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 مقدمه: 

 یندگبهتر ز نهیکه در قسمت فراهم کردن زم کندمی جابیرو ا نیاند. از امواجه یمتعدد یهابا چالش افغانستاناطفال در 

 یررسو ب قیاند، مستلزم تحقکه اطفال با آن مواجه یها و مشکالتچالش ییشود. درک و شناسا یآنان توجه اساس یبرا

حقوق بشر به عنوان  ونیسینمود. کم یدگیو به آن رس ییرا شناسا هاییسانار ینکات اصل توانمی قیطر نیاست که از ا

 . ردیگ یو بررس لیاقشار مختلف جامعه از جمله اطفال را به تحل یحقوق بشر تیاست تا وضع دهیهمواره کوش ینهاد مل

اطفال را از  تیپرداخته و وضع 1395و  1394 یمال یسالها یط افغانستاناطفال در  تیوضع یحاضر به بررس قیتحق نکیا

 یهاافتهی ها وداده یرا دارد و برمبنا یفیحاضر شکل توص قیقرار داده است. تحق لیمورد بحث و تحل یحقوق بشر یایزوا

و  هاتاید لیشده است. بخش اول شامل تحل یبند میدر سه بخش عمده تقس قیتحق نیتبصره شده است. ا ونیسیکم

 تاسیس ق،یتحق نیطفل مصاحبه صورت گرفته است. فصل دوم ا 2700پرسشنامه با  قیاست که از طر ونیسیکم یهاافتهی

از قانون  لفخبخش با اطفال مت نیقرار گرفته است. در ا لیدر ارتباط با اطفال متخلف از قانون مورد تحل افغانستان ییجنا

 قرار داده است.  یآنان را مورد بررس تیوضع یاطفال مصاحبه صورت گرفته و چگونگ تیدر مراکز اصالح و ترب

و  ایقضا ون،یسیاطفال دختر پرداخته و مطابق بانک اطالعات کم هیخشونت عل یسوم گزارش به صورت خاص رو فصل

 یبهبود یدولت برا یبرا یمشخص هایشنهادیپ انیگرفته شده است. در پا لیاطفال به بحث و تحل هیموارد خشونت عل

 اطفال صورت گرفته است. تیوضع
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 وضعیت اطفال  گزارش خالصۀ

 

 فصل اولخالصۀ 

 یمال یهاالحقوق اطفال را در س تیصورت گرفته، وضع افغانستانمستقل حقوق بشر  ونیسیحاضر که توسط کم قیتحق

طفل  5700پرسشنامه با حدود  قیاز طر قیتحق نیادر . دهدمیقرار  ی( مورد بررس2016و  2015) یدیخورش 1395و  1394

 ،یساحو یهااند. عالوه از نظارتسال بوده 1۸ تااطفال از سن هفت  نیکشور مصاحبه صورت گرفته است. ا تیوال 27در 

 قیتحق نیشامل ا زیاطفال دختر ن هیاطالعات خشونت عل لینظارت از اطفال متخلف از قانون، و تحل ،یاطفال مرز برنظارت 

  .باشدمی

 کلیات: 

 والیت را تحت پوشش قرار داده است. 2۸در مجموع، این تحقیق 

 . باشندمیدرصد اطفال دختر  42درصد اطفال پسر بوده و  5۸حدود 

 .کنندمیاند که با فامیل خود زندگی ندرصد اطفال گفته 9در این تحقیق حدود 

، بلکه کنندمیداری اند که تذکره ندارند. )این بدین معنا نیست که دولت از دادن تذکره خوددرصد گفته 44در این تحقیق 

ها باعث شده که تعداد زیادی اطفال زیر سن هجده سال تذکره سیستم پیچیده توزیع تذکره و دور بودن از مراکز ولسوالی

 اند(هنوز نگرفته

 ازدواج: 

های ناپسند و عدم آگاهی از . فقر، عرفشودمیهای عمده در کشور محسوب قبل از وقت یکی از چالش هایازدواج

درصد اطفال زیر سن قانونی  2در این تحقیق حدود های قبل از اوقت شناسایی شده است. حقوق زنان، عامل اصلی ازدواج

  اند.نامزد د که انشونده گفتهاطفال مصاحبه اند و چهار درصداند که متأهلگفته

 های قبل از وقت،  عواقب ناگوار را مانند طالق، انواع خشونت و مشکالت صحی را در پی دارد. ازدواج

 :کار

 . کنندمیاند که کار شان گفتهدرصد 51شوندگان حدود در این تحقیق از مجموع مصاحبه

که حدود یک درصد اطفال  اند، طوریاوقات کاری آنان متفاوت. کنندمی روز کار 7 تا 2اند که در هفته از این اطفال گفته

اند. بررسیساعت مصروف کار 12 تاساعت  2و روزانه از  کنندمیدو ساعت از روی شب نیز کار  تااند که حدود یک گفته

 گرددمییل دریافت اند. مزد آنان یا مستقیم توسط فامکه بیشترین اطفال کارگران بدون مزد دهدمیهای تحقیق حاضر نشان 

کار  .کنندمیشان مزد دریافت ندرصد 93اند، حدود اند کارگر. از مجموع اطفالی که گفتهکنندمیاطفال در خانه کار  یا 

اثر کار رباند که  تن طفل گفته 14های عمده شناسایی شده است. در این مصاحبه حدود شاقه و محیط نامناسب کار از چالش

 اند. بیمار شده یاصدمه دیده 
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 آموزش: 

 . روندمیدرصد اطفال هنوز هم به مکتب ن 3۸که حدود  دهدمیبررسی کمیسیون حقوق بشر در این تحقیق نشان 

حدود  اند.ه کردهئیا دلیلی برای نرفتن مکتب اراهای اساسی اطفال در جریان مصاحبه، دالیلی متعددی را به عنوان چالش

اند درصد گفته ۸اند، اند فامیل اجازه مکتب رفتن را ندادهدرصد گفته 12که باید کار کنند،  انددرصد اطفال گفته 24

امنی را عامل نرفتن به مکتب عنوان درصد نا 4ند مکتب بروند، توانمیدرصد به خاطر دوری راه ن 4مشکالت مالی دارند، 

 شده است. شان اند که ازدواج مانع رفتن به مکتباند، دو درصد گفتهکرده

 صحت: 

بودن دارو، نبود داکتران مجرب و متخصص از چالش گراندر بخش صحت، در این تحقیق دوری فاصله از مرکزصحی، 

اند درصد گفته 3مرکز صحی فاصله دارند.  تادو ساعت  تااند که یک درصد اطفال گفته 14های عمده عنوان شده است. 

 تا در مرکز صحی یعنی کلنیک یا شفاخانه برسند.  کنندمیکه بیشتر از دو ساعت فاصله طی 

 اند.  واکسین نشده کنوناند که تادرصد اطفال گفته17که حدود  دهدمیهای این تحقیق نشان بررسی

 :شمولیت اطفال در صفوف جنگی

های نظامی گروهاند که شامل گفته دهدمیشوندگان را تشکیل نفر که یک درصد مجموع مصاحبه 57تعداد در این تحقیق 

درصد دالیل مذهبی و  2درصد نیاز به اشتغال،  14درصد مشکالت اقتصادی،  17درصد فشار فامیل،  23که  اند. طوریشده

اند. در این تحقیق از شان به صفوف نظامی عنوان کردهیک درصد فشار از سوی نیروهای مسلح را دلیل اصلی پیوستن

 14اند. اند که از سوی نهادهای دولتی استخدام شدهگفته دهندمیدرصد را تشکیل  50ه شان کنفر 29تعداد نفر  57مجموع 

شناسند افرادی نمی شان اصالًنفر 14نفر،  57اند. از مجموع این اند که از سوی افراد خصوصی مسلح شدهنفر دیگرشان گفته

 اند یا خصوصی. که به آنها اسلحه داده، دولتی

ن به آ نتوانستههای اساسی است که این تحقیق به دالیل عدم پوشش مخالفین مسلح یکی از نگرانیاستخدام اطفال توسط 

 بپردازد. 

 خشونت: 

شان خانه درصد 3۸گیرند، حدود سال پرسیده که بیشتر در کجا مورد خشونت قرار می 1۸ تا 12در این تحقیق که از اطفال 

که خشونت از طرف اعضای فامیل که شامل والدین، کاکا، برادر  شودمیمیده اند. با این حال فهرا محل خشونت عنوان کرده

 شوندمیاند بیشترین عامل خشونت علیه اطفال محسوب و غیره

گیرند. ده اند که اطفال در مکتب مورد خشونت قرار میشوندگان گفتهدرصد مصاحبه 13چنین در این تحقیق حدود هم

 گیرند. اند که در جامعه مورد خشونت قرار میشان گفتهمحیط کار و هفت درصددرصد در مساجد، ده درصد در 

گیرند. اند که مورد خشونت روانی قرار میدرصد هم گفته 44درصد مورد خشونت فزیکی و  44در این تحقیق حدود 

های جنسی دارد. خشونتوجود  افغانستانهای اساسی است که متأسفانه به دالیل مختلف در خشونت جنسی یکی از نگرانی

. شماری از قضایای شدید خشونت جنسی مانند تجاوز و کندمیدر جامعه، مکتب، مدرسه و محل کار اطفال را تهدید 
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اند درصد اطفال گفته 13ماند. در این تحقیق حدود ها پوشیده باقی میو اما بیشتر این خشونت شودمیای استفاده رسانهوءس

 اند.   رار گرفتهکه مورد خشونت جنسی ق

 اطفال در پرورشگاه: 

اند که در شان اطفالی بودهتن 247تعداد طفل که مصاحبه به آنان صورت گرفته است، ب 5700در این تحقیق از مجموع 

 ند( گفته که دریهادرصد مجموع اطفالی که در پرورشگاه 75طفل ) 209تعداد . از این مجموع کنندمیها زندگی پرورشگاه

 .کنندمیهای خصوصی زندگی پرورشگاه اند که درگفتهدهندمیدرصد را تشکیل  15تن دیگر که  3۸اند و پرورشگاه دولتی

 اند.شان در پرورشگاه مزدحماند که اتاقگفته دهندمیدرصد را تشکیل  2۸نفر که  6۸در این تحقیق  حدود 

ند که تشناب و حمام مناسب ندارند. طوری که در این گزارش ادرصد اطفال پرورشگاهی گفته 22حدود  در تحقیق حاضر

نفر 12۸اند که لحاف و بستر خواب مناسب ندارند، نفر گفته 44اند که لباس مناسب ندارند، تن گفته 77تعداد ، شودمیدیده 

 ندارند.اند که به کتاب و مجله دسترسی شان گفتهنفر 74اند که در اتاق تلویزیون ندارند. شان گفته

، حق کنندمیها زندگی ها از اهمیت خاص برخوردار است. اطفالی که در پرورشگاهخدمات تعلیم و تربیه در پرورشگاه

اند که خدمات تدریسی وجود درصد اطفال گفته ۸5دارند که از خدمات آموزشی برخوردار باشند. در این تحقیق حدود 

 اند.درصد دیگر پاسخ منفی داده 15دارد، اما 

 اطفال معلول: 

یا اند. معلولیت نیز انواعی دارد که شامل معلولیت فزیکی و ذهنی اند که معلولتن از اطفال گفته 71تعداد در این تحقیق 

 دهدمیدرصد را تشکیل  34شان که تن 24تعداد ، شوندمیمعلولی که در این تحقیق شامل  71. از جمله شودمیهردو نوع 

شان دالیل متتعددی اند. مکتب نرفتن، به مکتب نرفتهشودمیدرصد  66شان که تن دیگر 47اند. کتب رفتهاند که مگفته

شدن والدین داشته است. عدم یادگیری، )معلولیت ذهنی( عدم امکانات و سهولت الزم، نبود خط بریل، دور بودن راه، مانع

 و غیره از دالیلی بوده که اطفال معلول را از دسترسی به خدمات تعلیمی محروم ساخته است. 

 بیجاشده داخلی و عودت: 

های اساسی در کشور تبدیل شده است. گسترش ناامنی، تداوم جنگ، فقر و بیکاری، حوادث بیجاشدگی یکی از چالش

 اند.اند که بیجاشدهدرصد اطفال گفته 19در این تحقیق حدود . شودمی ترین عوامل بیجاشدگی محسوبطبیعی از عمده

با محیط  کننده معموالًهایی را داشته است. اطفال بازگشتهای گذشته فراز و نشیبعودت یا بازگشتن از مهاجرت طی سال

در این تحقیق حدود هفت اند. تر. لهذا از نظر تعلیم، آموزش، صحت و غیره نیازمند توجه بیشکنندمیجدید به سختی توافق 

 ند.اکنندهاند که عودتدرصد اطفال گفته

 

 اطفال مرزی: 

 قلعه مصاحبه صورت گرفته است. طفل در مرزهای زرنج، تورخم و اسالم 2452طی یکسال گذشته با 
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شان  سیون به ثبت رسیده ن سوی کمی سهای مثل قاچاق، که اطفال با تهدید دهدمیقضایایی که از  ستفاده وءتجاوز جنسی،  ا

هبار روبهای مشقتاند، به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته با چالشاند. همچنین اطفالی که رد مرز شدهمواجه

شان اند. یافتهرو بوده شده دهدمیها ن صورت گروهی رد مرز  اند و در جریان رد مرز مورد لت و کوب که گاهی اطفال به 

 اند. کمیسیون بارها از دولت خواسته تا به اطفال مرزی توجه صورت گیرد.فتهنیز قرار گر

 فصل دومخالصۀ 

 

 وضعیت اطفال متخلف از قانون: 

گونگی وضعیت چ برمنظور نظارت ه ب افغانستانکارمندان بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل کمیسیون مستقل حقوق بشر 

تعداد  1395و  1394های حقوق بشری اطفال متخلف از قانون، طبق پالن استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون در طی سال

طفل متخلف  1212های انجام شده با عمل آورده است. در جریان نظارته بار از مراکز اصالح و تربیت اطفال نظارت ب 642

تن ایشان را  1043شوندگان را اطفال  دختر و تن مصاحبه 169صورت گرفته است. چنانچه های انفرادی از قانون مصاحبه

 داد. اطفال پسر تشکیل می

 

مظنون، متهم و محجوز( از لحاظ جنسی مجزا از همدیگر ) اطفال متخلف از قانون 9۸رساند که %های کمیسیون میبررسی

پسر و دختر( در یکجا ) ست که اطفال متخلفا ارقام نمایانگر آن 20%گردند ولی های جداگانه نگهداری میدر تحت رژیم

جای در برخی از مراکز اصالح و  معیاری بودن مراکز اصالح و تربیت اطفال و ضیقی. با توجه به غیرشوندمینگهداری 

ن اناث وجود ندارد و در صورت موجودیت اطفال متخلف اناث، ایشان به مراکز اصالح امکانی برای متخلف تربیت اطفال اصالً

 گردند.  می منتقلو تربیت اطفال والیات همجوار 

 

عمل آمده است که آیا در حین ه مراکز اصالح و تربیت اطفال از اطفال متخلف از قانون پرسش ب بردر جریان نظارت 

تن از  1110اند یا خیر؟ در پاسخ به پرسش متذکره جواب قرار گرفته امناسب و خشینبرخورد نیا تحقیق مورد گرفتاری 

های کارمندان کمیسیون در راستای رعایت اصول ( منفی بوده که این دستاورد، پیامد دادخواهی92٪شوندگان )مصاحبه

مایش مراجع کشف و تحقیق را به نعنوان حقوق بنیادین بشری توسط ه محاکمات عادالنه و احترام به حق کرامت انسانی ب

 اند. آمیز پولیس مواجه شدهاند که در حین گرفتاری با برخورد نامناسب و تحقیرمورد گفته ۸اما گذارد.  می

 

درصد مجموع  کیطفل مظنون که حدود  16تعداد اند. بوده 17و  16 نیاطفال متخلف از قانون شامل سن نیشتریب

ذاشته است. نگ انیها را در جرآن لیو فام نیوالد سیپول ،یگرفتار نیاند که حگفته دهدمی لیشوندگان را تشکمصاحبه

 مدافع ندارند.  لیاند که وکحدود چهاردرصد اطفال گفته
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 1392تا سال  13۸7است که از سال  تیواقع نیا نیموجود مب یو ارقام رسم افغانستانمستقل حقوق بشر  ونیسیکم یهاافتهی

آمار اطفال  سونیبد 1393داشته است. خوشبختانه از سال  یصعود ریسال به طور متناوب ست اطفال به تناسب هرآمار تخلفا

 داشته است.  ینزول ریاطفال س تیمتخلف از قانون در مراکز اصالح و ترب

 

 1392سال  یبا رقم متذکره در ط 1395سال  یاطفال ط تیارقام موجود اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و ترب سهیمقا

مستقل حقوق بشر  ونیسیکم یهایدادخواه انگریخود نما نیتخلفات اطفال است. که ا ینزول رسی و 33٪کاهش  نیمب

 نیفرام قیتطب زانیم گریو از جانب د کطرفیحجز از  یهالیبد قیاطفال در عرصه تطب یویحما یهانهاد ریو سا افغانستان

 بر شمرد.  توانمی نیو محجوز نیمجازات محبوس فیدر مورد عفو و تخف یجمهور استیر

 اناث ندارند.  نینگهداشت محجوز یبرا ییجا اطفال اصالً  تیاز مراکز اصالح و ترب یبعض

 

از مراکز  فغانستانامستقل حقوق بشر  ونیسیکم نیناظر یهاافتهیاطفال،  تیبودن مراکز اصالح و ترب یاریمع ریتوجه به غ با

 یرنگهدا یاریمع ریکامآل غ یهاو اتاق دیق فضای در قانون از متخلف اطفال 27٪که  آن است انگریاطفال نما تیاصالح و ترب

 قناعت بخش گزارش شده است.  اًبا توجه به امکانات موجود نسبت ماندهباقی 73٪بود و باش  یهااتاق یول گردندیم

 

 یرسمنظور نظافت به حمام دست اطفال کشور به تتربی و اصالح مراکز در قانون از متخلف اطفال 6٪اطالعات واصله  یمبنا بر

 آن است گرانیاطفال نما تیاز مراکز اصالح و ترب ونیسیکم یبررس یهاافتهیدارند.  دسترسی حمام به 94٪ یباق یندارند ول

ه لباس و پوشش مناسب نظر ب یدارا شانیاکثر مطلق ا یمناسب نبوده ول یهالباس یاطفال متخلف از قانون دارا ۸. 4%که 

 . باشندمیفصول مختلف سال 

 

 مثبت بوده است 6. 99%، جواب اندنتوانستهخود مالقات  لیفام یاند که با اعضااطفال اظهار داشته 4. 0% هاتن

سالم  یهابه ورزش یدسترس نیجوزمح ۸. 22%که  آن است نیاطفال مب تیاز مراکز اصالح و ترب ونیسیکم ینظارت یهاافتهی

 ند. اسالم دارند، جواب مثبت ارائه نموده یهابه ورزش یدسترس ایدر پاسخ به سوال مطرح شده که آ 2. 77% یندارند و باق

 

 یدسترس یاحرفه یهابه آموزش اطفال اصالً تیدر مراکز اصالح و ترب نیمحجوز 7. 7%ست که ا آن نیمب ونیسیکم یهاافتهی

 ستیموجود ن ای یحرفو یهاکشور آموزش اتیاطفال وال تیندارند و در اکثر مراکز اصالح و ترب

محترم معارف، ارشاد حج و اوقاف مکلف هستند  یهااطفال، وزارت تیجانبه و قانون مراکز اصالح و ترب 9نامه تفاهم طبق

ده ش دهید که یطور یاطفال بگمارند ول تیبه مراکز اصالح و ترب نیرا غرض آموزش محجوز یتا آموزگاران مسلک

 کمرنگ بوده ا ست.  نهیدر زم هایهمکار
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اطفال )مظنون،  97%ست که ا آن انگریاطفال ب تیاز مراکز اصالح و ترب ونیسیکم ینظارت یهاافتهیو  ونیسیکم یهایبررس

به عرصه خدمات  ماندهیباق 3%دارند و  یبه خدمات صح ینسب یاطفال دسترس تیمتهم و محجوز( در مراکز اصالح و ترب

 ندارند. یاصآل دسترس تیفیبا ک یصح

 فصل سومخالصۀ 

 خشونت علیه اطفال دختر

 

ل کمیسیون مستقساحوی و والیتی علیه اطفال دختر در دفاتر خشونت انواع مختلف مورد  6۸2ه تعداد ب طی دو سال اخیر

را خشونت  مورد آن 20۸خشونت علیه اطفال دختر،  شدهثبتقضایای به ثبت رسیده است. از میان  افغانستانحقوق بشر 

مورد را سایر انواع  141مورد خشونت لفظی و روانی و  202، مورد خشونت جنسی 57 مورد خشونت اقتصادی، 74فزیکی، 

علیه اطفال شده خشونت صدر گراف قضایای ثبت(، در30.5٪) مورد 20۸گیرد. چنانچه خشونت فزیکی با بر میخشونت در

 دختر قرار داشته است. 

