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 ستاناز كودكان افغان ظتفاحم

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

 منازعات مسلحانه

 مقدمه

، آسهیب ذهریر   هسهتند  کهه درگیهر منازعهات مسهل انه     کودکان، بخصوص کودکانی
 آسهیب  توسط تمام طرفهای درگیر جنگ  در مقابلترین گروه در اجتماع اند و باید 

د. ضههرورت حمایههت از کودکههان بطههور روشههن، در نههو سههوا اسههتفاده حمایههت گرد
 نه بیان شده اسهت. شریعت اسالمی، قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستا

ی امنیت سازمان ملل مت د به صورت مشهخ  از تمهام   ا( شور2005) 1612قطعنامه 
توقه  و   را مبنهی بهر   یمنازعات مسل انه مهی خواههد تها اقهدامات    در طرفهای درگیر 
تخطی صریح علیه کودکهان درگیهر منازعهات مسهل انه ازجملهه       شش جلوگیری از 

ل ب یث سرباز توسط طرفهای درگیر، اختطهاف  قتل و جرح، استخدام و استفاده اطفا
کودکان، حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشهونت  

روی دسهت   را علیه اطفال و ممانعت از دسترسی کودکهان بهه خهدمات بشردوسهتانه    
 گیرند.ب

مسهل انه جهاری در افنانسهتان، دفتهر همیهت معاونهت ملهل         هتوجه به وضعیت منازع با
مت د در افنانستان )یوناما( برای حمایهت و توسهعه حقهوق تمهام کودکهان افنانسهتان       
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، تا تالش های طرفهای درگیر جنگ بهرای  جزوه حاضر را تهیه و ترتیب نموده است
در کمکهی  این جزوه حالهت   حمایت و ارتقاا حقوق اطفال افنانستان، تقویت گردد.

قوانین بین المللی و شریعت اسالمی را داشته و ب یث منبع برای آگاهی دههی   درک
، مسهمولیت  دهمنازعهات مسهل انه اسهتفاده شه    در در رابطه به حقوق کودکان در گیهر 

ذریری تمام طرفهای جنگ در مطابقت با معیارهای بین المللی حمایت از کودکان و 
جلهوگیری از   باشهد  در  ینهایهت کمکه   و در را ترویج نموده اصول شریعت اسالمی

 تخطی های صریح علیه حقوق کودکان.

نتیجه یک روند مشورتی گسترده است که درابتدا طی یهک کنفهران    حاضر جزوه 
ایهن   تدویر یافته بود و به تعقیب آن ب ث و گفتگوهای جداگانه در 2013در ماه می 

اسالمی، رهبران مرهبی و متخصصین زمینه صورت گرفته و درنهایت با تایید علمای 
نهایی گردید. بعضی از علمها و   ،حقوق بین الملل که در ذروسه مشورتی دخیل بودند

از تفاسیر مرهبی استفاده شده  اوقات متخصصین یاد آوری نمودند که هرچند بعضی
مانند استفاده و استخدام کودکان در نیروهای مسهلح، را توجیهه    صدماتاز  یتا بعض
شهوری امنیهت ملهل     1612 نامهما شش تخطی جدی حقوق کودک که در قطعکند ا

و در منهایرت بها    افنهان بهوده  حقوق کودکهان   آشکارنقضبه طور ،مت د آمده است
 ند.راصول و اساسات اسالمی قرار دا

حقهوق کهودک در مهتن قهرآن و     کهه  علمای مرهبی و متخصصین یاد آوری کردند 
احادیهث برحقهوق کودکهان در    نیهز  قهرآن و  از  یآیات متعددو  تصریح شده،سنت 

 اسالم تاکید دارند. یک حدیث مشهور، به عنوان مثال، قرار ذیل است 

یپهامبر  ")از عبداهلل ابن دینار از ابن عمهر( کهه    کردهعفر المدنی به ما روایت جاسماعیل بن 
هستید  و هریک از شهما مسهمول قهوم و مهردم      مسمول هریک از شما "خدا )ص( گفت  
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اعضهای فامیهل خهویش هسهت، در قبهال آنهان مسهمولیت         م افظ خویش هستید، هر مرد 
خانه شوهر و کودکانش اسهت و در قبهال آن مسهمولیت دارد.     مسمول  ،دارد. زن یک مرد

قبهال آن مسهمولیت دارد. بنهااگ آگهاه      دارایهی آقهایش هسهت و در    مسمول  ،غالم یک مرد
کدام شما درباره قوم و مردم خهویش مهورد    هرهستید و  مسمول یک از شما  باشید که هر

 (.2552. )ص یح البخاری، روایت "سوال قرار میگیرید

صهراحت   افهراد این روایت در مورد حقوق صراحت ندارد اما در رابطهه بهه ویهای     
حکه   از یهک مهتن   تنهها  دارد. مطابق قواعد اسالمی، هرچند که یک فرد نمی توانهد  

است تا متون موجود در رابطه بهه موضهوع را ت لیهل     مالز، اما شرعی را استنباط کند
که در رابطه بهه حقهوق کودکهان قابهل تطبیهق      را ای نموده تا قواعد و اصول عمومی 

 است استنباط نماید.

قبل از ب ث روی حقوق کودکان، بایهد تصهریح و تاکیهد کهرد کهه قواعهد اسهالمی        
والیهت )صهالحیت    ب هث دوچنانچه هر همیشه منافع علیای کودکان را در نظر دارد. 

)سرذرستی امهور  صورت غیبت یا فوت ذدر( و وصایت  ذدر یا اقارب مرد نزدیک در
براساس منهافع علیهای کودکهان    مالی  اطفال ایکه بعد از وفات ذدر باقی مانده باشند( 

 است.  

صهریح کهه علیهه حقهوق کودکهان درگیهر منازعهات         نقهض  هریک از شهش مهوارد   
مسل انه در ذیل آمده اند، براساس شریعت اسالمی، قوانین بین المللی حقوق بشهر و  

 ههر  مطابق ، ت لیل گردیده است. مربوطن قوانین داخلی یحقوق بشردوستانه و همچن
 بهین  بشردوسهتانه  حقهوق  و بشهر بهین المللهی    قانون اسالمی، حقوق) قانونی حوزه سه

به صراحت ب یث جهرای    کودک موارد ششگانه تخطی  صریح حقوق تمام( المللی
 سهازگاری و ارتبهاط هریهک     جزوه این در مندرج اصول و قوانین. است شده شناخته
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 کهودک  حقهوق  از حمایهت  جهامع  چارچوب یک عنوان به قانونی را منبع سه این از
 و مسهلح،  مخهال   ههای  گهروه  تمام جمله از درگیر، طرفهای همه برجسته می سازد؛

 - هسهتند  ذاسهخگو  قهانونی  چهارچوب  ایهن  ت هت  افنانستان ملی یامنیت نیروهای تمام
 کودکهان  حقهوق  ارتقهاا  و حمایهت  را بهرای  مثبهت  ههای  گهام  تا هستند موی  آنها

جهزوه   ایهن  در صریح  مورد نقض شش از یک هر نقض برای یا و افنانستان برداشته 
 روبروشوند.  با مجازات
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 قتل و جرح كودكان. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق قوانین اسالمی، قتل یک انسان گناه کبیهره بهوده و جهزای سهخت در آخهرت      
. برای اینکه شدت جرای  را نشان دهد،  قرآن کهری  قتهل یهک    برای آن وجود دارد

.  در شهریعت اسهالمی کهودک    اسهت  یکسهان ذنداشهته   انسان را با قتل تمام انسان ها 
متوجهه او نمهی گهردد.     یمسمولیت هیچبنابراین این است، معصوم و بیگناه دانسته شده 

شهدیدترین جهزای   سهزاوار  زشت ترین نوع از قتل است و  ،قتل عمدی یک کودک
 .می باشد اخروی دنیوی و 

  

© Jacob Simkin 
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 قرآن كریم:

وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَههُ وَ   هَنَّمُ خَالِدًا فِيهَاوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَ»
 (39النساء سورة) «أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً

وهمیشهه  دوزخ اسهت   اوای عمهد بکشهد جهز    ویر وکسی کهه مهنمنی را از  » ترجمه 
می ماند و خداوند بر او خش  می گیرد و از رحمت خود م روم می سازد و  درآنجا
 «عظیمی برای اوست.عراب 

  هر گاه یک مسلمان، مسهلمان دیگهری را قصهدا بهه قتهل مهی رسهاند        کوتاه توضیح 
ضمن اینکه دیدگاه های مختل  از سوی مراهب اسالمی درایهن زمینهه وجهود دارد    

 جزای او برای همیشه جهن  است.یکی از دیدگاه ها این است که 

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

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعهاً وَ مَهنْ   »
 (93المائدة  )سورة«أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعا

تل یا فساد در روى زمین بکشهد، چنهان   هر ک ، انسانى را بدون ارتکاب ق »ترجمه  
، چنهان  سهبب نجهات کسهی شهود     است که گویى همه انسانها را کشته؛ و هر که ،  

 «.است که گویى همه مردم را زنده کرده است

 ﴾3التكوير، آيه ﴿ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
  (3)التکویر، آیه  گناه کشته شده است کدامینبه ترجمه  

روز حشهر از آن دختهرک    در  داده شهده اسهت کهه     یحتوضه  یهتوضیح کوتاه  در آ
 زنده به گور کرده شده ذرسیده  خواهد شد که به جرم  کدام گناه کشته شده است؟



 
  

  
 

 در منازعات مسلحانه ستانكودكان افغانازمحافظت  7

بنا براین قتل شخ  بیگناه م کوم شده و در تضاد با اصول اسالمی قرار دارد. یهک  
جهرم سهنگین را مرتکهب شهده     یهک  کهه  می گردد فرد فقط زمانی م کوم به مرگ 

اشد. مثل اینکه شخ  دیگر را بهه قتهل رسهانده باشهد، صهدمه ای توسهط ارتکهاب        ب
 رسانده باشد. دیگرانجرای  علیه صلح، جرای  علیه بشریت و نسل کشی، به 

 :(ص)حدیث پیامبر 

 موطأ(في ) رواه مالک  «لَا تغلوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»

 «تجاوز نکنید، غدر نکنید، اندام ها را قطع نکنید و اطفال را نکشید.»ترجمه  

 در تمام میادین جنگ ها، ذیامبر )ص( به فرماندهان جنگ مشوره داده و  میگفت 
رسهول   لى مله  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: انطلقوا باسم اهلل وباهلل، وع»

، ، وال تغلواة، وال امرأفانيا، وال طفال صغيراا اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتلوا شيخ
 (رواه أبو داود) وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين

بروید بنام خدا و امت رسول اهلل )صلی اهلل علیه و سهل (. نکشهید سهالمندان،    »ترجمه  
صلح کنید کودکان صنیر  و زنان را و زیاده روی نکنید. غنای  را جمع آوری کنید، 

 )راوی ابو داوود(« و اعمال نیک انجام دهید، خدا نیکوکاران را دوست دارد
 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ »

 )رواه النسائ ( «اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
ذیامبر خدا )ص( فرموده، قس  به کسی جان  در دست اوست، کشهتن یهک   »ترجمه  

 «مسلمان سنگین تر از تخریب تمام دینا است.
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کتاب السیرة النبویه فی ضوا القرآن والسنه آمهده   130ه  چنان درجلدم دوم صف ه 
است که ذیامبر گرامی اسالم)ص( برای  ذنچ  نوجوان کهه حاضهر شهده بودنهد تها در      

 شتراک کنند، اجازه اشتراک به جنگ را نداد.غزوه احد ا

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْههِ وَسَهلَّمَ قَهالَ     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
  للَّهُ عَنْههُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى ا

 (51)صحيح بخاري جزء اول صفحه 
مسهلمان کسهی    "ترجمه  از عبداهلل ابن عمر روایت است کهه ذیهامبر اکهرم )ص( فرمهود      

است که سائر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر واقعی کسی اسهت کهه   
 (15ص فه از آنچه خدا منع کرده است هجرت نماید. )ص یح بخاری جزا اول، 

تهدابیر   توضیح کوتاه  در اسالم ارزش زندگی انسان بهه رسهمیت شهناخته شهده، بنهااگ     
وقایوی و حمایتی برای زندگی انسهانها یکهی از ذهنج مقاصهد شهریعت اسهت. نهایتها        

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

 

 قوانین ملی

 قانون اساسی افغانستان
 32ماده 

زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان اسهت. ههیچ شهخ  بهدون مجهوز      
 قانون ازاین حق م روم نمی گردد.

