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  | ۱  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

 پیام مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

مند ی و تالش برای حمایت از آنان ارزشزیربرنامه   هرگونهاند و  جدی و متنوع حقوق بشری مواجه بوده  هایامروزه اطفال افغانستان با چالش 

. این دکنیمگزارش تحقیقی بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال را تهیه و منتشر    سالههمه حقوق بشر افغانستان    مستقلاست. کمیسیون  

های حمایت از اطفال است. امیدوارم  رهنمود واضحی برای طرح یا بازنگری پالیسیهای حقوق بشری اطفال را دریافته و  تحقیقات چالش 

 ی و تالش کنند.زیربرنامهو پیشنهادهای این تحقیقات را جدی بگیرند و مبتنی بر آن  هابافتهدولت افغانستان و جامعه جهانی 

حمایت از حقوق بشری اطفال که کار نظارت بر وضعیت حقوق   همکاران بخشاند؛ از تمامی همکارانم که در اجرای این تحقیق سهم داشته

عظیم اند، نیز از آقای محمدو به منظور حمایت از حقوق بشری اطفال دادخواهی کرده  نامه کاملبشری اطفال را به عهده داشته و پرسش

برای کنم و  قدردانی میدار بوده است،  آن را عهده  و آقای شکور نظری که ویرایش  بشارت که این تحقیق را انجام داده و گزارش آن را نوشته

 های حقوق بشر آرزو دارم.و موفقیت بیشتر در عرصه حمایت از اصول و ارزش سالمت تمامی همکاران

 

 شهرزاد اکبر 

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

 خالصه گزارش 

  دست  ن ساحوی و سرحدی بخش اطفال کمیسیون بهافورم ثبت قضایا و توسط ناظرمعلومات این تحقیق از طریق تکمیل فورم نظارت،  

والیت کشور  28( دختر در ٪28.4)  ۱50۹( پسر و ٪7۱.6)  ۳807تن از اطفال شامل  5۳۱8وضعیت حقوق بشری  بر آمده است که در آن 

 ده است.ش کاملنامه پرسشنظارت شده و 

سال    ۱8  تا  ۱2( بین سنین  ٪80.7تن دیگر )   42۹4سال و    ۱۱  تا    7( بین سنین  ٪۱۹.۳آنان ) از  تن    ۱024  ،از میان اطفال شامل تحقیق

 اند.بوده

ند.  اهکننده به وطن بودهای عودت( از خانواده٪۳7.4تن )  ۱۹۹0شده و های بیجا( از خانواده٪۱5.7تن از اطفال شامل تحقیق )  8۳5تعداد 

 کننده به وطن.ند و نه عودتاهاند که نه بیجا شده بودی بودهها( از خانواده٪46.۹مانده ) تن باقی 24۹۳

( دیگر جدا از خانواده و فامیل ٪۱6.2تن )   862کردند، اما  ( در خانه و همراه با اعضای فامیل خویش زندگی می٪8۳.8تن )   4456تعداد  

سر ه  ( در مراکز اصالح و تربیت اطفال ب٪6۹.۳امل  تن ش  5۹8ها، ) ( در پرورشگاه٪۳0.7تن شامل    264که از این میان )   کردندزندگی می

 بردند.می

 اطفال قربانی منازعات مسلحانه 

رسند که تن می  8500ده است، به  شثبت  در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    ۱۳۹۹مجموع تلفات افراد ملکی که در سال مالی  

تن   ۱0772م( که تعداد تلفات افراد ملکی  20۱۹)  ۱۳۹8قم در سال مالی از میان اطفال بوده است. این ر ٪2۳.8آنان شامل از تن  20۱۹

بنابراین در سال جاری میزان تلفات اطفال در مقایسه به سال قبل    .کل تلفات افراد ملکی بود  ٪25تن شامل    26۹6به ثبت رسیده بود،  

 ه است. کاهش داشت ٪25.۱ ،و نسبت به تعداد تلفات اطفال ٪۱.2 ،نسبت به کل تلفات ملکی

 اطفال درگیر در منازعات مسلحانه 

، درگیر منازعه در صفوف نیروهای مسلح اعم از نیروهای دولتی و کودک  ۱26تعداد    ،۱۳۹۹های این تحقیق در سال مالی  بر اساس یافته 

صفوف نیروهای مسلح   ( در٪76.2تن دیگر )  ۹6های دولتی و ( در صفوف نیرو٪۱5.۹تن آنان )  20های مسلح مخالف دولت بودند که گروه 

)   ۱0مسلح مخالف دولت، فعالیت داشتند.    های غیردولتی شامل گروه  از این٪7.۹تن دیگر  از نیرویکه در صفوف کدام(  های مسلح  یکی 

 اند.حرفی نگفته ،دولتی و غیردولتی فعالیت دارند

کمتر    ٪28.58رسید که  تن می   ۹0به    ،فعالیت داشتندهای مسلح دولتی و غیردولتی  تعداد اطفال که در صفوف گروه   ۱۳۹8در سال مالی  

 بوده است.  ۱۳۹۹از رقم سال 

عنوان کارگر در قطعات نظامی و  طفل دیگر به  ۱۳تعداد    ،بر اطفال درگیر در منازعات   افزونچنین این معلومات نشان داده است که  هم 

 اند.نظامی مخالفان دولت، مصروف کار بوده هایامنیتی و پوسته

 اطفال قربانی خشونت 

که این رقم در سال  حالی  در   ،اند( آنان قربانی خشونت بوده٪26.2تن )   ۱۳۹۱شامل تحقیق،    کودک  5۳۱8از میان    ۱۳۹۹در سال مالی  

موارد   ۱۳۹۹بنابراین در سال    .اندوده آنان قربانی خشونت ب  ٪۱0.2یعنی    ؛طفل شامل تحقیق  5248تن از میان    5۳5خورشیدی    ۱۳۹8

(  ٪۳۱.8تن )  44۳( پسر و ٪68.2تن )  ۹48 ،اندطفلی که قربانی خشونت بوده  ۱۳۹۱یافته است. از میان  افزایش  ٪۱6خشونت علیه اطفال 

 .انددیگر دختر بوده

 نوع خشونت علیه اطفال 

تن  606شامل  ٪4۳.6های روانی، قربانی خشونت  است،تن  628 رندۀیشامل تحقیق که در برگکودکان  ٪45.۱خورشیدی،  ۱۳۹۹در سال 

اند.  های جنسی بودهتن قربانی خشونت   ۳4شامل    ٪2.4های اقتصادی و  تن قربانی خشونت  44شامل    ٪۳.2های فیزیکی،  قربانی خشونت 

 .یستزیکی، اقتصادی و جنسی نروانی، فیـ های لفظیاند که شامل خشونت برده تن از سایر انواع خشونت نام 7۹شامل  5.7٪

 های جنسی انواع خشونت 
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

(  ٪47.۱مورد )  ۱6اند، اطفال یادشده در های جنسی بوده طفل شامل تحقیق، قربانی خشونت ۳4که است های این تحقیق نشان داده یافته

( قربانی  ٪20.6مورد ) 7ر به فعل لواط، در ( قربانی اجبا٪5.۹مورد )  2( قربانی اجبار به فحشا، در ٪۱۱.8مورد )  4قربانی تجاوز جنسی، در 

)   4آزارواذیت جنسی، در   ( قربانی بارداری اجباری  ٪2.۹مورد )   ۱وشوهری خالف خواست خودش و در  ( اجبار به روابط زن٪۱۱.8مورد 

 اند.بوده

 های فیزیکی انواع خشونت 

(  ٪0.۳مورد )  2مورد قتل ناموسی، در  ۳اند، به شمول تل رسیدهق ( اطفال به٪ ۱.8مورد )  ۱۱های فیزیکی در از میان اطفال قربانی خشونت 

(  ٪0.2مورد )  ۱اند، در وجرح شده( ضرب٪۱.2مورد )  7ده است، در ش( اعضای بدن آنان قطع ٪0.۳مورد )  2چنین در اند، همشدهآتش زده

  46۳اند. در وکوب شدهلت ( ٪۱۹.۳مورد )  ۱۱7اند و در ه( به کار اجباری کشانده شد٪0.5مورد )  ۳، در اجبار به استفاده از مواد مخدر شده

 ( نوع خشونت فیزیکی معین نشده است.٪76.4مورد ) 

 های لفظی و روانی انواع خشونت 

( به  ٪0.8مورد )  5، در گرفته  ( اطفال مورد اتهام قرار٪۱.4مورد )  ۹در  ،اندهای لفظی و روانی بودهطفلی که قربانی خشونت  628از مجموع 

( تهدید به طالق و اخراج از منزل  ٪۱.۹مورد )   ۱2، در  ( به خاطر نداشتن طفل توهین شده ٪0.۳مورد )   2نزوای اجباری کشانده شده، در  ا

)   5ده، در  ش )   74( تهدید به قتل شده و  ٪0.8مورد  )   52۱اند. در  دهش( دشنام تحقیر و تخویف  ٪۱۱.8مورد  ( اطفال قربانی ٪8۳مورد 

 اند.وانی، نوع خشونت را معین نکردههای لفظی و رخشونت 

 های اقتصادی انواع خشونت 

که   اند ( از حق نفقه خود محروم شده، )این اطفال دخترانی بوده٪8۱.8مورد )  ۳6های اقتصادی، در قربانی خشونت کودک 44از این میان 

و اند که ازدواج کرده بودند( دند، )این اطفال نیز دخترانی بودهش( از حق دریافت مهریه خود محروم ٪۱۱.4مورد )  5ازدواج کرده بودند( در 

   اند. مورد دیگر از سایر موانع رنج برده ۳در 

 سایر انواع خشونت 

اند.  های روانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نبودهکه جزء خشونت است  یادشده    یهایاز خشونت  در بخش سایر انواع خشونت علیه اطفال،

مورد    ۳۳،  ازدواج اجباری(  ٪20.۳مورد )   ۱6( خریدوفروش زن به بهانه ازدواج،  ٪2.5مورد )   2( بد دادن،  ٪۱.۳مورد )   ۱ها شامل  این خشونت 

نامزدی اجباری،  4۱.8٪)   )6   ( )   ۱۱( نفی قرابت،  ٪7.6مورد  اقارب،  ( منع دیدوبا٪۱۳.۹مورد  )   2زدید  مورد   2( چندهمسری،  ٪2.5مورد 

 د. شو( منع دسترسی به تعلیم و تربیت، می٪7.6مورد )  6( منع دسترسی به خدمات صحی، 2.5٪) 

 عامالن خشونت علیه اطفال 

( از اعضای خانواده ٪۱7.۳تن )   24۱( آنان از افراد وابسته به پولیس  ٪۳6.7تن )   5۱۱  ،اندگرفته   که مورد خشونت قرار  کودک  ۱۳۹۱از میان  

( از سایر افراد  ٪28.2تن دیگر )  ۳۹2( از دیگر اطفال و ٪4تن )  55( از معلم خود، ٪5.8تن )  8۱کار خود و ( از صاحب٪8تن )  ۱۱۱خود، 

 اند.برده عنوان عامل خشونت علیه خودش نامبه

 اندذکره تابعیت دریافت نکردهکه ت یاطفال

  2۳67اند که تذکره داشته و ده کر( تأیید ٪54.8تن آنان )  2874طفل شامل تحقیق،  5۳۱8دهند که از میان معلومات کمیسیون نشان می 

 اند. ( در این زمینه معلومات نداده٪0.۳مانده )تن باقی ۱7اند که تذکره ندارند. ( گفته ٪45.2تن آنان ) 

 توانند تذکره بگیرند نمی که  یاطفال

اند که به دلیل کردند، اظهار داشتهها زندگی می( که در پرورشگاه٪۳تن آنان )   67اند تذکره تابعیت ندارند  ده کراز میان کسانی که تأیید  

 اند. توانند تذکره دریافت کنند و عمالً از دسترسی به این حق محرومشان، نمیبودن هویت والدیننروشن 

 ای حقوق بشری اطفال در مراکز اصالح و تربیت هچالش 
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

