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yanın
ürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerini (SKH) ne
ölçüde gerçekleştirebileceği
milyonlarca çocuğun hayatını,
dolayısıyla da küresel
to
doğrudan etkileyecektir.
SKH’ler kapsamı evrensel olan hedeﬂerdir ve bu
hedeﬂerin hiç kimseyi dışarda bırakmama çağrısı,
çocuklar da dâhil, dünyanın en kırılgan ve toplum dışına
itilmiş kesimlerini gündemin ilk sırasına
yerleştirmektedir.

taahhüdünden iki yıl sonra, çocuklar için bu hedeﬂere

SKH Çağında Her Çocuk İçin İlerleme,
en kırılgan kesimini yani çocukları doğrudan ilgilendiren
kaydettiği ilerlemeleri değerlendirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri (SKH) Çağında Her Çocuk İçin İlerleme Kaydetmek

• Yarım milyardan fazla (520 milyon) çocuk, küresel
hedeﬂerin en azından üçte ikisine ulaşma yolunda
doğru istikamette olup olmadıklarını
değerlendirecek yeterli veriye sahip olmayan
ülkelerde yaşadığından, durumları belirsizdir.

• Buna ek olarak yarım milyardan fazla (533 milyon)
çocuk, durumlarının değerlendirilmesine olanak verecek
hedeﬂerin en az üçte ikisine ulaşmalarını sağlayacak bir
yönde ilerlemeyen, bu nedenle de verilen SKH
hedeﬂerine ulaşma sözünün neredeyse imkansız olduğu
ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkeler özellikle, çocukların
şiddetten korunmasına ilişkin hedeﬂere ulaşmaktan çok uzakta
bulunmaktadır. Ülkeler, çocuklar için güvenli ve temiz bir
ortam sağlanması konusunda, SKH’lerce öngörülen ilerleme
düzeyinden halen çok geride olsalar da, görece daha iyi bir
performans sergilemektedirler
• SKH hedeﬂerine ulaşmak için daha hızlı ilerleme ihtiyacı
tüm dünya için geçerli olmakla beraber, söz konusu
hedeﬂere ulaşma hızında en geride kalan bölge
konumunda Sahra altı Afrika yer almaktadır. Ortalama
olarak, Afrika ülkeleri için geçerli olan ancak yeterli ilerleme
kaydedilemeyen çocuklara ilişkin hedef sayısı, diğer
bölgelerdeki ülkelere kıyasla iki kat daha fazladır.
• Ülkeler içinde, yoksul hane mensubu çocuklar, kırsal
bölgelerde yaşayanlar ve ergen kız çocukları geride
kalma riski en yüksek grubu oluşturmaktadırlar. Etnik
azınlıklar, engelli çocuklar gibi diğer kırılgan grupların, mevcut
veri izleme sistemi ile değerlendirilmesi çok zor neredeyse
imkânsız durumdadır.

Yönetici Özeti

17 SKH içinde çocuklarla
ilgili 44 adet gösterge
bulunmaktadır.
Bu rapor, söz konusu
göstergeleri çocuk
haklarının beş başlığı
altında sunmaktadır.
Bunlar: Hayatta kalma ve
gelişme hakkı, öğrenme
hakkı, şiddetten korunma
hakkı, güvenli ve temiz
bir çevrede yaşama
hakkı, başarılı olmak için
eşit fırsatlara sahip olma
hakkıdır.
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Çocuk haklarının beş başlığı

Her çocuğun
hayatta
kalması ve
gelişmesi

Her çocuğun
öğrenim görmesi

Her çocuğun
şiddetten,
istismardan
ve zararlı
etkiye sahip
uygulamalard
an korunması

SKH 2: Büyüme geriliği, zayıflık, aşırı kiloluluk
SKH 3: Doğumların vasıflı personel tarafından gerçekleşmesi, beş

yaş altı çocuk ölümleri, yeni doğan ölümleri, yeni HIV
enfeksiyonları (5 yaş altı çocuklar, 10-19 yaş arası ergen kız ve
erkek çocuklar), temel sağlık hizmetleri, MCV1, DTP3, anne ölüm
oranı, sıtma görülme sıklığı, ergen doğum oranı*

SKH 4: Ortaokul seviyesinde asgari okuma ve matematik yeterliliği,

beş yaş altı çocukların gelişimsel olarak yeterli düzeyde olması,
ilkokuldan bir yıl önce düzenli öğrenim görme, su, sıhhi tesisler ve
hijyen koşullarına (WASH) erişim sahibi okul oranı