 قانون جزای افغانستان
  253ماده 

ه شخصی که خود او یا توسط شخ  دیگری حیات شخصی را کهه سهن   1
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ذانزده سالگی را تکمیل نکرده یها حیهات شخصهی را کهه بهه سهبب حالهت        
از حمایت خود عاجز باشد به خطهر مواجهه گردانهد،     ص ی روحی یا عقلی

به حب  متوسط که از سه سال بیشتر نباشهد یها جهزای نقهدی کهه از سهی و        
 شش هزار افنانی تجاوز نکند م کوم می گردد.

ه اگر شخصی طفل یا عاجز را در م ل غیر مسکون رهها نمایهد بهه حهب      2
از والهدین یها    متوسط م کوم می گردد.  گر چه جرم مرکور توسط یکهی 

 شخصی که متکفل حفایت یا رعایت او باشد ارتکاب گردیده باشد.
( ایهن مهاده مجنهی علیهه معلهول      2ه اگر به اثر ارتکاب جرم مندرج فقهره ) 3

به جزای ذهیش بینهی شهده     یافوت گردد و مرتکب قصد آن را نداشته باشد، 
 ضرب منجر به معلولیت یا مرگ حسب احوال م کوم می گردد.

گر طفل یا عاجز از تنریه یا ذرستاری که مقضتی حالت او اسهت عمهدا    ه ا4
م روم ساخته شود و حیات او به اثر آن به خطر مواجه گهردد، مرتکهب بهه    

 ( این ماده م کوم می گردد.3جزای مندرج فقره )
 

 295 ماده
 مرتکب قتل عمد در یکی از حاالت آتی به اعدام م کوم می گردد.

 با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد  ه در حالتی که قتل1
ه اگر قتل توسط استعمال مواد سهمی بیههوش کننهده یها منفجهره صهورت       2

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

 باشد. 
 ه اگر مقتول از اصول قاتل باشد.4
اجهرای خهدمت یها بهه      ه اگر عمل قتل بر موی  خهدمات عامهه در اثنهای   5

 سبب آن صورت گرفته باشد.
ه اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته و باثر فعل واحهد قتهل همه     6
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 آنها صورت گرفته باشد.
 ه اگر قتل توام با جنایت یا جن ه دیگر صورت گرفته باشد.7
ه اگر قتل بمنظور تمهید یا تسهیل یا تنفیر و قادر شدن به ارتکهاب جنایهت   2
ا جن ه که جزای آن از یکسال کمتر ذیش بینهی نشهده باشهد و یها بمنظهور      ی

 فرار یا رهائی از جزا صورت گرفته باشد.
ه اگر مرتکب قتل عمهد م کهوم علیهه بهه حهب  دوام باشهد و در خهالل          3

 مدت تنفیر حک  مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد.

ن منبهع بهرای تمهام قهوانین ملهی، در مهورد حهق        به حیث قانو ،قانون اساسی افنانستان
به عنوان موهبت الهی و حق طبیعی تمام انسهان هها بهه شهمول مهردان، زنهان و        حیات

کهه جهان    بهرای کسهانی   ،واضح است. عالوه برآن قانون جهزای افنانسهتان   ،کودکان
 به صورت واضح جزا تعیین نموده است. ،دنکسی را میگیر

 

 بین المللی مقررات 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر
 2ماده 

 شخ  حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هر

ال هاق   1334مهار    22]افنانستان به تاریخ كنوانسیون حقوق كودک 
 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 بقاا دول طرف کنوانسیون باید تاحد. 2
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 (1999كنوانسیون های ژنیو ) 2مقررات عمومی ماده 

 نیروههای  افهراد  شهمول  به ندارند شرکت جنگ در مستقیما  که کسانی با

 یا علت بیماری به که کسانی یا باشند، گراشته زمین به اسل ه که مسل ی
 همهه  در بایهد  نباشهند،  جنهگ  به قادر دیگری علت هر یا اسارت یا زخ 

 جهن ،  عقیهده،  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 ملکیی در زمیان    چهارم ژنوكنوانسیون 
 جنگ
 191ماده 

 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

 آزمایشهای شمول به انسانیت خالف رفتار یا شکنجه عمدی، کشی آدم

 تمامیت به لطمه یا عمدی طور به شدید دردهای وارد ساختن بیولوژیکی،

 وادار غیرقانونی، توقی  قانونی، غیر انتقال یا تبعید سالمتی، به یا جسمی

 خص  یا دولت مسلح نیروهای در خدمت به حمایت مورد شخ  کردن

 معاهده، این مقررات طبق طرف بی و منظ  دادرسی حق از او م رومیت

 نظامی ضرورت به متکی زمانی که اموال تصرف یا تخریب گروگان، گرفتن

 شود. اجرا و خودسرانه طورغیرقانونی به و نباشد

 محکمه جنایی بین المللی روم اساسنامه
 جنایات جنگی 3ماده 
بهه معنهی   « جنایهات جنگهی  »این اساسنامه،  . برای مقاصد به کار رفته در2.2

 موارد ذیل خواهد بود 
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 المللهی  بهین  جنبهه  که ای مسل انه مخاصمات بروز صورت در )ج(  2.2

اگسهت   12 کنوانسهیون  چههار  مشهترک  3 مهاده  نقض جدی موارد ندارد،
 کهه  اشخاصهی  علیهه  ذیهل  اعمهال  از یهک  ههر  ارتکهاب  یعنی ژنو،  1343

 کهه  مسهلح  نیروهای اعضاا قبیل از ندارند، شرکت مخاصمات در فعاالنه

 یا شدن، زخمی علت بیماری، به که افرادی و اند کشیده جنگ از دست

 :شوند می م سوب معرور جنگ از دیگر دالیل و دستگیری،

 قطهع  قتهل،  نوع هر خصوصا  وی، زندگی و شخ  به نسبت خشونت -1

 شکنجه؛ و یالمانه رفتارهای عضو،

 رفتارههای  ویهژه  بهه  افهراد،  حرمهت  و شهنن  بهه  نسهبت  شهدید  اهانهت  -2

 موهن؛ و ت قیرآمیز

 گروگانگیری؛ -3

 قهبال   احکهام  ایهن  آنکهه  بدون اعدام اجرای و مجازات احکام صدور -4

 متضهمن  م کمهه  آن و باشهد  شده تنیید قانونی معتبر م کمه یک توسط

 شوند؛ می م سوب ضروری عموما  که باشد قضایی ضمانتهای کلیه
 افهراد  یها  غیرنظهامی  جمعیت سوی به صرفا  عمدی حمالت (1)هه( ) 2.2

 ندارند؛ شرکت مخاصمات در مستقیما  که غیرنظامی
 مهرهبی،  اههداف  بهه  کهه  سهاختمانهایی  بهه  عمهدی  حمالت (4)هه( ) 2.2

 بناهای تاریخی، اند، شده داده اختصاص خیریه یا علمی هنری، آموزشی،

 آوری جمهع  آن در مجهروح  و بیمهار  افهراد  کهه  مکانههایی  و شفاخانه ها

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

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

که قابلیت اجرای جهانی داشته و در همه مخاصمات مسهل انه و توسهط    المللی است
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کنوانسهیون ههای    مشهترک . مهاده سهوم   همه اطراف درگیر در جنگ باید تطبیق شود
می سهوم، قابهل تطبیهق    ژنو به عنوان اولین منبع حمایتی شناخته شده است. مهاده عمهو  

برای تمام جهان بوده و هیچ کاسهتی را نمهی ذهریرد. ایهن مهاده بهرای تمهام طرفههای         
درگیر اع  از دولتی و غیر دولتی الزام آور است. ه  چنان کنوانسیون چهارم ژنو بهه  
صورت واضح یاد آوری میکند که کشتار غیر قانونی، شکنجه و رفتار غیر انسانی بهه  

 ح از کنوانسیون است.عنوان تخطی صری

 است. "تناسب"و  "تشخی "، اصول حقوق مخاصمات مسل انهی اصل دو معیار

 شهده   ، حمالت نظامی که منجر به مرگ و زخمی شدن غیهر نظامیهان  اصل تناسب
به صورت واضح خسارات وارده بیشیتر  که در جایی تخریب مقاصد ملکی  یا

 ، را منع می کند.     باشداز منافع نظامی از قبل پیشبینی شده 

 تا همیشه مییان  از تمام طرف های درگیر جنگ می طلبد  ،اصل تشخیص
و حمالت نباید علییه افیراد    تمایز قایل شده ،افراد نظامی و ملکی

استفاده از سالح ههای بهی رویهه، بهه     ملکی یا غیر نظامیان صورت گیرد. 
از غیهر نظهامی    عنوان مثال، ماین های تعبیه شده فشاری کهه اههداف نظهامی را   

تشههخی  نمههی دهنههد، در تضههاد بهها قههوانین جنههگ قههرار دارد و بههرای طههرف  
 معاهدات بین المللی تخطی شمرده می شود.
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 بیه كودكیان   وابسیتگی و از كودكیان  ، اسیتااده  كودكان استخدام. 3
 جنگدرگیر طرفهای 

 

 

 

 

 

 

 

در حقههوق مخاصههمات موجههود  "تشههخی "قههوانین اسههالمی در مطابقههت بهها اصههل  
قرار دارد؛ بناا تفاوت های میان اههداف قهانونی و غیهر قهانونی را تشهخی        مسل انه

میدهد. افراد ملکی و اشیای غیر نظامی از جمله اهداف ممنوعه جریان جنهگ اسهت.   
به همین هدف است که قوانین اسالمی هدف قرار دادن زنان، کودکهان و کهنسهاالن   

ست چون آنها از گروه های آسیب ذریر بهوده و توانهایی   اممنوع نموده در جنگ را 
که معمهوال سهه  فعهال     هستندی یاین، آنها گروه ها دفاع از خود را ندارند. عالوه بر

گیرند. بنابراین اشتراک کودکان در جنگ در تقابل بها اصهل بنیهادی     در جنگ نمی
 تشخی  قرار میگیرد.

 یک سلسهله ویهای  و مسهمولیت هها     مستلزم قبول ه  چنان اشتراک مستقی  در جنگ
آن مسهمولیت هها را داشهته     ردّقرار ندارند که توانایی قبهول یها    ی؛ کودکان در سناست

© humanium 
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کهه   یصهورت  درو باشند. اضافه برآن، در اسالم کودکان مکله  بهه ادای نمهاز نیسهتند     
متوجه آنها نمهی شهود. بهه همهین      ئیجزامجازات های را مرتکب شده باشند،  یجرایم
نمودند که چطور قابهل توجیهه   را طرح سوال  اغلب این است که علمای اسالمی، خاطر

است که به کودکان اجازه اشتراک به جنگ را، که در آخهر منجهر بهه صهدمه و ضهرر      
 ؟، داده شودفیزیکی، روحی  و تربیت روانی و توسعه آنها می گردد

 قرآن كریم: 

 (382)سورة البقرة  «ا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ»
خداوند به هیچک  جز به اندازه توانایی اش تکلی  نمهی دههد و هیچگهاه    »ترجمه  

باالتر از میزان قدرت شخ  از او ویای  و تکالی  نمهی خواههد. انسهان ههر کهار      
هرکهاری )بهدی کهه( انجهام دههد بهه       )نیکی که( انجام دهد برای خود انجهام داده و  

 «خودش زیان نموده است.

