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 پیام ریاست کمیسیون 

مبنای    های جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده است. بروضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان همواره یکی از نگرانی

زمینه فعالیت   بر ایجاد ساختارهای نظارتی و دادخواهی در تمامی دفاتر ساحوی و والیتی خویش که در این  افزونکمیسیون    ،این نگرانی

از این تحقیقات را  آمدهدستبهانجام داده و نتایج  تاکنونحقوق بشری اطفال  دارند، تحقیقات متعددی را نیز به هدف بررسی وضعیت

در استناد به معلومات  سالههمه . گزارش ساالنۀ وضعیت حقوق بشری اطفال که های جداگانه، به نشر رسانده استضمن گزارش 

یکی از این  ،دشوشر می ت نمۀ همکاران کمیسیون بر وضعیت حقوق بشری اطفال تهیه و سالک ی نظارتاز تحقیق و  آمدهدست به

های رفع چالش  هدف اب ،نهادهای خاصی نیزپیش در بر دارنده، موجودهای بر بررسی وضعیت و دریافت چالش افزونهاست که گزارش 

عملی   برایهای مؤثری را ق را جدی گرفته و گام جامعه جهانی پیشنهادهای این تحقی که تقاضا داریم دولت افغانستان و است ،دریافتی

 شدن آن بردارند.

امی همکاران کمیسیون که در این زمینه  مربوط به آن، کار دشوار و پرزحمتی بوده است؛ لذا از تمگزارشِاجرای این تحقیق و تهیۀ 

اطفال خانم راضیه صیاد و کمیشنر محترم بخش تحقیق ایت و انکشاف حقوق بشری  از کمیشنر محترم بخش حم  ژهیوبه  ،اندسهم داشته

 شان آرزوی سالمتی و موفقیت بیشتر دارم. و برای کنممیجناب استاد یوسفزی، قدردانی 

 درانستان  هاست با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغرۀ حمایت از اطفال سازمان ملل متحد )یونیسیف( سالی است که اداادآوریدرخور  

 کنم. های دایمی آن نیز، صمیمانه سپاسگزاری میاز این اداره و همکاری از این روکند، ۀ نظارت بر حقوق اطفال، همکاری مینیزم

 شان.امید دستیابی کودکان افغان به همه حقوق بشری  اب

 

 شهرزاد اکبر 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  سیرئ
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 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیگزارش وضع

  | ۱  هصفح

 خالصۀ گزارش
المللی حقوق ترین اسناد بینطالعات کمیسیون در این تحقیق نشان داده است که دولت افغانستان افزون بر اینکه به تعدادی از مهمم

ال را در ملحق شده است، حمایت از حقوق اطف ی اختیاری آن هاپروتکل ی حقوق طفل و المللن یببه شمول کنوانسیون  بشری اطفال 

ی تسجیل کرده است. قانون حمایت حقوق طفل، قانون رسیدگی به تخلفات خوببهنیز  نون اساسی و قوانین عادیاعم از قا قوانین ملی

 .اندنیقوانهای این زنان و اطفال از نمونه تیاذ و آزاراطفال و قانون منع 

اعم از  شاندسترسی اطفال به حقوق بشری  با هدفای مهمی کاره اخیر هایده است که در جریان سال کراین تحقیق روشن  چنینهم 

های  ها بهتر شده و زمینهاست. برخورد با اطفال در سطح جامعه و خانواده شده انجام حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

حمایت از اطفال کار، نیز  به منظورست. شده اه خدمات صحی برای اطفال بهتر ارائهای و ظرفیت  افتهیتوسعه دسترسی آنان به مکتب 

و جدی در این زمینه وجود دارد که در زیر  گیرچشم های هنوز چالش ،افتهیانجامرغم کارهای هاست، اما ب شده برداشتهی یهاگام 

 شود.خالصه به آن پرداخته می صورتبه

 خشونت علیه اطفال 

بر بوده است.  ،ی والیت نورستاناستثنابه ،والیت کشور ۳۳ساله از ۱۸تا  5ین ین سنطفل ب 24۸ هزار و 5، جامعۀ نمونۀ این تحقیق

 ،تن 24۸ هزار و 5 ها بوده و از میاندختر یکی از چالش علیه اطفال ژهی وبه علیه اطفالهای این تحقیق، هنوز خشونت دریافت اساس

( از ٪۹.۳تن )  50( از خشونت اقتصادی، ٪۸.4تن )  45تن،  5۳5اند. از میان که خشونت را تجربه کرده  اند( گفته %۱0.2تن )  5۳5

( از سایر انواع ٪۱۸.7تن )  ۱00( از خشونت لفظی و روانی و ٪۳5تن )  ۱۸7ی، کیزیف( از خشونت ٪2۸.6تن )  ۱5۳خشونت جنسی، 

 .اندبرده نام خشونت 

کل   ٪۳.۱۸  که  انددهکرتن آنان ازدواج )نامزد یا عروسی(    ۱67  شونده،تن مصاحبه  24۸  هزار و  5  معلومات این تحقیق، از میان  بر اساس

 است. شده گفتهسالگی ۱۸ی تا سالگکاز ی هاآن دهند. سن نامزدی جامعۀ نمونه را تشکیل می

 اطفال  وضعیت حقوق بشری اطفاِل تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت

و  و تربیت اطفال نیز نظارتطفال تحت حجز در مراکز اصالح تن از ا 424وضعیت حقوق بشری  بر 20۱۹همکاران کمیسیون در سال 

یکجا در مباحث  هانامهپرسش سایر  معلومات باها همراه نامهپرسشاند. معلومات عمومی این هکرد پرنامه پرسش ،ضمن مصاحبه با آنان

اصالح و تربیت اطفال،  ری اطفال در مراکزبه وضعیت حقوق بش مربوطیات ئاما جز؛ دشبخشی از جامعۀ نمونه تحلیل  عنوان بهقبلی 

 شده است.بررسی و تحلیل صورت جداگانه در این بخش به

( از ٪۳۸.4تن )  ۱6۳ها، ( از نامناسب بودن اتاق ٪4۳.6تن )  ۱۸5( از کمبود لوازم و امکانات صحی، ٪2.4تن )  ۱0تن،  424از میان 

به نداشتن دسترسی ( از ٪2.4تن )  ۱0به غذای کافی، نداشتن دسترسی  از( ٪2.6)  تن ۱۱به حمام پاک و صحی،  نداشتن دسترسی

به میدان  نداشتن دسترسی( از ٪7۱.5تن )  ۳0۳در این مراکز،  ایآموزش حرفه  بهنداشتن دسترسی ( از ٪4.5تن )  ۱۹لباس مناسب، 

های جزئی دیگری شده و از برخی چالش  ادآوراطفال ینیز از برخورد نامناسب کارمندان مراکز اصالح با    ( %۱0.4تن )   44ورزش مناسب و  

 دارد. که در مراکز اصالح و تربیت اطفال وجود اندبرده نامنیز 

 قیفوضعیت اطفال تحت تو 

اند. بر اساس دهکر پر نامهپرسشتن از اطفالِ تحت توقیف در مراکز اصالح و تربیت، مصاحبه انجام داده و  5۹۱همکاران کمیسیون با 

 اند.رو بودههبدرفتاری روب اند در جریان توقیف با( از این اطفال گفته ٪۱7.۱تن )  ۱0۱تن،  5۹۱از میان  ،علوماتاین م

 تعلیم و تربیه  حقبه ل های دسترسی اطفاچالش

 گریدتن  66۱ هزار و 2 روند، امااند که به مکتب می( گفته٪66تن )  4۱4 هزار و 2، قیتحقطفل شامل در  24۸ هزار و 5 از میان

 .اندنداده( به این پرسش پاسخ ٪۳.۳مانده ) تن باقی ۱7۳روند. به مکتب نمی اندگفته ( 50.7٪) 

 تن  44۳( از مشکل مالی، ٪۱۸.۸تن )  4۹۹( از کار، ٪۳۹.6) تن  54 هزار و ۱ ،ندرومکتب نمی اند تن که گفته  66۱ هزار و 2 از میان

( از دیدگاه منفی جامعه، ٪6.2تن )  ۱65( از بسته بودن مکتب یا نبود امنیت، ٪۸.۳)  گرید تن 22۱، خانواده ه ندادناجاز( از ۱6.6٪) 
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( از ٪0.5) گریدتن  ۱4فایده نداشتنِ رفتن به مکتب،  ( از٪2.۱) تن  56( از ازدواج، ٪2.۱ن ) ت 57( از دوری مکتب، ٪4.۳)  تن ۱۱4

( از ٪0.04) گریدتن  ۱( از مشکل زبانی، ٪0.2)  تن 5( از نبود کتاب، ٪0.۳تن )  7( از نبود معلم مسلکی، ٪0.7)  تن ۱۸نبود معلم زن، 

 ،تینها درو  جنسی سوءاستفاده( از ترس از ٪0.2تن دیگر )  5، های صنفهم( از رفتار نادرست ٪0.۱)  گریدتن  2رفتار نادرست معلم، 

 .ندادهکر دلیل یا علت نرفتن به مکتب یاد عنوان به( از نبود تسهیالت ٪0.04)  تنکی

 صحت اطفال  حقبههای دسترسی چالش

تن  44۳ند. کناند وقتی مریض شوند، به کلینیک یا شفاخانه مراجعه می ( گفته٪70.4)  تن 6۹7 هزار و ۳، تن 24۸ هزار و 5  از میان

 26( به طبیب یونانی و ٪2.۱ن ) ت ۱0۸که نزد کارکنان صحی محلی،  اندگفته( ٪۳) تن  ۱60روند، اند به دواخانه می ( گفته٪۸.4)  گرید

 تن 227رویم و جا نمیهیج ،اند که وقتی مریض شویم( گفته٪۱۱.2)  تن 5۸7 چنینهمکنند. ( نزد مال مراجعه می٪0.5)  گریدتن 

 اند.پاسخ نداده پرسش( به این 4.۳٪) 

  قه است. رکز صحی کمتر از پانزده دقیصلۀ خانه ما با ماند که فا( گفته ٪۱۹.۳تن )   ۱۳  هزار و  ۱  شونده،تن مصاحبه   24۸  هزار و  5  از میان

( ٪4.۳تن )  227اما ؛ اندکرده از بیشتر از یک ساعت، راه یاد ( ٪۱۳تن )  6۸4پانزده تا سی دقیقه راه و ( از ٪۳4.۹) تن  ۸۳۳ هزار و ۱

 اند.سخ نداده( به این پرسش پا٪2۸.4)مانده تن باقی 4۹۱ هزار و ۱ دانیم واند که فاصله را نمیگفته 

 آشامیدنی پاک دسترسی به آب 

تن   24۳ هزار و  ۳ اما؛ اند که در خانه آب آشامیدنی پاک نداریم( گفته ٪۳۸.2تن )  5  هزار و 2 شوندهمصاحبه تن   24۸ هزار و 5 از میان

 که بلی، در خانه آب آشامیدنی پاک داریم. اندگفته( ٪6۱.۸)  گرید

 خصی ۀ شالصححفظ به امکاناتدسترسی 

ۀ شخصی مناسب مثل تشناب، الصححفظ که به تسهیالت    اندگفته (  ٪6۳.5تن )   ۳۳5  هزار و  ۳،  شوندهمصاحبه ن  ت  24۸  هزار و  5  از میان

اند که بلی، در خانه گفته ( ٪۳6.5)  گریدتن  ۹۱۳ هزار و ۱ ... در خانه دسترسی نداریم، اماحمام پاک و وسایلی مثل صابون و شامپو و 

 التی داریم.چنین تسهی

 های مربوط به اطفال کارگر های دسترسی به حمایت چالش

که بلی ما  اندگفته( ٪4۹.2تن )  5۸2 هزار و 2 در مورد کار کردن پرسیده شده است، به تعداد هاآنتن که از  24۸ هزار و 5 از میان

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪4.5تن )   2۳7یان  یم. از این مکناند که خیر ما کار نمی( گفته٪46.۳تن )   42۹  هزار و  2  کنیم، اماکار می

 نوع کار اطفال 

( ٪۱2.۸تن )   ۳۳0کنیم.  اند که حمالی می( گفته ٪۱5.۸تن )   407اند  کار کردن پاسخ مثبت داده  سؤالتنی که به    5۸2  هزار و  2  از میان

 عنوان به( از کار ٪4.۳تن )  ۱۱2پزی، در داش خشت از کار (٪7.7تن )  ۱۹۹زباله،  یآورجمع ( از ٪۱2.2تن )  ۳۱4ی، فروشدستاز 

( ٪۱.۹تن )  4۹( از کار در رستورانت، ٪۱.۹تن )  4۹ی، بافینقال( از خیاطی و ٪2.۸تن )  7۳( از گدایی، ٪2.۸تن )  7۳ها، خدمه در خانه

