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  مقدمه و معرفی راپور
 

وضعيت و موقف اجتماعی اطفال در افغانستان بر اساس شاخص ها ی مختلف متفاوت 
است؛ اما آنجه مسلم است اینکه اطفال در مجموع از جمله دسته های آسيپ پذیر و 

به اضافه آن محل بود وباش، حساسيت . ستان محسوب ميگردندمعروض به خطر در افغان
های فرهنگی، جنسيت، وضعيت اقتصادی از جمله عواملی است که به آسيب پذیری 

  . اطفال ميافزاید و آنهارا در معرض آسيب پذیری مضاعف قرار ميدهد
ها و سال گذشته شاهد پيشرفت  ۵اطفال در ، نگ های دراز مدت در افغانستان بعد از ج

تغييراتی در زندگی شان بوده اند اما این تغييرات در قدم اول همه شمول نبوده  و در قدم 
به . دوم با توجه به مشکالت و نيازمندی های اطفال قابل لمس و اندازه گيری نميباشد

صورت عموم افغانستان یک کشور سنتی است و پيروی از عنعنات و رسم و رواج های 
اطفال افغان . الت اطفال را در معرض آسيب پذیری بيشتر قرار ميدهدمتعدد در بسياری حا

زندگی اطفال در . در مناطق شهری و روستای به مشکالت متفاوتی مواجه ميباشند
این . اکم در محل قرار داردور بيشتر تحت اثر رسوم و عنعنات حمناطق روستایی کش

سایر نيازمندی های آنان را تحت عنعنات نحوه دسترسی اطفال به صحت، تعليم و تربيه و 
طور مثال پسران چانس بيشتر برای دسترسی به تعليم و تربيه نسبت به . اثر قرار ميدهد
ل دیگر در عدم دسترسی اطفال به خصوص مازدواج های قبل از وقت عا. دختران دارند

  .  دختران به صحت و تعليم و تربيه ميباشد
ل به مثابه روس پسندیده زندگی فاميلی اطفال را فاميل ها با داشتن تعداد زیاد اطفا

بيشتر در خطر عدم دسترسی به غذا، تعليم و تربيه، صحت و فرصت های مساوی برای 
این خطر با توجه به تبعيض جنسيتی حاکم در جامعه . رشد شخصيت شان قرار ميدهد
  .دختران را بيشتر هدف قرار ميدهد

  
های بيشتر برای دسترسی به تعليم و تربيه و صحت در شهر ها با اینکه اطفال از فرصت 

برخوردار اند و فاميل ها بيشتر ترجيح ميدهند تا اطفال شان درس بخوانند، با توجه به 
تماعی، مهاجرت های دوامدار و دم دسترسی به اشتغال و تامينات اجکثرت نفوس، ع

ن آسيب پذیر گسترده از دهات به سوی شهر ها ؛ اطفال بازهم بيشتر از بزرگساال
تعداد مکاتب و سهولت ها تعليمی متناسب به نيازمندی نبوده، شمار اطفال . ميگردند

   .ت کمی برای تفریح و سرگرمی دارنداطفال فرص. ل گدا روبه اقزایش استکارگر و اطفا
ر یگردیده است که اکثر والدین تصو باعثرقم باالی بی سوادی به خصوص در ميان مادران 

ش های تربيت و پرور ش اطفال نداشته باشند، برعالوه خشونت در برابر زنان روشن از رو
در خانواده ها نيز در حال رشد است که این دو عامل اخير به گسترش خشونت در برابر 
اطفال کمک نموده است و اطفال در نتيجه در محيط خانه، مکتب و اجتماع به خشونت 

  .مواجه اند
  

به ارقام وجود ندارد، تعيين فيصدی نفوس اطفال، سن مراجع مطمين برای دسترسی 
  .اطفال و سایر مواردی که نياز به ارقام دارد معموآل به شکل تخمينی ارائه ميگردد

  
ه قرار گرفته اند و مانند اطفال معيوب کمتر مورد توج تهای ویژهاطفال نيازمند به مراقب

مندی های ویژه این دسته از اطفال معموال برنامه ریزی ها و پالن های ملی و محلی نياز
   .را مورد توجه جدی قرار نداده است

به ميثاق بين المللی حقوق اطفال  ١٩٩۴این وضعيت در حاليست که افغانستان در سال 
پيوسته است و برعالوه تعهداتی را بر اساس قانون اساسی کشور در قبال اطفال اعالم 

  . نموده است
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« : غانستان  در مورد حمایت از  اطفال چنين بيان ميداردقانو ن اساسی اف ۵۴ماده 

دولت به . خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل ميدهد  و مورد حمایت دولت قرار دارد 
منظور تامين سالمت جسمی و روحی خانواده ، باالخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و 

  » تدابير الزم اتخاذ ميکند  برای از بين بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم
  

کميسيون مستقل حقوق بشر   ٢٠٠۶با توجه به آنچه تذکر یافت در نيمه دوم سال 
ناروی پروژه نظارت بر وضعيت  –افغانستان به همکاری موسسه حمایه اطفال سویدن 

معلومات درین پروژه . والیت کشور به طور امتحانی مورد تطبيق قرار داد21اطفال را در 
و دسته جمعی با رتی به طور مستقيم از خود اطفال به وسيله صحبت های انفرادی نظا

 . دیگرداطفال جمع آوری 
  

با استفاده از که  ی است بر وضعيت عمومی  اطفال افغانستان ،تحليل گزارش فعلی 
توسط ناظرین ساحوی کميسيون معلومات تهيه شده از طریق نظارت بر وضعيت اطفال 

   .ه استگردید جمع آوری
  
  

  : راپورهدف .١.١
  

  :اهداف اساسی راپور قرار ذیل است
  

 ارائه تصویر از وضعيت اطفال در افغانستان •
 بررسی وضعيت اطفال در افغانستان با توجه به تعهدات ملی و بين المللی دولت •
انعکاس نظریات و مشکالت اطفال که به صورت مستقيم توسط خود آنها بيان  •

 .گردیده است
  
  :  قرار ذیل استاین گزارش در بحث مورد صلی مسایل ا  
  

   معرفی دسته های آسيب پذیر اطفال •
  بررسی دسترسی اطفال به امکانات صحی •
 به تعليم  تربيه اطفال حق دسترسی بررسی  •
   بررسی وضعيت اطفال کارگر •
 ازدواج های قبل از وقت بررسی وضعيت اطفال در رابطه به  •
 در مسایل مربوط به خودشان سهم گيری اطفالبررسی پيمانه  •

  
  

  روش گردآوری اطالعاتشيوه تهيه راپور و  .١.٢

  

تهيه گردیده  ی ، مشاهده و  مصاحبه از روش های پرسشنامه ااین راپور با استفاده  

در %  ۵٠.٧. فورم ميرسد ٢٩۴١مجموعی فورمه های خانه پوری شده به تعداد .  است

طفل ) نفر١۴٩٠( شکيل ميدهد که شامل  صد از رقم کلی مصاحبه شده ها را دختران ت

  .از مصاحبه شده ها را پسران تشکيل ميدهد)  نفر ١۴۵١( در صد %  ۴٩.٣ميشود و  
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والیت کشور  از جمله کابل ، بدخشان ، بادغيس ، بغالن ،  ٢١جمع آوری معلومات در 

گرهار ، پکتيا مزارشریف ، فاریاب ، هرات ، جوزجان ، قندهار ، کاپيسا ، خوست ، کندز ، نن

   .صورت گرفته است تخار  يکا ، پنجشيرَ ، پروان ، سمنگان ، زابل  ، لغمان و ، پکت

توسط ناظرین  ٢٠٠۶/١٢/٢٩الی دسامبر ٢٠٠۶/۶/١١کار جمع اوری معلومات از جون 

  . صورت گرفته است ) بخش نظارت ساحوی ( ساحوی اطفال 

  : والیت  را نشان ميدهد به های انجام شده در هر تعداد مصاح جدول ذیل 

مصاحبه  در هر والیت
 تعداد ها 

 نام واليات

 بدخشان ١١۶
 بادغيس ٣۶
 بغالن ١٢٠
 بلخ ٣۶٢
 فاریاب ۴٠٠
 هرات ٣۶٨
 جوزجان ١۶٢
 آابل ١٠٢
 قندهار ٩٢
 کاپيسا ٢٠
 خوست ۵٣
 کندز ٨۵
 لغمان ۶
 ننگرهار ۴٠٣
 پکتيکا ۵۴
 پکتيا ٢٢٩
 پنجشير ٩٢
 پروان ٩٠
 سمنگان ۵٣
 تخار ٩٠

 زابل ٨
. 

