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 پیام ریاست محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
دهنده یک نیروی تأثیرگذار در ادامه حیات جامعه انسانی نقش انکارناپذیر دارند. این امر نشان عنوانبهاطفال 

ست؛  شکالت زیادی مواجه  حالنیباااهمیت اطفال ا سائل و م سان با م که  دانبودهآنان در طول حیات تاریخی ان

کار و توان اطفال یک مقایستته استتت. روشتتن استتت که مقایستته میان « کار اطفال»ها پدیده نامیمون یکی از آن

ارشاقه رود. کبه کار می« شاقه»نامتوازن است و به همین دلیل کار اطفال در عرف حقوقی معاصر همواره با پسوند 

شری  ست که جوامع ب ضلی ا ست.  ازجملهاطفال مع ستان با آن روبرو ا شور افغان ی المللنیبهای سازمان نکهآباک

ی کار اسناد مهمی را در جهت رفع کارهای شاقه اطفال ترتیب داده و المللنیبزمان ویژه سازمان ملل متحد و سابه

شان میاندکردهبه کشورهای عضو ابالغ  ستان ژهیوبهدهند که این معضل ، اما آمارها ن  در کشورهایی مانند افغان

 افزایش نیز یافته است. مرورزمانبهکم نشده، بلکه  تنهانه

ر افغانستان با درک اهمیت جایگاه اطفال در جامعه و آگاهی از وضعیت نابسامان کمیسیون مستقل حقوق بش

ستا گام سته و در این را سیس، خود را موظف به حمایت از حقوق اطفال دان شآنان از بدو تأ ته های بلندی را بردا

نه از ال، تهیه و ارائه گزارش ستتا«بخش حمایت و انکشتتاف حقوق اطفال»استتت. تأستتیس یک بخش تحت عنوان 

هایی است که برخی از فعالیت« بازیبچه»پدیده شوم  دربارهاندازی تحقیق ملی وضعیت اطفال در افغانستان و راه

 کمیسیون در راستای حمایت از اطفال و حقوق آنان انجام داده است.

کل رورت شهمین ض بر اساسنیز در راستای همین دغدغه و « عوامل و پیامدهای کارشاقه اطفال»تحقیق ملی 

ته و دهی پرداخگرفته استتتت. این تحقیق مهم در تالش بوده تا در زمینه یکی از معضتتتالت مهم اطفال به آگاهی

سبت به وظایفی که  شنهادهای بر عهدهافراد و نهادهای دولتی و غیردولتی را ن ستا پی سازد و در این را  دارند آشنا 

 خر این تحقیق ملی به نهادهای مسئول ارائه نموده است.مشخصی را در زمینه بهبود وضعیت اطفال کارگر در آ

الت ها بیشتر اهمیت داده شده و مشکمربوط به آن مسائلامیدوارم با نشر گزارش این تحقیق ملی به اطفال و 

جدی افراد و نهادهای مستتتئول قرار گیرد و در این راستتتتا  موردتوجهویژه تحمیل کارهای شتتتاقه بر آنان ها بهآن

 ی در ابعاد قانونی و عملی برداشته شود.مؤثرهای گام

 تمامی همکارانکمیشتتتنر بخش اطفال خانم صتتتبحرنک و همکاران این بخش، دانم که از در آخر الزم می

ن ادی را برای به ثمر نشتتستتتن ایهای زیو نویستتنده گزارش نهایی که تالشستتاحوی و والیتی، تیم تحقیق ملی 

 تحقیق انجام داده اند، صمیمانه سپاسگزاری نموده و برای یکایک شان آرزوی موفقیت بیشتر نمایم.

 داکتر سیماسمر

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 مقدمه
 هانآاطفال ضتترر داشتتته و به جستتم و روان برای  هاآنانجام که  شتتودمیاطفال به کارهایی گفته  کارشتتاقه

می حصیلو ت رشد، صحتهای مفید زندگی مانند به فرصت هاآنآسیب برساند؛ کارهایی که مانع از دستیابی 

 ممنوع اعالم شده است. المللیبینو قوانین ملی و  گردد. این نوع کارها در عرف حقوقی

ود وجدر ارتباط استتت و  هاآنو نیز کیفیت زندگی اطفال  باوجودکه ادامه حیات جامعه انستتانی  جهتازآن

، در ادبیات علمیدهد، را تحت تأثیر قرار میو آینده آن تمام جامعه ، اطفال اختالل در بخشمشتتتکل و هرگونه 

و در مورد آن مباحث مهم و داشتتتته اهمیت باالیی اطفال ویژه کارهای شتتتاقه مباحث مربوط به کار اطفال به

ایگاه جنیز عرصتته توستتعه اطفال در از ستتوی دیگر وضتتعیت  .ستت ک کشتتورها انجام گرفته استتت چشتتمگیری در

ی از استتت که یک گیریاندازهقابلهایی یافتگی کشتتورها توستتخ شتتاخ خاصتتی دارد و ستتنجش میزان توستتعه

 شاخ  وضعیت اطفال است. هاآنترین مهم

و  هار دهه جنکوجود چ به دلیل این کشتتوررا در افغانستتتان این بحث از اهمیت بیشتتتر برخوردار استتت؛ زی

و  ها در بخش اقتصتتادیناامنی، خستتارات بستتیار ستتنگینی را تحمل کرده استتت که عالوه بر تخریب زیرستتاخت

ضعیت نگران سانی نیز با و سی در ابعاد ان شته یا معلولای روبههکنندسیا ست. ک سان شدن هزاران ارو بوده ا و ن

تأثیرات ه ک اندجمعیتیکننده انسانی و هایی از وضعیت نگرانبه خارج از کشور نمونهها شهروند مهاجرت میلیون

ز دنیای ا دور شتتدنستترپرستتتی، بی. تأثیراتی چون محرومیت از تحصتتیل، بر اطفال گذاشتتته استتتمنفی زیادی 

 به امراض جسمی، روحی و شدن مبتالبه کارهای شاقه،  مجبور شدنکودکی، محرومیت از کانون گرم خانواده، 

 .هاانواع معلولیت

ضرورت ستان برمبنای درک این  شر افغان ستقل حقوق ب سیون م شده بخش اطفال کمی سیس  و با ست اها تأ

قیقات مربوط به آن تح مسائلاطفال و  درزمینهکند. این بخش های خود عمل میحساسیت به وظایف و مسئولیت

 است. هاآنیق ملی حاضر یکی از چشمگیری را انجام داده است که تحق

ضعیت کودکان  باهدفاین تحقیق  ستیابی به و شغول به د شاقهکارم ستان  های  شدر افغان به این ده و طراحی 

یی باعث هاچه عوامل و زمینه کنند؟ستتتتان چه وضتتتعیتی را تجربه میپردازد که اطفال کارگر در افغانمستتتئله می

شتغال اطفال به  شاقه میا شاقه و  ؟دشونکارهای  یا  برای کم کردن یحلراهچه پیامدهای ناگواری دارد؟ آیا کار

 توان کاست؟از بین بردن کارهای شاقه اطفال وجود دارد؟ و چگونه از پیامدهای آن می
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( انجام شتتده و عالوه بر ادبیات National Inquiryاستتت که به روش تحقیق ملی  تحقیقی گزارش اثر حاضتتر 

فوکس جلسات ،جلسات استماع عامه از نتایجدر تدوین آن ، قانونی درباره موضوع کارشاقه اطفالو مبانی نظری 

 است.شده سامان داده فصل  پنجدر ضمن مباحث شده و استفاده ها، و اطالعات حاصل از سوالنامهگروپ 

اریف، ه تعقرار گرفته استتتت که در آن ب موردبحثیک نوع روش جدید مثابه در فصتتتل اول تحقیق ملی به

شینه تاریخی و اهداف تحقیق ملی ویژگی شتر با این روش ها، پی ش صورتبهآشنایی بی شاره  ست. ده کوتاه ا در ا

صل  شر نیز مورد معرفی قرار گرفته تحقیقات انجاماین ف ستقل حقوق ب سیون م شده به روش تحقیق ملی در کمی

 است.

اطفال،  کارشاقهشناسی مفهومپس از ده شده و در آن و قانونی اختصاص دا یمفهومنظری،  فصل دوم به مبانی

شتتناستتی شبه رو درنهایتالمللی به بحث گرفته شتتده استتت. این فصتتل برمبنای قوانین ملی و بینممنوعیت آن 

 پایان برده است.و جزئیات روشی دیگر به  تحقیق پرداخته و م الب را با مراحل انجام تحقیق

سوم  صل  سی قرار تحقیق ملهای و چهارم یافتهدر ف ضر مورد برر ها یافته نبعمو به این دلیل که  اندگرفتهی حا

ها جلسات . در فصل سوم منبع یافتهاندگرفتهاگانه مورد بحث قرار دو فصل جدها نیز در دو نوع بوده است، یافته

صل چهارم یافته ست. یافتهگروهی بوده و در ف شده ا ستخراج  سوالنامه ا سات ها از  شتر کهای جل یفی گروهی بی

کننده زیادی تکمیل تا حدهای کمّی را به دستتت داده اند؛ پس در حقیقت این دو فصتتل ها یافتهبوده و ستتوالنامه

 .گرندیهمد

شاقه اطفال اختصاص داده که در عنوان مشاهده می گونهآن شود، فصل پنجم به عوامل و پیامدهای کارهای 

صل پیش توا ستفاده از دو ف ستان شده و با ا شاقه اطفال در افغان سیاری از عوامل و پیامدهای کار ست به ب سته ا ن

دستتت یابد. شتتناخت عوامل و پیامدها همراه با پیشتتنهادهای ارائه شتتده در جریان تحقیق ملی کمک زیادی برای 

 م رح شده اند.« پیشنهادها»هایی کرده است که در آخر تحقیق تحت عنوان ارائه راه حل

بندی شده و بر اساس جمع های مختلفت که م الب م رح شده در فصلعی بر آن بوده اسگیری سدر نتیجه

های مختلف دولتی و غیردولتی راه را برای اقدام عملی ها پیشتتنهادهایی ارائه شتتود تا بتواند با همکاری بخشآن

 رد.جامعه فراهم آو ترین قشرترین و مهمبازنماید و زمینه زندگی سالم و توأم با خوشبختی را برای ضعیف
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 خالصه گزارش
شاقه اطفال  شغول به  باهدفتحقیق ملی کار ضعیت اطفال م شاقهسنجش و شو دادخواهی برای  کار کالت م

ستان راه اندازه شده است. اطفال مشغول به این قشر آسیب پذیر در س ک اجتماعی، فرهنگی و نظام حقوقی افغان

و مجریان  ریزانبرنامهمردم،  موردتوجهچندان پذیری که در عین آسیب پذیرندآسیبشدت یک قشر به کارشاقه

صتتتورت دادخواهانه . در راستتتتای این هدف، تحقیق حاضتتتر با روش تحقیق ملی و بهاندشتتتدهحکومتی واقع ن

مه به مرکز توجه مردم و قرار گرفت تا بتواند وضتتتعیت این قشتتتر مهم را در ابتدا شتتتناستتتایی و در ادا مورداجرا

 مسئوالن اجتماعی و حکومتی تبدیل کند.

سی بی سا شار این گزارش ضرورت دارد که مباحث ا شاقه  زمینهدرشک پس از انت اطفال مشغول به کارهای 

سانه سخ ر شود تا توجه بنیادهای اجتماعی و فرهنگی و دیگر بخش ،هاتو ست گرفته و دنبال  های جامعه روی د

 جانبه به این معضل اساسی در جامعه صورت گرفته و برای رفع آن اقدام گردد.همه

جلستته  40والیت کشتتور و برگزاری  13جلستته استتتماع عامه در  13اطالعات این تحقیق توستتخ برگزاری 

در جلستتات آوری شتتده استتت. جمع، والیت 23در عدد ستتوالنامه  657والیت و تکمیل  21در  گروپفوکس

اندرکاران در امور اطفال از دو بخش دولتی و مردمی حضتتور داشتتتند. بخش دولتی شتتامل استتتماع عامه دستتت

ست سارنوالی، امنیتی و نظامی، کار و امور اجتماعی، معارف و تحوالیان، ریا ضا و  صحت عامه، ق  صیالتهای: 

های جمعی و متضتتتررین عالی، شتتتوراهای والیتی و بخش مردمی شتتتامل علمای دینی، نهادهای مدنی، رستتتانه

شته اند. شرکت دا سان،  گروپفوکسچنین در جلسات هم کارشاقه  شگمتخصصان و کارشنا ستادان دان در اه، ا

 داده اند.قرار  یموردبررسمشخصی کارشاقه اطفال را از زوایای گوناگون  سؤاالتطی 

و ستتاحوی توستتخ جلستتات گروهی و  ایبرمبنای م العات کتابخانهاین تحقیق ملی ی آوردهادستتت خالصتته

 به شرح زیر است:سوالنامه 

 بیان مفاهیم اساسی

یک داده توضتتعنوان مفاهیم اصتتلی شتتناخته و بهو کارشتتاقه در این بخش  کار اطفال، اطفال کار ،طفلدر ابتدا 

ضیک این اندشده شمندان علوم اجتماعی و حقوقی و . تو ساس منابع موجود در این زمینه، نظرات اندی مفاهیم بر ا

انی گفته یافته اطفال به کستتتحقیقات انجام استتاس برصتتورت گرفته استتت.  المللیبیننیز قوانین موجود ملی و 

چنین نشان داد که اطفال کار به اطفالی گفته شده همسالگی باشند. م العات انجام 18تر از سن که پایین شودمی

سن خود به کارهای جدی و بزرگکه برخالف مقت شودمی شتغال دارند و بهضای  طور مرتب روزانه یا ساالنه ا

کارشتتاقه شتتامل  و ؛کنندمی مشتتغول کارند و از آن طریق کستتب درآمد ستتالبزرگشتتبانه مانند یک شتتخ  
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که به لحاظ جستتمی، روانی، اجتماعی و اخالقی خ رناک باشتتد و مانع از رشتتد مادی و معنوی کارهایی استتت 

سازد و به ضایع  سلم او را  صحت، آزادی، تعلیم و عنوانطفل گردد و حقوق م ساختن وی از  مثال باعث محروم 

 بازی شود.

 

 ای شاقهاشتغال اطفال به کاره حقوقیمبانی 

شاقه اطفال ی مبانی حقوقدر قدم دوم الزم بود که از  شد و اطالعاتی بهکار ست آید که در این زمینه اقدام  د

 :سایی قرار گرفتشناو  یموردبررس ممنوعیت کارشاقه اطفال برمبنای دو نوع قانون

کار در مورد تعیین حداقل ستتن کارهای  المللیبینستتازمان  138نامه ولهقامشتتامل که  المللیبینیکی قوانین 

، کنوانسیون بدترین شکل کار کودک، 1973عادی و مضر و تأمین سالمت و امنیت اطفال کارگر مصوب سال 

 شد.و اعالمیه جهانی حقوق کودک، می حقوق اطفال المللیبینکنوانسیون 

قانون ستترپرستتتی و  13و  3ر، مواد قانون کا 13قانون استتاستتی، ماده  49و  48 مواد دوم قوانین ملی شتتامل: 

ساس  ست که بر ا شکیل محاکم خاص ا سیاری از موارد کار  هاآنت ست و در ب شده ا کار کودک ممنوع اعالم 

ممنوع ماده چهارم قانون کار، و بنای قانون استتاستتی که بر م شتتودمیاطفال از مصتتادیق کارهای شتتاقه محستتوب 

 باشد.می

سعه پایدار  توان دچنین کار اطفال را میهم سند اهداف تو سندی SDGsر راب ه با  ( مورد بازکاوی قرار داد. 

ست تا با بومی ساس آن دولت متعهد ا شاخ که بر ا سب گامسازی اهداف و تعیین  را در  یهای بلندهای متنا

ایجاد تأمینات  و راستتتای رفع فقر و گرستتنگی، گستتترش تعلیم و تربیت، بهبود وضتتعیت صتتحت، تنظیم جمعیت

 خواهد داشت.نیز اجتماعی بپردازد که بدون شک تأثیرات جدی بر وضعیت اطفال کارگر 

 

 های تحقیقیافته

 . وضعیت دموگرافیک اطفال کارگر1

سوالنامه جمع ستهرچند اطالعات این تحقیق تنها از طریق  شده ا سات گروهی  آوری ن سهم و جل نیز در آن 

شته اند سی دا سا سوالنامهدر اما  ؛ا ضعیت دموگرافیکی اطفال،  اطالعات  تواندمیموارد دیگر پیش از ها تعیین و

ستماع عامه و فوکس؛ را به دست دهد موردنظر سات گروهی ا شته و زیرا جل شخصی ندا گروپ جامعه آماری م

آورد. یاهم مرا فر موردبحثتر مسئله تواند اطالعات مهمی را به دست داده و زمینه فهم عمیقس ک کیفی می در

ای در هاطالعات زمیناطفال کارگر در این تحقیق ملی بر مبنای ستتتوالنامه بوده و  کبخش دموگرافی حالنیباا

ست میشوندگان مورد پرسش شامل دهدرا به د ضعیت معلولیت، سن، . این اطالعات  سیت، حالت مدنی، و جن
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یایی،  ندگی جغراف خانوادهپراک یت دوری از  عداد اعضتتتتای ، وضتتتع خانواده، تأمین، خانوادهت خارج  نده م کن

 باشد.می کنندگیبیجاشدگی و عودت

شان می شان میهیافتسالگی در نوسان است، اما  18تا  7دهد که از سن اطفال پراکندگی زیادی را ن دهند ها ن

سنین باالتر از  گراطفال کار %80که بیش از  سبتاًموارد اطالعات این  برخی درسالگی قرار دارند.  12در  عادی  ن

سب مثالعنوانبه ؛به دست آمدو مورد انتظار  شان می %92.5بود که رقم  اناکثریت با پسر ،ت جنسیتدر ن  دادرا ن

 چنین در. همباشتتدبودن جامعه و مشتتغول نبودن دختران در کارهای بیرون از خانه میکه البته دلیل آن نیز ستتنتی

وضعیت معلولیت ( مجرد بودند. %98رقم پایینی داشتند و بیشتر اطفال   (%0.8رقم   باتأهلین م ،حالت مدنیبخش 

رقم  %3رقم در وضتتتعیت دوری از خانواده وجود داشتتتت هرچند  دقیقاًداد همین رقم ( را نشتتتان می%3رقم  نیز 

باشتتتنداطفال که  یدرزماناندکی استتتت؛ اما  های آستتتیبرا دچار  آناندوری از آن  ،باید در کنار خانواده 

سبتاًنفر رقم  9با میانگین اطفال کارگر تعداد اعضای خانواده  کند.می ناپذیریجبران شان می ن دهد که باالیی را ن

دادند که  ها نشتتانیافته به کارهای شتتاقه نقش داشتتته باشتتد.اطفال در اشتتتغال تواند می ،هابا توجه به فقر خانواده

بیجاشتتتدگی و . شتتتودمیتأمین  هاآنتوستتتخ خود  %21و  هاآنتوستتتخ والدین  %68اطفال  یهامخارج خانواده

 را به خود اختصاص داده بود. %33رقم نیز کنندگی اطفال عودت

 . وضعیت کار اطفال2

ر این دمشاهدات گروپی به دست آمد. و توسخ سوالنامه آن های مربوط به فتهکه یا بخش دوم کار اطفال بود

و عدم رهای شتتاقه، اوقات کار بر مبنای روز و شتتب و ستتاعت کاری، میزان رضتتایت های کابخش به مصتتداق

آورند و موارد مصرف دست می، میزان درآمدی که اطفال در قبال کار خود بهرضایت اطفال از کار و دالیل آن

 درآمد آنان پرداخته شده بود.

بینی شده بود که در پرسشنامه پیش یازحدشیبانواع کارهایی که اطفال به آن اشتغال دارند ها یافته بر اساس

موارد دیگری به آن افزوده شتتد. در این میان ها یافته بر استتاسبود که نوع  23در پرستتشتتنامه  کار اطفالبودند. 

( %50سازی و... بیشترین رقم  نانوایی، کفاشی، حلبی ،کاری موتر، هوتلداری، ترمیمشاگردی در مشاغل دکان

را به خود  %50رقم آزاد  ، استتپندی و دیگر کارهاییگردزباله، یفروشتتدستتتبقیه کارها مانند  .دادنشتتان میرا 

 را داشت.( %10.5 بیشترین رقم  هاآندر میان وانی کراچیاختصاص داده اند که 

ساعات کار اطفال  شان داد که بیش از  هایافتهدر مورد  ش %90ن ؛ کنندکار می ساعت در هفته 35تر از اطفال بی

آنان  %60ز ها بیش ا. بر استتتاس این یافتهمیزان کار اطفال نباید بیش از آن باشتتتد ،برمبنای قانون کار کهدرحالی

ساعت  50که با توجه به جریان کار آنان در طول روزهای هفته به حدود کنند ساعت در روز کار می 7باالتر از 
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سد. همدر هفته می شان داد که ها چنین یافتهر شترن شب نیز  %10از  بی ساعات  شغول آنان در برخی از  ؛ کارندم

 برمبنای قوانین مربوطه، کار در شب برای اطفال جواز ندارد. کهیدرحال

اطفال از کارشان درآمد  %85ها نزدیک به داده بر اساسدرآمد اطفال از کارشان نیز یکی از موضوعات بود. 

پردازند. در این مورد که اطفال درآمد خود مجانی به کار می صورتبهآنان  %13آورند و در حدود میبه دست 

های آنان مزد کار خود را به خانواده %81دهد که های تحقیق نشتتان میرستتانند نیز یافتهرا در کجا به مصتترف می

اما ؛ دکنن( می%4انداز  (، مصتتترف و یا آن را پس%6  خانههیو کرا( %8.4خود داده و بقیه، آن را در خرید غذا  

(، %21(، کار در خانه  %35.6( دلیل آن را کار برای آموزش حرفه  %13اطفالی که از کارشتتتان درآمد ندارند  

 ( عنوان کرده اند.%12.6( و کار در برابر غذا  %11.5کار در برابر قرض والدین  

شان  در بخش ضایت اطفال از کار شان مییافتهمیزان ر سبتاً باال را ن شان  %56داد. حدود ها رقم ن اطفال از کار

بودند. هرچند آمار رضایت اطفال از کارشان برخالف  یضانارآنان از کارشان  %43ابراز رضایت کرده بودند اما 

ه دلیل ها برضایت آناین م لب را واضک ساخت که  اطفال از کار، اما دالیل ارائه شده برای رضایتانتظار بود، 

عنوان دالیل را بهدرآمد مالی آنان  %49آموزش حرفه و از راضتتتیان  %42کار بوده استتتت. آنی آنان از فواید 

 برشمرده بودند.رضایت از کارشان 

 

 یعاجتم. دسترسی اطفال به حقوق ا3

قرار گرفت وضتتتعیت دستتتترستتتی اطفال کارگر به حقوق  بررستتتییکی از مواردی که در این تحقیق مورد 

صحت، غذابر مورد شان بود که در این اجتماعی و فرهنگی سی به تعلیم و تربیت،  ستر شونتو  د و  رهایی از خ

 تمرکز شده است.کار آزار و اذیت جنسی در محیخ 

، یا (%81  ن وقت کافیو به خاطر نداشتتتت اندبودهاطفال کارگر از تحصتتتیل محروم  %56ها یافته بر استتتاس

سیدن به  صیل ( %13 وقت معین مکتب در نر شکل جدی در راب ه با تح آنان در محیخ کار  %61 .اندبودهدچار م

(، %2.4  عضتتودیدگی مانند ق ع کار دچار آستتیب جریان درآنان از  %32 که اندبودهغیر صتتحی مشتتغول به کار 

ها همچنین نشان داد که درصد باالیی از اطفال این یافته. اندشده( %66( و جراحت بدن  %22.2شکستگی اعضا  

یا شخصی ( %39 های دولتی در کلینیکبا هزینه شخصی آنان  %78( در هنگام کار دچار بیماری گردیده و 57% 

 درصدی را در تداوی این بیماران داشته است. 5و دولت فقخ سهم  اندقرارگرفتهدرمان مورد ( 61% 

 ؛انددریافت کردهدر طول روز سته وعده غذا  (%59  اطفال کارگراکثر هرچند نیز دستترستی به غذا در مورد 

 .اندکرده دریافت( بین یک تا دو بار در روز غذا %39از آنان   توجهیقابلاما تعداد 
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یق تحق در اینکه  دیگر مواردی بوددر محیخ کار از و آزار و اذیت جنستتی  رهایی از خشتتونتدستتترستتی به 

اطفال در هنگام کار با فشتتتار و تهدید روبرو هستتتتند و در  %40ها نشتتتان داد که ت. یافتهمورد واکاوی قرار گرف

آنان مجبور به انجام  %28گیرند و بیشتتتر از ( قرار می%39تحقیر و توهین  یا ( %33جریان کار مورد لت و کوب  

آنان مورد آزار و اذیت جنستتی نیز  %16که نزدیک به  استتت حالی درشتتوند. این میخود کارهای باالتر از توان 

 ( از نوع تماس بدنی بوده است.%43که بیشتر آزارها   اندشدهواقع 

 

 اطفال شاقههای کارل امعو. 4

توان است که در این زمینه میبوده ن تحقیق ایی عمدهاطفال یکی از مباحث  کارشاقهعوامل  زمینهدر جستجو

 عوامل اشاره کرد: به دو نوع اساسی از

این  در اهمیت انددادهقرار  قیموردتحقکار اطفال را  ازاینپیش؛ محققینی که نخستتت عوامل اقتدتتادی

حقیق نیز های این تدانند. یافتهترین عوامل میمهم راعوامل اقتصادی  هاآندارند و بیشتر  نظراتفاقامل دسته از عو

دلیل اشتتتغال خود به کارهای شتتاقه را اقتصتتادی  اطفال %81با نظریه محققین یادشتتده هماهنک استتت و بیش از 

سته صادی   انددان شامل فقر اقت صارف مکتب  %2(، پرداخت قرض خانواده  %75.5که  و  شودمی( %4( و تهیه م

 .انددانستهجبار والدین را عامل اصلی کار خود آنان ا %10تنها 

ماعی و فرهنگی مل اجت ماعی و فرهنگی دوم عوا مل اجت مه این تحقیق ملی عوا نا ند در ستتتوال ؛ هرچ

و  های جلستتات استتتماع عامهاما یافته؛ به همین دلیل این نوع عوامل فاقد آمار و ارقام استتتبینی نشتتده بود؛ پیش

برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در اشتتتتغال به کار اطفال دارای وجود نشتتتان دادند که  گروپفوکس

وجود فرهنک کار اطفال در جامعه استتتت. افغانستتتتان یک جامعه ستتتنتی استتتت و  هاآنترین که مهم انداهمیت

وسخ پذیری بیشتر تشناسی در جوامع سنتی فرایند جامعهنظریات جامعه بر اساسهای خاص خود را دارد. فرهنک

ار را های زندگی و کیابند و مهارتگیرد و فرزندان برمبنای فرهنک ستتنتی رشتتد میخانواده و والدین شتتکل می

 گیرند.یاد می سالبزرگدر کنار یکی از افراد  هاآندر کنار والدین و یا به دستور 

قوانین مربوط به حقوق اطفال و ها از عدم آگاهی خانواده، چشتتمیوهمچشتتم، الیای طبیعیب ،جنک و ناامنی

 در نهادهای اجرایی در مورد کار اطفال، ضعف مستقلنبود قانون ، و اضرار کارهای شاقه برای اطفال اطفالکار 

کنندگی، بیجاشتتدگی و عودتوالدین،  اعتیاد، اطفال استتتثمار باندهایاطفال و ت بیق قوانین، وجود  حقوق تأمین

 سرپرستی، بدسرپرستی، معلولیت سرپرستبیدهی و آموزش حرفه، نبود مراکز حمایوی از اطفال جهت آگاهی

، جباریا تعلیمات به دولت توجه عدم، گانکردتحصتتیلویژه بیکاری کاری بهبی، زیر ستتن هایازدواجخانواده، 
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و  دیگر عوامل اجتماعیزایش جمعیت و اجبار اطفال به کار و... ، افهاستتالیخشتتکتحصتتیلی،  امکانات کمبود

 .اندآمدهدستبهکه در این تحقیق  اندفرهنگی

 

 . پیامدهای کارهای شاقه اطفال5

 -اعیو اجتمنشان داده است که در سه بخش جسمی، روانی را مواردی  پیامدهاهای این تحقیق در بخش یافته

 .استبندی دستهقابل فرهنگی 

سمیدر بخش  آمده بود تنها دو گزینه معلولیت جسمی  سؤالاز میان نه گزینه که در جواب  پیامدهای ج

اما توجه به این نکته  ؛را به خود اختصاص داده بودند %3فیصدی تنها  به لحاظبود که  ذکرشدهو معلولیت ذهنی 

ست که  ساس تحضروری ا ست که بر ا سترده ا سیار گ سمی یک مقوله ب شین و اطمعلولیت ج العات قیقات پی

ضو،  صل از مباحث گروپی در این تحقیق، مواردی چون: نق  ع  دهان های، بیماریوزن قد، کاهش کاهشحا

، و بینی و حلق گوش های، بیماریقلبی های، بیماریتنفستتتی دستتتتگاه های، بیماریچشتتتم های، بیماریو دندان

، کمبود کنجکاوی ،یادگیری مشکالت، کمبود حافظه مشکل، شیگوار ستگاهد هایبیماری پوست هایبیماری

 .شودمیرا شامل  گفتاری مشکالتو  محیخ کمبود شناخت

، اریقربیو  ثباتیبی ،و خصتتومت جوییانتقامحس حستتادت، آمدن  به وجود پیامدهای روانیدر بخش 

ازجمله پیامدهای  ی، اضتتت راب، احستتتاس ناامنی و ترسافستتتردگگرایی، بدبینی و منفیبه دیگران،  اعتمادیبی

آمده از دستو در اطالعات به اندداشتهاشاراتی  هاکارهای شاقه اند که تحقیقات پیشین و مباحثات گروپی به آن

 های اصلی آن بودند.شاخ  ،پیامدها مربوط به این بخش بوده است که احساس کهتری و اعتیاد %9ساحه نیز 

یامدهای ش در بخ یامدهای بستتتیار جدی فرهنگی -اجتماعیپ تر وجود دارند که هم در تحقیقات پ

میدانی و هم در مباحثات گروپی و ساحوی خود را نشان داده است. در اطالعات مبتنی بر سوالنامه محرومیت از 

شترین فیصدی   ست  را( %59.30آموزش بی های تفریحی مهمحرومیت از برنا کهدرحالیبه خود اختصاص داده ا

های ( نیز گزینه%2(، قربانی شتتدن در مستتیر امور جنستتی و قاچاق  %5.80(، محرومیت از کانون خانواده  17% 

 شدند.بخش مربوط می مهمی بودند که به این

االرفتن ب پیامدهایی چون ؛استتت انکارغیرقابلاطفال بر جامعه و فرهنک نیز  کارشتتاقهها پیامدهای عالوه براین

ه ب توجهیبی، تخریب اموال عمومی، مواد مخدر و دزدی، خریدوفروش ستترقت، پرخاشتتگری و خشتتونت میزان

ر در تحقیقات بیشتتتیی اند که پیامدها ،بزهکاریبا دیگران و تمایل به  مشتتکل در برقراری ارتباط ،حقوق دیگران

 .اندردیابیقابلپیشین 
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 لیتحقیق م :فصل اول

 های تحقیق ملیتعریف و ویژگی

متفاوت استتت. این نوع تحقیق مرستتوم استتت که با تحقیقات علمی  یتحقیق (National Inquiry  ملیتحقیق 

ساحول محور ی شکل ا شر سک م سیونی مربوط به حقوق ب شر توسخ کمی . این دگیرمی شکلهای ملی حقوق ب

 که با دیگر انواع تحقیق متفاوت های خاصی استویژگیدارای و های خاصی پیروی کرده نوع تحقیق از روش

، است رنسبت به سایر انواع تحقیق برخورداوسیعی ی از حوزه گستره به لحاظ کهاینتحقیق ملی عالوه بر . است

سألهتحقیق این نوع در دارد.  دیگرهایی با تحقیقات در نحوه اجرا نیز تفاوت سخ متخصصین م صلی تو حقوق  ا

سا شنا شری  شده و ب یین و تعسازی شاخ  و پس از شودمیقیق واقع تدمورد علمی در همکاری با محققان یی 

 .گیردصورت اجرا به خود می ،اساسی متغیرهای

ستتازمانی بودن این نوع تحقیق و نیز شتتفافیت و عمومیت آن برخی از این تفاوت را برجستتته  ،اجراحله رمدر 

از در این مرحله  .بردبهره می زمانهمطور بهروش چند از اطالعات  آوریجمعدر مرحله ستتتازد. تحقیق ملی می

شاهدان عینی، آموزگاران و افرادی که در انکشاف  مانند ،تأثیرگذارمهم و افراد  شخاص باتجربه،  متخصصان، ا

قیقی حفرایند تحقیق شرکت نموده و ضمن همکاری با پروژه تدر که  شودمی، خواسته اندداشتهها تجربه پالیسی

عالوه بر  معلوماتآوری روش در مرحله جمعکمک نمایند. هدف از این نیز به محققان  معلومات آوریجمعدر 

سأله یدرزمینهکنندگان شرکتاطالعات  روزرسانیبهات، گردآوری اطالع جهت  درو نیز جذب آنان  تحقیق م

 باشد.همکاری برای رفع مشکل و بهبود وضعیت می

یک لکه ب مستتأله باشتتد،شتتناخت  دغدغه آن تنهاتحقیق ملی فقخ یک تحقیق بنیادی نیستتت که  در حقیقت

 لیلوتحتجزیهو آن  دربارهآوری معلومات جمعدر کنار شتتتناخت مستتتأله و کاربردی استتتت که  -تحقیق بنیادی

شفافتوضیک به  ،هاآن سأله  پردازدنیز میتأثیرگذار  هایسازمانبرای افراد و  آنسازی و   حلاهرو به فراخور م

 کند.را نیز عرضه می موردنیاز

این  کهدرحالیدغدغه ذهنی دارند؛ همکاران او و محقق فقخ تحقیق،  مستتتألهدر مورد  ات عادیتحقیقدر 

سیار س ک ملی دغدغه در تحقیق  سیعیب ضای یک جامعه را در ای در برخی از موگونهدارد؛ به و ارد اکثریت اع

های گذارد که نگاهمواردی دستتت می بر موردم العه مستتألهقیق ملی با ایجاد حستتاستتیت در مورد تح. گیردبرمی

شده و مردم با  هاآنعادی متوجه  ساده برخورد می صورتبه هاآنن ی تازههای یافته درنهایتاما  ؛کنندیک امر 

یدا می یادی پ عه اهمیت ز جام بلدر برخی از موارد برای افراد کند و این نوع تحقیق برای اعضتتتای   اوربغیرقا
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شند. می سخ درباره کودکان بیکه تحقیقی  مثالعنوانبهبا سترالیا خانه تو شر ا سیون حقوق ب شد اکمی نتیجه نجام 

 .بود باورغیرقابلآن کشور آن برای مردم 

سیار  شیوه ب سائلبرای پرداختن به  مؤثرتحقیق ملی یک ابزار و  شری  م در کنار ه زیرا ک ،ستامهم حقوق ب

بررستتی قضتتایا، تحلیل معلومات،  شتتامل که شتتودمیدیگر م رح و انجام های مختلف جنبهآن بستتیاری از انجام 

 1باشد.می هاپیشنهادها و ایق، ارائه مشورهیافت حقدر

 مرد:توان به ترتیب ذیل برشهای تحقیق ملی را میویژگی طورکلیبهگفته شد  تاکنون آنچه بر اساس

 درروششفافیت  أ.

شد.  شفافیت تحقیق مهر نوع تحقیقی باید دارای روش خاص با شمندی از  سلی عالوه بر رو ه ت ببرخوردار ا

یرند تا گو... در جریان قرار می ریزان، متخصتتصتتان، برنامهباتجربهن، اشتتخاص این معنا که در تحقیق ملی شتتاهدا

به اطالعات جدید و شفاف دست پیدا کنند و از سوی دیگر  درنتیجهفکری نموده و  دادوستدموضوع  یدرزمینه

 تحقیق همکاری نمایند. مسأله یدرزمینهشکل بگیرد تا بتوانند  هاآنوظیفه بیشتر در  احساس

 جامعیت .ب

بوده و به شتتناخت و حل مشتتکل در ستت ک تحقیق ملی این خصتتوصتتیت را دارد که فراتر از قضتتایای فردی 

در پروستتته تحقیق نیز از جامعیت برخوردار  دخلذیمشتتتارکت افراد مهم و  به لحاظ. پردازدمیو ملی اجتماعی 

از  گیرد.می به خودمهم و تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل عملی  افرادبوده و با مشارکت حداکثری 

و علل و عوامل مشتتکل حقوق  قرارگرفتهو تحلیل  موردبررستتی لحاظاز هر  مستتألهستتوی دیگر در تحقیق ملی 

 .شودمی وع نیز موشکافیاقتصادی و فرهنگی دخیل در موض، سیاسی، های اجتماعیو ریشه یبشر

 دهندهآگاهی ج.

