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دفتر یوناما جزوۀ حفاظت از اطفال افغان در جنگ های مسلحانه را نشر کرد
کابل ۲۱ ،می  ۱۱( ۱۱۲۲ثور  – )۲۱۳۱هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز جزوه ی را در خصوص مکلفیت های
تمامی طرف های درگیر در جنگ های مسلحانه در کشور مبنی بر احترام و حفظ حقوق اطفال ،تحت قوانین بین المللی و دین اسالم به
نشر سپرد.
در این جزوه ،متمم بودن تعالیم و ارکان اساسی دین اسالم با حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه بین المللی برجسته شده است.
یان کوبیش ،نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما در مراسم نشر این جزوه گفت" :جنگ در افغانستان
اطفال را در معرض گروه های مسلح قرار داده است که این گروه ها از آسیب پذیری اطفال سو استفاده کرده و آنها را مورد بهره
برداری قرار میدهند ،و از آنها برای مشارکت فعال در جنگ ها یا به عنوان قاصدین و یا پیک استفاده مینمایند که این کار اطفال را
بیشتر با خطرات جنگ مواجه می سازد".
آقای یان کوبیش افزود" :جنگ زندگی اطفال را نابود می سازد و آنها را جسما ً و روحا ً صدمه میرساند .واقعا ً برایم تکان دهنده است،
زمانیکه میبینم که اطفال در این کشور به جز جنگ و خشونت دیگر از هیچ چیزی خبر ندارند".
جنگ در افغانستان اطفال زیادی را کشته و زخمی کرده است و حتی منجر به قطع اعضای بدن شان شده است .در اکثر موارد ،جنگ
اطفال را از دسترسی به حقوق بشری اساسی شان مانند :دسترسی به تعلیم و تربیه و مراقبت های صحی کافی محروم کرده است ،و
حتی توسعۀ اقتصادی را نیز به مشکل مواجه کرده است که این امر باعث بوجود آمدن فقر و آسیب پذیری بیشتر اطفال شده است.
یوناما در سال  ۰۹۶۱ ،۳۱۰۲مورد قتل وجرح اطفال را به ثبت رسانید که شامل  ۵۱۵کشته و  ۰۰۱۶تن مجروح میباشد .مواد منفجره
تعبیه شده عامل عمده ی کشته و زخمی شدن اطفال می باشد ،چون این مواد میان جنگجویان و افراد ملکی تفکیک قایل شده نمیتواند و
بزرگترین قاتل افراد ملکی در افغانستان به شمار میرود.
این جزوه  -تحت عنوان "حفاظت از اطفال افغانستان در جنگ های مسلحانه" به نسخه های دری ،پشتو و انگلیسی آن – در دفتر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل به نشر رسید .این جزوه حاصل یک سلسله بحث ها و تشریک مساعی میان یوناما و
رهبران مذهبی افغانستان ،دانشمندان و متخصصین که از نهاد های مختلف مذهبی و علمی نمایندگی می کردند ،میباشد.
با تمرکز روی شش نقض فاحش حقوق طفل در جنگ های مسلحانه ،یعنی کشتار و معیوب ساختن اطفال ،استخدام ،استفاده و نسبت
دادن اطفال به نیرو ها و گروه های مسلح؛ اختطاف اطفال؛ حمالت باالی مکاتب و شفاخانه ها؛ تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت
های جنسی علیه اطفال ،و محروم کردن اطفال از حق دسترسی به کمک های بشردوستانه ،این جزوه هر تخطی را تحت قانون
شریعت ،قانون حقوق بشر بین الملل ،قانون بشردوستانه بین المللی و سایر قوانین داخلی افغانستان به بررسی می گیرد.
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آقای کوبیش افزود" :این جزوه منحیث منبع و وسیلۀ حمایتی برای همه شرکای دخیل در امر حفاظت از طفل عمل خواهد کرد و گفتگو
روی مسایل مهم و حساس را ترویج خواهد کرد .نهایتاً ،هدف این است که اطفال افغان را از آفت جنگ محافظت کرد و از مساعی
جامعه مدنی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،حمایت کرد".
رویداد امروز به تعقیب کمپاین "اطفال – نه عساکر" که به هدف بسیج حمایت به منظور جلوگیری و ختم استخدام و استفادۀ اطفال
توسط نیرو های امنیتی داخلی الی  ۳۱۰۹در مقر ملل متحد در نیویارک راه اندازی گردید بود ،برگزار شد .کمپاین متذکره که توسط
لیال زیروگوی ،نماینده خاص سرمنشی عمومی ملل متحد برای اطفال و جنگ های مسلحانه ،و صندوق اطفال ملل متحد (یونیسف)،
مشترکا ً راه اندازی شده بود ،از تالش هشت کشور در این راستا به شمول افغانستان،حمایت می کند.
آقای کوبیش اظهار داشت "من ،بگونه خاص از تأیید این کمپاین توسط دولت افغانستان و تعهدات دولت مبنی بر اتخاذ اقدامات بیشتر
برای حصول اطمینان از این که اطفال در صفوف نیرو های ملی امنیتی استخدام نمی شوند ،استقبال می نمایم".
در جریان این کمپاین ،نماینده ویژه ملل متحد برای اطفال و جنگ های مسلحانه ،و یونیسف همراه با همکاران ملل متحد و همکاران
غیر دولتی شان در راستای تقویت تالش های شان جهت حمایت و تقویت همکاری های خود با این هشت کشور کار خواهند کرد تا به
این هدف نهایی که پایان بخشیدن به استخدام و استفاده اطفال در نیرو های امنیتی کشور های شان و جلوگیری از آن می باشد ،نایل آیند.
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