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تحقیق   در سطح ملی برداریم.  ،حقوق بشری اطفال  زاحمایت    ویژهبه  ،حمایت از حقوق بشر  با هدف   دیگر  یگام  که توانستیم  خرسندم

کو تأثیر  اجمالی  اطفال    ۱۹-یدوبررسی  بشری  حقوق  وضعیت  کحقو  هایچالش   تنهانه بر  بحران  دورۀ  در  را  اطفال  بشری  در   ناورق 
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حمایت از حقوق بشری اطفال خانم راضیه صیاد و   بخشنظر کمیشنر    زیرهمکاران بخش تحقیق و    تالش  جهینت  دراین تحقیق که  
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  | ۱  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

 خالصه گزارش
ان میز  5تن که تا تاریخ    ۳۸64۱از میان  شده از سوی وزارت صحت عامه کشور،  هئو مبتنی بر اطالعات اراهای این تحقیق  بر اساس یافته 

  سال،   7  زیر(  ٪7.5تن )   ۸5( آنان طفل بوده که از این میان  ٪2.۹تن )   ۱۱26 ،انددهشمبتال    ( ۱۹ویروس کرونا )کوید  در افغانستان به    ۱۳۹۹

 .اندبوده سال ۱۹  زیر  دیگر( ٪75.6)  تن ۸5۱ و سال ۱۳ زیر( ٪۱6.۹)  تن ۱۹0

 شدگانفوتاز    تن  ۱که    باخته  جان(  ٪0.5۳تن )   6  ،انددهشاری مبتال  ن بیمطفل که به ای  ۱۱26که از میان    افزایدمی  چنینهم این معلومات  

 اند. تن دیگر پسر بوده 5دختر و 

 خصوصبه جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا  های  از خطرات کرونا و راه  یدهی آگاههای  برنامه ر  دنشان داده است که    چنینهم این تحقیق  

باشندگان والیت فاریاب از دسترسی به معلومات   ٪2۹  ،۱۳۹۹های اول سال  نمونه در ماه  عنوانبه است.    داشته  مشکالتی وجوداطفال    انیمر  د

 .۱ند اهدر این زمینه محروم بود ازیموردن

 اطفال کرونا و تغذیۀبحران  

  هیبه سوءتغذد اطفال مبتال ده است که پس از شیوع بیماری کرونا تعداکرروشن  2توسط نهاد محافظت از اطفال یافتهات انجامتحقیق تایجن

 .۳باشدحاد مواجه می هیسوءتغذمیلیون طفل زیر پنج سال با  2.۹و عمالً  افتهی شیافزا

اطفال  یهاافتهی  چنینهم  از  »  نهاد حفاظت  که  داد  کرونا  نشان  بحران  از  افغانستان    طفلمیلیون    5.26قبل  و    هایبه کمکدر  انسانی 

 4.« تهای بشردوستانه اسنیازمند کمک  طفلمیلیون  ۸.۱2شیوع ویروس کرونا حاال  با اما؛ بشردوستانه نیازمند بودند

 دسترسی اطفال به آموزش در جریان بحران کرونا 

ی به سرتسمیلیون طفل از رفتن به مکتب و د  ۱0نشان داده است که در جریان بحران کرونا نزدیک به    نهاد محافظت از اطفالهای  یافته

انترنت در    نبودها،  های آنالین وزارت معارف نیز مؤثریت چندانی نداشته و به دالیل مثل فقر خانواده. آموزش 5ازماندندهای علمی بآموزش 

 ند از این برنامه استفاده کنند.اه ن نتوانستااز متعلم یدهای تلفن و کامپیوتر، تعداد زیادستگاه ازیموردنمنطقه و نبود برق 

نامه  خصوصی که پرسشباب مکتب    ۱۳تب دولتی و  باب مک  ۸۹  شامل  بباب مکت  ۱02است که از میان    معلومات این تحقیق نشان داده

و   نهیقرنطدورۀ  در    اند کهدهکرتأیید  از مکاتب خصوصی  باب    ۱۱شامل    ٪۸4.6و    تب دولتیاز مکاباب    5شامل    ٪5.6تنها  اند،  ده کرتکمیل 

  باب   2یعنی    ٪۱5.4و    شامل تحقیق  از مکاتب دولتی  باب  5یعنی    ٪۹4.4بنابراین  ؛  اندتهارایه داش  یهای آنالین آموزشبرنامه   ،تعطیلی مکاتب

 ند.کن ارائهخدمات آموزشی آنالین  نهیقرنطاند که نتوانسته در جریان دورۀ ده کرتأیید شامل تحقیق مکاتب خصوصی  از

ها، و شروع درس   نهیقرنطدوره    ختم  بام از دولتی و خصوصی  عا  ،اندده کرنامه تکمیل  که پرسش های این تحقیق تمامی مکاتب  بر اساس یافته 

 . اندهای درسی آغاز و ادامه دادهبهای درسی خویش را از اول کتابرنامه 

 نهیقرنطدر دوران علیه اطفال خشونت 

یعنی در دورۀ  ی  ارمبتنی بر معلومات که در دیتابس کمیسیون به ثبت رسیده است میزان خشونت علیه اطفال در شش ماه اول سال ج

دهد. قضیه به ثبت رسیده بود نشان می  ۱6۳که در آن    ۱۳۹۸کاهش را نسبت به شش ماه اول سال    ٪۱۳.5قضیه بوده که    ۱4۱  نهیقرنط

کاهش را نسبت    ٪6۸.4قضیه بوده که    ۳0 نهیقرنطمعلومات وزارت امور داخله نیز نشان داده است که میزان خشونت علیه اطفال در دوره  

 

1. https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Protection/covid-19_protection_monitoring_report_iom_20200907.pdf 
2. SAVE THE CHILDREN 
3. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17878/pdf/everything_has_changed_-_childrens_reflections_on_the_impact_of_covid-

19_in_afghanistanv2.pdf 
4. https://www.etilaatroz.com/102118/corona-and-raising-working-children-two-million-children-at-risk-of-death/ 
5. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17878/pdf/everything_has_changed_-_childrens_reflections_on_the_impact_of_covid-

19_in_afghanistanv2.pdf 
 



 

  | 2  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

این کاهش ممکن به دلیل محدودیت باید اذعان کرد که    دهد.بود، نشان می  ثبت شدهشونت علیه اطفال  قضیه خ  ۹5  کهآن ماه قبل از  به شش  

که   اند در حالیآمد در دورۀ قرنطینه باشد که در نتیجۀ آن، قربانیان فرصت مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی و ثبت قضیه را نداشتهوفتر

 مکن به مراتب بیشتر بوده باشد. نت علیه اطفال ماصل آمار خشو

  ٪7۸.4  و  خانواده  اعضای  سایر  توسط  ٪۱2  آنان،  والدین  توسط  اطفال  علیه  خشونت  ٪۹.6دهد که  معلومات وزارت امور داخله نشان می 