سیعی از پایگاه س ک و شده و از این طریق تحقیق ملی به دلیل جامعیت آن  شامل  های اجتماعی تأثیرگذار را 

افراد در جریان برگزاری تحقیق ملی به  گردد.لف جامعه میگیری شتتناخت عمومی در ستت وح مختباعث شتتکل

سأله یدرزمینهری تشناخت عمیق شکل نیز در دست می م شتری در جهت رفع م سیت بی ایجاد  هانآیابند و حسا

ساس کردن  صورتبهتحقیق ملی . به تعبیر دیگر شودمی شته و یکی از اهداف آن ح شی دا سترده جنبه آموز گ

ضاافکار عامه در ب شر یارابر ق شود که میی نقض حقوق ب ست باعث  صیت تحقیق ملی ممکن ا شد. این خصو با

 های شخصی در رفع مشکل اقدام نمایند.برخی از افراد با هزینه

 دادخواهانه بودن .د

                                                           
1 .Burdekin, Brian & Kieren Fitzpatrick, National Human Rights Institutions and National Inquiries, APF, 2012, 

Page 5. 
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شمار میدادخواهی یکی از ویژگی مهم این نوع  سله اهداف تحقیق به  سل آید. به عبارت بهتر تحقیق ملی در 

بستتتنده نکرده و به شتتتکل فعاالنه در کنار  هاآن وتحلیلتجزیهآوری اطالعات و معلومات و خود فقخ به جمع

در حوزه تواند دو جهت داشتتته باشتتد، اول اینکه میمشتتکل رفع پردازد. مینیز مشتتکل  اهداف یادشتتده به رفع

سیاری از افراد جامعه از وضعیت موضوع و یا دالیل و ع موضو ممکن است س ک آگاهی عمومی پایین بوده و ب

ری آوپیامدهای آن اطالعات کافی نداشتتتته باشتتتند. اجرای تحقیق ملی این نقیصتتته را برطرف نموده و با جمع

گوناگون مربوط به موضتتتوع ستتت ک آگاهی افراد را باال برده و از این طریق باعث  هایزمینهدراطالعات جامع 

 گردد.می موردبحثموضوع  یدرزمینهعمومی فرهنک دهی گیری و سامانشکل

ضعی خأل ،شودمیقانونی یاد  خألکه از آن به  شودمینی مربوط های قانودومین جهت به جنبه تی قانونی در و

وجود نداشته باشد تا بخش اجرایی و حکومتی با استناد به آن روشن قانونی مواد است که در مورد یک موضوع 

ذارد، زیرا با گتحقیق ملی در این جهت نیز تأثیرات عمیق و چشتتمگیری را برجا می .ندندستتت به رفتار اجرایی بز

ی  ارا نیز واضک و آشکار سازد و از این طریق نق موردم العهموضوع تواند موارد قانونی جانبه میم العات همه

شنهاد به بخش قانونی را  شر در این زمینه تأثیر گذاریقانونبا پی سازد. تحقیقات ملی قبلی حقوق ب ات نیز برطرف 

شتهزیادی بر روند قانونی در  شور دا ست و  ک ساختن قانون نموده  گذاریقانونهای بخشا حتی  ورا ترغیب به 

 .است شدهتبدیلبه قانون مصوب  درنهایتدر برخی موارد زمینه را برای تسوید قانون فراهم کرده و 

 پیشینه تاریخی تحقیق ملی

و در این راستتتتا  اندکردهمیواره در تحقیقات خود برای رفع مشتتتکالت جامعه انستتتانی تالش هم نامحقق

سامان روش سان بوده  هاآن. هدف انددادههای م العاتی خود را  سلخ بر محیخ اجتماعی ان از این نوع تحقیقات ت

ستت ک  علمی تحقیق مربوط به هایدر روش. تحقیق ملی اندکردهمیینی بهایی را نیز برای رفع مشتتکل پیشو راه

 ار متفاوت ازبسیدر شکل جدید آن تحقیق ملی اما دهد؛ ی تحقیق را نشان میتحلیل است؛ به این معنا که گستره

باشتد؛ زیرا این نوع تحقیق ملی عالوه بر گستتردگی ست ک تحلیل به یکی از مشتکالت وستعت ست ک تحلیل می

 آورد.حقوق بشری مربوط شده و زمینه را برای رفع مشکل نیز فراهم می

حقوق بشر استرالیا خانه توسخ کمیسیون ملی در مورد اطفال بی 1988برای اولین بار در سال این نوع تحقیق 

شد که نتان سیون هم ی راایج مثبتجام  شت. این کمی شر در پی دا سدر حوزه علمی و عملی حقوق ب ت به چنین د

های ملی نتایج خوب و مثبتی را دریافت کرد. متعاقب آن بسیاری از کمیسیون هر بارتحقیقات ملی متعددی زد و 
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ستان، منگولیا و اندونی سیایی مانند نیوزلند، هندو شر من قه آ ضوعات گوناگون اقدام به اجرحقوق ب ای زیا در مو

 1نتایج مثبتی را به دست آوردند. هر بارتحقیقات ملی کردند و 

ام ها است که با استفاده از تجارب کشورهای فوق اقدام به انجکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سال

تجاوز جنستتتی و قتل  یدرزمینهاولین تحقیق ملی خود  1392این کمیستتتیون در ستتتال استتتت. تحقیق ملی نموده 

تایج مهم و مثبت برای جامعه را ناموستتتی  به ن به جهت عملی  به جهت معلوماتی و هم  نداخت که هم  به راه ا

سانیاطالع. انجامید صی  ر ص سئوالن در مورد یدرزمینهعمومی و تخ سیت مردم و م سا شونت علیه زنان، ح  خ

یامدهای از پخشونت علیه زنان  یدرزمینهقانونی  خألبرطرف شدن هایی چون قتل ناموسی و تجاوز جنسی، پدیده

ست که بعداً به  آیند.می حساببهقیق ملی مهم و مثبت این تح ست اجرا ا تحقیقات ملی دیگری نیز انجام یا در د

 ها خواهیم پرداخت.آن

 تحقیق ملیاهداف 

ضایای جدییق مچرا تحق کهاین سیدگی به ق ی عدددالیل مت شودمی اندازیراهشر نقض حقوق ب لی برای ر

یشتتگامان طرح و انکشتتاف تحقیق ملی محستتوب ( که یکی از پBrain Burdekinبرین بردیکن   پروفستتور .دارد

ست، دالیل زیادی را برای راه قبالًو  شودمی سترالیا بوده ا شر ا سیون ملی حقوق ب ضو کمی یق ملی اندازی تحقع

اندازی تحقیق ملی تعداد زیادی از قضایای انفرادی نقض حقوق است که با راه معتقدفهرست نموده است. ایشان 

 گیرند.قرار می وفصلحلبشر به شکل فعاالنه و با هزینه کمتر مورد پیگیری و 

سایر ردن آمادگیدوم اینکه در هنگام طرح و فراهم ک ست تا با  ستها برای تحقیق ملی الزم ا و  اندرکاراند

سیون اندرکاراندستهای مدنی مشورت صورت گیرد. در این مرحله سازمان شر از نقش کمی های ملی حقوق ب

صل نموده و هم چنان آگاه سئولیت خود را نیمی هاآنی حا ل این موضوعات بهتر درک در قبا زتوانند نقش و م

 ند.کن

شه تنهانهتحقیق ملی  اندازیراهبا  کهاینم سو صلی مشکالت با هزینه کمتر از طریق بررسدالیل و ری  یهای ا

عامه و یا نبود های ها و برنامهبلکه قوانین، پالیسی ،شودمی وجوجستشهود و مدارک قضایای نقض حقوق بشر 

 گیرند.قرار می موردبررسی نیز تأثیرگذارندبر وضعیت که  هاآن

جنبه که باشتتتد عامه یکی از مراحل مهم برنامه تحقیق ملی میاستتتتماع ها برگزاری جلستتتات ر اینعالوه ب

ش سات  یآموز سیار قوی دارد. برگزاری جل ستماع ب ینه هم ن هزعامه و انعکاس آن از طریق م بوعات با کمتریا

ها و برد و هم ستتتازمانمیباال را های ملی حقوق بشتتتر ها و نقش کمیستتتیونلیتآگاهی عامه در مورد مستتتؤو
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آگاهی می هایشانمسؤولیترا در مورد  مورین ادارات عامهو مأ مدارانسیاستهای خاص جامعه به شمول گروه

 1.دهد

اهداف  عنوانبه هاآنتوان از میموارد دیگری نیز وجود دارند که  کندمیعالوه بر آنچه آقای بردیکن اشاره 

 تحقیق ملی نام برد:

ادی در هدف بنی عنوانبهیکی از مواردی که در تمام تحقیقات علمی  :موردمطالعهشتتناستتایی پدیده  أ.

 اهمیت زیاد دارد که مبنای اساسی برای جهتازآناین امر است.  موردم العهشناسایی پدیده  ،شودمینظر گرفته 

امکان تحقق پیدا  مستتتألهی هر هدف متصتتتور برای تحقیق تنها با شتتتناخت یعن آید؛می حستتتاببهاهداف تحقیق 

صلی  مثالعنوانبه .کندمی سألهحل یک را در تحقیقات ملی اگر هدف ا شری  م حقق بدانیم برآوردن و تحقوق ب

صورتی آن  ست که  پذیرامکانتنها در  سألها ش صورتبهو جوانب آن  م سایی  شنا هیچ ه ک ایگونهبه دوکامل 

در کنار  هاگروپلی جلستتتات استتتتماع عامه و نیز فوکسدر تحقیق م د.وبعدی از ابعاد آن مورد غفلت واقع نشتتت

 کنند.میکمک نیز  مسألهبه شناسایی ابعاد  کنندگانشرکتبه  دهیآگاهی

ر تحقیق که د کندمیکلی به این هدف اشاره  صورتبهبردیکن  رپروفسو :و پیامدها هادرک زمینه ب.

در بیشتتتر به هزینه کم او بنابراین توجه  ؛گیردمیبا کمترین هزینه صتتورت  مستتألهی هاملی فهم دالیل و ریشتته

سألهتوان گفت که هر می تراما آگاهانه ؛ستاتحقیقات ملی  شد؛ میمندی زمینهاجتماعی دارای خصوصیت  م با

 ادیو عوامل بسیار زی هازمینه تماعیاج مسألهدر تحقق یک  شناسیجامعهی علم هابر اساس آموزهبه این معنا که 

ساده  بعضاًعواملی که  ،دندخالت دار شان ندهند و از دیدها پنهان بمانند. ممکن است در نگاه ابتدایی و  خود را ن

 را هامینهاین نوع زتواند میبهتر از هر اقدام دیگر تحقیق ملی با خصتتتوصتتتیت گستتتتردگی و جامعیتی که دارد 

سایی نموده و  شکار شنا سألهی هافهم زمینه سازد.آ ضوع  دربارهس ک آگاهی  باال بردنعالوه بر  م تواند میمو

 از آن و یا جلوگیری از تکرار آن را نیز روشن سازد. رفتبرونی هاراه

اره شد اش ازاینپیشکه  مسألهآگاهی از یک  :موردمطالعهافراد در جهت مشکل  سازیظرفیت .ج

صورتی یک آگاهی حالت عملی به خود  ست؛ زیرا در  گیرد که در کنار میبرای تحقق یک هدف ملی کافی نی

رانگیختن عث بامعیت باو ج دهیآگاهیی هاآن افراد توانایی اقدام را پیدا کنند. تحقیق ملی با دارا بودن ویژگی

ستتازد. وقتی میتوانا  مستتألهحل اقدام عملی در جهت را برای  هاآنو از این طریق  شتتودمیحستتاستتیت در افراد 

د تحقیق ملی با افرا کندمیی مختلف جامعه تفاوت هانستتتبت به بخش شتتتودمیستتتازی گفته ستتتخن از ظرفیت

در برخی  تحقیق ملی سازیظرفیت. اندگوناگون شدتبه هاآنگوناگون سروکار دارد س وح فکری و شناختی 

نماید میاسیت ایجاد حس سازیآگاهیگر عالوه بر در برخی د کهدرحالیانجامد میافراد  سازیآگاهاز س وح به 
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ویق د و گاه دیگر به تشتتتکنمی ترغیبرا به اقدام عملی داوطلبانه امور اجرایی و گاه در ستتت ک باالتر مستتتئولین 

قانونی یا تغییر  خألهایع گذار را به رفی قانونهاو در بعضتتی موارد ستتازمان شتتودمیمنجر  مستتئولی هاستتازمان

 .نمایدقوانین ناکارآمد ترغیب می

 شدههای ملی انجامتحقیق

ضر،  سیون غیر از تحقیق ملی حا شری در کمی سه تحقیق ملی در موضوعات مختلف و گوناگون حقوق ب تاکنون 

سلحانه و مخاصمات مقربانیان حقوق حمایت از »است. تحقیق پنجم نیز تحت عنوان  شدهانجاممستقل حقوق بشر 

های تجاوز جنسی و قتل ناموسی است. تحقیق اول تحت عنوان عوامل و زمینهدر دست اجرا است که  «تروریسم

ستان  سال در افغان ویژه تجاوز جنسی و قتل ناموسی، وضعیت خشونت علیه زن، بهانجام شد که در آن  1392در 

پرداخته شده است. این تحقیق در امدهای اجتماعی و روانی و پیهای تجاوز جنسی و قتل ناموسی عوامل و زمینه

وامل عمکلفیت و تعهدات دولت در این زمینه،  خشونت و مفاهیم وابسته، دربارهبه مباحث تحلیلی فصل  8ضمن 

شونتگوناگون های و زمینه سی، فرهنگی و اجتماعی،  خ سیا سیاری از عوامل حقوقی و  علیه زنان پرداخته و به ب

استتت. در این تحقیق همچنین پیامدهای گوناگون تجاوز جنستتی و قتل ناموستتی  کردهاشتتارهو روانی اقتصتتادی 

پدیده  ایجاد حساسیت در برابر باعثاست این تحقیق ملی  قرارگرفته موردبررسیهای خشونت مصداق عنوانبه

سیاری از هایی که الزمه انجام هر تحقیق ملی خشونت علیه زنان گردید و با توجه به فعالیت ست ب این در  خألهاا

 1زمینه روشن شدند.

شر مربوط به مشکل  شدهانجامتحقیق ملی دوم  ستانبچه»در حقوق ب ست  «بازی در افغان ق عالوه بر این تحقیا

بازی به بیان وضتتتعیت آن پرداخته و به عوامل و پیامدهای گوناگون آن نیز پدیده بچه دربارهمباحث مقدماتی 

ست. گزارش این تحقیق ملی تحت عنوان یافتدست ستعوامل و پیامدهای رسم زشت بچه»ه ا به « انبازی در افغان

ضمن  1393سال  ست. م الب موجود در این گزارش تحقیقی  7در  سیده ا شر ر شده و به ن صل تهیه و تدوین  ف

ده این پدیجرم پنداشتتتتن بازی گردید و زمینه را برای بچه یدرزمینههای مستتتئول باعث آگاهی عامه و ستتتازمان

 2.ه استفراهم کرد

صحی  سی به خدمات  ستر ضعیت حق د ست که ت ،باکیفیتتحقیق ملی و وسخ یکی دیگر از تحقیقات ملی ا

 ی. در این تحقیق وضعیت دسترسی افراد به خدمات صحاست شدهانجامکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

اتوار و وقایوی، دوا البر مستتائل شتتامل مباحثی چون مبانی حقوقی دستتترستتی همگانی و بدون تبعیض به صتتحت،
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 موردبررستتیفصتتل  9در و دادخواهی  های صتتحی، خدمات درمانی معتادان به مواد مخدرتجهیزات طبی، هزینه

 1است. قرارگرفته

سم حقیق ملی ت سلحانه و تروری صمات م ست کحمایت از حقوق قربانیان مخا ه یکی دیگر از تحقیقات ملی ا

شور جنک اکنونهم ست و در ک ست اجرا ا سی دارد که از حقوق این قربانیان در د سا ضرورت ا ستان  زده افغان

 های قانونی و اجرایی در این زمینه برطرف گردند.موجود در بخش خألهایحمایت شود و 
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 فصل دوم: کلیات

 مسألهطرح 

ستهترین کودکان در هر جامعه یکی از مهم شمار میاجتماعی  د ستهآیند. اهمیت این به  ست جهتازآن د  ا

 حالدرعین هاآناما  ؛آورندهای پس از کودکی فراهم میکه نیروی اصتتتلی برای ادامه حیات جامعه را در ستتتال

سیب ستهپذیرترین آ ستمی که بتواند نیز می د سی سوی جامعه دارند،  ستم حمایتی از  سی شند که نیاز جدی به  با

ت جامعه درستتت بازتولیدهای قابل قبولی ارضتتتا نماید و از این طریق به نیازهای طبیعی و فرهنگی آنان را با روش

شتر آشکار  ستمی زمانی بی سی سمیکه آن را  شودمیکمک نماید. اهمیت چنین  ساخ برای مکانی تن اطفال آماده 

ستم به  بهجهت ورود و عضویت  سی ای دچار و یا از هر ناحیه هر دلیلجامعه بدانیم. حال اگر فرض کنیم که این 

ه این امر بر ک اندشخصیتیشدت دارای نواق  و تزلزل شوند بهمشکل باشد، افرادی که به جامعه تحویل داده می

 آن را دچار اختالل خواهد کرد.منفی گذاشته و روند عادی  تأثیرجامعه 

و  نیافتهتوستتعهدر کشتتورهای  خصتتوصبهدهنده آن استتت که در ستتراستتر جهان نشتتان المللیبینآمارهای 

. این آمارها نشتتان استتت 1پذیریهای اجتماعی ناشتتی از اختالل در فرایند جامعهبستتیاری از بحران توستتعهدرحال

فراگیری علم و دانش کودکی خود را فدای  جایبهن کشتتتورها ها کودک در ایدهند که بیشتتتتر از میلیونمی

های قالب تأثیرتأمین نیازهای مادی خود و خانواده و یا تحت  منظوربهکه  مجبورندآنان  2کنند.می شتتاقهکارهای 

 کار کنند. سختیبهفرهنگی و سنتی حاکم بر جامعه در سنین بسیار پایین 

هایی و اطالعات موجود فقخ تخمین اطفال کارگر در افغانستتتتان وجود نداردهرچند که آمار دقیقی از تعداد 

گر که ریشه دی مسائلها و یا ناامنی تأثیرهای ناشی از جنک و تحت دهند، اما به دلیل فروپاشیدگیرا تشکیل می

ستم حمایتی جامعه  سی ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند،  سیب شدتبهدر  سیاری ا دیدهآ ودکان ز کو ب

ند که  جایبهکه  مجبورند به کارهایی بزن یا فراگیری علم و دانش دستتتت  هایتبازی  باعث ضتتتررهای  درن

گردند؛ کارهایی که مانع رشد طبیعی اطفال گردیده و در بسیاری از مواقع باعث نق  عضو و می ناپذیریجبران

 شوند.های جسمی و روحی مییا بیماری

ضرورت بخش حمایت از حقوق اطفال  ستان بر مبنای درک این  شر افغان ستقل حقوق ب سیون م  ه وجودبکمی

سیار برجسته سویکاست که کودکان از  آمده سالم نقش ب ساختن یک جامعه  سوی  کنند وای را ایفا میدر  از 
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درصد آنان در کشورهای کم  90اند و سال داشته 14میلیون نفر آنان زیر  200اند که کردهمیلیون کودک در جهان کار می 350حدود  2002. در پایان سال 2
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به  اهآن شود، زیراپذیری تنها به ابعاد جسمی و روحی آنان محدود نمی. این آسیبپذیرندآسیبشدت دیگر، به

آیند. بر استتاس برنامه عمل استتتراتژیک شتتمار میپذیرترین دستتته اجتماعی بهحقوق بشتتری نیز آستتیب لحاظ

کمیسیون حقوق بشر افغانستان، وظیفه اصلی این بخش از کمیسیون نظارت بر وضعیت اطفال و حمایت از حقوق 

شد. این بخش تاکنون فعالیتمی هاآن شمبا ضعیت گیری ارائه نموده و های چ ست که و همواره در تالش بوده ا

 طور دقیق رصد نماید.اطفال را در کشور به

به که تحقیق ملی یکی از نشتتتتان می المللیبینهای ملی و تجر ند  هداف و راه مؤثرترینده ها برای تحقق ا

با ه ست کا یتحقیقاتباشد. تحقیق حاضر نیز یکی از های ملی حقوق بشر میهای حقوق بشری و کمیسیونبرنامه

قوق حاطفال کارگر و دسترسی آنان به وضعیت  یدرزمینهآوری معلومات در کنار جمعاین روش انجام شده و 

 ،مبرخی از عوامل و پیامدهای مهسازی برجستهبا و به بررسی عوامل و پیامدهای کارشاقه پرداخته  ،اساسی شان

ستسعی  سیاری از  هاآنهایی را جهت حمایت از گامتا  کرده ا شته و با تأکید بر مشکالت موجود اطفال، ب بردا

اساسی دارند متوجه ساخته و با نگاه مسئوالنه راه را برای وضع  تأثیراجتماعی را که در سرنوشت کودکان اقشار 

 ازد.هموار س هاآنو مشکالت کارگر و توجه عمومی به کودکان یا تغییر قوانین موجود قوانین تأثیرگذار 

 یم اساسیمفاه

 لطف. 1

است که هر کس ممکن است با توجه به  سؤالیاین  ؟یت قرار دارنددوران طفولدر چه افرادی طفل کیست و 

شت خاص خود را های اجتماعی و فرهنگیزمینه صور و بردا ست ت سته ا شاز آن ای که در آن زی شته با اما  ؛ددا

به همین دلیل الزم استتت  این تحقیق اهمیت زیاد داردتعریف و بیان حدود مفهومی این واژه برای اهداف اصتتلی 

 عواقدو حوزه علمی  موردتوجه. این مفهوم صتتتورت هرچند کوتاه، به تعریف این مفهوم پرداخته شتتتودکه به

سن، های علم جامعهشناسی که یکی از زیرشاخهحوزه جمعیت؛ یکی شودمی سی است و مباحث مربوط به  شنا

دهد. دوم علم حقوق که تناسب احکام حقوقی و قانونی را با قرار می موردبحثرا جنس و سایر صفات جمعیتی 

شخصیتی افراد در نظر می صادر سن، جنس و دیگر خصوصیات فردی و  سب با آن را  سپس حکم متنا گیرد و 

 لدلی هب هنوز که شودمی تعریف جامعه از عضوی کودک» شناختیشاختی و جامعههای جمعیتکند. در نگاهمی

بر این تعریف  1.«ندارد اجتماعی ستتتازمان در مؤثر نقشتتتی ،هانقش موردنیاز اجتماعی یهامهارت به تجهیز عدم

. شناسدزمیباکند بازی میدر ساختار اجتماعی ی که بر اساس نقششناسانه کودک را مبنای یک برداشت جامعه

                                                           
 لیرضاع و کرمانی ، مترجمان، علیرضا(کودکی دوران درباره پردازینظریه  کودکی دوران شناسیپروت، جامعه آلن و جنکس کریس جیمز، آلیسون .1

 .18، ص 1383 آبادی، تهران: نشر ثالث،ابراهیم
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به این استتتت که در ستتتاختار کالن اجتماعی بر استتتاس  در نظرگاه علم ستتتاختارگرا از جامعه اهمیت افراد 

 شود و در راستای ادامه حیات ساختارها نقش بازی کند. عضوهایش شایستگی

های متفاوتی از کودک و طفل وجود دارد که بیشتتتتر جنبه ها و برداشتتتتدر حوزه علم حقوق اما تعریف

 یهاتعریف .برخوردارندها های واقعی و عینی در وجود انسانریشهنیز از این قرارداد هرچند که  ؛اردقراردادی د

بهترین جا  .دساشنفته و آن را بر اساس این خصوصیت میسن خاصی را برای طفل بودن در نظر گر غالباًحقوقی 

یشتتتر از اهمیت ب المللیبینباشتتند که در این میان استتناد ها استتناد حقوقی میوجوی این نوع تعریفبرای جستتت

سناد برخوردارند حقوق کودک  1959حقوق کودک و اعالمیه جهانی  1924هرچند اعالمیه  المللیبین. از میان ا

اند، اند و حقوقی را برای کودکان در نظر گرفتهدیدهباهدف حمایت از کودکان و ویژه آنان تنظیم و تصویب گر

شر المللی در حوزه حقوق بترین اسناد بینیکی از مهماما  ؛دهنداز کودک به دست نمیها تعریفی اما این اعالمیه

یک در ماده شده است. است که در آن تعریفی از کودک ارائه 1989درباره کودکان کنوانسیون حقوق کودک 

سیوناین کنوا ست: چنین  ن صد این کن»آمده ا ستنظر به مقا سانی ا سیون، طفل هر فرد ان  هجدهتر از که پایین وان

همین تعریف  1«اکثریت زودتر به بلوغ برستتند. ،تحت قانون من بق به اطفال کهاینستتال قرار داشتتته باشتتد، مگر 

ه چهارم قانون رستتیدگی به تخلفات اطفال بند اول ماددر عنوان مبنایی برای استتناد داخلی نیز واقع شتتده استتت؛ به

تعریف رسد که میبه نظر  2«تکمیل نکرده باشد.را  سالگیهجدهطفل شخصی است که سن : »چنین آمده است

 ؛دباشمیی دارای ارتباط من قشناختی اختالف نداشته و حقوقی که بر مبنای سن صورت گرفته با تعریف جامعه

 لگیستتاهجدهکه به ستتن درستتتی اجرا نمایند های محوله در جامعه را بهتوانند نقشمیکستتانی  طور غالببهزیرا 

 .ندشابرسیده 

کان به کود ،در قانون رستتیدگی به تخلفات اطفالاطفال نیز اشتتاره شتتود.  بندیدستتتهخوب استتت در آخر به 

را  سالگیدهدوازرادی که سن (، ممیز  اف.را تکمیل نکرده باشند سالگیهفتهای غیر ممیز  اطفالی که سن دسته

این  3.اندشتتده بندیدستتتهرا تمام نکرده باشتتند.(  ستتالگیهجدهستتن  افرادی که نوجوان نکرده باشتتند.( و تمام 

اما در کار کودکان نیز خود را نشان داده است  ،بندی هرچند ناظر به تخلفات و پیامدهای ناشی از آن استدسته

زند و از های اختیاری و کودکانه بپرداباید فقخ به فعالیت ستتتالگیدوازدهزیرا بر مبنای قانون کار اطفال تا ستتتن 

ان . آنداشتتبشتترطی که فقخ برای آموزش اما به ،بزنندبه کار دستتت یابند که اجازه می ستتالگیدوازدهاتمام ستتن 

 توانند به کارهای خفیفه پس از اکمال سن پانزده بپردازند.یچنین مهم

                                                           
 (1959نوامبر  20 . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق طفل  مصوب1

 .65 ، در مجموعه قوانین، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص1 بند 4. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، ماده 2

 . قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، پیشین.3
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 اطفال کار. 2

شته سنت و فرهنک خانواده و جوامع بود و کودکان  نوزدهمتا اواخر قرن  درگذ کارکردن کودک جزئی از 

 های ستتنی باالتر و آمادگی برای پذیرش مستتئولیت آینده کستتبالزم را برای ورود به رده هایآموزشتدریج به

بسیار  اندیقدیمتاکنون از دید عموم افراد که دارای ذهنیت کردند؛ این امر در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز می

 .شودمییک مسئله و معضل اجتماعی و حقوقی تلقی  کار کودکاما امروزه  ؛رسدطبیعی به نظر می

در جوامع ستتتنتی و قدیم فرایند  ؛گرددبرمین امر به ماهیت و نوع جامعه دلیل ایشتتتناختی، جامعه به لحاظ

شترجامعه و آشنایی او با شخصیت فرد گیری و خانواده باعث شکل گرفتمیشکل خانواده در درون  پذیری بی

ر د چشتتمگیر یافته استتتاین امر در جامعه مدرن تفاوت اما  ها، تاریخ و کل نظام ذخیره دانش جامعه بود؛ستتنت

شینی چنین جوامعی  شهرن سمی، بهکه  ست، نهادهای ر شخصات آن ا شتیکی از م رین ویژه نهاد تعلیم و تربیت بی

ان استتت. به همین دلیل بستتیاری از نویستتندگ گرفتهبرعهدهرا  هاآنپذیری و جامعه داشتتتهنقش را در تربیت افراد 

بهپدیده با نوع جامعه پیوند « کار کودک»نام ای  ندزدهرا  ارای معنای جدیدی د منوزده و آن را پس از قرن ا

ته ندیاف مدرن،هامستتتو الاز یک امروزی خود، یبه معناکار اطفال  هاآن ازنظر .ا ته از وضتتتعیت اجتماعی   یاف

 هاینگرش مخصتتوصتتاًهای ناشتتی از آن در قرن نوزدهم و نگرشانقالب صتتنعتی فرانستته  ،های تاریککارخانه

توسعه شهرهای درحالدر کودکان خیابانی گسترش شهرها و ازدیاد دیگر سو ملهم از ؛ و از باشدمیچارلز دیکنز 

 ...عی ومنظور توسعه اقتصادی، اجتماطورکلی زمانی این مفهوم رواجی بیشتری یافت که جامعه بشری بهبهارد. د

و  شتتماری از کودکان برای فراگیری علموتربیت اقدام کرد و در پی آن تعداد بیبه تأستتیس نهاد رستتمی تعلیم

شدند شی از جامعه دانش و آمادگی جهت رفع نیازهای جدید جامعه، روانه مکاتب   پذیری افراد درو مکاتب بخ

 1دار شد.دوران کودکی را نیز عهده

اما کار کودکان در جوامع جدید چه تفاوتی داشتتت که دانشتتمندان را به توجه بیشتتتر به مقوله کار کودکان 

ه کار کودکان در جوامع قدیم ب کهدرحالی؛ گرددبرمیاهیت دو نوع کار واداشتتت؟ دلیل این مستتئله به تفاوت م

شد، کودکان در چنین کمک به اقتصاد خانواده انجام میو هم هاآنپذیری اطفال و آموزش مهارت هدف جامعه

 رداریببهرهفقخ جنبه کودکان کار این نوع  .آورندمیاز روی فقر و ناچاری به کار روی جوامع صنعتی و جدید 

ای بین کودکان کار گذشتتته و تفاوت گستتتردهن ایبرستتودی ندارد؛ بنا اقتصتتادی دارد و برای آینده اطفال هیچ

ه زاز بقا و تجربه فرهنگی گروه بود امرو یجامعه سنتی که در آن کار کودکان بخش ؛ برخالفامروزه وجود دارد

                                                           
1.Grooaert, Christian, and Ravi Kanbur (1995) “ Child Labour: Economic Perspective” Inter national Labour 

Review, Vol. 134, No.2. 
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صنعت شتحول در نحوه کار به دلیل  ست که بی شدن بدان معنا ا ضر به دلیل فقر و اغلی  ب تر کودکان در حال حا

 .کنندمیبرای زنده ماندن کار 

ضی  سوی دیگر بنا بر بع در زندگی  چرخه فقریات مربوط به کار کودک این نوع کار باعث تقویت ازنظراز 

، ستتتلنهر یرا در ز ؛بین کار کودکان و فقر راب ه متقابل وجود داردبر استتتاس این نظریه  ؛گرددکودکان نیز می

های الزم برای کستتتب دستتتتمزد باالتر در این مهارتمکتب بروند بنابرتوانند به نمی کنندکودکانی که کار می

 وزندگی خود را بگذرانند با درآمد کم  مجبورند سویکاز در آینده دی افراچنین  ؛آورندمیآینده را به دست ن

سوی دیگر برای تقویت  صادی در زندگی خود هایجنبهاز  شویق کنند از این  اقت کودکان خود را به بازار کار ت

 1.شده استتعبیر نیز  «چرخه باطل فقر»یا  «تله فقر»نوع نگاه به 

این واژه زمانی ها دارد و ارتباط با ستتتبک جدید زندگی انستتتان« کار کودک»طورمعمول واژه هب بنابراین

های معمول و ستتتنتی که کشتتتی قرار گیرد، برخالف برداشتتتتکه کودک در معرض بهره شتتتودمیکاربرده به

نیز مانند هر انسان  هاآندر جامعه وجود داشت امروزه از کودکی و کودک این تصور وجود دارد که  ازاینپیش

 قرارجستمی و روحی هنوز در ستنی  به لحاظدیگر از حقوق مخصتوص به خودشتان باید برخوردار شتوند. آنان 

ن مسئولیت را بنابراین کودکان فقخ ای ؛را ایفا نمایند سالیبزرگتلقی شوند یا نقش  سالبزرگندارند که بتوانند 

در قبال جامعه دارند که خود را برای ادامه حیات جامعه در آینده آماده ستتتازند که این امر بستتتتگی به گذراندن 

عه تهدیدی برای جام تنهانه رفتار کودکانهاشتتت، بازی و صتتحیک دوران کودکی دارد. امروزه بر استتاس این برد

شتتود بلکه ضتترورت حیاتی نیز دارد. کودکان عالوه بر این باید از طریق رفتار کودکانه مهارت خود را تلقی نمی

باال ببرند اجباری شتتتدن حق تحصتتتیالت نیز یکی از الزامات  ستتتالیبزرگهای دارشتتتدن مستتتئولیتبرای عهده

 رن در مورد کودک و کودکی است.های مدبرداشت

خصتتوص در کشتتورهای کودک در ستترتاستتر جهان به هاالمللی میلیونامروزه بنا بر آمارهای بیناما برعکس 

در آسیا، آفریقا و  2کنند.جای فراگیری علم و دانش کودکی خود را فدای کار میبه توسعهدرحالنیافته و توسعه

نتی های فرهنگی و ستتأمین نیازهای مادی خود و خانواده و یا بر استتاس قالبمنظور تآمریکای التین، کودکان به

ا تحوالت بشتتتکی نیستتتت که  کهدرحالی ستتتختی کار کنند.حاکم بر جامعه مجبورند در ستتتنین بستتتیار پایین به

زم است ال، رفتن جامعه در مسیر زندگی شهریو قرار گها سبک زندگی انسانتغییر جامعه و اجتماعی موجود در 

 ده بتواننهایی بپردازند کو نیز مهارتبه فراگیری علم و دانش  ستتالیبزرگمنظور ورود به زندگی کودکان بهکه 

                                                           
، «دشت های کشاورزی دهستان ماهیهای پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیتشناسایی آسیب»اصغر و همکاران، زاده، علی. میرک1

www.SID.ir... 
 میلیون نفر ذکر کرده است. 215را  2017در سال  17تا  5المللی کار آمار کودکان کارگر بین سنین . سازمان بین2

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang-en/index.htm 
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ستان از  .گیرند بر عهدههای مدرن جامعه را در آینده نقش شر افغان ستقل حقوق ب سیون م ساس گزارش کمی بر ا

 همین بر استتاسدهد. رقم باالیی را نشتتان میفغانستتتان در افراوانی اطفال کارگر  ،1395وضتتعیت اطفال در ستتال 

صد اطفال  51 گزارش صاحبهدر شغول به کار  شوندهم صد  24و  اندبودهم صلی نپرداختن  هاآندر کار را دلیل ا

 1.اندکردهشان به تحصیالت عنوان 

اطالق  هایییتفعاله توان کار اطفال را چنین تعریف کرد: کار اطفال بآنچه که تاکنون گفته شتتتد می بنا بر

که به لحاظ روانی، جستتتمی، اجتماعی، یا اخالقی برای کودک خ رناک بوده و مزاحم تحصتتتیل یا  شتتتودمی

ض که باعث نقاستتتت هایی فعالیتکار اطفال به عبارت بهتر  کودک باشتتتدهای مفید زندگی آموزش مهارت

 سایر حقوق گردد.سالمتی، آزادی و ؛ مانند محروم شدن کودک از تحصیل، حقوق بشری

( بتتا تتتأکیتتد بر حمتتایتتت از حقوق کودکتتان و آگتتاهی از مفهوم کودکی ILOکتتار   المللیبینستتتتازمتتان 

 کار ستتتاالنبزرگکه مانند  اطفالیهایی را بر کار کودکان وضتتتع کرده استتتت. از دید این ستتتازمان محدودیت

چنین کستتی در حقیقت از حقوق  ،دنشتتومیمزایای آن محروم حقوق و در حقیقت از دوران کودکی و  کنندمی

 2طبیعی متناسب با سن خود محروم شده است.

