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  از کودکان افغان حفاظتم

اصول شریعت اسالمی، قوانین ملی و معیارهاي بین المللی 
کودکان و  احقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در رابطه ب

  منازعات مسلحانه
  مقدمه

، آسـیب پـذیر   هسـتند  که درگیـر منازعـات مسـلحانه    بخصوص کودکانیکودکان، 
 آسیب توسط تمام طرفهاي درگیر جنگ  در مقابلترین گروه در اجتماع اند و باید 

ضـرورت حمایـت از کودکـان بطـور روشـن، در      . دنـ و سـوء اسـتفاده حمایـت گرد   
 .شده استشریعت اسالمی، قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بیان 

ي امنیت سازمان ملل متحد به صورت مشـخص از تمـام   اشور) 2005( 1612قطعنامه 
توقـف و   را مبنـی بـر   یمنازعات مسلحانه مـی خواهـد تـا اقـدامات    در طرفهاي درگیر 

: تخطی صریح علیه کودکان درگیـر منازعـات مسـلحانه ازجملـه    شش جلوگیري از 
رباز توسط طرفهاي درگیر، اختطاف قتل و جرح، استخدام و استفاده اطفال بحیث س

کودکان، حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت 
روي دسـت   را علیه اطفال و ممانعت از دسترسی کودکـان بـه خـدمات بشردوسـتانه    

  .گیرندب

مسلحانه جـاري در افغانسـتان، دفتـر هئیـت معاونـت ملـل        هتوجه به وضعیت منازع با
براي حمایت و توسـعه حقـوق تمـام کودکـان افغانسـتان      ) یوناما(افغانستان متحد در 
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، تا تالش هاي طرفهاي درگیر جنگ براي جزوه حاضر را تهیه و ترتیب نموده است
در این جزوه حالت کمکـی   .حمایت و ارتقاء حقوق اطفال افغانستان، تقویت گردد

حیث منبع براي آگاهی دهی قوانین بین المللی و شریعت اسالمی را داشته و ب درك
منازعـات مسـلحانه اسـتفاده شـود، تـرویج      در در رابطه بـه حقـوق کودکـان در گیـر    

مسئولیت پذیري تمام طرفهاي جنگ در مطابقت با معیارهاي بین المللی حمایـت از  
جلوگیري از تخطی  باشد  در ینهایت کمک کودکان و اصول شریعت اسالمی و در

  .نهاي صریح علیه حقوق کودکا

جزوه نتیجه یک روند مشورتی گسترده است که درابتدا طی یک کنفـرانس در مـاه   
زمینـه  این  تدویر یافته بود و به تعقیب آن بحث و گفتگوهاي جداگانه در 2013می 

صورت گرفته و درنهایت بـا تاییـد علمـاي اسـالمی، رهبـران مـذهبی و متخصصـین        
بعضی از علما و . نهایی گردید ،بودندحقوق بین الملل که در پروسه مشورتی دخیل 

از تفاسـیر مـذهبی اسـتفاده     اوقـات  متخصصین یاد آوري نمودند که هرچنـد بعضـی  
مانند استفاده و اسـتخدام کودکـان در نیروهـاي مسـلح، را      صدماتاز  یشده تا بعض

شوري امنیت  1612 نامهتوجیه کند اما شش تخطی جدي حقوق کودك که در قطع
و در مغـایرت بـا    افغـان بـوده  حقـوق کودکـان    آشکارا نقض ،ستملل متحد آمده ا

  .ندراصول و اساسات اسالمی قرار دا

حقـوق کـودك در مـتن قـرآن و     که علماي مذهبی و متخصصین یاد آوري کردند 
احادیـث برحقـوق کودکـان در    نیـز  از قرآن و  يآیات متعددو  تصریح شده،سنت 

  :عنوان مثال، قرار ذیل استیک حدیث مشهور، به . اسالم تاکید دارند

یپـامبر  "کـه  ) از عبداهللا ابن دینار از ابن عمر( کردهعفر المدنی به ما روایت جاسماعیل بن 
هستید  و هریک از شـما مسـئول قـوم و مـردم      مسئول هریک از شما ": گفت) ص(خدا 
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اعضاي فامیـل خـویش هسـت، در قبـال آنـان مسـئولیت        محافظ خویش هستید، هر مرد 
. خانه شوهر و کودکانش است و در قبـال آن مسـئولیت دارد   مسئول  ،زن یک مرد .دارد

بنـاء آگـاه   . قبـال آن مسـئولیت دارد   دارایی آقـایش هسـت و در   مسئول  ،غالم یک مرد
کدام شما درباره قوم و مردم خویش مـورد   هستید و هر مسئول یک از شما  باشید که هر

  ).2558روایت  صحیح البخاري،. ("سوال قرار میگیرید

صـراحت   افـراد این روایت در مورد حقوق صراحت ندارد اما در رابطه بـه وظـایف   
حکـم  از یـک مـتن   تنهـا  مطابق قواعد اسالمی، هرچند که یک فرد نمی تواند . دارد

است تا متون موجود در رابطه به موضـوع را تحلیـل    الزم، اما شرعی را استنباط کند
که در رابطه به حقوق کودکان قابل تطبیق است ایرا نموده تا قواعد و اصول عمومی 

  .استنباط نماید

قبل از بحث روي حقوق کودکان، باید تصـریح و تاکیـد کـرد کـه قواعـد اسـالمی       
صـالحیت  (والیـت   بحثدوچنانچه هر . همیشه منافع علیاي کودکان را در نظر دارد

  و وصایت ) صورت غیبت یا فوت پدر پدر یا اقارب مرد نزدیک در

براساس منـافع  ) سرپرستی امور مالی  اطفال ایکه بعد از وفات پدر باقی مانده باشند( 
  . علیاي کودکان است

صـریح کـه علیـه حقـوق کودکـان درگیـر منازعـات         نقـض  هریک از شش مـوارد  
د، براساس شریعت اسالمی، قوانین بین المللی حقوق بشـر و  مسلحانه در ذیل آمده ان

 هر مطابق . ، تحلیل گردیده استمربوطن قوانین داخلی یحقوق بشردوستانه و همچن
 بـین  بشردوسـتانه  حقـوق  و بشر بـین المللـی   قانون اسالمی، حقوق( قانونی حوزه سه

یث جـرایم  به صراحت بح کودك موارد ششگانه تخطی  صریح حقوق تمام) المللی
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 سازگاري و ارتبـاط هریـک    جزوه این در مندرج اصول و قوانین. است شده شناخته
 کـودك  حقـوق  از حمایـت  جامع چارچوب یک عنوان به قانونی را منبع سه این از

 و مسـلح،  مخـالف  هـاي  گروه تمام جمله از درگیر، طرفهاي همه برجسته می سازد؛
 - هسـتند  پاسـخگو  قـانونی  چـارچوب  ایـن  تحت افغانستان ملی امنیت نیروهاي تمام
 کودکـان  حقـوق  ارتقـاء  و حمایـت  را بـراي  مثبـت  هـاي  گـام  تا هستند موظف آنها

جـزوه   این در صریح  مورد نقض شش از یک هر نقض براي یا و افغانستان برداشته 
  . روبروشوند با مجازات
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 قتل و جرح کودکان. 1

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

مطابق قوانین اسالمی، قتل یک انسان گناه کبیره بـوده و جـزاي سـخت در آخـرت     
براي اینکه شدت جرایم را نشان دهد،  قرآن کـریم قتـل یـک    . براي آن وجود دارد

در شریعت اسالمی کودك معصـوم  .  یکسان پنداشته  انسان را با قتل تمام انسان ها 
قتـل  . متوجـه او نمـی گـردد    یمسـئولیت  هـیچ بنابراین ایـن  است، و بیگناه دانسته شده 
شـدیدترین جـزاي   سـزاوار  زشـت تـرین نـوع از قتـل اسـت و       ،عمدي یک کودك

  .می باشد اخروي دنیوي و 

   

© Jacob Simkin 
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  :قرآن کریم

د لَـه   و غَضب اللَّه علَیه و لَعنَـه و   ومنْ یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَالدا فیها« أَعـ
  )93النساء سورة( »عذاباً عظیماً

وهمیشـه  دوزخ اسـت   اواي عمـد بکشـد جـز    ېرو وکسی که مؤمنی را از« :ترجمه
می ماند و خداوند بر او خشم می گیرد و از رحمت خود محروم می سازد و  درآنجا

  ».عذاب عظیمی براي اوست

دا بـه قتـل مـی رسـاند     هر گاه یک مسلمان، مسلمان دیگـري را قصـ  : کوتاه توضیح 
ضمن اینکه دیدگاه هاي مختلف از سوي مذاهب اسالمی درایـن زمینـه وجـود دارد    

  .جزاي او براي همیشه جهنم استیکی از دیدگاه ها این است که 

  : سوره المائده خداوند فرموده است 32آن، در آیه  عالوه بر

نْ أَحیاهـا       منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْ« مـ میعـاً وج اس أَرضِ فَکَأَنَّمـا قَتَـلَ النـَّ
  )32المائدة  سورة(»فَکَأَنَّما أَحیا النَّاس جمیعا

هر کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشـد، چنـان    «: ترجمه
، چنـان  سـبب نجـات کسـی شـود     است که گویى همه انسانها را کشته؛ و هر کس، 

  .»است که گویى همه مردم را زنده کرده است

  ﴾9التکویر، آیه ﴿ قُتلَتبِأَي ذَنبٍ 
  )9التکویر، آیه ( گناه کشته شده است کدامینبه : ترجمه

روز حشـر از آن دختـرك    در  داده شـده اسـت کـه     یحتوض یهدر آ: توضیح کوتاه
زنده به گور کرده شده پرسیده  خواهد شـد کـه بـه جـرم  کـدام گنـاه کشـته شـده         
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بنا براین قتل شخص بیگناه محکوم شده و در تضاد بـا اصـول اسـالمی قـرار     . است؟
جـرم سـنگین را   یـک  کـه  مـی گـردد   یک فرد فقط زمانی محکوم بـه مـرگ   . دارد

را به قتل رسانده باشد، صدمه اي توسط  مثل اینکه شخص دیگر. مرتکب شده باشد
رسـانده   دیگـران ارتکاب جرایم علیه صلح، جرایم علیـه بشـریت و نسـل کشـی، بـه      

  .باشد

  :)ص(حدیث پیامبر 

 )موطأفی رواه مالک (  »تَقْتُلُوا ولیدا ولَالَا تغلوا ولَا تَغْدروا ولَا تُمثِّلُوا «
 ».اندام ها را قطع نکنید و اطفال را نکشیدتجاوز نکنید، غدر نکنید، «: ترجمه

  :به فرماندهان جنگ مشوره داده و  میگفت) ص(در تمام میادین جنگ ها، پیامبر 
انطلقوا باسم اهللا وباهللا ، وعلى ملـۀ رسـول اهللا   : أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال «

، وال امـرأة ، وال تغلـوا   صلى اهللا علیه وسلم ال تقتلـوا شـیخا فانیـا، وال طفـال صـغیرا ،      
  )رواه أبو داود (  وضموا غنائمکم وأصلحوا وأحسنوا إن اهللا یحب المحسنین

نکشـید سـالمندان،   ). صلی اهللا علیه و سلم(بروید بنام خدا و امت رسول اهللا «: ترجمه
غنایم را جمع آوري کنید، صلح کنید . کودکان صغیر  و زنان را و زیاده روي نکنید

  )راوي ابو داوود(» ک انجام دهید، خدا نیکوکاران را دوست داردو اعمال نی
  
» اللَّه نْدع ظَمنٍ أَعؤْملَقَتْلُ م هدی بِیي نَفْسالَّذو لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنْ  قَالَ ر مـ

  )رواه النسائ ( »زوالِ الدنْیا
قسم به کسی جانم در دست اوست، کشـتن یـک    فرموده،) ص(پیامبر خدا «: ترجمه

  ».مسلمان سنگین تر از تخریب تمام دینا است
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کتاب السیرة النبویه فی ضوء القرآن والسنه آمده  190هم چنان درجلدم دوم صفحه 
براي  پنچ  نوجوان که حاضـر شـده بودنـد تـا در     ) ص(است که پیامبر گرامی اسالم

