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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa  

  
ه تجلیل و گرامیداشت  بیستم نوامبر مصادف است با روزجهانی حمایت از حقوق اطفال که در سطح اکثریت کشور های جهان ب

گرفته میشود . شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوق و مدافع قاطع دفاع 
اطفا حقوق  تأمین  افتخا  ، لو  با  وطن،  ساز  آینده  نوجوانان  و  اطفال  را   وربخصوص  روز  این  مسلکی  مسئولیت  ادای 

   میدارد.  گرامی
م. کنوانسیون عمومی پیرامون حمایت از حقوق اطفال را به تصویب رسانید   ۱۹۸۹ نوامبر سال ۲۰ ل متحد درسازمان مل

   که حقوق طفل را در سه مساٌله مورد تاٌکید قرار داده است:
  ، حقوق طفل حقوق

  و مسئولیت والدین 
   مسئولیت دول در تاٌمین حقوق طفل و والدین و جاگزینی آن در قوانین و سیستم عدلی و حقوقی کشور.

رد که طفل دارای حق مساوی در تاٌمین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ، دارای  ا دنوانسیون بین المللی تآکید میاین ک
حق صحت )رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه(، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع 

در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در   خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسائل که
صورت که طفل به حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد ) حق پناهنده گی طفل و حفاظت طفل دارای اختالالت روانی و 

  . )یجسم -معلولیت عقلی
ریت اطفال در کشور ما افغانستان  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن گرامیداشت از این روز بزرگ ، از وضع رقتبار اکث 

اجتماع به اشکال مختلف قربانی خشونت خانواده گی، خشونت  و هاظهار تشویش مینمایند که تعداد زیاد اطفال ما در خانواد
، تعدا دی زیادی انها ساالنه قربانی سو استفاده های جنسی میگرند. فساد گسترده و ننگین بچه  دمیگردن در مکاتب و مساجد

اطفال ویا تهدید، ارعاب والدین و دها وسایل جرمی دیگر به میدان های رقص و لذت بردن   ی که در نتیجه اختطافباز
زورمندان و کارمندان نهاد های دولتی این میدانهای رقص را تحت  بعضی از  وحشیان کشانیده میشوند، بیداد میکند و حتی

اطفال در    جنسی هباالی قضایای جرمی و مستند سو استفاد ده است کهنشان دا  تجربه    پوشش وحفاظت خویش قرار میدهند.
ردیابی  عاعضای اورگان قانونگذاری کشور یعنی پارلمان مان تعداد از یبوسیله زورمندان خاک انداخته میشود و حت ، مکاتب

میگردند. و دلخراش  های  قضیه  چنین  وقضائی  عدلی  اورگانه تعقیب  و  کشور یقضائ یا پولیس  قوی   در  مبارزه  به  قادر 
متآسفانه در کشور افغانستان نهاد قوی ، موثر و توانمند حمایت حقوق اطفال    .دبرابر فساد بچه بازی نیستنر د همسئوالن و

وجود ندارند که برای دفاع از حق طفل و حمایت آنها در برابر خشونت های خانواده گی ، خشونت معلمان در مکاتب و لت  
با زور و فشار و خارج     در سنین پائین   هنوز دختران نوجوان .مال امام ها در مساجد مداخله نمایندو کوب اطفال توسط  

   در آورده میشوند. به عقد نکاح بزرگساالن  اراده و حق انتخاب همسر از



ان و  جاده  کنار  های  بم   ، کور  های  راکت  با   ، میشوند  کشتار  و  جنگ  قربانی  روزانه  ما  کشور  اطفال  آنکه  فجارات  با 
میگردند، صدها طفل نوجوان با وعده های ابلیسی بهشت ، حور و   قربانی  تروریستان طالبی رقتل و کشتا  اعمال سائر و

غلمان در صفوف جنگ و اعمال انتحاری کشانیده میشوند و با کشته شدن این اطفال پیام های چرکین "مبارک باد از شهادت" 
   تحفه میدهند.را به والدین فقیر و ناچار شان به 

بحیث یک حق پذیرفته    انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این است که رشد مصئون و سالم جسمانی و روانی طفل
با والدین با مسئولیت و دولت و حاکمیت بال شرط قانون توسط نهاد های با مسئولیت  ، صرفاٌ در چوکات یک خانواده آرام شده

  .مکن استحراست حقوق شهروندان م
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