 

 خشونت لفظی:

 ده است.کر(، از آن خود 29.6٪مورد) 202را خشونت لفظی با  شدهثبتبعد از خشونت فزیکی، بیشترین رقم 

شده خشونت علیه اطفال دختر دریافتیم که بعد از قضایای خشونت فزیکی و لفظی، خشونت اقتصادی با تحلیل قضایای ثبت

 خشونت علیه اطفال دختر قرار دارد. شدهثبت(، در ردیف سوم قضایای 10.۸٪) مورد 74با 

 خشونت جنسی: 

شده علیه اطفال دختر قرار داشته های ثبت(، در ردیف چهارم قضایای خشونت۸.3٪مورد ) 57های جنسی با قضایای خشونت

 7 ،اجبار به فحشامورد  ۸آزار و اذیت جنسی، مورد  12جاوزات جنسی، آن را ت 22از میان قضایای خشونت جنسی،  است.

اجبار به تماشای تصاویر مستهجن مورد  1بارداری اجباری و مورد  1اجبار به روابط زناشوهری،  6اجبار به فعل لواط، مورد 

 .دهدمیرا تشکیل 

 :سایر موارد خشونت

شده خشونت علیه اطفال دختر در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد دیگری از  قضایای ثبت 141 به همین ترتیب

. اجبار زن به استفاده از مواد مخدر، بد دادن، خرید و فروش زن به بهانه دهدمیرا سایر موارد خشونت تشکیل  افغانستان

ت از انتخاب مین عدالت، ممانعأازدواج، ممانعت از دسترسی به خدمات صحی، شکایت از چند همسری شوهر و عدم ت

همسر، ممانعت از حق تعلیم و تربیه، ممانعت از دید و بازدید اقارب، نامزدی اجباری، نفی قرابت از موارد متفرقه خشونت 

 . گرددمیعلیه اطفال دختر را شامل 

 وضعیت قضایا: 
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مورد  104تعداد ، افغانستانشده خشونت علیه اطفال دختر در کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد قضایای ثبت 6۸2از میان 

صالح عدلی و قضایی و مجازات عاملین اثر میانجگری، دادخواهی و پیگیری مستمر کمیسیون با مراجع ذیرقضایای متذکره ب

 ده و به قناعت شاکیان پرداخته شده است.شحل  آن،

 :رابطه خشونت و سواد

 دهدمین قضایا را کسانی تشکیل داده چنانچه کمترین عامالسواد تشکیل بیشترین قضایای خشونت علیه اطفال را افراد بی

اند. سواد سواد بودهبی ن قضایای خشونت افراد کامالًدرصد عامال 50ند. حدود ا و تحصیالت عالی دینی که دارای تعلیمات 

. کنندمیه در خانه کار اند ککسانی قربانیان خشونت اکثراً سپس متوسط در قدم بعدی عامل خشونت قرار دارند.  ابتدائیه و

 اند که شغل خانگی دارند. درصد قربانیان خشونت گفته 90

 :پیامدها

، و معلولیت، مصدومیت آمارمورد در رأس  21۸سرنوشتی قربانی با های ناگوار خشونت علیه اطفال دختر، بیاز میان پیامد

های خشونت به ثبت رسیده اند که به عنوان پیامدمواردی بودهسوزی، فرار از منزل، خواهان تفریق و غیره از اقدام به خود

 است.  
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 ل اولـفص

 های تحقیقتحلیل یافته

 

 

 کلیات:

ده است. کراطفال منتشر  تیدر مورد وضع یقیتعداد چهار گزارش تحق تاکنون سیحقوق بشر از آغاز تأس ونیسیکم

ورت ص افغانستانمستقل حقوق بشر  ونیسیحاضر که توسط کم قیبوده است. تحق 1392گزارش آن در سال  نیآخر

 نی. ادهدمیقرار  ی( مورد بررس2016و  2015) یدیخورش 1395و  1394 یمال یحقوق اطفال را در سالها تیگرفته، وضع

اطفال از سن هفت  نیکشور مصاحبه صورت گرفته است. ا تیوال 27طفل در  5700پرسشنامه با حدود  قیاز طر قیتحق

آموزش،  تیگرفته است. وضع یاطفال را به بررس یحقوق بشر تیمتعدد وضع یهاگزارش بخش نیاند. اسال بوده 1۸ یال

 رارق لیو تحل یمورد بررس یموارد مهم حقوق بشر رهیکار، رفاه، خشونت و غ ت،یازدواج، معلول ،یجاشدگیصحت، ب

 گرفته است. 

 تحت پوشش مناطق

و مناطق به  هایولسوال ی. در برخردیگزارش تالش شده تا حد امکان مناطق مختلف کشور تحت پوشش قرار گ نیا در

مختلف  یهاتیها در والمصاحبه زانیقرار نگرفته است. م قیتحق نیتحت پوشش ا یو عدم دسترس یتیمشکالت امن لیدل

را  تیوال 2۸ قیتحق نیده است. در مجموع، اش نجامو ساحات تحت پوشش مصاحبه ا یمتفاوت است و نظر به دسترس

درصد مجموع  23ده که حدود ننگرهار بو تیاز وال شوندگانمصاحبه نیشتریب قیتحق نیتحت پوشش قرار داده است. در ا

مشخص شده است: تیوال کیها به تفکمصاحبه یدرصد لی. در نمودار ذدهدمی لیشوندگان را تشکمصاحبه
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 تفکیک جنسیتی

در این تحقیق تالش شده است تا حد امکان، ترکیب جنسیتی رعایت شود و با اطفال دختر و پسر مصاحبه انجام شود. با این 

. نمودار زیر ارقام باشندمیدرصد اطفال دختر  42درصد اطفال پسر بوده و  5۸، حدود شوندگانمصاحبهحال از میان مجموع 

 : دهدمیرا به تفکیک جنسیت نشان  شوندگانمصاحبه

 
 

 تفکیک قومیت

این گزارش با  . درکنندمیمتشکل از اقوام متعدد اند و از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور زندگی  افغانستانجمعیت 

درنظرداشت ساحه تحت پوشش  تالش شده تا با اقوام مختلف مصاحبه صورت گیرد و به نحوی همه اقوام تحت پوشش 

درصد سایر اقوام را  7درصد ازبک و  9درصد هزاره،  10درصد تاجیک،  29درصد پشتون،  45این تحقیق قرار گیرد. 

 : دهدمیرا به تفکیک قومیت نشان  شوندگاناحبهمصنمودار ذیل درصدی اطفال . باشدمیشامل 

42%

58%

درصدی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت

دختر

پسر
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 زندگی با فامیل

اند. این حق در اسناد بینهای اساسی اطفال است. اطفال نیازمند حمایت از سوی فامیلزندگی با فامیل یکی از ضروریت

زندگی با  هی فرصتبنا به برخی مشکالت گا افغانستانالمللی حقوق بشری اطفال نیز تصریح شده است. اما گاهی در 

گیرند. یا از سوی برخی اقارب مورد حمایت قرار می برندمیها به سر و اطفال یا در پرورشگاه شودمیفامیل از اطفال گرفته 

 . نمودار ذیل این رقم را توضیح داده است: کنندنمیاند که با فامیل خود زندگی درصد اطفال گفته 9در این تحقیق حدود 
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ه . هرفرد حق تابعیت دارد تا تعلق وی را نسبت بشودمیتذکره یا داشتن کارت هویت یکی از حقوق بشری اطفال شمرده 

اند. مغلق بودن تفاوتفامیل ها اغلبا در قسمت تذکره گرفتن برای اطفال خود، بی افغانستاند. در کنیک کشور مشخص 

که اطفال تا مدتها بدون تذکره باشند. در این  شودمیولسوالی یا والیت گاهی باعث دهی و دور بودن مراکز سیستم تذکره

، بلکه سیستم کنندمیداری اند که تذکره ندارند. این بدین معنا نیست که دولت از دادن تذکره خوددرصد گفته 44تحقیق 

اند. از مجموع زیادی اطفال تذکره هنوز نگرفتهها باعث شده که تعداد پیچیده توزیع تذکره و دور بودن از مراکز ولسوالی

 اند که تذکره دارند. نمودار ذیل این رقم را نشان داده است: ها گفتهدرصد آن 54، فقط شوندگانمصاحبه

 
 سن قانونی افغانستانالمللی ازدواج اطفال ممنوع قرار داده شده است. قانون مدنی براساس اسناد ملی و بینازدواج اطفال: 

سال و برای پسر تکمیل هجده سال را تعیین کرده است. در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون  16ازدواج برای دختر 

های های سنتی، ازدواجنظر به رسوم و رواج افغانستانحقوق طفل نیز ازدواج اجباری و ازدواج اطفال منع شده است. اما در 

ررسی ها نشان داده است که ازدواج های اطفال پیامدهای ناگوار را همراه داشته . تجربه و بگیردمیزیر سن قانونی صورت 

ی خانوداگی، طالق، مرگ و میر مادران و غیره از مسایلی است که ریشه در ازدواج های زیر سن داشته هاخشونتاست. 

اند. نمودار ذیل این درصد نامزد که متأهل اند و چهار اندگفتهاست. در این تحقیق حدود دو درصد اطفال زیر سن قانونی 

 : دهدمیتفکیک را نشان 
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 کار اطفال: 

ست. کار شده ا لیتبد یامر عاد کیگماشتن اطفال به کار به  ،یزندگ یسنت ستمیو س یسوادیفقر، ب لیبه دال افغانستاندر 

 ۀعنوان جواز ندارد. کار توسط اطفال به گون چیتحت ه یحقوق بشر یالمللبینکار شاقه از لحاظ اسناد  اطفال و خصوصاً

 یهابیفشار و آس ه،یو ترب میاز تعل تی. محرومسازدیرا به شدت متضرر م الکه اطف شودیشمرده م یقانون ریغ یبهره کش

 انستانافغ. قانون کار شوندمیاست که اطفال کارگر با آن مواجه  یاز موارد رهیوغ یجسم یهابیآس ،یتیو شخص یروان

اطفال  ابانیو در خ هالها، هوتدوکان ،یخصوص یهرچند کار اطفال را ممنوع قرار داده است. اما عمال در شرکتها

امناسب اطفال ن تیناظر بر وضع نکهی. دولت با ابرندمی شیشاقه را به پ یاز اطفال کارگر، کارها یاریاند. بسمصروف کار

بشر  مستقل حقوق ونیسیاز کار اطفال در کشور انجام نداده است. کم یریجلوگ یبرا یاقدام عمل چیاما ه باشد،یکارگر م

 نی. در ادنک قیرا طرح و تطب یاز کارشاقه اطفال اقدامات عمل یریجلوگ یاز دولت خواسته است که برا رههموا افغانستان

.کنندیاند که کار مدرصدشان گفته 51شوندگان حدود از مجموع مصاحبه قیتحق
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درصد اطفال  کیحدود  که یاند، طورآنان متفاوت ی. اوقات کارکنندیروز کارم 7 تا 2اند که در هفته از اطفال گفته نیا

اند. ساعت مصروف کار 12 تاساعت  2و روزانه از  کنندیکار م زیشب ن یدو ساعت از رو یال کیاند که حدود گفته

 افتیرد لیتوسط فام میمستق ایاند. مزد آنان طفال کارگران بدون مزدا نیشتریکه ب دهدیحاضر نشان م قیتحق یهایبررس

ینم افتیدرصدشان مزد در 93اند، حدود اند کارگرکه گفته ی. از مجموع اطفالکنندیاطفال در خانه کار م ای گرددمی

  .دهدیمورد را نشان م نیا لی. نمودار ذکنند

 
 

به آن توجه شود. اما  دیاست که با یموضوع کار نیتریکار مناسب جز ضرور طیمح کار شاقه و محیط کار نامناسب:

 یکار طیبه مح انیکه کارفرما دهیمشخص، باعث گرد یارهایکار و عدم مع طینبود نظارت از مح لیبه دل افغانستاندر 

 طی. محکنندیرمکا یاریمع ریغ و سبنامنا طیموارد در مح شتریدر ب شوندمیکه به کار استخدام  یآنچنان توجه نکنند. اطفال

بهداشت، عدم  تیعدم رعا ،یآلودگ ،یبه آب صح یعدم دسترس بان،یدارد. نبود سا یرا در پ ینامناسب خطرات جد
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 ،یارک طیمح یاطفال از چگونگ یشده است. عدم آگاه دهیکار د طیاست که در مح یاز موارد رهیو غ یکیفز تیمصؤن

درصد اطفال کارگر در مورد  50حدود  شود،یم دهید کهیباشند. طور تفاوتیب یکار طیباعث شده که نسبت به مح

خطرناک است.  شانیکار طیاند که محکرده است. تنها چهار درصدشان گفته یخبریخود ابراز ب یکار طیمح یچگونگ

ت و نامناسب و خطرناک صح طیمح گرید یو شاقه بودن کار است و از سو یسخت انگریب کسویخطرناک بودن کار، از 

 ماریب ایو  دهیاند که در اثر کار صدمه دتن طفل گفته 14مصاحبه حدود  نی. در اکندمی دیاطفال کارگر را تهد یسالمت

  اند.شده

 
 

 تعلیم و تربیه: 

سترسی به تعلیم دتعلیم و ترتبیه جز حقوق مهم و اساسی اطفال است. هرفرد حق دارد که به تعلیم دسترسی داشته باشد. حق 

المللی و هم در قوانین داخلی کشور برای هر فرد به رسمیت شناخته شده است. اما عدم دسترسی اطفال به هم در اسناد بین

همواره یکی از مشکالت اساسی بوده است. به دالیل مختلف هنوز هم شماری اطفال از تعلیم و  افغانستانتعلیم و ترتبیه در 

درصد اطفال هنوز هم به مکتب  3۸که حدود  دهدمیرسی کمیسیون حقوق بشر در این تحقیق نشان اند. برتربیه محروم
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شان خوانند، بقیهاند که در مکتب دولتی درس میشان گفتهدرصد ۸9، حدود روندمیاند مکتب از مجموع کسانی که گفته

 . درونمیهای محلی و مدرسۀ دینی در مکاتب خصوصی، آموزش

 
 

 چالشها و دالیل نرفتن به مکتب

 یکیاند. دهکر هئنرفتن مکتب ارا یبرا یلیدل ایو  یاساس یهارا به عنوان چالش یمتعدد یلیمصاحبه، دال انیاطفال در جر

الت که مکش اندریراه شاگردان ناگز یدور لیها به دالروستا یکه ذکر شده فاصله راه مکتب است. در برخ یهااز چالش

از مکتب فاصله  ادهیساعت راه پ کیاز  شیاند که بشاگردان گفته درصد 17حدود  قیتحق نیمتحمل شوند. در ا یادیز

 یدرصد اطفال 4که حدود  دهندمینشان  قیتحق نینرفتن به مکتب شده است. ا ایباعث ترک و  یراه حت یدور نیدارند. ا

 لیاطفال کارکردن را دل نیشتریحاضر، ب قی. بر اساس تحقاندنستهدا یدور بودن راه را عامل اصل روند،یکه به مکتب نم

کار  دیاند که بادرصدشان گفته 24 روند،یکه مکتب نم یاز مجموع کسان یعنیاند. نرفتن به مکتب عنوان کرده یاصل
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 محروم بمانند و به کار هیو ترب میباعث شده تا اطفال از تعل ها،لیفام یعدم آگاه ایکه فقر و  دهدیامر نشان م نیکنند. ا

است که  یگریاند، از مسأله دعامل ذکر کرده کیرا به عنوان  نیدرصد اطفال ا 12که  لیاجازه فام نبودگماشته شوند. 

