
 
 

 

 شهرها ما، زندگی ما، آینده ما

 بیانیه کودکان و جوانان شهرهای دوستدار کودک 

 

 شهرهای دوستدار کودک چگونه به نظر می رسیدند اگر کودکان شهردار آن بودند؟ 

های  کشور دیدگاه 167هزار کودک و جوان از  120انجامید، بیش از  2019در طول نه ماهی که به اجالس شهرهای دوستدار کودک در اکتبر 

کودک و جوان در سراسر  70خود را نسبت به این سوال ابراز کردند. هیئت مشاوره کودک و نوجوان ابتکار شهرهای دوستدار کودک، که از تقریباً 

 . این بیانیه را همراه با پیشنهادات خود به شهردارها و مقامات محلی خود ارائه دادند 2019اکتبر  18دنیا تشکیل شده، در 

همان این بیانیه شهرهای دوستدار کودک بیانگر کلمات و عبارات کودکان و جوانان می باشد. کودکان طراحی این بیانیه را هدایت کرده اند. این 

 چیزی است که آنها به شهردارها و مقامات محلی می گویند. 

 

 ورد شودکودکان و افراد جوان ارزشمند و محترم شمرده شوند ، با آنها عادالنه برخ

 که در آن: ایجاد می کردیم اگر ما شهردار بودیم، شهرها و جوامع دوستدار کودکی 

کودکان و افراد به یکدیگر و به حقوق و شأن همه  •

 .بگذارندنوجوانان احترام 

، تنوع ، همبستگی و مهمان نوازی ارزشهای یشمولهمه  •
 . باشداساسی 

سیاستمداران، آموزگاران، بزرگساالن، جوانان و کودکان به  •
یکدیگر اعتماد داشته، به حرف هم گوش بدهند و سعی 

 کنند یکدیگر را درک کنند. 

کودکان و جوانان با خطر، خشونت و تبعیض روبرو نشوند.  •

 همه ما با هم برابریم.

، مشخصی برای بهره مندی از حقوقهای  فرصتکودکان  •

این که  داشته باشند، بدون نگرانی دربارهخود  رشدتوسعه و 

سالمتی شان به دلیل آلودگی یا خطرات ناشی از تغییرات 

 به خطر بیافتد. آب و هوایی 



 
 

 جوانان و خانواده های آنها ایجاد کنند. نوهای اقتصادی و امنیت برای همه کودکان،  افراد با یکدیگر کار کنند تا فرصت •

 و خانواده هایشان خدمات تحصیلی و بهداشتی خوب ارائه شود. به کودکان، نوجوانان  •

 بازی کردن و قدم زدن در بیرون از خانه ایمن باشد.  •

 های کاری خطرناک محفوظ باشند. و کودکان از محیط اجتناب شودکار کودکان از  •

 شوند. و ترویج بکارگرفته شده باشد و اهداف توسعه پایدار تشویق های شهرداری ها  در سیاست 2030دستورکار  •

 سرگرمی وجود داشته باشد.در آن صلح، عشق، احترام و  •

 گیردنظر بهمه کودکان را در

 ها یا جوامع دوستدار کودکی ایجاد می کردیم که در آن: اگر ما شهردار بودیم، شهر

ها مشارکت داشته و بدون تبعیض به  همه کودکان و نوجوانان بتوانند در تمامی فعالیت •

توجه بخصوص بایستی به کودکان دارای معلولیت، تمامی خدمات دسترسی داشته باشند. 

 های جنسی و جنسیتی، افراد بی سرپناه، ... داده شود.  پناهنده، اقلیت کودکان مهاجر و

شهر یا اجتماع شان در تمام ابعاد زندگیدر کودکان مهاجر و پناهنده و خانواده هایشان  •

برقرار برای ارتباط به آنها ، خدمات حمایتی دریافت کنند و محلی درنظر گرفته شوند

 میانجیگری(وردن ترجمه، ترجمه شفاهی، کمک شود )فراهم آبا دیگران کردن 

شهر یا اجتماع محلی درنظر گرفته شوند. حمل و نقل عمومی بایستی در تمام ابعاد زندگی شان در کودکان و نوجوانان دارای معلولیت  •

استفاده از صندلی چرخدار برای کسانی که ها، میادین و پیاده رو ها  معماری از سر راه برداشته شود، پارکقابل دسترسی بوده، موانع 

تمامی های بیشتری برای کودکان با معلولیت های جسمانی و خانواده هایشان فراهم باشد.  ، و خدمات و کمکمی کنند سازگار شود

 های راهنمایی مجهز به سیستم صدا باشند.  چراغ

آنها می کردم، زیرا  اگر من شهردار بودم، به خواسته های کودکان تاکید بیشتری "

