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  مقدمه

اش فروریخته باشد، اطفال بسیار  اما وقتی جامعه ساختارهاي حمایتی. است اي جامعه پذیر هر هاي عمده آسیب اطفال از گروه

افغانستان از جمله کشورهایی است که ساختارهاي . گیرند آسیب قرار می هاي اجتماعی در معرض خطر و بیشتر از دیگر گروه

سرپرستی  کاري و بی ناامنی روزافزون، فقر، بی. نی جنگ و ناامنی از دست داده استهاي طوال حمایتی خود را در طول سال

هاي امن خانواده و زندگی  ها مزید برعلت است که باعث شده شمار زیادي از کودکان این کشور گوشه اکثر خانواده

براي تهیه مخارج روزمره فرسا  شان را از دست دهند و مجبور به زحمت کشی و کار در شرایط سخت و طاقت کودکانه

  . هاي این اطفال را بسیار بیشتر شدت بخشیده است پذیري این نکات آسیب. شان شوند خانواده

این مسایل باعث شده که اطفال بسیاري در سراسر کشور از حق آموزش و تعلیم محروم شوند، به کارهاي سخت و ناامن 

یا توسط حمالت ها  ، به مواد مخدر معتاد گردند، در جریان جنگمجبور گردند، با شرایط صحی نامناسبی مواجه باشند

هاي جنسی و تجاوز  برداري مورد بهره. یا به معلولیت دایمی دچار گردندها جان خود را از دست دهند  انتحاري و انفجار ماین

شی از مشکالتی است که کودکان ها بخ این. ها و حمالت انتحاري استخدام گردند منظور استفاده در جنگ قرار گیرند و به

  .اند افغانستان با آن مواجه

آوري و  کند براساس آمارها و قضایایی که توسط دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع گزارش حاضر، تالش می

ناي بیشتر این عالوه براین آمارها و قضایا، براي غ. گردد، وضعیت اطفال را در این کشور مورد بررسی قرار دهد ثبت می

جا دارد از . اند، استفاده صورت گرفته است هایی که در این زمینه منتشر شده نیز گزارش ،هاي نهادهاي دیگر گزارش، از داده

کارمندان نظارت ساحوي و نظارت مرزي اطفال در تمام دفاتر ساحوي و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 

چنین باید از کارمندان بانک اطالعات کمیسیون، به  هم. گزاري کنیم اولیه این گزارش سپاس هاي آوري داده خاطر جمع

  . ها، قدردانی شود بندي این داده دسته خاطر تنظیم و

ول کمک کند تا ؤتري از وضعیت اطفال در افغانستان به دست دهد و به مراجع مس امیدواریم این گزارش بتواند تصویر روشن

  .ثري را براي حمایت از اطفال و بهبود وضعیت آنان روي دست گیرندؤهاي م اقدامات و طرح

  نویسندگان
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  گزارشخالصه 

  

گردد، وضعیت  آوري و ثبت می گزارش حاضر، براساس آمارها و قضایایی که توسط دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع

نیز  ،هاي نهادهاي دیگر براین آمارها و قضایا، براي غناي بیشتر این گزارش، از داده عالوه. اطفال را در این کشور مورد بررسی قرار دهد

  .اند، استفاده صورت گرفته است هایی که در این زمینه منتشر شده گزارش

شان  نت 1789شان پسر و  تن  2377از مجموع این اطفال، . والیت مصاحبه صورت گرفته است 27طفل را در  4166در این گزارش، با 

درصد آن دختر  43ند و بقیه نزدیک به ادرصد مجموع اطفال تحت پوشش این گزارش، پسر 57با این حساب، حدود . باشند دختر می

  .باشند می

با این حال، بعضی از اطفال در اثر حوادث . اند و معموالً هرخانواده چندین عضو طفل دارند هاي افغان ناپذیر خانواده اطفال جزو جدایی

شان جدا زندگی  هاي یا بنا به دالیلی همچون مجبوریت کار، از خانوادهدهند  و اتفاقات گوناگون خانواده هاي خود را از دست می

یا به صورت تنهایی ها، با سایر خویشاوندان، با همسر  درپرورشگاهاند که  درصد اطفال تحت پوشش این تحقیق گفته 8حدود . کنند می

  . برند به سر می

نیز  ،کاري روزافزون در کشور بی ها و فقر شدید در میان بسیاري از خانواده. باشد کار از معضالت شمار زیادي از اطفال کشور می

  . سرپرستی شماري از اطفال، باعث شده که اطفال زیادي در سراسر افغانستان مجبور به کار شوند بی

شان به دلیل فقر اقتصادي درصد 45کنند که از این میان  نحوي کار می بهدرصد کودکان  51.8دهد که حدود  این گزارش نشان می

  . هاي اطفال کارگر عنوان شده است ترین چالش محیط کاري نامطلوب و عدم تسهیالت در محل از مهم. اند مجبور به کار شده

ها حاکم  ه شرایط بسیار سخت و ناامن بر آندهند حاصل و دستمزد بسیار اندکی دارد و بدتر از آن اینک کارهایی که اطفال انجام می

ها به کارهایی همچون خرده فروشی یا پاك کاري یا حمالی و امثال  اند تا دیرهنگام شب روي جادهمثالً بسیاري از اطفال مجبور. است

 4.1ن اطفال کار گر حدود از میا. ها را هم از لحاظ امنیتی در معرض خطر قرار دهد و هم از لحاظ صحی تواند آن آن تن دهند که می

ها عوارض ناگوار صحی در پی داشته  اند که کارکردن براي آن گر گفتهارکدرصد اطفال  29.1کنند، و  شان از روي شب کار میدرصد

  .دهد ، کمک در خانه، حمالی، شاگردي، کار مزرعه، دستفروشی، موترشویی، بافندگی و غیره تشکیل میشغل اطفال را معموالً. است

درصد شان نیز براي  17.8کنند که حدود  شان در سرحدات کشور کار میدرصد 25ز اطفال کارگر تحت پوشش این گزارش، حدود ا

  .  کنند کار از مرزها عبور می

ناامنی . بسیاري از اطفال دسترسی بسیار محدودي به خدمات صحی دارند. بخش نیست وضعیت عمومی صحی نیز براي اطفال رضایت

کیلومتر  5درصد اطفال از مراکز صحی، بیش از  20. دوري مراکز عرضه خدمات صحی جزو دالیل مهم این محرومیت استها،  راه

  . کنند هاي دولتی مراجعه می درصد اطفال هنگام مریضی در کلینک 55. فاصله دارند



7بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

امکانات درست در مراکز صحی، از عمده  بودن راه، نبودها، دور هزینه باالي تداوي و خدمات صحی، نبود کارمند زن در شفاخانه

  . است که از آن یاد شده است یهای چالش

هرچند دولت افغانستان در عرصه دسترسی به خدمات صحی نیز دستاوردهاي شایان توجهی داشته است، با این حال، محدودیت 

ل گفته اند که آب آشامیدنی شان را درصد اطفا 76حدود . دسترسی به آب آشامیدنی صحی براي شماري از اطفال معضل جدي است

  .ها و دور بودن منابع آب صحی از عمده مشکالت  خوانده شده است کمبود چاه. آورند ون به دست میؤاز مراکز مص

درصد اطفال  83حدود . عواملی همچون ناامنی باعث شده که شماري از اطفال از دسترسی به واکسین هاي دوره اي نیز محروم شوند

درصد از مجموع این اطفال، در زندگی احساس قوت  81. گفته اند که از خدمات واکسین مستفید شده اند و بقیه از آن محروم بوده اند

  . رصد شان نگرانی و استرس از وضعیت زندگی و آینده شان دارندد 17و امیدواري دارند و 

ملیون نفر در کشور  1.3کشت و قاچاق غیرقابل کنترول مواد مخدر در کشور باعث شده که بیش از . اعتیاد مشکل دیگر اطفال است

فال تحت پوشش این تحقیق در مورد اعتیاد با آنکه اکثر اط. معتاد شوند که از این میان سه صد هزار تن آنان را اطفال تشکیل می دهند

بنابراین، میزان دقیق شیوع . درصد اطفال کفته اند که از مواد نشه آور استفاده نموده اند 1.0شان سخن نگفته اند، با این حال، حدود 

فامیل، مهاجرت ها و غیره از  کار شاقه، خشونت خانوادگی، اعتیاد یکی از اعضاي. اعتیاد در میان اطفال ممکن است بیشتر از این باشد

  . عوامل اعتیاد یاد شده است

معلولیت مشکل دیگري است که به خاطر جنگ و ناامنی، انفجارهاي کنار جاده و حمالت انتحاري و نیز انفجار ماین ها و یا محرومیت 

ار طفل در سراسر کشور به معلولیت براساس آمارها حدود دوصدهز. از خدمات پیشگیرانه صحی از قبیل واکسین، در کشور شیوع دارد

درصد شان در خانواده به خاطر  5.9از این میان . درصد اطفال تحت پوشش این تحقیق نیز گفته اند که معلول اند 2.4حدود . دچار اند

  . معلولیت مورد تبعیض قرار گرفته اند

م دولت در طی بیش از ده سال اخیر است، ولی هنوز هرچند رفتن ملیون ها طفل به مکاتب و آموزشگاه ها، یکی از دستاوردهاي مه

ملیون . شمار زیادي از اطفال کشور از حق آموزش و تعلیم محروم اند و دسترسی شماري دیگر به خدمات آموزشی بسیار محدود است

ناامنی علت اصلی  .مهم ترین دالیل آن ناامنی، فقر و بی کاري است. ها طفل در سراسر کشور از حق آموزش و تعلیم محروم اند

طالبان و گروه هاي مخالف مسلح دولت در مناطقی که دسترسی یافته اند، بسیاري از . محرومیت اطفال در مناطق ناامن کشور است

در مناطق دیگر افغانستان مهم ترین دلیل محرومیت اطفال . مکاتب و آموزشگاه ها را تعطیل کرده و یا کامالً آتش زده و ویران کرده اند

ز آموزش و تعلیم، فقر خانواده ها و بی کاري است که هم باعث می شود اطفال به خاطر هزینه رفتن به مکتب، از درس و آموزش ا

درصد  20درصد اطفال مکتب رفته اند و حدود  79.5این گزارش نشان می دهد که . محروم شوند و هم آن ها را مجبور به کار می کند

  .  بوده اندشان از تعلیم و تربیه محروم 

درصد اطفال براي مکتب رفتن شان، پول می  4درصد شان در مکاتب دولتی می روند و حدود  96از میان اطفال دانش آموز، حدود 

فقر اقتصادي و دور بودن لیسه ها، بد . درصد این اطفال، پیش از ختم صنف دوازدهم، مکتب را ترك نموده اند 20حدود . پردازند

پائین بودن کیفیت درسی، ازدواج، عدم امنیت، نبود معلم زن، ممانعت والدین و غیره از دالیل اصلی براي ترك  رفتاري آموزگاران،

  .مکتب به شمار رفته است
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درصد آنان از امکانات میز  50درصد اطفال گفته اند که مکاتب شان تعمیر دارند،  62.5تنها . امکانات و لوازم آموزشی نیز محدود است

درصد شان در مساجد درس می  6درصد شان در خانه هاي کرایی و  4.4درصد اطفال زیر خیمه و  7اما نزدیک به . فید اندو چوکی مست

شیوه هاي تدریس نیز در بسیاري از مناطق افغانستان . درصد اطفال کتاب آموزشی رایگان از مکاتب دریافت می کنند 64تنها . خوانند

درصد اطفال از میتود تدریس ناراضی اند و گفته اند که میتود تدریس با نیازمندي شاگردان  55ود حد. بسیار کهنه و فرسوده می باشد

  . مطابقت ندارد

این معضل هرچند براي پسر و دختر عمومیت دارد، ولی بنابر نگرش هاي رایج در . معضل مهم دیگر ازدواج زودهنگام اطفال است

خانواده هاي سنتی افغان معتقد اند که دختر هرقدر زودتر . مورد دختران بسیار حادتر استجامعه نسبت به دختران و مسأله ازدواج، در 

نسبت به زنان و » نگرش جنسی«این تصور ناشی از . آن ها ازدواج دختران را مایه امنیت آنان می دانند. به ازدواج داده شود بهتر است

به » نگاه ناپاك و غرض آلود«دانسته می شود که دیگران با » مه جنسیطع«دختران است که براساس آن زنان و دختران به حیث یک 

براساس این نگرش، تصور می شود که وقتی دختر به ازدواج داده می شود، از این نگاه هاي ناپاك مصئون می . سوي آنان می بینند

فقر خانواده ها و وجه المصالحه قراردادن  عالوه براین، بد، بدل و دیگر انواع ازدواج هاي اجباري، خرید و فروش دختران،. گردد

  . دختران براي حل منازعات از معضالت بسیار حاد و غیرانسانی رایج در جامعه است که منجر به ازدواج زودهنگام دختران می شود

 46بیش از . ر می دهدسالگی به شوه 16اکثر خانواده ها دختران شان را قبل از سن ، سازمان ملل بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي

که این امر می تواند پیامد هاي  کنند سالگی ازدواج می 15درصد پیش از سن  15سالگی و بیشتر از  18درصد دختران افغان قبل از سن 

ال ناگوار از قبیل، نارضایتی از ازدواج، خشونت هاي خانوادگی، خود سوزي، مرگ و میر هنگام زایمان، طالق و غیره موارد را در قب

  .اکثر ازدواج هاي زیر سن، برخالف اراده ي دختر بوده و به خواست والدین شان صورت می گیرد. داشته باشد

فقر . درصد از ازدواج شان ناراضی اند 21از این میان، . درصد اطفال تحت پوشش این تحقیق گفته اند که متأهل اند 3.2حدود 

تعلیم، کار بیش از حد، خشونت هاي خانوادگی از عوامل مهمی است که دلیل  اقتصادي، ازدواج هاي اجباري، ممانعت از درس و

  . نارضایتی اطفال از ازدواج شان شده است

درصد شان به  63از این میان، . درصد آنان اطفالی اند که تحت مراقبت پرورشگاه ها قرار دارند 3.4از میان عموم این کودکان، حدود 

ازدحام و کمبود امکانات رفاهی و صحی از جمله . به طور شبانه و بقیه شان فقط روزانه می باشددرصد شان  29طور شبانه روزي، 

  . مشکالت این پرورشگاه ها است

این گزارش نشان می دهد که اطفال هم در محیط خانواده و هم در جامعه و حتا . معضل مهم دیگر اعمال خشونت در برابر اطفال است

توهین و تحقیر و اعمال تبعیض بین دختر و پسر . با انواع خشونت هاي جسمی، زبانی و روانی مواجه استدر مکاتب و مراکز آموزشی 

درصد  28.2حدود . این خشونت ها پیامدهاي ناگوار روانی و گاه جسمی براي اطفال دارد. بخشی از این خشونت هاي رفتاري می باشد

که بیشترین  عامل لت و . حداقل یک بار مورد لت و کوب قرار گرفته اند ماه گذشته 6کودکان تحت پوشش این تحقیق، در جریان 

. درصد اطفال گفته اند که به طور روزمره مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرند 24حدود . کوب آن یکی از اعضاي فامیل بوده اند

  .  و مورد تبعیض قرار گرفته انددرصد اطفال گفته اند که دختر بودن در فامیل شان به زیان شان بوده اند  12حدود 
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این . بهره برداري هاي جنسی و به خصوص تجاوز جنسی بر اطفال از موارد نگران کننده و تکان دهنده خشونت علیه اطفال است

گزارش نشان می دهد که اطفال زیادي در سنین مختلف با این معضل مواجه اند و دختران بیشتر در معرض خطر تجاوز جنسی قرار 

جنسی بر اطفال خورسال در رسانه ها منتشر می شود که در مواردي منجر به مرگ آنان می  هرازچند گاهی خبري از تجاوز. دارند

  . خطر تجاوز جنسی اطفالی را که مجبور اند در جاده ها و بیابان ها و تا دیرهنگام شب کار کنند، بیشتر تهدید می کند. گردد

این حال، آمار بسیار دقیقی از تجاوز جنسی بر اطفال و به با  .با آنکه گزارش هاي متعددي از تجاوز جنسی بر اطفال منتشر می شود

به دلیل حساسیت هاي سنتی نسبت به این مسأله و ارتباط دادن آن با . خصوص اشکال دیگر بهره برداري هاي جنسی وجود ندارد

 از دقیقِ رقم و آمار تا است مشکل بنابراین،. موضوع حیثیت و آبرو، اکثر این قضایا حتا توسط خود و خانواده این اطفال کتمان می شود

 نشان را مشکل این وخامت که دارد وجود یآمارهای ها، محدودیت این رغم علی .آورد بدست را کودکان علیه جنسی تجاوزهاي

وزارت ،  2012در جریان سال  که است شده مدعی بشر حقوق مورد در خود ساالنه گزارش در آمریکا متحد ایاالت سفارت .میدهد

طبق گزارشهاي بدست . قضیه تجاوز جنسی بر کودکان را فقط در والیت کابل ثبت نموده است 100امور داخله بصورت تخمینی  

آمارهاي سال جاري نشان می دهد که  .مورد میرسد 470آمده از سایر والیات، تعداد مجموعی تجاوز جنسی بر کودکان به 

یکی از عوامل آن عدم رسیدگی قضایی از . درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است 28 تجاوزجنسی باالي اطفال در این سال

  . سوي مراجع عدلی و قضایی به این مسأله است

تن گفته اند که گاهی احساس کرده اند که کسی با آنها کاري را انجام داده که وجه جنسی داشته و  6براساس یافته هاي این تحقیق نیز، 

عالوه براین، دو تن از این اطفال گفته اند که شاهد یا مخاطب قصه ها یا فکاهی هایی آغشته با .  حت کننده بوده استبراي شان نارا

حداقل یک تن از این اطفال گفته است که تالش شده با زور بر وي . مسایل جنسی بوده اند که از سوي بعضی افراد مطرح شده است

دیگر نیز گفته اند که شاهد بوده خود وي یا طفل دیگري را ودارکرده اند تا خالف میل اش، حداقل دو تن . تجاوز جنسی صورت گیرد

  . با کسی دیگر عمل جنسی را انجام بدهد

این بهره برداري ها و تجاوزات، بنا برگفته این اطفال، . قضایاي باال نشان دهنده موارد فراوان بهره برداري هاي جنسی از اطفال می باشند

وابستگان او از قبیل همسایه، هم از سوي افرادي که هیچ رابطه اي با طفل ندارد انجام می شود و هم در مواردي توسط نزدیکان و 

  .همچنین در چند مورد گفته شده که عامل این تجاوزها قوماندانان و زورمندان محلی بوده است. یره صورت می گیردکاکا و غپسر
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  فصل اول

  کلیات و مفاهیم

  

سطح آسیب پذیري آنان در برابر حوادث و تحوالت بسیار . اطفال از گروه هاي آسیب پذیر جامعه به شمار می روند

قربانیان ناامنی، جنگ، فقر، اعتیاد و جرایم سازمان یافته از قبیل قاچاق انسان، قاچاق موارد  بخشی عمده از. باال است

در مقدمه . از این رو اطفال به مراقبت ها و حمایت هاي جدي نیاز دارند. مخدر و غیره را کودکان تشکیل می دهند

و فکري، قبل و بعد از تولد به مراقبت و  طفل به علت عدم تکامل رشد بدنی«اعالمیه حقوق طفل نیز تأکید شده که 

در اصل دوم این اعالمیه نیز تصریح شده که » .توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می باشد، نیازمند است

کودك باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروري جهت پرورش بدنی، فکري، اخالقی و 

. بیعی و در محیط آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وي قرار گیرداجتماعی وي به نحو سالم و ط

».در وضع قوانین بدین منظور منافع کودکان باید باالترین اولویت را داشته باشد
1

به همین خاطر، کنوانسیون حقوق  

اي عضو را به حمایت و دولت ه 3ماه  2در بند ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1989نوامبر  20مصوب (طفل

  : مراقبت از اطفال مکلف می سازد

دول طرف کنوانسیون متعهد می شوند که آن حمایت و مراقبتی را که الزمه بهبود زندگی طفل است، با درنظر «

گرفتن حقوق و مکلفیت هاي والدین طفل، سرپرستان قانونی و دیگر افرادي که قانوناً در قبال وي مسئولیت دارند، 

  .ن کنند و به این منظور باید کلیه اقدامات قانونی و اداري الزم را به عمل بیاورندتأمی

                                                          
1

  .از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان). 1959نوامبر  20مصوب (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق طفل. 
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دولت هاي طرف کنوانسیون باید مطمئن شوند که نهادها، خدمات و تسهیالتی که مسئول مراقبت و حمایت از اطفال 

اکفایت در تعداد و هستند، و مخصوصاً در ساحات ایمنی و صحت، حتماً با معیارهاي وضع شده توسط مراجع ب

».اهلیت کارمندان و نیز نظارت کافی مطابقت می کند
2

  

  . بنابراین، حمایت و مراقبت از حقوق طفل جزو وظایف و مسئولیت هاي دولت ها می باشد

  

  :تعریف طفل

در تصریح مکرر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق طفل، کسانی که پایین تر از سن هجده سالگی قرار داشته 

نظر به مقاصد این کنوانسیون، «: کنوانسیون حقوق طفل آمده است 1چنانچه در ماده . باشند، طفل شمرده می شوند

طفل هرفرد انسانی است که پایین تر از هجده سال قرار داشته باشد، مگر این که تحت قانون منطبق به اطفال، 

».اکثریت زودتر به بلوغ برسند
3

ز این تعریف با تفاوت هاي اندکی در عبارات آمده در دیگر اسناد حقوق بشري نی 

  . است

مثال در بند اول ماده چهارم قانون رسیدگی به . سال طفل شمرده شده است 18در قوانین افغانستان نیز افراد زیر سن 

».طفل شخصی است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد«تخلفات اطفال تصریح شده که 
4

همچنین در ماده  

  . سال مکمل شمسی در نظر گرفته شده است 18قانون مدنی افغانستان سن رشد  39

  

  :جمعیت شناسی اطفال در افغانستان

براساس آمارهاي اداره . افغانستان از لحاظ ترکیب جمعیتی یکی از جوان ترین کشورهاي جهان به شمار می رود

درصد مجموع  46ل قرار دارند و بیش از سا 20درصد مجموع نفوس این کشور زیر  55مرکزي احصائیه، حدود 

                                                          
2

  .از نظرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 3، ماده )1989نوامبر  20مصوب (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اطفال. 

3
  . همان. 

4
از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر  "مجموعه قوانین"مندرج در . 1بند  4، ماده "قانون رسیدگی به تخلفات اطفال"، .ا.ا.وزارت عدلیه ج. 

  65. ، ص1390افغانستان، 
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.سال تشکیل می دهند 15نفوس مجموعی کشور را اطفال زیر 
5

بنابراین، افغانستان یکی از جوانترین جمعیت هاي  

  . جهان را دارا است

میزان باالي اطفال در ترکیب جمعیتی افغانستان، نیازمند مراقبت هاي ویژه و طرح برنامه هاي حمایتی جدي در رابطه 

خصوصاً وقتی درنظر داشته باشیم که افغانستان از لحاظ حمایت هاي اجتماعی بسیار ضعیف . با حقوق اطفال است

بیکاري، فساد، جرایم سازمان یافته مافیایی از قبیل قاچاق  است و با مشکالت فراوانی از قبیل ناامنی و جنگ، فقر و

مواد مخدر و قاچاق انسان مواجه است، ضرورت مراقبت هاي ویژه و طرح برنامه هاي حمایتی از اطفال بسیار حاد 

یت از این رو، یکی از مسئولیت هاي بسیار جدي و اساسی فراروي دولت افغانستان، مراقبت از اطفال و حما. می شود

  . از حقوق آنان است

  

  :نگاهی کلی به وضعیت اطفال در افغانستان

با وجود پیشرفت هایی که در عرصه حقوق طفل در . افغانستان از لحاظ وضعیت حقوق اطفال وضعیت ناگواري دارد

ا طول ده سال اخیر، از جمله در عرصه آموزش و تعلیم، صورت گرفته است، اما هنوز هم اطفال در افغانستان ب

براساس آمارهاي وزارت کار و امور اجتماعی، حدود شش و نیم ملیون . خطرات و آسیب هاي زیادي مواجه اند

کودك در معرض خطر قرار دارند و به آموزش و تعلیم دسترسی ندارند و نیازمند محافظت، آموزش و پرورش و 

.حمایت هستند
6

تلفات در جریان جنگ، محرومیت از حق  عمده ترین خطراتی که اطفال را تهدید می کند ناامنی و 

، تجاوز قاچاق، اعتیاد به مواد مخدراختطاف، ، استخدام در گروه هاي مسلح، ه و اجباري،کار شاقو آموزش تعلیم

  . می باشدو ده ها مورد دیگر  جنسی

حت پوشش با آنکه وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که حدود چهار ملیون از کودکان معروض به خطر را ت

برنامه هاي کمک رسانی قرار داده است، ولی شمار زیادي از اطفال مجبور در روي جاده ها در شهرها به کارهاي 

                                                          
5

: ، با این آدرس1392میزان  30دریافت شده از سایت رسمی این نهاد به تاریخ . 6، ص 1390اداره مرکزي احصائیه افغانستان، سالنامه احصائیوي . 

http://cso.gov.af/Content/files/Population%282%29.pdf  
6

: از 1392میزان  30برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  11. "شش و نیم ملیون کودك افغان به آموزش دسترسی ندارند"بی بی سی فارسی، . 

an/2013/06/130601_k03_afghan_child_conerns.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/afghanist  
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شماري دیگر از کودکان . ناامن و پرخطر بپردازند و یا در کوره هاي خشت پزي در شرایط بسیار سخت کار کنند

هزار طفل در  65بیش از . ور و مرور ناامن از مرزها می باشندنیز در بندرها مجبور به حمل و نقل بارهاي سنگین و عب

هزار کودك معتاد به مواد مخدر در افغانستان زنده گی می  80حدود . جاده هاي کابل مصروف کارهاي شاقه اند

.کنند، صد ها کودك قاچاق می شوند و ده ها کودك مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند
7

ناامنی و جنگ نیز اطفال  

براساس . تلفات اطفال در جنگ ها از معضالت عمده حقوق اطفال در افغانستان است. یادي را قربانی می کندز

در سراسر افغانستان کشته شدند و یا زخمی شدند، در سال  2009کودك در سال 908گزارش هاي یوناما، 

به نسبت  2012کودك رسید و در سال  2200آمار به  2011کودك کشته و یا زخمی شدند، در  1400حدود 2010

ماه  5تن کاهش یافت و در  1500اینکه تلفات ملکی کاهش یافته بود، آمار کودکان کشته و یا زخمی شده به حدود 

.دکودك کشته و یا زخمی شده ان 450سال جاري حدود 
8

دیگري که باعث تلفات اطفال می شود حمله بر مسأله  

  .ولت می باشدمکاتب از سوي مخالفین مسلح د

دهند،شاگردانرامسموم می کنند و مانع فعالیت  مخالفینمسلحدولتمستقیماًمکاتبوشاگردانمکاتبرادرمنطقههدفقرارمی

همچنین مواردي از اختطاف اطفال نیز وجود  .مکاتب می شوندکه در اثر آنبیشترمکاتبدرمناطقمختلفکشوربستهاند

.دارد که منجر به قتل آنان می شود
9

تلفات اطفال رقم باالیی از مجموع تلفات ملکی را شامل می شود و  در مجموع 

بنا به جدیدترین بررسی سازمان ملل . بنابه جدیدترین آمارهاي سازمان ملل متحد، این تلفات افزایش نیز یافته است

.درصدتلفات ملکیرااطفالتشکیلمیدهند 21 متحد،
10

  

) دوازده هزار(12000گذشتهبیشازوزارتکارواموراجتماعیافغانستانمیگویدکهدرششسال

 3262 پروندهخشونتعلیهکودکانرابررسیکردهاندکه

                                                          
7

: از 1392میزان  30برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  12. "روز جهانی کودك و وضع کودکان در افغانستان"یوناما، . 

