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 فصل دھم 

و معاونتارايه تسھي�ت : حفاظت حقوقی  

 ھنگامه انوری

اين چارچوب . چارچوب حقوقی ميباشديک  مستلزمرسيده گی به مشک3ت خشونت عليه کودکان  و  واکنش جلوگيری،
وی مع و پاسخگجاحفاظت کودکان را انعکاس داده ،  ھای واقعی در رابطه به نيازمندی و ھاحقوقی اوAً بايد نگرانی

چارچوب حقوقی را بايد تمام مراجع ع3قمند و بھره برداران يا مستفيدين دانسته و  بر اين ، ع3وه.مشک3ت ايشان باشد
 چارچوب حقوقی ايجاد شده بايد توسط ، جھت محافظت کودکان از خشونت .توسط مقامات تطبيق کننده قانون احترام گردد

. حمايت گردد نيزتورالعمل ھا دسومنابع و اسناد کافی مانند پاليسی ھا   

: پيش زمينه   

 کودکان ترين ميزانافغانستان دارای بلند .  سال تشکيل ميدھد18 نفوس افغانستان را جوانان زير سن درصد 57در حدود 
آمار .  مکتب استشاگرد که افغان يکی آن در سن قرار دارد 5از ھر .  مکتب رو در سن  رفتن به مکتب در دنيا ميباشد

 درصد کودکان مشغول 24 ازدواج ھا زيرسن قانونی صورت ميگيرد، درصد 43فاوت وجود دارد که به طور عمومی مت
1.   درصد ميباشد6 سال فقط 5انجام کارھای شاقه ھستند و ثبت نمودن وAدت ھای کودکان زير سن   

 مسلح  تن از کودکان که با گروه ھای 7444 تن از کودکان در تاسيسات يا پرورشگاه ھا زندگی مينمايند و در حدود 8,000
آمار فوق بطور عمومی نمايانگر .  در پروسه صلح شامل گرديده اند2005 و 2003پيوسته بودند در سال ھای  مسلح يا قوای

 آسيب پذيری کودکان بوده و بيان مينمايد که آنھا از اقشار مختلف جامعه ، در سنين مختلف ، بچه و دختر و نيازمند حمايت
اين . اکثرا کودکان قربانی خشونت ھا گرديده و يا ھدف قربانی خشونت توسط گروه ھای مختلف قرار گرفته اند. ميباشند

کودکان بايد از نگاه حقوقی درمقابل . گروه ھا شامل خانواده ھای خودايشان، اجتماع و مقامات يا مجری ھای قانون ميباشند
ق انسان ، کار ھای شاقه ، حبس غير قانونی، سپری نمودن جبری دوره  سربازی خشونت جنسی يا سو استفاده جنسی ، قاچا

قوانين افغانستان بايد .  نا پسنديده و مضر مانند ازدواج ھای پيش از وقت حمايت گردندفرھنگ ھای ، ھمچنان قوا مسلح در 
 در مغايرت با قانون و در درگيری ھای از کودکان که به گونه خاص آسيب پذيراند مانند آنانيکه بدون مراقبت ھای والدين

2.   سھيم بودند محافظت نمايدمسلحانه  

"حفاظت حقوقی کودکان" اصط�ح   

ھدف حفاظت حقوقی کودکان بايد تضمين حقوق کودکان که در کنوانسيون يا مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشخص 
وه توسط سيستم عدلی، سکتور امنيتی ، و رفاه اجتماعی  سال بايد با بھترين شي18ھمه افراد زير سن . گرديده است باشد

ھدف کنوانسيون سازمان ملل متحد به گونه مشخص تطبيق کامل نورم ھا و معيارھای بين المللی بوده که در . حفاظت گردد
مين متھم قبال بر خورد با تمام کودکان با سيستم عدلی يا غيره سيستم ھای مربوطه به حيث قربانيان، شاھدان و يا مجر

در مورد سرپرستی : بطور مثال. ميباشند که مداخله سيستم قضايی يا اداری حکومت و يا سيستم قضايی غير دولتی نياز است
ضمانت وجود داشته باشد که با . در قدم نخست منفعت کودک بايد در نظر گرفته شود. يا مراقبت ، بازداشت و حفاظت آنھا
تسريع کردن حقوق کودک و فراھم نمودن شرايط که کودک . تبعيض رفتار صورت گيردھر کودک به شکل عادAنه و بدون 

. به طور آزادانه نظريات خويش را بيان نمايد و به آنھا توجه بايد صورت گيرد  

با کودکان با احترام و شفقت رفتار صورت گرفته و در . ھر کودک بايد از آزار، توھين، بدرفتاری و خشونت محافظت گردد
جلوگيری از مغايرت با قوانين يک عنصرمھم ھر پاليسی . م جريانات ضمانت ھای حقوقی آنھا بايد در نظر گرفته شودتما

حقوقی نوجوانان ميباشد و سلب کردن آزادی کودکان بايد آخرين اقدام و برای کوتاه ترين مدت زمان بوده و تمام ت3ش ھا 
ھنگاميکه کودکان در مغايرت با قوانين عمل مينمايند يا تحت .  باشدبرای تطبيق قانون بايد موضوعات مربوط کودکان 

در صورت که حاکميت قانون در افغانستان . توقيف قرار دارند و يا ھم قربانی خشونت شده اند با سيستم عدلی مواجع ميشوند
ی در ھمه طبقات آسيب پذير بھبود نيابد و سيستم حقوقی معيار ھای واضح حفاظت کودکان را فراھم ننمايد کودکان بيشتر
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به دليل محدود بودن جای  . بحث ذيل وضعيت کلی کودکان افغان را در سيستم حقوقی افغانستان بيان مينمايد. خواھند گرديد
3:   موضوع عمده تمرکز خواھم کرد3روی   