 است. شده اعمالافراد غیر از اعضای خانواده آنان،  لهیوسبه

  اطفال کاربحران کرونا و افزایش 

از اطفال کار تا قبل از   شده از سوی ریاست سکرتریت اطفال وزارت کار و امور اجتماعی نشان داده است که آمار توافقی وزارتهئارامات معلو

حاضر و بعد از اند، اما این آمار در حال میلیون آنان، مصروف انجام کارهای شاقه بوده  ۱.۳میلیون طفل بود که از این میان  2.۱بحران کرونا  

تعداد اطفال کار در مجموع به  وسعۀ بحران کرونت افزایش یافته و  از این میان    2.5ا به شدت  افزایش یافته که  آنان    ۱.5میلیون  میلیون 

 .6باشندمصروف کارهای شاقه می

 اصالح و تربیت   ن مراکزاطفال ساک

طفال سراسر کشور وجود داشتند که از این  ح و تربیت ادر مراکز اصال تن 746تعداد این تحقیق نشان داده است که قبل از بحران کرونا به 

  ۀنیزم  در جمهور  یسئاما در جریان بحران کرونا و بر اساس فرمان ر؛  بودند  پسر  دیگر (  ٪۹6.4)   تن  7۱۹  و   دختر  آنان(  ٪۳.6تن )   27میان  

 شامل  بقیه  و  دختر  آنان(  ٪۱)   تن   ۳  که  ندشد  رها آنان(  ٪۳۹.4تن )   2۹4رهایی برخی از محبوسین و محجوزین به دلیل شیوع کرونا، تعداد  

 .بودند پسر( ٪۹۹)  تن 2۹۱

 

 هاپیامدهای بحران کرونا بر اطفال پرورشگاه 

تن آنان به رخصت    ۸۱۳۳  برند یمسر  ه  ها بطفل که قبل از بحران کرونا در پرورشگاه  ۹7۹4های این تحقیق نشان داده است که از میان  یافته

 دند. شو قرنطینه  ماندهیباق ها تن آنان در پرورشگاه ۱66۱و تنها  اندشده دادهتسلیم  شانکانینزد اجباری رفته و به اقارب یا 

  

 

 ۱۳۹۹  ۸ ۱۷کار و امور اجتماعی.    ، با رئیس سکرتریت اطفال وزارتمصاحبه تلفونی. 6
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 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس
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 تحلیل وضعیت

 اهداف

 معلومات  یآورگردروش 

 شناسایی متغیرها
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 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

 وضعیتتحلیل 

  ش گزارد.  کرهای جدی را در برابر زندگی بشر ایجاد  و چالش  قرار داده   کنندهنگراندر وضعیت  ( جهان را  ۱۹  نا )کویدورتوسعۀ ویروس ک

به این بیماری در    ( ۳6۳6۱054)   تن  54هزار و    ۳6۱ومیلیون    ۳6میالدی    2020  اکتبرماه    ۱0هد که تا  دسازمان جهانی صحت نشان می

 .7اندباخته  جانبه اثر آن  ( ۱056۱۸6تن ) ۱۸6هزار و  56و  ونیلیم ۱اسر جهان مبتال گردیده و سر

  یک تحقیق که توسط گردند.  کمتر به این بیماری مبتال می  روشن نشده  کامالًیلی که هنوز  اطفال به دال  نشان داده است،  افتهیانجاممطالعات  

مبتالیان از میان اطفال  ٪ 5 تا ۱ که  ، نشان دادهافتهی انجامر، های عفونی کودکان در دانشگاه اکستپرفسور آدیلیا واریس، متخصص بیماری

ویروس کرونا بوده و صدمات جدی   اطفال قربانیان پنهان گسترش ۹حمایت طفل و مادر  یالمللنیبهای اداره  یافته   . آما بر اساس۸باشدمی

 .۱0انددهشمتقبل  ،قرنطینه شدنرا به دلیل تعطیلی مکاتب و 

مجبور به ماندن در خانه   نهیقرنطبسته بوده و اطفال تحت شرایط دشوار ای جهان مکاتب اکثر کشورهماه  6تا  2بین  شیوع بیماریاز آغاز 

 شدند.

در  متحد  سازمان ملل    کلریدبآنتونیو گوترش،  که    آنجاآورد. تا    به وجود  های جدی را و نگرانی  افتهیشیافزاهای خانگی  در این دوره خشونت

اخطار   ،اویروس کرون های ناشی از شیوع  یلی در جریان قرنطینه خانگی و تعطپیامی ویدیویی نسبت به افزایش مهلک خشونت علیه زنان  

، اندهد رفتارهای خشن والدینش بودهبر اینکه شا  افزوناطفال  در چنین شرایطی   ۱۱د. کرمبارزه با آن تأکید   ۀنیدرزم  یزیربرنامه داده و به  

 اند. دهش های خانگیخود نیز قربانی خشونت در بسی موارد 

ده و کودکان بیشتری را دچار  شدر کشورهای فقیر    خصوصبهها  پیامدهای اقتصادی ناشی از آن سبب افزایش فقر خانواده ونا و  بحران کر

 ده است. کر هیسوءتغذبیماری 

  غذایی  منابع  کاهشسبب  کرونا بحران  ،است هرسید نشربه  «النست»گزارش سازمان ملل متحد که در مجله طبی های یک بر اساس یافته

ی سوءتغذیه  بیمار  به  و   شده   رو هروب  غذایی   مواد  کمبود  با  بیشتر  طفل   هزار  550  ماهانه  و به این دلیل   ده ش  جهان   سراسر   در   هامتیق  افزایش  و

 ۱2د.شونمیمبتال 

 به وجود  ۱۳۹۹های جدی را در شش ماه اول سال  ( چالش۱۹دهد که بحران کرونا )کوید  نیز نشان می  افغانستاندر    افتهیانجام تحقیقات  

. میزان فقر بیشتر شده و ها کاهش یافتو میزان درآمد خانوادهگردیده  محدود    نهیقرنط  به دلیل  آموزش و کارآورده است. دسترسی به  

در میان مردم    ۱۳۹۹اول سال    یهاماهدر    ژهیوبه ترس از مرگ به دلیل کرونا    ،افتهیشیافزاتوسعه ویروس کرونا   های عامه نسبت بهنگرانی

 .۱۳یافت  افزایش ٪20تا  ۱0کاالهای اساسی از قیمت  وشتر گردیده بی

روز    دالر درآمد در  2فقر با معیار    رخطیز  کشور  مردم  ٪۹0ها  د که بر اساس تخمین کرماه سرطان سال جاری تأیید    2۹در  یس جمهور  ئر

