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  عدالت برای اطفال
  وضعيت اطفال متخلف از قانون در افغانستان

  
 ١٣٨٧سال 
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  نانتام اظهار

  
که بر اساس تالش های ون مستقل حقوق بشر افغانستان است و کميسي يونيسفنتيجه کار مشترک  گزارشاين 

که از ای دانش و تجربه و بر پايه اطفال در افغانستان متداوم هر دو نهاد بخاطر اصالح و رشد سيستم عدالت 
  .تهيه گرديده است ،نظارت متداوم وضعيت اطفال متخلف از قانون بدست آمده است

  
صديق   از محترم و تقدير نمودهرا  وزارت عدليه از سویهر دو سازمان همکاری ها و تسهيالت فراهم شده 

و سپاسگزاری تشکر  ز اصالح و تربيت اطفالمسوولين و کارمندان مراکاز و  رئيس عدالت نوجوانان " یصديق"
  .دنمينماي

  
تنظيم . و اجرا گرديده است ترتيب توسط هنگامه انوری تهيه، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستاناين تحقيق در 

فراهم گرديده  نصرتهزاد و گزارش مقدماتی آن توسط محترم حسين ونادر ک اطالعات و تحليل آماری آن توسط 
  .است

  
 اروتياو د )Lise Bendiksen(نديکسن ، ليز ب)Noriko Izumi( از سوی نوريکو ايزومی اين تحقيق يت تخنيکیحما

و گزارش نهايی به نمايندگی از کميسيون مستقل حقوق بشر  يونيسفاز جانب ) Dorothea Grieger(گريگر 
نظارت و حمايت اطفال تحت  امکانات .گرديده استتهيه ) Jeremy Southon(ان تافغانستان توسط جريمی سو

  .مساعدت مالی حکومت جرمنی فراهم شده است باتوقيف 
  

ساحوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که به کارمندان و پشتکار همکاری  ،اين تحقيق بدون تعهد اجرای
 اطالعاتدر شرايط سخت و دشوار  و ارائه حمايت به اطفال تحت توقيف شان وظيفه نظارتیبخشی از عنوان 

 های از همکاری افغانستان و هم کميسيون مستقل حقوق بشر يونيسفهم . مينمودناممکن  ،جمع آوری نموده اند
  : دنهمه جانبه مدافعين حقوق طفل که اسم شان در ذيل ذکر است قدردانی ميکن

  
تنوير، غالم  الدين، پرويز آهنگ، نجيب ببرکزی، شمس یيم اکيد، رحيمه حليمی، سکينه شريفظحسن فيض، عبدالع

  .، سپوژمی سيد و نوروز علی رحيمیعلمم عبد الروفيمی، ضامن صابری و ظحسين بيواس، سالمت ع
  

تشکر  صميمانه تيم تحقيق از همکاری های اطفال که برای اين تحقيق معلومات فراهم نموده اند، مهمتر از همه
آرزو ميرود که برعالوه . نده نامعلومی قرار داشتنددشوار و آي سخت و بسياری از اين اطفال در شرايط. مينمايد

که نظريات شانرا با ما حمايت های فراهم شده توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تالش های اطفال 
کمک و پيشگيری تخلف اطفال در جهت ايجاد تغيير مثبت در وضعيت همه اطفال متخلف از قانون شريک ساختند 

  .نمايد
  

  .را در زمينه انعکاس نميدهد يونيسفان بوده و سياست ها يا نظرات و ويراستارؤلفين موق نظر اظهارات ف
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  پيشگفتار
  

حکومت افغانستان و جامعه  فزاينده توجه درموضوع ايجاد اصالحات در عدالت نوجوانان طی سال های اخير 
اولين قدم عمده در  ٢٠٠۵در سال  ف از قانونمتخل اطفال جرايمتصويب قانون رسيدگی به . است داشتهقرار مدنی 

بين المللی و قانون رسيدگی به  ميان معيار هایهم،  اينبا . به شمار ميرودجهت اجرای عدالت نوجوانان در کشور 
با  کامل و سازگاری برای مطابقتخالهای فراوان وجود داشته و دولت افغانستان  متخلف از قانون اطفالجرايم 

ق طفل در عرصه های جلوگيری از جرايم نوجوانان، صالحديد و استفاده از سلب آزادی به عنوان کنوانسيون حقو
  .آخرين تدبير راه دور و درازی را درپيش دارد

  
کمک به حکومت افغانستان در اجرای وظايفش نسبت به اطفال متخلف از قانون و بخاطر به منظور تحقيق اين 
  .ه استمتخلف از قانون انجام يافت اطفال جرايمبه  بر اجرای کامل قانون رسيدگی تأکيد

  
، بشمول رفتار نادرست، عدم رسيدگی تحقيق نشان ميدهد که اطفال تحت توقيف به انواع مختلف تخطی های حقوقی

همچنان عدم موجوديت طی مراحل قانونی در سيستم عدالت . به تعليم و تربيه و خدمات صحی مواجه ميباشند
عدالت نوجوانان هنوز هم در سيستم رويکرد تنبيهی و جزايی  نوع يک .انی جدی بشمار ميرودنوجوانان يک نگر

و کاهش توقيف و زندانی نمودن اطفال  اتخاذ تدابير پيشگيرانه و بخاطر ما تالش های. در افغانستان وجود دارد
 .دارددامه ا قويًا ر معرض خطرفاميل های آسيب پذير، جوامع و اطفال دپيشگيرانه در رابطه به برنامه های  طرح

فراهم آوری بيشتر سرمايه گذاری نماييم و صرف به قوانين اطفال از از تخلف الزم است تا بخاطر جلوگيری 
  .اکتفا نکنيم اطفال تحت توقيف ها برای کمک

  
خدمات ه ارائ و  ها اجرای بررسی ها، ارزيابیاساسی برای  خوب و وسيلهآغاز و تحقيق کنونی يک  مندمآرزو 
  .باشدبرای اطفال متخلف از قانون در افغانستان  های مفيدتر پاليسی طرح وبيشتر 

  
  

  کترين مينگو              داکتر سيما سمر
  نماينده دفتر يونيسف در افغانستان        رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 مقدمه. ١
  

  رسميت  را به  حق  اين  جزايی  قانون  نقض  به  يا متهم  تخلفم  اطفالعضو در مورد   یآشورها
  طفل  احترام  افزايش  امر موجب  اين. رفتار گردد  طفل  و ارزش  با شئونات  مطابق  با آنانکه  ميشناسند
  و با در نظر گرفتن  را در نظر گرفته  طفل  ، سن شده  ديگران یاساسبشر و آزاديهای   حقوق  به  نسبت
در آن   سازنده  ینقش  گرفتن  عهده  و به  سازش با جامعه  برای  وی  خواست  افزايش  ، باعث طفل  سن
  .گردديم
  

  ٤٠، ماده کنوانسيون حقوق طفل
  

در عدالت  و ميشناسد، اطفال متخلف از قانون را به عنوان قربانی يا کيفری عدالت جزايی برعکس، اطفالعدالت 
جسمی، درک و احساس دارای کمال و پختگی يک شخص بالغ ، اطفال از لحاظ اخالقی که ين حقيقتا اطفال
اذعان آزمايشها، رفتارهای نادرست و جرايم  برابرآسيب پذيری اطفال در  به. گرفته ميشودمد نظر  ،دننميباش
  .درازی باقی ميماندبرای مدت کودکی و نوجوانی  و دشواری های دورانمشکالت  تأثيرميداند که ، داشته

  
، بهره برداری و مشکالت اجتماعی و اقتصادی و عدم توجه قربانی غفلتاز قانون  اطفال متخلفاکثريت زياد 

 مجدد به عنوان يک حق نياز دارند، نيازی کهآميزش اين اطفال به مراقبت و رهنمايی درست، حمايت و . ميباشند
  .گرددبايد بنا  اطفالسيستم عدالت بر اساس آن 

  
تصويب  ١تخلفات اطفال قانونی را تحت نام قانون رسيدگی به  ٢٠٠۵ن در ماه مارچ روحيه حکومت افغانستا اينبا 

اين قانون، برنامه  تصويبپس از . بشمار ميروددر کنوانسيون حقوق طفل  اطفالاصول عدالت ئی از جزکه  نمود
ت گرفته روی دس ، آموزش و رشد ظرفيت با ارگان های مجری قانون، قضاء و ساير همکاراندهی های آگاهی

احکام  از هر چند بازديدهای نظارتی از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان داده است که بسياری .شد
و  از طرحاجرايی اری از مقامات يبس اطفال،قانون  تصويباين قانون مورد تطبيق قرار نگرفته و دو سال بعد از 

 تطبيق، معلومات کافی در مورد کارآمدم موجوديت يک سيستم در عد. چنين قانونی بی خبر باقی مانده اند تصويب
  .موجود نميباشددر کشور  اطفال متخلف از قانون در رابطه به معيارهای حقوقی

  
درک وضعيت اطفال  در مورد شناسايی و داردروی دست گرفته شد سعی  يونيسفاين تحقيق که با همکاری 

نتيجه اين تحقيق . ارائه نمايدبا آنها معلومات بيشتر  اطفالتم عدالت متخلف از قانون در افغانستان و برخورد سيس
 –تامين دسترسی اطفال به عدالت به سيستم عدلی  برای  يونيسفهای تخنيکی متداومی ميباشد که حمايت ارائه 

حقوق  مستقلکميسيون  وارائه مينمايد و برعالوه شامل برنامه های مشترک همکاری بين بونيسيف  اطفالقضايی 
  .ميباشد ل متخلف از قانون بخاطر نظارت از وضعيت اطفاافغانستان بشر 

  
حياتی  ،در معرض خطر مجدد اطفال آميزش، جلوگيری، حمايت و درسترسيدگی بخاطر بيشتر  فهم دانش و 

در سيستم  ساختن اطفال در نهاد ها سلب آزادی  جايگزينبديل ايجاد و توسعه تدابير در همچنان اين مسئله و  است
  .پنداشته ميشودالزمی عدالت 

  
واليت کشور ارائه ميکند و روی تطبيق  ٢٢در  را اين سند يافته های تحقيق در مورد اطفال متخلف از قانون

أکيد طوری که در قانون ملی و بين المللی بيان شده است ت اطفالمنظور اجرای عدالت ه معيارهای حقوقی ب
  .ميورزد

  
صورت پيشنهادات عاجل حقوق اطفال متخلف از قانون  توسعهن کليدی بخاطر حمايت و به همکارادر نهايت 
  .گرفته است
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  معيارهای بين المللی
  

های رهنمود ی ازچهارچوبو آميزش مجدد اجتماعی،  رهايی از حبساز جلوگيری گرفته تا  ،معيارهای بين المللی
  :زدميسافراهم  اطفالبه منظور اجرای عدالت  مورد توافق را

  
 ١٩٨٩کنوانسيون حقوق طفل  
 )قواعد پكن( ١٩٨۵ اطفالسازمان ملل متحد برای اجرای عدالت  یحداقل قواعد معيار 
 ١٩٩٠ سلب آزادی شده اندکه  یاطفالملل متحد برای حمايت از سازمان قواعد  
 ) رهنمودهای رياض( ١٩٩٠ اطفالر مورد جلوگيری از تخلفات دملل متحد سازمان های رهنمود 
 )رهنمودهای توکيو(ملل متحد در مورد تدابير غيربازداشتی سازمان  اعدقو 
 ١٩٩٧عدالت جزايی  سيستمدر ويانا در مورد اطفال  رهنمای عمل 
 ١٩۶۶ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  
 ١٩٨۴شکنجه  منعکنوانسيون  

  
ی برای جلوگيری طرقنجام يافته و اتخلف اطفال از قانون ماهيت  در مورد پژوهش های زيادیسطح بين المللی در 

که حمايت از حقوق اطفال  اذعان ميدارندمجريان قانون مدافعين حقوق طفل و  .از تخلفات اطفال شناسايی شده است
اين مسائل و معيارهای  ٢.ميباشديک جامعه عادالنه و صلح آميز ضروری  ايجاديری از تخلفات و گبه منظور جلو

  .ه گرديده استئبصورت مفصل در اين سند ارا اطفالای عدالت المللی به منظور اجر.بين
  

  کنوانسيون حقوق طفل
  

يک معاهده بين المللی  اين سند. بين المللی در رابطه به حقوق طفل ميباشدکليدی سند کنوانسيون حقوق طفل يک 
 در رابطه به زندگی، وجايب دولت را همچنان اين سند. الزام آور ميباشد تصويب از پسبوده و از لحاظ حقوقی 

، کنوانسيون اطفالدر رابطه به عدالت  خاصاحکام بر عالوه . سازدبه تفصيل مشخص ميطفل توسعه رشد و 
  :ميباشدع زير اصول متقاط شاملحقوق طفل 

  
 ؛)٢ماده (  ، شامل حال همه اطفال ميگرددءبدون استثنا، حقوق کليه :عدم تبعيض •
 ؛)٣ماده ( از اهم مالحظات ميباشدبهترين منافع طفل  ،اطفالمربوط به  تاقداما در تمام :بهترين منافع طفل •
 ؛)۶ماده ( نمايد تأمين و پيشرفت طفل را ءدولت مکلف است بقا :پيشرفتو  ءبقا •
نموده و به عقيده  ابراز عقيدهزادی ابراز عقيده، طفل حق دارد در مورد مسائل مربوط به خود آحق  :مشارکت •

 ؛)١٢ماده ( ميت داده شوداهمورد  وی در نظر و
  عهده  به  طفل  را در مورد رشد و پيشرفت  عمده  ليتؤومس  یسرپرست قانون و يا قيم  والدين :نقش والدين •

 ؛)١٨ماده (بهترين منافع طفل است حفظ  نموضوع درين مورد اطمينان از  ترين ی اساس. دارند
 .)۴ماده ( تالش نمايد  آنوانسيون  در اين  شده  شناخته  حقوق  تحقق  جهتلف است کدولت م :تحقق حقوق •
  

 سلب آزادی بهبايد  مهم تر از همه اين اصل را بيان ميدارد که و موضوع سلب آزادی را مطرح ميسازد ٣٧ماده 
  :بويژه اين ماده .شد  متوسل   ممكن  مدت  ترين آوتاه  یو برا  چاره  آخرين  عنوان  به
  
و دستگيری و سلب آزادی طفل به طور ابد   حبس، مجازات اعدام، مانهرفتار يا مجازات ظالشکنجه،  •

  .کند منعغيرقانونی را 
شود و   در نظر گرفته  یو  یسن  خصوص  به  ینيازها  باشد آه  ینحوزادی طفل بايد به سلب آ بيان ميدارد که  •

 .نسبت به کرامت انسانی طفل احترام آميز باشد
 شان تماس شان را با خانوادهو  نگهداشتهجدا  بزرگسالال را از زندانيان اطف تاحکومت را مکلف ميسازد  •

 .را به مساعدت های حقوقی و غيره مهيا سازد آنهادسترسی  امکان فراهم سازد و
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اين ماده دولتها . را مطرح ميسازد اطفالمفصل ترين ماده کنوانسيون حقوق طفل ميباشد و اجرای عدالت  ۴٠ماده 
  :ازدسمي اطفالاصول عدالت رعايت ملزم به  قیلحاظ حقورا از 

  
 ؛حق دارد که با وی به احترام و عزت رفتار شود از قانون متخلفهر طفل  :حيثيت •
 ؛نظر گرفته شود مدبايد سن طفل ، در برخورد با اطفال :مالحظه سن •
 ؛ميباشدآميزش مجدد و بازپروری طفل رويج ت اطفالهدف سيستم عدالت  :آميزش مجدد •
ی های قضايی، دادرس  به  توسل  ، بدوناطفال  گونه  لزوم، جهت رفتار با اين  در صورت :احترازيد و صالحد •

 ؛شود  آامًال رعايت  حقوقي  بشر و ضمانتهاي  حقوقوضع شود، مشروط به اين که بايد  مقرراتی
، بشمول  ميداردمقرر  اطفالرا در اجرای عدالت  تضمينات حقوق اطفالحداقل  ۴٠ماده  :هاضمانتحداقل  •

 .احتمال بيگناهی، دسترسی به مساعدت های حقوقی ، محرميت و غيره
  

  زمينه ملی
  

را تصويب  اطفالقانون  ٢٠٠۵و در سال کرد  ءکنوانسيون حقوق طفل را امضا ١٩٩۴حکومت افغانستان در سال 
تالش های منسجم به منظور  ،مانپس از آن ز. قانون ملی نافذ ساختدر بين المللی را معاهداتی مکلفيت های  هنمود

  :صورت گرفته استدر افغانستان  اطفالسيستم عدالت  توسعه
  

وزارت عدليه و به نظر تحت ) رياست مراکز اصالح و تربيت( اطفالرياست عدالت  ٢٠٠۵در سال  •
و و  )UNODC(اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد  کمک مالی و مساعدت فنی

 .گرديد ايجاد )يونيسف(وجهی ملل متحد در امور اطفال صندوق 
آموزش  در رابطه )پوليس و کارمندان اجتماعی، قضات، سارنوال ها(کارمند مسلکی  ٢۵٠بيشتر از   •

 .ديدند
 از در بسياری اين در حالی است که. بسر ميبرندجديدًا اعمار شده اصالح در يک مرکز  اطفالدر کابل،  •

قرار  بزرگساالنی در بيرون از محوطه زندان های يدر ساختمانهای کرا اطفال اصالحمراکز  ،واليات
دختر در زندانهای زنانه  اطفالصرف برای پسرها ميسر ميباشند، در حاليکه  اکثرًااين مراکز . دندار

زندان  زجداگانه ا بخشدر يک  اطفال اصالحدر قندهار و جالل آباد، مراکز . نگهداری ميشوند
 .تعيين شده استبزرگساالن 