....html-rg/dari/index.php/news/acticles/275http://www.unamanews.o  
8

  . همان. 

9
این .(محمدحسین سرامد و محمدحسین حسرت. "1391گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، . 

  .)گزارش هنوز منتشر نشده است

10
میزان  30برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  21. افراد ملکی در افغانستان افزایش یافته استتلفات : رادیو آزادي، بها؛ سید فتح محمد، یان کوبش. 

  http://da.azadiradio.org/content/article/25013568.html: از 1392
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تجاوزجنسی،اختطاف،ازدواجهایاجباري،قاچاقواستفادهازکودکاندر.پروندهآنمربوطخشونتعلیهکودکاندختربودهاست

.فعالیتهایسنگینکاریازمواردعمدهخشونتعلیهکودکانبودهاست
11

  

شان می دهد که موارد متعددي در کمیسیون مستقل حقوق بشر ن 1391گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 

.افغانستان به ثبت رسیده که نشان دهنده نقض حق کرامت، حق آزادي و امنیت شخصی و غیره از اطفال می باشد
12

  

  

                                                          
11

  . بی بی سی، همان. 

12
گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، : در این گزارش آمده است شرح مفصل این مسایل. 

  .)این گزارش هنوز منتشر نشده است. (محمدحسین سرامد و محمدحسین حسرت. "1391
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  فصل دوم

  روش شناسی

  

این گزارش براساس داده هاي . جزوه حاضر یک گزارش توصیفی در مورد وضعیت حقوق اطفال در افغانستان است

تهیه شده و تالش دارد  1391حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  اطالعاتبانک 

ضایایی که در سال جاري در عالوه برآن، از ق. تصویري کلی از وضعیت عمومی اطفال کشور را بازتاب دهد

کمیسیون ثبت شده و یا در رسانه هاي ملی و بین المللی منتشر شده اند، و نیز گزارش هاي تحقیقی که توسط 

  . نهادهاي دیگر در این زمینه به نشر رسیده اند، استفاده صورت گرفته است

مختلف کشور جمع آوري گردیده  داده هاي اولیه این گزارش توسط اجراي فرم ویژه حقوق اطفال از والیات

  . بعضی از اطالعات تکمیلی نیز از منابع خبري و گزارش هاي تحقیقی دیگر استخراج گردیده است. است

  

  آماري جامعه

بقیه والیات .می باشدوالیت کشور   27ساحه پوشش آنمورد ارزیابی قرار گرفته و سال  18زیر در این تحقیق اطفال 

  . و مشکالت عدم امکان دسترسی، تحت پوشش این گزارش نیامده اندکشور به دالیل امنیتی 

  

  نمونه آماري

در این . نمونه برداري یکی از مراحل مهم تحقیق کمی شمرده می شود که مستلزم دقت و توجه زیاد می باشد  

این والیات به گونه اي گزینش شده که . والیت کشور مصاحبه صورت گرفته است 27طفل در  4166تحقیق با 
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وع اطفالی که در این گزارش با آن ها از مجم.  بتواند از لحاظ آماري از مجموع والیات افغانستان نمایندگی کند

درصد  57با این حساب، حدود .  تن شان دختر می باشند 1789تن شان پسر و   2377مصاحبه صورت گرفته، 

جدول زیر . درصد آن دختر می باشند 43مجموع اطفال تحت پوشش این گزارش، پسر هستند و بقیه نزدیک به 

  :شرح نمونه آماري این گزارش است

درصدفراوانیجنس

237757.1پسر

178942.9دختر

4166100مجموع

  

هرچند آمارهاي . در انتخاب نمونه آماري این گزارش، تالش شده تناسب قومی مصاحبه شدگان نیز رعایت شود

دقیقی از نفوس اقوام مختلف کشور در دست نیست، ولی تالش شده یک نسبت تقریبی از نفوس اقوام در انتخاب 

درصد اطفالی در این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند متعلق به  38حدود . نمونه آماري درنظر گرفته شود

بقیه اطفال نیز متعلق به گروه . درصد ازبک بوده اند 9.5درصد هزاره،  19.3درصد نیز تاجک،  26.7. پشتون بوده اند

  :این گزارش به گونه زیر است ترکیب قومی اطفال تحت پوشش. هاي قومی کوچک تر بوده اند

درصدفراوانیاقوام

10گجور

10نورستانی

120.3ترکمن

290.7بلوچ

360.9پشه یی

370.9دیگر

561.3عرب

1002.4ایماق

3949.5ازبک

80419.3هزاره
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111126.7تاجک

158538پشتون

4166100مجموع

  

  :دهنده تعلق قومی اطفال تحت پوشش این گزارش استزیر نیز نشان نمودار 

  

درصد آنان را اطفال ده نشین تشکیل می دهند و بقیه  51.3از لحاظ ترکیب شهرنشینی و ده نشینی این اطفال، حدود 

گراف زیر ترکیب شهرنشینی و ده نشینی اطفال تحت پوشش این گزارش را . درصد نیز اطفال شهرنشین هستند 48.3

  :می دهد نشان

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

گجور نورستانی ترکمن بلوچ پشه یی دیگر عرب ایماق ازبک هزاره تاجک پشتون

تعلق قومی اطفال تحت پوشش این گزارش
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  . نفر می شوند، گفته اند که کوچی می باشند

درصد دیگر نیز  19.9. دینی سنی مذهب بوده اند

  :ارش نیز در جدول زیر نشان داده شده است

درصد

79.4

19.9

0.2

0

0.4

درصد نیز  9.4درصد دیگر پشتو و زبان مادري 

درصد بقیه این اطفال به زبان هاي محلی دیگر از قبیل پشه یی، شغنانی، ترکمنی و غیره 

48.7%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

نفر می شوند، گفته اند که کوچی می باشند 207درصد از مجموع این اطفال، که مشتمل بر 

دینی سنی مذهب بوده اند/درصد، از لحاظ تعلق مذهبی 79.4بیشترین تعداد این اطفال، یعنی 

ارش نیز در جدول زیر نشان داده شده استمذهبی اطفال تحت پوشش این گز/ترکیب دینی

فراوانیمذهب/ دین

3309

831

8

1

17بی جواب

درصد دیگر پشتو و زبان مادري   36.8درصد این اطفال دري، زبان مادري   51.3

درصد بقیه این اطفال به زبان هاي محلی دیگر از قبیل پشه یی، شغنانی، ترکمنی و غیره  2.4حدود 

  :ترکیب زبانی این اطفال در گراف زیر آمده است

%51.3, دهات

48.7, شهر

در این گزارش ده/ترکیب شهر

وضعیت اطفال در افغانستان

درصد از مجموع این اطفال، که مشتمل بر  5حدود 

بیشترین تعداد این اطفال، یعنی 

ترکیب دینی. شیعه می باشند

دین

سنی

شیعه

سیک

دیگر

بی جواب

  

51.3زبان مادري حدود 

حدود . ازبکی بوده است

ترکیب زبانی این اطفال در گراف زیر آمده است. تکلم می کنند

ترکیب شهر
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نیز این تحقیق  آماري داده هاي. تا کنون پوشش می دهد 1391این تحقیق وضعیت اطفال را از سال : زمان تحقیق

خورشیدي می باشد که در طول سال توسط کارمندان دفاتر ساحوي و والیتی کمیسیون مستقل  1391مربوط سال 

بنابراین، این . حقوق بشر افغانستان با اجراي فرم هاي ویژه بانک اطالعات حقوق اطفال جمع آوري گردیده است

  . گزارش وضعیت اطفال در سال مورد نظر را بازتاب می دهد

51.3%

36.8%

9.4%

0.9%

0.7%

0.4%

0.4%

0.0%

0.0%

دري

پشتو

ازبکی

پشه اي

دیگر

شغنانی

ترکمنی

نورستانی 

عرب

ترکیب زبانی اطفال تحت پوشش این گزارش
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  ل سومفص

  یافته هاي تحقیق

  

  

  :خانواده هاي اطفال. 1

طفل مصاحبه صورت گرفته و اطالعات به دست آمده از  4166چنانچه در فصل قبلی تذکر رفت، در این گزارش با 

  . طریق آن ها مبناي این گزارش می باشد

شب ها معموالً در خانه و با  درصد شان گفته اند که 89از مجموع این اطفال، بیشترین تعداد آن ها، یعنی بیش از 

درصد دیگر نیز گفته اند که درپرورشگاه ها، با  8اما حدود . والدین شان به سر می برند که یک امر طبیعی است

این آمار نشان دهنده آن است که این اطفال یا . سایر خویشاوندان، با همسر و یا به صورت تنهایی به سر می برند

گراف زیر نشان . الیل مختلف نمی توانند شب ها با والدین خود یک جایی به سر ببرندخانواده ندارند و یا به د

  :دهنده جزئیات این مسأله است
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با این حال، بعضی از . اطفال جزو جدایی ناپذیر خانواده هاي افغان اند و معموالً هرخانواده چندین عضو طفل دارند

ه هاي خود را از دست می دهند و یا از آن ها جداگانه زندگی می اطفال در اثر حوادث و اتفاقات گوناگون خانواد

تن از آن ها گفته اند که فامیل ندارند و به  79از میان اطفال که به پرسش نامه هاي این تحقیق پاسخ گفته اند، . کنند

  .فامیل دارند مورد گفته اند که 4027تن نیز به این سوال پاسخ نگفته اند و بقیه  60. تنهایی زندگی می کنند

  

  :سرپرستی خانواده هاي اطفال -1.1

از این مجموعه، نزدیک . طفل پاسخ گفته اند 2980تنها » سرپرست خانواده شما چه کسی است؟«به این سوال که 

درصد گفته اند که سرپرست خانواده هاي شان یک فرد سالخورده می باشد که البته در خانواده هاي افغان  59به 

ل و رایج است، زیرا معموالً کهنساالن به طور سنتی از حرمت باالیی در خانواده برخوردار اند و یک امر معمو

تحقیق . ریاست و سرپرستی خانواده نیز به عنوان یک امتیاز و موقعیت خانوادگی طبعاً متعلق به آن ها می باشد

89.29%

2.42% 1.54% 1.49% 1.15% 0.19% 0.12% 1.46% 2.3%

با والدین  در پرورشگاه با سایر 

خویشاوندان

با همسر تنها با کارفرما بادوستان سایر محالت بی جواب

شب ها را معموالً کجا می گذرانید؟
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ی دهد که اکثریت باالیی از کهنساالن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت کهنساالن نیز نشان م

.از موقعیت و جایگاه خود در خانواده و جامعه راضی بوده اند
13

  

یکی تکفل اقتصادي و معیشتی : با این حال، موضوع سرپرستی می تواند به طور همزمان مشتمل بر دو معنا باشد

هرچند مدیریت و . و ریاست خانوادهخانواده که مفهوم کار کهنساالن را نیز در خود دارد، و دیگري مدیریت 

ریاست خانواده به خاطر حرمت سنتی کهنساالن، به خصوص کهنساالن مرد، به عنوان یک شأن و موقعیت ویژه، 

در داده . مربوط به آن ها می باشد، اما کهنساالن معموالً مجبور نیستند کار کنند و هزینه معیشت خانواده را دربیاورند

می تواند شامل هردو مسأله » سرپرستی«دو مفهوم از همدیگر تفکیک نشده اند و لذا مفهوم هاي این گزارش این 

از این رو، رقم بسیار باالیی از اطفال تحت پوشش این گزارش سرپرست خانواده هاي شان را کهنسال معرفی . باشد

خود کهنساالن تهیه گردیده این درحالی است که در گزارش وضعیت کهنساالن، که براساس سواالتی از . کرده اند

درصد از خانواده ها به دوش کهنساالن بوده 17است، نشان می دهد که سرپرستی تنها 
14

که احتماالً بیشتر ناظر بر  

  . مفهوم تکفل اقتصادي و معیشتی است

  

                                                          
13

نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال  ،وضعیت کهنساالن در افغانستان، )جمعی از نویسندگان(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 

  1391: نشر

14
  14همان، ص . 
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درصد آنان سرپرست خانواده هاي شان را 

که در » شخص سالخورده«معرفی کرده اند که باز هم با سوال قبلی به خوبی تفکیک نشده، چون در عبارت 

دانیم، شمار زیادي از مردم افغانستان دوران طوالنی مهاجرت را پشت سرگذاشته و دوباره به وطن عوت 

همچنین شمار قابل توجه دیگر در اثر ناامنی ها، منازعات، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی به صورت 

از اطفالی که به سوال مربوط به  درصد دیگر

سرپرستی خانواده شان پاسخ گفته اند، سرپرست خانواده شان را به ترتیب یک مهاجر عوت کرده و یک بیجاشده 

درصد این اطفال نیز یک فرد معلول می باشد و در یک درصد موارد 

شرح این آمارها . یز خود طفل طرف مصاحبه سرپرست خانواده معرفی شده است

  

%19.70, زن

%9.60, عودت کننده

شخص بیجا شده  

%5.80, داخلی

شخص داراي  

4.80%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

درصد آنان سرپرست خانواده هاي شان را  19.7طفلی که این موضوع پاسخ گفته اند،  2980

معرفی کرده اند که باز هم با سوال قبلی به خوبی تفکیک نشده، چون در عبارت 

  . هم شامل باشد» زن سالخورده«گزینه قبلی آمده، می تواند 

دانیم، شمار زیادي از مردم افغانستان دوران طوالنی مهاجرت را پشت سرگذاشته و دوباره به وطن عوت 

همچنین شمار قابل توجه دیگر در اثر ناامنی ها، منازعات، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی به صورت 

درصد دیگر 5.8درصد و  9.6از این رو، . بیجاشده داخلی زندگی می کنند

سرپرستی خانواده شان پاسخ گفته اند، سرپرست خانواده شان را به ترتیب یک مهاجر عوت کرده و یک بیجاشده 

درصد این اطفال نیز یک فرد معلول می باشد و در یک درصد موارد  4.8سرپرست خانواده . داخلی معرفی کرده اند

یز خود طفل طرف مصاحبه سرپرست خانواده معرفی شده استموارد ن 0.3یک طفل دیگر و در 

  :در گراف زیر آمده است

%58.80, شخص سالخورده

عودت کننده

شخص داراي  

4.80, معلولیت

%0.50, طفل برادر شما که کمتر از  

سال سن  

0.50%

%0.30, خودت

وضعیت اطفال در افغانستان

2980همچنین از مجموع 

معرفی کرده اند که باز هم با سوال قبلی به خوبی تفکیک نشده، چون در عبارت » زن«

گزینه قبلی آمده، می تواند 

دانیم، شمار زیادي از مردم افغانستان دوران طوالنی مهاجرت را پشت سرگذاشته و دوباره به وطن عوت  چنانچه می

همچنین شمار قابل توجه دیگر در اثر ناامنی ها، منازعات، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی به صورت . کرده اند

بیجاشده داخلی زندگی می کنند

سرپرستی خانواده شان پاسخ گفته اند، سرپرست خانواده شان را به ترتیب یک مهاجر عوت کرده و یک بیجاشده 

داخلی معرفی کرده اند

یک طفل دیگر و در 

در گراف زیر آمده است

برادر شما که کمتر از  

سال سن   18
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  :امکانات و سهولت هاي موجود در خانواده -2.1

امکانات و . شرایط زندگی خانواده هاي این اطفال نیز چندان مساعد نیست و با مشکالت فراوانی مواجه هستند

از جمله این امکانات گزینه هاي تلفون یا موبایل، رادیو، . ثر این خانواده ها مهیا نیستسهولت هاي زندگی براي اک

چنانچه . تلویزیون، برق، آب آشامیدنی صحی و سهولت هاي حفظ الصحه مثل تشناب مورد پرسش قرار گرفته اند

 72.7ن می دهد که حدود در گراف زیر نشان داده شده، پاسخ ها دریافت شده از اطفال تحت پوشش این تحقیق نشا

این رقم نشان می دهد که استفاده از تلفون یا موبایل یک امر رایج در . درصد خانواده ها تلفون یا موبایل دارند

  .بسیاري از خانواده هاي افغان است و بسیاري از خانواده ها این وسیله ارتباطی را دارند

عدم دسترسی به سهولت . ی با مشکالت فراوانی مواجه استافغانستان هنوز از لحاظ دسترسی به آب آشامیدنی صح

این مشکل خصوصاً در شهرها، و خصوصاً . هاي حفظ الصحه هنوز از مشکالت جدي اکثر خانواده هاي افغان است

مثالً در گزارش وضعیت . در محالتی که بدون پالن و رعایت معیارهاي شهري ساخته شده بسیار حاد می باشد

درصد باشندگان کابل به آب آشامیدنی صحی دسترسی  70و اجتماعی در افغانستان آمده که حقوق اقتصادي 

.ندارند
15

درصد نیز به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و  67.4آمارهاي این گزارش نشان می دهد که حدود  

با این . ترسی دارنددرصد از این اطفال گفته اند که خانواده هاي شان به سهولت هاي صحی دس 41در مجموع تنها 

  .درصد دیگر از دسترسی به سهولت هاي صحی محروم اند 59حساب، 

این رقم البته هم شامل برق . درصد این اطفال گفته اند که خانواده هاي شان از برق برخوردار اند 59.6همچنین 

خود خانواده ها و مردمان شهري است و هم برق هاي محلی که معموالً توسط جنراتورها تولید می شود و به ابتکار 

  . محالت ساخته شده اند

رادیو خصوصاً پیش از آمدن . شنیدن رادیو نیز در شمار زیادي از خانواده ها از دیرباز امري معمول بوده است

تلویزیون ها، یک وسیله معمول و رایج براي اطالع یابی از حوادث و نیز شنیدن برنامه هاي تفریحی بود و هنوز هم 

                                                          
15
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طق روستایی یک وسیله محبوب و پرطرفدار است، هرچند این وسیله در خانواده هایی که به تلویزیون در منا

ارقام به دست آمده از مصاحبه . دسترسی دارند محبوبیت خود را از دست داده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد

وز نزدیک به نیمی از خانواده هاي هایی که با اطفال تحت پوشش این گزارش صورت گرفته، نشان می دهد که هن

  . درصد این خانواده ها نیز به تلویزیون دسترسی دارند 36.2. این اطفال رادیو دارند

:گراف زیر جزئیات این مسأله را نشان می دهد

  

  :موقعیت کودکان در خانواده و جامعه -3.1

با رویکرد . موقعیت کودکان درخانواده وجامعه، مسئله است که هنوز بصورت جدي درافغانستان مطرح نشده است

حقوق بشري اگر به این مسئله نگاه شود، بروشنی دیده می شود که کودکان هم چون افراد بزرگسال وبدلیل آسیب 

امکانات رفاهی، نوعِ  برخورد . اده احراز نمایندپذیري شان حتی موقعیت بهتر ومطمئین تري را باید درجامعه و خانو

با اطفال، هزینه و سرمایه گزاري که براي تربیت و آموزش اطفال درنظرگرفته می شود، تدوین سیاست هاي کارآ  و 

72.70%

67.40%

59.60%

49.50%

41.00%

36.20%

موبایل/تلفون

آب آشامیدنی صحی

برق

رادیو

سهولت هاي حفظ الصحه

تلویزیون

کدام یک از امکانات ذیل در خانه شما موجود است؟
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اما درافغانستان نه . موثر در راستاي  حراست کودکان همه و همه نشان دهنده اي توجه جدي به کودکان می باشد

  . نمی شود که عمالً کودکان به معضالت بی شماري مواجه انده جدي به معضل بی شمار کودکان تنها توج

بگونه مثال، کار اطفال، شرایط زندگی یتیم هاي افغانستان وقاچاق و فروش اطفال یک معضل بزرگ اجتماعی 

قرار  . وموثري دراین رابطه روي دست گرفته نشده است  اما با این حال، دیده میشود که برنامه وسیاست کارآ. است

تخمین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، تعداد کودکان کارگر روي سرك که توسط سازمان هاي 

. کودك می رسند که بیشتر در مناطق شهري کشور مصروف کار اند 37000غیر دولتی تخمین زده شده است به 

بدلیل کمک به خانواده هاي بی درصد را تشکیل می دهند، بیشتر  40بخشی وسیع ازین کودکان که درحدود 

همین طور دیده می شود که کودکان یتیم، یکی از مسئله هاي جدي دیگري . بضاعت خویش مجبور به کار بوده اند

اطفال آنگونه که گزارش هاي بی شماري نهادهاي حقوق بشري و رسانه هاي نشان . اجتماعی وحقوق بشري است

. اع مشکالت، ازجمه سوء استفاده ذهنی، فزیکی و جنسی و قاچاق مواجه اندمیدهد، کودکان دریتیم خانه ها، با انو



27بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

آموزشی و  دنی، خدمات صحی، تسهیالت تفریحی،این اطفال از نبود خدمات کافی چون دسترسی به آب آشامی

.گرماي بیش ازحد تابستان و سردي هوا در زمستان رنج می برند
16

  

 ها، منازعه و غیره مشکالت اند که موقعیت کودکان را بصورت جدي ازدواج زود هنگام، طالق، فروپاشی خانواده

کودکان بجاي اینکه دوران کودکی ورشد متوازن شخصیتی و روانی خودرا  .درخانواده وجامعه آسیب می زند

آنچه که ذکر شد، درواقع نشان میدهند که . بگذرانند، بصورت جبري به ازدواج و یا کارهاي شاقه وادار می شوند

ف آنچه درقوانین حاکم درافغانستان وتعهدات بین المللی افغانستان نسبت به اطفال گفته شده، اطفال از موقعیت خال

  . نامناسبی در جامعه و خانواده برخوردار است

درصد اطفال گفته اند که والدین شان باهم زندگی نمی کنند و به  13یافته هاي این تحقیق نشنان می دهد که حدود 

درصد اطفال گفته اند که مادران شان بی سواد می باشد، این رقم  89همچنین . ختلف از هم جدا شده انددالیل م

در این میان، حدود . نشان می دهد که مادران بی سواد، طوریکه باید حقوق اطفال شان را رعایت نماید، نمی توانند

  .م خانه می باشددرصد اطفال گفته اند که مادران شان شغل خاص ندارند و خان 88.9

  

  :اطفال و اسناد تثبیت هویت. 2

اولین سندي که . سوال دیگري که از این اطفال پرسیده شده در مورد داشتن اسناد رسمی تثبیت هویت آنان می باشد

اصوالً باید اطفال از آن برخوردار شوند، سند تصدیق والدي است که در هنگام تولد طفل توسط شفاخانه هاي 

ولی متأسفانه داشتن این سند در افغانستان، حتا در شهرهاي کشور، معمول نیست و در بسیاري . می شودرسمی داده 

گزارش پنجم حقوق اقتصادي و اجتماعی در افغانستان نشان . از شفاخانه ها این سند به اطفال نوتولد داده نمی شود

.ارندتنها چهار درصد اطفال سند تصدیق والدي د 1389می دهد که در سال 
17

  

                                                          
16. http://dari.kabul.usembassy.gov/humanrights.html    ( Retrieved  23 Jan  2013 )

17
، 1390: رگزارش پنجم، سال نش- ، وضعیت حقوق اقتصادي و اجتماعی در افغانستان)جمعی از نویسندگان(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 

  76. ص. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: ناشر



28بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

کمتر از یک درصد اطفالی که در این گزارش با آن ها . براساس آمارهاي این گزارش وضعیت بدتر از این است

این مسأله نشان دهنده آن است که داشتن این سند نه از سوي . مصاحبه شده، گفته اند که سند تصدیق والدي دارند

  .در آن ها تولد می شوند، جدي گرفته نمی شود خانواده هاي افغان و نه از سوي شفاخانه هایی که اطفال

گزارش کمیسیون در رابطه با . تذکره نیز، که یک سند الزامی تثبیت هویت است، با این بی توجهی مواجه است

درصد موارد نداشتن تذکره به دلیل عدم تقاضاي  99حقوق اقتصادي و اجتماعی در افغانستان نشان می دهد که در 

.استخانواده ها بوده 
18

این . درصد اطفال تذکره تابعیت دارند 44.1آمارهاي گزار فعلی نشان می دهد که تنها  

درحالی است که برخوردار شدن از بسیاري از خدمات شهروندي از قبیل رفتن به مکاتب و برخورداري از حق 

  . آموزش و تعلیم، یا مسافرت و غیره منوط به داشتن تذکره تابعیت است

نداشتن پاسپورت البته در مورد این اطفال امري خالف . این اطفال گفته اند که پاسپورت دارند درصد 2.1حدود 

طبیعی . معمول نیست، زیرا پاسپورت تنها هنگامی ضرورت می افتد که مسافرت بیرون از مرزهاي کشور مطرح باشد

  .است که اطفال به ندرت به بیرون از کشور مسافرت می کنند

گراف زیر نشان . درصد این اطفال از هیچکدام این اسناد برخوردار نیست 51.6زارش آمده که در آمارهاي این گ

:دهنده این مسأله است

                                                          
18

  .همان. 
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درصد آنان  70.4در حدود . در این گزارش، از اطفال در مورد آگاهی شان از حقوق اطفال نیز پرسیده شده است

. درصد آنان گفته اند که در این مورد آگاهی دارند

احتماالً در مورد بسیاري از اطفال، . اما در این پرسش ها مشخص نشده که میزان آگاهی آنان در چه سطحی است

ار زیادي این اطفال در سنین بسیار ، زیرا شم

سال قرار دارند فرصت دسترسی به تعلیم و 

. با این وجود، میزان اندك آگاهی اطفال از حقوق شان، امري نسبتاً معمول است

تصدیق والدي
تذکره

0.86%

44.

