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 « دیبدان دیدر مورد فقر کودکان که با تیواقع7 »

 

 .کنندیم یزندگ دیدر فقر شد شیسال پ 25تر از نفر کم اردیلیم 1 هامروز .1

نفر از فقر  اردیلیم کیاز  شی، ب2015تا  1990 یاهسال نیموفق بوده است. ببسیار  دیدر مقابله با فقر شد جهان

 کنروند ریشه، شرفتیپ نی. با وجود ادندیرسیونسکو  "برنامه توسعه پایا" پله از نیخارج شدند و به اول دیشد

  مانده است. یچنان باقها هماز چالش یاریاست و بس دهیرسن انیفقر به پاکردن 

 شوندشامل میجهان را  راز فق یمیکودکان ن. 2

 نفر در جهان 10از هر یعنی یک نفر  ردند،کیم یزندگ دیخط فقر شد رینفر در ز ونیلیم 736،  2015در سال

  ، کودک هستند.کنندیم یزندگ دیکه در فقر شد یاز کسان یمیکه ن دیگویبه ما مها آمار نیآخراست.  فقیر
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 انیبه فقر پا یروز میخواهیاگر مکنند بسیار هولناک است.  فقر را تحمل میهای آسیبچنان که کودکان هماین

  .میها تمرکز کنآن یرو دی، بامیده

 .شوندیخود محروم م یکودک از حقوق اساس ونیلیم 247، قایآفر یجنوب صحرا یفقط در کشورها .3

 نیازهایاز  تیمحروم یکودکان به معنا یفقر براو دارای ابعاد گوناگونی است.  ستااز پول فراتر  یزیفقر کودکان چ

کودک از هر  2زند یونیسف تخمین می سرپناه است. و، آموزش آشامیدنی ، آبی، سالمتهیمانند تغذ یمهم زندگ

 تا چند حقوق اساسی خود محرومند.  2حداقل از  ( اجنوب صحرای آفریق )کشور زیرصحرایی  30کودک در  3

 .کنندیم یجهان در فقر زندگ یکشورها نیکودک در ثروتمندتر پنجاز  کودک کی. 4

 هیدرصد از کودکان در اتحاد 25، حدود 2017در سال  فقر هستند. ریثاتحت ت زیثروتمند ن یکودکان در کشورها

 کیکه فقر کودکان که نشان دهنده این بود  قرار داشتند یاجتماع یهاتیمحروم ایاروپا در معرض خطر فقر 

 دارد. یپاسخ جهان کیبه  ازین واست  یچالش جهان

 .کنندیم یاز بزرگساالن در فقر زندگ ترشیب یطور قابل توجهکودکان به . 5

 فقر قرار دارند. ریثاتحت ت برابرینا شکل که کودکان به دیگویاز مطالعات به ما م یاریشده از بس یآورشواهد جمع

دادن به فقر کودکان  انیپا کنند.یم یزندگ ریفق یهااز بزرگساالن در خانواده ترشی، کودکان دو برابر بدر واقع

  در جهان است.وظایف کشورها  ترینضروریاز  یکیو  هاتر دولتبرای بیشچالش  کی

 .اندبه روز کردهفقر کودکان  باره در را ی خودهاجهان داده یاز کل کشورها یمیفقط ن. 6

از کل  یمیکه فقط ن دیگویبه ما م هاداده لیو تحل هیتجزاطالعات، پایه و اساس پایان دادن به فقر کودکان است. 

   شود.یو گزارش مه ارایاغلب به ندرت  نیو ا دارند اریمربوط به فقر کودکان را در اخت یهاکشورها داده

 نیا رییتغ یفرصت منحصر به فرد برا کیما   "اهداف توسعه پایا یونسکو " یتازه یهااکنون با نظارت بر توافق

 شرایط داریم. 

 .قرار دارند یاجتماع یهاتیسوم کودکان تحت پوشش حما کیفقط . 7

 ماندگار یای، مزاکنندیم یکه در فقر زندگ یها و کودکاناز خانواده یاریبس یبرا یاجتماع تیحما یهابرنامه

  ندارند. یاجتماع یها تیبه حما یبه اتفاق کودکان هنوز دسترس بی، اکثر قرحال نیبا ا. بسیاری داشته است
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و  یاجتماع تیحما یهاکه همه کودکان به برنامه میحاصل کن نانیاطم دی، بادادن به فقر کودکان انیپا یبرا

 انیپا یبرا گراناز تالش تیو حماشرایط  نیا رییتغ یبرا یاکنون ما فرصت بزرگ  دارند. یدسترسحقوق اولیه خود 

برای اولین  و دادن به فقر در همه ابعاد آن انیپااولین هدف برنامه توسعه پایا یونسکو  .میدادن به فقر کودکان دار

  .بار خاتمه دادن به فقر در کودکان است
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