به دلیل   2020د که اقتصاد کشور در جریان سال  رک معلومات بانک جهانی تأیید    حالنیدرع.  ۱4برند سر میه  ب  عضو خانواده   برابر هردر  

.  ۱5یافت   خواهد  افزایش  2020  سال  در  ٪  72  تا  6۱  به  20۱7  سال  در  ٪55  از  فقر  میزان  و  شد  خواهد  منقبض  ٪7.4  تا  ٪5.5بحران کرونا از  

 

7. https://covid19.who.int/ 
8. https://www.bbc.com/persian/science-52674729 
9. UNICEF 
10. https://data.unicef.org/resources/data-to-inform-the-covid-19-response/ 
11. https://www.bbc.com/persian/iran-features-52182085 
12 . https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-

%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/a-54349313 
13. https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Protection/covid-19_protection_monitoring_report_iom_20200907.pdf 
14 . https://ariananews.af/fa/%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%B2/ 
15. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/15/hit-hard-by-covid-19-afghanistan-needs-continued-international-support 

https://www.bbc.com/persian/science-52674729
https://www.bbc.com/persian/science-52674729
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دالر درآمد  ۱.25فقر  رخطیزافغانستان مردم  ٪56.2نشان داده بود که  ۱۳۹۸ن مستقل حقوق بشر افغانستان در سال یوتحقیق کمیسیک 

 با جدیت ادامه یافت. نهیقرنطسال، و در جریان سه ماه اول  شدهلیتعطماه  6تا  5. مکاتب دولتی و خصوصی از ۱6برندسر میه بسرانه 

می این  در  اما  را  نیز  ان  اطفال  به   کهنیابر    افزون  دهش  متحملصدمات جدی  آنان  از  آموزش  ند،اهدش  مبتالکرونا  ویروس    تعدادی  و   از 

 اند.های خانوادگی نیز بودهدر مواردی قربانی خشونتو  دورماندههای تفریحی فرصت 

های یادشده و مشکالت که در پیوند به بحران کرونا در برابر زندگی اطفال به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به چالش 

بر   ۱۹ده است، تصمیم گرفت تحقیق »بررسی اجمالی اثرات کوید  کرمتأثر    شانی بشر های دسترسی آنان را به حقوق  وجود آمده و فرصت 

 برساند. به نشر های آن را ضمن این گزارشرا انجام داده و یافته« اطفالحقوق بشری 

 اهداف تحقیق

در سه    ژهیوبهدر افغانستان    بر حقوق بشری اطفال  (۱۹  اثرات بحران کرونا )کوید  است. دریافت   افتهی  انجام هدف معین    این تحقیق با دو

دولت افغانستان، جامعه جهانی    توجهجلبو    از مصونیت در برابر خشونت  یمندبهرهبخش دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به آموزش و  

 از اطفال افغانستان.  تریوجدالمللی درزمینۀ حمایت بیشتر و نهادهای معاونتی ملی و بین

 آوری معلوماتگرد  شرو

  از   نامه،پرسش  لهیوس  به  شدهیآورگردده است. معلومات  ش  یآورگرد نامه  پرسشای و  خانهکتابتحقیق  وسیله  دو    قیق با این تح  معلومات

ریاست عمومی مراکز اصالح و  وزارت امور داخله و   اجتماعی،  و امورر ، وزارت معارف، وزارت کاصحت عامهپنج نهاد دولتی به شمول وزارت 

های های مرتبط به مسئولیت پرسش حاوی  ها  نامهپرسشاست.    دهشآوری  گرد   و خصوصی  اعم از مکاتب دولتیباب مکتب    ۱02و  تربیت اطفال  

  ۀ لیوسبه  آمدهدستبهمعلومات    ده است.شتحلیل  با روش کمی    یبنددستهاز سوی آنان پس از    شدهارائهمعلومات  و    بوده   ادشدهینهادهای  

دسترسی و مبانی حقوقی مربوط به مباحث مقدماتی  عمدتاًگردد. معلوماتی که تقسیم می  دودستهحقیق به در این تای خانه مطالعات کتاب

 ۱۳۹۹اول سال در شش ماه اطفال نظارت کمیسیون بر وضعیت حقوق بشری  ۀجیدرنت که یمعلوماتو  ندشومی شانی بشره حقوق باطفال 

 ده است.شل یتحلو کیفی، ی کم هایبا روش یبنددستهز معلومات پس اده است. این شذخیره دفتر مرکزی کمیسیون در دیتابس 

 هامتغیرشناسایی 

خواهد بود. میزان دسترسی اطفال به خدمات صحی، آموزش و مصونیت    ییشناساقابلبا توجه به مباحث شامل در آن  این تحقیق    متغیرهای

از    یکیهرصورت عمده در  بهمتغیرها  .  باشنداین تحقیق میشامل در    مهم   سه موضوع   ،نهیقرنطهای ناشی از دوره  ر خشونت آنان در براب

 شوند.سته مستقل و وابسته تقسیم مید به دو ادشدهیات موضوع

 ارائهمیزان    و  های صحیجهت رعایت پروتکل   معلومات برای مردم  ۀارائمیزان    ،نهیقرنط  صحت در دوران  حقبه در بحث دسترسی اطفال  

ها و تعداد  شفایاب شدهمتغیرهای مستقل و میزان مبتالیان به ویروس و تعداد    ازجملهویروس کرونا    به  مبتال خدمات صحی برای اطفال  

 روند.به شمار می ویروس از متغیرهای وابسته نیاابتال به  جهیدرنتاطفال  ریوممرگ 

 از های آموزش  حضوری، مثل برنامه بدیل آموزش    یهامه برنا  ۀارائمیزان    ،نهیقرنط  در دوران  به آموزشبحث میزان دسترسی اطفال    دراما  

 رود. به شمار میمتغیر وابسته  ادشدهی یآموزشهای به برنامه  آموزاندانشمیزان دسترسی  و مستقل متغیر اه دور ر

متغیرهای مستقل    نعنوابه آنان  از  نحوه رابطه با اطفال و میزان حمایت  ،  نهیقرنط  ت اطفال در برابر خشونت در دورۀبحث مصونی  در  چنینهم 

  د.شومتغیرهای وابسته مطرح می عنوانبه و تعداد قضایای خشونت علیه اطفال و انواع خشونت 

  

 

16.https://www.aihrc.org.af/media/files/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D9%82%D8%B1%20%D9%88%20%DA%AF

%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf 
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 فصل دوم
 مبانی حقوقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی حقوقی حمایت از اطفال 
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 مبانی حقوقی حمایت از اطفال

بر اینکه در قواعد و مقررات    افزون  نهیقرنطکرونا و  بحران    دشوار مثل دورۀ   یهاتیوضعدر    ژهیوبهدر هر حالتی  حمایت از حقوق بشری اطفال  

