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پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی منع کار اجباری اطفال
امروز روز بین المللی منع کار اجباری کودکان است .سازمان بین المللی کار ملل متحد از سال  2002م .همه ساله
 12جون را بحیث روز جهانی منع کار کودکان نامگذاری نموده ،در این روز توجه جامعه جهانی و دولتها را با این
مسآله جلب مینماید .همچنان دلیل این نامگذاری جلب توجه فعاالن اجتماعی ،کارفرمایان ،دولتها و جامعه مدنی نسبت
به معضله کار کودکان و ضرورت انجام اقدامات جدی برای محدود ساختن کار اجباری کودکان میباشد .سازمان بین
المللی کار مصمم است تا با همکاری دول و جامعه جهانی میزان کار اجباری بیش از 218ملیون کودک را در سطح
جهان به حد اقل برساند و اقدامات فوری و موثر برای ریشه کن کردن کار اجباری ،پایان دادن به بردگیهای مدرن
قاچاق انسان و استخدام و استفاده از کودکان سربازرا در دست اجرأ قرار دهد.
منع کاراجباری کودکان یکی ازعوامل موثر درایجاد هر گونه ممانعت عمدی و یا غیر عمدی در رشد جسمی  ،روانی
 ،تعلیم و تربیه  ،صحت  ،تاٌمینات (خوراک  ،پوشاک و محل زیر چتر) و یا منع استفاده خشونت های جسمی  ،روانی
وجنسی در برابر طفل نیز میباشد که مداخله قانونی موسسات دولتی و اجتماعی را در حفظ و حمایت حقوق طفل
ضرورتن متبارز میسازد.
در کشور جنگ و ماتمزده ما افغانستان اطفال ،در خانواده های فقیر بحیث یکی از منابع بدست آوردن لقمه نان مورد
اجبار و استفاده قرار میگیرند .نظر به ارقام نهاد حقوق بشر افغانستان بیش از  56%اطفال کشور ضمن اینکه از نعمت
درس و تعلیم محروم اند ،بدون شک بیش ترین آنها باید در مزارع ،دستگاه های کوچک تولیدی ،دوکانها و دها مکانهای
دیگر از جانب والدین خود شان مجبور به کار میگردند.
نسبت شرایط وحشت آور فقر  ،جنگ و بی ثباتی هزاران طفل نه تنها بحیث سرباز جنگی مورداستفاده قرارمیگردند ،
حتی توسط باندهای مافیائی جرمی به انجام جرایم مانند سرقت ،کسیه بری ،فروش مواد مخدر مورد سو استفاده قرار
میگیرند ،واز جانب والدین و یا قاچاقبران انسان مجبور به فروش اعضای بدن شان میشوند.
تربیه کودکان معصوم و بی دفاع بین  12الی هژده سال در کمپ های طالبان ،حقانی  ،القاعده و داعش برای انجام
عملیات های ترورستی و انتحاری خشن ترین و ظالمانه ترین عمل در برابر کودکان اند که بادادن پول به والدین شان،
در حقیقت خون و تن آنها را برای ضد انسانی ترین جنایات می خرند و کشتن شان را با وعده جنت روپوش میدهند.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مسلکی و حمایت کننده حقوق و مصئونیت طفل مسآله منع کار اجباری
اطفال را یکی از وظایف بزرگ و خطیر دولت و نهاد های مرتبط به حقوق اطفال در افغانستان میداند .طفل در هرگونه
شرایط  ،ولو فقر و دها محرومیت های اجتماعی جامعه افغانی ،حق طفل بودن و انکشاف جسمی و روانی را دارد.

آنجمن از نهاد های دولتی و اجتماعی  ،حقوق بشرو جا معه مدنی تقاضا مینماید تا در دفاع از منع کار اجباری اطفال و
طرح یک پالن عملی برای پنج سال آینده  ،طبق تصمیم سازمان بین المللی الی سال  , 2025کار ,صدا و عمل خویش را
بایکدیگر یکجا نموده از طفل و حقوق اطفال دفاع نمایند.
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