 "بر موقعیت مالی خود یا قیم خود تاثیری داشته باشند.نمی توانند 

های رایگان برای کودکان، فعالیتبا قیمت مناسب، ی مقرون به صرفه و غذاخوری های مسکن، غذافقر زندگی نکند. هیچ کودکی در  •

 مختص کودکان و نوجوانان داشته باشد. بودجه های افزوده وشهر و شود ارائه  اغذیه مدرسه رایگان و وسایل تحصیلی رایگان

و احترام درخصوص برابری جنسیتی  باالبردن آگاهیبرگزاری کمپین های ها یکسان رفتار شود و برابری جنسیتی با و پسر هادختربا  •

 . ترویج شود های جنسیتی و همچنین نقش رسانه ها به تفاوت

 شود کودکان حق حرف زدن دارند و به حرفهایشان گوش داده می

 که در آن:ایجاد می کردیم دوستدار کودکی شهرها و اجتماعات محلی اگر ما شهردار بودیم، 

 گیرند.بو کودکان و نوجوانان را جدی  داشتهمشارکت کودکان بزرگساالن دیدگاه مثبتی نسبت به  •

تبعیض و احساس نوجوانان درصد  55

 جاماندگی از شهر را تجربه کرده اند.

شهرهای در مورد  U-report ی گیریار

 2019ژوئن  – دوستدار کودک

  



 
 

به گونه ای بزرگساالن به حرفهای کودکان و نوجوانان گوش دهند و  •

ی کودکان و نوجوانان قابل استفاده کنند که براکلماتی صحبت کنند و از 

  درک می باشد. 

 دهند.نبزرگساالن وعده های توخالی  •

مکرر راحت و ارتباطات  تاداشته باشد مدارس و شوراهای جوانان وجود  •

 کودکان، هیئتهای مدارس و سیاستمداران برقرار نماید.بین 

نگرانی های خود را بازخورد دهند و نظرات و توانند بکودکان و نوجوانان  •

 پیشنهاد داده بودند نیز بازخورد دریافت کنند.ها و پروژه هایی که  فعالیتپیشرفت درمورد   وبیان کنند )از طریق مکانیزم شکایت( 

من نمی توانم رای بدهم، بنابراین برای من سخت خواهد بود که نظراتم "

گیری ها به حاشیه اغلب در تصمیم احساس می کنم که نوجوانان شنیده شود. 

 "رانده می شوند.

 های تکنولوژیکی و کمتر سنتی برای ارتباطات با کودکان و نوجوانان استفاده شود.بستراز  •

 . باشدکنشگرانه تر کودکان و نوجوانان تعامل با  •

 دریافت کنند. گیری در مورد اموری که بر آنها تاثیر می گذارد برای تصمیم کودکان و نوجوانان کلیه اطالعات ضروری •

قول می دهند آنها به نوجوانان هرگز به نوجوانان گوش نمی دهند. تصمیم گیرندگان به نظر می رسد " 

وقتی نوجوانان در اعتصابات مدرسه بودجه تحصیالت را کاهش نمی دهند، ولی این کار را می کنند. که 

را درخت بکارید تا جهان  "به جای اعتصاب"برای آب و هوا شرکت می کنند، به آنها گفته می شود 

 "نجات دهید.

 محله خود حق رای دارند. های مدارس ودر رای گیریکودکان و نوجوانان  •

 دارند. های ابتکارانه خود فعالیتریزی برنامه جهتی برای قرار مالقات با یکدیگر های مکان کودکان و نوجوانان •

 قوانین، پروژه ها و برنامه هایی که بر آنها موثر است را دارند. کودکان و نوجوانان فرصت مشارکت در ارزیابی  •

 

 برخوردارندمناسب آموزش از کودکان 

 :در آن دوستدار کودکی ایجاد می کردیم کهاگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی 

 کیفیت آموزش در آن بهبود یافته باشد.  •

 آموزش رایگان و برای همگان باشد.  •

بر به همراه معلمین و خانواه خود کودکان و نوجوانان بتوانند  •

 باشند. دخیل که در مدارس تاثیر می گذارد، تصمیماتی 

 های زندگانی ازطریق آموزش خالق و بازی مهارتیادگیری و  •

- تشویق و ترویج شوند و برنامه های درسی مدرسه با فرصت

 .باشندهای شغلی مرتبط 

درصد نوجوانان باور ندارند که تصمیم گیرندگان  48

شهرها یا اجتماعات محلی شان به نظرات آنها 

 اهمیت می دهند. 

شهرهای دوستدار کودک،  U-reportرای گیری 

 2019جوالی 

 

درصد نوجوانان فقدان آموزش مناسب را به عنوان  24

 مسئله ای نگران کننده درمورد شهرشان دانسته اند. 