طفل    5۹8های نظارتی کمیسیون از وضعیت حقوق بشری اطفال تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت، نشان داده است که از میان  یافته

اند که بیشتر از ( گفته ٪۳۳تن )   200چنین  اند، هم دهکر( ادعای شکنجه و بدرفتاری علیه خودش را در دورۀ توقیف  ٪۱8.7تن آنان )   ۱۱2

 اند.شان سخنی نگفتهتن از اطفال تحت حجز از موارد نقض حقوق بشری  286اند، سر بردهه در توقیف ب مدت معین

مدعی    ٪۱7.۱طفل شامل    5۹۱تن از میان    ۱0۱که در آن    ۱۳۹8میزان بدرفتاری یا ادعای شکنجه اطفال در سال جاری نسبت به سال  

 افزایش داشته است. ٪۱.6ده بودند، شز سوی مسئوالن بدرفتاری و شکنجه ا

 های دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت چالش

تن آنان شامل    5۳۱۱ده است. این یعنی شتن دیگر نامعلوم ثبت  ۳سال و  7تن آنان زیر   4تن از اطفال شامل تحقیق سن  5۳۱8از میان 

اند که به  ده کرآنان تأیید   ٪۳6.۹تن شامل  ۱۹62که از این میان تنها حالی ند. در اسال و واجد شرایط رفتن به مکتب بوده 7باالی  ۹۹.۹٪

اطفال واجد شرایط رفتن به مکتب به  ٪5.8تن دیگر شامل  ۳۱0روند. اند که به مکتب نمی گفته   ٪57.2تن شامل   ۳0۳۹روند؛ و مکتب می 

 یر.روند یا خاند که به مکتب میدهشاین پرسش پاسخ نداده و مشخص ن

تن  266۱طفل شامل تحقیق که واجد شرایط رفتن به مکتب بودند،  5248های کمیسیون در سال گذشته نشان داده بود که از میان یافته

نسبت    ،انددهشرقم اطفال واجد شرایط که از رفتن به مکتب محروم    ۱۳۹۹بنابراین در سال مالی    .رفتندبه مکتب نمی  ٪50.7آنان شامل  

 یافته است.  افزایش ٪6.5 ،به سال قبل

 دالیل و علل نرفتن به مکتب 

اند که دلیل نرفتن آنان به مکتب این است که جامعه نسبت به مکتب دیدگاه گفته  ،رفتندکسانی که به مکتب نمی   ٪4.8تن شامل    ۱45

تن  ۳۱( از دوری راه مکتب،  ٪2.4ن ) ت  7۳شان به کار،  ( از مصروفیت ٪5۳.7تن )   ۱6۳۳( از نبود امنیت الزم،  ٪8.۳تن )   25۱منفی دارند.  

)   ۱47های خود،  ( از مشکالت مالی و اقتصادی خانواده٪24.5تن )   745( از بسته بودن یا نبودن مکتب،  ۱٪)  از  ٪4.8تن  ندادن  اجازه  ( 

 اند.دهکرب یاد عنوان دالیل یا علل نرفتن خود به مکتنیاز در مکاتب به ( از نبود تسهیالت مورد٪0.5تن )  ۱4های خود، خانواده

شده و تمامی  ماه اول سال تعطیل 5مکاتب سراسر کشور در  کهد شسبب  ۱۹شیوع بیماری کوید  ۱۳۹۹یادآوری است که در سال درخور 

 بمانند.  شاگردان مکاتب از رفتن به مکتب باز

 حق صحتهای دسترسی اطفال به چالش

اند که وقتی  ( گفته٪70.2تن )   ۳7۳4طفل شامل تحقیق،    5۳۱8از میان    ۱۳۹۹این تحقیق نشان داده است که در سال مالی    هاییافته

داکتر در کلینیک   بهاند که در هنگام مریضی  ( گفته٪2۹.8تن )   ۱584کنند؛ اما  داکتر در کلینیک یا شفاخانه مراجعه می   بهشوند  مریض می

تن(   5248از اطفال شامل تحقیق )   ٪70.4تن شامل    ۳6۹7( این رقم  ۱۳۹8ند. گفتنی است در سال گذشته ) کنیا شفاخانه مراجعه نمی 

کاهش    ٪0.2کنند،  داکتر در کلینیک یا شفاخانه مراجعه می  به  بیماریکه در هنگام    کودکانیمیزان    ۱۳۹۹بنابراین در سال    .بوده است

 یافته است.

تن   ۳2۹کنند، جاهای دیگری را مثل دواخانه، ) داکتر در شفاخانه یا کلینیک مراجعه نمی  بهمریضی  اند در هنگام  ده کراطفالی که تأیید  

که در هنگام مریضی  یهایعنوان آدرس( را به٪0.7تن  ۳6( و مال ) ٪5.7تن  ۳02( حکیم یا طبیب ) ٪2.4تن  ۱28( کارکنان صحی ) 6.2٪

شوند به هیچ جایی مراجعه  اند که وقتی مریض می( آنان گفته٪۱.5تن )   7۹چنین  هماند.  دهکرکنند، یاد  آنان مراجعه می  بهبرای تداوی  

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪۱۳.4تن دیگر )  7۱0کنند و نمی

 دالیل و علل عدم مراجعه اطفال به کلینیک یا شفاخانه در هنگام مریضی 

(  ٪24.4تن )   ۱66از دوری راه،    ٪22تن شامل    ۱50کنند،  فاخانه مراجعه نمیداکتر در کلینیک یا ش  به  هنگام بیماریاز میان اطفالی که در  

پرداخت کرایه موتر تا  در  توانی  نا( از  ٪۱4.5تن )   ۹۹( از گران بودن فیس داکتر،  ٪۱۹.8تن )   ۱۳5ها،  ها و شفاخانه از نبود دوا در کلینیک 

( از نبود داکتر ٪۳.2تن )   22به داکتر،    یاعتمادبی ن بودن کیفیت خدمات و  ( از پایی٪۱2.2تن )   8۳خانه داکتر یا شفاخانه و کلینیک،  معاینه

ها آمیز داکتر یا کارمندان شفاخانهتن از برخورد تبعیض  4فامیل برای مراجعه،  ندادن  اجازه  ( از  ٪۱.5تن )   ۱0ها،  ها یا شفاخانهزن در کلینیک

( از دلیل خاصی در  ٪57.8تن )   ۹۱5اند.  برده  داکتر در شفاخانه یا کلینیک نام  هبخود  نکردن  مراجعه  عنوان دالیل یا علل  ها بهو کلینیک 

 اند.این زمینه یاد نکرده
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 اطفال کارگر 

تن دیگر شامل    ۱756کنند.  اند که کار میدهکر( تأیید  ٪5۹.7تن )   ۳۱75طفل شامل تحقیق    5۳۱8های این تحقیق از میان  بر اساس یافته

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪7.۳تن دیگر )  ۳87کنند و اند که کار نمیگفته  ۳۳٪

کمتر از سال جاری   ٪۱0.5ده بود که  شگزارش    ٪4۹.2طفل شامل    5248تن از میان    2582( تعداد اطفال کارگر  ۱۳۹8در سال قبل ) 

 اند.بوده

 نوع کار اطفال 

 اند: این تحقیق، اطفال کارگر در کارهای مختلفی به شرح زیر مصروف بوده هایبر اساس یافته

،  ٪7تن شامل    222پزی  ، خشت ٪7.8تن شامل    24۹فروشی  ، دست٪۹.۹تن شامل    ۳۱4، حمالی  ٪۹.۹تن شامل  ۳۱5آوری زباله  جمع 

، کار در  ٪4.7تن شامل  ۱4۹شویی  موتر  ،٪4.7تن شامل    ۱50بافی  ، خیاطی و قالین٪5.۹تن شامل    ۱88کارگری در کارهای ساختمانی  

تن    80های صنعتی  ، کار در کارخانه٪4.7تن شامل    ۱4۹ها  ها یا هتل، کار در رستورانت٪4.5تن شامل    ۱44عنوان خدمه خانگی  ها بهخانه

تن   26رع خشخاش ، کار در مزا٪۱.۱تن شامل  ۳4، کار در حمام ٪2.7تن شامل  86، دهقانی ٪۱.۹تن شامل  60 دیګت ،  ٪2.5شامل 

، ٪0.7تن شامل    22، مالداری و چوپانی  ٪0.4تن شامل    ۱۳عنوان کارگر نه عسکر  های نظامی و امنیتی به، کار در نهادها و گروه٪0.8شامل  

 .٪0.۱تن شامل  ۱خانه ، کار در مستری٪0.۱تن شامل  ۳فروشی ، آب٪0.۱تن شامل  4رنگ کردن بوت 

 اند.وع کارشان را مشخص نکرده( ن٪۳0.4مانده ) تن باقی ۹64 

 اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

از بررسی و ثبت   افغانستان پس  ده است،  شکه در آن نقض حقوق بشری اطفال شناسایی    ایهقضی  ۱74کمیسیون مستقل حقوق بشر 

 د:شویاقدامات عملی را مبتنی بر نوع و مقتضیات قضیه انجام داده است که شامل موارد زیر م

 الف: دادخواهی 

دادخواهی انجام    هابرای تأمین عدالت و رسیدگی به آن  ، ( که نقض حقوق بشری اطفال صورت گرفته بود٪4۱.6قضیه )   72کمیسیون در  

 داده است.

 ب: نظارت و پیگیری حقوقی 

و مراجعه به نهادهای ذیربط، پیگیری حقوقی   مکاتیب( از طریق نظارت بر روند رسیدگی به قضیه، ارسال  ٪5۳.4قضیه )   ۹۳کمیسیون در  

 مؤثر داشته است. یروند رسیدگی به قضیه، فعالیت تأمین عدالت در به منظور انجام داده و 

 حقوقی  دهیه مشورج: 

ده شقضیه که وصف جرمی نداشته اما حقوق بشری اطفال در آن نقض  ۳نهایت در  و در داده حقوقی ه( مشور٪۳.4قضیه )  6کمیسیون در 

 ده است.کرهای قضیه موفق به حل آن شده و از تداوم نقض حقوق بشری اطفال جلوگیری بود، کمیسیون در تماس با تمام طرف 

 های تحقیقی د: اجرای پروژه 

بر تحقیق بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال، تحقیقات دیگری را با   افزون ۱۳۹۹مالی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در سال 

تأثیر کوید اجمالی،  بررسی  پرورشگاه  ۱۹-عنوان  در  هویت  بدون  اطفال  اطفال،  بشری  افغانستان بر وضعیت حقوق  و   های  داده  انجام  نیز 

ن یچناست. هم   منتشر کردهشده در این تحقیقات،  های شناساییچالشرفع    برای های تحقیقات یادشده را همراه با پیشنهادهای روشن  یافته

 .  خواهد شدشر تنمو  نهایی زودیبه که  استتحقیق وضعیت حقوقی اطفال معتاد تحت کار 

 دهیه: آگاهی

ده  کراندازی  و والیات راهدهی را در مرکز  های آگاهی برنامه   ،هاو خانواده  کودکانویژه  ه ب  ،بردن سطح آگاهی مردماال  کمیسیون به منظور ب

دو عنوان کتاب حقوق طفل )در زمینه حق حیات و حق صحت( را در ژانر داستان به سه زبان    ۱۳۹۹ن کمیسیون طی سال  یچناست. هم 
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ال که دو رساله در زمینه حقوق اطف  افزون بر این، ده است.  کردری، پشتو و ازبکی در همکاری با مرکز منابع پوهنتون کابل تهیه و تدوین  

ده  کرد در دو سطح برای کودکان و نوجوانان به زبان ساده و به شکل مصور تدوین  شوشامل حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق طفل می  

 د. شو، مراکز اصالح و تربیت اطفال توزیع ها، پرورشگاهنابرای شاگردان و معلم هابا. قرار است این کتاستاست، که آماده چاپ 
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 مقدمه

ها تدابیر  های حمایتی از آنان بیشتر شده و دولت کند که ظرفیت ویژه در شرایط جنگ و منازعه، ایجاب میبه   ،پذیری اطفالوضعیت آسیب 

