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Эзоњи муњаррир: 

Гузориши мазкур дар асоси маќолаи фарогире, ки моњи июни соли 2015 мавзўи 

асосии муњокима дар нишасти махсуси Њайати иљроияи ЮНИСЕФ оид ба адолати 

иљтимої гардид, тартиб дода шудааст. Мо аз муаллифони он њуљљат, пажуњишгарон 

ва нафароне, ки ба он сањми худро гузоштанд ва дар натиља нашри гузориши мазкурро 

имконпазир гардониданд, изњори миннатдорї менамоем.

Ба истиснои њолатњои мушаххасшуда, маводњои дар гузориши мазкур иќтибосгардида 

омори тозаи мављударо инъикос мекунанд ва аз тањлилњои дохилии хазинаи маълумотии 

ЮНИСЕФ, арзёбии байниидоравї ва нашрияњои зерини он сарчашма мегиранд: 

“Имконияти мусоид барои њар як кўдак”, Љаласаи махсуси њайати иљроияи ЮНИСЕФ оид ба 

адолати иљтимої – нашриёти маводњои конфронс; “Пешрафт бањри кўдакон: Болотар аз 

сатњи миёна – Сабаќњо аз ЊРЊ”; “Масъулият барои саломатии кўдакон: Таљдиди ваъда”, 

њисобот оид ба фаъолият дар соли 2015.

Њокояњое, ки аз таљрибаи сањро дар доираи пањлусутунњо дар гузориш наќл мешаванд аз 

њикояњои дар сомонаи ЮНИСЕФ дар солњои 2014 ва 2015 нашргардида сарчашма гирифта, 

ба маќсадњои маводи мазкур мутобиќ гардонида шудаанд  (www.unicef.org).
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Дар куљое, ки кўдакон барои бо њамдигар бозї Чунин нобаробарињои зиёд боиси шадидтар 
кардан љамъ оянд – ин хоњ дар майдончаи хуб гардидани давраи (сикли) ба насли муайян 
таљњизонидашуда бошад, хоњ дар майдони пур аз тааллуќдоштаи камбизоатї ва носозї мешаванл.
чангу хок бошад–онњо њадди аќал ду чизи умумї 
доранд: њисси фитрии боадолатї ва иќтидори Вале ин набояд чунин бошад. Мо роњњои чи тавр 
бемањдуди ба ѓазаб омадан дар он њолатњое, ки паст кардани шиддати ин чархи зиндагї ва пурра 
онњоро касе ранљонад. боз доштани онро медонем. Мо метавонем 

монеањоеро, ки кўдаконро дар роњи ба пуррагї 
Њам духтарон ва њам писарон дар маљмўъ амалї сохтани иќтидорї худ халалдор мекунанд, 
мехоњанд тибќи ќоида бозї кунанд. Агар туби ба бартараф созем.
тарафи дарвоза рафтаро касе ноњаќ аз дарвоза 
берун эълон кунад ё голеро бањисоб нагиранд, Воќеан дунёи муосир дар самти паст кардани 
бубинед,  ки чи мешавад. Аксари кўдакон аз сатњи нобаробарињое, ки ќаблан барои оѓози њаёти 
“бефањм” гуфта дод задан шарм намекунанд. Дар солим, ѓизогирї, нигоњубин ва ба мактаб рафтани 
чунин мавридњо њамаи падару модарон бо як тарз миллионњо кўдакон имконият намедоданд, ба 
шикоят мекунанд: “Ин беадолатист!” дастовардњои назаррас ноил гардид. Бисёрии 

чорањои барои ноил шудан ба ин дастовардњо 
Њамчун шахси болиѓ мо баъзан њадди чунин андешидашуда оддї ва содда буданд. Аксари ваќт 
амалњоро аз хотир мебарорем. Аммо ваќти он мушкилї дар дастрасї ба кўдакони 
расидааст, ки мо бештар ба чунин њолатњо бетаваљљўњмонда мушкилии техникї нест, балки 
таваљљўњ зоњир кунем, њадди аќал ваќте кўдакон масъала ин љо сари сарчашмањои иродаи 
имконияти рушди солим ва ояндаи шоиста коллективї ва ўњдадорињои байналмилалї аст.
надоранд.

Ваќте мо бањри њадафи умумї якљоя барои 
Масъала ин љо на танњо албатта ба бозии кўдак дастгирии ин кўдакон – дар барои аз байн бурдани 
тааллуќ дорад. Пас худи беадолатї чи маънї азоби онњо, ба воя расидан ва таълимгирии онњо – 
дорад? кор мебарем, мо на танњо  имконияти баробар 

барои ояндаи онњо фароњам меорем, балки 
Беадолатї ин њангоме, ки дар нобаробарии инчунин мо ба онњо имконият медињем, ки ояндаи 
иљтимої дар љомеањо њар чи бештар имкониятњои сазовор барои худ, оила ва љомеаи худ бунёд 
кўдакони зиёдро њатто пеш аз ба дунё омадани кунанд. Агар мо аз ўњдаи ин кор набароем, мо 
онњо ташкил медињанд. Дар аксари њолатњо табъиз баръакс сабабгори оќибатњои номусоид барои 
дар асоси гендер, вазъи ичтимої ва иќтисодї ё наслњои оянда мешавем.
љои зисти кўдакон, наљот ёфтан ва сатњи рушди 
онњоро муќаррар месозад. Бештар аз њарваќта, имрўз ваќте љомеаи 

байналмилалї иќдоми Њадафњои Рушди 
Он њолате, ки кўдакони хонаводањои Њазорсоларо пеша мекунад, сармоя барои кўдакон 
камбизоаттарини дунё назар ба кўдакони – хусусан кўдакони камбизоаттарин ва дар њолати 
хонаводањои сарвандмандтарин ба маротиб номусоид ќарордошта –кори муњимест, ки бояд ба 
бештар зери хатари пеш аз синни 5 – солагї анљом расонида шавад. Ин кори оќилона аст. Ва 
вафот кардан ќарор мегиранд, аз адолат дур аст. ин танњо кори одилона аст. Метавонед аз њар 
Эњтимолияти пеш аз синни 18-солагї издивољ кўдаке инро бипурсед.
кардани духтарони оилањои камбизоаттарин назар 
ба духтарони оилањои сарватмандтарини дунё чор 
маротиба бештар аст. Духтаре, ки дар овони 
кўдакї издивољ мекунад эњтимолан наметавонад 
мактаби миёнаро хатм кунад ва ин имконияти ўро 
барои ёфтани љои кор дар оянда мањдуд месозад, 
ўро ба камбизоатї гирифтор мекунад ва дурнамои 
оянда  ва ё кўдакони ўро зери суол мегузорад. 

Энтони Лейк
Роњбари иљроия
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Таъмини имконияти мусоид барои њаёт ба њар як беадолатии иљтимої ва иќтисодї мусоидат мекунад 
кўдак  – хусусан кўдакони дар шароити номусоид ва бо ин ба тамоми љомеа таъсир мерасонад, 
ќарордошта – умеди бузурге барои боздоштани рушди глобалиро ба таъхир меандозад ё 
давраи ба як насл тааллуќдоштаи беадолатии чаппагардон мекунад.
иљтимої ва камбизоатї дар њар як љомеа мебошад. 
Ин пешнињоди асосии барномаи кори ЮНИСЕФ оид Гузориши мазкур дар бораи дастовардњои зиёде, ки 
ба адолати иљтимої аст. дар роњи ёрирасонї ба кўдакони аз њама камбизоат 

ва дурмондаи љањон то имрўз ба даст омаданд ва 
Принсипи адолати иљтимої яке аз асосњои њамчунин бисёр норасоињои боќимонда дар самти 
фаъолияти ЮНИСЕФ мебошад, ки дар он адолати иљтимої наќл мукунад. Он њафт соњаеро, 
таваљљўњи хоса ба кўдакони аз њама осебпазир, ки барои рушди кўдакон ањамияти калон доранд, 
хусусан кўдакони хонаводањои камбизоат, тањлил мекунад: тандурустї; ВНМО ва БНМО; об, 
духтарон, кўдакони дорои маълулият, кўдакони санитария ва бењдошт; таъминоти ѓизо; маориф; 
манотиќи дурдаст ва кўдакони гурўњњои этникї ва њифзи кўдак; ва њамгироии иљтимої. Дар њар яки ин 
диние, ки табъиз мегарданд, зоњир карда мешавад. соњањо фарќияти бузург байни пешравињои сатњи 
Дар сањифањои навбатї далелњо ва таљрибаи ин љањонї аз як тараф ва ниёзу эњтиёљоти 
фаъолият ба маќсади таъкид сохтани ду нукта оид таъминнашудаи кўдакони аз њама осебпазири дунё 
ба бартарафсозии норасоињои мављуда дар самти аз тарафи дигар, ба назар мерасад.
адолати иљтимої рўи ќоѓаз оварда мешаванд. 

Ба иловаи далелњо ва љадвалњо, дар гузориши 
Якум, давраи беадолатии иљтимої на ногузир ва мазкур инчунин таърихи кўдакон ва оилањое наќл 
на рафънопазир аст. ЮНИСЕФ бањри ба вуќўъ карда мешавад, ки аз ин пешравињои сатњи глобалї 
овардани давраи бештар самаранок тавассути бањраманд нестанд ва ЮНИСЕФ ва шарикони ў 
фаъолият дар самти бартарфсозии нобаробарињои барои кўмак ба онњо чорањо андешидаанд. Хусусан 
имконият, ки миќдори зиёди кўдаконро аз рушду корњое, ки ЮНИСЕФ барои љо ба љо кардани 
камолот дур мегузоранд, кор мебарад. Дар ин љода мувозинат дар фарогир гардидани дастовардњои 
он чорањоеро дастгирї менамояд, ки барои глобалї татбиќ мекунад, дар ин ќисмат наќл 
таъмини оѓози њаёти солим ба кўдакон мусоидат мегарданд. Ин ќиссањо дар бораи бархурдњои ба 
мекунанд ва бо барномањои гуногун дар даврањои адолати иљтимої асосёфта њам дар мавриди 
калидии њаёти минбаъдаи онњо дар овони кўдакї ва бўњронњои гуманитарї ва њам барномањои рушди 
наврасї ба кўдакон кўмак мерасонад. Чунин дарозмуддат маълумот пешнињод мекунанд, зеро 
сармоя на танњо ояндаи кўдакони дар шароити барои расидан ба Њадафњои Рушди Њазорсолаи 
номусоид ќарордоштаро таѓйир медињад, балки чанде пеш ќабулгардида кор дар њардуи ин самтњо 
инчунин ояндаи нав барои њаёти кўдакони онњо зарур мешавад.
таъмин менамояд.

Имрўз ки сиёсатмадорон оид ба самтњои кор барои 
Дуюм, оќибати бењаракатї ва беамалї хеле давраи пас аз соли 2015 мулоњизаронї мекунанд, 
љиддї аст. Набудани сармояи устувор барои ваќти он расидааст, ки бањри адолати иљтимоии 
таъмини хизматрасонињои асосї ва муњофизат ба устувор нисбати ањолии дар њолати номусоид 
њар як кўдак на танњо њуќуќи кўдакони имрўзаро ќарордошта чорањо андешида шаванд. Имконияти 
инкор мекунад, балки инчунин оќибатњои баробар барои њар як кўдак дурнамои ЮНИСЕФ 
харобкунанда барои наслњои оянда хоњад дошт. оид ба адолати иљтимої буда, таъсири мушаххас 
Имрўз аз даст додани фурсат ва имконияти мусоид ва мусбии барномањои ба адолати иљтимої 
барои кўмакрасонї ба кўдакони аз њама осебпазир  асосёфтаро нишон медињад. Пеш аз њама гузориши 
боиси оќибатњои бузургтар барои фардо мегардад. мазкур ањамияти адолати иљтимоиро таъкид 
Ин оќибатњо дар шакли аз даст додани њаёти месозад: зеро њамаи кўдакон ба наљот ёфтан, 
одамон, иќтидори исрофшуда ва самаранокии паст камолот ва татбиќи иќтидори пурраи худ, новобаста 
ба вуљуд меоянд. Дар охир бењаракатї ба аз кї ва аз куљо будани онњо, њуќуќ доранд.
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Тифли навзод дар сари дастони 
корманди тиббии Шўъбаи махсуси 
нигоњубини тифлони навзоди 
Беморхонаи назди Колледж дар 
Бангладеш, ки фаъолияти он 
ба паст кардани нуќсњо ба монанди 
хафагирии перинаталї, сепсис ва 
таваллуди бармањал, ки сабабњои 
асосии фавти тифлони навзод 
мебошанд, равона гардидааст.
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Њолатњои адолати 
иљтимої

Саъю кўшишњои муттафиќона тўли солњои дароз боиси дастовардњои муњим дар 
њалли баъзе аз бузургтарин мушкилоти рушди љањонї гардиданд. Пастшавии сатњи 
фавти кўдакон аз соли 2000 инљониб сабабгори он шуд, ки 48 миллион кўдакони 
дигар ба ањолии кўдакони дунё илова шуданд ва тавонистанд панљумин рўзи 
мавлуди худро ќайд кунанд. Дар муќоиса ба аввали соли 1980-ум њадди аќал 721 
миллион нафар камтар одамон имрўз дар вазъи камбизоатии шадид њаёт ба сар 
мебаранд. Аз соли 1990 инљониб 2.6 миллард нафар ба манбаъњои тозаи оби 
ошомиданї дастрасї пайдо карданд. Беш аз 90 фоизи њамаи кўдакони синни 
синфњои ибтидої имрўз дар мактабњои таълимоти ибтидої дарс мехонанд.

Ин дастовардњо дар њаќиќат дастовардњои таърихианд ва аз пешрафте шањодат 
медињанд, ки танњо њангоми ба њадафњои мушаххас ангезонида шудани талошњои 
љањонї, чи тавре он дар давраи солњои 2000 ва 2015 тавассути муттањидшавї дар 
атрофи Њадафњои Рушди Њазорсола ба вуќўъ пайваст, имконпазир мегардад.

Њамзамон дастовардњои ЊРЊ на њамеша ба адолати иљтимоии бештар оварда 
расониданд. Масалан ба пешрафт дар доираи њадафи паст кардани шумораи 
ањолии ба оби ошомиданї дастрасї надошта ба миќдори як маротиба то соли 2015 
нигаред. Ваќте љањон ба ин њадаф панљ сол пеш аз мўњлат расид, ин як дастоварди 
назаррасе гардид. Аммо гарчанде миллиардњо аз ин пешравии бесобиќа дар самти 
васеъ гардонидани дастрасї ба ин хизматрасонии асосї бањраманд шуданд, ин 
дастоварди сатњи глобалї на дар њама љо пешрафт барои ањолии аз њама 
эњтиёљманд гардид.

Тањлили фарогири дастовардњои давраи аз соли 1990 то соли 2015 аз он шањодат 
медињад, ки аз нўњ танњо панљ минтаќаи рў ба тараќќї ба нишони ЊРЊ дар љодаи 
оби тозаи ошомиданї расиданд. Фосилаи калон байни сокинони шањр ва дењот боќї 
мондааст ва аз дањ њашт нафари сокинон дар дењотљойњо њоло низ бидуни манбаи 
тозаи оби ошомиданї зиндагї мекунанд. Дар баъзе кишварњо афзоиши ањолї ин 
дастовардро ба аќиб гузошт ва боиси бештар гардидани ањолии ба оби ошомиданї 
дастрасинадошта дар дењотљойњо гардид.

