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مبنایحقوقی

وانین شمولیت و پیوستن کودکان به گروههای مسلح خالف ق•
.ملی، قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر است

ی و بهره کشعضویت کودکان به گروههای مسلح استثمار•

.است

رضایت و عدم رضایت کودکان در پیوستن به گروههای•

(سال15حداقل سن )مسلح شرط نیست 



قانون اساسی افغانستان•

قانون جزا•

قانون مبارزه با قاچاق و اختطاف•

اعالمیه جهانی حقوق بشر•

حقوق مدنی و سیاسی•

کنوانسیون حقوق کودک•

ها پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد عدم شمولیت آن•
در منازعه مسلحانه



قانوناساسی

این حق جز آزادی دیگران و. آزادی حق طبیعی انسان است•

.  اردمصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ند

دولت به . آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است

.احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد

(24ماده )

واز تحمیل کار بر اطفال ج. تحمیل کار اجباری ممنوع است•

(49ماده . )ندارد



قانونجزا

شخصی که خود او و یا توسط شخص دیگری حیات •

سالگی را تکمیل نکرده، یا حیات 15شخصی را که سن 

شخصی را که به سبب حالت صحی روحی و یا عقلی از

حمایت خود عاجز باشد، به خطر مواجه گرداند، به حبس 

ه از سی متوسط که از سه سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی ک

(358ماده ). وشش هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد



قانونمبارزهباقاچاقواختطاف

:  قاچاق•

تن ، حمل و نقل، استخدام، نگهداری یا در اختیار گرفانتقال»

شخص است به مقصد بهره برداری با استفاده از ضعف 

عت و اقتصادی یا حالت مجبوریت از طریق پرداخت پول یا منف

یا سایر روش های فریب دهنده جهت کسب رضایت مجنی 

ماده )« .داردعلیه یا شخصی که سرپرستی وی را به عهده 

(سوم



اعالمیهجهانیحقوقبشر

.هر شخص حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد•

(3ماده )

:کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

باید به هیچ کسی را ن. هیچ کس نباید در بردگی نگهداشته شود•
(ماده هشتم. )کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود

(ماده نهم. )هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد•

حق دارد از اقدامات ... هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض•
.  خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد( حمایتی)حفاظتی 

(24ماده )



کنوانسیونبینالمللیحقوقکودک

(6ماده )حق بقا و پیشرفت کودک •

(11ماده )مبارزه با قاچاق •

تمام  برای مبارزه با قانوني ، اجرایي ، اجتماعي  و آموزشي  اقدامات  •
اشكال  خشونت هاي  جسمي  و روحي ، آسیب رساني  یا سوءاستفاده ، 

(19ماده )...جنسيسوءاستفاده  منجمله  

کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین •
سال در مخاصمات مستقیما شرکت 15اینکه افراد کمتر از سن 

.نکنند، معمول خواهند داشت

سال در 15کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از •
این کشورها برای . نیروهای مسلح خود خودداری خواهند کرد

سال سن دارند، اولویت 18سال و زیر 15استخدام افرادی که باالی 
(38ماده 3و 2بند ). را به بزرگتر خواهند داد



پروتوکولاختیاریحقوقکودکدرموردعدم

شمولیتدرمنازعاتمسلحانه

ای تمام کشورهای عضو اقدامات عملی را برای اینکه نیروه•

م را تکمیل نکرده اند، به طور مستقی18مسلح آنها که سن 

(1ماده . )در منازعه مسلحانه سهم نمی گیرد

ه تمام کشورها اطمینان حاصل می کنند از اینکه افرادی ک•

را تکمیل نکرده اند به طور اجباری در گروههای 18سن 

(2ماده . )مسلح شامل نمی گردند

را تکمیل 18رضایت و اجازه والدین برای کسانی که سن •

(3ماده . )نکرده، شرط است



مانپروتوکولالحاقیکنوانسیونسازمانمللمتحدعلیهجرایمساز

هویژهیافتهفراملیدرموردتوقف،فرونشانیوتعزیرقاچاقانسانب

زنانوکودکان

ذیرش انسان عبارت است از استخدام، انتقال، پناه دادن یا پقاچاق ( الف•
اجبار، اشخاص با توسل به تهدید یا استفاده از زور یا سایر شیوه های
ا آسیب یا از طریق اختطاف، فریب، نیرنگ یا سوء استفاده از قدرت ی

