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 مقدمه:

تغییرات مثبت کمی و کیفی در با ایجاد اداره مؤقت در کشور، وضعیت اطفال نیز رو به بهبودی رفته چنانچه اکنون که بیش از ده سال از عمر این دولت میگذرد، ما شاهد 

اساسی، ی اطفال افغانستان هستیم. که این تغییرات را میتوان در وضع قوانین، فرامین، پالیسی ها و ستراتیژی های حمایوی از اطفال چون: قانون عرصه های مختلف زندگ

راکز اصالح و تربیت اطفال، قانون صحت، قانون معارف، قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون م

حبوسین و محجوزین به قانون منع خشونت علیه زنان، قانون کار،  ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، ستراتیژی اطفال در معرض خطر، فرامین عفو و تخفیف مجازات م

، مراکز اصالح یسیون مستقل حقوق بشر افغانستانکشاف حقوق طفل کممناسبت های مختلف، ...دانست. تشکیل نهاد ها و مؤسسات حمایت از اطفال، چون بخش حمایت و ان

ولسوالی غرض رسیدگی به قضایای حمایوی اطفال معروض به  65والیت و  22شبکه محافظتی اطفال و حضور پر رنگ آن در و تربیت اطفال، مراکز حمایوی اطفال، 

خارنوالی ها و محاکم اختصاصی اطفال، خانه های امن، پرورشگاه ها، مکاتب، مراکز ا، تآسیس خطر و دستاورد های چشمگیر شان در راستای دادخواهی و حل قضای

 که شمه ای از دستاورد ها ذیآل نگاشته شده است. . و غیره نیز از دستاورد های این دور به شمار میرود. صحی، کودکستانها، تفریح گاه ها

 

طفل   2503301به تعداد  1331تن از معلمین آموزش میدیدند. حاالنکه درسال  21711مکتب توسط  3011ر میلیون طفل بیشترین پسران، د 1حدود  1321درسال 

دار المعلمین  0تن از استادان در  61تن از محصلین توسط  011به تعداد  1321باب مکتب تحت آموزش قرار داشتند. در سال  10065تن از معلمین در  121503توسط 

تن از استادان آموزش  1323مرکز حمایوی و الحاقیه توسط  163دارالمعلمین و  02تن از محصلین در  50021به تعداد  1331النکه در سال مصروف تحصیل بودند حا

روزنتون باب  60 به همین ترتیب  طفل تحت مراقبت و آموزشهای قبل از مکتب قرار دارند. 26326کودکستان در کشور وجود دارد که در آن به تعداد  371فعالً میدیدند. 

بنابر ارقام وزارت کار  مکتب فرستاده میشوند. 02طفل یتیم نگهداری و برای تعلیمات به  11611روزنتون سکتور خصوصی در کشور فعالیت دارند که در آن  2دولتی و 

دولت افغانستان از نگاه  مختلف از این حالت خارج شده اند. آنها با آموزش حرفه های میلیون 3.6میلیون طفل معروض به خطر به تعداد  5.6و امور اجتماعی از جمله 

ارجه و سازمان ملل متحد.در تلفات اطفال در درگیری ها و منازعات مسلحانه در لیست سیاه سازمان ملل متحد شامل گردیده بود که به اثر تفاهمنامه میان وزارت امور خ

جه به کنوانسیون حقوق طفل، پروتکل ضمیموی کنوانسیون حقوق طفل مبنی بر عدم شمولیت اطفال در منازعات ، دولت افغانستان متعهد شد، تا با تو2111دسامبر  31

سازمان ملل متحد ، دولت افغانستان متعهد شد تا تمامی اطفال شامل در صفوف قوای مسلح افغانستان اعم از پولیس، اردو و امنیت ملی را  1512مسلحانه، قطعنامه شماره 

 سالگی برویت  تذکره تابعیت  را معیار قرار دهند. 12اخراج کند و در پروسه جلب و جذب افراد، تکمیل سن  شناسایی و

 

مختلف زندگی اقتصادی،  علی الرغم این دستاورد ها طوریکه همه میدانیم سه دهه جنگ و بحران در کشور،  صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکر جامعه و ابعاد

است. از تلفات اطفال فرهنگی مردم بر جا گذاشته است. که اطفال نیز بعنوان قشر بزرگ و آسیب پذیر جامعه از آالم و مصایب این نابسامانی ها در امان نمانده اجتماعی و 

نت های متعدد جسمی و روانی، ازدواج در درگیری ها و منازعات مسلحانه گرفته تا معلولیت، مهاجرت، بیجا شدگی های داخلی، قاچاق و اختطاف، تجاوزات جنسی، خشو

در، عدم دسترسی به تعلیم و های اجباری ) قبل از وقت، بد، بدل، به ارث بردن ازدواج، فروش به بهانه ازدواج (، کار های شاقه، تگدی گری، اعتیاد اطفال به مواد مخ

ضا و خواهش ما از مسئولین امور اینست تا به آینده سازان کشور توجه جدی را مبذول داشته تربیه، صحت،  و تفریح های سالم و ده ها موارد دیگر میشود نام برد. بنآ تقا

 .باالی قشری سرمایه گذاری نمایند که بازدهی و پیامد های چشمگیر آن محسوس باشد
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اطالع رسانی و آگاهی عامه  پیرامون حقوق بشری و چالش های موجود فرا راه اطفال بعنوان قشر آسیب پذیر جامعه افغانی از طریق شرکت در 52 برنامه رسانه ای) 

67 تلویزیوی و 84 رادیویی و 6 مصاحبه با نشریه چاپی( با 6442 دقیقه نشرات) 475 دقیقه تلویزیونی و 985 دقیقه رادیویی و 82 دقیقه چاپی( به سطح ملی و بین 

 المللی :

 

کنوانسیون های  بر مبناير مورد حقوق اطفال عامه مردم د اطالع رسانی و آگاهیبمنظور 

پذیرفته شده  بین المللی بخصوص کنوانسیون حقوق طفل، قوانین نافذه ملی و ارشادات دین 

مقدس اسالم، همکاران بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل، طبق پالن 

، 1.1.1بازده ، ) رهبری(، 1، هدف ستراتیژیک 1332ستراتیژیک و برنامه عمل سال 

(، شرکت با نشریه چاپی 6و  رادیویی 23 ،تلویزیونی 3مصاحبه   )  87، با انجام  3فعالیت 

رادیویی (،  4تلویزیونی و  7گفتمان )  11رادیویی (، و  8تلویزیونی و  6میزگرد)  4در 

، مخاطبین رسانه های جمعی . بلند بردندسطح آگاهی عامه  مردم را در مورد حقوق اطفال، 

سطح آگاهی خود را در مورد حقوق اطفال طبق قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین 

المللی، حقوق طفل طبق شریعت مقدس اسالم، آسیپ پذیری های اطفال، حق بقا و انکشاف، 

منافع علیای طفل، عدم تبعیض، حق مشارکت و سهمگیری، خشونت علیه اطفال، عوامل و 

اچاق و اختطاف اطفال، شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه، آن، ق   پیامد های ناگوار

ازدواج های اجباری، کارهای شاقه اطفال، تگدی گری اطفال، تجاوزات جنسی باالی اطفال، 

نقش والدین،  بچه بازی و پیامد های ناگوار آن،  استفاده از اطفال در عملیات انتحاری ،

و دولت در جهت اطالع رسانی و محافظت از  معلمین، مال امامان، رسانه ها، جامعه مدنی

اطفال و ده ها موارد دیگر، از طریق برنامه های تلویزیونی و رادیویی، بلند بردند. 

همکاران بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل با شرکت در برنامه های 

نقش  فالدر امر ترویج و گسترش حقوق بشری اطگفتمان، میز های گرد و مصاحبه ها 

رسانه هایی صوتی و تصویری کمیسیون را  ،که در تحقیق این امربارز ایفا نموده 

، نور، شمشاد، 1همکاری نمودند. که میتوان از تلویزیون هایی ) ملی، طلوع، آریانا، 

بیان، نوا، دنیا، آشنا صدای امریکا، ، آزادی، BBCطلوع نیوز( و رادیو هایی ) کلید، 

  (، یاد آوری نمود.Social Strategicوطندار، محصلین و 
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ملی  اعضای کمیته حقوقی قونسلکارگاه آموزشی سه روزه برای 

1332دلو  2-5 واالحضرت شهزاده کریم آغا خان  

کارگاه آموزشی " حقوق بشر و اسالم " برای علمای دین و مال امامان 

1332حوت   10مساجد شهر کابل   

 دقیقه نشرات: 282برنامه رسانه با  1در جوزا روز بین المللی طفل با شرکت  66از   گرامیداشت

 

برنامه مختلف رسانه   5بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل با شرکت در 

، ضمن بحث پیرامون قیقه تلویزیونی( د 131دقیقه رادیویی و  01دقیقه نشرات )  231با  ای

جوزا  11از   ،آنهاحفاظت و حمایت ازوالدین و دولت در قبال نقش و رسالت  حقوق اطفال و 

 1روز بین المللی اطفال تجلیل بعمل آورد. همکاران بخش اطفال با شرکت در دومیز گرد) 

تلویزیونی(،  1دیویی و را 1مصاحبه )  2رادیویی(، دو گفتمان تلویزیونی و  1تلویزیونی، 

چگونگی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دسترسی اطفال به حقوق بشری شان را 

ارزیابی نموده، از اقدامات و تغییرات مثبت کمی و کیفی در برخی از ساحات چون وضع 

قوانین، پالیس ها و ستراتیژی های حمایوی اطفال، دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه و  

هبودی نسبی وضعیت صحی اطفال، تقدیر نموده ولی اقدامات انجام شده را بسنده ندانسته و ب

 بر نقش و رسالت والدین و دولت در قبال اطفال بیشتر تآکید نمودند. 

 

 

 
 

 ارتقای سطح دانش 292 تن ) 37 زن و 225 مرد(، پیرامون موضوعات مختلف حقوق طفل از طریق 62 کارگاه و کورس آموزشی بخش تعلیمات حقوق بشر

 

 کارگاه  62از طریق  تن از اشتراک کنندگان را 292سطح آگاهی  ،در همکاری و تفاهم با بخش تعلیمات حقوق بشربخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل 

حقوق طفل طبق شریعت قل حقوق بشر افغانستان، مفهوم حقوق بشر، معرفی کمیسیون مست مستفید شوندگان کارگاه های آموزشی، پیرامون .آموزشی ارتقا بخشیدو کورس 

قش و مسئولیت والدین و دولت مقدس اسالم، قوانین نافذه ملی و کنوانسیون حقوق کودک، معیار ها و اصول محاکمات عادالنه برای اطفال، حقوق اطفال متخلف از قانون ، ن

اطفال  در قبال حفاظت از اطفال، چالش های موجود فرا راه

افغانستان، دستاورد های دولت در زمینه بهبود چگونگی 

، وضعیت حقوق بشری اطفال، کتگوری های اطفال آسیب پذیر

 اشتراک کنندگان کارگاه ها را به اندوخته های خود افزودند.