( از ٪۱.2تن )  ۳0، کارخانه( از کار در ٪۱.۳) تن  ۳4در هتل یا حمام، ( از کار ٪۱.6تن )  42( از دهقانی، ٪۱.۹تن )  4۸یی، موتر شواز 

( ٪0.۱تن )  2( از دکانداری، ٪0.۱تن )  ۳( از کار در مزارع تریاک، ٪0.2تن )  6پالیشی، ( از بوت٪0.۳تن )  ۸کار در دستگاه ساختمانی، 

تن  7۹۹. از این میان اندردهادکنوع کار خود ی عنوان به ( از چوپانی٪0.۱تن )  2( از اسپندی، ٪0.2تن )  2از کار در بخش نظامی،

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ۳0.۹٪) 
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 مقدمه

تن  560 هزار و 225میلیون و  ۳2 از میان کل جمعیت کشور که ش ـ.ه۱۳۹۸ر اساس آمار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در سال ب

نفوس   یعنی بیشتر از نیم؛ ۱دهندتشکیل می ۱۹زیر سن  ( آنان را افراد٪5۸.55تن )  7۳4 هزار و 6۹میلیون و  ۱۸ است، شده گفته

 ند.ادولت های جدی  و نیازمند حمایت پذیر جامعههای آسیب کشور طفل و از جمعیت

وضعیت   برنظارت  سال کبا استفاده از معلوماتی که در جریان ی کوشیده استسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق کمی

تعلیم و تربیه، حق صحت، حق امنیت، حق دسترسی  حق  بهاست، به بررسی میزان دسترسی اطفال  آمده  دست  بهحقوق بشری اطفال 

 ند. کشر تنمده است، شخصی نیز همراه ... پرداخته و نتایج این تحقیق را ضمن گزارشی که با پیشنهادهای مشبه عدالت، کار اطفال و

 اهداف تحقیق

رود. کمیسیون مستقل حقوق بشر می به شمارترین اهداف این تحقیق شان از مهمررسی وضعیت دسترسی اطفال به حقوق بشریب

دسترسی به حقوق بشری   ربه منظو  آمدهوجود های بهها و زمینهبر اینکه فرصت   افزون  ،بررسی  با اجرای این  کهافغانستان در پی آن است  

و پیشنهادهای مشخص و معینی را با توجه به های موجود در این زمینه را نیز شناسایی چالش، تالش خواهد کرد برشمارداطفال را 

ی مفید و مؤثر برای بهبود زیربرنامهو از این طریق به  کند، مطرح شدهییشناساهای های ملی به هدف از بین بردن چالشظرفیت 

 .یاری رساندسطح ملی، وضعیت حقوق بشری اطفال در 

 مفاهیم

و آگاهی   شده  شناختههای کلیدی  واژه  عنوان  بهاست که در این تحقیق    شده  پرداختهر بحث مفاهیم به توضیح و تعریف برخی کلماتی  د

، قاچاق اطفال، اطفال متخلف و اطفال این گزارش کمک خواهد کرد. کلماتی مثل طفل، اطفال کارگر خوانندگان ها به فهم بهتراز آن

 سرپرست. بی

 الف: طفل 

از طفل تعاریف مختلفی در اسناد حقوقی صورت گرفته است. کنوانسیون حقوق طفل یکی  .2است کودک  ایعربی و به معن واژه ،فلط

که تحت  اشته باشد مگر اینل قرار دهیجده سا تر ازاست که پایین  یطفل هر فرد انساننویسد: »از این اسناد است که در تعریف طفل می

 «.۳قانون منطبق به اطفال، اکثریت زودتر به بلوغ برسند 

و بند اول ماده سوم قانون  5، بند اول ماده چهارم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 4کود جزای افغانستان ۹5بر اساس ماده  نچنیهم 

« تعریف طفل در قوانین ملی کشور در .را تکمیل نکرده باشد یسالگکه هجده گرددیطفل به شخصی اطالق م، »6حمایت حقوق طفل 

 قوق بشر است. ی حالمللنیبمطابقت با اسناد 

 ب: اطفال کارگر 

با تأکید بر حمایت از حقوق اطفال  7المللی کاربه مفهوم اطفال کارگر بپردازیم باید به این نکته توجه کنیم که سازمان بین  اینکهبل از  ق

کنند ساالن کار میرده است. از دید این سازمان اطفالی که مانند بزرگهای را بر کار اطفال وضع کفهوم کودکی، محدودیتو آگاهی از م

 

 ۱، صفحه ۱۳۹۸.اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه برآورد نفوس کشور،  ۱
 ۸4D۹%۸۱%D7%B۸%D/%dehkhoda/com.bvajehya.www://http%۹-7در آدرس انترنتی زیر:  افتیدرقابل  دهخدا، نیآنال نامهلغت.  2
 ، ماده اول۱۹۸۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق طفل، .  ۳
 ۱260. منتشره جریده رسمی شماره ۹5، ماده ۱۳۹6ا، وزارت عدلیه ج، ا. ا، کود جز.  4
 ۸46، منتشره جریده رسمی شماره ۳، ماده ۱۳۸4ج. ا. ا، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال،  وزارت عدلیه.  5
 ۱۳۳4منتشره جریده رسمی شماره  ۳، ماده ۱۳۹7وزارت عدلیه ج، ا. ا، قانون حمایت حقوق طفل، .  6
7  .ILO 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B7%D9%81%D9%84-7
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خود  سن باشوند، چنین کسی در حقیقت از حقوق طبیعی متناسب در حقیقت از دوران طفولیت و حقوق و مزایای آن محروم می

 ۸محروم شده است.

المللی کار که مسئول پیگیری و بررسی کار کودک در سراسر جهان است، زمان بین و نظارت بر کار طفل سابرنامۀ اطالعات آماری 

ونه  که در هرگ سال ازدهاند از: اطفالی بین پنج تا یتعریفی از اطفال کارگر، ارائه کرده است. طبق این تعریف، اطفال کارگر عبارت

کنند و اطفالی پانزده تا یساله که در کارهای خطرناک شرکت متا چهاردهازدهکنند، اطفالی دوهای اقتصادی شرکت می فعالیت 

 ۹کنند.ای که در بدترین اشکال کار کودک شرکت می سالههجده

مشروط به آن است   زیاجازه ن نیشند، البته اکرده با کاملرا  یسالگ ۱4کاردارند که سن  ۀاجاز یاطفال ،اساس قانون کار افغانستان بر

 دشویاطالق م  یاطفال کارگر به اطفال  نیبنابرا ۱0ها باشد.آن  یکیزیف  ییو توانا  یصح  تینداشته و متناسب با وضع  یحالت اجبار  که کار

 .نداساالن به کار مشغول که مثل بزرگ

 ج: قاچاق اطفال 

جایی، انتقال و عضوگیری، جابهاست: »قاچاق انسان عبارت است از  شده ذکر( در تعریف قاچاق انسان چنین 2000)  ر پروتکل پالرمود

دیدگی استفاده از آسیبشده، با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر، از طریق اختطاف، فریب، نیرنگ، سوءه دادن به اشخاص جذبپنا

گری یا سایر یاستفاده برای روسپکشی شامل حداقل سوءبهره قصد بهالی برای جلب رضایت شخص، یا از طریق پول یا هر امتیاز م

 .« ۱۱جباری، بردگی یا اعمال مشابه، بندگی یا برداشت اعضای بدن خواهد بودکشی جنسی، کار یا خدمت ابهره

ها و اهداف انیم که اگر با یک طفل به یکی از شیوهتوقاچاق انسان در این پروتکل صورت گرفته است، گفته می  نا بر تعریفی که ازب

 .۱2باشدمی انسان ربانی قاچاقبرخورد صورت گیرد، ق ادشدهی

 اول  بند  و  دوم  ماده  در  کودکان  نگاریهرزه  و  کودکان  خودفروشی  کودکان،  دوفروشیخر  دربارۀ  کودک  حقوق  کنوانسیون  الحاقی  پروتکل

 :نگاردمی چنین خود سوم ماده

 مسائل   سایر  یا  مبلغی  ازای  در  کودکی را  د،رااف  از  گروهی  یا  فردی  که  است  ایمعامله   یا  اقدام  هرگونه  معنای  به  کودکان  دوفروشیخرالف:  

 کند؛می منتقل دیگری به

 است؛ دیگر یا مسائل و وجه پرداخت ازای در جنسی هایفعالیت در کودکان از استفاده معنای به کودکان خودفروشی .ب

  های فعالیت مشغول مجازی یا و قعیاو صورتبه یا کودکان آن در که باشدمی طریقی هر از نمایش معنای به کودکان نگاریهرزه .پ

 .۱۳شوند گذاشته نمایش به جنسی مقاصد برای آنان تناسلی آالت یا و باشند جنسی بارز

 د: اطفال متخلف

 کرده لیتسج اطفال تخلفات به یدگیرس قانون سوم ماده از یبخشده باشند. شکه مرتکب تخلف از قانون  اندی کسانطفال متخلف ا

 . ۱4گیردمی صورت برخورد یو با قانون این احکام مطابق...  شود، قانون از تخلف مرتکب ،دریگ قرار اتهام مورد که یطفل

 

۸ .ILO.همان ، 
 ،2007( گزارش سال ILOی کار )المللنیب. سازمان ۹

 . ۱۰۸، ص  ۱۳۸۷، 966عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره وزارت  .۱0

 ، ماده سوم2000زنان و کودکان،  خصوصبهگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل پیش.  ۱۱
۱2United Nations Office on Drugs and Crimes, -& UNODC trafficking/faqs.html-http://www.unodc.org/unodc/en/human .

Inter-Parliamentary Union, UN.GIFT-Global Initiative to fight Human Trafficking, Supra, p. 14 
 2عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق اطفال، ماده مجمع .  ۱۳
 ۸46، منتشرۀ جریده رسمی شماره ۱۳۸4وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، ماده سوم، .  ۱4

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html
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 سرپرست ه: اطفال بی

ده یا محبوس یا کرسرپرست طفلی است که والدین وی فوت های اجتماعی، طفلِ بیبتنی بر مفاد بند ششم مادۀ سوم قانون حمایت م

یا وصی هم نداشته و یا از طرف محکمه، سلب صالحیت گردیده باشد و شخص دیگری سرپرستی لی  و و  مفقود یا معلول یا مجنون باشد

شخصی است که متکفل اعاشه و اباته وی   سرپرستیبی جزء دوم مادۀ سوم، طفل مبنا بر چنینهم  .۱5وی را به عهده نگرفته باشد

باشد یا به نحوی از اعاشه و  شدهاعالنم محکمه فاقد شرایط، فوت، محبوس، مفقود، غایب، معتاد به مواد مخدر یا متکفل وی طبق حک

 ۱6اباتۀ طفل ابا ورزد.

  

 

 0۳0، منتشرۀ جریده رسمی شماره ۱۳۹7های اجتماعی، ماده سوم، وزارت علیه ج. ا. ا، قانون حمایت.  ۱5
 ۳قانون حمایت حقوق طفل، ماده .  ۱6
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 روش تحقیق

حقیقِ وضعیت حقوق بشری اطفال در ت

افغانستان بر اساس اصول و معیارهای اساسی 

 اجراشدهتوصیفی ـبا ویژگی کمی روش تحقیق 

مشاهده، )نظارت بر  لهیوسبهو معلومات آن 

نامه و مطالعات حقوق بشری اطفال( پرسش

 است. آمده دست بهای خانه کتاب

ۀ مشاهده با نظارت لیوسبه  آمدهدست بهمعلومات  

حقوق  تیبر وضعمستقیم همکاران کمیسیون 

مکاتب،  ر  د  ژهیوبهبشری اطفال در سراسر کشور،  

ارت ها، مراکز اصالح و تربیت اطفال و نظشفاخانه 

بر قضایای مربوط به اطفال در نهادهای مثل 

فورم مصاحبه  واردپولیس، سارنوالی و محکمه، 

 نامهپرسش وسیلۀ  ی که به بامعلوماتشده و همراه  

 مورداست، یکجا در متن نهایی  آمدهدست به

 است. گرفته قرار استفاده

 24۸  هزار و 5 با مجموع دریسیون همکاران کم

 ،سال قرار داشتند ۱۸ا ت 5طفل که بین سنین 

ی والیت نورستان  استثنابهوالیت کشور )  ۳۳در 

اند به دلیل ناامنی به این والیت سفر  که نتوانسته 

 کاملنامه کنند( مصاحبه انجام داده و پرسش

ها در شوندگان در والیت مصاحبه شماراند. ده کر

نشان   شوندگانمصاحبه حل سکونت جدول م

از این  آمدهدستبهت است. معلوما شده داده

 قبالًده است که ش بانک اطالعاتطریق وارد 

بندی ده بود. این معلومات پس از دستهشتهیه 

با گذراندن آزمون آلفا   SPSSتوسط برنامه 

 قرارکرونباخ در گزارش نهایی مورد تحلیل 

 است.  گرفته

ری این تحقیق کل اطفال ت آماجمعی نیبنابرا

یعنی کسانی که از صفر تا تکمیل   ۱۸زیر سن 

سالگی قرار دارند بوده و جمعیت نمونه ۱۸سن 

تا   5تن از اطفال بین سنین  24۸ هزار و 5 آن

ند که با آنان ا۱7والیت کشور ۳۳سال در  ۱۸

 است. افتهی انجاممصاحبه 

 

