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شاف کان روبهی ها کشور در نوزاد اطفال و حامله زنان به مربوط  حادی خطرها: ونسفي  

.است تر مرگبار مرتبه 300 افتهين انکشافی ها کشور دری حاملگ مرحله  
 

 ريوم  مرگ احتمال است شده امروزنشر هک  جهان اطفال تيوضع درمورد ونسف يسازمان گزارش اساس به  -2009ی جنور 15/ژنو/ارکيوين/جانسبرگ
   باشد،يم افته يانکشافی ها کشور از شتريب مرتبه 300ی حاملگ وی والد مشکالت خاطر به افتهين انکشافی ها کشور در مادران

 .است شتريب افتهي انکشافی ها کشور به نسبت مرتبه 14 اتيح نينخست ماه در انکشاف روبهی ها کشور در نوزادان مرگ احتمال حال نيهم در
 

  زين اطفال صحت با شوديم مادران نجات باعث کهی تداخالت اقدامات ازی اريبس و دارد نوزادان اتيح و صحت با ميمستق ارتباط مادران نجات و صحت
 ديتاک و ساخته برجسته را ننوزادا و مادران صحت ارتباط دهيپد ونسف ياداره مربوط جهان در اطفال تيوضع خصوص در 2009 سال گزارش. دارد ارتباط

  .دارد انکشاف روبهی ها کشور و افته يانکشافی ها کشور انيم فاصله کاهش به
 
  19یال 15 نيسن در دختر 70000 شمول به زن ونيمل ک يشتريب ساالنه درجانسبرک ونسف يادارهی وياجرائ رکتريدا ) منينيو ام ان(یها گفته اساس به

 حدودا الدتو وی حاملگ ازی ناش مشکالت نسويد به 1990 سال از. دهنديم دست از را شانی ها جان والدت وی حاملگ به وطمرب مشکالت خاطر به سال
 . است فرستاده مرگ کام به را زن ونيمل 10
 

. شوديم پنداشته ميوخ دهنده نجات تداخالتی برا زمان مدت نيا -باشديم فيضع والدت از بعد نخستی ها هفته و ها روز در نوزادان و مادران تيمعاف
  .شوديم نوزادان و مادارن به مربوطی صح عالماتی بررس و مناسب الصحه حفظ والدت، از بعدی ها مالقات شامل تداخالت

 
  ريوم مرگ کاهش خصوص در انکشافات نيا اما اند بوده اطفال نجات زانيدرمی  عال انکشاف شاهد رياخی ها سال در انکشاف روبهی ها کشور که وجود با

 .باشندينم ريگ چشم چندان مادران
 
 در اند داده کاهش نصف به 2007ی ال 1990ی ها سال انيجر در را سال 5 سن ريز اطفال مرگ زانيم) یماالو (و) جرينا(ی ها کشور مثال طور به
 .است افته يليتقل نصف به رقم نيا شيد بنگله در و افته يکاهش 1990 سال به نسبت برابر سه به رقم نيا زين ايزياندون در مدت نيهم
 
 پنداشته ميوخ تينها مادران صحتی برا والدت از بعدی ها روز که ستيحال در نيا کندينم صدق مادران صحت خطرات خصوص در انکشافات نيا اما
  قبول قابل ريغ طور بهی زندگ نخست روز 28 در نوزادان صحت به مربوط خطرات اما است شده بلند سال 5 سن ريز اطفال نجات زانيم که حال در. شوديم
 .دارد قرار بلند سطح در ها کشور ازی اريبس در
 
 زن 8000 هر انيم در افته يتوسعهی ها کشور در رقم نيا که حال در باشديم نفر 1 زن 76 هر در مادران مرگ خطر احتمال افته يانکشافی ها کشور در
 دری  حاملگ و والدت مشکالت خاطر به مادران ريوم مرگ صد در 99 حدودَا. کنديم صدق زين افتهين توسعه یها کشور خصوص در ارقام نيا باشديم نفر 1