 است.  قرارگرفته تیموردحما واضحنیز به شکل گسترده و  افغانستانباشد، در قوانین ملی المللی مورد تأیید میبین

اد نسا  تریناز مهم  ی حقوق مدنی و سیاسیللملان یبمیثاق    و  های مربوط به آناعالمیۀ جهانی حقوق طفل، کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل 

 اند.ده کراند که بر حمایت از حقوق بشری اطفال تأکید المللی بین

  بوده یتخوشبخ با  توأم طفولیت  ایام  که هدف این با  را طفل حقوق اعالمیه اینده است: »کرتسجیل  ۱7اعالمیۀ جهانی حقوق طفلمقدمۀ 

  و مادران  رساند و از پدرانیم عموم  یآگاه رسماً به  ،مند شودبهره اش خاطر خود و جامعه آمد به خواهد ی پدر  که ییهایو آزاد و از حقوق

و در   شناخته رسمیت را به حقوق تا این ها خواستار استو دولت یمحل ، مقاماتداوطلب  های، سازمانافراد جامعه عنوانبه مردان و و زنان

 «.۱۸ورزند  اهتمام ،گردندزیر تدبیر می اصول  به با توجه جیتدربه که یو سایر تمهیدات نینقوا از طریق حقوق این رعایت جهت

 د:شول اصول زیر میده که شامکرده اصل اساسی را به هدف حمایت از حقوق اطفال مطرح جهانی حقوق طفل اعالمیه 

 ،از حقوق یندمبهرهاصل عدم تبعیض بین اطفال در  .1

 ،های ویژهاصل برخورداری از حمایت .2

 ، اصل برخورداری از اسم و ملیت یا نسب .3

 ، مندی از امنیت اجتماعیاصل بهره .4

 ،های خاصاز حمایت  دارای معلولیتمندی اطفال اصل بهره .5

 ، انت مادرندی از محبت والدین و حضماصل بهره .6

 ، مندی رایگان از آموزشبهرهاصل  .7

 ، های حمایتی و تسهیالت اجتماعیم برنامهاولویت در تما مندی ازل بهرهصا .8

 ،اصل برخورداری از حمایت در برابر غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار .9

 .۱۹اصل دریافت حمایت در برابر هرگونه رفتار ناشی از تبعیض نژادی .10

 ند. کنحمایت از اطفال را ایجاد    از یموردنو شرایط    هاظرفیت  ادشده یکه با توجه به اصول    دارند   فهیوظ  ،عضو اعالمیه  نابراین تمام کشورهایب

های عضو به دولت خود    مادۀ دومضمن  ده است،  کرتصویب    آن را  ۱۹۹4مارچ    2۸که دولت افغانستان در تاریخ  حقوق طفل    کنوانسیون

م خویش تأکید در ماده سو چنینهمفراهم کنند. این کنوانسیون  شانی بشرق  های دسترسی اطفال را به حقووظیفه داده است که ظرفیت

،  نهادهاشوند که   مطمئن  بوده و باید   ها و شرایط حمایت و مراقبت اطفال در سطح ملی زمینهتأمین  ای عضو مکلف به  هده است که دولتکر

 بقتمطاالمللی  بینهای  با معیار  ،و صحتایمنی    ساحاتدر    مخصوصاً  اطفال هستند  تیو حماقبت  ل مراوئتسهیالتی که مس  و  یخدمات

 .20دندار

ها دولت  ،است. بر بنیاد این مادهده  کرشان حمایت  از دسترسی اطفال به حقوق بشری  خویش  2  ضمن مادۀ نیز    میثاق حقوق مدنی و سیاسی  

نی مد حقوق ژهیوبه شانی بشرسال را از حقوق زن و مرد و اطفال و بزرگ  مندی تمام شهروندان اعم ازیط بهرهها و شراتا زمینه دارندفه یوظ

 .2۱فراهم نمایند و سیاسی،

اساسی در این زمینه   قانون 54 مادۀ .ده استقرار دا تی موردحماگسترده و واضح  صورتبهرا اطفال بشری حقوق قوانین ملی افغانستان نیز 

روحی  ی والمت جسمتأمین س منظوربه دولت . دولت قرار دارد تیموردحما دهد وجامعه را تشکیل می سی خانواده رکن اسا»: صراحت دارد

 «.22کندتدابیر الزم اتخاذ می ، بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم نیاز بمادر، تربیت اطفال و برای  خانواده، باالخص طفل و

 

 ۱۹۵۹حد، اعالمیه جهانی حقوق اطفال، مومی سازمان ملل متمجمع ع .۱۷
 قبلی، بخش از مقدمه . ۱۸
 ۱۹۵۹مجموع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق طفل   .۱۹
 ۱۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق طفل،  .20
 ۱۹66مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی . 2۱
 ۸۱۸، منتشره در جریده رسمی شماره  ۵۴، ماده  ۱۳۸2عدلیه ج، ا. ا، قانون اساسی افغانستان،  وزارت . 22
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و حق حمایت در برابر کار   5۳و    52حق دسترسی به خدمات صحی ضمن ماده  قانون اساسی    4۳حق آموزش اطفال ضمن ماده    چنینهم 

 است. قرارگرفته تیموردحماقانون اساسی،  4۹ی ضمن ماده تحمیل

  ای اجتماعی اطفال ضمنهمراقبتحق  از    ، های صحی ضمن فصل چهارمبه مراقبت  اطفال  حق دسترسی   از نیز  قانون حمایت حقوق طفل  

 .اندده کرخویش حمایت  نهم  فصل    ضمنحمایت از حقوق اطفال کارگر  حق  از  فصل هفتم و    ضمنتعلیم و تربیت اطفال،    حق از  فصل ششم،  

اند  از دیگر قوانینیزنان و اطفال    تیآزارواذقانون منع  و    تربیت اطفالقانون مراکز اصالح و  اطفال،    نون رسیدگی به تخلفاتاق  بیترتنیا  به

 . داندهکرت را در این زمینه روشن دول یهاکه در راستای حمایت از حقوق بشری اطفال به تصویب رسیده و مسؤولیت 

صحت،   حقبهسی آنان  دستر  یا، حمایت از اطفال را در راستهای دشواروضعیت  ژهیوبه بنابراین دولت افغانستان وظیفه دارد که در هر حالتی  

افزایش فرصت  و در ، ادامه داده  شاندر برابر خشونت و سایر حقوق بشریآنان  مصونیت    حق آموزش، حق آوری شرایط ها و فراهمتالش 

 باشد. شانترسی اطفال به حقوق بشری سد ازیموردن
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 فصل سوم
 های آماری تحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محافظت اطفال در برابر ویروس کرونا 

