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Çocuklar gözümüzün nurudur. İsteriz ki sevgi ve şefkat görsünler, ilgi ve muhabbetle büyü-
sünler. Hiçbir şeyden mahrum olmasınlar. Her zaman gülsünler, neşe kaynağı olsunlar. Her 
çocuğun yaşına göre eğitim alabilmesi, sağlık olanaklarından ve sosyal imkânlardan fayda-
lanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla ya-
şayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, 
özgüven duyabilmesi ve ailesinin maddî manevî bütün imkânlarından istifade edebilmesi en 
doğal hakkıdır.

Ne var ki çocukların çoğu bu tabii haklarından ve onlar adına temenni ettiğimiz güzel ha-
yattan nasiplenemiyorlar. Çünkü dünya üzerinde her dört çocuktan biri savaş, çatışma ve 
felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşarken, ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk 
edilmiş veya sosyal yetimle aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Bu da neredeyse iki buçuk 
milyara varan dünya çocuk nüfusunun %40’ına tekabül ediyor!

Açıkça görülmektedir ki devletlerin çocuklarla ilgili olarak ortaya koyduğu sosyal politikalar 
maalesef mevcut ihtiyaçlara cevap veremiyor. Bu çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için daha güçlü ve sürdürülebilir sosyal çalışmalara gereksinim bulunmak-
tadır. Zira hedef kitlesi sadece çocuklar olan art niyetli çocuk istismar grupları her gün mil-
yonlarca çocuğu tehdit ediyor. Her sene İki buçuk milyon çocuğun kaçırılarak satılıyor olması 
meselenin ciddiyetini ziyadesiyle ortaya koyuyor.

Kıtaların kesiştiği, denizlerin birleştiği bir coğrafyanın sakinleri olarak hem coğrafi anlamda 
hem de kadim bir tarihi misyonun takipçileri olarak üzerimizde bulunan sorumluluğun farkın-
dayız. Bugün dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere baktığımızda dünyanın 
insanlık için arzu ettiğimiz iyilik ikliminin bir hayli uzağında olduğunu üzüntüyle görüyoruz.  
Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzakdoğu ve Latin Amerika’da savaşlar, 
insan eliyle gerçekleşen felaketler, yoksulluk ve hastalıklar çocukları hayatlarının baharında 
en ağır koşullarla yüz yüze bırakıyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi coğrafyalarda 
ise ekonomik olarak daha müreffeh ama aile kurumunun neredeyse kaybolması ile birlikte 
her iki çocuktan birinin baba ya da anne figürü olmaksızın sosyal yetimler olarak büyümek 
zorunda olduğu, psikolojik anlamda sarsılmış, duygusal olarak sağlığını yitirmek üzere ço-
cukların bulunduğu coğrafyalarla yüzleşmekteyiz. Bu da daha etkili, planlı ve programlı bir 
faaliyet takvimi hazırlama mecburiyetimizi açıkça ortaya koymaktadır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle dünya çocuklarının durumuna 
mercek tutmak ve aslında bu şekliyle insanlığın eriştiği seviyeyi paylaşmak istedik. Bili-
yoruz ki bir toplumun gelişmişliği o topluma ait çocukların hayatı kuşatan her alandaki 
durumlarıyla ölçülebilir. 

Dünya Çocukları İnsanî Durum Raporu, Yetim Vakfı Akademi Topluluğu’muzun güzide üye-
leri tarafından bölge bölge ele alınarak uzun süren araştırmalarla hazırlandı. Bu çalışmaya 
katkıda bulunan ve bu çalışmada emeği geçen Aysel Çavğa, Ayşe Bayram, Aleynanur Kalan, 
Berrenur Karagöz, Beyza Betül Ekinci, Deniz İstikbal, Emine Alp, Emine Dolmacı, Emine En-
gin, Enise Feyza Yıldız, Enver Aslan, Esra Arat, Habibe Aydemir, Hale Büşra Yaşa, Hanzade 
Nur Keskin, Hayrunnisa Dalğıç, Hilal Özdemir, Hilal Şahin, Hümeyra Betül Belge, Hümeyra 
Kanbur, İkra Harmancı, İrem Yavuz, Jannatul Ferdaus, Kübra Keskin, Merve Nur Gündoğdu, 
Nevra Özdemir, Nuray Coşkun, Nurbanu Polat, Nurbanu Sukas, Oğuzhan Direk, Pınar Demir, 
Rabia Düzgün, Reyhan Ozan, Rümeysa Ayhan, Sinem Taşyürek, Sümeyye Bozdaş, Sümeyye 
Bozkurt, Şadiye Ateş, Şenay Yılmaz, Şule Beder ve Yavuz Ayar’a, ayrıca eserin yayınlanması 
konusunda desteğini esirgemeyen Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı’ya mü-
teşekkiriz. İyi ki varlar ve iyi ki bizimle birlikteler.

Önsöz

Murat Yılmaz
Yetim Vakfı Başkanı  



10

YETİM VAKFI FAALİYETLERİ

Yetim Vakfı, ülkemizde ve dünya üzerinde bulunan yetim çocukların sevgi ve şefkatle, ruh ve 
beden sağlığı bütünlüğü içerisinde büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak üzere 10 Haziran 
2017 tarihinde, Dünya Yetimler Günü’nde faaliyetlerine başlamıştır. 

Vakfımız açısından “yetim” kavramı babası vefat etmiş yetim çocukları; annesi vefat etmiş ök-
süz çocukları; anne babası bilinmeyen, kayıp veya buluntu çocukları; anne ve babası yaşadığı 
halde, sevgi ve ilgiye muhtaç sosyal yetimleri kapsamaktadır. Aynı zamanda yetim anneleri de 
vakfımız açısından yetim hükmünde değerlendirilmektedir.

DEĞERLERİMİZ

Şeffaflık Adalet Birlik Öncülük Gelişim

PROJELERİMİZ

Sponsorluk/Hâmilik Destek Projesi: Yetim Vakfı, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sa-
vaş ve kriz coğrafyalarında bulunan yetim çocuklarımıza 150 TL’lik aylık maddî destek sun-
makta ve bu desteği üniversite eğitimi sonuna kadar devam ettirmektedir.

Kardeş Aile Projesi: İçinde bulundukları zor şartlar nedeniyle sadece Yetim Sponsorluk/Hami-
lik desteğiyle hayatlarını idame ettirmeye çalışan ailelerimiz için aylık ve periyodik olmak üzere 
nakdî yardımlar gerçekleştirilmektedir. 

Proje Sponsorluğu: Yetim çocukların ve ailelerinin bütün ihtiyaçları vakfımızın faaliyet alanına 
girmekte; bu çerçevede eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma ve diğer alanlarda projeler hazır-
lanmaktadır.

Kalkınma Projeleri: Yetim Vakfı olarak ailelerin kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri 
adına, yaşadıkları bölge şartları ve geçim vasıtaları incelenerek kalkınma projeleri oluşturul-
maktadır. 

Yetimhane ve Yetim Aile Yerleşkelerine Verilen Destekler: Çocukların aile bütünlüğü içeri-
sinde sıcak bir yuvada hayatlarını idame ettirebilmesi ciddi önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
yetim aileleri için kurulmuş olan yerleşkeler ve bu imkânlardan mahrum olan çocuklar için 
yetimhaneler desteklenmektedir. 

Yetim Yardım Fonu: Vakfımız, projeler ve belirli fonlara yapılan şartlı bağışlar dışındaki bütün 
aynî ve nakdî katkıları “Yetim Yardım Fonu” adı altında kabul etmekte; biriken bağışlar, yetime 
dair bütün ihtiyaçlarda kullanılmaktadır.

EĞİTİM PROJELERİMİZ

Sırada İyilik Var Projesi: Vakfımız yetim yavrularımız için yapılan çalışma ve bilinçlendirme 
faaliyetlerinin eğitim-öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımızın katkılarıyla daha da 
anlamlı bir hale getirilmesi için Özkur-Bir ile bir protokol çerçevesinde “Sırada İyilik Var” pro-
jesini başlatmıştır. Projeyle anaokulundan liseye kadar okullarımızda bulunan çocuklarımızla 

Yetim Vakfı Hakkında
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yanı başımızda ya da dünyanın en ücra yerlerinde bulunan yetim çocuklar, iyilik ortak payda-
sında buluşmaktadır.

Eğitim Destek Merkezi (EDM) Faaliyetleri: Vakfımız, hizmet alanı içerisinde yer alan ailelerin 
okulöncesi, ilkokul ve ortaokul kademesindeki çocuklarına yönelik eğitim programı düzenliyor. 
Hafta sonu düzenlenen eğitim programı için özel okullarımız sınıflarıyla birlikte tüm imkânlarını 
da çocuklarımız için seferber ederlerken, gönüllü eğitmenlerimiz de farklı yaş gruplarındaki ço-
cuklarımıza kendi branşlarına göre manevi eğitim, akademik destek ve sosyal - kültürel etkinlik 
olarak belirlenen alanlarında destek vermektedir. 

Bir Kutu Gülücük: Yetim çocuklarımızın dünyasını renklendirmeyi ve masum yüzlerinde paha 
biçilmez bir gülücük bırakmayı amaçlayan özel bir projedir. Oluşturulan paket; çocukların duy-
gusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanı sıra akıl, zekâ ve el becerilerinin gelişimine de yar-
dımcı olmayı hedeflemektedir.

Hayallere Değen Resimler: Çocuklarımızın iç dünyalarında sakladıkları cevherin ortaya çıka-
rılmaya çalıştığı projeyle 13 ülkeden çocuklarımızla unutulmaz bağlar kurarken eşsiz eserlerin 
de yakın şahitliğini yaptığımız bir projedir.

PSİKOSOSYAL DESTEK VE SOSYAL HİZMET MERKEZLERİMİZ

Esenlik Durakları: Yetim çocuklarımız ve anneleri için geliştirdiğimiz çeşitli programlar, onların 
yaşadıkları kayıplarla başa çıkabilmelerine katkı sunmayı ve bu kayıpların üzerlerinde oluştur-
duğu psikolojik etkiyi hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Psikososyal Acil Yardım: Savaş ve afet bölgelerinde travma yaşamış çocuklar ve aileleri için 
belirlenmiş, güvenli merkez ve çadır kamplarda psikososyal Acil Yardım çalışmaları uygulan-
maktadır. 

Babıska Sosyal Hizmet Merkezi: 2019 yılında faaliyete geçen Babıska Sosyal Hizmet Merkezi, 
Suriye’de katliamdan kaçarak İdlib’e sığınan yetim çocuklar ve ailelerine yönelik rehabilitasyon, 
eğitim ve psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde her ay 500 kişiye hizmet vermektedir.

Kilis Sosyal Hizmet Merkezi ve Anaokulu: 100.000’i aşkın Suriyeli mültecinin yaşadığı Kilis’te 
aileler, sosyal hizmet çalışmaları ile desteklemekte; 70’e yakın yetim çocuk için anaokulu hiz-
meti verilmektedir. 

DİĞER FARKINDALIK VE DESTEKLEME PROJELERİMİZ

İyilik Gemisi: Suriyeli yetim annelerimiz “İyilik Gemisi” projesi kapsamında atölyelerimizde yap-
tıkları el emeği göz nuru ürünlerle yetim çocuklarımız ve aileleri için umut oluyorlar. 

Özel Gün Projeleri: Proje ile hayırseverler nikâh, mezuniyet ve sünnet gibi  en mutlu günlerinde 
de yetim çocuklarımız yararına hazırlanan ürünleri misafirlerine hediye ederek destek oluyor-
lar. 

Dikili Bir Ağacın Olsun: Ormanlarımız geleceğimiz için nefes, çocuklarımız için umuttur. Bu 
düsturla bakıyoruz çevremize, ormanlarımıza... Çocuklarımız ile doğa arasındaki etkileşimi ar-
tırmak için “Dikili Bir Ağacın Olsun” diyor, onlara daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için 
gayret gösteriyoruz. 

Sokağıma Şenlik Geldi: Geleneksel sokak oyunlarıyla çocukların eğlenerek sosyalleşmesine, 
öğrenmesine ve gelişmesine katkı sağlanmış oluyor.
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İnsan hakları insanın dil, din, ırk, ulus, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, insan olmasın-
dan kaynaklanan temel haklarını ifade etmektedir. Çocuk hakları ise dünya üzerindeki bütün 
çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, fiziksel ve duygusal sömürüye karşı 
korunma gibi haklarının kanunlarla himaye edilmesidir. 

Çocuk haklarının temeli 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’ne dayanır. Çocuk haklarıyla ilgili ilk adım 26 Eylül 1924’te Çocuk 
Hakları Cenevre Bildirgesi ile atılmış, ancak II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla bu sözleşme erte-
lenmiştir. Bir süre sonra çocukların haklarını güvence altına alacak yeni ve bağımsız bir me-
tin üzerinde çalışmalara başlanmış ve 1959 yılında ilk bağımsız Çocuk Hakları Bildirgesi kabul 
edilmiştir. 20 Kasım 1989’da BM Genel Kurulu, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni oy birliğiyle ka-
bul etmiştir. Türkiye, 14 Şubat 1990’da imzaladığı sözleşmeyi, 9 Aralık 1994 tarihinde TBMM’de 
onaylayarak yürürlüğe koymuştur.

Sözleşme, öncelikle ana babaya olmak üzere, ailelere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, em-
niyet görevlilerine, hükümetlere, devlete, bir başka deyişle en sade vatandaştan en üst düzey 
yönetime kadar her kişi ve kuruma çocuklarla ilgili sorumluluklar yüklemektedir. 

Sözleşme, çocukların ülkelerinin toplumsal ve siyasal yaşamında etkin, üretken ve katılımcı bi-
reyler olmaları konusunda devletlere elverişli şartları hazırlamaları için çağrıda bulunmaktadır. 
54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları ve dünya üzerindeki bütün ço-
cukların doğuştan sahip olduğu korunma haklarının yanında her türlü ihmal ve istismara karşı 
dokunulmazlığın kanunlarla sağlanmasını kapsamaktadır. Çocuklara yönelik ihmal ve istismar 
dendiğinde aklımıza şu başlıklar gelmektedir:

Savaşlar: Geçtiğimiz yüzyılda savaşlarda 191.000.000 insan hayatını kaybetmiştir. Bu insanların 
önemli bir kısmı içinde çocukların da bulunduğu sivillerden oluşmaktadır.

Çocuk Askerliği: Dünya üzerinde henüz oyun ve eğitim çağında olup da cephelere sürülen 
300.000 aktif çocuk asker bulunmaktadır.

Mülteci Çocuklar: 80.000.000 aşkın mülteci nüfusunun yarıdan fazlasını çocuklar oluşturmak-
tadır. Başta Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan, Yemen, Afganistan, Keşmir, Somali menşeli 
milyonlarca çocuk, mülteci kamplarında ya da çocuk kamplarında yaşamaktadır.

Yoksulluk: Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22.000 çocuk hayatını kaybederken 
385.000.000 çocuk ağır yoksulluk şartları altında yaşamakta; yetersiz beslenen beş yaş altı 
191.000.000 çocuğun gelişimleri ise sekteye uğramaktadır.

İnsan Kaçakçılığı: Senede 4.000.000 kişi insan kaçakçılığının konusu olurken bunun 
2.500.000’unu çocuklar oluşturmaktadır.

Çocuk İşçiliği: Dünyada 79.000.000’u tehlikeli işlerde olmak üzere 160.000.000 çocuk işçi bu-
lunmaktadır. 

Organ Mafyaları: 1987-2007 yılları arasında 1.000.000 çocuk, organ nakli için kaçırılmıştır.

Dilenci Mafyaları: Sadece Hindistan’da 300.000’i aşkın dilenen çocuk vardır. Bazı çocuklar 
sakat bırakılarak dilenmeye zorlanmaktadır.

Giriş



Engelli Çocuk İstismarı: OECD rakamlarına göre dünya üzerinde 1.200.000.000 kişi engellidir 
ve bunların 120.000.000’dan fazlası çocuktur. Engelli çocukların bir kısmı aileleri tarafından 
sokaklara bırakılmakta ya da dilendirtilmektedir.

Misyoner Örgütler: Binlerce Batı merkezli kurum, dünya üzerinde Hristiyanlığı yayma adına 
çocukların din ve kültürlerini istismar etmektedir.

Madde Bağımlılığı: Uyuşturucu, alkol, tütün maddelerine ilaveten yaşadığımız çağın bağımlılığı 
olan internet de önemli sorunlar arasında öne çıkmaktadır.

Suça Karışma: Aile ve çevresinde sorunlar yaşayan milyonlarca çocuk suç işlemekte ve yasa-
dışı örgütlere katılmaktadır.

Doğal afetler ve iklim değişikliği: Gerçekleşen deprem, sel, yangın, tusunami gibi afetler ço-
cuklar için de hayatî tehlike arz etmektedir.

Hastalıklar: AIDS, ebola, sıtma gibi hastalıklar bazı bölgelerde hâlâ ölümcüldür.

Çocuk Hakları İnsanî Durum Raporu boyunca dünya çocuklarının durumlarını gözlemle-
meye çalışacak, aynı zamanda alınması gereken önlemlerle ilgili fikir oluşturmaya gayret 
göstereceğiz.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORUKUZEY AFRİKA

Cezayir, Avrupa kıtası ile Afrika kıtası arasında 
geçit vazifesi gören bir ülkedir. Aynı zamanda Ku-
zey Afrika kıtasının en büyük ülkesidir. Etnik yapı-
sını %70’lik bir oranla Araplar, %29’luk bir oranla 
Berberiler oluşturur. Geri kalan %1’lik kesim, azın-
lık halde bulunan farklı etnik gruplardır. Ülkede 
Arapça, Fransızca ve Berberice konuşulur.

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 13.498.890, 15-24 
yaş arası genç nüfus 5.910.180’dir. Buna göre nü-
fusun hemen hemen yarısı 25 yaşın altındadır. 

2019 verilerine göre yenidoğan her 1.000 be-
bekten 20’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 23’ü 
ve her 100.000 anneden 112’si hayatını kaybet-
mektedir. Güney Cezayir, ülkedeki en yüksek anne 
ölüm oranına sahiptir. UNICEF raporuna göre ai-
lelerin %7’sinde, yetersiz doğum desteği ve yeni-
doğan bakımı eksikliği sebebiyle engelli çocuklar 
bulunmaktadır. Çocukların %10’u önemli sayıla-
cak hastalıklara karşı aşısızdır. Kırsal alanlarda, 
sağlık hizmetlerine erişim sorun olmaya devam 
etmektedir. 

Dünya Bankası 2019 verilerine göre Cezayir’de 
16.430 çocuk ilkokula gitmemektedir. 2020 yılına 
göre ilköğretime kayıt oranı %97, ortaokulu ta-
mamlama oranı %82, liseye kayıt oranı %52.5’tir. 
1996 yılına göre ülkede 15.426 devlet ilkokulu, 
3.038 devlet ortaokulu bulunmaktadır. Ayrıca ül-
kenin güney bölgelerinde, özellikle 13-14 yaşların-
daki çocuklar eğitimlerini yarıda bırakmaktadır.

Cezayir’de büyük petrol ve gaz rezervlerinin keş-
fedilmesine rağmen, halkın %23’ü yoksulluk için-
dedir. İşsizlik özellikle kırsal bölgelerde daha fazla 
olduğundan, buralardaki nüfusun %50’den fazlası 
yoksulluk sınırının altındadır. 1991-2001 yılları ara-

sında devam eden iç savaş, kırsaldaki yoksulluğu 
daha da derinleştirmiştir. 

5-14 yaş arası çalışan çocuk oranı %6.7, hem oku-
la gidip hem de çalışan 7-14 yaş arasındaki çocuk 
oranı ise %7.2’dir. Cezayir’deki “çocuk işçi” olarak ça-
lışan çocukların çoğu yarı zamanlı ve kayıt dışı çalış-
maktadır. Ayrıca ülkede, çoğu Afrikalı mülteci olan 
6.000’den fazla çocuk, dilencilik yapmaktadır.

Cezayir’de çocuk yargılama sistemine göre 13 
yaşından küçük çocuklar, yasalara aykırı dav-
randıklarında sadece uyarılır; 13 yaşından büyük 
olanlar ise “koruma” ve “rehabilite etme” amacıy-
la hafifletilmiş cezalara tabi tutulurlar. 2015 veri-
lerine göre yaklaşık 2.100 çocuk, polis ekiplerince 
toplanmış; bunların yaklaşık 1600’ü tehlikeli gö-
rülmüş ve yakınlarına teslim edilmiştir.

Aile ve Dayanışma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere 
göre yılda yaklaşık 3.000 çocuk, evlilik dışı dün-
yaya gelmektedir. Cezayir İnsan Hakları Savunma 
Birliği’ne göre ise bu rakam yılda 45.000 civarın-
dadır ve yasal önlemler olmasına rağmen, Ceza-
yir hukuku bu çocukların çıkarlarını koruyamadığı 
gibi haklarını da garanti altına almamaktadır.

Cezayir, yaklaşık 550.000 yetim çocuğa ev sa-
hipliği yapmaktadır. Ülkede yetimhane bulunan 
yerler Medea, Ain Beida, Bechar, Bordj Bou Arre-
ridj, Beja, Skikda, Ouargla, Tebessa, Sidi Bel Abbes 
ve Tlemcen’dir. Bazı yetimhaneler ise Orphanage 
De Barika, Orphanage De Constantine 1, Oprheli-
nat Misserghine, Nursery Ou Orphelinat, Paroisse 
catholique Sainte Thérèse, Childhood Center Mi-
nistering, Dar childhood Ministering Arish Rabah 
bin Mohammed, Muessesetu’t-Tufûleti’l-Mus’ife 
ve Merkezu’t-Tufûleti’l-Mus’ife’dir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

2.381.741 km2 44.994.768 Yarı Başkanlık Sistemi

Başkent

Cezayir

Cezayir
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU KUZEY AFRİKA

İslam dünyasında Ceziretü’l-Mağrib, Batı dünyasın-
da ise Morocco olarak bilinen Fas, Kuzey Afrika’nın 
en kalabalık ülkelerindendir. Nüfusun yaklaşık %90’ı 
Araplaşmış Berberîlerden oluşur. Halkın hemen he-
men tamamı Müslüman’dır. Hristiyanlar ve Yahudiler 
azınlık durumundadır. Resmî dil Arapçadır. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 9.880.220, 15-24 yaş 
arası genç nüfus 5.843.940’tır. Ülkedeki 15 yaş altı ço-
cukların nüfusa oranı %27.8’dir. 2019 verilerine göre 
Fas, kadın başına düşen 2.38 doğurganlık oranıyla 
demografik olarak genç bir ülke olmayı sürdürmek-
tedir.

2021 verilerine göre, yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 17.7’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 21’i haya-
tını kaybetmektedir. Son beş yılda gerçekleşen be-
bek ölüm oranı %38 gibi oldukça yüksek bir orandır. 
Bugün itibariyle her 100.000 anneden 70’inin ha-
yatını kaybettiği Fas’ta anne ölümlerinin neredeyse 
3/4’ünün önlenebilir olduğu tahmin edilmekte; bu 
ölümlerin 2/3’ünden fazlası kırsal alanlarda meyda-
na gelmektedir. 

Fas, ekonomik bakımdan fakir ülkeler arasında yer 
alır. Bunun sebebi iklim, topografya ve sosyal yapılar 
gibi faktörlerdir. Yoksulluk, kırsal bölgelerde daha da 
yoğunlaşmakta; yoksulluk sınırının altında yaşayan 
4.000.000 kişiden 3.000.000’u bu bölgelerde yaşa-
maktadır. Ayrıca Fas’ın kırsal kesimlerinde on binler-
ce kişi içme suyuna, uygun konutlara, sanitasyona 
veya tıbbî yardıma erişimden yoksun durumdadır. 
Son yıllarda, insanî gelişme açısından gözle görülür 
gelişmeler olmakla birlikte kentsel ve kırsal alanlar 
arasındaki uçurum genişlemiştir. Nüfusun %15’i yok-
sulluk sınırının altında, günde iki doların altında, ya-
şamını sürdürmektedir. 

Çoğu yoksul ailelerin çocukları, aile ekonomisine 
katkıda bulunmak için okulu bırakmak ve çalışmak 
zorundadır. 5-14 yaş arasındaki çocukların %8’i “ço-
cuk işçi” olarak çalışmaktadır. Erkek çocuklar ma-
rangozluk, zanaatkârlık, tekstil, tarım gibi sektörler-
de istihdam edilmekte; kız çocukları ise genellikle ev 
hizmetlerinde çalışmaktadır.  2017 yılına ait hükûmet 
istatistikleri, 7-15 yaş arası 30.545 çocuğun çalıştığını 
göstermiştir. Ekonomik olarak sömürülen bu çocuk-
lar, her türlü istismar ve şiddet riski altındadır.

Fas’ta ilkokuldan üniversite sonuna kadar ücretsiz 
bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. 6-12 yaşlarında 
eğitim zorunludur. Kayıtlı öğrenci sayısı 4.000.000 ci-
varında olup aralarında birçok siyah Afrikalı ve Asyalı 
öğrenci bulunmaktadır. Eğitim dili Arapça olmakla 
birlikte bazı yüksek öğretim kurumlarında dersler 
Fransızca verilmektedir. 2020 yılına göre ilköğretimi 
tamamlama oranı %97, ortaöğretimi tamamlama 
oranı %67’dir. 

Fas, son yıllarda Avrupa’ya yapılan göçlerin önemli 
bir durağı haline gelmiştir. Bazıları için Fas şehirleri 
göçmen erkek, kadın ve çocukların ikametgâhı du-
rumundadır. Yerinden edilmiş göçmen çocuklar ye-
tersiz beslenmekte ve sağlık sorunlarına maruz kal-
maktadır. Çoğu zaman sağlık hizmetlerine, eğitime 
hatta adalete erişim hakları yoktur. Refakatsiz göç-
men çocuklar, gözaltında tutuldukları süre boyunca 
istismar ve sömürüye karşı daha savunmasızdır.

350.000’den fazla yetim çocuğun bulundu-
ğu Fas’taki bazı yetimhaneler şunlardır: Children’s 
Home Lalla Hasnaa, Orphelinat De Tabriquet Salé, 
Centre lalla meriem, Orphanage Islamique Berkane, 
Orphanage Indh, Association Bayti Pour Les Filles, 
Complex Of Works De Bienfaisance.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

710.850 km2 37.534.654 Parlamenter Monarşi

Başkent

Rabat

Fas
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Afrika’nın dördüncü büyük ülkesi olan Libya, yüzöl-
çümüne kıyasla oldukça az bir nüfusa sahiptir. 1951’de 
İtalya’dan bağımsızlığını kazanan ülkenin etnik yapısı, 
%97 oranında Berberîlerden, %3 oranında diğer mil-
letlerden oluşur. Ülkede Arapça, İtalyanca ve Berbe-
rice konuşulur. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 1.909.170, 15-24 yaş ara-
sı genç nüfusu 1.104.180’dir. Buna göre nüfusun yakla-
şık %32’si 15 yaşın altındadır. 

Libya, barındırdığı petrol ve doğalgaz rezervleriyle 
Afrika’nın en zengin ülkelerinden biridir. Fakat zen-
ginlikler halka eşit yansıtılmadığından ülke nüfusunun 
yaklaşık 1/3’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
2011 devrimi, Libya için bir dönüm noktası olmuş, fa-
kat ülke içinde hâlâ bir istikrar sağlanamamıştır. Si-
lahlı çatışmalar, hastalıklar, siyasî ve ekonomik krizler 
nedeniyle 468.000’i çocuk, 1.300.000 kişi insanî yardı-
ma muhtaç duruma gelmiştir.

2020’nin ilk yarısında 79’u çocuk olmak üzere 500’e 
yakın sivil hayatını kaybetmiştir. Ayrıca birçok çocuk 
çatışmalarda bilfiil yer almış, silah kullanmış ve ya-
ralanmıştır. 438.000 kişinin güvenli suya, sanitasyon 
ve hijyene ihtiyacı olmakla birlikte, 271.000 çocuk ko-
runmasız durumdadır. Mülteci ve göçmen çocuklar 
dâhil olmak üzere Libya’daki çocuklar, uzun süreden 
beri devam eden iç savaşın yol açtığı şiddet ve kao-
sun ortasında kalmıştır. 90.000’i çocuk olmak üzere 
150.000’den fazla insan, evlerini terk etmiştir.

Çocukların refahları ve hayatta kalmaları için bağlı 
oldukları altyapı da saldırıya uğramıştır. Çatışmalar-
da 30’a yakın sağlık tesisi hasar görmüş ve 13 sağlık 
tesisi kapanmak zorunda kalmıştır. Su sistemleri sal-
dırıya uğramış; atık yönetim sistemi çökmüş, bu da 
kolera gibi su kaynaklı hastalık riskini büyük ölçüde 

arttırmıştır. Özellikle bebekler ve hamile kadınlar, sağ-
lık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle ciddi mağduriyet-
ler yaşamaktadır. 2019 verilerine göre yenidoğan her 
1.000 bebekten 10’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
11’i ve her 100.000 anneden 72’si hayatını kaybet-
mektedir.

Devrimin ardından, on binlerce öğrenci eğitimleri-
ni tamamlayamamıştır. Okullara yönelik saldırılar ve 
şiddet tehdidi, okulların kapanmasına neden olmuş, 
yüzbinlerce çocuk eğitim dışı kalmıştır. Buna rağmen 
bugün itibariyle ilk ve orta eğitimde okula devam ora-
nı %94 civarındadır. Eğitim 6-15 yaşları arasında zo-
runludur. Kız öğrencilerin okullaşma oranı diğer Arap 
ülkelerine göre daha yüksektir. 2020 yılı itibariyle 
326.000 çocuk eğitim hizmetlerine erişememektedir.

Libya, insan kaçakçılığının Avrupa’ya geçiş nokta-
larından biridir. Sahra altı Afrika’dan gelen birçok re-
fakatsiz çocuk, Libya’dan geçerek Avrupa ülkelerine 
gitmektedir. Güvenliksiz şartlarda ve alabora olma 
riskine rağmen Akdeniz’i geçmeye çalışan çocuklar 
insan ticareti, organ ve fuhuş mafyasının ağına düş-
me tehlikesi altınadır.

2020’de UNICEF raporuna göre, kentsel alanlarda 
bulunan 60.000 mülteci ve göçmen çocuğun yanı 
sıra özellikle refakatsiz olan ve gözaltında tutulan 
15.000 çocuk, son derece savunmasız durumdadır. 
Bu çocuklar, korumasız ve temel hizmetlere erişemez 
durumdadır. 

Yaklaşık 99.000 yetim çocuğa ev sahipliği yapan 
Libya’da yetimhane olan bazı yerler Tobruk, Sirte, Sa-
bha, Ajdabiya, Khoms, Zawiya, Bayda ve Misrata’dır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

1.759.540 km2 7.005.049 Üniter Geçici 
Parlamenter Demokrasi

Başkent

Trablus

Libya
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mı-
sır’ın etnik yapısını %99’luk bir oranla Araplar, geri 
kalan %1’lik kesimi, azınlık halde bulunan farklı 
etnik gruplar oluşturur. Ülkede Arapça, İngilizce 
ve Fransızca konuşulur. Halkın %90’ı Müslüman, 
%10’u Hristiyan’dır. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 34.712.880, 15-24 yaş 
arası genç nüfusu 17.117.690’dır. Buna göre nüfusun 
hemen hemen %40’ı 18 yaşın altındadır. 550.000 
göçmenin bulunduğu Mısır’da bu sayının yaklaşık 
92.500’ünü 18 yaş altı çocuklar oluşturur. Nüfusun 
%20’si yoksulluk sınırının altında yaşamakta; bu 
ailelerin çocukları sağlık, eğitim, beslenme gibi te-
mel haklardan yeterince istifade edememektedir. 
2021 verilerine göre, yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 21’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 28’i ve her 
100.000 anneden 37’si hayatını kaybetmektedir.

2019 yılına göre ilkokulu tamamlama oranı %99, 
ortaokulu tamamlama oranı %88’dir. Çocukların 
%94’ü eğitim görebilirken, kız çocukların bir kısmı 
bu alanda ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 

Mısır’ın sorunlarından biri de çocuk istismarı-
dır. Çocuklar psikolojik ve fiziksel olarak istismara 
uğrarken, yaşanan travmalar onlar için yıkıcı ol-
maktadır. Çocuklar, kendilerini koruması ve onlara 
güvenli bir yer sunması gereken aile ortamında 
ve okulda, şiddete maruz kalabilmektedir. Son yıl-
larda gözle görülür ilerleme kaydedilmiş olmasına 
rağmen, Mısır’da milyonlarca savunmasız çocuk, 
hâlâ haklarından yoksundur. 

Yoksul çocukların birçoğu ailelerinin ekonomik 
durumları yeterli olmadığı için çalışmak zorun-
dadır. Gayri resmi niteliği göz önüne alındığında, 
çocuk işçiliği genellikle uzun vardiyalar ve tehlikeli 

ortamlar anlamına gelmektedir. Örneğin pamuk 
hasadı yapan kimi çocuklar 40 derece sıcakta, 
günde 11 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. 2014 
verilerine göre, 5-17 yaş arası çocukların %7’si-
nin; yaklaşık 1.600.000 çocuğun “çocuk işçiliği”ne 
dâhil olduğu ve bu çocukların %5.6’sının tehlikeli 
şartlarda çalıştığı tespit edilmiştir. 18 yaşın altın-
daki bütün çocukların neredeyse yarısı, günde iki 
dolardan daha az bir gelirle yaşamaktadır.

Sokaklarda yaşayan Mısırlı çocukların sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Kesin rakamlar bilinme-
mekle birlikte, şehir merkezlerinde, özellikle Kahi-
re ve İskenderiye’de yaklaşık 1.000.000 çocuğun 
sokaklarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Çoğu 
hayatta kalabilmek için dilenmeye ya da hırsızlık 
yapmaya başvuran bu çocukların önemli bir kısmı 
istismara maruz kalmaktadır.

2014 Nüfus Sağlık Araştırması (DHS), çocuk ev-
liliklerinin, 15-17 yaşındaki kızların %6.4’ünü etki-
lediğini göstermektedir. Ayrıca 2017 yılı sonu iti-
barıyla Mısır’da, 86.000’den fazlası çocuk olmak 
üzere 219.212 kayıtlı mülteci ve sığınmacı bulun-
maktadır. 

Mısır’da 1.700.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Mısırlı hukuk danışmanı Mohamed Omar, Ocak 
2020’den bu yana yaklaşık 11.600 ailenin koruyucu 
aile sistemiyle yetim çocuk edindiğini ve müraca-
atların oldukça fazla olduğunu ifade etmiştir. Ocak 
2020’de Mısır, kimin çocuk yetiştirebileceğine ilişkin 
kuralları 30 yaşın üzerindeki bekâr veya boşanmış 
kadınları da içerecek şekilde genişleterek koruyucu 
aile sistemini daha yaygın hale getirebilmekle ilgili 
önemli bir adım atmış, bu alanda gerekli olan eği-
tim seviyesini de minimuma düşürmüştür.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

1.001.450 km2 105.126.899 Parlamenter Demokrasi
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

1956 yılında Fransa’dan bağımsızlığını ilan eden 
Tunus, jeo-stratejik önemi itibariyle Akdeniz’de her 
zaman önemli bir ülke olmuştur. Nüfusun etnik da-
ğılımında ilk sırada %98 ile Araplar gelmektedir. 
Arapları %1 ile Berberiler takip ederken kalan %1 
ise farklı etnik gruplardan oluşmaktadır. Dil olarak 
Arapça, Fransızca ve Berberice konuşulmaktadır. 
Nüfusun %99’u Müslüman, kalanı Yahudi veya Hris-
tiyan’dır. 

Uzun yıllar siyasî baskılar altında yaşamak zo-
runda kalan ve en temel insanî haklarından bile 
mahrum yaşayan Tunus halkının yaklaşık %40’ını 
çocuklar oluşturmaktadır. Ülkede 0-14 yaş arası ço-
cuk nüfusu 2.870.830, 15-24 yaş arası genç nüfusu 
1.608.160’dır. 15 yaş altı 2.759.894 çocuk, toplam nü-
fusun %23.3’ünü oluşturmaktadır.

2020 verilerine göre yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 11’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 16’sı ve her 
100.000 anneden 37’si hayatını kaybetmektedir. 
Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan 
beş yaş altı çocukların oranı %98 ve ishal tedavisi 
alan çocukların oranı %40’dır.

Arap baharının ilk başladığı ülke olan Tunus’ta 
yoksulluğa bağlı nedenlerle ülkeden göç çok yay-
gındır. 3.000.000’dan fazla insanın yoksulluk sınırı-
nın altında yaşadığı ülkede yoksulluk, çocuk ölüm-
lerini, çocuk işçiliğini ve eğitim fırsatlarını doğrudan 
etkilemektedir. Son on yılda ortalama %2’lik bir bü-
yüme trendi yakalayan Tunus, bu dengeli ve gelişi-
me açık yapısına mukabil, yüksek yoksulluk ve işsiz-
lik oranlarına sahiptir. 

Halkın yaklaşık %82’si okuryazardır. Hükûmet, 
bütçenin %20’sini eğitim sistemine ayırmaktadır. 
2018’in başlarında, Tunus Kadın ve Çocuk Bakan-

lığı, Tunuslu çocuklar için kaliteli bir eğitim geliştir-
mek maksadıyla Fun Academy ile ortaklık yapmış 
ve eğitim sistemini iyileştirmek için önemli bir ge-
lişme göstermiştir. 2018 itibariyle Tunus’ta ilköğre-
timi tamamlama oranı %98, ortaöğretime net kayıt 
oranı %88’dir. Buna rağmen, her yıl ilkokul çağındaki 
binlerce öğrenci okulu bırakmakta, birçok ailenin is-
tikrarsız sosyo-ekonomik durumu, çocukların okula 
devam etmesini imkânsız kılmaktadır. 2011 yılının 
başlarındaki protestolar sırasında çok sayıda okul 
kapanmak zorunda kalmış, yaklaşık 130.000 Tunus-
lu çocuk yetim kalmıştır. 

Tunus, ülkenin doğusunda büyük bir mülteci nü-
fusuna ev sahipliği yapmaktadır. 2011 yılında Lib-
ya’daki çatışmalardan etkilenen insanları barındır-
mak için Tunus’ta Ras Ajdir mülteci kampları inşa 
edilmiştir. Ancak bu kamplarda aileler ve özellikle 
çocuklar daha fazla saldırılara maruz kalmaktadır. 
Sonuç olarak çocuklara uygun okullar ve mekânlar 
yıkılıp yağmalanmış, bu da kamp sakinlerini daha 
fazla baskıya maruz bırakmıştır. Ayrıca bu çocuk-
ların çoğu Libya’dan kaçarken kendilerini yalnız ve 
ailelerinden ayrı bulmaktadır. UNICEF tarafından 
açılan ve çocukların korunmasının yeterince sağla-
namadığı bu aktarma kampları, ciddi güvenlik so-
runlarına yol açmaktadır.

Tunus’ta yetim çocukların sayısı 250.000’e ulaş-
maktadır. Her yıl yaklaşık 1.000 çocuk evlilik dışı 
doğum, yetimlik ve ebeveynler tarafından bakıla-
mama gibi nedenlerle devlet korumasına bırakıl-
maktadır. Ülkedeki bazı yetimhaneler Diar Essabil, 
SOS Children’s Village Gammarth, SOS Children’s 
Village Mahrès, Chedly Pacha, Racem Koubaa’dir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Afrika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti, 
Kızıldeniz’in girişinde olması hasebiyle oldukça stra-
tejik bir konuma sahiptir ve Doğu Afrika’nın kapısı 
olarak görülür. Dolayısıyla misyonerlerin odak nok-
talarından biridir. 2017 yılına göre Afrika’nın en hızlı 
büyüyen on ülkesinden biridir. Ancak yoksulluk ve 
işsizlik, en temel sorunların başında gelmekte; hal-
kın %42’si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

Nüfusun %65’i Somali, %35’i Afar ve %5’i diğer et-
nik gruplardan oluşur. Cibuti’nin %95’i Müslüman’dır. 
Geriye kalanı Hristiyan ve yerel inanışları olan ke-
simdir. Resmî dilleri Arapça ve Fransızcadır. Somali 
ve Afar gibi yerel diller de kullanılır. Ancak eğitim ve 
öğretim dili olarak Arapça kabul edilir. 

Eğitim Sistemi Yasası’nın yürürlüğe girmesinden 
sonra 6-16 yaş arası çocukların eğitimi, zorunlu hale 
gelmiştir. İlköğretimi tamamlayan çocukların oranı 
%65’tir. 15-24 yaş arası okuryazarlık oranı %73, ye-
tişkinlerin okuryazarlık oranı ise %50’dir. Cibuti’de 
yaşayan göçmenlerin ve kırsal kesimde bulunan 
yerlilerin eğitime erişim imkânı sınırlıdır. 

Cibuti’de 0-14 yaş arası yaklaşık 285.650 çocuk 
ve 15-24 arası yaklaşık 180.990 genç bulunmakta-
dır. 2020 verilerine göre 18 yaş altı toplam çocuk 
sayısı 358.800’dür. Yenidoğan her 1.000 bebekten 
30’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 57’si hayatını 
kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün istatis-
tiklerine göre dünyada görülen sıtma vakalarının 
%18’ini Cibuti’deki vakalar oluşturmaktadır. 2018 
verilerine göre ülkede 719.115 vaka görülmüş, bun-
ların 336.659’u yüksek riskli vakalar olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca 0-14 yaş arası yaklaşık 600 çocuk 
HIV/AIDS virüsüyle yaşamaktadır. Cibuti’de anne 
ölümlerine bakılacak olursa her 100.000 anneden 

248’inin hayatını kaybettiği görülür.

Ülkenin başlıca problemlerinden biri de yoksullu-
ğun beraberinde getirdiği çocuk işçiliğidir. Dar gelirli 
ailelerin çocukları çalışmak zorunda kalmakta; reşit 
olmayan birçok çocuk, yasadışı ve kötü işçilik şartla-
rında, türlü şekillerde istismar edilerek çalıştırılmak-
tadır. Devlet tarafından çocukları korumak için bir 
takım önlemler alınmasına rağmen bu çalışmalar 
yetersiz gelmektedir. Son verilere göre ülkede 5-14 
yaş arası çocukların %12’sinden fazlası, çalıştığı için 
eğitim hayatına devam etmemektedir. 

Göçmenler de hesaba katılacak olursa, ülkede 
yaşayan 120.000 göçmenden, 22.800’ü 18 yaş altı-
dır. Cibuti’de doğan mülteci çocukların doğum bel-
gesi alabilmesi, iskânı ve eğitim hayatlarının devam 
edebilmesi de ülkenin başlıca meselelerindendir. 
Ülkede yaklaşık 1.000 sokak çocuğu sadece göç-
menlerden oluşmaktadır. Yaşları 8-18 arasında de-
ğişen bu çocukların %90’ı erkektir. Caritas, son 18 
yıldır Cibuti’deki sokak çocukları için faaliyet göster-
mektedir. Kendi verilerine göre 117 çocuk topluma 
kazandırılmış ve 2019’da savunmasız sokak çocuk-
ları için gece barınakları kurulmuştur.

Cibuti’deki yetim sayısı yaklaşık 33.000’dir. Ülke-
deki yetimhanelerden biri olan ABD fonlu Cibuti 
Yetimhanesi’nde 70 çocuk kalmakta ve 200 ço-
cuk kuruma kabul edilmeyi beklemektedir. Ayrı-
ca 2011’den beri Tadjourah şehrinde misyonerlik 
faaliyetleri gösteren SOS Çocuk Köyleri, yetim 
çocuklarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. 
Kaynaklara göre Loyada, Galafi, Dorra, Holhol, 
Arta, Obock, Dikhil, Tadjoura, Ali Sabieh ve Dji-
bouti‘de yetimhaneler vardır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Afrika boynuzunda yer alan Eritre’nin resmî dil-
leri Arapça, Tigrinya ve İngilizcedir. Müslümanların 
önemli bir kısmı ve şehirde yaşayanlar, Arapça-
yı kullanırken kırsal alanlarda yaşayanlar Tigre ve 
Tigrinya dillerini konuşurlar. Nüfusun %50’si Müslü-
man, %50’si Hristiyan’dır.

Eritre’deki iklim değişiklikleri, tekrarlayan kuraklıklar 
ve uzun süren çatışma dönemleri, ülkenin kalkınması 
önünde önemli bir engel teşkil etmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre halkın %53’ü yoksulluk sınırının 
altında yaşamakta ve Eritre, Afrika’nın en fakir ülke-
lerinden biri sayılmaktadır. Ekonomik durum, en sa-
vunmasız grupta olan çocukların hayatını tehlikeye 
atmaktadır. 15 yaşın altında yaklaşık 425.000 çocuk 
yetersiz beslenmekte ve çocukların yaklaşık %52’si 
düşük kilolu olarak hayatına devam etmektedir.

Ülkede 0-14 yaş arasındaki çocuk nüfusu 1.458.460 
ve 15-24 yaş arası genç nüfusu 659.180’dir. Genç nüfu-
sun baskın olduğu Eritre’de 14 yaşın altındaki çocukla-
rın nüfusa oranı %45’dir. Bir anne başına yaklaşık 4.84 
çocuk düşmektedir. Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
34’ü, yenidoğan her 1.000 bebekten 31’i, her 100.000 
anneden 485’i hayatını kaybetmektedir.

2014’den bu yana ülkedeki engelli çocukların hak-
larını korumak ve onlara sunulan imkânları geliştir-
mek yolunda adımlar atılmıştır. Bu adımlar, engelli 
çocukların istatistiksel bir sayımını yapmak ve onla-
rın derslere katılıp katılamayacaklarını tespit etmek 
yönünde atılmıştır. 2015’te Asmara’da kurulan Dae-
rit İlköğretim Okulu’nda yaklaşık 40 engelli öğrenci-
ye eğitim verilmektedir. Otizmli ve down sendromlu 
çocuklardan işitme ve görme engelli çocuklara ka-
dar herkes programa dâhil olabilmektedir. Hükûmet 
tarafından yapılan bir analizde 10-19 yaş aralığında 
yaklaşık 10.000 engelli çocuk olduğu tespit edilmiş-

tir. Ülkedeki okullar, engelli çocukları ağırlamak için 
yeterli değildir.

Eritre bağımsızlığını kazandıktan sonra okul 
sayısında bir artış olmuştur. 6-10 yaş arasındaki 
çocukların %81’i ilkokula devam etmektedir. Özel-
likle kırsal kesimlerde yaşayan çocukların ancak 
%39’u eğitim imkânlarından faydalanmaktadır. 
Oranın bu kadar düşük olmasında iklim şartları-
nın, çocukların okula ulaşmak için uzun mesafe 
kat etmek zorunda olmasının ve birçok ailenin 
göçebe olarak yaşamasının etkisi vardır. Genel 
olarak Eritreli halkın %67’si okuryazardır. 

Eritre sokaklarında yaşayan çocuklar, türlü is-
tismarlara karşı savunmasız durumdadır ve kötü 
alışkanlıkların kurbanı olmaktadırlar. BM Çocuk 
Hakları Komisyonu’na göre kimsesiz çocuklar, in-
san ticareti ve kaçırılma riski altındadır. Ülkede 
sosyal yetimler için geliştirilmiş herhangi bir prog-
ram yoktur. Ayrıca kız çocuklarının %41’i 18 yaşın-
dan önce evlendirilmektedir. 

Ülkede yaklaşık 240.000 yetim vardır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre son yıllarda 40.000 
çocuk, yetimhanelerden alınarak ailelerin yanına yer-
leştirilmiştir. Çocukların evlat edinilmesi yaygın de-
ğildir. Ancak hükûmet, halkı evlat edinmeye teşvik 
etmektedir. Genellikle çocuklar, yasal evlat edinme 
süreci veya koruyucu aile yoluyla evlat edinilir. 

Ülkede bulunan yetimhanelerden biri Solomuna 
Yetimhanesi’dir. Eritre ve Etiyopya ile yapılan sava-
şın ardından yetim kalan 9-12 yaşlarındaki çocukla-
rı barındırmaktadır. Ayrıca The Sisters of the Good 
Samaritan tarafından yönetilen evlerde 41 kimsesiz 
çocuk kalmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Etiyopya, Afrika’nın en büyük ülkelerinden bi-
ridir. 100 civarında mahalli dilin konuşulduğu 
ülkede resmî diller Amharca, Oromo, Somalice, 
Tigrinya ve İngilizcedir. Etnik bakımdan ülkede 
hâkim ırk, orta bölgede yaşayan Amharalardır 
ve nüfusun %37.7’sini oluştururlar. Bunların dı-
şında Oromo, Somali, Tigray, Sidama, Gurage ve 
Welaita gibi gruplar da yer almaktadır. Ülkenin 
%40’ı Müslüman, geri kalanı Hristiyan ve yerel 
inanışları olan kesimdir.

Nijerya ve Mısır’dan sonra kıtanın en kalabalık ül-
kesi olan Etiyopya’da nüfus yoğunluğu oldukça faz-
ladır. 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 45.890.750, 15-24 
arası genç nüfus ise 24.722.650’dir. Kırsal alanlarda 
yaşayan çocukların %88’i yeterli beslenme, eğitim, 
sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarından en az 
birine erişebilmektedir. 

Etiyopya, yenidoğan ölüm hızı dünyada en yük-
sek olan ülkelerden biridir. Ülkedeki her 1.000 be-
bekten 63’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 50’si 
ve her 100.000 anneden 400’ü hayatını kaybet-
mektedir. Beş yaş altı ölümlerin sebepleri arasın-
da akut solunum yolu enfeksiyonları, ishal, tüber-
küloz ve sıtma söylenebilir. Özellikle ishal, her on 
çocuktan birinin ölümüne neden olmaktadır. Bu 
hastalıkların temelinde yetersiz beslenme, sağlık 
hizmetlerine erişememe ve temiz su elde edeme-
me gibi etkenler yatmaktadır. 

Etiyopya, yaklaşık 886.820 çocukla, Afrika’daki 
AIDS yetimlerinin en büyük yüzdesine sahip ülkeler-
den biridir. Bu çocuklardan pek azı psikososyal des-
tek, eğitim ve beslenme hizmetlerine erişebilmekte-
dir. Çoğu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en 
kötü işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Etiyopya’da ilköğretim çağındaki yaklaşık 
2.600.000 çocuk okula gitmemektedir. Bunların 
%43’ü erkek, %57’si kız çocuğudur. Okuldan ayrılma 
oranları yüksektir ve bunda cinsiyet farklılıkları çok 
belirgin bir rol oynamaktadır. Kız çocuklarının aile-
lerine karşı görevleri ve ailelerinin onlardan evlilik 
beklentileri çoğunun eğitim hayatına son vermek-
tedir. Genç okuryazarlık oranı %69, yetişkin okurya-
zarlık oranı ise %51’dir. 

Ülkede yaşanan kıtlıklar, çatışmalar ve krizler, eğitim 
açısından Etiyopya’yı dünyanın en dezavantajlı ülke-
lerinden biri haline getirmiştir. 1990’lardan bu yana 
Etiyopya eğitim sistemi önemli ölçüde iyileşmiştir. 
Ancak son on yılda eğitime talebin artması ve çocuk 
nüfusunun fazlalığı, kalitenin düşmesi ve finansman 
eksiklikleri gibi yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. 

Etiyopya, dünyadaki en yüksek insan ticareti oranla-
rından birine sahiptir. Birçok Etiyopyalı çocuk, yasa dışı 
olarak evlat edinilmektedir. Uluslararası Göç Örgütü’ne 
göre her yıl 10 yaşından küçük olan binlerce çocuk, 
ebeveynleri tarafından evlatlık olarak verilmektedir. 

Etiyopyalı erkek çocukların büyük bir kısmı ta-
rımda ve tehlikeli işlerde çalıştırılırken kız çocukları 
genellikle ev işlerine gönderilmektedir. Sokakta ya-
şayan, okula devam edemeyen çocuklar, temel ihti-
yaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda kalmak-
ta; uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, beslenme 
yetersizlikleri ve sağlıklarını tehlikeye atan iş şartları 
altında hayat mücadelesi vermektedir. 

Son verilere göre ülkede tahmini 4.500.000 yetim 
çocuk bulunmaktadır. All God’s Children Internatio-
nal, SOS Children’s Villages, Life Song, Orphan Care 
Ethiopia gibi misyoner kuruluşlar ülkede faaliyet 
göstermektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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2011’de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 
dünyanın en genç devletlerinden biridir. 2013-2018 
yılları arasında iç savaşlara maruz kalmıştır. Bu 
savaşlarda yaklaşık 400.000 kişi hayatını kaybetmiş, 
1.500.000 kişi ülkesini terk etmiş ve 2.100.000 kişi 
de ülke içinde başka bir yere göç etmek zorunda 
kalmıştır. Tarıma elverişli arazileri, işlenmeyi bekleyen 
petrol rezervleri ve balıkçılık potansiyeli olmasına 
rağmen iç savaşın yarattığı istikrarsızlık, yoksulluk, 
güvenlik sorunları ve kırılgan ekonomi yüzünden 
dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Nüfusun 
yaklaşık %82’si yoksuldur ve bu durumdan en çok 
etkilenen kadınlar ve çocuklardır.

Ülkede 0-14 yaş altı çocuk nüfusu 4.626.110, 15-24 
yaş arası genç nüfusu ise 2.263.640’dır. 2021 sonunda 
beş yaş altı 1.400.000 çocuğun yetersiz beslenmiş 
olacağı, yaklaşık 8.300.000 kişinin insanî yardıma 
ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir. 2020’de 
meydana gelen çatışmaların, sel felaketinin ve 
COVID-19’un da bu tabloda çok ciddi bir payı vardır. 
Güney Sudan’da beş yaş altı her 1.000 çocuktan 89’u 
hayatını kaybetmektedir. Bunda konjenital anomali, 
yenidoğan sepsisi, solunum yolu enfeksiyonu, ishal, 
kızamık ve HIV/AIDS’in etkisi büyüktür. Fakat çocuk 
ölümlerinin %75’ine ishal, sıtma ve zatürre gibi 
hastalıklar sebep olmaktadır. 

Güney Sudan, her 100.000 anneden 789’unun 
hayatını kaybetmesiyle dünyadaki en yüksek 
anne ölüm oranlarından birine sahiptir. Ayrıca 
her yenidoğan 1.000 bebekten 102’si hayatını 
kaybetmektedir. Ülkede 65.574 kişiye sadece bir 
doktor ve 39.088 kişiye bir ebe düşmektedir. Ayrıca 
HIV/AIDS, diyabet ve kalp-damar hastalıkları giderek 
artmakta ve anne ölüm riskini yükseltmektedir. Sağlık 

hizmetlerinin %80’i STK’lar, %20’si devlet tarafından 
karşılanmaktadır. 

Güney Sudan’ın eğitim dili İngilizcedir. 2013 iç 
savaşından sonra çocukların eğitime erişimi daha 
da zorlaşmıştır. Okul çağındaki en az 866.000 çocuk, 
eğitim imkânı olmayan bölgelere göç etmek zorunda 
kalmıştır. Ülkede 800.000’den fazla engelli çocuğun 
sadece %4’ü okula gidebilmektedir. Ülkede ilkokulu 
tamamlayan öğrenci oranı %25, ortaöğretime devam 
edemeyen öğrenci oranı ise %50’dir. Genel olarak 
ülkede genç okuryazarlık oranı %44 civarındadır. 

Güney Sudan’ın sorunlarından biri de çocukların 
istismar edilmesidir. 2013-2015 yıllarındaki iç savaşta 
yaklaşık 16.000 çocuk askere alınmıştır ve bu 
çocukların büyük çoğunluğu 13-16 yaşları arasındadır. 

Güney Sudan çok genç bir ülke olduğu için yetim 
sayısı hakkında net bir bilgiye ulaşamamakla birlikte 
ülkede yaklaşık 750.000 çocuğun yetim, 16.000 
çocuğun kayıp olduğu tahmin edilmektedir. Birçok 
yetim, günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunda 
kiliselerin veya uluslararası kuruluşların insafına 
bırakılmış durumdadır.

19. yüzyıldan beri misyoner kurumların en fazla 
ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen Güney Sudan, 
Afrika’nın iç kesimlerine doğru İslam’ın yayılışını 
durdurmak için âdeta bir misyoner üssü hâline 
getirilmiştir. Ülkedeki kiliseler, kiliselere bağlı eğitim 
ve sağlık kurumları oldukça aktiftir. Bunlardan 
bazıları The Congregation of Christian Brothers’ Star 
Support Group, The Saint Bakhita Orphanage, Juba 
Orphanage, Divine Mercy Orphanage Center ve SOS 
Children’s Villages’dir. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Kenya, Afrika kıtasının en kalabalık yedinci 
ülkesidir. Resmî dili İngilizce ve Sevahilicedir. Ayrıca 
ülkede kırk civarında yerli dil konuşulur.

Nüfusun %72’si kırsal bölgelerde yaşamaktadır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 30’u, beş yaş altındaki 
her 1.000 çocuktan 40’ı hayatını kaybetmektedir. 
Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği büyük 
bir zorluk olmaya devam etmekte ve yaklaşık 
35.000.000 Kenyalı en basit sağlık hizmetlerine 
dahi erişememektedir.

Kenya’da eğitim ücretsizdir. Ancak birçok çocuk, 
tarlada çalışarak, sığır yetiştirerek, yemek pişirerek 
veya su temin ederek ailelerine destek oldukları 
için okula gidememektedir. Okula gitmek isteyenler 
de mesafe ve ulaşım problemleriyle karşı karşıya 
kalmaktadır. UNICEF’in 2020 raporuna göre 
ilkokul çağındaki yaklaşık 1.200.000 çocuğun okula 
gidememesi, bunu kanıtlamaktadır. Ortaöğretim 
için maliyet, Kenya kırsalındaki çoğu ailenin 
aylık gelirinin üzerine çıktığından, ülke genelinde 
ortaöğretime kayıt oranı %67’dir.

Kuzeydoğu Kenya’da okullara yönelik terör 
saldırılarının olması öğrencileri ve öğretmenleri 
doğrudan etkilemiştir. Ayrıca kuraklık, okulların 
kapanmasına, su temini problemine ve yetersiz 
beslenmeye yol açmıştır. Dadaab ve Kakuma’daki 
mülteci çocuklar, boş sınıflarda, yetersiz 
öğretmenlerle eğitim mücadelesi vermektedir. 

IMF’nin 2016 verilerine göre kişi başına düşen 
ortalama 1.662 dolar yıllık gelirle Kenya dünyada 154. 
sırada yer almakta ve çocukların %41.5’i yoksulluk 
sınırının altında yaşamaktadır. Sokakta yaşayan 
veya çalışan çocukların sayısı bilinmemekle birlikte 
bu sayının 250.000 olduğu tahmin edilmektedir. Batı 

Kenya’da 2.393 sokak çocuğu üzerinde bir araştırma 
yapılmış ve bu çocukların büyük bir çoğunluğunun 
anne babasının ayrıldığı ya da fiziksel şiddete 
maruz kaldığı görülmüştür. Araştırmaya göre 
hayatta kalabilmek ve yiyecek temin edebilmek için 
çalışmak zorunda olan sokak çocuklarının en yaygın 
para kazanma yolu, geri dönüştürülebilir malzeme 
toplamak veya dilencilik yapmaktır. Kenya’da, 
Kenya Ulusal İstatistik Bürosu’ndan alınan veriler, 
çocukların %8.5’inin veya 1.300.000’inin çocuk 
işçiliğinde çalıştığını göstermektedir.   

Kenya’da yoksulluk, içme suyuna ve sağlık 
hizmetlerine sınırlı erişim, çocuklara yönelik şiddet, 
çocuk yaşta evlilik gibi problemler ülke için ciddi bir 
sorun teşkil etmektedir. Ülkedeki yetim, öksüz, terk 
edilmiş çocuk nüfusunun 3.000.000’dan fazla olduğu 
ve her gün ortalama 700 çocuğun HIV yüzünden 
yetim veya öksüz kaldığı tahmin edilmektedir. 
2020 verilerine göre 0-14 yaş arası 82.000 çocuk 
bu virüsle yaşamaktadır. Ayrıca ülkede 1.050.000 
göçmen vardır ve bunların 294.00’i 18 yaş altındadır.

Kenya hükûmetine göre tahminen 45.000 
çocuğun barındığı 800’den fazla kayıtlı yetimhane 
vardır. Yetim ve savunmasız çocuklar ülkedeki 
çocuk nüfusunun yaklaşık 1/5’ini oluşturmaktadır. 
Misyoner kuruluşlar, ülkede yetimhaneler üzerinden 
çalışmalarına devam etmektedir. Bunlardan 
bazıları St. Carl Hall Children’s Home, SOS 
Children’s Villages, Kenya Thriving, Rehema Home, 
Likoni Aids Orphanage Centre, Baraka Children’s 
Home, Swabur Orphanage Home, Child of Mercy 
Orphanage Center Likoni, Shanzu Orphans Home, 
Minto Children’s Home, Tabaarak Orphanage, Ray 
Of Hope Outreach Mission, Mombasa Children’s 
Home ve Dickson Children Centre’dır.
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Doğu Afrika kıtasında yer alan Komorlar, Hint Ok-
yanusu’nda bir ada ülkesidir. Esas olarak dört volkanik 
adadan oluşur: Grande Comore, Anjouan, Mohéli ve 
Mayotte. Bu adalardaki yaşam kalitesi büyük ölçüde 
farklıdır. Mayotte, diğer adalardan daha yüksek bir ya-
şam standardına sahipken, Anjouan en yoksul ada-
dır. Toplamda kişi başına gayri safî millî gelir yılda 770 
dolardır. 1997-2014 döneminde Komorlar, dünyanın en 
yoksul ülkeleri listesinde üçüncü sırada yer almıştır. 

Nüfusun yaklaşık %23.5’i aşırı yoksulluk şartlarında 
yaşamaktadır. Bununla birlikte, kişi başına günlük 1.9 
dolarlık uluslararası yoksulluk eşiğine bakılırsa, her 
on Komorludan yalnızca ikisi yoksul olarak sınıflan-
dırılabilir. Bu oran Komorları, diğer düşük gelirli ül-
kelerin önüne yerleştirmektedir. Ayrıca 2014 yılında 
Komorlar, küresel açlıkla mücadele eden 19 ülke ara-
sındaydı. 

Çocukların 1/5’i normalin altında bir kiloya sahip-
tir. Bununla birlikte beş yaş ve altındaki çocukların 
%42’sinden fazlası kronik olarak yetersiz beslenmek-
te ve bu yaş grubundaki her 1.000 çocuktan 63’ü 
hayatını kaybetmektedir. Ülkedeki 0-14 yaş arası ço-
cukların sayısı 339.310, 15-24 yaş arası gençlerin sa-
yısı ise 16.970’dir. 

Komorlar’da eğitim dili Fransızcadır. İlkokul çağın-
daki çocukların %55’i eğitimden yararlanabilmek-
te; kayıt olan çocukların yalnızca %76’sı ilköğretimi 
tamamlayabilmektedir. Ortaöğretime kayıt oranı 
%60.4, gençlerde okuryazarlık oranı %87.5’dir. Okul-
ların çoğu başkent Moroni’dedir. Yükseköğretime 
devam etmek isteyen öğrenciler Tanzanya, Sudan, 
Mısır ve Suudi Arabistan’a gitmektedir.

Özellikle Anjouan’da çok çocuklu yoksul aileler, 
çocuklarını zengin ailelerin yanına hizmetçi olarak 

yerleştirmektedir. Bu çocuklar istismar edilmekte ve 
yetişkin muamelesi görerek birçok hakları ellerinden 
alınmaktadır. Çiftçi ailelerin çocukları genellikle beş 
yaşından itibaren tarlada çalışmak suretiyle ebe-
veynlerine yardım etmektedir. Bunun yanı sıra 9-14 
yaş arasındaki çocukların yaklaşık %25’i bir günde 14 
saatin üzerinde çalışmaktadır. Ülkede 5-14 yaş ara-
sında çalışan çocukların oranı %23, hem çalışıp hem 
de eğitim hayatını devam ettiren 7-14 yaş arasında-
ki çocukların oranı ise %20.8’dir. Çocukların çalışma 
alanları genellikle tarım, sanayi, balıkçılık, marangoz-
luk, inşaat, ev işi ve sokak satıcılığı olmaktadır. Yoksul 
veya kırsal ailelerden gelen çocukların zorla çalıştırıl-
ma riski daha yüksek olmakta; çocuklarına bakama-
yacak durumda olan bazı ebeveynler, onları ev işleri 
karşılığında çocuklarına yiyecek, barınma ve eğitim 
sağlaması beklenen varlıklı ailelere göndermektedir. 

Komorlar’da gecekondularda ya da sokaklarda 
yaşayan, ortalama 18 yaşlarında 3.000-6.000 arası 
genç vardır. Bunlar “unutulmuş çocuklar” veya “tecrit 
edilmiş çocuklar” olarak adlandırılır. 

Ülkede yaklaşık 28.000 yetim bulunmaktadır. 2000 
yılı verilerine göre ülkedeki yetimhanelerde 13.437 
kayıtlı çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların %5’i 0-4 
yaşlarında, %7’si 14 yaşın altında ve %8’i 10-14 yaşları 
arasındadır. Moya, Koni Djadjo, Mkiriwadjumoi, Mi-
rontsi, Ouani, Sima, Domoni, Fomboni, Moutsamou-
dou ve Moroni’de yetimhaneler bulunmaktadır. 

Ayrıca Uluslararası İslami Yardım Örgütü (IIROSA), 
UNICEF, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekle-
ri Federasyonu (IFRC), Human Dignity Foundation, 
Orphanage D’anjouan, Better Care Network, gibi ku-
ruluşlar yetim çocuklar için faaliyet göstermektir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Madagaskar 1958’de Malgaşça Cumhuriyeti adıy-
la özerk bir cumhuriyet olarak Fransız Ülkeler Top-
luluğu’na dâhil olmuş, iki yıl devam eden bu süreç 
sonrasında 26 Haziran 1960’da bağımsızlığını ka-
zanmıştır. Ülkede 18 farklı etnik grup bulunur. Bun-
ların en büyüğü Sumatra bölgesinden adaya gelen 
Malay-Endonezya asıllılardır. Ayrıca Arap, Hint, Çin 
ve Doğu Afrika asıllılar da bulunmakta olup bun-
ların bir kısmı melezleşmişlerdir. Dinî dağılım, %50 
yerel inanışlar, %35 Hristiyanlık, %15 İslamiyet şek-
lindedir. Resmî dil Merina ve Fransızcadır. 

Madagaskar’daki çocukların durumu 2012’den 
beri kötüleşmektedir. Ülkedeki siyasî istikrarsızlık, 
çocuk haklarını ilerletmek için ilgili politika ve mev-
zuatın uygulanmasını ve geliştirilmesini engellemiş 
durumdadır. Çocuklar erken yaşta evlilik, çocuk işçi-
liği, ayrımcılık, şiddet gibi riskler altındadır ve bunla-
rın bütünü ülkedeki çocukları tehlikeye atmaktadır.

Doğal kaynakların bolluğuna ve başarılı bir turizm 
endüstrisi olmasına rağmen, ülke nüfusunun %75’i 
1.90 doların altında bir gelirle geçinmektedir. Mada-
gaskar büyük ölçüde dış yardıma bağımlı, dünya-
nın en fakir ülkelerinden biridir. Bunun bir tezahürü 
olarak beş yaşın altındaki her iki çocuktan birinin 
yetersiz beslenmesi gösterilebilir. Ayrıca ülke, dün-
yanın en büyük dördüncü yüksek kronik yetersiz 
beslenme oranına sahiptir. 

Madagaskar’da çocuk nüfusu 10.474.874’tür. Ye-
nidoğan her 1.000 bebekten 37’si, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 50’si ve her 100.000 anneden 335’i 
hayatını kaybetmektedir. 

2019 yılına göre ilkokulu tamamlama oranı %63, 
ortaokulu tamamlama oranı ortaokulu tamamlama 
oranı da %63’tür. Ülke genelinde genç okuryazar-

lık oranı %65’tir.  Fakat okula gidemeyen 905.000 
çocuk vardır. Bu çocukların çoğu, çalışmak ve aile 
bütçesine katkıda bulunmak zorunda olduğu için 
okulu bırakmaktadır. UNICEF’e göre bugün itibariyle 
ülkede her üç çocuktan sadece biri ilköğretimi ta-
mamlayabilmekte; aileler, eğitim maliyetlerinin an-
cak %40’ını karşılayabilmektedir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat 5-14 yaş 
arası çalışan çocukların oranı %43, 7-14 yaş arası 
hem çalışıp hem de eğitim hayatına devam eden 
çocukların oranı %33’tür. 5-17 yaş arasındaki her 
dört çocuktan biri, fiziksel sömürü dâhil olmak üze-
re, genellikle tehlikeli koşullarda çalışmaktadır. Ge-
nellikle vanilya, karanfil, Hindistan cevizi, pirinç üre-
timinde; altın, safir, turmalin madenciliğinde; tuğla 
yapımı, balıkçılık, hayvancılık ve hizmetçilikte çalış-
tırılmaktadırlar. Ülke genelinde çocuk işçiliği oranı 
%36, çocuklara karşı fiziksel istismar oranı %8’dir.

Madagaskar’da 910.000 yetim çocuk bulunmak-
tadır. Bu sayı çocuk nüfusunun yaklaşık %11’ine 
karşılık gelmektedir. Yetim çocukların 11.000’i AIDS 
nedeniyle ailesini kaybetmiştir. 2020 yılı itibariyle 
ülkede HIV/AIDS ile yaşayan çocuk sayısı 2.100’dür. 

Madagaskar’da Small World, Children in Africa ve 
Travel State Gov gibi misyonerlik yapan kurumlar 
çalışmalarını yetim odaklı sürdürmektedir. Brighter 
Living Humanity Madagaskar, Thrive Madagascar, 
Aid to Orphans of Madagascar ve SOS Children’s 
Villages gibi misyoner kuruluşlar ise yetimhane, 
bakım evi, çocuk köyü gibi çalışmalarıyla adada 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca Tolanaro, Ampara-
faravola, Ambovombe Androy, Antanifotsy, Antsira-
nana, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina 
ve Antananarivo’da yetimhaneler bulunmaktadır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Mauritius, Hint Okyanusu’nda Afrika’nın yaklaşık 
2.000 km. açığında bir ada ülkesidir. Ülkenin resmî 
dili İngilizce olmasına rağmen halk tarafından Cre-
ole denilen bir lehçe de konuşulmaktadır. Nüfusun 
2/3’ünü 19. yüzyılda şeker üretiminde çalıştırılmak 
üzere getirilen Hindistan ve Pakistan kökenli, In-
do-Pakistanî denilen halk oluşturmakta; Creole 
denilen Fransız-Afrika karışımı nesil de %25’lik bir 
oranı karşılamaktadır. Bunlardan başka Çinli veya 
Moritanyalı gruplar da bulunmaktadır.

0-14 yaş aralığındaki çocukların sayısı 216.460, 15-24 
yaş aralığındaki gençlerin sayısı ise 188.700’dür. Beş 
yaşından küçük her 1.000 çocuktan 16’sı ve yenido-
ğan her 1.000 bebekten 14’ü hayatını kaybetmektedir. 

Mauritius Cumhuriyeti, çok genç olmasına rağ-
men, okula kayıt oranı oldukça yüksektir. Eğitim sis-
temi dört seviyeden oluşmaktadır: Okul öncesi, il-
kokul, ortaokul-lise ve üniversite. Üniversiteye kadar 
eğitim bütün çocuklar için ücretsiz ve zorunludur. 
İlköğretimi tamamlama oranı %98, ortaöğretime 
net kayıt oranı %95.7’dir. İlkokuldan sonra ortaokula 
devam oranı az da olsa düşmektedir. Ülkede okur-
yazarlık oranı oldukça yüksektir. Bu oran gençler-
de %98.7, yetişkinlerde %91.3 olarak kendini gösterir. 
Yaşları 3-5 arasında değişen pek çok çocuk, okul 
öncesi eğitim almaktadır. 2016 verilerine göre bu 
tür okullara yaklaşık 29.000 öğrenci kaydolmuştur. 
Ayrıca hükûmet, çocukların okul öncesi eğitim al-
malarını sağlamak için her dört yaşındaki çocuğa 
para yardımı yapmaktadır. 

Mauritius, eğitimde ileri seviyeye ulaşmasına rağ-
men engelli çocuklar için özel düzenlemeler yapıl-
maması hâlâ ciddi bir eksikliktir. Ayrıca kırsal kesim-
de yaşayan çocukların okul bölgelerine ulaşımda 

zorluk çekmesi, kimi ailelerin çocuklarını okula gön-
dermemek için gösterdikleri bir gerekçedir.

Ailesi olmayan bazı çocuklar sokakta yaşamakta 
ve geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda ol-
duklarından okula devam edememektedir. Sokakta 
yaşayan ve çoğunluğu 11-16 yaş civarında olan bu 
çocuklar, şiddet görme ve her türlü istismara uğ-
rama riski altındadır. Uyuşturucu bağımlılığı da bu 
çocuklar için ciddi bir sorun olmakla beraber özel-
likle şırınga kullanımı HIV/AIDS’in çocuklar arasında 
yayılmasını arttırmaktadır. 

Ülkede çocuk istismarı aileler, okullar ve ıslahev-
lerinde oldukça yaygın olup 2018 yılında her türlü 
istismarı içeren 4.200 çocuk vakası kaydedilmiştir. 
Mauritius’ta çocuk istismarının en yaygın nedenle-
ri zayıf sosyo-ekonomik durum, gözaltına alınma, 
uyuşturucu kullanımı ve düzgün olmayan aile yapısı 
olarak sıralanabilir.

Ülkede asgarî istihdam yaşı 15 olarak belirlenmiş-
tir. 15 ila 18 yaş arasındaki gençlerin sağlığa zararlı, 
tehlikeli veya genç bir kişi için uygun olmayan faali-
yetlerde çalışmasına izin verilmez. Bir çocuğun satı-
şı, ticareti veya kaçırılmasından hüküm giyen kişile-
re, para cezası veya beş yılı geçmemek üzere hapis 
cezası verilmektedir.

Ülkede yaklaşık 23.000 yetim olduğu tahmin edil-
mekte ve hükûmetin resmî kaynaklarına göre bağış 
yapılabilir olarak nitelendirilen 27 yetimhane bulun-
maktadır. Yetimler üzerine çalışan yerli ve yaban-
cı kurumlardan bazıları SOS Children’s Villages, La 
Fuaye Mon Seigneur Leen, YUVA, Mauritius Muslim 
Orphanage, Creche-Coeur Immacule de Marie ve 
Temple Group’tur. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Mozambik Cumhuriyeti Afrika’nın güneydoğusunda 
yer alır. Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin 
olmasına rağmen dünyanın en fakir ve en az gelişmiş 
ülkelerinden biridir. Resmî dili Portekizce, yaygın ana 
diller ise Makua, Sena ve Svahili’dir. Müslümanların 
nüfusu %25’tir.

Mozambik’in etnik yapısı çok çeşitlidir ve bu grupla-
rın Portekizce isimlendirilmiş olması ülkenin sömürge 
tarihini yansıtır. En büyük etnik grup %40 ile Makualar 
olup onu %21 ile Tsongolar takip eder. Yerel grupların 
dışında çoğunluğunu Portekizlilerin oluşturduğu Avru-
palılar ile birlikte Çinliler ve Hintliler de ülkede varlıkla-
rını sürdürmektedir.

Oldukça genç bir nüfusa sahip olan ülkede 0-14 yaş 
arasındaki çocukların nüfusu 13.772.020, 15-24 yaş arası 
gençlerin nüfusu 6.4530780’dir. Çocuk ölümlerine bakıl-
dığında beş yaşın altındaki her 1.000 çocuktan 61’inin ve 
yenidoğan her 1.000 bebekten 45’inin hayatını kaybet-
tiği görülür. Mozambik’teki kadınların yetersiz beslen-
me nedeniyle genellikle zayıf olması, 15 yaş altı evlilik-
lerin yaygın olması, hamile kadınların yaklaşık %70’inin 
anemik olması, düşük doğum kilosuna sahip bebeklere 
neden olmakta, çocukların büyük çoğunluğu daha doğ-
madan dezavantajlı konuma düşmektedirler. 

Ayrıca kadınların yarısından fazlasının HIV ile en-
fekte olması ve ilaç yetersizliği, yenidoğan bebeklerin 
enfekte olarak dünyaya gelmesine yol açmaktadır. 
Ülkede her gün yaklaşık 800 kişi HIV-AIDS nedeniyle 
hayatını kaybetmektedir. Sıtma, solunum yolları en-
feksiyonları, kötü beslenme, ishal gibi kolay önlenebilir 
hastalıklar, yetersiz kaynaklar nedeniyle oldukça yay-
gındır. Ülkenin sadece yarısının güvenli ve temiz suya 
erişimin olması bu hastalıklardan kaynaklanan çocuk 
ölümlerinin önemli bir nedenidir. 

Yoksulluk, eğitim koşullarını olumsuz etkilemekte, 
yaklaşık 1.200.000 çocuk okula gitmemektedir. İl-
kokulu tamamlama oranı %48, ortaöğretime brüt 
kayıt oranı %32.4’tür. Genç okuryazarlık oranı %77, 
yetişkin okuryazarlık oranı ise %24.3’tür. Kimi okul-
larda yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet, öğretmen 
sayısının azlığı ve niteliksizliği, kırsal kesimlerdeki 
halkın ulaşım problemi eğitim hayatının önündeki 
engellerdendir. Bu şartlar, birçok çocuğun okulu bı-
rakmasına neden olmaktadır.

Okuldan ayrılan çocuklar çalışmak zorunda kal-
makta ve çok düşük ücretlerle istismar edilmekte-
dirler. Ülkede 5-14 yaş arasındaki çocukların %22’si 
çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Çocuk istismarı, insan 
ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ kaçakçılığı da 
oldukça yaygındır. 

Mozambik’te yaklaşık 2.500.000 yetim çocuk bu-
lunmaktadır. Ayrıca 700.000 çocuğun HIV veya başka 
hastalıklara yakalandığı ya da sosyo-ekonomik şart-
lar nedeniyle risk altında olduğu tahmin edilmekte-
dir. Ülkede çok sayıda yetimhane vardır; başka Afrika 
ülkelerinde de faaliyet gösterdiği bilinen The Dream 
Project, SOS Children’s Villages, Save the Children gibi 
uluslararası kuruluşların yanında yerel yetimhaneler 
de bulunmaktadır. 

Diğer yetimhanelerden bazıları Africa On Fire 
Center Of Hope, The Dream Project, Orfanato Go-
odWill Mozambique, Remar Moçambique, Kedesh 
Santuario, Orfanato e Centro Educacional de An-
chilo ve Missions Ministry’dir. Aynı zamanda TİKA 
aynî yardımlar yaparak yetim çocuklara destek 
olmaktadır. Ülkede yetimhane olan yerler Chibuto, 
Chokwe, Montepuez, Cuamba, Dondo, Angoche, 
Pemba, Lichinga, Maxixe ve Gurue’dir. 
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Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğusunda, 
115 adalı Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada 
ülkesidir. Resmî dilleri İngilizce, Fransızca ve Kreol 
yerel dilidir. Halkın %93’ü Kreol, %3’ü İngiliz, %1.8’i 
Fransız, %0.5’i Çinli, %0.3’ü Hintli ve diğer etnik 
gruplardan oluşmaktadır. Ayrıca nüfusun %90’ı 
Hristiyan, geri kalanı Müslüman, Hindu ve diğer 
inançlara sahip olan kesimdir.

Ülkedeki 0-14 yaş arası çocukların nüfusa oranı 
%24, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusa oranı 
%13’tür. 2019 yılı UNICEF verilerine göre beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 14’ü ve yenidoğan her 
1.000 bebekten 12’si ve her 100.000 anneden 
53’ü hayatını kaybetmektedir. Seyşeller, diğer 
gelişmekte olan ülkelere kıyasla iyi durumda olsa 
da beş yaş altı nüfus yetersiz beslenme sorunuyla 
karşı karşıya kalmaktadır.

Eğitimin iyileştirilmesi, Seyşeller hükûmetinin 
birinci önceliğidir. 2014 yılındaki başarısı bunu 
kanıtlamaktadır. 2000 yılında “Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” (UNESCO), 164 ülke 
için eğitim alanında 2015 yılına kadar ulaşmaları 
gereken bazı hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden 
bazıları yetişkin okuryazarlığı ve erken çocukluk 
gelişimi ve eğitimi ile ilgiliydi. Seyşeller, 2015’e 
varmadan önce bütün vatandaşlarına eğitim 
sağlama hedefine ulaşan tek ülke olmuştur. 
Seyşeller’de eğitim, 5-16 yaşları arasında ücretsiz ve 
zorunludur. 2020 yılına göre ilköğretimi tamamlayan 
öğrenci oranı %98, ortaöğretime brüt kayıt oranı 
%81.6’dır. Ayrıca ülke genelinde genç okuryazarlık 
oranı %97’dir. 

Seyşeller Cumhuriyeti Anayasası’na göre zararlı 
ve sağlıksız şartlarda çalışabilmek için asgarî 

yaş, 15’ten büyük olmalıdır. Ayrıca, Seyşeller 
İstihdam Koşulları Yönetmeliği’ne göre 15-17 yaş 
arasındaki çocukların restoran, turizm veya eğlence 
sektörlerinde ve geceleri “yetkili bir memurun” 
yazılı onayı ile çalışmalarına izin verilmektedir. 
Ancak mevcut durumda çocuklar ve gençler, gece 
kulüplerinde, barlarda, misafirhanelerde, otellerde 
ve sokaklarda istismar aracı olarak kullanılmaktadır. 

Seyşeller, gerek coğrafî konumu gerek ekonomik 
gelişimi nedeniyle hem turist hem de işçi akını olan 
bir ülkedir. Göçmen işçiler nüfusun neredeyse %20
’sini oluşturmakta; Hintli, Bangladeşli ve Çinli göçmen 
işçilerin çoğu inşaat sektöründe yer almaktadır. 
Ülkede bulunan yaklaşık 13.000 göçmenin 1.170’i 18 
yaşın altındadır. 

Seyşeller’deki çocuklar, ağırlıklı olarak da 
kız çocukları, akranları ve aileleri tarafından 
fiziksel istismara uğramaktadır. Yabancı turist ve 
göçmen işçilerin, bahse konu istismarı olumsuz 
anlamda etkilediği ifade edilmektedir. STK’ların 
araştırmalarına göre, 18 yaş altı uyuşturucu 
bağımlıları her türlü istismara uğrama riski altındadır. 

Ülkede yetim çocuk oranı düşük olarak 
değerlendirilmekte; sosyal güvenlik sistemi, 
yetimler de dâhil olmak üzere, savunmasız 
çocukların desteklenmesini gerekli kılmaktadır. 
Ayrıca, öksüz ve savunmasız çocuklara, ülkedeki 
bazı yetimhanelerde ya da aile sahipliği sistemi 
çerçevesinde bakılmaktadır. Ancak, öksüz ve 
savunmasız kaç çocuğa destek verildiği hususunda 
ülke genelinde istatistikî bir veri bulunmamaktadır. 
Japonya, Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri, 
yetim olan ve doğum sonrası terk edilmiş çocuklar 
için burs ve eğitim imkânları sunmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Somali, Afrika’nın doğusunda Aden Körfezi’yle 
Hint Okyanusu arasındaki Afrika Boynuzu üze-
rinde olmasıyla jeo-stratejik bir konuma sahiptir. 
Resmî dilleri Somalice ve Arapçadır. 1990’lı yıl-
larda başlayıp 20 yıldan fazla süren iç savaş ve 
siyasî belirsizlik, sosyal ve ekonomik açıdan telafi 
edilmesi zor sorunlara sebep olmuştur. İç savaş 
sona ermiş olmasına rağmen, terör saldırıları ve 
güvenlik riski, ülke ekonomisini, sosyal hayatı ve 
siyaseti kırılgan hale getirmiştir.

Somali’de 0-14 yaş arası nüfus oranı %42.38, 15-24 
yaş arası nüfus %19.81’dir. Yaklaşık 4.200.000 Soma-
lili, insanî yardım ve bakıma muhtaç durumda olup 
bu sayının 2.500.000’ini çocuklar oluşturmaktadır. 
2019 verilerine göre beş yaş altı ölüm oranı 1.000 
çocukta 171.1’dir. 2021 yılı için her 1.000 yenidoğan-
dan 65’i hayatını kaybetmiştir. Somali, bu oran ile 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Çad’ın ar-
dından en yüksek ölü doğum oranının olduğu dör-
düncü ülke konumundadır. Beş yaş altı çocukların 
ölüm sebepleri ağırlıklı olarak zatürre, prematüre 
doğum, doğumda yaşanan travma, kana mikrop 
karışması, ishal ve kızamıktır. Ülkedeki alt yapı ek-
sikliğinin en belirgin göstergelerinden birisi, 10.000 
kişiye 1-5 arasında doktor ve hemşire düşmesidir.

Somali’de 18 yaş altında 7.000.000 çocuk nüfusu 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocukların sadece 
%3’ünün doğum kaydı yapılmıştır. İdarî merkezler-
den uzak olan kırsal alanlarda doğan çocukların 
kaydolma olasılığı, şehirlerde yaşayanlara göre çok 
daha düşüktür.

Somali’de çocukların %49’u okula gidememekte 
olup bahse konu oran, 3.000.000’dan fazla çocu-
ğa tekabül etmektedir. Ayrıca ülkede istihdam dü-

zeyleri düşük, halk eğitimi sınırlıdır. Kırsal alanlarda 
eğitim imkânı bulunmamaktadır. Birçok kız çocuğu 
erken yaşta evlendirildiklerinden dolayı okuldan ay-
rılmak zorunda kalmaktadır. Kız çocukları ve engelli 
çocuklar, fiziksel istismara uğramak açısından yük-
sek risk altındadır. Özellikle kız çocuklarına yönelik 
istismarlar yaygındır ve bu konuya dair araştırmalar 
son derece sınırlıdır. 

ABD ordusunun, Somali’de hava saldırısı bom-
balamaları ile sivilleri öldürdüğü kanıtlanmış ve 
çocukları öldürmesi, yaralaması muhtemel olan 
diğer askerî operasyonlar düzenlemiştir. Aynı 
şekilde ülkedeki kaotik ortam nedeniyle sivillere 
karşı ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemiştir. 
Savaş, okulları ve hastaneleri ağır şekilde etkile-
miştir. Ayrıca BM’nin 2016-2018 yıllarını kapsayan 
bir raporunda Somali’de 64 okulun saldırıya uğra-
dığı kaydedilmiştir.

2.600.000 kişi yoksulluk, temiz kaynaklara erişim 
ve savaş gibi sorunlardan dolayı yerinden edilmiş ve 
300.000’den fazla kişi de mülteci durumuna düş-
müştür. 2018 yılında, yaşı sekize kadar düşen yak-
laşık 2.300 çocuk silahlı kuvvetlere ya da gruplara 
katılmıştır. Bu çocukların büyük bir kısmı şiddete ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmış; yüzler-
cesi sakatlanmış veya öldürülmüştür. 

Yurt dışından evlat edinmenin bir sektöre dönüş-
tüğü dünyada, Somali gibi ülkelerden çeşitli gerek-
çelerle getirilen çocuklar, başta Avrupa ve Amerika 
olmak üzere dünyanın dört bir yanına satılmaktadır. 
Somali’deki yetim çocuk sayısı yaklaşık 850.000’dir. 
Ayrıca Burao, Baidoa, Kismayo, Jamame, Merca, 
Berbera, Galkacyo, Bosaso, Hargeisa ve Mogadi-
şu’da yetimhaneler bulunmaktadır. 
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Sudan Cumhuriyeti, Afrika’nın en büyük üçüncü 
ülkesidir. Resmî dil Arapça ve İngilizcedir. Ülkede 
400’den fazla lehçe ve 597’den fazla kabile var-
dır. Halkın %97’si Müslümandır. Azınlıkların çoğunu 
oluşturan Hristiyanlar ise genellikle göçmenlerden-
dir. Kilometre kareye düşen kişi sayısı 25’tir. Sudanlı 
Araplar, Sudan nüfusunun %70’ini oluşturur. Nüfu-
sun geri kalanı Araplaştırılmış Bejalar, Kıptiler, Nu-
byalılar ve diğer halklardan meydana gelmektedir.

Ülkedeki 15 yaş altı çocukların sayısı yaklaşık 
18.500.000’dir. Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 64’ü 
hayatını kaybetmektedir. Özellikle bu yaş grubunda-
ki 3.000.000 çocuk yetersiz beslenmekte, bunların 
500.000’den fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme 
ile mücadele etmektedir. Sudan’daki resmî istatis-
tikler, kızamığın bebekler arasında üçüncü ölüm 
nedeni olduğunu göstermektedir. İshal, zatürre ve 
sıtma, çocuk sağlığındaki gelişmeleri tehdit ederek 
Sudan’da beş yaş altı ölümlerin %30’dan fazlasına 
neden olmaktadır. 

Sudan’da 3.600.000’den fazla çocuk okula git-
memektedir. Kız çocukları, çatışmalardan etkilenen 
çocuklar, mülteciler, kırsal bölgelerde yaşayan ço-
cuklar ve yoksul ailelerin çocukları bu durumdan en 
çok etkilenenlerdir. 15-24 yaş aralığındaki kadınların 
100’ünden 42’si okuma yazma bilmemektedir. Neti-
ce itibariyle Sudan’da ilköğretimi tamamlama oranı 
%56, ortaöğretime kayıt oranı %42.7 ve genç okur-
yazarlık oranı %70’dir.

Ülke, çocuk hak ihlalleri konusunda pek çok açı-
dan güvenilir değildir. Sudan genelindeki yardıma 
muhtaç 13.400.000 kişinin 7.400.000’i çocuklardan 
oluşmaktadır. Bunların 1.600.000’i çatışmalar ve di-
ğer sebeplerden dolayı yerinden edilmiş çocuklar-

dır. Ayrıca her 100 mülteciden 65’i çocuktur. 1-14 yaş 
arası her 100 çocuktan 64’ü çeşitli şekillerde şiddete 
maruz kalırken özellikle erkek çocukları silahlı çatış-
malarda aktif olarak kullanılmaktadır. Yalnızca Har-
tum’da 2.500’e yakın sokak çocuğu ve 5.000’den 
fazla mülteci çocuğun oluşu da 2016 tarihli bir ra-
porda geçen çarpıcı veriler arasındadır. 32.000’den 
fazla çocuk mağdur, tanık ve zanlı durumundadır.

Sudan’daki çocukların %25’i “çocuk işçi” olarak 
çalışmaktadır. Erkek çocuklar, yoksullar, kırsal ke-
simdeki çocuklar ile refakatsiz ve ailelerinden ayrıl-
mış çocuklarda daha yüksek oranlar söz konusudur. 

Çocuk evlilikleri Sudan’da oldukça yaygındır. Ço-
cuk yaşta evlilik, erken gebeliğe ve sosyal izolasyon 
gibi durumlara yol açarak eğitimi olumsuz etkile-
mektedir. Ülkede 20-24 yaş arası her 100 kadından 
60’ı 18 yaşından önce evlenmiştir.

Ülkede yetim ve öksüz 3.500.000 çocuk bulun-
maktadır. Yetim çocuklarla ilgili veriler sınırlı olsa 
da Hartum’daki yetim çocuklar ile ilgili kaynaklar, 
ülkedeki yetimlerin durumu ile ilgili fikir verebilecek 
niteliktedir. Özellikle beş yaş altı çocuklara bakım 
veren Mygoma Yetimhanesi ile ilgili bazı veriler çar-
pıcıdır. Burası, yalnızca Hartum’da her yıl evlilik dışı 
doğduğu için terk edilen 1.500 bebekten hayatta 
kalabilenlerin bakıldığı bir yetimhanedir. Maddî im-
kânsızlıklar yüzünden bu çocuklar yalnızca beş yaşı-
na kadar burada kalabilmekte, daha sonra evlatlık 
olarak verilmekte; evlatlık olarak verilemeyenler di-
ğer sosyal bakım kurumlarına aktarılmaktadır. 

Geneina, Ad Damazin, El Fasher, Wad Madani, Kosti, 
El Obeid, Kassala, Port Sudan, Omdurman ve Khar-
toum’da yetimhaneler olduğu bilgiler arasındadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Tanzanya, resmî adıyla Tanzanya Birleşik Cumhu-
riyeti, Hint Okyanusu kıyısında bulunur. Resmî dilleri 
Svahili ve sömürge döneminden kalan İngilizcedir. 
Ancak İngilizce resmî işlerde neredeyse hiç kulla-
nılmamaktadır. Ayrıca ülkede varlığını sürdüren 126 
etnik grup, kendilerine özgü dillerini kullanmaktadır. 
Ülke nüfusunun %40’ı Müslüman, %30’u Hristiyan ve 
%30’u da animisttir. 

Kilometre kareye düşen insan sayısı 67 olan 
Tanzanya’da nüfus dağılımı bölgelere göre bü-
yük farklılık gösterir. Ülkedeki 0-14 yaş arası çocuk 
nüfusu 26.200.000, 15-24 yaş arası genç nüfus 
11.697.020’dir. 2020 yılına göre Tanzanya’da çocuk 
bağımlılık oranı %81’dir.

Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 48’i hayatını kay-
betmektedir. Tanzanya’da 1.600.000’den fazla kişi 
HIV/AIDS salgınıyla karşı karşıyadır. Yine sayıları 
yaklaşık 91.000’i bulan 15 yaş altı çocuk da HIV/AIDS 
kaynaklı hastalıklarla yaşamını sürdürmek durumun-
dadır. 2021 yılına göre yenidoğan her 1.000 bebekten 
36’sı ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 524’ü 
hayatını kaybetmektedir.

Ülkede 12 yıllık temel eğitim, ücretsiz ve zorunludur. 
2018 yılında yayınlanan bir rapora göre çocukların 
%40’ı ya hiç okula başlayamamış ya da okulunu yarım 
bırakmıştır. Bunun altında yatan sebepler de ekonomik 
problemler, çocuk işçiliği veya okullara ulaşımın zorlu-
ğudur. Ayrıca 2003-2013 yılları arasında 55.000’den 
fazla öğrenci hamile olduğu için okulu bırakmak zo-
runda kalmıştır. COVID-19 pandemisinin de eğitim üze-
rinde yıkıcı etkileri olmuştur. 2020 yılına göre ilkokulu 
tamamlama oranı %65, ortaokula kayıt oranı %31’dir. 

Tanzanya’da AIDS nedeniyle ebeveynini kaybeden 
birçok çocuk, evini geçindirmek zorundadır. Ülke, 

çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak konusunda çok 
az ilerleme kaydetmiştir. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün 2018 tarihli raporuna göre 5-13 yaş aralı-
ğındaki her 100 çocuktan 25’i, 14-17 yaş aralığındaki 
her 100 çocuktan 41’i çalışmak zorundadır. Ülkede 
5-17 yaş arası çalışan çocukların sayısı 4.200.000’dir. 
15 yaşın altındaki her 100 çocuktan 18’i madencilik, 
özellikle de altın endüstrisinde istihdam edilmektedir. 
Çiftçilik sektöründe istihdam edilen çocuklar kahve, 
şeker kamışı, çay, tütün dâhil olmak üzere türlü otları 
ayıklamakta ve hasat etmektedir. Maden ocakların-
da çalışan ve zehirli kimyasal maddelere maruz ka-
lan çocuklar, bir takım hastalıklara karşı savunmasız 
hale gelmektedir.

Ülkede yaklaşık 3.000.000 yetim çocuk vardır. 
Bunların 1.000.000’dan fazlası AIDS yüzünden ebe-
veynini kaybetmiştir. 2019 yılında Başbakan Kassim 
Majaliwa tarafından yapılan bir açıklamaya göre 
ülke genelinde bireyler ve özel kurumlar tarafından 
140 kayıtlı merkezde 25.000’e yakın çocuğa bakıl-
maktadır. 

Tanzanya’daki bazı yetimhaneler Kilimanjaro 
Centre for Orphans and Street Children, Tulee Ya-
tima Tanzania, Huruma Orphanage, Malaika Kids, 
Msimbazi Orphanage, Kilimanjaro Orphanage 
Centre, Tuleeni Children’s Home-Rau Offices, Sa-
maritan Village Orphanage Center, Mother There-
sa Charity Centre, Nuru Orphans Centre, Huruma 
Children Home, Mwana Orphanage Centre, Hope 
in Christ Orphans Tanzania, Tosamaganga Orp-
hanage Center, Chakuwama Orphanage Cent-
re, Compassion Tanzania, World Vision, Tanzania 
Orphans Mission, Tanzanian Childresn’s Fund ve 
SOS Children’s Villages’tir. 
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Güney Afrika’nın batısında yer alan Angola, Porte-
kizce konuşan Afrika devletlerinin en büyüğü ve en 
zenginidir. Angola, bugünkü sınırlarını ancak 1891’de 
kazanmış olsa da Portekiz etkileri yaklaşık 500 yıldır 
hissedilmektedir. Nüfusun etnik yapısını Ovimbundu, 
Kimbundu, Bakongo, Afrikalı yerliler ve diğer unsurlar 
oluşturmaktadır. Halkın yaklaşık %40’ı Roma Kato-
lik, %40’ı Protestan ve %17’u diğer inançlara bağlıdır. 
Müslümanların oranının %3 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Angola nüfusunun %40’ı yoksulluk sınırının altın-
da yaşamakta; bu sorun Angolalılar arasında büyük 
refah farkları oluşturmaktadır. Nüfusun çoğu hayat-
ta kalmak için savaşırken, küçük bir azınlık, ülkenin 
zenginliklerine hâkimdir. 1975-2002 yıllarında devam 
eden iç savaşta yaklaşık 500.000 insan öldürülmüş-
tür. Kıtlık ve hastalıktan dolayı 500.000 insanın daha 
öldüğü tahmin edilmektedir. Nüfus artış hızı ancak sa-
vaşın bitiminden sonra artmıştır. 

Angola’nın doğum oranı dünyadaki en yüksek 
oranlardan biridir. Nüfus, ağırlıklı olarak gençtir ve 
yaklaşık %40’ı 15 yaş altındadır. 15-29 yaşları arası 
nüfus %25 civarındadır. 2019 yılına göre yenidoğan 
her 1.000 bebekten 50.2’si, beş yaş altı her 1.000 ço-
cuktan 74.7’si ve her 100.000 anneden 241’i hayatını 
kaybetmektedir.

Doğumların yaklaşık %70’i kaydedilmemiş; bu ço-
cuklara bir kimlik veya uyruk verilememiştir. Bu durum, 
büyük zorluklara yol açmakta; dahası, kimliği olmayan 
çocukların eğitime erişimi problem olmaktadır.

AIDS hastalığı Angola’da oldukça yaygındır. Ülkede 
çoğunluğu kadın 190.000 HIV pozitif kişi olduğu tah-
min edilmektedir. Bu hastalık, çocukların hayatını ciddi 

anlamda etkilemekte; çocukların çoğu ebeveynlerini 
AIDS yüzünden kaybederek yetim kalmaktadır. Çocuk 
felci de ülkede çok yaygındır. Artan aşı kampanyaları-
na rağmen bazı çocuklar hayatını kaybetmekte ya da 
özürlü kalmaktadır. Ayrıca yoksulluğun doğrudan bir 
sonucu olan yetersiz beslenme, ülkede çocuk ölümle-
rinin başlıca nedenleri arasındadır.

Angola’da içilebilir su, oldukça yetersizdir. Birçok aile, 
nehir sularını kullanmaktadır. Bu nedenle hijyen yeter-
siz kalmakta; salgınlar, viral hastalıklar ve ishal nede-
niyle her yıl binlerce çocuk hayatını kaybetmektedir.

Angola’da çocuk istismarı da çok yaygındır. Hatta 
bazı inanç sistemleri çocuk istismarını savunmakta; 
bazı çocuklar acımasızca dövülmekte, işkence gör-
mekte, hatta öldürülmektedir. Hapishane ortamların-
da çocuk istismarının başka biçimleri de görülür. Bu-
gün itibariyle aşırı kalabalık olan cezaevlerinin büyük 
çoğunluğunda çocuklar, yetişkinlerle aynı koğuşlarda 
kalır ve genellikle istismar edilirler.

Angola’da her dört çocuktan biri ailesinin ihtiyaç-
larını karşılamak için çalışmak zorundadır. Mevzuata 
göre yasak olmasına rağmen çok sayıda çocuk tar-
lalarda veya balıkçı teknelerinde çalışır. Şehirlerde ise 
sokak satıcısı veya hizmetçi olarak çalışırlar.

Angola’da yaklaşık 1.520.000 yetim çocuk bulun-
maktadır. Ülkede bulunan bazı yetimhaneler Mama 
Muxima, An Nuur, Centro de Acolhimento de Crian-
ças, Escola Da Esperança, Orfanato para meninas, 
Lar da Tchavola, Associação de Apoio aos desfavo-
recidos Lar Betesda, Centro de Caridade Santa Rita 
de Cássia de Angola, SOS Children’s Village Lubango, 
SOS Children’s Village Benguela, SOS Children’s Villa-
ge Huambo ve Ijamido Children’s Home’dur. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Benin, batıda Togo, doğuda Nijerya, kuzeybatıda 
Burkina Faso, kuzeyde Nijer ve güneyde Atlantik Ok-
yanusu’nun Benin Körfezi bölümü arasında bulunan 
bir ülkedir. Eski sömürge gücünün kalıntılarından biri, 
Benin’in resmî dilinin Fransızca olmasıdır. Fransızca, 
eğitim dili iken Fon ve Yoruba, ülkede en çok konu-
şulan ana dillerdir. 

