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 ارزیابی مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان 

I.  خالصه ی گزارش 

 انشبخش حاکمیت قانون یوناما این گزارش را بنا به درخواست وزیر عدلیه افغانستان تهیه نموده تا ایشان را در انجام مسئولیت 
والیت کشور موقعیت دارند، کمک نموده  ۴۳در قبال اداره نمودن مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان که در هر یک از 

زادی شده اند. هر یک از این  ۰۱۱طفل، از جمله حدود  ۰۱۱۱باشد. بیش از 
 
دختر به سبب نقض قوانین افغانستان سلب ا

نها اطفال حق دارند که 
 
زادی های اساسی جهت مقابله با تاثیرات زیانبار کلیه به شیوه ی با ا

 
نواع توقیف ا"سازگار با حقوق بشر و ا

نها در جامعه"
 
 رفتار شود.   1و جهت کمک به ادغام مجدد ا

این گزارش با مروری بر چارچوب حقوقی و مقرراتی افغانستان که حقوق اطفال تحت حجز را تنظیم می کند و نیز مسئولیت های 
ابیر ار دارند، شروع می شود. تدتامین مصئونیت، سالمتی و اصالح اطفال که تحت مراقبت وزارت عدلیه قر  در مقامات مسئول

که از سوی  ی حد اقلیمحافظتی که برای اطفال تحت حجز طبق قوانین داخلی مد نظر گرفته شده است، بطور کلی با معیار ها

ملل متحد برای محافظت از اطفال تحت حجز توصیه شده است، سازگاری دارند. این معیار های حد اقلی در قواعد ملل متحد 
زادی شده اند )قواعد هاوانا( که از سوی مجمع عمومی طی قطعنامه شماره برای محاف

 
 ۰۳) ۳۴/۰۰۴ظت از اطفالی که سلب ا

  2( تصویب شد، تعیین شده است.۰۹۹۱دسمبر 

یا تدابیر محافظتی برای اطفال تحت حجز که در قوانین داخلی در 
 
گزارش، سپس، این مسئله مورد ارزیابی قرار گرفته است که ا

گرفته شده است و در قواعد هاوانا توصیه شده است، در عمل تطبیق می شوند ویا خیر. این ارزیابی بر اساس سروی  مد نظر
مرکز اصالح و تربیت اطفال که از سوی ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه  ۴۰در  حجزشرایط  ی ازجامع

سپتمبر  های از سوی تیم های ساحوی بخش حاکمیت قانون یوناما بین ماهگرفته است؛ سروی متذکره اداره می شوند، صورت 
 یگردسه مرکز اصالح  بقیه انجام شد. شرایط امنیتی ویا عدم حضور تیم های ساحوی در محل سبب شد که ۵۱۰۲و مارچ  ۵۱۰۴

نی برای بررسی مطابقت کلی افغانستان مراکز اصالح از سوی یوناما یک مبنای عی ۹۱۹از این ارزیابی باز مانند. باوجود این، سروی 

 به دست می دهد.با معیار های حد اقلی قواعد هاوانا در خصوص رفتار با اطفال تحت حجز را 

این ارزیابی نشان می دهد که در زمینه تحقق ضمانت های کلیدی پیشرفت هائی صورت گرفته است. تدابیری وجود دارد که طبق 
ن، اطمینان حاصل می شود که ا

 
نها به شکل درست ا

 
طفال تحت حجز به شکل درست راجستر شده و معلومات مربوط به ا

گاهی حاصل نموده و 
 
ن از حقوق خود ا

 
نگهداری می شود. طرزالعمل هائی برای درج شکایات وجود دارد که اطفال از طریق ا

ن حقوق را از طریق صندوق شکایات ویا شکل های دیگر گزارش دهی
 
موارد نقض حقوق شان، در اختیار  امکانات استفاده از ا

دارند. بازرسی های منظم و مستقل از سوی کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان، یوناما و سایر نهاد های بیرونی در تمام مراکز 

 اصالح و تربیت اطفال انجام می شود.   

ن، مقررات و پروتوکل های داخلی استفاده از اک ثر تدابیر تادیبی که 
 
مافزون بر ا

 
یز را مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و اهانت ا

شامل می شود را منع قرار داده است. ولی، نصفی از مراکز اصالح و تربیت اطفال که سروی شدند، اطفال را از دیدار با خانواده 
عیار های ت، ولی با مهای شان به عنوان یک امر تادیبی منع می کنند. اگرچه این روش با قوانین داخلی افغانستان سازگار اس

    حد اقلی قواعد هاوانا سازگاری ندارد و باید دوباره بازنگری شود.    
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یکی از عناصر حیاتی سالمتی کلی اطفال تحت حجز تماس با دنیای بیرون مثاًل از طریق خانواده و سایر دیدار ها می باشد. به 
ن از مالقات ها به عنوان یک امر 

 
تادیبی جلوگیری می شود، اک ثر مراکز اصالح انعطاف پذیری تحسین استثنای مواردی که در ا

 برانگیزی از خود نسبت به دفعات و مدت مالقات با خانواده و سایر مالقات ها نشان دادند. 

در زمینه تامین شرایط اساسی حجز نیز پیشرفت هائی به چشم می خورد. ازدحام بیش از حد دیگر یک مسئله مورد نگرانی در 
شامیدنی پاک، بسیا

 
ب ا

 
ن، اطفال به غذای با کیفیت، البسه مناسب، ا

 
ری از مراکز اصالح که سروی شدند، نمی باشد. عالوه بر ا

محالت شستشو و حمام و جای خواب دسترسی منظم داشتند. البته جای تعجب نیست که امکانات و شرایط در تعمیر هائی که 
ت نسبت به تعمیر های کرای  ی که برای مراکز اصالح در خانه های رهایشی به به مقصد نگهدار اطفال تحت حجز ساخته شده اس

 کرایه گرفته شده است، بهتر بود.  

موزشی  ۴۹٪اک ثر کارکنان مراکز اصالح و تربیت اطفال تحصیالت کافی دارند و نزدیک به  
 
کارکنان مراکز اصالح برنامه های ا

را عمدتًا از سوی موسسات بین المللی فراگرفته اند. افزون بر این، نزدیک  ئولیت های شانمسلکی در زمینه های مربوط به مس
نها دارای تجارب مدیریتی در رشته مربوط می ر  ۴۱۹به 

 
ؤسای مراکز اصالح دارای درجه تحصیلی لسانس بوده و اک ثریت عمده ی ا

 باشند.  

در بسیاری از مراکز اصالح، دسترسی به تعلیمات باوجود این، خالء هائی در تطبیق حد اقل معیار های توقیف وجود دارد. 
ماده ساختن اطفال جهت ادغام مجدد در جامعه محدود است. برخی از مراکز اصالح کورس های 

 
موزشی و حرفوی به مقصد ا

 
ا

نها در ادغام مج
 
موزش مهارت ها به اطفال جهت کمک به ا

 
د به دخیاطی، قالین بافی و سایر برنامه های خالقانه را به منظور ا

ن، نیاز به 
 
جامعه، تطبیق کرده اند. این برنامه ها باید هر زمانیکه امکان داشته باشد در جاهای دیگر راه اندازی شود. عالوه بر ا

هماهنگی قوی تر با وزارت معارف وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که حق هر طفل نسبت به دسترسی به تعلیم و تربیه هنگامی 

مین می شود.   که تحت حجز قرار د
 
 ارد برایش تا

تفاوت های گسترده در زمینه مهیا بودن فعالیت های سرگرمی و تفریحی برای اطفال در میان مراکز اصالح که سروی شدند، نیز 
ن مراکزی که در خانه های کرای  ی واقع شده اند فضای بیرونی کافی برای 

 
به مشاهده رسید. بسیاری از مراکز اصالح، به خصوص ا

تمرینات فزیکی اطفال در اختیار نداشتند. در برخی از مراکز اصالح، فعالیت های سرگرمی و تفریحی عمدتًا متمرکز به تماشای 
تلویزیون گردیده است که سبب تحریک واکنش های خشونتبار از سوی بعضی از اطفالی که از محتوای برنامه های تلویزیونی 

وسعه طیف فعالیت های سرگرمی و تفریحی در تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال باید ناراحت شدند، گردیده است. مسئله ی ت

 مورد غور و بررسی قرار گیرد تا با طیف فعالیت هائی که، مثاًل در مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل، فراهم می شود، برابری کند.

صصی از قبیل معالجه بیماری های روانی، در خصوص عرضه مراقبت های صحی و خدمات طبی کافی، به خصوص خدمات تخ
مشاوره ترک اعتیاد و مراقبت های طب دندان نیز خال هائی به مشاهده رسید. بسیاری از مراکز اصالح و تربیت اطفال فاقد هر 
ن بستگی 

 
ه بنوع خدمات تخصصی بوده و عرضه خدمات منظم صحی از یک مرکز تا مرکز دیگر بسیار متفاوت می باشد که میزان ا

همکاری شفاخانه وزارت صحت عامه در محل دارد. نیاز به هماهنگی بیشتر با وزارت صحت عامه وجود دارد تا عرضه دوامدار و 

مین شود. 
 
 منظم خدمات با کیفیت صحی برای تمام اطفال تحت حجز تا
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 در فرصت های مهیا برایتوجه خاص باید به دختران تحت حجز مبذول گردد. سروی بخش حاکمیت قانون یوناما تفاوت ها 
شکار ساخت. 

 
موزش های حرفوی و فعالیت های تفریحی در مقایسه با پسران را ا

 
دختران در زمینه های فعالیت های تعلیمی، ا

ن مراکزی که در خانه های کرای  ی است، فضاء و تاسیسات نابسنده برای بود 
 
برخی از مراکز اصالح و تربیت اطفال، به خصوص ا

ن، کمبود قابل مالحظه ی در شمار کارکنان زن مراکز اصالح و تربیت و باش دختران ت
 
حت حجز در اختیار دارند. افزون بر ا

اطفال در مقایسه با شمار کارکنان ذکور وجود دارد. به منظور دستیابی به یک رویکرد متوازن از لحاظ جندر در مدیریت و اداره 
خدام کارکنان بیشتر اناث در تمام مراکز اصالح، به خصوص در مراکزی که در نمودن مراکز اصالح، ایجاب می کند که مسئله است

ن شمار چشمگیری از دختران تحت حجز قرار دارند، مد نظر گرفته شود.   
 
 ا

چندین خالء ی که در این گزارش مشخص شده است ناشی از کوتاهی ها در تطبیق موافقتنامه ها بین وزارت عدلیه و سایر وزارت 
مین دسترسی اطفال تحت حجز به فرصت های تعلیمی را به خانه ها 

 
می باشد؛ به خصوص وزارت معارف که مسئولیت اساسی تا

عهده دارد؛ و وزارت صحت عامه که مسئولیت اساسی عرضه خدمات صحی برای اطفال تحت حجز را بدوش دارد. نیاز به هماهنگی 
خانه ها و سایر وزارتخانه هائی که مسئولیت همکاری با وزارت عدلیه در بیشتر وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که این وزارت 

پیشبرد امور مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان را به عهده دارند، تعهدات دوجانبه خود را عملی سازند تا سالمت جسمی و 
مین گردد. مقصد از این توصیه ها و سایر ت

 
زادی شده اند، تا

 
مده روحی اطفالی که سلب ا

 
وصیه هائی که در ختم این گزارش ا

  است، این است که وزارت عدلیه را در برطرف ساختن این خالء ها و اولویت بندی نیازمندی های عملیاتی کمک نماید.   

II.  پیش زمینه و روش ارزیابی 

A.  مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان 
ه مسئولیت کلی ادارۀ مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان را به ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال در چوکات وزارت عدلی

مرکز اصالح و تربیت اطفال در افغانستان وجود دارد که در مراکز والیات موقعیت دارند. این توزیع  ۴۳به تعداد  3عهده دارد.
که باید در مرکز هر والیت یک مرکز اصالح قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال که حکم می کند  ۰۰( ماده ۰با فقره )مراکز اصالح 

 گاری دارد.  وجود داشته باشد، ساز 

طفل می  ۰۱۰۱در سروی بخش حاکمیت قانون یوناما تثبیت گردید که مجموع جمعیت مراکز اصالح و تربیت اطفال بالغ به 
ن دختران می ب %09این جمعیت را اطفال ذکور تشکیل می دهد؛ تنها  %09شود. نزدیک به 

 
اشند. طبق احکام قانون رسیدگی ا

سال قرار داشتند. ولی در زمان سروی،  01الی  01، تمام اطفال تحت حجز بین سنین 4به تخلفات اطفال و معیار های بین المللی
فردی را تحت توقیف داشت که به سن هجده سالگی رسیده بودند، ولی تا زمان تکمیل  00مرکز اصالح و تربیت اطفال نیمروز 

نجا نگهداری می شدند. این انتقال اکنون صورت گرفته است. ترتی
 
 بات جهت انتقال شان به محبس بزرگساالن، موقتًا در ا

گراف ذیل نشان می دهد که سه نوع جرمی که عمدتًا توسط اطفال تحت حجز در مراکز اصالح ارتکاب یافته است، عبارت از 
( می باشد. مطالعاتی که توسط سایر موسسات انجام شده است، %02) (، و قتل%11(، جرایم علیه امنیت ملی )%12سرقت )

   5نشان می دهد که اطفال اناث عمدتًا به سبب ارتکاب عمل جرمی زناء تحت حجز قرار گرفته اند.
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ت زار مرکز در خانه های شخصی کرای  ی موقعیت داشتند و نه مرکز در تعمیر های و  11مرکز اصالح که سروی شدند،  10از مجموع 
کارمند داشتند، البته به  199مرکز اصالح در مجموع  10عدلیه که به همین منظور اعمار شده است، موقعیت داشتند. این 

نها از سوی ریاست مرکزی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله به کار گماشته شده 
 
استثنای کارمندان بخش امنیتی که ا

 اصالح و تربیت اطفال مردان می باشند. کارکنان مراکز  %19اند. بیش از 

B. چارچوب حقوقی برای مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان 
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال چارچوب حقوقی برای سیستم عدالت جزائی اطفال افغانستان را فراهم می کند. در مطابقت با 

عمل حقوق طفل، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال تدابیر و طرزال قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون های بین المللی مدافع
نان در جریان تحقیق و محاکمه محافظت می نماید.

 
 6هائی را به منظور رسیدگی به اطفال متخلف از قانون وضع نموده و از حقوق ا

سال قرار داشته  01-01ن قانون رسیدگی به تخلفات اطفال "طفل نو جوان" را به عنوان شخصی تعریف می کند که بین سنی
   7باشد؛ قانون متذکره طرزالعمل هائی برای دستگیری، تعقیب عدلی و حجز اطفال وضع نموده است.

زادی شده نسبت به داشتن دسترسی به تاسیسات، خدمات و معالجه که  قوانین داخلی افغانستان
 
حقوق بنیادی اطفال سلب ا

نان می ب
 
اشد را بازتاب می دهد. این حقوق بطور گسترده در قانون اساسی افغانستان ضامن تامین صحت و کرامت انسانی ا

انعکاس یافته است؛ قانون متذکره افغانستان را مکلف می سازد که سالمت جسمی و روانی اطفال را تامین نموده و دسترسی 

نان به مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه رایگان را فراهم نماید.
 
   8ا

الح و تربیت اطفال و مقرره مراکز اصالح و تربیت اطفال بطور مشخص این حقوق و سایر حقوق را در مورد اطفال قانون مراکز اص
قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال شورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال را ایجاد کرده است که  9تحت حجز تطبیق می کنند.
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در  10حت حجز و نظارت و بهبود فعالیت های مراکز اصالح را بدوش دارد.شورای متذکره مسئولیت حفاظت از حقوق اطفال ت
س شورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال وزیر عدلیه قرار داشته و این شورا متشکل از نمایندگان ستره محکمه، هشت 

 
را

ن از معینان تربیت اطفال و یک توزارتخانه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی و رئیس عمومی مراکز اصالح و 
  11لوی سارنوالی می باشد.

قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال مقرر می دارد که مراکز اصالح باید حقوق بشری اطفال تحت حجز را رعایت نموده و زمینه 
نان به جامعه را فراهم نمایند.

 
را برای شرایط حجز اطفال، از این قانون معیار ها و نیازمندی هائی  12اصالح موثر و ادغام مجدد ا

دیبی و مدیریت سوابق وضع 
 
ب پاک، حفظ الصحه و محیط پاک، تخت خواب جداگانه، طرزالعمل های تا

 
جمله غذای صحی، ا

این قانون هچنان مقرر کرده است که مراکز اصالح و تربیت اطفال باید زمینه دسترسی اطفال تحت حجز به تعلیم  13کرده است.
موزش 

 
های حرفوی، و مراقبت های صحی؛ فرصت برای مطالعه، کار و اجرای مناسک دینی؛ تماس و مالقات با و تربیه، ا

    14خانواده؛ و مکانیزم رسیدگی به شکایات را فراهم کنند.

خانه تمقرره مراکز اصالح و تربیت اطفال مکلفیت های بیشتری را باالی مراکز اصالح و تربیت اطفال و، در برخی موارد، باالی وزار 
وری امکانات 

 
های ذیربط دولتی در خصوص رعایت حقوق اطفال تحت حجز؛ حفظ معیار های مناسب نگهداری اطفال؛ فراهم ا

موزشی و فرصت های اصالحی؛ و کمک به اطفال تحت حجز جهت ادغام مجدد در جامعه وضع نموده است. بطور 
 
تعلیمی، ا

 صالح و وزارتخانه های مختلف را مکلف به انجام موارد ذیل نموده است:  مشخص، مقرره مراکز اصالح و تربیت اطفال مراکز ا

 15تثبیت وضع صحی، جسمی و روانی اطفال جدید الشمول در مراکز اصالح از طریق کمیته پذیرش؛ 

  گاهی دهی به اطفال تحت حجز از  اهداف
 
ثبت جزئیات اطفال جدید الشمول در ک تاب مخصوص، ترتیب دوسیه، و ا

 16رکز اصالح؛و مقررات م

 ن به مراجع مربوط؛
 
 17اخذ شکایات اطفال تحت حجز و ارسال ا

 18تامین اعاشه رایگان برای اطفال روز سه مرتبه؛ 

  تهیه اتاق های رهایشی با معیار های کافی روشنائی و هوا و حفظ الصحه و نیز چپرکت، روجائی، کمپل، دوشک و بالش
 19برای اطفال؛

  اعضای خانواده، ارسال و دریافت نامه، اخذ رخصتی از مرکز اصالح جهت مالقات با اجازه به اطفال جهت مالقات با
 20خانواده و اقارب، و اطالع به خانواده طفل از وخیم شدن وضع صحی طفل؛

  ،موزی به همکاری وزارت های معارف، کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین
 
موزشی، حرفوی و سواد ا

 
ایجاد کورس های ا

 21ت دولتی و موسسات خیریه؛و سایر ادارا

 زاد؛
 
 22ایجاد ک تابخانه و اجازه به اطفال جهت گشت و گذار و اجرای تمرینات سپورتی در فضای ا

 23توظیف علمای دین به همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف به منظور وعض و تبلیغ فرایض و واجبات؛ 
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  موزش
 
 حرفوی، صحی، تفریحی، فرهنگی و اقتصادی بهاجازه و تسهیل تطبیق برنامه های منظور شده ای تعلیمی، ا

  24نفع اطفال توسط موسسات غیر دولتی و موسسات خارجی به تایید وزارت عدلیه؛

  تداوی و معالجه اطفال در داخل مراکز اصالح ویا در مراکز صحی مربوط وزارت صحت عامه، به همکاری وزارت صحت
 25ت حفظ الصحه، وقایه صحی و معالجه اطفال؛عامه، تهیه و تنظیم و تطبیق برنامه های معین جه

 و  26تهیه ترانسپورت برای انتقال اطفال به محاکم، شفاخانه ها، و سایر ادارات مربوط به همکاری وزارت امور داخله؛ 

 .تش سوزی به همکاری پولیس ضد حوادث وزارت امور داخله
 
 27اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از ا

گست  12بتاریخ 
 
ن در ضمیمه الف درج است، 0موافقتنامه ی بین نه )، 1901ا

 
( وزارتخانه )موافقتنامه وزارتخانه ها(، یک نقل ا

به امضاء رسید؛ هدف از امضای این موافقتنامه، در کنار سایر موضوعات، تامین یک سیستم عدلی اطفال مبتنی بر حقوق 
نها و اولویت بندی اصالح و ادغا

 
نان در جامعه بود.اطفال و سازگار با روحیه ی ا

 
این موافقتنامه بسیاری از مسئولیت  28م مجدد ا

  29های مراکز اصالح و تربیت اطفال و معیار های مندرج قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال و مقرره مراکز اصالح را تقویت می کند.

