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 افغانستان یهادر پرورشگاه تیاطفال بدون هو

 مقدمه:  
شود. میپذیر اطفال افزوده های آسیب کشور رو به وخامت گذاشته و به تعدادگروه فقر در  منازعات مسلحانه وداشت نظروضعیت اطفال با در

دولتی تحت پوشش قرار دارند که متأسفانه های دولتی و غیر های از اطفال در پرورشگاهپذیر و در معرض خطر، گروه های آسیب عالوه بر گروه 

ه برند و گروه دیگر هرچند اقاربی دارند، ولی مدت زیادی است کت به سر مینونی ندارند و بدون هویت و تابعی اقارب نزدیک و سرپرست قا

 .  اند، از داشتن تذکره تابعیت و سند هویت کشور هم محروم ها نیامده است و این نیز  در کنار این مشکالتکسی به بازدید ومالقات آن

کند. می  حفاظتشخصی و روابط اجتماعی اشخاص    ، معلومات حیاتیمشخصات و    از  هویت از حقوق اساسی افراد است. این حقداشتن  حق  

چنین به مشخصات ظاهری و روابط اجتماعی شود و همنامه و صفات جسمانی شخص میعلومات شخصی مانند زندگیحق هویت شامل م

شمول ه  قانون ثبت احوال نفوس کشور هویت را شامل شهرت مکمل شخص ب 1پردازد. مانند روابط خانوادگی، فرهنگی و مذهبی افراد می

  2ده است. کرپدرکالن، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد سکونت اصلی و فعلی تعریف   نامپدر،  نام، تخلص، نام

طور کل و از حق هویت  از حق هویت افراد به  لیالمللی حقوق بشر و قوانین ماسناد بین است.    اطفالترین حقوق  از مهمهویت  داشتن  حق  

گذارد، یعنی  های قانونی در مورد این حق، یک سری وظایف مثبت و منفی را بر دوش دولت میکنند. حمایت طور خاص حمایت می به   اطفال

 باشد. های دولت مییف و مکلفیت جمله وظا از  ،از هر نوع نقض این حق یچنین الزام به جلوگیرالزام به محافظت از حق هویت افراد و هم

تأسف کنند، ولی باهای بهداشتی را ملزم به ثبت هویت کودکان هنگام تولد میجمله خانواده و ارگان  که قوانین نهادهای مختلفی ازرغم اینبه

نشده )نامرئی( تنها کودکانی نیستند نام    حال، کودکان ثبت این  با 3اند.نشده  ثبت   کشور  در  سال  پانزده  زیر  کودکان  ٪58که هویت حدود  

تواند هویت کودک را تحت تأثیر قرار داده و حق داشتن معلومات شخصی و روابط  ند. حوادث زیادی وجود دارد که میاکه فاقد هویت قانونی

سبب  نیز    مسلحانه  ه منازعاتجدایی آنها در نتیجدن کودکان توسط والدین و  کر شناسایی کودک را پیچیده و مغلق سازد. رها    اجتماعی قابل

دهد که حداقل حدود  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می یهایافتهنتایج مشاهدات و . است ده شفقدان هویت قانونی کودک 

  ی کودکان  چنینهای مختلف دولتی اقامت دارند. هرچند تعداد واقعی  خانه و نسب واضح در یتیم  هویت )مجهول الهویه( کودک بدون    67

 مراتب بیشتر از رقم فوق باشد.به است ممکن 

را در رشد شخصیتی  فقدان هویت رسمی    اثرات  و  بحث کرده  المللیحق هویت کودکان با توجه به اسناد ملی و بیندر مورد    گزارشاین  

 کند.می پیشنهاد ییهاچالش چنین را برای رسیدگی بههای قانونی حلو تعدادی از راه کندمیکودکان بررسی 

 :معلومات گردآوری روش

.  است  دهش  گردآوری  هاپرورشگاه  بر  میمستق  نظارت  و  مربوطه  نوالئمس  با  مصاحبه  ،یاکتابخانه   قیتحق  لهیوس  سه  با  گزارش  نیا  معلومات