  .اشتراك به جنگ را ندادغزوه احد اشتراك کنند، اجازه 

  عنْ عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضی اللَّه عنْهما
             هد یـو هان سـنْ ل ونَ مـمل سـالْم مل نْ سـ مـ مل سـقَـالَ الْم لَّم سـو ه لَیـع ه لَّى اللـَّ صـ نْ النَّبِیع

نْهع ى اللَّها نَهرَ مجنْ هاجِرُ مهالْم15یح بخاري جزء اول صفحه صح(  و(  
مسـلمان کسـی    ": فرمـود ) ص(از عبداهللا ابن عمر روایت است کـه پیـامبر اکـرم    : ترجمه

و مهـاجر واقعـی کسـی اسـت     . است که سائر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشـند 
  )15صحیح بخاري جزء اول، صحفه . (که از آنچه خدا منع کرده است هجرت نماید

در اسالم ارزش زندگی انسان به رسـمیت شـناخته شـده، بنـاء تـدابیر      : هتوضیح کوتا
نهایتـا  . وقایوي و حمایتی براي زندگی انسـانها یکـی از پـنج مقاصـد شـریعت اسـت      

  . کودکان در اسالم منع قرار داده شده است یژهبه و یگناهکشتن افراد ب
  

  قوانین ملی

  قانون اساسی افغانستان
  23ماده 

هـیچ شـخص بـدون مجـوز     . الهی وحق طبیعی انسان اسـت زندگی موهبت 
  .قانون ازاین حق محروم نمی گردد

  قانون جزاي افغانستان
   358ماده 

ـ شخصی که خود او یا توسط شخص دیگري حیات شخصی را که سـن  1
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پانزده سالگی را تکمیل نکرده یـا حیـات شخصـی را کـه بـه سـبب حالـت        
باشد به خطر مواجـه گردانـد،   صحی روحی یا عقلی از حمایت خود عاجز 

به حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشـد یـا جـزاي نقـدي کـه از سـی و        
  .شش هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد

ـ اگر شخصی طفل یا عاجز را در محل غیر مسکون رهـا نمایـد بـه حـبس     2
گر چه جرم مذکور توسط یکـی از والـدین یـا    .  متوسط محکوم می گردد

  .که متکفل حفاظت یا رعایت او باشد ارتکاب گردیده باشدشخصی 
ایـن مـاده مجنـی علیـه معلـول      ) 2(ـ اگر به اثر ارتکاب جرم منـدرج فقـره   3

به جزاي پیش بینـی شـده    یافوت گردد و مرتکب قصد آن را نداشته باشد، 
  .ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال محکوم می گردد

غذیه یا پرستاري که مقضتی حالت او اسـت عمـداً   ـ اگر طفل یا عاجز از ت4
محروم ساخته شود و حیات او به اثر آن به خطر مواجه گردد، مرتکـب بـه   

  .این ماده محکوم می گردد) 3(جزاي مندرج فقره 
  

  395 ماده
  .مرتکب قتل عمد در یکی از حاالت آتی به اعدام محکوم می گردد

  صد توأم باشد ـ در حالتی که قتل با اصرار قبلی و تر1
ـ اگر قتل توسط استعمال مواد سـمی بیهـوش کننـده یـا منفجـره صـورت       2

  .گرفته باشد
ـ اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته 3

  . باشد
  .ـ اگر مقتول از اصول قاتل باشد4
ـ اگر عمل قتل بر موظف خـدمات عامـه در اثنـاي اجـراي خـدمت یـا بـه        5

  .سبب آن صورت گرفته باشد
ـ اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و باثر فعل واحـد قتـل همـۀ    6
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  .آنها صورت گرفته باشد
  .ـ اگر قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد7
ـ اگر قتل بمنظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ و قادر شدن به ارتکاب جنایـت  8

از یکسال کمتر پیش بینـی نشـده باشـد و یـا بمنظـور      یا جنحه که جزاي آن 
  .فرار یا رهائی از جزا صورت گرفته باشد

ـ اگر مرتکب قتل عمـد محکـوم علیـه بـه حـبس دوام باشـد و در خـالل          9
  .مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد

به حیث قانون منبع بـراي تمـام قـوانین ملـی، در مـورد حـق        ،قانون اساسی افغانستان
به عنوان موهبت الهی و حق طبیعی تمام انسان هـا بـه شـمول مـردان، زنـان و       حیات

کـه جـان    بـراي کسـانی   ،عالوه برآن قانون جزاي افغانسـتان . واضح است ،کودکان
  .به صورت واضح جزا تعیین نموده است ،دنکسی را میگیر

  

  المللیبین  مقررات 

  اعالمیه جهانی حقوق بشر
  :3ماده 

  .شخص حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی دارد هر

الحـاق   1994مـارچ   28افغانستان به تاریخ [کنوانسیون حقوق کودك 
  ]خویش را اعالن نموده است

  6ماده 
  .دول طرف کنوانسیون حق ذاتی طفل به زندگی رابه رسمیت میشناسند. 1
  .تضمین کنند طفل را رشد و ممکن بقاء باید تاحددول طرف کنوانسیون . 2
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 )1949(کنوانسیون هاي ژنیو  3مقررات عمومی ماده 
 نیروهـاي  افـراد  شـمول  به ندارند شرکت جنگ در مستقیماً که کسانی با

 یا علت بیماري به که کسانی یا باشند، گذاشته زمین به اسلحه که مسلحی
 همـه  در بایـد  نباشـند،  جنـگ  به قادر دیگري علت هر یا اسارت یا زخم

 جـنس،  عقیـده،  گ،نر نژاد، از ناشی که تبعیضی گونه هیچ بدون احوال
  .شود رفتار انسانیت اصول با ،باشد آن مشابه علت هر یا نسب و اصل

  راجع به حمایت افراد ملکی در زمان جنگ) IV(کنوانسیون 
  147ماده از 
 اشخاص برعلیه که یل ذ اعمال از یک هر از عبارتند [...] عمده تخلفات

 :باشد شده ارتکاب باشند می قرارداد این حمایت مورد که اموالی یا
 آزمایشهاي شمول به انسانیت خالف رفتار یا شکنجه عمدي، کشی آدم

 یا جسمی تمامیت به لطمه یا عمدي طور به شدید دردهاي ایراد بیولوژیکی،
 کردن وادار غیرقانونی، توقیف قانونی، غیر انتقال یا بلد نفی سالمتی، به

 خصم یا دولت مسلح نیروهاي در خدمت به حمایت مورد شخص
 معاهده، این مقررات طبق طرف بی و منظم دادرسی حق از او محرومیت

 نظامی ضرورت به متکی زمانی که اموال تصرف یا تخریب گروگان، گرفتن
  .شود اجرا و خودسرانه طورغیرقانونی به و نباشد

  جنایی بین المللی روم اساسنامه محکمه
  جنایات جنگی 8ماده 

بـه معنـی   » جنایـات جنگـی  «این اساسنامه،  براي مقاصد به کار رفته در. 8.2
  :موارد ذیل خواهد بود

 المللـی  بـین  جنبـه  که اي مسلحانه مخاصمات بروز صورت در ) ج( 8.2
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اگسـت   12 کنوانسـیون  چهـار  مشـترك  3 مـاده  نقـض  جدي موارد ندارد،
 کـه  اشخاصـی  علیـه  ذیـل  اعمـال  از یـک  هـر  ارتکاب یعنی ژنو،  1949

 کـه  مسـلح  نیروهاي اعضاء قبیل از ندارند، شرکت مخاصمات در فعاالنه
 یا شدن، زخمی علت بیماري، به که افرادي و اند کشیده جنگ از دست

 :شوند می محسوب معذور جنگ از دیگر دالیل و دستگیري،
 قطـع  قتل، نوع هر خصوصاً وي، زندگی و شخص به نسبت خشونت -1

 شکنجه؛ و ظالمانه رفتارهاي عضو،
 رفتارهـاي  ویـژه  بـه  افـراد،  حرمـت  و شـأن  بـه  نسـبت  شـدید  اهانـت  -2

 موهن؛ و تحقیرآمیز
 گروگانگیري؛ -3
 قـبالً  احکـام  ایـن  آنکـه  بدون اعدام اجراي و مجازات احکام صدور -4

 متضـمن  محکمـه  آن و باشد شده تأیید قانونی معتبر محکمه یک توسط
  شوند؛ می محسوب ضروري عموماً که باشد قضایی ضمانتهاي کلیه
 افـراد  یـا  غیرنظـامی  جمعیـت  سوي به صرفاً عمدي حمالت )1) (هـ( 8.2

  ندارند؛ شرکت مخاصمات در مستقیماً که غیرنظامی
 مـذهبی،  اهـداف  بـه  کـه  سـاختمانهایی  بـه  عمـدي  حمالت )4) (هـ( 8.2

 بناهاي تاریخی، اند، شده داده اختصاص خیریه یا علمی هنري، آموزشی،
 آوري جمـع  آن در مجـروح  و بیمـار  افـراد  کـه  مکانهـایی  و شفاخانه ها

  نباشند؛ نظامی هدفهاي نقاط این آنکه بر مشروط شوند، می

به ویژه ] افراد ملکی، به شمول کودکان[فردي تمامیت و  حیاتحق  ممنوعیت نقض
رفتار غیر انسانی و شکنجه یک اصل حقوق عرفی بین تمام انواع کشتار، قطع عضو، 

که قابلیت اجراي جهانی داشته و در همه مخاصمات مسلحانه و توسـط   المللی است
کنوانسـیون هـاي    مشـترك ماده سـوم  . همه اطراف درگیر در جنگ باید تطبیق شود
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یـق  ماده عمـومی سـوم، قابـل تطب   . ژنو به عنوان اولین منبع حمایتی شناخته شده است
ایـن مـاده بـراي تمـام طرفهـاي      . براي تمام جهان بوده و هیچ کاستی را نمـی پـذیرد  

هم چنان کنوانسـیون چهـارم ژنـو    . درگیر اعم از دولتی و غیر دولتی الزام آور است
به صورت واضح یاد آوري میکند که کشتار غیر قانونی، شکنجه و رفتار غیر انسانی 

  .ستبه عنوان تخطی صریح از کنوانسیون ا

  .است "تناسب"و  "تشخیص"، اصول حقوق مخاصمات مسلحانهی اصل دو معیار

 شده  ، حمالت نظامی که منجر به مرگ و زخمی شدن غیر نظامیاناصل تناسب
به صورت واضح خسارات وارده بیشتر که در جایی تخریب مقاصد ملکی  یا

 .   ، را منع می کندباشداز منافع نظامی از قبل پیشبینی شده 
 تا همیشه میان از تمام طرف هاي درگیر جنگ می طلبـد   ،اصل تشخیص

و حمالت نباید علیـه افـراد    تمایز قایل شده ،افراد نظامی و ملکی
استفاده از سالح هاي بـی رویـه، بـه    . ملکی یا غیر نظامیان صورت گیرد

عنوان مثال، ماین هاي تعبیه شده فشاري که اهـداف نظـامی را از غیـر نظـامی     
نمــی دهنــد، در تضــاد بــا قــوانین جنــگ قــرار دارد و بــراي طــرف  تشــخیص 

  .معاهدات بین المللی تخطی شمرده می شود

   



 

          
 

  محافظت کودکان افغان در منازعات مسلحانه 14

 بـه کودکـان   وابسـتگی و از کودکـان  ، اسـتفاده  کودکان استخدام. 2
 جنگدرگیر در طرفهاي 

  

  

  

  

  

  
  

ــا اصــل   موجــود در حقــوق مخاصــمات  "تشــخیص"قــوانین اســالمی در مطابقــت ب
قرار دارد؛ بناء تفاوت هاي میان اهـداف قـانونی و غیـر قـانونی را تشـخیص       مسلحانه

. افراد ملکی و اشیاي غیر نظامی از جمله اهداف ممنوعه جریان جنگ اسـت . میدهد
به همین هدف است که قوانین اسالمی هدف قرار دادن زنان، کودکان و کهنساالن 

روه هاي آسیب پذیر بوده و توانـایی  است چون آنها از گرا ممنوع نموده در جنگ 
که معموال سـهم فعـال    هستندی یاین، آنها گروه ها عالوه بر. دفاع از خود را ندارند

بنابراین اشتراك کودکان در جنـگ در تقابـل بـا اصـل بنیـادي      . در جنگ نمیگیرند
  .تشخیص قرار میگیرد