های حقوق به اساس معيار  که مصاحبه دران صورت ميگيرد و انتخاب  مناطقی تشخيص

    :  بوده که شامل موضوعات ذیل ميگردد بشر ی 

  :صورت گرفته است   یکه در ان تخطی های حقوق بشر منطقی   -

 گروپ های مشخص اسيب پذیراطفال  و اقليت ها  -

 واقعات ومعلومات مشخص بشمول تخطی های  حقوق بشری   وریآ جمع -
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:انها صورت گرفته نشان ميدهد ی های سنی اطفال را که مصاحبه باجدول ذیل کته گور  

 ارقام مجموعی اطفال مصاحبه شده آته گوری های اطفال
 ١ طفل   ۵ ساله 
 طفل١٠ ٧ ساله 
 ١٢٠   طفل ٨ ساله 

 ١٧٩   طفل  ساله ٩
طفل  ٢٩١ ساله١٠  
 ٢۴۶   طفل  ساله ١١
 ۴٧٣   طفل  ساله ١٢
 طفل  ٣٩۴ ساله ١٣
 طفل٣۶٩ ساله ١۴
 طفل٣٣۶ ساله١۵
 طفل ٢۴۴ ساله ١۶
 طفل ٢٢۵ ساله  ١٧
۵٣      طفل ساله  ١٨  

  

مورد نقض حقوق بشری را شناسایی،   ٢٧درجریان سروی ناظرین ساحوی حقوق بشر 

  . ثبت و بررسی نموده اند 

پشتون ، ( به ها  شامل تمام  اطفال متعلق به همه گروه های قومی افغانستان مصاح

  .   ميگردد ) عرب و غيره   ، ازبک ،ترکمن ،  بلوچ ، پشه یی  ،تاجک ، هزاره 

  

 :تعهدات  ملی و بين المللی در قبال اطفال  . ١.٣
  

به امضا   ١٩٩۴ افغانستان از جمله از کشور هایست که کنوانسيون حقوق طفل را در سال
  . رسانيده و خود را مکلف به اجرا و تطبيق ان نموده است 

  
کنوانسيون حقوق طفل یگانه سند بين المللی در راستای تامين حقوق طفل  ميباشد که   

کشور این سند معتبر بين المللی   را به رسميت شناخته و انرا  تائيد نموده  ١٩٢
ضميمه ميثاق بين المللی ری اختياهای  توکولوپر و اعالميه جهانی حقوق کودک.اند

توکول اختياری در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و فلم های غير وپر(حقوق اطفال 
اخالقی کودکان وپرتوکول اختياری در مورد مشارکت کودکان در درگيری های نظامی، 

که  یگریست از جمله اسناد بين المللی د ) ٢٠٠٢متمم کنوانسيون حقوق کودکان سال 
 .دولت ها را به اتخاذ تدابير ویژه برای حمایت از اطفال فرا ميخواند

  
ی مربوط به است که در تمام عرصه ها سند معتبر ملی از جمله  قانون اساسی کشور

از جمله ميتوان از . قانون ذکر گردیده است این  ختلف حمایتی در متن ، موارد ماطفال 
قانو ن اساسی افغانستان  در  ۵۴در ماده .  متذکرشد قانون اساسی کشور   ۵۴ماده 

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل « : مورد حمایت از  اطفال چنين ذکر گردیده است 
دولت به منظور تامين سالمت جسمی و روحی . ميدهد  و مورد حمایت دولت قرار دارد 

ن بردن رسوم مغایر با احکام دین خانواده ، باالخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و برای از بي
  » مقدس اسالم تدابير الزم اتخاذ ميکند 
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دولت بمنظور « :چنين ذکر گردیده است قانون اساسی کشور  53در ماده به همين شکل 
قودین و برای تنظيم خدمات طبی و مساعدت های مالی برای بازماندگان شهدا و مف

ال انها در جامعه ، مطابق احکام قانون ، تدابير و معيوبين و سهمگيری فعبازتوانی معلولين 
الزم اتخاذ مينماید دولت حقوق متقاعدین را تضمين نموده و برای کهن ساالن ، زنان بی  

ت مطابق احکام قانون کمک الزم به عمل عيوبين و معلولين و ایتام بی بضاعسرپرست ، م
 » وردآ  می

  
مشخص روی مسله کار اطفال بصورت  در قانون اساسی کشور بطور به همين ترتيب 

سهمگيری فعال . تحميل کار اجباری ممنوع است « :ذکر گردیده است   ۴٩در ماده  صریح
در حاالت جنگ ، ،آفات وسایر حاالتی که حيات و آسایش عامه را تهدید کند ، از وجایب 

  » تحميل کار بر اطفال جواز ندارد . ملی هر افغان ميباشد 
  
قانون اساسی تذکر به  ۴٣ماده ل برای دسترسی به تعليم و تربيه  نيز در درمورد حق طف 

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در « :عمل امده است  
دولت مکلف است به . موسسات تعليمی دولتی بطور رایگان از طرف دولت تامين ميگردد 

ن ، تامين تعليمات متوسطه اجباری ، پروگرام منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستا
های موثر طرح وتطبيق نماید و زمينه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به انها تکلم 

 » ميکنند ، فراهم نماید 
  

غرض تامين  خلفات اطفال از طرف دولتقانون رسيده گی به ت ، بتاسی از ماده فوق
  . انون اند ، نافذ ساخته شده استحقوق انعده اطفاليکه در تعارض با ق

  
برعالوه  در این اواخر ستراتيژي اطفال در معرض خطر از طرف وزارت کار و امور اجتماعی و 

که ميتواند از جمله  اسناد   ه است شهدا و معلولين ترتيب و از طرف دولت تصویب گردید
  . از حقوق اطفال محسوب گردد ملی در راستای  تامين و حمایت 

 
  

  :عمومیو معلومات ارقام . ۴.١

که  است  صورت گرفته ستایی احبه با اطفال ساکن در مناطق رومص  ٢٣٠٨به تعداد .  ١

با   مصاحبه ۵١۶و به تعداد  کندحبه ها را احتوا ميرقم کلی مصااز  در صد  % ٨١.٧

مصاحبه ها را  صد مجموعدر%  ١٨.٣که  است  باشندگان مناطق شهری صورت گرفته

  .ميدهد  تشکيل
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منطقه شهری- دهاتی

٨١/٧ ٪

١٨/٣ ٪

دهات  شهری

 

این پروژه بيشتر روی  اطفالی بوده است که در روستا  که تمرکز ارقام فوق نشان ميدهد 

  . ها زندگی مينمایند

 

احبه های ناظرین ساحوی با اطفال به اساس پالن طرح شده از هر ولسوالی ذکر مص

  شده 

 
اطفالی اند  ، ميگرددمصاحبه شونده ) نفر ٢٨٢١( از رقم کلی که شامل   % ٩.٩۵.  ٢ 

 .از داشتن فاميل محروم انداز رقم کلی %  ۴.١این در حالی است که ند افاميل دارای که 

 یدسته ها، اما قابل تذکر است که سرپرستی این فاميل معموآل به دوش پدر نبوده 

پرست ها از بيشتر این سررپرست فاميل ها معرفی گردیده است که مختلف به حيث س

بيشترین ، طور مثال  ميباشند ت و حمایتبخود نيازمند مراقاند که کسانی جمله 

، اشخاص سالخورده  %١٣.٢ ا  زنان بيوهفاميل های اطفال مصاحبه شده رسرپرست 

یبجاشده و  % ١.٧ولين لو مع% ٣٠.۶، بازگشت کننده ها %١۴.۶، خود اطفال %٢٩.٣

   .تشکيل ميدهد%  ١٠.۶گان داخلی 
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+

مشخصات - رئيس فاميل های مصاحبه شونده

١۴/۶ ٪
١/٧ ٪

٣٠/۶ ٪ ٢٩/٣ ٪

١٠٪ ١٣/٢/۶ ٪

خانم سالخورده طفل معلول بازگشت کننده بيجا شده داخلی
  

  

