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 ملل سازمان در ارک بشر حقوق جمعیت گزارش

 
 

 اجالس مين٧٣ در خود جایگاه در کودک حقوق کارشناسان و وکال صبح، ١٠ ساعت2016 سپتامبر23 روز
 خاص ترتيب و نظم با نيز اجالس این ملل سازمان شوراى های برنامه و شدند حاضر  كودك حقوق كميته

 زیستی محيط های زمينه در تخصصی انجمنی عنوان به ارک آذربایجانی بشر حقوق جمعيت .شد برگزار خود
 .نمود وسخنرانی افتهب حضور اجالس این در کودکان و
 

 دارای که را کودکانی و شده شروع جهان در موجود پناهنده كودكان وضعيت بررسی با برنامه اول بخش
 مشکالتی برنامه ادامه در .داد اختصاص خود به را آغازین سخنرانی هستند تغزیه کمبود همچون مشکالتی

 .گردید ارائه حوزه این متخصصين توسط داشت ميتوان خصوص این در که راهکارهایی و هوا آلودگی همچون
 تزیس مشکالتبا با و ميکنند کار معدن در که کودکانی و ناسالم هوای و سالم آب کمبود همچون مشکالتی

 خواسته همچنين .گرفت انجام جلسه این در کهند بود هایی سخنرانی زا یموارد نيز هستند درگير محيطى
 .گيرد قرار توجه مورد پایدار زیست محيط تا شد

 
 حقوق جمعيت .بودند یکسان زمانی هدباز دارای که گردید ارائه متفاوت گروه دو در اجالس این های برنامه
 حضور نيز جلسه این در ظهر از بعد ١٣ الى صبح ١١ ساعت از (2) دو شماره کارگروه در شرکت با ارک بشر

 این در باید مسوليت درصد ٩٨ با دولتها اینکه خصوص در آمارهایی ارائه اجالس این در .داشت فعال حضور
 خانم سطتو کنيمب یعمل را پایدار توسعه اهداف و جوان قشر به مربوطه مکانيزم بتوانيم تا باشند پيشتاز امر

 مصرف کاهش همچون هایی برنامه زیست محيط از حفاظت برای نيز برنامه ادامه در .گردید اعالم پگرام
 .گرديد اشاره پاك هاى انرژى با آنها جايگزينى به و گردید اعالم  گاز و نفت سنگ زغال

 
 آزربایجان در موجود مشکالت ارائه با ارک-آزربایجان بشر حقوق جمعيت سخنگوی نيز برنامه همين ادامه در
 .پرداخت سخنرانی ارائه به هستند درگير آن با آذربایجانی کودکان که ضالتیعم و
 

 .ميباشد زیر شرح به سخنرانی این شده ترجمه خالصه
 

 .از عبارتند هستند درگير آن با امروز آزربایجانی کودکان که مشکالتی عمده
 
  .مادری زبان به تحصيل از محروميت ـ ١
 ورکش این در ساکن فارس غير ملل زبان با کال  زبان این و ميباشد فارسی زبان آموزشی زبان تنها ایران در

 اصال یا والدین که است افتاده دور و محروم مناطق در مشکالت ترین  عمده از یکی موضوع این .دارد تفاوت
 بين جودمو ارتباط وضعيت این در .کنند صحبت زبان این با توانند نمی اصال یا نيستند آشنا فارسی زبان ا اب

 .ميشود قطع آموزش خصوص در والدین و کودک
 
 مدرسه ازفرار نهایتا و کودکان کار از کشی بهره سالمتی، ،یآموزش عظيم مشکالت با کودکان ـ ٢

 .هستند هجموا
 
 مخدر مواد فروش حتی و شیفرو سيگار ها، ماشين شيشه شستن همچون کارهایی به رافقير کودکان ـ ٣

 .کنند مجبورمی
 
 .ميکنند کار روز شبانه در ساعت ١٤ از بيش آجرپزی های کوره در زیادی کودکان ـ ٤
 
 شوند می کار به مجبور بافی قالی کارگاههای در سالگی ٥ زا ها روستا در ویژه به آزربایجانی دختران ـ ٥
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 کودکان شدن معتاد احتمال امر ينهم که است مخدر مواد معضل درگير استان ٥ از یکی غربی آزربایجان ٦
 .ميدهد افزایش را
 
 ٤٤٨٨ به اند هشد ازدواج به جبورم سال ١٥ سن زیر که دخترانی آمار ٢٠١٤ درسال فقط استان همين در ـ ٧

 .است رسيده مورد
 
 .هستند فرزند دو دارای که کنند می زندگی آزربایجان روستاهای در زیادی ساله ١٥ دختران ـ ٨
 
 .دهستن خودشان از بزرگتر سال دهها که شوند می مردانی اب ازدواج به مجبور کودکان بيشتر ـ ٩
 

 دیگر افراد یا شوهر وسطت خانوادگی دعواهای و رس، زود  حاملگی، ،جنسی کشی بهره از کودکان ـ ١٠
 .برند می رنج  خانواده

 
 مشکالت جنسی، آزارهای کودکی، در دشوار شرایط سالم، و امن زیست محيط نبود که است روشن

 شرایط دربهبود اميد نبود و عملگرا سياست یک نبود بزرگ، های شهر به مهاجرت ها، خانواده اقتصادی
 نای در ایران اسالمی جمهوری و بگيرند قرار توجه مورد باید که هستند کليدی موضوعات جامعه در حاكم
 .باشد پاسخگو باید موارد

 
 در شرکت با داشت ادامه نيز ١٧ الی ١٥ ساعت از که ظهر از بعد برنامه ادامه در  ارک بشر حقوق معيتج

 تاکيد و دادند توضيح جلسهدر حاضرين براى  را باف فرش کودکان کار زمينه در موجود تمشکال جلسه این
 به اشاره با خصوص این در که هستند روبرو فراوانى روانی و جسمی مشکالت با کودکان این کردندکه

 ریه های بيماری با شدن مواجه و کار سخت شرایط ، کوتاه زندگی کودکان، این کمر وها انگشت مشکالت
 روانشناسی نظر از که هستند داخل به شده خم هایی بدن دارای کودکان این .برشمردند را  تنفسی و

  .است کشی بهره و مره زور مشکالت با شدن مواجه در کودکان این بدن العمل عکس نوعی
 .اند هبهر بیخود حقوق ترین ازابتدایی کودکان این که داشت اعالن وضوح به ارک بشر حقوق جمعيت

 
 

 حقوق کميته اجالس مين ٧٣ در حاضر های نمایندگی و کارشناسان تمامی از ارک بشر حقوق جمعيت
 انجمن طرف از شده طرح اتموض به که جلسه این در حضار و اساتيد تمامی از و متحد ملل سازمان کودک

 .دارد را تشكر كمال جستند بهره آن از خود اسناد ارائه در و کرده توجه ارک
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 يتجمع سایت در بزودی یفارس و انگليسی زبان به ملل سازمان کودکان کميته به شده  ارائه کامل گزارش
  بخوانيد ميتوانيد ارک بشر حقپق