) محصلین پوهنتون خصوصی گوهرشاد، چون  اقشار مختلف

اصالح و  و مرکز پولیس، څارنواالن، قضات و منسوبین محبس

افسران ریاست استخبارات وزارت امور داخله، تربیت اطفال، 

افسران و منسوبین قوای هوایی وزارت دفاع ملی، اعضای 

زاده کریم آغا خان ، شه واالحضرت کمیته حقوقی قونسل ملی

بکه محافظتی کارمندان شو  فعالین جامعه مدنی خبر نگاران، 

شرکت تشکیل میداد.  لوگر،  پروان،اطفال والیات پنجشیر، 

 مفید ارزیابی نموده چنین برنامه های آموزشی را  دویرکنندگان ت

در آینده از سوی آموزشی  داوم همچو برنامه های و خواستار ت

 شدند. مستقل حقوق بشر افغانستان  کمیسیون 

 

 

 برنامه های دیداری، شنیداری و چاپی بخش حمایت و 

انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل در طی سال 2931

تلویزیونی

%33

رادیویی

%56

چاپی

%2%0



 5 

شرکت کنندگان جلسات آگاهی دهی با تفکیک 

جنسیت

42%

58%

مرد

زن

 جلسه آگاهی دهی:  24تدویر  از طیف ها و اقشار مختلف پیرامون حقوق بشری اطفال از طریق تن 795ارتقای سطح آگاهی 

 

و انکشاف حقوق بشری اطفال، بعنوان آینده بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل بمنظور توسعه 

مرد( از  884زن و  416تن )  795سازان و قشر بزرگ و آسیب پذیر جامعه بشری افغانستان، سطح آگاهی 

آگاهی دهی، ارتقآ بخشید. شرکت کنندگان جلسات پیرامون موضوعات  جلسه 24اقشار مختلف را از طریق تدویر 

مختلف چون حقوق اطفال طبق شریعت مقدس اسالم، قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی، معرفی 

پرنسیپ  0کمیسیون، تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون، خشونت علیه اطفال، اطفال معروض به خطر، 

سیون حقوق طفل، نقش و مسئولیت والدین و دولت در قبال اطفال طبق معیار های پذیرفته شده ملی و اساسی کنوان

بین المللی، سؤ استفاده های جنسی از اطفال، تنبیه جسمی 

اطفال در مکاتب، اطفال متخلف از قانون و حقوق بشری 

ایشان، اصول محاکمات عادالنه برای اطفال، ازدواج های 

واقب ناگوار آن، حق تعلیم و تربیه و اهمیت قبل از وقت و ع

آن و سایر موضوعات، به اندوخته های خود افزودند. 

شرکت کنندگان این جلسات را معلمین لیسه عالی رخه 

والیت پنجشیر، مسئولین و محجوزین مراکز اصالح و 

تربیت اطفال والیت کاپیسا، شورای مردمی ولسوالی پریان 

شورا های جوانان ولسوالی های قره باغ، پغمان و بگرامی، مادران اطفال یتیم و بی  والیت پنجشیر، نمایندگان

سرپرست، مسئولین و معلمین پرورشگاه ها، منسوبین پولیس، قضات، خارنواالن، محصلین، اعضای شبکه محافظتی 

  اطفال و بیجا شدگان کمپ های مهاجرین پروان دوم، سوم، شینه، هلمندی ها،  تشکیل میداد. 

 

ارتقای سطح آگاهی 6242  تن از دانش آموزان لیسه های عالی ذکور و نسوان ولسوالی های عنابه، رخه و بازارک والیت پنجشیر و لیسه های نسوان ) علی خیل،  

 محمود راقی و اسمآ بنت ابوبکر(، والیت کاپیسا پیرامون حقوق طفل از طریق برنامه آموزشی طفل به طفل 

 

راتیژیک و برنامه عمل طبق پالن ست

 : 2کمیسیون، هدف ستراتیژیک  1332

     ،5، فعالیت 1.1.2) آموزش(، بازده 

، در طی (برنامه آموزشی طفل به طفل )

تفاهم و هماهنگی بخش حمایت و 

انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل 

با ریاست محترم معارف والیت 

پنجشیر، غرض تطبیق برنامه آموزشی 

تعداد  ر والیت مربوط، بهطفل به طفل د

 62) دانش آموزان ممتاز ازتن  22

صنوف دهم، یازدهم  پسر(، 62دختر و 

لیسه های مختلف  نسوان و  و دوازدهم،

ذکور ولسوالی های عنابه، رخه و 

، به کارگاه بازارک  والیت پنجشیر

حقوق طفل، یافته ها و اندوخته های ضوعات مربوط به حقوق طفل، بعنوان آموزگاران آموزشی یک روزه  ارتقای ظرفیت معرفی گردیدند.  موصوفان بعد از فراگرفتن مو

کاپیسامتعلمین ممتاز لیسه های اناث والیت  متعلمین ممتاز لیسه های اناث والیت پنجشیر  

 جلسه آگاهی دهی برای خانم های خانه کمپ  هلمندی ها
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روز  21تن از دانش آموزان مکاتب مربوطه خویش را به مدت  31د. قابل ذکر است که هریک از آموزگاران متذکره به تعداد ختنخود را با سایر دانش آموزان شریک سا

قابل ذکر است که مستفدین برنامه آموزشی طفل به طفل، سطح بشکل مصور آموزش داده اند.  حقوق طفلفل طبق کنوانسیون ، پیرامون حقوق ططبق پالن درسی مربوط

حق عدم تبعیض، منافع آگاهی خود را در مورد حقوق اطفال چون حق داشتن نام، ملیت، هویت، تابعیت، پرنسیپ های اساسی کنوانسیون حقوق طفل ، حق بقآ و انکشاف، 

به همین ترتیب طبق تفاهم و  طفل، حق سهمگیری و مشارکت ، حق حیات، صحت، تعلیم و تربیه، تفریح سالم، حق آزادی بیان وسایر حقوق بشری، ارتقآ بخشیدند. علیای

ای ) اسمآ بنت ابوبکر، علی خیل و تن از دانش آموزان ممتاز نسوان لیسه ه 21هماهنگی با ریاست معارف والیت کاپیسا، زمینه تدویر کارگاه آموزشی یک روزه برای 

سایر دانش تن از  31محمود راقی(، مساعد گردید. دانش آموزان، حقوق اساسی طفل را طبق کنوانسیون مربوطه به شکل مصور فرا گرفته و هریک از ایشان به تعداد 

طفل اعم از پسر و دختر، سطح آگاهی  1201بدین ترتیب به تعداد مجموعی  آموزان مکاتب مربوط  را در زمینه حقوق بشری اطفال در طی مدت یکماه  آموزش دادند. که

 خود را در رابطه به حقوق بشری اطفال در والیات پنجشیر و کاپیسا، ارتقآ بخشیدند. 

 

 تجلیل از 22 نوامبر روز جهانی طفل در والیت پنجشیر

 

، فعالیت 1.1.2) آموزش(، بازده :  2، هدف ستراتیژیک 1332طبق پالن ستراتیژیک و برنامه عمل سال 

، بمنظور گرامیداشت از روز جهانی طفل، محفلی به همین مناسبت در تاالر شهرداری والیت پنجشیر دایر 5

طفل دانش آموز مکتب و کودکستان محیط زیست، رؤسا  61تن شامل  121گردید. در محفل متذکره به تعداد 

که محافظتی اطفال آن وآل، معلمین و سایر مهمانان شرکت و مسئولین ادارات والیتی پنجشیر، اعضای شب

 نموده بودند. 

محفل متذکره با تالوت آیات چند از کالم هللا مجید توسط یکتن از شركت كنندگان ، آغاز گردیده، نخست  

 موالنا عبدالرحمن کبیری والی والیت پنجشیر به ایراد سخن پرداخته، ضمن خوش آمد گویی و تبریکی روز

جهانی اطفال، در مورد نقش و رسالت والدین در تربیه و پرورش سالم اطفال و حقوق اطفال باالی والدین 

روشنی انداختند. سپس  گروپ ترانه کودکستان محیط زیست ریاست کار و امور اجتماعی والیت پنجشیر با 

دفتر مقام والیت پیرامون حقوق نوای کودکانه، سرود ملی را خدمت  حضار مجلس تقدیم نمودند. متعاقبآ رئیس 

طفل از منظر اسالم توضیحات الزم ارائه نموده اظهار داشتند که حقوق اساسی بشر در قرآن عظیم الشان 

سال قبل از امروز تضمین شده است. متعاقبآ رئیس معارف به تشریح حقوق طفل طبق  1011کالم الهی 

پرنسیپ اساسی میچرخد.  0مام حقوق اطفال بر محور کنوانسیون حقوق طفل پرداخته و اظهار داشتند که ت

سپس اطفال کودکستان محیط زیست یک پارچه ترانه میهنی را خدمت حضار محفل پیشکش نمودند. بعدآ 

شمس هللا احمدزی رئیس دفتر ساحوی کابل به تشریح چالش های موجود فرا راه  اطفال پرداخته اظهار داشتند 

و عدیده ای فرا  چالش های بزرگ متآسفانه است هنوز هم ی که حاصل گردیدهباوجود دستاورد های زیادکه 

هنوز هم اطفال در جریان منازعات مسلحانه بطور مستقیم و یا  های مختلف وجود دارد.در بخش  راه اطفال 

غیر مستقیم قربانی میگیرد، هنوز هم اطفال قربانی خشونت های مختلف از جمله تجاوزات جنسی، کار های 

ازدواج های ، بنآ کار شاقه اطفالاقه، قاچاق و اختطاف، ازدواج های اجباری و ده ها موارد دیگر هستند.ش

قبل از وقت، تخلفات اطفال در برابر قانون، اختظاف و قاچاق، انواع سؤ استفاده جنسی و بهره برداری از 

خشونت  علیه  انواع مختلف  ر، اعمالاطفال، استفاده  اطفال در گدایی، خرید و فروش  و اعتیاد به مواد مخد

تلفات اطفال در حمالت هوایی، ماین های تنبیه جسمی اطفال در مکاتب، اطفال ، مسمومیت شاگردان مکاتب، 

مورد  22محفل با طرح کنار جاده و حمالت انتحاری، گویا روند معمول زندگی جامعه افغانی شده است. 

