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Δωρεάν με την «Εφημερίδα των Συντακτών»

ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
ِ

MIGRATORY BIRDS

 ﻣﻬﺎﺟﺭ ﻭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ

The newspaper produced by and for refugee, migrant and Greek youth

Stop
violating
our rights

Η εφημερίδα των έφηβων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων

The 5th issue of the newspaper “Migratory Birds” is devoted
to November 20th, International
Childrens’ Rights Day, and discusses some of those rights from
a different angle: our aim is to
show how the right to freedom
of children and teenagers is being
violated and devalued.

T

his time, our team of teenage journalists sat around a table with the International Convention on the Rights of
the Child in front of us in five languages, Farsi, Dari, Arabic, English and
Greek, to ensure that everyone could read and
understand it. We researched, studied and made
comparisons over several days. We discussed,
agreed but also disagreed about the articles of
the Convention and to what extent these are being adhered to in various countries.
And so we write without fear or hesitation,
referring to articles 12, 13 and 14 of the Convention, according to which children have the right
to state their views freely, to seek, receive and
impart ideas, and to think and express themselves freely either orally or in writing.
We write about things that concern us: how an
unaccompanied minor feels in a foreign country,
all alone, without his family; why a 14 year–old
is forced to fight; why a child is forced into marriage; why a child is not asked before his or her
photograph is published.
Forever hoping for a world free from injustice,
the team of «Migratory Birds» would like to wish
you: «Happy Reading».
Read the full English edition of “Migratory
Birds” online at www.ddp.gr

ﺗﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻗﻧﺎ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ » ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ « ﻣﻛﺭﺱ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭ ﻳﻘﺩﻡ، ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﻭﭬﻣﺑﺭ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ.ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﺎﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ
.ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟﻠﺣﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺻﺣﻔﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺑﻳﺔ ﺟﻠﺳﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ. ﻭﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻟﻐﺎﺕ
 ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ،ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭﻳﺔ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ
ﺩﺭﺳﺕ ﻭﻗﺎﺭﻧﺕ،ﺑﺣﺛﺕ. ﺑﻣﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺭﺃﻫﺎ ﻭﻳﻔﻬﻣﻬﺎ
 ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻭﺗﻌﺎﺭﺿﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻣﻥ،  ﻧﺎﻗﺷﺕ. ﻷﻳﺎﻡ
.ﺣﻳﺙ ﻛﻡ ﺗﻁﺑﻕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻭ12،13  ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ، ﺑﺩﻭﻥ ﺧﻭﻑ ﺍﻭ ﺗﺭﺩﺩ، ﺗﻛﺗﺏ
ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ،  ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺓ14
ﺃﻥ، ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻳﻧﻘﻠﻭﺍ ﺍﻓﻛﺎﺭ،  ﺃﻥ ﻳﺑﺣﺛﻭﺍ،ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺋﻬﻡ
.ﻳﻌﺑﺭﻭﺍ ﻭﻳﻔﻛﺭﻭﺍ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻔﻭﻱ
 ﺑﺩﻭﻥ،  ﻭﺣﻳﺩ،ﺗﻛﺗﺏ ﻭﺗﺗﺳﺎءﻝ ﻛﻳﻑ ﻳﺷﻌﺭ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻏﻳﺭ ﺑﺎﻟﻎ
 ﻋﺎﻡ14  ﻛﻳﻑ ﺃﻥ ﺷﺎﺏ ﺻﻐﻳﺭ ﺑﻌﻣﺭ ﺍﻝ. ﺃﺳﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﻷﻱ. ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻳﺟﺑﺭ ﻁﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺎﺭﺏ
.ﺳﺑﺏ ﻻ ﻳﺳﺄﻝ ﻁﻔﻝ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺭ ﺻﻭﺭﺗﻪ
« ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ » ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ، ﺁﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﻅﻠﻡ
! ﺗﺗﻣﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻗﺭﺍءﺓ ﺳﻌﻳﺩﺓ

ﺭﻭﮐﻳں ﮨﻣﺎﺭے ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ
ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯی
ﺍﺧﺑﺎﺭ " ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے " ﮐﺎ ﭘﺎﻧﭼﻭﺍں ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ
 ﻧﻭﻣﺑﺭ ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﻭﻗﻑ ﮨﮯ ۔ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ20 ﮐﮯ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺩﻥ
ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭ ﺍﻳﮏ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻧﻘﻁ ﻧﻅﺭ ﺳﮯ ﭘﻳﺵ ﮐﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ۔ ﺑﭼﻭں ﺍﻭﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﻭں ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﯽ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯی ﮐﮯ
ﺗﺳﻠﺳﻝ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻣہ ۔ ﺍﺱ ﺩﻓﻌہ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﻟڑﮐﻳﻭں ﮐﯽ ﺻﺣﺎﻓﯽ ﮢﻳﻡ
 ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ،  ﻋﺭﺑﯽ،  ﺍﺭﺩ ﻭ، ﭘﺎﻧﭻ ﺯﺑﺎﻧﻭں ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻣﻳں ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍﻣﯽ ﮐﻧﻭﻧﺷﻥ ﮐﯽ ﻣﻳﺯ ﭘﺭ
ﺑﻳﮢﻬ ﮔﺋﯽ ﺗﺎﮐہ ﮨﺭ ﮐﻭﺋﯽ ﺍﺳﮯ ﭘڑﻫ ﺍﻭﺭ ﺳﻣﺟﻬ ﺳﮑﮯ ۔ ﺍﺱ ﺩﻥ
ﮐﻳﻠﺋﮯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﮐﺭﻳں ﻣﻁﺎﻟﻌہ ﺍﻭﺭ ﻣﻭﺍﺯﻧہ ﮐﺭﻳں ۔ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ
ﮐﯽ ﮐہ ﮐﻧﻭﻧﺷﻥ ﮐﮯ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻧﮯ ﻋﻣﻠﺩﺭﺁﻣﺩ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﻳﺎ
ﻧﮩﻳں ۔ ﻭﻩ ﻟﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧہ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﭘﻧﮯ
 ﺧﻭﺩ ﮐﺎ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ ﺍﻅﮩﺎﺭ،  ﺑﺎﺕ ﭼﻳﺕ، ﺧﻳﺎﻻﺕ
 ﮐﮯ ﻣﻌﺎﮨﺩے14  ﺍﻭﺭ13، 12 ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ ﮨﮯ ۔
ﮐﮯ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﺍﻧﻬﻳں ﺑﻐﻳﺭ ﮐﺳﯽ ڈﺭ ﺍﻭﺭ ﮨﭼﮑﭼﺎﮨٹ ﮐﮯ ﻟﮑﻬﻧﮯ
 ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ، ﺍﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﮯ ﺳﻭﭼﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ
ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ ﮨﮯ ۔ ﻭﻩ ﻟﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﮐہ ﻭﻩ ﻓﮑﺭ
ﻣﻧﺩ ﮨﻳں ۔ ﺍﻳﮏ ﮐﻡ ﻋﻣﺭ ﮐﺳﯽ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﮏ ﻣﻳں ﺍﭘﻧﮯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﮐﮯ
ﺑﻐﻳﺭ ﮐﻳﺳﮯ ﺍﮐﻳﻼ ﻣﺣﺳﻭﺱ ﮐﺭﺗﺎ ﮨﮯ ۔ ﮐﺱ ﻁﺭﺡ ﺍﻳﮏ ﺟﻭﺍﻥ
 ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻣﺭ ﺳﮯ ﻟڑﻧﮯ ﭘﺭ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﮨﮯ ۔ ﺍﻳﮏ ﺑﭼﮯ14 ﺁﺩﻣﯽ
ﮐﯽ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺭﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺳﮯ ﮐﻳﻭں ﻧﮩﻳں ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ۔
ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے ﮐﯽ ﮢﻳﻡ ﻋﻭﺍﻡ ﺳﮯ ﺍﻣﻳﺩ ﮐﺭﺗﯽ ﮨﮯ ﺳﺏ ﺳﮯ
ﭘڑﻫﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻐﻳﺭ ﻧﺎﺍﻧﺻﺎﻓﯽ ﮐﮯ ۔

Με κείμενα
σε ελληνικά, φαρσί,
ούρντου και αραβικά!
With texts in greek,
english, arabic, farsi
& urdu language!

STOP στην καταπάτηση
των δικαιωμάτων μας
Το 5ο φύλλο της εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά» είναι αφιερωμένο στην 20ή Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και παρουσιάζει τα συγκεκριμένα δικαιώματα από διαφορετική σκοπιά· αυτήν της
καταπάτησης και υποβάθμισης των ελευθεριών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Α

υτή τη φορά η εφηβική δημοσιογραφική
ομάδα κάθισε γύρω από το τραπέζι έχοντας μπροστά της τη Διεθνή Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε πέντε
γλώσσες. Στα φαρσί, νταρί, αραβικά,
αγγλικά και ελληνικά, ώστε όλοι να μπορούν να
τη διαβάσουν και να την κατανοήσουν. Ερεύνησε, μελέτησε και συνέκρινε για μέρες. Συζήτησε,
συμφώνησε και διαφώνησε ως προς τα άρθρα της
Σύμβασης και κατά πόσον αυτά εφαρμόζονται ή όχι
στις διάφορες χώρες.
Γράφει, λοιπόν, χωρίς φόβο και δισταγμό, βασιζόμενη στα άρθρα 12, 13 και 14 της Σύμβασης,
σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να
αναζητούν, να μαθαίνουν και να μεταδίδουν ιδέες,
να εκφράζονται και να σκέφτονται ελεύθερα μέσα
από τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο.
Γράφει και προβληματίζεται για το πώς νιώθει
ένας ανήλικος, μόνος, χωρίς οικογένεια σε μια ξένη
χώρα· πώς ένας νέος μόλις 14 ετών αναγκάζεται
να πολεμήσει· γιατί ένα παιδί υποχρεώνεται να παντρευτεί· γιατί ένα παιδί δεν ερωτάται πριν δημοσιευτεί η φωτογραφία του.
Ελπίζοντας σε έναν κόσμο χωρίς αδικία, η ομάδα των «Αποδημητικών Πουλιών» εύχεται σε όλους
καλή ανάγνωση!

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «Αποδημητικά Πουλιά» δημιουργήθηκε από το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού με την υποστήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση
της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση του παρόντος φύλλου
δημιουργήθηκε και με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ Παράρτημα Ελλάδας, που χρηματοδοτείται από το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«ﺇﻥ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ
ﺃﺳﺳﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
 ﺍﻥ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﺗﻡ ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ
 ﺍﻟﺗﻲ، ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ-ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ
ﺗﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ
. ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ " ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ" ﺍﺯ
ﺷﺑﮑﻪ ﺩﻳﮑﺗﻳﻭ " ﺑﺭﺍی ﺣﻘﻭﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ" ﺍﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﻪ ﻫﻳﻳﺕ
 ﭼﺎپ ﻭ ﭘﺧﺵ. ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ
" ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﻭﺳﺳﻪ
ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮐﺯﻭ ﺑﻭﺭگ – ﺑﺧﺵ
 ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ،ﻳﻭﻧﺎﻥ" ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺩ
ﻭﻫﻣﮑﺎﺭی ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
.ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺁﻟﻣﺎﻥ

ﺍﺧﺑﺎﺭ " ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے " ﺷﺎﺋﻊ ﮐﻳﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ
 ﺍﻭﺭ،ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ
ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻓﻧڈﻧﮓ ﺍﻭﺭ ﻳﻭ
ﺍﻳﻥ ﺁﺋﯽ ﺳﯽ ﺍﻳﻑ ﮐﮯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺳﮯ۔
ﺷﮩﺭی ﺗﺣﻔﻅ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ
ﺍﻣﺩﺍﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ﺍﻳڈﻳﺷﻥ ﮐﯽ ﻣﺯﻳﺩ
ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ
ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺭﻣﻥ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﮯ ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں
ﺩﻓﺗﺭ ﮐﯽ ﻁﺭﻑ ﺳﮯ ﻓﻧڈ
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H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
،ﻣﻭﺍﺩ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
' ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ ' ﺗﻛﺗﺏ
.ﻭﺗﺑﺣﺙ

۱۲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺗﻛﻔﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ. ۱
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻕ
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻵﺭﺍء ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻭﺗﻭﻟﻰ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻁﻔﻝ،ﺗﻣﺱ ﺍﻟﻁﻔﻝ
.ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻧﺿﺟﻪ
 ﻓﺭﺻﺔ، ﺑﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻠﻁﻔﻝ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. ۲
ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
 ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ، ﺇﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ،ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻣﺱ ﺍﻟﻁﻔﻝ
 ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ،ﻣﻣﺛﻝ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ
.ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
۱۳ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ. ۱
ﺍﻟﺣﻕ ﺣﺭﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ
 ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ،ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍﻋﺗﻬﺎ
 ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻟﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺃﻭ،ﻟﻠﺣﺩﻭﺩ
. ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﻔﻝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻥ،ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔ
،ﻳﺟﻭﺯ ﺇﺧﺿﺎﻉ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ. ۲
ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻧﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺃﻥ
:ﺗﻛﻭﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
، ﺃﻭ،)ﺃ( ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺗﻬﻡ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺣﺔ،)ﺏ( ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
۱٤ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺗﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺣﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ. ۱
.ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺗﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ. ۲
 ﺍﻷﻭﺻﻳﺎء، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ،ﻭﻛﺫﻟﻙ
 ﻓﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ
.ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻧﺳﺟﻡ ﻣﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺍﻹﺟﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺕ ﺇﻻ.
ﻟﻠﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
.ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ
۱٥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺗﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ. ۱
ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺣﺭﻳﺔ
.ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻳﻭﺩ ﻏﻳﺭ. ۲
ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺃﻭ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ،ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻭﺣﺭﻳﺎﺗﻬﻡ

ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﭘﻳﺵ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻧﻭﺷﺗﺎﺭی
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ
12 ﻣﺎﺩﻩ
 ﺣﻕ،ﺍﺯ ﺳﻭی ﺣﮑﻭﻣﺗﻬﺎی ﺍﻣﺿﺎﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﻳﻥ ﭘﻳﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ
ﻁﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻥ ﻧﻅﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﺧﻭﺩﺷﺭﺍ
 ﻁﻔﻝ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺍﻣﻭﺭ. ﺑﻪ ﺭﺳﻣﻳﺕ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ،ﺩﺍﺭﺩ
 ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻋﻘﻳﺩﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﺭﺍ،ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺧﻭﺩ
.ﮐﻪ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﺳﻥ ﻭ ﺭﺷﺩ ﺍﻭﺳﺕ
 ﺑﻪ ﻁﻔﻝ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ،ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ
 ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
 ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ،ﻭﮐﻳﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺳﻭﻭﻝ ﻭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺩﻳﮕﺭ
 ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺷﻭﺩ،ﻣﻭﺟﻭﺩ.
13 ﻣﺎﺩﻩ
ﻁﻔﻝ ﺣﻕ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺩﺭ ﭘﻳﻭﻧﺩ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩی
ﺁﮔﻬﺎﻧﺵ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻁﻔﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺭﺱ ﺍﺯ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺗﻬﺎی
 ﺩﺍﻧﺳﺗﻧﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺗﻧﻭﻉ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ،ﺣﮑﻭﻣﺗﯽ
 ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻫﻧﺭی ﻳﺎ ﻫﺭ، ﺩﺳﺕ ﻧﻭﻳﺱ ﻳﺎ ﭼﺎپ،ﮐﻠﻣﺎﺕ
، ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩﻩ،ﻁﺭﻳﻕ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺭ ﻭﺳﻳﻠﻪ ی ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺩﻳﮕﺭ
 ﺍﺟﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺣﻕ.ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺑﺩﻫﺩ
 ﻣﺣﺩﻭﺩ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻳﮕﺭی ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺏ.ﺍﻟﻑ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺣﻔﻅ ﺣﻘﻭﻕ ﻳﺎ ﺷﻬﺭﺕ ﻓﺭﺩی ﺩﻳﮕﺭ:ﺷﻭﺩ
 ﺧﻠﻕ ﻭ ﻋﻔﺕ، ﻧﻅﻡ ﻋﻣﻭﻣﯽ،ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺣﻔﻅ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﻠﯽ
ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻠﻣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
14 ﻣﺎﺩﻩ
 ﻭﺟﺩﺍﻥ ﻭ،ﺣﮑﻭﻣﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻕ ﻁﻔﻝ ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻓﮑﺎﺭ
 ﺣﮑﻭﻣﺗﻬﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﻭﻅﺎﻳﻑ.ﻣﺫﻫﺏ ﺗﻭﺟﻪ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻳﺎ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻁﻔﻝ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺵ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﺧﻭﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺳﻧﯽ
 ﺍﻳﻔﺎ ﮐﻧﻧﺩ،ﻁﻔﻝ
ﺁﺯﺍﺩی ﻣﺫﻫﺏ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻳﻧﯽ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺗﻌﻳﻳﻥ
، ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﻠﯽ3 ﺷﺩﻩ ﻗﺎﺑﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﻡ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺣﻔﻅ
 ﺣﻔﻅ ﺳﻠﻣﺗﯽ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻔﺕ ﻋﻣﻭﻣﯽ،ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻧﻅﻡ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
.ﻭ ﻳﺎ ﻭﻗﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻭﻟﻳﻪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺎﺷﺩ
15 ﻣﺎﺩﻩ
ﺣﮑﻭﻣﺗﻬﺎ ﺣﻕ ﻁﻔﻝ ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ
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The articles of the Convention
on the Rights of the Child,
under which the ‘Migratory Birds’
have prepared their articles

Α

ΡΘΡΟ 12 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη
εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης
έκφρασης της γνώμης του σχετικά
με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού
ανάλογα με την ηλικία του και τον βαθμό ωριμότητάς του.
2. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το
αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή
ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό
με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 13 1. Το παιδί έχει το δικαίωμα της
ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και
διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε
είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή τυπωμένη, ή καλλιτεχνική ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του.
2. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο μόνο των περιορισμών
που ορίζονται από τον νόμο και που είναι αναγκαίοι:
Α) Για τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της
υπόληψης των άλλων ή
Β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας,
της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των

δημόσιων ηθών.
ΑΡΘΡΟ 14 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νομίμων εκπροσώπων του παιδιού
να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω
δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
3. Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας
του ή των πεποιθήσεών του μπορεί να υπόκειται
μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τον
νόμο και που είναι αναγκαίοι για τη διαφύλαξη
της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης,
της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών, ή
των ελευθεριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων
των άλλων.
ΑΡΘΡΟ 15 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού στην ελευθερία τού να συνεταιρίζεται και του να συνέρχεται ειρηνικά.
2. Δεν τίθενται περιορισμοί για την άσκηση
των δικαιωμάτων αυτών, εκτός από αυτούς που
ορίζει ο νόμος και που είναι αναγκαίοι σε μια
δημοκρατική κοινωνία, προς το συμφέρον της
εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας
ή της δημόσιας τάξης ή για την προστασία της
δημόσιας υγείας ή των δημόσιων ηθών, ή των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων.