ن به مکتب نرفت لیاز دال یکی زین ی. مشکالت مالشوندمیمختلف مانع اطفالشان به مکتب  لیبه دال هالیفام دهدینشان م

درصد  4بروند. حدود  ندتوانمیبه مکتب ن یمشکالت مال ردرصد اطفال در اث ۸حدود  دهدینشان م قیتحق نیاست که ا

علم، نبود م یباعث شده که به مکتب نروند. ازدواج، نبود معلم زن، خشونت و بدرفتار تیاند که نبود امناطفال گفته

 لیذ نموداردر  ترشیب اتیه مکتب ذکره شده است. جزئنرفتن ب لیاست که به عنوان دال یلیاز مسا رهیامکانات درمکتب و غ

  نشان داده شده است:

 
 صحت : 

داشته  یدسترس یافراد است که هر فرد حق دارد به خدمات و مراکز صح یاز حقوق بشر یکی یبه خدمات صح یدسترس

هنوز  افغانستانرا فراهم سازد. در  یبه مراکز و خدمات صح یدسترس نهیشهروندان زم یباشد. دولت مکلف است که برا

ران بودن دارو، نبود داکت متیق ،یفاصله از مرکزصح یور. دستیو امکانات الزم برخوردار ن تیفیاز ک یهم مراکز صح

مراجع  نیترو شفاخانه از عمده کیکلن قیتحق نیعمده عنوان شده است. در ا یهامجرب و متخصص همواره از چالش

و  کیدر کلن یضیاند که هنگام مردرصد گفته 4۸حدود  شود،یم دهید قیتحق نیدر ا که یخوانده شده است. طور یصح

محل را به عنوان  یشوندگان، کارکنان صحدرصد مصاحبه 12. حدود کنندیاند که در شفاخانه مراجعه مگفته رصدد 30

  :دهدیرا نشان م آن اتیجزئ لی. نمودار ذکنندینه مراجعه ماند که در دواخادرصد هم گفته 5انتخاب کرده و  یمرجع صح
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 فاصله راه الی مرکز صحی: 

. این مشکل در صورت نبود امکانات ترانسپورتی و شودمیفاصلۀ زیاد از مراکز صحی به عنوان یک مشکل عمده محسوب 

ا به عنوان ر زیادی تا مراکز درمانی داشته باشیم، آن. درصورتی که فاصلۀ گرددمیها، بیشتر و دشوارتر العبور بودن راهصعب

شان الی مرکز صحی اند که فاصلهاطفال گفته شوندگانمصاحبهدرصد  3شمرد.  در این تحقیق حدود  توانمیعدم دسترسی 

این ارقام را  دوساعت تا مرکز صحی فاصله دارند. نمودار ذیل تااند که یک شان گفتهدرصد 14اند و بیشتر از دو ساعت راه

 : دهدمینشان 

 
یا پیش  کنندمیاند در صورت مریضی به جای مراجعه به مراکز صحی، از داروهای طبیعی استفاده از مجموع کسانی که گفته

اند. نداشتن پول شان به مراکز صحی عنوان کرده، دالیل متعددی را برای عدم مراجعهکنندمیمال برای دعا و تعویض مراجعه 

 12اند. ترین دالیل برشمردهتداوی، نبود اجازه فامیل، دور بودن راه، کیفیت پایین خدمات صحی و نبود امکانات را از عمده
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درصد نداشتن پول تداوی و یک درصد نبود اجازه  4ین، یدرصدی کیفیت پا 5درصد دوری راه،  9شان نبود امکانات، درصد

 اند.  جزئیات در نمودار ذیل: صحی گفته فامیل را از دالیل عدم مراجعه به مرکز

 
 واکسین اطفال: 

دادن اطفال از خدمات اند که برای تحت پوشش قرار ولین مکلفئکننده صحت اطفال است. مسواکسین در واقع تضمین

ث شده هنوز هم عبه دالیل مختلف از جمله ناامنی، عدم امکانات دولتی و غیره با افغانستانند. متأسفانه در کنواکسین تالش 

درصد 17که حدود  دهدمیهای این تحقیق نشان زیادی از اطفال از خدمات واکسین محروم بمانند. بررسی ساالنه شماری

 اند.که تاحال واکسین نشده اندگفتهاطفال 

 
 استخدام اطفال در صفوف مسلحانه:
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های جهانی است. برای جلوگیری از این امر،  پروتکل منع استخدام اطفال حضور اطفال در صفوف جنگ یکی از نگرانی

نوز هم گاهی ه افغانستاننیز عضو آن است. بدین لحاظ در  افغانستاندر صفوف مسلحانه از سوی کشورها به امضا رسید که 

 . شوندمیاطفال به صورت غیر قانونی مسلح 

اند که شامل گروهگفته دهدمیرا تشکیل  شوندگانمصاحبهرصد مجموع نفر که یک د 57تعداد که در این تحقیق  طوری

درصد مشکالت اقتصادی،  17درصد فشار فامیل،  23ه شده؛ طوریکه ئاند. دالیل مختلفی در این زمینه اراهای نظامی شده

شان به اصلی پیوستندرصد دالیل مذهبی و یک درصد فشار از سوی نیروهای مسلح را دلیل  2درصد نیاز به اشتغال،  14

 : دهدمیاند. نمودار ذیل این ارقام را نشان صفوف نظامی عنوان کرده

 
اند که از سوی نهادهای دولتی گفته دهندمیدرصد را تشکیل  50شان که نفر 29تعداد نفر  57در این تحقیق از مجموع 

 شان اصالً نفر 14نفر،  57اند. از مجموع این مسلح شده اند که از سوی افراد خصوصینفر دیگرشان گفته 14اند. استخدام شده

 اند یا خصوصی. شناسند افرادی که به آنها اسلحه داده، دولتینمی
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ن به آ نتوانستههای اساسی است که این تحقیق به دالیل عدم پوشش استخدام اطفال توسط مخالفین مسلح یکی از نگرانی

 بپردازد. 

 خشونت علیه اطفال: 

 نیاز آن متأثر خواهد بود. از هم یاطفال دارد که تا آخر زندگ تیروان و شخص یرو یفوق العاده منف راتیخشونت تأث

محسوب شده  یشده است. خشونت، خالف کرامت انسان یانگارها جرماز کشور یاریبس نیاطفال در قوان هیروخشونت عل

شده  لیدتب یامر روز مره و عاد کیاطفال به  هیخشونت عل فغانستانااست. متأسفانه در  یانسان یهابا ارزش رتیو در مغا

از حقوق اطفال و  لیفام یعدم آگاه ،یسوادیمختلف مانند فقر و ب لیشروع تا جامعه و مکتب ادامه دارد. دال لیکه از فام

 . رندیکه اطفال مورد خشونت قرار گ شودیباعث م رهیو غ هالیاطفال در فام ادیازد

درصدشان خانه  3۸حدود  رند،یگیدر کجا مورد خشونت قرار م شتریکه ب دهیسال پرس 1۸ تا 12که از اطفال  قیتحق نیا در

کاکا،  ن،یکه شامل والد لیفام یکه خشونت از طرف اعضا شودیم دهیحال فهم نیاند. با ارا محل خشونت عنوان کرده

 افغانستانقابل درک است که در  ینکته به خوب نی. اشوندیمحسوب م فالاط هیعامل خشونت عل نیشتریب اندرهیبرادر و غ

. فهم و درک شودیپنداشته م یلیفام هیدر خانواده هنوز حاکم است که سرزنش و خشونت جز ترب یسنت یهافرهنگ

. محبت با درنیاطفال قرار گ هیخشونت عل نیدر صدر جدول عامل هالیاطفال باعث شده که فام هیترب ینادرست از چگونگ

درصد  13حدود  قیتحق نیدر ا نی. همچنرندیگیکمتر مورد توجه قرار م ر،یپذبیاطفال و احترام آنان به عنوان قشر آس

 هیاز آموزگاران رو یهنوز شمار افغانستان. در رندیگیاند که اطفال در مکتب مورد خشونت قرار مشوندگان گفتهمصاحبه

اطفال  ینامناسب باال یفشار و برخوردها قیرا از طر یو درس آموز پندارندیم یتیترب روش کیرا به عنوان  زیآمخشونت

و  تیآن رعا یمکاتب به صورت درست و اساس شتریمدرن هنوز هم در ب یتودهایو م یده زهی. روش انگکنندیم لیتحم

یت قرار ممورد خشون زیدر مکاتب ن الاطف لیدل نی. به همستیآن موجود ن قیتطب یبرا یکاف تیظرف ایو  شودینم قیتطب

چشم  و یاند. به صورت تجربکرده ادیکه اطفال به عنوان محل خشونت از آن  ستیگرید یها. محل کار از پاسخرندیگ

خشونت و اهانت  ،یمورد بد رفتار کنند،یدست آنان کار م ریکه ز یکه صاحبان کار با اطفال شودیم دهید زیروزمره ن دید

 که همه روزه شاهد آن رهیو غ یشاگرد مستر ،ییشاگرد نانوا یشروع ال یمسافر بر ی. از شاگردان موترهارندیگیقرار م

درصد  10گزارش حدود  نیاطفال نبوده و در ا یمکان مصؤن برا زین یاجتماع طیمدرسه و مح ایمسجد  نی. همچنمیهست

اند که در جامعه مورد خشونت قرار هفت درصد گفته کرده و ادیرا به عنوان محل خشونت  ینیمدرسه د ایاطفال مسجد 
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داده است: حیارقام را توض نیا لی. نمودار ذرندیگیم

 
 

به کجا  ردیگیطفل مورد خشونت قرار م کی یاطفال وجود دارد، اما وقت هیکه خشونت عل شودیم دهیفوق د یهایبررس با

 یاز اعضا یکیبه  رند،یگیمورد خشونت قرار م یاند که وقتدرصد اطفال گفته 25حاضر  قیمراجعه خواهند کرد. در تحق

ه خانواده بلند بود، در کنار آن خانواد یاطفال از سو هیآمار خشونت عل یقبل ر. همانگونه که در نموداکنندیخانواده مراجعه م

آن است.  یاشهیو کل یبه صورت سنت معموالً یدگیرس نیمدار اعتبار است. اما ا زیبه خشونت ن یدگیمرجع رس کیبه عنوان 

انواده خ گریطفل به فرد د رد،یقرار گ یروان ای یخانواده مورد خشونت جسم یاز اعضا یکی یطفل اگر از سو کی مثالً

کجا  چیبه ه رند،یگیمورد خشونت قرار م یاند که وقتدرصد اطفال گفته 15که  دهدینشان م قیتحق نی. اکندمیمراجعه 

به آن ندارد. با  یدسترس ایو  ستیقابل اعتماد ن شانیمرجع برا چیه نکهیا ایآن است که طفل  یبه معنا نی. اکنندیمراجعه نم

 امدیو پ یمنف راتیتأث دتوانمیرفتار و روان اطفال  یرو نیو ا ندکنکه خشونت را تحمل  شوندیم ریاطفال ناگز حال نیا

درصد  4درصدشان به دوستان،  5 کنند،یمراجعه م سیاند که به پولدرصدشان گفته 9حدود  ان،یم نیناگوار داشته باشد. از ا

مورد  یپرسش که وقت نی. حدود چهل درصدشان در برابر اکنندیمراجعه م شرحقوق ب ونیسیدرصد به کم کیبه معلم و 

  نشان داده شده است: لیدر نمودار ذ شتریب اتیاند. جزئنکرده هئپاسخ ارا د،یکنیکجا مراجعه م د،یریگیخشونت قرار م

21%

1%

10%

7%

10%

13%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

بی پاسخ پرورشگاه مدرسه و مسجد محیط و جامعه محل کار مکتب  خانه

از نظر شما اطفال بیشتر در کجا مورد خشونت قرار میگیرد؟



24 

 

 
 انواع خشونت: 

ی فزیکی، روانی و جنسی است. هاخشونتها ترین این خشونتی مختلفی مواجه است. عمدههاخشونتبا  افغانستاناطفال در 

گیرند. قرار میاند که مورد خشونت روانی درصد هم گفته 44درصد مورد خشونت فزیکی و  44در این تحقیق حدود 

های جنسی وجود دارد. خشونت افغانستانهای اساسی است که متأسفانه به دالیل مختلف در خشونت جنسی یکی از نگرانی

. شماری از قضایای شدید خشونت جنسی مانند تجاوز و کندمیدر جامعه، مکتب، مدرسه و محل کار اطفال را تهدید 

اند درصد اطفال گفته 13پوشیده باقی می ماند. در این تحقیق حدود  هاخشونتشتر این و اما بی شودمیای استفاده رسانهوءس

 نمودار ذیل این ارقام را مشخص کرده است:    .اندکه مورد خشونت جنسی قرار گرفته
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 وضعیت پرورشگاها: 

. در این تحقیق از مجموع کنندمیسرپرست در آنجا زندگی اطفال فقیر و بی هایی است که اکثراًها یکی از مکانپرورشگاه

. کنندمیها زندگی اند که در پرورشگاهشان اطفالی بودهتن 247تعداد طفل که مصاحبه به آنان صورت گرفته است،  5700

تن  3۸اند و تیند( گفته که درپرورشگاه دولیهادرصد مجموع اطفالی که در پرورشگاه 75طفل ) 209تعداد از این مجموع 

یک .  نمودار ذیل این تفککنندمیکه درپرورشگاه های خصوصی زندگی  انددهند گفتهمیدرصد را تشکیل  15دیگر که 

 : دهدمیرا نشان 

 
 اندگفتهاطفال پرورشگاهی حدود پنجا درصد آنان  247راه یافتن در پرورشگاه ها نیز یک کار سخت و زمانگیر است. از میان

که  شودمیکه ثبت نام در پرورشگاه کار سخت بود. امکانات رفاهی در پروشگاه جز لوازم ضروری و اصلی محسوب 

شماری از پروشگاه ها معیاری نبوده و امکانات الزم را  افغانستانپروشگاه ها باید امکانات الزم را برای اطفال مهیا سازند. اما 

اند. شان در پرورشگاه مزدحمکه اتاق اندگفته دهندمیدرصد را تشکیل  2۸فر که ن 6۸حدود  دارا نیستند. در این تحقیق

ا ت کندمیو فاقد امکانات رفاهی است. ایجاب  شودمیها گاهی فقط به عنوان یک سرپناه محسوب تعدادی از پرورشگاه

های کمیسیون د. نظارتکنجه جدی دولت در قسمت فراهم کردن غذای مناسب، امکانان و وسایل رفاهی برای پروشگاه ها تو

ها مشکالت مختلف مانند نبود غذای مناسب، کمبود البسه و غیره وجود که در پروشگاه دهدمیساله نشان حقوق بشر نیز همه

که تشناب و حمام مناسب ندارند. طوری که در این  اندگفته درصد اطفال پرورشگاهی 22تحقیق حاضر  حدود  دارد. در

که لحاف و بستر خواب مناسب  اندگفتهنفر  44که لباس مناسب ندارند،  اندگفتهتن  77،  به تعداد شودمیگزارش دیده 

که به کتاب و مجله دسترسی ندارند. این  اندگفتهنفر شان  74که در اتاق تلویزیون ندارند.  اندگفتهنفر شان  12۸ندارند، 

. اندادهدتفکیک ها از لحاظ درصدی قابل تحلیل نیست. زیرا یک تعداد اطفال در عین زمان به چندین گزینه جواب منفی 

ص یت تعداد اطفال مشخؤبدین لحاظ در نمودار ذیل پاسخ های مثبت و منفی بدون اینکه درصدی آن محاسبه گردد، از ر

  شده است:
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، حق کنندمیها زندگی ها از اهمیت خاص برخوردار است. اطفالی که در پرورشگاهخدمات تعلیم و تربیه در پرورشگاه

که خدمات تدریسی وجود  اندگفتهدرصد اطفال  ۸5دارند که از خدمات آموزشی برخوردار باشند. در این تحقیق حدود 

که شماری از پروشگاه ها به مسایل آموزشی و درسی اطفال  دهدمی. این نشان داندادهدرصد دیگر پاسخ منفی  15دارد، اما 

از سوی  .کنندمیتوجه نکرده و فقط به عنوان یک سرپناه فاقد امکانات است که اطفال شب و روز خود را در آن سپری 

ها گاهی مکلف به مراقبت از اطفال بکه ش اندگفته دهندمیدرصد را تشکیل  4تن از اطفال که  9تعداد دیگر در این تحقیق  

رده شده تا . طفلی که در پروشگاه آوکنندمیاند. یعنی گاهی اطفال بزرگتر از اطفال کوچکتر در پرورشگاه ها مراقبت دیگر

119

173 170

222

203

128

74 77

25

44

0

50

100

150

200

250

تلویزیون مجله/کتاب لباس مناسب سه وقت غذا بستر و لحاف 
مناسب

امکانات ذیل در پروشگاها

دارد

ندارد



27 

 

ار اجباری و این مسأله به عنوان یک ک شودمیمورد رسیدگی و حمایت قرار گیرد، خود تبدیل یک پرستار برای اطفال دیگر 

 .  شودمیباالی اطفال در پرورشگاه ها محسوب 

 

 اطفال دارای معلولیت: 

اند و ها، معلولیت قبل از تولدآید. شماری از معلولیتاثر عوامل مختلف به وجود میربهایی است که معلولیت یکی پدیده

 اندگفتهتن از اطفال  71تعداد . در این تحقیق بشوندمیا معلولیت مواجه گاهی اطفال پس از تولد در اثر عوامل خارجی ب

. نمودار ذیل این نوعیت را شودمییا هردو نوع اند. معلولیت نیز انواعی دارد که شامل معلولیت فزیکی و ذهنی که معلول

 تفکیک کرده است: 

 
 دسترسی اطفال دارای معلولیت به خدمات آموزشی

، به خدمات تعلیمی و آموزشی کمتر دسترسی داشته کنندمیها زندگی که در روستاها و قریهی هایآن خصوصاًاطفال معلول 

درصد را تشکیل  34شان که تن 24تعداد ، شوندمیمعلولی که در این تحقیق شامل  71دسترسی ندارند. از جمله  یا اصالً

تعددی شان دالیل ماند. مکتب نرفتن، به مکتب نرفتهشودمیدرصد  66که شان تن دیگر 47اند. که مکتب رفته اندگفته دهدمی

داشته است. عدم یادگیری، )معلولیت ذهنی( عدم امکانات و سهولت الزم، نبود خط بریل، دور بودن راه، مانع شدن والدین 

 . و غیره از دالیلی بوده که اطفال معلول را از دسترسی به خدمات تعلیمی محروم ساخته است

 کنندهاطفال بیجاشده و عودت

امنی، فقر و های اخیر به دالیل گسترش نا. طی سالشودمیهایی عمده در کشور محسوب بیجاشدگی یکی از چالش

سرپناهی، عدم دسترسی به های متعددی مانند بیبا چالش بیکاری آمار بیجاشدگان افزایش داشته است. بیجاشدگان معموالً

 اند. که بیجاشده اندگفتهدرصد اطفال  19. در این تحقیق حدود شوندمیرفاه، محرومیت از تعلیم و صحت مواجه 

کننده های کمیسیون، بیشترین عودتساله ادامه داشته است. بربنیاد بررسیعودت نیز یکی از مواردی دیگری است که همه

. در این تحقیق کنندمییا اجباری به کشور بازگشت ستان و ایران هستند که به صورت داوطلب ساله از کشورهای پاکهمه
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کننده به ند. تحقیق حاضر به بررسی چگونگی وضعیت اطفال عودتاکنندهکه عودت اندگفتهحدود هفت درصد اطفال 

شونده، عودتتعداد از اطفال مصاحبه صورت خاص نپرداخته و اما برای معلومات عمومی این تفکیک را قایل شده که چه

 . دهدمیکننده را نشان ند. نمودارهای ذیل درصدی اطفال بیجاشده و عودتاکننده

  
 

 

 اطفال سرحدی:  برنظارت 

. اشته استدصورت مستمر از وضعیت اطفال در سرحدات نظارت  طی سال گذشته به افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر 

سیون  ش آن تعداد اطفالیها، با طی این نظارتتیم نظارتی کمی صروف کارهای  سرحد م اند و همچنین اطفالی که اقهکه در 

طفل در مرزهای زرنج، تورخم و اسالم  2452طی یکسال گذشته با  .اندکردهمصاحبه  شوندمیرد مرز از به صورت اجباری 

 ا به تفکیک مرز، در نمودار ذیل نشان داده شده است. تعداد مصاحبه ه قلعه مصاحبه صورت گرفته است.
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صاحبه  شان این م سته تا به اطکه اطفال مرزی با چالش دهدمیها ن سیون بارها از دولت خوا فال های جدی مواجه  اند. کمی

ثل قاچاق، م اطفال با تهدید هایکه  دهدمینشان  یدهبه ثبت رس که از سوی کمیسیون قضایایی مرزی توجه صورت گیرد.