: کودکان در مغايرت با قانون  

" ی نمودن يک کودک آخرين گزينه برای تربيت و اص3ح وی استزندان"  قانون نوجوانان افغانستان بيان مينمايد که 8ماده 
   بر اساس قانون نوجوانان از زمان توقيف الی ختم دورۀ محاکمه ھيچ کودک بيشتر 4 .حبس ابد برای کودکان مجاز نمی باشد

ی مدت ھای ولی بسياری اوقات کودکان مشکوک و يا متھم به ارتکاب جرم برا.   روز تحت نظارت باقی نماند40از 
   نيز بيان نموده است که در يک سيستم قضايی توقيف 19.1  قانون بيجنگ ماده  5 .طوAنی تحت نظارت قرار ميگيرند

  با وجود اين اخيرا يک گزارش توسط  موسسه غير 6. نمودن نوجوانان آخرين گزينه و برای کوتاه ترين زمان ممکن باشد
 نشر رسيده است که نشان ميدھد شيوه ھای رسمی توقيف يا نظارت در محاکم به  "  ، اچتی ، دی " حکومتی سويسی 

يکی ازارزيابی ھا بيان نموده است که جا گزين توقيف گاه ھا استفاده از مراکز آزاد . افغانستان مورد استفاده قرار نمی گيرد
مرکز اص3ح نوجوانان افغانستان وجود  ھيچ کودک در يگانه 2009 دسمبر سال 18الی . تربيتی يا اص3ح نوجوانان ميباشد

که اصوA نوجوانان .  تن نوجوان متھم در مرکز اص3ح آزاد کابل باز داشت شده بودند7 ماه قبل صرف 2در حقيقت . نداشت
 تھديد جدی در اجتماع نمی باشند بايد در مراکز اص3ح آزاد تحت نظارت قرار گيرند تا اينکه در مراکز اص3ح بسته  با عث

. يا نظارت خانه ھای بسته  

ھدف از مراکز اص3ح آزاد اين است که به نوجوانان اجازه داده شود تا در جريان روز به مکاتب رفته و يا کار نمايند و در 
در حاليکه مراکز اص3ح آزاد جايگزين نظارت . ھنگام شب به توقيف گاه ھا برگردند تا دوره نظارت خويش را تکميل نمايند

   پاسخ قاضی ھا اين بوده که سھولت ھای 7.  رسمی است ولی محاکم از آنھا به شکل درست استفاده نمی نمايندخانه ھای
واضحا کمک برای باز داشت کودکان در نظارت خانه ھا يا مراکز اص3ح آزاد نياز به  برنامه . حمل و نقل محدود ميباشد

 اداره تی،دی،اچ  تعداد کودکان توقيف شده به گونه خطرناکی افزايش   نظربه معلومات ارايه شده توسط8. منظم مالی ميباشد
در افغانستان تحت نظارت بسر )  تن پسر520 تن دختر و 80(  کودک 600 به تعداد 2009الی دسمبر سال . يافته است

 9. فته است افزايش يا درصد30 ، 2009 تن تحت نظارت بوده که در سال 455 به تعداد 2008در جنوری سال . ميبرند

ارقام درست دختران در توقيف گاه ھا وجود . دختران که از قانون تخطی نموده اند بيشتر آسيب پذير اند نسبت به بچه ھا
بر ع3وه .   تحت توقيف اند وقانون نوجوانان تحت نظارت قابل تطبيق نمی باشدزنانهچون آنھا اکثرا در زندان ھای . ندارد

ندوق معاونت کودک سازمان ملل متحد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اداره مواد مخدر مطالعات انجام شده توسط ص
 در افغانستان –زنا ( و جرايم سازمان ملل متحد نشان ميدھد که دختران اکثرا بخاطر جرايم اخ3قی مانند ، فرار از منزل 

 کودکان و شخص قربانی شده اکثرا افطاختامات زندانی واتھ) روابط نا مشروع جنسی با رضايت طرفين خارج از ازدواج
10. مجرم شناخته شده ب3خره توقيف ميگردد  

 در صد دختران 56بر اساس گزارش صندوق معاونت کودکان سازمان ملل متحد و کميسيون مستقل حقوق بشر حد اقل 
ضايا دختران قربانی و مورد آزار قرار در اکثر ق. متھم ميباشند)  شامل فرار از منزل ، زنا( بخاطر انجام جرايم اخ3قی 

 ساله 14يک دختر : بطور مثال . قضيه ھای که دختران مورد پيگرد قانونی قرار گرفته اند کام3 متفاوت ميباشد.  ميگيرند
 ساله مجبور به ازدواج گرديده و بعدا ھمين دختر به 80 دالر امريکای برای يک شخص 2000توسط پدر اندر به مبلغ 

وقتی شخص با وی مقاربت جنسی نموده او به اغما يا .  دالر امريکای به فروش رسيده است5000يگر به مبلغ شخصی د
 روز 3از آنجا پوليس قضيه را تحت تحقيق قرار داده و بعد از مدت . حالت بی ھوشی رفته و به شفاخانه منتقل گرديده است 

 ماه را در آنجا سپری نموده و قاضی 3.5وی مدت . جا به مرکز اص3حدختر را به دفتر تحقيقات پوليس انتقال داده و از آن
تا ب3خره کميسيون مستقل حقوق بشر و شبکه .  باAی وی تجاوز نموده ازدواج نمايدکاپافشاری مينمود تا دختر با شخص 

11. حفاظت از کودکان دست بکار شده و وی از توقيف غير قانونی رھا گرديد  

 تن قاضيان که رياست قضايا تخطی کودکان از قانون را به عھده 22ی، اچ آمده است زمانيکه از  در يک گزارش تی، د
 130ماده .  قانون اساسی افغانستان در جرايم اخ3قی در نظر گرفته شده است130داشته اند تحقيق صورت گرفته است ماده 