SKH 5: Kız çocuklara karşı yakın partner şiddeti, kız çocuklara karşı
yakın partner dışındaki kişilerin uyguladığı şiddet, çocuk evliliği,
kadın sünneti
SKH 8: Çocuk işçiliği

SKH 16: Kasten öldürme,çatışmayla bağlantılı ölümler*, bakım
verenlerin uyguladığı şiddet, 18 yaş altı kız çocuklara ve erkek
çocuklara yönelik cinsel şiddet, nüfus kaydı

SKH 1: Temel içme suyu, sıhhi tesisler ve hijyen hizmetleri

SKH 3: Haneiçi nedenlerden veya hava kirliliğinden kaynaklı ölüm oranı

Her çocuğun
güvenli ve
temiz bir
çevrede
yaşaması

SKH 6: Güvenli biçimde yönetilen içme suyu, güvenli biçimde

yönetilen sıhhi hizmetler, el yıkama tesisleri, dışarıda tuvalet
yapma
SKH 7: Temiz yakıt kullanımı

SKH 13: Doğal afet kaynaklı ölümler*

Her çocuğun
hayatta başarılı
olmak için adil
fırsatlara sahip
olması

SKH 1: Aşırı yoksulluk, ulusal yoksulluk sınırının altında yaşamak,

çok boyutlu yoksulluk, sosyal koruma alanları/sistemi

* İtalik karakterle yazılan göstergeler, metotla veya ölçümle ilgili zorluklar nedeniyle tam değerlendirmeye alınmamıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çağında Her Çocuk İçin İlerleme Kaydetmek
Yönetici Özeti

Küresel
Küresel
hedeflere
hedeflere
doğru
doğru
ilerleme
ilerleme
Ülkelerin, küresel SKH’lere
yönelik kaydeettikleri
ilerlemelerin
çocukSKH’lere
haklarının
Ülkelerin, küresel
beş başlığı
altında
yönelik
kaydeettikleri
sınıflandırılan
göstergelerin
ilerlemelerin çocuk
haklarının
bakımından
ortalama
beş başlığı altında
değerlendirmesi
sınıflandırılan göstergelerin
bakımından ortalama
değerlendirmesi
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Bu başlıkta, 2030 küresel hedeflerine
ulaşma yönünde kaydedilen ilerleme
görece
iyi durumdadır.
Hakkında
Bu başlıkta,
2030 küresel
hedeflerine
yeterli
eğilim
verisi
bulunan
ulaşma yönünde kaydedilen ilerleme
hedeflerin
yarısından biraz
fazlasına
görece iyi durumdadır.
Hakkında
ulaşılmış
veya
ulaşılmaya
yeterli eğilim verisi bulunan
yaklaşılmıştır.
Eksiksizbiraz
olmaktan
çok
hedeflerin yarısından
fazlasına
uzak
olmakla
beraber,
beş
başlık
ulaşılmış veya ulaşılmaya
içinde
veri kapsamının
en güçlü çok
yaklaşılmıştır.
Eksiksiz olmaktan
olduğu
başlık
budur.
Ülkelerin
çoğu,
uzak olmakla beraber, beş başlık
göstergelerin
çoğu konusunda
içinde veri kapsamının
en güçlü
raporlama
yapmaktadır.
olduğu başlık budur. Ülkelerin çoğu,
göstergelerin çoğu konusunda
Burada
değerlendirilen
raporlama
yapmaktadır.12 gösterge
arasında; beş yaş altı ölümlerin
izlenmesi,
yetersiz beslenme
ve yeni
Burada değerlendirilen
12 gösterge
HIV
enfeksiyonlarının
yanı
sıra
arasında; beş yaş altı ölümlerin
doğum
bakım
hizmetleri
ve aşılama
izlenmesi,
yetersiz
beslenme
ve yeni
gibi
girişimler
yer
almaktadır.
HIV enfeksiyonlarının yanı sıra
doğum bakım hizmetleri ve aşılama
gibi girişimler yer almaktadır.