توضیح کوتاه  برای هر مسهلمان الزم اسهت کهه بهه دینهداری و مسهلمانی دوسهتان و        
خانواده خود توجهه داشهته باشهد و در اصهالح و تربیهه آنهها از راه مفاهمهه و م بهت         

خداونهد  کهه  اما باید بهه خهاطر داشهت    کوشش کند و به آنها راه نیک را نشان دهد. 
چهون تکلیه  بهه آنچهه در      هیچ ک  را تکلی  نمی کند، مگهر بهه قهدر توانهایی او    

 .قدرت فرد نیست یل  است و ذروردگار تو نسبت به بندگان یال  نیست

 حدیث پیامبر )ص(:

، رفع القلم عن ثالث ، عن النائم حتى يستيقظ»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 )صحيح أبي داود( «.، وعن المجنون حتى يعقلوعن الصبي حتى يحتلم

مسمولیت از سه شخ  برداشته شده است  شخ  خواب تا اینکهه بیهدار شهود،    » ترجمه 
 سنن ابی داود( « )بچه )طفل( تا اینکه به بلوغ برسد و دیوانه تا اینکه صاحب عقل گردد.
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راد در برابر عملی که انجام مید هنهد   توضیح کوتاه  مطابق این حدیث سه گروه از اف 
مسمول نیستند  کودکان، شخ  ایکه خواب است، و شهخ  دیوانهه. براسهاس ایهن     
تفسیر، یک کودک زمانیکه در مقابل عملش مسهمول نیسهت، نبایهد بهه عنهوان یهک       

 جنگجو در گروه های مسلح استخدام شود.

اجهازه اشهتراک در جنهگ را     سل  در غزوه بهدر بهرای اطفهال     ذینمبر صلی اهلل علیه و
 آمده است در حدیث دیگر  (ص) ذیامبر از  ند. ه  چناندندا

 لهم يهوقرَ  لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَهرْحَمْ صَهغِيرَنَا و  »قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 )مسند أحمد( «.كَبِيرِنَا 

از گروهی ما نیست  کسهی کهه   »ه است  ترجمه  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسل  فرمود
 «باالی اطفال رح  نکند و بزرگان را احترام نکند.

د، و نه توضیح کوتاه  ذدر ومادر مکل  اند که نقفه حالل برای اطفال خویش تهیه کن
 .  نهه اینکهه  نمایند برای آنها زمینه رشد سال ، وسا یل و م یط تربیه و تعلی  را فراه  

ضهرر بهه صه ت و رشهد آنهها گهردد.       سهبب   قرار دهند که  ی دریک م یط آنها را 
اشتراک کودکان در جنگ به معنی ناکامی در حمایت از آنها است و اضرار م هیط  

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

 

 قوانین ملی

 قانون اساسی افغانستان
 39ماده 

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگهران ومصهالح عامهه    
 که توسط قانون تنظی  می گردد ، حدودی ندارد. 
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 آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.

 دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکل  می باشد.

 99ماده 
نهگ، آفهات   ت میل کار اجباری ممنوع است. سه  گیری فعال درحالت ج

وسایر حاالتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملهی ههر   
 افنان می باشد. ت میل کار براطفال جواز ندارد .

 55ماده 
 ].....[ شرایط اجرای دورها مکلفیت عسکری توسط قانون تنظی  می گردد.

 قانون جزای افغانستان
 919ماده 

نی یهها بههدون امههر مقامههات  شخصههی کههه در غیههر از احههوال مصههرحه قههانو  
توقی  یا از کهار منهع نمایهد حسهب      صالحیتدار شخ  دیگری را گرفتار، 

 احوال به حب  متوسط م کوم می گردد.

 915ماده 
توقی  وممانعهت توسهط شخصهی انجهام یابهد کهه لبهاس         هرگاه گرفتاری، 

اسهتعمال نمایهد یها خهود را بهه صهفت کاذبهه         ،رسمی را بدون داشهتن حهق  
متص  سازد یا یک امر جعلی را بعنوان امرمقامات دولتی برای مردم ارائهه  

حسهب احهوال ب هب  طویهل کهه از ده سهال بیشهتر نباشهد م کهوم           ،نماید
 میگردد.

 916ماده 
قتهل یها   ه جبهر و اکهراه یها تهدیهد به     ه توقی  و ممانعت به   هر گاه گرفتاری،



 

          
 

 در منازعات مسلحانه ستانكودكان افغانازمحافظت  12

اذیت بدنی توام باشد یا اینکهه مرتکهب از جملهه مهویفین رسهمی      تهدید به 
( این قهانون م کهوم   415دولت باشد ب د اکثر جزای ذیش بینی شده ماده )

 می گردد.

 قانون رسیدگی به تخلاات اطاال
 3ماده 

خهرین راه حهل  اصهالح وتربیهت آنهها تلقهی میشهود.        آحجز طفل به عنوان 
ت ممکنه آن را مطابق احکهام ایهن   م کمه در تعیین مدت حجز حداقل مد

 قانون در نظر میگیرد.

 11ماده 
( م کمه اختصاصی اطفال صالحیت دارد، حین صهدور حکه  توقیه     3) 

قبل از م اکمه، عوض توقی  نمودن طفل راه های حل مناسب دیگهری را  
 مطالعه نماید.

 31ماده 
( طفل صاحب عقل ودرایت کهه سهن دوازده سهالگی را تکمیهل نکهرده      1)

باشد، درصورت ارتکاب جرم جن ه یا جنایت جهت تکمیل ت قیهق ت هت   
ممثهل قهانونی  یها     رنهوال وی را جههت مراقبهت بهه    حجز قرار داده نشده، 

 اقارب  با رعایت درجات واخر ضمانت سپرده میتواند.

 29ماده 
 حب  دوام یا اعدام م کوم شده نمی توانند.)ج( طفل به جزای  -1
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فرمان رئیس جمهور دولت انتقالی افغانستان در رابطه به تشدید 
 1231 مبارزه علیه آدم ربایی و ترافیک كودكان

 3ماده 
قضایای آدم ربهایی و ترافیهک کودکهان کهه توسهط گهروه ههای مجهرمین         

جهرای  علیهه امنیهت    سازمان یافته و بین المللی صهورت میگیهرد، بهه عنهوان     
داخلی و خارجی کشور حسهاب مهی شهود، بنهاا ت هت صهالحیت قضهایی        

 م کمه جرای  علیه امنیت داخلی و خارجی قرار میگیرد.

فرمان رئیس جمهور اداره انتقالی جمهوری اسالمی افغانسیتان  
 1231 در رابطه به تنظیم خدمات عسکری

سال عمر دارنهد مهی تواننهد     30تا  22تمام اتباع افنانی مرد که بین سنین  -1
درخدمات عسکری برای مهدت چههار سهال بهه صهورت داوطلبانهه و قهرار        

 دادی ایفای وییفه نمایند.

قانون اساسی افنانسهتان بهه آزادی انسهان احتهرام مهی گهرارد. در مطابقهت بها قهانون          
متمرکز بر آزادی و  اند، اساسی، همه قوانین ملی دیگر که مربوط به حقوق کودک 

سال که در فرمان رئهی  جمههور    22. حداقل معیار سنی می باشند ایت از اطفال حم
برای شمول در اردوی ملی افناستان آمده، باالتر از معیارهای قبول شده بهین المللهی   
است که معیار بین المللی حداقل معیهار سهنی قبهولی در اسهتخدام بهه نیروههای ملهی        

 سالگی در نظر گرفته است.  12سن را امنیتی 
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 مقررات  بین المللی

اطایال   مورد توكول  اختیاری كنوانسیون  حقوق طال دروپر
 19( كیه افغانسیتان بیه تیاری      3111لحانه )منازعات مسی  درگیر
 به آن الحاق  نموده است. 3113سپتامبر 
 2ماده 

مسلح ی هاونیردرخدمت ن طلباداوقل سن اعضومی بایست حدیلتهادو -1
ین اهند. اردقر م،بندسو دک ،کوق حقوق میثا 32ده طبق ماد را ملی خو و
 زمالتمااقدا هداحکومتها میخوازست که اصولی امتضمن ق میثاده ازما
 هند.م دنجاا لسا 12یر اد زفره ایژی وجهت حمایتهارا

 9ماده 

ت هت  گروه های مسل ی که جدا ازنیروهای مسلح دولتی هستند، نبایهد   -1
جههت شهرکت درجنهگ بهه اسهتخدام       سهال را  12 هیچ شرایطی، افراد زیر

 .خود درآورند

 جهت ممانعهت از  عملی را عضو موی  اند اقدامات الزم و دولت های -2
این ممانعت ها شامل بکهار   بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند استخدام و

 . ل استاعما بردن اقدامات قانونی مبنی برجرم شناختن اینگونه

حهال جنهگ    ر وضعیت قانونی دولت عضوی که درباجرای ماده حاضر  -3
 .است، تاثیری نخواهد گراشت
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اصول پاریس در رابطه به پیوستن كودكان به نیروه ها و گروه 
 (3111های مسلح )

 3.1ماده 
نیروها و یا گروه های مسلح ذیوسته است عبارت از ههر   بهیک کودک که 

دختر که  یا که باشد به شمول کودکان، ذسر ییرفیت در هر 12فرد زیر سن 
ب یث سرباز، آشپز، باربر، ذیام رسان، جاسوس یا به مقاصد جنسهی، توسهط   

گروه های مسلح اسهتخدام و یها اسهتفاده شهود. ایهن من صهر بهه         نیروها و یا
 جنگ برده می شوند یا شرکت می کنند نیست.  بهمستقیما کودکانیکه 

 اساسنامه محکمه جنایی بین المللی روم
 جنایات جنگی 3ماده 
بهه معنهی   « جنایهات جنگهی  »این اساسهنامه،   برای مقاصد به کار رفته در 2.2

 موارد ذیل خواهد بود 
 بهه  سهال  ذهانزده  زیهر  نوجوانهان  فراخوانهدن  و سهربازگیری  (7)ههه( )  2.2

 شهرکت  بهرای  آنهها  از اسهتفاده  یها  مسلح نیروهای یا ها گروه در خدمت

 مخاصمات؛ در فعاالنه

که کودکان نباید به نیروها و گروه ههای مسهلح اسهتخدام شهود و کودکهان       قواعدی
برای اشتراک در جنگ اجازه داده شوند توسط قواعد عرفی بین المللهی تنظهی  مهی    
گردد که بر جنگ های بین المللی و جنگ های غیهر بهین المللهی و بهه گهروه ههای       

و معاهدات حقهوق   رراتمقدولتی و غیر دولتی قابل تطبیق است. در سال های اخیر، 
که برای شرکت مستقی  در جنگ قابل قبول باشد تاکید کهرده و   یحداقل سن بر بشر

یاری کنوانسیون حقوق کودک در رابطهه  تسال باال برده است. ذروتکل اخ 12آنرا تا 
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تکل می خواهد حداقل سن برای واز دولت های طرف ذر ،جنگ به کودکان درگیر
د )دولهت  نه سهال افهزایش ده   12ستقی  در جنهگ را تها   استخدام اجباری و شرکت م