 .در کابل »باز«اصالح ايجاد نخستين مرکز  •
 .ايجاد گرديده است) بلخ، هرات، کندهار، کابل و کندز(واليت  ۵در  اطفالدفاتر سارنوالی اختصاصی   •

  
بخش وضعيت بازنگری . استبوده نمحسوس زياد تخلف از قانون ماطفال اين تغييرات بر  تأثيردر واقعيت، 

و کندی تأخير  يک نوع، حکايت نمودهو سازمان های مربوط  هنگی بين وزارت هااعدم هم کاز ي اطفالعدالت 
  ٣ .نشان ميدهد حمايت اجتماعی وحقوقی  تمساعدسيستم ارائه  ،اطفالمحاکم و عملکردهای  اجرااترا در 

  
واليت ديگر در حال دو در ايجاد گرديده و ) کابل، مزار و جالل آباد در( اطفال يیتا اکنون صرف سه محکمه ابتدا 

 اطفالوجود اينکه قانون  رويدست نميباشد، بادر اين مورد ، برنامه ای واليت ديگر ٢٨در . ايجاد شدن ميباشد
عدالت برای ، به اين ترتيب. بايست در محاکم اختصاصی طی مراحل گردد اطفالتصريح نموده است که قضايای 

  .مانده استباقی  جزايیم عدالت سيست بر اساس  بيشتر از قانون متخلفاطفال 
  

 متقاطع دربخش  يک به عنوان اطفالکه در آن عدالت  ٢٠٠٨ملی دسترسی به عدالت اين مسائل در استراتيژی به 
بهبود ظرفيت : ه هدف بارز را تشخيص نموده استاين استراتيژی س. اذعان شده است گرديده،شناسايی اصالحات 
در داخل سيستم عدلی و ساير  امتزاج قواعدهنگی و ا، بهبود همدوامدارلی عده خدمات ئبه منظور ارا تشکيالتی

اين استراتيژی اهدافی را به منظور تطبيق . اطفالعدالت داشت  دهای دولتی و بهبود کيفيت عدلی با در نظرنها
  :مشتمل اند بر کهتعيين نموده   ٢٠١٠اصالحات تا سال 
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و معيارها و  رسيدگی به تخلفات اطفالبه منظور تطبيق قانون  مقررات، پروتوکول ها و رهنمودهاايجاد  •
 ؛اطفالنورم های بين المللی در مورد عدالت 

در همکاری با  با خانواده های شان، اطفالبه منظور آميزش مجدد  کلی رويکرديک توسعه ايجاد و  •
 ؛؛ شهدا و معلولينامور اجتماعیکار ووزارت 

 و ؛اطفالمسائل مورد ر د ويژه لی اجتماعی با آموزش هايیخدمات عد کارشناسانافزايش شمار  •
در سراسر کشور، با توجه خاص به تدابير  اطفالبرای عدالت و برنامه های  بهبود و توسعه تسهيالت  •

 ٤.غيرتوقيفی چون رسيدگی های مبتنی بر اجتماع
  

  شيوه. ٢
  

و بويژه اهداف ذيل را دنبال غانستان بوده در اف اطفالستم عدالت ارزيابی وضعيت اطفال در سيتحقيق هدف اين 
  :مينمايد

  
 ؛اطفال اصالحارزيابی وضعيت اطفال در مراکز  •
 ؛تخلف از قانونمارزيابی تطبيق قوانين شکلی در رابطه به اطفال  •
 .اطفال نسبت به اطفالسيستم عدالت  درسلوک فعالين مختلف  بررسی •

  
  تحقيقروش 

  
ه با اطفال از سوی کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به کمک فنی پرسشنامه های مفصل به منظور مصاحب

  .يونيسف تهيه گرديد
  

 طی وجود داشت اطفال اصالحمراکز  هاکه در آن ٥واليت ٢٢در توسط پژوهشگران ساحوی جمع آوری اطالعات 
با  تنها فت ومالقات صورت گر در اين مراکز سال ١٨پسران و دختران زير سن با . انجام يافت ماه مدت يک

  .صحبت شدامضای يک رضايت نامه از ، پس مصاحبه نمايند ی که ميل داشتنديآنها
  

 .پرسشنامه جمع آوری گرديد ٢۵٨ ،بصورت کل
پرسشنامه بنا بر عدم تکميل معلومات،  سه
پرسشنامه ديگر بنا بر  ٨و اعتبار پنداشته شد .بی

 ١٨ بازداشتپاسخ دهندگان آن در هنگام  اينکه
پرسشنامه  ٢۴٧جه يدر نت. رد گرديد ،اشتندسال د
  .تحليل قرار گرفت مورد

  
بازداشت   در هنگامگفتند که پاسخ دهندگان  ٢%

سال قرار داشتند، در حاليکه  ١٢در زير سن 
سال قرار داشتند  ١۵تا  ١٢آنها بين سنين  %۴۶
  .ساله بودند ١٧ و ١۶آنها  ۴٣% و 
  

و هرات  پاسخ دهندگان از کابلاز  یشمار زياد
از % ١٨و  ٣٠% ترتيبکه به  بودند

 پس از اين. ميدادند شوندگان را تشکيل.مصاحبه
از  ۴-۶%با کندهار، ننگرهار و بلخ  ،واليات

  .قرار داشتنداسخ دهندگان پ
  

 سن در زمان مصاحبه. ١جدول 
 سن دختر پسر مجموع

  ١٢زير  4  ١  ۵
١٢  ١٠١  89 ١-١٢۵  
١۴٢  ١۴  117 ١۶-١٨  
  مجموع 210  ٣٧  ٢۴٧

ت    ان بازداش ن در زم 1:  س ارت   چ

1 6 - 1 7
4 3 %

1 2  -  1 5
4 6 %

واب   ی ج ب
9 %

1 2 ر   زي
2 %
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قضيه اطفال از مراکز   ٢۵معلومات بيشتر از طريق يافته ها و مشاهدات تيم پژوهشگران ساحوی و گردآوری 
  .ستقضايای منتخب در ضميمه اين گزارش گنجانيده شده ا شرح. واليت بدست آمده اند ششدر  اصالح

  
  تحقيقيت های محدود

  
اطفال از طريق  ارائه شده توسط معلوماتکه بر اساس  تحقيق اين. محدود ميباشد تحقيقاين  ساحه مورد مطالعه در

قضايای جمع آوری شده  مطالعه چند هر ،دارد) یکم(آماری  ماهيتبيشتر طرح شده، پرسشنامه های قبًال تهيه شده 
  .فراهم نموده استکيفی را نيز  معلومات

  
 ٢٢بوده که صرف از ) رسمی و غيررسمی(اصالح  اطالعات نيز محدود به اطفال حاضر در مراکز جمع آوری

معلومات  ،ده اندراجع نگردي در اين مراکزی که اطفال عده در مورد آن تحقيقاين . واليت کشور بدست آمده است
  .فراهم نميکند

  
از سوی سيستم عدلی بالغ پنداشته شده اند يا بصورت يا بنا بر اين، اطفالی که در مراکز پوليس نگهداری می شوند 

ه آسيب پذيرترين گروممکن است آنها . گيرندينمقرار اين تحقيق تحت پوشش  ،رسمی ثبت سيستم عدلی نميباشند
  .شناسايی و تعيين کندوسعت اين مسائل را  بايدند و تحقيقات آينده تخلف از قانون باشماطفال 

  
 مشکل و نبود و پاسخ دادن به سؤاالت ممکنمحرميت کامل در جريان پاسخ دهی حاالت امکان حفظ  یدر بعض

  .مصاحبه شونده ها دشوار به نظر ميرسيد زرخی ابحساس برای 
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  يافته های تحقيق. ٣
  

  توقيف تحتاطفال  سابقه
  

اقتصادی اطفال و محيط - پيشينه اجتماعی
در مکتب، محل کار و اجتماع  زيست آنها

 بروز بزهکاری در آنها باالی سلوک آنها  و
نقش جامعه و محيط در  .مؤثر ميباشد

نيز  گرديده است و ييدتأ» قواعد پکن«
در بايد که اين معيارها  است شده تصريح

گرفته  اطفال متخلف در نظر بابرخورد 
  ).نگاه کنيد ١جعبه به (  شود

  
 زمانی که در مورد وضعيت اقتصادی خانواده های شان پرسيده شد، بدون در نظر داشتاطفال، از  %۵۵

، وضعيت تفاوتهای اقتصادی نزد مردان و زنان
بسيار فقير   ان را فقير ياده شاقتصادی خانوا

 پاسخ دهنده هااز  ۴٢% .درجه بندی نمودند
 »توسطم« ادگی شان را وضعيت اقتصاد خانو
اين در حالی است که هيچ  .درجه بندی نمودند

از مصاحبه شونده ها وضعيت خانوادگی يک 
  .شان را ثروتمند  درجه بندی نکردند

  
 قبلاطفال گزارش دادند که  ۶٩% بصورت کلی

از دستگيری و بازداشت مصروف کار بوده اند 
  .)خترهاد ٣٢% ها،پسر ٧۶% (
  

 چشمگير بطوريت  تعليمی، در رابطه به وضع
دارای  پسراناز  ٢٨%دختران واز  ٨% صرف). انپسر ٣۶% دختران، ۶٢%(کثريت دختران بيسواد بودند ا

  .بودند یابتدايسطح تعليمات باالتر از 
  
تعليمات دينی را دريافت نموده بودند و يک پسر بدون  پسر ٧

 .ودخواندن و نوشتن را  فراگرفته ب ،دسترسی به مکتب رسمی
دری و پس از آن ) ۶۴%(زبان مادری اکثريت پاسخ دهنده ها 

  .بود) ۴%(و ازبکی ) ٣١%(پشتو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصل تناسب: ١جعبه 
  

واکنش نسبت به اطفال متخلف بايد نه تنها بر اساس توجه به شدت 
بطور مثال موقف (تخلف استوار باشد، بلکه شرايط فردی 

اجتماعی، وضعيت خانواده، ضرر  ناشی از تخلف و عوامل ديگر 
  .ير داشته باشدنيز بايد بر تناسب واکنشها تأث) مؤثر بر شرايط فردی

  
 ۵تفسير رسمی قواعد پکن، قاعده 

ــه    ــ ــ ــ ــم و تربـي ــ ــ ــ ــعيت تعلـي ــ ــ ــ 3:  وضـ ــارت   ــ ــ ــ چـ

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

ر  پس تر  دخ

ر  ديگ
1 0 نف    االتر از ص ب
1 0  -6 نف   ص
5  -1 نف   ص
واد  بيس

ال       ود اطف زارش خ ابر گ ادی بن عيت اقتص 2:  وض ارت   چ

واب   ی ج ب
3 %

ير  فق
3 6 %

ير   يار فق بس
1 9 %

ط  متوس
4 2 %
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  تحت توقيفوضعيت حقوقی اطفال 
  

ملل متحد، سازمان کنوانسيون حقوق طفل 
و  اطفالبين المللی در رابطه به عدالت  رهنمودهای

، همه به صراحت بيان ميدارند که سلب اطفال  قانون
منحيث آخرين  صرف بايديک طفل ) توقيف(آزادی 
 جدی استفاده گردد، به استثنای قضايای وسيله

 خشونت يا در صورت اصرار در ارتکاب تخلفات
وجود  یزينه مناسب ديگردر صورتی که گجدی 

بيگناه شناخته  به همين ترتيب، هر فرد. نداشته باشد
طور  ی در مورديميشود مگر اينکه مقامات قضا

د، در غير آن سلب آزادی و نفيصله نموده باش رديگ
  .تأخير محاکمه مردود پنداشته ميشود

  
  قبل از محاکمه توقيفاستفاده از 

  
از  ۴١% نشان ميدهد که دست کم تحقيقاين 

منتظر  اطفال اصالحشوندگان در مراکز  مصاحبه
 محاکمه يا در انتظار فيصله محکمه بسر ميبردند، در

شان را سپری  توقيفدوره  آنهااز  ۴۵%حاليکه 
به دليل  که دادندگزارش  اطفالاز  ٣%. مينمودند

  .بردندينداشتن ضمانت در بازداشت بسر م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سلب آزادی به عنوان آخرين چاره: ٢جعبه 
  

بازداشت در انتظار محکمه بايد تنها به عنوان آخرين تدبير و 
  .کن به کار گرفته شودبرای کوتاه ترين مدت مم

  ١٣.١قاعده قواعد پکن، 
  

مگر اينکه حکم  ،سلب آزادی از شخصی اعمال نميگردد
در ارتباط با عمل جدی متضمن خشونت طفل قطعی درباره 

عليه شخص ديگر يا اصرار در ارتکاب ديگر تخلفات جدی 
  .صادر شده باشد و اينکه پاسخ مناسب ديگر موجود نباشد

  ١٧.١ قاعدهقواعد پکن، 
  

خرين راه حل اصالح و تربيت وی آحجز طفل به عنوان 
محکمه در تعيين مدت حجز حداقل مدت ممکنه . تلقی ميشود

  .آن را مطابق احکام اين قانون در نظر ميگيرد
  ٨قانون رسيدگی به تخلفات اطفال، ماده 

  
محکمه اختصاصی اطفال صالحيت دارد، حين صدور حکم 

 راه حل ،توقيف نمودن اطفالتوقيف قبل از محاکمه عوض 
  .مناسب ديگری را مطالعه نمايد های

 ١٠.٣قانون رسيدگی به تخلفات اطفال، ماده 

ان      ازپروری نوجوان رکز ب ور در م ل حض 4:  دلي ارت   چ

ازات   رای مج ب
4 6 %

ه   رای محاکم ب
4 1 %

واب   ی ج ب
3 %

ر   ل ديگ دالي
7 % مانت   دم ض ع

3 %

ــان       ــ ــ ــ ــ ــازپروری نوجواـن ــ ــ ــ ــ ــرکز ـب ــ ــ ــ ــ ــده در ـم ــ ــ ــ ــپری شــ ــ ــ ــ ــان ســ ــ ــ ــ 5:  زمــ ــارت   ــ ــ ــ چـ

1 + ال  س
1 3 %

6 - 1 2 اه   م
1 7 %

1 - 6 اه   م
4 6 %

اه  1 م تر از   کم
1 6 %

واب   ی ج ب
8 %
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تکميل محاکمه در بازداشت ميتواند بخاطر طفل ر مدتی که يک ، حداکثاطفال رسيدگی به تخلفات مطابق به قانون
منتظر محاکمه  طفالاصالح اپاسخ دهندگان در مراکز از  ۴١%ی آور شگفت بطور.  باشديروز م ۴٠ ،بسر ببرد

 از  ۴۶%سپری نموده بودند، در حاليکه اصالح آنها کمتر از يک ماه را در مراکز از  ١۶% شان بودند و صرف
از  ٣٠% در مجموع. ماه را در اين مراکز سپری نموده اند ۶تا  ١مصاحبه شونده ها گزارش دادند که از 

  .سپری نموده بودند اطفالاصالح ماه را در مراکز  ۶هنده ها مدت بيشتر از د.پاسخ

  
  از محاکمهقبل غيرقانونی  توقيف

  ساله، زون شرقی ١٧يک پسر 
  

وی به دفتر . ساله از سوی پوليس دستگير شد، بدون اينکه در مورد اتهام وی چيزی گفته شود ١٧يک پسر 
او . قاتل معرفی گرديد همدستانتقال يافت و در آن جا  اطفالصالح ا ولسوالی شيگال برده شد و سپس به مرکز

  .از سوی يک وکيل در مورد حقوقش مطلع ساخته شد باألخره
  

حتی . چهار ماه است که من در اينجا بدون محاکمه بسر می برم. ی راضی نيستميمن از مقررات قضا«: او ميگويد
والدين من  در هفته يک يا دو بار  .فيصله ای صادر نشده استه و محکمه ابتدائيه در مورد دوسيه من تصميم نگرفت

  ».ميکنيم دلتنگیهستيم و در اين جا بسيار احساس طفل ما همه . می آيندم به ديدن
  

  جزايیليت واطفال زير سن مسؤ
  

 ۵با آنهم،  .بوده نمی توانند  جزايی مسؤوليتدارای  ١٢، اطفال زير سن اطفالرسيدگی به تخلفات مطابق به قانون 
نشده  توقيفحتی يکی از اين اطفال محکوم به . دريافت گرديدند اطفال اصالحسال در مراکز  ١٢طفل زير سن 

قابل يادآوری است که هيچ يک از . سپری نموده بودنداصالح کز اماه را در مر ١نفرشان مدت بيشتر از  ۴بود و 
قضايای به اتهام آنها  بلکه خودشان بازداشت نشده بودند، به خاطر حفاظت از  جزايی مسؤوليتاين اطفال زير سن 

  .اختطاف بازداشت گرديده بودند/لتسرقت و ق/جنگ، دزدی
  

  اصالحجنسيت اطفال در مراکز 
  

به  چنين به نظر ميرسد که دختران کمتر. دختران تشکيل ميداد اطفال اصالحدر مراکز  را اطفال ١۵%صرف 
ار آنها در بيرون از خانه محدود ميباشد و نيز ذ، زيرا گشت و گدست ميزنندقانون اعمال بزهکارانه و خالف 

بسياری از . شوندميسی قرار داده رتحت بر بزرگساالنعدلی بسياری از دختران در سيستم های بخاطر اينکه 
ند تا اينکه به که ابتدا در زندانهای زنانه نگهداری می گرديد دادندگزارش  شدنددخترانی  که در اين مراکز مالقات 

  .ستها موجود اپسرصرف برای  اطفال اصالحمراکز  ،در برخی از واليات. فرستاده شدند اطفال اصالحمراکز 
  