 کار . اطفال3

ضی از مفاهیم دیگر سته به مفهوم کار اطفال  بع ست که یکی از  گرفتهشکلنیز واب ص هاآنا  الح کودکان ا

آن به رشتتتته تحریر  یدرزمینهامروزه این مفهوم شتتتهرت فراوان یافته و مقاالت علمی گوناگونی  استتتت.کار 

سن خود به  گونهآن . منظور از این مفهوماندآمدهدر ضای  ست کودکانی اند که برخالف مقت که از ظاهرش پیدا

شغول م سالبزرگمرتب روزانه یا شبانه مانند یک شخ   طوربهاشتغال دارند و  بزرگ ساالنهکارهای جدی و 

سب درآمد  کارند از  که به کار بیرون اندکودکانگروهی از  ،کان کارکود لیطورکبه کنند.میو از آن طریق ک

، ایفهغیرحرهای انواع کار واقعی و کاذب، کارگری ازجملهدارند این نوع فعالیت طیف وسیعی  خانواده اشتغال

 .شودمیرا شامل  و... ارزشکم، فروش کاالی کفش زدن رنکگدایی 

های اما بر استتاس روش ،آوردمی حستتاببهستتال را کودک  18کنوانستتیون حقوق کودک، افراد زیر  باآنکه

؛ کندکار کودکان را فقخ تا پایان ستتتال چهاردهم ممنوع اعالم می طورکلیبهکار  المللیبیندفتر  شتتتدهپذیرفته

د قرار داشتتتته باشتتتند و مانن یستتتالگچهاردهتر از ستتتن که پایین اندافرادیتوان گفت اطفال کار می بنابراین

یا امتیاز دیگر بپردازند. ستتتاالنبزرگ برنامه اطالعات آماری و نظارت بر کار کودک  به کار در برابر پول و 

المللی کار که مستتئول پیگیری و بررستتی کار کودک در ستتراستتر جهان استتت تعریفی از کودکان ستتازمان بین

                                                           
 .18-14 تا، ص (، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بی1395و  1394. پژمان، اسداهلل و عبداهلل عابد، گزارش وضعیت اطفال در افغانستان  1

2 .ILO ،.همان 
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ستتاله که در هتا یازداند از: کودکان بین پنجکودکان کارگر عبارتکارگر را ارائه کرده استتت. طبق این تعریف، 

شرکت تا چهاردهکنند، کودکان دوازدههای اقتصادی شرکت میهرگونه فعالیت ساله که در کارهای خ رناک 

م ابق قانون کار  1کنند.ای که در بدترین اشکال کار کودک شرکت میسالهکنند و کودکان پانزده تا هجدهمی

ستتالگی را تکمیل کرده باشتتند، البته این اجازه نیز مشتتروط به آن  14فغانستتتان اطفالی اجازه کار دارند که ستتن ا

 2باشد. هاآناست که کار حالت اجباری نداشته و متناسب با وضعیت صحی و توانایی فیزیکی 

 کارشاقه. 4

 و بوده جستتمی و فکری هایکوشتتش صتترف متضتتمن که شتتود تعریف وظایفی انجام عنوانبه تواندمی کار

ست خدماتی و کاالها تولیداز آن  هدف سانی نیازهای که ا شه یا شغل .کندمی برآورده را ان س کاری ،پی  که تا

 املش است و اقتصاد یا اقتصادی نظام اساس هافرهنک همه در کار .شودمی انجام منظمی حقوق یا مزد مقابل در

 .دارند سروکار خدمات و کاالها توزیع و تولید با که است نهادهایی

شد، کودکان در انجام دادن کارها مانند  ازاینپیشکه  گونهآن ستند و نمی ساالنبزرگگفته  وانند قبل از تنی

 از طفل برخورداری و تحصتتیل از مانعکار در چنین زمانی زیرا  نند؛اشتتتغال پیدا ککار به ستتن قانونی به  رستتیدن

 طبیعی رشد مانع زودهنگام کار .است همراه کشیبهره با معموالً و شودمی اجتماعی و فردی رشد ،اولیه امکانات

 .شود محروم بازی و آموزش از شودمی باعث و شده کودک جسمانی حتی و روانی اجتماعی، عرصه در

های زیادی و جود دارد اما بندیبپردازند مباحث و دستتتته هاآنای که اطفال نباید به در مورد کارهای شتتتاقه

هایی استتت که به لحاظ جستتمی، روانی، اجتماعی و ی فعالیتدر مورد اطفال شتتامل همه کارشتتاقه طورکلیبه

سازد گردد  طفلمانع از رشد مادی و معنوی  واخالقی خ رناک باشد   المثعنوانبهو و حقوق مسلم او را ضایع 

 شود.... وبازی  ،تعلیمصحت، آزادی، ساختن وی از باعث محروم 

شماره م  خ رربا گنجاندن کار پکند را تعریف می کودکان کارشاقهکارکه  المللیبینسازمان  182قاوله نامه 

پذیرد و . این مقاوله نامه که نیازمند اقدامات فوری است استثنائات را نمیبرداشته استدر این زمینه گام بلندی را 

 کند:کودکان را از ورود به این نوع کارها ممنوع می

 دهیبکلیه اشتتتکال بردگی یا اعمال مشتتتابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بردگی به خاطر  (الف

 debt bondage،)  ،یا تحمیلی خدمت و  منظوربهاستتتتخدام اجباری و تحمیلی کودکان  ازجملهکار اجباری 

 سلحانه؛در مخاصمات م کارگیریبه

                                                           
 ،2007( گزارش سال ILOی کار  المللنیب. سازمان 1
 .108، ص 1387، 966قانون کار، جریده رسمی شماره وزارت عدلیه،  .2
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یا برای  (Porno  نگاریهرزههای تولید فیلم منظوربهاستتتفاده، تحصتتیل یا عرضتته کودک برای فحشتتا ،  (ب

 های مستهجن؛نمایش

خدر اچاق مواد مویژه برای تولید و قهای نامشتتروع، بهاستتتفاده، تحصتتیل یا عرضتته کودک برای فعالیت (ج

 ؛اندشدهریف مرتبخ تع المللیبیناهدات که در مع گونههمان

احتمال ورود آستتتیب به  شتتتودمیکاری که به دلیل ماهیت یا اوضتتتاع و احوالی که در آن شتتترایخ انجام  (د

 سالمت، ایمنی یا اخالق کودکان وجود دارد.

صیه سازمان تو شکال کار کودک  سال  المللیبیننامه بدترین ا صوب  شما مقاوله 1999کار م (، 199ره نامه 

ستورالعمل ضمیمه مقاوله نامه  آوریالزامغیر  د شد، در خصوص می 182که  شود باید ممن کاریچه کهاینبا وع 

 (الفکند به موارد زیر اطالق گردید: میجلب  هاآنرا به  توجه کشورهای عضوو  دهدچند شاخ  را ارائه می

ستفادهکاری که کودکان را در معرض  سمانی سو ا سی قرار  ،ج کار در زیرزمین، زیر ؛ ب( دهدمیروانی یا جن

تجهیزات و ابزارهای  ،آالتماشتتتینکار با ( ج؛ و محدود آب، در ارتفاعات خ رناک یا در فضتتتاهای بستتتته

یا حمل بارهای سنگین با دست است؛ د( کار در محیخ ناسالم که ممکن  جاییجابه شاملناک یا کاری که رخ 

، صتتتدا، یا حرارتمثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرایندهای خ رناک، یا در معرض  طوربهاستتتت 

کار تحت شرایخ بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طوالنی یا در  (ارتعاشات مضر برای سالمتی قرار دهد؛ ه

ست غیرمتعارفیکه کودک به نحو  ییدرجاهاشب یا کار  طول شت روزانهو ام محدود به کارگاه ا به  کان بازگ

 1.خانه را ندارد

سیف  ستثمارگرانه دارکه نیز با توجه به موارد فوق کارهایی را یونی شمردهچنین  دنجنبه ا  وقتتمامکار  :دانبر

کار و  ،دداشته باشناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی کاری که فشار نامکار به مدت طوالنی،  در سن بسیارکم،

صیل کاری که مانع تح، ازحدبیشمسئولیت کار با  مزد ناچیز،کار با  ،در شرایخ نام لوبو  هاسرکر زندگی د

 کشتتتیهبهرانند بردگی یا کار مقید یا به خ ر بیندازد، مکودکان را  نفسعزتکاری که شتتترف و  ،شتتتودطفل 

 2باشد. آورزیانجنسی، کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی 

ضافه بر برخی از منابع  صداقا ضی از م شده به بع صی نیز موارد یاد شخ شاره های م شترمیا جنبه  کند که بی

ر د ،جرم و جنایت، پورنوگرافی و روستتپیگری، قاچاقمواردی چون: استتتفاده از اطفال در  مانندتوضتتیحی دارند 

 3.پرخ رهای کارو  خانگی یکارخدمت، مبارزات مسلحانه

                                                           
 .1393، ثور 168، ماهنامه کار و جامعه، شماره «کودکان در کار پرخ ر»و زهرا موسوی انزهایی،  . عبدالمالکی، مهدی1

 ،7اندیشه جامعه شماره ، «کودکان رنج و کار»نام، بی .2

 .60، ماهنامه علمی تخصصی رادیو، سال دهم شماره «کودکان کار در رادیو»لیال تویسرکانی،  3
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ساس م العات  شغوشاغل در مکودکان ستان، در افغان شدهانجامبر ا سیاری م ارد ذیل که مو کارندبه ل شاقه ب

 نندهک جمعگردی، فرش شتتویی، گدایی، دوره صتتورتبه: فروشتتندگی در دکان یا باشتتندمی هاآنهایی از نمونه

های ترمیم موتر، آهنگری، خیاطی، دوزی، شتتاگردی در کارگاهپینه کان،ستتوخت، محافظت دبرای  و مواد اشتتیا

 ، کارهای شتتتاگردی ودوزیکفش، دهقانی و باغبانی، فروشتتتیچوبگری، آوری زباله، جوالیبافی، جمعلینقا

 1.، قاچاق اموال در مرزهادستیپیش

 ی کارهای شاقه اطفالحقوقمبانی 

های جستتمی و روحی اطفال اشتتاره شتتد. و توانایی ویژه کارهای شتتاقهازاین به ناستتازگاری بین کار، بهپیش

سال  ها دردهد. بر مبنای گزارشحال وضعیت موجود در جهان و جامعه افغانستان واقعیت دیگر را نشان میبااین

شان داده است که بیش از 1395 شونده مشغول به کار درصد اطفال مصاحبه 50 م العه روی یک نمونه آماری ن

اطفال از کار و یا دالیل دیگر، ممکن است تمام هرچند که این نمونه آماری به دلیل تفسیرهای متفاوت  2اند.بوده

 گذارد.ای از آن را به نمایش مییقین گوشهاما به ،واقعیت را نشان ندهد

های اساسی وضع قوانین در صورت دهی وضعیت موجود وجود دارد؟ یکی از راهحال آیا راهی برای سامان

ها در صتتتورت وجود قوانین و ت بیق دقیق آن ها در صتتتورت نق  در قوانین موجودها و اصتتتالح آننبود آن

ست که در ادامه مبانی قانونکارآمد می شاقه ممنوع ا شتغال اطفال به کارهای  شد. به لحاظ حقوقی و قانونی ا  یبا

م که پردازیکنیم و در بخش ستتوم به تعهدات دولت در راب ه با انکشتتاف پایدار میآن را در دو بخش دنبال می

راه برای  نیتریاهیپااست که به لحاظ اهمیت  اصالح ساختار اجتماعی و اقتصادیاقدام برای  قعدرواها انجام آن

 ویژه کودکان کارگر خواهد بود.و بهکودکان بهبود وضعیت 

 المللیبین کار اطفال و اسناد. 1

عضو وجود  یهایی نسبت به کشورهانامهالمللی و در راستای تثبیت حقوق کودک پیماندر س ک قوانین بین

 ها کارهای استتتتثمارگرایانه ونامهشتتتود. بر مبنای این پیمانها مربوط به کار کودکان میدارند که بعضتتتی از آن

سا برای کودکان، طاقت سم آن یدرزمانفر شد یابد و به تحصیل مهارتکه ج وع ها و علوم بپردازد، ممنها باید ر

اند که تندرستی کودکان را به خ ر انداخته و موجبات کارهاییبوده و باید در معرض حذف قرار بگیرند. منظور 

 های کودکی را از اطفال سلبشوند و یا فرصتهای شدید جسمی و روانی میها و ناراحتیابتال به انواع بیماری

 کنند.می

                                                           
 .55و  54، ص 1388. وزارت خارجه، گزارش مقدماتی جمهوری اسالمی افغانستان به کمیته حقوق طفل، 1

 .14 (، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص1395و  1394افغانستان  . پژمان، اسداهلل و عبداهلل عابد، گزارش وضعیت اطفال در 2
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ستین اقدام بین سال نخ ستای اجرای ماده  1919المللی در جهت حذف کار کودک، در  ه معاهد 427و در را

المللی مرتبخ با کار، مقاوله نامه حداقل ستتن در امور صتتنعتی به ورستتای انجام گرفت. در طی یک کنفرانس بین

چنین در همان سال مقاوله نامه کار در شب هم 1سالگی اعالم کرده بود. 14تصویب رسید که حداقل سن کار را 

این دو مقاوله نامه  2جوانان ممنوع گردید. برای جوانان نیز به تصتتویب رستتید که برمبنای آن کار در شتتب برای

 شد.های جهانی در جهت حذف تدریجی کار کودک محسوب میاولین گام

نیز  1973المللی کار مصتتوب ستتازمان بین 138ارتباط بود یعنی مقاوله نامه شتتماره مقاوله نامه بعدی که دراین

ستتتال تعیین کرد. همین  18ل کودکان، ستتتال و در کارهای مضتتتر به حا 15حداقل ستتتن را در کارهای عادی 

دارد که در کشتتورهایی که اقتصتتاد و تشتتکیالت آموزش آنان به حد کافی رشتتد پیدا نکرده نامه مقرر میمقاوله

که دارد که این ستن درصتورتییابد و در مورد کارهای مضتر مقرر میستالگی کاهش می 14استت، این ستن تا 

 3سالگی تنزل یابد. 16کامل حفظ شود تا  طورامنیت و سالمت اخالقی جوانان به

کاربرده در کنوانستتیون منع بدترین شتتکل کار کودک نیز بیان شتتد که واژه کودک برای افرادی به 1999در 

ه آن، بدترین اشکال کار کودک تعیین گردید 3سال باشد و همچنین در ماده  18ها کمتر از شود که سن آنمی

 4.است

ست؛ بهبینبر مبنای قوانین  شده ا شاقه ممنوع اعالم  ستفاده از اطفال در کار و کارهای  مثال در عنوانالمللی ا

المللی حقوق اطفال تصتتریک شتتده استتت که دول طرف کنوانستتیون باید حق طفل را به کنوانستتیون بین 32 ماده

ستثمار و انجام هر کاری که می شقتحمایت در برابر ا شد یا مانع از تواند م صیل طفل گردد یا بهبار با شد  تح ر

سد. نیز در بند دوم همین ماده به  شنا سمیت ب ساند به ر ضرر بر سمی، ذهنی، روحی، معنوی یا اجتماعی طفل  ج

ست که برای اجرای این ماده اقدامات الزم را اتخاذ نمایند.دولت شده ا صل نهم  5ها وظیفه داده  همچنین م ابق ا

د در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. کودک اعالمیه جهانی حقوق اطفال، کودک بای

نباید به هیچ شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید 

مه  وجه امکان و یا اجازه استتتخدام کودک در کارهایی داده شتتود که به ستتالمت یا آموزش وی لهیچو نباید به

 6زده و یا باعث اختالل رشد بدنی، فکری و یا اخالقی وی گردد.

                                                           
 .1919مصوب  یمقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتالمللی کار، . سازمان بین1

 .1919المللی کار، مقاوله نامه کار درشب برای جوانان، مصوب . سازمان بین2

 .1973(، مصوب 138سن کار  المللی کار، کنوانسیون حداقل . سازمان بین3

 .1999(، مصوب 182المللی کار، کنوانسیون بدترین شکل کار کودک  . سازمان بین4

 .32، ماده 1989نوامبر  20. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اطفال مصوب 5

 ، اصل نهم.1959 نوامبر 29 مصوب کودک، حقوق جهانی اعالمیه متحد، ملل سازمان عمومی مجمع. 6
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فال در  یت از اط ما ثاق بینح ید دو می تأک تهالمللی نیز مورد  ثاق بیناستتتتت. یکی  قرارگرف لی حقوق الملمی

صادی و اجتماعی  ست که برای که اقت شده ا سند تأکید  شتن اطفال به کارهایدر این  ق و یا که برای اخال یوادا

باید  گرددیمها و یا مانع رشتتد طبیعی آن اندازدیمها را به مخاطره استتت و یا زندگی آن آورانیزها مت آنستتال

را نباید در  کسچیه: داردیممقرر استت که حقوق مدنی و ستیاستی المللی بینمیثاق دوم  1گردد.تعیین مجازات 

 2بردگی نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد.

 ملیکار اطفال و قوانین . 2

شتم کار حق هر افغان  ست در ماده چهل و ه سی، مربوط به کار ا سا شتم و چهل و نهم قانون ا مواد چهل و ه

شده ا سایر امور مربوط به آن به قانون دیگر محول  شده و  سته  ست که قانون کار دان ست. برمبنای همین ماده ا

 قرار گرفت. مورداجراتصویب و 

سی هم  سا ست و هم تحمیل  طوربهدر ماده چهل و نهم قانون ا شده ا م لق تحمیل کار اجباری ممنوع اعالم 

دارای اهمیت استتتت که بر  جهتازآناستتتت. احکام این ماده  قرارگرفتهخاص مورد تأکید  طوربهکار بر اطفال 

سیاری از موارد خود دست به کار نمیمبنای یافته ضر اطفال کارگر در ب سوی زنند، بلکهای ما در تحقیق حا ه از 

 شوند.بزرگساالن مجبور به انجام دادن کار و یا کارهای شاقه می

ست که ممنوعیت کار اجباری در ماده چهارم قانون کار نیز مورد تأکید قرار گرفته و در ا یادآوریقابل امه دا

ست.  شده ا ساستفسیری از اجبار نیز ارائه  شته می»این ماده،  بر ا وسیله ن بهشود که کارککار وقتی اجباری پندا

 3«دیگر خالف اراده وی به اجرای آن مکلف گردد. به نحوتهدید یا 

یان کرده بهای متفاوتی از ممنوعیت را موارد ممنوعیت را روشن ساخته و حالت لیتفصبهچنین قانون کار هم

شت  ست؛ اما در برخی از موارد دیگر با نظر دا شد کامالً ممنوع ا ست. برمبنای این قانون اگر نوع کار اجباری با ا

شد.  شته خواهد  شرایخ این ممنوعیت بردا شد  کهیدرصورت مثالًبرخی از  اتمام سن  شرطبهکار برای آموزش با

شتغال ورزسالگی اطفال میچهارده سن پانزدهند. همتوانند به کار ا سالگی چنین در مورد کارهای خفیفه اکمال 

ستتاله کار را در صتتورتی مجاز چنین برای نوجوانان بین ستتنین پانزده تا هجدهرا لحاظ کرده استتت. این قانون هم

سی ساعات کار در هفته بیش از  شد و در قدم دوم  شته با شاقه ندا ست ماهیت  ست که در قدم نخ سته ا وپنج دان

 .منع قرار داده استتت کاریعالوه بر این، قانون کار توظیف اطفال را به کارهای شتتبانه و اضتتافه باشتتد.ستتاعت ن

 4سالگی اعالم کرده است.اکمال هجده چنین این قانون در ماده سیزدهم حداقل سن در استخدام راهم

                                                           
 .10، ماده 1966دسامبر  16المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین1

 .9، ماده 1966دسامبر  16المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین2

 .1387(، 966 کار، ماده چهارم، جریده رسمی  نمبرمسلسل. وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، قانون 3

 .54، ص 1388و وزارت امور خارجه، گزارش مقدماتی جمهوری اسالمی افغانستان به کمیته حقوق طفل،  120و  13. قانون کار مواد 4
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شکیل محاکم خاص نیز  ستی اطفال و ت سرپر شاقهاجبار اطفال به  صراحتبهقانون  الم کرده را ممنوع اع کار

 روانی یا تعذیب جستتمی یا کوب و لت مورد را طفل تواندنمی ستترپرستتت»استتت. در این قانون آمده استتت: 

ستترپرستتت »چنین در این قانون آورده شتتده استتت که هم 1«.بگمارد شتتاقه یا غیرمجاز یکارهاه ب یا و قرارداده

 2«تعهد نماید.از طفل را  کشیبهره یا سو استفاده موظف است عدم

ست. ظاهر  شود و آن تأمل بر روی واژه اجبار و تحمیل ا سی توجه  سا در مورد قوانین ملی باید به یک نکته ا

ها تحت یک قوه اجبار مانند زور، دهنده آن است که کار اطفال در صورتی ممنوع است که آناین کلمات نشان

تواند وضعیت کار اطفال را ترمیم نماید، زیرا ا این ظاهر نمیام تهدید و مانند آن مجبور به انجام دادن کار شوند؛

او  خواهد کار کند و دیگران نیز بردر برخی از موارد اجبار به لحاظ ساختاری و فرهنگی است یعنی کودک نمی

ماندن خود و اند که او مجبور استتتت برای زندهای طراحی شتتتدهگونهکند، اما ستتتاختارها بهکاری را تحمیل نمی

المللی به این مستتتئله توجه کرده استتتت؛ اما این امر در قوانین ملی بپردازد. هرچند قوانین بین اش به کارخانواده

های سیاسی، ای تنظیم شوند که نظامگونهمغفول گذاشته شده است. در این راستا باید تالش شود تا ساختارها به

ا از دوش کودکان کار بردارند. یکی از مشتتتهورترین رفرهنگی نیز این اجبار ستتتاختاری و اقتصتتتادی  ،اجتماعی

 است.ویژه تحصیل ز کودکان در ابعاد مالی و فرهنگی، بهراهکارها تأمین اجتماعی و حمایت ا

 . کار اطفال و اهداف انکشاف پایدار3

ی هاشود و هر امر اجتماعی ممکن است ریشهپدیده کار اطفال و وضعیت آن یک امر اجتماعی محسوب می

اطفال مانند دیگر موضتتتوعات اجتماعی تحت تأثیر  کارشتتتاقهکار یا  گریدعبارتبهاختاری داشتتتته باشتتتد. ستتت

رسمی  شود. رفتارهایها متأثر میگیرد و نیز از آنساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل می

تعهدات  وای دارند. مقررات گیرند در این تأثیرگذاری نقش برجستتتهکه خود تحت تأثیر ستتاختارها شتتکل می

توانند در تعیین وضتتعیت کار اطفال نقش شتتوند میمی یرستتمدهی رفتارهای موجود در جامعه که باعث شتتکل

سعی می شند. در اینجا  شته با ستان در راب ه با وشود تا تعهد ددا سعه اه»یک برنامه عملی به نام لت افغان داف تو

اشت؛ زیرا اطفال خواهد د کارشاقهت اقدام عملی تأثیرات چشمگیری بر به بحث گرفته شود که در صور «پایدار

 رفع فقر و گرسنگی، تأسیس بیمه و تأمینات اجتماعی، توسعه بخش مانندبر مبنای این اهداف نیز توجه به اموری 

ر عهده ب بهداشت و صحت، توجه جدی به تعلیم و تربیت و بسیاری از موارد دیگر که با کار اطفال در ارتباط اند

ضو بوده و آندولت سال های ع شاخ در تحقق تارگیت 2030ها موظف اند که تا  شاف های ها و  اهداف انک

 پایدار بکوشند.

                                                           
 .1393، 1130، نمبرمسلسل 7 ، ماده سوم، بندخاص محاکم تشکیل و اطفال سرپرستی قانون. 1

 .1393(، 1130 نمبرمسلسل  1 ، ماده سیزدهم، بندخاص محاکم تشکیل و اطفالسرپرستی  قانون .2
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د تا داشته ان یها سعبوده است و آن نیو محقق زانیبرنامه ر موردتوجه رزمانیاز د هاست ک یاانکشاف مقوله

مفهوم  نیا ستمینشان دهند. در اواخر قرن ب یرا در قالب معلومات کمّ یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد یهاشرفتیپ

ا به خود ر گذاراناستتیستو  شتمندانیتر توجه اندمقوله مهم کی عنوانبه داریو انکشتاف پا افتی یگریرنک د

 هیرویبها توستتخ استتتفاده روزافزون آن بیو تخر ستتوکیها از آن تیو محدود یعیمنابع طب تیجلب کرد. اهم

 در مباحث انکشاف آغاز شد. یدیرا در مرکز توجه قرار داد و فصل جد داریانکشاف پا گر،ید یها از سوانسان

های کنونی جهان را تأمین نماید، بدون اینکه انکشتتتاف پایدار عبارت از انکشتتتافی استتتت که نیازهای نستتتل

بنابراین انکشتتاف پایدار بر بستتتر پایداری  1آینده را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند. یهانستتلتوانایی 

 ها طرح شده است.ها برای همه نسلزمین در سایه استفاده متوازن از منابع و ادامه آن

قرار گرفت که  موردتوجهدغدغه هم  نیادر دهه آخر قرن بیستتتتم  داریانکشتتتاف پا میاز زمان تستتتلخ پارادا

را  داریعرصه انکشاف پا شمندانیدغدغه اند نیسنجش قرار داد. او  مورداجرامقوله مهم را  نیا توانیچگونه م

 دارد( در دستتترس عموم قرار SDGs  داریرا که امروزه تحت عنوان اهداف انکشتتاف پا یبر آن داشتتت که اهداف

شاخ  نییتع  یهاتالش جهیاهداف نت نیا ییدآیو پد یاما طراح ند؛ینما یریگاندازهقابلها را آن ییهاکنند و با 

اهداف  است. هدیبه ثمر رس ینسبتاً طوالن یسازمان ملل متحد در دوره زمان تیریاست که با مد یالمللنیب وقفهیب

خ توس درنهایتباشد که تر میکوچک وتارگیت یا هدف پیشران  169هدف کالن و  17انکشاف پایدار شامل 

 شوند.میشده و به اجرا گذاشته نشان داده ی واضک و قابل عمل هاشاخ 

صو شورها مکلف اند تا بر مبنا نیا بیپس از ت شور یهاگزارشها آن یاهداف ک و  هیخود را ته یو مل یک

ستان . در این میان ندیارائه نما یالمللنیبه مجامع ب شورها یکیعنوان بهنیز افغان ضو متعهد به ت یاز ک ها آن قی بع

، وزارت 1394افغانستتتان در ستتال  رانیوز یعال یستتت. شتتورارا در دستتت گرفته ا یراستتتا اقدامات نیبوده و در ا

سماً موظف کرد تا از روند کار صاد را ر شاف پا قیو ت ب یهماهنگ ،یاقت  یابینظارت و ارز داریمؤثر اهداف انک

 قیطر و از رانیوز یعال یو به شتتورا بیصتتورت ستتاالنه ترتآن را به قیت ب یمنظم چگونگ یهانموده و گزارش

 .دیملل متحد ارائه نما انبه مجمع سازم کیپلوماتیمراجع د

ط بوده در ارتبا گریجهان با هم د نیا یاستوار است که همه ابعاد گوناگون زندگ فرض نیبر ا ادشدهی اهداف

«  کار اطفال»به نام  یادهیبر پد ادشتتتدهیاهداف  هیگفت که کل توانیم نیبنابرا رند؛یپذیم ریتأث گریو از همد

دارند  ترمیتر و مستقارتباط روشن دهیپد نیبا ا دافاز اه یخواهد داشت؛ اما بعض یراتیه و بر آن تأثارتباط داشت

 خواهد بود. تریجد نهیزم نیدر ا زیدولت ن تیو مسئول

                                                           
، 4اره ، دوره هفدهم، شمستیزخیمحعلوم و تکنولوژی « یالمللنیبدر نظام  یداریپا یهاشاخ بر روند تحوالت  یکنکاش». زمانی، لیال و زهرا جواهریان، 1

 .181، ص 94زمستان 
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 هدف دوم(،  یو کشتتتاورز هیو تالش در جهت تغذ یدادن به گرستتتنگ انیدادن به فقر  هدف اول(، پا انیپا

 نی هدف چهارم(، تأم نهیزم نیو تالش در ا ریآموزش فراگ نیهدف ستتتوم(، تأم ستتتالم و رفاه  یزندگ نیتأم

س ستر صح یصحت و د صاد یبه آب  شد اقت شم(، تالش در جهت ر ش شغل  هدف  جادیو ا ی هدف  کار و 

 رشاقهاکتر با اند که ارتباط محکم یموارد داریاهداف انکشاف پا انی هدف دهم( از م یهشتم( و کاهش نابرابر

ست که در ا یالمللنیبتعهدات  یاطفال دارند و بر مبنا  .دیاقدام نما تریجد صورتبه هانهیزم نیدولت موظف ا

صلی و فرعی، راه را برای تحقق توسعه پایدار هموار کرده و باعث پدیدآیی  انجام این تعهدات و تحقق اهداف ا

 رساند.میساختاری خواهد شد که پدیده کار اطفال را تحت تأثیر قرار داده و میزان آن را به حداقل 

 شناسی تحقیقروش

 هایؤلفهمه اطالعات آماری دقیق از اطفال کارگر و دسترسی ب افغانستان ناامن کنونی وضعیت که در هرچند

در  ونتاکنتحقیقات ملی که اما در  استتتت؛ستتتاخته هایی روبرو با چالشرا انجام تحقیق معیاری  ،مربوط به آن

سیون  شر مستقل کمی ست  شدهانجامحقوق ب رای معیارهای جهانی ب حد امکان ازدر  کهبر این بوده است تالش ا

 ود.پیروی شانجام تحقیق ملی 

 مراحل انجام تحقیق

 :مهم زیر استروشی دار موارد نیز با حفظ معیارهای یادشده در مراحل گوناگون خود وامحاضر تحقیق 

 شدهم رح هایپرسش بتتته پاستتتخگویی با توجه به اینکتتته شناسایی مفاهیم و متغیرهای تحقیق: .الف

شینه شناخت و تحلیل  ، لذابودمختلفی مقدماتی موارد  بتتتتا آشتتتتنایی نیازمند ،کار اطفال درباره  مبانی، سألهمپی

تری ته هاآنو تعریف اصلی  میساختن مفاه ،متغیرهاشناسایی ، آن نظ تپسس و آوریجمعای خانهکتاب روش ب  ت

کارهای ال کار، اطفند. در این مرحله تحقیق ملی، کار اطفال، گرفته شد تحلیتتتتتتلبا روش تحلیلی و توصیفی به 

و  موردم العهمتغیرها و مفاهیم اصتتلی  عنوانبهعوامل اشتتتغال به کارهای شتتاقه و پیامدهای گوناگون آن شتتاقه 

 د.قرار گرفتنشناسایی 

 یقاتتحقاستتتندرد های خاص و با روشم ابق ین تحقیق ا ستتاحویاطالعات  آوری اطالعات:جمع .ب

ستماع عامهملی   .ستآوری شده اشنامه جمعو تکمیل پرس گروپفوکسجلسات ، از طریق برگزاری جلسات ا

پرسشنامه تکمیل  657گروپ دایر شد و تعداد جلسه فوکس 40استماع عامه و تعداد جلسه  13در این زمینه تعداد 

لی بودند. وظیفه اصتت شتتدهانتخابتعداد افراد نمونه در پرستتشتتنامه بر استتاس جدول کرجنستتی و مورگان گردید. 

ال، اطفحمایت از حقوق ویژه بخش به ،دفاتر ستتاحوی و والیتیهای مختلف آوری اطالعات بر عهده بخشجمع

 کشور بود.در ساحات مختلف 
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 دو روش کیفی و کمی انجام شده است. اطالعاتاطالعات با  لیوتحلهیتجز اطالعات: وتحلیلتجزیه .ج

ستماع عامه و  سات ا صل از جل ستند با روش تحلیل محتوا مورد  گروپفوکسحا شتر کیفی ه به این دلیل که بی

سیر قرار شنامه اندگرفتهتف س ستخراجا روش کمی بی او معلومات پر سخ در ابتدا و  شدها  تحلیل SPSS افزارنرمتو

 .اندشده و سپس در معرض سنجش، مقایسه، اعتباریابی و تحلیل علمی واقع شده

به لحاظ پیروی نموده استتتت که  فرایندیاز  ادر مرحله اجرتحقیق حاضتتتر  اجرای تحقیق:مراحل  .د

 :بودشامل مراحل ذیل  طورکلیبهفرایند گیرد. این بمورد رعایت قرار های ملی تحقیقدر روشی باید 

راحی تهیه و ط ،تحقیقروش تعیین  ،تحقیقاهداف  تعیین ورت،بررستتی اهمیت و ضتتر ضتتوع،انتخاب مو .1

 توسخ محققان؛ابزار مناسب برای انجام تحقیق؛ مانند تهیه سوالنامه 

کارمندان  یملی برا تحقیق موردی آموزشتتی در هاتهیه پالن کارگاهو  تعیین اعضتتای کمیته تحقیق ملی .2

 دفاتر ساحوی و والیتی؛

 اتر ساحوی؛در دف یهای آموزشکارگاهاجرای  .3

 ومتخصتتصتتان، قربانیان اجرایی،  اندرکاراندستتتمانند  کارشتتاقه اطفالافراد مهم در راب ه با شتتناستتایی  .4

شوره با  ستماع عامه و  هاآنم سات ا شور و بحث در مورد  گروپفوکسو نیز برگزاری جل س ک ک در 

 موضوع؛

 ؛توسخ همکاران دفاتر ساحوی و والیتی کارهای شاقهتوسخ اطفال شاغل به ها تکمیل سوالنامه .5

 قیق؛تحنهایی نوشتن گزارش تهیه و  .6

 و انجام اصالحات ضروری؛ هاپیشنهادبررسی  ارزیابی گزارش، .7

 نشر گزارش؛ .8

 ،هاپیشنهاددادخواهی و پیگیری  .9

 مناطق جغرافیایی تحت پوشش

آوری شتتده استتت مناطق تحت پوشتتش نیز های گوناگون جمعاز راهتحقیق ملی این معلومات  که جهتازآن

آوری معلومات برگزاری جلستتات های جمعیکی از راه مثالعنوانبههای یادشتتده متفاوت استتت. نستتبت به راه

که راهی دیگر برای  گروپفوکسجلستتات  کهیدرحالوالیت برگزار گردید.  13استتتماع عامه بود که فقخ در 

 زمانمه هاتکمیل پرسشنامهاما به این دلیل که راه سوم یعنی ؛ برگزار شدوالیت  23در بود آوری معلومات جمع

 23توان گفت که ساحات تحت پوشش این تحقیق ملی مجموع می طوربهقرار گرفت  مورداستفادهبا دو راه اول 

 نمودار نشان داده شده است.بود که جزئیات آن در والیت افغانستان  34والیت از مجموع 
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 شوندگانپرسش سن

استتت الزم استتت که متغیر ستتنی  آمدهدستتتبهکه یک بخش مهمی از معلومات توستتخ ستتوالنامه  جهتازآن

توانیم نمی گروپها لحاظ کنیم؛ زیرا بر مبنای جلسات استماع عامه و فوکسکودکان کارگر را فقخ در سوالنامه

 سخن بگوییم.متغیر از این 

مجوز  آوریکننده توان جسمی و فراهمدارای اهمیت است که تعیین جهتازآنسنی در اطفال کارگر متغیر 

ذارد؛ زیرا گپذیری اطفال را نیز به نمایش میشتتود. این متغیر میزان آستتیبقانونی برای کار اطفال محستتوب می

افغانستان ال در از اطف یپذیری بیشتر خواهد بود. هرچند بسیارآسیب دهندهنشانتر تعداد آنان در دسته سنی پایین

شغول به کار می سیار پایین م سنین ب سن  ؛شونددر  شده و تا  7اما در این تحقیق  سالگی  18سالگی مبدأ گرفته 

نون کار مبنای قا. به دلیل پراکندگی زیاد در بررستتتی ستتتن اطفال کارگر آن را بر اندگرفتهقرار  یموردبررستتت

سته ستان به د سهافغان سیم کرده ایم: های  . برمبنای این سال 17تا پایان  15سال و  14تا  12سال،  11 تا 7گانه تق
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سته اول  که  دشوممیز گفته میاطفال قانون د

به  غال  قانونی حق اشتتتت حاظ  نههیچبه ل  گو

کاری را ندارند. دستتتته دوم نوجوانان اند که 

ند فقخ می ند برای آموزش حرفه کار کن توان

 و دسته سوم کسانی اند که برمبنای این قانون

توانند به کارهای ستتبک و غیرشتتاقه میفقخ 

 گانه ستتنیهای ستتهبپردازند. فیصتتدی دستتته

 ستتتؤالو دستتتته چهارم که به اطفال کارگر 

نداده بودند نم پاستتتخ  ودار روبرو را مربوطه 

 پدید آورده است.

 ورا دارند  رنوجوانان بیشتتترین آماممیزها کمترین و دستتته ای و ابتدایی به این نمودار دستتته مقایستتهدر نگاه 

ه است؛ زیرا این دهنداما این نگاه ابتدایی بوده و فریب سوم از نسبت پایینی برخوردار است؛برخالف انتظار دسته 

 آگاهانه لحاظ طوربهنبوده و ناشتتتی از تفاوت در تعداد استتتت که در هنگام تعیین نمونه آماری  داریمعنتفاوت 

شده و در هنگام جمع سبت ن ستهآوری اطالعات ن صی به د ست؛ اما نکته مهمخا شده ا صاص داده ن ین تر اها اخت

اول که نباید به کار اشتتتغال داشتتته باشتتند نستتبت باالیی را به خود  دودستتتهاستتت که برخالف قوانین موجود 

یار از ستنین بستدر افغانستتان دهد که محرومیت از امتیازات دوران کودکی اختصتاص داده اند. این امر نشتان می

در  ناشتتی از کار نیزصتتدمات کودکان مجبورند که علیرغم محرومیت از امتیازات یادشتتده با ن آغاز شتتده و پایی

 نرم کنند. وپنجهدستخود طول زندگی 

19%

41%

39%

1%

سن پرسش شوندگان

ساله7-11 ساله12-14 ساله15-18 نامعلوم
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 شوندگانپرسش جنسیت

سیت یک امر تعیین شان میجن ست. آمارها ن سبت بکننده در کار کودکان ا سر ن ه دهند که تعداد کارگران پ

 تحقیقدر این شتتتود چنانکه در نمودار ذیل مشتتتاهده می 1گیر دارد.لحاظ تعداد تفاوت چشتتتمکودکان دختر به 

 (%7،2  نفر= 47تعداد  هاآنکه از میان  انددادهاسخ سؤاالت تحقیق ملی پبه ساله  18تا  7کودک  657 درمجموع

( %0،3 نفر=  2، جنسیت تعداد ها. در پاسخنامهدهدتشکیل میاطفال پسر آن را  (%92،5  نفر= 608و  اطفال دختر

 است. شدهثبتشوندگان نامعلوم از پرسش

 

ای ه. بر استتاس ویژگیدارد زیادیدختران کارگر تفاوت دهد درصتتد پستتران و که نمودار نشتتان می گونهآن

بر آن  و ساختارهای حاکمنوع جامعه  بادقیق نبوده و روشن است که این تفاوت  ،شناختی جامعه افغانستانجامعه

برمبنای آماری که در جلستته استتتماع عامه از والیت ارتباط داشتتته و دارای عوامل ستتاختاری و فرهنگی استتت. 