Ülke nüfusunun %99’u Afrikalıdır. Ülkede bulunan 
42 etnik grubun başlıcaları Fon, Adja, Yoruba ve Ba-
riba’dır. Dinî dağılım ise %27.7 Müslüman, %25.5 Ka-
tolik Hristiyan, %13.5 Protestan, %33.3 diğer dinler 
şeklindedir. 

Benin, siyasî istikrarına rağmen sağlık ve eğitim 
gibi önemli konulardaki eksikliklerle mücadele et-
mektedir. Ayrıca, üstesinden gelmesi gereken bir di-
ğer zorluk, hurafelerden kaynaklanan insan hakları 
ihlalleridir. Benin, en az gelişmiş ülkelerden biridir. 
Burada yaşanan temel problemler arasında yol-
suzluk başı çekmektedir. Diğer yandan işsizlik, sağlık 
ve eğitim sistemindeki sıkıntılar da ciddi problemler 
arasındadır. 

Benin’in nüfus artış hızı, bazı batı Afrika ülkelerine 
benzer ve dünyanın en yüksek oranları arasındadır. 
Bu büyüme, öncelikle dünya ortalamasının nere-
deyse iki katı olan bir doğum oranından ve dünya 
ortalamasına benzer bir ölüm oranından kaynaklan-
maktadır. Ayrıca, nüfusun yaklaşık %42’si 15 yaşından 
küçüktür. 

2019 yılına göre Benin’de yenidoğan her 1.000 be-
bekten 59’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 90’ı ve 
2017 yılına göre her 100.000 anneden 397’si hayatını 
kaybetmektedir. Doğurganlık oranı ise kadın başına 
4.7’dir. 2014 yılında beş yaş altındaki çocukların %33’ü 

yetersiz beslenmeden dolayı normal kilonun altında 
kalırken 2018 itibariyle bu oran %16’ya yükselmiştir.

Ülkede 5-14 yaş arasında çalışmak zorunda olan 
çocukların oranı %24, hem okuyup hem de çalışmak 
zorunda olan 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı 
ise %16.8’dir. Bu çocuklar genellikle pamuk üretimi, 
balıkçılık, madencilik, taş toplama, tuğla yapımı, ev 
işi, hayvancılık, marangozluk, tamircilik ve inşaat gibi 
sektörlerde istihdam edilmektedir. İş Kanunu’na göre 
ülkede asgarî çalışma yaşı 14; tehlikeli işlerde çalış-
mak için asgarî yaş 18’dir.

Benin’deki çocuklar genellikle, refahlarını ve insan 
haklarını kullanma kapasitelerini ciddi şekilde etki-
leyen bir dizi risk faktörüyle karşı karşıyadır. Bunlar 
arasında şiddet, korunma, kronik yoksulluk, sosyal 
dışlanma ve çocukları olumsuz biçimde etkileyebi-
lecek dış etkiler sayılabilir. Benin nüfusunun sadece 
%8’i sağlık sigortası kapsamındadır. Bu da ülkedeki 
bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önemli ölçüde etki-
lemektedir.

2015 yılına göre Benin’de genç okuryazarlık oranı 
%52.5’tir. 2018’e göre yetişkin okuryazarlık oranı ise 
%42.4’tür. Ülkede yaklaşık 3.900.000 kişi okuma yaz-
ma bilmemektedir.

Benin Aile ve Çocuk Bakanlığı, Benin’de her yıl 
15.000 çocuğun kaçırıldığını ve satıldığını tahmin et-
mektedir. Ülkede yaklaşık 490.000 yetim çocuk bu-
lunmaktadır. Bazı yetimhaneler ise şunlardır: Orpha-
nage Village Bethanie, Orphanage Claudio Migneco 
De Gbétagbo, Orphanage Sainte Famille, Orphelinat 
Misericorde Enfants De Rue Et Orphelins Du Benin,  
Centre Yeten, Orphanage Diocese Cathedral De Tc-
hatchou ve Centre Social Igbala. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Mali, Nijer, Fildişi Kıyısı, Togo ve Gana ile çevrili 
Burkina Faso, eski Fransız sömürgesi olan ülkeler-
den biridir. 5 Ağustos 1960’ta bağımsızlığını kaza-
nan ülkenin adı 1984 yılına kadar Yukarı Volta’dır. 
Ülkede %40’lık oranla Mossi’ler en kalabalık gru-
bu oluştururken nüfusun kalanını Grunsi, Senufo, 
Lobi, Bobo, Mande ve Fulaniler tamamlamaktadır. 
Ülkede %42.6’lık bir oranla 14 yaş altı çocukların 
sayısı 9.274.847 kişidir. 18 yaş altı çocuklar ülke nü-
fusunun yarısını oluşturmaktadır. 

2019 yılına göre Burkina Faso’da yenidoğan her 
1.000 bebekten 54’ü, beş yaş altı her 1.000 ço-
cuktan 76’sı ve her 100.000 anneden 320’si haya-
tını kaybetmektedir. Sıtma ve bulaşıcı hastalıklar, 
çocuklar için ölümcül olmaya devam etmektedir. 
Burkina Faso’da çocukların sağlık merkezleri-
ne erişimleri oldukça zordur. Bazı insanlar hayat 
boyu bir sağlık kuruluşuna gidememekte; sağlık 
hizmetlerinin ücretli olması da yoksul olan nüfu-
sun büyük bir bölümünü zor durumda bırakmak-
tadır. Ayrıca ülkede 0-14 yaş arası 17.000 çocuk 
HIV/AIDS ile yaşamaktadır.

İnsanlar, işsizlik nedeniyle her yıl Fildişi Sahille-
ri ve Gana’ya göç etmektedir. Başta Fildişi Sahi-
li olmak üzere yurtdışında çalışan vatandaşların 
yaptığı para transferinden elde edilen gelir, girdi-
lerde birinci sırada yer almaktadır. Burkina Faso 
ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Fakat 
topraklarının sadece %10’u ekilebilir. 

Burkina Faso, dünyanın en fakir ülkelerinden bi-
ridir. Biri yağışlı diğeri kurak olmak üzere iki mev-
sim yaşanan ülkede sık sık kuraklık ve sel bas-
kınları yaşanmakta; bu da yoksulluk oranını direk 
etkilemektedir. Ülke yoksul olmasına rağmen eko-

nomik potansiyeli oldukça yüksektir. Ekonominin 
en başta gelen girdileri altın, pamuk, susam ve ta-
rım, aynı zamanda çocukların yoğun olarak çalış-
tırıldığı alanlardır. Altın madenlerinde çalışanların 
yarısını 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Aynı 
oran diğer sektörler için de geçerlidir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’ne göre, ülkedeki çocuk işçi oranı 
%51’i bulmaktadır. Çocuklar çalıştırılarak sadece 
eğitimden mahrum kalmamakta, aynı zamanda 
fiziksel ve duygusal gelişimleri de bu tehlikeli işler-
den ciddi anlamda etkilenmektedir. Altın maden-
lerindeki cıvanın zehirliliği ve pamuk endüstrisin-
de kullanılan kimyasallar ve diğer böcek ilaçları, 
çocukların sağlıkları için oldukça tehdit edicidir.

Çocukların sağlık hizmetlerine, eğitime, miras 
hakkına ve daha pek çok imkâna erişimlerini gü-
vence altına almak için kayıtlarının yapılması ve 
kimlik haklarının verilmesi zorunludur. Fakat ülkede 
kayıt altına alınan beş yaş altı çocuk oranı sadece 
%77’dir. Ayrıca 2020 yılına göre ilkokulu bitirme ora-
nı %64, ortaokulu bitirme oranı ise %45’tir.

Ülkede 840.000 yetim çocuk bulunmaktadır. Bu 
çocukların binlercesi ebeveynini AIDS yüzünden 
kaybetmiş, bir kısmı da ekonomik problemler yü-
zünden aileleri tarafından terk edilmiştir. Ampo, 
Orfanato Home Kisito, Save the Children Burki-
na Faso, Orphelinat Noomdo ve Carmen Kisito 
ülkedeki bazı yetimhanelerdir. Save the Children 
Burkina Faso, Children Believe Burkina, Plan Bur-
kina, SOS Children’s Village Dapaong da ülkede 
çocuklar için faaliyet gösteren kimi STK’lardır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Fildişi Sahili, Afrika’da Gana, Burkina Faso, Mali, 
Liberya ve Gine ile komşudur. Ülke birçok etnik gru-
ba ev sahipliği yapmaktadır. En büyük etnik grup 
%42 ile Akanlardır. Nüfusun %42.9’u İslam, %17.2’si 
Hristiyan, kalanı ise diğer inanışlara sahiptir. Fildişi 
Sahili’nde konuşulan yaklaşık 65 dil vardır. Resmî dil 
ise Fransızcadır. 

Genç bir nüfusa sahip olan ülkede 0-14 yaş arası 
çocukların nüfusu 10.949.220, 15-24 yaş arası genç-
lerin nüfusu 5.444.410’dur. Buna göre nüfusun yakla-
şık 2/5’i 15 yaşın altındadır. 

Fildişi Sahili yolsuzluk, kirlilik ve yoksullukla müca-
dele etmektedir. Zehirli atıkların yanlış yönetimi, çok 
sayıda sağlık sorununa yol açmıştır. Sanitasyon alt-
yapısı yetersizdir ve temiz suya erişim kısıtlıdır. Kırsal 
alanlarda halkın temiz suya erişememesi tifo, kolera 
ve ishal gibi suyla bulaşan hastalık riskinin artması-
na neden olmaktadır. 

2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 58.6’sı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 79.3’ü 
ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 617’si haya-
tını kaybetmektedir.  Enfeksiyon hastalıklarına bağlı 
ölümler %0.08, yaralanmalara bağlı ölümler %0.06, 
ishale bağlı ölümler %0.1, kızamığa bağlı ölümler % 
0.01 oranındadır. Tüberküloz ve sıtma, sağlığı teh-
dit eden en önemli iki etkendir. 2012 yılında yaklaşık 
2.000.000 sıtma vakası rapor edilmiştir.  Bununla 
birlikte, ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sağ-
lık sorunu HIV/AIDS’tir. 2020 yılına göre ülkede bu 
virüsle yaşayan 21.000 çocuk bulunmaktadır. 2018 
itibariyle, ülkedeki 320.000 çocuk, HIV/AIDS yüzün-
den yetim kalmıştır. Fildişi Sahili, Batı Afrika’da HIV/
AIDS’in en yüksek prevalansına sahip olan ülkedir.

Ülkede erkek okuryazarlık oranı %53, kadın okur-
yazarlık oranı %32’dir. 6-11 yaş arası çocukların yarı-
sına yakını eğitimine devam edememektedir. 2020 
yılında ilkokulu bitirme oranı %80, ortaokulu bitirme 
oranı %57’dir. Ülke genelinde genç okuryazarlık ora-
nı ise %50.2’dir. 

2011’de iç savaşın sona ermesinden sonra Fildişi 
Sahili’ndeki yoksul insanların sayısı, nüfusun nere-
deyse %50’sine karşılık gelmiştir. Yoksulluk oranı 
kırsal alanlarda daha da yüksek olup %62 civarın-
dadır. Ayrıca  nüfusun %14’ü kronik olarak yetersiz 
beslenmektedir. 

Çocuk işçiliği, ülkede yaygın olan bir hak ihlali-
dir. Ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri olan 
kakao ve kahve endüstrisinde çocuklar işçi olarak 
çalıştırılmaktadır. Bunun haricinde balıkçılık, or-
mancılık, madencilik, otomobil tamiri, ev işleri gibi 
alanlarda da istihdam edilmektedirler. Bu durum 
çocukların eğitimini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Ülkede asgarî çalışma yaşı 16 olmasına rağmen, 
5-17 yaş arası çocukların %21.5’i tehlikeli işlerde ça-
lışmakta; 7-14 yaş arası çocukların %21.8’i hem okula 
gidip hem de çalışmaya devam etmektedir. 

Ülkede bulunan yetim çocuk sayısı 1.570.000’dir. 
Orphanage De Bingerville, Mondoukou Orphana-
ge, La Case Des Enfants Du Plateau, Orphanage 
National Des Filles De Grand-Bassam, Mondou-
kou Orphanage, Foyer Akwaba, Riham, Orpheli-
nat La Main Tendue ve Ong Ibn Walid’dir. Ayrıca 
SOS Children Village ve Save the Children gibi 
misyoner kuruluşlar ülkede yetim çocuklarla ilgili 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Gambiya yüzölçümü açısından Afrika kıtasının en 
küçük ülkesi konumundadır. Nüfusun %34’ü Man-
dinka etnik kökenine sahiptir. Resmî dil İngilizcedir. 
Halkın yaklaşık %95’i Müslüman, %4’ü Hristiyan, geri 
kalanı ise yerli inanışlara sahiptir.

Nüfusun yaklaşık %30’u uluslararası yoksulluk sı-
nırının altında yaşamaktadır. Ayrıca nüfusun %40’ı 
15 yaş altında, %56.9’u 15-64 yaş arasında %3.1’i ise 
65 yaş üzerindedir. Anne başına düşen çocuk sayı-
sı 5.13’tür. Fakat 2018’e göre bu çocukların sadece 
%57.9’unun doğum belgesi vardır.

Yetersiz alt yapı hizmetleri, nüfusun yarısından faz-
lasını olumsuz yönde etkilemektedir. Halkın yaklaşık 
1/3’ünün güvenli içme suyuna erişimi yoktur. Bu du-
rum, ülkede birçok hastalığa zemin hazırlamaktadır. 
Sıtma, paraziter hastalıklar ve tüberküloz ülkede en 
sık görülen sağlık problemleridir. Kırsal nüfusun kar-
şılaştığı en büyük sorunlardan biri de kirli su tüketi-
minin sebep olduğu ishalli hastalıklarıdır. Bu hastalık-
lar, beş yaş altındaki çocuklar için önde gelen ölüm 
nedeni sayılır. 2019 verilerine göre yenidoğan her 
1.000 bebekten 40’ı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
51.7’si ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 517’si 
hayatını kaybetmektedir.

Gambiya’da enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölüm-
ler %0.09, solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölüm-
ler %0.14, yaralanmalara bağlı ölümler %0.07, ishale 
bağlı ölümler % 0.08 ve HIV/AIDS’e bağlı ölümler % 
0.02 oranındadır. 2020 yılına göre ülkede 0-14 yaş 
arası HIV/AIDS’le yaşayan çocuk sayısı 2.200’dür. 

Genç okuryazarlık oranı erkeklerde %75, kadınlarda 
%70’dir. İlköğretim düzeyinde eğitim ücretsiz olmakla 
birlikte zorunlu tutulmamaktadır. Ancak yoksulluğun 

beraberinde getirdiği çocuk işçiliği, çocukların eğitim 
hayatının önündeki en büyük etkenlerdendir. 2020 
yılına göre ülkede ilkokulu tamamlama oranı %82, 
ortaokulu tamamlama oranı %62’dir. Ülke genelinde 
genç okuryazarlık oranı 2015 yılına göre %73, yetişkin 
okuryazar oranı %18.4’tür. 

Hükûmet, çocuk işçiliği ile ilgili yasa ve yönetme-
likler oluşturmuştur. Buna göre asgarî çalışma yaşı 
18’dir. Çocukların 16 yaşına kadar okula gitmeleri ge-
rekmektedir. Ancak ülkede 5-14 yaş arasında çalışan 
çocuk oranı %22.6, 5-14 yaş arasında okula devam 
etmeyen çocuk oranı %78, hem okula gidip hem de 
çalışmak zorunda olan 7-17 yaş arası çocuk oranı ise 
%21.7’dir.

Çocuk hakları STK’larından biri olan Sosyal Re-
form ve Eylem Enstitüsü (ISRA) müdürü Phoday 
Kebbeh’e göre sokak çocukları en çok Farafenni, 
Basse, Brikama, Serekunda ve Jarra Soma’da yay-
gındır. Bu çocukların sayısı bilinmemekle birlikte, 
Uluslararası Göç Örgütü sayılarının her geçen gün 
arttığını söylemiştir. 

Gambia’da yaklaşık 100.000 yetim bulunmakta-
dır. Ülkede yetimhane olan yerler Sabi, Soma, Gun-
jur, Basse Santa Su, Sukuta, Lamin, Farafenni, Ban-
jul, Bakau ve Brikama’dır. Ülkede çocuklara hizmet 
eden kurumlar arasında Bilal Foundation and 
Boarding School, Fresh Start Foundation, Muslim 
Hands ve Child Aid Gambia bulunmaktadır. Diğer 
yetimhanelerden bazıları Penny Appeal Orphana-
ge, Sinchu Orphanage, SOS Children’s Village, God 
Children ve Jawara Islam Quranic Memorization 
and Orphange’dir. 
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Gana, bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesi ol-
ması hasebiyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Küçük 
bir devlet olmasına rağmen içinde çok çeşitli et-
nik gruplar barındırır. Bunlardan en baskın olanla-
rı Akan, Mosi, Eve, Adangme, Gurma ve Guam’dır. 
Yaklaşık 70 mahallî dil ve lehçenin konuşulduğu Ga-
na’da resmî dil İngilizcedir. Nüfusun yarısından faz-
lası Hristiyan, yaklaşık 1/5’i Müslüman ve küçük bir 
kesimi de yerel dinlere bağlıdır.

Gana’nın nüfusu, dünya ortalamasının üzerin-
de bir “yıllık büyüme oranı” göstermektedir. 2020 
verilerine göre 0-14 yaş arası çocukların sayısı 
11.500.000’e ulaşmıştır. Buna göre nüfusun yak-
laşık %38’ini 0-14 yaş aralığı, %19’unu 15-24 yaş 
aralığı oluşturur. Nüfusun %58’i şehirlerde, %42’si 
de kırsal alanlarda toplanmıştır.

Gana, Batı Afrika’daki en gelişmiş eğitim sistem-
lerinden birine sahiptir. İki yıl anaokul, altı yıl ilköğ-
retim ve üç yıl ortaöğretim olmak üzere, 11 yıllık zo-
runlu eğitim sistemi vardır. Ülkede devlet okullarının 
yanı sıra çok sayıda özel okul da bulunmaktadır. Son 
verilere göre ilköğretime kayıt oranı %88, 9-12 yaş 
arası okula gitmeyen çocukların oranı %15 ve15-
24 yaş arası gençlerin okuma yazma oranı %88’dir. 
Okuma yazma oranı, Batı ve Orta Afrika ortalama-
sının üzerinde, fakat dünya ortalamasının altındadır. 
Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı %90.6’dır. 

Birçok konuda ilerleme gösteren ülke, sağlık ala-
nında ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bulaşıcı has-
talıklar, yetersiz beslenme, temizlik, anne ve çocuk 
bakımı gibi konularda iyileştirmeye gidilmesine 
rağmen, bu gelişmeler yetersiz kalmaktadır. Beş 
yaş altı çocukların %0.08’i konjenital anomali, 
%0.09’u bulaşıcı hastalıklar, %0.12’si solunum yolu 

enfeksiyonları, %0.06’sı ishal, %0.05’i HIV/AIDS 
yüzünden hayatını kaybetmektedir. 2020 yılına 
göre HIV/AIDS’le yaşayan çocuk sayısı 29.000’dir. 
Çok sayıda can kaybına sebep olan sıtma, zatür-
re gibi hastalıklar kısmen kontrol altına alınmıştır. 
Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 46.2’si, her 1.000 
bebekten 34’ü ve her 100.000 anneden 308’i ha-
yatını kaybetmektedir. 

Ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. Resmî olarak ço-
cukların sağlığını riske atacak işlerde çalışmasına 
izin verilmez. Fakat 5-17 yaş arasındaki çocukların 
%25’i yasa dışı olarak sokak satıcılığı, ayakkabı bo-
yacılığı, balıkçılık gibi işler yapmakta; maden ocak-
larında ve kakao tarlalarında çalışmaktadır. 

İnsan kaçakçılığının hedef yaş grubu en çok 
7-16’dır. İnsan ticaretine karşı en savunmasız grup, 
sokaklarda yaşayan ve %80’i 5-14 yaş arasında olan 
çocuklardır. Ayrıca Gana’da en erken evlilik yaşı 
18’dir ve çocuk yaşta evlilik yasaktır. 1-14 yaş arasın-
daki çocukların %94’ü psikolojik veya fiziksel şiddet 
görmektedir. 

Ülkede 1.080.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
2012 verilerine göre Gana’da 148 çocuk bakımevi 
vardır ve buralarda sadece 4.432 çocuk kalmakta-
dır. UNICEF’in verilerine göre ise 2009 ve 2011 yılları 
arasında 1.179 çocuk, evlatlık olarak verilmiştir. Ay-
rıca ülkede yaklaşık 110 yetimhane bulunmaktadır. 
Uzun yıllardır ülkede çalışmalar yürüten misyoner-
lere ait hastaneler, sağlık merkezleri, yetimhaneler 
ve okullar da faaliyet göstermektedir.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Gine-Bissau’dan ayırt edilmesi için “Gine Conakry” 
olarak da bilinen Gine Cumhuriyeti, Afrika’nın en 
zengin yeraltı kaynaklarından birine sahip olması-
na rağmen Batı Afrika’nın en fakir ülkesidir. Nüfusun 
yaklaşık %55’i yoksulluk sınırının altındadır. Komşu 
ülkelerde yaşanan çatışmalar ve iç savaşlar nede-
niyle 500.000 göç almıştır. Bu göçler, ülkedeki etnik 
çeşitliliği arttırmakla birlikte ekonomik problem-
leri beraberinde getirmiştir. Fulani, Malinke, Susu, 
Kpelle, Kisi ve Toma, ülkede yaşayan başlıca etnik 
gruplardır. Nüfusun %87’sini oluşturan Müslümanlar, 
ülke içerisinde çoğunluk durumundadır. Bunu nüfu-
sun yaklaşık %8’ini oluşturan Hristiyanlar ve diğer 
inançlar takip eder. 

2020 verilerine göre ülkede 0-14 yaş arasında-
ki çocukların nüfusa oranı %43’tür. Yenidoğan her 
1.000 bebekten 64’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuk-
tan 98’i ve her 100.000 anneden 576’sı hayatını 
kaybetmektedir. Bebek ölümlerinin başlıca sebebi 
steril olamayan uygulamaların yanı sıra yenidoğan 
sepsisi ve solunum yolu enfeksiyonları; beş yaş altı 
ölümlerin başlıca sebebi ise sıtma, konjenital ano-
mali, ishal, kızamık ve HIV/AIDS gibi hastalıklardır. 
Çocukların yaklaşık 1/60’ı herhangi bir sağlık kuru-
luşuna götürülmeden hayatını kaybetmektedir. Gi-
ne’de anne başına düşen çocuk sayısı 5.25’tir.

Devlet okullarındaki öğretmen eksikliği, altya-
pı sorunu, eğitim kaynaklarının yetersizliği ve özel 
okulların daha iyi şartlarda olması, eğitim hayatının 
önündeki en önemli engellerdir. Eğitim, 7-13 yaşla-
rı arasındaki çocuklara zorunlu ve ücretsizdir. Eği-
tim dili Fransızca ve yerel dillerdir. İlköğretime kayıt 
olan öğrencilerin oranı %78, ilköğretimi tamamla-
ma oranı ise %61.8’dir. Ortaokula geçişte bu oranın 

düşmesinin sebebi, birçok çocuğun ailesine destek 
için tarımda veya başka işlerde çalışmak zorunda 
olmasıdır.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat çocukla-
rın tehlikeli işlerde çalıştırılması, her türlü istismar 
edilmesi, yasadışı faaliyetlerde kullanılması, silah-
lı gruplar tarafından askere alınması, herhangi bir 
işte zorla çalıştırılması ve çocuk ticareti yapılması 
kanunen yasaktır ve cezaya tabidir. Ne var ki 2013 
verilerine göre ülkede 5-17 yaş arasındaki çocukla-
rın %24’ü çocuk işçidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün 2012 verilerine göre Gine, %63’lük bir oranla 
çocuk evliliklerinin en fazla olduğu ülkelerden biridir.

Ülkede 18 yaş altında yaklaşık 5.600.000 çocuk 
bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 670.000’i yetimdir. 
Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede yeterli dok-
tor, hemşire ve sağlık şartlarının bulunmayışı, yetim-
lik sebeplerinin başında gelir. Örneğin 2014 yılında 
Gine’de patlak veren ebola virüsü nedeniyle yakla-
şık 2.500’den fazla insan hayatını kaybetmiş ve yak-
laşık 6.000 çocuk bu sebeple yetim kalmıştır.

Ebeveynlerini kaybetmiş, kendilerine bakacak 
herhangi bir yakını olmayan, sokaklarda yaşamak 
zorunda kalan, çöplüklerde veya halk pazarların-
da yiyecek arayan, terk edilen ve çeşitli nedenlerle 
travmalar geçiren çocukları korumak için yetim-
haneler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Labe, 
Kissidougou, Kamsar, Coyah, Guekhedou, Kankan, 
Kindia, Nzerekore, Konakri ve Camayenne’dedir. 
Conakry’de bulunan Hakuna Matata Yetimhane-
si’nde 3-17 yaş arası toplam 50 çocuk; Le Bon Sa-
maritain Yetimhanesi’nde ise 1-20 yaş arası yaklaşık 
60 çocuk kalmaktadır.
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Birçok Afrika ülkesinden farklı olarak Gine Bissa-
u’nun resmî dili Portekizcedir. Fakat nüfusun sadece 
%14’ü bu dili konuşmakta, geri kalanı Kriol ve diğer ye-
rel dilleri konuşmaktadır. Ülkede bulunan etnik grup-
ların başlıcaları Balanteler, Fulaniler, Mandyakolar ve 
Mandingolardır. Ayrıca Müslümanlar, nüfusun %45’ini, 
Hristiyanlar %5’ini ve yerel inançlara sahip olanlar da 
%50’sini oluşturmaktadır. 

Kilometrekareye yaklaşık 44 kişi düşen Gine Bissau, 
Afrika’nın en küçük ve en yoksul ülkelerinden biridir. 
Nüfusun yaklaşık 2/3’ü yoksulluk sınırının altında ya-
şamaktadır. 1974’te bağımsızlığını kazanmış olmasına 
rağmen, ülke içinde yaşanan istikrarsızlık ve darbele-
rin bu yoksullukta ciddi payı bulunmaktadır. Bu durum 
öncelikle kadınları ve çocukları; özellikle de 15-25 yaş 
arasındaki gençleri etkilemektedir.

Ülkedeki 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 825.127’dir. 
2019 verilerine göre beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
78’i, her 1.000 bebekten 52’si hayatını kaybetmek-
tedir. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin %0.06’sı kon-
jenital anomali, %0.08’i yenidoğan sepsisi ve bula-
şıcı hastalıklar, %0.14’ü solunum yolu enfeksiyonu, 
%0.09’u ishal ve %0.04’ü HIV/AIDS’e bağlıdır. Ken-
disinde HIV virüsü bulunan çocukların sadece %10’u 
tedavi imkânı bulabilmekte ve yaklaşık 3.500 çocuk 
bu virüsle yaşamaktadır.

2017 istatistiklerine göre her 100.000 anneden 667’si 
hayatını kaybetmektedir. Gine Bissau’da anne başına 
düşen çocuk sayısı yaklaşık 4.33’tür. Çocukların nüfusa 
kayıt oranı %23.6’dır. Annelerin büyük bir çoğunluğun-
da anemi bulunmaktadır. 

2020 yılına göre çocukların ilköğretime kayıt ora-
nı %68, ilkokulu tamamlama oranı %62’dir. Bu oran 

ortaokula gelindiğinde %32’ye düşmektedir. Sel 
endişesi ve öğretmenlerin sürekli grev yapmaları, 
eğitimi tehdit eden en önemli iki unsurdur. Örneğin 
2016-2017 öğretim yılında yapılan grevler, 92 günlük 
bir kayba neden olmuştur. Ülke genelinde gençlerin 
okuma yazma oranı %77, hiç okuma yazma bilme-
yenlerin oranı ise %48’dir. 

Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmesi, er-
kek çocukların çalışmak zorunda olması, eğitimlerine 
devam etmeleri önünde büyük bir engeldir. 2010 yılı 
verilerine göre kız çocuklarının yaklaşık %22’si 18 ya-
şından önce evlendirilmiştir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 14, tehlikeli işler için as-
garî yaş 18’dir. Çocuk ticaretinin yapılması, çocukların 
zorla çalıştırılması ve yasadışı işlerde istihdam edilme-
si yasaktır. Hükûmet, çocuk işçiliğine yönelik girişimleri 
koordine etmek üzere “Çocuk İşçiliği ile Mücadele için 
Bakanlıklar Arası Komisyon”, “İnsan Ticaretini Önleme 
ve Mücadele Etme Ulusal Komitesi”, “Ulusal Kadın ve 
Çocuklar Enstitüsü” gibi mekanizmalar oluşturmuştur. 
Buna rağmen ülkede 5-17 yaş arasında çalışmak zo-
runda olan çocukların oranı %17’dir. Gine Bisseau, Batı 
Afrika bölgesinde “çocuk kaçakçılığı” için önemli bir 
istihdam merkezi olarak kabul edilmektedir. 2007’de 
International Organization for Migration tarafından 
hazırlanan raporda, Gine Bissaulu çocukların çoğun-
lukla Senegal’e kaçırıldıkları ve dilenmeye zorlandıkla-
rı ifade edilmiştir. 

Ülkede yaklaşık 110.000 yetim vardır. Fulancuda, 
Quinhamel, Farim, Canchungo, Quebo, Buba, Man-
soa, Catio, Bubaque ve Cacheu’da yetimhaneler 
bulunmaktadır. Ayrıca kimi kurumlar, dinî ve ilmî 
hüviyet adı altında ve kilise aracılığıyla misyonerlik 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
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“Yeşil Burun Adaları” olarak da bilinen Kabo Verde 
Cumhuriyeti, Atlas Okyanusu’nda bulunan ve on vol-
kanik adadan oluşan bir ada ülkesidir. Adalar volka-
nik kökenlidir ve ülke için tehlike arz etmektedir. Nü-
fusun %75’i Creole, %20’si Afrikalı ve %5’i Avrupalıdır. 
Resmî diller Portekizce ve Crioulo’dur. Roma Katolik-
leri ülkede çoğunluk durumundadır. Bunu Protestan-
lar, Hristiyanlar ve Müslümanlar takip eder.

Ülkede 0-14 yaş arası toplam nüfus 156.130, 14-25 
arası toplam nüfus ise 94.840’dır. Nispeten genç bir 
nüfusa sahip olan ülke, çocuk haklarının öneminin 
farkındadır. Buna rağmen çocuk haklarını yerine ge-
tirmek konusunda politik ve yasal önlemlere çok az 
destek verilmiştir.

Kabo Verde, tatlı içme suyundan yoksundur ve ül-
kede kuraklıklar çok uzun sürmektedir. Kamusal tüke-
tim için su, depolama sarnıçlarından, derin kuyular-
dan ya da büyük şehirlerden sağlanır. Kırsal nüfusun 
%25’inin güvenli içme suyuna erişimi yoktur. Aynı 
zamanda kırsal kesimlerdeki konutların %35’inde tu-
valet veya kanalizasyon sistemi yoktur. Bu da çocuk-
larda bir takım bulaşıcı hastalıklara yol açmaktadır. 
Ülkede beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 17’si ha-
yatını kaybetmektedir. Başlıca sağlık sorunları ishal 
ve üst solunum yolu enfeksiyonu olarak gösterilebi-
lir. Ayrıca anemi, küçük çocuklar ve hamile kadınlar 
arasında oldukça yaygındır. HIV/AIDS’in yaygınlığı 
düşüktür. Kolera periyodik olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bebek ölüm oranı, bölgedeki en düşük oranlar-
dan biridir. Buna göre yenidoğan her 1.000 bebekten 
yaklaşık 12’si hayatını kaybetmektedir. 

Kabo Verde’de ilkokulun ilk altı yılı ücretsizdir ve 16 
yaşına kadar eğitim zorunludur.  Ülkede ilköğretimi 
tamamlama oranı %98, ilkokula hiç gitmeyen ço-

cukların oranı %2’dir. Ortaöğretime net kayıt oranı 
%92’dir. Ülkede okuma yazma bilen gençlerin oranı 
%98, yetişkinlerin oranı ise %86.8’dir. Verilerden de 
anlaşılacağı üzere ülkede okuryazarlık oranı yüksek-
tir. Cape Verde hükûmeti, gençler için eğitim fırsat-
larını genişletmeyi amaçlayan projelerde STK’lar ve 
uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.

Kimi çocuklar, aileleri, akrabaları veya öğretmen-
leri tarafından şiddet görmekte veya türlü şekiller-
de istismar edilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında 
Kabo Verde’deki bazı çocukların güvenli olmayan or-
tamlarda yaşadığı söylenebilir. Ekonomik problem-
leri olan aileler, çocuklarını bir gelir kaynağı olarak 
kullanmakta ve onların eğitim hayatını sonlandır-
maktadır. Tarımda, balıkçılıkta, ev işlerinde, çöp top-
lamada, ayakkabı boyacılığında veya tehlikeli işlerde 
çalıştırılan çocuklara yardımcı olacak sosyal prog-
ramlar, sorunu ele almak için yeterli değildir. 

İş Kanunu, asgarî çalışma yaşını 14 olarak belirle-
mekte ve 16 yaşından küçük çocukların gece veya 
zehirli ürünler üreten işletmelerde çalışmasını yasak-
lamaktadır. 14-18 yaş arası çocuklar haftada 38 sa-
atten, günde 7 saatten fazla çalışamazlar. Anayasa, 
çocuk emeğinin sömürülmesini açıkça yasaklar. Fa-
kat erkek çocukların %76’sı ve kız çocuklarının %57’si 
türlü iş sektörlerinde istihdam edilmektedir.

Ülkede yaklaşık 8.400 yetim oluğu bilinmektedir. 
The Cape Verde Foundation, SOS Children’s Vil-
lages, Boa Vista ve The Underprivileged Children 
Association gibi misyoner kuruluşlar ülkede çalış-
malar yürütmektedir. 
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Liberya, dünyada nüfusu en hızlı artan ülke-
ler arasındadır. Aynı zamanda nüfusun yaklaşık 
%64’ünün yoksulluk sınırının altında yaşaması, 
onu en fakir ülkeler listesine almaktadır. Nüfusun 
%35’i Müslüman, %15’i Hristiyan ve %40’ı gelenek-
sel Afrika inançlarına sahiptir. Resmî dil İngilizce 
olmakla birlikte ülkede 16 yerel dil kullanılır.

2020 yılı verilerine göre 0-14 yaş arası toplam 
nüfus 2.041.890, 18 yaş altı nüfus ise 2.383.000’dir. 
Ülkede anne başına yaklaşık beş çocuk düşmekte-
dir. Nüfusa kayıtlı çocukların oranı %24’tür. Liber-
ya’daki anne ve çocuk ölüm oranları diğer Afrika 
ülkelerinden pek farklı değildir. Yenidoğan her 1.000 
bebekten 62’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 85’i 
ve her 100.000 anneden 661’i hayatını kaybetmek-
tedir. Liberya, dünyanın en yağışlı ülkelerinden biri 
olmasına rağmen, ülke nüfusunun yaklaşık %90’ı 
temiz içme suyuna erişememektedir. Bu da ishal ve 
enfeksiyon hastalıkları gibi bulaşıcı hastalıkların art-
masında önemli rol oynamaktadır.

Özellikle beş yaş altı ölümlerde konjenital ano-
mali, solunum yolları enfeksiyonu, bulaşıcı has-
talıklar, ishal ve HIV/AIDS etkili olmaktadır. Ülke-
de, 14 yaş altında olup bu virüsü taşıyan yaklaşık 
4.000 çocuk bulunmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar-
dan difteri, kızamık, boğmaca, kabakulak, tüber-
küloz, kolera ve humma oldukça yaygındır. Ülkede 
hastane hizmetleri çoğunlukla misyoner kuruluş-
lar eliyle yürütülmekte; 10.000 kişi başına yaklaşık 
12 sağlık çalışanı düşmektedir.

2015 yılında ortaya çıkan ebola virüsü ve 1989-
2003 yılları arasında devam eden iç savaşlar, 
eğitim sistemi üzerinde ciddi hasar bırakmış ve 
Liberya’nın birçok Afrika ülkesinin gerisinde kal-
masına sebep olmuştur. Ülkede ilköğretimi ta-

mamlaya öğrencilerin oranı %58, ilkokula hiç 
gitmeyen öğrencilerin oranı ise %62’dir. 9-12 yaş 
aralığında okula gitmeyen çocukların oranı %53, 
15-24 yaş arası gençlerde okuma yazma bilme 
oranı ise %75’dir. 

Ülkedeki iç savaşlar yüzünden “çocuk askerlik” 
hükûmet tarafından sistematik hale getirilmiş; 
10 yaşındaki çocuklar, 1-4 hafta arasında eğitim 
gördükten sonra cepheye gönderilmiştir. Askere 
alınan çocuklar fiziksel istismara uğramış; 2003 
yılında barış sağlanmasına rağmen, birçok ço-
cuk hükûmet milisleriyle çalışmaya devam etmiş-
tir. Liberya’da 1-14 yaş arası, fiziksel veya psiko-
lojik şiddet gören çocukların oranı %90’dır. 5-17 
yaş arasında “çocuk işçiliği” yapanların oranı ise 
%14’tür. 2019 verilerine göre Liberyalı çocuklar 
sokak satıcılığı, dilencilik, ev hizmetçiliği, kauçuk 
imalatı ve madencilik gibi alanlarda ve ağır şart-
larda çalıştırılmaktadır. 

İç savaşlar ve salgın hastalıklar, birçok çocuğun 
yetim kalmasına sebep olmuştur. Ülkede bulunan 
117 yetimhanenin standartları oldukça düşüktür. 
Pala’da bulunan ve Müslümanlara ait olan ye-
timhanede 286 çocuk kalmaktadır. Fakat yurt ve 
derslik olarak kullanılan kısımlar harabe halinde-
dir. Son verilere göre ülkede 200.000 yetim çocuk 
bulunmaktadır. 

Hristiyanlar misyoner okullarında, üniversiteler-
de ve kiliselerde oldukça yoğun bir faaliyet içe-
risindedirler. Ülkede bulunan en iyi okullar, en iyi 
hastaneler ve radyo istasyonları Hristiyanlara ait-
tir. Onlara ait yetimhanelerden biri Monravia’daki 
AFAA House’dır ve burada 1-12 yaş arasındaki ço-
cuklar kalmaktadır. 
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanan 
Mali, Afrika’nın en büyük ülkelerinden biri olmasına 
rağmen, küçük bir nüfusa sahiptir. Aynı zamanda 
dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. 2020 yılında 
ve öncesinde yaşanan askerî darbeler, ülke ekono-
misini aşağıya çekmiştir. Ülkede bulunan etnik grup-
ların başlıcaları Bambara, Fulani, Sarakole, Senu-
fo, Dogon ve Malinke’dir. %95’lik bir oranla nüfusun 
büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturur. Hristi-
yanlar %2, yerel dinler de %3’lük bir oranla azınlık 
durumundadır. Ülkenin resmî dili Fransızcadır. Fakat 
nüfusun %46’sı Bambara dilini kullanır. 

2020 yılı verilerine göre 0-14 yaş grubunun top-
lam nüfusa oranı %47’dir. Buna göre ülkede yaklaşık 
9.519.370 çocuk, 14 yaş altındadır. Sağlık alanında bir 
takım gelişmeler olmasına rağmen personel, malze-
me, kaynak eksikliği yüzünden çocuk ve bebek ölüm-
leri, dünyadaki en yüksek oranlar arasındadır. Mali’de 
her 1.000 bebekten 60’ı, her beş yaş altı 1.000 ço-
cuktan 94’ü ve her 100.000 anneden 562’si hayatını 
kaybetmektedir. Ülkedeki sağlık hizmetleri genellikle 
yardım kuruluşları tarafından sağlanmaktadır.

Beş yaş altı çocukların ölümleri genellikle konje-
nital anomali, yenidoğan sepsisi, bulaşıcı hastalıklar, 
solunum yolu enfeksiyonları, kolera, humma, çocuk 
felci ve ishal gibi hastalıklardan dolayı olmaktadır. 
Mali nüfusunda HIV/AIDS’e bağlı ölümler şehirlerde 
daha yaygındır. Bebek ölümlerinin esas sebebi ye-
tersiz beslenmedir ve çocukların %20’si düşük kilolu 
doğmaktadır. Ayrıca nüfusun %30’u temiz içme su-
yuna erişemediği için birçok hastalığa yakalanma 
riski altındadır. 

Mali’de 14 yaşından küçük çocukların çalışması 
kanunen yasaktır. Buna rağmen ülkede her üç ço-

cuktan biri çalışmak zorundadır. Hatta birçoğu sağ-
lıklarını riske eden tehlikeli işlerde ve maden ocak-
larında istihdam edilmekte ve okullarına devam 
edememektedir. Ülkede 5-17 yaş arasında yaklaşık 
2.000.000 çocuk okula gitmemektedir.

Ülkede 15-24 yaş arasındaki gençlerin %49’u, ye-
tişkinlerin ise %35’i okuma yazma bilmektedir. İlk 
ve ortaöğretim, 7-16 yaşları arasında zorunlu ve 
ücretsizdir. Fakat yoksulluk, çocuk işçiliği, çocuk 
evliliği ve okullara ulaşımın zorluğu eğitim hayatını 
olumsuz etkilemektedir.

Çocuk işçiliği ve çocuk ticareti Mali’nin en büyük 
sorunlarından biridir. Ülkede 5-17 yaş aralığında olan 
çocukların %13’ü çalışmak zorundadır. %73’ü fiziksel 
veya psikolojik şiddet görmüştür. Sokaklarda yakla-
şık 6.000 çocuğun dilencilik yaptığı ve bu çocukla-
rın yetişkinler tarafından istismar edildiği bilinen bir 
gerçektir. Sokaklarda çete halinde yaşayan erkek 
çocukların bir kısmı uyuşturucu bağımlısıdır.

AIDS başta olmak üzere, türlü sebeplerden dolayı 
yetim kalan 860.000 çocuk bulunmaktadır. Hükû-
metin yanı sıra UNICEF, UNESCO, WFP gibi BM gibi 
kuruluşlar da çocuklara eğitim, barınma, sağlık gibi 
alanlarda yardım ederek faaliyet göstermektedir. 
Kokokani, Morkala, Kayes, Gao, Segou, Kayes Ndi, 
Koutiala, Mopti, Sikasso, Mamako’da yetimhaneler 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca Müslümanları temsil 
eden Association Malienne Pour I’Unité et le Progrés 
de I’Islam adlı resmî kurum, 1980 yılından bu yana 
Mali’de çalışmalar yapmakta; Collectif des Associati-
ons Islamiques du Mali adlı kuruluş ülke içinde olduk-
ça etkin bir rol oynamaktadır.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Batı Afrika’da Fransa’nın bir eyaleti iken 1960 yı-
lında bağımsızlığını kazanmış, resmî dili Arapça ve 
nüfusunun %99’u Müslüman olan bir ülkedir. Sayı-
ları çok az olan Hristiyanlar ve Yahudiler, nüfusun 
%1’lik kesimini oluşturmaktadır. Nüfusun %30’un-
dan fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
1970-1980 yılları arasında yaşanan kuraklıkların bu 
yoksullukta payı büyüktür.

0-14 yaş arasındaki nüfus yaklaşık 1.845.200, 15-
24 arası nüfus ise yaklaşık 886.290’dır. Moritanya’da 
anne başına yaklaşık beş çocuk düşmekte, fakat 
doğumların %56’sı resmî olarak kayıt altına alınma-
maktadır. Yeterli sağlık imkânlarından yararlana-
mayan anne ve çocukların ölüm oranları oldukça 
yüksektir. Ülkede her 1.000 bebekten 50’si, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 73’ü, her 100.000 anneden 
766’sı hayatını kaybetmektedir. Beş yaşın altında-
ki çocuklarda ölüm sebepleri genellikle konjenital 
anomali, yenidoğan sepsisi, solunum yolu enfeksi-
yonu, ishal, HIV/AIDS’tir. 2020 verilerine göre 14 yaş 
altı her 1.000 çocuktan 650’si HIV ile yaşamaktadır.

Moritanya en düşük okuryazarlık oranına sahip 
ülkelerden biridir. İlkokulu tamamlama oranı %50, 
ilkokulu bırakma oranı %35’tir. 15-24 yaşları arasın-
daki gençlerin okuryazarlık oranı %62’dir. Ailelerin 
bir kısmı çocuklarını okula göndermek yerine, onları 
çalıştırmayı tercih ettiğinden, kimi çocukların eğiti-
mi yarıda kalmaktadır.

Moritanya’da asgarî çalışma yaşı 16; tehlikeli işler 
için asgarî çalışma yaşı 18’dir. Buna rağmen nere-
deyse her altı çocuktan biri çalışmaya zorlanmakta; 
erkek çocuklar genellikle tarım, hayvancılık, inşaat, 
marangozluk, araba tamiri, hatta dilencilik; kız ço-
cukları ise ev hizmetçiliği gibi alanlarda çalışmak-

tadır. Ülkede 5-14 yaş arası çalışan çocukların oranı 
%19’dur. Hem okula gidip hem de çalışmak zorun-
da olan 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı ise 
%15.8’dir. 

1981’de köleliği resmen kaldıran Moritanya, çocuk-
ları zorla çalıştırmayı ve zorla evlendirmeyi yasakla-
mıştır. Fakat ülkede “modern köle” olarak nitelenen 
90.000 savunmasız insan olduğu tahmin edilmek-
te ve kız çocuklarının yaklaşık 1/3’ünün 18 yaşından 
önce evlendirildiği bilinmektedir. Ayrıca bir şekilde 
fiziksel veya psikolojik şiddete uğramış 1-14 yaş ara-
sındaki çocukların oranı % 80’dir.

Ülke coğrafi durumu hasebiyle göç almaya uygun 
bir konumdadır. Dolayısıyla Moritanya’da 182.000 
göçmen bulunmakta, bunun 72.000’ini 18 yaşın al-
tındaki çocuklar oluşturmaktadır.

Moritanya’da 110.000 yetim çocuk vardır. Bar-
kewol, Chinguetti, Tidjikja, Nema, Atar, Zouerat, 
Rosso, Kaedi ve Nouadhibou’da yetimhaneler bu-
lunmaktadır. Aynı zamanda ABD Dış İşleri Bakanlı-
ğı’na bağlı “The Bureau of Consular Affairs”, çocuk 
edindirme sürecinde aktif bir rol oynamakta; World 
Vision gibi kuruluşlar sağlık, eğitim gibi alanlarda 
ailelere ve çocuklara yardım faaliyetlerinde bulun-
maktadır.

Ülkede bulunan yetimhaneler bazıları Orphans 
Care Center,  Al Aman Fund For the Future of Orp-
hans, Nile Orphan Care,  Al-Kawther Society for So-
cial Care ve Ijamido Children’s Home’dur. Çocuklar 
ve yetimler için çalışan STK’lardan bazıları da şun-
lardır: Hope And Homes For Children, Serving Orp-
hans Worldwide, Orphan’s Hope, Save An Orphan, 
Mother Teresa Foundation ve Lifesong For Orphans. 
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Gerek siyasî gerek ekonomik gücü sebebiy-
le “Afrika’nın devi” kabul edilen Nijerya, kıtanın 
en yoğun nüfuslu ülkeleri arasındadır. Ülkenin 
en önemli özelliklerinden biri insan çeşitliliğidir. 
Ortalama 250 etnik grubun yaşadığı Nijerya’da 
İngilizceye ilave olarak Hausa, Yoruba, Igbo ve 
Fula yerel dilleri kullanılır. Müslümanlar nüfusun 
%50’sini, Hristiyanlar %40’ını ve diğer inançlara 
sahip olanlar da %10’unu oluşturur.

2020 verilerine göre her 1.000 bebekten 75’i, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 117’si ve her 100.000 
anneden 917’si hayatını kaybetmektedir. Beş yaşın 
altındaki çocuklarda ölüm sebepleri genellikle kon-
jenital anomali, yenidoğan sepsisi, solunum yolu 
enfeksiyonu, ishal, sıtma, kolera, tüberküloz ve HIV/
AIDS’tir. 0-14 yaş arasında HIV/AIDS virüsüyle yaşa-
yan çocukların sayısı 130.000’dir. Büyük şehirlerde 
ve kasabalarda hastane, klinik ve doğum merkezi 
bulunmasına rağmen sağlık personeli, ekipman ve 
malzeme eksikliği nedeniyle ülkenin birçok yerinde-
ki sağlık hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

0-14 yaş arası çocukların toplam nüfusu 89.670.720, 
15-24 arası gençlerin nüfusu ise 39.979.020’dir. Ni-
jerya, dünyada en fazla okula gidemeyen çocuğun 
bulunduğu ülkelerin başında yer almaktadır ve ül-
kede 10.000.000’dan fazla çocuk, eğitim hayatın-
dan mahrumdur. İlkokulu tamamlayan çocukların 
oranı %69, 15-24 yaş arasındaki gençlerin okuma 
yazma oranı %79’dur. Nijerya’da ilköğretim ücretsiz 
ve zorunludur. Altı yıl süren ilköğretimden sonra üç 
yıllık iki devreden oluşan ortaöğretim gelir. İlköğre-
timi tamamlama oranı %73.3, ortaöğretime kayıt 
oranı %55.7’dir.

Eğitim sistemindeki bozulmalar, bölgedeki çe-
telerin kolaylıkla insan kaynağı sağlamalarına im-

kân vermektedir. Terör örgütleri ve silahlı çeteler, 
fidye için insan kaçırmakta ve okullara saldırmak-
tadır. 2021 yılında okullara düzenlenen saldırılarda 
1.000’den fazla öğrenci kaçırılmış ve BM’nin veri-
lerine göre 1.300.000 çocuk bu saldırılardan etki-
lenmiştir. ABD merkezli Constellis adındaki güvenlik 
şirketinin 2017 raporuna göre Nijerya, kaçırma olay-
larında Libya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. 
Ülke içinde yaşanan çatışmalar ve iç savaşlar, nüfu-
sun %60’ının yoksulluk sınırının altında yaşamasına 
sebep olmaktadır.

Nijerya’da “çocuk asker” ve “çocuk işçi” meselesi, 
ülke için hâlâ ciddi bir problemdir. Çocuklar taşo-
caklarında, madencilikte, silahlı çatışmalarda, tür-
lü istismar içeren işlerde yasadışı bir şekilde istih-
dam edilmektedir. Resmî olarak 18 yaşın altındaki 
çocukların güvenliklerini, sağlıklarını ve ahlâklarını 
tehlikeye atacak işlerde çalıştırılmaları yasaktır. 5-17 
yaş arasında ağır şartlarda çalışan çocukların oranı 
%31; herhangi bir fiziksel veya psikolojik şiddete uğ-
ramış çocukların oranı %85’tir.

Sivillere yönelik düzenlenen silahlı saldırılarda 
yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi, birçok çocu-
ğun yetim kalmasına sebep olmuştur. Ülkedeki ye-
tim sayısı yaklaşık 10.900.000’dir. 

Holy Child Motherless Babies Home, Red Cross 
Motherless Babies Home, Akwa Ibom Motherless 
Babies Home, The Heritage Homes Orphanage La-
gos, Ijamido Motherless Babies Home, Kwara State 
Children Reception Centre, Wesley Guild Mother-
less Babies Home, Unity Orphanage, Ogun State 
Children Home, Children Of Mary Orphanage & 
Motherless Home ve Nassarawa Children’s Home 
gibi kimi misyoner kuruluşlar ülke içinde faaliyet 
göstermektedir. 
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Coğrafî konumu itibariyle “Afrika’ya Açılan Kapı” 
olarak bilinen Senegal’de resmî dil Fransızcadır. Fa-
kat Wolof, Serer, Fulani, Jola ve Mandinka gibi yerel 
diller de kullanılır. Nüfus, Wolof, Fulani, Serer, Man-
dinga, Jola gibi etnik gruplardan oluşur. Senegal’de 
yaklaşık üç asırdır misyonerlik faaliyetlerini sürdüren 
Fransa, nüfusun çok küçük bir kısmını Hristiyanlaş-
tırabilmiştir. Bugün itibariyle nüfusun %96’sı Müslü-
man, %4’ü Hristiyan ve yerel inançlara sahip kimse-
lerden oluşmaktadır.

Senegal dışarıya göç vermesine rağmen %2.75 
oranında büyümekte ve her yıl ülke nüfusuna or-
talama 447.000 kişi eklenmektedir. Genç nüfusun 
çoğunlukta olduğu ülkede 0-14 yaş arası çocukla-
rın sayısı 7.131.501’dir. Senegal, yüksek doğum ora-
nına sahiptir ve anne başına yaklaşık 4.65 çocuk 
düşmektedir. 15-19 yaşlarındaki genç kızların %72’si 
erken yaşta anne olmaktadır. Fakat her 1.000 be-
bekten 32’si, her beş yaş altı 1.000 çocuktan 45’i ve 
her 100.000 anneden 315’i hayatını kaybetmektedir. 

Özellikle beş yaş altı çocuklarda ölüm sebepleri so-
lunum yolu enfeksiyonları, ishal, konjenital anomali, 
yenidoğan sepsisi, sıtma, tüberküloz ve HIV/AIDS’dir. 
0-14 yaş arası çocukların yaklaşık 3.900’ü HIV/AIDS 
virüsü ile yaşamaktadır. Bulaşıcı hastalıklardan ve 
yetersiz beslenmeden dolayı ölüm oranı %43, diğer 
hastalıklardan dolayı ölüm oranı ise %44’tür. Ayrıca 
1-5 yaş arası çocukların %76’sında anemi vardır. Kuyu 
suyu kullanımı ve kimi bölgelerde temiz içme suyuna 
erişimin mümkün olmaması, hastalık sebepleri ara-
sındadır. 2015 yılına göre halkın sadece %75’i temel su 
kaynaklarına erişebilmektedir.

Senegal’de beş yaş altı çocukların %39’unun do-
ğum kaydı yoktur. İlkokulu tamamlayan çocukların 

oranı %57, ortaöğretime kayıt yaptıran çocukların 
oranı 49’dur. Bu oran kırsal bölgelerde daha da dü-
şüktür. Gençlerin %69’u okuma yazma bilmektedir. 
9-12 yaş arası okula gitmeyen çocukların oranı yak-
laşık %34’tür. 2018 verilerine göre 650.000 çocuk 
herhangi bir okula veya eğitim merkezine kayıt ol-
mamıştır. 

Senegal’de dikkati çeken başka bir mesele de 
göçmenler arasındaki çocukların sayıca daha fazla 
olmasıdır. Ulusal İstatistik ve Demografi Ajansı tara-
fından hazırlanan bir rapora göre 1-19 yaşları ara-
sındaki çocuklardan 6.592.380’i ülke içinde, bölgeler 
arası göç etmekte; en çok da Dakar, Ziguinchor ve 
Diourbel gibi yerleri tercih etmektedirler. Fakat aynı 
yaş grubundan 33.014 çocuk, yurt dışına göç etmiş-
tir.

Çocuk işçiliği başlı başına bir sorun olmakla birlik-
te, 5-17 yaşları arasında olup çalışmak zorunda ka-
lan çocukların oranı %25, tehlikeli şartlarda çalışan 
çocukların oranı ise %10’dur. Bazı ailelerin geçimi, 
yalnızca çocukların omuzlarındadır. Ayrıca yaklaşık 
100.000 çocuk dilencilik yapmaya zorlanmakta; sa-
dece başkent Dakar sokaklarında 7.600 çocuk bu iş 
için kullanılmaktadır. 

Senegalli çocukların 520.000’i anne babasından 
birini ya da her ikisini birden kaybetmiş yetimlerdir. 
Bunlardan sadece 19.000’i AIDS yüzünden yetim 
kalmıştır. Ülkede bulunan yetimhanelerden biri Mai-
son Sourire d’Enfants’dir ve burada 0-2 yaşları ara-
sında 24 çocuk kalmaktadır. Bir diğeri Keur Mame 
Diarra Yetimhanesi’dir. Burada da 0-5 yaşları ara-
sında 120 çocuk kalmaktadır. 
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Kilometrekareye 85 kişinin düştüğü Sierra Leone, 
elmas madenlerine sahip olmasına rağmen 
dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Nüfusun 
%60’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
Ülkedeki başlıca etnik gruplar Temne, Mende, 
Limba, Kono, Fula, Koranko, Mandingo ve Lok’dur. 
Nüfusun %80’i Müslüman, %10’u Hristiyan ve %10’u 
yerel inançlara sahiptir. Resmî dil İngilizce’dir fakat 
Temne, Mende, Kreol gibi diller de kullanılır. 

1961’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen, ülke 
içinde yaşanan askerî darbeler, istikrarsızlıklar ve 
1991-2002 gibi yakın bir tarihte meydana gelen iç 
savaş, Sierra Leone’deki halkı, özellikle de çocukları 
etkilemiştir. On bir yıl süren bu savaşta yaklaşık 
2.000.000 insan yerinden edilmiş; binlerce kadın ve 
çocuk türlü şiddete maruz kalmış ve erkek çocuklar 
“çocuk asker” olarak toplanmıştır. 

Ülkede 0-14 yaş arasındaki çocuk sayısı 3.218.205, 
15-24 arası çocuk sayısı ise 1.628.900’dür. Bir anne 
başına düşen çocuk sayısı 5.95’tir. Yenidoğan 
her 1.000 bebekten 80’i, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 102’si ve her 100.000 anneden 1.120’si 
hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin başlıca 
sebeplerinden biri yetersiz beslenme, diğeri de 
sağlık hizmetlerindeki eksikliktir.

Özellikle beş yaş altı çocuklardaki ölüm sebepleri 
solunum yolu enfeksiyonları, ishal, konjenital 
anomali, yenidoğan sepsisi, kızamık, sıtma ve HIV/
AIDS’dir. 0-14 yaş arası çocukların yaklaşık 11.000’i 
HIV/AIDS virüsü ile yaşamakta; %31’i büyüme geriliği 
göstermekte; çocuk ölümlerinin %20’sine ise sıtma 
sebep olmaktadır. Nüfusun %32.2’si içme suyuna 
erişemediği için bu çocukların bulaşıcı hastalıklara 
yakalanma riski daha fazladır. Çocukların %20

’sinin doğum kaydı yapılmamakta, dolayısıyla 
bu çocuklar sağlık, eğitim gibi hizmetlerden 
yararlanamamaktadır.

Sierra Leone’de ilkokulu tamamlama oranı 
%64, ortaöğretimi tamamlama oranı %44, liseyi 
tamamlama oranı ise %19’dur. Ülke genelinde 15-
24 yaş arası gençlerin okuma yazma oranı %70’dir. 
Kız çocuklarının erken evlendirilmesi onların eğitim 
hayatları önündeki en büyük engeldir. Ayrıca on 
bir yıl süren iç savaşta 1.270 okul kapatılmış ve 
okul çağındaki çocukların %67’si okuldan ayrılmak 
zorunda kalmıştır. Kırsal kesimlerdeki çocukların 
okula ulaşımı, ders materyallerinin temini, cinsiyet 
eşitsizliği, bazı öğretmenlerin niteliksiz olması da 
eğitimde karşılaşılan problemlerdendir.

Sierra Leone 2020 yılında çocuk işçiliğini ortadan 
kaldırmak için önemli adımlar atmasına rağmen 
çocukların taş ocakları, balıkçılık, madencilik gibi 
tehlikeli işlerde çalıştığı bir gerçektir. Son verilere 
göre ülkede 5-17 yaş arası çocuk işçiliği yapanların 
oranı %25.20’dir. Çocuk ticareti yapmak, çocukları 
istismar etmek, onları zorla çalıştırmak ve yasadışı 
faaliyetlerde kullanmak kanunen yasaktır. Fakat 
1-14 yaş arasında herhangi bir fiziksel veya psikolojik 
şiddete maruz kalan çocukların oranı %87’dir. 

Ülkede 480.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Bu çocukların büyük bir çoğunluğu ebeveynlerini 
savaşta kaybetmiş, yaklaşık 18.000’i AIDS 
yüzünden yetim kalmıştır. 2014 yılında patlak veren 
ebola salgınında ebeveynlerini kaybeden 11.000 
kadar çocuk, çeşitli kurumlara ve yetimhanelere 
yerleştirilmiştir. UNICEF’in 2008 yılı raporuna göre 
48 özel yetimhanede 1.846 çocuk kalmaktadır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Yüzölçümü bakımından Afrika’nın en küçük ül-
kelerinden biridir. Yaklaşık 40 etnik gruba sahiptir. 
Bunlardan en büyük olanları Ewe, Kabiye, Kotoko-
li, Tem ve Gourma’dır. Resmî dil Fransızcadır. Fa-
kat Ewe, Kabiye, Mina, Hausa ve Gen yerel dilleri 
de kullanılır. Nüfusun %51’lik kesimi yerel inançla-
ra sahiptir. Geri kalanın %29’u Hristiyan ve %20’si 
Müslüman’dır.

Ülkede 0-14 yaş arasındaki çocukların sayı-
sı 3.364.175, 15-24 yaş arası gençlerin sayısı ise 
1.634.740’dır. Doğum sonrası her 1.000 bebekten 
46’sının hayatını kaybetmesi endişe vericidir. Bu-
nun başlıca nedenleri, sağlık hizmetlerine erişimin 
zor olması ve bulaşıcı hastalıklardır. Aynı zamanda 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 67’si, özellikle so-
lunum yolu enfeksiyonları, ishal, konjenital anomali, 
yenidoğan sepsisi, sıtma, tüberküloz ve HIV/AIDS 
yüzünden hayatını kaybetmektedir. 2020 verilerine 
göre 0-14 yaş arası çocukların yaklaşık 9.700’ü HIV/
AIDS virüsü ile yaşamaktadır. Ölümlerde bulaşıcı 
hastalıkların payı %48.6’dır.

Çocukların sağlığını tehdit eden yetersiz beslen-
me, anneler için de büyük bir tehlike arz etmekte; 
her 100.000 anneden 396’sı hayatını kaybetmek-
tedir. Togo’da anne başına yaklaşık 4.85 çocuk düş-
mekte, özellikle kırsal kesimde yaşayan çocukların 
%31’inin doğum belgesi bulunmamaktadır.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Togo’da 
nüfusun %32’si yoksulluk sınırının altında yaşamak-
tadır. Yoksulluk, halkın sağlık hizmetlerinden yarar-
lanması ve eğitime erişmesi önünde ciddi bir engel-
dir. Özellikle kırsal bölgelerde bu sorun daha fazla 
görülür. 9-12 yaş arası okula gitmeyen çocukların 
oranı %10’dur. Eğitim haklarına sahip olmak konu-

sunda, kız ve erkek çocuklar eşit değildir. Kız çocuk-
larının %39’u, erkek çocukların %15’i hiçbir eğitim 
almamıştır.

Togo’da ilköğretim 6 yıl devam eder. Orta öğ-
retim 12 yaşında başlar ve üçer yıllık iki devreden 
oluşur. İlköğretimi tamamlama oranı %80, ortaoku-
lu tamamlama oranı %47, liseyi tamamlama oranı 
%21’dir. Gençlerin okuma yazma oranı ise %80’dir.

Hiç eğitim almamış veya eğitimini yarıda bırakmış 
5-17 yaş arasındaki çocukların %38.5’i “çocuk işçi” 
olarak çalışmaktadır. “Modern köle” olarak adlan-
dırılan bu çocuklar çeşitli ev işlerinde, tarım sektö-
ründe veya taş ocaklarında istihdam edilmektedir. 
Togo hükûmeti 2020 yılında, 18 yaşından küçük ço-
cuklar için tehlikeli işleri tanımlayan ve yasaklayan 
bir kararname çıkarmış, ayrıca insan ticareti riski 
taşıyan 250 çocuğu sınırda alıkoyarak onlara sosyal 
hizmet imkânı sağlamıştır. 

Ülkede 1-14 yaş arası, herhangi bir fiziksel veya 
psikolojik şiddete maruz kalan çocukların oranı 
%92’dir. Asgarî evlilik yaşı kızlar için 18, erkekler için 
20’dir. Çocukların zorla evlendirilmesi kanunen ya-
saktır. Buna rağmen 2017 verilerine göre kız çocuk-
larının 1/4’ü 18 yaşından önce evlendirilmiştir.

Togo’da 360.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Bunların yaklaşık 66.000’i AIDS yüzünden yetim 
kalmıştır. Devlet tarafından işletilen çocuk bakım 
kurumları yeterli olmadığı için özel kurumlar dev-
reye girmiştir. Bu işlevi gören 98 kurumdan sadece 
4 tanesi devlete aittir. 80 tanesi yatılı olarak hizmet 
vermektedir. Misyoner kurumlar ise, son 12 yılda 
71.203 çocukla ilgilenmiştir. 
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Büyük Göller bölgesinde yer alan Burundi 
Cumhuriyeti’nin idarî başkenti Gitega’dır, fakat 
iktisadî başkent olarak Bujumbura kabul edilir. 
Ülkenin resmî dilleri Fransızca ve Rundicedir. 
Burundi’nin etnik yapısı temel olarak Hutular, Tutsiler 
ve Twalardan oluşur. Nüfusun %85’ini oluşturan 
Hutular, ülke içerisinde baskın bir karaktere sahiptir. 
Bu etnik grubu, nüfusun yaklaşık %14’ünü oluşturan 
Tutsiler takip eder. Üçüncü etnik çoğunluk olan 
Twaların nüfusa oranı ise yaklaşık %1 civarındadır.

0-14 yaş aralığındaki çocuklar nüfusun %45’ini 
oluşturur. Ülkede 59.000’den fazla çocuk, şiddetli 
akut yetersiz beslenme ve kirli içme sularından 
bulaşan hastalıklara yakalanma riski altındadır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 36’sı, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 55’i ve her 100.000 anneden 
548’i hayatını kaybetmektedir. Ayrıca beş yaşın 
altındaki çocukların %56’sı kronik olarak yetersiz 
beslenmektedir.

Nüfusun yaklaşık %80’inin yoksulluk sınırının altında 
yaşaması, Burundili çocukların eğitim hayatını ciddi 
anlamda etkilemektedir. Bugün itibariyle ilkokulu 
tamamlayabilen çocukların oranı %59.38, ortaokul 
ve liseyi tamamlayabilen çocukların oranı %33.2, hiç 
okula gitmeyen çocukların oranı ise %7.58’dir. Şiddet 
görmek ya da fiziksel istismara uğramak gibi olumsuz 
durumlar, özellikle kız çocuklarının eğitim hayatını 
yarıda bırakma sebeplerinin başında yer alır. Ülke 
genelinde gençlerin okuryazarlık oranı %87’dir.

Devletin istikrarsız ekonomisinden etkilenen 
binlerce çocuk, Burundi sokaklarında dilencilik 
yapmakta, bir kısmı sokak satıcısı olarak çalışmakta 
ve bir kısmı da fiziksel istismara uğramaktadır. 
Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat 5-14 yaşları 
arasında çalışan çocukların oranı%33.2, hem 

okula gidip hem de çalışmak zorunda olan 7-14 
yaş arasındaki çocukların oranı %30.5’tir. Çocuklar 
genellikle tarım, balıkçılık, hayvancılık, madencilik, 
zanaat, tuğla yapımı ve ev işi gibi sektörlerde 
istihdam edilmektedir.

Burundi, Afrika kıtasında nüfus yoğunluğu 
en fazla olan ve doğum oranı en yüksek olan 
ülkeler arasındadır. Aynı zamanda dünyanın en 
yoksul ülkelerinden biridir. Yoksulluk ve hastalık 
gibi sebepler yüzünden ülkede 835.996 çocuk, 
savunmasız ve suistimale açık durumdadır. 

Ülkede yaklaşık 640.000 yetim çocuk 
bulunmaktadır. Ayrıca Burundi’de 90 yetimhane 
olduğu bilinmekte ve bu yetimhanelerde yaklaşık 
4.780 çocuk kalmaktadır. Yoksulluk, terk edilme 
ve ebeveyn ölümü gibi nedenlerle kimsesiz 
kalan çocuklar, Children of All Nations gibi ABD 
menşeli misyoner kurumlar tarafından evlat 
edindirilmektedir. Ayrıca Katolikler, Roman Katolikler 
ve Alman Protestanlar, Church Mission Society 
gibi kurumlar da ülkede misyonerlik faaliyetleri 
yürütmektedir.

Ülkede bulunan bazı yetimhaneler Village Of 
Hope Burundi, Hope Centre Burundi, Mutwenzi 
Gitega, Busoro, Orphelinat de Kiremba Sud, Hope 
For Christ, Orphanage De Muremera, Mutando 
Kiremba Orphelinat ve Handicap Center of 
Gakwende, Orphelinat de Condi’dir. Çocuklar ve 
yetimlerle ilgili çalışma yapan STK’lardan bazıları da 
CARE International, SOS Children’s Village Gitega, 
SOS Children’s Village Bujumbura, Sojpae-Burundi, 
Fondation Dorcas Burundi, Save the Children 
International Burundi, SOS Villages d’Enfants 
Burundi ve Foundation Stamm’dır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Orta Afrika’nın ortasında yer alan Çad’da en yay-
gın din %60’lık bir oranla İslam’dır. Bunu %35’lik bir 
oranla Hristiyanlık takip eder. Resmî dil Fransızca-
dır. Çad nüfusunun yaklaşık 7.854.390’ını çocuklar 
oluşturmakta ve anne başına yaklaşık 5.3 çocuk 
düşmektedir. Ancak bu çocukların büyük bir çoğun-
luğunun fakirlik, fiziksel şartların yetersizliği, öğret-
men eksikliği, sınıfların kalabalıklığı, cinsiyet eşitsiz-
liği, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki eşitsizlik gibi 
problemler yüzünden eğitim haklarını elde ettiği 
söylenemez. 

İlkokul çağındaki çocukların nüfusu 2.000.000’a 
yakındır. 6-11 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık 
%34’ü, 9-14 yaş aralığındaki çocukların ise yaklaşık 
800.000’i okula gitmemektedir. Okula kayıt olan 
çocukların oranı güney bölgelerde %95, kuzey böl-
gelerde ise %20-40 arasında değişmektedir. Ülke 
genelinde 15-24 yaş arası genç nüfusun okuryazar-
lık oranı %41, yetişkin okuryazarlık oranı ise %22’dir. 

2019 İnsanî Gelişme Raporu’na göre Çad, dünya-
nın en fakir ülkelerinden biridir. Yoksulluk, nüfusun 
%55’ini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca Çad, 
yoksulluğa bağlı ölüm oranı dünyadaki en yüksek 
ülkelerden biridir. 2020 verilerine göre 173.000’i şid-
detli olmak üzere, 450.000 akut beslenme yetersiz-
liği vakası görülmüştür. Ayrıca menenjit, sıtma, sarı-
humma ve yenidoğan tetanisi gibi hastalıklar, çocuk 
ölümlerinin başlıca sebeplerindendir. Annelerin ve 
beş yaş altı çocukların ölüm oranlarına bakılacak 
olursa, yenidoğan her 1.000 bebekten 69’unun, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 119’unun ve her 100.000 
anneden 1.140’ının hayatını kaybettiği görülür. 

Ülkede yoksulluk düzeyinin artmasındaki neden-
lerden biri de iç karışıklık ve terör nedeniyle Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Nijer ve Kamerun gibi 
ülkelerden mültecilerin gelmesidir. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan 2019 yıl 
sonu raporunda, ülkede 442.700 mülteci bulundu-
ğu belirtilmekte, fakat bu sayısının 480.000’i geç-
tiği tahmin edilmektedir. 18 yaş altı mülteci sayısı 
yaklaşık 142.220 civarındadır. Bu çocuklar her türlü 
tehlikeye ve her çeşit istismara karşı savunmasız 
durumdadır. 

Çad’da asgarî çalışma yaşı 14 olmasına rağmen 
ekonomik problemlerden dolayı birçok aile çocuk-
larını 14 yaşından önce çalıştırmaktadır. 5-14 yaş 
arasında çalışan çocukların oranı %48.8, 7-14 yaş 
arasında hem çalışıp hem okuyan çocukların oranı 
%28.4’tür. Çocukların istihdam edildiği başlıca alan-
lar tarım, kömür üretimi, hayvancılık, balıkçılık, tuğla 
yapımı, marangozluk, madencilik, ev işi, terzilik, te-
mizlik hatta dilenciliktir. Dolayısıyla ülkedeki “çocuk 
işçiliği” baskın bir şekilde kendini göstermekte ve bu 
durum “insan ticareti”ne kadar varabilmektedir. Ay-
rıca erkek çocuklar silahlı gruplar tarafından kaçırıl-
makta ve çalışmak zorunda olan kız çocukları türlü 
istismarlara maruz kalmaktadır. 

Ülkede yaklaşık 1.030.000 yetim bulunmaktadır. 
Çad hükûmeti, yetim çocuklar ve dul kadınlar üze-
rinden misyonerlik faaliyetleri yapılmasına izin ver-
mekte; bunlardan biri olan TEAM kuruluşu, ülkede 
bir takım sosyal etkinlikler, sağlık hizmetleri, İncil 
okumaları gibi çalışmalarla varlık göstermektedir. 
Ayrıca Çad’da Protestan eğitimi veren FATES ve 
SCPEDT adlı özel okullar, Orthodox Congregatio-
nal Church in Lanesville adlı kuruluşun çatısı altında 
varlık göstermektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Afrika kıtasının en küçük ülkelerinden biridir. 
Ülkenin resmî dilleri İspanyolca ve Fransızcadır. 
Eğitimde, kamuda ve medyada İspanyolcanın 
kullanılması, ülkede İspanyol kültürünün baskın 
olduğunu gösterir. Nüfusun yaklaşık %80’i Hristi-
yan, geri kalanı Müslüman ve yerel inançları olan 
kesimdir.

Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Ekvator Gi-
nesi’nde nüfusun yaklaşık %42’si 15 yaşın altında, 
%24’ü ise 25-45 yaş aralığındadır. Buna rağmen 
ülkedeki işsizlik oranı ve fakirlik çok yüksektir. Bir-
çok aile maddî imkânsızlıklar nedeniyle çocukla-
rını okula gönderememektedir. Ülkede okul ön-
cesi çocuklar yaklaşık 107.000, ilkokul çağındaki 
çocuklar 184.000, ortaokul yaşındaki çocuklar da 
147.000 civarındadır. Zorunlu eğitim altı yıldır. Ek-
vator Ginesi’nde ilkokula gitmeyen çocuk oranı 
%43.2, ilkokulu bırakan çocuk oranı da %27.9’dur.

Resmî olarak ülkede istihdam yaşı en az 16’dır. 
18 yaşından küçük olan çocukların sağlıklarına 
zarar verecek, güvenliklerini riske edecek ve ah-
lâklarını olumsuz etkileyecek işlerde çalışmaları 
yasaktır. Fakat 5-14 yaş arası çocukların %31.2’si 
çalışmakta, 7-14 yaş arası çocukların %17.3’ü hem 
çalışıp hem de eğitimlerine devam etmektedir. 
Çocukların genellikle çalıştıkları alanlar tarım, 
hayvancılık, balıkçılık, madencilik, inşaat ve ev 
işleridir. 

Aynı zamanda zorunlu çocuk işçiliği, göçmen 
kaçakçılığı ve insan ticareti de yasaktır. Ne var 
ki çocuk işçiliği kanunları, etkin bir biçimde uy-
gulanmamaktadır. Evlilik yaşı oldukça küçük olan 
Ekvator Ginesi’nde 15-19 yaşlarında evlenen kız 
çocukların oranı %22’dir. Buna göre erken evle-

nen her 1.000 kız çocuktan 155.6’sı anne olmak-
tadır. Anne başına düşen çocuk sayısı 5.16’dır.

Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi burada 
da AIDS ve yetersiz beslenme, anne ölümlerinin 
başlıca sebeplerindendir. Kirli içme suyu ve buna 
bağlı olarak kolera, ishal gibi hastalıklar çocuk 
ölümlerinde ciddi anlamda etkili olmaktadır. 
2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 60’ı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 81.8’i 
ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 301’i 
hayatını kaybetmektedir. Son yıllardaki verilere 
göre çocuk ölüm oranları bir parça iyileşmiş olsa 
da ülkedeki çocuk ölüm oranları hâlâ endişe ve-
rici durumdadır. Sıtma, HIV/AIDS ve alt solunum 
yolu enfeksiyonu ülkedeki en yaygın hastalıkların 
başında gelmekte; nüfusun yalnızca yarısının gü-
venli içme suyuna erişimi olduğu için on çocuk-
tan en az ikisi ishal, kolera veya diğer su kaynaklı 
hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. 

 BM’ye göre Ekvator Ginesi’nde 100.000 kişiye 
düşen doktor sayısı 25’tir. Küçük bir ülke olma-
sına rağmen 20.000 kişi HIV/AIDS’lidir ve 2020 
yılına göre bunların 3.500’ü çocuktur. Ülkede 
yaklaşık 69.000 yetim çocuk bulunmakla birlikte, 
yine bunların en az 4.100’ü HIV/AIDS yüzünden 
yetim kalmıştır. Yetimlik oranı kırsal kesimlerde 
kendini daha fazla göstermektedir. 

Bir Hristiyan yetimhanesi olan The Orphana-
ge of Our Lady of the Almudena’da 130 çocuk 
kalmakta ve 600’den fazla çocuk eğitim deste-
ği almaktadır. Ayrıca UNICEF, Vision Trust, SOS 
Children’s Villages gibi kuruluşların da yetimha-
ne girişimleri bulunmaktadır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Orta Afrika’nın en az nüfusa sahip ülkelerinden bi-
ridir. Nüfusun hemen hemen yarısı başkentte oldu-
ğu için bölgelere göre kişi dağılımı dengesizdir. Et-
nik yapıyı oluşturan gruplar Bantu, Nzebi, Bandjabi, 
Eşira, Obamba ve Bapunu’dur. Ülkenin %73’ü Hristi-
yan, %12’si Müslüman ve geri kalanı yerel inançlara 
mensup kimselerden oluşur. Resmî dil Fransızcadır.

2020 yılına göre ülke nüfusunun %37’sini 0-14 
yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Buna göre 
0-14 yaş arası çocuk nüfusu 829.400, 15-24 yaş arası 
genç nüfusu 372.790’dır. Anne başına düşen çocuk 
sayısı 4.68’dir. 

Diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Gabon’da da 
çocuk ölümleri endişe verici durumdadır. 2019 yılı-
na göre yenidoğan her 1.000 bebekten 31’i, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 65’i ve her 100.000 anneden 
252’si hayatını kaybetmektedir. Çocuk ölümlerinde 
sıtma, kızamık, tüberküloz, doğum sonrası yeter-
siz beslenme gibi faktörler oldukça etkilidir. Ayrıca 
Gabon’da beş yaş altı çocukların yaklaşık %62’sin-
de anemi vardır. Temiz suya ulaşılamadığı için bazı 
hastalıkların ortaya çıkması da çocuk ölümlerine 
sebebiyet vermektedir. Ülkede kırsal alanlarında 
yaşayan nüfusun ancak %49’unun temiz suya erişi-
mi vardır, %51’i için durum bunun tam tersidir. 

Gabon, özel okulların ve devlet okullarının bulundu-
ğu bir ülkedir. Resmî olarak 6-16 yaş arasındaki ço-
cukların eğitimi zorunludur. 2018 yılındaki grafiğe göre 
15 yaş üstü okuryazarlık oranı %84.67’dir. İlkokula kayıt 
olma oranı %90 iken bu oran ortaokul ve liseye ge-
lindiğinde %53 seviyesine kadar düşmektedir. Bunun 
sebepleri arasında okul eksiklikleri, ekonomik yeter-
sizlikler, ergenlik yaşındaki gençlerin madde kullanımı 
gibi kötü alışkanlıklar edinmeleri gösterilebilir.

Gabon’daki problemlerden biri de çocuk ticareti-
dir. Ülke yönetimi, çocuk ticareti mağdurlarını sığın-
ma evlerine almakta ve 18 yaş üzerindeki gençlerin 
buralarda kalmasına izin vermektedir. Ancak bu ko-
nuda alınan önlemler yetersiz görünmekte; çocuk 
ticareti ve zorla çalıştırma gibi suçlar ülkenin baş-
lıca sorunlarından biri olamaya devam etmektedir. 
Çocukları fiziksel anlamda istismar eden işverenlere 
karşı caydırıcı para cezası veya hapis cezası verilse 
de yeterli kanunî yaptırımın olmadığı bilinmektedir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Fakat 5-14 yaş 
arasında çalışan çocukların oranı %22, hem çalı-
şıp hem eğitimine devam eden 7-14 yaş arasın-
daki çocukların oranı ise %23’tür. Çocuklar genel-
likle kum ocakları, tuğla fabrikaları, pazar alanları, 
restoranlar, balıkçılık, hayvancılık ve ev işlerinde 
istihdam edilmektedir. 

Gabon, çocuk kaçakçılığı için potansiyel bir konum-
da olması hasebiyle Benin, Togo, Mali ve Nijerya’dan 
göçmen çocuklar ülkeye getirilmekte; Gabon’daki ulu-
sal sistemler istismara, sömürüye, şiddete ve ayrımcılı-
ğa maruz kalan bu çocukları korumaya yetmemekte-
dir. Ayrıca erken annelik, 15-19 yaşları arasında kendini 
göstermekte; her 10 doğumdan en az 3’ü genç anne-
ler tarafından gerçekleşmektedir. 

Anne ve çocuk ölümlerinde AIDS’in etkisi büyük-
tür. Ülkedeki 80.000 yetim çocuktan en az 18.000’i 
AIDS yüzünden yetim kalmıştır. Makokou, Koula-
moutou, Tchibanga, Lambarene, Mouila, Moanda, 
Oyem, Franceville, Port Gentil ve Libreville’de yetim-
haneler bulunmaktadır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Kamerun Cumhuriyeti tarıma elverişli arazileri 
ve zengin doğal kaynakları ile Afrika’nın en önemli 
ülkelerinden biridir. İdarî başkenti Yaounde’dir, fa-
kat ekonomik başkent Douala kabul edilir. Ülkenin 
resmî dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Müslümanların 
yaşadığı bölgelerde Arapça konuşulur. %69’luk bir 
oranla ülke nüfusunun çoğunluğu Hristiyan, %20’lik 
bir oranı da Müslümandır. Ülkenin geri kalanı yerel 
inançlara sahiptir.

Kamerun nüfusunun %40’ını 0-14 yaş aralığındaki 
çocuklar oluşturur. Buna göre 0-14 yaş arasındaki ço-
cukların nüfusu 11.166.240, 15-24 yaş arasındaki genç-
lerin nüfusu 5.276.250’dir. Fakat bu çocukların çoğu, 
yaşam şartlarının kalitesizliği yüzünden eğitim hayat-
larını tamamlayamamaktadır. İlkokul çağında olan 
çocukların sayısı ortalama 4.500.000, ortaokul ve lise 
çağındaki çocukların sayısı ise 4.000.000’un üzerinde-
dir. Okula gitmeyen kız çocukların sayısı 262.000’den, 
erkek çocukların sayısı ise 83.000’den fazladır. İlkokulu 
bitirme oranı ise çocuk nüfusunun %57’sini kapsamak-
tadır. Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı %83’tür.

Resmî evlilik yaşı 18 olmasına rağmen, kız çocuk-
larının yaklaşık %30’u 18 yaşından önce evlenmek-
tedir. Erken evlilik ve erken evlilikten kaynaklanan 
genç annelik, eğitim hayatını engelleyen sebepler 
arasında gösterilebilir.

Bunun yanı sıra bir terör örgütü olan Boko Ha-
ram’ın ülkedeki kadın ve kızları “intihar bombacısı” 
veya “istismar aracı” olmaya; erkek çocukları da 
“çocuk asker” olmaya zorlaması çocukların önünde 
büyük bir tehlike ve kendi başlarına aşamayacakla-
rı bir problem olarak durmaktadır.

Kamerun’da halkın %40’ından fazlası yoksulluk sı-
nırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk oranları kır-

sal alanlarda, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde 
çok daha yüksektir. Yoksulluktan kaynaklı yetersiz 
beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan sıtma, pnömo-
ni, ishal, AIDS ve tüberküloz gibi hastalıklar çocuk 
ölümlerinin başlıca sebepleri arasındadır. 2021 yılı-
na göre ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 56’sı, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 74’ü ve 2017 yılına 
göre her 100.000 anneden 529’u hayatını kaybet-
mektedir. Bebek ve anne ölüm oranları, dünyadaki 
en yüksek oranlar arasındadır.

HIV/AIDS hastalığı, çocukların küçük yaşta ye-
tim kalmasına sebep olan en önemli faktörlerdendir. 
2020 yılı itibariyle HIV/AIDS’le yaşayan yetişkin sayısı 
460.000, çocuk sayısı ise 35.000’dir. Kamerun’daki en 
önemli sorunlardan biri de yetersiz beslenmedir. Yak-
laşık 2.600.000 insan yeterli beslenememekte ve gıda 
erişiminden yoksun bulunmaktadır. Kırsal alanlarda 
yaşayan nüfusun sadece %53’ünün temiz suya erişimi 
vardır. Bu da 40 yılı aşkın süredir en kötü salgınlardan 
biri olan kolerayı ciddi anlamda tetiklemektedir.

Son verilere göre Kamerun’da yaklaşık 1.380.000 
yetim çocuk bulunmakta; bu çocukların 350.000’den 
fazlasının yetimlik sebebi AIDS olarak bilinmektedir. 
Ülkede yetimhane olan bazı yerler Bertoua, Nga-
oundere, Mokolo, Bafoussam, Maroua, Bamenda, 
Kousseri, Garoua, Yaounde ve Douala’dır. 

Ülkede aktif olan yetimhanelerden bazıları da New 
Destiny Orphanage, Good Shepherd Home, Orpha-
nage Islamique De Douala, Abangoh Orphanage, 
Orphanage Cibaeeva, Bossa Orphanage, Rhema 
Grace Orphanage, Orphanage Canaan, Orphanage 
Marie Magdala, Orphanage Family Chrétienne, Orp-
helinat Maranatha ve Orphanage Coeur De Jesus’dur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını alan Kon-
go, Afrika kıtasının batısında, Güney Atlas Okya-
nusu kıyısında yer alır. Fransız sömürüsünden et-
kilenen diğer Afrika ülkeleri gibi burada da resmî 
dil Fransızcadır. Fakat Lingala ve Kituba gibi yerel 
diller de kullanılır. Başkent Brazaville, ülkenin en bü-
yük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olmakla birlikte 
1.400.000’i aşan nüfusuyla aynı zamanda ülkenin 
en kalabalık şehridir. 

Kongo halkı, farklı etnik gruplardan oluşur. Nüfu-
sun %48’ini Kongolar, %20’sini Sanghalar, %17’sini 
Tekeler, %12’sini M’Bochiler ve %3’ünü diğer gruplar 
oluşturur. Nüfusun %75’i Hristiyan, geri kalanı Müs-
lüman, ateist ve yerel inançlara sahiptir. Yerli halk, 
Kongo’daki nüfusun %10’unu oluşturmaktadır. Yerli 
çocukların %65’i eğitime erişememekte, %40’ı ye-
tersiz beslenmekte, ayrıca anneleri bir uzman yar-
dımı almadan doğum yapmaktadır. 

Nüfusun yaklaşık 2.277.300’ünü 0-14 yaş arası 
çocuklar oluşturur ki bu da genç nüfusun hemen 
hemen ülkenin yarısına tekabül ettiğini gösterir. 
15-24 arası genç nüfus ise 1.049.230’dur. Kayıtlı do-
ğum oranı %96 olmasına rağmen, kimlik haklarına 
erişemeyen çok sayıda çocuk bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Kongo’daki göçmen sayısı 388.000’dir. Bu 
göçmenlerin yaklaşık 89.250’si 18 yaş altındadır.

Halkın %40’ı yetersiz beslenmeden kaynaklı kronik 
rahatsızlıklarla mücadele etmektedir. Ülke genelin-
de sıtma, tüberküloz, ebola ve yenidoğan hasta-
lıkları, çocuk ölümlerinin başlıca sebepleri arasın-
dadır. Beş yaşın altındaki her 1.000 çocuktan 42’si, 
yenidoğan her 1.000 bebekten 31’i ve her 100.000 
anneden 378’i hayatını kaybetmektedir. Son yıllar-
da beş yaş altı ölümlerin oranı azalmakla birlikte 

çocukların sağlık haklarından tam anlamıyla yarar-
lanabildiği söylenememektedir. Anne başına düşen 
çocuk sayısı yaklaşık beştir. Ülkede 15 yaş altındaki 
çocukların %6’sı, 18 yaşındaki gençlerin de %33’ü 
evlidir. Dolayısıyla erken evlilikler gençlerin eğitim 
hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkede ilkokul çağındaki çocuk nüfusu 879.262, 
ortaokul ve lise çağındaki çocuk nüfusu 835.437’dir. 
İlkokula yapılan kayıt oranı %81.7 iken, ortaokul ve 
liseye yapılan kayıt oranı %50’dir. Okula gitmeyen 
kız çocuğu sayısı 67.000’den fazlayken, erkek ço-
cuklarda bu sayı yaklaşık 63.000’dir. Ülke genelinde 
genç okuryazarlık oranı 85’tir. Eğitim sektörünü en 
fazla etkileyen sebeplerden bazıları etnik kökenle-
re dayalı eşitsizlikler, sınıf başına çok sayıda öğrenci 
düşmesi ve kırsal bölgelerden eğitime erişimin zor-
luğudur. 

Kongo halkının %50’sinden fazlası yoksulluk sını-
rının altında yaşamaktadır. “Çocuk işçiliği” ve “çocuk 
evliliği” kanunen yasak ve cezaya tabi olmasına 
rağmen, kültürel kabuller nedeniyle yasadışı şekil-
lerde icra edilmektedir. 

Son 20 yılda ebeveynlerinden en az birini kay-
betmiş çocuk sayısı 4.000.000’dan fazladır. Bugün 
itibariyle ülkedeki yetim sayısı 250.000 civarındadır. 
Kongo’da 12 yetimhane olduğu ve bu yetimhane-
lerde yaklaşık 1.300 çocuğun kaldığı bilinmektedir. 
Bu çocukların %60’ı ailesi tarafından, %30’u sosyal 
hizmetler tarafından, %9’u polis veya Kızılhaç ta-
rafından yerleştirilmiştir. Ülkede birçok kilise ittifak 
halinde hareket etmekte; The Church of Jesus Ch-
rist of Latter-Day Saints gibi misyoner kurumlar da 
burada faaliyet göstermektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden biridir. Nü-
fusun %70’i Hristiyan, %15’i Müslüman, %10’u ate-
ist ve geri kalanı yerel inançlara sahiptir. Resmî dil 
Fransızca olmakla birlikte ülkenin kimi bölgelerinde 
mahallî diller kullanılır. 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti bakır, altın, kol-
tan, kobalt ve elmas gibi dünyanın en değerli ve en 
zengin maden rezervine sahip olmasına rağmen, 
dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Halkın ortala-
ma %60’lık bir kesimi yoksulluk sınırının altında ya-
şamaktadır. Bu şartlarda yaşayan bir anne başına 
yaklaşık altı çocuk düşmektedir.

Beş yaşın altındaki her 1.000 çocuktan 91’i ve her 
1.000 bebekten 59’u hayatını kaybetmektedir. Ülkede 
ebeveyn ve çocuk ölümlerine sebep olan hastalıklar 
arasında ebola, sıtma, kolera ve kızamık başta gel-
mektedir. 2018-2019 yılları arasında 507 çocuk ebola 
virüsünden dolayı hayatını kaybetmiş; 2019 yılının baş-
larında yaklaşık 310.000 şüpheli kızamık vakası rapor 
edilmiştir. Kızamık salgınından ölenlerin sayısı 6.000’i 
geçmiştir. Bu tür hastalıklardan dolayı hayatını kaybe-
denlerin %67’sini beş yaş altı çocuklar oluşturmakta; 
ayrıca bu yaş grubunda yaygın bir anemi bulunmak-
tadır. Ülkede yaşanan iç savaşlarda ve çatışmalarda 
birçok insan hayatını kaybetmiş, bunların %47’si yine 
çocuk nüfusundan olmuştur.

2020 yılı verilerine göre ülkede 0-14 yaşları arasın-
daki çocukların nüfusa oranı yaklaşık %46’dır. İlkokula 
gitmeyen çocuk oranı %21’dir. 5-17 yaş arasında bulu-
nan yaklaşık 7.000.000 çocuk, eğitim imkânına sahip 
değildir. Bunların %52’sini kız çocukları oluşturmakta-
dır. Çocuk işçiliği, sağlık şartlarının elverişsizliği, erken 
evlilik ve küçük yaşta anne olma gibi etkenler, çocuk-
ların okula devam etmelerini engellemektedir. 

Ülkede 5-14 yaş arasındaki çocukların %17.4’ü ça-
lışmakta; 7-14 yaş arasındaki çocukların %16.3’ü hem 
çalışıp hem de eğitimine devam etmektedir. Çocuklar 
genellikle tohum ekilmesi, mahsul sulanması, yabanî 
otların ayıklanması, mahsullerin hasat edilmesi, tarla-
ların işlenmesi gibi alanlarda çalıştırılmaktadır.

Uzun yıllar devam eden çatışmalar, çocukların 
eğitimine engel olmakla kalmamış, hayatlarının 
bir bölümünü “çocuk asker” olarak geçirmelerine 
ve bir takım istismarlara maruz kalmalarına sebep 
olmuştur. Bu ağır şartlar altında bırakılan ve silah-
lı çatışmalara bizzat şahit olan 15 yaş altı çocuklar, 
kalıcı ve ciddi travmalar yaşamıştır. ADF-Nalu gibi 
silahlı örgütlerin varlığı, özellikle çocuklar için büyük 
tehlike arz etmektedir. 

Tecavüze uğrayarak hamile kalan kadınların bir 
kısmı çocuklarını terk etmekte, fakat ülkede onla-
rı koruma altına alacak kurumlar bulunmadığı için 
çocuklar sokakta yaşamak zorunda kalmaktadır. 
Başkent Kinşasa’da 18 yaş altı yaklaşık 30.000 ço-
cuk evsizdir.

Yetimlik sebeplerinden biri HIV/AIDS’tir. Ülkede 
yaklaşık 1.100.000 kişi bu hastalıkla mücadele et-
mektetir. 700.000’den fazla çocuk, bu hastalık yü-
zünden ebeveyninden en az birini kaybetmiştir. Son 
verilere göre ülkede yaklaşık 4.460.000 yetim çocuk 
bulunmaktadır. Ülkede 18 yaş altı göçmen çocukla-
rın nüfusu ise yaklaşık 162.000’dir.

Presbyterian Church, Presbyterian Mission, Mission 
Aviation Fellowship ve Missionaires of Charity of Mo-
ther Teresa of Calcutta gibi misyonerlik kurumları ül-
kede uzun yıllardan beri faaliyet göstermektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Malavi’nin resmî dili İngilizcedir. Chewa, Lambya, 
Ngoni, Nyanja gibi yerel diller de kullanılır. Bundan 
da anlaşılacağı üzere ülkede yaşayan birçok etnik 
grup vardır: Chewa, Lomwe, Yao, Ngoni, Tumbuka, 
Sena, Mang’anja, Tonga, Nyanja, Nkhonde... Nüfusun 
%40’ını Müslümanlar, büyük bir çoğunluğunu Hristi-
yanlar ve yerel dinlere mensup kitleler oluşturur. Ülke 
içinde faaliyet gösteren misyonerler sebebiyle Müs-
lümanların oranı %80’den %40’a düşmüştür.

Malavi’de 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 8.224.360’dır. 
Çocukların %42’si 18 yaşından önce evlenmekte, 
yaklaşık %60’ı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Ayrı-
ca “görünmez çocuklar” olarak adlandırılan kayıt dışı 
çocukların varlığı da ülkenin bir gerçeğidir.

Başka bir gerçek de her 1.000 bebekten 32’si-
nin, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 43’ünün ha-
yatını kaybetmesidir. Aynı zamanda Malavi dünya 
çapında en yüksek anne ölüm oranlarından birine 
sahiptir. Doğumların %29’unu 10-19 yaş arasındaki 
genç kızlar yapmakta, her 100.000 anneden 439’u 
hayatını kaybetmektedir. Beş yaş altı çocukların 
ölüm nedenleri arasında tifo, humma, sıtma, is-
hal, zatürre ve AIDS gibi hastalıklar bulunur. 2020 
verilerine göre yaklaşık 990.000 kişi HIV/AIDS ile 
yaşamaktadır. Bu rakam, 0-14 yaş aralığına düştü-
ğü zaman yaklaşık 65.000 çocuğun HIV/AIDS ile 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Bir yaşın altındaki 
çocuklarda ortaya çıkan hastalıklar ise tüberküloz, 
çocuk felci, kızamık, hepatit B ve zatürredir.

Malavi’de eğitim süresi 11 yıldır. 2018 verilerine göre 
çocukların sadece %41’i ilkokulu bitirmekte, ortaokul 
ve lise eğitimine ise sadece %16’sı devam edebil-
mektedir. 2018 Malavi Nüfus ve Konut Sayımı Rapo-
ru, nüfusun %68.6’sının okuryazar olduğunu belirt-

miştir. Kuraklık, yoksulluk, kültürel cinsiyet eşitsizliği 
gibi etkenler eğitim hayatını sekteye uğratan neden-
ler arasındadır.

Eğitimin yarıda kalması yanında erken evlilik, in-
san ticareti, reşit olmayan yaşta askerlik ve çocuk 
işçiliği de Malavi’deki çocuk sorunlarından bazılarıdır. 
2017 yılındaki istatistiklere göre 5-17 yaş arasındaki 
çocukların %38’i çocuk işçi olarak çalışmıştır. Yak-
laşık 4.000 çocuk dilencilik yapmak için sokaklarda 
dolaşmakta, bunların 500’ü evsiz bir şekilde hayat 
mücadelesi vermektedir. Savunmasız hayat şartları 
sebebiyle istismar edilen çocukların önemli bir kısmı 
HIV’e yakalanma riski altındadır. Ülkede sadece AIDS 
yüzünden yetim kalan çocuk sayısı 500.000’dir. Ülke 
genelindeki yetim sayısı ise 1.170.000’dir.

Son verilere göre ülkedeki yetimhane sayısı arta-
rak 200’e yaklaşmışsa da bu kurumlarda kalan ço-
cukların sayısı azalarak 10.000’in altına düşmüştür. 
Kimi misyoner kuruluşlar Malavi’de okul, yetimha-
ne, hastane ve sağlık ocakları açarak temel ihtiyaç 
alanlarında faaliyet göstermektedir. Ülkede yetim-
hane olan bazı yerler Nsanje, Liwonde, Nkhotakota, 
Salima, Karonga, Mangochi, Kasungu, Zomba, Blant-
yre ve Lilongwe’dir.  

Malawi Orphan Ministries, Tilinanu Orphanage, 
Kondanani Children’s Village, Hope Village Malawi, 
Passion Center for Children, Saint Mary Mediatrix 
Orphange, Tiyanjane Orphancare, Kids World Out-
reach Society, Mulungu Ndi wa Bwino Orphan Care, 
Everlasting Life Ministry Care Centre, Mthethe Orp-
hanage Centre ve Adziwa Christian Centre, ülkedeki 
yetimhanelerden bazılarıdır.
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Resmî dili Fransızca olan Nijer, dünyanın en az 
gelişmiş ülkelerinden biridir. Uzun süren kuraklıklar, 
ülkenin tarıma dayanan ekonomisini olumsuz 
etkilemekte; gıda ve su sıkıntısı çeken nüfusun yaklaşık 
%70’i yoksulluk içinde yaşamaktadır. Zengin uranyum 
yataklarına sahip olmasına rağmen, dünyanın en 
fakir ülkelerinden biridir. Nijer’de bulunan etnik 
gruplar Hausa, Djerma, Tuareg, Kanuri, Tubu, Arap, 
Gurmançe ve Pöllerdir. Nüfusun %80’i Müslüman, 
%20’si Hristiyan’dır 

Ülke genelinde yaşanan çatışmalar, 35.000’den 
fazla Nijerliyi göç etmek zorunda bıraktığı gibi 
2020’de 300’den fazla okulun kapatılmasına, birçok 
öğretmenin öldürülmesine ve yaklaşık 22.000 
çocuğun bu durumdan etkilenmesine sebep olmuştur. 
Bu bölgelerde okula giden öğrenciler, her türlü şiddet 
ve istismar riski altındadır. 

Nijer, dünyadaki en yüksek çocuk evlilik oranına 
sahiptir. Kız çocuklarının %28’i 15 yaşından önce 
evlendirilmektedir. 18 yaşına gelen kızların %45’i 
ya hamile ya da çocuk sahibidir. Ülkede her 
1.000 bebekten 46’sı, beş yaş altındaki her 1.000 
çocuktan 72’si, her 100.000 anneden 509’u hayatını 
kaybetmektedir. Bu verilere göre Nijer, beş yaşın 
altındaki çocuklar için dünyanın en yüksek on birinci 
ölüm oranına sahiptir. Ayrıca anne başına düşen 7.6 
çocuk oranıyla birçok ülkenin önünde yer almaktadır.

Nijer, son derece genç nüfusa sahiptir ve nüfusun 
yaklaşık %50’sini 0-14 yaş aralığı oluşturmaktadır. Diğer 
Afrika ülkelerinde olduğu gibi burada da çocuklar 
savunmasız grubu temsil etmektedir. 380.000 
çocuk, şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında ve 
600.000 çocuk salgın hastalıklara karşı savunmasız 
durumdadır. Diğer Afrika ülkelerinden farklı olarak 

HIV/AIDS’in yaygınlık oranı %0.8’dir. Bununla birlikte, 
2009 yılı verilerine göre ülkede yaklaşık 61.000 kişi bu 
hastalıkla yaşamaktadır.