کدام یک از اسناد تثبیت هویت زیر را دارید؟
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  :میزان آگاهی اطفال از حقوق شان

در این گزارش، از اطفال در مورد آگاهی شان از حقوق اطفال نیز پرسیده شده است

درصد آنان گفته اند که در این مورد آگاهی دارند 29.5رد حقوق طفل معلومات ندارند و تنها 

اما در این پرسش ها مشخص نشده که میزان آگاهی آنان در چه سطحی است

، زیرا شم».اطفال نیز حقوقی دارند«این میزان آگاهی در حد این جمله است که 

سال قرار دارند فرصت دسترسی به تعلیم و  10پایین قرار دارند و شماري از آن هایی هم که در سنین باالتر از 

با این وجود، میزان اندك آگاهی اطفال از حقوق شان، امري نسبتاً معمول است. آموزش براي شان محدود است

تذکره
پاسپورت

ندارد

بی جواب

.12%

2.11%

51.61%

1.30%

کدام یک از اسناد تثبیت هویت زیر را دارید؟

وضعیت اطفال در افغانستان

  

میزان آگاهی اطفال از حقوق شان. 3

در این گزارش، از اطفال در مورد آگاهی شان از حقوق اطفال نیز پرسیده شده است

رد حقوق طفل معلومات ندارند و تنها گفته اند که در مو

اما در این پرسش ها مشخص نشده که میزان آگاهی آنان در چه سطحی است

این میزان آگاهی در حد این جمله است که 

پایین قرار دارند و شماري از آن هایی هم که در سنین باالتر از 

آموزش براي شان محدود است
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درصد شان گفته اند که آگاهی شان را از مکتب  55سوال قبلی جواب مثبت داده اند، حدود از میان اطفالی که به 

درصد این اطفال گفته اند که از  21.7حدود . به دست آورده اند که این مسأله هم یک امر معمول و منطقی است

تلویزیون، . یو ذکر کرده انددرصد نیز منبع آگاهی خود را راد 8.6طریق تلویزیون در مورد حقوق طفل شنیده اند و 

چون هم یک رسانه دیداري است و هم شنیداري، براي اطفال نسبت به رادیو جذاب تر است و می تواند در امر 

این درحالی است که بسیاري از تلویزیون هاي افغانستان برنامه . آگاهی و آموزش اطفال نقش بسیار موثر بازي کند

  . ندهاي غنی آموزشی براي اطفال ندار

بزرگان . در مورد حقوق شان آگاهی یافته اند» طفل به طفل«درصد نیز از طریق آموزش هاي دوسویه  5.1حدود 

:گراف زیر جزئیات موضوع را نشان می دهد. محل و مسجد نیز منبع بسیار اندکی از این آگاهی بوده است

%70.40, نه خیر

%29.50, بلی

%0.10, بی جواب
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  : کار اطفال. 4

قانون  127بر حسب ماده . بر اساس قوانین و معاهدات ملی و بین المللی، کار کردن اطفال منع قرار داده شده است

سالگی را تکمیل کرده باشد 14کارافغانستان، اطفالی اجازه کار دارند که سن 
19

مطابق  قانون کار افغانستان، کسانی . 

و تصریح شده است که، کار باید با در نظرداشت ه شده کرده باشد نوجوان خواند سالگی را تکمیل 14که سن 

در ماده .  اما کار اجباري باالي اطفال یک امر غیر قانونی است. وضعیت صحی و توانایی فزیکی به آن محول گردد

.قانون اساسی افغانستان آمده است که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد 49
20

کنوانیسیون حقوق 32بر اساس ماده  

اطفال، دول طرف کنوانیسیون باید حق طفل را به حمایت در برابر استثمار و انجام هر کاري که می تواند، مشقعت 

بار باشد، و یا به تحصیل طفل تداخل نماید و یا به رشد جسمی، ذهنی، روحی، معنوي یا اجتماعی طفل ضرر برساند 

.به رسمیت بشناسد
21

حقوق کودك، کودك باید در برابر هرگونه، غفلت،  همچنین مطابق اصل نهم اعالمیه جهانی 

                                                          
19

  108ص  1387قوس : چاپ - از نشرات وزارت عدلیه - قانون کار افغانستان. 

20
  1390قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، چاپ . 

21
  از نشرات کمیسیون حقوق بشر افغانستان)1989نوامبر  20مصوب ( المجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اطف. 
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مکتب تلویزیون رادیو برنامه طفل به 

طفل

غیره بزرگان محل مسجد

معلومات را از کجا به دست آورده اید؟
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.ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود
22

اطفال به دالیل مختلف،  به انجام کار هاي شاقه  ،اما در کشورهاي عقب مانده

که به دالیل مختلف باالي اطفال کار صورت می  گزارش ها حاکی از آن استدر افغانستان .وادار می شوندو دشوار

عملی نمودن آن کارهاي اساسی و  حقوق اطفال را دارد، اما در زمینهءاینکه افغانستان عضویت کنوانیسیون  با. گیرد

میلیون آن کودکانی اند  1.2میلیون کودك معروض به خطر حدود  6از میان بیش از . بنیادي صورت نگرفته است

.می پردازند هکه به کار هاي شاق
23

کودك مصاحبه صورت گرفته است،  بیش از نصف آنان گفته اند که کار می  4166درتحقیق حاضر که با حدود 

. کنند

  

  

  

                                                          
22

  .از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان). 1959نوامبر  20مصوب (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق طفل. 

  
23

  برگرفته شده از سایت رسمی این نهاد  -1392جوزا - فغانستاننگرانی از وضع کودکان کار در ا) یوناما(دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان . 

  http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/289: به تاریخ اول میزان، آدرس 
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  ، عامل اصلی کار اطفالفقراقتصادي -1.4

در افغانستان اکثر . یکی از عوامل مهمی است که اطفال را ناگزیر به انجام کار  می سازدخانواده ها فقر و تنگدستی 

 تاخانواده ها با فقرشدید اقتصادي مواجه اند و از این رو اطفال شان را وادار می سازند تا به کار هاي شاقه تن دهند 

  . از این طریق معیشت و مصارف فامیل تأمین گردد

انواده ها، تعدد فرزندان، قیمتی و مصارف بلند، نبود اشتغال براي مسوول خانواده،باعث می شود میزان پائین درآمد خ

گاهی دیده می شود که اطفال به خاطر قرضداري فامیل شان مجبور اند که کار . تا اطفال نیز به کار گماشته شوند

پدرش کار می  همراه با، فامیل بزرگتر الخانواده نیست، غالبااطفسرپرست از اینکه رفع قرضداري از توان . نمایند

درصد کودکانی که کار می کنند،  51در این تحقیق، از جمله .دنخانه کمک کرده باش و مخارج د تا در مصارفنکن

  . درصد آنان گفته اند که به خاطر قرضداري خانواده شان کار می کنند 8حدود 

گاهی صحی، مریضی هاي صعب العالج وفقر اقتصادي  جنگ و انتحار و عدم دسترسی کامل در مراکزهمچنین، 

آن شده است که خانواده یکی از اعضاي فامیل شان را که مسوولیت فامیل را به عهده داشته است از دست باعث 

در اینجاست که اطفال،کار را یگانه راه حل براي . از این رو مسوولیت خانواده به عهده اطفال قرار می گیرد.  دهند

د و فامیل دانسته نجات خو

ناگزیر به انجام کار هاي 

  . شاقه می پردازد

یکی از اطفال چنین می 

وضعیت زندگی ما   :گوید

بد نبود، پدرم کار می کرد، 

ولی او مریض شد و 

مریضی شان یک سال طول 

کشید، و هرچه تداوي 

کردیم خوب نشد، داکتران 
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ه او فوت کرد، دیگر روز به روز وضعیت زندگی ما گفت که او سرطان دارد، آخر پدرم فوت کرد، از وقتی ک

کاري می کنم و حاضرم هرگونه کارهاي سخت را انجام دهم تا در آمد تر شد، پس از مرگ پدرم من مزدور خراب

  .خوبتر داشته باشد

 2بر اساس این تحقیق، حدود . گاهی دیده می شود که اطفال کار کردن را به خاطر ادامه تعلیم شان انتخاب می کنند

  . درصد از کودکان براي پوره نمودن خرچ و مصارف مکتب شان کار می کنند

این امر عالوه از فقر همچنین شمار زیادي از فرزندان خانواده توسط فامیل یا خویشاوندان به کار وادار می شوند که 

در خانواده هاي سنتی معموال طفل به عنوان نان آور خانه یا . نیز می باشدفرهنگ و باورهاي سنتی اقتصادي، ناشی از 

همین دیدگاه سنتی نسبت به اطفال باعث می گردد که اطفال . به عنوان یک کمک کننده اصلی محسوب می شود

دي دیده می شود که اطفال از سوي فامیل یا عقارب  به کار مختلف از  جمله مواردي زیا. مورد استثمار قرار گیرد

و از  به عنوان شاگرد یا کارآموز گماشته می شوند... خیاطی، مستري گري، نجاري و: کارهاي فنی و حرفوي مثل

به شغل هاي  در این تحقیق برخی اطفال گفته اند که از سوي اقارب شان. آنها بهره کشی اقتصادي صورت می گیرد

درصد از کودکان توسط فامیل یا خویشاوندان  16بر اساس یافته هاي این تحقیق، . فنی و حرفوي گماشته شده اند

. درصد اطفال گفته اند که کار کردن باعث محرومیت شان از مکتب شده است 19.5. به کار نمودن وادار شده اند

  . راي بازي با همساالن شان را ندارنددرصد اطفال گفته اند که اصال وقت ب 24.5همچنین 

  

  نمودار ذیل دالیل کار نمودن اطفال را نشان می دهد



35

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

فقر   وادار از  

سوي فامیل

45.3%

16.3%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

  : محیط کاري نامطلوب

عالوه از اینکه اطفال به کار هاي 

مختلف مصروف اند، محیط 

کاري نیز براي آنان نامساعد بوده 

و از این ناحیه با دشواري هاي 

محیط کاري 

مصوءن یکی از ضرورت هاي 

اما . اولیه کار محسوب می شود

تحقیق حاضر نشان می دهد که 

شرایط نامطلوب کاري از تهدید 

ست که اطفال به آن 

پرداختن  

قرض 

خانواده

داو طلبانه براي آموزش تهیه مصارف 

مکتب

و غیره

8.1%
3.4% 2.6% 0.9% 1.8%

دالیل کار اطفال

وضعیت اطفال در افغانستان

  

محیط کاري نامطلوب -2.4

عالوه از اینکه اطفال به کار هاي 

مختلف مصروف اند، محیط 

کاري نیز براي آنان نامساعد بوده 

و از این ناحیه با دشواري هاي 

محیط کاري . اساسی مواجه اند

مصوءن یکی از ضرورت هاي 

اولیه کار محسوب می شود

تحقیق حاضر نشان می دهد که 

شرایط نامطلوب کاري از تهدید 

ست که اطفال به آن هاي جدي ا

نامعلوم

21.5%
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محیط کثیف، شعاع مستقیم آفتاب و خطر زخمی شدن از عمده مواردي اند که اطفال در محل کار شان . مواجه اند

  . آن را متحمل می شوند

  .در نمودار ذیل نشان می دهد که اطفال در معرض شرایط نامطلوب کاري قرار دارند

  

  : تسهیالت در محل کار -3.4

تسهیالت در محل کار تا حدودي . تسهیالت در محل کار یکی از ضرورت هاي اساسی براي کارگر می باشد

اطفال  در اکثر موارد، دیده می شود که  اما. زیادي می تواند اطفال را از خطرات و آسیب کاري مصوءن نگهدارد

یافته هاي این تحقیق نشان می دهد که از .  دکارگر در افغانستان، از تسهیالت الزم در محل کار شان برخوردار نیستن

 همچنان نبود. درصد آنها در محل کار شان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند 45.6میان اطفال کارگر، تنها 

  . حمام، برق و سایر امکانات از چالش هاي اساسی در محیط کاري اطفال به شمار می رود
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  :ننداطفالی که از روي شب کار می ک -4.4

کار نمودن از روي شب، براي اطفال دشواري هاي خاص خود را دارد، اطفالی که از روي شب کار می کنند، 

برحسب ماده یک صدو بیست . تهدید هاي سواستفاده جنسی، اختطاف و غیره می تواند براي شان وجود داشته باشد

در افغانستان دیده می شود، .ر شبانه توظیف نمایدو یکم، قانون کار افغانستان، اداره نمی تواند، اطفال را به اجراي کا

یافته هاي .  دوکانها و غیره از روي شب مصروف کار اندشرکت هاي خصوصی، که شماري از اطفال در هوتل ها، 

، از روي شب کار می  تن )88(از رقم درصد   4.1حدود،  طفل کارگر  2158این تحقیق نشان می دهد که از جمله 

این اطفال ناگزیر . طفل گفته اند که شب ها نمی توانند به خانه بروند) 70(درصد  79.5جمله حدودکنند و از  آن 

. اند که شب ها را در هوتل، در محل کار، یا در کدام محلی که به کار شان نزدیک باشد سپري نمایند
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52.9%

11.4%

7.1%

21.4%

چرا اطفالی که شب ها کار می کنند به خانه رفته نمی توانند؟
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    :تأثیرات منفی کار، روي صحت اطفال -5.4

انجام کار هاي شاقه، محیط نامطلوب .  اطفال به دلیل توانایی کمتر در برابر کار هاي جسمی، آسیب پذیر است

یافته . کاري، نبود تسهیالت و کار مداوم اکثرا باعث می گردد تا طفل در معرض خطرات مختلف صحی قرار گیرد

اطفال کارگر، شغلی را که به آن مصروف ) 2158(درصد از رقم کل   29.2هاي این تحقیق نشان می دهد که حدود 

طفلی که عوارض صحی پیدا ) 630( درصد از رقم  30.5از این میان حدود . اند، تأثیرات ناگوار صحی داشته است

  . نموده نموده اند، تداوي نشده اند

یافته . حی قرار گیردقانون کار افغانستان،نوجوان باید قبل از استخدام تحت معاینات ص 127برحسب بند دوم ماده  

  . درصد اطفال گفته اند که قبل از استخدام، معاینات صحی نشده اند 19.8هاي این تحقیق نشان می دهد که 

  

    :شغل اطفال -6.4

محیط در چگونگی شغل اطفال 

اطفالی . نقش مهم و اساسی دارد

که در دهات و قریه ها کار می 

کنند، بیشتر به شغل هاي دهقانی، 

اما . چوپانی و غیره مشغول اند

اطفالی که در مناطق پر ازدحام 

یا در شهر زندگی می کنند 

معموال به شغل هاي فنی و 

حرفوي و یا هم به کار هاي شاقه 

محدودیت شرایط کاري در افغانستان، باعث شده است که کودکان براي ادامه زندگی شان . می پردازند و حمالی

از این لحاظ کودکانی که توان . به کارهاي شاقه و سنگین رو آورند اما در مقابل کمترین امتیازي را دریافت نمایند
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. ایی و دستفروشی به کوچه ها رو می آورندکاري کمتري را دارند، یا زمینه کار براي شان وجود ندارد، به گد

  .نمودار زیر شغل هاي کودکان را نشان می دهد

  

  

    :دست مزد اطفال -7.4

ي زحمات وتالش هایی اند که اطفال آن راانجام داده نتیجه  را که اطفال به دست می ِآورند، در واقع دست مزدي

اگر اطفال کارگر بتوانند، دستمزد یا معاشی را که دریافت می کنند، ذخیره نمیاند، براي آینده زندگی شان به  .اند

یافته هاي تحقیق، حاکی از آن است که دستمزد اطفال اکثرا اما. عنوان یک سرمایه کوچک قابل اهمیت است

شان را براي والدین  طفال کارگر، دست مزد درصدا 73.3بر اساس این تحقیق،  .مصارف روزانه فامیل ها می گردد

این امر نشان می دهد که اطفال در خانه به عنوان یک عضو مهم کمک کننده به شمار می رود و .می پردازند شان

درصد اطفال مزد کاري  83بر بنیاد این تحقیق، حدود  .نتایج زحمات شان مصرف روز مره فامیل و والدین می گردد

را در محل کار دریافت نمی کنند،اما  که مزد کاري شانبقیه، هرچند . شان را در محل کار شان دریافت می کنند
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درصد آنها از رقم  5گفته اند که غذا در محل کار شان به طور روزانه یا هفته وار  فراهم می شود و  بیشترین آنها

  .که غذا براي شان فراهم نمی گرددتن گفته اند ) 11(

در جایی که ما کار می کنیم، صاحب کار غذا نمی دهد، ما صبح از خانه غذا براي : یکی از اطفال چنین می گوید

  .اکثر کسانی که در محل کار شان غذا ندارند، از خانه با خود غذا می گیرند.خود می بریم و چاشت آنرا می خوریم

 در بخش هاي مصارف خانواده، مصارف مکتب و تعلیم،هایی را که اطفال به دست می آورند، پول  وع،در مجم

  . و غیره به مصرف می رسانندلباس، خرید غذا 

  .نمودار زیر نشان می دهد، پولی را که اطفال به دست  می آورند در کجا به مصرف می رسد
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پولی که اطفال به دست می آورند به کجا به مصرف می رسد؟
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    :حمالی در سرحد، چالش ها و نگرانی ها -8.4

یکی از شغل هایی که 

اطفال در آن مشغول اند، 

کار نمودن در سرحدات 

یافته هاي این . کشور است

تحقیق نشان می دهد که 

درصد کودکان  25.3

کارگر در سرحدات 

یعنی . حمالی می کنند

دومین رقم اطفال کارگر 

را کسانی تشکیل می دهند 

که در سرحد مصروف 

مصاحبه یی که با اطفال کارگر در . د نگاه می تواند نگران کننده باشدکار نمودن در سرحد از چن. حمالی اند

حمالی . سرحدات صورت گرفته، بیانگر آن است که اطفال به کار هاي فوق العاده شاقه دست و پنجه نرم می کنند

ل، یا قاچاق در مرزها ممکن امتیاز بیشتري نسبت به سایر جا ها داشته باشد، اما خطرات صحی و نگرانی قاچاق اطفا

. توسط اطفال، بیشتر از همه، در مرز ها می تواند اتفاق بیافتد

    :اطفال خارج از سرحد -1.8.4

، باعث آن شده است که اطفال، به ویژه اطفالی که در سرحد کار داخل کشورنبود شرایط و زمینه هاي کاري در 

ثرا غیر قانونی صورت می گیرد که خطر ها و تهدید هاي این سفر ها اک. می کنند، براي ادامه کار از مرز عبور نمایند

تن، به خاطر کار، از مرز 743درصد اطفال از رقم  17.8یافته هاي این تحقیق نشان می دهد که حدود .را همراه دارد

 درصد آنها در حین عبور از مرز ، با مکشالت از قبیل تهدید پولیس، خواستن رشوه، توقیف، لت 8.1. عبور می کنند

براي انتقال یک مقدار :  کرده چنین می گویدیکی از اطفالی که از مرز عبور . و کوب، آزار و اذیت مواجه اند

 اجناس آن طرف سرحد رفته بودیم، که اجناس را داخل انتقال دهیم، یک پولیس مرا گرفت یک سیلی زد  و مرا
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نمود، من گریان کردم و یک پولیس دیگر آمد، واسطه شد و مرا گفت که دیگر این طرف سرحد نیایید و  تهدید

  .ندمرا رها نمود

  

  :صحت اطفال. 5

می تواند در معرض تهدید  اطفال به دلیل آسیب پذیري بیشتر،.صحت در زندگی بشر یک امر ضروري و مهم است

مطابق  .درمان و تداوي آن از همه مهتربه شمار می رود از این رو، پیشگیري یا. هاي جدي تر امراض قرار گیرد

کنوانیسیون حقوق  24در ماده . قوانین ملی و تعهدات بین المللی، اطفال مستلزم حمایت هاي جدي صحی می باشد

شده و دول طرف کنوانسیون مکلف خوانده شده است تا تسهیالت الزم  اطفال روي معالجه امراض کودك تأکید

  . را براي صحت اطفال فراهم سازد
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کار هاي . متأسفانه در افغانستان دیده می شود که هنوز هم صحت اطفال در معرض تهدید هاي مختلفی قرار دارد

کز صحی از جمله مواردي است که شاقه و محیط نامطلوب کاري، آلوده بودن هوا، فقر و عدم دسترسی به مرا

با اینکه در افغانستان وضعیت صحی اطفال نسبت به سال هاي گذشته بهتر خوانده . صحت اطفال را متأثر می سازد

در سال هاي . شده است، اما هنوز هم دشواري هاي وجود دارد که ملزم انجام کارهاي بیشتر و اساسی تر می باشد

کودك تا قبل از پنج سالگی در اثر کم وزنی و عدم تغذیه  160یک هزار تولد بیش از قبل ساالنه در کشور از میان 

رسیده  نفر 97 الی 77 اکنون بین جان خودرا ازدست می دادند امااین رقم از شیر مادر و امراض مختلف دیگر

است
 تن پنج سال یک ز هر چهار طفل زیر سنده سال پیش ابر بنیاد بررسی هاي وزارت صحت عامه افغانستان،  .24

.تلف می شد، اما بر اساس تحقیقات اخیر، اکنون از هر ده طفل زیر پنج سال یک طفل تلف می شود ها آن
25

این   

ارقام نشان می دهد که با توسعه مراکز صحی و دسترسی مردم به مراجع تداوي، وضعیت صحی اطفال رو به بهبودي 

. اطفال از نگاه صحی با چالش هایی مختلفی مواجه استاما این کارکردها کافی نبوده و هنوز هم . است

  

  :مراکز صحی یا دور بودن عدم دسترسی -1.5

با اینکه در چند سال اخیر تالش ها براي توسعه مراکز صحی از سوي مسوولین صورت گرفته است اما با آنهم در 

اند که در افغانستان روستاهایی . دهات و دور دست ها دسترسی به مراکز صحی یکی از چالش ها به شمار می آید

دسترسی به مراکز صحی، . دندور دست موقعیت داردر  کوهپایه ها و دره هاي  ،صعب العبوربا را ه هاي پیچیده و 

یافته ها نشان .  به ویژه در فصول سرما و برف، براي این اهالی این روستاها به عنوان یک چالش اصلی مطرح است

، اطفالدرصد  39.2همچنین  .کیلو متر دور اند 5درصد اطفال از مراکز صحی به فاصله بیش از 20می دهد که حدود 

  . کیلو متر است 4-3فاصله شان الی مراکز صحی 

                                                          
24

: با این آدرس 1392میزان  16دریافت شده به تاریخ  -1391مصاحبه با وزارت صحت عامه، سنبله  -خبرگزاري آوا. 

http://www.avapress.com/vdccoeq0.2bq4e8laa2.html  
25

  :با این آدرس 1392میزان  3دریافت شده به تاریخ . 1391قوس  11منتشر شده) VOA(رادیو صداي امریکا . 

conference/1556697.html-health-child-http://www.darivoa.com/content/afghanistan  
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انتخاب مراجع صحی براي تداوي، نظر به دسترسی، امکانات و هزینه آن می باشد که مریضان در یکی از مراجع 

, تداوي در خانه، طبیب سنتی محل، شفاخانه، کلنیک، معاینه خانه شخصی

درصد اطفال  55.1این تحقیق، بربنیاد . 