م بايد اين ماده قانون اساسی و يا قوانين ديگر را عملی قانون اساسی افغانستان بيان مينمايد که در قضايای مورد نظر محاک
ھرگاه در مورد يک قضيه ھيچ مادۀ قانون اساسی و يا ديگر قوانين وجود نداشت محاکم بايد قانون فقه حنفی را تعقيب . نمايند
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 که عدالت به بھترين و در اين محدودۀ  قانون اساسی طوری عمل نمايد)  فرقه شريعت اس3م قبول شده4يکی از . ( نمايند
 اين حالت دختران را در وضعيت بدی قرار ميدھد چون قوانين نوجوانان که باAی منفعت کودکان تاکيد  12. وجه تامين گردد

اداره تی ، دی ، اچ بيان مينمايد که از جمله تمام کودکان در نظارت خانه ھا که با آنھا مصاحبه .  نمی شوندمستفيدمينمايد 
.  آنھا بخاطر انجام جرايم اخ3قی چون فرار از منزل و زنا توقيف گرديده اندصددر 45 است صورت گرفته  

بعضی گزارشات نشان ميدھد که فرار از منزل بخاطر رھای از شکنجه و آزار جسمی توسط والدين يا ھمسران  و يا ھم 
ر انجام فساد اخ3قی زنا توقيف شده اند ادعا بسياری از کودکان که بخاط.  ميباشدھای سنتیفرار بخاطر رھايی از ازدواج 

در يک قضيه دختر قصد رفتن به خانه را داشته و سوار به .  بی گناھی مينمايند گويا اتھامات باAی ايشان حقيقت ندارد
/ قی  مرد نشسته است، تاکسی توسط پوليس توقف داده شده و وی ب3فاصله به جرم انجام فساد اخ23تاکسی ميشود که در آن 

 ساعت ناوقت تر بعد از 2 مکتب شاگرد در يک قضيه ديگر وقتی يک دختر 13.   سال زندان محکوم ميشود2.5زنا به 
14.  رخصت شدن مکتب به خانه بر ميگردد متھم به فرار از منزل شده و محکوم به يک سال زندان ميگردد  

 ميشوند و رھا ميگردند خانواده ھا از ربوده ن که گزارشات ھمچنان نشان ميدھد که بعضی اوقات دختران بعد از اي
ادارۀ  تی، دی، اچ ع3وه مينمايد که متاسفانه با . راه ديگر جز رفتن به توقيف گاه ندارند. نگھداری آنھا خودداری مينمايند

ا نه خواسته و  گرديده است توقيف گاه به حيث يک پناھگاه برايشان است چون خانواده ھا ديگر آنھا رکه بررسیدختران 
. بعضی از دختران از رھای خويش حراس دارند چون اعضای خانواده ھايشان آنھا را تھديد نموده اند. سرپرستی نمی نمايند
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بر اساس اصول پذيرفته شده بين المللی کودکان در موارد موضوعات اداری و قضای از حقوق ويژه برخوردار اند که بايد 
قيم ، از طريق نماينده ھا ، و يا ھم مراجع مناسب با در نظرداشت اصول و قوانين ملی توجه به نظريات آنھا بطور مست

مساعد به ) محل ،چگونگی بازجوی، و شخص بازجوکننده( گزينه ھا و عواقب ممکن و شيوه ھای بازجوی . صورت گيرد
ودکان که مصاحبه صورت گرفته ولی بر خ3ف  بر اساس گزارشات ادارۀ  تی، دی ،اچ با ک. حالت کودک صورت گردد

. است اظھار داشته اند که ھنگامی رفتن به محاکم فورا قاضی ھا به آنھا تاکيد مينمايد که به انجام جرم خويش اعتراف نمايند
 توقيف شده و توسط پوليس مورد لت و کوب قرار گرفته و قاضی در محکمه ابتدايی از آن لواط  ساله به اتھام17يک کودک 

.  تا به جرم خويش اعتراف نمايد و تا زمانيکه قاضی در آنجا است صحبت نکند و بطرف او حتی نگاه ھم ننمايدخواسته
ادارۀ تی ، دی ، اچ  با تعدادی زيادی از نو جوانان محکوم به جرم در مناطق مرکزی افغانستان بطور جداگانه مصاحبه 

رفتن به محکمه قاضی عين موضوعات را برای وی تکرار نموده نموده است ھمه  آنھا اظھار داشته اند که حتی بعد از 
. عليه شکنجه، ظلم ، رفتار غير انسانی سازمان ملل متحد شکنجه را طوری ذيل تعريف مينمايد  کنوا نسيون16 .است  

 معلومات از وی يا از دريافتھرعمل که با عث درد يا رنج شديد چه بطور جسمی يا روحی عمدا باAی شخص جھت 
، تھديد شخص سوم يا اعتراف، مجازات نمودن به خاطر عمل انجام شده توسط وی يا شخص سوم يا مشکوک به انجام عمل 

 اعتراف و يا موجبکردن ، مجبور ساختن وی يا شخص سوم يا به ھر دليل نوع از تبعيض که درد  و رنج وارد شده 
 معلومات نشان ميدھد که در  17. ت تحميل گردد ميباشدرضايت برای مقام رسمی  و يا شخص ديگر به حيث کارمند دول

افغانستان شکنجه ، تحقير نمودن و مجازات از جمله روش ھای عادی است که با کودکان که از قانون تخطی نموده اند 
  درصد آنھا مورد سو استفاده45با نوجوانان که ادارۀ تی ، دی ،اچ مصاحبه نموده است بطور عمومی . صورت ميگيرد

