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 ناتمام کودکان افغان های رنج و روز جهانی کودک
 

 

 
 

 ،یروز  نیدر  چن  شیسال پ  60سازمان ملل    یکودک است. مجمع عموم  ینوامبر( برابر با روز جهان  20عقرب )۲۹
 1994کرد که افغانستان در سال  بیحقوق کودک را تصو ونیسال پس از آن، کنوانس  30کودک و  یجهان هیاعالم

و  یاز آرامش روح  ،یحقوق بشر ینهادها  یها را امضا نمود. کودکان افغان با وجود تالش یسند حقوق بشر نیا
مطلق قرار دارند و  یریپذبیر آسشناسان معتقدند که کودکان افغان د. اکنون روانستندیبرخوردار ن یکاف یجسم

. گذاردیمخرب م ریکودکان تاث نیها بر روان او جنگ یاتیح  نییامکانات پا  ،یطبقات یتفاوت ها  ،یجنس یآزارها 
کودک در افغانستان به   ونیلی( اعالم کرده که چهار مسفیونیاز کودکان سازمان ملل )  تیما حال صندوق ح   نیدر هم

 نیا سف،یونیباشند. به گفته  یم ازمندین یهزار نفر به کمک فور 800کودکان،  نیا انیدارند و درم ازیکمک ن
 روبرو هستند.  یجد مشکالتدر افغانستان با  یو خشکسال یمشکالت اقتصاد ،یادامه جنگ، ناامن لیکودکان به دل

بار ساخته است. کشور را تأسف  نیکودکان ا  تیدر افغانستان وضع  یو اقتصاد  یاسیناگوار س  تیوضع  ،یجار  جنگ
و انواع خشونت در برابر آنها از  یاجتماع یها  دیتهد ه،یو ترب میاز تعل تیشدن کودکان در جنگ، محروم یقربان

ودکان افغان پرداخته ناگوار ک  تیوضع  نیبه هم  لیتحل  نیکودکان افغان را تلخ ساخته است. در ا  یاند که زندگ  یموارد
 شده است.  
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 : از کودکان ت یافغانستان در گزارش ساالنه حما گاهیجا
 

رشد   یکشور بدتر برا 18که افغانستان هنوز هم در صف  دهدیاز کودکان سازمان ملل؛ نشان م تیحما  گزارش
 یته است که با در نظرداشت برخ از کودکان سازمان ملل در افغانستان گف تیکودکان در جهان قرار دارد. دفتر حما 

در صدر جدول قرار گرفته است. دفتر    نستانکودک، افغا   تیاز لحاظ محروم  یمرتبط به دوران کودک  یها از شاخص
سال   18در    ریگچشم   شرفتیاز کودکان سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که پس از پ  تیحما 

سال گذشته   18 انیگزارش، هرچند در جر نیا ادیکان کشور بدتر شده است. بر بنکود  یبرا ت یگذشته، اکنون وضع
کودکان افغانستان  تیها هم نتوانسته وضعتالش نیصورت گرفته است، اما ا یکارها  کودکان تیبهبود وضع یبرا

 رند،یمیدر کشور م  یاز هفت درصد کودکان قبل از سن پنج سالگ  شیکه ب  دهدیگزارش نشان م  نیرا بهبود بخشد. ا
  ک یبه  کیو نزد اندازماندهکودک از مکتب ب ونیلیم  4از  شتریب برند،یرنج م عیدرصد آنان از عدم رشد سر 40

 شیگزارش گفته اند »اکنون ب نیاز کودکان سازمان ملل در ا تیدفتر حما  نیها مصروف کار هستند. مسؤولسوم آن
نسل گمنام نباشند. دوران  کی گریدر افغانستان دارد تا کودکان؛ د یگذارهیبه سرما  ازیجهان ن ،یگریاز هر زمان د

خشونت،   لیاکثرأ به دال  ست،ین  نیکودک افغان چن  ها ونیلیم  یمساله برا  نیباشد، اما ا  شاددوره امن و    کی  دیبا   یکودک
از کودکان سازمان ملل در افغانستان   تیکنند.« دفتر  حما   یقربان  دیخود را با   یفقر و عواقب ناگوار، آنان دوران کودک

 یبرا شتریبشردوستانه ب یها کمک  ستارخوا یکشور از جامعه جهان نیکودکان در ا ت یبا اشاره به بدتر شدن وضع
  500حدود  2019آمده است که سازمان ملل متحد در سال  کودکان شده است. در گزارش ت یبه وضع یدگیرس

شده  نیدرصد آن تاکنون تأم 40افغانستان درخواست نموده که تنها حدود  یبشردوستانه برا یها دالر کمک ونیلیم
در کشور، حق آموزش، محافظت و صحت خود را در دوران حکومت  ودکانگزارش گفته شده که ک نیاست. درا
مسلحانه را  یها یریاز کودکان سازمان ملل در افغانستان، درگ تیاند. گزارش دفتر  حمات دادهاز دس  یوحدت مل
در  ییندهیکشور به شکل فزا نیا یدیکل یها کرده و گفته است که بخش ادیعمده  یها از چالش گرید یکیبه عنوان 

 حال جنگ قرار دارند. 
 

