
KEY RESULTS 

Durmuș taýdan goramak we inklýuziw jemgyýetçilik hyzmatlaryny ornașdyrmak 
maksady bilen Durnukly ösüș maksatlarynyň gaznasy tarapyndan ÝUNISEF we 
BMG-niň beýleki edaralaryna 2 million ABȘ dollaryna golaý maliýe serișdesi 
berildi.

500-e golaý mekdep we çagalar bagy howpsuzlyk barlagyndan geçirildi.

Türkmenistanyň Hökümeti üç sany goşmaça sanjymy immunizasiýa 
maksatnamasyna girizdi we 17 million ABȘ dollaryny sarp etdi.

Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýa (ÇHK) boýunça bütindünýä wada 
bașlangyjyna goșulmak bilen,Türkmenistan ýene bir gezek çaganyň
hukuklary boýunça borçlaryna ygrarlydygyny ykrar etdi.

ÇHK-nyň 30 ýyllygyna bagyșlanan çäreleri  geçirmek bilen, ÝUNISEF 
konwensiýanyň şanly 30 ýyllyk senesini dabara bilen belledi we 60 müňden köp 
adama çaganyň hukuklary baradaky maglumatlary ýetirdi.

Çaganyň irki ösüși barada radiogepleșikleriň we gysga radioýazgylaryň
43-üsi ýurt möçberinde ýaýlyma berildi.

ÝUNISEF-iň maksatnamalaryna 1.55 million ABȘ dollary sarp edildi.

Türkmenistan bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF)
arasynda 2016-2020-nji ýyllarda hyzmatdașlyk etmegiň Ýurt
boýunça maksatnamasyny indiki ugurlary öz içine alýar

  
 

Türkmenistan
2019-njy ýylyň hasabaty

ÝUNISEF-iň goldaw bermeginde Çaganyň irki ösüși boýunça 2020-2025-nji
ýyllar üçin täze milli strategiýa kabul edildi.

Saglygy goraýyș we iýmitleniș
Ýokary hilli inklýuziw bilim we irki ýașdan öwreniș
Kömege mätaç bolan çagalaryň we mașgalalaryň durmuș 
taýdan goragy
Çagalaryň hukuklary ugrundaky hyzmatdașlyklar

Esasy netĳeler



SAGLYGY GORAÝYȘ WE IÝMITLENIȘ

 

 

 

ÝUNISEF-iň Dünýä çagalarynyň ýagdaýy
baradaky 2019-njy ýyl boýunça
iýmite bagyșlanan hasabaty

ÝUNISEF we Liwerpulyň tropiki lukmançylyk 
uniwersiteti tarapyndan goldanan täze doglan 
bäbekleriň, çagalaryň we eneleriň saglygyny goraýyș 
boýunça standartlaryň bukjasy tassyklanyldy. Bu 
saglygy goraýyș edaralarynda berilýän lukmançylyk 
kömeginiň hilini ýokarlandyrmaga ýardam berer.

Hökümet rotawirus, pnewmokkok keselleri we A 
gepatitine garșy ýene-de üç sany sanjymy Milli 
immunizasiýa maksatnamasyna girizmek üçin 
goșmaça 17 million ABȘ dollaryny sarp etdi. Ähli 
sanjymlar Hökümetiň maliýe serișdeleriniň hasabyna 
ÝUNISEF arkaly satyn alynýar.

Ähli lukmançylyk edaralary ýokanç kesellere 
gözegçilik etmegiň standart iș amallaryny (SIA) 
ornașdyrdy. Indiki ädim diplomdan öňki we soňky 
lukmançylyk okuw jaýlarynda standart iș 
amallarynyň täze görnüșlerini girizmekden ybarat.

ÝUNISEF çaganyň ösüș nogsanlyklaryny irki 
döwründen ýüze çykarmaga ýardam berýän irki 
goșulyșma ulgamynyň döredilmegine goldaw berdi. 
2019-njy ýylda Çaganyň ösüșine gözegçilik etmek 
boýunça elektron gollanmany (e-ÇÖGG) ulanyp, 
7 000 çaganyň ösüșine baha berildi we
olaryň 8 göterimi irki goșulyșma merkezlerine 
ugradyldy. Saglygy goraýșyň birinji halkasynyň 
hünärmenleriniň bu hyzmatlary ýerine ýetirmek 
boýunça bilimini artdyrmak maksady bilen, ÝUNISEF 
Ankara uniwersiteti bilen hyzmatdașlyk saklaýar.