بعضی اوقات برای مدت چندين ھفته توسط کارمندان پوليس امنيتی و تعقيب کننده گان مورد سو . جنسی قرار گرفته است
در بدن بسياری از آنھا نشانه ھای سو استفاده جنسی متناسب به ادعا ايشان به مشاھده ميرسد و اکثرا . استفاده قرار گرفته اند
. اين قربانيان پسران اند  

 تن نوجوان دختر مورد شکنجه قرار گرفته ،توسط پوليس تھديد شده و آنھا را بد کاره خطاب 2گزارش صرف بر اساس 
  کودکان که از قانون تخطی مينمايند در جريان محاکمه عدلی دولتی يا غير دولتی از ھر گونه شکنجه و ذلت 18. نموده اند

ی بايد استفاده شود تا از سو استفاده و خشونت ھای جسمی و از شيوه ھای مناسب و قوانين محافظت. بايد محافظت شوند
شکنجه و ديگر برخورد ھای ظالمانه غير انسانی و تحقير آميز به شمول شکنجه جسمی بايد جدا . جنسی جلوگيری بعمل آيد

شری محدود و منابع ب. مجازات اعدام و حبس ابد باAی کودکان که مرتکب جرم شده است بايد تحميل نگردد. ممنوع گردد
بسياری از . غير مسلکی مقامات دولتی که در قضايا دخيل اند از جمله دو دليل عمده بوده که کودکان از آنھا رنج ميبرند
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در حقيقت تعداد قاضيان مسول در . قاضيان و تعقيب کننده گان از اصول و قوانين که برای کودکان تطبيق شود آگاھی ندارند
بعضی از موسسات غير دولتی که در پروسه آموزش دھی قاضيان سھم داشته اند انتقاد نموده . شدمحکمه کودکان محدود ميبا

اند که بعد از بلند بردن سطح آگاھی قاضيان در قضيه ھای کودکان ايشان از وظيفه برکنار گرديده و پروسه آموزش و 
. آگاھی دھی دوباره بايد آغاز گردد  

 از طرف دفتر تی ،دی، اچ برگزار گرديده بود تا سطح دانش آنھا را در مورد حقوق در يک امتحان داوطلبانۀ قاضيان که
بسياری . ( ن حقوق کودکان سازمان ملل متحد نداشته اندآگاھی از کنوا نسيو آنھا ھيچ گونه درصد 45کودکان ارزيابی نمايد، 

انی  حامد کرزی ريس جمھور افغانستان يا ھم  حقوق کودکان سازمان ملل متحد سخنرکنوا نسيوناز آنھا تصور مينمودند که 
 قاضيان از حقوق کودکان بازداشته شده آگاھی  درصد53) سخنرانی باراک اوباما ريس جمھور اياAت متحده امريکا است

. ندارند  

" جنسی از کودکانءسو استفاده"   

ن مشکل در افغانستان بطور دقيق نا  ايحدود. سو استفاده جنسی از کودکان جدی ترين حق کودکان است که نقص ميگردد
 کشورنشان 19براساس سازمان صحی جھان مطالعات انجام شده در . چون معلومات در اين رابطه وجود ندارد. معلوم است

 19.  درصد ميان پسران وجود دارد29 الی 3 درصد ميان دختران و از 34 الی 7ميدھد که نفوذ يا پخش اين موضوع از 
 واضح اين مشکل بطور گسترده در ھر بخش زند گی وجود دارد بشمول خانواده ھا ، مکاتب ، محل کار و ھرچند نشانه ھای

در يک مطالعه که توسط . پيامد ھای ناشی از سو استفاده جنسی برای کودکان خيلی دشوار و ھميشگی ميباشد.  در اجتماع
ست، سو استفاده جنسی از کودکان را قرار ذيل  صورت گرفته ا2003سازمان حمايه اطفال دنمارک و سيويس در سال 

  .استتعريف نموده 

 تا اين اواخر باور بر آن بود 20"  تحميل عمل جنسی و يا رفتار يا لحن جنسی توسط يک يا چندين شخص باAی يک کودک" 
گان بيگانه ھا يا افراد بلند   دهکه تعداد محدود از کودکان مورد سواستفاده جنسی قرار ميگيرند و متجاوزين يا سو استفاده کنن

 در حقيقت اشخاص که کودکان را مورد سو استفاده جنسی  .رتبه بوده صرف در بعضی قضايا استثنايی والدين بوده است
ھر چند به اساس آمار موجوده مرد ھا اکثرا کودکان و . قرار ميدھند ازھمه طبقات و گروه ھای جامعه مرد و زن ميباشند

سواستفاده کننده گان شامل والدين، معلمين، کارفرما،رھبران . رد تجاوز يا سو استفاده جنسی قرار ميدھندنوجوانان را مو
 شواھد نشان ميدھد که .مذھبی ، اعضای گروه ھا و شبکات جنايت کار و يا ھم اشخاص ادارات تطبيق کننده قانون می باشند

ولی بر خ3ف بعضی مطالعات نشان ميدھد که بيشتر از . گيرنددختران نسبت به پسران بيشتر مورد تجاوز جنسی قرار مي
تجاوز جنسی باAی کودکان و نوجوانان . آنچه قياس شده است تعداد زيادی از پسران نيز مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند

مردان در يک موضوع مھم است که نا برابری ھای قدرت را نشان ميدھد و مستلزم فراخوان و ھماھنگ ساختن پسران و 
.جامعه ميباشد تا عليه خشونت ، تجاوز جنسی کودکان ، ايجاد رابطه و نقش مساوی ميان زن و مرد اقدام عملی نمايند  

گروه ھای خانم ھا بطور مشخص در رابطه . سو استفاده جنسی از کودکان در افغانستان يک موضوع بی نھايت پنھانی است
ولی ھر گونه بحث و گفتگو در مورد موضوعات جنسی دراجتماع .  نموده اندبه خشونت عليه زنان و کودکان صحبت ھای