Öğrenme
Öğrenme

Ülkelerin çok az bir kısmı bu
başlıkta hedefe yaklaşmakta
olduğunu
iddia
Ülkelerin çok
az edebilir.
bir kısmıÜlkelerin
bu
ve
göstergelerin
çoğuna ilişkin
başlıkta hedefe yaklaşmakta
eğilimleri
içinÜlkelerin
yeterli
olduğunu belirlemek
iddia edebilir.
verilerin
mevcut çoğuna
olmaması,
ve
göstergelerin
ilişkin
öğrenme
konusunda
yeni
ölçüm
eğilimleri belirlemek için yeterli
yöntemlerini
kurumsallaştırma
verilerin mevcut olmaması,
ihtiyacını
ortaya koymaktadır.
öğrenme konusunda
yeni ölçüm
yöntemlerini kurumsallaştırma
Burada
değerlendirilen
beş
ihtiyacını
ortaya koymaktadır.
gösterge arasında okul öncesinden
orta
öğrenime
kadar eğitimi
Burada
değerlendirilen
beş
tamamlama
durumunun
ölçülmesi;
gösterge
arasında
okul öncesinden
yeterli
öğrenme
sonuçlarına
orta öğrenime kadar eğitimi
ulaşma
ve okullarda
su, sıhhi
tesis
tamamlama
durumunun
ölçülmesi;
ve
hijyene
(WASH)
erişim
yer
yeterli öğrenme sonuçlarına
almaktadır.
ulaşma ve okullarda su, sıhhi tesis

Korunma
Korunma

Bu başlıkla ilgili çok iddialı küresel
hedefler ve görece olgunlaşmamış
izleme
çerçevesine
olursa,
Bu başlıkla
ilgili çokbakılacak
iddialı küresel
çok
az
sayıda
ülkenin
burada
analiz
hedefler ve görece olgunlaşmamış
edilen
göstergelerin
sadece
az
bir
izleme çerçevesine bakılacak olursa,
kısmına
ulaşma
yolunda
olduğu
çok az sayıda ülkenin burada analiz
görülmektedir.
Çoğusadece
durumda,
edilen göstergelerin
az bir
gidişatı
belirlemek
için
yeterince
kısmına ulaşma yolunda
olduğu
veri
bulunmamaktadır.
görülmektedir.
Çoğu durumda,
gidişatı belirlemek için yeterince
Burada
değerlendirilen 10 gösterge
veri bulunmamaktadır.
arasında kız çocuklara karşı cinsel
şiddet
yakın partner şiddeti,
Buradave
değerlendirilen
10 gösterge
şiddet
içeren
disiplin, çocuk
işçiliği,
arasında kız çocuklara
karşı cinsel
kadın
evliliği
ve
şiddetsünneti,
ve yakınçocuk
partner
şiddeti,
nüfus
kaydı
yer
almaktadır.
şiddet içeren disiplin, çocuk işçiliği,
kadın sünneti, çocuk evliliği ve
nüfus kaydı yer almaktadır.
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Çevre
Çevre

Bu başlıkta kaydedilen ilerleme
karma bir tablo sunmaktadır.
Hakkında
veri
bulunan ülkeler
Bu başlıkta
kaydedilen
ilerlemeve
göstergeler
arasında,
hedeflerin
karma bir tablo sunmaktadır.
çoğunluğuna
veya ve
Hakkında veri ulaşılmış
bulunan ülkeler
ulaşılma yolunda
ilerlenmektedir.
göstergeler
arasında,
hedeflerin
Ancak
yine
de
çoğu
ülkenin
çoğunluğuna ulaşılmış veyaverisi ya
yetersiz
da mevcut
değildir.
ulaşılmaya
yolunda
ilerlenmektedir.
Ancak yine de çoğu ülkenin verisi ya
Burada
8 gösterge
yetersiz değerlendirilen
ya da mevcut değildir.
arasında temiz yakıt kullanımı, hava
kirliliğinden
ve afetlerden
Burada değerlendirilen
8 gösterge
kaynaklanan
ölümler,
güvenli içme
arasında temiz
yakıt kullanımı,
hava
suyuna, sıhhivehizmetlere
kirliliğinden
afetlerdenve hijyene
erişim
yer almaktadır.
kaynaklanan
ölümler, güvenli içme

Adil fırsat
Adil fırsat

Çoğu ülkenin standart çocuk
yoksulluğu ölçütleri için referans
değerlerini
daha
yeni belirlemeye
Çoğu ülkenin
standart
çocuk
başladığı
bir
ortamda,
bureferans
başlıkla
yoksulluğu ölçütleri için
ilgili
kaydedilen
ilerlemeleri
değerlerini daha yeni belirlemeye
değerlendirmek
şu anabu
kadar
başladığı
bir ortamda,
başlıkla
mümkün
olamamıştır.
ilgili kaydedilen ilerlemeleri
değerlendirmek şu ana kadar
Burada
değerlendirilen
mümkün
olamamıştır. 4 gösterge
arasında parasal ve çok boyutlu
yoksulluk
oranları ve sosyal
Burada değerlendirilen
4 gösterge
güvenlik
sistemlerine
dahil
olma yer
arasında parasal ve çok
boyutlu
almaktadır.
yoksulluk oranları ve sosyal
güvenlik sistemlerine dahil olma yer
almaktadır.

suyuna, sıhhi hizmetlere ve hijyene
erişim yer almaktadır.

ve hijyene (WASH) erişim yer
almaktadır.