Dașoguz welaýatynda Aral deňziniň ýaramaz täsiri 
ýeten çagalaryň ýagdaýyna baha bermegiň 
netĳesinde, ÝUNISEF çagalaryň bu täsire garșy 
ejizdigini ýüze çykardy.

Dünýä boýunça çagalaryň azyndan 3-den 
1-i ýaramaz iýmitlenmegiň aýan
görnüșleri, ýagny pes boýlulyk, așa
horluk ýa-da așa semizlik sebäpli kadaly 
ösmeýär.

Azyndan her 2 çaganyň 1-i köplenç
ýagdaýda bildirmeýän açlykdan, ýagny 
zerur iýmit ýokumlarynyň
ýetmezçiliginden ejir çekýär.

Ýaramaz iýmitlenmegiň üç emgegi bolan
kem iýmitlenmek, bildirmeýän açlyk we
așa semizlik çagalaryň saglygyna we
olaryň beden we akyl taýdan ösüșine
zyýan ýetirýär.

Azyk ulgamlary örän möhüm orny
eýeleýär: olar çagalary we ýașlary
ýokumly, zyýansyz, elýeterli we durnukly
azyk önümler bilen üpjün etmelidir.



ÝOKARY HILLI INKLÝUZIW BILIM
WE IRKI ÝAȘDAN ÖWRENIȘ

mașgalalar we jemgyýet üçin ÇIÖ degișli
maglumatlar we bilim bilen üpjün etmek
bașlangyçlary

ÇIÖ syýasatynyň berjaý edilișiniň berk
gözegçiligi we bahalandyrylyșy

ÇIÖ hyzmatlarynyň we irki goșulyșmanyň
ornașdyrylmagy we pudagara möçberde
utgașdyrylmagy

Hökümet ÝUNISEF-iň goldaw bermeginde ișlenip 
taýýarlanan Çaganyň irki ösüși (ÇIÖ) boýunça 
2020-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany tassyklady.

Sankt-Peterburgyň irki goșulyșma instituty we 
ÝUNISEF maýyplygy bolan çagalar üçin köpugurly 
hyzmatlary kämilleșdirmekde Hökümete ýardam 
berdi. Bilim ulgamynyň bilermenler topary Russiýada 
ýerleșýän institutyna iș sapary bilen gitdiler. Netijede 
häzirki wagtda dokuz sany köpugurly topar 
maýyplygy bolan çagalaryň șahsy zerurlyklaryna 
gönükdirilen we maýyplygyň durmuș nusgasyna 
esaslanan hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Gyzyl Ýarymaý Milli 
jemgyýeti we ÝUNISEF çagalaryň howanyň 
üýtgemegine uýgunlașmagyny berkitmek ugrundaky 
hyzmatdașlygyň çäklerinde ișlediler. Kanadanyň ýerli 
bașlangyçlar gaznasy (CFLI) tarapyndan bölekleýin 
maliýeleșdirilen ișjeňlik howanyň üýtgemegi, dașky 
gurșaw we energetika bilen bagly okuw 
maksatnamasyna gaýtadan seretmegi, dașky 
gurșawa degișli bolan 5 okuw dersini interaktiw 
usulda okatmagyň we öwrenmegiň mugallymlar üçin
gollanmasyny taýýarlamagy, “Ýașyl mekdep” 
bașlangyjyny konseptleșdirilmegi öz içine alýar. 
Mundan bașga-da, ÝUNISEF çagalar bilen baglașykly 
düzümleri “Howanyň üýtgemegi boýunça milli 
strategiýasyna” girizmekde Hökümete goldaw berdi.