شهرهای دوستدار کودک، جوالی  U-reportرای گیری 

2019 

 



 
 

 وعده های غذایی با کیفیت، سالم و پایدار ارائه دهد. مدارس  •

برای که بتوانند در آن مطالعه کرده و دسترسی داشته باشند . کودکان و نوجوانان به فضاهایی باشد بهبود یافته مدارسامکانات  •

 تشویق به آموزش بتوانند با کامپیوتر کار کنند. 

 "راحتی کنند.من کاری می کردم که همه در مدرسه احساس "

 های اجتماعی، خالقانه و ورزشی استفاده شوند.  عصرها باز می بودند تا برای فعالیتمدارس  •

 ارائه دهد. نژادپرستی یا تبعیض جنسیتی ، اذیت و آزار مدارس اطالعاتی در مورد مسائل اجتماعی، نظیر •

  . شته باشندمنصفانه و کافی برعهده داکودکان و نوجوانان وظایف  •

 الم رشد می کنندکودکان س

 ایجاد می کردیم که در آن: دوستدار کودکی اگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی

 همه به مراکز بهداشتی با کیفیت مناسب و نزدیک به محل زندگی شان دسترسی داشته باشند.  •

اعتیاد بین کودکان و ، از اعتیاد را تجربه کرده اندی که های تفریحی با افراد های گروهی و فعالیت ها، بحثبا برگزاری کمپین •

 هشیارانه تر انجام گیرد.سال بایستی  18جلوگیری شود. فروش الکل به کودکان زیر نوجوانان )تنباکو، الکل، حشیش، تکنولوژی( 

 "کلی من معتقدم که سالمتی بایستی در بسیاری زمینه ها بهبود یابد و نه فقط برای کودکان، بلکه به صورت"

دسترسی به غذای مقرون به تشویق و ترویج شود و وعده های غذایی مدارس و های اطالع رسانی  از طریق کمپین تغذیه سالم •

 . شته باشدصرفه، سالم و محلی وجود دا

 هوای آلوده حفاظت شوند. اثرات زیانبار کودکان و نوجوانان از  •

 

 ت می شوندو محافظدر امنیت بوده کودکان 

 ایجاد می کردیم که در آن:دوستدار کودکی اگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی 

رفتار بدون خشونت جلوگیری شود. کودکان و نوجوانان از ها براساس بهترین شیوه های  درگیریجنگ و از صلح وجود داشته باشد.  •

 های مسلحانه محافظت می شوند.  درگیریاثرات 

 محافظت شوند. خشونت جنسی از کلیه اشکال خشونت از جمله خشونت خانگی و  کودکان و نوجوانان •

 

  ؛سرمایه گذاری می کردیمبیشتر بر روی آموزش به جای جنگ اگر ما شهردار بودیم، "

 "به جای تفنگ و فشنگ بیشتر بر روی مداد سرمایه گذاری می کردیم.

 توجه شود. ها محافظت شوند و به جنایات ناشی از تنفر  آسیب پذیر و اقلیت های جمعیت •

 ها ایمن و روشنایی خوبی داشته باشند.  ها و پارک های عمومی ازقبیل مدارس، خیابان مکان •



 
 

کسب و تشویق و ترویج شود؛ در این میان دارند  محلی کسب و کارهایی که رسانی نسبت به نقشآگاهیو ایمن  مسیرهای مدرسه •

بروز موقعیت اضطراری در صورت را کمک کنند و به آنها اجازه استفاده از توالت و تلفن بایستی درصورت نیاز به کودکان کارها 

   بدهند.

 . آموزش دیده باشدتعامل با کودکان و نوجوانان و چگونگی باشد و درمورد مسائل کودکان  در دسترسپلیس  •

 

 می کننددر شهر تردد کودکان به آسانی 

 ایجاد می کردیم که در آن: یدوستدار کودکاگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی 

های  فعالیتمدرسه، برنامه های با متناسب از جمله کودکان و نوجوانان  یمتناسب با نیازهاارزان و حمل و نقل عمومی ایمن،  •

 ایمن و پیاده روهای عریض حائز اهمیت هستند.های  گذرگاهتیرهای چراغ برق، ، اجتماعی و فرهنگی باشد. ورزشی

 باشد. افراد دارای معلولیت متناسب با حمل و نقل عمومی  •

 گردش وسایط نقلیه در شهر کنترل شده باشد. حجم و  •

وجود داشته باشد تا حمل و نقل تسهیل گردیده و از های اختصاصی برای دوچرخه  خطوط مخصوص دوچرخه سواری و پارکینگ •

 محیط زیست محافظت شود. 

