وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در اوﮐﺮاﯾﻦ

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ( از وﻗﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺧﺒﺮ داد.
ﻫﺎی اﺧﯿﺮﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ،ﺗﺤﺖﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
در ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ.
از ﻣﺎرس  2014ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎناﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 530 ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و  130ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻖ آﻣﻮزش ،ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  32.4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰار ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ آﻣﻮزش ﺣﺪود  225ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻣﺤﺼﻞ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺤﺮانزده ﻣﻨﻄﻘﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  9.4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺮای ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن اوﮐﺮاﯾﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،وﻗﻮع ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  147ﻣﺪرﺳﻪ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﺑﺘﺪای ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺑﯿﺶ از  50ﻫﺰار ﮐﻮدک ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺶ از  44ﮐﻮدک ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
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