 : کودکان افغان یریپذ  ب یآس عوامل
 

 نیبه مهم تر نجا یدارد که در یو اجتماع یاقتصاد ،یتیامن ،یاسیکودکان در افغانستان عوامل متعدد س یریپذ بیآس
 : میپرداز یآنها م

 

  :خشونت 
 

 زیامر نه تنها در خانواده، بل در اجتماع ن  نیاست که اکثر کودکان کشور را تهدید مي كند. ا  یلیاز مسا   یکیخشونت  
 یروان یها از انواع خشونت یقرار دارند، بلک یکیفز میمستق یها رد. کودکان نه تنها در معرض خشونتشیوع دا

باشند. فقر و  یکودکان م هیخشونت عل یعوامل اصل یسواد یو ب ر. به باور آگاهان حقوق طفل، فقبرندیرنج م زین
مواجه  یخانوادگ یاز کودکان با خشونت ها  ادیز یافغانستان، باعث شده که شمار یدر جامعه امروز یسواد یب

 شوند.  
 

 : هی و ترب  میاز تعل ت یمحروم 
 

کودکان افغان وجود دارد.  یشود که فرارو یمحسوب م یگریچالش عمده د هیو ترب میاطفال به تعل یعدم دسترس
. دولت افغانستان بر باشدیها مدولت  شتریتوجه ب ازمندیجامعه است و ن کی داریپا انکشاف یرکن اساس هیوتربمیتعل

را به شهروندان    تیو ترب  میبرابر به تعل  یدسترس  نهیدارد تا زم  فهیوظ  یمل  نیو قوان  یالمللنیاساس قواعد و مقررات ب
دولت افغانستان و   ۀمهم و برجست یاز شعارها  یکیسال گذشته،  ۱۸معارف در طول  ت یفراهم سازد. بهبود وضع

 یریگچشم یها شرفتیپ رفکه معا دالر، با آن اردها یلیو مصرف م یمدت طوالن نیبود؛ اما با گذشت ا یجهان ۀجامع
کودک افغان از  ها ونیلیو م کندیم دیرا تهد یاتیح  ۀعرص نیا یادیز یها هنوز هم مشکالت و چالش یداشته، ول زین

 میکودک افغان از خدمات تعل ونیلیمعلومات وزارت معارف افغانستان، چهار م دا یرفتن به مکاتب محروم اند. بر بن
هـ ش نشر شده، نشان 1398وزارت معارف افغانستان که در ربع دوم سال  یبه همکار سفیونی قیمحروم اند. تحق

 ها،یاز رفتن به مکاتب محروم اند. ناامن  ط،ی( کودک واجد شراونیلیم  4درصد )  47که در سراسر افغانستان    دهدیم
در گزارش مذکور  کهاند  یسن از عوامل ریز یها از مسکن و ازدواج جاشدنیالزم در مکاتب، ب یها نبود سهولت 

مهم کودکان افغانستان است.   یها یاز نگران  یکی  میاز تعل  تیشده است . در کل محروم  انیب  تیوضع  نیبه ا  وندیدر پ
و مشکالت فقر  یپرست سریب ،یشدن خانوادگ جا یب ،یجنگ و نا امن لیاز کودکان به دل یعداد بزرگکشور ت نیدر ا
 از آموزش محروم اند.   ،یچارگیو ب
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 :  یت یامن یدهایتهد
 

 یم  دیکودکان را تهد  یعیو طب  یاختطاف و حوادث جنگ اد،یکودکان در افغانستان با خطرات گوناگون مواجه اند. اعت
 2461م به تعداد 2019سال  انیکه در جر ندیگو ی( موناما یمعاونت ملل متحد در افغانستان ) ئتیکنند. مسووالن ه
در افغانستان  یپاک نیما  تهیاند. خانم شوسن، مسوول کم دهیگرد یزخم ا یدر کشور کشته  یجار ګکودک بر اثر جن

شوند. حضور کودکان در   یکشته م ا ی یزخم نیثر ما طفل در سراسر افغانستان بر ا 20که ماهانه حدود  دیگو یم
از  یکیاز کودکان  یجنس ۀاستفاد یو حت یاهداف جنگ یآنان برا ۀجنگ در افغانستان، استفاد ریدرگ نیصفوف طرف

بارها ابراز  یحقوق بشر یرابطه نهادها  نیکودکان افغان است. با آنکه در ا یگدر برابر زند گرید یها ینگران
گفته اند که در صفوف جنگ از جوانان کم سن در افغانستان استفاده   شیخو یها اند و در گزارشهکرد ینگران