ARTICLE 12
1. States Parties shall
assure to the child who is
capable of forming his or her
own views the right to express
those views freely in all
matters affecting the child, the
views of the child being given
due weight in accordance with
the age and maturity of the
child.
2. For this purpose, the child
shall in particular be provided
the opportunity to be heard in
any judicial and administrative
proceedings affecting the
child, either directly, or
through a representative or an
appropriate body, in a manner
consistent with the procedural
rules of national law.
ARTICLE 13
1. The child shall have the
right to freedom of expression;
this right shall include freedom
to seek, receive and impart
information and ideas of all
kinds, regardless of frontiers,
either orally, in writing or in
print, in the form of art, or
through any other media of the
child’s choice.
2. The exercise of this right
may be subject to certain
restrictions, but these shall
only be such as are provided by
law and are necessary:
(a) For respect of the rights
or reputations of others; or
(b) For the protection of
national security or of public

order (ordre public), or of public
health or morals.
ARTICLE 14
1. States Parties shall
respect the right of the child to
freedom of thought, conscience
and religion.
2. States Parties shall
respect the rights and duties
of the parents and, when
applicable, legal guardians, to
provide direction to the child in
the exercise of his or her right
in a manner consistent with the
evolving capacities of the child.
3. Freedom to manifest
one’s religion or beliefs may be
subject only to such limitations
as are prescribed by law and
are necessary to protect public
safety, order, health or morals,
or the fundamental rights and
freedoms of others.
ARTICLE 15
1. States Parties recognize
the rights of the child to
freedom of association and to
freedom of peaceful assembly.
2. No restrictions may
be placed on the exercise of
these rights other than those
imposed in conformity with the
law and which are necessary
in a democratic society in the
interests of national security
or public safety, public order
(ordre public), the protection of
public health or morals or the
protection of the rights and
freedoms of others.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΌΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΊΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Μετανάστευση και προσφυγιά
Της ΣΑΜΙΡΆ ΚΑΡΙΜΊ

Η

μετανάστευση ή η μετακίνηση
πληθυσμών αποτελεί στην ουσία
αλλαγή τόπου και χώρου διαμονής. Πρώτον, η μετανάστευση και
η προσφυγιά μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της φτώχειας, ασθενειών, για
πολιτικούς λόγους, λόγω πολέμου, έλλειψης
ασφάλειας, αλλά και ως αποτέλεσμα φυσικών
φαινομένων και καταστροφών. Δεύτερον, μπορεί να οφείλονται στην αναζήτηση καλύτερης
εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, βιοτικού επιπέδου, αλλά και μεγαλύτερης
κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας.
Στη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού,
συμβαίνει συχνά να χωριστούν πολλά παιδιά
από τους γονείς τους και να βρεθούν απροστάτευτα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η δε
μετανάστευση των ίδιων των ανηλίκων μπορεί
να έχει διάφορες αιτίες. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση των δικαιωμάτων των
ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και προσφύγων στη Γερμανία και της αντιμετώπισής
τους από τη χώρα αυτή.
Αμέσως μετά την είσοδό τους στη Γερμανία,
η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παιδιών και
Νέων –Jugendam– αναλαμβάνει την τακτοποίησή τους. Εάν τα παιδιά έχουν συγγενείς στη
Γερμανία, τότε δικαιούνται να ζητήσουν να μείνουν μαζί τους, διαφορετικά εγκαθίστανται σε
ειδικούς καταυλισμούς ασυνόδευτων ανηλίκων
ή ακολουθείται η διαδικασία συγκατοίκησης με
μια ανάδοχη οικογένεια.
Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνολικά δύο
εβδομάδες. Κατόπιν, οι ανήλικοι μεταφέρονται σε ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της
Γερμανίας, όπου η τοπική Υπηρεσία Μετανάστευσης –Ausländerbehörde– τους χορηγεί τα
απαραίτητα έγγραφα διαμονής.
Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των δικαιολογητικών
διαμονής των ανηλίκων διαφέρει σημαντικά
από εκείνη των ενηλίκων. Ολοι οι ανήλικοι –και
ειδικά οι ασυνόδευτοι– δεν είναι σε θέση να
αποφασίσουν για τα νομικής φύσης ζητήματά
τους και για τον λόγο αυτό τους παρέχεται από
τη Jugendam ένας επίτροπος, ο οποίος είναι εκ
του νόμου υπεύθυνος για την προστασία τους.
Ολοι οι ανήλικοι, μετά την είσοδό τους στη
Γερμανία, έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν

είτε σε σχολείο είτε σε κάποια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης – Ausbildung. Σε όλα τα
κρατίδια της Γερμανίας, έχει καθιερωθεί ο θεσμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα
τα άτομα κάτω των 18 ετών. Επίσης, όλα τα
παιδιά απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς πολιτικά
και νομικά δικαιώματα, χωρίς καμία διάκριση.
Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι όλοι
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα
της επανένωσης με τους οικείους τους, όταν
αυτό είναι εφικτό, όπως ισχύει για όλα τα άλλα
ανήλικα άτομα της χώρας.
Το κράτος της Γερμανίας, ως αρμόδιο για
τα ζητήματα των ασυνόδευτων ανηλίκων, φέρεται με υπευθυνότητα, φροντίζοντας για τη
διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺭﺳﻳﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﺎﻥ

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻳﺎ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ

ﺳﻣﻳﺭﺍ ﮐﺭﻳﻣﯽ

ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻳﺎ ﮐﻭچ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺩﻳﮕﺭ
.ﺍﺳﺕ
، ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺳﻳﺎﺳﯽ،ﺑﻳﻣﺎﺭی،ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻭ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻝ ﻓﻘﺭ
. ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻭ ﺑﻼﻳﺎی ﻁﺑﻳﻌﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﺑﮕﻳﺭﺩ،ﺟﻧﮓ
، ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ،ﻭ ﺩﻟﻳﻝ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﻬﺗﺭ ﻣﻘﺻﺩ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺍﺯ ﻟﺣﺎﻅ ﺁﻣﻭﺯﺵ
.ﺩﺭﺁﻣﺩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﻫﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﻳﺭﺩ
 ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺑﺩﻭﻥ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ,ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ
 ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ.ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺷﺩﻧﺩ
 ﻣﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻳﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﺗﻥ.ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﻻﻳﻝ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ
ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﭘﻧﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺑﻳﻧﺩﺍﺯﻳﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺣﻭﻩ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﮐﺷﻭﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ
 ﭘﺱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﭼﻧﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩی ﺑﻪ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻓﺎﻩ.ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﻡ
( ﻣﺳﺋﻭﻝ ﺭﺳﻳﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻭﺭ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻭJugendam) ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
.ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺳﺕ
ﺍﮔﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻓﺎﻣﻳﻝ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ
ﮐﻧﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﻣپ
ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺷﺗﺭک ﻭ ﻳﺎ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ
.ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺳﺭﭘﺭﺳﺗﯽ ﻓﺭﺩ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻅﺭ ﺭﺍ ﻗﺑﻭﻝ ﮐﻧﺩ ﻓﺭﺳﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﭘﺭﻭژﻩ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺩﻭ ﻫﻔﺗﻪ ﻁﻭﻝ ﻣﻳﮑﺷﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ
ﺍﻳﺎﻟﺕ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺎﻥ16
( ﺁﻥ ﺍﻳﺎﻟﺕ ﺑﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭگ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺻﺎﺩﺭAusländerbehörde)
 ﺑﺭﺭﺳﯽ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ.ﻣﻳﮑﻧﺩ
 ﺗﺣﺕ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ ﺑﻪ ﭘﻳﺵ ﺑﺭﺩﻩ،ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ
 ﭘﻳﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ.ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺑﻪ ﺗﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ
( ﺍﻥ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﺭﺍ ﺗﻌﻳﻳﻥJugendam) ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﻓﺎﻩ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ
 ﻫﻣﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ.ﻣﻳﮑﻧﺩ
ﺑﻪ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻓﻧﯽ ﺣﺭﻓﻪ ﺍﻳﯽ
 ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺗﺎ ﺳﻥ. ( ﺑﺷﻭﻧﺩAusbildung)
 ﻭ ﻫﻣﭼﻳﻥ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ. ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻳﺭﻭﻧﺩ18
ﺳﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺭﺍﺑﺭ
 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ. ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﮔﻭﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﮑﺗﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻳﮑﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻔﺭ ﮐﻧﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
 ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ. ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩ ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﭘﻳﻭﻧﺩﺩ
.ﺯﻳﺭ ﺳﻥ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
.ﺩﻭﻟﺕ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺍﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻫﺎ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻫﺳﺕ
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Κ

άθε μέρα βλέπουμε παιδιά που
εξαναγκάζονται να κάνουν τους
μικροπωλητές και τους ζητιάνους. Το φαινόμενο της «παιδικής εργασίας» παρατηρείται
τόσο στα στενά σοκάκια του εμπόλεμου
Αφγανιστάν όσο και στις λαμπερές λεωφόρους της Νέας Υόρκης.
Η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική
για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και
τη γαλούχηση του ατόμου πριν μπει στην
ενήλικη ζωή. Τα κοινωνικά προβλήματα
επηρεάζουν τα παιδιά περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο και τα παιδικά τραύματα εμποδίζουν τη φυσιολογική και υγιή
ανάπτυξη.
Τα «εργαζόμενα παιδιά» και τα παιδιά
του δρόμου αποτελούν τα πλέον ευάλωτα
άτομα. Αναγκάζονται να δουλέψουν λόγω
φτώχειας και να επιβιώσουν σε ένα εξαιρετικά ανασφαλές περιβάλλον. Κάνουν
στην ουσία τον δρόμο σπίτι τους. Ακόμη
περισσότερο κινδυνεύουν τα κορίτσια, τα
οποία μπορεί να πέσουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα «εργαζόμενα
παιδιά» στερούνται στοιχειωδών δικαιωμάτων, όπως προστασία, κατάλληλη διατροφή, σπουδές, συνθήκες υγιεινής και
βρίσκονται μακριά από την οικογένεια και
τους οικείους ή τους κηδεμόνες τους. Τα
παιδιά συνήθως καταλήγουν στον δρόμο είτε λόγω διαζυγίου των γονιών τους
είτε λόγω της φτώχειας είτε εξαιτίας της
μετανάστευσης. Αναγκάζονται, λοιπόν, εκ
των πραγμάτων να εργαστούν.
Τα «παιδιά των δρόμων» φτιάχνουν
συνήθως μία ομάδα στην οποία εντάσσονται και την έχουν ως υποκατάστατο
της οικογένειας. Τίθεται και θέμα αρχηγίας, όπου ο αρχηγός είναι συνήθως από
τους πιο δυνατούς και ευφυείς μεταξύ
των άλλων μελών της ομάδας. Υπάρχουν
και περιπτώσεις που τα παιδιά εξαναγκάζονται να κάνουν άλλου είδους παράνομες εργασίες, όπως εμπορία ναρκωτικών,
παράνομων εμπορευμάτων ακόμη και
εμπορία ανθρώπινων οργάνων…, αλλά
και γυάλισμα παπουτσιών στον δρόμο,
πώληση χαρτομάντιλων, λουλουδιών κ.ά.
Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι αυτά
τα παιδιά πέφτουν συχνά θύματα προσβολών και χλευασμού. Αλήθεια, λοιπόν,
ποιος ευθύνεται για όλα αυτά;
Τα παιδιά θα έπρεπε να σπουδάζουν,
να βρίσκονται δίπλα στους οικείους τους
και να απολαμβάνουν την τρυφερή φροντίδα της οικογένειάς τους. Για ποιον
λόγο, λοιπόν, βρίσκονται στους δρόμους,
κάνουν μικροκλοπές και πουλούν ναρκωτικά…; Τα παιδιά αυτά βγαίνουν κάθε
πρωί στους δρόμους και επιστρέφουν στο
«σπίτι» τους το βράδυ. Απομακρύνονται
από την παιδικότητά τους και γρήγορα
μετατρέπονται σε νέους των δρόμων,
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ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ

Τα παιδιά που βγάζουν
το ψωμί τους

που ζουν εκτεθειμένοι σε κάθε ρίσκο και
κάθε κίνδυνο.
Πρέπει να λυθεί αυτό το τόσο σοβαρό
ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Το θέμα

ﺣﻕ ﺗﺣﺻﻳﻝ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﺻﺩﺍﻗﺕ

ﻫﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺣﻕ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺟﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺣﻕ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺣﻘﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻣﺗﻔﮑﺭ ﻭ ﺍﻧﺩﻳﺷﻣﻧﺩ ﺩﺭ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻭ ﮐﺷﻭﺭﺵ ﺣﻕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﮐﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ
. ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﮑﻭﻓﺎ ﮐﻧﺩ
ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﺷﮑﻭﻓﺎ ﮐﻧﺩ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﺑﻘﻳﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺗﺭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
 ﺩﺭ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ. ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻗﻭی ﺗﺭ ﮐﻧﺩ
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
 ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ، ﻫﺭ ﺩﻻﻳﻠﯽ ﻣﺛﻝ ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻣﻧﻳﺕ
. ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺧﻭﺏ
ﻭ ﻣﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻳﻘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻧﺩﺍﺭﻡ ﭼﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺗﻭﻟﺩ
. ﺷﺩﻡ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺩﻳﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺯﻳﺎﺩی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﺑﺭﺍی ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺩﻩ
 ﻳﺎ ﺍﮔﺭ. ﮐﻭﺩک ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻣﺩﺍﺭک ﻧﺩﺍﺭﺩ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭﺱ ﺑﺧﻭﺍﻧﺩ
ﮐﻭﺩک ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﻣﺩﺍﺭک ﻫﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻭﺍﺭﺩ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺣﺗﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ
 ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﻳﺭ ﺗﺭ ﺍﺯ ﻫﻣﻪ ﺑﻪ. ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ
 ﺑﺎﺧﺭﺝ ﻭ. ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻁﯽ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭی
ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻥ ﻫﻣﭼﻳﻥ ﻣﺧﺎﺭﺟﯽ
ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﻔﺭﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺣﻕ ﺍﻳﻥ
 ﻫﻣﻪ ی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﺣﺻﻝ ﺣﻕ ﺑﺎﺯی ﻭ ﺷﺭﮐﺕ. ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﭘﺎﻳﻣﺎﻝ ﻣﻳﻣﺎﻧﺩ
ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻫﺎی ﺍﻣﻭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﺯﻭ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﻕ ﺑﺎﺯی ﻭ ﻧﻪ ﺣﻕ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﻫﺎی ﺍﻣﻭﺯﺷﯽ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻳﮏ ﺍﺭﺩﻭی ﺍﻣﻭﺯﺷﯽ
ﺑﺭﺍی ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﻳﺷﺩ ﺧﻭﺩ ﻧﺎﻅﻣﻳﻥ ﻭ ﻣ ٴﺳﻭﻟﻳﻥ ﺩﺭ
ﺟﻠﻭی ﻫﻣﻪ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻳﮑﺭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﺷﺎﻣﻝ ﺩﺍﻧﺵ
ﺁﻣﻭﺯﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﻣﻳﺷﻭﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﺩﺗﺭﻳﻥ ﺿﺭﺑﻪ ﺍی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ
.ﺭﻭﺣﻳﻪ ﻳﮏ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺭﺩ
ﻭ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺯ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ی ﺳﻧﯽ
 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺭﺷﺗﻪ ﮐﻧﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺣﻕ۱۶  ﺗﺎ۱۵
ﻧﺩﺍﺷﺗﻥ ﺑﻪ ﻫﺭ ﺭﺷﺗﻪ ﺍی ﺩﻭﺳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﻬﺎ
ﺣﺩ ﻭ ﻣﺭﺯی ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺛﻼً ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺷﺗﻪ ﻫﺎی ﻣﺛﻝ ﻓﻧﯽ ﻭ ﺣﺭﻓﻪ ﺍی ﮐﺎﺭ
ﻭ ﺩﺍﻧﺵ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺷﺗﻧﺩ ﻭ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻭﺩﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﺭﮐﺎﺭ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻫﻳﭻ
ﺍﻳﻧﺩﻩ ی ﺧﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭﺷﺎﻥ ﻧﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻫﻳﭻﮐﺱ ﺟﻭﺍﺑﯽ ﺑﺭﺍی
. ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻧﺩﺍﺭﺩ
، ﺍﻣﻳﺩﻭﺍﺭﻡ ﻫﻣﻪ ی ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺟﺎی ﺩﻧﻳﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻫﺩﻑ ﻭ ﺍﺭﺯﻭ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺭﺳﻧﺩ ﻭ ﻫﻳﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﺩﻓﺷﺎﻥ ﻭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﭘﻳﺵ ﺗﺭﺷﺎﻥ ﻧﺷﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍی
. ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ی ﺧﻭﺩ ﻣﺎﻳﻪ ی ﺳﺭﺍﻓﺭﺍﺯی ﻭ ﺳﺭ ﺑﻠﻧﺩی ﺑﺎﺷﻧﺩ
. ﻭ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ ی ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺩﺍﺭﻡ

είναι ότι οι φιλάνθρωποι και οι ιθύνοντες
της εποχής μας θα έπρεπε αντί να λυπούνται και να προβαίνουν στην οικονομική
ενίσχυση αυτών των παιδιών, να επινο-

ήσουν τρόπους απομάκρυνσής τους από
αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Να τους
συμπαραστέκονται, για παράδειγμα, στις
σπουδές τους, ώστε μελλοντικά να ενταχτούν ως ολοκληρωμένα άτομα στην
κοινωνία.
Αυτά τα παιδιά έχουν χάσει την παιδικότητά τους στους πολυσύχναστους
δρόμους και πίσω από τα φανάρια, όπου
ακόμα και η αναμονή για να ανάψει το
κόκκινο φανάρι αποτελεί μία μικρή ελπίδα. Με την ευχή να μην αναγκάζεται
κανένα παιδί να δουλεύει στους δρόμους.