Kadranların Yorumlanmasına
Yönelik Açıklamalar:
Kadranların
Yorumlanmasına
Bu raporda kullanılan
özet “kadranlar”, çocuk
haklarının beş
alanının her birinde, ülke
Yönelik
Açıklamalar:
bazında kaydedilen ilerlemeyi
göstermektedir.
Her bir
kadran,
her ülkenin
o
Bu raporda kullanılan
özet
“kadranlar”,
çocuk
başlıkta
yerbeş
alan
her birher
gösterge
bazında
haklarının
alanının
birinde,
ülke
ortaya
performansın
bazındakoyduğu
kaydedilen
ilerlemeyi derlenmesiyle,
çok
büyük bir derleme
sonucunda
göstermektedir.
Her birçalışması
kadran, her
ülkenin o
ortaya
ülkeler
başlıktaçıkmıştır.
yer alan Her
her bir gösterge için,
bazında
küresel
SKH hedefine
ulaşma yönünde
ortaya koyduğu
performansın
derlenmesiyle,
kaydettiği
mevcut verilere
çok büyük ilerlemeye
bir derlemeveçalışması
sonucunda
göre,
kategoriden
ortayabeş
çıkmıştır.
Her birbirine
gösterge için, ülkeler
yerleştirilmektedir.
Kadranların
anlamı:
küresel SKH hedefine
ulaşma yönünde
kaydettiği ilerlemeye ve mevcut verilere
göre, beş kategoriden birine
yerleştirilmektedir. Kadranların anlamı:

•

•
•

•

ihtiyacı
- mevcut
eğilimlere
göz
Veridata
mevcut
değil
- yeterli kalitede,
No
– data
of sufficient
quality,
• Hızlanma
Acceleration
needed
– based
on
önüne
alındığında
küresel
uluslararası kıyaslama,
kapsam
ve güninternational
comparability,
coverage
current
trends, the
globalhedefe
target 2030
will
yılına
kadar
cellik
özelliğine
veriler UNICEF
and
recency
are sahip
not available
in
not be
metulaşılması
by 2030. mümkün değil.
No
dataveri
– data
of sufficient
quality,
Acceleration
needed
– based
on
küresel
tabanında
mevcut
değil.
UNICEF
global
databases.
eğilimlere
göre
- 2030
yılına ka•• Mevcut
On
track
– based
on
current
trends,
international
comparability,
coverage
current
trends,
the
global
target
will
Insufficient
trend
data- 2030
– there
are
Yetersiz eğilim
verisi
hedefdar
hedefe
ulaşılması
hedefleniyor.
theküresel
global
target
will
be met
by
2030.
and
recency
are
not
available
in
not
be
met
by
2030.
not
enough
data
points to
establish
lerine
yönelik
ilerlemeyi
belirlemeye
• Ülke
Target
met SKH
– thehedefine
country has
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küresel
ulaşmış
global
databases.
•
On
track the
– based
current
trends,
aUNICEF
trend and
project
to 2030.mevcut.
yetecek
kadar
veri noktası
achieved
globalonSDG
target.
durumda.
Insufficient trend data – there are
the global target will be met by 2030.
not enough data points to establish
•
Target met – the country has already
Double
dials
illustrate
progress
on
one
indicator
but
populations
performance
Çift kadranlar, her bir gösterge konusunda ilerlemewhere
kaydedilen,
ancakand
sonucun
grup
a trend and project to 2030.
achieved the global SDG target.
ve performans
bazında,
örneğin
hane halkının
maddi
varlığına,
kentsel/kırsal
alana
are
disaggregated,
including
by household
wealth,
urban/rural
residence,
or gender.
veya toplumsal cinsiyete göre ayrıştırıldığı durumları göstermektedir.
Double dials illustrate progress on one indicator but where populations and performance
are disaggregated, including by household wealth, urban/rural residence, or gender.
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Evrensel gündem,
evrensel zorluk