ها برای به شفاخانهکارهای شاقه  براثراطفال کارگری که در پی صدمات وارده کل دست آمده است از هرات به

 2ر بوده اند.آنان اطفال دخت %13درمان مراجعه کرده اند 

شان میآمارها این  ست؛ زیرا د که ندهن سیت در میان اطفال کارگر کار مشکلی ا سبت جن امعه جتعیین دقیق ن

ستتیاری از ب کهدرحالیگمارند؛ اطفال دختر خود را در بیرون از خانه به کار نمی ،ستتنتی بودن به دلیلافغانستتتان 

ها با کار اطفال که در ابتدای همین گزارش ویژگی به لحاظن باشتتتند و کار آناآنان در خانه نیز مشتتتغول کار می

                                                           
1. www.ILO.org 

 به نتایج جلسات استماع عامه در فصل سوم.. رک 2
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از ضتتی بعخانه در ها در تحقیقات ممکن نیستتت. کار دختران در اما دستتترستتی به آن؛ تعریف شتتد تفاوتی ندارد

سیاری از مواردموارد خ رناک  ست و در ب شد اطفال  ا صیل و ر شده و آنان را از امتیازات دوران نیز مانع از تح

 د.سازمیمحروم  کودکی

در خانه ، در افغانستان دختران نسبت به پسران 2007در سال  وضع اطفال جهانسف از یونیگزارش  بر اساس

های جنسیتی حق آنان نسبت به تعلیم و تربیت نادیده گرفته و به خاطر سنت دهندیمانجام بیشتر کارهای خانه را 

ها ارشگز 1به کارهای خانه نیز رستتتیدگی نمایند. زمانهمشتتتود؛ لذا آنان اگر تحصتتتیل هم نمایند مجبور اند می

 لیبه دلا هنشتتتان داده اند که بیش از دو میلیون دختر در افغانستتتتان از آموزش محروم اند که بستتتیاری از آن

توان گفت که نستتبت جنستتیت در می درنهایتبنابراین  2توانند به مکتب بروند.مشتتغولیت در کارهای خانه نمی

بستتیار متفاوت از آن نستتبتی استتت که در باال آورده شتتد. به همین دلیل نستتبت  یطورکلبهکارهای شتتاقه اطفال 

سش ست و نمیمذکور فقخ در مورد پر ست ا شغول به کارهای توانیم آشوندگان در سبت به کل اطفال م ن را ن

 شاقه در افغانستان سرایت بدهیم.

 شوندگانپرسش حالت مدنی

در  های دیرینه فرهنگیها سنتدر برخی از موارد با کار اطفال ارتباط دارد؛ بر اساس گزارشنیز حالت مدنی 

سالی می سنین خرد ستان باعث تأهل اطفال در  شتغضایع شود که این امر باعثافغان ال شدن دوران کودکی و ا

قه می های شتتتتا کار به  کان  گردد. کود

ته های موجود در تحقیق کنونی نیز از یاف

یت دارد. از  کا فال ح هل برخی از اط تأ

 نفر 646، تعداد شوندگانمصاحبه مجموع

هل %0.8=  نفر  5مجرد، ( 98.3%=   تأ ( م

فر =   6و  بی( %0.9ن یز  بوده و ن جواب 

 نشتتتدهثبتها در فورم شتتتانیمدنحالت 

شتر در  است. شان د نمودارجزئیات بی اده ن

 است.

یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که 

شکیل می سر ت شتر کارگران اطفال در بیرون از خانه را اطفال پ ستان به دالیل فرهنگی، بی دهد که در جامعه افغان

                                                           
 .48، ص 2007. یونیسف، م العه وضعیت اطفال جهان، سال 1

2. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44430085 
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ها در خوبی منعکس نشتتود. برمبنای گزارشبهاین امر باعث شتتده استتت تا نستتبت واقعی تأهل در این بخش نیز 

های حال یافتهدرعین 1های اجباری در ستتتنین پایین قرار دارند.افغانستتتتان اطفال دختر بیشتتتتر در معرض ازدواج

 تحقیق کنونی بیشتر اطفال کار در بیرون از خانه را مورد آمایش قرار داده است.

 شوندگانپرسش وضعیت معلولیت

موجودیت جنک و فقر  لیبه دلمعلولیت عبارت از هرگونه اختالالت جستتتمی و فکری استتتت. افغانستتتتان 

که  دهندهای پیشتتین نشتتان میاقتصتتادی یکی از کشتتورهایی استتت که آمار معلولیت در آن باال استتت. گزارش

( %2.4معلولیت اطفال  نستتبت  1392باشتتند. در ستتال بستتیاری از اطفال نیز به دالیل گوناگونی دچار معلولیت می

 2ذکرشده است.

شان میاما یافته سبت باالتری را ن شد؛ به های این تحقیق ن شاید به نوع کار مربوط با ضعیت  دهد، دلیل این و

سش قرار این معنا که در پیمایش شغول به کار مورد پر شده و نوع کار در آن لحاظ ن اندگرفتههای قبلی اطفال م

شتتاقه  که معلولیت در کارهای استتتو طبیعی بوده  موردنظریق کنونی کارشتتاقه بیشتتتر در تحق کهیدرحالاستتت؛ 

 نسبت باالتری داشته باشد.

 مجموع از هایافته بر اساس

نفر  32شوندگان تعداد پرسش

 591اند و دارای معلولیت بوده

ته نداشتتت یت  ند و نفر معلول ا

سؤال نفر از آن 34تعداد  ها به 

 تمربوط به وضتتتعیت معلولی

سخ نداده شتپا ر اند. جزئیات بی

مربوط به وضتتتعیت معلولیت 

در نمودار نشتتتان داده شتتتده 

 است.

 

                                                           
 .63-60 ، ص 1392ستان، های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان، کابل: کمیسیون حقوق بشر افغان. سرآمد، محمدحسین و همکاران، عوامل و زمینه1

 .36 ، ص1392. پژمان، اسداهلل و همکاران، وضعیت اطفال در افغانستان، کابل: کمیسیون حقوق بشر افغانستان، 2
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 شوندگانوضعیت تنهایی پرسش

اند کردهبا خانواده خود زندگی میشود، فیصد را شامل می 96که بیش از نفر  633 هاشوندهاز مجموع پرسش

به این ستتؤال ( %0.5 نفر  3اند در این میان تعداد بردهان خارج از خانواده به ستتر می( آن%3.2 نفر  21که درحالی

 اند. جزئیات بیشتر این وضعیت در جدول نشان داده شده است.پاسخ نداده

 

نفری  21از میتان 

خانو اده که بیرون از 

کنند خود زندگی می

سؤال نفر  6نیز  به این 

که آنان با چه کسانی 

ننتتد زنتتدگتی متی کت

ند و نداده یپاستتتخ ا

نفر با کاکای خود و  3کار، نفر با صاحب 3کنند؛ اما بقیه به ترتیب معلوم نشده است که با چه کسانی زندگی می

سهمیه نفر تنها زندگی می 3نفر با رفیقان و  3 شان می 21را از مجموع  %14،3کنند که هرکدام  دهد. در این نفر ن

ل یا محل کار و یک نفر آنان با ماما و یک نفر با دوست پدرش زندگی نفر دیگر هرکدام یک نفر در هوت 3میان 

 اند.را به خود اختصاص داده %4،8کنند که هرکدام می

المللی نفع کودک دارای اهمیت استتتت؛ بنابراین کودکان در صتتتورتی از و استتتناد بین قوانین داخلیبرمبنای 

ضرر آنان بوده و مانع از رشد آنان گردد کنند که زندگی با خانوادهخانواده خود جدا زندگی می وجه اما با ت؛ به 

به وضعیت کشور افغانستان و نبود نهادهای بدیل برای حمایت از کودکان، باید به این نکته توجه کرد که دوری 

ضرر بر آن شدن  دهد و زمینه را برای خ رهای احتمالی و از دست دادن ها را افزایش میاز خانواده احتمال وارد

 آورد.ها و امتیازات دوران کودکی فراهم میفرصت

 شوندگانپرسش تعداد اعضای خانواده

در جوامعی با ساختارهای اقتصادی ضعیف ارتباط مستقیم با پدیده کار کودکان میزان جمعیت یک خانواده 

مک به های تحقیق خواهد آمد کبوده و چنانکه در بخش یافته دییتأقابلاین م لب در جامعه افغانستتتان نیز دارد؛ 

 باشد.در کشور می کار اطفالهای اقتصاد خانواده یکی از زمینه

ساس یافته ضای خانوادهبر ا ست  22ها جوابجز بیها بهها تعداد اع شکیل داده ا سته را ت شرح آند ها در که 

ست. شده ا شاه نمودار آورده  ستهده میچنانکه در نمودار م شترین ف 10و  9، 8، 7های شود د به راوانی را نفر بی

متتتجتتتمتتتوع 

 هادرصد

 هادسته فراوانی درصد جمع فراوانی

اطفالی که با خانواده زندگی  نفر 633 96،3% 633 96.3%

 کنند.می

اطفالی که بیرون از خانواده  نفر 21 3،2% 654 99.5%

 کنند.زندگی می

 جواببی نفر 3 0،5% 657 100%
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آن است که تعداد اعضای خانواده اطفال کارگر در این چهار دسته قرار دارد.  دهندهنشانو  اختصاص داده خود

شده  سوی دیگر آنچه در نمودار آورده  شترین فراوانی از  سته بی ص الحات  9به د صاص دارد و برابر با ا نفر اخت

آن را در قالب یک آید. عالوه بر این اگر بخواهیم می حستتتاببهی این نمودار «نما»یا « مُد»علم آمار این دستتتته 

تعداد  خحد وستواند که می بهترین گزینه برای این مورد است« میانگین» دهیمنشان « مُد»غیر از شاخ  مرکزی 

ن نمودار جالب آن استتتت که هردو شتتتاخ  مد و در ای. های اطفال کارگر را به دستتتت دهدافراد در خانواده

سته قرار دارند بنابراین می سخ جمعیت در خانوادهطور تقریبی بهتوان گفت که میانگین در یک د ال های اطفمتو

 د.آیمی حساببهنفر است که در مقایسه با وضعیت اقتصادی کشور افغانستان رقم باالیی  9کارگر 

 

 
 

 ؤالساین است که آیا میان تعداد افراد خانواده و فقر اقتصادی راب ه وجود دارد؟ اگر جواب این  سؤالحال 

 تواند تعداد اعضای خانواده با کار اطفال ارتباط معنادار داشته باشد.مثبت باشد می

به منابع از نی لیبه دلبرداشتتت عمومی آن استتت که این راب ه مثبت استتت؛ یعنی تعداد بیشتتتر اعضتتای خانواده 

اده و توان چنین راب ه ستتشتتناستتی نمیگردد؛ اما از نگاه علم جمعیتها میاقتصتتادی بیشتتتر باعث فقر در خانواده

گر بسیاری م لق را میان دو متغیر فوق برقرار کرد؛ زیرا از دیدگاه این علم این راب ه تحت تأثیر متغیرهای مداخله

توان بدون توجه به وضتتعیت کالن اقتصتتادی حاکم بر اقتصتتادی نمیطور واضتتک در مورد فقر نیز قرار دارد. به

 جامعه حکم ق عی و م لق صادر کرد.

توان گفت که راب ه میان تعداد اعضتتای خانواده و فقر اقتصتتادی در بستتتر کالن ستتاختاری بیشتتتر بنابراین می

 انواده در فقرزایی آناستتت؛ یعنی در یک ستتاختار مناستتب اقتصتتادی ممکن استتت ازدیاد اعضتتای خ لیتحلقابل
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حال با توجه  1توان این راب ه را پذیرفت.در ساختار اقتصادی نابسامان می کهیدرحالخانواده تأثیری نداشته باشد 

تعداد  توان گفت که میانهای اقتصتتادی در افغانستتتان میبه وضتتعیت نابستتامان اقتصتتادی و پایین بودن شتتاخ 

د دارد به این معنا که باالبودن تعداد اعضا، به دلیل عدم حمایت عمومی و اعضای خانواده و فقر راب ه مثبت وجو

گردد و از این طریق در اشتتتغال ها میوضتتعیت نام لوب ستتاختار کالن اقتصتتادی کشتتور، باعث فقر در خانواده

 است. مؤثراطفال به کارهای شاقه 

 هاخانوادهتأمین مخارج 

ها استتت در مورد این ستتؤال که چه ر اطفال فقر اقتصتتادی خانوادهبه این دلیل که یکی از عوامل مهم در کا

شما را تأمین می ست در این میان یکی از گزینههای مختلفی م رحکند گزینهکسی مخارج خانواده  ها که شده ا

دهد که دولت و نهادهای خیریه حکومت یا نهادهای خیریه استتت فراوانی صتتفر را دارد. این وضتتعیت نشتتان می

شتن فراوانی صفر از نمودار حذف شده است اما ن در این زمینه اقدامی انجام ندادهتاکنو اند. این دسته به دلیل دا

ینتته گز نی  گر فراوا ی هتتای د

نمودار روبرو را شتتتکل داده 

 است.

چتتنتتانتتکتته در نتتمتتودار 

سهم اطفال مالحظه می شود 

در تتتأمین مختتارج ختتانواده 

باالیی  22% که رقم  استتتتت 

ید. امی حستتتتاببه ین امر آ

ممکن استتتت ستتتاده به نظر 

برستتتد اما در مباحث موردی 

 هایی یافت که حکایت از یک ضرورت دارد.توان نمونهمی

ادی چنین تعداد زیکنند؛ همسرپرست زندگی میهای بیدهد که بسیاری از اطفال در خانوادهشواهد نشان می

تی و ستترپرستتشتتوند. مشتتکل بیانجام کارهای شتتاقه می آور خانه مجبور بهها به دلیل معلولیت یا اعتیاد ناناز آن

تان وجود در افغانس ازجملهبدسرپرستی یکی از مشکالت عمده بر سر راه اطفال کار است که در تمامی کشورها 

                                                           
اعی، ای اجتمشناسی نهاده، فصلنامه جامعه«بررسی ت بیقی تأثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف». عالمی نیسی، مسعود، 1

 .50، ص 1394، بهار 6شماره 
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دارد؛ اما به آن کمتر توجه صتتورت گرفته استتت. فقدان حمایت عمومی و رستتمی و نبود تأمین اجتماعی و بیمه 

 عدم توجه است.هایی از این نمونه

 شوندگانپرسش کنندگیبیجاشدگی و عودت

دهند به ستتؤال آنان را تشتتکیل می %67.1نفر که  441اند تعداد از مجموع اطفالی که مورد پرستتش قرارگرفته

دهند را تشکیل می %25.1نفر آنان که  165اند و از میان بقیه کنندگی و بیجاشدگی جوابی ندادهمربوط به عودت

باشتتند. نمودار زیر جزئیات مربوط به این وضتتعیت را نشتتان کننده میآنان عودت %7.8نفر معادل  51بیجاشتتده و 

 دهد.می

بیجاشتتتدگی و مهاجرت یکی از معضتتتالت 

مهم جامعه افغانستتتتان استتتت که بیشتتتتر به دلیل 

جنک و ناامنی دامن کشتتتور را فراگرفته استتتت. 

شک شینی نیز عوامل و گرایش ب یسالخ شهرن ه 

 شوند.دیگر برای مهاجرت محسوب می

ها تن طوالنی جنک میلیونهای سالدر طول 

از جمعیت افغانستتتتان در داخل و خارج مهاجر 

آمار وزارت امور  بر استتاس اکنونهمشتتده اند. 

تلف کشورهای مخاز شهروندان افغانستان در  کنندگان در حدود پنج میلیون و ششصدهزار نفرمهاجرین و عودت

های اصلی خود و چهارصد هزار نفر در داخل کشور خانه ونیلیمکیکنند و در حدود مهاجر زندگی می عنوانبه

 1کنند.زندگی می شدهجایب عنوانبهرا ترک و در مناطق دیگر 

 وان یکعندهد و در این میان کودکان نیز بهطبیعی استتتت که این میزان مهاجرت درجه باالیی را نشتتتان می

سیب را تحمل کرده اند.  صدمه و آ شترین  سته پیرو بی ساسد شورهایگزارش بر ا سف مهاجرت به ک  های یونی

ستان برای خانواده صمیم به ایران و پاک سنین نوجوانی ت سران در  ست و پ شتی ا ستراتژی معی ستان یک ا های افغان

سال  18گزارش متوسخ سن اطفال مهاجر به  این بر اساسگیرند تا به معیشت خانواده کمک نمایند. مهاجرت می

 دو برابرتر ساله یا کوچک 13ها تعداد اطفال شود. برمبنای برخی از گزارشبه باال می 13رسد که شامل سنین می

 2ساله است که از کشورهای همسایه ردمرز شده اند. 17اطفال 

                                                           
1 .http://morr.gov.af/fa/page/2204 

 .55، ص 1388. وزارت خارجه، گزارش مقدماتی جمهوری اسالمی افغانستان به کمیته حقوق طفل، 2

67.1%

25.1%

7.8%

عودت کنندگیوبیجاشدگیوضعیت

بی جواب بی جاشده عودت کننده



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 47

به این طرف حدود هفت میلیون نفر  2001کنندگان از ستتال بر مبنای گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت

کنندگان بیش از های موجود تعداد بیجاشدگان و عودتگزارش بر اساساگر  1به داخل کشور عودت نموده اند.

وشن است که کاری در کشور رمیلیون نفر باشد با توجه به ضعف ساختار اقتصادی کشور و نیز میزان باالی بی 8

 د بود.اطفال قربانیان اصلی خواهن

ست که به یافته سانی ا شد یک نکته مهم دارد و آن باالبودن تعداد ک شان داده   ؤالسهای ما که در نمودار ن

شونده و تواند عدم اطالعات کودکان پرسشپاسخ نداده اند. دلیل این امر می اصالًکنندگی بیجاشدگی و عودت

کنندگی و توانیم ستتهم باالی عودت؛ بنابراین نمیکنندگی و بیجاشتتدگی باشتتدیا ناآشتتنایی آنان با مفهوم عودت

 بیجاشدگی را در اشتغال اطفال به کارهای شاقه نادیده بگیریم.
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 یجلسات گروپتحقیق بر مبنای های یافتهم: سوفصل 
ستدو نوع که در این تحقیق ملی از  جهتازآن شده ا ستفاده  ها آن آمده ازدستهای بهیافته ،ابزار مختلف ا

ستنیز  صل. یافتهمتفاوت ا ستماع عامه و فوکسشهای حا سات گروپی  ا شتر کیفیده از جل بوده و  گروپ( بی

شاخ توان آننمی شان داد؛ها را با  سوالنامهدستهای بهافتهی کهیدرحال های عددی و آماری ن ها آمده توسخ 

نه در دو فصتتتل جداگاتحقیق های یافتهکه کند ایجاب میاستتتت. این تفاوت بندی آماری کمّی و قابل دستتتته

است که  هقرارگرفت یموردبررسآمده از جلسات گروپی دستهای بهقرار گیرند. در این فصل یافته یموردبررس

 است.جداگانه آورده شده در قالب دو بخش گروپی متناسب با دو نوع جلسات 

 استماع عامهاول: 

نظرخواهی از افراد مستئول و نهادهای  منظوربهکه  استتای از جلستات جلستات استتماع عامه شتامل ستلستله

رکت نفوذ غیردولتی شتتدولتی و افراد ذی رتبهبلنددر آن مستتئولین  و شتتوداجرایی در ستت ک والیات برگزار می

ضوع موردنظر ابراز می درکرده و نظرات و معلومات خود را  چنین در مورد وظایف خود ان همآن کنند.مورد مو

سبت به موضوع تحقیق مورد  شویق  سؤالن شده و ضمن ت در  از نواق  موجود ،شدهکارهای انجام لیبه دلواقع 

ها وادار فع آنبه رشده و آنان را یت بیشتر مسئول حساسا عث ایجادباشوند که این کار میراب ه با موضوع باخبر 

 .کندمی

والیت برگزار شد افرادی به نمایندگی از مقام  13در جلسات استماع عامه مربوط به تحقیق ملی حاضر که در 

معارف، تحصیالت عالی، صحت  والیت، قوماندانی امنیه، قضا و سارنوالی، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین،

مانند هر ؛ اندداشتتتهیان کارهای شتتاقه شتترکت ها، علمای دینی و قربانعامه، شتتوراهای ملی، جامعه مدنی، رستتانه

ستماع عامه دادخواهی و تحقیق ملی دیگر  سات ا ساناطالعهدف از برگزاری جل شاقه اطفال و ر ی در مورد کار

شن سات، حاوی اطالعاتی نیز بودند که  کنندگانشرکتزوایای پنهان آن به سازی رو ها یان آنببود؛ اما این جل

اهی عامه ها برای آگرسانهزمان برگزاری جلسات در . این جلسات در دندیمفال کارگر برای تحلیل وضعیت اطف

 ند.ه انیز انعکاس یافت

 های مشترک از جلسات استماع عامه به شرح زیر است:یافته

ست که اطفال  .1 سات همواره تأکید بر این بوده ا شر جامعه و  نیترفیضعدر این جل  نیترمهم حالنیدرعق

شرند سهم مهمی دارند.؛ زیق ساختن آینده کشور  شد اکثر  گونهآن را آنان در  شاره  که در مباحث نظری بحث ا

 کنند.اندیشمندان در حوزه مباحث اطفال نیز این م لب را تأیید می
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شتراک کنندگان 2 صورت  اندبودهمجموعی معتقد  طوربه نیچنهم. ا شر  سته به این ق شای که توجه جدی و 

سیاری از  شتغال دارند که در ب شاقه ا ستان به کارهای  سر افغان سرا سیاری در  ست. به همین دلیل اطفال ب نگرفته ا

 .انددهیگردموارد دچار صدمه جسمی و روحی نیز 

سیاری از موارد به دلی3 شتند که در ب شاقه اذعان دا ضرار کار سیار منفی ما. آنان همچنین بر ا نند ل پیامدهای ب

فقر آفرینی و صدمات جسمی و روحی باعث تخریب آینده اطفال خواهد گردید. تفصیل پیامدها در  ،سوادیبی

 است که در ادامه خواهد آمد. شدهیآورجمع هاپرسشنامهضمن 

 اطفال آگاهی کافی ی آنان از حقوق اطفال و اضتتترار کار برایهاخانوادهآن بود که اطفال و  دیگر. نکته 4

، بلکه کنندینمدفاع ها را رعایت یا از آنحقوق آنان  تنهانهها ندارند. به همین دلیل در بستتیاری از موارد خانواده

ضین حقوق آنان نیز  شندیمخود از ناق شی  بعداً. اجبار کار توسخ والدین که جزئیات آماری آن با خواهد آمد نا

 .استاز همین مسئله 

موضتتوع خاصتتی به حاضتترین معلومات  دربارهباید  کنندگانشتترکتاستتتماع عامه هر دستتته از در جلستتات 

 شود:ها اشاره میدادند که به خالصه آنمی

 های دولتیأ. بخش

 . رهبری والیات1

سئله  شدهنییتع شیپوالیان والیات بر مبنای اجندای از  ضعیت اطفال در  پرداختندیمباید به دو م یکی بیان و

. در این بخش هیچ آمار مشخصی انددادهشان و دومی اقداماتی که در مورد بهبود وضعیت انجام مربوطه والیت

 اندشده رحمای که توسخ والیان والیات است. موارد برجسته شدهگفتهصورت کیفی سخن ارائه نشده و بیشتر به

 :رندیزبه شرح 

  وضعیت اطفال مشغول به کارهای شاقه در همه والیات و اظهار نگرانی از آن. وخامتاذعان به 

  حمایت از حقوق بشر و همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تمامی نهادهایی تأکید بر

 کنند.که در راب ه با تأمین حقوق بشری اطفال کار می

  ازجملهها نمسائل مربوط به آ نهیدرزماست و باید تأکید بر این نکته که حمایت از اطفال وظیفه دولت 

 ریپذبیآسکارشاقه اقداماتی انجام گیرد. برخی از آنان نیز آمادگی خود را در جهت شناسایی اطفال 

 .اندکردهو حمایت اقتصادی از آنان ابراز 

ی اکتفا کرده و از صتتتدور دستتتتورهایی به کلذکر م الب  بهشتتتده والیان بیشتتتتر ی انجامهااقداماما در مورد 

گستتتترش مکاتب توستتتخ ریاستتتت معارف، گرفتن امنیت مکاتب توستتتخ . انددادههای مختلف خبر ریاستتتت

سکتورهای امنیتی، نظارت بر اوقات کار اطفال توسخ ریاست کار و امور اجتماعی، ممنوعیت ماندن شبانه اطفال 
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سن در  ستخهاتلوهزیر  شاقه مانند معادن و غیره،، تأکید بر نظارت ا ستوز مهما دام اطفال در کارهای  رها ترین د

ا عملی اینکه آیا این دستوره ؛اندشدهصادر در س ک والیات بودند که توسخ والیان یا نمایندگان آنان  برای اقدام

 اشاره خواهد شد. هاشود که در ادامه به جزئیات آنمی یتادارات والیهای مختلف مربوط به بخش نه ای اندشده

 صحت عامه. 2

 د:دادندر جلسات استماع عامه نمایندگانی از ریاست صحت عامه والیت باید به دو پرسش مهم پاسخ می

ی از معلولیت اطفال توستتخ کارشتتاقه در والیات به ثبت رستتیده استتت؟ و اواقعهپرستتش اول این بود که آیا 

 .گرفتیمپرسش دوم به ارزیابی آن ریاست از کارشاقه بود که به لحاظ صحی باید مورد تحلیل قرار 

سیار  نهیدرزم آمدهدستبهاطالعات  . تنها در دو والیت وقایعی رفتیماز آن بود که انتظار  ترناق صحت ب

سیده بودند. به ثبت  ساسر سال  بر ا شش ماه  صحت عامه هرات در طی  ست  مورد  150حدود  96اظهارات ریا

 اندشدهی بافتوسخ کارهای شاقه مانند قالین بدنشاندیدگی از نواحی دست، پا، چشم و سایر اعضای دچار صدمه

 .اندبودهاز این مجموعه اطفال دختر ( %13 تن  20که 

طفل به شتتفاخانه جهت  (2744و هفتصتتدوچهل و چهار   دو هزاربه تعداد  1396ل در ستتا در والیت تخار نیز

تن  48 و به دهیگرد هیته یمصتتنوع یهااندامها ( آن%3.4 طفل  95 رایازجمله ب مراجعه نموده و یتداو و نهیمعا

ست. یصح یهاکمکنیز ها ( آن%2  گرید ست که چه تعداد از این  صورت گرفته ا شده ا شاره ن در این آمار ا

 از ناحیه کارهای شاقه بوده است. هایدگیدصدمه

 در سایر والیات فقخ مباحث عمومی و کلی صورت گرفته و آماری در مورد موضوع ارائه نشده است.

ست که آمار دقیقی از  یانکته شود این ا شاره  صحت باید به آن ا س دگانکننمراجعهکه در بخش   دهیدبیآ

شفاخانه سوکیوجود ندارد؛ زیرا از  سیاری در برخی از مناطق دسترسی به  سوی دیگر در ب ها امکان ندارد و از 

 گیرند.مورد معالجه قرار می هادواخانهسرپایی در  صورتبهاز مواقع صدمات س حی بوده و آسیب دیدگان 

کرد که بری میراکنندگان بدیگر شتترکت اکارشتتاقه نیز ببرداشتتت نمایندگان صتتحت عامه در مورد ماهیت 

 کارهای شاقه کارهایی اند که با توانایی جسمی و روحی اطفال سازگاری نداشته و برای صحت آنان مضر باشند.

 . قضا و سارنوالی3

 شدهثبتها مربوط به آمار قضایای که اولین آن شدیمدر بخش قضا و سارنوالی باید به سؤاالتی جواب داده 

ها و موانع قانونی در جریان رستتیدگی به با چالش ستتؤالاز کارشتتاقه اطفال و اطفال متخلف از قانون بود. دومین 

 قضایا ارتباط داشت.

ست سؤالدر مورد  ضایا مربوط به والیت کنر ا ستیناف اول تنها مورد از ثبت ق سارانوالی ا  بر مبنای اظهارات 

سایر والیات شاقه  یهاکاره مربوط به یضق 28والیت کنر  ست؛ اما در  سیده ا  هاجوابدر این والیت به ثبت ر
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قضتتایای زیادی در والیات مختلف از اطفال به ثبت  هرچندیعنی بر استتاس اظهارات مقامات مستتئول، ؛ اندیمنف

 .مربوط به کارشاقه اطفال نبوده اند هاآناز  کدامچیه؛ اما انددهیرس

برخی از مسئولین امنیتی در والیات ثبت نشدن قضیه در موضوع کارشاقه اطفال نکته قابل تذکر این است که 

ستهرا یک امر مثبت  سدیم والیت کنر(؛ اما به نظر  انددان شاقه یا نبود  ر ضیه به معنای نبود کار شدن ق که ثبت ن

ها و اطفال از نارضتتتایتی از آن نیستتتت؛ زیرا ممکن استتتت این امر به دالیل دیگری؛ مانند عدم آگاهی خانواده

 ، صورت گرفته باشد.حقوقشان

که در  جهتنازآثبت قضایای مربوط به اطفال در قضا و سارنوالی بیشتر در مورد تخلفات اطفال بوده است. 

 توان ارتباط ضعیفی میان این دو مقوله برقرار کرد.برخی از موارد تخلفات اطفال ناشی از کارهای شاقه است می

فرار از منزل، زنا، سرقت قضیه از تخلفاتی مانند  110در والیت هرات  1396در مورد تخلفات اطفال در سال 

شتهسال  18تا  13ا بین هکوب دیگران که مرتکبین آنوو لت ، لواطلیموبا ست. همچنین  انددا سیده ا به ثبت ر

وجود داشتتته استتت که به ستتو استتتفاده از اطفال  خرابکارانه و یهاتیفعالدر والیت تخار نیز قضتتایای زیادی از 

قتل، حادثه ه در مورد یشتتش قضتت 1396ستتال  انیجر دردر والیت هلمند نیز  جزئیات آن اشتتاره نشتتده استتت.

به تخلفات اطفال مربوط به  هیقض 68والیت دایکندی نیز در است.  شدهثبتفرار از منزل، و  یبر سهیک ،یکیتراف

 4قضتتیه از تخلف اطفال به ثبت رستتیده که  22تعداد  1396ثبت رستتیده استتت و در والیت خوستتت نیز در ستتال 

شد  ست؛ اما چنانکه گفته  سرقت بوده ا ضیه آن مربوط به  ضایای ثبت کدامچیهق شاقه نبوده ک دربارهشده از ق ار

 اند.

که عبارت از عدم تعیین ستترنوشتتت مناستتب برای  شتتدهاشتتارهدر مورد موانع قانونی موجود به یک مانع مهم 

آنان را از کار بازداشت؛ زیرا برای بسیاری از  توانینمباشد؛ به این معنا که با توجه به وضعیت موجود اطفال می

و ممانعت از  کنندیمه کار یک امر حیاتی استتتت. آنان با کار خود هزینه یک خانواده را تأمین آنان اشتتتتغال ب

شتغال  سیار خ رناکی را هم برای اطفال و هم برای  تواندیمبدون هیچ جایگزین مناسب شغلی  هاآنا پیامدهای ب

 و بدسرپرست به دنبال داشته باشد. سرپرستیبی هاخانواده

 ی. امنیتی و نظام4

در بخش امنیتی و نظامی نیز قوماندانی امنیه، نمایندگان امنیت ملی و وزارت دفاع موظف بودند تا از وضعیت 

. این آگاهی شامل معلوماتی در مورد ثبت قضیه دادندیماطفال مشغول به کارهای شاقه در س ک والیات آگاهی 

ستخدام اطفال در بخش امنیتی، نظامی، دفاعی ستی  و ا شکالت موجود در این  درباره. همچنین شدیمو تروری م

 .شدیمبخش نیز باید معلوماتی ارائه 
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اما در مورد استتتخدام اطفال در ؛ ی امنیتی و دفاعی آماری ارائه نشتتده استتتهابخشدر مورد ثبت قضتتیه در 

ست که درهابخش ست. دست آورد این ا سخن به میان آمده ا ستاورد مهم   فصفو ی نظامی و دفاعی از یک د

از ستتن قانونی حضتتور ندارد. بر استتاس این معلومات دلیل آن فعالیت علمای  ترنییپانیروهای مستتلک هیچ طفلی 

و نماینده قول اردوی والیت   قوماندان امنیه والیت کنر .باشتتتدیمدینی و تأثیرگذاری آنان بر آگاهی دهی عامه 

ست که ق (هلمند ضک ا ستخدام م»ن وانوا شری توسخ نهادهای فعالیت ،«نظامیق عات در اطفال نع ا های حقوق ب

که در  ندداشته ا زمینهای تأثیرات اصلی را در این های رسانهرسانیو اطالع کمیسیون حقوق بشر مخصوصاً، ملی

 یادآوری صورت نگرفته است. هااین جلسات از آن

 فال نیز اطالعاتی به دستتتدر مورد دهشتتت افکنی و رفتارهای تروریستتتی و نیز قاچاق مواد مخدر توستتخ اط

شده هابخشگفت که از اطفال در  توانیمی طورکلبه. مد که در نوع خود دارای اهمیت اندآ ستفادهی یاد  سو ا

ی مسلحانه در والیت کنر توسخ اطفال و هاسرقتو در این مورد شواهدی نیز در دست است بعضی از  شودیم

ضویت آنان در گروپ سلک ع ست. ی از انمونههای م شواهد ا ساساین  سال معلومات  بر ا شده در  در  1396یاد

ض 25حدود  سلک از عضویت اطفال در گروپ یهق سئولیغهای م سیده  رم اطفال  شتریو بدر والیت کنر به ثبت ر

سن  18تا  17بین  شتهسال  شتغال اطفال به هم. انددا سئول امنیتی والیت هلمند از ا ستماع عامه م سه ا چنین در جل

و  ییجنا افتهیستتتازمان یهاوهراز اطفال در گ ستتتو استتتتفادهو  از کشتتتور رونیمواد مخدر در داخل و ب انتقال

ستترور سخن گفته ا شخصی  ستی بدون دادن آمار م ستابراز نیز امنیت ملی والیت تخار  .ی  طی ه درک کرده ا

ض 6تعداد  1396سال  سکرده ثبت  یو خارج یداخل تیامن میجرا در مورداطفال  هیق در این زمینه در دیگر  ت.ا

 والیات معلوماتی ارائه نشده بود.

شارهی مربوط به این بخش به یک هاچالشدر مورد  ست.  موردا شته ا شتر در اردو وجود دا ست که بی شده ا

این مشتتکل عبارت از جعل تذکره برای ورود در صتتفوف نظامی استتت. قول اردوی والیت هلمند اظهار داشتتته 

شکل  ست که این م شبختانه  عنوانبه نیازاشیپا شت؛ اما خو سی وجود دا سا ضل ا ی هاباکار اکنونهمیک مع

 شده در این زمینه رفع گردیده استاساسی انجام

 امور اجتماعی . کار و5

کار اطفال نقش مستتتتقیم دارد وزارت کار، امور اجتماعی، شتتتهدا و معلولین  نهیدرزمهایی که یکی از بخش

 از: اندعبارت وزارتخانهی این اهداف عمومزارت آمده است که است. در بخش اهداف این و

 انکشاف بازار مؤثر کار؛ قیهمه از طر یبرا ستهیکار شا جیرشد و ترو .1

 ؛یاجتماع تیانکشاف مصون قیکاهش خ ر فقر از طر .2

 ؛یاجتماع یویحما یهاتیانکشاف فعال قیاز طر یاجتماع یکاهش فقر و انزوا .3
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ساالن و نوجوانان، کهن ن،یاز اطفال، معلول تیمنظور مصونبه یخدمات مراقبت اجتماع ۀشبک تیتقو .4

 ها؛آن یمشارکت اجتماع تیتقو

 باشند؛یم یمنزو یدر مورد اقشار و اشخاص که ازنظر اجتماع یاجتماع یهایآگاه تیتقو .5

 یهایسیپال قیت بجهت انکشاف اداره و  نیو معلول شهدا ،یوزارت کار، امور اجتماع تیرشد ظرف .6

 1.یاجتماع تیکار و مصون یمل

شهدا و  سئولین مربوط به کار، امور اجتماعی،  ستماع عامه م سات ا با توجه به اهداف فوق الزم بود که در جل

های اقدامات خود در زمینه دربارهدر این جلستتات وظیفه داشتتتند که  آنان معلولین نیز مورد پرستتش واقع شتتوند.