ﻫﻣﻪ ی ﻣﺎ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺩ ﺣﺿﻭﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ
ﻫﺳﺗﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺍﺟﺑﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﭼﺎﺭی ﺑﺎ ﻅﺎﻫﺭی ﺁﺷﻔﺗﻪ ﻭ
 ﺍﻳﻥ ﭘﺩﻳﺩﻩ.ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺗﻔﺭﻭﺷﯽ ﻳﺎ ﮔﺩﺍﻳﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﺍﺯ ﮐﻭﭼﻪ ﻫﺎی ﺟﻧﮓ ﺯﺩﻩ،ﻣﺧﺗﺹ ﺑﻪ ﮐﺷﻭﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻳﺳﺕ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺭ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺭﻕ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭک ﺍﻳﻥ ﭘﺩﻳﺩﻩ
. ﻗﺎﺑﻝ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﮐﻭﺩک ﮐﺎﺭ« ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ
ﺯﻳﺭﺍ ﺭﺷﺩ ﻭ ﺷﮑﻝ ﮔﻳﺭی ﺷﺧﺻﻳﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ،ﺍﺳﺕ
 ﻭﺟﻭﺩ ﺁﺳﻳﺏ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎی ﺳﻧﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭ
ﻣﻌﺭﺽ ﺧﻁﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺩ ﻭ ﺳﻼﻣﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﻳﺏ
.ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺩ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﺁﺳﻳﺏ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻝ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﻭ
ﻓﻘﺭ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻥ ﻭﻗﺕ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﻫﺎی ﻧﺎ ﺍﻣﻥ
 ﺑﻪ.ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
ﻭﻳژﻩ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﺧﻁﺭﺍﺕ ﮔﻭﻧﺎﮔﻭﻥ ﺍﺯﺟﻣﻠﻪ
 ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻗﯽ.ﺳﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ
 ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﻭ ﺗﻔﺭﻳﺢ،  ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ، ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻣﻧﺎﺳﺏ،ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ
ﻣﺣﺭﻭﻣﻧﺩ ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
 ﺍﻳﻥ.ﺍﻧﺩ ﻳﺎ ﺍﺻﻼ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍی ﻧﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺩ ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻫﺳﺗﻧﺩ
 ﻁﻼﻕ ﻭﻳﺎ ﺣﺗﯽ،ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻓﻘﺭ
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺭﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺭﺍی ﺍﺩﺍﻣﻪ ی
 ﺍﻳﻥ ﮔﺭﻭﻩ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺭﺍی.ﺯﻧﺩﮔﻳﺷﺎﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎی ﮐﻭﭼﮑﯽ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ
 ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﮔﺭﻭﻩ.ﻧﻭﻋﯽ ﮐﻣﺑﻭﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﮐﻧﻧﺩ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ ﺭﻫﺑﺭی ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺭﻫﺑﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﻓﺭﺩی
.ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻗﺩﺭﺗﻣﻧﺩﺗﺭ ﻭ ﺑﺎﻫﻭﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺭ ﺍﻋﺿﺎی ﮔﺭﻭﻩ ﺍﺳﺕ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﮔﺫﺭﺍﻧﺩﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺭﻭﻩ
.ﻫﺎﻳﯽ ﺑﭘﻳﻭﻧﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺳﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ
 ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻋﺿﺎی،ﮔﺭﻭﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ ﻭ ﮐﺎﻻ
ﺑﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻭﺍﮐﺱ ﺯﺩﻥ ﮐﻔﺵ ﻋﺎﺑﺭﺍﻥ
 ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻭﺳﻁ....  ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ ﮐﺎﻏﺫی،ﮔﻝ ﻓﺭﻭﺷﯽ،
…ﻣﺭﺩﻡ ﺗﺣﻘﻳﺭ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻭﺭﺩ ﻣﺭﺩﻡ ﺁﺯﺍﺭی ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻘﺻﺭ ﮐﻳﺳﺕ؟
ﭼﺭﺍ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺳﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﺭﻳﺢ ﻭ ﺑﺎﺯی
ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺷﻭﻧﺩ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺭﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻧﺩ
 ﺻﺑﺢ ﻫﺎ. ﻓﺭﻭﺵ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ ﻭ…ﻣﺷﻐﻭﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ، ﮐﻳﻑ ﻗﺎﭘﯽ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﻭی ﺑﻳﺎﻭﺭﻧﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺷﺏ ﻓﺭﺍ
 ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺭﻣﺎ. ﻣﺟﺩﺩﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﮔﺭﺩﻧﺩ،ﺭﺳﻳﺩ
ﻭ ﺳﺭﻣﺎ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻭ ﭘﺷﺕ ﭼﺭﺍﻍ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﺩی ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺕ ﮐﻭﺩﮐﯽ. ﻗﺭﻣﺯ ﻫﺎ ﻫﺳﺗﻧﺩ
!ﺧﻭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻳﺭﻧﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻭﺍﻥ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ
ﻭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺭﻫﺎ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ
.ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺁﺳﻳﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﭘﺱ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻡ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﭼﺎﺭﻩ ﺍی ﺍﻧﺩﻳﺷﻳﺩ! ﻭ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ
ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺩﻭﺳﺕ ﻭ ﮐﺳﺎﻧﻳﮑﻪ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺑﺟﺎی ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺗﺭﺣﻡ ﺍﻧﮕﻳﺯ ﻭ ﮐﻣﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﭼﻳﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺭ ﺍﺯ ﺑﻳﻥ ﺑﺭﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺷﮑﻝ ﺍﺯ
 ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﺩﻫﻧﺩ ﺗﺎ.… ﺑﻧﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻧﺩ
.ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻔﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ
ﺍﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﻭﺩﮐﻳﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻠﻭﻏﯽ ﺍﻳﻥ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﭘﺷﺕ
 ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﮐﺎﺵ،ﭼﺭﺍﻍ ﻗﺭﻣﺯ ﻫﺎ ﮔﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ
.ﺍﻳﻧﺑﺎﺭ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﭼﺭﺍﻍ ﻗﺭﻣﺯ ﺑﻣﺎﻧﺩ
ﺑﻪ ﺍﻣﻳﺩ ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﻫﻳﭻ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻣﺟﺑﻭﺭ ﺑﻪ
!ﮐﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﺑﺎﺷﺩ

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
Της ΦΑΤΙΜΆ ΣΕΝΤΑΓΆΤ

Κ

άθε παιδί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.
Κάθε παιδί έχει αυτό
το δικαίωμα, προκειμένου να καταφέρει να αναδείξει τις ικανότητές του στην κοινωνία και στη χώρα
του.
Το παιδί αναπτύσσει και αναδεικνύει τις ικανότητές του στο σχολικό του περιβάλλον και ταυτόχρονα
δημιουργεί ισχυρότερες και πιο παραγωγικές σχέσεις στο κοινωνικό
του περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν
πολλά παιδιά σε διάφορα μέρη του
κόσμου, τα οποία αδυνατούν να
πάνε σχολείο και να παρακολουθήσουν μαθήματα, λόγω οικονομικών
δυσχερειών, ανασφάλειας και έλλειψης άλλων δυνατοτήτων.
Προσωπικά δεν γνωρίζω πολλά
για το Αφγανιστάν, δεδομένου ότι
γεννήθηκα στο Ιράν και ώς τώρα
δεν έχω επισκεφτεί το Αφγανιστάν.
Παρά το γεγονός ότι στο Ιράν
υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, για
ένα παιδί χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτά.
Ακόμα και ένα παιδί με νόμιμα
έγγραφα διαμονής, που δικαιούται
να πάει σχολείο, πρέπει να πληρώσει ακριβά δίδακτρα, σε αντίθεση
με τους Ιρανούς μαθητές. Ετσι, τα
Αφγανόπουλα αργούν να ξεκινήσουν το σχολείο και πολλές φορές
οι οικογένειές τους αδυνατούν να
καταβάλουν τα δίδακτρα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να στερούνται το
δικαίωμα στην εκπαίδευση. Θεωρητικά, όλα τα παιδιά ενός σχολείου

έχουν ίσα δικαιώματα στη μάθηση
και στα παιχνίδια, κάτι που δεν
ισχύει όμως για τα Αφγανόπουλα.
Για παράδειγμα, σε ορισμένες εκδρομές οι διοργανωτές έλεγαν ότι
σε αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά από το Αφγανιστάν,
γεγονός το οποίο τα πλήγωνε ψυχολογικά.

Αλλη μία διάκριση είναι η απαγόρευση των νέων Αφγανών να επιλέξουν τον κλάδο σπουδών τους.
Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται
σ’ αυτούς να επιλέξουν τεχνικές
σχολές, με αποτέλεσμα αρκετοί να
αναγκάζονται να εργαστούν και να
εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.
Κανείς όμως δεν έχει μία σαφή ή

λογική απάντηση για το θέμα αυτό.
Ελπίζω όλα τα παιδιά του κόσμου
να πετύχουν τους στόχους τους και
να μην αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα. Να αποτελούν πηγή
χαράς και υπερηφάνειας για την
οικογένειά τους.
Εύχομαι ευτυχία σε όλα τα παιδιά!
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ﺃﻋﻁﻭﻧﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺃﻋﻁﻭﻧﺎ ﺍﻟﺳﻼﻡ،
ﺑﻘﻠﻡ ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ

ﺃﻧﻲ ﺃﻣﺳﻙ ﻗﻠﻣﻲ ﻭﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻭﺃﺳﻁﺭ ﺑﻌﺽ ﻣﺎ
. ﺃﻋﺎﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﺿﻣﺎﺋﺭ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻳﺩ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ
_ﺍﻧﺎ ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﺗﺟﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﻭﻫﻡ
.ﻭﺍﻷﺷﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻠﻳﻝ
ﺃﺣﺑﻬﺎ ﻭﺍﻋﺗﺯ ﻓﻲ،ﺃﺣﺏ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ
 ﻭﺧﺻﺭﻱ ﺩﻓﺎﻕ،ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﺭﻱ
 ﺗﻌﻳﺵ ﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻭﻑ ﺍﻟﺧﻭﺍﺑﻲ،ﺍﻟﻳﻧﺑﻭﻉ ﻣﺑﺗﻝ
.ﻭﺗﻣﻭﺕ ﺑﻲ ﻛﻭﻫﻡ ﻭﺧﻳﺎﻝ
ﺃﻧﺎ ﻁﻔﻠﺔ ﻛﺩﻣﻳﺔ ﻳﺗﻼﻋﺑﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻻﺗﻌﺭﻑ ﻣﻌﻧﻰ
.ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻛﺳﻔﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻭﺍﺝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻼﺡ
ﻟﻥ ﺍﻁﻠﺏ ﻣﻧﻛﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻭﻧﻲ ﻧﺑﺫﺓ ﻋﻥ
.ﺳﻳﺭﺗﻲ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺃﻛﺗﺑﻬﺎ ﺑﺣﺑﺭ ﺩﻣﻲ
، ﻻ ﻳﻌﻧﻳﻧﻲ ﻣﺎ ﺃﺳﻣﺎﺋﻛﻡ ﻭﺃﻳﻥ ﻭﻟﺩﺕ ﻭﻛﻳﻑ ﻭﻟﺩﺕ
ﻓﺣﻛﺎﻳﺗﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﻛﺔ ﺃﺻﺎﺑﻌﻲ ﻭﻛﻠﻣﺎﺗﻲ
.ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻭﻯ ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻧﻐﺭﺳﺕ ﻓﻲ ﺣﻠﻣﻲ
!!!ﻣﻥ ﺃﻧﺗﻡ
ﺃﻧﺗﻡ ﻻ ﺷﺊ ﺃﻧﺗﻡ ﻛﻧﺗﻡ ﻓﻘﻁ ﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﻗﺗﻠﻲ ﻭﺳﺑﺏ
. ﺃﻧﺗﻡ ﻣﺫﻧﺑﻭﻥ.ﻓﻲ ﺣﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ
....!!!ﻣﻥ ﺃﻧﺎ ﻭﻟﻣﺎ ﻗﺗﻠﺗﻣﻭﻧﻲ
. ﺍﻧﺎ ﻏﻠﻁﺔ ﻭﻁﻥ ﻳﺿﺞ ﺑﺎﻟﺣﺭﻭﺏ
ﺍﻧﺎ ﻏﻠﻁﺔ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﻓﻘﺭﺍء ﻳﻌﺗﻘﺩﻭﻥ ﺃﻧﻲ
.ﺳﺄﻛﻭﻥ ﻋﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻌﻳﺳﺔ
ﺍﻧﺎ ﻏﻠﻁﺔ ﻁﺑﻳﺏ ﻣﺗﻌﻠﻡ ﺍﻓﺿﻝ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻘﻁ
. ﻟﻳﻛﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻧﺎ ﻏﻠﻁﺔ ﺷﺎﺏ ﺍﻏﺗﺻﺏ ﻓﺗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻥ
. ﻳﺣﺎﺳﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺎﻝ
. ﺍﻧﺎ ﻏﻠﻁﺔ ﺍﻣﺭﺃﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺳﺗﻌﺩﺓ ﻟﻸﻣﻭﻣﺔ
ﺍﻧﺎ ﻁﻔﻝ ﺣﺭﻡ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
.ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺟﺔ
. ﺍﻧﺎ ﺣﻠﻡ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺣﺭﻣﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
. ﺍﻧﺎ ﺣﻠﻡ ﻛﻝ ﺑﻧﺕ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺃﺧﻭﺓ
ﺍﻧﺎ ﺣﻠﻡ ﻛﻝ ﺟﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺭﻯ ﺃﺣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ
. ﺗﻣﻭﺕ
 ﺃﻧﺗﻡ،ﻛﻳﻑ ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺑﺳﺎﻁﺔ ﻗﺗﻠﺗﻣﻭﻧﻲ ﻋﺫﺑﺗﻣﻭﻧﻲ
، ﻣﻥ ﻗﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺣﻼﻣﻲ
… ﺍﻧﺎ ﻟﻥ ﺍﺳﺎﻣﺣﻛﻡ ﺍﺑﺩﺍ
 ﺃﻋﻧﻲ ﻛﻝ،ﺍﻧﺗﻡ، ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻧﺳﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻳﺣﺭﻡ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ
 ﻭﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺃﻥ،ﻳﻌﻳﺵ ﺑﺷﻛﻝ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻁﻔﻭﻟﺗﻪ
، ﺍﺟﺩﺍﺩ، ﺇﺧﻭﺓ،ﺍﻻﻫﻝ،ﺍﻟﺣﺭﺏ، ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ
. ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﻣﺎ
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Δώστε μας πίσω την παιδική μας
ηλικία, δώστε μας πίσω την ειρήνη
Της ΜΊΡΝΑ ΑΣΛΆΝ

Κ

ρατάω το σ τι λό
μου και καταθέτω
στο χαρτί, λίγα από
όσα υπέφερα λόγω
της συνείδησης του
χρόνου και των δεσμών του
χώρου. Τι είμαι εγώ! Είμαι
τυχοδιώκτης που εμπορεύεται την ψευδαίσθηση, τα φαντάσματα και τη νύχτα.
Αγαπώ τη ζωή, το παιχνίδι
και τη διασκέδαση. Τα αγαπώ
και καμαρώνω τα δεκαπέντε
μου χρόνια και το βρεγμένο
μου κορμί, που λικνίζεται σαν
σιντριβάνι. Ζουν μέσα μου
σαν να βρίσκονται μέσα σε
κρυψώνα και πεθαίνουν μέσα
μου, λες και είναι ψευδαίσθηση και φαντασία.
Είμαι ένα παιδί σαν κούκλα που δεν γνωρίζει το νόημα της ζωής και την παίζουν.
Σαν καράβι χωρίς καπετάνιο,
το παίζουν τα κύματα της
θάλασσας όπου και όπως θέλουν.
Δεν θα σας ζητήσω πλέον
να κάνετε μια περίληψη του
βιογραφικού μου, καθώς το
γράφω η ίδια με το μελάνι
του αίματός μου.
Αδιαφορώ για τα ονόματά
σας, για το πού και πώς γεννήθηκα, γιατί την αληθινή
μου ιστορία την έχω πλέξει με
τα δάχτυλα και τα λόγια μου.
Ποιοι είστε!!!
Είστε κανένας. Ησασταν
απλώς η αιτία του θανάτου
μου και η αιτία να στερηθώ
την παιδική μου ηλικία.
Είστε ένοχοι.
Ποια είμαι; και γιατί με
σκοτώσατε!!!...
Είμαι ένα σφάλμα μιας

πατρίδας γεμάτης από πολέμους. Είμαι ένα σφάλμα ενός
ανδρόγυνου που νομίζει πως
θα σταθώ εμπόδιο στην άθλια
ζωή του.
Είμαι το σφάλμα ενός καταξιωμένου και εφοδιασμένου με τις καλύτερες σπουδές
γιατρού, που μόνο σκοπό έχει
να κερδίζει χρήματα.
Είμαι το σφάλμα ενός νεαρού που βίασε μια νεαρή
κοπέλα και δεν θα λογοδοτήσει ποτέ στη Δικαιοσύνη και
θα μείνει ατιμώρητος, γιατί
απλώς έχει χρήματα.
Είμαι το σφάλμα μιας γυναίκας που δεν ήταν έτοιμη
για τη μητρότητα.
Είμαι ένα παιδί που στερήθηκε τη ζωή του, γιατί ένας
άντρας με τη γυναίκα του
ήταν ανεύθυνοι.
Είμαι το όνειρο ενός ζευγαριού που στερήθηκε τα
παιδιά. Είμαι το όνειρο κάθε
κοριτσιού που δεν έχει αδέλφια.
Είμαι το όνειρο κάθε γιαγιάς που θέλει να δει τα εγγόνια της, πριν πεθάνει.
Πώς με σκοτώσατε και με
βασανίσατε τόσο απλά;
Εσείς αποτελειώσατε την
παιδική μου ηλικία και τα
όνειρά μου.
Αλλά εγώ δεν πρόκειται
ποτέ να σας συγχωρήσω...
Με το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, απευθύνομαι σε
κάθε τι που στερεί στο παιδί
τα δικαιώματά του στο να ζει
φυσιολογικά την παιδική του
ηλικία.
Αυτό μπορεί να είναι ο πόλεμος, οι γονείς, τα αδέλφια,
οι παππούδες ή διάφορες καταστάσεις σε μια χώρα.

Ενα άστεγο όνειρο
Της ΖΑΧΡΆ ΧΑΜΠΙΜΠΊ

Σ

ε μία οικογένεια, το παιδί έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως σε τροφή, ενδυμασία, παιχνίδι και ασφάλεια. Ωστόσο,
στον σημερινό μας κόσμο και σε πολλά
κράτη πολλά παιδιά στερούνται αυτά τα
δικαιώματα.
Πιθανότατα, πολλά παιδιά θα επιθυμούσαν να
εκφράσουν κάπου τα παράπονά τους, αλλά λόγω
των συνθηκών που επικρατούν στην πατρίδα τους
δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
ﺯﻫﺭﺍ
Στη σημερινή κοινωνία, υπάρχουνﺣﺑﻳﺑﯽ
παιδιά
τα
οποία δεν στηρίζονται ούτε από την οικογένεια
ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺍﺵ
ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ
ﮐﻭﺩک ﺣﻕ
ﻳﮏ
αλλά
ούτεﻫﺎی
και ﻧﻳﺎﺯ
απόﺍﺯκανέναν
εθνικό
ή διεθνή
φορέα
ﺑﺭﺍی
 ﻣﺣﻠﯽ,ﺑﺎﺯیτους
ﻭﺳﺎﻳﻝναﭘﻭﺷﺎک
ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﻭﺭﺍک
،
ώστε
ταﺍﻣﻥ
δικαιώματά
είναι ،σεβαστά
και να
προστατεύονται.
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎی ﺍﻣﺭﻭﺯی ﻭ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی
Παρά
το γεγονός
ότι η Διεθνής
για τα
!ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻣﺣﺭﻭﻡ
ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥΣύμβαση
ﺍﺯﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺍﺯﺍﻧﭼﻪ
Δικαιώματα του Παιδιού καθορίζει με σαφήνεια τα
ﺷﺎﻳﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻫﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻫﺭﭼﻪ
δικαιώματά τους, οι παραβιάσεις της Διεθνούς Σύμﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﮐﻪ
 ﺍﻣﺎ ﺑﺎκρατών
ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﮕﻭﻳﻧﺩ
ﺩﻟﺷﺎﻥ
βασης από
την πλευρά
πολλών
ξεπερνούν
ﮔﺭﻓﺗﻪόριο.
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
 ﺍﺯ ﺑﺳﻳﺎﺭیτων
ﺍﻳﻥ ﺣﻕ
ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﺷﻭﺭﺷﺎﻥ
κάθε
Οι ﺍﺯ
επιθυμίες
παιδιών
αγνοούνται
πλήρως.
.ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
Για
παράδειγμα,
παιδί
χρειάζεται
ζει ﺩﺭ
με
ﻣﻧﺎﺳﺏ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺭﺍﻳﻁένα
ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ
 ﺍﻣﺭﻭﺯیνα
ﺟﺎﻣﻌﻪ
την οικογένειά του σε ένα ασφαλές και ήρεμο πεﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭﻫﻳﭻ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻠﯽ
ριβάλλον. Επιθυμεί να είναι ίσο με όλα τα υπόλοιπα
.ﻧﻣﻳﮕﺭﺩﻧﺩ
ﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ
παιδιά και να μην υφίσταται
διακρίσεις.
ﻁﺭﻓﺩﺍﺭﺣﻘﻭﻕ
ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩτων
ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ
ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪστο
ﺑﺎ
Ηﮐﻭﺩک
ανάπτυξη
και ηﺟﻬﺎﻧﯽ
πρόοδος
παιδιών
πλαίσιο
των
δυνατοτήτων
και
των
ικανοτήτων
τους
 ﺑﺭﻋﮑﺱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی،ﮔﻔﺗﻪ ﺷﺩﻩ
πρέπει και να επιτρέπεται και να προωθείται τόσο