 وانا، در مورد شرایط نگهداری اطفال تحتاین احکام قوانین افغانستان با شروط مندرج در اسناد بین المللی، عمدتًا قواعد ها
حجز مطابقت دارد. در قواعد هاونا تصریح شده است که سیستم های عدالت جزائی اطفال باید حقوق و مصئونیت اطفال را 

نان را حفظ نماید.
 
به منظور محافظت از این حقوق، قواعد هاوانا در مورد چگونگی   30محافظت نموده و سالمت جسمی و روانی ا

نها معیارها و شرایط مشرحی را تعیین می کند که شامل )ولی نه محدود به( 
 
رفتار با اطفال در مراکز اصالح و شرایط نگهداری ا

تی می شود:
 
 موارد ا

 31حفظ اسناد و دوسیه های محرم اطفال و تهیه گزارش در مورد نوع و میزان مراقبت های مورد نیاز اطفال؛ 

  پاسخگوی نیازمندی های صحی و کرامت انسانی اطفال باشد، از جمله، محل خواب، تهیه امکانات و خدماتی که
شامیدنی؛

 
ب ا

 
 32امکانات و تجهیزات حفظ الصحه، اباته، اعاشه، و ا

  موزش های حرفوی و فعالیت های تفریحی و مجالس دینی و اجازۀ کار با
 
تامین دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه، ا

  33معاش؛

  34صحی کافی؛تامین مراقبت های 

 35تامین ارتباط با دنیای بیرون، از جمله مالقات با خانواده؛ 

  دیبی
 
منع قرار دادن قیودات فزیکی و استفاده از زور، به جز موارد استثنائی، و حصول اطمینان از اینکه در اقدامات تا

 36حقوق اطفال رعایت می شود؛

 و 37شایسته؛ اجازه بازرسی توسط مفتش 

 38امر که کارکنان مراکز اصالح اشخاص شایسته و واجد شرایط می باشند. حصول اطمینان از این 
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عالوه بر قواعد هاوانا، در مورد نورم ها و معیاری های بین المللی در رابطه به نگهداری اطفال عمومًا در یک سلسله اسناد دیگر 
افی فل برای داشتن یک زندگی معیاری کبین المللی نیز پرداخته شده است، از جمله در کنوانسیون حقوق طفل که حق هر ط

قواعد معیاری حداقلی ملل متحد برای اجرای   39برای رشد جسمی، روانی، معنوی، اخالقی و اجتماعی وی را تضمین می کند.
زادی فردی اطفال تنها بعد از غور و بررسی دقیق وضع می  40عدالت برای اطفال )قواعد پیکن(

 
تصریح می کند که قیودات بر ا

و این قیودات باید محدود به حداقل قیودات ممکن بوده باشد و باید به عنوان یک فاک تور رهنما با توجه به قضیه طفل،  شود
با بیان رهنمود های بیشتر  42قواعد معیاری حد اقلی در مورد رفتار با محبوسین )قواعد ماندیال( 41بازتاب دهنده سالمت وی باشد.

شامیدنی در مورد محیط فزیکی اطفال تحت ح
 
ب ا

 
جز، از جمله رهنمود ها در مورد نظافت شخصی، البسه، جای خواب، غذا، ا

ن، تبصره عمومی کمیته حقوق طفل، بطور مشخص،  43پاک و محل بود باش طفل، مکمل قواعد هاوانا می باشد.
 
افزون بر ا

 المللی در خصوص نگهداری اطفال تحت رهنمود ها و توصیه ها برای مطابقت کشور های عضو با معیار های بین 09تبصره شماره 
تمام این رهنمود ها در مورد نگهداری اطفال تحت حجز که مکمل یکدیگر است، در جریان این ارزیابی  44حجز فراهم می کند.

مد نظر گرفته شده است، به خصوص در جائی که این رهنمود ها در درک معنی و حیطه شرایط مندرج قواعد هاوانا ممد واقع 
 اشد. شده ب

C.  روش و حیطه گزارش 
یا حقوق مندرج در قوانین افغانستان در عمل با معیار های حداقلی هاوانا مطابقت می کند ویا خیر، 

 
به منظور ارزیابی اینکه ا

بخش حاکمیت قانون یوناما پرسشنامه مفصلی را به منظور سروی رؤسا، مدیران و کارکنان مراکز اصالح تهیه نمود.این پرسشنامه 
ن در ضمیمه ب م

 
وجود است، اطالعات اساسی در مورد رفتار با اطفال تحت حجز در مراکز اصالح، خدمات ارائه ها، که کاپ ی ا

شامیدنی، دسترسی به تعلیم و تربیه، مراقبت 
 
ب ا

 
نها منجمله محل بود و باش، اباته، اعاشه، ا

 
نها، و شرایط نگهداری ا

 
شده به ا

نها با دنیای بیرون، است
 
نان، حفظ و نگهداری های صحی، فعالیت های تفریحی و تماس ا

 
فاده از قیودات فزیکی و زور باالی ا

 معلومات و سوابق، شایستگی کارکنان، و بازرسی مراکز اصالح جمعاوری نمود. 

این پرسشنامه ها اساس عینی ای را برای ارزیابی میزان مطابقت کارکرد مراکز اصالح با معیار های حد اقلی هاوانا فراهم نمود. 
مد با بازدید از مراکز اصالح و بررسی قوانین، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط معلوماتی که از ط

 
ریق پرسشنامه ها بدست ا

تثبیت گردید. به منظور حفظ بیطرفی و محافظت از حریم شخصی اطفال تحت حجز، بخش حاکمیت قانون یوناما در مورد 
 ال تحت حجز مصاحبه نکرد. چگونگی رعایت شرایط قواعد هاوانا از سوی مراکز اصالح با اطف

مرکز اصالح  12مرکز اصالح از مجموع  10در  1902و مارچ  1902بخش حاکمیت قانون یوناما این سروی را بین ماه های سپتمبر 
دفاتر ساحوی یوناما بطور مکرر از مراکز اصالح در والیات به منظور  45که در سراسر افغانستان موقعیت دارند، انجام داد.

معلومات و ارزیابی شرایط نگهداری اطفال دیدن نمودند. نگرانی های امنیتی و عدم حضور دفاتر ساحوی ببخش جمعاوری 

حاکمیت قانون یوناما سبب شد که معلومات از سه مرکز اصالح و تربیت اطفال واقع در نورستان )حوزه شرق(، و بامیان و دایکند 
سه مرکز اصالح زیر پوشش این گزارش نیامدند. باوجود این، اطالعات  )ارتفاعات مرکزی( جمعاوری نشود. در نتیجه، این

مراکز اصالح در سطح کشور را تشکیل می دهد و بنابرین، این معلومات  %09مرکز اصالح بیشتر از  10جمعاوری شده از بقیه 
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جز را بدست حافظت اطفال تحت حمبنای کافی برای ارزیابی کلی چگونگی پایبندی افغانستان به معیار های حد اقلی ناظر بر م

 می دهد.  

III.  ارزیابی معیارهای حداقلی 

قسمیکه در بخش های گذشته گ فته شد، قوانین افغانستان همراه با موافقتنامه بین الوزارتی چارچوب حقوقی و اداری الزم را برای 
تحقق استاندارد های حد اقلی کلیدی مورد قبول ملل متحد برای محافظت از اطفال تحت حجز فراهم می کند. هدف اصلی این 

ن چارچوب حقوقی در عمل بطور موثر پیاده می شود ویا خیر. طبق اطالعات جمعاوری گزارش ارزیابی این مسئله است که 
 
یا ا

 
ا

شده از طریق سروی بخش حاکمیت قانون یوناما، در تطبیق بسیاری از استاندارد های حداقلی هاوانا پیشرفت هائی صورت گرفته 
ن استان

 
 دارد ها بطور کامل تطبیق شود. استاندارد های حداقلیاست ولی هنوز کارهائی باقی است که باید انجام شود تا همه ی ا

تی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
 
 کلیدی در بخش های ا

A.  پذیرش در مراکز اصالح 

 حکم حجز .1

قواعد هاوانا تصریح می کند که یک طفل را تنها زمانی می توان تحت حجز قرار داد که حکم معتبری در خصوص تحت حجز قرار 
جزئیات حکم حجز باید فورًا در  46یک نهاد با صالحیت قضائی، اداری ویا سایر مراجع عامه صادر شده باشد.دادن وی از سوی 

در سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم شد که تمام مراکز اصالح تنها زمانی اطفال  47ک تاب راجستر مرکز اصالح ثبت شود.
را می پذیرند که حکم معتبری از سوی یک مرجع قضائی در خصوص تحت حجز قرار دادن طفل صادر شده باشد. تمام مراکز 

ن پذیرش اطفال تازه وارد و جزئ
 
 یات حکم حجز ثبت می شود. اصالح دارای ک تاب راجستر نیز می باشند که در ا

 و تربیت اطفالقواعد و مقررات مراکز اصالح  .2

قواعد هاوانا مقرر می دارد که حین پذیرش اطفال به مرکز اصالح، یک نقل از قواعد و مقررات مرکز اصالح و توضیحات ک تبی 
 
 
درس مکانی که در ا

 
نان به زبانی که برایشان قابل فهم باشد، از جمله ا

 
نند، ن می توانند شکایات خود را درج کحقوق و وجایب ا

نان قرار داده شود.
 
ولی، برای اطفالی که در خواندن و درک قواعد و مقررات رسمی مشکل دارند، معلومات  48باید در اختیار ا

نان ارائه شود.
 
   49متذکره باید به شیوه دیگری که برای اطفال بطور کامل قابل درک و فهم باشد، به ا

میت قانون یوناما معلوم گردید که تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال معلومات در مورد قواعد، مقررات، و در سروی بخش حاک
حقوق را به اطفال تازه وارد تفهیم می کنند. هفده مرکز اصالح این معلومات را بطور شفاهی به اطفال تازه وارد تفهیم می کنند در 

ات و حقوق را بشکل ک تبی در اختیار اطفال جدیدالشمول قرار می دهند. دلیل بیشتر حالیکه چهارده مرکز اصالح این قواعد، مقرر 
بودن جلسات شفاهی را می توان به سطح بلند بیسوادی در افغانستان نسبت داد. در حقیقت، شماری از مراکز اصالح گ فتند که 

نان بیسواد بوده و قادر به درک و فهم توضیحات ک تبی نمی با
 
رکز شند. به منظور رفع این مشکل، چندین ماطفال تحت حجز ا

اصالح راه های خالقانه ی را در پیش گرفتند تا اطمینان حاصل کنند که اطفال بیسواد تحت حجز از قواعد، مقررات و حقوق 
نرا
 
گاهی حاصل می کنند. برای مثال، مرکز اصالح کابل نوار ویدیوی  ی از قواعد خود تهیه نموده است که ا

 
رای ب شان به خوبی ا

اطفال تازه وارد به نمایش می گذارد و مراکز اصالح در والیات وردک و کاپیسا از برنامه های تلویزیونی برای انتقال این معلومات 
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به اطفال استفاده می کنند. در برخی موارد، پوستر های حاوی معلومات در مورد قواعد و مقررات مرکز اصالح در دروازه های لیلیه 
در مرکز اصالح   51نصب شده است، ویا توسط استادان در صنف های درسی به اطفال توضیح داده می شود. 50عامه ها ویا اماکن

گاهی اطفال تحت حجز 
 
ارزگان، ترکیبی از این روش ها شامل فیلم های ویدیوی  ی، پوستر ها و جزوه های چاپ ی برای بلند بردن ا

نرا مورد از قواعد، مقررات و حقوق و وجایب شان بکار می رود
 
ن است که سایر مراکز اصالح استفاده از ا

 
. این روش ترکیبی سزاوار ا

گاهی دارند.
 
 نظر بگیرند تا اطمینان حاصل شود که اطفال تحت حجز از حقوق خود بطور کامل ا

  
نان توانا

 
گاهی حاصل کردند، ا

 
ن را کسب  ئیقواعد هاوانا پیش بینی می کند که زمانیکه اطفال تحت حجز در مورد حقوق شان ا

 
ا

نان پیشکش نمایند.
 
سروی بخش حاکمیت  52خواهند کرد که شکایات خود را به رؤسای مراکز اصالح ویا نمایندگان با صالحیت ا

قانون یوناما معلوم نمود که تمام مراکز اصالح که سروی شدند، به اطفال تحت حجز اجازه می دهند که شکایات خود را به بخش 
نان از صندوق شکایات استفاده اداری مرکز اصالح و سا

 
یر نهاد های نظارت کننده، تسلیم کنند. برخی از مراکز اصالح گ فتند که ا

ن شکایات خود را مطرح کنند. بطور مشخص، مرکز اصالح ارزگان گ فت که یک 
 
می کنند تا اطفال تحت حجز بتوانند از طریق ا

ن 
 
ن صندوق شکایات از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ا

 
مرکز اصالح نصب شده است که اطفال می توانند از طریق ا

شکایات خود را به کمک افسر نوکریوال ویا معلم شان جهت مالحظه مسئولین تحریر و تسلیم کنند. صندوق شکایات متذکره 
ن محل می باشد. قسیمکه در بخش )

 
ن در نزد رئیس کمیسیون حقوق بشر ا

 
تحت حجز ( بحث شد، اطفال Rقفل بوده و کلید ا

همچنان می توانند شکایات خود را در جریان بازرسی ها از سوی نهاد های بیرونی به هیئت بازرسی ویا به وکالی مدافع خود 
  بسپارند.  

 مصاحبه، صنف بندی و جابجائی  .3
بعد از  53شوند.قواعد هاوانا مقرر می دارد که اطفال به زود ترین فرصت ممکن پس از پذیرش در مرکز اصالح باید مصاحبه 

ن نوع و میزان مشخص مراقبت ها و برنامه های مورد نیاز هر ار مصاحبه، یک گز 
 
ش روانشناسی و اجتماعی باید تهیه شود که در ا

قواعد هاوانا همچنان مقرر می دارد که به محض رسید این گزارش، رئیس مرکز اصالح باید مناسب ترین  54طفل شناسائی می شود.
ن،  55مرکز اصالح و نیز نوع و میزان مشخص مراقبت هائی که باید به وی فراهم شود را معلوم نماید.مکان برای طفل در 

 
افزون بر ا

قواعد هاوانا مقرر می دارد که هر طفل به محض پذیرش در مرکز اصالح باید از سوی داک تر معاینه شود تا اثار و عالیم هر نوع 

    56 انی او که ایجاب توجه را می کند تشخیض گردد.بدرفتاری سابق ثبت شود و وضع صحی جسمی و رو 

سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که تمام مراکز اصالح که سروی شدند محجوزین تازه وارد را در همان روز پذیرش 
ویا بین یک الی دو روز بعد از پذیرش مصاحبه می کنند. مصاحبه ها توسط کمیته پذیرش که متشکل از افسران حقوقی، طبی و 

موزشی و، در برخی موارد، رئیس مرکز 
 
اصالح می باشد، انجام می شد. از یک فورم استاندارد کمیته پذیرش، که از سوی ریاست ا

عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه تهیه شده است، برای جمعاوری معلومات در مورد محجوزین تازه وارد در جریان 
پذیرش را مکلف می دارد که تایید کند که طفل در مصاحبه ها استفاده می شد. این فورم، که در ضمیمه ج درج است، کمیته 

وضع صحی جسمی و روانی خوب قرار دارد و از سوی نهاد های ذیصالح طی اسناد رسمی معتبر به مرکز اصالح معرفی گردیده 
ثار و عالیم مشهود شکنجه، لت و کو

 
، ویا باست. فورمه متذکره همچنان کمیته پذیرش را مکلف می سازد که سواالت در مورد ا
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گاهی دارد )اگر نخیر، برای ردیابی خانواده باید اقدام صورت 
 
یا خانواده طفل از دستگیری او ا

 
جراحت در بدن طفل؛ اینکه ا

یا طفل بشکل درست تالشی شده است را جواب دهد. 
 
 گیرد(؛ و ا

نها نمی توانند معاینات صحی را هنگام پذیرش محجوزین انج
 
وانائی به نبود ام دهند. دلیل این عدم تتنها دو مرکز اصالح گ فتند که ا

کارکن صحی در محل نسبت داده شده است؛ این دو مرکز منتظر می مانند تا کارکن صحی از وزارت صحت عامه به مرکز اصالح 
ن مراکز صحی دیدن می کند.

 
   57بیاید و معاینه صحی را انجام دهد؛ کارکن صحی متذکره معمواًل دوبار در هفته از ا

مرکز( گزارش معاینه روانشناسی و اجتماعی ترتیب داده و نوع و میزان  10از مجموع  12مراکز اصالح که سروی شدند ) اک ثریت
ن شناسائی نموده و گزارش متذکره را با رئیس مرکز اصالح شریک می ساختند. ولی 

 
مشخص مراقبت های مورد نیاز طفل را در ا

بودند و بنابرین قادر به معالجه تخصصی اطفال تحت حجز در محل نبودند. در اک ثر مراکز اصالح فاقد کارکنان متخصص صحی 
اک ثر موارد، این مراکز اصالح متکی به داک تران وزارت صحت عامه بودند که میزان مراقبت های صحی مورد نیاز اطفال را معلوم 

نان را معالجه کنند.
 
تن کارکن اجتماعی بود که از سوی موسسات  در زمان سروی، مرکز اصالح اطفال کابل دارای نه 58کرده و ا

اگرچه این باالترین رقم کارکنان اجتماعی در یک  59غیر دولتی و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین استخدام شده بودند.
ارکن اجتماعی ک مرکز اصالح بود، ولی در زمان تحریر این گزارش، این رقم به دلیل توقف برنامه های موسسات غیر دولتی به پنج

ن مراکز اصالح که فاقد متخصص موظف در محل بودند، 
 
شکار ساخت که ا

 
کاهش یافت. سروی بخش حاکمیت قانون یوناما ا

  60 اک ثرًا قادر به تهیه گزارش روانشنانسی و اجتماعی نبودند.

 فهرست اقالم شخصی  .4
قواعد هاوانا مقرر می دارد که فهرستی از تمام اقالم شخصی که از نزد اطفال حین پذیرش مصادره می شود تهیه شود و طفل تحت 
نرا امضاء کند. در تمام موارد، سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که مراکز اصالح اطفال فهرستی از اقالم مصادره 

 
حجز ا

 رد را حفظ و نگهداری می کنند. شده از نزد اطفال تازه وا

سه مرکز اصالح گ فتند که یک نقل از این فهرست در اختیار اطفال تحت حجز قرار داده می شود، هرچند قواعد هاوانا مشخصًا 
نان به 

 
این کار را مقرر نداشته است. مرکز اصالح هرات گ فت که معمواًل اقالم شخصی اطفال در دفتر سارنوالی قبل از معرفی ا

رکز اصالح از نزد شان مصادره می شود و اقالم شخصی اطفال به مرکز اصالح تسلیم داده نمی شود. برعکس، مرکز اصالح کابل م
گزارش داد که تمام اقالمی که پولیس قبل از معرفی طفل به مرکز اصالح از نزد اطفال مصادره می کند، بعدًا به مرکز اصالح می 

 سپارد.    