  مقامات ارجاع کننده

 بازداشت اطفال در انتظار فيصله محکمه
روز در بازداشت  ۴٠از زمان دستگيری تا تکميل محاکمه، يک طفل نبايد بيش از  اطفال،طبق قانون رسيدگی به تخلفات 

  .بسر ببرد
  
  
  
  
  
  
  

 )يونيسف(حمايت از اطفال متخلف از قانون : قانون اطفال و عدالت اطفال در آسيای جنوبی: منبع

بازداشت الی تقديم دوسيه 
  به سارنوالی

  
  روز ١

  )روز ٢ی يحد نها(
 

تکميل تحقيقات از 
  سوی سارنوالی

  
  هفته ١

 )ی سه هفتهيحد نها(

  تهيه و تقديم
  نامه اتهام

  
 هفته ١

فيصله  صدور
  محکمه

  
  روز ١٠

 )هياز دريافت دوس( 
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فرستاده  اطفال اصالح اکثريت اطفال از سوی پوليس به مراکز

اطفال  ٢١%و محکمه ابتدائيه  ٢٣%سارنوالی  .)٣١%(شده اند 
 اطفال ۴% صرف. اکز اصالح روان کرده اندمتخلف را به مر

ال به اين مراکز فرستاده از سوی محکمه اختصاصی اطف
ی ياز سوی مقامات فراقضا اطفال ٣% اند، در حاليکه.شده

به اين مراکز راجع ) یيبشمول ولسوال ها و نيروی های امريکا(
  .شده اند

ازپروری        راکز ب ه م ان ب ده نوجوان اع کنن ات ارج 6:  مقام ات   چوک

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0

ــارنواالن   ــ ــ ــ ــ ــ ســ ــوليس  ــ ــ ــ پ ــه   ــ ــ ــ ئـي ــه ابتدا ــ ــ ــ محکم ــه  ــ ــ محکمـ
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ نوجوان

ــاق    ــ ــ ــه قاچــ ــ ــ ــ محکم ــه  ــ ــ محکمـ
ــتيناف  ــ ــ ــ ــ اسـ

ــوال  ــ ــ ــ ــ والسـ ــيره  ــ ــ ــ و غـ ــواب   ــ ــی جــ ــ ــ ب



 13

  
  اطفالتخلفات ماهيت 

  
ی چون اگرچه اطفال در برابر جرايم  جد

دارند، ولی  مسؤوليتتجاوز جنسی و قتل 
از لحاظ ماهيت کمتر تخلفات آنها  از بسياری

مربوط به  اموال و  معموًال جدی بوده و
اين که با در نظر داشت . ی ميباشديدارا

که  جايی ،پژوهش کنونی در مراکز واليات
انجام  ،موجود بوده است اطفال اصالحمراکز 
مجموع و به يک که در  ميرود، توقع شده

تر قضايای جدی احتماًال به سيستم تناسب بلند
. ندارجاع گرد و مراکز واليات عدالت رسمی

تخلفات کمتر جدی ممکن در خارج از سيستم 
عدالت رسمی يا در محل وقوع آنها مورد 

  .رسيدگی قرار گيرند
  

قضايا به قتل و اختطاف  ٢٧%ه ، در حاليکمی شددزدی  يا به سرقت قضايا مربوط ٣۴%در رابطه به پسرها، 
. منحيث مدعی عليه های اصلی و حتی اوليه قرار نداشتند اطفالبا آنهم، در بسياری از اين قضايا  .ديدميگرمربوط 

ط می وقضايا به تجاوز جنسی و بدرفتاری جنسی مرب ٢%قضايا به لواط و زنا ارتباط داشت، در حاليکه  ١٢%
ها مربوط به فرار از پسرقضايای  ٢%هم به جنگ و نزاع بودند، در حاليکه مت پسرمصاحبه شوندگان  ٨%.  شد

  .منزل ميگرديد
  

سن  در ،يا زنا متهم بودند و مذکر با مذکرکه به تخلفات جنسی  اطفالبسياری 
سال قرار داشتند و حتی در يک قضيه ثبت شده در وزارت عدليه يک طفل  ١٣
در .  قرار داشت جزايی سؤوليتمسن  زيرکه ، ساله متهم گرديده بود ١١

و رفتار قربانی سؤ اطفالبسياری از اين قضايا چنين به نظر ميرسد که اين 
به جای اينکه مورد حمايت  آنها .و جرم ءتا ارتکاب خطااند  شدهبهره برداری 

  .متخلف به بازداشت کشيده شده اند به عنوانو مساعدت قرار گيرند، 

  
  
  
  
  

  کی قربانی است؟
  ساله ١۴يک پسر 

  
او . بازداشت بسر می برد ماه است که در ۶گرفتار و مدت  پسر بی ريشیهام به ات ١۴يک پسر 

اين پسر ادعا مينمايد که از . پسر بی ريش مردی شناخته شده که در قريه مجاور زندگی دارد
  .سوی آن مرد با تفنگچه تهديد شده تا بصورت اجباری با وی زندگی کند

  
پوليس و سارنوالی . باقی مانده است اصالحرکز آن مرد به ضمانت رها گرديده، مگر پسر در م

  .د که اين قضيه به زودی مطابق به قانون فيصله ميشودنميگوي
 

چه جرمی ارتکاب يافته 
  است؟

ساله، زون  ١۵يک پسر 
  شمال

  
ساله متهم به  ١۵يک پسر 

اين دو پسر  .اختطاف رفيقش شد
 به کابل رفته بودند تا کار پيدا

کنند، مگر آنها نتوانستند کاری 
لذا آنها . پيدا کنند با مزد خوب
 فتند که پس به قريهتصميم گر
در راه برگشت، يکی . برگردند

از  از آنها تصميم گرفت تا
ولی ديگر  ،کاکايش ديدن کند

متهم به  اين پسر. برنگشت
اختطاف رفيقش در کابل ميباشد 

يک ماه ميشود که  و مدت
 منتظر محاکمه اش در بازداشت

 .بسر ميبرد

ــران  ــ ــ ــ ــرم   /  پسـ ــ ــ ــ ــت جـ ــ ــ ــ ــوع و ماهي ــ ــ ــ 7:  ن ــارت   ــ ــ ــ چـ

اف  ل /  اختط قت
2 7 %

در   واد مخ م
6 %

گ  جن
8 %

اوز /   تج
ی   تفاده جنس سؤاس

2 % يره  و غ
4 %

ير     لحه غ ل اس حم
اقبری  انونی / قاچ ق

2 %
رار  ف
2 %

دزدی رقت /   س
3 4 %

ال   اق اطف قاچ
3 %

ا  واط / زن ل
1 2 %
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به  دختران متهم ۵۶%دست کم . متفاوت اند کامًال ميگيرندتحقيق قرار آن مورد  اطرخبه  دختران که یقضاياي
دختران ، در بسياری از اين قضايا. ميباشند لواط/زناو  بشمول فرار از منزل »اخالقیفساد«جرايم به اصطالح 

  ).نيدنگاه ک» ؟کی قربانی است« به مطالعه قضيه(  قرار گرفته اندرفتار بصورت واضح قربانی سؤ
  

که  جدی اند جرايمدختران متهم به  ٣٠% کمتر از
 ١١%. آنها خطراتی را متوجه سايرين نموده اند

و  متهم به قتل و اختطاف ٨% متهم به قاچاق اطفال،
چون جنگ و  ديگر یديگر متهم به قضاياي ١١%

  .تقلب بوده اند
  

شناخته جرم يا تخلفی ديگر دختران مرتکب  ١۴%
در خاطر الدرکی و بی سرپناهی بولی ،بودند نشده

در اين حاالت چنين به نظر . ميبردند بازداشت بسر
 اداره ميرسد که از بازداشت منحيث وسيله حمايت و

اين در حالی است که . ميشود اجتماعی استفاده امنظ
هيچ پسری در نتيجه الدرکی و بی سرپناهی در 

  .بازداشت بسر نمی برد
  

ن مدون افغانستان يانوعمل فرار از منزل تحت ق
ولی از نظر عرفجرم  ،جرم پنداشته نمی شود

زمانی که  ٦ .همسر خود را ترک نمايد يايک دختر زمانی ممکن متهم به فرار از منزل شود که خانواده . ميباشد
 مگر، شده است مرتکب زنا چنين تصور ميشود که وی ،ترک نمايدخانه را با همکاری يک مرد نا محرم يک زن 

  .ثابت شود یطور ديگر اينکه
  

زن متهم ميکوشيده است تا  موارد بدست آمدهدر بسياری از ، )Medica Mondial(يال کا مونديزارش مدگ اساسبر 
قانون افغانستان ازدواج اجباری را   ٧.ازدواج اجباری فرار نمايديا خودداری از خانواده خشونت بار از يک محيط 

ها پسرکه  چند مواردی هست  هر. دنگيرقرار  قانونی قضايا نبايد مورد پيگرد اين چنين، لذا منع قرار داده است
ی ريبر پيگ جزايی، ولی چنين به نظر ميرسد که سيستم عدالت اندفرار از منزل بازداشت شده  ياعمل زنا بخاطر 
  .دارد یکيد بيشترأت موارددختران در اينگونه  قضايای

  کی قربانی است؟
  ساله، زون شمال ١۴يک دختر 

  
و  دالر ٢٠٠٠توسط پدراندرش به قيمت ساله  ١۴يک دختر 

سپس وی . ساله فروخته شد ٨٠به هدف ازدواج به يک مرد 
دالر به شخص ديگری به فروش رسانيده  ۵٠٠٠به قيمت 

  . شد
  

زمانی که وی از سوی آن مرد مورد مقاربت جنسی قرار 
به حالت کوما رفت و به شفاخانه انتقال گرديد که در گرفت، 

 پس از سه. آن جا قضيه مورد تحقيق پوليس قرار گرفت
روز وی به دفتر سارنوالی برده شد و از آنجا به مرکز 

او سه و نيم ماه را در آنجا سپری نمود و . سپرده شداصالح 
 باألخره. قاضی اصرار داشت که وی با آن مرد ازدواج کند

در اثر مداخله کمسيون مستقل حقوق بشر و شبکه حمايت از 
 .اطفال وی از اين بازداشت غيرقانونی رها گرديد
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اختطاف در بازداشت بسر  يابه اتهام قتل  ،سالگی نرسيده بودند ١٢سن، دو طفلی که هنوز به سن در رابطه به 

، در حاليکه يک طفل ديگر به اتهام جنگ و جدل بودنددزدی بازداشت شده /ميبردند، دو طفل ديگر به اتهام سرقت
جزايی  مسؤوليتسال  ١٢زير سن  هيچ فردبه ، اطفالرسيدگی به تخلفات  مطابق به قانون. بازداشت گرديده بود

هم بنا بر داليل  ١٢حتی يک طفل زير سن . پنداشته شده اند  ، در حاليکه همه اين اطفال متهم به جرمداده نميشود
  .بسر ميبرد اطفال مرکزمعيشتی در 

  نيازمند حمايت نه مجازات
  ساله، زون غرب ١۴يک دختر 

  
ساله زمانی گرفتار گرديد که ميخواست  ١۴يک دختر 

او سه . بخاطر قبول نداشتن نامزدش از خانه فرار نمايد
ال سر ميبرد تا يک ساصالح بماه است که در مرکز 

  .دوره محکوميت خود را سپری نمايد
  

ولی با آنهم  ،او زير سن قانونی ازدواج قرار دارد
پدرش وی را تهديد به مرگ . محکوم شناخته شده است

ی به کجا ياکنون وی نميداند که پس از رها نموده و
 .برود

تران     رايم دخ ت ج وع و ماهي 8:  ن ارت   چ

دون   الدرک/  ب
رپنا  س
1 4 %

ال   اق اطف قاچ
1 1 %

رار  ف
2 4 %

ا  ازی  /  زن ه ب بچ
3 2 %

اف  ل /  اختط قت
8 %

يره  غ
1 1 %
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  اعمال فشار جسمی، بدرفتاری و شکنجه

  
ستحق تدابير ويژه اند ، ولی بسياری آنها قربانی م جزايیبه منظور حمايت شان در سيستم عدالت  اطفال هر چند

  .فشارهای جسمی، بدرفتاری و حتی شکنجه ميباشند
  

شکنجه چنين تعريف گرديده  ،و ديگر رفتار يا مجازات ظالمانه، ضدانسانی يا تحقيرآميز شکنجهمنع کنوانسيون 
  :است

  
 ؛روحیدرد و رنج شديد جسمی يا  ايراد •
 بطور قصدی؛ايراد آن  •
 ؛آن به منظور کسب اطالعات و اقرار، مجازات يا ساير اهداف ايراد •
 .مقام يک مقام رسمی يا به نيابت از آنآن به رضايت و اجازه ايراد  •
  
  

 ۴٨% .پرسيده شده تا در مورد برخورد با آنها در جريان بازداشت شان صحبت نمايند اطفالدر مصاحبه ها از 
ديگر  ٨% آنها از لت و کوب شان گزارش دادند و

 ٣٩% صرف. مورد اهانت لفظی قرار گرفته اند
از برخورد عادی در جريان بازداشت گزارش  اطفال
دختران در اثنای بازداشت  ١١% در حاليکه. دادند

مورد لت و کوب قرار گرفته اند و اين رقم در مورد 
  .گزارش گرديده است ۵۵% هاپسر

  
صراحت  اطفال رسيدگی به تخلفات اگرچه قانون

 )ولچک( دستبند سال ١٨شخص کمتر از د که دار
يا  فرارشانامکان وقوع شود، مگر اينکه نمی زده 

 .باشد موجود يا ديگران انخودشصدمه زدن به 
پاسخ دهنده ها گزارش دادند که در جريان  %۶٢

 ۵% ها وپسر ٧٢%(دستبند زده شده اند توقيف 
اطفال  ،در بسياری از مصاحبه ها). دخترها

امنيتی شب هنگام در  ند که به داليلابراز داشت
محکمه يا  ر جريان انتقال بهاصالح، دمراکز 

رسيدگی  قانون. شده اندو ذوالنه شفاخانه دستبند 
استفاده از دستبند و ذوالنه را در  اطفال به تخلفات

  .چنين حاالتی اجازه نميدهد
  

دختران گزارش دادند که توسط  ١١%صرف 
پاسخ دهنده ها  ٣۶% .پوليس زن دستگير شده اند

 پوليس یابراز داشتند که در توقيف مورد بدرفتار
گزارش دادند  ٢١% قرار گرفته اند، در حاليکه

 اطفال ۴٣% .نگرفته اندقرار  یکه مورد بدرفتار
  .هندبه اين سؤال پاسخ دنخواستند 

  
  
  

  قربانی شکنجه توسط پوليس
  ساله، زون شمالی ١۴پسر 

  
وی . پسر دستگير شدبل يک   م لواط ساله به اتها ١۴يک چوپان 

در اثر لت و کوب از سوی پوليس گوش  از قريه دستگير شد و
  .ی او شديچپ وی صدمه ديد و منجر به ناشنوا

  
با سالمندان يکجا  ار پوليس در مورد اتهام وی اطالعی نداد و او

ی ياو از سوی سارنوال جنا ،در جريان تحقيق. در توقيف قرار داد
  .گرديد و پاهايش جراحت برداشتلت و کوب 

  
پس از اينکه . ت خود آگاهی نداشتااين پسر از محتوای اظهار

  .منتقل گرديدکز اصالح قضيه وی در سارنوالی ثبت گرديد، به مر
  

از پوليس هراس دارد و . اولين باری است که دستگير شده است
 .نگران آينده خود است

ــت     ــ ــ ــ ــن بازداشــ ــ ــ ــ ــ ــار حي ــ ــ ــ ــلوک ورفـت ــ ــ ــ 9:   سـ ــارت   ــ ــ ــ چـ

ادی    ار ع رفت
3 9 %

نام   ش و دش فح
8 %

وب   ت و ک ل
4 8 %

واب   ی ج ب
5 %
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.  تفاوت چندانی نداشته است  النی اطفه سبه تناسب گرواطفال بدرفتاری با که  لت و کوب و  قابل يادآوری است
  .لت و کوب شده اند بزرگتربرابر با اطفال به صورت  سال  تقريبًا ١۶گزارش گرديده که اطفال زير سن 

  
به احتمال زياد . نگهداری ميشدند بزرگساالنيکجا با  )پسر ۵۴%دختر و  ۴٩(% اطفال ۵٣% در توقيف پوليس

تا  ١٢بين سن  اطفال ۴٧% سال، ١٢زير سن  اطفال ۴٠% :ميگرديدنديکجا محبوس  بزرگساالنبا بزرگتر اطفال 
  .يکجا در بازداشت بسر ميبردند بزرگساالنبودند با  ١۵ی که باالتر از سن اطفال ۵٨%سال و  ١۵

  
پاسخ دهنده ها  )پسر ١۴%دختر و  ۵(% ١٣% :از هم متفاوت بود اطفال اصالحوضعيت در زندان ها و مراکز 

  .ی قرار گرفته اندهای سالمندشان و کارمندان امنيتی مورد بدرفتار اتاقیاز سوی زندانبانان، هم گزارش دادند که 
  

طوری که در بسياری کشورها 
در نخستين  اطفالمعمول است، 

مراحل بازداشت شان در سيستم 
عدلی احتماًال بيشتر مواجه به 
خطر بدرفتاری و شکنجه ميباشند 

را مرتکبين آن  و به احتمال قوی
در . افراد پوليس تشکيل ميدهد

که اطفال در  استهمين اثنا 
 یمعرض خطر بدرفتار

که نيز قرار ميگيرند  یبزرگساالن
  .با آنها يکجا محبوس اند

  
 در اطفال اصالحاگرچه مراکز 

 همه واليات تحت پوشش اين
، ولی واقعيت وجود داشت  تحقيق

 .اين مراکز يک دوره را در توقيف پوليس سپری نموده اند پيش از انتقال به اطفال ۵٩% چنين است که دست کم
  .سپرده شده انداصالح بازداشت شده مستقيمًا به مراکز  اطفال ٢١% صرف

