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 کامم کا حقق
 منصفانہہ ااوورر برراابرر مالززمتت ہرر اانسانن کا حقق ہے۔

 
ااسس سالل ہمم مالززمتت حقق کے باررےے ميیںں باتت کرريینگے۔ يیہہ اايیک ااہمم مسئلہہ ہے جوو کئی ااوورر مسائلل پرر بهھی 

 ررووشنی ڈڈاالتا ہے۔ ليیکنن ااسس پرر باتت کررنا ااتنا آآسانن نہيیںں ہے۔
 

مالززمتت کا حقق ددوونووںں مختلفف ہيیںں۔ ہرر اانسانن کے پاسس نووکرریی ہوونا ااسس کا حقق نہيیںں کامم کررنے کا حقق ااوورر 
 ہے۔ بلکہہ اانسانن کا حقق يیہہ ہے کہہ ااسے نووکرریی کررنے کے ليیے اايیک محفووظظ ااوورر منصفانہہ ماحوولل فررااہمم ہوو۔

 
ہمم سبب کا حقق ہے ہميیںں ہمارریی جنسس٬، عمرر٬، قووميیتت يیا جسمانی حالتت کے بنيیادد پرر ااستحصالل يیا اامتيیاززیی 

ے محفووظظ ررهه کرر مالززمتت کررسکيیںں۔سلووکک س  
 

يیہہ ہمارراا حقق ہے کہہ مالززمتت سے ملنے وواالی ااجررتت ہماررےے کيیے ہووئے کامم کے عيینن مططابقق ہوو ااوورر ہمم ااسس 
 ررقمم سے ااپنا گهھرر چال سکيیںں۔

 
کامم کررنے کا حقق ہميیںں چائلڈڈ ليیبرر ااوورر ہرر ططررحح کے جنسی ااوورر عمرر کے اامتيیازز ااوورر ااستحصالل سے محفووظظ 

مووااقع٬، فوواائدد ااوورر ااتحصالل يیا جررمم سے تحفظظ کے مستحقق ہووتے ہيیںں۔ررکهھتا ہے۔ ااسس حقق سے ہمم   
 

ااسی  ليیے ااسس سالل ہمم سبب کوو اانن کے کاررکنن ہوونے کے حقووقق سے آآگاهه کررنا چاہتے ہيیںں۔  چاہے ووهه کسی 
ددکانن ميیںں کامم کررتا چهھووڻٹا بچہہ ہوو يیا عووررتت جسس کوو اايیک جيیسا کامم کررنے کے بعدد بهھی ااپنے مرردد ساتهھيیووںں 

لتی ہوو۔ يیا پهھرر کسی جسمانی ططوورر پرر معذذوورر شخصص کوو ووہيیلل چيیئرر کی ووجہہ سے کسی سے کمم ااجررْتتنخووااهه م
 ددفترر ميیںں نووکرریی دديینے سے اانکارر کرردديیا گيیا ہوو۔

 
ميیںں کہہہ ررہے ہيیںں: ٢۲٠۰١۱۴يیہہ سبب بندد ہوونا چاہيیئے۔ ااسی ليیے ہمم   

  ااستحصالل نہيیںں ررووززگارر!
 
 

	  
Competition Calendar:
10 March Brief released. Call for entries open.
10 July                Call for entries close.
20 July               Online jury works open.
10 September Online jury works close.
10 October Jury works in Paris.
10 December Competition results published. Worldwide exhibitions open.
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