ح گ فتند که امضاء ویا شصت اطفالی که نمی توانند امضاء کنند، بطور الزامی روی فهرست اقالم شخصی فقط چهار مرکز اصال 
ن به خود اطفال روش های خوبی است 

 
شان گرفته می شود. اخذ امضاء ویا شصت اطفال در فهرست موجودی و دادن یک نقل ا

نرا مدنظر گی
 
 رند.  که ایجاب می کند سایر مراکز اصالح در سراسر کشور ا
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B.  سوابق و دوسیه های محرم 

( ۰قواعد هاوانا مقرر می دارد که مراکز اصالح باید برای هر طفل دوسیه مکمل و محرم سوابق حاوی معلومات ذیل تهیه کنند: )
رد ء در مو ( اطالعیه به والدین و اولیا۳ئی )( روز و ساعت پذیرش، انتقال و رها۴گرفتن تحت حجز؛ )( دلیل قرار ۵) شهرت طفل

    61استفاده از مواد مخدر و شراب. ( هر نوع مشکل صحی جسمی و روانی، منجمله۴هر پذیرش، انتقال و رهائی؛ و )
نرا از 

 
در سروی بخش حاکمیت یوناما معلوم شد که تمام مراکز اصالح دوسیه سوابق اطفال تهیه و نگهداری نموده و محرمیت ا

مرکز اصالح، هفت مرکز گ فتند  10و طرزالعمل های مربوط حفظ می کنند. از مجموع طریق استفاده از دفاتر قفل شده، دوسیه ها 
نرا ثبت نمی کنند.

 
نان تاریخ پذیرش، انتقال و رهائی اطفال را ثبت می کنند، ولی ساعت دقیق ا

 
  62 که اگرچه ا

خدر ه خصوص اعتیاد به مواد ماین سروی تفاوت ها در تعداد مراکز اصالح که جزئیات در مورد مشکالت صحی جسمی و روانی، ب
نان %22و شراب را در دوسیه های اطفال ثبت می کنند را نشان می دهد. تقریبًا نیم مراکز اصالح که سروی شدند )

 
( گ فتند که ا

این جزئیات را در دوسیه های اطفال تحت حجز ثبت نمی کنند. دلیل عدم ثبت این جزئیات عمدتًا نبود متخصصین در محل که 

 تشخیص این مشکالت صحی و روانشناسی را داشته باشند، بوده است. ظرفیت 
 

پنج مرکز اصالح در حوزۀ جنوب گ فتند که، اگرچه این جزئیات ارزیابی می شود، ولی در دوسیه صحی طفل ثبت می شود، نه 
ن روش ابرین بهتریدر ک تاب راجستر. این روش به احتمال زیاد برای حفظ محرمیت معلومات صحی طفل صورت می گیرد و بن

 است که باید در تمام مراکز اصالح تطبیق شود. 

C.  محل بود و باش 

قواعد هاوانا مقرر می دارد که محل خواب متشکل از خوابگاه های کوچک گروهی ویا اتاق های خواب یکنفری و بستر پاک برای 
محل خواب تعیین نمی کند، در عوض اجازه می قواعد هاوانا استانداردی را در خصوص اندازۀ  63اطفال تحت حجز فراهم شود.

اندازه محل تنها یکی از چندین شاخصی  64دهد که معیار های محلی و ملی کشور در تامین محل مناسب خواب مد نظر گرفته شود.
ن شرایط نگهداری اطفال تحت حجز را ارزیابی می کند.

 
  65 است که قواعد هاوانان با استفاده از ا

رد جهانی برای تعیین حداقل اندازه محل بود و باش اطفال تحت حجز وجود ندارد، ولی تبصره در مورد قواعد اگرچه هیچ استاندا
اروپائی برای اطفال متخلف از قانون )تبصره قواعد اروپائی( رهنمود مفیدی به دست می دهد. تبصره قواعد اروپائی توصیه می کند 

 مربع در اتاق یک نفری ویا چهار متر مربع در اتاق مشترک چند نفری باشد.که محل بود و باش طفل نباید کمتر از شش متر 

مثل قواعد هاوانا، تبصره قواعد اروپائی نیز استفاده از خوابگاه های بزرگ را منع قرار داده است، زیرا در خوابگاه های بزرگ 66
 ده مشترک از تخت خواب را منع نموده وحقوق اطفال نسبت به داشتن حریم خصوصی رعایت نمی شود؛ قواعد اروپائی استفا

در جائیکه مراکز اصالح قادر به تنظیم مجدد محل  67اتاق های یک نفری و/یا خوابگاه های کوچک چند نفری را توصیه می کند.
ل بود حبود و باش اطفال نمی باشند، تبصره قواعد اروپائی توصیه می کند که برای اطفال باید وقفه ویا "مهلت بیرون شدن" از م

    68و باش شان فراهم شود.
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رهنمود های بیشتر در مورد حداقل اندازه جای بود و باش اطفال را می توان از طریق مقایسه با معیار های تعیین شده برای 
ورد. با توجه به شرایط محلی و مالحظات فرهنگی منحصر به افغانستان، کمیته بین المللی صلیب 

 
محبوسین بزرگسال بدست ا

 69متر مربع نباشد.  1.2توصیه نمود که حد اقل فضای بود و باش برای یک نفر محبوس بالغ در افغانستان باید کمتر از  سرخ 
برخالف تبصره قواعد اروپائی، توصیه های کمیته بین المللی صلیب سرخ مستقیمًا در خصوص اطفال تحت حجز واجب االجراء 

ن به
 
ن هم، می توان از ا

 
عنوان رهنمود مفید مشخص به کشور برای ارزیابی چگونگی رعایت مراکز اصالح از  نمی باشد، ولی با ا

 حداقل معیار های توقیف استفاده کرد.  

  جای خواب  .1
سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که تمام مراکز اصالح که سروی شدند اطفال تحت حجز را در خوابگاه های چند 

اک ثریت   70ه طفل را در خود جای می دادند، نگهداری می کنند، نه در اتاق های خواب یک نفری.نفری که که بین سه الی پانزد

فتند که اطفال در تخت خواب ویا چپرکت های دو منزله می خوابند. برخی از مراکز اصالح از کمبود چپرکت خواب مراکز اصالح گ 
ن می خوابند. 71شکایت داشتند،

 
بعد از حمله طالبان به   72در حالیکه دیگران گ فتند که اطفال فقط یک دوشک دارند که روی ا

، مرکز اصالح کندز می گوید که دچار کمبود چپرکت برای اطفال تحت حجز شده است. ولی تمام مراکز 1902کندز در سپتمبر 
ن، در اصالح تایید کردند که برای اطفال تحت حجز روجای  ی خواب 

 
مهیا می باشد که یک بار در هفته تبدیل می شود. افزون بر ا

مرکز اصالح، اطفال تحت حجز جای برای نگهداری اقالم شخصی شان، در الماری ها، میز ها ویا زیر چپرکت خواب شان در  10
 اختیار داشتند.  

 
اگرچه برای تعیین حداقل اندازه جای بود وباش اطفال هیچ معیار جهانی وجود ندارد، بخش حاکمیت قانون یوناما محاسبه کرد 

متر مربع برای یک شخص  1.2مراکز اصالح معیار حداقلی توصیه شده از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ ) %29که بیشتر از 
متر مربع برای هر طفل در اتاق چندنفری( را رعایت می کنند.  2ز جانب تبصره قواعد اروپائی )بالغ( و معیار حد اقلی توصیه شده ا

مرکز اصالح معیار معینه قواعد اروپائی را رعایت می کردند.  02مرکز اصالح معیار معینه کمیته صلیب سرخ را و  19در مجموع، 
نچه که کمیته صلیب سرخ  در حقیقت، اطالعات جمعاوری شده نشان می دهد که چندین مرکز

 
 اصالح فضای به مراتب بیشتر از ا

و قواعد اروپائی تعیین کرده است را برای اطفال فراهم کرده اند. برای مثال، اوسط فضائی که مرکز اصالح والیت پنجشیر برای 
فل تحت حجز داشت. اگرچه در زمان سروی، والیت پنجشیر فقط یک ط –متر مربع می باشد  12هر طفل مد نظر گرفته است، 

متر مربع بود؛ و حد اوسط فضاء برای هر طفل در مرکز  1..0حد اوسط فضائی مهیا برای هر طفل در مرکز اصالح والیت هلمند 
متر مربع بود. به استثنای پنجشیر، بقیه تمام این مراکز اصالح در ساختمان های وزارت عدلیه که  02.01اصالح والیت خوست 

 مار شده است، موقعیت داشتند، نه در خانه های کرای  ی. به همین منظور اع
 

مرکز اصالح  02مرکز اصالح معیار حداقلی تعیین شده ی کمیته بین المللی صلیب سرخ را رعایت نمی کردند و  01از جانب دیگر، 
متر مربع جای  0.2طفل فقط معیار تعیین شده تبصره قواعد اروپائی را رعایت نمی کردند. برای مثال، مرکز اصالح کنر برای هر 

 0.1متر مربع جای برای هر طفل مدنظر گرفته بود؛ و مرکز اصالح تخار فقط  2..0فراهم کرده بود؛ مرکز اصالح بلخ )مزار( صرف 
متر مربع فضاء برای هر طفل فراهم نموده بود. هر کدام از این مراکز فضای به مراتب کمتر از فضای توصیه شده برای اطفال 



 

 13 

 

 ارزیابی مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان 

م کرده بودند. نک ته قابل توجه اینکه، به جزء مرکز اصالح ننگرهار، تمام این مراکز اصالح در خانه های کرای  ی موقعیت فراه
 داشتند. 

 
باوجود این، مسئله ازدحام بیش از حد یک معضل فراگیر در مراکز اصالح سروی شده نبود. در مراکز اصالح کنر، ننگرهار، بلخ 

از حد بطور چشمگیری وجود داشت. به استثنای مرکز اصالح والیت ننگرهار که در بخشی از ساختمانی  )مزار( و تخار ازدحام بیش
ن ناتکمیل رها شده بود جابجا بود، بقیه تمام این مراکز اصالح 

 
که به همین منظور زیر کار بود ولی بنا به کمبود منابع پولی کار ا

حال، قسمیکه قباًل گ فته شد، سایر مراکز اصالح ظرفیت زیادی برای در خانه های کرای  ی شخصی موقعیت داشتند. در عین 
ن به همین منظور ساخته شده بود، تعداد 

 
پذیرش اطفال داشتند. برخی از مراکز اصالح، به خصوص همان مراکزی که تعمیر ا

نرا داشتند را در خود جای داده بودند.  برای 
 
نچه که ظرفیت پذیرش ا

 
ه مثال، مرکز اصالح خوست کاطفال به مراتب کمتر از ا

ن به همین منظور به کمک مالی تیم بازسازی والیتی ایاالت متحده اعمار شده بود و ظرفیت گنجایش 
 
طفل را  12ساختمان ا

ن بسر می بردند. به منظور کاهش فشار ازدحام بیش از حد در برخی 
 
داشت، تنها چهار طفل تحت حجز در زمان سروی ما در ا

ضوع انتقال اطفال تحت حجز، حد اقل به طور موقتی، به مراکز اصالحی که کمتر از ظرفیت شان بهره برداری مراکز اصالح، مو
نکه این انتقال به نفع طفل تحت حجز باشد و روی حقوق طفل از قبیل حق 

 
می شود، مد نظر گرفته شود البته مشروط بر ا
 مالقات با خانواده تاثیرات منفی بر جای نگذارد.  

  ها پنجره  .2
اگرچه هیچ معیار حداقلی در مورد تعداد و اندازۀ پنجره های محل بود و باش اطفال وجود ندارد، قواعد هاوانا مقرر می دارد که 

مین کنند.
 
رهنمود های  73محل بود و باش اطفال باید نیاز اطفال برای محرک های حسی و نیز شرایط صحی و کرامت انسانی را تا

بیشتری در خصوص تعداد پنجره ها و مقدار روشنائی الزم برای تامین نیازمندی های اطفال در قواعد ماندیال و کمیته بین المللی 
قواعد ماندیال مقرر می دارد که پنجره های محبس باید به اندازه کافی بزرگ باشند که محبوسین  74صلیب سرخ فراهم شده است.

کمیته صلیب سرخ تاکید می کند که برای حفظ سالمت  75طبیعی مطالعه ویا کار کنند و هوای تازه وارد اتاق شود.بتوانند در نور 
ازه پنجره ها مجموع اند –برای محبوسین بزرگسال  –جسمی و روانی محبوسین، نور طبیعی الزمی می باشد و توصیه می کند که 

فرش همان حجره باشد. پنجره ها باید به اندازه ی بزرگ باشد که  %09متر از و منافذ در یک حجره )ویا محل بود وباش( نباید ک
ن قسمتی از محیط بیرون را دیده بتوانند.

 
     76محبوسین از طریق ا

 
( نور طبیعی 10مرکز از مجموع  10سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که محل بود و باش تقریبًا تمام مراکز اصالح )

ن می توانند مطالعه کنند. تنها مراکز اصالح فراه و پروان گ فتند که اطفال روشنائی کافی کافی برای ا
 
طفال فراهم می کنند که در ا

در اختیار ندارند زیرا پنجره های اتاق هایشان بسیار کوچک است؛ در پروان محل بود وباش اطفال در زیرزمینی تعمیر قرار 

ن داشت. ولی، از اینکه هردوی این دو مرک
 
ز در خانه های کرای  ی قرار دارند، چندان عملی به نظر نمی رسد که اندازه پنجره های ا

( تایید کردند که اطفال می توانند پنجره های محل بود وباش شان 10از مجموع  19را بتوان بزرگ تر کرد. تقریبًا تمام مراکز اصالح )
ر ده اند. در جاهائیکه مراکز اصالح در خانه های کرای  ی شخصی قرارا باز کنند هرچند اک ثر پنجره ها با سیخ گول شبکه بندی ش
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دارند، باید توجه شود که اتاق هائی که برای نگهداری اطفال انتخاب می شود، در منزل های فوقانی ساختمان قرار داشته و دارای 
 پنجره های به اندازه کافی بزرگ جهت داخل شدن نور طبیعی و هوای تازه می باشند. 

D. انات بهداشتی امک 

ن نیازمندی 
 
قواعد هاوانا مقرر می دارد که در مراکز اصالح امکانات بهداشتی باید وجود داشته باشد تا اطفال بتوانند با استفاده از ا

برومندهای جسمی خود 
 
توصیه ها برای بهبود وضعیت تاسیسات بهداشتی در مراکز  77مرفوع سازند. را به شکل محرم، پاک و ا

ن اطفال زندگی می کنند و طعام اصالح 
 
اروپائی موارد ذیل را شامل میشود: جداسازی تاسیسات بهداشتی از بخش اتاق که در ا

می خورند؛ حصول اطمینان از اینکه قوانین داخلی بطور ک تبی معیارهای حداقلی برای اندازۀ سطح اتاق، اندازه هوا در 
هویه هوا و در صورت امکان، تامین امکانات به اطفال جهت حمام ویا شاور مترمکعب، استاندارد ها برای تنویر و تسخین و ت

  78گرفتن بطور روزمره در حرارت مناسب با اقلیم فراهم می کنند.

سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که تمام مراکز اصالح امکانات بهداشتی برای اطفال فراهم کرده اند که این محالت 
ویا هفته وار پاک کاری می شوند. ولی از نقطه نظر تعداد امکانات بهداشتی، در بین مراکز اصالح تفاوت های  بطور منظم روزانه

زیادی وجود داشت. تفاوت ها به قدری است که در دو مرکز اصالح در هر کدام فقط یک محل امکانات بهداشتی وجود داشت، 
محل می رسید. این تفاوت ها بیانگر ساختمان های فزیکی مختلف  19به در حالیکه در مرکز اصالح کابل تعداد محالت بهداشتی 

 و کمبود جای در مراکز اصالح می باشد ولی روی همرفته، نشاندهنده ی تطبیق شرایط حداقلی قواعد هاونا می باشند.   

نها امکانات نگهداری 
 
ن در خانه های کرای  ی قرار داشت( گ فتند که ا

 
ند زیرا دختران تحت حجز را ندار پنج مرکز اصالح )که چهار ا

 این مراکز فضای کافی برای تهیه امکانات بهداشتی جداگانه برای دختران تحت حجز، در کنار سایر ضروریات، در اختیار نداشتند.

نه ابه همین دلیل، در برخی از این موارد، دختران تحت حجز به مراکز اصالح در سایر والیات در همان حوزه ویا به محابس زن79
نهم   80همجوار انتقال داده می شدند. ویا خانه های امن

 
اگرچه به نظر می رسد که این کار بطور استثنائی انجام شده است ولی با ا

ورده است:
 
نخست، این کار برخی از دختران تحت حجز را با دور  نگرانی های قابل مالحظه ی را بنا بر سه دلیل ذیل بوجود ا

دوم، در موارد دیگر، این  81شرایط نامساعدی قرار می دهد.نگهداشتن از خانواده های شان برخالف معیار های توصیه شده، در 
نان در محیط زندان با هدف اصلی اصال 

 
ح، ادغام مجدد و کار دختران تحت حجز را در محیط زندان قرار می دهد که قرار دادن ا

نان مغایرت دارد.
 
سوم، این کار دختران تحت حجز را در محالت بود و باش مشترک با بزرگساالن در محابس ویا خانه   82سالمت ا

ن داخلی که در قوانی –مشخصًا جداسازی اطفال متخلف از قانون از بزرگساالن  –های امن قرار می دهد که نقض تدابیر حفاظتی 
به منظور رفع این نگرانی ها، ایجاب می کند برای هر   83رای اطفال تحت حجز در نظر گرفته شده است، می باشد.و بین المللی ب

ن جداگانه استفاده 
 
مرکز اصالح حد اقل دو محل امکانات بهداشتی مدنظر گرفته شود تا دختران و پسران تحت حجز بتوانند از ا

مله امکانات ، از جاصالح به دلیل نبود محالت مناسبروش استثنائی انتقال برخی از دختران تحت حجز به سایر مراکز نمایند. 

  که مسئولیت نگهداری طفل را به دوش دارند، باید متوقف شود.  یبهداشتی جداگانه، در مراکز اصالح
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E.  ترانسپورت 
باشد، قواعد هاوانا دولت را مکلف می دارد که هزینه ترانسپورت اطفال را به در صورتیکه نیاز به انتقال اطفال به جائی موجود 

( ترانسپورت رایگان 10مرکز از مجموع  12سروی بخش حاکمیت قانون یوناما معلوم کرد که اک ثریت مراکز اصالح )  84دوش گیرد.
نها امکانات ترانسپورتی 

 
برای اطفال به محالتی از قبیل محاکم و شفاخانه های محلی فراهم می کنند. پنج مرکز اصالح گ فتند که ا

نان مناسب سفر به مسافت های به هزینه دولت برای اطفال فراهم نمی کنن
 
د. در برخی موارد، مراکز اصالح گ فتند که وسایط ا

برای مثال، مرکز اصالح خوست گ فت که واسطه نقلیه  85دور نبوده و بنابرین اطفال هزینه ترانسپورت را خود پرداخت می کنند.
نان با

 
ن چهار ماه است که خراب شده است. بنابرین، اطفال ویا خانواده های ا

 
ید امکانات ترانسپورتی را به هزینه خود فراهم ا

ن پولیس، سارنوالی 
 
کنند. در صورتیکه این مشکل در جاهای دیگری بروز کند، بهتر است ترتیباتی مد نظر گرفته شود که طبق ا

نان مجبور نشوند که هزین
 
تقال شان به ه انویا شفاخانه های محلی در انتقال محجوزین همکاری کنند تا اطفال ویا خانواده های ا

 جلسات استماعیه ضروری محاکم ویا معاینات صحی را متقبل شوند.    