  
 از موضوع آگاهی نيافته انداگون بازداشت شده به داليل گونان اطفال والدين يا سرپرست ،قضايا ٣٢%برعالوه در 

يا سرپرستان شان ممانعت بصورت صريح از ديدار با والدين  هاپاسخ دهنده  ١٠%). دختر ٨%، پسر ٣۶%(
  .افزايش داده استآسيب پذيری آنها را  سبابااند که اين .شده

  
  قربانی شکنجه پوليس

  ساله، زون غرب ١٣يک پسر 
  

وی در . يدافغانی شده بود، مرگ موش خورده و به شفاخانه منتقل گرد ١٠٠٠ سرقتساله قالين باف که متهم به  ١٣يک پسر 
وی گزارش داد که . به گناهش اقرار نمايد تامورد لت و کوب قرار گرفت  و هو دستبند زده شد توقيفپوليس  توسط شفاخانه 

  .توسط قنداق تفنگ نيز کوبيده شده است
  

در مورد . انتقال گرديد که به گفته خودش در آنجا مورد بدرفتاری قرار نگرفته است اطفالاز يک روز به مرکز  بعداو 
  .»دارم، هراس دارم، چون من را لت و کوب کردندمن از پوليس نفرت «: او ميگويد ،برخورد پوليس

  

ت     د از بازداش ف بع ل توقي 1:  مح 0 ارت   چ

وليس  پ
5 9 الت  % اير مح س

1 6 %

واب   ی ج ب
4 %

رکز   م
ازپروری   ب
ان  نوجوان

2 1 %
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  حق طی مراحل قانونی

  
ميباشد  طی مراحل قانونی حق مسلم هر فرد متهم به تخلف

عناصر  از ریايبس. مند شوده تا از يک محاکمه عاالنه بهر
 فرض: ميگرددطی مراحل قانونی حين بازداشت نافذ 

به  بيگناهی، حق آگاهی دقيق از اتهام، حق دسترسی
در  .اجبار به اظهار و اقرارمساعدت حقوقی، حق عدم 

  ٨.محاکمه عاالنه پنداشته نميشود اين حقوق،نقض صورت 
  

به . اين مطالعه طيف وسيعی از تخطی ها را آشکار ميسازد
لی اين معنی که اطفال از محاکمه عادالنه در سيستم عد

تا  اين تخطی ها از آغاز گرفتاری. برخوردار نبوده اند
  .دوران محاکمه به مشاهده رسيده است

  
را بدون رضايت،  مربوط شان اسناد اطفالبسياری از 

 ءامضا شان وکيل مدافع او بدون مشوره ب انهآگاهنا
قانون اساسی افغانستان بيان ميدارد که  ،هر چند .اند.نموده

ی آن است که در برابر يک محکمه غيراجبار يک اقرار
در حالت سالمت روانی ابراز گردد، ولی در  باصالحيت
اظهار  بيان و از خيلی مشکل است که  اطفال عمل برای
قرار  ءزمانی که قضيه شان در محضر قضا اجباری در

  .اری نماينددخود ،ميگيرد
  

حين بازداشت از حقوق  اطفال ٨%، صرف بطور خاص
پاسخ دهنده ها گزارش داده اند  ۵۶%. اند آگاهی يافته شان

 ٣٨%که اظهارات شان اجباری بوده، در حاليکه صرف 
  .به اختيار خود ارائه داده انداظهارات شان را  اطفال

  
 ،)هادختر ۶٢%و ها پسر ١٧%(داشته اند دسترسی پاسخ دهنده ها به وکيل مدافع  ٢٣%صرف  توقيفدر جريان 

در رابطه به موقف شان . افزايش يافته است ٣٨% به وکيل مدافع در محکمه تا لاطفادر حاليکه رقم دسترسی 
 ،آنها حين اخذ اقرار ٨% فقط در برابر محکمه اطفال حضور يافته اند، در حاليکهآنها  ٧% ، صرفطفلمنحيث 

لدين يا سرپرست آنها در جريان محاکمه، وا ۴٣% تنها ند وه اخود داشت والدين، سرپرست يا کارمند اجتماعی را با
حمايت از بدون ترديد مساعدت اعضای خانواده يا نماينده حقوقی به منظور . نده اشان را با خود به همراه داشت

مساعدت فوری از سوی اعضای فاميل و نماينده حقوقی آنها را در دسترسی به . طفل در سيستم عدلی مهم ميباشد
يه اعضای خانواده، سرپرست حقوقی و وکيل مدافع در قضفعال  سهم گيریصورت  در. حقوق شان کمک ميکند

  .طفل کاهش می يابد اطفال ميزان شکنجه و بدرفتاری عليه
  

از سوی دولت در سطح ملی وجود ای تا اکنون سيستم ارائه مساعدت های حقوقی منظم و حمايت شده  هر چند
در مورد نحوه خدمات دريافتی شان شکايت  معموًال ،ی که به يک وکيل مدافع دسترسی دارنداطفالندارد، آن عده 

 نمايندگانحقوقی که يک سياست بدون موجوديت معيارها و ). نگاه کنيد» قربانی بيعدالتی«: به مطالعه قضيه(دارند 
  .عليه وکالی مدافع شان ثبت نمايندحتی چاره ای ندارند که شکايات شان را  اطفالحقوقی را ملزم سازد، 

 داقل تضمينات برای اطفال متهم به تخطی از  قانونح
  :ءجزا

  
 .استی بی گناه تا قبل از اثبات جرم بطور قانون) الف
بايد به موضوع  طفل انبالفاصله والدين يا سرپرست) ب

و داشتن وآيل  یقف شده و بتوانند از ابزار حقوقاتهام وا
  .شوندبرخوردار  طفلدفاع از  یبرا
 طفل قضيهبالفاصله به  طمربو یيا نهاد حقوق محکمه) ج

اجازه  طفلآه سن و شرايط ی رسيدگي نمايد و در صورت
 انمختل نشود، والدين يا سرپرست طفلد و نفع و آسايش ده

  .در محاکمه شرکت کنندطفل 
فل را نبايد مجبور آرد آه شهادت داده يا خود را ط) د

ثير أگناهكار بداند يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها ت
  .وارد آيد

بر مجرم  یاوليه مبنمحکمه ابتدائيه گاه حكم  هر) ـه
آه محکمه عالی تری ، بايد اشدشناختن و مجازات طفل ب

مشخصی نيست و  جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آيين
  .تجديد نظر کندرا  یناوابسته باشد، حكم صادره قبل مًالآا
داند، بايد بطور رايگان  یرا نم محکمهاگر طفل زبان ) و

  .ه شودمترجم در اختيار او گذاشت
طفل و شخصيت او  یخصوص حريمهيچگاه نبايد ) ز

  .دچار آسيب شود
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  کيست؟ لطف: تعيين سن
  

به کسی گفته ميشود که به سن  طفل. پنداشته ميشودمتخلف از قانون يک معيار مهم  اطفال در تعيين و تشخيصسن 
سال  ١٢اطفال زير سن  .را تکميل  نکرده است) سال ١٨(ولی سن بلوغ کامل  ،رسيده) سال ١٢( جزايی مسؤوليت
سال نياز به  ١٢اطفال زير سن . پنداشته نميشوندانون ق متخلف از لذاو  قرار داده نشدهل ومسؤ جزايیاز نظر 

  .بايست از آنها مواظبت صورت گيردمراقبت و حمايت داشته و 
  

جازات م: وجود دارد اطفال، مالحظات خاصی در رابطه به اطفال رسيدگی به تخلفات قانون ٣٩مطابق به ماده 
حداکثر ک سوم شناخته شود، يمجرم و  اشدرا تکميل نکرده بسالگی  ١۶و سال را تکميل  ١٢طفلی که سن 

به همين . برای عين جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بالغ در قانون جزا پيشبينی گرديده استکه  ی استمجازات
 یاز نصف حداکثر مجازات ،را تکميل نکرده باشدسالگی  ١٨ و سالگی را تکميل ١۶طفلی که سن مجازات ترتيب، 

  .نيستتوسط اشخاص بالغ در قانون جزا پيشبينی گرديده است، بيشتر  که برای عين جرم ارتکاب شده
  

.  بسياری از اطفال سن دقيق يا تاريخ تولدشان را نميدانند يا تذکره ندارند. دشوار ميباشد با آنهم، تعيين سن معموًال
الدت ها به ثبت ده درصد و تخمين ميگردد که کمتر ازنميباشد، يک سيستم منظم و مؤثر ثبت والدت ها موجود 

  قربانی بيعدالتی

  ال شرقساله، زون شم ١٤پسر 

پسر . ه اتهام کيسه بری گرفتار گرديدبساله که به عنوان نوکر خانه کار ميکرد توسط پوليس غيرنظامی  ١٤يک پسر 
. ارتباط داشت ،عروسی نمايد ویدستگير شده که يک پوليس با کسی که ميخواست با خواهر  یادعا ميکند که وی بخاطر

  .ه استگرفتار شدبه همين خاطر ر دارد که وی پسر باو ،چون فاميل وی به ازدواج رضايت نداشت

روز در توقيف پوليس بسر  ٤وی برای . زده شده استبل يو با ک شده پسر گزارش ميدهد که لت و کوب ،در توقيف
  . آزاد ميشوددرآورد، مرد که اگر خواهرش را به ازدواج آن ه بود شدداده برای پسر توضيح  در توقيف.برد

ه او را پيگيری يولی ميگويد که وکيلش قض ،وی يک وکيل مدافع دارد. به مالقات پسر رفته استپسر دو بار  کارفرمای
مجبور  ات جبریپسر همچنان ميگويد که وی در دفتر تحقيق هم مورد لت و کوب قرار گرفته است و به اظهار. نميکند

  .  ساخته شده است

گرفتار نشده است پسر قبًال  . در آنجا بسر ميبرد بدون محاکمهاو . بسر ميبرد اصالحبه اين سو در مرکز  هما پسر از دو
.شکايت دارداشو از بيعدالتی عليه 

ــانونی     ــ ــ ــ ــل ق ــ ــ ــی مراحـ ــ ــ ــق طـ ــ ــ 1:  حـ 1 ــارت   ــ ــ ــ چـ
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د        وده ان ر ب ه حاض م در حکم ا قي دين ي وال

ت       ده اس ر ش ان حاض ه نوجوان رابر محکم در ب

ف     ل در توقي ه وکي ی ب دسترس

ت     ده اس ود را دي ان خ بي
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از سيستم توسط را   زمينه استفاده سؤ یکه به صورت چشمگير شده است اين سبب افزايش ابهام و اشتباه ٩ .دميرس
  .معرفی ميشودطفل  ،فرد بالغ يابالغ  فرد ،طفل راهم ميسازد کهان قانون، مدعی يا مدعی عليه فمجري

  
که  یدر حالت. زندگی وی را تغيير ميدهد سرنوشتآن   شی ازنا بالغ تشخيص گردد، پی آمدهای ًاشتباهاگر طفلی ا

، اگر بالغ پنداشته يژه، رسيدگی خاص و بازپروری داردوطفل بنا بر عدم پختگی و ظرفيت وی نياز به حمايت 
ميگردد، آنهم مواجه  رفتارچه بيشتر به سؤ هر ،يکجا محبوس گرددرگساالن بزبا ا ي) اگر بزهکار ثابت شود(شود و

مبذول نمی گردد و متکی به محاکمه  )اصل تناسب(وی  سيستمی که توجه به وضعيت طفل، سن و پختگیدر 
که مستحق مواظبت ويژه و  جزايی مسؤوليتيعنی سن زير  در مورد يک طفل زير سن دوازده سال. ميباشد جزايی

که وی شامل سيستم رسمی  به اين معنی است  ،تشخيص گردد طفلحمايت و مراقبت ميباشد، اگر بصورت اشتباهی 
ميگردد، در حاليکه او بايست با خانواده اش يکجا گردد يا برايش ترتيبات مواظبت بديل در  اطفال )جزايی(محاکمه 

 ناسب تبرخورد م بخاطر فرد بالغاز  طفلرو، تعيين واقعی سن به منظور تفکيک  از اين. نظر گرفته شود
  .ضروری پنداشته ميشود

  
ظاهری وی با  حالتيا  نداشته باشدمشعر است که اگر يک طفل تذکره تابعيت  اطفالقانون  ۶اده ، ممورددر اين 

اگر نظر داکتر طب عدلی يا . شودميخواسته در زمينه طب عدلی يه ، نظرنداشته باشدتذکره مطابقت سن مندرج 
 طبی هيأتسن طفل به يک  مجدد ، موضوع تعيينبا سوابق قضيه و حاالت ظاهری طفل مغاير باشدساير داکترها 
  .راجع ميگردد ،داکتر نباشد سه که کمتر از

  
 برای  گرا در عمل،. مشکل آفرين ميباشد نظریعملی و  ديدگاهاز  هبه هر حال، روندی که در قانون تعريف گرديد

اين   ،نمايد او او بخواهد که در برابر آن دعو گردديک سن غلط تعيين  )بزرگساليک  در مقايسه با(طفل يک 
بر عالوه، حدود سنی  . گيردبنشان ميدهد که وی دارای نيابت حقوقی و منابع ميباشد تا اين موضوع را به چالش 

در شرايط حاد و ) سال ١٢سال و  ١١سال يا  ١٧سال و  ١۵مثًال بين (طبی فراهم ميگردد که از طريق آزمايش 
مجازات يک  حداکثرساله برابر به يک سوم  ١۵ی مجازات برای يک يحد نها(ميگردد  همبرم سبب منازع

ساله دارای  ١١ساله اين مجازات به نصف ميرسد و يک طفل  ١۶در حاليکه برای يک  ،ميباشد بزرگسال
  ).را دارد مسؤوليتساله اين  ١٢جرمی نميباشد و يک  مسؤوليت

  
ريخ است و تعيين سن طبی که اين روند تفاوت بين سن قانونی که متکی بر تامه اين که ممکن است مهم تر از ه

سن قانونی هيچ ربطی به پختگی جسمی ندارد، اگرچه قانون . بگيردبيشتر متکی به پختگی جسمی ميباشد را ناديده 
اين بصورت گسترده تفکيک گرديده است که کدام . ظاهری در تعيين سن تأکيد دارد حاالتبر اهميت  اطفال

ود ندارد و اين سنجش صرف بر سختی و تراکم استخوان ها يا آزمايش مشخص طبی به منظور تعيين سن وج
  ١٠.ی خود مناسب پنداشته نميشوديتنها بهبلوغ استوار است که  ظهور

  
از نظر جسمی، آنها زيرا  ،اطفال نيازمند حمايت و محافظت ويژه انداين است که  اطفالزيربنای اصل عدالت 

چون تذکره تابعيت، تصديق (که معلومات و شواهد تفکيک سن  یدر صورت. روانی و اخالقی به پختگی نرسيده اند
گونه روند تعيين سن بايست بصورت همه جانبه و  در دسترس نباشد، هر) يا شواهد محلی والدی، تصديق مکتب

  .بدنی انجام شود رشدو  اتیادراکی، جسمی، روانی و احساسبا در نظرداشت پختگی 
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  کالج شاهی طب اطفال و صحت طفل انگلستان
  يسیپال بيان: اشعه ايکس و اطفال پناه جو

  ٢٠٠٧نوامبر  ١٩
  

ما ضرورت به اشکال مختلف عمرسنجی را تحت برخی از شرايط می پذيريم، اما شيوه واحد و قابل اطمينانی برای 
استفاده از يک ارزيابی جامع است که شامل اظهارات، ارزيابی  ،مناسب ترين شيوه. سنجش دقيق سن وجود ندارد

اين ارزيابی ها مفيدترين معلومات را در  .رفتاری و هيجانی می شودفزيکی بلوغ و رشد و ارزيابی های شناختی، 
  .تعيين سن ارائه می دهد

  
اول، بعضی از مسائل بالينی و اخالقی وجود دارد که مربوط به . پيشنهاد استفاده از اشعه ايکس دو خطاء دارد

زيابی راديولوژيکی دقت زيادی ندارد و دوم، ار. رضايت آگاهانه انجام آزمايش اشعه ايکس و فايده بالينی آن می شود
ذکر دقيق و علومات به اندازه ارزيابی فوق الاين م. فقط می تواند سن يک شخص را در حد فاصل دو سن تخمين بزند

  .مفيد نيست و از لحاظ بالينی، سودمند نمی باشد
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  و رشد ءبقاحق 

  
اين  واليت وجود داشت، اگرچه در بسا حاالت ٢٢در  اطفال برای جداگانهاصالح ، مراکز تحقيق در جريان اين

  .مراکز  بصورت غيررسمی و با کمترين منابع ايجاد شده بودند
  

مشعر بر فراهم آوری معيار حداقل تسهيالت  اطفالقانون 
. امر از واقعيت دور استميباشد، مگر  اطفالبرای 

ران گزارش داده اند که اين اطفال هشگوبسياری از پژ
 در اين مراکز ميل نداشتند در مورد مشکالت شان

  :معلومات ذيل فراهم شده است ،با آنهم .صحبت نمايند
  

اطفال گزارش دادند که آنها قبل از  %۴۶ •
کز معاينه صحی انگهداری شان در اين مر

 .اند.نشده
 اين اطفال گزارش دادند که آنها در %۵٨ •

داشت شان بيمار بوده اند، مگر جريان باز
آنها ابراز داشتند که خدمات  ۴٢%صرف 

 .صحی را دريافت نموده اند
 .اطفال شکايت نموده اند که تسهيالت برای خواب آنها کافی نميباشد ١٢% •
 .اطفال گزارش داده اند که در هنگام خواب از کابوس رنج ميبرند ٣٧% •
 .تسهيالت تفريحی و آموزشی شکايت داشتند کمبود و بسياری اطفال از کيفيت خراب غذا •