رای شده بکارشاقه، نظارت بر محالت کارهای شاقه، آگاهی دهی در مورد قوانین و مقررات تدوینجلوگیری از 

شاقه اطفال شاقه  جلوگیری از کار شغول به کارهای  صدور جواز کار و ارائه تعداد دختران م شرایخ  و کیفیت و 

 معلوماتی را ارائه کنند. کنندگانشرکتبرای 

میستتکریها، آخانهیها، مستتترتلوها، هاطفال در دکاندهند که ن میهای جلستتات استتتماع عامه نشتتاگزارش

ش ساس. کنندیکار ممعادن و  هایینانوا هایفرو ست معادن در والیت تخار  بر ا تعداد اطفال کارگر اظهارات ریا

 باشتتند.میدختر آنان  %5آنان پستتر و  %95رستتد که می( تن 100 صتتد آب به نمک یمعادن نمک ولستتوال رد

 یهاکوره ،یکارگر طفل نوجوان در مزارع، شتتتهرک صتتتنعت (50000هزار  پنجاهبه  کیدر هرات نزد نیچنمه

در معدن  گردی( تن 70ستتتنک و  در معدن زغال طفل( 60  تعداد به .کارندمصتتتروف  یپرورو دام یپزخشتتتت

 .باشدینمک مصروف کارشاقه م

فته کلی سخن گ صورتبهشده بیشتر در این بخش اطالعات چشمگیری ارائه نشده و در مورد اقدامات انجام

ست.  ساحات کاری، گرفتن تعهد از کارفرما جهتطورکلبهشده ا شتر به تحصیل ک ی نظارت بر  ودکان توجه بی

شکیل  در هنگام کار در والیت کنر، ستت ش شکالت موجود جهت پیگهان ضای ربخیذیری از مراجع یی درباره م ، ام

 پروری در والیت هرات و ایجادهای صنعتی، زراعتی و دامجهت انجام سروی اطفال مشغول به کار در فابریکه نامهتفاهم

سوال 8 اطفال در عملکرد محافظتشبکه  شناسایی حدود صد خانواده  یسروو  ریپذبیآساطفال  ییشناساجهت  یول و 

س سوالی دایکندی معلوماتی  شاقه اطفال یدر مورد منع کارها یده یآگاه در والیت تخار، ریپذبیآ شش ول در 

که اشتتاره شتتد این  گونههمان. اندشتتدهارائهبودند که از ناحیه مستتئولین کار و امور اجتماعی، شتتهدا و معلولین 

شدهارائه  هاآنکلی بوده و جزئیاتی در مورد  صورتبهاطالعات  سبتاً و ت اندن  تریزئج صورتبهنها موردی که ن

شده نظارت بر شت به آن پرداخته  ست که  یپزسه کوره خ شغول به اطفال در والیت دایکندی بوده ا در  ارکم

                                                           
1 .http://molsamd.gov.af/fa/page/3194/molsamd-mission-2 
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یافت نشتتده استتت. همچنین ریاستتت کار و امور اجتماعی دایکندی کمبود بودجه را دلیل اصتتلی ضتتعف  هاآن

 نظارت بر اماکن کار عنوان کرده است.

 ظهارنظراشده است بر مبنای این  اظهارنظرکارشاقه تنها در والیت دایکندی  دربارهدر مورد قوانین و مقررات 

ست. آورد عدم اجرای قوانین موجود ااطفال نبود قوانین نیست بلکه آنچه این مشکل را پدید می کارشاقهمشکل 

ی هاونیکنوانستتکه قانون کار و  رستتدیمنظر  در مبانی قانون تحقیق حاضتتر گفته شتتد به نیازاشیپکه  گونهآن

اطفال قرار  کارشتتاقهمبنای اقدام برای جلوگیری از  توانندیمی در منع کارشتتاقه اطفال صتتراحت دارند و المللنیب

 گیرند.

در مورد ذکرشتتده هیچ آماری ارائه نشتتده استتت. به نظر  جزبهقابل تذکر استتت که از تعداد دختران کارگر 

سان یک بخش مهم از کارهای گیرد و بدینها انجام میفرهنگی کار دختران در درون خانه لیدال بهرسد که می

 ماند.مسئولین نظارتی و اجرایی پنهان باقی می ازجملهشاقه اطفال از دید همه افراد 

 . معارف و تحدیالت عالی6

. بر مبنای قانون دیآیمه شتتمار ب هابخش نیترمهماطفال از  باکاربخش معارف و تحصتتیالت عالی در راب ه 

که متصتتدی اجرای آن  1شتتدهگذاشتتتهاستتاستتی کشتتور حق تعلیم شتتهروندان تا ستت ک لیستتانس بر عهده دولت 

شاقه نیز به این  یهاوزارت ست. در بخش پیامدهای کار صیالت عالی ا ه خواهیم کرد ک موردتوجهمعارف و تح

 ی مناستتبهافرصتتتاستتت که خود محرومیت اطفال از  محرومیت از تحصتتیل یکی از پیامدهای مهم کار اطفال

 را در آینده تشدید خواهد کرد. هاخانوادهدیگر را در پی دارد و فقر و محرومیت 

س ک والیات در  شت که نمایندگان این دو بخش از دولت در  ضرورت دا ستماع عامه  سات ا بنابراین در جل

. در این جلستتتات بخش معارف موظف بود که دادندیممورد وضتتتعیت، معلومات خود را در اختیار عموم قرار 

. باشندیممشغول کارهای شاقه نیز  زمانهمکردند که پیش از همه آماری از اطفال مشغول به تحصیل را ارائه می

موظف بودند که تحلیل خود را در مورد راب ه کارشتتاقه و تحصتتیل ارائه کنند. بخش تحصتتیالت  نیچنهم هاآن

 .گفتندیمعالی نیز باید به لحاظ علمی از کارشاقه و پیامدهای آن سخن 

ر شهر د زمانهم طوربهبر اساس معلومات نمایندگان بخش ریاست معارف اشتغال به کارهای شاقه و تحصیل 

سوالیکل اط %40هرات  شغول به تحصیل و در ول شان  %60ها فال م ساس این معلومات کل دهدیمآنان را ن . بر ا

ها ستتیصتتد و ( نفر و در ولستتوالی270000اطفال مشتتغول به تحصتتیل در ستت ک شتتهر هرات دوصتتدوهفتادهزار  

ده هزار ودصتتدو( نفر در شتتهر هرات و 108000وهشتتت هزار  صتتدکبنابراین ی؛ ( نفر استتت350000  هزارپنجاه

. قابل تذکر است که باشندیمکارهای شاقه نیز  با تحصیل مصروف زمانهمها ( نفر در س ک ولسوالی210000 

                                                           
 افغانستان، ماده چهل و سوم. . قانون اساسی1



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 55

شده و در آن  سیت اطفال تفکیک ن صردر این معلومات جن شامل اطفال ذکور و اناث  شدهکیت یمکه این تعداد 

 .باشند

 صتتتدهفتهزار و  نودودوو  صتتتدکه از میان یدهد کمعلومات جلستتته استتتتماع عامه در کنر نیز نشتتتان می

هزار و  هشتادوششآنان یعنی  %45حدود  اندمکاتبمشغول به تحصیل در  تیوال نیدر اشاگرد که  (192700 

=  %4ی استتت که ادآوریقابل. باشتتندیممشتتغول به کارهای شتتاقه نیز  زمانهم( نفر 86715و پانزده   صتتدهفت

 .دهندیمرا دختران تشکیل  انشاگرد( این 3468 

هایی استتتت که در جلستتتات استتتتماع عامه در مورد ریاستتتت معارف والیت دایکندی یکی دیگر از بخش

 زارهفتاد هو  صدکاین معلومات از تعداد ی بر اساساست.  شدهدادهشاگردان مشغول به کارهای شاقه معلومات 

( نفر آنان مشغول به کارهای شاقه 136000زار  شش هویعنی یک صدوسی %80( شاگرد مکتب حدود 170000 

 دهند.. در این معلومات اشاره نشده است که چند فیصد از اطفال یادشده را دختران تشکیل میندا

 ونهگنیامربوط به ستته والیت هرات کنر و دایکندی را جلستتات استتتماع عامه توان معلومات ی میطورکلبه

 زمانهم( نفر در این سه والیت 540715و پانزده   صدهفتصدوچهل هزار و تعداد پنج جمعاًی نمود که بندجمع

( در صد کل شاگردان مکاتب 55که این تعداد در حدود   اندبودهبا تحصیل در مکاتب مشغول به کارهای شاقه 

 دهند.در این سه والیت را تشکیل می

 یهاارک یمنف پیامدهای نهیدرزمچنانکه گفته شتتتد هم نمایندگان معارف و هم نمایندگان تحصتتتیالت عالی 

کردند، با این تفاوت که از نمایندگان معارف نظرات شتتتخصتتتی و از ابراز میرا نظرات خود باید شتتتاقه اطفال 

 نمایندگان تحصیالت عالی نظرات علمی مورد انتظار بود.

، مشکالت روحی، صدمات جسمی، عدم ثبات شخصیت، انزوا، عدم روزافزوندر بخش نظرات شخصی فقر 

کارشتتناستتان معارف کارهای  ازنظراز همه محرومیت از تحصتتیل پیامدهایی بودند که  ترمهمو  یادگیری درستتت

، هایواللسودر س ک  1396اظهارات نماینده معارف هرات در سال  بر اساسشاقه اطفال به دنبال خواهند داشت. 

سیصدوبیست هزار   شرایخ مکتب از تحصیل محروم هستند که 320000تعداد  سن  12الی  7( طفل واجد  سال 

 دارند.

 طورهبپرسیده شده بود جواب  هادانشگاهدر بخش نظرات علمی که از نمایندگان تحصیالت عالی و استادان 

استتتاتید دانشتتتگاه در این زمینه اظهار کرده بودند که پیامدهای اطفال بود.  بر کارخالصتتته بیان علمی پیامدهای 

شاقه ست و از  کار سترده ا سیع و گ سیار و سمی روحشناختروانی، شناختجامعهی مختلف هانظرگاهب ی و ی ج

 است. بحثقابلاخالقی 
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ا نیز تحت رحتی کرامت انسانی اطفال  کارشاقهبعضی از استادان دانشگاه معتقد بودند که پیامدهای گسترده 

دها را علم روانشتتناستتی این پیام ازنظربیشتتتر  کنندهشتترکتتأثیر قرار داده و لگدمال خواهد کرد. درکل استتتادان 

 ،یتمرکز ذهن، فشار روحی، عدم یشگرپرخا ،یافسردگ. عدم مراقبت درست از خود، انددادهی قرار موردبررس

 ،یکاهش عواطف، پرخاشتتتگر یی،تندخو، نفسعزت، ضتتتعف استتتتعداد، پایین آمدن یفراموشتتت، شیتشتتتو

ی بودند که استادان دانشگاه به لحاظ علمی از آنان ایروانی شدن، پیامدهای اعقدهی، انزوا و بدزبان ،ییگودروغ

، اعتیاد، ناامنی، فقر اقتصتتادی و محرومیت از تفریک را از خالف عفت یکارهاستتخن گفته بودند. آنان همچنین 

آنان این پیامدهای منفی به تجربیات ناگواری در زندگی اطفال  ازنظر. اندبرشتتمردهقه پیامدهای اجتماعی کارشتتا

باقیدامن می با  ند و  باعث بروز اختالالت روانی، اخالقی و زن نده  ناخودآگاه اطفال، در آی ندن در ضتتتمیر  ما

 .شوندیماجتماعی 

از وضتتتعیت موجود در مورد  رفتبرونیی را نیز برای هاحلراهدانشتتتگاهیان و نمایندگان تحصتتتیالت عالی 

، جامعه دانمردولتی، ردولتیغکلیه مؤسسات دولتی و  جانبههمهحمایت  هاراهکه یکی از  اندکردهکارشاقه ابراز 

های اطفال از این قشتتر مهم برای تعیین ستترنوشتتت آنان بود. آنان ها، معلمین و خانوادهمدنی، استتاتید دانشتتگاه

برای آگاهی دهی در ستت ک عموم  هاشیهمای اندازراهز گماشتتتن اطفال به کارهای شتتاقه، تقبیک علما ا نیچنهم

سانهجامعه، آگاهی دهی  ساتی، ایجاد ار س صالح و تربیت اطفال از جانب جابهخدمات اجتماعی  مؤ ی مرکز ا

، تهیه یکاریبردن ب نیب ازها، خانوادهبرای مناستتب  یک زندگ، فراهم آوری ستت یستتاحو قاتیتحقانجام  دولت،

، رستیدگی به مشتکالت اقتصتادی، حل مشتکالت بضتاعتیبی هاخانوادههای مشتخ  برای کمک به یستیپال

 .انددانستهی اساسی برای رفع کارشاقه اطفال هاحلراهخانوادگی و تنظیم خانواده را 

 ای والیتیاهشور. 7

ستتتته را در اکثر مستتتائل مربوط به تواند نقش مهم و برجیک بخش می عنوانبهشتتتورای والیتی هر والیت 

سخ میان دولت و مردم را بر  شوراهای والیتی جایگاه وا . این بخش به نمایندگی دارندعهدهوالیات بازی نماید. 

ی حکومت نظارت داشته و هم در برخی از موارد در پیشبرد امور با دولت همکاری دارد. از کارهار باز مردم هم 

و  به آگاهی دهی مخصتتوصتتاًوده و نمکه در موضتتوع کارشتتاقه اطفال اقدامات جدی  رودیماین شتتوراها انتظار 

یل  به همین دل نه شتتتدهخواستتتتهمشتتتخ  از آنان  طوربهدادخواهی بپردازند.  ها قدامات دادخوا و  بود که از ا

 سخن بگویند.کارهای شاقه اطفال مورد در بخش شوراها آگاهی

شورای  ضی از نمایندگان  سات بع سات آگاهیتیوالدر این جل شارهدهی ی به برگزاری جل ی از و حت کردها

سخن  شار بر دولت نیز  شتر آنان اندگفتهف صی در مورد یی پرداخته و هیچگویبه کل؛ اما بی شخ کدام آنان آمار م

 ت. آنان در بعضتتی از موارد از فشتتار بر نهادهای مرتبخ با مستتائل اطفال  والیاندنکردهشتتده ارائه کارهای انجام
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سیاری از نمایندگان شورای والیتی به تقدیر و تشکر  اندگفتهتخار( و عدم همکاری دولت سخن   والیت کنر( ب

است. در این موارد باید گفت  شدهینم هاآن سؤالکه مربوط به  اندپرداختهاز کمیسیون و ذکر عوامل و پیامدها 

شورای والیتی  سوی  ست  گونهآنکه کار از  شدهانجامکه الزم ا شورا  ن ست و یا اینکه این  که باید از  گونهآنا

 جایگاه مورد انتظار برخوردار نیست.

ای است که اعض اظهارشدهآن  رغمیو عل شدهگفتهدر بعضی از موارد از عدم قانون منع کارشاقه اطفال سخن 

ی است ادآوریقابل(.  والیت دایکندی اندنکردهکار اطفال از برگزاری جلسات کوتاهی  نهیدرزمشورای والیتی 

 که در بخش مبانی قانونی این تحقیق گونهآنقانون مستتتقلی برای منع کارهای شتتاقه وجود ندارد؛ اما  هرچندکه 

شد مواد قانونی در این زمینه  ساس  توانیمدارد که  وجودآورده  شورای والیتی  هاآنبر ا اقدام کرد. نمایندگان 

ی مردم از ؛ اما عدم آگاهاندگفتهینه برای دسترسی اطفال به تحصیل سخن در والیت دایکندی از مساعد بودن زم

حقوق اطفال و ممنوعیت و اضتترار کارهای شتتاقه را ستتبب تداوم پدیده کارشتتاقه اطفال و محرومیت از تحصتتیل 

 .انددانستهآنان 

 های مردمیب. بخش

 . علمای دین1

ست که در جامعه دینی علمای دین نقش برج مانند  های گوناگونیای دارند. این نقش جنبهستهجای تردید نی

دهی، تربیت و پرورش افراد و حتی مدیریت غیررسمی جامعه را شامل شده و در رشد یا عدم رشد جامعه آگاهی

گذارد. به همین دلیل در جلستتات استتتماع عامه از علمای دین نیز خواستتته شتتده بود که تأثیر زیادی برجای می

ات به بررسی کارشاقه اطفال از نگاه دینی پرداخته و در مورد حقوق اطفال نظرگاه دینی ضمن اشتراک در جلس

 را ارائه نمایند.

ل طفاا کارشتتاقهکلی ادعا شتتده استتت که  صتتورتبهدر مورد دیدگاه دین نستتبت به کارهای شتتاقه اطفال نیز 

ش بر عهدههای تغذیه، تعلیم و تربیت در بخش اطفالنفقه بوده و  ینید یهاآموزهخالف تمام  شده والدین گذا ته 

شود وارونه بوده و نفقه دیگران بر عهده اطفال گذاشته می کامالًاست؛ اما متأسفانه در مورد کارشاقه اطفال مسئله 

 یعلمای اشور سیرئهای دینی است. شوند که این برخالف آموزهگرفته می در نظرعنوان منبع درآمد و اطفال به

هلمند کارشتتاقه اطفال را از طریق مکلف بودن والدین به محبت در برابر اطفال به تحلیل گرفته و آن را برخالف 

اطفال  یاالب که یسانک»: کند که فرمودداند. ایشان به سخنی از حضرت پیامبر  ص( استناد میهای دین میآموزه

 .«ستیاز امت من ن کنندینم یشفقت و مهربان
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هر انستتتان  «کلف اهلل نفستتتاً اال وستتتعهایال »که به دلیل آیه مبارکه  کندیماز علمای دایکندی نیز ابراز  یکی

 لیازنظر استتالم تحمبنابراین  ؛شتتاقه را ندارند یاندازه توان خود مکلف استتت و ق عاً اطفال توان انجام کارهابه

 .نداردشرعی اطفال جواز  رکارشاقه ب

سات باید به آن می ازنظرحقوق اطفال  ضر در جل سالم یکی از مواردی بود که علمای حا ر پرداختند. آنان دا

 .میپردازیم هاآنکه در ادامه به  اندکردهاشارهراب ه به حقوق اطفال به مواردی 

باید از زمان تولد از داشتتتتن ولی طفل اول: داشتتتتن حق والیت و ستتترپرستتتتی: علما معتقدند که از نگاه دین 

طفل  یّول. و مراقبت کند ینگهداری خوببهبتواند تا از او  برخوردار باشتتد ی(پدر و جد پدر التصتترف کیصتتح

سالم او ست که به تغذیه  سیدگی نماید؛ تغذیه عالوه بر مراقبت موظف ا شیر منیز ر ادر ای که در قدم اول مانند 

 مفید باشد و در قدم دوم حالل باشد.

طفل تنها نگهداری جسمی و مراقبت از غذای او نیست بلکه او وظیفه دارد تربیت؛ وظیفه سرپرست : حق ومد

 .دبه تربیت نیکوی او پرداخته و روابخ مفید او با دیگران را ارتقا بخش

ضرت پکه  اندادکردهی نیز یثیاحادعلما از  ست.  امبریاز ح شده ا سی اطفال نقل  سا ر ب ص( در زمینه حقوق ا

ستتازی نهآنان و زمی یتو ترب میتعل زمینه برای یستتازفراهم ،برای فرزندان کیننام این احادیث گذاشتتتن  استتاس

 برای ازدواج آنان سه حق اساسی اند که باید توسخ سرپرستان مورد رعایت و اجرا قرار گیرند.

سالم  نیدر دسوم: جلوگیری اطفال از جنک؛ یکی از علما معتقد بود که  ستادن کودکان به جنک ا واز جفر

. شتتتوندیمو اطفال نیز به جنک فرستتتتاده  شتتتودینمبه گفته او امروزه به این امر اهمیت داده ندارد که شتتترعی 

 هانآاظهارات مقامات نظامی و دفاعی کشور استخدام کودکان در حد صفر است و  بر اساساست که  ذکرقابل

 .اندشدهدر این امر موفق 

یفه علما در قبال کارشتتتاقه اطفال تأکید شتتتده بود که قابل تذکر استتتت که در جلستتتات استتتتماع عامه بر وظ

استتتت در این مورد خود علمای حاضتتتر در جلستتتات نیز  منابر و مستتتاجددهی از طریق آگاهی هاآنترین مهم

 .اندبرشمردهنموده و آن را از وظایف دینی خود  اظهارنظر

 مدنیهای . نهاد2

کنندگان در جلستتات استتتماع عامه استتت که از تترین شتترکروشتتی اعضتتای نهادهای مدنی از مهم به لحاظ

شار مختلف اجتماعی میسو با توجه به ارتباط آنیک سیار برجستوانند در جهت آگاهیها با اق ای تهدهی نقش ب

ی دادخواهانه را برای هانقش توانندیماز نهادهای دولتی  هاآنرا بازی کنند و از ستتتوی دیگر به دلیل استتتتقالل 

شار آسیب ساسبگیرند. در این تحقیق ملی نیز  بر عهدهذیر پاق ریه این ضرورت نهادهای مدنی و بنیادهای خی بر ا

 ربارهدقرار گرفتند تا در جلستتات شتترکت نموده و نظرات خود را  موردتوجهو مردمی نیز نادیده گرفته نشتتده و 
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دهند که این بخش چندان اشتتتراک جدی در موضتتوع ابراز نمایند؛ اما گزارشتتات رستتیده از والیات نشتتان می

و از اعضای جامعه مدنی فقخ یک نفر در والیت کنر در جلسه استماع شرکت داشته است. در  اندنداشتهجلسات 

شرکت شترین  ست که ناین میان والیت هرات بی شته ا ریه در مایندگانی از چهار بنیاد خیکننده از این بخش را دا

 .اندداشتهجلسه شرکت 

کلی  صتتورتبهکه در اظهارات خود از عوامل و پیامدهای کارشتتاقه اطفال  اندکردهی این نهادها ستتعی همه

. تنها آماری که توستتخ یکی از این نهادها ارائه گردید اندندادهستتخن بگویند و در راب ه با موضتتوع آماری ارائه 

ودند. به ب رهاشدهجان هرات شکیبان در ولسوالی زنده بنامطفل معلول ذهنی بود که در قریه کوچکی  175 تعداد

ام خیریه چندان کار مفیدی را انج مؤستتتستتتاتگفته نماینده بنیاد خیریه پیرهرات در این زمینه نهادهای دولتی و 

ه پیر در آسایشگا اکنونهمبودند  رهاشده اخانهطفل دیگر که در قبرستان و یا شف 12. به گفته وی تعداد اندنداده

 .کنندیمهرات زندگی 

 کننده در این جلستتتات بودند که بیشتتتترانجمن تعهد، بنیاد عاطفی و مرکز شتتتهامت دیگر بنیادهای شتتترکت

صیفات عمومی و کلی  شتهاطفال  دربارهتو سخن  انددا شاقه   درها آن که به اندگفتهو از عوامل و پیامدهای کار

 ای خودش خواهیم پرداخت.ج

باید تذکر داده شتتتود که در جلستتتات استتتتماع عامه انتظاراتی از نهادهای مدنی وجود داشتتتت که  تیدرنها

تحقق نیافتند. این امر شتتاید به دلیل ضتتعف نهادهای مدنی باشتتد و یا اینکه به دلیل ستتنتی بودن جامعه  کدامچیه

 ت.جایگاه این بخش در جامعه هنوز تثبیت نشده اس

 های جمعی. رسانه3

از  عنوان یکیکننده دارند و بهدر جوامع جدید نقش تعیین هارسانهامروزه برای همگان روشن شده است که 

شمار میSocializationپذیری  عوامل مهم جامعه سانه( به  سترش فرهنک قانونها میآیند. ر ، گراییتوانند در گ

عنوان اد تأثیرات چشتتمگیری بر جا بگذارند. کارشتتاقه اطفال نیز بهدهی عامه و تثبیت ستتبک زندگی افرآگاهی

یک موضوع اجتماعی زوایای پیدا و پنهان زیادی دارد که یکی از زوایای پنهان آن عدم آگاهی مردم و خانواده 

ها نهااز قوانین مربوط به آن و ضررهای این نوع کار بر اطفال است. به همین دلیل در جلسات استماع عامه از رس

 هایی نیز برای پخش و نشر تهیه نمایند.گزارش نظراتشاننیز دعوت شده بود تا ضمن اشتراک و بیان 

 ارشاقهکهای نشراتی خود با موضوع برنامه درباره سوکخواسته شده بود که از ی هارسانهدر این جلسات از 

ضرر از کارهای  صاویر اطفال مت شر ت صول پخش و ن سوی دیگر با معیارها و ا سخن بگویند و از  و حقوق اطفال 

 شاقه یا اطفال متخلف آگاهی بیشتر به دست آورند.
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یی شده و گویکلاطفال بیشتر  کارشاقهها در این جلسات اشتراک داشتند اما در این بخش نیز در مورد رسانه

سخن جای واقعیتها بهآلاز ایده شتر  ست. نمایندگان رسانه شدهگفتهها بی نی ها در اکثر موارد از ممنوعیت قانوا

و اضتترار جستتمی و روانی کارهای شتتاقه اطفال آگاهی داشتتته و از عدم رعایت قوانین و نیز عدم آگاهی مردم و 

 هنیدرزم هاآنکه آیا  ستتتؤالاین  درباره. دانندادهی ارائه حلراه؛ اما برای رفع این موارد اندگفتهها ستتتخن خانواده

اره و درب اندکردهدر تمامی والیات ستتکوت اختیار  هارستتانهتمامی  اندداشتتتهموضتتوع کارشتتاقه اطفال نشتتراتی 

 .اندنظرکردهها در آینده ابراز اهمیت موضوع و ضرورت نشر برنامه

ینه در این زم اندنتوانستتتهه و اطالعات روبرو بودمینه با کمبود نیز خود در این ز هارستتانهکه  رستتدیمبه نظر 

رح شده و ط نیازاشیپی سخن گفته است که شنهادیپدر هرات از  هارسانهی مناسبی را بسازند. نماینده هابرنامه

قوق بشر، ی متشکل از کمیسیون مستقل حگروهاین پیشنهاد باید  بر اساسهنوز شکل عملی به خود نگرفته است. 

سانه شود و درباره اقدامات ، هار سارنوالی و محکمه ایجاد  برای آگاهی دهی  مؤثرمقام والیت، قوماندانی امنیه، 

 ی نماید.ریگمیتصمبه مردم 

بود  «انروزنامه تخارست» یچاپسخن گفته است رسانه  کارشاقهموضوع  دربارهکه از نشر م لب  یارسانهتنها 

ستهکه به گفته نمایندگان آن  شته اندتوان سله نو را به  «هاآنمبهم  هندیو آ یابانیودکان خک»تحت عنوان هایی سل

 رسانی نمایند.نشر برسانند و از این طریق در مورد اضرار کارهای شاقه اطالع

 متضررین کارهای شاقه. 4

متضتتررین کارهای شتتاقه بودند که از  داشتتتندیمیکی از اقشتتاری که باید در جلستتات استتتماع عامه حضتتور 

هد ن ها را شتتتتا کار ها و مشتتتکالت این نوع  یک ضتتترر ندبودهزد با . آنا عاتی را  ید در پنج مورد اطال با ها 

شریک میشرکت شغول کنندگان  ضاندبودهساختند که عبارت بودند از عوامل کاری که به آن م ررهایی ، بیان 

یا متضتترر شتتدن، شتتکایت از ی دگیدصتتدمه، کمک کارفرما در زمان اندواردشتتده هاآنکه از کارهای شتتاقه بر 

 ی، ارائه پیشنهادهایی جهت حمایت از قربانیان کارشاقه.دگیدبیآسدر زمان  سیپولکارفرما به 

شتترکت متضتتررین از کارهای شتتاقه در جلستتات استتتماع عامه چشتتمگیر بود اما آنان بیش از دیگران  هرچند

ص شتند اکثر آنان به دلیل فقر اقت ستیبادی و اطالعات جدیدی در اختیار ندا ستی و یا معلولیت سرپر ی و بدسرپر

 .دیآیم ابحسبهعامل  نیترمهمسرپرست مجبور به انجام کارهای شاقه شده بودند که در این میان فقر اقتصادی 

که یک مورد بریده شتتدن  اندکردهاشتتاره کارشتتاقهمتضتتررین در والیت هرات به دو مورد آستتیب ناشتتی از 

هیچ  رفتار کارفرما و شتتکایت به پولیس دربارهو چند مورد نیز بازماندن از مکتب بود اما قربانیان  انگشتتت دستتت

طور واضتتتک دلیل آن عدم آگاهی آنان از قوانین مربوطه و ترس از کارفرمایان بوده که به اندنکردهی اظهارنظر

، که جرم انگاری کارشتتاقه اندردهکاستتت. متضتتررین پیشتتنهادهایی هم برای جلوگیری از کارشتتاقه اطفال ارائه 
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و هم به  هاخانوادهبه  همآننظارت جدی بر اماکن کار اطفال، آگاهی دهی از ممنوعیت کارشتتتاقه و اضتتترار 

و تالش برای از بین بردن عوامل اصلی کارهای شاقه مانند فقر اقتصادی، اعتیاد، بدسرپرستی  کارفرمایان و اطفال

ضررین بودند. در مورد ت شدهارائهی کارهاراهو...  سخ قربانیان و مت شنهادها دوباره در  هاحلراهو ی دبنجمعو پی

 .اندآمدهدستبهمواردی را یادآور خواهیم شد که از جلسات استماع عامه 

 بندیج. جمع

و دادخواهانه استتت از جلستتات استتتماع عامه  دهندهیآگاهکه تحقیق ملی یک تحقیق کاربردی،  جهتازآن

. در این تحقیق ملی نیز ستتلستتله جلستتاتی کندیمی استتتفاده دادخواهی اطالعات آگاهی دهی و آورعجمبرای 

 .شودیماشاره  هاآنبه م البی مهمی از  نجایادر باال آمد و در  هاآنکه گزارش  برگزار شد

در طی جلسات به دست آمد که تعداد زیادی از اطفال در س ک کشور به کارهای شاقه پرداخته و با مشکالت 

، مزدوری در زمیه یآورجمعای مانند . آنان در کارهای شتتتاقهکنندیمنرم  وپنجهدستتتتی زیادی فرستتتاطاقت

اگردی زباله گردی، شتت ،یستتاجن ،یکشتتمش پاک ،یبافپشتتمی دیگران، کشتتاورزی، چوپانی، قالین بافی، هاخانه

موتر، هوتل، دکان و نانوایی، شتتتاگردی تعمیرات موتر، موترشتتتویی، قاچاق و فروش مواد مخدر، خدمت در 

 .اندبودهی و... مشغول به کار پزخشتی مسلک غیرمسئول، کار در معادن، هاگروه

 عوامل کارهای شاقه اطفال

 عامه موارد ذیل م رح شده بود:در مورد عوامل کارهای شاقه در جلسات استماع 

صادی،  ک ها، موجودیت فرهنبیکاری، موجودیت فرهنک کار اطفال در میان خانوادهو ناامنی،  جنکفقر اقت

اعتیاد والدین، پیری ، مکاتبعدم توجه به اطفال در ها و مکاتب، اختالفات خانوادگی، خشتتتونت در خانواده

خ توس اطفالدر امر تربیه و آینده اطفال، استفاده سو  از  نیوالد یانگارلو سهغفلت ی، لیمشکالت فاموالدین، 

سلک و قاچاقچی،  1هاخانواده شاقه اطفالسوادیبو گروهای م ضرار کارهای   ،ی و ناآگاهی والدین از قوانین و ا

رست، و بدسرپ سرپرستیب یهاخانوادهی، بدسرپرستی، نبود فرهنک کمک به سرپرستیب ن،یولئمس هعدم توج

این عوامل در  ی غلخ نستتبت به کودک.هانگرشی، فاصتتله اقتصتتادی، ازدیاد جمعیت و عدالتیب ی،شتتدگ جایب

شان  صورتبهگروپ و پرسشنامه هم بخش جلسات فوکس  شدهافزوده هاآنو مواردی نیز بر  شدهدادهواضک ن

 است.