تاکيد کنوانسيون حقوق طفل به منافع ، شود  ربه مواد کنوانسيون حقوق طفل نگریستهاگ
منافع   «:کنوانسيون حقوق طفل چنين ذکر گردیده است  ٣عليای طفل ميباشد در ماده 

بايد حمايت الزم دولت ها .  در نظر گرفته شود عليای طفل در تمام قوانين و تصاميم اداری
  » .؛ به عمل آورنداز اطفال در صورتي که والدين و ديگران در اجراي آن موفق نشده اندرا 
  
گرفته  در نظر باید طفل  نظر به مواد کنوانسيون حقوق طفل در همه موارد منافع عليای 

یا هم از طرف اشخاصی  مورد  وقتی طفل خودش سرپرست فاميل است و. شود 

پس به ، حمایت جدی ضرورت دارند  مراقبت و  که خود انها به، ر  ميگيرند قرا مراقبت 

قوق همچو اطفال نقض گردیده است و در معرض خطر  جدی وضاحت ميتوان گفت که ح

  . قرار دارند 

نمایند که نحوه  اطفال با فاميل خود زندگی نمی% ۴.١به همين ترتيب تذکر گردید که 

  :زندگی آنها ذیآل بيان ميگردد

  . قارب شان بسر ميبرند ابا     %۴٧.١   -

  . پرورشگاه ها بسر ميبرند در  % ۶.٢٨  -

  .  بسر ميبرند وتربيت اطفال  در مرکز اصال ح  ه اکثرا اند ک اطفالی %   ٢١.٨  -

  اطفالی اند که تنها زندگی ميکنند % ۵.٢ -
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مشخصات- مصاحبه شونده تنها است/همراه ندار د با کی زندگی ميکند

٢/۵ ٪

٢٨/۶ ٪

٢١/٨ ٪

۴٧/١ ٪

تنها با اقارب پرورشگاه  وغيره 
  

 و محبت نعمت را اطفالی تشکيل ميدهد که از  م بزرگرقفوق نشان ميدهد که یک گراف 
این  . رندبشان و یا هم در پرورشگاه ها بسر مي و در نزد اقارب محروم اند فاميل  داشتن

با مشکالت جدی از ناحيه عدم موجودیت تسهيالت صحی و معيشتی  کته  گوری اطفال 
 . ، غذا و غيره مواجه اند 

 
نون در تا اککه  اند  سيب پذیرجمله کته گوری های آ  از اطفال یتيم وبی سرپرست

     .مورد توجه قرار نگرفته اند افغانستان
 يتمعلول از رقم کلی  را اطفال  دارای )   نفر٩٣% (٣.١ها از جمله سروی شده . ٣

اطفال معيوب و معلول   مشکالتی که در محل از ناحيه معلوليت  به ان . تشکيل ميدهد 
اطفال معيوب اظهار  نمودند که در )   نفر٨٨% ( ٨٢.٨ظهار نمودند  از جمله مواجه بودند ا

  . محل مشکل دارند 

آيا از ناحيه معلوليت در محل مشکل داريد؟

١٧/٢ ٪

٨٢/٨ ٪

بلی    نخير    

  

در  ، به مراقبت های ویژه نيازمند اند  يتمعلول دارایکه اطفال  تحقيقات نشان ميدهد 
د، آنان بيان نمودند که به نبود امکانات  برای مراقبت های ویژه به مشکالت جدی مواجه ان

نياز های آنها توجه صورت نميگيرد و بيشتر به حيث عامل خجالت و سر افگندگی فاميل به 
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ومعيوب  به برعالوه  اطفال معلول . از بازی و سرگرمی محروم اند. آیند حساب می
 درای معلوليتکنون به اطفال تا  وربيتی دسترسی نداشته خدمات صحی ، تعليمی و ت

نبوده و حتی کلنيک های اورتوپيدی که توليد  ميسر  تعليمات خصوصی و حرفویاکز مر
 د  در والیات و شهر های دور دست ندار می دست و پا را عرضه    لاعضای مصنوعی مث

  . يست موجود ن

 «. :کنوانسيون حقوق طفل در مورد اطفال معيوب چنين ذکر گردیده  است  ٢٣ماده در  
خاص حق اطفال معيوب است، که آنهارا   اموزش و تربيه خاص و  مراقبت خاص، تعليم

برسند و يک زنده گي )خودکفائي(کمک مينمايد، تا به بيشترين حد ممکن اتکاء به خود 
 ».کامل و فعال را در جامعه پيش ببرند

  
 : خشونت در برابر اطفال در خانه. ۵.١

مصاحبه شده رقم کلی در صد از ) نفر٣۴٠( %١١.۶   ارقام بدست امده  نشان ميدهد که
درصد اطفال ) نفر٢٠٨(  %۵١.۶ از آنجملهکه . شان رضایت ندارنداز طرز برخورد والدین ها 
این در . شکایت داشتندخشونت روحی از ) نفر١٩۵(  %۴٨.۴فزیکی و های خشونت از
 .الی است که بيشتر اطفال به دالیل مختلف جرئت ارائه جواب به سوال را نداشتندح

اگر نخير؟

۵١/۶ ٪۴٨/۴ ٪

خشونت فزيکی  خشونت روحی 
 

ده ها وجود داشته  که اکثرا نشان ميدهد که خشونت های فزیکی و روحی در خانواگراف 
عقـده منـد    کـه ایـن خشـونت هـا باعـث      گيـرد  مـی  توسط والدین  واطرافيان اطفال صورت 

   .گردد اطفال می شدن  خشن شدن  و
 

  :  تابعيت تذکره . ۶.١

 و فقط تذکره ندارنداطفال ) نفر ٢٣۵۵% (٨٠.٢ان ميدهد که  نش های انجام شدهسروی 
تابعيت از جمله موارد بسيار مهم و با ارزش داشتن تذکره . تذکره دارند) طفل%۵۴۵ (۶.١٨

   .اثيرات مهم  و اساسی داردتو تثبيت هویت طفل است  که در همه ابعاد زندگی اطفال 

دارد که البته این مشکالت  ت شان باز میمشکالت موجود در کشور ، افراد را از ثبت هوی
تنها ناشی از نواقص در سيستم ثبت تولدات و اخذ تذکره نبوده بلکه بی توجهی و عدم 

تابعيت به نداشتن تذکره . دارد  عالقه مردم را به گرفتن تذکره و ثبت تولدات نيز بيان می
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اطفال جدی را برای مشکالت حيث سندی که سن و هویت طفل را معرفی ميدارد ميتواند 
این مشکل به گونه حاد دررابطه به تعيين سن اطفال در تعارض با قانون  .دياورببه جود 
که در نبود تذکره تعيين سن طفل به گونه اساسی مشکل بوده و ممکن است . وجود دارد

به همين ترتيب . باعث تلف شدن حق او در نحوه رسيدگی به قضيه اش در محکمه گردد
گردد که آنها به ازدواج های قبل از  زیرا باعث میرین مورد بيشتر آسيب پذیر اند دختران د

  . وقت کشانيده شوند
« :کنوانسيون حقوق طفل درمورد حق داشتن هویت چنين ذکر گردیده است  ٨ماده 

  »شان اعاده گردد  شان برای؛ مليت و سابقه فاميلی اطفال حق دارند تا نام 
  

  صحت رسی به حق دست. ١.٧
  

بلكه براي فعاليت  , صحت و سالمتي مطلوب نه تنها براي رشد و نموي طبيعي ونورمال
طفل محروم از صحت وتندرستي حتي اگر   .نيز ضروري است شخصل  طبيعي و نورما

مريضي . بود ي ذهني و جسمي عقب مانده خواهد دررشد ونمو, عمًال مريض هم نباشد 
ثابت شده است آه . طفل را تحت تأثير قرار ميدهد دردوران طفوليت رفتار وگرايش هاي

مريضي سخت و مداوم درگرايش طفل تأثير دارد وبدين ترتيب اين امر به نوبه خود در 
گذارد وبدون شك فعاليت هاي  آيفيت رفتار و ساير جنبه هاي زندگي طفل اثر مي
  . دارد جسمي اورا  مختل وشخصيت اورا ازرشد نورمال باز مي

شمرده ميشود  که ازرهگذرآن هر  بشر کی از حقوق اساسی و الزمیحق صحت ی
 صحیها ، سهولت ها وامکانات ترین معيارانسان مستحق است تا ازمناسب 

