ﺑﺎنﮐﯽﻣﻮن۱۲ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﺑﺮدﮔﯽ
ﺟﻨﺴﯽ

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﻋﺪاﻟﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ درﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
 ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده داری ﻣﺪرن ﯾﺎد ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﺪر داﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻨﮕﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﺷﺮط اﺻﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﮔﺮو ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر ﺑﯽ ﺑﻀﺎﺋﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺖ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در اداﻣﻪ ﯾﺎد آورﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﺄن اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﯾﯿﺲ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن درﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ »ﮔﺎی راﯾﺪن«
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ و ﻓﻘﯿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻓﺎﺣﺶ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ،ﺷﻤﺎره اﻏﻨﯿﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را  10درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ
آورد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  30ﺗﺎ  40درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻋﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ اﻗﺸﺎر
ﺑﯽ ﺑﻀﺎﺋﺖ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ  2و 7دﻫﻢ درﺻﺪ از اﯾﻦ در آﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری در ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