  گردد می افغانستان یمل نیقوان و یالمللبین اسناد در تی هو حق یحقوق یمبان شامل یاخانهکتاب  مطالعات ۀلی وس به آمدهدستبه  معلومات

 رد،یگیم  بر  در  را  تیهو  حق  تیتثب  طرزالعمل  نوالئ مس  با  مصاحبه  از  آمدهدستبه   معلومات.  است  افتهی  بازتاب  گزارش  اول  قسمت  در  که

  از   پس  معلومات.  است  آمده   دست  به   هاپرورشگاه  بر  ونیسیکم  کارمندان   نظارت  جه ینت  در   تیهو  بدون  کودکان  به   مربوط  آمار  نیچنهم 

  .است دهش لیتحل یکم و یفیک روش به یبنددسته

 المللیحمایت از حق هویت کودکان تحت اسناد بین

 :کندکنوانسیون بیان می مکند. ماده هشتحمایت می المللی است که از حق هویت کودکان ترین سند بینکنوانسیون حقوق کودکان اصلی 

 

1. Theodore McCombs and Jackie Shull González, the Right to Identity, The International Human Rights Law Clinic (Berkeley School of Law, 2007). 
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  و بدون   قانون  را طبق  کودک خانوادگی  و روابط  ، نامملیت   جمله  ازخود،   هویت را برای حفظ حق کودک  کنوانسیون   طرف  کشورهای  .  1

 خواهند کرد.  تضمین مداخله 

 هایو مساعدت  عضو حمایت   شود، کشورهای  خود محروم  هویت  به  مربوط   از حقوق  یا برخی  تماماز    طور غیرقانونیبه  کودک   که  در مواردی  .2

 4خواهند آورد. عمل به فوق حقوق سریع  استیفای را برای الزم

برای جلوگیری از چنین یک تعهد منفی  کند و هم این ماده برای هر کشور عضو یک تعهد مثبت در حمایت از حق هویت کودک ایجاد می

ترین قسمت مربوط به بحث ما بند دوم ماده مذکور است. این بند برای دولت تعهد  هرگونه اقدامی که منجر به نقض این حق شود؛ اما مهم

برای    قانونی ، اجرایی و قضایی رااند کلیه اقدامات الزم  ها مکلف کند که اگر کودک از حق خود محروم شده باشد، دولتمثبت ایجاد می

که کودک بدون هویت باشد، دولت موظف است برای استیفای حقوق   یطبق این ماده، در صورت 5تأمین حق هویت کودک انجام دهند.

 کودک اقداماتی عاجل را روی دست گیرد.

چنین از حق  این کنوانسیون هم  6کند. های مبتنی بر هویت حمایت میاز حق هویت کودک در برابر انواع تبعیض حقوق کودک کنوانسیون

کنند  نظر از اینکه کودک در خانواده خود زندگی می  ها صرف. این حمایت7کندداشتن نسب، فرهنگ، دین و زبان برای کودکان حمایت می

والدین   ازحمایتسیون آمده است که کودک حق دارد نام، تابعیت و تا آنجا که ممکن است، شناخت و  . در این کنوان8شوندیا نه اعطا می

باشند  شان هراین 9.برخوردار  اساسی  تعهدات  کشورها ها  قلمرو  در  کودکان  کلیه  مورد  در  عضو  دولت  کشور  کنوانسیون،  این  طبق  ست. 

 هویت بپردازد.بیافغانستان موظف است بدون هیچ معطلی به مسئله کودکان 

 حمایت از حق هویت طبق قوانین داخلی 

چهارم  وکنند، ماده پنجاهطور خاص حمایت میطور کل و از حق هویت کودکان بهکه بسیاری از قوانین داخلی از حق هویت فردی بهحالی  در

حمایت  خاصی در موردحکم ، اما 10کنداز کودکان نیز حمایت می ، کندحمایت می «رکن اساسی جامعه»عنوان قانون اساسی از خانواده به

هیچ افغان »قانون اساسی تصریح نموده است که    28اما درماده    نشده است.  بینیپیش قانون اساسی    داشتن هویت و تابعیت در این مادهاز  

 ه حکم در پیوند با حمایت از حق تابعیت و هویت است.این یگان  .«شودبه سلب تابعیت و یا تبعید در داخل و یا خارج افغانستان محکوم نمی