Дар минтаќаи Африќои сиёњ ва Осиёи Љанубї, ки хонаи бештар аз 1 миллиард 
кўдакон њисоб меёбанд, новобаста аз дастовардњои умумии ЊРЊ мушкилињои калон, 
аз чумла мушкилињое, ки ба онњо кўдакон ва љамъиятњои аз њама камбизоат дучор 
мегарданд, боќї мондаанд. Масъалањои тандурустї баъд аз давраи њомиладорї ва 
наљоти кўдакон, камѓизої ва оќибмонї дар рушди кўдак, маориф, содири наљосат 
дар љойњои кушод ва издивољ дар овони кўдакї аз љумлаи чунин мушкилот 
мебошанд.  
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               СИЕРРА-ЛЕОН. АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ БАРОИ ЊИФЗИ КЎДАК

Таъсири эбола ба баќайдгирии таваллуд

Вакте Абас Мансараи 48-cола, ки бо дењќонї дар гирифтанд ва онњоро зидди фалаљ эмгузаронї 

шарќи Сиерра-Леон рўз мегузаронид, ќоѓази карданд. Кормандони махсусомўзонидашудаи 

зардеро, ки духтари якуним солаи ў, Исата, аз маќомоти назоратї барои баќайдгирї ва 

корманди тиббии мањаллї гирифт, бикушод, эмгузаронии кўдакони дар хонаводањо ва дењањои 

чашмони ў аз хурсандї медурахшиданд. Исата яке зери таъсири Эбола ќарордошта, инчунин онњое, ки 

аз 200,000 кўдаконе буд, ки бо кампанияи ќайди дар карантин мебошанд, мусоидат намуданд ва 

таваллуд, ки аз љониби Вазорати тандурустї ташкил барои ин шароит фароњам оварданд.

гардида аз тарафи ЮНИСЕФ, Созмони 
Ин якумин таљрибае буд, ки дар он кампанияи 

Умумиљањонии Тандурустї ва ташкилоти ”Плэн 
марбут ба вазъи тандурустї бо раванди 

интернейшнл” дастгирї ёфт, дар бар гирифта шуда 
баќайдгирии гражданї якљоя карда шуд. 

буданд.
Шањодатномаи таваллуд њуќуќи кўдаконро ба 

Тибќи назарсанљиши соли 2013, таќрибан як аз њар хизматрасонињои асосии иљтимої, ба мисли таълим 

чор нафар кўдаки то синни 5-cола дар Сиерра-Леон ва ёрии тиббї, таъмин менамояд.

ќайди таваллуд надоштанд. Маълумоти пешакї ба 
Дар ќатори дигар мушкилињо гурўњњои мобилї бояд 

он ишора мекунад, ки эпидемия Эбола дар соли 
гумонњои ањолї оид ба бўњрони Эболаро бартараф 

2014 боиси баландшавии миќдори чунин кўдакон 
мекарданд. “Баъзе падару модарон кўдакони худро 

гардид, зеро аксари оилањо, хусусан дар дењотњо, аз 
аз мо паноњ мекарданд, зеро онњо гумон мекарданд, 

тарси гирифтор шудан ба ин вирус худро аз 
ки бо ба бањонаи баќайдгирї кўдаки онњо бо вируси 

марказњои тиббї дур мегирифтанд. 
Эбола сироятнок мекунем”, гуфт яке аз кормандони 

Дар натиља кампанияи баќайдгирии таваллуд беш тиббї, Ањмед Сесай. “Хушбахтона њар даъфае, ки 

аз 10,500 корманди тиббї, сафарбаркунандагони падару модарон норозигї нишон медоданд, мо 

иљтимої ва ихтиёриёнро аз тамоми љумњурї љалб тавонистем онњоро оид ба манфиати баќайдгирї ва 

намуд. Дар давоми 5 рўз онњо хона ба хона гашта эмгузаронї барои саломатии кўдаки онњо муттаќоид 

њамаи кўдакони то синни 5-соларо ба ќайд гардонем”.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак

Абас Мансарай бо ифтихор 
шањодатномаи таваллуди духтари 
худро намоиш медињад. Шањри Бламаи 
вилоятти Кенемаи Сиера – Леон.
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Гарчанде чунин мушкилињо дар њар як минтаќаи дунё дида мешаванд, 
табодулоти демографї дар Љануби сањрои Африќо метавонад вазъи 
кўдакони камбизоати ин минтаќаро бадтар кунад. 

Дар давлатњое, ки ба бўњрони гуманитарї ё низоъ дучор гардиданд 
душвории дучанд барои кўдакони аз хадамоти иљтимої мањрум ба 
назар мерасад. Гарчанде аз офатњои табиї њамаи кўдакон зарар 
мебинанд, онњое, ки таърихан аз шароити мусоид мањруманд оќибати 
онро аз њама бештар њис мекунанд. Бўњронњои гуманитарї аксари ваќт 
ба ањолии минтаќањои дурдаст, ки дастрасии мањдуд ба 
хизматрасонињо ва захираи ночиз доранд, таъсири нисбатан бадтар 
мерасонанд. Онњо боиси баланд гардидаи сатњи беадолатии иљтимої 
мегарданд ва некўањволии кўдакон ва дурнамои рушди онњоро 
халалдор мекунанд.

Мушкилоти адолати иљтимої дар њамаи давлатњо ва минтаќањо ба 
чашм мерасад. Ваќте имрўз љањони муосир бо тараќќиёт пеш меравад, 
гурўњњои муайяни кўдакон њанўз дар ќафо мемонанд. Баъзе аз 
даврањои истисно шудан ба монанди маълулият ва сатњи даромад дар 
аксари кишварњои дунё дида мешаванд ва нишондињандањои доимии 
шароити номусоид мебошанд. Вазъи таърихї ва сиёсии кишварњо ва 
минтаќањо инчунин шаклњои истисношавиро муќаррар месозанд. Њам 
дар кишварњои дорои даромади паст ва њам дар кишварњои дорои 
даромади баланд истиснои тўлонї боиси ќафо мондани кўдакони 
ањолињои тањљої ва аќалиятњои диниву этникї мегардад. Њатто дар 
мавридњои фаровонї табъиз, истиснокунї ва камбизоатии наслї (ба як 
насл тааллуќдошта) ин кўдаконро ба давраи беадолатии иљтимої 
минбаъд низ гирифтор мекунад.

Кўдакон дар об дар њавзаи Мабани 
вилояти Нили Болои Судони Љанубї 
бозї мекунанд. Обњои обхезї хавфи 
беморињои ба об вобастаро, хусусан 
дар ўрдугоњњои серодами гурезагон, 
баландтар мегардонанд.
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Солњои охир натиљањои нобаробари рушд байни љамъиятњо боиси зоњир 
гардидани таваљљўњи хоса ба ин масъала дар сатњи љањонї ва 
андешидани чорањо бањри бартараф кардани чунин беадолатии 
иљтимої мегардад. Имрўз ин раванди сатњи глобалї дар кишварњои 
дорои даромади хурд, миёна ва калон идома ёфта, дар барномаи кори 
сиёсатмадорон ва созмонњои љомеаи шањрвандї љои хосаеро ишѓол 
мекунад.

Аммо бо равона намудани тамоми таваљљўњ ба натиљаи нињої наќше, ки 
имкониятњои нобаробар ва аз лињози иљтимої ноодилона дар оѓози 
њаёти инсон мебозанд, сарфи назар мегардад. Бо сариваќт баррасї 
намудани ин норасоињои овони кўдакї – бо таваљљўњи хоса аввал ба 
кўдаконе, ки аз њама ќафомондаанд ва онњое, ки аз њама бештар 
ниёзманданд – давраи камбизоатї ва оќибатњои он метавонанд боз 
дошта шаванд.

Далел ва асос барои чунин изњорот њаргиз чизи нав нест. Биёед мисоли 
таълими духтаронро бубинем. Њар сол даромади дар натиљаи 
сармоягузорї ба таълим бавуќўъомада баландтар мешавад. Њар соли 
иловагии таълим ба њисоби миёна бо 18 фоиз бештар гардидани ММД 
ба њар сари ањолї  марбут дониста мешавад.

Новобаста аз он, ки чунин далелњо ба њамагон маълуманд, сатњи 
афзояндаи беадолатии иљтимої зарурати андешидани чорањои навро 
бештар мегардонад. Ваќте кўдакони аз њама камбизоат имконияти 
сазовори амалисозии њуќуќи худро надоранд, онњо аз њамсолони худ 
боз њам ќафотар мемонанд ва фосилаи адолати иљтимої калонтар 
мегардад. Баробари ба воя расидани кўдакон ин нобаробарињои давраи 
аввалини њаёт метавонанд боиси вазъи бади саломатї, камѓизої ва 
ќобилияти пасти омўзишї,  таваллуднокии зиёд барои духтарони 
наврас ва сатњи пасти шуѓл ва музди кор дар давраи њаёти болиѓ 
гарданд.

Кўдакони халќияти нимкўчманчии Баљау 
Лаут дар маркази омўзишии ташкилоти 
гайрихукуматї дар вилояти Сабани 
Малайзия. Баљау лаутњо дар минтаќаи 
Секунљаи Корал дар њудуди Индозения, 
Малайзия ва Филиппин њаёт ба сар 
мебаранд ва аксари ваќт шахсони 
бешањрвандї њисобида мешаванд. 
Бидуни далели шањрвандї кўдакони 
онњо метавонанд бидуни таълимот ва 
таъминоти ѓамхории тиббї монанд.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Сармоягузорї ба рушди кўдакон, хусусан кўдакони камбизоат, ин 
сармоя барои бартарафсозии беадолатии иљтимої ва фаќр мебошад. 
Сарфи назар кардани фосилањои адолати иљтимої баръакс боиси 
идома ёфтани давраи (сикли) харобкунандае мегардад, ки онро 
боздоштан мушкилтар мешавад. Бар дўш гирифтани ўњдадорї алайњи 
таъмини адолати иљтимої барои кўдакон метавонад худ як замина 
барои сармояи имрўзае бошад, ки њам фоидаи зуд ва њам даромади 
дарозмуддат медињад.

Тибќи Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак дар ўњдадорињои ЮНИСЕФ 
мушаххас ќайд гардидааст, ки дар кори ин созмон “кўдакони дар 
шароити аз њама номусоид ќарордошта ва давлатњои дорои ниёзи 
љиддї авлавият доранд”. Таваљљўњ ба кўдаконе, ки бепарастор 
мондаанд, новобаста аз оне, ки онњо аз хонаводањои камбизоат ё

06/11/2015   17:06

Ваќт ва дарёфти фурсати зарурї барои паст кардани фосилањои адолати иљтимої наќши 

муњимро мебозад. Чуноне, ки таљриба нишон медињад ду равзанаи муњими имконияти 

сармоягузорї ба рушди кўдакон вуљуд дорад: давраи аввали кўдакї ва давраи наврасї.

Рушди маѓзи сар аз њама тезтар дар давраи аввали кўдакї рух медињад ва ќобилияти омўзишии 

кўдак барои тамоми давраи боќимондаи њаёт мањз аз он вобастагї дорад. Барои рушди комили 

маѓзи сар кўдакони хурдсол ба ѓизои муносиб, муоширати мењрубонона бо калонсолон ва фазои 

муосид ва бехатар ниёз доранд. Хусусан дар њамин давраи аввали њаёт кўдакон ба оќибатњои 

камѓизої бештар таъсирпазиранд. Иќтидори рушде, ки онњо аз сабаби камѓизої метавонанд дар 

ин давраи њаёти худ аз даст дињанд, барќарорнашаванда аст. Хушунату стресс дар давраи 

аввали кўдакї боиси љароњатњои якумрї мегарданд ва мутобиќан кї шудани кўдак дар овони 

наврасї ва калонсолиро муайян месозанд. Њамаи ин љињатњо аз он шањодат медињанд, ки њифзи 

кўдак ва сањм ба рушди ў дар ин давраи муњими њаёти вай бенињоят муњиму зарур аст.

Давраи наврасї имконият медињад, ки сањми ќаблан ба рушди кўдак гузошташударо бештар 

таќвият бахшем. Заминањое, ки дар ин давраи њаёти кўдак дар љодаи бехатарии маънавї, 

некўањволии љисмонї, таълими саводу малака гузошта мешаванд, барои гузариши 

бомуваффаќияти ў ба давраи шахси болиѓ таъсири калон мерасонанд. Наврасї даврае мебошад, 

ки дар он наќшњои гендерї ташаккул меёбанд ва осебпазирињо бештар мегарданд. Агар чорањои 

зарурї андешида нашаванд, њаёти духтарон дар ин давра метавонад бо издивољ дар овони 

кўдакї, мактабпартої, њомилидароии бармањад ва хушунати гендерї мањдуд карда шавад. 

Наврасон инчунин бо вазнинињои марбут ба ўњдадорињои бармањал барои шахсони калонсол ва 

мењнат, сиёсатњои љазодињї дар доираи адолати судии љиноятї, осебпазирї ба хушунат ва дигар 

мушкилињое, ки рушди комили онњоро халалдор мекунанд, дучор мегарданд. Ин падидањои 

манфї метавонанд њаёти онњоро дигар кунанд.

Бидуни дастгирии муносиб дар давраи аввали кўдакї ва рушди наврасон, таќсимоти демографии 

баробарии бештар, инчунин бењбудињо дар таъминоти иљтимої, рушди иќтисодї ва субботи 

сиёсї, имконпазир намегарданд.

Њолатњои адолати 
иљтимої

ЮНИСЕФ ва барномаи кор оид ба 
адолати иљтимої
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гурўњњои этникии дурмонда меоянд, дар маркази фаъолияти ЮНИСЕФ 
мебошад. Дар доираи шабакаи худ дар миќёси беш аз 190 давлати 
дунё ин созмон кўдаконро дар доираи авлавиятњои асосии барномањои 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимої мегузорад. 

Ӯњдадории ЮНИСЕФ барои барномарезии ба адолати иљтимої 
асосёфта на танњо аз он бармеояд, ки ин кори мантиќан дуруст аст, 
балки инчунин ба он далел асос мегирад, ки ин дар амал низ 
фаъолияти дуруст аст. Соли 2010 чунин далелњо дар маќолаи илмии 
навгун бо номи “Кам кардани фосила барои расидан ба њадаф” рўи 
ќоѓаз оварда шуданд. Дар ин гузориш натиљаи озмоиши ду сенария оид 
ба расидан ба њадафњои тандурустии модар ва кўдак инъикос гардид. 
Якум сенария бархурде буд, ки барои андешидани чорањои бештар дар 
кор бо кўдакони дар њолати бад ќарордошта таваљљўњи хоса зоњир 
мекард. Сенария дигар усули умумии кор буд, ки таваљљўњи хосае ба 
кўдакони камбизоат зоњир намекард. 

Ин омўзиш ду натиљаи асосї пешнињод намуд. Якум, бо баррасї 
намудани шаклњои гуногуни беадолатии иљтимої дар байни ањолии 
камбизоат ин бархурди ба адолати иљтимої асосёфта раванди расидан 
ба њадафњои тандурустиро тезонид ва дар муќоиса бо раванди 
маъмулї (бархурди дуюм) љараёни тезтари пешрафтро њосил намуд. 
Дуюм, бо пешгирии њолатњои бештари марг бо сармояи молии якхела, 
бархурди ба адолати иљтимої асосёфта њам аз лињози харољот 
самаранок ва њам умуман устувор дар муќоиса ба бархурди дигаре буд. 
Бархурди ба адолати иљтимої асосёфта дар чор кишвари дорои 
даромади хурд ва миќдори фавти зиёд – Мали, Нижер, Руанда ва 
Уганда –хусусун камхарољот гардид ва бо њар як миллион доллари 
сањмгузошташуда то 60% фавти кўдконро пешгирї намуд.

Ба ѓайр аз ин омўзиши зикргардида якчанд нуктањоро муќаррар намуд, 
ки барои сиёсати соњавї бањри таъмини адолати иљтимої метавонанд 
истифода шаванд:

џ сармоягузорї дар љамъоварии маълумот бо маќсади муайян 
намудани кўдакон ва љамъиятњои аз њама камбизоат;

џ андешидани чорањои дар амал санљидашуда барои кўмак ба ин 
љамъиятњо;

џ амалї намудани чорабинињои афзалиятнок барои бартараф кардани 
монеањо;

џ шарикї бо љамъиятњои дар њолати номусоид ќарордошта;

џ истифодаи бењтари захирањои молиявї, аз љумла бартараф кардани 
менеањои молиявї барои хонаводањои камбизоат.