  .نمودار  زیر مراجع صحی را نشان می دهد که براي تداوي در آن، مراجعه صورت می گیرد
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    :مراجع صحی

انتخاب مراجع صحی براي تداوي، نظر به دسترسی، امکانات و هزینه آن می باشد که مریضان در یکی از مراجع 

تداوي در خانه، طبیب سنتی محل، شفاخانه، کلنیک، معاینه خانه شخصی. صحی براي تداوي مراجعه می کنند

. از مواردي است که براي تداوي اطفال در آن مراجعه صورت می گیرد

  . در هنگام مریضی در کلنیک ها مراجعه می کنند

نمودار  زیر مراجع صحی را نشان می دهد که براي تداوي در آن، مراجعه صورت می گیرد

38.5%

20.1%

2

1-2km کیلومتر 5بیش از  نامعلوم

فاصله محل زندگی اطفال از مراکز صحی

وضعیت اطفال در افغانستان

  

مراجع صحی -2.5

انتخاب مراجع صحی براي تداوي، نظر به دسترسی، امکانات و هزینه آن می باشد که مریضان در یکی از مراجع 

صحی براي تداوي مراجعه می کنند

از مواردي است که براي تداوي اطفال در آن مراجعه صورت می گیرد

در هنگام مریضی در کلنیک ها مراجعه می کنند

نمودار  زیر مراجع صحی را نشان می دهد که براي تداوي در آن، مراجعه صورت می گیرد

2.2%

نامعلوم
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، باعث می شود که اطفال براي تداوي شان به مراکز صحی مراجعه متعدديگاهی چالش هاي  :سایر چالش ها

هزینه سنگین تداوي، نبود داکتر، نبود داکتر زن، نبود حفظ الصحه، کیفیت خراب خدمات، نبود دوا، از . نتوانند

جدول ذیل دالیلی را که مریض به مراکز صحی . چالش هاي عمده ي دیگریست که از آن یاد شده است

  . عه نمی کنند نشان می دهدمراج

  علت نرفتن اطفال به مراکز صحی

درصدي چالش ها شماره

٪5.8 خیلی پرهزینه است 1

٪15.9 خیلی دور است 2

٪1.5 کارمند زن وجود ندارد  3

٪10.5 کیفیت خراب خدمات  4

٪0.6 کیفیت خراب تسهیالت 5

٪10.0 نبود دوا       6

٪1.4 کمبود داکتر متخصص 7
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٪4.4 عدم ترانسپورت  8

٪0.2 فامیل اجازه نمی دهد 9

٪0.5 و غیره  10

  

  :آب آشامیدنی صحی -3.5

مسوولین مکلف اند که زمینه دسترسی به آب آشامیدنی صحی را . دسترسی به  آب آشامیدنی حق هر فرد است 

درصد از مردم  30الی  25تنها بین بر اساس بررسی هاي وزارت احیا و انکشاف دهات،  . براي فامیل ها فراهم سازد

.در دهات افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند
26

در تحقیق حاضر که از سوي کمیسیون مستقل حقوق 

درصد از اطفال گفته اند که آب آشامیدنی شان را از منابع مصوون به  76بشر انجام شده، نشان می دهد که حدود 

. اما کمبود چاه هاي آب و فاصله با منابع آب آشامیدنی از چالش هاي عمده عنوان شده است. دست می آورند

درصد  18. ال در این مصاحبه گفته اند که فاصله آنها با منبع آب آشامیدنی یک کیلو متر استدرصد اطف 75حدود 

                                                          
26

  :با این آدرس 92میزان  8،  برگرفته شده به تاریخ 1392نقل و قول از وزارت احیا و انکشاف دهات، نشرشده ، در حمل   - رادیو آزادي. 

http://da.azadiradio.org/content/article/24950950.html  
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از آنجاییکه آب آوردن، در اکثر خانواده بر عهده . شان گفته اند که یک الی سه کیلو متر از آب آشامیدنی دور اند

در ذیل نقل و قول دو طفل را می  .اطفال است، لهذا اطفال در جریان آب آوردن با چالش هاي جدي مواجه است

  . خوانیم که از کمبود چاه هاي آب آشامیدنی شاکی اند

فامیل آب میگیرم که بسیار  20ب تعداد آاز یک بمبه  .از لحاظ آب به بسیار مشکالت زیاد روبرو استیم«: 1نقل قول 

که بمبه در خانه اش  یهم فامیل گاهیو صورت میگیردجنگ بین اطفال ب ه خاطرآب بسیاري اوقات. جنجالی است

  ».نمی دهد کهآب بگیریم را اجازهاست ما

 و کالن ساالن ساالن خورد میان آبو هر روز براي فامیل آب میگیریم  30از یک بمبه آب تعداد ما «: 2نقل قول 

  ».نوبت هم خیلی دیر می رسد. میشود جنگ

  

  : واکسین اطفال -4.5

واکسین یکی از . اطفال به دلیل مقاومت ضعیف در برابر امراض از جمله مرض پولیو، بیشتر در معرض خطر اند

مناطق دور  بر اساس گزارش هاي وزارت صحت عامه،اکثریت. ضرورت هایی صحی براي اطفال به شمار می رود

مثبت   قعهسیوهفتوا 1391در سال ، این وزارتمطابق آمار  . تحت پوشش خدمات واکسین قرار دارنددست کشور، 

درصد کودکان از واکسین  90 حدود) 1391(این درحالیست که در همین سال،  .در کشور تثبیت گردیدهپولیو، 

.مستفید شده اند
27

در تحقیق حاضر، از مجموع . بعضی مناطق به دلیل مشکالت امنیتی از واکسین محروم بوده اند 

  . که از خدمات واکسین مستفید شده انددرصد اطفال گفته اند  83اشتراك کننده گان، نزدیک به 

  

                                                          
27

  :با این آدرس، 1392میزان  9وزارت صحت عامه، دریافت شده از سایت رسمی این اداره، به تاریخ . 

http://moph.gov.af/fa/news/82513
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  :  طفل روانی یسالمت -5.5

و به عنوان یک فرد سالم امیدوار به آینده  ستلزم حمایت و مراقبت هاي جدي می باشد تا طفلماطفال از نگاه روانی، 

ایجاد صمیمیت میان اطفال و خانواده، زندگی و روابط با هم سن و ساالن می تواند در  .عرض وجود کنددر جامعه 

درصد اطفال گفته اند که دوستان صمیمی دارند که  58در تحقیق حاضر . چگونگی روحیه اطفال تأثیر گزار باشد

درصد شان گفته اند که دوستان شان را اکثرا  52از آن جمله . می توانند راز ها و گفتنی ها شان را با او شریک سازد

آیا میخواهید که با کمیسیون مستقل حقوق درصد اطفال در برابر این پرسش که  28همچنین در این بخش . می بینند

  .؟ پاسخ مثبت ارایه نموده اندبشر افغانستان به عنوان یک شکایت در مورد تخطی از حقوق طفل ثبت شود

تن که در مصاحبه  4166در تحقیق حاضر از مجموع . نگر سالمت طفل می تواند باشدامیدواري به زندگی بیا

تن، آنان گفته اند که در زندگی احساس قوت و امیدواري  3400درصد، یعنی نزدیک به  81.5شرکت نموده اند، 

عدم امنیت، ترس از برگشت طالبان، . درصد اطفال نگرانی شان را از زندگی بیان کرده اند 17همچنین . دارد

موجودیت آدم هاي بی بند و بار، سرقت، اختطاف، انتحار، خطر از سیالب، نبود کار و وظیفه، موجودیت سک هاي 

82.8%

13.9%

3.4% آیا واکسین شده اید؟

بلی

خیر

جواب نمی دهد
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دیوانه، انفجار ماین، مبهم بودن آینده افغانستان، آینده وسرنوشت مبهم وغیره، از مسایلی است که اطفال نگرانی و 

  

متأسفانه در چند . اعتیاد یکی از پدیده هاي تباه کننده است که در چند سال اخیر در افغانستان گسترش یافته است

  برپایه. د که به اعتیاد مبتال شده اندناطفالی زیادي وجود دار

 1.3روئین جهان است، یدر صد ه 90ي 

. تن از آنان، کودك هستند )سه صد هزار

بخش عادت  هاي این کودکان اغلب، از دوران شیرخوارگی آنان را به مصرف تریاك به عنوان دارو یا آرام

اچاق مواد مخدر توسط اطفال، کار هاي شاقه باالي اطفال، اعتیاد اعضاي خانواده به یکی از مواد هاي 

                                                          
با  1392میزان  10برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ 

D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AFhttp://www.dw.de/%  
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30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

من خیلی خوش 

هستم

42.3%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

دیوانه، انفجار ماین، مبهم بودن آینده افغانستان، آینده وسرنوشت مبهم وغیره، از مسایلی است که اطفال نگرانی و 

  . ترس شان را از آن بیان نموده اند

  

اعتیاد یکی از پدیده هاي تباه کننده است که در چند سال اخیر در افغانستان گسترش یافته است

اطفالی زیادي وجود دار. سال اخیر،  این پدیده دامن گیر اطفال نیز شده است

ي  میلیون جمعیت افغانستان که تولید کننده 30آمریکا از 

سه صد هزار(300000بیش از از این میان، . میلیون تن به مواد مخدر معتاد هستند

هاي این کودکان اغلب، از دوران شیرخوارگی آنان را به مصرف تریاك به عنوان دارو یا آرام

اچاق مواد مخدر توسط اطفال، کار هاي شاقه باالي اطفال، اعتیاد اعضاي خانواده به یکی از مواد هاي 

  .  است که منجر به اعتیاد اطفال می گردد نیشه آور، از عمده عواملی

برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ   - اعتیاد صدها هزار کودك افغان به تریاك) دویچویله

16632370-/a-D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF

بسیار زیاد خوش 

هستم

زیاد خوش نیستم خوش نیستم جواب نمی دهد

32.4%

13.3%
6.2%

رضایت از زندگی

وضعیت اطفال در افغانستان

دیوانه، انفجار ماین، مبهم بودن آینده افغانستان، آینده وسرنوشت مبهم وغیره، از مسایلی است که اطفال نگرانی و 

ترس شان را از آن بیان نموده اند

  

  : اعتیاد اطفال. 6

اعتیاد یکی از پدیده هاي تباه کننده است که در چند سال اخیر در افغانستان گسترش یافته است

سال اخیر،  این پدیده دامن گیر اطفال نیز شده است

آمریکا از  داخلهآمار وزارت 

میلیون تن به مواد مخدر معتاد هستند

هاي این کودکان اغلب، از دوران شیرخوارگی آنان را به مصرف تریاك به عنوان دارو یا آرام خانواده

.اند داده
28

اچاق مواد مخدر توسط اطفال، کار هاي شاقه باالي اطفال، اعتیاد اعضاي خانواده به یکی از مواد هاي ق  

نیشه آور، از عمده عواملی

  

28
دویچویله(رادیو صداي آلمان . 

16632370  :این آدرس

جواب نمی دهد

5.8%
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یافته ها نشان می دهد که در بعضی موارد، به دلیل معتاد بودن والدین، یا یکی از اعضاي فامیل، طفل نیز به مرور 

ان به این پرسش که آیا در فامیل شما کسی 

تریاك، چرس، شراب، هیروئین، کرستال، سگرت و نسوار از جمله موادیست که 

  

  . درصد از اطفال گفته اند که یکی از مواد فوق را گاهی استعمال نموده اند

در . پیشنهاد استعمال این مواد اغلبا از سوي اقارب و نزدیکان اطفال صورت می گیرد

کاکا، ماما، پدر، پسر خاله وغیره  پیشنهاد شده 

این ابهام . اطفال در مورد استفاده از مواد نیشه آور پاسخ نداده اند

به دلیلی که فرد معتاد در . بیانگر آن است که اطفال، اگر از مواد مخدر استفاده می کنند، نمی خواهند افشا شوند

احتمال آن . نمایند نگاه عامه به دید حقارت نگرسته می شود و اطفال تالش می کنند که چنین اعمال خود را کتمان

36.7%

18.9

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

چرس تریاك 

در خانواده شما کسی که معتاد است از کدام مواد استفاده می کند؟

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

  :معتاد بودن والدین یا یکی از اعضاي فامیل

یافته ها نشان می دهد که در بعضی موارد، به دلیل معتاد بودن والدین، یا یکی از اعضاي فامیل، طفل نیز به مرور 

ان به این پرسش که آیا در فامیل شما کسی درصد از کودک 7.5در این تحقیق حدود . زمان به اعتیاد مبتال شده است

تریاك، چرس، شراب، هیروئین، کرستال، سگرت و نسوار از جمله موادیست که . معتاد هست؟ پاسخ مثبت داده اند

  . از آن نام برده شده است

درصد از اطفال گفته اند که یکی از مواد فوق را گاهی استعمال نموده اند 1.0در این تحقیق حدود 

پیشنهاد استعمال این مواد اغلبا از سوي اقارب و نزدیکان اطفال صورت می گیردیافته ها حاکی از آن است که 

کاکا، ماما، پدر، پسر خاله وغیره  پیشنهاد شده : این تحقیق گفته شده که استعمال مواد نیشه آور براي بار اول توسط

اطفال در مورد استفاده از مواد نیشه آور پاسخ نداده اند ددرص 92در این تحقیق نشان می دهد که حدود 

بیانگر آن است که اطفال، اگر از مواد مخدر استفاده می کنند، نمی خواهند افشا شوند

نگاه عامه به دید حقارت نگرسته می شود و اطفال تالش می کنند که چنین اعمال خود را کتمان

9%

12.0%
7.4%

0.6%

تریاك  هروئین کرستال شراب

در خانواده شما کسی که معتاد است از کدام مواد استفاده می کند؟

وضعیت اطفال در افغانستان

معتاد بودن والدین یا یکی از اعضاي فامیل -1.6

یافته ها نشان می دهد که در بعضی موارد، به دلیل معتاد بودن والدین، یا یکی از اعضاي فامیل، طفل نیز به مرور 

زمان به اعتیاد مبتال شده است

معتاد هست؟ پاسخ مثبت داده اند

از آن نام برده شده است

در این تحقیق حدود 

یافته ها حاکی از آن است که 

این تحقیق گفته شده که استعمال مواد نیشه آور براي بار اول توسط

  .است

در این تحقیق نشان می دهد که حدود 

بیانگر آن است که اطفال، اگر از مواد مخدر استفاده می کنند، نمی خواهند افشا شوند

نگاه عامه به دید حقارت نگرسته می شود و اطفال تالش می کنند که چنین اعمال خود را کتمان

24.4%

و غیره
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اند شماري آنان، گاهی یا چندین بار از مواد نیشه آور استفاده 

  

قاچاق مواد مخدر، توسط اطفال یکی از مسایلی است که 

اقبران مواد مخدر ها را در اختیار قاچ اند که قاچاقبران کودکان، آن

این امر تثبیت شده  قاچاقبران دستگیر شده اند،

واردي هم وجود به گفته ي این مسوولین، م

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

بلی

1.0%

آیا شما گاهی مواد نیشه آور استعمال کرده اید؟

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

اند شماري آنان، گاهی یا چندین بار از مواد نیشه آور استفاده درصد اطفالی که پاسخ نگفته  92

  . از این رو از پاسخ دادن در این مورد خود داري نموده اند

  :قاچاق و کار مواد مخدر توسط اطفال

قاچاق مواد مخدر، توسط اطفال یکی از مسایلی است که . از اطفال در افغانستان سو استفاده هاي مختلف می شود

  . متأسفانه توسط قاچاقچیان و فروشنده هاي مواد مخدر، انجام می شود

اند که قاچاقبران کودکان، آن کار و امور اجتماعی به این باور

قاچاقبران دستگیر شده اند،چند مورد که  همچنین، به نقل از مسوولین امنیتی، در

به گفته ي این مسوولین، م .کنند خاطر فروش مواد مخدر، از اطفال استفاده می

نه خیر جواب نمی دهد

6.4%

92.7%

آیا شما گاهی مواد نیشه آور استعمال کرده اید؟

وضعیت اطفال در افغانستان

92می رود که در میان 

از این رو از پاسخ دادن در این مورد خود داري نموده اند. نموده باشند

 

قاچاق و کار مواد مخدر توسط اطفال. 7

از اطفال در افغانستان سو استفاده هاي مختلف می شود

متأسفانه توسط قاچاقچیان و فروشنده هاي مواد مخدر، انجام می شود

کار و امور اجتماعی به این باور مسوولین وزارت

همچنین، به نقل از مسوولین امنیتی، در. دهند قرار می

خاطر فروش مواد مخدر، از اطفال استفاده می به آنان است که 
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.اند ودن در فروش مواد مخدر، خودشان به اعتیاد کشیده شده
29

بربنیاد یافته هاي  

این درحالیست . درصد اطفال گفته اند که از آنان خواسته شده است تا مواد مخدر انتقال دهند

پاسخ ندادن به این پرسش، خود پرسشی دیگریست که 

از آنجائیکه قاچاق مواد مخدر یک امر کامال غیر قانونی 

. است، احتمال می رود که عدم پاسخ در این زمینه، بیانگر نگرانی اطفال از پیگرد قانونی باشد

شی را که آیا گاهی کسی از شما خواسته است که مواد مخدر را به جایی انتقال داده یا به کسی 

  

                                                          
از سایت رسمی این  1392عقرب  5برگفته شده به تاریخ 

http://8am.af/oldsite.php?option=com 1391  
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بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

ودن در فروش مواد مخدر، خودشان به اعتیاد کشیده شدهداشته که این کودکان نسبت دخیل ب

درصد اطفال گفته اند که از آنان خواسته شده است تا مواد مخدر انتقال دهند 0.20

پاسخ ندادن به این پرسش، خود پرسشی دیگریست که  .درصد اطفال در این مورد اصال پاسخ نداده اند

از آنجائیکه قاچاق مواد مخدر یک امر کامال غیر قانونی . چرا اطفال از پاسخ دادن در این زمینه خود داري نموده اند

است، احتمال می رود که عدم پاسخ در این زمینه، بیانگر نگرانی اطفال از پیگرد قانونی باشد

شی را که آیا گاهی کسی از شما خواسته است که مواد مخدر را به جایی انتقال داده یا به کسی 

  تحویل دهید؟ پاسخ می دهد

  :عوامل اعتیاد

برگفته شده به تاریخ  - 1391روزنامه هشت صبح، استفاده از کودکان در قاچاق مواد مخدر، منتشر شده جواز 

=587-16-04-23-03-http://8am.af/oldsite.php?option=com 1391

نه خیر جواب نمی دهد

71.3 %

28.5 %

قاچاق مواد نیشه آور توسط اطفال

وضعیت اطفال در افغانستان

داشته که این کودکان نسبت دخیل ب

0.20این تحقیق، تنها 

درصد اطفال در این مورد اصال پاسخ نداده اند 28.50که 

چرا اطفال از پاسخ دادن در این زمینه خود داري نموده اند

است، احتمال می رود که عدم پاسخ در این زمینه، بیانگر نگرانی اطفال از پیگرد قانونی باشد

شی را که آیا گاهی کسی از شما خواسته است که مواد مخدر را به جایی انتقال داده یا به کسی نمودار زیر پرس

تحویل دهید؟ پاسخ می دهد

  

عوامل اعتیاد سایر -1.7

29
روزنامه هشت صبح، استفاده از کودکان در قاچاق مواد مخدر، منتشر شده جواز  

587=  :رسانه، با این آدرس
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خشونت علیه . عالوه از موارد یاد شده، پدیده متعددي دیگري وجود دارد که سبب اعتیاد اطفال می گردد

است  عمده ییاز دالیلی  انجام کار هایی شاقه، ،کارکردن در مزارع کوکنارو سرگردانی،  مهاجرت، کودکان

  . که می تواند در اعتیاد کودکان نقش داشته باشد

انجام کارهاي . در بعضی موارد اطفال به دلیل انجام کارهاي شاقه به مواد مخدر پناه می برندبر بنیاد یافته ها، 

اطفال غیر قابل تحمل است، از این رو استفاده از مسکرات و مواد مخدر به عنوان  سخت و سنگین در واقع براي

روابط نزدیک با از این رو کودکان کارگر می توانند، . داروي تسکین بخش، در میان اطفال کارگر، بعید نیست

  .پیدا نماید معتادین بزرگسال پیدا کنند که این امر باعث می شود که دامنه ي اعتیاد میان اطفال گسترش

در کره خشت پزي کار می کردم، یک روز زیاد خسته شدم، و کمی تریاك پیدا «: یکی از اطفال می گوید

کردم و خوردم، خود را راحت احساس نمودم، حاال هروقت که خسته می شوم، کمی شیره تریاك پیدا می 

  ».کنم و می خورم

  

  : اطفال معلول. 8

معلولیت یکی از معضل هایی است که کودکان . هرگونه نواقص و اختالالت جسمی و فکري را معلولیت می گویند

جنگ، انتحار، وجود ماین هاي خنثی ناشده از جمله عواملی است که کودکان را معلول یا . کشور با آن مواجه اند

در کنوانسیون حقوق . عیوب به دنیا می آینددر ضمن شماري از کودکان به دالیل مختلف طبی، م. معیوب می سازد

طفل تأکید شده است که،اطفال داري معلولیت باید مورد حمایت جدي تر قرار گیرد و از حقوق و امتیازات شان 

دول کنوانیسیون اذعان دارند که طفل : کنوانیسیون حقوق اطفال آمده است که 23در بند دوم ماده . برخوردار باشند

ایت خاص می باشد و باید کمک هاي که تقاضا می شود و به شرایط طفل و وضعیت والدین و معلول مستحق حم

دیگر مراقبین طفل مناسبت دارد، مشروط به آماده بودن منابع به طفل مستحق و کسانی که مسوول مراقبت او هستند 

یت، اطفال داراي معلولیت حق قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلول 8و  2 مادههمچنان مطابق . رسانده شود

مساوي در استفاده از حقوق و آزادي هاي اساسی مانند سایر اطفال را داشته و حق ابراز نظر، عالقمندي و مشارکت 

آن ها در امور مربوط به خودشان در محورتوجه قرارگرفته و تسهیالت الزم به منظور اسفاده از این حقوق از طریق 

  .راهم می گرددادارات ذیربط براي شان ف
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در صد جمعیت افغانستان که چیزي  2.7میالدي نشان می دهد که  2005یک تحقیق و ارزیابی انجام شده در سال 

هزار کودك  200در صد زن هستند و حدود  41از این میان . هزار نفر می شوند، به شدت معلول اند 800حدود 

.واجد شرایط رفتن به مکتب، نیز معلولیت شدید دارند
30

  

 102درصد از رقم  2.4مصاحبه شونده، حدود  4166از مجموع مصاحبه شونده ها یعنی از جمله تحقیق حاضر، در 

  .تن آنان شخص داراي معلولیت بوده اند

                                                          
30

: ، با این آدرس92عقرب 12برگرفته شده به تاریخ  -بی بی سی، معلوالن افغانستان از حمایت هاي قانونی تا رفتار هاي تبعیض آمیز. 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/09/120904_l09_disable_afghanistan.shtml  
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  : زمان معلولیت -1.8

درصد آنها بعد از تولد در اثر رویداد هاي مختلف معلول یا  36.3ازجمله کودکانی که داراي معلولیت هستند، 

درصد این اطفال اصال  30اما حدود . معیوب بوده اند) مادر زادي(درصد آنان در زمان تولد  33.3. معیوب شده اند

  . حاضر نشده اند که در مورد زمان معلولیت شان پاسخ دهند
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معلولیت هاي زمان تولد ناشی از دالیل 

ماین، محیط انفجار اما اغلبا پس از تولد در اثر 

در این تحقیق اکثر  .لول می گردندکاري نامطلوب، رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف، جنگ و منازعه وغیره مع

این امر شاید ناشی از احساس خود کم بینی باشد که در اطفال 

  . نمودار ذیل عامل معلولیت را در اطفال نشان داده است

30.4%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

    :علت معلولیت

معلولیت هاي زمان تولد ناشی از دالیل . معلولیت هاي زمان تولد و معلولیت بعد از تولد. باشدمعلولیت دو گونه می 

اما اغلبا پس از تولد در اثر  .مختلف طبی می باشد که اطفال به شکل معیوب تولد می شوند

کاري نامطلوب، رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف، جنگ و منازعه وغیره مع

این امر شاید ناشی از احساس خود کم بینی باشد که در اطفال . اطفال معلول، دلیل معلولیت شان را واضح نساخته اند

نمودار ذیل عامل معلولیت را در اطفال نشان داده است . معلول این حساس قابل درك است

%36.3, بعد از تولد

%33.3, زمان تولد

30.4, جواب نمی دهد

معلولیت اطفال

وضعیت اطفال در افغانستان

علت معلولیت -2.8

معلولیت دو گونه می 

مختلف طبی می باشد که اطفال به شکل معیوب تولد می شوند

کاري نامطلوب، رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف، جنگ و منازعه وغیره مع

اطفال معلول، دلیل معلولیت شان را واضح نساخته اند

معلول این حساس قابل درك است

معلولیت اطفال زمان
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از نگاه قانونی دولت . کودکان به دلیل معلولیت هاي دماغی یا فزیکی از تعلیم و تربیه نیز محروم می شوند

بر بنیاد اصل پنجم اعالمیه جهانی حقوق 

، باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت 

نهاد هاي آموزشی براي اطفال معلول وجود دارد 

البته این نهاد ها براي اطفالی اند که درجه معلولیت شان بلند باشد و نتوانند که در مکتب با افراد 

درصد اطفال دانش آموز، گفته اند که در مکتب شان، الفبا براي 

درصد شان گفته اند که راهرو براي معلولین، در مکتبی که آنها می روند، وجود 

یافته هاي این تحقیق نشان می  . محروم می باشند

  . معلول از تعلیم و تربیه محروم مانده اند
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بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

    :تعلیم و معلولیت

کودکان به دلیل معلولیت هاي دماغی یا فزیکی از تعلیم و تربیه نیز محروم می شوند

بر بنیاد اصل پنجم اعالمیه جهانی حقوق .مکلف است تا براي اطفال معلول نیز زمینه تعلیم و تربیه را فراهم سازد

، باید تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت کودك، کودکی که از لحاظ بدنی، فکري یا اجتماعی معلول است

نهاد هاي آموزشی براي اطفال معلول وجود دارد  هرچند در افغانستان. الزم، متناسب با وضع خاص وي قرار گیرد

البته این نهاد ها براي اطفالی اند که درجه معلولیت شان بلند باشد و نتوانند که در مکتب با افراد . 