 یک سلسله وظایف و مسئولیت هـا  مستلزم قبول هم چنان اشتراك مستقیم در جنگ
آن مسئولیت ها را داشـته   ردقرار ندارند که توانایی قبول یا  ی؛ کودکان در سناست

© humanium 
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صـورت کـه    درو اضافه برآن، در اسالم کودکان مکلف به اداي نماز نیستند . باشند
به همـین  . متوجه آنها نمی شود ئیجزامجازات هاي را مرتکب شده باشند،  یجرایم
نمودند که چطور قابل توجیه را طرح سوال  اغلب این است که علماي اسالمی،خاطر 

است که به کودکان اجازه اشتراك به جنگ را، که در آخر منجر به صدمه و ضـرر  
  .، داده شودفیزیکی، روحی  و تربیت روانی و توسعه آنها می گردد

  : قرآن کریم

  )286سورة البقرة ( »وسعها لَها ما کَسبت وعلَیها ما اکْتَسبتلَا یکَلِّف اللَّه نَفْسا إِلَّا «
خداوند به هیچکس جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی دهـد و هیچگـاه   «: ترجمه

انسـان هـر کـار    . باالتر از میزان قدرت شخص از او وظایف و تکالیف نمـی خواهـد  
انجـام دهـد بـه    ) بـدي کـه  (و هرکـاري   انجام دهد براي خود انجـام داده ) نیکی که(

  ».خودش زیان نموده است

براي هر مسلمان الزم اسـت کـه بـه دینـداري و مسـلمانی دوسـتان و       : توضیح کوتاه
خانواده خود توجه داشـته باشـد و در اصـالح و تربیـه آنهـا از راه مفاهمـه و محبـت        

خداونـد  شـت کـه   اما باید بـه خـاطر دا  . کوشش کند و به آنها راه نیک را نشان دهد
چـون تکلیـف بـه آنچـه در     )هیچ کس را تکلیف نمی کند، مگر بـه قـدر توانـایی او   

 .قدرت فرد نیست ظلم است و پروردگار تو نسبت به بندگان ظالم نیست

  ):ص(حدیث پیامبر 

 لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقظ ، رفع القلم عن ثالثۀ ، عن النـائم حتـى یسـتی   «قَالَ ر
  )صحیح أبی داود( .»وعن الصبی حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل

شخص خواب تا اینکه بیـدار شـود،   : مسئولیت از سه شخص برداشته شده است« :ترجمه
  )سنن ابی داود (» .تا اینکه به بلوغ برسد و دیوانه تا اینکه صاحب عقل گردد) طفل(بچه 
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مطابق این حدیث سه گروه از افراد در برابر عملی که انجام مید هند  : توضیح کوتاه 
براسـاس ایـن   . کودکان، شخص ایکه خواب است، و شـخص دیوانـه  : مسئول نیستند

تفسیر، یک کودك زمانیکه در مقابل عملش مسـئول نیسـت، نبایـد بـه عنـوان یـک       
  .جنگجو در گروه هاي مسلح استخدام شود

سلم در غزوه بدر بـراي اطفـال اجـازه اشـتراك در جنـگ را        ی اهللا علیه وپیغمبر صل
  :آمده استدر حدیث دیگر  ص  پیامبر از  هم چنان. نداند

 لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسیرَنَا و«قَالَ رغص مرْحی نْ لَمنَّا مم سکَبِیرِنَـا  لم یوقرَلَی «. 
  )أحمدمسند (

از گروهی ما نیست  کسی کـه  «: رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرموده است: ترجمه
  ».باالي اطفال رحم نکند و بزرگان را احترام نکند

د، و نپدر ومادر مکلف اند که نقفه حالل براي اطفال خویش تهیه کن: توضیح کوتاه
 نه اینکـه .  نمایند م براي آنها زمینه رشد سالم، وسا یل و محیط تربیه و تعلیم را فراه

. ضـرر بـه صـحت و رشـد آنهـا گـردد      سبب  قرار دهند که  ی دریک محیط آنها را 
اشتراك کودکان در جنگ به معنی ناکامی در حمایت از آنها است و اضرار محیط 

  .است) ص(جنگ در تقابل با اصول قرآنی و سنت پیامبر 
  

  قوانین ملی

  قانون اساسی افغانستان
  24ماده 

این حق جز آزادي دیگـران ومصـالح عامـه    . آزادي حق طبیعی انسان است
  . که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودي ندارد
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 .آزادي وکرامت انسان از تعرض مصون است
  .دولت به احترام وحمایت آزادي و کرامت انسان مکلف می باشد

  49ماده 
نـگ، آفـات   سهم گیري فعال درحالت ج. تحمیل کار اجباري ممنوع است

وسایر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هـر  
  .تحمیل کار براطفال جواز ندارد . افغان می باشد

  55ماده 
  .شرایط اجراي دورهء مکلفیت عسکري توسط قانون تنظیم می گردد[.....] 

  قانون جزاي افغانستان
  414ماده 

ــانو   ــوال مصــرحه ق ــر از اح ــه در غی ــات  شخصــی ک ــر مقام ــدون ام ــا ب نی ی
توقیف یا از کـار منـع نمایـد حسـب      صالحیتدار شخص دیگري را گرفتار، 

 .احوال به حبس متوسط محکوم می گردد

  415ماده 
توقیف وممانعـت توسـط شخصـی انجـام یابـد کـه لبـاس         هرگاه گرفتاري، 

اسـتعمال نمایـد یـا خـود را بـه صـفت کاذبـه        , رسمی را بدون داشـتن حـق  
یا یک امر جعلی را بعنوان امرمقامات دولتی براي مردم ارائـه  متصف سازد 

حسـب احـوال بحـبس طویـل کـه از ده سـال بیشـتر نباشـد محکـوم          , نماید
  .میگردد

  416ماده 
توقیف و ممانعت بجبر و اکراه یا تهدید بقتل یا تهدید بـه    هر گاه گرفتاري،
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ی دولت باشـد  اذیت بدنی توام باشد یا اینکه مرتکب از جمله موظفین رسم
  .این قانون محکوم می گردد) 415(بحد اکثر جزاي پیش بینی شده ماده 

  قانون رسیدگی به تخلفات اطفال
  8ماده 

. حجز طفل به عنـوان اّخـرین راه حـل  اصـالح وتربیـت آنهـا تلقـی میشـود        
محکمه در تعیین مدت حجز حداقل مدت ممکنه آن را مطابق احکـام ایـن   

  .قانون در نظر میگیرد

  10ماده 
محکمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد، حین صـدور حکـم توقیـف    ) 3( 

قبل از محاکمه، عوض توقیف نمودن طفل راه هاي حل مناسب دیگـري را  
  .مطالعه نماید

  20ماده 
طفل صاحب عقل ودرایت کـه سـن دوازده سـالگی را تکمیـل نکـرده      ) 1(

قیق تحـت  باشد، درصورت ارتکاب جرم جنحه یا جنایت جهت تکمیل تح
حجز قرار داده نشده، خارنوال وي را جهت مراقبت بـه ، ممثـل قـانونی  یـا     

  .اقارب  با رعایت درجات واخذ ضمانت سپرده میتواند

  39ماده 
  .طفل به جزاي حبس دوام یا اعدام محکوم شده نمی توانند) ج( -1
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فرمان رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان در رابطه به تشدید 
  علیه آدم ربایی و ترافیک کودکانمبارزه 

  2ماده 
قضایاي آدم ربـایی و ترافیـک کودکـان کـه توسـط گـروه هـاي مجـرمین         
سازمان یافته و بین المللی صـورت میگیـرد، بـه عنـوان جـرایم علیـه امنیـت        
داخلی و خارجی کشور حسـاب مـی شـود، بنـاء تحـت صـالحیت قضـایی        

  .میگیردمحکمه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار 

فرمان رئیس جمهور اداره انتقالی جمهوري اسـالمی افغانسـتان   
  در رابطه به تنظیم خدمات عسکري

سال عمر دارنـد مـی تواننـد     30تا  22تمام اتباع افغانی مرد که بین سنین  -1
درخدمات عسکري براي مـدت چهـار سـال بـه صـورت داوطلبانـه و قـرار        

  .دادي ایفاي وظیفه نمایند

در مطابقـت بـا قـانون    . قانون اساسی افغانسـتان بـه آزادي انسـان احتـرام مـی گـذارد      
متمرکز بر آزادي و  اند، اساسی، همه قوانین ملی دیگر که مربوط به حقوق کودك 

سال که در فرمان رئیس جمهـور   22حداقل معیار سنی . می باشند حمایت از اطفال 
باالتر از معیارهاي قبول شده بـین المللـی   براي شمول در اردوي ملی افغاستان آمده، 

است که معیار بین المللی حداقل معیـار سـنی قبـولی در اسـتخدام بـه نیروهـاي ملـی        
  . سالگی در نظر گرفته است 18سن را امنیتی 
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  مقررات  بین المللی

اطفـال   مورد توکول  اختیاري کنوانسیون  حقوق طفل دروپر
ـ  درگیر  19کـه افغانسـتان بـه تـاریخ     ) 2000(لحانه منازعات مس

  .به آن الحاق  نموده است 2002سپتامبر 
  3ماده 

مسلح ي هاونیردرخدمت ن طلباداوقل سن اعضومی بایست حديلتهادو -1
ین ا. هنداردقر م،بندسو دك ،کوق حقوق میثا 38ده طبق ماد را ملی خو و
 زمالتمااقدا هداحکومتها میخوازست که اصولی امتضمن ق میثاده ازما
 .هندم دنجاا لسا 18یر اد زفره ایژي وجهت حمایتهارا

 4ماده 
گروه هاي مسلحی که جدا ازنیروهاي مسلح دولتی هستند، نبایـد تحـت    -1

جهـت شـرکت درجنـگ بـه اسـتخدام       سـال را  18 هیچ شرایطی، افراد زیر
 .خود درآورند

 جهت ممانعت از عملی را عضو موظف اند اقدامات الزم و دولت هاي -2
این ممانعت ها شامل بکـار   بکارگیري اینگونه افراد، انجام دهند استخدام و

 . اعمال است بردن اقدامات قانونی مبنی برجرم شناختن اینگونه
حال جنـگ   ر وضعیت قانونی دولت عضوي که درباجراي ماده حاضر  -3

  .است، تاثیري نخواهد گذاشت
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نیروه ها و گروه اصول پاریس در رابطه به پیوستن کودکان به 
  )2007(هاي مسلح 

  2.1ماده 
نیروها و یا گروه هاي مسلح پیوسته است عبارت از هـر   بهیک کودك که 

دختر که  یا که باشد به شمول کودکان، پسر یظرفیت در هر 18فرد زیر سن 
بحیث سرباز، آشپز، باربر، پیام رسان، جاسوس یا به مقاصد جنسی، توسـط  

ایـن منحصـر بـه    . گروه هاي مسلح اسـتخدام و یـا اسـتفاده شـود     نیروها و یا
  . جنگ برده می شوند یا شرکت می کنند نیست بهکودکانیکه مستقیما 

  اساسنامه محکمه جنایی بین المللی روم
  ، جنایات جنگی8ماده 

بـه معنـی   » جنایـات جنگـی  «این اساسنامه،  براي مقاصد به کار رفته در. 8.2
  :موارد ذیل خواهد بود

 خدمت به سال پانزده زیر نوجوانان فراخواندن و سربازگیري )7) (هـ( 8.2
 از استفاده یا مسلح نیروهاي یا ها گروه در

  مخاصمات؛ در فعاالنه شرکت براي آنها

که کودکان نباید به نیروها و گروه هاي مسـلح اسـتخدام شـود و کودکـان      قواعدي
براي اشتراك در جنگ اجازه داده شوند توسط قواعد عرفی بین المللی تنظـیم مـی   
گردد که بر جنگ هاي بین المللی و جنگ هاي غیـر بـین المللـی و بـه گـروه هـاي       

و معاهدات حقوق  رراتمقدر سال هاي اخیر، . دولتی و غیر دولتی قابل تطبیق است
که براي شرکت مستقیم در جنگ قابل قبول باشد تاکید کرده و  یحداقل سن بر بشر

یاري کنوانسیون حقوق کودك در رابطه تپروتکل اخ. سال باال برده است 18آنرا تا 
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تکل می خواهد حداقل سن براي واز دولت هاي طرف پر ،جنگ به کودکان درگیر
دولـت  (د نـ سـال افـزایش ده   18مستقیم در جنـگ را تـا   استخدام اجباري و شرکت 