حق صحت یکی از جوانب حياتی زندگی بوده و برای تحقق بسياری از . برخودارباشد 
   .حقوق بشر، حایز اهميت است اساسات

 مهيا بودن خدمات صحی میرخورداری از صحت اساسی حق بیکی از شاخص های 
؟ نتایج نظارت و مصاحبه که ایا دولت  خدمات صحی را فراهم نموده است یا خير ،باشد 

در صد % ٧٢.٧ميدهد که  نشان ها
ميدانند که در محالت )  طفل ٢٢۵٠(

موجود و تسهيالت صحی خدمات شان 
در %  ٢٢.٠ که  این در حاليست. است 
ظهار نموده اند که ا) طفل ۵٩٣(صد  

هيچ نوع امکانات صحی در محل شان 
یک رقم رقم ذکر شده فوق .وجود ندارد

را نشان  ميدهد که خدمات و  باال 
در محالت شان وجود صحی  تسهيالت

 نظر به اظهارات شان  ولی  دارد؛
از این خدمات و  وجود دارد که   دالیلی 

حی  استفاده موثر کرده ص سهيالتت
اطفالی که % ۴٧.٢چنانچه  .نميتوانند

به سوال قبلی جواب مثبت داده بودند ميگویند که در دسترسی به خدمات صحی مشکل 
  . دارند

  
در محالت  مصاحبه شده ها)  نفر ١٣۵٢(از رقم کلی % ۴٧.٢تحقيقات نشان ميدهد که 

یاد اوری  ز موجودیت مشکالت ، رسی به تسهيالت صحی  ا جهت دستزیست شان 
  .  نموده اند

  .مصاحبه شده گان مشکل دور بودن مراکز خدمات صحی را مطرح  نمودند % ۶.۵٢ -

وجود دارد ؟? د مشکل??نما?که مراجعه م?صورت

??/? ?
??/?

?   بل ر    ? نخ
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 .مصاحبه شده گان کمبود ادویه و وسایل را عنوان نمودند %  ٨.١۶ -
 . مصاحبه شده گان  کيفيت خراب دوا را اظهار نمودند %  ۴.١٢ -
رسی به خدمات  مصاحبه شده گان  پرداخت پول را یک مانع جهت دست% ۴.٨ -

 .ی عنوان نمودند صح
یک تعداد اندک مصاحبه شده ها موضوع برخورد تبعيض اميز و نبودن کارمندان اناث را 

  .اظهار نمودند 
تحقيقات نشان ميدهد که یک تعداد زیاد  مصاحبه شده گان مشکل دسترسی به خدمات 

 عدم موجودیتصحی  ،  کمبود ادویه ،  کيفيت خراب ادویه ؛  برخورد تبعيض اميز ، 
و پرداخت پول  را به عنوان مسایليکه باعث ميگردد تا از خدمات  اناث کامندان صحی 

  .  صحی برخوردار نباشند ، اظهار نمودند
  
  
 

       

  

اگر بلی چرا؟

52.6%

0.0%

7.1%

16.8%

12.4%

2.6%

8.4%

مشکل دست رسی بايد پول پرداخت
برخورد تبعيضی آميز کمبود ادويه وسايل
کيفيت خراب عدم موجوديت کارمندان مسلکی
وغيره

                             
« : دبيان ميداراساسی کشور در مورد حق داشتن  صحت چنين ماده پنجاه ودوم قانون 

دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهيالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به 
دولت بمنظور تقویت تربيت بدنی سالم و انکشاف . احکام قانون تشویق و حمایت ميکند 

  » ورزشهای ملی و محلی تدابير  الزم را اتخاذ ميکند 
مام اتباع کشور الت صحی را به تبه اساس ماده فوق دولت مکلفيت دارد تا تمام تسهي

  .رایگان مهيا سازد
چنين ذکر استفاده از خدمات صحی  کنوانسيون حقوق طفل در مورد حق 24 در ماده 

رسي به عالي ترين سطح ممکن صحت و خدمات صحي با  حق دست « گردیده است 
فال، حت عامه و کاهش مرگ اطتأکيد خاص به حفظ الصحة ابتدائي و وقايوي ، تعليم ص

دولت هاست که در جهت الغاي عنعنات غيرپسنديده کار نمايند، جهت تأمين اين  وظيفة
  »  .گردد حق بر ضرورت همکاري بين المللي تأکيد مي
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 :ب آرسی به  حق دست. ١.٨
  

 ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حق دستبر اساس ماده اول 
  . سب زندگی و حق صحت ميباشد منابرخورد داری از سطح  ز ضروری حقرسی به اب ج
از مبتال شدن به امراض مختلف  به مراتب ميتواند رسی به اب صحی  حق دست

این موضوع همچنان ارتباط به منابع . د و با عث صحتمند شدن اطفال گرددجلوگيری نمای
اده از منابع آب سر باز طور مثال استف. دارد که برای تهيه آب مورد استفاده قرار ميگيرد
به همينگونه بعد مسافه در تهيه آب نيز . ميتواند از نظر صحی مشکالت را به بار آورد

مطرح بحث است و چون معموآل اطفال مسوليت تهيه اب را به عهده دارند طی نمودن 
  .فاصله های دور جهت تهيه آب نيز ميتواند آنهارا آسيب پذیر بسازد

 منبع ابی بازدر صد مصاحبه شوندگان از%٣۵.۶ها و مصاحبه ها  بر اساس نتایج نظارت
از مصاحبه شوندگان از منبع ابی پوشيده  % ۶۴.۴ حالی است که  استفاده ميکنند این در

  . ميکننداستفاده 
  

منبع آب غير پوشيده

۶۴/۴ ٪

٣۵/۶ ٪

بلی    نخير    

  
ه نظر مسافه که برای تهيه آب توسط اطفال طی ميگردد جواب های ذیل بدست آمد از

  .است
  

 ) نفر  ۶٣٧% ( ٢١.٧دقيقه  ١۵بيشتر از  •
 ) نفر  ١٧۶% (  ۶.٠بيشتر از یک ساعت  •

  
یند که پيما بيشترین اطفاليکه اب مياورند یک فاصله نهایت طوالنی و صعب العبور را می

طر هر خفع بخصوص در فصل زمستان و  درعين حال  ، احتمال  خطر سقوط از نقاط مرت
  . دارد نوع تجاوز را در قبال

  
دقيقه فاصله را برای مردم تعيين نموده که  ١۵سازمان صحی جهان ، یک معيار کم تر از 

   .به منبع اب برسند
  



 15

دولت وسایل وقایه و عالج امراض و  «قانون اساسی افغانستان ۵٢بر اساس ماده 
ت دول. تسهيالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينماید 

تاسيس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق  
رزشهای ملی و دولت بمنظور تقویت تربيت بدنی سالم و انکشاف و. و حمایت ميکند 

  ». محلی تدابير الزم اتخاذ مينماید 
  
گردیده در اسناد متعدد ذکر تاکيد  اسناد بين المللی در مورد حق برخورداری از صحت  

 ١٢دی ، اجتماعی و فرهنگی ماده براساس ميثاق بين المللی حقوق اقتصا. است
حکومت حق بهره مندی هر فرد را از بلند ترین معيار ممکنه صحت جسمی و روانی به 

   .رسميت شناخته است
  

است تا تدابير  گردیدهمکلف حقوق طفل دولت افغانستان  چنان  با تصویب کنوانسيون هم
و بهداشت قبل و بعد از  مرگ و  مير اطفال و نوزدان اتخاذ به منظور کاهش مناسب را

  . والدت را در مورد مادران بصورت مناسب تامين نماید
بيان  صحی مراقبتميثاق بين المللی حقوق اطفال در رابطه به  ٢۴ماده  به همين ترتيب

  :ميدارد که
  . تامين نمایند به صحت اطفال را رسی  دولت ها مکلف اند تا حق دست -
  .  دولت ها باید با امراض و سو تغذی اطفال مبارزه نمایند -
رسی آنها به تعليمات صحی،  از طریق دست حاملهبت های الزم را از مادران مراق -

  . آشنایی با اقدامات وقایویی و جلوگيری از عنعنات ناپسند ؛ به عمل آورند
 
ساس معاهدات بين المللی و مواد از جمله وجایب و مکلفيت های دولت است تا برا 

هزار ساله  و توسعوی  با اهداف  اساسی کشور در رابطه به حق  صحت در تبانیقانون 
  . اقدامات موثر را به عمل آورد توسعه هزار ساله ۵بهبود صحت مادران هدف شماره 