ی، غزن ،سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، کایپکت، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ، ارزگان.  ۱7

 .هلمندو  هرات، وردک، میدانمروزین، ننگرهار، لوگر، لغمان، کنر، کندهار، کندز، سایکاپ، کابل، فراه، ابیفار، غور
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 معلومات مربوط به جمعیت نمونه

های تحقیق را به لحاظ مستندات، ۀ یک تحقیق اعتبار و ارزش پروژهکنندل یتعدی  رهایمتغ  عنوان  بهشوندگان  حبهصی مصامات شخعلوم

ده است. شمبتنی بر اصول و معیارهای علمی و استندردهای روش تحقیق تهیه    شدهیآورجمع دهد که معلومات  افزایش داده و نشان می

شوندگان، جنسیت، سن، وضعیت جسمی )با تفکیک افراد دارای معلولیت از امت مصاحبهمحل اقی مثل در این بخش تحقیق، معلومات

 است. هشدی و تحلیل بررسشوندگان دیگران( و وضعیت تأهل و تجرد مصاحبه 

 شوندگانمصاحبه الف: جنسیت 

به این دلیل اهمیت دارد که  تیجنسمتغیر 

 عنوان بهرا در تحقیق  شمولیت ذکور و اناث

دهد. معلومات این بخش عه نمونه نشان می امج

 هزار و 5 دهد که از مجموعتحقیق نشان می

هزار   ۳،  مصاحبه شده است  هاآنتنی که با    24۸

 7۳۹ هزار و ۱ %( پسر و66.۹تن آنان )  50۹ و

 اند.ها دختر بوده%( آن۳۳.۱تن دیگر ) 

 شوندگانمصاحبهب: سن 

شرح سال بوده است که تعداد هر گروه سنی به ۱۸تا  5ها بین دهد که سن آنی قیق نشان مدر این تح شوندگانمصاحبه اخص سن ش

 ده است:شزیر ثبت 

تن  5۳4، سالههفده%( 6.۸تن )  ۳5۸( هیجده ساله، %2.7تن )  ۱4۳مصاحبه صورت گرفته  هاآنتن که با  24۸ هزار و 5 از میان 

( %۱4.5تن )  75۹، سالهزدهیس( %۱5.۹تن )  ۸۳4، سالهچهارده( %۱6.2) تن  ۸4۹، الهسپانزده( %۱۳.۳تن )  700، سالهشانزده( ۱0.2%) 

%( 0.۱تن )  4، سالههشت( %0.6تن )  ۳2، سالهنه( %2.6تن )  ۱۳6، سالهده( %۸.2تن )  42۹، سالهازده( ی%۸.۹تن )  46۸، سالهدوازده

 .نداه ودب سالهپنج( %0.02)  گریدتن  ۱و  سالهشش( %0.02)  تن ۱، سالههفت 

 

پسر دختر مجموع

تعداد ۳50۹ ۱7۳۹ 524۸

درصد 66.۹ ۳۳.۱ ۱00

جنسیت مصاحبه شوندگان

هیجده 

ساله

هفده 

ساله

شانزده 

ساله

پانزده 

ساله

چهارده 

ساله

سیزده 

ساله

دوازده 

ساله

یازده 

ساله
ده ساله نه ساله

هشت 

ساله

هفت 

ساله

شش 

سال

پنج 

ساله
مجموع

تعداد ۱4۳ ۳5۸ 5۳4 700 ۸4۹ ۸۳4 75۹ 46۸ 42۹ ۱۳6 ۳2 4 ۱ ۱ 524۸

درصد 2.7 6.۸ ۱0.2 ۱۳.۳ ۱6.2 ۱5.۹ ۱4.5 ۸.۹ ۸.2 2.6 0.6 0.۱ 0.02 0.02 ۱00
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سن مصاحبه شوندگان
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 شوندهج: حالت مدنی مصاحبه 

های زیر سن قانونی اطفال، مبتنی اگرچه ازدواج 

بر مفاد کنوانسیون حقوق اطفال نقض حقوق  

شود. در قوانین ملی ما بشری آنان شمرده می

ا ام  نیز ازدواج اطفال، زیر سن قانونی جواز ندارد،

است که تعدادی از  دادهاین تحقیق نشان 

متأهل بوده )نامزد یا عروسی(  گانشوندمصاحبه 

اند. ما در این بخش از تحقیق، از شاخص کرده 

یکی از  عنوان به تأهل و تجرد جامعۀ نمونه، 

 ایم.دهکرتحلیل  کنندهل یتعدمتغیرهای 

تن   50۸۱ شوندهمصاحبه تن  524۸از میان 

 7۳اند، اما جرد معرفی کرده( خود را م۹6.۸%) 

افراد عروسی شده و نامزد  ؛ کهباشنداند که نامزد می گفته ( %۱.۸)  دیگر تن ۹4میان  نیاز ا اند.روسی کردهاند که ع( گفته %۱.4)  تن

 دهد.را تشکیل می  شوندگانمصاحبه کل  %۳.2 درمجموع

 معلولیت( ز: وضعیت جسمی )دارای معلولیت یا غیر دارای 

شاخص وضعیت جسمی در این تحقیق به این 

یکی از  عنوان بهو  دهشگرفتهدلیل در نظر 

 قرارگرفتهمورد تحلیل  کنندهل یتعدمتغیرهای 

است که نشان دهد افراد دارای معلولیت نیز در 

اند. معلومات این تحقیق این تحقیق شامل بوده 

تن  24۸ هزار و 5 دهد که از میاننشان می

اند که دارای ( گفته %0.۹تن )   4۸  شوندهمصاحبه 

تن  ۱۸4 هزار و 5 معلولیت می باشند، اما

ند.  یستاند که دارای معلولیت ن( گفته۹۸.۸%) 

مانده به این پرسش ( باقی%0.۳تن دیگر )  ۱6

  اند.پاسخ نداده

مجرد عروسی شده نامزد مجموع

تعداد 50۸۱ 7۳ ۹4 524۸

درصد ۹6.۸ ۱.4 ۱.۸ ۱00

0
۱000
2000
۳000
4000
5000
6000

حالت مدنی

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد 4۸ 5۱۸4 ۱6 524۸

درصد 0.۹ ۹۸.۸ 0.۳ ۱00

0
۱000
2000
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4000
5000
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(آیا دارای معلولیت می باشید؟
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 فصل سوم
 از وکارهای حقوقی حمایت از اطفال س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للی المدر قواعد و مقررات بین 

 در قوانین ملی 
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 ی حقوقی حمایت از اطفال وکارها ساز

است که در این تحقیق  بحثدرخور المللی و قوانین ملی ی حمایت از اطفال، در دو بخش قواعد و مقررات بینقوقی ح ازوکارهاس

 .گرفته است قراری و تحلیل بررس موردصورت جداگانه به

 المللیالف: قواعد و مقررات بین

ده است. شگسترده و ضمن اسناد متعددی حمایت  تصوربه ها، بشری مربوط به آن حقوقالمللی از اطفال و در قواعد و مقررات بین 

های مربوط به آن و پروتکل حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل  یالمللنیباعالمیۀ جهانی حقوق طفل، میثاق 

 ند.اترینِ این اسنادپالرمو از مهم

 ۱۸اعالمیۀ جهانی حقوق طفل 

 وق حق  اعالمیه  آید. در مقدمۀ این اعالمیه آمده است: »اینمی  حساب  بهز حقوق اطفال  یت احما  در مورداین اعالمیه یکی از اسناد مهم   

 اش خاطر خود و جامعه خواهد آمد به یدر پ که ییهایو آزاد و از حقوق بوده یتخوشبخ با توأم طفولیت  ایام که هدف این با را طفل

 ، مقامات اوطلبد های ، سازمانافراد جامعه عنوان به مردان و و زنان و مادران ند و از پدرانساریم عموم  یآگاه رسماً به ،مند شودبهره

 که یو سایر تمهیدات قوانین از طریق حقوق این رعایت و در جهت شناخته رسمیت را به حقوق تا این ها خواستار است و دولت یمحل

.« این اعالمیه ده اصل اساسی را به هدف حمایت از حقوق اطفال مطرح ۱۹ورزند اهتمام ،گردندزیر تدبیر می اصول به با توجه جیتدربه

 است: ده که شامل اصول زیر کر

 ی از حقوق؛مندبهرهاصل عدم تبعیض بین اطفال در  .1

 های ویژه؛اصل برخورداری از حمایت .2

 اصل برخورداری از اسم و ملیت یا نسب؛ .3

 امنیت اجتماعی؛ مندی ازاصل بهره .4

 های خاص؛دارای معلولیت از حمایت  مندی اطفالاصل بهره .5

 مندی از محبت والدین و حضانت مادر؛اصل بهره .6

 مندی رایگان از آموزش؛اصل بهره .7

 های حمایتی و تسهیالت اجتماعی؛مندی از اولویت در تمام برنامهاصل بهره .8

 اوت و استثمار؛اصل برخورداری از حمایت در برابر غفلت، ظلم، شق .9

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

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 

ده است. در بخشی از بند چهارم کرخویش از حقوق اطفال حمایت  2۳یثاق حقوق مدنی و سیاسی سند دیگری است که ضمن ماده م

 . 20رند یگدستشوند را روی  از هم جدا می  حمایت از اطفالی که والدین آنان  برایهای عضو، تدابیر مقتضی  این ماده آمده است که دولت

 کنوانسیون حقوق اطفال 

به توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد  .م۱۹۸۹ترین اسنادی است که در حمایت از حقوق اطفال در سال ین کنوانسیون از جامع ا

 اند،ملحق شدهملل متحد که به آن های عضو سازمان طفال به دولتبشری احقوق  قیبه مصادرسید. این سند حقوقی با توجه  بیتصو

 ی را در حمایت از حقوق اطفال در نظر داشته باشند.ای حمایتی ویژههات ی ظرفوظیفه سپرده است که تدابیر خاص و 

 شان میثاق را در قلمرو حکومت  نیشده در اباید حقوق مطرح  ،دول طرف این کنوانسیونده است: کرل مسجمادۀ دوم این کنوانسیون 

، خاستگاه یمل  یوابستگ  ،غیر آن  و  ینظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسصرف   تبعیض و  گونهچ یبدون ه  یهر طفل  یبرا

 

 ۱۹5۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق اطفال، .  ۱۸
 قبلی، بخش از مقدمه.  ۱۹
 2۳، ماده ۱۹66مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، .  20



 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیگزارش وضع

  | ۱۳  هصفح

احترام آن به  کنند و نیمعیوبیت، تولد و دیگر حاالت خود طفل، والدینش یا اولیای وی، تأم ، ملکیت، معلولیت وو قومی یاجتماع

 ارند.زبگ

ند تا متیقن شوند که طفل در برابر هر نوع تبعیض و مجازات بر اساس کن باید تمام اقدامات الزم را اتخاذ  ،ین کنوانسیوندول طرف ا

 «.2۱شود یحمایت م ی،فامیل و یها، نظرات ابرازشده یا عقاید والدین طفل، سرپرستان یا اعضاوضعیت، فعالیت 

شان اعم از حق حیات، حق امنیت، حق تابعیت، حق تعلیم و تربیت، حق صحت، ی اطفال به حقوق بشری دسترس در این کنوانسیون از

ی حمایت خوببهحق حمایت در محیط کار، حق دسترسی به عدالت و سایر حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  

 ده است.ش

 ب: قوانین ملی

ی افغانستان نیز به گونۀ شایسته صورت گرفته است. قانون اساسی، قانون حمایت حقوق طفل، کود نین ملمایت از حقوق اطفال در قواح

زنان و اطفال و قانون منع  تیآزارواذجزا، قانون مدنی، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال، قانون منع 

 اند.ده کری اطفال، حمایت وق بشراند که از حقخشونت علیه زن، جزء قوانینی

 قانون اساسی افغانستان

این قانون، حمایت  54ه در مادۀ کده است. چنان کرل مسجشان انون اساسی مواد متعددی را در حمایت از دسترسی اطفال به حقوق ق

خانواده رکن اساسی ده است: »مآن آ  و در  گرفته  قرارۀ حمایت از خانواده، به وضاحت مورد تأکید  نیزم  دردولت    تیمسئولاز اطفال ضمن  