  
  

  ساله ١٣وضعيت ما خوب نيست، يک طفل 
  
چند روز پيش يک طفل از اين مرکز فرار نمود و پس از آن ما . خوب نيستاصالح وضعيت ما در اين مرکز «

رکز ما به از ترس محافظين امنيتی و آمر اين م. صبح ذوالنه ميشويم ٩شب تا  ٨شش نفر باقيمانده از ساعت 
همچنان، مکان کافی، غذای کافی و تسهيالت آموزشی و تفريحی در اين  .گفته نميتوانيمهيچ چيزی نظارت کننده ها 
  .مرکز وجود ندارد

  
  

ی چون کتاب، قلم و کاغذ در اين مراکز ينشان ميدهد که تسهيالت و وسايل ابتدا اصالح اطفالمشاهدات از مراکز 
که با بخش  شودو چنين معلوم می  شودليمی رسمی به اهداف تعليم و تربيه استفاده نمی از نصاب تعو  هوجود نداشت
بخاطر تا اکنون هيچ تفاهمنامه ای بين وزارت عدليه و وزارت معارف . استموجود ارتباط ضعيفی تعليم تربيه 

  .استنرسيده  ءبه امضاو فراهم سازی خدمات آموزشی برای اطفال اين مراکز  تأمين
  

 نیدر بسياری از اين مراکز ميدان بيرو. است انپسربدتر از وضعيت زندگی  ت زندگی دختران معموًالوضعي
 ٢۴دختران برای  ،که در يکی از اين مراکزاست به اين معنی اين نکته . است ها اختصاص داده شدهپسربرای 

 .رای تمرين ندارندساعت شبانه روز در اتاق های شان بسر ميبرند و هيچ دسترسی به فضای بيرون ب
  

منفی  تأثيراين نه تنها . واليات حکايت مينمايد اکثراز وضعيت وخيم آنها در  اطفالمطالعات در مورد اين مراکز 
مثًال (وارد ميسازد، بلکه حق زندگی آنها را نيز متأثر ميسازد ) مثًال عدم تسهيالت آموزشی(آنها  توسعهرشد و  رب

در وضعيتی که دولت منحيث سرپرست اين اطفال تحت مراقبت عمل ). یعدم دسترسی آنها به خدمات صح
  .مايه نگرانی جدی ميباشد مينمايد، اين معضله

  

ايت و حماز مراقبت بايد  اطفالحين اقامت در اين مرکز، 
ی، آموزشی، گونه مساعدت اجتماع و هر باشند رخوردارب

سن، جنس و نظر داشت  مسلکی، بدنی و صحی را با در
 .کننددريافت شخصيت شان 

اطفال مظنون و تحق توقيف در محالت مخصوص و 
مقامات اين بازداشتگاه ها . موقت نگهداری ميشوند

مکلف اند تا دسترسی اطفال بازداشت شده را به  
خدمات اجتماعی، آموزشی، مسلکی، بدنی و صحی با 

فراهم ) سن و جنس(آنها نظر داشت نيازمندی های  در
.سازند
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  متخلف اطفالبازپروری و آميزش مجدد 
  

اين اطفال برای   ٩٣%اين در حالی است که . شده اندقبًال بازداشت ) هاپسر(مصاحبه شونده ها  ٧%صرف 
متخلف  اطفالاين  ٩٠%بر اساس مطالعات بين المللی تقريبًا . اند زدهقانون خالف دست به اعمال نخستين بار 

قانون  دست به اعمال خالفاين اطفال بصورت مکرر  ۵-٧%بار مقصر شناخته شده اند، صرف خستين برای ن
  .اند زده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
برای که طفلی را احتمال وجود دارد تا  ٨٠% ،بر تخمين بنا

پوليس قرار متخلف شناخته ميشوند و در تماس با نخستين بار 
اين متکی بر  ،با آنهم. حذر داشت از تخلفات بر ،ميگردد

چگونگی برخورد با طفل و نحوه اتخاذ تدابير در اين رابطه 
مشاهدات از پژوهش های ساحوی  وانمود ميسازد که . ميباشد

تر بد اصالحسلوک اطفال در دوران اقامت شان در مراکز 
  .کاری شديدتری را تبارز ميدهند ود و عاليم خالفميش

  
ينيم وقتی ميب، اين موضوع زياد مايه تعجب نميباشد، هر چند

و عدم  اطفالپايمال نمودن حيثيت  و شکنجهی، رفتاربدکه 
  .هم آميخته اند با تدابير بازپروریاتخاذ 

  
اطفال در سيستم  ۴٨% دست کم .جهنبدرفتاری و شک •

قرار  جسمی يا شکنجه بدرفتاری مورد  اطفالعدالت 
 . ميگيرند

 ارش ميگرددزگ .انسان پايمال نمودن حيثيت و کرامت •
  اطفال در جريان بازداشت دستبند زده ميشوند، ۶٢% که
 .آنها مورد اهانت لفظی افراد پوليس قرار ميگيرند ٨%و 

  اطفالمراکز  .عدم موجوديت امکانات بازپروری •
 ی را برای بازپروری وتسهيالت و حمايت های ناچيز

 فراهم ميسازد و بسياری آنها در اطفالآميزش مجدد 
 بعضًا گزارش ميگردد که. فضای ترس و بيم بسر ميبرند

رد  ی از سوی خانواده های شانيپس از رها اطفال
و تخلفات اخالقی در  موضوعات وقتیميگردند، بويژه 

هيچگونه خدمات اجتماعی از سوی دولت يا  .ميان باشد
خانواده و آميزش  جامعه به منظور برقراری تماس آنها با

  :اطفالخصوصيات بين المللی تخلف 
  

 .)٩٣-٩٧(%اکثريت اطفال متخلف برای نخستين بار مرتکب  تخلف های کوچک شده اند  •
 .اطفال متخلف در تمام زندگی شان صرف يکبار مرتکب تخلف شده اند ٨٠% •
 .ن شکنی در سراسر زندگی پنداشته می شوددوران نوجوانی عمده ترين سن قانو •
 .اکثريت تخلفات را پسرها مرتکب می شوند که شامل تخلفات کوچک مربوط به دارايی ميشود •
متخلفين جوان متهم به تخلفات  ٧%در بسياری از کشورها حدود : تخلفات جدی در ميان آنها معمول نيست •

 .خشونت آميز ميباشند
جرايم خشونت  ۶٠-٨۵%جرايم عادی و  ۵٠- ٧٠%ل ومسؤ) پسران جوان ۶-٧(%شمار کمی از متخلفين  •

 .آميز شناخته شده اند
  
 )بر اساس مطالعات در کشورهای با درآمد باال و پائين مرکز بين المللی جلوگيری از جرايم: منبع(

  بازپروری يا مجازات؟
  ساله، زون شمال ١٣يک پسر 

  
 شامل مکتب بودم ولی بخاطر مشکالت اقتصادی«

کار دست . خانواده نتوانستم مکتبم را ادامه بدهم
  .فروشی را شروع  کردم

  
يک روز در جريان کار از سوی پوليس توقيف  و 

موريت برده شده و با سه مرد بزرگسال أبه م
ی هيچ چيزی در مورد يپوليس جنا. محبوس شدم

ال و جواب، نشان ؤحقوق من نگفت و در اخير  س
ن که چيزی در مورد بدون اي ،انگشت مرا گرفت

در اين جريان به مشکل . ت خود بفهممااظهار
توانستم بدانم که مرا به اتهام دزدی بايسکل گرفتار 

  .نموده اند
  

بعدها . فرستاداصالح سارنوالی مرا به مرکز 
و  همحکمه راجع گرديد شنيدم که قضيه من به دو

. سه بار مرا همرای پدرم به محکمه خواستند
ه استيناف مرا به سه سال حبس سرانجام، محکم

  .محکوم نمود
  

يکسال می شود که در اين مرکز بسر ميبرم و 
دوسيه من مدت هفت ماه است که در محکمه تحت 

 .ی ميباشميدوران ميباشد و من منتظر فيصله نها
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  .ی وجود  ندارديمجددشان پس از رها
 

 حس بيگانگی، نفرت و انزجار  کهرا بسيار دشوار ساخته  اين فاکتورها بازپروری متخلفين جوانو امتزاج ترکيب 
  .نها را در برابر بيعدالتی های دولت و اجتماع افزايش ميدهدآ

  
  

  مجدد شميزنياز به آ
  ساله، زون غرب ١۵پسر 

  
اگرچه والدينش از بازداشت وی مطلع گرديده . بازداشت گرديده بود ساله به اتهام دزدی برای سومين بار ١۵يک پسر

روز جدا از بزرگساالن  ٨ت مد برای اطفالپيش از انتقال به مرکز  او .نخواستند به مالقات وی بروندولی  ،بودند
  .محبوس بود

  
او اظهارنامه را بدون آگاهی از محتوای آن . بود ولی از حقوق وی چيزی گفته نشده شد، اتهام برايش تشريحموضوع 

ی بايست در ياين پسر ميگويد که اشتباه خود را درک نموده و پس از رها. او وکيل مدافع نداشت .کرده بود ءامضا
  .جستجوی يک شغل شود

  
  

  مجازات به عنواناستفاده از سلب آزادی 
  

کاهش  اطفالاگرچه قانون . است محاکم يک امر مسلم و معلومسوی از مجازات استفاده از سلب آزادی به عنوان 
به عنوان آخرين تسجيل نموده و استفاده از سلب آزادی را  ١۶-١٧و  ١٢- ١۵ای سنی ه هبرای گرورا مجازات ها 

  .ميگرددتطبيق عمل اين حکم صرف قسمًا  ولی در وانمود ساخته است، ترين مدت ممکن  هتدبير و برای کوتا
  

طفل  ١١۴ ،نفر مصاحبه شونده ٢۴٧از ميان 
. آگاهی داشتند مدت مجازات شان در مورد

به مدت بيشتر از ) ٧١%( اطفالاکثريت اين 
صرف . يک سال به حبس محکوم شده بودند

آنها به حبس کمتر از يکسال محکوم  ٢٩%
سد، زيرا اين شگفت انگيز به نظر مير .بودند

بيشتر از يک سوم قضايا مربوط به مسائل 
 بوده و تعداد) دزدی و سرقت(حقوقی 

 »قضايای اخالقی«چشمگيری آنها مربوط به 
  .ميشد

  
اين از مطالعه قضيا چنين وانمود ميگردد که 

ه است و اصًال ی داشتيفيصله ها کامًال جنبه جزا
  .را در بر نمی گيرد اطفالجنبه بازپروری 

  
که اطفال   ده از بازداشت طوالنی در شرايطیاستفا

و ) تعليم و تربيه(توسعه به تسهيالت اوليه رشد و 
دسترسی ) خدمات صحی و غذا(خدمات بهداشتی 

  .ندارند، مايه نگرانی جدی ميباشد

  مجازات غيرقانونی
  ساله، زون شمال شرق ١۶يک پسر 

  
ساله متهم به لواط و زنا گرديده و از سوی  ١۶يک پسر 

 پس از پيگيری. سال حبس محکوم شده بود ١۶محکمه به 
سيون مستقل حقوق بشر يتداوم از سوی بخش حقوق طفل کمم

نظر شد افغانستان، اين حکم از سوی محکمه استيناف تجديد 
 .يافتال کاهش س ٧و به 

ازات   دت مج 1:  م 2 ارت   چ

اه  1 م 2 ا   6ت
1 8 %

اه  6 م ا   1ت
1 1 %

ال  4 س ا   3ت
1 2 %

ال  5 س ا   4ت
8 %

ال  5 س تر از   بيش
1 2 %

ال  2 س ا   1ت
2 4 %

ال  3 س ا   2ت
1 5 %
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  صالحديد و احتراز
  

 جزايیيستم عدالت در رابطه به اطفال به جز از سصالحديد و احتراز ، ميکانيزم رسمی تحقيقدر زمان اين 
ند از طريق  برنامه های مبتنی بر جامعه نقرار نداشت تا بتوا اطفالدسترس مقامات سيستم عدالت ه موجود نبود و ب

اطفال و قربانيان  دينات ميان والفصل منازع در حل و ميانجيگری مستقيمغير از  .دنفصل قضايا بپرداز به حل و
 که صالحديد و احتراز یموارددر . وجود نداشتاو صورت مقصر بودن  در طفلبس استثنای حهيچ گزينه ای به 

اين ) يک تهديد اجتماعی پنداشته نشود بوده ونجدی تخلف  نخستينکه  وقتیبه خصوص (مناسب پنداشته ميشود 
مجدد آنها کاری يک موضوع کامًال پذيرفته شده ميباشد که سلب آزادی و توقيف متخلفين نوجوان امکانات خالف 

دوش محاکم و  از طريق سيستم عدالت رسمی بار اضافی را بر اطفالمحاکمه اين  عالوه، بر. را افزايش ميدهد
  .سپری نمايندبازداشت قبل از محاکمه  دری را مدت طوالنی تر اطفال تا سبب می شود و گذاشته اطفالهای نهاد

  
  م عدالتتشرايط ويژه برای دختران در سيس

  
در از قانون د که شمار دختران متخلف نشان ميده تحقيقاين 

مصاحبه   ٢۴٧از مجموع . ميباشدمقايسه به تعداد پسرها کمتر 
را ) ١۵(%نفر  ٣۵صرف و ها پسررا ) ٨۵(% ٢٠١شونده، 

 مشاهده کارمندان ساحویين مورد ا در .نددختران تشکيل ميداد
در مراکز بازداشت زنانه نگهداری اکثرًا دختران مبنی بر اينکه 

صرف برای  اطفالمناطق مراکز  از در بسياریچون  ، شوندمي
عامل ديگر ممکن . ، بايد در نظر گرفته شودموجود ميباشد هاپسر

 را در محبس زنانه نسبت به مراکز خوداين باشد که دختران 
  .نمايندمی ن تر احساس ومصمختلط  اصالح
  
ر د(اين است که بنا بر کم بودن تعداد دختران  است روشنآنچه 

نيازمندی های ويژه آنها در سيستم عدالت در  )مقايسه با پسران
  .نظر گرفته نميشود

  
. توقيف خانه جا داده نميشوند ای از زمانی که دختران در محابس زنانه نگهداری ميشوند، آنها در بخش جداگانه

 افزايش می اطفالبا ری و خطر بدرفتا ،يکجا نگهداری ميشوند گساالنربزبا  اطفالتجارب نشان ميدهد زمانی که 
. دسترسی نميداشته باشند، اصالح از آنها بهره مند انددر مراکز  انپسرحقوقی که  اين دختران به بر عالوه. يابد

  .بويژه آنها از دسترسی به تسهيالت تعليم و تربيه و آموزش های مسلکی بی بهره ميمانند
  
 حمايتیی با کمترين تدابير آميزی را منحيث روند قضايحقيرمعاينات ت اخالقی معموًالتخلفات متهم به  ندخترا

ارنوال صالحيت موقت برای محاکم صراحت دارد که س یجزاافزون بر اين، اگرچه قانون . سپری می نمايند
يا ، به شرطی که نياز مبرم به ادامه توقيف نباشد ی زنان باردار متهم  را در هر مرحله تحقيق دارا ميباشديرها

زنان و  معموًال واقعيت چنين است که ١١.در عمل تطبيق نمی شود احکامجتماعی را صدمه نزد، ولی اين امينت ا
دختران در بازداشت نگهداری ميشوند و صرف جهت والدت به زايشگاه منتقل ميشوند و سپس دوباره به زندان 

غذای اضافی و خوراک . ورندزنان طفل شان را در زندان به دنيا می آ ،در بسا از حاالت. فرستاده ميشوند
که با مادران  یهمچنان برای اطفال. مخصوص برای زنان باردار و شيرده و اطفال آنها در زندان فراهم نمی گردد

  .ميگرددمادران و کودکان شان نزد تغذيه نگرديده و سبب سؤشان در توقيف بسر ميبرند نيز غذای اضافی فراهم 
  

نشان ميدهد که دختران باردار يا طفل دار مشکالت جدی را برای  طفالالح ااصمراکز مصاحبه ها با کارمندان 
  .رو آنها به محابس زنانه فرستاده ميشوند اين مراکز ايجاد مينمايد، از اين

  »تخلف اخالقی«
  ساله، زون شرق ١۴يک دختر 

  
ساله از يک خانواده متوسط به  ١۴يک دختر 

اتهام زنا بازداشت و در زندان زنانه نگهداری 
در آنجا اصالح اطفال ميشد، چون مرکز 

  .موجود نبود
  

او نزد داکتران طب عدلی فرستاده شد تا سن و 
در حالی او  .وی مشخص شودکارت همچنان ب

که معاينه داکتران را رد ميکرد ادعا مينمود که 
داکتران طب عدلی از وی تقاضای نامشروع 

 .او به وکيل مدافع دسترسی نداشت .نموده اند
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  خالصه يافته های کليدی. ۴
  

جزايی  در داخل سيستم کنونی عدالت اطفالدر رابطه به حمايت و احيای حقوق  رانگرانی های جدی  تحقيقاين 
راجع گرديده اند شامل اين  اطفالبه خاطر بايد داشت که صرف آن اطفالی که به مراکز . مشخص ميسازد ذيًال

يی که در معرض خطر شديد قرار دارند، آنهايی که در بازداشت پوليس اند، آنها یاطفال آسيب پذير. تحقيق ميباشند
شامل اين ، که بصورت رسمی ثبت سيستم عدلی نيستنديی تلقی شده اند و آنهای بزرگسال يم قضاتکه از سوی سيس

