
 
 

. کوتاهی مینمایددفتر یونیسف اظهار داشته است که جهان در رسیده گی به اطفال نوزاد   
 
 

از دست  را یشدر نخستین ماه حیات خویش زنده گی خوپنجاه مراتبه کمتر اتفاق می افتد که نوزادان در بهترین نقاط جهان 

 دهند.

 
مرگ و میر دفتر یونیسف امروز در یک گزارش جدید خویش که در مورد  – 2018فبروری  20شهر نیویارک، مورخ 

، خاصتآ در فقیرترین در سطح جهان میزان مرگ و میر نوزادانخاطر نشان نموده است که نوزادان منتشر گردیده است، 

. اطفالیکه در کشور های جاپان، آیسلند و سنگاپور به دنیا می آیند، از دهنده بلند باقی مانده است تکانبگونه کشور های جهان 

، در حالیکه نوزادنیکه در کشور های پاکستان، جمهوری افریقای مرکزی و افغانستان بقای حیات برخوردار میباشند بهترچانس 

 .اند برخوردار نه چندان خوبچانس  از، از لحاظ بقای حیات ذارندبه جهان میگ پا

 

یک میزان  در حالیکه ما در ربع اخیر قرن گذشته با": اجرائیه دفتر یونیسف اظهار داشته است هنرایتا اچ فور، رئیسخانم 

یم و بیشتر از نصف اطفال زیر سن پنج سال را از دست میدادیم، دست و پنجه نرم مینموددر میان اطفال  بلند مرگ و میر

 ".دست نیافته ایم ءیک ماه به پیشرفت قابل مالحظهزیر سن در میان اطفال  میرمرگو پایان بخشیدن  راستایدر  همهنوز 

، اما متاسفانه ما در رسیده گی به وفیات قابل وقایه میباشند "در حالیکه شمار زیادی از این: خاطر نشان نموده است موصوف

 ".ایمفقیرترین اطفال جهان کوتاهی نموده 

 
برخوردار میباشند، اوسط مرگ و میر  درآمد هامیزان پائین سطح جهان، در میان کشور های که از  گزارش می افزاید که در

در میان کشور هایکه درآمد های بلند دارند، این ، اما میباشد ات زندهتولد 1000 دروفیات واقعه  27نوزادان در حدود 

خطر مرگ و میر نزد نوزادانیکه در یاد آوریست که  قابل. میباشد ات زندهتولد 1000 دروفیات واقعه  3میزان در حدود 

ند، حدود پنجاه مراتبه پا به جهان میگذارنقاط پر مخاطره جهان به دنیا می آیند، در مقایسه به نوزدانیکه در مناطق مصوونتر 

 بیشتر میباشد.

 
خطرناکترین مناطق جهان، که در آن اطفال نوزاد متولد  10به همین ترتیب گزارش متذکره خاطر نشان میسازد که از میان 

 عدم تواناییفریقا تشکیل میدهند، جاییکه بنابر گسترش فقر، خشونت و ا جنوبی صحرایمناطق منطقه آنرا  8حدود میگردند، 

. هرگاه هر یک از کشور برخوردار میباشنددسترسی به کمک های زمان والدت ئین میزان پا ازنهاد های ذیربط، زنان حامله 

 ،دنمیزان مرگ و میر نوزادان را تا سطح کشور هایکه از درآمد بلند برخوردار اند، کاهش بخش 2030ها بخواهد تا سال 

  .یافتد نخواه میلیون حیات نجات 16در اینصورت 

 

 :1جهانبرخی از کشور های بقای حیات در در میزان عدم تساوی 

 

 پائینترین میزان مرگ و میر نوزادان بلندترین میزان مرگ و میر نوزادان
 تن 22تن در میان  1کشور پاکستان:  .1