F. تهیه البسه  
مکان برای اباید لباسی داشته باشند که با اقلیم مطابقت داشته باشد و در صورت  اطفال تحت حجزه ک داردهاوانا مقرر می  قواعد

 (UNODCمخدر سازمان ملل متحد ) دفتر جرایم و مواد  86نمایند.از لباس های شخصی خود استفاده  کهشان اجازه داده شود 
ن ها نباید منحیث سفارش می کند که زمانی که به اطفال اجازه داده می شود تا مرکز تربیت اطفال 

 
 حجوزینمرا ترک کنند ا

ذاری، گلباس مناسب تهیه کرده و از انجام اعمال چون عالمت اطفال باید  اصالح. بنابراین، مرکز و خوار شمرده شوندشناسای  ی 
  87شان منحیث اطفال مرکز اصالح می گردد خودداری نماید. ه شدنکه باعث شناخت اطفال خالکوبی یا تراشیدن سر

یید می کند که مراکز اصالح و تربیت اطفال به اطفال اجازه می دهد تا لباس 
 
ای شخصی هسروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

حین رفتن به محکمه، یا حضور یافتن در صنوف درسی،  که می شد از موارد از اطفال خواسته، در برخی ولیخود را بپوشند. 
ته می ن مثال، از اطفال خواسیونیفورم مخصوصی را بپوشند. در مراکز اصالح و تربیت اطفال در والیات پروان و غزنی، به عنوا

ن ها در داخل یا خارج  مرکز اصالح و تربیت  92صبح و  91:99بین ساعات  کهشد 
 
عصر یونیفورم بپوشند صرف نظر از این که ا

تا با مقررات حد اقل معیاری هاوانا مطابقت کند. در این ارتباط،  مورد تجدید نظر قرار گیردباید  لزاماتاطفال قرار داشتند. این ا
اید مورد توجه ب ه است،زگان مورد استفاده قرار گرفتکز اصالح و تربیت اطفال والیت ار ه در مر برنامه ابتکاری کموضوع توسعه 
ه کز اصالح و تربیت اطفال، بیه نمایند. در این مر لباس های خود را طرح و ته ر این مرکز اطفال اجازه داشتندقرار گیرد که د

ن ها نه تنها ای
 
موزش داده می شود که ا

 
موزند نکه مهارت های حرفوی ر اطفال حرفه خیاطی ا

 
لباس های  هکا فرا می گیرند بلکه می ا

 تهیه نمایند. را مطابق میل خود شان 

 در مطابقت با شرایط که لباس همه اطفال  تایید کردندتمام مراکز اصالح و تربیت اطفال 
 
الح و . هفت مرکز اصاستب و هوا ا

زمستانی" شان لباس های ، ( به اطفال، طبق برنامه "CSSP) محابسسیستم  فال گزارش دادند که برنامه حمایتتربیت اط
کز اصالح و تربیت اطفال مساعدت های ارا مناسب فصل زمستان تهیه نمود. سایر مر  -راب، جمپر، دستکش و کاله مانند ج

 .ان دارندکه اطفال لباس مناسب زمست شداطمینان حاصل  و به این ترتیبی را از صلیب سرخ دریافت کردند مشابه 
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G.  ب
 
 غذا و ا
 و از ه،صرف شددر اوقات معمول  ،که بصورت مناسب تهیه شده داده شود یئکه به اطفال باید غذا قرر می داردقواعد  هاوانا م

شامیدنی پهای صحی و حفظ الصحه برابر باشد معیار با وده وکیفیت و مقدار خوب برخوردار ب
 
ب ا

 
اک . اطفال باید، همچنان به ا

ب و کمیته 88دسترسی داشته باشند. 
 
ردی ف غذا باید منعکس کننده ضروریات صلیب سرخ همچنان، توصیه می کند که تهیه ا

  89باشد. کی شانناسب به اندازه فعالیت و مراحل مختلفه انکشاف فیزیتم باشد و اطفال

ی
 
ید کرد که تمام مراکز اصالح و تربیت اطفالی که سروی شدند برای اطفال سه وقت غذا در سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

ماده ساخته می 
 
شپزخانه های پاک ا

 
ب وجود داشت، و غذای که برای شان داده می شد در ا

 
یک روز می دادند، به گونه منظم ا

 – بصورت عموم هفته دو یا سه مرتبه –برنج، گوشت  ، نان خشک،شیر یک رژیم غذائی متنوع شامل کل ازشد. غذا ها متش
دالر امریکای  ی می شود(  0.1افغانی که )معادل  09. بودجه مراکز اصالح و تربیت اطفال تقریبًا میشدسبزیجات و میوه های فصلی 

ب  به اطفال در هر روز برای یک طفل اختصاص داده شده است. برعالوه، تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال از دسترسی
 
ا

ش
 
  گ فتند که کز اصالح و تربیت اطفالامیدنی کافی گزارش دادند. پنج مر ا

 
 ب ا

 
وردند، در حا

 
الیکه شامیدنی شان را از چاه بدست می ا

ب  گ فتح و تربیت اطفال والیت هرات مرکز اصال 
 
ب شهری فراهم می گردد. از منبعکه ا

 
 ا

H. تش سوزی  جلوگیری از
 
 ا

می دارد که در صورت وقوع حریق باید یک سیستم هشدار دهنده ی فعال و تمریناتی برای این موضوع وجود  مقرر قواعد  هاوانا 
مادگی کمک کند.

 
مین ا

 
ایوی باید فد که تجهیزات اطتوصیه می نمای نیز کمیته بین المللی صلیب سرخ  90داشته باشد تا در قسمت تا

موزش ببینند. نصب شوند و کارمندان باید در ارت در توقیف خانه ها
 
اصالح و تربیت  مراکز همقرر  91باط به استفاده از این تجهیزات ا

تش  اطفال می خواهد تا اقدامات الزم از تمام  مراکز اصالح و تربیت نیز اطفال افغانستان
 
به وزی سرا برای جلوگیری از وقوع ا

  92حوادث وزارت  امور داخله روی دست گیرد.  ضد کمک پولیس

صالح ا ن مراکز اصالح و تربیت اطفال توانسته بودند که این معیار های ایمنی را مراعات نمایند. از تمام این مراکزشمار کمی از ای
صالح و کز اهشدار دهنده حریق داشت. مر  سیستممرکز اصالح و تربیت اطفال خوست فقط  دندو تربیت اطفال که سروی ش

نکه نیمی از تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال مجهتربیت اطفال والیت ننگرهار تنها یک وسیله تشخیص 
 
ز دهنده دود داشت. با ا

له ضد حریق بو
 
دروازه خروجی نشانی شده در صورت وقوع حریق نداشتند. برعالوه،  دند، مگر هیچ یکی از این مراکزبا یک ا

ریق ح هنگاماند، تمرینات منظم مناطق جنوبی واقع  هیچ یک از  مراکز اصالح و تربیت اطفال، جدا از چهار مرکزی که در
له ضد حریق، شتنددان

 
له تشخیص دودو ا

 
له های هشداردهنده ی حریق، ا

 
. این خال های عمده در معیار های ایمنی باید با نصب ا

ن، روش مراکز اصالح در حوزه جنوب  و راه های خروجی که به صورت واضح نشانی شده باشند، برطرف ساخته شود.
 
افزون بر ا

اید از بتمام این تالش  منظم تمرینات هنگام وقوع حریق را انجام می دهند، باید در تمام مراکز اصالح تطبیق شود.  که بطور 

 همانگونه که در مقرره مراکز اصالح پیش بینی شده است. طرف پولیس ضد حوادث وزارت امور داخله حمایت گردد

I.  تعلیم و تربیه 
موزش اجباری قرار دارد حق تعلیم و تربیه را دارا می باشد. 

 
تا جاییکه  93قواعد  هاوانا تصریح می دارد که هر طفلی که در سن ا

اگر تعلیم و ولی  94ممکن باشد تعلیم و تربیه باید در مکاتب مردمی )ملکی( بیرون از مراکز اصالح و تربیت اطفال صورت گیرد.
 95.ذکر شود طفلحالت حجز  از نباید به هیچ صورت ا یا اسناد تحصیلیدیپلوم هدر ورت می گیرد، تربیه در داخل این مراکز ص
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ن ک تاب های 
 
قواعد  متذکره همچنان تصریح می دارد که هر مرکز باید دسترسی اطفال را به یک ک تابخانه ی که به قدر کافی در ا

موزشی و تفریحی وجود داشته باشد فراهم سازد.
 
 96ا

موزش را فراهم 
 
یید می کند که تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال برای اطفال دسترسی به ا

 
سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

در  که نداده استتربیت اطفال  به اطفال اجازه خالف توصیه ی قواعد  هاوانا، هیچ یکی از مراکز اصالح و  ولی،ساخته اند. 
موزش ببینند. در عوض، مراکز اصالح و تربیت اطفال تعلیم و تربیه به این اطفال را از طریق ح بیرون از مرکز اصال مکاتب دولتی 

 
ا

مین می کردند. مراکز اصالح و  ، در داخل مرکز اصالحیا وزارت حج و اوقاف فراهم شده بود معارفمعلمینی که از طرف وزارت 
 
تا

از دیگر معلم و  معارفاز وزارت  معلم ند؛یکداشت دو معلمد طفل تحت حجز داشتن 01تا  2که بین  حوزه جنوبتربیت اطفال 
و  معارفوزارت از  معلمسه  داشت؛طفل دارد چهار معلم  10. مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت غزنی که وزارت حج و اوقاف

 هی خود را در ارتباط بگرانی ویژه . در زمان سروی، مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کندز ناز وزارت حج و اوقاف معلمیک 
هنگی و مساعدت ریاست 

 
این والیت که به مرکز اصالح و تربیت اطفال این والیت نه ک تابی و نه معلمی فراهم  معارفعدم هما

یولیساخته بود ابراز داشت. 
 
به تعقیب  -ید کرد که  ، در زمان تحریر این گزارش، مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کندز تا

مو  – وزارت معارفحاکمیت قانون یوناما و وزارت واحد ین ب مالقات ها
 
زی و تعهدی از وزارت این مرکز ک تاب ها، دو معلم سواد ا

 مبنی بر دریافت معلم سومی را دریافت کرده است.  معارف

 
در . داده بودندقرار اطفال  دسترس را در جلد ک تاب 1999الی  29 بین شدند، سرویکه اک ثریت مراکز اصالح و تربیت اطفال 

ن اطفال دسترسی داشت، ک تاب ها در الماری کنداشترای ک تابخانه وجود ب یمشخصکه جای  ی جاهائیکه 
 
گهداری می ن نده به ا

 است؛ش
 
فراهم گردیده  CSSPی که از طرف ئکه ک تاب ها این مرکز گ فت د. مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت نیمروز یگانه استثنا

ن عده مراکزی  جای نسبت فقدان
 
در یک اطاق گدام قفل گردیده است. در حالیکه نه تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال، به ویژه ا

باید توجه د، نداشته باش جداگانه جای ک تابخانه موقعیت دارند می تواند که براینیمروز در خانه های کرای  ی مرکز اصالح که مثل 
ن دسترسیشودداده قرار  ئیجا ک تاب ها درشود که همیشه 

 
 داشته باشند.  ، مانند اطاق های عمومی، که اطفال به ا

 محجوز نحیث شان م حالتمرکز اصالح فرا می گیرند  داخلکه اطفال تعلیم و تربیه را در قواعد  هاوانا تصریح می دارد که در جایی
نباید در شهادت نامه های تحصیلی شان بازتاب یابد. مگر، اک ثریت مراکز اصالح و تربیت اطفال به استثنای مرکز اصالح و تربیت 

ن ها چنین سند تحصیلی را فراهم ساخ -ده به مکاتب دولتی "ضمیمه" می باشاطفال کابل ک
 
نمی توانند.  تهگزارش دادند که ا

ییدی را صادر بیت امراکز اصالح و تر بصورت عموم، 
 
ن که  می کنندطفال یک مک توب تا

 
فل صنوفی که طشده است تصدیق در ا
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معرفی  یااین مک توب همچنان بر  در صنوف بعدی در مک تب شامل شود. بتواندرها می شود حجز را فراگرفته تا طفل زمانی که از 
ایجاد . هنددخود خارج مراکز اصالح ادامه  علیماتد به تگیرد تا اطفال بتواننمورد استفاده قرار می  معارف اطفال به ریاست های

ن سیستم رسمی یک
 
ییدی که از طرف مراکز اصالح و تربیت اطفال  تر که در ا

 
معارف  از طرف وزارتصادر می شود مک توب های تا

ر ترتیبات با هم یا ساییادداشت تفایک  به گونه مثال، .، باید مورد غور و بررسی قرار گیرداعتبار داده شود تحصیلیو موسسات 
موزشی که در کهواقع شود و اطمینان حاصل گردد  می تواند در این ارتباط ممدمعارف وزارت 

 
داخل  مراکز  تمام برنامه های ا

 .از سوی وزارت معارف معتبر شمرده می شود راه اندازی می گرددبرای اطفال  اصالح

J.  موزش های حرفوی و کار با معاش
 
 ا

موزش حرفوی  دریافت نماید و تا حدی که ممکن باشد باید به گونه منصفانه قواعد  هاوانا 
 
تصریح می دارد که هر طفل حق دارد ا

های اجباری محافظت کرده و تصریح می دارد که قواعد   نان اطفال را در مقابل انجام کاراین قواعد  همچ 97کار با مزد داشته باشد.
این، بنابراین مهم  98می باشد. تحت حجزبل تطبیق به اطفال اطفال بوده صریحًا قا ر کاری بین المللی که نافذ بملی و معیار ها

، 99می باشد که هر کاری که توسط اطفال انجام می شود باید در مطابقت با معیار های بین المللی که در کنوانسیون حقوق طفل
  100یح یافته، قرار داشته باشد.در مورد بدترین اشکال کار طفل تصرکار کنوانسیون سازمان بین المللی 

یید می کند که سروی واحد حاکمیت قانون یوناما ت
 
ن ها سروی به عمل مر  10مرکز از مجموع  10ا

 
کز اصالح و تربیت اطفال که از ا

موزش حرفوی فراهم کرده که 
 
مد دسترسی اطفال را به بعضی از اشکال ا

 
ن میان خیاطی وا

 
ن ه خامکدوزی رایج ترین از ا

 
ا بوده ا

موزش زبان انگلیسی، کمپیوتر، 
 
موزش های حرفوی، به شمول ا

 
است. مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت هرات وسیعترین طیف ا

امه های طیفی از برن نیز اصالح و تربیت اطفال والیت کابلترمیم موبایل، نجاری، و سواد اساسی را فراهم کرده است. مرکز 
وتر، نجاری، قالین بافی، و صنوف فلزکاری همچنان صنوف انگلیسی را فراهم ساخته است. مرکز حرفوی مانند هنر ها، کمپی

ای ر اهم ساخته مگر عین فرصت ها را بفر محجوزین پسر اری و خیاطی را برای اصالح و تربیت اطفال والیت کندز صنوف نج
وری  ی حرفوی باید بافرصت ها هست. این رفتار متفاوت در رابطه بنداده ا محجوزین دختر ارائه

 
به همه  اعین فرصت ه فراهم ا

 ساخته شود. برطرفاطفال 
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ا کار اجباری ر  سروی شده رویدادمراکز اصالح  یک ازهیچ 
خالف توصیه های قواعد  هاوانا،  ولی،. ندگزارش نداد

تنها دو مرکز اصالح و تربیت اطفال گزارش دادند که 
راکز . مرندرا دا ار منصفانه ی با مزداطفال فرصت انجام ک

اصالح و تربیت اطفال والیات ارزگان و کندهار به اطفال 
ن فراهم کردند صنوف درسی صنایع دستی را 

 
که در ا

 .اشیای سوغاتی را برای فروش بسازند ندتوانستمی اطفال 
مد 29 ، اطفالارزگان مرکز اصالح در والیت

 
از  فیصد درا

ورند را این فروشات
 
ن به بافیصد مت 29، بدست می ا

 
قی ا

. پروژه های نظیر این باید در می شوددولت تحویل داده 

کز اصالح و تربیت اطفال توسعه داده شود تا اسایر مر 
 انهم در بدل کارش بیاموزند و حرفه ی اطفال هم بتوانند

ورند.
 
 دستمزدی بدست ا

K. تفریح 
  روزانه فراهم شود" و مکانی برای ورزش مناسب زمانمدت اطفال باید " رایواعد  هاوانا تصریح می دارد که بق

 
ن که در جریان ا

موزش های تفریحی و فیزیکی 
 
این قواعد  همچنان تصریح می دارد هر طفل باید برای  101شود. برای شان فراهمباید به گونه عادی ا

هاوانا قواعد   ،ولیشند.  فعالیت های تفریحی روزمره مانند هنر ها و انکشاف مهارت های صنایع دستی خود وقت اضافی داشته با
 ار جهانیده و هیچ معیرا تعریف نکر  ورزند فعالیت های تفریحی اشتراک برای اطفال که در ورزش ها و عبارت "مدت زمان مناسب"

مده است، توصیه شده است  قواعد اروپای  ی ئی که همراه باتوصیه ها در 102وجود ندارد.  نیز در زمینه
 
در خصوص حجز اطفال ا

ن را در هوای  اطفالکه 
 
باید اجازه داشته باشند تا روزانه حد اقل دو ساعت ورزش کنند که از این دوساعت حد اقل یک ساعت ا

زاد به ورزش بپردازند در صورتیکه هوا اجازه بدهد.
 
   103ا

زاد را برای فعالیت های تفریحی شان 
 
یید می کند که تمام مراکز اصالح برای اطفال وقت ا

 
سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

ن گزارش دادند که با 02مرکز  10فراهم ساخته است. بهر حال، تقریبًا نیمی از مراکز اصالح و تربیت اطفال )از مجموع 
 
( مرکز ا

کنند.  فعالیت میدر خانه های کرای  ی مرکز  از این میان، سیزدهای تفریحی مواجه می باشند. فقدان مکان کافی برای ورزش ه
بصورت عموم  و از یک مرکز تا مرکز دیگر متفاوت می باشدصورت قابل مالحظه ی عالوتًا، انواع فعالیت های تفریحی فراهم شده ب

زاد وجود دارد. ند گزینه برای اطفال جهت ورزشفقط چ
 
 ای  یکر  که در خانه هایالح و تربیت اطفال )در دو مرکز اص در هوای ا

ن که همتایان  ذکور ایشان به فتنددسترسی نداش (، دختران تحت حجز به تفریحگاه های فضای بازموقعیت داشت
 
ضای ، با ا

مرکز اصالح و  10از مجموع در نه مرکز  104ند.ز حیاط کوچک یا ساحه والیبال بود دسترسی داشتباز بیرونی محدود که متشکل ا
لویزیون بود. و تی برای اطفال تماشای یت داشتند( یگانه فعالیت تفریحفعالدر خانه های کرای  ی  تربیت اطفال )که اک ثریت شان

در برخی دیگر از این  مراکز اصالح تلویزیون توسط اطفالی که به جرایم مرتبط به امنیت محکوم شده بودند در واکنش به نشریات 
ن تخریب گردیده بود. غیر اخالقی

 
میز ا

 
ازی تفریحی مانند ب بیشتری  سایر مراکز اصالح و تربیت اطفال فعالیت های 105یا اهانت ا

 مجموعهین ت اطفال والیت کابل بهترکرمبول و شطرنج، والیبال و گوش دادن به رادیو را فراهم ساخته بودند. مرکز اصالح و تربی
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ول و ، نشر فیلم ها، کرمبسازماندهی شده مسابقات باکوچک، میدان والیبال گاه رزشرا داشت که شامل و بازی های تفریحی 
 .   می شدشطرنج  بازی 

ریحی ای تفه تنوع بازی افزایش  ایجاب می کند که در خصوص
 ازی های کهبویژه ب مراکز اصالح و تربیت اطفالدر تمام 

 را برای اطفال فراهم می کند توجه در فضای باز امکان ورزش
. حتی زمانی که فضا محدود باشد، تنها تلویزیون ذول گرددمب

ورده ساختن حد اقل 
 
معیار های قواعد  هاوانا کافی برای برا

می باشد. و نباید فرصت ها برای بازی های تفریحی فقط برای ن
اطفال ذکور منحصر ساخته شود. زمانی که فضا محدود است 

، مراکز و نورم های اجتماعی مانع اختالط شان می شود
اصالح و تربیت اطفال باید تقسیم اوقات ترتیب دهند تا به 

 امکان دسترسی به فعالیتاطفال اناث مساوی با اطفال ذکور 
  .فراهم شودتفریحی های 

L.  تعلیمات دینی 
ضور یافتن مثال، حقواعد  هاوانا تصریح می دارد که هر طفل باید اجازه داشته باشد تا ضروریات دینی و زندگی روحانی اش بطور 

ورده سازد.
 