ستفاده مواجه سؤا سی،  شدهتجاوز جن شکال مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته با اند. همچنین اطفالی که رد مرز  اند، به ا

شقت بار روبرو بودهچالش شان  هایافتهاند. های م شده دهدمین صورت گروهی رد مرز  اند و در جریان که گاهی اطفال به 

 اند. ز قرار گرفتهرد مرز مورد لت و کوب نی

 

 : باشدمیدهنده نقض حقوق بشری اطفال مرزی که نشان شودمیدر ذیل به چند قضیه اشاره 

به خاطر فقر و  پدرم فوت کرده است. باشم.ساله هستم. از قریه بیش باال ولسوالی عسقالن والیت کندز می 17من : »قضیه 

مان را فروختیم و از راه پروان مجبور شدیم همراه مادرم همه دار و ندارو محرومیت از مکتب و فشار کار اجباری ناامنی 

دیم و از طریق سپین بولدک به کویته پاکستان رسیدیم. آدرسی را که کرکابل آمدیم. به مشوره مامایم قصد پاکستان 

قبر وعده شد که ما را اروپا مامایم داده بود رفتیم. شش ماه در پاکستان کارهای سخت و شاقه انجام دادم. بعدا  یک قاچا

می برد. قاچاقبر ما را طرف ترکیه حرکت  داد و نفر زیاد بودیم. در مرز  ارومیه که رسیدیم پولیس ایران باالی ما فیر کرد و 

هزار  2کرد. از ما پولیس ما را داخل خاک ایران آورد و بسیار رفتارهای زشت و نامناسب می د. بعداًکرقاچاق بر مان فرار 

کوب کردند و به اردوگاه ورامین آوردند. بعد و . ما را لت اما ما را رها نکردندد کردالر رشوه خواستند و مادرم هرچه عذر 

شد. سپس پولیس ایران با گرفتن آمیز و خشین با ما میاز یک شب در اردوگاه سفید سنگ انتقال یافتیم. برخورد تحقیر

 «. سرنوشتیمو اکنون بی دندکربه عنوان تکس شهرداری، ما را از مرز اسالم قلعه رد مرز  هزار تومان 150
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های معرفی شد و جهت تداوی و کمک IOMاین طفل از سوی کمیسیون به مؤسسه  همکاری کمیسیون در زمینه:

 د. منتقل شغذایی به کمپ انصار 

یران رفته و از ایران توسط پولیس دستگیر شده و ردمرز گردیده اندر خود از خانه گریخته و اپسری که از شدت ظلم مادر

 . کندمیاست شرح حال خود را چنین قصه 

برد با خود برد و داخل موتر که مرا سرکار مییک روز سر فلکه به خاطر کار رفتم، پولیس آمد به بهانه این» قضیه:

چند تن دیگر را هم گرفته بود و مثل بوجی باالی هم میشوم. انداخت و دست بند زد. آنگاه فهمیدم که رد مرز می

خواستم فرار کنم، کرد. نزدیک اردوگاه رسیدیم و میمان میانداخت و با دنده برقی که در دست داشت لت و کوب

شبانه داد و پس از یکهوش شدم. یک وقت به هوش آمدم داخل زندان بودم. نان و آب نمیپولیس مرا چنان زد که بی

مان کرد. حاال رد مرز وقتی از ما تکس شهرداری خواست ما پول نداشتیم و بیشتر لت و کوبوز ما را به طرف مرز آورد. ر

 «. کنمشدیم و من اکنون گدایی می

معرفی  ام .او. ن کمیسیون وضعیت این طفل را وخیم دیده و اورا  به مؤسسه آیاناظر همکاری کیمسیون در زمینه:

شان فراهم گردید که سسه مدتی تحت درمان قرار گرفت و سپس زمینه ملحق شدن با فامیلؤسوی این م . این طفل ازدکر

 این طفل به یکی از اعضای فامیلش سپرده شد. 
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 فصـل دوم

 

 اطفال متخلف از قانونوضعیت  برهای نظارتی کمیسیون تحلیل یافته

 (1395و  1394) هایطی سال

 

ض به . بر مبنای استراتیژی اطفال معروباشندمی حمایت و مراقبت به بیشتر  ینیازمند پذیر جامعه،اطفال به عنوان قشر آسیب 

کتگوریاند که در معرض خطرات گوناگون قرار دارند که یکی از این کتگوری اطفال شناسایی شده 23 افغانستانخطر، در 

  . دهندمیلف از قانون تشکیل اطفال متخ پذیر اطفال را ،های آسیب

های بسته و عنوان محیطه ب 1مظنون، متهم و محکوم( در مراکز اصالح و تربیت اطفال) از آنجایی که اطفال متخلف از قانون

نظور کمیسیون . به همین مباشدمیاحتمال نقض حقوق بشری ایشان بیشتر متصور بنابراین  شوندمیدور از انظار عامه نگهداری 

قانون تشکیل وظایف  21و  35و مواد  2قانون اساسی 5۸عنوان یک نهاد مستقل ملی طبق ماده ه ب افغانستانمستقل حقوق بشر 

. باشدمیجمله مراکز اصالح و تربیت اطفال را دارا محالت سلب آزادی من برهای خود، صالحیت نظارت و صالحیت

انکشاف حقوق طفل دفاتر کارمندان بخش حمایت و 

ساحوی و والیتی کمیسیون همواره از چگونگی تطبیق 

قوانین نافذه ملی منجمله قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و 

ه و عنوان قوانین ویژه قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال ب

وضعیت حقوق بشری اطفال مظنون، متهم و محکوم به حجز 

 .وردآعمل میه نظارت بدر مراکز اصالح و تربیت اطفال 

ال اطف در صورت دریافت موارد نقض حقوق بشریچنانچه 

                                                 
 شوند.اکمال تحقیق ومحاکمه صرف در مراکز اصالح وتربیت اطفال نگهداري مي(اطفال مظنون ومتهم الي ۱) -1

حکم نموده  (اطفال محکوم به حجز حسب احوال صرف در بخش هاي باز یا بسته مراکز اصالح وتربیت اطفال نگهداري مي شوند، مگر اینکه قانون طوري دیگر۲)

 قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال( ۲ماده باشد.)
دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد، دولت به منظور سالمت جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر، خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می -2

 قانون اساسی د.ج.ا.ا( ۵۴)ماده تربیه سالم فرزندان و مبارزه با عرف و عنعنات ناپسند، تدابیر الزم را اتخاذ می کند. 
 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:اهداف  -3

 نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

 بهبود و حمایت از آن.

 نظارت بر چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.

 بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری.

 تعمیم و 

 

تعداد  مصاحبه با اطفال متخلف از قانون

محجوزین ذکور

%68

محجوزین اناث

%41

محجوزین ذکور

محجوزین اناث
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ده و در جهت حل آن دادخواهیکرصالح شریک سازی، قضایا را با مراجع ذیمتخلف از قانون، بعد از تشخیص و مستند

 .دهندمیهای الزم را انجام 

 

 تیوضع یگونگچ برمنظور نظارت ه ب افغانستانمستقل حقوق بشر  ونیسیو انکشاف حقوق طفل کم تیکارمندان بخش حما

تعداد  1395و  1394 یهاسال یدر ط ونیسیو برنامه عمل کم کیژیاطفال متخلف از قانون، طبق پالن استرات یحقوق بشر

طفل متخلف از  1212انجام شده با  یهانظارت انیاست. در جر وردهاطفال نظارت بعمل آ تیمراکز اصالح و ترب بربار  642

را اطفال  شانیتن ا 1043شوندگان را اطفال دختر و تن مصاحبه 169صورت گرفته است. چنانچه  یانفراد یهاقانون مصاحبه

 . دادیم لیپسر تشک

 گریز همدمجزا ا یاطفال متخلف از قانون )مظنون، متهم و محجوز( از لحاظ جنس 9۸%که  رساندیم ونیسیکم یهایبررس

 اکجیست که اطفال متخلف )پسر و دختر( در ا آن انگریارقام نما 20% یول گردندیم یجداگانه نگهدار یهامیدر تحت رژ

ح و از مراکز اصال یدر برخ یجا یقیاطفال و ض تیاصالح و ترب اکزبودن مر یاریمع ری. با توجه به غشوندیم ینگهدار

ه مراکز ب شانیاطفال متخلف اناث، ا تیاناث وجود ندارد و در صورت موجود نیمتخلف یبرا یمکان اطفال اصالً تیترب

 . گردندیهمجوار انتقال م اتیاطفال وال تیاصالح و ترب

و  یطور انفراده اطفال ب تیمراکز اصالح و ترب دالورودیطفل مظنون و متهم جد 1175با  اندتوانسته ونیسیاطفال کم نیناظر

طفل متخلف  37با  یو مصاحبه انفراد یدسترس یاطفال مصاحبه انجام دهند. ول تیبدون حضور کارمندان مراکز اصالح و ترب

اند که حضور حضور داشته شانیمصاحبه با ا نیح زیاطفال ن تیاصالح و ترب مراکزکارمندان  رایمقدور نبوده، ز دالورودیجد

 هایشنهادیو پ اتیشکا کیمصاحبه را نقض نموده و مانع تشر تیمصاحبه، محرم نیح اطفال تیکارمندان مراکز اصالح و ترب

  است. دهش ونیسیکم نیاطفال متخلف از قانون به ناظر

 یت جزایی و شدت و خفت تخلفات اطفال:مسئولنقش سن در 

 

 1212با  1395و  1394های در طی سال افغانستانناظرین بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل کمیسیون مستقل حقوق بشر 

های انفرادی را در مراکز اصالح و تربیت سالگی( مصاحبه19 – 9طفل متخلف از قانون شامل کتگوری های مختلف سنی) 

تن دارای سنین  21۸، لسا 17 - 12 تن ایشان دارای معیار (977) شوندگانمصاحبهچنانچه از میان ارقام  .انددادهاطفال انجام 

 19داد که دارای سنین را نیز جوانان تشکیل می شوندگانمصاحبهتن  11و   11 تا 9( تن ایشان اطفال شامل سنین 6سال، ) 1۸

 سال بودند. 

 

 های انفرادی صورت گرفته است:مصاحبه که با ایشان در باشدمینمودار زیر نمایانگر کتگوری سنی اطفال متخلف از قانون 
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و  4لقانون خاص قابل تطبیق در زمینه تعریف طف به عنوانبا وجود احکام صریح و روشن قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 

مبین  فغانستانای کمیسیون مستقل حقوق بشر هایافتهیت جزایی اطفال متخلف از قانون، با آنهم مسئولتعیین معیار سنی برای 

سال و نگهداری آنها در مراکز  12یت جزایی برای اطفال تحت سن مسئولهای  مراجع عدلی و قضایی در جهت تعیین تخطی

یت جزایی ئولمسطبق احکام قانون رسیدگی به تخلفات اطفال به عنوان قانون خاص، سن  اصالح و تربیت اطفال می باشد.

سالگی را تکمیل  12، یعنی هرگاه طفلی که سن 5فته شده استسال در نظر گر 12برای اطفال متخلف از قانون اکمال سن 

یت جزایی به وی راجع نگردیده و مورد تعقیب عدلی مسئولنکرده باشد و مرتکب یک عمل خالف قانون شود. هیچگونه 

تیب دهند. در رند او را گرفتار و مورد بازداشت قرار داده و برایش دوسیه جزایی تتوانمی. یعنی مراجع کشفی نگیردمیقرار ن

ل یت جبران خساره بدوش والدین طفمسئولصورتیکه به اثر ارتکاب فعل همچو اطفال ضرر مادی به شخصی وارد گردد، 

 البته مشروط بر اینکه ناشی از غفلت والدین باشد. باشدمی

 

های عدلی و قضایی در برخورد با اطفال متخلف از قانون، های کمیسیون نشاندهنده چالش عمده دیگر ارگانهمچنان یافته

را ، زیباشدمییت جزایی و میزان شدت و خفت مجازات اطفال با توجه به معیار های سنی آنها مسئولدر جهت تعیین 

ره هیا تذکره تابعیت و یا کتمان آن توسط برخی  اطفال متخلف قانون از یکطرف و عدم تطابق چنداشتن سند ثبت تولد 

اطفال متخلف از قانون توسط مراجع عدلی و قضایی جهت تثبیت سن به  گرددمیظاهری اطفال با تذکره تابعیت باعث 

                                                 
 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  ۴ماده  -4

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 5) ماده سالگی را تکمیل نکرده باشد، درصورت ارتکاب جرم مسوولیت جزائی به او راجع نمی شود.( شخصی که سن دوازده 1) -5

 

کتگوری سنی اطفال مصاحبه شده در مراکز اصالح و تربیت اطفال
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 1۸ ایو  16، 12 نیکه در سن کندیم دایتبارز پ یدر مورد اطفال شتریموضوع ب نیا تیاهم ی. نگرانفرستاده شوند یطب عدل

شدت و خفت  زانیو م ییجزا تیمسئول نییتع یبرا یمرز نیسن 1۸و  16، 12 نیکه سن ییسال قرار داشته باشند. از آنجا

مهم احتمال  نیگرفتن چن دهیو ناد یانگاربرخوردار است. سهل یشتریبخاص و دقت  تیاز اهم ،رودمیمجازات بشمار 

ل بوده اصآل طف ایو  گرددمیراجع ن شانیبه ا ییجزا تیمسئول ایرا در قبال خواهد داشت که اصوآل  یشدن اطفال یقربان

به هل خبره ا به عنوان یطب ایو  یطب عدل نیتوسط مسئول ایو  یظاهر افهیتوسط مامور اداره ثبت احوال نفوس بنابر ق یول

 است.  دهیسن گرد تیسال(، تثب 1۸تر از سن بزرگسال )باال عنوان

سال در  19و  1۸ نیسن یجوانان دارا یو نگهدار تیشده در پروسه نظارت، موجود صیتشخ گرید یهااز چالش یکی

ها در مراکز اصالح و آن یسال، جوان بوده و نگهدار 19سن  یدارا ی. چون افرادباشدیاطفال م تیمراکز اصالح و ترب

سال  1۸سن  یکه دارا یافراد ضمناً. باشدیاطفال م یایو منافع عل یالمللبینو  ینافذه مل نیقوان هیاطفال خالف روح تیترب

خود را  یسالگ 1۸که  یمعن نیساله بد 1۸ مییگویم کهیاند. زماندهکامل کرخود را  تیدوران طفول اًاساس زین باشندمی

را  یما شخص یعنی. ستا دهیگرد یمرحله ط کی زین یسالگ 1 تاکه از بدو تولد  ستا نیده است. منطق آن در اکامل کر

که  شودیگفته م یساله هم به کس 1۸نموده باشد. فلهذا  لیخود را تکم یروزگ 365 ایو  یماهگ 12که  مییگویساله م 1

 1۸که سن  است یبه تخلفات اطفال، طفل شخص یدگینموده باشد. بنآ با در نظرداشت قانون رس لیسال خود را تکم 1۸

در  زیاطفال ن تیاصالح و ترب در مراکز 1۸ نیسن یدارا یافراد یو نگهدار تیننموده باشد. بنآ موجود لیرا تکم یسالگ

حقوق  عیقرار داشته و باعث تض ژهیقانون و به عنوانبه تخلفات اطفال  یدگیقانون رس 4با فقره اول ماده  حیصر رتیمغا

 . گرددمیاطفال متخلف از قانون )مظنون، متهم و محجوز(  یبشر

 

سن اطفال متخلف از قانون توسط افراد  تیتثب براین. بنامیباشیمواجه م یطب عدل نیبا کمبود متخصص افغانستاندر  ما

. اطفال مظنون و متهم که توسط مراجع دهدیم شیافزا شتریرا ب هاینگران زانیعمل م نیصورت گرفته و ا زیمتخصص نریغ

ینم دیسال مشخص ق یدر نظر داکتران متخصص طب عدل ،گرددمیراجع  یسن به طب عدل تیجهت تثب ییو قضا یعدل

سن  تیساله تثب 1۸حدود  ایو  1۸و  17 نیب اًفرض نکهیا ای، 17 لیتکم ایساله بلکه  1۸ ایساله  17مثال  به طورکه  باشد

 سن تیبدر تث کسالیخود اذعان به احتمال خبط  یخدمات طب عدل یعموم استیر نامتخصص یآنکه حت ژهی. بوگرددمی

متصور  زیدو سال خبط ن یاحتمال حت ی( سالگ20 - 11) یاظهار داشت که در دهه دوم سن توانمی. بنآ ندینمایدر هر دهه م

 . باشدیها مدر تمام کشور یشده در عرصه طب عدل رفتهیامر پذ کی نیو ا باشدیم

 حقوق طفل در آن ونیکه مفاد کنوانس باشدیم دیبه تخلفات اطفال قانون نسبتآ جد یدگیکه قانون رس ییاز آنجا یول

از  یکی به عنوانطفل  یایمنافع عل یبه تخلفات اطفال رو یدگی( قانون رسیاست. در ماده اول )مبن افتهیبازتاب 

از این ته است. صورت گرف دیتآک یالمللبینآور حقوق  زامسند ال کی به عنوانحقوق طفل  ونیکنوانس یاساس یهاپیپرنس

وجه  نیبخرچ دهند تا منافع اطفال به بهتر یسع تینهاخود  یهایریگمیاجراآت و تصم نیدرح ییو قضا یمراجع عدل رو

 نگردد. عییتض شانیا یوحقوق بشر دهیگرد نیماًممکن آن ت
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توزیع تذکره های الکترونیکی و بکارگیری سیستم بایومتریک، تربیه کادر های متخصص طب عدلی و کارمندان فنی اداره 

یت د تا حد زیادی مشکالت را در عرصه تثبتوانمیثبت احوال نفوس و جلوگیری از فساد اداری و تحکیم حاکمیت قانون 

 سن مرفوع سازد.