Аз нашри гузориши “Мањдуд кардани фосила” ин љониб ЮНИСЕФ барои 
амиќтару васеътар гардонидани барномањои худ дар самти адолати 
иљтимої кор бурда истодааст. Дар њамкорї бо шарикони худ он оид ба 
таљрибањои самаранок дар ин самт далелњои назаррас љамъоварї 
намудааст. Дар њоли имрўз таљриба аз он шањодат медињад, ки 
барномарезї дар самти адолати иљтимої метавонад ба њаёти кўдакони 
камбизоат бењбудии бардавом ва љузъї орад.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Роњи таъмини адолати иљтимої барои 

кўдакон аз дарки дурусти вазъи кунунї, 

пешравие, ки то имрўз дар самти 

бартарафсозии фосилањои адолати иљтимої 

ба даст омадааст ва њаљми кори боќимондае, 

ки бояд ба анљом расонида шавад оѓоз 

меёбад. Боби мазкур ин се љињатро  дар 

њамаи соњањои асосие, ки некўањволии 

кўдаконро муайян мекунанд, тањлил мекунад.
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53%47%45%

Аз соли 1990 инљониб љомеа љањонї дар самти пасткунии фавти 

кўдакон ва модарон ба дастовардњои назаррас ноил гардид
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Вазъи имрўза. Тўли 25 соли охир дар самти паст кардани сатњи фавти 
кўдак ва модарон давлатњои дунё ба дастовардњои назаррас ноил 
гардиданд.  Байни солњои 1990 ва 2015, сатњи фавти кўдакони аз синни 
5-сола хурдтар то 53 фоиз коњиш ёфт. Байни солњои 1990 ва 2013, 
сатњи фавти модарон дар дунё то 45 фоиз поин рафт. Бењбудии 
устуворона дар самти наљоти кўдакони то 5-сола ва модарон дар 
натиљаи њамбастагии дастовардњо, аз љумла тандурустии шахсї ва 
афзоиши чорањои самаранок, ба вуќўъ омадааст.

Бартараф кардани фосилањо. Пешравї дар паст кардани сатњи фавти 
кўдакон дар њар як минтаќаи дунё дида мешавад. Фосилаи адолати 
иљтимої дар сатњи фавти кўдакон байни хонаводањои аз њама 
камбизоат ва аз њама бой дар њамаи минтаќањо ба ѓайр аз љануби 
сањрои Африќо кам гардид. Лекин то њол, фосилаи зиёд дар дастрасї 
ба чорањои наљотдињандаи њаёт, ба мисоли ташхиси пневмония ва 
муолиља бо намаки љуброни оби бадан, байни оилањои камбизоат ва 
бой боќї мемонад. Чорањои пешгирикунандаи вараља, аз љумла 
истифодаи турњои бистари бо интексид коркардшуда нисбатан 
баробаранд, аммо миќёси умумии истифодаи чунин чорањо мањдуд 
мебошанд.

Байни солњои 1990 ва 2013 фосила дар фавти модарон дар байни 
давлатњои дорои даромади хурд ва давлатњои дорои даромади калон 
ба нисф кам карда шуд. Гарчанде сатњи фавти модарон дар њамаи 
минтаќањо коњиш ёфт, пешрафти зиёдтар дар дигар минтаќањои љањон 
њамзамон боиси таваљљўњи бештар ба минтаќаи љануби сањрои Африќо 
гардид, ки соли 2013 манбаи 62 фоизи фавти модарон дар миќёси 
љањон буд. Ягон бењбудї дар самти пур кардани фосила дар дастрасї 
ба момодояњои бомањорат, ки худ фосилаи ба сарватмандї вобаста 
мебошад, ба даст наомад.

пастшавї пастшавїпастшавї
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Мушкилињои асосї. Тахмин меравад, ки соли 2015 таќрибан 5.9 
миллион кўдакони то синни панљсолагї вафот мекунанд. Эњтимоли 
фавти кўдакони оилањои камбизоат пеш аз расидан ба синни 5-солагї 
назар ба кўдакони оилањои бой ду маротиба зиёдтар аст. Кўдаконе, ки 
дар дењот ва онњое, ки аз модари бемаълумот ба дунё омадаанд, дар 
муќоиса ба кўдакони дар шањр ва аз модари маълумотдор 
таваллудёфта зери хатари бештари вафот кардан дар синни то 5- 
солагї ќарор доранд. 

Соли 2013, 289,000 занон дар саросари дунё аз сабаби њомиладории 
вазнин ва таваллуди кўдак вафот карданд. Њаштоду шаш фоизи ин 
њолатњои фавти занон дар Осиёи Љанубї ва љануби сањрои Африќо рух 
доданд.

Сатњи фавти кўдакони то 5-

сола байни давлатњои дорои 

даромади аз њама паст ва 

давлатњои даромади хуб дар 

вобастагї аз макони хонавода, 

сарват ва сатњи таълимоти 

(маълумоти) модар тадриљан 

фарќ мекунад

Дар Африќои Сиёњ аз њар 12 як 

кўдак њануз пеш аз расидан ба 

панљумин рўзи мавлуди худ  

вафот мекунад, ки худ 15 

маротиба бештар аз вазъи 

фавти кўдакон дар давлатњои 

дорои даромади баланд 

мебошад

Дењот 

Модарони дорои маълумот

Модарони бемаълумот

Аз њама камбизоат

Аз њама бой

Шањр
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Вазъи имрўза. Аз соли 2000 то 2014 сирояти ВНМО дар байни ањолии 
гурўњњои гуногун то 35 фоиз дар сатњи љањонї коњиш ёфт. Аз миќдори 
баландтарин дар соли 2004 , фавти солонаи марбут ба БНМО то 42 
фоиз дар сатњи глобалї паст шуд. Новобаста аз ин дастовардњо, дар 
давоми танњо соли 2014 ВНМО ба њаёти бештар аз 180,000 кўдакону 
наврасони синни то 20-сола халалдор шуд.

Бартараф кардани фосилањо. Байни солњои 2001 ва 2014 сатњи 
сироятнокї бо ВНМО байни ањолии њамаи синну сол паст шуд, вале 
байни кўдакони синни то 5-сола бештар коњиш ёфт. Ин пастшавї дар 
натиљаи пешгирии гузариши ВНМО аз модар ба кўдак ва васеъшавии 
таъмини терапияи антиретровирусї (ТАР) имконпазир гардид. 
Њамазамон новобаста аз ин пешравї дар таъмини ТАР кўдакон дар 
масъалаи дастрасї ба муоилаља аз калонсолон ќафо мондаанд. Соли 
2014 дар кишварњои дорои даромади хурд ва миёна дар муќоиса ба 40 
фоизи калонсолон ва наврасони синни 15-сола, танњо 31 фоизи 
кўдакони синни то 15-солае, ки бо ВНМО зиндагї мекунанд, ТАР 
гирифтанд.

ВНМО ва БНМО њануз дар минтаќаи љуѓрофии љануби сањрои Африќо 
мутамарказонида шудаанд. Духтарони навраси синни аз 15 то19 сола 
дар ин минтаќа аз њама бештар бо ин вирус сироятнок шудаанд ва дар 
маљмўъ беш аз 70 фоизи ањолии умумии наврасони сироятнокшударо 
њам дар соли 2001 ва њам соли 2014 ташкил намуданд. Гарчанде ин 
фосилаи адолати иљтимої ба дараљаи кўчак, 3 фоиз аз соли 2001 
инљониб, паст карда шуд, барои тезонидани ин раванд бояд чорањо 
андешида шаванд.

Ба иловаи духтарони наврас, гурўњњои ањолие, ки бештар ба сирояти 
ВНМО гирифтор мешаванд аз мардони љавоне, ки бо мардон алоќаи 
љинсї доранд, писарон ва духтарони мавриди истимори шањвонї 
ќароргирифта ва онњое, ки маводи мухаддир тавассути сўзандору 
истеъмол мекунанд, иборат аст. Аксари ин нафарон аз тарзи оќибатњои 
њуќуќї ва фишори иљтимоии ворид шудан ба барномањои пешгирї, 
талаби маълумот ё аз санљиш гузаштан ягон маротиба аз ташхис 
нагузаштаанд.

Дар соли 2014 духтарон аз се ду њиссаи наврасони дар сатњи љањонї 

ба ВНМО гирифторшударо  ташкил намуданд. Ин тавозун аз соли 2011 

инљониб иваз нашуд

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Мушкилињои асосї. Дар соли 2014 таќрибан 2.6 миллион кўдакони 
синни то 15-сола ва 3.9 миллион љавонони синни аз 15 то 24 сола бо 
сирояти ВНМО зиндагї мекарданд. Гарчанде аз як тараф сатњи 
гирифторшавї ба сироят байни кўдакони то синни 15-сола паст гардид, 
худи њамон сол 220,000 њалатњои нави сироятнокшавї љой дошт. Дар 
хонаводањои аз њама камбизоати љануби сањрои Африќо 82 фоизи 
духтарони синни 15–24 сола то њол маълумоти мукаммал ва дуруст оид 
ба ВНМО надоранд. Дар давлатњои дорои даромади хурд ва миёна 
ќариб 70 фоизи кўдакони то 15-солае, ки ба ВНМО гирифтор шудаанд, 
то њол ТАР нагирифтаанд.

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон

2004 то 20142000 то 20142000 то 2014

42%35%58%

Сироятњои нави 
ВНМО дар байни 

кўдакони синни аз 
15-сола хурдтар

Вазъи умумии 
сирояти нави 

ВНМО

Њолатњои 
фавти ба БНМО 

вобаста
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Вазъи имрўза. Аз соли 1990 ин љониб пешравї дар самти дастрасї ба 
иншоотњои бењтари санитарї, ки аз он 2.1 миллиард нафар, ва 
манбањои бењтари оби ошомиданї, ки аз он 2.6 миллиард нафар 
бањраманд шуданд, њайратовар гардид. Ин бењшавї ќисман бо талабот 
барои таъмини манбаи об дар наздикии хона ангезонида шуд. 
Дастовардњо дар самти санитария аз баланд гардидани огоњинокї оид 
ба ањамияти санитария барои саломатї, некўањволї ва мањсулнокї 
шањодат медињад. 

Бартараф кардани фосилањо. Дастовардњои сатњи глобалї љињати 
дастрасї ба об нобаробарињои васеи мављударо дар байни минтаќањо 
ниќоб мебанданд. Муваффаќиятњо дар дастрасї ба лўлаи об 
(водопровод) масалан барои њама баробар набуданд; оби лўла 
(водопровод) 63 фоизи манбаи такмилёфтаи обро дар љањон ташкил 
мекунад, аммо танњо 17 фоизи он дар кишварњо камтар рушдёфта 
ќарор дорад.

Љануби сањрои Африќо ягона минтаќаи дунё мебошад, ки ба нишони 
ЊРЊ оид ба дастрасї ба оби тозаи ошомиданї нарасид. Нобаробарї 
байни шањр ва дењот њануз дар њамаи минтаќањо љой дорад ва сокинони 
шањр назар ба сокинони дењот ду маротиба бештар эњтимоли дастрасї 
ба оби лўла (водопровод) дар хона доранд.

Дар њамаи минтаќањо дастрасї ба иншоотњои такмилёфтаи санитраї 
бештар гардид, аммо дар ин ќисмат низ шањрњо бештар дар бар 
гирифта шудаанд ва нобаробарињои љузъи байни минтаќањои гуногун 
дида мешаванд. Дар Шарќи наздик ва Африќои шимолї дар давоми 25 
соли охир наљосати кушод то 92 фоиз кам шуд, вале дар љануби сањрои 
Африќо ин падида танњо ба миќдори 35 фоиз коњиш ёфт.

Аз соли 1990 инљониб 

2.1 миллард нафар дастрасї 

ба шароити бењтари санитарї 

пайдо намудаанд

Аз соли 1990 инљониб 

2.6 миллиард нафар дастрасї 

ба манбањои оби тозаи ошомиданї 

пайдо намуданд
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2 маротиба бештар

Сатњи кунунї 

Сатњи зарурї

Шањр

Бењбудии санитария 
ба манфиати ањолии аз њама 

камбизоат гардид

Бењбудии санитария 
ба манфиати ањолии аз њама 

сарватманд гардид

Дењот
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Мушкилињои асосї. Беш аз 660 миллион нафар то њол ба манбањои 
тозаи оби ошомиданї дастрасї надоранд. Ќариб нисфи ин одамон дар 
љануби сањрои Африќо њаёт ба сар мебаранд ва њар дањум нафар дар 
ин минтаќа то њол оби рўизаминї истеъмол мекунанд. 

Дар сатњи љањонї 2.4 миллиард нафар, ки 40 фоизи онњо дар Осиёи 
Љанубї ќарор доранд, њануз ба иншоотњои санитарї дастрасї 
надоранд. Ќариб 946 миллион нафар дар саросари дунё то њол дар 
фазои кушод наљосат мекунанд ва аз дањ нуњ нафари онњо аз дењот 
мебошанд. Чорањои мутамарказонида дар самти санитария барои 
минтаќањои Осиёи љанубї ва љануби сањрои Африќо, ки яз се як ва аз 
чор як њиссаи ањолии онњо њануз дар фазои кушод наљост мекунанд, 
бояд андешида шаванд.

Њар сеюм нафар дар 

давлатњои тарќќиёташон аз 

њама паст њануз дастрасї ба 

манбањои оби тозаи 

ошомиданї надоранд

Љомеаи љањонї яд сатњи 

њозираи пастшавии содири 

наљосат дар љоќњои кушодро 

ду маротиба бештар кунад, то 

ин ки то соли 2030 сатњи ба 

сифр баробарї содири 

наљосат дар љойњои кушод 

ноил гардид

Дар бисёр кишварњои 

омўхташуда бењбудї 

санитария дар шањрњо аз соли 

1990 инљониб бештар ба 

манфиати ањолии камбизоат 

назар ба ањолии бой 

гардидааст. Бењтаршавии 

санитария дар дењот бошад 

бештар ба манфиати ањолии 

сарватманд назар ба ањолии 

камбизоат гардидааст

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон
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Вазъи имрўза. Коњиши љиддии шумораи одамони ќадпаст, ки яке аз 
нишондињандањои асосии норасоии ѓизо мебошад, аз пешравии њаќиќї 
дар муносибат бо кўдакони дунё шањодат медињад. Байни солњои 1990 
ва 2014, сатњи љањонии ќадпастї байни кўдакони синни то 5-сола то 40 
фоиз паст шуд. Ин пешравї бо якчанд омилњо алоќаманд аст ва 
сиёсати миллии такмилёфта ва барномањои самарабахш дар самти 
таъминоти ѓизо, дастовардњо дар ќисми иловањои серѓизои хўрокї, 
амнияти бењтари озуќаворї ва рушди иќтисодї аз љумлаи онњоянд.

Вале новобаста аз ин аз чор як њиссаи тамоми кўдакони аз синни 5-сола 
хурдтари дунё ќадпастанд. Њамзамон омили дигари камѓизої, ки 
фарбењї аст, байни кўдакон рўз аз рўз бештар ба назар мерасад. Аз 
соли 2000 то соли 2014 миќдори кўдакони сервазн аз 31 миллион то 41 
миллион афзуд.

Бартараф кардани фосилањо. Пешравї дар самти паст кардани сатњи 
ќадпастї дар њар минтаќа гуногундараља буд. Кўдакони дењот назар ба 
кўдакони шањр бештар ба ќадпастї дучор мешаванд. Аз панљ се 
зерминтаќањои Африќо шоњиди афзоиши шумораи кўдакони ќадпаст 
байни ањолии кўдакони то синни 5-сола гардиданд.

Дар сатњи љањонї бошад кўдакони оилањои камбизоат дар муќоиса ба 
кўдакони оилањои сарватманд ду муротиба бештар зери хатари ба 
ќадпастї дучор шудан ќарор доранд. Дастовардњо дар самти паст 
кардани нобаробарињои љодаи мубориза ба ќадпастие, ки ба боигарї 
вобастагї доранд, таъсири мушаххас эљод накарданд.

Аз соли 2000 инљониб ќариб дар њамаи минтаќањо миќдори кўдакони 
сервазн афзоиш ёфт. Хусусан афзоиши шумораи кўдакони њам сервазн 
ва њам ќадпаст байни ањолии кўдакони синни то 5-сола дар Африќои 
шимолї ва марказї, ки дар онљо низоми тандурустї барои мубориза 
зидди ин падидаи дучанди камѓизої ба таври зарурї таљњизонида 
нашудааст, боиси нигаронии љиддї аст.