در بودجه ساالنه دولت جهت  بهبود وضعیت عمومی اطفال ، پیشنهاد مشخص چون شامل ساختن وجه خاص 

بخصوص اطفال در معرض خطر طبق تعهدات و مسئولیت های دولت افغانستان در قبال قوانین نافذه ملی و 

کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی  بااالخض کنوانسیون حقوق طفل، ایجاد اشتغال و زمینه کار برای 

اطفال و مساعدت با خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست غرض جلوگیری از  سرپرست های قانونی

روز جهانی  نوامبر 21مسئول بخش اطفال دفتر ساحوی کابل حین  سخنرانی در محفل تجلیل از 

 طفل 

 تاالر شاروالی والیت پنجشیر

 21یل از در محفل تجلشاگردان مکاتب و کودکستان ریاست کار و امور اجتماعی والیت پنجشیر 

روز جهانی طفل نوامبر  

 تاالر شاروالی والیت پنجشیر
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ص مستحقین واقعی و گماشتن اطفال به کار های شاقه ، حمایت ومساعدت به اطفال متگدی و بی بضاعت و تطبیق جدی برنامه جمع آوری گدا ها از شهرها ، ضمن تشخی

 نگهداری آنها در مراکز معین 

 رض بهبود چگونگی وضعیت حقوق بشری اطفال توسط مسئول بخش اطفال خاتمه پذیرفت.به مسئولین امور غ 

 

 
داخلي و یك برنامه در خارج كشوربرنامه آموزشي كوتاه مدت  24بیش از ارتقاي ظرفیت كارمندان بخش حمایت حقوق طفل دفتر ساحوي كابل از طریق شركت در   

 

ش بمنظور ارتقاي دانش مسلكي  كارمندان بخ

حمایت و انكشاف حقوق طفل دفتر ساحوي 

، هدف  7فعالیت  0.1.3طبق  ،كابل

، كارمندان توانمند سازي ( : )3ژیك ستراتی

بخش حمایت و انكشاف حقوق طفل با شركت 

، بر اندوخته  كارگاه آموزش 01بیشر از در 

هاي تئوریك خود در عرصه هاي حقوق بین 

اطفال، الملل عمومي، حقوق معاهدات، قاچاق 

مهاجرت هاي غیر  ،فراخوان ملي( تحقیق )

تدوین قوق بشر، رویكرد مبتني بر ح قانوني،

حقوق بشر و پالن ستراتیژیک کمیسیون، 

... افزودند. از آنجائیکه یکی از اهداف عمده ستراتیژیک کمیسیون همانا توانمند سازی محیط زیست،

کاری همکاران بخش  و مؤثریت  تطبیق برنامه های  میباشد. این مهم در ضریب  بازدهی فعالیت های

 نقش ارزنده را ایفآ می نماید.   در جهت نیل به اهداف حقوق بشر، کاری کمیسیون

  

 
همکاران بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل بمنظور حمایت از کتگوری های مختلف 

از حقوق بشری ایشان،  نشست هایی را با نهاد اطفال در معرض خطر و دادخواهی در راستای صیانت 

های مختلف مسئول ملی و مؤسسات خارجی دایر نموده است. به همین ترتیب در جلسات ماهوار و 

 MRM( پیرامون قاچاق و اختطاف ،   HAGARربعوار نهاد های مختلف حمایوی اطفال چون ) 

ل واحد حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه مراکز اصالح و تربیت اطفا JRCاطفال متآثر از منازعات، 

مسئولیت یکی از کمیته  ناگفته نماند که  (شرکت نموده است ،CHILD ACT پیرامون کود اطفال ) 

های فرعی ) محافظت اطفال در برابر سؤ استفاده ها و عدالت برای اطفال ( کمیته تخنیکی کود اطفال 

به همین   حقوق بشر افغانستان واگذار گردیده است. واحد حقوق بشر وزارت عدلیه به کمیسیون مستقل

ترتیب به اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهاد های همکار در راستای حمایت 

طفل بی سرپرست و معروض به خطر  به مراکز حمایوی و پرورشگاه ها  12از حقوق اطفال، به تعداد  

اطفال خانواده های فقیر، اطفال قربانی ان را ) اطفال بدون سرپرست، حمایت شدگمعرفی گردیده است. 

 اختطاف و تجاوز جنسی و لت و کوبی (، تشکیل میداد

ویکرد موزشی رگاه آ نتایج کار گروپی در کار اطفال حین ارائهناظر ساحوی بخش 

 مبتنی بر حقوق بشر

دن سه طفل بدون سرپرست که به یکی از مراکز حمایوی ادغام شحمایت از  
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 نظارت انجام شده 53بهبود نسبی وضعیت اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال ساحات تحت پوشش کاری دفتر به اثر 

 

 قانون اساسی، 62طبق ماده  1332، در طی سال لانکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کاب بخش حمایت واطفال متخلف از قانون،  حقوق بشری ازحمایت  بهبود و بمنظور

،  2.1.6بررسی، بازده ) نظارت و  6، هدف ستراتیژیک 1332ساله و برنامه عمل  0سیون، پالن ستراتیژیک قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمی 21و  6مواد 

ا، لوگر و میدان وردگ بعمل آورده است. قابل ذکر است که نظارت را از مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات کابل، پروان، پنجشیر، کاپیس 62(، به تعداد  2فعالیت 

اصالح و تربیت اطفال والیت وردگ اخیرآ  در یک مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات کابل و میدان وردگ در تعمیر های دولتی قرار دارند. خوشبختانه تعمیر مرکز 

 با اكمال كار تعمیراتي این مركز، وال كه بعد از انفجار در نزدیكي مركز آن وال، به مركز اصالح قابل منتقل شده بودند،طبقه بشکل معیاری اعمار گردیده و محجوزین آن 

ل شده اند. ولی مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر در تعمیر هایی کرایی مرکز اصالح کابل دوباره به مرکز اصالح والیت وردگ منتقاز 

به اثر نظارت هاي متداوم و دادخواهي ها با مراجع ذیصالح بهبودي نسبي در وضعیت محجوزین و مراكز  بسر میبرند. که با معیار های پذیرفته شده برابر نمیباشند.

 اطفال رو نما شده است كه بطور نمونه ذیآل نگاشته شده است.  اصالح و تربیت

 شامل ساختن  از مکتوب اطمینانیهبا وزارت محترم عدلیه و اخذ  ، پروان و پنجشیرت كاپیسااكز اصالح و تربیت اطفال والیادادخواهي در مورد اعمار مر 

و  ضادر تعمیر کرایی جدید با فمتذكره مرکز انتقال محجوزین و عجالتآ  کاری سال نو در پالن و پروان ت کاپیسااکز اصالح و تربیت اطفال والیرامتعمیر 

 . امكانات بیشتر و خوبتر

  مرکز اصالح و تربیت  زطفل شامل یک تن محجو 2مورد شکایت مبنی بر شکنجه   2 ، در طی سال جاریدرطی نظارت ها از مراکز اصالح و تربیت اطفال

مکتوب اطمینانیه لوی  یک مورد  .ت امور داخله دادخواهی صورت گرفتگردیده بود که به در رابطه با مقام لوی خارنوالی و وزاراطفال والیت لوگر دریافت 

 څارنوالی در مورد یک قضیه مواصلت و ادعای شکنجه ثابت نگردیده و یک مورد دیگر آن تحت اجراآت قرار دارد. 

   محجوزین مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات پروان، کاپیسا و  (، توقیف غیر قانونی و امنیت شخصی )نقض حق آزادی  مورد قضایای 3در ارتباط به

  تن دیگر تحت اجراآت قرار دارد. 8تن از محجوزین رها و  5لوگر، دادخواهی صورت گرفته که در نتیجه 

  رفع مشکل اساسی ایشان که همانا اعمار مراکز اصالح و تربیت اطفال وضعیت معیشتی محجوزین نظر به امکانات موجود تا حدودی قناعت بخش بوده و با

چنانچه . میگردد مرفوعاز نواحی ضیقی جای، نبود مکان ورزشی، کتابخانه، حمام های عصری، رژیم بندی ها معیاری میباشد، اکثریت مشکالت اطفال 

 ثر مرفوع گردیده است.مشكالت متذكره با اعمار مركز اصالح و تربیت اطفال والیت وردگ حد اك

  که صالحیت رسیدگی به دوسیه های جزایی نسبتی اطفال متخلف از قانون را قانون جدید تشکیل و صالحیت های محاکم  17ماده  8فقره  دادخواهي در مورد

اعث تآخیر در رسیدگی به دوسیه های جزایی در مراکز والیات به محاکم شهری و در ولسوالی ها به محاکم ابتدائیه ولسوالی واگذار نموده بود. این ماده ب

ستره  اطفال شده و سبب نقض حق طی مراحل قانونی و مشکالت عدیده  گردیده بود. که بعد از تشخیص این چالش، به اثر دادخواهی بخش با مقام عالی

مقام عالی ستره محکمه با تفویض  62/29/6892مؤرخ  6267محکمه در جهت ایجاد محاکم اختصاصی اطفال در تمام والیات، به اثر مصوبه شماره 

مرفوع  مشکل عجالتآ به محاکم شهری والیاتی که محاکم اختصاصی اطفال وجود ندارد، ،صالحیت رسیدگی دوسیه های جزایی نسبتی اطفال متخلف از قانون

 گردیده است. 

  پیرامون حقوق بشری اطفال متخلف از قانون و اصول محاکمات عادالنه تن از محجوزین مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل   17ارتقای سطح آگاهی

 جلسه آموزشی  8برای اطفال از طریق تدویر 
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  نظارت از پرورشگاه ها و مراکز حمایوی اطفال  55بهبودی نسبی  چگونگی وضعیت حقوق بشری اطفال یتیم و بی سرپرست به اثر 

 

دفتر ساحوی کابل بمنظور بهبود چگونگی وضعیت  همکاران بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل

 66حقوق بشری اطفال یتیم و بی سرپرست ، در طی سال جاری به تعداد 

دادخواهی هایی که برای  به اثرنظارت را از پرورشگاه ها و مراکز حمایوی اطفال بعمل اوردند.  

شاهد بهبودی های نسبی  حمایت از حقوق این کتگوری از اطفال آسیب پذیر صورت گرفت. همکاران

اطفال یتیم و معیشتی، فراهم سازی کورس های زمستانی کمپیوتر، انگلیسی و حرفه برای   در وضعیت

، ترکیب کمیسیون ویژه از نهاد های همکار در  راستای بهبودی وضعیت اطفال یتیم و بی سرپرست 

ز پرورشگاه ها، تدقیق و بی سرپرست به ریاست رئیس عمومی پرورشگاه ها و نظارت های تیمی ا

طرح پیشنهادات اصالحی برای مقرره جدید پرورشگاه ها و طی مراحل آن غرض تصویب، 

دادخواهی در ارتباط به حقوق نقض شده طفل قربانی لت و کوبی و تجاوز جنسی در یکی از 

پرورشگاه های خصوصی ضمن انتقال موصوف به یکی از مراکز حمایوی  و بهبودی وضعیت 

. ولی روانی موصوف، از اقدامات مؤثر غرض بهبود وضعیت اطفال یتیم و بی سرپرست بود صحی و

هنوز هم مشکالت عدیده ای در پرورشگاه های والیات باقی است چون  نبود و کمبود دوشک، کمپل و 

چپرکت و البسه برای اطفال و مشکالت اعاشوی هم از لحاظ کمی و کیفی، نبود آب آشامیدنی صحی، 

در طی سال جاری همکاران تعمیر معیاری و مشکالت امنیتی در برخی والیات  یاد آوری نمود. نبود 

ما  از پرورشگاه های عالوالدین، تهیه مسکن، کابل، امید نوین افسیکو، مرکز حمایوی اطفال، 

 ، نظارت نمودند.پرورشگاه مهتاب قلعه ، پرورشگاه حضرت محمد)ص( 

 

 نظارت از چگونگی وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال 

بمنظور نظارت از چگونگی وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال والیات تحت 

 021مصاحبه را با  مآموریت نظارتی با تعداد  02پوشش کاری دفتر، ناظر ساحوی اطفال با انجام 

دختر و طور انفرادی با اطفال پسر( انجام داده است. این مصاحبه ها ب 266دختر و  226طفل ) 

صورت گرفته و ضمن امآل در پرسشنامه های مربوط ، تمامی فورم های نظارت ساحوی در پسر 

قابل ذکر است که مآموریت های بانک اطالعاتی درج و به بخش بانک اطالعات ارسال شده است. 

