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ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز              پیام شورای رهبر

ن الملیل  منع کاراطفال  بی 

 

 "قوق اطفال  و منع کار اجباری اطفالفاع از حهمه در د" 
 

ن الملیل منع کار اطفال اع ملل م نموده ، هر ساله این روز در کشور های ل متحد  دوازدهم جون را روز بی 

 کننده و مجامع سیایس قرار داده میشود. 
ً
 جهان مورد توجه نهاد های حمایت حقوق اطفال، دول امضا

ایط اقتصادی  ساالنه ملیون ها طفل قربانن  یت در شر موجودیت الیه های خشن و منفعت جو در اکثر

ند و از نعمت رشد سالم ج نن محروم میگردند. کارفرما های نهاد های روسیم و کشور ها قرار میگث 

داران در کشور های فقث  با بد ترین و خطر ناک ترین شیوه ینبزرگ و متوسط  تولیدی و زمخصویص 

 تقیم و یا توسط والدین شان وادار به کار های شاقه و با مزد اندک میسازند و حت  های کار، اطفال را مس

ند. بدون شک هر گونه شیوه کار اجباری و شاقه نه بمانند برده ها مورد سو ا ستفاده جسیم قرار میگث 

برای  را  جدی و عمدیوانع بلکه م، ه رشد و تکمیل شخصیت طفل میسازد جتنها خطرات جدی را متو 

 تربیه و جایگاه سالم در اجتماع بر اطفال تحمیل مینماید. تعلیم و  کسب

قید نموده است که هر طفل حق دارد تا  1بند  32در ماده کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق طفل 

را ایجاد نماید و یا مانع در برابر سوء استفاده اقتصادی و در برابر کار که به صحت جسیم وی خطر 

ن تعلیم و تربیه وی گردد،  و رشد و انکشاف   حمایت گردد.  با وضع و تطبیق قوانی 

ن  ین توافقات و دساتث  بی 
ن الملیل سازمان بیشث  الملیل در مورد مبارزه علیه کار اطفال  در کنوانسیون بی 

امون حد اقل سن  کار برای اطفال در ماده   کار پث 
واضحن قید گردیده اند. همچنان در ماده  138جهانن

 ن کنوانسیون در مورد منع آنن استفاده و شیوه های شدید کار اطفال  تآکید صورت گرفته است. آ 182

ین در   ن الملیل ملل متحد مسئولیت موسسات تولیدی  در  بیشث   حفاظت و  اسناد و پرنسیپ های بی 

دی را حمایت  اطفال  در برابر کار های شاقه  که خطرات جسیم  و روانن را با عث میگردد و موانع ج

 . شدارانه تآکید نموده استو در مقابل رشد و انکشاف اطفال ایجاد مینمایند، ه

 



 

 

فته ساالنه بخش قابل ملحظه امکانات مایل برای حفاظت و ارائهدر کشور ها تآمینات  خدمات و  ی پیشر

ایط ستن ختلفه میگردد تا طفل در مراحل مارائه اجتمایع اطفال   و بخصوص جوانن و نو جوانن در شر

 ، ه  مصئون خانواد
ی

 به  گ
ی

رشد و انکشاف جسیم و رانن خویش نایل آید. درک مسئولیت  ومحیط زنده گ

ن اختصایص در مورد کودک و خانواده اهمیت خاص را دارد. حق ن متیک بر قوانی    والدین نث 
 
 وق

ایط  فقر  ر در کشور فقث  و جنگ زده ما افغانستان ساالنه ضمن آنکه صد ها هزا شدید طفل تحت شر

و که نان آور در جنگ ها  مانند عدم مساعد بکار  بودن والدین ،  تلف شدن والدین  و عوامل گوناگون

ن   می 
ً
کننده خانوده اند، معاش حد اقل والدین و اعتیاد به مخدرات والدین، فکتور های دردآور اند که تا

 سازد. ری و شاقه میامستقیم و یا غث  مستقیم اطفال را وادار به انجام کار های اجب

ن الملیل بخاطر منافع با وجود آنکه در کشور برنامه های از جانب دولت و دها نهاد های  غث  دولت  بی 

 ، تربیت  و تآمینات اجتمایع اطفال طرح گردیده اند، ویل وضع رقتبار اطفال در تحمیل کار اجباری 
 
حقوق

 مانده است. این   چالش بزرگ 
 
بزرگ ، بخصوص شهر   اجتمایع در شهر هایوخیم و تشویش آور باق

ین و پر مرصف ترین پروژه ها برای اطفال  رویدست گرفته شده اند، در سطح تمویل و کابل، که بیشث 

 بلند دیده میشود. 

ازاطفال ، حت  طفل چهار و پنج ساله در شهر کابل   تو سط والدین شان مجبور بکار میشوند. لشکری 

اطر یک یا دو نان خشک روز های طوالنن را در جاده پندیها بخفروش و اسموجودیت هزاران گدا، دست

 آنها از طفل بودن ، روابط با همساالن و بازی  های طفلنه محروم اند. . ها در گشت و گزار اند 

 تا اطقال خورد سال و نوجوانان بدست والدین خود شان در اختیار باند های مافیانی قرار داده میشوند 

دازند و  همه روز را   بثر
ن را به  ش دسته های مافیانی  حاصل به گدانی بدهند. تحویل این کار تحقث  آمث 

مخدر خوابآوردر محلت  اد مریض را بادادن دوا ها و مو ب و حت  تعداد گدایان حرفوی اطفال معییوب

پول ازوجود آنها برای بدست آوردن المانه مزدحم شهر و در زیر آفتاب سوزان روی جاده گذاشته ظ

 ند. گدانی سواستفاده مینمای

از استفاده برده وار اطفال در کار های شاقه که در اروپا ضمن ابراز تشویش ان انجمن حقوقدانان افغ

تکمیل شخصیت طفل و تعلیم و تربیه انها را در خانواده و  رشد وانکشاف سالم و مصئون و پروسه

،بخصوص ادارات حراست زیربط دولت  مواجه میسازند، اقدامات موسسات  محیط به موانع جدی

 
ن
ن الملیل ملل متحد و نهاد های غث  دولت  حمایت حقوق اطفال را ناکاق حقوق  افغانستان، موسسات بی 

ن الملیل  ، بی   مینماید. انجمن ازهمه این نهادهای مسئول و زیربط  دولت 
و درحکم خاک در چشم زدن تلق 

ن دامات خویش و غث  دولت  جدن تقاضا مینماید تا همه اق راباهم تلفیق داده ، در روشتن کنوانسیون بی 

امون منع کار اجباری و خطر ناک و مانع  الملیل حمایت حقوق اطفال ، توافقات و سایراسناد  الملیل پث 

، در حمایت حقوق طفل اقدامات عمیل را بکار گرفته در تطفیق آنها مسئولیت  انکشاف جسیم وروانن

 خویش ر 
 
 د. ا ادأ نماینقانونن واخلق

، انجمن همچنان ازسائر نهاد های بشر واحزاب سیایس متوقع است تا همه با هم یک   حقوق مدنن

تا  کمپاین بزرگ را در حمایت از حقوق طفل و منع کار اجباری و سو استفاده از اطفال را براه اندازند 

ومندانه،باشد با گره زدن توانانی ها  ی ق ، نث  ن دم متدر این امر حقوق بشر  اشته شود، بردی 

 

ام  با احث 

 

ی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  شورای رهبر

 