حق حیات   های دسترسی کامل آنان را بههگیرند. زمین تأمین فضای امن و عاری از تهدید و خطر برای آنان روی دست به منظور خاصی را 

و امنیت شخصی، حق دسترسی به اوراق رسمی و ثبت هویت، حق دسترسی به عدالت و حقوقی مثل تعلیم و تربیت، صحت، تغذیه سالم و 

 فراهم آورند. زندگی در آغوش گرم خانواده حق بازی و تفریح و

حمایت  با هدفهای خوبی که رغم گام هب که نشان داده است ۱۳۹۹انستان در سال مطالعات این تحقیق از وضعیت حقوق بشری اطفال افغ

روزه مواردی متعددی  و همه رد راه زندگی امن و عاری از تهدید آنان قرار داجدی فرا یهای، هنوز چالشاست شده  از اطفال تاکنون برداشته

 دهد.روی می از نقض حقوق بشری اطفال در سراسر کشور

هنوز تعداد اطفالی که در صفوف   است.در منازعات مسلحانه و جنگ جاری در کشور، بسیار باال و مایۀ نگرانی    کودکانار تلفات  هنوز آم

برند. هنوز از اطفال از نداشتن اوراق رسمی شناسایی یا تذکره هویت رنج می  شماریهنوز    است.کنند زیاد  جنگجویان مسلح خدمت می 

های گسترده علیه اطفالیم. هنوز به تعداد  عدالتیهنوز ما شاهد بی   .دشوافزایش گزارش میبهها و اجتماع رو اده خشونت علیه اطفال در خانو

افزودهکه توسط مخالفان مسلح دولت به آتش کشیده می  یهایمکتب  از اطفال واجد شرایط به مکتب    شود می  شوند،  از نیمی  و بیشتر 

و میزان دسترسی آنان به مراکز درمانی و صحی محدود   گیردمیهای واگیر از میان اطفال قربانی  در حال حاضر توسعۀ بیماری   .روندنمی

 .استسرپرست در حال افزایش و هنوز آمار اطفال کار و اطفال بی است

تهیه و   شری اطفال های بهتری برای حمایت از حقوق بکند تا برنامه دولت را ایجاب میجانبه  و همه   وضعیتی که بدون تردید توجه عمیق 

 د.شوعملی 

کند که شامل بررسی وضعیت حقوق را تعقیب می   ی مهمد، اهدافشوصورت ساالنه تهیه میتحقیق بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال که به 

ائه  توجه دولت و جامعه جهانی به حقوق بشری اطفال و ار  شان، جلبهای دسترسی اطفال به حقوق بشری بشری اطفال، دریافت چالش

 د.شومی های بهتر برای بهبود وضعیت حقوق بشری اطفال پیشنهادهای روشن به آدرس دولت و جامعه جهانی جهت تهیه و اجرای برنامه 

 روش تحقیق 

دو   از  استفاده  با  تحقیق  این  کتابمعلومات  مطالعات  و  میدانی  مطالعات  بهخانهوسیله شامل  میدانی    دست  ای  مطالعات  در  است.  آمده 

که   اندجامعه آماری این تحقیق تمامی اطفالی بوده .استها نظارت شده محالت نگهداری اطفال مشاهده و بر آنو ده شنامه تکمیل پرسش

که همکاران بخش حمایت حقوق اطفال کمیسیون در جریان سال    است  طفل بوده  5۳۱8در سطح ملی وجود دارند و جامعه نمونۀ آن  

ها وارد دیتابیس کمیسیون شده و پس از  نامهاند. معلومات پرسش دهکر  پرنامه  وضعیت حقوق بشری آنان نظارت کرده و پرسش   بر  ۱۳۹۹

 ه است.شدتحلیل با روش کمی  SPSSبندی با برنامه دسته

 مشخصات جامعه نمونه 

( دختر ٪28.4تن دیگر )  ۱50۹( آنان پسر و  ٪7۱.6تن )   ۳807طفل بوده است که    5۳۱8جامعۀ نمونه این تحقیق    ،گونه که گفته شدهمان 

 اند.بوده

 ۱2( بین سنین ٪80.7تن دیگر )   42۹4و سال  ۱۱تا  7بین سنین  ( %۱۹.۳) تن    ۱024اطفال شامل تحقیق دارای سنین مختلف بودند که  

 سال بودند.  ۱8تا 

)   8۳5  ،در میان اطفال شامل تحقیق )   ۱۹۹0شده داخلی و  ( بیجا٪۱5.7تن  تن   24۹۳باقی شامل  کننده به وطن و  ( عودت٪۳7.4تن 

 ند.کردکنندگان به وطن بوده و در محلۀ مسکونی خود زندگی میشدگان دخلی و عودت( غیر از بیجا46.۹٪) 
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 ٪۷1.6 تن ۳۸۰۷ پسر جنسیت اطفال شامل تحقیق

 ٪28.4 تن  ۱50۹ دختر 

 ٪۱۹.۳ تن  ۱024 سال  ۱۱تا تکمیل  7شروع  سن اطفال شامل تحقیق

 ٪80.7 تن  42۹4 سال  ۱8تا تکمیل  ۱2شروع 

 ٪۱5.7 8۳5 شدۀ دخلی اطفال بیجا  کننده شده داخلی و عودت اطفال بیجا 

 ٪۳7.4 ۱۹۹0 کننده از مهاجرت عودت اطفال 

 ٪46.۹ 24۹۳ سایر اطفال 

 

 محل زندگی اطفال شامل تحقیق

وضعیت حقوق بشری اطفال  برنامه را ضمن نظارت فورم پرسش  5۳۱8خورشیدی،  ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

(  ٪۱6.2تن )   862کردند، اما  راه با اعضای فامیل خویش زندگی می( در خانه خود و هم٪8۳.8تن )   4456ده است که از این میان  کر  پر

 کردند.دیگر جدا از خانواده و فامیل زندگی می

 محل زندگی اطفال شامل تحقیق

 درصد تعداد نام محل زندگی طفل

 ٪8۳.8 4456 همسردر خانه خود و همراه با اعضای خانواده اعم از خانواده پدری و خانواده 

 ٪۱6.2 862 ها و مراکز اصالح و تربیت شگاه ردر خارج از خانه و خانواده شامل پرو

کل این افراد    ٪۳0.7تن آنان شامل    264  ،ردندککه در محالت خارج از خانواده زندگی می  دهد که اطفالیاطالعات این تحقیق نشان می 

بردند که همکاران کمیسیون با مراجعه به محالت  سر می ه  در مراکز اصالح و تربیت اطفال ب  ٪6۹.۳تن دیگر شامل    5۹8ها و  در پرورشگاه

 اند.ده کرمیل نامه تکوضعیت حقوق بشری اطفال، پرسش  بریادشده و نظارت 

 ها و مراکز اصالح و تربیت بودندکه در پرورشگاه یتعداد اطفال شامل تحقیق

 کنند درصد آنان نسبت به کل اطفال که خارج از خانواده زندگی می تعداد نام محل

 ٪۳0.7 264 هاپرورشگاه

 ٪6۹.۳   5۹8 مراکز اصالح و تربیت 
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 فصل اول 

 حقوق مدنی اطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطفال قربانی منازعات مسلحانه 

 اطفال درگیر در منازعات مسلحانه 

 اطفال قربانی خشونت 

 اطفال محروم از هویت 

 های حقوق بشری اطفال در مراکز اصالح و تربیت چالش 
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 حقوق مدنی، سیاسی 

المللی حقوق  بندی است که در دو کنوانسیون مهم بینترین آن، دستهمتعددی صورت گرفته است که مهم  هایبندیاز حقوق بشر دسته

 صورت گرفته است.  ۱۹66اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال  سیاسی و حقوق اقتصادی، ـمدنی

 .  است پذیریک تفکحقوق بشری   پنج نوع  ،از عنوان آن پیداستکه گونه بندی همان در این دسته

 حقوق مدنی؛ -1

 حقوق سیاسی؛ -2

 حقوق اقتصادی؛  -3

 حقوق اجتماعی؛  -4

 حقوق فرهنگی.  -5

 گرفته است. حمایت قرار هر پنج عنوان ضمن دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد

 د:شوعناوین حقوق مدنی و سیاسی شامل موارد زیر می ترینمهم

 حق حیات؛   -1

 حق کرامت؛  -2

 حق مصونیت از شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی؛  -3

 حق مصونیت از بردگی یا انجام کار شاقه؛  -4

 حق آزادی و امنیت شخصی؛  -5

 حق برخورداری از محاکمات عادالنه؛ -6

 حق برابری در برابر قانون؛ -7

 توقیف خودسرانه؛ حق مصونیت از  -8

 وگذار؛حق آزادی گشت  -9

 حق انتخاب مسکن؛ -10

 حق برخورداری از شخصیت حقوقی؛  -11

 حق تابعیت؛ -12

 حق مصونیت حریم خصوصی؛ -13

 حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ -14

 حق مصونیت از تبعیض؛ -15

 حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ -16

 . آمیز و اعتراضحق تشکیل مجامع مسالمت  -17

در های مواجه بوده است که  داده است که برخی از مصادیق حقوق مدنی و سیاسی اطفال با چالش   نشان  ۱۳۹۹نظارت کمیسیون در سال  

 شود.  میبررسی  ادامه

 الف: اطفال قربانی منازعات مسلحانه 

رسند که تن می  8500ده است، به  شثبت  در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    ۱۳۹۹مجموع تلفات افراد ملکی که در سال مالی  

ده  شثبت  تن    ۱0772م( که تعداد تلفات افراد ملکی    20۱۹)   ۱۳۹8از میان اطفال بوده است. این رقم در سال مالی    ٪2۳.8تن آنان    20۱۹

سال قبل نسبت به کل    ابنابراین در سال جاری میزان تلفات اطفال در مقایسه ب  .کل تلفات افراد ملکی بوده است  ٪25تن شامل    26۹6بود،  

 کاهش داشته است. ٪25.۱و نسبت به تعداد تلفات اطفال  ٪۱.2تلفات ملکی 



 

  | ۱۱  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

میزان باالی تلفات اطفال در منازعات مسلحانۀ  

و نشان    است های اخیر مایه نگرانی جدی  سال 

درمی افغانستان  مردم  که  مجموع    دهد 

امنیت  به و  مصونیت  کشور  اطفال  خصوص 

چالش و  خطرات  با  و  نداشته  های شخصی 

 اند.مواجه جدی در این زمینه

مفاد  درحالی بر  مبتنی  افغانستان  دولت  که 

اعالمیه جهانی حقوق طفل، کنوانسیون حقوق  

پروتکل  و  بر  طفل  نیز  و  آن  به  مربوط  های 

اساس مفاد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  

کنوانسیون  در و  که  دارد  وظیفه  جنوا    های 

به شهروندان  امنیت  تأمین  خصوص  زمینۀ 

خاصی تدابیر  و   اطفال  داشته  نظر  در  را 

 د.کنریزی برنامه 

اطفال   ،ده است که مبتنی بر اصل دوم و هشتم آنکراعالمیه جهانی حقوق طفل ده اصل اساسی را در حمایت از حقوق بشری اطفال مطرح  

 های خاص برخوردارند.اولین کسانی باشند که از حمایت از باید در همه حال 

  است، وظیفه داده است که در   ملحق شدهبه آن    ۱۹۹4مارچ    28های عضو که افغانستان نیز در  کنوانسیون حقوق طفل به دولت   ۳8ماده  

بین  بشردوستانه  قوانین  به  مسلحانه  منازعات  جریان  در  اطفال  از  حمایت  بگزمینۀ  احترام  اطفال  به  مربوط  این  هم ۱ارند. زالمللی  چنین 

ها مکلفیت دارند که کلیه اقدامات عملی را برای اطمینان از حمایت و مراقبت دولت  ،خود آورده است  ۳8چهارم ماده    کنوانسیون در بند 

 .2شوند، تحت قوانین بشردوستانه، اتخاذ نماینداطفالی که از جنگ متأثر می

گرفته    نظامی از غیرنظامی، مورد تأکید قرارکنوانسیون شماره یک، مبنی بر اصل تفکیک اهداف    4۱حمایت از حق امنیت اطفال در ماده  