 دسترسی اطفال به آموزش در جریان بحران کرونا

 نه یقرنط در دوران علیه اطفال خشونت  

 بحران کرونا و افزایش اطفال کار 

 ها شگاه پیامدهای بحران کرونا بر اطفال پرور
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 آماریهای دادهتحلیل 

مستقیم    هایحقوق بشری اطفال مسئولیت  زمینۀ حمایت از   دولتی که در  ادهاینامه از نهپرسش  لهیوسبه   عمدتاًمعلومات آماری این تحقیق  

جریان شش ماه اول   ر دکه  شده  گرفته معلومات مربوط به خشونت علیه اطفال، از دیتابیس کمیسیون اما بخشی از ؛ ده استشتهیه  ، دارند

 اند.سال جاری به ثبت رسیده

و اداره برخی از مکاتب بحران کرونا، وزارت معارف    صحت در دورۀ   حقبه اطفال    یدسترسن  زمینۀ میزا در  صحت عامهوزارت    این تحقیق،در  

کار و اطفال  اطفال    حقوق بشری  مینۀ وضعیتسی اطفال به آموزش در این دوره، وزارت کار و امور اجتماعی درززمینۀ میزان دستر  در

 در مراکزوضعیت حقوق بشری اطفال موجود    و وزارت عدلیه درزمینۀ  در مورد میزان خشونت علیه اطفالداخله  امور  ، وزارت  هاپرورشگاه

 اند.دهکر ارائهمعلومات  ،( و قرنطینه۱۹ ویروس کرونا )کویددر جریان بحران اصالح و تربیت 

 ویروس کرونا   محافظت اطفال در برابر

از سوی وزارت صحت عامه    شده ارائهبر اساس معلومات  

 5تا تاریخ  در افغانستان تعداد مبتالیان به ویروس کرونا

شمسی  ۱۳۹۹میزان   است   هجری  رسیده  ثبت    به 

( ٪۸۳  ،۸0تن )   ۳۱2۳4بوده که از این میان    تن  ۳۸64۱

تن   5۹۸7و    باختهجان(  ٪۳.67تن )   ۱420و    افتهیبهبود

  ۱۳۹۹میزان    5که تا تاریخ    بوده  یگرکسانید(  ۱5.4۹٪) 

 .داده نشده است  بهبودی و عدم بهبودی آنان معلوماتاز  

میان   مبتال    ۳۸64۱از  بیماری  این  به  که  اند  ده شتن 

گر زیر  ید( ٪75.6) تن  ۸5۱سال و  ۱۳زیر ( ٪۱6.۹) تن  ۱۹0سال،  7زیر ( ٪7.5) تن   ۸5که از این میان   بودهطفل آنان  ( ٪2.۹تن )  ۱۱26

 اند.سال بوده ۱۹

هم معلومات  مییچناین  که  ن    ۱۱26ان  یماز  افزاید 

این  طفل   به  گردیدهالتمب  یاریمبکه  تن   ۱۸۹اند   

  .اندپسر بوده ( ٪۱۸.6) تن  20۹ان دختر و  نآ( ۱6.۸٪) 

صحت  (  64.6) تن    72۸هویت   وزارت  آمار  در  دیگر 

رقم تلفات اطفال به دلیل   مشخص نگردیده است.عامه  

کرونا  و  گزارش (  ٪0.5۳)   تن  6  درمجموعیروس 

تن   5دختر و    شدگانفوت از    تن  ۱  که  است  گردیده

 اند. دیگر پسر بوده

 

 ۱3۹۹میزان  ۵تا تاریخ  شدهفوت و  افتهیبهبودبا تفکیک دختر و پسر و  تعداد اطفال مبتال به کرونا

 شدگانفوت تعداد  افتگانیبهبودتعداد  مجموع 

 ( ٪0.5۳) تن 6 ( ٪۹۹.47) ۱۱20 تن ۱۱۲6

 پسر دختر  پسر دختر  نامعلوم  پسر دختر

 5 ۱ نامعلوم  نامعلوم  72۸ 20۹ ۱۸۹
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۵تاریخ تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان تا
۱۳۹۹میزان 

تعداد درصد
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سال۷زیر  سال۱۳زیر  سال۱۹زیر  مجموع

۱۹سن اطفال مبتال به کوید 

تعداد درصد



 

  | ۱۱  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

ی از ابتال به ویروس کرونا ای جلوگیرهدهی از خطرات و راههای آگاهی مه مورد برنا ر ی این تحقیق از وزارت صحت عامه دهایکی از پرسش

با  2۳ام   .او  .دفتر آی  اما گزارشنکرده است.    ارائهورد پاسخ روشنی  وزارت صحت عامه در این م  ؛ کهبوده است  لمیان اطفا  در  خصوصبه

در    خصوصبه( نیز  ۱۹از خطرات ویروس کرونا )کوید    دهیآگاهیدهد که روند  نشان می  ۱۹روند محافظت در برابر کوید  عنوان نظارت از  

که برابر با ماه ثور سال    2020و بوده است. بر اساس سروی این نهاد در ماه مه  با مشکالتی روبردر سراسر کشور    ۱۳۹۹های اول سال  ماه

 .24در این زمینه محروم بودند ازیموردناز دسترسی به معلومات  اعم از برزگساالن و اطفال فاریاب والیت باشندگان ٪2۹ باشدیم ۱۳۹۹

 اطفال کرونا و تغذیۀبحران  

، نشان داده است که ۱۳۹۹سال    های حمل و ثورکه برابر است با ماه  2020ه اپریل و می  در ما 25حمایت از اطفالیک تحقیق مؤسسۀ  

  ه یسوءتغذو  در معرض گرسنگی    شانیهاخانوادهبه دلیل قرنطینه و بیکاری  در افغانستان    بیش از هفت میلیون طفلبحران کرونا سبب گردیده  

با    2.۹  شان داده است کهن  های به نشر رسیده از سوی این نهادگزارش  .26قرار گیرند  حاد مواجه    هیسوءتغذمیلیون طفل زیر پنج سال 

 .27باشدمی

 5.26قبل از بحران کرونا  گوی مؤسسه حمات از اطفال نوشته است: »خود به نقل از سخن  2005  در شمارهروزنامه اطالعات روز    چنینهم 

کمک   طفلمیلیون   بودندبه  نیازمند  بشردوستانه  و  انسانی  حاال    اما؛  های  کرونا  ویروس  شیوع  کمک   فلطمیلیون    ۸.۱2با  های نیازمند 

 2۸« . تبشردوستانه اس

  ده یدب یآسهیچ برنامه مشخصی برای کمک به اطفال  تاکنون  صحت عامه  وزارت    این تحقیق نشان داده کهمعلومات  است که    یادآوریدرخور  

 ندارد.  نهیقرنطاز دوره 

 کرونا  دسترسی اطفال به آموزش در جریان بحران 

مشخصی نزد وزارت معارف وجود در مورد میزان دسترسی متعلمین مکاتب به آموزش آنالین و مؤثریت این برنامه متأسفانه هیچ معلومات  