، ممکن است است   ترین حقوق شهروندیترین و اساسییکی از مهمکه    هویتداشتن  حمایت از حق    نسبت بهتوجهی  از طرف دیگر، بی

 تر جلوه دهد.شده در قانون اساسی ضعیفموقف این حق را نسبت به سایر حقوق حمایت 

برای محافظت  ملی  قوانین در 11شده است.   از نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و ملیت فرد تشکیل فرد قوانین داخلی، هویتبر اساس 

( قانون حمایت از حقوق کودک 1)   15مثال، ماده  عنوان. بهدولت  تعهدات مثبت و منفی  ، مانندکافی وجود دارد  از حق هویت کودکان حمایت

و دولت و   را قویاً تصریح داشته  هویت کودکاز    حمایت  فقرهاین   12باشد«.ن هویت میودک از بدو تولد دارای حق داشت»ک،  داردمقرر می

نسب  وهویت حق حفظ  از  16ماده  .دینما مساعد را   تیتابع و تیهو حق تحقق یهانهیزمکودک  برایکند که نهادهای مرتبط را ملزم می

خوشبختانه قوانین موضوعه در حمایت از حق  13کند.محافظت می الهویه و یتیم فاقد ولی وصی  که معلوم است یا طفل مجهول   کودک 

 شده است.  هویت افراد بسیار صریح بوده است. در قلمرو اسناد قانونی، از حق هویت کودک با مقررات خاصی محافظت

 

 .املللی حقوق کودک. کنوانسیون بین4
 . هامن 5
 2. هامن، ماده 6
 30. هامن، ماده 7
 20. هامن، ماده 8
 7. هامن، ماده 9

 .54. قانون اساسی افغانستان، ماده 10
 ( 21) 3کودک، ماده (؛ قانون حامیت از حقوق 2) 3؛ قانون ثبت احوال، ماده 47 . قانون مدنی، ماده 11
 ( 9) 17چنین قانون حامیت از حقوق کودک، ماده ( هم1) 15 قانون حامیت از حقوق کودک، ماده . 12
 16قانون حامیت از حقوق کودک، ماده . 13
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 قانون موضوعه 

تأیید نمیعنوان یک فرد، زنده یا مرده، تعریف میالهویه( به)مجهولکودک بدون هویت     با 14شود. شود که وقتی یافت شود هویت وی 

کنند که نسب وی تثبیت یا عنوان کودکی تعریف می حال، قانون حمایت از حقوق کودکان و قانون سرپرستی، کودک بدون هویت را بهاین

جزئیات خاصی را در مورد چگونگی احراز و تثبیت هویت   هاپرورشگاهمقرره  از حقوق کودک و    که قانون حمایتحالی  مشخص نیست. در

ها یا  خانه کند که کودکان بدون هویت را در یتیم( قانون سرپرستی وزارت امور کار را ملزم می3)   6کند، ماده  کودک بدون هویت ارائه نمی 

احوال نفوس ارسال  ها را جهت تثبیت هویت به اداره ثبتآن گزارش قرار داده و  شده تحت سرپرستی سایر نهادهای خدمات اجتماعی ثبت

 15ها مشخص شود. کند تا هویت آن 

لیس مربوطه  وبه اداره پ  قضیه را  کند در صورت یافتن کودک بدون هویت،احوال نفوس، اشخاص حقیقی یا حقوقی را مکلف می قانون ثبت 

احوال نفوس، دادگاه و اداره ثبت 17شود. ارسال می محکمه ذیصالح احوال نفوس و بعداً به  که سپس گزارش آن به دفتر ثبت 16. راجع سازند

 18کنند. ، یک نام و هویت به کودک اعطا میDNAوتحلیل باهم، پس از تحقیقات طب عدلی و تجزیه

والدین کودک در   DNAای از  عدلی چگونه است. اگر هیچ نمونه   حال، در قانون مشخص نیست که روش تثبیت هویت از طریق طباین  با

به اقارب کودک احتیاج دارد یا خیر؟ چگونه    DNAوتحلیل  تواند کمک کند؟ آیا تجزیهچگونه می  DNAوتحلیل  دسترس نباشد، تجزیه