مادر،  روحی خانواده، باالخص طفل و منظور تأمین سالمت جسمی ودولت به. دولت قرار دارد تیحما مورد دهد وجامعه را تشکیل می

 .«22کندتدابیر الزم اتخاذ می ،بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم نیتربیت اطفال و برای از ب

و حق حمایت در برابر کار تحمیلی  5۳و  52حق دسترسی به خدمات صحی ضمن ماده  4۳اطفال ضمن ماده  شآموزحق  چنینهم 

 است. گرفته قرار تیحما موردقانون اساسی،  4۹ضمن ماده 

 قانون حمایت حقوق طفل 

ید و بر اساس أیوسط کابینه ت ت  ۱۳۹7حوت    ۱4ماده در    ۱0۸فصل و    ۱6انون حمایت حقوق طفل با تأکید بر مصادیق حقوق اطفال در  ق

به نشر رسیده است. حقوق اساسی اطفال ضمن فصل سوم  ۱۳۳4در جریده رسمی شماره  ۱۳۹7فرمان تقنینی در بیستم ماه حوت 

ق داشتن نام، حق داشتن تابعیت، حق حفظ هویت و نسب، حق ثبت تولد و سایر مصادیق حقوق این قانون و با تأکید بر حق حیات، ح

 ده است.شل مسجفال، اساسی اط

بوده و در فصل پنجم حق بازتوانی اطفال دارای  تیموردحماهای صحی اطفال ضمن فصل چهارم این قانون حق دسترسی به مراقبت 

تعلیم و تربیت اطفال، فصل هشتم به موضوع   حق  به های اجتماعی اطفال، فصل هفتم  راقبت معلولیت بازتاب یافته است. فصل ششم به م 

 اختصاص فصل دهم به حقوق وابسته به زمان جدایی طفل از والدین،    گی اطفال، فصل نهم به حمایت از حقوق اطفال کارگر ورشد فرهن

 است. افتهی

های نظامی موضوع عدم جواز استخدام اطفال در فعالیت  دوازدهمر فصل در فصل یازدهم موضوع سرپرستی و حمایت از اطفال و د

 افتهی اختصاص ل چهاردهم به موضوع خرید، فروش، اختطاف و قاچاق اطفال به تخلفات اطفال، فصده است. فصل سیزدهم شل مسج

نزدهم احکام متفرقۀ مربوط به حقوق و در فصل شا شده مطرح در فصل پانزدهم حمایت از اطفال در برابر فحشا و اعمال جنسی  است.

 ده است.شل مسجاطفال 

 

 2، ماده ۱۹۸۹کنوانسیون حقوق اطفال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، .  2۱
 ۸۱۸، منتشره در جریده رسمی شماره 54، ماده ۱۳۸2لیه ج، ا. ا، قانون اساسی افغانستان، وزارت عد.  22
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 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 

های خوبی را در حمایت از حقوق اطفال متخلف از زمان بازداشت و جریان تحقیق تا ختم ی به تخلفات اطفال نیز ظرفیت رسیدگانون ق

ده است. مادۀ دوم این قانون اهداف آن را توضیح داده است که کربینی دارند، پیش محکمه و دورانی که در مراکز اصالح و تربیت اقامت

 د:شوشامل موارد زیر می

 اصالح و تربیت مجدد اطفال متخلف از قانون؛ .1

 ها؛محترم شمردن نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخالقی، معنوی و رفاه اجتماعی آن .2

 ا وکیل قانونی اطفال؛والدین، سرپرست ی تیمسئولدن کرمشخص  .3

 رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه؛ .4

 ها؛ات اطفال حین تحقیق و محاکمه توسط خود یا ممثل قانونی آننات و نظراستماع بیا .5

 جلوگیری از تخلفات اطفال؛ منظوری بهردولتیغتشویق به نظارت مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی  .6

 .2۳قرار داشته و نیازمند مراقبت و محافظت باشند ردر معرض خط که یاطفالحفاظت از  .7

 ت اطفال قانون مراکز اصالح و تربی

 ده است.شین قانون به هدف حمایت از اطفال مقیم مراکز اصالح و تربیت اطفال و تنظیم امور مربوط به این مراکز، تصویب ا

نویسد: »کارکنان مراکز اصالح و تربیت اطفال، سارنواالن، قضات و سایر اشخاصی که به نحوی از انحاء با اطفال  این قانون می  مادۀ چهارم

ده کراند حین اجرای وظایف مربوط، احکام اسالمی و موازین حقوق بشر را رعایت  و محکوم به حجز سر وکار دارند، مکلف  مظنون، متهم

و محکوم به حجز از طرف ادارات مراکز   ند. شرایط معیشتی اطفال مظنون، متهمکنطرفانه برخورد  طور بی  تبعیضها بدون هر نوع  با آن

ها در مراکز نری از آزادی آ شود که عاری از تأثیرات روانی بوده و سبب ضیاع حقوق و جلوگیهم می اصالح و تربیت اطفال طوری فرا 

 .«24اصالح و تربیت اطفال، نگردد

 قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال 

در  تیواذ آزارقربانی هدف حمایت از زنان و اطفال  اساختارهای اجرایی خاص ب اینکهبر  افزونزنان و اطفال  تیآزارواذر قانون منع د

ده کرسجل مدوم این قانون اهداف آن را توضیح داده  است. مادۀ شده ینیبشیپمجازات نیز  تیواذ آزار، برای عامالن شده گرفته نظر

 است:

 زنان و اطفال؛ تیواذ آزارجلوگیری از  .1

 ؛تیاذ و آزارحمایت از متضرر  .2

 برای زنان و اطفال؛ تیواذ آزارل و دسترسی به خدمات صحی بدون دن محیط مناسب و مصون کار، تعلیم، تحصیکرفراهم  .3

 .25زنان و اطفال تیواذ آزارهای جمعی در مورد منع انهتأمین آگاهی و آموزش عامه از طریق رس .4

  

  

 

 ۸46، ماده دوم، منتشره جریده رسمی شماره ۱۳۸4وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، .  2۳
 شره جریده رسمی، منت4، ماده ۱۳۸7ون مراکز اصالح و تربیت اطفال، وزارت عدلیه ج. ا. ا، قان.  24
 ۱2۸0، ماده دوم، منتشره جریده رسمی شماره ۱۳۹6وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال، .  25
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 فصل چهارم 

 های آماریتحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشونت علیه اطفال   

 وضعیت حقوق بشری اطفال تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت   

 اطفال تحت توقیف یت وضع  

 مهاجرت و بیجاشدگی  

 تعلیم و تربیت  حق  بهدسترسی   

 صحت حق به دسترسی   

 کارگر اطفال   
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 بخش اول: حقوق مدنی

از جریان  آمدهدستبهین بخش به بررسی وضعیت حقوق مدنی اطفال پرداخته و برخی از مصادیق این حقوق با توجه به معلومات ا

 گیرد.ی و تحلیل قرار میبررس موردترتیب نظارت و تحقیقات میدانی، به 

 علیه اطفالالف: خشونت 

های  ریزی و تالشو امحای آن نیازمند برنامه  شده  شمردههای جدی حقوق بشری اطفال در کشور ما  یکی از چالش  علیه اطفالخشونت  

اند که ( گفته %۱0.2تن )  5۳5، شوندهبه احمص تن  24۸ هزار و 5 است. معلومات این تحقیق نشان داده است که از میان جانبههمه 

 اند.پاسخ منفی داده پرسش( به این %۸۹.۸تن دیگر )  7۱۳ هزار و 4 اند، اماخشونت را تجربه کرده 

 

 شدهاعمال های انواع خشونت 

ست. شده است، پاسخ آنان موارد زیر را نشان داده ا  سؤال  اند از آنانده کرشده تجربه های که اطفال مصاحبه وقتی در مورد انواع خشونت

( از ٪۳5تن )  ۱۸7ی، کیزیف( از خشونت ٪2۸.6تن )  ۱5۳جنسی،  ( از خشونت٪۹.۳تن )  50( از خشونت اقتصادی، ٪۸.4تن )  45

 .اندبرده نام( از سایر نوع خشونت ٪۱۸.7تن )  ۱00خشونت لفظی و روانی و 

بلی خیر مجموع

تعداد 5۳5 47۱۳ 524۸

درصد ۱0.2 ۸۹.۸ ۱00

0

۱000

2000

۳000

4000

5000

6000

مشاهده و یا تجربه خشونت

خشونت اقتصادی خشونت جنسی خشونت فزیکی
خشونت لفظی 

وروانی
سایر موارد خشونت مجموع

تعداد 45 50 ۱5۳ ۱۸7 ۱00 5۳5

درصد ۸.4 ۹.۳ 2۸.6 ۳5.0 ۱۸.7 ۱00

0

۱00

200

۳00

400

500

600

نوعیت خشونت
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 شدهاعمال های مصادیق خشونت 

گونه که در بحث قبلی روشن گردید خشونت همان 

اعمال    علیه اطفالتواند  به انواع و انحای مختلفی می

، خشونت دارای مصادیق متنوعی نیار  ب  افزوند.  شو

است که در این بخش با توجه به معلومات 

از مصاحبه با اطفال به توضیح آن  آمدهدست به

تنی که  5۳5است. از مجموع  شدهپرداخته

%( از آتش  0.2تن )  ۱اند، دهکررا تجربه خشونت 

تن  ۱۳( از آزار واذیت جنسی، ٪2.۱تن )  ۱۱زدن، 

( از اجبار به ٪۱.۱تن )  6تهام یا تهمت، ( از ا2.4٪) 

 ۱( از اجبار به فحشا، ٪۱.5تن )  ۸روابط زناشویی، 

( از ارتباط ٪0.7تن )   4( از اجبار به لواط،  ٪0.2تن ) 

( از ٪2.۸تن )  ۱5نامشروع شوهر با زنان دیگر، 

( از بارداری اجباری، ٪0.2)  تن ۱انزوای اجباری، 

( از تجاوز ٪۳) تن  ۱6، بد دادن( از ٪0.2تن )  2

( از توهین به خاطر معلولیت،  ٪0.2تن )  ۱جنسی، 

( از تهدید به طالق/اخراج اجباری از ٪۳.6تن )  ۱۹

( از توهین به خاطر نداشتن  ٪0.7تن )  4خانه، 

تن  ۳از تهدید به قتل،  (٪6.2تن )  ۳۳اوالد، 

تن  5به بهانۀ ازدواج،  دوفروشیخر( از 0.6٪) 

 ۱00مات صحی، ( از عدم دسترسی به خد0.۹٪) 

 نیجنسقط( از  ٪0.6تن )   ۳( از دشنام،  ٪۱۸.7تن ) 

از   6نفقه،  نشدن نیتأم( از ٪6.7تن )  ۳6اجباری، 

 ۳( از قتل ناموسی، ٪0.4تن )  2( قتل، ٪۱.۱تن ) 

( از ٪24.۹تن )  ۱۳۳اجباری،  کار ( از٪0.6تن ) 

تن  20( از مجروح کردن، ٪0.7تن )  4، وکوبلت 

(  ٪۱.7تن )  ۹تخاب شوهر، ( از مخالفت با ان0.7٪) 

( از ٪0.2تن )  ۱، لیو تحصاز ممانعت از تعلیم 

( از ممانعت از ٪۱.5تن )  ۸ممانعت از کار، 

( از ممانعت از ٪0.2تن )  ۱فامیل،  دیدوبازدید

( از منع تصرف در ٪0.7تن )  4 های مدنی،فعالیت 

تن  4( از نامزدی اجباری، ٪5.2تن )  2۸اموال، 

( از نفی ٪2.۱تن )  ۱۱هریه، ( از نپرداختن م0.7٪) 

 ادمصادیق خشونت علیه خود ی عنوان به قرابت 

گزینه سایر  ماندهیباق( ٪۳.6)  تن ۱۹اند؛ و نموده 

 .اندکردهموارد را نشانی 
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۱۱
۱۳
6
۸
۱
4
۱5

۱
2
۱6

۱
۱۹

4
۳۳

۳
5

۱00
۳

۳6
6
2
۳

۱۳۳
4
20
۹
۱
۸
۱
4

2۸
4
۱۱
۱۹

5۳5

0.2
2.۱
2.4

۱.۱
۱.5

0.2
0.7
2.۸
0.2
0.4
۳.0
0.2
۳.6

0.7

6.2
0.6
0.۹

۱۸.7
0.6

6.7
۱.۱
0.4
0.6

24.۹
0.7

۳.7
۱.7

0.2

۱.5
0.2
0.7

5.2
0.7
2.۱
۳.6

۱00

آتش زدن
آزار جنسی

تهمت/ اتهام
اجبار به روابط زنا شویی

اجبار به فحشا
اجبار به لواط

ارتباط نامشروع شوهر بازنان دیگر
انزوای اجباری

بارداری اجباری
بد دادن

تجاوز جنسی
توهین به خاطر معلولیت

اخراج از منزل/ تهدید به طالق
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مجموع