SKH’lerin hiç kimseyi geride bırakmama hedefi, ulusal
ortalamaların ötesine bakarak, hangi çocukların ve
toplulukların dışarıda bırakıldığını ve neden dışarıda
bırakıldığını görmeyi gerektirmektedir. Ne var ki, veri kalitesi
ve toplama uygulamaları genellikle bunu mümkün kılacak
düzeyde değildir. Öğrenme gibi bazı alanlarda, görece az
sayıda gösterge için uluslararası karşılaştırılabilir, ayrıştırılmış
veriler mevcuttur.
Mevcut ayrıştırılmış veriler hane halkının maddi varlığı, kentsel
veya kırsal bölgede yaşama durumu ya da toplumsal cinsiyet
ile ilişkili bariz eşitsizlikler olduğunu göstermektedir. Etnik
köken, engellilik ve göç durumu gibi ilgili diğer katmanlar, veri
sınırlılığı nedeniyle burada incelenememiştir. Dahası, dünyanın
en kırılgan çocuklarından bazıları, örneğin kurumlarda veya
sokakta yaşayan çocuklar hane halkı anketlerinde
incelenemediğinden, bunlar hakkında çok sınırlı veri
mevcuttur.

En zengin
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99 ülke verisine dayalı olarak, her bir ülkede
en yoksul ve en zengin beşte birlik kesimler için
beş yaş altı ölüm oranları.

5 11

Evrensel nüfus kaydının kırsal alanlarda 2030 yılına kadar
gerçekleşme olasılığı daha düşüktür, ülkelerdeki kırsal nüfusun
üçte birinden fazlası, kentsel nüfusun ise beşte biri için bu
konuda hızlanma gereksinimi bulunmaktadır.

Kız çocuklar
Erkek çocuklar

5 11

93
93

202 ülke verisine dayalı olarak, 15-19 yaş
grubundaki kız çocuklar ve erkek çocuklar
arasında AIDS’i ortadan kaldırma şansı.

7

Kentsel

17

22

Kırsal

26

3

Veri mevcut değil
Yetersiz eğilim verisi
Hızlanma ihtiyacı var
Doğru yolda

40

6
25
21

SKH Çağında Her Çocuk İçin İlerleme Kaydetmek adlı rapor,
hedefin boyutunu ve aciliyetini gözler önüne seriyor. Şöyle
ki, ortalama olarak, her bir ülkede çocuklarla ilgili
göstergelerin yüzde 75-80’i ya veri eksikliğini ya da 2030
yılına kadar SKH hedeflerine ulaşmak için yeterli ilerleme
kaydedilmediğini gösteriyor.
Yetersiz veri meselesi temel olarak her yerde aynı olmakla
beraber, farklı yerlerde farklı şekillerde ortaya çıkıyor.

19

Mevcut eğilime göre, kimi ülkelerdeki hanelerin en yoksul
beşte birinde yaşayan çocukların dörtte üçü, beş yaş altı
çocuk ölüm oranları ile ilgili SKH hedefini tutturamayacaktır.
Buna karşılık, hanelerin en zengin beşte birinde yaşayan
çocukların yalnızca dörtte biri bu hedefi tutturamayacaktır.
Kız çocuklar şu anda 15-19 yaş grubunda yer alan ergenler
arasında karşılaşılan yeni HIV enfeksiyonlarının üçte ikisini
oluşturmakla beraber, 2030 tahminleri bu yaş grubunda
AIDS’i ortadan kaldırma hedefine ulaşma şansının erkek
çocuklarda da pek güçlü olmadığını göstermektedir.

En yoksul

9

34

Hedefe ulaşıldı
119 ülke verisine dayalı olarak, kentsel ve kırsal
alanlarda 5 yaş altı nüfus için evrensel nüfus
kaydına ulaşma şansı