  
  حق تعليم و تربيه. ١.٩

 
قانون  ۴٣ماده  . شمار ميرودبافراد بشر حق تعليم و تربيه از جمله حقوق اساسی 

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است « . مورد چنين صراحت دارد اساسی افغانستان در  
که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمی و دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تامين 

دولت مکلف است بمنظور تعميم معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات . ميگردد 
، پروگرام موثر طرح و تطبيق نماید و زمينه تدریس زبانهای مادری را در متوسطه اجباری 

  » .مناطقی که به انها تکلم ميکنند فراهم کند 
  

هر طفل بدون در نظر داشت عقاید ، نژاد و ، کنوانسيون حقوق طفل   ٢٨ماده مطابق 
د بنا هر طفل برخورد ار باشری تعليم  و تربيه مساوی جهت فرا گي های جنس باید از فرصت

  . و تربيه در کشور برخوردار باشند حق دارد از همه امتيازات تعليم
تعليم و تربيه حق طفل  «ميثاق بين المللی حقوق طفل  ٢٨بر عالوه بر اساس ماده 

. را تأمين نمايند اجبارياست و وظيفه دولت هاست که حداقل تعليمات ابتدايي رايگان و 
براي تأمين اين حق بر . بايد وقار و مقام انساني طفل راحرمت گذارند مسوؤلين مکاتب

  » .گردد همکاري بين المللي تأکيد مي
  

تعليم و تربيه از جمله مکلفيت های دولت ایجاد زمينه برای دسترسی مساوی اطفال به 
این دسترسی در بر گيرنده . که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گيرد باشد می
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اطفال مصاحبه شونده ادعا نموده % ٩۶.٧با اینکه . باشد ی کمی و کيفی میدسترس
روند، اما عده زیادی از آنها همجنان بيان داشته اند که در اثر  اند که به مکتب می

  .باشند مشکالت مختلف قادر به استفاده منظم و مفيد از مکاتب نمی
  

شان در مکاتب ارائه نموده اند  مختلفی را برای عدم حضور منظممصاحبه شده گان دالیل 
  :که ارقام ذیل به تشریح آن ميپردازد

   
  .مجبور اند کار نمایندا ه مصاحبه شونده  در صد  % ۵.٣٠  - 
به  را، دليل عمده حاضر نشدن مکاتب دور بودن ها  مصاحبه شونده   در صد از% ۴.١٩  - 

.عنوان نمودند مکتب  
از جمله ميتوان از  عرف و  . زیست  در محل  ربيهن تعليم و تمروج نبود  % ٨.١۵  - 

عنعنات ناپسند که در محل  حاکم است نام برد  برعالوه از  عدم موجودیت مکاتب  در 
محالت ویا دور بودن ان  از جمله عواملی ميباشندکه باعث ميگردد تا تعليم و تربيه در 

   .محل مروج نباشد
شوند را ازدواج ، عدم موجودیت  تب حاضر نمیعلت این که چرا منظما به مکتعدادی هم 

 و عرف و عنعنات  برخورد نامناسب استادان ،معلمين مسلکی ، مریضی و معلوليت 
  . عنوان نموده اندموجود در محل  ناپسند 

در ساحه  ناظرین ساحوی با قضایای مختلف ،  اما در رابطه به برخورد نامناسب معلمين 
ز مکاتب شهر کابل نام برد از لت و کوب اطفال در یکی ا مواجه شدند از جمله ميتوان

سپورت که همه بيرون  درسی مضمون  تدر جریان  ساع : "جریان قضيه قرار ذیل است 
فزیک  ساعت بعدی معلم در  وقتی . گردد باشند حاضری صنف مفقود می از صنف می

بخاطر پيدا نمودن معلم  . باشد ولی حاضری مفقود میاز حاضری پرسان ميکند  مياید 
ر داده و سوگند یاد حاضری تمام صنف را به شدت مورد لت و کوب و توهين و تحقير قرا

کرد و نتيجه ان شد که گفته خود را جامعه عمل خواهد  ميکند که تمام شاگردان  را ناکام 
    ".و همه صنف را ناکام کرد  پوشانيد

  
،  از جمله   بعضی  دالیلفال بنابر یک کته گوری بزرگ  اط  تحقيقات نشان ميدهد که

ظما به من ، ب حاکم در محل  و دور بودن مکاتبو عنعنات نا مطلو عرف، کارمجبور بودن به 
شوند دردوره های مختلف تحصيالت  و یا هم مجبور می. توانندحصيالت شان ادامه داده نت

  .خود را نا تمام بگذارند
  
  . ت را در ختم دوره ابتدایيه توقف داده اند تحصيالنفر مصاحبه شده   ٢٠٩ %) ۴.٨( -
  . در ختم دوره متوسطه توقف داده اند%) ۴.۶(  -
مصاحبه شده  نميدانند که در کدام صنف   تحصيالت را ترک ) نفر ۴٧١( در صد % ١٩.١  -

 .نموده اند 
  

 دوره های ابتدایيه ورا در شانالت  تحصينکردن تکميل  دالیل عمده  مصاحبه شده ها 
  :متوسطه چنين ابراز نموده اند

  . کار  نمودن عنوان نموده اند  عمده را دليل  ده ها از مصاحبه ش% ٠.٢۵ -
 . دارند  مصارف مکتبناتوانایی در تهيه مصاحبه شده ها  %  ٩.١ -
 . بی امنيتی را  مانع  ادامه  تحصيالت شان دانسته اند %  ٩.٧ -

    
کميسيون در رابطه به اطفال کارگر در سال چنانچه راپور دیگری منتشر شده از سوی 

يکه به اطفال%) 35 ( از جمله اطفال سروی شده «  قعيت را تایيد مينماید نيز این وا ١٣٨۵
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زیرا اول این که انها نميتوانند حاضری  .فيت تعليمی انها خيلی پایين استکيمکتب ميروند 
تگی نميتوانند روی دروس خود مکتب را بطور نورمال تعقيب نمایند به عالوه به اثر خس

با این که . تعمق نمایند و همچنان فرصت الزم برای اجرای کار خانگی را نيز ندارند بيشتر 
در قانون اساسی کشور تعليمات اجباری و رایگان را الی دوره متوسطه تضمين نموده اما 

ه حتی نميتوانند در عمل این قانون هيچ نوع اثر اجرایی باالی عده بيشمار اطفال کارگر ک
گذارد به همين ترتيب با اینکه رایگان بودن تعليم  دوره ابتدایيه را تکميل نمایند ، به جا نمی

و تربيه در افغانستان از نکات بسيار مثبت بشمار ميرود اما اطفال برای تامين مصارف 
ایی الزم ندارند ضمنی تعليم و تربيه مانند یونيفورم ، قرطاسيه ، کرایه موتر و امثال ان توان

بنيم که تعداد زیادی اطفالی که  می .کار مينمایند تا مصارف مکتب خود را تکميل نمایند . 
کار ميکنند تا بتوانند مصارف مکتب خود را تامين نمایند ،  که این موضوع قابل تعمق 

هزار افغانی   ١٠الی  ٧(دالر  ٢٠٠ -١۵٠ميباشد اوسط مصارف یکساله برای یک متعلم 
تجاوز  دالر امرکائی  ٧٠٠ – ۶٠٠( در حالی که عاید ساالنه یک مامور دولت از ) يباشد م

  .١ » نميکند 
    

مده یکه اطفال اساسی و عیکی ازدالیل تحقيقات و بررسی ها نشان ميدهد که 
مردم  مشکل اقتصادی است که دامنگير هماناشان ادامه دهند  تحصيالت  به  نميتوانند

را  اطفال شان ، والدین تا  ین مشکل اساسی و عمده باعث گردیده ا. استافغانستان 
، عرف و عنعنات حاکم در   بودن مکاتب دور  برعالوه موضوع  . ه کار کردن نمایندمجبور ب

با عث ميگردد تا محل و ازدواج های قبل از وقت  از جمله موارد عمده واساسی است که 
  .گذارند صيالت شانرا نا تمام باطفال تح

  
تامين دسترسی همه به تعليم و تربيه برای خورد ساالن به همين ترتيب یکی از راه های 

 ام شدهطی مصاحبه های انج. خارج ازمکتب استفاده از کورس های سواد آموزی است
رس های سواد اموزی متذکر موجودیت کودر اظهارات شان از عدم  )نفر  ٢٠۴٢( % ٧٢.٧