آمار دقيق قضايای تجاوز ھای جنسی وجود ندارد و بسياری از معلومات بطور حکايتی . شرم آور و نا مناسب دانسته ميشود
گزارشات بيان مينمايد که مرد ھا . ز وجود دارد پذيرفته شده سو استفاده جنسی کودکان نيفرھنگبرع3وه نمونه ھای . ميباشد

اين موضوع خيلی مشھور و سر . استفاده مينمايند) يا بازی با بچه ھا ) بچه بازی( از کودکان جھت ارضای تماي3ت جنسی 
ندی يا نيروم( نگھداشتن پسران خوش قيافه و زيبا با عث افزايش اعتبار و حيثيت آن مرد ميشود سنتی بطور21. زبانھا است

 سو استفاده جنسی از کودکان بطور واضح و مستقيم با ازدواج ھای زير سن،  22) مردی خود ساخته يا تحميل شده از بيرون
 پسر 10 دختر يکی آن و از ھر 3ارزيابی ھا نشان ميدھد که از جمله ھر . قاچاق کودکان و کار شاقه باAی آنھا ارتباط دارد

  23. ج مينمايند سالگی ازدوا15يکی آن در سن 

 بر اساس مطالعات دفتر حمايه اطفال دنمارک و سويدن دختران که وارد ازدواج ھای پيش از وقت ميشوند اظھار نموده اند 
که آنھا آماده حمل گرفتن نبوده و ترس آنھا ھر چند مستقيما اظھار نگرديده است ممکن در مورد موضوع زنا شوی و 

ھای ديگر بر ع3وه اين که بحث روی موضوعات سو استفاده جنسی در اجتماع و در  چالش 24. مقاربت ازدواج باشد
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محضرعام نا مناسب و شرم آوراست ،ھويت کودکان که قربانی سو استفاده جنسی گرديده است ، بی اعتنای موسسات غير 
. لويت بندی نمايددولتی ، مقامات دولتی افغانستان که روی موضوع بطور جدی کار کرده و مشک3ت را بايد او  

عدم موجوديت حمايت روحی و روانی برای کودک که مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است ، عدم حمايت از سوی 
مراکز اص3ح کودکان که ممکن مرتکب جنايت شود و کودکان ديگر را مورد تجاوز جنسی قرار دھند، شيوه ھای تداوی 

داکتران به ضروريات قربانيان بی اعتنا بوده و   کودک گردد،حفاظتص غير موثر که ممکن با عث به خطر انداختن و نق
محافظت حقوقی کودکان از سو استفاده جنسی چندين موضوع . نميدانند چگونه آسيب ھای روحی کودکان را درمان نمايند

. کليدی و مھم را بيان مينمايد  

عدم دست رسی . اده جنسی قرار داد اند معاف ميگردنندبه دليل ضعف در تطبيق قانون مجرمين که کودکان را مورد سو استف
به محاکم در نقاط دور دست ، نا امنی و فاصله ھای دور، بی عدالتی، موجوديت فساد گسترده  و عدم شفافيت در تطبيق 
از قانون باAی مرتکبين و جنايت کاران و ھمچنان موضوعات عزت و آبرو و شرمندگی با عث آن ميشود که خانواده ھا 

يکی از دAيل که با عث افزايش واقعات سو استفاده جنسی از کودکان . مراجعه نمودن به مراجع عدلی خودداری نمايند
در افغانستان تا ھنوز يک قانون مستحکم بين المللی بر اساس . ميگردد ضعف در واکنش و پيگيری مقامات عدلی ميباشد

قوانين موجوده در رابطه به اين موضوع . جنسی بميان نيامده استقانون اساسی جھت حفظ حقوق کودکان عليه خشونت 
کافی نبوده و کوتاھی قوانين در شناخت و تعريف مشخص و جامع از سو استفاده جنسی کودکان به حيث يک جرم وجود 

  بطور مشخص قوانين که. قاضيان ، وکي3ن مدافع اکثرا مجبور اند تا بطور عمومی بر قوانين جرمی اتکا نمايند. ندارد
در . نوعيت سو استفاده جنسی يا آزار جنسی را بيان نميکند و در عوض صرف روی موضوع تجاوز جنسی بحث ميکند

عدم آگاھی . نتيجه  محدوديت قانون مجرمين مرتکب به انواع ديگر از سو استفاده ھای جنسی ميشود و مجازات نميگردند
انين مشخص در رابطه به انواع سو استفاده ھای جنسی کودکان بيانگر آن است قاضيان افغانستان از سو استفاده جنسی و قو

. که چرا اين پديده در سرتا سر کشور رو به افزايش است  

  قربانی قاچاق انسان  ،کودک

 امروزه افغانستان منبع حمل. قاچاق انسان جرمی است که ميتواند با عث از بين بردن شخصيت و نابودی زندگی انسان گردد
نقص قوانين مختلف حقوق بشر مانند ازدواج ھای اجباری ، ازدواج ھای . و نقل و کشور مقصد برای قاچاق کودکان ميباشد

زيرسن ، سو استفاده جنسی از کودکان ، خشنونت ھای خانواده گی با عث افزايش محيط قاچاق انسان بطور مشخص 
 صورت گرفته بيان گرديده است که اکثراً قربانيان 2008در سال در گزارش که توسط سازمان بين المللی مھاجرت . ميگردد

 چون افغانستان جز 25.  سال ميباشند18 از قربانيان قاچاق انسان کودکان زير سن درصد 35. نوجوانان يا کودکان ميباشند
 اشخاص را  سازمان ملل متحد نمی باشد تا از قاچاق شخصی انسان جلوگيری ، آن را سرکوب و2000موافقت نامه 