Gelir skalasının iki ucundaki iki zıt bölgeyi, Sahra Altı Afrika
ve Avrupa’yı düşünelim. Sahra altı Afrika, diğer tüm
bölgelere kıyasla, muhtemelen anket kapsamının geniş
tutulması nedeniyle, en eksiksiz verilere ve etkileyici bir
başarıya sahiptir. Ama aynı zamanda bu bölge, hedeflere
ulaşma noktasına en uzak olan bölgedir.
Buna karşın, Avrupa bölgesindeki ülkeler, diğer bölgelere
kıyasla, göstergelerin daha büyük bir kısmında hedeflere
ulaşma yolunda ilerleme göstermektedir. Buna rağmen
verilerin daha büyük bir kısmında veri eksiği mevcuttur. SKH
veri tabanında, çocuklarla ilgili olarak, Batı ve Orta Afrika
ülkelerine ait veriler, Batı Avrupa verilerinden daha fazladır.
Yüksek gelirli ülkelerdeki veri eksikliği, değişik faktörlerin bir
arada bulunmasına bağlanmaktadır. Bazı SKH göstergeleri,
bu ülkelerde büyük ölçüde mevcut olmayan sorunları
(örneğin kadın sünneti sorununu) ölçmektedir veya söz
konusu durum mevcut olsa da veri toplanamamaktadır
(örneğin çocuk evliliği). Bazı durumlarda veri toplanabilmekte
ancak uluslararası kıyaslamaya olanak veren standart bir
şekilde olmamaktadır (örneğin çocuğa karşı şiddet
konusunda) veya veri standart bir şekilde toplanmakta ancak
SKH göstergelerinden sorumlu kuruluşlara rapor
edilmemektedir. UNICEF ve hükümetler gibi sorumlu
kuruluşların bu duruma bir çözüm bulması gerekmektedir.
Gelişmekte olan birçok ülkeye ait veriler, farklı nedenlerle
mevcut değildir. Bu tür ülkelerin veri toplama çabaları
kapasite zorlukları veya diğer teknik zorluklar nedeniyle
sekteye uğramaktadır. Ancak sebep ne olursa olsun,
çocukların durumu ile ilgili veri kıtlığı, ülkeleri SKH’lere
ulaşma çabalarında da sınırlayacaktır. Veri eksikliği düşük
performansı maskeliyorsa, güçlük bu raporda gösterilenden
çok daha büyük demektir.
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Geride kalma riski en fazla
olan kesim: Çocuklar
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Eldeki verilere ve 2030 hedeflerine ulaşma yolunda
kaydedilen ilerlemeye göre, ülke-gösterge çifti oranı
(202 ülkenin her biri için 39 gösterge)

Veri mevcut değil
Yetersiz eğilim verisi
Hızlanma ihtiyacı var
Doğru yolda
Hedefe ulaşıldı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Çağında
Her Çocuk İçin İlerleme Kaydetmek
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Çocukların durumunu
değiştirmek için,
onları say

Küresel kalkınma camiası arasında, dünyanın en dezavantajlı
ve kırılgan kesimleri için dönüşümsel değişiklikler
sağlayabilecek bir veri devriminden bahsedilmektedir. Ancak
raporumuzdaki veriler durumun hiç de öyle olmadığını
gösteriyor. Şöyle ki, çok büyük bilgi eksikliklerimiz var ve
kaydedilen ilerleme SKH’leri tutturmak için çok yavaş. Dahası,
2030 gündeminin büyük amaçlarına rağmen, bulunduğumuz
aşamada, çok sayıda çocuk geride kalıyor.
Önümüzdeki 12 yıl boyunca aynı hikayeyi tekrar tekrar
anlatmamak için, hem her yerdeki çocukların durumunu
değerlendirme hem de geride kalma riski en yüksek kesimlere
ulaşmayı sağlayacak şekilde verileri kullanma bakımından,
artık kademe atlamamızın vakti gelmiş bulunuyor.
Veri konusunda ilerleme kaydedilebileceğini biliyoruz. Bazı
ülkeler, bölgeler ve sektörler büyük bir atılım yaparak,
genellikle eldeki kısıtlı kaynakları en iyi şekilde kullanan yeni
veri girişimleri başlattı. Az sayıdaki bu olumlu örnekler, en
kırılgan durumdaki çocukları görünmez ve erişilmez kılan veri
eksikliklerini gidermek için yapılabilecek çok şey olduğunu
göstermektedir. Bu başarıların ardında yatan dört ortak faktör
şu şekilde sıralanmaktadır:

Küresel liderlik
2011’de, WASH (su, sıhhi tesisat ve hijyen) sektörü küresel
paydaşları, Milenyum Kalkınma Hedefleri (MKH) bakımından
salt erişim ölçütleri yerine, SKH’ler bakımından içme suyu,
sıhhi tesisat ve hijyen hizmetinin kalitesine bakmaya
başlamıştır. DSÖ/UNICEF Ortak İzleme Programı (OİP) daha
sonra mevcut ulusal verileri ortaya çıkarmak ve sıralamak,
yeni göstergeler için küresel referans değer tahminleri
belirlemek için muazzam bir küresel çabaya girişmiştir.
Sonuçlar etkileyicidir. Şöyle ki, artık 232 ülke, bölge ve alt
bölgenin tamamı içme suyunun bulunması ve kalitesi,
sahadaki sıhhi tesisat sistemlerinden çıkan dışkıların
arıtılması ve bertaraf edilmesi ve el yıkama tesislerinin
bulunması gibi yeni göstergelere katkı sağlamaktadır. 2015
ve 2017 yılları arasında, Ortak İzleme Programının kullandığı
veri kaynağı sayısı %50’den fazla artış göstermiş, hatta idari
veri kaynaklarından gelen raporlar neredeyse beş kat gibi
şaşırtıcı bir ilerleme sergilemiştir.