  .نمی شوند تحقيق
  
  تحت توقيفی از اطفال ينما

  
سال  ١٨تا  ١۶بين سنين و ) ۶٩(%ميکردند  کارقبل از بازداشت  که ی، آنهايهاپسررا  )٨۵(% اطفالاکثريت 

در  ۴٠%آنها خيلی بلند بوده،  سطح بيسوادی در ميان. ندقرار داشتند، تشکيل ميداد مصاحبه زماندر ) ٧۵(%
و  ٩٢% هادختر( ی را تکميل نکرده اند ياکثريت اين اطفال تعليمات ابتدا. در ميان دختران ۶٢%و  انپسرميان 
 مسؤوليتاطفال در زير سن  ٢. %تعلق داشتندبه خانواده های خيلی فقير ) ۵۵(%اکثريت اطفال ). ٧٢%ها پسر
بايد در اقتصادی - ، وضعيت اجتماعیاتخاذ تصاميم مناسب در رو از اين. قرار داشته اند) ١٢زير سن ( زايیج

  .)اصل تناسب(در نظر گرفته شود رابطه به اکثريت اطفال 
  

  اطفال عدالت و جزايیی سيستم های عدالت يعدم جدا
  
اين  ولی ،از هم مجزا باشد دباي اطفال عدالتو  جزايیلت عدا یکه  سيستم هاقبول است  اين موضوع مورد هر چند
ايجاد شده بود که در  اطفالمحکمه ابتدائيه  سهصرف  تحقيقدر زمان اين . ميباشددر عمل بدور از واقعيت  مسئله
اکثريت اطفال هنوز هم در سيستم عدالت جزايی  .حاضر شوند اطفالاطفال توانستند در برابر محاکم  ٨%نتيجه 

منتظر محاکمه  اطفال توقيف خانه های اطفال در  اين ۴١%که  در حالی ،عالوه بر آن .رسمی محاکمه ميشوند
اين نشان ميدهد که بسياری از اين  .بسر برده بودند توقيفکمتر از يک ماه را در  ١۶%صرف بسر ميبردند، شان 
  .ميشوندحل طی مرا اطفال رسيدگی به تخلفات خارج از جدول زمانی حقوقی تسجيل شده در قانون اطفال
  

  اخالقی کنترولاستفاده از سيستم عدلی به منظور حمايت اجتماعی و 
  
صالحيت دارد تا قضايای مربوط به اطفال  اطفال بيان ميدارد که محاکم اطفالرسيدگی به تخلفات  قانون هر چند

های .سيستم تا زمانی کهو اطفال در معرض خطر و نيازمند به مراقبت و حمايت را رفتاری دارای مشکالت 
اناث به اتهام  ۵۶. %استماع نمايداز هم جدا نشده اند و اين ممکن مناسب نباشد،  کامًال اطفالعدالت جزايی و 

بی الدرکی و  ديگر دختران بنا بر ١۴% .اخالقی بشمول زنا، لواط و فرار از ازدواج زندانی شده اند اتتخلف
نيازمند به  اطفالصالحيت دارد که قضايای  اطفالدالت اگرچه سيستم ع. در بازداشت بسر ميبردند یسرپناه

اين تسهيالت مناسب ترين اشکال حمايت برای دختران در  سی نمايد، ولی معلوم نيست کهراقبت و حمايت را برمر
  ميباشد؟چنين شرايط 

  
شدگان .بازداشت. ردندبهای فراری کسانی بودند که در بازداشت بسر ميپسردر رابطه به پسران، قربانيان لواط و 

و در معرض خطرات خشونت و ی اساسی و فرصت هابا دسترسی محدود به تسهيالت  اطفالاين مراکز 
  .دناشنميب بهره مند توسعهرشد و از حمايت، استفاده قرار داشته سؤ

  
    شکنجه، بدرفتاری و لت و کوب، قوه فزيکیاز استفاده
  

 ۴٨%يان گرفتاری و تحقيق معمول بوده و گزارش ميگردد که ، بدرفتاری و شکنجه در جرقوه فزيکیاستفاده از 
در  اطفال ۶٢. %جريان گرفتاری از سوی افراد پوليس مورد لت و کوب قرار گرفته اند دراظهار داشتند که 

در بازداشت ذوالنه شده اند تا از فرار آنها در  اطفالجريان بازداشت دستبند زده شده و مصاحبه ها نشان ميدهد که 



 27

اين  ۵٩. %گرفته شده است کار گردد و از آن به حيث مجازات نيز یجلوگير آنها انتقال در هنگام گام شب وهن
گزارش  اطفال ٢١%صرف . شده اند نگهداریتوقيف خانه های پوليس  در اطفالبه مراکز  انتقالقبل از  اطفال

  .در توقيف پوليس مورد بدرفتاری قرار نگرفته اند دادند که
  

  النهدراحل به منظور محاکمه عاعدم طی م
  

تا فرصت محاکمه عادالنه برای  اند نداشته اکثريت اطفال متخلف از قانون دسترسی مناسب به طی مراحل قانونی
آگاهی  خوداز اظهارات  اطفال ۵۶%محکمه وکيل مدافع نداشته،  درحين حضور  اطفال ۶٢%. فراهم گرددآنها 

  .ديده اندد را ات خوبيان اطفال ٣٨%ندارند و صرف 
  
  سلب آزادی برای بديل نبود

  
 برای بازپروری تدبيرکه از سلب آزادی بايست منحيث آخرين  است صراحت بيان داشتهه ب اطفالقانون  هر چند

اطفالی  ۴١% . تطبيق نميشوددر عمل  امر ولی اين ،کوتاه ترين مدت ممکن يک طفل کار گرفته شود و آنهم برای
که محکوم يی از جمله آنها. محاکمه شان در حالت تعليق قرار داشت ،نگهداری می شدند اصالحکز اکه در مر

چون  ،اين مايه نگرانی ميباشد. به کمتر از يک سال حبس محکوم شده بودند ٢٩%شناخته شده بودند، صرف 
 ٩٣% .بودنددر گذشته بازداشت شده  اطفالاين  ٧%ميگرديد و صرف  دارايیآنها مربوط به  از قضايای بسياری

  .برای نخستين بار در تخلف از قانون قرار گرفته بودند اطفالاين 
  

بدون موجوديت  .ميداشته باشدسلب آزادی برای آنها وجود ن، هيچ بديل هکار ثابت شونداگن اطفالکه  یدر صورت
استفاده  کهحالی  در ،توقيف ميشوندمحکوم به  اصالحکز ا، بسياری از اطفال در مرصالحديد و احترازسيستم های 

  . ثر باشدؤاز ارتکاب مجدد تخلف م یين مورد ممکن هم مناسب و هم در جلوگيرا گزين درياز تدابير بديل و جا
  

های .بدون در نظرداشت بديل ،به خاطر فرار از منزل و الدرکی بازداشت شده بودندکه دختران  ٣٨% برعالوه،
  .مختلط يا در زندان های زنانه نگهداری می شدنداصالح مراکز در حفاظت از آنها  مناسب برای حمايت و

  
  بازپروریيک روند  نبود

  
وجود داشت و بسياری از اين مراکز  واليت کشور ٢٢صرف در اصالح اطفال مراکز  ،در زمان اين مطالعه

از  موجوديت يک فضای ترس و وحشت در بسياریپژوهشگران ساحوی از . بصورت غيررسمی ايجاد شده بودند
اطفال  ،در برخی از اين مراکز. نداشتند تا حرف بزننداطفال تمايل  ،حاالت اکثردر  که دادنداين مراکز گزارش 

آن، بسياری از اطفال از کيفيت خراب غذا، عدم تسهيالت آموزشی  افزون بر. شب هنگام به ذوالنه کشيده می شدند
مه مراحل، از گرفتاری تا محاکمه و حبس در در ه. عدم دسترسی به خدمات صحی شکايت داشتند و و تفريحی

در برابر  را اطفالچنين به نظر ميرسد که اين روند به جای بازپروری، احتمال دارد نفرت و انزجار  اطفالمراکز 
دسترسی به فرصت های  تحت توقيف ازعالوه، اطفال  بر. ت نمايدمنفی را در آنها تقوي رفتارجامعه افزايش دهد و 

ساخته  وضعيت آنها را بدتر  اين امر که محروم ميباشندزشی، حمايت خانوادگی و ساير تسهيالت تعليمی، آمو
  .وردآ را بوجود می نگرانی های بيشتر

  
  وضعيت آسيب پذير دختران در سيستم عدلی

  
 ،ستانکه از نظر قوانين افغان یيا موارد» اخالقی تخلفات«بيشتر به داليل  ناپسردختران نسبت به  احتمال دارد

زمانی که دختران بازداشت می شوند، احتمال زياد وجود دارد که آنها در . بازداشت شوند اساس قانونی ندارد
از . داشته باشد.دختران وجود نمیاصالح جاها معموًال مراکز از محابس زنانه نگهداری گردند، زيرا در بسياری 

 در. ی بهره ميگردندب ،دنها از آن مستفيد ميباشپسراند و  مستحق اطفالکه  یآنها از تسهيالت و حمايت هاي، رو اين
آميز را سپری نمايند، رهای تحقي.که  يک سلسله آزمايش تقاضا ميگردداز دختران ، »اخالقی تخلفات«رابطه به 

ا عالوه، دخترانی که باردار ميباشند ي بر. شان در نظر گرفته شود ايمنیبدون اينکه وضعيت روانی آنها و تدابير 
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نمايند، به جز اينکه به خاطر والدت به زايشگاه انتقال .را دريافت نمی یمساعدت های خاص، اطفال با خود دارند
  .حبس ميشوند داده ميشوند و سپس دوباره
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طفلی که خواندن را بلد ميباشد ممکن با يک يادآوری کوچک کار 
جام بدهد، حتی شديدترين مجازات نمی تواند طفلی را خانگی خود را ان

اگر او را سالها در . که به خواندن آشنايی ندارد وادار به خوانش نمايد
  .اتاقش نگهداريد، هنوز هم او ياد نخواهد گرفت

  
  

در عوض بايد فرصت آموزش و مهارت های خوانش برايش فراهم 
همچنان ارزش ها و . گردد تا بتواند خواندن و نوشتن را بياموزد

معيارهايی که نشاندهنده اهميت و ارزش خواندن ميباشد بايد برايش 
  .نشان داده شود تا اهميت خوانش را درک نمايد

  
  
  

به همين ترتيب، اطفال متخلف را نبايد صرف بخاطر رفتارشان 
پاسخگو قرار داد، بلکه فرصت های آموزش رفتار جديد و ارزش ها 

هم کرد و نشان داد تا آنها به اين رفتارهای جديد را بايد برايشان فرا
 ١.ارزش قائل شوند
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  نتيجه گيری. ۵
  

  اطفالحمايت از حقوق اطفال، جلوگيری از تخلفات 
  

از اين  ...به منزله جزء جدايی ناپذير روند توسعه ملی در هر کشور شناخته شود بايد اطفالعدالت 
  ١٢)مقررات پکن(  ميشودکمک  جامعهمسالمت آميز در  نظم  تأمينو  اطفالحمايت  به جهت

  
يک  طفالاعدالت  ،بنابراين. بازپروری اطفال در جامعه ميباشد تأمينجلوگيری از تخلفات و  اطفالاهداف عدالت 

 جزايیاز سيستم عدالت  اطفالعدالت . ملی و حفظ نظم و صلح در جامعه است توسعهجزء الينفک روند 
اين حقيقت که اطفال از لحاظ اخالقی، جسمی، درک و احساس  اطفالعدالت در متفاوت ميباشد، زيرا  بزرگساالن

حمايت از  برهم  اطفالعدالت  ،رو از اين. مد نظر گرفته ميشود ،دندارای کمال و پختگی يک شخص بالغ نميباش
  .تأکيد می ورزدمتخلف اجتماعی و بازپروری اطفال مجدد آميزش  برو هم  اطفال
  

 قانون نيست که در برابر اطفال متخلف از اين بدان معنی
 ن به معنی آنيخالف ا بر. روش ماليم کار گرفته شود يک

 متداولروش  جايگزيناست که يک روش حمايت از اطفال 
 مسؤوليتو  يیمبتنی بر مجازات گردد تا حس پاسخگو

عدالت هدف . يابد توسعهاطفال در برابر اعمالشان  پذيری
روند تغيير يک از طريق کمک به اطفال اين است تا  اطفال
 در برابر اعمال شانتا اطفال شود تشويق  اطفالدر  رفتار

ن بر اعمالشا تأثيرو  نموده مسؤوليت ی ويپاسخگو احساس
يک مورد سيستم عدالت رسمی در . ديگران را درک کنند

اطفال که مرتکب جرايم جدی ميشوند تعداد محدود از قضايای 
  .تطبيق ميشود ،می آورند بوجودو تهديد شديد اجتماعی را 

  
يی يستم های صالحديد و احتراز جزء جداس ،اين داليل بنا بر
های .برنامه. پنداشته ميشود اطفالعدالت  متسيس ناپذير

فرصت های  اطفالبرای پاسخگو قرار دادن ، صالحديد
نخستين بار برای که  اطفالیبويژه  ،رسمی را فراهم ميسازد

آنها عين زمان به منظور آميزش مجدد  درتخلف کرده اند و 
در صورت عدم . جامعه و بازپروری آنها اقدام می ورزد در

 ر سيستم، اوليای امور دصالحديد موجوديت گزينه های
از روش سلب آزادی کار هستند تا  ناگزير اطفالعدالت 

  .گيرندب
  

 ميباشند،استفاده ؤاطفال در سيستم عدالت به احتمال قوی قربانی بدرفتاری و س نشان ميدهد تحقيقاين طوری که 
اطفال اساسی و بازپروری   توسعهرشد و  حمايت را جهتکمترين  ده ووبآنهم در سيستمی که هدف آن مجازات 

س معکوتنها سبب نقض حقوق ذاتی آنها ميگردد، بلکه در جلوگيری از تخلفات نيز نتايج  اين نه. فراهم نميسازد
اقدام در برابر اطفال متخلف از طريق قانونی که حقوق آنها را نقض نمايد و حيثيت آنها را پايمال  .وردببار می آ

اقدام مناسب در برابر متخلفين نوجوان، به شمول برخورد . ميکند وادارکند، بدون ترديد آنها را به تکرار تخلفات 
  .را ببار می آورد) کاهش تخلفات(ترام آميز، نتايج مثبت حمنصفانه و ا

  
در مراکز بازداشت  اطفالعدم نگهداری  مانندی يک سلسله تدابير حمايت با فراهم ساختن اطفالسيستم کنونی عدالت 

تا  آنهابازپروری و جلوگيری از تکرار تخلفات گرفتن  برای اطفال و در نظر تمجازاميزان  کاهش ،بزرگساالن
  .متفاوت ميباشد جزايیحدی از سيستم رسمی عدالت 

  :اطفالاصول اساسی عدالت 
  
 اصل تناسب •
بهترين منافع (بازپروری و آميزش مجدد  برتأکيد  •

 )طفل
 يث آخرين تدبيرحسلب آزادی من •
 مناسب و به وقت  اقدامات استفاده از•

  »مقررات پيکن «در  صالحديد و احتراز
  

قضايای پوليس و ساير نهادهای قضايی که با  ١١.٢
بايد قادر باشند با صالحديد  ،کار دارند و سراطفال 

خود و بدون توسل به جلسات رسيدگی رسمی و طبق 
ضوابط پيشبينی شده در سيستم حقوقی مربوط و 

مندرج در اين قواعد چنين همچنين طبق اصول 
  .فصل نمايند و را حل قضايايی

  
از اطفا به منظور تسهيل حل و فصل قضايای  ۴.١١

طريق صالحديد، تالشهايی بايد صورت گيرد تا 
قت و وون نظارت ماجتماعی چبرنامه های 

 جبران خسارت قربانيان و اعاده وضعيت يی،رهنما
 .طرح و اجرا شود
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  سفارشات
  

و  اطفالقواعد و مقررات به منظور بازپروری  توسعه، اطفال رسيدگی به تخلفات بازنگری و اصالح قانون .١
در  بايد اطفالرسيدگی به تخلفات  قانون: اطفالبازپروری خدمات اجتماعی فراهم کنندگان ايجاد رهنمودها برای 

مورد بازنگری قرار داده شود تا قضايای اطفال متخلف از قانون  مطابقت با معيارها و نورم های بين المللی
ل تدابيری که جلوگيری از تخلفات اطفا. مجزا گردد »در معرض خطر«بصورت واضح از قضايای حمايت اطفال 

 .و نافذ گرددتسجيل  اطفالدر قانون و بوده و در مطابقت با کنوانسيون حقوق طفل  بايد بر اساس ،عنوان ميکندرا 
تخلف از قانون وجود مبرای رسيدگی به قضايای اطفال صالحديد و احتراز به معرفی طرح های مناسب  ضرورت

نه صرف به (نمايد عمل  جزايیيستم عدالت منحيث بديل س صالحديد و احترازتوجه گردد که طرح های . دارد
در مورد بازپروری، بايد رهنمودهای روشنی را  اطفال رسيدگی به تخلفات قانون). عنوان يک بديل برای مجازات

  .ه نمايدائآميزش مجدد و پاليسی های مراقبت بعدی ار
  

: ن و بويژه وزارت های مربوطهمه دست اندرکاراهمکاری با  اطفالعدالت  اجرای تمرکز روی بهبود کيفيت .٢
و تطبيق تدابير  توسعه. تمرکز داشته باشد اطفالعدالت اجرای روی بهبود  تمرکز و توجه دست اندرکاران بايد

 بيرون آمدن ازغيرتوقيفی، بهبود مراقبت و اقدامات بازپروری، فراهم آوری حمايت های آميزش مجدد پس از 
هنگی گسترده ميان ارگانهای مربوط و اهم به نياز امر اين. ا پنداشته ميشوند، همه از اولويت هاطفالسيستم عدالت 