                                                           
معلومات داده  دیگویماین بنیاد خیریه  دینمایمی یک انجمن خیریه در هرات است که از کودکان حمایت و از تعدادی از آنان را نگهداری عاطف ادیبن. 1

 .اندقرارگرفتهگر بستگان خود دی سو استفادهبه دلیل نداشتن والدین مورد  شوندیمکودک که توسخ آنان نگهداری  70است که تعداد 
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 پیامدهای کارشاقه اطفال

سیار  شاقه اطفال سخن ب ستماع عامه مانند عوامل در مورد پیامدهای کارهای  که  است شدهگفتهدر جلسات ا

 :شودیمدر اینجا به خالصه پیامدهای ذکرشده در این جلسات اشاره 

ستگی به دیگران، معلولیت، ترسبزدلی و  شد اطفال، واب ستخوان،  یپوک، اختالل در خواب، جلوگیری از ر ا

، مشتتکالت روحی و روانی، هااندامفلج ی گوش، کر ،یاللقد، مشتتکالت عصتتبی،  یکوتاه، یمجستتصتتدمات 

شکالت ذهنی،  ش ،یشکنقانون، از منزلفرار م سردگی سوادیبی، فرامو سی، خستگی و اف ی، دائمی، امراض جن

 مهاجرت. و مشکل ارتباط با دیگران بحران هویت، خشونت، اعتیاد به مواد مخدر، ،هیسو تغذمشکالت عاطفی، 

 مشکالت موجود

این  شتتده بود. نظرتبادلدر این جلستتات درباره مشتتکالت موجود در والیات در راب ه با کارشتتاقه اطفال نیز 

 به ترتیب ذیل بودند: هاچالشمشکالت و 

  های مناسب و استندرد برای نگهداری و تربیه مجدد اطفال؛و روزنتون هاپرورشگاهنبود 

 فات بعد از رهایی از حجز به دلیل عدم امکان حجز در منزل و نداشتن بازگشت اطفال به تخل

 سرپرست؛

 ؛ترس از اخراج از کار لیامتناع از انجام مصاحبه اطفال کارگر به دل 

 ؛به آمار دختران کارگر یدر عدم دسترس یوجود فرهنک سنت 

  آنان.ی و نگهداری آورجمعوجود کودک خیابانی دختر و نبود مراکز دخترانه برای 

 در استماع عامه پیشنهادها

یی هم برای رفع کارهای شاقه ارائه هاشنهادیپدر این جلسات ضمن بررسی عوامل و پیامدهای کارشاقه اطفال 

 .میپردازیمشده است که در ادامه به آن 

 ی بهرستتتاناطالعی عمومی برای کارشتتتاقه اطفال جهت هاکارگاهی علمی و برگزاری هاشیهما. برگزاری 1

 عموم؛

 ی مربوط به کارهای شاقه؛هاپروژهو  هاشیهما. توجیه و راضی نمودن تجار برای حمایت از 2

 ؛ندینمایمکسانی که اطفال را مجبور به کارشاقه  هیعل. ت بیق قانون 3

 برای داشتن آینده سالم و امیدبخش؛ هاآندر جهت احترام به کودکان و پرورش سالم ی سازفرهنک. 4

 حکومت برای کاهش فقر در س ک کشور؛. اقدام 5

ستتت ک آگاهی عامه در زمینه اضتتترار کارهای شتتتاقه و قوانین مربوط به آن با  باال بردن. تالش در جهت 6

 ؛مدتکوتاهی هاآموزشگسترش 



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 63

 برای اجرای بهتر؛ هاآن. شناسایی نقاط ضعف قوانین موجود و اصالح 7

اقدامات ام و انج ییو قضا یادارات عدلتوسخ اطفال  هیعل خشونتو  سو استفاده یایقضا نیعامل ییشناسا. 8

 در مورد آنان؛ یمقتض

 دوران مکتب؛ یمینصاب تعلدر  شاقههای کاراضرار . گنجاندن 9

ی هاانیزحقوق اطفال، ضتتررهای کارهای شتتاقه اطفال و  نهیدرزم. تشتتویق علما برای آگاهی دهی و تبلی  10

 ؛مواد مخدر بر مبنای متون دینی

 اطفال؛ علیه و خشونتمواد مخدر  ،کارشاقهی بیشتر در مورد ضررهای هابرنامه نشربرای  هارسانه. تشویق 11

 ؛محروم جامعهاقشار  نیچنهمو  یاطفال متضرر و قربان نیاشتغال والد و کاری برای سازنهیزم. 12

 ؛رتقیدقی زیربرنامهبرای ارقام درست اطفال مصروف کارشاقه به دست آوردن  یبرا یعموم یسرو. 13

 کارهای شاقه اطفال؛ ترقیدقهای نظارتی دقیق برای کنترل بهتر و . ساختن میکانیزم14

 در مورد اطفال و حقوق و موضوعات مربوط به آن؛ یگاهنامه در س ک مل. انتشار 15

 ؛سرپرستیبو  بضاعتکم، بضاعتیبی هاخانواده. ایجاد تأمینات اجتماعی برای 16

یری یی، کاهش تبعیض طبقاتی و جلوگزااشتتتتغالیی، فقرزدا منظوربه بلندمدتو  مدتکوتاهی زیربرنامه. 17

 ها در کشور؛از افزایش مهاجرت

. ایجاد کمیته متشکل از سره میاشت، ریاست کار و امور اجتماعی، ریاست صحت عامه، قوماندانی امنیه، 18

 کم کردن کار کودکان؛ نماینده یونیسف و شورای والیتی در مورد

 ی امن برای اطفال رهاشده در بیرون از خانه؛هاخانه. ساختن 19

 ی برای کودکان مجبور به کار؛احرفههای . برگزاری کورس20

با استفاده  ی و مدد معاشاحرفهی زمینه برای دسترسی آسان به تعلیم و تربیت با ساختن مکاتب سازفراهم. 21

 پیشرفته؛ از تجارب برخی کشورهای

 گروپفوکسدوم: 

ده ترجمه شتت «متمرکز یگروه یگفتگو» ای «یگروه کانون»( که در فارستتی به Focus Groupگروپ  فوکس

مستتتئله و  یبررستتت ،اطالعات یآورجمعمنظور استتتت که به یفیک قیمتداول در تحق یهااز روش یکاستتتت، ی

شتر در  نیازاشیپاین روش . شودیمخدمات انجام  ایمحصوالت  اربرد ک یابیو بازار تیریمد ی،علوم اجتماعبی

شت  ستفاده مؤثرهای عنوان یکی از روشبهملی  اتو اکنون در تحقیقدا روش گروه  نیدر ا. دوشمی واقع موردا

سته از آنشوند و در طی یک جلسه آزاد شرکت داده میاز افراد م لع  یمحدود  لیتا نظر و تحل شودیمها خوا

 بگذارند. نظرتبادلآزادانه به بحث و  صورتبه موردنظرمورد موضوع شان را در 
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 موردبحثتر از جامعه هدف و موضتتتوع ها درک عمیقآن ترینگروپ امتیازات زیادی دارد که مهمفوکس

، تعمیق و واستت هیبو  قیدق ،قیاطالعات عم کستتب، جهیبه نت دنیستتهولت در رستتاستتت. عالوه بر آن ستترعت و 

سات  آیند.می حساببهاز فواید مهم این روش  اطالعاتشت انبا شرکت گروپفوکسدر جل ت کننده فرصهر 

تر را بیشتت تعامل مثبت بین اعضتتا نیچنهمستتات در مورد عناوین ارائه شتتده دارد. این جلرا بیان آزادانه عقایدش 

سایر روشمی صی در ها کمتر یافت میکند که در  سات محدوده خا یمتعیین  سؤاالتضمن شود. در این جل

 کند.می موردبحثرا قادر به تمرکز بیشتر بر موضوع  اشتراک کنندگانکه  شود

دلیل گروپ برگزار شتتتد. این جلستتتات بهجلستتتاتی تحت عنوان فوکسنیز تحقیق ملی کارشتتتاقه اطفال  در

ن آن را دگاکننکنندگان آن از اهمیت خاصتتی برخوردار بودند؛ زیرا بیشتتتر شتترکتهای خاص شتترکتویژگی

شکیل میافراد تحصیل سات به چهار نددادکرده و باتجربه ت سخ داده می سؤال. در این جل ه عبارت شد کباید پا

 بودند از:

 در من قه شما اطفال به کدام کارهای شاقه مشغول اند؟ .1

 عوامل اشتغال اطفال به کارهای شاقه کدام اند؟ .2

 اند؟پیامدهای ناگوار کارهای شاقه اطفال کدام  .3

 توان از اشتغال اطفال به کارهای شاقه جلوگیری کرد.چگونه می .4

 ها درای از آنهایی به ستتؤاالت فوق ارائه کرده اند که خالصتتههای مختلف جوابکنندگان والیتشتترکت

 شود.آورده می نجایا

 مدادیق کارهای شاقه

مه ند. در ادابود ییاری از موارد تکراربس که در بوداز کارهایی نام برده شده  جلساتاول در  سؤالدر جواب 

 گیرند:قرار می مورداشارهکارهای شاقه اطفال در س ک والیات  یهاصداقمکلی  صورتبه ،با حذف تکرار

ته، رنگمالی، کارکار در معادن، گدایی ستتتازمان بادیگارد محافظ عنوانبه یاف نی، چوپا ، گازفروشتتتی،یا 

گری، چوب شکنی، کارهای تنظیفی، کاال شویی، موتر شویی، و مالداری، جوالی باغبانی دهقانی،، وانییکراچ

ت خانه، فلزکاری، کار در کره خشزرشویی، مزدورکاری، کفاشی، شاگردی هوتل، رستوانت، نانوایی و مستری

 هیزم و علف، جوشکاری یآورجمع، بوت پالشی، قالین بافی، گدایی، یفروشدست، یسازیحلبپزی، نجاری، 

گردی، پروسس مواد مخدر، فروش مواد زباله، یکشآبآب فروشی، های درختان، آوری میوهو آهنگری، جمع

، کار در شتتتب، بنایی و یمستتتافربرمخدر، کار در مزارع کوکنار و نیش زنی، آستتتیاوانی، شتتتاگردی موترهای 

رخانجات صتتتنعتی، معماری، بوالنی فروشتتتی، آیستتتکریم فروشتتتی، استتتپندی، ق ع کردن درختان، کار در کا
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های مافیایی و کار در گروهجنستتتی، برای کار در بیرون از کشتتتور، خیاطی، بردگی  یرقانونیغهای مهاجرت

 .تروریستی

 کارهای شاقهعوامل

 رهمورداشادرباره عوامل کارهای شاقه اطفال بود که موارد ذیل در جلسات  گروپفوکسدوم جلسات  سؤال

 قرار گرفتند:

ها، فقر معنوی و فرهنگی و موجودیت رسوم و عنعنات ناپسند در کاری، درآمد کم خانوادهفقر اقتصادی، بی

وق از حقو والدین ها و عدم آگاهی کافی مردم جامعه؛ مانند وجود فرهنک کار اطفال، س ک پائین سواد خانواده

، عدم ارهای شتتتاقهکممنوعیت قانونی عدم آگاهی از  عدم آگاهی از ضتتتررهای کارهای شتتتاقه اطفال،اطفال، 

ها، در بعضتتی از خانواده آورنان، نبود یناامن، جنک و یطلبمنفعتآگاهی اطفال از حقوق شتتان، وجود فرهنک 

ئول ، ضعف عملکرد دولت و نهادهای مسو درنتیجه دلسردی شان از تحصیل باوری اطفال نسبت به آینده شانبی

سئول دردر مورد تأمین حقوق اطفال،  سیون حقوق طفل عدم ت بیق قانون کار، ضعف نهادهای م قوانین  و کنوان

فقدان ستتتیستتتتم نظارتی بر مراکز ، کندشتتتاقه را فراهم می یکارهاکه زمینه آزادبودن استتتتخدام اطفال در  دیگر

ود گان، وجکنندهها، افزایش بیجاشدگان و عودتضعف در پرورش سالم اطفال از سوی خانوادهکارهای شاقه، 

ستثمار اطفال، نبود فرصت و مصروفیت سالم برای کودکان، نبود مراکز حمایوی، نبود کارهای سبک  باندهای ا

 ارشتتاقهک، قربانی هاانوادهدر خ از اطفال نابجابرای اطفال مجبور به کار، معلولیت ستترپرستتت خانواده، انتظارات 

دم عها، نبود انگیزه برای تحصتتیل، ها، وجود خشتتونت در خانوادهبودن خود والدین، اختالل عاطفی در خانواده

در برخی از مناطق و مراکز  مناستتب ینبود فضتتای آموزشتتدستتترستتی به آموزش و تحصتتیل در برخی از مناطق، 

شی سبت به بیعدم توجه دولت به تعلیمات اجباری، ، آموز سئولیت از جانب والدین ن ساس م توجهی و عدم اح

کاری یبباالبودن میزان ، توسخ نهادهای خیریه و مسئول بضاعتهای بیاز خانواده تیحماعدمسرنوشت اطفال، 

های زیر ازدواج ، وجود تبعیض در مکاتب،دیدگانو عدم حمایت از صتتتدمه در جامعه، حوادث و بالیای طبیعی

اعتیاد والدین به مواد مخدر، عدم توجه دولت به اطفال ، شتتدن اطفال به کار براثر ازدواج زودهنگامو مجبور ستتن

شدگی،  سبت به فارغین بیوجود در معرض خ ر، بیجا که  اعیسالم اجتمهای ناوجود محیخکار، ذهنیت منفی ن

ست سات خیریه، کمبود امکانات تحصیلیدر یادگیری آنان تأثیرگذار ا س و مردم  ، عدم توجه دولت، کمبود مؤ

طق و در بعضی از منا به همکاری و تعاون، عدم آگاهی از شریعت، کفر شمرده شدن تحصیل نزد بعضی از افراد

شویق اطفال به کار سجام در ت سائل، عدم ان شگاه م صیل در دان س ک تح شر و زکات، پایین بودن  ها، کفالت، ع

 ،توسخ سودجویان بضاعتاز اطفال بی سو استفاده، هاانوادهمیان خ یچشموهمچشمها، مصارف گزاف خانواده

زم مناستتتب میکانی نبودطلبی کارفرمایان، منفعتهای تبهکار، و موجودیت قاچاقچیان و گروه قاچاقپدیده وجود 
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شگیرانه،  شت خانواده هاسالیخشکوجود و تداوم بازدارنده و پی س ک معی و  ، افزایش جمعیتهاو پایین آمدن 

 اجبار اطفال به کار.

 پیامدهای کارهای شاقه

سات  سؤال س ک کشور  گروپفوکسسوم در جل شاقه اطفال در  به دنبال کشف پیامدهای ناگوار کارهای 

ه در ک پیامدهای ناگوار کارهای شتتاقه برای اطفال برشتتمرده اند عنوانبهموارد ذیل را  اشتتتراک کنندگانبود که 

 :بندی اندسه دسته قابل دسته

سمی؛ مانند:  ضررهای ج سته اول:  سمی، د شد ج سمی، ضعف ر شدن به امراض گوناگون ج صاب  نق  م

 دهد.قرار میمنفی عضو یا معلولیت که در زندگی آنان را تحت تأثیر 

 ای شتتدناطفال، عقده نفساعتمادبهشتتدن کم جرأتی، کمدستتته دوم: ضتتررهای روحی و شتتخصتتیتی؛ مانند: 

 قیت اطفال،سرکوب شدن خال ،ینینشگوشه بدبینی نسبت به محیخ اطراف، تنهایی،احساس احساسی، اطفال، بی

 گیری و روابخ اجتماعی.اختالل در ارتباط گرایش به خشونت و رفتارهای انحرافی،

اجتماعی و فرهنگی؛ مانند: گسترش فقر اقتصادی به دلیل عدم مهارت اطفال در کارهای پیامدهای  دسته سوم

، عمال خرابکارانهدر ادلیل شرکت اطفال به تشدید ناامنی، نیافتگی در جامعهگسترش توسعه و تخصصی در آینده

گری در کدیت فروشی و، خودکشی، تنمفاسد اخالقی، جرائمسوادی، افزایش میزان و بی گسترش فقر فرهنگی

ستفاده، تقویت فرهنک جامعه شدن اطفالو معتا افزایش اعتیاد، و فرهنک کار اطفال از اطفال سو ا شدن  ،د کم 

ص  در جامعه، محرومیت  سلک مخالف تیو ترباز تعلیم اطفال کدر متخ صفوف نیروهای م ستن اطفال به  ، پیو

اده از استتتتفهای تبهکار، افزایش قاچاق اطفال، افزایش خشتتتونت در جامعه، ازدیاد اطفال بزهکار، دولت و گروه

اق مواد یا از اطفال جهت قاچبه کشورهای دیگر، استفاده ماف، مهاجرت ی و خرابکارانهتروریستاطفال در عملیات 

 مسلک دولت و نظام سیاسی کشور.توسعه استخبارات مخالفین مخدر و 

 های پیشنهادیحلراه

ونی هایی که به وضعیت کنحلچهارم مبنی بر راه سؤالگروپ در جواب کنندگان در جلسات فوکسشرکت

 یر یادآورشده اند:پایان ببخشد مواردی را به ترتیب ز

شتغال سوی دولت برای خانوادها ستبیهای فقیر و زایی از  حتاج به م ، ایجاد کارهای بدیل برای اطفالسرپر

مراکز حمایت از و تأسیس  سرپرستیبز نگهداری اطفال اطفال، ایجاد مراکاز ، حمایت اقتصادی و حقوقی کار

وقی حق مسائلمورد عامه در دهی ها، آگاهیزمینه کار برای خانواده یسازفراهمسازی تعلیم و تربیه، آسانآنان، 

، ستترپرستتت و فقیرهای بیموقع دولت به خانوادهاطفال، جلوگیری از کشتتت و قاچاق مواد مخدر، رستتیدگی به

س ک آگاهی والدین، مردم و کارفرماها  شاقه برای  حقوق اطفال، در مواردی چون:باالبردن  ضررهای کارهای 
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 ،ممنوعیت این نوع کار برای اطفال ها،های آموزشتتی، ستتمینارها، مستتاجد و رستتانهاز طریق تدویر برنامه لاطفا

اطفال  کارشتتاقهیای دادخواهی جهت تهیه مقررات برای منع استتتخدام اطفال در کارهای شتتاقه، مدیریت قضتتا

سخ مددکاران شکالت تو سئول جهت حل م سترش تعلیم وها، آن اجتماعی، ارجاع اطفال کارگر به مراجع م  گ

وط به جرای قوانین مربهای سازنده و سالم برای اطفال، وضع قوانین مناسب، اتربیت در خانواده، ایجاد مصروفیت

های تعلیمی سازی دسترسی بهتر و آسان به فرصتزمینهکار اطفال و جلوگیری از اشتغال اطفال به کارهای شاقه، 

شغل صیلی، ایجاد  سب وو تح ساختن  های منا شت و قاچاق مواد مخدر،  سبک برای کودکان، جلوگیری از ک

مکاتب تحت عنوان مکاتب دوستتتتدار طفل که معیاری بوده و در آن تشتتتویق جای خشتتتونت را بگیرد و دارای 

ها برای اطفال، ایجاد انگیزه و انگیز باشتتد، امن ستتاختن محیخ اجتماعی و فضتتای آموزشتتی و خانوادهمحیخ دل

وری در کودکان، ت بیق قانون استتاستتی و ستتایر قوانین مرتبخ به کار و اشتتتغال، تربیت و پرورش احستتاس خودبا

سته در مکاتب و مراکز آموزشی،  شای ستخدام افراد  سالم، آرام و عاری از خشونت و تبعیض، ا اطفال در محیخ 

و وانین ملی ت بیق قها برمبنای ت بیق کنوانستتتیون حقوق طفل، شتتتناستتتایی کارشتتتاقه اطفال و تقبیک نمودن آن

حمایت از اطفال در معرض خ ر،  به خاطرژی طرح استراتآموزشی، حرفوی،  یهابرنامه، فراهم آوری یالمللنیب

گردی جلوگیری از زباله تصتتویب قانون جامع اطفال، اجباری شتتدن تحصتتیل، ایجاد مراکز ترک اعتیاد اجباری،

سخ  شکنجه و بدرفتاری با اطفال، منع ازدواجها، ایجاد اها، نظارت از کارگاهشاروالیتو های منیت عمومی، منع 

کار و معتاد، ایجاد تأمینات اجتماعی برای های بیجاشتتده، فقیر، بیاجباری و زیر ستتن، حمایت رستتمی از خانواده

رسی تها، ایجاد مراکز حرفوی متناسب با سن اطفال، دسهای اشتغال خانوادهبضاعت، ایجاد زمینههای بیخانواده

مینه کار اطفال از محیخ آلوده به فساد، مساعدسازی ز داشتننگهاطفال به تعلیم و تربیت رایگان و باکیفیت، دور 

سیمینارها و  سخ  سالم، تو سخ مردم، آگاهی دهی عامه در مورد قانون و ا برای والدین، درک اهمیت معارف تو

صاد خانواده، ایجاد امنیت، ایجاد کارگاه صیل اطفها، تقویت اقت  یسازنهیزمال، نهادهای اجتماعی، کمک به تح

ها، اصتتالح فرهنک شتتغلی، درج اضتترار کارهای حل با همکاری خانوادهای، جستتتجوی راهبرای کارهای حرفه

صاب تعلیمی، باالبردن  اطفال، ایجاد امکان آموزش برای اطفال خیابانی یا اطفال کارگر،  نفساعتمادبهشاقه در ن

و ستترپرستتت های بیخانواده ییشتتناستتادهی، آگاهی در عرصتتهعلما   کار ، نظارت ازجلوگیری از فروش اطفال

به آن مالی  هاد ها توستتتخ دولت،کمک  یه یالمللنیبهای ن های خیر هاد یت اطفال در یا ن ظارت از وضتتتع ، ن

های معارف کشور جهت ساختن سیستم یدهسازمانمعتاد رفع تبعیض بین دختر و پسر در خانواده،  هایخانواده

 سرپرستیبسالم آموزشی، تهیه کتب درسی در موقع مناسب تعلیمی، نظارت و کمک مادی برای اطفال فقیر و 

ستادر مکاتب  صنفییرو ساحات بی، ایجاد  سریعی و محلی در محالت دور از مرکز   سخ دفهای ت اتر ابانی( تو

ی هاخارجی برای تقویت وضتتتعیت معارف در ستتترتاستتتر کشتتتور، انتقال کتب درستتتی و کورس کنندهکمک
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گان تمام جاد یک ستتیستتتم نظارتی توستتخ نمایند( اعم از دختران و پستتران، ای12- 10کانکوری برای صتتنوف  

هادنهاد به یک معارفهای دولتی، جامعه مدنی و ن یده های ملی، جهت رستتتیدن  کیفی در ستتت ک  ازنظرآل ا

 برای ایتام در مکاتب.و سایر لوازم های مالی از قبیل لباس، قرطاسیه تشویق ها،ولسوالی

 بندیجمع

اطفال بود که در والیات مختلف  کارشتتاقهآوری معلومات یکی از ابزارها برای جمعگروپ جلستتات فوکس

های آن در تهانجام شد که یافشده، طرحاز پیش  یسواالت بر مبنایتشکیل گردید. در این جلسات سلسله مباحثی 

دهند، عوامل کارهای شتتاقه اطفال، پیامدهای کارهایی که اطفال انجام می ظیم شتتده بودند:تنضتتمن چهار بخش 

جلستتتات از  آمدهدستتتتبههرچند اطالعات کارشتتتاقه اطفال و پیشتتتنهاداتی برای حل مشتتتکل کارشتتتاقه اطفال. 

شتن ماهیت کیفی، به دلیلگروپ فوکس گری دیهای اما این اطالعات ویژگی ؛نبودندعددی حاوی آمارهای  دا

 :های یادشده اشاره شودها را پراهمیت ساخته اند. در اینجا الزم است که به ویژگیدارند که آن

شفافیت: معلومات حاصله از جلسات فوکس ژگی از ویو معین محدود  سؤاالت وجود سببگروپ به الف( 

 .نشان داده استرا است و موارد مشخصی افیت برخوردار شف

ستماع عامه گروپ آمده از جلسات فوکسدستب( جامعیت: معلومات به سبت به دو ابزار دیگر  جلسات ا ن

ه کارشتتاقه ک انواعدر  مثالعنوانبه ی موارد را پوشتتش داده اند.همه باًیتقرداشتتته و تر ها( ابعاد وستتیعو ستتوالنامه

همین به . نوع را به نمایش گذاشتتته استتت 53گروپ حدود فوکس ،ستتتنوع از آن را نشتتان داده ا 23مه ستتوالنا

 .استده تری نشان داده شدر گستره وسیععوامل و پیامدهای کارهای شاقه نیز ترتیب 

شتنج(  شکیل گروپ بهومات فوکس: معلعمق دا شتر دارای عمد نشومیدلیل اینکه از اطالعات کیفی ت ق بی

که ممکن  شوندرا شامل می یاما موارد مهم ؛دهندچند که آمار مشخصی به دست نمیهر. این نوع معلومات اند

در معلومات  مثالعنوانبهلحاظ تأثیرگذاری بستتتیار قوی باشتتتند. لحاظ آماری اندک باشتتتند؛ اما بهاستتتت به

دهد؛ اما ( را نشتتتان می%0.2اندکی   اطفال مشتتتغول به گدایی تعداداز استتتتماع عامه و ستتتوالنامه  آمدهدستتتتبه

ودکان و ناپذیری بر ککند که دارای تأثیرات جبرانحکایت می یافتهگدایی ستتتازمانگروپ از معلومات فوکس

سازمان شغل ای یسوبه العمرمادام صورتبهتواند اطفال را میسو از یکگدایی در یافتگی جامعه خواهد بود.  ن 

ن ایجاد پیامدهای منفی چوباعث از سوی دیگر ناتوان و مأیوس بسازد و  یهاخصیتها شکاذب بکشاند و از آن

 گردد. «چرخه گدایی خانوادگی»تولید تقویت یا 

 

 



 
 

 هاهای تحقیق برمبنای سوالنامهفصل چهارم: یافته
 هااما گزارش ؛نیستتتهرچند آمار دقیقی از تعداد اطفال مشتتغول به کارهای شتتاقه در افغانستتتان در دستتت 

نان را ها تعداد آاز گزارش که بعضی دارندآمار باالی تعداد اطفال مشغول به این نوع کارها در کشور حکایت از 

سیبر چنین هم 1.اندنفر تخمین زدهحدود دو میلیون  سال مبنای برر شده در  شهر کابل  2002های انجام  تنها در 

اطفال کارگر، بیان دقیق از تعداد  نظرصتترف 2ند.بوده ا مشتتغول به کارهای شتتهر کودک در جاده 37000تعداد 

ای است که باعث پدیدآمدن این فصل شده است. های آماری مربوط به این اطفال دغدغهبرخی دیگر از ویژگی

یل تحل الزم برای تجزیه وو در موارد اند  آمدهدستتتبهها از ستتوالنامهبیشتتتر این فصتتل در  آمدهدستتتبههای داده

سات گروپی های یافتهاز ها آن ستجل شده ا ستفاده  ست که  .نیز ا ستردگی مبهالزم به یادآوری ا باحث، دلیل گ

 رتیب و تنظیم گردیده است:بخش ت دوها به تمامی یافته

 اطفال : کاراولبخش 

از:  اندعبارت اندگرفتهقرار  موردبحثو مواردی که در آن این بخش به کار اطفال اختصاص داده شده است 

به  مشغول به کار اند، مقدار ساعاتی کهدر آن اطفال که  روزشبانهاز ها مشغولند، اوقاتی کارهایی که اطفال به آن

آورند و محل پردازند، میزان رضتتتایتی که از کار دارند، مقدار درآمدی که در برابر کار به دستتتت میکار می

 گیریم:ین بخش را در ضمن مباحث ذیل پی میا .آناناز کار  آمدهدستبهمصرف درآمد 

 کارهای شاقه. 1

قه نوع به کدام که اطفال مورد این در  ندمشتتتغولکارهای شتتتا معلومات قبلی نیز وجود دارند که مبنای  ا

سته ستهد ساس این د شاقه گردید. بر ا سوالنامهکه مواردی بندی بندی ما از کارهای  شده بپیش در   23 ندودبینی 

انستیم و عددی نتوکه به دلیل عدم آمار کمی در جریان تحقیق هرچند موارد دیگری نیز یافت شدند . بودندمورد 

سازیم. ها را آن سووارد نمودار  سوالنامه  شدهینیبشیپبا موارد دیگر برخی از موارد یادشده  یاز  همپوشانی در 

رسیم تمربوطه نمودار در ها مشغول اند طفال به آندر مورد کارهایی که ا هاآن فیصدیها و خالصه یافته .داشتند

 شده است.

 شتتدتبهشتتوند. کارهایی که شتتود اطفال در کارهای بستتیار شتتاقه گمارده میمشتتاهده مینمودار چنانکه در 

پزی، های آهنگری، خشتتتتو در بستتتیاری از موارد با توان اطفال ناستتتازگارند. کار در کارگاه اندخ رناک

پردازیم نیز به آن می بعداًچنانکه کاری برخی از کارهای بستتتیار خ رناک برای اطفال اند. گری، ترمیمجوالی

                                                           
1 .http://www.aihrc.org.af/home/press_release/6823 

 .54، ص 1388 طفل، حقوق کمیته به افغانستان اسالمی جمهوری مقدماتی گزارش افغانستان، خارجه امور وزارت. 2



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 70

ضو، جراحت بدنی و یا بیمااطفال برخی از  شاقه باال دچار ق ع ع چنین گردند. اطفال همری میدر حین کارهای 

مراجع قضتتایی و ای را در اقه نتوانستتته اند که قضتتیهحقوق شتتان و ممنوعیت کارهای شتتاز  به دلیل عدم آگاهی

 دولتی به ثبت برسانند.
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 اطفالکار. اوقات 2

ه در سوالنامه گنجانده شد یسؤال قانونبر اساس این  1استممنوع شبانه برای اطفال  ، کارکار قانونبر اساس 

ز . ابودده شح طروروز سه گزینه روزانه، شبانه و شب سؤالدر جواب این . رفتگرا اندازه میکه اوقات کار بود 

صتتورت روزانه و شتتبانه به نفر 68، را انتخاب کرده بودشتتبانه گزینه نفر 1 ستتؤالدهندگان به این مجموع پاستتخ

شغول به  ذیل  نموداردر  بخشجزئیات مربوط به این زینه روزانه را انتخاب کرده بودند. گنفر  575ند و بودکار م

 است: مشاهدهقابل

 

تری برخوردار استتت؛ اما این امر در این نمودار کستتانی که شتتب و روز مشتتغول به کار اند از نستتبت پایین

ل اصتتعنوان یک بخش نشتتان دهد؛ زیرا اگر ممنوعیت کار اطفال را بهتواند وضتتعیت را عادی و یا رضتتایتنمی

یشتتتر کنند، حکایت از وخامت بعلمی و قانونی در نظر بگیریم نستتبت ده درصتتدی اطفالی که شتتبانه روز کار می

 .داوضاع کار کودکان دار

  

 روزشبانهدر اطفال . میزان کار 3

ست،  شاقه ا شغول به کارهای  ساعت یکی از مباحث مهم در مورد اطفال کارگر م میزان کار اطفال برحسب 

ستقیم بابترازیرا میزان کار  شاقه پیامدهای  اط م صورتی .داردکار شتر کهدر ار بگذرانند ی را در کاطفال مدت بی

                                                           
 .1387، 966. وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره 1
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 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 72

ساعات کودکی خود را از دست می شترین  بر  نند.کپیدا نمیفرصت رشد جسمی و روحی را  درنتیجهدهند و بی

 1باشد.در هفته ساعت  35نیز برای اطفال نوجوان میزان کار نباید بیش از کار مبنای قانون 

گزینه  نفر آنان 42اما  ؛اندندادهنفر جواب  15دهند تعداد در این تحقیق در مورد میزان کاری که اطفال انجام می

؛ اندکردهرا انتخاب ستتتاعت کار  1-3

ستتتاعت در  6-5که  اندگفتهنفر  204

به  هرروز ندمشتتتغول   نفر 209 ؛کار

 اندبرگزیدهرا کار ستتاعت  9-7 گزینه

ساعت  9در هرروز باالتر از نفر  186و 

 روبرو. جدول اندبودهکار مشتتتغول به 

را به  شتتوندهپرستتشمدت کار اطفال 

 گذارد.نمایش می

 

 . میزان رضایت اطفال از کار4

ساند و نیز دالیل هرکدام یکی از مواردی میزان رضایت و عدم رضایت اطفال از کاری که به آن مشغول ت ا

ه راحتی حدس زد کبهتوان یاطفال مورد پرستتش قرارگرفته استتت. در این مورد م کارشتتاقهکه در تحقیق ملی 

د ابراز رضتتتایت نکنند؛ زیرا کار اطفال از کار خو

یتیک  حدود یت م باربخش دماه که  یه د  ا روح

. از ستتوی دیگر ناستتازگار استتتطلب اطفال آزادی

شاقه  سنگینی کارهای  سمی اطفال و  میان قدرت ج

سازگاری نیز  ها پرسشنامهحال درعین وجود دارد؛نا

شوندگان تعداد دهند که از مجموع پرسشنشان می

اند که این کار خود ابراز رضتتتایت کردهنفر از  371

نفر از  284دهند. تعداد را تشتتتکیل می %56.5تعداد 

نفر در این مورد جوابی  2اند و کار خود راضی نبوده

 اند.نداده

                                                           
 .1387، 966، جریده رسمی 31کار، ماده  . وزارت عدلیه، قانون1

درصتد فراوانی 

 تجمعی

نی  فراوا

 تجمعی

درصتتتتتتتد 

 فراوانی

 هادسته فراوانی

 ساعت 1-3 نفر 42 6.4% 42 6.4%

 ساعت 5-6 نفر 204 31.1% 246 37.5%

 ساعت 7-9 نفر 210 32.0% 456 69.5%

 9تر از بیشتتتت نفر 186 28.3% 642 97.8%

 ساعت

 جواببی نفر 15 2.3% 657 100%

57%

43%

0.30%

میزان رضایت از کار

رضایت عدم رضایت بی جواب
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االی میزان بدلیل که پیشتتتر اشتتاره شتتد انجام کار با روحیه آزاد اطفال ناستتازگاری دارد؛ به همین  گونهآناما 

ضایت  ضایت خواهد.  برانگیزسؤالر یک امر ضک از مفهوم ر شتن درک وا ست ندا یکی از دالیل آن ممکن ا

سیاری از موارد زیرا باشد؛  شاقه برای آنهای بدیل گزینهدر ب ن را به مجبور بود گاه ؛ لذاستنیها معلوم کارهای 

باط شتتتر با عوامل اقتصتتادی ارتدهد که رضتتایت از کار بیهای ما نشتتان مییافتهاما  ؛کنندمعنای رضتتایت تلقی می

توستتخ عدم آن دالیل رضتتایت و . گرددیبرمبخش کار دارد و عدم رضتتایت به ماهیت شتتاقه بودن و محدودیت

 :شده است نشان دادهزیر در دو نمودار ترتیب به شوندگان پرسش

 

 . درآمد اطفال از کار5

ها بود استتت. عوامل کار اطفال درآمد اطفال از کار همواره یک مستتئله استتاستتی در مورد اشتتتغال به کار آن

شان صلی ن ست که درآمد اطفال یکی از عوامل ا سوی دیگر بر مبنای قانون کار می حساببهدهنده آن ا آید. از 

ا مانند دیگران رفتار شتتود و در برابر کار هقانونی مجاز باشتتد باید با آن به لحاظام اطفال ددر مواردی که استتتخ

ها را ستتنجش تا میزان دریافت مزد آنه استتت گنجانده شتتدمورد مزد پرداخت شتتود. در این تحقیق نیز این  هاآن

 نماید.

سش ست می سؤالشوندگان از پر ست که آیا آنان در برابر کار خود مزد به د آنان در جواب  آورند؟شده ا

نه نه بلگزی ید انتخاب میهای دوگا با عداد ی و خیر را  ما در این میان ت ئه ن 13کردند؛ ا ندکردهنفر جوابی ارا و  ا

ا هدرصتتتد مربوط به این جواب. اندبرگزیدهنفر گزینه نخیر را  87و  اندکردهنفر گزینه بلی را انتخاب  557تعداد 

 در نمودار نشان داده شده است.
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ته فال نک مد اط نه درآ که در زمی ید از نظر دور ای  با ن

داشتتتت آن استتتت که در این ستتتوالنامه فقخ وجود و عدم 

شاره ست و به میزان آن ا شده ا سوال واقع  ای درآمد مورد 

لی دلیل جستجوی مسأله اصصورت نگرفته است. این امر به

یک  عنوانتواند بهتحقیق بوده استتتت که آیا درآمد نیز می

ته  به کار در نظر گرف غال  به نظر عامل برای اشتتتت شتتتود؟ 

ید می تأی حدی این امر را  تا یت  مد اکثر که درآ رستتتتد 

نامعلوم استتتتت می که میزان آن  هت  ما از آن ج ند؛ ا ک

 توان حکم ق عی در این زمینه صادر کرد.نمی

. اندداشتهاز اطفال کارگر در برابر کار خود درآمدی ن( %13.2 نفر  87 شودمیمشاهده  باالچنانکه در نمودار 

ستان این  شودمیدر این زمینه م رح که  سؤالی سنتی افغان ست؟ هرچند در جامعه  ست که دلیل این امر چی این ا

 لحادرعینکنند؛ اما اجبار کار می بر استتاسهای خود و تاحدی روشتتن استتت که برخی از اطفال در خانهمستتئله 

شد و سؤالچرایی این امر مورد  سخ واقع  صیل تفکه  اندکردهمزد بیان  فتدریاعدم را برای  عواملیدهندگان پا

 در نمودار زیر نشان داده شده است:آن 
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توسخ دیگران

دریافت غذا در 

برابرکار
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قرض والدین
بی جواب

تعداد افراد 31 21 11 10 14

فیصدی 35.6% 24.1% 12.6% 11.5% 16.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

84.8%

13.2%

2.0%

درآمد اطفال

بلی نخیر بی جواب



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 75

 درآمد اطفالموارد مدرف . 6

چنانکه . اندکردهدهندگان در برابر کار خود مزد دریافت میپاستتخ %85نزدیک به  شتتودمیمشتتاهده نانکه چ

تواند مسئله مورد تحقیق را روشن سازد؛ بلکه برای توضیک آن نیاز به اشاره کردیم دریافت درآمد به تنهایی نمی

سوال که  ستفاده هاآنسواالت دیگر نیز بود؛ از جمله این  صرف از این درآمد چه ا ای نموده و آن را در کجا م

که آیا ابعاد اقتصتتادی خانواده آنان را مجبور به کار ستتاخته دهد خوبی نشتتان میپاستتخ به این ستتوال بهکنند؟ می

 رح و م ستتؤالیدر ستتوالنامه به همین دلیل در این زمینه نیز های دیگری در آن تأثیر داشتتته استتت. استتت یا جنبه

 :انددادههایی ارائه شوندگان در مورد آن به ترتیب زیر پاسخپرسش

درآمد خود را به  هاآناز نفر  455تعداد  اندآوردهد به دستتتت از مجموع کستتتانی که در برابر کار خود مز

ند و خود دادههای خانواده ناز نفر  48ا غذا کردهخود  مزد انآ ید  ند و را صتتترف خر مد خود را  21ا نفر درآ

 جزئیات بیشتر در نمودار زیر نشان داده شده است:اند. انداز کردهپس

 

 

 شتتوند و یا به دلیل وضتتعیتاطفال یا با اجبار والدین خود مشتتغول به کار میدهد که اکثر این آمار نشتتان می

 مالی و اقتصادی خانواده مجبورند که دست به کارهای شاقه بزنند.

وضتتعیت  اارگر بیشتتتر بک استتت که علت اشتتتغال به کار اطفالدهنده آن گزارش تحقیقات پیشتتین نیز نشتتان

 ین بحث در بخش عوامل کار اطفال خواهد آمد.ابیشتر توضیک ؛ ها ارتباط داردهخانواد

اهدا به 

خانواده
خرید غذا کرایه خانه پس انداز

تعداد افراد 455 48 33 21

فیصدی 81.7% 8.6% 5.9% 3.8%

0

100

200

300

400

500
محل مدرف درآمد اطفال 



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 76

 یاجتماعحقوق دسترسی اطفال به وم ش دبخ

 تعلیم و تربیتدسترسی به . 1

ه باشتتند. دستتترستتی داشتتتآن به در زمان کودکی باید اطفال ی استتت که عاتعلیم و تربیت یکی از حقوق اجتم

سناد  سیاری به حق تعلیم و تربیت  یالمللنیبا شاره کرده اند. ب به اعالمیه جهانی حقوق  توانیم هااین آن ازجملها

شر، اعالمیه جهانی حقوق کودک، میثاق  صادی اجتماعی و فرهنگی  یالمللنیبب ، اعالمیه جهانی 1966حقوق اقت

 ، اشاره نمود.1959حقوق کودک 

 ت به رسمیت شناخته شده وکودک نسبت به تعلیم و تربی ق، حقو1989 اطفالکنوانسیون حقوق  28در ماده 

همچنین در این ماده، توستتعه اشتتکال مختلف در ضتتمن آموزش ابتدایی برای همه رایگان شتتناخته شتتده استتت. 

بررستتی  درخوردر این ماده حق آموزش از دو جهت  گرفته استتت. رقرا موردتوجهآموزش و متوستت ه و عالی 

 ف والدین است و آنان باید تمام تالش خود را در ایناز تکالیاین نگاه که حقوق کودک بر تعلیم است: یکی از 

ست که حکومت راه مبذول دارند؛ و دیگری وظیفه سیج امکاناتمتولی جا عنوانبهای ا سازی و ب ستر  معه برای ب

شد.دارد تا جامعه را به نق ه شته با شکلی ندا ساند که هیچ کودکی برای فراگیری علم، کمبود یا م در ماده  1ای بر

 اره شده است.های تعلیم و تربیت در پنج بند اشکنوانسیون مذکور هم به اهداف برنامه 29

این  26قرار گرفته استتت. ماده  تیموردحما طورکلیبهاین حق  1948پیشتتتر در اعالمیه جهانی حقوق بشتتر 

ست:  شته ا شعار دا شود. هرکس حق دارد که از تعلیم و تربیت بهره»اعالمیه ا تعلیم و تربیت الاقل تا حدودی مند 

که مربوط به تعلیمات ابتدایی و استاستی استت باید مجانی باشتد. آموزش ابتدایی اجباری استت و آموزش عالی 

در اصل «. ردندگ مندبهرهآن باید با شرایخ تساوی کامل بر روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از 

حقوق اقتصتتتادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این  یالمللنیبمیثاق  13و ماده  1959دک اعالمیه جهانی حقوق کو 7

در جامتین تایلند کنفرانس جهانی  1990الزم به ذکر استتت در ستتال قرار گرفته استتت. همچنین  موردتوجهحق 

یکی از  .کشور جهان برگزار شد 155و تربیت امر تعلیم  نظرانصاحبالن و وبا شرکت مسئ« آموزش برای همه»

 2میالدی بود. 2000اهداف کنفرانس، جلب حمایت رهبران سیاسی نسبت به تأمین آموزش برای همه تا سال 

شور  13چنین در ماده هم شارهشرکت در حیات فرهنگی ک صت موردا ستی فر ست که بای های قرار گرفته ا

ته گی و اجتماعی کشتتور شتترکت داشتتهنری فرهن یهاتیفعالها بتوانند در برابر برای کودکان ایجاد شتتود تا آن

 3باشند.