ویژه برای کلیه افراد که اطفال بخش به ،بر رعایت حداقل حقوق انسانی در منازعات مسلحانه جنواهای است. ماده سوم مشترک کنوانسیون 

 .۳ده استکرند، تأکید ااز آنان

کند که طرفین منازعه باید امکانات  ن باردار پرداخته و تأکید میصورت خاص به حمایت از اطفال و مادراکنوانسیون چهارم به  ۱7ماده  

 .4ها از منطقه جنگی را فراهم کنندعبور آن برایموردنیاز 

سال و زنان باردار و مادران دارای اطفال کمتر از هفت   ۱5ده است: »اطفال کمتر از کرکنوانسیون یادشده تسجیل  28ماده  5چنین بند هم 

 .«  5طور خاص موردحمایت قرار خواهند گرفت سال به

گرفته است.    خوبی موردتوجه و تأکید قرارنیز به  جنواگانه    4های  پروتکل الحاقی شماره یک کنوانسیون   77حمایت از اطفال ضمن ماده  

 است.    ملحق شده 200۹ها در سال های مربوط به آن و به پروتکل  ۱۹56های جنوا در سال ولت افغانستان به کنوانسیون گفتنی است د

دانسته های دولت افغانستان  مکلفیت   ازجمله اطفال مبتنی بر ماده پنجم و ششم قانون اساسی کشور نیز    حق تأمین امنیت شهروندان از

ده است: »تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و  کرتسجیل    . ماده پنجم قانون اساسی شودمی

  ازجمله اطفال    .« بنابراین، تأمین امنیت شهروندان از 6باشد تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می

 . استغانستان ها و وظایف دولت جمهوری اسالمی افمکلفیت 

 

 ۳۸، بند اول ماده 1۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق طفل، سال  .1
 ۳۸ماده  ۴همان، بند  .2
 ۴1، ماده  1۹۴۹جنوا، سال   1کنوانسیون شماره  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، . ۳
 1۷، ماده  1۹۴۹جنوا، سال   ۴مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون شماره  . ۴
 2۸ماده   5قبلی بند . 5
 . 5، مادۀ ۸1۸ العاده فوق رسمی شماره  دهیجر  1۳۸2وزارت عدلیه ج، ا. ا، قانون اساسی افغانستان، سال   .6
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  | ۱2  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

عنوان  جمله حفظ کرامت انسانی شهروندان و حمایت از حقوق بشری آنان  را به  های مشخصی ازماده ششم قانون اساسی نیز مسئولیت 

 .   7ده استکر تعریف ،ندامکلفیت دولت در برابر شهروندان که اطفال نیز بخش از آنان

ماده   2حمایت از حقوق اطفال پرداخته است. بند  درهای دولت تفصیل به مکلفیتقانون حمایت حقوق طفل سند ملی دیگری است که به

منظور تأمین حق به  اندادارات دولتی و غیردولتی ذیربط مکلف  ها و»وزارت  ده است:کراین قانون به حمایت از حق حیات اطفال تسجیل    ۱۳

 .«8الزم را اتخاذ و عملی نمایند  یتدابیر ،لم طفلحیات و رشد سا

 ب: اطفال درگیر در منازعات مسلحانه 

طفل در    ۱26تعداد    ۱۳۹۹دهد که در سال مالی  آمار به ثبت رسیده در بانک معلوماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

 ۱26دهد که از میان اند. این معلومات نشان میخالف دولت فعالیت داشته های مسلح مصفوف نیروهای مسلح اعم از نیروهای دولتی و گروه 

های مسلح ( در صفوف نیروهای مسلح غیردولتی شامل گروه٪76.2تن دیگر )   ۹6های دولتی و  ( در صفوف نیرو٪۱5.۹تن آنان )   20تن  

که  ( از این٪7.۹ها ) تن آن  ۱0یافته است    ا اقارب آنان انجام ی که با اطفال درگیر در منازعه ییهااند. در مصاحبهمخالف دولت، فعالیت داشته

 اند. حرفی نگفته ،های مسلح دولتی و غیردولتی فعالیت دارندیکی از نیرویدر صفوف کدام

لکه این  های مسلح دولتی و غیردولتی فعالیت دارند. بد که در صفوف گروه شوباید افزود تعداد یادشده بدون شک شامل تمام اطفالی نمی 

که آمار واقعی ممکن حالی  اند. درده ششود که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناسایی و ثبت  رقم تنها شامل کسانی می 

 خیلی بیشتر از این باشد. 

حقوق بشر  های مسلح دولتی و غیردولتی فعالیت داشته و توسط کمیسیون مستقل  که در صفوف گروه  ی تعداد اطفال  ۱۳۹8در سال مالی  

 بوده است. ۱۳۹۹کمتر از رقم سال  ٪28.6رسید که تن می ۹0به  ، ده بودشافغانستان شناسایی 

عنوان کارگر در قطعات نظامی و  طفل دیگر به  ۱۳تعداد    ،بر اطفال درگیر در منازعات   افزونچنین این معلومات نشان داده است که  هم 

 تفصیل توضیح داده خواهد شد. هاند. این بحث در بخش اطفال کارگر نیز بت مصروف بودههای نظامی مخالفان دولامنیتی دولتی و پوسته

اطفال درگیر منازعه تهیه    بارهکه دولت افغانستان در حال حاضر نهمین گزارش خود را به کمیته حقوق طفل دربا توجه به این  ،باید افزود

 .   استبرخوردار  خاص یز صفوف نظامی از اهمیتکند، شناسایی اطفال درگیر منازعه و جداسازی آنان امی

ده است، قوانین ملی افغانستان  شهای چهارگانۀ جنوا تسجیل که در کنوانسیون بر این افزونمنع استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح 

 ده است.کرها و نهادهای مسلح را منع نیز استخدام اطفال در گروه

 

 . 6قبلی، مادۀ . ۷
 1۳ماده  2، بند 1۳۳۴، جریده رسمی شماره  1۳۹۷وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون حمایت حقوق طفل، سال . ۸

اطفالی که در نهادهای دفاعی و 

امنیتی دولتی فعالیت داشته اند

اطفالی که در گروه های مسلح مخالف 

دولت فعالیت داشته اند
نامعلوم مجموع

تعداد اطفال  20 ۹6 ۱0 ۱26
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20

۹6

۱0

۱26

۱5.۹

76.2

7.۹

۱00

0

20

40

60

80

۱00

۱20

۱40

اطفال درگیر در منازعات مسلحانه

تعداد اطفال  درصد



 

  | ۱۳  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

ده است. در بخشی از این  کرا به ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نظامی تأکید  نوهای جکنوانسیون   پروتکل شماره دو  77ماده    2بند  

طور مستقیم  به  ،اندسالگی نرسیدههای مخاصمه هرگونه اقدام ممکن را به عمل خواهند آورد تا اطفال که به سن پانزده »طرف   :ماده آمده است

 .«۹در مخاصمات شرکت ننمایند 

سوم قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی افغانستان نیز بر منع استخدام اطفال و هر نوع استفاده از آنان در قطعات نظامی  ماده  

 .۱0تأکید نموده است

 ده است: »استخدامکرقانون حمایت اطفال نیز استخدام اطفال در قطعات نظامی دولتی و غیردولتی را ممنوع قرار داده تسجیل    75ماده  

های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی یا سایر ادارات دارای  های وزارتطفل و استفاده از آن در قطعات نظامی اعم از قوت

شده، متخلف مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار داده  باشد. این عمل نقض حقوق بشری طفل شمردهتشکیالت نظامی ممنوع می

 .« ۱۱شودمی

 ج: اطفال قربانی خشونت 

داشته است. بر اساس معلومات به ثبت رسیده در    همالحظ  قابل  یافزایش  نسبت به سال قبل  ۱۳۹۹رقم اطفال قربانی خشونت در سال  

  ،ده استشنامه تکمیل  شده و پرسش  وضعیت حقوق بشری آنان نظارت  برطفل که    5۳۱8از میان    ،۱۳۹۹دیتابیس کمیسیون در سال  

اند که در جریان ده کر  تأیید  آنان(  ٪26.2ن ) ت  ۱۳۹۱

که این رقم  حالی  در   .اندگرفته   سال، مورد خشونت قرار 

سال   میان    5۳5خورشیدی    ۱۳۹8در  از   5248تن 

  ۱۳۹۹بنابراین در سال    بود.  آنان  ٪۱0.2یعنی    ؛طفل

 یافته است. افزایش ٪۱6موارد خشونت علیه اطفال 

 ۹48 ،اندطفلی که قربانی خشونت بوده  ۱۳۹۱از میان 

 (   دختر   دیگر(  ٪۳۱.8)   تن  44۳  و  پسر(  ٪68.2تن 

 اند.بوده

 نوع خشونت علیه اطفال 

 ٪45.۱خورشیدی،    ۱۳۹۹خشونت علیه اطفال در سال    دهد که از مجموع قضایایکمیسیون نشان می   بانک اطالعاتده در  شثبت  معلومات  

های تن قربانی خشونت   44شامل    ٪۳.2های فیزیکی،  تن قربانی خشونت   606شامل    ٪4۳.6های روانی،  تن قربانی خشونت    628شامل  

 

 ۷۷، بند ماده  1۹۷۷های جنوا، سال  مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل شماره دو الحاقی کنوانسیون  .۹
 ۳، ماده 1162، جریده رسمی شماره  1۳۹۳ل وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، سا  .10
   ۷5، ماده  1۳۳۴، جریده رسمی شماره  1۳۹۷وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون حمایت حقوق طفل، سال  .11
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تعداد اطفال  ۱۳۹۱ ۳۹27 5۳۱8

درصد 26.2 7۳.8 ۱00

۱۳۹۱

۳۹27
5۳۱8

26.2 7۳.8 ۱00
0

۱000
2000
۳000
4000
5000
6000

اطفال قربانی خشونت

تعداد اطفال  درصد

خشونت های  لفظی و 

روانی
خشونت های فزیکی خشونت های اقتصادی خشونت های جنسی سایر انواع خشونت مجموع

تعداد اطفال  628 606 44 ۳4 7۹ ۱۳۹۱

درصد 45.۱ 4۳.6 ۳.2 2.4 5.7 ۱00

628 606

44 ۳4 7۹

۱۳۹۱

45.۱ 4۳.6 ۳.2 2.4 5.7 ۱00

0
200
400
600
800

۱000
۱200
۱400
۱600

انواع خشونت علیه اطفال

تعداد اطفال  درصد



 

  | ۱4  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

و   خشونت   ۳4شامل    ٪2.4اقتصادی  قربانی  بودهتن  جنسی  نام   7۹شامل    ٪5.7اند.  های  خشونت  انواع  سایر  از  شامل برده  تن  که  اند 

 .یستروانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نـهای لفظی خشونت 

 های جنسیانواع خشونت 

(  ٪47.۱مورد )   ۱6اطفال یادشده در    .اندهای جنسی بوده طفل شامل تحقیق قربانی خشونت   ۳4که   است  های این تحقیق نشان دادهیافته

( قربانی  ٪20.6مورد ) 7( قربانی اجبار به فعل لواط، در ٪5.۹مورد )  2اجبار به فحشا، در  ( قربانی ٪۱۱.8مورد )  4قربانی تجاوز جنسی، در 

 اند. ( قربانی بارداری اجباری بوده٪2.۹مورد )   ۱و در    وشوهری خالف خواست خود( اجبار به روابط زن٪۱۱.8مورد )   4آزارواذیت جنسی، در  

 های فیزیکی انواع خشونت 

مورد قتل ناموسی، در    ۳اند، به شمول  ل رسیدهتق  هب(  ٪۱.8مورد )   ۱۱های فیزیکی در  بر بنیاد معلومات این تحقیق اطفال قربانی خشونت 

  اند، شده  وجرح ضرب(  ٪۱.2مورد )   7ده است، در  شقطع    آنان  بدن  اعضای(  ٪0.۳)   مورد  2  در  چنینهم   اند،شده  زده  آتش(  ٪0.۳مورد )   2