Nijer’deki okuryazarlık oranı, dünya ülkeleri arasında 
en düşük olanlardandır. Çocukların okula gitmek için 
uzun mesafeler kat etmek zorunda olması, güvenli 
olmayan okul şartları ve eğitim seviyesinin niteliksiz 
oluşu bunda oldukça etkilidir. 15-24 yaş aralığındaki 
gençlerin %39’u, yetişkinlerin %13’ü okuma yazma 
bilmektedir. Çocukların %52’si okula gitmemekte, 
%34’ü ise “çocuk işçiliği” yapmaktadır. İlkokul çağındaki 
çocuk nüfus oranı %63, okula giden çocuk oranı %37, 
ilkokulu bırakma oranı %36, ortaokul ve lise çağındaki 
çocukların nüfus oranı ise %21’dir.

Çatışmalar, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar, 
sel ve kuraklıklar 2.100.000’i çocuk olmak üzere 
yaklaşık 3.800.000’den fazla insanı ağır hayat şartları 
altında bırakmıştır. Ülkede 1.030.000 yetim çocuk 
bulunmakta; 1.500.000 kadar çocuk, şiddetli yoksulluk 
yüzünden temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
Dogondoutchi, Gaya, Tessaoua, Birni NKonni, Dosso, 
Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder ve Niamey’de 
yetimhaneler bulunmaktadır. 

Nijer’de bulunan yetimhanelerden bazıları William 
Kirby Orphanage, Maison Aden, Village D’enfants 
Sos, Centre Ousseimi, Omojade Lucky Motherless 
Orphanage Home, Fred Tobi Orphanage Home ve 
Sokoto State Orphanage’dir. Presbyterian Mission, 
Sudan Interior Mission gibi misyoner kurumlar Nijerli 
çocuklara eğitim, tıbbî destek ve gündüz bakımı 
sağlamakta; SOS Çocuk Köyleri’nde yaşayan yetimler 
evlatlık olarak verilmektedir. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

 1.267.000 km2 25.416.297 Parlamenter Cumhuriyet

Başkent

Niamey

Nijer
 

ORTA AFRİKA



63

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Ekvator’un kuzeyinde yer alır ve düşük bir nüfus 
yoğunluğuna sahiptir. Resmî dili Fransızcadır. Ülke-
de Baya, Banda, Sara ve Yakoma gibi seksenden 
fazla etnik grup bulunmakta ve bu gruplar kendi 
yerel dillerini konuşmaktadır. Nüfusun %50’si Hris-
tiyan, %25’i Müslüman ve %25’i animisttir. 

Orta Afrika Cumhuriyeti, kıtanın en fakir ülke-
lerinden biridir. 2018 verilerine göre nüfusun %71’i 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 2012’den 
sonra ülkede yaşanan iç savaşta ve çatışmalarda 
1.200.000’i çocuk olmak üzere 2.600.000 insan 
hayatını kaybetmiştir. Kimi Afrika ülkelerinde oldu-
ğu gibi burada da nüfusun büyük bir çoğunluğunu 
çocuklar oluşturmakta, ülkede yaklaşık 2.026.119 
çocuk bulunmaktadır. Anne başına düşen çocuk 
sayısı 4.8’dir.

Anneden çocuğa bulaşan HIV/AIDS virüsü çocuk 
ölümlerinde önemli bir etkendir. Orta Afrika Cumhu-
riyeti’nde yenidoğan her 1.000 bebekten 71’i, beş ya-
şın altındaki her 1.000 çocuktan 106’sı ve her 100.000 
anneden 829’u hayatını kaybetmektedir. Çocukların 
%38’i beslenme yetersizliği yaşamakta ve %66’sın-
dan daha azı temiz suya erişebilmektedir. 

Çatışmalar yüzünden yaklaşık 500.000 kişi ülke-
sini terk etmek zorunda kalmış, 600.000’den fazla 
kişi de ülke içinde farklı bölgelere ve kırsal alanlara 
göç etmiştir. Kırsal alanlarda temiz içme suyu bul-
ma sıkıntısı olduğu için kolera gibi kirli su hastalık-
larının yayılması kaçınılmaz duruma gelmiştir. Aile-
leriyle birlikte saldırılardan kaçmak zorunda kalan 
yaklaşık 400.000 çocuk yerinden edilmiş, büyük 
bir çoğunluğu da sakat kalmıştır.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 6-15 yaş arasında-
ki çocuklar için eğitim zorunludur. Fakat ülkede ya-

şanan karmaşa nedeniyle birçok okul kapatılmıştır. 
Bugün itibariyle her 10 çocuktan beşi okuma yazma 
bilmemektedir. Kız çocuklarının %41’i, erkek çocukla-
rın %62’si okula gitmekte ve bunların ancak %22’si 
ilkokul eğitimini tamamlayabilmektedir. Sonuç itiba-
riyle ülkedeki her 10 çocuktan yedisi, eğitim hayatını 
tamamlayamadan okulu bırakmaktadır.

Çocuklar, içinde yaşadıkları zor şartlar nede-
niyle sahip oldukları hakları elde edememekte; 
birçoğu “çocuk asker” veya “çocuk işçi” olarak 
kullanılmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti’n-
de asgarî çalışma yaşı 14’tür. Tarım işleri, kuyu 
kazma, ağır yük taşıma, ev işleri, balıkçılık, ma-
dencilik ve taş taşıma gibi alanlarda çalışan ço-
cukların nüfusa oranı %31’dir. 5-14 yaş arasında 
çalışan çocukların oranı %31, 7-14 yaş arasında 
hem çalışıp hem eğitime devam eden çocukların 
oranı %40.9’dur. Kız çocukları için de durum pek 
farklı değildir. Ülkede yaklaşık 800.000’den fazla 
kız çocuğu erken yaşta evlendirilmiş; bir kısmı da 
farklı şekillerde istismar edilmiştir. 

Ülkedeki sivil çatışmalar yüzünden birçok ço-
cuk ebeveynini kaybetmiştir. Orta Afrika Cumhu-
riyeti’nde yaklaşık 370.000 yetim bulunmaktadır. 
Bunların yaklaşık 72.000’i AIDS yüzünden yetim 
kalmıştır. 

Silahlı gruplara katılan çocukları korumak maksa-
dıyla devlet tarafından yetimhaneler açılmıştır. Ay-
rıca ülkede misyonerlik faaliyetleri yapan kurumlar 
bulunmaktadır. Bunlardan biri 460’dan fazla çocu-
ğun bakımını üstelenen Jonathan’s House for Orp-
hans Central African Republic’dir. Orta Afrika Cum-
huriyeti’nde 1.300.000’den fazla çocuğun acil insanî 
yardıma ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir.
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Ruanda, kilometrekareye düşen 512 kişiyle, Afrika 
kıtasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir. Hal-
kın %85’i Hutu, %14’ü Tutsi ve %1’i Twalardır. Resmî dil-
ler Fransızca, İngilizce, Kinyarwanda ve Svahilicedir. 
Nüfusun %75’ini Hristiyanlar, %15’ini Müslümanlar ve 
%10’unu diğer inançlar oluşturmaktadır.

2020 verilerine göre nüfusun %40’ını 0-14 yaş 
aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır. 15-24 yaş 
arası genç nüfus 2.537.590’dır. Çocuk nüfusunun bu 
denli kalabalık olduğu Ruanda’da sağlık, eğitim ve 
korunma gibi temel ihtiyaçları yeteri kadar temin 
edilememektedir. 1994 yılında yaşanan soykırımda 
yaklaşık 1.000.000 kişinin hayatını kaybetmesi, ço-
cukların hayatlarını olumsuz etkilemiştir.

Ruanda’da her 1.000 bebekten 22’si, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 29’u ve her 100.000 anneden 
248’i hayatını kaybetmektedir. İshal, kronik beslen-
me yetersizliği ve tüberküloz bu ölümlerde etkili ol-
makla birlikte 1995’ten bu yana AIDS’den ölenlerin 
sayısında ciddi bir düşüş gözlenmektedir. Doğum 
kaydı yapılmayan çocuklar, hükûmetin sağlık im-
kânlarından yararlanamadığı için ciddi risk altında-
dır. Nüfusa kayıt olan çocukların oranı %55’tir. Ül-
kede anne başına yaklaşık beş çocuk düşmektedir.

2015 yılında Ruanda’da gençlerin okuryazarlık 
oranının %85’i bulması, eğitimde ilerleme kat edil-
diğini göstermektedir. İlkokulu tamamlayan çocuk-
ların oranı %60, ortaokul ve liseye kayıt olan öğ-
rencilerin oranı %37’dir. Batı Ruanda’da ekonomik 
yetersizlikler nedeniyle çocuklarını okula göndere-
meyen ailelerin varlığı, sınıfların çok kalabalık olma-
sı ve her öğretmene yaklaşık 60 öğrenci düşmesi 
de eğitim sektöründeki problemin başka bir cephe-
den görünüşüdür. Bir problem de engelli çocukların 
sadece %70’inin ilkokula kayıt olabilmesidir. Çünkü 

devlet okullarında engelli çocuklara uygun şartlar 
sağlanamamıştır.

1990 yılında Ruanda’da ortaya çıkan iç savaşın ve 
1994 yılında yaşanan soykırımın izlerine hâlâ rast-
lanmaktadır. Bu soykırımda yaklaşık 1.000.000 in-
san hayatını kaybetmiş, 100.000 kadar çocuk yetim 
kalmış ve 300.000 kadar çocuk hayatını kaybet-
miştir. Ülkede 0-17 yaş arası nüfusun %10’u yetimdir. 
Bugün itibariyle Ruanda’da 400.000 yetim çocuk 
bulunduğu bilinmektedir. 

Son yıllarda Ruanda hükûmeti tarafından No 
Child Left Behind isimli bir kampanya başlatılmıştır. 
Bu kampanyanın hedefi çocukların kendi evlerinde, 
ailelerinin yanında büyümesi, ülkedeki yetim sayı-
sının azaltılması ve yetimhanelerin kapatılmasıdır. 
2012 yılında Ulusal Çocuklar Komisyonu’nun yaptığı 
bir çalışmaya göre, ülkede 3.323 çocuğu barından 
33 yetimhane olduğu, bu çocukların en az bir ebe-
veyninin hayatta olduğu veya bir akrabasının bu-
lunduğu öğrenilmiştir. 

1994 yılında soykırımdan kaçan Tutsilere evlerini 
ve camilerini açan Müslümanlar, Hristiyan halkın ya-
kınlığını ve sevgisini kazanmış ve kendi özel okullarını 
açacak seviyeye gelmişlerdir. Bazı misyoner kuruluşlar 
ülke içinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ülkede bulunan yetimhanelerden bazıları Gisimba 
Memorial Centre, Imbabazi, Kimisigara Orphanage, 
Niboye Orphanage ve Enfants De Dieu; çocuklarla 
ilgili çalışan STK’lardan bazıları da Rwanda Wild-
life Conservation Association, Save the Children 
International Rwanda Head Office, SOS Children’s 
Village Rwanda, Team Heart, Children of Rwanda, 
Imana Kids: Orphan Care Ministry ve Volunteers 
Without Borders’tır.
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Uganda’nın resmî dilleri İngilizce ve Swahilicedir. 
Engebeli bir arazisi olmasına rağmen Afrika’nın en 
kalabalık ülkeleri arasındadır. Ülkede kırka yakın et-
nik grup vardır. Bunların başlıcaları Bantu, Buganda, 
Banyankore, Basoga, Bakiga, Basigu, Acholi ve Lu-
gbara’dır. Nüfusun %60 gibi büyük bir çoğunluğunu 
Bantular oluşturmaktadır. %75’lik bir oranla ülkenin 
çoğu Hristiyan’dır. Bunu %25’lik bir oranla Müslü-
manlar takip etmektedir.

Çoğu Afrika ülkesinde olduğu gibi burada da cid-
di bir genç nüfus bulunmaktadır. 2021 verilerine göre 
0-14 yaş aralığındaki çocuk nüfusu 21.048.125’tir. Anne 
başına düşen çocuk sayısı beştir. Yenidoğan her 1.000 
bebekten 43’ü, her beş yaş altı 1.000 çocuktan 53’ü 
ve her 100.000 anneden 336’sı hayatını kaybetmek-
tedir. Anne ve çocuk ölümlerinde pnömi, sıtma, ishal 
ve AIDS gibi hastalıklar rol oynamakla birlikte, doğum 
sonrası yeterli sağlık imkânlarından yararlanılama-
ması da başlıca sebepler arasında gösterilmektedir. 
Ayrıca ülkenin kuzeydoğu bölgesi çok kurak olduğu 
için buradaki çocuklar yeteri kadar beslenememekte 
ve beş yaşın altındaki çocukların yaklaşık %40’ı sağlık-
sız bir şekilde büyümektedir.

Uganda’da ilköğretime kayıt oranı %93’lere çıkar-
ken, ilkokulu tamamlama oranı %53’e düşmektedir. 
Ortaokul ve liseye kayıt oranı %23, ülke genelinde 
okula gitmeyen çocuk oranı ise %21’dir. 15-24 yaş 
arası gençlerin okuryazarlık oranı %87’dir. Bu sayı 
yetişkinlerde %76 olarak kendini göstermektedir. 
2015 verilerine göre ülkede hâlâ 1.029.510 genç, 
okuma yazma bilmemektedir. 

Erken evlilik, Ugandalı kız çocukların erken anne 
olmalarına ve ciddi sağlık problemleri yaşamaları-
na yol açmaktadır. Ülkede yaşayan 20-45 yaşların-

daki kadınların %49’u 18 yaşından önce, %15’i de 15 
yaşından önce evlenmekte; çocuklarını zor şartlar 
altında büyütmeye çalışmaktadırlar. Uganda, er-
ken ve zorla evlilikte ve erken annelikte %24’lük bir 
oranla Afrika ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alır.

5-17 yaşlarındaki çocukların “çocuk işçi” ola-
rak çalışmaları, eğitimde şiddete maruz kalmaları 
veya türlü şekillerde istismar edilmeleri, Uganda 
kültüründe normal kabul edilmektedir. Bu sebeple 
ülkede bulunan 8.000.000’dan fazla çocuğun sa-
vunmasız grupta olduğu düşünülmektedir. Kayıt dışı 
çalışanların büyük çoğunluğunu çocuklar oluştur-
makta ve bu çocukların %93’ü tarım ve balıkçılıkla 
uğraşmakta; yaklaşık 30.000’i de evini geçindirme 
sorumluluğunu taşımaktadır. 

Ebeveynlerini kaybeden, yaşadıkları bölgenin kurak-
lığından veya sefaletinden dolayı göç etmek zorunda 
kalan birçok çocuk, sokaklarda yaşamaktadır. Özellik-
le başkent Kampala’da 10.000 kadar çocuk evsizdir.

Uganda’da yetim sayısı 2.900.000’dir. Resmî ve 
gayri resmî olmak üzere ülkede birçok yetimhane 
vardır. Bunlardan bazıları Hope Center Uganda, 
Shalom Orphanage Bufasi Uganda, Daydream Mi-
nistries Uganda-Orphanage, Sanyu Babies’ Home, 
His Grace Orphanage Uganda, Nsambya Babies 
Home, In Need Children’s Home, Another Hope ve 
Jesus Cares Orphanage’dir.

Fakat sadece 40.000 kadar çocuk bu kurumlar-
da kalmaktadır. Amani Baby Cottage gibi özel ye-
timhaneler çalışmakta; ABWE International, Missi-
onaire of the Poor gibi misyoner kuruluşlar ülkede 
faaliyet göstermektedir. Uganda topraklarındaki 
misyonerlik faaliyetleri yüzünden ülkedeki Hristiyan 
sayısı giderek artmaktadır.
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Eski adıyla Rodezya olan Zambiya’da yaklaşık 70 
farklı etnik grup bulunur. Bunların başlıcaları Bem-
ba, Tonga, Ngoni, Lozi’dir. Bağımsızlığını elde ettik-
ten sonra ülke içinde çatışmaların ve iç savaşların 
yaşanmamış olması, onu diğer Afrika ülkelerinden 
ayırır. Ülkenin resmî dili İngilizce olmakla birlikte Ni-
yanja, Bemba, Lunda, Tonga, Lozi, Luvale ve Kaon-
de gibi yerel diller de konuşulur. 

Zambiya nüfusunun %87’si Hristiyan, %10’u Müs-
lüman ve kalan yüzdeliği de yerel inançlara sahip 
kesimdir. Başkent Lukasa oldukça kalabalık bir şehir 
olup ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunu bünye-
sinde barındırmaktadır. Zambiya’da 0-14 yaş ara-
sındaki çocuklar nüfusun %45’lik bir kesimini, 15-25 
yaş arasındaki gençler de nüfusun %20’lik kesimini 
oluşturmaktadır. Bu da ülke nüfusunun hemen he-
men yarısının gençlerden oluştuğunu gösterir.

Zambiya’da her 1.000 bebekten 39’u ve beş yaş 
altındaki her 1.000 çocuktan 52’si hayatını kaybet-
mektedir. Anne başına düşen çocuk sayısı yaklaşık 
beştir. Çocuk ve anne ölümlerinin en önemli sebebi, 
yetersiz beslenme ve AIDS’tir. Aynı zamanda Zam-
biya, HIV vakasının en çok görüldüğü ülkelerin ba-
şında yer almaktadır. Kırsal bölgelerde sağlık siste-
mi ve alt yapı hizmetleri daha yetersizdir.

Eğitim açısından ülkeye bakılacak olursa, 12 yıl-
lık zorunlu bir eğitimin olduğu görülür. Ülkede ilko-
kula giden çocukların oranı %84, ortaokula giden 
çocukların oranı %46 ve liseye giden çocukların 
oranı %29’dur. 15-25 yaşlarındaki okuryazarlık oranı 
%92’dir. Yaklaşık 495.000’den fazla çocuk okula git-
memektedir. 2015 yılı verilerine göre ülkede okuma 
yazma oranı %63.4’dür. Eğitim maliyetlerinin aileler 
tarafından karşılanamaması, okullara ulaşımın zor-

luğu gibi nedenler ortaöğretimin tamamlanmasına 
mani olan ana sebepler arasındadır. 

Kız çocuklarının %29’u eğitimlerini yarıda bırakıp 
18 yaşından önce evlendirilmiş, erkek çocuklarının 
%23’ü çalışmak zorunda bırakılmıştır. 13-17 yaş ara-
sındaki kız çocuklarının %43’ü şiddete ve istismara 
maruz kalmış; %59’u da 19 yaşından önce anne ol-
muştur. 

Zambia’nın komşu ülkelerinde yaşanan çatışma-
lar, iç savaşlar ve kuraklık nedeniyle 188.000 göç al-
dığı ve bunun 33.840’ının 18 yaş altındaki çocuklar 
olduğu söylenebilir. Aynı zamanda Zambiya sokak-
larında yaklaşık 13.000 evsiz çocuk, savunmasız bir 
şekilde yaşam mücadelesi vermektedir.

Ülkede 1.100.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Bunların büyük bir çoğunluğu kırılgan gruptadır ve 
sorumluluklarını üstlenecek herhangi bir yakınları 
yoktur. Aynı zamanda ülkede kimsesiz çocukların 
kaldığı ve yine bu çocuklar tarafından idare edilen 
20.000 kadar çocuk evi bulunmaktadır. Sara Rose 
Home, New Day Orphanage, Kids Alive Zambia, 
Mufulira Orphaned Children, Kilelabalanda Orpha-
nage, Kasisi Children’s Home, Child Life Touch Orp-
hanage, Kwathu Childrens Home, Mutende Child-
ren’s Village ve Simoonga Orphanage Home gibi 
kurumlar, ülkedeki bazı yetimhanelerdir. 

Zambiya, İslam’ın Afrika kıtasına en geç girdiği ül-
kelerden biridir. 1980’lerden sonra Zambiyalı genç-
lerin yüksek tahsil için Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, 
Pakistan ve İran gibi İslâm ülkelerine gitmeye baş-
lamasıyla misyonerlik faaliyetleri karşısında Müslü-
manlar daha donanımlı bir hale gelmişlerdir.
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1980 yılında bağımsızlığına kavuşan Zimbabve’de 
resmî dil İngilizcedir. Fakat Shona ve Ndebele gibi 
yerel diller de kullanılır. Nüfusun %85’i Hristiyan, 
%10 kadarı Müslümandır. Etnik açıdan ise nüfusun 
%98’i Afrikalıdır. 

BM’ye göre Zimbabve’nin %72’si aşırı yoksulluk 
içinde yaşamakta; çocuklar nüfusun %48’ini oluştur-
duğu için bu yoksulluktan en fazla onlar etkilenmek-
tedir. Ülkede her 1.000 bebekten 34’ü, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 45’i ve her 100.000 anneden 45’i 
hayatını kaybetmektedir. Anne başına düşen çocuk 
sayısı 3.6’dır. Yetersiz beslenme, sıtma, verem, kolera 
ve temiz içme suyuna erişememe gibi sebepler anne 
ve çocuk ölümlerinde ciddi rol oynamaktadır. 

Zimbabve, Afrika’nın en yüksek okuryazarlık 
oranlarından birine sahiptir. Ülkedeki okuryazar-
lık oranı %88.69’dur. İlkokul çağındaki çocuk sayısı 
2.500.000’den fazladır. Ayrıca ülkede 6.671 ilkokul, 
2.954 ortaokul ve lise bulunmaktadır. 2020 yılına 
göre ilkokulu tamamlayan çocukların oranı %90, or-
taokulu tamamlayan çocukların oranı %68’dir. Diğer 
Afrika ülkelerinde olduğu gibi ekonomik problemler, 
erken evlilik ve erken anne olmak gibi nedenler, kız 
çocuklarının okulu bırakma sebepleri arasındadır. 

2014 yılına göre, Zimbabve’de okul çağında olan 
çocukların %34’ü engellidir. Ülke genelinde bu 
oran %7’dir. Fakat bu çocukların topluma katılım-
larını sağlamak ve eğitim haklarını onlara vermek 
için yeterli altyapı bulunmamaktadır.  

Zimbabve Ulusal İstatistik Kurumu tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin bazı bölge-
lerinde çocukların yarısından fazlası çalışmak-
tadır. Okul çağındaki çocukların %40’ı tarım, ba-
lıkçılık, madencilik, tütün üretimi gibi sektörlerde, 

yasal olmayan şartlarda çalışmaktadır. Özellikle 
madencilik sektöründe çalışan çocuklar, vereme 
yakalanma riski altındadır. Çocukların bir kısmı in-
san kaçakçılığı ve bir takım istismarların kurbanı 
olmaktadır. 5-14 yaş arasındaki çocukların %40’ı 
çalışmakta; 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı 
%42’si ise hem çalışıp hem de eğitimlerine devam 
etmektedir. Zimbabve’de 26.665 çocuğun işçi ola-
rak çalıştığı söylenebilir. Dışarıdan göç alan ülkede 
416.000 göçmen bulunmakta ve bunların 54.080’i 
18 yaş altındaki çocuklardan oluşmaktadır. 

Ülkede yaklaşık 1.300.000 yetim çocuk bulun-
maktadır. Yetimlik sebeplerinin başında HIV/AIDS 
virüsü gelmektedir. 50.000’den fazla çocuk bu 
hastalık yüzünden ebeveynlerinden en az birini 
kaybetmiştir ve çocuklar kendi evlerini geçindir-
mek zorunda kalmıştır. Yaklaşık 180.000 savunma-
sız çocuk, AIDS ile yaşamaktadır. Bu virüsü kapmış 
ve yetim kalmış çocukların büyük bir kısmı, hayatta 
olan akrabaları tarafından kabul edilmemektedir. 
Ebeveynlerini kaybeden çocukların yaklaşık %50’si 
evlerini terk etmekte; büyük bir çoğunluğu ya ağır 
şartlarda çalışmakta ya da sokaklarda hayat mü-
cadelesi vermektedir. Doğum belgesi olmayan ço-
cuklar, devletin sağlık ve eğitim hizmetlerinden ya-
rarlanamamaktadır. 

Son verilere göre ülkede yaklaşık 56 yetimhane 
vardır ve buralarda 6.000 kadar çocuk kalmak-
tadır. Ülkedeki yetimhanelerden bazıları Rose of 
Sharon Children’s Home, Shungu Dzevana Trust 
Children’s Home, Tsungirirai Orphan Centre, Kuda 
Vana Partnership, St Marcellin Children’s Village, 
Ethandweni Childrens Home, Child Future Africa, 
Carmelite Sisters Orphanage Rusape, Daisy Dube 
Children’s Home ve John Smale’dir
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1966 yılında bağımsızlığını ilan eden Botsvana, o 
günden bu yana siyasî bakımdan istikrarlı bir görüntü 
çizmiştir. Nüfusun %79’u Tsvana, %11’i Kalanga, %3’ü 
Basarva, %7’si diğer etnik gruplardan meydana gel-
mektedir. Dinî dağılım %49 yerel inançlar, %49 Hristi-
yanlık, %2 İslam şeklindedir.

Kıtadaki diğer ülkelere kıyasla son derece olumlu 
sayılabilecek ekonomik yapısına rağmen, ülkede yok-
sulluk ve işsizlik oranları hayli yüksektir. Yoksulluk ora-
nı %30.3, işsizlik oranı %18.1’dir. Bunun yanı sıra, gelir 
seviyesindeki yükselme gelir düzeyindeki eşitsizliği de 
arttırmıştır. BM Kalkınma Programı’nın Eylül 2017’de 
yayımladığı “Sahra Altı Afrika’da Gelir Adaletsizliği 
Trendleri” başlıklı rapora göre Botsvana, kıtada gelir 
dağılımındaki eşitsizliğin en yüksek olduğu üç ülkeden 
biridir.

Bostvana’da ilk on yıllık eğitim ücretsizdir. 2015 yılına 
göre ilköğretimi tamamlama oranı %94, 2020 yılına 
göre ortaöğretimi tamamlama oranı %77’dir. Okula 
gitmesi gereken çocukların %10-12’si okula gitme-
mektedir. Genç okuryazarlık oranı %93’tür.

2020 yılına göre ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 
785.530, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 429.250’dir. 
Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 35’i ve her 100.000 
anneden 144’ü hayatını kaybetmektedir. Bostvana, 
yenidoğan her 1.000 bebekten 32’sinin hayatını kay-
betmesiyle, dünyada en yüksek 66. bebek ölüm ora-
nına sahip bir ülkedir.

2018 itibariyle, çocuklar dâhil olmak üzere nüfusun 
%20’si HIV pozitiftir. Bu, yüksek bir enfeksiyon oranı 
olmakla birlikte, 2003 yılındaki %37’lik orandan son-
ra önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Botsvana, 
HIV’in anneden çocuğa geçişini %2’ye düşürmeyi ba-

şarmış olsa da her beş kişiden birinin HIV taşıyıcısı ol-
duğu bir toplumda büyüyen çocuklar ve gençler, çok 
ciddi potansiyel sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Botsvana’daki çocuklar, refahlarını ve insan hakla-
rını kullanma kapasitelerini ciddi şekilde etkileyen bir 
dizi risk faktörü ile de mücadele etmek durumundadır. 
Ülkedeki evsiz çocukların durumu oldukça endişe ve-
ricidir. İçinde yaşadıkları şartlar içler acısıdır. Çoğu za-
man çete şiddetinin ve ekonomik sömürünün kurbanı 
olmakta; fuhuş ve uyuşturucu mafyalarının istismarı-
na açık halde bulunmaktadırlar. 

UNICEF’in tahminlerine göre Botsvana’da 130.000 
civarında yetim çocuk bulunmaktadır. Bunlardan 
93.000’i AIDS nedeniyle yetim kalmıştır. Bu nedenle, 
Botsvana’daki çocukların ebeveyn bakımı olmadan 
büyümesinin ana nedeni olarak HIV/AIDS gösterile-
bilir. Ebeveynlerinin hastalanmasıyla birlikte çocuklar 
aile içinde daha fazla sorumluluk almakta; çoğu za-
man bir gelir elde etmek için çalışmak zorunda kal-
maktadırlar. Bu durum birçoğunun okula gitmesini 
neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Ebeveynlerini 
AIDS’ten kaybeden birçok yetim çocuk, eğitim ücret-
lerini ve okulla ilgili diğer masraflarını karşılamakta 
zorlanmaktadır. 

Ülkede bulunan yetimhanelerden bir kaçı şöyledir: 
The Orphans and Vulnerable Children’s Center, Hou-
se of Angels Orphanage, Botswana Orphan Project, 
HPP Botswana, Sentebale ve Bo Nkgonne-Botswan. 
Çocuklar üzerinde çalışan STK’lardan bazıları SOS 
Children’s Village Serowe, Love Botswana Outreach 
Mission, Hope Worldwide Botswana’dır. Ayrıca Bobo-
nong, Jwaneng, Thamaga, Moshupa, Tonota, Letlha-
kane, Ramotswa, Lobatse, Tlokweng ve Palapye’de 
yetimhaneler bulunmaktadır.
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Esvatini Krallığı -eski adıyla Swaziland- kıtanın 
en küçük ülkelerinden biridir. Nüfusun %97’si Svazi, 
%3’ü Avrupa ve Asya kökenlidir. Ülkede resmî ola-
rak kullanılan diller İngilizce ve Siswati’dir. Esvatini, 
2015 İnsanî Gelişme Endeksi’nde bulunan 187 ülke 
arasında 148. sırada yer almıştır. Nüfusun yoksulluk 
oranı yaklaşık %63, işsizlik oranı ise %41’dir. 2016-
2017 yıllarında yaşanan kuraklığın etkisinden he-
nüz kurtulamayan 159.000 kişi, 2018 yılında yeterli 
şekilde beslenememiştir. 

Esvatini çok genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun 
1/3’ünden fazlası 15 yaşın altında ve neredeyse 1/3’ü 
15-29 yaşları arasındadır. Kadınlar için yaşam bek-
lentisi erkeklere göre daha yüksektir. Ancak genel 
ortalama, küresel ortalamanın çok altındadır. So-
nuç itibariyle ülkede 0-14 yaş arası toplam nüfus 
434.400, 15-24 arası toplam nüfus ise 242.000’dir.

Çocuk ölüm oranları endişe vericidir. Beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 46’sı hayatını kaybetmektedir. 
Bu çocukların %27’si prematüre doğumdur. Ölüm 
sebepleri zatürre, sıtma, ishal ve salgın hastalıklar-
dır. Sağlık hizmetlerine erişememe yüzünden çocuk 
ölüm oranları, Lubombo ve Manzini bölgelerinde 
daha fazladır. Çocuk ölümlerinde HIV/AIDS’in ciddi 
bir payı olmakta; ülke genelinde yaklaşık 8.700 çocuk 
bu virüs ile yaşamaktadır. Ayrıca Esvatini’de devlete 
ait altı, misyonerlere ait iki hastane bulunmaktadır.

Çocukların ilköğretim süreci altı yaşında baş-
lar ve ücretsizdir. Son verilere göre ülkede 83.096 
öğrenci, 4.358 öğretmen, 217 ortaokul ve lise bu-
lunmaktadır. İlköğretimi tamamlama oranı %70, il-
köğretime hiç gitmeyen çocukların oranı %20.3’tür. 
İstatistiklere göre genç okuryazarlık oranı %94, 
yetişkin okuryazarlık oranı ise %88’dir. 2017 yılında 

Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bir açıklamaya göre 
okulların %80’i temiz suya erişebilmekte, %20’si ise 
bundan mahrum kalmaktadır. 

Esvatinili çocukların yaklaşık 69.980’i tarım, or-
mancılık ve balıkçılıkta istihdam edilmektedir. 2019 
yılında Esvatini hükûmeti çocukları zorla çalıştıran, 
onları türlü şekillerde istismar eden kişilerin ceza-
landırılıp tutuklanmasıyla ilgili bir eylem planı or-
taya koymuştur. Ancak bugün itibariyle ülkede ça-
lışma koşullarını düzenleyen herhangi bir mevzuat 
bulunmamakta; çocuklar, ev ve tarım işlerinde ça-
lıştırılmaktadır. 

Esvatini, AIDS hastası oranının en yüksek oldu-
ğu ülkelerden biridir. Resmî kayıtlara göre içinde 
çocukların da olduğu 190.000’den fazla kişi AIDS 
hastasıdır. Ayrıca 0-17 yaşındaki yaklaşık 45.000 
çocuk, AIDS nedeniyle yetim kalmıştır. Ülke gene-
lindeki yetim sayısı ise 120.000’dir.

Ülkede yetimhaneler oldukça azdır. The Anchor 
Center, Esvatini’nin en yoksul bölgelerinden biri 
olan Nsoko’daki bir bakım merkezidir. Anaokulu, 
sağlık hizmeti ve yemek dağıtımı gerçekleştiren 
merkezden, her gün 115 kadar çocuk sıcak yemek 
temin etmektedir. Aynı zamanda SOS Çocuk 
Köyleri, 1980’den bu yana Esvatini’deki çalışma-
larına devam etmektedir. Bugün itibariyle ço-
cuklara ve gençlere üç farklı yerde, tıbbî destek 
sağlamaktadır. Dünya Gıda Programı da ülke ge-
nelinde Neighbourhood Care Points aracılığıyla 
sekiz yaşın altındaki 55.000 çocuğa sıcak yemek 
dağıtmaktadır. Diğer yetimhanelerden bazıları 
Selulasandla Children’s Village, New Life Homes,  
Sandra Lee Centre,  El Shaddai Orphanage ve  
Hope Christian Centre’dir.
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Güney Afrika Cumhuriyeti 1931 yılında, kolonisi ol-
duğu İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak 
bu gerçek bir bağımsızlıktan ziyade ülkedeki beyaz 
sınıfın bağımsızlığıdır. 1931’den sonra ülke 1994 yılı-
na kadar beyaz iktidarın yönetiminde kalmıştır. 1948 
yılında kurulan ırkçı apartheid sistemine karşı siyasî 
hareketler öncülüğünde verilen mücadele sonucu 
1994 yılında rejim değişikliğine gidilerek demokrasiye 
geçiş sağlanmıştır. 

Nüfusun %79’u Afrikalı, %9.6’sı Avrupalı, %8.9’u Me-
lez, %2.5’i Asyalıdır. Afrika kıtasının ikinci ve dünyanın 
31. büyük ekonomisi olan Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nin millî gelir düzeyi 312 milyar dolardır. Ülkede kişi 
başına düşen gelir dağılımı arasında büyük bir uçu-
rum ve eşitsizlik vardır. Apartheid döneminden kalan 
ırkçı miras nedeniyle ülke çapında bölgesel farklılık-
ların yanında bir de ırksal farklılıklar devam etmekte-
dir. Servet birikimi adaletsiz gerçekleşirken nüfusun 
%10’u ekonomik servetin %95’ine sahiptir. Ülke nüfu-
sunun %80’i Hristiyan, %15’i Agnostik ve kalanı diğer 
inançlara sahiptir.

Ülkede 0-14 yaş arası çocukların nüfusu 14.081.570, 
15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 9.837.300’dür. Buna 
göre genç nüfus, ülke nüfusunun neredeyse 1/3’ünü 
oluşturmaktadır. 2015 Yaşam Koşulları Anketi rapo-
runa göre bu gençlerin %33.4’ü yoksulluk sınırının al-
tında yaşamaktadır.

2021 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 25’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 32’si ve 
her 100.000 anneden 119’u hayatunı kaybetmektedir. 
Çocuk ölümleri oldukça yüksek bir seyirdedir. Apart-
heidden sonra Mandela hükûmeti çocuklara yeterli 
desteği sağlamak için gayret etmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ni Haziran 1995’te onaylamıştır. Bir yıl sonra, 
Hükûmet Anayasa’nın Haklar Bildirgesi’ne göre her 
çocuğun temel beslenme, barınma ve sağlık hizmet-
lerine erişim hakkı vardır ve sosyal hizmetlerin yanı 
sıra kötü muamele, ihmal, suiistimal veya korunma 
hakkı bulunmaktadır. Bu vaatlere rağmen, ülke-
de çocuklar eşitliğin olmadığı bir ortamda doğma-
ya devam etmektedir. Bazıları yoksulluktan, bazıları 
kötü sağlık koşullarından, bazıları ise eğitime erişimin 
azalmasından etkilenmektedir. 

Beş yaş altı çocukların yarısından fazlasının ye-
terli gelişim gösteremediği Güney Afrika Cumhuri-
yeti’nde beslenme önemli bir konudur. Neredeyse 
her 10 çocuktan üçü yetersiz beslenmektedir. Bu 
da çocuklarda geri dönüşü olmayan fiziksel ve bi-
lişsel hasarlar bırakmaktadır.

Son verilere göre Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
3.270.000 yetim bulunmaktadır. Bu tespit biyolojik 
annesi, babası veya her iki ebeveyni olmayan çocuk-
ları içermektedir ve ülkedeki bütün çocukların %14’ü 
anlamına gelir. Ülkede bulunan yetimhanelerden 
bazıları Agathos Ministries Orphanage, Malaika Orp-
hanage Center, New Jerusalem Children’s Home, 
Amazing Grace Children’s Home, Oasis Haven of 
Love Foundation ve Al Noor Orphanage Centre’dır.

Yetimlerin bakımında en büyük yükü en yoksul ai-
leler taşımaktadır. Yetim ve öksüzlerin %48’i en yok-
sul ailelerde bulunmaktadır. Bütün yaş gruplarında, 
yetimliğin ana biçimi, altı yaşın altındaki çocuklarda 
%4’ten, 12-17 yaş arası çocuklarda %15’e yükselen 
baba yetimliğidir. Altı yaş altı çocukların %1’inden azı 
öksüz iken, 12-17 yaş arası çocuklarda öksüzlük oranı 
%5’e çıkmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Lesotho, 1966’da İngiltere’den ayrılarak bağım-
sızlığını ilan etmiştir. Nüfusun %99.5’i Basotho, %0.5 
gibi küçük bir dilimi diğer etnik gruplardan oluşur. 
Dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Nüfusun 
yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşa-
dığı ülkede, işsizlik oranları %30 civarındadır. Hal-
kın %80’i Hristiyan, %3’ü Müslüman ve geri kalanı 
yerel inançlara sahip kimselerdir.

Lesotho’da 14 yaş altı çocuk nüfusu 690.620’dir. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 50’si, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 71’i ve her 100.000 anneden 
618’i hayatını kaybetmektedir. UNESCO tarafın-
dan 2017 yılında yayınlanan bir raporda Lesotho, 
erken ve istenmeyen gebelikler konusunda önde 
gelen ülkeler arasında yer almaktadır. 15-19 yaşları 
arasındaki kız çocukların %60’ı ya hamiledir ya da 
annedir. Bu da doğu ve güney Afrika ülkeleri ara-
sında, istenmeyen gebelik oranları için Lesotho’yu 
Namibya’dan sonra ikinci sıraya yerleştirir. 

Ülkenin karşılaştığı temel zorluklardan bazıları 
yoksulluk, sağlık ve eğitimdir. 2016 yılına göre ilko-
kulu tamamlama oranı %85, 2018 yılına göre orta-
okulu tamamlama oranı %49’dur. Genç okuryazar-
lık oranı %85’dir. 

Son 15 yılda yoksulluğun azalmasına ilişkin bildi-
rilen hafif bir iyileşmenin yanı sıra nüfusun yaklaşık 
%51’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Sağ-
lıkla ilgili en büyük zorluk, tüberkülozun yanı sıra 
HIV/AIDS’in hâlâ yüksek seviyelerde seyretmesidir. 
2020 yılı verilerine göre 270.000 yetişkin, 0-14 yaş 
arası 8.700 çocuk bu virüsle yaşamaktadır.

Yetişkinler arasındaki yüksek HIV seviyesi nede-
niyle, birçok çocuk genellikle yetim kalır. Bu durum 
onları erken yaşta çalışmak zorunda bırakır. HIV’li 

birçok yetim çocuk yoksullaşmakta ve para kazan-
mak için kırsal alanlardan kentsel alanlara göç et-
mektedir. Ayrıca, yetersiz donanıma sahip tesisler 
ve eğitimsiz öğretmenler nedeniyle eğitime eri-
şimde büyük zorluklarla karşılaştıklarından engelli 
çocuklar da oldukça savunmasızdır.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 15, tehlikeli işler için 
asgarî çalışma yaşı ise 18’dir. Fakat 5-14 yaş ara-
sında çalışan çocukların oranı %30.1, 7-14 yaş ara-
sında hem çalışıp hem de eğitimine devam eden 
çocukların oranı %32.1’dir. Bu çocuklar genellikle 
hayvancılık, tarım, ev işi gibi alanlarda çalıştırılır; 
bazıları da hırsızlık ve fiziksel istismar gibi yasadışı 
faaliyetlerde kullanılırlar.

Lesotho’daki çocuklar, haklarıyla ilgili birçok ko-
nuda zorlukla karşı karşıyadır. Bazı ciddi çocuk 
hakları ihlalleri sıklıkla rapor edilmektedir. Bunlar 
çocuk istismarı biçimlerinin yanı sıra bazı zararlı 
geleneksel uygulamalar şeklindedir. Ayrıca, 2017 
yılında 12-18 yaş arası çocukların sadece %46’sı-
nın doğum belgesine sahip olduğu bildirilmiştir. Bu, 
gelecekte eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişim-
leri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak bir 
durumdur. 

Lesotho’da 200.000’den fazla yetim çocuk yaşa-
maktadır. Ebeveynleri olmadan büyüyen çocuklar 
çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Birçoğu erken yaşta 
aile reisliği yapmakta olan bu çocuklar, okula git-
mek yerine hayatta kalmak için çalışmakta veya 
dilencilik yapmaktadır. Ülkede yetimhane olan yer-
ler Thaba Tseka, Mokhotlong, Roma, Butha Buthe, 
Quthing, Peka, Qachas Nek, Maputsoe, Mohales 
Hoek ve Hlotse’dur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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1990 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nden ay-
rılarak bağımsızlığını ilan eden Namibya, tam bağım-
sızlığını 1994 yılında kazanmıştır. Dolayısıyla dünyanın 
en genç devletlerinden biridir. Nüfusun etnik dağılımı 
%87.5 yerli halk, %6 Avrupa kökenliler, %6.5 melez şek-
lindedir. Halkın %87’si Hristiyan, geri kalanı diğer din 
ve inanışlara sahip olan kimselerdir. Resmî dil İngilizce 
olmakla birlikte yerel diller de kullanılır.

Namibya son yıllarda düzenli gelişme kaydeden 
bir ekonomik yapıya sahiptir. 5.000 doları aşan kişi 
başı geliri, Afrika kıtası ölçeğinde olumlu gösterge-
ler olmakla birlikte, ülkede yoksulluk, işsizlik ve gelir 
eşitsizliği de son derece yüksektir. Yoksulluk oranı 
%28.7, işsizlik oranı %34’tür. 

Namibya’da 14 yaş altı çocuk nüfusu 936.105’tir. 
Ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 27.3’ü, beş 
yaş altı her 1.000 bebekten 36.3’ü hayatını kaybet-
mektedir. 2017 verilerine göre her 100.000 anneden 
de 195’i hayatını kaybetmektedir. 

Ülke, bağımsızlığını kazanmasından bu yana, yok-
sulluğu azaltmada önemli adımlar atmıştır. Dünya 
Bankası 2020 verilerine göre, 2009-2010 itibariy-
le, ulusal yoksulluk sınırının altındaki Namibyalıların 
sayısı yarıya indirilerek %28.7’ye, 2015-2016 itibariy-
le yoksulluk sınırının altındaki Namibyalıların oranı 
%17.4’e düşürülmüştür. Yine Dünya Bankası verilerine 
göre, 2010 yılında Namibya’daki çocukların %34’ü 
yoksulluk sınırının altında hatta %18.3’ü şiddetli yok-
sulluk içinde yaşamaktaydı. Çocuklar, ortalama nü-
fusa göre daha yüksek yoksulluk riski altındadır. 

Namibya’da çocuk işçiliği yaygındır. Çocuk işçiler 
genellikle tarımda veya evlerde, kötü koşullarda, 
az para karşılığı ve iş sözleşmesi olmadan istihdam 
edilmektedir. Çocuk ticareti ve zorla çalıştırma, yıl-

lardır Namibya’nın sorunu olmuştur. Apartheid yö-
netiminin devam eden bir etkisi olarak farklı etnik 
grupların eşitsizliği de ülkede hâlâ önemli bir sorun-
dur. Bu alandaki ilerlemenin yavaşlığı Namibya’yı 
dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri yapmaktadır.

Bugün itibariyle ülkede yaklaşık 210.000 kişiye 
HIV bulaşmış durumdadır ki bu da nüfusun yaklaşık 
%8.75’i demektir. 15 yaş altındaki çocuklarda bu sayı 
10.000’dir. Ulusal yardım programları çerçevesin-
de çeşitli önlemler alındıktan sonra hasta annelerin 
%95’inden fazlası anne çocuk bulaşmasını önlemek 
için tedavi görmektedir. Namibya’da çocuk hakları-
nın fiilen uygulanması yetersizdir. Bahsedildiği üzere 
birçok Namibyalı çocuk, özellikle de kırsal alanlarda-
ki savunmasız çocuklar yoksulluk, eşitsizlik, HIV/AIDS, 
sömürü, şiddet ve istismarla mücadele etmektedir.

Namibya, yaklaşık 140.000 yetime ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu yetimlerin 70.000’i AIDS sebebiy-
le ebeveynlerini kaybetmiştir. En temel ihtiyaçlarını 
bile karşılayamayan bu çocuklar, Namibya sokak-
larında fiziksel sömürüye ve zorla çalıştırmaya karşı 
savunmasızdır. 

Yetimhane olan yerler Otjiwarongo, Okahandja, 
Ongwediva, Katima Mulilo, Oshakati, Swakopmund, 
Helao Nafidi, Rundu, Walvis Bay ve Windhoek’dir. 
Megameno Orphanage, Charity Care Kids Founda-
tion, Orlindi Orphanage ve Huis Maerua Kinderhuis, 
ülkedeki yetimhanelerden birkaçıdır. Çocuklar üze-
rine çalışan STK’lardan bazıları da TOV HIV/AIDS 
Orphans and Vulnerable Children Organization, 
SOS Children’s Village Windhoek, Mammadu Trust-
Non profit Organization-Onlus, Namibia Children’s 
Home, SOS Children’s Village Ondangwa ve Home 
of Good Hope’dur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Basra Körfezi’nde yer alan Bahreyn Krallığı, bir 
takımada ülkesidir. Nüfusun hemen hemen yarı-
sı Bahreynli Araplardan oluşmakla birlikte ülkede 
Hint, Filipinli, Sri Lankalı, Pakistanlı, Bangladeşli ve 
Nepalliler de yaşamaktadır. Halkın %70’i Müslüman, 
%14’ü Hristiyan, %10’u Hindu, %2.5’i Budist ve geri 
kalanı diğer inançlara sahiptir. Ülkede Arapça, İngi-
lizce, Farsça, Urduca ve Hintçe konuşulur.

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ülkelerinden 
biri olan Bahreyn’de kilometrekareye 1.627 kişi dü-
şer. BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan 
İnsanî Gelişme Endeksi’nin 2011 verilerine göre Bah-
reyn, gelişmiş ülkeler arasında yer almakta; ortala-
ma yaşam beklentisi, okuryazarlık oranı ve kişi başı-
na düşen gelirle birçok ülkeyi geride bırakmaktadır. 
0-14 yaş arası nüfus, 2020 yılına göre 311.090, 15-24 
yaş arası nüfus 180.590’dır.

Bahreyn’de sağlık hizmetleri ücretsizdir. Bölgedeki 
birçok ülkeyle karşılaştırıldığında HIV/AIDS yaygın-
lığı oldukça düşüktür. Kadınların %28’i, erkeklerin 
%32’sinde obezite sorunu vardır. Nüfusun %24’ü ta-
lasemi taşıyıcısıdır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 
5.9’u, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6.9’u ve her 
100.000 anneden 14’ü hayatını kaybetmektedir. Beş 
yaş altı çocuk ölümlerine konjenital anomali, solu-
num yolu enfeksiyonu ve yaralanma gibi hastalıklar 
sebep olmaktadır. Sıtma ve tüberküloz gibi bulaşıcı 
hastalıklara bağlı ölüm oranı %5’tir. Kanser ve kar-
diyovasküler hastalıklara sebep olan tütün kullanı-
mı önemli bir risk faktörü olmasına rağmen, Bah-
reyn’de yaklaşık 5.000 çocuk tütün kullanmaktadır. 

Eğitim 6-14 yaş arasındaki çocuklar için zorun-
ludur. 2018 itibariyle ilköğretimi tamamlama oranı 
%97, ortaöğretimi tamamlama oranı %93’tür. Ülke-

de genç okuryazar oranı %99’dur. Aynı zamanda 
Bahreyn, Arap Yarımadası’nda %93.5 ile en yüksek 
kadın okuryazar oranına sahiptir. 

Çocuk işçi sayısına ilişkin istatistikler mevcut de-
ğildir. Ancak Bahreyn’in çocuk işçiliğini ortadan 
kaldırmak için mücadele etmektedir. Özel Sektöre 
Yönelik İş Kanunu’na göre 14-16 yaş arasındaki ço-
cuklar tehlikeli işlerde, gece mesaisinde ve art arda 
altı saatten fazla süren bir işte çalışamaz. 

2017 tarihli Aile Yasası’nın 20. maddesine göre 
Bahreyn’de en erken evlilik yaşı 16’dır. Kadın Konse-
yi ve Çocuk Komitesi, çocuk evliliklerine izin veren 
bu yasanın değiştirilmesi ve asgarî yaşın 16’dan 18’e 
çıkarılması için 2019 yılında parlamentoya bir öneri 
sunmuştur. 

El Cezire soruşturmasına göre son on yılda, gö-
zaltına alınan en az 607 çocuk, işkence görmüştür. 
Bugün Bahreyn cezaevlerinde 150’den fazla tutuk-
lu çocuk bulunmakta; iddialara göre bu çocukların 
sorgulamaları, ebeveynleri ve avukatları olmaksızın 
yapılmaktadır. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bu soruş-
turmaya cevap olarak hapishanelerde çocuk olma-
dığını ancak 15-18 yaşları arasındaki bazı çocukların 
özel bir ıslah merkezinde tutulduğunu söylemiş ve 
bu çocukların terörle ilgili davalardan dolayı hüküm 
giydiklerini ilave etmiştir.

Ülkedeki yetim sayısına dair kesin bir bilgi bulun-
mamaktadır. Batelco Orphan House, Al-Kawther 
Society for Social Care ve Child Welfare Home ülke-
deki yetimhanelerden;  Royal Humanitarian Foun-
dation, Bahrain Red Crescent Society,  Riffa Charity 
Society da STK’lardan bazılardır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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1971’den beri bağımsız bir ülke olan Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), dünyanın en zengin ülkelerinden 
biridir. Büyüyen ekonomiye paralel olarak dışarıdan 
gelen işçiler de nüfus sayısını arttırmıştır. Dünyanın 
en çok göç alan ülkeleri arasında, altıncı sırada yer 
alır. Nüfusun yaklaşık %90’ı göçmendir. Ülkenin etnik 
yapısını Hindistanlı, Pakistanlı, Mısırlı, Bangladeşli, Fi-
lipinli, İranlı, Afganistanlı, ABD’li, Sri Lankalı, Nepalli ve 
Kanadalı olmak üzere birçok grup oluşturur. Resmî 
diller Arapça ve İngilizcedir. Nüfusun %76’sı Müslü-
man, geri kalanı Hristiyan, Hindu ve Budist’tir.

Ülkede yaklaşık 8.700.000 göçmen ve 0-14 yaş 
arası 1.465.170 çocuk bulunmaktadır. BM bir rapo-
runda, BAE vatandaşı olmayan kişilerin ve özellikle 
çocukların, sağlık ve eğitim gibi temel haklarına tam 
anlamıyla erişemediklerini belirtmiştir. Babaları BAE 
vatandaşı olan çocuklar hariç, diğer çocuklar vatan-
daşlık hakkı alamadıkları için eğitim ve sağlık hiz-
metlerinden çoğu kez mahrum kalmaktadırlar. 2012 
yılından sonra, 18 yaşını dolduran bütün çocukların 
vatandaşlık hakkı alabilmesi mümkün olsa da reşit 
olmayan çocuklar için sorun devam etmektedir.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçütleri ve De-
ğerlendirme Enstitüsü’nün bir raporuna göre BA-
E’deki erkeklerin %66’sı, kadınların %60’ı fazla 
kilolu veya obez olarak kabul edilmektedir. Yetiş-
kinlerin yanı sıra çocukların %40’ının aşırı kilolu, 
%24’ünün de obez olduğu tespit edilmiştir. BAE’de 
yenidoğan her 1.000 bebekten 6.4’ü, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 5.97’si ve her 100.000 anneden 
3’ü hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerde bulaşıcı 
hastalıkların payı %7.1’dir. 

UNICEF verilerine göre BAE’nin tamamı okurya-
zardır ve okullaşma oranında cinsiyet farkı yoktur. 

Devlet okullarında eğitim dili Arapçadır. Okullarda fi-
ziksel ceza yasaktır. İlk ve ortaöğretim, ücretsiz ve zo-
runludur. Ülkede, yabancı uyruklu ailelerin çocuklarını 
eğitime kazandırmak için özel okullar bulunmaktadır. 
Çin’den sonra en fazla uluslararası okula sahip olan 
ülke BAE’dir. 2018 yılında, BAE’de 624 uluslararası 
okul ve bu okullara kayıtlı yaklaşık 627.800 öğrenci 
bulunmaktaydı. 2019 yılına göre ilköğretimi tamam-
lama oranı %94, 2020 yılına göre ortaöğretimi ta-
mamlama oranı %99’dur. Ülke genelinde genç okur-
yazarlık oranı %99.5’tir. Ayrıca BAE hükûmeti, özel 
eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ülke genelinde 
rehabilitasyon merkezleri geliştirmiştir. 

Resmî istatistiklere göre ülkede yasal evlilik 
yaşı 18’dir. Güncel verilerin olmamasına rağmen 
çocuk yaşta evliliklerin hâlâ yaygın olduğu düşü-
nülmektedir.

BAE, yetim çocuklara aylık yardım yapmaktadır. 
Aynı şekilde ülkede bulunan STK’lar da sponsorluk 
uygulamasıyla yetim çocuklara destek olmaktadır. 
Belli şartlar altında yetim çocukların evlatlık olarak 
alınmasına izin verilmektedir. Dibba, Khor Fakkan, 
Um Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah, Ajman, 
Al Ain, Sharjah, Abu Dhabi ve Dubai’de yetimha-
neler bulunmaktadır.

Family Village Orphans ve Orphans Care Center, 
ülkedeki yetimhanelerden ikisidir. Çocuklar üzeri-
ne çalışan STK’lardan birkaçı da Children’s Hope 
Foundation, International Charity Organization, Al 
Jalila Foundation, Dubai Foundation for Women 
and Children ve Al Ihsan Charity Association-Al 
Jurf Branch’dır. 
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Uzun yıllardan beri Siyonist Yahudi işgali altında olan 
Filistin, tarih içinde pek çok istilaya ve pek çok kavmin 
göçüne maruz kalmıştır. Bunun başlıca sebepleri coğ-
rafî olarak içinde bulunduğu stratejik konum, üç ilahî 
dinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde oynadığı 
rol ve içinde barındırdığı kutsal mekânlar söylenebi-
lir. Ülkenin etnik yapısını %91’lik bir çoğunlukla Filistinli 
Araplar ve %9’luk bir azınlıkla Yahudiler oluşturur. Ül-
kede Arapça ve İbranice konuşulur.

1948 yılında, işgal ettiği Filistin topraklarında 
kendini “Yahudi Devleti” olarak ilan eden Siyonist-
ler, o günden bu yana Filistin topraklarının %85’ini 
işgal etmiş durumdadır. Ayrıca 1967’de işgal etti-
ği Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da, yasa dışı 
olarak yerleşim birimleri inşa etmektedir. İsrail 
Gazze’deki yerleşim yerlerini 2005 yılında yıkarak 
bölgeden çekilmiştir.

Dünya genelinde Filistinli mülteci sayısı yaklaşık 
6.000.000’dur. Bunların yaklaşık 5.000.000’u Ür-
dün, Lübnan, Suriye gibi ülkelerdeki mülteci kamp-
larında oldukça zor şartlar altında yaşamaktadır. Bu 
süreçte yüzlerce köy ve kasaba yok edilmiş, binlerce 
Filistinli şehit edilmiştir.

“Nakba” olarak adlandırılan 1948 felaketinden 
sonra, Filistin nüfusu dokuz kat daha artmıştır. 2020 
verilerine göre Filistin’de 0-14 yaş arası çocukların 
toplam nüfusu 1.956.960, 15-24 yaş arası gençlerin 
toplam nüfusu ise 1.015.700’dür. Bu rakamlara göre 
Filistin nüfusunun %44.2’sinin çocuk ve gençlerden 
oluştuğu söylenebilir. Ülkede anne başına düşen ço-
cuk sayısı 3.56’dır. 

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu’nun belirttiğine 
göre ülkede her yıl 1.000 bebekten 14’ü, beş yaş altı 

her 1.000 çocuktan 19’u ve her 100.000 anneden 
27’si hayatını kaybetmektedir. 2021 yılı Mayıs ayında 
İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırıları sonucu 
en az 69 çocuk hayatını kaybetmiş, yüzlerce çocuk 
yaralanmıştır. Son 10 yılda ise İsrail saldırılarında 
hayatını kaybeden çocuk sayısı 980 olurken en az 
12.500 çocuk yaralanmıştır. İsrail hapishanelerinde 
tutulan çocuk sayısı ise 200’ün üzerindedir. 

Gazze Şeridi’ne giriş ve çıkışın 15 yıldır kapalı ol-
ması, Filistinlilerin hareketliliğini kısıtladığı gibi ço-
cukların sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlarına 
ulaşımını da engellemektedir. Bunun en açık gös-
tergelerinden birisi temiz suya erişimin %96 oranın-
da kısıtlanması ve elektrik kesintileri nedeniyle has-
tanelerde diyaliz hizmetlerinin ve belli ameliyatların 
yapılamıyor olması gösterilebilir.

2019-2020 eğitim öğretim yılına dair son verile-
re göre Filistin’de okula devam eden öğrenci sayısı 
1.309.000’dir. 2019 yılı verileri, 7-14 yaş arası ilköğre-
time kayıt yaptıran ve temel okuma becerilerine sa-
hip olan çocukların %53’e ulaştığını göstermektedir. 
Ülke genelinde genç okuryazar oranı %99.4’tür. Ay-
rıca 10-15 yaşındaki çocukların yaklaşık %5’i ve 6-9 
yaşındaki her üç engelli çocuktan biri okula devam 
edememektedir. Savunmasız ailelerin çocukları, en-
gelli çocuklar ve 14-15 yaşındaki erkek çocuklar, eği-
tim hizmetlerine erişimde en fazla zorluk yaşayan 
gruptur. Hareket kısıtlamalarından kaynaklanan 
birçok engel, okula güvenli erişim eksikliğine ve ye-
tersiz altyapıya neden olmaktadır. 

UNICEF’in, 2018 yılında yayınladığı “Filistin Dev-
leti’nde Çocuklar” isimli raporuna göre Doğu Ku-
düs’teki okullarda 2.000’den fazla ek dersliğe ihtiyaç 
vardır. Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlı-
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ğı’nın tahminlerine göre, Batı Şeria’da okula güvenli 
bir şekilde erişmek için yanında bir koruyucuya ihti-
yaç duyan 8.000’den fazla çocuk ve 400 öğretmen 
bulunmaktadır. 

El Halil’de, Eski Şehir’de yaşayan ve oradaki okul-
larda okuyan Filistinli çocuklar, okula ulaşmak için 
dört İsrail askerî kontrol noktasından geçmek zo-
rundadır. Ayrıca BM yetkilileri 2021 Mayıs ayında İs-
rail’in saldırıları sebebiyle Gazze’de en az 40 okulun, 
kısmen ya da tamamen hasar gördüğünü açıkla-
mıştır. Ayrıca İsrail, inşaat izni olmadığı gerekçesiyle 
bazı okulları ve binaları yıkmış, bazılarını da yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. 2020 yılında, İs-
rail güçleri tarafından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 
53 okul yıkılmış, 5.000’den fazla çocuk okulsuz kal-
mıştır.

Gazze’deki durum da çok farklı değildir. 
2.000.000’u aşkın nüfusun yarısından fazlası 18 
yaş altı çocuklardan oluşan Gazze’de abluka ve 
saldırıların en büyük mağdurlarını yine çocuklar 
oluşturmaktadır. Gazze’de 259 okul İsrail saldırıla-
rı nedeniyle yerle bir edilmiştir. Mevcut öğrenciler 
için zaten yetersiz olan okullar bir de İsrail saldırı-
larıyla yok edilmektedir. Yine 15 yaşına gelen erkek 
çocukların %25’i ailelerine ekonomik katkı sağla-
mak için çalışmak zorundadır. 500.000’den fazla 
çocuk eğitimine devam edebilmek için insanî yar-
dıma ihtiyaç duymaktadır. Sayıları 20.000’i bulan 
engelli çocuğun %38’i ise hiç eğitim alamamak-
tadır. Gazze’de her dört çocuktan birisi psikolojik 
desteğe ihtiyaç duymaktadır ki bu sayı 250.000’in 
üzerindedir.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yoksulluk, had saf-
haya ulaşmış durumdadır. Buradaki ailelerin %40’ı 

yoksulluk sınırının altında yaşamakta; 10-17 yaş 
arasındaki çocuklar tarım, balıkçılık, madencilik, 
inşaat, ticaret, otel ve restoran gibi iş alanlarında 
çalışmaktadır. Çoğunun çalışma sebebi ailelerini 
desteklemek, okul ücretlerini veya temel ihtiyaçla-
rını karşılamaktır. Günde ortalama 9-12 saat çalışan 
çocuklar, bu çatışma ortamında her an polis tara-
fından istismar edilme veya gözaltına alınma riski 
altındadır. Düşük gelirli ailelerde çalışan çocuk oranı 
1999 yılında %5 iken, 2000 yılında %20’ye yüksel-
miştir. 

Filistin’deki çatışmaların devam etmesi ülkedeki 
yetim sayısını her geçen gün arttırmakta; 2016 ve-
rilerine göre sırf Gazze’de 22.000 yetim çocuk bu-
lunmaktadır. Bunların 1.500’ü, 2014 yılında İsrail’in 
Gazze’ye yönelik saldırısında yetim kalmıştır. 

Ülkede çocuklar için çalışan yerel ve uluslarara-
sı kurumlar bulunmaktadır. Atfaluna Society for 
Deaf Children, Canaan Institute of New Pedagogy, 
Nablus the Culture, Right to Education Campaign 
ve Society Of Al-burij For Community Habilitati-
on yerel kuruluşlardandır. Catholic Relief Services, 
Children’s Relief Bethlehem, Defence for Children 
International, Fakhoora, Hope and Play, Interpal, 
Middle East Children’s Alliance, Medical Aid for Pa-
lestinians, PACES, Palestine Children’s Relief Fund, 
Save the Children, SOS Children’s Villages, UNICEF, 
UNRWA ve The Welfare Association ise uluslararası 
kuruluşlardır. 
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Irak, sahip olduğu petrol rezervleri ve tarıma elverişli 
topraklarıyla Ortadoğu’nun jeopolitik öneme sahip 
ülkeleri arasındadır. Resmî dilleri Arapça ve Kürtçedir. 
Fakat Türkmence, Süryanice ve Asurice de kullanılır. 
Nüfusun %75’i Arap’tır. Bunu daha küçük oranlarla 
Kürtler, Türkmenler, Süryaniler ve Farslar takip eder. 
Irak’ın %95’i Müslümandır. 

Kırılgan Devletler İndeksi’nde 11. sırada yer alıp “çok 
yüksek alarm” kategorisinde bulunan ülkenin durumu, 
çocukları olumsuz etkilemekte; onların travma 
yaşamasına, panik ve ölüm korkusunun gündelik 
hayatlarının bir parçası haline gelmesine yol açmıştır. 
Ülkede 0-14 yaş arası çocukların sayısı 15.000.000, 15-
24 yaş arası gençlerin sayısı ise 7.951.450’dir. 

Anne çocuk ölümlerine bakılacak olursa beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 25’inin, her 1.000 bebekten 21’inin 
ve 100.000 anneden 25’inin hayatını kaybettiği görülür. 
Her dört kişiden birinin, yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı ülkede 3.500.000 çocuğun bu yoksulluktan 
etkilendiği tahmin edilmektedir.

Irak’ta eğitim 12 yaşına kadar ücretsiz ve zorunludur. 
Ancak okul yetersizliği ve sınıfların aşırı kalabalık 
olması, çocukların kaliteli bir eğitim görmesine imkân 
vermemektedir. 2013 verilerine göre okul çağındaki 
1.200.000 çocuk temel eğitime erişememiştir. 
Çatışmalarda okulların hedef alınması, binlerce 
çocuğun ve eğitim görevlisinin hayatına mal 
olmaktadır. 2016-2018 yılları arasında, Irak’ta 161 okul 
saldırıya uğramıştır. 2015-2016 itibariyle ilköğretime 
kayıt olan öğrenci sayısı 9.200.000’dür. 

Irak’ta iç savaş dolayısıyla yerlerinden edilmiş 
800.000 kişi vardır. 2019 tarihli bir rapora göre son bir 
yıl içerisinde 232 çocuk; öldürme, sakatlama ve silahlı 

gruplara alınma dâhil olmak üzere ağır hak ihlallerine 
maruz kalmış; çatışmalarda hayatını kaybeden her 
100 kişiden sekizinin çocuk olduğu kayıtlara geçmiştir. 
Çok sayıda çocuk hâlâ silahlı gruplar ve özellikle 
terörist ağlar tarafından silahaltına alınmaktadır. 

Ülkede pek çok çocuk temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışmak zorundadır. Uyuşturucu kaçakçılarının 
ya da fuhuş mafyalarının ellerine düşen çocuklar ise 
konunun çok daha trajik bir boyutudur.

2015 tarihli bir rapora göre Irak’ta 5.000.000 yetimin 
olduğu tahmin edilmektedir. 2003 yılında başlayan 
Amerikan saldırılarından sonra, seyri sürekli değişen 
iç savaş sonucu ne kadar çocuğun yetim kaldığı tam 
olarak bilinmemektedir. UNICEF’in 2011 tahminlerine 
göre bölgede 800.000 çocuk bu süreçte hem anne 
hem de babasını kaybetmiştir.

2009 verileri ülkede Irak Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı’na ait 23 devlet yetimhanesi olduğunu 
belirtmektedir. Bağdat’ta dört devlet yetimhanesinin 
olduğu fakat bunların kapasitesini doldurmadığı 
ifade edilmektedir. Çocuklara gerekli ve yeterli eğitim 
ve bakımı sağlayamayan devlet yetimhanelerinde 
kalan üç çocuktan birinin şiddete maruz kaldığı ve bu 
durumla ilgili bir önlem alınmadığı bildirilmektedir.

Irak’ta ambargo ve işgal sonrasındaki zorlu koşulların 
misyonerler tarafından değerlendirilmek istendiği, 
özellikle Kürdistan bölgesinde yoğun çalışmalar 
yürüttükleri bilinmektedir. Yetim çocuklar bağlamında 
çalışan misyoner kurumlar arasında Samaritan’s 
Purse ve World Orphans sayılabilir. Masjed Soleyman, 
Shahreza, Mahshahr, Miandoab ve Marand’da da 
yetimhaneler bulunmaktadır.
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Oldukça geniş bir yüzölçümü ve kalabalık bir nü-
fusu olan İran’da kilometrekare başına yaklaşık 49 
kişi düşer. Nüfusun %51’ini Farslar oluşturur. Diğer 
önemli etnik gruplar Türkmen, Arap, Türk, Kürt, Af-
şar, Beluci ve Azerilerdir. Halkın %99’u Müslümandır. 
Resmî dil Farsçadır; fakat Türkçe, Kürtçe, Azerice ve 
Arapça da konuşulur. 

İran, dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna sahip 
ülkelerden biridir. Hükûmetin 2020’de açıkladığı 
rakamlara göre ülkede 780.000 Afgan, 20.000 
Iraklı mülteci bulunmaktadır. 1979 İran Devrimi’nin 
ardından 5.000.000’dan fazla İranlı başka ülkele-
re göç etmiştir. 

2020 rakamlarına göre anne başına 2.1 çocuk 
düşmektedir. 2019 verilerine göre 1.000 bebekten 
11.9’u, beş yaş altı 1.000 çocuktan 19.9’u ve 100.000 
anneden 16’sı hayatını kaybetmektedir. Prematüre-
lik, solunum sıkıntısı sendromu, ishal ve zatürre, be-
bek ve çocuk ölümlerinin başlıca sebeplerindendir. 
Anne sağlığı bakımı son birkaç yılda iyileşmiş olsa 
da yetersiz beslenme, özellikle kırsal alanlarda an-
neler ve çocuklar arasında hâlâ ciddi bir sorundur.

İran’da 11 yıllık temel eğitim ücretsiz ve zorunludur. 
Ancak kırsal alanlarda, özellikle kız çocukları ara-
sında okula devam oranı düşüktür. İlköğretime net 
kayıt oranı %95’in üzerindedir. Genç okuryazarlık 
oranı %98.36’dır. Resmî rakamlara göre İran yöneti-
mi, bütçenin %6’sını sağlık sektörüne, %14’ünü eği-
tim sektörüne ayırmaktadır. İran’da mülteci Afgan 
çocukların yanı sıra, 6-16 yaş arası 770.000’den faz-
la çocuk okula gitmemektedir. 

İran, doğal kaynaklar açısından zengin olmasına 
rağmen, resmî raporlara göre nüfusun %80’i yok-

sulluk sınırının altında yaşamakta; bu sorundan en 
çok kırsal kesimdeki çocuklar etkilenmektedir. İranlı 
çocukların yaklaşık %14’ü tehlikeli ve sağlıksız şart-
lar altında çalışmakta; inşaat işçilerinin %5’ini ço-
cuklar oluşturmaktadır. 

Ülkede 18 yaşından önce evlenip anne olan kız 
çocukların oranı %5.2’dir. İran yasalarına göre ev-
lenebilmek için kızların en az 13, erkeklerin ise en 
az 15 yaşında olması gerekmektedir. Buna rağ-
men kimi kız çocukları ekonomik nedenlerden do-
layı, özellikle kırsal kesimlerde daha erken yaşta 
evlendirilmektedir.

Sokak çocukları ülke için ciddi bir endişe kayna-
ğıdır ve bunların %28’i yetimdir. Bir kısmı mülteci 
veya yoksul ailelerin çocukları, bir kısmı da uyuştu-
rucu bağımlısı ebeveynlerin çocuklarıdır. Bugün iti-
bariyle İran sokaklarında yaşayan yaklaşık 200.000 
çocuk vardır. Denetimsiz olan bu çocuklar, her türlü 
istismara ve insan ticaretine karşı savunmasız du-
rumdadır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2005 tarihli bir 
raporunda, İran hükûmetinin kendi kabulüne göre 
İran’da 60.000 sokak çocuğu olduğu belirtilmiştir. 

COVID-19 salgınında 51.000’den fazla çocuk 
ebeveyninden en az birini kaybetmiştir. Ülke ge-
nelinde yetim sayısı 710.000’dir. 2013 yılında evlat 
edinme yasaları revize edilmiştir. Buna göre çocu-
ğu olmayan ailelerin yanı sıra tek çocuklu aileler 
ve bekâr kadınlar da evlat edinme başvurusun-
da bulunabilmektedir. Bu gelişmeyle birlikte ev-
lat edinme oranları her geçen gün artmaktadır. 
2020 yılında hasta ve engelli olan 160 çocuk; 30 
yaş üzeri evli olmayan genç kadınlar tarafından 
da 130 çocuk evlat edinilmiştir.
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Katar, Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan 
bir Basra Körfezi ülkesidir. Petrol bakımından en 
zengin ülkelerdendir. 2021 yılında kişi başına düşen 
gelire göre dünyanın en zengin dördüncü ülkesidir. 
Nüfusun %88’i Güney Asyalı, %12’si Katarlı Arap’tır. 
Resmî dil Arapça ve İngilizcedir. Müslümanlar %68’lik 
bir orandadır. Bunu daha az oranlarla Hristiyanlar, 
Hindular ve Budistler takip eder.

Katar’ın nüfusu 2021 yılında, bir önceki yıla göre 
%4.70 oranında artmıştır. Bugün itibariyle ülkede 
0-14 yaş arası çocukların nüfusa oranı %13, 15-24 
arası gençlerin nüfus oranı ise %12’dir. 2019 yılında 
doğurganlık oranı kadın başına 1.85’dir.

Katar, en yüksek kaza oranına sahip ülkeler 
arasındadır. Dolayısıyla çocuk ölümlerinin 
nedenlerinden biri de trafik kazalarıdır. Bulaşıcı 
hastalıkların anne ve çocuk ölümlerindeki payı 
%5’tir. Tüberküloz, difteri, tetanoz, boğmaca, felç, 
kızamık, kabakulak, zatürre gibi hastalıklara karşı 
bağışıklık sağlanması için çocuklar aşılanmaktadır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 5.5’i, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 6.7’si ve her 100.000 anneden 9’u 
hayatını kaybetmektedir.

Katar’da 12 yıllık temel eğitim ücretsiz ve 
zorunludur. Nüfusla birlikte özel okulların sayısı 
da katlanarak artmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
verdiği bilgiye göre ülkede 300’ün üzerinde özel okul 
bulunmaktadır. 2019-2020 yılı itibariyle ülkede 207 
devlet okulu, 68 anaokulu bulunmaktadır. Katar’da 
ilkokula kayıt oranı %96, ortaokula kayıt oranı %9 ve 
liseye kayıt oranı %88’dir. Hükûmet ayrıca, yetişkin 
okuryazarlığını artırmak maksadıyla okullarda 
eğitim vermektedir. Son verilere göre ülkede genç 
okuryazar oranı %98’dir.

Kalkınma Planlama ve İstatistik Bakanlığı’na 
göre 2016 yılında 5-19 yaş arası 5.800’den fazla 
çocuk, Katar’daki çeşitli engelli merkezlerine 
kayıt yaptırmıştır. 2017 verilerine göre ülkede, 
özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, beklenen 
gelişimi gösteren yaşıtlarıyla birlikte normal eğitime 
dâhil edilebilmesi için 50 kaynaştırma okulu 
bulunmaktadır. Al Gharaffa’daki Giggles Daycare, 
Hazm Al Markhiya’daki Kanga’s Pouch Kreşi,  West 
Bay Lagünü’ndeki TLC Kreşi de özel eğitime ihtiyacı 
olan çocuklar için açılmış kurumlardan bazılarıdır. 
Renad Academy, otizm spektrum bozukluğu olan 
öğrencilere eğitim hizmetleri vermekte; Al Nebras, 
psikiyatri konusunda uzmanlaşmış bir sosyal hizmet 
uzmanı istihdam etmekte ve çocuklara bire bir 
destek sağlamaktadır. 

Katar’da göçmen nüfus, çok ciddi bir yekûn 
tutmaktadır. Dünyanın en küçük egemen 
devletlerinden biri olan ülkede Hindistan, 
Bangladeş, Kenya, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri 
Lanka ve Sudan gibi ülkelerden gelip iş arayan 
insanların emeklerinin sömürüldüğü söylenebilir. 
Çünkü bugün itibariyle ülkede yaklaşık 2.300.000 
göçmen bulunmakta; bu göçmenler ağırlıklı olarak 
ev ve inşaat sektörlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca 
bunların 333.900’ü 18 yaşın altındaki çocuklardır. 

Al Ghuwariyah, Madinat ash Shamal, Jariyan al 
Batnah, Mesaieed, Al Jumaliyah, Al Wakrah, Al Khor, 
Umm Salal, Al Rayyan ve Doha’da yetimhaneler 
olduğu bilgiler arasındadır. Ülkede faaliyetlerine 
devam eden kimi yardım kuruluşlarından bazıları 
da Qatar Charity, Orphans Care Center ve Katar 
Yetimler Vakfı-Dhreima’dır.
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Petrol rezervleri bakımından beşinci sırada yer 
alan Kuveyt, bir refah devletidir. Dünyanın en zen-
gin yedinci ülkesidir. Ayrıca Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da yaşanan toplumsal hareketlerden en az 
etkilenen ülkelerin başında gelir. Halkın %76’sı Müs-
lüman, geri kalanı Hristiyan ve diğer inançlara sahip 
olan kimselerdir. Ülkenin resmî dili Arapçadır.

Nüfusun %30’unu Kuveytli Araplar, %28’ini diğer 
Arap ülkelerinden gelenler, %30’unu Asya kökenli-
ler oluşturur. Ülkenin geri kalan nüfusunu da azınlık 
halde bulunan diğer etnik gruplar oluşturur. 2020 
yılına göre anne başına düşen çocuk sayısı 2.1’dir. 15 
yaş altı çocukların nüfusa oranı yaklaşık %25’tir. 

Kuveyt, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alsa 
da sağlık alanında tam anlamıyla gelişmiş olduğu 
söylenemez. Bulaşıcı hastalıkların anne ve çocuk 
ölümlerindeki payı %7.1 olmasına rağmen dünya 
genelinde hâlâ yüksek bir orandadır. Yenidoğan her 
1.000 bebekten 6’sı, beş yaş altı her 1.000 çocuk-
tan 7.9’u ve her 100.000 anneden 12’si hayatını kay-
betmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıkların ölümler 
üzerindeki payı 2019 yılına göre %79’dur. Ayrıca ül-
kedeki petrol tesisleri ve sanayi ortamı hava kirliliği-
ne neden olduğu için çocukların sağlığı tehdit altın-
dadır. 2010 yılında 150.000 öğrencinin hava kirliliğini 
protesto etmek için okula gitmemesi, bu etkinin bo-
yutlarını göstermektedir. 

Kuveyt’te nüfusun tamamına yakını okuryazardır. 
Temel eğitim 6-14 yaşları arasında ücretsiz ve zo-
runludur. Ayrıca öğrenciler için okul kitapları, ünifor-
malar, ulaşım ve yemek ücretsizdir. Ancak Kuveyt 
vatandaşı olmayan çocuklar, ücretsiz eğitimden 
yararlanamaz. Ülkede 2020 yılına göre ilköğretime 
net kayıt oranı %92’dir. Okullarda fiziksel ceza uy-

gulanması yasaktır. Ülke genelinde genç okuryazar 
oranı %99’dur. 

Kuveyt’te asgarî evlilik yaşı kız çocukları için 15, er-
kek çocukları için 17’dir. Erken evlilikler ve erken ha-
milelikler, kız çocuklarını fiziksel ve psikolojik prob-
lemlere karşı savunmasız hale getirdiği için Çocuk 
Hakları Komitesi, evlilik yaşının 17’ye yükseltmesini 
talep etmiştir.

Çocuk işçiliği Kuveyt’te yaygın değildir. Yasalar, bir 
çocuğun herhangi bir biçimde istismar edilmesini 
suç sayar ve bu tür uygulamaları ortadan kaldır-
maya yöneliktir. Buna rağmen bazı göçmen ailele-
rin maddî imkânsızlıklar yüzünden çocuklarını çalış-
maya zorladıkları ve sokaklarda çalışan çocukların 
büyük risklerle karşı karşıya kaldığı bir gerçektir. Bu 
çocuklar çoğunlukla eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
mahrumdurlar. Aynı zamanda uyuşturucu satıcıları 
için kolay birer hedef haline gelmektedirler.

Kuveyt’te terk edilmiş çocuklar, ilk 30 gün sosyal 
bakım tesislerine gönderilmekte, ebeveynleri bulu-
namadığı takdirde devlet korumasına alınmaktadır. 
UNICEF’e göre devlet himayesinde olan yetimlerin 
%93’ü okuryazardır. Yetim çocuklar, sadece Kuveyt 
vatandaşı olanlara evlatlık olarak verilebilir. 

Kuveyt’te yetimlere yardım eden 20 kadar ha-
yır kuruluşu da vardır. Bunlardan bazıları Khair Al 
Kuwait Charity Organization, Bayt Al Zakat Cha-
rity, Humanitarian Relief Society, Zakat House, 
Positive Support Charity For Cancer Patients, The 
Lighthouse Church, Dar Ilham & Yusuf Alghanim, 
Orphans Care Center, Al Najat Charity, Kuwait 
Red Crescent Society’dir.
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Lübnan, Ortadoğu’daki çalkantılar ve siyasî iktidar-
sızlıklar sebebiyle çok uzun yıllardan beri göç alan bir 
ülkedir. Dolayısıyla dinî ve etnik bakımdan oldukça 
karışık bir yapıya sahiptir. Bunların başlıcaları Sün-
nî Müslümanlar, Şiî Müslümanlar, Katolik Mârûnîler, 
Dürzîler, Ortodoks Rumlar ve Katolik Ermenilerdir. 
Ülkede Arapça, Fransızca, İngilizce ve Ermenice ko-
nuşulur. 1948’de İsrail’in kendini bir devlet olarak ilan 
etmesi ve 1967’deki Arap-İsrail Savaşı’nda yerinden 
edilen Filistinlilerin Lübnan’a göç etmesi, ülkedeki et-
nik gerginliği daha da arttırmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kardiyovasküler has-
talıklar, Lübnan’daki ölümlerin %47’sine neden ol-
makta; bunu hipertansiyon ve felç takip etmektedir. 
Bulaşıcı hastalıklar 1990 sonrasında kontrol altına 
alınmıştır. Ülke genelinde bulaşıcı hastalıklara bağlı 
ölüm oranı %5.6, bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı 
ölüm oranı %88.6’dır. Anne çocuk ölümlerine bakıla-
cak olursa, yenidoğan her 1.000 bebekten 7.2’sinin, 
beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 5.6’sının ve her 
100.000 anneden 29’unun hayatını kaybettiği görü-
lür. 2011’den bu yana Suriyeli mültecilerin Lübnan’a 
sığınması sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sınırlı 
hale getirmiştir.

Lübnan’da 0-14 yaş arası çocukların nüfusu yak-
laşık 1.711.050’dir. Gençlerin okuryazar oranı %99.1’dir. 
Lübnan’ın eğitimli bir nüfusu ve kültürel bir atmosfe-
rinin olması, ülkeyi cazibe merkezi haline getirmekte-
dir. Ayrıca Lübnan ve Filistin, Arap dünyası içerisinde 
en yüksek okuma yazma oranına sahip ülkelerden-
dir. 2018 yılı verilerine göre ülkede 1.260 devlet okulu 
bulunmakta ve bu okullarda 314.726 öğrenci eğitim 
görmektedir. 2020’de Beyrut Limanı’nda meydana 
gelen patlama, beraberinde ekonomik problemleri 

getirmiş ve kriz sebebiyle 13 özel okul kapanmıştır. 
2011’den beri Lübnan’a sığınan mültecilerden yak-
laşık 500.000’i çocuktur. Bunların içerisinde eğitime 
devam edemeyen 100.000 mülteci çocuk, her türlü 
istismara açık durumdadır. 

2019 yılında yapılan bir araştırmada sokaklarda 
500.000 çocuk işçinin olduğu belirlenmiştir. Bunla-
rın birçoğu Suriyeli mülteci çocuklar olmakla birlikte, 
34.000’i Lübnanlı çocuklardır. Uluslararası yasalara 
göre 18 yaşın altındaki çocukların çalışması yasaktır. 
Ancak birçok ülkede olduğu gibi Lübnan’da da bu 
durum ihlal edilmektedir.

Ülkede yaklaşık 31.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Ayrıca yetim çocuklara destek olan hayır kurumla-
rından birkaçı Al-Sadr Foundation, Caritas Lebanon, 
SESOBEL, Al-Amal for Disabled, Beit Al-Yateem, 
Chronic Care Center, Al-Mabarrat Assocation, Bass-
ma-Association Caritative Libanaise, Al-Makassed 
Assocation, Al-Shahid Assocation, Dar Al-Aytam, 
Al-Emdad Islamic Charitable Commitee, Lebanese 
ve Friends of the Disabled’dir. 

Ülkede 26 Ermeni yardım kuruluşu bulunmaktadır. 
Bu kuruluşlar yetimhane, dernek ve tatil evi çalış-
maları adı altında misyonerlik faaliyetlerine devam 
etmektedir. Lübnan’da iki çocuk evi, bir okulu ve bir 
bakım merkezi olan Kids Alive, her yıl 150 kadar ço-
cuğa yardım ulaştırmaktadır. Cedar Home, yetim ve 
dezavantajlı çocuklara bakan bir Hıristiyan toplulu-
ğudur. İç savaş nedeniyle sürekli yer değiştiren bu 
kurum, 2001 itibariyle Nabeih’e yerleşmiştir. Islamic 
Relief Worldwide, Lübnan’da yaklaşık 1.500 yetime 
destek olmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Lüb-
nan’da desteklediği yetim sayısı ise 1.192’dir.
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Resmî adı Suriye Arap Cumhuriyeti olan ülkede 
güç, devlet başkanının ve yönetici grubun elin-
dedir. Halkın yasal yollarla değişiklik yapabilme-
si, anayasa ile engellenmiştir. 2011 yılında meşru 
hak talebinde bulunan halka karşı Esad rejiminin 
tepkisi sert olmuş ve ülkeyi iç savaşa sürüklemiş-
tir. Halkın %70’i Arap, geri kalanı küçük azınlıklar 
şeklinde Kürt, Süryani, Türk, Ermeni ve Çerkez’dir. 
Resmî dil Arapçadır.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna göre iç 
savaşta 494.438 kişi hayatını kaybetmiştir. Fakat 
rakamın 1.000.000’a kadar çıkmasından endişe 
edilmektedir.  BM’nin 2019 verilerine göre 5.718.000 
kişi ülkeyi terk etmiştir. 2021 itibariyle Türkiye’de 
geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyeli mülteci 
sayısı 3.645.557’dir. Bu nüfusun 1.732.440’ını 0-18 yaş 
arası çocuklar oluşturmaktadır. Ayrıca Suriye’de 
bulunan 15 yaş altı çocuk sayısı nüfusun %37’sidir. 

Neredeyse 11 yıldır devam savaş, çocukların ba-
rınma, sağlık, eğitim gibi temel haklarını elinden 
almış; birçoğu fiziksel ve psikolojik şiddete maruz 
kalmıştır. UNICEF’in Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde yaptığı açıklamada on binlerce insa-
nın her türlü hava şartlarında derme çatma çadır-
larda, kamu binalarında ve açık alanlarda yaşadığı 
ifade edilmiştir. Saldırılarda hedef alınan yerlerin 
başında okullar ve hastaneler gelmekte; her on 
okuldan üçü faaliyet dışı kalırken sağlık tesisleri-
nin yarısı kullanılmaz hale gelmiştir. Ülke genelin-
de 1.300 eğitim ve sağlık merkezi saldırıya uğramış 
veya yıkılmıştır.

İstatistiklere göre 2011’den bu yana ülkede 
12.000 çocuk hayatını kaybetmiş ya da yaralan-
mıştır. Yedi yaşından küçük 5.700’ü aşkın çocuk 

silahlı çatışmalara fiilen katılmıştır. Ülkedeki ço-
cukların en az %5’i yetersiz beslenmeden dolayı 
sağlık sorunları yaşamaktadır. Ayrıca çocuklar, 
rejim ve muhalif gruplar tarafından tutsak edil-
mekte, çeşitli işkencelere maruz kalmaktadır. 
UNICEF’in 2020’de verdiği rapora göre savaş sı-
rasında doğan çocuk sayısı 5.000.000’a ulaşır-
ken komşu ülkelere sığınmacı olarak göç eden 
çocukların sayısı 1.000.000’u bulmuştur. 

Bugün itibariyle ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 18’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 21.5’i ve 
her 100.000 anneden 26’sı hayatını kaybetmektedir. 

Suriye’deki 2011’de patlak veren iç savaştan bu 
yana 4.000’den fazla okula saldırı düzenlenmiş; 
2018 verilerine göre yaklaşık 1.750.000 çocuk, 
okul dışı kalmıştır. Eğitim kurumlarının tahribatı, 
hijyen, su ve besin yetersizliği, öğretmen eksikliği, 
sınıfların hasarlı yapısı, ders materyali konusun-
daki sıkıntılarla birlikte her üç okuldan birinin eği-
tim faaliyetini sürdürmeye elverişli olmadığı göz-
lenmiştir. Buna paralel olarak okullaşma oranının 
bütün kademelerde gitgide azaldığı görülmekte 
ve bu oranın artacağı tahmin edilmektedir. Bu-
gün itibariyle Suriye’deki savaş atmosferi henüz 
dağılmış değildir. Güvenlik tehditleri ve belirsizlik, 
milyonlarca öğrencinin hayatında önemli hasar-
lar bırakmakta; buna rağmen halk, eğitim faali-
yetlerine devam etmeye çalışmaktadır. 

İç savaş ve COVİD-19 sebebiyle ülkedeki ölüm-
ler ve göçler artarak devam etmekte, bu duruma 
paralel olarak yetim sayısı da artış göstermekte-
dir. Son verilere göre ülkede yaklaşık 9.000.000 
çocuk vardır ve bunların 1.000.000’undan fazlası 
yetim ve öksüzdür. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

186.778 km2 18.099.231 Sosyalist Demokratik 
Halk Cumhuriyeti

Başkent

Şam

Suriye

ORTADOĞU



86

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %25’ine sahip 
olan Suudi Arabistan, güçlü bir ekonomik yapıya sa-
hiptir. “Organization of Petroleum Exporting Count-
ries” (OPEC) arasında en büyük ihracatı yapan ülke 
durumundadır. Ülkenin toplam ihracatının %90’ınını 
petrol oluşturur. Resmî dil Arapçadır. Nüfusun %99’u 
Müslümandır. Etnik yapı itibariyle de %90’ı Arap, 
%10’u Asyalı ve Afrikalıdır. 

Suudi Arabistan’daki şehirleşme oranı 1950 yılında 
%21 iken, 2020 yılında bu oran %85 olmuştur. Yüzölçü-
münün büyüklüğünden dolayı nüfus yoğunluğu azdır 
ve kilometrekareye yaklaşık 13 kişi düşer. Dünyada nü-
fusu en hızlı artan ve dünyanın en zengin ülkelerinden 
biridir. Ancak bu zenginlik, halk arasında eşit dağılma-
mış; çocuklar da bu eşitsizlikten payını almıştır. 0-14 
yaş arası çocuk nüfusu 8.597.720, 15-24 yaş arası genç 
nüfusu 4.551.910’dur. Dışarıdan çok fazla göç alan ülke-
de 18 yaş altı göçmen sayısı 2.287.350’dir. Anne başına 
düşen çocuk sayısı 3.89’dur.

2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 5.7’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6.62’si 
ve her 100.000 anneden 17’si hayatını kaybetmek-
tedir. Ölüm nedenlerinin başında iskemik kalp has-
talığı, kronik böbrek hastalığı, Alzheimer, siroz, şeker, 
alt solunum yolu enfeksiyonları ve felç gelir.

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başka-
nı’nın 2018 yılında sunduğu bir rapora göre engel-
li çocuklar için açılan rehabilitasyon merkezlerinin 
sayılarında artış, hizmet kalitesinde bir düzelme gö-
rülmüş; yaklaşık 400.000 kişiye de maddi yardımda 
bulunulmuştur. Ayrıca ülke Child Support Line, Child 
Helpline International’a üye olmuştur. 

Suudi Arabistan’da zorunlu eğitim, altı yıl ilkokul, 
altı yıl da ortaokul ve lise olmak üzere toplam 12 yıl-

dır. Anasınıfı hariç bütün kademelerde kız ve erkek 
çocuklar ayrı eğitim alır. 2020 yılında ilköğretime 
net kayıt oranı %92, ortaöğretime net kayıt %96, li-
seye kayıt %70’dir. Ülke genelinde genç okuryazar 
oranı %99’dır. Ekonomik gelirlerin artmasıyla birlik-
te, eğitim sistemi de ciddi bir reform ve revizyona 
tabi tutulmuştur. Suudi Arabistan, ülkedeki modern 
okullarının sayısını arttırmakla beraber dinî eğitim 
kurumlarını da muhafaza etmektedir. Ülke bütçesi-
nin %5.1’i eğitime tahsis edilmiştir. 

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi 
Arabistan’da, fakirler ve zenginler arasında büyük 
bir ekonomik eşitsizlik bulunmakta; hükûmetin 2015 
yılında finanse ettiği bir araştırmaya göre ailelerin 
%22’sinin gelirini çocuklar sağlamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, 2020 yı-
lında yetim çocuklara bakabilecek koruyucu aile-
lerin sayısını artırmayı ve yetim bakım merkezlerini 
kapatmayı planladığını açıklamıştır. Bakanlık, ko-
ruyucu aile olacak kişilerin, ekonomik durumunun 
iyi olmasını, bulaşıcı hastalıklarının veya psikolojik 
sorunlarının olmamasını şart koşmaktadır. Ayrıca 
El-Huber, Bureyde, Hamis Muşayt, Ed-Dammam, 
Taif, Al-Ahsa, Medine, Mekke, Cidde ve Riyad’da ye-
timhaneler bulunmaktadır.

Ülkede bulunan yetimhanelerden bazıları Mr. Ab-
dullah Sharbatly House for Orphans, Charitable 
Orphan Foundation, Dar Social Education for Girls 
in Al-Ahsa, Orphans Care Center, Cemiyyetu’l Vi-
dâd li-Riâyeti’l-Eytâm, Cemiyyetu Kiyânin li’l-Eytâm 
ve Merkezu’l Emîr Sultan li’t-Terbiyeti’l-İctimâiyyeh 
bi’d-Demâm’dır. 
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Arap dünyasının en eski bağımsız devletlerinden 
biridir. Nüfusun %61’i Ummanlılardan, diğer kısmı 
Bangladeş, Hindistan ve Pakistanlılardan oluşur. 
Resmî dil Arapçadır. Ülkenin %85’lik bir oranla ço-
ğunluğu Müslümandır. Hristiyan, Hindu ve Budistler 
azınlık durumundadır. Yüksek gelirli bir ülke olan 
Umman, son 50 yılda sağlık ve eğitim alanında 
önemli adımlar atmış ve İnsani Gelişme Endeksi’nde 
60. sırada yer almıştır. Sosyal açıdan bakıldığında, 
kadınlara oy kullanma hakkı veren ilk Körfez İşbirliği 
Konseyi devletidir. 

Umman, Basra Körfezi ülkeleri arasında en 
yüksek doğum oranlarından birine sahiptir. 2019 
yılına göre bu oran 2.84’tür. 0-14 yaş arasındaki 
çocuklar nüfusun %30.6’sını oluşturur. Umman 
Sultanlığı, son 40 yılda yaşam beklentisi ve ya-
şam kalitesi açısından en fazla ilerleme kaydeden 
ülkelerden biridir.

Ulusal İstatistik ve Bilgi Merkezi’nin 2020 yıllık ra-
poruna göre yenidoğan her 1.000 bebekten 7.9.’u, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 10.1’i hayatını kay-
betmektedir. Hamile olan ergenlerin %80.9’unda 
anemi vardır. Umman’da çocuk ölümlerinin bir se-
bebi de trafik kazalarıdır. Nüfus yoğunluğu ve eh-
liyetsiz araç kullanımının çokluğu sebebiyle birçok 
çocuk ağır yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 

Genç okuryazarlık oranının %98 olduğu ülkede, 
2019 yılına göre net kayıt oranları ilköğretim dü-
zeyinde % 97.2, ortaöğretim düzeyinde %98 ve lise 
düzeyinde %90.1’dir. Temel eğitim ücretsizdir, an-
cak zorunlu değildir. İlkokulda karma olan eğitim 
ortaokuldan itibaren kız-erkek olarak ayrılmakta, 
fakat öğrenciler üniversite düzeyine geldiklerinde 
bir arada eğitim almaktadır. 2016 verilerine göre 

ülkede 1.647 okul bulunmaktadır ve bunların 530’u 
özel okuldur. Bu okullarda eğitim gören öğrenci sa-
yısı 724.395’dir. Umman’daki devlet okulları, eğitim 
sektörünün %74.6’sını, özel okullar ise %14’ünü oluş-
turmaktadır. 

Çocuk yaşta evlilik ülke için hâlâ bir sorun teşkil 
etmektedir. 15-19 yaşları arasındaki kız çocuklarının 
%17’si evlidir. Ülkede sahte veya zorla evlilik vaka-
larına hâlâ rastlanmaktadır. Kimi çocuklar gerek 
eğitim hayatlarında gerek aile ortamlarında fiziksel 
veya psikolojik şiddete maruz kalmakta; bu tür mu-
ameleler, çocukların gelişimi üzerinde ciddi hasarlar 
bırakmaktadır. 

Ülkede asgarî çalışma yaşı 15, tehlikeli işlerde 
asgarî çalışma yaşı ise 18’dir. Tarım, balıkçılık gibi 
sektörlerde gayri resmî olarak çocuk işçiler çalıştı-
rılmaktadır. Tehlikeli veya uzun mesaili işlerde ça-
lışan çocuklar, fiziksel olarak güçsüz düşmektedir. 
Evlere yardımcı olarak istihdam edilen kız çocukları, 
en savunmasız “çocuk işçi” kategorisindedir. Sosyal 
Kalkınma Bakanlığı’nın raporuna göre Umman’da-
ki çocuk işçilerin %94’ü erkek çocuklardır. Bunların 
çoğu düşük gelirli ailelerden gelmektedir ve %37.5’i 
başkent Muskat’ta bulunmaktadır. 

Ülkede yaklaşık 29.000 yetim çocuk vardır. Yetim 
çocukların denetimini genellikle devlet kurumları 
üstlenir. Evlatlık alınmasına pek sıcak bakılmaz. Ye-
timhanelerde kalan çocuk sayısı tahmini 3.500’dür. 
Rustaq, Barka, Saham, Suwayq, Sohar, Salalah, 
Bawshar ve Muskat’ta yetimhane olduğu bilgiler 
arasındadır. Ayrıca ülkede Altarahom Team adlı bir 
yetimhane, Omani Bahjah Orphans Society, Dar Al 
Atta’a, Oman Charity Organisation, Alrahma Asso-
ciation gibi hayır kurumları vardır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

309.501 km2 5.289.911 Monarşi

Başkent

Maskat

Umman

ORTADOĞU



88

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Ürdün’ün resmî adı Ürdün Haşimî Krallığı’dır. Ül-
kenin %98’i Arap, geri kalanı Çerkez ve Erme-
ni’dir. Ancak bugün itibariyle ülkede 500.000 Iraklı, 
500.000’den fazla Suriyeli, 30.000 Kürt ve yaklaşık 
5.000 Ermeni bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu ki-
lometrekare başına 108.6 kişidir. Arapça ve İngilizce 
konuşulan ülkenin %92’si Müslüman, %6’sı Hristiyan 
ve diğer inançlara sahip olan kimselerdir. 

18 yaş altı çocuklar ülke nüfusunun %40’ını oluşturur. 
Fakat bu çocukların %30’u mültecidir. 2019 verilerine 
göre 5 yaş altı toplam nüfus 3.761.296, 15-29 yaş arası 
genç nüfus ise 3.127.124’dür. Ürdün’deki 3.160.000 ço-
cuğun 1/5’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
Yoksulluk insidansı ve yoksulluk açığı kırsal alanlarda 
daha yüksektir. Suriyeli mültecilerin %86’sı bu yok-
sulluktan payını almakta; gençlerin %84’ü ya işsiz ya 
da çalışma şartları bakımından istismar edilme riski 
altında bulunmaktadır. Ayrıca birçok mülteci aile, ih-
tiyaçlarını karşılamak için uluslararası yardıma güven-
mektedir. Bir diğer hassas grup da engelli gençlerdir. 
10-24 yaş arasındaki gençlerin %6’sı en az bir engele 
sahiptir ve sosyal hizmet programlarına erişimde zor-
luklarla karşılaşmaktadır.

Ürdün’deki anne çocuk ölümlerine bakılacak olur-
sa, yenidoğan her 1.000 bebekten 13.4’ünün, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 15.6’sının ve her 100.000 an-
neden 49’unun hayatını kaybettiği görülür. 2018 ve-
rilerine göre 18 yaşının altında anne olan çocukların 
oranı %5’tir. Beş yaş altı çocuk ölümlerinde konje-
nital anomali, yenidoğan sepsisi, solunum yolu en-
feksiyonları, ishal ve kimi bulaşıcı hastalıkların etkisi 
vardır. 

Ürdün’de temel eğitim sistemi 12 yıldan oluşur. 
Nüfusun %96.7’si okuryazardır ve yarısından fazlası 

ortaöğretimi tamamlamıştır. İlköğretime tam erişim 
oranı %97’dir. Ayrıca Ürdün’de yasal evlenme yaşı 
kız ve erkek çocuklar için 18’dir. Ancak, çocukların 
yaklaşık %10’u, 18 yaşından önce evlendirilmektedir.

Yoksul ailelerden gelen çocuklar, genellikle çalış-
mak zorundadır. Bu da çoğu zaman okulu bırakma-
larına sebep olur. 2016 Ulusal Çocuk İşçiliği Araş-
tırması’na göre Ürdün’de yaklaşık 75.000’den fazla 
çocuk işçi bulunmakta; bunların 45.000’i tehlikeli 
işlerde çalışmaktadır. 