تنها معلوماتی را که مس بااین  والن  ئنداشته و  میزان    نهیقرنطاین بوده که در جریان    ده استکرکمیسیون در این زمینه شریک    وزارت 

 .بوده است درسی هایکتاب ٪20های آنالین درسی بهره ببرند اند از برنامهس متعلمین که توانسته پیشرفت درو

استفاده کنند که  نهیقرنطهای آنالین درسی در دوران از برنامه ن نتوانستنداتعداد زیادی از متعلمکه  ده استکراین وزارت تأیید  چنینهم 

 است. ادکردهی های تلفن و کامپیوتر دستگاه ازیموردنت در منطقه و نبود برق انترن نبود، هادهدالیل آن را فقر خانوا

 یهابرنامهده است که  کرتأیید    چنینهمت معارف  راوز

بوده که    درسی  یهزار ویدیو  6الین این وزارت شامل  آن

شهرها    ژهیوبه حدودی  در    قرارگرفته   مورداستفادهتا 

مؤسس  حالنیدرع  .است ا  حفاظت  ۀگزارش  طفال از 

  ۱0نشان داده است که در جریان بحران کرونا نزدیک به  

های میلیون طفل افغانستانی از رفتن به مکتب و برنامه 

 .2۹اندآموزشی بازمانده

از  نیز  کمیسیون    همکاران بخش  این  مکتب   ۱02در 

پسرانه،    ۳۹شامل   و    44مکتب  دختران    ۱۹مکتب 
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ندتعداد و نوع مکاتبی که پرسش نامه تکمیل کرده ا

تعداد درصد



 

  | ۱2  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

نامه پرسش  و بلخقندهار    نگرهار، بدخشان، بامیان،ناریاب،  ارزگان، تخار، بغالن، کندز، ف  والیت کشور، شامل کابل، غور،  ۱2مکتب مختلط در  

بوده مکتب دولتی    ( ٪۸7.۳) باب    ۸۹مکتب خصوصی و  (  ٪۱2.7) باب    ۱۳  انددهکرنامه تکمیل  . در میان مکاتب که پرسش اندده کرتکمیل  

 است.

نامه تکمیل  باب مکتب اعم از مکاتب دولتی و خصوصی که پرسش  ۱02ز میان  که ادهد  نشان میاز این تحقیق    آمدهدست بهمات  معلو

( تأیید ٪۸4.۳باب دیگر )  ۸6  کهیحال  در  ،ندکن  ارائه  نیآنالخدمات آموزشی    نهیقرنط( توانسته است که در دورۀ  ٪۱5.7باب )   ۱6اند،  ده کر

 ند. کن ارائهن خدمات آموزشی آنالی نهیقرنطاند که نتوانسته است در جریان دورۀ ده کر

تحقیقات   که  چنینهم این  است  داده    ٪ ۹4.4  نشان 

از   ۸4شامل   تحقیق  دولتیمکاتب    باب  تأیید   شامل 

  ند و کن  ارائه آنالین   خدمات آموزش  نتوانستهاند که  ده کر

تحقیق دولتی  مکتب    باب  5شامل    ٪5.6تنها   شامل 

 ارائهوزش آنالین  خدمات آم   نهیقرنطدر دورۀ  اند که  گفته 

 ند. اده کر

آنان    ٪٪۸4.6شامل تحقیق    مکاتب خصوصدر میان  اما  

در    ازباب    ۱۱شامل   که  داشته  شهرهامکاتب  ، قرار 

  2تنها    ده وکره  ئرااخدمات آموزش آنالین  که    اندگفته 

  ارائه   خدمات آموزشی آنالین   ،و تعطیلی مکاتب  نهیقرنطدر دورۀ  گفته است که نتوانسته    ( ٪۱5.4اتب خصوصی شامل تحقیق ) مکاز  باب  

 ند. کن

ده متفاوت بوشامل تحقیق  در مکاتب    ٪۱00تا    ۱0اند از  دهکر  آنالین آموزشی استفاده  برنامۀ  ازتعداد شاگردان که  بر اساس این معلومات  

 ایهمهبرنا به شاگردان ٪۸0اشتراک از  دیگری در شهر کابل مکتب و شاگردان ٪۱00از اشتراک تب در شهر مزار شریف امکیکی از  است.

ها و تعداد والیت.  بوده است  ٪50زیر  های آموزشی آنالین  ده که اشتراک شاگردان در برنامه کرتأیید  ند. سایر مکاتب  اگزارش دادهآنالین  

 است.  شده داده زیر نشان   اند در چارتده کرنامه تکمیل ا پرسشهاین والیتمکاتب که در هرکدام از 

در صنف حضور  مکاتب دولتی  ۱2تا  ۱0صنوف  شاگرداناسد  ۱5 خیبه تاروزارت معارف توسط کابینه و تأیید برنامه  نهیقرنطبا پایان دوره 

رفتن به م  ۱۳تا    از آن  ترنییپاصنوف    شاگرداناما  ؛  های خویش ادامه دادندیافته و به درس از  نتوانستنماه میزان  بازمانده و  به    دکتب 

به مکتب برگشته و   ماه اسد بدون تفکیک  ۱5ز همان  شاگردان مکاتب خصوصی اگفتنی است  های آموزشی خویش ادامه دهند.  برنامه 

 ۳0دند کررا آغاز  شانی حضورهای درس

های برنامه  مکاتب در ریت شاگردانه دلیل عدم مشارکت اکثنشان داده است که ب ینچنهم شامل تحقیق مکاتب از سوی  شدهارائهمعلومات 

 ادامه یافته است. آغاز و  های درسیاول کتابمکاتب از تمامی دروس  ،آنالین آموزشی

 

30https://moe.gov.af/dr/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-

%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C 
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 اندتفکیک مکاتبی که خدمات آنالین آموزشی ارائه کرده

تعداد درصد
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والیت و تعداد مکاتبی که پرسش نامه تکمیل کرده اند

تعداد درصد



 

  | ۱۳  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

 رقابلیغزرگ و  صدمه ب اطفال از آموزش    ۀماهشش اما فاصله    ؛فراهم کرد  ین را به صنفمتعلمدوبارۀ    یی مکاتب اگرچه فرصت بازگشتبازگشا

ممکن نخواهد    افغانستان   سوی دولت  ازو هزینه  ریزی  صدمۀ که جبران آن بدون برنامه   وارد نمود.  جبرانی را بر روند آموزش و تعلیم آنان

 بود.