ده
 ش

ال
عم

ی ا
ها

ت 
ون

ش
 خ

ق
دی

صا
م

درصد تعداد



 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیگزارش وضع

  | ۱۸  هصفح

 نامزدی اطفال 

همکاران کمیسیون در مورد  هایسشیکی از پر

ترین موارد نامزدی اطفال بوده است که از شایع 

شود. در نقض حقوق بشری آنان شمرده می

کل  ٪۱.۸شامل  تن ۹4پاسخ به این پرسش 

 5 اما؛ انداند که نامزد شدهجامعۀ نمونه، گفته 

مانده تأیید ( باقی٪۹۸.2تن )  ۱54 هزار و

 اند.اند که نامزد نشدهده کر

 روسی اطفال ع

خالف  اینکهبر  افزونعروسی اطفال زیر سن 

ها و اصول حقوق بشری و مغایر قوانین  ارزش

شود. پیامدهای بعد از آن نافذ کشور شمرده می

شامل همبستر شدن با شوهر و بارادی در سنین 

زیر هجده سال خطرات جدی را برای سالمتی 

 ق نشاناین تحقی معلومات آورد.بار میه آنان ب

تنی که با   24۸ هزار و 5 داده است که از میان

( تأیید ٪۱.4تن )  7۳آنان مصاحبه شده است 

تن دیگر   5۱75اما  ؛ انددهکراند که عروسی  ده کر

 اند.( به این پرسش پاسخ منفی داده۹۸.6٪) 

 سن نامزدی یا عروسی اطفال 

دهند. این کل جامعۀ نمونه را تشکیل می ٪۳.۱۸ که رسدیمتن  ۱67به  اندخود را نامزد یا عروسی شده معرفی کرده که یکسانتعداد 

تن  7سالگی گفته و ( نامزدی یا عروسی خود را در هیجده٪0.6تن )  ۱اند: تعداد سن نامزدی یا عروسی خویش را قرار ذیل بیان داشته

تن  20ی، سالگچهارده( از ٪22.2تن )  ۳7 ی،سالگدهپانز( از ٪.۱2تن )  20ی، سالگشانزده( از ٪7.۸تن )  ۱۳ی، سالگهفده( از 4.2٪) 

ی، سالگنه( از ٪0.6تن )  ۱ی، سالگده( از ٪۳تن )  5ی، سالگازده( از ی٪۳تن ) 5ی، سالگدوازده( از ٪۳.6تن )  6ی، سالگزدهیس( از ۱2٪) 

( از ٪۱.۸تن )  ۳ی، سالگپنج( از ٪۱.۸تن )  ۳ی، سالگشش( از ٪۱.2تن )  2ی، سالگهفت ( از ٪0.6تن )  ۱ی، سالگهشت ( از ٪۳.6تن )  6

سن نامزدی یا عروسی خویش   عنوان  بهی  سالگک( از ی٪۱.۸تن )   ۳ی و  دوسالگ( از  ٪4.۸تن )   ۸ی،  سالگسه( از  ٪۱.2تن )   2چهارسالگی،  

 .اندنداده پاسخ پرسش( به این %۱4.4تن دیگر )  24تعداد اند. یادکرده

بلی خیر مجموع

تعداد 7۳ 5۱75 524۸

درصد ۱.4 ۹۸.6 ۱00

0
2000
4000
6000

آیا عروسی نموده اید؟

تعداد درصد

بلی خیر مجموع

تعداد ۹4 5۱54 524۸

درصد ۱.۸ ۹۸.2 ۱00

0
۱0000

آیا نامزد شده اید؟

تعداد درصد

هیجده 

سالگی

هفده 

سالگی

شانزده 

سالگی

پانزده 

سالگی

چهارده 

سالگی

سیزده 

سالگی

دوازده 

سالگی

یازده 

سالگی

ده 

سالگی

نه 

سالگی

هشت 

سالگی

هفت 

سالگی

شش 

سالگی

پنج 

سالگی

چهار

سالگی

سه 

سالگی

دو 

سالگی

یک 

سالگی

بی 

جواب
مجموع

تعداد ۱ 7 ۱۳ 20 ۳7 20 6 5 5 ۱ 6 ۱ 2 ۳ ۳ 2 ۸ ۳ 24 ۱67
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 ب: مهاجرت و بیجاشدگی 

 عنوان  بهکنند و بیجاشدگی در کشور، ما با دو اصطالح سر وکار داریم. کسانی که به خارج از کشور مهاجرت می در عرصه مهاجرت

و  سیلشوند، اما کسانی که در داخل کشور به دالیل مثل ناامنی و جنگ و مشکالت ناشی از حوادث طبیعی مثل »مهاجر« یاد می

 سالی از یک منطقه به منطقۀ دیگر و یا ازخشک 

کنند به نام یک شهر به شهر دیگر کوچ می

شوند. در این تحقیق »بیجاشده داخلی« یاد می

 اید یاکه آیا شما بیجا شده پرسشیدر پاسخ به 

 هاآنتن که با  24۸ هزار و 5 از میان ،ریخ

که  اند( گفته٪۱7.7تن )  ۹۳0 ،مصاحبه شده

 هزار و 4 شده داخلی هستیم؛ امابلی ما بیجا

»خیر« را انتخاب   نهی( گز٪۸۱.2)   گریدتن    25۹

اند. از این شده نبودهین معنا که بیجاه ااند، بکرده 

( به این پرسش، پاسخ ٪۱.۱)  گریدتن  5۹میان 

 اند.نداده

 کنندهاطفال عودت

 است  کننده کسیدر این تحقیق منظور از عودت

. از دگردیبرممهاجرت دوباره به وطن  بعد ازکه 

که  شوندهمصاحبه تن  24۸ و هزار 5 میان

 ۱ دهند،جامعۀ نمونه این تحقیق را تشکیل می

اند که بلی ( گفته ٪2۳.۱تن )  2۱0 هزار و

 گرید تن ۹۸۸ هزار و ۳ یم، امااکنندهعودت

نیستند. از این  کنندهکه عودت اندگفته( 76٪) 

پاسخ  پرسش( به این ٪۱)  گریدتن  50میان 

 اند.دهندا

 ادهزندگی با خانو 

در جامعه اطفالی هم هستند که یا خانواده 

به دالیل مختلفی با خانواده خویش ندارند یا 

کنند. در پاسخ به پرسشی که آیا زندگی نمی

، از کنیدتان زندگی میهشما با فامیل یا خانواد

 ۸۸۸تن  24۸ هزار و 5 تمام جامعۀ نمونه یعنی

 اند که خیر با فامیل خود( گفته٪۱6.۹تن ) 

 گریدتن  ۳56 هزار و 4 کنند، امازندگی نمی

( گفته که بلی با فامیل خود زندگی ۸۳٪) 

، پرسش( به این ٪0.۱تن دیگر )  4کنیم. می

 اند.جواب نداده

 

بلی خیر بی پاسخ مجموع

تعداد ۹۳0 425۹ 5۹ 524۸

درصد ۱7.7 ۸۱.2 ۱.۱ ۱00

0
۱000
2000
۳000
4000
5000
6000

آیا شما  بیجا شده داخلی هستید؟

بلی خیر بی پاسخ مجموع

تعداد ۱2۱0 ۳۹۸۸ 50 524۸

درصد 2۳.۱ 76.0 ۱.0 ۱00

0
2000
4000
6000

آیا شما عودت کننده هستید؟

بلی خیر بی پاسخ مجموع

تعداد 4۳56 ۸۸۸ 4 524۸

درصد ۸۳.0 ۱6.۹ 0.۱ ۱00

0
۱000
2000
۳000
4000
5000
6000

آیا شما با فامیل خود زندگی می کنید؟
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 ج: وضعیت اطفال تحت حجز در مراکز اصالح و تربیت اطفال 

و جز در مراکز اصالح و تربیت اطفال نیز نظارت تن از اطفال تحت ح 424بر وضعیت حقوق بشری  20۱۹مکاران کمیسیون در سال ه

ها یکجا در مباحث نامهپرسش سایر  معلومات باها همراه نامهپرسشاند. معلومات عمومی این دهپر کر نامهپرسش ،ضمن مصاحبه با آنان

مراکز اصالح و تربیت اطفال،  به وضعیت حقوق بشری اطفال در مربوطیات ئاما جز؛ دشبخش از جامعه نمونه تحلیل  عنوان بهقبلی 

 شده است.بررسی و تحلیل صورت جداگانه در این بخش به

فردی لوازم و امکانات کافی برای استراحت و خواب دارد؟ از  طوربهدر مرحلۀ نخست از این اطفال پرسیده شده است که آیا هر طفل 

که بلی، لوازم و  اندگفته( دیگر ٪۹6تن )  407کافی وجود ندارد، اما اند که خیر، لوازم و امکانات ( گفته٪2.4تن )  ۱0تن  424میان 

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ٪۱.6تن )  7تسهیالت کافی وجود دارد. 

  ۱۸5ست؟  اردهای مناسب برای زندگی  انداۀ استدهندنشان   های مراکز اصالح و تربیت و اطفال،که آیا اتاق  پرسشیدر پاسخ به   چنینهم 

( دیگر به این ٪۱.۹تن )  ۸ها مناسب است. که بلی، اتاق اندگفته ( ٪54.5تن )  2۳۱اند که خیر، مناسب نیست، اما ( گفته ٪4۳.6) تن 

 اند.پرسش جواب نداده

تن  ۱6۳تن  424های پاک و صحی دسترسی دارند؟ از میان پرسیده شده است که آیا اطفال در همه اوقات به حمام هاآندر ادامه از 

( به این پرسش، پاسخ مثبت ٪5۹.4تن دیگر )  252که خیر، حمام پاک و صحی همیشه در دسترس نیست، اما  اند( گفته ۳۸.4٪) 

 اند.جواب نداده پرسشاین به مانده ( باقی٪2.۱تن )  ۹. اندداده

غذای   هرروزاند که خیر،  ( گفته٪2.6)  نت  ۱۱کنند؟  ۀ کافی دریافت میانداز  به  غذا  وعدهسه    هرروزکه آیا اطفال    در پاسخ به این پرسش

 کنند.که بلی، غذای کافی دریافت می اندگفته( ٪۹7.4تن دیگر )  4۱۳کنند، اما کافی دریافت نمی

تن  ۱0که آیا اطفال لباس مناسب و کافی دارند؟  انددهیپرسهمکاران کمیسیون از اطفال مقیم مراکز اصالح و تربیت در ادامۀ مصاحبه 

 ۱۱اند که بلی، لباس مناسب و کافی دارند.  ( دیگر گفته٪۹5تن )   40۳اطفال لباس مناسب و کافی ندارند، اما    که خیر،  اندتهگف(  2.4٪) 

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ٪2.6تن ) 

ند که ا( گفته ٪4.5)  تن ۱۹؟ نندیبیمای از اطفال مراکز اصالح و تربیت پرسیده شده است که آیا همه اطفال تعلیم یا آموزش حرفه

بینند. ای میاند که بلی، تعلیم و آموزش حرفه ( دیگر گفته٪76.7تن )  ۳25بینند، اما ای نمیخیر، همه اطفال تعلیم یا آموزش حرفه 

 اند.اسخ ندادهپمانده به این پرسش ( باقی٪۱۸.۹تن )  ۸0

تن  ۳0۳تن  424مناسب ورزش کنند؟ از میان  منظم در یک جای طوربه توانندبعدی در مورد این بوده است که آیا اطفال می پرسش

منظم در یک جای مناسب   طوربهاند که بلی،  ( گفته٪27.۸تن )   ۱۱۸اما   اند که خیر، جای مناسب و ورزش منظم ندارند،( گفته7۱.5٪) 

 اند.( دیگر به این پرسش پاسخ نداده٪0.7تن )  4کنند. ورزش می

تن  ۱بخواهند بازدید کنند؟ پرسش دیگری بوده است که در پاسخ به آن،  کهیدرصورتبا اعضای خانوادۀ خود  دتواننآیا اطفال می  اینکه

. توانندیماند که بلی، با اعضای فامیل خود بازدید ( دیگر گفته٪۹۹.۱تن )  420گفته است که خیر، این زمینه وجود ندارد، اما  ( 0.2٪) 

 اند.دهدانپاسخ  پرسش( دیگر به این ٪0.7تن )  ۳

تن  2ند؟ در پاسخ به این پرسش، یبعدی این بوده است که آیا پسران و دختران در مراکز اصالح و تربیت اطفال از هم جدا پرسش

کنند. اند که بلی، جدا از هم زندگی می( دیگر گفته ٪۹۹.۱تن )   420ند، اما  یستاند که خیر، اطفال دختر و پسر جدا از هم ن( گفته 0.5٪) 