  وکوب لت  ( ٪۱۹.۳مورد )   ۱۱7اند و در  ده شدهکشان  اجباری  کار  به(   ٪0.5)   مورد  ۳  در  ،شده  مخدر   مواد  از  استفاده  به  اجبار(  ٪0.2)   مورد  ۱  در

 .است نشده معین فیزیکی خشونت نوع( ٪76.4مورد )  46۳اند. در دهش

 های لفظی و روانی انواع خشونت 

(  ٪0.8مورد )  5اند، در گرفته ( اطفال مورد اتهام قرار ٪۱.4مورد )  ۹اند در های لفظی و روانی بودهطفلی که قربانی خشونت  628از مجموع 

( تهدید به طالق  و اخراج  ٪۱.۹مورد )   ۱2اند، در  ( به خاطر نداشتن طفل توهین شده ٪0.۳مورد )   2اند، در  به انزوای اجباری کشانده شده 

( اطفال ٪8۳مورد )  52۱اند. در دهش( دشنام تحقیر و تخویف ٪۱۱.8مورد )  74اند و ( تهدید به قتل شده٪0.8مورد )  5اند، در دهشانه از خ

 اند.های لفظی و روانی، نوع خشونت را معین نکردهقربانی خشونت 

تجاوز جنسی اجبار به فحشا
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  | ۱5  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

 های اقتصادی انواع خشونت 

مورد   ۳6اند که از این میان در  های اقتصادی بوده شامل تحقیق قربانی خشونت   انکودکتن از    44های کمیسیون نشان داده است که  یافته

( از حق دریافت مهریه خود محروم ٪۱۱.4مورد )   5کرده بودند( در  اند ازدواج ( از حق نفقه محروم شده، )این اطفال دخترانی بوده8۱.8٪) 

( از  ٪2.۳مورد )   ۱( از حق تصرف در اموال شخصی و در  ٪4.5مورد )   2ند( در  کرده بوداند ازدواج شده بودند، )این اطفال نیز دخترانی بوده

 اند.  دهشمحروم  حق تصرف در ارث

 

 سایر انواع خشونت 

 ها. این خشونت است های روانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نبودهخشونت  ازدر بخش سایر انواع خشونت علیه اطفال، از انواعی یادشده که 

مورد   ۳۳( منع آزادانۀ انتخاب همسر، ٪20.۳مورد )  ۱6( خریدوفروش زن به بهانه ازدواج،  ٪2.5مورد )  2(  بد دادن، ٪۱.۳مورد )  ۱شامل 

نامزدی اجباری،  4۱.8٪)   )6   ( )   ۱۱( نفی قرابت،  ٪7.6مورد  اقارب،  ٪۱۳.۹مورد  )   2( منع دیدوبازدید  مورد   2( چندهمسری،  ٪2.5مورد 

 د.شومی ( منع دسترسی به تعلیم و تربیت ٪7.6مورد )  6سی به خدمات صحی، ( منع دستر2.5٪) 

 

  

بد دادن

خرید و فروش 

زن به بهانۀ 

ازدواج

منع انتخاب 

آزادانه همسر
نامزدی اجباری نفی قرابت

منع دیدوبازدید 

اقارب
چندهمسری
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دسترسی به 
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مجموع
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ندادن نفقه نپرداختن مهریه منع تصرف در اموال شخصی منع تصرف در میراث مجموع
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

 عامالن خشونت علیه اطفال

اند  گرفته   که مورد خشونت قرار  یطفل  ۱۳۹۱دهد که از میان  نشان می  ۱۳۹۹های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  یافته

عنوان  ( اعضای خانواده خود را به٪۱7.۳تن )   24۱اند.  علیه آنان افراد وابسته به پولیس بودهاند که عامل خشونت  ( آنان گفته٪۳6.7تن )   5۱۱

( از دیگر اطفال و  ٪4تن )   55( از معلم خود،  ٪5.8تن )   8۱کار خود و  ( از صاحب ٪8تن )   ۱۱۱ه،  کردعامل خشونت علیه خودش معرفی  

 اند. برده نام ت علیه خود عنوان عامل خشون(  از سایر افراد به٪28.2تن دیگر )  ۳۹2

 

های و دولت افغانستان وظیفه دارد که با ایجاد ظرفیت   استالمللی و قوانین ملی ممنوع  قواعد و مقررات بین  بر اساس  خشونت علیه اطفال

 حقوقی و ساختاری از اطفال در برابر خشونت حمایت کند. 

 نویسد:ده میکرهای عضو تأکید های دولت کنوانسیون حقوق طفل بر مسئولیت  ۱۹ماده 

های جسمی و ذهنی، »دول طرف کنوانسیون باید کلیه تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را اتخاذ نمایند تا طفل را در برابر خشونت 

که طفل تحت سرپرستی تاری و استثمار به شمول سوءاستفاده جنسی در هنگامیانگارانه، بدرفجرحِ و سوءاستفاده، برخورد کاهالنه و سهل

 «۱2برد، حمایه نماینددارند به سر میوالدین، سرپرستان قانونی و یا دیگر افرادی که مراقبت از وی را به عهده

ت جدی از اطفال در برابر خشونت را ایجاد کند،  های حمایهای که بتواند ظرفیت این کنوانسیون بر اتخاذ تدابیر و برنامه   ۱۹در ادامه ماده  

 ده است: شتأکید شده تسجیل 

هایی شود که حمایت الزم را برای طفل و کسی که های موتر برای ایجاد پرو گرام »چنین تدابیر حمایتی در صورت اقتضا باید شامل روش

شده ارجاع، تحقیق و بررسی، رویه و پیگیری موارد قبالً توضیح دادهدهی،  کند و نیز اشکال دیگر شناسایی و حمایت، راپوراز او مراقبت می

 «۱۳بدرفتاری با طفل و در صورت اقتضا، برای دخیل شدن قوه قضائیه فراهم آورد 

ده است. قانون حمایت حقوق  شعنوان یک وظیفه برای دولت، ضمن قوانین ملی افغانستان نیز تسجیل حمایت از اطفال در برابر خشونت به 

زنان و اطفال از ط آزارواذیت  تربیت اطفال، قانون منع  انسان و مهاجران، قانون مراکز اصالح و  با قاچاق  اند که قوانینی  فل، قانون مبارزه 

 اند. داده زمینۀ حمایت اطفال در برابر خشونت در خود جای  صورت مشخص موادی را دربه

 د: اطفال محروم از هویت 

توانند  اند که میسنادیا  . کارت تولد، تذکره و پاسپورت از شوددانسته میترین حقوق بشری اطفال  از مهمهویت  داشتن تذکره یا سند اثبات  

دسترسی تذکره و    ویژهبه   ،نداشتن سند اثبات هویت  م،یک  :ه استشدبررسی  ند. در این بخش از تحقیق دو موضوع  کنبرای اطفال اثبات هویت  

عوامل مختلفی نقش داشته باشد که بخش عمده آن متأثر از غفلت والدین و  است به آن؛ زیرا در بحث نداشتن سند هویت ممکن  نداشتن  

 

 1۹، بند اول ماده 1۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق طفل، سال  .12
 1۹قبلی، بند دوم ماده . 1۳

پولیس اعضای فامیل صاحب کار معلم اطفال دیگر سایر افراد مجموع
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

د که والدین آنان  شوبه سند اثبات هویت که بیشتر شامل اطفال مینداشتن دسترسی   م،. دواستآنان به مراکز ثبت هویت نکردن مراجعه 

تثبیت هویت    کارهای روشن وساز  نبوددر موضوع دوم بحث    .کنندها و مراکز حمایت اطفال زندگی میپرورشگاهنامشخص بوده و عمالً در  

 .  استاطفال و صدور سند اثبات هویت یا تذکره برای این اطفال مطرح 

  زاردهب یا  هویت اطفال احترام گکنوانسیون حقوق طفل وظیفه دارد تا به نس 8این در حالی است که دولت افغانستان با توجه به مفاد ماده  

 ند.     کزمینۀ شناسایی نسب و اعاده هویت اطفال را ایجاد  و سازوکارهای حمایتی در

طور که قانون آور حق طفل را در هویتش به شمول تابعیت نام و نسب فامیلی آن شوند که بدون مداخله رنج دول طرف کنوانسیون متعهد می

 رند.ازکند، احترام بگمشخص می

های ها و حمایت شود، دول طرف کنوانسیون باید کمک صورت غیرقانونی از بعضی یا تمام عناصر هویتش محروم می جایی که یک طفل به  در

 «۱4منظور اعاده هرچه زودتر هویت وی تدارک ببینند الزم را به

چنین ده است. هم کرب و ثبت تولد را تسجیل  خویش حق داشتن تابعیت، حفظ نس  ۱7تا    ۱5قانون حمایت حقوق اطفال نیز ضمن مواد  

قانون تابعیت افغانستان حق دسترسی اطفالی را که در قلمرو افغانستان یا از مادر و پدر افغانستانی در خارج از قلمرو افغانستان،   ۹ماده  

 فراهم کند.   ترسی اطفال را به این حقهای موردنیاز دسزمینهبنابراین دولت افغانستان وظیفه دارد  .متولد شود به رسمیت شناخته است

 که تذکره ندارند  ییک: اطفال

ده در دیتابیس کمیسیون شثبت  معلومات  

که   یطفل  5۳۱8دهد که از میان  نشان می

ه  شدوضعیت حقوق بشری آنان نظارت  بر

آنان  از  تن    2874است،    پر شده و فورمه  

تذکره ده کرتأیید    ( 54.8٪)  که  اند 

) از  تن    2۳67و    اندداشته ( ٪45.2آنان 

تن    ۱7اند که تذکره ندارند. درنهایت  گفته 

) باقی همکاران  ٪0.۳مانده  به  پاسخ  در   )

گفته  تذکره  نمی  اندکمیسیون  که  دانند 

 دارند یا خیر.    

اطفال نمی   یدو:  تذکره  که  توانند 

 بگیرند

حق داشتن تذکره )حق    به  نداشتن کودکاندسترسی  در بحث  

ت یافتهداشتن  ماه  ابعیت(  در  که  تحقیقی  در  کمیسیون  های 

های با عنوان »اطفال بدون هویت در پرورشگاه  ۱۳۹۹میزان  

، نشان داده است که  ۱5افغانستان« انجام داده و به نشر رساند 

تن از اطفال، عمالً از حق دسترسی به تذکره یا سند اثبات    67

ها  ه و در پرورشگاهند؛ زیرا والدین آنان نامعلوم بوداهویت محروم 

می است زندگی  نتوانسته  هنوز  نیز  افغانستان  دولت  کنند. 

آنان   والدین  که  اطفال  هویت  ثبت  برای  را  روشنی  راهکار 

حق  ده و زمینۀ دسترسی این اطفال را به کرایجاد    ،ندانامعلوم 

تابعیت فراهم کند با   .ثبت هویت یا داشتن تذکره  بنابراین و 

تن   67که    توان گفت می  ،تن از اطفال گفته بودند که تذکره ندارند  2۳67آمده در بحث قبلی که نشان داده شد  ست دتوجه به معلومات به

 

 ۸قبلی، ماده . 1۴
15/9016research_report/home/af.org.aihrc.www://https . 

بلی خیر نمی دانم مجموع
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 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

توانند تذکره دریافت شان، نمیبودن هویت والدینن  مشخصو به دلیل    اند( از حق دسترسی به تابعیت یا داشتن تذکره محروم٪۳آنان ) 

 کنند. 