برای ایجاد    DNAوتحلیل کلی  آیا تجزیه  تواند به روند شناسایی کمک کند؟مقایسه، میطورکلی، بدون نمونه قابلبه  DNAوتحلیل  تجزیه 

تعلقات قومی و جغرافیایی برای ایجاد ارتباط کودک با یک زمینه فرهنگی و قومی خاص و درنتیجه ایجاد هویت مبتنی بر فرهنگ وی کافی 

ربوط هویت کودک گذاری کودک مشخص نیست. چه اطالعاتی دیگر به اطالعات شخصی مچنین در مورد چگونگی ناماست؟ حکم قانون هم 

 مانند نام پدر، نام مادر، نام خانوادگی، پیشینه قومی، زبان، مذهب، تاریخ تولد، محل تولد و غیره اضافه خواهد شد.

ناکافی و دهد، ولی مقررات مذبور  کودکان فاقد هویت ارائه می  تثبیت هویتطورکلی و خیلی مختصر مقرراتی را راجع به  قانون به   هرچند

لی برای تعیین  آالمقانون در مورد روش تثبیت هویت جزئیاتی را ارائه نکرده است. متأسفانه، هیچ قانونی یا حداقل متحدباشد، لذا میمبهم 

شده است. این   یِ داده یت علیه زنان مربوط محاکم ابتداهویت چنین کودکانی وجود ندارد. صالحیت قضایی این موارد به دیوان محو خشون

گیرد. شود و در حوزه صالحیت قضایی دیوان محو خشونت علیه زنان قرار میبه موضوع سرپرستی مربوط می  قیاسمورد اساساً بر اساس  

احوال نفوس و قضات دادگاه تصمیم    گیری اعضای دفتر ثبتین باره از طریق پروتکل قضایی )محضر قضایی( بر اساس نتیجه ا  دادگاه در

 گیرد. می

احوال نفوس اساس  اساس، اداره ثبت یک عنوانکند تا برای کودک نام داده شود. با استفاده از قرار بهرا صادر می خویشدادگاه سپس قرار 

گیرد که کودک در آن یافت شده است.  یکند. بیشتر معلومات واردشده در سیستم به محلی ارتباط میا کنده را برای هویت کودک ایجاد می

  شود که وی درآن یافت شده است. قومیت وی نیز به همان مکانی که در آن یافت شده بستگی دارد. فرضاً محل تولد وی مکانی فرض می 

مربوط به مکانی یافت شده    فقه حنفی کودک   طبق.  گرددشود و تاریخ تولد وی نیز مشخص می دین وی بر اساس فقه حنفی اسالم فرض می

  که نام کودک مشخص حالی  در 19باشد. چنین دین وی بر اساس دین مکانی که یافت شده است میاست که در آن یافت شده است و هم

 20وضاحت وجود ندارد. کالنششود، اما در مورد چگونگی تثبیت نام پدر و پدرشده و وارد سیستم می

 های کمیسیون در پیوند با اطفال بدون هویت یافته

ها  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره و به صورت منظم بر وضعیت حقوق بشری اطفال در سایر محالت به شمول پرورشگاه

برند. اخیراً بخش  دهد که تعدادی از کودکان بدون سند هویت/تذکره تابعیت به سر میهای نظارتی کمیسیون نشان میکند. یافتهنظارت می

و اطفال بدون هویت را والیت کشور نظارت    25های دولتی و خصوصی قابل دسترس در  حمایت از حقوق اطفال کمیسیون بر پرورشگاه

 

 (9) 3. قانون ثبت احوال نفوس، ماده 14
 (3) 6. قانون رسپرستی، ماده 15
 18. قانون ثبت احوال نفوس، ماده 16
 . هامن 17
 . هامن 18
 الدین ابی الحسن علی مرغینانی، الهدایه فی شهرالبدایه، فصل لقیط )جلد دوم(، عالمه لکناوی، شهرالویقایه، فصل لقیط )جلد دوم(. . شیخ برهان 19
 شود.آوری می اند، جمعرو شده ها از طریق مصاحبه تلفنی مستقل با قضاتی که عماًل با این مسئله روبه املآل موجود است. این داده . در این مورد قانون، یا متحد 20
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پنج پرورشگاه این والیت به شمول پروشگاه دولتی دخترانه   برهای نظارتی  ند. یافتهاکودکان در والیت هرات  این  شناسایی کرده است. بیشتر

