
  کے حقوق يسیپال ینوجوان لوگوں ک
  تمہيد

 کو حاصل کرنے دے  يتوںصالح ی پور یاپن  يںگزارنے کا حق حاصل ہے جو انہ ی زندگ ايسی انسانوں کو  تمام
کا سامنا کرنا   يلنجوںسب سے بڑے چ ، اس کے باوجود نوجوانوں کو اپنے حقوق کا ادراک کرنے کے لئے 

کے   یونٹي کم ی وه اپن کہجس سے ہووتربيت  پرورش  ايسی  یبنانا ہوگا کہ ان ک يقينی  يہکو  ينزپڑتا ہے۔ گر
۔ چونکہ "نوجوانوں" يںجگہ لے سک یسے اپن يثيتح یاور خود شناس ممبروں ک کارآمد محفوظ ، صحت مند ، 

طرف  ی سے عام طور پر "نوجوان افراد" ک يسیہے ، اس پال یملک کے لحاظ سے مختلف ہوت يفتعر یک
لئے  حوالہ کے مقاصد کے  ياتیعمر کے افراد کو شمار یسال ک  24- 10اشاره ہوتا ہے ، جسے اقوام متحده 

 يادهسے ز ياده، اور ز يتا ہےکو فروغ د يحتشر يضو عر يعوس يکا ی ک يسیاس پال ينزاستعمال کرتا ہے۔ گر
  ۔ ا ہےعمر کے گروپ کو حقوق فراہم کرت

 مقصد اولين
 ياتیاور ماحول یمعاشرت  يںبهر م يا۔ نوجوان دنیہوگ  اٹهانیآواز  يقی حق يںم ی ساز  يسیکو پال نوجوانوں

آوازوں ، شراکتوں اور   ینقل و حرکت۔ ان ک  ی، خاص طور پر آب و ہوا ک يںراه پر گامزن ہ یک  يکوں تحر
 ید يتتقوانہيں  راو ۔ کرنا يدتائ ی، ان ک دينا سے فروغ يثيتح یک ی شہر  یاور عالم ينحقوق کو کل کے قائد

  ۔ يںاور مستقبل دونوں ہ حالکہ نوجوان  يںچاہئے۔ ہم سمجهتے ہ یجان
 کرده  يدا نسلوں کے پ یبنانا چاہئے اور پچهل يارکے لئے بااخت يلتشک نوجوانوں کو بہتر معاشرے کی

 ۔نا چاہئے يپر قابو پال يلنجوںچ

 ی ساز اداروں پر ک  يصلہان کے مستقبل کو متاثر کرنے والے ف ینمائندگ  یسطح پر نوجوانوں ک  عالمی  
 ۔ چاہئے یجان

 ينامداخلت پر زور د یروک تهام اور ابتدائ اور حفاظت  ی ان نوجوانوں ک  کو يسيوںپال یک  زينگر 
 ے۔نقصان کا خطره ہ يا جنہيں يںجو کمزور ہ ہيئےچا

 ی ناکام يںم يسیہے بلکہ پال یمدد کرت ینہ صرف نوجوانوں ک ی کار يہسرما يںم يسيوںپال يسیآج ا  
 ۔ ہے یکم کرت   یاخراجات کو به  یاور مال  ی ، معاشرت یسے وابستہ ذات

 مقصد
 ی ترق ی ک يصلوںاور ف يسيوںپال یاور ان پر اثر انداز ہونے وال  يں م ی زندگ ینوجوانوں کو معاشرت  تمام  

نوجوانوں کو مواقع اور   ينزکا حق ہوگا۔ گر ينے، مکمل اور فعال طور پر ، حصہ ل  يں اور عمل م 
  صل حا  یخدمات تک رسائ ياری مع ی۔ نوجوانوں کو ان ک افراہم کرے گ ی رسائ  يکساںوسائل تک 