Ürdün’de endişe verici bir yoksulluk olmamak-
la birlikte nüfusun %14’ü yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Bu da yoksul ailelerin çocuklarını sa-
vunmasız durumda bırakmakta; onların sağlık ve 
eğitim gibi haklarının ihlal edilmesine sebep olmak-
tadır. Ülkede şiddet, fiziksel veya ahlakî olmak üzere 
pek çok biçim alır. Buna göre çocukların %70’inin 
psikolojik şiddete ve %50’sinin fiziksel şiddete ma-
ruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bununla ilgili hukuk 
sisteminin eksiklikleri önemlidir. Faillere verilen ceza 
çok hafiftir ve bu nedenle caydırıcı değildir. 

Ülkede dördü devlet tarafından işletilen 29 yetim-
hane vardır. Öksüz ya da yetim olan çocuklar, par-
çalanmış ailelerden gelen çocuklar veya ebeveyni 
bilinmeyen çocuklar bu kurumlarda kalmaktadır. 
Sosyal Kalkınma Bakanlığı’na göre bu çocukların 
sayısı 700’den fazladır. Ülkedeki yetimhanelerden 
biri olan Madaba Çocuk Yuvası’nda 25 yetim kal-
maktadır. Ayrıca Save the Children, Christian Alli-
ance for Orphan, CAFO ve World Vision gibi misyo-
ner kurumların da ülkede çalışmaları vardır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Yemen, Arap Yarımadası’nın güneybatı köşesin-
de yer alan bir ülkedir. Nüfusun büyük bir bölümü 
Araplardan oluşmakta; Asya, Afrika ve Avrupalılar 
azınlıkları temsil etmektedir. Resmî dil Arapçadır. 
Halkın %99’u Müslüman, geri kalanı Musevî, Hris-
tiyan, Hindu gibi farklı din ve inançlara sahiptir. 

BM’nin 2020 yılında verdiği bir bilgiye göre ülke-
deki iç savaş yüzünden 2015’ten bu yana 233.000 
kişi hayatını kaybetmiştir. Sağlık tesislerinin sa-
dece yarısı aktiftir, fakat yeterli ekipmana sahip 
değildir. Hastanelerin yanı sıra okulların da hasar 
görmesi veya kapanması, eğitim hizmetlerine eri-
şimi sekteye uğratmıştır. Bu çatışmalarda yaklaşık 
10.000 çocuk hayatını kaybetmiş veya sakatlan-
mıştır. UNICEF sözcüsü James Elder, ölen ve ya-
ralanan çocuk sayısının çok daha fazla olduğunu 
fakat kaydedilmediğini söylemiştir. Ayrıca çocuk-
ların birçoğu “çocuk asker” olarak savaşta yer al-
mış; yaklaşık 1.700.000’i de yerinden edilmiştir.

Yemen’deki savaş yüzünden 3.000.000’dan fazla 
çocuk okula gidememektedir. Ülkede ilkokulu ta-
mamlayabilen öğrenci oranı %69’dur. Silahlı çatış-
malar, çocukların okula erişimini engellemekte; her 
beş okuldan biri kapanmak zorunda kalmaktadır. 

Etrafı zengin petrol ülkeleri ile kuşatılmış olduğu 
halde Yemen, dünyanın en fakir ülkelerinden biri-
dir. Ülkede eğitimden sağlığa kadar birçok alanda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. 2021 yılı verilerine göre 
beş yaş altı 2.300.000 çocuk, akut yetersiz bes-
lenmeden muzdariptir. Bu da Yemen’in dünyadaki 
en kötü gıda krizlerinden biriyle mücadele ettiğini 
göstermektedir. Ülke geneline bakılacak olursa, 
sekiz yıl devam eden çatışmalar, 11.300.000’i ço-
cuk olan yaklaşık 22.000.000 kişiyi, insanî yardı-

ma muhtaç hale getirmiş ve halkın %75’i gıda ve 
sağlık gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz ol-
muştur. 0-14 yaşlarındaki çocukların nüfusa oranı 
%42’dir. Yenidoğan her 1.000 bebekten 42’si, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 53’ü ve her 100.000 
anneden 164’ü hayatını kaybetmektedir.

BM’ye göre dünyanın en kötü insanî krizi Ye-
men’de yaşanmaktadır. Son sekiz yılda binlerce 
insan hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan hak-
kı ihlali yaşanmıştır. Ülkede devam eden savaşta 
bugün itibariyle 15.000.000 çocuk risk altındadır 
ve ülkedeki savaşın en ağır bedelini onlar ödeme-
ye devam etmektedir. 

18 yaşından önce evlenen çocukların oranı %32, 
18 yaşından önce anne olan kız çocukların ora-
nı ise % 17’dir. 5-14 yaşları arasındaki çocukların 
%23’ü çalışmakta; fiziksel ve psikolojik sağlıkla-
rı bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Ayrıca ülkede 7-14 yaş arasında hem çalışıp hem 
eğitimine devam eden çocukların oranı %10.3’tür. 
Çocuklar genellikle çiftçilik, madencilik, maran-
gozluk, ev işi, tuğla üretimi gibi işlerde istihdam 
edilmektedir.

UNICEF’in 2014 yılında yayınladığı bir raporda Ye-
men’deki yetim sayısı 600.000 olarak kaydedilmiş; 
ancak son verilere göre bu rakam 930.000’e ulaş-
mıştır. Çatışmaların devam etmesi ve beraberinde 
gelen krizler, yetim sayısının artmaya devam ettiği-
ni göstermektedir. Mukalla, Dhamar, Al Hudaydah, 
Zinjibar, Sanyyan, Taizz, Aden ve Sana’da yetimha-
neler olduğu bilinmekle birlikte, son durumlarına 
dair herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın ke-
sişim noktasında, Kafkasya coğrafyasında yer alır. 
Günümüzde Azerbaycan nüfusunun %95’ten faz-
lasının Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Geri 
kalan kesimi büyük oranda Rus, Gürcü ve Ermeni 
kökenli Hristiyanlardan oluşmaktadır. Ülkenin resmî 
dili Azerbaycan Türkçesidir. Etnik olarak ülkede 
%91’lik bir çoğunlukla Azeriler bulunur. Bunu daha 
küçük oranlarla Türk, Rus, Ermeni, Talış ve Avarlar 
takip eder. 

2020 verilerine göre nüfusun %56’sı şehirler-
de, %44’ü de kırsalda yaşamaktadır. Yine aynı 
yıla ait verilere göre 0-14 yaş arası çocukların nü-
fusu 2.384.260, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 
1.356.360’dır. 

Ülkede her yenidoğan 1.000 bebekten 18.8’i çeşitli 
sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Aynı 
şekilde beş yaş altı her 1.000 çocuktan 22.8’i ve her 
100.000 anneden 26’sı da hayatını kaybetmektedir. 
1965’te doğurganlık oranı kadın başına ortalama 
altı iken bugün itibariyle 2.1’dir. Nüfusun çoğunlu-
ğunda A vitamini eksikliği bulunmakta; bunun ne-
ticesi olarak da yılda yaklaşık 20.000 çocuk zihinsel 
sağlık sorunları ile doğmaktadır. Yoksul ailelerin te-
davilere erişimi kısıtlı olduğu ve çocuklar dengeli bir 
şekilde beslenemediği için bebeklerin %10’u düşük 
kilolu doğmaktadır.

Yoksul ailelerin eğitim maliyetini karşılayamama-
sı yüzünden ülkedeki çocukların 1/4’ü okula gitme-
mektedir. Mülteci çocuklar ile engelli çocuklar okula 
kayıt olsalar bile uzun süre devam edememekte-
dir. 2020 yılında göre ilkokulu tamamlayan öğrenci 
oranı %99, ortaöğretime kayıt oranı %94’tür. Ülke 
genelinde genç okuryazarlık oranı ise %99’dur.

Okula gitmeyen çocuklar, ailelerinin maddî gelir 
kaynağı durumundadır. Azerbaycan’da asgarî çalış-
ma yaşı 15’tir. Tehlikeli işler için ise bu sınır 18 olarak 
kabul edilmiştir. 5-14 yaş arasında çalışan çocukla-
rın oranı %4.5 ve 7-14 yaş arasında hem okula gidip 
hem de çalışan çocukların oranı %4.9’dur. Bu çocuk-
lar genellikle pamuk hasadı, çay ve tütün üretimi 
gibi tarım sektöründe; dilencilik, sokak işleri, hurda 
toplama, araba yıkama ve tamir etme gibi alanlar-
da istihdam edilmektedir.

Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Dev-
let Komitesi Başkanı, 2011 yılında yaptığı bir konuş-
mada, “Yenilenen Azerbaycan’da Yeni Okul” prog-
ramı çerçevesinde kısa sürede iki aşamalı olarak 
200’e yakın okul inşa edildiğini, “Yetimhaneler ve 
Yatılı Okulların Geliştirilmesi” programı çerçevesin-
de ise bu tür kurumların esaslı bir şekilde onarımı-
nın yapıldığını ifade etmiştir.

Ülkedeki yaklaşık 120.000 yetim çocuk bulun-
maktadır. Kimi çocuklar da anne ve babaları 
hayatta olmasına rağmen yoksulluk, ailelerinde-
ki kötü muamele veya istismar nedeniyle birçok 
problemle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. 
Bu çocuklar, kamu bakımına alınsalar da duygu-
sal veya fiziksel şiddet görebilir veya fiziksel ola-
rak istismar edilebilirler. 

Ülkede yerli ve yabancı fonlu yetimhaneler bulun-
maktadır. Yabancı kurumlardan biri, 5-18 yaşların-
daki çocukların bakımını sağlayan Place of Hope; 
bir diğeri de 2000 yılından bu yana çalışmalarına 
devam eden SOS Children’s Villages’tir. Ayrıca Yev-
lakh, Shaki, Shamkir, Nakhchivan, Shirvan, Lanka-
ran, Mingachevir, Sumqayit, Ganja ve Baku’de ye-
timhaneler vardır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Avrasya’nın Güney Kafkasya bölgesinde bulunan, 
denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ermeniler nere-
deyse bütün ülke nüfusunu teşkil eder. Nüfusun geri 
kalanı Kürtler, Ruslar, Ukraynalılar ve Asurilerden 
oluşur. Resmî dil Ermenicedir. Sovyetler Birliği döne-
minde ülkedeki Azeri, Kürt ve İranlı Müslümanların 
sayısı giderek azalmış ve 1991 yılında Ermenistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasının ardından Dağlık Kara-
bağ bölgesini işgali ile birlikte Müslümanların bir-
çoğu ülkeyi terk etmiştir. 2020 yılında Azerbaycan 
ordusunun yaptığı geniş çaplı operasyonlarla Kara-
bağ’ın önemli bir kısmı geri alınmıştır. Ermenistan 
nüfusun %95’i Hristiyan’dır.

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 617.310, 15-24 yaş arası 
genç nüfusu 346.970’dir. Kadın başına doğurganlık 
oranı 1.8’dir. Her 1.000 bebekten 9.4’ü ilk ayını ta-
mamlamadan hayatını kaybetmektedir. Ayrıca beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 11.5’i ve her 100.000 an-
neden 25’i hayatını kaybetmektedir. Ermenistan’da 
anne ölüm oranı, AB ülkelerindeki anne ölüm ora-
nının iki katıdır. Bunun başlıca nedenleri ekstrageni-
tal hastalıklar, obstetrik kanama hipertansif bozuk-
luklar, kürtaj ve sepsisdir. 2018-2019 yılları arasında 
Dünya Sağlık Örgütü, anne ve yenidoğan sağlığı-
na ilişkin çalışmaları desteklemek için Ermenistan 
Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmıştır. 

Ülke çapında sekiz yıllık temel eğitim standart 
hale gelmiştir. 6-16 yaş arasında eğitim zorunludur. 
Eğitim, Ermeni ailelerin yaşamlarında merkezi bir 
rol oynamaktadır. Oldukça küçük bir ülke olmasına 
rağmen, Ermenistan’da lisans ve lisansüstü prog-
ramlara sahip 25 yükseköğretim kurumu bulun-
maktadır. Ayrıca zihinsel engelli çocuklar için 23 
özel eğitim kurumu hizmet vermektedir.

Eğitim sisteminin giderek özelleşmesi, ülke için bir 
sorun teşkil etmekte; bazı ebeveynler çocukları için 
ders kitapları ve diğer malzemeleri temin etmek-
te zorlanmaktadır. Ermeni eğitiminin karşı karşıya 
olduğu bir diğer sorun da erkek ve kız çocukları-
nın ortaokula kayıt oranları arasındaki farktır. Orta-
öğretime kayıtlı kız öğrenci sayısı erkeklerden çok 
daha fazladır. 2014 yılında, kız çocukların yaklaşık 
%92’si lise eğitimine kaydolurken, erkeklerin yalnız-
ca %89’u kayıt olmuştur. 15 yaş ve üzerindeki Erme-
nilerin %100’ü okuryazardır. 

Ermenistan Ulusal İstatistik Servisi tarafından ya-
yınlanan verilere göre ülkedeki çocukların %41.9’u 
yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve %4.9’u aşırı 
yoksulluk şartlarında hayatına devam etmektedir. 
Ayrıca dağlık bölgelerde yaşayan Ermeni çocuklar 
ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini almakta güç-
lük çekmektedir. BM verileri, her 10 kızdan birinin 
18 yaşından önce evlendiğini tahmin etmektedir. 
Çok genç yaşta evlenen kızlar eğitimlerini yarıda 
bırakmakta ve dolayısıyla sosyal etkileşimleri kısıtlı 
olmakta; hem kendi sağlıkları hem de çocuklarının 
sağlığı için tehlikeli olabilecek genç yaşta hamilelik 
riski taşımaktadırlar.

Ülkedeki yetim sayısı yaklaşık 39.000’dir. Yetimha-
nelerde kalan çocuk sayısı ise 5.000’dir. Bu çocukla-
rın %80’inin en az bir yaşayan ebeveyni bulunmak-
tadır. Ermenistan’ın, devlet tarafından işletilen yedi 
yetimhanesi ve üç özel yetimhanesi vardır. İçinde 
yetimhane olan yerler Alaverdi, Sisian, Artik, Ijevan, 
Ararat, Ashtarak, Masis, Goris, Sevan ve Charentsa-
van’dır. Nahcivan, Shirvan, Lankaran, Mingachevir, 
Sumqayit, Gence ve Bakü’de yetimhaneler vardır. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcis-
tan, Karadeniz’in doğu kıyısında Güney Kafkasya’da 
yer almaktadır. Ülkenin etnik yapısı oldukça dikkat 
çekicidir. Nüfusun %83.8’ini Gürcüler oluşturur. Laz-
lar, Megreller, Svanlar, Ermeniler, Ruslar, Abhazlar, 
Çeçenler, Çinliler, Yunanlar, Kürtler, Tatarlar, Türkler, 
Zazalar ve Ukraynalılar gibi etnik gruplar azınlıklar 
halde yaşamaktadır. Resmî diller Gürcüce, Azerice 
ve Ermenice’dir. Ayrıca nüfusun %86’sı Hristiyan’dır. 

Gürcistan’da 0-14 yaş arası yaklaşık 800.000 çocuk 
bulunmaktadır. Doğum oranı dünya ortalamasının 
altında, fakat ölüm oranı dünya ortalamasının üze-
rindedir. Yenidoğan her 1.000 bebekten 7.9’u, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 8.6’sı ve her 100.000 anneden 
46.2’si hayatını kaybetmektedir. Evlilik oranı her 1.000 
kişide 6, boşanma oranı ise her 1.000 kişide 2.3’tür. Ev-
lenmemiş annelerin doğum oranı 45.6’dır.

Gürcistan’da 2004 yılından bu yana tartışma-
lı olan eğitim sisteminde, kapsamlı bir düzenleme 
yapılmıştır. Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı 
%98’dir. Eğitim 6-14 yaş arası bütün çocuklar için 
zorunludur. 2020 yılına göre ülkede ilköğretimi ta-
mamlama oranı %93, ortaöğretimi tamamlama 
oranı %77’dir.

Ülkenin başlıca problemlerinden biri yoksulluktur. 
Nüfusun yaklaşık 1/3’ü yoksulluk sınırının altında ya-
şamaktadır. Bu durum özellikle çocukların barınma, 
sağlık hizmetleri, eğitim gibi haklara erişimlerini kı-
sıtlamaktadır. 

Gürcistan’da çocukların maruz kaldığı tehditler-
den biri de çocuk işçiliğidir. Çocukların yaklaşık %20
’si son derece tehlikeli işlerde çalışmaktadır. Yaşla-
ra göre ülkedeki çocuk işçiliğine bakılacak olursa, 
5-14 yaş arasındaki çocukların %3’ünün çalıştığı ve 

7-14 yaş arasındaki çocukların %3.7’sinin hem ça-
lışıp hem de eğitimine devam ettiği söylenebilir. 
Yoksulluk sebebiyle eğitimlerine devam edemeyen 
çocukların bir kısmı zorlu şartlarda çalışmakta, bu 
durum ise onları yalnızca fiziksel olarak değil psiko-
lojik olarak da olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca 
insan ticaretinin bir sonucu olarak kimi çocuklara 
zorla dilencilik yaptırılmaktadır.

Gürcistan’daki yetim sayısı yaklaşık 67.000’dir. 
2003 yılı rakamlarına göre ülkede 72 yetimhane bu-
lunmakta ve 8.000 yetime hizmet vermekte; fakat 
yetimhanelerde büyüyen çocuklar, sağlıklı koşullar-
dan mahrum olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 
Samtredia, Khashuri, Sukhumi, Poti, Gori, Zugdidi, 
Rustavi, Batumi, Kutaisi ve Tbilisi’de yetimhaneler 
vardır. 2021 yılı ağustos ayı itibariyle Georgia Eyale-
ti’nde koruyucu bakım altında yaklaşık 11.921 çocuk 
bulunmaktadır.

Hükûmet, çocukların karşılaştığı söz konusu 
problemleri bertaraf etmek, onlara aile yanında 
sıcak bir ortam oluşturmak ve gelişimlerini des-
teklemek amacıyla UNICEF ile ortaklaşa yürüttü-
ğü bir çalışmayla, koruyucu aile yanında bakım 
ya da eğitimli bakıcılardan oluşan çocuk evleri 
sistemini geliştirmiştir. Bu evlerde yaşayan kız ve 
erkek çocuklar 6-18 yaşları arasında olup çeşitli 
etnik kökenlere sahiptir. Ancak bu sistem kısa va-
deli olarak oluşturulmuştur. Bu sistemle koruma 
altına alınan çocukların yaklaşık %80’i en az bir 
ebeveyne sahip olmakla birlikte, bu ebeveynlerin 
çoğu çocuklarına bakabilecek durumda değildir. 
Bu nedenle hükûmet, bu çocukları biyolojik ebe-
veynleri veya akrabalarıyla yeniden bir araya ge-
tirebilmek için UNICEF   ve CHCA gibi kurumlarla iş 
birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Orta Asya’nın güneyinde yer alan Afganistan İs-
lam Cumhuriyeti, İnsanî Gelişim Endeksi açısından 
189 ülke içerisinde 169. sırada yer alıyor. Uzun yıl-
lardan beri çatışmalara sahne olan ve geçtiğimiz 
aylarda yönetim değişikliği yaşayan Afganistan’da, 
siyasî ve ekonomik istikrarsızlık kalkınmanın önün-
deki en büyük engeli oluşturuyor. 

Dünyanın en genç nüfus ve en yüksek doğum 
oranlarından birine sahip ülkede, nüfusun neredey-
se yarısı 18 yaşın altındadır. 2020 itibariyle ülkede 
0-14 yaş arası çocuk nüfusu 16.280.850, 15-24 yaş 
arası genç nüfus 8.555.930’dur.

UNICEF verilerine göre doğan her 1.000 Afgan 
çocuktan yaklaşık 60.3’ü çeşitli sebeplerden dolayı 
beş yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Kı-
zamık, suçiçeği, kabakulak, kolera, ishal, tüberküloz, 
grip, zatürre ve çocuk felci gibi hastalıklar, dünyaya 
oranla çocuklar arasında çok daha yaygındır. Af-
ganistan, dünyadaki en yüksek anne ölüm oranla-
rından birine sahiptir. Yoksulluk, sağlık hizmetlerine 
erişim eksikliği ve cinsiyet eşitsizliği gibi sebepler 
nedeniyle her 100.000 doğumda ortalama 638 
anne ölmektedir.

Dünyanın en fakir ikinci ülkesi olan Afganistan’da 
çocuklar yetersiz beslenme, zorla evlilik, cinsel is-
tismar ve şiddete maruz kalmakta; 40 yıldan faz-
ladır süregelen savaş ve şiddetin en büyük kurbanı 
olmaya devam etmektedir. Son 20 yılda çatışma-
larda ölen çocuk sayısı yaklaşık 33.000 iken, son 
bir yılda 806’dan fazla çocuk hayatını kaybetmiş, 
4.300 çocuk ise yaralanmıştır. Çatışmaların etkisiyle 
4.100.000’in üzerinde insan yerinden edilmiştir.

Sağlık sisteminin ve sosyal hizmet altyapısının 
çökmek üzere olduğu ülkede en az 10.000.000 ço-

cuğun hayatta kalmak için insanî yardıma ihtiyacı 
vardır. Bugün itibariyle yaklaşık 1.000.000 çocuk ye-
tersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşı-
yadır. Ülkede artan siyasî istikrarsızlık ve derinleşen 
ekonomik krizin yanı sıra şiddetli kuraklık ve buna 
bağlı su kıtlığı, zorlu kış şartları ve COVID-19 pan-
demisinin etkisiyle önümüzdeki süreçte çocuk ve 
kadınlar için durumun daha da kötüleştireceği ön-
görülmektedir.

Taliban yönetimiyle birlikte ülkede kız çocukları-
nın geleceğine dair endişeler artarken güncel veri-
ler, eğitimin büyük bir sorun olmaya devam ettiğini 
göstermektedir. Okuryazarlığın %43 olduğu ülkede 
kadınların sadece %30’u okuryazardır. Okul dışı ka-
lan 3.700.000 çocuğun %17’si, 15 yaşına varmadan 
evlendirilmekte; her yıl ortalama 1.500 çocuk taciz 
ve şiddete maruz kalmaya ve zorla çalıştırılmaya ya 
da sokaklarda dilenmeye devam etmektedir.

 5-14 yaş arası çocukların %7.5’i okula gitmeyip 
zorla çalıştırılırken %4.6’sı hem okuyup hem ça-
lışmaktadır. Ayrıca buradaki çocuklar bölgesel ve 
uluslararası insan kaçakçılığının ve çatışmalarda 
kullanılmak üzere silahlı grupların önemli insan kay-
naklarından biridir. Sadece geçen sene en az 200 
çocuk Taliban başta olmak üzere bazı silahlı örgüt-
lere katılmıştır.

Afganistan’da ortalama 2.000.000 yetim çocuk 
bulunmaktadır. Bu yetimlerin 600.000’den fazlası 
tehlikeli koşullarda barınma, gıda ve eğitime erişimi 
olmadan sokaklarda yaşamakta; yetimlerin sadece 
bir kısmı, sınırlı sayıda olan ve kaynak yetersizliğin-
den dolayı kapatılma riskiyle karşı karşıya olan dev-
let yetimhanelerinde barınmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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1949 tarihinden bu yana, kesintisiz Komünist Çin 
işgalinde bulunan Doğu Türkistan, insan haklarının 
her zaman ihlâl edildiği ve adaletin asla olmadığı bir 
coğrafyadır. Zengin yer altı ve yer üstü kaynakları-
na sahip oluşu, içinde tarihî İpek Yolu’nun en önemli 
güzergâhlarını bulundurması ve Çin’in Batı’ya açı-
lan kapısı konumunda olması onu jeo-ekonomik ve 
jeo-stratejik açıdan önemli kılmaktadır. Dolayısıyla 
Doğu Türkistan 72 yıldan beri Çin’in yok etme politi-
kalarının merkezi durumundadır. 

Mao’nun 1958-1962 Büyük Atılım ve 1966-1976 
Kültür Devrimi süreçlerinden sonra 2017 Nisan’ın-
dan itibaren yaklaşık 1.200 toplama kampı açılmış 
ve 3.000.000’dan fazla Doğu Türkistanlı, haklarında 
hiçbir hukukî işlem yapılmaksızın bu kamplara gö-
türülmüştür. Bir pusula ya da çadıra sahip olmayı 
bile kamplara alınmak için yeterli sebep olarak gö-
ren Çin, kamplarda insan onurunu ve haklarını hiçe 
saymakta, işkence, tecavüz, organ ticareti, köle işçi-
lik vb soykırım suçlarını işlemektedir. 

Bu durumdan en fazla etkilenen her zamanki gibi 
kadınlar ve çocuklardır. Kadınlar, uzun yıllardan beri 
sistematik kürtaj ve doğum kontrolüne maruz kal-
makta; çocuklar ise nükleer denemelerden dolayı 
sakat doğmaktadır. İki çocuktan sonra bütün hami-
lelikler “kota dışı” kabul edilip kürtajla alınmaktadır. 
Kota dışı doğum yapmanın cezası ya para ödemek 
ya da toplama kampına gönderilmektir. Bazen her 
ikisi bir arada yapılmaktadır. 2015-2018 yılları ara-
sında doğurganlık %84 oranında azalmıştır.

Doğu Türkistan Çin Komünist Partisi Sekreteri 
Chen Quanguo, Kasım 2016’da mevcut yetimhane 
ve çocuk bakım merkezlerinde boş kontenjan bı-
rakılmamasını ve yeni kurulacak merkezlerle mev-

cutların kapasitesinin arttırılması gerektiğini açıkla-
mıştır. Çocuk kamplarının kurulduğu tarihler, Doğu 
Türkistan’da yetişkinler için kurulan toplama kamp-
larının açılmaya başladığı tarihlerle örtüşmekte-
dir. Yani babalar, dedeler ve evin gençleri toplama 
kamplarına gönderilirken çocuklar da çocuk kamp-
larına alınmaya başlanmıştır.  

Çin Çocukları Koruma Yasası’na göre çocukların 
devlet bakımı için akrabalarından zorla alınması 
yasaktır. Ayrıca Çin, 1992 yılında BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni onaylamış, buna göre çocukların aile-
lerinin yanında büyümesi gerektiğini kabul etmiştir. 
Fakat toplama kamplarına götürülen milyonlarca 
insanın varlığı ve Doğu Türkistanlı milyonlarca ço-
cuğun ailesinin yanında olmayışı, Çin’in mezkûr söz-
leşmeye uymadığını göstermektedir. 

Çin MEB verilerine göre Doğu Türkistan’da top-
lam 7.778 Çocuk Yetiştirme Merkezi bulunmakta ve 
bu merkezlerde 92.200 eğitmen ve 59.400 “özel 
görevli” istihdam edilmektedir. Görevli sayısına ba-
kıldığında bu merkezlerde yaklaşık 2.000.000 ço-
cuk olduğu tahmin edilmektedir. Yatılı okullardaki 
durum bundan farklı değildir. 2017 verilerine göre, 
Doğu Türkistan’daki bütün ortaokul öğrencilerinin 
%40’ını oluşturan 497.800 çocuk, yatılı okullara yer-
leştirilmiştir. 

Bağımsız heyetlerin ziyaretlerine müsaade edil-
meyen okul ve kreşler dikenli tel, çit ve kameralarla 
çevrili olduğu gibi sıkı bir polis gözetimi altındadır. 
Böyle bir uygulama, çocuk merkezinden çok, top-
lama kampını andırmaktadır. Görevlilerin verdiği 
bilgilere göre yetimhanelerdeki çocuklar çok kala-
balık bir ortamda, çok kötü şartlar altında, üstelik 
kilitli kapılar arkasında adeta çiftlik hayvanları gibi 
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kalmaktadır. Kalabalık olmaları gerekçesiyle ço-
cukların bir kısmı Çin’e götürülmekte, fakat nereye 
götürüldüklerine dair asla bilgi verilmemektedir. Bu 
nedenle babalar toplama kampından çıkmayı ba-
şarabilse bile asla çocuklarının nerede olduğunu bi-
lemezler.

Çin’in 2014 yılında başlattığı ve 2017 yılında siste-
matik hâle getirdiği “Aile Olmak” adlı projesi, insan-
lık dışı bir yöntemdir. Bu proje, 1.000.000’dan fazla 
Çinli memurun, yatılı olarak Müslüman ailelerin ya-
nında kalmasıyla hayata geçirilmiş; birçok taciz ve 
tecavüz vakaları yaşanmış, toplama kamplarında 
uygulanan baskı ve asimilasyonun aynısı Müslüman 
Doğu Türkistanlıların bizzat kendi evlerinde yaşan-
mış ve yaşanmaya devam etmektedir. 

BM Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre 
“herhangi bir gruba ait çocukları bir başka gruba 
zorla nakletmek” açıkça soykırım uygulaması sa-
yılmaktadır. Fakat Doğu Türkistan’da bu soykırım-
dan nasibini almayan çocuk neredeyse yoktur ve 
bu çocukların içinde oldukları ortam, onlara çok 
ağır travmalar yaşatmaktadır. Ayrıca Doğu Tür-
kistanlı çocukların kimlik bilgilerinin değiştirilmesi 
ve Çinli ailelere evlatlık olarak verilmesi Çin’in asi-
milasyon politikasıdır. Bu çocukların çeşitli araştır-
malarda denek olarak kullanıldığı, organ ticareti 
için katledildiği ve türlü şekillerde istismar edildiği 
gelen haberler arasındadır. 

Yatılı okul ve kreşlerde tek ve zorunlu dil Çince’dir. 
Çocukların kendi anadillerinde konuşması, hatta 
buna teşebbüs etmesi bile yasaktır ve haklarında 
cezaî işlem uygulanmaktadır. Çocuklara sadece Çin 
gelenek ve görenekleri öğretilmekte, içinde Müs-
lümanların yemesinin haram olduğu domuz etinin 

de bulunduğu Çin yemekleri verilmekte, millî ve örfî 
değerlerine dair her şey unutturulmaya çalışılmak-
tadır. 

Doğu Türkistan’da çocuklar aynı zamanda uygu-
lanan köle işçiliğin unsurlarından biridir. Daha 6-7 
yaşında çocukların bile kavurucu güneş altında pa-
muk tarlalarında, bağ bahçe işlerinde ve hatta kaz-
ma kürek kullanmanın gerekli olduğu yol çalışmala-
rında çalıştırıldıkları raporlanmaktadır. İşin aslı uzun 
yıllardır Doğu Türkistanlılar haşar sistemiyle; aile 
fertlerinden bir kişiyi angarya olarak çalışmak üzere 
Çin içlerine göndermek zorundadır. 2002’de başla-
tılan “İşçi İhraç Programı” kapsamında ise 14 yaş ve 
üzeri genç kızlar ve erkekler, zor kullanılarak Çin’in 
iç ve doğu bölgelerine çalışmaya gönderilmektedir. 
Bu şekilde yüzbinlerce çocuk bulunmaktadır.  

Doğu Türkistan’da çocuklar için bir başka teh-
dit unsuru da BM soykırım suçları maddelerinden 
olan “neslin yok edilmesine” yönelik uygulamala-
ra maruz kalmalarıdır. Mahiyetine dair hiçbir bilgi 
sunulmayan yiyecek ve içeceklerin Doğu Türkis-
tanlı Uygur, Kazak ve Kırgız çocuklarına verilmesi 
ve onların aşılanması, oldukça şüphe uyandırıcı-
dır. Çin’de “kimsesiz çocuklar” olarak yetiştirilen 
bu çocukların hiçbir zaman gerçek ailelerine ka-
vuşamayacak olması, mensup oldukları dine ve 
milliyete dair hiçbir şey öğrenemeyecek olmaları, 
bu çocukların içinde bulundukları korkunç tablo-
yu daha net bir şekilde göstermektedir. BM İnsan 
Hakları Komisyon üyesi olan Çin’in, mensup oldu-
ğu komisyonun üyelik şatlarını yerine getirtmesi 
ve toplama kamplarındaki çocuk zulmüne bir an 
evvel son vermesi gerekmektedir.

ORTA ASYA
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Kazakistan, Orta Asya’nın en büyük devletidir. 19. 
yüzyılda Rusların Kazakistan’a kitlesel göçünü 20. 
yüzyılın başlarında diğer Slavlar, Almanlar ve Yahu-
dilerin akını izlemiştir. 20. yüzyılın büyük bölümünde 
Slavlar nüfusa egemen olmuş ancak, 1991’de Ka-
zakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra birçoğu 
anavatanlarına dönmüşlerdir. Kazakların bağımsızlık 
sonrası yüksek doğum oranıyla Rus geri göçü bir-
leştiğinde demografik denge değişmiştir. Buna göre 
Kazaklar %63’lük bir çoğunlukla; Ruslar, Özbekler, 
Ukraynalılar, Almanlar, Uygurlar azınlıklar halinde 
etnik yapıyı oluşturmaktadır. Halkın %70’i Müslüman, 
%28’i Hıristiyan ve %2’si diğer inançlara sahiptir.

2020 yılında Kazakistan’da 0-14 yaş arası nüfus 
%29.1’dir. 2019 yılı istatistiklerine göre yenidoğan her 
1.000 bebekten 9.3’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
10.3’ü ve her 100.000 anneden 10’u hayatını kaybet-
mektedir.

Bebek ve anne ölüm oranları, diğer Orta Asya 
cumhuriyetlerinden daha düşük olmasına rağmen, 
Kazakistan’da birçok Batı ülkesinden daha yüksektir. 
Kronik yetersiz beslenme ve tüberküloz gibi bulaşı-
cı hastalıklar ciddi bir sorundur. HIV/AIDS prevalan-
sı her ne kadar küresel oranlara kıyasla düşükse de 
21. yüzyılın ilk on yılında HIV vakası ve AIDS’e bağlı 
ölümler artış göstermiştir. 

1989’da Kazak hükûmeti Kazakçayı resmî devlet 
dili olarak belirlemiştir. Bundan sonra Kazakça eğitim 
veren okulların sayısı artarken Rusça eğitim veren 
okulların sayısı azalmıştır. Eğitim, 7-18 yaş aralığına 
ücretsiz ve zorunludur. 

Okullar, fiziksel cezanın yasak olduğu tek yerdir. 
Kötü muamele daha nadir hale gelse de yatılı okul-
larda, koruyucu aile evlerinde, hapishanelerde ve 

gözaltı merkezlerinde istismarlar devam etmektedir. 
Ayrıca, şiddet mağduru çocuklar, yeterli şikâyet me-
kanizmalarına kolay erişim sağlayamamaktadır. Ka-
zakistan hükûmeti, istismarın önlenmesinde yetersiz 
kalmakta, istismar tolere edilmektedir.

Engelli çocukların durumu, tahsisatın artması saye-
sinde daha iyidir. Bununla birlikte, çok sayıda engelli 
çocuk yetersiz donanıma sahip yatılı okullara yerleşti-
rilmektedir. Ülkedeki 153.000 engelli çocuğun sadece 
1/3’ünün özel eğitim programlarına erişimi vardır. 

Çocukların çalışmalarını düzenleyen mevzuat, onları 
en kötü koşullardan korumak için hazırlanmıştır. Bu-
nunla birlikte, resmî teftişlerin veya yetkililerin yaptırım-
larının olmaması nedeniyle, çocuklar tütün ve pamuk 
endüstrilerinde işgücünün önemli bir bölümünü oluş-
turmaya devam etmekte ve genellikle evde hizmetçi 
olarak kullanılmaktadır. Güvencesiz durumlardaki bir-
çok çocuk, genellikle çok küçük yaşlardan itibaren fuh-
şa itilerek ağır travmalara maruz kalmaktadır. 

2010 yılında yapılan bir araştırmada, çocuklara 
yönelik bir kamu kurumunda bulunan her iki çocuk-
tan birinin şiddete maruz kaldığını göstermiştir. 2018 
itibariyle, 26.263 çocuktan sadece 2.148’i koruyucu 
ailelere yerleştirilmiştir. Kazakistan yaklaşık 37.000 
yetim ve ebeveyn bakımı olmayan çocuğa ev sahip-
liği yapmaktadır. Yaklaşık 13.000 yetim çocuk, çocuk 
evlerine ve yatılı okullara yerleştirilmektedir.

Ülkede yetimhane bulunan yerlerden bazıları Oral, 
Aktobe, Semey, Oskemen, Pavlodar, Taraz, Karagan-
da, Shymkent, Astana ve Almaty’dir. Yetimhane ve 
STK’lardan bazıları da Asem Orphanage, Meyirim, 
Detskiy Dom Im Sarymoldayeva, Tsan Dostyk, Obsh-
chestvennyy Fond Dar, International Association for 
Social Projects ve Children’s Village’dir. 
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Bir Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan Özbekistan, 
Tacikistan, Kazakistan ve Çin ile sınır komşusudur. 
Nüfusun %73’ü Kırgız’dır. Özbek, Rus, Uygur, Tacik, 
Türk, Tatar, Ukraynalı ve Koreliler azınlık halde bulu-
nurlar. %90’ı Müslüman olan ülkenin %7’si Hristiyan, 
%3’ü diğer dinlere mensuptur.

Ülke nüfusunun çoğunluğu kırsal alanlarda ya-
şarken, yaklaşık %35.6’sı büyük şehirlerde yaşamını 
sürdürmektedir. Genç bir nüfus yapısına sahip olan 
Kırgızistan’da 2021 yılı itibariyle nüfusun %29.3’ü 15 
yaşın altında, %65.4’ü 15-64 yaş arasındadır. 

Kırgızistan’da eğitim 14 yaşına kadar zorunlu ve 
ücretsizdir. Ebeveynler bu gerekliliğe uymadıkla-
rı takdirde para cezası ödemek zorundadır. Ancak 
kırsal kesimde yaşayan çocuklar eğitime erişimleri-
nin kısıtlı olması sebebiyle çoğunlukla bu durumdan 
muaf tutulurlar. Kırsal kesimdeki çocukların yaklaşık 
%70’inin herhangi bir okula kayıtlı olmadığı bilin-
mektedir. Genç okuryazarlık oranı %99’dur.

Kırgızistan refah düzeyi bakımından dünyanın 
yoksul ülkeleri arasındadır. Yaklaşık 900.000 çocuk 
yoksullukla mücadele etmektedir. Yoksulluk nede-
niyle 5 yaş altındaki çocukların %14’ü yetersiz bes-
lenmekte ve yeteri kadar gelişememektedir. 

Ülkenin önde gelen sağlık sorunlarından biri anne ve 
çocuk ölümlerinin yüksek oranda seyretmesidir. Kır-
gız Cumhuriyeti, 2015 yılında 100.000 canlı doğumda 
%76 ile Dünya Sağlık Örgütü’nün Doğu Avrupa bölge-
sindeki en yüksek anne ölüm oranına sahiptir ve bu 
rakam son 25 yılda yalnızca %5 oranında azalmıştır.

Kırgızistan’da sokak çocuklarının durumu giderek 
kötüleşmektedir. Hükûmet, sokak çocuklarını adres-
leri bilindiği takdirde evlerine teslim etmekte, bilin-
miyorsa rehabilitasyon merkezlerinde ya da yetim-

hanelerde bakımını sağlamaktadır. 

Artan yoksulluğun iç ve dış iş gücü göçünü tetik-
lemesiyle nüfusun yaklaşık %80’i Rusya’ya ve %15’i 
Kazakistan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Bu du-
rumdan en çok etkilenen kesim çocuklardır. Ayrıca 
işçi göçünün ardında bıraktığı sosyal yetim statü-
sündeki çocukların sayısının giderek artacağı tah-
min edilmektedir. 

Kırgızistan’da 29.000’den fazla engelli çocuk yaşa-
maktadır. Erken teşhis ve rehabilitasyon gibi temel 
hizmetler dahil olmak üzere engelli çocukların ihti-
yaçlarını karşılayan sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere 
erişimleri yetersizdir. Bakım evlerinde yaşayan çocuk-
ların çoğunluğu engelli çocuklardan oluşmaktadır. 

Doğal afetlere eğilimli bir coğrafyaya sahip olan 
ülkede 10.000’den fazla ev toprak kaymasına me-
yilli bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca eğitim tesis-
lerinin yaklaşık %85’inin sağlam yapıda olmaması 
sebebiyle 1.000.000’dan fazla çocuk potansiyel afet 
risklerine maruz kalmaktadır.

Kırgızistan’da yetim sayısının yaklaşık olarak 450.000 
olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılında 0-17 yaş arası 
çocukların %11’inden fazlasının en az bir biyolojik ebe-
veyninin yurt dışında yaşadığı bilinmektedir. Ülkede 
çocukların yetim kalması ve yetimhaneye yerleştiril-
mesinin öncelikli nedeni yoksulluk ve genel ekonomik 
durumdur. Son değerlendirmelere göre 11.000 çocuk, 
gerekli sağlık hizmetlerinden ve ebeveyn bakımından 
mahrum olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 

Kırgızistan’da Özel Gereksinimli Çocuklar için ev 
sistemi, Sovyet Çocuk Evleri ve Rehabilitasyon Mer-
kezleri olan ülkede koruyucu aile sistemi Avrupa 
Birliği finansman desteğiyle başlatılmıştır. 
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Moğolistan, çok geniş bir yüzölçümü olmasına 
rağmen nüfusunun azlığı ile Asya’nın en tenha ül-
kelerinden biridir. Kaynaklarının yeterli kullanılama-
ması, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve ülke toprakları-
nın ekilebilir alanlarının oldukça az olması sebebiyle 
de nüfusun büyük çoğunluğu açlık sınırının altında 
yaşamaktadır. İnsanların çoğu hayvancılık ile uğraş-
makta ve buna bağlı olarak da et tüketiminin yay-
gınlığı birçok hastalığa yol açmaktadır.

Nüfusunun %3’ünü Müslümanlar, %53’ünü Budist-
ler oluşturmaktadır. Halkın geri kalanı ise Hıristiyan 
ve Şaman inancına sahiptir. Resmî dil Moğolca ve 
Kazakçadır. Etnik olarak nüfusun %85’i Moğol, %7’si 
Kazak, %4’ü Tunguzlar ve %4’ü Rus ve Çinlerden 
oluşan küçük azınlıklardır.

Ülke aynı zamanda kömüre aşırı bağımlıdır ve 
buna bağlı oluşan ağır hava kirliliği de en çok ço-
cukları etkilemektedir. Hastanelerin neredeyse ta-
mamı solunum problemi yaşayan çocuklar ile do-
ludur ve çocukların %70’i akut solunum yolu nedeni 
ile vefat etmektedir. Ülkedeki sağlık ve beslenme 
koşullarının yetersizliği göz önüne alındığında çocuk 
yoksulluk oranı %27.40, yetersiz beslenme sorunuyla 
karşı karşıya kalan çocuk oranı %29.30, bebek ölüm 
oranları 1.000’de 31.8 olarak kayıtlara geçmektedir. 

Nüfusun %30.9’u 15 yaş altındadır. Dünya Bankası 
verilerine göre Moğolistan’da her beş yoksuldan biri 
15 yaş altındaki çocuklardır. Kendi yaşadıkları böl-
gelerin yoksulluğundan kaçarak başkent Ulanba-
tor’a gelen ve sokaklarda yaşamak zorunda kalan 
çocukların sayısı 400.000 civarındadır. 

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuk Merke-
zi verilerine göre Moğolistan’da 4.300 kadar çocuk 
istismara maruz kalmaktadır. Aile bütçesine destek 

olmak, ev geçindirmek için çalışan ve istismar edi-
len 5-17 yaş arası çocuk sayısı 15.000 civarındadır. 
Ayrıca kültürel gelenek olarak süregelen at binicili-
ği ve yarışları çocukları fiziksel olarak etkileyen du-
rumlardan biridir. Çocuk jokeylerin çoğu yarışlarda 
yaralanmakta ve bazıları sakat kalmaktadır. 

Ekonomi, sağlık ve yoksulluk sorunları ile mü-
cadele eden çocuklar eğitim konusunda da sı-
kıntı çekmekteler. Ülkede 74 ilkokul, 116 ortaokul 
ve 608 lise bulunmaktadır. Okula kayıtlı öğrenci 
sayısı 585.000 civarındadır. Fakat öğrenciler müf-
redattaki kalite sorunları, materyal ve öğretmen 
eksiliği, okul ortamlarının yetersiz oluşu gibi bir-
çok sorunla karşılaşmaktadır. Buna ek olarak CO-
VID-19 süreci ile dijitale taşınan eğitim ülkedeki 
gelir dağılımını ortaya çıkarmış, yaklaşık 170.000 
çocuk herhangi bir dijital platforma erişemediği 
için eğitimden mahrum kalmıştır.

Ülkede 79.000 kadar yetim bulunmaktadır. Mis-
yonerlere ait altı, Müslümanlara ait ise bir yetim-
hane bulunmaktadır. Bu da Kazak özerk bölgesi 
Bayan Ölgi eyaletindeki Jannur Yetimhanesi’dir. 
ABD merkezli World Vision başta olmak üzere 
Lotus Children’s Centre, Caritas, Holt Internati-
onal, Children’s Place gibi birçok kuruluş yardım 
adı altında Hıristiyanlğı yaymak için bölgedeki 
yetimlerin mağduriyetlerini kullanmakta; yetim 
sponsorluğu, gıda, eğitim, tıbbi destek, yetimhane 
ve çocuk evleri olmak üzere çalışma alanlarını ise 
oldukça geniş tutmaktadırlar. Misyonerler ülke-
de bulunan 3.000’e yakın evi küçük birer kiliseye 
çevirmiş aynı zamanda başkent Ulanbator’a da 
100’e yakın kilise inşa etmişlerdir.
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1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını alan 
Özbekistan, Orta Asya’nın en yüksek nüfusuna sahip 
olan bir ülkedir. Halkın %85’i Özbekçe konuşur. Yöne-
timde ve ülkenin farklı etnik grupları arasında Rusça 
konuşulmaktadır. Nüfusun %80’i Özbek’tir. Ayrıca Ta-
cik ve Kazak azınlıklar da bulunur. Çoğunluğu Müslü-
man olan nüfusun %5’i Rus Ortodoks’tur. Özbekler ül-
kenin 4/5’inden fazlasını oluşturmaktadır. 2020 yılına 
göre Özbekistan nüfusunun %49’u kırsal alanlarda, 
%51’i şehirlerde yaşamaktadır.

2020 yılına göre 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 
9.639.150, 15-24 yaş arası genç nüfusu 5.317.770’dir. 
Buna göre nüfusun hemen hemen %29’u 15 yaşın al-
tındadır. Doğum oranı, 2019 yılında 1.000 kişide 20.9 
iken, 2020 yılında 1.000 kişide 20.3 seviyesinde sey-
retmiştir. 

Özbekistan’da 11 yıllık temel eğitim zorunlu ve ücret-
sizdir. 2020 yılına göre ilköğretimi tamamlama oranı 
%100, ortaöğretimi tamamlama oranı %97’dir. Okur-
yazarlık oranı ise %100’dür.

Nüfusun 1/4’ünden fazlası yoksulluk sınırının altın-
da yaşamaktadır. Yoksulluğun beraberinde getirdi-
ği çocuk işçiliği ülkenin önemli problemlerindendir. 
Özbek çocuklar elverişsiz koşullarda çalışmakta, aç-
lık ve hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Ülke-
de kadınların %7’sinin 18 yaşından önce evli olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Özbekistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi’ne 
göre, 135 çocuk bakımevinde yaklaşık 30.000 çocuk 
kalmaktadır. Özbekistan’da yetimler ve ebeveyn ba-
kımından yoksun bırakılan çocuklar için çocuk bakım 
evleri, yetimhaneler, SOS Çocuk Köyleri ve aile tipi 
yetimhaneler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkede 
engelli çocuklar için Muruvvat yatılı okulları da bulun-

maktadır. Çocukların yetimhanelere gönderilmesinin 
en yaygın nedeni, ebeveynlerin maddi veya fiziksel 
olarak çocuklarına bakamayacak durumda olma-
larıdır. Diğer sebep ise çoğu zaman, başka ülkelerde 
çalışmak için ebeveynlerin çocuklarını büyükannelere, 
büyükbabalara veya akrabalara bırakmasıdır. 

Asgarî çalışma yaşının 18 olduğu Özbekistan’da 5-14 
yaş arasında çalışan çocukların oranı %4.3’tür. Hem 
çalışıp hem eğitimini devam ettirmek zorunda olan 
7-14 yaş arasındaki çocukların oranı ise %5’tir. Ço-
cuklar genellikle ipek kozalarının hasat edilmesi, ekin 
ekimi, araba yıkama, hurda toplama, sokak ve bina 
temizliği ve bir takım sokak işlerinde çalıştırılmaktadır. 
ILO ve sivil toplum hasadı gözlemcileri, 2020 yılında 
pamuk hasadına katılan, özellikle 15-17 yaş arasındaki 
çocuk sayısında, 2018 ve 2019’daki hasatlara kıyasla 
bir artış olduğunu kaydetmiştir. Bunda  Özbek eko-
nomisinin esas olarak pamuk üretimine ve ihracatına 
dayanmakta olmasının ciddi bir etkisi vardır.

Ülkede yaklaşık 520.000 yetim çocuk bulunmakta; 
aynı zamanda evlat edinme talebi devam etmektedir. 
Halk Eğitim Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı Suhrob 
Khalikov’a göre, sadece Taşkent’te 2.500-3.000 kişi 
evlat edinme sırasını beklemektedir. Mission Eurasia 
ve SOS Çocuk Köyleri, Özbekistan’da ve Avrasya’nın 
diğer ülkelerinde genç Hristiyanların eğitimini destek-
lemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkede yetimhane olan yerler arasında Buhara, 
Cizzak, Harezm, Nukus, Karşı, Fergana, Semerkand, 
Andican, Namangan ve Taşkent vardır. Tashkent City 
Orphanage, Detskiy Dom Bolalar Shakharchasi, Sonli 
Mehribonlik Uyi, Du Merci Orphanage, Sneha Orpha-
nage, Light For Orphans da ülkedeki yetimhaneler-
den birkaçıdır. 
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Tacikistan Orta Asya’da yer alan ve denize çıkı-
şı olmayan bir ülkedir. Ülkede en büyük etnik grup 
%79.9 oranla Tacikler, ikinci en büyük etnik grup ise 
%9.8 oranla Özbeklerdir. Tacikler esas olarak Tacikis-
tan’da yaşayan ve Afganistan, Özbekistan, Kazakis-
tan ve Rusya’da büyük diasporalara sahip yaklaşık 
7.000.000’luk etnik bir gruptur. 

Ülkenin kentsel nüfus oranı %27.5’tir. 0-14 yaş arası 
nüfus oranı ise %37.3’tür. Resmî dil, aynı zamanda en 
büyük etnik grubun ana dili olan Tacikçedir. 

Tacikistan’da yeni doğan her 1.000 bebekten 24.2’si 
ve beş yaş altı her 1.000 çocuktan 26.7’si hayatını 
kaybetmektedir. Sağlık koşullarının yetersiz olması ve 
temiz suya erişim problemi bebek ölümlerine sebep 
olan önemli faktörlerden biri olmaya devam etmek-
tedir. Yetersiz beslenme, Tacikistan’da çocukların fizik-
sel ve bilişsel gelişimlerini engelleyen önemli bir halk 
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Beş yaş al-
tındaki çocukların %21’i kronik yetersiz beslenmeyle 
mücadele etmektedir.

Tacikistan’da yetim sayısının 180.000 civarında sey-
rettiği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 55.000 çocuğu 
yetim bırakan çatışmalarla harap olan Tacikistan’da 
kaç çocuğun okula gidemediği tam olarak bilinme-
mektedir. Savaşlar sırasında en az 126 okul tamamen 
yıkılmıştır. Resmi istatistikler ülkede 25.000’den fazla 
çocuğun engelli olduğunu göstermektedir.

Ülkede okuma yazma oranı %100’dür. Dünya Ban-
kası verilerine göre ülkede sekiz çocuktan biri her-
hangi bir örgün eğitim almamaktadır. Birçok yoksul 
aile, çocuklarının eğitimi için gerekli ihtiyaçları kar-
şılayamamaktadır. 

Tacikistan’da her iki kişiden biri yoksulluk sınırının 

altında yaşamaktadır. Yoksulluk oranı 18 yaşın altın-
dakiler arasında %66 olup bu oran yetişkinlere göre 
daha yüksektir. Ülkede yoksulluk sebebiyle her on 
çocuktan biri ailesini maddî olarak desteklemek için 
çalışmaktadır. Yaşları 5-14 arasında değişen toplam 
200.000 çocuğun ekonomide aktif olduğu, buna ek 
olarak yaklaşık 65.000 çocuğun ücretsiz çalıştığı tah-
min edilmektedir. 

Ülkedeki çok sayıda çocuk, evlerinde, okullarda veya 
bakım evlerinde ya şiddete maruz kalmıştır ya da şid-
detin tanığı olmuştur. Araştırmalar ayrıca bazı ailele-
rin kendi çocuklarını ağır işlerde çalışmaya zorladığı 
veya çocukken evlenmeye mecbur bıraktıklarını da 
göstermektedir.

Ülkede evlat edinme isteği oldukça yüksektir. Ancak 
yetkili çocuk koruma hizmetlerinin bildirdiğine göre, 
başvuru sahiplerinin çoğu yeni doğmuş bir çocuğu 
evlat edinmek istemektedir. Ombudsman Ofisi Çocuk 
Hakları Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Abdukha-
lim Nizomov, insanların çoğunun yaşlılıklarında kendi-
lerine bakacak bir oğlu olması için erkek çocuk evlat 
edinmek istediklerini ifade etmiştir. Çocuk Hakları Ko-
mitesi’ne göre, 2020 yılının ilk yarısında 2.280 koruyu-
cu aile ve evlat edinme başvurusu alınmıştır.

Tacikistan’da toplam 8.275 çocuğun eğitim gördüğü 
64 yatılı okul bulunmaktadır. Büyük şehirlerde, üç yaşı-
na kadar çocukların bakımını sağlayan dört yetimha-
ne bulunmaktadır. Bu kurumlarda 160 yetim kalmak-
tadır. Hükûmet yabancı vatandaşların çocukları evlat 
edinmesine izin vermemektedir. 

Open Doors ve Mission Eurasia, genç Hristiyan lider-
leri eğitmek ve onları sosyo-ekonomik olarak destek-
lemek için Tacikistan’da ve Avrasya’nın diğer ülkele-
rinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin dağıl-
ması üzerine 1991 yılında bağımsızlığını kazanan 
Türkmenistan’da kilometrekareye on bir kişi düş-
mektedir. Ülke topraklarının büyük bir kısmı yer-
leşmeye elverişsiz olduğundan nüfusun önemli bir 
kısmı Kopet dağı eteklerinde, Ceyhun ve Murgab 
nehirleri boyunca ve güneydeki dağların etekle-
rinde yer alan vahalarda toplanmıştır. Nüfusun 
%85’i Türkmen’dir. Ülkede Türkmence, Rusça ve 
Özbekçe konuşulur. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 1.857.110, 15-24 yaş 
arası genç nüfusu ise 946.100’dür. 2019 verilerine 
göre yenidoğan her 1.000 bebekten 36.3’ü, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 49’u hayatını kaybetmekte-
dir. 2017 verilerine göre ise ve her 100.000 anneden 
7’si hayatını kaybetmektedir. Türkmenistan’da, beş 
yaşın altındaki çocukların %3.2’si normal kilonun 
altındadır. Ülke, 2017’de kadın başına 2.84 çocukla 
yüksek bir doğurganlık oranına sahiptir. Ayrıca ane-
mi, ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. 2011 
yılında ülkede anemi prevalansı 6-59 aylık çocuk-
larda %44, üreme çağındaki hamile olmayan kadın-
larda %57’dir. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Türk-
menistan Ülke Programı çerçevesinde 2021-2025 
yılları için, anne ve çocuk haklarının korunmasına 
dair, 12 yıllık bir çalışma planı hazırlamıştır. Buna 
göre bu planlar, ilgili bakanlıklar ile yakın işbirliği 
içinde uygulanmaktadır.

Türkmenistan’da 2013-2014 öğretim yılından iti-
baren 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiştir. Orta mek-
tep eğitimi denilen seviye, 6–18 yaş arası çocukla-
rın zorunlu olarak devam ettiği eğitimdir. İlkokul, 
ortaokul ve liselerden meydana gelir. Orta mektep 

eğitiminin süresi 10 yıldır. Eğitim ücretsizdir. Bütün 
giderler devletçe karşılanır. Altı yaşını dolduran her 
çocuk zorunlu olarak orta mektebe kayıt olur. Ülke-
de ilkokulu tamamlama oranı %100’dür. Ortaokulu 
tamamlama oranı ise %95’tir.

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu, bütün çocuklar için insan haklarını teşvik eden, 
yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası sözleşme olan 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul etmiştir. 
Türkmenistan da 04.11.1991 tarihli Büyük Millet Mec-
lisi kararı ile bu sözleşmeyi onaylamıştır. 

Öte yandan, bağımsız bir medya ve insan hakları 
kuruluşu olan Alternative Turkmenistan News ta-
rafından hazırlanan bir rapora göre, Türkmenistan 
sonbahar hasadı sırasında kamyonlar dolusu ço-
cuğu pamuk toplamaya göndermiştir. Habere göre 
çocuklar, 15 Ağustos’ta başlayan ve Aralık ayına ka-
dar süren, hükûmet liderliğindeki toplu zorunlu ça-
lıştırma seferberliğinde haftalarca pamuk toplama-
ya zorlanmıştır. Buna göre Türkmenistan, ABD İnsan 
Ticareti Mağdurlarını ve Koruma Yasası standartla-
rına uymadığı ve uyumlu hale gelmek için önemli 
bir çaba göstermediği gerekçesiyle ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın 2017 İnsan Ticareti Raporu’nda en dü-
şük sıralamalarda yer almıştır. 

Öte yandan Ulusal insanî gelişme göstergeleri, 
Türkmenistan’ı orta insani gelişme kategorisine 
yerleştirmiştir. Ülke, daha fazla çocuğun hayatta 
kalması; eğitim ve sağlık hizmetlerine erişmesi 
için çocuk haklarını geliştirmede önemli bir iler-
leme kaydetmiştir.

Ülkede yetimhane olan yerler Magdanly, Abadan, 
Tejen, Balkanabat, Mary, Dasoguz ve Ashgabat’tır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık ülkesi 
olmasının yansıra yüzölçümü bakımından da dün-
yanın en büyük dördüncü ülkesidir. Ülkede yaklaşık 
56 farklı etnik grup yaşamaktadır. %92’lik bir oranla 
en baskın grup Çinlileridir. Resmî Dil Çincedir. Halkın 
%74’ü geleneksel Çin halk inançlarına sahiptir. %18’i 
Budist, %5’i Hristiyan ve %2’si Müslüman’dır. 

0-14 yaş aralığındaki çocukların nüfusu 
254.930.370 ve 15-24 yaş aralığındaki gençlerin nü-
fusu 169.500.030’dur. Anne çocuk ölümlerine bakıl-
dığında her 1.000 bebekten yedisinin, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan dokuzunun ve her 100.000 an-
neden 29’unun hayatını kaybettiği görülür. 

Çin’de kırsal bölgelerde yaşayanlar ve etnik azın-
lıklar, sağlık hizmetlerinden daha az yararlanmak-
tadır. Örneğin Şanghay’da beş yaş altı ölüm oranı 
1.000 çocukta 10’dan daha azken Tibet’te bu oran 
1.000 çocukta 450’dir. Gelir dağılımı ve eşitsizlik çok 
barizdir. Yaklaşık 4.200.000 çocuk yoksulluk içinde 
yaşamakta; 9.000.000’a yakın çocuğun dezavan-
tajlı durumda olduğu tahmin edilmektedir. 

Ayrıca Çin’deki “tek çocuk politikası”, pek çok 
çocuğun, özellikle kız çocuklarının terk edilmesi-
ne, para karşılığı satılmasına ve bazı bölgelerde 
öldürülmesine sebep olmaktadır. “Kota dışı” ha-
milelikler Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda, ha-
mileliğin son ayında bile olsa kürtajla sonlandırıl-
maktadır. Bebeğin cinsiyetine göre yapılan kürtaj 
yasak olmasına rağmen, yaygın olarak uygulan-
makta, kız ve erkek çocukların sayısı arasında bir 
dengesizliğe neden olmaktadır. 

Çin, birçok devlet tarafından da eleştirildiği üzere 
Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan ve Hong Kong 

gibi coğrafyalarda insan haklarını ihlal etmekte-
dir. Bunlar arasında Doğu Türkistan, “insan olarak 
dünyada yaşamanın en zor olduğu coğrafya” ola-
rak ifade edilebilir. 35.000.000’a varan nüfusuyla 
bugün tamamen hapishaneye çevrilen Doğu Tür-
kistan’da çocuk bakım merkezi, yetimhane ve yatılı 
okul görünümlü çocuk kamplarında 2.500.000’dan 
fazla çocuğun ailelerinden zorla koparıldıkları ve bir 
kültürel soykırım aracı olarak asimilasyona tabi tu-
tuldukları bilinmektedir. BM Soykırım Sözleşmesi’nin 
2. maddesine göre “bir gruba ait çocukları bir başka 
gruba zorla nakletmek” açıkça soykırım uygulama-
sıdır. Çin’in yıllar yılı kısırlaştırma ve zorunlu kürtaj-
larla işlediği cinayetler de ayrıca hesaba katılmalı-
dır. ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada, Litvanya gibi 
birçok ülke Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım suçları 
işlediği konusunda hemfikirdir.

Çin’de ilköğretimi tamamlama oranı %92.5, orta-
öğretime brüt kayıt oranı ise %94.5’tir. Ülke genelin-
de genç okuryazarlık oranı %99.7’dir. Yasal çalışma 
yaşı  asgarî 16 olmasına rağmen 10-15 yaş arasındaki 
çocukların yaklaşık %7.74’ü işçidir. Doğu Türkistan’da 
pamuk tarlalarında beş, altı yaşındaki çocukların 
bile çalıştırıldığı medyaya yansımaktadır. Hükûmet 
istatistiklerine göre Çin’de yaklaşık 100.000 kadın ve 
çocuk ticareti yapılmakta, tahminlere göre çocuklar, 
bu rakamın %10’unu temsil etmektedir. 

2014 verilerine göre ülkede yaklaşık 20.600.000 
yetim bulunmaktadır. Aynı zamanda ebeveynleri 
hasta olan, engelli olan, kaybolan, hapse veya top-
lama kamplarına kapatılan ve kendilerine bakacak 
kimsesi bulunmayan çocukların sayısı birkaç milyo-
nu bulmaktadır. Fakat Çin, istatistikleri paylaşmadı-
ğı için gerçek rakamı bilmek mümkün değildir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Filipinler, bir takımada devletidir. En büyük iki 
adası Luzon ve Mindanao’dur ve neredeyse ülkenin 
kara alanlarının yarısına eşdeğerdir. En kalabalık 
şehir Quezon’dur. Ülkede yüzden fazla etnik grup 
vardır. Bunların en baskın olanları Tagallar, Visa-
yalar, Bikoller, İlokonlar ve Morolu Müslümanlardır. 
Resmî dili Filipino ve İngilizcedir. Halkın %88’i Hristi-
yan, %9’u Müslüman, %3’ü Budist ve diğer inanışla-
ra sahip olan insanlardır.

Filipinler’de 0-14 yaş arası toplam çocuk nüfu-
su 32.921.100, 15-24 yaş arası toplam genç nüfus 
20.567.230’dur. 2019 verilerine göre her 1.000 yeni-
doğandan 22’si ve her 100.000 anneden 121’i ha-
yatını kaybetmektedir. Doğumdan önce ve doğum 
sırasında yeterli tıbbî bakımın olmaması, hem anne 
hem de bebek için ölüme veya ciddi hastalığa ne-
den olabilecek komplikasyon ve enfeksiyon riskleri-
ni arttırmaktadır. Doğumların 2/3’ü evde yapıldığın-
dan annelerin yalnızca %56’sı doğum sırasında bir 
sağlık uzmanından yardım alabilmektedir. 

Ülkedeki bulaşıcı hastalıklar difteri, kızamık, boğ-
maca, kabakulak, cüzzam, tüberküloz, humma ve 
koleradır. Ayrıca ülkede beş yaş altı her 1.000 ço-
cuktan 27’si hayatını kaybetmektedir. Bu gruptaki 
çocukların ölümünde yenidoğan sepsisi, konjenital 
anomali, solunum yolu enfeksiyonu, ishal, kızamık ve 
HIV/AIDS önemli rol oynamaktadır. 2018 yılı verile-
rine göre 1-4 yaş arası çocukların önde gelen ölüm 
nedeni zatürreydi ve bu hastalıktan yaklaşık 1.300 
kişi hayatını kaybetmiştir.

Filipinler’de örgün eğitim, altı yıl ilkokul, dört yıl or-
taokul ve dört yıl yüksek eğitim sisteminde yapılan-
dırılmıştır. İlköğretim düzeyinde okulu bitirme oranı 
%93, ilköğretime hiç kayıt yaptırmayan çocukların 

oranı %3.2’dir. Ortaöğretim zorunlu değildir fakat 
özellikle kentsel bölgelerde katılım tam sağlanmak-
tadır. Ortaöğretime brüt kayıt oranı %89’dur. Ülke 
geneline bakılacak olursa genç okuryazarlık oranı 
%98 olarak kendini gösterir.

Öte yandan Filipinler’deki çocuk hakları savunu-
cuları, 2016-2018 yılları arasında uyuşturucuyla mü-
cadele operasyonları sırasında 101 çocuğun yargısız 
bir şekilde infaz edildiğini veya öldürüldüğünü bel-
gelemiştir. Yine çocuk hakları savunucularına göre, 
2019 ve 2020 yıllarında, basında çıkan haberler de 
çocukların öldürülmeye devam edildiğini göster-
mektedir.

Asgarî çalışma yaşı 15 olan Filipinler’de 5-14 yaş 
arasında çalışan çocukların oranı %2, hem çalışıp 
hem de eğitim hayatına devam etmek zorunda 
olan 7-14 yaş arasındaki çocukların oranı ise %2.1’dir. 
Bu çocuklar genellikle şeker kamışı üretimi, yabanî 
otların ayıklanması, madencilik, inşaat, ev işleri, çöp 
toplama gibi işlerde çalıştırılmaktadır. Bunun yanı 
sıra zorla dilencilik, uyuşturucu dağıtımı yaptırılan 
çocuklar da vardır.

Ülkede yaklaşık 2.620.000 yetim çocuk bulun-
maktadır. Bethany House StoNino Orphanage, 
Casa Esperanza of Angels, Saint Rita Orphanage, 
United Pentecostal Church Philippines, Hospicio 
de San Jose, Little Servants of Christ the King, In-
corporated, Heart of Mary Villa, Child Evangelism 
Fellowship - Pampanga, Chancery of the Roman 
Catholic Archdiocese of Manila, Ladies of Charity - 
AIC Philippines ve Archdiocese of Zamboanga gibi 
misyoner kuruluşlar da faaliyetlerini oldukça etkin 
bir şekilde sürdürmektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Resmî olarak Kore Cumhuriyeti diye bilinen ülke-
nin dili Korecedir. Oldukça homojen bir etnik yapıya 
sahiptir ve nüfusun hemen hemen tamamı Kore-
lidir. Ayrıca nüfusun %56’sı yerel inançlara sahip 
kimselerden ve ateistlerden oluşur. Halkın %27’si 
Hristiyan, %15’i Budist’tir. Ülke, dünyadaki en düşük 
doğum oranlarından birine ve 79 yıllık yüksek ya-
şam beklentisine sahiptir. 

Oldukça yoğun nüfusu olan bir ülkedir. 1960-
1970 yılları arasında birçok insan ekonomik geliş-
meler sebebiyle şehirlere göç etmiştir. Şehirlerde 
yaşayan nüfusun oranı %83, kırsal alanlarda ya-
şayan nüfusun oranı %16.12’dir. Ülke, Dünya Ban-
kası’nın 2018 GSYİH sıralamasına göre dünyanın 
12. büyük ekonomisine sahip olmasına rağmen 
ülke içinde ekonomik anlamda dengesiz bir dağı-
lım görülmektedir ve nüfusun yaklaşık %15’i yok-
sulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

0-14 yaş arasındaki çocukların toplam nüfusu 
6.430.600, 15-24 yaş arasındaki gençlerin toplam 
nüfusu 5.692.720’dir. Ülke düşük doğum oranına 
sahip olduğu için çocuk sahibi olan veya yetimha-
neden evlat edinen kişilere, hükûmet tarafından 
maddî teşvik sağlanmaktadır. Son 10 yılda beş ya-
şın altında ölen çocukların sayısında bir azalma 
kaydedilmiştir. Son verilere göre beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 3’ü, yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 2.7’si hayatını kaybetmektedir. 2019 yılında 
419 yenidoğan, prenatal dönemde oluşan çeşitli 
sebeplerden dolayı ölmüş; diğer yenidoğan ölüm-
lerinin sebepleri de tanımlanamayan semptomlar 
ve anomaliler olmuştur.

Güney Koreli çocuklar kaliteli tıbbî hizmet imkânı 
buldukları gibi kaliteli bir eğitim sistemine erişimleri 

de vardır. Kore toplumunun eğitime önem vermesi 
bu gelişmeye yardımcı olmaktadır. Ülkede ilkokulu 
tamamlama oranı %98, ilkokula hiç gitmeyen ço-
cukların oranı ise %2’dir. Bunun yanında ortaöğreti-
me brüt kayıt oranı %96’dır.

2020 yılında ülke içinde evlat edinilen Güney Ko-
reli çocuk sayısı 260 iken, yurtdışında 232 çocuk 
evlat edinilmiştir. Son yirmi yılda uluslararası evlat 
edinme oranı büyük ölçüde azalmıştır. Fakat dünya-
nın en uzun ve en eski denizaşırı evlat edinme prog-
ramına sahip olan Güney Kore, yaklaşık 220.000 
çocuğu 14 kabul ülkesine göndermiştir.

Güney Kore, özellikle kadın ve çocukların istis-
mar edildiği ülkelerden biridir. Çocuk işçiliği ve zorla 
çalıştırma yasak olmakla birlikte 18 yaşın altındaki 
çocuklar, belirli koşullar altında çalışabilir. Çalışmak 
isteyen 18 yaşından küçük çocukların, ebeveynlerin-
den veya vasilerinden yazılı onay almaları gerekir. 
Çocuk işçiliği ile ilgili uygulanan çeşitli yasalar vardır, 
ancak insan kaynağı eksikliği sebebiyle düzenli de-
netimler yapılmamaktadır. 

1970 ve 1980’lerde yaşanan ekonomik patlamayı 
bir kriz takip etmiş ve artan işsizlik yüzünden pek 
çok aile çocuklarına bakamayacak duruma gelmiş-
tir. Pohang, Namyangju, Cheonan, Anyang, Jeonju, 
Cheongju, Ansan, Bucheon, Yongin ve Goyang’ta 
yetimhaneler bulunmaktadır. Ülkede misyoner ku-
rumlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları The 
Angel House Orphanage, Jerusalem Ministry, Nei-
ghbourly Neighbourly Bridging Communities, Sam-
sungwon Orphanage & Children’s Home ve The 
Kang Nam Children’s Home’dur. Güney Kore’de en 
aktif olan misyoner kuruluşlardan biri de SOS Child-
ren’s Villages’tir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Japonya, ABD ve Çin’den sonra dünyanın en 
güçlü ekonomisine sahip üçüncü ülkedir. Dördü 
büyük olmak üzere, çok sayıda ada ve adacıklar-
dan oluşur. Başkent Tokyo ve Honshu, dünyanın en 
kalabalık şehirlerinden ikisidir. Ülkede yaşayan et-
nik grupların %98’i Japon, %0.5’i Çinli, %0.5’i Koreli, 
%1’i diğer gruplardandır. Resmî dili Japoncadır. Nü-
fusun %86’sı Şintoizm ve Budizm, %7’si de başka 
inançlara sahiptir.

Halkın %65’i ticaret, %30’u sanayi, %5’i tarım, or-
mancılık ve balıkçılık sektörlerinde çalışmaktadır. Ja-
ponya, dev bir ekonomiye sahiptir ve sanayileşmiş 
ülkeler arasında 34. sırada yer alır. Buna rağmen Ja-
ponya Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre çocukla-
rın %16’sı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu 
oran Japonya gibi bir ülke için oldukça şaşırtıcıdır.  

0-14 yaş arası çocukların toplam nüfusu 15.744.500, 
15-24 yaş arası gençlerin toplam nüfusu ise 
11.699.52’dir. Japonya’da temel eğitim sistemi ilk, orta 
ve liseden oluşan 12 yıllık süreyi kapsar. Zorunlu eği-
tim sadece dokuz yıldır. Ulusal müfredat her 10 yılda 
bir revize edilir. Ülkede ilkokulu tamamlama oranı 
%97, ortaöğretime brüt kayıt oranı %93’dür.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, özel okullara 
gitmek zorundadır. İstatistiklere göre 2007 yılında 
Japonya’da 1.013 kurum bu alana hizmet etmekteydi. 
Bunlardan 505’i zihinsel engelliler, 159’u fiziksel veya 
motor engelliler ve 102’si işitme engelliler için tesis 
edilmiştir.

Japonya’daki yaşam beklentisi hem kadınlarda 
hem de erkeklerde oldukça uzundur. Bulaşıcı has-
talıklara karşı tedavi imkânı oluşturdukları için bu 
hastalıklara bağlı ölüm oranı %10’dur. Bugün itiba-
riyle Japonya’da anne ve bebek ölümleri dünya or-

talamasına göre oldukça düşüktür. 2019 yılına göre 
ülkede her 1.000 yenidoğandan 1.6’sı, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 2.5’i ve her 100.000 anneden 5’i ha-
yatını kaybetmektedir.

İyileşen sağlık ve eğitim sistemlerinin yanı sıra 
çocuk istismarı konusunda istatistikler katlanarak 
artmaktadır. Ülkede yaklaşık 45.000 çocuk istis-
mar, kriminal suçlar, hastalık gibi nedenlerden do-
layı ailesinin yanında yaşamamaktadır. Yetimha-
nelerde yaşayan çocukların sayısı yaklaşık 39.000, 
koruyucu ailelerin yanında yaşayan çocukların sa-
yısı ise 6.000’dir. 

Ayrıca Japonya, dünyadaki en yüksek evlat edin-
me oranlarından birine sahiptir. Ancak ilginç olan 
şudur ki, 20-30 yaş arasındaki yetişkin erkekler, ev-
lat edinme oranının %98’ini oluşturmaktadır. Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre sabit yuvaları ol-
mayan çocukların yaklaşık %12’si koruyucu ailelere 
verilmektedir. Bu oran, Avustralya, Kore ve ABD gibi 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ndeki (OCED) 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır.

Japonya’da yetimhanelerde yaşayan birçok çocu-
ğun ebeveynleri hayattadır. Bu ebeveynler genellikle 
çocuklarının yasal vasisi olarak kalırlar ve çocukların 
başka bir aileye kabul edilip edilemeyeceği konusun-
da son söz sahibi olurlar. Çocuklarının birincil velaye-
tinden vazgeçmek istememelerinin başlıca nedeni, 
gelecekte çocuklarına bakmanın mümkün olabile-
ceğini düşündükleri içindir.

Ülkede çocuklar üzerinde faaliyet yapan kurumlar 
arasında Paz Church, Hongo Catholic Church, Japan 
Assembly of God Cult Headquarters, SOS Children’s 
Villages ve Trappist Dai Monastery gösterilebilir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Ülkenin adı Sanskritçede “altın toprak” veya “barış ve 
refah ülkesi” anlamındaki Kamboja kelimesinden gel-
mektedir. Etnik bakımdan nüfusun %90’dan fazlasını 
Khmerler oluşturur. Diğer etnik gruplar ise Vietler, Çin-
liler ve Çamlardır. Nüfusun %95’i ülkenin resmî dili olan 
Khmerce konuşur; sömürge döneminin etkisiyle ülkede 
ikinci dil Fransızcadır. Ülkenin %95’i Budist, %4.5’i Müslü-
man’dır. Geri kalanını küçük dinî gruplar oluşturur.

Ülkedeki çocuk nüfusuna bakılacak olursa, 0-14 yaş 
aralığındaki çocukların toplam nüfusunun 5.170.330 
ve 15-24 yaş aralığındaki gençlerin toplam nüfusu-
nun 2.988.630 olduğu görülür. Kamboçya’da bir anne 
başına düşen çocuk sayısı 2.48’dir. 2019 verilerine 
göre her 1.000 bebekten 19’u, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 22’si, her 100.000 anneden 160’ı hayatını 
kaybetmektedir. 

Kamboçya’da difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık ve 
tüberküloz gibi hastalıklara karşı çocukların yalnız-
ca %40’ı aşılanmış durumdadır. Sıtma, ishal ve akut 
solunum yolu enfeksiyonu, çocuk ölümlerinde etkili-
dir. Sıtma, dünyada her yaştan insandan yılda yak-
laşık 300.000.000 akut hastalık vakasına ve en az 
1.000.000 ölüme neden olmakta; çocuklar bu hasta-
lıktan önemli oranda etkilenmektedir. 

Kamboçya’da çocuk ölümleri, coğrafî bölgele-
re göre farklılık gösterir. Kırsal kesimdeki çocuk-
lar, eğitimsiz annelerden doğanlar ve anneleri 
doğumda yardım alamayanlar daha fazla ölüm 
riskiyle karşı karşıyadır. Hamile kadınların %66’sı 
anemiktir. Hasta olan veya yetersiz beslenen an-
nelerin bebekleri daha yüksek hastalık ve erken 
ölüm riskiyle karşı karşıyadır.

Kamboçya’da ilköğretime brüt kayıt oranı %95, il-
kokula gitmeyen çocukların oranı %5 ve ortaöğreti-

me brüt kayıt oranı %45.1’dir. Ülke genelinde genç-
lerin okuryazarlık oranı %91’dir. 5-14 yaşları arasında 
çalışan çocukların oranı %7.5, hem okula hem de 
işe giden 7-17 yaş arasındaki çocukların oranı ise 
%6.3’tür. Ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. Çocuklar 
genellikle şeker kamışı hasadı, gece balıkçılığı, pirinç 
üretimi, tuğla yapımı, inşaat, ev işleri, araba yıkama, 
çöp toplama ve tuz üretimi gibi işlerde çalıştırılırlar. 

Ülkedeki 20 çocuktan biri fiziksel şiddete maruz 
kalmaktadır. Birçok çocuk kaçırılmakta, zorla ça-
lıştırılmakta, ailelerinden ayrılmakta ve yatılı bakım 
kurumlarına yerleştirilmektedir. Çocukları koruma-
ya yönelik yasalar üzerinde çalışma yapılmaktadır, 
ancak yürürlükte olan kapsamlı ve planlı bir sistem 
henüz bulunmamaktadır. 2017 yılında yaklaşık 907 
Kamboçyalı çocuğun gözaltına alındığı; ülkede ço-
cukların ihtiyaçlarını karşılayan bir adalet sisteminin 
olmadığı bilinmektedir.

Ülkedeki tahmini yetim sayısı 420.000’dir. Devlet 
eliyle açılan 21 yetimhane bulunmakta ve her biri 
yaklaşık 30 çocuğu barındırmaktadır. STK’ların ço-
cuk bakım merkezlerinde ve devlet kurumlarında 
yaklaşık 6.000 yoksul ve yetim çocuk yaşamaktadır. 
Bu çocuklardan ortalama 1.000’i devlet kurumların-
da kalmaktadır. Yetimhanelerde yaşayan çocukların 
%80’inin en az bir ebeveyninin olduğu tahmin edil-
mektedir. Yetimhanelerin büyük çoğunluğu devlet 
tarafından yönetilmemekte, bağışlarla finanse edil-
mektedir.

Ayrıca SOS Children’s Village Phnom Penh, Ligh-
thouse Organization, Phnom Penh New Life Orpha-
nage, Place of Rescue ve the Jesuit Refugee Servi-
ce gibi misyoner kuruluşlar da ülkedeki faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

181.035 km2 17.032.313 Meşruti Krallık
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Resmî adı “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti” 
olan Kuzey Kore, etnik bakımdan oldukça homo-
jen bir ülkedir. Nüfusun tamamına yakını Korelidir 
ve resmî dil Korecedir. Ayrıca ülkenin %71’i Ateist, 
%13’ü Çendoist, %13’ü Şamanist, %2’si Hristiyan ve 
%1’i Budist’tir.

Kuzey Kore’nin yaklaşık %40’ı yoksulluk sınırının 
altında yaşamaktadır. Yoksulluk, doğal afetler-
le daha da kritik hale gelmekte, bu sebeplerden 
dolayı birçok çocuk evsiz kalmaktadır. Nüfusun 
%25.6’sı işsizdir ve %25’i yeterli gıdaya erişeme-
mektedir. Yetersiz beslenme, özellikle hamile ka-
dınlar ve beş yaş altı çocuklar için endişe vericidir. 
Kuzey Kore’deki ailelerin %61’i, kırsal bölgelerde 
yaşayan ailelerin ise ancak %45’i içme suyuna eri-
şebilmektedir. İçme sularının bir takım tesislerce 
kirletilmesinin de bunda payı vardır. 

0-14 yaş arasındaki çocukların toplam nüfusu 
5.115.360, 15-24 yaş arasındaki gençlerin toplam nü-
fusu ise 3.817.110’dur. Kuzey Kore’de bir anne başına 
düşen çocuk sayısı 1.8’dir. Her 100.000 anneden 66’sı, 
her yenidoğan 1.000 bebekten 11’i ve her beş yaş altı 
1.000 çocuktan 15’i hayatını kaybetmektedir. Anne ve 
çocuk ölümlerinde mevsimsel afetlerin, kronik yok-
sulluğun ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin etkisi 
oldukça büyüktür. 

Beş yaş altı ölümlerin yarısından fazlası erken do-
ğum komplikasyonları, enfeksiyonlar ve hipotermi 
nedeniyle meydana gelmektedir. Pnömoni, yetersiz 
beslenme ve ishalin de bu yaş grubunun ölümlerin-
de önemli etkisi vardır. Fakat son on yılda yenidoğan 
ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin azalmasında ve 
yetersiz beslenme göstergelerinde önemli bir geliş-
me olmuştur. Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde 

kırsal ve kentsel alanlar, sosyoekonomik statüler ve 
cinsiyetler arasında önemli eşitsizlikler bulunmakta-
dır. Sağlık ve eğitim hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 
anlamında hâlâ önemli bir boşluk bulunmaktadır.

Kuzey Kore’de ilkokulu tamamlama oranı %97.4, 
ortaöğretime brüt kayıt oranı %93.4’tür. Gençlerde 
okuryazarlık oranı %95’dir. 

Yoksulluk ve Kuzey Kore’nin katı rejimi, kimi ailele-
rin çocuklarıyla beraber ülkeyi terk edip çoğunlukla 
Çin’e kaçmalarına sebep olmaktadır. Göçmen ço-
cuklar bu süreçte birçok sorunla baş başa kalmakta; 
eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanamamakta-
dırlar. Aynı zamanda birçoğu yasal olarak bir kimlik 
sahibi olamamakta; bu da çocukların yaşam şart-
larını daha da zorlaştırmaktadır. Yetersiz beslenme, 
tıbbî bakım eksikliği, hijyenik olmayan şartlar, Kuzey 
Koreli birçok çocuğun hayatını daha da zor hale ge-
tirmektedir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren tarım 
işçiliği, eşya toplama ve inşaat işleri dâhil olmak üze-
re birçok iş alanında çalışmaya zorlanmaktadır.  

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020’de 
hazırladığı bir raporda “en kötü çocuk işçiliği uygu-
lamalarını hayata geçirmekle” suçlanmıştır. Raporda 
çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabri-
kalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldı-
ğı ifade edilmiş; 16-17 yaşlarındaki çocuklar da köprü 
yapımı gibi ağır projelerde 10 yıl boyunca çalışma-
ya zorlanmıştır. Bu çocuklarda, zorla çalıştırılmaktan 
kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler ve geli-
şim eksiklikleri ortaya çıkmıştır.

Kuzey Kore’de Crossing Borders, Santhosa Samsa-
ra gibi misyoner kuruluşlar yetimler üzerindeki faali-
yetlerini sürdürmektedir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Komünist bir ülke olan Laos; Çin, Vietnam, Ja-
ponya gibi devletlerden yardım ve destek almak-
tadır. Ülkede bulunan etnik gruplar Lao, Khmou, 
Hmong, Phouthay, Tai, Makong, Lue, Katong ve 
Akha’dır. Lao, ülkenin resmî dilidir. Bunun yanı sıra 
Fransızca, İngilizce ve çeşitli yerel diller de kulla-
nılır. Budistler nüfusun %65’lik bir kesimini, Hristi-
yanlar %1.7’lik bir kesimini oluşturur. Müslümanlar 
oldukça küçük bir azınlıktır.

Nüfusun %20’si yoksulluk sınırının altında yaşa-
maktadır. BM’ye göre Laos, “en az gelişmiş ülkeler” 
kategorisindedir ve Güney Asya’nın en fakir ülkesi-
dir. Ülkede 0-14 yaş arası çocukların nüfusa oranı 
%32, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusa oranı %21’dir. 

Laos’ta ilköğretim altı yıl sürer ve ilköğretimi ta-
mamlama oranı %92’dir. Ortaöğretim programı, 
her biri üç yıllık, iki dönemden oluşur. Ortaöğre-
time brüt kayıt oranı %62’dir. Eğitim zorunlu olsa 
da çocukların yaklaşık %25’i herhangi bir okula 
kayıtlı değildir. Köylerin yaklaşık %30’unda ilkokul 
yoktur ve ilkokula başlayan 1.000 öğrenciden sa-
dece %20’si tekrarsız beşinci sınıfa kadar devam 
edebilmektedir. Etnik azınlıkların yoğun olduğu 
dağlık bölgelerde erişim çok daha düşüktür. Ülke 
genelinde gençlerin okuma yazma oranı %90’dır.

Laos’ta bulaşıcı hastalıklardan veya yetersiz 
beslenmeden dolayı her 1.000 bebekten 33’ü, her 
100.000 anneden 185’i ve beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 45.5’i hayatını kaybetmektedir. Anne 
ölümlerinin nedenleri arasında enfeksiyon, yük-
sek tansiyon, doğumdan kaynaklanan komplikas-
yonlar, malzeme ve ekipman eksikliği ve güvenli 
olmayan kürtaj gösterilebilir. Dünya Sağlık Örgü-
tü’ne göre 2000 yılından bu yana Laos’ta anne 

ölümlerinde %75’lik bir azalma kaydedilmiştir. 
Ancak doğum ve ölüm kayıtları tutulmadığından 
istatistiklerin doğruluğu konusunda bir belirsiz-
lik vardır. Ülkede doğurganlık hızı azalmaktadır. 
2020 yılına göre anne başına düşen çocuk sayısı 
2.7’dir. Çocuk felci, tüberküloz, ishal, hepatit A, tifo, 
dang humması ve sıtma gibi hastalıklar ülke için 
hâlâ bir sorundur. HIV ile yaşayan 0-14 yaş arası 
çocukların sayısı 2001’de 100 iken, 2020’de 540’a 
yükselmiştir.

Laos’ta yaklaşık 2.800.000 çocuk yaşamakta; 
beş yaş altı çocukların hemen hemen yarısı yeter-
siz beslenmektedir. 5-14 yaş arasındaki çocukların 
yaklaşık %11’i çocuk işçidir. Ülkede 14 yaşından kü-
çük çocukların çalıştırılması ve 18 yaşından küçük 
çocukların madencilik, kimyasal veya zehirli mad-
de üretimi gibi tehlikeli sektörlerde çalıştırılması 
yasaktır. Bunun yanı sıra gündüz çalışma sınırı 
sekiz saattir ve 18 yaşından küçüklerin gece ça-
lışması yasaktır. 

2010 yılında Laos hükûmeti tarafından Inter-
national Labour Organization’un desteğiyle yü-
rütülen bir çocuk işçiliği araştırmasında 178.000 
çocuğun çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Save the 
Children’ın 2021 Küresel Çocukluk Raporu’na göre 
5-17 yaş arasındaki çocukların %28’i çalışmakta; 
ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların %23’ü 
okula gitmemektedir.

Ülkede yaklaşık 180.000 yetim çocuk bulunmak-
tadır. Kids for Laos Orphans, Deak Kum Pa Orpha-
nage, Numbak Orphanage, SOS Children’s Villages, 
Support Lao Children, Roman Catholic Mission, Na-
zareth Center gibi misyoner kurumlar yetimler üze-
rinden faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Bir Doğu Asya ülkesi olan Tayland’da nüfusun %94’ü 
Budist, %5’i Müslüman’dır. Resmî diller Tayca, Çince, 
Malayca ve İngilizcedir. Ülkede yoksulluk oranı 2015 
yılında %7.2 iken 2018 yılında %9.8’e yükselmiştir. 

Ülkede zengin ve fakir eşitsizliği çarpıcı bir şe-
kilde kendini göstermektedir. Buna örnek olarak 
varlıklı çocukların %81’inin, yoksul çocukların ise 
sadece %65’inin ilkokula gidebildiği gösterilebi-
lir. Ayrıca göçmenler, ev işçileri, engelliler, etnik 
azınlıklıklar gibi marjinal gruplar dışlanmaktadır. 
Malezya sınırındaki Budist Taylandlı çoğunluk ile 
Müslüman Malay Patanili azınlık arasındaki ça-
tışmalarda 7.000’e yakın kişinin hayatını kaybet-
mesi, özellikle kadınlar ve çocuklar için zorlu bir 
hayatı beraberinde getirmiştir.

Tayland’da 0-14 yaş arası çocuk nüfus 11.553.640, 
14-25 arası genç nüfusu 9.186.410’dur. Çocuklar için 
temel eğitim sayılan altı yıllık ilkokul ve üç yıllık or-
taokul zorunludur. Eğitime erişim eşitsizlikleri daha 
çok sosyo-ekonomik faktörlere bağlıdır. Kırsal böl-
gelerde yaşayanlar, etnik azınlık gruplar, göçmenler 
daha düşük kayıt ve mezuniyet oranlarına sahiptir. 
Bazı bölgelerdeki öğretmen eksikliği de bu oranı 
düşürmektedir. Sonuç olarak ülkede ilköğretimi ta-
mamlama oranı %93.3, ilkokula hiç gitmeyen öğ-
rencilerin oranı %9.2, ortaöğretim mezuniyet oranı 
%86’dır. Ülke genelinde genç okuryazarlık oranına 
bakılacak olursa %98’lik bir çoğunluk görülür.

Tayland’da sivrisineklerin yol açtığı sıtma, dang 
humması, Japon ensefaliti, hayvan idrarı ve kirli 
suyla bulaşan leptospiroz, topraktan bulaşan hel-
mint enfeksiyonları özellikle yoksul bölgelerde yaşa-
mı tehdit eden hastalıklar arasındadır. İstatistiklere 
göre Tayland nüfusunun %18’inin bağırsak parazit 

enfeksiyonundan muzdarip olduğu, 2019 yılında da 
dang hummasının ilk sıralarda yer aldığı bildiril-
miştir. Buna rağmen Tayland’da çocuk ölüm oranı, 
son yıllarda kademeli olarak düşüşler göstermiştir. 
Son verilere göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 5.3’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 7.7’si 
ve her 100.000 anneden 37’si hayatını kaybetmek-
tedir. Ayrıca Tayland’daki yoksul çocukların sağlık 
hizmetlerine tam erişimi yoktur. HIV/AIDS’ten et-
kilenen 20.000 çocuğun sadece 1.000’i sağlık hiz-
metlerinden yararlanabilmektedir. 

Yaklaşık 380.000 çocuk AIDS nedeniyle yetim 
kalmış, bu da çocuk yoksulluğunu büyük ölçüde et-
kilemiştir. Bu çocukların çoğu, kendilerine bakacak 
kimseleri olmadığı için sokaklarda yaşamak veya 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Ticarî çocuk istis-
marı, ülkenin başlıca problemleri arasındadır. Ay-
rıca “derin deniz dalgıçları” olarak istihdam edilen 
işçiler arasında çocuklar da bulunmaktadır. Ülkede 
5-14 yaş arasındaki çocukların %8’inden fazlasının 
işgücüne dâhil olduğu tahmin edilmektedir. 

Tayland’da yaklaşık 1.000.000 çocuk savunmasız 
koşullarda yaşamakta; sokaklarda kalan evsiz ço-
cuklar çetelerin, uyuşturucu örgütlerinin ve bir ta-
kım istismarların tehdidi altında hayatlarını sürdür-
mektedir. Kayıtlara göre sırf Bangkok sokaklarında 
yaşayan 20.000 kadar çocuk ve genç vardır. 

Ülkedeki yetim sayısı yaklaşık 1.000.000’dur. Fakat 
ülke genelinde bulunan 20 devlet yetimhanesinde 
sadece 4.500 çocuk kalmaktadır. Patani’de İHH İn-
sani Yardım Vakfı’na ait sekiz yetimhanede 286 ço-
cuk kalmaktadır. Misyonerlere ait yetimhanelerden 
bazıları ise Safe Haven Orphanage, Pattaya Orpha-
nage, Care Corner Orphanage ve Lifesong’dur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Elli dört farklı etnik unsuru barındıran Viet-
nam’da halkın %86’sı Vietnamlıdır. Bunun dışında 
ülkede yer alan etnik gruplar Khmerler, Çamlar, 
Çinliler, Mounglar, Tailerdir. Resmî dilleri Vietnam-
ca, Khmerce ve Çam dilleridir. Ülkenin %82’si 
ateist, %8’i Budist, %7’si Hristiyan ve geri kalanı 
da diğer inançlara sahip olan kimselerdir.

Genel yoksulluk seviyesi 2010 yılında %14.5’e 
düşerken, etnik azınlık gruplarında bu düşüş 
daha yavaş olmuştur. Ülkede yoksul çocuk sayı-
sı 4.000.000 civarındadır. Hızlı kentleşme, iklim 
değişikliği, doğal afetler, temiz suya erişememe, 
yetersiz beslenme, kaliteli eğitime ulaşamama 
gibi faktörler çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bı-
rakmaktadır. Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nü-
fusu 22.576.750’dir. 15-24 yaş arası genç nüfusu 
ise 13.321.070’dir.

Vietnam nüfusunun %65’inden fazlası kırsal 
ve dağlık bölgelerde yaşamaktadır. Bu bölgeler, 
birçok çocuğun hijyen ve temiz su gibi temel ih-
tiyaçlarını temin edemeden yaşadığı en yoksul 
yerlerdir. Aynı zamanda çocukların sadece %10’u 
sosyal destek almakta; 36 aydan küçük çocukla-
rın sadece %1’ine “çocuk parası” verilmektedir. Ül-
kedeki en yaygın hastalıklardan biri yüksek nem 
ve sivrisinek nedeniyle ortaya çıkan chikungun-
ya hastalığıdır. Japon ensefaliti virüsü de sivrisi-
nek ısırması yoluyla bulaşır; chikungunyadan çok 
daha ciddidir ve ölüme yol açabilir. Tifo ateşi ve 
tüberküloz Vietnam’da en yaygın olan ve ölüm-
lere sebep olan diğer tehlikeli hastalıklardandır. 
Ülkede her 1.000 yenidoğandan 15.4’ü, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 19.3’ü ve her 100.000 an-
neden 19’u hayatını kaybetmektedir. 

2021 yılında ülke genelinde eğitime katılan öğ-
renci sayısı yaklaşık 17.500.000’dir. Bunun yaklaşık 
8.800.000’i ilkokul öğrencisi, 5.920.000’i ortaöğ-
retim öğrencisi ve 2.740.000’i lise öğrencisidir. 
Ülkede okuryazarlık oranı yaklaşık %95.4’tür ve 
Vietnam, Asya Pasifik’te yetişkin okuryazarlık 
oranının en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. 
Genç okuryazarlık oranı %98’dir. Altı yaşında baş-
layan ve beş yıl süren ilköğretim, bütün vatan-
daşlar için zorunludur. Engelli çocukların %87’si 
ilkokula gidebilmekte, ortaokula gelindiğinde bu 
oran %33’e düşmektedir. 

Eğitime erişemeyen yoksul çocukların çoğu ça-
lışmak zorundadır. Ülkede “çocuk işçiliği” yapan 
yaş grubu 5-17 arasında değişmekte ve sayıları 
1.750.000 olarak verilmektedir. İstatistiklere göre 
bu çocukların bir kısmı haftada en az 14 saat, bir 
kısmı en az 21 ve bir kısmı da en az 43 saat ça-
lışmaktadır. Vietnam’da yaklaşık 1.330.000 yetim 
veya terk edilmiş çocuk olduğu tahmin edilmek-
tedir. Bu çocuklar, insan ticaretine karşı savun-
masız durumdadır.

Ülkede yetimhane olan yerler Yen Bai, Vung 
Tau, Vinh Yen, Vinh Long,  Vinh, Viet Tri, Uong Bi,  
Tuyen Quang, Tuy Hoa ve Tra Vinh’dır. Center of 
Home, Kidspire, Children of Vietnam gibi misyo-
ner kurumlar ülkede aktif bir şekilde çalışmakta-
dır. Bunlardan Kidspire, yetimhaneden ayrılıp ha-
yata atılan gençlerin karşılaşacakları zorluklarla 
yüzleşmelerinde onlara yardımcı olmak üzere fa-
aliyet gösteren bir kurumdur. Children of Vietnam 
ise yoksul çocuklara yemek ve burs veren, anne-
lere geçim desteği sağlayan başka bir kurumdur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Güney Asya’da 
bulunan bir ülkedir. Verimli topraklara sahip olma-
sının yanında küresel iklim değişikliğinden de ol-
dukça etkilenen bir ülkedir. Sel, taşkın gibi afetlere 
karşı savunmasız olan Bangladeş, gıda ve temiz 
su ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Ül-
kenin resmî dili Bengalcedir. Nüfusunun %89’unu 
Müslümanlar, geri kalan kısmını ise Hindu ve Bu-
distler oluşturmaktadır. 

2020 verilerine göre nüfusun %26.8’i 0-14 yaş 
arası çocuklardan oluşmaktadır. Ortalama yaşam 
süresi ise 70-73 yıl civarındadır. 2020 Usaid verile-
rine göre Bangladeş’te ortalama yaşam boyu bir 
kadın iki çocuk doğurmaktadır. Anne ölüm oranı 
100.000 doğumda 173 iken, beş yaş altı 1.000 ço-
cuktan 31’i, yenidoğan 1.000 bebekten 25’i hayatı-
nı kaybetmektedir.

Ülkede yaygın olan hastalık zatürredir. UNICEF 
araştırmalarına göre beş yaş altı çocuk ölümlerinin 
%13’ü bu sebeptendir. Bu şartların devamı halinde 
önümüzdeki on beş yıl içinde sadece zatürreden 
ölen çocuk sayısının yüzbinleri bulacağı; ishal, sep-
sis gibi hastalıkların da bu oranı yükselteceği ön-
görülmüştür. Bugün itibariyle Bangladeş’te her yıl 
beş yaşın altındaki 170.000’den fazla çocuk yetersiz 
beslenme, hastalık ve yoksulluktan ölmektedir. Bu, 
her üç dakikada bir tedavi edilebilir nedenlerle ölen 
bir çocuğun eşdeğeridir. 

Bangladeş’te eğitim ücretsizdir ve gençlerde 
okuryazarlık oranı %92’dir. Ayrıca 9-10 yaş aralığının 
okula gitme zorunluluğu vardır. İlköğretim tamam-
lama oranı son 38 yılda %31.6’dan %98.5’e yüksel-
miştir. Eğitim imkânına ulaşamayan yerli çocuklar, 
özürlü çocuklar ve çocuk işçiler bulunmaktadır. Aile-

lere destek amaçlı okulu bırakıp çalışan çocuk sayısı 
da oldukça fazladır. Okul dışı kalma oranı %5.1’dir. 
UNICEF verilerine göre çocuk işçiliğinde çalışan 
1.700.000 çocuktan dörtte biri 6-11 yaşlarındadır. Bu 
çocuklar çok düşük ücretlerle tehlikeli koşullarda ve 
çok uzun saatler çalışmaktadır. 5-17 yaş arasında 
bu sayının 7.4000.000’e çıktığı görülmektedir. Çoğu 
erkek olmasına rağmen kızlar da ev işlerinde çalış-
maktadır. Erken evlilik bu yüzden çok yaygındır. Bu-
nun dışında kız çocuklarının fiziksel istismara uğra-
ması da söz konusudur. Fakat devlet, hukukî olarak 
buna herhangi bir ceza uygulamamaktadır.

Yetimler ve sokak çocukları genellikle küçük suç-
lardan dolayı hapse atılmakta ya da istismara ma-
ruz kalmaktadır. Yetimhanelerin çoğu aşırı kalabalık 
ve bu çocukları alacak kapasiteye sahip değildir. 
Bangladeş’te yaklaşık 5.000.000 yetimin yaşadığı 
bilinmektedir. Ülkedeki yetimhaneler ya herhangi 
bir kişinin katkısıyla ya da zekât parasından topla-
nan fonla yönetilmektedir.

Yetim ve Dul Evleri Yasası kapsamında, yetimlerin 
topluma kazandırılması ve rehabilitasyonu için ku-
rulan Sarkari Shishu Sadan adlı devlet çocuk evleri 
bulunmaktadır. Bu yetimhaneler, 18 yaşını doldurun-
caya kadar çocukların barınma ve eğitim ihtiyacını 
karşılamaktadır. Ülkede bu şekilde 85 civarında ye-
timhane bulunmakta; buralarda 10.300 yetim çocuk 
kalmaktadır. Ayrıca Sosyal Refah Bakanlığı ve De-
partmanı, küçük yetim grupları oluşturmuştur. Buna 
göre her grup 24 saat bir aile ortamında kalmakta 
ve koruyucu ailenin güvenli ortamında rehabilite ol-
maktadır. Ülkede misyoner kurumlar sponsorluğun-
da yetimhaneler de bulunmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Bhutan, Himalaya Dağları arasında yer alan, da-
ğınık yerleşimli bir Asya ülkesidir. Ülkede Bhutia, Ne-
pal ve Sharkop olmak üzere üç büyük etnik grup 
yaşamaktadır. Bunlardan Bhutia, en büyük etnik 
grup olmakla beraber nüfusun yarısını temsil eder. 
Ayrıca ülkenin siyasî kanadını da Bhutia’lar oluştur-
maktadır. Diğer büyük etnik grup Nepallilerdir. Bu iki 
etnik köken arasında yaşanan kültürel çatışmalar, 
ülkede önemli bir iç siyasî sorun oluşturmaktadır.