نفر اظهار نموده اند  که در  ٧٨۶از رقم کلی یعنی %   ٢٧.٣این در حاليست که  . شده اند
  . محل زیست شان کورس سواد اموزی موجود است 

در محل زيست شما کورس های سواد آموزی موجود است؟

٧٢/٧ ٪

٢٧/٣ ٪

بلی    نخير    
  

  
آن عده افرادی است که   سروی شده  محالت شمار زیادی ازنشان ميدهد که تحقيقات 

اموزشی  رصت هایساسی نبودن فیکی از مشکالت ا.  مراکز سواد آموزی ندارند
مجبور به  بنابر عرف و عنعنات نامطلوب و مشکالت اقتصادی وص برای انعده افرادیکهبخص

                                                 
    در افغانستان کارگراطفال تحقيقی  وضعيت راپور  -کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  . ١
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ميتواند باعث رفع این    اموزی سواد  کورس های موجودیت ،  ترک  تحصيالت ميگردند
اظهار داشته اند که قم بسيار باال ولی قسمی که گراف نشان ميدهد یک ر .مشکل گردد
   .ان مراکز سواد آموزی وجود ندارددر محالت ش

  
قانون اساسی افغانستان  در مورد امحای بی سوادی چنين ذکر گردیده است    ۴۴در ماده 

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعليم برای زنان ، بهبود تعليم « : 
  » .ایدق نمکوچيان و امحای بی سوادی در کشور ، پروگرام های موثر طرح و تطبي

  
و اسناد امضا شده بين المللی از جمله ورقانون اساسی کش ۴٣براساس ماده 

کنوانسيون  ٢٨کنوانسيون حقوق طفل و تائيد  موضوع حق تعليم تربيه به اساس ماده 
ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی و  ١۴حقوق طفل و هم چنان ذکر موضوع در  ماده 

یک  ، کشور های عضو باید دوسال بعد از تصویب«تصریح ميدارد که اجتماعی و فرهنگی 
ری و رایگان برای همه تهيه ی اجبائطرح را در جهت تحقق و اجرای اصل تعليمات ابتدا

ایجاد شرایط و زمينه های مناسب برای تامين حق تعليم و تربيه از مکلفيت های » .نماید
   .بسيار جدی دولت افغانستان به شمار ميرود

  
  :کار ت در برابرمصؤني حق. ١.١٠

  
قانون اساسی افغانستان به وضاحت کار اطفال را ممنوع دانسته است   به اساس ماده 

تحميل کار اجباری ممنوع است سهمگيری فعال در حاالت « قانون اساسی کشور  ۴٩
جنگ ، ،آفات و سایر حاالتی که حيات و اسایش عامه را تهدید کند ازوجایب ملی هر 

  »ل کار بر اطفال جواز ندارد افغان ميباشد تحمي
تعداد زیاد اطفال با بد ترین اشکال  . کار است ، اطفال یکی از اساسی ترین مشکل ز وامر

سرک ، کارگری  مواجه اند و هر روز به تعداد انها افزود ميگردد تعدادی مصروف کاردر روی 
م این موارد مصروف کار شاقه و پر مشقت ميباشند تماتعدادی مصروف تگدی و تعدادی 

و از حقوق حقایق تکان دهند ه است  که اینده سازان کشور را بيش از پيش تهدید ميکند 
  . حقه شان محروم ميسازد

اطفال باید در «   :چنين صراحت دارد   ٢٨کنوانسيون حقوق طفل در مورد کار  در ماده 
حت، تعليمات و بهره برداری اقتصادی و شموليت در فعاليت های که تهدیدی به صبرابر 

دولت ها مکلف اند تا حد اقل سن شموليت . ، حمایت شودشودميمحسوب  او کشافان
  »  .دندر کار را توسط قوانين تنظيم و توسط وسایل موثر جلو استخدام اطفال را بگير

با وجودیکه در  اسناد ملی و  بين المللی  در رابطه به حمایت از اطفاليکه به کار های 
ولی تا  کنون توجه اندکی درراستای  ،د ند  رهنمود های واضح وجود دارشاقه مصروف ا

  . است  ن حقوق این کته  گوری اطفال صورت گرفته بهبود وضعيت و تامي
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آيا شما کار می نماييد؟

۵٢/١ ٪
۴٧/٩ ٪

بلی    نخير    

  
اظهار  از رقم کلی  )نفر  ١۴٠١( در صد% ۴٧.٩مصاحبه های که  با اطفال صورت گرفته 

کنوانسيون  ،اسناد معتبر بين المللی در رابطه به اطفال کارگر .نمایند  می نمودند که کار
در زمينه تعيين حد  ١٨٢است که از جمله اصل ها و  مقاوله های مربوط به سازمان کار 

   اشکال کار قابل بررسی ميباشد در رابطه به بد ترین ١٨٣اقل سن کار و اصل 
  ١٩٩٩صوب سال بدترین اشکال کار اطفال م ١٨٢مقاوله نامه 
    ١٩٧٣مقاوله نامه حد اقل سن کار مصوب سال :  ١٨٣مقاوله نامه 

این کنوانسيون ها بين فعاليت های اطفال که در زمره کار ممنوعه بشمار ميروند وباید از   
ميان برداشته شوند و فعاليت هایی که ميتواند به رشد سالم اطفال کمک نماید ، تفکيک 

  .  را به وجود اورده است
اشاره مکيند که قوانين ملی باید حد اقل  ١٨٣قل سن اشتغال ، اصل کنوانسيون حد ا

این .کار اشتغال بيابند تثبيت نمایند سن اشتغال را که در ان سن اطفال ميتوانند به انواع 
کنوانسيون به عالوه بصورت مشخص فعاليت های پر خطری را که برای تمام اطفال ممنوع 

  : شرح ميدهد  ميباشد بطور ذیل
  .کاری که اطفال را در معرض بد رفتاری های بدنی ، روانی و جنسی قرار ميدهد . الف 
  .کار زیر زمينی ، زیر اب ، در ارتفاعات خطرناک و یا در محالت محدود . ب
کار با ماشين االت خطرناک ، تجهيزات و ابزار یا انهایی که کاربرد ان با دست صورت . ج

  .نقل بار های سنگين  گيرد یا حمل می
اطفال را در معرض اشيا و  مواد زیان اور ،  غير صحی که ممکن استکار در محيط . د

عوامل وروندها و درجه حرارت ،  صدای بلند و تشعشعات نامناسب قرار بد هد که برای 
  . صحت اطفال مضر باشد 

هنگام شب یا جایی کار تحت شرایط مشکل مانند کار برای ساعت های طوالنی یا در . ح 
  . که اطفال بدون موجب در تعمير کارفرما مقيد باشد 

در صد از  % ٢٠.۶طفل که  ٢۵٣هم گرفته اند که در این تحقيق س طفلی ٢٩۴١از جمله 
 .و ریزه ميباشندشغال و مواد خورد مصروف جمع اوری ا ،  کلی را احتوا ميکند رقم 
ای بسيار اند که آنها مجبور اند در آب و هو طفل گفته ) ١٩٣(  در صد از رقم کلی% ٧.١۵

  .نمایندکار طاقت فرسا در آن وجود دارد التی که سرو صدایگرم و یا بسيار سرد و مح
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آيا يکی يا بيشتر اين موارد در کار شما شامل است؟

1.1%

0.3%

6.6%

١/۵ ٪

٠/١ ٪

۵/٧ ٪

۵/٨ ٪

۶/۵ ٪ ١۴/٩ ٪

١۴/۵ ٪ ۶/۵ ٪

٢٠/۶ ٪

١۵/٧ ٪

کار يا مواد کيمياوی ودود مثل تغير رنگ دادن پشم 
کار در خارج از محل زيست
وسايل خطر ناک/ماشين ها
جمع آوری اشغال و ديگر مواد خورد و ريزه
سردی.گرمی.يا سرو صدای بسيار
کار در روشنی نا کافی
چوپانی
شبانه کار می کند
فروش مواد مخدر
کشت ترياک
قاچاق
گدايی 
کار با نظاميان/شبه نظاميان
کار روی سرک