Bilim ministrligi we ÝUNISEF mekdep howpsuzlyk 
barlagyny geçirmek ișini dowam etdi. 2019-njy ýylda 
238 mekdep we 243 çagalar bagy bu barlagdan geçdi. 
Raýat goragy we adatdan dașary ýagdaýlarda hereket 
etmek boýunça hünärmenler mekdepleriň 
howpsuzlygyna gözegçilik etmek barada bilimini 
artdyrdy, Goranmak ministrliginiň wekilleri bolsa 
adatdan dașary ýagdaýlara taýýarlyk boýunça 
sebitleýin okuw maslahatyna gatnașdy.

kiçi ýașly çagalary we mașgalalary
goldamak üçin niýetlenen köptaraplaýyn
ýokary hilli we maksatlaýyn hyzmatlar

ÇIÖ boýunça hünär taýýarlykly ișgärler
(saglygy goraýyș, bilim, durmuș iși
boýunça ișgärler)

ÇIÖ strategiýasynyň
gurșawlary:



KÖMEGE MÄTAÇ BOLAN ÇAGALARYŇ WE 
MAȘGALALARYŇ DURMUȘ TAÝDAN GORAGY

  
 

ÝUNISEF-iň Türkmenistanda durmuș iși boýunça 
hyzmatlary girizmegiň 10 ýyllyk iș meýilnamasy 
jemgyýet möçberindäki ýokary hilli inklýuziw durmuș 
hyzmatlarynyň ornașdyrylmagyna esas boldy. 
Netĳede, DÖM gaznasy teklibi goldady we 2 ýyllyk 
maksatnamany 2 million ABȘ dollaryna golaý serișde 
bilen maliýeleșdirdi. BMG-niň Ösüș maksatnamasy, 
BMG-niň Ilat gaznasy neșe serișdeleriniň bikanun 
dolanșygyna we jenaýata garșy göreș edarasy we 
ÝUNISEF tarapyndan durmușa geçiriljek bu 
maksatnama ÝUNISEF-iň ýolbașçylyk etmeginde 
amala așyrylar.

ÝUNISEF çagalaryň hukuklary we goragy boýunça 
sebitleýin okuw maslahatlarynyň çäklerinde 
Adalatçynyň diwanyna tehniki goldawy berdi, 
șeýle-de Adalatçynyň diwanynyň bilermeniniň 
çagalaryň goraglylyk görkezĳilerine gözegçilik etmek 
boýunça sebitleýin maslahata gatnașmagy üçin 
tehniki goldawy berdi.

ÝUNISEF Çagalar üçin hereketleriň milli 
meýilnamasyny durmușa geçirmek boýunça 
maslahat beriș ișini guramaga ýardam berdi. Ýurduň 
adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň 
we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine 
ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara 
toparyndan düzülen iș topary anyk borçnamalary we 
olaryň ýerine ýetirilmeli möhletlerini kesgitleýän iș 
meýilnamasyny taýýarlady.

ÝUNISEF BMG-niň  Ösüș maksatnamasy, BMG-niň 
Ilat gaznasy we Sport we ýașlar syýasaty ministrligi 
bilen hyzmatdașlygyň çäklerinde, Türkmenistandaky 
ýetginjekleriň we ýașlaryň ýagdaýynyň seljermesini 
geçirdi. Seljermäniň netĳeleri we teklipleri 2019-njy 
ýylda çap edildi.

Statistika baradaky Döwlet komiteti ÝUNISEF-iň 
ýardam bermeginde Köp görkezĳili klasterleýin 
barlagyň meýdan ișlerini tamamlady. 6 müňden 
gowrak öý hojalyk bilen geçirilen söhbetdeșlik 
ýurtdaky çagalaryň we zenanlaryň ýagdaýy barada 
ähmiýetli maglumat bilen üpjün eder. Barlagyň 
netĳeleri 2020-nji ýylda çap ediler we DÖM-nyň 30 
görkezĳisini öz içine alar.

jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady
durmușa gatnașmak

gender we ýetginjeklik meselelerine
gönükdirilen köpçülikleýin maglumat
çeșmeleriniň sanynyň artdyrylmagy

