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 کودک هشت کودک  دهدر دو سال گذشته از هر 
 اند قربانی انفجار شده

 

در گزارشی اعالم کرده است که در دو سال گذشته « سیف د چیلدرن»المللی حمایت از کودکان یا سازمان بین

تلفات  حصائیۀاند. این سازمان، آ در افغانستان از هر ده کودک، هشت کودک قربانی مواد انفجاری شده

 .تن این قربانیان دختر هستند 2۵1تن اعالم کرده است.  1۷9هزار و  ۳میالدی را  201۷کودکان در سال 

المللی حمایت از کودکان گفته است که افغانستان، از نگاه جنگی، یک کشور خطرناک برای سازمان بین

در این کشور را  201۸و  201۷های ت غیرنظامیان در سالسوم تلفا کودکان است، چنانکه نزدیک به یک

 201۸دهند. این سازمان با اشاره به یک گزارش سازمان ملل متحد گفته است که  کودکان تشکیل می

سیف د »اند.  کودک کشته شده 992مرگبارترین سال برای کودکان در افغانستان بوده است. در این سال 

 .اند این کودکان، قربانی مواد انفجاری شده تریشگفته است که ب« چیلدرن

ساالن در معرض گتر نسبت به بزریشالمللی، کودکان در افغانستان دو برابر ببراساس گزارش این سازمان بین

میر کودکان و درصد مرگ ۸۴ها  قرار دارند. به گونه مثال، بمب ها،  خطر مرگ ناشی از استفاده راکت

توسط  ستیدبمب و استفاده از  بمبدر افغانستان ناشی از پرتاب راکت و  201۷و  201۶های  در سال

 سالها ساالن غیرنظامی در این گدرصد بزر ۵۶های جنگ بوده است، در حالی که تنها علت مرگ  طرف

 .ها بوده است استفاده از این نوع سالح

های ناشی از انفجار مواد منفجره بر  آسیبالمللی حمایت از کودکان یادآوری کرده است که  سازمان بین

گی شوند، بسیار وحشتناک است. به گزارش این سازمان، افسردکودکانی که از این انفجارها زنده بیرون می

های زیادی ذهن کودکان را با خود درگیر  و آگورافوبیا )هراس از فضای باز( دو پیامدی است که سال

 .کنندمی

گوید که این سازمان به منظور مصونیت  فتر کابل سازمان حمایت از کودکان، میمریم عطایی، سخنگوی د

 2۶شنبه  ها یک کمپین سه ساله را روی دست گرفته است. این کمپین از روز پنج کودکان در جریان جنگ

انم شود و تا سه سال ادامه خواهد یافت. در این کمپین، آنگونه که خ رسماً آغاز می( 2019می  1۶ثور )

های  ها و حمایت دهی در باره جنگ، پالیسی مصونیت کودکان در جنگ گوید، روی آگاهی عطایی می

شود. تأکید بر تطبیق اعالمیه مصونیت کودکان از سوی دولت افغانستان  دیده کار می روانی از کودکان آسیب

 .گر اهداف این کمپین استهای سیاسی و نظامی از دیها برای فعالیتو خودداری از استفاده مکتب
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گوید که در شروع کمپین از یک کتاب رهنمودی برای  المللی حمایت از کودکان همچنان میسازمان بین

کنند. در این کتاب از رهنمودها و داکتران در زمینه چگونگی تداوی کودکان مجروح نیز رونمایی می

کامل کودکان مجروح استفاده کنند. کاهش فشارهای  توانند برای تداوییهایی یاد شده است که داکتران مروش

شود، نیز بخشی از این  هایش متحمل می روحی و روانی که یک کودک در جریان مجروحیت و درمان زخم

رهنمود است. رهنمودهای این کتاب در حال حاضر در سوریه در حال تطبیق است و قرار است سال آینده 

 .قرار گیرددر افعانستان نیز مورد استفاده 

دیده در  های کودکان آسیب اند که تداوی زخم المللی حمایت از کودکان گفتهمتخصصان طبی به سازمان بین

های کودکان به درستی تداوی نشود، ممکن  ها بسیار مهم است. به گونه مثال، در صورتی که زخم جنگ

مشکلی جدی برای کودکان است، آنها را از نگاه که ناست تا پایان عمر معلول باقی بمانند. این امر ضمن آ

 .روانی نیز آزار خواهد داد

المللی به المللی حمایت از کودکان، گفته است که قوانین بیناونو ون مانن، رییس بخش افغانستان سازمان بین

یب ها مطمین باشند که به کودکان آس ها باید تمامی طرف صراحت بیان کرده است که در جریان جنگ

کودک افغان در پی انفجار مواد « هزاران»شود که رسد. او گفته است که با وجود این، هر سال دیده میینم

شوند. آقای اونو تصریح کرده است که مسوولیت قربانی شدن این کودکان در پی انفجارها  منفجره قربانی می

المللی مستقر در افغانستان و بینهای جنگ از نیروهای دولتی گرفته تا نیروهای  بر دوش تمامی طرف

 .های مسلح مخالف دولت استگروه

که کودکان، آینده افغانستان هستند، المللی حمایت از کودکان با اشاره به اینرییس بخش افغانستان سازمان بین

های جنگ خواسته است که در اماکن نان از طرفچخواستار پایان جنگ در این کشور شده است. او هم

 .ها، از مواد انفجاری استفاده نکنندها و شفاخانهویژه مکتبی، به عموم

المللی حمایت از کودکان در پایان این گزارش، از دولت افغانستان و مخالفان مسلح آن خواسته سازمان بین

است در استفاده از مواد انفجاری و حمالت خود به مصونیت کودکان توجه کنند. این سازمان همچنان از 

 های آسیبارت کار و امور اجتماعی خواسته است که راهکاری را برای کمک دوامدار مالی به خانوادهوز

المللی در تطبیق قانون حمایت های دولت و جامعه بینبندی برنامه ها ترتیب و اجرا کند. اولویت دیده در جنگ

تر به شاین خواست، توجه بی از کودکان، خواست دیگری است که این سازمان مطرح کرده است. هدف از

المللی حمایت از کودکان از جامعه جهانی خواسته اند. سازمان بینها آسیب دیده کودکانی است که در جنگ

است که عامالن خشونت در برابر کودکان را باید حسابده نگهدارند. این سازمان تأکید کرده است که خدمات 

 .ر بودجه روبرو است که باید برطرف شوددرصد کس ۸0بشردوستانه در افغانستان با 

های افغانستان، یمن،  میالدی در جنگ 201۷دانیم که رقم مجموعی تلفات کودکان در سال  قابل یادآوری می

کودک در  1۷9هزار و  ۳تن اعالم شده است. افغانستان با تلفات  ۳۶۴هزار و  ۷سوریه، نایجریا و عراق 

هزار  1میالدی در یمن  201۷این سال، در صدر این کشورها قرار گرفته است. رقم تلفات کودکان در سال 

 .تن بوده است ۷1۷و در عراق  ۸1۸، در نایجریا 2۷1هزار و  1، در سوریه ۳1۶و 

 

 


