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روز جهانی کودک
اول جون هـر سال روز جهانى كودك نامگذارى شده است .روزيكه بايد ديده هـا را خوب گشود و اين انسانهاى كوچك
را با دقت بيشترى نگريست .فرصت مناسب تا أفق بهترى را براى حل مسائل و مشكالت كودكان باز كنيم و با تحقيق
در وظايف حقوق و عوامل رشد و تعالى كودكان اينده روشن برايشان رقم بزنيم .با توجه به اينكه جامعه فردا
راكودكان امروز خواهند ساخت و توسعه جامعه اينده در سايه تأمين سالمت كودك تحقق خواهد يافت لذا ضرورت
مراقبت هـاى صحى و كنترول مرگ و مير ناتوانى و سوء تغذيه كودكان از اولوليت هـاى مهم هـر جامعه ميباشد .از
انجايكه كودك مركز ثقل اميد هـا و ارزو هـاى أدمى است .مراقبت هـا و توجهات خاص چه در دوران جنين و چه بعداز
تولد ضرورت .دارد .در جوامع بشرى هـستند كودكانى كه از سوى والدين ويا ديگر افراد بالغ كه مسوليت انها را دارند
مورد آزار و خشونت قرار ميگرند كه اين آزار هـا و شكنجه هـا شكل فزيكى و يا روانى ميباشد .بطور مثال محروميت
از خوارك پوشاك نبود توجه و مراقبت محروميت از محبت تحقير و سرزنش توهين كودك وغيره كه اين هـمه كودك
ازارى شمرده ميشود .همچنان والدين كه با كودك خود اينگونه رفتار ميكنند اورا همچو أسباب و لوازم شخصى خود و
مالك جان انان ميدانند.
به اساس يك سنت كهن هـر سال در بسيارى از كشورها اول جون را به عنوان روز جهانى كودك گرامى داشته ميشود.
ودر اين مناسبت بين الملى به اساس آمار هـاى جهانى ميليون هـا كودك در گوشه هـاى دور افتاده از جهان تا شهر
هـاى بزرگ با انواع مشكالت دست و پنجه نرم ميكنند هـر سال نزديك به ده ميليون كودك زير سن  ٥سال با داليل قابل
پيشگيرى مانند بيمارى هـا و دسترسى نداشتن به إمكانات ساده صحى و مواد غذايى جان خود را از دست ميدهند و به
اساس آمار ديگرى سازمان جهانى كار اكنون  ٢١٥ميليون كودك كار در جهان وجود دارد كه بيشتر اين كودكان در
منطقه اسيايى زندگى ميكنند و به اساس آمار يونسيف  ٥٦ميلون كودك كه بيشتر انها دختران هـستند تا سال  ٢٠١٥از
اموزش إبتدائى بى بهره خواهند بود واين در حاليست كه بسيارى از دختران در كشور مانند كشور ما و پاكستان و
بنگله ديش هـر روز با دشوارى ها به مدرسه ميروند و با انواع مشكالت و خطر هـا روبرو ميشوند .و همچنان به
اساس آمار يونسيف  ٥٠در صد دختران در كشور ما هنگاميكه به صنف ششم و هفتم ميرسند به داليل مختلف از رفتن
به مدرسه محروم ميشوند.
خشونت در رفتار با كودكان قاچاق كودكان تجاوز به كودكان نيز مشكالت ديگرى است كه كودكان جهان همچنان بان
دست به گريبانند .حمايت از كودكان و حقوق كودكان واژه هـاى هـستند كه خيلى ازعمر كار برد انها نميگذرد در
گذشته هيچكس به اينكه حمايت ويژه را به كودكان اختصاص دهد نمى انديشيدند و كودكان همچون بزرگساالن كوچك
به حساب ميامدند براى هـمين بود كه بكار گماشتن كودكان در مشاغل دشوار نيز در كشور هـاى صنعتى غربى رواج
داشت .كودكان كه با اين مشاغل سخت سرو كار داشتند اغلب به اين دليل كه توانايى حمايت از خود را در برابر كار
فرمايان نداشتند از شرايط كار دشوار تر و نا عادالنه ترى نسبت به بزرگساالن بر خوردار بودند و اسيب هـاى فراوان
زندگى انان را تهديد ميكرد.
در أواسط سده نوزده ميالدى اين أيده در فرانسه شكل گرفت كه به كودكان حمايت ويژه را اختصاص دهند و بدين
ترتيب امكان توسعه تدريجى حقوق افراد در زير سن قانونى فراهم امد از سال  ١٨٤١اولين قانون حمايتى از كودكان
در محيط كار شان شكل گرفت .از سال ١٨٨١قوانين فرانسه حق كودكان براى اموزش را نيز در بر گرفت .از ابتداى
قرن بيستم ميالدى حمايت از كودكان شروع به پيدا كردن جايگاهى براى خود كرد .جايگاهى كه حمايت هـاى در
زمينه هـاى صحى اجتماعى و قضائى را شامل ميشد .اينوع از حمايت اولين بار در فرانسه اغاز شد و سپس در
سراسر اروپا گسترش پيدا كرد .بعدا ً در سال  ١٩١٩جامعه بين الملى در چوكات سازمان ملل كميته رابراى حمايت از

كودكان طرح ريزى كرد .اين سازمان بتاريخ  ١٦سپتامبر  ١٩٢٤اعالميه حقوق كودك را كه اولين معاهده بين الملى
در زمينه حقوق كودكان است مورد پذيرش قرار داد .اين اعالميه در پنج بخش حقوق ويژه را براى كودكان و
مسوليت هـاى را براى بزرگساالن قايل شد .از تاريخ  ١٠دسامبر ١٩٤٨اعالميه جهانى حقوق كودك اين موضوع را
كه مادران و كودكان حق دارند كه از مراقبت و يارى ويژه بهرمند شوند .به رسميت شناخت .در سال  ١٩٥٩مجمع
عمومى سازمان پيمان نامه حقوق كودك را كه در ان  ١٠اصل حقوق كودك توصيف شده بود به تصويب رساند بالخره
در سال  ١٩٧٩به عنوان سال جهانى كودك توسط سازمان ملل نامگذارى شد .و از دوم سپتامبر  ١٩٩٠پس از انكه
در  ٢٠كشور بتصويب رسيد وارد فاز اجرائى شد.
امروزه أيده و شخصيت خود پيمان جهانى حقوق كودك در تمامى جهان پذيرفته شده است .اگر چه موانع كاربردى
براى بهبود تحقق اين پيمان هـنوز وجود دارد و براى گذار از سخن تا عمل همچنان كار بسيار باقى است .در جهانيكه
فوريت يك امر مسلط است ودر جهانيكه در هرپنج ثانيه يك كودك در اثر گرسنگى ميميرد .در جهانيكه كودكانشان در
جنگ تولد و در جنگ بزرگ ميشوند و بالخره در گوشه جهان كشور بنام افغانستان كودكان شان بيشترين اسيب را
.ديده اند نان اور خانه و فاميل خود هـستند .و محروم از هـمه نعمات دنيا
اكنون زمان است كه تيورى هـا به هـمراه كار برد هـا به يكديگر بپيوندند .به اميد روزيكه كودكان كشور عزيز ما در
فضاى صلح ارامش دراغوش والدين با مهر و محبت و از اموزش و پرورش بهرمند شوند .و در دنياى كودكانه زندگى
نمايد.