 

سالگی را تکمیل نکرده باشد. همچنان  1۸، طفل شخصی است که سن 6تخلفات اطفالبر اساس احکام قانون رسیدگی به 

 ضمناً  .گرددمییت جزایی به او راجع نمسئولسالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم،  12شخصی که سن 

 حالت یا باشد تهتذکره نداشگردد. هرگاه طفل می تیتثب یو تیو محاکمه به اساس تذکره تابع قیسن طفل در جریان تحق

 خواسته می شود. در موارد ی نهیدر زم یعدم مطابقت را نشان دهد، نظریه طب عدل تیبا سن مندرج تذکره تابع یو ظاهری

 نتعیی موضوع د،طفل مغایر باش یو حاالت ظاهر هقضی وابقدیگر با س بیو یا طب عدلی طب داکتر نظر اساس به نس نییکه تع

بار تاریخ وقوع جرم سن طفل به اعت تیو تثب نییکه کمتر از سه نفر داکتر نباشد، راجع  می گردد.  تع یطب تئهی به نمجدد س

 .ردیصورت می گ

 

 سال: 12علل عدم مسئولیت جزایی اطفال تحت سن 

 

گفت که برای تحقق یک  توانمی. باشندمییت جزایی نمسئولدارای  12در پاسخ به این پرسش که چرا اطفال تحت سن 

یت جزایی مرتکب آن، در کنار عناصر اختصاصی هر جرم که معرف وصف جرمی همان مسئولجرم و اثبات  به عنوانعمل 

م عناصر متشکله عمومی جر به عنوانموجودیت همزمان سه عنصر)عنصرقانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی(،  باشدمیعمل 

ی مرتکب جزاییت مسئولدان و یا ورود خلل در هریک ازعناصر متشکله، تحقق جرم و یا ، چنانچه فقباشدمیحتمی و الزمی 

 . رودمیبعضا بنابر عواملی عنصر قانونی و یا عنصرمعنوی جرم از بین آن را رفع مینماید. 

عبارت اند از استعمال حق، ایفا وظیفه  و دفاع مشروع که چنین  گرددمیحاالتی که باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم 

 چنانچه در حاالت از بین رفتن عنصر قانونی جرم، نه عمل کنندمییا حاالت اباحت نیز یاد  کنندهتبرئهحاالت را بنام حاالت 

 . شودمیو نه شخص مجرم گفته  شودمیجرم شمرده 

رفع  نام حاالته نوی جرم نیز از بین برود همانند جنون، اکراه و طفولیت که بتا عنصر مع گرددمیبرخی از عوامل باعث 

 12ت سن یت جزایی برای اطفال متخلف از قانون تحمسئولاثبات دلیل عدم تعیین  به منظور. گرددمییت جزایی نیز یاد مسئول

 12. زیرا اطفال متخلف تحت سن باشدیمسال در انجام اعمال جرمی ناقص  12سال باید تذکر داد که اراده اطفال تحت سن 

که  کنندنمییک جز اراده داشته باشد ولی ماهیت عمل خود را درک  به عنوانسال ممکن خواهش اجرای یک عمل را 

اعمال ایشان جرم بوده و موجب ضرر و یا خساره جانی یا مالی به اشخاص گردیده و یا اینکه باعث اخالل نظم جامعه می 

یت جزایی تمرکز اصلی باالی عامل و یا مرتکب عمل است نه خود عمل. مسئولاست که در حاالت رفع  گردد. قابل ذکر

                                                 
 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 6 -۵ -۴مواد  -6
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یت مسئولسالگی که دارای  12هرچند شدت و خفت اعمال جرمی در کاهش و یا افزایش جزا برای اطفال باالتر از سن 

 یت خود را دارد.  مؤثر، باشدمیجزایی 

ارزش  تداش  نظر  بــاکه مراکز اصالح و تربیت اطفال طوری که از نام آن پیداست به همین ترتیب الزم به ذکر است 

 و  بشر  حقوق  المللیهای بینالمللیبین هایکنوانسیون رعـایت و اســاسی قــانـون  چــهارم و  پنجاه  ماده  منــدرج  های

 محترم شمردن نقش اساسی اطفال در ن،از قانو اصالح و تربیت مجدد اطفال متخلف منظور به اطفــال منافع خصـوص به

یت والدین، سرپرست یا وکیل مسئولمشخص نمودن  ا،اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخالقی، معنوی و رفاه اجتماعی آنه

طرز رسیدگی به جرایم اطفــال  ،رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه ،قانونی اطفال

یق و ن تحقجریا در آنها حقوق  تأمین و حفاظت و مراقبت نیازمند  اطفــال  و  خطر معرض در اطفــال قانــون،  از  متخلف

 19طفل دارای سنین  11ی کمیسیون نمایانگر موجودیت هایافتهنه برای افراد  بزرگسال. ولی  محاکمه وضع گردیده است

اعث تضییع حقوق بشری اطفال مظنون، متهم و محجوز در مراکز که این خود ب باشدمیدر مراکز اصالح و تربیت اطفال 

اصالح و تربیت اطفال گردیده و عواقب ناگواری را در قبال خواهد داشت. چنانچه این عمل در مغایرت صریح با حکم مواد 

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال قرار دارد.  2و  1

 

 با اطفال متخلف از قانون آمیزتحقیررفتار خشین و 

 

در جریان نظارت از مراکز اصالح و تربیت اطفال از اطفال متخلف از قانون پرسش بعمل آمده است که آیا در حین گرفتاری 

تن از  1110قرار گرفته اند یا خیر؟ در پاسخ به پرسش متذکره جواب  آمیزتحقیربرخورد خشین و  و یا تحقیق مورد 

( منفی بوده که این دستاورد، پیامد دادخواهی های کارمندان کمیسیون در راستای رعایت اصول 92٪) شوندگانمصاحبه

حقوق بنیادین بشری توسط مراجع کشف و تحقیق را به نمایش  به عنوانمحاکمات عادالنه و احترام به حق کرامت انسانی 

ن مستقل حقوق . کمیسیودهدمیوق بشری تشکیل میگذارد. چنانچه یکی از اهداف استراتیژیک کمیسیون را نیز توسعه حق

رعایت حقوق بشری مظنونین، متهمین و محکومین همواره برنامه های آموزشی را غرض ارتقآ سطح  به منظور افغانستانبشر 

 102ی نیز داشته است. ولی با آنهم به تعداد مؤثرآگاهی موظفین کشف، تحقیق و اصدار حکم دایر نموده است که نتایج 

خشن،  د(، در پاسخ به پرسش مطرح شده که آیا در حین گرفتاری، اظهارات و یا تحقیق با برخور۸٪ل متخلف از قانون )طف

فال قضیه در اط« شکنجه»البته به صورت مشخص از  مواجه شده اند؟ جواب ایشان مثبت بوده است.  آمیزتحقیرغیر انسانی، 

 بوده است.  آمیزتحقیریر انسانی و مورد شامل رفتارهای خشن، غ 102دست نیست، بلکه این 

اری مراجع کشف و تحقیق حین گرفت مبین این واقعیت است که هنوز هم ی کمیسیونهایافتههای حاصله، رغم دستاوردعلی

  .شوندمی آمیزتحقیراز اطفال متخلف از قانون متوسل به برخورد خشن، غیر انسانی، گرفتن اقرار  به منظورو 
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فلهذا  ، شودمیی انسانی محسوب هاارزش، خالف آمیزتحقیریا ، غیر انسانی از آن جایی که شکنجه و برخورد های خشن

 به عنوان غانستانافی که توسط دولت المللبینی پذیرفته شده هاکنوانسیوندر مغایرت صریح با احکام قوانین نافذه ملی و 

 ی تصویب شده است، قرار دارد.المللبیناسناد الزام آور حقوق 

تی ظفین خدمات عامه حمظنون، متهم و یا محکوم را توسط مؤتعذیب و شکنجه  افغانستانقانون اساسی جمهوری اسالمی 

 یا حتی بعد از محکومیت شخص به جزا نیز منع قرار دادهبمقصد کشف حقایق چه در جریان تعقیب، گرفتاری، توقیف و 

متوسل به شکنجه شوند و یا اینکه امر شکنجه را بدهند. این در حالی  اًظفین کشف و تحقیق خود مستقیم، خواه مؤ7است

ر به جرم چون اقرا ۸.شودمیاست که اقرار اخذ شده  با توسل به شکنجه، در پیشگاه محکمه ذیصالح فاقد اعتبار شناخته 

که متهم با رضایت کامل، در حالت صحت عقل در پیشگاه محکمه با صالحیت اعتراف  گرددمیزمانی مورد قبول واقع 

. باشدیمنماید. به همین ترتیب بعد از صدور حکم قطعی و یا نهایی محاکم نیز تعیین جزای مخالف کرامت انسانی ممنوع 

دید وحقارتش به طوراصالح وتربیت  به منظورمجازات طفل حتی ات اطفال چنانچه طبق احکام  قانون رسیدگی به تخلف

ر محکمه د ضمناًآمیز جواز ندارد و حجز طفل به عنوان اّخرین راه حل  اصالح وتربیت آنها تلقی میشود نه اولین اقدام 

  .9گیردتعیین مدت حجز حد اقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام این قانون در نظر می

 

 خدمات اجتماعی:   مؤسساتمکلفیت ارگان کشف در جهت اطالع به والدین طفل و 

 

شده از اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال مبنی بر اینکه آیا فامیل شما از در پاسخ به پرسش مطرح

 شوندگانمصاحبهتن از  1196به تعداد  بازداشت و محل نگهداری تان توسط موظفین کشفی اطالع داشته است یا خیر؟

ولی به  انددادهایشان را از بازداشت اطفال اطالع  که گویا پولیس عندالموقع بعد از گرفتاری، والدین انددادهجواب مثبت 

راجع ی مهامکلفیتطفل مظنون و متهم دیگر در مورد جواب منفی ارایه نموده اند. این در حالی است که یکی از  16تعداد 

 ؤسساتم کشفی بعد از گرفتاری اطفال متخلف از قانون در جرایم مشهود جنایت و جنحه، اطالع به فامیل اطفال مظنون و

 10قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 11. چنانچه این مکلفیت در ماده باشدمیخدمات اجتماعی در مورد محل بازداشت طفل 

 .شودیمو حتی در صورت غفلت و عدم عذر موجه پولیس، موضوع قابل تعقیب عدلی پنداشته نیز تضمین گردیده است. 

                                                 
 گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزٔا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی بمقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، -7

 جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.

 قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان( 29) ماده                                                                                                                                                                              

 اظهار، اقرار و یا شهادتی که از متهم یا شخص دیگر بوسیله اکراه بدست آمده باشد، اعتبار ندارد. - 8 

 قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان( 30)ماده  ل در پیشگاه محکمه با صالحیت، با رضایت کابل در حالت صحت عقاقرار به جرم عبارت از اعتراف متهم

 مجازات طفل حتی بمنظور اصالح و تربیت بطور شدید و حقارت آمیز جواز ندارد. -9

                                       گیرد.آن را مطابق احکـام این قانون در نظر می حل اصالح و تربیت آنها تلقی میشود. محکمه در تعیین مدت حجز حد اقل مدت ممکنه  راه  حجز طفل به عنوان آخرین

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 8و  7) مواد

چهار ساعت از زمان دستگیری به ممثل قانونی طفل و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی اطالع   و  بیست  مدت  پولیس مکلف است موضوع دستگیری و محل مراقبت طفل را در (1) -10 

مربوط توضیح نماید. ارائه دالیل تأخیر به څارنوالی   راپور کتبی موضوع را با دهد، در صورت عدم اطالع در مدت مذکور، پولیس مکلف است

 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( 11)ماده   موضوع قابل تعقیب عدلی پنداشته میشود.  نباشد،  معقول  عذر  ارائه  به  قادر  پولیس  هرگاه
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 حق داشتن وکیل مدافع:

 

اطفال متخلف از قانون که با ایشان  1212که از میان تعداد  آن استی نظارت از مراکز اصالح و تربیت اطفال مبین هایافته

خ به تعداد و یا خیر؟ در پاس باشندمیمصاحبه های انفرادی صورت گرفته است در پاسخ به سوالی که آیا دارای وکیل مدافع 

تن دیگر اطفال متخلف از قانون  1162تعداد ولی  باشندمیه دارای وکیل مدفع ناظهار داشته اند ک شوندگانمصاحبهتن از  50

که اینهم خوشبختانه نتایج دادخواهی های مکرر همکاران در پاسخ به پرسش مطرح شده فوق، جواب مثبت ارایه داشته اند. 

بخش با مسئولین ذیصالح وزارت عدلیه، انجمن وکالی مدافع و مؤسساتی که درین عرصه مساعدت های حقوقی دارند، 

 .باشدمی

بررسه دعوی  یکی از حقوق اطفال متخلف از قانون و از معیار های محاکمات عادالنه از همان آغاز مرحله از آنجایی که 

در دعاوی جزایی در برابر اطفال متخلف از  چون . باشدمیجزایی )کشف( الی اصدار حکم نهایی حق داشتن وکیل مدافع 

مدعی العموم و نماینده اجتماع قرار دارد که دارای تجربه، تخصص و دانش مسلکی حقوق و قانون  به عنوانارنوال څقانون 

ه وجه بهتر آنکه عدالت ب به منظورد در برابر آن استدالل نماید. بنا توانمیلف از قانون ن. که به هیچ وجه طفل متخباشدمی

باشد  شخصی قرار داشته ،ارنوالڅآن تآمین شده بتواند و حقوق مظنون و متهم پامال نگردد باید در دعاوی جزایی در برابر 

وق طفل متخلف از قانون در برابر ادعا های خارنوالی به که از دانش و تجربه حقوقی کافی بر خوردارباشد. تا بتواند از حق

 ه عنوانب. حق دسترسی به وکالی مدافع و ترجمان  در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال بهترین وجه ممکن آن دفاع نماید

 قانون ویژه نیز تضمین گردیده است.

 

 :دهدمیصدی دسترسی اطفال متخلف از قانون به وکالی مدافع را نشان نمودار زیر فی

 
 

 اهمیت فورم تحقیق اجتماعی در پروسه تعقیب عدلی:
                                                 

 

میزان دسترسی اطفال متخلف از قانون به وکالی مدافع

4%

96%

نخیر

بلی
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طفل در  1120به تعداد  1395و  1394 یهاسال یاطفال ط تیطفل متخلف از قانون در مراکز اصالح و ترب 1212 انیاز م

که  گریطفل د 92 یاند ولدهکر هئجواب مثبت ارا ،ریخ ای باشندمی یاجتماع قیفورم تحق یدارا ایپرسش که آ نیپاسخ به ا

است که حضور مدد کاران  یدر حال نیاند. انموده هیارا یجواب منف دهدیم لیشوندگان را تشکمجموع مصاحبه 6. 7 ٪

در مورد  فیتوق یو ابتدا یهمان آغاز گرفتار از شانیا یاجتماع قاتیاطفال و انجام تحق تیدر مراکز اصالح و ترب یاجتماع

 یشرکا ،یحالت روان ،نحوه سلوک و برخورد آن، سوابق تخلف ،یموقف اجتماع ل،یطفل متخلف، درجه تحص تیشخص

 ،یع کشفو صدور حکم توسط مراج بیو تعق قیمرحله تحق ،ییجزا هیدوس بیو ترت یمحضر گرفتار بی... از زمان ترتیجرم

اهش ک ،یریگ میدر تصم دهیگرد هیضم دوس یاجتماع قی. چنانچه فورم تحقباشدیو ارزنده م دیمف تینها ،ییاو قض یعدل

یهمکار نیا اتیوال یاواخر در بعض نیدر ا شودیم دهید کهیطور یرول ارزنده دارد. ول لفبرائت طفل متخ ایمجازات و 

 بیترت نیبه هم باشدیموجود نم یکارمند خدمات اجتماع اصالً ریپنجش تیاست چنانچه در وال افتهیکاهش  یتا حدود ها

همان  از دی. حاالنکه بادینما لیرا تکم یعاجتما قیبموقع فورم تحق تواندینم یکارمند خدمات اجتماع سایکاپ تیدر وال

ع حاصل نموده و اطال سیپول قیاز طر دیبا یکارمند اجتماع ،یکشف نیطفل متخلف از قانون توسط موظف یگرفتار یابتدا

ه وزارت مربوط ب یحقوق یهابخش مساعدت تیبا وجود موجود نی. همچندیاقدام نما یاجتماع قیفورم تحق لیتکم نهیدر زم

 کباری یرامربوطه ب یوکال نکهیا ای ،باشندمیمدافع ن یوکال یدارا نیمحجوز اًمدافع بعض یمستقل وکال یهاو انجمن هیعدل

 یکالاکثر و بیترت نیندارند به هم نیبا موکل یاصآل تماس گریو د ندینمایخود تماس حاصل نموده و قرار داد م نیبا مؤکل

 .سازدیدار مود اصول محاکمات عادالنه را خدشهخ نیکه ا ابندییحضور نم یمدافع در جلسات محاکمات

 

 ها:میزان افزایش و کاهش اطفال متخلف از قانون و نوعیت تخلفات آن

 

 1392تا سال  13۸7و ارقام رسمی موجود مبین این واقعیت است که از سال  افغانستانی کمیسیون مستقل حقوق بشر هایافته

مجموع  13۸7در سال چنانچه متناوب سیر صعودی خود را پیموده است.  به طورتخلفات اطفال به تناسب هر سال  نمودار

 سالرقم متذکره در سال های بعدی به تناسب   تن میرسید. 540تربیت اطفال به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و 

ا ب افغانستانآمار اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال  13۸۸. چنانچه در سال قبل رو به افزایش بوده است

پسر  704تن) ۸17به  ٪31با افزایش  13۸9دختر(، در طی سال  91پسر و  532تن) 623به تناسب سال قبل به  ٪15.4افزایش 

پسر  1017)1143به  ٪2۸با افزایش  1391دختر(، در سال  73پسر و  ۸1۸)  ۸91به  ٪9با افزایش  1390دختر(، در سال  113و 

 میزان آمار اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال 1392دختر( و به همین ترتیب بالخره در طی سال  126و 

 دختر( میرسید. 113پسر و  1116تن) 1229در تناسب سال قبل به بیشترین حد خود یعنی  ٪7با افزایش 

در طی  شدهثبترا با ارقام  1392در طی سال  افغانستانهرگاه میزان اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال 

 . دهدمینشان را به ما  ٪127.5مقایسه کنیم، یک رقم افزایش  13۸7سال 
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 :باشدمی 1395الی  13۸۷گراف ذیل نمایانگر سیر صعودی و نزولی تخلفات اطفال طی سال های 

 
 

را جرایم اخالقی و کمترین موارد  1392الی  13۸7الزم به ذکر است که بیشترین آمار تخلفات اطفال در طی سال های 

. این در حالی است که ما برای فرار از منزل در دهدمیهای مسلحانه، جعل و تزویر و فرار از منزل تشکیل تخلفات را سرقت

قانون اساسی  27قوانین جزایی خود کدام وصف جرمی و جزای پیشبینی شده نداریم که این عمل در مغایرت صریح با ماده 

مگر به  شودمیها، هیچ عملی جرم شمرده نجرایم و جزا بودن قانونی اصولقانون جزآ قرار دارد. چون طبق  3و 2و مواد 

مورد تعقیب، بازداشت، گرفتاری، توقیف ویا مجازات قرار دارد مگر به اساس حکم  توانمیموجب قانون، هیچ شخصی را ن

 قطعی محکمه با صالحیت و مطابق احکام قانونی که قبل ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ شده باشد.