                                                           
 .345 -344، ص  1391رضا، حقوق کودک، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسالمی، . پیوندی، غالم1

 351-343، ص  1384دیدگی در حقوق ایران، تهران: نشر میزان، بیگی، جمال، بزه. 2

ی حقوق بشر از نشرات المللنیبدر ویژه اسناد  ،1996ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب المللنیب. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق 3

 .156کمیسیون حقوق بشر افغانستان ص 
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سخن گفته می ضرورت همواره در جای جای دنیا از عدم دسترسی اطفال به تحصیل  . در شودبرخالف این 

سئله جدی ستان این م شان میافغان ست؛ زیرا آمارها ن شور تر م رح بوده و ه سیاری از مناطق این ک دهند که در ب

صادی گسترده، دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت  ست. فقر اقت همواره دچار مشکل بوده و با موانعی همراه بوده ا

ن شتتتوند که در ایو ناامن، برخی از این موانع محستتتوب می دورافتادهدر مناطق  ریمعیاو یا مکاتب  نبود مکاتب

های تحقیق در ستتتوالنامهرود. به همین دلیل ها به شتتتما میترین آنیکی از مهموجود فرهنک کار اطفال میان 

 .ه استقرار گرفت موردسنجشو  هاین مقوله گنجانده شدنیز حاضر 

سش صدی باالیی را هم دارد  نفر 370تعداد  ،شوندگاندر این زمینه از مجموع پر  که از مکتب اندگفتهکه فی

نحوی پیشتتتبرد درس به در نفرشتتتان 271که از این میان حدود روند نفر آنان به مکتب می 283 تعداد .اندمحروم

شکل  س 3و  اندبودهدچار م سش ارائه ننفر پا صه .اندکردهخی به این پر ضعیت را به نمودار ذیل خال ای از این و

 گذارد.نمایش می

ر د .اندمحرومشتتوندگان از هرگونه تحصتتیل و مکتب بیش از نصتتف پرستتشدهد نشتتان میچنانکه نمودار 

اری ها، میزان باالی بیکفقر اقتصتتادی خانوادههمواره از ای جدیدی نیستتت؛ زیرا افغانستتتان این محرومیت مستتئله

ی، های طوالنی و ویرانگر، بدستترپرستتتستترپرستتتی به دلیل وجود جنککردگان، بیکاری تحصتتیلبی ژهیوبه

ها محرومیت اطفال از یامد مستتتقیم آنپکه هایی وجود دارد گزارشمعلولیت ستترپرستتت خانواده و موارد دیگر 

بیت با نیز گنجانده شتد که اطفال برای تعلیم و تر ستؤالدر ستوالنامه این تحقیق ملی این  باشتد.تعلیم و تربیت می

 شود.ه میشاهدمد در هیستوگرام عنوان مشکل برشمرده انبهمواردی را که آنان ی روبرو اند. چه مشکالت

 

43.2%

56.3%

0.5%

اطفال کارگر و تحصیل

اطفال مشغول به تحصیل اطفال غیر مشغول به تحصیل بی جواب
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توان بر این م لب تأکید کرد که با توجه به بررستتی مشتتکالت آنان، تاکنون ارائه شتتد میبنا بر اطالعاتی که 

توان گفت یم جرئتبهنیست، زیرا  امیدوارکنندهروند چندان صرف نگاه کردن به تعداد اطفالی که به مکتب می

صیل آ ست بر ادامه تح شده ا شکل جدی آنان عنوان  نفی م نان تأثیرکه نبود وقت برای خواندن درس که یک م

 .نتیجه بودن تحصیل آنان خواهد شده و در آینده باعث ترک تحصیل و یا بیاشتگذ

 مقاطع ترک تحدیل

به مکتب نمی نامه  به ستتتوال اطفال  %43.20نفر بودند که  370روند تعداد تمام اطفالی که در زمان پاستتتخ 

به مکتب نرفته  اصالًدهد آنان تشکیل می %41.90نفر که  155از این میان تعداد شدند. شونده را شامل میپرسش

شکیل می %50.80نفر که  188بودند و اما  شکالتی مکتب را در مقاطع گوناگون ترک آنان را ت ساس م دهد بر ا

 اند.مربوطه پاسخ نداده سؤالنیز به  %7.30نفر =  27و  اند؛کرده

ز دالیل نپرداختن اطفال به تحصتتیل بود؛ اما به پرستتش اشتتد میباید به آن پرداخته اینجا  مهمی که در م لب

تب پاسخ ماند که آنان چرا به مکتاحدی بی سؤالطرح نشده بود، این  سؤالیدلیل اینکه در سوالنامه در این مورد 

روند. ولی روشتتن استتت که اشتتتغال به کار یکی از عوامل مهم ترک تحصتتیل آنان بوده و در این زمینه در نمی

کنون فقخ به ا تفصیل بحث خواهیم کرد.فصل که مربوط به پیامدهای اشتغال کارشاقه است بهبخش پنجم همین 

ه است؟ شونده در کدام مقاطع تحصیلی صورت گرفتکنیم که ترک تحصیل کودکان پرسشاین بحث اکتفا می

 :کنیدبینی شده بود که جزئیات آن را در نمودار زیر مشاهده میهایی پیشدر این زمینه دسته
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 . دسترسی به صحت2

ست که هر فرد  سی افراد ا سا شری باید به آن دسترس به لحاظدسترسی به صحت یکی از حقوق ا ی حقوق ب

دادن تواند شاخ  خوبی برای نشانآن می دربارهداشته باشد. عالوه بر ضرورت این دسترسی بررسی و جستجو 

ترسی به صورت عدم دسدر کنند که وضعیت اطفال کارگر باشد. این اطفال با اشتغال به کار ظلمی را تحمل می

 دهد که متأسفانه دسترسینشان میاین تحقیق حقوقی مثل صحت این ظلم مضاعف خواهد شد. اطالعات ما در 

شان نمی نیز وضعیتصحت  اطفال کارگر به یده شده پرس سؤاالتاین وضعیت صحت  درزمینهدهد. خوبی را ن

پردازند؟ آیا این محیخ، مناستتب صتتحت جستتمی و روحی کودکان اطفال در چه محی ی به کار میاستتت که 

های جسمی و روحی آنان رسیدگی صورت به آسیب؟ و آیا اندشدههایی دچار آسیب در چنین محیخاست؟ آیا 

 گیرد؟می

 وضعیت محیط کاری .2-1

ست یا نه؟ گروه تحقیقاتی در هنگام جمع سؤالاین در مورد  شما صحی ا  آوری اطالعاتکه آیا محیخ کار 

سیاری از اطفال پرسشاندبودهبا مشکل مواجه  شتند وشونده از مفهوم صحی؛ زیرا ب لذا  بودن برداشت دقیقی ندا

 غم این مشتتکل گروه تحقیقاتی توانستتتند با توضتتیحاتی دربارهراما علی ؛تفهیم معنای آن چندان کار آستتانی نبود

 نید:کند که جزئیات آن را در نمودار زیر مشاهده میدست یاب برای اطفال، به اطالعات مورد اعتمادی سؤالاین 

 

اطفالی که در 

مکتب 2تا 1صنف 

را ترک کرده اند

اطفالی که در 

مکتب 4تا 3صنف 

را ترک کرده اند

اطفالی که در 

مکتب 6تا 5صنف 

را ترک کرده اند

اطفالی که در دوره 

ثانویه مکتب را 

ترک کرده اند

اطفالی که در دوره 

لیسه مکتب را 

ترک کرده اند

تعداد افراد 22 65 83 13 5

فیصدی 11.7% 34.6% 44.1% 6.9% 2.7%
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شاهده  صدی را  شودمیچنانکه در نمودار م شترین فی صحی بودن محیخ کاری بی صاص به خودغیر داده  اخت

ست که تعداد  سته اند. در مورد این  247نفر بودند و  404 هاآنا صحی دان  6 سؤالنفر دیگر محیخ کار خود را 

 .اندکردهنفر سکوت کرده و هیچ جوابی به پرسش ارائه ن

حیخ مکنیم که توان به ذکر این نکته بستتتنده میمی فعالًدر ادامه تحقیق به پیامدها اشتتتاره خواهد شتتتد؛ اما 

دارد که کودکان را از امتیازات دوران  به همراهغیرصتتتحی کار اطفال مشتتتکالت جستتتمی و روحی فراوانی را 

 کند.کودکی و در برخی موارد از نعمت سالمتی محروم می

 کار در جریان دیدگیآسیب. 2-2

هایی این بود که آیا در جریان کار دچار آسیب شده اید؟ گزینه سؤاالتیکی از در بخش دسترسی به صحت 

ند نشتتتتان که برای جواب در نظر گ ته شتتتتده بود رف

های جستتتمی دادند که منظور از آستتتیب، آستتتیبمی

 378دهندگان  استتت. گرچند تعداد بیشتتتری از پاستتخ

در جریان کار خبر  شتتتاندیدگیآستتتیبنفر( از عدم 

نفر( نیز بتته  212  توجهیقتتابتتل؛ امتتا تعتتداد انتتدداده

. اندکردهدر جریان کار اذعان  شتتتاندیدگیآستتتیب

  . شاخانددادهپاسخی ن سؤالنفر نیز به این  67تعداد 

 است. مشاهدهقابل روبروآمار در نمودار فیصدی این 

0.9%

37.6%

61.5%

اطفالصحی محیط کاریوضعیت

بی جواب صحی غیر صحی

10.2%
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 %2.4نفر که معادل  5تعداد نفر بودند،  212که تعداد شتتتان دیدگان از میان آستتتیبقابل یادآوری استتتت که 

 و تعداد اندشدهدهد مصاب به شکستگی اعضا را تشکیل می %22.2نفر که  22و  اندشدهدچار نق  عضو  هاآن

 .اندبرداشتهآن جراحت  براثرباشند در هنگام کار و دیدگان میآسیب %66نفر که مساوی با  140

 

 . بیماری در هنگام کار2-3

و صتتحی ایار و یا به دالیل تغذیهستتنگینی ک به دلیلکودکان مشتتغول به کارهای شتتاقه در بستتیاری از موارد 

به از مجموع اطفال  %12.2نفر یعنی  80اطالعات این تحقیق  بر استتاس اندگردیدهنبودن محیخ کار دچار بیماری 

دهد دچار شتتوندگان را تشتتکیل میپرستتش %57.7نفر که  379و  اندکردهدر مورد بیماری پاستتخی ارائه ن ستتؤال

 .اندگردیدهبیماری 

 

صاب به بیماری  ست اولین  سؤالسه  اندشدهاز افرادی که م شده ا سیده  ست ک سؤالدیگر نیز پر ه آیا این ا

سخ به در ؟ اندکردهمراجعه  مراکز درمانیبه بعد از بیماری  هاآن  انددادهنفر جواب مثبت  342تعداد  سؤالاین پا

جواب منفی  ستتتؤالبه این  %9.80معادل نفر  37 و ؛دندهرا تشتتتکیل میکل افراد بیمار  %90.20که این تعداد 

 .اندداده

نان  ستتتؤالمین دو که آ به این بود  ماری  عد از بی ب

مرکز درمانی  دولتی یا شتتخصتتی( مراجعه نوع کدام 

ه کسی هزینه درمان چاینکه  سؤالسومین ؟ و اندکرده

جزئیات  روروبهنمودار  پرداخت نموده است؟را  هاآن

شان میرا اول  سؤالدو مربوط به  سوم ن سوال  دهد و 

 گیرد.در عنوان بعدی مورد بحث قرار می
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12%

آیا در جریان کار بیمار شده اید؟
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 . محل تأمین هزینه درمان بیماران2-4

. در این مورد چهار شتتده استتت ستتؤالکه از اطفال کارگر استتت یکی از مواردی پرداخت هزینه طفل بیمار 

سش شدهم رحگزینه  ست که پر سخکرد. را انتخاب می هاآنشوندگان باید یکی از ا ان به دهندگاز مجموع پا

خودشتتان  هاآننفر  92پرداخت شتتده استتت و تعداد  هاآننفر توستتخ والدین  177هزینه درمان تعداد  ستتؤالاین 

نفر  17و فقخ  اندشتتدهخود درمان  کارصتتاحبتوستتخ  هاآننفر  40و  اندپرداختهخود را هزینه مداوای بیماری 

شتر مربوط اندکردهپاسخی ارائه ن سؤالنفر به این  16و تعداد  اندشدهتوسخ دولت مداوا  . نمودار زیر جزئیات بی

 گذاشته است: به نمایشرا  سؤالبه این 

 

 
 

 . صحت روانی اطفال2-5

صحت در محیخ کار دو بعد دارد که یکی از  سی به  ستر ست که تاکنون به آن پرداخته بعد ج هاآند سمی ا

پردازیم و آن بعد روحی و روانی محیخ کار شد اما یک بعد مهم دیگر نیز باقی مانده است که در ادامه به آن می

های مربوط به صحت روانی، فشار و تهدید است. به این مورد در سوالنامه نیز توجه شده است و از میان شاخ 

ست. در مورد این  جهموردتواطفال در محیخ کار  شار و تهدید  سؤالقرار گرفته ا که آیا آنان در جریان کار با ف

 261اد اما تعد ؛که مورد تهدید و فشار نیستند اندگفتهدهند را تشکیل می %45.1نفر که  296؟ یا نه اندبودهمواجه 
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نفر  100و  اندداده ستتتؤالجواب مثبت به این دیگر نفر 

زئیات ج. اندکردهپاسخی ارائه ن اصالً سؤالدیگر به این 

 نمایش داده شده است.نمودار این آمار در 

شار روحی قرار  در نمودار تعداد کسانی که تحت ف

شته سه با گزینه انددا تر به های دیگر کمهرچند در مقای

 است یادآوریقابلرسد اما نکاتی در این زمینه نظر می

ش ازنظرکه نباید در تحلیل این وضعیت  شته  ؛ وددور دا

فال کنند که بیشتتتر اطنخستتت اینکه اطالعات تأیید می

 وکنند این امر ممکن استتت وضتتعیت را تغییر دهد ا اعضتتای خانواده خود کار میکارگر با یکی از آشتتنایان و ی

 درنتیجه وتوانند مشکالت ناشی از کار را با دیگران درمیان بگذارند به خاطر ترسی که از آینده دارند نمیاطفال 

 .کنندآن را انکار می

ژه ویبههمگان  موردتوافقهای آن که مصتتداقروشتتن و واضتتک نیستتت  مقولهدوم اینکه تهدید و فشتتار یک 

شته  شد.اطفال قرار دا سد نظر میبه با شتاطفال ر سیر ذهنی خود از آن به او  با توجه به بردا سپس به ی رزیابتف و 

گاه ممکن استتت یک طفل مورد خاصتتی را تهدید یا فشتتار تلقی کند و طفل این ن بر استتاسو  اندپرداختهپاستتخ 

نیز  اندردهکطبیعی بداند. باالبودن تعداد کستتانی که به این پرستتش پاستتخی ارائه ن کامالًدیگر آن مورد خاص را 

 .اندبودهاز درک این مقوله عاجز  احتماالًکند که بسیاری آنان این م لب را تأیید می

 اطفالو فشارها بر  اتهدیده. 2-6

 شدهم رحدر آن سه گزینه که پرسیده شده است  سؤالی های تهدید و فشار نیز از اطفالاما در مورد مصداق

ست: باالبودن  شار ا سخ دیگران و لت و کوب اطفال ف کار از توان اطفال، تحقیر و توهین آنان در محیخ کار تو

سخ در زمان کار. سخهایی که پا شان میاندداده سؤالاین به دهندگان پا  حاظبه لدهد که اطفال در محیخ کار ، ن

 روحی و روانی چندان وضتتتعیت

ها خوبی ندارند و از میان این گزینه

گزینتته توهین و تحقیر بیشتتتترین 

فراوانی را به خود اختصتتاص داده 

است. جزئیات بیشتر مربوط به این 

نمودار نشتتان داده شتتده در  ستتؤال

 است.

 

بلی

40%

نخیر

45%

بی جواب

15%

ید آیا درجریان کار با فشار و تهد

مواجه هستید؟

38.7%

33%

28.4%
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 به غذا در طول روز . دسترسی3

استتت که برای ستتالمتی و رشتتد اطفال از اهمیت باالیی برخوردار  افت غذا برای اطفال یکی از مواردیدری

شاقه  سیاری از موارد اطفالی که به کارهای  ست. در ب شغولا سب  اندم امر  که این اندمحروماز دریافت غذای منا

جبران ابلکند که در ادامه غیرقمشغول به کار صدمات سنگینی وارد میاطفال به  کارشاقهپیامدهای دیگر  در کنار

در جواب به این  ؟خورندمیدر طول روز چند وعده غذا آنان که در این تحقیق نیز از اطفال پرستیده شتد  .استت

 خورندمیکه در روز دو وعده غذا  اندگفتهنفر دیگر  190و  اندزدهنفر سه وعده غذا را عالمت  391تعداد  سؤال

. فیصتتدی این اندندادهپاستتخی  ستتؤالنفر به این  11و  خورندمیکه روز یک وعده غذا  اندردهکنفر اعالم  65و 

 نشان داده شده است.بخش در نمودار زیر 

 

 

 آزار و اذیت جنسی اطفال کار. 4

سیر  ست. اطفال در م سی ا ست امنیت اخالقی و جن یکی از مواردی که در مورد اطفال کارگر دارای اهمیت ا

زند و هم در رشد خود باید از آزارهای جنسی در امان باشند، زیرا این پدیده هم به روح و روان آنان آسیب می

ر مباحث مربوط به انحرافات اجتماعی انحرافات اجتماعی سوق داده شود. د سویبهآینده ممکن است خود آنان 

 هانآکه یکی از  اندکردهنظران نظریات گوناگونی را م رح انحرافات جنستتی استتت صتتاحب هاآنکه یکی از 

ه گیرند بیشتتتتر احتمال دارد کاین نظریه افرادی که در معرض انحراف قرار می بر استتتاسنظریه یادگیری استتتت 

59.5%

28.9%

9.9%

1.7%

وعده های غذایی اطفال کارگر

سه وعده دو وعده یک وعده بی جواب
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بازی که توستخ کمیستیون مستتقل حقوق بشتر افغانستتان در مورد بچه گزارش تحقیق ملی 1مرتکب جرم شتوند.

شده نیز بر این م لب  سانی که گذارد میید مهر تأیانجام  سیاری از موارد ک سکه در ب ند میمرتکب این عمل ناپ

 2.اندبودهآن و در زمان کودکی قربانی  ازاینپیشخود  شوند،

آزار و اذیت کودکان مشتتغول به کارهای شتتاقه در  درباره ستتؤالیتحقیق نیز در این برمبنای این ضتترورت 

ست که  شدهم رحسوالنامه  سخگویان  سؤالدر جواب از این ا سیم میپا سه بخش تق نفر  597تعداد  ؛شوندبه 

نفر از آنان به آزار و اذیت جنسی در  103اما تعداد  ؛گیرندکه مورد اذیت جنسی در هنگام کار قرار نمی اندگفته

 .اندندادهمربوط به آزار جنسی پاسخ  سؤالنفر به  35؛ در این میان اندکردههنگام کار اذعان 

؛ اما اندکردهبه نوع آن اشاره ن نفرشان 26 اندشدهواقعاز مجموع اطفالی که در محیخ کاری مورد آزار جنسی 

ست  کهنحویبها تماس بدنی نفر نوع آزار ر 44 شتهدو صه 28و  اندکردهعنوان  اندندا های ها و فکاهینفر آنان ق

 2و  اندکردههای برهنه را برجسته نفر نشان دادن عکس 3و  انددانستهمصداق آزار و جنسی  خراب و نامناسب را

اده بیشتر این آمار در نمودار زیر نشان د. جزئیات اندکردهاشارهدر هنگام خواب  بسترشان دیگران درورود به نفر 

 شده است:

 

 
 

                                                           
 .160، ص 1388نشینی و کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، . سلیمی، علی و همکاران، هم1

 .63 ، ص1393بازی در افغانستان، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دهای رسم زشت بچهسرآمد، محمدحسین و همکاران، عوامل و پیام 2
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همیشتتته  %1.9نفر = 2و  اندقرارگرفتهمورد آزار  اوقاتبعضتتتی %72.8نفر = 75عداد مدت اذیت نیز ت درباره

 .اندگذاشتهجواب آنان مدت اذیت را بی %25.2نفر= 25و  اندشدهاذیت 

ست سؤالدر مورد این  صورت گرفته ا  اندتهقرارگرفاطفالی که مورد پرسش  ؟که اذیت از جانب چه کسی 

ی اشتتتاره کرده اند که مواردبه 

 در نمودار نشان داده شده است.

که غیره الزم به ذکر استتتت 

گر اطفال کاربیشتر شامل مردم، 

ن بازاریاافراد ناشتتناس و دیگر، 

 مشتتغول بهباشتتند که اطفال می

ر و اذیت قرار را مورد آزا کار

 .اندداده

 

 

 

 

79%

12%

9%

افرادی که باعث آزار جنسی اطفال شده اند

غیره همکاران صاحب کار



 
 

 اطفال شاقهکارو پیامدهای عوامل فصل پنجم: 

 الف( عوامل کارشاقه اطفال

 خود تحققخودیهای اجتماعی بههای اجتماعی نیستتتت، به این معنا که پدیدهمندی پدیدهزمینه درشتتتکی 

شتغال نمی صادی دارند. به همین ترتیب ا سی و اقت سیا شه در عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی،  یابند بلکه ری

آید. ر گوناگونی پدید میاز عوامل بستتیا احتماالًها استتت که اطفال به کارهای شتتاقه نیز یکی از این نوع پدیده

شان شین ن ساختار نتایج تحقیقات پی صادی  فقر، بیکاری،  ست که عوامل مختلفی، همچون عوامل اقت دهنده آن ا

صله طبقاتی و...(، عوامل اجتماعی  صادی بیمار، فا شهرهای کوچک  اقت ستاها و  ازدیاد جمعیت، مهاجرت از رو

مل خانوادگی  خانوادهبه شتتتهرهای بزرگ، ستتتاختار جمعیت، کمبود قوان های ین حمایتی از کودکان(، عوا

یا جدایی والدین، اعتیاد خانواده، ستتتابقه بزهکاری پرجمعیت و بعد باالی خانوار، خانواده های پرتنش، فوت 

والدین، خشتتتونت والدین، وجود ناپدری یا نامادری، بیماری روانی والدین(، عوامل زیستتتتی و روانی  بحران 

لوغ، فرار از خانه و مکتب، اعتیاد و بزهکاری که تحت تأثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی قرار هویت، بحران ب

ارگر و کگیری پدیده کودکان توانند بر شتتتکلهای دولتی در دفاع از حقوق کودکان میدارد( و نبود نظارت

حوی که در این تحقیق ملی های ستتتابا توجه به م الب یادآوری شتتتده و نیز یافته 1خیابانی تأثیر داشتتتته باشتتتند.

 توان به دو نوع عامل اشاره کرد:می اندآمدهدستبه

 عوامل اقتدادی

شان مینتایج تحقیقات درزمینه صادی بهی کار اطفال ن شعنوان مهمدهد که عوامل اقت تغال ترین عوامل برای ا

شیوع باالی بیکاری، فقر، بیاطفال به کار به شمار می شتغال پدران ی، فاصله زیاد طبقاتی و اعدالتی اقتصادآید. 

 2شوند.هایی از این نوع عوامل محسوب میدرآمد نمونههای کمبه شغل

شتتده کمّی در مورد عوامل اشتتتغال کودکان به بندیهرچند در پیشتتینه این تحقیق اطالعاتی روشتتن و دستتته

تان نیز فغانستتدهد که در املی نشتتان میهای این تحقیق اما یافته ی شتتاقه در افغانستتتان در دستتترس نیستتت؛کارها

صادی در  شاقه عوامل اقت شتغال اطفال به کارهای  سات تأکیدات زیادی که در جل جزبه. کننده داردنقش تعیینا

 75دهد که فقر اقتصتتتادی نقش ای نیز نشتتتان میستتتوالنامههای افتهگروپ موجود بود یاستتتتماع عامه و فوکس

 داشته است. اطفالکار  آمدن دیپددر  یدرصد

                                                           
، ص 1391شناسی کاربردی، شماره چهارم، زمستان مجله جامعه« تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان»رضا افشانی و همکاران، . علی1

89 

 .89همان، ص رضا افشانی و همکاران، . علی2

 



 

 

 عوامل و پیامدهای کار شاقه اطفال 88

صادیعالوه بر  صادی دارد. نیز ماهیت اق اندقرارگرفتهدیگر که مورد انتخاب اطفال کارگر  دو گزینه فقر اقت ت

 هاآناز  %2 اند وشوندگان تهیه مصارف مکتب را علت کار خود قلمداد کردهاز پرسش %3.80 هایافته بر اساس

شتتتوندگان از پرستتتش %80بیش از  درمجموعبنابراین ؛ اندگفتهپرداخت قرض خانواده را علت اصتتتلی کار خود 

ودکان دهند که کارشاقه کها نشان میین یافتهعلت اصلی اشتغال به کارهای شاقه را عامل اقتصادی دانسته اند. ا

ستان  صادی به دلیل ملموس بودن در نگدر افغان شد؛ اما ابعاد اقت سته با ست به دالیل مختلفی واب ه اهرچند ممکن ا

ان در نمودار شوندگهای آماری مربوط به عوامل کار پرسش. ویژگیداشته استبیشتر دهندگان برجستگی پاسخ

 ذیل نشان داده شده است:

 

به خود  %56.9در نمودار فوق گزینه غیره شتتامل مواردی استتت که آموزش حرفه بیشتتترین ستتهم را با مقدار 

پرداخت ( و %5.2 ، تهیه مصتتارف خانه (%8.6 ز: عالقه شتتخصتتی اند ااختصتتاص داده استتت و بقیه موارد عبارت

 .(%1.7 هزینه درمان برادر مریض 

اقتصادی غیر ظاهربهکه  ایگزینهدو زیرا حتی  ؛مشهود است کامالًدر این نمودار برجستگی عوامل اقتصادی 

جلستتات  هایمراجعه به بحث عوامل در یافتهبا این  بر عالوه .نددارای ابعاد اقتصتتادی انیز بیشتتتر شتتوند دیده می

ترین عوامل در اشتتتغال اطفال به مهم عنوانبهشتتود که عوامل اقتصتتادی روشتتن میگروپ عامه و فوکساستتتماع

 شوند.کارهای شاقه محسوب می

 عوامل اجتماعی و فرهنگی

کند؛ اما یامل دیگر تأکید مبر عوامل اقتصتتادی بیشتتتر از هر عو تحقیقات دیگر های این تحقیق هرچند یافته

 اندادهدمحققین بر این نکته توجه  ازاینپیشغافل شتتد. که ماهیت غیراقتصتتادی دارند، توان از عوامل دیگر نمی
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یعنی ممکن استتت که  1که کارشتتاقه اطفال ممکن استتت از عوامل اجتماعی و فرهنگی ستترچشتتمه گرفته باشتتد.

ه تأثیر گذاشتتته و از این طریق باعث پدیدآمدن مقوله کار اطفال در عوامل اجتماعی نامرئی بر اقتصتتاد یک جامع

زیرا ممکن استتت فرهنک  ؛به ستتاختار فرهنگی جامعه ستترایت دادرا ین نگاه هم نتوامی طورهمینجامعه گردد. 

شته باشد که کار اطفال به شود. این ویژگی را دا  گونهنآعنوان یک امر معمول و یا حتی ضروری در نظر گرفته 

بود  «تحمیل والدین»های مربوط به عوامل که در نمودار مربوط به عوامل کارشتاقه نشتان داده شتد یکی از گزینه

سیاری از موارد ممکن است ریشه شته باشد یعنی والدین به دلیل رقابتکه در ب نوادگی و های خاهای فرهنگی دا

کار گمارند در اطالعاتی که از جلستتات استتتماع عامه و های نادرستتت از مقوله کودکی، اطفال را به یا برداشتتت

ستبه گروپفوکس صادی به عوامل  آمدهد ست نیز غیر از عوامل اقت ست که به لحاظ زیاد ا شده ا دیگر توجه 

میرار ق مورداشتتارهکوتاه برخی از این نوع عوامل  صتتورتبهاهمیت باالیی باشتتد. در ذیل  حائزتواند کیفی می

 :دگیر

 ناامنی جنگ و. 1

شورها دچار دگرگونی صادی و اجتماعی میدر دنیای متحول امروز اکثر ک سی، اقت سیا ین گردند. گاه اهای 

ت ورتی که سرعدر ص. دالیلی از سرعت زیاد برخوردار انددارند و گاه به  گامبهگامها آهنک آرام و دگرگونی

شد دولت ستراتژیها میتغییرات آرام با سخ اتخاذ ا ساختن برنامهتوانند تو سب و  های منظم از پیامدهای های منا

آهنک تغییرات تند باشد ممکن است باعث پدیدآمدن  کهیدرصورتمنفی تغییرات تاحدی جلوگیری نمایند؛ اما 

حتی دچتار آنومی و جوامع ممکن استتتتت  ی. در چنین مواردانتدیریجلوگگردد کته غیرقتابتل پیتامتدهتای 

 ساختارهایدر ارتباط با کودکان کنند که کار گرا تأکید میجامعه شناسان کارکردهای شدید گردند. نابسامانی

دهای نآنومیک روستتازمان اجتماعی فرانستتوی دورکیم امیل از دید استتت.  لیتحلقابلآنومیک بیشتتتر اجتماعی 

رایی گدو فر تضتتادهای اجتماعی ،باعث تنگدستتتی کارگران هاآنگذارد که گستتتردگی می شیبه نمارا  ایتازه

 2.ها کار کودکان استین دیدگاه یکی از پیامدهای آنومیگردد. در امی آورانیز

ه یک مستتتأل ،ناامنیویژه جنک و دگرگونی اجتماعی، بهبخش عوامل اجتماعی توجه به در افغانستتتتان در 

ه این پدیده رسد کمیید به نظر اساسی است. افغانستان نزدیک به چهار دهه گرفتار جنک و ناامنی بوده است. بع

سیاری از  خ رناک سائلب شد.  ازجمله ،مهم م شته با توان ینی مییق طوربهپدیده کار اطفال را تحت تأثیر قرار ندا

دلیل  واقعدروادار ساخته است  کارشاقهگفت که بسیاری از کودکان کار که در ظاهر عوامل اقتصادی آنان را به 

اجتماعی و  نیمانابساسرپرستی اطفال یادشده است که همگی ریشه در ا بیمعلولیت والدین و ی هاآناصلی کار 

                                                           
 .112، ص 2 و 1کننده کار کودکان، نامه پژوهش فرهنگی، سال ششم، شماره اهلل اشرفی، بررسی عوامل تعیینزاده، عبدالعلی و حجت. لهسایی1

، مجله اطالعات «سانینبررسی ت بیقی کار کودکان در کشورهای پیشرفته و جهان رو به توسعه با تکیه بر شاخ  توسعه ا». کالنتری، صمد و مژده کیانی، 2

 .294، ص 231 – 232اقتصادی، شماره  –سیاسی 
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و  قرار داده موردحمایتهر کودکی در زمان کودکی خود نیاز به والدینی دارد که او را  طورکلیبهجنک دارد. 

سن معینی وجود  ویژهبهزمینه رشد جسمی و روحی او را فراهم آورند. این نیاز  ر دارد و ددر بعد روحی طفل تا 

شدیدتر جنک و درگیری ازجملهمواقع بحرانی  سیار  سلحانه ب سیوشودمیهای م ن . به همین دلیل در مقدمه کنوان

واحد اساسی هر جامعه شناخته شده که در رشد جسمی و روانی کودک نقش  عنوانبهخانواده  ،حقوق کودک

 دارد. ایعمده

پدر یا مادر خود را از دستتتت بدهد که چنین امری در زمان جنک، ناامنی و آوارگی ممکن استتتت کودک 

ز دست ا تأثیرات منفی زیادی بر زندگی او خواهد داشت اولین تأثیر، ناراحتی روانی ناشی از فقدان پدر یا مادر و

سرپرستی . در وضعیت بیشودمیسرپرستی گیری یک معضل مهم به نام بیدادن روحیه است. جنک باعث شکل

وند برای تأمین معاش خود و خانواده، دست به کارهای شاقه بزنند و از تحصیل و رشد جسمی شاطفال مجبور می

 1و روحی باز بمانند.

که در طول زمان انجام این تحقیق ملی در ستت ک کشتتور با  گروپفوکساستتتماع عامه و های جلستتات یافته

سئولین اجرائی و مدیریتی برگزار حضور صاحب شان مینظران کارشاقه اطفال و م نک و دهد که جشده است ن

باشتتد. در این میان از نتایج جلستتات ناامنی عامل اصتتلی یا یکی از عوامل مهم اشتتتغال اطفال به کارهای شتتاقه می

شده در  ست می 14برگزار  ضک به د شاقه  عنوانبهآید که جنک و ناامنی والیت، به گونه وا عامل مهم برای کار

 2گردد.اطفال محسوب می

 ودیت فرهنگ کار اطفالموج. 2

شته شغل پدراناز گذ ست و فرزندان برای یادگیری  شته ا  شان درهای دور فرهنک کار در جوامع وجود دا

شغول بودند. برخی از جامعه شی از نوع جامعهکنار آنان به کار م سان وجود این فرهنک را نا دانند پذیری میشنا

 ،رادپذیری افاین رویکرد در جوامع سنتی از میان عوامل جامعه بر اساسکه در جوامع سنتی قدیم وجود داشت. 

ن ضرورت . بر اساس ایدارد بیشترآید و نقش آن در تربیت اطفال برجستگی حساب میبه هاآنترین خانواده مهم

 ها رشد یافته است.تاریخی است که فرهنک کار اطفال در خانواده

تاده استتتت این فرهنک هنوز در امعهرغم تغییراتی که در فرایند جامروزه علی پذیری و عوامل آن اتفاق اف

حت تأثیر پذیری بیشتر تکه امروزه فرایند جامعه معتقدندشناسان تر خود را حفظ کرده است. جامعهجوامع سنتی

سانه، گروه شکل میعوامل خارج از خانواده مانند مکتب، ر وامع ها در جاما خانواده ؛گیردهای بازی و امثال آن 

                                                           
 .37، ص 32، مجله ندای صادق، شماره «سرپرستجنک و حقوق کودکان آواره و بی». توسلی نائینی، منوچهر، 1

کندز، کندهار، نیمروز، هرات و هلمند. مراجعه شود به اند از: بادغیس، بغالن، بلخ، تخار، جوزجان، سرپل، سمنگان، فراه، کابل، . این چهارده والیت عبارت2

 های جلسات فوکس گروپ کار شاقه اطفال در فصل سوم.یافته
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پذیری اطفال همچنان حفظ کنند که این مستتتأله به بدیل خود را در جامعهکه نقش بی اندتالشستتتنتی هنوز در 

 ادامه فرهنک کار اطفال دامن زده است.

ها آوری شده از طریق سوالنامههرچند در اطالعات جمع

ا به این امر توجهی نشده است ام سؤاالتبه دلیل بسته بودن 

به عات  مه و ستتتتتداطال عا ماع  مده از جلستتتتات استتتت آ

دهد که برخی از کارشتتتناستتتان و نشتتتان می گروپفوکس

اطفال به موجودیت فرهنک کار  مستتتائلاندرکاران دستتتت

ندداشتتتتهها توجه اطفال در میان خانواده و کار اطفال را  ا

ستناشی از وجود فرهنک کار اطفال در میان خانواده ه ها دان

 اند.

