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 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  امیپ
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  .از حقوق  اطفال  تیحما  یالملل نیشنبه مصادف است با روز ب امروز

گرفته    داشتیو گرام  لیاز حقوق طفل  در سطح جهان  به تجل  تی حما  یروز جهان  ثینوامبر بح  ستمیساله ب  همه
   .شودیم

حقوق و مدافع قاطع دفاع و    ی و مسلک   ینهاد اجتماع  کی  ثیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بح  یرهبر  یشورا
آ  نیتأم ادا  ندهیحقوق اطفال ، بخصوص اطفال و نوجوانان     ی روز را گرام  نیا  یمسلک   تیمسئول  یساز وطن، با 
   .داردیم

است که در کشور فقر زده  و بحران زده    دهیمصادف گرد   ط یاز حقوق اطفال در شرا  تیحما   یروز جهان  امسال
قرار گرفته،  نه تنها   ی و اقتصاد  یاطفال وطن در معرض  خطرات و مشکالت  بزرگ اجتماع  نیشتریافغانستان ب

بلکه آن حقوق حقه     گردند،یم  روممح   ینواده گو خا  یاجتماع  تیمصئون  ،یسن   یکه  از کسب حق  ضرورت ها 
قرارداده   قیدر حالت  انجماد  و تعل زیبودند ، ن دهیگرد میاز طفل و خانواده  تنظ  تیحما نیاطفال که در چوکات قوان

  .شده اند
 بیاز حقوق اطفال را به تصو  تیحما  رامونیپ  یعموم  ونیم. کنوانس  ۱۹۸۹نوامبر سال    ۲۰ملل متحد در    سازمان

   :قرار داده است دیکه حقوق طفل را در سه مساٌله مورد تاٌک دیرسان
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 حقوق ،  طفل
  و نیوالد تیمسئول 

   .کشور ی و حقوق یعدل ستمیو س نیآن در قوان ینیو جاگز نیحقوق طفل و والد نیدول در تاٌم تی مسئول
  
،    یو روان  یجسم  ،یسن  ی ضرورت ها  نیدر تاٌم  یحق مساو  ی که طفل دارا  داردیم  دیتآک  یالملل  نیب  ونیکنوانس  نیا

حقوق طفل و    تیحما  ت،ی و ترب  میعرصه(، حق تعل  ن یحق صحت )رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در ا  یدارا
گرفته    یمی تصم  ایو  زی که در مورد طفل تجو   ئلاز منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسا  یریجلوگ

طفل و حفاظت    یحق طفل در صورت که طفل به حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد ) حق پناهنده گ  شود،یم
  . )یجسم -یعقل تیو معلول یاختالالت روان ی طفل دارا

اطفال در کشور   تیروز بزرگ ، از وضع رقتبار اکثر  نیاز ا  داشتیاروپا ضمن گرام  انجمن حقوقدانان افغان در 
  ی از اطفال وطن ما در خانواده و اجتماع به اشکال مختلف قربان   ادیکه تعداد ز  ندینمایم   شی ما افغانستان اظهار تشو

  ی سو استفاده ها  یانها ساالنه قربان  یادیز  ید  تعدا،    گردندی خشونت در مکاتب و مساجد م  ،یخشونت خانواده گ
   .گردندیم یجنس

دفاع از حق طفل   یحقوق اطفال وجود ندارند که برا تی، موثر و توانمند حما ی در کشور افغانستان نهاد قو متآسفانه
  ، خشونت معلمان در مکاتب و لت و کوب اطفال توسط مال امام ها   یخانواده گ  یآنها در برابر خشونت ها  تیو حما

با زور و فشار و خارج از اراده و حق انتخاب همسر      نیپائ   نی. هنوز دختران نوجوان در سنندیدر مساجد مداخله نما
   .شوندیبه عقد نکاح بزرگساالن در آورده م

، هر گونه مظالم و خشونت در   یاسیبزرگ است که  با آمدن گروه طالبان در هرم قدرت س  یو نگران   شیتشو هیما
ها   بلیتوسط تفنگ بدستان طالبان  در شهر ها و در محضر عامه با شالق و ک   تی ال بدون کدام محدودبرابر اطف

نان خشک    کی  یطفل گرسنه بخاطر دزد  کیکه    دهدردناک   روزانه نشان دا  اتی.  واقعگردندیلت و کوب م  انهیوحش
قرار گرفته است.  دامنه    یانسان  ریلت و کوب و مورد خشونت غ  بلی تا سطح  خون آلود شدن جسم اش با دره و ک

  ن یاست که والد  دهیرس  یبه حالت  نیروز افزون فقر و بحران  که جامعه را در حالت فاجعه بزرگ قرار داده است  و ا
   .ندینما یریشان جلو گ گریاطفال د یسنه گکه از گر گردندیک طفل شان  حاضر میبه فروش  یحت
طالبان هنوز از نعمت   زی، گنگ و سوال بر انگ   یضی تبع   یها  استیاطفال و نوجوانان دختر  به نسبت س   نیشتر یب

   .برگشت دوباره به مکاتب  شان باز داشته شده اند
دارد    یاز حقوق اطفال ، طفل حق انسان  تیحما  یالملل  نیب  ونیکنوانس   یبر محتوا  یاست که متک   نیمعتقد بر ا   انجمن

برخوردار     شیها و حقوق  خو  ی از هرگونه امکانات رشد و انکشاف سالم  و  از آزاد   یکه در هر مرحله  سن
   .گردد

 . حقوق اطفال تیحما یالملل نینوامبر روز ب۲۰باد  یگرام
 

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  یرهبر یشورا
 انجمن سیعبدالواحد سادات رئ ریم
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