ارزیابی ارقام اطفال متخلف از قانون در تناسب با مراکز اصالح و تربیت اطفال مبین این واقعیت است که، مرکز اصالح و 

طفل متخلف  294با داشتن  1392و در سال  26٪طفل متخلف از قانون  141 کمیتبا  13۸7تربیت اطفال والیت کابل از سال 

قرار داشته   افغانستانمراکز اصالح و تربیت اطفال  صدرفال متخلف از قانون، در ، با داشتن بیشترین آمار اط24٪از قانون، 

است. چنانچه این ارقام  به تناسب هر سال روبه افزایش بوده ولی برعکس مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات دایکندی، 

 ت.ز اصالح و تربیت اطفال قرار داشته اسپنجشیر، لوگر و وردگ با کمترین آمار اطفال متخلف از قانون در قاعده هرم مراک

الزم به ذکر است که در والیت نورستان بنابر عدم موجودیت مرکز اصالح و تربیت اطفال، ارقام اطفال متخلف از قانون نیز 

 در طی سال های متمادی در صفر بوده است. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

اناث 101 104 120 113 126 73 113 91 63

ذکور 715 914 1013 1116 1017 818 704 532 477

مجموع تخلفات 816 1018 1133 1229 1143 891 817 623 540

تقویم سال  1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387
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از میزان افزایش و کاهش اطفال متخلف از قانون با تفکیک جنسیت
۱۳۸۷-۱۳۹۵

اناث ذکور مجموع تخلفات تقویم سال 
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ال کابل و ارقام و تربیت اطفگراف ذیل نمایانگر بیشترین میزان اطفال متخلف از قانون در مرکز اصالح 

 :باشدمیمجموعی در سطح کشور 

 

 
 

 

 

بدینسو آمار اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال سیر نزولی خود را پیموده  1393خوشبختانه از سال 

 1133به   7.۸ ٪مجموع اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال کشور با کاهش  1393است. چنانچه در سال 

نوعیت تخلفات اطفال نیز از جرایم اخالقی به جرایم علیه امنیت داخلی و  ضمناًدختر( رسیده بود.  120پسر و  1013طفل)

ها و منازعات وسط مخالفین مسلح دولت در درگیری. که این خود نمایانگر استفاده از اطفال تتعویض شده استخارجی 

ندی به قانون گونه تعهد و پاببوده هیچ افغانستان. از آنجایی که مخالفین مسلح دولت مخالف رژیم سیاسی باشدمیمسلحانه 

 هنوز هم از اطفال برای رسیدن به اهداف شان ابراینوثیقه ملی ندارند بن به عنوان افغانستاناساسی دولت جمهوری اسالمی 

ی هاوانسیونکناستفاده می نمایند. که این عمل در مغایرت صریح با ارشادات دین مقدس اسالم، قوانین نافذه ملی، میثاق ها و 

 ی قرار دارد.المللنبی

(، به 1393در تناسب با سال قبل) 10٪ارقام اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال با کاهش  1394در سال  

اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت  شدهثبتدختر( و در ماه میزان سال جاری ارقام  104پسر و 914طفل)101۸

آوری دختر( رسیده است. قابل یاد 101و پسر  715طفل ) ۸16به 1394در تناسب با سال  19.۸٪با کاهش  افغانستاناطفال 

کاهش کمک توانمیداد. که سرقت تشکیل می 1395و  1394که بیشترین آمار تخلفات اطفال را در طی سال های  باشدمی

گذار بر تخلفات اطفال ثیراًرا از عواملی ت های قانونی اطفالپرستسر ، فقر، تنگدستی و بیکاریافغانستانهای جامعه جهانی به 

با رقم متذکره در طی  1395بر شمرد. مقایسه ارقام موجود اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال طی سال 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

والیت کابل 165 189 234 294 242 195 188 146 141

مجموع تخلفات 816 1018 1133 1229 1143 891 817 623 540

تقویم سال  1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387
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میزان اطفال متخلف از قانون در مرکز اصالح کابل و در سطح کشور

والیت کابل

مجموع تخلفات

تقویم سال 
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میسیون مستقل حقوق های کت. که این خود نمایانگر دادخواهیو سیر نزولی تخلفات اطفال اس 33٪مبین کاهش  1392سال 

و سایر نهاد های حمایوی اطفال در عرصه تطبیق بدیل های حجز از یکطرف و از جانب دیگر میزان تطبیق  افغانستانبشر 

های مختلف مناسبته بر شمرد که ب توانمیفرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین 

 ده است.شبرای رییس جمهور مقید  11قانون اساسی 64ماده  1۸در فقره . که این صالحیت گرددمیصادر 

 

ذیل نمایانگر میزان افزایش تدریجی تخلفات به تناسب سال و نوعیت جرایم و کاهش جرایم با  نمودار

 :باشدمیتخلف  تعویض نوع

 

 
 

 یی و انتقال محجوزین به محابس:رها

 

قانون مراکز اصالح و  3و ماده  12قانون رسیدگی به تخلفات اطفال 35ماده  ۸مراکز اصالح و تربیت اطفال طبق حکم فقره 

ل گردیده تشکی و محجوز( در چوکات  وزارت عدلیه نگهداری اطفال متخلف از قانون) مظنون، متهم به منظورتربیت اطفال، 

ن آن است که در طفال کشور مبیاز مراکز اصالح و تربیت ا  افغانستانی نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر هایافتهاست. 

سالگی جهت سپری نمودن  1۸پسر( با اکمال سن  576دختر و  314طفل محجوز)  ۸90به تعداد  1395و  1394طی سال های 

انه و زنانه انتقال گردیده  و تعداد  به محابس مرد 13قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال 34مدت باقیمانده حجز طبق حکم ماده 

                                                 
 قانون اساسی د.ج.ا.ا( ۶۴ماده ابق به احكام قانون ) ــازات مطــو مجــف و عفــتخفی -۱۱
 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال( ۳۵ماده  ۸) فقره الح و تربیت اطفال غرض تحت حجز قرار دادن.( اعزام به مراکز اص۸) -۱۲

 به محابس انتـقال مي گردند.  ( سالگي را مطابق حکم مندرج قانون جزا تکمیل نمایند،۱۸(اطفا ل محکوم به حجزکه سن )۲) -۱۳

( مسئولین مراکز اصالح وتربیت اطفال ۴) اولیا یا ممثل قانوني شان اطالع دهند.   انتقال اطـفا ل به محابس ،څارنوالي ،محکمهً مربوط ،(مسئولین مراکز اصالح وتربیت اطفال مکلف اند از ۳) 

 مکلف اند سوابق ودوسیه ، تصدیق صحي وسایر اجناس و اشیاي طفل را که مربوط وي مي باشد ، نیز انتقال نمایند.

  قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال( ۳۴)ماده                                                                                                                        

1395
1394

1393
1392

1391
1390

1389
1388

1387

1382

1384

1386

1388

1390

1392

1394

1396

سرقت  سرقت  جرایم علیه
امنیت

جرایم 
اخالقی

جرایم 
اخالقی

جرایم 
اخالقی

جرایم 
اخالقی

جرایم 
اخالقی

جرایم 
اخالقی

170 246 264 319 280 203 220 117 152

سرقت 
مسلحانه

جعل و 
تزویر

جعل و 
تزویر

جعل و 
تزویر

فرار از 
منزل

سرقت 
مسلحانه

سرقت 
مسلحانه

جعل و 
تزویر

سرقت 
مسلحانه

2 4 7 7 1 2 3 4 1

فکیک سالبیشترین و کمترین ارقام تخلفات اطفال با نوعیت و ت
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های حجز، عدم موجودیت دالیل الزام و صدور حکم قطعی و نهایی پسر( بنابر تطبیق بدیل 797دختر و  513 ) طفل 1310

محاکم مبنی بر براپت متهم، اکمال مدت حجز، استفاده از مزایای فرامین عفو وتخفیف ریاست جمهوری بمناسبت های 

 14.اندشدهمختلف ملی، از حجز رها 

 

 اطفال:تعمیر مراکز اصالح و تربیت 

 

که باید  شودمیبرای نگهداری اطفال محجوز در مراکز اصالح و تربیت اطفال، نیاز به تعمیرات معیاری و استاندارد دیده 

محجوزین نظر به کتگوری سن، جنس، سوابق تخلف، شدت و خفت تخلف، نوعیت تخلف و تفکیک از لحاظ مظنونیت، 

 متهمین و محکومیت،از همدیگر جدا نگهداری شوند.

  مرکز اصالح و تربیت اطفال در والیات کابل، هرات، قندهار، بلخ ، ننگرهار،  10که دهدمیبررسی کمیسیون نشان

معیاری اعمار گردیده است که تا حدودی پاسخگوی نیازمندی به طورخوست، سمنگان، فراه و والیت وردگ  هلمند،

تن از محجوزین اعمار  64برای  ز اصالح و تربیت اطفال کابل اساساًهم مرک . با آنباشدمینسبی  به طورهای محجوزین 

طفل متخلف از قانون  141گردیده است، حاالنکه طبق احصائیه مراکز اصالح و تربیت اطفال در ماه میزان، به تعداد 

تر از دو چند گنجایش اصلی ذکور(، در مرکز متذکره تحت توقیف و حجز قرار دارند.که اضافه 126دختر و  15شامل )

. هر چند با انتقال محبس گرددمیهای مختلف حجز تطبیق ندر مراکز اصالح و تربیت اطفال رژیم . معموالًباشدمیآن 

اناثیه و تخلیه ملکیت مرکز اصالح و تربیت اطفال، مدت زیادی تعمیر متذکره غیر قابل استفاده بوده و به مرکز اصالح 

هایی موجود بود مبنی بر اینکه رژیمتذکره خوشبینیبا تسلیمی تعمیر م ال تسلیم داده نشده بود ولی اخیراًو تربیت اطف

های حجز بنابر معیار های متفاوت باالی محجوزین تطبیق شود ولی اخیرآ طبق اطالع  بعد از ارزیابی وضعیت اطفال 

متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در توقیفخانه بگرام، طبق حکم رییس صاحب جمهور قرار است که بیش از 

طفل متخلف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از توقیفخانه متذکره به مرکز اصالح کابل انتقال یابد. در صورت  200

 های حجز باالی متهمین و محجوزین پابرجا خواهد ماند.مشکل ضیقی جای و عدم تطبیق رژیم عملی شدن چنین تصمیم

                                                 
 (طفل متهم در حاالت ذیل رها مي گردد:۱) -۱4

 (مادۀ دوازدهم اين قانون .٤درحالت مندرج فقره ) -٣برائت صادر نمايد. در حالتي که محکمه حکم به  -٢در حالتي که څارنوال قرار رهائي را صادر نمايد.  -١

  قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال( ٣۵) ماده                                                                                                                        

  ت ييل رها مي رردد (طفل محکوم به حجز در حاال١)

درحالت لغو حکم نهائي محکمه براساس تجديد نظر ، به  -٣ در حالت عفو عمومي يا خصوصي. -٢ در حالت ختم مد ت محکوم بها. -١

 نحوي که حکم جديد منجربه برائت يا مجازا ت غیر از حجز ررديده که مد ت آن قبالً در مراکز اصالح وتربیت اطفال سپري شده باشد.

                                                                                                                                                                                                      در ساير حاالتي که در قانون پیشبیني شده باشد. -٥ درحالت رهائي مشروط. -٤

 (منتشره جریده رسمی( ١٣۸۷/ ٢٢/١0مورخ  969قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال شماره مسلسل  ٣۶ماده )
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 کاپیسا زمین در نظر گرفته شده و در پالن وزارت عدلیه  برای مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات پروان، پنجشیر و

شامل است ولی تا کنون کار اعمار آن آغاز نشده است. بعضی از مراکز اصالح و تربیت اطفال اصآل جایی برای 

نگهداشت محجوزین اناث ندارند مثل مراکز اصالح و تربیت اطفال والیت پنجشیر و لوگر و درصورت موجودیت 

 ث، ایشان یا به والیات همجوار و یا هم محبس اناثیه انتقال میابند.محجوزین انا

 از  فغانستانای ناظرین کمیسیون مستقل حقوق بشر هایافتهمعیاری بودن مراکز اصالح و تربیت اطفال، با توجه به غیر

غیر  های کامالًاتاقاطفال متخلف از قانون در فضای قید و  27٪ست که ا مراکز اصالح و تربیت اطفال نمایانگر آن

قناعت بخش  اًباقیمانده با توجه به امکانات موجود نسبت 73٪گردند ولی اتاق های بود و باش معیاری نگهداری می

 گزارش شده است.  

 اطفال متخلف از قانون)مظنون، متهم و محجوز( خوشبختانه امکانات کافی از  96.7٪رساند که ی کمیسیون میهایافته

به کمک مالی  CSSPدوشک، بالشت و کمپل برای استراحت دارد. ناگفته نباید گذاشت که موسسه قبیل چپرکت، 

 .دکنسفارت ایاالت متحده امریکا از سالیان متمادی مراکز اصالح و تربیت اطفال را درین عرصه مساعدت می

  حمام ه نظافت ب به منظورکشور به اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال  6٪بر مبنای اطالعات واصله

 به حمام دسترسی دارند. 94٪دسترسی ندارند ولی باقی 

 

 اعاشه اطفال متخلف از قانون:
 

 افغانی  90استحقاق یک محجوز در شبانه روز برای سه وقت غذا مبلغ  آور شد که برای فعالًدر قسمت اعاشه باید یاد

طفال به این مقدار پول با توجه به صعود قیم و نیاز ا .گرددمییه که مطابق به تابلوی تهیه شده برای ایشان غذا ته باشدمی

و تعداد  دگردمیثیر وارد کمیت محجوزین در کیفیت آن نیز تأ کافی بوده و با توجه بهها، ناها و منرالپروتین، ویتامین

محجوزین با کمیت غذا در یک تناسب مستقیم قرار دارد. یعنی به هر اندازه که تعداد محجوزین افزایش یابد به همان 

 در مراکز اصالح و تربیت اطفال که تعداد محجوزین کم هستند بنأ گرددمیثیر مثبت وارد أذا نیزتاندازه در کیفیت غ

نورم غذایی که قبآل تهیه گردیده بود چون از سال های متمادی مورد استفاده  کیفیت غذا پائین است. قابل ذکر است که

قرار دارد نیاز به بازنگری و اصالح دارد. نظر به اقتضای زمان، نرخ مواد خوراکه و نیازمندی های اطفال،  یک نورم 

کمیسیون بیانگر  یهایافتهد. با آنهم معیاری و استاندارد باید برای اطفال متخلف از قانون از سوی مسئولین ذیربط تهیه شو

اطفال متخلف از قانون  از غذای ناکافی در شبانه روز شکایت داشتند ولی فیصدی زیاد محجوزین  3.6٪که  آن است

قانون مراکز اصالح و تربیت  1۸نسبی رضایت شانرا از غذای کافی در شبانه روز ابراز داشته اند. چنانچه ماده  به طور
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) ین مراکز اصالح و تربیت اطفال در جهت تهیه غذای صحی رایگان برای اطفالمسئولدر مورد مکلفیت نیز  15اطفال

 ده است.کرکید أمظنون، متهم و محکوم( و کمیت و کیفیت  و نظارت آن ت

 

ی هاتهیافهم  آور شد، هر چند معیار مشخصی برای لباس مناسب وجود ندارد ولی با آنیاددر قسمت البسه محجوزین باید 

های مناسب اطفال متخلف از قانون دارای لباس 4.۸ست که %ا بررسی کمیسیون از مراکز اصالح و تربیت اطفال نمایانگر آن

ی وجود که از این ناحیه شکایت باشندمیمطلق ایشان دارای لباس و پوشش مناسب نظر به فصول مختلف سال  نبوده ولی اکثر

 همکار نیز در فصول سرما البسته زمستانی به محجوزین مساعدت می نماید. ؤسساتمو سایر  CSSPندارد و موسسه 

 

 مالقات اطفال متخلف با اعضای فامیل:

 

اند که با اعضای فامیل خود اطفال اظهار داشته 0.4در مراکز اصالح و تربیت اطفال تنها % شوندهمصاحبهاز مجموع اطفال 

بق ند در هفته یک مراتبه طتوانمیبوده است. اعضای فامیل اطفال متخلف از قانون  مثبت 99.6، جواب %اندنتوانستهمالقات 

در صورتیکه اقارب نزدیک اطفال  ضمناًالعمل  موجود در مراکز اصالح و تربیت اطفال با اطفال خود مالقات نمایند. طرز

ا را اصالح و تربیت اطفال زمینه مالقات آنهین مراکز مسئولتحت حجز از سایر والیات و یا مناطق دور دست آمده باشند نیز 

 سازد که از این ناحیه مشکلی وجود ندارد.با اطفال شان مساعد می

 

 :باشدیمذیل نمایانگر میزان دسترسی اطفال متخلف از قانون در جهت مالقات با اعضای فامیل  نمودار

                                                 

 ، شرايط صحي وسن  داشتنظر با اند براي اطـفال مظنون، متهم ومحکوم به حجز(مسئولین مراکز اصالح وتربیت اطـفا ل مکلف١) -15 

 ند.کنرا طور رايگان تهیه  ، آب و غذاي صحيموسم

( اين ماده به مشورۀ وزار ت صحت عامه ترتیب وازطرف شوراي وزيران منظور وکمیت وکیفیت آن از طرف ١غذايي مندرج فقرۀ ) (مینوي٢)

 تیم صحي مربوط نظار ت مي رردد.
 منتشره جریده رسمی( ١٣۸۷/ ٢٢/١0مورخ  969ت اطفال شماره مسلسل قانون مراکز اصالح و تربی 18) ماده                                                   
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 خوانی:دسترسی اطفال به  ورزش، سرگرمی و کتاب

 

های سالم محجوزین دسترسی به ورزش 22.۸ست که %ا نظارتی کمیسیون از مراکز اصالح و تربیت اطفال مبین آنی هایافته

اند. دهکرهای سالم دارند، جواب مثبت ارائه در پاسخ به سوال مطرح شده که آیا دسترسی به ورزش 77.2ندارند و باقی %

 چنانچه دسترسی ایشان نیز محدود به یک ورزش بوده است.