حت حجز از یک مذهب در صورتی که شمار کافی اطفال ت 106در خدمات یا جلسات و دریافت دروس دینی خود را برا

ن مذهب باشد، این قواعد  تصریح می دارد که به نمایندگان واجد شرایط  خاص
 
ت در صورت درخواس کهباید اجازه داده شود ا

رهنمود دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد  107.فراهم کنندو دید و بازدید های منظم فال خدمات اطفال تحت حجز  به این اط
(UNODS)ن ها بتوانبرای نماز اطفال تحت حجز فراید  بازداشتگاه ها باید اطاقی ، همچنان، توصیه می نما

 
ند هم نماید تا ا

  108مذهبی خود را ادا نمایند.ناسک م

یید می کند از مجموع 
 
مذهبی اجازه  به نمایندگان اصالحمرکز  12، اصالح سروی شدهمرکز  10سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

این نمایندگان عمومًا از وزارت حج و اوقاف بوده و دید و بازدید های شان از این  فراهم کرده بود.اطفال تحت حجز را   مالقات با
ی دهد که مز تا یک بار در هفته بوده است.  مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت ننگرهار به نمایندگان اجازه مراکز از یک بار در رو 

ن
 
کرده نکه هیچ نماینده ی مذهبی از این مرکز دیدن  استسال ها  طبق گزارش این مرکز، مراکز بازدید داشته باشند ولی از ا

 عاده گردد. ا ار گردد تا چرخه بازدید های منظماصالح و وزارت حج و اوقاف برقر پیشنهاد می گردد تا روابط بهتری بین مرکز است. 

ن ها تنها  گ فتند جنوب حوزه. سه مرکز از این مراکز در نمی دادنمایندگان مذهبی اجازه بازدید شش مرکز اصالح باقی مانده به 
 
که ا

ر نظارت کننده، و نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشبه والی، معاون والی، رئیس ریاست عدلیه، وکالی مدافع، سارنواالن 
ورده ساختندادن به اطفال تحت حجز برای برای اجازه  109.می دهندغانستان اجازه بازدید اف

 
نیازمندی های زندگی مذهبی و  برا

 سوی زا ی منظمو زمینه بازدید ها قرار گیرندتجدید نظر مورد پالیسی ها در این شش مرکز  ایجاب می کند که ،روحانی شان
 . شده اینگونه است نمایندگان واجد شرایط مذهبی فراهم گردد قسمیکه در اک ثریت مراکز اصالح سروی
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موزشی شان دسترسی داشتند. این صنوف درسی از طرف  به عنوان بخشی ازتمام اطفال تحت حجز به دروس دینی 
 
برنامه منظم ا

برنامه  در والیت کندهار یک ولی، ن گردیده بود روزمره به پیش برده می شد.یک معلم دینی که از طرف وزارت حج و اوقاف تعیی
 امنیت بهتبط به  محکوم به جرایم مر ی درسی دینی که از طرف وزارت عدلیه تمویل می گردید تنها به اطفالی به پیش برده می شد ک

ن ها مساعدت صورت گیرد 
 
تجدید تربیت شده و دوباره دست به جنایت نزنند. در صورتی که امکان داشته باشد، که بودند تا به ا

ا به ر تمام اطفال تحت حجز صرف نظر از جرمی که مرتکب شده اند صنوف درسی دینی  برای اطفال باید مراکز اصالح و تربیت
موزشی منظم شان عنوان

 
  .فراهم کنند بخشی از برنامه ا

ه ب نگرانی در باره کیفیت برخی از معلمین دینی ، مسائل موردمرکز اصالح والیت هرات صورت گرفتبازدید اخیری که از در 
ن ها ،. اطفال تحت حجزمالحظه رسید

 
به سایر  دینی تدریس موضوعات در ،بودند ی که متهم به جرایم ضد امنیتئبه شمول ا

نه ب ،اطفال تحت حجز
 
ن که این دروس در حضور کارمندان با تجربه به پیش، دخیل بودندکه بی سواد بودند انیویژه به ا

 
 . با ا

تصریح   اواناه قواعدعکس،  . برتوصیه کرده است ، این گونه دروس غیر رسمی دینی چیزی نیست که قواعد  هاوانابرده می شد

از اهلیت  در عرصه دینیش برده شود که علمای دینی به پان دینی واجد شرایط یا می دارد که دروس دینی باید از طرف نمایندگ
امنیت  هب متهم به جرایم مرتبطخود که درس می دادند، اطفال  از اینه برخی تدریس برخوردار باشند. همچنان، با توجه به این ک

ند که نابرین ایجاب می کوجود دارد. ب زیانبار است، اطفال تربیت مجددکه در امر  افکار افراط گرایانهترویج می باشند، خطر 

 .تدریس کننددینی را به این اطفال  علمای دینی می توانند دروس نمایندگان یا ساخته شود که تنها مقرر 

M.  مراقبت های صحی 
مین  برای شرایط مفصلی راقواعد  هاوانا 

 
الح و کز اصامر . تمام فراهم می کند صحی به مراقبت هایاطفال تحت حجز  دسترسیتا

مقرر بطور خاص،  قواعد  هاوانا  110محافظت نمایند.شان از صحت و سالمت اطفال تحت حجز  کهتربیت اطفال وظیفه دارند 
روانی را دریافت نماید به شمول دسترسی به وقایه  تهای صح مراقبتطبی و  راقبت هایکه هر طفل تحت حجز باید م می دارد

را باید دریافت و نیز درمان بیماری از طریق ادویه مخدر و خدمات تربیت مجدد، دندان، چشم و پیشگیری از مصرف مواد 
باید دسترسی فوری این اطفال را به مراکز صحی مناسب فراهم  مراکز اصالحقواعد  هاوانا همچنان تصریح می دارد که  111کنند.

موزش کبسنده بوده وهمچنان باید  تعداد و احتیاجات اطفال تحت حجز ساخته و باید تجهیزاتی داشته باشد که برای
 
ارمندان ا

به این  ،تا جاییکه ممکن باشد 112دیده در مورد مراقبت های صحی وقایوی و حاالت اضطراری صحی در اختیار داشته باشد.
  113قرار دارد فراهم  ساخته شود. ساحه ی که مرکز اصالحصحی که در خود همان  اطفال باید مراقبت ها و خدمات صحی از مراکز

مین خدمات مناسب صحی برای  درز اصالح و تربیت اطفال کادر توانمندی مر  هائی حاکمیت قانون یوناما خال سروی واحد
 
تا

دم ع به خاطر و تمویل، و بعضی اوقات سبب فقدان منابع بهاین خال ها معلوم می شود که  114.ساختاطفال تحت حجز برمال 
فاقد مرکز صحی در داخل محوطه مرکز اصالح می اصالح اطفال  فیصد مراکز 9. خمیناً وزارت صحت عامه می باشد. ت حمایت
 در خودفیصد مراکز اصالح  که دارای مراکز صحی  19د. از . این خال ها فاقد مراکز صحی مربوط به ساحه خود می باشنباشند

ن ابود با یک ویا دو بسترکابل و پروان دارای مراکز صحی  بودند، مراکز اصالح
 
ر د معالجه می شد، معمولیمراض ند که در ا

نکه، ی م بسترادویه کافی یا  وکز صحی زارش دادند که مراکز شان فاقد مر والیت لغمان و ننگرهار گ حالیکه مراکز اصالح
 
باشد. با ا

ن ها هیچداشتند ولیراهم سازی خدمات صحی در محل برخی از این مراکز اصالح اطاقی مشخصی برای ف
 
، سترب ، در حقیقت، ا

 115.شتندمریضان ندامعالجه  ایا کارکنان صحی قابل دسترس بر یادویه 
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موزش دیده بود، طور مثال که از ندکارمند در محل داشت از یک از مراکز اصالح اطفال یک یا بیشرنیمی  خمیناً ت
 
 لحاظ صحی ا

، یا نهاد وزارت صحت عامه. این کارمندان صحی توسط مرکز اصالح اطفال، وزارت عدلیه، بودک تر، نرس یا کمک کننده اولیه دا
 :مراکز اند بهترین از لحاظ تعداد کارمندان والیات ننگرهار، هلمند و هرات دام شده بودند. مراکز اصالحهای غیر دولتی استتخ

صحی  کنکار  یکتکنیسین البراتوار و یک  ، معاون داک ترواساز، یک نفر مرکز اصالح اطفال ننگرهار  دو داک تر، یک نرس، یک د
، دو نرس و یک دواساز بود؛ و معاون داک تر؛ مرکز اصالح اطفال والیت هلمند دارای یک داک تر، یک رکز اصالح داشتمدر 

شیانه" بنام ر دولتیموسسه غییک مرکز اصالح اطفال والیت هرات یک معاون داک تر، و دو روانشناس از 
 
ی که " بود. یک مانعا

معاش پایینی است که از طرف وزارت صحت عامه  قرار دارداکز اصالح اطفال پیشروی استخدام کارمندان واجد شرایط برای مر 
ن که گ فت که بالیت پک تیا وبرای چنین کارمندانی در نظر گرفته  می شود.  مرکز اصالح 

 
نهاا ا

 
ام وقت را اعالن ت یک نرس تمپس ا

ن بسیار کم معاشاز اینکه  ند ولیکرد
 
ن عالقه نشان  متقاضیهیچ  بود، دالر امریکای  ی( 002افغانی معادل  999.) ماهوار ا

 
به ا

 . نداد

ن در ضمیمه 
 
از تاریخ ار اعتب)د( وجود دارد تصریح می دارد که "پروتوکولی بین وزارت عدلیه و وزرات صحت عامه، که یک نقل ا

اصالح اطفال تحت حجز که در مراکز ه ... برای فراهم سازی خدمات صحی اولی یت، وزارت صحت  عامه مسوول1990اپریل  0
چندین مرکز اصالح اطفال گزارش دادند که مساعدت های طبی به   116.گرفتخواهد  را به عهده اطفال والیتی نگهداری می شوند

نان فراهم گردید. ی که از این پروتوکول ناشی می شدتعقیب تعهدات
 
   ، برای ا

ان می دهد نشی واحد حاکمیت قانون یوناما سرو ، تطبیق این پروتوکول در تمام ساحات افغانستان یکسان نبود. ولی در عمل
 ودند کهبمندان طبی وزرات صحت عامه وابسته به بازدید کار  بیشتر داخل مرکزت طبی در مراکز اصالح اطفال بدون حمای که

ورده سازند. 
 
ی را به پرسونل صح مرکز اصالح اطفال گزارش دادند که وزارت صحت عامه نهنیازمندی های اطفال تحت حجز را برا

یکبار یا دوبار در یک هفته، یا در مرکز اصالح اطفال یا  تک موردی مراکز اصالح در دفعات متفاوت اعزام می دارد، گاهی به طور 
. در حالیکه برخی از مراکز اصالح اطفال، مانند مراکز اصالح اطفال پک تیا، گزارش دادند که روز در یک هفته 2یا  1ت غزنی والی

سایر مراکز اصالح اطفال در مورد سطح همکاری با ریاست های  دارند، رابطه خوب کاری با وزارت صحت عامه و شفاخانه شهری 
 کارمندان بازدید کننده طبی ، باوجود درخواست بترد غیال والیت خوست، در مو وزارت صحت عامه یا در قضیه مرکز اصالح اطف

 شان ادویه برای کهاز اطفال تحت حجز در برخی از مراکز اصالح خواسته شده بود  117از وزارت صحت عامه اظهار نگرانی کردند.
ن از بازار محلی پول بپردازند

 
. فراهم شود بصورت رایگان فالکه ادویه برای اطتصریح می دارد  اقواعد  هاواندر حالیکه  یا خریدن ا

هنگی ه وکول، بویژه در رابطه به ایجادضرورت زیادی برای تطبیق وسیع این پروت ن موارد نشان دهنده این است کهتمام ای
 
ما

 صحت عامه احساس می شود.  مراکز صحیبین مراکز اصالح و تر قوی 

وری خدمات صحیاین نیاز از همه بیشتر حاد است با توجه به این که اک ثریت مراکز اصالح اطفال ظرفیت فراهم 
 
در  خصصیت ا

سروی واحد حاکمیت قانون یوناما را ندارند. خدمات عاجل صحی دندان یا طب انند خدمات روان پزشکی، داخل مرکز اصالح م
ی احیا روانی به شمول خدمات سم زدای  ی مواد مخدر، و د دریافت خدمات طبنیازمنتحت حجزی که نشان می دهد که اطفال 

 . استثنامی توانندنه های محلی عامه دریافت کرده این خدمات را عمومًا، تنها از شفاخا مجدد می باشند،
 
ه کلی عدااین قاز ت ا

راهم رند، فیاز داخدمات ن که به این روانی در محل را برای اطفالیطب  یتخصصخدمات : مرکز اصالح والیت هرات معدود است
کیل خود است را در تشطرف وزارت عدلیه استخدام شده  مام وقت که ازت یک داک تر روانشناس ح والیت کابلمرکز اصال  می کند؛

را برای ارائه این خدمات برای اطفال تحت حجز فراهم  مالقات های داک تر روانشناسکندهار و هلمند  ؛ و مراکز اصالح والیاتدارد
دندان تنها برای اطفال تحت حجز از طب درصد مراکز اصالح گزارش دادند که خدمات  12به همین گونه،  118.ندساخته بود

داک تر م یک نظ. تنها مراکز اصالح والیات کندهار و هلمند از بازدید ممهیا می باشدعامه محلی صحت طریق مراجعه به شفاخانه 
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 ت هایمراقبکه زمانی که این اطفال به  محلی از این مراکز اصالح گزارش دادند. تمام مراکز اصالح اطفال گزارش دادند دندان
ن ها به شفاخانه  عاجل طبی جدی و

 
ن که طوری که در بخش –شوند عامه محلی برده می صحت نیاز پیدا می کنند، ا

 
 (E) با ا

 پرداخت کرایه موتر تا شفاخانه بوده اند.  ازال بعضی اوقات ناگزیر ، این اطفتذکر داده شد

 خصصیبه مراکز بهتر طبی و خدمات تبیشتر سروی واحد حاکمیت قانون یوناما نشان می دهد که مراکز اصالح نیاز  رویهمرفته،
هماهنگی بهتر بین وزارت عدلیه و وزارت صحت عامه و  درمانی دارند. و اکماالت و همچنان نیاز به دسترسی به تجهیزات صحی

تطبیق مداوم پروتوکل که وزارت صحت عامه را مکلف به عرضه خدمات صحی برای اطفال تحت حجز می دارد، می تواند در 

 سودمند واقع گردد.اطفال تحت حجز عرضه موثر مراقبت های صحی برای 

N. اطالع دهی از بیماری، مجروحیت و مرگ 
ن شان، هرزمانی کشان در رابطه به وضعیت صحت طفل  اءولیامی دارد که به خانواده های این اطفال یا  مقرر هاوانا  قواعد 

 
ه ا

گاهی داده ، بایدکنند ها درخواست
 
ن ها را از هر گونه تغییر مهمشود، و این که مرکز اصال  ا

 
شان  طفل یصح در وضعیت ح ا

ن ها خانواده ها و طبق  119.مطلع سازند
 
یید کردند که ا

 
ال را اطف  اءولیاسروی واحد حاکمیت قانون یوناما، تمام مراکز اصالح تا

گاه می سازند.
 
ن ها درخواست می کنند یا کدام تغییر مهمی در صحت طفل شان رونما می گردد ا

 
مرکز  ازدهولی، دو در صورتی که ا

ن ها فقط زمانی خانواد اصالح
 
گاهی میدهند که طفل شان ه طفگزارش دادند که ا

 
ن شفاخانه بستری شود. روشی که ایدر ل را ا

ر مورد مراکز اصالح دیگر، معلومات د اک ثر مثلشود تا و در صورت لزوم اصالح  تعقیب می کنند باید ارزیابی گردداصالح  مراکز
در  ،رونما می گردددر صحت طفل شان  که و یا هر تغییر مهمی می شوداز طرف خانواده ها درخواست هر زمانی که  صحت طفل

نها بستری شدن مسئله نه این که تنها اختیار خانواده ها قرار داده شود،
 
 .اطالع داده شوددر شفاخانه  ا

O.  بیرون دنیایتماس با  
بیرون تماس  جهانبا تحت حجز اطفال  کهگرفته شود تا اطمیان حاصل گردد می دارد که همه اسباب باید بکار  مقرر  قواعد  هاوانا

 120.دارندکافی 

  ارتباطات  .1
ز طریق تحریری یا ابطور با دوستان، خانواده ها یا شخصی که می خواهند  کهاشند بصورت خاص، اطفال باید اجازه داشته ب

د" تا از شوست کمک اطفال "قسمیکه الزم ابا می دارد که  مقرر قواعد  هاوانا  121تیلفون حد اقل هفته دوبار ارتباط داشته باشند.
 حکم این استاین تشریح می کند که هدف از خدر ملل متحد م و مواد مایقانون نمونه دفتر جر  122این حق خود بهره مند گردند.

برعالوه، قواعد  هاوانا  123.تیلفونی مشخص تامین شودتماس چند پست مجانی، و تیلفون، لوازم تحریر، و  که دسترسی اطفال به
 124.باید در اختیار اطفال قرار داده شود ، نشریات، رادیو و تلویزیونتصریح می دارد که اخبار

یید می کند که تمام مراکز اصالح
 
طریق  با خانواده های شان از می دهند که به اطفال اجازه سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

شده است،  دهاجازه دا اطفالتماس های تیلفونی، نامه ها، و مالقات ها ارتباط برقرار نمایند. تعداد تماس های تیلفونی که برای 
در  .باشد میمتفاوت  از یک مرکز اصالح تا مرکز اصالح دیگر تماس های نامحدود یاتماس در هفته ودو هفته تا در تماس از یک 
دالر  9.9.2افغانی )معادل  2 باید در بدل یک دقیقه تماساطفال اغلبًا  میسر بود،ه تماس های تیلفونی نا محدود ک مراکزی 

ن سبب ط بود کهباارت مروج وسیله کمتر نامه ارسال .پرداخت می کردندامرکای  ی( 
 
فال تحت در میان اط سطح بلند بی سوادی ا
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ند، کردی مبرای برقراری ارتباطات با دوستان و خانواده های شان استفاده  جای  ی که اطفال از نامهحال، در به هر  حجز می باشد.
  125.می شدخوانده از طرف افسر نوکریوال  باید قبل از ارسالسه مرکز اصالح گزارش دادند که این نامه ها 

 یله،ه وساین س میان. از دارند، یا رادیو دسترسی تقریبًا تمام مراکز اصالح اطفال گزارش دادند که اطفال به تلویزیون، اخبار
 رایب لمندصالح والیات نیمروز و همراکز ادر واقع، . داشتند با جهان بیرون بیشتر ین استفاده را برای ارتباط تلویزیوناطفال از 

ن ها قادر به فراهم سازی تلویزیون ند. فقط دو مرکز اصالح گزارش دادنصب کرده بودند تلویزیون یکاطفال در هر اطاق 
 
 که ا

 126نبودند به خاطر نبود برق و خرابکاری که اطفال مرتکب گردیده و تلویزیون را خراب کرده اند.