سيستم مديريت  توسعهساير دست اندرکاران، اختصاص منابع واقعی، فراهم آوری کارمندان مسلکی ورزيده و 
  .گردد تأمين اطفالتا تطبيق مؤثر عدالت  داردمناسب 
  

 اطفالدفاتر سارنوالی و محاکم اختصاصی : در همه واليات طفالايجاد دفاتر سارنوالی و محاکم اختصاصی ا. ٣
آموزش داده  اطفالو قانون  اطفالبايست در همه واليات تأسيس گردد و کارمندان آن در امور نظم و اداره عدالت 

  .شوند
  

ملی بايد بديل های عوزارت عدليه و ساير وزارت های مربوط : ايجاد و توسعه بديل های عملی بازداشت. ۴
عادی  و کوچک شان اعتراف تخلفات تا نوجوانی را که به  ايجاد نمايندبازداشت صالحديد و احتراز را برای 

رهنمودها . مورد حمايت قرار دهند ،، جدا از سيستم عدالت رسمیمينمايند، در سطح پوليس، سارنوالی و محاکم
  .و تطبيق گردد شدهدر نظر گرفته  بايدالدين نيز ی اطفال و واگذاری شان تحت مراقبت ويبرای توسعه اقدامات رها

  
و توسعه  اطفالعدالت به منظور حمايت و اجرای : اطفالعدالت  اجرایبه منظور ملی ايجاد شبکه حمايت . ۵

برای ملی ، دست اندرکاران ملی و بين المللی بايست در ايجاد يک  شبکه حمايت تخلف از قانونمحقوق اطفال 
  :نمايندفراهم  ارمساعدت های ذيل  نمودهتالش  اطفالعدالت  اجرای
  
  ؛تخلف از قانونمخدمات حقوقی برای اطفال . ١
  ؛)کارمندان اجتماعی، روانشناس ها و مشوره دهنده ها و غيره(حمايت های اجتماعی و ارزيابی اطفال . ٢
ی که محکوم به يآنها  برای اطفالی که منتظر محاکمه اند يا اطفال اصالحبديل های بازداشت در مراکز . ٣

  ؛جرايم ساده و غيرخشونت آميز شده اند
  نجيگری؛مساعدت به منظور رديابی خانواده، مشوره دهی و ميا. ۴
  ؛تخلف از قانونماطفال مورد رسيدگی جهت استفاده از صالحديد و احتراز در . ۵
  .در سطح محلی اطفالنظارت از وضعيت اطفال در سيستم عدالت . ۶
  

مقررات و روش های تعيين سن اطفال متخلف را مورد بازنگری  بايدوزارت عدليه  :روند تعيين سن بازنگری. ۶
ه به کمک کارمندان اجتماعی، ن سن مد نظر گرفته شود، بلکيقرار دهد و نه تنها تعيين کننده ها و عاليم جسمی تعي

در صورت شک، اين . ی صورت گيردسرنيز برهيجانی پختگی و بلوغ  دماغی و  دو روانشناسان در مور معلمان
  .طفل تمام شودنفع بهترين منافع به  دترديد باي
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اتخاذ گردد که ثبت والدت اطفال را توسعه بخشد تا اطفال يا والدين آنها در وقت  بايدافزون بر اين، تدابيری 
  .بتوانند بصورت رايگان به آن دسترسی داشته باشند ،ضرورت تعيين سن

  
 بايدپوليس افغانستان : و دستورهای عملياتی برای پوليس در برخورد با اطفال متخلف از قانونايجاد روش ها . ٧

اين مقررات بايست دارای . را در برخورد با اطفال متخلف از قانون ايجاد نمايد یمقررات داخلی واضح
  .عملی و تطبيقی متکی بر معيارهای حقوقی برای پوليس خط مقدم باشدهارچوب چ

  
بخش های ويژه  را به  بايدپوليس افغانستان : اطفالعدالت بخش های ويژه در نيروی پوليس برای  دايجا. ٨

است،  باالتخلف از قانون متخلف از قانون در مراکز شهری که شمار قضايای اطفال ممنظور برخورد با اطفال 
قانوان  ازخلف متا قضايای دختران شمار کافی پوليس زن را در خود داشته باشد ت بايداين بخش ها  .ايجاد نمايد

  .توسط پوليس زن مورد رسيدگی قرار گيرد
  

و  اطفالدر مورد عدالت را رهنمودی  بايدوزارت عدليه : اطفالرهنمود ملی در مورد عدالت يک تهيه . ٩
يباشد که مودهای عملی، روش ها و مقرراتی مشامل رهن رهنموداين . تخلف از قانون تهيه نمايدم اطفالبرخورد با 

کمک  ،کار دارند و لف از قانون سرتخمکه با اطفال  یسايرين کارمندان اجتماعی وت، پوليس، سارنوال ها، قضا به
  .ميکند تأمينرا  پذيری مسؤوليتی و يپاسخگونموده 
  
ليس پو: از قانون اطفال متخلف امتيازاتدر مورد حقوق و  رهنمود مبتنی ساده و قابل درک برای اطفال تهيه. ١٠

اطفال تهيه نمايد که به همه اطفال حين بازداشت شان داده يا  امتيازاتدر مورد حقوق و را رهنمود  بايدافغانستان 
فراهم ) مساعدت حقوقی(از همه مهمتر اين آگاهی نامه بايست معلوماتی را در مورد خدمات حمايتی . تشريح گردد

  :سازد و نيز حاوی معلومات ذيل باشد
  
  ت حقوقی؛حق مساعد. ١
  سرپرست؛/ حق تماس با والدين. ٢
  حق دسترسی به خدمات طبی؛. ٣
  حق تعيين سن؛. ۴
  ؛اطفالعدالت شيوه برخورد با اطفال در سيستم . ۵
  ؛در جريان تحقيق و بازداشت اطفالحقوق . ۶
  .مقررات و روش ثبت شکايت. ٧
  
ی، پيشرفت امور ينظور توسعه پاسخگوبه م: اطفالپوليس و مراکز  توقيف خانه هایافزايش نظارت از . ١١

 اطفال اصالحی در برابر بدرفتاری ها، نظارت خارجی از توقيف خانه های پوليس و مراکز ينظارتی و پاسخگو
های آگاهی دهی در مورد .اين افزايش نظارتی بايست همراه با برنامه. بايد افزايش يابدمحلی و واليتی در سطوح 

  .تخلف از قانون انجام شود حقوق اطفال در و اطفالمسائل اساسی عدالت 
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  معيارهای بين المللی. ۶
  

در سه سند بين المللی تشريح گرديده  اطفالاصول اساسی و معيارهای حداقل به منظور تطبيق و اجرای عدالت 
  :است

  
 ؛)قواعد پكن( ١٩٨۵اطفال سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت  یحداقل قواعد معيار •
 ؛١٩٩٠محروم از آزادی  اطفالملل متحد برای حمايت از  سازمانقواعد  •
 .)رهنمودهای رياض( ١٩٩٠ اطفالملل متحد در مورد جلوگيری از تخلفات سازمان رهنمودهای  •
  

عيارها و راجع به مولی نشاندهنده توافق عمومی  ،اين قواعد و رهنمودها ماهيتًا غيرالزامی ميباشد هر چند
  .اشدميب اطفالعملکردهای عدالت 

  
  :اصول اساسی

  
  تخلف. ١
  

  ١رهنمود رياض بخش اساسی جلوگيری از جرم در جامعه است،  اطفالجلوگيری از تخلف 
  

را همراه با احترام  اطفالمستلزم تالش از جانب همه جامعه است تا رشد هماهنگ  اطفالجلوگيری موفقانه تخلف 
  .٢نمود رياض ره ،نمای تأمينليت آنان از ابتدای کودکی ی مسؤوو ارتقا

  
از پروسه  ئیاغلب جز ،که با کليه نورمها و ارزشهای اجتماعی مطابقت ندارد یجوانانی يا کردارنورفتار دوره 

رهنمود  ،بلوغ و رشد است که در اکثر افراد با تغيير وضعيت به بزرگسالی به طور خود بخودی از بين می رود
  .۵رياض 

  
  لت اجتماعیاز عدا ئیبه عنوان جز اطفالعدالت . ٢
  

عدالت اجتماعی جامع  چهارچوببايد به منزله جزء جدايی ناپذير روند توسعه ملی پنداشته شده و در  اطفالعدالت 
 ،در نظر گرفته شود تا هم  به حمايت جوانان و هم به حفظ نظم صلح آميز در جامعه پرداخته شود اطفالبرای همه 
  .١.۴قاعده پکن 

  
د و در جامعه تضمين کن اطفالشرايطی را فراهم آورند که زندگی سودمندی را برای دولت ها بايد سعی نمايند 

  .١.٢قاعده پکن  ،زمينه رشد شخصی آنها را فراهم سازد تا آنها از جرم و تخلف تا حد امکان عاری باشند
  

سطح  یور ارتقاج همه جانبه کليه منابع ممکن به منظيتوجه کافی بايد به تدابير مثبت معطوف گردد که شامل بس
به مقصد کاهش نياز به مداخله تحت قانون بوده و دربرگيرنده برخورد مؤثر، منصفانه و انسانی با  اطفال اهرف

  .١.٣قاعده پکن  ،متخلف از قانون ميباشد اطفال
  

  جدايی سيستم عدالت جزايی و عدالت جوانان. ٣
  

و نهادها و ارگان های  اطفالت قابل اجرا را نسبت به دولت ها بايد سعی نمايند يک سلسله قوانين، قواعد و مقررا
  .٢.٣قاعده پکن  ،طرح نمايند اطفالعهده دار وظايف اجرای عدالت 
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  آميزش مجدد و بازپروری. ۴
  
  .)د( ١٧.٢قاعده پکن  ،عامل هدايت کننده در بررسی قضيه آنها خواهد بود اطفالرفاه 

  
يد تنها بعد از بررسی دقيق اعمال گرديده و محدود به حداقل ممکن با اطفالمحدوديت ها در مورد آزادی شخصی 

در قضايا و . های صرفًا تنبيهی مناسب نيستند روشين داللت دارد که ا برامر اين  .)ب( ١٧.١قاعده پکن  ،باشد
 نقواعد پکتفسير رسمی  ،مجازات نوجوانان مصلحت حفظ رفاه و آينده شخص جوان بايد بيشتر مورد توجه باشد

  .١٧.١ درباره قاعده
  

گونه  حرفه ای، استخدام و هرعلمی يا ، آموزش هسرپناسعی شود که در کليه مراحل رسيدگی کمک الزم مانند 
  .٢۴.١قاعده پکن  ،مساعدت مفيد و عملی ديگر ارائه شود تا روند اصالح تسهيل يابد

  
  طی مراحل. ۵

  
م اتهامات، حق سکوت، حق مشاوره، حق حضور حمايت های اساسی شکلی مانند فرض بی گناهی، حق تفهي

 ،ناف خواهی به مقام باالتر در کليه مراحل تضمين خواهد شديشاهدان و حق استبررسی والدين يا سپرست، حق 
  .٧.١قاعده پکن 

  
  بهترين منافع طفل. ۶
  

از . را بهبود بخشد حمايت نموده و رفاه  جسمی و روانی آنان اطفالبايد از حقوق و مصونيت  اطفالسيستم عدالت 
محروم از آزادی،  اطفالملل متحد برای حمايت از سازمان قواعد . حبس بايد به عنوان آخرين چاره استفاده شود

  .١قاعده 
  
  اصل تناسب. ٧
  

بايد همواره متناسب با  اطفالتاکيد می کند و هر واکنشی نسبت به تخلفات  اطفالبر رفاه  اطفالسيستم عدالت 
  .۵.١قاعده پکن  ،و تخلف باشد شرايط متخلفان

  
بطور مثال (واکنش نسبت به متخلفان جوان بايد نه تنها بر اساس توجه به شدت تخلف باشد بلکه شرايط فردی 

نيز بايد بر تناسب ) بر شرايط فردی مؤثرموقف اجتماعی، وضعيت خانواده، ضرر ناشی از تخلف يا عوامل ديگر 
  .۵.١ر رسمی قواعد پکن درباره قاعده تفسي، داشته باشد تأثيرواکنش ها 

  
که نوجوان در آن  یتخلفات جزئی قبل از حکم محکوميت بايد در مورد پيشينه و شرايط یدر کليه موارد به استثنا

ضايی در مورد قضيه تحقيق صورت گيرد تا فيصله ق ،زندگی ميکند يا تحت شرايطی که تخلف ارتکاب يافته است
  .١۶.١قاعده پکن  ،شود آسان

  
  تماس اوليه. ٨
  

در صورت عدم . والدين يا سرپرست وی بالفاصله از چنين دستگيری بايد مطلع شوند ،بمجرد دستگيری نوجوان
  .١٠.١قاعده پکن  ،ترين زمان ممکن مطلع شوند هاطالع فوری، بعدًا والدين و سرپرست نوجوان بايد در کوتا

  
  .١٠.٢قاعده پکن ، خير بررسی خواهد کردأرهايی را بدون ت ديگر موضوعباصالحيت قاضی يا هر مقام يا ارگان 
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  صالحديد و احتراز. ٩
  

قيق ححيطه مناسب برای صالحديد در کليه مراحل رسيدگی و در سطوح مختلف اجرای عدالت نوجوانان بشمول ت
و  ۶.١پکن قواعد ، پاسخگويی کافی در کليه مراحل بايد تالش شود تأمين، بخاطر هر چند. بايد در نظر گرفته شود

۶.٢.  
  

ممکن يک مقام . صالحديد ممکن در هر مرحله تصميم گيری توسط پوليس، سارنوال و ساير مقامات اعمال شود
آن را م مربوط در مطابقت به قواعد پکن تواحد يا چندين مقام يا کليه مقامات مطابق به قواعد و سياست های سيس

رضايت آزادانه و آگاهانه  تأمينقواعد روی ضرورت مهم . محدود گرددالزم نيست به موارد جزئی . دنبکار ببر
  .۶تفسير رسمی قواعد پکن درباره قاعده ، کيد داردأجوان متخلف ت

  
مانند نظارت موقت  ی، تالش ها برای پيشبينی برنامه های اجتماعاطفالبه منظور تسهيل تعيين صالحديد قضايای 

  .١١.۴ پکن قاعده، بانيان به عمل می آيداعاده و جبران خسارت قر ،و رهنمايی
  

شرايط  .١٧.۴قاعده پکن زمانی متوقف کند،  هر همچنان قانون بيان ميدارد که مقام صالح ميتواند رسيدگی را در
زمانی ممکن است برای مقام صالح روشن گردد که منجر به توقف کامل رسيدگی شود که به ظاهر بهترين  هر

  .١٧.۴د پکن درباره قاعده تفسير رسمی قواع، ستتعيين تکليف برای قضيه ا
  

  داشت دثبت و يا. ١٠
  

کامل و مطمئن از معلومات زير بايد در رابطه به هر نوجوان  يادداشتيک  ،در هر جايی که نوجوان توقيف ميشود
  :نووارد نگهداری شود

  
  ؛اطالعات درباره هويت نوجوان. الف
  ؛دهندهگرفتاری و داليل و مقام دستور تحقيق. ب
  ؛روز و ساعت ورود، انتقال و آزادی. ج
درباره ورود، انتقال يا آزادی نوجوان تحت ء جزئيات مربوط به اطالع دادن موضوع به والدين و اوليا. د

  ؛مراقبت آنان در زمان بازداشت
  .استفاده از مواد مخدر و الکلسؤجزئيات مربوط به مشکالت شناخته شده جسمی و روانی، بشمول . هـ

  
  ٢١محروم از آزادی، قاعده  اطفالملل متحد برای حمايت از سازمان قواعد 
  
 حريم خصوصی و محرميت. ١١

  
زدن غيرضروری، حريم خصوصی نوجوان بايد  مهربه منظور اجتناب از صدمه وارده به نوجوان بعلت انتشار و 

بايد نبه شناسايی متخلف گردد  اطالعاتی که ممکن است منجر چدر اصل هي. در کليه مراحل محترم شمرده شود
  .٨.٢و  ٨.١قواعد پکن  ،منتشر شود

  
 یدسترسی به چنين سوابق. نگردد ءسوابق متخلفان نوجوان بايد کامًال محرم نگهداری شده برای طرف ثالث افشا

قاعده  ،د يا ساير اشخاص باصالحيت محدود گرددنکار دار و بايد به اشخاصی که مستقيمًا با تعيين تکليف قضيه سر
  .٢١.١پکن 

  
ارند و کليه مسائل زتمام کارمندان مراکز توقيف بايد به حق برخورداری نوجوان از محرميت خصوصی احترام بگ

ملل متحد برای سازمان قواعد  محفوظ داشته باشند،ل وی بدست آمده است را يدر مورد نوجوان يا فامکه محرم 
  .)هـ( ٨٧محروم از آزادی، قاعده  اطفالحمايت از 
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  مشارکت طفل. ١٢

  
 کنترولاشخاص جوان بايد نقش و مشارکت فعال در جامعه داشته و بايد به عنوان عنصر محض اجتماعی شدن يا 

  .٣رهنمود رياض  ،تلقی نشوند
  

و آنها بايد به عنوان همکاران زارده شود احترام خاص بايد به رشد شخصی مناسب کودکان و اشخاص جوان گ
  .١٠رهنمود رياض  ،روندهای اجتماعی شدن و ادغام مجدد پنداشته شوند کامل و برابر در

  
  آزادی به عنوان آخرين چارهسلب . ١٣

  
، ترين مدت ممکن به کار گرفته شود هبازداشت در انتظار محکمه بايد تنها به عنوان آخرين تدبير و برای کوتا