 جلوگيری و جز کنوا سيون افغانستان 26. به خصوص اشخاص که در قاچاق کودکان و زنان دست دارند. مجازات نمايند
27. مجادله عليه قاچاق زنان و کودکان  و سو استفاده جنسی  سازمان ھمکاری ھای منطقوی جنوب آسيا نيز نمی باشد  

فقر .  افغانستان نھای نگرديده و بنا بر اين کودکان افغان بيشترآسيب پزير اند مي3دی قوانين Aزم و جدی در2012الی سال 
اين . و تنگ دستی با عث قاچاق و فروش کودکان توسط خانواده ھای خودشان گرديده و آنھا را بيشتر آسيب پذير ميسازند

 4 کودک نوزاد دختر، يکی آنھا 3 ادارهء بين المللی مھاجرت 2008بر اساس گزارش سال . يک موضوع نگران کننده است
.  دالر امريکای بفروش رسيده اند240 دالر امريکای و 10 ماه به مبلغ 9 تن ديگر آنھا 2 دالر مريکای و 40ماه به مبلغ 

. والدين آنھا از انجام خطا کاری يا خ3ف کاری انکار نموده بيان ميدارند که آنھا توان تغذيه کودکان خويش را نداشته اند
 انکار مينمايند و ادعا ميکنند که ھدف اشتباهاص که کودکان را به پول خريداری نموده اند نيز از انجام خطا کاری يا اشخ

.  اعمال وجود نداردچنين ھيچ گونه محافظت حقوقی برای جلوگيری از 28. آنھا محافظت از کودکان در مقابل فقر است
ه مدنی از چنين قضايا آگاھی حاصل کرده و برای خانوادهء قربانی مقدار بعضی اوقات ادارات دولتی از طريق حاميان جامع

در عدم موجوديت سيستم ارزيابی واحد و درست ھر . اندک پول پيشکش نموده و طفل را دوباره برای ايشان برميگرداند
ستفاده جنسی و ازدواج ھای در افغانستان قاچاق انسان برای سو ا. شخص به شيوه جديد خود ساخته با قضايا برخورد مينمايد

. غير قانونی يک جرم عام عليه دختران ميباشد  
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ھنگاميکه زيبا کودک خرد سن بود والدين وی وفات نموده .  ساله از حوزهء جنوب شرق افغانستان است15زيبا يک دختر 
 پسر کاکا در پاکستان او در ديار مھاجرت در خانواده. پسر کاکای وی علی مسوليت پرورش وی را به عھده گرفت. اند

علی زيبا را در کابل تسليم . روزی علی برای زيبا ميگويد که او را به سفر ميبرد  و زيبا نيز موافقت مينمايد. بزرگ گرديد
او و عبدهللا با زن ديگری که قب3 در آنجا بود زندگی . مردی بنام عبدهللا مينايد و زيبا ھرگز علی را دوباره نمی بيند

بعداً عبدهللا برای زيبا ميگويد که وی پول زيادی را بخاطر به دست آوردنی او به مصرف رسانيده است و او حاA . ميکردند
.  و حراس داشت که ھر گاه اين کار را نمايد عبدهللا او را به قتل خواھد رسانيدنپذيردزيبا ميخواست تا اين را . ھمسرش است

بعد از عقد نکاه . چون عبدهللا دری و زيبا پشتو صحبت ميکرد. رده نمی توانستزيبا حتی با طور درست با عبدهللا صحبت ک
 روز زيبا فرصت به دست آورد که با 20 گذشتبعد از . زيبا چندين مرتبه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت) ازدواج (

درھنگام صحبت نمودن، . کردھمسايهء که نيز لسان پشتو را ميدانست صحبت نمايد و داستان زندگی خويش را برای او بيان 
ھمسايه ھا موضوع را به . زنی که در خانه عبدهللا زندگی ميکرد از موضوع مطلع شده و آغاز به لت و کوب زيبا مينمايد

 رابطه ميان قاچاق انسان و قضايای سو استفاده جنسی مربوط به  29. پوليس اط3ع ميدھند و پوليس عبدهللا را توقيف مينمايد
( قوانين حقوقی افغانستان به گونه درست تعريف نگرديده و نمی تواند يک مکانيزم . دکان را نميتوان انکار کردزنان و کو

 2008يک قضيه ديگر توسط سازمان بين المللی مھاجرت آی، او،ام در سال . مقابله با اين مشکل را فراھم نمايد) ساختار
. بُعد متفاوت قاچاق انسان را بيان مينمايد  

او توسط قاچاقچيان انسان از طريق سرحد ميان افغانستان و  . شد ربوده کار بود مشغول ساله که در پاکستان 15سر يک پ
ب3خره روزی او . بعد از رسيدن به افغانستان مجبور به کار کردن گرديد. پاکستان به مناطق شمالی افغانستان انتقال شد

شت شده و قومندان محلی پوليس او را به منزل خود انتقال داده و او را به ولی بعدا توسط پوليس بازدا. موفق به فرار شد
. در محافل عروسی دوستان خويش او را مجبور به رقصيدن ميساخت. حيث خدمتکار در منزل خويش مصروف کار ساخت

 لباس نظامی بتن نمايد و او را مجبور ساخته بود تا يونيفرم يا. بعضی اوقات او را مورد سو استفاده جنسی نيز قرار ميداد
 شده بود و قومندان با او طوری رفتار ميکرد گويا او جز اموال و سلبآزادی او . قومندان را در محافل ھمراھی نمايد

 ھيچ معلومات راجع 30. او ب3خره با کمک اداره بين المللی مھاجرت توانست تا دوباره به پاکستان فرار نمايد. دارايی اوست
قوانين موجوده روی بُعد ھای متفاوت قاچاق انسان تاکيد . شخاص که مرتکب ھمچو جرايم ميشوند وجود نداردبه مجازات ا

. نه نموده و اين با عث ميشود تا مجرمين از مجازات فرار نمايند  

" محيط محفوظ برای کودکان  تقويتروش ھا جھت   " 