 مالقات ها .2
ن ترک خانواده های شا با مرکز اصالح را جهت مالقات کهاطفال باید اجازه داشته باشند  می دارد که مقرر قواعد  هاوانا همچنان 

یک  حد اقل این مالقات ها باید 127. ی مدافع شان دیدار کنندوکال  خانواده ها باز اصالح در مرکد و بتوانند بصورت منظم گوین
مالقات ها، کمیته حقوق این جهت فراهم ساختن  128ماه صورت گیرد  و اصواًل این مالقات ها باید هفته یکبار صورت پذیرد. دربار 

زدیک نشان جا داده شوند که تا حد ممکن به خانه های خانواده های  د در مراکز اصالحید که اطفال بایطفل توصیه می کن
  129باشد.

یید می کند که ت
 
را ان اطفال با خانواده های ش منظم زمینه مالقاتمام مراکز اصالح اطفال سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تا

ی خانواده ی شان هفته یک بار مالقات نمایند، تنها مرکز اصالح اعضابا  ند. بصورت عموم، اطفال اجازه داشتفراهم کرده اند
 کندهار که هفته دوبار این ارتباط را برقرار ساخته است. 

را مالقات کنند، طفل تحت حجز که می تواننداعضای خانواده  در مورد تعداد (مرکز 12مرکز  10از مجموع )اک ثریت مراکز اصالح،
القات اطفال م ترین پالیسی در خصوص مراکز اصالح والیات لغمان، کنر و ننگرهار انعطاف پذیر. ندنکرده ا دیتی وضعمحدوهیچ 

ال اطف با می دادند کهاجازه  اطفال رااد نامحدودی اعضای خانواده و دوستان تعد و تحت حجز با خانواده هایشان را داشتند
 سه تعداد اعضای خانواده در یک مالقات را بهیر و لوگر،مراکز اصالح والیت پروان، پنجش ولی برعکس، .کنندتحت حجز دیدن 

ر یک زمان که بیشتر از سه نفر نمی تواند د مقرر داشته استاصالح والیت پک تیا  در حالیکه مرکزد، نفر محدود کرده بودنو چهار 
می ح هر مرکز اصال مالقات طفل با خانواده و دوستان بطور منظم اجازه داده شود، . مادامی کهبا طفل تحت حجز مالقات کنند

نجائیک شرایط محلی ایجاب می کند، به اختیار و صوابدید خود 
 
تواند برای حفظ امنیت و کنترول مرکز اصالح، قواعد داخلی را ا

 فل تحت حجز مالقات کنند را محدود سازد.وضع کنند، از جمله می توانند تعداد افرادیکه در یک زمان می توانند با ط

P. محدودیت قیودات فزیکی و استفاده از زور 
قواعد هاونا استفاده از ابزار محدود کننده و کاربرد نیرو را به عنوان اقدامات انظباتی بجز در موارد استثنای  ی منع نموده است. 

قررات ده باید به دستور رئیس مرکز و در صورتی باشد که قوانین و محتی در موارد استثنای  ی؛ استفاده از نیرو یا ابزارهای محدود کنن
مد شده باشند

 
.  کمیته حقوق اطفال 130صالحیت می دهد و زمانی باید استفاده شود که دیگر روش ها برای کنترول بی اثر و ناکار ا

گران تمی مجروح ساختن خود یا دیتوضیح می دهد " قیودات یا نیرو در صورتی می تواند بکار برده شود که یک طفل تهدید ح
. این کمیته در ادامه توصیه می نماید که استفاده از قیودات یا نیرو باید بر اساس کنترول و هدایت مستقیم یک 131را... بروز دهد"

 132داک تر یا روانشناس مسلکی بکار برده شود.
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ود های عملیاتی حاکم بر استفاده از نیرو یا ابزار محدریاست مراکز تربیه اطفال افغانستان معیار های را برای تطبیق طرز عمل 
کننده وضع نموده است. این معیار های عملیاتی نشان می دهد که استفاده از نیرو توسط کارمندان مراکز تربیه اطفال در موارد 

ز ا؛ )ت( برای جلوگیری اذیل مجاز می باشد: )الف( بخاطر دفاع از خود یا دفاع دیگران؛ )ب( برای جلوگیری یا منع مزاحمت ه
مین حد اقل نظم و امنیت. در چنین 

 
وارد کردن صدمه و خسارت به اموال یا دارای  ی ها؛ )ث( برای جلوگیری از فرار؛ )ج( برای تا

ساعت بصورت موقت  133 12شرایط کارمندان مراکز تربیه اطفال بعد از دریافت دستور از سوی رئیس مرکز یا وزارت عدلیه طی 
 قید نموده و یا به او دستبند میزند. این گونه قواعد بصورت کلی با معیار های بین المللی مطابقت دارد.  یک طفل را

 

ن ابزار محدود کننده در مغایرت 
 
بر اساس سروری انجام شده از سوی واحد حاکمیت قانون یوناما هیچ موردی دیده نشده که در ا

درصد مراکز اصالح و تربیه اطفال سروی شده هیچ کدام از  .2سروی تائید نمود؛ که با این معیار ها بکار برده شده باشد. این 
درصد دیگر مراکز اصالح  11هیچ نوع قیودات فیزیکی یا نیرو در طی دو سال گذشته استفاده نه نموده اند. اما بنا به گزارش ها در 

 برای جلوگیری از فرار یک طفل
 
سیب زدن به خود طفل توسط عمل کودکان فقط در موارد استثنای  ی؛ مثال

 
، یا جلوگیری از ا

 بخاطر جلوگیری از جنگ و مشاجره میان اطفال 134انتحاری 
 
از نیرو به شکل محدود استفاده شده است. با توجه به  135یا معموال

موارد  هایخطر جراحت به اطفال و دیگران کاربرد نیرو یا ابزار محدود کننده در چنین شرایط می تواند مطابق با محدودیت 
و مشروط بر دستور از سوی رئیس مرکز  باشد و استفاده از نیرو تحت نظر  136محدود و در مطابقت با معیار های عملیاتی موجود

خرین راه چاره می باشد. 
 
 یک داک تر یا متخصص روانشناسی به عنوان ا

برای تضمین بهتر مصئونیت اطفال، باید به اصالح طرز عمل و معیار های عملیاتی توجه شود و بطور مشخص اطفالی که در برابر 
ن ها از نیرو و یا وسایل محدود کننده کار گرفته می شود هرچه سریعتر جهت معاینه و تشخیص هر نوع جراحت فیزیکی یا روانی 

 
ا

ن، به تمامی کارکنان مراکز اصالح و تربیت اطفال باید طرز عمل معیار های عملیاتی و همچنین  به نزد داک تر برده شوند. عالوه
 
بر ا

موزش داده شود. 
 
 روش های مناسب استفاده از نیرو یا ابزار محدود کننده در شرایط استثنای  ی ا

 
.  یونیسف توصیه می نماید تا قوانین 137ستقواعد هاوانا نیز حمل و استفاده سالح توسط کارکنان را در مراکز اصالح منع نموده ا

 . 138ملی بشکل صریح حمل و استفاده سالح توسط کارکنان در مراکزی را که اطفال نگهداری می شوند منع نماید
 

ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال در مطابقت با این معیار ها یک طرز عمل معیاری عملیات ها را صادر نموده که بر اساس 
ن موجودی

 
. سروی انجام شده توسط واحد حاکمیت قانون 139ت اسلحه در داخل مراکز اصالح و تربیت اطفال منع می باشدا

یوناما تائید نموده که تمامی مراکز اصالح و تربیت اطفال با منع ساختن کارکنان خود از حمل سالح در داخل مراکز از این امریه 
ن عده از محافظین امنیتی که با قسمت داخل مراکز  پیروی می نمایند. هرچند، گزارش شده که در بعضی

 
از مراکز اصالح به ا

اصالح تماس ندارند اجازه داده شده تا بخاطر گزمه در بیرون از محوطه مراکز اصالح سالح با خود حمل کنند. به گونه مثال، در 
متر به سمت اتاق های  29رط این که تا مناطق جنوبی، محافظین پولیس اجازه دارند تا با خود سالح حمل کنند، البته به ش

ن، طبق گزارش ها در مناطق مرکزی کارکنان زمانی با خود سالح حمل می نمایند که اطفال را تا 
 
اطفال نزدیک نشوند. عالوه بر ا

مغایرت  اطفال .  این گونه فعالیت ها با معیار های طرز عمل عملیاتی مرتبط به انتقال140محکمه یا دفاتر سارنوالی انتقال می دهند
مین امنیت در زمان انتقال می توانند سالح با خود حمل کنند، 

 
 می گوید، هر چند کارکنان مراکز اصالح برای تا

 
دارد، زیرا صراحتا

 . 141اما کارکنان مسلح نمی توانند نزدیک اطفال باشند بلکه در یک موتر جداگانه دیگر اطفال را همراهی می کنند
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ف در یک عرصه مهم برای مصئونیت اطفال با جدید تصریح می نماید که در ارتباط به حمل سالح در انجام فعالیت های مختل
داخل مراکز اصالح یا در نزدیکی اطفال باید رهنمود های واضحتر فراهم شود.  طرز عمل و رهنمود های واضح تر باید ایجاد گردد 

در برابر داشتن سالح در داخل مراکز را بدرستی درک کنند.  تا پولیس و دیگر محافظین مراکز اصالح محدودیت های موجود
 چنین محدودیت های صریح؛ طوری که طرز عمل معیار های عملیاتی الزم می دارد، باید در برابر همه کسانی نیز اعمال 

 
طبیعتا

سالح  یم و نشانه های منع کنندهگردد که از مراکز اصالح بازدید می کنند. در ضمن در برابر دروازه ورودی تمامی مراکز اصالح عال

 باید نصب شود.

Q.  دیبی
 
  طرزالعمل های تا

. 142قواعد هاوانا الزم می داند تا اقدامات انظباتی طوری طراحی شوند تا مصئونیت و منافع زندگی و نظم یک اجتماع حفظ گردد
نی عدالت، عزت نفس و رعایت حقوق انسابا این حساب، اقدامات انظباتی باید با حفظ وقار و حیثیت ذاتی اطفال، القای حس 

. این قواعد بطور صریح هرگونه اقدامات انظباتی را که بصورت برخورد خشن، غیر انسانی یا تحقیر 143هر فرد در مطابقت باشد
کننده می باشد، بشمول نگهداری اطفال در یک محل تاریک، حبس انفرادی، لت و کوب، تغذیه محدود، محدودیت و ممانعت 

منع قرار داده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نیز توصیه می نماید که  144تماس با خانواده و یا کار اضافیبرای 

 .  145نباید منع قرار دادن تماس و مالقات با خانواده را به عنوان یک اقدام انظباتی یا برعکس به عنوان وسیله تشویق بکار برد

حاکمیت قانون یوناما تائید نموده که در هیچ یک از مراکز اصالحی که سروی صورت گرفته از کم  سروی انجام شده توسط واحد
 در )

 
درصد( از کل مراکز اصالح  22نمودن مواد غذای  ی یا لت و کوب به عنوان اقدامات انظباتی استفاده نشده است. اما تقریبا

دیبی استفاده شده است. البته بر اساس فقره )سروی شده منع نمودن فرصت مالقات و تماس با خانواده به عنو
 
( 0ان یک اقدام تا

مقرره مراکز اصالح و تربیت  10( ماده 1قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال این عمل مجاز می باشد. در ضمن فقره ) 10ماده 
رکز اصالح و تربیت و وزارت عدلیه روز این اقدام را مجاز می داند، البته مشروط بر این که مدیر عمومی م 02اطفال نیز به مدت 

مین کننده بعضی از اقدامات باشد، اما با این اوصاف با معیار 
 
تائید نمایند. هرچند ضرورت به تائید این اقدام می تواند به معنی تا

ا را توصیه لکرد ههای حد اقلی قواعد هاوانا در تضاد می باشد و بنابرین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد بهترین عم
می نماید.  در ضمن باید به تعدیالت در قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال افغانستان و همچنین مقرره مراکز اصالح نیز توجه 
ن انطباق دادن با شرایط و مقررات قواعد هاوانا می باشد. اما در کمترین حد، وزارت عدلیه مکلف است تا 

 
شود، زیرا هدف ا

ن با اهداف کلی و عرصه های قوانین ملی  کاربرد گسترده
 
دیبی را بررسی نموده و بخاطر اطمینان از مطابقت ا

 
این گونه اقدامات تا

می داند، پیشنهادات الزم را  146بشمول قانون تخلفات اطفال که دولت را ملزم به اقدام با در نظر داشت بهترین منافع اطفال

 ترتیب دهد.

ک تعداد محدود از مراکز اصالح هنوز هم از حبس انفرادی ولو برای مدت کوتاه به عنوان یک اقدام اما گزارش ها در مورد این که ی
ورده است. بعد از نقض سه بار قواعد مراکز اصالح و تربیت اطفال، 

 
دیبی استفاده می کنند، نگرانی های بیشتری را به وجود ا

 
تا

ک اتاق انفرادی که تاریک نمی باشد، حبس می نماید. در مورد مرکز گ فته شده که مرکز اصالح در والیت نیمروز اطفال را در ی
دیبی اطفال را به مدت یک تا سه ساعت در یک اتاق 

 
اصالح و تربیت اطفال والیت هرات نیز گزارش شده که برای یک اقدام تا
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شبیه  ال را در یک اتاق جداگانه کهانفرادی نگهداری می کنند. مرکز اصالح اطفال در ارزگان نیز بعد از چهار بار نقض قواعد اطف
قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال و فقط در شرایط خاص  11سلول نمی باشد، نگهداری می کنند. چنین اقدامات بر اساس ماده 

د. نمجاز می باشد و بر اساس این ماده مراکز می توانند اطفال را بخاطر ایجاد اخالل یا شورش در یک محل جداگانه نگهداری کن
دیبی یک طفل را بعد از مشوره با داک تر و  10( ماده 1در ضمن فقره )

 
مقرره مراکز اصالح اجازه می دهد تا به عنوان یک اقدام تا

 روز در انزوا نگهداری نمود.  02ساعت تا  12اخذ تائید از سوی مدیر عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال و وزارت عدلیه به مدت 

دیبی منع نموده، این احکام قانون مل
 
ی با معیار های حد اقلی قواعد هاوانا که استفاده از حبس انفرادی را به عنوان یک اقدام تا

دیبی در تمام مراکز اصالح را منع شود 
 
در تضاد می باشد. برای پیروی کامل از قواعد هاوانا باید حبس انفرادی به عنوان اقدامات تا

 اصالح و تربیت اطفال افغانستان با قواعد هاوانا باید اصالحات الزم صورت گیرد. و بخاطر انطباق مقرره و قانون مراکز

R.  تفتیش و شکایات 
ن ها بشمول افسران طبی مسلکی اجازه داده شود که 

 
قواعد هاوانا توصیه می نماید تا به بازرسان مسلکی و مستقل یا نظیر ا

رسی، بازرسان مکلف اند یافته های خود را بصورت یک گزارش بازرسی انجام دهند. بعد از تکمیل نمودن باز  147بصورت منظم

. کمیته حقوق اطفال توصیه می نماید تا به بازرسان اجازه داده شود که بصورت غیر مترقبه و از قبل اعالم 148تهیه و تقدیم نمایند
فتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم صحبت و گ فتگو کنند. د 149نشده و به ابتکار خود بازرسی نمایند و با اطفال نیز بشکل محرمانه

ملل متحد نیز پیشنهاد می نماید تا به گزارشگران ویژه ملل متحد در امور شکنجه، و دیگر رفتار های خشن، غیر انسانی یا برخورد 
میته منع کتحقیر کننده یا مجازات اجازه داده شود که از توقیف خانه ها بازدید کنند و در ضمن کمیته بین المللی صلیب سرخ و 

 نظارت کنند.  150شکنجه هم اجازه داشته باشند تا بر تطبیق کنوانسیون منع شکنجه

سروی انجام شده توسط واحد حاکمیت قانون یوناما تائید می نماید در تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال که سروی صورت گرفته، 
ا و ارگان بازرسی کننده در تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال بازرسی ها انجام شده است. هرچند میان مدت زمان تکرار بازرسی ه

تفاوت وجود داشته است. معمول ترین ارگان های بازرسی کننده شامل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر لوی 
ارت مراکز نظیته وزارت عدلیه، واحد های حقوق بشر و حاکمیت قانون یوناما، کمسارنوالی، نمایندگان ادارات قضای  ی محلی، 

اصالح و تربیت اطفال، واحد های حقوق بشر و حاکمیت قانون یوناما، مسئولین محلی مانند والی و دفتر والیت می گردند. 

 تناوب یا تکرار بازدید ها هم از یک بار در دو هفته تا شش ماه بوده و اما اک ثر بازرسی ها بر اساس ماهانه انجام می شوند. 

 در ضمن به جایگز
 
اید اند با یک سیستم بازرسی معیاری تر و منظم تر ب تک موردیین نمودن سیستم فعلی بازرسی ها که اک ثرا

توجه الزم صورت گیرد. همچنین بخاطر ارزیابی اقدامات در مطابقت با احکام قوانین افغانستان و معیار های حداقلی قواعد هاوانا 
یک نهاد بی طرف و مستقل مسئولیت اساسی داده شود تا این بازرسی ها را بشکل  باید فرم های معیاری ترتیب شود. باید گ فت به

منظم انجام دهد و در پایان گزارش مفصلی را همراه با پیشنهادات برای اصالح و ارتقای مشکالت دیده شده، ارایه دهد. پیگیری 

  این توصیه ها بشکل یک اقدام معیاری و در هر بازرسی بعدی باید تطبیق شود.
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یکی از نواقص یا کوتاهی های دیده شده در سیستم فعلی بازرسی، این است که گزارش ها در مودر یافته های بازرسی ها همیشه 
 19تهیه نشده و در ضمن اک ثر گزارش ها با مردم در میان گذاشته نمی شود. بر اساس سروی واحد حاکمیت قانون یوناما، تنها 

 تائید نمودند که گزارش ها در مورد بازرسی ها تهیه شده است.  درصد مراکز اصالح و تربیت اطفال

مراکز اصالح و تربیت اطفال ثبت نموده  151تنها چهار مرکز اصالح و تربیت اطفال گزارش بازرسی های خود را در ک تاب راجستر
اند. فقط مرکز اصالح و تربیت والیت زابل ابالغیه ای را در مورد انجام بازرسی در صفحات رسانه های جمعی نشر نموده است. 