2020 verilerine göre kırsal nüfus 418.163, kentsel 
nüfus ise 353.445’tir. Ayrıca Bhutan hükûmeti, son 
on yılda aşırı yoksulların sayısını 2/3 oranında azalt-
mayı başarmış; 2007’den 2017’ye yoksulluk oranını 
%36’dan %12’ye kadar düşürmüştür. 

Bhutan nüfusunun 1/3’ü 15 yaşın altındadır. Hem 
doğum oranıyla hem de ölüm oranıyla dünya orta-
lamasının altındadır. 1980’lere kadar çocuk ölümleri 
çok fazla olan Bhutan, bir gelişme göstermiş; hem 
güncel tıp teknolojisini hem de geleneksel tıp mer-
kezlerini biraraya getirerek çocuk ölümlerini önemli 
oranda azaltmıştır. 2019’a göre yenidoğan her 1.000 
bebekten 23’ü, beş yaş altındaki her 1.000 çocuktan 
28.5’i ve her 100.000 anneden 89’u hayatını kay-
betmektedir. Bhutanlı çocukların ölümünde pnö-
moninin hâlâ ciddi bir payı vardır. Fakat bulaşıcı 
hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklı anne 
ve çocuk ölümlerinde bir azalma kaydedilmiştir. 

Temel eğitim zorunludur. Ancak ülkedeki bir-
çok çocuğun hâlâ devlet okullarına erişimi yoktur. 
Nüfusun hemen hemen yarısının kırsal bölgelerde 
yaşaması, örgün eğitimi zorlaştırmakta; çocukların 
yaklaşık %42’si okuma yazma konusunda zorluk ya-
şamaktadır. İlköğretim, okul öncesinden altıncı sınıfa 
kadar yedi yıllık bir programdan oluşmaktadır. İlko-

kulu bitiren çocukların yaklaşık %85’i ortaokul düze-
yine geçebilmektedir. Ülkede ilköğretimi tamamla-
ma oranı %99, ortaöğretime brüt kayıt oranı %84 ve 
genç okuryazarlık oranı %92’dir.

Okul kayıtlarındaki artış ve 20. yüzyılın sonların-
dan itibaren okuryazarlığa rağbet, ülkenin ekono-
mik kalkınmasına fayda sağlamıştır. Ancak eğitimin 
gelişmesinin yanında işgücünde ciddi dengesizlikler 
ortaya çıkmıştır. Örgün eğitim öğrencileri tarımsal 
mesleklerden uzaklaştırdığı için 21. yüzyılın başların-
da, Bhutan’ın eğitimli gençleri kentsel alanlarda iş 
bulmak için mücadele ederken kırsal alanlar önemli 
işgücü sıkıntısı yaşamaya başlamıştır.

Bununla beraber 5-14 yaş arası çocukların 
%4’üne yakını tarım, inşaat, restaurant, otomobil 
atölyeleri gibi sektörlerde çalıştırılmaktadır. Aile 
içinde çocuklara kötü muamele ve istismar vaka-
sı çok yaygındır. 7-14 yaş arası çocukların %3.3’ü 
hem çalışmakta hem de eğitim hayatını bera-
berinde götürmektedir. 2011 yılında “According 
to the Labor Force Survey” adlı iş gücü anketine 
göre ulusal çapta 13-17 yaş arası 4.400 çocuğun 
ev dışında çalıştığı tespit edilmiş; Bhutan’da kız 
çocuklarının erkek çocuklardan daha fazla “çocuk 
işçi” olarak çalıştığı ifade edilmiştir. 

Ülkede Budizm’e bağlı olmayan manastırlar bu-
lunmasına rağmen herhangi bir eğitim ya da mis-
yonerlik faaliyeti yapılması yasaktır. Azınlık da olsa 
ülkede bir Hristiyan grubu bulunmakta; UNICEF, 
Save the Children ve Simtokha Orphanage gibi ku-
rumlar ülkedeki çalışmalarına devam etmektedir.
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Dünyanın en büyük yedinci ülkesi olan Hindistan’ın 
%72’si Hint-Aryan, %25’i Dravidler ve %3’ü diğer et-
nik gruplardan oluşur. Resmî diller Hintçe ve İngilizce 
olmakla birlikte, ülkede 22 yerel dil kullanılır. Ayrı-
ca nüfusun %80’i Hindu, %15’i Müslüman, %2’si Sih, 
%2’si Hristiyan ve %1’i Budist’tir.

Dünya nüfusunun yaklaşık 1/6’sı Hindistan’da ya-
şamakta, bu özelliğiyle Hindistan, dünyanın en kala-
balık ikinci ülkesi sayılmaktadır. Nüfusun çoğunluğu 
gençlerden oluşur. 0-14 yaş arası çocukların toplam 
nüfusu 361.017.590, 15-24 arası gençlerin toplam nü-
fusu ise 248.550.370’dir. Ülkede hâlâ sosyal hiyerar-
şiye dayalı bir kast sistemi söz konusudur. Gelenek-
sel sınıflar arasındaki katı çizgiler, insanların hayatını 
olumsuz etkilemektedir.

Hindistan’da en büyük sorunlarından biri, kötü arı-
tılmış ya da temizlenemeyen atık sularının içme suyu 
olarak kullanılmasıdır. Bu sebeple ortaya çıkan sal-
gın hastalıklardan en çok çocuklar etkilenmektedir. 
Tropikal bölge hastalıkları, yetersiz beslenme ve açlık 
ölümleri de azımsanamayacak kadar çoktur. 2019 
verilerine göre ülkede sadece 127.000 çocuk, zatür-
reden dolayı hayatını kaybetmiştir. 

Dünya üzerindeki yeni doğan ölümlerinin %24’ü 
Hindistan’da gerçekleşmektedir. Ülke geneline bakıl-
dığında her yenidoğan 1.000 bebekten 32’si, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 34’ü ve her 100.000 anneden 
145’i hayatını kaybetmektedir. Ne var ki doğumların 
sadece %41’i kayıtlı gözükmektedir. 1.000 kişi başı-
na 0.5 oranında yatak düşmesi ve ülkede ortalama 
1.000.000 doktorun olması, sağlık sisteminin kötü ol-
duğunu göstermektedir. COVID-19 salgınında en faz-
la zarar gören ülkelerden biri Hindistan’dır. 

İlköğretime kayıt olan öğrenci sayısı, 2013 ve 2018 
yılları arasında karşılaştırıldığında, genel kayıtta bir 
düşüş olduğu görülmektedir. Buna göre Hindistan’da 
ilkokulu tamamlama oranı %91, ortaokula kayıt ora-
nı ise %73’tür. Ayrıca rapora göre 2020 yılında kırsal 
kesimde yaşayan 6-10 yaş arası çocukların %5.3’ü 
okula kayıt yaptırmamıştır.

Çocuk işçiliği konusu, Hindistan’ın en önemli prob-
lemlerinden biridir. 2011 nüfus sayımına göre Hin-
distan’da çocuk işçi sayısı 10.100.000 olup bunun 
5.600.000’i erkek, 4.500.000’i kız çocuğudur. Hindis-
tan genelinde çocuk işçiler tuğla fırınları, yiyecek ve 
içecek hizmetleri, halı dokumacılığı, giysi yapımı, ev 
hizmetleri, tarım, balıkçılık ve madencilik gibi çeşitli 
sektörlerde istihdam edilmektedir.

Dünyada son 20 yılda meydana gelen doğal afet-
lerde 750.000’e yakın insan hayatını kaybetmiş, 
bunun sonucunda yüzbinlerce çocuk yetim veya 
korumasız kalmıştır. Bu ölümlerin %79’u Bangla-
deş, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Filipinler gibi 
Asya’nın kırılgan ülkelerinde yaşanmıştır. Dolayısıyla 
yetim sayılarının en yüksek olduğu yerler de bu ülke-
lerdir. Bu konuda acil önlem alması gereken ülkele-
rin başında, 31.000.000’u bulan resmî yetim sayısıyla 
Hindistan gelmektedir. 

Thanjavur, Bulandshahr, Mango, Nagercoil, Ka-
rawal Nagar, Sri Ganganagar, Haridwar, Katihar, Vi-
zianagaram ve Ramagundam’da yetimhaneler bu-
lunmaktadır. Ülkede misyonerlik faaliyetleri yapan 
yetimhaneler de bulunmaktadır. Lifesong Yetim Des-
tek Kuruluşu %90’ı Hindu kökenli 470 yetim ve terk 
edilmiş çocuğa yardım etmektedir. Serving Childiren 
in India gibi kuruluşlar da yetimhane formatlı okul-
larda misyonerlik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

2.973.190 km2 1.398.291.460 Federal Parlamenter Sistem

Başkent

Yeni Delhi

Hindistan

GÜNEY ASYA



119

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Maldivler, Hint Okyanusu’nda bulunan bir takıma-
da devletidir. Ülke nüfusunun çoğunu Hindistan ve 
Sri Lanka’dan gelen etnik gruplar oluşturur. Resmî 
diller Divehi, Arapça, Hintçe ve İngilizcedir. 1980’le-
rin başında, dünyanın en fakir ülkelerinden biriydi. 
Bugün ise hızla genişleyen turizm endüstrisine sa-
hip, orta gelirli bir ülkedir. Halkın %15’i yoksulluk sı-
nırının altındadır ve %65’i kırsal bölgelerde, %35’i 
şehirlerde yaşamaktadır. 

Maldivler’de gençlerin %75’i işsizdir. Özellikle er-
genler arasında çete şiddeti artmakta; başkentte, 
en az 50’şer çocuktan oluşan 20-30 çete bulun-
maktadır. Bu çocukların ancak %45’i ortaöğretime 
geçmekte, uyuşturucu kullanıcılarının %50’sini 15-
25 arasındaki gençler oluşturmaktadır. Ülkedeki 
çocuk ve genç nüfusu arasında uyuşturucu kul-
lanımının, son 15 yılda önemli ölçüde arttığı bilin-
mektedir. Ayrıca yaklaşık 10.000 çocuk yoksulluk 
içinde yaşamaktadır.

Ülke genelinde çocukların %96’sından fazlası il-
kokula kayıt yaptırmaktadır. Ortaöğretime net kayıt 
oranı ise %69’dur. Kırsalda yaşayan çocuklar ancak 
ilkokulu bitirebilmektedir. Maldivler’de genç okurya-
zarlık oranı %99’dur. Ülkede Kur’an öğretimi veren 
geleneksel kurumların yanında Divehi dilinde veya 
İngilizce eğitim yapan okullar da bulunmaktadır.

Ülkedeki en yaygın sağlık sorunları kardiyovaskü-
ler hastalıklar, kanser, diyabet ve böbrek yetmezli-
ğidir. Maldivlilerin karşılaştığı bir diğer sağlık sorunu 
da nadir görülen bir kan hastalığı olan talasemidir. 
Her beş kişiden biri, büyük sorunlara neden olan bu 
genin taşıyıcısıdır. Talasemiden etkilenen çocuklara 
ayda bir ila iki kez kan nakli yapılmak zorundadır. 
Hepatit ve tifo gibi bazı gıda ve su kaynaklı hasta-

lıklar, hafif bir risk taşır. Sıtma 1984 yılında ortadan 
kaldırılmış ve Maldivler, 2015 yılında Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından sıtmadan ari olarak sertifikalan-
dırılan bölgedeki ilk ülke olmuştur.

Son verilere göre Maldivler’de her 100.000 anne-
den 53’ü, yenidoğan her 1.000 bebekten 5.3’ü, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 6.2’si hayatını kaybet-
mektedir. Doğumların yaklaşık %30’u resmî olarak 
kayıtlı değildir. Bu durum, toplum nezdinde görün-
mez sayılan çocuklar için büyük zorluklara yol aç-
makta ve çocukları, üstesinden gelinmesi zor fiziksel 
veya duygusal travmalara maruz bırakmaktadır.

Ülkede devlete ait çocuk bakım evleri ve iki yetim-
hane bulunmaktadır. Devlet bakımına alınan çocuk 
sayısındaki artışla birlikte, hükûmet Şubat 2016’da 
üçüncü bir tesis olan Fiyavathi’yi kurmuştur. Burada 
13 yaşından küçük, 100 çocuk kalmaktadır.

Ağustos 2017 itibariyle Kudakudhinge Hiya adlı 
yetimhanede 13-18 yaşları arasında 66 çocuk kal-
maktadır. Fakat buradaki çocukların şiddet gördü-
ğü ve türlü istismarlara maruz kaldığı bildirilmiştir. 
Kudakudhinge Hiya’daki çocukların bir kısmı ye-
timlerden oluşurken, çoğunluğu ebeveyn veya va-
silerin hapsedilmesi nedeniyle kendilerine bakacak 
sorumlu bir yakınları olmadığı için kuruma alınan 
çocuklardır. Ayrıca, evlerinde türlü şiddete maruz 
kalan ve yaşayacak güvenli bir yeri olmayan çocuk-
lar ile anne ve babaları veya vasileri bulununcaya 
kadar veli gözetimi olmaksızın sokaklarda ve hal-
ka açık yerlerde bulunan çocuklar da sığınma evi-
ne yerleştirilmektedir. Bunun yanı sıra ülkede UNI-
CEF’in de bir yetimhanesinin olduğu bilinmektedir.
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Resmî adıyla Myanmar, büyük bir etnik çeşitliliğe 
sahiptir. Halkın %68’i Bamar, %9’u Shan, %7’si Ka-
ren, %4’ü Arakanlı, %3’ü Çinli, %2’si Hindistanlı, %2’si 
Mon’dur ve %5’i diğer gruplardan oluşmaktadır. Resmî 
dil olan Birmancanın yanı sıra ülkede pek çok lehçe 
konuşulur. Ülkenin çoğunluğu Budist’tir. Protestan, 
Hristiyan ve Müslümanlar azınlık durumundadır. 

Doğum oranı dünya ortalamasının altına düşen 
Myanmar’da nüfusun yaklaşık %26’sı 0-14 yaş ara-
sındadır. Buna göre 0-14 yaş arası nüfus 13.866.660, 
15-24 arası nüfus ise 9.830.260’dır.

Nüfusun çoğunluğunun, ulaşılması zor kırsal alan-
larda yaşaması sebebiyle Myanmar hükûmeti sağlık 
hizmetlerini öncelemektedir. Buna rağmen yeterli ol-
mayan sağlık sistemi, mide-bağırsak hastalıkları, tü-
berküloz, sıtma ve kızamık gibi hastalıklarla ciddi bir 
mücadele içindedir. Ayrıca Myanmar’da beş yaş altı 
çocuklar arasındaki ölümlerin %18’i ishalli hastalıklar-
dan kaynaklanmaktadır. Yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 36’sı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 45’i ve her 
100.000 anneden 250’si hayatını kaybetmektedir.

Kırsal alanlardaki çocukların eğitime erişimi kı-
sıtlıyken, şehirlerde yaşayan çocuklarda okurya-
zar oranı daha yüksektir. 2016 yılına göre ilkokula 
kayıtlı öğrenci sayısı 5.184.041, ortaokula kayıtlı öğ-
renci sayısı 2.795.607 ve liseye kayıtlı öğrenci sayısı 
873.832’dir. Buna göre ülkede genç okuryazar oranı 
%85, yetişkin okuryazar oranı ise %76’dır. 

Ülkede patlak veren siyasî krizler ve yapılan dar-
belerde öncelikle okullar kapatıldığı için eğitim sü-
rekli sekteye uğramaktadır. Ayrıca saldırılara ve 
okulların işgaline tanık olan öğretmen ve öğrenci-
ler, güvende olmadıklarını düşünmekte; çok sayıda 
Myanmarlı da örgün eğitimden mahrum kalmakta-
dır. Myanmar’da 2021 yılında yaşanan askerî dar-

benin etkilerinden biri de her hafta 12.000 Rohing-
yalı mülteci çocuğun Bangladeş’e geçmek zorunda 
bırakılması olmuştur. Myanmar Arakan’da soykırım 
suçları işlemektedir. Sadece 2017 Ağustos ayında 
Müslümanlara yapılan saldırılarda içinde çocukla-
rın da bulunduğu 10.000’den fazla kişi katledilirken 
canlarını kurtarmak için Bangladeş’e sığınanların 
sayısı 1.000.000’u geçmiştir. Askeri cunta tarafın-
dan 1982’de vatandaşlıkları iptal edilen ve illegal 
göçmenler olarak ilan edilen Rohingyalar neredey-
se 40 yıldır vatansız durumdadırlar.

UNICEF’in raporuna göre Bangladeş’e sığınan 
320.000’den fazla Rohingyalı mülteci çocuk, su ile 
bulaşan hastalıkların tehdidi altında ve çok ağır 
yaşam şartlarında hayatlarına devam etmektedir. 
Mülteci kamplarında yaşayan çocuklar, insan ka-
çakçılarının ve kendilerini istismar etmek isteyen in-
sanların ağına düşmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bunun yanı sıra gıda fiyatlarındaki keskin artış, ül-
kede yaklaşık 6.000.000 insanın akut kıtlıktan etki-
leneceğini göstermektedir. BM’e göre ülke çapında 
bir gıda krizi, kapıda beklemektedir.

Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Ba-
kanlığı’nın 2018 istatistiklerine göre Myanmar 
genelinde 280 yetimhane, 36.000’den fazla ye-
time ev sahipliği yapmaktadır. Sittwe, Meiktila, 
Monywa, Pathein, Bago, Taunggyi, Mawlamyaing, 
Naypyidaw, Mandalay ve Yangon’da yetimhaneler 
bulunmaktadır. Kayıtlı olmayan yetimler de hesa-
ba katıldığında ülkede yaklaşık 1.400.000 yetim 
çocuk olduğu söylenebilir. 

Bölgede çok sayıda STK yetimhaneleri de mev-
cuttur. Yetimhaneler genellikle misyonerlik faali-
yetleri için kullanılmakta olup kiliseler tarafından 
finanse edilmektedir.
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 Hindistan ve Çin gibi iki büyük devlet arasında 
kalan Nepal, dünyanın en fakir ülkelerinden biri-
dir. Ülkenin resmî dili Nepali’dir. Hindular nüfusun 
%80’ini oluşturmasına rağmen, Hindu nüfusun ken-
di içinde derin kast bölünmeleri vardır. Alt kastla-
rın ve Budistler ile Müslümanlar gibi diğer grupların 
marjinalleştirilmesi ve yoksun bırakılması, onlarca 
yıldır ülke içinde bir çatışma kaynağı olmuştur. 

Karayla çevrili ülkenin dağlık arazisi, sosyo-e-
konomik kalkınma için zorluklar oluşturmakta ve 
Nepal’in altyapısını genişletmeyi maliyetli hale ge-
tirmektedir. 2015 yılında Nepal, Asya’daki en az ge-
lişmiş ülkelerden biri olarak kalmış ve BM İnsani Ge-
lişme Endeksi’nde 188 ülke arasında 144. sırada yer 
almıştır. Nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk sınırının 
altında yaşamakta ve bu aileler, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. 2019 verilerine göre nüfusun 
%80’i uzak ve kırsal alanlarda, %21’i ise kentsel böl-
gelerde hayatını sürdürmektedir.

Ülkenin ortalama yaşı 24’tür. 0-14 yaş arası top-
lam nüfus 8.394.230, 15-24 arası toplam nüfus ise 
6.410.410’dur. 2016 istatistiklerine göre Nepal’de 
1.400’den fazla özel okul, 35.222 ilk ve ortaokul ve 10 
üniversite bulunmaktadır. 6-11 yaşları arasında te-
mel eğitim zorunlu ve ücretsizdir. İlköğretime kayıt 
yaptıran öğrencilerin oranı %97, ortaöğretime net 
kayıt oranı ise %70’dir. Kırsal bölgelerde yaşayan 
bazı ailelerde kız çocuklarının eğitimi hâlâ bir ön-
celik olarak görülmemekte, ayrıca çocuk yaşta evli-
likler yaygın bir gelenek olmaya devam etmektedir. 
İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Nepal’deki kız 
çocuklarını %37’si 18’inden önce evlendirilmektedir. 

Nepal sağlık sistemi hâlâ sıtma, tüberküloz, kolera 
ve tifo gibi hastalıkları kontrol altına almaya çalış-

maktadır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 23’ü, her 
beş yaş altı 1.000 çocuktan 28’i ve her 100.000 an-
neden 53’ü hayatını kaybetmektedir. Bulaşıcı has-
talıklardan dolayı ölüm oranı %44, diğer hastalıklar-
dan dolayı ölüm oranı ise %42’dir. Genç Nepallilerin 
%21’i yetersiz beslenmekle beraber şeker hastalığı-
na yakalanma eğilimindedirler. Yenidoğan çocukla-
rın neredeyse %30’u resmî olarak kayıt altına alın-
mamaktadır. 

Ülkede resmî olarak yasak olmasına rağmen ço-
cuk işçiliği ve çocuk kaçakçılığı son derece yaygın-
dır. Erkek çocukların %17’si, kız çocukların ise yak-
laşık %25’i çalışmaktadır. Çocuk kaçakçılığına karşı 
geliştirilmiş bir yasa olmadığı için birçok kız çocuğu 
ailelerinden zorla alınmakta; bu çocukların maruz 
kaldıkları istismarlar, onların ciddi travmalar yaşa-
malarına ve psikolojik rahatsızlıklara yakalanmala-
rına sebep olmaktadır.

Ülke genelinde 1.000.000 yetimin bulunduğu fa-
kat bunların sadece 590.000’inin kayda geçtiği 
iddia edilmektedir. Yoksulluk, hastalık, aile içi çatış-
malar gibi nedenlerden dolayı terk edilmiş çocuklar 
ve ülkenin jeolojik konumundan dolayı meydana 
gelen depremler de yetimlik sebepleri arasındadır. 
2015 yılında art arda yaşanan iki büyük depremde 
8.600’den fazla insan hayatını kaybetmiş ve yüzler-
ce çocuk yetim kalmıştır. 

Hetauda, Butwal, Bhin Dutta, Bharatpur, Dharan, 
Birganj, Biratnagar, Lalitpur, Pokhara ve Kathman-
du’da yetimhaneler bulunmaktadır. Ayrıca Nepal 
Orphans Home, Books of Joy, SOS Children’s Villa-
ges gibi misyoner kurum ve kuruluşlar ülkede faali-
yetlerine devam etmektedir.
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1947 yılında Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını 
kazanan Pakistan, yüksek doğum oranı sebebiyle 
son derece genç bir nüfusa sahiptir. 2025 yılında 
nüfusun 300.000’a yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 
Nüfusu teşkil eden değişik etnik unsurlar içinde en 
kalabalık olanlar %60’lık bir oranla Pencabilerdir. 
Sindliler, Peştular, Jatlar ve Belûcîler azınlık halde 
bulunmaktadır. Resmî dil Urduca olmakla birlikte 
İngilizce de yaygın biçimde konuşulur. Nüfusun 
%97’si Müslümandır. Hıristiyanlar ve Hindular küçük 
azınlıkları oluşturur. 

18 yaş altı çocuklar, nüfusun %45’ini oluşturmakta; 
yoksulluk oranlarının artması, besin güvensizliği, 
hijyen yetersizliği gibi sorunlar çocukların yaşam 
standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
COVID-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkileri hissedilmekte ve bu olumsuz durumdan en 
çok çocuklar etkilenmektedir.

Pakistan’da her 1.000 bebekten 42’si henüz bir aylık 
olmadan hayatını kaybetmekte; kalan bebeklerden 
74’ü ise beş yaşına ulaşamamaktadır. Canlı olarak 
doğan her 100.000 bebeğe karşılık, 178 anne hayatını 
kaybetmektedir. Annelerin ölüm nedenleri arasında, 
aşırı kanama, enfeksiyon, hipertansiyon gibi sebepler 
başı çekmektedir.

Çocuk ölümlerine sebep olan çok sayıda hastalık 
mevcuttur. Çocuk felcinin endemik olarak görüldüğü 
iki ülkeden biri Pakistan’dır. Çevre ve gıda temizliğinin 
sağlanamadığını ortamlarda hızla yayılan bu hastalık, 
ölüm, ömür boyu felç ve solunum desteği olmadan 
nefes alamamak gibi ciddi sonuçlar doğurmakta; 
beslenme yetersizliği sebebiyle çocukların karşı karşıya 
kaldığı bazı sorunlar da bulunmaktadır. Pakistan’da 
çocukların %29’u yaşlarına göre zayıf iken %40.2’si 
yaşlarına göre kısadır. Kız çocuklarının %56.6’sı ise 

kansızlık problemi ile karşı karşıya. Zatürre ve ishal 
çocuk ölümlerinin başta gelen sebeplerinden sayılıyor. 

Pakistan nüfusunun 1/4’ten fazlası okul çağına 
gelmiş çocuklardan oluşuyor. Bu da yaklaşık 
53.000.000’a tekabül ediyor. Bu çocuklardan 
28.000.000’u okula gitmiyor. Okula gitmeyen 
çocukların 12.600.000’ini kız çocukları oluşturuyor. 
Okula giden çocukların ise yetersiz bir eğitim 
aldığını söylemek mümkün. Öğrencilerin %65’i 
ilkokulu tamamladığında ulaşması gereken seviyeye 
ulaşamıyor. Kız çocuklarının ve yoksul öğrencilerin 
okula gitme ihtimali diğer öğrencilere nazaran çok 
daha düşük. Terör olayları da özellikle kız çocuklarının 
okula gönderilmesi konusunda velileri tedirgin ediyor. 
Saldırılarda okul binaları yıkılabiliyor, öğretmenler 
saldırıların hedefi olabiliyor. Pakistan’da, eğitimde 
altyapı eksiklikleri, yetersiz personel ve eğitim kurumu 
ve personel alımındaki yolsuzluklar eğitimin başlıca 
sorunlarındandır.

Pakistan’daki çocukların eğitim hakları dışında 
bazı hak ihlallerine maruz kaldıkları görülüyor. Bu 
hak ihlallerinden biri yeni doğan çocukların doğum 
kaydının yapılmaması problemidir. Çocuk işçi sorunu 
Pakistan’da çocuk hakkı ihlallerine sebep açan 
büyük sorunlardan biridir. Pencap eyaletinde çocuk 
işçi oranı %13.4 iken Khyber Pakhtunkhwa’da bu 
oran %14.4 oranına ulaşmaktadır. Ayrıca 20-24 yaş 
aralığındaki kadınların yaklaşık %18.3’ünün çocuk 
yaşta evlendirildiği tespit edilmiştir. 

Pakistan’da 4.480.000 yetimin bulunmakta, fakat 
ülkede doğum kaydı yapılma oranı %50’ye dahi 
ulaşmadığı için gerçek rakamın daha fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. Turbat, Kot Adu, Tando Allahyar, 
Mianwali, Chakwal, Swabi, Charsada, Khushab, 
Wazirabad ve Dadu’da yetimhaneler bulunmaktadır.
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1972 yılından önce “Seylan” olarak adlandırılan ve 
“Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak bilinen Sri Lanka, 
bir takımada ülkesidir. Kolombo, Sri Lanka’nın yü-
rütme ve yargı başkenti olmakla beraber, Sri Ja-
yewardenepura Kotte yasama başkenti kabul edilir. 
Ülke nüfusunun %75’ini Budist Sinhaliler, %11’ini Hin-
du Tamiller, %10’unu da Müslümanlar oluşturmak-
tadır. Resmî diller Seylanca ve Tamilcedir. 

Sri Lanka’da halkın çoğunluğu yoksuldur; kırsal 
alanlarda yaşarlar ve geçimleri tarıma bağlıdır. 
Buna göre kırsal nüfus 17.817.298 ve kentsel nüfus 
4.101.702’dir. 0-14 yaş arası çocukların toplam nüfu-
su 5.071.700, 15-24 yaş arası gençlerin toplam nüfu-
su ise 3.160.210’dur. Ortalama yaşam süresi kadınlar 
için 81, erkekler için 74 yıldır.

Ülkede yaşanan siyasî çatışmalar, sosyal hayatı 
olumsuz etkilemekte ve çoğu aile bu çatışmalardan 
kaynaklanan sebepler yüzünden yoksulluk sınırının 
altında yaşamaktadır. Uzun süren iç savaş sağlık, 
tarım, eğitim gibi alanların gelişmesi önünde engel 
oluşturmuştur. Ülkede yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 7’si, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 7.3’ü ve her 
100.000 anneden 36’sı hayatını kaybetmektedir. 
Sri Lanka beş yaş altı ölümleri azaltmada başarılı 
ülkelerden biridir. Fakat hijyen ve sağlık hizmetleri-
ne erişim konusunda hâlâ sorunlar yaşanmaktadır. 
Hava kirliliği, endüstri atıkları, maden ocakları gibi 
çevresel faktörler çocukların sağlığını tehdit eden 
ve ölüm nedeni olabilen unsurlardır. Sri Lanka’da 
en önemli hastalıklar dang ateşi, akut solunum yolu 
enfeksiyonları, tifo, menenjit ve tüberkülozdur.

Sri Lankalı çocukların %90’ı ilköğretime kayıtlıdır. 
Ortaokula gitmeyen çocukların oranı %5.6’dır. Genç 
okuryazarlık oranı %99’dur ve bu, orta gelirli bir ülke 

için büyük bir başarı olarak görülür. Devlet okulla-
rının yanı sıra ülkede özel okullar da bulunmakta-
dır. 2016 verilerine göre Sri Lanka’da 10.162 okul ve 
4.143.330 öğrenci bulunmakta; yükseköğretim sevi-
yesinde 11 üniversite hizmet vermektedir.

Sri Lanka’daki çocuklar, etnik farklılıklarından 
dolayı ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bunun yanı 
sıra çocuk askerliği, çocuk işçiliği ve erken evlilik 
gibi toplumsal sorunlar, ülkenin başlıca sorunlarıdır. 
5-14 yaşları arasında çocuk işçiliği yapanların oranı 
%0.8, hem okuyup hem de çalışan çocukların oranı 
%0.9’dur. Bu çocukların çoğu çiftçilik, balıkçılık, teks-
til, madencilik, ev işleri veya sokaklarda dilencilik 
gibi işlerde çalıştırılmaktadır. Sri Lanka’da her sekiz 
çocuktan biri çalışmakta; kız çocuklarının %12’si 18 
yaşından önce evlenmektedir. 

Ülkede 300.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Devlet yetimhanelerine alınanlar sadece bebekler 
ve küçük çocuklardır. Yetimhaneye alınan çocuk-
ların birçoğu yoksul ailelerin, madde bağımlısı olan 
ebeveynlerin çocuklarıdır ya da şiddet görmüş veya 
bir çeşit istismara uğramış çocuklardır. Galle, Kal-
munai, Vavuniya, Kandy, Kotte, Trincomalee, Ne-
gombo, Moratuwa, Dehiwala Mount Lavinia ve Co-
lombo, içinde yetimhane olan yerlerdir. Sadakataşı 
Derneği’nin bölgede iki yetimhanesi bulunmakta bu 
yetimhanelerden 150’yi aşkın çocuk istifade etmek-
tedir. Misyoner kurumlardan bazıları Compassion 
International Lanka, Orphan Care, SOS Children’s 
Villages’dir. Bunlardan biri olan Orphan Care’in 
80’den fazla yetimhanesi ve yaklaşık 3.000 kayıtlı 
yetimi vardır.
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Tek komşusu Malezya olan Brunei, Güneydo-
ğu Asya’da bulunan küçük bir ülkedir. Resmî dil 
Malaycadır, fakat Çince ve İngilizce de konuşulur. 
Yüzölçümüne göre nüfusun az olmasının sebebi, 
topraklarının %70’inin tropikal ormanlarla kaplı ol-
masıdır. Nüfusun %65’ini Malaylar, %23’ünü Çinli-
ler, geri kalanını da çeşitli etnik gruplar meydana 
getirir. Dinî bakımdan nüfusun büyük çoğunluğu 
Müslümandır; Hristiyanlar ve Budistler azınlıktadır. 

Zengin petrol kaynakları sayesinde dünyanın en 
varlıklı ülkelerinden biri sayılır. IMF’ye göre GSMH 
bakımından dünyanın en zengin ikinci ülkesidir. 
Gelir kaynaklarının başında doğalgaz ve petrol bu-
lunur. Nüfusun 1/5’inden fazlası 15 yaşın altındadır. 
0-14 yaş arası nüfus 1971’de %42.3 iken kademeli 
olarak düşmüş ve 2020’de %22.3 olmuştur. 

Brunei bir refah devletidir. Vatandaşlara ücretsiz 
sağlık hizmeti verilir. Kırsal bölgelerde yaşayanlar, 
doktorların düzenli olarak evlere gelmesi yoluy-
la sağlık hizmeti alırlar. Ülkede dört büyük devlet 
hastanesinin yanı sıra, özel klinikler ve özel hasta-
neler vardır. Bulaşıcı hastalıkların insidansı düşük-
tür ve ölümler üzerindeki payı %10.3’tür. 

Anne başına düşen çocuk sayısı 1.8’dir. Ülkede 
yenidoğan her 1.000 bebekten 9.6’sı, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 11.4’ü ve her 100.000 anneden 
31’i hayatını kaybetmektedir. Yenidoğan sepsisi, 
solunum yolu enfeksiyonları ve ishale bağlı ölüm-
ler oldukça azdır. Obezite bir sorun olarak kendini 
göstermektedir. Buna göre erkek nüfusun %12.5’i, 
kadın nüfusun %15.7’si obezdir. 

Brunei’de 2000’li yıllara kadar okula devam zo-
runluluğu yoktu. Fakat bugün itibariyle 5-16 yaş 
arası çocuklar için eğitim zorunlu ve ücretsizdir. 

Genç okuryazar oranı %99.6, okula devam eden 
öğrencilerin oranı ise %93’tür. Eğitim dili Malayca, 
İngilizce ve Çince’dir. 

Nüfusun 1/3’ünü oluşturan 18 yaş altı çocukların 
hakları hâlâ güvence altına alınmış değildir. Gerek 
aile içinde gerek okul hayatında fiziksel şiddete 
maruz kalan çocuklar vardır. Ayrıca ülkede cezaî 
ehliyet yaşı yedidir. Herhangi bir suçtan dolayı hü-
küm giymeleri hâlinde yetişkinlerle aynı hapisha-
nelerde kalırlar. Çocuklar için ceza gerektiren suç-
lardan biri uyuşturucu kullanımıdır. 

Brunei yasalarına göre 16 yaşından küçük çocuk-
ların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşından küçük olan-
lar, ancak velilerinin izni ile çalışabilir. Çocuk işçiliği 
kanunlarının ihlal edildiğine dair herhangi bir ra-
por mevcut değildir. Aynı zamanda Brunei, çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması 
için kurulan Association of Southheast Asian Nati-
ons’a üyedir. Buna rağmen Kültür, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın 2020 yılı raporuna göre son yıllarda 
şiddet gören çocukların sayısında bir artış olmuş-
tur. Yerel haberlere göre ülkede her yıl ortalama 
40-50 çocuk istismarı vakası olmaktadır. 

Brunei’deki yetim sayısı 4.900’dür. Ülkede ne 
bir devlet yetimhanesi ne de özel bir yetimhane 
vardır. Ebeveynlerini kaybeden çocuklar, akraba-
ları tarafından bakılır. Ülkede misyonerler de et-
kin değildir. Sadece çocukların refahı için çalışan 
STK’lar vardır. Bu STK’lar fon toplamak, yardım 
dağıtmak gibi faaliyetlerde bulunur. Ülkede, Sos-
yal İşler Hizmetleri Birimi’ne kayıtlı 2.000 yetim 
çocuk vardır.
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Binlerce ada üzerine kurulu Endonezya Cumhu-
riyeti, coğrafî konumu sebebiyle uluslararası deniz 
ticareti açısından büyük önem taşımaktadır. Müs-
lümanların nüfusu 250.000.000 civarındadır. Dola-
yısıyla dünyanın en büyük Müslüman ülkesi duru-
mundadır. Nüfusun etnik yapısını oluşturan başlıca 
gruplar Java, Sunda, Malay, Batak, Madura, Betavi, 
Minangkabau ve Bugis’lerdir. Endonezya’nın resmî 
dili Endonezyacadır. Bu dil aslında, Endonezya’nın 
1945’te bağımsızlığını ilan etmesinden sonra stan-
dartlaştırılmış bir Malayca şivesidir.

0-14 yaş arası nüfus 1971’de 51.025.790 kişiyken, 
2020’de 70.941.110 kişiye yükselmiş ve yıllık ortala-
ma %0.68’lik bir artış göstermiştir. Nüfusun 1/3’ü ço-
cuktur. Son 50 yılda bebek ölüm hızı, 1971’de 1.000 
doğumda 109.42 ölümden, 2020’de 1.000 doğumda 
17.11’e düşecek şekilde azalmıştır. Ancak ülke hâlâ 
sağlık sistemiyle alakalı birçok sorunla karşı karşı-
yadır. Bulaşıcı hastalıkların ölümler üzerindeki payı 
%18.9’dur. Ayrıca bebekler, yaygın olarak düşük ki-
lolu doğmakta ve birçoğu hastalıkların kurbanı ol-
maktadır. Anne başına düşen çocuk sayısı 2.3’tür. 
UNICEF’in 2019 verilerine göre, Endonezya’daki 
hava kirliliği her yıl milyonlarca çocuğun sağlığını 
tehdit etmektedir.

Endonezya’daki çocukların okula gitme şansla-
rı yüksek olmasına rağmen 7-18 yaş arası yaklaşık 
4.400.000 çocuk ve ergen, çeşitli sebeplerden dola-
yı okula gitmemektedir. Ülkede ilkokulu tamamlama 
oranı %96, ortaöğretimi tamamlama oranı %87, liseyi 
tamamlama oranı %63’tür. Yoksul, engelli ve az ge-
lişmiş bölgelerde yaşayan çocukların okula gitmeme 
sebepleri, dışlanma riskiyle karşı karşıya olmaları şek-
linde gösteriliyor. Yoksul ailelerin 13-15 yaş aralığındaki 
çocuklarının okula gitmeme oranı, zengin ailelerin ço-

cuklarına göre beş kat fazladır. The Intercensal Popu-
lation Surveys’e göre okul çağındaki engelli çocukların 
%57’si okula gitmemektedir.

Ülkede asgarî evlilik yaşı kız çocukları için 16, er-
kek çocukları için 19’dur. Endonezya’da kız çocukla-
rının %20’si 18 yaşına gelmeden önce evlenmekte-
dir. Ayrıca Endonezya’daki çocuklar ev işçiliği, deniz 
ürünleri işleme, madencilik, çöp toplama, kauçuk ve 
şeker kamışı tarlaları da dâhil olmak üzere birçok 
ekonomik sektörde istihdam edilmektedir.  UNI-
CEF’e göre ülkede 13 yaş altı yaklaşık 2.700.000 ço-
cuk işçi vardır. 

15-19 yaş aralığındaki çocukların %25’i ne okula 
gitmekte ne de herhangi bir sektörde çalışmakta; 
dolayısıyla potansiyellerini geliştirme fırsatını kaçır-
maktadırlar. Endonezya’da çok sayıda sokak çocu-
ğu bulunmakta; sırf Cakarta bölgesinde tahminen 
7.500 sokak çocuğu yaşamaktadır. Aile içi şiddet, fi-
ziksel istismar ve yoksulluk, çocukları sokağa sürük-
leyen sebeplerin başında gelmekte; sığınma evleri 
ise bu çocukları barındırmak için yeterli değildir. 

Asgarî çalışma yaşı 15 olan ülkede, 10-14 yaş ara-
sında çalışan çocukların oranı %3.7, hem çalışıp hem 
de eğitimine devam etmek zorunda olan çocukların 
oranı ise %2.1’dir.

Ülkede bulunan yetim ve terk edilmiş çocuk sayısı 
4.400.000’dir. Endonezya’da 500.000’e yakın çocuk 
yatılı olarak bakımevlerinde yaşamaktadır. Ülkede 
tahminen 5.000 çocuk bakımevi vardır ve bunların 
%99’u misyoner kurumlar tarafından yönetilmekte-
dir. Açe’de tusunami sonrası açılan ve 100’den fazla 
yetim kızın hizmet aldığı İHH İnsani Yardım Vakfı’na 
ait bir yetimhane de bulunmaktadır.
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Malezya, Borneo Adası’nın kuzey bölgesi ve iki 
küçük ada üzerine kurulu bir devlettir. Nüfusun 
%62’si Müslüman, geri kalanı Budist, Hristiyan ve 
Hindu’dur. Nüfus üç ana etnik kökenden oluşur. 
Bunlar %60 Malay, %25 Çinli ve %10 Hintlilerdir. 
Ülkenin farklı ırkları barındıran sosyolojik yapısı 
ve eski İngiliz kolonisi olması nedeniyle halk hem 
İngilizce hem de Malayca konuşur. Çok fazla ya-
bancının yaşadığı Malezya’da altyapı hizmetleri 
oldukça gelişmiş durumdadır. 

Malezya ekonomisi uzun yıllardan beri gelişme 
göstermekte; 2019 yılı GSYİH’ya göre Güneydoğu 
Asya’nın dördüncü ve dünyanın 33. büyük ekonomi-
sine sahiptir. Ayrıca dünyadaki kalay rezervinin 1/3’ü 
Malezya’dadır. Ülkenin yüksek kalitedeki eğitim ve 
sağlık hizmetleri, yatırım ve çalışma imkânları, ül-
keyi yabancılar tarafından çalışmak için de cazibeli 
hale getirmektedir. Ülkenin bugün itibariyle çocuk 
ve genç nüfusu, 0-14 yaş arasında 7.589.220, 15-24 
arasında 5.532.800’dür. 

Ülkede yenidoğan ölüm hızı 1.000 bebekte 4.6, 
beş yaş altı ölüm hızı ise 1.000 çocukta 8.6’dır. 2017 
yılına göre her 100.000 anneden 29’u hayatını kay-
betmektedir. 2019 yılına göre, bu ölümlerde bulaşıcı 
hastalıkların payı %18’dir. Fakat zatürre, Malezya’da-
ki çocuklar için en ölümcül beş hastalıktan biridir. 
2019 yılında bebeklerin %42’si perinatal dönemden 
kaynaklı sebepler yüzünden hayatını kaybetmiştir. 
Ülke genelinde kadın nüfusun %17.9’u, erkek nüfu-
sun %13’ü obezdir.

Malezya’da çok iyi organize edilmiş bir eğitim var-
dır. Temel eğitim ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 
üç seviyeden oluşur. Altı yıldan ibaret olan ilköğre-
tim bütün çocuklar için ücretsiz ve zorunludur. İl-

köğretime kayıt oranı %98, ortaöğretime kayıt oranı 
%95, liseye kayıt oranı ise %87’dir. Ülke genelinde 
genç okuryazarlık oranı %98.4’tür. Ayrıca ülkede 
İngilizce eğitim veren birçok uluslararası okul mev-
cuttur. Malezya’daki okul sayısı 10.218, öğrenci sayısı 
4.733.588 ve öğretmen sayısı 415.840’dır. 

Ülkede 7-18 yaş arasındaki her 1.000 çocuktan 
2.8’i engellidir. Fiziksel engelli bu çocukların 1/3’ün-
den fazlası, bir bakıcıya bağımlıdır. Onların topluma 
kazandırılması, fiziksel engellerinin şiddetine bağ-
lıdır. Bu çocukların %21’i eve bağımlı, %31.5’i örgün 
eğitime devam edebilir durumdadır. 

Sokak çocuklarının varlığı Malezya’nın önemli bir 
gerçeği ve sorunudur. Salam Malaysia Vakfı’nda 
danışman olan Hartini Zainudin’in Al Jazeera’ya 
yaptığı açıklamaya göre sırf Kuala Lumpur sokak-
larında yaklaşık 500 çocuk yaşamaktadır. Ayrıca 
palmiye yağının %85’ini üreten iki ülkeden biri olan 
Malezya’da binlerce çocuk, ebeveynleriyle birlikte 
çalışmak zorundadır.

Yanı sıra ülkede 430.000 yetim ve terk edilmiş 
çocuk bulunmakta; bunların sadece 50.000’i ye-
timhanelerde kalmaktadır. Yetimhanelerde veya 
bakımevlerinde kalan çocukların %35’inin ebe-
veynlerinden bir tanesi hayattadır. Ülkede yetim-
hane olan yerler Seremban, Kota Bharu, Kuala 
Terengganu, Sandakan, Tawau, Alor Setar, Kuan-
tan,  Sungai Petani, Kota Kinabalu ve Ampang 
Jaya’dır. Çocuklara hizmet maksadıyla açılan 
okul, yetimhane gibi kurumlardan bazıları Seko-
lah Tunas Baktı, Rumah Perlindungan Atıp, Asra-
ma Akhlak, Rumah Tunas Harapan, Taman Seri 
Puteri ve Ali İhsan Foundation’dur.
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Malay Yarımadası’nın güney ucunda bulunan Sin-
gapur, ortalama elli adayı içine alan bir takımada 
ülkesidir. Güneydoğu Asya’nın en büyük limanıdır. 
Aynı zamanda Çinlileri, Malayları, Hintlileri ve Av-
rasyaları barındıran çok ırklı bir ülkedir. Dinî ba-
kımdan halkın %35’i Budist, %16’sı Müslüman, %15’i 
Hristiyan, %10’u Taoist, %5’i Hindu ve %19’u ateisttir. 
Singapur’da konuşulan diller Çince, Malayca, İngiliz-
ce ve Tamilcedir. 

Yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük ül-
kelerinden biri olmasına rağmen bağımsızlığını 
kazanmasından bu yana dünyanın en önemli eko-
nomilerinden biri durumuna gelmeyi başarmıştır. 
Bunda stratejik konumunun yanı sıra girişimci ve iyi 
eğitimli nüfusun rolü büyüktür. 2020 yılına göre ül-
kedeki çocuk nüfusu, 0-14 yaş arası 719.660’dır. Genç 
nüfus ise 15-24 yaş arası olmak üzere 662.710’dur. 
Anne başına düşen çocuk sayısı 1.2’dir. 

Singapur, eğitime önem veren bir ülkedir ve bu-
lunduğu bölgede eğitim sistemi en iyi olan ülkedir. 
Eğitim dili İngilizcedir. Aynı zamanda öğrenciler, 
ikinci dil olarak kendi yerel dillerini seçebilirler. Ül-
kede altı yıllık ilköğretim ücretsizdir ve bütün ço-
cuklar ilkokula gitmek zorundadır. 2019’da ilkokulu 
tamamlama oranı %99’dur. Ülke genelinde okurya-
zarlık oranı %97’dir. Çocukların büyük bir çoğunluğu 
da örgün eğitime kayıtlıdır.  

Singapur’da hem devlet hastaneleri hem de özel 
hastaneler vardır. Sağlık hizmetlerinin kalitesi ol-
dukça iyidir. Ülkede ölümlere sebep olan ilk üç has-
talık kanser, zatürre ve kalp hastalığıdır. En yaygın 
olan kanser türü akciğer ve kalınbağırsak kanseri-
dir. 2020 yılına göre yenidoğan her 1.000 bebekten 
1.8’i, beş yaş altı her çocuktan 2.5’i ve her 100.000 

anneden 8’i hayatını kaybetmektedir. Bebek ölüm-
lerinde pnömoninin büyük etkisi vardır. Yaşlı, işsiz ve 
hastaların bakımı için hükûmet ve STK’lar koordineli 
olarak çalışmaktadır. Buna rağmen engelli çocuklar, 
yeteri kadar sağlık hizmetine erişememektedir. 

Singapur, dünyada kişi başı millî gelir bakımından 
en zengin ülkeler arasında yer almasına rağmen, 
ailelerine ekonomik açıdan destek olmak zorunda 
kalan çocuklar, düşük ücretle ve el emeğine daya-
lı sektörlerde çalışmaktadırlar. Singapur’da asgarî 
çalışma yaşı 13’dür. BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 
göre bu yaş seviyesi, çalışmak için çok küçüktür. 
Singapur hükûmetine göre 105.000’den fazla aile 
yoksulluk içindedir bu da yaklaşık 378.000 kişi anla-
mına gelmektedir.

Singapur’da yetim ve terk edilmiş çocuk sayısı 
17.000’dir. Ülkedeki yetimhanelerden biri Willing 
Hearts Orphanage’dir. 2008’de kurulan ve 50 ço-
cuğun bakımını üstlenen bu yetimhane, Filipinler 
tarafından desteklenmektedir. Children’s Society 
2-12 yaşları arasındaki çocukları barındırmakta-
dır. Jamiyah Children’s Home ise 1993 yılından 
beri ülkede aktif rol almakta ve Sosyal ve Aile Ge-
lişimi Bakanlığı tarafından yönlendirilen çocuk-
ları barındırmaktadır. Sanctuary Care, bebeklere 
ve küçük çocuklara kısa süreli bakım ve barınak 
sağlayan bir koruyucu hizmettir. Love Beyond the 
Walls, hapsedilen annelerin çocukları için okul ön-
cesi eğitim vermektedir. Keeping Our Community 
Safe ise risk altında bulunan çocukları ve yaşlıları 
koruyan bir yardım kuruluşudur.
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Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa’nın en bü-
yük ülkelerinden biridir. Nüfusun %77’sini Almanlar, 
geri kalan %23’lük kısmını Türkler, Polonyalılar, Rus-
lar, Kazaklar ve İtalyanlar gibi göçmen kökenli va-
tandaşlar oluşturmaktadır. 1950’lerin ortalarından 
sonra Almanya’ya göç eden işçilerin en büyük kısmı 
%3.4 oran ile Türk kökenli ailelerdir. 

Ülke nüfusunun %56’sı Hristiyan, %6’sı Müslü-
man, %1’i de diğer dinlere mensuptur. %37’lik kısım 
ise hiçbir dine mensup değildir. Avrupa komisyo-
nunun üç çalışma dilinden biri olan Almanca, ül-
kenin resmî dilidir. Daha az konuşulan yerel dil-
ler Danca, Sorbca, Romanca, Aşağı Almanca ve 
Frizcedir. Çok kullanılan göçmen dilleri ise Türkçe, 
Lehçe, Balkan dilleri ve Rusçadır.

Yaş ortalaması 44.6 olan Almanya’da 2017 verileri-
ne göre 0-15 yaş aralığındaki çocuk sayısı 10.770.000, 
15-29 yaş aralığındaki genç sayısı 13.715.000’dir. 

2019 verilerine göre Almanya’da yenidoğan her 
1.000 bebekten 3.2’si, beş yaş altı her 1.000 çocuk-
tan 3.8’i hayatını kaybetmektedir. Beş yaş altı ço-
cuk ölümlerinin %0.32’si konjenital anomali, %0.05’i 
yaralanma, %0.02’si solunum yolu enfeksiyonları, 
%0.02’si ise yenidoğan sepsisi ve diğer bulaşıcı has-
talıklardan kaynaklı ölümlerdir. 2017 yılına göre her 
100.000 anneden yedisi hayatını kaybetmektedir.

Almanya’da altı yaşından itibaren dokuz yıllık te-
mel eğitim zorunludur. Bu zorunluluk engelli çocuklar 
için de geçerlidir ve onlar özel eğitime tabidir. 2019 
verilerine göre ilkokulu tamamlama oranı %99, orta-
öğretimi tamamlama oranı %97’dir. Ülke genelinde 
okuryazarlık oranı ise %99’dur. 2018 verilerine göre 
Almanya’da ilkokul çağında okula gitmeyen çocuk-
ların oranı %0.68’dir.

Ülkede sosyal yardım alan çocuk sayısının yaklaşık 
2.800.000 olduğu tahmin edilmekte; her beş çocuk-
tan biri düşük gelirli bir ailede yaşamaktadır. Ülkede 
19-25 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %25’i yoksul-
luk sınırının altında yaşamaktadır. 

Ülkede çocuklara dair 150.000 şiddet ve 20.000 fi-
ziksel istismar vakası kaydedilmiştir. Çoğu zaman bu 
istismarlar çocukların ebeveynleri tarafından ger-
çekleştirilir. Ayrıca ülke pornografi ve çocuk cinsel 
istismarı noktasında kötü bir üne sahiptir. 

2011 yılında Alman Gençlik Enstitüsü tarafından 
yayınlanan bir rapor, son üç yılda yetimhanelerin 
%70’inde şüpheli istismar vakalarının kaydedildiği-
ni ortaya koymuştur. Vakaların %82’sinde kurbanlar 
kadındır. Haberde yaklaşık 1.500 yetimhanenin yanı 
sıra sıradan okullar ve yatılı okullarda da benzer va-
kaların meydana geldiği belirtilmiştir. 

Suriyeli mültecilerin Avrupa’da en çok yöneldiği ül-
kelerin başında Almanya gelmektedir. 2020 yılı iti-
barıyla ülkede 1.000.000’a yakın Suriyeli mültecinin 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle ebeveynsiz 
çocuk ve gençler, kadınlar ve yaşlılar, başta suç ör-
gütleri, organ mafyaları ve insan kaçakçıları olmak 
üzere kötü niyetli bütün kesimlerin istismarına karşı 
son derece savunmasız durumdadır. Resmî ikamet 
izinleri olmadan birçok mülteci çocuk temel sağlık 
hizmetlerine veya kaliteli eğitime erişememektedir. 

Almanya’da yetimhane olan yerler Bremen, Es-
sen, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt am Main, Colo, 
Munich, Hamburg ve Berlin’dir. Ayrıca ülkede bulu-
nan yetimhanelerden bazıları Jewish Orphanage, 
Auerbach Orphanage, Waisenhaus Orphanage, 
Knabenwaisenhaus Orphanage ve Paulinenstift 
Orphanage’dir.
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Bir Orta Avrupa ülkesi olan Avusturya; Almanya, 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, 
İtalya, Lihtenştayn ve İsviçre ile sınırdaştır. Ülkenin 
resmî dili Almancadır. Ülkede %81 Avusturyalı, %3 
Türk, %2.5 Alman, %2 Bosna-Hersekli, %1.5 Sırp, %1 
Romanyalı, %9 diğer milletlere mensup vatandaşlar 
yaşamaktadır. Toplumun %69’unu Hristiyanlar, %8’ini 
Müslümanlar, %23’ünü dinsiz ve inancını belirtme-
yenler oluşturur. Avusturya’daki Müslümanların yak-
laşık yarısı Türk’tür. 

44 yaş ortalamasıyla yaşlı bir nüfusa sahip olan Avus-
turya’da 0-14 yaş aralığındaki çocuk nüfusu 1.298.020, 
15-24 yaş aralığındaki genç nüfusu 961.230’dur. Ülkenin 
doğurganlık oranı, bir kadın için 1.4 çocukla dünyadaki 
en düşük oranlardan biridir. 2019 yılına göre ülkede ye-
nidoğan her 1.000 bebekten 2.3’ü, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 2.8’i ve 207 yılına göre her 100.000 anneden 
5’i hayatını kaybetmektedir.

Okuma yazma oranı ülkenin hemen hemen tama-
mını kapsayarak %99 seviyelerinde seyretmekte-
dir. Bununla birlikte çocukların %6.2’sinin toplumun 
diğer kesimlerine oranla yoksulluk içinde yaşadığı, 
çocukların ve gençlerin yaklaşık %14’ünün yoksulluk 
riski altındaki ailelerde hayatını sürdürdüğü tahmin 
edilmektedir. AB Sosyal Raporu 2012 istatistiklerine 
göre Avusturya’da 1.200.000 kişi yoksulluk ve sosyal 
dışlanma riski altındadır. 

Çocukların kaliteli ve ücretsiz eğitime erişimi olma-
sına rağmen, daha düşük gelirli ailelerden gelenlerin 
eğitim açısından başarılı olma olasılığı daha düşük-
tür. Bu eşitsizlik, gittikleri okul türüne yansır. Yoksulluk 
riski altında yaşayan çocukların yaklaşık %80’i genel 
bir ortaokula ve sadece %20’si daha akademik bir 
ortaokula gitmektedir. Ek olarak, OECD’ye göre göç-

men kökenli çocukların performansı ile yerli öğren-
cilerin performansı arasında önemli farklılıklar vardır. 

Avusturya’da çocuklar yoksulluk, çocuk ticareti ve 
istismarı, mültecilik gibi belirgin sorunlarla karşı kar-
şıyadır. Yaklaşık 10 çocuktan biri yoksul bir geçmişe 
sahiptir ve en çok etkilenenler tek ebeveynli veya 
geniş ailelerden gelenlerdir. Çocuk ticareti proble-
minde ise olumsuz bir tablo bulunmaktadır. Avustur-
ya, bir geçiş ülkesi olarak bilinmesinden dolayı insan 
kaçakçılığının hedef noktasıdır. Bu nedenle, Avustur-
ya hükûmetinin yakın zamanda, insan ticareti suçuy-
la mücadele çabalarını koordine etmek için komşu 
ülkelerle bir anlaşma başlattığı bilinmektedir. 

Çocuk istismarında bazı raporlarda gözlendiği 
üzere, Avusturya’da bugüne kadar eğitimin sıklıkla 
şiddetle bağlantılı olduğunu ve göçmen ailelerde bu 
eğilimin yaygın olduğunu göstermektedir. Sorgula-
nan çocukların %25’i ebeveynleri tarafından şiddet 
gördükleri belirtmiştir. 

Avusturya, savaşlar sebebiyle yetim kalan çocuk-
larla birlikte önemli miktarda çocuk mülteciye ev 
sahipliği yapmaktadır. Bu çocuklar sığınma talebin-
de bulunurken pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Dil 
engelinden doğan sorunlar, karmaşık sığınma yeri 
arayışı ve öngörülemeyen gecikmeler karşılaştıkları 
zorlukların sadece bir kısmını oluşturur.

Avusturya’da yetimhaneler temel olarak, öz 
ana-babası ölmüş olan veya onlara bakamayacak 
durumda olan veya bakmak istemeyen çocukların 
bakımını üstlenmektedir. Yetimhaneler genellikle gö-
nüllü gruplar veya dinî kuruluşlarla ilişkilendirilmiştir. 
Ayrıca içinde yetimhane olan yerler Dornbirn, Sankt 
Polten, Wels, Villach, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, 
Linz, Graz ve Viyana’dır.
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Bir Batı Avrupa ülkesi olan Belçika’nın doğusun-
da Almanya, güney ve batısında Fransa, kuzeyinde 
Hollanda ve Kuzey Denizi, güneyinde Lüksemburg 
bulunmaktadır. Nüfusun etnik dağılımı %75 Belçi-
kalı, %4 İtalyan, %4 Faslı, %3 Fransız, %2 Türk, %2 
Hollandalı ve %10 diğer milletlerden oluşmaktadır. 
Ülkede Volanca, Flamanca ve Almanca konuşul-
maktadır. %60 Hristiyan, %31 dinsiz, %7 Müslüman, 
%2 diğer inançlardan insanın yaşadığı ülkede hal-
kın büyük çoğunluğu Katolik olmakla beraber Pro-
testan ve Musevî azınlıklar da vardır. 

0-14 yaş arası çocukların nüfusu 1.974.170, 15-24 yaş 
arası gençlerin nüfusu 1.298.480’dir. Buna göre nüfu-
sun hemen hemen %16’sını 0-14 yaş arası çocuklar 
oluşturmaktadır. 2021 yılına göre ülkede mevcut do-
ğurganlık oranı kadın başına 1.7’dir.

2018’de bebek ölüm oranı 3.7 iken 2021’deki mev-
cut bebek ölüm oranı, 2020’ye göre %3.56 düşüşle 
1.000 canlı doğumda 2.5 olmuştur. Beş yaş altı ço-
cuk ölümlerinde bu sayı 1.000 çocukta 3.4 ve her 
100.000 annede 5’tir. Bu oranlar son 10 yılda bebek 
ölümlerinde önemli bir düşüş olduğunu göstermek-
tedir. Çocuk sağlığını tehdit eden faktörlerden biri 
de kişi başına yılda 10 ton karbondioksit salınımıdır. 
Bu kirlilik, çocukların sağlıklı bir şekilde yaşam sür-
mesini etkileyecek boyuttadır. 

Belçika’da ilköğretimin tamamlanma oranı son 
yıllarda önemli ölçüde dalgalanma gösterse de 
1975-1991 döneminde artış eğiliminde olup 2015 ve-
rilerine göre %88.9, ortaöğretimi tamamlama oranı 
ise %87’dir.

Belçika’da çocukların karşılaştığı sorunların başın-
da, halkın çoğunun refah içinde olmasına rağmen, tek 
ebeveynli çocukların ve mülteci çocukların, eğitim ve 

sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi gelmektedir. Ayrıca 
fiziksel ve zihinsel engelli çocukların normal eğitime 
erişimlerinin olmaması, büyük ölçüde ayrımcılığa uğ-
ramaları, dış dünyadan izole edilmeleri, bu çocukların 
haklarının ihlal edildiğini göstermektedir. Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities’in 2014 yılı 
gözlemlerine göre, engelli çocuklar en çok ayrımcılığa 
uğrayan gruplarlardır. 

Ülkedeki mülteci çocukları ve özellikle kendilerine 
refakat edecek kimsesi olmayan çocukları himaye 
edecek birimler yeterli değildir. Dolayısıyla bu ço-
cuklar, sokaklarda hayat mücadelesi vermektedir. 
Belçika’da çocuklara yönelik vakalarının 1/3’ü fi-
ziksel istismarla ilgilidir. Örneğin Flanders’te çocuk 
istismarı, çocuk ölümlerinin ikinci önde gelen nede-
nidir. Ayrıca Belçika’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
aykırı olarak “fiziksel cezalandırma” da bir gelenek 
olarak devam etmektedir.

Hukuksal olarak Belçika’daki idarî ve adlî işlemlerde 
ihlaller görülmekte, çocukların görüşleri ve menfaat-
leri dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, adalet sistemi ba-
zen çocukların yaşlarını göz önüne almamakta, 16-18 
yaş arasını, yetişkin olarak yargılamaktadır. Hapisha-
nelerdeki birçok çocuk küçük alanlarda, yetişkinlerle 
birlikte tutulmakta ve topluma yeniden entegre olma-
ları zorlaşmaktadır.

Belçika’da ebeveyn bakımından yoksun bırakılan 
çocukların çoğu kurumsal bakıma alınmaktadır. Sa-
dece Flanders’te 7.286’sı engelli ve 466’sı beş yaş altı 
olmak üzere kurum bakımında olan 7.917 çocuk bu-
lunmaktadır. Sint Niklaas, Hasselt, Kortrijk, La Louvi, 
Uccle, Aalst, Mechelen, Ixelles, Mons ve Sint Jans Mo-
lenbeek’ta yetimhaneler bulunmaktadır.
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Fransa’nın kuzeybatısında, ana karadan ayrı ola-
rak Kuzey Atlantik Okyanusu ile Kuzey Denizi ara-
sında kalan Birleşik Krallık, Britanya Adası ve İrlanda 
Adası’nın kuzey kısmından oluşur. Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Krallığı olarak da bilinen ülkede nüfu-
sun etnik yapısını %86.9’luk oranla Britanya ve İrlan-
dalılar, %5.3’lik oranla diğer Avrupa asıllılar oluşturur. 
Halkın %60’ı Hristiyan, %25.7’si dinsiz, %5’i Müslüman, 
%1.3’ü Hindu’lardan oluşmaktadır. 

Müslümanlara yönelik ayrımcı ve ırkçı politikaların 
her geçen yıl arttığı ülkede eğitim hayatına ve siyasî 
yaşama katılabilme gibi hususlarda Müslümanlar di-
ğer gruplara kıyasla olumsuz şartlara sahiptir. Müslü-
manların din eğitimi alanındaki talepleri ancak 1998 
yılında karşılık bulmuş, o tarihten itibaren 30 civarın-
da resmî okul açılmıştır. 

2020 yılı istatistiklerine göre 0-14 yaş arası çocuk 
nüfusu 12.000.400’dür. Bunun, 2025 yılına kadar 
nüfusun %18.3’ünü oluşturması ve bu payın 2040 
yılında %17’ye düşmesi beklenmektedir. Yenidoğan 
ölüm hızı 1950’de 1.000 doğumda %31.7 iken, 2015-
2020 yılları arasında 1.000 doğumda sadece dört 
ölümle, en düşük rakam olarak kaydedilmiştir. Beş 
yaş altı ölüm oranı, 1.000 canlı doğumda 4.3’tür. 
2021’deki mevcut doğurganlık oranı, 2020’yle ay-
nıdır ve bir kadın başına 1.75 doğumdur. Ülkede 
bebeklerin tahminen %6’sı düşük doğum ağırlı-
ğı ile doğmakta; istatistikler, çocuklar arasındaki 
beslenme bozukluklarının tehlikeli bir şekilde art-
tığını göstermektedir. Ayrıca 2017 yılına göre her 
100.000 anneden 7’si hayatını kaybetmektedir.

Çocuklar, yasal olarak 5-16 yaşına kadar süren 
ilk ve ortaöğretime devam etmek zorundadır. 2019 
yılına göre Birleşik Krallık’ta ilkokulu tamamla-

ma oranı %100, ortaöğretimi tamamlama oranı 
%99’dur. Ülke genelinde okuryazarlık oranı 2020 
yılına göre %86’dır. 

Ayrıca yaklaşık her on çocuktan biri istismar mağ-
durudur. Özellikle fiziksel ve psikolojik istismarlar öne 
çıkmaktadır. Örneğin, kız çocukların yaklaşık %5-10’u 
fiziksel istismar mağduruyken, bu oran erkek çocuk-
larda %5’den azdır. Çocuk ticaretinden en fazla etki-
lenen yine kız çocuklarıdır. 

2003 yılında çıkarılan yasayla kadın sünneti 14 yıl 
hapis cezası gerektiren bir suç olarak kabul edilmek-
te; bu uygulamanın kurbanları genellikle yedi ila do-
kuz yaşları arasındaki kız çocukları olmaktadır. Çoğu 
zaman, bu uygulama göçmen ailelerin çocuklarıyla, 
özellikle de kökenleri Mısır, Eritre, Gana gibi ülkelerin 
çocuklarıyla ilgili olmaktadır.

Ülkede 18 yaşın altındaki gençlerin %20’sinden faz-
lası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Rapora 
göre pandemiden önce çocuk başına ortalama yok-
sunluk sayısı 0.7 civarındayken bugün itibariyle %15 
artarak 0.85 civarında ulaştığı tahmin edilmektedir.

Birleşik Krallık’ta yetimhane yoktur. Yetim çocuk-
ların çoğu ya akrabalarının yanında hayatlarında 
devam etmektedir ya bir koruyucu aile yanına yer-
leştirilmiştir veya evlatlık olarak verilmiştir. World 
Without Orphans’a göre Birleşik Krallık’ta bulunan 
yetim sayısı 85.000’dir. Bu çocukların %80’i koru-
yucu aile yanında bulunmaktadır. Resmî olmayan 
rakamlara göre 200.000’den fazla yetim çocuğun, 
akrabalarından birinin yanında yaşadığı tahmin 
edilmektedir. 15-17 yaşlarında olup bir engeli veya 
davranış problemi olan çocuklar, yatılı bakımevle-
rine alınırlar. 
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Çek Cumhuriyeti, eski Çekoslovakya Cumhuri-
yeti’nin barışçıl bir şekilde iki bağımsız ülkeye; Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti’ne bölünme-
siyle 1993 yılında ortaya çıkmıştır. Çekya olarak da 
bilinen ülkede Çekler, nüfusun %90’ını oluşturmak-
ta; bunu daha küçük oranlarla Moravyalı, Slovak, 
Ukraynalı, Roman, Polonyalı ve Almanlar takip et-
mektedir. Çekçe ve Slovakça, ülkenin resmî dilleridir. 

Ülkede 0-14 yaş arası çocukların nüfusu 
1.687.260’dır. Çekya, AB ülkeleri arasında, kazalar-
dan kaynaklanan çocuk ölümlerinin en fazla olduğu 
ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına 
göre 14 yaşına kadar her 100.000 çocuktan 8.47’si 
bir kaza sonucu hayatını kaybetmektedir. Bunun 
haricinde 2019 verilerine göre her 1.000 yenidoğan-
dan 2.5’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 3.2’si ve her 
100.000 anneden 3’ü hayatını kaybetmektedir. 

Ülkede ölümcül hastalıkların oranı %90’dır. Bun-
ların başında kardiyovasküler hastalıklar, kanser, 
iskemik kalp rahatsızlığı gelmektedir. Uzmanlara 
göre kötü beslenme, yüksek sistolik kan basıncı, 
tütün ve obezite bu hastalıkların ortaya çıkışını 
tetiklemektedir. Özellikle obezite, ölümcül felçle-
re ve kalp krizlerine neden olurken birçok insanın 
diyabet ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıklara ya-
kalanmasına neden olmaktadır. Bulaşıcı hastalık-
lardan sadece ishal ve solunum yolu enfeksiyonu, 
%3’lük bir oranla ölümcüldür.

Çekya’da ilköğretim yaşı 6-15 olup zorunludur. 
İlkokulu tamamlama oranı %96.3’tür. Ortaöğre-
tim, temel eğitimin son aşamasıdır; net kayıt oranı 
%96’dır. Eğitim hayatını daha ilkokul yıllarında terk 
edenlerin oranı 2019 yılına göre %6.7’dir. Ülke gene-
linde okuryazarlık oranı %99’dur. 

Çekya’da engelli çocuklara ilişkin istatiksel ve-
riler farklılık göstermekle birlikte ülke genelinde 
1.300.000 engelli olduğu tahmin edilmektedir. En-
gelli çocuklar bakım merkezlerine yerleştirilmekte 
ve nüfusun geri kalanından tecrit edilmektedir. 15 
yaş altı çocukların %19.2’si çalışmakta; yabancı uy-
ruklu çocuklar, sosyal güvenlik sisteminden fayda-
lanamamaktadır. Çekya, pedofilide Avrupa’nın en 
yüksek oranına sahip ülkelerinden biridir. 

Ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. 15 yaşın altındaki 
çalışan çocukların sayısına ilişkin istatistikler mev-
cut değildir. Ceza Kanunu, kadın ve çocuk ticaretini 
yasaklamakta; kadınlara ve 18 yaşından küçük ço-
cuklara yönelik ihlaller için üç yıldan sekiz yıla kadar, 
15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen suçlar için 
beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir.

2010 yılında yetimhanelerde kalan çocuk sayısı 
7.878 iken, 2018 yılında bu rakam 6.345’e düşmüş-
tür. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı istatistikle-
rine göre bu sayı sonraki yıllarda tekrar yükselişe 
geçmiştir. Bu yüzden hükûmet, koruyucu ailelerin 
desteğini arttıracak bir değişikliği onaylama yolu-
na gitmiştir. Ayrıca Çekya’da her yıl, dört yaşından 
küçük 1.000’den fazla çocuk yetimhanelere gönde-
rilmektedir.

2010 yılında, ülkede 28 misyoner grup faaliyet 
göstermekteydi. Ağırlıklı olanlar Protestan kilisele-
riydi. Bunlardan biri olan SOS Children’s Villages, 
1969’dan beri, üç ayrı bölgede faaliyetlerine devam 
etmektedir. 1996’dan beri dünya çapında nadir has-
talıklar üzerinde çalışan AOP Orphan’ın bir ayağı 
da Çekya’dadır. Ayrıca Karlovy Vary, Decin, Jihlava, 
Karvina, Opava, Most, Kladno ve Zlin’de yetimhane-
ler bulunmaktadır.
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Danimarka, Kuzey deniziyle Baltık denizi arasında 
uzanan Jutland yarımadası ile çevresindeki irili ufaklı 
adalardan oluşmaktadır. Etnik olarak nüfus %87.5 Dani-
markalı, %12.5 diğer göçmenlerden oluşmaktadır. Halkın 
%75’i Hristiyan, %6’sı Müslüman, %19’u dinsiz ve diğer 
inançlardan oluşmaktadır. Ortalama yaşam süresi 81.4 
yıldır. Ülkedeki Müslümanların sayısı 350.000 civarında-
dır. En kalabalık göçmen grubu ise 70.000’i aşan nüfu-
suyla Türklerdir.

 Danimarka’da aile sayısı son on yılda 170.000 artmış; 
2021’de zirve yaparak yaklaşık 2.760.000’e ulaşmış-
tır. Ülkede 0-17 yaş arası çocukların nüfusu 1.152.995’dir. 
Beş yaş altı ölüm oranı 1.000 canlı doğumda %3.8’dir. 
Danimarka için 2021’deki mevcut bebek ölüm oranı, 
2020’den %3.05’lik bir düşüşle 1.000 canlı doğumda 2.8 
olarak tespit edilmiştir. 2021’deki mevcut doğurganlık 
oranı, 2020’den %0.06’lık bir artışla kadın başına 1.7 do-
ğum olmuştur. Ayrıca her 100.000 anneden dördü ha-
yatını kaybetmektedir. 

Ülkede 15-16 yaşına kadar eğitim zorunludur ve bu 
yaştan sonra eğitim hayatına devam eden öğrenci ora-
nı %80’den fazladır. İlkokulu tamamlama oranı %98.8’dir. 
Ortaöğretime geçmeyen öğrenci oranı ise %2’dir. Ülke 
genelinde okuryazar oranı %99’dur. 

İskandinav komşuları Finlandiya, İsveç ve Norveç ile 
birlikte Danimarka, en düşük yoksul çocuk oranlarına 
sahiptir. Yoksul çocukların çoğu göçmen kökenlidir. 2018 
yılına göre ülkede yoksulluk sınırında yaşayan kişilerin 
oranı %12.5’tir.

Danimarka’da, çok az sayıda çocuk yetersiz beslen-
mektedir. Çocuklar için asıl sağlık problemi obezitedir 
ve çocukluk çağı obezitesi giderek artmaktadır. Ayrıca 
2009 yılında Danimarka, Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme’yi (CRPD) onaylamış ve Danimarka İnsan 

Hakları Enstitüsü, Danimarka Parlamentosu tarafın-
dan CRPD’nin Danimarka’da uygulanmasını teşvik 
etmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Ülkede 
engelliler için bir istihdam oluşturulmuş, engelli kişile-
re aylık bağlanmıştır. Yoksulluk içinde yaşayan engelli 
oranı %24.8’dir.

Anketler, yılda yaklaşık 21.000 çocuğun aile içi şid-
det mağduru olduğunu göstermektedir. 2019’da polis, 
çocuklara yönelik 85 fiziksel istismar ihbarı aldı. Aile-
lerde ve alternatif bakım kurumlarında fiziksel ceza 
yasaklanmadığı için sorun daha da hassastır. Ayrıca, 
azınlıklardan gelen çocuklar sıklıkla ayrımcılığa uğ-
ramaktadır. Örneğin, Roman çocukların entegrasyo-
nu sorunu devam etmektedir. Çocuklar sürekli olarak 
haklarının, kendi geleneklerine saygı gösterme özgür-
lüğünün reddedildiğini görmektedir.

Danimarka son yıllarda artan göçlerin hızını kesmek 
için tedbirler almakta; sığınmacı çocuklar, son derece 
zorlu bir yolculuktan sonra ülkeye girişte reddedilmek-
tedir. Aileler genellikle bütün birikimlerini kaçakçılara 
ödemek zorunda kalırlar. 2016-2019 döneminde tespit 
edilen toplam insan ticareti mağduru sayısı 28’i çocuk 
olmak üzere 380’dir.

Ülkede yetim ve öksüz sayısına bakıldığında ebevey-
nlerinden birini kaybetmiş 0-17 yaş arası çocuk sayısı 
9.665’dir. Yetimhane bulunan yerler Roskilde, Vejle, Hor-
sens, Kolding, Randers, Esbjerg, Aalborg, Odense ve Ko-
penhag’dır. Josephine Schneider, Frk Scheiders Børneh-
jem Selvejende Institution, Børnehave/lære ikke noget, 
Ullerslevvej, Favrskov Kommune, Fonden Bo-Selv, Fon-
den Det Lille Opholdsted Egholt, Weekend, Favrskov 
Kommune, Opholdsstedet Broager, C. Knaps Minde 
Børne-Og Ungdomspension ve Janek ülkedeki yetim-
hanelerden birkaçıdır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

43.094 km2 5.819.29 Anayasal Monarşi

Başkent

Kopenhag

Danimarka

BATI AVRUPA



138

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, doğudan 
Rusya, batıdan İsveç ve Baltık Denizi, kuzeyden Norveç 
ile çevrilidir. Nüfusun %90’ı Fin, %5’i İsveçli, %1.5’i Rus, 
%3.5’i diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Halkın %71’i 
Hristiyan, %26’sı ateist, %3’i ise diğer inançlara men-
suptur. Resmî dili Fince olmakla birlikte İsveççe ve Rus-
ça da yaygın olarak konuşulan diller arasındadır.

Çocuk sağlığı konusunda en üst sıradaki AB ülkele-
rinden biridir. Bu kısmen okul öncesi gündüz bakımı, 
okul eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kamu tarafından 
sağlanmasıyla ilgilidir. Ülkede 0-14 yaş arası çocukla-
rın nüfusu 874.040, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 
609.550’dir. Finlandiya eğitim reformu açısından ol-
dukça zengin bir ülkedir. Yıllar içinde eğitim sistemle-
rinde tamamen devrim yaratan bir dizi yeni ve basit 
değişiklikler yapmıştır. Finlandiyalı eğitimcilerin ön-
celikleri, eğitimin eşitsizliği dengelemek için bir araç 
olması, bütün öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi, 
sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması, psikolojik 
danışmanlık ve kişisel rehberliklerin olmasıdır. 

Eğitim hayatı yedi yaşında başlar. Zorunlu temel 
eğitim dokuz yıldır. 16 yaşından sonra eğitim hayatına 
devam edip etmemek öğrencinin iradesine bırakıl-
mıştır. Finli eğitimcilere göre bu, küçük bir ayrıntı gibi 
görünse de öğrencileri özgürleştiren ve onların ken-
dilerini hapishanede gibi hissetmemelerini sağlayan 
bir durumdur. Ülkede okuma yazma oranı %100’dür.

Finlandiya’da yenidoğan her 1.000 bebekten 19.9’u, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 2.4’ü ve her 100.000 
anneden 5.6’sı hayatını kaybetmektedir. Bulaşıcı 
hastalıklara bağlı ölüm oranı %2, bulaşıcı olmayan 
hastalıklara bağlı ölüm oranı ise %92.9’dur. 

Ülkede çocukların başlıca sorunu fiziksel istismar, 
alkol tüketimi ve ayrımcılıktır. Finli ergenler tarafın-

dan tüketilen alkol miktarı Avrupa ortalamasının 
üzerindedir. Ülke Rusya, Baltık bölgesi, Kafkasya, 
Asya, Afrika ve Karayipler’den gelen insanların geçiş 
yolu üzerindedir. Dolayısıyla mülteciler ve sığınmacı-
lar için hayat, Finlandiya’nın yerli halkı kadar kolay 
değildir. Bu çocuklar fiziksel istismara uğramakta 
veya dilencilik yapmaya zorlanmaktadır.

Yetimhanelere yerleştirilen çocukların sayısı ol-
dukça fazladır. Bu kurumların yeterli işlevsel kapa-
siteye sahip olmaması istismarları arttırmaktadır. 
Bakımevlerinde büyüyen çok sayıda çocuk, uygun 
bir eğitime ve psikolojik desteğe erişememekte-
dir. 2008 yılında yaklaşık 16.000 çocuğun bakıma 
muhtaç olduğu bildirilmiştir.

Destek alan, alkolizme bağlı sorunlar yaşayan aile-
lerin çoğunda ruh sağlığı problemleri, aile içi şiddet 
veya yetersiz ebeveynlik sık görülmektedir. Finlandi-
ya’da 15-25 yaşındakiler arasındaki intihar oranı, Av-
rupa Birliği’ndeki en yüksek oranlardan biridir. Ayrıca 
yoksul ailelerin çocuklarının %70’i dışlanmakta ve 
psikolojik şiddet görmektedir. 

Finlandiya’da çocuk yoksulluk %4 olmakla, OCED 
ülkelerindeki en düşük oranlardan biridir. Bunun ne-
deni Finlandiya’nın annelere kamuda günlük bakım 
ücreti vermesi ve 17 yaşın altındaki çocuklara ödenek 
sağlamasıdır. 

Ülkede bakıma ihtiyacı olan yaklaşık 16.000 çocuk 
bulunmaktadır. Finlandiya Çocuk Ombudsmanı’na 
göre en çok sorun yaşanan aileler üzerine yoğun-
laşmak ve tedbirler almak gerekir. İçinde yetimha-
ne olan yerler Kokkola, Mikkeli, Porvoo, Hyvink, Sein, 
Kouvola, Rovaniemi, Kotka ve Lappeenranta’dır.
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Fransa tarihsel olarak Batı dünyasının en önemli 
ülkelerindendir. Bugün itibariyle dünyanın en büyük 
yedinci ekonomisi durumda olan ülke, dünyanın her 
köşesindeki eski sömürgeleriyle oldukça kanlı ve soy-
kırımlarla dolu uluslararası kötü bir üne sahiptir. Ülke 
nüfusunun yaklaşık %77’si Fransızlardan oluşmaktadır. 
Geri kalan kısım ise Afrikalılar, Arap-Berberiler, Bask-
lar, Brötonlar, Korsikalılar, Katalanlar, Alzaslılar, Al-
manlar, İspanyollar, Slavlar, Uzakdoğulular, Türkler gibi 
pek çok farklı etnik kökeni içine almaktadır. Nüfusun 
%55’i Hristiyan, %35’i hiçbir dine bağlı olmayan, %8’i 
Müslüman ve %2’si diğer inanışlara mensup bireyler-
den oluşmaktadır.

15 yaşın altındaki çocukların nüfusu 11.500.000’dir. 2019 
yılı verilerine göre bebek ölüm oranı her 1.000 canlı do-
ğumda 3.7 iken, beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı 4.4 
olarak kayıtlara geçmiştir. 2017 verilerine bakıldığında 
anne ölüm oranının her 100.000 canlı doğumda sekiz 
olduğu görülebilir. Fransa’nın 2021’deki doğurganlık ora-
nı kadın başına 1.85’tir. Bebek ölüm sebeplerine bakıldı-
ğında çok küçük oranlarla konjenital anomali, yaralan-
malar, yenidoğan sepsisi, bulaşıcı hastalıklar, solunum 
yolu enfeksiyonları ve ishal sebep olarak gösterilebilir. 

2015 UNICEF raporuna göre her yıl 140.000 çocuk 
okulu bırakmakta; ayrıcalıklı olmayan ailelerden gelen 
çocukların üniversiteye girme şansı daha az olmakta-
dır. Fransa’da yoksul ailelerde doğan çocukların orta-
lama bir gelire ulaşmasının altı kuşak sürdüğü tahmin 
edilmektedir. Yine 2017 yılına göre ilköğretime kayıt 
olan öğrencilerin oranı %99, ortaöğretime kayıt olan 
öğrenci oranı %94’tür. 2020 yılına göre 15-24 yaş arası 
okuryazarlık oranı %91’dir.

Fransa’da yaklaşık 30.000 evsiz çocuk, gecekondu-
larda yaşayan yasal statüsü olmayan 9.000 kadar ya-

bancı bulunmaktadır. Muhtaç durumdaki 67.000’den 
fazla fakir insana yardım eden hayır kurumu Secours 
Catholique, yardım ettikleri ailelerin %40’ından fazla-
sının göçmen olduğunu ve bunların sadece yarısın-
dan azının Fransa’da yasal statüye sahip olduğunu 
iddia etmektedir. Nitekim Fransa, 20. yüzyılın başların-
da, siyasî mülteciler dâhil olmak üzere göçmenlere en 
açık Avrupa ülkesidir. 

Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri bakımından 
Fransa, çocuk yoksulluğu sorununa rağmen çocuk 
ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biridir. 
Aslında, Fransa’daki %4 çocuk ölüm oranı Almanya, 
İspanya ve İtalya’dakiyle aynıdır. Kanada’daki %6’lık 
ve ABD’deki %8’lik oranlardan düşüktür. 

Fransa’da yaklaşık 100.000 çocuğun aileler tarafın-
dan uygulanan fiziksel şiddet tehlikesi altında olduğu 
tahmin ediliyor. Her yıl yaklaşık 3.000 yalnız çocuğun 
daha iyi koşullar umuduyla Fransa’ya geldiği düşünü-
lüyor. Ancak oturma izni olmadığı için eğitim hizme-
tinden yararlanamayan çocuklar, insan ticareti ve fi-
ziksel istismar gibi tehlikelere açık hale gelmektedirler. 

Fransa’da yenidoğan çocukların isimsiz olarak ev-
latlık verilmesi mümkündür. Çocukların kökenlerini 
bilme haklarını ellerinden alan bu durum, itirazlara 
rağmen varlığını korumaktadır. 2015 yılı verilerine göre 
Fransa’da 18 yaşın altında yaklaşık 250.000, 25 yaşın 
altında ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kay-
betmiş yaklaşık 610.000 kişi olduğu tahmin edilmek-
tedir. Misyonerlik faaliyetleri bağlamında bakıldığında 
ise özellikle SOS Children’s Villages, Fransa’da aktif 
şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Kuzeybatı Avrupa’da yer alan Hollanda, nüfus yo-
ğunluğu açısından dünyanın en önde gelen ülkele-
rinden biridir. En kalabalık kesim, Amsterdam ile Rot-
terdam arasıdır. Etnik yapı itibariyle nüfusun %77’si 
Hollandalıdır. Fakat Türk, Alman, Faslı, Endonezyalı, 
Surinamlı, Polonyalı ve diğer AB ülkelerinin halkları 
da azınlık halde varlık gösterir. Halkın %51’i dinsizdir. 
Geri kalanı çoğunluk olarak Hristiyan ve Müslüman-
dır. Ülkenin resmî dili Hollandacadır.

Hollanda’da bütün eğitim kademeleri hükûmet veya 
özel kurumlar tarafından sağlanır. Ayrıca bu okullar 
Protestan ve Roma Katolik örgütleri tarafından yönetil-
mektedir. 15 yaş üstü nüfusun %99’u okuryazardır. 4-16 
yaş arasındaki çocuklar için tam zamanlı ve zorunlu, 16 
yaşından sonra kısmî zorunlu eğitim vardır. Ülkede ilko-
kulu tamamlama oranı %99.9’dur. 

Hollanda, çocukları en çok koruyan ülkelerden bi-
ridir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen ilkele-
rin çoğuna saygı gösterir. Bununla birlikte Hollanda 
Antilleri’nde çocuklara yönelik fiziksel cezalandırma 
yaygın bir uygulamadır. İster okulda ister evde olsun, 
çocuklara yönelik şiddet devam etmektedir.

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ilan 
edilen hakların tamamına engelli çocuklar için de 
saygı gösterileceği garanti edilmemektedir. Engelli 
bireyler özellikle eğitime ve kamu hizmetlerine eri-
şimde bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Öte yandan 
Engelli Gençlere Yönelik Engellilere Yardım Yasası 
(WAJONG) uyarınca 18 yaşından büyük bir çocuğun, 
engellilik derecesine bağlı olarak belirli bir yardım ta-
lep edebileceği ifade edilmektedir. Engelli çocuğunu 
evde tutmak isteyen ebeveynlere çocuk yardımı dı-
şında özel bir ödenek verildiği de bilgiler arasındadır. 
Fakat çocuğun 3-17 yaşları arasında olması ve bir 
veya daha fazla zihinsel veya fiziksel rahatsızlıktan 

kaynaklanan sürekli bakım ve gözetime ihtiyacı ol-
ması gerekmektedir.

2020 itibariyle 20 yaş altı nüfus yaklaşık 
3.800.000’dir. 2009 yılında yapılan bir araştırmada, 
Hollanda’daki çocukların %93 oranında yaşamla-
rından memnun oldukları görülmüştür. 1960’lardan 
sonra doğum kontrol haplarının kullanımı, kadınların 
yükseköğrenime ve işgücüne artan katılımı nede-
niyle ülkede doğurganlık azalmıştır. 2019 yılına göre 
yenidoğan 1.000 bebekten 3.6’sı, beş yaş altı 1.000 
çocuktan 4’ü ve 100.000 anneden 5’i hayatını kay-
betmektedir. 

Hollanda, dünyanın en zengin ülkeleri arasında 
yer alırken nüfusun %10’u yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Ebeveynlerin mali durumu, eğitim ve 
sağlık hizmetlerine erişimi büyük ölçüde engelledi-
ğinden, yoksulluk, çocukların önüne ciddi problemler 
çıkarmaktadır.

Hollanda’daki sığınmacıların ve mültecilerin duru-
mu endişe vericidir. Mülteciler bireysel durumları de-
ğerlendirilmeden gözaltına alınmakta ve uzun süre 
bu merkezlerde tutulmaktadır. Bu durum, çocuklar 
için de farklı değildir. Irk, cinsiyet, köken ve özellikle 
dine dayalı ayrımcılık, Hollanda’da hâlâ yaygındır. 
Müslüman çocuklar, sığınmacılar ve mülteciler, top-
lumun genelinde ırkçı eylemlere maruz kalmaktadır. 

Hollanda’da yaklaşık 100.000 yetim bulunmaktadır. 
Yetimhane olan yerler Nijmegen, Breda, Groningen, 
Almere, Tilburg, Eindhoven, Utrecht, The Hague, Rot-
terdam ve Amsterdam’dır. Yetimhanelerden bazıları 
da Het Weeshuis, Gezinshuis’t Zwaluwnest, Kinder 
Huis, Stichting Hill Tribes’ Children, Stichting De Blije 
Kei-Happy Rock Center, Stichting Vrienden Kinder-
hospice De Glind’dir.
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Bir Batı Avrupa ülkesi olan İrlanda, Kuzey Atlantik 
Okyanusu’nda ve İngiltere’nin batısında bulunan İr-
landa Adası’nın Kuzey İrlanda dışında kalan büyük 
bölümünü teşkil etmektedir. Ülkenin %83.5’i Hristi-
yan’dır. Etnik ve ırksal azınlıklar İrlanda nüfusunun 
yaklaşık %12’sini oluşturur. Bu oran 21. yüzyılın ilk on 
yılında ikiye katlanmıştır. Resmî diller İrlandaca ve İn-
gilizcedir. 

Ülke, son elli yıldır özellikle Polonya, Litvanya, Le-
tonya ve Çek Cumhuriyeti’nden göç almaktadır. 
0-14 yaş arası nüfus 1.028.650, 15-24 yaş arası nüfus 
601.720’dir. Genel olarak İrlanda’daki çocukların iyi bir 
yaşam kalitesi vardır. Ancak yoksul ailelere yapılan 
yardım ödemeleri yeterli değildir.

İlköğretim ücretsiz, zorunlu ve neredeyse tama-
men dinî bir mezhebe dayalıdır. Devlet destekli bir-
kaç öğretmen koleji vardır. İlköğretimi bitirme oranı 
%96.6’dır. Ortaöğretim sistemi, ağırlıklı olarak dinî 
topluluklara ait olan ancak fonlarının çoğunu dev-
letten alan özel okullardan oluşur. Katolik olmayan 
çocuklar, başka bir inancın eğitimini seçemezler. Or-
taöğretime kayıt oranı ise %95’tir. 

Romanlara, göçebelere ve engelli çocuklara yö-
nelik ayrımcılık vakaları, özellikle okullara girişte, 
barınma ve temel sağlık hizmetlerine erişimde 
göze çarpar. İlkokul ve ortaokullarda öğretmen-
lerin ve diğer çocukların sergilediği ırkçı tutum ve 
sözlere tanık olmak alışılmadık bir durum değildir. 
Ülkenin, yabancı toplulukların çocuklarını İrlanda 
kültürüne entegre etme veya onları İrlanda kültü-
rüne alıştırma çabaları yetersizdir.

Medyada çokça yer verilen bir rapor, 1936-2000 
yılları arasında hükûmet tarafından Katolik kurum-
lara yerleştirilen 30.000’den fazla çocuğun istismar 

edildiğini kamuoyuna açıkladı. Aynı rapor, şikâyet-
lerin çoğu zaman kaydedilmediğini ve soruşturma-
ların takip edilmediğini bildirildi. Başka bir rapor, 
1975-2004 yılları arasında vaizler tarafından işlenen 
yüzlerce fiziksel istismar ve kötü muamele vakasını 
ortaya çıkardı. Fakat bu hadiseler, kilise ve hükûmet 
yetkilileri tarafından örtbas edildi. Çocuklar korun-
madı ve suçlar cezasız kaldı. 2010’da anayasaya, 
çocuk haklarına ilişkin yeni bir madde getirilmesine 
dair bir referandum yapılması yönünde adımlar atıl-
dı. Amaç, bu tür çocuk istismarlarını gün ışığına çı-
karmaktı. Ancak bu taslak, İrlanda’nın çocuklarını ko-
rumayı amaçlayan bütün yönergeler gibi ertelendi.

UNICEF’in çocuk refahına ilişkin bir raporuna göre, 
İrlandalı gençlerin ciddi psikolojik şikâyetleri bulun-
makta ve intihar oranı oldukça yüksek görünmek-
tedir. Mülteci çocukların büyük bir kısmı, sağlık hiz-
metinden yararlanamamaktadır. Engelli çocuklara 
yönelik hizmetler ise yetersiz ve eksiktir. 

Son verilere göre ülkede yaklaşık 34.000 yetim 
çocuk bulunmaktadır. İrlanda toplumunda yetim-
lere yardım etmeyi amaçlayan yeterli bir altyapı 
ve sosyal yardım desteği bulunmamaktadır. Navan, 
Bray, Swords Dublin, Dundalk, Drogheda, Waterford, 
Galway, Limerick, Cork City ve Dublin, içinde yetim-
hane olan yerlerdir. St Mary’s Centre, St Mary’s Re-
sidence for Hearing Impaired Children, St Vincent 
Group Homes, Children’s Sunshine Home, Belarus-
sian Orphanage Project, Barnardos Brighter Futu-
res Centre, Willies Orphan Fund, Action for Children 
Northern Ireland, The Miss Carr Children’s Home ve 
Travellers Family Care, ülkedeki en aktif yetimhane 
ve hayır kurumlarıdır.
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Avrupa’nın güneybatısında yer alan İspanya’nın 
kuzeyde Atlas Okyanusu’na, güneyde ve doğuda 
Akdeniz’e kıyısının olması, tarih boyunca başka ül-
kelerle ilişkiler kurmasını kolaylaştırmıştır. Bugün 
nüfusun %84.8’i İspanyol’dur, geri kalan azınlık grup-
ları arasında Faslılar ve Romenler vardır. Nüfusun 
%58.2’si Katolik Hristiyan’dır. Bunu %16.2 ile ateistler, 
%10.8 ile agnostikler ve diğer inançlar takip eder. 
İspanyolca, ülkenin tek resmî dili olarak kabul edi-
lir. Katalanca, Galiçyaca, Baskça gibi diğer diller ise 
sadece özerk bölgelerde, günlük hayatta kullanılır.

İspanya’nın 0-14 yaş arası nüfus 7.511.607 ve 15-
24 yaş arası nüfus 4.494.030’dur. Ülkedeki doğum 
oranları giderek düşmektedir. Bunun en önemli se-
beplerinden biri evliliklerin azalması, bir diğeri de 
kadınların anne olma yaşının yükselmesidir. Bu-
nunla birlikte yenidoğan ölümleri de yıllar geçtikçe 
azalmaktadır. 2019’daki verilere göre her 1.000 do-
ğumda hayatını kaybeden bebek sayısı 2.6’dır. Beş 
yaş altı hayatını kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 
çocukta 3.1 olarak kaydedilmiştir. Doğumda hayatını 
kaybeden anne oranı ise 2017 verilerine göre her 
100.000 doğumda 4.2’dir.

İspanya’da eğitim, devlet okullarında ücretsiz 
ve 6-16 yaşları arasında zorunludur. Ülke son on 
yılda hem eğitim kalitesini arttırmak hem de eği-
time erişimi kolaylaştırmak için çeşitli düzenle-
meler yapmıştır. 2019 verilerine göre İspanya’da 
okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %99.3, ilko-
kul düzeyinde %97, ortaokul düzeyinde %98.7 ve 
yükseköğretim düzeyinde %92.9’dur. 2018 verile-
rine göre ülkede 15-24 yaşları arasındaki nüfusun 
okuma yazma oranı %99.7’dir. Bu yüksek oranlara 
rağmen yabancı kökenli çocukların eğitimi yasak 
denilebilecek kadar sınırlıdır. 

Bugün itibariyle İspanya zaman zaman ekonomik 
sorunlar yaşamaktadır. BM verilerine göre nüfusun 
%26.1’i ve çocukların %29.5’i yoksulluk riski altında-
dır. Okul öncesi okullaşma oranının yüksekliği anne-
lerin, ekonomik sorunlar nedeniyle çalışma hayatı-
na atılmasıyla ilişkilendirilmektedir. 

İspanya’daki fiziksel istismar mağdurlarının nere-
deyse yarısını çocuklar ve ergenler oluşturmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı’nın polis raporlarına dayanan ve-
rilerine göre 2019’da çocuklara yönelik 40.000’den 
fazla suç kaydedilmiştir. Bunlar sadece raporlanan 
vakalar iken, gerçekte daha fazla istismar olayının 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Çocuk istismarını 
engellemek için 2021’de İspanya meclisinde Çocuk-
ları Koruma Kanunu yasalaşmıştır. 

İspanya’nın sorunlarından bir diğeri de Akde-
niz’den gelen göçmen akınlarıdır. Fas’a yakınlığın-
dan dolayı AB’ye girmek isteyen göçmenlerin ilk 
durakları İspanya olmaktadır. Çocuğa yönelik şiddet 
vakalarında göçmen çocuklarla ilgili trajik vakalar 
söz konusu olabilmektedir. Örneğin, gözaltına alına 
göçmen çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete ma-
ruz kalması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. 

İspanya’da yaklaşık 250.000 yetim çocuk bu-
lunmaktadır. Yetimhanelerde kalan çocuk sayısı 
ise16.000’dir. 33.000 aile, evlat edinmeyi beklemek-
tedir. Ancak ülkedeki evlat edinme prosedürleri kimi 
zaman 6 yılı bulabilmektedir. Ülke içi evlat edinme-
ler dışında İspanya’da ailelerin Etiyopya ve Mali gibi 
ülkelerden evlat edinmeleri de oldukça yaygındır. 
Pek çok diğer ülkede olduğu gibi SOS Children’s 
Villages İspanya’da da faaliyet göstermekte; sekiz 
çocuk köyünde ailesi olmayan çocukların bakımı 
sağlanmaktadır.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Kuzey Avrupa’da İskandinav Yarımadası’nda yer 
alan İsveç, dünyanın en iyi yaşam standartlarına 
sahip ülkelerindendir. Ayrıca en düşük yoksulluk ve 
en yüksek sosyal harcamalar düzeyine sahip ülke-
lerinden biridir ve en eşitlikçi toplumlar arasında yer 
alır. Nüfusun %74.5’i İsveçlidir. Geri kalanı çoğunluk-
la İsveç’te doğmamış göçmen topluluklardır. Bunla-
rın arasında Finler, Iraklılar, Polonyalılar ve İranlılar 
vardır. Nüfusun %70’i Hristiyan, %5’i Müslüman ve 
%25’lik dilim ise herhangi bir dine mensup değildir. 
İsveççe, tek resmî dildir. Bununla birlikte Sami dili ve 
Fince gibi azınlık diller de konuşulur. 

İsveç’te 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 1.779.850, 15-24 
yaş arası genç nüfusu 1.085.010’dur. Buna göre 15 yaş 
altı çocuklar, nüfusun yaklaşık %17’sini oluşturmak-
tadır. Ülkedeki doğum oranları son yıllardaki doğum 
teşvik politikalarına rağmen 2008 ekonomik krizin-
den beri azalmaya devam etmektedir. Bununla bir-
likte yenidoğan ölümleri yıllar geçtikçe azalmaktadır. 
2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda hayatını 
kaybeden bebek sayısı 2.1’dir. Beş yaş altı hayatını 
kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 2.5 ola-
rak kaydedilmiştir. 2017 verilerine göre her 100.000 
doğumda dört anne hayatını kaybetmektedir. 

İsveç’te eğitim, devlet okullarında ücretsiz ve 7-16 
yaşları arasında zorunludur. Öğrencilerin %90’ından 
fazlası devlet okullarında eğitim almaktadır. 2019 ve-
rilerine göre İsveç’te okullaşma oranı okul öncesi eği-
timde %99.3, ilkokul düzeyinde %99.5, ortaokul düze-
yinde %98.5 ve yükseköğretim düzeyinde %77.3’tür. 
Ülke genelinde okuryazarlık oranı %99.9’dur.

2020’de İsveç makamlarına 18 yaşın altındaki ço-
cuklara yönelik yaklaşık 25.500 istismar vakası bil-
dirilmiştir. Ayrıca okullarda Roman çingene çocuklar 

zorbalığa maruz kalırken, Anti-Semitik ve İslamofo-
bik eylemler de gözlemlenmiştir.

Nüfusun yaklaşık %20’sinin engelli olduğu tahmin 
edilmektedir. İsveç, 20. yüzyılın başlarında BM’nin 
Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış ve belirli iş-
levsel yetersizliği olan kişiler için “İsveç Sosyal Hiz-
metler Yasası”, “Destek ve Hizmet Yasası”, “İsveç Ye-
rel Yönetim Yasası” gibi çeşitli yasaları düzenlemiştir. 
Bu yasalara göre engelli kişiler, diğer insanlarla aynı 
şartlarda topluma katılabilecektir. 