  ی سے ان ک يثيتح ی و اقتصاد ی معاشرت يارہتے ہوں  یرنے کا حق حاصل ہوگا چاہے وه جہاں بهک
 کہ:  گاکرے  يمکو تسل اس بات ہے اور اکرت  يتحما ینوجوانوں کے حقوق ک ينزضرورت ہو۔ گرجو

 يں نہ يت ملک یسرپرستوں ک  يا ينحق حاصل ہے۔ نوجوان اپنے والد  نوجوانوں کو آزاد وجود کا ناگزير  
 ۔يںہ يںم   یبهال اور رہنمائ يکهد ی، بلکہ ان ک يںہ
  ی حقوق ک  يرناگز يادی بن يگربهال اور د يکهد یمناسب خوراک ، پناه گاہوں سے متعلق جامع صحت ک  

 ۔نوجوانوں کو بقا کا حق حاصل ہے يعےکے ذر یفراہم 
  اور استحصال سے ظرانداز خطرات ، ن ياتی، تشدد ، ماحول يات، نقصان ده منشنوجوانوں کو زيادتی

 نے کا حق  حاصل ہے۔محفوظ رہ
 ۔ ہے  حاصل کرنے کا حق  یترق  يںماحول م تربيتی محفوظ اور  نوجوانوں کو ايک 
  ہو اور   پرکشش اور بامقصد، ، تحريک پيدا کرنے والیکا حق حاصل ہے جو  يمتعل نوجوانوں کو ايسی

   ياںاور لڑک ينہو ، خاص طور پر خوات یبخشت يتخواہش کو تقو  ی فطر ان کی یک  يکهنےس



  يں نشوونما م یاور جذبات ی، ذہن ی ، معاشرت یجسمان  ینوجوانوں ک ی اتحاد اساتذه اور ديگر،  والدين  
 ۔ يںاہم کردار ادا کرتے ہ

  ووٹنگ کے  يںکرنے کا حق ہے۔ اس م ینمائندگ یشامل ہونے اور اپن يںحکومت م نوجوانوں کو اپنی
 ۔شامل ہونا چاہئے  یکے عہدوں پر انتخاب کے لئے حوصلہ افزائ یحقوق اور حکمران 

 منصوبہ یعمل
  يں م ی ساز يسی کے تمام پہلوؤں اور پال ی جو نوجوانوں کو زندگ  ے گا د يلاور ادارے تشک يسياںپال  يسیا گرينز

کو  يتوںاور قائدانہ صالح ی ساز يصلہ، اور فيں گےکر يدتائ یاور ان ک یکے لئے حوصلہ افزائ ينےحصہ ل
جائے گا کہ تمام اسکول  ياد غاس کو فرو  يعہکے ذر يت تقو ی۔ اس کے گ يںمدد کر یان ک يںکرنے م يارت
عمل کو سمجهنے اور اسکول اور  یاور انتخاب يتشہر ی جو طلبا کو جمہور يںاقدامات پر عمل درآمد کر يسےا

  ز درج ذيل امور کو انجام دے گا: ينئے معاون ثابت ہوں۔ لہذا ، گرکے ل  ينےحصہ ل يںم ی ساز يصلہف یمعاشرت
 اور تعاون رابطہ

    اور تعاون کو   یپر ہم آہنگ يسيوںپال  ینوجوانوں کو متاثر کرنے وال ينہر سطح کے ماب ی حکومت ک
 ۔ ئے گابہتر بنا

 14 ۔ کرے گا  اضافہ يںعمر کے نوجوانوں کے لئے روزگار کے مواقع م يادهسال سے ز 
 يالاپنے آپ کو اظہار خ يںم يڈيااپنے م يتسم يٹ، فلموں اور انٹرن يڈيو، ر يژنو يلینوجوانوں کو ٹ  

 ۔چاہئے یجان ی نوجوانوں کو مہارت د یبه يںکرنے م يہکو تجز  يڈيا۔ کمرشل مے گاکرنے کا موقع د
 ۔ ے گا عائد کر ی اشتہار پر پابند يٹکارپور  ی زبردست يںاداروں م يمیتعل 
 اور  ينے عمر کے نوجوان کارکنوں کو مالزمت د يادهسال سے ز 14حکومتوں کو  یاور مقام ياستر