 نهیقرنطدر دوران علیه اطفال خشونت 

و    افتهیشیافزا  شدتبه  نهیقرنطهای خانوادگی در دوران  که خشونت   نشان داده بودهای سازمان ملل متحد  یافته  د شاشاره    قبالً   که  یطور

، در مواردی  ت والدین خویش در محیط خانه بودهشاهد خشون  کهنیابر    ونافزده بود که اطفال  کرتأیید    چنینهم است. معلومات    کنندهنگران

 .اندنت بوده خود نیز قربانی خشو

تعداد    2025ده است که بحران توسعه ویروس کرونا در جهان سبب خواهد شد که تا سال  کربینی  یش مؤسسه حمایت اطفال پگزارش  

اضافه    های واگیر ناشی از بیماریتحت تأثیر بحران  میلیون دیگر    2.5باشند،  مین  در سراسر جهاهای اجباری  ازدواج   یقربانکه    یدختران

شد  اطفال  .  ۳۱خواهد  و  زنان  علیه  خشونت  نیز  افغانستان  در  که  معناست  این  به  دورۀ  خشونت   ژهیوبه این  در  خانوادگی   نهیقرنطهای 

 . را خواهد گرفت یشتریبو قربانی  افتهیشیافزا

 ۱۳۹۹علیه اطفال که در شش ماه اول سال    دهد که تعداد قضایای خشونت مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می مطالعات کمیسیون  اما  

کاهش داشته است. بر اساس این معلومات در   ٪۱۳.5و تعطیلی مکاتب به ثبت رسیده، نسبت به شش ماه اول سال گذشته   نهیقرنطو دوره 

  ۱6۳به    ( ۱۳۹۸)   گذشته  شش ماه اول سال   طفال به ثبت رسیده است که این رقم در ورد خشونت علیه ام  ۱4۱  اول سال جاریشش ماه  

زیرا  ؛  اقعی خشونت علیه اطفال نخواهد بودرقم و  ، ار خشونت علیه اطفال در سال جاریآم  ٪۱۳.5کاهش  باید اذعان کرد که    رسید. قضیه می

د سازکارهای ملی مورد نیاز مدیریت وضعیت در شرایط خاص و  و نبو  نهیقرنط  ۀ رودو آمد    رفت  در که محدودیت    این احتمال وجود دارد 

نسبت به  خشونت در شش ماه اول سال جاری    ارآم  ده باشد. لذاش  در این دوره  ثبت قضیه خشونت علیه اطفال  یتمحدودسبب    بحرانی

 ده باشند. از ثبت بازمان ،تهداشوجود  عمالًو تعداد زیادی از قضایا که  افتهیکاهش شش ماه اول سال گذشته 

نیز کاهش در تعداد قضایای خشونت علیه اطفال را در شش ماه اول سال کشور  داخله  امور  جدول ثبت قضایای جنایی وزارت  به همین دلیل  

  قبل از دورۀ علیه اطفال در شش ماه  ونت  شخقضایای    دهد. بر اساس این معلومات تعدادنشان می  نسبت به شش ماه قبل از آن  ۱۳۹۹

  به   نسبت  را   کاهش  ٪6۸.4رقمی که  است.    افتهیکاهشقضیه    ۳0به    نهیقرنطاین رقم در دورۀ    کهیدرحالرسید  قضیه می  ۹5  به  نهیقرنط

 نوع خشونت و تعداد قضایا در جدول زیر نشان داده است.  .دهدمی نشان قبل ماه شش

 بحران شش ماهمجموع قضایا در  قبل از بحران شش ماهمجموع قضایا در  نوع خشونت  شماره

 قضیه 7 قضیه ۳0 تجاوز جنسی 

 0 قضیه ۱ تفریق  

 قضیه ۱۱ قضیه 40 قتل 

 قضیه ۱ قضیه 4 زودهنگامازدواج اجباری و   

 قضیه ۳ قضیه ۸ خشونت فامیلی 

 قضیه 7 قضیه ۱0 وکوبلت  

 قضیه ۱ قضیه 2 مجبور به فحشا 

 ۳0 ۹5 مجموع  

 

 

 

31. https://afghanistan.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-child-marriage-2020 



 

  | ۱4  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

  ٪7۸.4  و  خانواده  اعضای  سایر  توسط  ٪۱2  آنان،  والدین  توسط  اطفال  علیه  خشونت  ٪۹.6که  دهد  معلومات وزارت امور داخله نشان می 

 است. شده اعمال افراد غیر از اعضای خانواده آنان لهیوسبه

قبل    نیز در دورۀ قرنطین نسبت به شش ماهمیزان تخلفات اطفال  که    نشان داده استشده از سوی وزارت امور داخله  هئمعلومات ارا  چنینهم 

ال فطآمد او  و محدودیت در روابط و رفت    است که علت این کاهش وضعیت قرنطین  ه است. اما این وزارت روشن نکردهیافتکاهش    از آن

 .  زمینۀ کشف و ثبت تخلفات اطفال فی وعدلی در های کشبوده یا متأثر از ضعف دستگاه

 اصالح و تربیت   ن مراکزاطفال ساک

در مراکز  تن 746قبل از بحران کرونا تعداد  ،وزارت عدلیهاز سوی ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال  شده ارائهمعلومات  بر اساس

در  اما  ؛  پسر بودند  دیگر (  ٪۹6.4) تن    7۱۹آنان دختر و    (٪۳.6)   تن   27اصالح و تربیت اطفال سراسر کشور وجود داشت که از این میان  

تن   2۹4تعداد  ن به دلیل شیوع کرونا،  ان و محجوزارهایی برخی از محبوس  ۀ نیزم  در  س جمهوررئیفرمان    سساجریان بحران کرونا و بر ا

 پسر بودند. ( ٪۹۹) تن  2۹۱شامل آنان دختر و بقیه ( ٪۱) تن   ۳آنان رها شدند که ( ۳۹.4٪) 

 ،ن که مشکوک به کرونا بودنداوزتن از محج  2۱از میان  از سوی ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال    شدهارائهمبتنی بر معلومات  

تست   و    ۱6نتایج  قرنطینه شده  در یک محل خاص  تجرید  با  عامه  در همان زمان توسط وزارت صحت  که  بوده  مثبت  تداوی  تن  مورد 

 یاب شدند.همه صحت و  قرارگرفته

 افزایش اطفال کارو بحران کرونا 

که کار شاقه   یدهد که تعداد اطفال کار و به تبعیت از آن تعداد اطفالنشان می شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی کشورهائمعلومات ار

داشته است. بر   ایهها در این دوره، افزایش قابل مالحظدهند به دلیل بحران کرونا و بدتر شدن وضعیت مارکت و درآمد خانوادهانجام می

کار و امور اجتماعی، آمار توافقی وزارت از اطفال کار تا قبل از بحران کرونا  شده از سوی رئیس سکرتریت اطفال وزارت ه ئاساس  معلومات ارا