افغانستان الحاق خویش را به پروتکل اختیاري کنوانسیون حقوق کـودك در رابطـه   
آن پروتکـل   عالوه بر). اعالن نمود 2002به کودکان درگیر جنگ،  در ماه سپتامبر 

اسـتفاده   و یا دیگر گروه هاي مسلح غیر دولتی را از اسـتخدام و  شورشیاناختیاري، 
 .است کردهجنگ تحت هرنوع شرایط منع  در 18افراد زیر سن 
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 تجاوز جنسی و دیگر انواع تجاوز علیه کودکان. 3

  

  

  

  

  

  
  

هنگام بیان اصول اسالمی که مربوط به کودکان می شود، قرآن و سنت بـه صـورت   
ر پرورش و تربیت کودکـان و یـا در ایجـاد    بی که ترك فعلآشکار هرگونه عمل یا 

وارد  –و یـا روانـی    ذهنـی جسـمی،   -یک محیط سالم براي یک کـودك، آسـیب   
تجـاوز و  . بیان داشته که مرتکـب ان  ملعـون اسـت   ممنوع قرار داده است و را کند، 

خشونت جنسـی علیـه کودکـان یکـی از بزرگتـرین مـوارد نقـض حقـوق کودکـان          
 "منافع علیـاي کـودك  "الم بر ضرورت  پیروي از اصل قانون اس. محسوب می شود

تاکید می کند، در نتیجه کودکان  به عنوان یک گروه آسیب پذیر، نیاز به حمایـت  
  .از هرگونه خشونت جنسی دارند

   

© cnn 
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  :قرآن کریم

  : خداوند می فرماید
ا بِـالْحقِّ     ولَا تَقْرَبوا الْفَواحش ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ ولَا « ه إِلـَّ رَّم اللـَّ ی حـالَّت تَقْتُلُوا النَّفْس

  )151سورة األنعام آیۀ ( »ذَلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَعقلُونَ
نزدیک مشوید و نفسـى را کـه   ] اش[و به کارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده«

آن ] انجـام دادن [ا را به شم] خدا[اینهاست که  .خدا حرام گردانیده جز بحق مکشید
  )151ه یآ ،سوره انعام( »باشد که بیندیشد ،سفارش کرده است

  )34ًسورة اإلسراء ( »و أَوفُوا بِالعهد إنَّ العهد کانَ مسئُوال«
  )34 یهسوره سراء آ( »وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد] خود[و به پیمان «

 )190سورةالبقرة ( »اللّه الَ یحب الْمعتَدینَوالَ تَعتَدواْ إِنَّ «
 ، آیهسوره بقره(» دارد و زیاده روي نکنید چون خداوند تجاوزکاران را دوست نمى«

190(   

تجاوز جنسی کودکان توسـط  کسـانیکه بـراي حمایـت و مراقبـت کودکـان مـورد        
و پیمـان اسـت    خیانت به اعتماد است و یک نقض عهد نوع اعتماد قرار گرفته، یک 

خداوند . داردنفرت  ،اسالم از خیانت به اعتماد.  و این گناه در پیشگاه خداوند است
  :متعال می گوید

ولَ وتَخُونُـوا أَمانَـاتکُم وأَنـتُم تَعلَمــونَ           « الرَّسـو ـه ذینَ آمنُـوا لَـا تَخُونُـوا اللـَّ ا الـَّ هـا أَی یـ« 
  )27سورةاألنفال(
در امانتهـاى  ] نیـز [اید به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و  ان آوردهاى کسانى که ایم«

  )27سوره انفال . (»]که نباید خیانت کرد[دانید  خود خیانت نورزید و خود مى
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به یک کودك که خوب را از بد تشخیص داده نمی تواند، خصوصا  ،تجاوز جنسی
و میداند که مجبور به چیزي شده است، بزرگترین نوع از خشونت  جسمی و روانی 

اسالم آن  عمل را یـک  گنـاه بـزرگ دانسـته  و یکـی از بزرگتـرین       . ر انسان استب
  .به شمار می آیدجزاي اسالم   حقوقجنایات در 

یک تجاوز ممکن یک کودك جانش را از دست دهد، یا در جریان : توضیح کوتاه
بعدا توسط اعضاي فامیل به قتـل برسـد، بـه خصـوص در قضـایاي کودکـان دختـر؛        

که در این وضـعیت کمـک و مـورد    آنمطابق منطق کج و غیر عادالنه، قربانی بجاي 
  . حمایت قرار گیرد، مالمت می شود

، ) تکلیف روانی(ایجاد استرس سوء استفاده جنسی از یک کودك،  نه تنها باعث 
بلکه روي رشد روانی و فزیکی  آینده  ،و ضرر می شود )تروما(ضربه روحی 

© reuters 
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ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتَأْتُونَ الْفَاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد .کودك نیز تاثیر می کند
  )80االعراف آیه (من الْعالَمینَ 

را ] ى[هنگامى که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت] فرستادیم[و لوط را : ترجمه
شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشى نگرفته است  مرتکب مى

 )80عراف آیه الا(

وابا واللَّذَانَ یأْتیانها منکُم فَآذُوهما فَإِن تَابا وأَصلَحا فَأَعرِضُواْ عنْهما إِنَّ اللّه کَانَ تَ
  ﴾16النساء آیه  ﴿ رحیما
شـوند آزارشـان دهیـد     و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى: ترجمه

پـذیر   پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبـه 
  )16النساء آیه ( مهربان است

  ):ص(حدیث پیامبر 

  : لیه انسان را منع نموده استاسالم هرنوع حمله و تاخت و تاز ع
  )رواه مسلم(  »کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه«

خون، مال و ناموس تمام مسلمانها براي مسـلمانهاي دیگـر حـرام    «: فرمود) ص(پیامبر
توضـیح  ) 2546حـدیث   1986/4از امام مسلم در صحیح، کتاب البـر، فصـل   ( »است
چشم  وخشونت جنسی علیه کودکان اغلب در نتیجه رسوم و عنعنات ناپسند  :کوتاه

اسـاس و بنـاي باورهـا و نظریـات      و صورت می گیردپوشی از خشونت و بدرفتاري 
حقـوق   بـا شـریعت قـرار داشـته و     تکـه در مغـایر   به شمار مـی آیـد   يتبعیض آمیز

عمده اي را در  دانشمندان اسالمی و رهبران مذهبی نقش. کودکان را نقض می کند
قوانین اسالمی بازي می کنند، که بر برابـري و رحمـت دسـتور مـی      جایگاهتوضیح 
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 و پذیران، را منع می کنـد  جوانان و آسیب بر تجاوز، بخصوص تجاوز  اسالمدهند؛ 
  به پنجه قانون سپردن مجرمان، تاکید میکند عدالت وبر 

نـد، امـا کودکـان پسـر هـم      مقابـل استثمارجنسـی آسـیب پذیر    هرچند زنان بیشتر در
ــد رســم ناپســند     ــد، مانن ــرار گیرن ــورد همچــون اســتثمار ق ــازي"ممکــن م . "بچــه ب

نتیجه تشویق، زیبایی کودکان، و یا درنتیجه اجبـار   استثمارجنسی کودکان ممکن در
که براي حمایت و مراقبت کودکان گماشـته و اعتمـاد شـده و آنهـا در      ساالنیبزرگ

  .نت می کنند، صورت گیردمقابل به اعتماد آنها خیا
  

  قوانین ملی
 

  قانون جزاي افغانستان
  427ماده 

ـ شخصی که با مونث زنا یا لواط و یا با مذکر لواط نماید حسب احوال بـه  1
  .حبس طویل محکوم می گردد

ارتکاب فعل مندرج فقره فـوق در یکـی از حـاالت آتـی احـوال مشـدده        ـ2
  :شود شمرده می

  .علیه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشددر حالتی که مجنی  ـ1
  .ـ در حالتی که مرتکب از اقارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد2
مستخدم مجنی علیه یا به نحوي از انحا  ـ در حالتی که مرتکب مربی، معلم، 3

  .باالي وي نفوذ و اختیاري داشته باشد
  .ـ در حالتی که مجنی علیه زن شوهر دار باشد4
  .لتی که بکارت مجنی علیها به سبب ارتکاب فعل زایل شده باشدـ در حا 5
در حالتی که دو شخص یا بیشـتر از ان بـراي غلبـه یـافتن بـر مجنـی علیـه         ـ 6

  .معاونت کرده باشند یا فعل را یکی بعد دیگرمرتکب گردیده باشند
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در حالتی که مجنی علیه به سبب ارتکاب فعل بـه مـرض تناسـلی مصـاب      ـ 7
  .شدگردیده با

  .حالی که مجنی علیها حامله گردیده باشد در ـ8
  429ماده 

ـ شخصی که به عنف یا تهدید یا حیله بناموس شخص اعم از اینکه مـذکر  1
باشد یا مونث تجاوز نماید و یا به آن شـروع نمایـد بـه حـبس طویـل کـه از       

  .هفت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد
نرسـیده باشـد یـا مرتکـب جـرم از      ـ اگر مجنی علیه به سن هجـده سـالگی   2

این قانون باشد به حبس طـویلی  ) 427(ماده ) 2(جمله اشخاصی مندرج فقره 
  .که از ده سال تجاوز نکند محکوم میگردد

  اطفال قانون رسیدگی به تخلفات
  7ماده 

حقـارت آمیـز    تربیـت بطـور شـدید و    مجازات طفل حتی بمنظور اصـالح و 
  .جواز ندارد 

  

دیگرانواع خشونت هاي جنسی به صورت واضح در قانون جزاي افغانستان تجاوز و 
کـه زنـا و لـواط را جـرم پنداشـته      (قانون جـزاي افغانسـتان    427ماده . منع شده است

عمل خشونت . قابل تطبیق است ،درهمه زمان، به شمول زمان و شرایط جنگ) است
قرار داشته باشد و یا زمانیکه مرتکب روي  18جنسی زمانیکه علیه اشخاص زیر سن 

هم چنـان  ]. حالت مشدده بخود می گیرد[قربانی نفوذ داشته باشد، تشدید می گردد 
، پسـر  )18زیر سن (به جرایم خشونت جنسی را زمانیکه علیه یک کودك  429ماده 

 . صورت گیرد حالت مشدده داده است باشد یا دختر،

  



 
  

  
 

  محافظت کودکان افغان در منازعات مسلحانه 29

  

  بین المللی مقررات

ــودك   ــوق ک ــیون حق ــارچ  [کنوانس  1994حکومــت افغانســتان در م
  ]الحاقش را به این کنوانسیون اعالن نموده است

  :ماده سی و پنجم
ــراي    ــد جانبــه را ب ــه اقــدامات مقتضــی ملــی، دو و چن دول عضــو بایــد کلی

قاچـاق کودکـان، بـه هـر منظـور و بـه       جلوگیري از ربوده شدن، فروش یـا  
  .هرشکل، به عمل آورند

  :ماده سی وهفتم
  : دول عضو تضمین خواهند کرد که

هیچ کودکی نباید مورد شکنجه یارفتارها یا مجازاتهاي، غیـر انسـانی   ) الف
  . یا تحقیر آمیز قرار گیرد

  )1949(، کنوانسیون هاي ژنو 3ماده عمومی 
  حمایت از افراد ملکی در زمان جنگ در رابطه) IV(کنوانسیون ژنو 

  34ماده 
  .است ممنوع گیري گروگان

  27ماده 
 و خـود  شـخص  احتـرام  بـه  ذیحـق  ،مـورد  هر در حمایت مورد اشخاص
 خـود  مذهبی اعمال و اعتقادات و خود خانوادگی حقوق و خود شرافت

 رفتـار  انسـانیت  به آنان با زمان هر در  .باشند می خود رسوم و عادات و
 ا ي ز آم ونـت  خ عمـل  گونـه  همـه  مقابـل  در جملـه  مـن  و شد خواهد
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 .گردید خواهند حمایت عامه کنجکاوي و دشنام مقابل در و تخویف
 به مقاربت جمله من ،شرافت به تخطی هرگونه مقابل در مخصوصاً زنان

 .شد خواهند حمایت ،عنف به تجاوز هرگونه و فحشا به اجبار و عنف
 با دندار خود اختیار در را حمایت مورد اشخاص که متخاصمی دولت