و ولسوالی های ده سبز، ر، کاپیسا و وردگ  نظارت ساحوی اطفال  در والیات کابل، پروان، پنجشی

 چهار آسیاب، فرزه، قره باغ ، بگرامی و پغمان  با تمام نواحی شهر کابل، صورت گرفته است.

هرچند در عرصه تعلیم و تربیه، صحت اطفال بهبودی نسبی کمی و تا حدودی هم کیفی حاصل شده 

با مشکالت  هنوز هم  ،اطفال افغانستان بعنوان محرومترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است ولی 

و چالش های عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند. فقر اقتصادی، نبود سرپرست قانونی، بیجا شدگی 

داخلی و مهاجرت ها، بیکاری سرپرست های قانونی، اعتیاد والدین به مواد مخدر، معلولیت والدین 

کوب، توهین و تحقیر، کار  و ده ها عوامل دیگر زمینه ساز تداوم خشونت علیه اطفال، چون لت و

های شاقه، ازدواج در صغارت ، بد و بدل ، قاچاق و اختطاف، سؤ استفاده های جنسی، محرومیت 

تفریح سالم، حق سطح زندگی مناسب وسایر از  دسترسی به حق تعلیم و تربیه، حق صحت، حق 

ی به افغانستان، با وجود سرازیر شدن پول هنگفت جامعه جهانحقوق بشری اطفال گردیده است. 

 اطفال کشور نمیباشیم. بهبود وضعیت زندگی چشمگیر در قسمت  تمتآسفانه شاهد تحوال

 

  نگولسوالی سال ناظر ساحوی اطفال حین مصاحبه با یکتن از اطفال پسر در

 اطفال تحت حمایت  مرستون کابل ) حین آموزش  کمپیوتر( 
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 ایفای نقش مؤثر در ترکیب کمیته رهبری دومین تحقیق ملی کمیسیون پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان:

 

یب کمیته رهبری دومین تحقیق ملی کمیسیون پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان، نقش بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل در ترک

کمیته دومین تحقیق ملی کمیسیون در جهت تقسیم و طبقه بندی وظایف اعضای کمیته،  در تمام جلسات تصمیم گیریاست. همکاران بخش با شرکت مؤثر را ایفا نموده 

ص ات سفر های کاری به دفاتر ساحوی  و والیتی غرض تدویر جلسات استماع عامه ، تهیه پرسشنامه های جداگانه برای عاملین، قربانیان و اشخابودجه سازی، تقسیم اوق

 قرار ذیل میباشد. یون ثالث ) شاهدان( ، سهم  بارز داشتند. بخش های دیگر بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل در ارتباط به دومین تحقیق ملی کمیس

 ،عناصر  ، تهیه و ترتیب رهنمود آموزشی برای همکاران بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفاتر کمیسیون پیرامون پدیده منفور بچه بازی، سیر تاریخی

 روتکل های ضمیموی آن متشکله، فرق آن با لواط و همجنس گرایی، و دیدگاه شریعت مقدس اسالم، قوانین نافذه ملی و کنوانسیون حقوق طفل و پ

  ارائه یک تعریف جامع و کامل از بچه بازی، تعیین وصف جرمی، و مصداق های قانونی آن 

  پیشبرد موضوع حقوق جزای عمومی و رهنمود آموزشی بچه بازی برای همکاران بخش اطفال از طریق کارگاه آموزشی سه روزه 

  هل خبره و کارشناسان پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان، در والیات کابل، پروان، جلسه فوکس گروپ با صاحبنظران، ا 5هماهنگی و تدویر

 پنجشیر و کاپیسا 

 س کار و امور هماهنگی و تدویر جلسه استماع عامه کابل پیرامون دومین تحقیق ملی کمیسیون با اشتراک جمع کثیری از مقامات ذیصالح ) وزیر، معین و رئی

، مسئول و څارنوال نظامی گانه بشمول څارنوال اطفال زون غرب 6رؤسای محاکم اختصاصی ابتدائیه و استیناف اطفال، څارنوالی های زون های اجتماعی، 

نهاد ت عدلیه، آمرین جنایی حوزه های امنیتی شهر کابل، نماینده حقوق بشر وزارنهاد حمایت از رسانه های آزاد یا نی، مسئولین مجتمع جامعه مدنی افغانستان، 

 های جامعه مدنی و رسانه ها

  با شاهدین(  17با عامل و  5با قربانی،  2مورد پرسشنامه های دومین تحقیق ملی )  26امآل 

 ملی تحقیق  سفر به والیت هرات ضمن  شرکت در جلسه استماع عامه والیت هرات و جمع بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده مقامات مسئول آن وآل پیرامون 

  تحلیل حقوقی و جرم انگاری پدیده منفور بچه بازی با استناد به اسناد ملی و بین المللی 

  مورد گفتمان، میز های گرد و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی  پیرامون دومین تحقیق ملی کمیسیون  11شرکت در بیش از 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1332جدی 16جلسه استماع عامه کابل  فوکس گروپ والیت کابل جلسه   یت پنجشیرفوکس گروپ وال جلسه  فوکس گروپ والیت کاپیسا جلسه    



 12 

 
 شهدا و معلولین ضمن زمینه سازي سفر رایگان از طریق وزارت كار و امور اجتماعي، ( استخوان معلول فزیكي )آسیب پذیر  پسر دادخواهي در مورد دو طفل

 اطفال همراه با یكتن از همراهان ایشان به كشور تركیه غرض معالجه و تداوي 

 ه  از مركز اصالح و تربیت اطفال والیت كابل به یكي از دادخواهي در مورد طفل دختر، قرباني اختطاف و تجاوز جنسي در والیت كندز ضمن انتقال موصوف

 مراكز حمایوي و ادغام مجدد موصوفه با خانواده اش و دادخواهي در قسمت انتقال دوسیه جزایي نسبتي موصوفه به كابل و رسیدگي در مركز

 تقال موصوف به یكي از مراكز حمایوي غرض مراقبت و حمایت از یك طفل قرباني تجاوز جنسي و لت و كوبي در یكي از پرورشگاه هاي خصوصي ضمن ان

 احیاي مجدد وضعیت صحي و روحي وي

  نیز عنقریب تعیین سرنوشت میگردند. طفل دیگر 8طفل محجوز رها و  5طفل تحت توقیف غیر قانوني كه در نتیجه  3دادخواهي در قسمت تعیین سرنوشت 

 فر یك طفل آسیب پذیر مصاب به مریضي نادر  جگر، به كشور تركیه  از طریق ریاست عمومي سره میاشتدادخواهي در قسمت تدارك هزینه تكت رفت و برگشت، س 

 نقدي  دادخواهي در رابطه به تنبیه جسمي اطفال در یكي از مكاتب خصوصي شهر كابل ضمن تشریك موضوع با وزارت معارف و ریاست معارف شهر و جریمه

 ر افغاني یكصد هزا 622222مكتب متذكره به مبلغ 

 از ناحیه تعمیر غیر معیاري و غیر  و پروان ت كاپیسااكز اصالح و تربیت اطفال والیادادخواهي با وزارت عدلیه  در رابطه به مشكالت اطفال محجوز مر

 سال جدیدستاندارد مركز متذكره  ضمن اخذ مكتوب اطمینانیه از شامل شدن تعمیر مركز اصالح و تربیت اطفال والیت كاپیسا در پالن 

  طفل بدون سرپرست ضمن ادغام ایشان به پرورشگاه های دولتی و خصوصی شهر کابل  62دادخواهی در قسمت 

  برنامه  52اطالع رسانی و آگاهی عامه  پیرامون حقوق بشری و چالش های موجود فرا راه اطفال بعنوان قشر آسیب پذیر جامعه افغانی از طریق شرکت در

دقیقه  82دقیقه رادیویی و  985دقیقه تلویزیونی و  475دقیقه نشرات)  6442مصاحبه با نشریه چاپی( با  6رادیویی و  84ی و تلویزیو 67رسانه ای) 

 چاپی( به سطح ملی و بین المللی 

  دقیقه نشرات: 282برنامه رسانه با  1جوزا روز بین المللی طفل با شرکت در  66گرامیداشت  از 

  کارگاه و کورس آموزشی بخش تعلیمات حقوق بشر 62مرد(، پیرامون موضوعات مختلف حقوق طفل از طریق  225زن و  37تن )  292بلند بردن ظرفیت 

  جلسه آگاهی دهی:  24تن از طیف ها و اقشار مختلف پیرامون حقوق بشری اطفال از طریق تدویر  795ارتقای سطح آگاهی 

  ی عالی ذکور و نسوان ولسوالی های عنابه، رخه و بازارک والیت پنجشیر و لیسه های نسوان ) علی تن از دانش آموزان لیسه ها  6242ارتقای سطح آگاهی

 خیل،  محمود راقی و اسمآ بنت ابوبکر(، والیت کاپیسا پیرامون حقوق طفل از طریق برنامه آموزشی طفل به طفل 

  لف و شاگردان مکاتب و کودکستان ریاست کار و امور اجتماعی والیت پنجشیرنوامبر روز جهانی طفل با حضور مقامات، مسئولین ادارات مخت 22تجلیل از 

  کنفرانس، کارگاه آموزشی و محافل مختلف  42ارتقای ظرفیت تئوریک همکاران با شرکت در بیش از 

  د قضایای اطفال معروض به خطرجلسات دادخواهی نهادهای همکار در راستای حمایت از حقوق بشر ضمن تشریک و دادخواهی درمور 52شرکت در بیش از 

  نظارت انجام شده 53بهبود نسبی وضعیت اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال ساحات تحت پوشش کاری دفتر به اثر 

  نظارت از پرورشگاه ها و مراکز حمایوی اطفال 55بهبودی نسبی  چگونگی وضعیت حقوق بشری اطفال یتیم و بی سرپرست به اثر  

  مصاحبه با ایشان 432نظارت از چگونگی وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال پسر و دختر والیات تحت پوشش کاری دفتر ضمن انجام 

  عریف جامع و تایفای نقش موثر در کمیته رهبری دومین تحقیق ملی کمیسیون پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان ضمن تهیه رهنمود آموزشی