 ل در مراکز اصالح و تربیت های حقوق بشری اطفاهـ: چالش

سر  ه  آنان در مراکز اصالح و تربیت باز  تن    5۹8ده است،  ش  پر شده و فورمه  وضعیت حقوق بشری آنان نظارت  برطفلی که    5۳۱8از میان  

 اند.  بودهشود که اطفال ساکن در مراکز اصالح و تربیت با آن مواجه ها و مشکالت پرداخته میبردند. در این بخش به توضیح چالشمی

 ۱۱2  ، طفل  5۹8نشان داده است که از میان    های نظارت کمیسیون از وضعیت حقوق بشری اطفال تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت یافته

تر  اند که بیش( گفته٪۳۳تن )  200چنین اند، همشده اند که با آنان بدرفتاری شده و در دورۀ توقیف شکنجه( ادعا کرده٪۱8.7آنان ) از تن 

  ۱6قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ۳0و  ۱4های ماده شده در های آنان در موعد معینو به دوسیه اند سر بردهه در توقیف ب از مدت معین

شان سخنی  بشری تن از اطفال ساکن در مراکز اصالح و تربیت اطفال )تحت حجز( از موارد نقض حقوق  286ده است. درنهایت  شرسیدگی ن

 اند.نگفته

مدعی    ٪۱7.۱طفل شامل    5۹۱تن از میان    ۱0۱که در آن    ۱۳۹8میزان بدرفتاری یا ادعای شکنجه اطفال در سال جاری نسبت به سال  

 افزایش داشته است.   ٪۱.6ده بودند، شمسئوالن بدرفتاری و شکنجه از سوی 

المللی  و کنوانسیون بین ۱7قانون اساسی و مفاد قانون منع شکنجه   2۹باید افزود که بدرفتاری و تعذیب یا شکنجه انسان مبتنی بر ماده  

چنین زمان  د. همشوآن باید مجازات    ، ممنوع بوده و عامالن ۱8رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات بی

 بیان شده است. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  ۳0و  ۱4توقیف و رسیدگی به تخلفات اطفال در مواد 

  

 

 ۸۴6جریده رسمی شماره   العادهفوق شماره   ۳0و  1۴های  ، ماده 1۳۸۴اطفال، سال   تخلفاترسیدگی به  قانونوزارت عدلیه ج. ا. ا،  .16
 1256، جریده رسمی شماره  1۳۹6وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع شکنجه، سال  .1۷
 1۹۸۴، زیرآمیتحقی یا رانسانیغ رحمانه، و سایر رفتارها و مجازات بی  المللی منع شکنجهی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بینمجمع عمو. 1۸

بدرفتاری و ادعای شکنجه در دوره 

توقیف

توقیف طوالنی و عدم طی مراحل 

دوسیه تا زمان قانونی
بی جواب مجموع

تعداد اطفال  ۱۱2 200 286 5۹8
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 فصل دوم

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت  هایچالش 

 حق صحت های دسترسی اطفال به چالش 

 اطفال کار 
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 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال

سیاسی و حقوق اقتصادی، ـدسته کلی حقوق مدنی به دو  ۱۹66المللی های بینمصادیق حقوق بشر در کنوانسیون  ، دشکه قبالً اشاره چنان

 ده بود.ش اجتماعی و سیاسی تقسیم

 د:شوترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل عناوین زیر میمهم

 حق آموزش یا تعلیم و تربیت؛  -1

 زیست سالم؛حق دسترسی به خدمات صحی و محیط -2

 های موردنیاز ایمینی و سالمتی کارگر؛حق کار و دسترسی به حمایت -3

 اجتماعی؛حق برخورداری از تأمینات و امنیت  -4

 حق برخورداری از خانواده؛  -5

 حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و مصونیت غذایی؛  -6

 . های خودهای اجتماعی و فرهنگی؛ و برخورداری از منافع مادی و معنوی فعالیتحق اشتراک آزادانه در فعالیت -7

  ، است بخشی از مصادیق حقوق بشری اطفال که با چالش مواجه بوده ۱۳۹۹کمیسیون، در سال مالی   یهادر این بخش نیز مبتنی بر یافته

 ه است.  شدبررسی و تحلیل 

 های دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت الف: چالش 

های این تحقیق از میان  بر اساس یافته

تن از اطفالی شامل تحقیق سن   5۳۱8

زیر    4 آنان  و    7تن  دیگر    ۳سال  تن 

ثبت   یعنی  شنامعلوم  این  است.  ده 

  7باالی  ٪ ۹۹.۹تن آنان شامل  5۳۱۱

مکتب  به  رفتن  شرایط  واجد  و  سال 

دربوده تنها  حالی  اند.  میان  این  از  که 

شامل    ۱۹62 تأیید   ٪۳6.۹تن  آنان 

میده کر مکتب  به  که  و  اند  روند؛ 

اند که  گفته   ٪57.2تن  شامل    ۳0۳۹

نمی  مکتب  دیگر    ۳۱0روند.  به  تن 

اطفال واجد شرایط رفتن   ٪5.8ل شام

به مکتب به این پرسش پاسخ نداده و  

روند  اند که به مکتب میدهشمشخص ن

 روند.یا نمی

تن   266۱طفل شامل تحقیق که واجد شرایط رفتن به مکتب بودند،  5248معلومات کمیسیون در سال گذشته نشان داده بود که از میان  

نسبت به   ،انددهشکه از رفتن به مکتب محروم    یرقم اطفال واجد شرایط  ۱۳۹۹بنابراین در سال    .درفتنبه مکتب نمی  ٪50.7آنان شامل  

 یافته است.افزایش ٪6.5( ۱۳۹8سال قبل ) 

 دالیل و علل نرفتن به مکتب 

عنوان ان به مکتب  شرا برای نرفتن  زیر  دالیل و علل متعدد  ،رفتندولی به مکتب نمی  ند،شرایط رفتن به مکتب بود  دارایکه    کودکانی

 اند. ده کر

اند که دلیل نرفتن آنان به مکتب این است که جامعه نسبت به مکتب دیدگاه گفته  ،رفتندکسانی که به مکتب نمی   ٪4.8تن شامل    ۱45

تن  ۳۱مکتب،  ( از دوری راه  ٪2.4تن )   7۳شان به کار،  ( از مصروفیت ٪5۳.7تن )   ۱6۳۳( از نبود امنیت الزم،  ٪8.۳تن )   25۱منفی دارند.  

خیر بلی بی جواب مجموع

تعداد ۳0۳۹ ۱۹62 ۳۱0 5۳۱۱
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آیا  به مکتب می روید؟
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)   ۱47های خود،  ( از مشکالت مالی و اقتصادی خانواده٪24.5تن )   745( از بسته بودن یا نبودن مکتب،  ۱٪)  از  ٪4.8تن  ندادن  اجازه  ( 

 اند.دهکرعنوان دالیل یا علل نرفتن خود به مکتب یاد ( از نبود تسهیالت موردنیاز در مکاتب به ٪0.5تن )  ۱4های خود، خانواده

شده و تمامی   ماه اول سال تعطیل 5د تا مکاتب سراسر کشور در شسبب  ۱۹-شیوع بیماری کوید ۱۳۹۹یادآوری است که در سال درخور 

 شاگردان مکاتب از رفتن به مکتب بازبمانند.

ن به مکتب و دسترسی به میلیون طفل از رفت  ۱0های نهاد محافظت از اطفال نشان داده است که در جریان بحران کرونا نزدیک به  یافته

آمده در یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با عنوان »بررسی  دست. بر بنیاد معلومات به۱۹های علمی بازماندندآموزش 

ف نیز  های آنالین وزارت معارد، آموزشششر  تنم  ۱۳۹۹بر وضعیت حقوق بشری اطفال افغانستان« در ماه میزان    ۱۹-اجمالی تأثیر کوید

زیادی   شمارهای تلفن و کامپیوتر،  انترنت در منطقه و نبود برق موردنیاز دستگاه  نبودها،  مؤثریت چندانی نداشته و به دالیل مثل فقر خانواده 

 .20از متعلمین نتوانستند از این برنامه استفاده کنند

د که در زمان باز بودن مکاتب از رفتن به  شوا شامل کسانی میروند، تنهاند به مکتب نمیاطفالی که در این تحقیق گفته  ٪57.2اما رقم  

های مربوط به تعلیم و تربیت در سطح ها و برنامه حساب آمده و نیازمند بازنگری پالیسیاند. رقمی که عمالً یک فاجعه بهمکتب محروم بوده 

 ملی است. 

های دسترسی برابر شهروندان به تعلیم و تربیت در سراسر آوری زمینهم قانون اساسی مکلف به فراه  44و    4۳دولت افغانستان مبتنی بر ماده  

که زمینه  ۱۳چنین ماده  . هم استکشور   نیز به کشورهای عضو وظیفه داده است  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  های  کنوانسیون حقوق 

قانون حمایت حقوق اطفال نیز مصادیق حق    56  تا  48حق آموزش رایگان را بدون تبعیض فراهم کنند. مواد  موردنیاز دسترسی اطفال به

 ده است.کرآموزش و شرایط دسترسی اطفال به این حق را به وضاحت تسجیل 

 حق صحت  های دسترسی اطفال بهب: چالش

افراد آنان    به  ،جمله اطفال  از  ،دسترسی  قررات که در قواعد و مبر این   افزونو    شوددانسته میحق صحت از مصادیق مهم حقوق بشری 

های دسترسی  آوری زمینه و فراهم   استکنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موردحمایت    ۱2جمله ماده    المللی حقوق بشر ازبین

قانون اساسی افغانستان  نیز ایجاد شرایط دسترسی   5۳و    52های  ده است، مادهشها تسجیل  عنوان یک مکلفیت برای دولت به این حق به

های آوری زمینه حق صحت و فراهم  ده است. دسترسی اطفال به کرعنوان یک مکلفیت به عهده دولت تسجیل  حق صحت را به  به شهروندان

 ده است. شقانون حمایت حقوق طفل نیز تسجیل  47تا  28عاری از تبعیض در سراسر کشور توسط دولت ضمن مواد 

 

19.resourcecentre.savethechildren.net/node/17878/pdf/everything_has_changed_-_childrens_reflections_on_the_impact_of_covid-19_in_afghanistanv2.pdf 
20. https://www.aihrc.org.af/home/research_report/9020 

دیدگاه منفی 
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 ۳7۳4  ،ه استشدوضعیت حقوق بشری آنان نظارت    برطفلی که    5۳۱8از میان    ۱۳۹۹این تحقیق نشان داده است که در سال    هاییافته

(  ٪2۹.8تن )  ۱584 اما ،کنندخانه وی یا  کلینیک و شفاخانه مراجعه می داکتر در معاینه بهشوند اند که وقتی مریض می( گفته ٪70.2تن ) 

(  این  ۱۳۹8کنند. گفتنی است در سال گذشته ) خانه یا کلینیک و شفاخانه مراجعه نمی داکتر در معاینه   بهی  اند که در هنگام مریضگفته 

داکتر در   بهکه    یمیزان اطفال  ۱۳۹۹بنابراین در سال مالی    .تن( بوده است  5248از اطفال شامل تحقیق )   ٪70.4تن شامل    ۳6۹7رقم  

 کمتر شده است.  ٪0.2کنند، مراجعه می بیماری هنگامخانه یا  کلینیک و شفاخانه در معاینه

تن    ۳2۹کنند، از جاهای  دیگری مثل دواخانه، ) داکتر یا شفاخانه و کلینیک مراجعه نمی   بهاند در هنگام مریضی  ده کراطفالی که تأیید  

د که همکام مریضی برای تداوی انکرده  ( یاد٪0.7تن    ۳6( و مال ) ٪5.7تن    ۳02( حکیم یا طبیب ) ٪2.4تن    ۱28( کارکنان صحی ) 6.2٪

کنند و  خاصی مراجعه نمی شوند به هیچ جایاند که وقتی مریض می( آنان گفته ٪۱.5تن )  7۹چنین کنند. هممراجعه می هایا آن جابه آن

 اند. ( به این پرسش پاسخ نداده٪۱۳.4تن دیگر )  7۱0

در خصوص استفاده از مواد مخدر در افغانستان مشخص   ۱۳۹8ا در سال  یک نظرسنجی وزارت خارجه امریک  ،های یادشدهبر چالش  افزون

 . 2۱هزار تن است  ۳00کنندگان مواد مخدر در میان اطفال در حدود ده است که تعداد مصرفکر

ست که این است کند در دست نیست. ولی آنچه مسلم اکه از مواد مخدر استفاده می  یکنون آمار دقیقی از تعداد اطفال  باید اذعان کرد که تا