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر هم به این ٪0.5) تن  2

 ساالن بزرگاند که خیر، ( گفته ٪۹2.۹تن )  ۳۹4کنند؟ سال( در اتاق شما زندگی می ۱۸)باالی   ساالنبزرگدر پاسخ به پرسشی که آیا 

( دیگر به این ٪0.5تن )  2کنند. در عین اتاق زندگی می ساالنبزرگاند که بلی، ( گفته ٪6.6تن )  2۸کنند، اما در عین اتاق زندگی نمی

 اطفال، پرسیده شده است که آیا کارمندان مراکز اصالح و تربیت اطفال  تیو ترباز اطفال مراکز اصالح    تینها  در.  اندندادهپاسخ    پرسش
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ند. ز نظم درست برخورداراند که بلی، ا( گفته٪۸۸.4تن )   ۳75که خیر؛ اما    اند( گفته ٪۱0.4تن )   44ند؟  از نظم و انضباط درست برخوردار

 26اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ٪۱.2تن )  5

 پاسخ درصد  تعداد  موضوع حق شماره

 کافی برای استراحت دارید؟ و لوازمآیا امکانات  ۱

 بلی  ۹6٪ 407

 خیر 2.4٪ ۱0

 جوابی ب ۱.6٪ 7

 مجموع ۱00٪ 424

2 
 اند؟داری استانداردهای الزم زندگی هااتاقآیا 

 

 بلی  54.5٪ 2۳۱

 خیر 4۳.6٪ ۱۸5

 جوابی ب ۱.۹٪ ۸

 مجموع ۱00٪ 424

 آیا دسترسی به حمام پاک و صحی وجود دارد؟ ۳

 بلی  5۹.4٪ 252

 خیر ۳۸.4٪ ۱6۳

 جوابی ب 2.۱٪ ۹

 مجموع ۱00٪ 424

 خورید؟ی کافی میغذاوعدهآیا سه  4

 بلی  ۹7.4٪ 4۱۳

 خیر 2.6٪ ۱۱

 جوابی ب 0٪ 0

 مجموع ۱00٪ 424

 آیا لباس مناسب دارید؟ 5

 بلی  ۹5٪ 40۳

 خیر 2.4٪ ۱0

 جوابی ب 2.6٪ ۱۱

 مجموع ۱00٪ 424

 ی دسترسی دارید؟احرفه آیا به تعلیم یا آموزش  6

 بلی  76.7٪ ۳25

 خیر 4.5٪ ۱۹

 جوابی ب ۱۸.۹٪ ۸0

 مجموع ۱00٪ 424

 نظم دارید؟آیا جای مناسب برای ورزش م 7

 بلی  27.۸٪ ۱۱۸

 خیر 7۱.5٪ ۳0۳

 جوابی ب 0.7٪ 4

 مجموع ۱00٪ 424

 میسر است؟  تانیبرابخواهید  کهی صورت درآیا بازدید از خانواده  ۸

 بلی  ۹۹.۱٪ 420

 خیر 0.2٪ ۱

 جوابی ب 0.7٪ ۳

 مجموع ۱00٪ 424

 پسران از همدیگر جدایند؟ آیا دختران و ۹

 بلی  ۹۹.۱٪ 420

 خیر 0.5٪ 2

 جوابی ب 0.5٪ 2

 مجموع ۱00٪ 424

 هم وجود دارد؟ سالبزرگآیا در اتاق شما افراد  ۱0

 بلی  6.6٪ 2۸

 خیر ۹2.۹٪ ۳۹4

 جوابی ب 0.5٪ 2

 مجموع ۱00٪ 424

 انضباط کارمندان خوب است؟آیا نظم و  ۱۱

 بلی  ۸۸.4٪ ۳75

 خیر ۱0.4٪ 44

 جوابی ب ۱.2٪ 5

 مجموع ۱00٪ 424

 

 (52پرسشنامه مراکز اصالح و تربیت اطفال ضمیمه گزارش است، ص ).  26
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 د: وضعیت اطفال تحت توقیف

توقیف به معنی »نگهداری و سلب آزادی موقت 

مظنون یا متهم است در مرحلۀ تحقیق و تعقیب  

عدلی به امر سارنوال یا محکمه در محلی که 

 .«27است  افتهیاختصاص طبق حکم قانون به آن  

 اندکسانی شدهف یتوقبنابراین منظور از اطفال 

اتهام ارتکاب جرم یا تخلف تحت توقیف که به 

قرار دارند. در این بخش از تحقیق وضعیت 

 موردحقوق بشری اطفال در جریان توقیف 

است. همکاران کمیسیون با   قرارگرفتهی بررس

مومی این لومات عاند که معتکمیل نموده  نامهپرسشتن از اطفال تحت توقیف در مراکز اصالح و تربیت مصاحبه انجام داده و  5۹۱

های مربوط به جامعه نمونه در مباحث قبلی یکجا تحلیل گردیده است، اما معلومات که نامهپرسشسایر  بامعلوماتبخش نیز همراه 

 است. قرارگرفتهجداگانه مورد تحلیل  صورتبهباشد در این بخش مربوط به وضعیت حقوق بشری اطفال در جریان توقیف می

تان قادر به دسترسی آیا خانوادۀ ها مصاحبه صورت گرفته، پرسیده شده است کهکه در توقیف بوده و با آن اطفالی در نخستین سؤال از

اند که بلی، خانواده قادر ( گفته ٪۹۹.7تن )  5۸۹اند که خیر، اما ( گفته٪0.۳تن )  2تن  5۹۱باشد؟ از میان به شما در جریان توقیف می

 به دسترسی هستند.

 هاهگاف یتوق بدرفتاری در

قانون اساسی افغانستان ضمن عبارت  2۹مادۀ 

»تعذیب انسان ممنوع است« هر نوع بدرفتاری 

بر این قانون منع  افزون ،را منع قرار داده است

پس از تصویب و  ۱۳۹6شکنجه که در سال 

 زینتوشیح از طریق جریدۀ رسمی به نشر رسید،  

مجازات   عامالن آنده و برای  کربدرفتاری را منع  

المللی منع ده است. کنوانسیون بین کرین عم

 رحمانه،و سایر رفتارها و مجازات بی شکنجه

، نیز بدرفتاری را 2۸زیرآمیتحقی یا رانسانیغ

 ؟دیاشدهجریان توقیف، با آنان بدرفتاری  درشده است که آیا  پرسیده شوندگانمصاحبهممنوع دانسته است. در این بخش از تحقیق از 

است.  شدهآنان بدرفتاری  اند که بلی، با( گفته٪۱7.۱تن )  ۱0۱اند که خیر، با آنان بدرفتاری نشده است، اما گفته  (٪۸0.4تن )  475 

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ٪2.5تن )  ۱5

 بخش دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اطفال

های نظارتی از تحقیقات میدانی و برنامه آمدهدست بهمعلومات اطفال نیز مبتنی بر ر بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی د

ی و بررسهای حمایتی تعلیم و تربیت، حق صحت و حق دسترسی اطفال کارگر به ظرفیت  حقبه کمیسیون، میزان دسترسی اطفال 

 است. هشدتحلیل 

 

 ۱۱۳2جریده رسمی شماره  منتشره در 4ماده  2۸، بند ۱۳۹۳ت جزایی ئانون اجراوزارت عدلیه ج. ا. ا، قا.  27
 ۱۹۸4، زیرآمیتحقی یا رانسانیغ رحمانه،و سایر رفتارها و مجازات بی المللی منع شکنجهمجمع عموی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین.  2۸

بلی خیر مجموع

تعداد 5۸۹ 2 5۹۱

درصد ۹۹.7 0.۳ ۱00
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600
۸00

دسترسی خانواده ها  به اطفال توقیف شده

بلی خیر بی پاسخ مجموع

تعداد ۱0۱ 475 ۱5 5۹۱

درصد ۱7.۱ ۸0.4 2.5 ۱00

0
200
400
600
۸00

آیا در توقیف گاه با شما بدرفتاری شده است؟
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 تعلیم و تربیه حقبه الف: دسترسی اطفال 

. ستاتعلیم و تربیت از حقوق اساسی اطفال 

طفلی که از تحصیل و تعلیم محروم شود، در 

این  تبع بهآینده از بسیاری حقوق دیگر خود 

، هیو تربسأله محروم خواهد شد، لذا حق تعلیم  م

که زمینۀ دلیل  این و هم به به خودی خودهم 

اهمیت   دارایدسترسی به دیگر حقوق است، 

طفل شامل   24۸ هزار و 5 میان . ازاستخاصی 

یق، در پاسخ به پرسشی که آیا شما به در تحق

تن   4۱4 هزار و 2، روید یا خیر؟مکتب می 

مانده تن باقی  ۱7۳رویم.  که خیر به مکتب نمی   اندگفته (  ٪50.7)   گریدتن    66۱  هزار و  2  رویم، امااند که بلی، ما به مکتب می ( گفته 46٪) 

 روند.درصد اطفال به مکتب نمی 50تر از بنابراین تحقیق بیشاند؛ ندادهپاسخ  ( به این پرسش۳.۳٪) 

 نوع مکتب 

های  های دولتی، مکتب مکاتب به مکتب 

های خانگی و مدارس تقسیم  خصوصی، مکتب 

ها و ها ظرفیت شوند. هرکدام از این مکتبمی

تسهیالت متفاوتی برای آموزش اطفال مهیا  

که   شوندهمصاحبه تن  24۱4سازند. از میان می

که به کدام  پرسشیدر مورد روند به مکتب می

 (٪۹.۸) تن  ۱۹۳ هزار و 2 روید،نوع مکتب می

تن  ۳7اند، اما مکتب دولتی را معرفی کرده

رویم. اند که به مکتب خصوصی میگفته (  ۱.5٪) 

مدرسه خصوصی   ( ٪۱.4)   گریدتن    ۳5ن  یچنهم 

نوعیت مکتب خویش   عنوان بهو یا دولتی را 

مکتب   (٪4.۱)   زینتن دیگر    ۱00ده و  کرمعرفی  

 اند،مکتب انتخاب کرده  نوع  عنوان بهخانگی را 

پاسخ  پرسش( به این ٪2مانده ) تن باقی 4۹اما 

 اند.نداده

 به مکتب دالیل و علل نرفتن 

خاصی گونه که اشاره شد، برای آیندۀ اطفال اهمیت همان لهأمساند. این رخی اطفال به علل و دالیل متعدد از رفتن به مکتب بازماندهب

اند تن که گفته  66۱ هزار و 2 از میان سازد. در این تحقیقشان محروم میها را از بسیاری حقوقبه تعلیم آننداشتن دسترسی دارد و 

 تن   ۱054 طورنیهماند.  علت نرفتن خویش به مکتب عنوان کرده  عنوان به( دیدگاه منفی جامعه را  ٪6.2تن )   ۱65رویم،  میبه مکتب ن

 56اند. علت ذکر کرده به عنوان( نبود کتاب را ٪0.۳تن )  7ن یچنرویم. هم که به دلیل کار کردن به مکتب نمی  اندگفته( ٪۳۹.6)  گرید

( از بسته بودن  ٪۸.۳)  گریدتن  22۱( از دوری مکتب و ٪4.۳)  گریدتن  ۱۱4ای ندارد. که مکتب رفتن فایده اند( گفته ٪2.۱)  گریدتن 

( از نبود معلم مسلکی، ٪0.7)   گریدتن    ۱۸( از نبود معلم زن،  ٪0.5)   گریدتن    ۱4( از ازدواج و  ٪2.۱تن دیگر )   57مکتب یا نبود امنیت و  

( ٪0.۱)   گریدتن    2( از رفتار نادرست معلم،  ٪0.04)   گریدتن    ۱( از مشکل زبانی،  ٪0.2)   گریدتن    5( از مشکل مالی و  ٪۱۸.۸تن )   4۹۹

( از عدم اجازۀ فامیل، به حیث ٪۱6.6)  گریدتن  44۳جنسی و  سوءاستفاده( از ترس از ٪0.2گر ) تن دی 5، های صنفهماز رفتار نادرست 

ده کردلیل نرفتن به مکتب یاد    عنوان  به( از نبود تسهیالت  ٪0.04دیگر )  تنیک   تینها  در  .اندکردهعلتِ نرفتن خویش به مکتب عنوان  

 است.

