اأكرث 

و�ضوحًا.
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1 ب�ضبب اإنف�ضال جمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان يف يوليو/متوز 2011 وان�ضمامها لحقًا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة على ال�ضودان وجنوب ال�ضودان 
كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات والبيانات املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

الدول والأقاليم

م������ع������دل وف�����ي�����ات 
�ضن  دون  الط���ف���ال 
)2010( اخلام�ضة 

املرتبةالقيمة
1801ال�ضومال

1782مايل
1763بوركينافا�ضو

1744�ضرياليون
1735ت�ضاد

1706جمهورية الكونغو الديقراطيه
1657هايتي
1618انغول

1599جمهورية افريقيا الو�ضطى
15010غينيا – بي�ضاو

14911افغان�ضتان
14312النيجر

14312نيجرييا
14214بوروندي

13615الكامريون
13516موزمبيق

13017غينيا
12318كوت ديفوار

12119غينيا ال�ضتوائية
11520بنن

11121موريتانيا
11121زامبيا
10623اثيوبيا
10324ليبرييا

10324ال�ضودان 1
10324توغو

9927اوغندا
9828غامبيا
9329الكونغو
9230مالوي

9131جيبوتي
9131رواندا

8733باك�ضتان
8634جزر القمر

8535كينيا
8535لي�ضوتو

8037�ضان تومي وبرن�ضيبي
8037زيبابوي

7839�ضوازيالند
7740اليمن

7641جمهورية تنزانيا املتحدة
7542ال�ضنغال
7443الغابون

7443غانا
6645ماينمار

6346الهند
6346طاجيك�ضتان

6248مدغ�ضقر
6149اأريترييا

6149بابوا غينيا اجلديدة
5751جنوب افريقيا

5652بوتان
5652تركمان�ضتان
5554تيمور لي�ضتي

5455بوليفيا )دولة متعددة القوميات(
5455جمهورية لو الديقراطية ال�ضعبية

5257اوزباك�ضتان
5158كمبوديا

5059نيبال
4960كريباتي

4861بنغالد�ص
4861بوت�ضوانا

4663اذربيجان
4264جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

4065ناميبيا
4065ناورو

ترتيب الدول ح�صب معدل وفات الأطفال دون �صن اخلام�صة
تبني القائمة التالية الدول والأقاليم ح�ضب ترتيًب تنازيًل وفقًا لتقديرات موؤ�ضر معدلت وفيات الأطفال دون �ضن اخلام�ضة فيها عام 2010 وهو موؤ�ضر حا�ضم 

بالن�ضبة لرفاه الأطفال ومنائهم.  ومت ترتيب هذه الدول والأقاليم ترتيبًا اأبجديًا يف اجلداول الالحقة.

الدول والأقاليم

م������ع������دل وف�����ي�����ات 
�ضن  دون  الط���ف���ال 
)2010( اخلام�ضة 

املرتبةالقيمة
3967العراق

3868قريغيز�ضتان
3669اجلزائر

3669الراأ�ص الخ�ضر
3669املغرب

3572اندوني�ضيا
3373جمهورية كوريا ال�ضعبية الديقراطية

3373كزاخ�ضتان
3373توفالو

3276غواتيمال
3276منغوليا

3178�ضورينام
3079غيانا

2980الفلبني
2781اجلمهورية الدومينيكية

2781نيكاراغوا 
2781جزر �ضليمان

2781ترينيداد وتوباغو
2685اإيران )اجلمهورية - الإ�ضالمية(

2685جزر مار�ضال
2587باراغواي

2488هندورا�ص
2488جمايكا

2390فييت نام
2291م�ضر

2291جورجيا
2291الردن
2291لبنان
2291نيوي

2291الر�ص الفل�ضطينية املحتلة
2197�ضانت فن�ضنت وغرينادين

2098ارمينيا
2098بربادو�ص
2098الكوادور

2098بنما
2098�ضاموا

19103الربازيل
19103كولومبيا

19103بالو
19103بريو

19103جمهورية مولدوفا
18108البانيا

18108ال�ضني
18108اململكة العربية ال�ضعودية

18108تركيا
18108فنزويال )اجلمهورية - البوليفارية(

17113بليز
17113فيجي
17113ليبيا

17113ميك�ضيكو
17113�ضري لنكا

16118جزر البهاما
16118ال�ضلفادور

16118�ضانت لو�ضيا
16118اجلمهورية العربية ال�ضورية

16118تونغا
16118تون�ص

15124ملديف
15124موري�ضيو�ص

14126الرجنتني
14126رومانيا

14126�ضيلي
14126فانواتو
13130بلغاريا
13130تايالند

13130اوكرانيا

الدول والأقاليم

م������ع������دل وف�����ي�����ات 
�ضن  دون  الط���ف���ال 
)2010( اخلام�ضة 

املرتبةالقيمة
12133دومينيكا

12133الحتاد الرو�ضي
12133جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

11136غرينادا
11136الكويت

11136اورغواي
10139البحرين

10139كو�ضتاريكا
10139لتفيا

9142ت�ضيلي
9142جزر كوك

9142ُعمان
8145انتيغوا وبربودا

8145البو�ضنه والهر�ضك
8145اجلبل الأ�ضود

8145قطر
8145�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

8145�ضلوفاكيا
8145الوليات املتحدة المريكية

7152بروين دار ال�ضالم
7152ليتوانيا
7152�ضربيا

7152المارات العربية املتحدة
6156بيالرو�ص

6156كندا
6156كرواتيا

6156كوبا
6156هنغاريا
6156ماليزيا

6156مالطا
6156نيو زيالندا

6156بولندا
5165ا�ضرتاليا
5165ا�ضتونيا

5165ا�ضرائيل
5165جمهورية كوريا

5165ا�ضبانيا
5165�ضوي�ضرا

5165اململكة املتحدة
4172اندورا

4172النم�ضا
4172بلجيكا
4172قرب�ص

4172اجلمهورية الت�ضيكية
4172الدمنارك

4172فرن�ضا
4172املانيا

4172اليونان
4172ايرلندا
4172ايطاليا
4172موناكو
4172هولندا

4172الربتغال
3186فنلندا
3186اليابان

3186لوك�ضمبورغ
3186الرنويج

3186�ضنغافوره
3186�ضلوفينيا

3186ال�ضويد
2193اي�ضلندا

2193ليخت�ضتاين
2193�ضان مارينو

--الفاتيكان
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23184106111683582،9502،6132713805930842339اإثيوبيا
1351–12627142412740،412694108،4507698الأرجنتني

9138223218136،18715344،3507392941845الأردن
9855204618113،092473،09074100932240اأرمينيا
––49141618742185،25419111340616737اإريرتيا

6393467439199،18818295،18071100862042اأذربيجان
16511594346،077498231،65081981001942اإ�ضبانيا

1659584322،268303143،740x82–9718x41xاأ�ضرتاليا

16521517431،34116014،36075100971843اإ�ضتونيا
971645–16512510427،418154127،34081اإ�ضرائيل

112091491401034531،4121،385191330x48––2239اأفغان�ضتان
98522041181014،46529964،5107584971354اإكوادور

1084118361693،2044114،0007796852043األبانيا
1002237–1729473282،302695343،33080اأملانيا

––15222718647،512921d769098الإمارات العربية املتحدة
921646–145118974310،3844،3013247،14078الوليات املتحدة الأمريكية

––9990–1452682374892010،610اأنتيغوا وبربودا
862–8243161144984119،0827951213،9605170اأنغول

––17294731851041،130x––84اأندورا
728535562717239،8714،3721512،5806992981945اإندوني�ضيا
136231120963،36950110،5907798991549اأوروغواي

57775263442327،445587311،2806899901944اأوزبك�ضتان
2717599106632633،4251،5141414905473921551اأوغندا

13021131811645،44849373،01068100892337اأوكرانيا
85652650221473،9741،267344،530x73851001745اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

972042–172948324،47072040،99080اأيرلندا
––98–193625213205033،87082اأي�ضلندا
17210483260،551559235،0908299991842اإيطاليا

12x56x–4990616547236،858207121،3006260بابوا غينيا اجلديدة

8750254021146،45515642،9407295861157باراغواي
––––98182016171027330d77بربادو�ص
3312487967041173،5934،7414231،0506556662142باك�ضتان

–––––10333192715920006،460بالو
––11822161814734350d75–92جزر الباهاما

––139171015941،26223025،420x759199البحرين
1035919501712194،9463،023559،3907390951158الربازيل
172154113210،67699021،86079959917x46xالربتغال

––1521279643998031،180x789597بروين دار ال�ضالم
10018x44x–1659585362،036757438،54080اململكة املتحدة

992141–17210494210،712122145،42080بلجيكا
1302213181177،4947616،2407398981451بلغاريا

6114348993827148،6923،0381406406956892241بنغالدي�ص
983320261793،5177016،9907694971157بنما

52139569644267261511،9206753881453بوتان
6159484636192،0074726،8905384879x65xبوت�ضوانا

3205176103933816،4697131205505529641847بوركينا فا�ضو
1418314211088428،383283381605067992143بوروندي

14519817853،7603204،7907698871843البو�ضنة والهر�ضك
156176155438،277405312،42076100962042بولندا

55121548442239،930263141،790669195961بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
10378195515929،077594114،7107490971253بريو

15617614439،59510616،03070100952336بيالرو�ص
10011x59x–113441735148312803،74076بليز

2017811510773328،850350397505642941846بنن
13032132611869،122838114،2107494901159تايلندا

16x47x–5298567847235،04210963،70065100تركمان�ضتان

108801866141072،7521،298249،5007491951646تركيا
8137273224181،34120115،38070999616x46xترينيداد وتوباغو

1747–5207173113994111،227503806004934ت�ضاد
25x36x––172144123210،493115017،87078اجلمهورية الت�ضيكية
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142199168517،11424529،9407999952431�ضيلي
411557695502644،8411،8621335305773971845جمهورية تنزانيا املتحدة

241471038766326،028193194405757951647توغو
––––––7357334427141000توفالو
–––118251621138104303،3807299تونغا
11849163914910،48117934،0707478991647تون�ص

541695512746241،1244422،2206251832141تيمور لي�ضتي
1648–4393746854261،5054137،7606288غابون

883824312092،7415114،7507386811451جامايكا
28165987857311،7286664405846761353غامبيا

––98–13621111795104205،56076غرينادا
69683655311835،468714264،46073739518x42xاجلزائر

––81–8145273623125381701،03067جزر �ضولومون
––98–––14220917852000جزر كوك

––80––85512640221254102،990جزر مار�ضال
9165159110106424،401154234604855671549جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

1551–61811701171124665،9662،8734651804867جمهورية الكونغو الديقراطية
51605747411850،1331،059586،100528990963جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––––––––––
76783256251514،389467142،7407174961158غواتيمال

9914x50x–7966305025197541403،27070غيانا

9147224020154،3525212،700741001001647جورجيا
31123919573348892621،280x58–451747جيبوتي

9523x36x–172947325،55064058،98079الدمنارك

––98––13317121411868104،960دومينيكا
8162274822159،92721664،8607388821354اجلمهورية الدومينيكة

6959364629144961003،1607485831356الراأ�ص الأخ�ضر
311639199592910،624438385405571961258رواندا

13327122296142،9581،682209،91069100941649الحتاد الرو�ضي 
12637142911821،48622137،8407498962139رومانيا
21183111109693013،089600601،0704971921155زامبيا

13x56x–37788052512712،571374294605092زيبابوي

18151123105864119،738673801،0705555571648كوت ديفوار
––98272023178183502،930729999�ضاموا

––1931221121320050،670x––92�ضان مارينو
––98–972721211913109204،85072�ضانت فن�ضنت وغرينادين

––94––145288227552109،980�ضانت كيت�ص ونيفي�ص
9315x49x–1182316181410174304،97074�ضانت لو�ضيا

379480615325165501،2006489981456�ضاو تومي وبرين�ضيبي
113321726141020،86037862،2907591951748�ضريالنكا

––108451836151027،4485951217،200x748686اململكة العربية ال�ضعودية
1186216481466،19312623،3607284961352ال�ضلفادور
24x35x––14518815745،46257016،22075�ضلوفاكيا

1861039222،03020023،86079100982139�ضلوفينيا
14x49x–186836215،08645040،9208195�ضنغافورة

421397570502712،434465341،0505950751746ال�ضنغال
3996787055211،1863532،6004887831256�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––––––––––

1944–11838163114920،41146582،6407684اجلمهورية العربية ال�ضورية
7852314427145251005،920x70959011x57x�ضورينام

962337–186736229،380112049،93081ال�ضويد
1002041–165857437،66476070،35082�ضوي�ضرا

1649–4276174162114455،868226393404741�ضرياليون
92942729–12617141412887309،490�ضي�ضيل
15229725649،85611115،8207498962337�ضربيا

––––1180180108108529،33140870a51ال�ضومال
10848183816111،341،33516،4863154،260739496z1648ال�ضني

46116639152256،8791921278067100982339طاجيك�ضتان
––67463937312031،6721،125432،320687888العراق
––14247936852،78250117،890x738781عمان
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431227477502824،392770571،2406467761548غانا
1722913013581389،982390483805439741746غينيا

––19190121118813570026314،680519357غينيا ال�ضتوائية
1943–1021015012592401،5155885404852غينيا بي�ضاو

–––––––00––––––الفاتيكان
–––126391431127240702،7607182فانواتو
9920x40x–1729473262،787793342،39081فرن�ضا

80592942231493،2612،344662،0506895921550الفلبني
––4،0391343b739578–9145223620الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

108331828161028،9805981111،5907495941549فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
962437–186736225،36561047،17080فنلندا
––92–1133017251588611903،61069فيجي

1845–90512337191287،8481،467341،1007593فييت نام
––17211410321،10413030،460x799899قرب�ص

14521817741،759210d789598–52قطر
73573348291716،026344137،44067100992140كازاخ�ضتان
1513713685843419،599710931،1605171921551الكامريون

15613611534،40343013،7607699952042كرواتيا
581215187432214،138318167606378891652كمبوديا

1568675434،017383241،950x81––2040كندا
––156136115311،25811215،550x79100100كوبا

9921x38x–1658564248،184478319،89081جمهورية كوريا

–––73453323261824،34634812a69100جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية
1255–139171015964،6597316،5807996كو�ضتاريكا

103371930171246،295914185،510739393862كولومبيا
3412586886332735282820617487868جزر القمر

1353––29116937461294،043142132،31057الكونغو 
––1361511131062،737491d749493الكويت

6872385933195،33413058806799912143قريغيز�ضتان
–––––608749643919100202،010كرييباتي

35998564552840،5131،5291227805787831353كينيا
139211016852،25224011،62073100941843لتفيا

551455410042216،20114181،0106773821945جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
––9138223119124،2286529،020729091لبنان

972139–186837215076079،51080لوك�ضمبورغ
–––11345173313106،355145212،020x7589ليبيا

1845–2422710315174343،994154151905659ليبرييا
15217714533،32435011،40072100971844ليتوانيا
3589857265352،1716051،0804890731056لي�ضوتو

––3600136،540x––90–19310292لي�ضتن�ضتني
3022292131582714،901663563305474911846مالوي
1241021574149316504،2707798961744ملديف
––15611610544174018،350x799291مالطة

2255178131994815،3707141206005126771746مايل
156186155328،40157637،9007492941352ماليزيا
15619617549،98499112،9907499962140هنغاريا

481596297432220،714732444406664991654مدغ�ضقر
9194226819981،1211،881412،3407366952242م�ضر

69863667301931،951623232،8507256901748املغرب
1333912341082،0612204،5207597931550 جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

113491738147113،4232،217379،33077931001256املك�ضيك
76107327626122،7566521،89068971001844منغوليا

211241118075393،460117131،0605857761746موريتانيا
––1242415211391،2991707،740738894موري�ضيو�ص

16219135146923923،3918831144405055911552موزمبيق
1033719301693،5734411،8106998901845جمهورية مولدوفا

–––––172947323500197،460xموناكو
882239–1451881675631806،69074اجلبل الأ�ضود

–––451126679503247،96383056a6592ميامنار
764––645642443418111302،70069ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(
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124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

مالحظات
الدخل املنخف�ص )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 1005 دولر اأمريكي اأو اأقل(

اأدنى الدخل املتو�ضط )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 1006 اإلى 3975 دولر اأمريكي(
اأعلى الدخل املتو�ضط )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 3976 اإلى 12275 دولر اأمريكي(

الدخل املرتفع )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 12276 دولر اأمريكي اأو اأكرث(
البيانات غري متوفرة

بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية
البيانات مقدمة من وزارة التعليم ال�ضينية.  بيانات معهد اإح�ضاء البون�ضكو ل تن�ضر حاليا معدلت �ضايف اللتحاق اخلا�ضة بال�ضني

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

a
b
c
d

-
z

i

6573404929172،2836024،6506289904x78xناميبيا

––––––6540403232221000ناورو
992437–186937324،88360085،38081الرنويج
2238––172948428،39474046،71081النم�ضا

1554–591415097412829،959724354906859نيبال
12311143132733215،5127551003605429542043النيجر

122131431268840158،4236،3328611،1805161631549نيجرييا
8168275223125،78813841،0807478931257نيكاراغوا
1561169534،36864029،050x81–9918x44xنيوزيلندا

––––––911422121910100نيوي
863–715116510470279،993266456506249هاييتي

46115638148321،224،61427،1651،6961،3406563971945الهند
8858244520127،60120351،880738497861هندورا�ص

9921x39x–1728474316،613183149،72081هولندا

10025x36x–18663521126،5361،077342،15083اليابان

401287790573224،053919691،060x6562731845اليمن
172134113211،359118127،24080971001942اليونان

ملحوظة
δ 2412510378663543،5521،4291431،2706170ال�ضودان وجنوب ال�ضودان–––

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
1601119971331،020،65035،6313،8041،4835763781649اأفريقيا

1741211057635855،27332،0873،7091،1925462761649اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
15698976330398،96814،1911،3221،4865567871650  �ضرق وجنوب اأفريقيا
1961431158839411،86416،4422،2419055357661648  غرب وو�ضط اأفريقيا

7741563118417،8799،9554152،7527175881944ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
86486237243،649،32066،0763،1862،9136980931846اآ�ضيا

120678652331،630،17337،4522،4921،2416561912045  جنوب اآ�ضيا
55244119132،019،14728،6246944،2867294951648  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

5423431811584،67610،8452497،8597491951256اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

الدول امل�ضتقلة
5023411911404،5825،8201367،2637098941845

106953989،50811،4256540،8458099961843البلدان ال�ضناعية
97636744255،621،340120،6177،5163،3046880891748البلدان النامية

1701101067134832،33027،9962،9496695958801846البلدان الأقل منوا
88576140236،856،797134،7547،6148،7967084901747العامل

تعريف امل�ؤ�صرات
معدل ال�فيات دون �صن اخلام�صة - احتمال الوفاة بني الولدة وبني �ضن 5 �ضنوات، ويعرب عنه بالعدد لكل 1000 ولدة حية.

معدل وفيات الر�صع - احتمال الوفاة بني الولدة وبني �ضن �ضنة  واحدة من العمر بال�ضبط ، ويعرب عنه بالعدد لكل 1000 ولدة حية.
معدل وفيات حديثي ال�لدة - احتمال الوفاة خالل ال� 28 يوما الأولى من احلياة، ويعرب عنه بالعدد لكل 1000 ولدة حية.

ن�صيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل - الدخل القومي الإجمايل هو جمموع القيمة امل�ضافة التي يحققها جميع املنتجني املقيمني، بالإ�ضافة 
اإلى املقبو�ضات ال�ضافية من الدخل الأ�ضا�ضي  اأي �ضرائب على املنتجات التي مل تدخل يف ح�ضاب قيمة الإنتاج )بدون الدعم(، بالإ�ضافة  اإلى 
)رواتب املوظفني والدخل العقاري( من اخلارج.  ون�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل هو عبارة عن الدخل القومي الإجمايل مق�ضوما على 
عدد ال�ضكان يف منت�ضف العام.  ويتم حتويل ن�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بالدولر الأمريكي با�ضتخدام طريقة اأطل�ص البنك الدويل.

مت��صط العمر املت�قع عند ال�لدة - عدد ال�ضنوات التي قد يعي�ضها الأطفال حديثي الولدة اإذا تعر�ضوا ملخاطر الوفيات ال�ضائدة لنف�ص القطاع 
العري�ص من ال�ضكان يف ذلك الوقت من ولدتهم.

معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغني - عدد الأ�ضخا�ص الذين يعرفون القراءة والكتابة يف �ضن 15 وما فوقها، ويعرب عنه كن�ضبة مئوية من 
جمموع ال�ضكان يف هذه الفئة العمرية.

ن�صبة �صايف اللتحاق باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امللتحقني باملدار�ص البتدائية اأو الثانوية الذين هم يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية، 
يعرب عنها كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية.  ونظرًا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص البتدائية امل�ضجلني 

يف املدار�ص الثانوية، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف اللتحاق بالتعليم البتدائي.
ح�صة دخل ال�صرة - ن�ضبة الدخل التي حت�ضل عليها 20% من الأ�ضر ذات اأعلى دخل، و40% من الأ�ضر ذات اأقل دخل.

م�صادر البيانات الرئي�صية
معدلت ال�فيات دون اخلام�صة ومعدل وفيات الر�صع - جمموعة العمل امل�ضرتكة للمنظمات الدولية لتقدير وفيات الأطفال )اليوني�ضف، ومنظمة 

ال�ضحة العاملية، و�ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة، والبنك الدويل(.
معدل وفيات حديثي ال�لدة - منظمة ال�ضحة العاملية، با�ضتخدام ال�ضجالت املدنية، نظم الرت�ضد وامل�ضوح الأ�ضرية.

اإجمايل ال�صكان وامل�اليد - �ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة.
وفيات الأطفال دون اخلام�صة - اليوني�ضف.

ن�صيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل - البنك الدويل.
مت��صط العمر املت�قع - �ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة.

.)UIS( معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغني, ون�صبة اللتحاق باملدار�س البتدائية - معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء
ح�صة دخل ال�صرة - البنك الدويل

ترتيب 
معدل 

ال�فيات 
دون 

اخلام�صة

معدل ال�فيات دون 
اخلام�صة

معدل وفيات الر�صع 
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20x69x49x54x88x33x11x12x51x8420xاإثيوبيا

––2y0y1y8y 28 – – –7الأرجنتني
–– 66y11 2 0 2 8 22 1339الأردن

728x35 48y23 5 1 4 19 –97xاأرمينيا

14x78x52x43x62x35x13x15x44x4468xاإريرتيا

44y16 8 2 7 25 89w54 12 1032اأذربيجان
–– – – – – – – – ––اإ�ضبانيا

–– – – – – – – – ––اأ�ضرتاليا
–– – – – – – – – –4xاإ�ضتونيا

–– – – – – – – – –8xاإ�ضرائيل
29x54x33x12x9x59x9628x – ––اأفغان�ضتان

–– – – –40x77x23x6x –8اإكوادور
7x43 39 54y31 5 2 9 19 –76األبانيا
–– – – – – – – – ––اأملانيا

–– – – – –––– –6الإمارات العربية املتحدة
–––––– – – – –8xالوليات املتحدة الأمريكية

–– – – – – – – – –5اأنتيغوا وبربودا
11x77x37x16y7y8y29y2845 55–اأنغول

–– – – – – – – – ––اأندورا
75y50 18 5 14 37 8062y 32 944اإندوني�ضيا

––35y28 5x2x2x15x 57 960اأوروغواي
45y38 4 1 4 19 9453 26 567اأوزبك�ضتان

80y54 16 4 6 38 –96 60 1442اأوغندا
55y6 – – – – –18x 18 441اأوكرانيا

756x23x68x58x– – – – –99xاإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

–– – – – – – – – ––اأيرلندا
–– – – – – – – – –4xاأي�ضلندا
–– – – – – – – – ––اإيطاليا

10x– 56 76y72 18x5x5x43x1492بابوا غينيا اجلديدة
67y14 3x– 1x18x–94y 24 647باراغواي

–– – – – – – – – –12بربادو�ص
36y55 31x13x14x42x8717x 37 3229باك�ضتان

–– – – – – – –– ––بالو
–– – – – – – – – –11جزر الباهاما

–– – – – –––– ––البحرين
70y25 2 – 2 7 –96y 40 843الربازيل

–– – – – – – – – –8xالربتغال
–– – – – – – – – ––بروين دار ال�ضالم

–– – – – – – – – ––اململكة املتحدة
–– – – – – – – – ––بلجيكا
100– – – – – – – – –9بلغاريا

74y91 41 12 17 43 10084y 43 2243بنغالدي�ص

––10x– –––4y– 1y19yبنما
96x– 34 6 3 13 66 67 49 1059بوتان

–46y6 11 4 7 31 91 20 1320بوت�ضوانا
10034 35 11 7 26 – – 16 1620بوركينا فا�ضو

11x– 69 70y79 29 8 6 58 7398xبوروندي

557x18x29x10x1x0x4x10x–62xالبو�ضنة والهر�ضك

–– – – – – – – – –6xبولندا
79y40 4 1 1 27 2489y 60 661بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(

80y61y4 1 1 24 –91x 68 851بريو

4x21x9x38x4x1x1x2x4x–94yبيالرو�ص

–– 22 2 1 4 27 – 10 1451بليز
76y92 18 5 8 43 10067 – 1532بنن

47– 16 5 1 7 – – 15 750تايلندا
11x54x37x8x2x7x19x–87 460تركمان�ضتان

68y22 2 0 1 12 –69 42 1139تركيا
43y22 – – – – –28 13 1941ترينيداد وتوباغو

22x34x3 36 59 30 13 16 39 6856xت�ضاد

–– – – – – – – – –7xاجلمهورية الت�ضيكية
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93اجلداول الإح�صائية 

–– – – – – – – – –6�ضيلي
10x49 50 92y51 16 4 5 42 9959جمهورية تنزانيا املتحدة

10032 30 5 4 17 64 44 63 1153توغو
–– 40y51 2 0 3 10 35 ––توفالو
–– – – – – – –– –3xتونغا
–– 61y15 3 – 3 9 6 587تون�ص

12x82 52 78y33 45 15 19 58 4860تيمور لي�ضتي
36x––––––––––غابون

–– 12x62x15x36x24x2 – 2 4جامايكا
10021 24 10 4 18 31 34 36 1153غامبيا

–– – – – – – –– –9غرينادا
39y22 3 1 4 15 –61 7 650اجلزائر

–– 81y67 12 2 4 33 74 1375جزر �ضولومون
–– – – – – – –– ––جزر كوك

–– – – – – 77y53 31 1873جزر مار�ضال
55y47 24 8 12 43 062 23 1339جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

8359 43 9 8 24 53 52 37 1043جمهورية الكونغو الديقراطية
–– 61x8x49x31x9 – 5 24–جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––––––
71y46 13y– 1y48y3676 50 1156غواتيمال

59y49 11 2 5 18 –11 33 1943غيانا
43y17 1 1 2 11 –100 – 566جورجيا
23y18 23y5y10y31y950 1 1067جيبوتي

–– – – – – – – – –5xالدمنارك
–– – – – – – – – –10دومينيكا

62y21 7 2 3 18 –19 9 1174اجلمهورية الدومينيكية
6x73x60x80x13x– – – – –75الراأ�ص الأخ�ضر

6x68 85 62y84 11 2 3 44 9288xرواندا

35x– – – – – – – – –6الحتاد الرو�ضي

8x– 16x41x– 4x1x4x13x–74xرومانيا

93y42 15 3 5 45 9277x 61 1157زامبيا

82y20 10 2 3 32 4991y 32 1169زيبابوي

54y37 16 5 8 40 10084x 4 1725كوت ديفوار

–– – – – – 71y74 51 1088�ضاموا
–– – – – – – – – ––�ضان مارينو

–– – – – – – – – –8�ضانت فن�ضنت وجرينيداد
–– – – – – – –– –8�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

–– – – – – – – – –11�ضانت لو�ضيا
73y20 13 3 11 29 4186 51 845�ضاو تومي وبرين�ضيبي

87y84 21 4 15 17 8592y 76 1780�ضريالنكا

–– – – – –––– ––اململكة العربية ال�ضعودية
7x33 31 72y54 6y1y1y19y–62xال�ضلفادور

–– – – – – – – – –7x�ضلوفاكيا
–– – – – – – – – ––�ضلوفينيا

–––––– – – – ––�ضنغافورة
19x23x34x61x42x14x4x9x19x–41xال�ضنغال

3852 31 1 1 6 11 – 44 944�ضوازيالند

δ ال�ضودان–––––––––––
33w79x 28 12 – 10 25 – 43 1046اجلمهورية العربية ال�ضورية

–– 34y15 7 1 5 11 2 34–�ضورينام
–– – – – – – – – ––ال�ضويد

–– – – – – – – – ––�ضوي�ضرا
73y50 21 7 10 36 10058 11 1451�ضرياليون

–– – – – – – – – ––�ضي�ضيل

617x15x39x8x1x0x4x7x–32�ضربيا

15y35 32 12 13 42 –1 9 26–ال�ضومال

43y– 4y– 3y10y–97 28 341ال�ضني

10x57y25x15x34x15 6 7 39 9562طاجيك�ضتان
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75y44 14 3 9 28 9332 63 1352غانا
12x35 48 32y– 21 7 8 40 9741غينيا

–0–––– – –– ––غينيا ال�ضتوائية
10012 32 6 5 18 65 43 38 1155غينيا بي�ضاو

–– – – – – – – – ––الفاتيكان
62y32 – – – – –23 40 1072فانواتو
–– – – – – – – – ––فرن�ضا

58y34 22y– 7y32y–45x 34 2154الفلبني
86– – – – – – – 27 –7الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

–– 16 5 – 4––– –8فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
–– – – – – – – – –4xفنلندا
–– – – – – – –10x57x40xفيجي

70y23 20 – 10 31 95w93 17 558فييت نام
–– – – – – – – – ––قرب�ص

–– – – – –––– ––قطر
39y16 4 1 5 17 –92 17 664كازاخ�ضتان
64y21 16 5 7 36 8949y 21 1120الكامريون

–– – – – – – –– –5xكرواتيا
82y43 28 7 11 40 –83y 74 965كمبوديا

–– – – – – – – – ––كندا
47y16 – – – – –88x 26 570كوبا

–– – – – – – – – ––جمهورية كوريا
65x31x37x19 4 5 32 9925y 618كجمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

–– 6 1 – 1 49 – 15 –7كو�ضتاريكا
–– 6x57 43 70y33 3 1 1 13كولومبيا

–18 – – – ––––––جزر القمر
13x39x19x78x21x11x3x8x30x8482xالكونغو 
–– – – – –––– ––الكويت

49y26 2 0 3 18 9776 32 565قريغيز�ضتان
–– – – – – – –– ––كرييباتي

83y54 16 4 7 35 6298 32 858كينيا
–– – – – – – – – –5xلتفيا

70y48 31 9 7 48 8384y 26 1130جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
92x– – – – –––– ––لبنان

–– – – – – – – – ––لوك�ضمبورغ
––––––– – – ––ليبيا

–51y41 15y2y3y42y97 34 1444ليبرييا
–– – – – – – – – –4xليتوانيا
13x53 54 58y35 13 2 4 39 –84لي�ضوتو

–– – – – – – – – ––لي�ضتن�ضتني
86y77 13 3 4 47 9650 72 1358مالوي
22x64 48 82y68 17 3 11 19 –44xملديف
–– – – – – – – – –6xمالطة

30y56 27 10 15 38 9979 38 1946مايل
18– 17 – – 13– –– –11ماليزيا
–– – – – – – – – –9xهنغاريا

89y61 – – – 50 9553 51 1672مدغ�ضقر
66y35 6 1 7 29 –79 53 1356م�ضر

15x52x31x66x15x9x2x10x23x–21املغرب
6x– –––2 0 3 11 –94xجمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

91x– 16 2 – 3– –– 718املك�ضيك
57x57x65x5x1x3x27x6183x 581منغوليا

61y47 15y3y7y23y9723 46 3481موريتانيا
–– – – – – – –14x– 21xموري�ضيو�ص

84y54 18 5 4 44 10025 37 1663موزمبيق
6x65x46x18x2x3x1x5x10x–60xجمهورية مولدوفا

–– – – – – – – – ––موناكو
––4x25x19x35x13x2x1x4x7xاجلبل الأ�ضود

81y65 23 6 8 35 9493 24 976ميامنار
–– – – – – – –– ––ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(
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�صهرا( 2010

% لالأ�صر ايل 
ت�صتخدم امللح 
املدع�م بالي�د

ر�صاعة طبيعية 
خال�صة

مع اأطعمة �صلبة 
و�صبه �صلبة ولينة

ر�صاعة طبيعية 
نق�س ال�زن )منظمة ال�صحة العاملية(حتى �صنتني

الهزال )منظمة 
ال�صحة العاملية(

النم� املتعث )منظمة 
ال�صحة العاملية(

)i 2010–2006(20- 23 �صهر6 - 8 اأ�صهراأقل من 6 اأ�صهر)i 2010–2006()i 2010–2006( تغطية كاملة  )%(Δمت��صط و�صديدمت��صط و�صديد�صديدمت��صط و�صديد



95اجلداول الإح�صائية 

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

-
 w
x

 y

Δ

 i

i i

–72y28 17 4 8 29 13 24 1671ناميبيا
–– 65y65 5 1 1 24 67 2776ناورو

–– – – – – – – – ––الرنويج
–– – – – – – – – –7xالنم�ضا

–75y95 39 11 13 49 91 53 2135نيبال
65y– 40y14y16y47y9832 27 2742النيجر

75y32 23 9 14 41 9197x 13 1238نيجرييا

76y43 6 1 1 22 797x 31 954نيكاراغوا

–– – – – – – – – ––نيوزيلندا
–– – – – – – – – ––نيوي

25x44 41 87y35 18 6 10 29 213هاييتي
57y77 43 16 20 48 3451 46 2841الهند

–– 69y48 8 1 1 29 30 1079هندورا�ص
–– – – – – – – – ––هولندا
–– – – – – – – – ––اليابان
12x76x– 43x19x15x58x–30x 30–اليمن

–– – – – – – – – ––اليونان
ملحوظة

δ 31ال�ضودان وجنوب ال�ضودانx– 34 56y35 27 10 16 40 8211

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
13463468441969388655اأفريقيا

13453369462079398653اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
544981541546398065–  �ضرق وجنوب اأفريقيا
–1339246342238114090  غرب وو�ضط اأفريقيا

48–1145345731114928ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
1842385569i i2713i i133456i i74اآ�ضيا

2739455676421519475055  جنوب اآ�ضيا
645295444i i105i i61984i i88  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

––215–8424271334اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

الدول امل�ضتقلة
749305522––––––

–––––––––––البلدان ال�ضناعية
1543376056i i18θ9i i1029θ66i i71البلدان النامية

164742686125810418861البلدان الأقل منوا
1543376055i i16θ9i i1027θ66i i71العامل

مالحظات
البيانات غري متوفرة

ت�ضري اإلى البلدان التي لديها برامج تغطية لفيتامني )اأ( موجهة لالأعمار املنخف�ضة.  ويبلغ الرقم كما هو م�ضتهدف
بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 

والعاملية
بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 

والعاملية. التقديرات عن ال�ضنوات قبل 2001 ل يتم عر�ضها
يتّم الإبالغ عن التغطية الكاملة بالتغذية املكّملة من فيتامني )اأ( باعتبارها اأقل ن�ضبة مئوية لنقطتي تغطية، »اأي اأقل نقطة بني 

اجلولة الأولى )يناير/ كانون الثاين - يونيو/ حزيران(، وبني اجلولة الثانية )يوليو/ متوز - دي�ضمرب/ كانون الأول( من عام 2010
البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

با�ضتثناء ال�ضني
تقديرات ت�ضتند اإلى مناذج 

تعريف للم�ؤ�صرات
نق�س ال�زن عند ال�لدة - الن�ضبة املئوية للمواليد الذين يزنون اأقل من 2،500 جرام عند الولدة.