  
به همين ترتيب اطفال که با آنها مصاحبه صورت گرفته است گفته اند که هرکدام برای 

یک الی  از) ٧٧۵(در صد از رقم کلی %65.5که ازجمله ساعات طوالنی مصروف کار اند 
در صد % ٨.۵وساعت  ١٢الی  ٧از  )نفر  ٣٠٧( درصد از رقم کلی % ٢۶.٠ ،شش ساعت
  .روزانه کار مينمایندساعت  ١٢از باالتر از ) نفر١٠١(از رقم کلی 
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شبانه روز چند ساعت کار می نماييد؟

۶۵/۵ ٪

٢۶/٠ ٪

٨/۵ ٪

ساعت 1- 6  ساعت 7- 12 باالتر از 12 ساعت

  
  

 ؛اطفال را ممنوع اعالم کرده استبر  تحميل کار ۴٩اده در مقانون اساسی افغانستان 
ابل بهره کشی اقتصادی و کنوانسيون حقوق طفل  نيز حق طفل بمنظور حمایت در مق

  : ی کرده است ئدر حاالت زیر انجام شود را شناساکاری که 
  کاری که خطرناک باشد  -
 کاری که در تعليم وتربيه طفل دخالت کند  -
، معنوی ، اخالقی و اجتماعی او  جسمی ،روحی کاری که به صحت طفل و رشد -

 . زیان اور باشد 
کنوانسيون حقوق طفل ، حد اقل مسووليت های دول عضو این  ٣٢بر اساس ماده 

سال نباشد وتنظيم  ١۵مثل تعيين حد اقل سن اشتغال که کمترازکنوانسيون اتخاذ تدابير 
د در قانون گذاری و در سال ميباشد که بای ١۵ساعات وشرایط اشتغال برای اطفال باالتر از 

  .اتخاذ تدابير غرض تطبيق قوانين در نظر گرفته شود
  

  ازدواج . ١.١١
  

غير قانونی قوانين ملی بلکه در قوانين بين المللی نيز فال نه تنها درازدواج های اط
مثال اعالميه های بين المللی کنفرانس زنان پيکنگ که در سال بطور است  شدهشمرده 
د ، اعالم داشت که ازداواج اطفال خورد سال باید غير قانونی شمرده منعقد گردی ١٩٩۵

  . شده و تالش های  باید صورت گيرد  تا سن حد اقل ازدواج تعيين گردد 
سال را  ١۵عقد نکاح صغيره کمتر از  قانون مدنی افغانستان  ٧١همين شکل در  ماده به 

ماده ازدواج بند دیگر همين . از نداردچ وجه جوکامال غير قانونی دانسته  و گفته که به هي
سال را فقط توسط پدر صحيح التصرف ویا  ١۶و  ١۵سال یعنی بين  ١۶دختر کمتر از سن 

، ی وی مناسب ميباشد یانه  خيص اینکه شخص برامحکمه با صالحيت آنهم بعد از تش
 .جواز داده است

   
: عليه زنان بيان ميدارد              ضيتبع انواع      رفع کليه    کنوانسيون        ١۶همچنان فقره دوم ماده              

نامزادی و ازدواج اطفال از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کليه اقدامات                                                     
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ضروری منجمله وضع قانون برای تعيين حداقل سن مناسب برای ازداوج باید به عمل اید و                                  

  . ج در دفاتر رسمی باید ثبت گرددازدوا

سالگی  ١۶قبل از رسيدن به سن ه شده اطفال مصاحب) نفر  ٢۶۵( از % ٩.١حد اقل 
اما باید توجه داشت که نبود تذکره و سند ثبت تولدات تثبيت سن دختران اند ازدواج نموده 

به دخترانی که در سنين طفوليت ، برعالوه دسترسی . را هنگام ازدواج مشکل ميسازد
ين دليل ارقام باشند نيز مشکل است و به هم ازدواج ميکنند که معموآل شامل مکتب نمی

اما با  . طفوليت باشددوران تواند نمایانگر تعداد دقيق ازدواج های  ذکر شده درینمورد نمی
ل ازدواج های قبل از وقت دختران پی برد که با دالیاستفاده از این معلومات ميتوان به 

ت می ه طور معمول و به وفرت  صورتوجه به آن ميتوان ادعا نمود که ازدواج های طفوليت ب
  :این دالیل قرار ذیل است. گيرد 

  
رفع مشکالت اقتصادی عنوان نموده   ازدواج قبل از وقت شانرادليل  در صد % ۶.۴٣ -

  . اند 
  . رفع منازعه عنوان نموده اند دليل ازدواج قبل از وقت شانرا  %   ٧.١ -
  . عنوان نموده اند بدل ازدواج دليل اصلی را  %  ٣٧.٠ -
 رسم ورواج های محلی و یاهم از جمله یل مختلف عنوان نمودن دال% ١٢.٣ -

یک طرفه والدین  تصميم
اگر بلی چرا؟

٣٧/٠ ٪

١٢/٣ ٪

٧/٠ ٪

۴٣/۶ ٪

برای حل مشکالت اقتصادی برای  حل يک منازعه 
تبادله ازدواج وغيره مشخص نماييد

  
« :چنين ذکر گردیده است ن رفع هر نوع تبعيض عليه زنان کنوانسيو ١۶ماده درفقره دوم 

باشد و کليه اقدامات  نامزادی و ازدواج اطفال از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی
وری منجله وضع قانون برای تعيين حد اقل سن مناسب برای ازدواج باید بعمل اید و ضر
  ».دواج باید در دفتر رسمی ثبت گردداز
  

و برای اناث سن  ١٨تکميل  اهليت ازدواج را برای ذکور سن  کشورقانون مدنی  ٧٠ماده 
وق اطفال کنوانسيون حق  ماده  اولتعيين کرده است و این در حالی است که سال  ١۶
 .  " سالگی را تکميل نکرده باشد  ١٨ن  س طفل شخصی است که :" هار ميدارد اظ

ن  ست که این کنوانسيون را تصدیق نموده و با عملی کردا  افغانستان یکی از کشور های
  ." ان موافقه نموده است محتوای
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  : حق مشارکت و سهم گيری .١.١٢

  
ساسی اطفال بشمار ميرود اطفال مهم و اسهم گيری از جمله حقوق مشارکت و  حق 

نمایند ارتباط ميگيرد سهم داشته باشند وابرازنظرحق دارند تا در همه  مواردی که به  انها 
وظيفه والدین . د از طرف والدین رعایت گردداین موضوع بای ،  بخصوص در فاميل و اجتماع

حق مشارکت و  گيرد باط میبه زندگی انها ارت که  یاطفال حق دهند در اموراست تا به 
   . سهم گيری داشته باشند 

  
مشارکت  تشکيل اجتماعات سالم فعاليت های فرهنگی و در  همچنان اطفال حق دارند تا

 ١۵ماده کنوانسيون حقوق طفل در. شریک سازندو نظریات شانرا با هم داشته باشند 
  .عات و سازمان ها بپردازنداطفال حق دارند به طور آزادانه به تشکيل اجتما :تذکر ميدهد

برعالوه حق دارند تا روی موضوعاتی که به آنها ارتباط دارد ابراز نظر نموده و ل ا طفا« 
  ». مورد توجه قرار گيرد نظریاتش باید شنيده شده  و

  )کنوانسيون حقوق طفل  ١٢در ماده (
تصميم گيری ها  در  نتایج مصاحبه با اطفال درین زمينه نشان ميدهد که اطفال در مجموع

مورد آنها توسط بزرگساالن ، بيشترین موارد تصميم گيری در  مشارکت عينی نداشته اند
، بسياری اطفال حتی با طرح این پرسش اظهار بيگانگی ميکردند که این  گرفتهصورت 

اما به هرصورت تعداد اندکی از . خود نشان دهنده غير معمول بودن این سوال از آنها است
را نشان ميدهد و آنها % ٣٠.۶انسته اند نظریات ثابت در زمينه ارائه نمایند که حدودآ آنها تو

تمام تصاميم در مورد آنها شود و  ادعا دارند که در هيچ یک موردی نظر آنها پرسيده نمی
  . گرددیر افراد موجود در فاميل اتخاذ می توسط سا

  
یه ها نيز برای اکثر اطفال مفهوم زیادی بر عالوه در رابطه به اشتراک در اجتماعات و اتحاد

نداشت زیرا به استثنای بعضی بازی های گروپی که اطفال انجام ميدهند ساختار های 
% ٩۴.٨ی افراد موجود نبوده چنانچه عتشکل یافته برای تنطيم فعاليت ها ی اجتما