مکتب 

دولتی

مکتب 

خصوصی
مدرسه

مکتب 

خانگی 

محلی

بی جواب مجموع

تعداد 2۱۹۳ ۳7 ۳5 ۱00 4۹ 24۱4

درصد ۹0.۸ ۱.5 ۱.4 4.۱ 2.0 ۱00

0
500

۱000
۱500
2000
2500
۳000

به چه نوع مکتب می روید؟

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد 24۱4 266۱ ۱7۳ 524۸

درصد 46.0 50.7 ۳.۳ ۱00

0
2000
4000
6000

آیا  به مکتب می روید؟
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 کمبود امکانات در مکتب 

 دوردستدر مناطق  ژهیوبهگیری بیشتر و بهتر اطفال در عرصۀ تعلیم و تربیه جایگاه خاصی دارد. در افغانستان امکانات الزم جهت یاد

رویم، تن طفلی که گفته بودند به مکتب می  4۱4  هزار و  2  کافی در دسترس نیست. بر همین مبنا از مجموع  اندازه  بهظاهرا این امکانات  

که در ذیل شرح داده  اندکرده اشارهتن به کمبودها  ۱۳5امکانات کافی دارد یا خیر؟ در پاسخ پرسیده شده است که آیا مکتب شما 

 شود:می

 

ها تن آن  ۳5اند،  ی را نشانی کردهوک( نبود میز و چ٪۱2.6) ها  تن آن  ۱7.  اندکرده  اشاره( به نبود تعمیر  ٪۳)   هاآنتن    4تن    ۱۳5ان  از می

( نبود ٪6.7)  گرید ۹، اندکردهاشاره( نبود تسهیالت تسخین )گرم کردن( را ٪2۳تن )  ۳۱، انداشتهداشاره  وتریکامپ( به نبود 25.۹٪) 

تن دیگر  6اند، ( نبود کتاب را یادآوری کرده ٪۸.۱تن )  ۱۱، اندکرده کمبود ذکر  عنوان به انه برای پسران و دختران را تشناب جداگ

که در  اند( گفته٪۱۱.۱)  گریدتن  ۱5اند که معلم کافی نداریم، ( گفته٪5.2)  گرید تن 7اند، ( نبود آب آشامیدنی را ذکر کرده4.4٪) 

 مکتب غذای کافی نداریم.

 صحت حق  بهب: دسترسی اطفال 

به مشکالت نکردن رسیدگی ی به حیات انسان رابطه مستقیم دارد. و سالمت. صحت استصحت و سالمتی از حقوق اساسی بشر  حق

بسیار مهم و حیاتی شمرده  مسائلصحت و سالمت در جامعه یکی از  ه لأمسشود، لذا دن حق حیات نیز می صحی، باعث از دست دا

نبود تعمیر
نبود میز و 

چوکی
نبود کمپیوتر

تسهالت 

تسخین

نبود تشناب 

جداگانه

نبود کتاب 

درسی

نبود آب 

آشامیدنی 

صحی

نبود معلم 

کافی
غذا در مکتب مجموع

تعداد 4 ۱7 ۳5 ۳۱ ۹ ۱۱ 6 7 ۱5 ۱۳5

درصد ۳.0 ۱2.6 25.۹ 2۳.0 6.7 ۸.۱ 4.4 5.2 ۱۱.۱ ۱00

0
20
40
60
۸0

۱00
۱20
۱40
۱60

کمبود تسهیالت  مکتب

کلینک یا 

شفاخانه
دواخانه کارکنان صحی طبیب/ حکیم نزد مال هیج جا بی جواب مجموع

تعداد ۳6۹7 44۳ ۱60 ۱0۸ 26 5۸7 227 524۸

درصد 70.4 ۸.4 ۳.0 2.۱ 0.5 ۱۱.2 4.۳ ۱00

0
۱000
2000
۳000
4000
5000
6000

مراجعه  هنگام  مریضی

دیدگاه 

منفی 

جامعه

کار می 

کنم

نبود 

کتاب

مکتب 

رفتن 

فایده 

ندارده

دوری 

مکتب

بسته 

/ بودن

نبودن 

امنیت

ازدواج 

کردم

نبود 

معلم زن

نبود 

معلم 

مسلکی

مشکل 

مالی

مشکل 

زبانی

رفتار 

نادرست 

معلم

رفتار 

نادرست 

شاگردان

ترس از 

استفاده 

جنسی

عدم 

اجازه 

فامیل

نبود 

تسهیل

ات

مجموع

تعداد ۱65 ۱054 7 56 ۱۱4 22۱ 57 ۱4 ۱۸ 4۹۹ 5 ۱ 2 5 44۳ ۱ 266۱

درصد 6.2 ۳۹.6 0.۳ 2.۱ 4.۳ ۸.۳ 2.۱ 0.5 0.7 ۱۸.۸ 0.2 0.04 0.۱ 0.2 ۱6.6 0.04 ۱00

0

500

۱000

۱500

2000
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۳000

دالیل نرفتن به مکتب 



 اطفال در افغانستان یحقوق بشر تیگزارش وضع

  | 25  هصفح

تن که به   24۸  هزار و 5 کنید؟ از میانپرسیده شده است که هرگاه مریض شوید به کجا مراجعه می  شوندگانمصاحبه شود. وقتی از می

اند که به کلینیک یا شفاخانه مراجعه ( گفته ٪70.4کنندگان ) شرکت تن از  6۹7 و هزار ۳پرسش، اند در مورد این ها پاسخ دادهپرسش

که نزد کارکنان صحی محلی  اندگفته( ٪۳)  گریدتن  ۱60کنند. اند که به دواخانه مراجعه می( گفته٪۸.4)  گریدتن  44۳ند. کنمی

اند که نزد ( گفته٪0.5)  گریدتن  26 طورنیهمکنند. مراجعه میکه به طبیب یونانی یا حکیم  اند( دیگر گفته٪2.۱تن )  ۱0۸روند. می

 اند.پاسخ نداده  پرسش( به این  ٪4.۳)   گریدتن    227رویم و سرانجام  جا نمیاند که هیج ( گفته ٪۱۱.2)   گریدتن    5۸7کنند.  مال مراجعه می

 فاصله خانه تا مرکز صحی 

با  شانهخاناشت و درمان اهمیت خاصی دارد. بسیاری از افراد به خاطر اینکه فاصله و دوری راه از خانه تا مرکز صحی در عرصۀ بهد

که فاصلۀ   پرسشیشود. در مورد  ومیرشان نیز میمرگ  سببشوند و حتا گاهی  مرکز صحی بسیار فاصله دارد از خدمات صحی محروم می

اند که فاصلۀ خانه ما با ( گفته٪۱۹.۳تن )  ۱۳ هزار و ۱ شونده،تن مصاحبه 24۸ هزار و 5 قدر است؟ از میانخانه شما با مرکز صحی چ

ن یچناند که این فاصله پانزده تا سی دقیقه راه است. هم( گفته ٪۳4.۹) تن دیگر  ۸۳۳هزار و   ۱مرکز صحی کمتر از پانزده دقیقه است. 

اند که فاصله را ( گفته٪4.۳تن دیگر )  227صله مرکز صحی و خانه ما بیشتر از یک ساعت است. اند که فا( گفته٪۱۳تن دیگر )  6۸4

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده٪2۸.4) مانده تن باقی 4۹۱ هزار و ۱ دانیم ونمی

 

 دسترسی به آب آشامیدنی پاک 

آب آشامیدنی پاک و صحی یکی از نیازهای مهم 

  لحاظ  از. مردم افغانستان شودبشری شمرده می 

شکل  کمبود آب پاک و صحی پیوسته دچار م

اند. اگر آب آشامیدنی پاک به مردم نرسد، بوده

شود که  امراض و مشکالتی می سبب لهأمساین 

کند. در این برای مردم مشکالت جدی ایجاد می

 شوندهمصاحبهتن    24۸  هزار و  5  تحقیق از میان

د آیا آب آشامیدنی پرسیده شده بو هاآنکه از 

اند ( گفته٪۳۸.2تن )  2005، دارندخانهپاک در 

هزار   ۳  اما  که در خانه آب آشامیدنی پاک نداریم،

که بلی در  اندگفته( ٪6۱.۸)  گریدتن  24۳ و

 خانه آب آشامیدنی پاک داریم.

خیر بلی مجموع

تعداد 2005 ۳24۳ 524۸

درصد ۳۸.2 6۱.۸ ۱00
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۱000

2000
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آب آشامیدنی پاک در خانه دارید؟

کمتر از پانزده 

دقیقه
هپانزده تا سی دقیق

بیشتر از یک 

ساعت
نمی دانم بی جواب مجموع

تعداد ۱0۱۳ ۱۸۳۳ 6۸4 227 ۱4۹۱ 524۸

درصد ۱۹.۳ ۳4.۹ ۱۳.0 4.۳ 2۸.4 ۱00
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فاصله  خانه  با مرکز صحی
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 ۀ شخصی الصححفظ به امکاناتدسترسی 

ۀ شخصی از قبیل حمام الصححفظتسهیالت 

های بدررفت مناسب، صابون و ابپاک، تشن

برای  رهیو غها آب پاک برای شستن دست

ها از اهمیت خاصی صحت و سالمت انسان

که آیا شما   پرسشیند، در پاسخ به برخوردار

الصحۀ شخصی کافی در خانه امکانات حفظ

تن  24۸ هزار و 5 دارید یا خیر، از میان

( ٪6۳.5) تن  ۳۳5 هزار و ۳، شوندهمصاحبه 

 الصحهحفظکه خیر، تسهیالت  اندگفته 

 هزار و ۱ یم، اماشخصی مناسب در خانه ندار

 اند که بلی در خانه چنین تسهیالتی را داریم.گفته ( ٪۳6.5)  گریدتن  ۹۱۳

 ( اییگرم) نیتسخ التیبه تسهدسترسی 

های  فصل زمستان در بیشتر مناطق و والیت 

انات الزم . اگر مردم امکاستکشور بسیار سرد 

های خود نداشته باشند، با برای گرم کردن خانه 

نابراین مهم است ؛ به خواهد شدمشکالتی مواج

گرم اطفال، تسهیالت الزم برای    ژهیوبهکه مردم  

زمستان را داشته  های خود در فصلخانه  کردن

 شونده،تن مصاحبه   24۸  هزار و  5  باشند. از میان

اند که خیر، ( گفته ٪5۸.4تن )  67 هزار و ۳

  هزار و  2 تسهیالت تسخین کافی نداریم، اما

که بلی،  اندگفته( ٪4۱.6) تن دیگر  ۱۸۱

تسهیالت کافی در زمستان برای گرم کردن  

 های خود داریم. خانه

 های مربوط به اطفال کارگر ج: دسترسی به حمایت 

ها در برابر ترین پرسشکار اطفال یکی از مهم

های . بسیاری از اطفال کار، با چالشستهادولت 

 جدی موجه بوده و به این دلیل حمایت از اطفال

. بر  ستهای اساسی دولت هات یول ئمسء جزکار 

 کاربرقانون اساسی تحمیل    4۹اساس مفاد مادۀ  

 . استاطفال ممنوع 

در مورد  هاآنتن که از  24۸ هزار و 5 از میان

 هزار و 2 تعدادکار کردن پرسیده شده است، 

که بلی، ما کار  اندگفته ( ٪4۹.2تن )  5۸2

اند ( گفته٪46.۳) تن    42۹  هزار و  2  کنیم، امامی

تن  2۳7کنیم. از این میان که خیر، ما کار نمی

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده4.5٪) 

خیر بلی مجموع

تعداد ۳۳۳5 ۱۹۱۳ 524۸

درصد 6۳.5 ۳6.5 ۱00
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خیر بلی مجموع

تعداد ۳067 2۱۸۱ 524۸
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دسترسی به تسهیالت تسخین

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد 25۸2 242۹ 2۳7 524۸

درصد 4۹.2 46.۳ 4.5 ۱00
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آیا شما کار می کنید؟
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 نوع کار اطفال 

 طورن یهمکنیم.  اند که حمالی می( گفته ٪۱5.۸تن )   407  ،اندکار کردن پاسخ مثبت دادهدرباره    پرسشتنی که به    5۸2  هزار و  2  از میان

( خدمه خانه، ٪4.۳تن )  ۱۱2پزی، داش خشت ( ٪7.7تن )  ۱۹۹ی زباله، آورجمع ( ٪۱2.2تن )  ۳۱4ی، وشفردست( ٪۱2.۸تن )  ۳۳0

( ٪۱.۹تن )   4۸یی،  شوموتر (  ٪۱.۹تن )   4۹ر در رستورانت،  ( کا٪۱.۹تن )   4۹ی،  بافیقال( خیاطی و  ٪2.۸تن )   7۳( گدایی،  ٪2.۸تن )   7۳

( ٪0.۳تن )  ۸( کار در دستگاه ساختمانی، ٪۱.2تن )  ۳0( کار در فابریکه، ٪۱.۳تن )  ۳4( کار در هتل یا حمام، ٪۱.6تن )  42دهقانی، 

 2( اسپندی، ٪0.2تن )  2بخش نظامی،( کار در ٪0.۱تن )  2( دکانداری، ٪0.۱تن )  ۳( کار در مزارع تریاک، ٪0.2تن )  6بوت پالیشی، 

 اند.پاسخ نداده پرسش( دیگر به این ٪۳0.۹تن )  7۹۹اند. از این میان کار خود معرفی کرده عنوان به( هم چوپانی را ٪0.۱تن ) 

 

 دریافت مزد کار 

اند تن از اطفال که گفته 5۸2 هزار و 2 از میان

در مورد دریافت مزد کارشان   کنندکار می

اند ( گفته٪2۱تن )  54۳پرسیده شده است که 

دهیم مزد  که خیر ما برای کار که انجام می 

 گریدتن  ۹۸۳ و هزار ۱ کنیم، امادریافت نمی

ی که کاربدلاند که بلی در ( پاسخ داده76.۸٪) 

تن   56کنند. دهند، مزد دریافت میانجام می

 .اندندادهسش، پاسخ ( به این پر٪2.2دیگر ) 

 

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد ۱۹۸۳ 54۳ 56 25۸2

درصد 76.۸ 2۱.0 2.2 ۱00
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۳000

آیا در بدل کار مزد دریافت می کنید؟
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در کجا کار می کنید؟
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 اشتغال اطفال به کارهای خطرناک 

تواند باعث معلولیت یا حتا  کار خطرناک می

حقوق بشری  ازنظرباعث مرگ اطفال شود. 