Yüzyıllar boyu hizmet etmiş pek çok yetimhane, 
günümüzde de faaliyetlerine devam etmemektedir. 
Bugün itibariyle ülkede üç özel yetimhane vardır. Ço-
cukların yaklaşık %75’i kendi aileleri ile %25’i ise üvey 
bir ebeveyn ile yaşamaktadır. Ülkedeki yetim sayısı 
net olarak bilinmemektedir. 

İsveç’teki yetimhanelerden bazıları Stora Gydarp, 
Daskens Barnhem, Toftabo, Nanny 24, Hammarbo-
vägen, Tyresta Korttidshem, Barnhem Enebacken, 
Sankt Pauli Barnhem, Trolleholm Hjem, Axelmeiste, 
Lekplats, Sesam Boende för Ensamkommande Flyk-
tingar, Hussien’s Apt, Cirrusarden Västra Mälardalen, 
Adelsögatans Korttidshem, Dacke Stödboende, Erik 
ve Thomas’dır. 

Diğer Avrupa ülkelerine benzer şekilde İsveç’te de 
Güney Kore, Güney Afrika, Sırbistan gibi ülkelerden 
evlat edinme yaygındır. Bununla birlikte yurtdışın-
dan evlat edinmelerin hukuka uygunluğuna ve ço-
cukların yararları gözetilerek yapılıp yapılmadığına 
dair şüpheler mevcuttur. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler 
Bakanı Ekim 2021’de, 1950’den bu yana gerçekleşen 
yabancı evlat edinmeleri soruşturmaya başladıkları-
nı açıklamıştır. Soruşturma raporunun 2023’te açık-
lanması beklenmektedir. 
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Orta Avrupa’da yer alan İsviçre, 26 kantondan 
oluşan federal bir cumhuriyettir. Dünyadaki en yük-
sek yaşam standartlarından birine sahiptir. Ülke, 
konuşulan diller açısından dört bölgeye ayrılabilir. 
Nüfusun %63’ü Almanca, %22.9’u Fransızca, %8.2’si 
İtalyanca ve %0.5’i Romanşça konuşmaktadır. Dinî 
bakımdan nüfusunun %66’sı Hristiyan, %6’sı Müs-
lüman, %26’sı ateist ve %2’si diğer inançlara men-
suptur.

İsviçre’de 15 yaş altındaki çocuklar, yaklaşık nüfu-
sun %14’ünü oluşturur. Yenidoğan ölümleri ve ka-
dınların kariyer odaklı tercihler yapmaları nedeniyle 
doğum oranları giderek azalmaktadır. 2019 verile-
rine göre her 1.000 doğumda hayatını kaybeden 
bebek sayısı 3.5’tir. Beş yaş altı hayatını kaybeden 
çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 4.1 olarak kayde-
dilmiştir. 2017 verilerine göre her 100.000 doğumda 
beş anne hayatını kaybetmektedir. İsviçre, dünya 
genelinde en yüksek yaşam beklentisine sahip ül-
kelerden biridir.

Eğitimin tamamen merkezi olmadığı, kantonların 
özerk yönetimlerinin de söz konusu olduğu İsviç-
re’de çok sayıda devlet okulu, özel okul ve ulusla-
rarası okul vardır. Çocuklar zorunlu eğitime 4 veya 
6 yaşlarında başlar. 15 yaşına kadar okula devam 
zorunluluğu vardır. 2019 verilerine göre İsviçre’de 
okullaşma oranı, okul öncesi eğitimde %75.9, ilko-
kul düzeyinde %93.1, ortaokul düzeyinde %84.7 ve 
yükseköğretim düzeyinde %63.3’tür. 2021 yılına göre 
ülke genelinde okuryazar oranı %99’dur. 

Yaklaşık 10.000 göçmen çocuğun İsviçre’de bel-
gesiz yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu çocukların 
sığınma belgelerinin olmaması, temel sağlık hiz-
metlerinden faydalanamamaları, uygun eğitimi 
alamamaları ve çoğunlukla yoksulluk sınırının altın-

da yaşamaları gibi sorunları beraberinde getirmek-
tedir. Belgesiz çocuklar, yetkililerden habersiz okula 
gidebilseler de yaklaşık %10’u eğitim hizmetinden 
faydalanamamaktadır. Ayrıca göçmen çocukların 
suç işleme ve istismara uğrama ihtimalleri de söz 
konusudur.

2018’de yayınlanan bir araştırmaya göre, İsviç-
re’de her yıl 30.000 ila 50.000 arasında çocuk istis-
mar vakası raporlanmaktadır. Yani ülkedeki çocuk 
nüfusunun yaklaşık %3’ü bir çocuk koruma kuru-
muna sevk edilmektedir. Araştırmaya göre bildiri-
len istismar vakalarının %22.4’ünde çocuklar ihmal 
edilmiş; %20.2’si fiziksel, %19.3’ü psikolojik ve %15.2’si 
cinsel tacize uğramış; %18.7’sinde ise çocuklar aile 
içi şiddete tanık olmuştur. Araştırmacılara göre bu 
sayılar ve oranlar sadece bildirilen vakaları içer-
mekte, bildirilmeyen daha fazla vaka olduğu tahmin 
edilmektedir. 

İsviçre, zengin bir ülke olarak bilinmesine rağmen 
nüfusun neredeyse %9’u yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. İsviçre Federal İstatistik Ofisi’ne göre, 
0-17 yaş arasındaki çocuklar yoksulluktan en çok 
etkilenen yaş grubudur. Sosyal yardıma muhtaç ki-
şilerin yaklaşık %45’i çocuklardır ve çocuk nüfusu-
nun %4.4’ü sosyal yardım almaktadır.

İsviçre’de her yıl 30-40 çocuk evlat edinilmekte-
dir. Yurtdışından evlat edinilen çocuk sayısı 350-
400 arasında değişmektedir. Ancak 2021 yılında BM 
tarafından İsviçre, Sri Lanka’dan evlat edinilen ço-
cuklarla ilgili insan ticareti yapmakla suçlanmış ve 
hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu verilere göre 
İsviçre’de göçmen toplulukları dışında çok fazla ye-
tim olmadığı söylenebilir. Nitekim ülkeye gelen göç-
menler arasında büyük oranda refakatçisi olmayan 
çocuklar da bulunmaktadır. 
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Güney Avrupa’da yer alan ve bir Akdeniz ülkesi 
olan İtalya, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden 
biridir. Kişi başına düşen en yüksek gelir düzeyine 
sahip ülkeler arasındadır. Bununla birlikte yaşam 
standartları açısından, ülkenin kuzeyi ile güneyi 
arasında önemli bir eşitsizlik söz konusudur. Nüfu-
sun %91.5’i İtalyan’dır. Ancak ülke son yıllarda pek 
çok komşusu gibi göç alan bir ülke haline gelmiş, 
dolayısıyla demografisinde değişiklikler meydana 
gelmiştir. Nüfusun %80.8’i Hristiyan’dır, %13.4’lük di-
lim ise herhangi bir dine mensup değildir. İtalyanca, 
ülkenin tek resmî dilidir. 

15 yaş altı çocuk nüfusu 7.754.967’dir. Doğum oran-
ları son yıllarda azalmaya devam etmektedir. Bu-
nunla birlikte yenidoğan ölümleri de yıllar geçtik-
çe azalmaktadır. 2019’daki verilere göre her 1.000 
doğumda hayatını kaybeden bebek sayısı 2.6’dir. 
Beş yaş altı hayatını kaybeden çocuk oranı ise her 
1.000 çocukta 3.1 olarak kaydedilmiştir. 2017 verileri-
ne göre ise her 100.000 doğumda iki anne hayatını 
kaybetmektedir. 

İtalya’da eğitim ücretsiz ve 6-16 yaşları arasına 
zorunludur. 2019 verilerine göre okullaşma oranı, 
okul öncesi eğitimde %88, ilkokul düzeyinde %94.5, 
ortaokul düzeyinde %94.2 ve yükseköğretim düze-
yinde %66.1’dir. 2018 verilerine göre ülkede 15-24 yaş 
arasındaki nüfusun %99.9’u okuryazardır. 

Ülke genelinde 1.200.000’den fazla mutlak yok-
sulluk içinde yaşayan çocuk bulunmaktadır. Bu ço-
cukların büyük bir kısmı güney bölgelerindedir ve 
çocuk nüfusunun %25’i yoksulluk tehdidi altındadır. 
İtalya’da yoksul ailelerin çocukları, ailelerine destek 
olmak için çalışmaktadır. Let’s Light Up The Future 
kampanyasının raporunda, her yedi çocuktan biri-

nin bu sebeple okulu bıraktığı belirtilmiştir. Çalışan 
çocukların hepsi okulu bırakmıyor olsa da yıl tekrarı 
yapmak zorunda kalmakta olanlar da çoğunlukta-
dır.

İtalya’da mülteci kampları mevcuttur. Bu mülte-
ci kamplarındaki yaşam standartları oldukça kötü 
olduğundan çocuklar hayatî risk altında yaşamak-
tadır. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü, ülkenin mülteci 
çocuklara yönelik ayrımcı ve dışlayıcı tutumundan 
endişe duyduğunu açıklamıştır. Save the Children 
yaptığı bir açıklamada, İtalya ve Avrupa’daki diğer 
ülkelerde yüzlerce refakatsiz göçmen çocuğun istis-
mara uğradıklarını, ağır şiddete maruz kaldıklarını 
veya reşit olmamalarına rağmen sınırlardan geç-
melerine gayri hukûkî olarak izin verilmediğini be-
lirtmiştir. Ülkede 290.000 yetim çocuk bulunmakta-
dır. Opera Della Divina Provvidenza Madonnina Del 
Grappa, Pulcinelli House, Orfanotrofio, Orfanotrofio 
Suore Vittime Espiatrici, Orfanotrofio Le Stelline, 
Istituto Mater Orphanorum, Casa di Accogilienza 
Antoniano, Orfanotrofio Allegra, Girls Orphanage 
of Saint Mary Immaculate, Dom Ewrona, Orfanot-
rofio Magnolfi ve Consorzio Ambito Sociale Tordino 
ülkedeki yetimhanelerden bazılarıdır.

2019 yılında İtalyan Çocuk Mahkemesi, ülke gene-
linde 1.239 evlat edinilebilir çocuk olduğunu ilan et-
miştir. Yetimhanelerde kalan çocuk sayıları bilinme-
se de bu sayı ülkedeki yetimlere dair fikir vermesi 
açısından önemlidir. Ayrıca 2019 yılında 865 İtalyan 
çocuğun kendi ülkelerinde evlat edinildiği raporlan-
mıştır. Son olarak İtalya, Ocak 2018’de kabul ettiği 
yasayla kadın cinayetlerinin kurbanı olan yetimlere 
destek çıkmak amaçlı ayrı bir fon oluşturan ilk dev-
let olmuştur.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde bir ada devleti 
olan İzlanda, Avrupa’nın en seyrek nüfuslu ülkesi-
dir. Hem dünyadaki en yüksek yaşam standartla-
rından birine hem de eşit gelir dağılımına sahiptir. 
Ülkenin sosyal refah sistemi güçlüdür, eğitim ve 
sağlık gibi kamu hizmetlerine erişim kolaydır. Nü-
fusunun %90’ı İzlandalıdır. Dinî bakımdan ise halkın 
%83’ü Hristiyan’dır.

15 yaş altı çocuk nüfus 69.337, 15-24 yaş arası 
genç nüfus ise 43.730’dur. 2019’daki verilere göre 
her 1.000 doğumda hayatını kaybeden bebek sa-
yısı 1.5’tir. Beş yaş altı hayatını kaybeden çocuk 
oranı ise her 1.000 çocukta 1.9 olarak kaydedilmiş-
tir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 doğumda 
dört anne hayatını kaybetmektedir. 

İzlanda’da eğitim ücretsiz ve 6-16 yaşları ara-
sı için zorunludur. Ayrıca, Avrupa’nın en iyi eğitim 
sistemlerinden birine sahiptir. 2019 verilerine göre 
İzlanda’da okullaşma oranı okul öncesi eğitimde 
%95.7, ilkokul düzeyinde %99.7, ortaokul düzeyinde 
%90 ve yükseköğretim düzeyinde %77.6’dır. Ülke 
genelinde okuryazarlık oranı ise %99’dur. 

Ayrıca engelli çocuklar, yasal olarak ikamet et-
tikleri belediyede okul öncesi ve ilkokul eğitimi 
alma hakkına sahiptir. İzlanda yasalarına göre or-
taokullardaki engelli çocuklar uygun özel yardıma 
erişebilmektedir. Birçok ortaokulun belli bölümleri, 
mesleki eğitim programları ve engelli çocukların 
ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış ek kurs-
ları içermektedir.

1990’ların başında kurulan çocuk esirgeme siste-
mine göre ülke genelinde nüfus baz alınarak çocuk 
esirgeme bölgeleri oluşturulmuş ve her yerel yöne-

time bir çocuk esirgeme kurumu temsilcisi atan-
mıştır. Bu yapı ile İzlanda, çocuklarla ilgili herhangi 
bir sorunu çabuk tespit etmeyi ve hızlı çözüm üret-
meyi hedeflemiştir. Bu sistem ayrıca çocukların 
durumuyla ilgili bir veri tabanı oluşturulmasını da 
sağlamıştır. Bu sayede hem istismar ya da ihlal-
ler kolayca tespit edilmekte hem de etkili bir evlat 
edindirme sistemi geliştirilmiş olmaktadır. 

Ülkenin çocuk esirgeme sisteminin bir parçası 
olan Barnhaus modeli dikkat çekicidir. Barnhaus 
denilen çocuk evlerinde, çocukların herhangi bir 
istismar durumunda karşılaşacakları hâkim, savcı, 
polis, psikolog, adlî tıp doktorları vs. gibi uzmanlar 
tek bir çatı altında toplanmaktadır. Multidisipliner 
ve kurumlar arası bir hizmet sunan bu model ile 
çocukların adlî süreçleri daha kolay atlatmaları 
ve önceden yaşadıkları travmaların iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği, kıta genelinde 
bu modelin yaygınlaşması için diğer üye ülkeleri 
teşvik etmektedir. Başta İskandinav ülkeleri olmak 
üzere ondan fazla Avrupa ülkesinde benzer sis-
temler kurulmuştur. 

Bu olumlu gerçeklerin yanı sıra İzlanda’da rapor-
lanan aile içi şiddet ve istismar vakaları diğer ülke-
lere kıyasla yüksektir. Ayrıca istismar davalarında 
faillerden çok mağdurlara şüpheyle yaklaşıldığı, bu 
yüzden adaletin tam anlamıyla sağlanamadığına 
dair eleştiriler de mevcuttur. Yine de dünya ge-
nelinde raporlanan istismar vakaları kadar rapor-
lanmayanların da olduğu göz önüne alındığında, 
İzlanda’daki bu yüksek oranların etkili çocuk esir-
geme sistemi sayesinde ortaya çıktığı da düşünü-
lebilir. Buradaki asıl sorun, adalet sisteminin tam 
anlamıyla işleyememesidir.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Avrupa Birliği üye devletlerinin en küçüğü olan 
Lüksemburg, iyi bir ekonomiye ve yüksek yaşam 
standartlarına sahiptir. Halkın sağlık hizmetleri-
ne erişimi oldukça kolaydır. Nüfusun yaklaşık üçte 
biri diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelmektedir. 
Dolayısıyla %51’i Lüksemburglu olan nüfusun %18’i 
Portekizli, %13.5’i Fransız ve %10’u Alman’dır. Nüfu-
sun %73’ü Hristiyan, %23’ü ise ateisttir. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 97.390, 15-24 yaş arası 
genç nüfus ise 74.260’dır. Buna göre ülkedeki 15 yaş 
altı çocuk sayısı nüfusun %18.2’sine tekabül etmekte-
dir. 2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda haya-
tını kaybeden bebek sayısı 2.2’dir. Beş yaş altı hayatını 
kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 2.7 olarak 
kaydedilmiştir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 do-
ğumda beş anne hayatını kaybetmektedir. 

Eğitim çoğu okulda ücretsizdir ve 4-16 yaşları 
arasına zorunludur. 2019 verilerine göre Lüksem-
burg’da okullaşma oranı okul öncesi eğitimde 
%88.5, ilkokul düzeyinde %94.8, ortaokul düzeyinde 
%84.6 ve yükseköğretim düzeyinde %18.4’tür. Ülke 
genelinde okuryazarlık oranı ise %99’dur. Öğrenci-
lerin büyük bir çoğunluğu devlet okullarına devam 
etmekte; özel okullara kayıt olan öğrenci sayısı is-
tatiksel olarak düşük gözükmektedir.

Ülkenin, Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca 
olmak üzere üç resmî dili vardır ve eğitim bu üç dil-
de birden verilir. Ancak bu durum göçmen kökenli 
çocuklar için bir dezavantajdır. Çünkü çocukların 
bu üç dilde yeterliliğinin gerekli olması, göçmen 
çocuklar arasında okulu bırakma oranının yüksel-
mesine sebep olmaktadır. 

Ayrıca ülkede engelli çocuklara, çocuğun en-
geliyle ilgili masrafları karşılamak için bir ödenek 

verilmektedir. Bu ödenek, çocuk 18 yaşına gelene 
kadar ödenmekte; şayet çocuk tam zamanlı eğitim 
görüyorsa, kendisine bakamayacak veya kazancı-
nı sağlayamayacak durumdaysa ödenek almaya 
devam etmektedir. Özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 
mümkün olduğunca kaynaştırma eğitimine enteg-
re edilmekte veya özel eğitim alabilmektedir. 

UNICEF’in bir raporuna göre 2020’nin ilk dört ayın-
da Lüksemburg’da çocuklarla ilgili 75 şiddet vakası 
raporlanmıştır. Dört aylık süre boyunca, 63 çocuk bir 
kuruma veya koruyucu aile yanına yerleştirilmiştir. 
Bu sayıların 2019’un aynı dönemine göre yarı yarıya 
azaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun sebebinin Covid-19 
pandemisi nedeniyle okulların kapanması ve öğret-
menlerin herhangi bir ihmali bildirme durumunun 
ortadan kalkması olduğu düşünülmektedir.

Ülkenin, 2006 yılında genç yetişkinler için hayata 
geçirdiği önemli bir projesi vardır. Bu projeye göre 
18 yaşında hayata atılan gençlerin kendi başlarına 
yaşamaları için korunaklı yerleşim yerleri oluştu-
rulmaktadır. Özellikle 18 yaşına gelip yetimhane-
den ayrılan gençlerin bu konutlarda yaşadıkları 
süreçte topluma adapte olmalarını kolaylaştırmak 
hedeflenmiştir.

Lüksemburg’da bulunup aktif olan yetimhaneler-
den ikisi Les Amis de Gambie, La maison de El-
zheimer’dır. Serve The City Luxembourg, UNICEF 
Luxembourg, Caritas Luxembourg da ülkedeki 
STK’lardan bazılarıdır. Ayrıca SOS Children Villa-
ges’ın da Lüksemburg’da bir çocuk bakım köyü 
vardır. Burada ebeveynleri işe giden çocukların 
gündüz bakımı sağlanmakta ve ihtiyaç sahibi aile-
lere yardım edilmektedir.
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Avrupa’nın güneyinde Akdeniz’de yer alan Malta 
bir adalar devletidir. 2004’ten beri AB üyesi olan ül-
kenin nüfusunun %79’u Maltalılardan oluşturmak-
tadır. Halkın %94’ü Hristiyan, %4’ü ateist ve %2 gibi 
bir azınlığı da Müslüman’dır. Ülkenin resmî dili Mal-
taca ve İngilizcedir. 

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 63.470, 15-24 yaş 
arası genç nüfus 45.610’dur. Buna göre 15 yaş altı 
çocukların nüfusa oranı yaklaşık %15.7’dir. 2019’daki 
verilere göre her 1.000 doğumda hayatını kaybe-
den bebek sayısı altıdır. Beş yaş altı hayatını kay-
beden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 6.9 olarak 
kaydedilmiştir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 
doğumda altı anne hayatını kaybetmektedir. 

Eğitim ücretsizdir ve 5-16 yaşları arasında zorun-
ludur. 2019 verilerine göre Malta’da okullaşma ora-
nı okul öncesi eğitimde %99.4, ortaokul düzeyinde 
%96.2 ve yükseköğretim düzeyinde %64.9’dur. İlko-
kul düzeyinde okullaşma oranı UNESCO’nun 2017’ye 
ait verilerine göre %99.5’tir. 2018 verilerine göre 
Malta’nın 15-24 yaş arası nüfusunun okuma yazma 
oranı ise %99.3’tür.

Malta’nın çocuk istismarıyla ilgili problemlerin-
den bir diğeri de suçların zamanaşımı 10 sene 
olmasıdır. İstismara uğrayan bir çocuk büyüdük-
ten sonra bu istismarı raporlamak istese bile suç 
zamanaşımına uğradığından bir yaptırım söz ko-
nusu olmamaktadır. Bu da çoğunlukla çocukluk-
larında istismara uğrayan kişilerin bu istismarı 
bildirmelerini engellemektedir.

Polis verilerine göre Malta’da haftada en az bir ço-
cuk fiziksel istismara maruz kalmaktadır. 2008’den 
bu yana her yıl yaklaşık 30 vaka raporlanmıştır. Bil-
dirilen vakalar istismarların özellikle birbirine bağlı 

topluluklar veya akrabalar arasında gerçekleştiğini 
ortaya koymaktadır. Malta’da son verilere göre ih-
mal edildiği veya istismar edildiği iddia edilen ço-
cuklarla ilgili 379 açık dava vardır. Bunların 100’ü 
üç yaşına kadar olan bebekleri ve küçük çocukları, 
160’ı 4-10 yaş arasındaki çocukları ve 119’u 11-18 yaş 
arasındaki gençleri içermektedir.

Hükûmetin aldığı bazı önlemlere rağmen, çocuk 
istismarına dair veriler oldukça sınırlıdır. Bu duru-
mun sebeplerinden biri toplumun çocuk istismarına 
karşı farkındalığının olmaması, bir diğeri ise bu is-
tismarların genellikle yakın çevre içinde gerçekleş-
tiğinden ortaya çıkmasının istenmemesidir. Malta 
devleti bilgi yetersizliğinden dolayı çocukların ko-
runmasında yetersiz kalmaktadır.

Ayrıca 2014 tahminlerine göre Maltalıların %15.9’u 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Malta 
hükûmetinin iddiasına göre ülkedeki işsizlik oranı 
2016’da %3.9’dur. Yoksulluk sınırının altında yaşayan 
aileler için çocukların bakımı, eğitimi ve sağlık hiz-
metlerine erişim sorun olmaya devam etmektedir. 

Malta’nın Ulusal Denetim Ofisi, çocuk istismarı ve 
ciddi ihmal vakalarını araştıran Çocuk Esirgeme 
Hizmetleri hakkındaki bir raporda, ebeveyn bakı-
mından yoksun çocukların yerleştirileceği devlet 
kurumlarının yetersizliğini ortaya koymuştur. Bu 
nedenle Malta’da çocuklar ya koruyucu ailelerin 
yanına ya kiliseye bağlı çocuk evlerine veya bazı 
STK’ların ilgili kurumlarına yerleştirilmektedir. Ülke-
de özellikle The Ursuline Sisters, Jesus of Nazareth 
Institute, St. Patrick’s School & Residential Care, St. 
Theresa Home, St. Joseph Children’s Home gibi kili-
selere bağlı çocuk evleri yaygındır.
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Kuzey Avrupa’da İskandinav Yarımadası’nda yer 
alan Norveç, kişi başına düşen en yüksek GSYİH 
oranlarından ve dünyanın en iyi yaşam standartla-
rından birine sahiptir. En düşük yoksulluk ve en yük-
sek sosyal harcamalar düzeyine sahip ülkeler arasın-
dadır ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Endeksi’nde üst 
sıralarda yer almaktadır. Ayrıca son derece eşitlikçi 
bir toplumdur. Gelir farklılıkları küçüktür ve kaliteli 
sağlık hizmetleri ile eğitim herkese açıktır. Nüfusun 
%81.5’i Norveçlidir. Ayrıca halkın %75.6’sı Hristiyan’dır, 
%20.2’lik dilim ise herhangi bir dine mensup değildir. 
Norveççe, Norveç’in tek resmî dilidir. Bununla birlikte 
Sami dili, Romanca, Kvence gibi diller de azınlık dille-
ri olarak kabul edilir. 

Norveç’in 15 yaş altı nüfus 984.847’dir. Ülkedeki 
doğum oranları son on yıldır azalan bir grafik çiz-
miş ve 2020’de bütün zamanların en düşük doğum 
oranı kaydedilmiştir. Ancak 2021’in ilk yarısında, 
önceki yıla göre doğum oranında bir artış gözlem-
lenmiştir. 2019’daki verilere göre her 1.000 doğum-
da hayatını kaybeden bebek sayısı 1.9’dur. Beş yaş 
altı hayatını kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 
çocukta 2.4 olarak kaydedilmiştir. 2017 verilerine 
göre ise her 100.000 doğumda iki anne hayatını 
kaybetmektedir.

Eğitim ücretsiz ve 6-16 yaşları arasına zorunludur. 
2019 verilerine göre okullaşma oranı okul öncesi 
eğitimde %96.2, ilkokul düzeyinde %99.9 ve ortao-
kul düzeyinde %95.7’dir.

Norveç Şiddet ve Travmatik Stres Çalışmala-
rı Merkezi’nin yayınladığı bir araştırma raporuyla 
gençlerin %15’inin en az bir tür şiddet ya da istis-
mar geçmişi olduğu ortaya çıkmıştır. Rapora göre 
şiddet ve istismar vakaları çoğunlukla aile içinde 

gerçekleşmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisini 
takiben okulların kapanmasıyla gençlerin yarısı 
çevrim içi fiziksel istismara maruz kaldıklarını bil-
dirmişlerdir. Kapanmalar sırasında düşük gelirli ai-
lelerdeki gençlerin şiddet ve istismara maruz kal-
ma oranlarında artış vardır. Engelli gençler, engeli 
olmayanlara göre daha fazla şiddet ve istismar bil-
dirmiştir, buna göre engelli gençlerin neredeyse 
1/3’ünün şiddet ya da istismara maruz kaldıkları 
ortaya çıkmıştır. Norveç’te pek çok Avrupa ülkesin-
de olduğu gibi göçmenler bulunmaktadır. Ulusla-
rarası Af Örgütü’nün bir raporuna göre, Norveç’in 
refakatsiz çocuk merkezlerindeki yaşam koşulları 
insan hakları standartlarına uymamaktadır.

Öncelikle Norveç’te çocuklara yönelik şiddet 
yasa dışıdır. Norveç’in çocuklarla ilgili en ayırt edici 
politikalarından bir diğeri de her belediyenin Ço-
cuk Esirgeme Hizmetleri (CSW) sunmasıdır. CSW 
aile içinde zorluklar yaşayan çocuklara, ergenlere 
ve ebeveynlere yardım ve destek sağlamayı vaat 
etmekte; bir çocuğun uyuşturucu veya alkolle bağ-
lantılı davranış sorunları gibi nedenlerle yardıma 
ihtiyacı olursa devreye girmektedir. 

2020 yılı boyunca tedbir kararı alan 52.862 
çocuğa CSW tarafından destek sağlanmıştır. 
Bunların %10’unun göçmen çocuklar olduğu ra-
porlanmıştır. Ayrıca 2019 yılının aralık ayına ait 
veriler Norveç’te 774 çocuğun çocuk esirgeme 
kurumlarında yaşadığını göstermiştir. Ancak bu 
konuyla ilgili Sayıştay Başkanlığı tarafından ya-
pılan bir araştırma, çocukların ihtiyaçlarının tes-
pitinde ve buna bağlı tedbirlerin alınmasında ih-
maller olduğunu ortaya koymuştur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

385.207 km2 5.402.171 Anayasal Monarşi

Başkent

Oslo

Norveç

BATI AVRUPA



150

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Avrupa’nın güneybatısında yer alan Portekiz’in 
kuzeyde Atlantik Okyanusu’na, güneyde ve do-
ğuda ise Akdeniz’e kıyısının olması 15. yüzyılda 
coğrafi keşifler döneminde bir sömürge impara-
torluğu kurmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Por-
tekiz, tarih boyunca bir göç ülkesi olmuştur. Ancak 
1960’lardaki siyasal ve ekonomik sorunlar nede-
niyle pek çok insan Portekiz’i terk etmiştir. Nüfu-
sun %95’ten fazlasını Portekizliler oluşturmakta-
dır. Halkın %84’ü Hristiyan, %6’sı ateisttir. Resmî 
diller Portekizce ve Mirandacadır. 

Portekiz’in 15 yaş altı nüfusu 1.648.541’dir, yani nü-
fusun yaklaşık %16.2’sine tekabül eder. 2019’daki ve-
rilere göre her 1.000 doğumda hayatını kaybeden 
bebek sayısı 3’tür. Beş yaş altı hayatını kaybeden 
çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 3.6 olarak kay-
dedilmiştir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 do-
ğumda sekiz anne hayatını kaybetmektedir. 

Eğitim ücretsiz ve 6-18 yaşları arasında zorun-
ludur. 2019 verilerine göre Portekiz’de okullaşma 
oranı okul öncesi eğitimde %90.3, ilkokul düzeyin-
de %97.7, ortaokul düzeyinde %95.3 ve yükseköğ-
retim düzeyinde %67.9’dur. 2018 verilerine göre 
Portekiz’in 15-24 yaş arası nüfusunun okuma yaz-
ma oranı %99.7’dir.

Ülke, ekonomik anlamda iyi durumda olsa da 
halkın ekonomik durumu bölgesel olarak değişim 
göstermektedir. 2020 yılına ait verilerde Portekiz 
nüfusunun beşte birinin yoksulluk içinde yaşadığı 
ortaya çıkmıştır. Devlet yardımı alan öğrenci sayı-
sı 2010 yılında 328.000 iken 2019 yılında 380.000 
yükselmiştir. Yoksul ailelerin çocuklarının çalışmak 
zorunda kalması, hatta büyük oranlarda olmasa da 
okulu bırakmaları söz konusu olabilmektedir. 

HIV/AIDS, Portekiz’in en önemli sağlık sorunu olma-
ya devam etmektedir. Ülke, Avrupa’daki en yüksek 
HIV/AIDS tanı oranlarından birine sahiptir. Toplam 
nüfusun %0.5’i HIV/AIDS virüsü ile yaşamaktadır.

Fransız Katolik Kilisesi içinde çocuklara yönelik 
büyük çaplı fiziksel istismarı ortaya çıkaran raporun 
ardından; 2021 Ekim ayında Portekiz Katolik Kilisesi, 
ülke genelinde çocuk istismarlarını araştırmak üze-
re ulusal bir komite kuracağını açıklamıştır. Bu geliş-
me raporlanmayan ya da üzeri kapatılan vakaların 
ortaya çıkması açısından önemlidir.

Portekiz, kötü muamele ya da yoksulluk gibi çe-
şitli nedenlerle ebeveyn bakımından yoksun kalan 
çocukları kurumlar yerine koruyucu ailelerin yanına 
yerleştirme politikasını uygulamaktadır. 2019 verile-
rine göre Portekiz’de koruyucu aile programından 
faydalanan 191 çocuk ve genç varken, 6.000’den 
fazla çocuk yetimhanelerde kalmıştır.

Ülkedeki yetimhanelerden bazıları Casa do Gaia-
to de Lisboa, Obra da Rua-Obra do Padre Américo, 
Casa Pia de Lisboa-Ministério do Trabalho, Casa de 
Acolhimento Os Pirilampos, Centro de Alojamen-
to Temporário de Tercena, Casa do Diogo, Acolhi-
mento Social de Torrozelo, Abrigo São José, Solar 
do Mimo, Centro de Acolhimento de Crianças em 
Risco, Provilei Associação De Solidariedade Social, 
Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho ve Lar 
de Betânia, Vendas Novas’dır. SOS Children’s Villa-
ges platformunun da ülke genelinde üç çocuk köyü 
vardır. Bu köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım 
edilmekte ya da ebeveyn bakımından yoksun kalan 
çocuklar bu kuruma teslim edilmektedir.
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İtalya ile çevrili olan ve Avrupa’nın beş mikro dev-
letinden biri olan San Marino, aslında dünyanın en 
eski ülkelerinden hatta en eski cumhuriyetlerinden 
biridir. Nüfusun %97’si Katolik Hristiyan, geri kalanı 
farklı inançlara sahip olan kesimdir. Ülkenin resmî 
dili İtalyancadır. 

Ülkede 15 yaş altı çocuk nüfusu yaklaşık 
5.701’dir. Bu kadar az çocuk nüfusuna sahip olan 
San Marino, çocuk haklarının korunmasına ve 
geliştirilmesine büyük önem vermekte ve onlara 
hak ettikleri imkânı sunabilmek için önemli öl-
çüde kaynak ayırmaktadır. 

2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda haya-
tını kaybeden bebek sayısı 1.4’tür. Beş yaş altı haya-
tını kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 1.6 
olarak kaydedilmiştir. Birçok gelişmiş ülkede olduğu 
gibi San Marino’da da obezite prevalansı yüksek-
tir. Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmak için 
San Marino vatandaşı olmak gerekmemekte; ülke-
nin bütün sakinleri bu hizmetten yararlanabilmek-
tedir. Ayrıca ülkede annenin hayatının tehlikede 
olduğu durumlarda bile kürtaj yapılması uzun çok 
uzun bir süre yasak sayılmaktaydı.

San Marino’da eğitim ücretsiz ve 6-14 yaşları ara-
sında zorunludur. 2020 verilerine göre San Mari-
no’da okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %95.3, 
ilkokul düzeyinde %96, ortaokul düzeyinde %61.3 ve 
yükseköğretim düzeyinde %53.8’dir. Ülke genelinde 
okuryazarlık oranı %99.92’dir. 

San Marino oldukça küçük bir ülke olduğu için 
hakkında veri bulmak da bir o kadar zor olmak-
tadır. BM Çocuk Hakları Komitesi, San Marino 
devletinden çocuk istismarları konusunda istatis-
tikleri oluşturmasını ve paylaşmasını istemesine 

rağmen bu bağlamda bir gelişme olmamıştır. Ül-
kede cezaî ehliyet yaşı 12 olarak kabul edilmekte-
dir. Dolayısıyla Ceza Kanunu’na göre 12 yaşından 
küçük bir çocuğa suç isnat edilemez; şayet isnat 
edilmişse, zihinsel sağlığı kontrol edilmeden ceza 
verilmez. Bunun yanı sıra ülkede çocuklar için ay-
rıca bir mahkeme de yoktur.  

San Marino’da 2021 Mayıs ayında, ailelere ve 
bekârlara mülteci kamplarındaki refakatçisi olma-
yan çocukların koruyu aileleri olmaya izin veren 
bir yasa onaylanmıştır. Buna göre kimsesi olma-
yan mülteci çocuklar, kendilerine maddî ve manevî 
anlamda destek sunacak bir aile yanına yerleşti-
rilebileceklerdir. Ayrıca San Marino Cumhuriyeti, 
koruyucu ailelere ekonomik destek sağlamak için 
gelecekte bir fon kurmayı planlamaktadır.

San Marino’dan çocuk istismarıyla alakalı herhan-
gi bir bilgi bulunmamaktadır. San Marino yasalarına 
göre ıslah yetkisinin kötüye kullanılması hâlinde ce-
zaî işlem uygulanır. 

San Marino’nun çocuklarla ilgili söylenebilecek en 
önemli meselesi 1865’ten beri; tam 150 yıldır devam 
eden kürtaj yasağının 26 Eylül 2021’de kalkmasıdır. 
Ancak Eylül 2021’de yapılan referandumla seçmen-
lerin yaklaşık %77’si, hamileliğin ilk 12 haftasında 
ve sonrasında sadece annenin hayatının tehlikede 
olması veya fetüsün ciddi şekilde bozulması duru-
munda kürtajın yasal olması teklifini onaylamıştır. 
Bu referandumdan önce San Marino, kürtajı suç 
kabul eden tek AB üyesiydi.

Ülkede yetimhane olan yerler Montegiardino, 
Chiesanuova, Faetano, Acquaviva, Fiorentino, 
Domagnano, City of San Marino, Borgo Maggiore 
ve Serravalle’dir. 
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Balkan ülkelerinin en küçüğü olan Arnavutluk, Av-
rupa’da İslam’ın yayılmasında önemli bir rol üstlen-
miştir. %58.8’lik bir oranla Müslüman nüfus ağırlıkta-
dır. Bunu %6.8’lik bir oranla Hristiyanlar, %10’luk bir 
oranla Katolikler, %2.5’luk bir oranla da ateistler ve 
diğer inançlar takip eder. Arnavut olmayanlar, nü-
fusun %10’undan daha azını oluşturduğu için Avru-
pa’daki en homojen ülkelerden biri sayılır. Nüfusun 
%97’den fazlası Arnavut’tur. Geri kalanı Makedon ve 
Yunan gibi azınlıklardır. Resmî diller Arnavutça ve 
Yunancadır. 

15 yaş altı nüfus, toplumun yaklaşık 1/5’ine tekabül 
eder. Bu da Arnavutluk’u, Avrupa’nın en genç nü-
fuslu ülkelerinden biri yapar. Ülkedeki doğum oranı 
diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında yüksek olsa 
da dünya ortalamasının altında kalmaktadır. 2019 
verilerine göre anne başına 1.60 çocuk düşmektedir.

Arnavutluk’ta her 100.000 anneden 15’i, yeni-
doğan her 1.000 bebekten 8’i ve beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 10’u hayatını kaybetmektedir. Beş 
yaş grubunda en yaygın görülen hastalıklar %37 
akut solunum yolu enfeksiyonu, %17 ishal, %10 kar-
diyovasküler hastalıklardır. Kırsal alanlardaki bebek 
ölüm oranları, ülkenin kentsel bölgelerine göre iki 
kat daha fazladır.

Arnavutluk’ta eğitim 6-16 yaşları arasında zorun-
ludur ve ülkenin öncelikleri arasındadır. İlkokula ka-
yıt oranı %93.4, ortaöğretime kayıt oranı %85.2’dir. 
Genel olarak ülkede genç okuryazar oranı %99’dur.

Çocukların %12’si ailelerine yardım edebilmek için 
çalışmak zorundadır. Ülkedeki STK’ların raporlarına 
göre 50.000 çocuk, para kazanmak için çeşitli işlere 
müracaat etmektedir. İşsizlik ülkenin başlıca prob-

lemlerinden biridir ve aktif olarak iş arayan gençle-
rin %26’sı iş bulamamaktadır.

2018 yılına göre Arnavutluk’ta ortalama 2.500 
çocuk sokaklarda yaşamakta ve dilencilik yapmak-
tadır. Ayrıca 2017-2018 Arnavutluk Nüfus ve Sağlık 
Araştırması’na göre 2-14 yaş aralığındaki 5.370 ço-
cuktan %48’i, psikolojik veya fiziksel şiddete maruz 
kalmıştır. End Chid Prostitution, Chid Pornography 
and Trafficking of Children for Sexual Purposes 
(ECPAT), Arnavutluk’taki kız çocukların ve kadınla-
rın %88’inin şiddet mağduru olduğunu iddia etmek-
tedir. UNICEF’in Arnavutluk’ta çocukların internet 
kullanım deneyimlerine ilişkin yaptığı araştırmada, 
her beş çocuktan birinin şiddet içerikli videolar izle-
diği, %25’inin daha önce tanışmadığı biriyle etkileşi-
me girdiği ve %16’sının internette ilk tanıştığı biriyle 
yüz yüze görüştüğü ifade edilmiştir.

Arnavutluk’ta 1-14 yaş arası yaklaşık 31.000 ye-
tim çocuk vardır. Kavaje, Lushnje, Berat, Korce, Fier, 
Shkoder, Vlore, Elbasan, Durres ve Tirana’da yetim-
haneler bulunmaktadır. 2019 yılındaki verilere göre 
sadece 703 çocuk yatılı bakım görmektedir. Bun-
ların 525’i kamuya ait olan veya olmayan kurum-
lara, 62’si engelli kalkınma merkezlerine, 41’i insan 
ticareti mağdurları merkezine ve 75’i aile içi şiddet 
mağdurlarına yönelik merkezlere yerleştirilmiştir. 
Buna ek olarak 684 engelli çocuk genellikle yatılı ol-
mak üzere özel okullara gitmektedir.

Ülkede misyoner kurumlardan biri olan Bethany, 
yaklaşık 30 bölgede çalışmalarına devam etmekte-
dir. Bunlardan bir başkası olan SOS Children’s Villa-
ges de 1995’ten bu yana Tiran ve İşkodra’da çalış-
malar yürütmektedir.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Eski Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağım-
sızlığına kavuşan yedi ülkeden biridir. Başkenti Sa-
raybosna’dır. Asırlardır farklı dinî ve etnik gruplardan 
insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek’te nüfu-
sun yaklaşık yarısı Boşnak, geri kalanı Sırp ve Hırvat’tır. 
Resmî diller Boşnakça, Hırvatça ve Sırpçadır. 

Ülkede 1992-1995 yılları arasında çıkan savaş-
ta Boşnak Müslümanlar, Bosnalı Sırp ve Hırvatlara 
karşı savaşmış, Sırbistan ve Hırvatistan’dan başka 
Batılı müttefiklerinden de savaş boyu destek gö-
ren düşmanlarının soykırıma varan katliamlarına 
maruz kalmıştır. Savaşın ardından yıllar geçmesine 
rağmen, özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki 
travma devam etmektedir.

Bosna’da 18 yaşın altındaki çocuklar, nüfusun yak-
laşık 1/5’ini oluşturmaktadır. Bunların yaklaşık 1/3’ü 
yoksul ailelerin çocuklarıdır. Resmî rakamlara göre 
nüfusun %17’si yoksulluk sınırının altında yaşamakta-
dır. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, üç veya daha 
fazla çocuğu olanlar ve mülteciler, yoksulluktan daha 
çok etkilenmektedir. Ülkede her yenidoğan 1.000 be-
bekten 5’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6’sı ve her 
100.000 anneden 10’u hayatını kaybetmektedir. 

Ülkede 25.000’den fazla Roman vardır ve bu ço-
cukların neredeyse %80’i yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Romanlar arasındaki bebek ölümle-
rinin üç kat daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. 
Ayrıca ülkedeki 2-9 yaş arasındaki çocukların %6’sı 
engellidir. İhtiyaçları olan eğitim hizmetine ve des-
teğe tam anlamıyla ulaşılabilmiş değillerdir. Ülke-
deki endemik hastalıklardan biri brusellozdur. 2013 
yılında 0-18 yaş arası 246 çocuğa bruselloz tanısı 
konmuş; vakaların büyük bir çoğunluğu kırsal ke-
simlerde teşhis edilmiştir. 

Bosna’da anaokulu eğitimi alan 3-4 yaşlarında-

ki çocukların yüzdesi düşüktür. Ancak 12 yıl ücret-
siz olan ilköğretime erişim yüksektir ve son yıllarda 
ilköğretimi tamamlama oranı %97; ortaöğretime 
brüt kayıt oranı %88.7’dir. Gençlerin okuryazarlık 
oranı ise %99.7’dir.

Yoksul ve savunmasız çocukların çoğu, etnik kö-
ken, din, engellilik, cinsiyet veya kır-kent ayrımına 
göre dezavantajlı gruptadır. Yoksulluk, işsizlik ve 
finansal dengesizlik, çocukların sömürü amacıyla 
kaçırılmaya karşı savunmasız hale gelmesinin baş-
lıca nedenleridir. UNICEF’e göre Balkan ülkelerinin 
çoğunda 20-24 yaş arasındaki Roman kadınları-
nın hemen hemen yarısı 18 yaşından önce evlen-
dirilmiştir. Resmî rakamlara göre 2016-2020 yılları 
arasında Bosna’da insan ticareti mağduru olduğu 
varsayılan kişilerin sayısı 298’dir ve bunların yaklaşık 
150’si çocuktur. 

Bosna-Hersek İstatistik Kurumu’nun verilerine 
göre 2018 yılı sonunda kurumsal bakımdaki çocuk 
sayısı 1.818’dir. 2019 sonunda 477 çocuğun bir koru-
yucu ailesi olmuştur. Son tahminlere göre Bosna’da 
ebeveyn bakımından yoksun yaklaşık 2.435 çocuk 
vardır. Herhangi bir kurumda bakılan çocukların 
%70’inden fazlasının da yaşayan bir ebeveyninin ol-
duğu tahmin edilmektedir.

Bugojno, Sanski Most, Milici, Novi Grad, Samac, 
Gradiska, Zvornik, Derventa, Trebinje ve Istocno Sa-
raybosna’da yetimhaneler bulunmaktadır. Ayrıca 
misyoner kuruluşlar da Bosna’da çalışmalar yürüt-
mektedir. Bunlardan biri, SOS Children’s Villages’tir. 
104 ülkede çalışmalarını yürüten ECPAT’ın bir ayağı 
Bosna’dadır. Savaştan sonra kurulan Hope and Ho-
mes for Children Yetimhanesi ve 2000 yılında kuru-
lan Jericho Vakfı da ülkede faaliyet gösteren diğer 
kurumlar arasındadır.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Avrupa kıtasındaki en eski devletlerden biridir. Etnik 
nüfusu oldukça homojen olan ülkede Bulgarlar %75’lik 
bir oranla nüfusun çoğunu oluşturmaktadır. Türkler, Ro-
manlar, Pomaklar, Makedonyalılar, Ermeniler, Gagavuzlar 
ve diğer milletler, azınlık olarak varlıklarını sürdürmektedir. 
Resmî diller Bulgarca, Türkçe ve Romancadır. 

Bulgaristan orta gelirli bir ülkedir ve 2007’den beri 
AB üyesidir. Son istatistiklere göre ülkede 0-14 yaş ara-
sı çocukların nüfusu 1.020.000 ve 15-24 arası gençlerin 
nüfusu 614.740’dır. 

Son verilere göre yenidoğan her 1.000 bebekten 3’ü 
hayatını kaybetmektedir. Annelerin %9.5’i, 20 yaşın al-
tındadır. Ayrıca kadınların %13’ünün, doğum sırasında 
faydalanabileceği herhangi bir sağlık sigortası yoktur. 
Pek çok çocuk, doğumundan sonraki ilk yıllarda bakım 
hizmeti alamamakta ve daha beş yaşına gelmeden 
her 1.000 çocuktan 6.7’si hayatını kaybetmektedir. 

Ülkedeki ölüm oranları, sosyal ve ekonomik gelişme ile 
doğrudan orantılıdır. Çocukların aşılanmaması, bulaşıcı 
hastalıkların yeterince tedavi edilememesi ve yetersiz 
beslenme, ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. En 
yaygın bulaşıcı hastalıklar solunum yolu enfeksiyonları, 
ishal, suçiçeği, kızamık, difteri ve bağırsak enfeksiyon-
larıdır. Bulaşıcı olmayan, fakat ölüme neden olan diğer 
hastalıklar da iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler 
hastalıklar, akciğer kanseri, şeker hastalığı ve KOAH’tır.

2017 rakamlarına göre okuldan erken ayrılan ço-
cuk oranı %13.7’dir. 3-4 yaşlarındaki çocukların ortala-
ma %80’i anaokuluna gitmemekte ve her yıl yaklaşık 
1.000 çocuk herhangi bir okula kayıt yaptırmamaktadır. 
Özellikle Roman çocuklarının %15’inin okula gitmediği 
ve yaklaşık 14.000 engelli çocuğun okul dışı kaldığı tah-
min edilmektedir. 

Bulgaristan’da her yıl, çocukların şiddet gördüğüne 
dair 3.500’ün üzerinde rapor alınmakta ve soruştur-
maların ardından 1.000 fiilî dava açılmaktadır. Ebe-
veynlerin %68’i bir disiplin aracı olarak “makul şiddet”i 
kabul etmekte; okullarda her yıl 4.200’den fazla çocuğa 
yönelik şiddet olayı yaşanmaktadır. 2019’da yayınlanan 
bir rapora göre her yıl 1.000’den fazla çocuk, ebeveyn-
leri tarafından terk edilmekte; bunların hemen hemen 
yarısı Bulgar kökenli ve %40’ı engelli gözükmektedir. 
Bugün itibariyle terk edilmiş çocukların kaldığı evlerde 
yaşayan 660 çocuk bulunmaktadır. 

İlçeler arasında terkedilmiş çocuklara ilişkin istatistik-
lerde ilk sırada Filibe yer almakta, bunu Stara Zagora 
ve Sofya takip etmektedir. Bazı anket sonuçlarına göre 
çocukların terk edilme nedeninin başında yoksulluk ve 
dörtten fazla çocuklu olmak gelmektedir.

Bulgaristan, 80.000 yetim çocuk ile Avrupa’daki en 
yüksek yetim oranına sahip ülkelerden biridir. Yetim-
hane ve koruyucu ailelerde kalan çocuk sayısı 7.000-
15.000 arasında tahmin edilmektedir. All God’s Child-
ren adlı misyoner kurumun verdiği bilgilere göre evlat 
edindirme programları sayesinde, yetimhane sayısı 
144’ten 57’ye düşmüştür. 

One Heart Bulgaria adlı kurum, kimsesiz çocuklar için 
uzun vadeli sosyal, duygusal ve fiziksel altyapı oluştur-
duklarını iddia etmektedir. Kuzey Karolina’da bulunan 
Saint Mary Evlat Edindirme Ajansı, 2001’den beri 50 
eyalette çalışmakta ve müşterilerine özellikle Bulgaris-
tan ve Polonya’dan evlat edindirmektedir. Worldwide 
Orphans da 12 yıldır Bulgaristan’daki çalışmalarına de-
vam eden bir başka kuruluştur.
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DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte 1991 yılında ba-
ğımsızlığını ilan eden Hırvatistan, Avrupa’nın en genç 
devletlerinden biridir. Nüfusun %90.4’ü Hırvat, diğer 
etnik gruplar ise azınlık olmak suretiyle Sırp, Boşnak, 
İtalyan, Alman, Çek, Roman ve Macarlardır. Resmî dil 
Hırvatçadır. %91’lik bir oranla Hristiyanlar çoğunluktadır. 
Halkın diğer kesimi Müslüman ve ateisttir. 

Hırvatistan’da nüfus, son beş yılda 220.000 civarın-
da azalmış; 2017 yılında 36.647 bebek dünyaya gel-
miş ve bu son yüzyılın en düşük rakamı olarak kayıt-
lara geçmiştir. Anne başına düşen çocuk sayısı 1.4’tür. 
0-15 yaş arası çocukların nüfusu 596.970, 15-24 yaş 
arası gençlerin nüfusu 433.040’tır. 

Ülkede bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm %2’lik bir 
oranla oldukça düşüktür. Son verilere göre yenido-
ğan her 1.000 bebekten 3.4’ü, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 4.8’i ve her 100.000 anneden 8’i hayatını 
kaybetmektedir. Azalan vaka sayısına rağmen ro-
tavirüs beş yaşından küçük çocukların hayatını riske 
atmakta; ishal ve ishale bağlı ölümlerin 1/3’ünden ro-
tavirüsün sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Hırvatistan’da çocukluk çağı obezitesi üzerine ya-
pılan araştırmaların sonuçları, 8-9 yaş arası çocuk-
ların %35’inin aşırı kilolu veya obez olduğunu göster-
mektedir. Bu anlamda Hırvatistan, Akdeniz Avrupa 
ülkeleri arasında yedinci sırada yer almaktadır. 

İlköğretim sekiz yıldan oluşur ve zorunludur. İlköğ-
retimi tamamlayan öğrencilerin oranı %92, ortaöğ-
retime brüt kayıt oranı %98.2’dir. Engelli çocuklar için 
özel programlar, azınlık çocukları için de yabancı dil 
dersleri içeren özel programlar mevcuttur. Ülke ge-
nelinde genç okuryazar oranı %99.7’dir.

Hırvatistan Sağlık Sigortası Fonu’nun verileri-
ne göre ülkede engelli 32.101 çocuk bulunmakta-
dır. Ayrıca her yıl gelişimsel engellilik riski altında 
olan yaklaşık 4.000 çocuğun doğduğu tahmin 
edilmektedir. Çocuk Ombudsmanı Helenca Prinat 
Dragičević, 2019 yılında hazırladığı bir raporda, 
özel kategorideki engelli kişilerin ve erken gelişim 
güçlüğü olan çocukların temel haklarını sağlaya-
cak yasaların olmadığını ifade etmiştir. Aynı ra-
porda devlet kurumlarını eleştirmiş, şiddete karşı 
çıkmak konusunda başarısız olduklarını söylemiştir. 
2019 yılında aile içi şiddete dair 97 şikâyet aldığını, 
2020 yılında da istismar edildiği için korunma ta-
lep eden 56 şikâyet aldığını ve şikâyetlerin her yıl 
arttığını ilave etmiştir. 

2019 yılı sonunda çocuk evlerinde “evlat edinme 
koşullarını sağlayan” 75 çocuk bulunurken aynı yıl 
25 çocuk evlatlık olarak verilmiştir. Hırvatistan’da 
37.000 yetim bulunmakta; bunlardan yaklaşık 
3.000’i çocuk koruyucu aile yanında veya çocuk 
evlerinde kalmakta, 413’ü ise resmî olarak evlat 
edinme şartlarını karşılamaktadır. 

The Lipik Orphanage, 1993’ten bu yana Hırva-
tistan’da faaliyet gösteren misyoner bir kuruluştur. 
Theresa’s Yetimhanesi’nde dokuz yaşından küçük 
çocuklar kalırken, St. Joseph’s Yetimhanesi’nde 
9-19 yaş aralığında yaklaşık 35 çocuk kalmaktadır. 
SOS Children’s Villages, 1992’den beri Ladimirev-
ci’de ve Lekenik’te çalışmakta; Worldwide Orphans, 
bir evlat edindirme kurumu olarak faaliyet gös-
termekte; D. Gary Young Vakfı da Hırvatistan’daki 
Maestral Yetimhanesi ile birlikte çalışmakta; Laduč 
Yetimhanesi, 7-18 yaş arası çocuklara sosyal hiz-
met sunmaktadır.
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2006 yılında bağımsızlığını ilan eden Karadağ, 
sadece Doğu Avrupa’nın değil, dünyanın en genç 
devletlerinden biridir. Etnik açıdan çok çeşitli bir 
ülkedir. Ülkede %45’lik bir çoğunlukla Karadağlılar 
baskındır. Bunu Sırp, Boşnak, Arnavut ve Romanlar 
takip eder. Ayrıca Rus, Makedon, Macar, İtalyan ve 
Almanlardan oluşan küçük etnik gruplar da bulun-
maktadır. Ülkede Sırpça, Karadağca, Boşnakça ve 
Arnavutça konuşulur. Halkın %75’i Hristiyan, %21’i 
Müslüman, diğerleri ise ateisttir. 

Karadağ, oldukça düşük bir nüfus yoğunluğuna 
sahiptir. Kilometre kare başına 45 kişi düşer. Pogo-
ritsa, başkent olmasının yanı sıra ülke nüfusunun 
%30’luk bir kısmını barındırmaktadır. 0-14 yaş ara-
sındaki çocukların nüfusu 113.330, 15-24 yaş arasın-
daki gençlerin nüfusu 80.420’dir.

 Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biri Kara-
dağ’dır. Bu da tedaviye ihtiyaç duyan hastalar 
için ciddi bir sorun olmaktadır. Fakat kimi ülkele-
rin tersine tüberküloz, kızamık, sıtma gibi bulaşıcı 
hastalıklardan etkilenme oranı oldukça düşüktür 
ve bu hastalıklardan ölüm oranı %’1’dir. Ülkede 
yenidoğan her 1.000 bebekten 2’si, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 2.3’ü ve her 100.000 anne-
den 6’sı hayatını kaybetmektedir. 2019 verileri-
ne göre anne başına düşen çocuk sayısı 1.75’tir. 
Obezite, ülke sağlığı için ciddi bir risk faktörüdür 
ve nüfusun yaklaşık %22’sinin obez olduğu tespit 
edilmiştir.

Karadağ’da temel eğitim dokuz yıldır ve bütün 
çocuklar için zorunludur. 2020 yılına göre Kara-
dağ’da ilkokula kayıt oranı %97, ortaokula kayıt 
oranı %89.5, liseye kayıt oranı ise %55.5’dir. Ülke 
genelinde genç okuryazar oranı %99’dur. 

UNICEF tarafından hazırlanan “Karadağ’da Çok 
Boyutlu Çocuk Yoksulluğu Araştırması”nda, Ka-
radağ’daki çocukların %80’inden fazlasının sağ-
lık, beslenme, erken çocukluk gelişimi, eğitim gibi 
alanların en az birinden muzdarip olduğu ifade 
edilmiştir. Ülkede evlilik yaşı asgarî 16-18’dir. Kara-
dağ’da zorla çocuk evlendirmek, insan ticareti su-
çuna girmektedir. 

Sağlık Bakanlığı, her üç çocuktan birinin duy-
gusal istismara, her dört çocuktan birinin fiziksel 
istismara maruz kaldığını bildirmiştir. Başta lise 
öğrencileri olmak üzere birçok çocuk alkol ve 
uyuşturucu almakta ve şiddete maruz kalmak-
tadır. Ayrıca 14-16 yaş arası birçok kız çocuğunun 
fiziksel istismara uğradığını ve bu fiilin genellikle 
aile bireyleri veya yakın akrabaları tarafından iş-
lendiğini ifade etmiştir.

Karadağ’da 6.600 yetim olduğu tahmin edil-
mektedir. Bu sayı, Avrupa’daki en yüksek oranlar-
dan biridir. BM’in 2010 yılında yayınladığı bir rapo-
ra göre 367 yetim çocuğa kurumlarda bakılmıştır. 
Hükûmet ve UNICEF’in verilere göre 2010-2019 yıl-
ları arasında kuruma yerleştirilen çocuk sayısı %50 
oranında azalmıştır. Ulcinj, Budva, Berane, Herceg 
Novi, Bar, Cetinje, Bijelo Polje, Pljevlja, Niksic ve 
Podgorica’da yetimhaneler bulunmaktadır. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kara-
dağ’da da misyoner kurumlar faaliyet göstermek-
tedir. Bunlardan biri Podgoritza’daki Junior Red 
Cross of America Orphanage adıyla Amerika Kı-
zılhaç Çocukları Yetimhanesi’dir. Bijela’daki Mla-
dost Yetimhanesi, ebeveynleri olmayan çocuklara 
ve aile yanında büyümesi tehlikeli olan çocuklara 
bakan tek sosyal çocuk kurumudur ve yaklaşık 170 
çocuk barındırmaktadır.
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Doğu Akdeniz’de bir ada olan Kıbrıs, Sicilya ve 
Sardunya’dan küçük, Korsika ve Girit’ten daha bü-
yüktür. Adanın 70 km. kuzeyinde Türkiye, 100 km. 
doğusunda Suriye, 370 km. güneyinde Mısır, 950 km. 
kuzeybatısında ise Yunanistan ve 170 km. güneydo-
ğusunda Lübnan bulunmaktadır. Kıbrıs adasının yü-
zölçümü 9.251 kilometrekaredir. Kuzey Kıbrıs 3.355 
km2, Güney Kıbrıs ise 5.896 km2’dir. Kuzey Kıbrıs’ın 
%99’luk bir oranla çoğunluğu Müslüman Türk olup 
%1’lik kısmı Hristiyan ve diğer dinlere mensuptur. 

Osmanlı Devleti, “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 
Osmanlı-Rus Harbi’nden mağlubiyetle ayrıldıktan 
sonra Kıbrıs’ın idaresini fiilî olarak İngiltere’ye bırak-
mıştır. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’yla 
birlikte Türkiye İngiltere’nin ilhakını tanımayı kabul 
etmiştir. 1931 yılında ise Rumlar adanın Yunanistan’a 
bağlanması için isyan hareketi başlatmıştır. Kıbrıs 
Rumlarının Yunanistan’a bağlanması yani Enosis he-
define ulaşmak için EOKA adlı terör örgütünün kurul-
masına zemin hazırlamıştır. 

Rum tarafı Kıbrıslı Türklere karşı büyük bir şid-
det hareketi başlatmış; 1963 ve 1974 yılları arasın-
da Türk ve Rum toplumları arasındaki sürtüşme bir 
savaş haline dönüşmüştür. 1974’te İkinci Kıbrıs Türk 
Barış Harekâtı gerçekleştirilerek KKTC’nin bugünkü 
sınırları çizilmiştir. Türk yönetimi 15 Kasım 1983 tari-
hinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Bugün itibariyle nüfusun tamamına yakını 
Türklerden oluşmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ta 5-17 yaş arası temel eğitim zorunlu 
ve ücretsizdir. Devlet okulları ve devlet kolejleri ağır-
lıklı olarak Türkçe olarak faaliyet göstermektedir. İn-
gilizce, ikinci dil olarak öğretilmekte; Almanca veya 
Fransızca seçeneği de bulunmaktadır.

KKTC’de mevcut uygulamalar ve sosyal hizmet 
sistemi, sosyal hizmet yöntemleri bağlamında 
değerlendirildiğinde çocuk refahı alanındaki hiz-
metlere ilişkin, korunma altındaki çocuklara yö-
nelik hizmetlerin daha çok kurum bakımı şeklinde 
düzenlenmiş olduğu göze çarpmaktadır. Kurum 
bakımı hizmeti devlet çocuk yuvası, SOS Çocuk 
Köyü ve SOS Gençlik Evi tarafından verilmektedir. 
SOS Çocuk Köyünde kısa süreliğine de olsa hiç 
kalmamış bir çocuğun SOS Gençlik Evi’ne kabul 
edilmesi söz konusu olmadığından 16 yaşında ko-
ruma altına alınan bir çocuğun bakımına ilişkin 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

“Hope For Children” CRC Policy Center, SOS Ço-
cuk Köyü Derneği, General Orphanage Cyprus, Ca-
ritas Cyprus Nicosia Migrant Center, Caritas Cyprus 
Head Office, United Nations High Commissioner for 
Refugees in Cyprus, Sophia For Children ve Milos 
Park Homes, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan yetimhane ve 
STK’lardan bazılarıdır.

Diğer yandan, çocukların aile ortamında büyü-
mesinin biyopsikososyal gelişimleri açısından ku-
rum bakımına kıyasla daha yarar sağlayıcı olduğu 
belirtilmektedir. Bu açıdan, kurum bakımına alter-
natif modeller olan evlat edindirme hizmetleri ile 
koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yö-
nelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkede suça sürüklenen çocuk ve genç sayısının 
arttığı gözlenmiş ve bu durumun önemli bir toplum-
sal sorun haline dönüşmekte olduğu vurgulanmıştır. 
Suça sürüklenen çocukların rehabilite edilebileceği 
eğitim evleri olmaması ve yetişkin ceza infaz ku-
rumlarında kalıyor olmaları gibi sorunların bir an 
önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
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Avrupa’nın en genç devletlerinden biridir. Ülke-
nin %95’i Müslüman, geri kalanı Hristiyan’dır. Ay-
rıca nüfusun %93’ü Arnavut’tur. Boşnak, Sırp, Ro-
man ve Türkler azınlık halde bulunmaktadır. Ülkede 
Arnavutça, Boşnakça, Sırpça ve Türkçe kullanılır. 
1980’lerde bir nüfus patlaması yaşayan Kosova’da, 
bugün itibariyle 15 yaşın altındaki çocuklar nüfusun 
%27’sini oluşturmaktadır. 29 yaş ortalamasıyla Av-
rupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biridir. 

Kosovalı çocukların yaklaşık %23’ü yoksulluk için-
de, %7’si ise yoksulluk sınırının altında yaşamakta-
dır. Kosova’daki çocuklar hakkında, istatistiksel bil-
giler oldukça sınırlıdır. UNICEF’in “Kosova’da Çocuk 
Yoksulluğu” adıyla hazırladığı rapor, çocukların ge-
nel nüfusa kıyasla daha fazla yoksulluk riski altında 
olduğunu ve 0-18 yaşındaki çocukların %48.6’sının 
yoksulluk içinde yaşadığını göstermektedir.

Kosova’da en çok risk altında bulunan grup 
özürlü çocuklar, azınlık çocukları, sokak çocuk-
ları ve yoksul çocuklardır. 0-15 yaş arası toplam 
nüfus 480.369, 15-64 yaş arası yetişkin nüfus ise 
1.169.100’dür. Kosova’da bebek ölüm oranı her 1.000 
doğumda 15 olarak tahmin edilirken Roman, Aşkali 
ve Mısırlı topluluklardan gelen çocuklar arasında 
bu oran iki kat daha yüksektir. Her 1.000 doğumda 
26 ölüm olduğu tahmin edilmektedir. 

Çocukların %20’sinin yetersiz beslenmesi Koso-
va’da bir endişe kaynağıdır. İki yaşın altındaki ço-
cukların %73’ü tam aşılıdır. Roman, Aşkali ve Mısırlı 
topluluklardan gelen çocuklar arasında bu oran 
%38’dir. Kosova’da anne ölüm oranı 2000-2010 
yılları arasında değişiklik göstermiş; her 100.000 
anneden ortalama 16’sı hayatını kaybetmiştir. So-
nuç olarak Kosova’da perinatal ölüm oranı diğer 

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında sürekli bir 
düşüş içinde olmasına rağmen hâlâ yüksektir. Ül-
kede sağlık alanında bazı iyileştirmeler yapılmış 
olsa da anneler ve çocuklar adına sağlık hizmetini 
geliştirmek amacıyla yapılması gereken daha bir-
çok şey vardır.

Beş yaşındaki çocukların %84’ü okul öncesi eğiti-
me kayıtlıdır. Kosova’da, ilkokul çağındaki çocukların 
%96’sı; Roman, Aşkali ve Mısırlı topluluklardan gelen 
çocukların %84’ü ilkokula gitmektedir. Çocukların 
%98’i ilkokulu, %97’si ortaokulu ve %87’si liseyi ta-
mamlamaktadır. Ekonomik şartlar, erken evlilik, ço-
cuk işçiliği, kızların evde kalmasının tercih edilmesi 
ve ebeveyn eğitim seviyesinin düşük olması gibi et-
kenler, eğitimin önündeki engellerden bazılarıdır. Ay-
rıca engelli çocukların sadece %10’u sağlık eğitimi ve 
sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır.

Ülkede 1-14 yaş arası çocukların %60’ı psikolojik 
şiddete, %30’u fiziksel cezaya maruz kalmakta-
dır. Son yıllarda sokak dilenciliği yapan, çocuk işçi 
olarak çalışan ve insan ticareti ağına düşen ço-
cuk sayılarında bir artış olmuştur. Kosova İstatistik 
Ajansı’na göre 5-17 yaş arası çocukların 1/10’un-
dan fazlası “çocuk işçi” olarak çalışmaktadır. Ayrıca 
savaş sırasında Sırplar tarafından zulme uğrayan 
Kosovalı kadınlar, ya çocuklarını reddetmiş ya da 
yetimhanelere veya evlatlık olarak bir aileye ver-
miştir.

Kosova’da bulunan bazı yetimhaneler Orphana-
ge for Infants and Children, SOS Children’s Village 
ve Fshati SOS’tur. World Vision, UNICEF Kosovo, 
Open Data Kosovo, Community Building Mitro-
vica ve Save the Children in Kosovo da ülkedeki 
STK’lardan birkaçıdır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

10.908 km2 1.768.764 Parlamenter Demokrasit

Başkent

Priştine

Kosova

DOĞU AVRUPA



161

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANÎ DURUM RAPORU

1991’de Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte ba-
ğımsızlığını kazanan ülkelerden biri Kuzey Make-
donya’dır. Tuna Nehri’nden Ege’ye uzanan büyük bir 
kavşakta bulunması nedeniyle stratejik bir konuma 
sahiptir. Ülkede en baskın iki etnik grup, nüfusun 
%64’ünü oluşturan Makedonlar ve %25’ini oluştu-
ran Arnavutlardır. Türkler, Romanlar ve Sırplar azın-
lık durumundadır. Ayrıca nüfusun %64.7’si Ortodoks, 
%33.3’ü Müslüman’dır. Dil olarak Makedonca, Arna-
vutça ve Türkçe konuşulur.

Ülkede her dört çocuktan biri yoksulluk nede-
niyle gelişimlerini yeterince tamamlayamamakta; 
100.000’den fazla çocuk yoksulluk içinde yaşamak-
tadır. Çocukların 2/3’ü liseyi bitirebilmekte, birçoğu 
18 yaşından önce evlenmektedir. Ülke geneline ba-
kılacak olursa 0-14 yaş arasındaki çocuk nüfusunun 
339.800 ve 15-24 arasın genç nüfusunun 251.490 ol-
duğu görülür.

Ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 5.3’ü, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 6’sı ve her 100.000 anneden 
7’si hayatını kaybetmektedir. Etnik kökene göre en 
düşük bebek ölüm oranı Türklerde, en yüksek bebek 
ölüm oranı Romanlarda görülmektedir. Konjenital 
anomali ve prematürelik, bebek ölümlerinin başlıca 
sebeplerindendir.

Ülkenin güneydoğu kesiminde, ağırlıklı olarak Ma-
kedon etnik kökenli çocukları etkileyen Akdeniz ane-
misi yaygındır. Sistinüri, Roman çocuklarda sık görülür. 
Bruselloz Kuzey Makedonya’da hâlâ endemiktir ve 
osteoartiküler komplikasyonları olan çocuklarda or-
taya çıkabilir. HIV enfeksiyonu olan çocuk sayısı nis-
peten düşüktür. Bulaşıcı hastalıklara bağlı ölüm oranı 
%1.3’tür. Makedonya’daki iklim değişiklikleri özellikle 
solunum ve bağırsak enfeksiyonlarını tetiklemekte; 

çocuklarda astım atakları veya romatizmal ateş orta-
ya çıkmaktadır. Hava kirliliği ise büyük şehirlerde ya-
şayan çocuklarda kronik solunum problemlerine se-
bep olmaktadır. Çocukluk Obezitesi Gözetim Girişimi, 
Kuzey Makedonya’daki çocukların yaklaşık 1/3’ünün 
fazla kilolu veya obez olduğunu tespit etmiş; hükûmet 
de okullarda fiziksel aktivite süresini artırmak için yasa 
değişikliğine gitmiştir. 

2018 verilerine göre Kuzey Makedonya’da ilköğ-
retime kayıt oranı %98, ilkokulu tamamlama oranı 
%89.7’dir. Ortaöğretime kayıt oranı %80, ülke gene-
linde genç okuryazarlık oranı ise %98’dir. Ülkedeki 
Roman çocukların birçoğunun kimliği olmadığı için 
eğitim hayatları da yoktur. Ayrıca engelli çocuklar 
için çok az sayıda okul bulunmaktadır. Hem okula 
gidip hem çalışan 7-14 yaş arasındaki çocukların 
oranı %20’dir. 

Kuzey Makedonya’da çocuk işçiliği hâlâ ciddi bir so-
rundur. Ülkede %27 oranında çocuk işçi vardır. Özel-
likle Roman çocukları türlü istismar içeren işlerde 
çalıştırılmakta; bir kısmı da ailesinin zoruyla dilencilik 
yapmaktadır. Bazıları da hırsızlık, uyuşturucu madde 
dağıtımı, sahte evlilik gibi yasa dışı faaliyetlerde bu-
lunmaktadır. 

Ülkedeki yetim sayısına dair net bir bilgi yoktur. Fa-
kat Negotino, Sveti Nikole, Kriva Palanka, Debar, Gev-
gelija, Radovis, Struga’da yetimhaneler olduğu bilgiler 
arasındadır. Makedonya’da Shields High Children’s 
Homes, Ends of the Earth Cycling ve SOS Children’s 
Villages gibi misyoner kurumlar bulunmaktadır. Ligh-
thouse of Hope MK, istismara uğramış, terk edilmiş 
ve ihmal edilmiş çocuklara ev sahipliği yapmakta; 
2020’de açılan JOY Home Day Center ise 5-12 yaş 
arası özel ihtiyaç sahibi yetimlere hizmet vermektedir.
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Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Macaristan’da en bü-
yük etnik kökene sahip olan grup %93’lük bir oranla 
Macarlardır. Bunu Roman, Alman, Slovak, Rumen ve 
Hırvatlar tamamlar. Resmî dil Macarcadır ve bu di-
lin diğer Avrupa dilleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Ülkenin 
%53’ü Hristiyan’dır. 2019’dan 2020 yılına kadar ge-
çen sürede, nüfus yaklaşık 24.000 kişi azalmıştır. Bu-
nun başlıca nedeni doğurganlık hızının anne başına 
1.49’a kadar düşmesidir. 

0-14 yaş arası çocukların toplam nüfusu 1.391.930 ve 
15-24 yaş arası gençlerin toplam nüfusu 1.003.790’dır. 
Macaristan’da yoksulluk oranı %14.6’dır. Bu oran, AB 
ortalamasının altındadır.

Ülkede yapılan bir ankete göre kadınların %60’ı 
doğum esnasında sıkıntı yaşamamak için “kayıt dışı” 
ödeme yapmaktadır. Ülke genelinde bulaşıcı hasta-
lıkların anne ve bebek ölümlerinde payı %2’dir. Yeni-
doğan her 1.000 bebekten 3.5’i, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 4’ü ve her 100.000 anneden 12’si hayatı-
nı kaybetmektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklarda 
ölüm payı %94’tür. Kalple ilgili hastalıklar Macaris-
tan’da en yaygın ölüm nedenleri arasındadır. Her yıl 
yaklaşık 60.000 kişi kardiyovasküler hastalıklardan 
dolayı hayatını kaybetmekte; kanser ikinci sırada yer 
almaktadır. Macaristan’da en yaygın ve ölümcül bu-
laşıcı hastalıklar -1.000 kişide 1.2 ölüme neden olsa 
da- ishal ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. 

Ülkede 3-16 yaşları arasında eğitime katılım zo-
runludur. 2019 yılına göre ilköğretimi tamamla-
yan öğrenci nüfusu 98.849, ortaöğretim tamam-
layan öğrenci nüfusu 80.321’dir. Ülke genelinde 
genç okuryazar oranı %99.4’dür. İstatistiklere göre 
2012’den sonra Macaristan’da okul bırakma oranı 
%4’lük bir artış göstermiştir.

Macaristan hükûmeti, insan kaçakçılığıyla mü-
cadele etmektedir. “2021 İnsan Ticareti Raporu”na 
göre savunmasız durumda olan 23.000 çocuğu ba-
kımevlerine yerleştirmiştir. İş kanununa göre çocuk-
ların asgarî çalışma yaşı 16’dır. Bunun şartı olarak da 
zorunlu eğitimlerini tamamlamış olmalarını ister. 18 
yaşından küçük çocukların fiziksel sağlıklarına veya 
gelişimlerine zarar verebilecek işlerde ve gece me-
sailerinde çalışmaları yasaktır. International Labour 
Organization’a göre 10-14 yaş arasındaki çocukların 
bir kısmı aile işletmelerinde, çiftliklerde veya sokak-
larda dilenci olarak çalışmaktadır. Macaristan’da en 
yüksek yoksulluk oranı, ülkenin kuzeydoğu kesimle-
rinde görülmektedir. 

2019 yılında İnsan Kaynakları Bakanlığı, bakımevle-
rinde 8.000 çocuğun bulunduğunu ve koruyucu aile-
lerin yanında 15.000 çocuğun yaşadığını söylemiştir. 
ABD’nin ülkeler arası evlat edinmeye ilişkin faaliyet 
raporuna göre 2020 yılında 17 Macar çocuk yurtdı-
şına evlatlık olarak verilmiştir. Ayrıca ülke genelinde 
yaklaşık 400 küçük grup evi kurulmuştur ve her evin 
12 çocuğu ağırlama kapasitesi vardır. Fakat bu ev-
lerin temel ihtiyaçlara ve eğitim hizmetlerine erişim 
açısından uzak bölgelerde olması endişe vericidir.

Ayrıca Nagykanizsa, Sopron, Zalaegerszeg, Veszp-
rem, Kaposvar, Tatabanya ve Szolnok’ta yetimhane 
olduğu bilgiler arasındadır. Fot kasabasında bulunan 
Károlyi István Children’s Center, genç suçluları, en-
gelli çocukları ve refakatsiz göçmen çocukları ba-
rındırmaktadır. Hintalovon Child Rights Foundation, 
2015 yılından bu yana çocuk hakları üzerinde çalış-
maktadır. SOS Children’s Villages, 1980’den beri ülke-
de aktif bir şekilde çalışmaktadır.
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Moldova, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardın-
dan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Kilomet-
rekareye düşen 124 kişiyle birçok Avrupa ülkesinden 
daha kalabalıktır. Son on yıl içinde sosyal ve ekono-
mik krizlerden dolayı azalma eğilimine giren nüfu-
sun %46.6’sı şehirlerde, %53.4’ü köylerde oturmak-
tadır. Etnik yapının dağılımı, %64.5’lik bir çoğunlukla 
Moldovan; nüfusun geri kalanı azınlıklar şeklinde 
Ukraynalı, Rus, Gagauz, Bulgar, Alman ve Polonyalı-
dır. Resmî dil Rumencedir. 

Moldova, temel çocuk haklarını geliştirmede 
önemli ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, en 
son UNICEF Durum Analizi, hakları hâlâ ihlal edilen 
ve sürekli yoksulluklar ve eşitsizliklerden muzdarip 
birkaç grup olduğunu göstermektedir. Bu hassas 
gruplar, özellikle kırsal kesimden gelen yoksul ai-
lelerin çocukları, engelli çocuklar, Roman çocuklar, 
göç sonucu geride kalan çocuklar ve çoğu risk al-
tındaki ergenlerden oluşmaktadır. 2020 itibariyle 
ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 640.930, 15-24 
yaş arası genç nüfusu ise 433.530’dur. Buna göre 15 
yaş altı çocukların nüfusa oranı yaklaşık %16.4’tür.

Moldova’daki çocukların yaygın olarak karşı kar-
şıya kaldıkları çeşitli zorluklar vardır. Bunların en 
önemlileri beslenme, eğitime erişim ve korunmadır. 
Ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 11’i, beş yaş 
altı her 1.000 çocuktan 14.4’ü ve her 100.000 anne-
den 23’ü hayatını kaybetmektedir.

Moldova’daki eğitim sistemi okul öncesi, ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yüksek öğretimden oluşmakta-
dır. Okul öncesi eğitim yedi yaşına kadar olan ço-
cuklar içindir. İlköğretim, 1-4. sınıflar arasındadır ve 
8-12 yaş arasındaki çocukları kapsar. Ülkede ilköğ-
retimi bitirme oranı %91, ortaöğretimi bitirme oranı 

ise %84’tür. Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı 
%99.3’tür.

Moldova’da küçük çocukların terk edilmesi yaygın 
olmamakla birlikte, yüksek düzeyde göç, ailelerin 
ayrılmasına yol açmaktadır. 35.000’den fazla Mol-
dovalı çocuğun her iki ebeveyni de yurtdışındadır. 
Geride kalan çocuklara genellikle büyükanne ve 
büyükbabaları, geniş aile üyeleri veya bazı durum-
larda kendileri bakmaktadır.

2017 yılına göre Moldova’da neredeyse her dört 
çocuktan biri hüküm giymiş ve hüküm giyen her 
dört çocuktan biri hapis cezasına çarptırılmıştır. Ço-
cuklara yönelik şiddet konusunda sınırlı bilgi mev-
cuttur. Ancak bedensel ceza ve şiddetin Moldova’da 
endişe verici bir şekilde yaygın olduğu bildirilmek-
tedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, öğretmenler 
ve okul müdürleri tarafından çocuklara yönelik yak-
laşık 11.000 istismar veya şiddet vakası rapor edil-
miştir. 2017 yılında, polis tarafından 300’den fazla 
fiziksel istismar vakası dâhil olmak üzere 1.400’den 
fazla çocuk istismarı vakası kaydedilmiştir.

Moldova’da asgarî çalışma yaşı 16’dır. Tehlikeli işler 
için asgarî yaş 18’dir. Fakat ülkede 5-14 yaşında çalı-
şan çocuk işçi oranı %24’tür. Eğitim ile işi aynı anda 
devam ettiren 7-14 yaşlarındaki çocukların oranı ise 
%29’dur. 

Moldova, yaklaşık 55.000 yetim çocuğa ev sa-
hipliği yapmaktadır. 2006’dan bu yana kurumlar-
daki çocuk sayısı yaklaşık yedi kat azalırken koru-
yucu aile gibi aile temelli alternatiflerin kullanımı 
artmıştır. Ülkede yetimhane olan yerler Dubasari, 
Orhei, Soroca, Ungheni, Cahul, Bender, Balti, Ti-
raspol ve Chisinau’dur. 
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1918 yılında bağımsızlığını kazanan ülkenin %98’i 
Polonyalıdır. Resmî dili Lehçedir ve nüfusun %88’i 
Hristiyan’dır. Demografik düşüşün pandemi tara-
fından hızlanmasıyla Polonya’daki doğumlar son 
17 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Bugün itiba-
riyle 15 yaşın altındaki çocuklar, nüfusun yaklaşık 
1/6’sını oluşturmaktadır. Buna göre 0-15 yaş arası 
çocukların nüfusu 5.759.390, 15-24 yaş arası genç-
lerin nüfusu 3.700.610’dur.

2021 yılına göre ülkede anne başına düşen çocuk 
sayısı 1.39’dur. Çocuk ve ergen ölümlerinde yaşa göre 
değişiklikler görülür. 2014 verilerine göre 1-19 yaş ara-
sı çocuk ve ergen ölümlerinin %50’si dış nedenlere 
bağlıdır. Ülkedeki esas çocuk ölümleri ergenlik yaş-
larında görülmüş ve sebepleri, uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklar olarak tespit edilmiştir. 

Yenidoğan her 1.000 bebekten 2.8’i, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 3.3’ü hayatını kaybetmektedir. Anne 
ölüm oranı her 100.000 kişide 2’dir. Halkın yaklaşık 
%23’ü yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve ül-
kenin uzak bölgelerindeki çocuklar yetersiz beslen-
mektedir. Diğer tarafta ise endişe verici bir obezite 
artışı görülmekte; nüfusun yaklaşık %20’si klinik ola-
rak obez sayılmaktadır.

Polonya’da 18 yaşına kadar eğitim zorunlu ve üc-
retsizdir. İlköğretime kayıt oranı %96, ortaöğretime 
kayıt oranı %95.6, liseye kayıt oranı ise %69’dur. 
Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı ise %90’dır. 
Ancak kırsal kesimde ve küçük kasabalarda yaşa-
yan çocuklar, kaliteli eğitime erişim konusunda de-
zavantajlı durumdadır. 

Polonya hükûmeti, insan ticaretiyle mücadele için 
ulusal bir çaba içindedir. Ülkede 15 yaşın altı çalışan 

çocukların sayısına ilişkin istatistikler mevcut olma-
makla birlikte; küçük işletmelerde, fabrikalarda, res-
toranlarda ve çiftliklerde çalışan çocukların olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca kız çocuklarının istismar ama-
cıyla Avrupa ülkelerine kaçırıldıklarına dair raporlar 
mevcuttur. İş Kanunu’na göre ülkede asgarî çalışma 
yaşı 15’tir. 13-15 yaş arası çocuklar, ebeveynlerinin iz-
niyle geçici ve sınırlı sözleşmeler yapabilirler. 16 yaşın 
altındaki çocukların madencilikte, inşaat işlerinde, 
ahlâklarını bozacak alanlarda çalışmaları yasaktır. 

Ülkede 80.000 yetim olduğu tahmin edilmekte-
dir. 2019 yılına göre 4.500’ü koruyucu aile yanında 
olmak üzere toplam 55.429 çocuk bakımevlerinde 
kalmaktadır. Yine 2019 yılı verilerine göre ülkede 1.166 
bakımevi ve 10 terapi merkezi bulunmaktadır. 

Ülkedeki misyoner kurumlardan biri olan Dom 
Dziecka Tczew, 2001 yılından bu yana Polonya’da 
faaliyet göstermekte; her biri sekiz çocuk kapasite-
sinde olan 19 yetimhane işletmektedir. Ocean Dre-
ams Foundation, 2011 yılında kurulmuş ve 85 kişilik 
bir çocuk grubuna bakan başka bir kurumdur. SOS 
Children’s Villages, ülkedeki en köklü kuruluşlardan 
bir diğeridir. Caritas, Polonya’daki en büyük yardım 
kuruluşudur. 1990 yılından beri Polonya Piskoposlar 
Konferansı adına faaliyetlerini yürütmekte; 180 çocuk 
bakım merkezini işletmektedir. An Open Door Adop-
tion Agency ve Saint Mary International Adoptions 
ise Polonya’daki evlat edindirme kurumlarıdır. 

Ülkedeki diğer yetimhanelerden bazıları The Korc-
zak Orphanage, District Children’s Home, Cent-
rum Opiekuńczo-Wychowawcze, District Children’s 
Home, Dziecięcy Dom. Niepubliczna Placówka Wie-
lofunkcyjna ve Lopuszka Mala’dır.
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AB’nin dokuzuncu büyük devleti olan Roman-
ya’nın %84’ünü Rumenler oluşturur. Macar, Çingene, 
Ukraynalı, Alman ve Türk gruplar azınlık durumun-
dadır. Resmî dili Rumencedir. Ancak sınır bölgele-
rinde Macarca ve Almanca da konuşulur. Halkın 
%70’i Ortodoks’tur. 

Yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusun oranı 
%25’tir. 0-14 yaş arası çocukların nüfusu 2.985.810, 
15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 2.004.420’dir. 2019 
yılına göre Romanya’da anne başına düşen çocuk 
sayısı 1.76’dır. 2019’a göre her 100.000 anneden 19’u, 
yenidoğan her 1.000 bebekten 5.8’i, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 7’si hayatını kaybetmektedir. 2019 
yılında AB’deki en yüksek bebek ölüm oranları Mal-
ta, Romanya ve Bulgaristan’da kaydedilmiştir.

Nüfusun %33.3’ü kırsal alanlarda yaşamaktadır. 
Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Romanya’nın henüz 
tam anlamıyla kentleşmemiş olması, gelişmekte ol-
duğunun bir göstergesidir. Kırsal bölgelerde yaşa-
yan nüfus hem fakir hem de ciddi bir sağlık hizmeti 
eksikliği içindedir. Bir yıl içinde 10.000 anne adayı, 
gerekli sağlık hizmetini alamamakta; kırsal bölge 
çocukları birçok hastalığa karşı savunmasız durum-
da kalmakta ve beş yaşına gelmeden önce ölme 
riski altında bulunmaktadırlar. 

Romanya’daki en yaygın hastalıklardan biri kıza-
mıktır. Hükûmet, ilkokul öncesinde bütün çocukların 
aşılanması yönünde bir politika takip etmektedir. 
Ulusal Bulaşıcı Hastalıkların Denetlenmesi ve Kont-
rolü Merkezi’ne göre Romanya’da 2016-2018 yılları 
arasında yaklaşık 13.700 kişi kızamığa yakalanmış 
ve bunların 55’i hayatını kaybetmiştir. Avrupa Has-
talık Önleme ve Kontrol Merkezi, kıtadaki kızamık 
vakalarının sayısının arttığını ve bu hastalıktan en 
çok etkilenen ülkelerin Romanya, Ukrayna ve İtal-

ya olduğunu söylemiştir. Romanya, Avrupa’daki ço-
cuklar arasında en yüksek AIDS oranlarından birine 
sahiptir. 1985-2015 arasında yaklaşık 10.000 çocuğa 
HIV/AIDS teşhisi konmuştur. Uyuşturucu kullanımı-
na bağlı zararları azaltmak için 2013 yılında iki dev-
let kurumu tesis edilmiştir.

Romanya’da ilköğretime kayıt olan çocukların 
oranı %87.5, ortaokula kayıt olan çocukların oranı 
%88.7 ve liseye kayıt olan çocukların oranı %51.4’dür. 
Son verilere göre 400.000 okul çağındaki çocuk, 
okula gitmemekte; 50.000’den fazla çocuk yoksul-
luk, şiddet veya terk edilme nedeniyle ailesinden 
ayrılmakta ve 3.700.000 çocuktan %35.8’i yoksulluk 
içinde yaşamaktadır.

Polonya hükûmeti yetkilileri 2020 yılında insan ti-
careti ağına düşmüş 596 kişi tespit etmiştir. Bunların 
255’i çocuktur. Romanya Anayasası’na göre 15 ya-
şından küçük çocukların çalıştırılması; fizikî ve ahlakî 
açıdan onlara zarar verecek işlerde istihdam edil-
mesi yasaktır. Fakat her yıl tespit edilen insan tica-
reti mağdurlarının %15’ini çocuklar oluşturmaktadır. 

Ülkede 220.000 yetim bulunduğu; bugün iti-
bariyle çocukların yalnızca 1/3’ünün devlete ait 
bakımevlerinde barındığı söylenebilir. Romanya 
hükûmeti ortalama 56.000 çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Bunların 18.000’i koruyucu aile-
de, 13.900’ü akraba yanında, 4.800’ü diğer aile-
lerde ve 18.500’ü devlet kurumlarında bulunmak-
tadır. Ayrıca resmî şartlara göre bu çocukların 
3.000’i evlat edinilebilir durumdadır. 

Ülkede yetimhane bulunan yerler Oradea, Ploiesti, 
Brasov, Craiova, Timisoara, Cluj Napoca ve Bucha-
rest’tir. Hope and Homes for Children ve SOS Child-
ren’s Villages ülkedeki misyoner kuruluşlardandır. 
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Sırbistan, nüfusun %52’sinin şehirde oturduğu ve 
kilometrekareye yaklaşık 103 kişinin düştüğü bir 
Doğu Avrupa ülkesidir. Etnik yapıya bakılacak olursa 
%82’lik bir oranla Sırpların çoğunlukta olduğu, Ma-
car ve Boşnakların azınlık olarak yaşadıkları görü-
lür. Nüfusun %85’i Ortodoks Hristiyan’dır. Bunu daha 
küçük oranlarla Katolik Hristiyanlar ve Müslümanlar 
takip eder. Müslümanlar çoğunlukla Karadağ sını-
rındaki Sancak ve Kosova’nın doğusundaki Preşevo 
bölgesinde yaşamaktadır.

1990’lardan bu yana Sırbistan’ın nüfusunda ciddi bir 
düşüş gözlenmiştir. Dünya Bankası, ülkeyi terk etme 
eğilimleri devam ederse, 2050 yılına kadar Sırbistan 
nüfusunun 5.790.000’e düşeceğini tahmin etmekte-
dir. Ülkede 18 yaşın altındaki çocuklar, nüfusun yakla-
şık 1/6’sını oluşturmaktadır. Son verilere göre 0-14 yaş 
arası çocukların toplam nüfusu 1.342.680, 15-24 yaş 
arası gençlerin toplam nüfusu 1.042.040’dır.

Sırbistan’daki ölüm nedenlerinin başında kar-
diyovasküler hastalıklar gelmektedir. Yüksek ko-
lesterol, sigara, egzersiz eksikliği ve obezite bu 
hastalığı tetikleyen unsurlardır. Diğer tehlikeli 
hastalıklar ise kronik solunum yolu rahatsızlığı ve 
su ile bulaşan hastalıklardır. 2019 yılına göre beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 5.3’ü, yenidoğan her 
1.000 bebekten 4.6’sı ve her 100.000 anneden 
12’si hayatını kaybetmektedir. Bulaşıcı hatalıkla-
rın ölüm oranlarındaki payı %2, bulaşıcı olmayan 
hastalıkların ölüm oranlarındaki payı ise %95’dir. 
Ayrıca Sırbistan’daki engelli çocuklar, ailelerinden 
uzakta ve yatılı kurumlarda yaşamaktadır.

Eğitim sisteminde okula başlama yaşı 6-7’dir. Genel 
olarak ülkede ilköğretime katılım oranı %97, ortaöğre-
time katılım oranı %92, liseye katılım oranı ise %68’dir. 

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda normal liseye 
giden öğrenci sayısı 247.980, engelli çocuklara yönelik 
okullara giden öğrenci sayısı ise 2.100’dür. Ülke gene-
linde genç okuryazar oranı %99.7’dir. 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Make-
donya ve Sırbistan’ın en son resmî raporlarından 
elde edilen toplu verilere göre 2020 yılında insan 
ticareti mağduru olan erkek çocuklardan 6’sı ve kız 
çocuklardan 18’i Sırbistan’dandır. Sırbistanlı çocuk 
mağdurlarının %37’si fiziksel istismar, %21’i emek is-
tismarı için kaçırılmıştır. 

Sırbistan’da ailesi olmayan çocukların 666’sı yatılı 
kurumda, 5.320’si koruyucu aile yanında kalmakta-
dır. Üç yaşından küçük çocukların kurum bakımına 
alınması yasak kabul edilmesine rağmen 2017 yılın-
da, üç yaş altı 36 çocuk, sürekli tıbbî bakıma ihtiyaç-
ları olduğu gerekçesi ile yatılı bakımevlerinde kal-
maktaydı. Bugün itibariyle engelli çocuklar için Niş, 
Negotin, Aleksinac, Banja Koviljaca ve Belgrad’da 
beş küçük grup evi bulunmaktadır. Bu evlerden 
her biri 12 çocuğun kalacağı şekilde tasarlanmıştır. 
Niş ve Belgrad’da mülteci ve göçmen çocuklar da 
barındırılmakta; fakat bu evlerde yer bulamayan 
çocuklar, Mülteci Yardım Merkezi olarak bilinen ve 
yetişkinlerin kaldığı açık kabul tesislerine geçmek-
tedirler. Ayrıca Kraljevo, Novi Pazar, Pancevo, Zren-
janin, Subotica, Kragujevac ve Novi Sad’da da ye-
timhaneler bulunmaktadır. 

Ülkede 100.000 yetim olduğu tahmin edilmek-
tedir. Misyoner kuruluşlardan biri olan Hopscotch 
Adoptions adlı evlat edindirme kurumu, 2015-2020 
yılları arasında 20’den fazla çocuğu evlatlık olarak 
vermiş; evlatlık edinmeyi bekleyen 500 aile olduğu-
nu bildirmiştir.
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Orta Avrupa’da bir ülke olan Slovakya, eski Çe-
koslovakya’nın bir parçasıdır. 1948’de ülke yönetimi-
ne Komünistlerin gelmesi ve 1989’da Kadife Devrimi 
adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme geçilme-
si arasında geçen 41 yıllık süre boyunca ülke, Doğu 
bloğunda yer almıştır. Çekoslovakya 1993’te barışçıl 
bir şekilde ikiye bölündükten sonra her iki ülkede de 
geniş çaplı ekonomik reformlar yapılmıştır. 

Slovakya nüfusunun %80’den fazlası Slovak, geri 
kalanı Macar, Romen, Çek, Alman, Rus, Ukraynalı, 
Polonyalı gibi farklı etnik kökenlerden gelmektedir. 
Halkın %75’i Hristiyan iken %13’ü ateisttir. Resmî dil-
ler Slovakça, Macarca ve Romencedir. 

Slovakya’nın 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 849.170, 
15-24 arası genç nüfus ise 553.620’dir. 2019 yılına 
göre anne başına düşen çocuk oranı 1.56’dır. 

2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda hayatı-
nı kaybeden bebek sayısı 4.6’dır. Beş yaş altı hayatını 
kaybeden çocuk oranı ise her 1.000 çocukta 5.7 ola-
rak kaydedilmiştir. 2017 verilerine göre ise her 100.000 
doğumda beş anne hayatını kaybetmektedir. 

Eğitim ücretsiz ve 6-15 yaşları arasında, dokuz yıllık 
temel eğitim zorunludur. 2019 verilerine göre okul-
laşma oranı okul öncesi eğitimde %78.8, ilkokul dü-
zeyinde %84.9, ortaokul düzeyinde %84.3 ve yükse-
köğretim düzeyinde %46.4’tür. Slovakya’da Roman 
azınlıkların eğitim hizmetlerine erişimi konusunda 
ayrımcılıklar vardır. Roman çocukların yükseköğre-
tim oranları da buna bağlı olarak düşüktür.

Slovakya’da genel olarak yüksek bir yaşam kali-
tesi bulunmasına rağmen, ülkede bulunan azınlıklar 
yoksulluk içinde yaşamaktadır. Özellikle Romenlerin 
çoğunun elektriğe, suya ve kanalizasyon sistemine 

erişimleri yoktur. Ülkede en zor hayat şartlarına sa-
hip olanlar Romen çocuklarıdır. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020’de yayınladığı 
bir rapora göre 2019’da Slovakya’da 10 çocuk in-
san ticareti mağduru olmuştur. Slovakya’da çocuk 
istismarı ya da çocuk işçiliği gibi sorunlar da vardır. 
Ancak sayısal olarak güncel veriler mevcut değil-
dir. Slovakya, çocuk ticareti için bir geçiş bölgesidir. 
Çocuk Hakları Komitesi, çocuklarla ilgili çeşitli ko-
nularda endişelerini dile getirmiş; özellikle kaçırılan 
çocukların pornografi, fuhuş ve seks turizmi ama-
cıyla Slovakya üzerinden geçişine ve çocukların ko-
runması gerektiğine dikkat çekmiştir.

İş Kanunu, istihdam için asgarî yaşı 15 olarak be-
lirlemiştir. 15 yaşından küçük çocuklar, sağlıklarını, 
güvenliklerini, gelişimlerini veya tam zamanlı eği-
timlerini etkilemediği sürece kültürel veya sanatsal 
alanlarda, spor etkinliklerinde veya reklam faaliyet-
lerinde olmak üzere hafif işlerde istihdam edilebilir-
ler. 16 yaşından küçük çocuklar haftada 30 saatten 
fazla, 16 yaşından büyük çocuklar ise haftada 37,5 
saatten fazla çalıştırılamazlar.

Ayrıca ülkede 4.500’den fazla çocuk yetimhane-
lerde yaşamaktadır. 2019 yılında yetimhanede ka-
lan çocukların istismar edildiğine, çeşitli suçlar için 
kullanıldıklarına dair şüpheler gündeme gelmiştir. 
Poprad, Trencin, Martin, Trnava, Nitra, Banska Byst-
rica, Zilina, Presov, Kosice ve Bratislava’da yetimha-
neler bulunmaktadır. 

“Navrat” gibi örgütler yetimhanelerde kalan çocuk-
ların evlat edinilmesi ya da koruyucu ailelerin yanına 
yerleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Bratisla-
va Faith Community gibi topluluklar da Slovakya’da 
çocuklara yönelik faaliyetler göstermektedir.
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Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan Sloven-
ya, dağılan Yugoslavya’dan Avrupa Birliği’ne gir-
miş olan ilk ülkedir. 1991 yılında bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Nüfusun %83’ü Sloven, %2’si Sırp, %2’si 
Hırvat, %2’si Boşnak ve %11’i diğer etnik gruplar-
dan oluşur. Ülkenin resmî dili Slovencedir. Hırvatça, 
Sırpça, Boşnakça ve İtalyanca konuşulan diğer dil-
ler arasındadır. %65’i Hristiyan olan nüfusun %10’u 
ateist, %3’ü Müslüman ve %22’si inancını açıkla-
mayan kimselerdir. Ülkedeki Müslümanların büyük 
çoğunluğunu Boşnaklar oluşturmaktadır. 

Slovenya’da doğum oranının düşük olmasıy-
la birlikte devlet, doğum oranını arttırma yönün-
de politikalar uygulamaktadır. Doğum sonrasında 
anne ve çocuğa sağlanan yararlar bu politikalarla 
ilişkilidir. Doğum oranın düşük ya da doğan çocuk 
sayısının az olması, doğum sonrası desteklerine, 
nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişebilme 
olanaklarını da arttırmaktadır. Slovenya, diğer ülke 
ortalamaları ile kıyaslandığında, annelere daha 
uzun süreli doğum izni sağlayarak ya da doğum 
sonrası ücretli izin vererek anneleri ve çocukları 
daha çok koruyan ve destekleyen bir ülke olarak 
öne çıkmaktadır. Öte yandan, anne babaların ço-
cuklarının eğitimi için ayırdığı zaman dilimi, okuma 
ve oyun süresi OECD ülkeleri ortalamasına göre 
daha düşüktür.

2020 yılı verilerine göre ülkede 0-14 yaş arası 
çocuk nüfusu 314.680, 14-25 yaş arası genç nüfus 
188.190’dır. Yenidoğan her 1.000 bebekten 1.6’sı, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 2.1’i ve her 100.000 an-
neden 7’si hayatını kaybetmektedir. 

Slovenya’da eğitim, gelişmiş bir sisteme sahip-
tir. Ülkede 2015 yılı itibariyle okuma yazma oranı 

%99.7’dir. Zorunlu temel eğitim 6-15 yaşındaki öğ-
rencilerin katıldığı dokuz yıllık bir dönemini kap-
samaktadır. 2019 yılına göre ilköğretimi tamamla-
ma oranı %98, ortaöğretim tamamlama oranı ise 
%95’tir. Ülke genelinde okuryazarlık oranı %99.7’dir. 

Slovenya’da Romanlar ve Sloven olmayan azınlık 
gruplar ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Yoksulluk, 
ayrımcılık, aile desteğinden mahrum kalmak ve 
ayrıca iletişimdeki dil problemi, Roman çocukların 
okula gitmelerinin önünde engel teşkil etmektedir. 
Ülkedeki göçmen sayısı yaklaşık 278.000’dir ve bu-
nun 16.680’i 18 yaşın altındadır.