درصد اطفال دانش آموز، گفته اند که در مکتب شان، الفبا براي  1.3در این تحقیق،  .س را پیش ببرند

درصد شان گفته اند که راهرو براي معلولین، در مکتبی که آنها می روند، وجود  9.7همچنین 

محروم می باشند ولی به هر حال، شماري از معلولین به دالیل مختلف از تعلیم

معلول از تعلیم و تربیه محروم مانده اند 102درصد از مجموع رقم 

جنگ امراض مربوطه 

به بار داري

ماین به دلیل کار وغیره جواب نمی 

9.8%
5.9% 3.9%

12.7%

علت معلولیت در اطفال

وضعیت اطفال در افغانستان

  

تعلیم و معلولیت -3.8

کودکان به دلیل معلولیت هاي دماغی یا فزیکی از تعلیم و تربیه نیز محروم می شوندگاهی 

مکلف است تا براي اطفال معلول نیز زمینه تعلیم و تربیه را فراهم سازد

کودك، کودکی که از لحاظ بدنی، فکري یا اجتماعی معلول است

الزم، متناسب با وضع خاص وي قرار گیرد

. که فعالیت می کنند

س را پیش ببرندسالم در

همچنین . نابنایان وجود دارد

ولی به هر حال، شماري از معلولین به دالیل مختلف از تعلیم. دارد

درصد از مجموع رقم  41دهد که حدود 

جواب نمی 

دهد

34.3%
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  : دریافت مساعدت -4.8

نگاه ترحم آمیز و مساعدت نقدي، تأثیرات منفی روي روحیه اطفال معلول داشته و آنان را تنبل و پر توقع بار می 

فراهم نمودن زمینه کار هاي فنی و حرفوي با . اما اطفال معلول مستلزم حمایت هاي دوامدار و اساسی می باشد .آورد

در نظرداشت توانایی ها معلول، بهترین شیوه است، که می تواند اطفال معلول را از نگاه اقتصادي غیر وابسته و متکی 

تعداد هاي فوق العاده برخوردار بوده و توان انجام کار هاي معلولین زیادي دیده می شوند که از اس. به خودش سازد

مگر متأسفانه در افغانستان، به دلیل فراهم نبودن زمینه هاي کاري، شماري از اطفال معلول به گدایی .  خوبی را دارند

به هر حال، دریافت مساعدت می تواند مشکالت اطفال معلولی را  .رو آورده و یا به بنیاد هاي خیریه متکی می شوند

 6از جمله اطفالی که معلول اند، حدود در تحقیق حاضر  . که زمینه کار براي شان فراهم نیست، تاحدي مرفوع سازد

  . درصد آنان گفته اند که مساعدت  دریافت می نمایند

  .نمودار زیر این رقم را نشان می دهد
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به مکتب می روید؟
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  :یض و معلولیتتبع -5.8

برخورد والدین و اعضاي خانواده با . گاهی دیده می شود که طفل معلول در خانواده نیز مورد تبعیض قرار می گیرد

در بعضی خانواده ها، داشتن . طفل معلول ممکن پیامد هاي ناگوار را از قبیل عقده و افسردگی را همراه داشته باشد

فرد پنداشته می شود، و اعضاي خانواده تالش می کنند تا مانع حضور یافتن اطفال معلول به عنوان یک ننگ و عار 

الهی شمرده سرزنش ه وجود اطفال معیوب به عنوان یک همچنین گاهی دیده می شود ک. معلول در اجتماع شوند

را معیوب به می شود که به باور جوامع سنتی، اطفال معیوب در واقع نتیجه گناه والدین است که خداوند اطفال شان 

اطفال معلول  نتی باعث می شود کهاین نگاه س. دنیا آورده است و این به حیث یک سرزنش خداوندي تعبیر می شود

در ضمن صدا نمودن فرد معلول را به . همواره مورد تحقیر قرار گیرد و از حقوق اساسی شان در زندگی محروم شود

در خانواده و اجتماع، از دشواري هایی اساسی است که طفل معلول  ...)لنگ، کور، شل و: (نام معلولیت شان مانند 

ي دیگر، در مواردي مختلف که از  برخورد هاي دوگانه همچنین. را یک فرد عقده ي و سرخورده بار می آورد

خالف اصول اخالقی و ارزشی بوده، که متأسفانه  صورت می گیرد،والدین و اعضاي خانواده، با طفل معلول،  سوي 

  . ر جوامع سنتی افغانستان این واقعیت وجود داردد

5.9%

77.5%

16.7%

آیا مساعدت دریافت می کنید؟

بلی

نه خیر

جواب نمی دهد
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تن معلول، گفته اند که در خانه با آنان 

درصد اطفال در این مورد پاسخ نداده اند، که در این میان نیز 

صورت، درصدي نارضایتی از برخورد 
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تن معلول، گفته اند که در خانه با آنان  102تن از رقم کل  6درصد اطفال معلول یعنی حدود  5.9

درصد اطفال در این مورد پاسخ نداده اند، که در این میان نیز  28همچنین حدود .برخورد یکسان صورت نمی گیرد

صورت، درصدي نارضایتی از برخورد  این نی زیادي اند که از برخورد دوگانه ناراضی باشند، در 

  .  دوگانه فامیل، بیشتر از این خواهد بود

  :اطفال

. تعلیم و ترتبیت حق هر طفل است

بین تعهدات  بر بنیاد قوانین ملی و 

مکلف اند که زمینه 

دسترسی اطفال را به تعلیم و 

بر حسب ماده . 

کنوانسیون حقوق اطفال، 

دولت ها باید بر اساس فرصت 

نه خیر جواب نمی دهد

5.9%

28.4%

آیا برخورد والدین با شما یکسان است؟

وضعیت اطفال در افغانستان

5.9در تحقیق حاضر 

برخورد یکسان صورت نمی گیرد

نی زیادي اند که از برخورد دوگانه ناراضی باشند، در ممکن کسا

دوگانه فامیل، بیشتر از این خواهد بود

  

اطفال تعلیم و تربیت. 9

تعلیم و ترتبیت حق هر طفل است

بر بنیاد قوانین ملی و 

مکلف اند که زمینه  المللی، دولت

دسترسی اطفال را به تعلیم و 

. ترتبیت فراهم سازد

کنوانسیون حقوق اطفال،   28

دولت ها باید بر اساس فرصت 
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ون در ماده چهل و سوم قان. سترس همه قرار دهندرا اجباري و به صورت رایگان در دهاي برابر، تعلیمات ابتدایی 

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی به «  :اساسی افغانستان چنین آمده

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در افغانستان، . صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد

ري را در مناطقی که تأمین تعلیمات متوسطه اجباري، پرگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان هاي ماد

از اطفال از  تعداديولی در افغانستان بنا به بعضی دشواري هاي موجود، هنوز هم ».به آنها تکلم می کنند فراهم کند

میلیون طفل از تعلیم و  6بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی، در افغانستان  بیش از . تعلیم و تربیه محروم اند

تربیه محروم اند
31
  . ین یک رقم نگران کننده می باشدکه ا 

 80تن آنها که نزدیک به  3311که در مصاحبه شرکت نموده اند،  طفلی  4166بر بنیاد تحقیق حاضر، از مجموع 

درصد را تشکیل می  20تن که حدود  842همچنین . را تشکیل می دهد، گفته اند که مکتب رفته اند این رقم درصد

.  رفته انددهد، گفته اند که هیچ مکتب ن

  

                                                          
31

، با این 92عقرب  12برگرفته شده از سایت این اداره، به تاریخ  - 1392منتشر شده، جوزا  - نیوناما، نگرانی از وضع کودکان کار در افغانستا. 

  http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/289%86.html  :آدرس
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اطفال نظر به دسترسی، توانایی مالی یا عالقه مندي، مراکز مختلف آموزشی را براي ادامه تعلیم شان انتخاب می 

دینی و غیره نیز این تحقیق نشان می دهد که اطفال عالوه از مکاتب دولتی، در مکاتب خصوصی و مدارس 

درصد دانش  96.4بربنیاد این تحقیق، . اما بیشترین اطفال در مکاتب دولتی مصروف تعلیم اند

  . را نشان می دهد

  

در این تحقیق از مجموع کسانی که مکتب رفته 

حدود از این میان . درصد این رقم را نشان می دهد، گفته اند که فعال مکتب نمی روند

96.4%

1.4%0.0%
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40.0%
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80.0%
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120.0%

دولتی  خصوصی

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

  : نوعیت مکاتب یا مراکز آموزشی

اطفال نظر به دسترسی، توانایی مالی یا عالقه مندي، مراکز مختلف آموزشی را براي ادامه تعلیم شان انتخاب می 

این تحقیق نشان می دهد که اطفال عالوه از مکاتب دولتی، در مکاتب خصوصی و مدارس 

اما بیشترین اطفال در مکاتب دولتی مصروف تعلیم اند. می روند

را نشان می دهد جزئیات این مسألهنمودار زیر . آموزان، به مکاتب دولتی می روند

  :ترك نمودن مکتب

در این تحقیق از مجموع کسانی که مکتب رفته . مکتب را ترك می کننداطفال در جریان تعلیمات ابتدایی، 

درصد این رقم را نشان می دهد، گفته اند که فعال مکتب نمی روند 20تن که 

. تن گفته اند که هنوز هم مکتب می روند 2603،یعنی 

1.2% 0.3% 0.2% 0.2%

آموزش سریع مدرسه خصوصی مدرسه دولتی و غیره

نوعیت مکتب

وضعیت اطفال در افغانستان

نوعیت مکاتب یا مراکز آموزشی -1.9

اطفال نظر به دسترسی، توانایی مالی یا عالقه مندي، مراکز مختلف آموزشی را براي ادامه تعلیم شان انتخاب می 

این تحقیق نشان می دهد که اطفال عالوه از مکاتب دولتی، در مکاتب خصوصی و مدارس . کنند

می روند آموزشبراي 

آموزان، به مکاتب دولتی می روند

  

  

ترك نمودن مکتب -2.9

اطفال در جریان تعلیمات ابتدایی،  گاهی

تن که  666حدود  اند، 

،یعنی آنهادرصد   78

0.2%

جواب نمی دهد
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می شوند که از مکتب رفتن اطفال مجبور 

تعداد شاگردان چشم گیر است و به میزانی که صنف ها باال می 

نبود  اقتصادي، دور بودن مکتب هاي لیسه، بد رفتاري معلم با شاگردان،

در این تحقیق . ازدواج و غیره عواملی است که شاگرد، قبل از اتمام صنف دوازدهم مکتب را ترك می کنند

  . بیشترین اطفال، کارکردن را دلیل اصلی براي ترك نمودن مکتب شان گفته اند

م و مکتب رفتن وقتی صنف نهم را تمام کردم، والدینم گفت که دیگر کالن شده ا

افغانی از شاگردان جمع می کنند، به همین 
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بلی

78.

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

    :دلیل ترك نمودن مکتب

اطفال مجبور گاهی نمودن مکتب ناشی از مشکالت و چالش هایی است که 

تعداد شاگردان چشم گیر است و به میزانی که صنف ها باال می  ،دوره هاي ابتدایی مکتبمعموال در 

اقتصادي، دور بودن مکتب هاي لیسه، بد رفتاري معلم با شاگردان،فقر .تعداد شاگردان نیز کمتر می شوند

ازدواج و غیره عواملی است که شاگرد، قبل از اتمام صنف دوازدهم مکتب را ترك می کنند

بیشترین اطفال، کارکردن را دلیل اصلی براي ترك نمودن مکتب شان گفته اند

وقتی صنف نهم را تمام کردم، والدینم گفت که دیگر کالن شده ا«: ی گویدیکی از اطفال دختر م

 «  

افغانی از شاگردان جمع می کنند، به همین  100مکتب ما معلم خارج از منطقه آورده و ماهانه 

  ».خاطر پدرم گفت که دیگر مکتب نروم

نه خیر جواب نمی دهد

.6%

20.1%
1.3%

آیا هنوز هم مکتب می روید؟

وضعیت اطفال در افغانستان

  

  

دلیل ترك نمودن مکتب -3.9

نمودن مکتب ناشی از مشکالت و چالش هایی است که ترک

معموال در . منصرف شوند

تعداد شاگردان نیز کمتر می شوندروند 

ازدواج و غیره عواملی است که شاگرد، قبل از اتمام صنف دوازدهم مکتب را ترك می کنند امنیت،

بیشترین اطفال، کارکردن را دلیل اصلی براي ترك نمودن مکتب شان گفته اند

یکی از اطفال دختر م

» .برایم مناسب نیست

مکتب ما معلم خارج از منطقه آورده و ماهانه «: دیگري می گوید

خاطر پدرم گفت که دیگر مکتب نروم



65

از وقتی که درمکتب ما دختران مسموم شد مادرم گفت که دیگر مکتب نرو که 
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از وقتی که درمکتب ما دختران مسموم شد مادرم گفت که دیگر مکتب نرو که «: دیگري می گوید

   :نمودار زیر، دلیل ترك نمودن مکتب را نشان می دهد

ت
اس

ر 
دو

ی 
خیل

ب 
کت

م

ی
مال

ن 
وا

م ت
عد

ین
پای

ت 
یفی

ک

د 
جو

 و
ت

زا
ھی

تج
و 

ب 
کتا

…

اج
دو

از

ھد
 د

ی
نم

زه 
جا

م ا
دین

وال

ت
منی

م ا
عد

زن
م 

عل
 م

ود
نب

علم
 م

ود
نب

ان
رد

اگ
 ش

ط
وس

ی ت
ار

رفت
د 

ب

علم
 م

ط
وس

ی ت
ار

رفت
د 

ب

ت
ال

ھی
تس

م 
عد

ی
نس

 ج
ده

تفا
اس

و 
 س

از
س 

تر

ی 
نم

م 
 نا

ت
 ثب

زه
جا

ب ا
کت

م
…

دالیل ترك نمودن مکتب توسط 

وضعیت اطفال در افغانستان

دیگري می گوید دانش آموز

  ».مسموم می شوي

نمودار زیر، دلیل ترك نمودن مکتب را نشان می دهد
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  موارد عمومی -4.9

بقیه به . روز درهفته به مکتب می روند 6درصد اطفال گفته اند که به صورت منظم یعنی  52در این تحقیق حدود 

  . دالیل مختلف از جمله مصروفیت هاي کاري گفته اند که در هفته یک الی دو روز ممکن غیر حاضر شوند

روند گفته اند که تمام مضامین در درصد اطفالی که در  مکتب می  73.7همچنین این تحقیق نشان می دهد که 

درصد آنان گفته اند که براي رفتن در  4از کودکانی که به مکتب می روند فقط حدود .  مکتب تدریس می شود

درصد اطفال گفته اند که در مکتب  30حدود . مکتب پول می پردازند که این یک رقم خیلی پایین می تواند باشد

ا بتوانند مسایل مربوط به اطفال را با آنها صحبت کنند مانند شوراي اداره مکتب، شان شوراهایی وجود دارد که آنه

درصد اطفال گفته اند که  35همچنین . شوراي متعلمین، شوراي اولیاي شاگردان، شوراي مشورتی مکتب و غیره

ن یا سرپرست درصد اطفال دانش آموز گفته اند که والدی 20حدود . اطفال در نظم و انضباط مکتب سهم دارند

گفته اند که یکی از  درصداطفال دانش آموز 38همچنین حدود . شان، در نظارت از اجراات مکتب سهم دارند

  . اعضاي خانواده شان آنها را در کارهاي خانگی شان کمک می کنند

  

  : آموزشی تسهیالت -5.9

در افغانستان . تسهیالت در مکتب از مسایل مهم است که شاگردان را می توانند به مکتب بیشتر دلگرم و تشویق نماید

به شمار می تعمیر مکتب که از  ضرورت هاي اولیه . مراکز آموزشی یا مکاتب، از امکانات چندانی برخوردار نیستند

، در بعضی موارد دیده می شود که  مکاتب تعمیر نداشته و اطفال، زیر سایه درخت، خیمه یا در حولی هاي آید

همچنان سایر تسهیالت درسی مانند میز و چوکی، برق و مواد درسی در مکاتب افغانستان . کرایی، درس می خوانند

یافته هاي این تحقیق نشان می دهد، از .  ه اندکمتر وجود داشته و شاگردان از این ناحیه با مکشالت عدیده ي مواج

درصد شان از امکانات میز و  50درصد آنان گفته اند که مکتب تعمیر دارد،  62.5جمله اطفالی که مکتب می روند، 

نموادار زیر تسهیالت موجود در . سایر امکانات و تسهیالت آموزشی در یک حد پائین قرار داد .چوکی مستفید اند

  . در این بخش کسانی شرکت کرده اند که هنوز هم به مکتب می روند. نشان می دهدمکتب  را 
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خوشبختانه که مشکالت کمبود کتاب نسبت به 

اکثر شاگردان مکتب صاحب کتاب هاي درسی می 

داشته میلیون جلد کتاب جدید  48حدود 

انجام داده، نشان می دهد،  1388تحقیقاتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستاي تعلیم و ترتبیه اطفال در سال 

33
از میان اطفالی که در تحقیق حاضر، 

یکی از اطفال چنین . رایگان در مکاتب وجود دارد

                                                          
با  1392میزان  15برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ 

http://dari.irib.ir/political/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87  

  16، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صفحه 
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17.6%

50

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

   :کتاب و تجیهزات

خوشبختانه که مشکالت کمبود کتاب نسبت به . کتاب جز مهم از لوازم درسی براي شاگردان محسوب می شود

اکثر شاگردان مکتب صاحب کتاب هاي درسی می . سال هاي گذشته تا حدود زیادي در افغانستان حل شده است

حدود در  این وزارت 1391در سال بر بنیاد گفته هاي سخنگوي وزارت معارف، 

نخواهد داشتهیچ مشکلی از نظر کتاب 
32

 .  

تحقیقاتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستاي تعلیم و ترتبیه اطفال در سال 

.اند درصد از مکاتب گفته اند که با کمبودي کتاب مواجه
33

رایگان در مکاتب وجود دارد کتاب درسیگفته اند که  شاندرصد  64حدود 

برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ  - 1392نشر شده ، حمل   -به با سخنگوي وزارت معارف

http://dari.irib.ir/political/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صفحه 1388محمد حسین، وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان، سال 

%

50.9%
44.3%

64.0%

4.1%

43.7%44.6%

13.0%
3.4%

15.3%14.0%
2.1%

12.

آموزشی

وضعیت اطفال در افغانستان

کتاب و تجیهزات -1.5.9

کتاب جز مهم از لوازم درسی براي شاگردان محسوب می شود

سال هاي گذشته تا حدود زیادي در افغانستان حل شده است

  . باشند

بر بنیاد گفته هاي سخنگوي وزارت معارف، 

هیچ مشکلی از نظر کتاب  که شاگردان

تحقیقاتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستاي تعلیم و ترتبیه اطفال در سال 

درصد از مکاتب گفته اند که با کمبودي کتاب مواجه 88.7حدود که 

حدود مکتب می روند، 

  : می گوید

32
به با سخنگوي وزارت معارفرادیو دري، مصاح. 

http://dari.irib.ir/political/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-58375/- :این آدرس
33

محمد حسین، وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان، سال  - حسرت. 

.5%
3.1% 3.1%

آموزشی تسهیالت
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ما در مکتب خود از ناحیه، کمبود کتاب و قرطاسیه با مشکل مواجه هستیم و کتاب هاچون درست نگهداري نمی 

در ضمن اشتباهات امالیی و چاپی هم زیاد 

دسترسی به مراکز آموزشی به ویژه در محالت و دور دست ها، از مسایل مهم و اساسی است که می تواند، در رفتن 

در این بخش از تمام اشتراك کننده گان تحقیق، در مورد موجودیت مکتب یا 

  . پاسخ ارایه شده استاین پرسش که آیا در نزدیک شما مراکز آموزشی ذیل موجود است؟ 
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لیسه  ابتداییه  

38.7% 37

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

ما در مکتب خود از ناحیه، کمبود کتاب و قرطاسیه با مشکل مواجه هستیم و کتاب هاچون درست نگهداري نمی 

در ضمن اشتباهات امالیی و چاپی هم زیاد . شود، بیشتر از دو سال قابل استفاده نیست و خیلی کهنه و پاره است

  :مراکز آموزشی

دسترسی به مراکز آموزشی به ویژه در محالت و دور دست ها، از مسایل مهم و اساسی است که می تواند، در رفتن 

در این بخش از تمام اشتراك کننده گان تحقیق، در مورد موجودیت مکتب یا . اطفال به مکتب نقش داشته باشد

  . مراکز آموزشی در محالت پرسیده شده است

این پرسش که آیا در نزدیک شما مراکز آموزشی ذیل موجود است؟ 

ابتداییه   متوسطه دانشگاه مکتب حرفوي آموزش سریع

37.0%
32.9%

8.1%
2.5%

وضعیت اطفال در افغانستان

ما در مکتب خود از ناحیه، کمبود کتاب و قرطاسیه با مشکل مواجه هستیم و کتاب هاچون درست نگهداري نمی 

شود، بیشتر از دو سال قابل استفاده نیست و خیلی کهنه و پاره است

  .  دارد

  

مراکز آموزشی -2.5.9

دسترسی به مراکز آموزشی به ویژه در محالت و دور دست ها، از مسایل مهم و اساسی است که می تواند، در رفتن 

اطفال به مکتب نقش داشته باشد

مراکز آموزشی در محالت پرسیده شده است

این پرسش که آیا در نزدیک شما مراکز آموزشی ذیل موجود است؟ نمودار زیر در برابر 

  

  

آموزش سریع

1.6%
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مکتب  بهمراکز تعلیمی و مکاتب در بعضی نقاط کشور باعث آن می شود که شماري از اطفال نتوانند 

به دلیلی که در مسیر مکاتب . والدین و شاگردان از مکاتب شود

و  تهدیدات مختلفی از جمله، اختطاف، متأثر شدن از گرما و سرما، احتمال رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف

موجود است و عبور از دریا برایم  در مسیر راه مکتب مان دریا

کیلومتر از خانه شان،  5گفته اند که مکتب بیش از 

از مجموعی اطفالی که . کیلومتر عنوان نموده اند

  .تن آنان گفته اند که به وسایل ترانسپورتی دسترسی دارند
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56.5%

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

  :دور بودن مکتب

مراکز تعلیمی و مکاتب در بعضی نقاط کشور باعث آن می شود که شماري از اطفال نتوانند 

والدین و شاگردان از مکاتب شوددور بودن مکتب  می تواند سبب دلسردي 

تهدیدات مختلفی از جمله، اختطاف، متأثر شدن از گرما و سرما، احتمال رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف

  .انفجار ماین وغیره وجود دارد

در مسیر راه مکتب مان دریا«یکی از شاگردان در لیسه گرماب لعل می گوید که 

  

گفته اند که مکتب بیش از  دانش آموز، درصد اطفال 7.8تحقیق حاضر نشان می دهد که 

کیلومتر عنوان نموده اند 5الی  2درصد شاگردان فاصله مکتب را  31همچنین 

تن آنان گفته اند که به وسایل ترانسپورتی دسترسی دارند 124کیلومتر اند، تنها  2فاصله مکتب شان بیش از 

2-5 km کیلومتر 5بیشتر از  نمی دانم

31.0%

7.8% 4.7%

فاصله مکتب

وضعیت اطفال در افغانستان

  چالش ها -6.9

دور بودن مکتب -1.6.9

مراکز تعلیمی و مکاتب در بعضی نقاط کشور باعث آن می شود که شماري از اطفال نتوانند دور بودن 

دور بودن مکتب  می تواند سبب دلسردي . برسند

تهدیدات مختلفی از جمله، اختطاف، متأثر شدن از گرما و سرما، احتمال رخداد هاي غیر مترقبه مانند تصادف

انفجار ماین وغیره وجود دارد

یکی از شاگردان در لیسه گرماب لعل می گوید که 

  ».خیلی مشکل است

تحقیق حاضر نشان می دهد که 

همچنین . فاصله دارد

فاصله مکتب شان بیش از 

  

%



70بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

  :و عدم مصوونیت ناامنی -2.6.9

نبود امنیت در مسیر . یکی از مسایل اساسی براي تمام شهروندان به ویژه براي کودکان می باشدو مصوونیت امنیت 

شان محروم  تعلیم حق مسلم والی باعث می شود که اطفال ازمکتب و به طورعموم در سطح قریه یا ولس یراه های

همچنین .که این امر منجر به ترك مکتب خواهد شد اطفال را تهدید کند زندگی که نبود امنیت ممکن است. شوند

طفل در مکتب  می تواند یکی از تهدید هایی باشد که مسموم شدن شاگردان بعضی مکاتب، در چند سال اخیر،

مسلح در این تحقیق، بعضی از شاگردان دانش آموز، نگرانی شان را از تهدید مخالفین  .احساس مصوونیت نکند

مورد  آمیز از سوي مخالفان، ید، آتش زدن مکتب، دریافت نامه هاي تهدکتب، سم پاشی در مکاتبحمله باالي م

  .نگرانی شان را ابراز نموده اند قتل و اختطاف سو استفاده قرار گرفتن جنسی، از سوي همساالن،

در مسیر راه مکتب ما  12دختر صنف از روزي که یک «: دختر که فعال مکتب نمی رود، می گویداطفال یکی از 

  ».توسط افراد ناشناس به قتل رسیددیگر والدینم اجازه نداد که مکتب بروم

از اینکه این .به خاطر تهدیدات امنیتی مکتب را ترك گفته انددرصد اطفال  2.1 تحقیق حاضر نشان می دهد که

که از عدم امنیت  صدي شاگردان دانش آموزل دارد، دربعضی والیات ناامن را تحت پوشش ندارد، احتما تحقیق

 530مقامات وزارت معارف می گویند که در سال گذشته حدود این درحالیست که .رانی دارند، بیشتر از این باشدنگ

است و  باب مکتب در جنوب کشور مسدود 401باب مکتب در سراسر کشور، مسدود بود اما در حال حاضر حدود 

.تبقیه شان بازکشایی شده اس
34  

  

  :فقر اقتصادي -3.6.9

فقر اقتصادي یکی از معضل هاي جدي به شمار می رود که نه تنها، باعث محرومیت اطفال از درس و تعلیم می 

شماري از خانواده ها به خاطر داشتن فرزندان زیاد، نمی . شود، بل آنان را وادار به انجام کار هاي شاقه نیز می کنند

حاظ ناگزیر اند که از درس و آموزش اطفال شان چشم پوشی توانند زمینه تعلیم را براي آنان فراهم سازند، بدین ل

                                                          
34

رادیو دري، همان 
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 35در تحقیق حاضر نشان می دهد که حدود . نمایند و آنان را انجام کارهاي طاقت فرساي جمسی مصروف سازند

  . درصد اطفال به خاطر کار کردن مکتب را ترك نموده اند تا در خرچ و مصارف فامیل کمک نمایند

  

    :لکیکمبود معلم مس -4.6.9

با اینکه با گذشت هر سال تعداد معلمان . کمبود معلم در مکاتب افغانستان هنوز به عنوان یک معضل باقی مانده است

اما در دوردست ها و قریه جات، هنوز معلم به ویژه معلم زن کمبود . مسلکی بیشتر شده و در مکاتب جابجا می شوند

  . است

که  بودندهزار مکتب در سراسر افغانستان فعال  14حدود ، 1390در سال ، معارفوزارت مسوولین بر بنیاد گفته هاي 

در صد شان را دختران تشکیل می دهند وجود دارند که آنها را  38میلیون و یکصد هزار شاگرد که  8در این مکاتب 

در  36ن میان هزار آموزگار دارد که از ای 190وزارت معارف در مجموع  .هزار آموزگار آموزش می دهند 175

.صد آن را معلمین مسلکی تشکیل می دهند
35

در گوید که  مقامات وزارت معارف می) 1391(اما در سال جاري 

                                                          
35

  :آدرس 1392میزان  11برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ ) دویچویله(رادیو صداي آلمان . 

15542426-/a-http://www.dw.de/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81  
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هزار مکتب  16میلیون متعلم داریم که چهار میلیون دختر هست که از طریق دو لک معلم در  5/9افغانستان حدود 

نصف ملعمین مسلکی هستند که حداقل . هزار مکتب داراي تعمیر است  8مشغول تحصیل می باشند البته حدود 

 12الی  10یمات ادامه دارد و ساالنه در حدود تعلیمات یک معلم مسلکی چهارده پاس است و براي بقیه معلمین تعل

باالمیرودوهمچنین متعلمین ازیک نصاب بسیارپاسخگووموثرآموزش می بینند فی صد تعداد معلمان مسلکی 
36

این  . 