های مراکز اصالح و تربیت اطفال در تعمیر با توجه به نبود و کمبود مراکز اصالح و تربیت اطفال معیاری در کشور، اکثر

های رهایشی بوده و برای بود و باش اطفال متخلف از قانون اعمار های متذکره خانه. از آنجایی که تعمیربرندمیسر ه کرایی ب

های سالم در آنها وجود ندارد. تا اطفال بنابر ضیقی جای، امکانات ورزشی و فضای کافی برای ورزش ابرایننگردیده است بن

 های دلخواه دسترسی داشته باشند.تندرستی جسم و روان خود به ورزش به منظور

 

دارند و باقی اظهار داشته اند که به کتاب خوانی و سرگرمی های سالم دسترسی ن شوندگانمصاحبه 7.9به همین ترتیب %

اطفال در پاسخ به سوال مربوط جواب مثبت ارائه نموده اند. قابل ذکر است که سرگرمی های اطفال را تماشای  %92.1

. دهدمیتلویزیون، بازی شطرنج، کرمبول وغیره تشکیل   

تلویزیون بنابر حکم  البته در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل، اطفال متخلف از قانون از مدت زیادی از تماشای

ایشان با شارت نمودن برق و تخطی از طرزالعمل مراکز اصالح و تربیت   . چون قبالًباشندمیوزیر صاحب عدلیه محروم 

.باشندمیاز دسترسی به تلویزیون محروم  یتوبیخ ابرایناطفال باعث خساراتی مادی گردیده بودند بن  

در مورد کتاب خوانی اطفال متخلف باید یاد آور شد که در مجموع فرهنگ کتاب خوانی در میان جوانان و نوجوانان در 

و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال اصالح و تربیت  . از آنجایی که یکی از اهداف جزاباشدمیبسیار ضعیف  افغانستان

عه در میان محجوزین اثرات مثبتی را در قبال خواهد داشت و از تکرار ترویج فرهنگ مطال از این رو. باشدمیمجدد اطفال 

, %99.60, بلی 
100%

, %0.40, نخیر
0%

میزان دسترسی مالقات اطفال متخلف از قانون با  اعضای فامیل 
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 به طورتخلفات اطفال جلوگیری بعمل میاورد. چنانچه در کشور برزیل هر محبوسی که در ظرف یکماه  یک کتاب را 

 به عنوانو فرهنگ . در این زمینه وزارت اطالعات شودمیروز از میعاد حبس وی کاسته  4دقیق مطالعه نماید در ازای آن 

جانبه نیز در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح کشور بویژه در محالت سلب  9مرجع مسئول طبق تفاهمنامه 

  آزادی و مراکز اصالح و تربیت اطفال  مکلفیت دارد تا زمینه  دسترسی اطفال به کتاب و سایر مطبوعات بیشتر گردد. 

 

 اصالح و تربیت اطفال:تهیه و تدارک زمین برای مراکز 

 

  ال ولی برای اعمار باقی مراکز اصالح و تربیت اطف در نظر گرفته شده است، مرکز اصالح و تربیت اطفال زمین  15برای

تا کنون اصآل زمین تدارک دیده نشده است. قابل ذکر است که زمین برای اعمار مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت 

عمار تعمیر به همین ترتیب بعد از ااست. ده و نظر به عدم تخصیص بودجه دوباره مسترد شده پروان سه مراتبه تهیه گردی

، احکام 26/09/1390مؤرخ  ۸5جدید قوماندانی امنیه والیت کنر، تعمیر قبلی قوماندانی متذکره به اساس فرمان شماره 

ت جمهوری به مرکز اصالح و تربیت ( مقام عالی ریاس24/10/1390مؤرخ  6914و  07/10/1390مؤرخ  6569شماره:) 

اطفال والیت کنر واگذار گردیده بود ولی ملکیت متذکره فعآل از تصرف ایشان خارج گردیده و مرکز اصالح و تربیت 

 . برندمیاطفال در تعمیر کرایی بسر 

 

 ی حرفوی: هاآموزش
 

 ی حرفه ای هاآموزشمحجوزین در مراکز اصالح و تربیت اطفال اصآل به  7.7که % آن استی کمیسیون مبین هایافته

ر ی حرفوی یا موجود نیست و اگهاآموزشدسترسی ندارند و در اکثریت مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات کشور 

یاطی موجود ر حرفه خمثآل در مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات پروان، کاپیسا و لوگ باشدمیاست صرف یک حرفه 

ن ارگان مسئول تاکنو به عنوانر اجتماعی است و آنهم با کمبود و نبود امکانات مواد خام مواجه است. وزارت کار و امو

این در حالی است که  ی حرفوی برای پروشگاه ها نداشته است. هاآموزشاقدامی مؤثر در زمینه فراهم آوری امکانات 

 از آدرس کمیسیون مطرح گردیده ولیبه صورت مکرر  اصالح و تربیت اطفال این چالشدر جلسه شورای عالی مراکز 

. هر چند گاه  در این زمینه توجه نداشته استجانبه  9عضو تفاهمنامه  به عنوانمسئوولین وزارت کار و امور اجتماعی 

های  رفهحر کار نیاز به ایجاد مواد بدسترس ایشان قرار میگیرد ولی نظر به اقتضای بازا CSSPگاهی از سوی موسسه 

 .شودمیبیشتر دیده 

 

 همکاری وزارت معارف، حج و اوقاف، کار و امور اجتماعی و اطالعات و فرهنگ 

 



48 

 

  انون ایجاد تخلف با ق تربیه و اصالح مجدد اطفال در به منظورطوریکه از نام آن پیداست مراکز اصالح و تربیت اطفال

جانبه و قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال،  9مفید را به جامعه تقدیم نماید. طبق تفاهم نامه سازان تا آینده گردیده است

را غرض آموزش محجوزین به  قاف مکلف هستند تا آموزگاران مسلکیوزارت های محترم معارف، ارشاد حج و او

ب دیگر از جانمرنگ بوده ا ست. همکاری ها در زمینه ک مراکز اصالح و تربیت اطفال بگمارند ولی طوریکه دیده شده

نصاب معارف در مراکز اصالح و تربیت اطفال تطبیق نمی گردد. تمامی محجوزین صرف نظراز سویه تعلیمی، در یک 

صنف آموزش میبینند. در برخی از مراکز اصالح و تربیت اطفال صرف اکتفا به استادان سواد آموزی صورت گرفته که 

 بر آورده  نمی تواند.  را که در صنوف متوسط و عالی اندن اصآل نیازمندی های محجوزی

  ز و سایر اعضای شبکه عملکرد محافظت اطفال برای مرک افغانستانبه اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر

 ر نتیجهحجوزین شامل مکتب الحاقیه گردند. داصالح و تربیت اطفال کابل بنابر کمیت محجوزین پیشنهاد گردید تا م

برای تدریس محجوزین صنوف معیاری درسی نیز با امکانات مجهز تدارک دیده شده و برای مدتی معلمین حق الزحمه 

نیز از مکتب ده کیپک برای محجوزین تدریس نمودند ولی بنابر عدم پرداخت حق الزحمه ایشان از سوی معارف، پروسه 

اصالح و تربیت اطفال نیز از آدرس کمیسیون مستقل تدریس را تعطیل کردند. این موضوع در شورای عالی مراکز 

تن از معلمین غرض  10تعداد  مطرح گردید. در نتیجه بهبه معین تدریسی وزارت محترم معارف  افغانستانحقوق بشر 

تثبیت سویه محجوزین از سوی معارف به مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل فرستاده شده و بعد از تثبیت سویه در سه 

 .دهندمیی اطفال را آموزش کتگور

 

 عرصه خدمات صحی برای اطفال متخلف از قانون:

 

اطفال) مظنون،  97که % آن استی نظارتی کمیسیون از مراکز اصالح و تربیت اطفال بیانگر هایافتهبررسی های کمیسیون و 

باقیمانده به عرصه خدمات  3و  % دارندمتهم و محجوز( در مراکز اصالح و تربیت اطفال دسترسی نسبی به خدمات صحی 

جود ندارد. داکتر و یا معاون داکتری و دسترسی ندارند. در برخی از مراکز اصالح و تربیت اطفال اصالً صحی با کیفیت اصالً

ها تحت تداوی ابند و درصورت حاد بودن مریضی در شفاخانهیدر صورت مریضی، اطفال به مراکز صحی نزدیک انتقال می

 گیرند.قرار می

 

 :باشدمیذیل نمایانگر دسترسی اطفال متخلف از قانون به حق صحت  نمودار
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 های حجز: بدیل

 

آخرین راه حل و در کوتاهترین زمان ممکن در نظر گرفته  به عنوانقانون رسیدگی به تخلفات اطفال، حجز اطفال  بر اساس

 شده است. 

گزینه جهت اتخاذ تصمیم در نظر گرفته شده است که آخرین مورد  ۸قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  35چنانچه در ماده 

قانون  35ماده  2و 1گفت که فقره های  توانمی. به صراحت باشدمیآن حجز اطفال در مراکز اصالح و تربیت اطفال 

دمات خ مؤسساترسیدگی به تخلفات اطفال که همانا مکلف ساختن طفل به انجام کار های اجتماعی و حجز اطفال در 

 اجتماعی است تا کنون تطبیق نگردیده است. 

 

 محاکم اختصاصی اطفال: 

 

 قانون رسیدگی به تخلفات  26قانون طبق حکم ماده رسیدگی به دوسیه های جزایی نسبتی اطفال متخلف از  به منظور

 والیت در سایر والیات اصالً  6در عمل بجز از  اماباید محاکم اختصاصی در مرکز و والیات ایجاد گردد.  16اطفال

های جزایی نسبتی اطفال متخلف از قانون توسط محاکم ابتدائیه شهری محاکم اختصاصی اطفال وجود ندارد و دوسیه

های جزایی نسبتی اطفال متخلف از قانون نیاز تسریع در روند رسیدگی به دوسیه به منظور. شودمیسیدگی والیات ر

تیناف اطفال محکمه اس سیس شود که فعالًدائیه واستیناف در تمام والیات تأاست تا محاکم اختصاصی در دو مرحله ابت

                                                 

قانون رسیدگی به  26) ماده می گردد.( رسیدگی به جرایم اطفال توسط محکمه اختصاصی اطفال صورت می گیرد. بدین منظور در مراکز والیات محاکم ابتدائیه اختصاصی اطفال ایجاد 1) -16

 تخلفات اطفال(

 

بلی 
97%

نخیر
3%

میزان دسترسی اطفال متخلف از قانون به خدمات صحی
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در چوکات ستره محکمه دیوان اطفال و خشونت علیه زنان ایجاد گردیده  اً. خوشبختانه اخیرباشدمیتنها در کابل موجود 

 . باشدیمموقع محجوزین نهایت اثر گذار ه است که در تسریع رسیدگی به دوسیه های جزایی و تعیین سرنوشت ب

 

 

 ی دولت در قبال اطفال متخلف از قانون:هامکلفیت

 که عبارت اند از: باشدمیدولت در قبال حقوق بشری اطفال متخلف از قانون دارای سه نوع مکلفیت 

 رعایت – 1

 حمایت  – 2

 تحقق  - 3

ین مکلفیت . یعنی اباشدمیمکلفیت رعایت دولت در قبال حقوق بشری اطفال متخلف از قانون مبین مکلفیت اهمالی  - 1

مستلزم اطمینان از عدم مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم دولت بویژه مراجع کشف، تحقیق و اصدار حکم از اجرای اعمالی 

ل سالح . عدم استعماگرددمیاست که در مغایرت با قانون قرار داشته، تخطی شمرده شده و باعث نقض حقوق بشری اطفال 

، عدم گرفتاری و استعمال ولچک برای اطفال متخلف از قانون مگر طبق قوانین نافذه و 17رابر اطفالناریه و مواد منفلقه در ب

ذ گرفتن اقرار، عدم اصدار حکم و تنفی به منظورتحت حاالت و شرایط خاص، خود داری از توقیف، عدم توسل به شکنجه 

ر از مکلفیت رعایت دولت د توانمیقانونی اطفال را مجازات اعدام و حبس دوام در ارتباط به اطفال متخلف از قانون، غیر 

 قبال اطفال متخلف از قانون بر شمرد.

تا از طفل متخلف از قانون در برابر اشخاص ثالث حمایت بعمل آید. جلوگیری  آن استمکلفیت حمایت دولت بیانگر  –2 

مایت از مکلفیت ح توانمیصی از طفل را و انتقام شخ آمیزتحقیراز مجروحیت، مصدومیت، برخورد خشن، غیر انسانی و 

 دولت در قبال اطفال متخلف از قانون و یا مظنون به تخلف بر شمرد.

ی اطفال المللبینآور حقوق مکلفیت تحقق دولت مبین بازنگری، تعدیل و یا وضع قوانین جدید در مطابقت با اسناد الزام  -3

ر قالب قوانین داخلی و فراهم نمودن بستر و زمینه هایی تطبیقی احکام منجمله کنوانسیون حقوق طفل و بازتاب مفاد آن د

 . باشدمیقوانین نافذه ملی در عمل 

، بویژه فصل دوم قانون 13۸2وثیقه ملی در سال  به عنوان افغانستانبا تصویب قانون اساسی جدید دولت جمهوری اسالمی 

( تضمین های خوبی برای تحقق حقوق 59ماده  تا 22)ماده  ماده 3۸تحت عنوان حقوق اساسی و وجایب اتباع ، در متذکره 

تصویب و انفاذ سایر قوانین عادی منجمله قانون رسیدگی به تخلفات  ضمناًاساسی شهروندان بویژه اطفال بوجود آمده است. 

فاد کنوانسیون و بازتاب مقوانین اختصاصی برای اطفال متخلف از قانون  به عنواناطفال وقانون مراکز اصالح و تربیت اطفال، 

ه بدر امر حمایت از اطفال متخلف از قانون  افغانستاناز دستاورد های عمده دولت  توانمیحقوق طفل را در قوانین متذکره 

 پذیر و معروض به خطر جامعه بر شمرد.  قشر آسیب عنوان

                                                 
 پولیس مصوب قانون  23ماده  -17
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ربیت اطفال نبود و کمبود مراکز اصالح و تارنوالی اختصاصی و محاکم اختصاصی اطفال، کمبود و نبود پولیس اختصاصی، س

از نمونه های عدم اجرای  توانمیسسات خدمات اجتماعی و عدم تطبیق بدیل های حجز را ؤمعیاری و استاندرد، نبود م

مکلفیت تحقق دولت در قبال اطفال متخلف از قانون در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل بر شمرد که تا کنون پا برجا 

 .باشدمی

 7ی منجمله کنوانسیون حقوق طفل درماده المللبینشده در امر رعایت اسناد پذیرفته افغانستانالتزام دولت جمهوری اسالمی 

به آن  افغانستانی که دولت المللبینهای الدول و میثاقدولت منشور ملل متحد، معاهدات بین»قانون اساسی تسجیل است: 

 «.کندمیده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت کرالحاق 

 

، میثاق ها و المللبینی و جز از تابعان حقوق المللبینهای یکی از شخصیت به عنوان افغانستاناز آنجایی که دولت 

ا اعالم داشته است. آور پذیرفته و الحاق خود را به آنهاسناد الزام به عنوانی حقوق بشری را المللبینی مختلف هاکنوانسیون

ضمن التزام به رعایت مفاد آنها در قلمرو مربوطه خود، مکلفیت گزارشدهی از تطبیق و چگونگی بهبود وضعیت حقوق بشری 

ی توسط المللینب. چنانچه از جمله اسناد پذیرفته شده باشدمیی مربوط نیز دارا المللبینرا طبق همان سند پذیرفته شده حقوق 

سال بعد از تصویب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل  5است که  1۸یکی هم  کنوانسیون حقوق طفل افغانستاندولت 

 به تصویب رسیده است و الحاق خود را به آن اعالم داشته است. افغانستانتوسط دولت  1994متحد، در سال 

دولت ها باید اطفال را از شکنجه و سایر انواع خشونت و ظلم ، مجازات " کنوانسیون حقوق طفل تسجیل است: 37در ماده 

؛ مواظبت نمایند. حقوق اطفال محروم ددهمیرخ  1۸سنگین، حبس ابد و امثال آن در برابر تخطی که از فرد پایانتر از سن 

از آزادی براساس موازین انسانی باید تنظیم گردد؛ این اطفال باید از بزرگساالن جدا نگهداری شوند، با اعضای فامیل خود 

.تماس داشته باشندو به طور عا جل به مساعدت های حقوق دسترسی داشته باشند  

 2جهت گزارشدهی به کمیته ناظر بر کنوانسیون حقوق طفل برای بار اول در های عضو کنوانسیون حقوق طفل زام دولتالت

کننده های بعدی نیز بازگوکه گزارش باشدمیسال بعد  5ادواری هر  به طور صویب و الحاق به کنوانسیون و بعداًسال بعد از ت

سال  15(، بعد از 1994بعد از تصویب کنوانسیون حقوق طفل) افغانستانبهبود وضعیت اطفال در همان کشور باشد. دولت 

به کمیته اختصاصی  2009بتاریخ اکتوبر  افغانستاناولین گزارش را در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشری اطفال  تأخیر

ومی معین مسلکی وزارت محترم عدلیه از گزارش متذکره در مجمع عم 2010کنوانسیون حقوق طفل ارایه نمود. در سال 

 سازمان ملل متحد دفاع بعمل آورد. 

ز در قبال مجرمین و متخلفین در میابیم که  برای اطفال متخلف ا افغانستانبا تحلیل سیاست جنایی دولت جمهوری اسالمی 

قانون در تناسب با مجرمین بزرگسال از آغاز مرحله بررسی دعوی جزایی)کشف( الی اصدار و تطبیق احکام قطعی و نهایی 

 ذیآل آنرا لیست نمود: توانمیم ذیصالح میکانیزم های حمایوی ویژه در نظر گرفته شده است که محاک

 

                                                 
 م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد.1989نوامبر  20کنوانسیون حقوق طفل مصوب   -18 
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 حاکم ) قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال(؛ قانون اختصاصی 

 سالگی( 1۸-12)  کتگوری خاص سنی 

 اطفال؛ پولیس اختصاصی 

 اطفال؛ اختصاصی سارنوالی 

 اطفال؛ اختصاصی اکممح 

 در حاالت خاص؛ عدم استعمال ولچک و زوالنه برای اطفال مگر 

 عدم استعمال سالح ناریه و مواد منفلقه در برابر اطفال؛ 

 عدم بازداشت اطفال مگر در جرایم مشهود جنایت و جنحه از سوی پولیس؛ 

  سال( 1۸سالگی الی  12)اطفال باالتر از سن 

  اختصاصی اطفال؛ سارنوالیساعت به  24مکلفیت پولیس در امر ترتیب محضر گرفتاری و ارسال آن در مدت 

  در انجام اقدامات علیه طفل متخلف از قانون مگر بنابر در خواست کتبی شخص و یا  سارنوالیعدم صالحیت

 کدام مرجع؛

 یه جزایی در  مراجع کشف، تحقیق و میعاد صالحیت های طی مراحل قانونی دوس ) طی مراحل قانونی خاص

 اصدار حکم(؛

 ءت الذمه(؛ٰ  بیگناه فرض شدن الی اثبات جرم ) اصل برا 

 رعایت پرنسیپ قانونیت جرایم و جزا ها؛ 

 ،حق داشتن وکیل مدافع و ترجمان 

 حق سکوت؛ 

 حق کرامت انسانی و عدم شکنجه محجوزین؛ 

 اصل شخصی بودن جرم و جزا؛ 

 سری بودن محاکمه اطفال؛ 

 ر نظرداشت بدیل های حجز؛ د 

 حق استیناف طلبی و تمیز خواهی اطفال؛ 

 برای اطفال متخلف از قانون) ثلث و نصف  حد اکثر مجازات پیشبینی شده عین جرم  مجازات اختصاصی

 بزرگساالن( نظر به کتگوری سنی و شدت و خفت تخلف؛

 عدم مجازات اعدام و حبس دوام برای اطفال؛ 

  فال متخلف از قانون نه جرم؛به اطتخلف نسبت دادن 

  آخرین راه حل و برای کوتاهترین زمان ممکن؛ به عنوانحجز اطفال 

 برای اطفال متخلف از قانون) مرکز اصالح و تربیت اطفال(؛ محل نگهداشت اختصاصی 
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 تعلیق تنفیذ حکم؛ 

 رهایی مشروط؛ 

 نگهداری اطفال متخلف از قانون در مراکز باز و بسته؛ 

  .تطبیق رژیم های مختلف حجز 

 

موارد فوق احکام قانون اساسی و سایر قوانین عادی منجمله قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و قانون مراکز اصالح و تربیت 

بشمار  کنوانسیون حقوق طفل اطفال بوده که با در نظرداشت منافع علیای اطفال و حق بقا و انکشاف که از اصول اساسی

لت سیاست جنایی دو به عنوانتضمین های اساسی را برای اطفال متخلف از قانون در نظر گرفته که  قانون . اینرودمی

 . باشدمیدر قبال اطفال متخلف از قانون مرعی االجرا  افغانستان

ری شمیزان تعمیل احکام قوانین و رعایت میکانیزم های حمایوی از اطفال متخلف از قانون در عمل متضمن تحقق حقوق ب

حترم شمردن معدالت،  نیقانون و تآم قیتطباطفال مظنون، متهم و محکوم و اهداف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که همانا 

ره قوانین متذک ضمناً. باشدمینقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخالقی،معنونی، و رفاه اجتماعی آنها 

یت والدین، سرپرست یا وکیل قانونی اطفال را مشخص نموده، تآکید بر رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان مسئول

اختصاصی خدمات اجتماعی غیر دولتی به منظور جلوگیری از تخلفات  مؤسساتتحقیق و بعد از محاکمه نموده وبه نظارت 

 مند مراقبت و محافظت باشند، تشویق می نماید. اطفال، حفاظت از اطفالی که در معرض خطر قرار داشته و نیاز
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 فصل سوم

 ال دختر طبق بانک اطالعاتی کمیسیونشده خشونت علیه اطفای ثبتتحلیل قضای

افغانستان، در معرض خطر ها و خشونتترین قشر جامعه بشری پذیرآسیب به عنواناطفال بنابر عدم رشد جسمی و روانی 

دم نشو و نموی از یکطرف بنابر عبه تناسب اطفال پسر بیشتر بوده چنانچه  اطفال دختر یپذیرآسیب های گوناگون قرار دارند.