البدء املبكر للر�صاعة الطبيعية - الن�ضبة املئوية للمواليد الذين يو�ضعون على الثدي خالل �ضاعة واحدة من الولدة.
الر�صاعة الطبيعية اخلال�صة )اأقل من 6 اأ�صهر( - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضفر-5 اأ�ضهر الذين يح�ضلون على تغذية 

ح�ضرية من الر�ضاعة الطبيعية خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية.
اإدخال الأطعمة ال�صلبة و�صبه ال�صلبة اأو اللينة )6-8 اأ�صهر( - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6-8 اأ�ضهر الذين تلقوا اأطعمة 

�ضلبة، اأو �ضبه �ضلبة اأو لينة يف ال� 24 �ضاعة املا�ضية.
ا�صتمرار الر�صاعة الطبيعية حتى �صن الثانية )20-23 �صهرا( - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 20-23 �ضهرا الذين تلقوا 

الر�ضاعة الطبيعية يف ال� 24 �ضاعة املا�ضية.
نق�س ال�زن )منظمة ال�صحة العاملية( املت��صط: الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضفر-59 �ضهرا الذي يقل وزنهم مبقدار 
انحرافني معياريني عن الوزن الو�ضيط املقابل للعمر طبقا ملعايري منو الطفل ملنظمة ال�ضحة العاملية.  نق�ص الوزن ال�ضديد: الن�ضبة املئوية لالأطفال 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0 -59 اأ�ضهر الذين يقل وزنهم مبقدار 3 انحرافات معيارية عن الوزن الو�ضيط املقابل للعمر طبقا ملعايري منو الطفل 

ملنظمة ال�ضحة العاملية.
الهزال )منظمة ال�صحة العاملية( املت��صط وال�صديد:  الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضفر-59 �ضهرا الذين يقل وزنهم مبقدار 

انحرافني معياريني عن الوزن الو�ضيط املقابل للطول طبقا ملعايري منو الطفل ملنظمة ال�ضحة العاملية.
النم� املتعث )منظمة ال�صحة العاملية( املت��صط وال�صديد:  الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ضفر-59 �ضهرا الذين يقل طولهم 

مبقدار انحرافني معياريني عن الطول الو�ضيط املقابل للعمر طبقا ملعايري منو الطفل ملنظمة ال�ضحة العاملية.
على جرعتني  يح�ضلون  الذين  �ضهرا   59-6 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال  من  التقديرية  املئوية  الن�ضبة   - الكاملة(  )التغطية  اأ  فيتامني 

تكميليتني من فيتامني اأ.
ا�صتهالك امللح املدع�م بالي�د - ن�ضبة الأ�ضر التي ت�ضتهلك امللح امل�ضاف اإليه اليود على نحو كاف )15 جزء اأو اأكرث يف املليون(.

م�صادر البيانات الرئي�صية
نق�س ال�زن عند ال�لدة - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، البيانات من 

اأنظمة الت�ضجيل الروتينية، اليوني�ضف، منظمة ال�ضحة العاملية.
الر�صاعة الطبيعية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، اليوني�ضف.

الأخرى،  الوطنية  الأ�ضرية  امل�ضوح  املوؤ�ضرات،  العنقودية متعددة  امل�ضوح  وال�ضحية،  الديوجرافية  امل�ضوح   - املتعث  والنم�  ال�زن والهزال  نق�س 
منظمة ال�ضحة العاملية، اليوني�ضف.

فيتامني اأ - اليوني�ضف.
ا�صتهالك امللح املي�دن )املدع�م بالي�د( - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، 

اليوني�ضف.

الدول والأقاليم

% للر�صع ناق�صي 
ال�زن عند ال�لدة

البدء املبكر 
بالر�صاعة 

الطبيعية )%(

معدل التتغطية % لالأطفال دون اخلام�صة )x 2010- 2006 ( الذين يعان�ن:% لالأطفال )2006 - 2010( الذين:
بفيتامني اأ )6 - 59 

�صهرا( 2010

% لالأ�صر ايل 
ت�صتخدم امللح 
املدع�م بالي�د

ر�صاعة طبيعية 
خال�صة

مع اأطعمة �صلبة 
و�صبه �صلبة ولينة

ر�صاعة طبيعية 
نق�س ال�زن )منظمة ال�صحة العاملية(حتى �صنتني

الهزال )منظمة 
ال�صحة العاملية(

النم� املتعث )منظمة 
ال�صحة العاملية(

)i 2010–2006(20- 23 �صهر6 - 8 اأ�صهراأقل من 6 اأ�صهر)i 2010–2006()i 2010–2006( تغطية كاملة  )%(Δمت��صط و�صديدمت��صط و�صديد�صديدمت��صط و�صديد



و�ضـــــع الأطــــفال فـــي الــعالــــم 962012 96

3898261229856990868681868688x 19x 5x 15533310اإثيوبيا
–––––––97988090917710099989496999494الأرجنتني

–––9698919898971009598989898989887757932الأردن
–––––57–9698939095806695989496979448اأرمينيا
61745714524149999999999999993x 44–x 54714913اإريرتيا

x 1x 1–31––––818072786749–808871818577اأذربيجان
–––––––999797959797–100100100100100100100اإ�ضبانيا

–––––––979292949292––100100100100100100اأ�ضرتاليا
–––––––97969494959494–989997959694اإ�ضتونيا

–––––––969694989693––100100100100100100اإ�ضرائيل
––––––48783937603026886666662666679اأفغان�ضتان

––––––9497889296841009999999998989974اإكوادور
–––9796989898981009999999999999987706063األبانيا
–––––––979395969094––100100100100100100اأملانيا

–––––––98949494949494–100100100979895الإمارات العربية املتحدة
–––––––999593929293––991009410010099الوليات املتحدة الأمريكية

–––––––999899989898–––98––95–اأنتيغوا وبربودا
281829–––506038578618299397919293919175اأنغول

–––––––999999999698–100100100100100100100اأندورا
54331–8566–979483938983–808971526736اإندوني�ضيا
–––––––1001001001001009910099989595959595اأوروغواي

–––685628–99999999989999–879881100100100اأوزبك�ضتان
679164483849368483605555606085734739473360اأوغندا

–––––––95969091948481–989897959790اأوكرانيا
–––––95x 93–999999999999–––––98–اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

–––––––100100100991009810096989494909494اأيرلندا
–––––––96–98969693–100100100100100100100اأي�ضلندا
–––––––989696909695–100–––100100100اإيطاليا

–––––40873345714159798056615556566163بابوا غينيا اجلديدة
––––––8699667090401009296908894989885باراغواي
–––––––958690858686–100100100100100100100بربادو�ص
3–90958745722910095908888868888846950370باك�ضتان

–––––––994948758066–0–96––––بالو
––––––99999794989890–100100100100–98–جزر الباهاما

––––––99999999999994–100–100––100–البحرين
–––––979984808737100999998999996999250الربازيل
–––––––999910010010010010096999897969797الربتغال

––––––9598959994969595–––––––بروين دار ال�ضالم
–––––––97–98969893––100100100100100100اململكة املتحدة

–––––––999999949797––100100100100100100بلجيكا
–––––––98969496979591–100100100100100100بلغاريا

–––68–80857853565229949895959495959337بنغالدي�ص
–––––––9397836975519097989494959494بنما

–––89744962–9299886587545969491929591بوتان
–––92x 14–x 7–959990607439100999896969493بوت�ضوانا

76957211336339998959494959585391542231048بوركينا فا�ضو
72837146494699399969492969694x 38x 26x 23524517بوروندي

–––917353–97959090939080–9910098959992البو�ضنة والهر�ضك
–––––––10010010090968010094999996989899بولندا

–––9087808079808074516429–86966725349بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
––––82906168813610095979392949393856851بريو

–––x 90x 67x 54–9999989999960–10010099939197بيالرو�ص
–––99991009093861009899969698969688714426بليز
42252054–7584691224418979483836983839236بنن

–––91846546–1001009989928295999999999898تايلندا
–––835025–99999696999658–989997–97–تركمان�ضتان

–––22––9697969697949690–9910096909775تركيا
––––7434–969091929090–949893929292100ترينيداد وتوباغو

5067449234655271596346595960263123421036ت�ضاد
–––––––999999989999––100100100989997اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم
% لل�صكان الذين 

ي�صتخدم�ن م�صادر 
مياه ال�صرب املح�صنة

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 
�صرف �صحي حم�صن

ل��ل��ق��اح��ات   %
ال���روت���ي���ن���ي���ة 
ل�������رن�������ام�������ج 
ال����ت����ط����ع����ي����م 
املم�ل  امل��صع 
من احلك�مة 

دون التطعيم 2010  مل����������ن   %
اخل�������ام���������������ص�������ة 
امل���������������ص�������ت�������ب�������ه 
ب����اإ�����ص����اب����ت����ه����م 
ب��اإل��ت��ه��اب رئ���ي 
وع���������ر����������ص����������ا 
ع��ل��ى اإخ�����ص��ائ��ي 

�صحي مالئم

دون  مل������ن   %
اخل����ام���������ص����ة 
امل�����������ص�����ت�����ب�����ه 
ب��اإ���ص��اب��ت��ه��م 
ب�����اإل�����ت�����ه�����اب 
رئ�ي وتلق�ا 
م�������������������ص���������اد 

حي�ي

دون  مل���������������ن   %
اخل���������ام�������������������ص���������ة 
امل���������������������ص����������اب����������ني 
ب��الإ���ص��ه��ال ال��ذي��ن 
حماليل  ي��ت��ل��ق���ن 
الفم�ية  اجلفاف 
م��������ع ا������ص�����ت�����م�����رار 

التغذية

i 2010 -2006 املالريا
الأطفال يف عمر �صنة املح�صنني �صد:

حل��دي��ث��ي   %
ال����������������������لدة 
امل��ح�����ص��ن��ني 
������������������ص�����������������د 

التيتان��س
λ

ل�����الأ������ص�����ر   %
متتلك  ال���ت���ي 
ن����ام����������ص����ي����ة 
واح������������������������������دة 
ع����ل����ى الأق�������ل 
م��������ع��������اجل��������ة 
مب�������ب�������ي�������دات 

النام��س

دون  مل�����ن   %
اخل����ام���������ص����ة 
ال�������������ذي�������������ن 
ي�������ن�������ام��������ن 
حت������������������������������ت 
النام��صيات 
امل������ع������اجل������ة 

باملبيدات

دون  مل�������ن   %
اخل�����ام�����������ص�����ة 
ال���������������ذي���������������ن 
ي���������ع���������ان����������ن 
م������ن احل���م���ى 
وي������ت������ل������ق�������ن 
اأدوي��ة م�صادة 

للمالريا 

اللقاح الثالثيال�صل
�صلل 
احل�صبةالأطفال

اإلتهاب الكبدي 
ال�بائي ب

الإنفل�نزا 
امل�صتدمية

اللقاحات املقابلة200820082010
i 2010–2006i 2010–2006انفل�نزا3التهاب كبدي ب3ح�صبة�صلل3ثالثيβ 3ثالثي1βدرناملجم�عاملناطق الريفيةاملناطق احل�صريةاملجم�عاملناطق الريفيةاملناطق احل�صريةاملجم�ع

اجلدول 3: ال�صحة
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–––––––95939292939292–969975969883�ضيلي
50646459–54804524322118999891949291918371جمهورية تنزانيا املتحدة

4124565734–6087411224389497929284929281توغو
–––––––979897848881299998989858989توفالو
–––––––1001001009698969099999999999999تونغا
–––62–9659–989898989798–949984859664تون�ص

8171456341416–698663507640100717572726672تيمور لي�ضتي
–8795413333301008969454455454575x 48–x 447055غابون

–––9498898382841009599999988999980x 75x 52x 39جامايكا
9599989697949891696138504963–929686676865غامبيا

–––––––999794959797–979697100–97–غرينادا
–––8385799598881009999959595959590535924اجلزائر

494019–4585857978687979857323–98––––جزر �ضولومون
–––––––1001001009099999999999999–98–جزر كوك

–––––––949299738353399999495979792جزر مار�ضال
7464544762545486323947161557–679251344328جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

46802823232308567637268636377404237493639جمهورية الكونغو الديقراطية
–––––9199787784651008673636765564577x 65جنوب اأفريقيا

δ 532536––––––––––––––––––جنوب ال�ضودان
–––––9498908189731009996949493949485x 64غواتيمال

–––9498938185801009899959595959597642028غيانا
–––x 74x 56x 37–98100969596938096999188949567جورجيا
92985256631026909088888588887962433330201جيبوتي

–––––––90–93909085––100100100100100100الدمنارك
–––––––10099999899999898––––––دومينيكا

–––8687848387741009896888679848187705755اجلمهورية الدومينيكة
––––––92–999999999698–848582546538الراأ�ص الأخ�ضر

827011–6577625450552575928080828080852813رواندا
––––––––969997989897–969889879370الحتاد الرو�ضي 

––––––––728854100999997969598–––رومانيا
608746495943198999826691828290684756645034زامبيا

82997244563709094838484838376431635271724زيبابوي
80936823361155919585817085858235194510336كوت ديفوار

–––––––10010010010091978786618787–––�ضاموا
–––––––959292939292––––––––�ضان مارينو

–––––––9610090999999999999–––––�ضانت فن�ضنت وغرينادين
–––––––99999996969610091989590999696�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

–––––––10097989797959797–––989898�ضانت لو�ضيا
61568––75–898988263019699989898929898�ضاو تومي وبرين�ضيبي

67530–90988891889257999999999999998658�ضريالنكا
–––––––98989898989898––100––97–اململكة العربية ال�ضعودية

––––91979292929292886751–879476878983ال�ضلفادور
–––––––1001001001001009910098999999989999�ضلوفاكيا
–––––––96–98969695––9910099100100100�ضلوفينيا

––––––––999897979596––100100–100100�ضنغافورة
6992525169381008080707060707088x 47–x 4360299ال�ضنغال

9895898994898986732422411–699261556153�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––––––––––––––––

–––9089808382848094777134–899484969695اجلمهورية العربية ال�ضورية
–x 3–99888889888693743728–939781849066100�ضورينام

–––––––98–2399989896–100100100100100100ال�ضويد
–––––––94–98969590–1001001001001001000�ضوي�ضرا

9996908982909085462757372630–49862613246�ضرياليون
–––––––10099999999999999–97––100–�ضي�ضيل
–––x 93x 57x 71–99979191958991–999998929688�ضربيا

641332712118––306792352602955454946ال�ضومال
––––––––999999999999–899882555852ال�ضني

x 64x 41x 22––x 2–82959395949393–709461949594طاجيك�ضتان
x 0x 1–80828264–808165697364–799155737666العراق
––––––9999999997989991––97–889277عمان
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9996949493949486512445332843–82907413187غانا
718961193411248175575351575790x 42–x 388574غينيا

x 36–x 1x 49––75––1007365333951––––––غينيا ال�ضتوائية
9392767361767678523553533651–61835121499غينيا بي�ضاو

–––––––––––––––––––––الفاتيكان
–––43––73–817868675259–839679526648فانواتو
–––––––999999904297––100100100100100100فرن�ضا

x 0––75504260–908987868885–919387768069الفلبني
–––––x 65–99989697989596–919191899184الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

–––1009290787479787850x 72–x 51––––––فنزويال )جمهورية -البوليفارية(
–––––––98–99999998–100100100100100100100فنلندا
––––––9999999994999994–––––––فيجي

3–94999275946728949393949888638783556519فييت نام
–––––––999999879696–10010010010010010021قرب�ص

–––––––99989798999797–100100100100100100قطر
–––713248–96999998999996–959990979798كازاخ�ضتان
74925147563596969284837984849135382241358الكامريون

–––––––99989696959796–9910097999998كرواتيا
x 5x 4x 0––61815629671840949392929392929164كمبوديا

–––––––928080931780––1001009910010099كندا
–––––––9496899194819999989699999696كوبا

––––––––981008810010010048969694959894جمهورية كوريا
–––91808867–21989493999993–––100100100جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

–––––––971009195959610077968893838990كو�ضتاريكا
––52x 3–929973748155100849688888888887964كولومبيا

7681748272818185x 56–x 31–x 9x 63–959197365030جزر القمر
9590909076909083x 48–x 39x 8x 6x 48–719534303129الكونغو 
––––––9999991001001001009898989898999895الكويت

–––624522–9099859394938598999688999696قريغيز�ضتان
–––––––87979195899191–––––––كرييباتي

598352312732489993838386838378565043564723كينيا
–––––––991009678827110092978989938988لتفيا

5772515386385728174766474748032524945418جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
–––––x 74–837474537474–100–100–100100100لبنان

–––––––999999969498––100100100100100100لوك�ضمبورغ
–––––––99989898989898–979796–––ليبيا

47472667–687951172546807564716464649162ليبرييا
–––––––10099989595969495––––––ليتوانيا
–––48–959383918583838366–859781294025لي�ضوتو

–––––––––––––––––––––لي�ضتن�ضتني
809577565157369797938693939387523027605731مالوي
–––63––95–9199869810096100979796979797ملديف
–––––––977676738676––100100100100100100مالطة

–388570–56814436453220869076736376778538مايل
––––––10010099969695809998949496959487ماليزيا
–––––––99–1001001001001001001009999999999هنغاريا

49574620–4171291115105677874726774747642مدغ�ضقر
–––86735819–991009894979275989797979697م�ضر

–––9999999998989989x 38–x 46–819860698352املغرب
–––x 93x 74x 45–98989595989089–989998969596 جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

––––––9496878590681009896959595939588املك�ضيك
–––x 63x 71x 47–7697495064328099989696979696منغوليا

21–4952472650911858264636764648745243212موريتانيا
––––––99100999193901009999999999999995موري�ضيو�ص

47772917384249077747370747483652247312337موزمبيق
–––x 60–x 48–9096857985745898939097979863جمهورية مولدوفا

–––––––89999999999999––100100–100100موناكو
–––x 89x 57x 64–981009692968610095979493909090اجلبل الأ�ضود

–––93x 66–x 65–939390908890–717569818679ميامنار
–––––––3070908585808870––––95–ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(
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99اجلداول الإح�صائية 

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
% لل�صكان الذين ي�صتخدم�ن م�صادر حم�صنة ملياه ال�صرب - الن�ضبة املئوية من ال�ضكان الذين ي�ضتخدمون اأي ما يلي كم�ضدر رئي�ضي ملياه ال�ضرب: 
مياه ال�ضرب التي ت�ضخ للم�ضاكن، فناء املنزل اأو فناء اجلار، �ضنبور عام، بئر اأو اأنبوب من البئر، الآبار املحمية، الينابيع املحمية، مياه الأمطار، 

املياه املعباأة يف زجاجات، بالإ�ضافة اإلى اأحد امل�ضادر ال�ضابقة كم�ضدر ثانوي ملياه ال�ضرب.
% لل�صكان الذين ي�صتخدم�ن مرافق �صحية حم�صنة - الن�ضبة املئوية لل�ضكان الذين ي�ضتخدمون اأي من املرافق ال�ضحية التالية، والتي تكون غري 
م�ضرتكة مع منازل اأخرى:  مرحا�ص مت�ضل ب�ضبكة املجاري، خزان لل�ضرف ال�ضحي اأو مرحا�ص احلفرة، مرحا�ص احلفرة مع التهوية املح�ضنة، 

مرحا�ص احلفرة مع بالطة، حفرة مغطاة، مرحا�ص الأ�ضمدة )التحلل الع�ضوي(.
التم�يل احلك�مي للقاحات - الن�ضبة املئوية للقاحات التي تعطى ب�ضكل روتيني يف بلد حلماية الأطفال ومتولها احلكومة الوطنية )مبا يف ذلك 

القرو�ص(.
�ضلل  )التيتانو�ص(،  والكزاز  الديكي،  وال�ضعال  الدفترييا  الدرن،  �ضد  التطعيم  ت�ضمل  الربنامج  هذا  يف  التطعيم  للتطعيمات:  امل��صع  الرنامج 
قد  اأخرى  لقاحات  الولدة.  وهناك  الأطفال حديثي  الأطفال من كزاز )تيتانو�ص(  الن�ضاء احلوامل حلماية  الأطفال، واحل�ضبة، وكذلك تطعيم 

يت�ضمنها برنامج التطعيمات يف بع�ص البلدان، على �ضبيل املثال، �ضد التهاب الكبد )ب(، اأو الإنفلونزا امل�ضتدمية )ب(، اأو احلمى ال�ضفراء.
لقاح ال�صل )بي �صي جي( - الن�ضبة املئوية للمواليد الأحياء الذين تلقوا لقاح الدرن.

اللقاح الثالثي 1 - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا اجلرعة الأولى للقاح الدفترييا وال�ضعال الديكي والكزاز )التيتانو�ص(.
اللقاح الثالثي 3 - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا 3 جرعات للقاح الدفترييا وال�ضعال الديكي والكزاز )التيتانو�ص(.

لقاح �صلل الأطفال 3 - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح �ضلل الأطفال.
احل�صبة - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا اجلرعة الأولى من لقاح ي�ضمل احل�ضبة.

اللتهاب الكبدي )ب( 3 - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد )ب(.
الإنفل�نزا امل�صتدمية )ب( 3 - الن�ضبة املئوية للر�ضع الأحياء الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح الإنفلونزا امل�ضتدمية )ب(.

الكزاز )التيتان��س( - الن�ضبة املئوية للمواليد اجلدد املح�ضنني �ضد الكزاز عند الولدة.
الن�ضبة املئوية لالأطفال )ترتاوح  اإ�صابتهم بالتهاب رئ�ي ومت عر�صهم على مقدم الرعاية ال�صحية املنا�صبة -  % ملن دون اخلام�صة امل�صتبه يف 
الرعاية  والذين مت عر�ضهم على مقدم  للم�ضح،  ال�ضابقني  الأ�ضبوعني  بالتهاب رئوي يف  اإ�ضابتهم  ي�ضتبه يف  والذين  �ضنوات(،  اأعمارهم بني 4-0 

ال�ضحية املنا�ضبة.
% ملن دون اخلام�صة امل�صتبه يف اإ�صابتهم بالتهاب رئ�ي ويتلق�ن م�صادات حي�ية - الن�ضبة املئوية لالأطفال )ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، 

والذين ي�ضتبه يف اإ�ضابتهم بالتهاب رئوي يف الأ�ضبوعني ال�ضابقني للم�ضح، والذين يتلقون م�ضادات حيوية.
% ملن دون اخلام�صة الذين يعان�ن من الإ�صهال ويتلق�ن حماليل معاجلة اجلفاف الفم�ية مع ال�صتمرار يف التغذية - الن�ضبة املئوية لالأطفال 
)ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، والذين اأ�ضيبوا بالإ�ضهال يف الأ�ضبوعني ال�ضابقني للم�ضح، والذين يتلقون حماليل معاجلة اجلفاف الفموية 

)كي�ص من اأمالح معاجلة اجلفاف، مع التو�ضية باإعداد ال�ضوائل يف املنزل اأو زيادة ال�ضوائل( مع ال�ضتمرار يف التغذية.

املالريا:
% لالأ�صر التي لديها واحدة على الأقل من النام��صيات املعاجلة باملبيدات احل�صرية - الن�ضبة املئوية لالأ�ضر التي لديها واحدة على الأقل من 

النامو�ضيات املعاجلة باملبيدات احل�ضرية.
% ملن دون اخلام�صة الذين ينام�ن حتت نام��صيات معاجلة باملبيدات احل�صرية - الن�ضبة املئوية لالأطفال )ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، 

والذين ناموا حتت نامو�ضيات معاجلة باملبيدات احل�ضرية يف الليلة ال�ضابقة للم�ضح.
% ملن دون اخلام�صة وم�صابني باحلمى ويتلق�ن الأدوية امل�صادة للمالريا - الن�ضبة املئوية لالأطفال )ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، والذين 
اأ�ضيبوا باحلمى يف الأ�ضبوعني ال�ضابقني للم�ضح، وتلقوا اأي دواء م�ضاد للمالريا.  هذا املوؤ�ضر ي�ضري اإلى العالج امل�ضاد للمالريا بني جميع الأطفال 

امل�ضابني باحلمى، ولي�ص بني حالت املالريا املوؤكدة، وبالتايل ينبغي تف�ضريه بحذر.  ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين:  
<www.childinfo.org/malaria_maltreatment.php>

م�صادر البيانات الرئي�صية
ا�صتخدام م�صادر حم�صنة ملياه ال�صرب ومرافق ال�صرف ال�صحي املح�صنة - اليوني�ضف، ومنظمة ال�ضحة العاملية، وبرنامج املتابعة امل�ضرتك.

التم�يل احلك�مي للقاحات - كما تورده احلكومات يف منوذج الإبالغ امل�ضرتك لليوني�ضف ومنظمة ال�ضحة العاملية.
التطعيمات - اليوني�ضف، ومنظمة ال�ضحة العاملية.

ال�صعي للرعاية والعالج عند ال�صتباه يف اللتهاب الرئ�ي - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية املتعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى.
عالج الإ�صهال - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية املتعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى.

ال�قاية والعالج من املالريا - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية املتعددة املوؤ�ضرات، م�ضوح موؤ�ضر املالريا، وامل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى.
مالحظات

البيانات غري متوفرة
بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية. 

التقديرات عن ال�ضنوات قبل 2000 ل يتم عر�ضها
التغطية باجلرعة الأولى من اللقاح الثالثي يجب اأن تكون على الأقل م�ضاوية للجرعة الثالثة. وعندما يوجد تناق�ص حيث تكون تغطية اجلرعة 
الولى اأقل من الثالثة، فاإن ذلك يعك�ص العيوب يف عملية جمع البيانات والإبالغ. وتعمل منظمة ال�ضحة العاملية ومنظمة اليوني�ضف بالتعاون مع 

الأنظمة الأقاليمية والوطنية للق�ضاء على هذه التناق�ضات
التيتانو�ص لأن الأمهات احلوامل تلقني  التي تعترب حم�ضنة �ضد  الولدات  العاملية منوذجا حل�ضاب  اليوني�ضف ومنظمة ال�ضحة  ا�ضتخدمت 
جرعتني اأو اأكرث من لقاح التيتانو�ض. ويهدف النموذج اإلى حت�صني دقة هذا املوؤ�صر من خالل التقاط اأو اإدخال ال�صيناريوهات املمكنة الأخرى 
التي قد تكون فيها الأمهات احلوامل قد تلقني لقاح التيتانو�ص )مثل الن�ضاء الالتي يتلقني لقاح التيتانو�ص كاأحد اأن�ضطة التطعيم الإ�ضافية(. 

www.childinfo.org ملزيد من ال�ضرح لهذه املنهجية يكن زيارة املوقع
البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

با�ضتثناء ال�ضني

-
 X

 β

λ

 i

i i

48543420––9299883360171008887838375838383ناميبيا
–––694768–99999999999999––5050–9090ناورو

–––––––94–99939393–100100100100100100100الرنويج
–––––––938383768383––100100100100100100النم�ضا

0––81432537–88938731512739948582838682نيبال
–347664–489639934414838070757170708447النيجر

69452325422949–58754232362871767769797166نيجرييا
859868526337419899989999989881x 58–x 49––x 2نيكاراغوا
–––––––959393919089–100–––100100100نيوزيلندا

–––––––10010010010010010010099999999999999نيوي
5––7031343––7583595959–637155172410هاييتي

8––87691333–889684315421100878372707437الهند
1––869577718062639999989899989894565449هندورا�ص

–––––––97–99979796–100100100100100100100هولندا
–––––––––9999989894–100100100100100100اليابان
–––3848–627257529433206594878873878766اليمن

–––––––91999999999583–10010099989997اليونان
ملحوظة

δ 56182854–57645234551855909990909075757490ال�ضودان وجنوب ال�ضودان

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
658552415532468586798178775980533536443439اأفريقيا

608347314424418485777975746179513137443439اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
43514030–59874736552831858980797978778358  �ضرق وجنوب اأفريقيا
618246273521498380727871714677422832403045  غرب وو�ضط اأفريقيا

–––9295919290894884766240–869376809066ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
879682496340i i 8492908484857016i i 86i i 66i i 23i i 41––i i 6اآ�ضيا

7––869583355726908885767577512287661837  جنوب اآ�ضيا
9796949695947i i 84i i 66–i i 57––i i 1–889681606655  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

–––––93978080865599969693939390928455اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

–––––––96979596969457–949888899382الدول امل�ضتقلة

–––––––989595936685––100100989910098البلدان ال�ضناعية
849476526840i i 7690908484847538i i 84i i 61i i 30i i 39––i i 19البلدان النامية

46473734–62805436503123848880807878738351البلدان الأقل منوا
879678617645i i 7790918586857542i i 84i i 61i i 30i i 39––i i 19العامل

الدول والأقاليم
% لل�صكان الذين 

ي�صتخدم�ن م�صادر 
مياه ال�صرب املح�صنة

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 
�صرف �صحي حم�صن

ل��ل��ق��اح��ات   %
ال���روت���ي���ن���ي���ة 
ل�������رن�������ام�������ج 
ال����ت����ط����ع����ي����م 
املم�ل  امل��صع 
من احلك�مة 

دون التطعيم 2010  مل����������ن   %
اخل�������ام���������������ص�������ة 
امل���������������ص�������ت�������ب�������ه 
ب����اإ�����ص����اب����ت����ه����م 
ب��اإل��ت��ه��اب رئ���ي 
وع���������ر����������ص����������ا 
ع��ل��ى اإخ�����ص��ائ��ي 

�صحي مالئم

دون  مل������ن   %
اخل����ام���������ص����ة 
امل�����������ص�����ت�����ب�����ه 
ب��اإ���ص��اب��ت��ه��م 
ب�����اإل�����ت�����ه�����اب 
رئ�ي وتلق�ا 
م�������������������ص���������اد 

حي�ي

دون  مل���������������ن   %
اخل���������ام�������������������ص���������ة 
امل���������������������ص����������اب����������ني 
ب��الإ���ص��ه��ال ال��ذي��ن 
حماليل  ي��ت��ل��ق���ن 
الفم�ية  اجلفاف 
م��������ع ا������ص�����ت�����م�����رار 

التغذية

i 2010 -2006 املالريا
الأطفال يف عمر �صنة املح�صنني �صد:

حل��دي��ث��ي   %
ال����������������������لدة 
امل��ح�����ص��ن��ني 
������������������ص�����������������د 

التيتان��س
λ

ل�����الأ������ص�����ر   %
متتلك  ال���ت���ي 
ن����ام����������ص����ي����ة 
واح������������������������������دة 
ع����ل����ى الأق�������ل 
م��������ع��������اجل��������ة 
مب�������ب�������ي�������دات 

النام��س

دون  مل�����ن   %
اخل����ام���������ص����ة 
ال�������������ذي�������������ن 
ي�������ن�������ام��������ن 
حت������������������������������ت 
النام��صيات 
امل������ع������اجل������ة 

باملبيدات

دون  مل�������ن   %
اخل�����ام�����������ص�����ة 
ال���������������ذي���������������ن 
ي���������ع���������ان����������ن 
م������ن احل���م���ى 
وي������ت������ل������ق�������ن 
اأدوي��ة م�صادة 

للمالريا 

اللقاح الثالثيال�صل
�صلل 
احل�صبةالأطفال

اإلتهاب الكبدي 
ال�بائي ب

الإنفل�نزا 
امل�صتدمية

اللقاحات املقابلة200820082010
i 2010–2006i 2010–2006انفل�نزا3التهاب كبدي ب3ح�صبة�صلل3ثالثيβ 3ثالثي1βدرناملجم�عاملناطق الريفيةاملناطق احل�صريةاملجم�عاملناطق الريفيةاملناطق احل�صريةاملجم�ع



و�ضـــــع الأطــــفال فـــي الــعالــــم 1002012 100

90––33205028–––––––––اإثيوبيا
–630–––––0.20.30.2–0.51108814036الأرجنتني

–––––y13––––––––––الأردن
–46––152386>0.1>0.1>0.1–>0.12221.0اأرمينيا
–19240––––0.82518331330.30.20.4اإريرتيا

–190––0.15531>0.10.1–0.14352اأذربيجان
–>0.1–––––0.10.20.1–0.413012015032اإ�ضبانيا

–80–––––0.10.10.1–0.12015256اأ�ضرتاليا
–19–––––0.20.30.2–1.2108123اإ�ضتونيا

–8–––––>0.10.10.1–0.286102اإ�ضرائيل
––––––––––––––––اأفغان�ضتان

–210–––––0.20.20.2–0.437285011اإكوادور
–––22365525–––––––––األبانيا
–380–––––>0.10.10.1–0.167567512اأملانيا

––––––––––––––––الإمارات العربية املتحدة
–2،100–––––0.20.30.2–0.61،2009301،700310الوليات املتحدة الأمريكية

––––––––––––––––اأنتيغوا وبربودا
1401،50085––2200160250110221.10.61.63225اأنغول

––––––––––––––––اأندورا
–y 15y10–––4،700>0.10.1>0.1–0.231020046088اإندوني�ضيا
–49–––––0.20.30.2–0.5108123اأوروغواي

–780–61–31–>0.1>0.1>0.1–0.12818468اأوزبك�ضتان
6.51،2001،1001،3006101503.62.34.8383255381،2002،70096اأوغندا

81098–0.20.20.343457168–1.1350300410170اأوكرانيا
–1،200–––––>0.1>0.1>0.1–0.2927412026اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

–39–––––0.10.10.1–0.27592اأيرلندا
–2–––––0.10.10.1–>0.2>1.0>0.5>0.31.0اأي�ضلندا
–>0.1–––––>0.1>0.1>0.1–0.314011018048اإيطاليا

–260–5035––0.93430391830.60.30.8بابوا غينيا اجلديدة
–150–––––0.20.20.1–0.31310164باراغواي

–2–––––10.91.1–>1.42231.0باربادو�ص
–4،200–––3–>0.10.10.1–0.1987912028باك�ضتان

––––––––––––––––بالو
–7–––––2.21.43.1–3.173114جزر الباهاما

––––––––––––––––البحرين
––––––––––––460810––الربازيل
–58–––––0.20.30.2–0.642325313الربتغال

––––––––––––––––بروين دار ال�ضالم
–490–––––0.10.20.1–0.2856611026اململكة املتحدة

–47–––––>0.1>0.1>0.1–0.21411184بلجيكا
–94–15177057>0.1>0.1>0.1–0.14351بلغاريا

4،80084–––188>0.1>0.1>0.1–6582>0.1بنغالدي�ص
–53–––––0.30.40.3–0.92014366بنما

–21–62–21–>0.10.10.1–>20.5>1.0>0.21.0بوتان
–93130––––24.8320300350170168.55.211.8بوت�ضوانا

6414077061–19–1.21109114056170.60.50.8بوركينا فا�ضو
2520061085–30–3.318016019090281.512.1بوروندي

–––71–44––––––––––البو�ضنة والهر�ضك
–440–––––>0.1>0.1>0.1–0.12720348بولندا

–320––0.10.10.1282449–0.2129164بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
–550–33–19–0.20.20.1–0.4755810018بريو

–150–––34–0.1>0.10.1–0.31713208بيالرو�ص
–6–50–40–1.30.71.8–2.35463بليز
1.26052693250.50.30.7351645283031090بنن

1،40093–––46–––––1.3530420660210تايلندا
–––––5––––––––––تركمان�ضتان

–1،200–––––>0.1>0.1>0.1–5361>0.1تركيا
–25–51–54–0.910.7–1.51511195ترينيداد وتوباغو

28120670117–10–3.4210170300110231.712.5ت�ضاد
–92–––––>0.1>0.1>0.1–>2221.0>0.1اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم

امل������������ع������������دل 
ال��ت��ق��دي��ري 
لن�����ت�����������ص�����ار 
ال����ف����ريو�����س 
ب���ني ال��ك��ب��ار 
 49  -15(
���ص��ن��ة2009(

العدد التقديري )بالألف( لكل 
الأ�صخا�س )جميع الأعمار( 
الذين يعي�ص�ن بالفريو�س 

)2009(

العدوى من الأم اإلى 
الطفل

الإ�صابات بني 
الأيتامال�قاية بني ال�صباب )15 - 24 �صنة(الأطفال

ال�����ع�����دد ال���ت���ق���دي���ري 
)ب������الأل������ف( ل��ل��ن�����ص��اء 
�صنة(   15 م��ن  )اأك����ر 
ال��������الت��������ي ي���ع���ي�������ص���ن 
)2009( ب��ال��ف��ريو���س 

ال���ع���دد ال��ت��ق��دي��ري 
)بالألف( لالأطفال 
����ص���ن���ة(   14  -  0(
ال�����ذي�����ن ي��ع��ي�����ص���ن 
)2009( بالفريو�س 

% لنت�صار الفريو�س 
بني ال�صباب )2009(

% ملن لديهم معرفة �صاملة عن 
)i 2010 - 2005( الفريو�س

% ملن ا�صتخدم�ا ال�اقي الذكري 
عند اآخر ممار�صة للجن�س عالية 

i 2010 - 2005 املخاطر

الأطفال )0- 17 
�صنة( الذين 

تيتم�ا ب�صبب 
الإيدز)2009(

الأطفال )0- 17 
�صنة( الذين 
تيتم�ا لكل 

الأ�صباب )2009(

ن�صبة انتظام 
الأيتام يف 

املدار�س

التقدير
تقديرات 
منخف�صة

تقديرات 
اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راملجم�عمرتفعة

عدد تقديري 
)بالألف(

عدد تقديري 
i 2010–2005)بالألف(

اجلدول 4:فريو�س نق�س املناعة الب�صرية / الإيدز



101اجلداول الإح�صائية 

–140–––––0.20.20.1–0.440325112�ضيلي
5.61،4001،3001،5007301602.81.73.9434849461،3003،00090جمهورية تنزانيا املتحدة

506624094–15–3.21209915067111.50.92.2توغو
––––613944y–––––––––توفالو
––––––––––––––––تونغا
–130–––––>0.1>0.1>0.1–>2231.0>0.1تون�ص

75––––2012–––––––––تيمور لي�ضتي
–1864––––5.24637552532.41.43.5غابون

–73–––60–0.910.7–1.732214510جامايكا
5437287–39–1.60.92.4–218122610غامبيا

––––––––––––––––غرينادا
–550–––13–>0.10.1>0.1–0.11813245اجلزائر

–––35292617–––––––––جزر �ضولومون
––––––––––––––––جزر كوك

–––3927229–––––––––جزر مار�ضال
4.713011014067171.612.22617604114037096جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