 1ت، تدویر برای بچه بازی، تدویر کارگاه آموزشی برای همکاران بخش اطفال دفاتر ساحوی ووالیتی، هماهنگی و تدویر دو جلسه استماع عامه کابل و هرا

 پرسشنامه با عامل، قربانی و شاهد و بالخره تحلیل حقوق پدیده بچه بازی و جرم انگاری آن  25جلسه فوکس گروپ، امآل 

 6896ذ مقام اول بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل در امتحان بخش ها و ارزیابی ساالنه سیستم فایل ها و تطبیق برنامه عمل سال اخ  

  6892ماهه اول سال  1اخذ مقام اول بخش  در ارزیابی از عملکرد  

  لوح تقدیر برای ناظر  8اعطای  سه لوح تقدیر از سوی  وزارت امور داخله، معینیت مبارزه  با مواد مخدر و ریاست عمومی استخبارات  به مسئول بخش و

  ساحوی بخش از سوی نهاد ملی زنان مبارز افغانستان، ریاست جیودوزی و کارتوگرافی و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله
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 تخصیص یک وزارتخانه و یا حد اقل یک معینیت برای اطفال در چوکات حکومت افغانستان 

  شامل ساختن وجه خاص در بودجه ساالنه دولت جهت  بهبود وضعیت عمومی اطفال کشور، بخصوص اطفال در معرض خطر طبق تعهدات و مسئولیت های

 های پذیرفته شده بین المللی  بااالخض کنوانسیون حقوق طفل، طوریکه در سایر کشور ها وجود دارد. دولت افغانستان در قبال قوانین نافذه ملی و کنوانسیون

 ل به کار ایجاد اشتغال و زمینه کار برای سرپرست های قانونی اطفال و مساعدت با خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست غرض جلوگیری از گماشتن اطفا

 های شاقه 

 ل متگدی و بی بضاعت و تطبیق جدی برنامه جمع آوری گدا ها از شهرها ، ضمن تشخیص مستحقین واقعی و نگهداری آنها در مراکز حمایت ومساعدت به اطفا

 معین 

    حمایت از قربانیان قاچاق و اختطاف اطفال و برخورد جدی و مجازات شدید عاملین قضایای قاجاق و اختطاف و سایر جرایم سازمان یافته 

 لت در جهت کاهش و محو فرهنگ بد بچه بازی ) ترغیب به فسق و فجور( و برخورد جدی و قانونی با متخلفین انها و دادن وصف جرمی به این مبارزه جدی دو

 پدیده منحوس

 علمین مسلکی و توجه جدی وزارت معارف در جهت بهبود و ارتقای  وضعیت تعلیم و تربیه در بعد کمی و کیفی ) تهیه کتب و سایر لوازم  درسی و توظیف م

 متعهد ( در مکاتب  به سطح کشور و بخصوص  در مراکز اصالح و تربیت اطفال و پرورشگاه ها  

 )ایجاد مراکز ترک اعتیاد بخصوص برای اطفال معتاد به مواد مخدر  در نقاط مختلف کشور     ) حد اقل یک مرکز در سطح هر والیت 

  اطفال درتخلف با قانون از طریق تربیه کادر های متخصص و متعهد بمنظور جلوگیری از نقض و ضیاع حقوق ایجاد میکانیزم مؤثر در جهت تثبیت سن دقیق

 اطفال و آشوب گری ها در مراکز اصالح و تربیت اطفال 

 توجه بیشتر باالی سکتور صحت جهت جلوگیری و کاهش مرگ و میر اطفال و مادران 

 شونت علیه زنان و مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات  جهت حمایت از حقوق اطفال و زنان و  برخورد جدی حاکمیت قانون بااالخض تطبیق جدی قانون منع خ

 با ناقضین و متخلفین انها 

 آنهانت باالی دسترسی اطفال بطور رایگان  به یکی از نمره های کوتاه  تلفنی یکی از شبکه های معتبر مخابراتی بمنظور اطالع پولیس در صورت اعمال خشو 

 ها (  ایجاد  بست جدید  پولیس اختصاصی اطفال در تشکیل وزارت امورداخله غرض کشف و پیگیری قضایای  اطفال در سطوح ) مرکز، والیات و ولسوالی 

  اولویت قراردادن منافع علیای طفل در تمام تصمیم گیری ها، وضع قوانین، فرامین، پالیسی ها و ستراتیژی های حمایوی 

 وق بشری اطفال در تمام پروسه های تعقیب عدلی از سوی مؤظفین ارگان های کشف، تحقیق و اصدار حکم ) پولیس، خارنوالی و محکمه( و حجز حمایت از حق

 اطفال در مراکز اصالح و تربیت  بعنوان آخرین راه حل در کوتاه ترین زمان  

  میعاد معیینه صالحیت قانونی( توسط موظفین کشف، تحقیق و اصدار حکمرعایت حق طی مراحل قانونی ) رسیدگی به دوسیه های جزایی اطفال در 

 قوق بشری اعمار مراکز اصالح و تربیت اطفال معیاری و ستاندارد در تمام والیات و بازنگری وضعیت عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال غرض بهبودی ح

، حرفه آموزی، تفریح و سرگرمی های سالم،  فضا و نور کافی، وضعیت صحی وتطبیق محجوزین از ناحیه) غذا، آب آشامیدنی صحی، وضعیت تعلیم و تربیه

 رژیم های مختلف طبق استاندارد های بین المللی  بمنظور جلوگیری از اخالل گری ها و  اصالح و تربیه مجدد اطفال

  ساله پیرامون چگونگی وضعیت حقوق اطفال  0مکلفیت دولت در جهت تهیه راپورهای ادواری ( در کشور به کمیته  کنوانسیون حقوق طفلCRC که تاکنون )

 گردیده است. 2113دولت افغانستان صرف یک مراتبه قادر به ارائه چنین راپوری در سال 

 (دادخواهی و حمایت از قانون جامع اطفالChild Act )   امر قاچاق جهت تسوید و تصویب ان  و همچنان تصویب پروتکل ضمیموی کنوانسیون حقوق طفل در 

 ابطه به حقوق طفل ادای رسالت ، معلمین، مال امامان، متنفذین، رسانه ها و جامعه مدنی در امر حمایت از حقوق اطفال از طریق ارتقای سطح آگاهی عوام در ر 

  در نظر گرفتن  مشوق های مادی ) گندم، روغن، بوره ...(،  برای  والدین، غرض اعزام اطفال شان به مکاتب 

 پروتکل ت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی از سوی دولت، حامیان بین المللی و مخالفین، در حالت صلح و جنگ طبق کنوانسیون حقوق طفل، رعای

 های ضمیموی آن و  کنوانسیون های چهارگانه ژنیوا در جهت جلوگیری و کاهش حد اقل تلفات افراد ملکی بخصوص اطفال
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  6892ال یت های رسانه ای یکساله بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی سگزارش فعال:  6ضمیمه 

 

) تصویر سخن میگوید(:  مصاحبه های مطبوعاتی 8فعالیت  6.6.6بازده   
اجرا 

 کنندگان
 

مدت به  زمان اجرا

 دقیقه
رسانه 

 مربوط

نوعیت 

 رسانه

نوع 

ه  برنامه
ار

شم
 

  کمیسیون  از افزایش تجاوزات جنسی علیه اطفال بخصوص در  نگرانی

   مناطق شمال کشور 

6/6/92 

 
   

6 

* 
   شرکت در برنامه تلویزیونی آریانا در نیمه روز ضمن بحث پیرامون

 حق تعلیم و تربیه اطفال

5/6/92 

    

2 

   شرکت در برنامه گفتمان طلوع نیوز ضمن بحث پیرامون قضیه تجاوز

 ولسوالی آقچه والیت جوزجان ساله در  11جنسی باالی طفل 

62/26/92 

    

8 

 

 ناگوار آن  یها امدیاطفال، علل ، عوامل و پ یباال یتجاوزات جنس

 اطفال و جامعه  یباال

63/26/92                                        

 
   

4 

 

 سانه ها  مصاحبه با برنامه روشنی تلویزیون ملی در ارتباط به نقش ر

  در تنویر اذهان عامه اطفال 

25/26/92 

 
   

5 

 

 23/26/92 اطفال  یبرا یمراکز آموزش تیوطندار در مورد اهم ویمصاحبه  با راد 

    

1 

 

  (  ضمن بحث  1 ونیزی) تلو یونیزیت در برنامه گفتمان تلوشرک

 اطفال متخلف از قانون  تیوضع رامونیپ

22/22/92 

 
   

7 

 

  اطفال گدا در  تیوضع یوطندار در مورد چگونگ ویمصاحبه با راد

 کشور 

22/22/92 

    

3 

 

  یونیزیمصاحبه  تلو  ( با مؤسسهStrategic Social پ  )رامونی 

  یانتحار اتیاطفال در عمل دنیعوامل کشان

62/22/92 

 

Social 

Strategic 
  

9 

 

 61/22/92 اطفال در کشور  یعموم تینوا در مورد وضع ویمصاحبه  با راد 

    

62 
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   شرکت در برنامه گفتمان تلویزیون آریانا در نیمه روز ضمن بحث

 پیرامون وضعیت اطفال دختر در خانواده 

26/22/92 

    

66 

   تنویر اذهان عامه پیرامون حقوق طفل و مسئولیت های والدین و دولت در

آنها از طریق شرکت در برنامه زنده گفتمان تلویزیونی " آریانا در نیمه قبال 

 روز که در سطح  ملی و بین المللی به نشر رسید. 