 دارای دستور العمل ھای جامع و حساس برای کودکان نمی به علت عدم موجوديت منابع و ارادهء سياسی دولت افغانستان
خدمات جھت احيا و استقرار مجدد کودکان در جامع فرا گير نبوده بنا بر اين  پاسخگوی نيازمندی ھای نيازمندان نمی . باشد
المللی استوار  جنسی اصول که بر اساس معيار ھای حقوقی بين استفادهجھت محافظت کودکان افغان از خشونت و سو . باشد

. است بايد در نظر گرفته شود  

  در برخورد با کودکان که چه توسط محکمه، ادارات دولتی يا غير دولتی صورت گيرد در قدم نخست منافع -- 
. کودک بايد در نظر گرفته شود  

د با  اصول عدم تبعيض که چارچوب اساسی برای ايجاد سيستم حقوقی دوستدار کودک است در نظر گرفته شو-- 
سيستم حقوقی طوری بايد عمل کرد تا ھر طفل را در مقابل . توجه خاص روی شيوه ھای برخورد حساس جنسيتی

در سيستم ذکر شده شفقت و ترحم از اھميت واقعی و خاص برخوردار . خشونت و سو استفاده جنسی محافظت نمايد
ت شخصی کودکان بايد احترام و محافظت حيثيت و وقار، ضرورت ھای خاص ، منافع ، حفظ راز و معلوما. باشد
تضمين ھای حقوقی ابتدای طوريکه در نورم ھای ملی و بين المللی مربوطه بيان گرديده است در تمام . گردد

 نظام حقوقی بايد روی شيوه ھای موفق استقرار مجدد ، سھيم -- . اقدامات دولتی و غير دولتی در نظر گرفته شود
اکيد نمايد تا از کودکان که قربانی خشونت ، سو استفاده جنسی و قاچاق گرديده اند ساختن کودکان در اجتماع ت

در عملی نمودن اين امر خانواده ھا ، اجتماع ، گروه ھا ، دوستان ، مکاتب ، آموزش ھای . حمايت صورت گيرد
. حرفوی و محيط کاری نقش عمدهء را ايفا مينمايد  

 موضوعات کودکان در تمام ت3ش ھا و تطبيق قوانين ، فعاليت ھای  ھدف اصلی چنين چارچوب حقوقی تضمين-- 
.  منسجم  نمودن منابع ملی ، ارزيابی  ملی و مکانيزم يا شيوهء گزارش دھی باشدبلند رتبه،اشخاص   
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مث3، . بر ع3وه ، بطور کلی محافظت حقوقی کودکان بايد شامل تمام جريانات ملی سيستماتيک و متحد گردد
ن ھای ملی، پ3ن ھای سکتوری، ارزيابی فقر و روش ھای کاھش فقر، پاليسی ھا ، ايجاد پ3ن ھای انکشاف پ3

عملی توسط ادارات دولتی و غير دولتی در بوديجه  ملی و بين المللی ، جلب کمک ھا از طريق ارزيابی مشترک 
. ه شودو دقيق ، انکشاف روش ھای جامع تطبيق قانون منافع کودکان بايد در نظر گرفت  

اشتراک کودکان در امورات که روی زندگی ايشان اثر گزار است يک قاعده جھانی است که بايد در تمام اقدامات 
پروگرام ھای مربوط به طرح ، تطبيق و به ھدف محافظت حقوقی کودکان به راه انداخته ميشود در نظر گرفته 

ونت ، بد رفتاری، سو استفادهء جنسی از کودکان ايجاد محيط حفاظتی برای کودکان که باعث جلوگيری خش. شود
. ميگردد شامل اجزای Aزمی ذيل ميباشد  

 
. بلند بردن ظرفيت ھا و مستحکم نمودن تعھدات دولت برای حفاظت حقوق کودکان-   
  ترويج ، ايجاد و تطبيق قوانين کافی-
.  رسيدگی و حل نمودن رسم و رواج ھا و روش ھای نا مناسب و مضر-  
. ويق وايجاد بحث ھای آزاد روی موضوعات محافظت کودکان در موجوديت ھمکاران جامع مدنی و رسانه ھا تش-  
.  انکشاف مھارت ھا ، بلند بردن سطح دانش و اشتراک کودکان-  
.  بلند بردن ظرفيت ھای خانواده ھا و اجتماع-  
. لصحه ، تعليم و تربيه و حفاظت تھيه نمودن خدمات ضروری برای بھبود و استقرار مجدد ، مث3 حفظ ا-  
.  ايجاد و تطبيق ارزيابی اشتباھات ، گزارش دھی موثر و دوامدار-  

: يادداشت  
اداره حوادث طبيعی . 2012دفتر ورلد ويژن يو کی سال . 1  
تعداد کودکان افغان که )  2003گزارش ام آی سی اس افغانستان ( ارزيابی وضعيت کودکان و زنان : يونيسف.  2
.  دخيل اند تخمينا تعين شده است بطور کامل درست نمی باشدمسلحانهر مبارزات د  
( قوانين جھت کمک به قربانيان جنگ) به برنامه يونيسف افغانستان کشور در معرض خطر مراجعه نماييد(

). يونيسف( ی وضعيت کودکان سربازساحوارقام بدست آمده از ارزيابی  ) .2003سازمان ملل متحد   
)  معلومات کشور ھای کمک کننده برای افغانستان( ع به کمک ھای بشری مراج  

کودکان مشغول به " ديلفين بوتين " توسط 9برای معلومات بيشتر به فصل .  رليف ويب 2003 23سپتمبر 
. سربازی در افغانستان مراجعه نماييد  

 
تفاوت حقوقی بر اساس رسوم و سنت ھا ساختار م. ن حقوق کودک را چنين تعريف مينمايدسيويونيسف کنوا ن.  3