74––6–15––––––430560––جمهورية الكونغو الديقراطية
–1،9003،400––––17.85،6005،4005،9003،30033094.513.6جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان––––––––––––––––
–380–––0.40.50.32422–0.862478220غواتيمال

–30–0.70.60.847547856–1.26393غيانا
–68–––15–>0.1>0.1>0.1–0.14352جورجيا
–47–185126–1.30.81.9–2.51410187جيبوتي

–51–––––0.10.10.1–0.25461الدمنارك
––––––––––––––––دومينيكا

19077–0.50.30.734417044–0.957496632اجلمهورية الدومينيكة
–––36367956–––––––––الراأ�ص الأخ�ضر

2.917014019088221.61.31.95451402613069082رواندا
–––––––0.20.3––19808401،200480الحتاد الرو�ضي 

–290–––––>0.10.1>0.1–0.11612205رومانيا
13.59808901،1004901206.64.28.9413839336901،30092زامبيا

5368421،0001،40095–14.31،2001،1001،3006201505.13.36.9زيبابوي
1،10083–1.10.71.528185339–3.4450390510220كوت ديفوار

–––––63–––––––––�ضاموا
––––––––––––––––�ضان مارينو

––––––––––––––––�ضانت فن�ضنت وغرينادين
––––––––––––––––�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

––––––––––––––––�ضانت لو�ضيا
–––43436454–––––––––�ضاو تومي وبرين�ضيبي

–340–––––>0.1>0.1>0.1–>3241.0>0.1�ضريالنكا
––––––––––––––––اململكة العربية ال�ضعودية

–150–––27–0.30.40.3–0.834254411ال�ضلفادور
–54–––––>0.1>0.1>0.1–>0.1>0.5>0.5 >0.5>0.1�ضلوفاكيا
–12–––––>0.1>0.1>0.1–>0.2>1.0>0.5>1.0>0.1�ضلوفينيا

–17–––––>0.1>0.1>0.1–0.13341�ضنغافورة
0.50.30.7241952361952083–0.959506932ال�ضنغال

25.918017020010014116.515.6545891736910099�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––––––––––––––

–––––7––––––––––اجلمهورية العربية ال�ضورية
–12–49–41–0.50.60.4–14351�ضورينام

–63–––––>0.1>0.1>0.1–0.186113ال�ضويد
–>0.1–––––0.20.20.1–0.41813246�ضوي�ضرا

1.649406328310.61.5281722101532062�ضرياليون
––––––––––––––––�ضي�ضيل
–94–74–42–0.10.10.1–0.15471�ضربيا

63078–––4–0.50.40.6–0.734254815ال�ضومال
–––––––––––0.17405401،000230ال�ضني

–220–––1314>0.1>0.1>0.1–0.296133طاجيك�ضتان
84––––3––––––––––العراق
–41–––––>0.1>0.1>0.1–>10.5>0.111.0عمان
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1.8260230300140270.90.51.3342846281601،10076غانا
1.37965954190.70.40.9231737265944073غينيا

–445––––52014261123.51.95غينيا ال�ضتوائية
4710110109–15–2.52218261221.40.82غينيا بي�ضاو

––––––––––––––––الفاتيكان
–––––15––––––––––فانواتو
–>0.1–––––0.20.20.1–0.415012019048فرن�ضا

–1،900–13–21–>0.1>0.1>0.1–96133>0.1الفلبني
––––––––––––––––الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

––––––––––––––––فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
–45–––––>0.10.1>0.1–>0.13231.0فنلندا
–23–––––0.10.10.1–>0.2>1.0>0.5>0.11.0فيجي

–1،400––4468–0.10.10.1–0.428022035081فييت نام
––––––––––––––––قرب�ص

–14–––––>0.1>0.1>0.1–>0.1>0.2>0.1>0.2>0.1قطر
–420–––22–0.10.10.2–0.1139198كازاخ�ضتان
623301،20091–32–5.3610540670320542.71.63.9الكامريون

–44–––––>0.1>0.1>0.1–>10.5>1.0>1.0>0.1كرواتيا
63083––0.10.10.1455084–0.563429035كمبوديا

–45–––––0.10.10.1–0.368538321كندا
–86–71–54–0.10.10.1–0.17692كوبا

–280–––––>0.1>0.1>0.1–107133>0.1جمهورية كوريا
–––––8––––––––––جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

–36–––––0.20.20.1–0.3108133كو�ضتاريكا
82085–45–24–0.20.20.1–0.516012021050كولومبيا

–22>0.1––––>0.1>0.1>0.1–>0.1>0.5>0.2>0.10.5جزر القمر
3.47768874081.91.22.622838205122088الكونغو 
––––––––––––––––الكويت

–140–56–20–0.10.10.1–0.3107163قريغيز�ضتان
––––––––––––––––كرييباتي

–6.31،5001،3001،6007601802.91.84.1554864401،2002،600كينيا
–32–––––0.10.20.1–0.796123لتفيا

–220–––––0.20.10.2–0.296134جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
–70–––––>0.10.10.1–0.14351لبنان

–4–––––0.10.10.1–>10.5>1.0>0.31.0لوك�ضمبورغ
––––––––––––––––ليبيا

1.53732431960.50.30.7272122145234085ليبرييا
–52–––––>0.1>0.1>0.1–>20.5>0.111.0ليتوانيا
23.6290260310160289.95.414.22939686613020098لي�ضوتو

––––––––––––––––لي�ضتن�ضتني
119208301،0004701204.93.16.8424258406501،00097مالوي
–y35–––7–>0.1>0.1>0.1–>0.1>0.1>0.1>0.1>0.1ملديف
–3–––––>0.1>0.1>0.1–>0.1>0.5>0.5>0.10.5مالطة

155969092–15–0.40.20.5–176619640مايل
–450–––––>0.10.10.1–0.51008312011ماليزيا
–130–––––>0.1>0.1>0.1–>3241.0>0.1هنغاريا

1191074––0.10.10.12623–0.22419307مدغ�ضقر
–1،700–––185>0.1>0.1>0.1–118172>0.1م�ضر

–650–––––0.10.10.1–0.12619348املغرب
–––70–27–––––––––– جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

–1،500–––––0.20.20.1–0.322018028059املك�ضيك
67p96–––31–>0.1>0.1>0.1–>0.2>1.0>0.5>0.5>0.1منغوليا

4120p66––0.40.40.3145–0.71411174موريتانيا
–19>0.1––––0.30.30.2–196123موري�ضيو�ص

446702،10083–11.51،4001،2001،5007601305.93.18.63436موزمبيق
–0.10.10.139y42y7660–79–0.41210165جمهورية مولدوفا

––––––––––––––––موناكو
–––66–30––––––––––اجلبل الأ�ضود

–1،600–––32–0.30.30.3–0.624020029081ميامنار
––––––––––––––––ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

اجلدول 4: فريو�س نق�س املناعة الب�صرية / الإيدز
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13.1180150210951642.35.86265816470120100ناميبيا
–––10131710–––––––––ناورو

–35–––––>0.1>0.1>0.1–0.14351الرنويج
–28–––––0.20.30.2–0.31512205النم�ضا

–650––0.20.20.1442878–0.464518020نيبال
0.40.20.516133718y5797067–0.861566628النيجر

3.63،3002،9003،6001،70036021.22.9332249362،50012،000117نيجرييا
–120–––––0.10.10.1–0.27592نيكاراغوا
–36–––––>0.1>0.1>0.1–>0.13231.0نيوزيلندا

––––––––––––––––نيوي
44086–1.912011014067120.90.61.340344329هاييتي

31،00072–0.10.10.136203722–0.32،4002،1002،800880الهند
150108–24–30–0.30.30.2–0.839265112هندورا�ص

–82–––––>0.10.10.1–0.22217327هولندا
–>0.1–––––>0.1>0.1>0.1–86103>0.1اليابان
–––––y2––––––––––اليمن

–73–––––0.10.10.1–0.197113اليونان
ملحوظة

δ 2،000–––––0.90.51.3–1.1260210330140ال�ضودان وجنوب ال�ضودان–

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
3.923،30021،90024،60011،8003،1001.91.12.73324513315،00057،60092اأفريقيا

4.823،20021،90024،50011،8003،1002.21.33.23526513315،00055،10092اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
7.116،40015،60017،3008،4002،2003.21.94.53934543710،10026،60089  �ضرق وجنوب اأفريقيا
2.86،5006،1007،1003،3009001.40.82.1302047314،70026،40094  غرب وو�ضط اأفريقيا

–2005،700––––0.2400300490160300.10.10.1ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
0.24،8004،3005،3001،6001800.10.10.132i i19i i40i i22i i1،10073،200i i 74اآ�ضيا

0.22،5002،2002،9009001100.10.10.13417382258043،00073  جنوب اآ�ضيا
–24i i––54030،600–0.22،3001،9002،600720690.10.10.1  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

–7309،800––––0.41،6001،4001،900590570.20.20.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

–866،600––––0.71،5001،3001،700500180.40.40.4الدول امل�ضتقلة

–1104،400––––0.42،2001،9002،70056020.10.20.1البلدان ال�ضناعية
0.930،00028،20031،50014،1003،4000.50.30.632i i20i i–27i i16،900145،000i i 81البلدان النامية

307،40041،70085–2.010،1009،30010،7004،9001،6001.00.61.43022البلدان الأقل منوا
–21i i––17،100153،000–0.834،00031،60035،20015،1003،4000.40.30.6العامل

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
وم�ضابني   ،)49-15 بني  اأعمارهم  )ترتاوح  للبالغني  املئوية  الن�ضبة   - البالغني  بني  الب�صرية  املناعة  نق�س  فريو�س  لنت�صار  التقديري  املعدل 

بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، وذلك اعتبارا من عام 2009.
العدد التقديري لالأ�صخا�س الذين يعي�ص�ن بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - العدد التقديري للم�ضابني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية،)جميع 

الأعمار( وذلك اعتبارا من عام 2009.
العدد التقديري للن�صاء الالآتي يع�صن بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - العدد التقديري للن�ضاء )اأكرب من 15 �ضنة(، امل�ضابات بفريو�ص نق�ص 

املناعة الب�ضرية، وذلك اعتبارا من عام 2009.
�ضنة(   14 -  0 بني  اأعمارهم  لالأطفال )ترتاوح  التقديري  العدد   - الب�صرية  املناعة  نق�س  يعي�ص�ن بفريو�س  الذين  التقديري لالأطفال  العدد 

امل�ضابني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، وذلك اعتبارا من عام 2009.
معدل انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�صرية بني ال�صباب - الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )ترتاوح اأعمارهم بني 15-24(، امل�ضابني بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�ضرية، وذلك اعتبارا من عام 2009.
املعرفة ال�صاملة لفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )اأعمارهم 15-24( الذين يحددون ب�ضكل �ضحيح الطريقتني 
الرئي�ضيتني ملنع النتقال اجلن�ضي لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية )ا�ضتخدام الواقي، والقت�ضار على �ضريك واحد خمل�ص غري م�ضاب(، والذين 
يرف�ضون اأكرث مفهومني خاطئني من املفاهيم املحلية ال�ضائعة حول انتقال الفريو�ص، والذين يعرفون اأن اأي �ضخ�ص يبدو ب�ضحة جيدة يكن اأن 

يكون م�ضابا بالفريو�ص.
ا�صتخدام ال�اقي الذكري عند اآخر ممار�صة للجن�س عالية املخاطر - الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )اأعمارهم 15-24( الذين يقولون اإنهم 
ا�ضتخدموا الواقي الذكري يف اآخر مرة مار�ضوا فيها اجلن�ص مع طرف خارج او اإطار الزوجية، اأو طرف غري ال�ضريك املعتاد، من بني كل اأولئك الذين 

مار�ضوا اجلن�ص مع طرف من هذا القبيل خالل الأ�ضهر ال� 12 املا�ضية.
الأطفال الذين تيتم�ا ب�صبب الإيدز - العدد التقديري لالأطفال )اأعمارهم 0-17( الذين فقدوا اأحد الوالدين اأو كليهما ب�ضبب الإيدز اعتبارا 

من عام 2009.
الأطفال الذين تيتم�ا لكل الأ�صباب - العدد التقديري لالأطفال )اأعمارهم 0-17( والذين فقدوا اأحد الوالدين اأو كليهما نتيجة لأي �ضبب وذلك 

اعتبارا من عام 2009.
ن�صبة اإنتظام الأيتام باملدار�س - الن�ضبة املئوية لالأطفال )اأعمارهم 10-14( الذين فقدوا كال الوالدين الطبيعيني، والذين يواظبون حاليا على 

الدرا�ضة، كن�ضبة مئوية من غري الأيتام من نف�ص الفئة العمرية الذين يعي�ضون مع اأحد الوالدين على الأقل، ويواظبون على الدرا�ضة.

م�صادر البيانات الرئي�صية
املعدل التقديري لنت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�صرية بني البالغني - برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية / 

الإيدز، التقرير العاملي حول وباء الإيدز 2010.
الب�ضرية،  املناعة  امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص  املتحدة  الأمم  الب�صرية - برنامج  املناعة  امل�صابني بفريو�س نق�س  التقديري لالأ�صخا�س  العدد 

التقرير العاملي حول وباء الإيدز 2010.
العدد التقديري للن�صاء امل�صابات بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، التقرير 

العاملي حول وباء الإيدز 2010.
العدد التقديري لالأطفال امل�صابني بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، التقرير 

العاملي حول وباء الإيدز 2010.
معدل انت�صار فريو�س نق�س املناعة الب�صرية بني ال�صباب - برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، التقرير العاملي 

حول وباء الإيدز 2010.
املوؤ�ضرات،  العنقودية متعددة  امل�ضوح  امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية،  الإيدز،  الب�صرية - م�ضوح موؤ�ضر  املناعة  ال�صاملة لفريو�س نق�س  املعرفة 

<www.measuredhs.com/hivdata> .امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، قاعدة بيانات م�ضوح موؤ�ضر فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/ الإيدز
العنقودية متعددة  امل�ضوح  امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية،  الإيدز،  اآخر مرة ملمار�صة جن�س خطر - م�ضوح موؤ�ضر  الذكري عند  ال�اقي  ا�صتخدام 
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الأطفال الذين تيتم�ا ب�صبب الإيدز - برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، التقرير العاملي حول وباء الإيدز 2010.

الأطفال الذين تيتم�ا نتيجة جلميع الأ�صباب - تقديرات برنامج الأمم املتحدة امل�ضرتك حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية، 2010.
ن�صبة التحاق الأيتام باملدار�س - م�ضوح موؤ�ضر الإيدز، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية 
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مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية.
ن�ضب الأيتام )10 - 14 �ضنة( الذين يواظبون على املدار�ضت�ضتند اإلى ن�ضب ك�ضرية املقام فيها �ضغري جدا )عادة ما يرتاوح بني 25 - 49 

من احلالت التقديرية(
البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

با�ضتثناء ال�ضني

-
 y
 P

 i

i i

الدول والأقاليم

امل������������ع������������دل 
ال��ت��ق��دي��ري 
لن�����ت�����������ص�����ار 
ال����ف����ريو�����س 
ب���ني ال��ك��ب��ار 
 49  -15(
���ص��ن��ة2009(

العدد التقديري )بالألف( لكل 
الأ�صخا�س )جميع الأعمار( 
الذين يعي�ص�ن بالفريو�س 

)2009(

العدوى من الأم اإلى 
الطفل

الإ�صابات بني 
الأيتامال�قاية بني ال�صباب )15 - 24 �صنة(الأطفال

ال�����ع�����دد ال���ت���ق���دي���ري 
)ب������الأل������ف( ل��ل��ن�����ص��اء 
�صنة(   15 م��ن  )اأك����ر 
ال��������الت��������ي ي���ع���ي�������ص���ن 
)2009( ب��ال��ف��ريو���س 

ال���ع���دد ال��ت��ق��دي��ري 
)بالألف( لالأطفال 
����ص���ن���ة(   14  -  0(
ال�����ذي�����ن ي��ع��ي�����ص���ن 
)2009( بالفريو�س 

% لنت�صار الفريو�س 
بني ال�صباب )2009(

% ملن لديهم معرفة �صاملة عن 
)i 2010 - 2005( الفريو�س

% ملن ا�صتخدم�ا ال�اقي الذكري 
عند اآخر ممار�صة للجن�س عالية 

i 2010 - 2005 املخاطر

الأطفال )0- 17 
�صنة( الذين 

تيتم�ا ب�صبب 
الإيدز)2009(

الأطفال )0- 17 
�صنة( الذين 
تيتم�ا لكل 

الأ�صباب )2009(

ن�صبة انتظام 
الأيتام يف 

املدار�س

التقدير
تقديرات 
منخف�صة

تقديرات 
اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راملجم�عمرتفعة

عدد تقديري 
)بالألف(

عدد تقديري 
i 2010–2005)بالألف(
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3023––5633814410798868145453884اإثيوبيا
––7685–96––––9999142367173117116الأرجنتني

80838589––9999107383835979793959999الأردن
10086899395–1001001253731369710092949998اأرمينيا
92864513135344393469x64x73–322323x21xاإريرتيا

100100993623249695868574729810091948382اأذربيجان
––9497–99––10010011267129131108107100100اإ�ضبانيا

––8788––––1017684821071069798––اأ�ضرتاليا
––8891–98––100100123749595101999697اإ�ضتونيا

––8587–99––133671011071101129697––اإ�ضرائيل
66x40x–90x381518x6x––12383––414––اأفغان�ضتان

97971022498102117118969992y93y––596071y73yاإكوادور

8482––100–999914245595712111786849091األبانيا
–––––98––––12782111110104103––اأملانيا

––8284–97––94971457895941061059897الإمارات العربية املتحدة
––8789––––9079575798999193––الوليات املتحدة الأمريكية

––8987––––185806267103979288––اأنتيغوا وبربودا
83x––2117–7775––816647104535141114اأنغول

––6872––––77811009789908384––اأندورا
696857y59y–989880––100999294951123119اإندوني�ضيا

––6673–94––981001324386871151129999اأوروغواي
10010076202626939191891001009810093919190اأوزبك�ضتان

90853813121312112291948382527222211717اأوغندا
10010011923102999798898970769810085858585اأوكرانيا

–––––94––––999991133842103102اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(
––8891––––1041059697––10570––اأيرلندا
––8889–99––10995989998989898––اأي�ضلندا
––9495–100––100100135541009910410310099اإيطاليا

––––––––––––––6570281بابوا غينيا اجلديدة
586281x80x–999992243535101988686878978باراغواي

––––––––––––––12870––بربادو�ص
36293529–92777260706260––79615917باك�ضتان

––––––––––100103––710––بالو
––8387–91––1031039193––12543––جزر الباهاما

100100124555959108105999886x87x9899x879177x85xالبحرين

8878857480–979910441656513212396949595الربازيل
––––––––10010014251838311411199100الربتغال

––8891–96––1001001095090931061079698بروين دار ال�ضالم
––9295––––130858081106106100100––اململكة املتحدة

–––––93––113791231221041039999––بلجيكا
––8481–94––98971414681801021019899بلغاريا

––67804043––7477464101093978693بنغالدي�ص
––6369–87––97961854365661111079897بنما

806854141110811087909193909446495456بوتان
566436x44x––94971186161711110886888688بوت�ضوانا

473335133837468604944648918131715بوركينا فا�ضو
7776142910149144981007270608210886بوروندي

8989––100–1001008052151510811086889798البو�ضنة والهر�ضك
––9294–98––10010012062656697979696بولندا

99997220474710810795959797849669697875بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
7473––9897100347272109109979896968395بريو

9597––100100108329897981009496939499100بيالرو�ص
62144143124120991009595959862685860––بليز
3423––89–6558––65438031414129114بنن

9968777784–9898101219293929091899898تايلندا
8484––100–9999––––––100100632تركمان�ضتان

99978540181710198969494y92y9495x777065y57yتركيا

8490––100100141498181106102979498989398ترينيداد وتوباغو
94x––2012–5648––54392321110574ت�ضاد

–––––100––––13769110107104103––اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم

معدل معرفة ال�صباب )15- 
24( للقراءة والكتابة )%( 

العدد لكل 100 
�صخ�س

املدار�س  امل�صاركة يف 
امل�صاركة يف التعليم الثان�يامل�ضاركة يف التعليم البتدائيقبل البتدائية
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الإج��������������م��������������ايل 

لاللتحاق )%(
امل�����������ع�����������دل الإج�����������م�����������ايل 
)%( �ضايف معدل احل�ضور )%(�صايف معدل اللتحاق )%(ل�����������الإل�����������ت�����������ح�����������اق 

معدل البقاء حتى ال�ضف 
البتدائي الأخري )%(

املعدل الإجمايل لالإلتحاق 
�صايف معدل احل�ص�ر )%()%(

i 2010–20052010i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2005i 2009–2006i 2010–2005i 2010–2007i 2010–2005

اإناثذك�ر
اله�اتف 
املحم�لة

م�صتخدمي 
اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�رالإنرتنت

بيانات 
اإناثذك�راإناثذك�ربيانات امل�صحاإدارية

اجلدول 5: التعليم
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––8386––––99991164554561091049695�ضيلي
787647113334105105969779827491x––2624جمهورية تنزانيا املتحدة

5241––91876989––856841578119111توغو
––––––––––––––2525––توفالو
––––––––––––––991005212تونغا
–––––95x93x95––109107––989610637تون�ص

4348––91–11610984827173––530––تيمور لي�ضتي
94x94x––––34X36X––––––99971077غابون

9975798993–9298113268588959282799798جامايكا
3934––716086931328891747840456193غامبيا

––9385––––11733971021101049899––غرينادا
5765––948992132323111104969497969393اجلزائر

109106818063y69y––322929y30y––65––جزر �ضولومون

––7682––––1091169899––3836––جزر كوك
––5154–83––70423891908180––جزر مار�ضال

72572324510474775756474762138129جمهورية اأفريقيا الو�ضطى
3528––78727675––6962171449883جمهورية الكونغو الديقراطية

––––––––9798100126465103998990جنوب اأفريقيا
δ جنوب ال�ضودان––––––––––––––––––

––4139–65––89841261129301171109895غواتيمال
7079––743086881041029998919383100––غيانا

8988––94959598––10010073275670108108جورجيا
19733585147426766649228204537––جيبوتي

––8992–99––12489979798999497––الدمنارك
––8891–89––––14547109111113111––دومينيكا

7852635668–9597904039351149882838790اجلمهورية الدومينيكة
–––––86––979975306062102948482الراأ�ص الأخ�ضر

55––76–7777338171715015195978487رواندا
–––––95––10010016643918997979495الحتاد الرو�ضي 

––8082–95––9798115407576100999696رومانيا
3836––113112919481825387––8267387زامبيا

90y92y–82––4545––––––98996012زيبابوي
3222––7261763448166625259516190كوت ديفوار

88y89y––––51y70y––99100917434810199�ضاموا

––––––––76010710392949193––�ضان مارينو
––8595––––––12107879111103––�ضانت فن�ضنت وغرينادين

––8592–67––1610848295979295––�ضانت كيت�ص ونيفي�ص
–––––93––1030676898959393––�ضانت لو�ضيا

8685758430353031––959662194953131132�ضاو تومي وبرين�ضيبي
–––––99––97979596––97998312�ضريالنكا

––7076–93––101978885––999718841اململكة العربية ال�ضعودية
––5456–76––95951241559611171139596ال�ضلفادور
–––––98––––108799492102102––�ضلوفاكيا
––9192–100––10010010570868499989898�ضلوفينيا

–––––99––––––––10010014470�ضنغافورة
2016––7456671611128285747658595893ال�ضنغال

11210482848386727431263141––9295628�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––––––––––––––––

87869310070696363––9693572199125120اجلمهورية العربية ال�ضورية
5667––9999170328181116111919095946892�ضورينام

––9898–99––1149010010097969696––ال�ضويد
––8682––––1248410410310410399100––�ضوي�ضرا

3135––94–6264––––––6848340�ضرياليون
––9599––––9999136411071111051079395�ضي�ضيل
99991294151519897969699989810089918187�ضربيا

128––85–1815––4223––70––ال�ضومال
––––––––99996434474711111599z99zال�ضني

1001008612108104100999699y96y9910088778974طاجيك�ضتان
9348384634–8580766661119493829180العراق
––8381––––989816663373885838281عمان
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الإج��������������م��������������ايل 
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i 2010–20052010i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2005i 2009–2006i 2010–2005i 2010–2007i 2010–2005
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8179719697210610576777475738148444242غانا
68544011212978379695548639635222717غينيا

989857646618480585661x60x63–––23x22xغينيا ال�ضتوائية

2720––79–8986––––––7864392غينيا بي�ضاو
––––––––––––––––––الفاتيكان

3836––80827188––949411985856111105فانواتو
––98100––––100801091081091089999––فرن�ضا

979886254849111109919388x89x7590x556655x70xالفلبني

––34337979787791x92x98–8287––9999الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة
989996368074105102949491x93x9282x677530x43xفنزويال )جمهورية - البوليفارية(

––9596–100––15687676798979696––فنلندا
––––––––95949292––11615––فيجي

7880––98–9595––––––979617528فييت نام
––9596–95––100100945381801061059999قرب�ص

––6596–94––98981326954531071059898قطر
1001001233440391091099910099989910087879595كازاخ�ضتان
3937––89774242627122106978682776987الكامريون

––9194–99––10010014460585695959595كرواتيا
8986581131312011390878486549236322926كمبوديا

––––––––––718271719998––كندا
––8283–95––––100100915105105104103كوبا

––9894–99––1058411711710510310099––جمهورية كوريا
9898––––9999––––––10010020جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

59y65y–––969694––989965377070110109كو�ضتاريكا

9571777379–97989437525112012093939092كولومبيا
86852252726125114918431x31x–19x––10x11xجزر القمر

3940––86877093––87789451213123116الكونغو 
–––––95––999916138777696949493الكويت

10010092201818959591919193969979808891قريغيز�ضتان
––––––––––114119––109––كرييباتي

9651484042–92946221525111411183847275كينيا
––8285–96––100100102688987100979394لتفيا

8979657151511710684818177676539333932جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
989968317776104102929097x97x9293x717961x68xلبنان

––8285––––1439189871001019798––لوك�ضمبورغ
––––––––––––––10010017214ليبيا

1414–––322846––70813901071139686ليبرييا
––9193–98––10010014762777598969797ليتوانيا
84x22362640–10510471768791––8698324لي�ضوتو

––8780–82––9980971011081108792––لي�ضتن�ضتني
11812189947679428126241920––8786202مالوي
5263––99–99991562810410511410897958284ملديف
––7982–91––97991096310410798999092مالطة

4731483441038684706255779637233824مايل
––6671–96––989912155697395949494ماليزيا
––9291–98––9999120658786100999696هنغاريا

66644021010162158991007880498923242728مدغ�ضقر
9966647070–8882872723221039997949087م�ضر

39x36x–––87721004970531121039288918878املغرب

7978––999910552242689899394979397100 جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة
––7274–9998813111111311711699100979794املك�ضيك
9496949779858388––959791105761110110منغوليا

10110874795659417717152117––7164793موريتانيا
–––––96––9698922597991001009395موري�ضيو�ص

12110893888280366016142120––7864314موزمبيق
99100894075749493919084859510079808285جمهورية مولدوفا

––––––––––––––7480––موناكو
8485––97–9798––185523029113111––اجلبل الأ�ضود

909170100x49505859––96951077117115ميامنار
––––––––––110111––2520––ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(
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124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات:
معدل معرفة ال�صباب للقراءة والكتابة - عدد الأ�ضخا�ص الذين يعرفون القراءة والكتابة يف الفئة العمرية 15-24 �ضنة، معربا عنها كن�ضبة مئوية 

من جمموع ال�ضكان يف تلك الفئة العمرية.
املعدل الإجمايل لالإلتحاق بالتعليم قبل البتدائي - عدد الأطفال امل�ضجلني يف التعليم قبل البتدائي، بغ�ص النظر عن العمر، كن�ضبة مئوية من 

العدد الكلي لالأطفال يف ال�ضن الر�ضمي ملا قبل التعليم البتدائي.
املعدل الإجمايل لالإلتحاق باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امل�ضجلني يف املدار�ص البتدائية، بغ�ص النظر عن العمر ، كن�ضبة مئوية من العدد 

الكلي لالأطفال يف ال�ضن الر�ضمي للتعليم البتدائي.
�صايف معدل اللتحاق باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امللتحقني باملدار�ص البتدائية اأو الثانوية الذين هم يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية، 
يعرب عنها كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية.  ونظرًا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص البتدائية امل�ضجلني 

يف املدار�ص الثانوية، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف اللتحاق بالتعليم البتدائي.
�صايف معدل احل�ص�ر باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امللتحقني باملدار�ص البتدائية اأو الثانوية الذين هم يف �ضن املدر�ضة البتدائية الر�ضمية، 
كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال من �ضن املدر�ضة البتدائية الر�ضمية.  ونظرًا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص البتدائية امل�ضجلني يف املدار�ص 

الثانوية، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف احل�ضور بالتعليم البتدائي.
معدل البقاء حتى ال�صف البتدائي الأخري - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين يدخلون ال�ضف الأول من املدر�ضة البتدائية الذين ي�ضلون يف نهاية 

املطاف اإلى ال�ضف الأخري من املدر�ضة البتدائية.
الأ�ضهر  مقدما خالل  املدفوعة  الهواتف  بطاقات  ذلك عدد  العام، مبا يف  النقال  الهاتف  الفعليني يف خدمة  امل�ضرتكني  عدد   - النقالة  اله�اتف 

الثالثة ال�ضابقة.
م�صتخدم� النرتنت - العدد التقديري مل�ضتخدمي الإنرتنت من بني املجموع الكلي لل�ضكان.  وي�ضمل ذلك كل الذين ي�ضتخدمون الإنرتنت من اأي 

جهاز )مبا يف ذلك الهواتف النقالة( يف الأ�ضهر ال� 12 ال�ضابقة.
�صايف معدل اللتحاق باملدار�س الثان�ية - عدد الأطفال امل�ضجلني يف املدار�ص الثانوية الذين هم يف ال�ضن الر�ضمي للمدر�ضة الثانوية، كن�ضبة مئوية 
من العدد الكلي لالأطفال يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص الثانوية.  ون�ضبة �ضايف اللتحاق باملدار�ص الثانوية ل ت�ضمل اأولئك الذين هم يف �ضن الدرا�ضة 

الثانوية وم�ضجلني بالتعليم العايل، وذلك نظرا للتحديات يف نظم الإبالغ والت�ضجيل يف هذا امل�ضتوى التعليمي.

الر�ضمي  ال�ضن  والذين هم يف  العايل  التعليم  اأو  الثانوية  املدار�ص  يواظبون على  الذين  الأطفال  الثان�ية - عدد  باملدار�س  �صايف معدل احل�ص�ر 

للمدار�ص الثانوية، كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص الثانوية.  ونظرا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص الثانوية 
امل�ضجلني يف التعليم العايل، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف احل�ضور يف املدار�ص الثانوية.

جميع البيانات ت�صري اإلى الت�صنيف القيا�صي الدويل للتعليم, ب�صاأن م�صت�يات التعليم البتدائي والثان�ي, وبالتايل قد ل تت�افق ب�صكل مبا�صر 

مع اأنظمة درا�صية معينة خا�صة ببع�س البلدان.

م�صادر البيانات الرئي�صية:

معرفة القراءة والكتابة لل�صباب - معهد اليوني�ضكو لالإح�ضاء.

الهاتف النقال والإنرتنت - الحتاد الدويل لالت�ضالت، جنيف.

الإدارية  املعلومات  نظم  بيانات  اإلى  ت�ضتند  والتقديرات  لالإح�ضاء.   اليوني�ضكو  معهد   - والثان�ي  والبتدائي  البتدائي  قبل  بالتعليم  اللتحاق 

الوطنية للتعليم، مع تقديرات الأمم املتحدة لل�ضكان.
احل�ص�ر يف املدار�س البتدائية والثان�ية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى.

معدل البقاء حتى ال�صف البتدائي الأخري - البيانات الإدارية: معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء؛ بيانات امل�ضوح: امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح 

العنقودية متعددة املوؤ�ضرات.  املتو�ضطات الإقليمية والعاملية تقوم بح�ضابها اليوني�ضف.

مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية. 
التقديرات عن ال�ضنوات قبل 2000 ل يتم عر�ضها

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية.
البيانات مقدمة من وزارة التعليم ال�ضينية.  بيانات معهد اإح�ضاء البون�ضكو ل تن�ضر حاليا معدلت �ضايف اللتحاق اخلا�ضة بال�ضني

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود
با�ضتثناء ال�ضني

-
 X

 y
Z
i

i i

11311188929193838949604762––9195677ناميبيا
––––––––––60696939096––ناورو

––9595–99––11393979899999999––الرنويج
–––––98––––1467398999998––النم�ضا

4638––86826295––––––8777317نيبال
5223251336955604844316788138139النيجر

9829224543–786555281712958466606560نيجرييا
858965105556118116939477x84x4856x––35x47xنيكاراغوا

––9597––––11583929510110299100––نيوزيلندا
––––––––––––––00––نيوي

1821––85–4852––––––7470408هاييتي
5949––95–97948581––88746185354الهند

3543–––93951251140411161169698879076هندورا�ص
––8788––––1169198981081069999––هولندا
––9899–100––––102102––9580––اليابان
4827––73–947680667564––96724611اليمن

––9191––––999910844686910110199100اليونان
ملحوظة

δ 56––898341028297870ال�ضودان وجنوب ال�ضودانy52y8690––17y22y

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
7970531319181049680777067638736303533اأفريقيا

7767451018171049578746765618630243128اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
7972428222111410887877070518232282624  �ضرق وجنوب اأفريقيا
736148131513978570636661699029203632  غرب وو�ضط اأفريقيا

9387902223221019490858378909265585451ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
86i i83i i–93i i634857i i50i i––928667204848112109اآ�ضيا

5546––93–8379––––85725984747  جنوب اآ�ضيا
96i i96i i79i i–666864i i66i i––999974305050110112  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

71767075–9797983469691191159595939388اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

82818278–999912436555499989493929296الدول امل�ضتقلة

––9092––––1001001067681801021029697البلدان ال�ضناعية
918570214141110106908881i i79i i73i i91i i614953i i48i iالبلدان النامية

756634413131069881786866618231252925البلدان الأقل منوا
928778294646109105918981i i79i i76i i91i i655553i i49i iالعامل

الدول والأقاليم

معدل معرفة ال�صباب )15- 
24( للقراءة والكتابة )%( 

العدد لكل 100 
�صخ�س

املدار�س  امل�صاركة يف 
امل�صاركة يف التعليم الثان�يامل�ضاركة يف التعليم البتدائيقبل البتدائية

امل��������������������ع��������������������دل  
الإج��������������م��������������ايل 

لاللتحاق )%(
امل�����������ع�����������دل الإج�����������م�����������ايل 
)%( �ضايف معدل احل�ضور )%(�صايف معدل اللتحاق )%(ل�����������الإل�����������ت�����������ح�����������اق 

معدل البقاء حتى ال�ضف 
البتدائي الأخري )%(

املعدل الإجمايل لالإلتحاق 
�صايف معدل احل�ص�ر )%()%(

i 2010–20052010i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2007i 2010–2005i 2009–2006i 2010–2005i 2010–2007i 2010–2005

اإناثذك�ر
اله�اتف 
املحم�لة

م�صتخدمي 
اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�رالإنرتنت

بيانات 
اإناثذك�راإناثذك�ربيانات امل�صحاإدارية
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40.38011.9322.62.71.82118104748314347594.2174.54.13.6اإثيوبيا
12.1063.3861.51.10.79882322176672762.29221.40.9الأرجنتني

2.7308163.631.511545136256170733.1794.93.41.8الأردن
0.90.4-0.705892321157068741.7642.3-7742261.7اأرمينيا
2.5188612.72.52.3211684741364348614.5223.84.14.7اإريرتيا

2.4327951.71.20.87772927206565712.252211.4اأذربيجان
8.1892.5210.70.80.49992010117277811.5771.410.7اإ�ضبانيا

5.1141.4581.51.31.19772015147177821.9891.51.51.3اأ�ضرتاليا
0.90.1-0.21113121514127169751.7691.1-0.8-248780.7اإ�ضتونيا

2.3637352.32.51.47662622217276812.9922.62.61.5اإ�ضرائيل
16.7815.5460.44.42.62922165252443542486.3232.95.54.4اأفغان�ضتان

5.2221.4702.71.71.112654229215869752.5674.42.71.8اإكوادور
0.10.18663325136772771.5522.81.61.4-8952082.2األبانيا
0.2121111141187175801.4740.10.20.1-13.5223.4670.10.2اأملانيا

1.51542110.37.11.77313726136272761.78410.47.41.9الإمارات العربية املتحدة
75.20121.650110.89981616147175782.1821.11.51الوليات املتحدة الأمريكية

0.312-30––––––––––0.31.80.8-288اأنتيجوا وبربودا
10.1673.3782.83.12.42723145253423741515.4597.35.33.4اأجنول
884.72.11.2––––––––––1543.92.41.4اأندورا

77.78721.5792.21.30.815874026185262692.1445.13.21.7اإندوني�ضيا
9192460.50.40.3101092118156973772.1920.90.60.4اأوروغواي

9.9402.7382.71.5110773635216367682.4363.10.91.8اأوزبك�ضتان
18.4716.4653.13.22.91617124950455047546.1135.74.15.1اأوغندا

0.1-0.5-0.6913171513117170681.4691.4-0.6-8.0232.3760.4اأوكرانيا
20.9946.1493.21.50.716854234175162731.7714.82.61.3اإيران )جمهورية -الإ�ضالمية(

1.1143580.91.20.911962214167175802.1621.41.61.5اأيرلندا
81241.11.117762117157478822.1931.41.31.1اأي�ضلندا
10.2752.9020.30.30101010171097177821.4680.50.40.5اإيطاليا

3.1129622.72.52171084435304656624134.81.63.8بابوا غينيا اجلديدة
2.5737402.72.11.576537332465687236143.32.3باراغواي
0.31.81.4-60150.40.30.19892216116975771.644بربادو�ص
73.22721.4183.22.21.5151074340275361653.4364.232.7باك�ضتان

832.22.51.4––––––––––721.41.50.9بالو
96262.11.516652624156669751.98431.71.2جزر الباهاما

291934.24.71.47333829206472752.5894.54.71.5البحرين
59.49015.1562.21.30.610763524155966731.8873.62.10.9الربازيل
0.2111010211196774791.3611.71.50.6-1.9465170.70.4الربتغال

124373.52.31.37433629196773782763.831.8بروين دار ال�ضالم
13.0763.7660.10.40.6121191514127276801.9800.20.50.8اململكة املتحدة

2.1766160.20.40.21211101512117176801.8970.30.40.3بلجيكا
0.3-0.4-0.7912151612107171731.5711.4-0.8-1.2553730.2بلغاريا

55.93814.7072.31.71231064736204259692.2287.13.52.9بنغالدي�ص
1.2053452.41.91.28553726206572762.57533.51.8بنما

260713.11.31.1231474738204153672.43585.12.9بوتان
7852253.51.90.8137134635245564532.86111.83.71.6بوت�ضوانا

8.5762.9552.42.82.82317124847434149555.9266.85.95.4بوركينا فا�ضو
3.7611.1852.321.62019144446344446504.3117.24.84.5بوروندي

0.47910231596667761.1492.80.40.8-0.7-6951650.9البو�ضنة والهر�ضك
0.1810101715117071761.4611.600.3-7.0961.9330.80بولندا

4.2401.2352.321.5201174636264659663.36742.92.1بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
10.4472.9092.51.5114754230205366742.5773.421.4بريو

0.4711141614117171701.4752.70.30.1-0.3-1.7795150.6بيالرو�ص
131372.22.51.78544237256672762.8521.92.92.6بليز
4.4531.5062.63.12.52617124847404049565.3426.24.13.7بنن

17.3254.3612.210.310573819126073741.6343.91.71.8تايلندا
1.8045062.61.6111883735225863652.4502.32.12تركمان�ضتان

23.1096.4132.11.50.916853926185063742.1704.32.31.4تركيا
0.52.92.7-336951.10.507782721156569701.614ترينيداد وتوباغو

5.8462.0062.53.12.52217164647454451496285.44.54.5ت�ضاد
1.8435480.30.10.11212101612117072781.574100.4اجلمهورية الت�ضيكية

4.6691.2191.61.30.710662923146274791.9892.11.60.8�ضيلي

22.9648.0103.12.831815104844414751575.5267.54.54.9جمهورية تنزانيا املتحدة

2.7968632.82.51.82014114942324553574.1434.54.33.2توغو

الدول والأقاليم

ال�ضكان )بالألف(
العمر املتوقع عند الولدةمعدل املواليد التقديريمعدل الوفيات التقديريمعدل النمو ال�ضكاين ال�ضنوي )%(

معدل 
اخل�ضوبة 
الإجمايل

% لل�ضكان 
يف املناطق 
احل�ضرية

معدل متو�ضط النمو ال�ضكاين احل�ضري )%(
2010

1990α 2030–2010197019902010197019902010197019902010201020101990–19702010–1990α 2030–2010–19702010–1990اأقل من 5اأقل من 18

اجلدول 6: امل�ؤ�صرات ال�صكانية
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5041.61.4––––––––––411.10.40.5توفالو
46140.60.40.77663631276570723.9231.20.62تونغا
3.0128682.41.20.814663927175469742673.821.3تون�ص

60319312.12.9231884243384046626.2283.43.64.6تيمور لي�ضتي
6391852.82.41.8201193438274761623.3866.73.52غابون

9612471.20.70.28773626186871732.3522.110.7جامايكا
8772873.72.92.4261395147383853584.9587.153.4غامبيا

35100.10.40.19862828196469762.2390.31.21.5غرينادا
11.6893.4473.11.7116654932205367732.3664.42.91.7اجلزائر

248803.32.82.2131164540325457674.2195.44.34.5جزر �ضولومون
0.51.91.1-75––––––––––10.70.4-82جزر كوك

725.221.8––––––––––2054.20.71.1جزر مار�ضال
2.0696512.421.82317164341354249484.6393.92.32.9جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

35.05611.8482.932.42119164850434447485.8352.54.24جمهورية الكونغو الديقراطية
18.0865.0412.51.50.4148153829215362522.5622.92.41.2جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––––––––––––––
6.9542.1672.52.42.315954439325262714493.23.33.3غواتيمال

3036500.20.3121063725185661702.3290.101.6غيانا
0.2-1.3-0.799111917126771741.6531.4-1.1-9152560.7جورجيا
3791136.22.31.82014104942294351583.8767.22.32جيبوتي

1.2143260.20.40.31012101512127375791.9870.50.50.5الدمنارك
0.20.6-672.1––––––––––0.20.1-2260دومينيكا

3.6701.0542.31.6111664230225868732.6693.92.71.6اجلمهورية الدومينيكايه
193511.21.80.915954139215365742.4615.33.41.7الراأ�ص الأخ�ضر

5.1701.8313.222.52032125145414433555.4195.88.24.5رواندا
0.20-0.2912141414126968691.5731.4-0.2-25.9768.1170.6الحتاد الرو�ضي 

0.3911122114106869741.4572.100.6-0.4-3.9331.0790.7رومانيا
6.9372.4123.22.53.11717164944464947496.3364.52.14.3زامبيا

5.8661.6923.50.91.7139134837295561503.3386.12.33.1زيبابوي
9.4072.9694.22.32.12113125241344453554.4515.93.53.3كوت ديفوار

82220.60.60.510753932255565723.9200.80.41.3�ضاموا
943.21.50.3––––––––––621.21.30.4�ضان مارينو

3590.90.10.111774025176169722.1492.411.1�ضانت فن�ضنت وغرينادين
0.40.92.2-32––––––––––0.51.30.9-175�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

55151.41.20.79663928186471742282.40.92�ضانت لو�ضيا
78232.31.81.7131084138315561643.7624.23.52.6�ضاو تومي وبرين�ضيبي

2.1-6.1541.8931.60.90.59773120186370752.3140.80.4�ضريالنكا
9.8253.1455.12.71.715544736225269742.8827.431.9اململكة العربية ال�ضعودية

2.4246171.80.70.713874332205766722.3642.92.11.4ال�ضلفادور
1.0412760.80.20.1910101815107071751.3552.400.5�ضلوفاكيا
342990.70.30.1101091711106973791.4502.30.20.6�ضلوفينيا

1.1112311.92.60.8555231996876811.31001.92.60.8�ضنغافورة
6.2822.0812.82.72.4241395144374153594.8424.13.13.4ال�ضنغال

5481573.31.611810144943294859483.4217.61.22.1�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––––––––––––––

8.9182.4943.32.51.611544736236071762.9563.93.22.4اجلمهورية العربية ال�ضورية
176480.41.30.79773723186367702.3691.821.2�ضورينام

1.9245570.30.50.51011101414127478811.9850.40.60.7ال�ضويد
1.4443760.40.70.39981612107378821.5741.60.70.5�ضوي�ضرا

2.9029702.11.91.92925164744393539475383.92.73.1�ضرياليون
552.71.41.4––––––––––43141.610.3�ضي�ضيل
0.2910121815116872741.65620.70.5-2.1135650.80.1�ضربيا

4.7721.66731.72.82420155145444045516.3374.42.94.2ال�ضومال
322.16381.5961.70.80.29773621126369731.6473.83.71.6ال�ضني

3.0508712.91.31.410864039286063673.3262.20.42.4طاجيك�ضتان
15.7325.1882.832.812764538355867684.7663.82.73العراق
9082824.721.316544938185171732.3738.72.51.7عمان
10.9773.5332.72.52171184739324957644.2513.84.23.2غانا

4.9401.6581.62.72.33021134946393444545.2354.43.93.9غينيا
3191071.33.12.32520153947374047515.2402.53.83.4غينيا ال�ضتوائية

7262402.6222622174646383743485.1305.72.33.3غينيا بي�ضاو
0.1-1000.90.1––––––––––0.1-2.6-000.9الفاتيكان

107332.72.52.214854236305263713.9264.844.2فانواتو
13.7543.9740.60.50.411991713137277812850.81.20.8فرن�ضا

الدول والأقاليم

ال�ضكان )بالألف(
العمر املتوقع عند الولدةمعدل املواليد التقديريمعدل الوفيات التقديريمعدل النمو ال�ضكاين ال�ضنوي )%(

معدل 
اخل�ضوبة 
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يف املناطق 
احل�ضرية

معدل متو�ضط النمو ال�ضكاين احل�ضري )%(
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1990α 2030–2010197019902010197019902010197019902010201020101990–19702010–1990α 2030–2010–19702010–1990اأقل من 5اأقل من 18
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38.97011.2542.82.11.59763933256165683.1494.72.12.4الفلبني
2.0216203.13.32.613545045335668734.5744.23.82.9الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

10.1702.9263.11.91.27553729216471742.5933.92.41.4فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
1.0872990.40.40.21010101413117075801.9851.50.70.5فنلندا
299901.70.80.58673429226066692.7522.61.91.4فيجي

25.9817.18621.30.718854130174866751.8302.53.42.6فييت نام
245641.11.80.87771919127377791.5703.62.11.2قرب�ص

270917.46.61.56223624136674782.3967.66.81.5قطر
0.899102623226267672.6591.701.5 0.2-4.7251.6411.2كازاخ�ضتان
9.2613.0552.92.41.91914144542364653514.5586.44.22.9الكامريون

0.31011121512106972761.5581.90.20.5-0.1-8122100.4كرواتيا
5.5601.4921.621201284244224456632.6200.44.32.9كمبوديا

6.9201.8851.210.87781714117377811.7811.31.31كندا
0.17772917107074791.57520.40-2.40356910.3كوبا

10.0032.3721.60.60.29653216106172811.3834.51.20.5جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الديوقراطية 

6.8391.7041.70.90.475103521146271692602.11.10.8ال�ضعبية

1.4143632.62.117443327166776791.8643.93.31.7كو�ضتاريكا
15.9394.4982.21.719653827206168732.4753.32.11.4كولومبيا

35612232.62.3181194737384856614.9284.92.63.6جزر القمر
1.8956232.92.62.11412114338355356574.5624.53.32.8الكونغو 
8382815.11.41.96334921186772742.3985.81.41.9الكويت

1.954595211.111873131246066672.73520.51.9قريغيز�ضتان
444.32.82.2––––––––––36102.51.61.4كرييباتي

19.8176.6643.72.72.41510115142385259574.7226.53.74.4كينيا
0.2-1-0.41113141414117069731.5681.3-0.8-3851150.6لتفيا

جمهورية لو الديوقراطية 
2.6056832.221.1181364242234654672.7334.65.83.5ال�ضعبية

1.2823220.91.80.59773326156569721.8872.620.7لبنان
108290.61.41.1121081313127075801.68511.71.4لوك�ضمبورغ

2.2577163.91.9116444926235268752.67862.11.3ليبيا
1.98968123.22.52321114946394142565.2484.23.93.4ليبرييا
0.1-0.6-0.4911141715107171721.5672.4-0.5-6281660.8ليتوانيا
9702742.31.40.81710164336284959483.2274.74.73.1لي�ضوتو

141.10.31.8––––––––––721.51.10.7لي�ضتن�ضتني
7.8632.7153.62.33.22418135248444147546206.955.7مالوي
106263.21.8121945041174461771.8407.143ملديف
791910.60.2988161697075791.39510.90.3مالطة

8.2662.9121.82.92.83021154949463444516.3364.254.6مايل
10.2062.8282.62.21.47553328206470742.6724.54.12ماليزيا
0.21114131512106969741.4680.500.3-0.2-1.8194910هنغاريا

10.3313.3052.732.7211664845354451664.7305.34.34.2مدغ�ضقر
30.2649.0082.31.81.416954132235062732.7432.41.82.2م�ضر

10.8363.0222.41.30.817864730205264722.3584.12.21.7املغرب
جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية 

45311210.408892417116671751.45920.50.5ال�ضابقة

39.63311.0952.41.50.910554328206171772.3783.41.91.2املك�ضيك
9212972.71.11.2151064432235661682.5623.91.61.9منغوليا

1.6055132.82.821811104741344756584.5417.833.1موريتانيا
351841.210.47672922136369731.6421.50.81موري�ضيو�ص

11.8493.8761.82.72.12521154843383943504.9388.35.73.8موزمبيق
10.7-0.61010131819126568691.5472.9-1-7592151جمهورية مولدوفا

1001.10.60.4––––––––––721.30.70موناكو
146390.80.2035101011126976741.7613.71.40.3اجلبل الأ�ضود

14.9373.956210.6161194027175057652342.42.52.4ميامنار
49132.20.70.79764134256266693.5232.40.12.2ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

98928632.41.415984338265361623.2384.143ناميبيا
1001.70.60.4––––––––––411.70.60.4ناورو

1.1143030.40.70.7101191714127477811.9790.91.21الرنويج
1.5343860.10.50.113119151197075811.4680.20.60.6النم�ضا

12.8743.5062.42.31.4211364439244354682.7196.464.1نيبال
8.6113.0852.93.43.42624135656493841547.1175.745النيجر

77.90726.5692.72.42.42219144644404246515.5504.94.13.7نيجرييا
2.3976782.71.71.114754637245464742.6573.22.21.8نيكاراغوا

اجلدول 6: امل�ؤ�صرات ال�صكانية

الدول والأقاليم

ال�ضكان )بالألف(
العمر املتوقع عند الولدةمعدل املواليد التقديريمعدل الوفيات التقديريمعدل النمو ال�ضكاين ال�ضنوي )%(
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2010
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111اجلداول الإح�صائية 

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

مالحظات
البيانات غري متوفرة

ا�ضتنادا اإلى توقعات تفاوتات اخل�ضوبة املتو�ضطة
-
α

تعريف امل�ؤ�صرات
املعدل الأويل لل�فيات - العدد ال�ضنوي للوفيات لكل 1،000 من ال�ضكان.

املعدل الأويل للم�اليد - العدد ال�ضنوي للولدات لكل 1،000 ال�ضكان.
مت��صط العمر املت�قع عند ال�لدة - عدد ال�ضنوات التي قد يعي�ضها الأطفال حديثي الولدة اإذا تعر�ضوا ملخاطر الوفيات ال�ضائدة لنف�ص القطاع 

العري�ص من ال�ضكان يف ذلك الوقت من ولدتهم.
معدل اخل�ص�بة الكلي - عدد الأطفال الذين قد تلدهم املراأة اإذا عا�ضت حتى نهاية �ضنوات فرتة اخل�ضوبة، واأجنبت الأطفال يف كل �ضن تبعا 

ملعدلت اخل�ضوبة ال�ضائدة بالن�ضبة لهذا ال�ضن.
% ل�صكان املناطق احل�صرية - الن�ضبة املئوية لل�ضكان الذين يعي�ضون يف املناطق احل�ضرية، على النحو املحدد وفقا للتعريفات الوطنية امل�ضتخدمة 

يف اآخر التعدادات ال�ضكانية.

م�صادر البيانات الرئي�صية
عدد الأطفال - �ضعبة ال�ضكان لالأمم املتحدة.

املعدلت الأولية لل�فيات وامل�اليد - �ضعبة ال�ضكان لالأمم املتحدة.
العمر املت�قع - �ضعبة ال�ضكان لالأمم املتحدة.

معدل اخل�ص�بة الكلي - �ضعبة ال�ضكان لالأمم املتحدة.
ال�ضكان  �ضعبة  البيانات من  اإلى  ا�ضتنادا  اليوني�ضف  بح�ضابها  تقوم  النمو  املتحدة.  معدلت  لالأمم  ال�ضكان  �ضعبة   - املناطق احل�صرية  �صكان 

لالأمم املتحدة.

1.0863120.91.30.99872217157175812.2861.21.31نيوزيلندا
0.1-1.4-2-38––––––––––1.6-2.3-3.9-10نيوي

4.2601.2372.11.71.1181393937274755623.3523.94.72.7هاييتي
447.309127.9792.31.71.1161183831224958652.6303.62.52.5الهند

3.32096632.21.715754738275266733.1524.73.42.7هندورا�ص
3.5539340.70.50.28981713117477811.8831.21.50.5هولندا
0.3779191097279831.4671.70.50.2-20.4715.4310.80.2اليابان
12.4014.0573.33.52.7241265152384056655.2325.65.64.5اليمن

1.9835860.70.60.189101710107277801.5611.30.80.7اليونان
ملحوظة

δ20.2816.3912.92.52.1191494641334553614.4405.34.53.7ال�ضودان وجنوب ال�ضودان

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #
477.383155.1352.72.42.12015114641354652574.5404.33.53.3اأفريقيا

419.324138.0752.82.52.32016134744374450544.9374.63.93.6اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
192.99462.1982.82.52.21915124743354751554.6304.63.63.5  �ضرق وجنوب اأفريقيا
205.67069.3722.72.62.42218144745404248535.4444.64.13.7  غرب وو�ضط اأفريقيا

156.44447.5243.02.11.516854434245263712.8594.32.82.1ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
1.151.806316.1512.01.30.813973827185664692.2393.93.02.0اآ�ضيا

612.649175.1462.31.81.2171184033234959652.7303.82.72.6  جنوب اآ�ضيا
539.157141.0041.81.00.410773623146168721.8463.93.21.7  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

195.71353.4612.21.40.910763727196068742.2793.22.11.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

95.54428.0151.00.20.21011112018146668701.8641.90.30.6الدول امل�ضتقلة

203.00857.2120.70.60.410991713127176801.7771.00.90.7البلدان ال�ضناعية
1.953.940563.5452.21.51.113983929215563682.6453.82.92.1البلدان النامية

389.258122.5202.52.42.12215104743344351594.2294.84.13.8البلدان الأقل منوا
2.201.180633.9331.81.30.912983326205965702.5502.62.21.7العامل
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2.973915173،82013333–3801،010اإثيوبيا
0.72.18155312803017-8،45015،150الأرجنتني

4،3505،7702.5x2.5401016197613184الأردن
18–5286–––6.1511–3،0905،450اأرمينيا
–––340540e–-1.5x14x––––145اإريرتيا

5.55311x4x12x2321–1–5،1809،220اأذربيجان
––––103–31،65031،5501.92.14اإ�ضبانيا

––––43،740x38،510x1.52.3x3x–14106اأ�ضرتاليا
––––14،36019،5001.5x51901675اإ�ضتونيا

––––131616–27،34027،8001.91.85اإ�ضرائيل
–––330x970x, e–––––––6،070اأفغان�ضتان

20902735–––4،5109،2701.31.755اإكوادور
0.7x5.41414x2x4x3583–5-4،0008،840األبانيا
––––2014–43،33038،1702.31.31اأملانيا

––––d–-4.9x0.5x6x–7x17x30xالإمارات العربية املتحدة
––––24319–47،14047،0202.11.82الوليات املتحدة الأمريكية

––10،61015،380e8.3x1.72––––61اأنتيغوا وبربودا
239078–––4.222754–3،9605،430اأنغول

––––––––41،130x–––3xاأندورا
2،5804،3004.72.615191471،04903117اإندوني�ضيا
10،59013،8900.921607845103120اأوروغواي

––1،2803،090e–2.28346–––1901اأوزبك�ضتان
1،78612471–––3.6829–4901،230اأوغندا

34–0.47203636681–3،0106،580اأوكرانيا
–4،530x11،420x-2.32.7x22x278109301اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

––––16x14x3x–40،99032،7402.84.73اأيرلندا
––––2190–33،87028،6303.22.25اأي�ضلندا
––––14114–35،09031،0902.80.93اإيطاليا

1،3002،390e-0.7-0.2836x7x22x4x41453712بابوا غينيا اجلديدة
2،9405،4303.10.11057x22x11x1481125باراغواي

–––d–1.70.8x3x––––12باربادو�ص
1،0502،78031.7102312132،78121610باك�ضتان

––6،46010،760e–-0.2x3x––––3518بالو
––––d–1.913–16203جزر الباهاما

––––25،420x33،530x-1.3x2.8x3x–91613البحرين
9،39010،9202.31.55446x6x3x33801923الربازيل
––––15143–21،86024،7102.61.64الربتغال

––––––––31،180x48،760x-2.2x-0.4x5xبروين دار ال�ضالم
––––15x4x7x–38،54036،58022.13اململكة املتحدة

––––1633–45،42037،8402.21.62بلجيكا
6،24013،2103.4x3.34011055––1918بلغاريا

6401،6200.43.545061481،2271173بنغالدي�ص
6،99012،940e0.33.22101816–66035بنما

––1259–5.3726813–1،9205،070بوتان
6،89013،9108.23.5931x5x26x8x280241بوت�ضوانا

5501،2601.42.43577x17x14x1،0841465بوركينا فا�ضو
1.612812x15x23x54941418-1603901.1بوروندي

8.9x5x0–––4152–7–4،7908،970البو�ضنة والهر�ضك
––––4.411013113–12،42019،020بولندا

1.11.571492467264319-1،7904،560بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
4420611–0.63106137-4،7108،940بريو

4–4.51220343980–6،03014،020بيالرو�ص
3،7405،970e2.91.9112x8x20x5x28–512بليز
6831073–––7501،5100.31.2547بنن

0147-4،2108،2404.72.93111420877تايلندا
––3،7007،160e–5.19525x–––400تركمان�ضتان

9،50014،58022.346331081،36202740تركيا
––15،38024،000e0.5554x613370ترينيداد وتوباغو

–56192–––12.9662-6001،180ت�ضاد
––––2.560x1794–17،87023،620اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم
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% من اإنفاق احلكومة املركزية املخ�ض�ص اإلى:يوميا(
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الإمنائية 
الر�ضمية 
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تدفق املعونة 
الإمنائية الر�ضمية 
كن�ضبة مئوية من 
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9،94013،8901.53.461151758002022�ضيلي
2،93414253–––2.41468–5301،420جمهورية تنزانيا املتحدة

49918813–––0.60439-440790توغو
–––18–––––––––توفالو
3،3804،630e–1.66––––401224تونغا
4،0708،1402.53.54351944741229تون�ص

–––2،2203،570e–-0.5x5x37–––217تيمور لي�ضتي
–7814–––0.965-7،76013،1900.2غابون

4،7507،430e-1.30.7150617215012024جامايكا
12819177–––4401،2700.70.1834غامبيا

5،5607،560e4.2x2.93–10x17x–48828غرينادا
–4،4608،130e1.61.5127x4x24x17x319062اجلزائر

1،0302،210e–-17––––20643104جزر �ضولومون
–––8–––––––––جزر كوك

––5932––––1.14-––2،990جزر مار�ضال
–237128–––0.7363-1.3-460760جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

––2،35423–––3.123459-2.3-180310جمهورية الكونغو الديقراطية
4–1،0750–––6،10010،2800.11.3817جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان––––––––––––
2،7404،610e0.21.3717–––37611212غواتيمال

3،2703،530e-1.62.5118x–––173––2غيانا
6–2.7741557179089–2،7004،980جورجيا
1،280x2،460x–-1.4x3x19–––16214–6جيبوتي

––––0103–58،98040،14021.52الدمنارك
4،9608،580e4.7x1.72––––3610410دومينيكا

4،8608،700e2.13.911410134120079اجلمهورية الدومينيكة
1961354–––4.2321–3،1603،670الراأ�ص الأخ�ضر

9341994–––5401،1801.22.31077رواندا
18–––2.15607312–9،91019،190الحتاد الرو�ضي 

7،84014،0500.9x2.84711265––028رومانيا
2.30.6296413x14x4x1،26911133-1،0701،370زامبيا

–8x24x7x737–19–3.20-0.4-–460زيبابوي
2،36611268–––1524-1.9-1،0701،650كوت ديفوار

2،9304،300e–36––––771653�ضاموا
–––––50،670x–––3x–189�ضان مارينو

4،8508،260e3.33.62–1216–316313�ضانت فن�ضنت وغرينادين
9،98013،170e6.3x2.23––––61318�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

4،9708،520e5.3x1221x–––41528�ضانت لو�ضيا
31162815–––29–––1،2001،910�ضاو تومي وبرين�ضيبي

2،2905،07034.11076101870421010�ضريالنكا
––––––––17،200x23،900x-1.40.4x4xاململكة العربية ال�ضعودية

3،3606،390e-1.92.6451618327711414ال�ضلفادور
––––3.770x2043–16،22023،140�ضلوفاكيا
––––3.312015123–23،86026،970�ضلوفينيا

––––81824–40،92054،7005.63.91�ضنغافورة
0.71.143431471،0188143-1،0501،850ال�ضنغال

2،6004،89031.6863820858252�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––––––––––

2،6404،87021.6722x9x24x2450203اجلمهورية العربية ال�ضورية
–––5،920x7،610x, e-2.2x1.5x48x16x–––157�ضورينام

––––465–49،93039،6001.82.22ال�ضويد
––––035–70،35049،1801.20.91�ضوي�ضرا

4372382–––0.51.11753-340830�ضرياليون
9،49020،470e2.91.85098323476�ضي�ضيل
1.524x0161066081–28–5،82011،230�ضربيا

–a–-0.8––––––662–25xال�ضومال
4،2607،5706.69.251602101،1320103ال�ضني

15–0.178222494098-–7802،060طاجيك�ضتان
––2.2x13x4–––2،7915-–2،3203،320العراق
–––17،890x24،410x3.32x4x–71533212عمان
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)دولر اأمريكي(
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22.426307x22x5x1،58310213-1،2401،600غانا
1810–215–––1.2943–380980غينيا

––320––––19.212–14،68023،810غينيا ال�ضتوائية
213–146–––1.71849-5401،0800.1غينيا بي�ضاو

–––––––––––––الفاتيكان
2،7604،450e1.1x6.8-3––––1031621فانواتو
––––––––42،39034،4402.21.32فرن�ضا

2،0503،9300.62723219531002314الفلبني
–––b––-2.4x4x––––3،026الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

1.60.33348215670226-11،59011،950فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
––––3x10x4x–47،17037،1802.92.62فنلندا
9x18x6x71292–3،6104،4900.71.24فيجي

2–3،7444–61013414–1،1002،910فييت نام
––––30،460x30،160x5.9x2.1x4x–6x12x4xقرب�ص

––––––––––––dقطر
79–3.95806762980–7،44010،610كازاخ�ضتان
1،1602،1903.40.64103x12x10x6493187الكامريون

––2.926016941690–13،76018،710كرواتيا
6.3x4x28–––7227–1–7602،040كمبوديا

––––41،950x37،280x21.92–926كندا
–––5،550x–3.92.6x4x––––116كوبا

––––11511–19،89029،0106.24.24جمهورية كوريا
–––a––––––––67جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

6،58010،880e0.72.61212024–1090219كو�ضتاريكا
5،5109،0001.91.514169x20x13x1،06003920كولومبيا

–8201،1800.1x-0.4446–––5192جزر القمر
2،3103،2803.10.785444102835312الكونغو 
––––d–-6.8x2x5x–586الكويت

9–0.5372121173157–8802،180قريغيز�ضتان
––2،0103،510e-5.31.23––––2715كرييباتي

7801،6101.20.310207x26x6x1،7786264كينيا
––––11،62016،3603.44.518010123لتفيا

4207816–––4.32234–1،0102،300جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
2x7x11x6412–14–2.47–9،02014،170لبنان

––––13101–79،51063،8502.72.93لوك�ضمبورغ
––12،020x16،330x, e–2.9x18x––––390ليبيا

11–50578–––4.21.73684-190330ليبرييا
29–––3.52201163–11،40017،880ليتوانيا
1،0801،9102.52.28439184123642لي�ضوتو

––––––––136،540x–2.23x1xلي�ضتن�ضتني
–7721723–––0.112674-330850مالوي
4.9x3x2819633347–4،2705،480ملديف
––––18،350x23،070x6.52.6x3x–13132مالطة

9851182–––6001،0200.22.7551مايل
7،90014،36043.2406x23x11x1440125ماليزيا
––––12،99019،28032.91101183هنغاريا

–32–0.213686155445-2.3-440980مدغ�ضقر
2،3405،9104.12.77241169250185م�ضر

2،8504،5601.92.4333x18x13x91211810املغرب
12–1932–––1240–4،52010،830 جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

9،33015،0101.61.5133525318501615املك�ضيك
4–3.125226993729–1،8903،700منغوليا

–287924–––10.9821-1،0602،000موريتانيا
7،74013،6703.2x3.56–916–156263موري�ضيو�ص

1x4.31760–––2،01321211-440920موزمبيق
11–0.641215712454-–1،8103،340جمهورية مولدوفا

––––––––197،460x–1.62.2x1xموناكو
––3.7x7x0–––752–6،69012،710اجلبل الأ�ضود

–a–1.48.2x24x–31323357–17ميامنار
––2،7003،420e–0.3231–––12145ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(
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% من اإنفاق احلكومة املركزية املخ�ض�ص اإلى:يوميا(

تدفق املعونة 
الإمنائية 
الر�ضمية 
)مليون 
دولر(

تدفق املعونة 
الإمنائية الر�ضمية 
كن�ضبة مئوية من 
الدخل القومي 

الإجمايل
خدمة الديون كن�ضبة مئوية من 

�ضادرات ال�ضلع واخلدمات دولر اأمريكي
القوة ال�ضرائية 

بالدولر الأمريكي

201020101990–19702010–19902010–1990i 2009–20002009200919902009الدفاعالتعليمال�ضحة



115اجلداول الإح�صائية 

تعريف امل�ؤ�صرات
املقيمني،  املنتجني  جميع  يحققها  التي  امل�ضافة  القيمة  جمموع  هو  الإجمايل  القومي  الدخل   - الإج��م��ايل  الق�مي  الدخل  من  الفرد  ح�صة 
بالإ�ضافة اإلى اأي �ضرائب على املنتجات التي مل تدخل يف ح�ضاب قيمة الإنتاج )بدون الدعم(، بالإ�ضافة اإلى املقبو�ضات ال�ضافية من الدخل 
الأ�ضا�ضي )رواتب املوظفني والدخل العقاري( من اخلارج.  ون�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل هو عبارة عن الدخل القومي الإجمايل 
مق�ضوما على عدد ال�ضكان يف منت�ضف العام.  ويتم ح�ضاب ن�ضيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بالدولر الأمريكي با�ضتخدام طريقة 

»اأطل�ص« البنك الدويل.
ح�صة الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل )تعادل الق�ة ال�صرائية بالدولر الأمريكي( - يتم ح�ضاب ن�ضيب الفرد من الدخل القومي طبقا 
لقيمة الدولرات الدولية مع الأخذ يف العتبار الختالفات يف م�ضتويات الأ�ضعار )القوة ال�ضرائية( بني البلدان.  وي�ضتند ذلك على بيانات من 

برنامج املقارنة الدولية.
ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل - الناجت املحلي الإجمايل هو جمموع القيمة امل�ضافة لكل املنتجني املقيمني بالإ�ضافة اأي �ضرائب على 
املنتجات )بدون الدعم( مل تدخل يف ح�ضاب قيمة الإنتاج.  ون�ضيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل هو عبارة عن الناجت املحلي الإجمايل 

مق�ضوما على عدد ال�ضكان يف منت�ضف العام.  ويتم ح�ضاب النمو من بيانات الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة للعملة املحلية.
% ال�صكان حتت خط الفقر الدويل وه� 1.25 دولر اأمريكي ي�ميا - الن�ضبة املئوية لل�ضكان الذين يعي�ضون على اأقل من 1،25 دولر اأمريكي 
يف اليوم باأ�ضعار 2005، معدلة تبعا لتعادلها بالقوة ال�ضرائية.  وخط الفقر اجلديد يعك�ص التنقيحات لأ�ضعار ال�ضرف على اأ�ضا�ص تعادل القوة 
ال�ضرائية �ضمن نتائج برنامج املقارنة الدويل 2005.  وك�ضفت املراجعات اأن تكلفة املعي�ضة يف جميع اأنحاء العامل النامي اأعلى ما كان مقدرا يف 
ال�ضابق.  وطبقا لهذه املراجعات، فاإنه من غري املمكن مقارنة معدلت الفقر بالن�ضبة لكل بلد على حدة مع ما ورد يف الطبعات ال�ضابقة.  ويكن 

الطالع على مزيد من املعلومات التف�ضيلية عن التعريف واملنهجية وم�ضادر البيانات على املوقع الإلكرتوين:  
<www.worldbank.org>

امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية - �ضايف امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية.
خدمة الدي�ن - جمموع مدفوعات الفوائد وت�ضديد الأ�ضول للديون اخلارجية العامة والديون طويلة الأجل امل�ضمونة حكوميا.

م�صادر البيانات الرئي�صية
ن�صيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل - البنك الدويل.

ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل - البنك الدويل.
معدل الت�صخم - البنك الدويل.

% ال�صكان حتت خط الفقر الدويل وه� 1,25 دولر اأمريكي ي�ميا - البنك الدويل.
الإنفاق على التعليم وال�صحة والدفاع - �ضندوق النقد الدويل.

امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية - منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية.
خدمة الدين - البنك الدويل.