رقم نشان می دهد که تا چند سال آینده احتمال می رود که مشکل کمبود معلم در سطح قریه جات و محالت حل 

درصد اطفال  55در این تحقیق . ال میتود تدریس هنوز هم به عنوان یک معضل باقی مانده استاما با این ح. گردد

  . گفته اند که میتود تدریس با نیازمندي هاي شاگردان مطابقت ندارد

  

  :ازدواج اطفال -10

اما،ازدواج زود . حق ازدواج را داردیکی از حقوق اساسی بشر به شمار می رود  و هرکس  و تشکیل خانواده ازدواج

ماده هفتادم قانون مدنی دولت اسالمی افغانستان حکم . هنگام در قوانین ملی و بین المللی منع قرار داده شده است

. میکند که اهلیت ازدواج وقتی تکمیل میگردد که ذکور سن هژده و اناث شانزده سالگی را تکمیل کرده باشد

  . سال مشخص شده است 16داقل سن ازدواج براي دختران در افغانستان قانون مدنی افغانستان، ح 71براساس ماده 

اما در .سال به هیچ وجه جواز ندارد 15قانون مدنی آمده است که عقد ازدواج صغیره کمتر از  71در بند دوم ماده 

به نکاح داده می شوند و این امر سبب می شود تا در  16افغانستان مواردي زیادي دیده می شود که دختران زیر سن 

سازمان ر اساس آمارهاي ارائه شده از سویب. ل قرار گیردخانه شوهر، مورد خشونت هاي روانی و جسمی بزرگان فامی

 15درصد پیش از سن  15سالگی و بیشتر از  18درصد دختران افغان قبل از سن  46، در حال حاضر بیش از ملل

.کنند سالگی ازدواج می
37

اراده ي دختر بوده و به  برخالفیافته ها نشان می دهد که اکثر ازدواج هاي زیر سن، 

قانون منع خشونت علیه زنان که دولت افغانستان آنرا به امضا رسانیده است، . لدین شان صورت می گیردخواست وا

 "ایجاب و قبول"کند که اطفال زیر سن براي ازدواج توانایی  جرم می داند و تاکید می ،ازدواج زیر سن قانونی را

                                                          
36

   1383قانون مدنی افغانستان، جلد اول، سال چاپ . 

37
  :با این آدرس 1392میزان  14بی بی سی، ازدواج  دختران خرد سال، برگرفته شده از سایت این رسانه،  به تاریخ . 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/10/121009_zs_child_marriage_un_afghanistan.shtml   
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مطابق قوانین نافذه کشور ، بد دادن و نکاح بدل  ازداوج هاي اجباري، ازدواج هاي قبل از وقت،. آگاهانه را ندارند

  .جواز نداشته وجرم پنداشته می شود

هایی  روز یازدهم اکتبر را روز جهانی دختران اعالم کرده است تا حقوق دختران و چالش 2011سازمان ملل از سال 

روز جهانی کودکان دختر فرصتی است براي . که در همه جاي دنیا در برابر آنها قرار دارد، مورد توجه قرار گیرد

ها و مشکالت  این نابرابري. دهایی که کودکان به دالیل جنسیتی با آن مواجه هستن افزایش آگاهی در مورد تبعیض

، حقوق قانونی برابر، صحیهاي متنوعی چون دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب، خدمات  تواند در زمینه می

هاست که در بسیاري از نقاط جهان و از  ازدواج اجباري دختران یکی از مصادیق این نابرابري.خشونت و تجاوز باشد

در مناطق مختلف دنیا تن به ازدواج زیر سن،  دختر 27آمار جهانی در هر دقیقه مطابق . جمله افغانستان رواج دارد

دهند ناخواسته و اجباري می
. متأهل اند درصداطفال تحت پوشش این تحقیق، 3.2براساس نتایج این تحقیق،حدود .38

قضیه ازدواج اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده  148حدود  1391در مجموع در سال 

  . است

  

                                                          
38

  :با این آدرس - 1392میزان  27دریافت شده به تاریخ  -بی بی سی، روز جهانی کودکان دختر. 

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2013/10/131010_yt_day_child_girls.shtml  

  

96.7%

3.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

مجرد

متأهل

نامزد

حالت مدنی



74بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

    :زودهنگامازدواج  -1.10

البته این موضوع در مورد . یا قبل از وقت، به یک امر معمول در افغانستان تبدیل شده است هنگامازدواج زود 

طوري که یاد . سالگی به شوهر می دهد 16اکثر خانواده ها دختران شان را قبل از سن . دختران بیشتر صدق می کند

سالگی  15درصد پیش از سن  15سالگی و بیشتر از  18درصد دختران افغان قبل از سن  46بیش از  آور شدیم، 

از قبیل، خشونت، خود سوزي، مرگ و میر هنگام زایمان، که این امر می تواند پیامد هاي ناگوار  کنند ازدواج می

.در قبال داشته باشدرا طالق و غیره موارد 
39

  

 373است، در بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده  1392از میان قضایایی که در ربع اول سال 

درصد آنرا ازدواج هاي  11.1مورد، یعنی  40درصد خشونت هاي ساختاري است که حدود  23.3مورد یعنی 

  . تشکیل می دهد زودهنگام

  : نشان می دهد با تفکیک والیات 1391نمودار زیر ازدواج اطفال را در سال 
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کابل هرات کندز میمنه قندهار  مزار  غور بامیان دایکندي بدخشان

با تفکیک والیت 1391ازدواج اطفال در سال 
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    :زودهنگامدالیل عمده ازدواج  -2.10

هم در مورد پسران و هم در مورد دختران اتفاق  زودهنگامازدواج . دالیل و عوامل متعددي دارد زودهنگامازدواج 

خانواده هاي سنتی افغان معتقد اند که دختر هرقدر زودتر . ولی دختران بیشتر در معرض خطر آن قرار دارند. می افتد

» نگرش جنسی«این تصور ناشی از . آنان می دانندآن ها ازدواج دختران را مایه امنیت . به ازدواج داده شود بهتر است

دانسته می شود که دیگران با » طعمه جنسی«یک  به حیثدختران  نسبت به زنان و دختران است که براساس آنزنان و

.به سوي آنان می بینند» نگاه ناپاك و غرض آلود«
40

براساس این نگرش، تصور می شود که وقتی دختر به ازدواج  

  . از این نگاه هاي ناپاك مصئون می گردد داده می شود،

  :در زیر به بعضی از مهم ترین عوال ازدواج هاي زودهنگام پرداخته می شود

   :فرهنگ سنتی -1.2.10

در قریه جات و مناطق دور دست افغانستان هنوز همان فرهنگ و باور هاي سنتی باقیست که در مسایل ازدواج تنها 

ند پسر ها نیز اغلب دست خوش تصامیم والدین می گردند اما دختر ها بیشتر قربانی هرچ. والدین تصیم گیرنده اند

درصد اطفال،  28.7در تحقیق حاضر . این تصمیم گیري هاي سنتی اند که منجر به ازدواج هاي اجباري می گردد

ی در میان مردم باقی بدل یا بدلی یکی از رسوم کهن و سنت. را دانسته اند» بدل«دلیل ازدواج قبل از وقت، موضوع 

مانده که اطفال را حتا در دوره ي شیرخوارگی یا در سنین قبل از ازدواج نامزد می کنند و در بدل دختر شان عروس 

این امر سبب می شود که قبل از اینکه دختر به سن قانونی برسد، باید در بدل عروس خانواده، به ازدواج . می گیرند

  :1391نمونه یکی از قضایا در سال  . داده شود

زن  بدلمن در سن شش سالگی در : قربانی در یکی از والیات کشور جریان وقوع قضیه اش را چنین بیان می دارد«

برادرم، عروس شدم، مدت هشت سال می شود، که در خانه شوهر زندگی می کنم، من در خانه شوهر از طرف 

شوهرم نیز درخانه، صالحیت کافی ندارد به خاطر که او هم مانند من . یرمخسر و خشو مورد لت و کوب قرار می گ

در همان اتاق که مرغ هاي خانه . من در خانه شوهر جاي مناسب ندارم، با حیوانات یکجا زندگی می کنم. طفل است

ا پاك می وظیفه من تشناب و زیر پاي گاو ها ر. خسرم زندگی می کند، من در همان اتاق روزها بندي می باشم

                                                          
40

  .58، ص )گزارش تحقیق ملی(عوامل و زمینه هاي تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان"). 1392(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 
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. هر رو ز که شوهرم به مکتب می رود، برایم می گوید که من تو را خوش ندارم، و از طرف من طالق هستی. کنم

  ».این بار خسرم مرا با بیل زده و گناه ام معلوم نیست، لطفا بامن کمک کنید

  :فقر اقتصادي -2.2.10

اده ها تشکل می دهدکه دختر،  در بدل پول هاي دومین رقم، دلیل ازدواج هاي قبل از وقت را فقر اقتصادي خانو

این ازدواج ها زیر سن یا سن قانونی، اما به شکل اجباري می باشد که دختر در . هنگفت مورد معامله قرار می گیرد

  : 1391نمونه یک قضیه سال . انتخاب آن نقش ندارد

ساله بودم، مدت  12در حالیکه طفل : داردقربانی در یکی از والیات کشور، جریان وقوع قضیه را چنین بیان می «

ساله، که یک شخص روحانی و مال امام یکی از  45یک سال قبل پدرم، بدون اینکه مادرم مطلع باشد مرا با یک مرد 

وقتی به پدرم گفتم چرا مرا مثل . افغانی) 500000( پنجصد هزار البته در مقابل. مساجد می باشد، نامزد نموده است

نامزدي ات در . فروش می رسانی، به من گفت که بسیار بامن دلیل مگو، ورنه تو را به قتل می رسانم یک مواشی به

فعال من به . حالی صورت گرفته که من اعصابم خراب بود و بار دیگر اگر اعصاب خراب شد، تو را به قتل می رسانم

آمده ام، مدت دو روز قبل برایم گفت که اگر  بهانه ي مهمانی از خانه فرار نموده و به خانه مادر کالن مادري خود

به اساس اعمال ناشایسته ي پدرم، چندن . به خانه نیایی تو را به زور پولیس به منزل آورده و تسلیم نامزدت می کنم

  ».امیدوارم کمیسیون در قسمت حل مشکالت بامن همکاري نماید. بار اقدام نموده ام که خودکشی نمایم

    :وش دخترانخرید و فر -3.2.10

از . این امر الزاما ناشی از فقر اقتصادي نیست. گاهی دیده می شود که دختران در بدل اموال یا پول فروخته می شوند

به عنوان یک اینکه در جوامع سنتی افغانستان، نگاه اکثر فامیل ها نسبت به دختران، یک نگاه ابزاري است و دختر را 

از این رو، مواردي دیده می شود که اطفال دختردر بدل پول، زمین یا اجناس دیگر .  حساب می کنندکاال یا متاع 

گله، شیربها و غیره، از سوي فامیل دختر در : مطالبه پول هاي هنگفت تحت نام هاي.مورد معامله قرار می گیرند

. طور گسترده وجود داردهنگام عروسی، خود نوعی از ، به فروش رساندن دختران اند که متأسفانه در افغانستان به 

. در قبال داشته باشدبراي دختر، این گونه موارد می تواند پیامد هاي ناگوار مثل خشونت، طعنه، تهدید و غیره را 
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همین موضوع خرید و ، رضایتی از ازدواج شان را

  : در والیت جوزجان رخ داده است، به این شرح است

ها از والیت جوزجان،  به گزارش رسانه

این دختر به . بسوه زمین به فروش رسیده است

بسوه زمین فروخته  3خبرنگاران گفته است، دوست دارد درس بخواند؛ اما پدرش او را در ازاي گرفتن 

آنان این . کنند اند، براي نجات این کودك تالش می

هاي  مقام.راي حل این مشکل بر خواهند داشت

مادر این دختر نیز . ها براي نجات اسما آغاز شده، تا این مشکل را حل کنند

گوید، این بار  او می. تساله فروخته اس

  
                                                          

:  با این آدرس
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رضایتی از ازدواج شان رادرصد اطفال، دلیل نا 3.5یافته هاي این تحقیق نشان می دهد که 

  . فروش را عنوان کرده اند

در والیت جوزجان رخ داده است، به این شرح است 1392عقرب سال  20از قضایایی که به تاریخ 

به گزارش رسانه.  بسوه زمین فروخته شد 3ساله در والیت جوزجان، در ازاي 

بسوه زمین به فروش رسیده است 3آوردن  دست اسما دختري است که از سوي پدرش براي به 

خبرنگاران گفته است، دوست دارد درس بخواند؛ اما پدرش او را در ازاي گرفتن 

اند، براي نجات این کودك تالش می مسئوالن نهادهاي حقوق بشري در جوزجان و سرپل گفته

راي حل این مشکل بر خواهند داشتهاي عملی، ب اند که گام ده و مدعیکننده خوان

ها براي نجات اسما آغاز شده، تا این مشکل را حل کنند آن  اند، تالش امنیتی جوزجان نیز گفته

ساله فروخته اس 25ش را به یک مرد  ا ساله 7گوید، شوهرش چندي پیش نیز یک دختر 

».دهد دوم است که این قضیه در خانوادة آنان رخ می
41

  

  . نمودار زیر عامل و دالیل ازدواج قبل از وقت را نشان می دهد

با این آدرس -برگرفته شده در همان روز - 92عقرب  21منتشر شده به تاریخ 

http://dailyopensociety.com/1392/08/21/20693//  

حل مشکالت 

اقتصادي

ازدواج 

اجباري

فروش توسط 

وابستگان

حل مناقشه همسر مورثی و غیره

%

4.9% 3.5% 1.4% 0.7%

37.

دالیل ازدواج زودهنگام

وضعیت اطفال در افغانستان

یافته هاي این تحقیق نشان می دهد که 

فروش را عنوان کرده اند

از قضایایی که به تاریخ  یکی

ساله در والیت جوزجان، در ازاي  یک دختر پنج«

اسما دختري است که از سوي پدرش براي به 

خبرنگاران گفته است، دوست دارد درس بخواند؛ اما پدرش او را در ازاي گرفتن 

مسئوالن نهادهاي حقوق بشري در جوزجان و سرپل گفته.است

کننده خوان وضعیت را نگران

امنیتی جوزجان نیز گفته

گوید، شوهرش چندي پیش نیز یک دختر  می

دوم است که این قضیه در خانوادة آنان رخ می

نمودار زیر عامل و دالیل ازدواج قبل از وقت را نشان می دهد

41
منتشر شده به تاریخ  - روزنامه جامعه باز. 

http://dailyopensociety.com/1392/08/21/20693/

  

و غیره
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  :نارضایتی از ازدواج -3.10

نارضایتی از ازدواج یکی از معضل هاي اساسی در زندگی مشترك اطفال اند، که گاهی منجر به عواقب و پیامد 

درصد از  21.3درصد  اطفال متأهل اند و از این میان  3.2در این تحقیق نشان می دهد که .  هاي ناگوار می گردد

  . تن گفته اند که از ازدواج شان راضی نیستند) 29(رقم 

  

  

  :دالیل نارضایتی از ازدواج -1.3.10

بعضی نارضایتی ها ناشی از تصامیم نادرست والدین است  .رضایت در ازدواج یکی از شرایط اساسی و مهم است

که اطفال را قبل از سن قانونی و یا به شکل اجباري وادار به ازدواج می کنند که این امر سبب می شود که اطفال از 

 دوم، مشکالت عدیده زندگی، که اکثرا ناشی از فقر و محیط نامطلوب اجتماعی. ازدواج شان ناراضی به نظر برسد

باز ، این امرمی باشد، گاهی ممکن است اطفال را با چالش هاي مواجه سازد که سبب نارضایتی شان از ازدواج گردد

78.7%

21.3%

آیا از ازدواج تان راضی هستید؟

بلی

نه خیر
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زدواج قبل از وقت، ازدواج اجباري هم است، چون طفل در وقت ا. هم همان ازدواج زود هنگام را نشان می دهد

طفال، ناشی از موارد مختلف شود، دلیل نارضایتی اطوریکه در این تحقیق دیده می . است عقد فاقد اهلیت ازدواج 

  . می باشدخشونت، فقر، تفاوت سنی و غیره مانند

زمانی که من ازدواج کردم این ازدواج در اثر اصرار والدینم «دختري که زیر سن به ازدواج داده شده می گوید 

بودم، اما پس از گذشت چند ماه  صورت گرفت در آن زمان من متوجه مسوولیت زندگی نبودم و به ازدواجم خوش

  ».حاال در خانه شوهرم به عنوان یک نوکر کار می کنم.  متوجه سختی هاي زندگی شدم

  . نمودار ذیل دالیل عدم رضایت اطفال را از ازدواج نشان می دهد

  

  : اطفال تحت مراقبت موسسات. 11

والدین از عمده ترین مسایلی است که منجر به بی از دست دادن اعضاي خانواده، فقراقتصادي، طالق و جدایی 

وسسات و سازمان هاي حمایتی قرار ضرور است تا اطفال تحت مراقبت م سرنوشتی اطفال می گردد و از این رو

با اینکه نهاد هاي دولتی و غیر دولتی تالش داشته تا اطفال بی سرپناه را تحت مراقبت قرار دهند، اما با آنهم . گیرد
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شود که شمار اطفال خیابانی در افغانستان به هزاران تن می رسد که ضرورت به مراقبت هاي جدي و 

شش میلیون کودك خیابانی در افغانستان وجود دارند که از این تعداد تنها سه 

.اند رار گرفته
42

  

تن آنان اطفالی اند که تحت مراقبت موسسات 

  

درصد آن به طور شبانه و بقیه  29و. درصد آنها به طور شبانه روزي است

مزدحم نیست و  محل زندگی شان درصد این کودکان گفته اند که

درصد شان در این مورد  15. درصد شان گفته اند که در پرورشگاه هاي که آنان زندگی می کنند مزدحم است
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65.7%
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شود که شمار اطفال خیابانی در افغانستان به هزاران تن می رسد که ضرورت به مراقبت هاي جدي و 

شش میلیون کودك خیابانی در افغانستان وجود دارند که از این تعداد تنها سه  ،بر اساس آمار موجود

رار گرفتههاي حمایتی وزارت کار و امور اجتماعی ق میلیون آن تحت پوشش برنامه 

تن آنان اطفالی اند که تحت مراقبت موسسات  143تن مصاحبه شونده، حدود  4166در تحقیق حاضر از جمله 

  . دولتی و غیر دولتی هستند

درصد آنها به طور شبانه روزي است 63.6از مجموع این پرورشگاه ها، حدود 

درصد این کودکان گفته اند که 67همچنین حدود. انه است

درصد شان گفته اند که در پرورشگاه هاي که آنان زندگی می کنند مزدحم است

  

  . جدول ذیل رقم تسهیالت را براي اطفال نشان می دهد

عقرب  14، برگرفته شده به تاریخ  1391 - تجلیل از روز جهانی کودك -وزارت کار و امور اجتماعی

http://molsamd.gov.af/fa/news/10259  

وزارت کار و امور اجتماعی سازمان غیر دولتی شخصی

26.6%

7.7%

مسوولین پرورشگاه

وضعیت اطفال در افغانستان

شود که شمار اطفال خیابانی در افغانستان به هزاران تن می رسد که ضرورت به مراقبت هاي جدي و  دیده می

بر اساس آمار موجود. اساسی دارد

میلیون آن تحت پوشش برنامه 

در تحقیق حاضر از جمله 

دولتی و غیر دولتی هستند

از مجموع این پرورشگاه ها، حدود 

انه استآن تنها به طور روز

درصد شان گفته اند که در پرورشگاه هاي که آنان زندگی می کنند مزدحم است 21

  . ابراز نظر نکرده اند

جدول ذیل رقم تسهیالت را براي اطفال نشان می دهد

42
وزارت کار و امور اجتماعی

http://molsamd.gov.af/fa/news/10259
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درصدي  فراوانی تسهیالت شماره

115 80.4 % تخت خواب  1

100 69.9% وسایل حمام 2

125 87.4% وسایل گرم کننده  3

108 75.5% لباس گرم در زمستان 4

91 63.6% سیستم سرد کننده 5

82 75.3% لوازم مکتب  6

تن گفته  85درصد آنان از رقم  59.4تن اطفال پرورشگاهی که در این مصاحبه شرکت نموده اند،  143از مجموع 

و . بار غذا می خورند 2ساعت  24درصد آنان گفته اند که در  28بار غذا می خورند و  3اند که در یک شبانه روز 

درصد این اطفال از  92.3همچنین . بار غذا می خورند، بقیه جواب نداده اند 3الی 2دو درصد آنان گفته اند که 

بقیه شان گفته اند که غذاهاي شان یا بوي سوختگی می دهد، یا خام است یا . ه اندغذاي شان ابراز رضایت نمود

  . اینکه کفایت نمی کند

 53.8این تحقیق نشان می دهد که . کودکان مستلزم مراقبت هاي صحی می باشد که باید در نظر گرفته شودواطفال 

بقیه آنان، نبود دوا و کمبود داکتر را . وده انددرصد اطفال از مراقبت هاي صحی و موجودیت داکتر ابراز رضایت نم

  . به عنوان یک مشکل در پرورشگاه ها عنوان کرده اند

اطفالی که در پرورشگاه . تعلیم و آموزش از ضرورت هاي دیگریست که باید مسوولین پرورشگاه به آن توجه نماید

ه در تحقیق حاضر اکثریت اطفالی که در خوشبختان. هستند، نباید از حقوق آموزش و پرورش شان محروم بمانند

درصد اطفال گفته اند که  79.7. پرورشگاه زندگی می کنند، از برنامه آموزش و پرورش ابراز رضایت نموده اند

سهولت هاي مثل تلویزیون، رادیو، میدان بازي، مجله و وسایل سپورتی . براي آنان برنامه آموزشی منظم وجود دارد

درصد آنان در این مورد  3. تن، از نبود برنامه آموزشی ابراز نگرانی نموده اند 24از رقم  درصد 16. موجود است

  .پاسخ نگفته اند
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  خشونت علیه اطفال. 12

کودکان نه تنها در معرض خشونت  .مشکل فراگیر و جدي به حساب می آید خشونت علیه کودکان در افغانستان

نظیر منازعه جاري و پیوستن به گروه هاي مسلح، اغفال ومورد استفاده قرارگرفتن براي اجراي حمالت  هاي مستقیم،

عدم   چون تبعیض، فقر، نبود یا کمبود خدمات آموزشی، قرار دارند که از خشونت هاي غیر مستقیمِ انتحاري

کار،  پرستی و تجاوزجنسی،دي گري، بی سردسترسی به امکانات صحی، ازدواج زودهنگام، کارهاي شاقه، تک

بی سوادي اکثر خانواده ها، نبود . غیره نیز رنج می برند وفروش  گدایی، محرومیت ازتعلیم وتربیه، قاچاق، خرید و

امنیت عمومی و نبود معیشت ثابت در خانواده ها، اطفال را در معرض انواع فشارها و خشونت هاي روحی قرار می 

ه ساز محرومیت از تعلیم و تربیت، رفتن بطرف کار اجباري و تجاوزهاي جنسی در این وضعیت درنهایت زمین. دهد

خشونت علیه اطفال بصورت خاص به دسته هاي زیر تقسیم شده است که . محیط کار وبیرون از خانه می شود

  .  تفصیل آنرا زیر هریکی از عناوینی که در پی آمده است می خوانید

  : خشونت فیزیکی -1.12

آنچه که خشونت مستقیم و عریان نامیده می . خشونت فیزیکی علیه اطفال عمدتاً بصورت عریان اعمال نمی شود

. شود بیشتر در خانه، خانواده، مکتب، مکتب خانگی، سرك، خیابان و در کل در مناطق درگیر جنگ رخ می دهد

و مظاهر عملی چون جلوگیري از اما خشونت غیر مستقیم وساختاري بیشتر بصورت تبعیض و تفاوت جنسیتی 

وضعیت عمومی اطفال و وضعیت .  آموزش و پرورش،  ازدواج هاي زودهنگام و خرید وفروش اعمال می شود

براساس گفته هاي مقامات رسمی حکومت . گران کننده استندر افغانستان بصورت خاص خشونت علیه کودکان 

میلیون کودك در معرض خطر قرار دارند که 6و در حدود  افغانستان، وضعیت اطفال مطلوب و رضایت بخش نبوده

.رسیدگی به وضعیت آنها نیاز به کمک فوري دارد
43

کودکانِ مواجه با خطر؛ بویژه آنهایی که نیاز به بدیهی است که 

در دکان ها،  (فقر، کار شاقه . قرار می گیرندنیز  ي دیگرکمک فوري دارند، براحتی در معرض انواع خشونت ها

زمینه استفاده هاي جنسی و خرید و فروش   )روي سرك ها، تکدي گري، کار درمزرعه هاي تریاك و غیره

  .  کودکان به صورت قاچاق را نیز فراهم می کند

                                                          
43. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/11/121119_k02-afg-children.shtml( Retrieved 19 
Nov 2012)
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خشونت فیزیکی علیه کودکان، فراگیري وتوجیه آن واقعیت تاریک دیگري است که بصورت گسترده در افغانستان 

رفتارها و را توجیهی براي  فرهنگ غالب در میان اکثر خانواده ها اینست که تربیه و تادیب کودکان. وجود دارد

خود فرزندان هاي بسیار خشن براي تربیه  از روشبرخی از خانواده ها  . خود میدانند حتی برخورد شدید فیزیکی

کوبیدن آن در دست ها و پاهاي کودکان،  کنند، مثالٌ لت و کوب با مشت، سیلی زدن، استفاده از چوب و استفاد می

این موارد . دارد صورتگسترده آن وجوده هایآموزشیمثلمسجدومکتبب درمحیطحتا …کش، سیم برق، کمربند و خط

چنین برخورد ها گاهی سبب آسیب . بگونه اتفاق می افتد که سن و اندازه جسمی اطفال در نظر گرفته نمی شود

بگونه مثال موارد وجود دارد که زدن سیلی شدید  حتی سبب پاره شدن پردة . گردند نیز میفیزیکی و روانی شدید 

علت ضربه وارد کردن مداوم توسط  ها و پاها به دست) پندیدگی(در افغانستان، تَورم . گوش طفل گردیده است

کوب هدف تربیتی استداللِ که در پس چنین رفتارها وجود دارد اینست که گویا لت و . چوب یک امر معمول است

این درحالیست که روان شناسان روشِ را در تربیت . دارد و براي پرورش و بهبود رفتار و شخصیت  اطفال مفید است

 دنتعامل خود با دیگران را بیاموز، کردار و نوع رفتاربتوانند  کودکان بتوان از مجراي آن  اطفال تجویز می کنند که
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در بهترین این کار درصورت مجاز و موثر است که .  و بگونه اي زمینه هاي اجتماعی شدن کودکان فراهم شود

.متوجه کودکان نمایدو در بدترین حالت کمترین آسیب را کودکان را آسیب نزند  حالت روان و شخصیت
44