Slovenya suç oranları, dünya ve Avrupa geneli 
ile kıyaslandığında daha düşüktür. Slovenya, Eko-
nomi ve Barış Enstitüsü’nün 210 yılında yayınladı-
ğı Küresel Barış Endeksi raporuna göre dünyanın 
en güvenli on birinci, Avrupa’nın ise yedinci ülke-
si seçilmiştir. Slovenya Cumhuriyeti Ceza Kanunu 
tarafından belirlenen cezaî sorumluluk yaşı 14; bir 
suçlunun tutuklanabileceği alt yaş sınırı 16’dır. Ana-
yasa, çocukların yaşlarına ve olgunluklarına uygun 
olarak insan haklarından ve temel özgürlüklerden 
yararlanmasını şart koşar.

Ülkede yetimhane olan yerler Kamnik, Trbov-
lje, Ptuj, Novo Mesto, Koper Capodistria, Velenje, 
Kranj, Celje, Maribor ve Ljubljana’dır. Ülkedeki ye-
timhanelerden bazıları The Korczak Orphanage, 
Children’s Home, Janusz Korczak, Hope Foundati-
on, Tir na nÓg Orphanage CLG, Nile Orphan Care; 
STK’lardan bazıları da Serving Orphans Worldwide, 
My Orphans, Heart for Orphans, Save the Children 
Office, SOS Children’s Village Croatia, SOS Child-
ren’s Village Lekenik ve Caritas Slovakia’dır. 
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Asya, Avrupa, Ortadoğu ve aynı zamanda Ak-
denizli sayılan Türkiye, coğrafî konumu itibariyle 
ayrıcalıklı bir ülkedir. Çok çeşitli bir etnik yapıya 
sahiptir. Nüfusun %80’i Türk’tür. Geri kalanı Kürt, 
Boşnak, Arnavut, Gürcü, Arap ve Ermeni gibi azın-
lık gruplardır. Resmî yazım ve eğitim dili Türkçedir. 
Dini İslam’dır ve nüfusun %98’i Müslümandır.

Ülkedeki çocuk ve genç nüfusuna bakılacak 
olursa 0-14 yaş arasındaki nüfusun 20.192.510 ve 
15-24 yaş arasındaki nüfusun 13.591.930 kişi oldu-
ğu görülür. Türkiye’nin %27.2’lik çocuk nüfus ora-
nı, AB ülkeleri arasındaki en yüksek orandır. 2020 
yılına göre bir aileye düşen kişi sayısı ortalama 
3.30’dur. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş 
grubunu içeren çocuk nüfusu, 1970 yılında Türki-
ye’de toplam nüfusun %48.5’ini oluştururken bu 
oran 1990 yılında %41.8 ve 2019 yılında %27.5 ol-
muştur.

Türkiye’de yedi yaşına ulaşan bir çocuğun kalan 
yaşam süresinin ortalama 72.3 yıl olduğu görül-
müştür. Ülkede anne başına düşen çocuk sayısı 
2.6’dır. 2019 istatistiklerine göre yenidoğan her 
1.000 bebekten 8.6’sı, beş yaş altı her 1.000 ço-
cuktan 11’i ve her 100.000 anneden 17’si hayatını 
kaybetmektedir. Yaralanma ve zehirlenme, sinir 
sistemi ve duyu organları hastalıkları, iyi ve kötü 
huylu tümörler, konjenital bozukluk ve kromozom-
la ilgili anomaliler, dolaşım sistemi hastalıkları, so-
lunum sistemi hastalıkları gibi sebepler, çocuk ve 
anne ölüm nedenleri arasında sayılabilir. 

Özellikle çocuklarda en fazla görülen hastalık, 
üst solunum yolu enfeksiyonudur. Türkiye Sağlık 
Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre 0-6 yaş 
grubunda %35.9 ile en çok üst solunum yolu en-

feksiyonu görülmüş; bunu %28.7 ile ishal, %9.5 ile 
alt solunum yolu enfeksiyonu, %6.9 ile kansızlık ta-
kip etmiştir. Yine 2019 yılı verilerine göre 1-17 yaş 
grubunda en fazla çocuk ölümleri, 1.326 kişiyle dı-
şarıdan yaralanma ve zehirlenmeler neticesinde 
gerçekleşmiştir. Sinir sistemi ve duyu organları 
hastalıkları nedeniyle 877, iyi ve kötü huylu tümör-
ler nedeniyle 684, konjenital bozukluk ve kromo-
zomla ilgili anomaliler nedeniyle 509 çocuk haya-
tını kaybetmiştir.

Ülke genelinde genç nüfusun %99’u okuryazar-
dır. MEB’in istatistiklerine göre 2019-2020 yılları 
arasında net okullaşma oranı okul öncesinde %75, 
ilkokulda %98 ve ortaokulda %96’dır. Son yıllar-
da, bütün eğitim kademelerinde okul tamamlama 
oranında bir artış gözlenmiştir. 2019 yılına göre 
Türkiye genelinde okuryazarlık oranı %96.7’dir.  

Türkiye genelinde 5-17 yaş grubundaki çocuk 
sayısı 16.457.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. 
Bu yaş grubundaki çocuklar, kurumsal olmayan 
nüfusun %20.3’ünü oluşturmaktadır. 2020 yılına 
göre 5-17 yaş grubunda olup herhangi bir ekono-
mik faaliyete katılan çocuk sayısı 720.000’dir. 5-17 
yaş grubunda çalışan çocukların aynı yaş gru-
bundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam 
oranı ise %4.4’tür. Çalışan çocukların %79.7’sini 
15-17 yaş grubundakiler oluşturmakta; %15.9’unu 
12-14 yaş grubundakiler oluşturmakta ve %4.4’ünü 
5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır. 
Çalışan çocukların %65.7’si aynı zamanda eğitime 
devam etmektedir.

Türkiye, çocuk hakları sözleşmesine taraf olma-
sına rağmen “çocuğun üstün yararı”nın korunma-
sına ilişkin temel politikalar henüz hayata geçi-
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rilmemiştir. Son verilere göre fiziksel istismardan 
dolayı mağdur edilen çocuk sayısı 100, kaçırılma 
ve alıkonma 153, aile içi şiddet görme 368, kasten 
yaralama 74, kayıp çocuk başvurusu 145, intihara 
teşebbüs 110, reşit olmayanla münasebet 289’dur. 

2020 yılına göre güvenlik birimlerine gelen veya 
getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2019 yılına 
göre %11.8 oranında azalarak 450.803 olmuştur. 
Çocukların %60.7’sinin 15-17 yaş grubunda, %20
.2’sinin 12-14 yaş grubunda, %19’unun ise 11 yaş ve 
altındaki çocuklar olduğu görülmüştür. Güvenlik 
birimlerine 2020 yılında gelen veya getirilen ço-
cukların %68.7’si erkek, %31.3’ü ise kız çocuğudur. 
Ayrıca güvenlik birimlerine suç mağduru olarak 
gelen 150.615 çocuğun %55.3’ü yaralama, %14.5’i 
aile düzenine karşı suçlar, %12.2’si cinsel suçlar-
dan dolayı mağdur olmuştur. Ayrıca mağdur ço-
cukların %4.5’i tehdit, %3’ü kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, %2.1’i ise hırsızlık suçlarından mağ-
duriyet yaşamıştır.

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubun-
daki kız çocuklarının evlenme oranı 2002 yılında 
%7.3 iken, 2020 yılında %2.7’ye düşmüştür. Hane 
Halkı İşgücü Araştırması 2020 yılı raporuna göre 
15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma 
oranı %16.2’dir. Bu oran cinsiyete göre incelendi-
ğinde erkek çocuklar için %23.4, kız çocuklar için 
%8.6 olduğu görülür. Sosyal yetimlik nedeniyle 
çalışmak zorunda olan 5-11 yaş arası çocuk sayısı 
ise 720.000’dir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
himaye edilen çocukların dağılımı, 6.132’si Çocuk 
Evleri Sitesi’nde, 6.164’ü Çocuk Evleri’nde, 1.571’i 
Çocuk Destek Merkezi’nde, şeklindedir. 17.403 ço-

cuk evlatlık olarak verilmiş, 7.259 çocuğun bakı-
mı bir koruyucu aile yanında sağlanmıştır. Ayrıca 
Sosyal Ekonomik Destek’le (SED) aile yanında ba-
kımına destek verilen çocuk sayısı da 128.047’dir.

2020 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de baba-
sını kaybetmiş çocuk sayısı 269.202, annesini kay-
betmiş çocuk sayısı 80.798, hem annesini hem de 
babasını kaybetmiş çocuk sayısı 4.518’dir. Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre ko-
ruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 
7.864, bir kurumda bakımı sağlanan çocuk sayısı 
13.524, evlat edinilen çocuk sayısı ise 493’tür. 

Ülkede bulunan Suriyeli yetim çocuk sayısına 
ilişkin sağlıklı bir veri bulunmamakla birlikte, bu 
rakamın 300.000’in üzerinde olduğu tahmin edil-
mektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre 
2020 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan 3.583.584 
Suriyeli mültecinin 1.680.214’ü çocuktur.

1992 yılından bu yana faaliyetlerine devam 
eden İHH İnsani Yardım Vakfı, 50 farklı ülkede 
120.000’i aşkın yetim çocuğun her ay düzenli ba-
kımını üstlenip onlara eğitim, sağlık, gıda, barınma 
gibi konularda destek veren bir kurumdur. Dünya 
üzerinde 13 farklı ülkede 40 yetimhaneye destek 
sağlayan İHH Türkiye’de 77 ilde 15.000’e yakın ye-
tim çocuğa düzenli destek sağlamaktadır. İHH’nın 
dünya çapında dönemsel destekler sunduğu ye-
tim çocukların sayısı ise 800.000’i bulmaktadır.
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1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını 
kazanan Ukrayna, yüzölçümü açısından Rusya’dan 
sonra en büyük ikinci Avrupa ülkesidir. Nüfusun 
etnik yapısını oluşturan gruplar %77.8 oranla Uk-
raynalılar, %0.3 oranla Ruslardır. Geriye kalan kısmı 
Beyaz Ruslar, Moldovalılar, Kırım Tatarları, Bulgar-
lar, Macarlar, Romenler ve Polonyalılardan oluşur. 
Ülkede konuşulan diller Ukraynaca ve Rusçadır. 
Halkın %96’sı Hıristiyan’dır. 

Ukrayna nüfusu 1990’lardan bu yana göç, düşük 
doğum ve yüksek ölüm oranları nedeniyle azalmak-
tadır. Ukrayna’nın Avrupa’da bulunan en fakir ikinci 
ülke olması ve ülkenin doğusunda sürekli Rusya’yla 
çatışmalar yaşanması, halkı göçe iten sebeplerin 
başında yer almaktadır. BM, Ukrayna’nın 2050 yılına 
kadar nüfusunun yaklaşık 1/5’ini kaybedebileceğini 
tahmin etmektedir. Bugün ülkede 0-15 yaş arası ço-
cukların nüfusu 6.993.250’dir.

Ukrayna’da sağlık hizmetleri ücretsizdir ancak 
her zaman erişilebilir nitelikte değildir. Özellikle kır-
sal kesimde yaşayan veya yoksul ailelere mensup 
olan çocuklar bu konuda daha mağdurdur. Yeni-
doğan her 1.000 bebekten 7.2’si, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 8’i ve her 100.000 anneden 19’u 
hayatını kaybetmektedir. 

Ukraynalı çocuklar için tehlike oluşturan hastalıkla-
rın başında AIDS gelmekte; 0-14 yaş arasında 2.900 
çocuk bu virüs ile yaşamaktadır. HIV ve tüberküloz, 
Ukrayna’daki en ciddi hastalıklardır. Ülke, Avrupa ve 
Orta Asya’daki en yüksek HIV oranlarından birine 
sahiptir. 2018’de Ukrayna, 47.000 vaka ile Avrupa’daki 
en büyük kızamık salgınına maruz kalmıştır. 

Ukrayna’daki çocukların çoğu okula gitmekte, fa-
kat altyapı eksikliği nedeniyle kırsal bölgelerdeki ço-

cuklar eğitim bölgelerine ulaşmak konusunda güçlük 
çekmektedir. 2014 istatistiklerine göre ilköğretime ka-
yıt oranı %99, ortaöğretime kayıt oranı %96 ve liseye 
kayıt oranı %82’dir. Genç okuryazar oranı %99.8’dir. 

Çalışmak zorunda olan çocuklar, okula gideme-
mektedir. Bunların oranı %8’dir. Sokak çocukları Uk-
rayna için hâlâ ciddi bir sorundur. Tıbbî bakıma eri-
şemeyen, eğitim hayatı olmayan ve barınma imkânı 
bulamayan bu çocuklar, kendi hallerine bırakılmıştır. 
Birçoğu kötü madde kullanma veya HIV gibi bulaşıcı 
hastalıklara yakalanma riski altındadır. Ayrıca 2019 
yılında yaklaşık 110 çocuğun intihar girişimi kaydedil-
miş; 2020 yılında 137 intihar vakası gerçekleşmiştir. 

Ukrayna’da 660.000 yetim olduğu tahmin edil-
mektedir. İşsizlik, yoksulluk, sosyal programların çö-
küşü, alkolizm, ülkenin doğusundaki çatışmalar, has-
talık ve yetersiz tıbbî bakım gibi faktörler, ülkedeki 
başlıca yetimlik sebepleridir. 2017 yılı verilerine göre 
bakımevlerinde yaklaşık 106.000 çocuk bulunmak-
tadır. Devlet yetimhanelerinde kalan 104.000 çocu-
ğun, insan ticareti açısından risk altında olduğu iddia 
edilmektedir. 

Ukrayna’daki yetimler 16 yaşına geldiğinde yetim-
haneden ayrılmak zorundadır. Kendini korumaya ve 
hayatta kalmaya karşı savunmasız olduklarından 
%60’ı yasadışı işlere bulaşmakta; %15’i 18 yaşına gel-
meden intihar etmektedir. Eğitime devam edebilen-
lerin oranı %1’den daha azdır. 

Mariupol, Mykolaiv, Kryvyi Rih, Lviv, Zaporizhia, Do-
netsk, Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv ve Kiev’de ye-
timhaneler bulunmaktadır. Misyonerlik faaliyetlerini 
yetimhaneler üzerinden gerçekleştiren kurumlardan 
bazıları ise Oak Life, Life Song, Orphan’s Hope, Hope 
and Homes for Children ve SOS Children’s Villages’dir. 
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Yunanistan, resmî kaynaklarında kendini “Helen 
Cumhuriyeti” anlamına gelen “Elliniki Dimokratia” 
olarak ifade eder. Etnik bakımdan ülkenin %95’i Yu-
nan, %5’i Makedon, Türk, Arnavut ve Bulgar’dır. Ülke-
de konuşulan diller Yunanca, Arnavutça, Türkçe ve 
Makedoncadır. Nüfusun %90’ı Hristiyan, %5’i Müslü-
man ve diğer %5’i ateisttir.

Ülke nüfusu son yıllarda ciddi bir düşüş içindedir. 
Bunda evlilik ve doğum oranlarının azalması ve boşan-
maların artması oldukça etkilidir. 0-14 yaş arası toplam 
çocuk nüfusu 1.423.360 ve 15-24 yaş arası toplam genç 
nüfusu 1.056.030’dur. Yunanistan AB ülkeleriyle kıyas-
landığında, yoksulluk içinde yaşayan çocuk oranının di-
ğer ülkelerden yüksek olduğu ve çocukların %40’ından 
fazlasının yoksul olduğu görülür. 

Vatandaşlık hakkı alabilen herkes, sağlık hizmetle-
rinden yararlanabilir. Fakat ülke bu alanda başarısız 
not almaktadır. Bulaşıcı hastalıklardan dolayı ölüm 
kaybı olan 39 ülke arasında Yunanistan ilk sıralarda 
yer almaktadır. 2019 yılında bulaşıcı hastalıklardan 
dolayı ölüm oranı %12.85 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nidoğan her 1.000 bebekten 3.3’ü, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 3.8’i ve her 100.000 anneden 3’ü ha-
yatını kaybetmektedir. 

Yunanistan’da eğitim 6-15 yaşları arasındaki ço-
cuklar için zorunlu ve ücretsizdir. 2019 yılına göre il-
kokula kayıt olan öğrencilerin oranı %99, ortaokula 
kayıt olan öğrencilerin oranı %96.7’dir. Ülke genelinde 
genç okuryazar oranı %99.7’dir. 

Yunanistan yasalarına göre okulda veya evde, ço-
cuklara yönelik şiddet uygulanması yasaktır. Kanuna 
göre bu durum velayet yetkisini kötüye kullanmak-
tan dolayı suç sayılmaktadır. Buna rağmen ailelerin 
%60’ı çocuklarına fiziksel ceza vermekte; hatta bazı 

çocuklar, aile içi fiziksel şiddete maruz kalmakta-
dır. Pedofili endişe verici düzeydedir. Aynı zamanda 
anayasaya göre asgarî çalışma yaşı 15’tir ve çocuk-
ların zorla çalıştırılması yasaktır. Fakat ülkede “çocuk 
işçi” olarak çalışanların oranı %21.5’tir. 

Hükûmetin iddiasına göre sokaklarda dilencilik ya-
pan çocuklar Yunan değil, Romen veya Arnavut ço-
cuklarıdır. Terre des Hommes adlı bir STK’nın sokak 
çocukları üzerinde yaptığı bir çalışmaya göre 2002 
yılında 3.000 çocuk, ticarî amaçla Arnavutluk’tan 
Yunanistan’a getirilmiş ve sokaklarda dilencilik yap-
maya zorlanmıştır. 

Coğrafi konumu nedeniyle göçmenlerin uğrak yeri 
olan Yunanistan’da Arnavutluk, Bulgaristan ve Kaza-
kistan gibi ülkelerden gelen çok sayıda kimsesiz ço-
cuk bulunmaktadır. Yunanistan hükûmeti bu çocuk-
ları korumak adına, onları gözaltına alma politikası 
uygulamakta; bu çocukları kalabalık ve karma hüc-
relerde bir araya getirmektedir. Sağlık ve hijyen şart-
ları açısından, çocukların mahsur tutulduğu yerler 
çok kötü durumdadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne 
göre 2010 yılında Fylakio-Kyprinou gözaltı merkezin-
de bulunan 450 tutuklu arasında, 120 göçmen çocuk 
bulunmaktadır.

Veria, Kalamata, Kavala, Kozani, Alexandroupoli, 
Lamia, Serres, Trikala, Katerini ve Agrinio’de yetim-
haneler bulunmaktadır. Maroussi’deki SOS Children’s 
Villages, beş yaşın altındaki küçük çocuklara kısa sü-
reli bakım sağlamakta ve ebeveynlerine psiko-sosyal 
destek vermektedir. Ayrıca Volos kentindeki Green-
finity’de 30 çocuk kalmaktadır. Kapodistrian Orp-
hanage, Orphanage Georgiou Stafrou, Orfanatrofio 
Thileon ve Male Orphanage of the Holy Metropolis of 
Chalkida ülkedeki yetimhanelerden birkaçıdır.
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1991’de SSCB’den ayrılan Belarus, bağımsızlı-
ğını kazanmasının ardından Moskova ile yakın 
siyasî ve ekonomik bağlarını sürdüren birkaç 
ülkeden biridir. Ülke nüfusunun %85’i Belaruslu, 
%7.5’i Rus’tur. Ruslar azınlık olmalarına rağmen, 
ülkenin Rusya ile hem tarihsel hem de mevcut 
yakın bağlarının bir sonucu olarak Rusça, Bela-
rusça ile birlikte ülkenin resmi dilidir. Ayrıca Yidiş, 
Lehçe ve Ukraynaca da azınlık dillerindendir. Be-
larus nüfusunun %50’den fazlası Hristiyan, %40’ı 
ateisttir. 

Ülke, SSCB’den ayrıldığından beri göstermelik 
seçimler yapılsa da diktatörlük rejimi ile yönetil-
mektedir. 2021 yılında rejime karşı yapılan pro-
testolar ve Belarusluların Polonya’ya iltica etme-
leri gündem olmuştur.

Ülkedeki 0-15 yaş grubu, nüfusun %14.2’sini 
oluşturur. Belarus dünyadaki en düşük doğum 
oranlarından birine sahiptir. 2019’daki verilere 
göre her 1.000 bebekten 2.4’ü, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 3.2’si ve her 100.000 anneden 
2’si hayatını kaybetmektedir.

Belarus’ta temel eğitim ücretsiz ve 6-15 yaşları 
arasında zorunludur. 2018 verilerine göre okul-
laşma oranı ilöğretim düzeyinde %94.9, ortaöğ-
retim düzeyinde %95.6’dır. 2019 verilerine göre 
15-24 yaşları arasındaki nüfusun okuma yazma 
oranı %99.9’dur.

UNICEF’in verilerine göre, Belarus’ta 14 yaşın 
altındaki çocukların %5’i zorla çalıştırılmaktadır. 
Ayrıca ülkede 18 yaş altı evlilikler yaygındır. Doğu 
Avrupa ülkelerinin genelinde olduğu gibi Bela-
rus’ta da kız çocuklarının fiziksel istismarı söz 
konusudur. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 

2018’de insan ticareti mağdurlarının %21’ini ço-
cuklar oluşturmuştur. Ülkede HIV/AIDS vakaları 
ve yoksul kesimlerde tüberküloz vakaları oldukça 
yaygındır. 

Belarus’taki Roman azınlıklar, hayatın hemen 
her alanında çeşitli ayrımcılıklara maruz kal-
makta; temelde eğitim hizmetinden yararlan-
maları engellenmektedir. Bu durum, düşük oku-
ma yazma oranları ve yüksek düzeyde işsizlikle 
sonuçlanmaktadır. BM verilerine göre 2019’da 
çocuk hakları ihlalleriyle ilgili 500 soruşturma 
yürütülmüş, 127 ebeveyn ya da aile üyesi, çocuk-
lara yönelik fiziksel ya da zihinsel şiddet suçuyla 
yargılanmıştır. 

2008’deki ekonomik kriz, 25.000’ten fazla ço-
cuğun yetimhanelerde kalmasına sebep olmuş-
tur. Yetimhanelerde kalan çocukların bir kısmı 
yoksulluk mağduru, bir kısmı da ebeveyn ihma-
line veya istismarına maruz kalmış çocuklardır. 
UNICEF’in raporuna göre yetimhanede kalan ço-
cukların %35’i engellidir ve büyük bir çoğunluğu 
aileleri tarafından terk edilmiştir. 2019’da Bela-
ruslu aileler tarafından 409 çocuk evlat edinil-
miştir. Ayrıca yurtdışından, özellikle ABD’li aileler 
tarafından Belaruslu çocukların evlat edinilmesi 
yaygındır.

Ülkede 150.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 
Devlet yetimhanelerinde kalan çocuklar olduk-
ça kötü şartlar altında yaşamaktadır. Hatta 2017 
yılında Minsk’teki yetimhanelerde yaklaşık 100 
çocuk hastalıktan ya da açlıktan hayatlarını kay-
betmiş ve hadise gündem olmuştu. Ülkede SOS 
Children’s Villages, ChildFund, Byelorussian Mis-
sion gibi özel kuruluşlar da var. 
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1991’de SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığına 
kavuşan Estonya, bir Baltık devletidir. Nüfusun çoğun-
luğu Estonyalıdır, 1/4’ünü Rus azınlıklar oluşturmaktadır. 
Büyük Rus azınlığı, Estonya’nın Sovyetler Birliği’nin bir 
parçası olduğu geçmişinin bir sonucudur. Estonya nü-
fusunun %65’i ateist, %35’i ise Hristiyan’dır. Estonya’da-
ki ekonomik büyüme, hızlı olmasına rağmen nüfusun 
yaklaşık 1/5’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
Ülkede mutlak yoksulluk sorunu yaşayan çocukların 
oranı %2.5 iken yoksulluk riski altında yaşayan çocukla-
rın oranı %15.2’dir. Ayrıca refah düzeyi, istihdam oranları 
ve sağlık sistemine erişim konularında büyük bölgesel 
farklılıklar bulunmaktadır.

0-14 yaş arasındaki çocuk nüfusu 218.850, 15-24 
yaş arasındaki genç nüfus ise 120.300’dür. 2020’de 
Estonya’daki doğurganlık oranı kadın başına 1.61 ço-
cuktur. 2019’daki verilere göre her 1.000 doğumda 
hayatını kaybeden bebek sayısı 1.8’dir. Beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 2.4’ü ve her 100.000 anneden 
9’u hayatını kaybetmektedir. Estonya’nın yenidoğan 
ölümlerine dair oranları, komşusu olan diğer Avru-
pa ülkeleriyle benzerlik gösterse de doğum sırasında 
hayatını kaybeden annelerin sayısının görece fazla 
olduğu görülmektedir.

Eğitim, devlet okullarında ücretsiz ve 7-15 yaşları 
arasında olmak üzere dokuz yıl ve zorunludur. 2019 
verilerine göre okullaşma oranı okul öncesi eğitimde 
%89.2, ilkokul düzeyinde %94.1, ortaokul düzeyinde 
%93.6 ve yükseköğretim düzeyinde %74.2’dir. 2018 
verilerine göre ülkede 15-24 yaşları arasındaki nüfu-
sun okuma yazma oranı %99.9’dur.

Avrupa Komisyonu verilerine göre Estonya’da 16-
18 yaş arasındaki gençlerin %32’si fiziksel istismara 
maruz kalmaktadır. Estonya Sosyal Sigortalar Kurulu 

tarafından yapılan bir araştırma, çocuklukların 1/6’sı-
nın bir yetişkin tarafından fiziksel istismara uğradığını 
ve bu çocukların %40’ının tanıdıkları biri tarafından 
istismar edildiğini ortaya çıkarmıştır. 

Estonya’da mahkemeler, ebeveynlerinin çocuk-
larına şiddet uyguladığı ve çocuğun tehlike altında 
olduğu durumlarda, onları yetimhanelerine yerleş-
tirme yetkisine sahiptir. Bugün itibariyle Estonya’da 
yetimhanelerde yaşayan gençlerin çoğunluğunun 
aslında ebeveynlerinin olduğu, ancak ebeveynlerinin 
genellikle alkol bağımlısı olması nedeniyle şiddet gö-
ren çocuklar olduğu bilinmektedir.

Estonya’da 15 yaşın altındaki çalışan çocukların sa-
yısına ilişkin istatistikler mevcut değildir. Estonya, cinsel 
sömürü amacıyla ülke içinde ve dışında ticareti yapılan 
kadın ve kız çocukları için kaynak ülke olarak görülen 
yerlerden biridir. Ayrıca çocukların uyuşturucu ticareti-
ne karıştığına dair kanıtlar bulunmaktadır. İş Sözleşme-
si Yasası, asgarî istihdam yaşını 18 olarak belirlemekte; 
ancak 13-15 yaş arasındaki çocuklar, bir ebeveyn veya 
vasinin rızasıyla çalışabilmektedir. 18 yaşından küçük 
çocukların çalışabileceği saatler sınırlıdır; fazla mesai 
yapmaları veya gece çalışmaları yasaktır.

Estonya’da kötü muamele tehdidi altında yaşa-
yan çocuklar yalnızca yetimler değildir. Alkolizmden 
ya da yoksulluktan kaynaklanan sorunlar, kimi za-
man devlet yardımıyla çözülür; kimi zaman da ço-
cuklar ailelerinden alınıp devlet koruması altında 
girer. 2020 verilerine göre Estonya’daki çocukların 
%84.2’si çeşitli şekillerde devletten resmî yardım al-
maktadır. SOS Children’s Village’ın da Estonya gene-
linde benzer şekilde ailelere yardımı ya da çocukların 
doğrudan bakımını üstlenen dört çocuk bakım köyü 
bulunmaktadır.
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1991’de SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan 
eden Baltık ülkelerinden bir diğeri Letonya’dır. Nü-
fusun %63’ü Letonyalı, %25’i Rus’tur. Ülke, AB için-
deki en yoksul ülkelerden biridir. Bu yüzden işsizlik 
ve yoksulluk gibi temel sorunlar yaşamaktadır. Ülke 
nüfusunun %80’i Hristiyan, %18’i ateisttir.

Letonya’da 2020 verilerine göre 0-14 yaş arası 
çocuk nüfusu 309.940, 15-24 yaş arası gen nüfus 
156.080’dir. Buna göre nüfusun %13.5’i 15 yaş altıdır.

Letonya, Avrupa’daki en düşük yaşam beklentisi-
ne sahip ülkeler arasındadır. 2019’daki verilere göre 
her 1.000 yenidoğandan 3’ü, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 3.6’sı ve her 100.000 anneden 19’u haya-
tını kaybetmiştir. Yenidoğan ölümlerine dair oran-
lar, diğer Avrupa ülkeleriyle benzerlik gösterse de 
hayatını kaybeden annelerin sayısının görece daha 
fazla olması dikkat çekicidir. Baltık ülkelerinin gene-
linde, doğumdaki anne ölümlerine dair oranlar bir-
birine yakındır.

Letonya’da temel eğitim ücretsiz ve zorunludur. 
2019 verilerine göre okullaşma oranı, okul önce-
si eğitimde %93, ilkokul düzeyinde %96.9, ortao-
kul düzeyinde %93.5 ve yükseköğretim düzeyinde 
%94.9’dur. 2018 verilerine göre ülkede 15-24 yaşları 
arasındaki nüfusun okuma yazma oranı %99.8’dir.

Letonya’da, diğer Baltık ülkelerine benzer şekilde 
ailelerin alkol bağımlılığı ya da yoksulluk nedeniy-
le çocuklarına şiddet uyguladığı, hatta çocuklarını 
fuhşa zorladıkları görülmektedir. Devlet, bu ailelere 
ekonomik yardımlar yaptığı gibi ağır istismar du-
rumlarında çocukları ailelerinden almaktadır. Bu 
çocuklar ya yetimhanelere yerleştirilmekte ya da 
koruyucu ailelere verilmektedir. Fakat devlet, yok-
sulluk içindeki ailelere yardım konusunda yetersiz 

kalmaktadır. Böylesi durumlarda ebeveynler ça-
lışmak için yurt dışına çıkabilmekte ve çocuklarını 
komşularına, yakın akrabalarına, hatta büyük kar-
deşlerinin gözetimine bırakabilmektedir. Ayrıca, ül-
kedeki intihar oranı dünyanın en yüksek oranların-
dan biridir.

Letonya’da 15 yaşın altındaki çalışan çocukların sa-
yısına ilişkin istatistikler mevcut değildir. Ancak ço-
cuklara yönelik ticarî anlamda cinsel sömürünün var 
olduğu bilinmektedir. Letonya’dan kız çocukları Al-
manya, İsviçre, Danimarka, İspanya, Yunanistan, İtalya 
ve Almanya dâhil olmak üzere Batı Avrupa’daki ül-
kelere kaçırılmaktadır. Letonya İş Kanunu, genel istih-
dam için asgarî olarak 15 yaşını belirlemiştir. Ancak 13 
yaşın üzerindeki çocuklar, okula engel teşkil etmediği 
ve çocuğun sağlık ve ahlâkına zarar vermediği sürece 
hafif işlerde çalışabilmektedir.

Çocuğa yönelik fiziksel istismar da ülkenin önem-
li bir sorunudur. 15 yaşındaki çocukların yaklaşık 
%10’unun fiziksel istismar geçmişi vardır. Çocuklara 
yönelik istismar tehdidi, ebeveyn bakımının yetersiz 
kaldığı durumlarda daha da artmaktadır. Bunlarla 
birlikte ülkede HIV/AIDS vakaları oldukça yaygındır. 
HIV/AIDS’le yaşayan çocuk sayısı 2020 yılına göre 
5.600’dür.

Ülkede 29.000 yetim çocuk bulunmaktadır. 2019’a 
ait verilere göre ülkede sosyal bakım merkezlerin-
de ya da yetimhanelerde kalan çocuk sayısı 1.175’dir. 
Bu çocukların kendi aileleri tarafından evlat edinil-
diği vakaları görmek de mümkündür. Letonya’da 
yabancı aileler tarafından ya da yurtdışından evlat 
edinilme durumları da söz konusu olabilmektedir. 
Yetimhane olan yerler Ogre, Jekabpils, Valmiera,  
Rezekne, Ventspils, Jurmala, Jelgava, Liepaja, Da-
ugavpils ve Riga’dır. 
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Litvanya, 1991’de SSCB’den bağımsızlığını ilan eden 
Baltık devletlerinin en büyüğüdür. Nüfusun %86’sı 
Litvanyalıdır. Polonyalılar ve Ruslar azınlık durumun-
dadır. Ülkenin %93’ü Hristiyan’dır. AB içindeki en yük-
sek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biridir. Dola-
yısıyla şiddet suçları önemli bir sosyal sorundur.

2020 verilerine göre Litvanya’da 0-14 yaş ara-
sı çocuk nüfusu 421.360, 15-24 yaş arası genç nüfus 
255.810’dur. Anne başına doğurganlık oranı 1.7’dir. 
Nüfus yoğunluğu açısından bakılacak olursa kilo-
metrekare başına 44 kişi düşmektedir. 

Yenidoğan her 1.000 bebekten 2.9’u, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 3.6’sı ve her 100.000 anneden 
8’i hayatını kaybetmektedir. Litvanya’nın yeni doğan 
ölümlerine dair oranları, komşusu olan diğer Avru-
pa ülkeleriyle benzerlik gösterse de doğum sırasında 
hayatını kaybeden annelerin sayısının görece fazla 
olduğunu söylenebilir. Doğumda ölen anne sayısıyla 
ilgili oran, diğer Baltık devletleri ile benzerlik göster-
mektedir. Litvanya’nın sağlık sistemiyle ilgili bölgesel 
olarak değişen sorunları vardır buna bağlı olarak da 
ülkedeki yaşam beklentisi oranı oldukça düşüktür.

Eğitim, devlet okullarında ücretsiz ve 6-16 yaşları 
arasında zorunludur. 2019 verilerine göre Litvanya’da 
okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %88.7, ilkokul 
düzeyinde %98.7, ortaokul düzeyinde %99.7 ve yük-
seköğretim düzeyinde %72’dir. 2018 verilerine göre 
ülkedeki 15-24 yaşları arasındaki nüfusun okuma 
yazma oranı %99.9’dur.

Avrupa’daki pek çok ülke gibi Litvanya’da da ço-
cukların fiziksel olarak istismar edilmesi önemli so-
runlardan biridir. Ayrıca ülkede intihar oranları ol-
dukça yüksektir. İşsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik 
sorunlar, diğer Baltık ülkelerine göre daha azdır. 

Yoksulluk daha ziyade kırsal bölgeleri etkileyen bir 
sorun olmaya devam etmektedir. Bu bölgelerde ço-
cuklar eğitime ve sağlık hizmetlerine yeterince eri-
şememektedir. Dahası, yardıma ihtiyacı olan ailelere 
yönelik devlet desteği oldukça azdır. Ülke genelinde 
yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik ciddi bir politika 
izlenmemektedir.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde engelli çocukların 
topluma entegrasyonları konusunda ciddi ayrımcı-
lıklar söz konusudur. Bugün hâlâ Litvanya’da engel-
li çocuklar devletten ihtiyaç duydukları yardımları 
alamamaktadır. Engelli bireylerin sosyal entegras-
yonunu sağlamak için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmamıştır. Aksine bu insanların toplumdan tecrit 
edilmiş halde yaşamaları beklenmektedir. 

Diğer Baltık ülkelerine benzer şekilde alkolizm ve 
yoksulluk gibi sebeplerle ebeveynlerin çocuklara ba-
kamamaları ya da çocukların fiziksel şiddete maruz 
kalmaları gibi sorunlar Litvanya’da da söz konusudur. 
Bu konuda devletin hem yardımları hem de çocuk 
bakım hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Vilniaus SOS 
Vaiku Kaimas, Varena, Dom Dziecka W. Solecznikach, 
Vilniaus Zolyno Vaiku Socialines Globos Namai, Tra-
ku Rajono Lentvario Vaiku Globos Namai, ülkedeki 
yetimhanelerden bazılarıdır. 

Litvanya’da 44.000 yetim bulunmaktadır. Ayrıca 
ülkede ABD’ye göç etmiş Litvanyalılar tarafından 
desteklenen “St. Joseph’s Home for Children” ve 
“Rumbonys Orphanage” gibi yetimhaneler ve aile 
destek merkezleri vardır. SOS Children’s Villages’ın 
da Litvanya’da bir çocuk bakım köyü mevcuttur. Ül-
kede yetimhane olan yerler Utena, Jonava, Mazeiki-
ai, Marijampole, Alytus, Panevezys, Siauliai, Klaipeda, 
Kaunas ve Vilnius’dur. 
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1991’de SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Rusya 
Federasyonu, yüzölçümü bakımından dünyanın en bü-
yük ülkesidir. Rusya’da, Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonra birçok siyasî, sosyal ve ekonomik değişiklik 
meydana gelmiştir. Nüfusunun %80’den fazlası Rus’tur. 
Ancak Tatar, Ukraynalı, Çeçen gibi azınlıklar da mev-
cuttur. Nüfusun %73’ü Hristiyan, %15’i ateisttir. Kilomet-
rekareye dokuz kişi düşmektedir. 

Ülkede 0-14 yaş arasındaki çocuk nüfusu 
26.796.870, 15-24 yaş arası genç nüfus 13.696.470’dir. 
Yenidoğan ve anne ölüm oranları, pek çok Avrupa 
ülkesine göre daha fazladır. 2019 yılına göre yeni-
doğan her 1.000 bebekten 4.9’u, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 5.8’i ve her 100.000 anneden 11.2’si 
hayatını kaybetmektedir.

Eğitim devlet okullarında ücretsiz ve 7-18 yaşları 
arasında zorunludur. 2019 verilerine göre Rusya’da 
okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %84, ilko-
kul düzeyinde %95.2, ortaokul düzeyinde %96.1 ve 
yükseköğretim düzeyinde %86.4’tür. 2018 verileri-
ne göre ülkedeki 15-24 yaşları arasındaki nüfusun 
okuma yazma oranı %99.7’dir.

Dünya Bankasının verilerine göre nüfusun %11.4’ü 
yoksulluk altında yaşamaktadır. Ayrıca Rusya’da 
nüfusun sağlığıyla ilgili sorunlar söz konusudur. 
Devletin müdahalelerine rağmen tüberküloz ve 
HIV/AIDS vakalarının yaygınlığı hâlâ önemli bir so-
run olmaya devam etmektedir. Ülkedeki ortalama 
yaşam süresi, AB ortalamasından yaklaşık 14 yıl 
daha kısadır. Rusya’da kırsal bölgelerdeki yaşam 
standartları şehirlere oranla daha kötüdür. Kırsal 
bölgelerde sağlık hizmetlerine ya da temiz içme 
suyuna erişim gibi sorunlar mevcuttur. 

Eski Sovyet ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Rus-
ya’da da engelli bireylere yönelik ciddi bir ayrım-

cılık görülmekte; onların topluma entegrasyonuyla 
ilgili ciddi sıkıntılar söz konusu olmaktadır. Özellik-
le engelli çocuklar eğitime kolayca erişememekte 
ya da diğer çocuklardan düşük kalitede eğitim al-
maktadır. Ayrıca engelli çocukların aileleri tarafın-
dan terk edilmesi de oldukça yaygındır. 2020 veri-
lerine göre Rusya’da 1.000 çocuktan yaklaşık altısı 
aile içi şiddete maruz kalmış; bu oranlar 2019 yılıyla 
kıyaslandığında bir artış gözlenmiştir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 16’dır. Çocuklar tarım, 
inşaat, sanayi gibi alanlarda çalıştırılmaktadır. Bu-
nun yanı sıra dilencilik yaptırılan ve ticarî anlam-
da cinsel olarak istismar edilen çocuklar da vardır. 
Rusya’da çocuklar, özellikle yetimler, sokak çocuk-
ları ve göçmen çocuklar, çocuk pornografisi üreti-
minde kullanılmaya devam etmektedir.

2019 yılına göre yetimhanelerde kalan çocuk sa-
yısı 47.000’den fazladır. Rusya Federasyonu 2011 
yılından beri, yetim çocukları yetimhanelere yer-
leştirilmek yerine koruyucu ailelere vermek yö-
nünde bir politika takip etmektedir. Dünya Banka-
sı’nın raporuna göre 2009’dan 2020’ye kadar hem 
yetimhanelere gönderilen çocukların sayısı %19 
oranında azalmış hem de devlet bakımı altındaki 
çocuk sayısı %40 oranında azalmıştır. Bu politika 
ile çocukların aile ortamında yetişmesi ve devletin 
üzerindeki yükün azalması hedeflenmektedir. 

Rusya’da devlet kurumlarının yanı sıra özel çocuk 
bakım merkezleri de vardır. Merkezler hem koru-
yucu ailelere destek olmakta hem de yetim ço-
cukların evlat edinilmesini sağlamaktadır. Tambov, 
Saransk, Vologda, Surgut, Murmansk, Vladikavkaz, 
Cherepovets, Oryol, Volzhsky ve Chita’da yetimha-
neler bulunmaktadır. 
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Tarihsel olarak bir göçmen ülkesi olan ABD, ülkenin 
ekonomik, sivil ve kültürel yaşamında kilit rol oynayan 
yaklaşık 45.000.000 göçmene ev sahipliği yapmak-
tadır. Nüfusun %62’sini beyazlar, %16’sını Hispanik-La-
tinler, %13’ünü Afro-Amerikalılar, %6’sını Asyalılar, 
%1’ini Kızılderililer ve geri kalanını diğer etnik gruplar 
oluşturmaktadır. Resmî dil İngilizcedir.

Ülke nüfusunun %22’si çocuklardan oluşturmakta-
dır. 0-6 yaş arası çocuk nüfusu 23.423.923, 14-17 yaş 
arası çocuk nüfusu 16.721.703’tür. 

ABD’de evlilik oranları son 120 yılın en alt seviyesin-
dedir. İstatistiklere göre evlilik bağı olmaksızın bir ara-
da olan çiftlerin oranı %59’u bulmuştur. Bu durum ül-
kedeki sosyal yetimlik oranının, tahmin edilemeyecek 
derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı za-
manda ebeveynlerinden mahrum yaşamak zorunda 
kalan çocuklarda türlü sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

2010 yılının sonunda ABD Tarım Bakanlığı, ülkede 
yaklaşık dört çocuktan birinin açlık çektiğini bildir-
miştir. 18 yaşın altındaki çocuklar arasındaki yoksulluk 
oranı %20 olmasına rağmen bu oran, çocuğun etnik 
ve sosyal durumuna göre değişmektedir. Afro-Ame-
rikalı çocuklarda yoksulluk oranı %43’tür. Yoksul ço-
cukların sağlıkları daha kötü ve eğitim alma imkânları 
daha sınırlıdır. 2019 verilerine göre ülkede her yeni-
doğan 1.000 bebekten 5.69’u, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 6.5’i ve her 100.000 anneden 19’u hayatını 
kaybetmektedir.

ABD’de her yıl 3.000.000’dan fazla çocuk istismarı 
vakası bildirilmekte; bunların %10’u fiziksel istismara 
uğramaktadır. Yine her yıl çoğunluğunu dört yaş altı 
çocukların oluşturduğu yaklaşık 1.000 çocuk, şiddet 
veya ihmal nedeniyle ölmektedir. Siber suçlar özellik-
le ABD’de yaygındır. Love Our Children USA örgütü, 

her dört çocuktan birinin çevrimiçi tacize uğradığını 
bildirmiştir. 

Ülkede 8.000.000’dan fazla çocuğun sağlık sigorta-
sı yoktur. ABD’de çocuk işçiliği yasaları iyi bir şekilde 
uygulanmasına rağmen, binlerce çocuk, zorlu tarım 
ortamlarında çalışmaktadır. Raporlar, 12.000.000 
Amerikalı ailenin kendilerine yeterli yiyecek temin 
edebilmek için mücadele ettiğini belirtmektedir. Bu 
durum özellikle çocukları etkileyerek kaygıya, bağışık-
lık sistemi yetersizliklerine ve psikolojik rahatsızlıklar 
gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır.

Amerikan ceza hukukunda, Çocuk Hakları Sözleş-
me’sine aykırı birçok madde bulunmaktadır. Bunlar-
dan biri, reşit olmayan tutukluların bazı eyaletlerde 
hâlâ ölüm cezasına çarptırılmasıdır. Ayrıca İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü, 2009’da 2500’den fazla mahkû-
mun 18 yaşından önce işlenen suçlardan dolayı mü-
ebbet hapis cezasına çarptırıldığını tespit etmiştir. 
ABD, dünyada bu uygulamaya izin veren tek ülkedir.

ABD, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çocukların 
silahlı çatışmalara dâhil edilmesine ilişkin isteğe bağlı 
protokolünü onaylamış ve çocukların silahlı çatışma-
larda asker olarak kullanılmasını önlemek için alınan 
bu kararı kabul etmiştir. Buna rağmen aktif STK’lar, 
ABD ordusunda 17 yaşında birçok askerin bulunduğu-
nu gözlemlemiştir. 

Dave Thomas Foundation for Adoption adlı va-
kıf, ABD’de koruyucu ailesi olan çocukların sayısını 
443.000 olarak vermekte; evlatlık olarak verilmeyi 
bekleyen çocukların sayısının ise 123.000’den fazla 
olduğunu düşünmektedir. Ayrıca vakıf, koruyucu aile 
sisteminin her yaş, ırk ve etnik gruptan ve sosyoeko-
nomik kategoriden çocuğu içerdiğini ifade etmiştir.
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İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı federal bir cum-
huriyet olan Kanada, yüzölçümü bakımından Rus-
ya’dan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Kana-
da, yüzölçümünün büyüklüğüne rağmen dünyanın 
en seyrek nüfuslu ülkelerinden biridir.  Refah sevi-
yesinin oldukça yüksek olduğu ülkede yoksulluk ve 
işsizlik oranları %10’un altındadır. 

Resmî dil İngilizce ve Fransızcadır. Halkın %67’si 
Hristiyan, geri kalanı Müslüman, Hindu, Sih, Budist, 
Yahudi, ateist ve diğer inançlara mensuptur. Kana-
da, etnik olarak çeşitli bir yapıya sahiptir. Nüfusun 
%19’i İngiliz, %15’i Fransız, %14’ü İskoç, %13’ü İrlanda-
lı, %9’u Alman, %4’ü İtalyan, %4’ü Çinli geri kalanı 
azınlıklar halinde diğer milletlerden oluşmaktadır.

Ülkedeki göçmen sayısı 242.000 civarındadır. Ka-
nada’da yaşayan her beş kişiden biri başka bir ülke-
de doğmuştur. BM verilerine göre ülkede 14 yaş altı 
çocuk sayısı 5.995.422 iken bu sayı toplam nüfusun 
yaklaşık %15.7’sine tekabül etmektedir.

Dünya çocuklarıyla kıyaslandığında Kanada’daki 
çocukların durumu oldukça iyidir. 2019-2020 yılla-
rı arasında 5.700.000’den fazla öğrenci, ilkokul ve 
ortaokul programına kayıt olmuştur. Çocukların %91 
gibi bir çoğunluğu devlet okullarına giderken, %7’si 
özel okullarda eğitim almaktadır. 

Ülkedeki bütün çocuklar, eşit haklara sahip değil-
dir. Kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan çocuklar ile 
yerli gruplara mensup çocuklar, eşitsizliğe maruz 
kalmaktadır. Özellikle yerli çocuklar ağır ırkçılık ey-
lemlerinin kurbanı olmaktadır. 2021 bahar aylarında 
basına yansıyan ve Katolik kilise okullarında öldürü-
len 1.148 yerli çocuğa ait mezarın bulunmasıyla orta-
ya çıkan skandal bunun en açık kanıtıdır. Uzmanlar 
bunun gibi daha binlerce çocuğun öldürülüp toplu 
mezarlara gömülmüş olabileceğini düşünmektedir.

Çocukların maruz kaldığı fiziksel istismar, ülkenin en 
büyük problemlerinden biridir. Kanada Senatosu ta-
rafından Haziran 2007’de kabul edilen bir rapor, Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasını ve bu 
haklara saygı gösterilmesini sağlamak için ulusal öl-
çekte çok az şey yapıldığını ortaya koymuştur. Kana-
da yasalarının çoğu, çocuğun üstün çıkarlarını dikkate 
almaz; bu nedenle yasal düzenlemeye ihtiyacı vardır. 
Ayrıca Kanada, 18 yaşından küçük çocukları savaş 
bölgelerine göndermese bile, 16 yaşından küçük ço-
cukların askerî eğitim için -ebeveyn izni ve zoruyla- 
askere alınmasında mahzur görmemektedir.

Yaklaşık 45.000 yetim çocuğun bulunduğu ülkede 
her yıl binlerce Kanadalı çocuk evden kaçmaktadır. 
Fiziksel ve psikolojik şiddetler, gençler için evsizliğin 
en önemli faktörü olarak gösterilmektedir. Ebeveyn 
desteği olmayan önemli sayıda çocuk, uyuşturucu 
kullanımı, çete yaşamı ve şiddetin kısır döngüsüne 
hapsolmaktadır. Vancouver’da, sokaklarda yaşayan 
gençlerin yaklaşık %75’i, tehlikeli bir psiko-uyarıcı 
ilaç olan kristal meth kullanmaktadır. Enjeksiyon 
ilaçlarının kullanımı çoğaldıkça sokak çocukları ara-
sında HIV ve Hepatit C enfeksiyonları da artış gös-
termektedir.

Çocuklar, yoksulluktan en fazla etkilenen kesi-
mi temsil etmektedir. Organisation for Economic 
Co-operation and Development’e göre, çocukların 
yaklaşık %15’i yoksulluk içinde yaşamaktadır. OECD 
üye ülkeleri arasında Kanada, son yıllarda çocuk 
yoksulluğu oranındaki en yüksek artışlardan birini 
görmüştür. 

Saskatoon, Longueuil, Gatineau, Vaughan, Mark-
ham, Laval, Halifax, Surrey ve Quebec City’de ye-
timhaneler bulunmaktadır.
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Belize, Orta Amerika’nın kuzeydoğu kıyısında yer 
alan seyrek nüfuslu bir ülkedir. 1981’de bağımsızlığı-
nı kazanmış, ancak İngiliz Milletler Topluluğu üyeliği 
yoluyla Birleşik Krallık ile olan bağını devam ettir-
miştir. Nüfusun yaklaşık %80’i Hristiyan’dır. Ülkenin 
etnik yapısını Mestizo, Creole, Maya, Garifuna, Doğu 
Hintli, Mennonit, Asyalı ve diğer milletlerden olan 
gruplar oluşturmaktadır.

2020’de Belize’de 0-14 yaş arası nüfus 116.100, 
15-24 yaş arası nüfus 79.190’dır. 2000’li yılların ba-
şından itibaren bebek ölümleri azalırken bugün iti-
bariyle her 1.000 bebekten 18’i hayatını kaybetmek-
tedir. Beş yaş altı her 1.000 çocuktan 12.3’ü ve 2017 
yılına göre her 100.000 anneden 36’sı hayatını kay-
betmektedir. 2019 yılına göre kadın başına doğum 
oranı 2.27’dir. Çocuklarımızın %19’u yetersiz beslen-
mekte ve normal gelişim gösterememektedir.

Ülkede 14 yaş ve üzeri nüfusun 9/10’undan fazla-
sı okuryazardır. Temel eğitim 5-12 yaşları arasında 
zorunludur. Çoğu okul, devlet tarafından sübvanse 
edilen Roma Katolik misyoner okullardır. İlkokul me-
zunlarının yarısı ortaokula devam edebilirken ge-
nelde sadece zengin ailelerin çocukları yüksek öğ-
renimlerini sürdürebilmektedirler. 2020 yılına göre 
ülkede ilköğretime katılım oranı %99, ortaöğretime 
katılım oranı %85 ve liseye katılım oranı %25’tir. 

Erken yaşta evlenen veya hamile kalan kız çocuk-
larının okula devam edebilmesi mümkün değildir. 
Okula yeniden kabul edilebilmeleri için bir yıl bekle-
mek zorundadırlar. Ayrıca Belize’de engelli çocukla-
ra karşı ayrımcılık yapılmaktadır. 

Çocuklar ayrıca tarım ve inşaat sektörlerinde, 
tehlikeli işlerde çalışmaktadırlar. 14 yaşında istihda-
ma izin veren bazı iş kategorileri dışında, minimum 

çalışma yaşı 12’dir ve bu yaş, bir çocuğun çalışması 
için uluslararası standartlara uymamaktadır. Ço-
cukların fiziksel olarak istismar edilmesi ülkede cid-
di bir sorundur. İstismar edilen çocukların %30’u 13-
18 yaşları arasında ve ekonomik olarak dezavantajlı 
ailelere mensuptur. Belize dijital çağa girerken ülke-
nin çocukları siber zorbalık ve yetişkinler tarafından 
çevrimiçi sömürü gibi yeni sorunlarla yüzleşmek zo-
runda kalmaktadır.

Belize, Orta Amerika ülkeleri arasında en yüksek 
HIV oranına sahiptir. Terapötik uygulamalarda-
ki gelişmeler sayesinde, anneden çocuğa bulaş-
ma 2007’de %19’dan 2012’de %3.3’e düşürülmüştür. 
Okulların %27’sinde içme suyuna erişim; %70’inde 
hijyen sağlanamamaktadır.

UNICEF ve Belize İstatistik Enstitüsü Raporu’na 
göre Belizeli çocukların sadece %24’ü babalarıyla 
birlikte büyüyebilmektedir. İlk yıllarında çocuklarının 
bakımı üstlenen ebeveynlerin oranı sadece %68’dir. 
1-14 yaş arası çocukların %65’i fiziksel cezaya maruz 
kaldıklarını bildirmekte ve birçoğu ebeveynleri ve 
bakıcıları tarafından psikolojik taciz ve şiddet gör-
düğünü ifade etmektedir. 

Fiziksel ceza, Belize’de hâlâ uygulanmaktadır. 
2010 tarihli bir yasa, fiziksel cezayı kısmen kaldırmış, 
ancak çok sayıda ebeveyn ve öğretmen buna karşı 
çıkmıştır. Polis memurları ve yabancılar dâhil olmak 
üzere birçok grup, çocuklara bu tür cezaların veril-
mesini uygun görmektedir. 

Ülkedeki yetim sayısına dair herhangi bir istatistik 
mevcut değildir. Fakat Ladyville, Punta Gorda, Benque 
Viejo del Carmen, Dangriga, Corozal Town, Orange 
Walk Town, San Pedro Town, Belmopan, San Ignacio 
ve Belize’de yetimhaneler bulunmaktadır. 
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Orta Amerika’da yer alan El Salvador bağımsızlığını 
1821 yılında İspanya’ya karşı kazanmıştır. Ülke, batıda 
Guatemala’ya, kuzey ve doğuda Honduras’a komşu-
dur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, 
Orta Amerika’da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke-
dir, ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. 

Halkın 1/3’ü yoksulluk sınırının altında yaşamakta 
ve kişi başı ortalama yıllık gelir 4.000 dolar civarın-
da olmaktadır. Son on yılda %2.5’lik ortalama büyü-
me oranı yakalayan El Salvador’da, kamu borçları 
önemli ekonomik sorunlardan biridir. İşsizlik oranları 
resmî rakamlara göre %7 olsa da bunun çok daha 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ülke yoksul-
luk, rüşvet, yüksek suç oranları, uyuşturucu gibi pek 
çok kronik sorunla mücadele etmeye devam et-
mektedir. 2020 yılına göre HIV ile yaşayan 530 ço-
cuk bulunmaktadır.

2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 11.4’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 13.3’ü 
ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 46’sı ha-
yatını kaybetmektedir. Ayrıca 2019 yılına göre kadın 
başına doğum oranı 2.02’dir.

El Salvador’un okuryazarlık oranı 2018 verilerine 
göre %89.01 civarındadır. Ülkede eğitim dokuzuncu 
sınıfa kadar ücretsizdir. Ancak çocukların sadece 
%82’si bu noktaya kadar gelebilmektedir. Salvador-
lu çocukların %6’sı hiç okula gitmezken ortaokula 
gidecek yaştaki çocukların %33’ü fiilen okula de-
vam etmektedir. Yetişkin okuryazarlığı erkekler için 
%79 ve kadınlar için %73’tür. Ülke genelinde genç 
okuryazarlık oranı %97’dir.

El Salvador, dünyadaki en yüksek düzeydeki suç 
oranlarından birine sahiptir. Ülke, ayrıca bölgedeki 

en yüksek cinayet oranına sahip olduğundan “Latin 
Amerika’nın en şiddetlisi” olarak bilinmektedir. Ulu-
sal Sivil Polis (PNC), altı ay boyunca toplam 273 ço-
cuğun yaralanma vakasını kaydetmiştir. Küçüklere 
yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra cinayetler 
ülkede giderek daha sık hale gelmektedir. El Sal-
vador’da ergen çeteleri oldukça yaygındır. Bu çete-
ler, genellikle 16-18 yaşları arasında olup 10.000’den 
fazla üye içermektedir. 

El Salvador’da artan şiddet karşısında hukuk sis-
temi küçükleri korumaya çalışmaktadır. 2010 yılında 
çocukların ve gençlerin korunmasına ilişkin bir yasa 
yürürlüğe girmiştir. Bu, devlet, aile ve toplumun iş 
birliğiyle çocukları ve gençleri korumak için kap-
sayıcı bir ulusal sistemin oluşturulmasına olanak 
tanımıştır. Yasa dışı suç işleyen ve reşit olmayan 
çocuklara yönelik yasal cezalar, çocukların temel 
haklarına saygı gösterilmesini istemektedir. 

El Salvador, çocukların kendilerine geri verilebil-
mesi için köken aileleri güçlendirmek amacıyla bir 
pilot koruyucu aile programı uygulayarak çocuk ko-
ruma sisteminin kapasitesini artırmak için Save The 
Children ile birlikte çalışmaktadır. 

Ülkedeki yetim sayısı yaklaşık 170.000’dir. 2010 iti-
bariyle ülkedeki çocukların yarısından fazlası, yani 
%66’sı terk edilmeyle karşı karşıya kalmıştır. Birçok 
aile aşırı yoksulluk, yetersiz beslenme, eğitim eksik-
liği ve aile içi şiddetten muzdariptir. Çocuklar devlet 
tarafından işletilen yetimhanelere veya özel mül-
kiyete ait çocuk evlerine bırakılmaktadır. Metapan, 
Cuscatancingo, Izalco, Sonsonate, San Martin, Usu-
lutan, Chalchuapa, Opico, Tonacatepeque ve Co-
lon’da yetimhaneler bulunmaktadır. 
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Guatemala Cumhuriyeti, Orta Amerika’da Kıstas 
bölgesinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, 
doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salva-
dor’la komşudur. Ayrıca doğuda Karayip Denizi’ne, 
batıda Büyük Okyanus’a kıyısı vardır. Etnik yapısı iti-
bariyle nüfusun %50’si Melez, % 49’u Maya, %1’i Be-
yaz’dır. Ülkede İspanyolca ve Maya dilleri konuşulur. 
Guatemala nüfusunun büyük bir bölümü Hristiyan-
lığın Protestanlık mezhebine bağlıdır. 

Guatemala’nın hızla büyüyen ve oldukça genç bir 
nüfusu vardır. 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 5.973.490, 
15-24 yaş arası genç nüfusu 3.748.080’dir. Kadın ba-
şına doğum oranı 2.8’dir. 2021 verilerine göre mev-
cut bebek ölüm oranı, 1.000 canlı doğumda 18 ola-
rak belirlenmiş, 2020 yılına göre %3.47 oranında bir 
düşüş göstermiştir. 2018 verilerine göre ülkede beş 
yaş altı her 1.000 bebekten 24.5’i ve her 100.000 
anneden 95’i hayatını kaybetmektedir. 

Guatemala’da temel eğitim beş yaşında başlar. 
Fakat 5-7 yaş arası toplam 73.000 kişinin hiç oku-
la gitmediği ve eğitim almadıkları açıklanmıştır. 
Yaşları 7-14 arasında değişen 68.000 çocuk da 
bir dereceye kadar eğitim görmüş, ancak çeşit-
li nedenlerle okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. 
2015 verilerine göre ülkede ilköğretimi tamamla-
ma oranı %84.7, ortaöğretimi tamamlama oranı 
ise 2020 yılına göre %56’dır. Ülke genelinde genç 
okuryazarlık oranı %93’tür. 

Guatemalalı çocukların %20’sinden fazlası, aile-
lerine katkıda bulunmak için çalışmak zorundadır. 
Bu durum Latin Amerika’daki en kötü durumlardan 
biridir. Çünkü işverenler bu çocukların gençliğini ve 
bilgisizliğini suistimal etmekte ve pek çok sektörde 
onları çalıştırmaktadırlar. Netice olarak çocuk işçi-

lerde birçok sağlık sorunu ortaya çıktığı gibi eğitim 
hayatları da olumsuz etkilenmektedir. Guatema-
la’da asgarî çalışma yaşı 15’tir. Fakat 7-14 yaş ara-
lığında çalışan çocukların oranı %6.5, aynı yaş gru-
bunda hem çalışıp hem de eğitim hayatına devam 
eden çocukların oranı %3.3’tür. Bu çocuklar genel-
likle çay toplamak; kahve, şeker kamışı, muz ve mısır 
dikmek ve hasat etmek; hurma yağı üretmek; ma-
dencilik, ev işleri ve inşaat gibi sektörlerde istihdam 
edilmektedirler. Bunun yanı sıra ayakkabı boyamak, 
taş kırmak, çöp toplamak gibi işler yapanlar da var-
dır. Şehirde yaşayan çocuklar uyuşturucu dağıtımı, 
hırsızlık, dilencilik gibi yasadışı işlerde istismar edil-
mek anlamında daha çok risk altındadır. 

Uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, pornografi, yasa dışı 
evlat edinme, çocuk kaçakçılığı ve organ kaçakçılı-
ğı gibi çok sayıda yasadışı işlerin kurbanı çocuklar 
olmaktadır. Guatemala yasaları, bunu önlemek ve 
suçluları cezalandırmak için yeterli yaptırıma sahip 
değildir. 

Bugün itibariyle Guatemala’da yaklaşık 500.000 
yetim çocuk bulunmaktadır. Devlet yetimhaneleri 
ve özel yetimhaneler olmak üzere ülkede yaklaşık 
40 yetimhane vardır ve bu yetimhanelerde kalan 
çocuk sayısı sadece 5.000’dir. Yetimhanelerde ka-
lan çocukların bir kısmının hayatta olan bir ebe-
veyni olmasına rağmen, yoksulluktan dolayı ço-
cuklar ailelerinin yanında büyüyemiyorlar. Ülkede 
yetimhane olan yerler Chimaltenango, Chinautla, 
Escuintla, Villa Canales, Quetzaltenango, San Juan 
Sacatepequez, Petapa, Villa Nueva, Mixco ve Gua-
temala City’dir.
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Diğer pek çok Latin Amerika ülkesi gibi 19. yüz-
yıl başlarında bağımsızlık sürecine giren ve 15 Eylül 
1821’de İspanya’ya karşı bağımsızlığını ilan eden Hon-
duras’ta nüfusun etnik dağılımı %97 Melez, %2 Afri-
kalı, %1 Avrupalı şeklindedir. Halkın %83’ü Hristiyan, 
%17’si Müslüman, Yahudi, Budist ve ateisttir. 

2021 yılına göre yenidoğan her 1.000 bebekten 13’ü, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 16.8’i ve her 100.000 
anneden 65’i hayatını kaybetmektedir. Amerika kı-
tasının en yoksul ikinci ülkesi olan Honduras, dünya 
üzerinde yoksulluk sorununun en yüksek düzeyde 
görüldüğü ülkelerden biridir. Günümüzde ülke eko-
nomisi büyük oranda ABD’ye ve başta IMF olmak 
üzere küresel finans kuruluşlarına endekslidir. 

Ülkedeki işsizlik oranı %50’nin üzerindedir. İnsan-
ların yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı Honduras’ta halkın %43’ü aşırı yoksuldur. 
Yetersiz beslenme ve barınma altyapısı ile bebek 
hastalıkları yaygın ve ciddi sorunlardır. Kötü altyapı 
özellikle kırsal alanlarda kendini gösterir. Bu tür böl-
gelerde yaşayan Honduraslıların yaklaşık %80’inin 
temiz su ve sanitasyona erişimi yoktur.

Honduras, %40’ı 15 yaşın altında oldukça genç bir 
nüfusa sahiptir. Fakat bu genç nüfusun eğitim im-
kânları kısıtlıdır. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı 
endişe vericidir. 15 yaşın üzerindeki altı Honduraslı-
dan biri okuma yazma bilmemektedir. 

Honduras, özellikle 2001 ve 2007 arasındaki dö-
nemde, büyük ölçekli ekonomik ve siyasi göçle ka-
rakterize edilmiştir. Binlerce Honduraslı, daha iyi bir 
yaşam arayışı içinde ülkelerini terk etmiş, çoğu, aile 
üyeleri ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldikleri 
ABD’ye gitmiştir.

Honduras’taki bir diğer önemli sorun da çete şid-
deti olgusudur. Şiddetli sokak çeteleri olan “maraş-
lar” sokak ve banliyöleri ele geçirerek yoksul mahal-
lelerde işe alınan küçükleri cezbederler. Kötü şöhretli 
“Mara Salvatrucha”nın şimdi çoğu küçük çocuk olan 
yaklaşık 100.000 üyesi vardır. Maraşlar genellikle ai-
leleri dağılmış ya da sevgi, saygı ve şefkat görmeyen, 
olumlu rol modellerden mahrum çocuklar için aile 
görevi görmektedir.

Honduras hükûmeti 1990’da BM Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmeyi onaylamıştır. Bununla birlikte, ülke-
deki birçok çocuk büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 
1-5 yaş arasındaki her 10 çocuktan biri kronik ola-
rak yetersiz beslenmektedir ve Honduraslı çocukların 
yaklaşık üçte biri normalin altında bir kilo ve cüsseye 
sahiptir. Sosyal dışlanma, yoksulluk ve aile desteği-
nin olmaması genellikle küçükleri suç faaliyetlerine 
itmektedir.

Çocuk işçiliği de bu Orta Amerika ülkesinde ciddi 
bir sorun haline gelmiştir. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’ne (ILO) göre, 5-14 yaş arasındaki bütün çocuk-
ların yaklaşık %10’u çocuk işçiliği faaliyetlerinde yer 
almaktadır. Bu çocukların çoğu okula gitmemekte ve 
dolayısıyla temel eğitim alamamaktadır.

Daha da büyük bir sorun, cinsel sömürüye maruz 
kalan çocukların sayısındaki artıştır. Başkent Teguci-
galpa sokaklarında ve Comayagüela kentinde yak-
laşık 2.400 çocuk fuhşa zorlanmaktadır. Özellikle kız-
lar risk altında olsa da, cinsel sömürüye maruz kalan 
erkek çocukların sayısı da artmaktadır. Ülkede yakla-
şık 150.000 çocuk siyasî ve ekonomik istikrarsızlıklar 
nedeniyle yetim kalmıştır.
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Üç asra yakın bir süre İspanya hâkimiyeti altına 
bulunan Kosta Rika, 1821 yılında bağımsızlığını ilan 
etmiştir. 1848’de bağlı olduğu Orta Amerika Fede-
ral Cumhuriyeti’nden ayrılmak suretiyle tam ba-
ğımsızlık ilan etmiştir. Nüfusun etnik dağılımı %83 
beyaz ve melez, geri kalanı Mulato, yerli ve Afrika 
asıllıdır. Dini inanç dağılımı ise %87 Hıristiyan, %10 
ateist ve %3 diğer inançlar şeklindedir.

Kişi başı gelir seviyesi bakımından, Latin Amerika 
ülkeleri içerisinde en yüksek gelir düzeyi grubunda 
yer almaktadır. Bununla birlikte kamu borçları ve 
cari açık yüksek seyretmekte ve yoksulluk oranla-
rı ülke için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ulu-
sal İstatistik ve Sayım Enstitüsü’ne göre, COVID-19 
pandemisinin tetiklediği ekonomik kriz nedeniyle 
ülkede yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 30 yıl-
dır görülmemiş bir seviyeye yükselmiştir.

Yoksulluk içinde yaşayan Kosta Rika ailele-
rin sayısı Temmuz 2019’da 335.895 iken Temmuz 
2020’de %5.2 artışla 420.000’e yükselmiştir. Bu, 
1992’den beri görülen en yüksek yoksulluk düzeyi-
dir ve bütün ailelerin %26.2’sini temsil etmektedir. 
Yoksulluk oranı özellikle kentsel alanlarda kırsala 
göre daha fazladır. Kırsalda yaşayanların genellikle 
çiftçi olmaları gıdaya erişimi arttırmaktadır. Ülke-
deki işsizlik oranı ise 2020 verilerine göre %22’dir.

Kosta Rika’daki 14 yaş altı çocuk nüfusu 1.061.003 
ile ülke nüfusunun %20.82’sine tekabül eder. Ülke-
de her 1.000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm ora-
nı 8.6’dır. Her 100.000 canlı doğumda anne ölümü 
sayısı ise 27’dir.

Kosta Rikalı her dört çocuktan biri yoksulluk sı-
nırının altında yaşamaktadır. Etkili sağlık sistemine 

rağmen, bulaşıcı hastalık kaynaklı ölümler devam 
etmektedir. Kosta Rika’daki bir diğer ciddi sorun da 
HIV’dir. Küçük çocuklar arasındaki HIV yaygınlığına 
ilişkin hiçbir veri olmamasına rağmen, Kosta Ri-
ka’daki genel HIV yaygınlığı Orta Amerika’daki en 
yüksek oranlardan biridir. UNAIDS tarafından ya-
pılan bir araştırmaya göre, Kosta Rikalı ergenlerin 
HIV ve korunma yöntemleri konusundaki bilgileri 
sınırlıdır.

Çocuklara sunulan eğitim sistemi kalitelidir ve 
birçoğunun buna erişimi vardır. Bununla birlikte, 
çocukların %8’i eğitimli değildir. Bunların büyük bir 
çoğunluğu yoksul hanelerin veya yerli halkların ço-
cuklarıdır. 

Büyük bir kahve üreticisi olan Kosta Rika, kahve 
kabuğu toplamak için çok sayıda çocuğu kullan-
maktadır. 5-14 yaş arası çocukların %5’inin ekono-
mik bir faaliyette bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Kosta Rika’da çok sayıda çocuk özellikle de so-
kakta yaşayan çocuklar ticari olarak sömürülmey-
le karşı karşıyadır. Yoksul ve savunmasız olan bu 
çocuklar, fiziksel ve psikolojik olarak örselenmekte 
olduklarının farkında değillerdir. Kosta Rika’da ço-
cuklara yönelik şiddet, bölgenin en ciddi sosyal so-
runlarından biridir. Çocukların maruz kaldığı şiddet 
okuldan olduğu kadar aileden de gelebilir.

Kosta Rika nüfusunun yaklaşık %1.7’si yerlidir. Bu 
azınlık yalnızca ekonomik kalkınmadan değil, aynı 
zamanda Kosta Rika nüfusuna sunulan bütün hiz-
metlerden de dışlanmıştır. Farklı bir kültüre sahip 
olan yerli halklar, Kosta Rikalıların ayrımcılığına 
maruz kalmaktadır. UNICEF’e göre Kosta Rika’da 
yetim çocuk sayısı 36.000’dir.
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Orta Amerika’da yer alan Nikaragua, Honduras 
ve Kosta Rika’nın arasındadır. Bir tarafında Kara-
yip Denizi diğer tarafında ise Pasifik Okyanusu bu-
lunmaktadır. Etnik yapı itibariyle ülke %69 Melez, 
%17 Beyaz, %9 Siyahi, %5 yerlilerden oluşmaktadır. 
Resmî dil İspanyolcadır. Karayip Bölgesi İngilizce-
si, Miskito ve diğer yerel diller de kullanılır. Nüfusun 
%83’ü Hristiyan, %14’ünü ateisttir.

Çocuk sağlığına ilişkin ulusal istatistikler önemli bir 
ilerlemeyi ortaya koymaktadır. Bununla birlikte be-
bek ölüm hızı, özellikle altyapı eksikliği, yetersiz per-
sonel gibi faktörlerden dolayı yüksek kalmaktadır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 15’i, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 16.6’sı ve her 100.000 anneden 98’i 
hayatını kaybetmektedir. Ayrıca HIV endişe kaynağı 
olmaya devam etmekte; 2020 verilerine göre ülke-
de 500 çocuk HIV ile yaşamaktadır. 

Nikaragua’da çocukların sadece %29’u ilko-
kulu bitirmektedir. Yaşları 3-12 arasında değişen 
500.000 çocuk örgün eğitim sisteminin dışındadır. 
Genç okuryazarlık oranı %91’dir. Pek çok ebeveyn, 
iş bulamama ve maddi zorluklar nedeniyle çocuk-
larını okuldan almak zorundadır. Ayrıca, eğitimsiz 
ebeveynler okula değer vermedikleri için yoksulluk 
döngüsü çocuklarına da aktarılmaktadır. Eğitimde 
akademik yapılar ve programlar güncelliğini yitir-
miştir. Bu nedenle onarım ve reforma ihtiyaç duyul-
maktadır. Uygun personel eksikliği, özellikle eğitim 
kurumlarında şiddet içeren vakaların sayısı açısın-
dan bir sorun olmaya devam etmektedir.

Doğal afetler ve uzun bir iç savaşla parçalanan 
Nikaragua, bugün ekonomik ilerleme içindedir. An-
cak çocukların durumu konusunda ilerlemeler tat-
min edici olmamakta; Uluslararası Çocuk Hakları 

Sözleşmesi tarafından belirlenen standartları karşı-
lamamaktadır. Nikaragua’da her iki kişiden biri yok-
sulluk sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlik oranı 
%6.4, yoksulluk oranı ise yüzde 29.6’dır. Bu ekono-
mik durumdan ilk zarar görenler çocuklardır. Üstelik 
ailelere yapılan maddî yardımın yetersiz olması bu 
zararı daha da arttırmaktadır. Son araştırmalara 
göre 5-14 yaş arası 219.000 Nikaragualı çocuk, ço-
cuk işçiliği faaliyetlerinde yer almakta; Nikaragualı 
her beş çocuktan üçü tarım sektöründe çalışmakta 
ve çoğunlukla muz, pamuk ve tütün endüstrisinde 
istihdam edilmektedir.

Ülkede asgarî evlilik yaşı kız çocukları için 14, erkek 
çocukları için 15’tir. Fakat kız çocuklarının %40’ından 
fazlası henüz reşit değilken evlendirilmektedir. Erken 
yaşta evlenen kız çocukları, okula gitmedikleri için 
sınırlı sosyal etkileşime sahiptir. Ayrıca, hem anne 
sağlığı hem de çocuk sağlığı için tehlikeli olabilecek 
erken gebelik riski taşımaktadırlar. Nikaragua’da 
binlerce çocuk Afrika kökenlidir. Bu tür çocuklar, 
nüfusun geri kalanının yanı sıra kamu personeli ta-
rafından da ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 

Ülkede bulunan yetim sayısı 110.000’dir. Yetimha-
ne olan yerler Juigalpa, Ciudad Sandino, Granada, 
Esteli, Matagalpa, Chinandega, Tipitapa, Masaya, 
Leon ve Managua’dır. Ülkede bulunan bazı yetim-
haneler ise NPH Nicaragua, Casa Bernabe Orp-
hanage, Orfanato de Jinotega, Casa Bernabe, Nu-
estros Pequeños Hermanos, Hogar de Protección 
Pajarito Azul, CICRIN Centro Infantil, Puente de 
Amistad, SOS Children’s Village Matagalpa, Hogar 
Zacarías Guerra, Remar Orphanage ve Hermanas 
Siervas Del Divino Rostro’dur. 
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Kuzey Amerika’nın güneyinde yer alan Meksika’da 
İspanyolca ve yerel diller konuşulur. Nüfusun %92’si 
Hristiyan, %8’i diğer inançlara mensup veya ateisttir.

Okuma yazma oranı %94.9 olarak kayıtlara geçen 
ülkede, kişi başına düşen yıllık millî gelir 9.807 do-
lardır. İşsizlik oranı %3.4, yoksulluk oranı ise %46.2’de 
seyretmektedir. Yenidoğan her 1.000 bebekten 21’i, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 14’ü ve her 100.000 
anneden 33’ü hayatını kaybetmektedir.

Meksika’da 14 yaşına kadar eğitim zorunludur. Hükû-
metin çocukların %100’ünün eğitim almasını sağla-
mak için gösterdiği çabaya rağmen, öğretim kalitesi 
bunun için yeterli olmamakta ve birçok çocuğun okul-
dan ayrılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, sınıf içinde 
sosyal eşitsizlikler belirgindir. Ülkenin kuzeyindeki zen-
gin ailelerin çocukları özel üniversitelere kolayca eri-
şirken, güneydeki yoksul ailelerin bu imkânı olmayan 
çocukları genellikle okulu bırakmaktadır.

Meksika nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının al-
tında yaşamaktadır. Bu endişe verici rakam, top-
lumda yerleşik olan derin sosyal eşitsizlikleri ortaya 
koymaktadır. Çocukların 1/4’ünün yoksulluk içinde 
yaşadığı tahmin edilmekte; bu çocuklar hakları-
nı koruma konusunda sayısız zorlukla karşı karşıya 
kalmakta; eğitime, sağlığa ve barınmaya erişimde 
zorluk yaşamaktadır.

Nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen yoksulluk, 
yüksek oranda çocuk işçiliğini ortaya çıkarmakta-
dır. Çocukların %15’i 12 yaşından itibaren çalışmakta; 
yaklaşık 3.500.000 çocuk, odun veya çimento ta-
şıyarak veya hizmetçi olarak ailesini geçindirmek-
tedir. Aynı işi yapan bir yetişkine kıyasla genellikle 
düşük ücret aldıkları için sömürülen çocuklar, zor 
koşullarda çalışmakta ve her gün sağlıklarını tehli-

keye atmaktadır. Yıl boyunca veya hasat dönemin-
de çalışan çocukların sadece bir kısmı eğitim sü-
recindedir. Ebeveynlerine yardım etmek için maaş 
almak, onlar için sadece başka bir masraf olan eği-
tim almaktan daha önemlidir.

Meksikalıların neredeyse Avrupalılarınkine eşit bir 
yaşam beklentisi olmasına rağmen, Meksika sağlık 
sisteminin birçok başarısızlığı vardır. Personel ve ba-
kım kalitesi, özel ve kamu sağlık hizmetleri arasında 
farklılık gösterir. Bu nedenle, yoksul ailelerden gelen 
Meksikalı çocuklar, belirli hastalıklarla karşılaştıkla-
rında genellikle yetersiz olan temel sağlık hizmetle-
rine erişebilmektedir.

Çocuk sağlığı durumunun en endişe verici göster-
gesi, çocukların %0.2’sini etkileyen AIDS’in varlığıdır. 
AIDS ile doğan çocuk sayısının her yıl 250 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Genellikle yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, hem 
evde hem de okulda şiddete karşı savunmasızdır. 
Okulda yaşanan şiddetin dramatik sonuçları var-
dır. Ayrıca sokak çocukları, işverenlerinin ve onları 
sömüren insan tacirlerinin elinde kendilerini şiddet 
mağduru olarak bulmaktadır. Birçok ülkede olduğu 
gibi Meksika’da da yasal evlilik yaşı 18 olmasına rağ-
men genç yetişkinler ebeveyn izni ile 18 yaşından 
önce evlenebilmektedir. 

Etnik azınlıklara ve yerli Meksika topluluklarına 
mensup çocuklar da mafya militanlarının şiddeti 
yanı sıra ayrımcılıktan da etkilenmektedir. Bu çocuk-
ların genellikle eğitim ve sağlık gibi en temel hakları 
hiçe sayılmaktadır. Bu da fiziksel ve psikolojik ge-
lişimleri açısından ciddi sonuçlara yol açmaktadır. 
Bunların yanı sıra Meksika’da ortalama 1.600.000 
çocuğun yetim olduğu tahmin edilmektedir.
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Bir Orta Amerika ülkesi olan Panama, Kolombiya 
ve Kosta Rika’nın arasında yer almaktadır. Ülkenin 
etnik yapısını %65’lik bir çoğunlukla Mestizo’lar oluş-
turur. Geri kalanı azınlıklar şeklinde Yerli Amerikalı-
lar, Afrika asıllılar, Mulattolar ve Beyazlar tamamlar. 
Panama’da konuşulan diller İspanyolca, İngilizce, 
Çince, Arapça ve Fransızcadır. Halkın %90’ı Hristi-
yan, geri kalanı ateist veya başka inançlara sahiptir.   

Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 1.143.190, 15-
24 yaş arası genç nüfus 706.260’dır. 2017 verilerine 
göre ilköğretime katılım %94, ortaöğretime katılım 
%76 ve liseye katılım %48’dir. Ülke genelinde genç 
okuryazarlık oranı %98’dir. 

Anne çocuk ölümü oranları incelendiğinde, 2021 
yılına göre yenidoğan her 1.000 bebekten 13’ünün, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 15’inin ve her 100.000 
anneden 52’sinin hayatını kaybettiği görülür. Fakat 
bebek ölüm oranı yerli halk arasında 1.000 yenido-
ğanda 35-62 arasında değişiklik göstermektedir. 

Çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi, 
özellikle kırsal bölgelerde ve yerli halklar arasında 
yeterli değildir. Pek çok çocuğun sağlık hizmetleri-
ne, içme suyuna ve temizlik hizmetlerine erişimle-
ri sınırlıdır. Panama’daki çocukların %12’si yetersiz 
beslenmektedir. 2018 verilerine göre ülkede HIV ile 
yaşayan yetişkin sayısı 26.000’dir. Orta Amerika’da, 
15-49 yaş arasında en yüksek HIV prevalansına sa-
hip ülkelerden biri Panama’dır.  HIV/AIDS ülkedeki 
ölümlerin üçüncü önde gelen nedenidir.

Başarılı ekonomik sektörlere sahip olmasına rağ-
men Panama, servet dağılımı açısından dünyanın en 
eşitsiz ülkelerinden biridir. Çocuklar, kırsal bölgelerde 
yaşayanlar ve yerliler, ekonomik eşitsizliklerden daha 

çok etkilenmekte; iyileştirilmiş su ve sanitasyon sis-
temlerine erişememektedir. İşsizlik oranı %6, yoksulluk 
oranı ise %23’tür. Ayrıca ülke, insan ticareti mağdurları 
için bir kaynak, geçiş ve varış noktası olduğundan in-
san ticareti de önemli bir sorundur. 

Panama’da asgarî evlilik yaşı erkekler için 16, kızlar 
için 14’tür. Çocuklar, çoğu zaman onların rızaları alın-
maksızın evlendirilmektedirler. Genç kadınların hami-
leliklerinin ardından yeniden topluma kazandırılmasını 
sağlayan mevcut bir yasa olmasına rağmen, önlemler 
pratikte uygulanmamakta ve bu çocuklar genellikle 
okul sisteminin dışında kalmaktadır.

Panama’da cezaî sorumluluk yaşı 14’ten 12’ye dü-
şürülmüştür. Ayrıca ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. 
Fakat hükûmet 12-14 yaş arası çocukların tarım ve 
ev işlerinde çalışmasına izin vermektedir. Ayrıca kır-
sal bölgelerde çocukların çalışma yaşı beş yaşına 
kadar düşebilmektedir. 5-14 yaş arasında çalışan 
çocukların oranı %4.7, hem okula gidip hem de ça-
lışan 7-14 yaşlarındaki çocukların oranı ise %4.9’dur. 

Panama’da insan ticareti kanunen yasak olması-
na rağmen, suçlular yargı sistemi tarafından etkin 
bir şekilde kovuşturulmamakta veya cezalandı-
rılmamaktadır. Bu tür suçları işleyenler çok ender 
olarak tutuklanmakta ve eylemlerinden dolayı çok 
nadir cezaya çarptırılmaktadır.

Ülkedeki yetim sayısına ilişkin güncel bir veri 
olmamakla birlikte Panamalı koruyucu aileler 
hiçbir finansal destek almadığı bilinmektedir. Pa-
nama’da yetimhane olan yerler Santiago de Ve-
raguas, Viste Alegre, David, Arraijan, Tocumen, 
Pacora, La Chorrera, Las Cumbres, San Miguelito 
ve Panama City’dir.
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Antigua ve Barbuda, Karayip Denizi’nin doğusun-
da, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada 
ülkesidir. Halkın çoğunluğu Afrika kökenli siyahî-
lerden oluşur. Hıristiyanlık, Antigua ve Barbuda’da 
baskın bir dindir. Ülke nüfusunun %77’si Hristiyan’dır. 

Antigua ve Barbuda turizm için popüler bir ülkedir. 
Ülkede hareketli bir turizm akışı olmasına rağmen 
ada sakinlerinin %22’si yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Fakir ailelerdeki çocuk sayısı 5.2 iken 
daha varlıklı ailelerde bu sayı 2.8’e düşmektedir. Fa-
kir ailelerde yaşayan çocukların 1/3’ünden fazlası 14 
yaşın altındadır.

2019 yılı istatistiklerine göre yenidoğan her 1.000 
bebekten 5.8’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6.7’si 
ve her 100.000 anneden 42’si hayatını kaybetmek-
tedir. Ülkede kadın başına doğum oranı 1.9’dur. Anti-
gua ve Barbuda’daki kadınlar, özel sektör ve turizm 
işlerinde erkeklerden daha fazla istihdam edilmek-
tedir. Bu sebeple diğer gelişmekte olan ülkelerdeki 
kadınlara kıyasla, yoksulluktan daha az etkilenmek-
tedirler. 

Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 21.400, 15-24 
yaş arası genç nüfusu 14.630’dur. Buna göre nüfu-
sun %23’ünü 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. 
Antigua ve Barbuda’da eğitime başlama yaşı beştir. 
İlköğretimi tamamlama oranı %96.2 ve ortaöğre-
timi tamamlama oranı %98.65’dir. Ülke genelinde 
okuryazarlık oranı ise %98’dir.

Ülke yönetimi çocukların eğitimi için çaba sarf et-
mekte, ücretsiz okul kitapları ve üniformalar sağla-
maktadır. Ancak eğitime erişim eşitsiz olmaya de-
vam etmektedir. Ülkede yeterli okul olmaması ya da 
var olanlarda öğrenci fazlasının olması gibi sorunlar 
yaşanmaktadır. Eğitimle ilgili diğer sorunlar yüksek 

öğrenimle ilgilidir. Bu kurumların çoğu ücretlidir ve 
çok az genç eğitim hayatına devam edebilmektedir. 
Ayrıca ücretsiz okullara giriş, sınavlarla belirlendiği 
için erişim zorlaşmaktadır. 

Bu adalarda hâlâ fiziksel cezalara ilişkin bir yasa 
vardır ve çocukların evde veya okul gibi daha resmî 
yerlerde fiziksel olarak cezalandırılmasına izin veril-
mekte, okul bağlamında bu tür şiddete başvurma 
yasalarla açıkça belirtilmektedir. Ayrıca bir çocuk 
mahkemeye çağırılma, bir yetişkinle aynı cezaları 
alma ve yetişkinlerle aynı cezaevlerine kapatılma 
durumunda kalabilmektedir. 

Antigua ve Barbuda’daki çocuklar ayrımcılıkla da 
karşı karşıya kalmaktadır. Kız çocukları, evlilik dışı do-
ğan çocuklar ve yoksulluk içinde yaşayanlar temel 
hizmetlere erişimde farklılıklar yaşamaktadır. Ayrım-
cılığın bir başka kaynağı da engelli çocukları barın-
dıracak fiziksel sistemlerin olmamasından kaynak-
lanmaktadır. Bu çocuklar okullara veya diğer idarî 
hizmetlere diğerleri kadar kolay erişememektedir.

Antigua ve Barbuda’da 15 yaşın altında çalışan 
çocukların sayısına ilişkin istatistikler mevcut değil-
dir ve ülkede çocuk işçiliğinin görülme sıklığı ve do-
ğası hakkında sınırlı bilgi bulunmamaktadır. Yasalar 
16 yaşından küçük çocukların 24 saatlik bir zaman 
diliminde veya okul saatleri içinde sekiz saatten faz-
la çalışamayacağını da belirlemiş, yaşları 14-18 ara-
sındaki çocukların işe alınmadan önce tıbbî muaye-
neden geçme şartı kararlaştırılmıştır. 

Codrington, Swetes, Cedar Crove, Carlisle, Par-
ham, Potters Village, Bolands, Liberta, All Saints ve 
Saint Johns’ta yetimhaneler bulunmaktadır. Sama-
ritan’s Purse, ülkede faaliyet gösteren misyoner bir 
kuruluştur.
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Arjantin, yüzölçümü bakımından dünyanın sekizinci 
büyük ülkesi, Güney Amerika kıtasında ise Brezil-
ya’dan sonra ikinci ülkesidir. Şili, Uruguay, Paraguay 
ve Bolivya ile sınır komşusudur. Nüfusun %97.5’i As-
ya-Avrupa kökenlidir. Resmî dil İspanyolcadır. Fakat 
ülkede Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Almanca ve 
yerel diller de konuşulur. Halkın %94’ü Hristiyan’dır. 
Müslümanlar ve Yahudiler azınlık halde bulunurlar. 

Nüfusunun %91.1’i şehirlerde, geri kalanı da kırsal 
bölgelerde yaşamaktadır. Diğer Latin ülkelerine göre 
doğurganlık oranı düşük, yaşlı nüfus oranı yüksektir. 
0-14 yaş arası çocuk nüfusu 11.043.730, 15-24 yaş 
arası genç nüfusu 7.016.780’dir. Ülkede yenidoğan 
her 1.000 bebekten %8.2’si, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 9.3’ü ve her 100.000 anneden 39’u hayatını 
kaybetmektedir.

Chagas, Arjantin’de endişe verici şekilde büyüyen 
ve ülkede hâlâ endemik olan bir hastalıktır. Chagas, 
aşırı yoksullukla ilişkili bir hastalık olmakla birlikte 
Latin Amerika’daki 21 ülkede endemiktir. 1.200.000 
doğurganlık çağındaki kadınlar olmak üzere dün-
yada yaklaşık 8.000.000 insanı etkilemektedir. Dün-
ya Sağlık Örgütü’ne göre bu insanların %95’inden 
fazlası durumlarının farkında değildir. Arjantin’de 
veriler endişe verici durumdadır. Ülkede 1.600.000 
insan enfektedir ve 7.000.000 kişi enfekte olma riski 
altındadır. Ayrıca her yıl 1.300 bebek bu hastalıkla 
doğmaktadır. 

Ülkede 13 yıllık zorunlu eğitim sistemi uygulanmak-
tadır. 2019 yılına göre ilkokula katılım oranı %99.3, 
ortaöğretime katılım oranı ise 90.8’dir. Ülkedeki 102 
üniversitenin 45’i devlet üniversitesidir ve öğrencilerin 
%80’i bu üniversitelerde eğitim görmektedir. Ülke 
genelinde genç okuryazar oranı %99’dur. 

Ülke dışında, çoğunluğu İspanya, İtalya ve ABD’de 
olmak üzere, 600.000 civarında Arjantinli yaşamak-
ta; çevre ülkelerden ülkeye göç girişi olmaktadır. 

2015’ten 2016’ya kadar yoksulluk sınırının altında 
yaşayan toplam kişi sayısı 1.500.000 artış göstermiş-
tir. UNICEF’e göre 2016 yılında Arjantinli çocukların 
neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşmak-
taydı. Yoksulluk, Arjantin’deki çocukların %48’ini 
etkilemektedir. 

Çocuk işçiliği günümüz Arjantin’inde bir sorun 
olmaya devam etmekte; kırsal alanlarda 5-13 yaş 
arasındaki bütün çocukların %35.5’i işgücü faaliyet-
lerinde bulunmaktadır. İş sektörü, çocuğun eğitimini 
engellemekte; bu da çalışan çocukların çoğunun 
ya düzenli olarak dersleri kaçırdığı ya da hiç okula 
gitmediği anlamına gelmektedir. Ülkede asgarî ça-
lışma yaşı 16 olmasına rağmen 5-14 yaş aralığındaki 
çocukların %5.3’ü çalışmakta, 7-14 yaş aralığındaki 
çocukların %6.2’si hem çalışıp hem de eğitim ha-
yatına devam etmektedir.

Yoksulluk, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı ile 
mücadele eden kimi anne babalar çocuklarını terk 
etmekte; bu yüzden çocuklar temel ihtiyaçlarını 
kendi kendilerine temin etmek zorunda kalmaktadır. 

Arjantin’de 630.000 çocuk yetimdir. Bu çocukla-
rın birçoğu, sokaklarda büyümekte; ihmal, istismar, 
yoksulluk ve fiziksel hastalık riskiyle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Ülkede yetimhane olan yerler San 
Juan, Santa Fe, Salta, Mar del Plata, La Plata, Tucu-
man, Mendoza, Rosario, Cordoba ve Buenos Aires’dir. 
Ayrıca SOS Children’s Villages 1963’ten bu yana 
ülkede çalışmalarına devam etmekte; Orphan’s 
Promise ise 40 çocuğun bakımını üstlenmektedir.
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Bahamalar Topluluğu, yaklaşık 700 adacıktan 
oluşan bir takımada ülkesidir. Başkent olan Nas-
sau, aynı zamanda en önemli adasıdır. Diğer önem-
li adalar Andros, Büyük Bahama ve Eleuthera’dır. 
Bahamalar’da Avrupalılar ile köle ticareti yoluyla 
adalara getirilen Afrikalıların karışımından oluşan 
bir halk yaşar. Halkın %90’ı siyahî, %5’i melez, %5’i 
beyazlardan oluşmaktadır. Resmî dil İngilizcedir. Ay-
rıca halkın %95’i Hristiyan’dır.

Nüfusun %55.1’i kentlerde, %44.9’u kıyılarda yaşar. 
0-14 yaş arası çocuk nüfusu 84.950, 15-24 yaş arası 
genç nüfusu ise 66.000’dir. 2021 yılına göre 15 yaş 
altı çocukların nüfusa oranı %24.4’tür.

Bahamalar’da eğitim 5-16 yaşları arasında zorun-
ludur. Ülke genelinde okula devam oranı %95’tir. İl-
köğretimi tamamlama oranı %93, ortaöğretime net 
kayıt oranı ise %92’dir. Ulusal bütçedeki en büyük 
ödenek eğitime ayrılmıştır. Devlet okullarına kayıt 
50.332, özel okullara kayıt ise 16.000’den fazladır. 
Bazı devlet okulları temel eğitim materyallerinden 
yoksundur ve aşırı kalabalıktır. 15 yaş üstü nüfusun 
%95.6’sı okuma yazma bilmektedir. Devlet okulla-
rı ile özel okullardaki eğitimin kalitesi ve mezuniyet 
oranları arasında önemli bir fark vardır. Devlet okul-
larındaki başarı oranı %52 iken özel okullara devam 
eden öğrencilerin başarı oranı %87.6’dır. Eşitsizlik 
büyük ölçüde devlet okullarındaki aşırı nüfustan ve 
ayrıca öğretim materyalleri ve internet erişimi ek-
sikliğinden kaynaklanmaktadır.

Bahamalar’daki en önemli hastalıklar hipertan-
sif hastalık, iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler 
hastalıklar, HIV/AIDS ve diyabettir. Bu hastalıklar ül-
kedeki yüksek ölüm oranlarının sebebidir ve Baha-
malıların genel sağlığını etkilemektedir. 2019 yılına 

göre yenidoğan her 1.000 bebekten 10.9’u, beş yaş 
altı her çocuktan 12.6’sı ve her 100.000 anneden 
70’i hayatını kaybetmektedir. 

Ülkede çalışmak için asgarî yaş 14’tür. 16 yaşından 
küçük çocukların gece çalışmaları kanunen yasaktır. 
Ülkede 16 yaşın altındaki çalışan çocukların sayısına 
ilişkin istatistikler mevcut değildir. Fakat bazı çocukla-
rın yarı zamanlı olarak hafif sanayi ve hizmet işlerinde 
çalıştıkları bilinmektedir. İş Kanunu’na göre endüstriyel 
alanda veya okul saatleri içinde çalışmak için asgarî 
istihdam yaşı 14 olarak belirlenmiştir.

2014 yılında 25 ülkeden çalışma bakanları ve 
hükûmet temsilcileri Peru’nun Lima kentinde bir 
araya gelmiş ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün18. 
Amerika Bölgesel Toplantısında çocuk işçiliğini or-
tadan kaldırmak üzere bir adım atmışlardır. Baha-
malar da bu toplantıda, 2020 yılına kadar çocuk 
işçiliğini ortadan kaldırma sözü vermiş ve bu he-
defi göz önünde bulundurarak bölgesel bir girişi-
me imza atmıştır. Latin Amerika ve Karayipler’deki 
12.500.000 çocuğun, 9.500.000’den fazlası tehlikeli 
işlerde çalışmakta ve çocuk işçiliğinin bu ülkelerde 
yerleşik olduğu tahmin edilmektedir.

Bahamalar’da bulunan bazı yetimhane ve okul-
lardan bazıları Elizabeth Estates Children’s Home, 
Grand Bahama Children’s Home, Orphans Cay, 
Childrens Emergency Hostel, Nazareth Center, 
Children’s Emergency Hostel ve Bilney Lane Child-
ren’s Home’dur. 

Ayrıca ülkede yetimhane bulunan yerler Clarence 
Town, Spanish Wells, Andros Town, High Rock, Free-
town, Marsh Harbour, Coopers Town, West End, Fre-
eport ve Nassau’dur. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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19. yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık mü-
cadelesinin başladığı Bolivya topraklarında 1809 
yılında ilk bağımsızlık ilanı gerçekleştiyse de bu 
bağımsızlık İspanya tarafından ancak 1847’de ta-
nınmıştır. Ülkede etnik dağılımın başında %70’lik bir 
oranla melezler gelmektedir. Halkın %95’i Hristiyan, 
geri kalanı da diğer inançlara sahip olan kimselerdir.

Yoksulluk oranının %40’a yakın seviyelerde ol-
duğu Bolivya, Guyana’dan sonra Güney Amerika 
kıtasındaki en yoksul ülkedir. Son yıllarda istikrarlı 
büyüme rakamları yakalanmışsa da nitelikli iş gü-
cünün azlığı, istihdam olanaklarının sınırlı oluşu, 
altyapı eksikliği gibi nedenlerle ülke ekonomisinin 
kısa vadede güçlenmesi zor gözükmektedir.

Bolivya’da 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 3.525.600, 
15-24 yaş arası genç nüfusu 2.201.870’dir. Buna 
göre nüfusun yaklaşık %27.26’sı 15 yaşın altındadır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 27’si, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 45’i ve her 100.000 anneden 
160’ı hayatını kaybetmektedir.

Latin Amerika’nın en yoksul ülkelerinden biri olan 
Bolivya, bir dizi sorunla yüzleşmek zorundadır. Be-
bek ölümleri, çocuk işçiliği, kırsal alanlarda eğitime 
sınırlı erişim vb... Ülkedeki aşırı yoksulluk, özellikle 
kırsal alanlarda en dezavantajlı yerli grupları etki-
lemektedir. Bolivya, Latin Amerika’da en fazla yerli 
nüfusa sahip ülkedir. Bu insanlar toplumdaki önemli 
eşitsizliklerin kurbanları ve hakları sıklıkla baltala-
nan savunmasız gruplar olarak kabul edilmektedir.

Eğitimin öneminin farkında olan yerli çocuklar, 
sadece kendi çıkarları için değil, aileleri için de 
yaşam koşullarını iyileştirme konusunda oldukça 
isteklidirler. Bununla birlikte, eğitim materyallerinin 
ve kütüphanelerin neredeyse tamamen yokluğu 

da dâhil olmak üzere, yetersiz eğitim altyapısı ile 
bu çocukların fırsatları sınırlandırılmıştır. Ülke ge-
nelinde genç okuryazar oranı %99’dur. 2019 yılına 
göre ilkokulu tamamlama oranı %91, ortaokulu 
tamamlama oranı %85’tir.

Aşırı alkol tüketimi ve buna eşlik eden şiddet 
hayatları boyunca devam eden bir problemdir. 
Gıda kaynakları genellikle yetersizdir ve temel sıhhi 
altyapı eksiktir. Örneğin, çoğu durumda en yakın 
hastaneye ulaşım yalnızca nehir yoluyladır. Bu ye-
niliklere rağmen, kentsel ve kırsal alanlar, yerli ve 
yerli olmayan nüfus ve erkekler ile kadınlar arasında 
hâlâ ciddi eşitsizlikler mevcuttur. Örneğin, kırsal 
bölgede yaşayan yerli bir kız çocuğu sadece iki yıl 
eğitim alabilirken, şehirde yaşayan ve yerli olmayan 
bir çocuk ortalama 14 yıl eğitim alabilmektedir. 

Kırsal yoksulluk nedeniyle kentlere göç, yeni bir 
aile çöküşü kaynağı haline gelmiş durumdadır. 
Şiddete maruz kalan ya da evdeki yoksulluktan 
etkilenen çocuklar evlerinden kaçmakta sokaklara 
düşmektedir. 

Ülkede Temmuz 2014’te 10 yaşından itibaren 
çocuk işçi çalıştırılmasına izin veren yeni bir yasa 
kabul edilmiştir. Bu nedenle, Bolivya, çok küçük 
yaştan itibaren çocuk işçiliğini yasallaştıran ilk 
ülke olmuştur.

Güncel istatistikler mevcut olmamakla birlikte 
son raporlara göre çocukların, kızların ve ergenlerin 
%80’i fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet mağduru-
dur. Bu şiddetin çoğu ya aile evinde ya da çocuğun iş 
yerinde meydana gelmektedir. Bolivya’da kayıtlara 
göre 280.000 yetim bulunmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Bre-
zilya’nın resmî dili Portekizcedir. Nüfusun %87’si 
Hristiyan, geri kalanı ateist ve diğer inançlara 
sahip olan insanlardır. Halkın %48’i Beyaz, geri 
kalanı Melez ve siyahîdir. 

Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 44.019.350, 
15-24 yaş arası genç nüfusu 33.370.050’dire. Halkın 
yaklaşık 1/4’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

Eğitim sistemine ulaşımın kısıtlı olduğu ülkede, genç 
okuryazarlık oranı %98’dir. Fakat ülkede 13.000.000 
insan hâlâ okuma yazma bilmemektedir. UNESCO’ya 
göre Brezilya eğitimi, özellikle devlet okulları yetersiz 
ve kalitesizdir. 2017 yılına göre ilköğretime kayıt oranı 
%97, ortaöğretime kayıt oranı %90’dır.

Toplumun en düşük gelirli %10’luk kesiminin toplam 
gelirden %0.8 pay aldığı ülkede yardım faaliyetleri 
istenilen düzeyde değildir. Ülkede en fazla yoksulluk 
çeken gruplar arasında Venezuela’dan göç edenler 
ve yerliler bulunmaktadır. Çocuk işçiliği, çocuk evliliği, 
çocuğa karşı şiddet, çocukların her türlü istismarı ve 
yerli çocuklara karşı uygulanan ayrımcılık, ülkenin 
temel problemleri arasındadır. 

Çocuk işçi olarak çalıştırılanların sayısı 480.000’in 
üzerindedir. Tarımsal alanlarda, özellikle şeker ka-
mışı tarlalarında ve kömür madenlerinde çocuklar 
çalıştırılmaya devam etmektedir. 15 yaşındaki er-
kek çocuklar Brezilya tarlalarında ve sahilde çok 
sayıda çocuk, balıkçı olarak istihdam edilmekte; kız 
çocukları da genellikle ev işlerinde çalıştırılmakta-
dır. Brezilya’da ev işçisi olarak çalışan 400.000’den 
fazla çocuğun olduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar 
genellikle sokakta yaşamakta ve bunun sonucunda 
her gün şiddetle karşı karşıya kalmaktadır.

Çocuk yaşta evlilikler %36 gibi yüksek bir ora-
na sahiptir. Yoksulluk, temiz suya erişim ve temel 
gıdaya ulaşım ise neredeyse bütün sorunların te-
melini oluşturmaktadır. 2021 yılına göre Brezilya’da 
yenidoğan her 1.000 bebekten 11’i, beş yaş altı 
her 1.000 çocuktan 13’ü ve her 100.000 anneden 
60’ı hayatını kaybetmektedir. Kadın başına düşen 
çocuk sayısı 1.73’tür. Sağlık hizmetlerinin bölge 
ülkelerine göre iyi bir seviyede yer alması çocuk 
ölümlerini azaltan önemli bir etmendir. Ülkede her 
1.000 kişiye 2.1 yatak düşmektedir. 

AIDS hastalığında dünyada 57. sırada yer alan 
ülke oldukça yüksek bir orana sahiptir. HIV/AIDS’le 
yaşayan yetişkin sayısı 850.000’dir. Yılda 13.000’den 
fazla kişi cinsel hastalıklar nedeniyle hayatını kay-
betmektedir. 

Ülkede yaklaşık 3.700.000 yetim çocuk bulunmak-
tadır. Brezilya, dünyada en fazla yetim sayısına sahip 
ülkelerden biridir. Yetimlerin refahı için kamunun bir-
çok girişimi olmasına rağmen, henüz yeterli seviyede 
değildir. Yetim çocukların travmaları, dışlanmaları, 
endişeleri yanı sıra çalışmak zorunda olmaları da 
onların sırtında önemli bir yüktür. 

Ülkede yetimhane olan yerler Marilia, Taboao da 
Serra, Camacari, Itaborai, Santa Luzia, Imperatriz, 
Varzea Grande, Sumare, Juazeiro ve Mossoro’dur. 
Ayrıca ülkedeki bazı yetimhaneler Davis Lar Child-
ren’s Home, Children’s Home and Sara Burton Davis, 
Davis Lar Children’s Home Eusebio, Casas Lares Re-
becca Jenkis, Home of Maria Dolores, Lar de Gatos 
e Cachorros para adoção ve Association Children’s 
House of Santos’dur.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Adanın batı kesimi Fransız İhtilali’nin ardından 
başlayan süreçte, 1804 yılında, Haiti ismi ile bağım-
sızlığını ilan ederken Dominik Cumhuriyeti 1821’de 
bağımsızlığını ilan etmiş fakat iki ay kadar sonra 
yeni Haiti devleti Dominik’i kendi topraklarına kat-
mıştır. Dominik Cumhuriyeti Haiti’ye karşı bağımsız-
lığını ancak 27 Şubat 1844 tarihinde kazanabilmiştir.

Nüfusun etnik dağılımı %70 Mestizo, %16 siyahî, %13 
beyaz, %1 diğer gruplar şeklindedir. Nüfusun %70’i 
Hristiyan, geri kalanı farklı inançlara sahiptir. Ülkede 
her 1.000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm 25.6’dır.

Dominik Cumhuriyeti’nde nüfusun %40’ından faz-
lası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yüzbin-
lerce çocuk özellikle sağlık, eğitim ve iş imkânlarıyla 
ilgili olarak, yoksulluk içinde yaşamanın sonuçların-
dan muzdariptir. Özellikle yetim ve öksüz çocuklar 
ve göçmenlerin çocukları ile kırsal bölgelerde yaşa-
yan çocuklar yoksulluk ve eşitsizliklerden daha fazla 
etkilenmektedir.

Son zamanlarda sağlık hizmetlerinin kalite ve eri-
şimiyle ilgili iyileştirilme çabaları dikkat çekmekte-
dir. Bebek ölüm hızı önemli ölçüde düşmüş, ayrıca 
hastane bakımında iyileşmeler başlamıştır. Yine de, 
bütün Dominikli çocuklar bu imkânlardan yeterin-
ce yararlanamamaktadır. Özellikle yoksul ailelerden 
gelen çocukların sağlık tesislerine ve bu kuruluşların 
sunduğu hizmetlere erişimi hâlâ sınırlıdır. 

AIDS ülke genelinde yaygındır. HIV’in önlenme-
si konusunda hayli ilerleme kaydedilmiş olmasına 
rağmen, virüsün kalıcılığı hâlâ rahatsız edicidir. 

“Dominikli çocukların %40’ından fazlası eğitimsizdir. 
Göçmen çocukların yanı sıra kırsal kesimde yaşayan 
çocukların da okullara ulaşımı kolay değildir. Dominik 
Cumhuriyeti’nde çocukların sadece %60’ı ilköğreti-

mini tamamlamaktadır. Ayrıca birçok aile, evin malî 
durumunu artırmak için çocuklarını okulu terk etmeye 
ve tam zamanlı çalışmaya teşvik etmektedir.

Sadece Dominik Cumhuriyeti’nin sivil nüfusunun 
belirli kesimleri arasında değil, aynı zamanda resmî 
düzeyde de sayısız ayrımcılık eyleminin gerçekleştiği 
görülebilir. Bu tür ayrımcılığın başlıca kurbanları ara-
sında Haitili çocuklar da yer almaktadır. Birçok Haitili 
çocuk, kendi ülkelerindeki felaketlerden kaçarak Do-
minik’e geçiş yapmıştır. Fakat burada da göçmenliğin 
zorluklarını yaşamaya devam etmektedirler.

Kız çocuklarına karşı ayrımcılık da ülke genelinde 
çok yaygındır. Ülkede çocuk istismarı sorununu mev-
zuat yoluyla etkili bir şekilde ele almak için büyük ça-
balar sarf edilmiştir. Ancak, bazı uygulamalar henüz 
yasaklanmamıştır ve birçok çocuk, ister ailelerinde is-
ter okulda olsun, kötü muameleye maruz kalmaktadır. 

Dominik Cumhuriyeti’nde her on çocuktan biri 
çalışmak zorundadır. Hükûmet bu sorunu öncelikli 
olarak gündemine almasına rağmen çocuk işçiliği 
gerçek bir sorun olmaya devam etmektedir. Birço-
ğu tarım ortamında sömürülürken diğer çocuklar 
ise fuhuş batağının içine çekilmektedir.

Dominik Cumhuriyeti’ndeki bütün doğumların 
dörtte birinden fazlası resmî makamlara bildirilme-
mektedir. Hükûmetin bu durumu iyileştirme çaba-
ları yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla bu çocukların ne 
resmî bir kimlikleri ne de vatandaşlıkları bulunmak-
tadır. Bu da söz konusu bireyler için büyük zorlukla-
ra yol açmaktadır. Toplum nazarında resmî olarak 
var olmadıkları için haklarından yararlanamamak-
tadırlar. Ülkede 15 yaşın altındaki yaklaşık 578.000 
çocuk ebeveyn bakımından yoksundur. Bu çocukla-
rın yaklaşık %20’si yetimdir.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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Ekvador Cumhuriyeti, 2020 yılına göre nüfus yo-
ğunluğu açısından dünyada 64. sırada yer almakta-
dır. Etnik yapı itibariyle nüfusun %72’isini Mestizo’lar 
oluşturmakta; Montubio, Afro-Ekvadorlu, yerli ve 
beyazlar azınlık olarak yer almaktadır. Resmî diller 
İspanyolca, Quechua’dır. Ayrıca ülkenin %85’i Hris-
tiyan, geri kalanı ateist veya diğer inançlara sahip 
kimselerdir. 

2020 verilerine göre Ekvador’da 0-14 yaş arası 
çocuk nüfusu 4.832.780, 15-24 yaş arası genç nü-
fus 3.127.470’dir. Ekvador’daki çocukların %9’u yerli, 
%8’i Afro-Ekvadorlu, %7’si Montubio ve %76’sı da 
Mestizo’dur.

Ekvador’da Hepatit A ve tifo; yiyecek ve su yo-
luyla bulaşan en yaygın hastalıklardır. Sarıhumma, 
dang humması ve sıtma başta sivrisinekler olmak 
üzere böceklerin en sık bulaştırdığı hastalıklar ola-
rak bilinmektedir. Ülkedeki ölümlerin büyük bir kıs-
mında bu hastalıkların payı büyüktür. Çalışmalar 
pnömokok hastalığının beş yaş ve altındaki çocuk 
ölümlerinin oranlarını önemli ölçüde artırdığını 
göstermiştir. Bu enfeksiyonlar, aşının ulaşılabilir-
liği göz önüne alındığında, dünyadaki önlenebilir 
ölümlerin başlıca sebebini oluşturmaktadır. 2021 
verilerine göre yenidoğan her 1.000 bebekten 12’si, 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 14’ü ve her 100.000 
anneden 59’u hayatını kaybetmektedir. 

Ekvador’daki çocukların durumu son birkaç yılda 
büyük ölçüde iyileşmiş olsa da özellikle eğitim, sağlık, 
cinsiyet eşitliği ve çocuklar için genel yaşam koşulları 
konularında yapılacak çok şey bulunmaktadır.

Okul çağındaki çocuklara yönelik politikaların ve 
gençleri korumayı amaçlayan hükûmet programla-
rının olmaması, çözülmesi gereken sorunlar arasında 

yer almaktadır. Ekvador’da ilköğretim, altı yaşından 
başlayarak altı yıl boyunca ücretsiz ve zorunludur. 
5-17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %97’si okula 
gitmektedir. Bu oran, çocuk işçiliğiyle mücadelede-
ki ilerlemeyi de temsil etmektedir. 2020 yılına göre 
ilköğretime katılım oranı %99, ortaöğretime katılım 
oranı %86 ve liseye katılım oranı %50’dir. Gençlerdeki 
okuryazarlık oranı %99’dur. 

Ekvador’da çocuk ticareti oldukça yaygındır. Hükû-
met bu yasa dışı uygulamayı ortadan kaldırmak için 
çaba gösterse de çok sayıda çocuk, insan ticareti 
ağına düşmektedir. Bazı ebeveynler, çocuklarını in-
san tacirlerine satacak kadar ileri giderek bu yasa 
dışı uygulamanın gelişmesine izin vermektedir. 2020 
yılında, Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, çocuk 
işçiliğine karşı savunmasız durumda olan yaklaşık 
11.530 çocuğa yardım etmiştir. Ayrıca Çalışma Ba-
kanlığı, Ekvador Belediyeler Birliği ile çocuk işçiliğinin 
önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kamu 
politikaları ve programları uygulamak için Kurumlar 
Arası İş birliği Çerçeve Anlaşması imzalamıştır. 

Ekvador’da yaklaşık 280.000 çocuk yetimdir. Aile 
içi maruz kaldıkları istismar ve ihmal, bu çocukların 
birçoğunu, sokaklarda yaşamaya sevk etmektedir. 
Ülkede yetimhane olan yerler Ambato, Loja, Manta, 
Portoviejo, Duran, Machala, Santo Domingo de los 
Colorados, Cuenca, Quito ve Guayaquil’dir. Ayrıca 
ülkede bulunan yetimhaneler La Casa de Fe, Bro-
ck House, Fundacion Tadeo Torres, Fundacion She-
kinah, Hogar Valle Feliz, Casa Hogar María Campi 
De Yoder, Hogar Santa Marianita, Orfanato Julio Vil-
larroel, Hearts of Gold Foundation, Aldeas Infantiles 
SOS Guayaquil, SarShalom-Orphanage’dir. 

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi
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1966 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede nüfu-
sun etnik yapısını Hintliler, Afrikalılar, melezler ve 
yerliler oluşturur. Ülkenin %50’lik kesimi Hıristiyan, 
geri kalanı Hindu, Müslüman, ateist ve diğer inanış-
ların mensubudur. Guyana’da 14 yaş altı çocukların 
nüfusa oranı %27.73’tür. 

2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 bebek-
ten 24’ü, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 29’u ve her 
100.000 anneden 169’u hayatını kaybetmektedir.

Guyana, Güney Amerika kıtasının en yoksul ülkele-
rinden biridir.  Uzun yıllar süren sömürge döneminin 
uzantıları olan eğitimsizlik, nitelikli iş gücü eksikliği, 
yetersiz altyapı, finansal zorluklar, kronik yoksulluk 
gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Nüfusun 1/3’ü 
yoksulluk sınırı altında yaşamakta ve işsizlik yak-
laşık %10’un üzerinde seyretmektedir. Buna karşın 
ekonomik açıdan gelişim gösteren ülke, son 10 yılda 
ortalama %4’lük bir büyüme yakalamıştır. Ülkede-
ki yoksulluk çok sayıda yetersiz beslenme vakasına 
ve çocukları ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışmaya zorlamak da dâhil olmak üzere oldukça 
sancılı bir çocukluk süreci anlamına gelmektedir.

Özellikle erkek çocuklar, çalışmak ve ailelerinin 
ekonomik durumuna karşı sorumluluklarını yerine 
getirmek için okullarını bırakmaktadır. Buna ek ola-
rak çoğunluğu Amerindian olan çok sayıda çocuk 
izole veya erişilemeyen bölgelerde yaşamakta ve 
bu nedenle düzenli olarak okula gidememektedir. 

Küçükler için kurulan adalet sistemi, Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme’nin ilke ve hükümlerine uygun 
değildir. İlk olarak, ceza sorumluluğu yaşı çok düşük 
bir yaş olan 10 yaş olarak belirlenmiştir. 17 yaşından 
küçükler de yetişkin olarak yargılanır ve aynı ceza-
ları alabilirler. Çocuk suçluları alacak ıslahhaneler 

olmadığından küçüklerin onları yetişkinlerle aynı 
cezaevlerine ve aynı kurallara tabi tutan hapis ce-
zaları rahatsız edici bir durumdur.

Genç kızlara ve diğer hassas gruplara, özellikle 
de azınlıklara, yoksullara ve engelli çocuklara kar-
şı ayrımcılık hâlâ mevcuttur. Anayasa, engellilere 
karşı ayrımcılığı açıkça yasaklamamaktadır. Kızıl-
derili çocukları da ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 
Yaşam koşulları, doğal ortamlarının bozulması ve 
ana dillerinde eğitim verilmemesi, Sözleşme’de 
yazılı haklarının tam olarak yerine getirilmesini 
engellemektedir.

Beş yaş altı çocuk ölüm hızı hem özellikle Kızılderili 
çocuklar arasında çok sayıda sıtma vakasından hem 
de çoğunlukla demir eksikliği anemisi nedeniyle ye-
tersiz beslenmeden muzdarip çocukların sayısındaki 
artıştan kaynaklanmaktadır. Diğer bir sağlık sorunu 
da gençler arasında giderek yayılan AIDS’dir.

Çocuk işçiliği, çocukların okulu erken bırakma-
larına ve kötü koşullarda yaşamalarına, bazen de 
savunmasız oldukları ve birçok tehlikeli duruma 
maruz kaldıkları sokaklarda yaşamalarına neden 
olmaktadır. Sorunu çözmeye yönelik hükûmet ön-
lemlerinin eksikliği nedeniyle artan sayıda çocuk 
yetimdir veya ailelerinden uzakta sokaklarda yaşa-
maktadır. Bu çocukların durumları nedeniyle cinsel 
de dâhil olmak üzere her türlü şiddetin mağduru 
olma olasılıkları yüksektir. Aile yaşantısı olmayan bu 
çocuklar arasında uyuşturucu kullanımı yaygındır. 
Yetişkin gözetiminin olmaması, bu reşit olmayanla-
rın birçoğunu hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı da 
dâhil olmak üzere suç faaliyetlerine itmektedir. Ay-
rıca Guyana’da 24.000 yetim çocuk bulunmaktadır.
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Karayipler’de, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu 
arasında Dominik Cumhuriyeti’nin batısı, Küba ve 
Jamaika’nın doğusunda yer alan Haiti, Fransız İhti-
lali’nden sonra 1804 tarihinde bağımsızlığını ilan et-
miştir. Ülkenin %95’ini Afrikalılar ve %5’ini ise yerli-
ler oluşturmaktadır. Nüfusun %83’ü Hristiyan, %10’u 
ateist, %7’si diğer inançlara sahiptir.

Ülke son yıllarda doğal afetler sebebiyle büyük 
yara almıştır. 2010 yılında gerçekleşen büyük dep-
remde resmî rakamlara göre 200.000’in üzerinde 
insanın yaşamını yitirmiştir. Depremde yaşanan bü-
yük can kaybının yanı sıra ülkenin altyapısı, okullar, 
hastaneler ve kamu binaları da büyük oranda tahrip 
olmuştur. Haiti bir taraftan bu zorlu sürecin sonuç-
larıyla bir taraftan da kronik hâle gelen yoksulluk, 
işsizlik ve siyasî istikrarsızlıkla mücadele etmektedir.

Ülke ekonomisinin başlıca sorunları, kronikleşen 
yoksulluk ve işsizlik, peş peşe yaşanan büyük doğal 
afetlerin yıkıcı etkileri, düşük okuma yazma oranı ve 
nitelikli iş gücü eksikliği, siyasî istikrarsızlık, altyapı 
eksikliği ve sömürge döneminden bu yana devam 
eden dış müdahalelerdir. 

Haiti, dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Hal-
kın yaklaşık %60’ının yoksulluk sınırı altında yaşadığı 
tahmin edilmektedir ve kişi başı yıllık gelir ortala-
ması 1.000 doların altındadır. Ülkenin en önemli so-
runlarından biri olan işsizlik genç nüfusta %40’lara 
ulaşmıştır. Kırılgan ekonomik koşullar sebebiyle ol-
dukça yüksek seyreden enflasyon da 2020 itibarıy-
la %20’nin üzerindedir.

Ülkede 14 yaş altı çocukların nüfusa oranı 
%37.42’dir. Her 1.000 canlı doğum başına beş yaş altı 
ölüm oranı 62.8, her 100.000 canlı doğumda anne 
ölüm sayısı 480’dir.

Haiti’de eğitim, 6-12 yaş çocuklar için zorunludur, 
ancak okul ve öğretmen eksikliği nedeniyle, Hai-
tili çocukların yalnızca küçük bir kısmı, çoğunlukla 
özel veya kilise tarafından yönetilen okullara gide-
bilmektedir. Bütün çocukların sadece yarısı ilkokula 
kayıtlıdır. Yetişkin nüfusun yaklaşık %60’ı okuryazar-
dır; okuma yazma bilmeyenlerin oranı kırsal kesim-
de şehirlere göre daha yüksektir.

Çocukların sadece %40’ı sağlık hizmetlerine eri-
şebilmektedir. Bebek ölümleri, özellikle ishal, solu-
num yolu enfeksiyonları, sıtma, tüberküloz ve HIV 
gibi hastalıklar nedeniyle son derece yüksektir. En 
az 19.000 çocuğa AIDS virüsü bulaşmıştır. 

UNICEF Latin Amerika ve Karayipler Bölge Di-
rektörü’ne göre Haiti’de hiçbir yer çocuklar için 
güvenli değildir. İster okula giderken ister evde 
ister kilisede olsun, çocuklar günün herhangi bir 
saatinde ve herhangi bir yerde kaçırılma riski 
altındadır. Suç çeteleri çocukları pazarlık aracı 
olarak kullanmakta ve ebeveynlerin çocukları-
na olan sevgisinden para kazanmaktadır. Yaygın 
yoksulluk ve yaygın suçluluğun ortasında, çocuk 
kaçırma kazançlı bir iş haline gelmiştir. 

Ev işçisi olarak istihdam edilen Haitili çocukların 
sayısı son derece yüksektir ve %80’i kızdır. Haiti’de 
çocuk köleliği neredeyse endemiktir. Çocuk ticare-
ti yapan ağlar, sosyal dokuya derinlemesine nüfuz 
etmişlerdir. 

Haiti’de cinsel şiddet ciddi bir sorundur ve istatis-
tikler, kız çocuklarının %50’sinin tecavüze uğradığını 
ve üçte birinden fazlasının 15 yaşından önce cinsel 
istismara uğradığını göstermektedir. Ülkedeki yetim 
çocukların sayısı ise 400.000’i bulmaktadır.
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1962 yılında İngiltere’den bağımsızlık alsa da ha-
len İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Jamaika’da 
parlamenter sistemle yönetilen anayasal bir mo-
narşi hâkimdir. Jamaika, Karayipler’de bulunan bir 
ada ülkesidir. 1962’de İngilizlerden bağımsızlığını ka-
zandığından beri sosyal, ekonomik ve siyasî tarihin-
de önemli bir gelişme kaydetmiştir. Ayrıca ülkenin 
uluslararası pazarda rekabet gücünü engelleyen ki-
lit faktörlerden birkaçı olan işsizlik, suç ve yolsuzluk 
da ülkenin mücadele ettiği alanlardandır. 

Ülkenin %91’i siyahî, %6’sı melez iken kalan %3 
diğer etnik gruplardır. Din olarak ise ülkenin %69’u 
Hıristiyan, %21’i ateist iken kalan %10’luk kesim farklı 
inançlara sahiptir. Yoksulluk oranı %16, işsizlik oranı 
%12 civarındadır.

2020 yılına göre ülkede 0-14 yaş arası nüfus 
691.670, 15-24 yaş arası nüfus 500.890’dır. Buna göre 
ülke nüfusunun yaklaşık %23.4’ü 15 yaşın altındadır. 
Ayrıca 2021 yılına göre Jamaika’da yenidoğan her 
1.000 bebekten 11’i, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 
13.9’u ve her 100.000 anneden 80’i hayatını kaybet-
mektedir.

Her gün yaşanan şiddet olaylarıyla tanınan Ja-
maika, insan haklarını korumadaki eksikliği nede-
niyle sık sık eleştirilmektedir. Bununla birlikte ülke, 
özellikle Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ve kü-
çüklerin bakımı ve korunmasına ilişkin yasayı kabul 
ederek bu haklar konusunda önemli bir adım at-
mıştır. Buna rağmen, her çocuğa eğitime erişimde 
eşit fırsatlar sunabilmesi için henüz birçok zorluğun 
üstesinden gelebilmiş değildir. Dezavantajlı kırsal ve 
banliyölerde yaşayan küçüklerin okula gitme şans-
ları çok daha düşüktür. 

Jamaika’da ilkokullar ücretsizdir, ancak ücretle-
ri pek çok yoksul çocuk için çok yüksek olan orta 
veya yükseköğrenim için ödeme yapmak gerekir. 
Sonuç olarak ilköğretim düzeyinde iyi sonuçlar elde 
eden birçok Jamaikalı çocuk daha ileri eğitime de-
vam edememektedir. 2019 yılına göre ilköğretimi 
tamamlama oranı %82, ortaöğretimi tamamlama 
oranı %76’dır. Ülke genelinde genç okuryazarlık ora-
nı ise %90’dır. 

Eğitime erişimi olmayan bu çocuklar geçimlerini 
sağlamak için çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 
Asgarî çalışma yaşı 15’tir. Fakat 5-14 yaşındaki ço-
cukların %6.2’si çalışmakta, 7-14 yaşında olan ço-
cukların %7.2’si hem çalışıp hem de eğitim hayatla-
rını devam ettirmektedirler. Bu çocuklar genellikle 
tarım, balıkçılık, inşaat, çöp ve hurda toplama, ev 
işleri gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Bir kıs-
mı da dilencilik, ticarî cinsel sömürü, uyuşturucu ve 
silah kuryeliği gibi yasadışı işlerde kullanılmaktadır. 

Fiziksel istismarın Jamaika’da çok yaygın oldu-
ğu görülmektedir. Ayrıca, yoksulluk bazı genç kız-
ları özellikle adanın turistik bölgelerinde ahlâk dışı 
işlere zorlamaktadır. Bu çocukların en küçükleri on 
yaşındadır. Jamaika’da doğumların %10’u bir yaşın-
dan önce kaydedilmemekte; bu durum da pek çok 
soruna yol açmaktadır. Çocuklar toplum tarafından 
görülmez kabul edilmekte ve en temel insan hakla-
rına erişimleri mümkün olmamaktadır. 

Jamaikalı çocuklar sokaklarda yaşamaya zorlan-
dıklarında, bunun başlıca nedeni Jamaika’da orta-
lığı kasıp kavuran HIV/AIDS’tir. Ebeveynlerinin virüs 
kapması sonucunda sosyal yetimler şeklinde so-
kaklara düşen çocuk sayısı oldukça fazladır. Verilere 
göre ülkedeki yetim çocuk sayısı 48.000’dir.
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19. yüzyıl başlarına kadar bölgedeki İspanyol hâ-
kimiyeti devam ederken, bu tarihlerde İspanya’nın 
Napolyon tarafından işgali ve İspanya’nın güç kay-
betmesi, Güney Amerika kıtasındaki bağımsızlık 
mücadelesini hızlandırmış ve Kolombiya 1810 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 1819’da bugünkü Kolom-
biya, Venezuela, Panama, Guyana ve Brezilya’nın 
bir kısmını teşkil eden topraklarda Büyük Kolombi-
ya Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak diğer ülkelerin 
birer birer birlikten ayrılması üzerine 1830’da bu fe-
deratif yapı dağılmıştır.

Ülkedeki etnik dağılım %84 Mestizo, %10 Afro-Ko-
lombiyalı, %3 Amerikalı-Hintli, %3 diğerleri şeklin-
dedir. Ülkenin %93’lük kısmı Hıristiyan iken kalan 
%7’lık kısım farklı inançlara sahiptir.

Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Kolombiya, 
Latin Amerika’nın Brezilya, Meksika ve Arjantin’den 
sonra dördüncü, dünyanın 40. büyük ekonomisi ko-
numundadır. Buna karşın ülke öteden beri yüksek 
yoksulluk oranları ve işsizlik ile mücadele etmekte-
dir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyeleri 
arasında servet eşitsizliği en yüksek seviyedeyken, 
BM ayrıca Kolombiya’daki yoksulluk oranının şu 
anda Güney Amerika’da en yüksek oran olduğunu 
bildirmiştir. Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik 
Komisyonu’na göre 2020 sonunda Kolombiyalıların 
%37.5’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ül-
kenin en zengin üç kişisi ülke GSYH’sinin %10’undan 
fazlasına sahiptir. Yaklaşık 18.900.000 ile 23.900.000 
arasında Kolombiyalı, 2020’de ayda 91 dolardan 
daha az bir gelirle yaşıyordu. 

Ülkedeki 14 yaş altı çocuk nüfusu 11.287.640’tır. Bu 
rakam ülke nüfusunun %22.18’ine karşılık gelmekte-
dir. Her 1.000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm oranı 

13.8’dir. Her 100.000 canlı doğumda anne ölüm sa-
yısı ise 83’tür.

UNICEF’e göre Kolombiya’da yasadışı silahlı grup-
ların neden olduğu şiddet, çocukları ve gençleri 
etkileyen ciddi insani krizlere yol açmıştır ve bu da 
istikrarlı bir gelecek inşa etmekte sorun yaşanma-
sına sebep olmaktadır. Bu ülkenin çocuk hakları ko-
nusunda içinde bulunduğu acil duruma bir çözüm 
bulmaktan uzak olduğu aşikârdır. Yoksulluk, çocuk-
ları ailelerinin günlük ihtiyaçlarına yardımcı olmak 
için çalışmaya zorlamakta ve eğitim ikinci planda 
kalmaktadır. Hayatta kalmak için, on yaşındaki ço-
cuklar, birkaç peso için fuhşa zorlanmaktadır. Tu-
ristlerin bu konuda etkisi olduğu da görülmektedir. 
Kolombiya’daki silahlı çatışmalara 10.000’den fazla 
çocuk asker katılırken bu çocuklar doğrudan silahlı 
kuvvetlerde ve savaşta veya dolaylı olarak bilgi top-
lamak için kullanılırlar. Bu, 1991’de Kolombiya tara-
fından onaylanan Uluslararası Çocuk Hakları Söz-
leşmesi’nin ilkelerinin tamamen ihlalidir.

Pek çok çocuk bu ortamda, şiddetle çevrili, silahlı 
savaşçı grupların vahşeti arasında sıkışıp kalmış ve 
sürekli bir erken ölüm olasılığıyla yaşamaktadır. Ma-
yınlar ve patlayıcılar, çoğu çocuk olmak üzere yılda 
yaklaşık 15.000 kişinin ölmesine veya yaralanması-
na sebep olmaktadır. Silahlı grup üyeleri her yıl on-
larca yerli çocuğu ve hamile kadını öldürmektedir. 
Kolombiya, en büyük kokain üreticisi ve uyuşturucu 
ticaretinin dünya merkezidir. Çocuklar uyuşturucu 
ticaretinin, cinsel istismarın ve şiddetin devam eden 
kurbanlarıdır. Çoğu bu yüzden evsiz kalmaktadır. 
Kolombiya’daki bütün bu olumsuz sarmal içerisinde 
577.000 civarında yetim çocuk bulunmaktadır.
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1902 yılında bağımsızlığını kazanan Küba’nın nü-
fusunun %64’ü beyaz, %27’si melez ve %9’u siyahî-
lerden oluşmaktadır. İspanyolca konuşulan ülkede, 
Hristiyanların oranı %59, hiçbir dine inanmayanların 
oranı %23, yerel inançların oranı %17’dir. %1’lik nüfus 
ise diğer inançlara mensuptur.

2015 yılı rakamlarına göre okuma yazma oranları-
nın %99.8 gibi oldukça yüksek bir oranda bulunduğu 
Küba’da, kişi başına düşen milli gelir 10.000 dolara 
yaklaşırken işsizlik %1.5 olarak tespit edilmektedir. 0-14 
yaş arasındaki çocuk nüfusu 1.803.280, 15-24 yaş arası 
genç nüfus 1.344.100’dür. Buna göre nüfusun %21’ini 18 
yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.

Küba’da nüfusun yaklaşık %10’u yoksulluk sınırının 
altında yaşamaktadır. Ancak yoksul Kübalılar bile 
sağlık, eğitim, temiz su vb. temel hizmetlere erişebi-
lir. Bununla birlikte, sosyal statüleri ne olursa olsun 
bütün çocukların aynı hak ve fırsatlara erişebilme-
leri için var olan yoksulluğun ortadan kaldırılması 
hayati önem taşımaktadır.

Küba’da bebek ölüm sayısı sürekli düşse de hâlâ 
bir sorun olmaya devam etmektedir. Ülkede, anne 
ve çocuk ölüm oranları; beş yaş altı ölüm oranı 1.000 
canlı doğum başına 5.1 olarak seyretmektedir. Anne 
ölüm oranı ise 100.000 canlı doğumda 36 olarak 
kayıtlara geçmektedir. Çocuk ölümlerinin başlıca 
nedenleri arasında ev kazaları gelmektedir.

Eğitimin ücretsiz ve zorunlu olduğu ülkede, temel 
eğitim 6-14 yaşları arasındadır. 2020 yılına göre il-
köğretimi tamamlama oranı %95, ortaöğretimi ta-
mamlama oranı %86’dır. Ülke genelinde genç okur-
yazarlık oranı ise 96’dır. 

Kentlerde ve kırsalda yaşayan Kübalı çocuklar, 
okuma yazma oranlarını yükseltmeyi hedefleyen 

politikalar sayesinde kaliteli bir eğitime erişebilmek-
tedir. Ancak özellikle internet erişimiyle ilgili olarak 
farklılıklar devam etmektedir. Şehirlerde yaşayan 
çocuklar dünya çapındaki bu platformdan fayda-
lanabilirken, köylerde yaşayan çocuklar genellikle 
bundan mahrum kalmaktadır. 

2012 Nüfus ve Konut Sayımı’na göre Küba’da 
41.374 engelli çocuk bulunmaktadır. Görme ve zi-
hinsel engelli çocuklar, kırsal kesimde yaygın olarak 
toplamın 57’sini oluşturmaktadır. 

Küba’da yasalar, 15 yaşından küçük çocukların 
çalışmasını yasaklamaktadır. Buna rağmen 15 ya-
şın altındaki çok sayıda çocuğun çeşitli iş kollarında 
çalıştığı tespit edilmektedir. Toplumda bazı çocuklar, 
aile geleneğine göre çalışmak zorundadır. Ülkede 
bir çocuğu haneye ekonomik destek amacıyla ça-
lışmaya gönderme fikri hâlâ ailelerde kabul edile-
bilir olmaya devam etmektedir. Bu tür çalışmaların 
çocukların yaşamları üzerinde fiziksel ve psikolojik 
etkileri fazladır. Son yıllarda Küba hükûmeti, reşit ol-
mayan çocukların işyerinde çalıştırılmasını yasakla-
yan kural ve düzenlemeleri uygulamaya başlamıştır.

ABD yaptırımları nedeniyle ekonominin yeterin-
ce gelişememesi toplumun sağlık, gıda ve temel 
yaşam malzemelerine erişimini güçleştirmektedir. 
Kamunun toplum hayatı üzerindeki etkisi nedeniyle 
çocuk hakları, diğer kıta ülkelerine göre daha iyi bir 
konumdadır. 

Yetimlerin kamu tarafından bakıldığı ülkede ye-
tim çocuk sayısı 91.000’dir. Ülkede yetimhane olan 
yerlerden bazıları Manzanillo, Cienfuegos, Victoria 
de Las Tunas, Bayamo, Guantanamo, Santa Clara, 
Holguin, Camaguey, Santiago de Cuba ve Hava-
na’dır. Küba’daki yetimhanelerden ikisi de Villa Con-
chita, Casa del Niño Desamparado’dur. 
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Paraguay 1811 yılında İspanya’ya karşı bağım-
sızlığını kazanmıştır. Ülkedeki etnik dağılım %95 
Asya-Amerikalı Melez, %5 diğerleri şeklindedir. 
Nüfusun %94’ü Hristiyan, %4’ü ateist, %2’si diğer 
inançlara tabidir. 

Okuma yazma oranının %94.7 olduğu ülkede, kişi 
başı ortalama milli gelir 5.900 dolar bandındadır. 
İşsizlik oranı %5.7, yoksulluk oranı %22.2’dir. Ülkede 
yenidoğan her 1.000 bebekten 18’i, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 19’u ve 2017 yılına göre her 100.000 
anneden 129’u hayatını kaybetmektedir.

Paraguay’da okullaşma oranı nispeten yüksektir, 
ancak çocukların %10’unun eğitim sistemine erişimi 
yoktur. Bunun nedeni, yoksul ailelerin okul masraf-
larını karşılayamamaları veya çocuklarını okumak 
yerine çalışmaya göndermeyi tercih etmeleridir.

Paraguay’da askerlik yaşını 18 ile sınırlayan yasaya 
rağmen, ülkede çocuk ve gençlerin askere alınması 
devam etmektedir. Ordu, yoksul aileleri hedef alarak 
çocuklarını asker olarak eğitildikleri veya yiyecek kar-
şılığında ev işleri yapmaya zorlandıkları askeri kışla-
lara göndermeye çağırmaktadır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü bu uygulamayı köleliğe benzetmektedir.

İstatistikler Paraguay’da 10-17 yaş arasındaki her 
dört çocuktan birinin veya genç nüfusun %15’inin 
ailelerinin hayatta kalmasına yardımcı olmak için 
çalıştığını göstermektedir. Ev işleri de genç kızların 
düzenli olarak okula gitmelerini engellemektedir.

Paraguay’daki gözaltı merkezlerinde yapılan 
araştırmalar, çocuk haklarının ciddi şekilde ihlal 
edildiğini göstermektedir. Çoğu zaman keyfi ola-
rak tutuklanmalarının yanı sıra cezaevindeki bazı 
çocuklar işkenceye maruz kalmakta ve aşağılayıcı, 
zalim ve insanlık dışı şartlarda yaşamaktadırlar. 

Paraguay’da çocuk istismarı hâlâ çok yaygındır. 
Birçok ailede, ebeveynler fiziksel cezayı bir öğretim 
yöntemi olarak görmektedir. Yoksul ailelerden gelen 
birçok çocuk, evlerini terk etmeye mecbur bırakılmak-
tadır. Bu durum çocukların ailelerinden kopmalarına 
neden olmaktadır. Hayatları çok zor ve hiçbir koru-
maları olmadığı için, bu çocuklar onları fuhşa zorlayan 
ya da istismar edilecekleri ailelerin yanına yerleştiren 
insan tacirleri için kolay av haline gelmektedir. Hükû-
metin çocuk ticareti yapanlara yönelik tedbirleri artır-
mıştır ve vakalarda azalmalar görülmektedir. 

Paraguay, coğrafi olarak Latin Amerika’nın orta-
sında kaldığı için genç nüfus uluslararası insan tica-
retinin de kurbanı olmaktadır. Genç kız ve erkekler 
genellikle fuhuş ve ev hizmetleri için kaçırılmakta ve 
sömürülmekte; genellikle İspanya, İtalya, Brezilya, 
Şili veya Bolivya gibi ülkelere gönderilmektedir.

Ülkede 18 yaşından önce evlenenlerin ora-
nı %18’dir. Kırsal kesimdeki çocuklar kentlere göre 
daha erken evlendirilmektedir. Bu evlilikler, psikolo-
jik olarak hazır olmadıkları ve birliğin bütün yüküm-
lülüklerini anlamadıkları için çocuk sağlığı üzerinde 
ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. 

Ebeveyn bakımı olmadan, birçoğu hayatta kal-
mak için sık sık soygun, dilencilik veya fuhşa itilmek-
te ve sokaklara düşmektedirler. Paraguay’da yakla-
şık 150.000 çocuk yetimdir. Ülkede yetimhane olan 
yerler Villarrica, Concepcion, Itaugua, Presidente 
Franco, Hernandarias, Coronel Oviedo, Caaguazu, 
Mariano Roque Alonso, Villa Elisa ve Pedro Juan 
Caballero’dur. Ülkedeki bazı yetimhanler de Fun-
dacion Unidos Por Cristo, Hogar Guadalupe, Hogar 
Juan Pablo II, Hogar de Ninos N S de Lourdes, Ser-
vome ve Hogar de Ninos’tur.
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Peru, 1821 tarihinde İspanya’dan bağımsızlığını ka-
zanmıştır. Ülkedeki etnik dağılım %60 Melezler, %26 
Yerliler, %6 Avrupa kökenliler, %3.5 Afrika kökenli-
ler, %4.5 diğerleri şeklindedir. Ülkenin %90’lık kesimi 
Hristiyan iken %5’i ateist, %5’i ise farklı inançlara sa-
hiptir. Ülkedeki Müslümanların sayısı oldukça azdır.

Peru, 2000’li yıllardan bu yana hızla gelişmekte 
olan bir ekonomiye sahiptir. Yüzyılın başından iti-
baren ortalama %4’ün üzerinde bir büyüme oranı 
tutturulmuş, düşük enflasyon ve işsizlik oranları ile 
başarılı bir kalkınma süreci takip edilmiştir ki bu da 
ülkenin en önemli problemlerinden biri olan yoksul-
luğun azalmasını sağlamıştır. Ancak ülkenin kıyı ke-
simlerinde sağlanan ekonomik gelişme, iç bölgelere 
yeterince yansıtılamamıştır ve gelir dağılımındaki 
eşitsizlik hâlâ ciddi bir sorundur. Ülkedeki yoksulluk 
oranı %22.5, işsizlik oranı %7 civarındadır.

Peru’da 0-14 yaş altı çocuk nüfusu 8.141.454, 15-
24 yaş arası genç nüfus 5.046.640’tır.  Buna göre 
yaklaşık %24’ü 15 yaşın altındadır. Ülkede yenido-
ğan her 1.000 bebekten 11’i, beş yaş altı her 1.000 
çocuktan 13’ü ve her 100.000 anneden 88’i hayatını 
kaybetmektedir. 

Gelir dağılımının bozukluğu, yoksulluğun fazla ve 
yolsuzlukla mücadelenin yetersiz olduğu Peru’da 
birçok siyasî, ekonomik ve toplumsal problem bu-
lunmaktadır. Toplumun neredeyse dörtte biri yok-
sulluk sınırının altında yaşarken fakir kesimlerin ço-
ğunu yerli halk oluşturmaktadır.

Peru’da çocukların yaklaşık %34’ü ailelerine yar-
dım etmek için çalışmaya zorlanmaktadır. Çoğu zor, 
yorucu ve bazen son derece tehlikeli işlerle karşı 
karşıyadır ve buna karşılık oldukça da düşük ücret-
ler almaktadırlar. Şartları ağır olsa da herhangi bir 

işte çalışamayan çocuklar fuhuş ve uyuşturucu teh-
likeleriyle yüz yüze kalmaktadır.

Peru’da şiddet artmaktadır. Çete liderleri ge-
nellikle çocukları kullanmaktadır. Bir yandan bu 
çocuklardan bazıları kaçırılmakta, bazıları bazen 
karşıt çeteler tarafından darp edilmekte, bazen 
de hiyerarşiyi tehdit edenleri korkutmak için dö-
vülmektedirler. 

Peru topraklarının büyük bir kısmı Amazon orman 
alanı tarafından kaplanmaktadır. Bu uzak bölgeler-
deki çocuklar maalesef korumadan yoksundur, pek 
çok engelle karşılaşmaktadırlar ve eğitim, sağlık ve 
bir kimliğe sahip olmak gibi haklara erişimleri çok 
zordur. Ancak bunlar temel haklardır. Örneğin beş 
yaş altı yerli çocukların büyük bir kısmı kronik yeter-
siz beslenmeden mustariptir. Yerli çocuklara karşı 
hoşgörüsüzlük ve ırkçılık da cabasıdır.

Peru’da yaklaşık 550.000 çocuk ebeveyn bakımı 
olmadan büyümektedir. Ya yetimler ya da onları er-
ken yaşta ihmal eden işlevsiz ailelerden gelmekte-
dirler. Çocukların genellikle şiddetli fiziksel istismara 
maruz kalmaları ve ailelerini terk etmeleri nadir de-
ğildir. Aile içi şiddet de Peru’da büyüyen bir sorun-
dur. Birçok çocuk, aile üyeleri tarafından misilleme 
yapılmasından veya cezalandırılmaktan korktukları 
için sessizce acı çekmektedirler. 

Peru’daki yetim sayısı yaklaşık 660.000’dir. Puno, 
Ayacucho, Tumbes, Huanuco, Chincha Alta, Caja-
marca, Ica, Juliaca, Sullana ve Tacna’da yetimha-
neler bulunmaktadır. Ülkedeki yetimhanelerden ba-
zıları New Life Childrens Home, Casa Santa Rosa de 
Lima, Hogar de Niñas Elim ve Children’s Home Way 
of Life’dır.
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Surinam, 1975 tarihinde Hollanda’dan ayrılarak 
bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin etnik yapısını 
Hintliler, Kreoller, Cavalılar, Marunlar, Melezler, Yerli 
Kızılderililer, Çinliler, Avrupalılar ve diğer bazı millet-
ler oluştururlar. Halkın %48’i Hristiyan, %27’si Hindu, 
%20’si Müslüman ve %5’i Animist’tir.

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 156.430, 15-24 yaş arası 
genç nüfus 99.370’dir. Buna göre Surinam’da 14 yaş 
altı çocuk nüfusunun genel nüfusa oranı %26.66’dır. 
Yenidoğan her 1.000 bebekten 16’sı, beş yaş altı her 
1.000 çocuktan 18’i ve her 100.000 anneden 120’si 
hayatını kaybetmektedir.

Ülke, kişi başı 6.000 dolar civarındaki gelirle dünya 
sıralamasında ilk 100 ülke içerisinde yer almayı ba-
şarmışsa da yoksulluk, işsizlik ve enflasyon oranları 
ile mücadele etmektedir. Sömürge döneminden bu 
yana devam eden uygulamalar, dışa bağımlı ekono-
mi, dış müdahaleler, yetersiz altyapı gibi nedenlerle 
Surinam ekonomisi zenginliklerini halkının refahı için 
yeterli düzeyde kullanamamaktadır. Bütün bu ne-
denlere bağlı olarak yoksulluk oranı %47’yi bulmuştur. 
Ülkede neredeyse her iki kişiden biri yoksulluk içinde 
yaşamaktadır. Birçok çocuk yoksulluk nedeniyle ya-
sadışı işler dâhil olmak üzere çalışmaktadır.

Ülkedeki Müslümanların sosyoekonomik açıdan 
yoksul kesimler olduğu bilinmektedir. Ülkenin genel 
durumu ile paralel olarak, Müslümanlar da yoksulluk, 
işsizlik, eğitim ve sağlık gibi imkânlara yetersiz eri-
şim gibi sorunlarla karşı karşıyadırlar. Karayip bölge-
sindeki Müslümanlar açısından değerlendirildiğin-
de, Surinam Müslümanları, Trinidad ve Guyana’daki 
Müslümanlara göre daha olumsuz şartlara sahiptir.

Surinamlı çocukların sağlık hizmetlerine eşit erişimi 
sınırlı olduğundan ciddi hastalıklar karşısında yeter-

siz tedavi almaktadırlar. AIDS, beş yaş ve altındaki 
çocuklarda başlıca ölüm nedenlerinden biri haline 
gelmiştir. Ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle de çok 
sayıda çocuk hastaneye kaldırılmaktadır. Bu çocuk-
ların çoğunluğu etnik azınlık kökenli olup, nüfusun 
farklı kesimleri arasında güçlü eşitsizlikler olduğunu 
göstermektedir.

Ergenler arasında erken gebelikler, uyuşturucu ve 
alkol kullanımı ve psikolojik sorunlar artmaktadır. Ay-
rıca eğitimde kalite, Surinamlı çocukların bulunduğu 
yere göre değişir. Kırsal kesimlerdeki çocuklar bu an-
lamda şanssızdır zira hükûmet başkentteki okullara 
daha fazla destek vermektedir. Eğitim eşitsizliği aynı 
zamanda kültürel grup kimliğinin bir işlevidir. Sadece 
çok az sayıda çocuk, neredeyse tamamı yerli grupla-
ra ve azınlıklara bağlı ilkokula gidebilmektedir. 

Surinam’da yasal olarak işe başlama yaşı 14 olarak 
belirlenmiştir. Ancak 5-14 yaş çocukların %8’i çok zor 
koşullarda çalışmaktadır. Bu yaş aralığındaki pek çok 
çocuk zehirli gübrelerin işlendiği tarımda ve civaya 
maruz kaldıkları altın madenlerinde çalıştırılmaktadır. 

Ülkede çocukların fuhuş sorunu devam etmektedir. 
Surinam’ın iç kesimlerinde tecavüz vakalarının yo-
ğun olduğu bölgelerde genç kızlar insan ticaretine 
maruz kalmaktadır.

Ülkede azınlıklara ait çocuklar hakları ilk azaltı-
lanlar olmaktadır. Yerli veya azınlık gruplarına bağlı 
olanlar ayrımcılığa maruz kalmaktadır . Özellikle eği-
tim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişim konusunda, 
çoğunluk etnik gruplara mensup olanlardan daha 
kötü muamele görüyorlar. Azınlık etnik gruplarına 
mensup çocuklar, zorla çalıştırma veya cinsel sömü-
rüden en çok etkilenenlerdir.
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Şili’de bağımsızlık mücadeleleri, kıtadaki diğer 
ülkeler gibi 19. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamış, 18 
Eylül 1810 tarihinde İspanya’ya karşı otonom bir 
bölge olarak, 12 Şubat 1818 tarihinde de cumhuri-
yet idaresi şeklinde bağımsızlık ilan edilmiştir. Nü-
fusun etnik dağılımı %89 beyaz ve yerli olmayan-
lar, %9 Mapuçe, %2 diğer etnik gruplar şeklindedir. 
Nüfusun %70’i Hristiyan, %25’i ateist iken %5’i ise 
diğer inanışlara sahiptir.

Ülkede 0-14 yaş arası çocuk nüfusu 3.677.720, 15-24 
yaş arası genç nüfus 2.647.150’dir. Buna göre 14 yaş 
altı çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı %19.23’tür. 
Her 1.000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm oranı ye-
didir. Her 100.000 canlı doğumda anne ölüm sayısı 
ise 13’tür. Ülkedeki göçmen sayısı UNICEF 2021 veri-
lerine göre toplam nüfusun %8.6’sı kadardır.

Şili’nin yaşam standartları son yıllarda önemli öl-
çüde iyileşmiştir. Buna rağmen, nüfusun %18’i hâlâ 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Şili’nin sağlık 
sistemi sınıfsal eşitsizlikleri tekrarlamaktadır. Bir ço-
cuk, varlıklı bir ailede doğarsa, daha iyi hastanelere, 
daha iyi bakıma ve daha iyi sağlık personeline erişe-
bilir. Öte yandan yoksul ailelerden gelen çocukların 
daha düşük kalitede hizmetlerle yetinmesi gerekir.

AIDS, özellikle virüsün anneden çocuğa bulaş-
masıyla ilgili olarak Şili’de bir sorun olmaya de-
vam etmektedir. Bununla birlikte bütün Şilili ço-
cukların asgarî temel bakıma ve aşılara erişim 
hakları mevcuttur.

Eğitim 7-16 yaş arasındaki bütün çocuklar için 
zorunludur. Ancak, kırsal alanlarda birçok çocuk 
sadece sınırlı eğitim almaktadır. Devlet okulları üc-
retsizdir. Bununla birlikte, ailelerin hâlâ belirli bir 
miktar para ödemeleri gerekmektedir. Bu da bazı 

çocukların eğitimlerini tamamlama şansını azalt-
maktadır. Ülkede ilkokulu tamamlama oranı %98, 
ortaöğretimi tamamlama oranı %93’tür. Genç 
okuryazarlık oranı ise %99’dur.

Şili’de çocuk işçiliği yasaları oldukça katıdır. Ancak 
birçok çocuk, katı standartlara genellikle uyulmayan 
kayıt dışı sektörlerde istihdam edilmektedir. Şili, 1990 
yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi onaylamış 
olmasına rağmen yaklaşık 240.000 çocuk hâlâ iş-
gücü faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yaklaşık 13.000’i 
zehirli dumanlara ve trafik kazalarına maruz kalabi-
lecekleri sokaklarda çalışmaktadır.

Şilili çocuklar hâlâ sıklıkla fiziksel, cinsel ve psi-
kolojik şiddetin kurbanı olmaktadır. Kabul edilme-
si zor olsa da ülkedeki çocukların yarısının şiddet 
mağduru olduğu yönünde tahminler bulunmak-
tadır. Şiddet genellikle aile içinde meydana gelir 
ve bu bazen çocuğun evden kaçmasına ve diğer 
çocuklarla birlikte sokakta yaşamasına neden ol-
maktadır. Sokak çocukları olgusu Şili’de bir sorun 
olmaya devam etmektedir. Birçoğu, yiyecek ve içi-
lebilir su bulmak için her gün mücadele ettikleri 
Santiago sokaklarında yaşamaktadır.

İki ana yerli halk Aymara ve Mapuçeler Şili nü-
fusunun yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. Yerli hal-
kın çocukları Şili’deki diğer çocuklarla aynı haklara 
sahip değildir. Ülkedeki öksüz ve yetim çocuk sayısı 
200.000’dir. Arica, Puerto Montt, Rancagua Co-
nurbation, Greater Iquique, Greater Temuco, An-
tofagasta, Greater La Serena, Greater Valparaiso, 
Greater Concepcion ve Santiago Metropolis’te ye-
timhaneler bulunmaktadır.  
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Ülke, II. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlık süre-
cine girmiştir. İngiltere, 1958 yılında Karayipler’deki 
deniz aşırı topraklarını Batı Hint Adaları Federas-
yonu adı altında toplamıştır. Bu federasyonda Tri-
nidad ve Tobago’nun dışında Jamaika, Barbados 
ve o dönemdeki adlarıyla Rüzgâraltı ve Rüzgârüstü 
adaları da yer almıştır. Tek bir devlet olarak yapılan-
ması düşünülen adaların oluşturduğu federasyonun 
ömrü kısa olmuş ve 1962 yılında birlik dağılmıştır. 
Birliği oluşturan adalardan bir kısmı Birleşik Krallık 
toprağı olarak kalırken diğerleri dokuz ayrı devlet 
olarak bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Trinidad ve To-
bago da bu süreç sonunda, 31 Ağustos 1962 tarihin-
de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Ülkedeki etnik yapıyı %38 Hintliler, %37 Afrikalılar, 
%25 Melezler oluşturmaktadır. Dinî dağılıma göre 
ülkenin %50’si Hristiyan, %24’ü Hindu, %6’sı Müslü-
man, %20’sı diğer inançlara mensuptur. 14 yaş altı 
çocuk nüfusu 280.769 ile toplam nüfusun %20.06’lık 
oranına tekabül etmektedir. Her 1.000 canlı doğum-
da beş yaş altı ölüm oranı 17.5, her 100.000 canlı do-
ğumda anne ölüm sayısı 67’dir.

Trinidad ve Tobago 1994’ten beri enerji sektö-
ründeki ivme merkezli, güçlü bir ekonomik büyüme 
yaşamıştır. Bununla birlikte yoksulluk belirgindir ve 
nüfusun %26’sı günde 2.75 doların altında bir gelirle 
yaşamaktadır.Trinidad ve Tobago’da 5-16 yaş arası 
çocuklar için okul zorunlu ve ücretsizdir. Bölgede-
ki diğer ülkelerin aksine, ülkede ücretsiz ulaşım, ki-
tap ve yemek imkânlarının sunulması okuryazarlığı 
%98’e kadar artırmıştır.

Karayipler bölgesi, AIDS virüsünden en çok etkile-
nen ikinci bölgedir. Bir UNAIDS araştırmasına göre 
virüsün 1983 yılında Trinidad ve Tobago’da keşfe-

dildiği andan 2005 yılına kadar 15.940 kişiye virüs 
teşhisi konmuştur. Karayip epidemiyoloji merkezine 
göre 2004 yılında 0-4 yaş arası çocukların %5’i ve 
14 yaşına kadar olan çocukların %1’i kurbandır.

Hükûmet, evlerinde şiddete maruz kalan çocuk-
lara belirli bir düzeyde koruma sağlayan “Aile İçi 
Şiddet Yasası” çıkarmış durumdadır. Gerçekten de 
gençler genellikle savunmasızdır; tecavüz, fiziksel 
istismar, ebeveynlerin uyuşturucu etkisi altında ol-
duğu veya suç işlediği durumlarla karşılaşabilmek-
tedirler.

Hükûmet, insan kaçakçılığını ortadan kaldırmak 
için birçok önlem almış olsa da Trinidad ve Toba-
go’nun yürürlükteki standartlara uymadığı açıktır. 
Ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin belirtti-
ği gibi ülke bir geçiş noktasıdır ve fuhuş mafyaları ile 
çocuk işçiliği istismarcıları bulunmaktadır. Örneğin 
Latin Amerika ve Dominik Cumhuriyeti’nden kızlar 
fuhşa itilmekte ve Trinidad ve Tobago’daki kulüpler-
de ve otellerde istismara uğramaktadırlar. 

Trinidad ve Tobago sokaklarında yaşayan çocuk-
ların sayısı giderek artmaktadır. Ancak özellikle Port 
of Spain ve diğer şehirler arasındaki hareketlilikle-
rinden dolayı doğru bir rakam verilememektedir. Bu 
çocuklar genellikle uyuşturucu kaçakçılığı veya fu-
huş gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunurlar. 

Trinidad ve Tobago’nun güvenlik koşulları zayıftır. 
Nitekim gece ve gündüz çete faaliyetleri ve özellikle 
turistlere yönelik fiziksel şiddet giderek artmakta-
dır. Ülkedeki yetim sayısı 490.000’dir. Fortin, Point, 
Marabella, Arima, Port of Spain, San Fernando ve 
Chaguanas’da yetimhaneler bulunmaktadır. 
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Uruguay, coğrafî olarak Surinam’dan sonra Güney 
Amerika’nın en küçük ülkesidir. Etnik olarak ülkenin 
%87.7’sini Avrupa asıllı beyazlar, %4.6’sını Afrika asıl-
lılar, %2.4’ünü yerliler ve kalan kısmını diğer azınlık-
lar oluşturur. Resmî dil İspanyolcadır. Nüfusun %58’i 
Hristiyan, kalanı ateist ve diğer inançları olan kim-
selerdir. Uruguay, günümüzde İGE, GSYİH büyümesi, 
inovasyon ve altyapı açısından Arjantin ve Şili’den 
sonra kıtadaki en iyi üçüncü ülkedir. 

2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 1.000 be-
bekten 6’sı, beş yaş altı her 1.000 çocuktan 6.6’sı ve 
her 100.000 anneden 17’si hayatını kaybetmektedir. 
Uruguay’ın anne ölüm oranı 2003’te 100.000 canlı 
doğumda 23 ölümden 2017’de 100.000 canlı do-
ğumda 17 ölüme kademeli olarak düşmüştür. 

Uruguay’da eğitim, zorunlu ve ücretsiz olmakla 
beraber okul öncesi düzeyden başlayarak 11 yıl sür-
mektedir. 2018 yılına göre ilköğretimi tamamlama 
oranı %99, ortaöğretimi tamamlama oranı %98’dir. 
Ülke genelinde genç okuryazarlık oranı %98.9’dur. 

Uruguay’da eğitim alan çocukların oranı oldukça 
yüksektir. Ancak bu gözlem Uruguaylı çocukların 
okulda karşılaştıkları çok sayıdaki sorunları ortaya 
çıkarmaz. Örneğin, eğitime ayrılan ulusal bütçe as-
garî düzeydedir. Genel olarak ülkede genç okurya-
zarlık oranı %98’dir. 

Yoksul çocuklar arasında yüksek bir okul terk 
oranı var. Bu çocuklar, ailelerine yardım etmek için 
tam gün çalışmak zorunda kalmaktadır. İstatistikler, 
Uruguay’da 8-14 yaş arasındaki çocukların %8’inin 
istihdam edildiğini göstermektedir. Yaklaşık 20.000 
çocuğun çöp toplayıcılığı yaptığı tahmin edilmek-
tedir. Bu kötü şartlar onların sağlıkları için büyük bir 
risk oluşturmaktadır.

Uruguay’da yoksulluğun yaygınlığı, çok sayıda ço-
cuğun evden ayrılmasına ve sokaklarda yaşama-
sına neden olmaktadır. Eğitim ve sağlıkları, barın-
ma hakları tamamen göz ardı edilmektedir. Ayrıca 
madde kullanımı gibi alışkanlıklara bağımlı olma 
riski altındadırlar. Bu durum, Uluslararası Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu ilkelerin bir 
ihlalidir.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 15’tir. Tehlikeli işlerde 
çalışabilmek için asgarî yaş 18’dir. Fakat 5-14 yaş 
arası çalışan çocukların oranı %6, 7-14 yaş arasında 
hem çalışıp hem de eğitim hayatına devam eden 
çocukların oranı %6.5’tir. Çocuklar genellikle hay-
vancılık, balıkçılık, inşaat, çöp toplama, ev işi gibi 
sektörlerde istihdam edilirler. Hatta dilencilik yaptı-
rılan ve ticarî cinsel sömürü için istismar edilen ço-
cuklar da vardır. Ayrıca Uruguay, Latin Amerika’nın 
en istikrarlı ve gelişmiş ülkelerinden biri olmasına 
rağmen, hâlâ büyük bir sokak çocuğu nüfusu vardır.

Uruguay’da fiziksel ceza, çocukları eğitmenin en 
iyi yolu olarak görülüyor. Bu da Uluslararası Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin özellikle çocuklara garanti 
edilmesi gereken evrensel ve temel haklardan biri 
olan korunma hakkının doğrudan ihlalidir. Bu uygu-
lamaların fiziksel ve zihinsel yansımaları travmatik 
ve kalıcı olabilir.

Ülkede yetim sayısı net olarak bilinmemekle bir-
likte yetimhane olan yerler Mercedes, Melo, Tacua-
rembo, Maldonado, Rivera, Las Piedras, Paysandu, 
Ciudad de la Costa, Salto ve Montevideo’dur. Ayrıca 
ülkedeki yetimhanelerden bazıları Hogar Nimmo, 
Hogar Caminos, Hogar Nuevo Tiempo, SOS Child-
ren’s Villages’dir. 
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Fransız İhtilali, ABD’nin kurulması ve Napolyon’un 
İspanya’yı işgali gibi gelişmeler, 18. yüzyılın başla-
rından itibaren bölgedeki bağımsızlık faaliyetlerini 
hızlandırmış ve 1811’de Francisco de Miranda öncü-
lüğünde İspanya’ya karşı bağımsızlık ilan edilmiştir. 
Ancak ülke tam bağımsızlığına 1821 yılında Simon 
Bolivar liderliğinde ulaşmış, Venezuela bu tarihte 
kurulan ve Kolombiya, Peru ve Panama’yı da kap-
sayan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti içinde yer al-
mıştır. Oldukça kısa ömürlü bu birliğin 1830 yılında 
dağılması üzerine Venezuela 13 Ocak 1830 tarihinde 
birlikten ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Venezuela’da nüfusun etnik dağılımı %67 Melez, 
%21 Avrupa Asıllılar, %10 Afrika Asıllılar ve %2 di-
ğerleri şeklindedir. Ülkede, tamamına yakını Katolik 
olan %98 oranında Hıristiyan bulunmaktadır. Kalan 
%2’lik kesim ise farklı inanışlara sahiptir.

2020 yılına göre ülkede 0-14 yaş arası çocuk 
nüfusu 7.752.400, 15-24 yaş arası gençlerin nüfusu 
4.602.400’dür. Buna göre nüfusun %%27.3’ü 0-14 
yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. Ülkede 2000 
yılında yenidoğan her 1.000 bebekten 11’i hayatını 
kaybetmekte iken bu oran %1.65 artarak 2019 yı-
lında her 1.000 bebekten 14.6’sının hayatını kaybet-
mesi şeklinde kendini göstermiştir. Aynı zamanda 
beş yaş altı her 1.000 çocuktan 24’ü ve her 100.000 
anneden 125’i hayatını kaybetmektedir. 

Venezuela nüfusunun neredeyse %40’ı yoksulluk 
sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk birçok çocu-
ğun haklarının ve refahının tehlikeye atılması demek-
tir. Sorundan en çok etkilenenler ise tecrit edilmiş kır-
sal bölgelerde yaşayan yerli halkların çocuklarıdır.

Venezuela’da yaklaşık on çocuktan biri eğitimsiz-
dir. Eğitim yoksunluğu bazı çocukları diğerlerinden 

daha fazla etkilemektedir: Yerli çocuklar, Afrikalı ai-
lelerin soyundan gelenler ve kırsal kesimde yaşa-
yanlar. Esasen azınlık çocukları da her temel hakta 
ayrımcılığın kurbanıdırlar. 

Çocuk istismarı ve fuhuş mafyaları terörü birçok 
ülkede olduğu gibi Venezuela’da da çocukları öğüt-
mektedir. Bedensel ceza, Venezuela halkı tarafın-
dan geniş çapta kabul görmektedir. Çoğu zaman 
insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalan 
tutukluların sarsıcı koşullarından reşit olmayanlar 
bile kurtulamamaktadır.

Ülkede asgarî çalışma yaşı 14’tür, fakat tehlikeli 
işlerde çalışmak için asgarî yaş 18’dir. 10-14 yaş ara-
sında çalışan çocukların oranı %3.9, aynı yaş aralı-
ğında hem çalışıp hem de eğitim hayatına devam 
eden çocukların oranı ise %2.7’dir. Çocuklar genel-
likle arazi temizleme, ekme ve hasat etme gibi ta-
rım işlerinde; çöp toplama, ayakkabı boyama, eşya 
taşına, ev temizliği, inşaat gibi farklı alanlarda; ma-
dencilik ve balıkçılık gibi sektörlerde istihdam edil-
mektedir. Zorla dilencilik yaptırılan ve uyuşturucu 
dağıtımında kullanılan çocuklar da vardır.  Sivil top-
lum kuruluşları, 200.000’den fazla çocuğun suç ör-
gütleri tarafından sömürüldüğünü ve 1.000.000’dan 
fazla çocuğun kayıt dışı sektörde çalıştığını tahmin 
etmektedir.

Venezuela, çocuklar için en tehlikeli ülkelerden 
biri olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki, ülke 
dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahiptir. 
Her yıl 1.000 çocuktan 24’ü öldürülmektedir. Ülke-
de 560.000 yetim bulunmaktadır. Petare, Puerto La 
Cruz, Maturin, Barcelona Venezuela, Ciudad Guaya-
na, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Maracaibo ve 
Caracas’ta yetimhaneler bulunmaktadır. 
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Avustralya 1901 yılında İngiltere’den ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan etmiştir. Aynı zamanda İngiliz Millet-
ler Topluluğu’nun bir üyesidir. Devlet başkanı İngilte-
re kralı/kraliçesi olup ülkede bir genel vali ile temsil 
edilmektedir. Ülke nüfusunun %65’i İngiliz, İrlanda 
ve İskoç asıllıdır. Alman, İtalyan, Çinli, Hint, Yunan ve 
Hollandalılar azınlık halindedir. Dinî bakımdan ülke-
nin %52’si Hristiyan’dır. Geri kalanı Müslüman, Bu-
dist, Hindu, Sih, Yahudi ya da başka inançları olan 
kimselerdir.

Dünyanın en büyük 14. ekonomisine sahip olan 
Avustralya, düşük işsizlik ve yoksulluk oranları ve is-
tikrarlı büyüme trendi ile olumlu bir ekonomik yapı-
ya sahiptir. Bununla birlikte OECD’deki en zengin 34 
ülke arasında 16. en yüksek yoksulluk oranına sahip 
olan bir ülkedir. Ülke ortalaması OECD ortalama-
sından ve İngiltere, Almanya ve Yeni Zelanda’dan 
daha yüksektir. Poverty and Inequality kurumunun 
2020 raporuna göre Avustralya’da 2020 yılında 
774.000 çocuk ve 424.800 genç dâhil olmak üzere 
yoksulluk sınırının altında yaşayan 3.240.000 insan 
bulunmaktadır. Ülkedeki işsizlik oranı ise %5.6’dır.

Bağımsızlık sonrasında ülkeye göçmenlerin girişi 
yasaklanmış ve bu karar İkinci Dünya Savaşı son-
rasına kadar yürürlükte kalmıştır. Ülke 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren dünyanın farklı ülkelerin-
den göçmenlere kapılarını açmaya başlamıştır. Bu-
gün ülkedeki göçmen nüfusu 7.686.000’dir. Bu sayı 
ülkenin %29.92’si demektir.

Ülkede 14 yaş altı çocukların nüfusa oranı 
%19.29’dur. 2021 yılına göre ülkede yenidoğan her 
1.000 bebekten 2’si, beş yaş altı her 1.000 çocuk-
tan 3.6’sı her 100.000 anneden 5’i hayatını kay-
betmektedir.

Genel olarak Avustralyalı çocukların haklarına 
saygı gösterilmesi bakımından ayrıcalıklı olduğu 
söylenebilir. Ancak yoksulluk mağduru olanlar veya 
Aborijin çocuklar dâhil olmak üzere bazı çocuklar 
hak ihlallerine maruz kalmaktadır. Aborjin halkı 
oldukça fakir olduğundan birçok yerli çocuk açlık 
çekmekte ve yetersiz beslenmektedir.

Avustralya’da yaklaşık her yedi çocuktan biri yok-
suldur. Yoksulluk esas olarak göçmen aileleri etkile-
mekte ve göçmen çocukların durumu gün geçtikçe 
kötüleşmektedir. Çoğu zaman Sri Lankalı veya Af-
gan olan birçok çocuk, sığınma talebinde bulunmak 
için deniz yoluyla Avustralya’ya gelmektedir. Avust-
ralya yolculuğu uzun ve zorludur. Ülkeye ulaşabilse-
ler de genellikle sağlık sorunları ve yetersiz beslen-
me mağduru olmaktadırlar.

Avustralya’da her yıl yaklaşık 46.187 çocuk istis-
mara uğramaktadır. Cinsel istismar veya ihmalden 
en çok etkilenen çocuklar bir yaş altı ve 1-4 yaş ara-
sı çocuklardır. Psikolojik şiddet vakalarının sayısı da 
gün geçtikçe artmakta; birçok çocuk düzenli olarak 
kendilerini rahatsız eden ve etkileyen aile içi şiddete 
tanık olmaktadır. 

Avustralya’da yaklaşık 140.000 yetim çocuk bu-
lunmaktadır. İstismar veya ihmal nedeniyle ana 
babalarından uzakta yaşayan ve eve dönmeleri 
pek mümkün olmayan çocuk sayısı da yaklaşık 
40.000’dir. Ülkede evlilik dışı doğumlar da sürek-
li artış halindedir. 20. yüzyılın ilk yarısında bütün 
doğumların yaklaşık %4.6’sı evlilik dışı gerçekle-
şirken bu oran 1960’ların sonunda %8’e yükselmiş, 
bugün ise itibariyle evlilik dışı doğumların oranı 
%34.8’e ulaşmıştır.
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1960’lı yılların ikinci yarısında yaşanan politik geliş-
melerle bağımsızlık süreci başlayan Fiji, 1970 tarihin-
de bağımsızlığını kazanmıştır. Aynı zamanda İngiliz 
Milletler Topluluğu’na üyedir. Nüfusun etnik dağılımı 
%57 Taukei, %37 Hint ve %6 diğer milletler şeklinde-
dir. Dinî inanç dağılımında ilk sırada %64’lük bir oran-
la Hristiyanlar gelirken bunu %28’lik bir oranla Hin-
dular, %7’lik bir oranla Müslümanlar ve diğer inançlar 
takip eder. Ülkedeki göçmen sayısı 14.000’dir. 18 yaş 
altı göçmen sayısı ise 2.800’dür.

0-14 yaş arası çocuk nüfusu 260.070, 15-24 yaş ara-
sı genç nüfus 147.090’dır. Buna göre 14 yaş altı çocuk 
nüfusunun toplam nüfusa oranı %29.01’dir. 2019 yılına 
göre ülkede yenidoğan her 1.000 bebekten 21’i, beş 
yaş altı her 1.000 çocuktan 24’ü ve 2017 yılına göre 
her 100.000 anneden 34’ü hayatını kaybetmektedir. 

Beş milyar dolar civarındaki gayrisafi yurt içi ha-
sılası ile küçük bir ekonomiye sahip olan Fiji, 2010’lu 
yıllarda yüksek büyüme oranları yakalamayı başar-
mıştır. Kişi başı yıllık gelir ortalaması 5.000 doların 
biraz üzerinde olup yoksulluk oranı %30’lar seviye-
sindedir. İşsizlik oranı ise 2021 verilerine göre %9 ci-
varındadır. Yoksulluk en çok nüfusun %43’ünü etkile-
diği kırsal alanlarda görülmektedir.

Takımada nüfusunun %80’inin sağlık imkânlarına 
erişimi bulunmaktadır. Ülkede temiz içme suyuna 
erişim oldukça zordur ve bu nedenle özellikle çocuk-
lar arasında ishal salgını yaygındır. Okul çağındaki 
çocukların tıbbi takibine rağmen her sekiz çocuktan 
birinde obezite ya da şeker hastalığı görülmektedir.

Çocukların yalnızca %65’i ilköğretim düzeyinde ve 
%33’ü ortaöğretim düzeyinde okullara devam et-
mektedir. Bu durumun sebeplerinden en önemlisi 

ailelerin ekonomik anlamda yaşadıkları darlık ve ço-
cukların çalışmak zorunda olmalarıdır. Hem eğitime 
erişim hem de sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
ülkede ayrımcılık mevcuttur. 

Asgarî çalışma yaşı 15 olan Fiji’de çocuklar şeker 
kamışı kesme, ayıklama ve yükleme, Hindistan cevizi 
toplama ve gübre ekme gibi tarım işlerinde; balıkçılık 
ve ev işleri gibi alanlarda istihdam edilmektedir. 

Ülkedeki 10-14 yaşındaki çocukların %9.5’i ve 15-19 
yaşındaki çocukların %23.5’i çalışmak zorunda kal-
maktadır. Çiftliklerde ve tarlalarda genellikle ev hiz-
metlisi veya işçi olarak çalıştırılan çocuklar bulundu-
ğu gibi ailelerinden kopmuş sokaklarda yaşamakta 
olan herhangi bir mesleği bulunmayan çocuklar da 
yine vasıfsız işlerde çalışmaktadır. Sokakta yaşayan 
çocuklar, aynı zamanda birçok mafya ve sokak çe-
teleriyle karşılaşma ve onların ağına düşme riski al-
tındadır. 

Ülkede cinsel şiddet dâhil şiddetin arttığı görül-
mektedir. Aile içi şiddet esas olarak kadınlara ve 
çocuklara yöneliktir. Okulda, fiziksel ceza yasaklan-
mıştır, ancak bazı bölgelerde hâlâ düzenli olarak uy-
gulanmaktadır.

Kız çocukları bir yük olarak görüldüğünden düzenli 
olarak erken evlilikler uygulanmaktadır. İfade ve top-
lanma özgürlüğü açısından bakıldığında konuşma, 
ibadet ve 10’dan fazla kişinin toplanması hem ço-
cuklar hem de yetişkinler için yasaktır. Fiji’de 26.000 
yetim çocuk bulunmaktadır. Ülkede bulunan yetim-
hanelerden bazıları Treasure House Christian Child-
ren’s Home, St. Christopher’s Home ve Veilomani 
Boys Home’dur. 
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Bir Okyanusya ülkesi olan Papua Yeni Gine, Gü-
ney Pasifik Okyanusu’nda, Avustralya’nın kuzeydo-
ğusunda, Mercan Denizi’nin kuzeyinde yer almakta-
dır. 1975 yılında bağımsızlığını kazanan Papua Yeni 
Gine, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan bir dev-
lettir. İdarî açıdan 22 bölgeden oluşmaktadır. Nü-
fusun etnik dağılımında Melanezyalılar, Papualılar, 
Polinezyalılar, Mikronezyalılar, Negritolar yer almak-
tadır. Dinî dağılım %96 Hristiyan ve %4 diğer inanç-
lara sahip olan insanlar şeklindedir.

Papua Yeni Gine’nin kültür ve geleneklerinde ço-
cuklar her zaman önemli bir yer tutmuştur. Grup 
güçleri, köken, kimlik ve akrabalıkla ilgili değerlerin 
kaynağı çocuklardır. Çocuklar, kırsal nüfusun nere-
deyse yarısını oluşturmaktadır. 

Genel olarak ülkenin %37’si uluslararası yoksulluk 
sınırının altında yaşamaktadır. Ülkede bol doğal kay-
naklar olmasına rağmen kalıcı yoksulluk, çoğunlukla 
nüfusun %85’inin yaşadığı kırsal alanlarda yaygındır. 
Yoksulluk aynı zamanda ülkedeki insan ticareti, sö-
mürü, çocuk işçiliği ve eğitim eksikliğinin başlıca ne-
denlerinden biridir. Sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde 
bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da devam eden 
zorluklar çocukların haklarına erişimlerine engeldir. 

Ülkede anne ölüm oranı 100.000 canlı doğumda 
215 ölümle Pasifik Bölgesi’nde en yüksek ve Asya Pa-
sifik bölgesinde ikinci en yüksek orandır. 1.000 canlı 
doğumdan 57’si ölümle sonuçlanmaktadır. Yetersiz 
beslenme, beş yaş altı ölümlerin başlıca nedenidir. Beş 
yaş altındaki çocukların %16’sı yaşıtlarına göre zayıftır.

Çocukların sadece %35’i okula kayıt yaptırmak-
tadır. Düşük öğretim kalitesi ve eğitimin yetersizliği 

gibi nedenlerle çoğu öğrenci ilköğretimi tamamla-
yamamaktadır. Erken çocuk bakım ve eğitimi ulu-
sal eğitim sisteminin bir parçası değildir ve ülkede 
kapsayıcı eğitim seçenekleri oldukça düşüktür. So-
nuç olarak 15-24 yaş arası gençlerin %30’dan faz-
lası okuma yazma bilmemektedir. Kırsal bölgeler-
de yaşayan çocuklar daha çok eğitimsizlikle karşı 
karşıyadır ve %50’den azı okula gitmekte ve sadece 
yarısı ilkokulu bitirebilmektedir. 

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve fiziksel 
istismar yaygındır. Eğitim aracı olarak fiziksel ceza 
kanunen yasak değildir. Ebeveynler ve öğretmenler, 
çocukları disipline etmek için şiddete başvurabilirler. 
Bu çocuklar aynı zamanda günlük yaşamda, evde ve 
okulda özellikle cinsel olmak üzere ihmal ve istismarın 
çok sık kurbanı olmaktadırlar. Ayrıca kız çocuklarına 
yönelik fiziksel şiddet her yerde mevcuttur. 

Genel olarak iyileştirilmiş sanitasyon eksikliği, güvenli 
içme suyu ve kötü hijyen uygulamaları, ülkedeki bula-
şıcı hastalıkların önde gelen nedenleridir. Ülke dünya-
daki en kötü su ve sanitasyonun imkânlarına sahiptir.

Ülkenin sağlık bakım sisteminin kapasitesi ve te-
mel sağlık eğitimi yetersizdir.  Hükûmet tarafından 
birkaç yıl önce uygulamaya konan ücretsiz bakım 
sistemi, ayrılan bütçenin düşüklüğü ve altyapı eksik-
likleri nedeniyle başarısız olmuştur. Olumsuz iklim ve 
çevre koşullarının tetiklediği dang humması, sıtma 
ve hepatit A salgınları sık görülür ve özellikle kırsal 
bölgelerde anne ve bebek ölüm oranları bu neden-
le oldukça yüksektir. 

Papua Yeni Gine’de 280.000 yetim çocuk vardır. 
Mendi, Popondetta, Kokopo, Goroka, Wewak, Ma-
dang, Mount Hagen, Arawa, Lae ve Port Moresby’de 
yetimhaneler bulunmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

462.840 km2 9.189.035 Parlamenter Demokrasi

Başkent
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İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını kazanan bir 
diğer Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda’dır. 1907’de 
Birleşik Krallık’a bağlı müstakil bağımsız bir devlet 
hâline gelen Yeni Zelanda, anayasal monarşi ile yö-
netilmektedir ve hâlâ İngiliz Milletler Topluluğu’nun 
bir üyesidir. Devlet başkanı İngiltere kral/kraliçesi 
olup 1952 yılından beri bu makamda Kraliçe II. Eli-
zabeth bulunmaktadır. Kraliçe, ülkede bir genel vali 
ile temsil edilmektedir.

Ülkenin etnik yapısını %64’lük bir oranla Avru-
palılar oluşturmaktadır. Geri kalanı azınlıklar şek-
linde Maori, Çinli, Hint, Samoalılardan oluşur. Dinî 
inanç oranları ise %49 yerel inançlara mensup 
olanlar ve dinsizler, %37 Hristiyan, %2.5 Hindu, 
%1.5 Müslüman, %1 Budist, %7 inancını belirtme-
yen ve %1 diğerleri şeklindedir.

Gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olan 
Yeni Zelanda, düşük seyreden enflasyon ve işsizlik 
oranları, 50.000 dolara yaklaşan kişi başı ortalama 
geliri, istikrarlı büyüme trendiyle müreffeh bir ülke 
gibi gözükmekle birlikte ülkede yaklaşık 220.000’i 
çocuk olmak üzere 682.500 kişi veya yedi haneden 
biri yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bununla birlikte 
işsizlik oranı 2021 verilerine göre %5.1’dir.

Ülkede 14 yaş altı çocuk nüfusu 987.914’tür. Bu 
rakam ülke nüfusunun %19.43’üne karşılık gel-
mektedir. 2019 yılına göre ülkede yenidoğan her 
1.000 bebekten 3.5’i, beş yaş altı her 1.000 çocuk-
tan 4.7’si ve 2017 yılına göre her 100.000 anneden 
9’u hayatını kaybetmektedir.

Genel olarak Yeni Zelanda’da çocuk hakları iyi ya-
pılandırılmıştır. Bununla birlikte bu Okyanusya ülkesi, 
özellikle Maori azınlık topluluğu içindeki çocukların 
durumuyla ilgili olarak çocuk haklarıyla ilgili şüpheli 

alanlardan bazılarını gizlemektedir. Bu tür topluluk-
lara mensup çocuklar, ayrımcılığın yanı sıra istismar, 
insan ticareti ve kaçırmaya maruz kalmaktadır. 

Gelirin ülke ortalamasının %60 altında olduğu 
ailelerde çocukların %20’si yoksulluk çekmekte-
dir. Ayrıca ülkedeki yetim çocuk sayısı 33.000’dir. 
Whangarei, New Plymouth, Rotorua, Nelson, Pal-
merston North, Dunedin, Tauranga, Napier Has-
tings, Hamilton ve Christchurch’da yetimhaneler 
bulunmaktadır.

Yeni Zelanda’nın çocuk istismarı oranı, dünya-
daki en yüksek oranlardan biridir. Örneğin, ço-
cuk istismarı sonrası ölüm oranı Yeni Zelanda’da 
Norveç’tekinden dört veya altı kat daha fazla-
dır. Birçok genç ahlâk dışı işlere zorlanmaktadır. 
Hükûmet, STK’larla birlikte çalışarak genç kızların 
bu işlerden kurtulmasına ve topluma yeniden ka-
zandırılmasına yardımcı olmayı amaçlayan konut 
planları ve diğer yardım türleri gibi programları 
finanse ederek sorunu düzeltmeye çalışmaktadır. 
Çocuk ticareti, Yeni Zelanda’da tahmin edilenden 
çok daha fazla göze çarpmaktadır. 

Bugün itibariyle sorun yönetilebilir gözükse de İn-
san Hakları Komisyonu, durumun daha ciddi hale 
gelebileceğini kabul öngörmüş durumdadır. Ma-
oriler bir azınlık olarak hâlâ toplumun dışında ya-
şamakta ve çocukların ağır bir şekilde yüklendiği 
sayısız ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu bağlam-
da Maori toplulukları köklerinden sökülmüş, aileler 
çökmüş, şiddet ve yoksulluğun önü açılmıştır.

İnsanların Yeni Zelanda’nın pastoral imajına rağ-
men gerçekte bu ülke, radikal ekonomik reformun 
ardından ortaya çıkan çok sayıda Maori çetesi gibi 
birçok sorunu içinde barındırmaktadır.

Yüzölçümü Nüfus Yönetim Biçimi

268.838 km2 5.084.300 Anayasal Monarşiye 
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları raporlarında bahsedildiği üzere dünya çocukları her anlam-
da ilgiye, desteğe ve korunmaya muhtaçtır. Yetişkinlerin dünyasında ve onların kanatlarının 
altında olmak, her çocuğun en tabii hakkıdır. Bugün yetişkinler tarafından sahiplenilen ve sahip 
çıkılmanın kıymetini yaşayarak öğrenen çocuklar, yarın yetişkin birer birey olduklarında başka 
çocuklara sahip çıkacak ve bu halka büyüyerek bütün dünyayı saracaktır.

Anne kucağında ya da oyun çağında olan milyonlarca çocuk, birçok açıdan çocukluğunu 
yaşayamamaktadır. Deprem, sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetler; AIDS, ebola, sıtma, kolera, 
COVID-19 gibi hastalıklar; savaş, çatışma, darbe gibi siyasî olaylar; organ, fuhuş ve dilencilik 
mafyaları ve uyuşturucu şebekeleri gibi art niyetli örgütler, milyonlarca çocuğun çocukluk hak-
kını, hatta bir kısmının bizzat yaşama hakkını elinden almaktadır.

Bunların birine ya da birkaçına maruz kalan çocuklar, derin yaralar almakta, eğitim hayat-
larını yarıda bırakmakta, ailelerini geçindirmeye çalışmakta ve kendi başlarına üstesinden ge-
lemeyecekleri ağır travmalarla baş etmek zorunda kalmaktadırlar. Bugünün yetişkinleri olan 
bizler, bu çocukları fark etmedikçe, onlar için el ele vermedikçe, daha öz bir ifadeyle onlar için 
yola çıkmadıkça, dünya bu çocuklara cehennem olmaya devam edecektir.

Bu yüzden “Çocuklar için yola çık!” sloganımızla çocukların gönüllerinde cennet bahçesi kur-
mak istiyoruz. Bu yolda karşımıza çıkan her yaralı çocuğa merhem olmak, bu yolda karşımıza 
çıkan her kara bulutu çocukların üzerinden def etmek ve bu yolda karşımıza çıkan her güzel 
gönlü kervanımıza katıp daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz. 

Bugün itibariyle dünya nüfusunun %30’unu, evlerimizin neşesi, gönüllerimizin sevinci olan 
küçücük çocuklar oluşturuyor. Fakat bu çocukların %40’ı hiçbir eve neşe, hiçbir gönle sevinç 
olamıyor. Çünkü onlar yetim, öksüz ve korunmaya muhtaç çocuklar. Üstelik dünya üzerinde bu-
lunan 400.000.000 yetim çocuğun yarısının ne kalacak bir evi ne kendisine bakacak bir yakını 
ne de kendisini barındıracak bir bakımevi var. Onların ailesi de yakını da barınağı da sokaklar. 
Sokakların insafsız kucağına terk edilen ve organ mafyasının, dilencilik şebekesinin, fuhuş maf-
yasının, uyuşturucu çetesinin, misyoner kuruluşların veya terör örgütlerinin eline düşen her bir 
çocuğun vebali biz yetişkinlerin boynundadır. 

Her türlü hakları ellerinden alınan, zulmün en ağır şekliyle karşı karşıya kalan çocuklar için 
sembol ülkelerden biri Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesi adını verdiği Doğu Türkistan’dır. 
35.000.000’luk nüfusuyla hapishaneye çevrilen Doğu Türkistan’da çocuk bakım merkezi, ye-
timhane ve yatılı okul görünümlü çocuk kamplarında 2.500.000’dan fazla çocuk kalmaktadır. 
Bu çocuklar ailelerinden zorla alınmakta; inançlarını, kültürlerini ve ailelerini tamamen unut-
maları için bir soykırım aracı olarak asimilasyona tabi tutulmaktadır. Herkesin bildiği ama kim-
senin sesini çıkarmadığı bu gerçek, bugünün dünyasının en utanç verici sırlarından biridir.

BM Soykırım Sözleşmesi’nin ikinci maddesine göre “herhangi bir gruba ait çocukları başka 
bir gruba zorla nakletmek” apaçık soykırımdır. Bu sözleşmeye imza atan Çin’in yıllardır yaptığı 
da apaçık bir soykırımdır. Ayrıca yıllardan beri Doğu Türkistanlı anneleri kısırlaştırması ve zorla 
kürtaj yaparak çocuk cinayetleri işlemesi de bu soykırımın bir başka cepheden görünüşüdür. 
Dünya, Doğu Türkistan’ın çocuklarına çok şey borçludur.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çatı kurumlar, 
çocuklarla ilgili sürdürülebilir gelişim programları oluşturmak zorundadır. Dünyanın silahlanma 
için harcadığı miktarın sadece %1’i bile yeryüzündeki çocukların imkânlarını değiştirebilir, onla-
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ra çok daha güzel bir dünya sunabilir. Bu adımlar ve çabalar, bütün devletlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının destekleriyle daha güçlü ve daha kalıcı olabilir. Bu yüzden Yetim Vakfı çocuklar 
için yola çıkmayı, çocuklar için yolda olmayı ve onların acısını gönlünde hisseden refiklerle yola 
devam etmeyi kendisine şiar edinmiştir.

 Yoksulluk içinde yaşayan ve her gece aç yatan milyonlarca çocuğun yaşadığı bir dün-
yada; hatta açlık yüzünden her gün 22.000 çocuğun hayatını kaybettiği bir dünyada hangi 
insanın bu yola çıkmamak için geçerli bir mazereti olabilir? 80.000.000 mültecinin hemen he-
men yarısı çocuklar iken ve bu çocuklar çadırlarda, derme çatma barakalarda, bir tas çorbaya 
veya bir çift ayakkabıya muhtaç ve her türlü tehlikeye karşı savunmasız durumda iken hangi 
insanın bu yola çıkmamak için geçerli bir mazereti olabilir?

Her an ebeveynlerini kaybetmek korkusuyla kalpleri çarpan ya da ebeveynlerini kaybeden, 
bomba sesleriyle yürekleri ağzına gelen, ailelerinden koparılan, toplama kamplarına götürülen, 
savaşın en ağır yükünü küçücük omuzlarında taşıyan milyonlarca çocuğun gözüne uyku gir-
mezken hangi insanın bu yola çıkmamak için geçerli bir mazereti olabilir?

Yetimhanelerde kalan 7.000.000 çocuk, bir aile sofrasında yemek yemenin ne olduğunu bil-
mezken, hastalandığında saçını okşayacak bir annenin yokluğuyla içindeki boşluğa defalarca 
düşerken, hatta birçoğu yetimhane görevlileri tarafından şiddet görürken veya fiziksel istis-
mara uğrarken, küçücük hıçkırıklarıyla seslerini koca dünyaya duyurmaya çalışırken kimin bu 
sese kulak tıkamaya cesareti olabilir? Hangi insanın bu yola çıkmamak için geçerli bir mazereti 
olabilir?

Elinde kalem, kitap olması gereken okul çağındaki milyonlarca çocuk kaçırılıp küçücük el-
lerine silah verilirken, kimi sakat bırakılıp sokaklarda dilenmeye zorlanırken, kimi yoksulluktan 
dolayı küçücük bedeninin ve ruhunun kaldıramayacağı işlerde çalışmak zorunda kalırken, kimi 
korku içinde sokaklarda sabahlarken hangi insanın bu yola çıkmamak için geçerli bir mazereti 
olabilir?

Bir çocuk ağladığında bir yıldız söner. Bir çocuk çığlık attığında başka bir yıldız söner. Bir 
çocuk hayatını kaybettiğinde onlarca yıldız birden söner. Ve dünya kapkaranlık bir yer olur.  
Aydınlık bir dünya için hep birlikte yola çıkmaya ne dersiniz?

DÜNYA ÇOCUKLARI İNSANİ DURUM RAPORU
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DÜNYA ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ 
TEKLİFLERİMİZ

Uluslararası Düzeyde Yapılabilecek Çalışmalarla İlgili Tekliflerimiz

1. Savaş, açlık, göç gibi hususlarda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) gibi uluslararası çatı kuruluşlar, 
çocuk merkezli planlamalar yapmalıdır. 

2. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kalıcı ve sürdürülebilir 
planlamalar yaparak istismara uğrayan, engelli olan, çocuk işçi olarak çalışan,  eğitim 
alamayan, mülteci olan, sokaklarda yaşayan, yetim ve öksüz olan çocuklarla ilgili aktif rol 
almalıdır. Aynı zamanda BM, 30 milyar dolarlık insanî yardım bütçesinden, çocuklar için 
daha fazla pay ayırmalıdır.

3. Çocukların ve sivillerin hayatlarını tehdit eden savaş ve çatışmaların sona ermesi; insan 
ihmali ile gerçekleşen küresel ısınmanın, yangın ve heyelanların azalması, bütün dünya 
için özellikle de çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya oluşturacağından bu yönde 
adımlar atılmalıdır. Küresel anlamda silahsızlanma ve çevre koruma programları oluştu-
rulmalı ve etkili bir şekilde yönetilmelidir.

4. Öncelikli kriz bölgeleri belirlenmeli ve bu bölgelere yönelik çocuk merkezli projeler geliş-
tirilmelidir.

5. Filistin, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan gibi coğrafyalarda yaşayan çocuklarla ilgi-
li özel gündemler oluşturmalı; kamplara kapatılmış ve travma yaşayan çocuklar için 
özel kurtarma planları oluşturulmalıdır. Özellikle Doğu Türkistan’daki toplama ve çocuk 
kamplarının kapatılmalı, Filistin ve Gazze’de 15 yıldan beri devam eden ambargo ve ab-
luka sona ermeli, Keşmir’de köşeye sıkıştırılmış halk özgür bırakılmalı, Myanmar saldırıları 
nedeniyle Arakan’daki halk Bangladeş’e göç etmek ve oradaki kamplarda mahrumiyet 
içinde yaşamak zorunda kalmamalı. BM, AB, İİT gibi kurumlar inisiyatif almalı ve bu böl-
geler için acil eylem planı oluşturmalıdır.

6. Savaş mağduru olan yetim çocukların psikolojik destek alması ve güvenli bir ortamda 
barınabilmesi için projeler geliştirilmelidir.

7. BM ve İİT bünyesinde dünya çocuk nüfusunun %40’ını oluşturan yetim, öksüz, korunmaya 
muhtaç çocuklar ve sosyal yetimlerle ilgili çalışma konseyi oluşturulmalıdır.

8. Azınlık bölgelerinde yaşayan çocuklarla ilgili kültürel destek projeleri oluşturulmalıdır. 

9. İnsan tacirlerinin, organ ve fuhuş mafyalarının ve diğer illegal yapılanmaların veya illegal 
çalışmalarda bulunan legal yapılanmaların, hangi bölgelerde yoğunlaştıkları üzerinde 
çalışmalar yapılmalı, bu konuda eylem planları oluşturulmalı ve bu yapılarla mücadele 
etmek için bütün devletler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalıdır.

10. Bütün üye ülkeler, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” ve “15 Ramazan Dünya Yetim 
Günü” gibi çocuklarla ilgili sembolik günlerde konuya dair bilinçlendirme programları 
düzenlemeli, üst düzey toplantılar yaparak belli periyotlara yayılmış projeler gerçekleş-
tirmeli ve bu sembolik günleri bir fırsat olarak görmelidir.

11. Uluslararası düzeyde devlet adamları, kanaat önderleri ve toplumda yer etmiş önemli 
şahsiyetler, çocukların sorunlarını gündeme getirmeli, çözümler konusunda etkin olmalı 
ve örneklik teşkil etmelidir.
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12. Çocukların gerçek bir aile ortamında büyüyebilmesi için özellikle devlet bakımında olan 
ya da kimsesi olmayan çocuklara yönelik koruyucu aile sisteminin bütün dünyada yay-
gınlaştırılması için ciddi adımlar atılmalıdır.

13. Bağışçı kurumlar sponsorluğunda çocukların sorunlarının çözümüne yönelik özel fonlar 
oluşturulmalıdır.

14. İİT bünyesinde İslam Ülkeleri Ortak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulmalı ve bu müdür-
lükler devlet güvencesinde bütün İslam ülkelerine hizmet verebilmeli. Bu sayede yetim-
hane denetimleri yapılmalı ve yetimhanelerde kalan çocukların aldıkları hizmet çeşidi ve 
kalitesi arttırılmalıdır. 

15. Dünya üzerinde her dört çocuktan birinin savaş, çatışma veya doğal afetlerden etkilenen 
bir ülkede yaşadığı gerçeğinden hareketle buradaki çocuklara psikososyal destek ver-
mek için adımlar atılmalıdır. 

Eğitim Merkezli Tekliflerimiz

1. Eğitim hizmetlerine erişemeyen çocukların bu sorununu çözmek için küresel anlamda 
taramalar yapılmalı ve okulların açılması için fonlar oluşturulmalıdır. Gerektiğinde BM ve 
İİT marifetiyle ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarından gerekçeli talepler alınmalıdır.

2. Bütün okullarda bulunması gereken eğitim araç ve gereçlerinin eksiklikleri giderilmelidir.

3. Ekonomik durumun yetersiz olduğu ülkelerde yaşayan ve tam gün eğitim alan çocuklara 
ücretsiz olarak öğle yemeği verilmelidir.

4. Mülteci kamplarındaki çocukların eğitimden haklarından mahrum kalmamaları için bu-
ralarda okullar ve etüt sınıfları açılmalı, aynı zamanda eğitim programları oluşturulma-
lıdır.

5. Uluslararası düzeyde eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve pedagoglardan 
oluşan bir heyet kurulmalı ve çocuklara yönelik eğitim programları oluşturulmalıdır.

6. Çocuklara yönelik her türlü tehdide karşı önlemler ders kitaplarında işlenmeli, bu konuda 
yetişkinlerin de bilgi sahibi olması ve bilinçlenmesi için eğitim programları ve seminerler 
düzenlenmelidir.

7. Art niyetli örgütlerin eline düşen, istismar edilen, madde bağımlısı olan, işçi olarak çalışan 
veya asker olarak kullanılan çocuklar kurtarılmalı, rehabilite edilmeli ve sonraki yaşam-
larında desteklenmelidir. 

8. Çocuklara yönelik suçlar konusunda toplumsal bilincin sağlanması için ilgili STK yetkilileri 
ve bu alanda çalışma yapabilecek her meslek grubundan bireyler, eğitim programlarıyla 
desteklenmelidir.

9. Gelişmekte olan ülkelerin üniversitelerinde sosyal hizmet bölümlerinin açılması için aka-
demik bir ekip moderatörlüğünde planlamalar yapılmalıdır.

10. Engelli çocuklar için okullar açılmalı ve yaygın hâle getirilmeli; bu okullarda görev yapa-
cak kadronun yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 
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Akademik Çalışmalarla İlgili Tekliflerimiz

1. Dünya çocuklarının sorunlarına yönelik analiz ve problem çözme çalışmaları yapılmalı, 
çalıştaylar düzenlenmelidir.

2. Devletler ve STK’lar, dezavantajlı çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalarda görev dağılımı-
na dair ilmî çalışmalar yapmalıdır.

3. Dezavantajlı çocukların psikososyal gelişimlerinde gözetilmesi gereken hususlara ve ça-
lışma metotlarına dair STK’lar için ilmî çalışmalar yapılmalıdır.

4. Dezavantajlı çocuk gruplarıyla ilgili çözüm önerileri olan ilmî çalışmalar yapılmalıdır.

5. Bütün dünyada çalışmalar yapabilecek Yetim Araştırmaları Merkezi kurulmalıdır.

Yetim ve Yetimhane Çalışmalarıyla İlgili Tekliflerimiz

1. Yetimlerin, öncelikle aile veya akrabalarının yanında desteklenmelerini sağlayacak pro-
jeler geliştirilmeli; var olanların, çocukların kendi ayakları üzerinde durana kadar sürdü-
rülebilirliğini sağlayacak başkaca projeler oluşturulmalıdır.

2. Yetim çalışmalarının genişletilmesi ve geliştirilmesi için ilgili STK’lar belli aralıklarla bir 
araya gelmeli ve ortak projeler üretmelidir.

3. Dünya üzerinde yetim konusunda duyarlılığın arttırılması için her yaş ve meslek grubun-
daki insanlara yönelik projeler geliştirilmelidir.

4. Yetim anneleri ya da yetim çocukları himaye eden diğer aile bireyleri için eğitimde ve iş 
hayatında pozitif ayrımcılıklar içeren projeler geliştirilmelidir.

5. Özellikle misyoner örgütlerin yetim ve yetimhane çalışmaları hakkında toplumların bi-
linçlendirilmesi ve art niyetli yapıların önüne geçilebilmesi için yasal müeyyideler belir-
lenmeli ve uygulanmalıdır.

6. Yetim olarak büyümüş çocukların üniversite eğitimleri için devletler ve kurumlar özel 
burs fonları oluşturmalıdır.

7. Sağlık alanında çocuklara daha geniş çaplı desteklerin sunulduğu projeler oluşturulma-
lıdır.

8. Madde bağımlısı çocuklar için özel rehabilitasyon programları uygulanmalıdır.

9. Kötü şartlar altında işleyen yetimhanelere yönelik, bölgesel iyileştirici tedbirler alınmalı-
dır.

10. Gelişmekte olan ülkelerde, hizmet kalitesinin daha da arttırılması için yetimhanelerde 
aktif görev alanlara “yetimhane çalışanlarının zorunlu eğitim ve etik standartlarına göre 
yetiştirilmesi” eğitimlerinin verilmelidir.

11. Yetimhanelerin ekonomik sorunları göz önünde bulundurulmalı; her yetimhane için al-
ternatif gelir kaynakları, vakfiyeler ya da döner sermaye işletmeleri gibi projeler üretil-
melidir.

12. Yetimhanelerde bulunan travmalı çocuklarla ilgili psikolojik destek ve rehabilitasyon uy-
gulamalarının devlet eliyle yürütülmesi için yeni projeler geliştirilmelidir.

13. Yetimhane yönetimine dair el kitapları oluşturulmalıdır.
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