  .١٣.١پکن قاعده 
  

بايد با تدابير جايگزين مانند نظارت نزديک، مراقبت شديد يا در صورت امکان، بازداشت در انتظار محکمه 
  .١٣.٢قاعده پکن  ،منزل تغيير داده شودبه يک مرکز آموزشی يا  بهسپردن به خانواده يا 

  
مگر اينکه حکم قطعی درباره نوجوان در ارتباط با عمل جدی متضمن  ،سلب آزادی از شخصی اعمال نميگردد

 یصرار در ارتکاب ديگر تخلفات جدی صادر شده باشد و اينکه پاسخ مناسب ديگرخشونت عليه شخص ديگر يا ا
  .١٧.١قاعده پکن  ،موجود نباشد

  
  شرايط توقيف. ١۴

  
سازمان قواعد را تضمين کند،  اطفال یآزادی بايد در شرايط و موقعيتی انجام شود که احترام به حقوق بشرسلب 

  .١٢ زادی، قاعدهملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از آ
  

- وزش، آموزش حرفه ای ،حمايت روانیکمک اجتماعی فردی الزم، آمو در توقيف بايد از مراقبت، حمايت  اطفال
مراقبت های صحی که ممکن است با توجه به سن، جنسيت و شخصيت شان احتياج داشته باشند،  ،اجتماعی

  .١٣.۵قاعده پکن  ،برخوردار گردند
  

در انتظار محکمه نگهداری ميشوند، بی گناه محسوب ميشوند و بايد با آنها به عنوان افراد  که تحت توقيف يا اطفال
  .١٧ محروم از آزادی، قاعده اطفالسازمان ملل متحد برای حمايت از قواعد  ،بی گناه رفتار شود

  
استفاده و سؤبه شمول حمايت در برابر  اطفالکليه کارمندان بايد از حمايت کامل از سالمت جسمی و روانی 

هرگاه الزم باشد بايد برای تضمين  ند وناستثمار و بهره کشی جسمی، جنسی و احساسات نوجوان اطمينان حاصل ک
 ٨٧ قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از آزادی، قاعده ،دنمراقبت صحی بالفاصله اقدام نماي

  .)د(
  

يازهای ويژه، موقعيت و مقتضيات خاص آنان بر حسب سن، شخصيت، فقط با در نظر گرفتن کامل ن اطفالتوقيف 
ات زيانبار و تأثيرجنسيت، نوع تخلف و همچنين سالمت جسمی و روانی آنان انجام و حفاظت از آنان در برابر 

محروم از آزادی خود،  اطفالضابطه اصلی برای جداسازی گروهای متفاوت  .موقعيت های خطرناک تضمين شود
ئه بهترين نوع مراقبت مناسب برای نيازهای ويژه افراد مربوط و حفاظت از شرافت، حيثيت و امنيت بايد ارا

  .٢٨قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از آزادی، قاعده  ،جسمی، روانی و اخالقی آنان باشد
  

قواعد سازمان  ،عضو يک خانواده باشند بايد از بزرگساالن جدا باشند، مگر اينکه اطفالدر کليه مراکز بازداشت 
  .٢٩ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از آزادی، قاعده 
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قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از  ،هر نوجوان بايد مراقبت های صحی کافی دريافت کند

  .۴٩آزادی، قاعده 
  

ود، به گونه ای که با مصالح اجرای عدالت سازگار باشد، لی برای سرگرمی و تفريح خئنوجوان بايد مطالب و وسا
  .)ج(قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم از آزادی، قاعده ، دريافت و نگهداری کند

  
  جلوگيری. ١۵

  
اشخاص جوان با مشارکت در فعاليتهای . بخش اساسی جلوگيری از جرم در جامعه است اطفالجلوگيری از تخلف 

نی و مفيد اجتماعی و اتخاذ گرايش انسان دوستانه در قبال جامعه و چشم انداز زندگی قادر اند نگرش های قانو
، دناجتماعی بايد تنها به عنوان آخرين توسل بکار رو کنترولنمايندگی های رسمی . غيرجرمی را توسعه دهند

  .۶و  ١ رهنمودهای رياض
  

و محلی با مشارکت بخش خصوصی، نمايندگی  واليتیايالتی، ميان حکومت ملی،  جانبههماهنگی نزديک چند 
بهداشت اجتماعی، نيروی انتظامی و قضايی در  ،شهروندان جامعه مورد خدمت و کار، مراقبت طفل، آموزش

  .)ز( ٩ رهنمود رياضالزم است،  تخلف نوجوان و جرم جواناناز اقدام هماهنگ برای جلوگيری 
  

موثق و عملی با نظارت ادواری و ارزشيابی و  اتايد بر اساس يافته های تحقيقبرنامه های جلوگيری از تخلف ب
  .۴٨ رهنمود رياضمين قرار طرح ريزی و توسعه يابند، انطباق از ه

  
  خاصهای گروه . ١۶

  
بعمل آيد که بر اثر مشکالت ناشی از تغيير سريع و نابرابر اقتصادی،  یتوجه خاص بايد به اطفال خانواده هاي

که چنين  یاز آنجاي. ی و فرهنگی به ويژه اطفال بومی، خانواده های مهاجر و پناهنده آسيب ديده انداجتماع
پرورش و تغذيه سنتی اطفال مختل نمايد و اغلب در  تأمينتغييراتی ممکن است ظرفيت اجتماعی خانواده را در 

زنده برای اجتماعی کردن اطفال نتيجه تضاد نقش و فرهنگ، بايد شيوه های نوآورانه و از نظر اجتماعی سا
  .١۵رهنمود رياض  ،طراحی شوند

  
. خانمان يا خيابانی ارائه دهند ه گرفته و خدمات الزم به اطفال بیويژه ای به عهد مسؤوليتات حکومتی بايد مؤسس

ان اطالعات درباره تسهيالت محلی، مسکن، اشتغال و ساير اشکال و منابع کمک بايد به راحتی برای اشخاص جو
  .٣٨رهنمود رياض  ،فراهم گردد

  
  مربوط به حيثيت اتتخلف. ١٧

  
ی وضع گردد که اطمينان بايد قوانينمجرم انگاری بيشتر اطفال به منظور جلوگيری از داغ ننگ، قربانی شدن و 

دهد رفتاری که توسط يک بزرگسال ارتکاب يافته و جرم شمرده نمی شود، اگر از سوی يک طفل ارتکاب يابد، 
  .۵۶رهنمود رياض  جرم شمرده نمی شود، نيز
  

  مجازات جسمی. ١٨
  
  .١٧.٣قاعده پکن  ،در معرض تنبيه بدنی قرار نمی گيرند اطفال
  

يا در هر نهاد  ميز يا تدابير تنبيهی در منزل، مکتبهيچ طفل يا شخص جوان نبايد مشمول اصالح سخت يا توهين آ
  .۵۴ض رهنمود ريای گردد، ديگر
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  زور استفاده از. ١٩
  

استفاده  کنترولز ابزارهای محدوديت و زور فقط در موارد استثنايی و در مواردی که از همه روش های ديگر ا
و مقررات مجاز و مشخص شده باشد، ميتوان  وانينبوده و فقط از وسيله ای که آشکارا به وسيله ق تأثيرشده و بی 
ترين دوره  هد و بايد از آنها به طور محدود و فقط برای کوتااين وسايل نبايد باعث تحقيرو خواری شون. استفاده کرد

به دستور مدير مرکز به چنين ابزارهايی می توان به منظور جلوگيری از آسيب زدن . زمانی ممکن استفاده کرد
قواعد سازمان ملل متحد برای  ،نوجوان به خود، به ديگران يا وارد آوردن خسارات جدی به اموال متوسل شد

  .۶۴ ، قاعدهاز اطفال محروم از آزادی حمايت
  

باطی شامل رفتار بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقير آميز از جمله مجازات جسمی، قرار دادن در ضکليه تدابير ان
سلول تاريک، حبس در سلول انفرادی يا بسته نمودن يا هر مجازات ديگر که ممکن است سالمت جسمی يا روانی 

کاهش جيره غذايی و محدود يا محروم کردن نوجوان از تماس . ، نمی شودمواجه سازدرا به خطر  مربوطنوجوان 
قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال محروم  ،که باشد، ممنوع استبا اعضای خانواده برای هر منظور 

  .۶۶ ی، قاعدهاز آزاد
  

  پوليس. ٢٠
  

به نحوی صورت خواهد گرفت که موقعيت قانونی متخلف اطفال تماس ها ميان کارگزاران نيروی انتظامی و 
گونه صدمه به او  ، از هراا توجه کامل به مقتضيات دعويمحترم شمرده شده، رفاه وی ارتقاء يافته  اطفال

 .١٠.٣قاعده پکن  ،خودداری گردد
  

ماس های ابتدايی زيانبار باشد و اين امر بويژه در ت اطفالخود می تواند برای  اطفالدرگير بودن در روند عدالت 
عميق  تأثيرسسات مجری قانون مهم ميباشد که ممکن روی سلوک و رفتار نوجوان نسبت به دولت و جامعه ؤبا م
دلسوزی و . طرف ديگر، موفقيت رسيدگی های بيشتر ديگر زيادتر به اين تماس های ابتدايی ارتباط دارد از. نمايد

  .١٠.٣ی قواعد پکن درباره قاعده تفسير رسم، ين وضعيت مهم ميباشدا مهربانی در
  

کار دارند و يا مقدمتًا در جلوگيری از جرم  و سر اطفالبخاطر اجرای بهتر وظايف، افسران پوليس که اکثرًا با 
ه بايد های پوليس ويژهای بزرگ واحددر شهر. نوجوان دخالت دارند بايد بطور خاص تعليم و آموزش ديده باشند

  .١٢.١قاعده پکن ، برای اين منظور ايجاد شود
  

ميباشد، مهم است که آنها به طور آگاهانه و مناسب عمل  اطفالاز آنجا که پوليس اولين نقطه تماس با سيستم عدالت 
 ،از اين رو. افزايش جرم نوجوان با رشد شهرهای بزرگ بويژه با رشد سريع و بی برنامه همراه بوده است. نمايند

ها به نفع اجرای اصول مشخص مندرج در سند حاضر است، بلکه بيشتر وجود واحدهای پوليس تخصصی نه تن
تفسير ، جرم نوجوان و رسيدگی به متخلفين نوجوان بسيار ضروری ميباشد کنترولعمومًا برای بهبود جلوگيری و 

  .١٢.١درباره قاعده  قواعد پکن رسمی
  

شهای مناسب تدريس استفاده شود تا از آموزش حرفه ای، آموزش داخل خدمت، دوره های بازآموزی و ساير رو
  .٢٢.١قاعده پکن ايجاد و حفظ گردد،  شايستگی الزم کليه کارکنان درگير با موارد نوجوان

  
. باشند که با نظام عدالت نوجوان در تماس قرار می گيرند اطفالکارکنان مسؤول عدالت نوجوان بايد بازتاب تنوع 
ه زنان و اقليت ها را در کارگزاری های عدالت نوجوان اطمينان بايد تالشهايی صورت گيرد که حضور منصفان

  .٢٢.٢قاعده پکن  ،دهد
  

نيروی انتظامی و ساير کارکنان ذيدخل اعم از زنان و مردان بايد آموزش ببينند تا به نيازهای خاص اشخاص 
سير رسيدگی اشخاص جوان جوان پاسخ دهند و در باالترين ميزان ممکن با برنامه ها امکانات ارجاع برای تغيير م

  .۵٨رهنمود رياض  ،از نظام عدالت آشنا بوده و از آنان استفاده نمايند
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  چارهخرين آبه عنوان  حبس. ٢١

  
  .١٩.١قاعده پکن  ،باشد مسپردن نوجوان به زندان بايد آخرين توسل برای تعيين تکليف و برای حداقل زمان الز

 
  بازرسی. ٢٢

  
د بر ند بايد اختيار داشته باشنيسته ای تشکيل شده و به مديريت مرکز تعلق نداربازرسان ذيصالح که بطور شا

د و بايد نبه عمل آور ای را ابتکار خود بازرسی های اعالم نشده هد و بنانجام ده خود را مبنای مرتب بازرسی های
بازرسان بايد به همه  .دناز ضمانت های کامل برای برخورداری از استقالل در اجرای وظايف خود برخوردار باش

در آنها از آزادی خود محروم هستند يا ممکن است بشوند به همه  اطفالاشخاص استخدام شده در هر مرکزی که 
قواعد سازمان ملل متحد برای حمايت از اطفال ، و همه سوابق چنين مراکزی دسترسی نامحدود داشته باشند اطفال

  .٧٢ ی، قاعدهمحروم از آزاد
  

  و همکاری هماهنگی. ٢٣
  

برقرار گردد تا بر اساس هم چند موضوعی و هم فوق موضوعی،  یسيستم هايبايد صورت گيرد و  یتالش هاي
ات مؤسسجامعه و  اطفالات و خدمات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، نظام عدالت، مؤسستعامل و هماهنگی ميان 

  .۶٠رهنمود رياض  ،توسعه و ساير نهادهای ذيربط را ارتقاء دهد
  

تبادل اطالعات، تجربه و کاردانی حاصله از پروژه ها، روشها و ابتکارات مربوط به جرم جوانان جلوگيری از 
  .۶١رهنمود رياض  ،تخلف و عدالت نوجوان بايد در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی تشديد گردد

  
  برنامه ريزی، نظارت و بررسی. ٢۴

  
و نيازهای مختلف  اطفالدواری روندها، مشکالت و علل تخلف و تقصير برای بازنگری و ارزيابی ا یتالش هاي
  .٣٠.٢قاعده پکن  ،در حبس به عمل می آيد اطفالمختص 

  
تالش هايی صورت گيرد تا سازوکار تحقيق منظم مبتنی بر ارزيابی بنا شده در نظام اجرای عدالت نوجوان برقرار 

 ،بهبود و اصالح آينده اجرای عدالت جمع آوری و تحليل نمايد شود و اطالعات ذيربط را برای ارزيابی مناسب و
  .٣٠.٣قاعده پکن 

  
در اجرای عدالت نوجوان به طور نظام مند برنامه ريزی گرديده و به عنوان جزء الينفک تالش های  تارائه خدما

  .٣٠.۴قاعده پکن  ،ه ملی اجرا گرددتوسع
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  پی نوشت ها
                                                 

به امضای رئيس جمهور کرزی  ٢٠٠۵مارچ  ٩از سوی کابينه به تصويب رسيد، در تاريخ  ٢٠٠۵فبروری  ١۴قانون اطفال در تاريخ   ١
  .در جريده رسمی منتشر گرديد ٢٠٠۵مارچ  ٢٣رسانده شد و در تاريخ 

نحوه مديريت جرايم : جديت کافی نيست) ٢٠٠٠، زيالند نو، وزارت امور جوانان) (Kaye L McLaren(به کی ال مک الرن مخصوصًا   ٢
و به معلومات موجود در وبسايت مرکز بين المللی جلوگيری از جرايم  جوانان، ديدگاه تحقيقی در مورد کاهش تخلف در ميان جوانان

)intl.org-prevention-www.crime (نگاه کنيد.  
  .و مشاهدات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان) ٢٠٠٧اپريل ( نگاهی به بخش عدالت در افغانستانمعلومات از سوی يوناما،   ٣
  ).٢٠٠٨(  استراتيژی ملی بخش عدالت) استراتيژی ملی انکشاف افغانستان(جمهوری اسالمی افغانستان   ٤
، کاپيسا، پروان، لوگر، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، تخار، بغالن، کندز، کابل: واليات ذيل تحت پوشش اين مطالعه قرار داشتند  ٥

  .سمنگان، بلخ، هرات، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، باميان، سرپل، پنجشير، دايکندی
  .۴٠، ص )AI: ASA 11/021/2003(عفو بين الملل، ايجاد مجدد حاکميت قانون در افغانستان سازمان   ٦
  .۴٢، ص AI: ASA 11/021/2003 ، ١٣، ص ٢٠٠۴ مديکا مونديال،  ٧
  .اطفال يونيسف توسعهمرکز بين المللی اطفال، عدالت ): The Innocenti Digest(دی اينوسنتی ديجست   ٨
  .نشرات يونيسف  ٩
نگاه کنيد شاهی طب اطفال و صحت طفل انگلستان   توسط کالج بيان پاليسی: اشعه ايکس و اطفال پناه جوبه  ١٠
)Statement-Policy-Children-Seeking-Asylum-and-Rays-www.rcpch.ac.uk/Policy/X .( سؤاستفاده از مراحل بلوغ تانر برای همچنين به

مرحله بندی تانر برای تخمين «: نگاه کنيد ١۴٩۴، ص ١٩٩٨، دسمبر ۶، شماره ١٠٢، شماره مسلسل طب اطفالدر  تخمين سن تاريخی
سن فيزيولوژيک به خاطر مقاصد طبی، آموزشی و ورزشی طرح شد و از آن برای شناسايی رشدکنندگان سريع و آهسته استفاده می 

  .»برای تعيين سن تاريخی طرح نشده است بنابراين، اين شيوه. اين روش در صورتی مناسب است که سن تاريخی معلوم باشد. گردد
ی تعليقی يک زن باردار را از شش يمحاکم بيان ميدارد که سارنوال ميتواند فيصله رهاجزای موقت برای محاکم قانون )  ١( ٨٩ماده   ١١

مثًال (يش از محاکمه يک زن باردار صرف به منظور تحقيق پو عالوه می کند که  ماه حاملگی تا چهار ماه پس از زايمان صادر نمايد
  .يا بخاطر مصونيت اجتماعی توقيف شده ميتواند) برای جمع آوری شواهد

  .١.۴، )پيکن قواعد(  اطفالعدالت حداقل قواعد معياری سازمان ملل متحد برای اجرای   ١٢