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

مالحظات
الدخل املنخف�ص )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 1005 دولر اأمريكي اأو اأقل(

اأدنى الدخل املتو�ضط )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 1006 اإلى 3975 دولر اأمريكي(
اأعلى الدخل املتو�ضط )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 3976 اإلى 12275 دولر اأمريكي(

الدخل املرتفع )ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 12276 دولر اأمريكي اأو اأكرث(
البيانات غري متوفرة

بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 
والعاملية

التقديرات ت�ضتند اإلى النحدار.؛ والأرقام الأخرى للقوة ال�ضرائية م�ضتقاة من برنامج املقارنة الدويل للتقديرات القيا�ضية 
.2005

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

a
b
c
d

-

x
e
i

––2.1x2.11049x–––3263-4،6506،580ناميبيا
–––24–––––––––ناورو

––––1555–85،38057،1303.22.14الرنويج
––––1692–46،71039،4102.41.82النم�ضا

4901،20011.975571898557124نيبال
4709122–––0.2443-2.1-360700النيجر

1،6591221–––1.41.92064-1،1802،160نيجرييا
1،0802،610e-3.71.9181613x16x6x77413213نيكاراغوا
––––29،050x28،050x0.81.92–17173نيوزيلندا

–––9–––––––––نيوي
1.1x15x55–––1،120–52-–6501،110هاييتي

1،3403،5602.14.964223132،3930255الهند
1،8803،730e0.81.61323–––4573305هندورا�ص

––––14113–49،72042،5901.622هولندا
––––2x6x4x–1-42،15034،7903.40.8اليابان
1،060x2،320x–1.5x17x184x22x19x500243اليمن

––––7x11x8x–27،24027،3601.32.65اليونان
ملح�ظة

δ1–1،2702،0200.13.628ال�ضودان وجنوب ال�ضودانx8x28x2،289546

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #
41،7793185–––1،4832،8090.92.12442اأفريقيا

39،1104184–––1،1922،1450.02.03149اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
20،1753125–––1،4862،7500.31.93845  �ضرق وجنوب اأفريقيا
16،4844222–––0.51.82252-9051،604  غرب وو�ضط اأفريقيا

––13،3882–––0.22.493-2،7525،232ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
2،9135،5784.56.9627151123،8570175اآ�ضيا

1،2413،2712.14.5740231314،1871215  جنوب اآ�ضيا
4،2867،4725.67.451616109،6690165  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

7،54402016–––7،85911،1331.41.6306اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

––2.35546697،1130–7،26313،288الدول امل�ضتقلة
––––19412–40،84538،0092.41.62البلدان ال�ضناعية

3،3045،8052.54.81626381085،7290199البلدان النامية
39،9078125–––0.23.25250-6691،374البلدان الأقل منوا

8،79610،7402.42.68251551188،5590189العامل

الدول والأقاليم

ح�ضة الفرد من الدخل القومي الإجمايل 
)دولر اأمريكي(

معدل النمو ال�ضنوي حل�ضة الفرد من 
الناجت املحلي الإجمايل )%( 

معدل املتو�ضط 
ال�ضنوي للت�ضخم 

)%(

% لل�ضكان حتت 
خط الفقر 

الدويل )1.25 
دولر اأمريكي 

% من اإنفاق احلكومة املركزية املخ�ض�ص اإلى:يوميا(

تدفق املعونة 
الإمنائية 
الر�ضمية 
)مليون 
دولر(

تدفق املعونة 
الإمنائية الر�ضمية 
كن�ضبة مئوية من 
الدخل القومي 

الإجمايل
خدمة الديون كن�ضبة مئوية من 

�ضادرات ال�ضلع واخلدمات دولر اأمريكي
القوة ال�ضرائية 

بالدولر الأمريكي

201020101990–19702010–19902010–1990i 2009–20002009200919902009الدفاعالتعليمال�ضحة
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10643917710715x28x12x6x5x1670x47040اإثيوبيا
78x99x89x9899–5570600-11010099114الأرجنتني

5999949999191959510-10493101104الأردن
109100103103100559971x100991827291،900اأرمينيا
8x70x41x28x26x3x–28072-108728371اإريرتيا

10999991031005177458878524381،200اأذربيجان
611،400–26––––66-1089899104اإ�ضبانيا

71x9892–9931–87،400-10096–106اأ�ضرتاليا
7125،300––100–––-11510099103اإ�ضتونيا

75،100–––––––-101102–106اإ�ضرائيل
674994x2336–2413x–1،600x1،40011–101اأفغان�ضتان

73x84x58x98x8526x61140270-10893101103اإكوادور
108979710110169976799971921311،700األبانيا

100x–––29–711،100–-10095–106اأملانيا
0104،200–100100–100–-10210299101الإمارات العربية املتحدة
3113242،100––––79-101101–107الوليات املتحدة الأمريكية

–––––100–100–-10194100–اأنتيغوا وبربودا
97x6x80–4746––61029–1067081اأنغول

–––––––––-101108––اأندورا
61938279467230240190-105939799اإندوني�ضيا
78x9690100–3434271،700-11010197113اأوروغواي

21301،400–10097–1109998991006599اأوزبك�ضتان
10278101841032494474241344043035اأوغندا

1181001009810067997599991016263،000اأوكرانيا
79x98x94x97x96x40x25x301،500-105909995اإيران )جمهورية  - الإ�ضالمية(

89x100x–100x10025–317،800-101106–106اأيرلندا
59،400–17–––––-100103–104اأي�ضلندا
99x68x–99x40–515،200–-107999999اإيطاليا

73025094–3279555352-––10789بابوا غينيا اجلديدة
79969182853313095310-1069897105باراغواي
641،100–––100–100–-–––109بربادو�ص
2761283934725026093-103588479باك�ضتان

–––––2110088100-10398––بالو
45x98–99–––491،000-100103–109جزر الباهاما

1029898104102x–100–97–––192،200البحرين
8198919798507558860-11010093111الربازيل
67100x–100x–31–79،800-1089697104الربتغال

212،000––100100–99–-10697101102بروين دار ال�ضالم
124،700–26––––84-100102–105اململكة املتحدة

75x––––18–510،900-10097–107بلجيكا
100100295135،800–––-1109910096بلغاريا

10284104112103535323272312190340110بنغالدي�ص
6071520–8988–5296-1079997108بنما

1065910199105669777656312260x200170بوتان
200190180–5394739594-9710197105بوت�ضوانا

104598974105178518x54511x31056028بوركينا فا�ضو
620x97025–6060–106849772972299بوروندي

399،300–100100–107971021021003699البو�ضنة والهر�ضك
100x–212613،300–––-11210099100بولندا

10791999898618672716819310180150بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
1078910099987495938484209398370بريو

11810010210210073x99x–100100x221155،100بيالرو�ص
5794330–9588–971081023494–104بليز
951784617478440041043–1075488بنن

1109698109101809980100992412x481،200تايلندا
100489983x100983x1277500––114100تركمان�ضتان

10689978995x73927491903729x231،900تركيا
551،100––9897–11199961071024396ترينيداد وتوباغو

10652704198x55323231621،100x1،20014ت�ضاد
20288،500–100–––-100101–108اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم

العمر 
املت�قع: 
الإناث 

كن�صبة مئ�ية 
للذك�ر

معرفة القراءة 
والكتابة للكبار: 

الإناث كن�صبة 
مئ�ية للذك�ر

ن�ضب اللتحاق بالتعليم: الإناث 
كن�ضبة مئوية للذكور

معدل البقاء 
حتى ال�ضف 
البتدائي 

الأخري: الإناث 
كن�ضبة مئوية 

للذكور

معدل انت�ضار 
موانع احلمل 

)%(

ن�ضبة وفيات الأمهات †تغطية رعاية ال�لدة )%(تغطية رعاية ما قبل الولدة )%(

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالبتدائي

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالثانوي

مرة واحدة على 
الأقل

4 مرات على 
الأقل

بوا�ضطة اإطار 
�ضحي ماهر

ال�لدة يف 
موؤ�ض�ضة 
�ضحية

عملية 
iقي�ضرية  2010–2006

2010i 2010–2005i 2010–2007i 2010–20072006
i  2009–

i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2006املعدلةاملبلغ عنها

اجلدول 8: املراأة

2008

2008
خطر وفيات 
الأمهات على 

مدىاحلياه:1من



117اجلداول الإح�صائية 

17262،000–100100––58-10810095103�ضيلي
1038510078100x3488434950545079023جمهورية تنزانيا املتحدة

35067––105639453991587556067توغو
–––31976798937-––––توفالو
––23x99–98––140-––108100تونغا
6096689589x21–60860-1068298108تون�ص

992284552922256037044–1037395تيمور لي�ضتي
33x94x63x86x85x6x520x260110-––10392غابون

1071129710410069x99–98971595x89450جامايكا
10462104969818x98–5755–730x40049غامبيا

–––––99–54100-94101–104غرينادا
120340––9595–10479941021006189اجلزائر

100230–35746570856-9784–104جزر �ضولومون
–––––44x100–98-107113––جزر كوك

––4581778685974x-99105––جزر مار�ضال
54085027–4456–107617156921969جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

107738556941786457474755067024جمهورية الكونغو الديقراطية
60x978791x89x21x400x410100-1039696105جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان––––-–––––––––
515216130110210–5493-111879493غواتيمال

86270150–9289–991011004392–110غيانا
102539890100982452481،300–110100100جورجيا
897310123927x938712550x30093–105جيبوتي

510،900–21–––––-101103–106الدمنارك
–––––100–100–-99106––دومينيكا

10810086113103739995989842160100320اجلمهورية الدومينيكة
61x98x72x78x78x11x5494350-1118993118الراأ�ص الأخ�ضر

105891019510652983569693x750x54035رواندا
17391،900––100––80-11910010097الحتاد الرو�ضي 

70x94x76x9998x19x21272،700-110999999رومانيا
964194604748359047038–1027699زامبيا

1075990576665573079042––9794زيبابوي
96138545x57546x540x47044–1047081كوت ديفوار

––29935881811329x-10910098113�ضاموا
–––––––––-101104––�ضان مارينو

–––––99–48100-93104–106�ضانت فن�ضنت وغرينادين
–––––100–54100-102108––�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

–––––100–99–-97103–107�ضانت لو�ضيا
––104901011129838987282795160�ضاو تومي وبرين�ضيبي

68999399982439391،100-–10997100�ضريالنكا
241،300–––97–2497-103909686اململكة العربية ال�ضعودية

73947896852559110350-1149497102ال�ضلفادور
97x–100–2410613،300–-99101–111�ضلوفاكيا
100x–100––10184،100–-10910099100�ضلوفينيا

100x––910،000––––-––10694�ضنغافورة
10463104799612x87x40x52x62x3x400x41046ال�ضنغال

9898939010249979782801259042075�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––-–––––––––

10486969910054886496782665x46610اجلمهورية العربية ال�ضورية
180100400–9088–11098951281094690�ضورينام

100x–––––511،400–-9999–105ال�ضويد
107،600–30–––––-10096–106�ضوي�ضرا

99887564225286097021––10357�ضرياليون
––57x––––––-101102105–�ضي�ضيل
999919987،500–10697991031004198�ضربيا

1،0001،20014–55469715266339–106ال�ضومال
99962732381،500–8592-10594104107ال�ضني

8664430–11010096871003789498373طاجيك�ضتان
8065218475300–111818475975084العراق
24998699991417201،600-107909896عمان

الدول والأقاليم

العمر 
املت�قع: 
الإناث 

كن�صبة مئ�ية 
للذك�ر

معرفة القراءة 
والكتابة للكبار: 

الإناث كن�صبة 
مئ�ية للذك�ر

ن�ضب اللتحاق بالتعليم: الإناث 
كن�ضبة مئوية للذكور

معدل البقاء 
حتى ال�ضف 
البتدائي 

الأخري: الإناث 
كن�ضبة مئوية 

للذكور

معدل انت�ضار 
موانع احلمل 

)%(

ن�ضبة وفيات الأمهات †تغطية رعاية ال�لدة )%(تغطية رعاية ما قبل الولدة )%(

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالبتدائي

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالثانوي

مرة واحدة على 
الأقل

4 مرات على 
الأقل

بوا�ضطة اإطار 
�ضحي ماهر

ال�لدة يف 
موؤ�ض�ضة 
�ضحية

عملية 
iقي�ضرية  2010–2006

2010i 2010–2005i 2010–2007i 2010–20072006
i  2009–

i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2006املعدلةاملبلغ عنها
2008

2008
خطر وفيات 
الأمهات على 

مدىاحلياه:1من
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1038399891002490785757745035066غانا
106558659999x885046392980x68026غينيا

86x–65x–––28073–-–1059396غينيا ال�ضتوائية
4101،00018–921493704442––10757غينيا بي�ضاو

–––––––––-––––الفاتيكان
––150–7480–10696951091053884فانواتو
71x100x–––21–86،600-99101–109فرن�ضا

11010198109107x51917862441016094320الفلبني
–––999715–5099-10594100107الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

10810097109107x–94x–95x95x–5768540فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
100x––10016–87،600–-99105–109فنلندا
35x100–99––34x261،300-99107–108فيجي

99809129x886410x6956850––10595فييت نام
106،600––100––99–-1069899101قرب�ص

84،400–––100–100–-999899147قطر
3745950–100100–1181001009810051100كازاخ�ضتان
10480868399298260x63612x670x60035الكامريون

14145،200––100–––-11099100104كرواتيا
10483948299518927x71542x460290110كمبوديا

74x100991009926–125،600-10098–106كندا
43531،400–78100100100100-1051009899كوبا

184،700–32––––80-9896–109جمهورية كوريا
69x10094100951377250230-––110100جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

809086999921y21441،100-10610099106كو�ضتاريكا
1111001001101027997899895347685460كولومبيا

121x26x75x–62x––380x34071–1058692جزر القمر
9944x86x75x83x82x3x780x58039–94–104الكونغو 
94،500–––100–100–-1029798103الكويت

6481450–9997–11399100101994897قريغيز�ضتان
––22x100–65––56x-104111––كرييباتي

1049298901004692474443649053038كينيا
92x–100––32203،600–-11510097102لتفيا

10477918110538x35–2017–410x58049جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
1069298111104x58x96x–98x–––262،000لبنان

100x100x29–173،800–––-101103–107لوك�ضمبورغ
64540–––100–93–-––10786ليبيا

1179664637499099020-–1048690ليبرييا
100x–100––9135،800–-11710098100ليتوانيا
97115100138109x479270625971،20053062لي�ضوتو

–––––––––-10287––لي�ضتن�ضتني
100831038888419257x54543x81051036مالوي

101359985959532140x371،200–10310095مالديف
100x––100––89،200–-10610310198مالطة

104528465101870354945246083022مايل
79x–9998x–29311،200–-1069599107ماليزيا
3119135،500–100–––-1111009999هنغاريا

1059198941064086494435250044045مدغ�ضقر
1057796961006074667972285582380م�ضر

63x68x31x63x61x5x130110360-107649286املغرب
106971019810014x94–10099–497،300 جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

7396869580435485500-1079798106املك�ضيك
10098174765730–112101991079955100منغوليا

10678108899497516x61483x69055041موريتانيا
76x––98x98x–22x361،600-10994100102موري�ضيو�ص

10459907988169253x55582x50055037موزمبيق
111999810210068x98x89x100999x45322،000جمهورية مولدوفا

–––––––––-––––موناكو
13154،000–100100–981011023997–107اجلبل الأ�ضود

1059498102100x4180736423–320x240180ميامنار
–––––92–80–-–101–102ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

اجلدول 8 : املراأة

الدول والأقاليم

العمر 
املت�قع: 
الإناث 

كن�صبة مئ�ية 
للذك�ر

معرفة القراءة 
والكتابة للكبار: 

الإناث كن�صبة 
مئ�ية للذك�ر

ن�ضب اللتحاق بالتعليم: الإناث 
كن�ضبة مئوية للذكور

معدل البقاء 
حتى ال�ضف 
البتدائي 

الأخري: الإناث 
كن�ضبة مئوية 

للذكور

معدل انت�ضار 
موانع احلمل 

)%(

ن�ضبة وفيات الأمهات †تغطية رعاية ال�لدة )%(تغطية رعاية ما قبل الولدة )%(

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالبتدائي

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالثانوي

مرة واحدة على 
الأقل

4 مرات على 
الأقل

بوا�ضطة اإطار 
�ضحي ماهر

ال�لدة يف 
موؤ�ض�ضة 
�ضحية

عملية 
iقي�ضرية  2010–2006

2010i 2010–2005i 2010–2007i 2010–20072006
i  2009–

i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2006املعدلةاملبلغ عنها
2008

2008
خطر وفيات 
الأمهات على 

مدىاحلياه:1من
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تعريف امل�ؤ�صرات
العمر املت�قع - عدد ال�ضنوات التي قد يعي�ضها الأطفال حديثي الولدة اإذا تعر�ضوا ملخاطر الوفيات ال�ضائدة لنف�ص القطاع العري�ص من ال�ضكان 

يف ذلك الوقت من ولدتهم.
معدل معرفة القراءة والكتابة للكبار - عدد الأ�ضخا�ص يف �ضن 15 وما فوقها الذين يعرفون القراءة والكتابة مع الفهم للعبارات الق�ضرية الب�ضيطة 

املتعلقة باحلياة اليومية، ويعرب عنه كن�ضبة مئوية من جمموع ال�ضكان يف هذه الفئة العمرية.
الن�صبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم البتدائي - اإجمايل عدد امل�ضجلني يف املدار�ص البتدائية، بغ�ص النظر عن العمر، كن�ضبة مئوية من العدد 

الكلي لل�ضكان يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص البتدائية.
الن�صبة الإجمالية لاللتحاق بالتعليم الثان�ي - اإجمايل عدد امل�ضجلني يف املدار�ص الثانوي، بغ�ص النظر عن العمر، كن�ضبة مئوية من العدد الكلي 

لل�ضكان يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص الثانوية.
معدل البقاء حتى ال�صف البتدائي الأخري - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين يدخلون ال�ضف الأول من املدر�ضة البتدائية الذين ي�ضلون يف نهاية 

املطاف اإلى ال�ضف الأخري من املدر�ضة البتدائية )بيانات امل�ضح(.
انت�صار و�صائل منع احلمل - الن�ضبة املئوية للن�ضاء املرتبطات )الذين ترتاوح اأعمارهن بني 15-49( وي�ضتخدمن و�ضائل منع احلمل يف الوقت احلا�ضر.

تغطية الرعاية قبل ال�لدة - الن�ضبة املئوية للن�ضاء )الذين ترتاوح اأعمارهن بني 15-49( الالتي تلقني الرعاية الطبية على الأقل مرة واحدة خالل 
احلمل من عاملني �ضحيني مهرة )الأطباء اأو املمر�ضات اأو القابالت(، والن�ضبة املئوية ملن تلقني الرعاية من اأي عامل �ضحي مبا ل يقل عن اأربع مرات.

قيام اإطار �صحي ماهر بالت�ليد - الن�ضبة املئوية للولدات التي قام بها عاملون �ضحيون مهرة )اأطباء اأو مر�ضات اأو قابالت(.
ال�لدة يف م�ؤ�ص�صة �صحية - الن�ضبة املئوية للن�ضاء )ترتاوح اأعمارهن بني 15-49( الالتي ولدن خالل ال�ضنتني ال�ضابقتني، ومتت الولدة يف من�ضاأة �ضحية.

ال�لدات القي�صرية - الن�ضبة املئوية للولدات التي متت من خالل عملية قي�ضرية )معدل الولدات القي�ضرية املتوقع يرتاوح بني 5% و15% عند 
وجود م�ضتويات كافية من خدمات الرعاية لطوارئ التوليد.(

ن�صبة وفيات الأمهات - عدد وفيات الن�ضاء لأ�ضباب تتعلق باحلمل لكل 100،000 ولدة حية خالل الفرتة الزمنية نف�ضها.  وعمود “املبلغ عنها” 
يو�ضح الأرقام الُقطرية، والتي مل يتم تعديلها لأ�ضباب من قبيل عدم الإبالغ اأو �ضوء الت�ضنيف.  ومت تقريب معدلت وفيات الأمهات وفقا ملا يلي: اأقل 

من 100)ل تقريب(، من 100 -999 )التقريب لأقرب 10(، اأكرث من 1000 )التقريب لأقرب 100(.
خطر وفيات الأمهات على مدىاحلياه - خطر وفيات الأمهات طوال عمرهم ي�ضع يف احل�ضبان احتمال حدوث احلمل واحتمال الوفاة نتيجة لهذا 

احلمل، وذلك ب�ضكل تراكمي عرب ال�ضنوات الإجنابية للمراأة.

م�صادر البيانات الرئي�صية
العمر املت�قع - �ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة.

معرفة القراءة والكتابة للكبار - معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء.
اللتحاق باملدار�س البتدائية والثان�ية - معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء.

معدل البقاء حتى ال�صف البتدائي الأخري - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية.
انت�صار و�صائل منع احلمل - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا، �ضعبة الأمم 

املتحدة لل�ضكان.
تغطية الرعاية قبل ال�لدة - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا.

قيام اإطار �صحي ماهر بالت�ليد - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا.
ال�لدة يف م�ؤ�ص�صة �صحية - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا.

ال�لدات القي�صرية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضادر املمثلة وطنيا.
ن�صبة وفيات الأمهات )املبلغ عنها( - امل�ضادر املمثلة وطنيا وت�ضمل:  امل�ضوح الأ�ضرية والت�ضجيالت احليوية.

ن�صبة وفيات الأمهات )املعدلة( - منظمة ال�ضحة العاملية، اليوني�ضف، �ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان، البنك الدويل.
خطر وفيات الأمهات علىمدى احلياة - منظمة ال�ضحة العاملية، اليوني�ضف، �ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان، البنك الدويل.

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 
والعاملية. التقديرات عن ال�ضنوات قبل 2000 ل يتم عر�ضها

الإقليمية  املتو�ضطات  تدخل يف ح�ضابات  البيانات  هذه  البلد.  من  فقط  اإلى جزء  ت�ضري  اأو  املعياري  النحراف  تختلف عن  بيانات 
والعاملية.

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود
با�ضتثناء ال�ضني

-
 X

 y

i

i i

1029998117101559570818113450180160ناميبيا
–––36954097998-106120––ناورو

88x––––16–77،600-10098–106الرنويج
514،300–24–––––-9996–107النم�ضا

9948442919183280x38080––10265نيبال
1023580601021846153317165082016النيجر

1036988771001558453935255084023نيجرييا
10910098113126x72907874742067100300نيكاراغوا
143،800–23–––––-101104–105نيوزيلندا

–––––23x100–100-––––نيوي
1003285542625363030093––10484هاييتي

889954755153479250230140–10568الهند
110240–659281676713-107100100127هندورا�ص

97،100–10014–––69-9998–105هولندا
54x–––100x––612،200-100100–109اليابان
95284714x36249x370x21091–1055680اليمن

76x––––––231،800-1069810095اليونان
ملحوظة

δ 491951،10075032–10676908898864ال�ضودان وجنوب ال�ضودان

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
59036–1047692849930784953485اأفريقيا

64031–1047692799923784750463اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
55038–10481958810136895149483  �ضرق وجنوب اأفريقيا
72026–1047087709916714550473  غرب وو�ضط اأفريقيا

170190–755819–105819392994577ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
105869897100i i667952i i665914–200210اآ�ضيا

290110–8810051704648439–10468  جنوب اآ�ضيا
789279i i907922–88600-10594101105  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

85480–749687908738-1099897108اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة 

341،700––9793–6995-113989996الدول امل�ضتقلة

144،300–28–––––-107100100100البلدان ال�ضناعية
10586969699i i618056i i665914–290120البلدان النامية

59037–10475938210033734046415البلدان الأقل منوا
10690969799i i638156i i676015–260140العامل

البيانات اخلا�ضة بوفيات الأمهات يف العمود املعنون بتعبري »املبّلغ عنها« ت�ضري اإلى البيانات التي اأوردتها ال�ضلطات الوطنية للدول.  اأما البيانات يف العمود املعنون بكلمة »معّدلة« فت�ضري اإلى التقديرات امل�ضرتكة بني وكالت الأمم املتحدة لوفيات الأمهات لعام 2008، التي مّت اإ�ضدارها 
يف اأواخر عام 2010.  وتقوم املجموعة امل�ضرتكة من وكالت الأمم املتحدة )منظمة ال�ضحة العاملية واليوني�ضف و�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان والبنك الدويل(، ب�ضورة دورية، باإعداد جمموعات من البيانات قابلة للمقارنة على امل�ضتوى الدويل لوفيات الأمهات تتتعلق بامل�ضكالت 
املوّثقة جيدًا، وت�ضمل النق�ص يف الإبالغ عن وفيات الأمهات ويف �ضوء ت�ضنيف هذه الوفيات، وت�ضمل اأي�ضا تقديرات للدول التي ل تتوافر عنها بيانات.  ُيرجى مالحظة اأّنه نظرًا ل�ضتخدام منهجية ل تزال قيد التطور، فاإّن هذه القيم غري قابلة للمقارنة مع القيم »املعّدلة« ملعدلت 

..>www.childinfo.org< :وفيات الأمهات املبلَّغ عنها م�ضبقًا.  وتتوافر ال�ضال�ضل الزمنية املقارنة لن�ضب وفيات الأمهات لل�ضنوات 1990، 1995، 2000، 2005، 2008 على املوقع الإلكرتوين

الدول والأقاليم

العمر 
املت�قع: 
الإناث 

كن�صبة مئ�ية 
للذك�ر

معرفة القراءة 
والكتابة للكبار: 

الإناث كن�صبة 
مئ�ية للذك�ر

ن�ضب اللتحاق بالتعليم: الإناث 
كن�ضبة مئوية للذكور

معدل البقاء 
حتى ال�ضف 
البتدائي 

الأخري: الإناث 
كن�ضبة مئوية 

للذكور

معدل انت�ضار 
موانع احلمل 

)%(

ن�ضبة وفيات الأمهات †تغطية رعاية ال�لدة )%(تغطية رعاية ما قبل الولدة )%(

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالبتدائي

الن�صبة الإجمالية 
لاللتحاق 
بالثانوي

مرة واحدة على 
الأقل

4 مرات على 
الأقل

بوا�ضطة اإطار 
�ضحي ماهر

ال�لدة يف 
موؤ�ض�ضة 
�ضحية

عملية 
iقي�ضرية  2010–2006

2010i 2010–2005i 2010–2007i 2010–20072006
i  2009–

i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2006املعدلةاملبلغ عنها
2008

2008
خطر وفيات 
الأمهات على 

مدىاحلياه:1من
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–––52y81– 7438  24497  46  59  53اإثيوبيا
–––––– ––7y8y5y––91yالأرجنتني

–––90y–– ––  –110  – – –الأردن
–––4y– –  01096  –– –3122اأرمينيا
–––71–49 8963  –2047  – – –اإريرتيا

7y8y5y11294  –– –5849757971اأذربيجان
–––––– ––  –––  – – –اإ�ضبانيا

–––––– ––  –––  – – –اأ�ضرتاليا
–––––– ––  –––  – – –اإ�ضتونيا

–––––– ––  –––  – – –اإ�ضرائيل
–––––– ––  13y17y9y–396اأفغان�ضتان

–––––– ––  42290  8  7  8اإكوادور
3630757871– ––  01099  9  14  12األبانيا
–––––– ––  –––  – – –اأملانيا

–––––– ––  –––  – – –الإمارات العربية املتحدة
–––––– ––  –––  – – –الوليات املتحدة الأمريكية

–––––– ––  –––  – – –اأنتيغوا وبربودا
–––––– ––  29––  25  22  24اأنغول

–––––– ––  –––  – – –اأندورا
–––7y8y6y42253  –– –16y31yاإندوني�ضيا
–––––– ––  –––8y8y8yاأوروغواي

–––59y70– ––  07100  – – –اأوزبك�ضتان
–––25y27y24y124621  1– –6070اأوغندا

114707665– ––  010100  7  8  7اأوكرانيا
–––––– ––  –––  – – –اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

–––––– ––  –––  – – –اأيرلندا
–––––– ––  –––  – – –اأي�ضلندا
–––––– ––  –––  – – –اإيطاليا

–––––– ––  –221  – – –بابوا غينيا اجلديدة
–––––– ––  –18–  12  17  15باراغواي
–––––– ––  –––  – – –بربادو�ص
–––––– ––  72427  – – –باك�ضتان

–––––– ––  –––  – – –بالو
–––––– ––  –––  – – –جزر الباهاما

–––––– ––  –––  3  6  5البحرين
–––––– ––3y4y2y113691yالربازيل
–––––– ––  –––3y4y3yالربتغال

–––––– ––  –––  – – –بروين دار ال�ضالم
–––––– ––  –––  – – –اململكة املتحدة

–––––– ––  –––  – – –بلجيكا
–––––– ––  –––  – – –بلغاريا

–––3636– ––  326610  8  18  13بنغالدي�ص
–––––– ––  –––7y10y4yبنما

–––68–– ––  181819626100بوتان
–––––– ––  9y11y7y––72بوت�ضوانا

71838482–11 7325  38393654864بوركينا فا�ضو
–––––– ––  31860  19  19  19بوروندي

5384036–– ––  06100  4  7  5البو�ضنة والهر�ضك
–––––– ––  –––  – – –بولندا

–––26y28y24y32274  –– ––16بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
–––––– ––  34y31y36y32093بريو

848780––– ––  –07  4  6  5بيالرو�ص
12717171–– ––  94––  42  39  40بليز
–––11447 132  83460  45  47  46بنن

–––––– ––  32099  8  8  8تايلندا
–––38y–– ––  1796  – – –تركمان�ضتان

–––3y3y2y31494  –– ––25تركيا
8777877–– ––  2896  1  1  1ترينيداد وتوباغو

الدول والأقاليم

 عمالة الطفل 
i 2010–2000i 2010–2000 زواج الأطفال

ت�ضجيل 
املواليد 
 2000

i  2010–

 برت وت�ضويه الأع�ضاء النتا�ضلية لالأنثى 
i 2010–1997

 تربير �ضرب الزوجة 
i 2010–2002

 التاأديب العنيف ++
i  2010 - 2005 

التوجهاتمعدل النت�ضار

اإناثذكوراملجموع
تزوجوا 
عند 15

تزوجوا 
البنات b الن�ضاء a  املجموععند 18

دعم 
c اإناثذكوراملجموعاإناثذكوراملمار�ضة

اجلدول 9: حماية الطفل
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848584––38 –44  35729  52  44  48ت�ضاد
–––––– ––  –––  – – –اجلمهورية الت�ضيكية

–––––– ––99––  2  3  3�ضيلي
–––21y23y19y73716  153 63854جمهورية تنزانيا املتحدة

40y2–53939493  62578  49  44  47توغو
–––7370– ––  50––  – – –توفالو
–––––– ––  –––  – – –تونغا
–––––– ––  –––  – – –تون�ص

–––8186– ––31955  4  4  4تيمور لي�ضتي
–––––– ––  113489  – – –غابون

6899087–– ––  1989  5  7  6جامايكا
74878687–786471  73655  29  20  25غامبيا

–––––– ––  –––  – – –غرينادا
5y6y4y0299  –– ––68888987اجلزائر

––656972y– ––  32280  – – –جزر �ضولومون
–––––– ––  –––  – – –جزر كوك

–––––– ––  62696  – – –جزر مار�ضال
899087––14 267  216149  49  44  47جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

76929291–– ––  83928  48  36  42جمهورية الكونغو الديقراطية
–––––– ––1692y  – – –جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان––––––––––––––
–––––– ––  –21y– –  835غواتيمال

18767974–– ––  42093  16  17  16غيانا
7677063–– ––  31792  17  20  18جورجيا
727371––37 9349  2589  8  8  8جيبوتي

–––––– ––  –––  – – –الدمنارك
–––––– ––  –––  – – –دومينيكا

84838582– ––  144078  7  12  10اجلمهورية الدومينيكية
–––3y4y3y31891  –– –16y17الراأ�ص الأخ�ضر

–––48–– ––  11382  35  36  35رواندا
–––––– ––  –––  – – –الحتاد الرو�ضي

–––––– ––  –––  1  1  1رومانيا
–––41y42y40y94214  1–  –4962زامبيا

–––49–– ––  43038–––زيبابوي
65919191–20 369  83555  34  36  35كوت ديفوار

–––4661– ––  48––  – – –�ضاموا
–––––– ––  –––  – – –�ضان مارينو

–––––– ––  –––  – – –�ضانت فن�ضنت وغرينادين
–––––– ––  –––  – – –�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

–––––– ––  –––  – – –�ضانت لو�ضيا
–––2220– ––  53475  7  8  8�ضاو تومي وبرين�ضيبي

–––53y–– ––  21297  –  –  –�ضريالنكا
–––––– ––  –––  – – –اململكة العربية ال�ضعودية

–––––– ––  5y7y3y52599ال�ضلفادور
–––––– ––  –––  – – –�ضلوفاكيا
–––––– ––  –––  – – –�ضلوفينيا

–––––– ––  –––  – – –�ضنغافورة
–––65–18 2820  103955  21  24  22ال�ضنغال

–––4138– ––  1530  9  9  9�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––––––––––––

899088––– ––  31395  3  5  4اجلمهورية العربية ال�ضورية
13868785–– ––  31997  5  7  6�ضورينام

–––––– ––  –––  – – –ال�ضويد
–––––– ––  –––  – – –�ضوي�ضرا

665865929293  9133  194851  48  49  48�ضرياليون
–––––– ––  –––  – – –�ضي�ضيل
6757574–– ––  1699  4  5  4�ضربيا

–––76y–65 9846  8453  54  45  49ال�ضومال

الدول والأقاليم

 عمالة الطفل 
i 2010–2000i 2010–2000 زواج الأطفال

ت�ضجيل 
املواليد 
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i  2010–

 برت وت�ضويه الأع�ضاء النتا�ضلية لالأنثى 
i 2010–1997

 تربير �ضرب الزوجة 
i 2010–2002

 التاأديب العنيف ++
i  2010 - 2005 

التوجهاتمعدل النت�ضار

اإناثذكوراملجموع
تزوجوا 
عند 15

تزوجوا 
البنات b الن�ضاء a  املجموععند 18

دعم 
c اإناثذكوراملجموعاإناثذكوراملمار�ضة
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TABLE 9: CHILD PROTECTION

122

–––––– ––  –––  – – –ال�ضني
74y788075–– ––  11388  11  9  10طاجيك�ضتان

59868784–– ––  31795  9  12  11العراق
–––––– ––  –––  – – –عمان
22237909189 41  52571  34  34  34غانا

–––86–69 9657  206343  24  26  25غينيا
–––––– ––  32––  28  28  28غينيا ال�ضتوائية

40828281–34 5039  72224  60  55  57غينيا بي�ضاو
–––––– ––  –––  – – –الفاتيكان

––78y––– ––  92726  – – –فانواتو
–––––– ––  –––  – – –فرن�ضا

–––14–– ––  21483  –  –  –الفلبني
––71996y–– –––95  – – –الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

–––––– ––  92––  6  9  8فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
–––––– ––  –––  – – –فنلندا
––72y––– ––  –––  – – –فيجي

64949592–– ––  11088  16  15  16فييت نام
–––––– ––  –––  – – –قرب�ص

–––––– ––  –––  – – –قطر
10545751–– ––  1799  2  2  2كازاخ�ضتان
56939393–7 11  113670  30  31  31الكامريون

–––––– ––  –––  – – –كرواتيا
–––55–– ––  39393832366كمبوديا

–––––– ––  –––  – – –كندا
–––––– ––100y––  – – –كوبا

–––––– ––  –––  – – –جمهورية كوريا
–––––– ––  100––  – – –جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

–––––– ––  –––  3  6  5كو�ضتاريكا
–––––– ––  9y12y6y62397كولومبيا

–––––– ––  83––  28  26  27جزر القمر
–––73381y–– ––76  25  24  25الكونغو 
–––––– ––  –––  – – –الكويت

38545849–– ––  11094  3  4  4قريغيز�ضتان
––81y––– ––  92––  – – –كرييباتي

–––94453  –27  62660  25  27  26كينيا
–––––– ––  –––  – – –لتفيا

81747572–– ––  72––  13  10  11جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
–––––– ––  –11–  6  8  7لبنان

–––––– ––  –––  – – –لوك�ضمبورغ
–––––– ––  –––  – – –ليبيا

11384y58– –3059949494  21  21  21ليبرييا
–––––– ––  –––  – – –ليتوانيا
–––4837– ––  21945  21  25  23لي�ضوتو

–––––– ––  –––  – – –لي�ضتن�ضتني
–––16y28– ––  –950  26  25  26مالوي
–––14y31y– ––  0493  – – –ملديف
–––––– ––  –––  – – –مالطة

–––87–76 8569  155581  38  33  36مايل
–––––– ––  –––  – – –ماليزيا
–––––– ––  –––  – – –هنغاريا

–––28y29y27y144880  –– –3032مدغ�ضقر
––9124y54–39y92y  21799  5  8  7م�ضر

–––31685y–– ––64  8  9  8املغرب
21727767–– ––  0494  5  7  6جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

–––––– ––  –565523املك�ضيك
20818379–– ––  498–  17  19  18منغوليا

–––––53 7266  153556  15  18  16موريتانيا
–––––– ––  –––  – – –موري�ضيو�ص
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123اجلداول الإح�صائية 

–––36–– ––  175231  24  21  22موزمبيق
–––22y21– ––  11998  12  20  16جمهورية مولدوفا

–––––– ––  –––  – – –موناكو
11636461–– ––  0598  8  12  10اجلبل الأ�ضود

–––––– ––72––  – – –ميامنار
–––––– ––  –––  – – –ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

–––4135– ––  2967–––ناميبيا
–––––– ––  22783  – – –ناورو

–––––– ––  –––  – – –الرنويج
–––––– ––  –––  – – –النم�ضا

–––34y30y38y105135  –– –2223نيبال
–––367532y21 3–70  43  43  43النيجر

–––30y30y223043  173930  29 2929نيجرييا
–––14–– ––  104181  11  18  15نيكاراغوا
–––––– ––  –––  – – –نيوزيلندا

–––––– ––  –––  – – –نيوي
–––29–– ––  63081  19  22  21هاييتي

–––5154– ––  184741  12  12  12الهند
–––16–– ––  113994  15  16  16هندورا�ص

–––––– ––  –––  – – –هولندا
–––––– ––  –––  – – –اليابان
23y20y41y––959595  113222  24  21  23اليمن

–––––– ––  –––  – – –اليونان
ملح�ظة

δ8943  123433  12  14  13ال�ضودان وجنوب ال�ضودانy45–––––

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #

–––57–293029113444472728اأفريقيا
–––3233321238384127233858اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

–––4559––33353111353542  �ضرق وجنوب اأفريقيا
–––3433351441413324222957  غرب وو�ضط اأفريقيا

––90–––––1011941875ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
–––**48**44–––**44**39**14**12**12**12اآ�ضيا

–––4952–––131312184636  جنوب اآ�ضيا
–––**36––––**72**18**3**10**11**10  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

––––––––89782991اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
–––27––––55411196اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول امل�ضتقلة

––––––––––––––البلدان ال�ضناعية
–––**49**43–––**51**35**12**16**17**17البلدان النامية

–––3955–––293028174731البلدان الأقل منوا
–––**48––––**51**35**12**16**17**17العامل

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
عمالة الأطفال - الن�ضبة املئوية لالأطفال )5-14 �ضنة( املنخرطني يف عمل الأطفال يف وقت اإجراء امل�ضح.  ويعترب الطفل منخرطا يف عمل الأطفال 
وفقا لل�صروط التالية: الأطفال )5-11 �ضنة( الذين قاموا - خالل الأ�ضبوع امل�ضار اإليه - ب�ضاعة واحدة على الأقل باأحد الأن�ضطة القت�ضادية، اأو ما 
ل يقل عن 28 �ضاعة من الأعمال املنزلية، اأو الأطفال )12-14 �ضنة( الذين قاموا - خالل الأ�ضبوع امل�ضار اإليه - مبا ل يقل عن 14 �صاعة من الن�صاط 

القت�ضادي، اأو ما ل يقل 28 �ضاعة من الأعمال املنزلية.
زواج الأطفال - الن�ضبة املئوية للن�ضاء )20-24 �ضنة( الالتي تزوجن للمرة الأولى اأو ارتبطن جن�ضيا قبل بلوغهن 15 �ضنة، والن�ضبة املئوية للن�ضاء 

)20-24 �ضنة( الالتي تزوجن للمرة الأولى اأو ارتبطن جن�ضيا قبل بلوغهن 18 �ضنة.
ت�صجيل امل�اليد - الن�ضبة املئوية لالأطفال اأقل من 5 �ضنوات من العمر الذين كانوا م�ضجلني وقت اإجراء امل�ضح.  والرقم يف ب�ضط هذا املوؤ�ضر ي�ضمل 

الأطفال الذين قام جمري املقابلة بالإطالع على �ضهادات ميالدهم، اأو الذين قالت الأمهات اأو القائمون على الرعاية باأنهم م�ضجلون.
برت وت�ص�يه الأع�صاء التنا�صلية لالأنثى - )اأ( املراأة: الن�ضبة املئوية للن�ضاء )15-49 �ضنة( الالتي اأجري لهن اخلتان؛ )ب( البنات: الن�ضبة املئوية 
للن�ضاء )15-49 �ضنة( الالتي اأجري لواحدة على الأقل من بناتها عملية اخلتان؛ )ج( دعم املمار�ضة: الن�ضبة املئوية للن�ضاء )15-49 �ضنة( الالتي 

يعتقدن اأن مار�ضة ختان الإناث يجب اأن ت�ضتمر.
ترير �صرب الزوجة - الن�ضبة املئوية للن�ضاء والرجال )15-49 �ضنة( الذين يعتربون اأن للزوج ما يربر �ضرب زوجته عند حدوث واحد على الأقل 
من الأ�ضباب التالية:  اإذا كانت زوجته حترق الطعام، اأو تقوم مبجادلته، اأو تخرج بدون اأن تخربه، اأو تهمل الأطفال، اأو ترف�ص العالقات اجلن�ضية.