. در کل شوندیعمر استخدام مجوانان کم  یمحل  سیپول  رمسلح دولت و هم د  نیهم در صفوف مخالف  رد،یگیصورت م
از  تیحما  ۀدر عرص یالمللنیو ب یمختلف مل یها نهاد د،یآمدن نظام جد کاریم  و رو2001که بعد از سال با آن

 است؛ اما هنوز هم   دهیدالر به مصرف رس  ها ونیلیعرصه م  نیدارند  و در ا  تیحقوق بشر و اطفال در افغانستان فعال
 .  شوندیم ها ینا امن جنگ و یاز انحاء قربان یافغان به نحو کودکان

 

 :  یاجتماع یها دیتهد
 

مشاجرات صدمه  نیهستند که در ا یگناهیکودکان ب کان،یو نزد نیوالد یو طوالن دیمشاجرات شد انیاز قربان یکی
 دهید ادیز یخانوادگ یها اختالف نیا ،یو قوم یسنت یها ازدواج لی. در افغانستان به دلنندیبیم یو روان یعاطف

 یها بیکه بر آس رندیگیقرار م یکودکان ابزار تالف ل،یفام یاعضا  ا ی نیاوقات در مشاجره والد ی. بعضشودیم
و   دهدیقرار م یروان دیکودک را تحت فشار شد یطیمح نیدر چن ی. اضطراب حاصل از زندگدیافزایآنها م یروان

 یاتیخصوص  لیدلبه    نیوالد  ادیچار کند،  اعتد  یو اختالالت روان  یممکن است کودکان را به مشکالت رفتار  تیدر نها 
تا کودکان در معرض   شودیو کاهش عاطفه سبب م  یتیمسئولیب  ،یمانند پرخاشگر  کند،یم  جادیکه در آنان ا  یرفتار

 . رندیقرار گ شتریآزار و سوء استفاده ب
 

باعث شده تا  نیدرصد افراد جامعه. ا ۱۰حدود  یعن ینفر معتاد هستند،  ونیلیم ۳موجود، حدود  یها گزارش طبق
خود را از دست داده، زن و فرزندان خود را مورد آزار و  یمصرف مواد مخدر، سالمت روان لیاغلب آنها به دل

 قرار دهند.   یخانوادگ یها و انواع خشونت تیاذ
الزم  تینتوانند از اطفال شان حما نی: وجود اطفال زیاد و فقر خانواده ها باعث شده است که والدیاقتصاد مشکالت

 نیروزمرهء شانرا به نحو احسن برآورده سازند. ا  ینموده ضرورت ها   نیشانرا تأم  یمیرا داشته باشند، مصارف تعل
 ،یمحروم مانده و پس از سن پنج و شش سالگ هیترب و میاز اطفال از نعمت تعل یادیامر باعث شده که شمار ز

 شاقه شوند.   یمصروف کارها 
 

 : شنهادات یپ
 

 در نظر گرفته شود .   لیکودکان نکات ذ تیوضع یکه براي بهبود دینما  یم جابیا ل،یتحل نیتوجه به ا با 
 یقرار م یکه مورد تجاوز جنس یاز اطفال تیکودکان و حما میافغانستان در رابطه با جرا نیاصالح قوان •

  رند؛یگ
دولت   یدر رابطه به حقوق اطفال، از سو یالملل نیتعهدات ب ریسا  حقوق طفل و ونیشدن کنوانس یعمل •

 افغانستان؛ 
رسانه ها و راه  قیدر سراسر کشور، از طر ن،یکودکان و والد یاز حقوق اطفال برا یده یو آگاه نیکمپا  •

   ؛یده یو آگاه یاندازي ورکشاپ هاي آموزش
 قانون در مورد آنان؛  قیحقوق کودکان و مورد بازپرس قرار گرفتن آنها و تطب نیناقض یمجازات برا نییتع •
سرپرست خود را از  ا یشود و  یکه حقوق شان نقض م یاز اطفال تیحما  یبرا ژهینهادهاي و تیو تقو جادیا •

 دست داده اند؛  
 اطفال؛  انیم ادیاز گسترش اعت یریتداوي و توجه جد به کودکان معتاد و جلوگ •
مثل  ییدر جاها  ا یجاده ها و  یشاقه در رو یبه خاطر نجات کودکان از کارها  ،ییاشتغال و فقر زدا جادیا •

   ؛یخشت پز یکارخانه ها و کوره ها 
 یدر محالت  زیندارند و ن  یدسترس  تیو ترب  میبراي کودکان که به تعل  یتیو ترب  یمیتعل  التیو توسعه تسه  جادیا •

  ؛یح یتفر یپارك ها  ،یدولت یمانند کودکستان ها 
خالف  یو رفتارها  ضیاز اعمال تبع یریکودکان به خاطر جلوگ یمصوون در جامعه برا طیمح  کی جادیا •

 با اطفال؛  یکرامت انسان
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