ﺭﻭﻳﺎی ﺑﯽ ﺳﻘﻑ

ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ
. ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ؛،ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ
 ﻣﺣﻠﯽ،ﮐﻭﺩک ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺭﺍی ﺯﻳﺳﺗﻥ ﻭﺑﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﻧﺎﺭﺵ
 ﺍﺯ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ، ﻫﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺳﺎﻳﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ. ﺑﺎﺷﻧﺩ
 ﺍﻭ ﻧﻳﺯ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ ﻭﻫﻳﭻ ﺗﺑﻌﻳﺿﯽ،ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻬﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ
.ﻣﻳﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺑﺎﺷﺩ
ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻭﺏ
 ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺯﻧﺩﮔﯽ، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ،ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ
 ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺟﻬﺎﻥ
 ﺍﻳﻥﮔﻭﻧﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ.ﮐﻪ ﺗﺣﺕ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺩﺷﻭﺍﺭی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ
.ﻣﺣﺗﺎﺝ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﻭﻳژﻩﺍی ﻫﺳﺗﻧﺩ
."ﻭﻗﺗﯽ ﺩﺭ ﭼﺷﻡ ﻫﺎی ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺧﻳﺭﻩ ﺷﺩﻡ ﺭﺍﺯ ﺗﻠﺧﯽ ﺭﺍ ﺩﻳﺩﻡ
 ﺣﺳﺭﺕ ﺩﺍﻍ ﻧﺭﺳﻳﺩﻥ ﺑﻪ،ﻣﺛﻝ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻣﺩﺕ ﻫﺎ ﺑﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﻟﺵ
.ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺵ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩ
ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻭﭼﮏ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻣﯽ ﺭﻓﺕ ﺍﻣﺎ ﻣﻭﻓﻕ ﺑﻪ
.ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﻧﻣﻳﺷﺩ
. ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺑﻭﺩ،ﺑﺧﺎﻁﺭ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻭﺍﺳﺕ ﻧﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ
"!…ﮐﻭﺩک ﺷﺎﺩی ﻫﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺭﻳﻪ ﻫﺎﻳﺵ ﻓﺭﻭﺧﺕ
ﻟﻁﻔﺎ ﺍﻫﻣﻳﻳﺕ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ

Σκίτσο
της Ζαχρά Χαμπιμπί

σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παρά ταύτα,
παρατηρούμε πως υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών
τα οποία στερούνται στοιχειώδη δικαιώματα και
προσοχή.
«Οταν κοίταξα κατάματα ένα παιδί, έμαθα ένα
πικρό του μυστικό. Για πολύ καιρό δεν είχαν πραγματοποιηθεί τα όνειρά του. Διένυε με τα ποδαράκια
του τον απρόσιτο δρόμο προς το μέλλον. Δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τις σκέψεις του. Σιωπούσε για
όσα δεν μπορούσε πλέον να προσεγγίσει. Τελικά,
εξαργύρωσε τη χαρά του με δάκρυα…!»
Δώστε μεγαλύτερη σημασία στη ζωή και στα
δικαιώματα των παιδιών.

ﺭﻭﻳﺎی ﺑﯽ ﺳﻘﻑ

ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ

ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﺣﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻳﺎﺯ ﻫﺎی ﺍﻭﻟﻳﻪ ﺍﺵ
 ﻣﺣﻠﯽ ﺍﻣﻥ ﺑﺭﺍی, ﭘﻭﺷﺎک ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺑﺎﺯی،  ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﻭﺭﺍک،
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻳﺎی ﺍﻣﺭﻭﺯی ﻭ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی
!ﺍﺯﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺍﺯﺍﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺷﺎﻳﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﻫﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻫﺭﭼﻪ
ﺩﻟﺷﺎﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﮕﻭﻳﻧﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺷﻭﺭﺷﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺍﺯ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮔﺭﻓﺗﻪ
.ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺭﻭﺯی ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﻧﺎﺳﺏ
ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻭﻫﻳﭻ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻠﯽ
.ﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻧﻣﻳﮕﺭﺩﻧﺩ
ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻁﺭﻓﺩﺍﺭﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩک
 ﺑﺭﻋﮑﺱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی،ﮔﻔﺗﻪ ﺷﺩﻩ
ﺍﺯ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ
. ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻧﺎﺩﻳﺩﻩ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ
 ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ؛،ﺑﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ
 ﻣﺣﻠﯽ،ﮐﻭﺩک ﺑﻪ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺭﺍی ﺯﻳﺳﺗﻥ ﻭﺑﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﻧﺎﺭﺵ
 ﺍﺯ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ، ﻫﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺣﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺳﺎﻳﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ. ﺑﺎﺷﻧﺩ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ»
ﻫﻭﻳﺔ ﺟﺭﻳﺩﺓ
«»ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ
: ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﺭﻳﺳﺗﻳﺎ ﭘﺭﻭﺗﻭﻧﻭﺗﺎﺭﻳﻭ
ﻣﻬﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺯﻓﺭﻱ
:ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩﻱ
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ
ﺯﻫﺭﺓ ﺣﺑﻳﺑﻲ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ
ﻧﺟﻑ ﺷﺑﻳﺭ
ﭘﺭﺍﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﺳﻣﻳﺭﺓ ﻛﺭﻳﻣﻲ
ﺳﺎﺭﺓ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻓﺭﺍﻧﺟﻳﺱ ﺯﻓﺭﻱ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺣﺳﻳﻧﻲ
ﻓﺎﻁﻣﺔ ﺻﻧﺩﺍﻳﺎﺕ
ﻓﻳﺭﺳﺗﻲ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻲ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺗﺩﻗﻳﻕ
:ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻳﻭﭘﻲ ﻛﺎﺭﻭﺳﻲ
ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻭﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ
 ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻻﺭﺩﻳﺔ،
DeskNET :
ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
 ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ: ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ
ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
 ﺯﺧﺎﺭﻳﺱ ﻳﻭﺍﻧﻭ:
:ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺭﺩﻳﺔ
.ﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺗﺳﻔﻳﻥ
:ﻣﺳﺅﻭﻟﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ
ﭘﺭﺍﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﻲ
 ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ: ﺷﻌﺎﺭ
ﭘﺎﭘﺎﻧﺩﻭﻧﻭﭘﻭﻟﻭﺱ
ﺫﻳﻣﻳﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ،

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ

ﺍﺧﺑﺎﺭ "ﻣﮩﺎﺟﺭ
"ﭘﺭﻧﺩے

: ﺳﺭﭘﺭﺳﺕ ﻫﺎی ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺍﺭﻳﺳﺗﻳﺎ ﭘﺭﻭﺗﻭ ﻧﻭﺗﺎﺭﻳﻭ
ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﺩﻳﻧﺎ ﻅﻔﺭی

ﺍﺩﺍﺭﺗﯽ ﺑﻭﺭڈ
ﺁ ﺭﻳﺳﺗﻳﺎ ﭘﺭﻭﺗﻭﻧﻭﺗﺎﺭﻳﻭ
ﻣﮩﺩﻳﮩہ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻣﺩﻳﻧہ ﻅﻔﺭی

: ﮔﺭﻭﻩ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻣﺣﻣﺩی
ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻳﻠﯽ
ﺯﻫﺭﺍ ﺣﺑﻳﺑﯽ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ
ﻧﺟﻑ ﺻﺑﻳﺭ
ﭘﺭﺳﺗﻭ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﻣﻳﺭﺍ ﮐﺭﻳﻣﯽ
ﺳﺎﺭﺍ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻓﺭﻧﮕﻳﺱ ﻅﻔﺭی
ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻓﺎﻁﻳﻣﺎ ﺻﺩﺍﻗﺕ
ﻓﺭﺷﺗﻪ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
 ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ: ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮕﻠﻳﺳﯽ
ﮐﺎﺭﻭﻭﺳﯽ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی
 ﺩﺳﮏ ﻧﺕ: ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻋﺭﺑﯽ
: ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺳﺎﻡ ﻧﻭﺭﺯﺍﺩ
: ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺭﺑﯽ
ﺯﺍﺧﺭﻳﺎ ﺍﻳﻭﺍﻧﻭ
ﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭ ﻭﻳﺭﺍﻳﺵ ﻣﺗﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ
 ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﻳﺩ: ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭﻭ
ﺗﺭﺍﺳﻔﻳﻥ
 ﭘﺭﺳﺗﻭ: ﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺣﺳﻳﻧﯽ
 ﻣﻳﺧﺎﻟﻳﺱ ﭘﺎﭘﺎﺩﻭ: ﭼﺎپ ﻟﻭﮔﻭ
ﭘﻭﻭﻟﻭﺱ – ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ
ﮔﺎﺯﻳﺱ

ﺷﺭﺍﮐﺕ ﺩﺍﺭ
ﻋﺑﺩﻟﺭﺍﺷﺩ ﻣﺣﻣﺩی
ﺍﻟﺣﺎﻡ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﯽ
ﺫﻫﺭﺍﻩ ﺣﺑﻳﺑﯽ
ﻣﻳﺭﻧﺎ ﺍﺻﻼﻥ
ﻧﺟﻑ ﺷﺑﻳﺭ
ﭘﺎﺭﺍﺳﺗﻭﺣﺳﻳﻧﯽ
ﺳﺎﺭﻩ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻓﺭﻧﮕﯽ ﻅﻔﺭی
ﻓﺎﻁﻣہ ﺣﺳﻳﻧﯽ
ﻓﺭﺷﺗﮯ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﯽ
ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﺳﮯ
ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﻣﻳں ﺗﺭﺟﻣہ
ﺍﻭﺭ ﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی
 ﮐﺎﻟﻳﻭﭘﯽ: ﮐﯽ ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﮐﺎﺭﻭﺳﯽ
 ﺍﻭﺭ ﺍﺭﺩ، ﻋﺭﺑﯽ،ﻓﺎﺭﺳﯽ
: ﻭ ﮐﺎ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺗﺭﺟﻣہ
ڈﻳﺳﮏ ﺟﻳٹ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ
 ﺳﺎﻡ: ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﻧﻭﺭﺫﺍﺩ
ﻋﺭﺑﯽ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ
 ﺫﺍﻫﺭ: ﺁﺧﺭی ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﺭﺷﻣﺎﻭی
ﺍﺭﺩ ﻭ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺁﺧﺭی
 ﺳﻳﺩ ﻋﺎﺑﺩ: ﺗﺭﻣﻳﻡ
ﺗﺎﺷﻔﻳﻥ
: ﺗﺻﻭﻳﺭﻭں ﮐﺎ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﭘﺎﺭﺍﺳﺗﻭﺣﺳﻳﻧﯽ
 ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ: ﻟﻭﮔﻭ ﻋﻼﻣﺕ
،ﭘﺎ ﭘﺎ ﻧﺩﻭﭘﻭﻟﻭﺱ
ﺩﻳﻣﻳﺗﺭﻳﺱ ﻏﺎﺯﻳﺱ

ΟΜΆΔΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑΣ

Αριστέα Πρωτονοταρίου
Μαχντιά Χοσσαϊνί
Μαντινά Ζαφαρί
ΟΜΆΔΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

Αμπντούλ Ρασίντ Μοχαμαντί
Ελχάμ Εσμαϊλί
Ζαχρά Χαμπιμπί
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ﺇﻥ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺭﻳﺩﺓ »ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ « ﺇﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑﺭ
ﻋﻥ ﻣﺣﺭﺭﻳﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺭﺃﻱ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
، ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﻟﻭﻛﺳﻣﺑﻭﺭﻍ، ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ،ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ،
.ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻧﻅﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﺭﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻧﻅﺭﺍﺕ
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻳﭻ ﺍﺟﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی ﺣﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ – ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ –ﻫﻳﻳﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎ – ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
. ﺩﻣﻭﮐﺭﺍﺳﯽ ﺍﻟﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻓﺗﺭ ﻫﺎی ﺭﺯﺍ ﻟﻭﮔﺯﻡ ﺑﻭﺭگ ﻧﻳﺳﺕ
ﺍﺧﺑﺎﺭ " ﻣﮩﺎﺟﺭ ﭘﺭﻧﺩے " ﮐﮯ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻣﻳں ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﺗﻣﺎﻡ
 ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﺍﻭﺭ،ﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ
، ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﮐﻣﻳﺷﻥ، ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻳﻭ ﺍﻳﻥ ﺁ ﺉ ﺳﯽ ﺍﻳﻑ
ﺭﻭﺯﺍ ﻟﮑﺳﻣﺑﺭگ ﺳﮢﻔﻧﮓ ۔ ﺟﺭﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی ﺗﻌﺎﻭﻥ ﮐﮯ
. ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺩﻓﺗﺭ ﮐﯽ ﮨﮯ

If you use our newspaper for educational
purposes or as part of any other activity,
kindly let us know by emailing us at
migratorybirds.ddp@gmail.com
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Υποχρεωτικός γάμος
Tης ΦΑΡΑΝΓΚΊΣ ΖΑΦΑΡΊ

Ε

ίναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι κρύβουν τα μάτια ενός
παιδιού, το οποίο μέσα σε μια
νύχτα διανύει τη διαδρομή
από την παιδική χαρά και την
ευτυχία προς την ενήλικη ταλαιπωρία.
Παιδιά των οποίων η αγκαλιά, αντί να
ζεσταίνεται από την τρυφερότητα των γονιών τους, γεμίζει από παιδικά γέλια και
κλάματα ενός μωρού που συμπτωματικά
βρέθηκε στην αγκαλιά τους.
Μερικές φορές πληροφορούμαστε από
συγγενείς και φίλους για τον γάμο ανήλικων κοριτσιών και αγοριών, κάτι που μας
φαίνεται περίεργο και το επικρίνουμε.
Κατά το παρελθόν τέτοιοι γάμοι θεωρούνταν εν μέρει φυσιολογικοί, αλλά
στη σύγχρονη εποχή, με την εξέλιξη της
κουλτούρας και της παιδείας της κοινωνίας, γίνονται όλο και πιο σπάνια. Ωστόσο,
για πολλούς και διαφορετικούς λόγους
γάμοι μεταξύ ανηλίκων εξακολουθούν
να συνάπτονται σε κάποιες περιοχές και
κοινωνίες.
Οι πρόωροι γάμοι ατόμων κάτω των 18
ετών αφορούν και τα δύο φύλα, ωστόσο
τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα
αυτής της παράλογης διαδικασίας.
Τέτοιοι γάμοι πρώτα απ’ όλα εξαλείφουν την παιδική αγνότητα και χαρά και
στη συνέχεια εμποδίζουν την πρόοδο του

ατόμου και του στερούν τη μόρφωση και
την παιδεία.
Τα κορίτσια που αναγκάζονται να συνάψουν τέτοιους γάμους, υφίστανται σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις εφ’
όρου ζωής, κυρίως λόγω πρόωρης εγκυμοσύνης.
Οι γάμοι των ανηλίκων δεν αφορούν
μόνο τις φτωχές χώρες, αλλά και τις πλούσιες, παρά τις σαφείς απαγορεύσεις και
την επισήμανση της πράξης αυτής ως
παράνομης.
Μία από τις σημαντικότερες αρνητικές
συνέπειες των πρόωρων γάμων είναι η
απομάκρυνση του παιδιού από τους γονείς του, γεγονός το οποίο απαγορεύεται,
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εκτός εάν η απομάκρυνση αυτή θα
ήταν προς όφελος του ίδιου του παιδιού.
Προφανώς, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται σ’
αυτήν την περίπτωση.
Αλλες παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας που μπορούν να αναφερθούν είναι η εγκατάλειψη
του οικείου περιβάλλοντος και η στέρηση
από το παιδί των συγκεκριμένων δικαιωμάτων του.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους
γάμους συνάπτονται έπειτα από τη συγκατάθεση των ίδιων των γονιών των
ανηλίκων. Είναι γεγονός ότι το άρθρο 13
παρέχει το δικαίωμα της απόφασης στο

ίδιο το παιδί,
αλλά είναι επίσης γεγονός ότι
τα περισσότερα
παιδιά υ πο κύπτουν στις
πιέσεις των γονιών τους.
Οι πρόωροι
γάμοι είναι ένα
περίεργο έθιμο.
Ποιοι μπορεί
να είναι επιτέλους
οι τρόποι να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη συνήθεια;
Η παιδεία, η διαπαιδαγώγηση και η
κοινωνική ε πιμόρφωση των ανθρώπων,
αλλά και η απαραίτητη
πληροφόρηση για τις
απρόσμενες και δυσμενείς συνέπειες και επιπτώσεις μιας τέτοιας συνήθειας.
Μέχρι να βρεθεί ένας τρόπος να αλλάξει η αντίληψη των
ανθρώπων ως προς το θέμα αυτό
και να διαμορφωθεί μια σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτής
της παράλογης συνήθειας, δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή
μας και να θεωρούμε το θέμα «λήξαν».