جلب پذیری افراد، یا از طریق دادن پول یا هر امتیاز مالی دیگر برای
رضایت شخص، به قصد استثمار و بهره کشی مشتمل بر حداقل

ی استفاده برای روسپی گری و فحشا یا اشکال دیگر بهره بردار
ع جنسی، کار یا خدمت اجباری، بردگی یا اعمال مشابه، غالمی یا قط

.اعضای بدن است

بند رضایت قربانی قاچاق انسان به بهره کشی تذکر یافته در( ب•
همین ماده درصورتی که یکی از شیوه های مذکور در بند ( الف)
.  مورد استفاده قرار گیرد، بی اعتبار است( الف)



اساسنامهروم

سال و شرکت آنها 15سربازگیری و جذب کودکان زیر سن •

عنوان در منازعات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به

ماده . )یکی از مصادق جرایم جنگی شناخته شده است



پالیسیهاومکانیزمها

موضعگیری دولت افغانستان•

ناتوپیمان استراتژیک و پیمان امنیتی میان افغانستان و •

ا پروژه شناسایی و اخراج کودکان از صفوف اردوی ملی و پولیس ملی ت•
1612براساس قطعنامه 2011ختم سال 

2011پروتوکول منعقد شده میان ملل متحد و دولت افغانستان در جنوری -

«جنگ بازیچه اطفال نیست»: اقدامات وزارت امور داخله-

قانون منع استخدام و استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه •

در افغانستانفعالیت محکمه جزایی بین المللی •

یم ت)نظارت های کمیسیون از وضعیت حقوق بشر دوستانه بین المللی •
(نظارت ویژه

بین سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو)سازمان های بین المللی حقوق بشر •
...(  الملل



وضعیتدرافغانستان

در صفوف پولیس و ارتش ملی 18شمولیت کودکان زیر سن •
افغانستان و مخالفین مسلح دولت

بیکاری و فقر-

عدم آگاهی والدین-

عدم آگاهی و حساسیت مسوولین امور-

عدم دقت در اسناد مانند تذکره و جعل اسناد-

در سالهای اخیر میزان جلب و جذب افراد کودکان در ارتش و•
پولیس کاهش داشته

دادخواهی ها توسط سازمان های حقوق بشری موثر بوده•



ی نیروهای مسلح مخالف دولت از میان کودکان سربازگیری م•

(ینیروی مسلح در جبهات جنگ و یا بمبگذار انتحار. )کنند

بیشتر از میان شاگردان مدارس دینی -

برانگیختن احساسات ملی-

فریب و تطمیع-

تهدید خود و والدین آنها-

بی سرپرستی و یا بد سرپرستی-

شست و شوی مغزی/ تبلیغات مذهبی-





پیامدها

(حق حیات)کشته شدن و زخمی شدن •

سوء استفاده های جنسی •

(زخم-استرس و روان)پیامدهای ناگوار روانی •

تهدید و شکنجه•

خشن ساختن روحیه و رفتار•

د در نهایت، سالمت جامعه در اثر ترویج خشونت با تهدی•

رو به رو خواهد شد



کودکانمتاثرازجنگ

کودکان در اثر عملیات های هوایی نیروهای حامی دولت •

کشته و زخمی می شوند

در اثر عملیات نیروهای مسلح مخالف دولت•

در اثر بمبگذاری های انتحاری•

در اثر انفجار ماین های کنار جاده•





92و91آمارتلفاتافرادملکیدرسالهای

مجموعزخمیکشتهسال

1391216733735540

1392228434265710



آمارتلفاتافرادملکی

سال

زخمیکشته

نامشخصطفلزنمردنامشخصطفلزنمرد

139115181623081792267133388585

13921587266350812203198506519



تن کشته و 856تلفات اطفال مجموع 1392در سال •

.ثبت گردیده است( زخمی506کشته و 350)زخمی 

هجری شمسی 1391رقم درعین مدت زمان  سال این •

( زخمی388کشته و 308)تن کشته و زخمی 696جمله 
.  ثبت گردیده بود

درصد افزایش 18.6در ارقام تلفات اطفال 1392سال در •
. به عمل امده است