انصار انصارخواجه عبداهلل  باقر و ، پرورشگاه خصوصی خانه محبت، پرورشگاه خصوصی امام محمد، پروشگاه دولتی پسرانه خواجه عبداهلل 

از این    تحت پوشش قرار دارند.  سال  17  تا  2( بین سنین  دختر   91  وپسر    323طفل )   414  که  دهدپرورشگاه خصوصی کوثر، نشان می 

که توسط ادارات دولتی و  دختر( اطفال بدون هویت بوده  10پسر و    29)   دیگر  طفل  39داشته و  سند تابعیت ن  لطف  150تعداد  مجموعه  

ها نگرفته است. به همین ترتیب یازده تن در کابل، هشت تن در بلخ، یک  کسی سراغی از آناند تا هنوز ها آورده شدهمردم به این پرورشگاه

طفل به شمول     67اند. در مجموع  تن در غزنی، یک تن در سمنگان، دو تن در سر پل، دو تن در کندهار و سه تن در ننگرهار شناسایی شده

با آنکه دفاتر ساحوی و والیتی در جلسات والیتی شبکه محافظت از   21ند.کن ها زندگی میسرنوشت در پرورشگاهدختر بی  14پسر و    53

ها در سطح والیات نتیجه نداده و تا اکنون اقدامی اند، اما متأسفانه دادخواهی ( این موضوع را مطرح کرده و دادخواهی کردهCPANاطفال ) 

 برای حمایت و تثبیت هویت این اطفال روی دست گرفته نشده است.

 دهد:های دولتی و خصوصی کشور نشان میزیر ارقام توضیحی اطفال بدون هویت را در پرورشگاه جدول

 

 پرس دخرت هویتتعداد اطفال بی تعداد مجموعی اطفال در پرورشگاه  نام پرورشگاه دولتی/خصوصی نام والیت  شامره 

 هرات 1

پرورشگاه دولتی دخرتانه خواجه  
پروشگاه دولتی  عبدالله انصار ، 

، پرسانه خواجه عبدالله انصار
، پرورشگاه خصوصی خانه محبت 
باقر و پرورشگاه خصوصی امام محمد

 پرورشگاه خصوصی کوثر

 29 10 39 دخرت(  91پرس و  323کودک ) 414

 0 0 0 پرس(  31دخرت و  25طفل ) 56 ص پرورشگاه خصوصی حرضت محمد کابل 2

 9 0 9 طفل پرس  150 دولتی تهیه مسکن پرورشگاه  کابل 3

 0 2 2 پرس(  50دخرت و  55طفل ) 105 پرورشگاه دولتی عالءالدین     کابل 4

 0 0 0 طفل پرس 90 پرورشگاه دولتی پروان   پروان 5

 1 . 1 طفل پرس 50 پرورشگاه دولتی غزنی  غزنی 6

 0 0 0 طفل دخرت  40طفل پرس و  70 های ذکور و اناث سمر  آشیانه غزنی 7

های خصوصی حرضت پرورشگاه غزنی 8
 و حکیم سنایی    صمحمد

پرس( و حرضت  160حکیم سنایی )
 0 0 0 دخرت( 7پرس و  33محمد )

پرورشگاه خصوصی حرضت    پنجشیر 9
 0 0 0 پرس(  27دخرت و  3طفل )  30 ص محمد

 0 0 0 0 ندارد لوگر 10

 0 0 0 0 ندارد کاپیسا 11

میدان  12
 0 0 0 0 ندارد  وردک

 8 0 8 96 پرورشگاه دولتی   بلخ  13

 1 0 1 82 پرورشگاه دولتی  سمنگان 14

 0 0 0 50 پرورشگاه دولتی   جوزجان 15

 1 1 2 62 پرورشگاه دولتی  رس پل  16
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 0 0 0 49 پرورشگاه خصوصی جوزجان 17