ی که برای مصاحبه شده ها در رابطه به اشتراک در هرنوع سازمان و یا گروپ)  نفر ٢۵۵٩(
رقم ذکر شده فوق نشان ميدهد که هيچ . اطفال ایجاد گردیده است جواب منفی داده اند

نوع فعاليت اجتماعی برای اطفال و یا توسط اطفال در بيشتر مناطق کشور موجود نبوده 
با اینکه بر اساس تصور کلی از اجتماع افغانستان جواب سوال فوق از آغاز خيلی . است

بيشتر ما ميدانستيم که فعاليت های اجتماعی برای اطفال در افغانستان  ها واضح بود و
؛ اما بر اساس اظهارات پرسشگران ما پرسيدن این سوال از اطفال با  بسيار محدود است

گردید که حس کنجکاوی آنها بر انگيخته شود و سواالت بيشماری را درمورد  عث می
که این خود برای ایجاد انگيزه و تشویق  ، نمودند چگونگی چنين سهمگيری ها مطرح می

   . شود اجتماعی و گروپی موثر تمام میاطفال به کار های 
  

  :نتيجه گيری. ١.١٣
  

به راه  ٢٠٠۶طوریکه در مقدمه نيز تذکر یافت، این پروژه به گونه امتحانی درنيمه دوم سال 
قابل تذکر . گرفته است انداخته شد و نتایج حاصله از آن به گونه تحليلی مورد بررسی قرار

است که سوالنامه که برای این پروژه در دوره امتحانی مورد استفاده قرار گرفت در حال 
حاضر در دست بررسی قرار دارد تا با استفاده از تجارب حاصله از دوره امتحانی غنی تر 

اما با آنهم تالش جدی صورت گرفت تا موضوعات مهم و اساسی در رابطه . ساخته شود
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به وضعيت اطفال در افغانستان مورد مطالعه جدی قرار گيرد که به حيث نتيجه گيری 
  :عمومی موضوعات ذیل قابل تعمق است

  
در تمام بررسی های صورت گرفته در ین راپور به اثبات ميرسد که اطفال آسيب  -

  .روند پذیر ترین گروه اجتماعی در افغانستان به شمار می
نبود فرصت ها و زمينه ها ، از کمبود و در بعضی حاالت حکایت ، نتایج این راپور  -

که البته این کاستی نه تنها در زندگی امروز و  اطفال می نمایدبرای حمایت از 
دیروز اطفال مشهود است که حتی برنامه ریزی ها برای فردای افغانستان را نيز 

  .تحت سوال جدی قرار ميدهد
سازد زیرا در  سيع اطفال را قربانی میفقر اقتصادی به گونه بسيار مشهود و و -

، تمام موارد اشاره شده درین راپور درمييابيم که مشکالت اقتصادی فاميل ها 
نمونه های بارز آنرا در عرصه ازدواج . اطفال را بيشتر از پيش آسيب پذیر ميسازد

های طفوليت، کار اطفال و کيفيت دسترسی آنها به تعليم و تربيه ميتوان مشاهده 
  .مودن

امکانات عينی زندگی اطفال در کشور نشان ميدهد که سرمایه گذاری مناسب و  -
حتی نسبی برای رفع نيازمندی های اطفال صورت نگرفته است که این موضوع در 
برگيرنده موارد عمومی مثل دسترسی به آب آشاميدنی و سایر امکانات برای 

صت ها ی مساوی برای تامين صحت تا موارد بسيار مشخص در زمينه ایجاد فر
  .تعليم و تربيه اطفال ميباشد

نا آگاهی عمومی از حقوق و نيازمندی های اطفال باعث گردیده است که اطفال  -
خود آگاهی کامل از حقوق خود نداشته باشند و در نتيجه قربانی خشونت و 

یک امر بسيار عادی و ) لفظی و فزیکی(تخطی گردند و خشونت در برابر اطفال 
  .تلقی گردد طبيعی

از آنجایيکه توجه کلی به وضع اطفال ناکافی بوده است دسته های معروض به  -
در بين اطفال در ...) و محجوزین مثل معلولين ، ایتام (نيازمند مراقبت ویژه خطر و 

تن والدین و یایکی اشچنانچه محروم بودن اطفال از د. معرض خطر بيشتر قرار دارند
ساخته است که برای تامين مصارف خود و سایر اطفال  اطفال را مکلف، از آنها 

  . فاميل دست به کار های پرخطر زده از تعليم محروم گردند
  

 اطفال را متاثر ساخته  دیگری است که  زچالش های عرف و عنعنات ناپسند یکی ا -
از جمله ميتوان از ازدواج های قبل از  .ميگردد باعث نقض حقوق انها   را اکث  و 

 ، عرف و عنعنات ناپسندتعليم نام برد که اکثرآ بر اساس ادامه محروميت از و  وقت
  .گردند اطفال به آن مواجه می

  پيشنهادات . ١.١۴

  :  یدولتمراجع به 

با توجه به آنچه در راپور تذکر یافت الزم است تا قوانين و پاليسی های که در آن  -
و تمام حقوق وی در آن درج  طفل به حيث یک موجودمستقل مورد احترام قرار گيرد

تا از ابهام در قوانين در رابطه به نحوه برخورد با اطفال جلوگيری ،  گردد طرح گردد
 .به عمل آید

اطفال ایجاب  ل امضای اسناد بين المللی در موردتعهدات بين المللی دولت در قبا -
گونه مينماید تا بودجه دولت با توجه به نيازمندی های اطفال افغانستان به 
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متناسب با سایر مصارف بودجوی دولت عيار گردد و همه ساله قسمت معينی از 
بودجه دررابطه به بهبود و ارتقای وضعيت اطفال در افغانستان پيشبينی و در 

 .دسترس قرار گيرد
عت مشکالتی که اطفال افغانستان به آن مواجه اند دولت باید با در نظر داشت وس -

موسسات محلی را تشویق نماید تا در راستای ، روژه ها از طریق تمویل بعضی از پ
 .تامين حقوق اطفال فعاليت نمایند

ستراتيژی ملی برای تامين حقوق اطفال و نقش ادارات مربوط در تطبيق این  -
 .ستراتيژی طرح و عملی گردد

عيت خانواده است دولت ود وضعيت اطفال مربوط به بهبود وضبا توجه به اینکه بهب -
باید برای تامين ) ۵۴ماده (مکلفيت اش در قانون اساسی افغانستان بر اساس 

سالمت خانواده برنامه های وسيع تری را رویدست گيرد که به خصوص باعث 
 .جلوگيری از خشونت های فاميلی، کار طفل و ازدواج های قبل از وقت گردد

  :نهاد های جامعه مدنی و مطبوعات

ه های اطالعات جمعی باید فرصت های نهاد های جامعه مدنی به شمول رسان -
اختصاص  مندی های  ویبيشتری را برای تحليل و بحث در رابطه به طفل و نياز

 .دهند
به اطفال ارتباط دارد سعی به عمل  ی در تمام فعاليت های اجتماعی که به گونه -

 .اطفال سهيم ساخته شوندآید تا اندازه ممکن 
ر تری را در جهت تقویت ادبيات کودک و مجمع های فرهنگی باید گام های استوا -

 .تامين دسترسی اطفال به اطالعات و معلومات بردارند
تبليغات گسترده در زمينه محو خشونت و تفهيم اثرات آن در اجتماع و خانواده ها  -

 .سازمان دهی گردد

نهاد های جامعه مدنی و رسانه های گروهی کشور باید مبارزه جدی را در جهت  -
 .ناپسند که باعث تلف شدن حقوق اطفال ميگردد آغاز نمایندمحو عنعنات 

  :موسسات تمویل کننده
نياز جدی در زمينه عطف توجه بيشتر در زمينه اختصاص دادن منابع عاجل و وسيع  -

برای تامين حقوق اطفال احساس ميگردد؛ پيشنهاد ميگردد که موسسات تمویل 
دن اطفال را از آن پروژه به گونه کننده در اثنای تمویل پروژه ها درجه مستفيد ش

مستقيم یا غير مستقيم شامل شرایط قبول و یا حد اقل ترجيح موسسات 
 .درخواست کننده قرار دهند

  .اختصاص منابع مالی برای تامين حقوق اساسی اطفال باید صورت گيرد، برعالوه  -