 تن 24تن در میان  1کشور جمهوری افریقای مرکزی:  .2

 تن 25تن در میان  1کشور افغانستان:  .3

 تن 26تن در میان  1کشور سومالیا:  .4

 تن 26در میان  تن 1سوتو: کشور ل .5

 تن 1111تن در میان  1. کشور جاپان: 1

 تن 1000تن در میان  1. کشور آیسلند: 2

 تن 909تن در میان  1. کشور سنگاپور: 3

 تن 833تن در میان  1. کشور فنلند: 4

 تن 769تن در میان  1. کشور استونیا: 5

                                                 
ط مرگ و میر یادداشت: میزان مرگ و میر نوزادان معموآل با در نظر داشت یک اوسط غیرمعین تخمین میگردد. این درجه بندی ها بر مبنای یک تخمین حد وس  1

د، قرار نمیگیر محاسبه بدرستی مورد در آنها مسالهغیرمعین بودن  از آنجاییکهتولدات زنده(.  1000نوزادان در دوره نوزادی صورت میگیرد )واقعات مرگ و میر 

تولدات زنده و یا هم کمتر از  1000از اینرو موقف های درجه بندی آنها در حال تغییر میباشند. اینگونه درجه بندی ها کشور های را که دارای میزان کمتر از 

  (.click hereکشور ها لطفآ اینجا را کلیک نمایید ) ی تمامجمعیت میباشند، از این محاسبه خارج میسازند. برای دریافت معلومات کامل در مورد درجه بند 90000

 

https://origin-www.unicef.org/childsurvival/files/Data_neonatal_mortality_rates_by_country_final(1).pdf


 تن 26تن در میان  1کشور گوینا بیساو:  .6

 تن 26تن در میان  1کشور سودان جنوبی:  .7

 تن 27تن در میان  1کشور ساحل عاج:  .8

 تن 28تن در میان  1کشور مالی:  .9

 تن 28تن در میان  1کشور چاد:  .10

 تن 769تن در میان  1. کشور سلوینیا: 6

 تن 714تن در میان  1: قبرس. کشور 7

 تن 667تن در میان  1. کشور بیالروس: 8

 تن 667تن در میان  1. کشور لوکزامبورگ: 9

 تن 667تن در میان  1. کشور ناروی: 10

 تن 667تن  در میان  1. کشور جمهوری کوریا: 11

 

 
 

درصد مرگ و میر نوزادان ناشی از قبل المیعاد بودن، اختالطات زمان والدت و  80گزارش متذکره می افزاید که بیشتر از 

میباشند. اینگونه وفیات را میتوان از طریق دسترسی به قابله )منتن شدن خون( و سپسس )سینه و بغل( یا انتانات مانند نمونیا 

های که آموزش های مناسب دریافت نموده باشند، دسترسی به محلوالت مصوون مانند آب، مواد ضد عفونی، تغذی با شیر 

ان کارکنان صحی و و باالخره تغذی مناسب، وقایه نمود. هرچند فقدمادر و نوزاد مادر در ساعت اول تولد، تماس جلد به جلد 

ارائه کننده این میباشد که هنوز هم هزاران تن از نوزادان برای بقای  ،قابله های که آموزش های مناسب دریافت نموده باشند

 218در حالیکه در کشور ناروی حیات خویش، حمایت های الزم نجات دهنده حیات را دریافت نه نموده اند. به عنوان مثال، 

مساله در کشور این  اماتن جمعیت خدمت نمایند،  10000تاران و قابله ها توظیف گردیده اند تا برای تن دوکتوران، پرس

 میباشد. 10000به نسبت  1سومالیا 
 

 Every Child) کمپاین را تحت عنوان زنده گی برای هر طفل یادر جریان ماه جاری، دفتر یونیسف در نظر دارد تا 

ALIVE)  تقاضاء و عرضه راه های حل مناسب به  در راستایراه اندازی نماید، که ارائه کننده یک کمپاین وسیع جهانی

از دولت های عضو، عرضه کننده گان  گونه فوریاز طریق کمپاین متذکره، دفتر یونیسف ب نماینده گی نوزادان جهان میباشد.

