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দি�ণ এিশয়ায় িশশু অিধকার আদােয় বা�বস�ত পদে�প িনেত 
কলে�া েঘাষণা

৩ েসে��র ২০১৯ I কলে�া, �লংকা 
িশশু অিধকার িবষয়ক কনেভনশন (ইউএনিসআরিস) গৃহীত হওয়ার ৩০তম বািষ র্কী উপলে� আমরা, িন� �া�রকারী পাল র্ােম� সদ�গণ, গত িতন দশক ধের িশশুেদর জীবন 

েযভােব বদেল যাে� তােত অতয্� উৎসািহত েবাধ করিছ। আরও েবিশ সং�ক িশশু যােত ইউএনিসআরিসেত সংরি�ত েবিশরভাগ অিধকার েভাগ করেত পাের েস জ� আইন ও 
নীিতমালা পিরবত র্ন এবং িবিনেয়াগ করেত এই অ�েলর েদশগুেলার সরকারগুেলােক উৎসাহ িদেয়েছ এই কনেভনশন।

পয র্া� �া�য্েসবা, পুি�, িশ�া ও সিহংসতা েথেক সুর�া �াি�র ে�ে� লাখ লাখ িশশুর অিধকার লি�ত হওয়া েয অ�াহত রেয়েছ েস িবষয়িট তুেল ধরার জ�ও আমােদর তািগদ 
েদয় এই উপল�। এখনও িশশুেদর যখন ৈবষে�র িশকার হেত হয়, তােদর �ল েছেড় িদেত বা� করা হয়, িবপ�নকভােব বড়েদর কাজ করেত বা� করা হয়, িবেয় েদওয়া 
হয়, অনলাইেন িন�হ ও েশাষেণর িশকার হেত হয়, সংঘাত ও সিহংসতার মে� জীবন কাটােত হয় বা আইেনর সে� সাংঘিষ র্ক পিরি�িতেত থাকেত হয়, তখন তােদর ৈশশব 

েছাট হেয় আেস।

ৈবি�ক পিরবত র্নগুেলা উে�খেযা�ভােব িশশুেদর ৈশশবেক বদেল িদে�, যা এই কনেভনশনেক আেগর েযেকােনা সমেয়র তুলনায় অেনক েবিশ �াসি�ক কের তুেলেছ। আজ 
িশশুরা তােদর অিধকারসমূহ েভাগ করার ে�ে� নতুন ধরেনর হুমিকর স�ুখীন। তেব তারা তােদর অিধকারসমূহ েভাগ করার জ� নতুন অেনক সুেযাগও পায়, যা তােদর আেগর 
�জ� পায়িন। আমরা বুঝেত পারিছ েয, িব� এবং িশশুেদর ৈশশব বদেল যাওয়া অ�াহত থাকায় বত র্মান ও ভিব�ৎ �জে�র জ� জািতসংেঘর িশশু অিধকার কনেভনশেনর পূণ র্ 

বা�বায়েন অতয্� েজারােলাভােব পুনরায় �িত�িতব� হওয়া �েয়াজন।

আমরা, িন� �া�রকারী পাল র্ােম� সদ�গণ, আমােদর িনজ িনজ েদেশ �িতিট িশশু যােত তােদর �িতিট অিধকার েভাগ করেত পাের তা িনি�ত করেত আমােদর �িত�িত �� 
করিছ। �কৃত ও �ায়ী পিরবত র্ন আনেত, স�েদর সুষম ব�েন, নীিত িনেদ র্শনা �িত�ায় এবং িশশুেদর সুর�া েদয় এমন আইন িনেয় িবতক র্ করেত, আইন ৈতির এবং �েয়াগ 
করেত িশশুসহ জনগেণর �িতিনিধ িহেসেব আমােদর �দ� �মতাবেল আমরা তা করেবা। েকান িশশু যােত েপছেন পেড় না থােক তা িনি�ত করার জ� আমরা, সুিনিদ র্�ভােব, 

সবেচেয় �াি�ক ও বাদ পড়া িশশুেদর অনুকূেল নীিতমালা �ণয়ন,�ক� �হণ ও বােজট বরা�েক �ভািবত করার �িত�িত �� করিছ।

মূলত এ িবষেয় সবাই স�ত হেয়িছেলন েয, এই অ�েল একজন �ি�র িবেয়র বয়স নূয্নতম ১৮ বছর হওয়া উিচত এবং েদেশর সাধারণ এই আইনই চূড়া� বেল গ� হেব।
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Leader of the Parliame'ntary Delegation, Maldives
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Leader of the Parliamentary D ation, Pakistan

In the presence of

Karu Jayasuriya, M.P. 
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Leader of �tary Delegation, India

Leader of the Parliamentary Delegation, Nepal

Leader of the Parliamentary Delegation, Sri Lanka

Speaker, Parliament of Sri Lanka