افنانستان ال اق خویش را به ذروتکل اختیاری کنوانسیون حقهوق کهودک در رابطهه    
آن ذروتکهل   اعالن نمود(. عالوه بهر  2002به کودکان درگیر جنگ،  در ماه سپتامبر 

اسهتفاده  و یا دیگر گروه های مسلح غیر دولتهی را از اسهتخدام و    شورشیاناختیاری، 
 است. کردهجنگ ت ت هرنوع شرایط منع  در 12افراد زیر سن 

  



 
  

  
 

 در منازعات مسلحانه ستانكودكان افغانازمحافظت  23

 تجاوز جنسی و دیگر انواع تجاوز علیه كودكان. 2

 

 

 

 

 

 

 

هنگام بیان اصول اسالمی که مربوط به کودکان می شود، قرآن و سهنت بهه صهورت    
ر ذرورش و تربیهت کودکهان و یها در ایجهاد     بی که ترک فعلآشکار هرگونه عمل یا 

وارد  –و یها روانهی    ذهنهی جسهمی،   -یک م یط سال  برای یهک کهودک، آسهیب    
. تجهاوز و  بیان داشته کهه مرتکهب ان  ملعهون اسهت    ممنوع قرار داده است و را کند، 

خشهونت جنسههی علیهه کودکههان یکهی از بزرگتههرین مهوارد نقههض حقهوق کودکههان      
 "منافع علیهای کهودک  "الم بر ضرورت  ذیروی از اصل م سوب می شود. قانون اس

تاکید می کند، در نتیجه کودکان  به عنوان یک گروه آسیب ذریر، نیاز بهه حمایهت   
 از هرگونه خشونت جنسی دارند.

  

© cnn 
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 قرآن كریم:

 خداوند می فرماید  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّها  وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا »

 (515)سورة األنعام آي   «بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
و به کارهاى زشت چه علنى آن و چه ذوشیده]اش[ نزدیک مشهوید و نفسهى را کهه    »

ا را بهه ]انجهام دادن[ آن   اینهاست که ]خدا[ شم .خدا حرام گردانیده جز ب ق مکشید
 (151ه یآ ،)سوره انعام «باشد که بیندیشد ،سفارش کرده است

 (93ً)سورة اإلسراء  «وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ كانَ مَسئُوال»
 (34 یه)سوره سراا آ «و به ذیمان ]خود[ وفا کنید زیرا که از ذیمان ذرسش خواهد شد»

 (531)سورةالبقرة  «اللّهَ الَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَوَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ »

 ، آیه)سوره بقره« دارد و زیاده روی نکنید چون خداوند تجاوزکاران را دوست نمى»
130)  

تجاوز جنسی کودکهان توسهط  کسهانیکه بهرای حمایهت و مراقبهت کودکهان مهورد         
و ذیمهان اسهت    خیانت به اعتماد است و یک نقض عههد  نوع اعتماد قرار گرفته، یک 

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

 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّههَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُهونَ »
 (32)سورةاألنفال

اید به خدا و ذیامبر او خیانت مکنیهد و ]نیهز[ در امانتههاى     ان آوردهاى کسانى که ایم»
 (27. )سوره انفال «دانید ]که نباید خیانت کرد[ خود خیانت نورزید و خود مى
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به یک کودک که خوب را از بد تشخی  داده نمی توانهد،  خصوصا  ،تجاوز جنسی
و میداند که مجبور به چیزی شده است، بزرگترین نوع از خشونت  جسمی و روانهی  

ر انسان است. اسالم آن  عمهل را یهک  گنهاه بهزرگ دانسهته  و یکهی از بزرگتهرین        ب
 .به شمار می آیدجزای اسالم   حقوقجنایات در 

یک تجاوز ممکن یک کودک جانش را از دست دهد، یا توضیح کوتاه  در جریان 
بعدا توسط اعضای فامیل به قتهل برسهد، بهه خصهوص در قضهایای کودکهان دختهر؛        

کهه در ایهن وضهعیت کمهک و     آنو غیر عادالنه، قربانی بجهای   نادرستمطابق منطق 
 مورد حمایت قرار گیرد، مالمت می شود.  

اعث ایجاد استرس )تکلی  روانی(، سوا استفاده جنسی از یک کودک،  نه تنها ب
بلکه روی رشد روانی و فزیکی  آینده  ،و ضرر می شود (تروماضربه روحی )

 کودک نیز تاثیر می کند.

© reuters 
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وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ َ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن خداوند میفرماید  
 (81 الْعَالَمِينَ )االعراف آيه

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

 (20عراف آیه ال)ا

إِنَّ اللّههَ كَهانَ   وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا 
 ﴾52النساء آيه  ﴿ تَوَّابًا رَّحِيمًا

شهوند آزارشهان دهیهد     و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مهى ترجمه  
ذهریر   ذ  اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداونهد توبهه  

 (16)النساا آیه  مهربان است

 حدیث پیامبر )ص(:

 ع حمله و تاخت و تاز علیه انسان را منع نموده است   اسالم هرنو
 ) رواه مسل ( «کل المسل  على المسل  حرام دمه وماله وعرضه»

خون، مال و ناموس تمام مسلمانها برای مسهلمانهای دیگهر حهرام    »ذیامبر)ص( فرمود  
 ( 2546حدیث  1326/4)از امام مسل  در ص یح، کتاب البر، فصل  «است

خشونت جنسی علیه کودکان اغلب در نتیجه رسوم و عنعنات ناذسهند   توضیح کوتاه 
اسهاس و بنهای باورهها و     و صورت مهی گیهرد  چش  ذوشی از خشونت و بدرفتاری  و

 بها شهریعت قهرار داشهته و     تکهه در منهایر   به شمار مهی آیهد   ینظریات تبعیض آمیز
عمهده   حقوق کودکان را نقض می کند. دانشمندان اسالمی و رهبران مهرهبی نقهش  

قوانین اسالمی بهازی مهی کننهد، کهه بهر برابهری و رحمهت         جایگاهای را در توضیح 
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ذهریران، را منهع    جوانان و آسیب بر تجاوز، بخصوص تجاوز  اسالمدهند؛  دستور می
 به ذنجه قانون سپردن مجرمان، تاکید میکند عدالت وبر  و می کند

ند، اما کودکان ذسر ه  ممکن مقابل استثمارجنسی آسیب ذریر هرچند زنان بیشتر در
. استثمارجنسهی  "بچهه بهازی  "مورد همچون استثمار قرار گیرند، ماننهد رسه  ناذسهند    

 سهاالنی بزرگنتیجه تشویق، زیبایی کودکان، و یها درنتیجهه اجبهار     کودکان ممکن در
که برای حمایت و مراقبت کودکان گماشته و اعتماد شده و آنها در مقابل به اعتمهاد  

 نت می کنند، صورت گیرد.آنها خیا

 

 قوانین ملی
 

 قانون جزای افغانستان
 931ماده 

ه شخصی که با مونث زنا یا لواط و یا با مرکر لواط نماید حسب احهوال بهه   1
 حب  طویل م کوم می گردد.

ارتکاب فعل مندرج فقهره فهوق در یکهی از حهاالت آتهی احهوال مشهدده         ه2
 شود  شمرده می

 علیه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.در حالتی که مجنی  ه1
 ه در حالتی که مرتکب از اقارب مجنی علیه تا درجه سوم باشد.2
مستخدم مجنی علیه یا به ن وی از ان ا  ه در حالتی که مرتکب مربی، معل ، 3

 باالی وی نفوذ و اختیاری داشته باشد.
 ه در حالتی که مجنی علیه زن شوهر دار باشد.4
 لتی که بکارت مجنی علیها به سبب ارتکاب فعل زایل شده باشد.ه در حا 5
در حالتی که دو شخ  یها بیشهتر از ان بهرای غلبهه یهافتن بهر مجنهی علیهه           ه6

 معاونت کرده باشند یا فعل را یکی بعد دیگرمرتکب گردیده باشند.
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در حالتی که مجنی علیه به سبب ارتکاب فعهل بهه مهرض تناسهلی مصهاب        ه7
 شد.گردیده با

 حالی که مجنی علیها حامله گردیده باشد. در ه2

 939ماده 
ه شخصی که به عن  یا تهدید یا حیله بناموس شخ  اع  از اینکهه مهرکر   1

باشد یا مونث تجاوز نماید و یا بهه آن شهروع نمایهد بهه حهب  طویهل کهه از        
 هفت سال بیشتر نباشد م کوم میگردد.

نرسیده باشد یا مرتکب جرم از جمله ه اگر مجنی علیه به سن هجده سالگی 2
( این قانون باشد به حب  طویلی کهه از  427( ماده )2اشخاصی مندرج فقره )

 ده سال تجاوز نکند م کوم میگردد.

 اطاال قانون رسیدگی به تخلاات
 1ماده 

حقهارت آمیهز    تربیهت بطهور شهدید و    مجازات طفل حتی بمنظهور اصهالح و  
 جواز ندارد .

 

دیگرانواع خشونت های جنسی به صورت واضح در قانون جزای افنانسهتان  تجاوز و 
قهانون جهزای افنانسهتان )کهه زنها و لهواط را جهرم ذنداشهته          427منع شده است. ماده 

قابل تطبیق است. عمل خشهونت   ،است( درهمه زمان، به شمول زمان و شرایط جنگ
قرار داشته باشد و یا زمانیکه مرتکهب روی   12جنسی زمانیکه علیه اشخاص زیر سن 

قربانی نفوذ داشته باشد، تشدید می گردد ]حالت مشدده بخود می گیرد[. هه  چنهان   
(، ذسهر  12جرای  خشونت جنسی را زمانیکه علیه یک کهودک )زیهر سهن     423ماده 

 است.   نستهرت گیرد حالت مشدده داباشد یا دختر، صو
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 بین المللی مقررات

 1334]حکومههت افنانسههتان در مههار  كنوانسیییون حقییوق كییودک 
 ال اقش را به این کنوانسیون اعالن نموده است[

 ماده سی و پنجم:
دول عضههو بایههد کلیههه اقههدامات مقتضههی ملههی، دو و چنههد جانبههه را بههرای   

قاچهاق کودکهان، بهه ههر منظهور و بهه       جلوگیری از ربوده شدن، فروش یها  
 هرشکل، به عمل آورند.

 ماده سی وهاتم:
 دول عضو تضمین خواهند کرد که   

ال ( هیچ کودکی نباید مورد شکنجه یارفتارها یا مجازاتهای، غیهر انسهانی   
 یا ت قیر آمیز قرار گیرد.  

 (1999، كنوانسیون های ژنو )2ماده عمومی 
حمایت از افراد ملکی در زمیان  به طه در راب ژنو چهارم كنوانسیون 

 جنگ
 29ماده 

 .است ممنوع گیری گروگان

 31ماده 
 و خهود  شهخ   احتهرام  بهه  ذی هق  ،مهورد  هر در حمایت مورد اشخاص
 خهود  مرهبی اعمال و اعتقادات و خود خانوادگی حقوق و خود شرافت

 رفتهار  انسهانیت  بهه  آنهان  با زمان هر در د.باشن می خود رسوم و عادات و

 تخوی شونت آمیز یا خ عمل گونه همه مقابل در جمله من و شد خواهد
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 .گردید خواهند حمایت عامه کنجکاوی و دشنام مقابل در و

 به مقاربت جمله من ،شرافت به تخطی هرگونه مقابل در مخصوصا  زنان

 .شد خواهند حمایت ،عن  به تجاوز هرگونه و ف شا به اجبار و عن 

 با دندار خود اختیار در را حمایت مورد اشخاص که متخاصمی دولت

 با همگی با آنان جن  و سن و وضع مزاج به مربوط مقررات رعایت

 ازل اظ جمله من ،نامساعد تبعیض گونه هیچ بدون متساوی و توجهات

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

 پروتکل اختییاری كنوانسییون حقیوق كیودک در رابطیه بیه      
 كودكان درگیر جنگ

  2ماده 
  : عرضه، ت ویل یا ذریرش کودک به هر وسیله ، به منظور -1

  . )ال (  استثمار جنسی از کودک
 )د( به کارگیری کودک در کار اجباری .