  کشور در واقعات نيا زانيم نيبزرگتر. روديم شمار بهی صح خطرات نيبزرگتر جمله از طفل داشتن کهی ها کشور شوديم واقع انکشاف روبهی ها کشور
 .روديم شمار به مادران ريوم مرگی ديتراژ عمده علت فيضعی بهداشت ستميس وی صح پرسونل کمبود  کهی جا شوديم واقعيی ايوآسيی قايافری ها
 

ی نيکانگو،گ کيدموکراتی جمهور ا،يبريال آنگوال، چاد، ون،يسرال ،افغانستانجر،ينا شامل دارند خود در را مادران ريوم مرگ زانيم نيتر بلند که کشور 10
 و است مواجه خطر با نفر 1 زن 7 هر از که باشديم جرينا در ها کشور نيا در مادران ريوم مرگ خطرات زانيم  نيشتريب انيم نيا در دشويمی مال و ساويب
 .است مواجه خطر با نفر ک يزن 15 هر از که باشديمی مال کشور در زانيم نيتر نيپائ
 
 .برنديم رنج خطرناک امراض و جراحات از گريد زن 20 حامله زن هر مرگ با
 

 ساحات ،مجامع، ها خانه در دار دوامی ها مواظبت که دارد ديتاکی صحی ها ستميس قيطر ازی ضرور خدمات هيته به گزارش نيا مادران، ريوم مرگ کاهش
 .کنديم نيتضمی صح التيتسه و دست دور
 

 ربر د را نوزادان و مادران صحت مراحلی تمام کهی اساس دماتخ مدل کی يبرا و بوده مخصوص امراض در واحد تداخالت مافوق دار دوامی ها مراقبت
 .دارد ديتاک باشد داشته

 
 صحت انکشافی برا دختران آموزش ديگويمی و باشديمی صح مداخله ک يبه نسبت شتريب اقدامات مستلزم  اطفال و مادران جان نجات است گفته) نمنيو (

 . شوديم زين نوادهخا شامل آن فوائد و بوده مهم نوزادان و مادران
 .باشديم تر موثر زنان  اموزش و حفاظت  به دنيبخش قدرتی  ويحمای فضا دری صح خدمات که است ساخته آشکار گزارش نيا

 
 

 
 



 ونسف ياداره مورد در 
 هيته نيبزرگتر اداره نيا. دباشيمی نوجوانی ال تيطفول دوره از نجاتی برا اطفال به کمک آن هدف و داشته تيفعال کشور 150 از شيب در ونسف ياداره
  کنديم تيحما پسران و دختران هيترب و ميتعل ،یبهداشت وی صح آب بهی دسترس ، هيتغذ ، صحت از و بوده انکشاف به روبهی ها کشوری برا نيواکس کننده

ی  افرادانفراد داوطلبانهی ها کمک توسطی کل رطو به ونسفي.  باشديم اداره نيا فيوظا از زين دزيا و استفاده سوئ  خشونت مقابل در اطفال از حفاظت
 .شوديم ليتمو ها دولت و ها اديبن تجاران،

 
 ناشران توجه به

unicef/com.thenewsmarket.www 
 .دياوريب دست بهی نمجا طور به باالی انترنت صفحه از ديتوانيم را گزارش نيا به مربوطيی ويديو ريتصاو
 .ديشو تماس در ليذی ها ادرس به شتريب معلومات و مصاحبهی برا

 
In Johannesburg: 
 
Shantha Bloemen, UNICEF South Africa,  +27 11517-1617, sbloemen@unicef.org 
Yvonne Duncan, UNICEF South Africa,  + cell: + 27 (0) 82 561 3970 yduncan@unicef.org 
Brian Hansford, UNICEF, mobile ++ 1 917 605 1699, e-mail: bhansford@unicef.org 
 
In New York: 
 
Kate Donovan, UNICEF New York, Tel:  ++ 212 326 7452 e-mail: kdonovan@unicef.org 
Christian Moen, UNICEF, New York, Tel:  ++ 212 326 7516 e-mail: cmoen@unicef.org 
 