یت پروان اما بدون دسترسی به گزارش بازرسی این گونه فعالیت ها به تنهای  ی موثر نمی باشد. در مرکز اصالح و تربیت اطفال وال
ن ها فقط برای استفاده داخلی دفتر سارنوالی و محکمه می 

 
هیچ نشانه ای از بازرسی دیده نشده و گ فته اند گزارش های بازرسی ا

گاهی عامه و حمایت از کار مراکز اصالح و تربیت اطفال، زمانی که هیچ موضوع 
 
باشد. باید در نظر داشت که برای ترویج بیشتر ا

ندارد، ارگان های بازرسی کننده را باید ملزم ساخت تا گزارش های خود را با همان مراکز اصالح مربوطه شریک محرمانه ای وجود 

 ساند و در ضمن نتایج چنین گزارش ها را در صورت امکان باید در اختیار عامه بگذارند. 

خود را داشته  152اصالح و نمایندگان با مسئولیتقواعد هاوانا نیز الزم می داند تا اطفال اجازه ارایه شکایات به مدیران مزاکر 
باشند. در ضمن کمیته حقوق اطفال توضیح داده؛ برای این که اطفال بتوانند از حق خود جهت تهیه شکایات موثر استفاده 

گاه باشند
 
مده،1. طوریکه در فقره )153نمایند، الزم است تا اطفال از حقوق خود و طرز عمل تهیه شکایات ا

 
تمامی  ( بخش الف ا

فال در تمام مراکز اصالح سروی شده اط مراکز اصالح و تربیت اطفال دارای یک سیستم توصیه دهی حقوق به اطفال می باشند.
اجازه دارند تا شکایات خود را به مدیریت مراکز اصالح و دیگر ارگان های نظارت کننده تسلیم کنند. گ فته شده که در بعضی از 

یات استفاده می شود تا اطفال بتوانند شکایات خود را تسلیم کنند. بطور خاص، طبق گزارش در مراکز اصالح از صندوق شکا
مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت ارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک صندوق شکایات قفل شده نصب نموده 

ن را باز نم
 
ر اطفال اید. گزارش شده که در چندین مرکز اصالح دیگکه تنها خود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می تواند ا

می توانند در زمان انجام بازرسی توسط ارگان های بیرونی و یا در زمان بازدید وکالی مدافع شان از مراکز، شکایات خود را تسلیم 
وانسته تائید نماید که چه ، اما سروی واحد حاکمیت قانون یوناما نت154دهند.  هرچند یک سیستم برای ارایه شکایات وجود دارد

تعداد شکایت ارایه شده و مدیریت مراکز اصالح یا ارگان های نظارت کننده به چه تعداد از شکایات رسیدگی نموده اند. بخاطر 

 اطمینان از موثریت میکانیزم های موجود شکایات در مراکز اصالح و تربیت اطفال باید ارزیابی های بیشتر صورت گیرد.

S.  جامعهبازگشت به 
بر اساس قواعد هاوانا، نهاد های با صالحیت باید مساعدت های الزم را به اطفال ارایه دهند که می تواند بعد از رهای  ی از مراکز 

موزش یا فرصت های شغلی کمک کند. همچنین در حد ممکن  155اصالح اطفال
 
را برای بازگشت به جامعه، زنده گی خانوادگی، ا

، اشتغال، البسه و ابزار کافی برای حفظ و نگهداری بعد از رهای  ی فراهم شود تا ادغام اطفال را در باید به اطفال اقامت مناسب

 تسهیل کند. 156جامعه

یکی از خالء های قابل توجه در سیستم فعلی مراکز اصالح و تربیت افغانستان نبود مساعدت های الزم برای کمک به اطفال 
ن ها

 
می باشد. طبق گزارش ها تنها یک مرکز اصالح و تربیت اطفال توانسته اطفال بدون  جهت ادغام با جامعه بعد از رهای  ی ا
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کمک کند. هیچ یک از مراکز اصالح به اطفال البسه کمک نکرده و تنها دو مرکز اصالح  157خانواده را برای یافتن سرپناه مناسب
موزش مسلکی دارد که قبل  . مرکز اصالح و تربیت اطفال158اطفال را در یافتن شغل مناسب کمک نموده اند

 
کابل یک پروگرام ا

موزش می دهد. مرکز اصالح والیت هرات با موسسات غیر دولتی مانند کودکان جنگ، 
 
از رهای  ی به اطفال مهارت های کاری را ا

CSSP  غاز به
 
و برنامه حمایت از سیستم عدلی همکاری نموده تا جهت کمک به اطفال در یافتن شغل بعد از رهای  ی " ابزار های ا

کار" را در اختیار اطفال گذاشته است. این گونه برنامه ها جهت اطمینان از این که اطفال می توانند بشکل موثر دوباره با جامعه 
ند. بنابرین، باید به تقویت روابط مراکز اصالح با موسسات غیر دولتی و دیگر شرکای همکار توجه ادغام شوند، بسیار مهم می باش

الزم صورت گیرد تا به تمام کودکان رها شده از مراکز اصالح همان نوع کمکی ارایه شود که مرکز اصالح و تربیت اطفال هرات ارایه 
ن، باید به گسترش خدمات ارایه ش

 
ده از سوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین نیز توجه شود که می دهد. عالوه بر ا

ن ها بر اساس یک عفو یا تخفیف جرم 
 
در جهت کمک به اطفال فاقد حمایت خانوادگی برای یافتن سرپناه مناسب بعد از رهای  ی ا

 . 159می باشد

د پیگیری ها بعد از رهای  ی اطفال توسط مراکز یکی از خالء های دیگر مشخص شده در سروی واحد حاکمیت قانون یوناما، نبو
درصد از مراکز اصالح گزارش شده که دارای نوعی از پیگیری بعد از رهای  ی یک  11 اصالح و تربیت اطفال می باشد. تنها در مورد

 از سوی یک شبکه اجتماعی یا کارمند خدمات حقوقی انجام می شود؛ هرچن
 
بعضی  دطفل می باشند و این پیگیری هم معموال

اوقات موسسات غیر دولتی این پیگیری را بصورت یک امر استثنائی انجام داده است. در ضمن به انجام پیگیری ها بعد از رهای  ی 
اطفال به عنوان یک بخش جامع طرز عمل داخلی تمام مراکز اصالح جهت اطمینان از این که برای تمامی اطفال رها شده پیگیری 

         باید توجه الزم صورت گیرد.          های منظم صورت می گیرد، 

T.  کارکنان 
قواعد هاوانا الزم میداند تا کارمندان افراد متخصص باشند و بطور معمول بشکل دایم و برای کار تمام وقت استخدام شوند و در 

موزگار، معلمین مسلکی، مشاورین، کارگران اجتماعی، ر 
 
اک تر وانشناس و دضمن باید شامل تعداد کافی متخصصین چون ا

ن ها را در انجام موثر مسئولیت ها  160روانی
 
موزش های  ی را سپری کنند که می تواند ا

 
باشند. قواعد نیز الزم می دارد تا کارمندان ا

 باشند. 161کمک کند و در ضمن مدیران مراکز اصالح هم باید افراد متخصص

موزشی مراکز اصالح و تربیت اطفال بصورت تمام وقت سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تائید نموده که تمام کارمندا
 
ن اداری و ا

مرکز اصالح( یک معلم مسلکی در تشکیل خود دارند.  هرچند  12استخدام شده اند و دیگر این که کارمندان اک ثر مراکز اصالح )
خله عمومی محابس وزارت دا گ فته شده در تمام مراکز اصالح محافظین امنیتی استخدام می شوند، اما این محافظین را ریاست

معرفی می نماید. یکی از عرصه های مورد نگرانی دیگر تعداد کم و در بعضی موارد حتی نبود متخصصین چون مشاورین، کارکنان 
اجتماعی و روانشناس ها بشکل استخدام در محل مراکز اصالح می باشد. به گونه مثال، تنها سه مرکز اصالح دارای یک داک تر 

مرکز دیگر دارای یک یا چند مشاور می باشند. بر اساس این  01روانشناس به عنوان بخشی از کارمندان خود دارند و تنها  روانی یا
نتایج، باید به اطمینان این موضوع توجه جدی نمود که هر مرکز یافته ها در مورد نیازمندی ها و حمایت از سوی نهاد های دولت 

 تخدام حد اقل یک مشاور یا روانشناس دریافت می نمایند. یا موسسات غیر دولتی را برای اس
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شکار نمود که: تقریبا

 
درصد تمام  12سروی انجام شده همچنین شمار همواره کم کارمندان زن را در مقایسه با کارمندان مرد را ا

ن را زنان تشکیل داده است. بنابری 02کارمندان مراکز اصالح مرد می باشند و تنها 
 
ن به دست یابی به توازن بیشتر درصد دیگر ا

در میان کارمندان مراکز اصالح بخصوص با اولویت دهی به استخدام کارمندان زنان و انجام اقدامات برای ترغیب بیشتر زنان 
 مسکلی برای درخواست به چنین شغل ها توجه الزم باید صورت گیرد. 

موزش مسلکی منجمله در مورد  2.سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تائید نمود که حدود 
 
درصد کارمندان مراکز اصالح نوعی از ا

موزش 
 
مدیریت دوسیه ها؛ مهارت های کمپیوتر یا مدیریت؛ روش های ارتباطات مسلکی برای برخورد با اطفال؛ کار اجتماعی؛ ا

موزش دیده اند. در مورد چندین
 
مرکز اصالح گزارش شده که  حقوقی درباره اصول قانون جزا؛ حقوق اطفال و احیای مجدد را ا

مو 
 
و یونیسف انجام شده  CSSP ،JSSPزش ها توسط نمایندگی های بین المللی مانند سازمان بین المللی انکشاف قانون، این ا

موزشی و ظرفیت سازی را کاهش داده اند،   است. 
 
بعد از این که تمویل کنندگان بین المللی منابع مالی خود برای برنامه های ا

موزشی با کارمندان دیگر مراکز اصالح توجه الزم باید ب
 
ه شریک ساختن چنین مهارت های یاد گرفته شده در این برنامه های ا

موزشی خود را ترتیب دهند. 
 
 صورت گیرد. مراکز اصالح نیز باید در همکاری با فعالین ملی و بین المللی برنامه های ا

ن  مهارت مدیران مراکز اصالح و تربیتبا توجه به 
 
اطفال، سروی انجام شده از سوی واحد حاکمیت قانون تائید نمود که اک ثر ا

ها با شرایط معیار حد اقلی قواعد هاوانا مطابقت دارند. به جز از سه تن دیگر تمامی مدیران مراکز اصالح دارای تخصص علمی از 
موزش، ادبیات و پیداگ 02تا  01درجه صنف 

 
 نیم از الی لیسانس حقوق، قانون شرعیت، ا

 
وژی می باشند. در واقع، مدیران تقریبا

مراکز اصالح سروی شده سند تحصیلی در سطح لیسانس را دارا هستند. هرچند گ فته شده در یک تعداد کمی از مراکز اصالح 
مدیران مراکز  همدیران هیچ تجربه اداری یا مدیریتی را قبل از احراز پست مدیریت مرکز اصالح نداشته اند. برای اطمینان از این ک

اصالح برای مدیریت یک مرکز دارای مهارت های مدیریتی و اداری می باشند، الزم است به تجربیات مدیریتی و اداری مربوطه و 

 قبلی به عنوان یکی از شرایط احراز چنین پست توجه جدی صورت گیرد.

IV.  ارزیابی کلی و توصیه ها 

A. ن پیشرفت صورت گرفته است
 
 ساحاتی که در ا

بصورت کلی، ارزیابی واحد حاکمیت قانون یوناما پیشرفت های  ی را در رعایت معیار های حداقلی توصیه شده برای اطفال محروم 
زادی نشان داد. این پیشرفت بصورت خاص در ارتباط به پیروی از طرزعمل های اداری، اقامت و دیگر نیاز های اساسی، 

 
از ا

 دیده شده است.مهارت و مدیریت کارمندان مرکز اصالح 

 طرزالعمل های اداری  .1
ادره از بر اساس یک حکم ص سروی واحد حاکمیت قانون تائید نمود تمام مراکز اصالح سروی شده تنها اطفالی را می پذیرند که

ن ها محکمه 
 
باشد. تمامی مراکز اصالح به مثابه بخشی از پروسه پذیریش با محجوزین جدید بعد از یک یا دو روز بعد از قبولی با ا

ن 
 
مصاحبه می نمایند. در تمامی مراکز اصالح یک ک تاب راجستر برای پذیریش اطفال جدید و درج جزئیات حکم صادره در مورد ا

ن ها در زمان ها وجود دارد که بشکل دوسیه های مح
 
رمانه؛ سوابق اطفال تحت حجز و موجودی تمامی اشیای ضبط شده از ا

 رسیدن به مرکز نگهداری می شود. 
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ن، تمامی مراکز اصالح معلومات درباره قواعد و مقررات مرکز، حقوق اطفال تازه قبول شده، موجودیت میکانیزم معتبر 
 
عالوه بر ا

مستقل حقوق بشر نصب نموده به محض ورورد به اطفال تازه وارد ابالغ می نمایند. شکایت و صندوق شکایاتی را که کمیسیون 
انجام بازرسی ها از سوی یک سلسله سازمان های ملی و بین المللی بشکل منظم صورت می گیرد. اما طوری که در این گزارش 

مده، یک روش بازرسی معیاری تر باید ایجاد شود و به موضوع نشر گزارش ها در م
 
ن در میان مردم نیز توجها

 
 ورد بازرسی و توزیع ا

 الزم صورت گیرد. 

 محل بود و باش و سایر نیازهای اولیه  .2
 لیلیهفال را در اطو تربیت ، در ارتباط به مسئله بودوباش و ارایه نیاز های اولیه نیز پیشرفت های  ی دیده می شود. مراکز اصالح 

جا داده اند. بطور معمول اطفال اجازه دارند تا از مالفه خود  های انفرادی و دو منزلهچپرکت  مورد نیاز درتعداد  بههای گروهی 
شامیدنی 

 
ب ا

 
 در مراکز اصالح پروان و غزنی گ فته شده که اطفال در جریان روز یونیفورم می پوشند. اطفال به ا

 
استفاده کنند؛ مثال

نان، برنج، گوشت، سبزی و میوه های مختلف فصلی پاک دسترسی منظم داشتند و بطور دایم سه وعده غذا شامل شیر، 

ن، مراکز اصالح به اطفال اجازه داده تا در فرصت های بیشتر با اعضای خانواده خود از طریق 
 
دریافت می نمودند. عالوه بر ا

طالع خانواده ا تلفن، نامه و یا بازدید در تماس باشند. مراکز اصالح همچنین هر گونه تغییر مهم در وضعیت صحی اطفال را به
 ها و قیم رسانیده اند.

 تشکیل کارمندان و رهبری مراکز اصالح  .3
موزشی مراکز 

 
در ارتباط به تشکیل کارمندان باید گ فت سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تائید نموده که تمامی کارمندان اداری و ا

مسلکی را نیز در تشکیل خود دارند. اک ثر کارمندان اصالح بر اساس تمام وقت استخدام شده اند و اک ثر این مراکز یک استاد 
 تمامی مدیران مراکز اصالح در 

 
موزش مسلکی مرتبط به وظایف خود را سپری نموده اند. همچنین تقریبا

 
مراکز اصالح نوعی از ا

ن ها سند لیسانس دارند. بر 
 
از این که  ای اطمینانمطابقت با شرایط معیار های حد اقلی قواعد هاوانا می باشند و بیشتر از نیم ا

مدیران مراکز اصالح مهارت های مسلکی مدیریتی الزم برای اداره و کنترول مراکز را دارا می باشند،باید به تجربیات مدیریتی قبلی 

ن ها به عنوان یکی از پیش شرط ها جهت استخدام به حیث مدیر مراکز اصالح توجه جدی شود.
 
 ا

B. ن خالء ها باقی است
 
 ساحاتیکه در ا

یکنواخت نمی باشد. در ارتباط به یکنواختی و عرصه خدمات ارایه شده در میان مراکز اصالح  اما پیشرفت ها در تمام بخش ها
سیسات اجاره شده نامرغوب، مصئونیت فیزیکی 

 
هنوز هم خالء های  ی وجود دارد. اما در ارتباط به هماهنگی با دیگر وزارت ها، تا

ات ویژه برای نیاز های اطفال دختر، امکان ورود مجدد و برنامه های پیگیری خالء ها بسیار و اقدامات احتیاطی عاطفی، مالحظ
شکار و برجسته می باشد.

 
 ا

 هماهنگی با سایر وزارتخانه ها  .1
وری را در کمک رسانی به مراکز اصالح جهت ارایه 

 
مقررات مرکز اصالح و تربیت اطفال بر چندین وزارت خانه تعهدات الزام ا

خدمات اساسی برای مراقبت از اطفال ایجاد نموده است. پرتوکول ها و توافقنامه های چند وزارتی تعهدات هر وزارت را مشروط بر 
مرکز اصالح و تربیت اطفال مشخص ساخته است. این توافقات در کنار موارد دیگر: وزارت هماهنگی سراسری با شورای عالی 
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موزشی اطفال 
 
مین دسترسی اطفال به خدمات صحی؛ وزارت معارف را به ارایه کمک برای پاسخ به نیاز های ا

 
صحت عامه را به تا

خته است. اگر چه پیروی و انجام این تعهدات در عمل و وزارت حج و اوقاف را هم به ارایه رهنمود های دینی به اطفال مکلف سا
نشان داده شده، اما این تعهدات در تمامی مراکز اصالح سروی شده، یکنواخت و ثابت نمی باشد. شورای عالی مرکز اصالح 

. برای نمایدمکلف می باشد تا هماهنگی های بیشتری را در مطابقت با اجرای تعهدات الزامی از سوی وزارت های مسئول ایجاد 
موزشی و دینی از سوی 

 
اطمینان از این که تمامی اطفال تحت حجز به خدمات طبی الزم بشمول خدمات تخصصی و رهنمود های ا

 استادان مسلکی دسترسی ثابت دارند، هماهنگی های بیشتر بسیار مهم و ضروری می باشد. 

سیسات صحی در دیگر مراکز اصالح هم بسیار درصد شان( دارای امکانات صحی در محل ن 9.اک ثر مراکز اصالح )
 
می باشند و تا

محدود می باشد. در نتیجه، مراکز اصالح برای رسیدگی به نیاز های صحی اطفال تحت حجز به کارمندان وزارت صحت عامه به 
وز در یک ر تا چهار ر شدت وابسته می باشند. از سوی دیگر برنامه بازدید کارمندان وزارت صحت عامه از مراکز اصالح بین یک با

هفته می باشد.  بر اساس گزارش ها به رغم درخواست تا هنوز کارمندان وزارت صحت عامه از مرکز اصالح در والیت خوست بازدید 
ن ها را تکمیل نماید، 

 
نه نموده اند. در نتیجه، بعضی از مراکز اصالح نتوانسته اند به محض پذیرش اطفال معاینات صحی منظم ا

ن، اک ثر مراکز اصالح نتوانسته اند زیرا هی
 
چ یک از کارمندان وزارت صحت عامه نتوانسته معاینات صحی را انجام دهد. عالوه بر ا

برای اطفال دسترسی منظم به خدمات تخصصی چون داک تر  امراض روانی، مشاور، داک تر دندان یا خدمات عاجل را فراهم 
مین این گونه با ارجاع

 
اطفال به شفاخانه های محلی که نیازمند خدمات قابل اعتماد ترانسپورتی می باشد،  نمایند. اک ثر اوقات تا

 صورت می گیرد.