Дар соли 2000 аз се як њиссаи кўдакони аз синни 5-сола хурдтар дар 

муќоиса ба аз чор як њиссаи чунин кўдакон дар соли 2014 ќадпаст буданд

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Мушкилињои асосї. Таќрибан њар чорум кўдаки синни то 5-сола аз 
ќадпастї азоб мекашад. Аз 159 миллион кўдаки ќадпасти дунё 
тахминан нисфи онњо дар Осиё ва аз се як њиссаи онњо дар Африќо 
зиндагї мекунанд. Соли 2014 ќариб 50 миллион кўдакони аз синни 5-
сола хурдтар лоѓар шуданд ва 16 миллиони онњо бенињоят лоѓару заиф 
гардиданд. Аз се ду њиссаи ин кўдакон дар Осиё ва Африќо њаёт ба сар 
мебаранд.

Дар саросари дунё њатто аз панљ ду нафари кўдакони синни то 6-моња 
бо синамаконии якка фаро гирифта нашудаанд, њоло ки ѓизогирї 
тавассути синамаконии танњо барои наљот ва некўањволии кўдак 
бенињоят зарур аст. Тифлони навзод дар минтаќаи Африќои шимолї ва 
марказї дар шароити аз њама номусоид ќарор доранд ва танњо аз чор 
як њиссаи онњо то синни 6-моњагї синамаконида мешаванд. Таќрибан аз 
ду як њиссаи њамсолони онњо дар Осиёи љанубї ва Африќои шарќиву 
љанубї танњо бо синамаконї ѓизо мегиранд.

Кўдакони оилањои камбизоат 

дар муќоиса ба кўдакони 

оилањои сарватманд ду 

муротиба бештар зери хатари 

ба ќадпастї дучор шудан ќарор 

доранд

Аз соли 1990 инљониб миќдори 

кўдакони ќадпаст ва камвазн 

коњиш ёфт, вале њамзамон 

миќдори кўдакони сервазн 

афзуд

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон

2/5 пастшавї
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Вазъи имрўза. Рўз аз рўз бештар кўдакон дар синни мувофиќ ба 
муассисањои таълимоти иловагї ворид шуда истодаанд ва бо ин ба 
сатњи фарогирии кўдакон бо таълимоти ибтидої, ки дар сатњи љањонї ба 
90 фоиз расидааст, сањм мегузоранд. Ташабусси байналмилалии 
“Таълим барои њама” яке аз омилњои муњим барои баланд бардоштани 
сатњи фарогирї гардид. Лекин гарчанде љалби кўдакон ба таълимоти 
ибтидої устуворона афзоиш меёбад, пастшавии миќдори кўдакони аз 
мактаб берунмонда соли 2007 бештар аз сабаби афзоиши ањолї дар 
минтаќаи љануби сањрои Африќо бозистод. Ба ѓайр аз ин, бештар аз се 
як њиссаи кўдакони синни таълимоти ибтидої, ки аз мактаб берун 
мондаанд дар давлатњои аз низоъ осебдида зиндагї мекунанд. 
Масалан низоњо ва табодулотњои сиёсии мусаллањона дар Шарќи 
наздик ва Африќои шимолї барои мактабравии 13 миллион нафар 
кўдакон монеа шуданд.

Бартараф кардани фосилањо. Байни солњо 1999 ва 2012 баробарии 
гендерї дар љалби кўдакон ба мактабњои ибтидої дар њамаи минтаќањо 
ва бо натиљаи нињоят хуб хусусан дар Осиёи љанубї рў ба бењбудї 
нињод. Омили баробарии гендерї дар мактабњои миёна низ ба чунин 
самт рафта истодааст, вале бо суръати нисбатан суст. Тибќи оморњо 
дар муассисањои таълимоти олї дар саросари дунё шумораи духтарон 
аз писарон бештар мебошад, гарчанде ин шумора аз як минтаќа ё 
давлат то дигар минтаќа ва давлат фарќ мекунад.

Дар аксари 94 давлате, ки маълумоти марбут пешкаш менамоянд, 
афзоиши љалби кўдакон ба мактаб њамзамон бо зиёдшавии бесобиќаи 
фосила ва фарќият байни мактабравии кўдакони оилањои сарватманд 
ва кўдакони хонаводањои камбизоат ба вуќўъ пайваста истодааст.  
Аммо фосилаи назаррас дар натиљаи таълим ва дониши бадастомада 
байни кўдакон њам дар вобастагї ба сарватмандии оилаи онњо ва њам 
љинси онњо њануз боќї мемонад.  Дар аксари давлатњое, ки маълумот 
пешкаш менамоянд, духтарон ќобилияти бењтари хондан доранд, аммо 
сатњи омўзиш барои њам писарон ва њам духтарон дар бисёри давлатњо 
паст аст. Ќариб дар њамаи давлатњое, ки маълумоти ибтидої медињанд, 
кўдакони оилањои бой дар муќоиса бо кўдакони хонаводањои камбизоат 
эњтимолияти бештар барои расидан ба стандартњои аќалии хондан 
доранд.

Байни солњо 1999 ва 2012 

баробарии гендерї дар љалби кўдакон 

ба мактабњои ибтидої дар њамаи 

минтаќањои дунё рў ба бењбудї нињод
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Мушкилињои боќимонда. Тибќи њисоботњои соли 2013 тахминан 59 
миллион писарон њуќуќи худро ба таълимоти ибтидої амалї накарданд. 
Дар сатњи глобалї аз се ду њиссаи њамаи кўдакони синни таълимоти 
миёна ба мактаб љалб гардидаанд, аммо дар давлатњои тараќќиёташон 
аз њама паст танњо аз се як њиссаи чунин кўдакон ба мактаб љалб 
шуданд. Барои аз љалби кўдак ба мактаб ба дастовард расидан 
таваљљўњи тадриљан бештар ба натиљањои омўзиш дар мактаб ва паст 
кардани фосила байни имкониятњои кўдакони оилањои бой ва кўдакони 
хонаводањои камбизоат барои таълимгирї дар мактаб зарур аст.

93 фоизи кўдакони синни 

мактабњои ибтидої дар сатњи 

љањонї ба мактаб љалб 

шудаанд. Аммо 7 фоизи 

боќимондаи кўдакони ин синну 

сол, ки 59 миллион нафарро 

ташкил мекунанд (вазъи соли 

2013), аз мактаб берун 

мондаанд

Кўдакони оилањои аз њама 

камбизоат дар муќоиса бо 

кўдакон оилањои сарватманд 

панљ маротиба бештар 

эњтимолияти аз мактаб берун 

монданд доранд. Ќариб дар 

њамаи давлатњои маълумот 

пешкашнамуда кўдакони 

оилањои сарватманд дар 

муќоиса бо кўдакони оилањои 

камбизоат ба натиљањои хубтар 

дар мактаб ноил мегарданд

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон



20

Њ
и
ф

зи
 к

ўд
а
к

For every child inc covers.indd   20 06/11/2015   17:06

Вазъи имрўза. Бо ченакњои зиёд дар муќоисаа ба давраи оѓози ЊРЊ имрўз 
кўдакон бењтар муњофизат мешаванд. Барои кўдакони синни то 5-сола сатњи 
баќайдгирии таваллуд, ки барои кафолат додани дастрасии онњо ба 
хизматрасонињои асосї ба мислї таълим ва њифзи тандурустї мусоидат 
мекунад, аз 58 то 65 фоиз байни солњои 2000 ва 2010 афзуд. Инчунин 
шумораи духтароне, ки пеш аз расидан ба синни 18-солагї издивољ 
мекунанд, аз њар сеюм духтар дар соли 1990 то њар чорум духтар айни замон 
паст шуд.

Новобаста аз ин, кўдакон њануз ба оќибатњои сўистифода аз чорањои 
муњофизат, ба мисли зўроварї, дучор мешаванд. Соли 2014 ЮНИСЕФ 
маљмўаи аз њама калонтари маълумот оид ба хушунат нисбати кўдаконро ба 
нашр баровард ва бо ин омилњои дар оянда ба назорат ниёзмандро муќаррар 
намуд. Ин гузориш муайян намуд, ки кўдакон ва наврасони синни то 20-cола 
ќариб њар панљум ќурбонии худкуширо дар љањон ташкил мекунанд – 95,000  
нафар танњо дар соли 2012. Маълумоти фарогири марбут аз вазъи давлатњо 
нишон медињад, ки ба њисоби миёна, аз панљ чор нафари кўдакони синни аз 2 
то 14 бо усулњои интизомии зўроварона дар хона тарбия мегиранд. Ин 
намуди хушунат дар њамаи минтаќањои дунё дида мешавад.

Бартараф кардани фосилањо. Пешравї дар самти баќайдгирии таваллуд 
нобаробар буд, вале давлатњои камтараќќї дар маљмўъ ба дастовардњои 
бењтарин дар ин љода дар солњои охир муяссар шуданд.  Њамзамон афзоиши 
бошиддати ањолї дар љануби сањрои Африќо мушкилии хоса эљод мекунад. 
Агар сатњи баќайдгирї ба таври имрўза ва сатњи афзоиши ањолї чунин идома 
ёбанд, шумораи кўдакони баќайдгирифтанашуда дар Африќои шарќї ва 
љанубї, ки айни њол 44 миллионро ташкил мекунанд, то соли 2050 то ба 68 
миллион мерасад ва дар Африќои ѓарбї ва марказї ќариб ду маротиба зиёд 
мешавад. 

Дар дохили давлатњо нишондодњои миллї ба њисоби миёна фосила ва 
нобаробарињои калонтареро, ки дар сатњи минтаќањои давлат вуљуд доранд, 
рўйпуш мекунанд. Дар саросари дунё кўдакони баъзе гурўњњои динї ва 
этникї, кўдакони дењот ва манотиќи дурдаст, кўдакони дар оилањои 
камбизоат ва аз модарони бемаълумот бадунёомада барои ба ќайд гирифта 
шудани таваллуди худ эњтимолияти камтар доранд.

Фарќияти калон дар сатњи издивољ дар овони кўдакї байни минтаќањои дунё 
дида мешавад. Сатњи аз њама баланди издивољ дар овони кўдаки дар Осиёи 
љанубї ва љануби сањрои Африќо љой дорад. Занњои синни аз 20 то 49, ки дар 
оилањои камбизоат ба воя расидаанд дар муќоиса бо занони њамин синну сол 
аз оилањои бойтарин бо эњтимолияти 2.5 маротиба бештар дар овони кўдакї 
издивољ кардаанд.

Маълумоти аз кишварњои гуногун љамъовардашуда аз он шањодат медињад, 
ки интизоми ба зўроварї асосёфта дар хонаводањо омили пањнгашта аст, 
аммо он ба таври систематикї ба вазъи иљтимої ва иќтисодии хонавода 
марбут дониста намешавад. Њолатњои худкушии кўдакон бошад бештар 
мутамарказонида шудаанд: танњо 10 давлат макони беш аз нисфи њамаи 
худкушии кўдакон дар соли 2012 буданд ва Амрикои Лотинї минтаќаест, ки 
дар он миќдори аз њама калонтарини худкушињои кўдакон дар љањон ба вуќўъ 
мепайванданд. Сатњи хушунати љинсї нисбат ба кўдакон аз як давлат то 
дигар давлат фарќ мекунад. Якчанд омўзишњо муайян сохтанд, ки кўдакон 
дар давлатњои мавриди низоъ ќароргирифта зери хатари бештари чунин 
намуди хушунат ќарор мегиранд. 
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Фоизи таваллуди 
баќайдгирифташуда

Фоизи таваллуди 
баќайдгирифташуда

Дењот

79% 50%

Издивољ дар овони кўдакї дар Шарќи Наздик 
ва Африќои Шимолї

то 1/2 коњиш ёфт
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Мушкилињои боќимонда. Дар сатњи љањонї таваллуди таќрибан 230 
миллион нафар кўдакони аз синни 5-сола хурдтар ба ќад гирифта 
нашудааст. Аз нисф зиёди ин кўдакон дар давлатњои Осиё њаёт ба сар 
мебаранд ва 81 миллиони онњо дар давлатњои камтарраќї ќарор 
доранд. Агар сатњи кунунии издивољ дар овони кўдакї чунин идома 
ёбад, миќдори духтароне, ки то синни 18-солагї издивољ мекунанд аз 15 
миллион дар њоли имрўз то 16.5 миллион то соли 2030 афзоиш хоњад 
ёфт. Миќдори умумии заноне, ки дар овони кўдакиашон издивољ 
кардаанд дар њамин давра аз 700 миллион то 950 миллион меафзояд. 
Дар сатњи љањонї танњо 8 фоизи кўдакон дар кишварњое зиндагї 
мекунанд, ки онњо ба таври ќонунї аз љазои љисмонї дар њама њолатњо 
њифз мегарданд; 2 миллард кўдаки боќимонда бе њифзи пурраи ќонунї 
њаёт ба сар мебаранд.

Дар сатњи глобалї сатњи 

баќайдгирии таваллуд дар 

дењот аз сатњи баќайдгирї дар 

шањр тадриљан паст аст

Дар минтаќањои Шарќи Наздик 

ва Африќои Шимолї сатњи 

издивољ дар овони кўдакї дар 

ду дањсолаи охир ќариб ба 

нисф коњиш ёфт – сатњи 

бењтарини пастшавї дар 

миќёси љањон

Аз 5 таќрибан 4 нафари 

кўдакони синни аз 2 то 14-

сола бо хушунат дар хона 

дучор мешаванд

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон
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Вазъи имрўза. ЮНИСЕФ барои дастгирии кўдакони аз њама камбизоат 
ва дурмонда ва бо маќсади мусоидат ба давлатњо дар дарки омилњо ва 
заминањои камбизоатї ва истиснои кўдакон, инчунин тањияи чорањои 
самаранок барои бартарафсозии ин падидањо, кор мебарад. Гарчанде 
ЮНИСЕФ кўшиш ба харљ медињад, ки ба кўдакони хонаводањои аз њама 
камбизоат дастрасї пайдо кунад ва бар зидди табъиз дар њамаи 
самтњои фаъолияти худ мубориза барад, аз сабаби бисёрсатњу 
мураккаб будани сабабњои камбизоатї ва мањдудкунии иљтимої 
чорањои иловагї заруранд.

Ченакњои асосии пешравї дар самти њамгироии иљтимої дар доираи 
омори дар гузориши мазкур болотар ќайдгардида, муайян карда 
шуданд ва онњо аз бартарафсозии норасоињо дар дастрасї ба 
хизматрасонињои иљтимої ва бењбудї дар њаёти кўдакони гурўњњои 
таърихан мањдудшуда шањодат медињанд. Дар асоси раќамњо оид ба 
рушди самтњои гуногун гуфтан мумкин аст, ки фосилаи адолати 
иљтимої камтар шуда истодааст, баъзе аз љињатњои њамгироии иљтимої 
такмил ёфтанд, вале боз кори зиёдеро бояд анљом дода шавад.

Бартараф кардани фосилањо. Камбизоатии молиявї дар пайдоиши 
нобаробарии давомдор наќши асосиро мебозад. Бидуни сатњи зарурии 
даромад оилањо наметавонанд кўдакони худро дар татбиќи њуќуќњои 
онњо ба таври лозимї дастргирї намоянд. Кўдакон аз њама гурўњи 
бештари ањолии камбизоат дар давлатњои рў ба тараќќї мебошанд ва 
47 фоизи ањолиеро, ки бо маблаѓи аз $1.25 доллари ИМА камтар дар як 
рўз зиндагї мекунад, ташкил менамоянд. Шумораи кўдакони љавон аз 
хонаводањои камбизоат дар кишварњои дорои даромади хурд бенињоят 
зиёд аст ва беш аз нисфи кўдакони синни то 12-сола дар ин давлатњо 
дар вазъи камбизоатии шадид ќарор доранд.

Камбизоатї байни кўдакон барои кишварњои дорои даромади баланд 
низ масъалаи ташвишовар аст. Гарчанде нобаробарињо зери ниќоби 
ченаки даромади сатњи миёна пинњон мешаванд, вазъи кўдакон дар 
давлатњои бой низ, хусусан баъд аз бўњрони иќтисодии љањонї, он 
ќадар хуб нест. Дар охири давраи таназзули иќтисодї, дар давлатњои 
бой 2.6 миллион нафар бештар кўдакон назар ба давраи пеш аз 
бўњрони иќтисодї дар соли 2008 дар хонаводањои камбизоат ќарор 
гирифтанд.

