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یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                

   یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس                
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 روز جهانی طفل و حادثٔه یوسف بنگی کابل

 201۵نوامبر 2۷

ه را ب مناسبی اسامبلٔه عمومی مؤسسٔه ملل متحد، باید کشورهای عضو، روز 1۹۵۴دسمبر  1۴بنا به مصوبٔه مؤرخ 

ه سال ب نوامبر را هر 20جهانی طفل تجلیل کنند. بسیاری از کشور ها به این مصوبه احترام گذاشته و عنوان روز

اسامبلٔه عمومی اعالمیٔه حقوق طفل  1۹۵۹نوامبر  20ریخ أت هکنند. متعاقب آن ب جهانی طفل تجلیل می عنوان روز

شاهد تصویب کنوانسیون حقوق طفل از جانب اسامبلٔه عمومی ملل متحد  1۹۸۹نوامبر سال  20را تصویب نموده و 

 ملل متحد نیز می کنوانسیون حقوق طفل تجلیل از اعالمیه حقوق طفل و جهانی طفل، روز بود. بدین ترتیب روز

 می UNICEFکمک به دول عضو در تطبیق آن، بخشی از کار ن جهانی طفل وتطبیق کنوانسیو باشد. نظارت از

  باشد.

 زندگی اطفال تأثیرات منفی آن بر اجتماعی را در افغانستان برهم زده و منازعه بازدهی فزیکی و چهار دهه جنگ و

ت قانون اطفال فقدان حاکمی ادامٔه جنگ و  دارد. خدمات اولیه باز می ایشان را از دسترسی به مکتب و ادامه داشته و

  حتی بقای شان را معروض به خطر ساخته است. ، و سوء استفاده قرار داده را در معرض خشونت فزاینده 

شوند  فیصد اطفال وادار به کار می 1۳شوند،  فیصد اطفال مجبور به ازدواج قبل از بلوغ می ۳۹قرار ارقام یونیسف 

میلیون  ۵فاروق وردک وزیر سابق معارف هنوز  شوند. به اساس اعتراف فیصد تولدی ها راجستر می ۶صرف  و

حق دسترسی به تعلیم محروم اند. اگر مکاتب خیالی آقای وردک را هم به آن اضافه کنیم، این رقم بس بزرگتر  طفل از

  شود. می
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اعی اجتم های قانونی و ولتی برای خلق چوکاتد دولتی و های غیر یونیسف در همکاری با باشندگان محالت، سازمان

غیر رسمی حمایه  از نظر یونیسف موجودیت ساختار های رسمی و کند.  جهت تحقق حقوق اطفال کار میضروری 

 توجه خاص یونیسف باالی از بین بردن ازدواج باشد.  از اطفال در وضع حاضر ضروری تر از هر زمان دیگر می

  باشد. س جنسیت میهای اکثرأ اجباری قبل از وقت، محو کار استثماری و مضر به صحت و محو خشونت به اسا
 

 مانده از جنگ نشدٔه باز کابل که طی آن هشت طفل حین بازی با یک هاوان منفجر شهر "یوسف بنگی"حادثٔه منطقٔه 

چند جانبٔه میراث شوم  فشار جان باختند و دو طفل دیگر زخمی شدند، مثال زنده ای است از نیم دهٔه اخیر های سه و

عدم دسترسی اطفال به وسایل بازی سالم. این حادثه  فقر و های متعاقب آن، بی امنیتی، جنگ ها و تجاوز روس

  .تثابت ساخاطفال افغانستان را به جهانیان  وضع رقتبار جهانی طفل واقع گردید و روز درست سه روز بعد از
 

نند، ک دولتی که در شرایط دشوار امنیتی برای تأمین حقوق طفل کار می های یونیسف و مؤسسات غیر البته تالش

که قانون بر زندگی روزمرٔه مردم  تواند ر است. اما نقش این مؤسسات صرف وقتی مؤثریت پیدا کرده میقابل قد

دمات مؤظفین خ اتباع و درج گردیده و قوانین داخلی کشور افغانستان حاکم شود و محتوی کنوانسیون حقوق طفل در

یا را از سر پارلمان و قوای ٔه شوم مافتواند سای عامه مکلف به رعایت آن باشند. تطبیق قانون باالی زورمندان می

گران و سوء استفاده  خشونت  یا از پامال کند و حقوق اطفال را  هر مقامی کهیٔه ما بردارد تا ئیه و قضائاجرا

حاکمیت قانون به رشد اقتصادی جامعه هم کمک  امنیت و  حمایت کند، مورد بازخواست قانونی قرار گیرد.  کنندگان

  بین رفتن تدریجی مانع دیگر تحقق حقوق طفل یعنی فقر مٔوثر باشد. زا تواند در می نموده و

 

 و()فار های پناهندگان افغان در اروپا فدراسیون سازمان کمیتۀ حقوق بشر
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