
  افق روشنیت کارگريسا

 قطعنامه روز جهانی کودک در سنندج
  

 
 ماه هشتاد و پنجمهربيستم                                                                                                   سايت شورا

 
  

  . از آنجايی که ميليونها کودک در دنيا گرسنه اند

  .از آنجايی که ميليونها کودک از بی مسکنی و يا بد مسکنی در عذابند

  .از آنجايی که ميليونها کودک بخاطر محروميت از بهداشت مناسب و امکانات درمانی جان ميسپارند

  .هزاران کودک بی سرپناه در شهرهای بزرگ آواره انداز آنجايی که 

  .از آنجايی که ميليونها کودک از تحصيل محرومند

  .از آنجايی که ميليونها کودک به کار کشيده ميشوند و مورد استثمار وحشيانه قرار ميگيرند

  .از آنجايی که تبعيض آشکار بين کودکان پسر و دختر حکم ميراند

  .در ابعاد ميليونی از آسايش، تفريح و ورزش محرومنداز آنجايی که کودکان 

بيشترين قربانی و بيشترين آسيب را  از آنجايی که جنگ بين قدرتها شيرازه جامعه را از هم خواهد پاشيد و کودکان

  .متحمل خواهند شد

  
  :اعالم می کنيم

  
 واسطه تامين يک زندگی شاد ايمن هيچ مالحظه اقتصادی، فرهنگی، ملی وسياسی بر منفعت کودک ارج نيست و بال

  : از اين رو خواسته های زير، مطالبات ما در روز جهانی کودک می باشد. وخالق بايد در دستور دولت، قرار گيرد

   
  . سال١۶ ممنوعيت کار حرفه برای کودکان زير -١

مکفی و مجانی بايد در اختيار در مدارس و مهد کودکها غذای .  تامين تغذيه کودکان جدا از شرايط مالی خانوادها-٢

  .کودکان قرار گيرد

  . خدمات بهداشتی در باالترين سطح و بطور رايگان برای کودکان-٣

  . آموزش و پرورش رايگان و اجباری برای همه کودکان-۴

  .  تامين مسکن مناسب با باالترين استاندارد برای همه-۵

  .ه تامين مهد کودکهای مجهز، مدرن و مجانی برای هم-۶

 تحت تکفل قرار دادن کودکان بی سرپرست توسط دولت و تامين مسکن و امکانات زندگی و تربيتی با -٧

  .استانداردهای باالی بين المللی

  



  

  . برخورداری کودکان از امکانات مناسب جهت انجام فعاليتهای فرهنگی، هنری و ورزشی-٨

  . و بهداشت بدون در نظر گرفتن شرايط خانوادگی مراقبتهای ويژ ه زنان باردار و نوزادان از نظر تغذيه-٩

 برخورداری کامل کودکان مهاجر و بطور مشخص کودکان مهاجرين افغانی از مسکن، بهداشت، تغذيه مکفی و -١٠

  .تصحيل

  . تامين يک زندگی شايسته انسانی برای کودکان دارای نقص بدنی و يا ذهنی-١١

  .واده هايی که با يک سرپرست هستند و بويژ ه مادرانی که جدا شده اند حمايتهای ويژ ه مادی و معنوی از خان-١٢

  . مقابله قاطع و قانونی با تجارت سکس کودکان-١٣

  .مجازات اعدام لغو گردد.  ممنوعيت حبس و زندانی کردن کودکان-١۴

  . ممنوعيت هر نوع تعرض به جسم و روح کودک به بهانه های مختلف-١۵

  .تنبيه بدنی، اعمال فشار روانی و ارعاب کودکان ممنوعيت -١۶

  . رفع هر نوع تبعيض بين کودکان دختر و پسر-١٧

 سال ١۶سن قانونی بلوغ جنسی .  ممنوعيت و جرم بودن رابطه جنسی افراد بزرگسال با افراد زير سن قانونی-١٨

  .است

  . اعمال مجازاتهای سنگين بخاطر سرقت، خريد و فروش کودکان-١٩

  .ودکان به سالح اتمی نياز ندارند و هر گونه تهديد حمله نظامی به ايران بايد متوقف شود ک-٢٠

   

   

   

   سنندج-کميته برگزاری روز جهانی کودک 

   

  ١٣٨۵ مهر ماه ١۶
 