дар муќоиса ба 30 соли 

пеш имрўз миќдори камтари ањоли 

дар вазъи камбизоатї њаёт 

ба сар мебаранд

ањолии дар вазъи 

камбизоатї ќарордошта 

кўдакон мебошанд

47%721 миллион аммо
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Мушкилињои асосї. Маълумоти боэътимод, ки барои тањлили омилњои 
сатњи глобалї ё шиддати камбизоатии кўдакона барои давраи муайян 
зурур аст, вуљуд надорад. Барои муайян кардани адолати иљтимої дар 
пешравињои самти камбизоатии кўдак на танњо бояд миќдори кўдаконе, 
ки аз хати муайяншудаи камбизоатї боло рафтаанд њисоб карда шавад, 
балки инчунин бояд тањлил гардад, ки кадом кўдакон, боназардошти 
сатњи аввалаи камбизоатии онњо, оилаи онњо ё дигар ченакњои 
камбизоатї, ба ин гузариш муваффаќ шуданд.

Гарчанде камбизоатии пулї яке аз омилњои муњим мебошад ва одатан 
муайянкунии он аз њама содда аст, он ягона омиле нест, ки боиси зиёд 
гардидани беадолатии иљтимої байни кўдакон мегардад. Конвенсия 
оид ба њуќуќњои кўдак барои мубориза бар зидди табъиз “сарфи назар 
аз нажод, ранги пўст, љинс, забон, дин, аќидаи сиёсї ва аќидаи дигар, 
асли миллї, этникї ё иљтимої, вазъи молї, вазъи саломатї ва 
таваллуди кўдак, волидайн ё сарпарасти ќонунии ў ё ягон њолатњои 
дигар” даъват мекунад. Давлатњо дар мачмўъ оид ба пањншавї ва 
давомнокии чунин табъиз маълумот надоранд. Аммо тањќиќотњои 
сифатї, гузоришњо ба созмонњои њуќуќи инсон ва омори сатњи давлатї 
ба пањнгашта будани табъиз ва оќибатњои харобкунандаи онњо ба 
камбаѓалтарини камбаѓалњо ишора мекунанд.

Њар дуюм кўдаки синни аз 12-

сола хурдтар дар давлатњои 

дорои даромади хурд дар 

вазъи камбизоатии шадиди 

њаёт ба сар мебарад

Дар сатњи глобалї, 78 фоизи 

одамони дар вазъи 

камбизоатии шадид 

ќарордошта дар дењот 

мебошанд

Пешравї ва норасоињо дар самти 
адолати иљтимої барои кўдакон
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Дар доираи Њадафњои Рушди Њазорсола дар самти паст кардани фосилањои 
адолати иљтимої, ё худ норасоињои ба адолати иљтимої марбут, дар байни 
кўдакон мо ба дастовардњои назаррас ноил гаштем. Аммо пешравии умумї дар 
маљмўъ якранг набуд. Фосила ё норасоињое, ки боќї мондаанд нишонњои 
муњимеро барои рушд дар солњои минбаъда пешкаш менамоянд ва ба 
масъалањое ишора мекунанд, ки бояд сиёсату барномањои ба адолати иљтимої 
асосёфтаро барои њадафи бењбудии вазъи кўдакон роњнамої кунанд.

Барои ЮНИСЕФ адолати иљтимої маънои онро дорад, ки њамаи кўдакон барои 
наљот ёфтан, рушд кардан ва амали гардонидани иќтидори пурраи худ, бидуни 
ягон табъиз, ѓараз ва људокунї, имконият доранд. Њадафи сиёсати пешбарии 
адолати иљтимої аз байн бурдани шароити ноодилона ва пешгиришавандае 
аст, ки њуќуќи кўдаконро инкор мекунад. Бархурдњои ба адолати иљтимої 
асосёфта дар барномањо ва сиёсати ЮНИСЕФ пеш аз њама ба муайянкунї ва 
бартарафсозии сабабњои нобаробарї равона гардидаанд, то ин, ки њамаи 
кўдакон, хусусан кўдакони аз њама камбизоат, аз хизматрасонињои тиббї, ѓизои 
босифат, санитария, оби тоза, маориф, њифзи кўдак, маълумот ва дигар 
хизматрасонињои барои наљотёбї, бавоярасї ва рушди кўдак зарурї бањраманд 
шаванд.

Маълумоти ба гурўњњо таќсимкардшуда, яъне иттилооте, ки ба таври умумї ба 
њамаи ањоли тааллуќ надошта, ба зергурўњњо таќсим карда шудааст, ќисми 
асосии чорабинињои марбут ба барномаи кор оид ба адолати иљтимої 
мебошад. Дастгирї ба њукуматњо дар љамъоварї ва тањлили чунин маълумот 
барои муайян сохтани кўдакони ниёзманд ва дар њолати номусоид ќарордошта 
ањамияти калон дорад. Танњо бо њамин роњ метавон ба саволњо зерин љавоб 
пайдо намуд: кианд онњо, дар куљо онњо зиндагї мекунанд, аз кадом оилањоанд, 
барои чи онњо аз њамсолони худ ќафо мондаанд ва чи тавр ба онњо кўмак 
расонидан мумкин аст?

ЮНИСЕФ дар самти такмили истифодаи маълумот дар бораи кўдакон 
дањсолањост, ки наќши марказиро мебозад. Аз давраи ба роњ мондани 
Назарсанљишњои кластерии дорои нишондињандањои сершумор (НКНС) дар 
соли 1990 ЮНИСЕФ бо њуќуматњо дар самти бартарафсозии норасоии 
маълумот ва пайгирии пешрафти кор тибќи уњдадорињои онњо оид ба рушд, аз 
љумла ЊРЊ, кор мекунад. Маълумоти НКНС аз тарафи гурўњи омўзонидашудаи 
тањќиќотчиён дар натиљаи мусоњибањои рўбарў бо аъзоёни хонаводањо оид ба 
мавзўъњои гуногун љамъоварї карда мешаванд. Ин маълумот айни замон 
маводи асосї барои муайянсозї ва пайгирии адолати иљтимої ба воситаи 
таќсимкунии маълумот ба гурўњњо дар асоси вазъи сарватмандї, минтаќаи 
љуѓрофї, љинс, ќавмият, забон, дин, синну сол ва дигар омилњое, ки метавонанд 
аз ченакњои камбизоатї шањодат дињанд, мебошад.

Ба шарофати маълумоти боэътимод далелњои нав оид ба ниёзњои ањолии 
осебпазир ва дурмонда ва роњњои баррасии ин ниёзњо ба даст меоянд. Дар 
якчанд НКНС-њо назарсанљишњо ва пурсишњои иловагї ањолии осебпазир ба 
милси ањолии љугињо, гурўњњои африќонажод ва ањолии такљої вазъи махсуси 
худро таъкид сохтанд. Маълумоти алоњидаи дар асоси љинс ба гурўњњо 
таќсимшуда барномарезињоро дар самти фавти модарон, саломатии модарон 
ва масълањои дигар ба монанди буридани иллати таносули зан таќвият бахшид. 
Ба иловаи ин, тавассути НКНС ва модули он дар бораи ќаноатмандї аз њаёт 
маълумоти бештар оид ба наврасон љамъоварї мешавад, ки дар навбати худ 
фањмиши амиќтар оид ба мушкилињои њаёти љавонон пешкаш менамояд.

Такмили љамъоварї ва тањлили 
маълумот

Маълумоти ба гурўњњо 
таќсимкардшуда, яъне 
иттилооте, ки ба таври 
умумї ба њамаи ањоли 
тааллуќ надошта, ба 
зергурўњњо таќсим карда 
шудааст, ќисми асосии 
чорабинињои марбут ба 
барномаи кор оид ба 
адолати иљтимої 
мебошад
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ЮНИСЕФ инчунин ба њукуматњо дар љамъоварии маълумоти даврии 
маъмурї, ки низомњои тандурустї, маориф ва њифзи кўдакро дар бар 
мегиранд, кўмак мерасонад. Бењтар таќсимшавии маълумот ва тањлили 
амиќтари маълумоти давраї имконият медињад, ки вазъи гурўњњои аз њама 
номусоид бо маълумоти тоза саривакт бознигарї шаванд. Њамзамон 
нишондињандањои боэътимод ва дарозмуњлат бештар ба воситаи 
пурсишњои даврї ба монанди НКНС ва пурсишњои демографї ва марбут ба 
тандурустї муайян мегарданд.

Дар натиљаи коркарди воситањои (барномавии) тањлилї  барои муайянсозии 
самтњои нобаробарї истифодаи маълумот боз њам такмил ёфт. Яке аз 
чунин воситањо, ки аз тарафи ЮНИСЕФ тањия шудааст Тањлили 
бисёрљабњаи мањрумият (ТБЉМ) аст, ки барои муќаррар кардани самтњои 
чорањо ва барномањо дар давлатњои дорои даромади хурд, миёна ва калон 
истифода мегардад. ТБЉМ вазъи некўањволии кўдакро ба воситаи 
таваљљўњи хоса ба дастрасии ў ба маводњои гуногун ва хизматрасонињои 
аввалиндараља барои наљотёбї ва рушди њамаљонибаи кўдак муайян 
месозад. Он эътироф мекунад, ки таљрибаи нокомии кўдак асосњои 
мухталиф дорад ва ин норасоињои сершумор ва такроршаванда метавонанд 
байни ањолии аз љињати иљтимої ва иќтисодї ноком бештар пайдо шаванд.

Барои ба амалњои мушаххас табдил додани диди барномаи кор оид ба 
адолати иљтимої соли 2011 ЮНИСЕФ як воситаи дигар бо номи “Назорати 
натиљањо барои низоми одилона” тањия намуд. Ин восита барои ташхиси 
омилњо ва ё монеањое, ки бењбудии вазъи кўдакони зери хатар 
ќароргирифтаро мањдуд мекунанд, пайдо намудан ва татбиќи роњњои њалли 
масъала ва ба таври доимї пайгириву назорат кардани ин пешравї 
истифода мегардад.

Њамзамон тибќи мандати глобалии худ барои кор бо кўдакон ЮНИСЕФ дар 
кишварњои дорои даромади баланд “кортњои њисоботї” оид ба некўањволии 
кўдакон тањия месозад.  Корти њисоботии охирин ба оќибатњои бўњронї 
глобалї ба вазъи кўдакон дар давлатњои Созмони Њамкории Иќтисодї ва 
Рушд  бахшида шуда буд. Он тасдиќ намуд, ки кўдакони дар вазъи бахусус 
осебпазир ќарордошта (аз љумла кўдакони бекор, муњољир, дорои волидайни 
ягона ва кўдакони хонаводањои калон) аксариятро дар ќариб њамаи 
нишондодњои асосии камбизоатї ташкил мекунанд.

Духтарчае њангоми њамроњ шудан ба 
дўстони худ дар майдочаи бачагонаи 
ба кўдакони имконияташон мањдуд 
некхоњона дар Љорљтайн, Гуяна, бо  
даст имо мекунад.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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БАНГЛАДЕШ. АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ТАЃЗИЯ

Муайянсозии омилњо барои пешгирии норасоии ѓизо

Дар вазъи Омии 14-моња аломатњои норасоии шадиди ѓизо дида мешуд: як намуди хеле харобу лоѓар, вазни 

кам, сироятњо ва мазза надодани хўрок. Вале модари ў, Луки Ахтар, фикр кард ў худ ба худ бењтар мешавад. 

Гарчанде аломатњои духтарчаи хурдсол Ахтарро хавотир мекарданд, њамсояњояш ба вай мегуфтанд, ки ин 

мушкилињо худ бу худ нест мешаванд. Модари 22-солаи ду фарзанд дар ноњияи Нетракона, воќеъ дар 

шимоли Бангладеш, кўшиш мекард, ки то њадди имкон ва тавонии ў ва шавњараш, ки муњочири мењнатї буд, 

хўроки бењтар бихарад. Ваќте вазъи саломатии духтараш бад шуд, Ахтар фикр мекард, ки њељ љое набуд, ки ў 

мурољиат кунад. “Баъзан ман фикри Омиро ба духтур бурданро мекардам”, мегуфт ў, “лекин касе набуд, ки 

марои барои ин роњнамої кунад”.

Дар ин муддат гурўњи тањќиќотчиёни ихтисосманд, ки барои бањодињии вазъи норасоии ѓизо дар Нетракона 

ќарор доштанд, ба хонаи Ахтар ташриф оварданд. Роњбари гурўњ, љаноби Ахтаруззаман, ўро њушдор дод, ки 

Омии хурдсол аз норасии шадиди ѓизо азоб мекашад. “Мо аз падару модари вай хоњиш кардем, ки ўро 

фавран ба назди духтур баранд ва таъкид кардем, ки муолиљаи дуруст имконият медињад, ки кўдаки онњо 

баъдан ба мисли дигар кўдакон солим ба воя расад,” ќайд кард ў.

Ахтаруззаман професори Институти илмњои ѓизо ва маводи хўрокї дар донишгоњи Дака ва инчунин аъзои 

Гурўњи фаврии арзёбии вазъи таъминоти ѓизо мебошад, ки дар доираи барномаи аз тарафи ЮНИСЕФ 

дастгиришаванда, ки 10 ноњияи ба офатњои табии осебпазири Бангладешро дар бар мегирифт, фаъолият 

мекунад. Барномаи мазкур аз тарафи Раёсати Комиссияи Аврупо оид ба ёрии гуманитарї ва муњофизати 

гражданї (ECHO) маблаѓгузорї шуда, ба баланд бардоштани иќтидори сатњи мањаллї ва миллї барои 

пешгирии норасоии ѓизо, хусусан дар њолатњои фавќулода, равона гардидааст. 

Њатто дар њолати набудани бўњрон сатњи норасаии ѓизо дар байни кўдакон дар Бангладеш баланд аст. 

Њолатњои фавќулода ба монанди обхезї ва тундбодњо эњтимолияти камѓизоиро дар хонаводањои камбизоат 

бештар мегардонанд. Бо маќсади омодагї ба њолатњои фавќулода, гурўњи бањодињї барои муайянсозии 

сатњи таъминоти ѓизо дар байни кўдакон назарсанљишњо мегузаронид. Барои Оми ташрифи ин гурўњи 

тањќиќиотчиён ба мисли бахшидани њаёти нав ба ў гардид.

Бартарафсозии фосилањои 
адолати иљтимої

Гурўњи арзёбии фаврии ѓизо ќади 
кўдакро њангоми ташриф ба хонае дар 
ноњияти Чолиша Нагари Бангладеш 
андоза мегирад.
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БРАЗИЛИЯ.

РАДОЛАТИ ИЉТИМОЇ 

ДАР ОГОЊОНИДАН 

ОИД БА ВНМО ВА БНМО

Кор дар самти ВНМО дар байни 
наврасони зери хавф ќарордошта

Ваќте ќи Родриго Хавиер ба синни 18 расид, ў аллакай тарѓибгари 

собиќадори соњаи тиббие буд, ки барои мусидат ба пешригии сирояти 

БНМО дар байни наврасони зери хавф ќарордоштаи Форталезаи 

Бразилия кор мебурд.

«Шавќу њаваси ман ба масъалањои тандурустї аз синни хурдсолї пайдо 

шуд» наќл мекунад Родриго. Дар синни 11-солагї ў дар барномаи 

радиоии мактабаш ширкат меварзид ва онљо оид ба масъалањои 

тандурустї  баромад мекард. Ваќте ба синни 12 расид ў ба барномаи 

мактабї бо номи “Тандурустї ва пешгирии беморињо”, ки аз љониби 

дафтари ЮНИСЕФ дар Бразилия дастгирї меёфт, њамроњ шуд. Дар 

синни 15-солагї ў дар доираи барномаи дигари ЮНИСЕФ намояндаи 

(агенти) тандурустии наврасон шуд.

«Дар ин марњила ман ба ќобилияти худ ва маълумоти тиббие, ки пањн 

мекардам, боварии бештар пайдо намудам», ба хотир меовард Родриго.  

Бо ин боварї ў ба барномаи «Огоњинокии Љавонон», ки њамчун барномаи 

озмоишие бо ташаббуси ЮНИСЕФ оѓоз гардида буд, њамроњ шуд. Дар 

доираи ин барнома ў огоњинокии ањолиро оид ба пешгирии ВНМО ва 

сироятњои ба воситаи алоќаи љинсї гузаранда баланд мебардошт.