، انصاف   يتتاکہ نوجوانوں کو رہائش ، ترب ے گاکر ياوسائل مہ یاضافليے شامل کرنے کے  يںاس م
 ۔ يںجاسک یاہم خدمات فراہم ک يسیج جکے عال  ياتاور شراب اور منش

 اور تعاون نمائندگی
 کے لئے جو متنوع اور مثبت شراکت   یزندگ یاور ثقافت  ياسیس ینوجوان ان معاشروں اور ملک ک

 ۔ ے گاان کو فروغ د کر   پہچان انہيں يںہ يتےد
  ان  يںم ی ساز يصلہآواز ، اور ف یبورڈز پر نوجوان لوگوں ک يونٹیاور کم یمقام  يا یک ی نمائندگاسے

 ۔ہوگی ضرورت  یک  يتشمول یک
  یطرح سے مال یپر اور اچه يمانےکو بڑے پ ينوالد جونوں کےکہ نوئے گا بنا يقينیاس بات کو  

 ۔ وحاصل ہ یکار تک رسائ يقہامداد کے طر یسماج یاعانت سے چلنے وال
  ی شامل ہونے اور اپن يںحکومت م یکہ نوجوانوں کو اپن  ےگااور اس کو فروغ د  ے گاپہچاناس امر کو  

کے عہدوں پر انتخاب   یووٹنگ کے حقوق اور حکمران  يںہے۔ اس محاصل  کرنے کا حق  ینمائندگ
 چاہئے۔ یشامل ہون یکے لئے حوصلہ افزائ 

  ے گا۔  کو فروغ د يتشمول یک  ان  يںم  یترق  یک يسيوںپال  یمتاثر کرنے والنوجوان لوگوں کو 
  ے گا۔ مقرر کر سال    16عمر  یووٹنگ ک 
  ۔ ے گامقرر کرسال  16عمر  یک  يتاہل یدفتر کے لئے انتخاب  یعوام 

 
 

 يماور تعل صحت



 يں، جس م ے گاکا موقع فراہم کر  رائے دينے  يںسمت اور رفتار م یک يمتعل  یاپن ینوجوانوں کو ان ک 
 شامل ہے۔ یبه  رائے دينا يںاداروں کے کام م يمی ان کے تعل 

  صحت ،  یشناخت ، جسمان ی، صنف ييتجنس ، جنس یجامع اور شواہد پر مبن يںاسکول کے نصاب م
 ۔ ے گاشامل کر يمتعل یک  ياتصحت ، اور منش یذہن

 يکجا  ، اور تنازعات کے حل کو  يمتعل  ياتیحقوق ، ماحول ی، انسان  يوںشہر يںاسکول کے نصاب م
 کرے گا۔ 

 تائيد کرے  یاقدار ک یکتوں مہار يگراحترام ، اور د ی، باہم یالثقافت  يرتنوع ، کث يںم يمتعل  یاسکول ک
 گا۔ 

 کرنے والے پروگراموں کو   يدتائ یمہارتوں ک ی گزارنے کے لئے نوجوانوں ک  یآزادانہ طور پر زندگ
 "۔ يںمہارت یک  ی"زندگ  يگر، اور د يات، مال ياتمعاش يلوگهر يسے، ج ے گانافذ کر

  ئے گا۔ کو بہتر بنا یخدمات تک رسائ یصحت ک ینوجوانوں کے لئے ذہن کے طور پر يحترجفوری 
 ی بهال ک  يکهد یتمام نوجوانوں کے لئے مفت صحت ک يتبهال سم يکهد یصحت ک  یدانتوں اور دماغ  

 ے گا۔ کام کر يںسمت م

  ی منصوبہ بند یکو خاندان ينکہ نوجوان افراد ، خاص طور پر نوجوان خوات گائے بنا اس بات کو يقينی 
 ہو۔ حاصل  یخدمات تک رسائ یک