 

 

 اطفال کاراد از قوانین و ضررهای افر عدم آگاهی. 3

ها در جوامع ستتنتی ممکن استتت این کارکرد را داشتتته باشتتد که به وجود فرهنک کار اطفال در میان خانواده

که در دنیای امروز این  معتقدندمدت کمک نماید؛ اما اندیشتتتمندان صتتتورت کوتاهبهبود اقتصتتتاد خانواده به

عث بازتولید فقر در آینده شتتخ  کارگر خواهد شتتد و کار در کودکی رستتد؛ زیرا بانظر میکارکرد، کاذب به

سیب ص  آنان عالوه بر آ صیل و تخ ستیابی به  شودمیهای بدنی و روحی مانع از تح که در آینده آنان را از د

 سازد.منابع درآمدی باالتر محروم می

شد؛  شته با ست باید دلیل دیگری دا ضعیت اجتماعی، فرهنک کار اطفال همچنان ادامه یافته ا اینکه با تغییر و

وضتتاع جدید ا تناستتببهگردد تا های افراد میزیرا این طبیعی استتت که تغییرات اجتماعی باعث تغییر در کنش

دهد که یک دلیل برای ادامه نشتتان می دستتت آمده از والیاترفتارهای جدیدی از خود بروز دهند. اطالعات به

شرکتاین فرهنک عدم آگاهی افراد و خانواده ست.  سات ها ا سیاری از جل ر عدم ب گروپفوکسکنندگان در ب

شتهها تأکید آگاهی افراد و خانواده ست:  اندبودهآنان معتقد  انددا که ناآگاهی از دو امر به کار اطفال دامن زده ا

 سبر استتاین موجود در مورد کار اطفال و دیگری ناآگاهی از اضتترار کارهای شتتاقه اطفال. یکی ناآگاهی از قوان

 1.ودشتتمیهای فوق برستتند به میزان زیادی از کارهای شتتاقه اطفال کاستتته ها به آگاهیاین اطالعات اگر خانواده

                                                           
های: بادغیس، بغالن، تخار، جوزجان، دایکندی، سرپل، سمنگان، فراه، کابل، کندز، کندهار، ننگرهار، نیمروز و گروپ والیت. برگرفته از نتایج فوکس1

 هرات.
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شان می شاقه اطفال و قوانیناین اطالعات ن ضررهای کار موجود در این زمینه در  دهد که عدم آگاهی والدین از 

 آیند.حساب میترین عامل برای کار اطفال بهاکثر نقاط فرهنگی کشور یکی از مهم

یادشتتتده عوامل اجتماعی و فرهنگی دیگری نیز باعث کار اطفال می ر د بعضتتتاًگردد که عالوه بر عوامل 

ستماع عامه و  سات ا ست آمده از جل ش هاآننیز به  گروپفوکساطالعات به د ست؛ ا شده ا  سوادیبی ماننداره 

ی، و گدای های تبهکار، قاچاقیافته مثل گروههای ستتازمانوالدین، اعتیاد والدین، ازدواج زیر ستتن، وجود گروه

 1افزایش جمعیت، عدم اجبار در تحصیالت، عدم نظارت رسمی بر کار اطفال و...

 اطفال شاقه کارهایپیامدهای  (ب

 برخی از کشتتورهایو تحقیقات بستتیاری در  شتتدهگفتههای زیادی اطفال ستتخن کارشتتاقهدهای در مورد پیام

ست. عال گرفتهانجامدیگر  ش شوندیقینی در نظر گرفته می تا حدودیبرخی از پیامدها بر آن  هوا خصی که و هر 

در که  جهتازآناما طور اجمال حدس بزند؛ را به هاآنتواند از ماهیت کارهای شتتتاقه آگاهی داشتتتته باشتتتد می

بیان آمارهای مربوط به پیامدهای کارشتتاقه اطفال برمبنای ابتدا به  ،اطالعات ستتاحوی بیشتتتر مدنظر استتت اینجا

ر پردازیم و دمیهای برگزار شتتده در جریان این تحقیق ملی گروپفوکسو جلستتات استتتماع عامه و ستتوالنامه 

 .ها اشاره خواهد شدادامه به دیگر تحلیل

رح های دیگر نیز م هرچند گزینه اندداشتتتتهگزینه حق انتخاب  نهتحقیق از میان این شتتتوندگان در پرستتتش

گانه های نهاشتتتته استتتت. گزینهنحوی روی انتخاب آنان نیز تأثیر دگزینه به نُهاما محدودیت جواب در  اندبوده

از: محرومیت از آموزش، احستتاس کمتری یا کهتری نستتبت به ستتایر هم ستتن و ستتاالن، قربانی شتتدن  اندعبارت

های تفریحی و بازی که از نیازهای های جنستتتی شتتتدن، محرومیت از برنامهاطفال در بازار قاچاق، قربانی هوس

 مراض ذهنی و دماغی، دوری از خانواده و محرومیت عاطفی، معلولیت فیزیکی، اشودمیاساسی اطفال محسوب 

 و اعتیاد.

نفر محرومیت  390: اندکردهگانه را انتخاب به ترتیب زیر یکی از پیامدهای نُهشونده پرسش از مجموع اطفال

نفر قربانی شتتتدن در مستتتیر هواهای  9نفر قربانی شتتتدن در بازار قاچاق،  6نفر احستتتاس کهتری،  55 ،از آموزش

نفر معلولیت  14نفر محرومیت از کانون خانواده،  38های تفریحی، رنامهنفر محرومیت از بازی و ب 111جنستتتی، 

شتر  1و تنها نفر معلولیت ذهنی  6فیزیکی یا جسمی،   دهشمنعکسنفر اعتیاد. جزئیات آماری آن در نمودار زیر بی

 است:

                                                           
 مفصل این بخش در فصل سوم آورده شده است. . اطالعات1
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و شاقه  هایکار که بهاطفالی است  گیردامنشتر یب پیامدهادهند که نشان می نمودار فوقهای موجود در گزینه

برای ه کمن مایلم همین جهت به ؛؛ اما مسلم است که پیامدها فقخ در این موارد محدود نیستنداندمشغولپرخ ر 

نستتبت به تر یک نگاه جامع همآن درنتیجهتا  قرار دهم مدنظردی دیگری را نیز بندستتته ،توضتتیک بیشتتتر پیامدها

 دتوجهمور، اندآمدهها به دست گروپپیامدها داشته باشیم و هم پیامدهایی که از جلسات استماع عامه و فوکس

 از: اندعبارتاین رویکرد پیامدهای کارهای پرخ ر کودکان  بر اساس .دنگیرقرار 

 . پیامدهای جسمی1

، وزن قد، کاهش کاهشمعلولیت جستتمی یک مقوله بستتیار گستتترده استتت که بر استتاس تحقیقات پیشتتین 

و  گوش های، بیماریقلبی های، بیماریتنفسی دستگاه های، بیماریچشم های، بیماریو دندان دهان هایبیماری

کمبود  ،یادگیری مشکالت، کمبود حافظه مشکل، شیگوار دستگاه هایبیماری پوست هایبیماری، و بینی حلق

شناخت، کمبود کنجکاوی ،ذهنی خفیف شامل  گفتاری مشکالتو  محیخ کمبود  بنا به برخی از که  شودمیرا 

 1شده است.مشاهدهها های علمی در اطفال مشغول به کارهای شاقه این عارضهگزارش

                                                           
 .523، ص 1395، 3 های روستایی، شماره، فصلنامه پژوهش«های پیش روی کودکان کار روستاییشناسایی آسیب»اصغر و همکاران، زاده، علی. میرک1
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توسخ کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت اطفال منتشرشده  1392بر اساس گزارشی که در سال 

داده و دچار معلولیت اند ستتالمتی جستتمی خود را ازدستتتاطفالی که گرفتار کارهای شتتاقه بودهاز  %29استتت 

ند.شتتتتده حدود   1ا یت  این میزان معلول

فالی را  کل اط یت  هارفیصتتتتد معلول چ

شکیل می شده ت دهد که در گزارش یاد

 اند. این در حالیالعه قرارگرفتهمورد م 

وچهار درصد از این اطفال است که سی

اند که دلیل معلولیت خود حاضتتر نشتتده

 2را ابراز کنند.

 

 

 پیامدهای روانی. 2

شکیل می شاقه اطفال را ت شتر جنبپیامدهای روانی بخشی از پیامدهای کار ه دهد که مانند پیامدهای جسمی بی

ضور در س ک والیات با ح برگزارشدهجلسات از تحقیقات پیشین و  آمدهدستبهبر اساس اطالعات  .فردی دارد

 به وجود .شدغافل  هاآناست که نباید از یک دسته از پیامدها اطفال، پیامدهای روانی  کارشاقهآگاهان به مسأله 

گرایی، منفی و بدبینیبه دیگران،  اعتمادیبی، قراریبیو  ثباتیبی ،جوییانتقامخشتتونت، حس حستتادت، آمدن 

اقه پیامدهای کارهای ش ازجملهاز بین رفتن خالقیت، ضعف هوشی  احساس ناامنی و ترس ،اض راب ،یافسردگ

 3.اندشدهمشاهده  پرخ راند که در اطفال مشغول به کارهای 

دن و از دست شآگاهی از قربانی براثراین پیامدها ممکن است تأثیر مستقیم کارهای شاقه باشد و ممکن است 

سیاری از امتیازات  وه بر این آیند. عالتحصیل و کسب تخص  به دست میآید که فقخ توسخ  به وجوددادن ب

 به دلیل از دست دادن سالمتی خود شوند،میدر بسیاری از موارد اطفالی که توسخ کارهای شاقه دچار معلولیت 

بستتتیاری از موارد اطفال دارای معلولیت در ها به نگاه خانواده زیرا ؛گردنددچار مشتتتکالت روحی و روانی می

ست و آنان  آمیزتبعیض سته ا سته یا ناخوا سرزنش قرار میخوا آنان  گیرند که این نوع تبعیض باعث تحقیرمورد 

 و منفی نگریافستتتردگی، دهد و از این طریق بیشتتتتر باعث های روانی را در درون آنان رشتتتد میشتتتده و عقده

 .شودمیاض راب روحی و روانی 

                                                           
 .24 ، ص2139اسداهلل پژمان و دیگران، وضعیت اطفال در افغانستان، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر، . 1

 .37اسداهلل پژمان و دیگران، پیشین، ص  .2

 .524، پیشین، ص «های پیش روی کودکان کار روستاییشناسایی آسیب»اصغر و همکاران، زاده، علی. میرک3
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 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی. 3

که افراد اجزای اصتتتلی  جهتازآناما  ؛برخوردارندهرچند که در ظاهر کارهای شتتتاقه از پیامدهای فردی 

ین پیامدها اگذارند، و رفتارهای آنان در کلیت خود بر چگونگی نظم اجتماعی تأثیر می اندجامعهدهنده تشتتتکیل

 وح اجتماعی و فرهنگی نیز خود را نشان خواهند داد.در س 

ناگونی برای تبیین کجروی یات گو ماعی نظر فات اجت که برخی از در حوزه انحرا ز ا هاآنها وجود دارد 

جود وها ارتباط کنند. در این الگوها میان شتتخصتتیت افراد و کجرویالگوهای روانشتتناستتی اجتماعی پیروی می

ساس. دارد شایند این رویک بر ا صاًدر زندگی خود رد افرادی که دارای تجربه ناخو صو دوران کودکی خود  مخ

دهند و ها و هنجارهای پذیرفته شده اهمیت نمیدر س ک کنش اجتماعی به ارزشکه  اندشخصیتیدارای  ،باشند

ها اختالالتی را در نظم اجتماعی ایجاد دارند این نوع واکنشاز این طریق به احستتتاستتتات عمومی اهانت روا می

 .شودمیبه انحرافات یا کجروی اجتماعی تعبیر  هاآنکنند که از می

گفته شتتد دچار ناستتازگاری  ازاینپیشدر اثر پیامدهایی که  گرکه اطفال کار انددادهم العات پیشتتین نشتتان 

صیتی می ست به انجام رفتارهای غیر نرمال بزنند و شخ ست د ارها و هنج درنهایتشوند و از این طریق ممکن ا

و  تسرق، پرخاشگری و خشونت. این م العات از مواردی چون: را نادیده بگیرندشده جامعه های پذیرفتهارزش

 مشکل در برقراری ارتباط ،به حقوق دیگران توجهیبی ،تخریب اموال عمومی، مواد مخدر خریدوفروش، دزدی

 1.اندآمده دبه وجواشتغال اطفال به کارهای شاقه و پرخ ر اثر  که در اندبردهنام  بزهکاریتمایل به و  با دیگران

دی که به لحاظ تعداد و فیصتتشتتوندگان دهد که برخی از پرستتشهای ما در این تحقیق ملی نیز نشتتان مییافته

 وسالسنن همااز تحصیل و احساس کهتری نسبت به کودک محرومیتهایی چون هاست مقولهبیشتر از سایر دسته

                                                           
 ایی،روست هایپژوهش فصلنامه ،«کشاورزی هایفعالیت در روستایی کار کودکان روی پیش هایآسیب شناسایی» همکاران، و اصغرعلی زاده،میرک. 1

 .526، ص 1395 ،3 شماره
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، تعداد هایواللستتودر ستت ک  1396 اظهارات نماینده معارف هرات در ستتال بر استتاس .اندکردهخود را انتخاب 

 سال سن دارند. 12الی  7( طفل واجد شرایخ مکتب از تحصیل محروم هستند که 320000سیصدوبیست هزار  

قضیه، در  110در والیت هرات  1396در سال دهد که های این تحقیق در جلسات استماع عامه نشان مییافته

قضتتیه از تخلفات اطفال به ثبت  6قضتتیه و در والیت هلمند  22قضتتیه، در والیت خوستتت  68والیت دایکندی 

وجود سو استفاده از اطفال  خرابکارانه و یهاتیفعالرسیده است. همچنین در والیت تخار نیز قضایای زیادی از 

ست. شده ا شاره ن ست که به جزئیات آن ا شته ا ضایا در  دا  سهیک ،یکیقتل، حادثه ترافتخلفاتی مانند: مورد این ق

 اند. بودهسرقت و  فرار از منزل ،یبر

در والیت کنر  رمسئولیغهای مسلک از عضویت اطفال در گروپ یهقض 25در حدود  1396در سال  چنینهم

ین و بنا به گفته مستتئولامنیت داخلی و خارجی در والیت تخار به ثبت رستتیده  جرائمقضتتیه در مورد  6و تعداد 

شتتغول م از کشتتور رونیانتقال مواد مخدر در داخل و ببه دی در این والیت زیااطفال نیز امنیتی در والیت هلمند 

 1.دگیرنمیقرار  سو استفادهمورد  یستیترورو  ییجنا افتهیسازمان یهاوهراز اطفال در گنیز و اند 

گروپ کارشناسان و آگاهان نیز به پیامدهای اجتماعی اشاره و بر برخی از فقخ این نیست در جلسات فوکس

از مقوالت اجتماعی  هاآنکه اکثر  اندکردهبه مصتتتادیقی اشتتتاره . آگاهان در این جلستتتات اندکردهتأکید  هاآن

تیاد ، اعرمسئولیغهای مسلک جذب شدن در گروه جهیدرنتو گرایش به آن و  شونتخمانند  ؛شوندمحسوب می

 2و قربانی شدن در بازار قاچاق و باندهای جنسی و غیره.به مواد مخدر 

 

                                                           
 . اطالعات بیشتر در فصل سوم در بخش استماع عامه دنبال شود.1

 ها در بخش پیامدهای کار شاقه اطفال در فصل سوم.. ر.ک به نتایج فوکس گروپ2



 
 

 گیرییجهنت

صلاین در  صل از ف صل ابتدا نتایج حا شنهادهایی ف سپس پی شین و  ضع ادر های پی طفال جهت بهتر کردن و

 گردد.ارائه می هاآن مسائلحل و کارگر 

 نتایج

 یباره هر بخش از موضوع مباحثدرموضوع اصلی این تحقیق ملی است که کارشاقه اطفال  عوامل و پیامدهای

، پیشتتینه های تحقیق ملیتحقیق دارد به بیان ویژگیرا برای فصتتل اول که حالت مقدماتی در . ه استتتانجام گرفت

شدتاریخی و اهداف آن پرداخت صل در . ه  شداین ف  مینهزدرکه تحقیق ملی یک روند الزم و رو به رشد  روشن 

سابقه چندان طوالنی هم ندارد ست که  شری ا سائل حقوق ب سحل م شته ؛ اما د صه دا تاوردهای مهمی در این عر

 سائلماست و به همین دلیل است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این روش را برای شناخت و بررسی 

حقیق حاضر تبه پایان برده است که را ملی تحقیق پروژه  چهارمهم حقوق بشری برگزیده و در این راستا تاکنون 

ال در حو منازعات مستتتلحانه قربانیان تروریستتتم حمایت از تحت عنوان نیز  استتتت و تحقیق پنجم هاآنچهارمی 

 است. انجام

مباحثی بودند که در فصتتل دوم شتتناستتی و روشممنوعیت کار اطفال  حقوقیبیان مفاهیم استتاستتی، مبانی 

کارهای  و در این فصتتل به مفاهیم استتاستتی این تحقیق مانند کار، کار اطفال، اطفال کار .قرار گرفت موردبحث

شد.  شخ  مانند یک اطفال کار تمام اطفالی اند که در محیخشاقه پرداخته   سالبزرگهای کاری و در وقت م

و  یجسمن توابا شاقه شامل کارهایی است که  یکارها مشغول به کار باشند و کار آنان سود افزوده داشته باشد.

 خ رناک باشد و یا مانع رشد آنان در آینده گردد. وآنان مضر کودکان سازگاری نداشته و برای  استعداد روحی

سیونبه این م لب پرداخته شده است که در بخش مبانی حقوقی  های این نوع کارها بر مبنای قوانین ملی و کنوان

از سویی نیز وضعیت کار اطفال ارتباط زیادی با اهداف انکشاف پایدار دارد که  ممنوع اعالم شده اند. یالمللنیب

 المللی سپرده است.در قبال آن تعهد بیندولت 

ضعیت دموگرافیکی اطفال کارگر را روش سی تحقیق مواردی چون مناطق تحت پوشش تحقیق ملی و و شنا

این  درقرار داده استتتت تا زمینه را برای شتتتناخت بهتر از واحد تحلیل این تحقیق ملی به دستتتت دهد.  موردتوجه

سیتی، تأهل، مبخش ویژگی سنی، جن علولیت، وضعیت دوری از خانواده، تعداد اعضای خانواده و وضعیت های 

تأمین مخارج خانواده اطفال کارگر مورد شتتتناستتتایی قرار گرفت. این بخش نشتتتان داد که اطفال در اکثر موارد 

د شونیادشده چندان وضعیت خوبی را ندارند. برخی از آنان در سنین بسیار پایین مجبور به انجام کارهای شاقه می

و تعداد زیادی از آنان در هنگام کار دچار معلولیت شتتده اند و تعدادی نیز دوری از خانواده، تأهل و ستترپرستتتی 
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به می نه را تجر خانوادهخا ند. اطفال همچنین در  ندگی میکن یت ز با های پرجمع نان  ند و دوران کودکی آ کن

این عوامل در بازماندن اطفال از رشتتتد و ی گذرد. همهمحرومیت از بازی تفریک و دیگر نیازهای کودکی می

 گذارند.میتحصیل و برخورداری از امتیازات دوران کودکی تأثیر منفی 

هرکدام نوع خاصتتتی از اختصتتتاص پیدا کرده اند که های تحقیق یافتههای ستتتوم، چهارم و پنجم به فصتتتل

 گروپاز جلستتات استتتماع عامه و فوکس آمدهدستتتبهفصتتل ستتوم اطالعاتی معلومات را منعکس کرده اند در 

شده  ست. آورده  صل ا شور برمبنای این ف سئولین و آگاهان به امور اطفال در ک سخ م شتر تو ستهبکه بی  آمدهد

ی زیادی فرستتتاطاقتتعداد زیادی از اطفال در ستتت ک کشتتتور به کارهای شتتتاقه پرداخته و با مشتتتکالت استتتت 

ی پیامدهادارد و اقتصتتادی، اجتماعی، فرهنگی و ستتیاستتی گوناگون ل وامعآنان و کار  کنندیمنرم  وپنجهدستتت

ر رفع اقدام د بندی اند.جستتتمی، روانی و اجتماعی قابل دستتتته دنبال دارد که در ابعادنیز بهزیادی  ریناپذجبران

 ها پرده برداشته اند.پدیده کار کودکان با مشکالت و موانعی نیز همراه است که این جلسات از آن

نشتتان داده شتتد که داد. در این بخش را تشتتکیل میچهارم فصتتل  اولبخش کار اطفال عنوان  اطفال؛ کار

ساعات زیادی از روز را اطفال  سیار ناچیز  در برابرکارگر  شاقه میانجام به مزد ب سام کارهای  . ردازندپانواع و اق

نند. کچنین در بستتتیاری از موارد در برابر قرض والدین، یا در برابر غذا و یا بدون دریافت مزد کار میآنان هم

و م العات پیشین نشان داد که در جوامع سنتی مانند افغانستان بسیاری از اطفال  یگروپمباحث عالوه بر این نتایج 

سنت شته  جاماندهبههای فرهنگی برمبنای  ساز گذ شاقه می ختو یدرحال ،دشوناجبار خانواده مجبور به کارهای 

قوق برای تضتتییع حاین ناآگاهی باعث شتتده استتت که اطفال نتوانند  ند.رهیچگونه آگاهی از حقوق شتتان ندا که

سئول مراجعه شان به مراج شکایتی را در موع م شاقه به ازجملهمختلف رد اکرده و  سانندثبت کار ااینکه آنان ؛ ببر

 ارند.های جسمی، روحی و جنسی نیز قرار داری از موارد مورد شکنجهدر بسی

ا به خود رچهارم فصل  دومدسترسی اطفال به حقوق اجتماعی آنان بخش  دسترسی به حقوق اجتماعی؛

 ها نشتتان داد کهدادهدر وضتتعیت خوبی قرار نداشتتتند.  موردم العهاختصتتاص داده بود. در این بخش نیز اطفال 

شتر در خانوادهکارگر اطفال  شد میبی سیاریکنند و به دلیل فرهنک کاراجباریهای پرجمعیت ر از حقوق  ، از ب

شان محروم می شان داد که اطفال کارگر به شوند. این بخش هماجتماعی  صیل و آموزش چنین ن ستح ستر ی د

رای تأمین مخارج خانواده در برخی از آنان ب و ؛کننددور از خانواده زندگی میها حتی ندارند و بعضتتتی از آن

شهروندان تعلیمات  ،یقانون اساس بر اساس کهیدرحالکنند. کارهای شاقه میو کودکی خود را قربانی  اندتالش

اقی مانده و در بس ک نوشتار فقخ در در نظر گرفته شده است ولی این بند قانونی متوس ه اجباری کشور تا دوره 

ارهای طفال مشغول به کصورت نگرفته است. این امر بر وضعیت تحصیل ادولت اقدام عملی از سوی این زمینه 

مورد  جهانی در هیقانون کار، کنوانستتیون حقوق اطفال و اعالماستتت. عالوه بر این تأثیر مضتتاعفی داشتتته شتتاقه 
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ندارند مورداجرا عمالًحقوق کودک  ن قرار  قدامی انجام  نه ا هادهای مستتتئول در این زمی نددادهو ن مانع از  ا که 

 اشتغال اطفال کارگر شود.

ن های این تحقیق نشتتااما یافته ؛قانون دولت مکلف استتت که حق صتتحت شتتهروندان را تأمین کند بر استتاس

استت. غیرصتحی بودن محیخ کاری، داد که دستترستی اطفال کارگر به صتحت نیز دچار مشتکل عملی بوده می

فشتتار و اجبار، وجود مکانات وقایوی در ضتتمن کار، وجود وجود خ رات ناشتتی از کار و محیخ کاری، نبود ا

و کمبود مراکز درمانی دولتی مواردی اند  اطفالکوب وتهدید و توهین، وجود آزار و اذیت جنستتتی و حتی لت

شته اند.  توجهقابلکه در این بخش  ست که اطفال حتی  یادآوریقابلقرار دا سی به مراکز ا ستر در مواردی که د

 و اندنمودهها و صتتدمات ناشتتی از کارهای شتتاقه مان بیماریدربا هزینه شتتخصتتی اقدام به نیز  اندداشتتتهدرمانی 

 خدمات حمایتی و درمانی را از سوی هیچ نهاد یا ارگانی دریافت نکرده اند. گونهچیه

مانند که در آن استتت  مپنجفصتتل عنوان بخش اول از عوامل کار اطفال  ؛اطفال عوامل کارهای شتتاقه

شین  صادی حکایت داردها از یافتهتحقیقات پی ستگی عوامل اقت شتر در خانوادهبرج های فقیر و . اطفال کارگر بی

از موارد  کنند. اطفال در بسیاریحمایتی را دریافت نمی گونههیچکنند و در ابعاد اقتصادی زندگی میپرجمعیت 

ت و ستتترپرستتترا ستتتیر نمایند. اطفال بی اشخانوادهود و که دستتتت به کارهای شتتتاقه بزنند تا بتوانند خ مجبورند

 د.نشواز سوی هیچ مرکزی حمایت نمینیز حالت اجباری دارد و  هاآنبدسرپرست جز  این دسته اند که کار 

دالیل اقتصادی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد دالیل فرهنگی  تنهاچنین نشان دادند که کار اطفال ها همیافته

و تلقی ستتنتی از کودکان و  هامیان خانواده چشتتمیوهمچشتتمفرهنک کار اطفال و وجود ی نیز دارد. و اجتماع

آیند. اقدامات عملی در جهت رفع این عوامل نیز می به شتتمارنیازهای آنان بعضتتی از دالیل این دستتته از عوامل 

 تاکنون دیده نشده است.

یست؛ زیرا واقعیت ن دورازبهأثیرگذار در کشور افغانستان عنوان یکی از عوامل تتمرکز روی جنک و ناامنی به

چهار دهه جنک دچار آستتیب  باًیتقرزیربناهای اقتصتتادی، ستتیاستتی، اجتماعی و فرهنگی این کشتتور در طول 

ارد تخریب زیربناها ضربات سنگینی بر نیروی انسانی این کشور نیز وبر عالوه گردیده و یا از بین رفته اند. جنک 

ست سیاری سنگین نظامی و ملکی، مهاجرت تلفات . کرده ا کرده از نیروهای جوان، مهاجرت نیروهای تحصیلب

انگر هایی از پیامدهای ویرنمونه ستترپرستتتی بستتیاری از خانواده و...، معلولیت بستتیاری از افراد، بیدهیدتجربهو 

شته و باعث پدیدآمدن چرخه فقر و بازتولید آن می حساببهجنک  ستقیم دا آیند که بر زندگی اطفال نیز تأثیر م

 نمایند.گردد و بسیاری از اطفال را مجبور به اشتغال به کارهای شاقه میمی

شاقه اطفال؛ جم این پنفصتتل بخش دوم از که  کارشتتاقهشتتده و ابرازشتتده پیامدهای یافت پیامدهای کار

شکیل  تحقیق شان نمی ددهمیرا ت شان داد که یافتهدهد. نیز وضعیت خوبی را ن دهای پیام اکثراًشاقه های کارها ن
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یادی را درپی منفی  یتندارز عث معلول با ناگون جستتتمی و روحی مید و  مدهای نگردها و امراض گو یا د. پ

تقویت و  باعثنده است و کنشوندگان و اشتراک کنندگان در جلسات گروپی نگراناز سوی پرسش ابرازشده

 گردد.هنگی و بیماری در جامعه میگسترش چرخه فقر اقتصادی، فر

وب محستت پیامدهاترین های جستتمی و ذهنی و تقویت تلک فقر محرومیت از تحصتتیل از مهماز معلولیت غیر

شد جمی بازی  سمی وشود. گذشته از این از دست رفتن دوران طالیی کودکی و امتیازات مربوط به آن مانند ر

های قاچاق و اعتیاد نیز از پیامدهای مهم دیگر شدن اطفال در عرصهاز دیگر پیامدهای کارشاقه اطفال اند. قربانی

 اند.

شود این است که پیامدهای نکته شتفقخ جنبهاطفال  کارشاقهای که باید به آن توجه   ایراه و دهای فردی ندا

شند. رهنگی نیز میابعاد اجتماعی و ف ست در الیهاین پیامدها همبا شکار و پنهان اجتماعی وچنین ممکن ا  های آ

وار اجتماعی رسد که پیامدهای ناگفرهنگی بروز کنند و ساختارهای بیمارگونه را دوباره بازتولید کنند. به نظر می

که جنک و ناامنی یکی از عوامل کارهای شتتتاقه  گونهآن مثالعنوانبهآن کمتر از پیامدهای فردی آن نیستتتت 

ست یکی از پیامدهای آن نیز  شده ا ساببهمحسوب  شاقه چرخه ح ست که کار ست و معنایش آن ا  هایآمده ا

نیز  های خرافی در مورد کار اطفالکند که بازتولید فقر فرهنگی و ستتتنتماعی را همواره بازتولید میمنفی اجت

تواند درس بخواند به دلیل محرومیت از تحصتتتیل فقر نمی به خاطرل فقیری که طفاین موارد استتتت.  ازجمله

جنک و  گرددباعث فقر می درنتیجهدهد و های خوب زندگی را که وابسته به تحصیل است از دست میفرصت

فتگی را نیاو تصویر نامناسب توسعه شودمیای بازتولید و سایر پیامدهای اجتماعی در چنین چرخه ناامنی، تبعیض

 گذارد.می به نمایشاز جامعه 

 پیشنهادها

حمایت و انکشتتاف حقوق بشتتری افراد ستتاکن در افغانستتتان وظیفه بدون قید و شتترط دولت استتت. دولت 

پذیر جامعه انجام دهد. ادامه جنک و افغانستان مکلف است اقدامات الزم را برای تأمینات اجتماعی اقشار آسیب

سرپرست ساخته و باعث فقیرشدن مردم از نگاه اقتصادی گردیده اطفال را بید زیادی از منازعه در افغانستان تعدا

ربیه و مانند دسترسی به تعلیم و ت ؛است. اطفال مجبور به انجام کارهای شاقه شده و از حقوق ابتدایی بشری شان

 :که دیمانیمغیره محروم گردیده اند. بنا اً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد 

شبثات غیر از ت دولت افغانستان باید اقدامات جدی برای پایین آوردن میزان فقر در کشور انجام دهد. .1

ارائه تسهیالت مالی پرجمعیت و ، بدسرپرست و سرپرستیبهای شناسایی خانوادهاقتصادی کالن، 

ضهخشها، تقویت ببه آن صی از طریق ارائه قر صو سود، تقویت و یا های خ های بلندمدت یا بدون 

و تأستتتیس صتتتندوق مالی مخصتتتوص کودکان ، زودبازدههای اقتصتتتادی کوچک و ایجاد بنگاه
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سود آن به  صاص  صحت و تغذیه کودکان، اخت تواند با راهکارهایی اند که دولت میتعلیم و تربیه، 

 ها در راستای رشد اقتصادی و کاهش فقر اقدام نماید.اجرای آن

یدچنان کنترل نفوس میهم .2 ما پایین آوردن میزان فقر در کشتتتور کمک جدی ن ند برای  نا اً ب ؛توا

 Familyوزارت محترم صتتحت عامه زمینه دستتترستتی شتتهروندان کشتتور به امکانات تنظیم خانواده  

Planning.باید رشتتد جمعیت را بر مبنای  این وزارت ( و یا ایجاد فاصتتله میان اطفال را مستتاعد ستتازد

 ل علمی و متناسب با امکانات و نیازهای کشور تنظیم و کنترل نماید.اصو

زمینه تعلیم و تربیت اطفال کارگر توجه جدی نموده و با درشتتود که به وزارت معارف پیشتتنهاد می .3

سازد.تحصیل ایجاد مکاتب شبانه زمینه  خانه باید همچنین این وزارت را برای اطفال کارگر مساعد ب

صورت اجباری اجرا اده چهل و سوم قانون اساسی آموزش را تا س ک متوس ه بهدر راستای تحقق م

 نماید.

 .رددگتأستتیس تأمینات اجتماعی الزم برای اطفالی که ستترپرستتت خانواده را از دستتت داده اند باید  .4

راهکارهای مهم برای اجرای این های معیاری برای نگهداری اطفال پرورشتتتگاهایجاد انواع بیمه و 

 د است.پیشنها

شنهاد می .5 ها و اطفال، حقوق مربوط به اطفال و اضرار دهی خانوادهشود که جهت آگاهیبه دولت پی

ها و مستتتاجد نیز برای مردم در این کارهای شتتتاقه را در نصتتتاب تعلیمی بگنجاند و از طریق رستتتانه

 رسانی صورت بگیرد.اطالع دائمطور ها بهزمینه

است ضعف و پراکندگی مواد قانونی در زمینه کار  توجهقابلفال اط کارشاقهیکی از مواردی که در  .6

 که از اطفال حمایت نموده و مصونیتساخته شود قوانینی شود که میاطفال است به دولت پیشنهاد 

 اطفال کارگر را تضمین نماید و زمینه پاسخگویی و عدالت را مساعد سازد.

صحی برای اطفال قربانی خشونت  .7 صدمات جسمی آنان ارائه خدمات  شود تا هم به  ساخته  ساعد  م

 ها کاهش یابد.رسیدگی شود و هم صدمات روانی آن

عنوان یک عامل اصلی برای ادامه وضعیت توان آن را بهجنک و ناامنی یکی از مواردی است که می .8

فال  ید یکی از آورد. تالش حستتتتاببهناگوار اط با یده منفی  پد هت رفع این  یادی در ج های بن

س شد و تراتژیا اقدامات عملی و فوری را روی در این زمینه وظیفه دارد که دولت های کالن ملی با

ستای  ،گراییدست گیرد و گذشته از هرگونه آرمان سته و در را سی دان سا ضرورت ا صلک را یک 

 تحقق آن اقدامات جدی انجام دهد.
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تواند دالیل مینبود مراکز حمایتی یکی از مواردی استتتت که در افغانستتتتان غایب استتتت. این امر  .9

نهاد به دولت پیشتتگوناگونی داشتتته باشتتد که عدم آگاهی و نبود امکانات برخی از آن دالیل استتت. 

خیریه و مراکز حمایوی از  مؤستتستتاتها و ارائه تستتهیالت الزم را برای تأستتیس که زمینه شتتودمی

 سرپرست، بدسرپرست و پرجمعیت فراهم آورد.های فقیر، بیخانواده

باید برمبنای قانون از اشتتتغال رستتمی اطفال به کارهای شتتاقه جلوگیری وزارت کار و امور اجتماعی  .10

های مجبور به داشتن اطفال کار را با ایجاد مراکز خاص و ایجاد نموده و مشکالت اقتصادی خانواده

 کودکان و تحصیل در ضمن کار، رسیدگی نماید.اشتغال مناسب برای 

ن ایبه دلیل اهمیت مستتتائل اطفال، الزم استتتت که نهادهای دولتی و غیردولتی در روز جهانی اطفال  .11

شته و با برگزاری کنفرانسجدی صورتبهروز را  های علمی و م بوعاتی توجه مردم و تر گرامی دا

شتتود که روز دوازدهم می پیشتتنهادهمچنین  .نمایدجلب حمایت از اطفال را جهت دهای خیریه بنیا

 شود. یگذارناممشغول به کارهای شاقه روز ملی اطفال  عنوانبهماه ثور 
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 نابعفهرست م
 

 هرشتت در کار و خیابانی کودکان وضتتعیت بر تحلیلی» همکاران، و رضتتتاعلی افشتتتانی، .1

 .1391 زمستان چهارم، شماره کاربردی، شناسیمجله جامعه «اصفهان

 یپردازنظریه  کودکی دوران شتتناستتیجامعه پروت، آلن و جنکس کریس جیمز، آلیستتتون .2

 .1383 ثالث، نشر: تهران آبادی،ابراهیم علیرضا و کرمانی علیرضا مترجمان، ،(کودکی دوران درباره

شارت، .3 ضعیت عظیم، محمد ب سی حق و ستر سیون :کابل باکیفیت، صحی خدمات به د  کمی

 .1396 افغانستان، بشر حقوق مستقل

 .1384 میزان، نشر: تهران ایران، حقوق در دیدگیبزه جمال، بیگی، .4

 .7 شماره جامعه، مجله اندیشه ،«کار و رنج کودکان» نام،بی .5

سداهلل پژمان، .6 ضعیت گزارش عابد، عبداهلل و ا ستان در اطفال و : کابل ،(1395 و 1394) افغان

 .افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 المی،اس اندیشه و فرهنک پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران کودک، حقوق رضا،غالم پیوندی، .7

1391. 

 ندای مجله ،«ستترپرستتتبی و آواره کودکان حقوق و جنگ» منوچهر، نائینی، توستتتلی .8

 .32 شماره صادق،

سرکانی، لیال، .9 سال جمهوری صدای تخصصی علمی ماهنامه ،«رادیو در کار کودکان» توی  میا

 .60 شماره دهم سال ایران،

 و مجله کار ،«کار کودکان رفع برای جهانی بانک راهکارهای»حافظیان، محمدحستتتین،  .10

 .27 شماره جامعه،

صلنامه ،«ایران در کودکان کار واکاوی» فریبرز، ،دانا رئیس .11  جتماعی،ا رفاه پژوهشی علمی ف

 .7 شماره دوم سال

ش» ان،یو زهرا جواهر الیل ،یزمان .12 شاخص یکنکا در نظام  یداریپا یهابر روند تحوالت 

 .94، زمستان 4دوره هفدهم، شماره  ست،یز خیمح یعلوم و تکنولوژ «یالمللنیب

 .1999مصوب  (،182کنوانسیون بدترین شکل کار کودک )المللی کار، سازمان بین .13

 .1973مصوب  (،138حداقل سن کار ) ونیکنوانسکار،  یالمللنیسازمان ب .14
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 .در مورد اطفال 2007 سال گزارش کار، المللیبین سازمان .15

 .1919مصوب  ،یمقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتکار،  یالمللنیسازمان ب .16

 .1919مصوب  جوانان، یمقاوله نامه کار درشب براکار،  یالمللنیسازمان ب .17

 قتل و جنستتی تجاوز هایزمینه و عوامل ملی تحقیق همکاران، و محمدحستتین ستترآمد، .18

 .1392 افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل افغانستان، در ناموسی

سم پیامدهای و عوامل همکاران، و محمدحسین سرآمد، .19 شت ر ستان، در بازیبچه ز  افغان

 .1393 افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون: کابل

 .1388 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: قم کجروی، و نشینیهم همکاران، و علی سلیمی، .20
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