Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی منع استفاده اطفال در جنگ

Red Hand Day
 ۱۲فبروری ۲۰۲۱م.

امروز جمعه  ۱۲فبروری ،روز بین المللی منع استفاده از اطفال بحیث سرباز جنگی است.
از سال ۲۰۰۲م .بدین سو  ،درست در همین روز سازمان ملل متحد دوازدهم فبروری را روز منع استفاده از
اطفال بحیث عسکر جنگی و استفاده به مقاصد نظامی اعالم نموده و در همین روز بیشترین توجه حکومات و نهاد
های دولتی  ،غیر دولتی و موسسات حمایت حقوق اطفال را به ادای مسئولیت شان در محافظت و حمایت اطفال
در برابر استفاده در جنگ و برگشتاندن دوبار آنها به زنده گی صلح آمیز،آموزش و پرورش مجدد ،مکتب و
خانواده معطوف میسازد.
نظر به ارقام اداره یونسکو سازمان ملل متحد بین  ۲۵۰.۰۰۰تا  ۳۵۰.۰۰۰طفل بین سنین  ۱۲تا ۱۷سال در
صفوف جنگجویان در سطح جهان استخدام و یا تحت جبر به جنگ ها کشانیده میشوند.
اطفال که در سنین نوجوانی نظر به رشد جسمی و روانی آسیب پذیر ترین بخش یک جامعه اند ،به ساده گی
میتوانند تحت فریب ،وعده های واهی ،اغوا  ،استفاده از عقاید مذهبی  ،جبر و اکراه سر گروپ های جنگی
وادار به گرفتن سالح وشرکت در جنگ میشوند.
فقر و محرومیت های اجتماعی و عدم زمینه برای مصروفیت های سالم  ،اخصن عدم امکانات آموزش و پرورش
اطفال یکی از آسیب پذیری های رو آوردن نوجوانان به سالح و جنگ و خشونت اند عالوتن شرایط نا امن
خانواده گی و محیط زنده گی ،خشونت و سو استفاده جنسی اطفال که زمینه ساز آسیب های روانی  ،رشد وجدان
و عقده مندی طفل میگردد ،طفل را متمایل به رو آوردن به زور  ،خشونت بخاطر ارضای عقده مندی ها و
نفرت میگرداند.
در کشور جنگ زده افغانستان که زنان و اطفال بزرگترین قربانیان جنگ و خشونت اند ،استفاده اطفال در جنگ
های نیابتی و توسط گروه های نظامی محلی نه تنها مورد سو استفاده در جنگ ها و کشتار اهالی ملکی قرار
میگیرند ،بلکی بیشترین آنها قربانی خشونت های جنسیدر ساحات جنگی نیز قرار میگیرند .موارد وجود دارند که
یک قوماندان محلی یک پسر نوجوان را برای خواست های نا مشروع جنسی خود به خدمت گرفته است.

نظر به بررسی اداره یونسکوی سازمان ملل متحد در صفوف گروه حقانی و طالبان بیشتنرین نوجوانان پائنتر از
سن  ۱۷مورد سو استفاده قرار میگیرند .که بیشترین آنان برای عملیات های انتحاری آماده و از احساسات آنها
حیله گرانه سو استفاده میگردد.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد بر این امر است که حمایت اطفال در برابر استفاده در فعالیت های جنگی
وظیفه تآخیر ناپذیر دولت و نهاد های حراست حقوق آن است که با مرتکبین نه با مدارا  ،سازش و معامله بلکه با
تطبیق قانو ن و تمکین به حقوق اطفال و کنوانسیون بین المللی سال  ۱۹۸۹در حمایت حقوق اطفال برخورد نمایند.
انجمن بررسی و تدویر کنفرانس های علمی را پیرامون منع سو استفاده اطفال و آسیبپذیری های آنها را در
بکارگیری ظالمانه جنگی و خشونت های مسلحانه ضروری میداند تا مسآله منع سو استفاده اطفال در جنگ ها
و خشونت ها تحت توجه جدی دولت و نهاد های حقوقی و حراست حقوق شهروندان قرار گیرد.
انجمن ضمن دفاع و حمایت از مصئونیت اطفال در برابر استفاده کودکان در جنگ و فعالیت های مسلحانه و تطبیق
بال انحراف اعالمیه ملل متحد  ۱۲فبروری  ۲۰۰۲م , .صدای رسای خود را با تمام نهاد ها و موسسات ملی و
بین المللی مبارزه در برابر استفاده طفال بحیث عسکر جنگی اعالم مینماید.
بگذارید اطفال و نوجوانان وطن با تمام مصئونیت و تحت حمایت قانون به تعلیم و تربیت دست یابد و از صفوف
جنگی دوباره به محیط سالم و خانواده مصئون برگردد و به کسب شخصیت سالم فردی و اجتماعی نائل گردد.

با احترام
شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

