Vereniging Afghaanse Juristen in Europa
به مناسبت روز حهانی طفل

دفاع از حقوق کودک  ،رسالت تاٌخیر ناپذیر
 1جون 2016

امروز اول جون روز جهانی طفل میباشد  ،در گرامیداشت ازین روز در گام نخست باید بپذیریم که پرداختن به موضوع
کودک به مفهوم گرامیداشت از بشریت و پاسداری از سالمت جامعه بشری میباشد.
حقوق طفل جزانفکاک نا پذیر حقوق بشرو مکمل اعالمیه جهانی حقوق بشر میباشد  ،کودک در هر شرایط باید جز اولین
کسانی باشد که از حمایت و انواع تسهیالت مستفید گردد  .البته احترام و تکریم کودک  ،اجتناب از رفتار خشن وخشونت
با آن و عاری از هرگونه تبعیض ومبتنی بر عدالت  ،از قدیم بخشی از دساتیر اخالقی ادیان و فرهنگها میباشد .
به تعقیب اعالمیه های حقوق کودک در سالهای (  1924و 1959م ) کنوانسیون حقوق کودک (  1959م ) سازمان ملل
متحد ( که افغانستان نیز به آن الحاق نموده است ) کشور های متعاقد را ملزم میسازد  ،تا شرایط را برای کودکان فراهم
بسازند  ،که اطفال با خوشی ودر دنیایی محبت و تفاهم بزرگ شوند  .در بعد داخلی  ،قانون اساسی  ،کود مدنی و قوانین
 « :حمایت و انکشاف حقوق طفل » و« مرکز اصالح و تربیت اطفال »  ،حقوق اطفال را تسجیل ساخته است.
درین روز باید متوجه باشیم که  ،متاسفانه سالمت و حتی هستی بخشی از کودکان درمقیاس جهان و بخصوص در
افغانستان با تهدید جدی مواجه میباشند  .نخستین قربانیان جنگ وآفت فقر و مصایب ناشی از آن کودکان میباشند  ،در
جهان « متمدن » ما کمیت بزرگ این آینده سازان  ،زیر فشار این مصایب مجبور ،به کار های شاقه میباشند.
در جمع کودکان محروم جهان طفل افغان با مصایب مضاعف مواجه میباشد  :چهار دهه است که جنگ  ،این سیاه ترین
برگه یی تاریخ  ،سرنوشت طفل افغان را رقم میزند و عواقب جنگ  :مهاجرت  ،بیجا شدگان  ،یتیم  ،بیوه  ،معلول ،
معیوب  ،زندگی کودکان را تحت شعاع قرارداده است و کم نیستند  ،طفالنیکه  ،مصدوم  ،معلول و معیوب گشته اند ،
اکثریت کودکان محروم از درس و کمک های صحی  ،متعلق به همین بخش جامعه میباشند  .مواد مخدر و مافیایی
هولناک آن  ،قاچاقبران ( که کودک را بخاطر بهره کشی جنسی و فروش اعضای بدنش قاچاق مینماید )  ،اختطاف
گران  ،تعبیر های من درآوردی « شریعت » طالب و داعش وذهنیت تکفیری آنان  ،رسوم و عنعنات نا پسند و قبیلویت
( ازدواج های اجباری و قبل از سن قانونی و حتی خرید و فروش اطفال )  ،بمثابه عوامل دربند کشیدن و تهدید کودکان
 ،زندگی طفل افغان را تهدید مینماید.
برخالف تمام نورمهای حقوق بین النللی و داخلی  ،تا شصت فیصد کودکان افغان در کار های اجباری و شاقه مصروف
میباشند و افغانستان درجمع (  ) 27کشوری قرار دارد که اطفال در بد ترین حالت قراردارد.
در حالیکه قانون اساسی افغانستان در بند اخیر ماده (  ) 49مسجل نموده  ،که  « :تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد »  ،و
همچنان بند اخیر ماده (  ) 13قانون کارصراحت دارد که  « :توظیف نو جوانان دارایی سن کمتر از (  ) 18سال در کار
های مضر صحت  ،که خطر عدم رشد فزیکی  ،یا معلولیت از آن متصور باشد  ،ممنوع است » .
دولت ضعیف و ضعف ارگانهای حراست حقوق و فقدان حاکمیت قانون  ،باعث گردیده  ،تا حقوق طفل افغان از جهات
مختلف در معرض تجاوزقرارداشته و تلف گردد و بخصوص جرایم سازمان یافته ( اختطاف  ،گروگانگیری  ،قاچاق
و )...زندگی کودک افغان را به مخاطره بیندازد .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  ،بخاطر گرامیداشت شایسته از روز جهانی کودک پیشنهاد مینماید  ،تا :
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درمقیاس کشور کمپاین وسیع دفاع ازحقوق کودک راه اندازی گردد ،و از حکومت  ،تا
پارلمان  ،جامعه مدنی  ،معارف  ،مطبوعات ورسانه ها  ،با اتخاذ تدابیر اضافی  ،در دفاع ازین هدف شریفانه و انسانی
 ،تالش نمایند و نفرت و انزجار همگانی شهروندان در برابرمتجاوزین بر حقوق کودکان  ،بوجود آید.
ارگانهای حراست حقوق و بخصوص قضا وسارنوالی  ،باید در تطبیق قوانین و منجمله « قانون مبارزه علیه اختطاف و
قاچاق  » ...پیگیرانه عمل و احکام قانون را متکی به احکام مواد (  149و  ) 150قانون جزا به شکل مشدده آن تطبیق
نمایند.
انجمن  ،با مراجعه به نهاد های اجتماعی و فرهنگی افغانان در اروپا  ،تقاضا مینماید  ،تا تالش مشترک بخاطر کودک
افغان مهاجر  ،سازماندهی گردد  ،هزاران طفل هموطن ما دراروپا و از جمله در یونان  ،ایطالیا و بالقان  ،بشکل
مخفی و یا در احوال بی سرنوشتی و بدور از درس و کمک های صحی  ،زندگی مینمایند ( داستان غم انگیز بیجا شدگان
داخلی و مهاجرت اطفال و غرق شدن تعداد آنان در ابحار  ،صفحه غم انگیزتراژیدی افغانستان میباشد )
بر اساس ملحوظات انسانی و افغانی باید  :اعتراف نماییم که  ،همه ما قرضدار  ،کودکان محروم میباشیم  ،و باید بخاطر
تحقق حقوق طفل  ،صادقانه تالش نماییم.
با احترام
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