ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  5ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را در
ﮔﺬر زﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ و ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦرو،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﮐﻮدک
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ای ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ،رﺋﯿﺲ اداره ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  38درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،اﮐﻨﻮن در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری و در زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ »ﺳﻮی آﯾﻨﺪه 25 :ﺳﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎارﺗﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﻪ« وی اﻓﺰود :در ﮔﺰارش اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﺳﺖ ،آﻣﺎر و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ1. .
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  45درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  18درﺻﺪ از اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺻﻮرت 2.
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک زﯾﺮ  5ﺳﺎل ،در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ3. .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را در
ﮔﺬر زﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