  

اطفال ساختار مغز وهوش آنها  پژوهش هاي بی شماري که روي اطفال صورت گرفته نشان میدهند که تنبیه بدنی

یکی از جدي ترین تاثیرات تنبیه بدنی یا همان لت و کوب کودکان که روي آن . جدي متاثر می کندبصورت 

  . تاکید بیشتر صورت گرفته، ناتوانی ذهنی و مختل شدن یادگیري است

ان صورت گرفته هوش کودک نتایج یکی از پژوهش هاي که روي رابطه تنبیه بدنی و پزشکان بدون مرزبه گزارش 

کشور مختلف جهان نشان داده است؛  32از آموز  هزار دانش 17نتایج یک پژوهش جدید درباره "  :چنین می گوید 

در هر کشوري که تنبیه بدنی کودکان بیشتر است به همان میزان هوش افراد در سطح ملی کاهش یافته 

خردسال دو تا چهار  806پژوهشگران طی انجام آزمایشاتی در این خصوص اطالعات مربوط به سطح هوش .است

زمانی که میزان هوش این افراد در چهار سال بعد دوباره آزمایش . ساله را ارزیابی کردند 9تا  5کودك  704ساله و 

پنج نمره بیشتر از دیگران که مورد تنبیه واقع  شد افرادي که در گروههاي یاد شده مورد تنبیه بدنی واقع نشده بودند

دهد  تنبیه بدنی ساختار مغز را تغییر می که انجام شده در این خصوص نشان داد پژوهشهاي.شده بودند کسب کردند

آموزد که که زدن  تنبیه بدنی به کودك می: پژوهشگران تاکید دارند.کند هاي عصبی خاصی را مختل می و پروسه

براي حل مسائل است اما اگر از دیگر روشها استفاده شود کودك مهارتهاي شناختی سطح باال، دیگران راهی 

.خویشتن داري و تفکر منطقی را خواهد آموخت

خودداري از تنبیه کودکان باعث می شود که آنها زیرك و  می گوید که  ماري استراوس محقق دانشگاه نیو همشایر

پژوهشگر نامبرده می گوید  .شد توانایی هاي ذهنی کودکان جلوگیري می کندتیزهوش شوند زیرا تنبیه کردن از ر

زدن موجب می شود که کودکان در شرایط دشوار با اضطراب رفتار کنند و نتوانند راه درست را در پیش که سیلی 

 ».گیرند
45

ست که خشونت و رفتارهاي خشین کودکان را بیش از گروه ها ودسته هاي آسیب قدرمسلم در افغانستان این ا

یافته هاي نظارت بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که . آپذیر اجتماعی متاثر کرده است

                                                          
44. http://www.rawanonline.com/violenceagainstchildren-htm/(Retrieved 23 Feb 2012 )
45. http://www.pezeshk.us/?p=17691#more-17691   ( Retrieved at 2012 Jan 25 )
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ن گراف زیر نشا. کودکان درافغانستان در مناطق و والیات مختلف پیوسته مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند

درصد آنها گفته اند که در شش ماه گذشته کودکان مورد لت و  28.2پرسش شونده،  4166میدهد که از مجموع 

این فقط نمونه است واقعیت جاري در افغانستان که می توان آن را از لحاظ . کوب وخشونت فیزیکی قرار گرفته اند

این امر تا زمانی صادق است که  پژوهش ها و بهبود  .زمان و مکان در افغانستان در هرسال وهر منطقه اي تعمیم داد

  .  واقعیت درسالهاي پیش رو خالف آن را ثابت نماید

  

همانگونه که در باال نیز یاد آوري شد، کسانی که خشونت فیزیکی را بر اطفال اعمال می کند، دسته ها و افراد 

فال باشد تا عابران کوچه و خیابان هرکدام به نحوي از نزدیک ترین افراد که والدین اط. مختلف را در بر می گیرد

درصد  6از مجموع کودکان که مورد خشونت قرار گرفته اند،  . دست در لت و کوب وخشونت اطفال داشته اند

درصد توسط سایر  2.4درصد توسط معلم،  7.3درصد توسط برادر،  2.1درصد توسط پدر،  5.4توسط مادر، 

درصد توسط مالي مسجد گرفته و مابقی پرسش شونده ها عامالن  1.8ولیس، درصد توسط پ 11.5کودکان، 

رقم ها و فیصدي هاي توضیح شده نشان میدهند که آنعده افراد و گروه هاي که می .  خشونت را مشخص نکرده اند

 باید در رشد کودکان و شکل شخصیت آنها بصورت مثبت نقش ایفا کنند، برعکس به لت و کوب و خشونت علیه

28.2, بلی 

71.8, خیر 

آیا در طی شش ماه گذشته مورد لت و کوب قرار گرفته اید؟ 
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برعالوه والدین که نزدیک افراد به کودکان تلقی می شود، معلم و مال مسجد که نقش همکار و 

  . مربی را درزمینه آموزش و پرورش شخصیت اطفال دارند نیز با اطفال خشونت می  ورزند
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برعالوه والدین که نزدیک افراد به کودکان تلقی می شود، معلم و مال مسجد که نقش همکار و 

مربی را درزمینه آموزش و پرورش شخصیت اطفال دارند نیز با اطفال خشونت می  ورزند

  :  خشونت روانی

پولیس سایر اطفال معلم برادر پدر مادر

11.5

2.4
7.3

2.1 5.4

کی ها عامل لت و کوب بوده اند ؟

وضعیت اطفال در افغانستان

برعالوه والدین که نزدیک افراد به کودکان تلقی می شود، معلم و مال مسجد که نقش همکار و . آنها می پردازند

مربی را درزمینه آموزش و پرورش شخصیت اطفال دارند نیز با اطفال خشونت می  ورزند

خشونت روانی -2.12

مادر

6
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اما پیامد و نتیجه که این گونه اي از . ظاهراً آثار قابل مشاهده اي روي بدن کودکان بجا نمی گذاردخشونت روانی 

 کلماتی کهحرفها و تاثیر . خشونت بر روان، رفتار و شخصیت کودکان بجا می گذارد خیلی جدي و قابل تامل است

حرف زدن و انتخاب کلمه در گفتگو با کودکان . کودکان را مخاطب قرار می دهد نباید نادیده گرفته شود

انتقاد نق زدن،  .باشندو ویرانگر نیز  توانند مخرّب همان اندازه می توانند سازنده و مفید باشند، به طور که می همان

وغیره پیامدهاي ویرانگرِ بر شخصیت  گذاشتن عنوان موهنو آمیز، مسخره کردن، نام تحقیر و توهین کلمات جا،  بی

اجتماعی که و تنها رشد روانی اثرات که از مجراي این گونه رفتارها باقی ماند نه . و رفتار کودکان بجا می گذارد

یرسد آنچه در رفتار وزندگی روزمره درافغانستان به مالحظه م. وفیزیکی کودکان را نیزمتایر نماید حتی رشد جسمی

خشونت روانی رفتار است . اینست که خشونت روانی هیچ یا کمتر واکنشِ منفی را در جامعه وخانواده برمی انگیزد

حقیر کردن، شرمنده کردن، موارد چون ت. که درجامعه افغانستان گویا هنوز به عنوان خشونت پذیرفته نشده است

صورت منفی با کودکان  ن روي طفل و مقایسه کردن او بهگذاشت وعنوان نام، دار اهانت کردن، و خوار کردن دوام

کودك،  خودداري از به آغوش گرفتن،  صحبت  با کودك کودکان،  پرهیز ازتوجهی به  اعتنایی و بی بی، دیگر

باشد،  عاطفی به کودكهی توجبی نشان از هاي دیگري که یا  رفتارو دادن، خودداري از بوسیدن طفل ننوازش 

.حساب می آید خشونت روانی به
46

این رفتارها درافغانستان بی اینکه کمترین واکنشی برانگیزد، به کرات در  

آنچه که به کرات دیده می شود اینست که فریاد زدن و اهانت به . خانواده وجامعه علیه کودکان اتفاق می افتند

نه که در گراف زیر مشاهده می آنگو. الینفک رفتار و برخورد روزمره درخانواده و جامعه می باشد  کودکان جزء

درصد آنها گفته اند که بصورت روزمره مورد توهین قرار می  24کودك پرسش شونده،  4166شود، از مجموع 

  :گراف زیر نشان دهنده این مسأله است. گیرند ویا با داد وفریاد مواجهه می شوند

                                                          
46. http://www.rawanonline.com/violenceagainstchildren-htm/(Retrieved 23 Feb 2012 )
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کودك بر کودك دیگر بدالیل جنسیتی، سنی ،عاطفی، فرهنگی، قومی ویا 

رفتار تبعیض آمیز علیه کودکان درخانواده عمدتاً بدالیل 

ر را نسبت به رسم معمول در افغانستان اینست که اکثر والدین فرزندان پس

این امر از سرمایه گزاري در امر تعلیم تا تهیه لباس و وسایل دیگر وحتی رفتارهاي 

کودکان درجامعه افغانستان بدلیل پیر وپدرساالري حاکم، نمی توانند بگونه ي که می 

مادامیکه پدر، مادر یا یک فرد بزرگترِ  دیگري در 

این تبعیض سنی سبب می شود . خانه حضور داشته باشد، براي کودکان مجال اندك وجود دارد تا اظهار نظر نمایند

زندان دختر اکثراً فرزندان پسر به تناسب فر

نوع وسایل بازي و رفتن به بیرون از خانه، از آوان 

نوع وسایل بازي که فرزندان پسر با آن مصروف بازي اند با 

76%

آیا مورد توهین و یا داد و فریاد کسی قرار گرفته اید؟ 
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  : تبعیض علیه اطفال

کودك بر کودك دیگر بدالیل جنسیتی، سنی ،عاطفی، فرهنگی، قومی ویا تبعیض علیه اطفال و برتري دادن یک 

رفتار تبعیض آمیز علیه کودکان درخانواده عمدتاً بدالیل . معلولیت پیامدهاي ناگوار روانی و عاطفی بجا می گذارد

رسم معمول در افغانستان اینست که اکثر والدین فرزندان پس. جنسیتی، سنی وعاطفی اتفاق  می افتد

این امر از سرمایه گزاري در امر تعلیم تا تهیه لباس و وسایل دیگر وحتی رفتارهاي . دختر بیشتر ترجیح میدهند

کودکان درجامعه افغانستان بدلیل پیر وپدرساالري حاکم، نمی توانند بگونه ي که می . ظاهري قابل تشخیص است

مادامیکه پدر، مادر یا یک فرد بزرگترِ  دیگري در . ع اظهار نظر نمایندخواهند درجامعه ظاهر شوند و یا بدون هیچ مان

خانه حضور داشته باشد، براي کودکان مجال اندك وجود دارد تا اظهار نظر نمایند

فرزندان پسر به تناسب فر.  تا کودکان از لحاظ رفتاري با روحیه ضعیف و اکثر کمرو بار بیایند

نوع وسایل بازي و رفتن به بیرون از خانه، از آوان . فرصت و مجال بیشتري براي بازي در بیرون از خانه را دارند

نوع وسایل بازي که فرزندان پسر با آن مصروف بازي اند با . کودکی میان فرزند پسر و دختر سهمیه بندي می شود

24% بلی  

% خیر 

آیا مورد توهین و یا داد و فریاد کسی قرار گرفته اید؟ 

وضعیت اطفال در افغانستان

  

تبعیض علیه اطفال. 13

تبعیض علیه اطفال و برتري دادن یک 

معلولیت پیامدهاي ناگوار روانی و عاطفی بجا می گذارد

جنسیتی، سنی وعاطفی اتفاق  می افتد

دختر بیشتر ترجیح میدهند

ظاهري قابل تشخیص است

خواهند درجامعه ظاهر شوند و یا بدون هیچ مان

خانه حضور داشته باشد، براي کودکان مجال اندك وجود دارد تا اظهار نظر نمایند

تا کودکان از لحاظ رفتاري با روحیه ضعیف و اکثر کمرو بار بیایند

فرصت و مجال بیشتري براي بازي در بیرون از خانه را دارند

کودکی میان فرزند پسر و دختر سهمیه بندي می شود
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ن طور، براي فرزندان پسر این اجازه همیشه وجود دارد تا بیرون از محیط خانه 

براي آنها بسیار حق  ،دندر بیرون کار میکن

من درخانه  و همه چیزي براي آنها بوده

نمی را به مکتب اما ما دخترها ه است،پسرها را به مکتب فرستاد

  ».مکتب براي شما خوب نسیت

  

برعالوه تبعیض جنسیتی وسنی، تبعیض به دلیل معلولیت اطفال یکی از مشکالت که کودکان درافغانستان با آن 

این . اطفالِ که معلولیت جسمی یا ذهنی دارند  اغلب با رفتارهاي نامناسبی درخانواده وجامعه مواجه است

اي بیشتر روي بیاورند و این امر سرانجام به افزایش 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

به زیان ما به فایده ما

12.2%

آیا زن بودن در خانه به فایده شماست یا به زیان شما؟

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

ن طور، براي فرزندان پسر این اجازه همیشه وجود دارد تا بیرون از محیط خانه همی. وسایل بازي دختران تفاوت دارد

  .سپري کند و با هیچ مانعی هم برخورد نکنند

   :در اینجا دو نقل و قول را از اطفالی می خوانیم که در این مصاحبه گفته اند

در بیرون کار میکن ي کهآن هاپسراند،بخاطر .پسر ان حق زیاد داده میشود

همه چیزي براي آنها بوده .لبا س خوب باشد یا خوب باشد و يچی غذا ،از هر نگاه

  ».هیچ حق ندارم به مثلی یک نوکر کارمیکنم

پسرها را به مکتب فرستادخانواده ما  .میها درخانه حقوق ندار

مکتب براي شما خوب نسیت ،خانه را انجام بدهید د که شما باید کار

برعالوه تبعیض جنسیتی وسنی، تبعیض به دلیل معلولیت اطفال یکی از مشکالت که کودکان درافغانستان با آن 

اطفالِ که معلولیت جسمی یا ذهنی دارند  اغلب با رفتارهاي نامناسبی درخانواده وجامعه مواجه است

اي بیشتر روي بیاورند و این امر سرانجام به افزایش امر سبب می شود تا کودکان معلول به گوشه نشینی و انزو

  . مشکالت کودکان منجر می شود

به فایده ما فرق نمی کند نمی دانم جواب نمی دهد

17.6%

39.4%

22.5%

8.3

آیا زن بودن در خانه به فایده شماست یا به زیان شما؟

وضعیت اطفال در افغانستان

وسایل بازي دختران تفاوت دارد

سپري کند و با هیچ مانعی هم برخورد نکنند

در اینجا دو نقل و قول را از اطفالی می خوانیم که در این مصاحبه گفته اند

پسر ان حق زیاد داده میشود به درخانواده ما«

از هر نگاه ؛زیاد داده میشود

هیچ حق ندارم به مثلی یک نوکر کارمیکنم

ها درخانه حقوق ندار پسرما به مثل «

د که شما باید کاریگومی. فرستد

برعالوه تبعیض جنسیتی وسنی، تبعیض به دلیل معلولیت اطفال یکی از مشکالت که کودکان درافغانستان با آن 

اطفالِ که معلولیت جسمی یا ذهنی دارند  اغلب با رفتارهاي نامناسبی درخانواده وجامعه مواجه است. مواجه اند

امر سبب می شود تا کودکان معلول به گوشه نشینی و انزو

مشکالت کودکان منجر می شود

  

جواب نمی دهد

3%
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  :جنسی از اطفال هاي بهره برداري. 14

تجاوز جنسی علیه کودکان، واقعیت تلخ وتکان  .اطفال از لحاظ مصئونیت جنسی نیز با مشکالت فراوانی مواجه اند

تجاوز جنسی علیه کودکان به اشکال وانواع مختلف صورت . می افتددهنده اي است که به کرات درافغانستان اتفاق 

 فرد یک توسط عمدتاً کودکان از جنسی استفاده  .است کودکان از جنسی ستفادهمی گیرد که شایع ترین شکل آن ا

.گیرد می صورت  پول آوردن بدست گاه و عاطفی، بردن لذت جنسی، ارضاي منظور به نوجوان یا بالغ
47

  

 شده مبدل اجتماعی وحاد فراگیر مشکل یک امربه این که میدهد نشان درافغانستان برکودکان جنسی تجاوز پدیده

 هب  ،مختلف هاي ولسوالی و والیات در پسر یا دختر سال خورد کودك بر تجاوز خبر که است کمترروزي .است

 از برخی حتی که است وسیع و گسترده يدرحد کودکان بر جنسی تجاوز .نشود نشر امن نا هاي ولسوالی ویژه

.اند گرفته قرار تجاوز مورد نیز مسجد در حتی یا و جمعی دسته بصورت وپسر دختر کودکان
48

  

این بهره برداري ها شامل انواع . موارد زیادي از انواع بهره برداري هاي جنسی از اطفال در کشور صورت می گیرد

ر لذت بردن و خوشگذرانی، نگهداري اطفال و لمس بدن آن ها مختلف از قبیل، رقصاندن آن ها در محافل به منظو

. به منظور خوشگذرانی، همخوابگی با آن ها و حتا تجاوز بر آنان از انواع بهره برداري هاي جنسی از اطفال است

م یکی از رسم هاي رایج در بعضی از مناطق افغانستان که مشتمل بر بهره برداري هاي جنسی از اطفال نیز است، رس

است که در برخی مناطق افغانستان رایج است و گاه توسط برخی متنفذان و زورمندان محلی براي » بچه بازي«

. این رسم از دیرباز در شماري از مناطق افغانستان رواج دارد. خوشگذرانی و رفع غرایز جنسی صورت می گیرد

ملی اي را در مورد بچه بازي به راه انداخته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي بررسی این مسأله تحقیق 

  . است که قرار است نتایج آن در گزارشی جداگانه از سوي این کمیسیون تهیه و منتشر شود

این اطفال مجبور اند . خطر سوء استفاده هاي جنسی و خصوصاً تجاوز جنسی اطفال کارگر را بیشتر تهدید می کند

شان و یا به خاطر نداشتن سرپرست و حمایت کننده اقتصادي، در روي جاده بنابر مشکالت اقتصادي خانواده هاي 

                                                          
47. http://www.rawanonline.com/child-sexual-abuse-html/(Retrieved 23 Feb 2012 )
48. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121223_k02-kunduz-child-rape.shtml (Retrieved 23 

Dec 2012 )
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این اطفال در مواردي، توسط . ها، کوره هاي خشت پزي و غیره با شرایط بسیار سخت و تا دیروقت شام کار کنند

  . قرار می گیرندافراد دیگر و یا حتا همکاران بزرگ تر و کارفرمایان خود مورد آزار و اذیت و احیاناً تجاوز جنسی 

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشر نیز می نگارد که آمارهاي این کمیسیون 

در بسیاري موارد مراجع مسوول به این . موارد متعددي از تجاوز جنسی بر اطفال، خصوصاً دختران را در خود دارد

فساد در مراجع این گزارش . حاکمه و مجازات قرار نمی گیردگونه قضایا رسیدگی نمی کند و مرتکب مورد م

عدلی و قضایی و ضعف حاکمیت قانون را یکی از دالیل اصلی این مشکل می داند که به اثر آن قضایاي تجاوز 

عالوه براین، فقر باعث می شود که اطفال مجبور به کار . جنسی بر اطفال مورد پیگرد و رسیدگی قرار نمی گیرند

کار اطفال، عالوه برآنکه فرصت هاي آموزش و رشد سالم شخصیت را از آن ها می گیرد، آن ها را در  .شوند

.معرض خطرات فراوان قرار می دهد
49
  :قضیه زیر نشان دهنده این مسأله است 

[.....]حوالی ساعت هشت صبح پسرم   17/5/1391 به تاریخ: شاکی می گوید«
50

که هشت سال [.....] ودخترم 

در این حال، دو . بودندوري کنجد شده آوري کنجد باالي زمین ها رفته ومصروف جمع آبه خاطرجمع  ،عمردارد

مده وپسرم را مورد لت وکوب آعبدالروف ولد اهللا نوروفیض اهللا ولد باي خان مسلحانه باالي زمین نفر به نام هاي 

درحالت بدي و خونریزي داشته  در اثر این حادثهدخترم . می کنند تجاوزه ام نیز هشت سالبر دختر  قرارداده و

  ».قراردارد

قضیه زیر یکی دیگر از این موارد است که در آن بر یک طفل دختر تجاوز صورت گرفته، سپس بنابرحکم قاضی و 

  :خالف قانون، به ازدواج فرد متجاوز درآمده است

فورا می گیرد و مرتکب این قضیه مورد تجاوزقرار  28/5/1391در تاریخ  که یک دختر صغیره می باشد،قربانی «

لودش به شفاخانه ولسوالی شهرستان آبا لباس خون  نیز دختر. می گرددشهرستان دستگیر ولسوالی توسط پولیس 

هفدهم سارنوال موظف بر طبق ماده  .محول می گرددسارنوالی  بهسوي پولیس  پرونده این قضیه از.منتقل می گردد

ولی محکمه به جاي اینکه متجاوز  می شود، متهم در حضورمحکمه خواهان جزا برايقانون منع خشونت علیه زنان 

قاضی . می آوردقربانی را به عقد نکاح وي در ،مجازات نماید می باشد،که متاهل بوده وداراي چند فرزند نیز  ،را

، مبنی بر اینکه اگر شاکی از شکایتش منصرف شد رسیدگی زنقانون منع خشونت علیه  39ماده  مربوطه با استناد به

                                                          
49

  .)این گزارش هنوز منتشر نشده است. (1391در افغانستان در سال  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر. 

50
  . استفاده شده است [.....] نام هاي خاص در این قضایا به خاطر محرمیت، حذف شده و به جاي آن از عالمت. 
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این درحالی است که بنابر تصریح این . به دعوا و تطبیق جزا متوقف می گردد، قضیه را مختومه اعالن کرده است

 ایناز طرف دیکر  .ماده، این حکم شامل قضیه تجاوز جنسی نمی شود و جرایم نسبتاً خفیف تر را دربر می گیرد

سال را به هیچ وجه اجازه نمی 15به سن قانونی ازدواج نرسیده وقانون مدنی کشور نکاح صغیره کمتر از سن  دختر

  ».شکارا انجام داده استآولی قاضی محکمه شهرستان این کارخال ف قانون را طور .دهد

ایت قرار بگیرد و همچنین مواردي وجود دارد که طفلی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، به جاي آن مورد حم

سالهایکه توسط دو مرد 13پسرچنانچه . قضیه آن ها مورد پیگرد و رسیدگی واقع شود، محکوم به مجازات می شوند

در هرات مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود،ازسویمحکمه 

این مسأله باعث  .ایدرهراتبهخاطرتندادنبهسکسبادومرد،بهیکسالحبسدرمرکزاصالحکودکانمحکومبهمجازاتشدهاست

.می شود که کودکان قربانی تجاوز جنسی به طور مضاعف قربانی شوند
51

  

شماري از کودکانی که مورد بهره برداري هاي جنسی و تجاوز قرار می گیرند، از طریق اختطاف و قاچاق، فریب و 

در والیت  1391ل ماه قوس سال چنانچه در اوای. تطمیع و امثال آن به دام انداخته شده و مورد تجاوز قرار می گیرند

.ساله قرار گرفت 18تخار یک طفل پنج ساله بعد از اختطاف، مورد تجاوز جنسی یک فرد 
52

همچنین یکی از اطفال  

بهیکیاز «تحت پوشش گزارش حاضر، که با وي مصاحبه صورت گرفته، گفته است که 

ی خواستمبهتشناب نمایم،شب هنگام م قریههایدوردستولسوالیقادسوالیتبادغیسزندگیمی

آن ها مرا چشمبستهدر محلناشناسیبردند و در چند مرحله مورد . برومکهناگهانتوسطافرادیگرفتارشدم

  ».تجاوزجنسیگروهیقرار دادند

موارد متعددي از تجاوز جنسی براطفالی که . توجه به رده سنی اطفال قربانی تجاوز جنسی نیز بسیار تکان دهنده است

 1391 درهفتهسومعقربسال«مثالً . سال قرار دارند گزارش شده است 6 در سنین پایین تر از

. خورشیدیرسانههایملیوبینالمللیچندینموردتجاوزجنسیدرافغانستانراگزارشکردند

                                                          
51

 12برگرفته به تاریخ . 1391دلو  22. بی بی سی فارسی، انتقاد از شیوه برخورد نهادهاي قضایی با کودکان قربانی تجاوز جنسی در افغانستان. 

victims-rape-hrw-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/02/130210_k03-: از 1392عقرب 

afghanistan.shtml  
52

 12برگرفته به تاریخ . 1391قوس  6. ، یک کودك پنج ساله در تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت)بغالن - ذکریا ناصري(رگزاري بخديخب. 

  rights/11687-http://www.bokhdinews.net/human: از 1392عقرب 
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) عقرب 20( گفتهکهشامدیروزشنبه "1" شیرجاندرانی،سخنگویپولیسبلخبهتلویزیون

متجاوز  بهگفتهویپولیسفرد. سالهتجاوزجنسیکردهاستسالدارد،درولسوالیکلداربریکدخترپنج22مردیبنامجمعهمرادکه

 "زرکمر" درهمینحالیککودکسهسالهدرساحه. رابازداشتکردهاست

خانوادهاینکودکگفته . ولسوالیخواجهغارتخارموردتجاوزجنسیقرارگرفتهاست

. زشدهوپسازآنباریسمانبهقتلرسیدهاستوکهفرزندشعصرروزجمعهربودهشدکهنخستبرویتجا

».دربازداشتبهسرمیبرد، سالهمیباشد 19وانعامالینرویدادکهیکج
53

در یک قضیه دیگر طفلی دو ساله در هرات مورد  

  .تجاوز جنسی قرار گرفت و جانش را از دست داد

این اعمال نقض صریح کرامت . تجاوزهاي جنسی بر اطفال می تواند پیامدهاي جبران ناپذیري بر اطفال داشته باشد

عالوه براین، از لحاظ روانی و . ت آن ها را به شدت خدشه دار می سازدانسانی اطفال است و شخصیت و حرم

اطفالی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، از لحاظ روانی . جسمی نیز می تواند به شدت این اطفال را آسیب بزند

نگرش . دجرأت ظاهر شدن در انظار عمومی را از دست می دهد و مورد طعن و آذیت اطفال دیگر قرار می گیرن

