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                                                        MÜRACİƏTİ 

Uşaq hüquqlarının müdafiəsi, onların sağlam və hərtərəfli inkişafı bütövlükdə 

cəmiyyətin inkişafını şərtləndirən amillərdən biridir. 

2009-cu il Azərbaycanda “Uşaq ili” elan olundu. Həmin ildə Azərbaycanda ilk dəfə 

olaraq Azərbaycan Uşaqlarının I Ümumrespublika Forumu keçirildi.  

Bugün biz,  Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika  Forumuna  toplaşaraq uşaq 

hüquqları və bizi narahat edən məsələlər ətrafında müzakirələr  apardıq. 

BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya”sı və digər beynəlxalq hüquqi 

sənədlərdən irəli gələrək uşaq hüquqlarının beynəlxalq və milli səviyyədə 

müdafiəsinin mühüm vəzifə olduğunu hesab edirik. Odur ki, dünyanın harasında 

yaşamasından asılı olmayaraq bütün uşaqların bərabər və ayrılmaz hüquqlara malik 

olduğunu qəbul etməli, çətin həyat şəraitində yaşayan uşaqların xüsusi qayğı və 

dəstəyə ehtiyacını nəzərə almalıyıq.  

Uşaqlar müharibə, münaqişə və digər fövqəladə hadisələr zamanı daha çox zərər 

çəkən həssas qruplara daxildir. Müharibələr zamanı uşaqların öldürülməsi, 

yaralanması və zərər çəkməsi bizi çox narahat edir və onlar öz uşaqlıq həyatlarını 

yaşamaqdan məhrum olunurlar. 

Ötən il 44 gün ərzində davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı məqsədli şəkildə müharibə cinayətləri 

törədildi, Azərbaycanın şəhər və qəsəbələri, tibb məntəqələri, xəstəxanalar, sosial 

obyektlər, təhsil müəssisələri açıq şəkildə hədəf seçilərək atəşə tutuldu, mülki 

əhaliyə qarşı bombalar və raket zərbələri endirildi. Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs həlak oldu, 454 mülki 

vətəndaş,  o cümlədən 50 uşaq yaralandı. 

Bu, Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərin, beynəlxalq 

humanitar hüququn, xüsusilə BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasının 

müddəalarının kobud şəkildə pozulması idi. 



Ermənistan tərəfindən törədilən terror əməlləri nəticəsində uşaqlar həm də psixoloji 

problemlərlə üzləşmişdir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın zərər çəkən, öldürülən 

və yaralanan uşaqlarla bağlı hərəkətlərinə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən heç bir 

ciddi reaksiya və hüquqi qiymət verilmədi. 

İrqindən, dərisinin rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq bütün 

uşaqların müharibə, münaqişə və zorakılıqdan azad cəmiyyətdə, sülh şəraitində 

həmçinin, xoşbəxtlik, məhəbbət, anlaşma mühitində böyümə haqqı vardır. Bugün 

bütün dünya bunun üçün bütün səylərini birləşdirməli, gələcəyimiz olan uşaqlara 

təhlükəsiz dünya bəxş etməlidirlər.   

Dünyada baş verən iqlim dəyişikliyi hər birimizi narahat edir və bununla mübarizə 

bizim gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Xüsusilə, iqlim dəyişikliklərinin daha həssas 

qruplar olan qadın və uşaqlara təsirini nəzərə alaraq, dünyamızın yaşıl mühitinin 

qorunması, mənfi nəticələrin qarşısının alınması istiqamətində dünya birliyi 

tərəfindən bu sahəyə investisiyalar artırılmalı, birgə və səmərəli tədbirlər görülməli, 

iqlim dəyişikliyi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə keçirilən müxtəlif səviyyəli 

müzakirələrdə uşaqların iştirakçılığı təmin edilməli, qərar qəbulu zamanı onların da 

fikirləri nəzərə alınmalıdır.   

Dünyada yayılmış və artıq bir müddətdir bütün ölkələrin mübarizə apardığı COVID-

19 pandemiyası uşaqlara da təsirsiz ötüşmədi. Məktəblərin uzun müddət bağlı 

olması onların təhsilinə, sosial təcrid vəziyyətində qalması isə fiziki və psixi 

sağlamlığına təsir göstərdi. Uşaqların təhlükəsizliyini, rifahını və gələcəyini 

pandemiyanın təsirindən qorumaq üçün hərtərəfli tədbirlər görülməlidir.  

Biz, Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika  Forumunun iştirakçıları, yuxarıda 

qeyd edilənləri nəzərə alaraq, uşaqların ən ümdə maraqlarının qorunması və 

hüquqlarının təmin edilməsi üçün dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara 

müraciət edərək, uşaqların sülh və təhlükəsizlik şəraitində, zorakılıqdan azad 

mühitdə böyüməsi, ekoloji dəyişikliklərin, çirklənmənin təsirlərindən və təbii 

fəlakətlərdən qorunması, həmçinin pandemiya dövründə hərtərəfli inkişafı naminə 

səylərini artırmağa və zəruri tədbirlər görməyə çağırırıq. 
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