28/22/92 

    

62 

 

  شرکت در میز گرد رادیویی رادیو کلید ضمن بحث پیرامون زن و

 جامعه 

 

28/22/92 

    

68 

 

 متخلف از  مصاحبه با رادیو آزادی در مورد چگونگی وضعیت اطفال

 قانون

22/22/92 

    

64 

  یونیزیمصاحبه تلو  ( با مؤسسهSocial Strategic  در مورد حقوق  )

مستقل حقوق بشر  ونیسیاطفال، موارد نقض حقوق طفل و اقدامات کم

 حفاظت از اطفال نهیافغانستان در زم

24/22/92 

 

Social 

Strategic 

 
 

65 

 

 و  تیوضع رامونیضمن بحث پ یآزاد ویگرد راد زیشرکت در م 

 طفل یمشکالت اطفال در افغانستان بمناسبت اول جون روز جهان

92/28/66 

 
   

61 

   تحت نام " آماج" ضمن بحث 1 ونیزیتلو زگردیمشرکت در برنامه 

و   2110اطفال افغانستان بعد از سال  تیقانون جامع اطفال و وضع رامونیپ 

 طفل یبمناسبت اول جون روز جهان ،راستا نیدر ا ونیسیکم یها ینگران

92/28/66 

   
 

67 

  شمشاد" ضمن بحث  یونیزی" تلو یونیزیشرکت در برنامه گفتمان تلو

اطفال بمناسبت اول جون  هیو خشونت عل یتجاوزات جنس رامونیپ

 طفل یروز جهان

68/28/92 

    

63 

  حقوق  رامونینور ضمن بحث پ یونیزیشرکت در برنامه گفتمان تلو

 طفل یبمناسبت اول جون روز جهان، اطفال و مشکالت اطفال افغان

64/28/92 

    

69 

 

 اطفال بمناسبت اول  یحقوق بشر تیوضع یمهاجرت باال راتیتآث

 طفل یجون روز جهان

65/28/92 

 
  

 

22 

 

 یحقوق بشر تیوضع یدر مورد چگونگ یآزاد ویمصاحبه با راد 

 اطفال کارگر 

22 /28/92 

    

26 

 

  مصاحبه با رادیو بی بی سی در مورد تلفات اطفال در جریان منازعات

 مسلحانه و تآثیرات منفی آن باالی اطفال 

28/28/92 

    

22 



 15 

 

  مصاحبه با تلویزیون طلوع در مورد نگرانی کمیسیون از افزایش تلفات

 (  13/1332/ 23دقیقه  11اطفال در درگیری های مسلحانه 

28/28/92 

    

28 

 

  مصاحبه با محصلین رشته روانشناسی پوهنخی علوم اجتماعی پوهنتون

کابل در مورد خشونت علیه اطفال و تآثیرات ناگوار آن باالی جسم و 

 روان اطفال 

25/28/92 

    

24 

 

  مصاحبه با رادیو وطندار پیرامون ازدواج اطفال در صغارت و

 1332سرطان  12دقیقه  11انی کمیسیون در رابطه به آن نگر

62/24/92 

    

25 

 

 یها و منازعات مسلحانه، چگونگیریدرگ انیتلفات اطفال در جر 

 در رابطه ونیسیاطفال کارگر و موقف کم یحقوق بشر تیوضع

2/5/92 

 
   

21 

 

 رامونیپ ریو پنجش سایپروان، کاپ اتیوال یاهال یسطح آگاه یارتقا 

شرکت در  قیحل آن از طر یاطفال و راه ها هیحقوق طفل، خشونت عل

 " ایدن وی" راد ییویگفتمان راد

3/25/92 

    

27 

 

 رامونیپ ریو پنجش سایپروان، کاپ اتیوال یاهال یسطح آگاه یارتقا 

شرکت در  قیفرا راه آن از طر یاطفال و چالش ها هیو ترب میحق تعل

 " ایدن وی" راد ییویگفتمان راد

64/25/92 

    

23 

 

 

 رامونیبحث پ" ضمن دیکل وی" راد ییویشرکت در برنامه گفتمان راد 

 (23/16/1332)  قهیدق 31 یاطفال  برا هیمشکالت و خشونت عل

 

28/25/92 

  
 

 

29 

 

 مشکالت  رامونی" ضمن بحث پایدن وی" راد ییرادو زگردیشرکت در م

 آن یاطفال در مکاتب و راه حل ها

 

29/25/92 

  
  

82 

 

  انجام مصاحبه با رادیو کلید در مورد کار شاقه اطفال، انواع کار های

ال در افغانستان و اقدامات انجام شاقه و چگونگی وضعیت عمومی اطف

 شده در جهت رفع مشکالت اطفال

24/21/92 

  
  

86 

   انجام مصاحبه تلویزیونی درمورد تلفات اطفال در جریان منازعات

 مسلحانه 

 

21/21/92 

    

82 

 

 اط به  چگونگی وضعیت فعلی اطفال مصاحبه با رادیو نوا در ارتب

افغانستان، حقوق بشری ایشان طبق قوانین نافذه ملی و بین المللی و 

 نقش و مسئولیت دولت و مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه 

86/21/92 

    

88 



 17 

 

  خشونت علیه اطفال، انواع خشونت، علل و عوامل آن و نقش

ون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای کاهش خشونت علیه کمیسی

 اطفال

3/27/

6892 
  

  

84 

 

  مصاحبه با رادیو آزادی در مورد حقوق اطفال طبق کنوانسیون حقوق

 طفل و قوانین نافذه ملی و چالش های موجود فرا راه اطفال افغا

64/27/92 

  
  

85 

 

  مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نامزدی، ازدواج، ارکان و شرایط

 عقد ازدواج، انحالل عقد ازدواج و محرمات

64/27/92 

    

81 

 

 ر مورد چگونگی وضعیت اطفال در مصاحبه پشتو  با رادیو آزادی د

 افغانستان ، اقدامات انجام شده در جهت بهبودی وضعیت آنان 

64/27/92 

    

87 

 

  ،مصاحبه رادیویی به زبان پشتو با رادیو آزادی در مورد عقد ازدواج

 ن و شرایط عقد، نامزدی و خواستگاری ارکا

64/27/92 

    

83 

 

  مصاحبه پشتو با رادیو آزادی در مورد حقوق بشری اطفال، پرنسیپ

 های اساسی کنوانسیون حقوق طفل ومشکالت اطفال در جامعه افغانی

64/27/92 

    

89 

 

  مصاحبه با رادیو کلید در رابطه به چگونگی وضعیت اطفال در

 افغانستان 

1/23/92 

    

42 

 

  مصاحبه با مسئول بخش اطفال دفتر یوناما ضمن توضیح در مورد

 حقیق ملی کمیسیون پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازیدومین ت

62/23/92 

    

46 

 

  مصاحبه با رادیو نوا در رابطه به موارد نقض حقوق بشری در

 کشور علی الخصوص فرهنگ بد بچه بازی در افغانستان 

62/23/92 

    

42 

 

  مصاحبه با روزنامه اسپانیوی در مورد دومین تحقیق ملی کمیسیون

 فغانستان پیرامون عوامل و پیامد های بچه بازی در ا

  

65/23/92 

 Spanish 

News 

  

48 

 

   ارتقای سطح آگاهی عامه در مورد حقوق اطفال، چالش ها و

مشکالت موجود فرا راه اطفال و نقش و رسالت والدین و دولت در 

 زمینه 

92/23/27 

  
  

44 
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   ارتقای سطح آگاهی عامه مردم در رابطه به چگونگی وضعیت

حقوق بشری اطفال، نقش و رسالت والدین و دولت در قبال اطفال  

 طبق تعهدات آنها در قبال قوانین داخلی و کنوانسیون حقوق 

7/29/92 

 
 

  

45 

 

 ویر اذهان عامه اهالی پروان، پنجشیر و کاپیسا پیرامون حقوق طفل تن

و خشونت علیه اطفال بخصوص سؤ استفاده های جنسی از اطفال و 

براه اندازی دومین تحقیق ملی کمیسیون پیرامون عوامل و پیامد های 

 بچه بازی در افغانستان از طریق مصاحبه با رادیو دنیا 

5/29/92 

  

  

41 

 

  ارتقای سطح آگاهی عامه مردم پیرامون حقوق طفل و چالش های

موجود فرا راه اطفال از طریق شرکت در میزگرد ضمن بحث و 

 گفتمان پیرامون چگونگی وضعیت حقوق بشری اطفال در کشور 

62/29/92 

  
  

47 

   مصاحبه با تلویزیون خورشید در رابطه به چگونگی وضعیت حقوق

بشری اطفال در افغانستان و پیشنهادات کمیسیون در جهت بهبودی 

 وضعیت آنان 

28/29/92 

 
   

43 

 

  نگرانی و موقف کمیسیون در ارتباط استفاده از اطفال در منازعات و

سلحانه بخصوص طفل دختریکه واسکت انتحاری به درگیری های م

 تن کرده بود. 

25/62/92 

    

49 

 

  مصاحبه با رادیو آزادی در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشری

 اطفال متگدی و موضعگیری های دولت و کمیسیون در رابطه به آن

25/62/92 

    

52 

 

  مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد قاچاق اطفال در

افغانستان، کارکرد دولت در زمینه و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 افغانستان در این راستا

28/62/92 

    

56 

 

 چگونگی وضعیت حقوق بشری  مصاحبه با رادیو آزادی در مورد

 اطفال در افغانستان و دستاورد ها و چالش ها در برابر اطفال 

24/62/92 

    

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0441 
Minutes 

 مجموع دقایق نشر
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کمیسیون   6892امه عمل : جدول جلسات آگاهی دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل طبق پالن استراتیژیک و برن2ضمیمه   

 زمان  مکان 

 

  

 تعداد اشتراک
کیک کنندگان با تف  

 زن مرد  

یکی از صنوف 

 درسی دارالمعلمین

  عالی والیت لوگر

21 

 حمل

حقوق  اهمیت و حق  تعلیم و تربیه در قوانین ملی و بین المللی بعنوان یکی از

طفال ار آن باالی جسم و روان ااساسی بشر، خشونت علیه اطفال و تآثیرات ناگو  

ن تن از معلمین دارالمعلمی 2محصلین و  1 62

 عالی والیت لوگر 
6 

ریاست کار و امور 

اجتماعی والیت 

 لوگر

21 

 حمل 

شر حقوق طفل در قوانین ملی و بین المللی و اهمیت محافظت اطفال بعنوان ق

 آسیب پذیر و آینده ساز کشور

ت فال والیاعضای شبکه محافظتی اط 0 20

 لوگر 
2 

ثور  5 کمپ پروان سوم ل، علل اصول اساسی فیصله نامه حقوق طفل، آسیب پذیری اطفال، محافظت اطفا 

، و عوامل انحرافات اطفال و نوجوانان، حق دسترسی اطفال بیجاشده به صحت

 تعلیم و تربیه،آب آشامیدنی صحی و سایر ضروریات

 نزنان کمپ بیجا شدگان داخلی پروا  01 1

 سوم
8 

ثور  7 کمپ پروان دوم محافظت از اطفال و حقوق اطفال  ،یاجبار یاطفال، ازدواج ها هیخشونت عل  

یالملل نیو ب یمل نیطبق قوان  

 پروان یشدگان داخل جایزنان کمپ ب 25 1

 دوم
4 

 

 13 کمپ شینه 

 جوزا 

 یاربا همک نهیکمپ ش جاشدگانیزنان ب 01 1 در برابر اطفال   نیوالد تیاطفال و نقش و مسئول هیق طفل، خشونت علحقو

 مؤسسه محترم تابش
5 

 10 کمپ هلمندی ها

 جوزا

 1 زنان بیجا شده کمپ هلمندی ها 50 1 خشونت علیه اطفال و راه های جلوگیری آن، حقوق بشری اطفال 

قوماندانی امنیه 

 والیت پروان

13 

 جوزا

حقوق طفل  حقوق طفل، تعریف طفل، پرنسیب های اساسی کنوانسیون  7 منسوبین پولیس والیت پروان 1 20 