ها و تهدید جدی علیه سالمتی اطفال در افغانستان  ترین چالشعنوان یکی از بزرگهای صحی اطفال، اعتیاد بهبر دیگر چالش  افزون  که امروزه

 .شوددانسته می

به نشر    ۱۳۹۹  میزان ه  بر وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان« در ما  ۱۹-با عنوان »بررسی اجمالی تأثیر کویدکه  تحقیق کمیسیون  

رده است. بر کدر افغانستان را شناسایی و بررسی    ۱۹-های صحی اطفال و مشکالت ناشی از شیوع بیماری کویدرساند، نیز برخی از چالش

( آنان ٪0.5۳) تن   6ده بودند که  شمبتال    ۱۹-طفل به بیماری کوید  ۱۱26تعداد   ،۱۳۹۹میزان    5های تحقیق یادشده تا تاریخ  اساس یافته

 .22شده بود  پسر گزارش 5دختر و  ۱باختگان شامل باخته بود. جان جان

 داکتر در هنگام مریضی بهاطفال نکردن مراجعه دالیل 

که روشن  همان  میان  شگونه  از  تحقیق    5۳۱8د  اطفال شامل  از  مریض می   ۳7۳4تن  وقتی  که  بودند  گفته  آنان  در    بهشوند  تن  داکتر 

مراجعه میمعاینه و شفاخانه  کلینیک  یا  باقی   ۱584بنابراین    .کنندخانه  مریضی  تن  وقت  در  معاینه  بهمانده  در  کلینیک و داکتر  یا  خانه 

جاهای دیگری مثل دواخانه، نزد کارمند صحی،   د که در هنگام مریضی بهشوامل تمام کسانی می کنند. این تعداد ششفاخانه مراجعه نمی 

داکتر   بهخویش  نکردن مراجعه  ی از افراد یادشده دالیل مختلفی را برای  شمارکنند. طبیب یا مال مراجعه کرده یا به هیچ جایی مراجعه نمی

 شود.ه آن پرداخته میاند که ذیالً بده کریا  کلینیک و شفاخانه یاد 

(  ٪24.4تن )  ۱66از دوری راه،  ٪22تن شامل  ۱50کنند، داکتر در کلینیک یا شفاخانه مراجعه نمی بهاز میان اطفالی که در وقت مریضی 

)   ۱۳5ها،  ها و شفاخانه از نبود دوا در کلینیک )   ۹۹( از گران بودن فیس داکتر،  ٪۱۹.8تن  از  ٪۱4.5تن  تا توانی پرداخت کرانا(  یه موتر 

( از نبود داکتر ٪۳.2تن )   22به داکتر،    یاعتمادبی ( از پایین بودن کیفیت خدمات و  ٪۱2.2تن )   8۳خانه داکتر یا شفاخانه و کلینیک،  معاینه

 

 reports/com.mandegardaily/:/https، 1۳۹۹سرطان  12:  دریافتروزنامۀ ماندگار، تاریخ  .21
22/9020research_report/home/af.org.aihrc.www://https.  

هکلینک یا شفاخان دواخانه کارکنان صحی طبیب / حکیم نزد مال هیچ جا بی جواب مجموع
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وقتی مریض می شوید به کجا مراجعه می کنید؟

https://mandegardaily.com/reports/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81/
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ها ارمندان شفاخانهآمیز داکتر یا کتن از برخورد تبعیض  4فامیل برای مراجعه،  ندادن  اجازه  ( از  ٪۱.5تن )   ۱0ها،  ها یا شفاخانهزن در کلینیک

( دلیلی خاصی را یاد  ٪57.8تن )   ۹۱5اند.  برده   داکتر در شفاخانه یا کلینیک نام  بهخود  نکردن  مراجعه  عنوان دالیل یا علل  ها بهو کلینیک 

 اند.   نکرده 

 ج: اطفال کارگر 

یافته اساس  میان    هایبر  از  تحقیق  این 

که پرسش  5۳۱8   ،انددهکر  پرنامه  طفلی 

اند که کار  دهکر( تأیید ٪5۹.7تن )  ۳۱75

شامل    ۱756کنند.  می دیگر   ٪ ۳۳تن 

تن دیگر  ۳87کنند و اند که کار نمی گفته 

 اند. ( به این پرسش پاسخ نداده7.۳٪) 

تمام   به  نزدیک  در  اطفال  کار  اگرچه 

شرایط   تحت  جهان،  خاصی  کشورهای 

آمار برای   آنچه در این  معمول است ولی 

 ی تعداد اطفال کارگر   استدهنده  ما تکان 

دهد. در سال  افزایش را نشان می  ٪۱0.5کنند این آمار نسبت به آمار سال قبل  اند که کار میدهکراطفال عمالً تأیید    ٪5۹.7است که در آن  

 ده بود.   شگزارش  ٪4۹.2فل شامل ط 5248تن از میان  2582( تعداد اطفال کارگر ۱۳۹8قبل ) 

 نوع کار اطفال 

 اند: های این تحقیق، اطفال کارگر در کارهای مختلفی به شرح زیر مصروف بودهبر اساس یافته

،  ٪7تن شامل    222پزی  ، خشت ٪7.8تن شامل    24۹فروشی  ، دست٪۹.۹تن شامل    ۳۱4، حمالی  ٪۹.۹تن شامل  ۳۱5آوری زباله  جمع 

، کار در  ٪4.7تن شامل  ۱4۹شویی  ، موتر٪4.7تن شامل    ۱50بافی  ، خیاطی و قالین٪5.۹تن شامل    ۱88اختمانی  کارگری در کارهای س

تن    80های صنعتی  ، کار در کارخانه٪4.7تن شامل    ۱4۹ها  ها یا هتل، کار در رستورانت٪4.5تن شامل    ۱44عنوان خدمه خانگی  ها بهخانه

تن    26، کار در مزارع خشخاش  ٪۱.۱تن شامل    ۳4، کار در حمام  ٪2.7تن شامل    86دهقانی  ،  ٪۱.۹تن شامل    60  ، گدایی٪2.5شامل  

، ٪0.7تن شامل    22، مالداری و چوپانی  ٪0.4تن شامل    ۱۳عنوان کارگر نه عسکر  های نظامی و امنیتی به، کار در نهادها و گروه٪0.8شامل  

 .٪0.۱تن شامل  ۱خانه کار در مستری ،٪0.۱تن شامل  ۳فروشی ، آب٪0.۱تن شامل  4رنگ کردن بوت 

بلی خیر بی جواب مجموع
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 اند.( نوع کارشان را مشخص نکرده٪۳0.4مانده ) تن باقی ۹64 

های  نظامی و امنیتی کار در نهادها و گرو   مانند  یباشد، کار اطفال در محالت  انگیزو تأمل   گیرچشم تواند  آنچه در بخش نوع کار اطفال می

های صنعتی است که از نوع کار شاقِ و همراه با و کار در کارخانه پزی، گداییهای خشت ، کار در کرهعنوان کارگر، کار در مزارع خشخاشبه

 . استخطر برای سالمتی و صحت اطفال 

 

تهیه    گفتنی است  افغانستان سندی را از سوی وزارت کار و امور اجتماعی  برای اطفال   رسانآسیبده است که در آن کارهای  کردولت 

ست این فهراند که مطابق  مصروف  یهم هنوز اطفال در کارهایشتغال اطفال در این کارها ممنوع اعالن شده است. ولی با آنو ا  ستفهر

 است. ممنوع 

صورت واضح المللی حقوق بشر نیز بهبر قوانین ملی در قواعد و اسناد بین  افزونکار اطفال تابع شرایطی خاصی است که    ،به لحاظ حقوقی

 است.ده شتسجیل 

قانون حمایت   62های  چنین مبتنی بر مفاد مادهقانون اساسی افغانستان تحمیل کار بر اطفال را ممنوع قرار داده است. هم  4۹بند سوم ماده  

در  فرسا به شمول سوءاستفاده از طفل  کشی یا کار طاقتدارند که از استخدام اطفال در کار به مقصد بهره  حقوق اطفال ادارات دولتی وظیفه

د با کنسالمت جسمی، ذهنی، روانی، معنوی یا اجتماعی یا کاری که در تعلیم، تربیت و آموزش طفل اخالل وارد  گدایی یا کارهای مضر به 

 . 2۳ند کناتخاذ تدابیر الزم جلوگیری 

 ده است:کرجیل قانون حمایت حقوق طفل، استخدام نوجوانان به کارهای شاق و شبانه ممنوع قرار داده تس 6۳اول ماده  بند

منظور انجام کار رسمی  کاری یا مسافرت به»استخدام نوجوانان به کارهای فیزیکی، ثقیل، مضر به صحت و زیرزمینی، اجرای کار شبانه اضافه

مندرج چنین منع استخدام نوجوانان در کارهای  « هم 24گرددباشد. متخلف طبق احکام قانون مجازات میمطابق احکام قانون کار ممنوع می 

 ده است.شقانون کار افغانستان نیز به وضاحت تسجیل  ۳0تا  20قانون حمایت حقوق طفل در مواد  6۳بند اول ماده 

زمینۀ حمایت اطفال کارگر تدابیر موردنیاز را اتخاذ    درکنوانسیون حقوق طفل نیز مکلفیت دارد    ۳2های  دولت افغانستان مبتنی بر مفاد ماده 

 د. کن

بار  تواند مشقت ین ماده آمده است: »دول طرف کنوانسیون باید حق طفل را به حمایت در برابر استثمار و انجام هر کاری که میدر بخشی از ا

 باشد، یا با تحصیل طفل تداخل نماید، یا به رشد جسمی، ذهنی، روحی، معنوی و اجتماعی طفل ضرر برساند، به رسمیت بشناسد.« 

 ده است:  شیل چنین در ادامه بند اول تسجهم 

 

 1۳۳۴، جریده رسمی شماره  62، بند اول ماده 1۳۹۷عدلیه ج. ا. ا، قانون حمایت حقوق طفل، سال  وزارت. 2۳
 6۳قبلی، بند اول ماده   .2۴
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ند به این منظور و  کندول طرف کنوانسیون باید اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را برای اطمینان از تطبیق ماده حاضر اتخاذ  »

 :خصوصهها باید بالمللی دولت با توجه به شرایط دیگر اسناد بین

 ؛و تثبیت  کنند بینیالف( حداقل سن یا سنین استخدام را پیش

 ؛بینی و تثبیت کنندب( مقررات ساعات کار و شرایط استخدام را پیش

 «25.بینی و تثبیت کنندها را برای اطمینان از اجرای ماده حاضر، پیشج( مجازات الزم و دیگر ضمانت

 

  

 

 2۳، ماده  1۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اطفال، سال  . 25
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 فصل سوم
 اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجراآت

حمایت از حقوق کند.  از حقوق بشری اطفال حمایت میبا درنظرداشت مکلفیت قانونی خویش    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  شود.ها و بررسی یا رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری کودکان میاطفال شامل نظارت بر وضعیت آن

بشری اطفال کار شیوه خاص خود را داشته و در آن همکاران کمیسیون مسئولیت دارند با مراجعه به مراکز مثل نظارت بر وضعیت حقوق  

ها،  های اختصاصی اطفال، نهادهای اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و ورزشی اطفال، پرورشگاهها و شفاخانه ها، کلینیک ها، کودکستان مکتب 

ها در سطح  حمایت از حقوق بشری اطفال فعالیت دارند، خانواده در عرصه که  یل کارگر، نهادهایمراکز اصالح و تربیت اطفال، حلقات اطفا

نامه ده و پرسشکرشان صحبت  شهر و قریه و هرجایی که بتوان فرصت صحبت با اطفال را داشته باشند، با آنان در مورد وضعیت حقوق بشری 

 د.شومیتحلیل آماری  ،بندید که بعد از دستهشود دیتابیس کمیسیون میشده وارل کامهای نامه کنند. معلومات پرسشمی پر

که عموماً پس از ثبت شکایت اطفالی که به دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون    یاما در بخش رسیدگی یا بررسی قضایای نقض حقوق بشر 

دارند شکایت وارده را ثبت و قضایای نقض حقوق   ظیفهد، در مرحله اول همکاران کمیسیون وشوآغاز می  ،انددهکرمراجعه و قضیه ثبت  