مهم است که اطفال از اشتغال به کار بسیار 

هم در اما با آن؛ خطرناک دور نگهداشته شوند

هستند  هنوز اطفالی مینیبی م کهچنانکشور ما 

ند. در پاسخ به امشغول  خطرناککه در کارهای 

این پرسش که آیا کار شما خطرناک است یا 

تن   ۹2۹، تن 5۸2 هزار و 2 خیر؟ از میان

  لی کار ما خطرناک است، اما اند که ب( گفته۳6٪) 

اند که ( گفته٪54.۱تن دیگر )  ۳۹۸ هزار و ۱

  255خیر، کار ما خطرناک نیست. از این میان 

 .اند( به این پرسش پاسخ نداده٪۹.۹)  گریدتن 

 صدمه دیدن اطفال در جریان کار 

را  هاآنتواند صدمه دیدن اطفال هنگام کار می

ت جسمی و  برای همیشه معلول سازد یا مشکال

ایجاد کند. لذا دانستن  شانیبراروانی مختلف 

اهمیت خاصی دارد که بدانیم آیا  لهأمساین 

 دهید صدمهاطفالی هستند که از این ناحیه 

 پرسشتن که این    5۸2  هزار و  2  باشند؟ از میان

( ٪۹.۳تن )  240 ،پرسیده شده بود هاآناز 

ولی   ،میادهیدصدمه اند که بلی ما هنگام کار  گفته 

که خیر ما  اند( گفته٪۸2.۸تن دیگر )  2۱۳۸

 اند.نکرده ارائهپاسخ  پرسش( به این ٪7.۹مانده ) تن باقی 204ایم. هنگام کار صدمه ندیده

 زمان کار اطفال در یک روز 

( نیز ٪0.04دیگر ) تن  ۱کنم. ساعت در روز کار می ۱7( گفته است که ٪0.04تن )  ۱کردند، تنی که کار می 5۸2 هزار و 2 از میان

تن   4کنیم. ساعت کار می  ۱5اند که روزانه دهند، گفته را تشکیل می  ٪0.2  که گریدتن  6کنم. در روز کار می عتسا ۱6گفته است که 

ند ا( گفته٪4.۸تن )   ۱25  طورنیهمکنند.  ساعت کار می  ۱۳که    اندگفته(  ٪0.2تن دیگر )   5کنیم،  ساعت کار می  ۱4که    اندگفته(  0.2٪) 

ساعت در روز   ۱0اند  ( گفته٪2۱.۱تن )   544کنیم.  ساعت در روز کار می ۱۱  اندگفته(  ٪4تن )   ۱0۳کنیم.  ساعت در روز کار می  ۱2که  

 ۳77ن یچناند. همهای کاری خویش در جریان روز معرفی کرده ساعت عنوان به ساعت را  ۹( ٪5.7تن )  ۱4۸ن یچنکنیم و هم کار می

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد ۹2۹ ۱۳۹۸ 255 25۸2

درصد ۳6.0 54.۱ ۹.۹ ۱00
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۳000

آیا کار شما خطر ناک است؟

بلی خیر بی جواب مجموع

تعداد 240 2۱۳۸ 204 25۸2

درصد ۹.۳ ۸2.۸ 7.۹ ۱00

0
۱000
2000
۳000

آیا شما هنگام کار صدمه دیده اید؟
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تعداد ۱ ۱ 6 4 5 ۱25 ۱0۳ 544 ۱4۸ ۳77 224 ۳۹2 ۳۹۱ ۱۱0 57 2۳ 4 67 25۸2
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شما چند ساعت در روز کار می کنید؟
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تن  ۳۹2 طورن یهمکنند. ساعت کار می  7اند که روزانه ( گفته٪۸.7تن )  244ند و ساعت در روز مصروف کار ۸ ( گفته که٪۱4.6تن ) 

( ٪4.۳تن )  ۱۱0کنیم. ساعت کار می 5اند که روزانه ( گفته٪۱5.۱تن )  ۳۹۱کنیم و ساعت کار می 6 هرروزاند که ( گفته ۱5.2٪) 

( گفته که در روز ٪0.۹تن )  2۳ند. ساعت مصروف کار  ۳اند که روزانه ( گفته٪2.2تن )  57کنند و ساعت کار می  4 روز هراند که گفته 

( به این پرسش پاسخ ٪2.6)  گریدتن  67ند. ساعت مصروف کار ۱ هرروزکه  اندهکرد خاطرنشان( ٪0.2تن )  4کنند و ساعت کار می 2

 اند.دهندا

 اطفال  زمان کار شبانه

، از دارد ازی ناطفال به استراحت و آرامش  ژهیوبه بدن و جسم هر شخص  طرفکیازرات فراوانی دارد. اطفال خط کار کردن در شب برای

های روانی خطرآفرین باشد، لذا مهم است که در این جنسی و اذیت تیواذ آزار ازنظرجانب دیگر کار کردن در شب ممکن است 

 کارشبکنند، پرسیده شده است که چند ساعت در می کارشباند که گفته  شوندگانمصاحبه جدی صورت گیرد. وقتی از  موردتوجه

تن دیگر  ۱کنم، ( گفته است که شبانه شش ساعت کار می٪0.04)  تن ۱اند کرده تنی که کار می 5۸2 هزار و 2 کنید، از میانمی

اند ( نیز گفته ٪0.۹تن )   24کنیم.  کار می  ساعت  ۳اند که شبانه  ( گفته٪0.۱تن )   2کنم.  ار میساعت ک  5( نیز گفته است که شبانه  0.0٪) 

تن  526 هزار و 2 نهایت کنیم. درساعت کار می ۱اند که در جریان شب ( گفته ٪۱.۱تن دیگر )  2۸کنیم، ساعت کار می  2که شبانه 

 اند.ته پاسخ ندادهاند که یا کار شبانه نداشته و اگر هم داشکسانی اهنیااند. پاسخ نداده پرسش( به این ٪۹7.۸مانده ) باقی

 یریگجهینت
 افزون های مهمی برداشته و ۀ وضع قوانین و مقررات حمایتی از اطفال، گامنیزم درطالعات این تحقیق نشان داد که دولت افغانستان م

ل تسوید و  کند، قوانین عادی متعددی نیز در حمایت از اطفا مشخصی از حقوق اطفال حمایت می هایبر قانون اساسی که در آن ماده

ی زیربرنامه های فراوانی در برابر حقوق بشری اطفال وجود دارد که نیازمند تأمل و ها هنوز هم چالش این تمام  اباست.  شدهب یتصو

از قتل  که یهایهمچنان در جامعه وجود دارد. خشونت  علیه اطفالشونت دهد که خ. تحقیقات ما در این زمینه نشان می استتر جدی

های زیر سن قانونی و ، انزوای اجباری، محرومیت از اموال و ازدواج و کار، ممانعت از تعلیم وکوبلت ته تا توهین و تحقیر، و جرح گرف

 .ردیگیبرمرا در  موارد دیگری

ی هاتمان ساخداشتن    ازلحاظآید؛ اما از جانب دیگر  می  حساب  بهۀ خوبی برای اصالح اطفال  زمین  طرفکیازمراکز اصالح و تربیت اطفال  

های مواجه است که باید رفع رفتار و برخورد کارمندان با اطفال، هنوز با چالش  ازنظرمعیاری، تسهیالت و امکانات اصالحی و آموزشی و 

ی آسانبه  هاآنگیرند و گاهی هم دسترسی خانواده با  و توهین و تحقیر قرار می  ، گاهی مورد بدرفتاریشدهبازداشتو اصالح شود. اطفال  

 . ستینو سهولت میسر 

 .انددهکری شکایت بدرفتاراطفال تحت توقیف از موارد  بازهمی دولت برای جلوگیری از بدرفتاری هاتالش همه  وجود با

دهد که برخی اطفال از حامیان مالی ند. این تحقیق نشان مینیازمند  شدهیزیربرنامهکننده به حمایت و مدیریت مناسب و  اطفال عودت 

 ند.امحروم و روانی،

ساعت6 ساعت5 ساعت۳ ساعت2 ساعت۱ بی جواب مجموع

تعداد ۱ ۱ 2 24 2۸ 2526 25۸2
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شما  چند ساعت در شب کار می کنید؟
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تعلیم و تحصیل دسترسی ندارند. این حق  بههنوز هم  اندشده نظارتدرصد از اطفالی که طی یک سال  50برمبنای این تحقیق حدود 

 از سوی دولت با جدیت پرداخته شود. هاآنرد که باید به دالیل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی خاصی دا لهأمس

از دسترسی کافی به خدمات صحی برخوردار نیستند. این اطفال گاهی پول کافی برای درمان ندارند و  متسالاطفال در حوزۀ صحت و 

طفال به آب آشامیدنی پاک و صحی درصد از ا ۳۸حدود  مرتبط به همین عرصه، هنوز ند.زمانی از مراکز صحی به دالیل جغرافیایی دور

که به تسهیالت صحی از قبیل حمام و تشناب مناسب و آب و صابون  اندگفته حقیق درصد از اطفال در این ت 64دسترسی ندارند و حتا 

  له أمسن ند و ایاجای گرم و مناسب دچار مشکالت ازلحاظها دسترسی ندارند. اطفالی هم وجود دارند که در زمستان برای شستن دست 

 . شودیمدیگری  هایباعث امراض و ناراحتی

به  مسائلو این  نندیبیماند. اطفال در جریان کار، صدمه و آسیب ی شاق و شبانه و خطرناک مصروف ی از اطفال هنوز به کارهاشمار

 . استتوجه و مدیریت مناسب نیازمند 

 هاشنهادیپ
های حقوقی و قانونی از اطفال حمایت برایهای مهمی را ستان گامی این گزارش نشان داده است که دولت افغانهاافتهی .1

قانون حمایت حقوق طفل بر اساس فرمان تقنینی نافذ  آنکه بابا تدوین قانون حمایت حقوق طفل.  ژهیوبهبرداشته است، 

قانون مذکور را تصویب و  زودترتا هرچه  رودیمو فراگیری این قانون از پارلمان کشور انتظار  تقویت الزامیت برایاست، اما 

 ی الزم قرار دهد.هاتیمورد حماکودکان کشور را 

ی از حقوق بشری خویش قرار ندارند مندبهرهوضع قوانین، اطفال در وضعیت مناسب  باوجودکه  دکنیمنشان ق حاضر تحقی .2

 برها و ساختارهای نظارت د تا ظرفیتشوبنابراین پیشنهاد می؛ ی اجتماعی، مالی و روانی بیشتری دارنداهتیحماو نیاز به 

 تطبیق قوانین حمایتی را نیز توسعه بخشد.

لومات این تحقیق نشان داده است که نزدیک به نیمی از اطفال واجد شرایط رفتن به مکتب در حال حاضر از رفتن به مع .3

رفتن این اطفال به  ازیموردنها و شرایط زمینه ،وزارت معارف ژهیوبه ،دولت کهد شوپیشنهاد می از این رو. اندمحروم مکتب 

 مکتب را فراهم کند. 

ی از اطفال مدعی بودند که در جریان توقیف با آنان بدرفتاری شماربود،    افتهی  انجامبا اطفال تحت توقیف  که    یهایدر مصاحبه .4

زمینه اقدام جدی  نیدر ای یی امنیتی، عدلی و قضاانهاده ژهیوبه ،دولت افغانستان کهد شونهاد میبنابراین پیش؛ شده است

 وگیری از آن تالش کند.جل به منظورده، موارد بدرفتاری را شناسایی و کر

کشور، ساختمان معیاری و دولتی برای مرکز اصالح و تربیت اطفال که امکانات و تسهیالت  هایزیادی از والیت در تعداد .5

های کشور برای  در تمام والیت  که دولت افغانستان تعمیر معیاری دشویمالزم را داشته باشد، وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد 

 د. کنح و تربیت اطفال اعمار مراکز اصال

 

 پایان
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