 1 1 2 1467   شیخ زاید وثنا   2پرورشگاه خصوصی کندهار  18

 0 0 0 288 الزهراپرورشگاه دولتی فاطمه  ننگرهار 19

 0 0 0 390 پرورشگاه دولتی الندوه  ننگرهار 20

 1 0 1 370 ږکور پرورشگاه دولتی خو ننگرهار 21

 2 0 2 300 پرورشگاه دولتی امام بخاری ننگرهار 22

 0 0 0 75 یوسف پرورشگاه میر محمد ننگرهار 23

 0 0 0 113 پرورشگاه  نرنگ  کن  24

 0 0 0 300 پرورشگاه  مرکز اسعدآباد کن  25

 0 0 0 212 پرورشگاه ننگام کن  26

 0 0 0 456 الدین افغان پرورشگاه سید جامل کن  27

 53 14 67 5475 تعداد مجموعی  

 

 هاپیشنهاد

 در مورد کارشیوه هاالف. پیشنهاد

های مسلحانه متأثر  درگیریاز  اند و کسانی که  های مختلف کودکان بدون هویت، یعنی کسانی که توسط والدین رهاشدهتمایز بین دسته

 اند.شده

ها توسط نام آن  اند و ثبتاند. در صورت امکان جستجوی افرادی که کودک را یافتهشده  مکانی که این کودکان در آن یافت  تثبیت و دریافت

 .ای که احتماالً به کودک ربط داده شودشده است یا کدام حادثه که قبالً در مورد کودک گزارش داده یپولیس برای دریافت معلومات

 باشد. شده و اقدامات انجامها ارجاع که چنین مواردی به آن یر صورتچنین محاکم د احوال نفوس در منطقه و هم بررسی دفاتر ثبت

بر اینکه این  های همگانی و شبکهجستجوو وشناسایی خانواده و بستگان کودک از طریق رسانه با حصول اطمینان مبنی  های اجتماعی 

 جستجو به آینده و شأن کودک تأثیری ندارد. 

بانک اطالعاتی جامع برای ردیابی کودکان بدون هویت.   از باید تمام معلومات الزم در مورد آن  بانک اطالعاتی ایجاد یک  کودکان   دسته 

 بر گیرد. در ،شده خود هستندکه به دنبال یافتن افراد گم یهویت را که یافت شده و معلومات مربوط به اقوامبی

  تر از اینکه کودکان بیش  یافتن  اطمینانبه منظور  دادخواهی از طریق شورای حاکمیت قانون برای حقوق این کودکان و تشویق سایر ذینفعان  

 . برنداز این رنج نمی

ای.  منظور ترویج تحقیق نظری و علمی موضوع با یک روش بین رشتهبه  پژوهشگرانعلمی توسط دانشمندان و    تحقیقاتدادخواهی برای  

 شود.های مناسب و ممکن می حلگونه کودکان و درنتیجه بررسی راهاین امر باعث پیشرفت در امر توسعه و ارتقا حقوق این

 قانونی ات ب اقدام

هویت برای چنین کودکان. این روش باید    تثبیتروش    وتسهیل  سازیو سایر نهادهای مرتبط برای کمک به ساده  ستره محکمههماهنگی با  

جمله حق داشتن نام، روابط   چنین باید از کلیه حقوق اعطاشده به کودک ازرسمیت، شفافیت و سادگی بیشتر داشته باشد. این روش هم 

ل آالمعنوان یک اقدام فوری از طریق یک متحدی حمایت کند. این امر از طریق دادگاه عالی بهخانوادگی، وابستگی به فرهنگ، دین و زبان و

 شود.انجام 



 

  | 6  هصفح

 افغانستان یهادر پرورشگاه تیاطفال بدون هو

. این مقررات با تالش مشترک کمیسیون هایریدرگ از  ثرأمت و تیهویبکودکان  تیهو تیتثب برای مقرره  تسوید و تصویب دادخواهی برای

های غیردولتی ملی مرتبط احوال نفوس، یونیسف و سازمان   محکمه عالی، وزارت امور خارجه، دفتر ثبت  ،وزارت عدلیه  مستقل حقوق بشر،

 دستیابی است.و به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر قابل 

 

 