 

 کنندو نمو کودکان در محیطی پاکیزه رشد 

 ایجاد می کردیم که در آن:دوستدار کودکی  اگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی

 ها و حیاط های مدرسه وجود داشته باشد.  فضای سبز بیشتری مثل پارک •

 جدید در آنها استفاده شود. های و گرافیتی  ینقاشی های دیوارهنری،  آثاراز ها و فضاهای عمومی مراقبت شود و  ساختمان از •

ها  و پاکیزه نگهداشتن محله هایمان، ساحلبرای مراقبت هایی  مردم به محیط زیست احترام گذاشته و از آن مراقبت کنند. ما کمپین •

 ذره ذره تالش می کنیم تا جهانی بهتر بسازیم. و کوههایمان می خواهیم و 

 همه می دانند که شهر ما خانه ماست. از فضاهای عمومی مراقبت شده و به آنها احترام گذاشته شود.  •

 ها جمع می شود.  آشغال از خیابان •

 اتمسفر کاهش یابند.   ع شده درطگازهای مضر سا •

 گرامی داشته شوند. ژوئن(  5اکتبر( و روز جهانی محیط زیست ) 24روز جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی ) •

 تشویق و ترویج شود. ،اهداف توسعه پایدار، به خصوص اهدافی که مربوط به محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی است •

 های هسته ای حذف شوند.  نیروگاههیدرولیک تشویق شده و انرژی خورشیدی و  •

-و کیسه ها آشغالسطل  .و باتری گیر گوشخصوص مواد داشته باشند، به وسایل/همه عادت به بازیافت و دوباره استفاده کردن از  •

 بازیافت شوند وجود داشته باشد. های رنگی بیشتری برای تشخیص چیزهایی که باید 

 جایزه بدهند. ،بیشتر از همه بازیافت می کنندمدارس مسابقاتی برگزار کنند و به کسانی که  •



 
 

 

 کیسه پالستیکی فروخته و استفاده نشود، فقط کیسه های کاغذی. •

 مراقبت از حیوانات خانگی رها شده وجود داشته باشد.منابع بیشتری برای رفتار با حیوانات بهبود یابد و  •

 کودکان می توانند بازی کنند و سرگرمی داشته باشند

 ایجاد می کردیم که در آن:ی دوستدار کودکاگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی 

های ورزشی، مراکز زمینها، بیشتری برای بازی و فعالیت در پارکهای فرصت •

 داشته باشد. معاشرت وجودبرای اماکنها و سایر باز، کتابخانه، سینماهای فضایخرید

 برای همه سنین فرصت گشت و گذار وجود داشته باشد. •

 باشد.های قصه گویی و فضاهایی برای بازی در کتابخانه ها وجود داشته  فعالیت •

های بازی برای همه کودکان وجود  بیرونی مناسب برای تفریح و زمینفضاهای  •

 . تا همه بتوانند با یکدیگر بازی کنند داشته باشد

، آکروباتیکفعالیت های های ورزشی، برای تنیس، فوتبال، واترپلو،  پارکدر مدارس و  متنوعی ورزشامکانات رویدادهای ورزشی و  •

 متناسب برای افراد دارای معلولیت جسمانیدوچرخه سواری؛ همگی 

  وجود داشته باشد.

 داشته باشندبیشتری با خانواده های خود زمان کودکان بتوانند 

 ایجاد می کردیم که در آن:دوستدار کودکی اگر ما شهردار بودیم، شهرها و اجتماعات محلی 

 کودکان و نوجوانان بتوانند زمان بیشتری با والدین خود داشته باشند. •

 روابط بین نسلی ایجاد شده و تقویت شوند.   •

پول جمع شود تا برایشان نیاز داشته باشند، ها  ها و مادربزرگ پدربزرگاگر  •

 بچه ها بتوانند به دیدنشان بروند. هزینه اقامتشان را بپردازند و بتوانند 

 های سنی وجود داشته باشد.  های همه گروه های عمومی برای فعالیت مکان •

 ی برای همه اعضای خانوادههای ها با فعالیت ها و مادربزرگ پدربزرگروز  •

 جشن گرفته شود. 

که همه کودکان شهرها و جوامع محلی بسازند  کهمی خواهیم شهرداران و رهبران محلی  ازمین سالگرد کنوانسیون حقوق کودک، ما ادر سی 
 های خود دست یابند. رسیده و به بهترین پتانسیلشکوفایی  در آنها به

 کودکان و نوجوانان روی شما حساب می کنند.
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کافی یا فضاهای مناسب برای بازی کردن و زمان 

 گذراندن با دوستانشان ندارند. 

شهرهای دوستدار  U-reportرای گیری 

 2019کودک، جوالی 
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 والدین خود بگذرانند. 

شهرهای دوستدار کودک،  U-reportرای گیری 

 2019جوالی 

 