مراقبت های صحی، تمویل کننده گان، سکتور خصوصی، خانواده ها و تشبثات درخواست خواهد نمود تا تالش به خرچ دهند 

 تا زنده گی هر طفل را از طرق ذیل نجات بخشند:
  

که از تخصص در عرصه مراقبت های استخدام، آموزش، ابقاء و مدیریت تعداد کافی دوکتوران، پرستاران و قابله ها  •

 مادران و نوزادان برخوردار باشند،

 هر یک از، صابون و برق مجهز باشند، و برای صحی تضمین تسهیالت صحی نظیف و فعال که با تجهیزات چون آب •

 مادران و کودکان قابل دسترس باشند،

ادویه جات نجات دهنده حیات  و تجهیزاتی که و کودکان هر یک از مادران برای در اولویت قرار دادن این مساله که  •

 برای آغاز زنده گی صحتمند نیاز اند، عرضه گردند، و

 تا بتوانند مراقبت های با کیفیت صحی را مطالبه و دریافت نمایند. ،توانمند ساختن دختران نوجوان، مادران و خانواده ها •
  

تن اطفال نوزاد در سراسر  2.6"طی هر سال، به تعداد  :نده اداشتخانم هنرایتا اچ فور، رئیس اجرائیه دفتر یونیسف اظهار 

به تعداد یک میلیون تن آنها  ،یانگی خویش ادامه دهند. از این م زندهبه  دجهان قادر به این نمیباشند تا در ماه نخست حیات خو

: "ما میدانیم که ما میتوانیم نموده اندخاطر نشان ایشان  درست در روزیکه متولد میگردند، زنده گی خویشرا از دست میدهند".

زنده گی اکثریت قاطع این کودکان را از طریق فراهم ساختن مراقبت های صحی باکیفیت و ارزان برای هر یک از مادران 

برداشتن چند گام کوچک از جانب ما میتواند کمک نماید تا این اطفال خردسال نیز و هر یک از نوزادان، نجات بخشیم. فقط 

 وانند نخستین گام های زنده گی خویشرا بردارند". بت
 

###### 

 

 ( داونلود نمایید.hereو گزارش کامل را از اینجا ) مورد نیاز لطفآ تصاویر، معلومات

 

 ( را کلیک نمایید.click hereبرای درجه بندی تمام کشور ها، لطفآ اینجا )
 راجع به یونیسف:

 

http://uni.cf/everychildalive
http://uni.cf/everychildalive
http://uni.cf/everychildalive
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFI7GG11
https://origin-www.unicef.org/childsurvival/files/Data_neonatal_mortality_rates_by_country_final(1).pdf


 جهان محرومترین اطفالدفتر یونیسف در یک تعداد کشور هایکه از شرایط دشوار برخوردار میباشند، فعالیت مینماید، تا به 

در هر گوشه جهان کار مینماییم،  اطفال تمامکشور و سرزمین حضور دارد و ما برای  190در  یونیسفدفتر رسیده گی نماید. 

 عرصهیونیسف و فعالیت های آن در به تا برای هر یک از آنها یک زنده گی بهتر فراهم نماییم. برای معلومات مزید راجع 

زنده گی برای هر طفل ( مراجعه نمایید. و برای اینکه در مورد کمپاین www.unicef.orgیب سایت )اطفال، لطفآ به و

 ( مراجعه نمایید.Every Child ALIVEمعلومات کامل داشته باشید، لطفآ به لینک )

 

 بال نمایید.دنیز ن ( Facebook( و فیسبوک )Twitterمیتوانید دفتر یونیسف را در تویتر )شما 
 

 :حاصل نماییدبرای معلومات بیشتر، لطفآ به آدرس ذیل تماس 

 

 ، دفتر یونیسف در افغانستان. آرینفریدون 

  115 717 730 (0) 93+ شماره تماس:

 faryan@unicef.org ایمیل آدرس:
 

 

http://www.unicef.org/
http://uni.cf/everychildalive
http://twitter.com/UNICEF
https://www.facebook.com/unicef
mailto:faryan@unicef.org