ýetginjekleriň reproduktiw saglygy
baradaky bilimiň artdyrylmagy

ișe ýerleșmek mümkinçilikleri bilen üpjün
edilmegi

jemgyýetde ýörgünli kadalaryň gyzlaryň
we zenanlaryň hukuklaryny
kemsitmezligini üpjün edilmegi

Ýașlaryň ýagdaýynyň seljermesi
türkmenistanly ýașlaryň indikilere
isleg bildirýändigini ýüze çykardy:



ÇAGALARYŇ HUKUKLARY UGRUNDAKY
HYZMATDAȘLYK

“Bu meniň stadiona birinji gezek gelșim.
Men bu ýerde örän köp șähdaçyk adamlar
bilen görüșdim we olar bilen öz begenjimi
paýlașýaryn”.

Daun sindromy bolan 8 ýașly 
Mähek Aýazowa futbol oýunçylary bilen 
bile futbol meýdançasyna çykdy.

Saglygy goraýyș we derman senagaty ministrligi, Ýod 
boýunça global tory we ÝUNISEF FORTIMAS atly azyk 
gözegçilik ulgamyny kämilleșdirmek ugrunda 
hyzmatdașlygy ýola goýdy. FORTIMAS-yň 
kämilleșdirilmegi ABȘ-nyň Halkara ösüș agentligi 
(USAID) tarapyndan maliýeleșdirildi.

ÝUNISEF iýmitleniș meselelerini gozgaýan Dünýä 
çagalarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabaty 
taýýarlady we öndürĳileri çagalar üçin niýetlenen 
azyk önümleriň önümçiligi we marketingi boýunça 
öňdebaryjy tejribe bilen paýlașmaga çagyrdy.

Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň 30 
ýyllyk senesi degișli taraplar bilen hyzmatdașlyklaryň 
gerimini giňeltmäge we täze hyzmatdașlyklary ýola 
goýmaga, șeýle-de ýurduň çaganyň hukuklary 
boýunça tagallalaryny artdyrmagyna ýardam berdi.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen 
hyzmatdașlygyň netĳesinde, 26 müň janköýeriň 
g a t n a ș m a g y n d a g e ç e n F I FA - n y ň d ü n ý ä 
çempionatynyň Türkmenistan-Șri-Lanka aýlama 
oýnunda oglanlar we gyzlar, șol sanda maýyplygy 
bolan oglan-gyzlar futbol oýunçylar bilen meýdança 
çykdy.

ÝUNISEF bilen Hytaý Halk Respublikasynyň 
Türkmenistandaky ilçihanasy bilen hyzmatdașlygyň 
çäklerinde, Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda 
eșidiș nogsanlyklary bolan çagalaryň 20-sine eșidiș 
gurallary paýlanyldy.



«Esasy zat saçyň sary ýa-da gara reňkinde
däl, gözleriň äýnekli ýa-da äýneksizdiginde
däl, maýyplygyň barlygynda ýa-da
ýoklugynda däl, esasy zat – adam bolmak.»

DÖM-nyň ýaș wekili 
Kemal Gaitnazarowyň ÇHK-nyň 30 ýyllygy
mynasybetli geçirilen ýokary derejeli
dabarasynda eden çykyșyndan.

WAGYZ-NESIHAT IȘLERI WE ARAGATNAȘYK

Șeýle-de Türkmenistan çagalaryň hukuklaryny 
gaýtadan ykrar etmek boýunça Bütindünýä wada 
goșuldy we Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky 
hemișelik wekili Baș assambleýanyň çagalaryň 
hukuklary baradaky ýokary derejeli maslahatyna 
gatnașdy.

ÝUNISEF çaganyň hukuklaryny goramagy ileri 
sürýän we çaganyň hukuklaryny müňlerçe 
mașgalalara, ýolbașçylara we ýașlara ýetirýän 
Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň 30 
ýyllyk șanly senesini uly dabara bilen belledi. 
Geçirilen çäreleriň tapgyry dünýä meșhur aýdymçy 
Jos Stounyň mart aýyndaky konserti bilen bașlady 
we ÇHK-nyň kabul edilen güni bolan 20-nji noýabrda 
geçirilen ýokary derejeli dabara bilen jemlendi. Bu 
çäre Hökümet, jemgyýet guramalary, habar beriș 
serișdeleri, hususy pudak we ylmy jemgyýet ýaly ähli 
hyzmatdașlarymyzyň ÇHK-ny durmușa geçirmek we 
onuň maslahatlaryny ýerine ýetirmek boýunça 
jogapkärçiliklerine täze röwüș berdi.