«Мо мошини мусофиркашии (маршрутка) тандурустї дорем, ки дар 

мањаллањои гуногуни шањр имконияти санљиши ихтиёрии ВНМО ва 

машварат оид ба он пешнињод мекунад», гуфт Родриго. Ба ѓайр аз ин 

якчанд ихтиёриёни барномаи “Огоњинокии Љавонон” ба марказњои 

таълимии наврасони бо ќонун дар мухолифатбуда рафта, маълумоти 

марбут оид ба тандурустї байни ин гурўњи љавонон пањн мекунанд.

«Ташрифи онњо барои суњбат бо мо як чизи хуб буд, зеро аксари мо ба 

мўњлати дароз инљо мемонем ва оид ба масъалањои нозук ба монанди 

ВНМО мо наметавонем бо калонсолони марказ сўњбат кунем», гуфт яке 

аз духтарони чунин марказњо. Чунин љавобњо масъулияту шавќи 

Родригоро барои ба њамсолни худ дар таъмини дастрасии бењтар ба 

маълумот ва хизматрасонињои тиббї кўмак расонидан, бештар 

мегардонид.

Агенти ихтиёрии тандурустї Родриго 
Хавиер дар назди вараќаи девории 
барномаи Огоњинокии Љавонон дар 
Форталезаи Бразилия.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак



29

Барномарезии ба адолати иљтимої 
асосёфта барои кўдакон

For every child inc covers.indd   29 06/11/2015   17:06

Маълумоти ба гурўњњо таќсимшуда соњањои нобаробариро муайян 
месозад ва самтњои ба амал ниёздоштаро аниќ мекунад. Чунин 
маълумот ба ЮНИСЕФ имконият медињад, ки чорабинињо ва 
барномањои худро бештар ба оилањо ва кўдакони дорои ниёзи хос 
равона кунад. Он инчунин дар њолатњои зарурї раванди таљдиди 
барномањоро барои њар чи бештар кардани таъсири барномањои 
ЮНИСЕФ, новобаста аз он ки он чорабинињои гуманитарї дар њолатњои 
љой доштани низоъ ва офатњои табиї ё ин, ки барномањои ба адолати 
иљтимої асосёфтаро дар мавриди рушд дар бар мегирад, таќвият 
мебахшад. Дар поён тарњи бархурди ЮНИСЕФ ба барномарезї оид ба 
адолати иљтимої барои кўдакон пешкаш мегардад.

Тандурустї. Яке аз асосњои бархурди адолати иљтимої ин 
сармоягузорї ва васеъгардонии доираи фарогирии чорањои аз лињози 
харољот самаранок барои бењтар гардонидани  вазъи саломатии модар 
ва кўдак мебошад. ЮНИСЕФ ин бархурдро дар њамкории худ бо 
њуќуматњо ва шарикон бо маќсади тезонидани пешравї дар вазъи занон 
ва кўдакон, инчунин паст кардани фарќиятњо байни ањолї ва байни 
миллатњои гуногун  истифода мекунад. Бо таваљљўњи хоса ба кўдакони 
љамъиятињои аз њама камбизоат ва дар шароити номусоид ќарордошта, 
барномаи самти тандурстї чорањоеро дар бар мегирад, ки хусусиятњое 
зеринро доранд:

џ пешгирикунанда – аз љумла эмгузаронї бар зидди фалаљ ва дигар 
беморињои бо ваксинагузаронї пешгиришаванда;

џ дастурдињанда – аз љумла чорањо барои пешбарии синамаконии 
танњо њадди аќал дар давоми шаш моњи аввали њаёт, хобравї дар 
таги турњои бо интексидњо коркардшуда барои пешгирии вараља ва 
дастшўї;

џ шифобахшї – ки муолиљаи беморињои љиддї ба монанди илтињоби 
шуш, дарунравї ва вараљаро дар бар мегирад.

ВНМО ва БНМО. Аз соли 2000 инљониб сатњи сироятњои нави ВНМО 
дар байни кўдакони синни то 15-сола ќариб то 60 фоиз паст карда шуд. 
Бори авввал дар таърихи эпидемияи ВНМО дунёи муосир имрўз дониш, 
таљриба ва воситањои заруриро барои пайдоиши насли озод аз БНМО 
дорад. ЮНИСЕФ бањри босуръат намудани пешрафт дар самти 
барњамдињии гузариши ВНМО аз модар ба кўдак, таъмини муоилиља ба 
кўдакони ниёзманд ва паст кардани сатњи пањншавии ВНМО дар байни 
наврасон бо њукуматњои давлатњои гуногун кор мебарад. ЮНИСЕФ 
инчунин ба давлатњо дар самти татбиќи стратегияњои навгун барои 
бартарафсозии фосилањои адолати иљтимої дар дастрасї ба санљиши 
БНМО, хизматрасонињо барои пешгириву муоилиљаи он барои кўдакон 
ва оилањои онњо њамкорї мекунад. Авлавиятњо дар ин љода самтњои 
зеринро дар бар мегиранд:

џ таъмин намудани ањолии душворфатњ бо маълумот оид ба 
хизматрасонињои пешгирї ва муолиљаи ВНМО;

џ бартарафсозии монеањо ва мушкилот дар самти пешгириии 
гузариши ВНМО аз модар ба кўдак;

џ ташкил намудани муолиљаи антиретровирусї дар давоми 12 њафтаи 
якуми њаёт, ки эњтимолияти наљотёбии кўдаки ба ВНМО 
гирифторшударо то 75 фоиз бештар мегардонад.

Бартарафсозии фосилањои 
адолати иљтимої

Яке аз асосњои бархурди 
адолати иљтимої ин 
сармоягузорї ва 
васеъгардонии доираи 
фарогирии чорањои аз 
лињози харољот 
самаранок барои бењтар 
гардонидани  вазъи 
саломатии модар ва 
кўдак мебошад
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Об, санитария ва бењдошт (ОСБ). Барномаи ОСБ-и ЮНИСЕФ, ки таваљљуњи асосии 
он ба ањолии аз њама камбизоат ва дар шароити номусид ќарордошта, хусусан дар 
давлатњои тараќќиёташон суст, равона гардидааст, дар зиёда аз 100 давлати дунё 
татбиќ мегардад. Ба ѓайр аз таъмин намудани ниёзи таъљилї дар њолатњои бўњрони 
гуманитарї барномаи ОСБ инчунин ба таѓйиротњои дарозмуддати фарогир мусоидат 
мекунад. Ташаббусњои санитарияи фарогири сатњи љамъиятњо дар паст кардани 
фосилањои адолати иљтимої дар самти санитария ва бењдошт дар бисёр љамъиятњои 
камбизоат сањми назаррас гузоштанд. Дигар стратегияњо ба мисли њисобрасї 
кардани устувории хизматрасонињо дар таъмин намудани маълумоте мусоидат 
карданд, ки барои масъулиятнок кардани давлат барои кўмак ба љамъиятњои 
камбизоат зарур аст. Ташаббусњо дар ин самт ба њадафњои зерин равона 
гардидаанд:

џ таъмин кардани фазои мусоиди сиёсї барои босуръат кардани пешрафт дар 
самти дастрасии умумї ба оби тоза, санитария ва шароити бењдошт;

џ такмил додани сатњи хизматрасонї;

џ фаъолият бањри ба амал овардани дигаргунии мусбї дар рафтори аксари одамон 
(масалан бо дастшўї).

Таъминоти ѓизо. ЮНИСЕФ дар якљоягї бо њукуматњо ва шарикони дигари худ бар 
зидди ќадпастї ва дигар шаклњои камѓизої мубориза мебарад. Пешгирї кардани 
камѓизої дар марњилањои аввали њаёти кўдак бенињоят муњим аст. Чунин бархурд 
метавонад оќибатњои кўтоњмўњлати рушди суст, беморї ва марг дар овони кўдакї, 
инчунин таъсири дарозмўњлати камолоти нопурра, ќобилияти сусти омўзишї (дар 
мактаб), камшавии мањсулнокї ва иќтодорї гирифтани даромад дар давраи 
калонсолиро пешгирї кунад. Камбизоатї дар марњилаи аввали њаёт метавонад 
боиси такрорёбии давраи (сикли) наслии (ба як насл тааллуќдошта) камѓизої гардад, 
зеро духтарони камѓизо метавонанд ба модарони камѓизо табдил ёбанд ва кўдакони 
камвазнро ба дунё оранд ва ин тавр давраи камѓизої барои онњо такрор мешавад. 
Давраи аз њомиладории зан то дуюм зодрўзи кўдак, ки 1000 рўзи аввали њаёти 
кўдакро ташкил мекунад, имконияти нотакрор барои бартарафсозии вазъи камѓизої 
пешнињод мекунад. Ќабули ѓизои зарурї барои модар ва кўдак дар ин давра 
метавонад таъсире расонад, ки ба тамоми давраи боќимондаи њаёти онњо муфид 
гардад. Чорањои зарурии таъминоти ѓизо аз љумлаи инњоанд:

џ муътадил нигоњ доштани ѓизои модар;

џ пешбарии ѓизодињии мувофиќ барои тифли навзод ва кўдаки хурдсол;

џ мубориза бар зидди норасоии микроэлементњои зарурї (масалан ба воситаи 
таъмини витамин А);

џ муолиљаи норасоии шадиди ѓизо.

Дар роњ ба сўи нуктаи обгирии 
ўрдугоњи гурезагон дар минтаќаи 
Кигомаи Љумњурии Муттањидаи 
Танзания, духтараки бурундї 
хоњари хурдсоли худро дар 
халтаи басташаванда гирифта, 
худ ва ўро бо чатр аз офтоб 
муњофизат мекунад.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак

Ба ѓайр аз таъмин 
намудани ниёзи 
таъљилї дар њолатњои 
бўњрони гуманитарї 
барномаи ОСБ 
инчунин ба 
таѓйиротњои 
дарозмуддати 
фарогир мусоидат 
мекунад
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Маориф. Фаъолияти ЮНИСЕФ дар самти маориф баробариро дар 
ќатори авлавиятњо мегузорад ва ба духтарон ва писарон барои 
гирифтани дониши аввалиндараља ва доираи васеи малакањои 
иљтимої, маънавї ва таълимї муосидат мекунад. Адолати иљтимої дар 
таълиму тарбия барои рушди њамаљонибаи иќтисодї, паст кардани 
сатњи камбизоатї ва рушди иљтимої заминаи муњим мегузорад. 
Стратегияи ЮНИСЕФ дар самти бартарафсозии фолисањои адолати 
иљтимої дар соњаи маориф љињатњои зеринро дар бар мегирад:

џ ташвиќи бештар намудани маблаѓгузорї барои таълимоти умумї;

џ мусоидат ба баланд бардоштани иќтидори љамъиятњо ва такмили 
маълумот ва омор дар соњаи маориф;

џ таъмин намудани маводњои омўзишї ва имкониятњо барои кўдакони 
имконияташон мањдуд ё кўдакони ањолии таърихан истисношуда;

џ васеъ намудани имкониятњои таълимоти бармањал;

џ таъсиси фазои таълимии бехатар ва дорои иншоотњои алоњидаи 
санитарї барои духтарон.

СУДОНИ ЉАНУБЇ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ДАР МАОРИФ. 

Натабо Габриэли 13-сола бетоќатона интизори ташкилоти ”Плэн интернейшнл” дар доираи 

он буд, ки номи ўро дар Маркази омўзиши касбии барномаи љавонони ЮНИСЕФ дар Экваторияи 

љавонони Капоетаи вилояти Экватория, воќеъ шарќї ў яке аз 102 нафар таълимгирони маркази 

дар ќисмати шарќии Судони Љанубї, эълон омўзиши техникї ва касбие гардид, ки њамон рўз 

кунанд. Ин рўз ў ва њамсинфони ў ин маркази хатм карданд. Аз соли 2012 инљониб садњо 

омўзиширо хатм мекарданд ва ў бояд духтарон ва писарони аз мактаб берунмонда аз 

шањодатномаи хатми касби дўзандагї мегирифт. ин барнома, ки ба кўдакон хатту саводи хондан 

ва инчунин малкањои касбиро меомўзонад, 
Натабо на танњо толибилми аз њама љавон, балки 

бањраманд шуданд.
инчунин яке аз духтарони камшумор дар синфаш 

буд. Бештари ањолии гирду атрофи Капоета бо “Таълими духтарон дар рушду шукуфоии ањолии 

чорводорї машѓуланд ва даромади онњо аз љавони Судони Љанубї бенињоят муњим аст”, гуфт 

чорвои онњо вобастагї дорад. Бештари намояндаи ЮНИСЕФ дар Судони Љанубї, Ёнатан 

духтарони ин мањаллањо дар синни хурди ба Вейтч.

шавњар мебароянд ва аксари онњо ба мардони аз 
Баъд суханронињои дурударози пешвоёну 

худашон хеле калонтар оиладор мешаванд. Ин 
намояндагони мањаллї ва баромади њамсинфони 

анъана ба рушди духтарон таъсир мерасонад ва 
ў, билохир номи Натабо эълон гардид. Чун ў ба 

ба таълим, вазъи саломатї ва бехатарии 
сањн мебаромад, доду фиѓони хурсандиву 

љисмонии минбаъдаи онњо оќибатњои манфї 
њуштокњои садобаланд фазоро пур мекарданд. 

дорад. 
“Ман тавонистам!”, хитоб кард ў, ва илова намуд, 

Новобаста аз ин мушкилињо Натабо аз ўњдаи ки ў умедвор аст, ки издивољ дар овони кўдаки 

хатм кардани курси омўзишие, ки барои рушди дар љамъияти ў рўзе барњам мехўрад ва 

касбии минбаъдаи ў кўмак хоњад расонд, “духтарон чунин имконият барои рушди шахсии 

баромад. Дар натиљаи њамкории ЮНИСЕФ ва худ пайдо мекунанд”.

Бартарафсозии фосилањои 
адолати иљтимої
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СЕРБИЯ. 

АДОЛАТ ДАР 

ФАРОГИРИИ 

ИЉТИМОЇ

Пешбарии чорањои алтернативї 
ба ѓамхорї дар муассисањо

Иля, писарбачаи сербие, ки дорои бемории даун буд, ќариб тамоми 

12 соли аввали њаёти худро дар муассисаи давлатї ба сар бурд. 

Новобаста аз њама талошњо баргаштан ба падару модари биологии 

худ ба ў имконпазир нашуд. Аммо айни њол, ў дар фазои ѓамхориву 

мењрубонии оилаи фостерии худ зиндагї мекунад.

“Иля кўдаке буд, ки бо ман умуман гап намезад,” гуфт модари 

фостерии ў, Слободанка Марсета. Баъди аз муассиса баромадан ў 

“комилан таѓйир ёфт, намуди зоњирии ў ва тарзи муоширати ў 

тамоман дигар шуд“, илова кард Слободанка.

Дар соли 2011 дар миќёси 26 давлати Аврупои Марказї ва Шарќї ва 

Осиёи Марказї њадди аќал 1.4 миллион кўдакони мисли Иля аз 

ѓамхории падару модар мањрумгашта дар муассисањои давлатї њаёт 

ба сар мебурданд. Барои бартарафсозии ин вазъият ЮНИСЕФ бо 

њуќуматњои давлатњои ин минтаќа дар самти таъмини ёрии махсус 

ба оилањои зери хавфи парокандашавї ќарордошта, кор бурд ва бо 

ин роњ эљтиёљ ба муассисањои давлатии нигоњубини кўдаконро паст 

гардонид ва инчунин барои татбиќи њуќуќи кўдакон ба тарбия дар 

фазои мусоиди оилавї муосидат намуд.

Таљрибањо нишон медињанд, ки ѓамхории оилавї роњи бењтарин 

барои кўдакон мебошад. Нигоњубини кўдакон дар муассисањо бошад 

ба рушди љисмонї, маънавї ва зењнии кўдакон зарар мерасонад. Ба 

ѓайр аз ин, оила ва хизматрасонињои сатњи љамъият инчунин аз 

лињози дурнамои дарозмўњлат барои давлат камхарољот мебошанд. 