 با همگی با آنان جنس و سن و وضع مزاج به مربوط مقررات رعایت
 ازلحاظ جمله من ،نامساعد تبعیض گونه هیچ بدون متساوي و توجهات

 [.....] .کرد خواهد رفتار، سیاسی عقاید یا مذهب یا نژاد

پروتکل اختیـاري کنوانسـیون حقـوق کـودك در رابطـه بـه       
  کودکان درگیر جنگ

  . 3ماده 
   : عرضه ، تحویل یا پذیرش کودك به هر وسیله ، به منظور -1
   . استثمار جنسی از کودك)  الف(
  .به کارگیري کودك در کار اجباري ) د(

  اساسنامه محکمه  جنایی بین المللی روم 
  ، جنایات جنگی8ماده 

بـه معنـی   » جنایـات جنگـی  «این اساسـنامه   براي مقاصد به کار رفته در. 8.2
قابـل تطبیـق در    هـاي و عـرف   نبراي تخلفات قوانی[:موارد ذیل خواهد بود

  ]بین المللی غیرمنازعات مسلحانه 
 فحشاء جنسی، سازي برده جنسی، تجاوز ارتکاب)  VI) (هـ.(8.2

 داده شرح) و( 2بند ،7 ماده در که شرحی به اجباري، حاملگی اجباري،
 نقض که جنسی خشونت دیگر نوع هر یا اجباري سازي عقیم شد،

  شود؛ محسوب ژنو کنوانسیون چهار میان مشترك 3 ماده جدي
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  -دختران و پسران –تجاوزجنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی در مقابل کودکان 
بطور واضح نقض صریح حقوق بشر است و ممکن از تخطی هاي آشکار حقوق بشر 

اعمال قابل توجهی از خشونت جنسی ممکـن یـک   . دوستانه بین المللی شمرده شود
شـرایط منازعـات    در. یـا جنایـت علیـه بشـریت را تشـکیل دهنـد      / جنایت جنگی و 

سی تحت کنوانسیون ژنو و پروتکل هاي مسلحانه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جن
کنوانسیون ها که مربوط به کودکان می گردد به  از يموارد. الحاقی آن ممنوع است

مکلفیت رفتار انسانی که . صورت مشخص تجاوز جنسی علیه کودکان را منع می کند
مشترك کنوانسیون هاي ژنو آمده به طور ضمنی تجاوز و خشونت جنسی  3در ماده 

ژنو به  4کنوانسیون  27ماده .  را ممنوع کرده است -در برابر زنان و کودکان –دیگر 
 در مخصوصاً ]به شمول دختران[ زنان ": صراحت اقدامات  ذیل را منع کرده است

 و فحشـا  بـه  اجبـار  و عنـف  بـه  مقاربـت  جمله من شرافت به تخطی هرگونه مقابل
  ."شد خواهند حمایت عنف به تجاوز هرگونه
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  کودکاناختطاف . 4
 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تاکید قوانین اسالمی بر حمایت از خانواده و کودکان، اختطاف و توقیف 
کودکان بدون رضایت آنها و یـا رضـایت ولـی آنهـا، بـراي یـک مـدت موقـت یـا          

 گیو مخـالف کرامـت انسـانی و خـانواد     بـوده دایمی، بدون دلیل موجه، غیر قانونی 
این ممکن یک تخطی صریح از حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانیسـیون  . است

  . هاي ژنو بود و جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی شمرده شود

  :قرآن کریم

»    ــاس ــتَخَطَّفَکُم النَّ ــافُونَ أَنْ ی ــأَرضِ تَخَ ــی الْ فُونَ فــع ــلٌ مستَضْ ــتُم قَلی ــرُوا إِذْ أَنْ  »واذْکُ
 )26سورةاالنفال (

و به یاد آورید هنگامى را که شـما در زمـین گروهـى انـدك و مستضـعف      «: ترجمه
  )26سوره انفال آیه ( »بودید مى ترسیدید مردم شما را بربایند

© allvoices 
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  ): ص(حدیث پیامبر 

نْهع اللَّه یضرَةَ ررَینْ أَبِی هع  
 لَّمسو هلَیع لَّى اللَّهص نْ النَّبِیطَى علٌ أَعجۀِ رامیالْق موی مهمثَلَاثَۀٌ أَنَا خَص قَالَ قَالَ اللَّه

 طعی لَمو نْهفَى متَورَ أَجِیرًا فَاستَأْجلٌ اسجرو نَها فَأَکَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو رغَد بِی ثُم
 رَه471صفحه  7صحیح بخاري جزء (أَج(  

سه نفر : فرمود) ص(روایت است، که پیامبراکرم ) رض(ریره از ابی ه : ترجمه
اول، کسی که به اسم من پیمان . هستند که من روز قیامت دشمن آنها خواهم بود

کسی که شخص آزادي را بفروشد و قیمتش را . دوم. ببندد و سپس آنرا نقض کند
ي صحیح بخار( .کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد. سوم. بخورد
لَیس منَّا منْ لَم یرْحم «قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم )471صفحه  7جزء 

  )مسند أحمد(  »صغیرَنَا ویعرِف حقَّ کَبِیرِنَا

از گروهی ما نیست کسی که باالي «: رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم فرموده است
  ).مسند احمد( »بزرگان ما احترام نکنداطفال رحم نکند و به 

والدین، پدرکالن ها یا ولی رسمی به صورت قانونی مراقب نیازها و مالحظات 
با استفاده از زور یا نوع  –کودك هستند، هرکس دیگر که طفل را می رباید 

این عمل منع قرار  در حالیکه در واقع به منافع علیاي طفل صدمه زده است - دیگر
    .گرفته است

هر نوع از اختطـاف و    -در هر شرایط –شریعت اسالمی با استناد به اصل عدم ضرر 
استفاده سوء از کودکان ، مانند اختطاف اطفال بـراي مقاصـد چـون تجـاوز جنسـی،      

 توسطکودك، فروش قطعات اعضاي بدن به عنوان وسیله براي دریافت پول  قاچاق
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رتباط کودك با گروه هاي مسلح، را استفاده و ا و فامیل کودك، هم چنان استخدام
بناء اختطـاف بـه عنـوان تخطـی آشـکار در قـوانین اسـالمی پنداشـته و         . من می کند

  .دنعدالت کشیده شوپیشگاه ایجاب می کنند مرتکبین آن به 
  

  ملیقوانین 

  قانون اساسی افغانستان
  24ماده 

عامـه  این حق جز آزادي دیگـران ومصـالح   . آزادي حق طبیعی انسان است
آزادي وکرامت انسان از  .ون تنظیم می گردد ، حدودي نداردکه توسط قان

 .تعرض مصون است
  .دولت به احترام وحمایت آزادي و کرامت انسان مکلف می باشد

  قانون جزاي افغانستان
  414ماده 

ــات      ــر مقام ــدون ام ــا ب ــانونی ی ــوال مصــرحه ق ــر از اح ــه در غی شخصــی ک
توقیف یا از کـار منـع نمایـد حسـب      ، صالحیتدار شخص دیگري را گرفتار

  .گردد احوال به حبس متوسط محکوم می

  415ماده 
توقیف وممانعـت توسـط شخصـی انجـام یابـد کـه لبـاس         هرگاه گرفتاري، 

اسـتعمال نمایـد یـا خـود را بـه صـفت کاذبـه        , رسمی را بدون داشـتن حـق  
ارائـه  متصف سازد یا یک امر جعلی را بعنوان امرمقامات دولتی براي مردم 

حسـب احـوال بحـبس طویـل کـه از ده سـال بیشـتر نباشـد محکـوم          , نماید
  .میگردد
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  416ماده 

توقیف و ممانعت بجبر و اکراه یا تهدید بقتل یا تهدید بـه    هر گاه گرفتاري،
اذیت بدنی توام باشد یا اینکه مرتکب از جمله موظفین رسمی دولت باشـد  

  .این قانون محکوم می گردد) 415(بحد اکثر جزاي پیش بینی شده ماده     

  418ماده 
هرگاه شخصی طفلی را که سـن هفـت سـالگی را تکمیـل نکـرده باشـد یـا        
اشخاص دیگري را که به حفاظت خود قادر نباشند خود یا توسـط شـخص   

بحبس متوسط که از سه  دیگري اختطاف و یا بمحل غیر مسکون رها کند، 
  .سال بیشتر نباشد محکوم می گردد

  419ماده 
این قانون عضوي از اعضاي طفل یـا  ) 418(هر گاه در اثر جرم مندرج ماده 

مرتکب بجـزاي جـرح عمـدي و اگـر منجـر      , شخص تلف یا معیوب گردد
  .بمرگ شود بجزاي پیش بینی شده قتل عمدي محکوم می گردد

قـانون اساسـی افغانســتان برحـق آزادي تاکیـد کــرده، تصـریح میکنـد کــه آزادي و       
حق به عنوان یک موهبت الهی دانسته شده و . کرامت انسانی از تعرض مصون است

قانون جـزاي افغانسـتان بـر آزادي    . تنها در شرایط استثنایی و ویژه محدود می گردد
که از لحاظ قانونی صالحیت  ورینیمامتاکید ویژه نموده و تصریح می کند که تنها 

. دنـ تحث شرایط خاص حق محدود کردن آزادي یک شـخص را دار  آن هم دارند
مطابق قانون اساسـی  افغانسـتان و   . این شرایط خاص توسط قانون تعریف شده است

قانون جزاء اختطـاف کودکـان تخطـی صـریح قـانون بـوده و یـک عمـل جرمـی را          
  .تشکیل می دهد
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  بین المللی مقررات 

  )1948(اعالمیه جهانی حقوق بشر 
  :ماده سوم

  .هرشخص حق زندگی، ازادي و امنیت شخصی را دارد

  :ماده نهم
 .  حبسویاتبعید نمود، احدي رانبایدخودسرانه توقیف

در رابطه بـه حمایـت   ) 1949(پروتکل الحاقی کنوانسیون هاي ژنو 
  1977، )مپروتکل دو(از قربانیان منازعات غیر بین المللی 

  4ماده 
بدون پیشداوري به عمومیت آنچه که ذکر شد، اعمـال ذیـل، در مقابـل    

، ازجمله اعمـال ممنوعـه در هرزمـان و    1افرادي است که در پراگراف 
  :مکان هستند و خواهند بود

آسیب رساندن به زندگی، صحت فیزیکی و روانی افراد، بخصوص قتل  - 1
شکنجه، قطع عضو یا دیگر اشـکال خشـونت   و هم چنان رفتار ظالمانه مانند 

  جسمی؛
 رفتارخشونت آمیز جمعی -2
 گروگان گیري -3
 اعمال تروریستی -4
اهانت به کرامـت انسـانی، بخصـوص رفتـار تحقیـر و تـوهین آمیـز،         -5

 .تجاوز جنسی، هرزه نگاري اجباري و دیگر اشکال حمالت ناشایست
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 برده داري و تجارت برده با تمام اشکال آن -6
 تاراج و یغماگري -7
  .که ذکر شد یتهدیدات به انجام اعمال -8

افغانسـتان بـه   ،1989نـوامبر   20کنوانسیون حقوق کودك مصـوب  
  .الحاق خویش را اعالن نموده است 1994مارچ  28تاریخ 

  35ماده 
دول عضو باید کلیه اقـدامات مقتضـی ملـی، دو و چنـد جانبـه را بـراي       

یا قاچاق  کودکان، به هر منظـور و بـه   جلوگیري از ربوده شدن، فروش 
  .هر شکل، به عمل آورند

  اساسنامه محکمه بین المللی جنایی روم
  ، جنایات جنگی8ماده 

بـه معنـی   » جنایـات جنگـی  «براي مقاصد به کـار رفتـه درایـن اساسـنامه     . 8.2
قابـل تطبیـق در    هـاي  و عـرف  نبراي تخلفـات قـوانی  [:موارد ذیل خواهد بود

  ]بین المللی غیرمنازعات مسلحانه 
  گروگانگیري) iii) (ج. (8.2

  را ضرورت رفتار انسانی در مقابل افـراد ملکـی   ، مشترك کنوانسیون هاي ژنو 3ماده 
آوارگـی  و  . منع می کنـد به طور صریح و اختطاف اطفال را بیان داشته به صراحت 