موسسه آپریشن 

 میرسی

22 

 جوزا

ن دولتی و حقوق طفل طبق شریعت مقدس اسالم، نقش و مسئولیت والدین و مسئولی

 مؤسسات در قبال اطفال 

 کارمندان موسسه  21 1

OP – Mercy 
3 

 پرورشگاه محافظت

  اطفال افغانستان

27 

 جوزا

ستفاده نوانسیون حقوق طفل، آسیب پذیری های اطفال، سؤ اپرنسیپ اساسی ک 0

تیاد های جنسی از اطفال و عواقب ناگوار آن در آینده باالی اطفال، جلوگیری از ع

 اطفال به مواد مخدر

استادان و پرسونل اداری پرورشگاه  36 1

 محافظت اطفال افغانستان 
9 

 16 پرورشگاه کابل

 سرطان

ه باالی مکلفیت های والدین در راستای تربیه فرزندان، کار شاقازدواج های قبل از وقت، 

 اطفال، حق سهم گیری و مشارکت اطفال، منافع علیای اطفال و عدم تبعیض
 مادران اطفال یتیم و بی سرپرست و 51 1

 پرسونل اداری پرورشگاه  کابل  
62 

 12 ولسوالی استالف

 سرطان

یعت کنوانسیون حقوق طفل و شر پیرامون حقوق طفل طبق قوانین نافذه ملی،

 مقدس اسالم

کارمندان ریاست امنیت ملی، قضات،  1 26

خارنواالن، پولیس، معلمین مکاتب و 

کارمندان اداری و مال امام  ولسوالی  

 استالف  

66 
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پرورشگاه مهتاب 

 قلعه

در  نیوالد تیاطفال، عوامل و اضرار آن، نقش و مسئول هیحقوق طفل، خشونت عل سرطان

سالم اطفال هیبتر  

پرورشگاه مهتاب قلعه و مسئولین  36 1

 اولیای اطفال 
62 

مجتمع جامعه مدنی 

 افغانستان 

اسد 23 ر بخش های مربوط و دفات ی کمیسیون،جایگاه قانونی، وظایف و صالحیت ها 

پ های مربوط  همچنان پیرامون حقوق طفل طبق کنوانسیون حقوق طفل و پرنسی

آمده و  ش های فرا راه اطفال نیز بحث و تبادل نظر بعملاساسی کنوانسیون و چال

 به سواالت مربوط پاسخ ارائه گردید.  

 جوانان ولسوالیشورا های نمایندگان  15 23

 والیت های قره باغ، پغمان و بگرامی

 کابل 

68 

دفتر زنان دارای 

 معلولیت 

اسد  27

  

 حقوق طفل ومعرفی کمیسیون، وظایف و صالحیت های کاری، کنوانسیون 

 پرنسیپ های اساسی آن 

 کارمندان دفتر زنان دارای معلولیت 01 1

شهرکابل 5ناحیه   
64 

تاالر شورای 

 مردمی پریان

11 

 سنبله

 یها هیسازان و سرما ندهیبعنوان آ شانیحقوق اطفال و ارج گذاشتن به حقوق حقه ا

موجود فرا راه اطفال یو همچنان مشکالت و چالشها یمل  

 ی مردمی ولسوالی پریان والیتشورا 1 62

 پنجشیر 
65 

مرکز اصالح و 

 تربیت اطفال

13 

 سنبله 

لف مخت نیاز حقوق اطفال در قوان یقانون یحقوق طفل، ضمانت ها ونیکنوانس

و اصول محاکمات عادالنه برای اطفال  حقوق اطفال متخلف از قانون ،یمل  

 مسئولین و محجوزین مرکز اصالح و 1 20

والیت کاپیساتربیت اطفال   
61 

لیسه عالی ذکور 

 رخه 

11 

 میزان 

آن،  معرفی کمیسیون، بخش ها و دفاتر مربوط، وظایف و صالحیت های قانونی

دس اسالمحقوق اطفال طبق کنوانسیون حقوق طفل، قوانین نافذه ملی و شریعت مق  

 معلمین لیسه عالی ذکور رخه والیت 1 22

 پنجشیر 
67 

 6 لیسه عالی ذکور 

 عقرب

ین قواعد رهبری کننده جامعه، کنوانسیون حقوق طفل، اسناد الزام آور ملی و ب

 المللی حقوق بشر

ر معلمین مکاتب مختلف نسوان و ذکو 01 1

 محمود راقی ) مرکز والیت کاپیسا( 
63 

خانه امن رشد 

 استعداد های زنان

16 

 عقرب

و  اطفال یاه یریپذ بیدر قبال اطفال، آس نیحقوق طفل، نقش و رسالت والد

حقوق طفل، ونیکنوانس یاساس یها پیپرنس  

خانم های تحت حمایت خانه امن رشد  01 1

 استعداد های زنان 
69 

مرکز اصالح و 

بلتربیت اطفال کا  

20 

 قوس

لف از حقوق طفل طبق کنوانسیون و پروتکل های ضمیموی آن، حقوق اطفال متخ

 قانون و اصول محاکمات عادالنه برای اطفال 

محجوزین ذکور مرکز اصالح و تربیت  1 13

 اطفال والیت کابل 
22 

مرکز اصالح و 

بلتربیت اطفال کا  

26 

 قوس

لف از حقوق طفل طبق کنوانسیون و پروتکل های ضمیموی آن، حقوق اطفال متخ

 قانون و اصول محاکمات عادالنه برای اطفال

محجوزین ذکور مرکز اصالح و تربیت  1 12

 اطفال والیت کابل 
26 

مرکز اصالح و 

بلتربیت اطفال کا  

25 

 قوس

لف از حقوق طفل طبق کنوانسیون و پروتکل های ضمیموی آن، حقوق اطفال متخ

 قانون و اصول محاکمات عادالنه برای اطفال

ت محجوزین ذکور مرکز اصالح و تربی 1 31

 اطفال والیت کابل 
22 

 تاالر مجتمع جامعه

 مدنی افغانستان 

 31بین 

قوس 

 0الی 

 جدی

حقوق بشر، تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، کنوانسیون حقوق طفل، منابع حقوق ملی و بین المللی، کتگوری های 

اطفال نیازمند حمایت و مراقبت، انواع خشونت علیه اطفال و سیر تاریخی آن و 

 بالخره سؤ استفاده ای جنسی از اطفال

ی جوانان ولسوالی رؤسای کمیته ها  

 های بگرامی، پغمان و قره باغ کابل
28 

مجتمع جامعه مدنی 

 افغانستان 

دلو 21 ای عوامل و پیامد های بچه بازی در افغانستان و نقش و رسالت جوانان در راست 

 زدودن پدیده های منفور جامعه از طریق آگاهی دهی و دادخواهی

رؤسای کمیته های جوانان ولسوالی  1 16

بگرامی، پغمان و قره باغ کابل های  
24 

(  795جمع کل )     884 41

6 

زن  مجموع اشتراک کنندگان با تفکیک

 و مرد 
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کمیسیون   6892: جدول کارگاه های آموزشی پیشبرده شده از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل طبق پالن استراتیژیک و برنامه عمل  8ضمیمه   

 زمان  مکان  مالحظات

 

 

 تعداد اشتراک موضوعات مورد بحث

 کنندگان 
کتگوری اشتراک 

 زن مرد  کنندگان

لتاالر دفتر ساحوی کاب  حمل 7  مات حقوق طفل ، حقوق اطفال متخلف از قانون و اصول محاک ونیکنوانس • 

توسط مسئول بخش اطفال  برای اطفال عالدالنه  

 یها یپوهنخ نیمحصل 11 11

و  یاسیحقوق ، علوم س

 یاقتصاد پوهنتون خصوص

 گوهرشاد

6 

 12 تاالر ریاست متذکره  

 سرطان

، آسیب پذیری های اطفال، نقش والدین در پرورش و تربیه سالم اطفال

 کتگوری های اطفال در معرض خطر

 کارمندان ریاست جیودیزی 15 16

 و کارتوگرافی
2 

تاالر ریاست کار و امور  

 اجتماعی والیت پروان 

16 – 

17 

انسرط  

فال، اط یاصول محاکمات عادالنه برا ،یالملل نیو ب یحقوق طفل در اسناد مل

ق مستقل حقو ونیسیکم یجرم ، مجرم و مجازات، مفهوم حقوق بشر، معرف

افغانستان،  از جانب یمللال نیشده ب رفتهیپذ یها ونیبشر افغانستان، کنوانس

  یفساد ادار

 یکارمندان شبکه محافظت 5 22

پروان تیاطفال وال  
8 

حمل  21 والیت لوگر 

1332 

الم آسیب پذیری های اطفال، نقش و رسالت والدین در تربیه و پرورش س

 اطفال، حقوق بشری اطفال و حقوق اطفال متخلف از قانون 

کارمندان نهاد های عدلی  1 31

 وقضایی 
4 

ریاست عمومی  

استخبارات وزارت امور 

 دااخله

13 

 جوزا

ال و ف از قانون، اصول محاکمات عادالنه برای اطفحقوق بشری اطفال متخل

 تشریح کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل های ضمیموی آن 

افسران ریاست عمومی  11 13

استخبارات وزارت امور 

 داخله

5 

مقر ریاست ارشاد، حج و  

 اوقاف والیت پنجشیر

16 - 

15 

 سنبله 

 ونیکنوانسق بشر،مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم حقو ونیسیکم یمعرف

طفل در  حقوقی، از جانب افغانستان، فساد ادار یمللال نیشده ب رفتهیپذ یها

م و اطفال، جرم ، مجر یاصول محاکمات عادالنه برا ،یالملل نیو ب یاسناد مل

 مجازات، 

اعضای شبکه محافظتی  1 31

 اطفال والیت پنجشیر 
1 

لتاالر دفتر ساحوی کاب  ه سنبل 6   شر، حقوق طفل طبق کنوانسیون مربوط و پروتکل هایمفهوم حقوق ب 

سال و خفت مجازات  12ضمیموی ان، رفع مسئولیت جزایی اطفال تحت سن 

نظر به کتگوری سنی و شدت و خفت تخلف  12اطفال تحت سن   

عه خبر نگاران و فعالین جام 7 11

 مدنی 
7 

لسالن دفتر ساحوی کاب   25 

 عقرب

پرنسیپ اساسی کنوانسیون  0قوق طفل، حقوق اطفال طبق کنوانسیون ح

 حقوق طفل، دستاورد ها و چالش های موجود فرا راه اطفال افغانستان 

زاده کمیته حقوقی قونسل شه 2 21

 کریم آغا خان 
3 

م تاالر قونسل شهزاده کری 

 آغا خان 

دلو  5-2 وق طفل، مفهوم حقوق بشر، سیر تاریخی خشونت علیه اطفال، کنوانسیون حق 

فال یت دولت های عضو در زمینه تطبیق مفاد کنوانسیون، حقوق اطمکلف

 متخلف از قانون ، مشکالت اطفال در افغانستان 

ه رضاکاران و اعضای کمتی 2 22

یم حقوقی قونسل شهزاده کر

 آغا خان 

9 

تاالر قوای هوایی وزارت  

 دفاع ملی

دلو 10 وانسیون ملی و کن حقوق بشری اطفال طبق شریعت مقدس اسالم، قوانین نافذه 

 حقوق طفل 

 افسران و منسوبین قوای 21 26

 هوایی افغانستان 
6

2 

سیده کارگاه حقوق بشر و هنر رسامی ذکر شود و بقیه هم از عفیفه جان پر   

 شود.