Гузариш ба ѓамхории оилавї дар давлатњои Аврупои Марказї ва 

Шарќї ва Осиёи Марказї боиси дигаргунї гардид. Имрўзњо миќдори 

камтари кўдакон синни то 3-сола ба муассисањои давлатї барои 

нигоњубин фиристода мешаванд, миќдори кўдакон дар хонањои 

ятимон камтар шудааст ва шумораи бештари кўдакон бо 

барномањои алтернативии ѓамхории оилавї ё оилањои фостерї дар 

бар гирифта мешаванд. Иля бошад, тибќи гузоришњои охирин, бо 

пешравињои давомноки худ падару модари фостерии худро хушњолу 

хурсанд мегардонад.

Баъд аз солњои зиёди будубош дар 
муассисаи нигоњубини кўдакон Илия бо 
падару модари фостерии худ бозї 
мекунад.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Њифзи кўдак. Њар як кўдак барои аз хушунат, истисмор ва тањќир њифз 
шудан њуќуќ дорад. Аммо миллионњо кўдакон дар саросари дунё – 
кўдакони дорои вазъи иљтимоиву иќтисодии гуногун, њамаи синну сол, 
дин ва фарњанги гуногун – мавриди хушунат, истисмор ва тањќир ќарор 
мегиранд. Гарчанде кўдакони њамаи табаќањои ањолї ба хушунат дучор 
мешавад, баъзеи онњо аз сабаби љинсият, нажод, асли этникї, вазъи 
иљтимоиву иќтисодї ва маъюбият ё макони зисти худ бештар 
осебпазиранд. Аз давраи маркази таваљљўњ ќарор додани адолати 
иљтимої ЮНИСЕФ фаъолияти худро љињати њифзи кўдак дар якчанд 
самтњо, аз љумла баќайдгирии таваллуд бо маќсади таъмини  шахсияти 
њуќуќї ба њар як кўдак, пешгирии хушунат, барњам додани издивољи 
кўдакона ва буридани иллати таносули зан, таъмини адолати судї 
нисбати кўдакон ва њифзи кўдакон дар њолатњои фавќулода таќвият 
бахшид. Барномањо дар ин самт љињатњои зеринро дар бар мегиранд:

џ тањия ва такмили ќонунњо ва сиёсатњои марбут;

џ такмили низомњое, ки кўдакро аз осеб њифз мекунанд ва доираи 
амали муносиб дар њолатњои љабрдида шудани кўдак пешкаш 
менамоянд;

џ кор бо љамъиятњо барои барњам додани рафтору анъанањои 
зараровар.

Њамгироии иљтимої. Фаъолияти барномавии ЮНИСЕФ дар самти 
њамгироии иљтимої бевосита ба сабабњои набудани адолати иљтимої 
тааллуќ дорад. Он бештар ба таъминоти њифзи иљтимої ба кўдакони 
дар вазъи камбизоатї ќарордошта, људошавии маблаѓи одилона барои 
ин самт аз буљаи давлатї ва татбиќи идораи мањаллие, ки манфиати 
кўдаконро таъмин мекунад, равона гардидааст. Ин фаъолият дар 
давоми панљ соли охир ба таври назаррас афзуд ва айни њол беш аз 
100 давлатро дар бар мегирад. Талошњои нави созмон бошанд 
фаъолияти њифзи иљтимоиро то ба вазъи чорабинињои гумантарї васеъ 
гардониданд, ки худ як ќадам ба самти пайваст кардани чорањои 
бартарафсозии њолатњои фавќулода бо кўмаки дарозмўњлат барои 
рушд мебошад. 

Далелњои зиёд аз он шањодат медињанд, ки њифзи иљтимої барои 
таъмини адолати иљтимої дар њамаи соњањо мусоидат мекунад.  Он 
метавонад ба бартарафсозии монеањои иљтимої ва иќтисодї дар роњи 
таъмини хизматрасонињои умумї ва баланд бардоштани иќтидори 
хонаводањо барои нигоњубини кўдакон таъсири бевосита расонад. 

Дар ин љода ЮНИСЕФ дар самтњои зерин ба њукуматњо муосидат 
мекунад:

џ васеъгардонии барномањои асосии њифзи кўдак;

џ баланд бардоштани иќтидори њукумат барои тањия ва татбиќи 
низомњои њифзи иљтимоии фарогир;

џ чорањои самаранок нисбат ба осебпазирињои гуногун ва 
бисёрљабњае, ки кўдакон, наврасон ва оилањояшон ба онњо дучор 
мегарданд.

Бартарафсозии фосилањои 
адолати иљтимої

Фаъолияти барномавии 
ЮНИСЕФ дар самти 
њамгироии иљтимої 
бевосита ба сабабњои 
набудани адолати 
иљтимої тааллуќ дорад
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Гарчанде, ки ЮНИСЕФ ва шарикони он дар соњањои дар боло номбурда 
фаъолият мекунанд, кўдакони камбизоат на танњо дар як соњаи њаёти 
худ аз имкониятњо мањруманд. Онњо ба норасоињои зиёд ва давомнок 
дучор мешаванд, ки боиси талафот ва шароити номусоид мегарданд. 
Ваќте оилањо барои суроѓи хизматрасонињо ба муассисањои гуногун 
мурољиат мекунанд ва бо равандњои мураккаби мављуда кор мегиранд, 
эњтимол зиёд аст, ки онњо имкониятњои заруриро аз даст медињанд. Дар 
ин маврид онњо инчунин харољот ва ваќти зиёд сарф мекунанд ва бояд 
дар доираи низомњои гуногун роњи њалли масъаларо пайдо кунанд. 
Барои оилањои бе ин њам камбизоат њамаи ин корњо метавонанд бори 
вазнин шаванд.

Њар яки ин омилњо аз зарурат ва ањамияти муттањид кардани кўмак ва 
хизматрасонињои барои кўдакон ва оилањои осебпазир пешкашшаванда 
шањодат медињанд. Бархурдњои њамбаста барои муайян кардани 
авлавиятњои фаъолият дар њар як соња кўмак мерасонад. Аз ин њам 
муњимтар, онњо соњањои гуногунро ба њам мепайванданд ва дар натича 
масалан кормадони тиббї метавонанд воситае барои баќайдгирии 
таваллуд ё таъмини микроэлементњои иловагї гарданд.

Ба ѓайр аз муттањид кардани хизматрасонињо, расидан ба њадафњои 
марбут ба адолати иљтимої дар њама сатњњо њамкориро талаб мекунад. 
Шарикон дар ин љода бояд аз ташкилотњои сатњи љамъиятие, ки барои 
овардани дигаргунї дар њаёти њаррўзаи оилањо кор мебаранд, сар 
карда шуда то паймонњои глобалиеро, ки таваљљўњ ва захирањои бештар 
барои кўдакони камбизоат љалб менамоянд, дар бар гиранд.

ЮНИСЕФ бо њукуматњои давлатњои дунё њамкории тўлонї ва 
пурарзишро ба роњ мондааст. Ин њамкорињо њамаи соњањо ва сатњои 
њукуматро, аз љумла маќомотњои ќонунгузорї, иљроия ва судї ва 
муассисањо дар сатњњои миллї, минтаќавї ва мањаллиро, дар бар 
мегиранд. Кор дар самти адолати иљтимої ањамияти љалб ва 
фаъолкунонии љамъиятњоро –  баланд бардоштани донишу малакаи 
онњо ва ба татбиќ ва пайгирии њалли масъалањои сатњи мањаллї љалб 
кардани онњо – возењ мегардонад. Дар ќабули ќарорњо дар ин сатњ 
фикру аќидаи љамъият барои татбиќи наќшањо ва барномањои устувор 
ањамияти бузург дорад. 

Њамзамон, њамкории ЮНИСЕФ бо сектори хусусї, олимон ва 
ихтирокорон боиси пайдоиши ѓояњо ва пешнињодњои тоза оид ба њаллї 
масъалањои дастрасї, сифат ва нархи хизматрасонї ва мањсулотњо 
мегардад. Кор бо созмонњои љомеаи шањрвандї, ташкилотњои динї, 
гурўњњои љавонон ва занон ва ѓ. барои такмили барномаи кор оид ба 
адолати иљтимої мусоидат менамояд. Пайдоиши љунбишњои иљтимоии 
бо ташаббуси мардум оѓозгардидае, ки сарњадњои љуѓрофиро 
мегузаранд, иќтидори хеле хуб барои васеъ гардонидани доираи 
фарогирии ин барномаи кор то ба минтаќањои нав пешкаш менамояд.

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак

Кор дар самти адолати 
иљтимої ањамияти љалб 
ва фаъолкунонии 
љамъиятњоро –  баланд 
бардоштани донишу 
малакаи онњо ва ба 
татбиќ ва пайгирии 
њалли масъалањои сатњи 
мањаллї љалб кардани 
онњо – возењ мегардонад
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Дарк намудани фосилањои боќимондаи адолати 
иљтимої

Барои дарк кардани нобаробарињое, ки нисбат ба кўдакон дар дохили давлат ва байни 

давлатњо дар давраи пас аз соли 2015 њануз боќї мондаанд, бояд сарчашмањои 

бисёрсоњавии камбизоатї мушаххас карда шаванд. Ин омилњо новобаста аз дар кадом соња 

будани онњо наќши муњимро мебозанд.

Љуѓрофия, боигарї ва гендер ченакњо асосии беадолатии иљтимої нисбат ба кўдакон 

мебошанд. Дар муќоиса бо кўдакони оилањои сарватманд барои кўдакони хонаводањои 

камбизоат се маротиба камтар эњтимолияти њузури момодояи бомањорат њангоми таваллуди 

онњо, ду маротиба бештар эњлимолияти ќадпаст шудан, ва ќариб ду маротиба бештар 

эњтимолияти вафот кардан пеш аз зодрўзи панљум вуљуд дорад. Барои мактабравии 

кўдакони хонаводањои камбизоат эњтимолияти камтар вуљуд дорад ва эњтимол меравад, ки 

агар онњо ба мактаб раванд њам, онњо ба андозаи кўдакони оилањои сарватманд дониш 

гирифта наметавонанд. Барои духтарони аз њама камбизоат зњтимоли бештар вуљуд дорад, 

ки онњо издивољ мекунанд ва дониши мукаммалу дуруст дар бораи БНМО пайдо намекунанд.

Низоъ, офатњои табиї ва таѓйироти иќлим инчунин ба таъмини имкониятњои баробар 

барои кўдакон монеа мешаванд . Соли 2013 148 миллион нафар одамон аз офатњои табиї 

зарар диданд ва ё аз сабаби низоъ аз як љо ба љои дигар кўч бастанд.  Чунин бўњронњо рўз аз 

рўз бештар ва сертаъсиртар шуда истодаанд. Аз сабаби афзоиши вазъи ноором дар 

давлатњо ва њудуди љуѓрофие, ки 1.2 миллард нафарро љой медињад, оќибатњои њолатњои 

фавќулодаи гуманитарї шадидтар мегардад. Ба ѓайр аз ин, њолатњои фавќулода ва 

таѓйироти иќлим барои дастовардњои то имрўз ба манфиати кўдакон бадастомада тањдидњои 

дигар эљод мекунанд. 

Афзоиши ањолии кўдакон дар Африќо сармоягузорї барои некўањволии кўдаконро, 

хусусан барои кўдакони камбизоат, имрўз аз њама муњимтар мегардонад . Минтаќаи 

Африќо дар байни ду тамоюли бузург ќарор дорад: афзоиши ањолї ва шањришавии 

босуръат. Таъсири ин тамоюлњо метавонанд боиси давраи такроршавандаи камбизоатї 

гарданд. Вале агар онњо сариваќт дарк карда шаванд ва чорањои марбут андешида шаванд, 

насли ояндаи кўдакони шањрњои Африќо  метавонад аз манфиатњои шањришавї ба пуррагї 

бањраманд гарданд.

Ба ѓайр аз ба инобат гирифтани чунин омилњои бисёрсоњавї, бояд маълумот дар 

чањорчўбаи вазъи канунї маънидод карда шавад , то ин ки фосилањои боќимондаи 

адолати иљтимої нисбат ба кўдакон дуруст дарк гарданд.  Донистани вазъи аслї, масалан, 

хеле муњим аст. Баъзан пешравии хуб њам метавонад дар назди андозаи аввалаи 

беадолатии иљтимої натиљаи ночиз тобад. Бар иловаи ин, дар натиљаи сатњи гуногуни 

пешравї дар байни минтаќањо баъзе минтаќањо аз дигар минтаќа ќафо мондаанд.  Афзоиши 

ањолї бошад метавонад дастовардњоро ноаён кунад; дар баъзе њолатњо  афзоиши ањолї 

маънои онро дорад, ки фоизи ками бењбудї нисбат ба миќдори ањолї дар паси худ 

дастоварди умумии калонтарро пинњон мекунад. Дар нињоят, боиси тазаккур аст, ки пешравї 

нисбат ба баъзе масъалањо дар маљмўъ ночиз буд. Баъзе ваќт љавоби рўирост  метавонад 

шарњи аз њама соддаи масъала гардад: дар баъзе самтњо пешравї умуман ба даст наомад. 

Бартарафсозии фосилањои 
адолати иљтимої
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Ин гузориш риштаи суханро аз мављудияти ду ояндаи эњтимолї барои 
кўдакони аз њама осебпазири дунё сар кард: онњо ё ба давраи шадиди 
камбизоатї дучор мешаванд ё ин, ки ба давраи давомноки имкониятњо 
муяссар мегарданд. Бо дастгирии муносиби оила ва сармояи сариваќтї ба 
тандурустї, таъминоти ѓизо, таълимот ва дастрасї ба оби тозаи ошомиданї, 
ин духтарон ва писарон на танњо шонси хуби наљот ёфтан дар оѓози њаёти 
худ, балки инчунин имконияти рушди босуръат дар овони кўдакї, наврасї ва 
давраи ба балоѓат расидан пайдо мекунанд. Агар нобаробарињои овони 
кўдакї бартараф шаванд ин кўдакон имконияти амалї гардонидани њамаи 
орзуњои худро пайдо мекунанд.

Барои кўдакони камбизоат сармояи зурурї дар ваќти зурурї метавонад ба 
пайдоиши давраи такроршавандаи пешравї дар камолоти онњо мусоидат 
кунад. Ин насл дар навбати худ метавонад имкониятњои аз ин њам бењтарро 
барои кўдакони худ таъмин кунад ва бо ин ба онњо имконияти бењтар барои 
зиндагї, омўзиш ва рушди мусбї, новобаста аз вазъи ба дунё омадани онњо, 
муњайё намояд.

Њамзамон њолати баръакси ин падида низ метавонад ба вуќўъ ояд. Дар 
чунин њолат кўдаконе, ки дар байни ањолии истисношуда, оилањои камбизоат 
ё дигар њолатњои вазнин ба дунё омадаанд, њаётро бо имконияти баробар 
барои муваффаќ шудан оѓоз намекунанд. Бо мурури ба воя расидан дигар 
омилњои истисношавї ба монанди гендер ё табъизи нажодї барои татабиќ 
намудани иќтидори пурраи онњо имконият намедињанд. Њамаи ин омилњои 
таъсиркунанда хатари ба љиноят, хушунат ва дигар рафтори зараровар даст 
задани ин кўдаконро бештар мегардонад.

Кўдакони ањолии такљоии 
Виксарика дар шањраки Санта 
Катаринаи штати Халискои 
Мексика ба мактаб мераванд.
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НИГЕРИЯ. АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ДАР ТАНДУРУСТЇ

Ваќте њамшираи шавќат номи ўро эълон кард, буд, аќидаи худро дигар кард. Дар ин паёмак 

Нике Колаволе бархосту писари дусолаи худро маълумоти мушаххас оид ба муассисањои тиббии 

ба пушташ бубаст. Њамшираи шавќат ўро барои наздиктарин ва хизматрасониву маводњои 

нигоњубини пешазњомиладорї ба ќайд гирифт ва мављуда дар онљо пешкаш гардид.

ба ў иловањои њомузи фолий, витамин А ва њаби 
“Ин чизи нав аст барои мо,” гуфт ў. “Мо аз 

хуруљи кирм барои писари ў, Самуэл, ки инчунин 
њокимияти мањаллї дур истиќомат мекунем ва ба 

барои вараља санљида шуд, дод.
осонї дар бораи чунин чизњо маълумот пайдо 

Модари љавон дарк кард, ки ў мебоист барваќтар намекунем”.