Μικροί ένοπλοι άντρες
Αυτό το άρθρο αφιερώνεται στα παιδιά που μεγαλώνουν στο Αφγανιστάν, τα οποία χωρίς τη θέλησή
τους και κατόπιν πλύσης εγκεφάλου οδηγούνται στο μέτωπο του πολέμου
Tου ΑΜΠΝΤΟΎΛ
ΡΑΣΙΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΊ

Ε

δώ και χρόνια το Αφγανιστάν βρίσκεται σε
εμπόλεμη κατάσταση.
Σε πολλά σημεία του
κόσμου, όπως και στο
Αφγανιστάν, η βίαιη αποστολή
ανηλίκων σε μέτωπα πολέμου
γίνεται σκόπιμα από τις ένοπλες
δυνάμεις.
Παιδιά κάτω των 18 ετών,
αντί να χαίρονται τον κόσμο της
ηλικίας τους, εξαναγκάζονται να
συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις.
Σημαντικός αριθμός αυτών
των παιδιών σκοτώνεται στο
μέτωπο, ενώ όσα διασώζονται
αντιμετωπίζουν πολλαπλά ψυχοσωματικά προβλήματα και
συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από ενηλίκους.
Οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν παιδιά για να μαζεύουν κάλυκες και όπλα από τα
πεδία των μαχών, να εντοπίζουν
νάρκες, να απομακρύνουν τους
τραυματίες από το μέτωπο, αλλά
και ως ανθρώπινη ασπίδα, με
αποτέλεσμα πολλά να ακρωτηριάζονται -αν δεν σκοτώνονταικαι να είναι πλέον ανήμπορα να
διαχειριστούν τη ζωή τους. Υπάρχουν επίσης αποδείξεις σύμφω-

Σημαντικός
αριθμός αυτών
των παιδιών
σκοτώνεται
στο μέτωπο,
ενώ όσα
διασώζονται
αντιμετωπίζουν
πολλαπλά
ψυχοσωματικά
προβλήματα

να με τις οποίες παιδιά έχουν
χρησιμοποιηθεί από τις ένοπλες
δυνάμεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις αυτοκτονίας με εκρηκτικά. Τα παιδιά αυτά προέρχονται
από πολύ φτωχές οικογένειες και
για τη συμμετοχή τους σε τρομοκρατικές και πολεμικές ενέργειες
δέχονται πολλές υποσχέσεις για
οικονομικά ανταλλάγματα.
Με την αποστολή τους στο μέτωπο των συγκρούσεων καταπατώνται βασικά δικαιώματά τους.
Για παράδειγμα, στερούνται
τη στοιχειώδη εκπαίδευση αλλά
και το δικαίωμα να ενεργούν
αυτοβούλως και να ορίζουν τη
μοίρα τους.
Σύμφωνα με το Αρθρο 38 της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανήλικοι
κάτω των 15 ετών δεν πρέπει
για κανέναν λόγο και με κανέναν
τρόπο να έχουν την οποιαδήποτε
συμμετοχή σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, αλλά ακόμη
και αν συμβεί κάποια πολεμική
σύρραξη στη χώρα τους, τότε
οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες να τους παρέχουν ειδική
προστασία.
Εχω φίλους που έχουν ακρωτηριαστεί σε τέτοιες πολεμικές
επιχειρήσεις και δυστυχώς είναι
πλέον ανήμποροι να διαχειριστούν τη ζωή τους.
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Της ΜΑΧΝΤΙΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Τ

α παιδιά αποτελούν μία από
τις πλέον ευάλωτες ομάδες μιας κοινωνίας, από την
οποία και απαιτούν περισσότερη προσοχή και φροντίδα.
Η πρώτη και η πλέον σημαντική ευθύνη των γονιών είναι η φροντίδα και η
προστασία των παιδιών τους.
Κακοποίηση παιδιών
Πολλά παιδιά υποφέρουν ουσιαστικά από πράξεις ή και παραλείψεις
ενηλίκων, οι οποίες τα επηρεάζουν
αρνητικά και μόνιμα, τόσο σωματικά
όσο και ψυχικά. Οι επιπτώσεις από
αυτή την παραμέληση μπορεί να μη
γίνονται εύκολα αντιληπτές, όπως για
παράδειγμα η στέρηση του παιδιού
από την τροφή ή ο εγκλεισμός του ή η
στέρηση της παιδείας.
Αλλες πράξεις παραμέλησης ή κακομεταχείρισης μπορεί να είναι εμφανείς, όπως η σωματική τιμωρία ή η
σεξουαλική εκμετάλλευση, που αποτελούν σωματική και ψυχική καταπόνηση ενός παιδιού.
Οι νόμοι που απαγορεύουν τη σωματική κακοποίηση των παιδιών φαίνεται να έχουν διαφορετική ερμηνεία
σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες οι σεξουαλικές επαφές με ανήλικα
άτομα θεωρούνται παράνομες και τιμωρούνται.
Η δε Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού αποτελεί τη διεθνή δέσμευση για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών και σε αυτό το
πεδίο.
Τρόποι πρόληψης
Η σεξουαλική εκμετάλλευση των
παιδιών έχει μακρά ιστορία μεταξύ
πολλών λαών. Η τιμωρία και ο σωφρονισμός των παραβατών είναι εξίσου
μεγάλης σημασίας, αλλά μεγαλύτερη
σημασία έχει η πρόληψη τέτοιων φαινομένων, ώστε να προστατευτεί ένα
παιδί και να αποφευχθούν οι δυσμενείς ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Βασική παράμετρο αποτελεί η σωστή άμεση αλλά και έμμεση εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών από τους
γονείς. Το θεμελιώδες στοιχείο είναι
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Σιωπηρά θύματα
να μάθουν τα παιδιά να ακούν μόνον
τους γονείς τους και να μη δέχονται
εντολές από κανέναν άγνωστο. Ετσι,
κανείς δεν μπορεί να διατάζει ή να
εξαναγκάζει το παιδί σε κάποια πράξη.
Μόλις οι γονείς αντιληφθούν οτιδήποτε σχετικό με την παρενόχληση
του παιδιού τους, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με παιδοψυχολόγο.
Πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκάλυψη
του θέματος αποτελεί τη μεγαλύτερη
αδικία για το παιδί τους.

Του ΝΑΤΖΆΦ ΣΑΜΠΊΡ

Τ

ο όνομά μου είναι Νατζάφ Σαμπίρ, είμαι
17 χρόνων και είμαι από το Πακιστάν.
Οταν ήρθα στην Ελλάδα, δεν ήξερα ότι
θα είχα το δικαίωμα να εκφράζω τις
σκέψεις μου και να αναπτύσσω τις ικανότητές μου μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Τώρα
πια, συμμετέχω σε διάφορες δραστηριότητες.
Ζω σε έναν ξενώνα με άλλα 20 παιδιά από το
Πακιστάν. Ζούμε μόνοι μας, χωρίς τους γονείς μας.
Συμμετέχουμε σε κάποιες δραστηριότητες και πηγαίνουμε σχολείο, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Εδώ, οι μετανάστες, οι Ευρωπαίοι και οι Ελληνες είναι ίσοι. Οι νόμοι είναι ίδιοι για όλους. Δεν
υπάρχει διάκριση βάσει εθνικότητας ή θρησκείας,
όλοι είναι ίσοι. Ολοι έχουν δικαιώματα. Εδώ, η υπηκοότητά σου δεν σε κάνει διαφορετικό. Εδώ, μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολλές διαφορετικές
δραστηριότητες και να δείχνουμε τις σκέψεις και
τις ικανότητές μας σε άλλους ανθρώπους.

ﻣﻬﺩﻳﻪ ﺣﺳﻳﻧﯽ

ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺁﺳﻳﺏ ﭘﺫﻳﺭﺗﺭﻳﻥ ﻗﺷﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﻭﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺕ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺍﺯ ﻳﮏ
 ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻭ ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﻭﻅﻳﻔﻪ ی ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻁﻠﺏ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ
.ﺗﻭﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻭﺩک ﺁﺯﺍﺭی
ﮐﻭﺩک ﺁﺯﺍﺭی ﻋﺑﺎﺭﺕ ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻧﺩﺍﺩﻥ ﻫﺭ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺙ ﺁﺯﺍﺭ
ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ،ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺳﻣﯽ ﻭ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺎﻧﺩﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺣﺑﺱ ﺍﻭ ﺩﺭ،  ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﺣﺭﻭﻡ ﮐﺭﺩﻥ ﮐﻭﺩک ﺍﺯ ﻏﺫﺍ. ﺁﺛﺎﺭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﺍﻳﻧﻬﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻭﺩک،ﻣﻣﺎﻧﻌﺕ ﺍﺯ ﺣﺿﻭﺭ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ، ﺯﻳﺭﺯﻣﻳﻥ
. ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺟﺳﻣﯽ ﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺟﻧﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻭﺍﻉ ﮐﻭﺩک ﺁﺯﺍﺭی ﻓﻳﺯﻳﮑﯽ ﺍﺳﺕ. ﺁﺯﺍﺭی ﺍﺳﺕ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺑﻪ ﺳﻭءﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺟﻧﺳﯽ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺣﻠﯽ ﻫﺭ ﮐﺷﻭﺭ
ﺩﺭ. ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ، ﺍﺯ ﮐﻭﺩک ﻭ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺟﻧﺳﯽ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺳﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ
ﺑﻳﺷﺗﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺗﻌﺭﻳﻔﯽ ﺑﺭﺍی ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺭﺩ
ﭘﻳﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩک ﻳﺎ. ﺧﺭﺩﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻳﻧﺗﺭ ﺍﺯ ﺳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺟﺭﻡ ﺩﺍﻧﺳﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ
 ﻳﮏ ﻣﻌﺎﻫﺩﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻭﺟﻪCRC
.ﻣﻳﺷﻭﺩ

Μπορεί το παιδί να ξεπεράσει
τις επιπτώσεις της σεξουαλικής
παρενόχλησης;
Η περιγραφή και η αναφορά του
παιδιού σε ό,τι του έχει συμβεί αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα για την αποφυγή περαιτέρω μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων. Τα παιδιά που μπορούν
να συζητήσουν το θέμα με κάποιον
έμπιστό τους ενήλικο, ξεπερνούν το
πρόβλημα με πολύ λιγότερες επιπτώσεις από εκείνα που το κρύβουν.
Ατομα τα οποία έχουν υποστεί μία
τέτοια βιαιότητα στην παιδική τους
ηλικία είναι δυνατόν στην ενήλικη ζωή
τους να υποφέρουν από κατάθλιψη,
ψυχικές διαταραχές, να αναπτύξουν
τάσεις αυτοκαταστροφής και εθισμού
σε ουσίες.
Το παιδί, το οποίο έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, πρέπει να ζει σε
ένα ήρεμο περιβάλλον και να του δίνεται η ευκαιρία να ανοίξει την καρδιά
του, να μιλήσει και να επικοινωνήσει
τις ανησυχίες του.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
του παιδιού
Σύμφωνα με ορισμένους ψυχολόγους, τα παιδιά πρέπει ανάλογα με
την ηλικία τους να ενημερώνονται για
τα σεξουαλικά ζητήματα, με απώτερο
σκοπό την αποφυγή διάφορων παγίδων και φυσικά της σεξουαλικής τους
κακοποίησης.
Ως σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης ενός παιδιού έχουν αναφερθεί η
διαταραχή στον ύπνο, οι διατροφικές
και μαθησιακές διαταραχές, αλλά και η

ﻗﺭﺑﺎﻧﻳﺎﻥ ﺑﯽ ﺻﺩﺍ

ﺭﺍﻫﻬﺎی ﭘﻳﺷﮕﻳﺭی
ﺗﻧﺑﻳﻪ ﻭ. ﺳﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺧﭼﻪ ﺍی ﺩﻳﺭﻳﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻠﻝ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮕﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻳﺷﮕﻳﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ
ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻬﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻳﻥ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ. ﺁﺳﻳﺏﻫﺎی ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺩ
ﺍﺻﻝ. ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺕ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭﺑﯽ ﻭﺍﺳﻁﻪ ی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺕ
ﻣﻬﻡ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ ﺗﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺧﻭﺩ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﺷﺧﺻﯽ ﻭ ﻓﺭﺩی
ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﻏﺭﻳﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺩﺍﺩ ﻥ ﺑﻪ ﮐﻭﺩک ﻭ ﻣﺟﺑﻭﺭ. ﺭﺍ ﺑﭘﺫﻳﺭﻧﺩ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺑﺎ ﮐﺷﻑ ﻫﺭ ﻧﻭﻉ ﺳﻭ. ﮐﺭﺩﻥ ﮐﻭﺩک ﺑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﻧﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻭﺩک ﺣﺗﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺱ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ
. ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻳﻥ ﻅﻠﻡ ﺩﺭ ﺣﻕ ﮐﻭﺩک ﺍﺳﺕ
ﺁﻳﺎ ﮐﻭﺩک ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺕ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻬﺑﻭﺩ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﺩ ؟
ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﮐﻭﺩک ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻧﺳﯽ ﻭ ﺳﺭﻋﺕ ﺩﺭ ﻣﻳﺎﻥ ﮔﺫﺍﺷﺗﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺭﻳﻥ ﺍﺯ
ﻋﻭﺍﻣﻠﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭ ﺭﻭی ﻋﻭﺍﻗﺏ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺩﺕ ﺳﺎﻧﺣﻪ ﺗﺎﺛﻳﺭ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻝ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺭﺍ. ﺑﻪﺳﺯﺍﻳﯽ ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ
ﺑﺎﺯﮔﻭ ﮐﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺿﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻭ ﻧﺷﺩﻩ ﻧﮕﻪ ﻣﻳﺩﺍﺭﻧﺩ ﺑﺎ ﺁﺳﻳﺏ
ﺍﻓﺭﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻭﺩﮐﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﻭﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﻧﺩ. ﮐﻣﺗﺭی ﻣﻭﺍﺟﻪ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺷﺩ
ﺩﺭ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻟﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺳﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺑﺎﻻی ﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﻭﻧﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ
ﻭ ﺑﺭﺍی، ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﺗﺎﺭﻫﺎی ﻣﺧﺭﺏ ﺷﻭﺩ ﻣﺛﻝ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺧﺩﺭ
ﮐﻭﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺣﻳﻁ ﺍﻣﻥ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ
.ﺗﺷﻭﻳﻕ ﮐﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ

απομόνωσή του στο σχολείο από τους
φίλους τους και τις διάφορες δραστηριότητες.
Τέλος, ζητάμε από τους γονείς να
μάθουν στα παιδιά τους να λένε ΟΧΙ
και να τα διαβεβαιώσουν ότι για κάθε
τι μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.

Η σεξουαλική
εκμετάλλευση
των παιδιών έχει
μακρά ιστορία μεταξύ
πολλών λαών

ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ﺑﻪ ﻋﻘﻳﺩﻩ ﺑﺭﺧﯽ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺑﺎ ﺳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺯﻣﻳﻧﻪ ﺳﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ
ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻝ ﻋﻣﺩﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ. ﺟﻧﺳﯽ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺭﺩ
ﻧﺎ ﺍﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺟﻧﺳﯽ ﻭ. ﺁﺳﻳﺑﻬﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺳﺕ
 ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﻭﻗﺗﯽ ﺳﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ.ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﻭﺍﮐﻧﺵ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺧﻭﺭﺍﮐﯽ، ﺭﻓﺗﺎﺭﻫﺎی ﺑﺎﺯﮔﺷﺗﯽ ﺩﺭ ﮐﻭﺩک ﻣﺛﻝ ﺍﺧﺗﻼﻻﺗﯽ ﭘﻳﺭﺍﻣﻭﻥ ﺧﻭﺍﺏ
 ﻭ ﺩﺭ. ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺭﺩ،
ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻔﺗﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﻣﺎﻥ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺑﺩﻫﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ
. ﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺩﻫﻳﻡ ﮐﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺣﺭﻓﻬﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭﻣﻳﺎﻥ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ

Η ζωή ενός ανήλικου και
ασυνόδευτου μετανάστη
Η Διεθνής Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη ζωή
των ανήλικων παιδιών και τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση για τα παιδιά Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δωρεάν και είναι υποχρεωτική από
την ηλικία των 6 έως 15 ετών.
Το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Οποιος ζει νόμιμα στην Ελλάδα, έχει δικαίωμα
πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας.
Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των παιδιών
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, τα παιδιά ηλικίας
κάτω των 18 ετών έχουν πλήρη δικαιώματα.
Η συμφωνία ισχύει για όλους, όποια και αν είναι
η φυλή, η θρησκεία και οι ικανότητές τους, ό,τι και
αν σκέφτονται και λένε ή όποια και αν είναι η οικογένειά τους. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε ομάδες και οργανώσεις και έχουν δικαίωμα να
συναναστρέφονται με άλλα παιδιά.

Σκίτσο του Νατζάφ Σαμπίρ

Τα παιδιά με αναπηρίες χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα, ώστε να γίνουν ανεξάρτητα στη ζωή τους
και το κράτος οφείλει να τους την παρέχει.
Ολα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση,
την ξεκούραση και να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φά-

σμα δραστηριοτήτων. Τα παιδιά που γεννήθηκαν
εδώ έχουν το δικαίωμα να μιλούν τη μητρική τους
γλώσσα και να ακολουθούν τα έθιμά τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία
αυτής της χώρας.

Τα «Αποδημητικά Πουλιά» τιτιβίζουν στο Φεστιβάλ Ολυμπίας!
ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ της ελευθερίας
της έκφρασης περιλαμβάνει και
το... τιτίβισμα! Και τα «Αποδημητικά
Πουλιά» τιτιβίζουν στο Φεστιβάλ
Ολυμπίας! Οταν το καλοκαίρι που
μας πέρασε τα «Αποδημητικά Πουλιά» ετοίμαζαν πυρετωδώς το δεύτερο φύλλο τους, δυο έφηβες από

τη συντακτική ομάδα, μαζί με άλλα
παιδιά που διέμεναν στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Σχιστού, δημιουργούσαν, πότε μέσα σε αίθουσες
διδασκαλίας πότε σε κοντέινερ, το
δικό τους σκηνικό για να γυρίσουν
τη δική τους ταινία κινουμένων
σχεδίων! Ηταν το δικό τους μέσο

έκφρασης για να μιλήσουν για τις
δυσκολίες της μετανάστευσης αλλά
και το δικαίωμα να είσαι με την οικογένειά σου.
Η ιστορία τους ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, συμμετέχοντας στην Ευρω-

παϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας - Camera
Zizanio! Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου
το «Τιτίβισμα» («Birdsong») θα προβληθεί στην ενότητα «Ταινίες Προσφυγόπουλων» στο Συνεδριακό
Κέντρο της Αντιπεριφέρειας Ηλείας,
όπου και θα σας περιμένουμε!

ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﮩﺎﺟﺭ
ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﮐﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺍﮐﻳﻠﮯ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﮩﺎﺟﺭ ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ
: ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮨﺩﻩUN ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں
ﻧﺟﻑ ﺷﺑﻳﺭ
ﻣﻳﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﻧﺟﻑ ﺷﺑﻳﺭ ﮨﮯ ﻣﻳں ﺳﺗﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﮨﻭں ﺍﻭﺭ ﻣﻳﺭﺍ ﺗﻌﻠﻕ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻥ ﺳﮯ ﮨﮯ۔ ﺟﺏ ﻣﻳں ﻳﮩﺎں ﻧﻳﺎ ﺁﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﻳں ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﺎ ﺗﻬﺎ
ﮐہ ﻳﮩﺎں ﻣﻳں ﺍﭘﻧﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﺻﻼﺣﻳﺕ ﮐﻭ ﻟﻭﮔﻭں ﺗﮏ ﺑﻳﺎﻥ
ﮐﺭﺳﮑﺗﺎ ﮨﻭں ﻟﻳﮑﻥ ﺍﺏ ﻣﻳں ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﺳﻡ ﮐﯽ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻭں ﻣﻳں
ﺣﺻہ ﻟﮯ ﺭﮨﺎ ﮨﻭں۔ ﻳﮩﺎں ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﺍﺩﺍﺭے ﮐﯽ ﺭﮨﺎﺋﺵ
 ﻳﮩﺎں ﮨﻡ ﺍﮐﻳﻠﮯ ﺭﮨﺗﮯ، ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮨﻳں20 ﻣﻳں ﺭﮨﺗﺎ ﮨﻭں ﺟﮩﺎں ﮨﻡ
ﮨﻳں ﮨﻣﻳں ﮐﭼﻬ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﺎں ﺍﻭﺭ ﮨﻣﺎﺭے ﺑﮩﺗﺭ ﮐﻝ ﮐﻳﻠﺋﮯ ﮨﻣﻳں
ﺳﮑﻭﻝ ﻣﮩﻳﺎ ﮐﻳﺎ ﮔﻳﺎ ﮨﮯ۔
،ﻳﮩﺎں ﻣﮩﺎﺟﺭ ﺗﺎﺭﮐﻳﻥ ﻭﻁﻥ ﻳﻭﺭﭘﻳﻥ ﺍﻭﺭ ﻳﻭﻧﺎﻧﯽ ﺳﺏ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﮨﻳں
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺳﺏ ﮐﮯ ﻟﻳﺋﮯ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﮨﮯ ﮐﻭﺋﯽ ﻗﻭﻣﻳﺕ ﻧﮩﻳں ﮐﻭﺋﯽ ﻣﺫﮨﺏ
، ﺳﺏ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﮨﻳں،ﮐﯽ ﺑﻧﻳﺎﺩ ﭘﺭ ﺍﻳﮏ ﺩﻭﺳﺭے ﺳﮯ ﺍﻟﮓ ﻧﮩﻳں
ﺳﺏ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﮨﮯ ﮐﺳﯽ ﭘﺭ
ﮐﻭﺋﯽ ﻗﻭﻣﯽ ﺍﻋﺩﺍﺩﻭ ﺷﻣﺎﺭ ﻧﮩﯽ۔ ﻳﮩﺎں ﮨﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻭں ﮐﮯ
ﻭﺳﻳﻊ ﭘﻳﻣﺎﻧﮯ ﻣﻳں ﺣﺻہ ﻟﮯ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ
ﺻﻼﺣﻳﺕ ﮐﻭ ﻟﻭﮔﻭں ﺗﮏ ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﻳں۔
:ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ ﺣﻘﻭﻕ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﭘﺭﺍﺋﻣﺭی ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺭ ﻳﻭﻧﻳﻭﺭﺳﮢﯽ
 ﺳﺎﻝ ﺗﮏ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ15  ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺭ6 ﺗﮏ ﻓﺭی ﮨﮯ ﺍﻭﺭ
ﻻﺯﻣﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ۔
:ﺻﺣﺕ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﻣﻳں ﺍﮔﺭ ﮐﻭﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﻁﺭﻳﻘﮯ ﺳﮯ ﺭﻩ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ
ﺍﺳﮯ ﺻﺣﺕ ﮐﯽ ﺩﻳﮑﻬ ﺑﻬﺎﻝ ﮐﮯ ﭘﻭﺭے ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﺻﻝ ﮨﻳں۔
:" ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮨﺩﻩUN" ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭے ﻣﻳں
ﺍﺱ ﻣﻌﺎﮨﺩﻩ ﻣﻳں ﺍﮢﻬﺎﺭﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﮐﻡ ﻋﻣﺭ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺳﺏ ﺣﻘﻭﻕ
ﺣﺎﺻﻝ ﮨﻳں۔
، ﻣﺯﮨﺏ،ﻣﻌﺎﮨﺩﻩ ﺳﺏ ﭘﺭ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻭ ﺑﻬﯽ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻧﺳﻝ
ﺻﻼﺣﻳﺗﻳں ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺟﻭ ﺑﻬﯽ ﻭﻩ ﺳﻭﭼﺗﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﮩﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﺱ
ﻗﺳﻡ ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﺳﮯ ﻭﻩ ﺗﻌﻠﻕ ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﮔﺭﻭﭘﻭں ﺍﻭﺭ ﺗﻧﻅﻳﻣﻭں ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ
ﺩﻭﺳﺭے ﺳﮯ ﻣﻠﻧﮯ ﮐﺎ ﭘﻭﺭﺍ ﺣﻕ ﮨﮯ۔
 ﺍﻧﮩﻳں ﺧﺻﻭﺻﯽ،ﻭﻩ ﺑﭼﮯ ﺟﻧﮩﻳں ﮐﺳﯽ ﻗﺳﻡ ﮐﯽ ﻣﻌﺯﻭﺭﺋﻳﺕ ﮨﻭ
ﺩﻳﮑﻬ ﺑﺎﻝ ﺍﻭﺭ ﻣﺩﺩ ﻻﺯﻣﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﺎ ﮐہ ﻭﻩ ﻣﮑﻣﻝ ﺍﻭﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﮐﯽ ﻗﻳﺎﺩﺕ ﮐﺭ ﺳﮑﻳں۔
 ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺗﻣﺎﻡ،ﺗﻣﺎﻡ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ
ﺳﺭﮔﺭﻣﻳﻭں ﮐﮯ ﻭﺳﻳﻊ ﭘﻳﻣﺎﻧﮯ ﻣﻳں ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ
ﮨﮯ۔ ﻭﻩ ﺑﭼﮯ ﺟﻥ ﮐﯽ ﭘﻳﺩﺍﺋﺵ ﻳﮩﺎں ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ ﮐﻭ ﺍﻧﮑﯽ ﻣﺭﺿﯽ
ﺳﮯ ﺍﻧﮑﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﮐﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺭﻭﺍﺝ ﺳﻳﮑﻬﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺗﻣﻌﺎﻝ
ﮐﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﺻﻝ ﮨﻳں۔ ﭼﺎﮨﮯ ﻭﻩ ﺍﺱ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﻟﻭﮔﻭں ﻣﻳں ﺷﺭﻳﮏ ﮨﻭ ﻳﺎ ﻧﺎ ﮨﻭں۔
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 ﻳﺎﺩ ﻣﯽ، ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻧﻡ
Παίζοντας μαθαίνω, ανακαλύπτω, ζω! ،!ﮔﻳﺭﻡ
 ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ، ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺭﻡ

Των ΦΕΡΕΣΤΈ
και ΕΛΧΆΜ ΕΣΜΑΪΛΊ

ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻭ ﻓﺭﺷﺗﻪ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻠﯽ

Κ

άθε παιδί έχει δικαίωμα στο
παιχνίδι και στη χαρά.
Ολα τα παιδιά του κόσμου
έχουν αυτό το δικαίωμα, δυστυχώς όμως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν το αναγνωρίζουν,
δεν το εκτιμούν και δεν το σέβονται.
Κάποιες οικογένειες δυσκολεύονται να
εκτιμήσουν σωστά αυτά το δικαίωμα
επειδή συνήθως έχουν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν.
Θεωρητικά, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη χαρά και στο παιχνίδι και κάθε
οικογένεια πρέπει αυτό να το σέβεται,
ώστε να αποφευχθούν οι μετέπειτα αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία των
παιδιών. Και είναι εύκολο, αφού μια οικογένεια θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσει μία επίσκεψη
σε ένα πάρκο ή σε μία παιδική χαρά,
κάτι το οποίο αποτελεί ευχάριστη ενασχόληση και φυσικά πρόκειται να δώσει στο παιδί μεγάλη χαρά.
Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία
των επτά χρόνων διασκεδάζουν με το
να κάνουν βόλτα με την οικογένειά
τους σε πάρκα, παιδικές χαρές και εστιατόρια. Επίσης, η οικογένεια πρέπει να
προστατεύει τα παιδιά από καθετί επιβλαβές και επικίνδυνο. Πολλά παιδιά
συνηθίζουν να παίζουν εκτός σπιτιού
και να απολαμβάνουν το περιβάλλον
της γειτονιάς, αλλά αυτό δεν είναι και
τόσο εύκολο για την οικογένεια αφού
έχει τον φόβο μήπως το παιδί τους
υποστεί κάποιας μορφής προσβολή ή
(σεξουαλική) εκμετάλλευση ή ακόμα
και να χαθεί ή να αντιμετωπίσει άλλα
προβλήματα.
Η διασκέδαση των παιδιών εξαρτάται
από το φύλο τους, καθώς τα κορίτσια

παίζουν περισσότερο με τις κούκλες,
πηγαίνουν επισκέψεις και παίζουν σκοινάκι, ενώ τα αγόρια ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο, τα αυτοκινητάκια και τα
πλαστικά όπλα. Ωστόσο, τα παιχνίδια
εξάσκησης του μυαλού συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της σκέψης και βοηθούν
τη μνήμη των παιδιών.
Είναι γεγονός ότι πολλοί νέοι δεν
μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρα
και τις επιθυμίες τους. Για παράδειγμα,
πολλά κορίτσια που θέλουν να παίξουν
βόλεϊ ή ποδόσφαιρο δεν μπορούν να το
κάνουν γιατί τους το απαγορεύουν άλλοι άνδρες. Αυτό τις δυσκολεύει πάρα
πολύ και αναστέλλει τη χαρά και την
επιτυχία τους σε αυτόν τον τομέα.
Παρ’ όλο που όλοι σχεδόν οι άνθρωποι στον κόσμο ξέρουν ότι δεν πρέπει να
περιορίζουν τα δικαιώματα των παιδιών,
δεν προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες και προσπάθειες με τον κίνδυνο τα
παιδιά να αντιμετωπίσουν προβλήματα
στο μέλλον.

ﻫﺭ ﮐﻭﺩک ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯی ﮐﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺗﻔﺭﻳﺢ ﻭ
.ﮔﺭﺩﺵ ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﺭﻭﺩ
ﻫﻣ ٴﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﭼﻧﺩﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﻣﺭﺩﻡ
ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﺷﺎﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮔﺫﺍﺭﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ
ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﻳﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﻧﻬﺎ
. ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺩﺷﻭﺍﺭ ﺍﺳﺕ
ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﻫﺭ ﺳﻧﯽ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻔﺭﻳﺢ ﻭ ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻓﺳﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺣﻭﺻﻠﮕﯽ ﺁﻥ ﻧﮕﺭﺩﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮐﻭﺩک ﺑﺎﻳﺩ ﻁﻭﺭی ﻋﻣﻝ
 ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻫﺭ ﮐﺎﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻭﺟﺏ ﺷﺎﺩی. ﮐﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﺣﻕ ﮐﻭﺩک ﭘﺎﻳﻣﺎﻝ ﻧﺷﻭﺩ
 ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ. ﻭ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐﻭﺩک ﮔﺭﺩﺩ
ﭘﺎﺭک ﺑﺑﺭﺩ ﭼﻭﻥ ﻳﮏ ﺗﻔﺭﻳﺢ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﮐﻭﺩک ﺭﺍ ﺧﻭﺷﺣﺎﻝ
. ﻭ ﺩﺭ ﻫﻭﺵ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ
ﺑﻳﺷﺗﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﻫﻔﺕ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﺭﺍی
 ﺭﺳﺗﻭﺭﺍﻥ ﻭ،  ﭘﺎﺭک،  ﺷﻬﺭ ﺑﺎﺯی: ﺗﻔﺭﻳﺢ ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ ﻣﺛﻝ
 ﻫﻣﻳﻧﻁﻭﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩ ٴﻩ ﮐﻭﺩک ﺑﺎﻳﺩ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﮐﻭﺩک ﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ. ﻏﻳﺭﻩ
 ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ. ﺁﺳﻳﺏ ﺟﺳﻣﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺷﻭﺩ
ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﺎﺯی ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻭﺍی ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﺭﺍ ﻫﻡ
ﺣﺱ ﮐﻧﻧﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﺍی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺳﺧﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺵ ﺭﺍ ﺗﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺷﺎﻳﺩ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻓﺭﻳﺏ ﻳﮏ ﻣﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺧﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﻭﺭﺩ
 ﻳﺎ ﺑﺎ، ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻧ ٴﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮔﻡ ﮐﻧﺩ
. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺵ ﺑﻪ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﺑﺩی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩ ﮐﻧﺩ
ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﺟﻧﺳﻳﺕ ﮐﻭﺩک ﻓﺭﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻭﻥ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺑﺎﺯی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
 ﺑﺎﺯی. ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺩﺧﺗﺭ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺳﺭ ﺍﺳﺕ
،  ﻣﻬﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯی،  ﻋﺭﻭﺳﮏ ﺑﺎﺯی: ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ
. ﻁﻧﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﻭ ﻏﻳﺭﻩ
،  ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺑﺎﺯی،  ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ: ﺑﺎﺯی ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ
. ﺗﻳﺭﺍﻧﺩﺍﺯی ﻭ ﻏﻳﺭﻩ
ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻓﮑﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺫﻫﻧﯽ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺩ
ﻭﮐﻭﺩک ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﺫﻫﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯی ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﺩﻫﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ
. ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺫﻫﻥ ﮐﻭﺩک ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ
، ﻫﺭ ﭼﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻁﺑﻕ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺩﺭﺳﺕ ﭘﻳﺵ ﻧﻣﻳﺭﻭﺩ
ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﻣﺎ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻫﻡ ﭼﻭﻥ ﻭﺍﻟﻳﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﻓﻭﺗﺑﺎﻝ ﺑﺭﺍی
ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺟﻠﻭی ﭼﺷﻡ ﻣﺭﺩ ﻫﺎ ﻣﻣﻧﻭﻉ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻣﻳﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺧﺗﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﻡ ﻓﺿﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺍﺯ
. ﺍﻳﻥ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ ﻟﺫﺕ ﺑﺑﺭﻳﻡ
ﭘﺱ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺭﺩﻡ ﻣﻳﺩﺍﻧﻧﺩ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﻕ ﺗﻔﺭﻳﺢ ﻭ
ﺳﺭﮔﺭﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﻥ ﺟﺯﻳﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻭ ﻣﺭﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ
. ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻗﺷﺎﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻧﺩﻩ ﮐﻭﺩﮐﺷﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺷﮑﻼﺕ ﻧﺷﻭﺩ

Ατομική ελευθερία
Της ΣΑΡΆ ΧΟΣΣΑΪΝΊ

Σ

ύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του
Παιδιού, όσοι είναι
ανήλικοι έχουν διάφορα δικαιώματα, αλλά αυτό
που επιθυμώ να θίξω νιώθω
πως στην πράξη δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτά.
Θέ λω να γράψω για την
ατομική ελευθερία κάθε νέου
παιδιού. Ως παράδειγμα για
την καλύτερη αντίληψη του θέματος, θα χρησιμοποιήσω μία
προσωπική μου ιστορία.
Μέχρι πριν από λίγους μήνες διαμέναμε στον καταυλισμό
προσφύγων του Ελ ληνικού,
όπου παρακολουθούσαμε, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων,
και μαθήματα ζωγραφικής. Σε
εμένα προσωπικά δεν άρεσε
και πολύ η ζωγραφική, παρ’
όλα αυτά με την αδελφή και τον
αδελφό μου παρακολουθούσαμε τα μαθήματα. Μετά από λίγο
καιρό προγραμματίστηκε μία
έκθεση των έργων που θα δημιουργούσαμε. Ηταν γεγονός ότι
δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη
διάθεση εκ μέρους μου, δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο
μαθαίναμε για πολλές εκρήξεις
στην Καμπούλ και βλέπαμε
στις ειδήσεις εικόνες από τους
δρόμους της πόλης, γεμάτες
σορούς ανθρώπων και αίματα.
Ανάμεσα σε αυτές τις εικόνες,
μία τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή μου. Ηταν η φωτογραφία
ενός νέου, του οποίου το σώμα
είχε κυριολεκτικά κοπεί στα
δύο. Κάθε φορά η θέα αυτής
της εικόνας μού προκαλούσε
κλάμα πόνου και δυστυχίας.
Δεν υπήρχε άλλος χρόνος
για την έκθεση και ο νους μου
δεν μπορούσε να ξεφύγει από
την έκρηξη που στοίχισε τη
ζωή σ’ αυτόν τον νέο.
Επιθυμούσα αυτή η σκηνή
να προβληθεί σε όλους, ώστε
να αντιληφθούν την έκταση
του δράματος και του πόνου,
όπως ακριβώς τα αισθανόμουν
κι εγώ, και να καταλάβουν όλοι
ότι στην πόλη μου είχαν σκοτωθεί τόσα κορίτσια και αγόρια
σε διαδηλώσεις υπέρ της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Εν
μέσω αυτών των συγκεχυμέ-

Σκίτσο της Σαρά Χοσσαϊνί

νων σκέψεων, η αδελφή μου
με ειδοποίησε πως είχε φτάσει
η τελευταία μέρα παράδοσης
των έργων της έκθεσης και ότι
όλοι, εκτός από εμένα, είχαν
ολοκληρώσει τα έργα τους.
Τότε ξαφνικά αποφάσισα να
ζωγραφίσω εκείνο το παλικάρι
με το μισό σώμα εκτεθειμένο
στο έδαφος. Μου ήταν πάρα
πολύ δύσκολο, αλ λά το επιχείρησα. Πήγα στην τάξη μας,
συγκέντρωσα τα χρώματα που
ήθελα και ξεκίνησα. Θεωρώ ότι
πολύ γρήγορα ολοκλήρωσα τον
πίνακα. Απ’ ό,τι φαίνεται, τόσο
εξ αιτίας της βιασύνης μου, όσο
και της ταραχής, κάπου πληγώθηκε το χέρι μου, τότε πρόσθεσα και το δικό μου αίμα στον
πίνακα, ως ένδειξη συμπόνιας,
δείχνοντας συμπαράσταση και

συμμετοχή στον πόνο των μαρτύρων μας. Είχα ολοκληρώσει
τον πίνακα και τον είχα ζωγραφίσει με την ψυχή μου και
γι’ αυτό αισθανόμουν αρκετά
ικανοποιημένη. Κατάλαβα ότι
ο κόσμος στον καταυλισμό δεν
είδε με θετικό βλέμμα το έργο
μου. Προσωπικά δεν κατηγορώ κανέναν. Ο πατέρας μου
έλεγε πάντα ότι δεν έχει σημασία πώς σε αντιμετωπίζουν
ή σκέπτονται οι άλλοι για σένα,
αλλά εσύ στην ουσία τι άνθρωπος είσαι. Ελεγε «να πράττετε
όπως αντιλαμβάνεστε το σωστό». Αυτή του η φράση έχει
χαραχτεί στην ψυχή μου.
Παρέδωσα τον πίνακά μου
στους υπεύθυνους ώστε να τον
τοποθετήσουν την άλλη μέρα
στην έκθεση. Εφτασε τελικά η

ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης... Καμεραμάν, δημοσιογράφοι και σχολιαστές ήταν εκεί.
Ενώ δεν πίστευα ότι θα άρεσε
ο πίνακάς μου, παρατήρησα
ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον
πολλών επισκεπτών.
Στέκονταν με πολλά ερωτήματα μπροστά στον πίνακά
μου. Παράλληλα τους εξηγούσα
πως ο πίνακας αυτός δεν ήταν
παρά η απεικόνιση μιας πραγματικότητας στην πόλη της Καμπούλ. Φωτογράφισαν πολλοί
τον πίνακα, αλλά και εμένα. Η
ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης ήταν πολύ ωραία.
Μετά από λίγες μέρες, ο
υπεύθυνος του καταυλισμού
μάς έδειξε μια εφημερίδα όπου
υπήρχαν φωτογραφίες όλων
μας. Τα παιδιά της ομάδας ζωγραφικής, οι δάσκαλοι, εγώ
και τα αδέρφια μου. Υπήρχαν
ομαδικές φωτογραφίες, αλλά
και μία ξεχωριστή δική μου
καθώς, όπως μας περιέγραψε
ο υπεύθυνος, είχε προκύψει
και τηλεοπτική συζήτηση για
τα έργα μας, αλλά και για τον
δικό μου πίνακα ξεχωριστά.
Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, διαπίστωσα ότι κάποιοι είχαν δημιουργήσει μέσω
photoshop μία κοινή φωτογραφία μου με έναν άλλον νεαρό και την είχαν εκθέσει στο
Facebook, απ’ όπου και την είχαν μοιράσει παντού.
Η κίνηση αυτή μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη, αλλά και
θυμό. Δεν ήθελα να πιστέψω
πως κυκ λοφορούν ανάμεσά
μας τέτοιοι άνθρωποι. Χωρίς
να ντρέπονται πράττουν τόση
ασχήμια.
Παρά το γεγονός ότι ενημέρωσα τους υπεύθυνους, μετά
από λίγες μέρες και πάλι η ίδια
επεξεργασμένη με photoshop
φωτογραφία εμφανίστηκε στο
Facebook, με εμένα, τις αδερφές μου και ένα αγόρι.
Κανείς δεν με ρώτησε για να
ανεβάσει τη φωτογραφία μου
στο Facebook. Κανείς δεν με
ρώτησε για να πάρει αυτή τη
φωτογραφία και με photoshop
να δημιουργήσει μια άλλη ψευδή, που με προσβάλλει. Κανείς
δεν σεβάστηκε τα δικαιώματά
μου, που υποτίθεται είναι προστατευμένα.
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«Σωπαίνω, ψιθυρίζω, μιλάω,
»!φωνάζω. Εχω τον λόγο μου
από τις πρακτικές του περιβάλλοντος
στο οποίο μεγαλώνουν, τις πρακτικές
της οικογένειας, του σχολείου, της κοινότητας. Αν το περιβάλλον των ενηλίκων,
αντί να ενθαρρύνει την έκφραση της
γνώμη τους, στερεί από τα παιδιά ή περιορίζει το δικαίωμά τους αυτό, πώς θα
εξελιχθούν σε πολίτες που ενημερώνονται, διαμορφώνουν απόψεις, τις διατυπώνουν και διεκδικούν με επιχειρήματα
αλλαγές, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε
παγκόσμιο; Αν οι ενήλικοι δεν ακούνε και
δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις
των παιδιών, πώς εκείνα θα γίνουν πολίτες που σέβονται τα δικαιώματα, την
;έκφραση και τη γνώμη των άλλων
Τα παιδιά που ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις σκέψεις τους και η γνώμη
τους γίνεται σεβαστή, αποκτούν τις βάσεις για να εξελιχθούν σε ενηλίκους που
θα έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν
σε βάθος τα δικαιώματα του ανθρώπου
και την έννοια της δημοκρατίας, θα μπορούν να οραματιστούν, να τολμήσουν, να
δημιουργήσουν και να διακινήσουν νέες
ιδέες και απόψεις.
Στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού τα παιδιά «έχουν το λόγο τους!»,
έναν λόγο που αφουγκραζόμαστε. Οι
δράσεις του Δικτύου διευκολύνουν την
ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και
αποτελούν το μέσο για να εκφραστούν
τα παιδιά όπως τα ίδια θέλουν: χαμηλόφωνα ή δυνατά, ακόμη και μέσα από τη
σιωπή τους...