ارقام مجموعی شرکت  37 225

یتکنندگان با تفکیک جنس  
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6892تحلیل از وضعیت بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل دفتر ساحوی کابل طی سال :  5ضمیمه   

 چالش ها / تهدید ها

Threats  
 فرصت ها

Opportunities 
 ضعف ها 

Weakness 
 قوت ها 

Strengths 

 

 

( 

 

 حضور کارمندان متعهد

اصل هماهنگی  رعایت   

 وحدت هدف  

 تقسیم و طبقه بندی وظایف 

صالحیت تفویض   

 

نقض در تشکیل بخش 26%  

  مشکالت لوژستیکی

 عدم دقت در راپور دهی 

 

 مشکل دیتابیس

 ضعف هماهنگی با سایر بخش ها 

 

 ناامنی 

 فساد اداری 

 قانون شکنی 

 تداوم فرهنگ معافیت از مجازات

 تسلط عرف ناپسند حاکم 

 قانون کمسیون 

 سایر قوانین نافذه ملی 

 کنوانسیون حقوق طفل 

یون پالن ستراتیژیک و برنامه عمل کمیس  

 استقااللیت و اعتبار کمیسیون 

 

 تثبیت مسئولیت 

 

 نبود دستنامه های آموزشی 

 

 کمبود عکس از برنامه ها

 ضعف فرهنگ مطالعه

 منابع کمیسیون 

روز کاری  261  

کمیسیون بودجه   

 برنامه ریزی دقیق 

 سیستم راپوردهی

 نظارت وکنترول

 انعطاف پذیری

 تطبیق پالن های مطروحه 

  عملکرد ارزیابی

 ضعف در ثبت قضایا در ژورنال  

  حد اکثر استفاده از رخصتی ها 

 

UPS نداشتن    

 داشتن کمپیوتر کهنه 

 

 روابط منطقی با سایر بخش ها 

  شفافیت در کارها

 نبود انتی وایروس

 مرکز منابع کمیسیون 

 تحقیقات کمیسیون 

 سایت کمیسیون 

 مجله کمیسیون 

 روابط نیک با سایر ادارات 

 بر قراری روابط بر ضوابط

 فقر

 بیکاری 

 بیجا شدگی داخلی 

 تلفات اطفال  در منازعات مسلحانه

 کار شاقه اطفال 

 عدم مسئولیت پذیری 

ای نادرست تحکیم باور ه  

 برداشت سؤ در باره کمیسیون 
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طي شش ماه اول سال توسط بخش هاي  6892ژیك و فعالیت هاي انجام شده  برنامه عمل گانه پالن ستراتی 5از چگونگي تطبیق اهداف گزارش ارزیابي :  7ضمیمه 

 پروگرامي دفتر ساحوي كابل 

 
 مقدمه:

 (1332عقرب  6 – 0مدت زمان ارزیابي بخش ها: ) 

در واقع نمایانگر مدیریت موثر  1332كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طبق برنامه عمل  -ساحوي كابلماهه بخش هاي پروگرامي دفتر  5ارزیابي از اجراي فعالیت هاي كاري 

م و طبقه بندي وظایف مستلزم تفویض سازماني بوده و بمنظور رعایت اصل تقدیر و مكافات و تنبیه و مجازات كه از اصول اساسي یك اداره به شمار میرود، میباشد. چون اصل تقسی

ا در نظرداشت اصل سلسله مراتب سازماني و یار و تثبیت مسئولیت واحد هاي اداري  براي رسیدن به اهداف و دورنماي همان اداره میباشد، بنآ نیاز است تا هریك از واحد هاي اداره باخت

  از قاعده تشكیالتي یك اداره الي رآس آن ادامه یابد.اصل هماهنگي و وحدت هدف براي مدیران مافوق از اجراآت كاري، پاسخگو باشند. و این سلسله باید اصوآل

بست در بخش نظارت و بررسي تخطي ها و یك  2ماه اول سال كاري، با چالش هایي چون كمبود پرسنل و عدم تقرر بموقع كارمندان در بست هاي خالي ) 5دفتر ساحوي كابل در طي 

ست. تعداد نفوس، كثرت مراجعین، وسعت حوزه كاري دفتر ساحوي كابل نیازمند تشكیالت، امكانات و تسهیالت بیشتر در بست در بخش حمایت و انكشاف حقوق طفل(، مواجه بوده ا

 مقایسه با سایر دفاتر ساحوي میباشد. 

اران نتوانند بطور منظم فعالیت هاي نظارتي، حمایوي باعث شده است تا همك غزني كآل و لوگر و میدان وردگ قسمآ(مشكل امنیتي در برخي از ساحات تحت پوشش دفتر، والیاتي چون ) 

قانون شكني و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات از جمله چالش هاي جدي دیگري است كه میتوان به  و انكشافي را بدون دلهره و اضطراب، در ساحات مربوط عملي نمایند. فساد اداري،

 آن اشاره كرد.

 حوي كابل:یافته هاي ارزیابي در سطح دفتر سا

، در سطح دفتر ساحوي  61ماه اول سال جاري از قرار % 5طبق ارزیابي انجام شده فیصدي تطبیق برنامه عمل در 

(،  30.7( بوده،  چنانچه  فیصدي هریك از اهداف پنجگانه ستراتیژیك با تفكیك،  رهبري:) % 32.7كابل       ) %

(، میباشد. 00.3% .(، نظارت و بررسي: )25.2واهي: ) %(، دادخ05.5(، توانمندسازي: ) %01.2) % آموزش: 

توانمند سازي( با : )3ژیك در قاعده و هدف ستراتی 25.2: ) دادخواهي( با كسب %0كه بدین ترتیب هدف ستراتیژیك 

 گانه قرار دارد.  6ژیك در صدر فیصدي تطبیق اهداف ستراتی 05.5كسب %

 

ماه اول سال، تحت پوشش قرار گرفته  5( طي  01كابل ، حدود ) % والیت مربوط دفتر ساحوي 7از مجموع   

تن از مراجعین غرض ثبت شكایات و حل  ...(به تعداد ) 1332ماه اول سال  5است. قابل ذكر است كه در طي 

 مشكالت و قضایاي نقض حقوق بشري شان به این دفتر مراجعه نموده است. 

 

 

 یافته هاي ارزیابي بخش ها:

ارزیابي نیمه اول سال جاري از اجراي فعالیت هاي برنامه عمل توسط بخش هاي پروگرامي، بخش حمایت و در طي 

(، بخش حمایت و انكشاف حقوق  02.6% ، بخش حمایت و انكشاف حقوق طفل: )( 01.7انكشاف حقوق زنان: ) %

(،  35.6% ررسي تخطي ها: )(، بخش نظارت و ب 01.0، بخش تعلیمات: ) %( 36افراد داراي معلولیت: ) %

فعالیت هاي مربوط بخش خود را اجرا نموده است. كه بدین ترتیب بخش حمایت و انكشاف حقوق طفل با اجراي 

فعالیت هاي كاري علي الرغم نبود یكتن از معاونین بخش در طي مدت سه ماه ، بلند ترین و بخش افراد  %02.6

 ، كمترین نمره را در دفتر ساحوي كابل، از آن خود نموده است. فعالیت ها  36داراي معلولیت با اجراي %

 

 فعالیت هاي كاري برنامه عمل كه اجرآ نشده است:

 ( : ) رهبري 6ژیكهدف ستراتی

  برگزاري جلسات ربع وار با دست اندر كاران ) قبل از برگزاري كنفرانس هاي مطبوعاتي ربع وار

 كمیسیون(

اجرای فعالیت های پروگرامی دفتر ساحوی کابل طبق 5 هدف ستراتیژیک
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 وزش (آم : ) 2ژیك هدف ستراتی

  برگزاري محافل  عمومي براي تجلیل از روز مادر 

 برگزاري سیمینار هاي  یك روزه در مورد  حقوق فرهنگي 

 توانمند سازي () :8ژیك هدف ستراتی

  سازماندهي دیدار كاري كارمندان یك دفتر از دفتر دیگر به طور ساالنه براي دفاتر ساحوي و والیتي 

 

 واهي (: ) دادخ 4ژیكهدف ستراتی

 لت  در جهت اجراي برنامه برگزاري جلسات ربعوار با سازمان هاي جامعه مدني، شوراي ملي، شورا هاي والیتي و انجمن هاي قربانیان جنگ، به منظور اعمال فشار بر دو

 عمل دولت در باره صلح، مصالحه و عدالت انتقالي 

 وثر براي نهاد هاي جامعه مدني و كتگوري هاي اقشار آسیب پذیرتدویر جلسات یك روزه به منظور بررسي روش هاي دادخواهي م 

 حمایت از ایجاد گروه هاي قربانیان جنگ در سراسر كشور 

  دادخواهي به خاطر اجراي برنامه عمل دولت در باره صلح، مصالحه، و عدالت در سطوح ملي و بین المللي 

 ایدز و ...مریضان رواني، دادخواهي  و حمایت از افراد آسیب پذیر، مانند معتادین و 

 ارشبرگزاري جلسات دادخواهي بمنظور پیگیري یافته ها و پیشنهادات گزارش هاي كمیسیون و تهیه یك گزارش تعقیبي  پس از دادخواهي براي هر گز 

 اشتراك فعال و نقش رهبري كمیسیون در شبكه ها و كمیته هاي موجود 

  

 نظارت و بررسي ( : ) 5هدف ستراتیژیك 

 ظارت بر قضایاي خبر ساز  نقض حقوق بشر در محاكم و ارسال گزارش هاي اختصاصي آن به دفتر مركزين 

ي مربوط نمیشود ولي در فورم ارزیابي از آن در رابطه به عدم اجراي فعالیت هاي پروگرامي و ذكر دالیل آن باید یاد آور شد اینكه بعضي از فعالیت هاي كاري اصآل به یك بخش پروگرام

هر بخش یكبار در سال نوبت میرسد. بنآ  ذكر رفته است. و یا اینكه اجراي همان فعالیت بطور ربعوار ذكر شده است كه مسئولیت اجراي آنرا بخش هاي پروگرامي دارد كه حد اقل برايت

 فعالیت ها واضیح نمیباشد تا مسئولیت آن مشخص گردد.  بعضي از بخش ها اجراي چنین فعالیت ها را در ربع هاي مختلف سال پالن نموده اند. و یا اینكه بعضي از

 

 

 پیشنهادات:

 تكمیل بست هاي خالي بخش هاي پروگرامي دفتر 

 پروگرامي آن بازنگري در قسمت تشكیل، امكانات و تخصیص بودجه دفتر ساحوي كابل، با در نظرداشت نفوس، ساحات وسیع كاري و فعالیت هاي متراكم بخش هاي 

  از سوي بخش هاي برنامه اي نتایج متوسط ( ارزیابي و عدم توقع انعكاس پیامد ها )بازنگري فورم 

 عدم  ارجاع و تحمیل فعالیت هاي خارج از برنامه عمل و صالحیت هاي موضوعي و حوزوي باالي دفتر 

 

 با احترام

 عبدهللا "عابد"

 مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل
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