 اساسنامه محکمه  جنایی بین المللی روم 
 جنایات جنگی 3ماده 
بهه معنهی   « جنگهی  جنایهات »این اساسهنامه   . برای مقاصد به کار رفته در2.2

قابهل تطبیهق در    ههای و عرف  ن]برای تخلفات قوانی موارد ذیل خواهد بود 
 بین المللی[ غیرمنازعات مسل انه 

 ف شاا جنسی، سازی برده جنسی، تجاوز ارتکاب(  VI.)هه( )2.2

 داده )و( شرح 2بند ،7 ماده در که شرحی به اجباری، حاملگی اجباری،

 نقض کهدیگر  جنسی خشونت نوع هر یا اجباری سازی عقی  شد،

 شود؛ م سوب ژنو کنوانسیون چهار میان مشترک 3 ماده جدی
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  -دختهران و ذسهران   –تجاوزجنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی در مقابهل کودکهان   
بطور واضح نقض صریح حقوق بشر است و ممکن از تخطی های آشکار حقهوق بشهر   
دوستانه بین المللی شمرده شود. اعمال قابهل تهوجهی از خشهونت جنسهی ممکهن یهک       

شههرایط منازعههات  جنایههت جنگههی و / یهها جنایههت علیههه بشههریت را تشههکیل دهنههد. در 
سی ت ت کنوانسیون ژنهو و ذروتکهل ههای    مسل انه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جن

کنوانسیون ها که مربوط به کودکان مهی گهردد بهه     از یال اقی آن ممنوع است. موارد
صورت مشخ  تجاوز جنسی علیه کودکان را منع می کند. مکلفیت رفتار انسانی کهه  

مشترک کنوانسیون های ژنو آمده به طور ضمنی تجهاوز و خشهونت جنسهی     3در ماده 
 چههارم کنوانسهیون   27را ممنوع کرده اسهت.  مهاده    -در برابر زنان و کودکان –دیگر 

 مخصوصا  زنان] به شمول دختران[ "ژنو به صراحت اقدامات  ذیل را منع کرده است  

 و ف شها  بهه  اجبهار  و عنه   بهه  مقاربت جمله من شرافت به تخطی هرگونه مقابل در
 ."شد خواهند حمایت عن  به تجاوز هرگونه
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 كودكاناختطاف . 9

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به تاکید قوانین اسالمی بر حمایت از خانواده و کودکان، اختطاف و توقیه   
کودکان بدون رضایت آنها و یا رضایت ولی آنها، برای یک مدت موقت یا دایمی، 

اسهت. ایهن    گیو مخال  کرامت انسانی و خانواد بودهبدون دلیل موجه، غیر قانونی 
ممکن یک تخطی صریح از حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانیسهیون ههای ژنهو    

 و جنایت علیه بشریت و جرای  جنگی شمرده شود.  هبود

 قرآن كریم:

 «وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَهافُونَ أَنْ يَهتَخَطَّفَكُمُ النَّهاسُ   »
 (32)سورةاالنفال 

و به یاد آورید هنگامى را که شهما در زمهین گروههى انهدک و مستضهع       »ترجمه  
 (26)سوره انفال آیه  «بودید مى ترسیدید مردم شما را بربایند

© allvoices 
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 حدیث پیامبر )ص(: 

قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَه ٌ  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ أَبِي هُ
أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ ِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ 

 (325صفحه  2اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ )صحيح بخاري جزء 
ریره )رض( روایت است، که ذیامبراکرم )ص( فرمود  سه نفر از ابی ه ترجمه  

هستند که من روز قیامت دشمن آنها خواه  بود. اول، کسی که به اس  من ذیمان 
ببندد و سپ  آنرا نقض کند. دوم. کسی که شخ  آزادی را بفروشد و قیمتش را 

ی )ص یح بخار بخورد. سوم. کسی که از شخصی کار بگیرد و مزدش را ندهد.
 (471صف ه  7جزا 

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ »قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 )مسند أحمد(  «كَبِيرِنَا

از گروهی ما نیست کسی که باالی »رسول اهلل صلی اهلل علیه وسل  فرموده است  
 )مسند احمد(. «بزرگان ما احترام نکنداطفال رح  نکند و به 

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

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

هر نهوع از اختطهاف و     -در هر شرایط –شریعت اسالمی با استناد به اصل عدم ضرر 
استفاده سوا از کودکان ، مانند اختطاف اطفال بهرای مقاصهد چهون تجهاوز جنسهی،      

 توسطکودک، فروش قطعات اعضای بدن به عنوان وسیله برای دریافت ذول  قاچاق
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استفاده و ارتباط کودک با گروه های مسلح، را  و فامیل کودک، ه  چنان استخدام
می کند. بناا اختطهاف بهه عنهوان تخطهی آشهکار در قهوانین اسهالمی ذنداشهته و          عمن

 د.نعدالت کشیده شوذیشگاه ایجاب می کنند مرتکبین آن به 

 

 ملیقوانین 

 قانون اساسی افغانستان
 39ماده 

دیگهران ومصهالح عامهه    آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی 
  ون تنظی  می گردد ، حدودی ندارد.که توسط قان

 آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.

 دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکل  می باشد.

 قانون جزای افغانستان
 919ماده 

شخصههی کههه در غیههر از احههوال مصههرحه قههانونی یهها بههدون امههر مقامههات     
توقی  یا از کهار منهع نمایهد حسهب      دیگری را گرفتار، صالحیتدار شخ  

 گردد. احوال به حب  متوسط م کوم می

 915ماده 
توقی  وممانعهت توسهط شخصهی انجهام یابهد کهه لبهاس         هرگاه گرفتاری، 

اسهتعمال نمایهد یها خهود را بهه صهفت کاذبهه         ،رسمی را بدون داشهتن حهق  
متص  سازد یا یک امر جعلی را بعنوان امرمقامات دولتی برای مردم ارائهه  

حسهب احهوال ب هب  طویهل کهه از ده سهال بیشهتر نباشهد م کهوم           ،نماید
 میگردد.
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 916ماده 
قتهل یها   ه جبهر و اکهراه یها تهدیهد به     ه توقی  و ممانعت به   هر گاه گرفتاری،

اذیت بدنی توام باشد یا اینکهه مرتکهب از جملهه مهویفین رسهمی      تهدید به 
( این قانون م کوم 415حد اکثر جزای ذیش بینی شده ماده )ه دولت باشد ب
 می گردد.

 913ماده 
هرگاه شخصی طفلی را که سهن هفهت سهالگی را تکمیهل نکهرده باشهد یها        
اشخاص دیگری را که به حفایت خود قادر نباشند خود یا توسهط شهخ    

حهب  متوسهط کهه    ه ب رها کند،  یم ل غیر مسکونه دیگری اختطاف و یا ب
 از سه سال بیشتر نباشد م کوم می گردد.

 919ماده 
( این قانون عضوی از اعضای طفل یها  412هر گاه در اثر جرم مندرج ماده )

جزای جرح عمهدی و اگهر منجهر    ه مرتکب ب ،شخ  تل  یا معیوب گردد
 نی شده قتل عمدی م کوم می گردد.جزای ذیش بیه مرگ شود به ب

قههانون اساسههی افنانسههتان برحههق آزادی تاکیههد کههرده، تصههریح میکنههد کههه آزادی و 
کرامت انسانی از تعرض مصون است. حق به عنوان یک موهبت الهی دانسته شهده و  
تنها در شرایط استثنایی و ویژه م دود می گردد. قهانون جهزای افنانسهتان بهر آزادی     

که از ل اظ قانونی صهالحیت   ورینیمامتاکید ویژه نموده و تصریح می کند که تنها 
د. نه ت ث شرایط خاص حق م دود کردن آزادی یهک شهخ  را دار   آن ه  دارند

این شرایط خاص توسط قانون تعری  شده است. مطابق قهانون اساسهی  افنانسهتان و    
قانون جزاا اختطهاف کودکهان تخطهی صهریح قهانون بهوده و یهک عمهل جرمهی را          

 تشکیل می دهد.
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 لمللیبین ا مقررات 

 (1993اعالمیه جهانی حقوق بشر )
 ماده سوم:

 هرشخ  حق زندگی، ازادی و امنیت شخصی را دارد.

 ماده نهم:
 حب ویاتبعید نمود.  ، احدی رانبایدخودسرانه توقی 

( در رابطه بیه حماییت   1999پروتکل الحاقی كنوانسیون های ژنو )
 1911از قربانیان منازعات غیر بین المللی )پروتکل دوم(، 

 9ماده 
بدون ذیشداوری به عمومیت آنچه که ذکر شد، اعمال ذیهل، در مقابهل   

، ازجمله اعمهال ممنوعهه در هرزمهان و    1افرادی است که در ذراگراف 
 مکان هستند و خواهند بود 

آسیب رساندن به زندگی، ص ت فیزیکی و روانی افراد، بخصوص قتهل   -1
عضو یها دیگهر اشهکال خشهونت      و ه  چنان رفتار یالمانه مانند شکنجه، قطع

 جسمی
 رفتارخشونت آمیز جمعی -2

 گروگان گیری -3

 اعمال تروریستی -4

اهانت به کرامت انسهانی، بخصهوص رفتهار ت قیهر و تهوهین آمیهز،        -5
 تجاوز جنسی، هرزه نگاری اجباری و دیگر اشکال حمالت ناشایست.
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 برده داری و تجارت برده با تمام اشکال آن -6

 ینماگری تاراج و -7

 که ذکر شد. یتهدیدات به انجام اعمال -2

افنانسهتان بهه   ] ،1939نیوامبر   31كنوانسیون حقوق كودک مصوب 
 [ال اق خویش را اعالن نموده است. 1334مار   22تاریخ 

 25ماده 
دول عضو باید کلیه اقهدامات مقتضهی ملهی، دو و چنهد جانبهه را بهرای       

کودکان، به هر منظور و بهه    جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق
 هر شکل، به عمل آورند.

