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 پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 وق اطفالمللی حمایت حقبمناسبت روز بین ال

 ۲۰۲۱نوامبر  ۲۰

 

 از حقوق  اطفال. روز بین المللی  حمایت  اف است بمصادشنبه  امروز

به تجلیل و یت از حقوق طفل  در سطح جهان  حمابحیث روز جهانی  نوامبربیستم همه ساله 

 . گرامیداشت گرفته میشود

بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوق و مدافع  ،شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

ادای مسئولیت ینده ساز وطن، با بخصوص اطفال و نوجوانان آ،  تأمین حقوق اطفال ع وقاطع دفا

 یدارد. م مسلکی این روز را گرامی 

و  ست که در کشور فقر زده اایت از حقوق اطفال در شرایط  مصادف گردیده روز جهانی  حمامسال 

اجتماعی و بزرگ  ت فال وطن در معرض  خطرات و مشکالان زده افغانستان بیشترین اطربح

ه ونیت اجتماعی و خانوادئ، مص،  نه تنها که  از کسب حق  ضرورت های  سنیفتهاقتصادی قرار گر

نین حمایت از طفل و خانواده  تنظیم ی  محروم میگردند، بلکه آن حقوق حقه  اطفال که در چوکات قواگ

 .داده شده اندقرارو تعلیق  اد مانج ، نیز در حالت  ندده بودگردی

م. کنوانسیون عمومی پیرامون حمایت از حقوق اطفال را  ۱۹۸۹نوامبر سال  ۲۰ سازمان ملل متحد در

 به تصویب رسانید که حقوق طفل را در سه مساٌله مورد تاٌکید قرار داده است: 

 ،طفل حقوق 

 ووالدین مسئولیت  

 وقی کشور. ی و حقسیستم عدلقوانین و مسئولیت دول در تاٌمین حقوق طفل و والدین و جاگزینی آن در 

 

رد که طفل دارای حق مساوی در تاٌمین ضرورت های سنی، جسمی ااین کنوانسیون بین المللی تآکید مید

عرصه(، حق تعلیم و و روانی ، دارای حق صحت )رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این 

لومات در مسائل شتن حق معفل، دارابر طتربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در ب



 

 

مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به حفاظت که در 

 مخصوص ضرورت داشته باشد ) حق پناهنده گی طفل و حفاظت طفل دارای اختالالت روانی و

 . )جسمی -معلولیت عقلی

من حقوقدانان افغان در اروپا ضمن گرامیداشت از این روز بزرگ ، از وضع رقتبار اکثریت انج 

و  در خانوادهما وطن اطفال از نمایند که تعداد زیاد ور ما افغانستان اظهار تشویش میاطفال در کش

دی  عدا، ت میگردندمساجد اجتماع به اشکال مختلف قربانی خشونت خانواده گی، خشونت در مکاتب و 

 ند. دزیادی انها ساالنه قربانی سو استفاده های جنسی میگر

دفاع  متآسفانه در کشور افغانستان نهاد قوی ، موثر و توانمند حمایت حقوق اطفال وجود ندارند که برای

از حق طفل و حمایت آنها در برابر خشونت های خانواده گی ، خشونت معلمان در مکاتب و لت و 

ن پائین  با زور و در سنیهنوز دختران نوجوان  امام ها در مساجد مداخله نمایند. کوب اطفال توسط مال

 شوند. یدر آورده مزرگساالن ح ببه عقد نکا خاب همسر اراده و حق انتفشار و خارج از 

و  مگونه مظال، هر درت سیاسی مایه تشویش  و نگرانی بزرگ است که  با آمدن گروه طالبان در هرم ق

در محضر و  هادر شهر  نگ بدستان طالبان توسط تف ن کدام محدودیت دوبابر اطفال رخشونت در ب

نشان داده که یک روزانه  عامه با شالق و کیبل ها وحشیانه لت و کوب میگردند.  واقعیات دردناک  

و کوب تا سطح  خون آلود شدن جسم اش با دره و کیبل لت و  کشطفل گرسنه بخاطر دزدی یک نان خ

در حالت که جامعه را  فقر و بحران روز افزون دامنه  ه است. سانی قرار گرفتونت غیر انخشمورد 

 شان  یک طفلوالدین حتی به فروش سیده است که حالتی ر بهو این  فاجعه بزرگ قرار داده است 

 ر شان جلو گیری نمایند. از گرسنه گی اطفال دیگحاضر میگردند که 

ز طالبان گنگ و سوال بر انگیتبعیضی ،  ر  به نسبت سیاست های دختاطفال و نوجوانان  بیشترین 

 باز داشته شده اند. شان برگشت دوباره به مکاتب   متهنوز از نع

، طفل ق اطفال ویت از حقاوانسیون بین المللی حمکن متکی بر محتوای  معتقد بر این است که انجمن 

و  و  از آزادی هااف سالم  ششد و انکرنات اکاز هرگونه ام سنی  حله دارد که در هر مر حق انسانی

 حقوق  خویش  برخوردار گردد. 

 .نوامبر روز بین المللی حمایت حقوق اطفال ۲۰گرامی باد 
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