التاأديب العنيف - الن�ضبة املئوية لالأطفال )2-14 �ضنة( الذين يعانون من اأي تاأديب عنيف )اعتداء نف�ضي و/ اأو عقاب بدين(.

م�صادر البيانات الرئي�صية
عمالة الأطفال – امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.

زواج الأطفال - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.
ت�صجيل امل�اليد - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى، واأنظمة الت�ضجيل احليوي.

برت وت�ص�يه الأع�صاء التنا�صلية لالأنثى - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.
ترير �صرب الزوجة - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.

التاأديب العنيف - امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.

مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية.
على  العامة  بالنظرة  اخلا�ص  اجلزء  يف  موجودة  التقديرات  هذه  ح�ضاب  يف  احلديثة  والتغيريات  املنهجية  عن  تف�ضيال  اأكرث  �ضرح  هناك 

البيانات �ضفحة ××
البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود

با�ضتثناء ال�ضني

-
 y

 ++

 i

i i
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و�ضـــــع الأطــــفال فـــي الــعالــــم 1242012

جدول  كل  نهاية  يف  املعرو�ضة  املتو�ضطات  حُت�ضب 
ال�ثالثة ع�ضر با�ضتخدام  من اجلداول الإح�ضائية 
بيانات من الدول والأقاليم ح�ضب الت�ضنيف التايل: 

اأفريقيا

اأفريقيا  �ضمال  ال�ضحراء،  جنوب  اأفريقيا 
)اجلزائر، م�ضر، ليبيا، املغرب، تون�ص(

اأفريقيا جن�ب ال�صحراء

اأفريقيا،  وو�ضط  غرب  اأفريقيا،  وجنوب  �ضرق 
جيبوتي، ال�ضودان1.

�صرق وجن�ب اأفريقيا

اإريرتيا،  القمر،  جزر  بوروندي،  بوت�ضوانا،  اأنغول، 
مالوي،  مدغ�ضقر،  لي�ضوتو،  كينيا،  اإثيوبيا، 
�ضي�ضيل،  رواندا،  ناميبيا،  موزامبيق،  موري�ضيو�ص، 
ال�ضودان1،  جنوب  اأفريقيا،  جنوب  ال�ضومال، 
املتحدة،  تنزانيا  جمهورية  اأوغندا،  �ضوازيالند، 

زامبيا، زيبابوي.

غرب وو�صط اأفريقيا

الأخ�ضر  الراأ�ص  الكامريون،  فا�ضو،  بوركينا  بنن، 
الو�ضطى،  اأفريقيا  جمهورية  فريد(،  )كيب 
الكونغو  جمهورية  ديفوار،  كوت  الكونغو،  ت�ضاد، 
الغابون،  ال�ضتوائية،  غينيا  الديقراطية، 
غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بي�ضاو، ليبرييا، مايل، 
موريتانيا، النيجر، نيجرييا، �ضاوتومي وبرين�ضيبي، 

ال�ضنغال، �ضرياليون، توغو.

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

اإيران  م�ضر،  جيبوتي،  البحرين،  اجلزائر، 
الأردن،  العراق،  الإ�ضالمية(،  اإيران  )جمهورية 
الكويت، لبنان، ليبيا، املغرب، الأر�ص الفل�ضطينية 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  قطر،  عمان،  املحتلة، 
تون�ص،  ال�ضورية،  العربية  اجلمهورية  ال�ضودان1، 

الإمارات العربية املتحدة، اليمن.

اآ�صيا

جنوب اآ�ضيا، �ضرق اآ�ضيا ودول املحيط الهادئ

جن�ب اآ�صيا

ملديف،  الهند،  بوتان،  بنغالدي�ص،  اأفغان�ضتان، 
نيبال، باك�ضتان، �ضري لنكا.

�صرق اآ�صيا ودول املحيط الهادئ

بروناي دار ال�ضالم، كمبوديا، ال�ضني، جزر الكوك، 
فيجي،  الديقراطية،  ال�ضعبية  كوريا  جمهورية 
الديقراطية  لو  جمهورية  كرييباتي،  اإندوني�ضيا، 
ميكروني�ضيا  مار�ضال،  جزر  ماليزيا،  ال�ضعبية، 

)وليات ميكروني�ضيا املتحدة(، منغوليا، ميامنار، 
ناورو، نيوي، بالو، بابوا و غينيا اجلديدة، الفلبني، 
جمهورية كوريا، �ضاموا، �ضنغافورة، جزر �ضليمان، 
فانواتو،  توفالو،  تونغا،  ال�ضرقية،  تيمور  تايالند، 

فيتنام.

اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

البهاما،  جزر  الأرجنتني،  وباربودا،  انتيغوا 
بربادو�ص، بليز، بوليفيا )دولة بوليفيا متعددة 
كولومبيا،  �ضيلي،  الربازيل،  القوميات(، 
اجلمهورية  دومينيكا،  كوبا،  كو�ضتاريكا، 
غرينادا،  ال�ضلفادور،  اإكوادور،  الدومينيكية، 
غواتيمال، غيانا، هاييتي، هندورا�ص، جامايكا، 
بريو،  باراغواي،  بنما،  نيكاراغوا،  املك�ضيك، 
�ضانت  لو�ضيا،  �ضانت  ونيفي�ص،  كيت�ص  �ضانت 
ترينيداد  �ضورينام،  وغرينادين،  فن�ضنت 
)جمهورية  فنزويال  اأوروغواي،  وتوباغو، 

فنزويال البوليفارية(.
الدول  رابطة  وال�صرقية/  ال��صطى  اأوروبا 

امل�صتقلة

بيالرو�ص،  اأذربيجان،  اأرمينيا،  األبانيا، 
البو�ضنة والهر�ضك، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، 
الأ�ضود،  اجلبل  قريغيز�ضتان،  كازاخ�ضتان، 
الرو�ضي،  الحتاد  رومانيا،  ملدوفا،  جمهورية 
)جمهورية  مقدونيا  طاجيك�ضتان،  �ضربيا، 
تركيا،  ال�ضابقة(،  اليوغ�ضالفية  مقدونيا 

تركمان�ضتان، اأوكرانيا، اأوزباك�ضتان.
البلدان/ الأقاليم ال�صناعية

تلك  باأنها  ال�ضناعية  الأقاليم  البلدان/  ُتعّرف 
البلدان / الأقاليم التي مل ُتدَرج يف الت�ضنيف 
اأ�ضرتاليا،  اأندورا،  لليوني�ضف.   الإقليمي 
اجلمهورية  قرب�ص،  كندا،  بلجيكا،  النم�ضا، 
الت�ضيكية، الدمنارك، اأ�ضتونيا، فنلندا، فرن�ضا، 
اآي�ضلندا،  هنغاريا،  الفاتيكان،  اليونان،  اأملانيا، 
لتفيا،  اليابان،  اإيطاليا،  اإ�ضرائيل،  اإيرلندا، 
مالطة،  لك�ضمبورغ،  ليتوانيا،  ليختن�ضتاين، 
بولندا،  نيوزيالنده، الرنويج،  موناكو، هولندا، 
�ضلوفينيا،  �ضلوفاكيا،  مارينو،  �ضان  الربتغال، 
املتحدة،  اململكة  �ضوي�ضرا،  ال�ضويد،  اإ�ضبانيا، 

الوليات املتحدة الأمريكية. 
البلدان/ الأقاليم النامية

هذا  على  النامية  الأقاليم  البلدان/  ت�ضنف 
فقط.   الإح�ضائي  التحليل  لأغرا�ص  النحو 
منظومة  �ضمن  مو�ضوعة  اتفاقية  هناك  ولي�ص 

اأو املناطق على  الأمم املتحدة لت�ضنيف الدول 
اأنها »متقدمة« و»نامية«.

وباربودا،  اأنتيغوا  اأنغول،  اأفغان�ضتان، اجلزائر، 
الأرجنتني، اأرمينيا، اأذربيجان، جزر الباهاما، 
بنن،  بليز،  بربادو�ص،  بنغالدي�ص،  البحرين، 
بوتان، بوليفيا )دولة بوليفيا متعددة القوميات( 
ال�ضالم،  دار  بروناي  الربازيل،  بوت�ضوانا، 
الكمريون،  كمبوديا،  بوروندي،  فا�ضو،  بوركينا 
الو�ضطى،  اأفريقيا  جمهورية  الأخ�ضر،  الراأ�ص 
القمر،  ال�ضني، كولومبيا، جزر  ت�ضيلي،  ت�ضاد، 
الكونغو، جزر الكوك، كو�ضتاريكا، كوت ديفوار، 
كوبا، قرب�ص، جمهورية الكونغو الديقراطية، 
جمهورية كوريا ال�ضعبية الديقراطية، جيبوتي، 
اإكوادور،  الدومينيكية،  اجلمهورية  دومينيكا، 
اإريرتيا،  ال�ضتوائية،  غينيا  ال�ضلفادور،  م�ضر، 
جورجيا،  غامبيا،  الغابون،  فيجي،  اإثيوبيا، 
غانا، غرينادا، غواتيمال، غينيا، غينيا بي�ضاو، 
اإندوني�ضيا،  الهند،  هندورا�ص،  هاييتي،  غيانا، 
العراق،  الإ�ضالمية(،  اإيران  )جمهورية  اإيران 
اإ�ضرائيل، جامايكا، الأردن، كازاخ�ضتان، كينيا، 
كرييباتي، الكويت، قريغيز�ضتان، جمهورية لو 
الديقراطية ال�ضعبية، لبنان، لي�ضوتو، ليبرييا، 
ملديف،  ماليزيا،  مالوي،  مدغ�ضقر،  ليبيا، 
موري�ضيو�ص،  موريتانيا،  مار�ضال،  جزر  مايل، 
ميكروني�ضيا  )وليات  مايكروني�ضيا  املك�ضيك، 
املتحدة( منغوليا، املغرب، موزامبيق، ماينمار، 
النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال،  ناورو،  ناميبيا، 
املحتلة،  الفل�ضطينية  الأر�ص  نيوي،  نيجرييا، 
غينيا  بابوا  بنما،  بالو،  باك�ضتان،  عمان، 
قطر،  الفلبني،  بريو،  باراغوي،  اجلديدة، 
جمهوريا كوريا، رواندا، �ضانت كيت�ص ونيفي�ص، 
وغرينادين،  فن�ضيت  �ضانت  لو�ضيا،  �ضانت 
العربية  اململكة  وبرين�ضيبي،  �ضاوتومي  �ضاموا، 
�ضرياليون،  �ضي�ضيلز،  ال�ضنغال،  ال�ضعودية، 
جنوب  ال�ضومال،  �ضليمان،  جزر  �ضنغافوره، 
لنكا،  �ضري  ال�ضودان1،  جنوب  اأفريقيا، 
�ضوريا  �ضوازيالند،  �ضورينام،  ال�ضودان1، 
طاجيك�ضتان،  ال�ضورية(،  العربية  )اجلمهورية 
ترينيداد  تونغا،  توغو،  لي�ضتي،  تيمور  تايالند، 
توفالو،  تركمان�ضتان،  تركيا،  تون�ص،  وتوباغو، 
تنزانيا  املتحدة،  العربية  الإمارات  اأوغندا، 
اأوروغواي،  املتحدة(،  تنزانيا  )جمهورية 
)جمهورية  فنزويال  فانواتو،  اأوزباك�ضتان، 
زامبيا،  اليمن،  فيتنام،  البوليفارية(،  فنزويال 

زيبابوي.
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البلدان/ الأقاليم الأقل من�ا

البلدان/ الأقاليم الأقل منوا هي تلك امل�ضنفة على 
هذا النحو من قبل الأمم املتحدة.

اأفغان�ضتان، اأنغول، بنغالدي�ص، بنن، بوتان، بوركينا 
اأفريقيا  جمهورية  كمبوديا،  بوروندي،  فا�ضو، 
الكونغو  جمهورية  القمر،  جزر  ت�ضاد،  الو�ضطى، 
الديقراطية، جيبوتي، غينيا ال�ضتوائية، اإريرتيا، 
هاييتي،  بي�ضاو،  غينيا  غينيا،  غامبيا،  اإثيوبيا، 
ال�ضعبية،  الديقراطية  لو  جمهورية  كرييباتي، 
مايل،  مالوي،  مدغ�ضقر،  ليبرييا،  لي�ضوتو، 
النيجر،  نيبال،  ميامنار،  موزامبيق،  موريتانيا، 
ال�ضنغال،  وبرين�ضيبي،  �ضاوتومي  �ضاموا،  رواندا، 
جنوب  ال�ضومال،  �ضليمان،  جزر  �ضرياليون، 
ال�ضودان1، ال�ضودان1، تيمور لي�ضتي، توغو، توفالو، 
املتحدة(،  تنزانيا  )جمهورية  تنزانيا  اأوغندا، 

فانواتو، اليمن، زامبيا. 

1 ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، 

وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب 

ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان 

قبل النف�ضال، وتندرج هذه البيانات �ضمن منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وكذلك يف جميع الفئات 

الأخرى وفقا لنظام الت�ضنيفات املو�ضح يف �ضفحة )124(.

قيا�ص التنمية الب�ضرية
مقدمة للجدول 10 

تقييم  طريق  عن  ُتقا�َص  اأن  للتنمية  اأريد  ما  اإذا 
التقّدم  تقييم  ال�ضروري  فمن  وا�ضع،  �ضمويل 
نظر  وجهة  ومن  القت�ضادي.  والتقدم  الإن�ضاين 
اأ�ضلوب  وجود  اإلى  تدعو  احلاجة  فاإن  اليوني�ضف 
ومعدل  الأطفال  رفاه  م�ضتوى  لقيا�ص  عليه  متفق 

التغيري الذي يطراأ عليه.

�ضنِّ  دون  الأطفال  وفيات  معدل  ا�ضُتخدم  لقد 
 126 من  )ال�ضفحات   10 اجلدول  يف  اخلام�ضة 
هذا  لقيا�ص  الرئي�ضي  املوؤ�ضر  باعتباره   )129 اإلى 
التقدم. ففي عام 1970، كان عدد الأطفال الذين 
يتوفون �ضنويًا 16،6 مليون طفل. اأما يف عام 2010، 
التقديري  العدد  فاإّن  الرقم،  ذلك  مع  وباملقارنة 
بلغ  اخلام�ضة  �ضن  بلوغ  قبل  توفوا  الذين  لالأطفال 
7،6 مليون طفل، ما يعك�ص انخفا�ضًا طويل الأمد 
على  اخلام�ضة  �ضّن  دون  الأطفال  وفيات  عدد  يف 

م�ضتوى العامل.

اإّن ملعدل وفيات الأطفال دون �ضّن اخلام�ضة مزايا 
يقي�ص  اأُوًل  فهو  الأطفال.  لرفاه  كمقيا�ص  عديدة 
قيا�ص  عن  بدل  التنمية،  لعملية  نهائية  نتيجة 
اأو  باملدار�ص،  اللتحاق  معدل  مثل  واحٍد«،  »عامل 
الفرد  املتاحة ل�ضتهالك  ال�ُضعرات احلرارية  عدد 
الواحد، اأو عدد الأطباء لكل األف ن�ضمة من ال�ضكان، 

وهي جميعها و�ضائل لتحقيق غاية حمددة.

وثانيًا، من املعروف اأّن معدل وفيات الأطفال دون 
من  متنوعة  جمموعة  ح�ضيلة  هو  اخلام�ضة  �ضّن 
احليوية  امل�ضادات  املثال،  �ضبيل  على   : العوامل 
املعاجلة  والنامو�ضيات  الرئوي،  اللتهاب  لعالج 
والوقاية  البعو�ص  ملقاومة  احل�ضرية  باملبيدات 
وم�ضتوى  التغذوي  والّرفاه  باملالريا،  الإ�ضابة  من 
التغطية  وم�ضتوى  الأمهات،  لدى  ال�ضحية  املعرفة 
اأمالح  وا�ضتخدام  الأمرا�ص،  من  التح�ضينية 
خدمات  وتوفر  الفم،  طريق  عن  اجلفاف  معاجلة 
والأطفال مبا يف ذلك  لالأمهات  ال�ضحية  الرعاية 
لالأ�ضرة،  والغذاء  الدخل  وتوفر  احلوامل،  رعاية 
ال�ضرف  ومرافق  املاأمونة  ال�ضرب  مياه  وتوفر 
ال�ضحي الأ�ضا�ضية، وال�ضالمة الكلية لبيئة الطفل.

فاإّن موؤ�ضر معدل وفيات الأطفال دون �ضّن  وثالثًا، 
اخلام�ضة اأقل ح�ضا�ضية وتاأثرًا، على �ضبيل املثال، من 
القومي الإجمايل،  الفرد من الدخل  موؤ�ضر ح�ضة 
وذلك  املتو�ضطات؛  يف  املغالطة  خماطر  حيث  من 
لأن املقيا�ص الطبيعي ل ي�ضمح باأن تكون فر�ص بقاء 
اأطفال الأغنياء على قيد احلياة اأكرث باألف مرة من 
ولو  حتى  الفقراء،  الأطفال  لبقاء  املتاحة  الفر�ص 
�ضمحت املقايي�ص الب�ضرية فعاًل لالأغنياء باأن يفوق 
دخلهم دخل الفقراء األف مرة. وبعبارة اأخرى، فاإّن 

من ال�ضعب للغاية اأن توؤثر الأقلية الرثية التاأثري يف 
اأية  يف  اخلام�ضة  �ضّن  دون  الأطفال  وفيات  معدل 
الأطفال  وفيات  معدل  موؤ�ضر  فاإّن  وبالتايل  دولة، 
دون �ضّن اخلام�ضة يقدم �ضورًة اأكرث دقة، حتى ولو 
ل�ضحة  الراهن  للو�ضع  الكمال،  عن  بعيدة  كانت 

اأكرثية الأطفال ول�ضحة املجتمع ككل.

ويكن تقييم �ضرعة التقدم يف خف�ص معدل وفيات 
الأطفال دون �ضّن اخلام�ضة بح�ضاب متو�ضط معدل 
بني  املقارنة  وبخالف  للوفيات.  ال�ضنوي  اخلف�ص 
اخلف�ص  معدل  متو�ضط  فاإّن  املطلقة،  التغيريات 
القرتاب  باأّن  تفيد  حقيقًة  يّبني  للوفيات  ال�ضنوي 
من احلدود الدنيا ملعدل وفيات الأطفال دون �ضّن 
اخلام�ضة ل يتم اإل ب�ضعوبة متزايدة. وعندما يتم 
دون  الأطفال  وفيات  ملعدلت  اأدنى  م�ضتويات  بلوغ 
يّثل  ذاته  املطلق  اخلف�ص  فاإّن  اخلام�ضة،  �ضّن 
على  وبناء  الوفيات.  خلف�ص  اأعلى  مئوية  ن�ضبة 
ذلك، فاإن متو�ضط معدل اخلف�ص ال�ضنوي للوفيات 
خف�ص  حتقيق  جتاه  للتقدم  اأعلى  معدًل  ُيظهر 
اإذا ما حدث  مبقدار 10 نقاط، على �صبيل املثال، 
الأطفال  لوفيات  اأدنى  م�ضتوى  عند  اخلف�ص  ذلك 
وفيات  معدل  خف�ص  اأن  كما  اخلام�ضة.  �ضّن  دون 
الأطفال دون �ضّن اخلام�ضة مبقدار 10 نقاط: من 
100 نقطة اإلى 90 نقطة، يثل انخفا�ضًا بن�ضبة 10 
يف املئة، يف حني اأن انخفا�ض الع�صر نقاط ذاتها، 
من 20 نقطة اإلى 10 نقاط، ميثل انخفا�صًا بن�صبة 
50 يف املئة. )وت�ضري اأية قيمة �ضلبية خلف�ص الن�ضبة 
الأطفال  وفيات  معدل  يف  زيادة  وجود  اإلى  املئوية 

دون �ضّن اخلام�ضة على مدى املدة املحددة(. 

دون  الأطفال  وفيات  موؤ�ضر معدل  ا�ضتخدام  وعند 
املحلي  الناجت  يف  النمو  معدلت  مع  اخلام�ضة  �ضّن 
الإجمايل يف نف�ص الوقت، فاإّن هذا املوؤ�ضر ومعدل 
التقدم  عن  �ضورة  ُيعطيا  اأن  �ضاأنهما  من  خف�ضه 
واأن  منطقة،  اأو  اإقليم  اأو  دولة  اأية  حتققه  الذي 
ُيعطيا  خالل اأية فرتة من الزمن  �ضورة عن مدى 

تلبية بع�ص اأهم الحتياجات الإن�ضانية الأ�ضا�ضية.

ح اجلدول 10، ل توجد عالقة ثابتة بني  وكما يو�ضّ
الأطفال  وفيات  معدل  يف  ال�ضنوي  اخلف�ص  معدل 
يف  ال�ضنوي  النمو  معدل  وبني  اخلام�ضة،  �ضّن  دون 
اإّن مثل  الإجمايل.  املحلي  الناجت  الفرد من  ح�ضة 
هذه املقارنات ت�صاعد يف اإبراز العالقة بني اأ�صواط 

التقدم القت�ضادي والتنمية الب�ضرية.

الإجمايل  املعدل   10 اجلدول  يعر�ص  واأخريًا، 
املعدل  ومتو�ضط  واإقليم،  دولة  لكل  للخ�ضوبة 
ال�ضنوي املناظر له خلف�ص الوفيات. ومن الوا�ضح 
اأّن العديد من الدول التي حّققت تخفي�ضات مهمة 
�ضّن  دون  الأطفال  وفيات  معدل  يف  دللة  ذات 
اخلام�ضة، قد حققت كذلك تخفي�ضات مهمة ذات 

دللة يف معدلت اخل�ضوبة.
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0.20.8-32862051911761.70.70.80.81481.42.46.66.85.9بوركينا فا�ضو
1.66.86.54.30.22-142261831641421.11.11.41.322131.1بوروندي

8.9x2.91.71.12.62–6.42.24.35820–19108–145البو�ضنة والهر�ضك
4.42.221.40.42–15636171063.85.35.15.26540بولندا

1.11.56.64.93.31.51.9-5522512182543.13.94.245534بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
0.636.33.82.52.52.1-1031647841193.76.47.77.17654بريو

4.52.31.91.411.4–1.98.55.26557–17146–156بيالرو�ص
4.94.64.861372.91.96.34.52.81.72.4–442717–113بليز
202591781431151.92.22.22.235200.31.26.76.75.301.2بنن

1301023218135.85.83.34.559284.72.95.62.11.64.91.5تايلندا
5.16.34.32.41.93–2.82.82.84324–987456–52تركمان�ضتان

1082008043184.66.28.77.5785822.35.532.131.9تركيا
81533732271.81.51.71.627160.553.52.41.61.82ترينيداد وتوباغو

0.10.5-12.96.56.76-52482071901730.90.90.90.9169ت�ضاد
2.521.81.50.61.1–6.95.66.37143–1474–172اجلمهوريا الت�ضيكة

14282191197.35.523.753181.53.442.61.92.11.7�ضيلي

الدول والأقاليم

الرتتيب تبعا 
ملعدل الوفيات 
دون اخلام�ضة

متو�ضط املعدل ال�ضنوي خلف�ص الوفيات)%(eمعدل الوفيات دون اخلام�ضة
خف�ص 

الوفيات 
منذ 1990 

e)%(

خف�ص 
الوفيات 

منذ 2000 
e)%(

متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي 
لن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 

معدل اخل�ضوبة الإجمايلالإجمايل )%(
متو�ضط املعدل ال�ضنوي 

e)%( للخف�ص

19701990200020101990-19702000-19902010-20002010-19901990-19702010-19901970199020101990-19702010-1990
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الدول والأقاليم

الرتتيب تبعا 
ملعدل الوفيات 
دون اخلام�ضة

متو�ضط املعدل ال�ضنوي خلف�ص الوفيات)%(eمعدل الوفيات دون اخلام�ضة
خف�ص 

الوفيات 
منذ 1990 

e)%(

خف�ص 
الوفيات 

منذ 2000 
e)%(

متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي 
لن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 

معدل اخل�ضوبة الإجمايلالإجمايل )%(
متو�ضط املعدل ال�ضنوي 

e)%( للخف�ص

19701990200020101990-19702000-19902010-20002010-19901990-19702010-19901970199020101990-19702010-1990

2.46.86.25.50.40.6–41208155130761.51.85.43.65142جمهورية تنزانيا املتحدة
0.607.16.34.10.62.2-242171471241031.91.71.91.83017توغو

–––––––2.62.92.74225–574433–73توفالو
1.65.94.63.91.20.9–118442520162.82.22.22.23620تونغا
1181824928166.65.65.65.667432.53.56.63.6233تون�ص

0.5x5.95.36.20.5-0.8-–4.96.45.66747–16910455–54تيمور لي�ضتي
0.52.3-0.94.75.23.3-0.61.71.120160.2–938874–43غابون

1.30.75.52.92.33.11.2-88623830242.42.42.22.33720جامايكا
28285165128982.72.52.72.641230.70.16.16.14.901.1غامبيا

3.43.13.248274.2x2.94.63.82.20.92.7–211511–136غرينادا
691816849364.93.33.13.247271.61.57.44.72.32.33.7اجلزائر

16.95.94.20.81.6-–811024535274.12.52.62.64023جزر �ضولومون
–––––––14258201395.34.33.745531جزر كوك

–––––1.1-–85985137263.33.23.53.44930جزر مار�ضال
0.765.84.60.11.1-1.3-0.610.2410-92271651761591.6جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

0.71-3.16.27.15.8-2.3-62441811811701.500.60.366جمهورية الكونغو الديقراطية
2.63.10.35270.11.35.63.72.52.12-–607857–51جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان––––––––––––––––––
761717849323.94.64.34.559350.21.36.25.640.61.7غواتيمال

1.62.55.62.62.33.80.7-79826647301.13.44.53.95536غيانا
2.72.62.21.60.91.7–3.54.13.85333–473322–91جورجيا
1.4x7.46.23.80.92.5-–1.51.51.52614–12310691–31جيبوتي

0.6-172169642.94.14.14.1563321.52.11.71.91.2الدمنارك
–––––133541715125.81.32.21.729204.7x1.7دومينيكا

811276241273.64.14.24.256342.13.96.23.52.62.91.5اجلمهورية الدومينيكية
4.26.95.32.41.34–691515946364.72.52.52.53922الراأ�ص الأخ�ضر

0.86.72.944491.22.38.175.40.71.4-31213163177911.3رواندا
2.121.91.50.31.1–1334027231221.66.54.15648الحتاد الرو�ضي

126643727142.73.26.64.962480.9x2.82.91.91.42.11.6رومانيا
2.30.67.46.56.30.70.2-1.53.52.53929-211791831571110.1زامبيا

3.27.45.23.31.82.3-0.4-30-0.13-3.93.6-3712078115802.2زيبابوي
17.96.34.41.21.7-1.9-182351511481232.20.21.911917كوت ديفوار

36.14.83.91.21.1–1.61.41.52613–272320–98�ضاموا
–––––––8.89.298360–1252–193�ضان مارينو

97972722216.420.51.32253.33.6632.13.61.8�ضانت فن�ضنت غرينادين
–––––14571281684.75.66.96.371506.3x2.2�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

1186323181652.51.21.830115.3x16.13.422.92.7�ضانت لو�ضيا
6.55.43.70.91.9––37979487800.20.80.80.8158�ضاو تومي وبرين�ضيبي

113753223174.33.333.2472634.14.32.52.32.80.4�ضريالنكا
1.40.4x7.35.82.81.13.7-1081794526186.95.53.74.66031اململكة العربية ال�ضعودية

1.92.66.242.32.32.8-1181616234164.867.56.87453ال�ضلفادور
3.72.521.312.2–4.14.14.15633–18128–145�ضلوفاكيا
3.32.31.51.420.2–6.95.167040–1053–186�ضلوفينيا

186278436.16.92.94.963255.63.93.21.81.32.91.6�ضنغافورة
0.71.17.46.64.80.51.6-42275139119753.41.64.63.14637ال�ضنغال

1.73.81193231.66.95.73.40.92.7-3917596114783�ضوازيالند
δ ال�ضودان––––––––––––––––––

1181193823165.753.64.3583021.67.65.32.91.83اجلمهورية العربية ال�ضورية
2.2x1.5x5.72.72.33.60.8-2.62.52.64023–524031–78�ضورينام

186137433.15.62.94.257251.82.2221.90.10.2ال�ضويد
165188654.12.91.82.438171.20.92.11.51.51.60.2�ضوي�ضرا

0.51.15.95.750.10.7-43612762331741.31.72.92.33725�ضرياليون
–––––126671714146.91.9011802.91.8�ضي�ضيل
1.52.42.11.60.61.4–86.27.17646–29137–152�ضربيا

7.26.66.30.40.2–0.8-00000–180180180–1ال�ضومال
1081104833184.13.76.14.963456.69.25.52.31.64.31.9ال�ضني

0.16.95.23.31.42.3-–2.23.93.14632–1169363–46طاجيك�ضتان
2.2x7.464.711.2-–671154643394.60.710.8159العراق
142196472297.17.68.98.381593.32x7.37.22.30.15.7عمان
22.475.64.21.11.5-4318512299742.12.12.92.53925غانا

1.26.86.75.20.11.3–173172291751301.62.732.84326غينيا



و�ضـــــع الأطــــفال فـــي الــعالــــم 1282012 128

0.20.6-19.25.75.95.2–2.22.32.33620–190152121–19غينيا ال�ضتوائية
0.51.4-1.76.16.65.1-1.71.71.729150.1–210177150–10غينيا بي�ضاو

––––––––––––––––––الفاتيكان
1261023923144.85.355.164391.1x6.86.34.93.91.21.2فانواتو
0.6-172189543.55.92.24.156202.21.32.51.821.8فرن�ضا

80865940291.93.93.23.651280.626.34.33.11.91.6الفلبني
2.4x7.96.54.50.91.9-–3.73.43.65129–453122–91الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

1.60.35.43.42.52.21.7-108623325183.22.83.334528فنزويال )اجلمهورية - البوليفارية(
0.3-186167434.15.62.94.257252.92.61.91.71.90.3فنلندا
113543023172.92.732.843260.71.24.53.42.71.51.2فيجي

67.43.61.83.63.4–3.84.245534–513523–90فييت نام
4.55.65.164435.9x2.1x2.62.41.50.42.5–1174–172قرب�ص

6.94.22.32.53.1––14579211386.64.84.94.86238قطر
3.93.52.82.61.10.5–73845744331.92.62.92.74225كازاخ�ضتان
0.80.80183.40.66.25.94.50.21.4-152141371481362.2الكامريون

2.921.71.50.90.7–4.92.93.95425–1386–156كرواتيا
6.3x5.95.72.60.24–1.674.35850–12110351–58كمبوديا

156228665.12.901.425021.92.21.71.71.50كندا
1564013965.63.74.13.954333.92.6x41.81.54.20.9كوبا

165528659.42.91.82.438176.24.24.51.61.35.20.9جمهورية كوريا
42.422.60.9––2.55.61.62743-–455833–73جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

139721713107.22.72.62.741230.72.653.21.82.32.7كو�ضتاريكا
1031063727195.33.23.53.349301.91.55.63.12.42.91.3كولومبيا

34222125104862.91.81.91.931170.1x-0.47.15.64.91.20.6جزر القمر
29150116104931.31.11.11.120113.10.76.35.44.50.80.8الكونغو 
6.8x2x7.22.62.35.10.6-136581513116.81.41.71.62715الكويت

0.54.93.92.71.21.8–3.33.13.24727–725238–68قريغيز�ضتان
–––––5.31.2-601548765492.92.92.82.94425كرييباتي

1.12.70.814231.20.38.164.71.51.2-3515199111852.1كينيا
2.15.33.752413.44.51.91.91.501.3–211710–139لتفيا

0.14-4.366.22.7–5521414588541.954.94.96339جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
2.45.13.11.82.42.8–91603829222.32.72.82.74224لبنان

0.3-186228535.14.75.14.963402.72.921.61.61.1لوك�ضمبورغ
2.9x7.64.82.62.33.2–1131394527175.65.14.64.96237ليبيا

4.21.76.76.55.20.11.1-242742271691030.93545539ليبرييا
3.52.321.50.71.5–3.55.44.45942–17127–152ليتوانيا
3.640.24332.52.25.84.93.20.82.2-3517589127853.4لي�ضوتو

–––––5.111880672.23x–1062–193لي�ضتن�ضتني
0.117.36.860.40.6-303292221679222.864.45945مالوي
4.9x7.26.11.80.86.3–12426610247154.87.711.49.68568ملديف
1562711864.53.22.9345256.52.6x22.11.3-0.22.3مالطة

0.10.6-23712552131781.91.81.81.830160.22.76.97.16.3مايل
15655181165.64.96.15.5674543.24.93.52.61.61.4ماليزيا
15643191164.15.56.15.8684532.921.81.40.61.3هنغاريا

0.27.36.34.70.81.5-2.3-48177159102620.54.454.76139مدغ�ضقر
912379447224.66.97.67.377534.12.75.94.42.71.62.3م�ضر

691828655363.74.54.24.458351.92.47.142.32.82.9املغرب
13.12.11.41.92–8.92.95.96925–391612–133جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

11310949291745.25.35.365411.61.56.73.42.33.41.9املك�ضيك
3.17.64.12.53.12.5–5.66.567048–1076132–76منغوليا

10.96.85.94.50.71.3-212181241161112.80.70.40.6104موريتانيا
124852419156.32.32.42.438213.2x3.542.31.62.71.8موري�ضيو�ص

1x4.36.66.24.90.31.2-162812191771351.22.12.72.43824موزمبيق
0.62.62.41.50.32.5-–1036837261933.53.13.34927جمهورية مولدوفا

–––––5.92.24.156201.62.2x–954–172موناكو
3.7x2.41.91.71.20.6–3.34.94.15638–18138–145اجلبل الأ�ضود

4517111287662.12.52.82.641241.48.2x6.13.422.82.7ميامنار
0.36.953.51.71.8–1.31.51.42514–564942–64ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

2.1x2.16.55.23.21.12.4-0.16.234546-651137374402.2ناميبيا
–––––––00000–404040–65ناورو

0.2-186169532.95.95.15.567403.22.12.51.91.91.5الرنويج

جدول 10: معدل التقدم

الدول والأقاليم

الرتتيب تبعا 
ملعدل الوفيات 
دون اخلام�ضة

متو�ضط املعدل ال�ضنوي خلف�ص الوفيات)%(eمعدل الوفيات دون اخلام�ضة
خف�ص 

الوفيات 
منذ 1990 

e)%(

خف�ص 
الوفيات 

منذ 2000 
e)%(

متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي 
لن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 

معدل اخل�ضوبة الإجمايلالإجمايل )%(
متو�ضط املعدل ال�ضنوي 

e)%( للخف�ص

19701990200020101990-19702000-19902010-20002010-19901990-19702010-19901970199020101990-19702010-1990
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124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
معدل ال�فيات دون �صن اخلام�صة - احتمال الوفاة بني الولدة وبني �ضن 5 �ضنوات، ويعرب عنه بالعدد لكل 1،000 ولدة حية.