θερία της έκφρασης και της γνώμης,
στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας, στην ελευθερία τού να διαλέγουν τους φίλους τους, να συμμετέχουν
και να συγκεντρώνονται σε ομάδες, το
δικαίωμα του σεβασμού στην ιδιωτική
τους ζωή, το δικαίωμα στην πρόσβαση
στην πληροφορία.
Συχνά στην καθημερινότητά μας,
αντί να ενθαρρύνουμε, ουσιαστικά
περιορίζουμε ή αποτρέπουμε την
ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Με
πράξεις και παραλείψεις τα εμποδίζουμε να εκφράσουν
και να παρουσιάσουν την
άποψή τους.
Κι αν τους δώσουμε τον χώρο,
τη δυνατότητα
 20ﻧﻭﻣﺑﺭﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺩﻥ
να την εκφράσουν,
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺭﻳﻠﯽ 2017
δεν την αφουγκραζόμαστε, δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας με
όρους ισοτιμίας. Ισως γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά
δεν είναι ακόμα αυτόνομες
προσωπικότητες και η γνώμη
 τους δεν έχει βαρύτητα ή, ακόμηﮐہ ﺍﺱ ﻧﻭﻣﺑﺭ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﮨﻡ ﻳﮩﺎں ﮨﻳں  ،ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ
 χειρότερα, δεν μπορούν να έχουνﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭﺍﺋﻳں ﮔﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻳﻠﺋﮯ
 γνώμη γιατί «είναι παιδιά και δενﻳﻭﻧﻳﻭﺭﺳﻝ ڈے ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺩﻥ ﮨﮯ ۔
 ξέρουν». Περιορίζοντας στην πράξηﺍﺱ ﺩﻓﻌہ ﻳہ ﺭﻳﻠﯽ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺣﻕ
 την άσκηση των δικαιωμάτων τους,ﮐﺎ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭے ﮔﯽ " ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ
 τα εμποδίζουμε να τα γνωρίσουνﺍﻳﮏ ﻭﺟہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮨﻭ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔ ﺟﻭ
και να τα κατανοήσουν.ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻁﺭﻳﻘﻭں ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﺁﮨﺳﺗہ ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺯﻭﺭ
 Τα παιδιά διαμορφώνοﺳﮯ ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں ﮐﺭﻧﺎ ،ﻳﺎ ﺍﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﺧﺎﻣﻭﺷﯽνται ως πολίτες
ﮐﮯ ﺍﻧﺩﺭ ۔ ﺗﻭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﻧﻌﺭﻩ ﮨﮯ  " :ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ
μέσα
ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں  ،ﺑﻭﻟﻧﺎ  ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ  ،ﻣﻳﺭے
،

ﺑﻳﺳﺕ ﻧﻭﺍﻣﺑﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻣﭘﻳﻥ ﺩﻭﻫﺯﺍﺭﻭ ﻫﻔﺩﻩ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
ِ
ِ

"ﺳﮑﻭﺕ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ  ،ﺯﻣﺯﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻧﻡ  ،ﺣﺭﻑ ﻣﻳﺯﻧﻡ  ،ﺩﺍﺩ
ﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﺳﺕ"
ﻣﻳﺯﻧﻡ ،ﺍﻳﻥ ِ

ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺑﺎ ِﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺎ ِﻩ ﻧﻭﺍﻣﺑﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ  ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﻡ
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻣﭘﻳﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ِ
ﭘﻳﺵ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ.
ﺣﻕ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﭼﻪﻫﺎ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ
ﺍﻣﺳﺎﻝ ﮐﻣﭘﻳﻥ ﺗﻣﺭﮐﺯ ﺑﺭ ِ
ﺩﺍﺭﻧﺩ  ،ﺣﺭﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﺩﻳﮕﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﺩ ﺑﺎ ﺻﺩﺍی ﮐﻡ
ﻳﺎ ﺑﻠﻧﺩ  ،ﺑﺎ ﺯﻣﺯﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻭﺕ .
ﭘﺱ ﺭﻣﺯ ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ :
ﺳﮑﻭﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ ،ﺯﻣﺯﻣﻪ ﻣﯽﮐﻧﻡ  ،ﺣﺭﻑ ﻣﻳﺯﻧﻡ ،ﺩﺍﺩ ﻣﻳﺯﻧﻡ  ،ﺍﻳﻥ
ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ
ﺁﻳﺎ ﺑﭼﻪ ﺍی ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺭﻗﺻﺩ؟ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺧﻭﺍﻧﺩ ؟ ﺑﺎ ﺑﺩﻧﺵ
ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﺩ؟ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﺩ؟ ﺑﺎ
ﻧﻭﺷﺗﻥ؟ ﺑﺎ ﺣﺭﻑ ﺯﺩﻥ ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩی ﻧﻅﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ ؟
ﺩﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﮐﻧﺩ؟
ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻫﺎ ﻧﻅﺭﻫﺎﻳﺵ ﺭﺍ ﮔﻭﺵ ﺑﺩﻫﻧﺩ  ،ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ  ،ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ؟
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ،ﻣﻌﻣﻭﻻ ﻓﮑﺭ
ﻭﻗﺗﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
ِ
ﺣﻘﻭﻕ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ  ،ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ،
ﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺭﺍﺟﻊ
ِ
ﺕ ﺩﻭﻡ
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻭ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ  ،ﺁﻣﻭﺯﺵ  ،ﺣﻣﺎﻳﺕ  ،ﺗﻣﺎﻳﺯ  ،ﻭ ﻗﺳﻣ ِ
ﻣﺛﻝ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻅﺭ  ،ﺁﺯﺍﺩی
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻧﺎﺭ ﻣﯽﮔﺫﺭﻳﻡ
ِ
ِ
ﺗﻔﮑﺭ  ،ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺩﺭک ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺩﻳﻥ  ،ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﺎﻣﻝ ﺩﻭﺳﺗﺎﻧﺷﺎﻥ
ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﻧﺩ  ،ﺩﺭ ﮔﺭﻭﻩﻫﺎ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ  ،ﻣﻭﺭ ِﺩ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ
ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ،ﻭ ﺣﻕ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ.
ﺩﺍﺋﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺭﻩﮔﯽ ﻫﺎﻳﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺗﺷﻭﻳﻕ ﮐﻧﻳﻡ ﺑﯽ ﺣﻭﺍﺱ
ﺣﺿﻭﺭ ﮐﻡ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺩﺭ ﻁﺭﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺎ
ِ
ﭘﻳﺵ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﻥ ﻣﯽﺷﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﻧﻅﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﮑﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ِ
ﺑﺭﺍی ﻣﺎ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩ  ،ﮐﻪ ﺍﮔﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻳﺯ ﻭﻗﺕ ﺑﺩﻫﻳﻡ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩ
ﺑﺎﺯ ﮔﻭﺵ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻣﻳﺩﻫﻳﻡ  ،ﻭ ﻧﻅﺭﻫﻳﺷﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻅﺭﻫﺎی ﺧﻭﺩﻣﺎﻥ
ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻧﻣﻳﺩﺍﻧﻳﻡ  ،ﺷﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻳﮕﻭﺋﻳﻡ ﺑﭼﻪﻫﺎ ﻫﻧﻭﺯ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﻭ ﻧﻅﺭﻫﺎﻳﺷﺎﻥ ﺟﺫﺍﺏ ﻧﻳﺳﺕ ،ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺩ ﺗﺭ ،ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﻅﺭی
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﭼﻭﻥ "ﻫﻧﻭﺯ ﺑﭼﻪ ﻫﺳﺗﻧﺩ"
ﺩﺭ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﺍﻳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ ﺗﺎ ﻧﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺣﻘﻭﻗﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩ،
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﺣﻘﻭﻗﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺷﻧﺎﺳﻧﺩ ﻭ ﺩﺭک ﻧﮑﻧﻧﺩ.
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩ ﺷﮑﻝ
ﺑﭼﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁﯽ ﮐﻪ ﺑﺯﺭگ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﺑﻪ
ِ
ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ  ،ﻣﺩﺭﺳﻪ  ،ﺩﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ  ،ﺧﻭ ِﺩ ﺑﭼﻪﻫﺎ
ﻣﻳﮕﻳﺭﻧﺩ ﺩﺭ
ِ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩ ﺗﮑﺎﻣﻝ
ﺑﻪ
ﭼﻁﻭﺭ
،
ﺣﻘﻭﻗﺷﺎﻥ
ﺑﻭﺩﻥ
ﻭ ﻳﺎ ﻣﺣﺩﻭﺩ
ِ
ِ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺷﻭﻧﺩ
ﻭﺍﺭﺩ
،
ﺑﺩﻫﻧﺩ
ﻓﺭﻡ
ﻭ
ﺷﮑﻝ
ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ
ﺑﻪ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﻧﻧﺩ
ِ
ﺳﻁﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ؟ ﺍﮔﺭ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻫﺎ
ﺩﺭ
ﻳﺎ
ﺧﻭﻳﺵ
ﺍﻁﺭﺍﻑ
ﻳﺎ ﺩﺭ
ﻣﺣﻳﻁِ
ِ
ﺗﻭﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﻅﺭﻫﺎی ﺑﭼﻪﻫﺎ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ  ،ﭼﻁﻭﺭ ﺑﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻅﺭ
ِ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺷﻬﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻗﺷﺎﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺑﮕﺫﺍﺭﻧﺩ  ،ﺑﻪ ﺑﻳﺎﻥ ﻭ ِ
ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ؟
ﺑﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺷﻭﻳﻕ ﻣﻳﺷﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻅﺭﺍﺗﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ
ﮐﻧﻧﺩ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﻣﻭﺭ ِﺩ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﺳﺕ  ،ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻓﺭﻡ ﺗﮑﺎﻣﻝ ﻳﺎﻓﺗﻪ
ﺍی ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﺳﺎ ِﻝ ﺑﺯﺭﮔﺳﺎﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺭﺿﺎﻳﺕ ﻣﻧﺩﺍﻧﻪ
ﺣﻘﻭﻕ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺩﺭک ﻣﯽﮐﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﺩﻣﻭﮐﺭﺍﺳﯽ  ،ﺍﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﭼﺷﻡ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ،
ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺟﺩﻳﺩﺷﺎﻥ
ﺟﺭﺃﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ،ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﻳﺎﻭﺭﻧﺩ ﻭ ﺍﻳﺩﻩﻫﺎ ﻭ
ِ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﻧﻧﺩ .
ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﭼﻪﻫﺎ " ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺩ !" ﻳﮏ
ﺩﺭ ﺷﺑﮑﻪ ﺑﺭﺍی
ِ
ﺩﻟﻳﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺕ ﮔﻭﺵ ﻣﻳﺩﻫﻳﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺷﺑﮑﻪ ﺍﻧﺟﺎﻡ
ﻣﻳﺩﻫﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺳﯽ ﺭﺍ ﻗﺿﺎﻭﺕ ﮐﻧﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻳﺩﻫﺩ ﺑﻪ
ﺑﭼﻪﻫﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺭ ﻁﻭﺭ ﮐﻪ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩ:
ﺑﺎ ﺻﺩﺍی ﮐﻡ ﻳﺎ ﺑﻠﻧﺩ ،ﺣﺗﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻳﺎﻥ ﺳﮑﻭﺗﺷﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩی
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩ .

 20ﻧﻭﻣﺑﺭﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺩﻥ
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺭﻳﻠﯽ 2017

"ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ ،ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں،
ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ ،ﻣﻳﺭے
ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ"

 20ﻧﻭﻣﺑﺭﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺩﻥ
ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺭﻳﻠﯽ 2017

"ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ ،ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں،
ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ ،ﻣﻳﺭے
ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ"

ﮐہ ﺍﺱ ﻧﻭﻣﺑﺭ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﮨﻡ ﻳﮩﺎں ﮨﻳں  ،ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ
ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭﺍﺋﻳں ﮔﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻳﻠﺋﮯ
ﻳﻭﻧﻳﻭﺭﺳﻝ ڈے ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺩﻥ ﮨﮯ ۔
ﺍﺱ ﺩﻓﻌہ ﻳہ ﺭﻳﻠﯽ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺣﻕ
ﮐﺎ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭے ﮔﯽ " ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ
ﺍﻳﮏ ﻭﺟہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮨﻭ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔ ﺟﻭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻁﺭﻳﻘﻭں ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﺁﮨﺳﺗہ ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺯﻭﺭ
ﺳﮯ ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں ﮐﺭﻧﺎ ،ﻳﺎ ﺍﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ
ﮐﮯ ﺍﻧﺩﺭ ۔ ﺗﻭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﻧﻌﺭﻩ ﮨﮯ  " :ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ
 ،ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں  ،ﺑﻭﻟﻧﺎ  ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ  ،ﻣﻳﺭے
ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ "
ﮐﻳﺎ ﺑﭼﮯ ﮐﻭ ﻧﺎﭼﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ؛ ﮔﺎﻧﺎ ﮔﺎﻧﮯ
ﮐﺎ ؛ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺟﺳﻡ ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﭘﻳﻧﮢﻧﮓ
ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎ ؛ ﺍﻭﺭ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ
ﮨﮯ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ
؛ﻓﻳﺻﻠﻭں ﻣﻳں ﺣﺻہ ﻟﻳﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﺷﻭﻳﺵ
ﮨﮯ ۔
ﮐﻡ ﻋﻣﺭ ﺑﭼﻭں ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ﮐہ ﺑڑے ﺍﻥ ﮐﺎ
ﻣﺷﮩﻭﺭﻩ ﺳﻧﻳں  ،ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﺭﻳں ،
ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ
ﻁﺭﺡ ﻏﻭﺭ ﮐﺭﻳں ؛ ﺟﺏ ﺑﺎﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ .ﺑﭼﻭں
ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺗﻭ ﻋﺎﻡ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﺣﻭﺍﻟہ
ﺩﻳﺗﮯ ﮨﻳں ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺟﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﺳﻠﮏ
ﮨﻳں ،ﻓﻳﻣﻠﯽ ﮐﯽ ﺻﺣﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﮐﯽ ﺗﺣﻔﻅﺎﺕ
ﮐﯽ ﺗﻭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﻣﺷﻭﺭے ﮐﻭ ﭼﻬﻭڑ
ﮐﺭ ﮨﻡ ﺩﻭﺳﺭے ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ،ﺳﻭﭼﻧﮯ ﮐﯽ
ﺁﺯﺍﺩی  ،ﻣﺯﻫﺏ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟڑﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ
ﺩﻭﺳﺗﻭں ﮐﻭ ﭼﻧﻧﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی  ،ﮢﻳﻣﻭں ﻣﻳں
ﺣﺻہ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺗﻭﺟہ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ،ﺍﭘﻧﯽ
ﺫﺍﺗﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳں ﻋﺯﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ
ﺍﻭﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ۔
ﺍﮐﺛﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺣﻭﺻﻠہ
ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺭﻭﮐﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ
ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺳﮯ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻧﮩﻳں

ﮐہ ﺍﺱ ﻧﻭﻣﺑﺭ ﮐﻭ ﺑﻬﯽ ﮨﻡ ﻳﮩﺎں ﮨﻳں  ،ﮨﻡ ﺁپ ﮐﻭ
ﻳﺎﺩ ﮐﺭﻭﺍﺋﻳں ﮔﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﻳﻠﺋﮯ
ﻳﻭﻧﻳﻭﺭﺳﻝ ڈے ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺩﻥ ﮨﮯ ۔
ﺍﺱ ﺩﻓﻌہ ﻳہ ﺭﻳﻠﯽ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺣﻕ
ﮐﺎ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭے ﮔﯽ " ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ
ﺍﻳﮏ ﻭﺟہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮨﻭ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔ ﺟﻭ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻁﺭﻳﻘﻭں ﺳﮯ ﮨﮯ ،ﺁﮨﺳﺗہ ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺯﻭﺭ
ﺳﮯ ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں ﮐﺭﻧﺎ ،ﻳﺎ ﺍﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ
ﮐﮯ ﺍﻧﺩﺭ ۔ ﺗﻭ ﮨﻣﺎﺭﺍ ﻧﻌﺭﻩ ﮨﮯ  " :ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ
 ،ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں  ،ﺑﻭﻟﻧﺎ  ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ  ،ﻣﻳﺭے
ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ "
ﮐﻳﺎ ﺑﭼﮯ ﮐﻭ ﻧﺎﭼﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ؛ ﮔﺎﻧﺎ ﮔﺎﻧﮯ
ﮐﺎ ؛ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺟﺳﻡ ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﭘﻳﻧﮢﻧﮓ
ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎ ؛ ﺍﻭﺭ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ
ﮨﮯ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ
؛ﻓﻳﺻﻠﻭں ﻣﻳں ﺣﺻہ ﻟﻳﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﺷﻭﻳﺵ
ﮨﮯ ۔
ﮐﻡ ﻋﻣﺭ ﺑﭼﻭں ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ﮐہ ﺑڑے ﺍﻥ ﮐﺎ
ﻣﺷﮩﻭﺭﻩ ﺳﻧﻳں  ،ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﺭﻳں ،
ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ
ﻁﺭﺡ ﻏﻭﺭ ﮐﺭﻳں ؛ ﺟﺏ ﺑﺎﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ .ﺑﭼﻭں
ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺗﻭ ﻋﺎﻡ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﺣﻭﺍﻟہ
ﺩﻳﺗﮯ ﮨﻳں ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺟﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﺳﻠﮏ
ﮨﻳں ،ﻓﻳﻣﻠﯽ ﮐﯽ ﺻﺣﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﮐﯽ ﺗﺣﻔﻅﺎﺕ
ﮐﯽ ﺗﻭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﻣﺷﻭﺭے ﮐﻭ ﭼﻬﻭڑ
ﮐﺭ ﮨﻡ ﺩﻭﺳﺭے ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ،ﺳﻭﭼﻧﮯ ﮐﯽ
ﺁﺯﺍﺩی  ،ﻣﺯﻫﺏ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟڑﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ
ﺩﻭﺳﺗﻭں ﮐﻭ ﭼﻧﻧﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی  ،ﮢﻳﻣﻭں ﻣﻳں
ﺣﺻہ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺗﻭﺟہ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ،ﺍﭘﻧﯽ
ﺫﺍﺗﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳں ﻋﺯﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ
ﺍﻭﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ۔
ﺍﮐﺛﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺣﻭﺻﻠہ
ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺭﻭﮐﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ
ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺳﮯ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻧﮩﻳں
ﻧﮩﻳں ﭼﻬﻭڑﺗﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ
ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﻳﻠﺋﮯ ﺍﮔﺭ ﮨﻡ ﺍﻧﮩں ﺟﮕہ ﺩﻳں ﺍﻭﺭ
ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﺩﻳں ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻡ ﺍﻥ ﮐﻭ
ﻧﮩﻳں ﺳﻧﺗﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﻭ ﺧﺎﺹ ﺍﮨﻣﻳﺕ
ﻧﮩﻳں ﺩﻳﺗﮯ۔ ﮨﻡ ﮐﻳﻭں ﺍﻳﺳﮯ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﮐہ ﺑﭼﮯ ﺍﺑﻬﯽ ﺗﻳﺎﺭ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں ﺍﭘﻧﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﻳﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺟﻭ ﮐہ ﺛﺎﺑﺕ ﻗﺩﻡ ﮨﻭ ﻳﺎ ﺍﺑﻬﯽ ﻳہ ﺍﺱ
ﻗﺎﺑﻝ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻳہ ﮐﭼﻬ ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﮯ،
ﺍﺑﻬﯽ ﭼﻬﻭﮢﮯ ﺑﭼﮯ ﮨﻳں ،ﮨﻣﻳں ﺍﻥ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ

οικογένεια, την υγεία, την εκπαίδευση,
την προστασία, τις διακρίσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα δικαιώματα
στην ελευ-

"ﺧﺎﻣﻭﺷﯽ ،ﺳﺭﮔﻭﺷﻳﺎں،
ﺑﻭﻟﻧﺎ ،ﺷﻭﺭ ﮐﺭﻧﺎ ،ﻣﻳﺭے
ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ"

ﭘﺎﺱ ﻭﺟہ ﮨﮯ "
ﮐﻳﺎ ﺑﭼﮯ ﮐﻭ ﻧﺎﭼﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ؛ ﮔﺎﻧﺎ ﮔﺎﻧﮯ
ﮐﺎ ؛ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺟﺳﻡ ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﭘﻳﻧﮢﻧﮓ
ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺎ ؛ ﻟﮑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎ ؛ ﺍﻭﺭ ﺣﻕ ﺣﺎﺻﻝ
ﮨﮯ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ
؛ﻓﻳﺻﻠﻭں ﻣﻳں ﺣﺻہ ﻟﻳﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺗﺷﻭﻳﺵ
ﮨﮯ ۔
ﮐﻡ ﻋﻣﺭ ﺑﭼﻭں ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ﮐہ ﺑڑے ﺍﻥ ﮐﺎ
ﻣﺷﮩﻭﺭﻩ ﺳﻧﻳں  ،ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﺭﻳں ،
ﺍﻭﺭ ﺍﺳﯽ
ﻁﺭﺡ ﻏﻭﺭ ﮐﺭﻳں ؛ ﺟﺏ ﺑﺎﺕ ﮨﻭﺗﯽ ﮨﮯ .ﺑﭼﻭں
ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺗﻭ ﻋﺎﻡ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﺣﻭﺍﻟہ
ﺩﻳﺗﮯ ﮨﻳں ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺟﻭ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺳﮯ ﻣﻧﺳﻠﮏ
ﮨﻳں ،ﻓﻳﻣﻠﯽ ﮐﯽ ﺻﺣﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﮐﯽ ﺗﺣﻔﻅﺎﺕ
ﮐﯽ ﺗﻭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﻣﺷﻭﺭے ﮐﻭ ﭼﻬﻭڑ
ﮐﺭ ﮨﻡ ﺩﻭﺳﺭے ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ،ﺳﻭﭼﻧﮯ ﮐﯽ
ﺁﺯﺍﺩی  ،ﻣﺯﻫﺏ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺟڑﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﮯ
ﺩﻭﺳﺗﻭں ﮐﻭ ﭼﻧﻧﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی  ،ﮢﻳﻣﻭں ﻣﻳں
ﺣﺻہ ﻟﮯ ﮐﺭ ﺗﻭﺟہ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﯽ ،ﺍﭘﻧﯽ
ﺫﺍﺗﯽ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳں ﻋﺯﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ
ﺍﻭﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻕ ﮨﮯ ۔
ﺍﮐﺛﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮨﻡ ﺍﭘﻧﮯ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺣﻭﺻﻠہ
ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ ﻧﮩﻳں ﮐﺭﺗﮯ ﺑﻧﻳﺎﺩی ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﮨﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩ
ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻭﺭ ﺭﻭﮐﺗﮯ ﮨﻳں ﺍﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ
ﺁﺯﺍﺩی ﮐﮯ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺳﮯ ﺧﺎﺹ ﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺍﻧﮩﻳں
ﻧﮩﻳں ﭼﻬﻭڑﺗﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺳﻭچ ﺍﻭﺭ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ
ﺑﻳﺎﻥ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﻳﻠﺋﮯ ﺍﮔﺭ ﮨﻡ ﺍﻧﮩں ﺟﮕہ ﺩﻳں ﺍﻭﺭ
ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﺩﻳں ﻟﻳﮑﻥ ﮨﻡ ﺍﻥ ﮐﻭ
ﻧﮩﻳں ﺳﻧﺗﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﻭ ﺧﺎﺹ ﺍﮨﻣﻳﺕ
ﻧﮩﻳں ﺩﻳﺗﮯ۔ ﮨﻡ ﮐﻳﻭں ﺍﻳﺳﮯ ﻅﺎﮨﺭ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں
ﮐہ ﺑﭼﮯ ﺍﺑﻬﯽ ﺗﻳﺎﺭ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں ﺍﭘﻧﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﻳﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﻳﮯ ﺟﻭ ﮐہ ﺛﺎﺑﺕ ﻗﺩﻡ ﮨﻭ ﻳﺎ ﺍﺑﻬﯽ ﻳہ ﺍﺱ
ﻗﺎﺑﻝ ﻧﮩﻳں ﮨﻳں ﮐﻳﻭﻧﮑہ ﻳہ ﮐﭼﻬ ﻧﮩﻳں ﺟﺎﻧﺗﮯ،
ﺍﺑﻬﯽ ﭼﻬﻭﮢﮯ ﺑﭼﮯ ﮨﻳں ،ﮨﻣﻳں ﺍﻥ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ
ﮐﻭ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻧہ ﮐﺭﻧﮯ ﮐﻳﻠﺋﮯ ﺟﺩﻭ ﺟﮩﺩ ﮐﺭﻧﯽ
ﮨﻭﮔﯽ ۔ ﮨﻡ ﺍﻥ ﮐﻭﺟﺎﻧﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﻭﭼﻧﮯ
ﺳﻣﺟﻬﻧﮯ ﺳﮯ ﺭﻭک ﺭﮨﮯ ﮨﻳں ۔ ﺑﭼﮯ ﺟﺏ
ﭘڑے ﮨﻭﺗﮯ ﮨﻳں ،ﺗﻭ ﻭﻩ ﺳﻳﮑﻬﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﺱ
ﻣﺎﺣﻭﻝ ﻣﻳں ﻭﻩ ﻧﺷﻭﻭﻧﻣﺎ ﭘﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺟﻳﺳﮯ ﮐہ
ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳں ،ﺳﮑﻭﻝ ﻣﻳں ،ﮐﻣﻳﻭﻧﮢﯽ ﻣﻳں۔ ﺍﮔﺭ
ﺑڑے ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺍﭘﻧﯽ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی
ﻧہ ﺩﻳں ﺗﻭ ﺑﭼﮯ ﮐﻳﺳﮯ ﺳﻳﮑﻬﻳں ﮔﮯ ﺍﻭﺭ
ﮐﻳﺳﮯ ﺁﮔﮯ ﺑڑﻫﻳں ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻧﺎ ﺣﻕ ﻟﻳں
ﮔﮯ .ﻭﻩ ﮐﻳﺳﮯ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭں ﮔﮯ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ
ﺍﻧﮩﻳں ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻳں ﺍﺿﺎﻓہ ﮨﻭ .ﺍﻭﺭ ﺧﻳﺎﻻﺕ
ﻣﻳں ﺍﺿﺎﻓہ ﮨﻭ .ﺍﻭﺭ ﻭﻩ ﺍﭘﻧﮯ ﺧﻳﺎﻻﺕ ﺍﻳﮏ
ﺩﻭﺳﺭے ﺳﮯ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﮔﮯ
ﺑڑﻫﻳں ﮔﮯ .ﺍﮔﺭ ﺑڑے ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﻧہ ﺳﻧﻳں
ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺳﻭچ ﭘﺭ ﺗﻭﺟہ ﻧہ ﺩﻳں ﺗﻭ ﭘﻬﺭﻭﻩ
ﮐﻳﺳﮯ ﺍﭼﻬﮯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﻧﮯ ﮔﮯ ﺍﻭﺭﺍﻳﮏ
ﺩﻭﺳﺭے ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﻋﺯﺕ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ۔
ﺟﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﮨﻡ ﺑﻭﻟﻧﮯ ﻳﺎ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺍﻅﮩﺎﺭ
ﺭﺍﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﺩﻳﺗﮯ
ﮨﻳں .ﻭﻩ ﺯﻧﺩﮔﯽ
ﻣﻳں ﺍﻳﮏ ﺍﭼﻬﮯ ﺍﻧﺳﺎﻥ ﺑﻧﺗﮯ ﮨﻳں .ﺍﻭﺭ ﺍﻳﮏ
ﺍﭼﻬﯽ ﺳﻭچ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻝ ﮨﻭﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﺑﭼﮯ
ﺩﻭﺳﺭے ﻟﻭﮔﻭں ﻳﺎ ﺑڑﻭں ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﺎ ﺧﻳﺎﻝ
ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں .ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں .ﺍﺱ
ﻁﺭﺡ ﺟﻣﮩﻭﺭﻳﺕ ﻋﻣﻝ ﻣﻳں ﺁﺗﯽ ﮨﮯ.ﺍﻭﺭ ﻭﻩ
ﮨﯽ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﮐﺎ ﺳﻭﭼﺗﮯ ﮨﻳں.ﺍﻭﺭ ﺍﭼﻬﮯ
ﺧﻳﺎﻻﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﭼﻬﯽ ﺳﻭچ ﺭﮐﻬﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺑﭼﻭں
ﮐﮯ ﺣﻘﻭﻕ ﮐﮯ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﻣﻳں ﺑﭼﮯ " ﺍﻳﮏ
ﻭﺟہ ﺍﻥ ﮐﯽ ﮨﮯ " ﺟﻭ ﻭﺟہ ﮨﻡ ﺳﻥ ﺭﮨﮯ ﮨﻳں.
ﻳہ ﻧﻳٹ ﻭﺭک ﮐﻭﺷﺵ ﮐﺭ ﺭﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﺳﺎﻧﯽ
ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭ ﺳﮑﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩی ﺳﮯ ﺳﻭﭼﻧﮯ
ﮐﯽ ﺟﻭ ﻭﻩ ﭼﺎﮨﺗﮯ ﮨﻳں .ﺍﻭﺭ ﺍﻅﮩﺎﺭ ﮐﺭ ﺳﮑﻳں
ﺟﻳﺳﮯ ﻭﻩ ﭼﺎﮨﻳں ۔
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κόμη έναν Νοέμβριο είμαστε
εδώ για να υπενθυμίσουμε
σε όλους μας τα δικαιώματα
των παιδιών μέσα από την
καμπάνια που διοργανώνεται
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Φέτος η καμπάνια εστιάζει στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και
τα παιδιά «έχουν τον λόγο τους!», έναν
λόγο που μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους: χαμηλόφωνα ή δυνατά, με
ψίθυρο ή ακόμη και μέσα από τη σιωπή.
Τo σύνθημά μας, λοιπόν, είναι:
«Σωπαίνω, ψιθυρίζω, μιλάω, φωνάζω.
»!Εχω τον λόγο μου
Εχει δικαίωμα ένα παιδί
να χορεύει; Να τραγουδάει; Να εκφράζεται με
το σώμα του; Να εκφράζεται ζωγραφίζοντας; Γράφοντας; Μιλώντας; Εχει δικαίωμα
να εκφράζει ελεύθερα
τη γνώμη του; Να συμμετέχει στις αποφάσεις
;που το αφορούν
Εχει δικαίωμα να ακούνε οι ενήλικοι τη γνώμη
του, να τη σέβονται, να τη
;λαμβάνουν υπόψη ισότιμα
Οταν συζητάμε για τα Δικαιώματα των Παιδιών συνήθως αναφερόμαστε
στα δικαιώματα
που συνδέονται με τη
ζωή, την

Σκίτσο του Μπιλάλ
Ταρίκ Τζαβίντ

 20ﻧﻭﭬﻣﺑﺭ -ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ -ﺣﻣﻠﺔ 2017

»ﺍﺻﻣﺕ ،ﺍﻫﻣﺱ
،ﺍﺗﻛﻠﻡ  ،ﺍﺻﺭﺥ  .ﻟﻲ
ﻗﻭﻟﻲ! «

ﻟﻧﻭﭬﻣﺑﺭ ﺁﺧﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﺣﻥ ﻫﻧﺎ  ،ﻟﻧﺫﻛﺭ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﺟﻣﻳﻌﺎ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ »
ﻟﻬﻡ ﻗﻭﻟﻬﻡ! « ،ﻗﻭﻝ ﺑﺎﻻﺳﺗﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﺑﻁﺭﻕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 :ﺑﺻﻭﺕ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺃﻭ ﻣﺭﺗﻔﻊ ،ﺑﺎﻟﻬﻣﺱ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺻﻣﺕ.
ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﻫﻭ :
» ﺍﺻﻣﺕ ،ﺍﻫﻣﺱ ،ﺍﺗﻛﻠﻡ،ﺍﺻﺭﺥ .ﻟﻲ ﻗﻭﻟﻲ!«
ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺣﻕ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺹ؟ ﺃﻥ ﻳﻐﻧﻲ؟ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ
ﺑﺟﺳﺩﻩ ؟ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﺭﺍﺳﻣﺎ؟ ﻣﺗﻛﻠﻣﺎ؟ ﻫﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ
ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺭﺃﻳﻪ ؟ ﺃﻥ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻪ؟
ﻫﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﺃﻥ ﻳﺳﻣﻊ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺣﺗﺭﻣﻭﻩ؟ ﻭﺍﻥ
ﻳﺄﺧﺫﻭﻩ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺑﻣﺳﺎﻭﺍﺓ؟
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻧﺎﻗﺵ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻧﺫﻛﺭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ،ﺑﺎﻷﺳﺭﺓ ،ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ  ،ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻡ  ،ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
،ﺑﺎﻟﺗﻔﺭﻗﺔ ،ﺟﺎﻋﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ  ،ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ،
ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭﻭﺍ ﺃﺻﺩﻗﺎءﻫﻡ ،ﺃﻥ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﺍ ﻭﻳﺟﺗﻣﻌﻭﻥ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﺍﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ،ﻋﻭﺿﺎ ﺃﻥ ﻧﺷﺟﻊ ،ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻧﺣﺩﺩ
ﻧﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻭ ﻧﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ .ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺃﻭ
ﺳﻬﻭ ﻣﻧﺎ ﻧﻌﺭﻗﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻳﻅﻬﺭﻭﺍ ﺭﺃﻳﻬﻡ .ﻭﺍﺫﺍ
ﺍﻋﻁﻳﻧﺎﻫﻡ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ  ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭﻭﺍ  ،ﺃﻥ ﻧﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻳﻬﻡ
،ﻭﻻ ﻧﻌﻁﻳﻬﻡ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻕ ﺷﺭﻭﻁ .ﺭﺑﻣﺎ ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑﺭ ﺃﻥ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﻭ ﺭﺃﻳﻬﻡ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ
ﻭﺯﻥ،ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻭﺃ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺄﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ
ﺭﺃﻱ »ﺍﻧﻬﻡ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ« .ﻣﻘﻳﺩﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﻧﻣﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻳﻔﻬﻣﻭﻧﻬﺎ.
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺗﺷﻛﻠﻭﻥ ﻛﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﻣﻭﻥ ﻓﻳﻪ ،ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ، ،ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ،
ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ،ﻋﻭﺿﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﺟﻊ
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻳﻬﻡ ،ﻳﺣﺭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻭ ﻳﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﻟﺣﻘﻬﻡ
ﻫﺫﺍ .ﻛﻳﻑ ﺳﻳﺗﻁﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻳﺻﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ  ،ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﺁﺭﺍء ﻭﻳﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺣﺟﺞ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؟ ﺇﺫﺍ ﻻ
ﻳﺳﻣﻊ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺫﻭﺍ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺁﺭﺍء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ،
ﻛﻳﻑ ﺳﻳﺻﺑﺢ ﻫﻭﻻء ﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﻳﺣﺗﺭﻣﻭﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ  ،ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ؟
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺷﺟﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭﻫﻡ ﻭﺭﺃﻳﻬﻡ
ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺣﻝ ﺇﺣﺗﺭﺍﻡ  ،ﻳﻛﺳﺑﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻁﻭﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ،ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻭﻋﺑﻭﺍ ﺑﻌﻣﻕ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺑﻣﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺃﻥ
ﻳﺗﺻﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺃﻥ ﻳﺗﺟﺭﺅﻭﻥ  ،ﺃﻥ ﻳﺧﻠﻘﻭﻥ ﻭﺍﻥ
ﻳﻭﺯﻋﻭﺍ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺁﺭﺍء.
ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ »ﻟﻬﻡ ﻗﻭﻟﻬﻡ! « ،ﻗﻭﻝ
ﻧﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻳﻪ  .ﺇﻥ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﻬﻝ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻟﻔﻛﺭ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻥ
ﻳﻌﺑﺭﻭﺍ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﻫﻡ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ  :ﺑﺻﻭﺕ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻲ
 ،ﻭﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺻﻣﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ.