.  لست از تعھدات جھانی معياری ، پذيرفته شده و غير قابل تغيير ميباشداين کنوا نسيون  
حد اقل حقوق و آزادی که توسط حکومت ھا بايد احترام . اين معيار ھای اساسی بنام حقوق بشر نيز ياد ميگردد

رزش ھر فرد بدون در نظر داشت نژاد ، رنگ ، جنس ، لسان ، که بر اساس احترام به شخصيت و وقار ا. گردد
. مذھب ، نظريه ، اصليت ، ثروت ، حالت دولت با توانايی و برای ھر انسان که در ھر جای باشد قابل تطبيق است  

. و افراد نيز يک سلسله مسوليت ھای دارند تا به حقوق ديگران احترام کرده و باAی آنھا تجاوز ننمايند  
نمی توانيم حقوق بعضی را تامين نماييم و از عدهء ديگری را ننماييم يا .  معيار ھا مستقل و ناگسستنی ميباشداين

. حقوق عدهء را به قيمت حقوق عده ديگر تامين نماييم  
8ماده . قانون نوجوانان افغانستان.  4  
ان افغانستان که از قانون تخطی يونيسف و کميسيون مستقل حقوق بشر ، عدالت برای کودکان، وضعيت کودک.  5

)1985 نومبر 29قوانين بيجينگ . ( نموده اند  
کميشنری دفتر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر معيار ھای حد اقل قوانين سازمان ملل متحد برای حقوق .  6

.  عدلی و اداری نوجوانان  
". ستانارزيابی عدالت موضوعات نوجوانان در افغان" کيمبرلی کی موتلی .  7  
ھمان  .8  
ھمان.  9  
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زنا عمل جنسی .  حنفی در نظر گرفته شده استمذھبدر افغانستان تعريف حقوقی زنا نظر به قانون شرعی . 10
بر اساس . را گويند که بين مرد و زن که با ھم نه ازدواج نموده و نه ھم رابطه غ3م و مالک دارند صورت گيرد

 عملی ميشود شخص که عمل زنا را انجام داده باشد بايد حبس طوAنی مدت  افغانستان که فع3ً 1976قانون جزا 
ترجمه .  به نشر رسيده347 در جريده رسمی شماره 1355 ميزان 15  که در 427قانون جزا افغانستان ماده . شود

 انگليسی در سايت موجود است 
، عدالت برای کودکان. يونيسف و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان. 11  
  18"  ارزيابی عدالت برای نوجوانان" موتلی، . 12
   27ھمان ، . 13
     28ھمان، . 14
   ھمان.15
   35ھمان، . 16
فصل . (  و مجازات توھين و ديگر رفتارھای غير انسانی ،اذيتسازمان ملل متحد عليه آزار ، کنوا نسيون . 17

1994 جوAی  16اول ، ماده اول ،   
36" . بی عدالت برای نو جوانان ارزيا" موتلی . 18  
کارين حيسلر ، ارزيابی روش ھای مناسب و اولويت بندی جھت مبارزه عليه سو استفاده جنسی کودکان در . 19

)2001داکه ، ( بنگله ديش   
 کشور جنوبی و مرکزی آسيا 4طرح حمايت روانی برای کودکان که در . کات سلگيت، جان فريدريک . 20

 –دفتر حمايه اطفال سويدن . (مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند) له ديش، نيپال و پاکستان افغانستان، بنگ(
) 2003دنمارک ،   

جنگ ساAران و قومندان ھای . عمل بچه بازی در بسياری از نقاط مرکزی و جنوب آسيا صورت ميگيرد. 21
 و تفريح آنھا را گذرانین به خاطر خوش مردا. نظامی کودکان و نوجوانان را برده ھای جنسی خويش ميسازند

حتی قومندان ھای . از زمان ھای قديم بچه بازی در اين جوامع وجود داشته است. مجبور به رقص نمودن مينمايند
. يونان قديم نيز به انجام اين کار معروف بوده اند  

ی کودکان در جنگ ھای راديکا کومارسوامی،  سازمان ملل متحد دفتر فرستاده خاص ، سکرتر جنرال برا
 اکتوبر 14  مجموعه عمومی سازمان ملل متحد ، کميته سوم ترويج و محافظت حقوق اطفال ، 64 جلسه مسلحانه

2009(  
   57 کشور، 4سلگيت ،  طرح حمايت روانی برای کودکان در . 22
 60ھر چند در حدود . شد سال ميبا18 سال و برای پسران 16در افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران . 23

بر اساس گزارش وزارت امور زنان و سازمان ھای .  سال ميباشد16در صد ازدواج ھای دختران زيرسن قانونی 
.  سالگی ازدواج ميکنند9غير دولتی ، بعضی دختران حتی در سن   

 24  57 کشور،    4سلگيت ،  طرح حمايت روانی برای کودکان در . 
)2008اداره بين المللی مھاجرت ، جون ( ساحوی قاچاق انسان در افغانستان  ش ارزيابیگزارکتسوی کايا ، . 25  
ن سازمان ملل متحد عليه کنوا نسيوقانون جلوگيری ، سرکوب و مجازات قاچاقچيان کودکان و زنان ضميمه . 26

)    2000سازمان ملل متحد ( جرايم انتقالی و سازمان يافته   
مکاری ھای منطقوی جنوب آسيا جھت جلوگيری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان سيون سازمان ھنا کنو. 27  

)  2002 جنوری 5 –اعضای سازمان ھمکاری ھای منطقوی جنوب آسيا، کاتمندو . ( فساد اخ3قیجھت   
25- کايا ، گزارش ارزيابی ساحوی قاچاق انسان در افغانستان . 28  
  26ھمان، . 29
  28ھمان، . 30
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