بحران   بعد از توسعۀ  آمار در حال حاضر و  اند، اما اینمیلیون آنان، مصروف انجام کارهای شاقه بوده   ۱.۳میلیون طفل بود که از این میان    2.۱

شاقه   یامیلیون آنان مصروف کاره  ۱.5میان  که از این  است  میلیون رسیده    2.5به    در مجموع  کار  شدت افزایش یافته و تعداد اطفالکرونا به 

 . ۳2باشندمی

 هاپیامدهای بحران کرونا بر اطفال پرورشگاه 

تأثر  کردند نیز مها زندگی میکردند، بلکه اطفال را که در پرورشگاههای خود زندگی میکه همراه با خانواده  را   یاطفال  تنهانه  ۱۹بحران کوید  

ها  طفل که قبل از بحران کرونا در پرورشگاه  ۹7۹4دهد که از میان  از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نشان می  شدهارائهده است. معلومات  کر

آنا  ۸۱۳۳  ،برندیمسر  ه  ب اقارب یا  تن  تنها  اندشده  دادهتسلیم    شانکانینزدن رخصت اجباری شده و به  ا  هتن آنان در پرورشگاه  ۱66۱. 

 دند.شو قرنطینه  ماندهیباق

 ۱۱0از را میزان پول غذای اطفال نا ودر جریان بحران کرها اداره پرورشگاه ،از سوی وزارت کار و امور اجتماعی  شده ارائهمعلومات  بر اساس

به هدف تقویت بیشتر    ه این اقداماند کده کرهمکاران وزارت کار و امور اجتماعی تأیید  افزایش داده است.  ساعت    24افغانی در    ۱50ی به  افغان

 صورت گرفته است.  نهیکاب ۀصلیف جهیدرنتابر بیماری کرونا اطفال و بلند بردن مقاومت بدن آنان در بر

  ، نداده بودهش  آلوده   چه تعداد آنان با این ویروس  ،آریو اگر    یا خیر  انددهش  آلودهویروس کرونا    هها باطفال ساکن در پرورشگاه   کهنیامورد  در  

 ده است.شن ارائههیچ معلومات مشخصی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی 

 نتیجۀ کلی

  مبتالیان  ٪2.۹افغانستان شیوع کمتری داشته و تنها    اگرچه در میان اطفال  ( ۱۹  کرونا )کویدین تحقیق نشان داد که ویروس  های ایافته

آموزش و   یهاهنیزما پیامدهای این بحران بر وضعیت حقوق بشری اطفال در  ام؛  اندباخته  جان   آنان  ٪0.5۳طفل بوده که    شده()آزمایش

 مصونیت در برابر خشونت بسیار جدی بوده است.

 

 ۹۹۱۳  /۸  /۱۷  اجتماعی.رئیس سکرتریت اطفال وزارت کار و امور  با مصاحبه تلفونی،  .۳2



 

  | ۱5  هصفح

 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیبر وضع ۱۹ دیکو ریتأث یاجمال یبررس

 است. شده افزودهحاد  هیسوءتغذو به تعداد مبتالیان به  افتهیشیافزااجتماعی در سطح جامعه  یهات یحمامیزان اطفال نیازمند 

  روند بر  را    یریناپذ جبرانسر بردند وضعیتی که صدمات  ه  در قرنطینه ب  شانیهادر خانهو    دورماندهآموزش  مکتب و  شش ماه از    تاپنج اطفال  

 ده است.کر آموزش و وضعیت روانی آنان وارد

اطفال میزان خشونت علیه اطفال کمتر به ثبت رسیده است و این به این معناست که  در افغانستان  جهانی    یهاافتهیخالف    نهیقرنطدر دوان  

 ند. شواند موفق به ثبت قضایای خشونت علیه خویش سته حتا نتوان وآمدرفتقربانی به دلیل محدودیت 

که کار شاقه انجام    یسبب افزیش جدی تعداد اطفال کار و تعداد اطفال  ن نشان داد که توسعۀ بحران کرونا در کشوریچناین تحقیق هم

 ده است. شدهند، می

و به اقارب و نزدیکان خویش   رفته  ی ها به رخصتی اجباراز اطفال نیازمند اقامت در پرورشگاه  ید که بخششب  سب  چنینهم بحران کرونا  

 تسلیم داده شوند. 

حمایت اطفال در برابر ویروس کرونا   برایخاصی را  ۀبرنامهیچ  تاکنوننتایج کلی این تحقیق نشان داده است که دولت افغانستان  چنینهم 

 است. مشکالتی وجود داشتهاز ابتال به این ویروس نیز  یریجلوگهای از خطرات و راه دهیآگاهی ۀنیزم درنداشته و  ،هقرنطین یاستثنابه

 :پیشنهادها

پیشنهاد    از این روده است.  کراطفال صدمات جدی را بر روند آموزش و وضعیت روحی روانی اطفال وارد    ینینشخانهبحران کرونا و دورۀ  

های جبران  ها، زمینهها و شفاخانه ر کلینیکهای صحی رسیدگی به مشکالت روانی اطفال دبر ایجاد ظرفیت  افزوننستان د دولت افغاشومی

 جبران کند. دقیق یزیربرنامهبا نیز اطفال از آموزش را  یمانعقب 

افزایش دادهشوپیشنهاد می افغانستان مراکز ثبت و تشخیص بیماری کرونا در سطح کشور را  از اطفال و  و ظرفیت   د دولت  های حمایت 

 توسعه بخشد.  گیری به خصوص در جریان بحران همهرا مشکوک و مبتال به این بیماری مادران 

افغانستان تجربه موفقی  های ما در این تحقیق نشان داد که  یافته دسترسی اطفال قربانی ها و شرایط  زمینهآوری  فراهم   به منظوردولت 

توانسته نداشته،    قرنطینبحران و  در جریان  ل  خشونت به نهادهای مسئو اند شکایت خویش را ثبت کنند. لذا پیشنهاد  و اطفالی کمتری 

های مورد نیاز دسترسی همگانی را به  ویژه در شرایط بحرانی مرور و ضمانترا در این زمینۀ به راهکارهای خویش سئولد نهادهای مشومی

 ند.   کنایجاد  اهیو دادخو ثبت شکایت برای نهادهای مسئول

بودجه بیشتری  در در چنین حالتی  دولت افغانستان    د شوپیشنهاد میبر وضعیت حقوق بشری اطفال    ۱۹کوید  بحران    اثرات  با توجه به

اری بیمتوسعۀ  خصوص افزایش آگاهی اطفال از خطرات  اختیار نهادهای مسئول حمایت از اطفال قرار داده و در زمینۀ توسعۀ آگاهی عامه به

تری جدی  هایده و تالشکرریزی  ر برنامها دقت بیشتها و تجارب مؤثر در زمینۀ جلوگیری از افزایش این بیماری، بروش  چنینهم کرونا و  

 .انجام دهد
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