Bölgesel işbirliği

Savunuculuk

Latin Amerika ve Karayipler bölgesi, hane halkı gelir
anketlerinde hem anket kapsamı hem de açık veri gibi ortak
veri standartları bakımından, başarısı teyit edilmiş bir lider
konumundadır. Bu durum büyük ölçüde, bölgede anket
üreticileri ve kullanıcıları arasındaki yakın işbirliğini
sonucudur. 1990’larda, MECOVI, yani çok yıllı ortak bağışçı
girişimi, ülkeler arasında yatay işbirliğinden de yararlanarak,
Ulusal İstatistik Kurumlarının kurumsal ve uygulama
kapasitesini geliştirme konusunda başarı elde etmiştir. Bu
çabalar SEDLAC (Latin Amerika ve Karayipler Sosyoekonomik Veri Tabanı) eliyle veri kullanıcı tarafında takviye
edilmiştir, hatta ülkeler arasında ortak yöntemler kullanan
anket verisinin bulunmasına odaklanan bir girişim devam
etmektedir. Her iki girişim de, derin bir teknokrat ve veri
çözümleyici havuzu oluşmasını sağlayan kaliteli lisans
programlarıyla ilgili bölgede uzun zamandır var olan bir
gelenekten faydalanmıştır.

Engelli çocuklar için program geliştirme çalışmaları, bu
çocukların yaşamı ve bakıcı kişiler hakkında güvenilir veri
bulunmaması nedeniyle, sekteye uğramıştır. Ancak veri
konusunda savunuculuk bu durumu düzeltmeye yardımcı
olmaktadır. BM destekli Washington Engelli İstatistikleri
Grubu ile UNICEF Engelli Örgütleri ile ortaklık halinde,
engelli çocuklar hakkında yeni bir bilgi toplama yöntemi
geliştirmiştir. Annelere ve çocuklara bakan kişilere,
etiketlerin ve teşhislerin ötesine geçen sorular sorularak,
çocukların gündelik faaliyetlerini yürütme konusunda
karşılaştığı gerçek deneyimler ve zorluklar hakkında bilgi
toplanmaya çalışılmıştır. Bu sorular anket modülü olarak
dokuz dile çevilmiştir. Yayınlandıktan sonraki bir yıl içinde,
bu modül 10’dan fazla engellilik anketinde kullanılmış,
önümüzdeki iki yılda da kullanılmak üzere 40’ın üzerinde
düşük ve orta gelirli ülkede sahada uygulanacak olan
UNICEF Çok Göstergeli Küme Anketlerine (MICs) entegre
edilmiştir. Bu uygulama çocuklarla ilgili olarak, ülkelerin ilk
kez engellilik durumu bazında ayrıştırılmış değişik SKH
göstergeleri konusunda raporlama yapmasına imkân
verecektir. Bu modülü uygulama konusunda öncü
ülkelerden biri olan Meksika, bunu 2015 Ulusal Çocuk ve
Kadın Araştırmasında test etmiş ve engelli çocukların
beslenme, erken çocukluk dönemi gelişimi ve çocuk işçiliği
bakımından en kötü sonuçlara sahip olduğunu tespit
etmiştir.