Bütindünýä çagalar gününde Așgabat șäherindäki 
Berkarar söwda-dynç alyș merkezi mawy reňke 
beslendi. ÝUNISEF bilen Berkarar SDM-niň bilelikde 
ișlemeginiň netĳesinde, söwda merkeziň maglumat 
ekranlarynda we mahabat tagtalarynda ÇHK boýunça 
ýüzlenmeler ýerleșdirildi.

Noýabr aýynyň 20-sine agșam, mawy ekranyň 
öňünde köpleriň jemlenýän wagty, çagalaryň dürli 
kärleri synap görýän wideogörnüșli ýazgylary we 
söhbetdeșlikleri "Siziň üçin, körpeler!" atly 
telegepleșiginde ýaýlyma berildi.

Telewideniýe, radiogepleșikler we kinematografiýa 
baradaky döwlet komiteti we Zenanlar birleșmesi 
bilen ýola goýlan täze hyzmatdașlygyň çäklerinde, 
ýaýlyma berlen 43 radiogepleșik we bildirișler, 
șeýle-de 3 telegepleșik arkaly mașgalalar we 
hossarlar çaganyň irki ösüși we ene-atalyk tärleri 
bilen içgin tanyșmaga mümkinçilik gazandylar.



ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliýeti
Arçabil șaýoly, 21-nji jaý, BMG-niň binasy
Așgabat șäheri, Türkmenistan, 744036
Tel: +(993 12) 488352/55/57/58

tuk-ashgabat@unicef.org
unicef.org/turkmenistan
instagram.com/unicef_turkmenistan
facebook.com/unicef.turkmenistan
IMO +99364718712

2019-njy ýyl ÝUNISEF üçin örän üstünlikli ýyl boldy. Biz Çaganyň hukuklary hakyndaky
konwensiýanyň șanly 30 ýyllyk senesini belledik, täze hyzmatdașlyklar üçin ýol açdyk, çagalara
degișli syýasatlaryň kabul edilmegine goldaw berdik we çaganyň irki ösüși baradaky maglumatlary
müňlerçe ene-atalaryň we hossarlaryň dykgatyna ýetirdik.

Men biziň bilen netĳeli hyzmatdașlygy saklamagy dowam edýändigi we bașlangyçlarymyzy
goldaýandygy üçin Türkmenistanyň Hökümetine, șeýle-de çaganyň hukuklaryny goramak boýunça
edýän tagallalarymyza saldamly goșandygyny goșýandygy üçin halkara guramalaryna, ilçihanalara,
jemgyýetçilik guramalaryna, ylmy jemgyýetine, köpçülikleýin habar beriș serișdelerine we hususy
pudaklara minnetdarlygymy bildirýärin. Ýyl boýunça amala așyrylan ișleri kesgitlemäge itergi berip,
öz pikirleri, teklipleri we maslahatlary bilen paýlașan türkmenistanly çagalara we ýașlara, șol sanda
DÖM wekillerine aýratyn minnetdarlygymy bildirýärin.

2020-nji ýyl – Türkmenistan bilen ÝUNISEF-iň arasynda 2016-2020-nji ýyllarda hyzmatdașlyk etmegiň
Ýurt boýunça maksatnamasynyň tamamlanýan ýyly. Biz häzirki wagtda 2021-2025-nji ýyllar üçin täze
maksatnamanyň üstünde ișleýäris, șol jähtden çagalar üçin täze çözgütleri ișläp taýýarlamakda dürli
pudaklary ÝUNISEF bilen hyzmatdașlygy ýola goýmaga çagyrýaryn. Geliň, çagalaryň hukuklaryny
goramagy baș ýörelgämize öwreliň! Her bir çaga üçin, täze mümkinçilikler!

Kristin Weýgand
ÝUNISEF-iň Türkmentandaky wekili