 اساسنامه محکمه بین المللی جنایی روم
 جنایات جنگی 3ماده 
به معنی موارد « جنایات جنگی». برای مقاصد به کار رفته دراین اساسنامه 2.2

قابل تطبیهق در منازعهات    های و عرف ن]برای تخلفات قوانیذیل خواهد بود 
 المللی[ بین غیرمسل انه 

 گروگانگیری( iii. )ج( )2.2

  را ضرورت رفتار انسانی در مقابل افهراد ملکهی   ، مشترک کنوانسیون های ژنو 3ماده 
منع مهی کنهد. آوارگهی  و    به طور صریح و اختطاف اطفال را بیان داشته به صراحت 

ممکهن   ،اخراج اجباری افراد ملکی، که هردو در کنوانسیون های ژنو منع شده اسهت 
ناذدید "شامل نمونه های اختطاف کودک نیز گردد. اختطاف نیز ممکن است شامل 
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حقهوقی بهین الملهل منهع شهده       سهند توسط  چنهدین   بنابر اینگردد و  "شدن اجباری
عرفی بین المللی  مقرراتاست. عالوه برآن، م رومیت اجباری از آزادی ه  توسط 

گهروه ههای دولتهی و غیهر      –هسهتند  که قابل تطبیق به تمام طرفههای درگیهر جنهگ    
 منع شده است. -دولتی
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 حمالت علیه مکاتب و شااخانه ها. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آینده درخشان یک جامعه است.  اساسزیربنا و  هه تعلی  و تربیک واضح است
 دسترسی به تعلی  و تربیت حق مسل  و اساسی هر انسان به ویژه اطفال شمرده می

تعلی  و تربیه از نگاه دین مقدس اسالم، اسناد ملی و بین المللی، حق هر طفل،  .شود
ص ت به این معنی است که تمام افراد به حق دسترسی  .اع  از دختر و ذسر می باشد

بدون تبعیض، به خدمات، تسهیالت ص ی دسترسی داشته باشد و این دسترسی 
تبعیض باشد.   معلوماتی و عدمشامل چهار بعد مشترک دسترسی فزیکی، اقتصادی، 

خدمات، مواد و تسهیالت ص ی از نظر فزیکی باید برای همه اقشار جامعه خصوصا 
های آسیب ذریر به صورت مصون میسر باشد. خدمات، مواد و تسهیالت   برای گروه

چنان افراد حق جست و جو و داشتن   ص ی باید متناسب با توان مالی همه باشد. ه 
ورد مسایل ص ی داشته باشند از سوی ه  خدمات و تسهیالت ص ی معلومات در م

 © ifrc 
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بدون تبعیض برای همه مردم ارائه گردد. موضوع مه  دیگر در ارائه خدمات و 
تسهیالت ص ی قابل قبول بودن خدمات است. یعنی که این خدمات و تسهیالت 

قابل مطابق ذهنیت و فرهنگ مردم بوده، طوری برنامه ریزی شود که برای مردم 
 ذریرش باشد.

 (3الزمر آيه ) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
دانند یکسانند تنها خردمندانند  دانند و کسانى که نمى بگو آیا کسانى که مىترجمه  

 (3)الزمر آیه  که ذندذریرند

تعلی  و تربیه در اسالم را نمی توان انکار کرد. ذیامبر )ص( اسالم سه اسهیر جنگهی   اهمیت 
 آن تاکید کرد که    را در مقابل تعلی  اعضای جامعه اسالمی رها کرد. عالوه بر

 )سنن ابن ماجه( «طَلَبُ الْعِلْ ِ فَرِیضَ ٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِ ٍ»قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ َ 

مسهلمان )زن و  فهرد  عل  بر ههر  »ترجمه  ذیامبر )ص( اسالم  در مورد عل  فرموده که 
 )سنن ابن ماجه( «مرد( فرض میباشد

فریضه در قانون اسالمی عبارت از عملی است که در صورت عدم اجهرای آن جهزاا   
کهه   "تشخی "را بدنبال دارد. در رابطه به حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها، اصل 

در باال ذکر شد، قابل تطبیق است. مکاتب و شفاخانه ها از جمله اماکن ملکهی اسهت   
و شهفاخانه در زمهره فسهاد فهی      تخریهب مکاتهب   –و از هرنوع حمله م فهوظ اسهت   

 االرض شماریده شده و جزای سنگین را در قبال دارد.  

 قرآن كریم: 

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ 
 ﴾31الحج آيه ﴿ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌفِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ 
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ها و کلیساها  کرد صومعه و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمىترجمه  
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 ىقطعا خدا به کسى که ]دین[ او را یارى م
 (40ناذریر است )ال ج آیه نیرومند شکست

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم 
واْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مِّنَ األَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُ

 (25سوره هود،آيه ) مُّجِيبٌ
و به سوى ]قوم[ ثمود برادرشان صالح را ]فرستادی [ گفت اى قوم من خدا ترجمه  

را بپرستید براى شما هیچ معبودى جز او نیست او شما را از زمین ذدید آورد و در 
آنگاه به درگاه او توبه کنید که آن شما را استقرار داد ذ  از او آمرزش بخواهید 

  (61)سوره هود، آیه  کننده است ذروردگارم نزدیک ]و[ اجابت

ارزش و وضعیت مکاتب شباهت به وضعیت مساجد دارد چهون از قهرون متمهادی و    
به عنوان مراکز تعلیمی برای کودکان )اع  از دختهر و ذسهر(    عالوه برعبادت مساجد

 استفاده می شود.  

)سورة  «أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَاوَمَنْ »
 ( 553البقرة 

کیست ستمکارتر از آن ک  که از بردن نام خدا در مسهاجد او جلهوگیرى   »ترجمه  
 (114)سوره بقره آیه  «کرد و سعى در ویرانى آنها نمود.

 مرکز آموزشی توسط شریعت اسالمی منع قرار داده شده است.بنابراین حمله بر هر 
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 حدیث پیامبر )ص(:

 یزید در امور ذیل توسط خلیفه اول ابوبکر هدایت شده بود  
وَإِنِّي مُوصِيکَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا »

 (رواه مالک في موطأ) «لَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًامُثْمِرًا وَ

طفهل و زن و کهالن سهال را نکشهید، و       ( ههدایت میهده   10من برایت ده )»ترجمه  
 (راوی مالک در موطن) «درختان مثمر را قطع نکنید و تعمیرات را ویران نه نماید.

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

از سوی دیگر ذیامبر )ص( فرمود که  خداوند جل جالله انسان را بخاطر آبادی زمین 
)نه برای تخریب( به حیث خلیفه خهود تعیهین نمهوده اسهت. مالیکهه هها بهه خداونهد         

 (30 لبقره)ا «قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها» گفتند 
 «آیا در زمین کسی را به وجود می آوری که فساد میکند و تباهی را می اندازد.»ترجمه  

بجائیکهه موجهب اعمهال     کهه  از جانب دیگر ایهن وییفهه شهرعی ههر مسهلمان اسهت      
 .ناشایسته و فساد گردد، از منکرات جلوگیری کند

المالئكَ َ لتضَعُ أجنِحَتَها  إنَّ»روى مسلمٌ أنّ رسولَ اهللِ صلى اهلل عليه وسلمَ قالَ: 
 )صحيح مسلم( «لطالبِ العلمِ رضًى بِما يصنع

مالیک بالهای خویش را زیر ذای جستجو کننده عل  بعنوان ابهراز رضهایت   »ترجمه  
 )ص یح مسل ( «از آنچیز که انجام میدهد، ذهن می کند.

 

نَ َ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِالَقَ َ، عَنْ أُسَامَ َ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَا  : دَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَح
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم وَجَاءَتِ األَعْرَابُ، نَاسٌ كَثِيرٌ   : شَرِيکٍ قَالَ
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، أَعَلَيْنَا يَا رَسُولَ اهللِ  : مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَسَكَتَ النَّاسُ الَ يَتَكَلَّمُونَ غَيْرَهُمْ، فَقَالُوا
يَا عِبَادَ اهللِ،   : فِي أَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، الَ بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ  ؟ حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا

  : وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ، إاِلَّ امْرَءًا اقْتَرَضَ امْرَءًا ظُلْمًا فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَکَ، قَالُوا
نَعَمْ يَا عِبَادَ اهللِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ   : قَالَ  ؟ ، أَنَتَدَاوَىيَا رَسُولَ اهللِ

الْهَرَمُ،   : قَالَ  ؟ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اهللِ  : دَاءً إِالَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا
)سنن ابي   . خُلُقٌ حَسَنٌ  : قَالَ  ؟ ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ اإلِنْسَانُيَا رَسُولَ اهللِ  : قَالُوا

 (5، صفحه 3داود، جزء 

من ذیامبر )ص( بودم کهه چنهد عهرب صه را نشهین       "ترجمه  اسامه ابن شریک گفت  
آمدند. افراد زیادی در هرطرف بودند هیچک  بجز از آنها ص بت نمی کردنهد. آنهها   

خدا! ما دشواری های زیادی را تجربه مهی کنهی  و آن مسهایل بودنهد کهه      گفتند  ذیامبر 
کدام صدمه به مردم نمی رساندند. ایشان فرمود  بنده گان خدا! خداوند تمام مشکالت 
را برطرف کرده است مگر درصهورتیکه شخصهی، بهه شخصهی دیگهری بهی انصهافانه        

ی بهرد. آنهها گفتنهد     تهمت ببندد. آن شخ  است که در مشکالت و نابسامانی بسر مه 
ذیامبر خدا! آیا ما می تهوانی  از آن اشهیا بهرای تهداوی مریضهان اسهتفاده کنهی ؟  ذیهامبر         
فرمود  بلی بنده گان خدا، شما می توانید بهرای تهداوی اسهتفاده کنیهد. خداونهد تعهالی       
هیچ مرض و درد را خلق نکرده اسهت مگهر اینکهه داروی بهرای آن سهاخته باشهد، بهه        

مرض. آنها ذرسیدند، آن چیست ای ذیامبر خدا؟ ذیامبر در جهواب فرمهود     استثنای یک
آن کهنسالی است. آنها ذرسیدند چه چیزخوب است که برای یهک انسهان داده شهود؟    

 (1، صف ه 4)سنن ابی داود، جزا "ایشان فرمود  شخصیت خوب.
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 قوانین ملی

 قانون اساسی افغانستان
 92ماده 

افنانسهتان اسهت کهه تها درجهها لیسهان  درموسسهات        تعلی  حق تمام اتباع 
تعلیمی دولتی بهه صهورت رایگهان ازطهرف دولهت تهنمین میگهردد. دولهت         
مکل  اسهت بهه منظهور تعمهی  متهوازن معهارف درتمهام افنانسهتان، تهنمین          
تعلیمات متوسطها اجباری ، ذروگهرام مهوثر طهرح وتطبیهق نمایهد و زمینهها       

 که به آنها تکل  می کنند فراه  کند. تدری  زبانهای مادری را در مناطق

 99ماده 
دولت مکل  است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلی  برای زنان، بهبهود  
تعلی  کوچیان و ام ای بی سوادی در کشهور، ذروگرامههای مهوثر طهرح و     

 تطبیق نماید.

 53ماده 
دولت وسایل وقایه وعالج امراض و تسهیالت ص ی رایگان را بهرای همهه   
اتباع مطابق بهه احکهام قهانون تهنمین مهی نمایهد . دولهت تنسهی  وتوسهعها          
خدمات طبی و مراکز ص ی خصوصی را مطهابق بهه احکهام قهانون تشهویق      

 وحمایت می کند . 

وم لهی  دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سال  وانکشاف ورزشهای ملی 
 تدابیر الزم اتخاذ می نماید .
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 52ماده 
دولت به منظور تنظی  خدمات طبهی و مسهاعدت مهالی بهرای بازمانهد گهان       
شهداا و مفقودین وبرای باز توانی معلهولین ومعیهوبین وسهه  گیهری فعهال      

دولهت   ن، تدابیر الزم اتخاذ مهی نمایهد.  آنان در جامعه، مطابق به احکام قانو
تضمین نموده، برای کهن ساالن ، زنان بهی سرذرسهت ،   حقوق متقاعدین را 

معیوبین ومعلولین وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قهانون کمهک الزم بهه    
 عمل می آورد.

 قانون جزای افغانستان
 269ماده 

ه شخصی که عمدا  با انداختن مواد سمی، مکروبی یا سایر اشهیاا مضهر بهه    1
خانه عمهومی یها سهایر اشهیائی کهه      ذخیره   ص ت عامه در چاه، مخزن آب،

بمنظور استعمال عامه تهیه شده حیات یا اموال مردم را بخطر مواجه سازد به 
 حب  دوام م کوم می گردد.