барои ёрии тиббї мурољиат кунад, вале маркази 
Воќеан дар Эпе роњњо ва наќлиёти зиёд нест ва 

тиббии мањаллаи ў, Эпе, ки шањракаи моњигирон 
ин барои чорабинињои тарѓибї, ки дар таъмини 

воќеъ дар канори Лагос аст, таљњизоти хуб 
хизматрасонињо барои тандурустии модар ва 

надошт. “Ваќте мо онљо меравем, онњо ба му 
кўдак наќши муњимро мебозанд, монеањо эљод 

мегўянд, ки ягон даъфаи дигар биёед азбаски 
мекунад. Вале ба воситаи иртибот бо телефони 

дору барои мо зарурї ё ин ки њамшираи шафќат 
мибилї акнун ЮНИСЕФ ва шарикони ў модарон 

дар маркази тиббї нест”, гуфт ў.
ва занони њомиладори Нигерияро, ки солњои 

Колаволе баъди гирифтани паёмаки шифоњї оид дароз аз ташхиси тиббї нагузаштаанд, дастрас 

ба эълони њафтаи саломатии модарон, тифлони мекунанд. Имрўз онњоро бо паёмаки хаттї ё 

навзод ва кўдакон, ки ба телефорни мобилии ў шифоњи ба телефони мобилї метавон зуд пайдо 

бо лањљаи модарии вай Йоруба фиристода шуда намуд. 

ЮНИСЕФ  | Имконияти мусоид барои њар як кўдак
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Нобаробарињои овони кўдакї ва наврасии бартарафнашуда имкониятњои 
нобаробар барои оилањо дар саросари дунё эљод мекунанд. Сатњи 
пешравии имрўза барои бартараф кардани фосилањои адолати иљтимої 
то соли 2030 кофї нест. Бе тезонидани пешрафт, масалан:

џ афзоиши ањолї дар минтаќањои рушди иќтисодиёташон паст дар 
натиља ба боќї мондани шумораи имрўзаи кўдакони аз мактаб 
берунмонда дар соли 2030 оварда мерасонад;

џ кариб 120 миллион кўдакон дар соли 2030 ќадпаст бокї мемонанд, ки 
худ ба онњо имконияти баробар барои камолот ва рушд намедињад;

џ дар давоми 15 соли навбатї дунё метавонад наљосат дар љойњои 
кушодро барњам дињад танњо агар он сатњи њозираи пастшавии ин 
падидаро то ду маротиба зиёд кунад.

Њам пешравї дар самти таъмини адолати иљтимої ва њам аз ўњдаи ин 
кор набаромадан њарду ба шахсони алоњида ва миллатњо таъсири љиддї 
ва давомнок хоњанд расонд. Таљрибањо аз он шањодат медињанд, ки 
беадолатии иљтимоии давомнок дар чунин соњањои калидї ба мисли 
маориф метавонад хатари низоро бештар намояд. Сатњи баланди 
адолати иљтимої баръакс ба рушди иќтисодии дарозмўњлат ва устувор 
марбут дониста мешавад. Ин дарёфтњо нишон медињанд, ки роњ ба сўи 
сулњ ва шукуфої бояд муштарак бошад.

Татбиќи барномаи фаъолияти Њадафњои Рушди Њазорсола сармояи 
бењтар ба тањияи стратегияњои нав ва навоварона, инчунин бархурдњои 
таъсирбахше, ки бо мурури замон намунаи бењтарин гардидаанд, талаб 
мекунад. То имрўз фаъолияти барномавї ва сиёсатњои навгун дар њамаи 
соњањои њаёти кўдак натиљаи хуб нишон доданд ва бо ин роњњои 
боэътимод барои бартарафсозии фосилањои адолати иљтимої пешкаш 
намуданд. Дигар воситањои муњим барои таъмини адолати иљтимої дар 
доираи ЊРЊ метавонанд чорањои зеринро дар бар гиранд:

Такмили маълумот. Љамъоварии маълумоти босифат ва тањлили он 
барои андешидани чорањои сариваќтї оид ба таъмини ниёзњои кўдакони 
аз њама осебпазир ањамияти калон дорад. Он иттилооти нав оид ба 
эњтиёљоти ањолии осебпазир ва роњњои љавобгў будан ба ниёзњои онњо 
пешкаш мекунад. Дар бисёри давлатњо пањкунии чунин маълумот дар 
байни шањрвандон, созмонњои љомеаи шањрвандї ва дигар ташкилотњо 
ба онњо имконият дод, ки њукуматро барои эњтиром ва њифзи њуќуќњои 
кўдак масъул нигоњ доранд. Аммо барои бањраманд гардидани кўдакон 
аз чунин маълумот ва инќилобе, ки дар самти љамоварии маълумот ба 
шарофати технологияњои муосир ба даст омадааст, бояд кори зиёди 
дигаре анљом дода шавад. Маълумот бояд шаффоф, дастрас ва 
фарогири иттилооти онњое, ки то њол ба њисоб гирифта нашудаанд, карда 
шавад, воридоти маълумот бештару босуръат гардад, маълумотњо ба 
манбањои нав дохил карда шавад, ва бояд сиёсатњои марбут дар асоси 
ва бодарназардошти чунин маълумот тањия гарданд.

Дурнамои рушд барои давраи 
то соли 2030

Таќвияти имкониятњои 
баробар барои кўдакон 

Њам пешравї дар самти 
таъмини адолати 
иљтимої ва њам аз ўњдаи 
ин кор набаромадан 
њарду ба шахсони 
алоњида ва миллатњо 
таъсири љиддї ва 
давомнок хоњанд расонд
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Таќвият бахшидани низомњо (системањо). Дар нињояти кор муваффаќият 
дар боздоштани фавти модарон ва кўдакон, таъмини сатњи баланди 
таълим кўдакон ва њифзи давомноки кўдакон аз ќобилияти низоми марбути 
аз тарафи њукуматњо барои таъмини пайвастаи хизматрасонињои босифат 
ва баробар бароњмондашуда вобастагї дорад. Дар даврањои бўњрон 
созмонњои ёрирасони берунї метавонанд ба мактабњо барои фарогирии 
кўдакони хонаводањои аз њама камбизоат ва  ба марказњои тиббие, ки дар 
онњо кўдакони минтаќањои аз њама дурдаст ба дунё меоянд, кўмак 
расонанд ва шабакањои дастгирие таъсис дињанд, ки кўдакони аз њама 
осебпазирро дар бар мегиранд. Аммо барои дурномаи дарозмўњлат ин 
корњо бояд дар доираи низомњои мукаммале, ки аз тарафи њукумат 
роњбарї ва маблаѓгузорї мешаванд ва аз тарафи љамъиятњо ва оилањо 
дастгирї меёбанд, таъмин гарданд.

Баланд бардоштани иќтидори љамъиятњо. Таљрибањо нишон медињанд, 
ки љалби љамъиятњо барои таъмини пешравї барои кўдакон ќариб дар 
њамаи самтњо, аз њифзи иљтимої сар карда то таъмини санитария, наќши 
муњимро мебозад. Баланд бардоштани иќтидори муассисањои мањаллї 
барои расонидани хизматрасонињо ба ањолии марбут, новобаста аз он ки 
ин хизматрасонињо аз тарафи кормандони тибии сатњи љамъиятњо, 
кумитањои њифзи кўдак ё гурўњњои санитарї дар сатњи љамъият таъмин 
мегарданд, хусусан дар давраи бўњрон, мусоидат мекунад. Иртиботи 
бењтар дар дохил ва байни љамъиятњо метавонад меъёрњои иљтимоии 
марбут ба анъанањои зарароварро таѓйир дињад ва имкониятњо барои 
навоварї ва роњњои њалли масъалањо дар сатњи мањаллї фароњам орад. 
Сармояи бештар ба бархурдњои сатњи љамъият, дарки авлавиятњои 
љамъиятњо бо маќсади истифодаи бењтари захирањои мањдуд ва таќвият 
бахшидани тобоварї ба офатњои табиї, њамаи инњо дар баланд 
бардоштани иќтидорї оилањо ва кўдакони аз њама осебпазир наќши муњим 
мебозанд.

Духтарчае дар пештахтаи шишагї 
дар ќисмати гузариш барои оилањо 
аз сабаби тўфони Хайян дар 
Филиппин аз як љо ба љои дигар 
кўчонидашуда.
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ИРОЌ. 

БАРОБАРЇ ДАР ДАСТРАСЇ 

БА ОБ, САНИТАРИЯ 

ВА ГИГИЕНА

Об ба шахсони аз як љо ба љои дигар 
кўчида ёрї мерасонад 

«Вазъ бенињоят вазнин аст», гуфт Хадича, ки берун аз хаймаи худ дар 

ўрдугоњи (лагери) шахсони аз љо бељошудаи (кўчида) Бањерка љойгир дар 

минтаќаи Курдистони Ироќ , нишаста буд. Якчанд моњ ќабл аз ин, ў бо 

панќ фарзанд ва се набераи худ аз Мосул гуреза шуда ба ин ўрдугоњ 

(лагер) омада буд.

«Чангу хок бенињоят зиёд ва њаво хеле гарм аст», гуфт ў. «Чанг ба 

дохили хайма медарояд ва њама љо пур аз хок аст». Наберањо гирди ў 

љамъ омада буданд ва њар яке мехост таваљљўњи Хадичаро бештар ба 

худ љалб кунад. Аз сабаби он, ки падару модарашон дар Мосул дар 

монда буданд, кўдакон танњо бо бибиашон истиќомат мекарданд.

Ба гуфтаи Хадича аввал ў ва аъзоёни оилаи ў дар ўрдугоњи (лагери) 

муваќќатї буданд, ки дар ќисмати ќадимаи Бањерка ќарор дорад. «Мо 

каме пеш ба ўрдугоњи (лагери) нав кўчидем», гуфт ў. Бањерка заводи 

пештараи хиштбарориест, ки дар канори шањри Эрбил воќеъ 

гардидааст. Соли 2013 ў ба  ўрдугоњ (лагер) барои гурезагони низоъ дар 

Љумњурии Сурияи Араб табдил дода шуд. Соли 2014 он барои онњое, ки 

дар натаљаи низои мусаллањона дар Ироќ гуреза шуданд, истгоњи 

аввалин гардид.

ЮНИСЕФ ва шарикони ў барои ањолии якчандњазораи ин ўрдугоњ (лагер) 

иншоотњои санитарї ва таъмини об сохта истодаанд. Дар натиља њар як 

оила имрўз ошхона, њаммом ва њољатхона дорад. Гарчанде, ки об бояд 

аз чуммаки дар назди макони истиќомати ќарордошта гирифта шавад, 

њар як шахс ба 150 литр оби тозаи нўшокї њар рўз дастрасї дорад. 

Хадича аз он хушњол ва миннатдор буд, ки шароит бењтар мегардид. 

“Шароит ва иншоотњо инљо бењтаранд,” гуфт ў. “Мо барои нўњ нафар ду 

хайма дорем, ду њаммом ва ду њољатхона.” Барои Хадича ва оилаи ў 

дастрасї ба об ва санитария њаёти њаррўзаи онњоро дар вазъияти 

вазнин каме осон гардонид.

Духтарчае аз љуммаки об дар ўрдугоњи 
Бањарка воќеъ дар канори шањри 
Ербили минтаќаи Курдистони Ироќ 
истифода мекунад.

Таќвияти имкониятњои 
баробар барои кўдакон 
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Ба роњ мондани њамкорињо. Љалби самараноки љамъиятњо танњо яке аз 
мисолњои шарикињои гуногунест, ки барои пешравї дар вазъи кўдакон 
мусоидат менамояд. Дигар доираи шарикињо, аз љумла њамкорињо бо 
њукуматњо, ташкилотњои донорї, љомеаи шањрвандї, ихтирокорон ва 
сектори хусусї арзиши калон дошта, барои татбиќи барномаи кори 
ЮНИСЕФ оид ба адолати иљтимої имкониятњои нав фароњам меоранд. 

Таъмини маблаѓгузории устувор. Зарурат барои маблаѓгузории устувор 
асоси њамаи ин стратегияњо мебошад. Маблаѓњои кўтоњмўњлат ва 
маќсаднок дар аксари њолатњо метавонанд пеши роњи корро кушоянд, 
аммо бидуни сарчашмањои боэътимод ва гуногуни маблаѓгузорї ин 
дастовардњо наметавонанд устувор гарданд. Ањамияти таъмини 
маблаѓгузории устувор ва одилона дар доираи Њадафњои Рушди 
Њазорсола имрўз аз њама муњимтар гардидааст. Барои тезонидани кор дар 
самти кам кардани фосилањои баробарии марбут ба кўдакон бояд 
захирањои њам дохилї ва њам маблаѓгузорињои љомеи љањонї бењтар 
истифода карда шавад. Ин хусусан дар њолатњои камбизоатии шадид ва 
бўњронњо, ки метавонанд боиси чапагардон кардани дастовардњои то 
имрўз нисбати вазъи кўдакон бадастомада шаванд, муњим аст.

Зарурат барои маблаѓгузории устувор асоси њамаи ин стратегияњо 
мебошад. Маблаѓњои кўтоњмўњлат ва маќсаднок дар аксари њолатњо 
метавонанд пеши роњи корро кушоянд, аммо бидуни сарчашмањои 
боэътимод ва гуногуни маблаѓгузорї ин дастовардњо наметавонанд 
устувор гарданд. Ањамияти таъмини маблаѓгузории устувор ва одилона 
дар доираи Њадафњои Рушди Њазорсола имрўз аз њама муњимтар 
гардидааст. Барои тезонидани кор дар самти кам кардани фосилањои 
баробарии марбут ба кўдакон бояд захирањои њам дохилї ва њам 
маблаѓгузорињои љомеи љањонї бењтар истифода карда шавад. Ин хусусан 
дар њолатњои камбизоатии шадид ва бўњронњо, ки метавонанд боиси 
чапагардон кардани дастовардњои то имрўз нисбати вазъи кўдакон 
бадастомада шаванд, муњим аст.

Ба таври назаррас паст кардани нобаробарии имкониятњо барои кўдакон 
дар доираи як насл имконпазир аст. Барои расидан ба ин њадаф њамаи 
давлатњои дунё бояд ба гурўњњои ањолии ќафомонда таваљљўњи бештар 
зоњир кунанд. Онњо бояд барои бењтар намудани вазъи давлатњо ва 
минтаќањои дорои мушкилињои аз њама зиёд кор баранд, то ин ки 
фосилањои адолати иљтимої пур карда шаванд. Ба онњо лозим аст, ки 
барои бартарафсозии сарчашмањои деринаи истисношавї иродаи сиёсї 
нишон дињанд ва барои устувор гардонидани муваффаќиятњои 
бадастомада ўњдадорињои дарозмуњлат бар дўш гиранд. 

Ин њама мушкилињои љиддианд, аммо онњоро бартараф кардан имконпазир 
аст ва онњо бояд бартараф карда шаванд.

Ваќте имрўз љомеаи љањонї ба марњилаи нави рушди байналмиллалї 
ќадам нињода истодааст, аниќу равшан аст, ки тезонидани пешрафти 
барои њама баробар барои расидан ба њадафњои глобалї ањамияти калидї 
хоњад дошт. Боназардошти таљрибаи гузашта ва бо масъулияти матин 
барои таъмини имкониятњои баробар ба њар як кўдак оилањо, љамъиятњо, 
њукуматњо ва шарикони онњо метавонанд ва бояд якљоя бањри ба амал 
овардани давраи адолати иљтимої барои кўдакони имрўз ва наслњои оянда 
талош кунанд ва кор баранд.
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Масъулияти ЮНИСЕФ барои адолати иљтимої – 

таъмини имконияти мусоид барои њар як кўдак дар 

њама љой, хусусан ба кўдакони аз њама камбизоат – ба 

эътиќоде асос мегирад, ки ин кори њам аз лињози 

припсип ва, чи тавре таљриба нишон медињад, њам аз 

лињози амалия дурусту самаранок аст. Гузориши 

мазкур ањамияти пур кардани фосилањои боќимондаро 

дар таъмини адолати иљтимої таъкид месозад, зеро 

давраи беадолатии иљтимої на ногузир ва на 

рафънопазир аст ва ќиммати беамалї дар ин маврид 

хеле баланд ва оќибатњои он харобкунанда мебошанд.
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