ممکـن   ،در کنوانسیون هاي ژنو منع شده استاخراج اجباري افراد ملکی، که هردو 
اختطـاف نیـز ممکـن اسـت شـامل      . شامل نمونه هـاي اختطـاف کـودك نیـز گـردد     
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حقوقی بین الملـل منـع    سندتوسط  چندین  بنابر اینگردد و  "ناپدید شدن اجباري"
عرفـی بـین    مقرراتعالوه برآن، محرومیت اجباري از آزادي هم توسط . شده است

گـروه هـاي دولتـی و     –ل تطبیق به تمام طرفهاي درگیر جنگ هسـتند  المللی که قاب
  .منع شده است -غیر دولتی
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  حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها. 5
  

  

  

  

  

  
  

  

براي آینده درخشان یک جامعه  اساسکه تعلیم و تربیت زیربنا و  واضح است 
دسترسی به تعلیم و تربیت حق مسلم و اساسی هر انسان به ویژه اطفال شمرده . است

تعلیم و تربیه از نگاه دین مقدس اسالم، اسناد ملی و بین المللی، حق هر  .شود می
صحت به این معنی است که به حق دسترسی  .طفل، اعم از دختر و پسر می باشد

بدون تبعیض، به خدمات، تسهیالت صحی دسترسی داشته باشد و این  تمام افراد
  دسترسی شامل چهار بعد مشترك دسترسی فزیکی، اقتصادي، معلوماتی و عدم

خدمات، مواد و تسهیالت صحی از نظر فزیکی باید براي همه اقشار . تبعیض باشد
خدمات،  .هاي آسیب پذیر به صورت مصون میسر باشد  جامعه خصوصا براي گروه

چنان افراد حق   هم. مواد و تسهیالت صحی باید متناسب با توان مالی همه باشد
جست و جو و داشتن معلومات در مورد مسایل صحی داشته باشند از سوي هم 

 © ifrc 
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موضوع مهم . خدمات و تسهیالت صحی بدون تبعیض براي همه مردم ارائه گردد
یعنی که . بودن خدمات استدیگر در ارائه خدمات و تسهیالت صحی قابل قبول 

این خدمات و تسهیالت مطابق ذهنیت و فرهنگ مردم بوده، طوري برنامه ریزي 
  .شود که براي مردم قابل پذیرش باشد

  ﴾9الزمر  آیه ﴿ قُلْ هْل یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ
دانند یکسانند تنها خردمندانند  دانند و کسانى که نمى بگو آیا کسانى که مى: جمهتر

 )9الزمر آیه ( که پندپذیرند

اسالم سه اسیر جنگـی  ) ص(پیامبر . اهمیت تعلیم و تربیه در اسالم را نمی توان انکار کرد
  : آن تاکید کرد که عالوه بر. را در مقابل تعلیم اعضاي جامعه اسالمی رها کرد

 لَّمسو هلَیع صلی اللَّه ولُ اللَّهسمٍ«قالَ رلسلَى کُلِّ ملْمِ فَرِیضَۀٌ عالْع سنن ابن ماجه( »طَلَب( 
زن و (مسـلمان  فـرد  علم بر هر «اسالم  در مورد علم فرموده که ) ص(پیامبر : ترجمه

  )سنن ابن ماجه( »فرض میباشد) مرد
فریضه در قانون اسالمی عبارت از عملی است که در صورت عدم اجراي آن جـزاء  

که  "تشخیص"در رابطه به حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها، اصل . را بدنبال دارد
مکاتب و شفاخانه ها از جمله اماکن ملکی اسـت  . در باال ذکر شد، قابل تطبیق است
و شـفاخانه در زمـره فسـاد فـی      تخریـب مکاتـب   –و از هرنوع حمله محفوظ اسـت  

  . االرض شماریده شده و جزاي سنگین را در قبال دارد

  : قرآن کریم

ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِیع وصلَوات ومساجِد یذْکَرُ فیها 
  ﴾40الحج آیه ﴿ اللَّه من ینصرُه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِیزٌاسم اللَّه کَثیرًا ولَینصرَنَّ 
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ها و کلیساها  کرد صومعه و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى: ترجمه
شد و  شود سخت ویران مى ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى و کنیسه

دهد چرا که خدا سخت  کند یارى مى مىاو را یارى ] دین[قطعا خدا به کسى که 
 )40الحج آیه(ناپذیر است  نیرومند شکست

ألَرضِ وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَکُم منْ إِلَه غَیرُه هو أَنشَأَکُم منَ ا
تُوب ثُم رُوهتَغْفا فَاسیهف رَکُممتَعاسوجِیبم ی قَرِیببإِنَّ ر ه61سوره هود، آیه ﴿ واْ إِلَی﴾  

گفت اى قوم من خدا ] فرستادیم[ثمود برادرشان صالح را ] قوم[و به سوى : ترجمه
را بپرستید براى شما هیچ معبودى جز او نیست او شما را از زمین پدید آورد و در 

آنگاه به درگاه او توبه کنید که آن شما را استقرار داد پس از او آمرزش بخواهید 
  )61سوره هود، آیه ( کننده است اجابت] و[پروردگارم نزدیک 

ارزش و وضعیت مکاتب شباهت به وضعیت مساجد دارد چون از قـرون متمـادي و   
) اعم از دختـر و پسـر  (به عنوان مراکز تعلیمی براي کودکان  عالوه برعبادت مساجد

  . استفاده می شود

   )114سورة البقرة ( »أَظْلَم ممن منَع مساجِد اللّه أَن یذْکَرَ فیها اسمه وسعى فی خَرَابِهاومنْ «
کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مسـاجد او جلـوگیرى   «: ترجمه

  )114سوره بقره آیه ( ».کرد و سعى در ویرانى آنها نمود

  .مرکز آموزشی توسط شریعت اسالمی منع قرار داده شده استبنابراین حمله بر هر 

  ):ص(حدیث پیامبر 

  : یزید در امور ذیل توسط خلیفه اول ابوبکر هدایت شده بود
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ولَا ا وإِنِّی موصیک بِعشْرٍ لَا تَقْتُلَنَّ امرَأَةً ولَا صبِیا ولَا کَبِیرًا هرِما ولَا تَقْطَعنَّ شَجرًا مثْمرً«
 )موطأ مالک( »تُخَرِّبنَّ عامرًا

طفـل و زن و کـالن سـال را نکشـید، و      :هدایت میـدهم ) 10(من برایت ده «: ترجمه
  )موطآ مالک( ».درختان مثمر را قطع نکنید و تعمیرات را ویران نه نماید

  . که مکاتب خانه علم و معرفت است، اسالم تخریب آن را منع قرار داده است یاز آنجای

فرمود کـه  خداونـد جـل جاللـه انسـان را بخـاطر آبـادي        ) ص(از سوي دیگر پیامبر 
مالیکه ها به خداوند . به حیث خلیفه خود تعیین نموده است) نه براي تخریب(زمین 
   :گفتند

  )30 البقره( »قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها«
  ».تباهی را می اندازد آیا در زمین کسی را به وجود می آوري که فساد میکند و«: ترجمه

بجائیکـه موجـب اعمـال     کـه  از جانب دیگر ایـن وظیفـه شـرعی هـر مسـلمان اسـت      
  .ناشایسته و فساد گردد، از منکرات جلوگیري کند

إنَّ المالئکَۀَ لتضَـع أجنحتَهـا   «: روى مسلم أنّ رسولَ اهللاِ صلى اهللا علیه وسلم قالَ
 )صحیح مسلم( »لطالبِ العلمِ رضًى بِما یصنع

مالیک بالهاي خویش را زیر پاي جستجو کننده علم بعنوان ابـراز رضـایت   «: ترجمه
  )صحیح مسلم( ».از آنچیز که انجام میدهد، پهن می کند

  

نِ شَـرِ       : دثَنَا أَبو النُّعمانِ، قَالَح ۀَ بـام نْ أُسـ الَقَـۀَ، عـنِ عب ادنْ زِیانَۀَ، عوو عثَنَا أَبدح یک
نْ هاهنَـا          : قَالَ یـرٌ مـکَث نَـاس ،رَاب األَعـ تاء جـصلى اهللا علیه وسـلم و النَّبِی نْدع کُنْت

ی کَـذَا      : وهاهنَا، فَسکَت النَّاس الَ یتَکَلَّمونَ غَیرَهم، فَقَالُوا فـ رَج نَا حـلَیولَ اهللاِ، أَعسا ری
رَج، إِالَّ     : نْ أُمورِ النَّاسِ، الَ بأْس بِها، فَقَالَفی أَشْیاء م  ؟ وکَذَا الْحـ ه یا عباد اهللاِ، وضَع اللـَّ
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  : قَالَ  ؟ یا رسولَ اهللاِ، أَنَتَداوى  : امرَءا اقْتَرَض امرَءا ظُلْما فَذَاك الَّذي حرِج وهلَک، قَالُوا
اهللاِ تَد ادبا عی منَع ،داحو اءرَ دغَی ،فَاءش لَه ضَعإِالَّ و اءد ضَعی لَّ لَمجزَّ وع ا، فَإِنَّ اللَّهواو

انُ    : الْهرَم، قَالُوا  : قَالَ  ؟ وما هی یا رسولَ اهللاِ  : قَالُوا اإلِنْسـ ی طـا أُعرُ ما خَیولَ اهللاِ، مسا ر؟ ی  
 )1، صفحه 4سنن ابی داود، جزء (  . سنٌخُلُقٌ ح  : قَالَ

بودم که چند عرب صـحرا نشـین   ) ص(من پیامبر  ": اسامه ابن شریک گفت: ترجمه
آنها . افراد زیادي در هرطرف بودند هیچکس بجز از آنها صحبت نمی کردند. آمدند
ما دشواري هاي زیادي را تجربه می کنیم و آن مسایل بودند کـه  ! پیامبر خدا: گفتند

خداونـد تمـام   ! بنـده گـان خـدا   : ایشـان فرمـود  . کدام صدمه به مـردم نمـی رسـاندند   
مشکالت را برطرف کرده است مگر درصورتیکه شخصی، به شخصی دیگـري بـی   

آنها . آن شخص است که در مشکالت و نابسامانی بسر می برد. انصافانه تهمت ببندد
ي تداوي مریضـان اسـتفاده کنـیم؟     آیا ما می توانیم از آن اشیا برا! پیامبر خدا: گفتند

خداونـد  . بلی بنده گان خدا، شما می توانید براي تداوي اسـتفاده کنیـد  : پیامبر فرمود
تعالی هیچ مرض و درد را خلق نکرده است مگر اینکه داروي براي آن ساخته باشد، 

آنها پرسیدند، آن چیست اي پیـامبر خـدا؟ پیـامبر در جـواب     . به استثناي یک مرض
آنها پرسیدند چه چیزخوب است که براي یک انسان داده . آن کهنسالی است: دفرمو

  )1، صفحه 4سنن ابی داود، جزء (".شخصیت خوب: شود؟ ایشان فرمود
  

  

  قوانین ملی

  قانون اساسی افغانستان
  43ماده 

تعلیم حق تمام اتباع افغانسـتان اسـت کـه تـا درجـهء لیسـانس درموسسـات        
دولـت  . تعلیمی دولتی بـه صـورت رایگـان ازطـرف دولـت تـأمین میگـردد       
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مکلف اسـت بـه منظـور تعمـیم متـوازن معـارف درتمـام افغانسـتان، تـأمین          
تعلیمات متوسطهء اجباري ، پروگـرام مـوثر طـرح وتطبیـق نمایـد و زمینـهء       

  .اي مادري را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کندتدریس زبانه

  44ماده 
دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم براي زنان، بهبود 
تعلیم کوچیان و امحاي بی سوادي در کشـور، پروگرامهـاي مـوثر طـرح و     

  .تطبیق نماید

  52ماده 
ایگان را بـراي همـه   دولت وسایل وقایه وعالج امراض و تسهیالت صحی ر

دولـت تأسـیس وتوسـعهء    . اتباع مطابق بـه احکـام قـانون تـأمین مـی نمایـد       
خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطـابق بـه احکـام قـانون تشـویق      

 . وحمایت می کند 
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزشهاي ملی ومحلـی  

  .تدابیر الزم اتخاذ می نماید 

  53ماده 
دولت به منظور تنظیم خدمات طبـی و مسـاعدت مـالی بـراي بازمانـد گـان       
شهداء و مفقودین وبراي باز توانی معلـولین ومعیـوبین وسـهم گیـري فعـال      