ه اگر ارتکاب جهرای  منهدرج فقهره فهوق منجهر بهه مهرگ انسهان گهردد،          2
 مرتکب به اعدام م کوم می گردد. 

 211ماده 
زی که از ایهن قبیهل باشهد فاسهد     شخصی که چاه یا مخزن عمومی یا هر چی

طوری که به اثر آن منفعت مطلوبه آن کمتر گردد، بهه حهب  قصهیر      نماید،
 یا جزای نقدی که از دوازده هزار افنانی تجاوز نکند م کوم می گردد.

 211ماده 
برق، گاز و غیهره   ،نل  یا آالت مخصوص مرافق آب  ه شخصی که آالت،1

مرافق عمومی را عمدا  بشکناند یا تل  نماید که بهه اثهر آن مرافهق عمهومی     
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به حهب  متوسهط و جهزای نقهدی کهه از بیسهت و ذهنج ههزار          ،معطل گردد
 گردد. یکی از این دو جزا م کوم میه افنانی تجاوز نکند یا ب

ایل ه شخصی که عمهدا  تاسیسهات ثابهت یها قابهل انتقهال صه ی را یها وسه         2
موجود در آن را خراب، تل  یا متضهرر سهازد یها یهک چیهزی از آن را از      
کار بیندازد یا غیر قابل استفاده گرداند بهه حهب  متوسهطی کهه از دو سهال      

 کمتر نباشد م کوم می گردد.
( ایهن مهاده   1ه شخصی که به خطا مرتکب یکی از جهرای  منهدرج فقهره )   3

، ج ههزار افنهانی تجهاوز نکنهد    گردد به حب  قصیر و جزای نقدی که از ذهن 
 م کوم می گردد.

 

حههق آمههوزش در قههانون اساسههی افنانسههتان و ههه  چنههان میثههاق بههین المللههی حقههوق   
میثهاق تصهریح مهی کنهد      13تضمین شده است. مهاده   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فهراه  کنهد.   را که دولت مکل  است تا آموزش ابتدایی رایگان، فراگیر و اجبهاری  
قانون اساسی ت صیل و تعلی  رایگان تا بدرجه لیسهان  را تضهمین    43ماده  ه  چنان

و برعالوه آن از دولت می خواههد تها برنامهه ههای جههانی را بهرای رسهیدن بهه ایهن          
آن قهانون اساسهی بهر تبعهیض مثبهت بهرای دسترسهی         اهداف تطبیق کنهد. اضهافه بهر   
 کند.تعلی  و ت صیل تصریح می  مساویانه زنان و کوچی ها بر

قانون اساسی افنانستان، حکومت افنانستان متعهد شده است تا خهدمات   52مطابق ماده 
ص ی رایگان را برای تمام شههروندان کشهور فهراه  کنهد. ایهن موضهوع بها تصهویب         
کنوانسیون حقهوق کهودک توسهط حکومهت افنانسهتان بیشهتر تاکیهد شهده اسهت کهه           

قضی را برای جلهوگیری مهرگ و   براساس آن حکومت متعهد شده است تا اقدامات مت
میر مادران و کودکان روی دست گرفته و از ارائه خدمات ص ی قبل و بعد از والدت 
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((. این مسمولیت و مکلفیهت ههای حقهوق بشهری در     2) 24به مادران اطمنان دهد )ماده 
 همه زمان )به شمول دوران جنگ( قابل تطبیق است.  

 

 بین المللی مقررات

 (1993وق بشر )ه جهانی حقیاعالم
 36ماده 

 .هرک  حق آموزش دارد

دولههت افنانسههتان  1334]در مههاه مههار  كنوانسیییون حقییوق كییودک 
 ال اقش را اعالن نموده است[

 39ماده 
دول عضو، حق کودک را برای برخورداری از باالترین معیارهای ص ی و 
تسهیالت قابل حصول برای درمان بیماری و بازیهابی سهالمت  بهه رسهمیت     

شناسند. کشورهای عضو برای تضمین این امر که هیچ کودکی از حهق   می
 تالش خواهند کرد. ،دسترسی به چنین خدمات ص ی م روم نماند

 33ماده 
دول عضو، حق کودک را بهرای برخهورداری از آمهوزش، بهرای دسهتیابی      

 د.نذایه ایجاد فرصتهای برابر، به رسمیت می شناس تدریجی به این حق، بر

 چهارم ژنو، در رابطه به حمایت از افراد ملکی در زمان جنگ كنوانسیون
 13ماده 

شفاخانه های ملکی که بهرای ذرسهتاری زخمهداران و بیمهاران و معلهولین و      
 ،تشکیل می شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند زنان تازه زا
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 شوند.متخاص  م ترم شمرده و حمایت  بلکه در هر زمان با ید توسط دول

 19ماده 
 گرشهته  مزبور حمایت از صورتیکه در مگر شود قطع نباید ها حمایت شفاخانه

 باشهد  مضهر  دشهمن  جههت  کهه  اعمهالی  ارتکهاب  بهرای  بشردوسهتانه  مقاصد از

 بها  اخطاری آنکه از ذ  مگر شد نخواهد قطع حمایت این معهرا .شود استفاده

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

 یها  و شوند معالجه نظامی زخمی ها و مریضان مزبور های بیمارستان در اینکه

 ت ویهل  مربوطه اداره به هنوز و شده گرفته آنان از که ومهماتی دستی اسل ه

 .شد نخواهد شمرده مضر اعمال حک  در ،شود یافت آنجا در نشده

 31ماده 
کارهای عملی و اداره شهفاخانه ههای ملکهی،    افراد به طور منظ  و صرفا در 

از جمله ذرسنل که مصروف تالشی و حمل و نقل و مراقبت از افراد ملکهی  
زخمی و مریض، موارد معلولین و زایمان مشنول اند، بایهد مهورد احتهرام و    

 م افظت قرار گیرد.

( در رابطه به حماییت  1999پروتکل الحاقی كنوانسیون های ژنو )
 1911نازعات غیر بین المللی )پروتکل دوم(، از قربانیان م

 9ماده 
 آورده شده. برای کودکان باید مراقبت و کمک که آنها نیازدارند فراه  3

 و به طور خاص 

)ال ( آنها ]کودکان[ بایهد آمهوزش و ذهرورش، بهه شهمول آمهوزش ههای        
مرهبی و اخالقی را، در مطابقت با خواست والدین آنها، ودر صورت نبهود  
والههدین، مطههابق خواسههت کسههانیکه مسههمولیت مراقبههت از آنههها را دارنههد،   

 دریافت نمایند.
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 9ماده 
ذرسنل منی  طبی و مرهبی باید مورد احترام و م افظهت قهرار گرفتهه و     -1

تمام کمک های موجود برای اجرای ویای  آنها تضهمین گهردد. و آنهها را    
 بشردوستانه آنها کرد. نمی توان مجبور به اجرای ویای  خارج از ماموریت

در انجام ویای  خهویش ذرسهنل طبهی ممکهن  بهه ههر کسهی اولویهت          -2
 ندهد، به جز دالیل طبی.

 11ماده 
بخش های طبی و حمل و نقل )ترانسپورت(  بایهد در همهه زمهان مهورد      -1

 احترام قرار گرفته  و حفایت شوند و نباید هدف حمله قرار گیرند.
حمایت و حفایت از بخش های طبی و ترانسهپورت نبایهد قطهع گهردد،      -2

مگههر اینکههه آنههها خههارج از مسههمولیت بشردوسههتانه شههان، دسههت بههه اعمههال 
خصمانه زنند. هرچند حفایت و حمایت ممکن بعد از یک هشدار در یک 
زمهان مناسهب و بعهد از م هدودیت زمههانی معقهول و اینکهه بعهد از هشههدار        

 باشد،  قطع  می گردد. توجهی صورت نگرفته 

به  2003]افنانستان فبروری اساسنامه محکمه جنایی بین المللی روم 
 است[ مل ق شدهآن 

 جنایات جنگی 3ماده 
 و واحدها وسایل، ساختمانها، سوی به عمدی حمالت (2. )هه( )2.2

 آرمهای از که کارکنانی و طبی، خودروهای

 کنند؛ می استفاده الملل بین حقوق با مطابق ژنو کنوانسیونهای مشخ 
 مهرهبی،  اههداف  به که ساختمانهایی به عمدی حمالت( 4هه( ). )2.2
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 بناههای  انهد،  شهده  داده اختصهاص  خیریهه  یها  علمی هنری، آموزشی،

 جمع درآن مجروح و بیمار افراد که مکانهایی و بیمارستانها تاریخی،

 نباشند؛ نظامی هدفهای نقاط این برآنکه شوند، مشروط می آوری

و دسترسهی بهه آمهوزش و ذهرورش      صه ی بهه مراقبهت ههای    دسترسهی  حقوق برابهر  
حقوق بشر بین المللهی صهراحت   مقررات مناسب، در هر دو زمان صلح و جنگ، در 

 اصول حقوق بین المللی گردیده است. جزاداشته و 

 دوسهتانه  حمالت علیه مکاتب و شفاخانه ها در تضاد با اصول ایجاد شده حقوق بشهر 
 بین المللی است و ممکن جرای  علیه بشریت و جنایهات جنگهی را تشهکیل دههد. بهر     
اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، مکاتب و شهفاخانه هها ههردو از امهاکن ملکهی      

حقهوق بشهر    "تشخی  و تناسهب "این از دو اصل  مورد م افظت است و بنابر ،بوده
امهاکن ملکهی را ممنهوع    بهه  الت دوستانه برخوردار است. کنوانسیون چهارم ژنو حم

اهمیت مکاتب و شفاخانه هها بهرای افهراد ملکهی، بخصهوص کودکهان،        قرار داده بر
تاکید می کنهد. ههدف قهرار دادن عمهدی مکاتهب و شهفاخانه هها، در شهرایطی کهه          

امهاکن  بیهان مهی کنهد کهه     کهه   حقهوقی اصل کلی  به موجبضرورت نظامی نباشد، 
و  است جایز است، تشخی  داده شود، منع شده که حمالت نظامی یملکی از اماکن

 حقهوق اثرات عملیات نظامی مراقبت گردد. ایهن یهک نهورم     در مقابلاماکن باید از 
 بین الملل بوده و در زمان جنگ قابل تطبیق است.  