النخفا�ص منذ عام 1990 )%( - ن�ضبة النخفا�ص يف معدل وفيات الأطفال دون اخلام�ضة منذ 1990 حتى 2010.  لقد و�ضع اإعالن الألفية لالأمم 
املتحدة يف عام 2000 هدفا لتخفي�ص ثلثي معدل وفيات الأطفال دون اخلام�ضة )67%( خالل الفرتة من 1990 اإلى 2015.  وهذا املوؤ�ضر يعطي 

التقييم احلايل للتقدم نحو هذا الهدف.
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل - الناجت املحلي الإجمايل هو جمموع القيمة امل�ضافة لكل املنتجني املقيمني بالإ�ضافة لأي �ضرائب على 
املنتجات )بدون الدعم( مل تدخل يف ح�ضاب قيمة الإنتاج.  ون�ضيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل هو عبارة عن الناجت املحلي الإجمايل مق�ضوما 

على عدد ال�ضكان يف منت�ضف العام.  ويتم ح�ضاب النمو من بيانات الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار الثابتة للعملة املحلية.
اإذا عا�ضت حتى نهاية �ضنوات فرتة اخل�ضوبة، واأجنبت الأطفال يف كل �ضن تبعا  معدل اخل�ص�بة الكلي - عدد الأطفال الذين قد تلدهم املراأة 

ملعدلت اخل�ضوبة ال�ضائدة بالن�ضبة لهذا ال�ضن.

م�صادر البيانات الرئي�صية
معدلت ال�فيات دون اخلام�صة - جمموعة الوكالت امل�ضرتكة لتقدير وفيات الأطفال )اليوني�ضف، ومنظمة ال�ضحة العاملية، و�ضعبة ال�ضكان بالأمم 

املتحدة، والبنك الدويل(.
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل - البنك الدويل.

اخل�ص�بة - �ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة.

مالحظات
البيانات غري متوفرة

القيمة ال�ضالبة ت�ضري اإلى الزيادة
بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية

-
 
x̊

172299645.94.14.14.156332.41.82.31.51.42.40.3النم�ضا
5925214184502.95.25.25.2654011.96.15.22.70.83.2نيبال

0.30.5-0.27.47.87.1-2.1-123283112181430.33.64.23.95434النيجر
1.41.96.56.45.50.10.7-122512131861430.81.42.623323نيجرييا

3.71.96.94.82.61.93-811596843274.24.64.74.66037نيكاراغوا
-1562111763.24.51.5345140.81.93.12.12.220.2نيوزيلندا

–––––––5724-2.3-7.32.8-–142922–91نيوي
1.1x5.85.43.30.32.4-–-951-0.4-4.1-722415110916523.3هاييتي

4618811586632.52.93.1345272.14.95.53.92.61.72الهند
881545837244.94.54.34.459350.81.67.35.13.11.72.5هندورا�ص

0.6-172168643.52.94.13.550331.622.41.61.82.2هولندا
186186535.51.85.13.550403.40.82.11.61.41.50.7اليابان
1.5x7.58.75.2-0.72.5–40280128100773.92.52.62.54023اليمن

0.3-1723813845.44.96.95.969501.32.62.41.41.52.5اليونان
ملح�ظة

δ241581251141031.20.91.01.018100.13.66.66.04.40.51.5ال�ضودان وجنوب ال�ضودان

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #

2291601421111.81.22.51.831220.92.16.75.94.50.61.3اأفريقيا
0.02.06.76.24.90.31.2-2341741541211.51.22.41.83021اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

215156137981.61.33.42.337280.31.96.86.04.60.61.4  �ضرق وجنوب اأفريقيا
0.51.86.66.55.40.11.0-2561961751431.31.12.01.62718  غرب وو�ضط اأفريقيا

0.22.46.75.02.81.52.8-1877755414.43.42.93.24725ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
1468665482.62.83.02.944264.56.95.63.22.22.81.9اآ�ضيا

19412089672.43.02.82.944252.14.55.74.22.71.62.2  جنوب اآ�ضيا
1155538243.73.74.64.156375.67.45.62.61.83.81.9  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

1185435233.94.34.24.357341.41.65.33.22.22.51.8اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول 

2.32.82.31.80.91.4–885037232.83.04.83.95438امل�ضتقلة

0.1-2410764.43.61.52.640142.41.62.31.71.71.4البلدان ال�ضناعية
1569780632.41.92.42.235212.54.85.73.62.62.31.7البلدان النامية

0.23.26.75.94.20.61.7-2401701381101.72.12.32.23520البلدان الأقل منوا
1398873572.31.92.52.235222.42.64.73.22.51.91.4العامل

الدول والأقاليم

الرتتيب تبعا 
ملعدل الوفيات 
دون اخلام�ضة

متو�ضط املعدل ال�ضنوي خلف�ص الوفيات)%(eمعدل الوفيات دون اخلام�ضة
خف�ص 

الوفيات 
منذ 1990 

e)%(

خف�ص 
الوفيات 

منذ 2000 
e)%(

متو�ضط معدل النمو ال�ضنوي 
لن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 

معدل اخل�ضوبة الإجمايلالإجمايل )%(
متو�ضط املعدل ال�ضنوي 

e)%( للخف�ص

19701990200020101990-19702000-19902010-20002010-19901990-19702010-19901970199020101990-19702010-1990
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الدول والأقاليم

عدد اليافعني واليافعات
)10 - 19 �ضنة(

احلالة املدنية
)الو�ضع من الزواج(

العمر عند اأول 
ولدة

معدل الولدة 
املعرفة بفريو�ص نق�ص املناعة التعليم الثانويا�ضتخدام و�ضائل الإعالماملواقف جتاه العنف املنزيللليافعات

الب�ضرية

املجموع 
بالآلف

اليافعون 
واليافعات كن�ضبة 
من العدد الكلي 

لل�ضكان )%(

اليافعون واليافعات )15 
- 19 �ضنة( املتزوجات/ 

 املرتبطات كزوجات حاليا 
% )i 2010–2000(

الن�ضاء )20 -24 
�ضنة( الالتي 

ولدن قبل �ضن 18 
�ضنة )%(

عدد الولدات 
لكل 1000 فتاة 

 19 - 15(
�ضنة(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين يعتقدون اأن 

�ضرب الزوج لزوجته مربر يف 
ظروف معينة

 )%( )*2010 - 2000(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين ي�ضتخدمون اأي 

نوع من و�ضائل الإعالم مرة يف 
الأ�ضبوع على الأقل 

 )%( )i 2010 - 2000(

احلد الأدنى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم 
الثانوي

احلد الأعلى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم الثانوي

اليافعون واليافعات الذين 
لديهم معرفة �ضاملة بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�ضرية
)%( )i 2010 - 2005(

اإناثذكورi 2010–2007اإناثذكوراإناثذكورi 2010–2000i 2010–2000اإناثذكور20102010

342743153221 20.53525222281095377اإثيوبيا
––10567–– ––65–––6.79717الأرجنتني

91y–97y9574–12y–6432–1.40823الأردن

99999883719 45715073273122اأرمينيا
––854621– 70–292585–1.14422اإريرتيا

97959311323 1.477160104416339اأذربيجان
––119125–– ––13–––4.2769اإ�ضبانيا

––115166–– ––17–––2.91113اأ�ضرتاليا
––10297–– ––24–––13810اإ�ضتونيا

––71108–– ––15–––1.18416اإ�ضرائيل
––6224–– ––151–––7.77125اأفغان�ضتان

––8566–– ––100–16–2.82920اإكوادور
979993532136 56118183203724األبانيا
––102102–– ––10–––8.20210اأملانيا

––10187–– ––22–––87712الإمارات العربية املتحدة
––9988–– ––40–––41.44913الوليات املتحدة الأمريكية

––12687–– ––67–––––اأنتيغوا وبربودا
––2521–– ––165–––4.55324اأنغول

––8474–– ––9–––––اأندورا
41y–79y93662y6y–131052–42.79718اإندوني�ضيا

––10868–– ––60–––52616اأوروغواي
27–97120–– 54266363–5.94122اأوزبك�ضتان

877833153831 8.06324220351596970اأوغندا
999996913339 4.889113633083اأوكرانيا

––10073–– ––31–17–12.61217اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(
––107134–– ––17–––56413اأيرلندا
––99115–– ––15–––4614اأي�ضلندا
––10299–– ––7–––5.7449اإيطاليا

–––––– ––70–1.52122315بابوا غينيا اجلديدة
––1116x65–– ––7856–1.37621باراغواي

–––––– ––51–––3814باربادو�ص
2–4425–– ––161016–39.91123باك�ضتان

––9894–– ––29–––––بالو
––9789–– ––39–––5917جزر الباهاما

––10192–– ––13–––14912البحرين
––2516x77–– ––10792–33.72917الربازيل
––11698–– ––16–––1.10010الربتغال

––11685–– ––17–––6416بروين دار ال�ضالم
––10396–– ––26–––7.48312اململكة املتحدة

––111106–– ––11–––1.20911بلجيكا
––8391–– ––44–––72410بلغاريا

63y5631–7– 41–4640133–31.51421بنغالدي�ص
––9055–– ––87–––63918بنما

22–7438–– 70–46–15–14921بوتان
––9167–– ––51–––43722بوت�ضوانا

18–70592710 68–2427128–3.88024بوركينا فا�ضو
30–2911–– ––30–10–1.94723بوروندي

45–10677–– 4–15–7–44612البو�ضنة والهر�ضك
––9999–– ––16–––4.48712بولندا

1009794742422 17–2.209224132089بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
17–919875– ––111569–5.77120بريو

32–9678–– ––22–4–1.07511بيالرو�ص
39–8752–– 14–91–––7223بليز
3117––8364 2.04223222231141241بنن

46–9062–– ––43–15–10.26715تايلندا
37y–96–––4–5221–1.03120تركمان�ضتان

––9172–– 30–10851–13.04218تركيا
49–9186–– 10–33–6–19615ترينيداد وتوباغو

اجلدول 11: اليافع�ن واليافعات
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الدول والأقاليم

عدد اليافعني واليافعات
)10 - 19 �ضنة(

احلالة املدنية
)الو�ضع من الزواج(

العمر عند اأول 
ولدة

معدل الولدة 
املعرفة بفريو�ص نق�ص املناعة التعليم الثانويا�ضتخدام و�ضائل الإعالماملواقف جتاه العنف املنزيللليافعات

الب�ضرية

املجموع 
بالآلف

اليافعون 
واليافعات كن�ضبة 
من العدد الكلي 

لل�ضكان )%(

اليافعون واليافعات )15 
- 19 �ضنة( املتزوجات/ 

 املرتبطات كزوجات حاليا 
% )i 2010–2000(

الن�ضاء )20 -24 
�ضنة( الالتي 

ولدن قبل �ضن 18 
�ضنة )%(

عدد الولدات 
لكل 1000 فتاة 

 19 - 15(
�ضنة(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين يعتقدون اأن 

�ضرب الزوج لزوجته مربر يف 
ظروف معينة

 )%( )*2010 - 2000(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين ي�ضتخدمون اأي 

نوع من و�ضائل الإعالم مرة يف 
الأ�ضبوع على الأقل 

 )%( )i 2010 - 2000(

احلد الأدنى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم 
الثانوي

احلد الأعلى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم الثانوي

اليافعون واليافعات الذين 
لديهم معرفة �ضاملة بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�ضرية
)%( )i 2010 - 2005(

اإناثذكورi 2010–2007اإناثذكوراإناثذكورi 2010–2000i 2010–2000اإناثذكور20102010

10–55242917 ––4248193–2.61823ت�ضاد
––9992–– ––12–––1.11011اجلمهورية الت�ضيكية

––10185–– ––53–––2.81716ت�ضيلي
79703854146 10.19823418281163952جمهورية تنزانيا املتحدة

1219x89x–54 ––5127–15–1.39323توغو
5731–––– 3238369––––توفالو
–––––– ––16–––2322تونغا
––11673–– ––6–––1.75717تون�ص

616260411511 29526089547281تيمور لي�ضتي
––––3442321835144x–– 8983غابون

59–9585–– 6–60–5–56521جامايكا
40–6548–– 71–104–25–40924غامبيا

––11577–– ––54–––2120غرينادا
12–13551–– 66–4–2–6.57119اجلزائر

54192629–– 15707372––11922جزر �ضولومون
–––––– ––47–––––جزر كوك

93703527–– ––88–––––جزر مار�ضال
5938x133–– ––1882616–1.01223جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

13–55434831 72–2523135–15.87724جمهورية الكونغو الديقراطية
––9692–– ––9.95620241554جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––– ––––––
62472420–– ––182292–3.38824غواتيمال

9496122714553 19–1422101–17723غيانا
12–9581–– 5–44–11–57513جورجيا
16–4018–– ––27–4–20123جيبوتي

––117119–– ––6–––70113الدمنارك
––11987–– ––47–––––دومينيكا

989888713339 1.964203192598146اجلمهورية الدومينيكية
3637–8888101 115232822922423الراأ�ص الأخ�ضر

796036174945 51–2.3142213743رواندا
––8584–– ––30–––14.64610الحتاد الرو�ضي 

––9989–– ––39–––2.31811رومانيا
3836––8071 3.08724118341515561زامبيا

51–––6860 57–2121101–3.22326زيبابوي
3018––8675 63–4.5632322029111كوت ديفوار

9797966752 4323175295058�ضاموا
––9596–– ––1–––––�ضان مارينو

––12191–– ––72–––2119�ضانت فن�ضنت وغرينادين
––10189–– ––67–––––�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

––10583–– ––50–––3319�ضانت لو�ضيا
969569203939 4024120251102523�ضاو تومي وبرين�ضيبي

–––54y––104–9423–3.17315�ضريالنكا
––10291–– ––7–––4.93118اململكة العربية ال�ضعودية

––7946–– ––68–21–1.46224ال�ضلفادور
––9391–– ––22–––66112�ضلوفاكيا
––9697–– ––5–––19710�ضلوفينيا

–––––– ––5–––74015�ضنغافورة
618939172118 66–2.941246292296ال�ضنغال

948964375256 3032607281115954�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––– ––––––

6–9836–– ––75–10–4.70723اجلمهورية العربية ال�ضورية
41–9055–– 19–66–11–9518�ضورينام

––102103–– ––6–––1.12112ال�ضويد
––11085–– ––4–––87711�ضوي�ضرا

2616––6651 1.33223130401435755�ضرياليون
––11098–– ––59–––––�ضي�ضيل
43–9984–– 5–22–6–1.22512�ضربيا

75y––106–3–123–25–2.07822ال�ضومال
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––9266–– ––6–––200.66015ال�ضني
85y––9559911–27–6–1.68124طاجيك�ضتان

2–6339–– 57–68–19–7.26223العراق
––9291–– ––14–––49518عمان
908578353028 5.327221816702841غانا

665545252017 79–2.2862333644153غينيا
–––––– ––128–––15122غينيا ال�ضتوائية

12––––– 39–137–19–34323غينيا بي�ضاو
–––––– ––––––––الفاتيكان

92x–– ––4846–14–13–5322فانواتو
––110117–– ––11–––7.46012فرن�ضا

19–948865– 15–10753–20.20122الفلبني
––8980–– ––60–13–1.02225الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

––9070–– ––101–16–5.48219فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
––102116–– ––9–––63412فنلندا
––9462–– ––30–––16119فيجي

45–––9794 53–5435–15.80718فييت نام
––10295–– ––6–––15414قرب�ص

––10271–– ––15–––1368قطر
56x31–7 ––10771–22–2.49716كازاخ�ضتان
32–77615029 58–2233141–4.42223الكامريون

––10487–– ––14–––49911كرواتيا
888756234150 49–3.2862328952كمبوديا

––97105–– ––14–––4.18812كندا
54–9287–– ––50–––1.48313كوبا

––9995–– ––2–––6.59514جمهورية كوريا
7––––– ––1–––4.12317جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

––11371–– ––67–10–83618كو�ضتاريكا
21–10377–– ––142084–8.75219كولومبيا

–––––– ––17x95––15521جزر القمر
188––7563 76–8882221929132الكونغو 
––9780–– ––12–––38114الكويت

84x30–28 ––9265–19–1.12021قريغيز�ضتان
––9871–– ––39–––––كرييباتي

918190435242 9.13523012261065457كينيا
––9690–– ––15–––22910لتفيا

––5334–– 79–110–––1.51624جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
––8975–– ––18–––77918لبنان

––10887–– ––9–––6112لوك�ضمبورغ
–––––– ––4–––1.10517ليبيا

2118––7363 89122319381773748ليبرييا
––98101–– ––20–––41212ليتوانيا
646957272835 5312411613925448لي�ضوتو

––104106–– ––4–––––لي�ضتن�ضتني
847036154242 33341772832–3.58324مالوي
22y––100122– 41–5115–6922ملديف

––99103–– ––20–––5212مالطة
14–81795026 83–4046190–3.61223مايل

––9450–– ––12–––5.45519ماليزيا
––10098–– ––20–––1.09711هنغاريا

616043152623 4.920241134361473335مدغ�ضقر
50y–97y8946163–13750–15.92620م�ضر

––907438– 64–11818–6.16819املغرب
23–9176–– 14–20–2–28614جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة

––11762–– ––90–15–21.66919املك�ضيك
32–9587–– 17–4320–51919منغوليا

55442623104 ––252588–77622موريتانيا
––9681–– ––34–––21316موري�ضيو�ص
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الدول والأقاليم

عدد اليافعني واليافعات
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)الو�ضع من الزواج(
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ولدة
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واليافعات كن�ضبة 
من العدد الكلي 
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اليافعون واليافعات )15 
- 19 �ضنة( املتزوجات/ 

 املرتبطات كزوجات حاليا 
% )i 2010–2000(

الن�ضاء )20 -24 
�ضنة( الالتي 

ولدن قبل �ضن 18 
�ضنة )%(

عدد الولدات 
لكل 1000 فتاة 
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�ضرب الزوج لزوجته مربر يف 
ظروف معينة

 )%( )*2010 - 2000(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين ي�ضتخدمون اأي 

نوع من و�ضائل الإعالم مرة يف 
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 )%( )i 2010 - 2000(

احلد الأدنى 
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الإجمايل 
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لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
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اليافعون واليافعات الذين 
لديهم معرفة �ضاملة بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�ضرية
)%( )i 2010 - 2005(

اإناثذكورi 2010–2007اإناثذكوراإناثذكورi 2010–2000i 2010–2000اإناثذكور20102010
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958832103137 37–4042185–5.40223موزمبيق
––99988987 495141105242524جمهورية مولدوفا

–––––– ––––––––موناكو
29–10988–– 6–17–2–8413اجلبل الأ�ضود

31–6138–– ––17–––8.76318ميامنار
–––100–– ––51–––2724ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

868883355962 526230517744438ناميبيا
88–––– ––2284––––ناورو

––98123–– ––9–––64613الرنويج
––10299–– ––10–––94211النم�ضا

4529––8880 6.935231032231062724نيبال
66481741412 68–3.6442335951199النيجر

826434262820 35.32622129281233540نيجرييا
––957853– 19–2428109–1.32623نيكاراجوا
––105153–– ––34–––61814نيوزيلندا

–––––– ––53–––––نيوي
3431––8883 29–2.265232171569هاييتي

887277473519 242.9912053022455753الهند
28–986860– 18–2026108–1.76423هندورا�ص

––126116–– ––5–––2.01312هولندا
––102101–– ––5–––11.8739اليابان
1925x80–– –––––2y–5.97425اليمن

––10499–– ––12–––1.09110اليونان
ملح�ظة

δ2517–9.80423ال�ضودان وجنوب ال�ضودانx72x–– ––5328––

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #

57726552313123–228.0662222225108اأفريقيا
196.54023224281234357726144273225اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

92.30223319271165060686147293833  �ضرق وجنوب اأفريقيا
55746140252718–94.2322312829130  غرب وو�ضط اأفريقيا

5–8954––––38–15–82.26420ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
**17**805130**74**89**48**3656**19**25**655.548185اآ�ضيا

332.5132053022535651887171423516  جنوب اآ�ضيا
**22–8964**86–**38–19**8**11–323.03516  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

––10274––––81–18–108.36119اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول 

––9384––31–34–7–55.06914امل�ضتقلة

––10399––––22–––114.93312البلدان ال�ضناعية
**19**775130**72**83**50–56**20**22–1.061.86619البلدان النامية

21–5667594624–2932123–190.44523البلدان الأقل منوا
**19–8056**72–**49–52**20**22–1.202.71018العامل

124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
احلالة املدنية - الن�ضبة املئوية للفتيان والفتيات الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-19 املتزوجني حاليا اأو مرتبطني جن�ضيا.  واملق�ضود بهذا املوؤ�ضر هو 
تقدمي ملحة �ضريعة عن الو�ضع احلايل للزواج بني الفتيان والفتيات يف هذه الفئة العمرية.  ومع ذلك، فمن اجلدير بالذكر اأن غري املتزوجني يف وقت 

امل�ضح معر�ضون ملخاطر الزواج قبل اإنهاء مرحلة املراهقة.
العمر عند اأول ولدة - الن�ضبة املئوية للن�ضاء يف الفئة العمرية 20-24 الالتي اأجننب قبل �ضن 18 عاما.  هذا املوؤ�ضر القيا�ضي امل�ضتخل�ص من امل�ضوح 
ال�ضكانية ي�ضور م�ضتويات اخل�ضوبة بني اليافعات حتى �ضن 18 عاما.  لحظ اأن البيانات ت�ضتند اإلى اإجابات الن�ضاء الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 

20-24، وقد جتاوزن خطر الولدة قبل �ضن 18 عاما.
معدل ولدات اليافعات - عدد الولدات لكل 1،000 من اليافعات الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 15-19 �ضنة.

ترير �صرب الزوجة - الن�ضبة املئوية للفتيان والفتيات )15-19 �ضنة( الذين يعتربون اأن للزوج ما يربر �ضرب زوجته عند حدوث واحد على الأقل 
من الأ�ضباب التالية:  اإذا كانت زوجته حترق الطعام، اأو تقوم مبجادلته، اأو تخرج بدون اأن تخربه، اأو تهمل الأطفال، اأو ترف�ص العالقات اجلن�ضية.

ا�صتخدام و�صائل الإعالم - الن�ضبة املئوية للفتيان والفتيات الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 19 �ضنة الذين ي�ضتخدمون واحد على الأقل من الأنواع 
التالية من و�ضائل الإعالم، على الأقل مرة يف الأ�ضبوع: ال�ضحف، واملجالت، والتلفزيون، والراديو.

ن�صبة اللتحاق باملدار�س الإعدادية - عدد الأطفال امل�ضجلني باملدار�ص الإعدادية - بغ�ص النظر عن العمر - كن�ضبة مئوية من العدد الإجمايل 
لالأطفال يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص الإعدادية.

ن�صبة اللتحاق باملدار�س الثان�ية - عدد الأطفال امل�ضجلني باملدار�ص الثانوية - بغ�ص النظر عن العمر - كن�ضبة مئوية من العدد الإجمايل لالأطفال 
يف ال�ضن الر�ضمي للمدار�ص الثانوية.

املعرفة ال�صاملة لفريو�س نق�س املناعة الب�صرية -- الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )اأعمارهم 15-24( الذين يحددون ب�ضكل �ضحيح الطريقتني 
الرئي�ضيتني ملنع النتقال اجلن�ضي لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية )ا�ضتخدام الواقي، والقت�ضار على �ضريك واحد خمل�ص غري م�ضاب(، والذين 
يرف�ضون اأكرث مفهومني خاطئني من املفاهيم املحلية ال�ضائعة حول انتقال الفريو�ص، والذين يعرفون اأن اأي �ضخ�ص يبدو ب�ضحة جيدة يكن اأن 

يكون م�ضابا بالفريو�ص.

م�صادر البيانات الرئي�صية
عدد اليافعني - �ضعبة ال�ضكان بالأمم املتحدة.

احلالة املدنية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى
العمر عند اأول ولدة - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية.

معدل ولدات اليافعات - �ضعبة الأمم املتحدة.
ترير �صرب الزوجة - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى

ا�صتخدام و�صائل الإعالم - م�ضوح موؤ�ضر الإيدز، امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، امل�ضوح الوطنية الأخرى.
ن�صبة اللتحاق باملدار�س - معهد اليون�ضكو لالإح�ضاء

املوؤ�ضرات،  العنقودية متعددة  امل�ضوح  وال�ضحية،  الديوجرافية  امل�ضوح  الإيدز،  الب�صرية - م�ضوح موؤ�ضر  املناعة  ال�صاملة لفريو�س نق�س  املعرفة 
م�ضوح ال�ضحة الإجنابية، امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، قاعدة بيانات م�ضوح موؤ�ضر فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/ الإيدز.

<www.measuredhs.com/hivdata>

مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية
بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية.

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود
با�ضتثناء ال�ضني

 -
x
y
i

i i

الدول والأقاليم

عدد اليافعني واليافعات
)10 - 19 �ضنة(

احلالة املدنية
)الو�ضع من الزواج(

العمر عند اأول 
ولدة

معدل الولدة 
املعرفة بفريو�ص نق�ص املناعة التعليم الثانويا�ضتخدام و�ضائل الإعالماملواقف جتاه العنف املنزيللليافعات

الب�ضرية

املجموع 
بالآلف

اليافعون 
واليافعات كن�ضبة 
من العدد الكلي 

لل�ضكان )%(

اليافعون واليافعات )15 
- 19 �ضنة( املتزوجات/ 

 املرتبطات كزوجات حاليا 
% )i 2010–2000(

الن�ضاء )20 -24 
�ضنة( الالتي 

ولدن قبل �ضن 18 
�ضنة )%(

عدد الولدات 
لكل 1000 فتاة 

 19 - 15(
�ضنة(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين يعتقدون اأن 

�ضرب الزوج لزوجته مربر يف 
ظروف معينة

 )%( )*2010 - 2000(

اليافعون واليافعات )15 - 19 
�ضنة( الذين ي�ضتخدمون اأي 

نوع من و�ضائل الإعالم مرة يف 
الأ�ضبوع على الأقل 

 )%( )i 2010 - 2000(

احلد الأدنى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم 
الثانوي

احلد الأعلى 
لن�ضبة اللتحاق 

الإجمايل 
بالتعليم الثانوي

اليافعون واليافعات الذين 
لديهم معرفة �ضاملة بفريو�ص 

نق�ص املناعة الب�ضرية
)%( )i 2010 - 2005(

اإناثذكورi 2010–2007اإناثذكوراإناثذكورi 2010–2000i 2010–2000اإناثذكور20102010
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5.945x3x17.2x17x35x2x28x14x1.9x–––44143.22983.6  5  29اإثيوبيا
91771.2––––––––––––––––  –  –الأرجنتني

98971––––––99991221.331360.9–  –  –الأردن
2.662x56x1.1x–––26171.595801.2 7 11009913  95  97اأرمينيا
65x10x6.2x23x40x1.7x67x49x1.4x––––––52413–  –  –اإريرتيا

3.121410.574721723.385771.1 12 197801.24  92  96اأذربيجان
1001001––––––––––––––––  –  –اإ�ضبانيا

1001001––––––––––––––––  –  –اأ�ضرتاليا
96941––––––––––––––––  –  –اإ�ضتونيا

1001001––––––––––––––––  –  –اإ�ضرائيل
2.735x7x5x––––––73x47x1.6x–––60302  4  12اأفغان�ضتان

198x99x1x––––––––––––96841.1  92  89اإكوادور
1100991561.264631909115126298981  98  99األبانيا
1001001––––––––––––––––  –  –اأملانيا

98951––––––––––––––––  –  –الإمارات العربية املتحدة
100991––––––––––––––––  –  –الوليات املتحدة الأمريكية

– – 98––––––––––––––––  –  –اأنتيغوا وبربودا
86184.8–––85671.3––––––1.771262.8  19  34اأنغول

1001001––––––––––––––––  –  –اأندورا
52560.99997116y6y2.5y67361.9– – –1.784761.1  41  71اإندوني�ضيا
100991––––––––––––––––  –  –اأوروغواي

9795133301.11001001–––0.9 4 110010014  100  100اأوزبك�ضتان
1.648391.288811.148281.738490.8 17 1.180372.211  21  24اأوغندا

71760.948371.397901.1––––––199981  100  100اأوكرانيا
– – – ––––––––––––––––  –  –اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(

100981––––––––––––––––  –  –اأيرلندا
1001001––––––––––––––––  –  –اأي�ضلندا
– – – ––––––––––––––––  –  –اإيطاليا

88471.912x20x1.6x–––––––––71411.7–  –  –بابوا غينيا اجلديدة
90402.3–––89871––––––––––  –  –باراغواي

1001001––––––––––––––––  –  –باربادو�ص
1.36030229x33x1.1x3836178621.3–––72292.5  24  32باك�ضتان

– – 96––––––––––––––––  –  –بالو
1001001––––––––––––––––  –  –جزر الباهاما

– – 100––––––––––––––––  –  –البحرين
87372.4–––––––––0.8 2 989412–  –  –الربازيل
1001001––––––––––––––––  –  –الربتغال

– – – ––––––––––––––––  –  –بروين دار ال�ضالم
1001001––––––––––––––––  –  –اململكة املتحدة

1001001––––––––––––––––  –  –بلجيكا
1001001––––––––––––––––  –  –بلغاريا

56521.1–––1.37068186861 43 1.541221.933  9  13بنغالدي�ص
75511.5––––––––––––99841.2–  –  –بنما

190541.611141.36062196901.132152.187541.6  100  100بوتان
74391.9–––89851––––––1.299901.1  67  78بوت�ضوانا

52411.379382.135103.63365.5– – –1.566511.3  58  86بوركينا فا�ضو
188581.516281.727x23x1.2x91701.353291.849461.1  60  62بوروندي

110010012x1x0.7x42580.79898146421.199921.1  100  99البو�ضنة والهر�ضك
96801.2––––––––––––––––  –  –بولندا

1.188511.7362.328300.9989613293.53493.8  72  76بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
81362.3–––95641.5283.866531.297941–  –  –بريو

100x100x1x1x2x1.7x53x56x0.9x929513334191970.9–  –  –بيالرو�ص
9794149291.793861.1–––2.9 6 199931.12  97  92بليز
1.443411.174551.322111.92446 21 1.284691.215  56  68بنن

1.742480.99898143470.995961 8 110010015  99  100تايلندا
11009917x9x1.2x31221.4–––74299971  95  96تركمان�ضتان

196801.2132.12222194y91y1y–––97751.3  92  95تركيا
92921––––––––––––––––  –  –ترينيداد وتوباغو

1872.62345.8–––11.960125.122331.539192.1  3  36ت�ضاد
99971––––––––––––––––  –  –اجلمهورية الت�ضيكية

الدول والأقاليم

 ت�صجيل امل�اليد )%( 
i 2010–2000

ال�لدة ب�ا�صطةاإطار �صحي 
 ماهر)%( 

i 2010–2006

معدل انت�صار نق�س ال�زن بني 
 الأطفال دون اخلام�صة )%( 

i 2010–2006

الأطفال دون اخلام�صة امل�صاب�ن 
بالإ�صهال ويتلق�ن حماليل 

اجلفاف الفم�ية مع ال�صتمرار يف 
 التغذية)%(

i 2010–2006
ن�صبة �صايف اللتحاق بالتعليم 

i 2010–2005 البتدائي

% للمعرفة ال�صاملة بفريو�س 
نق�س املناعة الب�صرية لالإناث 

 )15 - 24 �صنة
i 2010–2005

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 

ال�صرف ال�صحي 
املح�صنة 2008

املناطق 
احل�صرية

املناطق 
الريفية

ن�صبة 
املناطق 

احل�صرية 
ريفح�صرالىالريفية

ن�صبة 
احل�صر اإلى 

ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
الريف

جدول 12: الإن�صاف - الإقامة
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100x99x1x––––––––––––98831.2–  –  –�ضيلي
1.555491.191771.255451.232211.5 17 4.68340211  10  44جمهورية تنزانيا املتحدة

1.923240.994861.117131.42438 20 1.393402.310  71  93توغو
38410.988811.1––––––––––––1.6  38  60توفالو
98961––––––––––––––––  –  –تونغا
96641.5––––––61631–––98891.1–  –  –تون�ص

0.959202.935471.459640.979701.114121.276401.9  57  50تيمور لي�ضتي
192x67x1.4x–––46x37x1.3x––––––33301.1  87  90غابون

199x94x1x– – ––––979816158182841  88  89جامايكا
1.932400.853351.542371.268651 22 1.183431.912  54  57غامبيا

96971––––––––––––––––  –  –غرينادا
1.426231.19895116101.798881.1 4 198921.13  99  99اجلزائر

– – 72y65y1.1y34281.298–––1.5 12 0.990671.38  81  70جزر �ضولومون
1001001––––––––––––––––  –  –جزر كوك

33122.783531.6–––––––––197681.4  96  96جزر مار�ضال
1.252431.266421.621131.643281.5 26 282263.122  36  72جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

1.636380.986701.221121.723231 27 0.893661.417  29  24جمهورية الكونغو الديقراطية
94x85x1.1x10x9x0.9x–––––––––84651.3–  –  –جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––––––––––––––––
32142.289731.2––––––77372.18161.9–  –  –غواتيمال

9392172471.585801.1–––1.7 198901.1712  92  96غيانا
1.199x98x1x11 1.641x32x1.3x9693117121.596931  87  97جورجيا
1.195402.318271.532630.567491.4189263106.3  82  90جيبوتي

1001001––––––––––––––––  –  –الدمنارك
– – – ––––––––––––––––  –  –دومينيكا

58511.18889142371.287741.2– – –1.298971  70  82اجلمهورية الدومينيكة
91x64x1.4x––––––––––––65381.7–  –  –الراأ�ص الأخ�ضر

1.930x23x1.3x–––63481.350550.9 12 0.982671.26  83  79رواندا
93701.3––––––––––––––––  –  –الحتاد الرو�ضي 

100x98x1x3x4x1.3x–––––––––88541.6–  –  –رومانيا
59431.4–––1.259551.191771.2 15 3.283312.713  9  28زامبيا

1.986581.58101.346311.594y90y1y–––56371.5  30  57زيبابوي
2.248431.167481.419171.136113.3 20 284402.19  41  79كوت ديفوار

89y88y1y522.41001001––––––1.494781.2  44  62�ضاموا
– – – ––––––––––––––––  –  –�ضان مارينو

– 96– ––––––––––––––––  –  –�ضانت فن�ضنت وغرينادين
96961––––––––––––––––  –  –�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

– – – ––––––––––––––––  –  –�ضانت لو�ضيا
1.1646218685147381.330191.6 14 189751.212  74  76�ضاو تومي وبرين�ضيبي

88921––––––––––––199991  98  97�ضريالنكا
– – 100––––––––––––––––  –  –اململكة العربية ال�ضعودية

1979414y7y2y–––––––––89831.1  99  99ال�ضلفادور
100991––––––––––––––––  –  –�ضلوفاكيا
1001001––––––––––––––––  –  –�ضلوفينيا

– –100––––––––––––––––  –  –�ضنغافورة
1.785x33x2.5x7x17x2.4x44x42x1.1x–––27122.469381.8  44  75ال�ضنغال

1.519230.88784170551.361531.2 1.489801.146  28  38�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––––––––––––––––

133350.98985177196951 9 199931.19  95  96اجلمهورية العربية ال�ضورية
1.126290.996911.145321.490661.4 8 195821.27  95  98�ضورينام

1001001––––––––––––––––  –  –ال�ضويد
1001001––––––––––––––––  –  –�ضوي�ضرا

1.559561.178561.42893.12464 23 1.26733216  48  59�ضرياليون
– – 97––––––––––––––––  –  –�ضي�ضيل
1999911x1x1.1x76x64x1.2x9899147371.396881.1  99  99�ضربيا

1.9961.53093.3724.15268.7 38 3.765154.520  2  6ال�ضومال
1009913x8x2.7x–––––––––58521.1–  –  –ال�ضني

1.328x20x1.4x97y97y1y–––95941 16 0.995861.112  90  85طاجيك�ضتان
1.162670.992781.2414.476661.2 7 186711.26  96  95العراق
– – 97–––––––––– – –––––  –  –عمان

الدول والأقاليم

 ت�صجيل امل�اليد )%( 
i 2010–2000

ال�لدة ب�ا�صطةاإطار �صحي 
 ماهر )%( 

i 2010–2006

معدل انت�صار نق�س ال�زن بني 
 الأطفال دون اخلام�صة )%( 

i 2010–2006

الأطفال دون اخلام�صة امل�صاب�ن 
بالإ�صهال ويتلق�ن حماليل 

اجلفاف الفم�ية مع ال�صتمرار يف 
 التغذية)%(

i 2010–2006
ن�صبة �صايف اللتحاق بالتعليم 

i 2010–2005 البتدائي

% للمعرفة ال�صاملة بفريو�س 
نق�س املناعة الب�صرية لالإناث 

 )15 - 24 �صنة
i 2010–2005

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 

ال�صرف ال�صحي 
املح�صنة 2008

املناطق 
احل�صرية

املناطق 
الريفية

ن�صبة 
املناطق 

احل�صرية 
ريفح�صرالىالريفية

ن�صبة 
احل�صر اإلى 

ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
الريف
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1.553401.382701.234221.51872.6 16 1.38441211  65  82غانا
1.540x37x1.1x–––24131.934113.1 23 2.484312.715  33  78غينيا