قبیلوي جامعه نیز به این اطفال، به جاي آن که به عنوان قربانی تجاوز و بهره برداري هاي جنسی ببیند و آن ها را 

این مسأله این اطفال قربانی را بیشتر به انزوا می . مورد حمایت قرار دهد، بیشتر به چشم بد می نگرد و از خود می راند

  .کشاند

صاً براطفالی که در سنین پایین تري قرار دارند، می تواند آسیب هاي جسمی خطرناکی تجاوز جنسی بر اطفال، خصو

چنانچه در اوایل سال جاري، دختري دو ساله در هرات . نیز وارد کند، و حتا ممکن است به مرگ آنان منجر شود

.دساله که در همسایگی وي زندگی می کرد، قرار گرفت و جان دا 22مورد تجاوز جنسی یک مرد 
54

  

این حال، آمار بسیار دقیقی از تجاوز جنسی با  .با آنکه گزارش هاي متعددي از تجاوز جنسی بر اطفال منتشر می شود

به دلیل حساسیت هاي سنتی نسبت به این . بر اطفال و به خصوص اشکال دیگر بهره برداري هاي جنسی وجود ندارد

مسأله و ارتباط دادن آن با موضوع حیثیت و آبرو، اکثر این قضایا حتا توسط خود و خانواده این اطفال کتمان می 
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: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ . افغانستان، حقوق بشر در رسانه ها، بدون تاریخکمیسیون مستقل حقوق بشر . 

reports/1281/-aihrc.org.af/fa/dailyhttp://www.  
54

: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  12، 'ساله درگذشت22دختر دو ساله هراتی در اثر تجاوز جنسی مرد 'بی بی سی فارسی، . 

rape.shtml-child-herat-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/06/130602_k02  
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 این رغم علی .آورد بدست را کودکان علیه جنسی تجاوزهاي از دقیقِ رقم و آمار تا است مشکل بنابراین،. شود

 گزارش در آمریکا متحد ایاالت سفارت .میدهد نشان را مشکل این وخامت که دارد وجود یآمارهای ها، محدودیت

ر داخله بصورت تخمینی  ،  وزارت امو2012در جریان سال  که است شده مدعی بشر حقوق مورد در خود ساالنه

طبق گزارشهاي بدست آمده از سایر . قضیه تجاوز جنسی بر کودکان را فقط در والیت کابل ثبت نموده است 100

این رقم البته، آمار واقعی نیست که تمامی .  مورد میرسد 470والیات، تعداد مجموعی تجاوز جنسی بر کودکان به 

هم وجود دارد که  یبه گفته این گزارش، قضایای. کان را نشان دهدبر کود 2012تجاوزهاي جنسی که طی سال 

.مسوولین امنیتی و وابستگان پولیس ملی کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از مجازات معاف شده اند
55

 9 براساسآمارهایارائهشده،در«گفته است که  1392وزارت کار و امور اجتماعی در اوایل جوزاي 

ء مورد،سو59تجاوزجنسیبهکودکانماهاخیر،رقم

».موردمیرسد127بههموردوکارشاق8مورد،اختطاف67مورد،قاچاقکودکان22استفادهجنسی
56

آمارهاي کمیسیون  

 28 تجاوزجنسیباالیاطفالدرسالجاري«مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نشان می دهد که 

لدر قضیهءتجاوزباالیاطفا 36 امسال. درصدنسبتبهسالگذشتهافزایشیافتهاست

پنجه  درصدمرتکبیناینجنایاتمتواریاندوهنوزبه 70. قضیهمیرسید 28 کمیسیونثبتشده،درحالیکهاینرقمسالگذشتهبه

».قانونسپردهنشدهاند
57

  

پرسیده شده نیز از اطفال تحت پوشش این گزارش 

ناراحتکنندهبکهموردیراشنیدهیادیدهاندکهکسیطفلیرافریبدادهوخالفخواستاشاورابهکارهاییکهوجهجنسیداشتهوبرایوی

تن دیگر  2281تن جواب مثبت و  12طفلی که مخاطب این پرسش بوده اند،  4166از مجموع . وده،وادارساختهباشد

درصد مجموع این اطفال می شود، به این سوال جوابی نداده  45تن دیگر که بالغ بر  1873اما . جواب منفی داده اند

  :گراف زیر نشان دهنده این مسأله است. اند

                                                          
55http://dari.kabul.usembassy.gov/humanrights.html    ( Retrieved  23 Jan  2013 )

56
 12برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  12. ، کودك دو ساله هنگام تجاوز جنسی یک مرد، جان خود را از دست داد)میالد شاهین(خبرگزاري بخدي. 

  rights/13827-m/humanhttp://www.bokhdinews.co: از 1392عقرب 

57
  . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همان. 
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همچنین از این اطفال پرسیده شده که 

از . خودشانگاهیاحساسکردهاندکهکسیباآنهاکاریراانجامدادهباشدکهوجهجنسیداشتهوبرایشانناراحتکنندهبوده باشد

از این . تن دیگر نیز جواب منفی داده اند

درصد کل اطفال تحت پوشش این تحقیق را دربر می گیرد، جوابی به سوال 

عالوه براین، دو تن از این اطفال گفته اند که شاهد یا مخاطب قصهها یا فکاهیهایی آغشته با 

گفته است که تالش  حداقل یک تن از این اطفال

حداقل دو تن دیگر نیز گفته اند که شاهد بوده خود وي یا 

باال نشان دهنده موارد  قضایاي. بدهد 

ین بهره برداري ها و تجاوزات، بنا برگفته این اطفال، هم از 

سوي افرادي که هیچ رابطه اي با طفل ندارد انجام می شود و هم در مواردي توسط نزدیکان و وابستگان او از قبیل 

و  گفته شده که عامل این تجاوزها قوماندانان

2281, نه خیر

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

همچنین از این اطفال پرسیده شده که 

خودشانگاهیاحساسکردهاندکهکسیباآنهاکاریراانجامدادهباشدکهوجهجنسیداشتهوبرایشانناراحتکنندهبوده باشد

تن دیگر نیز جواب منفی داده اند 1780تن به این سوال جواب مثبت داده اند،  6مجموع این اطفال، 

درصد کل اطفال تحت پوشش این تحقیق را دربر می گیرد، جوابی به سوال   57ش از تن شان که بی

عالوه براین، دو تن از این اطفال گفته اند که شاهد یا مخاطب قصهها یا فکاهیهایی آغشته با . 

حداقل یک تن از این اطفال. مسایل جنسیبوده اند که از سوي بعضی افراد مطرح شدهاست

حداقل دو تن دیگر نیز گفته اند که شاهد بوده خود وي یا . شده با زور بر وي تجاوز جنسی صورت گیرد

 طفلدیگري راودارکرده اندتا خالف میل اش،باکسیدیگرعملجنسی راانجام

ین بهره برداري ها و تجاوزات، بنا برگفته این اطفال، هم از ا. فراوان بهره برداري هاي جنسی از اطفال می باشند

سوي افرادي که هیچ رابطه اي با طفل ندارد انجام می شود و هم در مواردي توسط نزدیکان و وابستگان او از قبیل 

گفته شده که عامل این تجاوزها قوماندانان چند موردهمچنین در . همسایه، پسر کاکا و غیره صورت می گیرد

  . زورمندان محلی بوده است

1873, بی جواب

نه خیر

12, بلی

وضعیت اطفال در افغانستان

همچنین از این اطفال پرسیده شده که 

خودشانگاهیاحساسکردهاندکهکسیباآنهاکاریراانجامدادهباشدکهوجهجنسیداشتهوبرایشانناراحتکنندهبوده باشد

مجموع این اطفال، 

تن شان که بی 2380مجموعه، 

. مورد نظر نداده اند

مسایل جنسیبوده اند که از سوي بعضی افراد مطرح شدهاست

شده با زور بر وي تجاوز جنسی صورت گیرد

طفلدیگري راودارکرده اندتا خالف میل اش،باکسیدیگرعملجنسی راانجام

فراوان بهره برداري هاي جنسی از اطفال می باشند

سوي افرادي که هیچ رابطه اي با طفل ندارد انجام می شود و هم در مواردي توسط نزدیکان و وابستگان او از قبیل 

همسایه، پسر کاکا و غیره صورت می گیرد

زورمندان محلی بوده است

یا
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، که در دو گراف باال در پاسخ سواال ت مربوطه نشان داده شده، هرچند هیچ 

نتیجه قطعی اي به سود دو گزینه مثبت یا منفی در پاسخ سواالت متذکره به دست نمی دهد، ولی می توان گفت که 

پنهان کاري رایج در جامعه در مورد مسایل جنسی نیز است که به دالیل مختلف از قبیل 

حیثیتی بودن این مسأله و پیوند دادن آن با آبرو و عزت افراد، و یا شاید کراهت داشتن از پاسخ گفتن به این 

1780, نه خیر

بخش تحقیق/ مستقل حقوق بشر افغانستانکمیسیون / وضعیت اطفال در افغانستان

، که در دو گراف باال در پاسخ سواال ت مربوطه نشان داده شده، هرچند هیچ »بی جواب«از این گذشته، نسبت باالي 

نتیجه قطعی اي به سود دو گزینه مثبت یا منفی در پاسخ سواالت متذکره به دست نمی دهد، ولی می توان گفت که 

پنهان کاري رایج در جامعه در مورد مسایل جنسی نیز است که به دالیل مختلف از قبیل  این مسأله ناشی از نوعی

حیثیتی بودن این مسأله و پیوند دادن آن با آبرو و عزت افراد، و یا شاید کراهت داشتن از پاسخ گفتن به این 

  .سواالت، عمداً از پرداختن به آن گریز می شود

2380, بی جواب

نه خیر

6, بلی

وضعیت اطفال در افغانستان

  

از این گذشته، نسبت باالي 

نتیجه قطعی اي به سود دو گزینه مثبت یا منفی در پاسخ سواالت متذکره به دست نمی دهد، ولی می توان گفت که 

این مسأله ناشی از نوعی

حیثیتی بودن این مسأله و پیوند دادن آن با آبرو و عزت افراد، و یا شاید کراهت داشتن از پاسخ گفتن به این 

سواالت، عمداً از پرداختن به آن گریز می شود
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  فصل چهارم

  پیشنهاداتجمع بندي و 

  :جمع بندي. 1

با آنکه افغانستان در طول بیش از ده سال اخیر دست آوردهاي قابل تأملی در عرصه حقوق اطفال داشته است؛ 

با این . چنانچه ملیون ها طفل به مکتب می روند و عرضه خدمات صحی در بسیاري مناطق کشور بهبود یافته است

ن هنوز با مشکالت و چالش هاي فراوانی مواجه حال، چنانچه در این گزارش نشان داده شده است، اطفال در افغانستا

فرهنگی حاکم برجامعه است که براساس آن موقف و شأن -بخشی از این مشکالت ناشی از هنجارهاي سنتی. اند

. فرودست انسانی براي اطفال در خانواده و جامعه تعریف می شود که رفتارهاي نابجا نسبت به آنان را نیز در پی دارد

به همین . مشکالت اطفال ناشی از شرایط و وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشور می شودبخشی دیگر از 

  . دالیل مطابق آمارها، حدود شش ملیون طفل در معرض خطر قرار دارند

فقر شدید در میان بسیاري از خانواده ها و بی کاري روزافزون در کشور باعث شده که اطفال زیادي در سراسر 

کارهایی که اطفال انجام می دهند حاصل و دستمزد بسیار اندکی دارد و بدتر از آن . ر به کار شوندافغانستان مجبو

مثالً بسیاري از اطفال مجبور اند تا دیرهنگام شب روي جاده . اینکه شرایط بسیار سخت و ناامن بر آن ها حاکم است

ن تن دهند که می تواند آن ها هم از لحاظ ها به کارهایی همچون خرده فروشی یا پاك کاري یا حمالی و امثال آ

  . امنیتی در معرض خطر قرار دهد و هم از لحاظ صحی

بسیاري از اطفال دسترسی بسیار محدودي به خدمات . وضعیت عمومی صحی نیز براي اطفال رضایت بخش نیست

هاي استفاده از خدمات ناامنی راه ها، دوري مراکز عرضه خدمات صحی و ناتوانی در پرداخت هزینه . صحی دارند

کشت و قاچاق غیرقابل کنترول مواد . اعتیاد مشکل دیگر اطفال است. صحی مهم ترین دالیل این محرومیت است

ملیون نفر در کشور معتاد شوند که از این میان سه صد هزار تن آنان را  1.3مخدر در کشور باعث شده که بیش از 

ري است که به خاطر جنگ و ناامنی، انفجارهاي کنار جاده و حمالت معلولیت مشکل دیگ. اطفال تشکیل می دهند
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. انتحاري و نیز انفجار ماین ها و یا محرومیت از خدمات پیشگیرانه صحی از قبیل واکسین، در کشور شیوع دارد

  .براساس آمارها حدود دوصدهزار طفل در سراسر کشور به معلولیت دچار اند

ملیون ها طفل در سراسر کشور از حق آموزش و . اي اطفال بسیار محدود استدسترسی به خدمات آموزشی نیز بر

ناامنی علت اصلی محرومیت اطفال در مناطق . مهم ترین دلیل آن ناامنی، فقر و بی کاري است. تعلیم محروم اند

ز مکاتب و طالبان و گروه هاي مخالف مسلح دولت در مناطقی که دسترسی یافته اند، بسیاري ا. ناامن کشور است

در مناطق دیگر افغانستان مهم ترین دلیل . آموزشگاه ها را تعطیل کرده و یا کامالً آتش زده و ویران کرده اند

محرومیت اطفال از آموزش و تعلیم، فقر خانواده ها و بی کاري است که هم باعث می شود اطفال به خاطر هزینه 

  .آن ها را مجبور به کار می کندرفتن به مکتب، از درس و آموزش محروم شوند و هم 

این معضل هرچند براي پسر و دختر عمومیت دارد، ولی بنابر . معضل مهم دیگر ازدواج زودهنگام اطفال است

خانواده هاي سنتی . نگرش هاي رایج در جامعه نسبت به دختران و مسأله ازدواج، در مورد دختران بسیار حادتر است

آن ها ازدواج دختران را مایه امنیت آنان می . در زودتر به ازدواج داده شود بهتر استافغان معتقد اند که دختر هرق

نسبت به زنان و دختران است که براساس آن زنان و دختران به حیث یک » نگرش جنسی«این تصور ناشی از . دانند

براساس این نگرش، . بینند به سوي آنان می» نگاه ناپاك و غرض آلود«دانسته می شود که دیگران با » طعمه جنسی«

عالوه براین، بد، . تصور می شود که وقتی دختر به ازدواج داده می شود، از این نگاه هاي ناپاك مصئون می گردد

روشن است که این گونه . بدل و خرید و فروش دختران از معضالت بسیار حاد و غیرانسانی ازدواج دختران می باشد

  .ارد و معموالً به نارضایتی و انواع خشونت هاي خانوادگی منجر می شودازدواج ها پیامدهاي ناگواري د

این گزارش نشان می دهد که اطفال هم در محیط خانواده و . معضل مهم دیگر اعمال خشونت در برابر اطفال است

ناگوار  این خشونت ها پیامدهاي. هم در جامعه و حتا در مکاتب و مراکز آموزشی با انواع خشونت ها مواجه است

  . روانی و گاه جسمی براي اطفال دارد

بهره برداري هاي جنسی و به خصوص تجاوز جنسی بر اطفال از موارد نگران کننده و تکان دهنده خشونت علیه 

هرازچند گاهی . این گزارش نشان می دهد که اطفال زیادي در سنین مختلف با این معضل مواجه اند. اطفال است

. بر اطفال خورسال در رسانه ها منتشر می شود که در مواردي منجر به مرگ آنان می گرددخبري از تجاوز جنسی 
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خطر تجاوز جنسی اطفالی را که مجبور اند در جاده ها و بیابان ها و تا دیرهنگام شب کار کنند، بیشتر تهدید می 

  . کند

ل با مشکالت فراوانی روبرو بوده و با این گزارش نشان می دهد که دولت افغانستان در زمینه حمایت از حقوق اطفا

این معضالت، ضرورت طرح و دردست اجرا . وجود دست آوردهاي قابل اعتنا، نتوانسته از این معضالت عبور کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي . گذاشتن اقدامات حمایتی از اطفال را بیشتر از پیش ثابت می کند

اً اطفال در معرض خطر پیشنهادات زیر را براي مراجع و ادارات مسوول مطرح می حمایت از حقوق اطفال، خصوص

  . کند

  

  : پیشنهادات. 2

   .با توجه به این گزارش تحقیقی، ایجاب می نماید که براي بهبودي وضعیت اطفال نکات ذیل در نظر گرفته شود

 کشور، از طریق رسانه ها و راه کمپاین و آگاهی دهی از حقوق اطفال براي اطفال و والدین، در سراسر

اندازي ورکشاپ هاي آموزشی و آگاهی دهی؛

 عملی شدن کنوانسیون حقوق طفل و سایر تعهدات بین المللی در رابطه به حقوق اطفال، از سوي دولت

افغانستان؛

 می گیرند؛اصالح قوانین افغانستان در رابطه با جرایم اطفال و حمایت از اطفالی که مورد تجاوز جنسی قرار

تعیین مجازات براي ناقضین حقوق اطفال و مورد بازپرس قرار گرفتن آنها و تطبیق قانون در مورد آنان؛

 ایجاد و تقویت نهادهاي ویژه براي حمایت از اطفالی که حقوق شان نقض می شود و یا سرپرست خود را

از دست داده اند؛

تعدد بیش از حد فرزندان و رعایت فاصله هاي  آگاهی بخشی براي خانواده ها در مورد جلوگیري از

بارداري، به خاطر رسیدگی و تربیت سالم فرزندان؛

تداوي و توجه جدي به اطفال معتاد و جلوگیري از گسترش اعتیاد میان اطفال؛
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 ایجاد اشتغال و فقر زدایی، به خاطر نجات اطفال از کارهاي شاقه در روي جاده ها و یا در جاهایی مثل

انه ها و کوره هاي خشت پزي؛ کارخ

 ایجاد و توسعه تسهیالت تعلیمی و تربیتی براي اطفالی که به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند و نیز در

محالتی مانند کودکستان هاي دولتی، پارك هاي تفریحی؛

 اصالح و بلند بردن کیفیت کتاب هاي درسی، توسط افراد مسلکی و گنجاندن مواردي حاوي حقوق

فال؛اط

 ایجاد یک محیط مصوون در جامعه براي اطفال به خاطر جلوگیري از اعمال تبعیض و رفتارهاي خالف

  کرامت انسانی با اطفال؛ 
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  مآخذ و رویکردها

  

  

oاز نشرات کمیسیون ). 1959نوامبر  20مصوب (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق طفل

  .افغانستانمستقل حقوق بشر 

oاز نظرات . 3، ماده )1989نوامبر  20مصوب (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق اطفال

  .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

oاز  "مجموعه قوانین"مندرج در . 1بند  4، ماده "قانون رسیدگی به تخلفات اطفال"، .ا.ا.وزارت عدلیه ج

   1390افغانستان، نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر 

o دریافت شده از سایت رسمی این نهاد به . 6، ص 1390اداره مرکزي احصائیه افغانستان، سالنامه احصائیوي

: ، با این آدرس1392میزان  30تاریخ 

%282%29.pdfhttp://cso.gov.af/Content/files/Population  

o ،برگرفته . 1392جوزا  11. "شش و نیم ملیون کودك افغان به آموزش دسترسی ندارند"بی بی سی فارسی

  : از 1392میزان  30به تاریخ 

oian/afghanistan/2013/06/130601_k03_afghan_http://www.bbc.co.uk/pers
child_conerns.shtml  

o ،میزان  30برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  12. "روز جهانی کودك و وضع کودکان در افغانستان"یوناما

  : از 1392

o....html-unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/275http://www.  

o ،1391گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان" .

  1392: سال نشر. محمدحسین سرامد و محمدحسین حسرت

oجوزا  21. افزایش یافته است تلفات افراد ملکی در افغانستان: رادیو آزادي، بها؛ سید فتح محمد، یان کوبش

: از 1392میزان  30برگرفته به تاریخ . 1392

http://da.azadiradio.org/content/article/25013568.html  

oنشر الن در افغانستانوضعیت کهنسا، )جمعی از نویسندگان(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،

  1391: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر
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oوضعیت حقوق اقتصادي و اجتماعی در )جمعی از نویسندگان(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،

  . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: ، ناشر1390: گزارش پنجم، سال نشر-افغانستان

o1387قوس : چاپ -نشرات وزارت عدلیه از -قانون کار افغانستان   

o 1390قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، چاپ  

o    1392جوزا -نگرانی از وضع کودکان کار در افغانستان) یوناما(دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان- 

:  برگرفته شده به تاریخ اول میزان، از

ohttp://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/289  

oبا این  1392میزان  16دریافت شده به تاریخ  -1391مصاحبه با وزارت صحت عامه، سنبله  -خبرگزاري آوا

  http://www.avapress.com/vdccoeq0.2bq4e8laa2.html: آدرس

o رادیو صداي امریکا)VOA (با این آدرس 1392میزان  3دریافت شده به تاریخ . 1391قوس  11منتشر شده:  

-health-child-http://www.darivoa.com/content/afghanistan
conference/1556697.html  

oبرگرفته شده به 1392نقل و قول از وزارت احیا و انکشاف دهات، نشرشده ، در حمل   -رادیو آزادي  ،

  :با این آدرس 92میزان  8تاریخ 

/24950950.htmlhttp://da.azadiradio.org/content/article  

o با این آدرس1392میزان  9وزارت صحت عامه، دریافت شده از سایت رسمی این اداره، به تاریخ ،:  

http://moph.gov.af/fa/news/82513  

o ه شده از سایت رسمی برگرفت  -اعتیاد صدها هزار کودك افغان به تریاك) دویچویله(رادیو صداي آلمان

  :با این آدرس 1392میزان  10این رسانه، به تاریخ 

-http://www.dw.de/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF
16632370-/a  

o برگفته شده به  -1391روزنامه هشت صبح، استفاده از کودکان در قاچاق مواد مخدر، منتشر شده جواز

  :ین رسانه، با این آدرساز سایت رسمی ا 1392عقرب  5تاریخ 

=587-16-04-23-03-http://8am.af/oldsite.php?option=com 1391  

o12برگرفته شده به تاریخ  -بی بی سی، معلوالن افغانستان از حمایت هاي قانونی تا رفتار هاي تبعیض آمیز 

: ، با این آدرس92عقرب

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/09/120904_l09_disable_
afghanistan.shtml  
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oبرگرفته شده از سایت این  -1392منتشر شده، جوزا  -یوناما، نگرانی از وضع کودکان کار در افغانستان

  :، با این آدرس92عقرب  12اداره، به تاریخ 

http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/289%86.html  

oبرگرفته شده از سایت رسمی  -1392نشر شده ، حمل   -رادیو دري، مصاحبه با سخنگوي وزارت معارف

با این  1392میزان  15این رسانه، به تاریخ 

 :آدرس

.irib.ir/political/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9http://dari
-/58375-%87  

oاز نشرات کمیسیون مستقل حقوق 1388محمد حسین، وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان، سال  -حسرت ،

  .بشر افغانستان

o آدرس 1392میزان  11برگرفته شده از سایت رسمی این رسانه، به تاریخ ) دویچویله(رادیو صداي آلمان:  

o-/a-http://www.dw.de/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
15542426  

o 1383قانون مدنی افغانستان، کمیسیون مستقل اصالحات عدلی و قضایی، جلد اول، سال چاپ   

o با این  1392میزان  14بی بی سی، ازدواج  دختران خرد سال، برگرفته شده از سایت این رسانه،  به تاریخ

  :آدرس

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/10/121009_zs_child_mar
riage_un_afghanistan.shtml   

oبا این آدرس -1392میزان  27دریافت شده به تاریخ  -بی بی سی، روز جهانی کودکان دختر:  

http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2013/10/131010_yt_day_child
shtml_girls.  

oعوامل و زمینه هاي تجاوز جنسی و قتل ناموسی در "). 1392(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  ، )گزارش تحقیق ملی(افغانستان

oبا این آدرس -برگرفته شده در همان روز -92عقرب  21منتشر شده به تاریخ  -روزنامه جامعه باز  :

http://dailyopensociety.com/1392/08/21/20693//  

oبا  92عقرب  14، برگرفته شده به تاریخ  1391 -تجلیل از روز جهانی کودك -وزارت کار و امور اجتماعی

  : این آدرس

ohttp://molsamd.gov.af/fa/news/10259  

o22. ی سی فارسی، انتقاد از شیوه برخورد نهادهاي قضایی با کودکان قربانی تجاوز جنسی در افغانستانبی ب 

: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ . 1391دلو 
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-hrw-.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/02/130210_k03http://www
afghanistan.shtml-victims-rape  

oیک کودك پنج ساله در تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت)بغالن -ذکریا ناصري(خبرگزاري بخدي ، .

http://www.bokhdinews.net/human-: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ . 1391قوس  6

rights/11687  

oعقرب  12برگرفته به تاریخ . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق بشر در رسانه ها، بدون تاریخ

  reports/1281/-http://www.aihrc.org.af/fa/daily: از 1392

o ،1392جوزا  12، 'ساله درگذشت22دختر دو ساله هراتی در اثر تجاوز جنسی مرد 'بی بی سی فارسی .

: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ 

-herat-http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/06/130602_k02
rape.shtml-child  

oز دست داد، کودك دو ساله هنگام تجاوز جنسی یک مرد، جان خود را ا)میالد شاهین(خبرگزاري بخدي .

: از 1392عقرب  12برگرفته به تاریخ . 1392جوزا  12

rights/13827-http://www.bokhdinews.com/human  

o http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/11/121119_k02-afg-
children.shtml(Retrieved 19 Nov 2012)

o http://www.rawanonline.com/violenceagainstchildren-htm/(Retrieved 23 
Feb 2012)

o http://www.pezeshk.us/?p=17691#more-17691 (Retrieved at 2012 Jan 25)

o http://www.rawanonline.com/violenceagainstchildren-htm/(Retrieved 23 
Feb 2012)

o http://dari.kabul.usembassy.gov/humanrights.html (Retrieved  23 Jan  2013)

o http://www.rawanonline.com/child-sexual-abuse-html/(Retrieved 23 Feb 
2012)

o http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121223_k02-kunduz-
child-rape.shtml (Retrieved 23 Dec 2012)

o http://dari.kabul.usembassy.gov/humanrights.html (Retrieved  23 Jan  2013)