اسهت. مطهابق    جهامع و جهانشهمول  گیهرد   م افظت از مکاتب و شفاخانه ها صهورت مهی  
، طرف ههای درگیهر جنهگ بایهد مراقهب      بین المللی معاهداتحقوق و  یعرف بین الملل

کهه در منهاطق    یشهفاخانه هها و مکهاتب   از حمله علیه مکاتب و شفاخانه ها بوده و ه  چنان 
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حمالت م افظت نمایند. هدف قرار دادن و یا تخریب عمهدی   قرار دارد در مقابلملکی 
جنهگ   حقهوق ح از شفاخانه ها و مکاتب )یا امهاکن ملکهی دیگهر( ممکهن تخطهی صهری      

از شهفاخانه هها و    جهانشهمول شمرده شود. م افظت کلی و )حقوق مخاصمات مسل انه( 
مگر اینکهه شهامل   " تنها در یک صورت مورد استفاده قرار گرفته است و آن ه   مکاتب

 مثال به عنوان مقاصد نظامی استفاده شود. ؛ یعنی"اهداف مشروع نظامی شود
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 مات بشردوستانهممانعت از دسترسی به خد. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قرآن كریم:

 (8)االنسان  «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا»

 «د.ندوست داربا وجودیکه مال خویش را و غرا می دهند به بینوا، یتی  و اسیر، »ترجمه  
 

وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّههَ إِنَّ اللّههَ   وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ 
 ﴾3المائده، آيه ﴿ شَدِيدُ الْعِقَابِ

و در نیکوکارى و ذرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى ترجمه  
 (2)المائده، آیه  کیفر است که خدا سخت بترسیددستیار ه  نشوید و از خدا 

 ﴾2الماعون، آيه ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
 (7)الماعون، آیه  ورزند مى و از ]دادن[ زکات ]و وسایل و مای تاج خانه[ خوددارىترجمه  
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 ﴾58الفجر، آيه ﴿ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
 (12)الفجر، آیه  انگیزید و بر خوراک]دادن[ بینوا همدیگر را بر نمى

 

 

 

 

 

 

 
 

 
توضیح کوتاه  عمل دادن طعام به فقراا، نیازمنهدان، یتیمهان و اسهیران، بخصهوص در     

، یهک عمهل   داشهته و دوسهتش دارد   زمانیکه یک شخ  خهودش نیهاز مبهرم بهه آن    
بزرگ در اسالم ذنداشته شده است. عالوه برآن، چنانچه در باال ترکر داده شد، عدم 
حمایت اطفال از آسیب های جنگ، به شهمول ممانعهت از خهدمات اساسهی و اولیهه      

 مانند غرا و مراقبت های ص ی، در منافات با قرآن و سنت ذیامبر دارد. 

 :پیامبر )ص( احادیث

هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ ً مِنْ كُرَبِ الهدُّنْيَا  قَالَ رَسُولُ اللَّ
نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ ً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَ ِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي 
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مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ  الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
 (353ص  59مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )صحيح مسلم، جزء 

مشقت و ترجمه  از ابوهریر)رض( روایت است که ذیامبر اکرم)ص( فرمود  هرکسی 
و غ  های دنیارا از منمنی برطرف کند، و مصیبت ها ها  مشقتو غمی از مصیبت
و غ  های قیامت را از او  و مصیبت ها ها مشقتو غمی از  مشقت و مصیبتخداوند 

کند، خداوند در دینا و آخرت با او  تساهلبرطرف می کند. و هرکسی با تنگدستی 
می کند. و کسی که )عیب( مسلمانی را می ذوشاند، خداوند در دنیا و  تساهل

ذوشاند. خداوند یار بنده است تاوقتی که بنده یار  ب و گناهان( او را میآخرت )عی
 برادر خود باشد.

 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِکٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
مَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَهتْهَا حَتَّهى مَاتَهتْ    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِي
 (583ص  8)صحيح بخاري، جزء  وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

ترجمه  از حضرت عبداهلل بن عمر)رض( روایت است که ذیامبر اکرم )ص( فرمود  
زنی )ذ  از مردن( عراب داده شد، زیرا گربه ای را زندانی کرده و نه خود به او 
غرا داد و نه گراشت که خود گربه بیرون بیاید و از جانداران و حشرات زمین شکار 

یه شود و به همین علت مرد و خداوند آن را به خاطر این عمل بدش، کند و تنر
 تعریب و وارد آتش کرد.

ه  چنان بر  ،قانون اسالم اصل تشخی  میان اماکن ملکی و نظامی را تایید کرده
منافع علیای طفل تاکید میکند. این به صراحت درک شده است که اطفال طرف 
درگیر منازعات مسل انه نبوده و بصورت مستقی  در منازعات دخیل نیستند. ذ  از 
اطفال بهرصورتش باید م افظت شود؛ ممانعت از دسترسی به کمک های 

تخطی نموده و ه  چنان اصل تشخی  و منافع علیای کودک را  ،بشردوستانه
 ضرورت است که کودکان از اثرات جنگی م افظت شود. 
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مطابق قانون اسالم، سرقت و تصاحب کمک های بشردوستانه که بهه منظهور کمهک    
به فقرا و آسیب ذریران درنظر گرفته شده است، ماننهد جهرم قطهاع الطریقهی بهوده و      

بسهیار مهه  اسهت، بنهاا      جزای سنگین را در بر خواهد داشت. حهق حیهات در اسهالم   
کمک های بشردوستانه، بهه شهمول حهاالت اضهطرار و مراقبهت ههای صه ی بهرای         

ایهن   از حهق زنهدگی اسهت. بنهابر     ئهی حفایت زندگی، غرا، آب و حفظ الص ه، جز
زنهدگی افهراد    که بهر  یممانعت از دسترسی به کمک های بشر دوستانه نظر به تاثیرات

می شود، بخصوص اطفال، مهی توانهد یهک     آسیب ذریری که از میدان جنگ گرفته
 قانون شریعت ذنداشته شود.  تخطی صریح از

 

 قوانین ملی

 قانون جزای افغانستان
 991ماده 

(شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق منالبهه در راه عهام و یها در ههر     1)
جای م جور دیگر با سالح یا آله که مشهابه سهالح باشهد موضهع گرفتهه و      

 افعال آتی گردد راهزن شمرده می شود   مرتکب یکی از
 ه تخوی  عابرین . 1
 ه گرفتن مال غیر با تهدید یا اکراه.2
 ه قتل انسان.3
 ه قتل انسان و گرفتن مال غیر.4
( اگر در جرم راهزنی شرایط اقامه حد تکمیل نگهردد و یها بهه ن هوی از     2)

منهدرج  ان اا جزای م کوم بهای حد ساقط شود مرتکب مطابق به احکهام  
 این فصل تعزیرا  مجازات می گردد. 
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 بین الملل مقررات 

مل هق   1334مهار    22]دولت افنانسهتان بتهاریخ   كنوانسیون حقوق كودک 
 شده است[

 6ماده 
دول عضههو حههق ذاتههی حیههات را بههرای تمههام کودکههان بههه رسههمیت       -1

 شناسند. می

 و رشد کودک را تضمین کند. ادول عضو حتی االمکان  بقا -2

 39ماده 
دول طههرف کنوانسههیون، حههق کههودک را بههرای برخههورداری از بههاالترین   
معیارهای ص ی و تسهیالت قابهل حقهوق بهرای درمهان مریضهی و بازیهابی       

 ص ت به رسمیت می شناند.  
کشورهای طرف کنوانسیون، برای تضمین این امر که هیچ کودکی از حهق  

 تالش خواهند کرد. ،دسترسی به چنین خدمات ص ی م روم نماند

 31ماده 
دول طرف کنوانسهیون، حهق تمهامی کودکهان را بهه برخهورداری از سهطح        
مناسب زندگی برای رشد جسمی، ذهنی، معنهوی، اخالقهی و اجتمهاعی بهه     

 شناسند. رسمیت می

( در رابطه بیه حماییت   1999پروتکل الحاقی كنوانسیونهای ژنو )
(، دوماز قربانیان منازعات مسیلحانه غییر بیین المللیی )پروتکیل      

1911 
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 19ماده 
ممنهوع اسهت. بنهاا     جنگهی افراد ملکی به عنوان یک روش دادن گرسنگی 

بهه ههدف گرسهنه نگهه      ،حمله، تخریب، جابجایی یا تسلی  شدن بهی مهورد  
، مخالفهت قطعهی بهه زنهدگی افهراد ملکهی اسهت، ماننهد         افراد ملکیداشتن 

مناطق زراعتی کهه بهرای تولیهد مهواد غهرایی      تخریب تخریب مواد غرایی، 
 است، حاصالت، مواشی، آب رسانی آب آشامیدنی وکارهای آب یاری.

 13ماده 
عهدم فهراه  بهودن مهواد اولیهه       بهه دلیهل  ( اگر افراد ملکی از وضهعیت بهد   2

عملیات کمک رسانی رنج می برند، دوا،  و زندگی، مانند نبود مواد غرایی
به آنها که فقط ماهیت بشردوستانه و بی طرفانه داشته و با بهی طرفهی انجهام    

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

به  2003تان فبروری ]افنانساساسنامه محکمه بین المللی جنایی روم 
 آن توافق نموده است[

 ، جرایم جنگی3ماده 
بهه معنهی   « جنایات جنگی».    برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، 2.2

 موارد ذیل خواهد بود 
حمهالت عمهدی بههه سهوی سهاختمانها، وسهایل، واحههدها و       (2. )ههه( ) 2.2

انسهیونهای  خودروهای ذزشکی، و کارکنهانی کهه از آرمههای مشهخ  کنو    
 کنند؛ الملل استفاده می ژنو مطابق با حقوق بین

( حمالت عمدی به سوی کارکنان، تنسیسات، ابهزار، واحهدها   3. )هه( )2.2
های ذاسهدار   یا خودروهای مربوط به کمک رسانیهای بشردوستانه یا هییت
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صلح مطابق با منشور سازمان ملهل مت هد، مهادامی کهه آنهها از م افظتههای       
الملهل در منازعهات    بهین  حقهوق افراد یا اههداف غیرنظهامی مطهابق    متعلق به 

 مسل انه برخوردار باشند؛

ممانعت از دسترسی کودکان بهه  ، مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و ذروتکل ال اقی آن
خدمات بشردوستانه و حمالت علیه کارمندان خدمات بشردوسهتانه کهه کودکهان را    

اصهل قواعهد عرفهی بهین المللهی اسهت کهه        کمک می کنند، ممنوع است. این یهک  
کهه دارنهد، بایهد کمهک هها را بهه افهراد         یطرفهای درگیر منازعات با توجه به کنترل

نیازمند ملکی اجازه داده و زمینه آن را فراه  نمایند. فراه  آوری همچون کمک ها 
 ی صورت گیرد.نّسِ و باید بیطرفانه و بدون کدام تبعیض قومی

ودکان بهه خهدمات بشردوسهتانه ممکهن چنهدین حهق اساسهی        ممانعت از دسترسی ک
بشری را نقض کند. آزادی گشت و گرار تمام انسان ها، بهه شهمول ذرسهنل کمهک     

چندین سند بین المللی و منطقهوی حقهوق بشهر تصهریح گردیهده اسهت.        رسانی، در
عالوه برآن، ممانعت اطفال نیازمند از دسترسی به خدمات بشردوسهتانه، ممکهن حهق    

، به شمول حق رهایی از گرسنگی که یک حق بنیادی اسهت، را نقهض کنهد. در    بقاا
 یعملیات کمک رسانی، کودکان مستوجب توجه ویژه اند و بایهد مراقبهت و کمکه   

 فراه  گردد.برای آنها که نیاز دارند 

حمایت از ذرسنل کمک رسانی بشردوستانه، به شمول افرادیکه در عملیات مانند مهاین  
اسهاس   جنهگ اسهت. بهر    حقهوق آنها، یکی از قدیمی ترین خواسهتهای  ذاکی و وسایل 

کنوانسیون های ژنو و ذروتکل های ال اقی آن، کارمندان کمک های بشهری، وسهایل   
کههه آنههها اسههتفاده مههی کننههد، از م افظههت ویههژه   آنههها، سههاختمان یهها اشههیای دیگههری 



 
  

  
 

 در منازعات مسلحانه ستانكودكان افغانازمحافظت  53

بایهد از  ، حیهاتی  ند. طرف های درگیر جنهگ، بهه اسهتثنای ضهرورت نظهامی     ربرخوردا
نهان دهنهد. بصهورت    یآزادی گشت و گرار کارمندان کمهک ههای بشهری مجهاز، اطم    

اسههت. ایههن  صههورت گرفتهههامکانههات م افظههت بیشههتر  حمههل و نقههل دوا واز خههاص 
 م افظت ها به عنوان قواعد عرفی بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

 





  

 

 