– – – ––––––1.887x49x1.8x– – –34x37x0.9x  24  43غينيا ال�ضتوائية
1.65552183571.52282.84995.4 21 1.469272.613  21  30غينيا بي�ضاو

– – – ––––––––––––––––  –  –الفاتيكان
45431.185801.123131.866481.4–––1.787721.2  23  39فانواتو
1001001––––––––––––––––  –  –فرن�ضا

23171.480691.2–––64561.1–––1.178481.6  78  87الفلبني
97y96y1y99971––––––––––––91841.1الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

– – – ––––––––––––––––  –  –فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
1001001––––––––––––––––  –  –فنلندا
– – – ––––––––––––––––  –  –فيجي

9596159391.594671.4––––––1.198851.2  86  94فييتنام
1001001––––––––––––––––  –  –قرب�ص

1001001––––––––––––––––  –  –قطر
9898124211.197981–––1.7 5 110010013  99  99كازاخ�ضتان
2.429181.690711.342182.456351.6 22 1.586461.99  58  86الكامريون

99981––––––––––––––––  –  –كرواتيا
1.195671.419301.645x51x0.9x–––62471.367183.7  66  71كمبوديا

100991––––––––––––––––  –  –كندا
100y100y1y––––––––––––55491.194811.2كوبا

1001001––––––––––––––––  –  –جمهورية كوريا
– – – 271631.11009911142.8 27 1100100113  100  100جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

95961–––96961––––––100991–  –  –كو�ضتاريكا
1.655451.29191126171.581551.5 5 199941.13  95  97كولومبيا

1.179x57x1.4x–––48x27x1.8x41x29x1.4x–––50301.7  83  87جزر القمر
88y75y1.2y96x73x1.3x8x15x2x40x38x1.1x–––961.531291.1الكونغو 
1001001––––––––––––––––  –  –الكويت

0.926211.39392123181.394931 2 11009612  93  96قريغيز�ضتان
– – – –––––––––––––––1.3  80  100كرييباتي

1.37537210171.744421.181721.157451.327320.8  57  76كينيا
82711.2––––––––––––––––  –  –لتفيا

86382.3–––93751.2–––1.7 34 1.268116.220  68  84جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
– – 100––––––––––––––––  –  –لبنان

1001001––––––––––––––––  –  –لوك�ضمبورغ
97961––––––––––––––––  –  –ليبيا

5y3y1.9y79322.417 20 1.250461.146212.226151.82546.3ليبرييا
– – – ––––––––––––––––  –  –ليتوانيا
1.1494719388144361.240251.6 188541.61213  46  43لي�ضوتو

– – – ––––––––––––––––  –  –لي�ضتن�ضتني
1.336251.48888156391.551570.9 13 78501.610–  –  –مالوي
8383143y32y1.4y100961–––1.8 20 199931.111  92  93ملديف
1001001––––––––––––––––  –  –مالطة

1.543371.279521.519121.545321.4 29 1.280382.120  77  92مايل
96951––––––––––––––––  –  –ماليزيا

1001001––––––––––––––––  –  –املجر
1.282392.131x37x1.2x62471.393771.240192.115101.5  78  92مدغ�ضقر

117200.891871732.397921.1 6 190721.26  99  99م�ضر
92y80y1.1y85x40x2.2x6x12x2.1x51x41x1.2x96831.2–––83521.6املغرب

198x98x1x1 2 161x23x2.7x9397133181.892821.1  93  95جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة
90681.3–––––––––– – –98871.1–  –  –املك�ضيك
11009915x6x1.2x42x49x0.9x9694138211.864322  99  98منغوليا

39281.472491.5824.75095.6– – –1.890392.3  42  75موريتانيا
93901––––––––––––––––  –  –موري�ضيو�ص

1.478461.714201.551451.189781.143321.43849.5  28  39موزمبيق
1100x99x1x2x4x2x43x56x0.8x––––––85741.1  98  98جمهورية مولدوفا

– – 100––––––––––––––––  –  –موناكو
11009812x1x0.7x–––9798131291.196861.1  99  98اجلبل الأ�ضود

86791.1–––93891–––1.3 24 94641.582581.419ميامنار
– – – ––––––––––––––––  –  –ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

جدول 12: الإن�صاف - الإقامة

الدول والأقاليم

 ت�صجيل امل�اليد )%( 
i 2010–2000

ال�لدة ب�ا�صطةاإطار �صحي 
 ماهر )%( 

i 2010–2006

معدل انت�صار نق�س ال�زن بني 
 الأطفال دون اخلام�صة )%( 

i 2010–2006

الأطفال دون اخلام�صة امل�صاب�ن 
بالإ�صهال ويتلق�ن حماليل 

اجلفاف الفم�ية مع ال�صتمرار يف 
 التغذية)%(

i 2010–2006
ن�صبة �صايف اللتحاق بالتعليم 

i 2010–2005 البتدائي

% للمعرفة ال�صاملة بفريو�س 
نق�س املناعة الب�صرية لالإناث 

 )15 - 24 �صنة
i 2010–2005

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 

ال�صرف ال�صحي 
املح�صنة 2008

املناطق 
احل�صرية

املناطق 
الريفية

ن�صبة 
املناطق 

احل�صرية 
ريفح�صرالىالريفية

ن�صبة 
احل�صر اإلى 

ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
الريف
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124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

-
x

 y

 i

i i

1.752451.1949116565160173.5 19 1.494731.312  59  83ناميبيا
– – 50––––––––––––––––  –  –ناورو

1001001––––––––––––––––  –  –الرنويج
1001001––––––––––––––––  –  –النم�ضا

1.839371.190831.143251.751271.9 41 1.251143.523  34  42نيبال
71y25y2.9y78253.1–––47321.571322.23183.83448.5النيجر

2.265282.416271.734221.678561.430181.736281.3  22  49نيجرييا
1.751x47x1.1x––––––63371.7 7 1.292561.74  73  90نيكاراغوا
– – – ––––––––––––––––  –  –نيوزيلندا

1001001––––––––––––––––  –  –نيوي
38261.424102.4––––––1.7 20 1.14715312  78  87هاييتي

33142.454212.6–––1.438311.2 46 1.776441.733  35  59الهند
2.45149192861.137211.880621.3 11 190501.84  93  95هندورا�ص

1001001––––––––––––––––  –  –هولندا
1001001––––––––––––––––  –  –اليابان
50471.183641.34y1y6.7y94332.8– – –2.362262.3  16  38اليمن

99971––––––––––––––––  –  –اليونان
ملحوظة

δ55183.1–––––––––1.4 30 21–––2.4  22  53ال�ضودان وجنوب ال�ضودان

ملخ�ص املوؤ�ضرات الإقليمية #
60361.779431.813211.638341.183681.229201.455321.7اأفريقيا

53301.876401.915221.541351.281661.233221.544241.8اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 
45271.778411.912171.549411.285761.147291.655282.0  �ضرق وجنوب اأفريقيا
57341.775401.915251.738311.279571.428141.935211.7  غرب وو�ضط اأفريقيا

90661.4–––86661.389651.48131.637361.092811.1ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
60i i38i i1.6i i83581.431i i43i i1.4i i44i i38i i1.2i i–––31ii16ii1.9ii63401.6اآ�ضيا

33ii14ii2.357262.2–––50311.671401.833451.440351.2  جنوب اآ�ضيا
82i i66i i1.3i i95871.1–––56i i55i i1.0i i98i i96ii1.0i i26ii22ii1.2ii66551.2  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

اأمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي

–––96741.3382.7–––––––––86551.6

اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ 
رابطة الدول امل�ضتقلة

97961.098921.1––––––91911.0–––93821.1

100981.0––––––––––––––––––البلدان ال�ضناعية
64i i40i i1.6i i84551.517i i32i i1.9i i42i i37i i1.1i i–––29ii17ii1.7ii68401.7البلدان النامية

44261.774391.919271.449451.184731.233211.650311.6البلدان الأقل منوا
65i i40i i1.6i i85551.517i i32i i1.9i i42i i37i i1.1i i––––––76451.7العامل

مالحظات
البيانات غري متوفرة

بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 
والعاملية

بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية 
والعاملية.

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود
با�ضتثناء ال�ضني

تعريف امل�ؤ�صرات
ت�صجيل امل�اليد - الن�ضبة املئوية لالأطفال اأقل من 5 �ضنوات من العمر الذين كانوا م�ضجلني وقت اإجراء امل�ضح.  وي�ضمل الأطفال الذين قام جمري 

املقابلة بالإطالع على �ضهادات ميالدهم، اأو الذين قالت الأمهات اأو القائمون على الرعاية باأنهم م�ضجلون.
قيام اإطار �صحي ماهر بالت�ليد - الن�ضبة املئوية للولدات التي قام بها عاملون �ضحيون مهرة )اأطباء اأو مر�ضات اأو قابالت(.

نق�س ال�زن - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0-59 �ضهرا الذين يقل وزنهم مبقدار انحرافني معياريني عن الوزن الو�ضيط 
املقابل للعمر طبقا ملعايري منو الطفل ملنظمة ال�ضحة العاملية.

املئوية  الن�ضبة   - التغذية  يف  ال�صتمرار  مع  الفم�ية  اجلفاف  معاجلة  حماليل  ويتلق�ن  الإ�صهال  من  يعان�ن  الذين  اخلام�صة  دون  الأطفال 
لالأطفال )ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، والذين اأ�ضيبوا بالإ�ضهال يف الأ�ضبوعني ال�ضابقني للم�ضح، والذين يتلقون حماليل معاجلة اجلفاف 

الفموية )كي�ص من اأمالح معاجلة اجلفاف، مع التو�ضية باإعداد ال�ضوائل يف املنزل اأو زيادة ال�ضوائل( مع ال�ضتمرار يف التغذية.
ن�صبة �صايف اللتحاق باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امللتحقني باملدار�ص البتدائية اأو الثانوية الذين هم يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية، 
يعرب عنها كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية.  ونظرًا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص البتدائية امل�ضجلني 

يف املدار�ص الثانوية، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف اللتحاق بالتعليم البتدائي.
املعرفة ال�صاملة لفريو�س نق�س املناعة الب�صرية - الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )اأعمارهم 15-24( الذين يحددون ب�ضكل �ضحيح الطريقتني 
الرئي�ضيتني ملنع النتقال اجلن�ضي لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية )ا�ضتخدام الواقي، والقت�ضار على �ضريك واحد خمل�ص غري م�ضاب(، والذين 
يرف�ضون اأكرث مفهومني خاطئني من املفاهيم املحلية ال�ضائعة حول انتقال الفريو�ص، والذين يعرفون اأن اأي �ضخ�ص يبدو ب�ضحة جيدة يكن اأن 

يكون م�ضابا بالفريو�ص.
% لل�صكان الذين ي�صتخدم�ن مرافق �صحية حم�صنة - الن�ضبة املئوية لل�ضكان الذين ي�ضتخدمون اأي من املرافق ال�ضحية التالية، والتي تكون غري 
م�ضرتكة مع منازل اأخرى:  مرحا�ص مت�ضل ب�ضبكة املجاري، خزان لل�ضرف ال�ضحي اأو مرحا�ص احلفرة، مرحا�ص احلفرة مع التهوية املح�ضنة، 

مرحا�ص احلفرة مع بالطة، حفرة مغطاة، مرحا�ص الأ�ضمدة )التحلل الع�ضوي(.

م�صادر البيانات الرئي�صية
ت�صجيل امل�اليد - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى، واأنظمة الت�ضجيل احليوي.

قيام اإطار �صحي ماهر بالت�ليد - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا.
نق�س ال�زن - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى، منظمة ال�ضحة العاملية، اليوني�ضف.

عالج الإ�صهال - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.
النتظام باملدار�س البتدائية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.

املوؤ�ضرات،  العنقودية متعددة  امل�ضوح  وال�ضحية،  الديوجرافية  امل�ضوح  الإيدز،  الب�صرية - م�ضوح موؤ�ضر  املناعة  ال�صاملة لفريو�س نق�س  املعرفة 
امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، قاعدة بيانات م�ضوح موؤ�ضر فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/ الإيدز.

<www.measuredhs.com/hivdata>

ا�ضتخدام مرافق ال�ضرف ال�ضحي املح�ضنة - برنامج املراقبة امل�ضرتك لليوني�ضف ومنظمة ال�ضحة العاملية.
اأخرى يف التقرير:  اجلدول 2  الواردة لنف�ص املوؤ�ضرات يف جداول  البيانات  البيانات باخلط املائل م�ضتقاة من م�ضادر خمتلفة عن تلك 

)التغذية - انت�ضار نق�ص الوزن(، اجلدول 3 )ال�ضحة - عالج الإ�ضهال(، اجلدول 8 )الن�ضاء-قيام رعاية ماهرة بالتوليد(.

الدول والأقاليم

 ت�صجيل امل�اليد )%( 
i 2010–2000

 ال�لدة ب�ا�صطةاإطار�صحي ماهر)%( 
i 2010–2006

معدل انت�صار نق�س ال�زن بني 
 الأطفال دون اخلام�صة )%( 

i 2010–2006

الأطفال دون اخلام�صة امل�صاب�ن 
بالإ�صهال ويتلق�ن حماليل 

اجلفاف الفم�ية مع ال�صتمرار يف 
 التغذية)%(

i 2010–2006
ن�صبة �صايف اللتحاق بالتعليم 

i 2010–2005 البتدائي

% للمعرفة ال�صاملة بفريو�س 
نق�س املناعة الب�صرية لالإناث 

 )15 - 24 �صنة
i 2010–2005

% لل�صكان الذين 
ي�صتخدم�ن مرافق 

ال�صرف ال�صحي 
املح�صنة 2008

املناطق 
احل�صرية

املناطق 
الريفية

ن�صبة 
املناطق 

احل�صرية 
ريفح�صرالىالريفية

ن�صبة 
احل�صر اإلى 

ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
احل�صر 

اإلى 
ريفح�صرالريف

ن�صبة 
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31871x27x38x36x25x1.5x10x30x3.1x–––8394.720502.5اإثيوبيا
–––––––––––––––––––––الأرجنتني

–––––––––2632351.1 98100130–––الأردن
93991.193x100x1.1x–– –53x78x1.5x–––12292.516201.2اأرمينيا
––––––––––––– ––7x81x12.1x–––اإريرتيا

72728172781.111210.32146.3 92971.1761001.3152اأذربيجان
–––––––––––––––––––––اإ�ضبانيا

–––––––––––––––––––––اأ�ضرتاليا
–––––––––––––––––––––اإ�ضتونيا

–––––––––––––––––––––اإ�ضرائيل
–––––––––––––––––––––اأفغان�ضتان

–––––––––––––––99x98x1x–––اإكوادور
899112060310383.8–––2.2 9899198100184األبانيا
–––––––––––––––––––––اأملانيا

–––––––––––––––––––––الإمارات العربية املتحدة
–––––––––––––––––––––الوليات املتحدة الأمريكية

–––––––––––––––––––––اأنتيغوا وبربودا
––––––17482.823x67x3x––––––63781.2اأنغول

–––––––––––––––––––––اأندورا
3y23y7.5y2y27y12.2y–––55480.9– ––23843.765861.3اإندوني�ضيا

–––––––––––––––––––––اأوروجواي
–––9496125331.3–––1.5 1001001100100153اأوزبك�ضتان

2.539441.172821.120472.328471.6 17261.528762.7218اأوغندا
7875133451.428421.5––––––100100197991اأوكرانيا

–––––––––––––––––––––اإيران )جمهورية - الإ�ضالمية(
–––––––––––––––––––––اأيرلندا
–––––––––––––––––––––اأي�ضلندا
–––––––––––––––––––––اإيطاليا

–––––––––––––––––––––بابوا غينيا اجلديدة
–––––––––––––––––––––باراغواي
–––––––––––––––––––––بربادو�ص
––––––32451.442741.8– ––18382.116774.8باك�ضتان

–––––––––––––––––––––بالو
–––––––––––––––––––––جزر الباهاما

–––––––––––––––––––––البحرين
––––––––––––– ––––––––الربازيل
–––––––––––––––––––––الربتغال

–––––––––––––––––––––بروين دار ال�ضالم
–––––––––––––––––––––اململكة املتحدة

–––––––––––––––––––––بلجيكا
–––––––––––––––––––––بلغاريا

–––––––––1.957701.2 61939576.25126بنغالدي�ص
–––––––––––––––––––––بنما

–––100100134952.81672.26160185941.17324.4بوتان
––––––––––––84x100x1.2x1644–––بوت�ضوانا

–––2.138531.433391.28374.4 52901.756651.23818بوركينا فا�ضو
–––58641.125x55x2.2x–––22x27x1.2x59691.226351.3بوروندي

–––9910019910012x3x0.5x58470.89998146491.1البو�ضنة والهر�ضك
–––––––––––––––––––––بولندا

3.828270.9959715408.411454.3 38992.682–––بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(
––––––15.752751.592971.1 561001.891–––بريو

–––100x100x1x2x0x6.7x–––9694131351.1–––بيالرو�ص
–––28552––––––– –––––93981.1بليز
2.440471.239631.69263.117523 46751.652961.92510بنن

–––3.343451.19798147430.9 991001931001.1113تايلندا
–––949719910018x2x3.2x27361.3–––382.8تركمان�ضتان

––––––89991.1731001.4418.420331.787y95y1.1yتركيا
–––9599148621.3––––––94981981001ترينيداد وتوباغو
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نق�ص املناعة الب�ضرية لالإناث 

)15 - 24 �ضنة
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مرافق ال�ضرف ال�ضحي 
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اأفقر%20
اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغنى اإلى 

اأفقر 20%الأفقر
اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغنى اإلى 

الأفقر
اأفقر 
%20

اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغنى اإلى 

الأفقر
اأفقر 
%20

اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغنى اإلى 

الأفقر
اأفقر 
%20

اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغنى اإلى 

الأفقر
اأفقر 
%20

اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغرن اإلى 

الأفقر
اأفقر 
%20

اأغنى 
%20

ن�ضبة 
الأغرن اإلى 

الأفقر

جدول 13: الإن�صاف - الثوة الأ�صرية



139اجلداول الإح�صائية 
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الولدة بوا�ضطة اإطار �ضحي 

ماهر )%(
معدل انت�ضار نق�ص الوزن بني 

الأطفال دون اخلام�ضة )%(
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–––6182.9–––037121.78617.633211.614412.9ت�ضاد
–––––––––––––––––––––اجلمهوريا الت�ضيكية

–––––––––––––––––––––�ضيلي
2.345591.368931.439551.434561.7 45612.731902.9229تنزانيا )جمهورية - املتحدة(

–––2.519271.480921.211171.6 63961.530973.3219توغو
–34y391.2y–67y–––––––39711.89998110توفالو
–––––––––––––––––––––تونغا
–––––––––––––––––––––تون�ص

1.466620.960831.49161.811353 50561.110696.94935تيمور لي�ضتي
–––––––––37x45x1.2x––––––88921اجلابون
––––––––––––– ––––––––جامايكا
–––2.63433128421.532451.4 52641.228893.1249جامبيا

–––––––––––––––––––––جرينادا
–––2.419231.293981.15203.7 88981.152–––اجلزائر

58y61y1.1y17372.135501.5–––1.4 8078156881.61410جزر �ضولومون
–––––––––––––––––––––جزر كوك

12393.337581.6–––––––––92981.168991.5جزر مار�ضال
1.539551.431481.514231.619331.7 23833.727893.32517جمهورية اأفريقيا الو�ضطى

–––2.33938165731.18242.8 24281.259961.62912جمهورية الكونغو الديقراطية
–––––––––––––––––––––جنوب اأفريقيا

δ جنوب ال�ضودان–––––––––––––––––––––
–––21y3y6.5y––––––5417.8––––––غواتيمال

899213772225652.6–––87981.164931.51643.8غيانا
–––89981.195x99x1x––––––90961.17192.8جورجيا
––––––––––––– ––––––––جيبوتي

–––––––––––––––––––––الدمنارك
–––––––––––––––––––––دومينيكا

5457182911.131461.521412– ––59971.695991اجلمهورية الدومينيكية
–––––––––––––––––––––الراأ�ص الأخ�ضر

21x31x1.5x–––42591.450551.1–––8281143711.7رواندا
–––––––––––––––––––––الحتاد الرو�ضي 

––––––––––––– ––––––––رومانيا
––––––1.553651.273961.3 5315.827913.41611زامبيا

––––––27481.885y97y1.1y– ––23682.939922.4زيبابوي
3.444601.435551.610242.515422.8 28893.229953.3216كوت ديفوار

85y91y1.1y331392.7––––––31632.166951.4�ضاموا
–––––––––––––––––––––�ضان مارينو

–––––––––––––––––––––�ضانت فن�ضنت وغرينادين
–––––––––––––––––––––�ضانت كيت�ص ونيفي�ص

–––––––––––––––––––––�ضانت لو�ضيا
2.66664175951.32756239551.4 74861.174931.3187�ضاو تومي وبرين�ضيبي

––––––––––––2.6 97981979912911�ضريالنكا
–––––––––––––––––––––اململكة العربية ال�ضعودية

––––––––––––9899191981.112y1y12.9yال�ضلفادور
–––––––––––––––––––––�ضلوفاكيا
–––––––––––––––––––––�ضلوفينيا

–––––––––––––––––––––�ضنغافورة
31812.620x89x4.4x21x5x4.2x40x44x1.1x–––9323.67365.1ال�ضنغال

2.321150.777911.249721.544641.5 18502.865941.484�ضوازيالند
δ ال�ضودان–––––––––––––––––––––

–––4102.9–––1.537381 92991.178991.3107اجلمهورية العربية ال�ضورية
–––1.823311.488971.123542.4 9498181961.295�ضورينام

–––––––––––––––––––––ال�ضويد
–––––––––––––––––––––�ضوي�ضرا

1.847601.344831.96315.310424.2 43621.428712.52212�ضرياليون
–––––––––––––––––––––�ضي�ضيل
–––989919810014x1x3.5x63x––96100125481.9�ضربيا

–––35112.234012.51813.5 176.611777.24214ال�ضومال
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––––––––––––– ––––––––ال�ضني
––––––1.320x26x1.3x96y96y1y 89861909011713طاجيك�ضتان

––––––––––––– ––––––––العراق
––––––––––––– ––––––––عمان
2.234571.760881.517342.123502.1 60881.522944.2199غانا

1.332x45x1.4x–––10272.88283.3 2183426572.22419غينيا
–––––––––47x85x1.8x–– –33x28x0.9x–––غينيا ال�ضتوائية

–––2.16262152651.26254.3 17352197942211غينيا بي�ضاو
–––––––––––––––––––––الفاتيكان

–––38531.4747619232.7–––13413.155901.6فانواتو
–––––––––––––––––––––فرن�ضا

–––14261.8–––59651.1–––26943.7–––الفلبني
–––––––––––––––981001–––الأر�ص الفل�ضطينية املحتلة

––––––87951.195x92x1x––––––86x99x1.2xفنزويال )جمهورية - البوليفارية(
–––––––––––––––––––––فنلندا
–––––––––––––––––––––فيجي

–––9496129612.1––––––72971.353991.9فييت نام
–––––––––––––––––––––قرب�ص

–––––––––––––––––––––قطر
–––9998118281.6–––2.8 991001100100152كازاخ�ضتان
–––6.216452.850871.712504 51911.823984.4305الكامريون

–––––––––––––––––––––كرواتيا
59771.321x90x4.3x–––56x37x0.7x–––26682.626642.5كمبوديا

–––––––––––––––––––––كندا
–––––––––––––––––––––كوبا

–––––––––––––––––––––جمهورية كوريا
––––––––––––– ––––––––جمهورية كوريا الديوقراطية ال�ضعبية

–––––––––––––––––––––كو�ضتاريكا
–––3.146641.49093115322.2 931001.162–––كولومبيا

––––––72931.349x77x1.6x–––31x34x1.1x25x39x1.6xجزر القمر
69y91y1.3y40x95x2.4x16x5x3.1x36x45x1.3x–––5122.412272.3الكونغو 
–––––––––––––––––––––الكويت

–––0.849200.49491117291.7 94951931001.122قريغيز�ضتان
–––––––––––––––––––––كرييباتي

2.849410.858781.329612.142681.6 48801.720814259كينيا
–––––––––––––––––––––لتفيا

––––––59841.4–––2.7 62851.438127.13814جمهورية لو الديوقراطية ال�ضعبية
–––––––––––––––––––––لبنان

–––––––––––––––––––––لوك�ضمبورغ
–––––––––––––––––––––ليبيا

1y7y6.1y26813.22113 1.640561.415563.714292.117372.2ليبرييا
–––––––––––––––––––––ليتوانيا
1.949521.183941.126481.814453.3 42491.235902.6189لي�ضوتو

–––––––––––––––––––––لي�ضتن�ضتني
24341.471901.333521.634451.3–––43771.8–––مالوي
–––8282123y48y2y–––2.3 9294189991.12411ملديف
–––––––––––––––––––––مالطة

–––1.832511.637561.59192 65961.535862.53117مايل
–––––––––––––––––––––ماليزيا

–––––––––––––––––––––هنجاريا
61931.522904.140x24x1.7x46651.459961.610424.38496.5مدغ�ضقر

1.421140.781931.1294.99283.1 99100155971.885م�ضر
––––––30x95x3.2x15x3x4.5x37x50x1.3x77951.2–––املغرب

–––89991.195x100x1x30 5.320x––861001.29455جمهورية مقدونيا اليوغ�ضالفية ال�ضابقة
––––––––––––– ––––––––املك�ضيك
–––9998198x100x1x7x3x2.8x47x––91961.118442.4منغوليا

25371.541591.501229.54276.2– ––28832.921954.6موريتانيا
–––––––––––––––––––––موري�ضيو�ص

جدول 13: الإن�صاف - الثوة الأ�صرية
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124 رقم  ال�ضفحة  انظر  الفرعية،  والأقاليم  والأقاليم  بالدول  كاملة  قائمة  على  للح�ضول   #
ب�ضبب النف�ضال الذي حدث يف يوليو/ متوز 2011 جلمهورية جنوب ال�ضودان عن جمهورية ال�ضودان، وان�ضمامها لحقا اإلى الأمم املتحدة يف 14 يوليو/ متوز 2011، فاإن البيانات املنف�ضلة عن ال�ضودان وجنوب ال�ضودان كدولتني م�ضتقلتني مل تتوفر بعد ملعظم املوؤ�ضرات.  والبيانات   δ

املعرو�ضة هي بيانات جممعة لل�ضودان قبل النف�ضال.

تعريف امل�ؤ�صرات
ت�صجيل امل�اليد - الن�ضبة املئوية لالأطفال اأقل من 5 �ضنوات من العمر الذين كانوا م�ضجلني وقت اإجراء امل�ضح.  وي�ضمل الأطفال الذين قام جمري 

املقابلة بالإطالع على �ضهادات ميالدهم، اأو الذين قالت الأمهات اأو القائمون على الرعاية باأنهم م�ضجلون.
قيام رعاية �صحية ماهرة بالت�ليد - الن�ضبة املئوية للولدات التي قام بها عاملون �ضحيون مهرة )اأطباء اأو مر�ضات اأو قابالت(.

نق�س ال�زن - الن�ضبة املئوية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0-59 �ضهرا الذين يقل وزنهم مبقدار انحرافني معياريني عن الوزن الو�ضيط 
املقابل للعمر طبقا ملعايري منو الطفل ملنظمة ال�ضحة العاملية.

املئوية  الن�ضبة   - التغذية  يف  ال�صتمرار  مع  الفم�ية  اجلفاف  معاجلة  حماليل  ويتلق�ن  الإ�صهال  من  يعان�ن  الذين  اخلام�صة  دون  الأطفال 
لالأطفال )ترتاوح اأعمارهم بني 0-4 �ضنوات(، والذين اأ�ضيبوا بالإ�ضهال يف الأ�ضبوعني ال�ضابقني للم�ضح، والذين يتلقون حماليل معاجلة اجلفاف 

الفموية )كي�ص من اأمالح معاجلة اجلفاف، مع التو�ضية باإعداد ال�ضوائل يف املنزل اأو زيادة ال�ضوائل( مع ال�ضتمرار يف التغذية.
ن�صبة �صايف اللتحاق باملدار�س البتدائية - عدد الأطفال امللتحقني باملدار�ص البتدائية اأو الثانوية الذين هم يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية، 
يعرب عنها كن�ضبة مئوية من العدد الكلي لالأطفال يف �ضن الدرا�ضة البتدائية الر�ضمية.  ونظرًا لإدراج الأطفال يف �ضن املدار�ص البتدائية امل�ضجلني 

يف املدار�ص الثانوية، فاإن هذا املوؤ�ضر قد ي�ضار اإليه اأي�ضا على اأنه الن�ضبة املعدلة ل�ضايف اللتحاق بالتعليم البتدائي.
املعرفة ال�صاملة لفريو�س نق�س املناعة الب�صرية -- الن�ضبة املئوية لل�ضبان وال�ضابات )اأعمارهم 15-24( الذين يحددون ب�ضكل �ضحيح الطريقتني 
الرئي�ضيتني ملنع النتقال اجلن�ضي لفريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية )ا�ضتخدام الواقي، والقت�ضار على �ضريك واحد خمل�ص غري م�ضاب(، والذين 
يرف�ضون اأكرث مفهومني خاطئني من املفاهيم املحلية ال�ضائعة حول انتقال الفريو�ص، والذين يعرفون اأن اأي �ضخ�ص يبدو ب�ضحة جيدة يكن اأن 

يكون م�ضابا بالفريو�ص.

م�صادر البيانات الرئي�صية
ت�صجيل امل�اليد - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى، واأنظمة الت�ضجيل احليوي.

قيام رعاية �صحية ماهرة بالت�ليد - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، امل�ضادر الأخرى املمثلة وطنيا.
نق�س ال�زن - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى، منظمة ال�ضحة العاملية، اليوني�ضف.

عالج الإ�صهال - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.
النتظام باملدار�س البتدائية - امل�ضوح الديوجرافية وال�ضحية، وامل�ضوح العنقودية متعددة املوؤ�ضرات، وامل�ضوح الوطنية الأخرى.

املوؤ�ضرات،  العنقودية متعددة  امل�ضوح  وال�ضحية،  الديوجرافية  امل�ضوح  الإيدز،  الب�صرية - م�ضوح موؤ�ضر  املناعة  ال�صاملة لفريو�س نق�س  املعرفة 
امل�ضوح الأ�ضرية الوطنية الأخرى، قاعدة بيانات م�ضوح موؤ�ضر فريو�ص نق�ص املناعة الب�ضرية/ الإيدز.

<www.measuredhs.com/hivdata>
البيانات باخلط املائل م�ضتقاة من م�ضادر خمتلفة عن تلك البيانات الواردة لنف�ص املوؤ�ضرات يف جداول اأخرى يف التقرير:  اجلدول 2 )التغذية - 

انت�ضار نق�ص الوزن(، اجلدول 3 )ال�ضحة - عالج الإ�ضهال(، اجلدول 8 )قيام عمالة ماهرة بالتوليد(.
مالحظات

البيانات غري متوفرة
بيانات ت�ضري اإلى �ضنوات اأو فرتات غري تلك املحددة يف عنوان العمود. هذه البيانات ل تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية
بيانات تختلف عن النحراف املعياري اأو ت�ضري اإلى جزء فقط من البلد. هذه البيانات تدخل يف ح�ضابات املتو�ضطات الإقليمية والعاملية.

البيانات ت�ضري اإلى اأحدث عام يف الفرتة املحددة يف عنوان العمود
با�ضتثناء ال�ضني

 -
x
y
i

i i

3.141551.372801.141431.116452.7 20482.437892.4248موزمبيق
–––––––––9798199x100x1x5x1x8.2x43x51x1.2xجمهورية مولدوفا

–––––––––––––––––––––موناكو
–––949919810014x1x4.1x–––921001.123361.6اجلبل الأ�ضود

––––––81941.2–––2.5 3314–––50961.9ميامنار
–––––––––––––––––––––ميكرونيزيا )وليات - املوحدة(

3.132471.588971.161691.155671.2 4692260981.6227ناميبيا
–13y10y0.8y–25y––––––71881.297981732.7ناورو

–––––––––––––––––––––الرنويج
–––––––––––––––––––––النم�ضا

2.525572.276841.112494.330592 22472.2558124719نيبال
20y67y3.3y21713.3–––31461.526321.25306.56345.8النيجر

3.517412.531722.49343.618412.2 962788610.33510نيجرييا
–––––––––6.644x63x1.4x 63931.542992.491نيكاراغوا
–––––––––––––––––––––نيوزيلندا

–––––––––––––––––––––نيوي
18412.228521.9––––––3.6 72921.366810.5226هاييتي

44511.715553.8–––2.929451.5 24723.119894.65720الهند
–––8.145521.180901.113443.4 9296133992.9162هندورا�ص

–––––––––––––––––––––هولندا
–––––––––––––––––––––اليابان
––––41541.344731.60y4y– ––5509.317744.3اليمن

–––––––––––––––––––––اليونان
ملح�ظة

δ1.953591.119 68614.015905.83117ال�ضودان وجنوب ال�ضودانy56y2.9y––––––

ملخ�س امل�ؤ�صرات الإقليمية #

28612.230872.926102.532441.454771.414342.520442.2اأفريقيا
23582.527653.228112.633471.450741.515372.422472.1اأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

41491.265841.323472.028531.9–––21472.229842.8  �ضرق وجنوب اأفريقيا
25642.526863.331112.727441.642691.710303.216402.4  غرب وو�ضط اأفريقيا

––––––33351.161811.3–––47921.9–––ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
**3.9**51**13**5.6**42**7–––**1.3**48**36**2.7**20**53**3.3**86**26**2.5**68**27اآ�ضيا

44511.115553.7–––22632.819844.555202.732471.5  جنوب اآ�ضيا
–––**2.2**34**16–––**1.0**53**54––**1.7**92**54**1.9**89**46  �ضرق اآ�ضيا واملحيط الهادئ

–––––––––––––––––––––اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
––––––88931.1––––––94981.088991.1اأوروبا الو�ضطى وال�ضرقية/ رابطة الدول امل�ضتقلة

–––––––––––––––––––––البلدان ال�ضناعية
**3.2**49**15**3.9**38**10–––**1.3**47**35**2.7**14**39**2.8**87**31**2.2**67**31البلدان النامية

–––22492.329792.732152.142531.357751.315362.4البلدان الأقل منوا
–––**3.8**38**10–––**1.3**47**35**2.7**14**39**2.7**87**32**2.1**67**31العامل

الدول والأقاليم

ت�ضجيل املواليد )%(
الولدة بوا�ضطة اإطار �ضحي 

ماهر )%(
معدل انت�ضار نق�ص الوزن بني 

الأطفال دون اخلام�ضة )%(

الأطفال دون اخلام�ضة 
امل�ضابون بالإ�ضهال ويتلقون 
حماليل اجلفاف الفموية مع 

ال�ضتمرار يف التغذية )%(
ن�ضبة �ضايف اللتحاق بالتعليم 

البتدائي

% للمعرفة ال�ضاملة بفريو�ص 
نق�ص املناعة الب�ضرية لالإناث 

)15 - 24 �ضنة

% لل�ضكان الذين ي�ضتخدمون 
مرافق ال�ضرف ال�ضحي 

املح�ضنة
i 2010–2000i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2006i 2010–2005i 2010–2005
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ABBREvIATIONs

AIDs acquired immune deficiency syndrome

APHRC African Population and Health Research Center

BCG anti-tuberculosis vaccine (bacilli Calmette-Guérin)

CBO community-based organization

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

CFC Child-Friendly Cities

CFCI Child-Friendly Cities Initiative

CsO civil society organization

DHs Demographic and Health Surveys

DPT diphtheria, pertussis and tetanus vaccine

GDP gross domestic product

GIs geographic information system

GNI gross national income

HIv human immunodeficiency virus

ICDDR,B International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

ICT information and communications technology

IGME Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

IIED International Institute for Environment and Development

ILO International Labour Organization

JMP WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation

MDG Millennium Development Goal

MICs Multiple Indicator Cluster Surveys

NFHs National Family Health Survey

NGO non-governmental organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PAHO Pan American Health Organization

PPP purchasing power parity

sDI Shack/Slum Dwellers International

U5MR under-five mortality rate

UNAIDs Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

UNDEsA United Nations, Department of Economic and Social Affairs

UNDP United Nations Development Programme

UNEsCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFPA United Nations Population Fund

UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF United Nations Children’s Fund

UNW-DPAC UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication

UN-Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Urban HEART Urban Health Equity Assessment and Response Tool

WHO World Health Organization
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