Teknolojik yenilikçilik
Diğer değişikliklerin de etkisiyle beraber, dijital teknoloji
özellikle ulaşılması zor ve yeterli hizmet alamayan
topluluklarda yaşanan nüfus kaydı sıkıntısına yeni bir ümit
getirmiştir. Örneğin, merkezi analitik kapasite ile beraber
kullanılan, cep telefonu tabanlı bir nüfus kaydı sistemi nüfus
kaydı işlemi yapma yetkisini yerel düzeye devrederek,
ebeveynlerin çocuklarını daha kolay kaydettirmesini
sağlamaktadır. Kayıt kolaylığı, ücretlerin kaldırılması, her bir
kaydı doğrulaması ve onaylaması gereken kişi sayısının
düzenlenmesiyle beraber, kayıt sayısında çok büyük bir artış
sağlanmıştır. Daha yolun çok başında olmaklaberaber;
Uganda’da, pilot bölgelerde bir yıl içinde kaydedilen çocuk
sayısı 2012’de 17,000 iken 2017 yılında 2,5 milyona çıkmış;
Pakistan’da 2015’te 1,000 nüfus kaydı yapılmışken, bu sayı
2018 yılında 78,000 nüfus kaydına çıkmış; Tanzanya’da
2013’teki 175,000 nüfus kaydı sayısı 2017’de 2 milyona
ulaşmıştır.
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Çocuklar için verileri
güçlendirmeye dair
pratik ilkeler
Bu dört örnek, SKH verilerini, çocukların faydasına
olacak şekilde toplamak ve kullanmak için hızla yol
alınabileceğini göstermektedir. Hükümetler en
nihayetinde 2030 Hedeflerini yönlendirecek ve bu
hedeflere ulaşma durumunu ölçecek verileri üretmekle
yükümlüdür. Ancak hükümetlerin uluslararası camiadaki
ortakları da bu çabaları destekleyerek her birinin güçlü
yönünü fırsata çevirmekle yükümlüdür. Ülkelerin
istatistiki kapasitelerini geliştirme konusu da dâhil
olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma için küresel
ortaklığa yeni bir ivme kazandırma çağrısında bulunan
SKH 17’nin temeli de budur.
Bu çabaya temel teşkil edecek ve önümüzdeki 12 yıl
boyunca UNICEF çalışmalarını yönlendirecek üç ilke
belirlemiş bulunuyoruz. Bunlar:

• Sistemi güçlendirmenin omurgası olarak verilerden
faydalanmak. Veri toplama ve kapasiteyi geliştirme gayreti,
sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden sınır kontrolüne kadar
uzanan alanlarda, güçlü hizmet sunum sistemleri geliştirme
çatısından ayrı tutulamaz. Hükümetlerin çocuklarla ilgili idari
veri sistemlerinin kalitesini, kapsamını ve koordinasyonunu
geliştirmek için uzun vadeli çalışmalara yatırım yapacağız.
• Hiçbir ülkenin geride bırakılmaması. Veri izleme ve
kapasite geliştirmeye verilen küresel destek karmakarışık bir
bohçaya benzemektedir. Her ülkenin, kaynakları ve
kapasiteleri hangi durumda olursa olsun, çocuklar için asgari
veri kapsamına ulaşmasını sağlamak için sistematik ve
eşgüdümlü çalışmalar yapılmasının takipçisi olacağız. Bu da,
ilgili sorumlu kuruluşlara raporlama yapmak için gelişmiş
ülkelerle daha fazla işbirliği kurulmasını, normal anket ve
rutin veri sistemlerinin kullanılmasının mümkün
olmayabileceği çatışma alanlarında ve çatışma sonrası
alanlarda yeni veri çözümlerine yatırım yapılmasını gerekli
kılacaktır.
• Açık veri başta olmak üzere ortak standartlar.
SKH izleme çerçevesi, ölçümle ilgili evrensel yaklaşımlar
konusunda fikir birliğine varmak için muhteşem bir çalışma
niteliğindedir, aynı zamanda ülkelerin bu konuyu
sahiplenmesi için bazı yerel adaptasyonlar yapılmasının da
önemli olduğunu kabul etmektedir. Veriler konusunda daha
güçlü ortak standart ihtiyacı, özellikle çocuklar konusunda
ciddi boyuttadır. Çocukların karşı karşıya kaldığı yeni
tehditlerin ölçülmesi, kurumlarda kalan ya da göç halindeki
çocuklar gibi eksik çocuk grupları hakkında bilgi toplanması,
kırılgan durumdaki çocukların, kişisel bilgilerini de
koruyarak, daha etkin biçimde tespit edilmesi amacıyla
verilerin paylaşılması için ortak yaklaşımlar konusunda
savunuculuk yapacağız.
2015’te, küresel camia, çocuklar için cesur hedefler de
içeren SKH’lere ulaşma taahhüdünde bulundu. Tam üç yıl
sonra, bu hedeflere ulaşmak için gösterilmesi gereken
gayretin büyüklüğü bariz bir biçimde ortaya çıktı. İşleri
olağan akışına bırakıp çocuklar için belirlediğimiz büyük
hedefleri gerçekleştirebileceğimizi varsayarak, 2030
hedeflerine uyurgezer gibi ulaşamayız. Yapmamız gereken
şey, her çocuğun sayılmasını ve tek bir çocuğun bile
geride kalmamasını sağlamak için kararlı ve büyük
adımlarla ilerlemektir.