ند. در مرحله دوم که مرحله پیگیری و دادخواهی برای قضایای نقض حقوق بشری اطفال نیز گفته  کنبشری اطفال را از سایر قضایا تفکیک 

 د.شومیند رسیدگی به آن نظارت رو برشده و تا مرحله رسیدگی کامل  به مراجع عدلی و قضایی ارجاع داده شود، تمام قضایامی

های  همکاری و مساعدت حقوقی در جریان  آوری زمینه توجه نهادهای مسئول برای فراهم   جلب  برایحقوقی، دادخواهی، تالش    دهیهمشور 

گهداری اطفالی که ها و شرایط نآوری زمینهجلب حمایت نهادها و مراکز حمایت اطفال و زنان برای فراهم   برایرسیدگی به قضیه، تالش  

های ادغام مجدد اطفال با آوری زمینه فراهم   به منظورتوجه نهادهای مسئول    جلب  برایند و تالش  اهای خود نیازمند زندگی جدا از خانواده

بشر در حمایت از اطفال قربانی نقض حقوق    با هدفکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    است  یهایگام  خانواده و اجتماع از مهم

 دهد. جریان رسیدگی به قضیه انجام می

  ۱۳۹۹که در سال    دهدنشان می  ،ده در دیتابیس اداره قضیه که به ثبت قضایای نقض حقوق بشری اطفال اختصاص داردشثبت  معلومات  

( نقض ٪28.7مورد )   50که از این میان    ده است شقضیه نقض حقوق بشری اطفال در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون    ۱74خورشیدی  

( نقض حق  ٪۱4.4مورد )   25( نقض حق طی مراحل دوسیه اطفال تحت حجز در موعد قانونی،  ٪25.۹مورد )   45حق کرامت انسانی اطفال،  

( نقض حق ٪6.۳مورد )   ۱۱ها و مراکز اصالح و تربیت اطفال،  خانه( نقض حق سلب آزادی شدگان در توقیف٪۱0.۹مورد )   ۱۹امنیت اطفال،  

( نقض  ٪2.۹مورد )  5( نقض حق حیات یا زندگی اطفال، ٪5.7مورد )  ۱0های زیر سن و اجباری، ازدواج و تشکیل خانواده به شمول ازدواج 

مورد دیگر  2( نقض حق ملکیت و ٪۱.۱مورد )  2( نقض دسترسی به خدمات صحی، ٪2.۹مورد )  5فال، حق دسترسی به تعلیم و تربیت اط

 اند.بوده ( نقض حق دسترسی به سطح مناسب زندگی۱.۱٪) 
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 اقدامات عملی کمیسیون

ده است، اقدامات  شکه در آن نقض حقوق بشری اطفال شناسایی    یکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از بررسی و ثبت قضایای

 . دشوعملی را مبتنی بر نوع و مقتضیات قضیه انجام داده است که شامل موارد زیر می

 الف: دادخواهی 

)   72در   برا٪4۱.6قضیه  بر ایجابات قضیه  انجام داده است( کمیسیون مبتنی  تأمین عدالت دادخواهی  از طریق مراجعه به    ی  که عمدتاً 

 یافته است.    نهادهای کشفی، عدلی و قضایی و اشخاص مؤثر در قضیه و صدور مکتوب به آدرس نهادهای یادشده انجام

 ب: پیگیری حقوقی 

ل مکتوب و مراجعه به نهادهای ذیربط، پیگیری حقوقی ( کمیسیون از طریق نظارت بر روند رسیدگی به قضیه، ارسا٪5۳.4قضیه )   ۹۳در  

 مؤثر داشته است. یروند رسیدگی به قضیه، فعالیت تأمین عدالت در به منظور انجام داده و 

 حقوقی دهیه مشورد: 

)   6کمیسیون در   ف جرمی  قضیه که وص  ۳نهایت در    و در   داده مشورت حقوقی  آن    پیگیری قضیه و رسیدگی به  به منظور(  ٪۳.4قضیه 

های قضیه موفق به حل آن شده و از تداوم نقض ده بود، کمیسیون  در تماس با تمام طرفشنداشته اما حقوق بشری اطفال در آن نقض  

 ده است. کرحقوق بشری اطفال جلوگیری 

 

 های تحقیقیه: اجرای پروژه

زمینۀ توسعه و انکشاف    وردهای دولت در اها و دستی چالشهای مربوط به آن به هدف شناسایهای تحقیقی و تهیه و نشر گزارشاجرای پروژه

های تحقیقی، دادخواهی در سطح ملی و  نتیجه پروژه شده در های شناساییرفع چالش برای، ارائه پیشنهادهای دقیق کودکانحقوق بشری 

سایسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و -شان اعم از حقوق مدنیو شرایط بهتر دسترسی اطفال به حقوق بشری   هامحلی برای ایجاد زمینه

قانون تشکیل،  2۱و   5قانون اساسی و مواد    58است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبتنی بر مفاد ماده    فرهنگی، گامی دیگر

 دهد.انجام میآن بشری اطفال و بهبود   حقوقاز حمایت  با هدفهای خود وظایف و صالحیت

بر تحقیق بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال، تحقیقات دیگری را با عنوان    افزون  ۱۳۹۹کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در سال  

های نجام داده و یافتهنیز ا  های افغانستان هبر وضعیت حقوق بشری اطفال، اطفال بدون هویت در پرورشگا  ۱۹- بررسی اجمالی، تأثیر کوید

 است.  منتشر کردههای تحقیقی خاصی شده در گزارشهای شناساییرفع چالش به منظور تحقیقات یادشده را همراه با پیشنهادهای روشن 

 دهی: آگاهیء

ده است کراندازی  و والیات راهدهی را در مرکز  های آگاهی برنامه   ،هاویژه اطفال و خانوادهه ب  ،بردن سطح آگاهی مردم  االکمیسیون به منظور ب

دو عنوان کتاب حقوق طفل )در    ۱۳۹۹ن کمیسیون طی سال  یچنها بوده است. هم این برنامه   ودهی در زمینه حقوق اطفال جز که آگاهی 

دادخواهی شامل مراجعه به 

ادارات و دادن مکتوب به منظور 

رسیدگی  عادالنه

پیگیری حقوقی و مستندسازی مشوره دهی حقوقی حل قضیه با وساطت  مجموع

تعداد 72 ۹۳ 6 ۳ ۱74
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اقدامات عملی کمیسیون به منظور رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشری اطفال



 

  | 2۹  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

تهیه و تدوین کابل  دانشگاهکی در همکاری با مرکز منابع ی، پشتو و ازبفارسیزمینه حق حیات و حق صحت( را در ژانر داستان به سه زبان 

د در دو سطح برای شوکه شامل حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق طفل می  یدو رساله در زمینه حقوق اطفال  افزون بر این،ده است.  کر

،  نا. قرار است این کتب برای شاگردان و معلماستکه آماده چاپ    ده استکرکودکان و نوجوانان به زبان ساده و به شکل مصور تدوین  

 د.شومراکز اصالح و تربیت اطفال توزیع  و هاپرورشگاه

 :نتایج کلی

عمده از   یهای اخیر بخشند. در سالاهای جدی حقوق بشری مواجههنوز با مشکالت و چالش کودکاننتایج کلی این تحقیق نشان داد که 

معیارهای حقوق بشردوستانه را رعایت نکرده و در قربانیان مخاصمات مسلحانه را اطفال تشکیل داده و اطراف درگیری و جنگ اصول و  

 کنند.شان استفاده میهای نظامیکنند و هر دو طرف جنگ از اطفال در پوستهجریان جنگ اهداف نظامی و غیرنظامی را از هم تفکیک نمی 

باشند  می  ( ناموسی) های  رسند، قربانی قتلمیند. به قتل  یروهروب  ایهصورت فزاینداطفال افغانستان با انواع خشونت در خانواده و اجتماع به 

ترین ند. جدیکناند به دالیل مختلفی تذکره هویت دریافت  زیادی از اطفال نتوانسته   شمارچنین  گیرند. همو مورد تجاوز جنسی قرار می

اند تذکره تابعیت دریافت  نتوانسته  شان، بدون هویت به دلیل معلوم نبودن والدین  کودکانی از  شمارپرسش در این زمینه این است که هنوز  

 ند. کن

طی مراحل جمله بدرفتاری، شکنجه،    از  پرشماریبرند نیز با مشکالتی  سر میه  عنوان تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت بکه به   یاطفال

 ند.اهای معیشتی مواجه مطابق قانون و چالش شان در زمان معینهای دو سیهنشدن قانونی 

 ، ناامنی، فقر و باورهای نادرست مردم  مانند  تفاوتیرفتن به مکتب به دالیل مشرایط    دارایجمعیت اطفال  از  در حال حاضر بیشتر از نیمی  

افزایش بهساله رونیز با مشکالتی مواجه بوده و تعداد اطفال کار همه  درمانحق صحت و    ند. دسترسی اطفال بهاشان، محرومخصوص والدین به

 بخش نیست.قناعت ،کار کودکان ویژهبه  ،های حمایتی اطفالد. ظرفیت شوگزارش می

 :پیشنهادها

ولیت والدین، سرپرستان قانونی و دولتی در برابر تربیت سالم، نظارت مستمر ئحقوق اطفال، مس  بارهبردن سطح آگاهی عامه در  االب -1

 های اولیه اطفال.  مین نیازأو ت

پالیسی حمایت از اطفال قربانی   در برابر صدمات ناشی از جنگ و مخاصمات مسلحانه و  کودکانسی حمایت از  طرح و تطبیق پالی -2

 جنگ و مخاصمات مسلحانه. 

 اطفال در این صفوف.نکردن فعالیت کسب اطمینان از  با هدفایجاد کمیتۀ بررسی واحدهای نظامی  -3

  به منظورن دریافت راه حل قانونی و عملی واضح  یچنبرند، هممی  ها به سرکه در پرورشگاه  یبدون هویت  اطفالتثبیت هویت   -4

 بدون هویت در سطح جامعه. از اطفالحمایت 

 های مربوط به تعلیم و تربیت، صحت عامه و حمایت از اطفال کارگر. بازنگری و مطالعه پالیسی -5

  شاقۀ اطفال.و جلوگیری از کار  از اطفالیت حما به منظورهای فقیر کمک به خانواده برایهای اقتصادی طرح و تطبیق برنامه -6

 ها در سراسر کشور.افزایش ظرفیت پرورشگاه -7

 پذیر.  ها و سایر کودکان آسیب ی کودکان قربانی خشونت تایجاد مراکز حمای -8

 تثریت مراکز اصالح و تربیؤبردن م  االب  برایهای اصالحی  ایجاد مراکز اصالح و تربیت معیاری در سراسر کشور و تدوین برنامه  -9

 به جامعه.  آنان مجدد و ادغام  ناصالح و تربی با هدفاطفال 

 

 

 

 

 

 



 

  | ۳0  هصفح

 ۱۳۹۹اطفال در سال  یحقوق بشر تیوضع -یقیگزارش تحق

 : منابعفهرست 

 ، 8۱8العاده اره فوقجریده رسمی شم ۱۳82وزارت عدلیه ج، ا. ا، قانون اساسی افغانستان، سال  -1

 ۱۳۳4، جریده رسمی شماره ۱۳۹7وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون حمایت حقوق طفل، سال  -2

 ۱۱62، جریده رسمی شماره ۱۳۹۳وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، سال  -3

 846العاده ، ه جریده رسمی شماره فوق۱۳84ج. ا. ا، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، سال  وزارت عدلیه -4

 ۱256، جریده رسمی شماره ۱۳۹6وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع شکنجه، سال  -5

 ۱۹8۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق طفل، سال   -6

 ۱۹4۹جنوا، سال  ۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون شماره  -7

 ۱۹4۹جنوا، سال  4مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون شماره  -8

 ۱۹77های جنوا، سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل شماره دو الحاقی کنوانسیون -9

 ۱۹84سانی یا تحقیرآمیز،  رحمانه، غیرانالمللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات بیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین -10

 