 فلهذا  .ی بر علیه آنها روا داشته شده و قربانی خشونت میگردندتبعیض جنس ،زن بودنبنابر دیگر  جسمی و روانی و از جانب

صول اساسی یکی از ا نیازمندی بیشتر به حمایت و مراقبت بزرگساالن دارند. افغانستاندر جوامع سنتی مثل  اطفال دختر

لت . یعنی دوباشدمیهم عدم تبعیض  افغانستانی برای دولت المللبینآور حقوق سند الزام به عنوانکنوانسیون حقوق طفل 

رداشت کنوانسیون متذکره را بدون در نظهایی که الحاق خود را به کنوانسیون حقوق طفل  اعالم داشته اند مکلف اند تا مفاد 

یکسان باالی تمامی اطفال در قلمرو مربوطه خود تطبیق نمایند.  به طورملحوظات جنسی، قومی، نژادی، منطقه ای و... 

، حقوق اساسی ووجایب شهروندان در فصل دوم آن 13۸2در سال   افغانستانخوشبختانه با تصویب قانون اساسی جدید 

است. از آنجایی  دانستههر نوع تبعیض را منع قرار داده و مردود  19قانون اساسی 22تضمین شده است چنانچه طبق حکم ماده 

ه ب نافذه ملی یز طبق قوانینن افغانستاندولت  اًنقش و رسالت اصلی را در امر محافظت اطفال والدین بر عهده داشته و ثانی که 

نوانسیون ک منجمله یالمللبینی پذیرفته شده هاکنوانسیونو میثاق ها و  و قانون منع خشونت علیه زن 20ویژه قانون اساسی

 و زنان محافظت از اطفال از مکلفیت سازمان ملل متحد، 1225، کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان، قطعنامه حقوق طفل

 نیز مسجل است. افغانستاندولت جمهوری اسالمی  21قانون اساسی 7چنانچه این مکلفیت دولت در ماده  .باشدمی ارا دار

ستقل کمیسیون مساحوی و والیتی خشونت بر علیه اطفال دختر در دفاتر انواع مختلف مورد  6۸2ه تعداد ب طی دو سال اخیر

را خشونت  مورد آن 20۸خشونت علیه اطفال دختر،  شدهثبتقضایای به ثبت رسیده است. از میان  افغانستانحقوق بشر 

مورد را سایر انواع  141مورد خشونت لفظی و روانی و  202، مورد خشونت جنسی 57 مورد خشونت اقتصادی، 74فزیکی، 

 گیرد.خشونت در بر می

 :باشدمینمودار زیر نمایانگر خشونت علیه اطفال دختر  با تفکیک نوعیت آن 

                                                 
 «باشند.باشد. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میهر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می» -19
ربیه خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل داده و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت بمنظور سالمی جسمی و روحی خانواده باالخص طفل و مادر، ت» -20

 قانون اساسی د.ج.ا.ا ۵۴سالم فرزندان و مبارزه با عرف ناپسند تدابیر الزم را اتخاذ می نماید." ماده 
دات بین الدول، میثاق های بین المللی که دولت افغانستان به آن الحاق نموده است و اعالمیه جهانی حقوق بشر را، رعایت دولت منشور ملل متحد، معاه» -21

 قانون اساس د.ج.ا.ا  7ماده  «می کند.
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 خشونت فزیکی:

های فزیکی که بیشترین قضایای خشونت علیه اطفال دختر را خشونت آن استهای بانک اطالعاتی مبین بررسی و تحلیل داده

خشونت علیه اطفال دختر  شدهثبتقضایای  آمار(، در صدر 30.5٪مورد) 20۸. چنانچه خشونت فزیکی با دهدمیتشکیل 

. باشدمیمورد  5مورد و کار اجباری  9مورد، مجروحیت  192مورد، لت و کوب  2قرار داشته و شامل قضایایی چون: قتل 

کمترین موارد  %1بیشترین و قتل با  92.3٪خشونت فزیکی علیه اطفال دختر، قضایای لت و کوب با  شدهثبتاز میان قضایای 

 . دهدمیا تشکیل ی فزیکی رهاخشونت

 به ثبت رسیده است: 1395و  1394های که در طی سال باشدمیزیر نمایانگر انواع خشونت فزیکی علیه اطفال دختر  نمودار

 

ارقام خشونت ثبت شده علیه اطفال دختر با تفکیک نوعیت
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 خشونت لفظی:

ی هاخشونت(، از آن خود نموده است. 29.6٪مورد) 202شده را خشونت لفظی با از خشونت فزیکی، بیشترین رقم ثبتبعد 

مورد تهدید  22مورد تهدید به طالق/ اخراج از منزل،  20مورد انزوای اجباری،  13مورد اتهام/تهمت زدن،  25متذکره شامل 

مورد دیگر را غیره موارد  3مورد دشنام، تحقیر و تخویف بوده  چنانچه  11۸مورد توهین به نسبت نداشتن طفل،  1به قتل، 

س و توهین به خاطر نداشتن طفل أدر ر 5۸.4٪شونت لفظی، دشنام/تحقیر/تخویف با . که از میان قضایای خدهدمیتشکیل 

 در قاعده هرم قضایای خشونت لفظی قرار داشته است. 0.5 ٪با 

 :باشدمیدیاگرام ذیل نمایانگر فیصدی انواع مختلف خشونت لفظی 

 
 

 خشونت اقتصادی:

دریافتیم که بعد از قضایای خشونت فزیکی و لفظی، خشونت اقتصادی شده خشونت علیه اطفال دختر با تحلیل قضایای ثبت

خشونت علیه اطفال دختر قرار دارد. از میان قضایای خشونت اقتصادی،  شدهثبت(، در ردیف سوم قضایای 10.۸٪مورد) 74با 

ا منع تصرف در اعمال مورد ر 7مورد منع تصرف در ارث،  2مورد عدم تآمین نفقه،  60مورد آن را عدم پرداخت مهریه،  5

بیشترین فیصدی از قضایای خشونت اقتصادی را تشکیل داده و  ۸1٪. چنانچه عدم پرداخت نفقه با گرددمیشخصی شامل 

 .دهدمیی اقتصادی علیه اطفال دختر را تشکیل هاخشونتکمترین فیصدی   2.7٪منع تصرف در ارث با 

 گذارد:نمایش میی اقتصادی را به هاخشونتنمودار زیر انواع 

انواع خشونت لفظی
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علیه اطفال دختر قرار داشته  شدهثبتی هاخشونت(، در ردیف چهارم قضایای ۸.3٪مورد ) 57ی جنسی با هاخشونتقضایای 

 7 ،اجبار به فحشامورد  ۸آزار و اذیت جنسی، مورد  12جاوزات جنسی، آن را ت 22است. از میان قضایای خشونت جنسی، 

اجبار به تماشای تصاویر مستهجن مورد  1بارداری اجباری و مورد  1اجبار به روابط زناشوهری،  6اجبار به فعل لواط، مورد 

و کمترین موارد آن را قضایای بارداری  3۸.6٪بیشترین آمار قضایای خشونت جنسی را تجاوزات جنسی با  .دهدمیرا تشکیل 

 .دهدمیتشکیل  1.7٪اجباری و اجبار به تماشای تصاویر مستهجن هر یک با 

خشونت علیه اطفال دختر در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر  شدهثبتمورد دیگری از  قضایای  141 به همین ترتیب

. اجبار زن به استفاده از مواد مخدر، بد دادن، خرید و فروش زن به بهانه دهدمیرا سایر موارد خشونت تشکیل  افغانستان

مین عدالت، ممانعت از انتخاب أحی، شکایت از چند همسری شوهر و عدم تازدواج، ممانعت از دسترسی به خدمات ص

همسر، ممانعت از حق تعلیم و تربیه، ممانعت از دید و بازدید اقارب، نامزدی اجباری، نفی قرابت از موارد متفرقه خشونت 

 . گرددمیعلیه اطفال دختر را شامل 

 

 کشد:به تصویر می نمودار زیر سایر انواع خشونت علیه اطفال دختر را

59

2
7 5

1

0

10

20

30

40

50

60

انواع خشونت اقتصادی

Series1 59 2 7 5 1

عدم تامین 

نفقه

منع تصرف 

در ارث

منع تصرف 

در اعمال 

نپرداختن 

مهریه
وغیره



58 

 

 
 

 خشونت علیه اطفال دختر: شدهثبترسیدگی به قضایای 

یک پدیده زشت اجتماعی در تمام جوامع بشری از بدو پیدایش آن وجود داشته و همگام با پیشرفت جوامع،  به عنوانجرم 

انون منع شبختانه با تصویب قخو گرددمیسیر و تکامل خود را پیموده است. خشونت علیه زن که اطفال دختر را نیز شامل 

مورد از مصادیق خشونت، برای  22شده چنانچه ضمن تعیین وصف جرمی به  انگاریجرمخشونت علیه زن و انفاذ آن، 

 عاملین و مرتکبین هر یک از موارد خشونت، مجازات نیز پیشبینی گردیده است.  

مورد  104تعداد ، افغانستانخشونت علیه اطفال دختر در کمیسیون مستقل حقوق بشر  شدهثبتمورد قضایای  6۸2از میان 

قضایای متذکره به اثر میانجگری، دادخواهی و پیگیری مستمر کمیسیون با مراجع ذیصالح عدلی و قضایی و مجازات 

 عاملین آن،حل گردیده و به قناعت شاکیان پرداخته شده است.

خشونت بعد از تشخیص عدم نقض حقوق بشری و یا انصراف شاکی و یا ولی آن بعد از ثبت در مورد قضایای  34به تعداد 

مورد از قضایای خشونت علیه  46که  باشدمیآوری فورم و درج در بانک اطالعاتی مربوط بسته شده است ، الزم به یاد

الیات گسیل شده و بقیه قضایای اطفال دختر بنابر عدم داشتن صالحیت ساحوی و موضوعی به مراجع مربوط سایر و

 خشونت تحت تعقیب و پیگیری قرار دارد.

 

 

 

 :باشدمیذیل نمایانگر ارقام خشونت علیه اطفال دختر در سطح والیات  نمودار
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( مربوط به والیت کابل به ثبت 231که بیشترین ارقام قضایای خشونت علیه اطفال دختر) آن استچارت فوق نمایانگر 

مورد با داشتن بیشترین  45مورد، فاریاب با  46مورد بامیان با  55مورد، کندهار با  60والیات  هرات با  اًرسیده است و متعاقب

 2سر پل با داشتن یک مورد و جوزجان با داشتن  موارد خشونت در صدر گراف والیات قرار داشته و والیات کاپیسا و

 مورد خشونت در قاعده گراف والیات به ثبت رسیده است.

پدیده زشت و منحوس باعت نقض حقوق بشری اطفال گردیده این خشونت نه تنها در محیط خانه بلکه  به عنوانخشونت 

 .گرددمینیز بر علیه اطفال دختر اعمال  در سایر محیط هایی چون، مکتب، کوچه، سرک، محل کار وغیره محیط ها

( خشونت در محیط خانه بر علیه اطفال 654در کمیسیون، بیشترین موارد آن ) شدهثبتمورد قضایای  6۸2چنانچه از میان 

اقی و ب دهدمیخشونت علیه اطفال دختر را تشکیل  شدهثبتمجموع عمومی قضایای  95.9٪دختر اعمال گردیده است. که 

 .     دهدمیا خشونت در سایر محیط ها تشکیل ر ٪4.1
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یل نسبت قربانی با با تحل ابراینبا توجه به اینکه بیشترین آمار قضایای خشونت علیه اطفال دختر در محیط خانه واقع شده بن

سایر عاملین خشونت  اًقضایای خشونت علیه اطفال دختر شوهر بوده و متعاقب 5۸٪که عامل  گرددمیمتهم  این نکته بر مال 

و سایر اشخاص تشکیل  0.9٪، استاد با 1.5٪، کاکا با 1.6٪، خسر با 6.9٪، نامزد با 13.6٪پدر و مادر( با ) را والدین

 .دهدمی

 

 حالت مدنی قربانیان خشونت:

 شدهبتثالزم به ذکر است که تاهل و تجرد در جلوگیری از خشونت علیه اطفال دختر نقشی نداشته چنانچه  قضایای 

  چنانچه دهدیمهل تشکیل أکه بیشترین ارقام قربانیان اطفال دختر را اشخاص مت آن استخشونت علیه اطفال دختر مبین 

های ر ردیفد ا رقم شصت و پنج در صدی و متعاقباًدر ارتباط به نسبت قربانی با متهم نیز برمال گردید که شوهران ب قبالً

قرار دارند. نا گفته نباید گذاشت که یک فیصد مجموع قربانیان خشونت علیه  16و مجرد با % 1۸دوم و سوم نامزدان با %

 .دهدمیاطفال دختر اشخاص طالق شده تشکیل 

 :باشدمیمودار زیر نمایانگر حالت مدنی قربانیان خشونت علیه اطفال دختر ن
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 میزان سواد مرتکبین خشونت:

، فلهذا در قضایای خشونت علیه اطفال دختر نیز عوامل مختلفی باشدمیاز آنجایی که هر معلول دارای عوامل مختلفی  

 رف و عنعنات ناپسند، تبعیض جنسیتی و ده ها عوامل دیگر یکی ازدخیل است. در کنار فقر اقتصادی خانواده، پا بندی به ع

. چنانچه قضایای باشدمیعوامل مؤثر هم میزان پایین سواد و یا هم بی سوادی خانواده بویژه عامل و مرتکب خشونت 

ل که عاملین بیشترین قضایای خشونت علیه اطفال را افراد بی سواد تشکی آن استخشونت علیه اطفال نیز مبین  شدهثبت

که دارای تعلیمات دینی و مدرسه ای و تحصیالت عالی  دهدمیداده چنانچه کمترین عاملین قضایا را کسانی تشکیل 

ه سطح ای ک هستند. یعنی میزان تحصیالت با خشونت یک تناسب غیر مستقیم را تشکیل داده چنانچه به هر اندازه

به همان اندازه میزان خشونت  گرددمیتحصیالت و آگاهی افراد از حقوق بشری اشخاص و کرامت انسانی آنها بیشتر 

کاهش یافته و بر عکس به هر اندازه که میزان سواد در پایین ترین سطح خود قرار داشته باشد به همان اندازه بر میزان 

 ده است.کرافزایش خشونت نقش مؤثر خود را بازی 

,  6, طالق شده
1%

,  442, متاهل
65%
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 عواقب خشونت علیه اطفال دختر:

پدیده زشت و غیر انسانی عواقب و پیامد های ناگواری جسمی و روانی  به عنوانکه از نام آن پیداست  خشونت همانطوری

 در بانک اطالعاتی مربوط نمایانگر  پیامد های ناگوار و متفاوتی شدهثبترا باالی قربانی بر جا می گذارد. چنانچه  قضایای 

از قتل قربانی، خود کشی، خود سوزی، مجروحیت، مصدومیت، معلولیت،  توانمیباالی قربانیان خشونت بوده است. که 

دکشی دام به خواقفرار از منزل، گدایی، مشکالت روانی، حاملگی به اثر تجاوز، بی سرنوشتی، ترک منزل، تقاضای تفریق، 

مورد  21۸آور شد. از میان پیامد های ناگوار خشونت علیه اطفال دختر، بی سرنوشتی قربانی با و خودسوزی و غیره موارد یاد

های ناگوار خشونت پیامد نموداردر رآس گراف و معلولیت، مصدومیت و اقدام به خود سوزی با یک یک مورد در قاعده 

 است.علیه اطفال به ثبت رسیده 
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 کشد:های ناگوار خشونت علیه اطفال دختر را به تصویر میذیل انواع مختلف پیامد نمودار
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: هاپیشنهاد  

 

 نظرگرفته شود.  های دسترسی به خدمات تعلیمی و صحی درکننده، زمینهبرای اطفال بیجاشده و عودت 

  .برای ترویج فرهنگ مخالفت با ازدواج اطفال تالش شود و باعاملین آن برخورد قانونی صورت گیرد 

 های حمایتی روی دست گرفته شود. اند، برنامهبرای اطفالی که از تعلیم و تربیه محروم مانده 

  گیرد و از کار اطفال  کننده است. دولت باید برنامه های حمایتی عملی روی دستنگران افغانستانکار اطفال در

 اند توجه شود. اقل به وضعیت اطفالی که با کارهای شاقه مشغولیا حدجلوگیری کند 

  .باعاملین خشونت علیه اطفال باید برخورد قانونی شود و به شکایت اطفال رسیدگی و توجه خاص صورت گیرد 

 د. کناطفال پرورشگاهی فراهم د و امکانات الزم را برای کنها توجه خاص دولت باید به پرورشگاه 

 های آموزشی مناسب در نظر گرفته شود. به اطفال معلول توجه صورت گیرد و برای آنان فرصت 

 برند سهولت و امکانات آموزشی در نظر گرفته شود. برای اطفالی که در حجز به سر می 

  