  اور تعصب ، نسل وں شامل ہ  یبه ارلی چائلڈہوڈ سينٹرز کہ اسکول اور  ئے گابنا يقينیاس بات کو
 ے گا۔ کر يت حما یاور تشدد کے خاتمے ک ی، دهمک   دباؤ،  یپرست

 نوجوان تاکہ ترغيب دے گا کی کے ساته شراکت  يموںتنظ ريمبو نامی  ینوجوانوں ک سکولوں کو ا 
 کيا جا سکے۔ کو کم  ی، تشدد اور خودکش داغ  بدنما کے يونٹی+ کم LGBTIQAکے 

 پروگراموں کو نافذ  يونٹیکم کرنے کے لئے کمہے انہيں  سلوک  يازی اور امت ما داغبدن جوعام طور پر
 حوالے سے۔شناخت کے صنفیاور  ، جنس تعلق ی، اور خاص طور پر جنسے گاکر

  فراہم  ی کے پروگراموں تک رسائ ینشے کے مسائل سے دوچار نوجوانوں کے لئے مناسب بحال
 ےگا۔ کر

 تعاون پيش کرے گا۔  لئے کو وظيفہ دے  کر ان کے  طلباءسطح پر  يرعالمگ 
 

 اور انصاف حقوق
 اصالح  يںنظام انصاف م ی ضرورت کے لئے فوجدار یکار ک  يقہلوگوں کے لئے متبادل طر جوان 

 کر ے گا۔ جيسے کميونيٹی سروس 
 اور بچوں کو نظربند رکهنے کے لئے کم  يںسے کم نہ سال 16عمر  یک ی مجرمانہ ذمہ دار ،

 يںنہ يتحما  یسزائے موت ک يںم حالت یبه  یکس  ينز۔ گرے گامقرر کرسال   18سے کم عمر 
 ۔ ے گاکر

 بڑوں  يا،  يںم يل س يسفرد کو پول یسال سے کم عمر کے کس 18ہوگی کہ  ضرورت   یاس بات ک
 ۔ يں جائ يےفراہم ک يلس الگليے  نابالغوں کے  يارکها جائے۔ بچے   نہ  يںخانے م  يلکے ساته ج

 اور ان پر اثر انداز ہونے  يںم ی زندگ یکہ تمام نوجوانوں کو معاشرت بنائے گا اس بات کو يقينی
 ينے، مکمل اور فعال طور پر ، حصہ ل يںاور ان کے نفاذ م یترق یک  يصلوںاور ف يسيوںپال یوال

 ۔حاصل ہے کا حق 
  خدمات تک  ياری پر مع يادبن ی ک يثيتح ی و اقتصاد  یمعاشرت يانوجوان لوگوں کو ان کے مقام

 ے گا۔ حائل رکاوٹوں کو کم اور ختم کر يںم  یرسائ
 یالثقافت يرکث  ،LGBTQIA کے نوجوانوں  يوںمتنوع برادر يتسم يتوںپسمانده اقل يگر+ ، اور د

 ۔ ے گاکرنے کے لئے خدمات اور پروگرام فراہم کرپورا کو  يات ضرور  یک



  اور  ی برادر یاپن يعہام کے ذرکہ نوجوانوں کے پاس مناسب حک ئے گابنا يقينی. اس بات کو
 ۔ ہيںکرنے کے ذرائع موجود  يالحکومت کے ہر سطح پر اظہار خ

 بنائے گا  يقينیکو  یفراہم یپر مکانات ک  يے کرا یاور نج ی، معاشرت ی نوجوانوں کے لئے سرکار 
 اور مناسب ہو۔  یآنے والوں کے لئے محفوظ ، سست يںم  یصورتحال سے منتقل یجو خطرے ک 

  کرے گا۔ سے نفاذ  یسخت کا  ينوالے قوان ی پر پابند ی شاد یاور بچوں کی مزدوری بچوں ک 
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