دولـت   .ن، تدابیر الزم اتخاذ می نمایـد آنان در جامعه، مطابق به احکام قانو
،  حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براي کهن ساالن ، زنان بی سرپرسـت 

معیوبین ومعلولین وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قـانون کمـک الزم بـه    
  .عمل می آورد
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  قانون جزاي افغانستان
  369ماده 

ـ شخصی که عمداً با انداختن مواد سمی، مکروبی یا سایر اشـیاء مضـر بـه    1
ذخیره خانه عمومی یـا سـایر اشـیائی کـه       صحت عامه در چاه، مخزن آب،

عامه تهیه شده حیات یا اموال مردم را بخطر مواجه سازد به بمنظور استعمال 
  .حبس دوام محکوم می گردد

ـ اگر ارتکاب جـرایم منـدرج فقـره فـوق منجـر بـه مـرگ انسـان گـردد،          2
  .مرتکب به اعدام محکوم می گردد 

  370ماده 
شخصی که چاه یا مخزن عمومی یا هر چیزي که از ایـن قبیـل باشـد فاسـد     

به اثر آن منفعت مطلوبه آن کمتر گردد، به حـبس قصـیر   طوري که   نماید،
  .یا جزاي نقدي که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد

  371ماده 
برق، گاز و غیره , نل  یا آالت مخصوص مرافق آب  ـ شخصی که آالت،1

مرافق عمومی را عمداً بشکناند یا تلف نماید که بـه اثـر آن مرافـق عمـومی     
به حبس متوسـط و جـزاي نقـدي کـه از بیسـت و پـنج هـزار        , گرددمعطل 

  .افغانی تجاوز نکند یا بیکی از این دو جزا محکوم می گردد
ـ شخصی که عمـداً تاسیسـات ثابـت یـا قابـل انتقـال صـحی را یـا وسـایل          2

موجود در آن را خراب، تلف یا متضـرر سـازد یـا یـک چیـزي از آن را از      
ستفاده گرداند بـه حـبس متوسـطی کـه از دو سـال      کار بیندازد یا غیر قابل ا

  .کمتر نباشد محکوم می گردد
ایـن مـاده   ) 1(ـ شخصی که به خطا مرتکب یکی از جـرایم منـدرج فقـره    3

, گردد به حبس قصیر و جزاي نقدي که از پـنج هـزار افغـانی تجـاوز نکنـد     
  .محکوم می گردد
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-حق آموزش در قانون اساسی افغانستان و هم چنان میثاق بین المللی حقوق سیاسی
میثاق تصریح می کند که دولت مکلـف اسـت تـا     13ماده . مدنی تضمین شده است

قـانون   43هـم چنـان مـاده    . فراهم کنـد را آموزش ابتدایی رایگان، فراگیر و اجباري 
را تضمین و برعالوه آن از دولـت  اساسی تحصیل و تعلیم رایگان تا بدرجه لیسانس 

 اضـافه بـر  . می خواهد تا برنامه هاي جهانی را براي رسیدن به این اهداف تطبیق کند
تعلـیم   آن قانون اساسی بر تبعیض مثبت براي دسترسی مساویانه زنان و کوچی ها بر

  .و تحصیل تصریح می کند

تعهد شده است تا خدمات قانون اساسی افغانستان، حکومت افغانستان م 52مطابق ماده 
ایـن موضـوع بـا تصـویب     . صحی رایگان را براي تمام شهروندان کشور فراهم کنـد 

کنوانسیون حقوق کودك توسط حکومت افغانسـتان بیشـتر تاکیـد شـده اسـت کـه       
براساس آن حکومت متعهد شده است تا اقدامات متقضی را براي جلوگیري مرگ و 

و از ارائـه خـدمات صـحی قبـل و بعـد از       میر مادران و کودکان روي دسـت گرفتـه  
این مسئولیت و مکلفیـت هـاي حقـوق    )). 2( 24ماده (والدت به مادران اطمنان دهد 

  . قابل تطبیق است) به شمول دوران جنگ(بشري در همه زمان 
  

  بین المللی مقررات

  )1948(اعالمه جهانی حقوق بشر 
  26ماده 

  .هرکس حق آموزش دارد

دولــت افغانســتان  1994در مــاه مــارچ [کنوانســیون حقــوق کــودك 
  ]الحاقش را اعالن نموده است
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  24ماده 
دول عضو، حق کودك را براي برخورداري از باالترین معیارهاي صحی و 
تسهیالت قابل حصول براي درمان بیماري و بازیـابی سـالمت  بـه رسـمیت     

هیچ کودکی از حـق   کشورهاي عضو براي تضمین این امر که. می شناسند
  .تالش خواهند کرد ،دسترسی به چنین خدمات صحی محروم نماند

  28ماده 
دول عضو، حق کودك را بـراي برخـورداري از آمـوزش، بـراي دسـتیابی      

  .دنپایه ایجاد فرصتهاي برابر، به رسمیت می شناس تدریجی به این حق، بر

  ی در زمان جنگکنوانسیون چهارم ژنو، در رابطه به حمایت از افراد ملک
  18ماده 

شفاخانه هاي ملکی که بـراي پرسـتاري زخمـداران و بیمـاران و معلـولین و      
 ،تشکیل می شوند در هیچ موردي نباید طرف حمله قرار گیرند زنان تازه زا

 .متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند بلکه در هر زمان با ید توسط دول

  19ماده 
 مزبـور  حمایـت  از صـورتیکه  در مگر شود قطع نباید ها حمایت شفاخانه

 مضر دشمن جهت که اعمالی ارتکاب براي نوعپرورانه مقاصد از گذشته
 آنکه از پس مگر شد نخواهد قطع حمایت این معهذا .شود استفاده باشد

 ترتیب آن به و باشد شده منقضی موارد کلیه در االجل ضرب با اخطاري
 .باشند نداده اثر

 یـا  و شوند معالجه نظامی زخمی ها و مریضان مزبور هاي بیمارستان در اینکه
 تحویل مربوطه اداره به هنوز و شده گرفته آنان از که ومهماتی دستی اسلحه
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  .شد نخواهد شمرده مضر اعمال حکم در، شود یافت آنجا در نشده

  20ماده 
افراد به طور منظم و صرفا در کارهـاي عملـی و اداره شـفاخانه هـاي ملکـی، از      

پرسنل که مصـروف تالشـی، حـذف و حمـل و نقـل و مراقبـت از افـراد        جمله 
ملکی زخمی و مریض، موارد معلولین و زایمان مشغول اند، باید مورد احتـرام و  

  .محافظت قرار گیرد

در رابطه به حمایـت  ) 1949(پروتکل الحاقی کنوانسیون هاي ژنو 
  1977، )پروتکل دوم(از قربانیان منازعات غیر بین المللی 

  4ماده 
 آورده شدهبراي کودکان باید مراقبت و کمک که آنها نیازدارند فراهم . 3

 :و به طور خاص
بایـد آمـوزش و پـرورش، بـه شـمول آمـوزش هـاي        ] کودکان[آنها ) الف(

مذهبی و اخالقی را، در مطابقت با خواست والدین آنها، ودر صورت نبـود  
ــد،  والــدین، مطــابق خواســت کســانیکه مســئولیت مراقبــت از  آنهــا را دارن

  .دریافت نمایند

  9ماده 
پرسنل مؤظف طبی و مذهبی باید مورد احترام و محافظت قرار گرفته و  -1

و آنهـا را  . تمام کمک هاي موجود براي اجراي وظایف آنها تضمین گردد
 .نمی توان مجبور به اجراي وظایف خارج از ماموریت بشردوستانه آنها کرد

پرسـنل طبـی ممکـن  بـه هـر کسـی اولویـت        در انجام وظایف خـویش   -2
  .ندهد، به جز دالیل طبی
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  11ماده 
بایـد در همـه زمـان مـورد     )  ترانسپورت(بخش هاي طبی و حمل و نقل  -1

  .احترام قرار گرفته  و حفاظت شوند و نباید هدف حمله قرار گیرند
حمایت و حفاظت از بخش هاي طبی و ترانسپورت نبایـد قطـع گـردد،     -2

مگـر اینکــه آنهــا خــارج از مســئولیت بشردوســتانه شــان، دســت بــه اعمــال  
هرچند حفاظت و حمایت ممکن بعد از یک هشدار در یک . خصمانه زنند

زمـان مناسـب و بعـد از محـدودیت زمــانی معقـول و اینکـه بعـد از هشــدار        
  . باشد،  قطع  می گرددتوجهی صورت نگرفته 

بـه   2003افغانستان فبروري [اساسنامه محکمه جنایی بین المللی روم 
  ]است ملحق شدهآن 

  ، جنایات جنگی8ماده 
 و واحـدها  وسایل، ساختمانها، سوي به عمدي حمالت )2) (هـ. (8.2

 آرمهاي از که کارکنانی و طبی، خودروهاي
  کنند؛ می استفاده الملل بین حقوق با مطابق ژنو کنوانسیونهاي مشخص

 مذهبی، اهداف به که ساختمانهایی به عمدي حمالت) 4) (هـ. (8.2
 بناهـاي  انـد،  شـده  داده اختصـاص  خیریه یا علمی هنري، آموزشی،
 جمع درآن مجروح و بیمار افراد که مکانهایی و بیمارستانها تاریخی،

  نباشند؛ نظامی هدفهاي نقاط این برآنکه شوند، مشروط می آوري

و دسترسـی بـه آمـوزش و پـرورش      صـحی بـه مراقبـت هـاي    دسترسـی  حقوق برابر 
حقوق بشر بین المللی صـراحت  مقررات مناسب، در هر دو زمان صلح و جنگ، در 

  .اصول حقوق بین المللی گردیده است جزءداشته و 
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 دوسـتانه  حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها در تضاد با اصول ایجاد شده حقوق بشر
 بـر . بین المللی است و ممکن جرایم علیه بشریت و جنایات جنگـی را تشـکیل دهـد   

اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، مکاتب و شفاخانه هـا هـردو از امـاکن ملکـی     
حقـوق بشـر    "تشخیص و تناسـب "این از دو اصل  مورد محافظت است و بنابر ،بوده

الت اماکن ملکی را ممنوع قـرار  کنوانسیون چهارم ژنو حم. دوستانه برخوردار است
اهمیت مکاتب و شفاخانه ها براي افراد ملکـی، بخصـوص کودکـان، تاکیـد      داده بر

هدف قرار دادن عمدي مکاتب و شفاخانه هـا، در شـرایطی کـه ضـرورت     . می کند
امـاکن ملکـی از   بیـان مـی کنـد کـه     کـه   حقوقیاصل کلی  به موجبنظامی نباشد، 

بایـد از  و  اسـت  یز است، تشخیص داده شود، منع شدهکه حمالت نظامی جا یاماکن
بین الملل  حقوقاین یک نورم . اثرات عملیات نظامی مراقبت گردد در مقابلاماکن 

  . بوده و در زمان جنگ قابل تطبیق است

مطـابق  . اسـت  جامع و جهانشـمول محافظت از مکاتب و شفاخانه ها صورت میگیرد 
، طـرف هـاي درگیـر جنـگ بایـد      ن المللـی بـی  معاهـدات حقوق و  یعرف بین الملل

که  یشفاخانه ها و مکاتباز مراقب حمله علیه مکاتب و شفاخانه ها بوده و هم چنان 
هدف قـرار دادن و یـا   . حمالت محافظت نمایند قرار دارد در مقابلدر مناطق ملکی 

ممکن تخطی صریح از ) یا اماکن ملکی دیگر(تخریب عمدي شفاخانه ها و مکاتب 
ــوق ــگ  حق ــلحانه (جن ــمات مس ــوق مخاص ــود ) حق ــمرده ش ــی و  . ش ــت کل محافظ

تنها در یک صورت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      از شفاخانه ها و مکاتب جهانشمول
مثال بـه عنـوان    ؛ یعنی"مگر اینکه شامل اهداف مشروع نظامی شود" است و آن هم 

  .مقاصد نظامی استفاده شود
  

   



 
  

  
 

  محافظت کودکان افغان در منازعات مسلحانه 51

  بشردوستانهممانعت از دسترسی به خدمات . 6

  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  
  

  :قرآن کریم

 )8االنسان ( »ویطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسکینًا ویتیما وأَسیرًا«
  ».دندوست داربا وجودیکه مال خویش را و غذا می دهند به بینوا، یتیم و اسیر، «: ترجمه

 
والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اإلِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شَدید وتَعاونُواْ علَى الْبرِّ 

  ﴾2المائده، آیه ﴿ الْعقَابِ
و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى : ترجمه

 )2المائده، آیه ( استکیفر  دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت 

  ﴾7الماعون، آیه ﴿ ویمنَعونَ الْماعونَ
 )7الماعون، آیه ( ورزند مى خوددارى] و وسایل و مایحتاج خانه[زکات ] دادن[و از : ترجمه

© shutterstock 
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  ﴾18الفجر، آیه ﴿ ولَا تَحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمسکینِ
 )18الفجر، آیه ( انگیزید بینوا همدیگر را بر نمى] دادن[و بر خوراك

 

 

 

 

 

  

  
  

  
عمل دادن طعام به فقراء، نیازمندان، یتیمـان و اسـیران، بخصـوص در    : توضیح کوتاه

، یـک عمـل   داشـته و دوسـتش دارد   زمانیکه یک شخص خودش نیـاز مبـرم بـه آن   
عالوه بـرآن، چنانچـه در بـاال تـذکر داده شـد،      . بزرگ در اسالم پنداشته شده است

عدم حمایت اطفال از آسیب هاي جنگ، به شـمول ممانعـت از خـدمات اساسـی و     
  . اولیه مانند غذا و مراقبت هاي صحی، در منافات با قرآن و سنت پیامبر دارد

  :)ص(پیامبر  احادیث

ه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم منْ نَفَّس عنْ مؤْمنٍ کُرْبۀً منْ کُرَبِ الدنْیا نَفَّس قَالَ رسولُ اللَّ
 اللَّه عنْه کُرْبۀً منْ کُرَبِ یومِ الْقیامۀِ ومنْ یسرَ علَى معسرٍ یسرَ اللَّه علَیه فی الدنْیا

© globalvoicesonline 
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مسلما ستَرَه اللَّه فی الدنْیا والْآخرَةِ واللَّه فی عونِ الْعبد ما کَانَ الْعبد  والْآخرَةِ ومنْ ستَرَ
 یهنِ أَخوی ع212ص  13صحیح مسلم، جزء (ف(  

هرکسی تنگی : فرمود) ص(روایت است که پیامبر اکرم ) رض(از ابوهریر : ترجمه
مؤمنی برطرف کند، خداوند تنگی و غمی از  و غمی ازتنگی ها و غم هاي دنیارا از

و هرکسی با تنگدستی . تنگی ها و غم هاي قیامت را از او برطرف می کند
و کسی که . آسانگیري کند، خداوند در دینا و آخرت با او آسانگیري می کند

او را ) عیب و گناهان(مسلمانی را می پوشاند، خداوند در دنیا و آخرت ) عیب(
  .خداوند یار بنده است تاوقتی که بنده یار برادر خود باشد. پوشاند می

  حدثَنَا إِسماعیلُ قَالَ حدثَنی مالک عنْ نَافعٍ عنْ عبد اللَّه بنِ عمرَ رضی اللَّه عنْهما
فی هرَّةٍ حبستْها حتَّى ماتَت جوعا أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم قَالَ عذِّبت امرَأَةٌ 

ا فَدخَلَت فیها النَّار قَالَ فَقَالَ واللَّه أَعلَم لَا أَنْت أَطْعمتها ولَا سقَیتها حینَ حبستیها ولَ
  )184ص  8صحیح بخاري، جزء (أَنْت أَرسلْتها فَأَکَلَت منْ خَشَاشِ الْأَرضِ 

: فرمود) ص(روایت است که پیامبر اکرم ) رض(از حضرت عبداهللا بن عمر: رجمهت
عذاب داده شد، زیرا گربه اي را زندانی کرده و نه خود به او ) پس از مردن(زنی 

غذا داد و نه گذاشت که خود گربه بیرون بیاید و از جانداران و حشرات زمین 
اوند آن را به خاطر این عمل شکار کند و تغذیه شود و به همین علت مرد و خد

  .بدش، تعذیب و وارد آتش کرد

هم چنان بر  ،قانون اسالم اصل تشخیص میان اماکن ملکی و نظامی را تایید کرده
این به صراحت درك شده است که اطفال طرف . منافع علیاي طفل تاکید میکند

پس از . نددرگیر منازعات مسلحانه نبوده و بصورت مستقیم در منازعات دخیل نیست
اطفال بهرصورتش باید محافظت شود؛ ممانعت از دسترسی به کمک هاي 

اصل تشخیص و منافع علیاي کودك را تخطی نموده و هم چنان  ،بشردوستانه
  . ضرورت است که کودکان از اثرات جنگی محافظت شود
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مطابق قانون اسالم، سرقت و تصاحب کمک هاي بشردوستانه که به منظـور کمـک   
و آسیب پذیران درنظر گرفته شده است، ماننـد جـرم قطـاع الطریقـی بـوده و       به فقرا

حق حیـات در اسـالم بسـیار مهـم اسـت، بنـاء       . جزاي سنگین را در بر خواهد داشت
کمک هاي بشردوستانه، بـه شـمول حـاالت اضـطرار و مراقبـت هـاي صـحی بـراي         

ایـن   ابربنـ . از حـق زنـدگی اسـت    ئیحفاظت زندگی، غذا، آب و حفظ الصحه، جز
زنـدگی افـراد    که بر یممانعت از دسترسی به کمک هاي بشر دوستانه نظر به تاثیرات

آسیب پذیري که از میدان جنگ گرفته می شود، بخصوص اطفال، می توانـد یـک   
  . قانون شریعت پنداشته شود تخطی صریح از

  

  قوانین ملی

  قانون جزاي افغانستان
  447ماده 

مال از طریق مغالبـه در راه عـام و یـا در هـر     شخصی که به قصد گرفتن )1(
جاي محجور دیگر با سالح یا آله که مشـابه سـالح باشـد موضـع گرفتـه و      

  :مرتکب یکی از افعال آتی گردد راهزن شمرده می شود 
  . ـ تخویف عابرین 1
  .ـ گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه2
  .ـ قتل انسان3
  .ـ قتل انسان و گرفتن مال غیر4
گر در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگـردد و یـا بـه نحـوي از     ا) 2(

انحاء جزاي محکوم بهاي حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکـام منـدرج   
  . این فصل تعزیراً مجازات می گردد
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  بین الملل مقررات 

ـاریخ    [کنوانسیون حقوق کـودك   ـتان بت ـارچ   28دولـت افغانس ملحـق   1994م
  ]شده است

  6ماده 
ــمیت       -1 ــه رس ــان ب ــام کودک ــراي تم ــات را ب ــی حی ــق ذات ــو ح دول عض

 .شناسند می
 .دول عضو حتی االمکان  بقا و رشد کودك را تضمین کند -2

  24ماده 
ــاالترین    ــراي برخــورداري از ب دول طــرف کنوانســیون، حــق کــودك را ب
معیارهاي صحی و تسهیالت قابـل حقـوق بـراي درمـان مریضـی و بازیـابی       

  . صحت به رسمیت می شناند
کشورهاي طرف کنوانسیون، براي تضمین این امر که هیچ کودکی از حـق  

  .تالش خواهند کرد ،دسترسی به چنین خدمات صحی محروم نماند

  27ماده 
دول طرف کنوانسـیون، حـق تمـامی کودکـان را بـه برخـورداري از سـطح        
مناسب زندگی براي رشد جسمی، ذهنی، معنـوي، اخالقـی و اجتمـاعی بـه     

  .شناسند رسمیت می

در رابطه به حمایـت  ) 1949(پروتکل الحاقی کنوانسیونهاي ژنو 
  II( ،1977پروتکل (از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی 
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  14ماده 
بنـاء  . ممنـوع اسـت   جنگـی افراد ملکی به عنوان یک روش دادن گرسنگی 

بـه هـدف گرسـنه نگـه      ،حمله، تخریب، جابجایی یا تسلیم شدن بـی مـورد  
، مخالفـت قطعـی بـه زنـدگی افـراد ملکـی اسـت، ماننـد         داشتن افراد ملکی

مناطق زراعتی کـه بـراي تولیـد مـواد غـذایی      تخریب تخریب مواد غذایی، 
  .است، حاصالت، مواشی، آب رسانی آب آشامیدنی وکارهاي آب یاري

  18ماده 
عـدم فـراهم بـودن مـواد اولیـه       بـه دلیـل  اگر افراد ملکی از وضـعیت بـد   ) 2

عملیات کمک رسانی رنج می برند، دوا،  و زندگی، مانند نبود مواد غذایی
طرفـی انجـام   به آنها که فقط ماهیت بشردوستانه و بی طرفانه داشته و با بـی  

  .می شود، مشروط به رضایت دول معظم متعاهد، انجام شود

بـه   2003افغانستان فبروري [اساسنامه محکمه بین المللی جنایی روم 
  ]آن توافق نموده است

  ، جرایم جنگی8ماده 
به معنـی  » جنایات جنگی«براي مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، .    8.2

  :موارد ذیل خواهد بود
حمـالت عمــدي بـه ســوي سـاختمانها، وســایل، واحــدها و     )2) (هــ . (8.2

خودروهاي پزشکی، و کارکنـانی کـه از آرمهـاي مشـخص کنوانسـیونهاي      
  کنند؛ الملل استفاده می ژنو مطابق با حقوق بین

حمالت عمدي به سوي کارکنان، تأسیسات، ابزار، واحدها یا ) 3) (هـ. (8.2
هـاي پاسـدار    رسانیهاي بشردوستانه یـا هییـت  خودروهاي مربوط به کمک 
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صلح مطابق با منشور سازمان ملـل متحـد، مـادامی کـه آنهـا از محافظتهـاي       
الملـل در منازعـات    بـین  حقـوق متعلق به افراد یا اهـداف غیرنظـامی مطـابق    

  مسلحانه برخوردار باشند؛

کودکان به ممانعت از دسترسی ، مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی آن
خدمات بشردوستانه و حمالت علیه کارمندان خدمات بشردوستانه کـه کودکـان را   

این یک اصـل قواعـد عرفـی بـین المللـی اسـت کـه        . کمک می کنند، ممنوع است
کـه دارنـد، بایـد کمـک هـا را بـه افـراد         یطرفهاي درگیر منازعات با توجه به کنترل

فـراهم آوري همچـون کمـک    . اهم نمایندنیازمند ملکی اجازه داده و زمینه آن را فر
صورت گیرد قومیی و نّها باید بیطرفانه و بدون کدام تبعیض قومی، س.  

ممانعت از دسترسی کودکان به خـدمات بشردوسـتانه ممکـن چنـدین حـق اساسـی       
آزادي گشت و گذار تمام انسان ها، بـه شـمول پرسـنل کمـک     . بشري را نقض کند

. للی و منطقـوي حقـوق بشـر تصـریح گردیـده اسـت      چندین سند بین الم رسانی، در
عالوه برآن، ممانعت اطفال نیازمند از دسترسی به خدمات بشردوستانه، ممکـن حـق   

در . بقاء، به شمول حق رهایی از گرسنگی که یک حق بنیادي است، را نقـض کنـد  
 یعملیات کمک رسانی، کودکان مستوجب توجه ویژه اند و بایـد مراقبـت و کمکـ   

  .فراهم گرددبراي آنها دارند که نیاز 

حمایت از پرسنل کمک رسانی بشردوستانه، به شمول افرادیکه در عملیات مانند ماین 
اسـاس   بـر . جنگ است حقوقپاکی و وسایل آنها، یکی از قدیمی ترین خواستهاي 

کنوانسیون هاي ژنو و پروتکل هاي الحاقی آن، کارمندان کمک هاي بشري، وسایل 
کـه آنهـا اسـتفاده مـی کننـد، از محافظـت ویـژه         یـا اشـیاي دیگـري   آنها، سـاختمان  



 

          
 

  محافظت کودکان افغان در منازعات مسلحانه 58

، بایـد از  حیـاتی  طرف هاي درگیر جنگ، به استثناي ضـرورت نظـامی  . ندربرخوردا
بصـورت  . نـان دهنـد  یآزادي گشت و گذار کارمندان کمک هاي بشري مجـاز، اطم 

ایـن  . اسـت  صـورت گرفتـه  امکانـات محافظـت بیشـتر     حمـل و نقـل دوا و  از خاص 
  .فظت ها به عنوان قواعد عرفی بین المللی به رسمیت شناخته شده استمحا
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