موزش باید گ فت، سروی واحد حاکمیت قانون یوناما تائید نموده که تمامی مراکز اصالح دسترسی اطفال به رهنمود 
 
در ارتباط به ا

موزشی را فراهم ساخته اند. هرچند
 
توصیه های قواعد هاوانا، هیچ یک از مراکز اصالح به اطفال اجازه نه ، در مغایرت با های ا

موزش اطفال از طریق 
 
ود در خمعلمین داده اند تا به مک تب های محل در بیرون از مراکز برای درس خواندن بروند. در عوض، ا

ا در این ارتباط هم باید گ فت که معارف و یا هم وزارت حج اوقاف معرفی شده اند. اممراکز انجام می شود که از سوی وزارت 
موزشی در تمام مناطق یکسان نمی باشد، زیرا تعداد معملین تعیین شده در هر مرکز اصالح متفاوت می باشد 

 
موجودیت خدمات ا

ر بو بنا به گزارش در مرکز اصالح کندز، در زمان سروی، ریاست معارف معلم یا ک تاب به مرکز اصالح فراهم نه نموده بود. عالوه 
موزشی که در اختیار مراکز اصالح قرار گرفته اند، باید به ایجاد یک سیستم رسمی 

 
ن، برای اطمینان از امکان انتقال معلمین ا

 
ا

تر توجه نمود تا مطمئن گردید تائید نامه های  ی صادره از سوی مراکز اصالح توسط وزارت معارف و دیگر نهاد های علمی مورد 

 اعتبار می باشند. 

موزش های مسلکی را نیز ارایه می دهند. اما در عرصه فرصت ها فراهم شده برای اطفال در هر مرکز اک ثر مر 
 
اکز اصالح نوعی از ا

اصالح تفاوت ها موجود می باشد. با حمایت وزارت کار و امور اجتماعی، معلولین و شهدا در بعضی از مراکز اصالح مانند مرکز 

موزش مسلکی اصالح هرات که دارای گسترده ترین بر 
 
ن را کپ ی برداری نمایند، برنامه های ا

 
نامه می باشد و دیگر مراکز اصالح باید ا

ایجاد شده است. همین گونه، یک مرکز اصالح دیگر فرصت های کاری با دستمزد منصفانه را از طریق مشارکت در صنوف صنایع 
تولید می کنند و در یک قسمت از عایدات را برای خود  دستی فراهم ساخته و اطفال در این صنوف اشیای سوغاتی را برای فروش
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ن بهترین مهارت های این چنینی با دیگر مراکز اصالح 
 
نگه میدارند. در ضمن باید به ایجاد یک پالتفورمی ایجاد شود که در ا

 شریک شود تا کل سیستم از این ابتکار یا خالقیت مستفید شوند.

موزشی شان دسترسی دارند. این گونه کالس ها تمامی اطفال تحت حجز به رهنمود های د
 
ینی به عنوان بخشی از برنامه منظم ا

 از سوی یک معلم دینی معرفی شده از سوی وزارت حج و اوقاف بشکل روزانه یا هفته وار برگزار می شود. اما بازدید از مرکز 
 
معموال

ن های که متهم اصالح در هرات نگرانی ها در مورد تخصص و مهارت بعضی از معلمین دی
 
ورده است. اطفال بشمول ا

 
نی را بوجود ا

به جرایم علیه امنیت می باشند در ارایه رهنمود های دینی به دیگر اطفال سهم دارند. هرچند این گونه رهنمود ها در حضور 
برای احیای  دن را کهکارمندان با تجربه صورت می گیرد، ولی این نوع رهنمود های دینی غیر رسمی می تواند خطر بنیادگرای  ی ش

موزش 
 
مجدد اطفال مضر اند، بوجود بیاورند. بر این اساس، باید به شرایطی که تنها نمایندگان یا روحانیون مسلکی حق ارایه ا

 دینی به اطفال را دارند، باید توجه الزم صورت گیرد. 

 مصوئنیت جسمی و سالمت روانی  .2
چندین عرصه محدود مرتبط به مصئونیت جسمی اطفال تحت حجز، بخصوص پالیسی ها و طرز عمل های مرتبط به مصئونیت 
تش سوزی، استفاده از نیرو و ممانعت ها، موجودیت سالح در نزدیکی مراکز اصالح، استفاده از انزوا و محرومیت

 
ز ا در برابر ا

دیبی نیازمند توجه جدی می باشد. 
 
تش سوزی شامل هشبازدید با خانواده به عنوان یک ابزار تا

 
دار مصئونیت های اولیه در برابر ا

تش سوزی 
 
تش نشانی، خروجی های نشانی شده مشخص و تمرینات منظم ا

 
های عملیاتی حریق، حسگر های دود و کپسول های ا

اقدام احتیاطی برای مصئونیت حریق در مراکز اصالح سروی شده وجود داشته است. تنها  می باشد. در کل هیج یک و یا هم چند
یک تعداد کم از مراکز اصالح بعضی از اقدامات احتیاطی را در مطابقت با قانون ملی اجرا نموده اند که قابل ستایش می باشد. 

ید به شرایط الزم برای اجرای یک طرز عمل و پیش شرط های اما برای اطمینان از مصئونیت تمامی اطفال و پیروی از قانون ملی با

 یک پارچه مصئونیت حریق در تمامی مراکز اصالح توجه الزم صورت گیرد.

تش و جلوگیری های فیزیکی مرتبط می باشد. طبق گزارش ها بیش از 
 
یکی از عرصه های دیگر مصئونیت جسمی به استفاده از ا

ن هم در شرایط خاص چون جلوگیری از فرار یک طفل یا صدمه زدن به خود، استفاده درصد مراکز اصالح از نیروی مح 19
 
دود و ا

می نمایند. اما به نظر می رسد که این گونه تصمیم گیری ها در خصوص استفاده از نیروی به عهده هر کارمند واگذار شده است. 
موزشی که طرز عمل عملیات های مربوط به استفاده ابرای اطمینان بیشتر از مطابقت و یکنواختی باید به ایجاد برنامه ه

 
ز زور ای ا

یا ابزار محدود کننده را مشخص می نماید، توجه الزم صورت گیرد. معیار های فعلی در طرز عمل ها بخاطر گنجانیدن یک الزام 
ه و کشف می گیرند؛ جهت معاین خاص طوری باید اصالح شوند تا اطفالی که در معرض استفاده از نیرو یا ابزار محدود کننده قرار

موزش الزم 
 
ن، تمامی کارمندان مرکز اصالح باید ا

 
هرگونه جراحت جسمی یا روانی به یک داک تر متخصص راجع شوند. عالوه بر ا

 در مورد استفاده درست از نیرو یا ابزار محدود کننده در شرایط خاص را سپری نمایند.

اجرای توافقنامه موجود با وزارت عدلیه و دیگر وزارت های مسئول با هدف اطمینان از این که تمامی برای : 1پیشنهاد 
موزشی و دینی از سوی استادان مسلکی دسترسی اطفال 

 
به خدمات طبی الزم بشمول خدمات تخصصی و رهنمود های ا

 . ضروری می باشد بسیار مهم وهماهنگی های بیشتر میان شورای عالی مرکز اصالح ثابت دارند، 
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سیهمین گونه، به نظر میرسد در ارتباط به ح
 
می کنند،  ات مرکز اصالح گشت زنیسمل سالح از سوی محافظین امنیتی که در تا

شیوه های مختلف وجود دارد. برای حمل سالح در داخل مراکز اصالح یا در نزدیکی اطفال باید یک سیستم رسمی تر و منسجم 
ح یت های موجود در خصوص حضور سال تر در نظر گرفته شود. بخاطر این که پولیس یا محافظین امنیتی مراکز اصالح محدود

در داخل مراکز اصالح را درک نمایند باید قواعد و طرز عمل های واضح ایجاد شود. بدون شک بر تمامی افراد بازدید کننده از 
مراکز اصالح نیز این گونه محدودیت ها وضع شود. در ضمن باید به نصب عالیم منع کننده حمل صالح در دروازه های ورودی 

سیسات مراکز اصالح نیز توجه صورت گیرد. تم
 
 ام تا

 نصف 
 
دیبی توجه جدی صورت گیرد. تقریبا

 
سایش اطفال باید به قطع کاربرد بعضی از اقدامات معمول تا

 
برای حفظ و حفاظت از ا

دیبی استفاده می کنند. ه
 
ند کاربرد این رچمراکز اصالح سروی شده از منع بازدید و تماس اطفال با والدین به عنوان یک اقدام تا

مقرره مراکز اصالح و تربیت اطفال مجاز  10( ماده 1قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال و فقره ) 10( ماده 0اقدام بر اساس فقره )
ن هنوز هم با معیار های حداقلی قواعد هاوانا و بهترین عملکرد های پیشنهاد شده از سوی دفتر مبارزه با 

 
می باشد، اما کاربرد ا

مده در باره این که هنوز هم یک تعداد کمی موا
 
د مخدر و جرایم ملل متحد نیز در تضاد می باشد. در ضمن گزارش های بدست ا

دیبی استفاده می کنند، باعث ایجاد نگرانی های 
 
از مراکز اصالح از حبس انفرادی؛ هرچند برای مدت کوتاه به عنوان یک اقدام تا

دیبی در تمام مراکز اصالح توجه جدی صورت گیرد.  می شود. برای پیروی کامل از قواعد
 
هاوانا، باید به حذف این گونه اقدامات تا

با توجه به این که اک ثر مراکز اصالح هیچ یک از این تاک تیک ها را بکار نمی برند، بنابرین با محدود نمودن این گونه اقدامات در 

 ز اصالح قابل پیش بینی نخواهد بود.               تمام مراکز اصالح هیچ اثر مخربی در نظم و دسپلین مراک

 

 ی  ی با امکانات محدود خانه های کرا .3
مرکز باقیمانده دیگر در ساختمان  11متعلق به وزارت عدلیه قرار دارند و  تعمیراتمرکز در  0مرکز اصالح سروی شده تنها  10از میان 

 خانه های شخصی اند که برای استفاده مراکز اصالح تغییر داده شده اند –های اجاره ای 
 
اختمان این گونه س قرار دارند. -اک ثرا

سیسات متعلق به وزارت عدلیه نامرغوب و کهنه می باشند. 
 
 های اجاره ای از جهات مختلف در مقایسه با تا

هرچند جمعیت بیش از حد در اک ثر مراکز اصالح یک مشکل فراگیر نمی باشد، ولی سروی واحد حاکمیت قانون یوناما نشان داد 
ورده است. در ضمن دو مرکز اصالح جمعیت بیش در سه مرکز اصالح که ساخ

 
تمان های اجاره ای اند، مشکلی جدی را به بار ا

که در ساختمان های اجاره ای اند، پنجره ها به قدری کوچک اند که نور کافی به داخل اتاق ها نمی تابد. همچنین از نظر امکانات 
ن عده از مراکز اصالح که در ساختمان های تفریحی و دیگر فعالیت ها، ساختمان های اجاره شده مراکز اصالح در م

 
قایسه با ا

سایش روانی اطفال در مراکز اصالح باید به موارد ذیل توجه نمود: )الف( : 2پیشنهاد 
 
بخاطر ارتقای مصئونیت فیزیکی و ا

تش سوزی در تمام مراکز 
 
( اصالح. )بملزم نمودن به اجرای طرز عمل ها و پیش گیری های واحد و یک پارچه مصئونیت ا

تطبیق همواره و پیوسته طرز عمل های معیاری حاکم بر استفاده از نیرو، کاربرد محدود های فیزیکی و موجودیت سالح در 
( حذف روش های چون منع مالقات و تماس با خانواده و استفاده از حبس انفرادی به عنوان جنزدیکی مراکز اصالح. )

دیبی. 
 
 اقدامات تا
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مرکز اصالح در ساختمان های اجاره ای  01مرکز اصالح،  02وزارت قرار دارند، بسیار نامرغوب و بی کیفیت می باشند. از جمله 
ن موجود نمی رگرمی دخترااند و فضای الزم برای تفریح را ندارند و در دو مرکز اصالح دیگر هیچ حویلی یا فضای  ی بیرونی برای س

ن ها ) شش مرکز( تنها وسیله سرگرمی برای اطفال تلویزیون می باشد. عالوه  0باشد. از میان 
 
مرکز اصالح اجاره شده، در  اک ثر ا

ن، ساختمان های اجاره شده برای مراکز اصالح با ساختار مناسب برای چنین مراکز ساخته نشده و در نتیجه فضای کافی 
 
بر ا

 .162ودوباش دختران را ندارندبرای ب

با توجه به موارد ذکر شده، الزم است تا به کم ساختن میزان وابستگی به ساختمان های اجاره ای توجه جدی شود،  زیرا چنین 
ساختمان ها را نمی توانیم به امکانات الزم برای نیاز های مراکز اصالح مجهز نماییم. در عوض باید وابستگی به استفاده از ساختمان 

" را بیشتر نماییم، زیرا می توانند نیاز های خاص مراکز اصالح از نظر ایجاد فضای تفریحی مناسب، های "مناسب برای اهداف
موزشی و مسلکی اطفال تحت حجز را بازتاب دهند. بصورت واضح، اگر 

 
زندگی، فضای عملیاتی الزم برای رسیدگی به نیاز های ا

مین فضای مساعد چه اصالح چنین زیرساخت ها هزینه بردار می باشد، ولی برای 
 
تضمین اهداف درازمدت افغانستان جهت تا

 برای مراقبت و احیای مجدد اطفال در تعارض با قانون، ضروری می باشد. 

 

 نیازمندی های خاص دختران تحت حجز  .4
فرصت  وله که دختران تحت حجز، حتی اگر بودوباش کوتاه مدت دارند، همانند پسران به خدمات ئالزم است به تضمین این مس

قانون افغانستان و قواعد هاوانا خواهان برخورد یکسان با تمام اطفال و منع  های مشابه دسترسی دارند، توجه خاص نمود.

 . 163تبعیض بر اساس جنیست می باشند

  ی با این اوصاف، سروی واحد حاکمیت قانون یوناما چندین مورد از برخورد نابرابر را نشان داد که باید اصالح شود. طور 
 
که قبال

سیسات و فضای مناسب و کافی برای بودوباش  2مرکز اصالح ) 2ذکر شده، 
 
ن در ساختمان های اجاره ای اند( دارای تا

 
مرکز ا

دختران تحت حجز نمی باشند. در نتیجه این محدودیت، دختران تحت حجز از حفاظت های اولیه داده شده بر اساس قانون 
سیسات افغانستان و قواعد هاونا برای اطف

 
ال تحت حجز محروم می باشند، این امکانات همچنین شامل امکانات بودوباش در تا

غیرکیفری می شود که جدا از بزرگساالن ولی در نزدیکی اعضای خانواده قرار دارد. این گونه اقدامات استثنای  ی باید متوقف شود 

ستشوی جداگانه ایجاد کنند تا پسران و دختران مجبور و در عوض باید همه مراکز اصالح را مکلف ساخت تا دو حمام یا محل ش
 نباشند بصورت شریکی از یک حمام استفاده کنند.

ن عده از ساختمان های اجاره ای که امکان مجهز ساختن شان به نیاز های مراکز : 3پیشنهاد 
 
باید به کاهش وابستگی ها به ا

در عوض باید وابستگی به استفاده از ساختمان های "مناسب برای اهداف" را بیشتر اصالح موجود نیست، توجه نمود. 
ر ایجاد فضای تفریحی مناسب، زندگی، فضای عملیاتی الزم برای نماییم، زیرا می توانند نیاز های خاص مراکز اصالح از نظ

موزشی و مسلکی اطفال تحت حجز را بازتاب دهند.
 
 رسیدگی به نیاز های ا
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در ضمن باید به گسترش مکان های تفریحی و فرصت ها مسلکی و حرفه ای برای دختران تحت حجز نیز توجه شود. گ فته شده 
که در بعضی از مراکز اصالح حتی فضا یا منابع کافی برای این گونه فعالیت ها و فرصت ها برای دختران و پسران تحت حجز 

د و یا نورم های مختلط اجتماعی باعث دلسردی می گردد، مراکز اصالح مکلف اند وجود ندارد. در صورتی که فضا محدود می باش
تقیسم اوقات یا جداولی را ترتیب دهند که دختران تحت حجز نیز به فعالیت های تفریحی و فرصت های مسلکی همانند پسران 

 دسترسی یکسان داشته باشند. 

ندان زن در مراکز اصالح در مقایسه با شمار کارمندان مرد بسیار کم می سروی واحد حاکمیت قانون یوناما نشان داد شمار کارم
باشد. بنابرین باید به ایجاد توازن جنسیتی در میان کارمندان مراکز اصالح بخصوص با اولویت دهی به استخدام کارمندان زن و 

شتر ورت گیرد. ایجاد توازن جنسیتی بیاتخاذ اقدامات جهت ترغیب زنان واجد شرایط به درخواست چنین شغل ها، توجه الزم ص
صالح کمک اامه ریزی ها و ارایه خدمات مراکز می تواند وزارت عدلیه را در تطبیق یک رویکرد متکی بر حساسیت جنسیتی در برن

 کند.           

 

 مجدد در جامعه و پیگیری  ادغام .5
یکی از خالء های قابل مالحظه دیگر در سیستم فعلی مراکز اصالح افغانستان نبود مساعدت های می باشد که با هدف کمک به 
ن ها بعد از  رهای  ی از مراکز اصالح طراحی شده اند. فقط یک تعداد کمی 

 
اطفال جهت ادغام در جامعه یا پیگیری پیشرفت های ا

ن ها کمک نموده از مراکز اصالح به اطفال بدون خانو
 
موزش های مسلکی و یا کار بعد از رهای  ی ا

 
اده در یافتن سرپناه مناسب یا ا

اند.  مرکز اصالح و تربیت اطفال هرات به عنوان یک مرکز استثنای  ی توانسته با حمایت موسسات غیر دولتی به محض رهای  ی ابزار 

 الزم را جهت یافتن شغل در اختیار اطفال قرار دهد. 

دو سوم مراکز اصالح بعد از رهای  ی اطفال هیچ نوع پیگیری الزم را در اختیار اطفال قرار نمی دهد تا در یافتن خدمات گ فته شده 
و یا ورود مجدد به جامعه اطفال را کمک کند. این گونه خالء ها می تواند تهدیدی باشد در برابر دستاورد های مراکز اصالح برای 

 ال تکرار جرایم و یا رفتار ضد اجتماعی از سوی اطفال را افزایش می دهد.احیای مجدد اطفال و در ضمن احتم

بنابرین، برای این که کمک های بازگشت به جامعه و برنامه های پیگیری بعد از رهای  ی اطفال جزوی از طرزعمل های داخلی تمام 

همکاری قوی میان وزارت صحت عامه،  مراکز اصالح شوند، باید توجه الزم صورت گیرد. بخاطر حمایت از این تالش ها، به
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و موسسات غیردولتی الزم است تا هم شبکه فعلی کار های اجتماعی افغانستان 

نها با جامعه موجود باشد.
 
 تقویت شود و در ضمن مشاورین کاریابی برای نظارت و کمک به اطفال در ادغام مجدد ا

سیسات و خدمات اطمینان از این که دختران تحت حجز همانند پسران رای ب: 4پیشنهاد 
 
کسان صالح دسترسی یمراکز ابه تا

در ضمن بخاطر کمک به مدیریت مراکز اصالح در تطبیق یک رویکرد حساس  .دارند، باید تالش جدی صورت گیرد
جنسیتی، وزارت عدلیه باید تالش نماید تا از طریق اولویت بخشیدن به استخدام زنان واجد شرایط در مراکز اصالح توازن 

 جنسیتی بیشتر را ایجاد کند. 
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بنابرین، برای این که کمک های بازگشت به جامعه و برنامه های پیگیری بعد از رهای  ی اطفال جزوی از طرزعمل  : 5پیشنهاد 
های داخلی تمام مراکز اصالح شوند، باید توجه الزم صورت گیرد. برای رسیدگی به نیاز های خاص اطفالی که خود قربانی 

 ص ایجاد شود. خشونت و بنیادگرای  ی افراطی اند، باید برنامه های خا

ن های  ی که از اعتیاد به مواد رنج می برند یا قربانی  در زمان طراحی
 
این گونه برنامه ها باید به نیاز های ویژه اطفال خاص؛ نظیر ا

بدرفتاری جنسی شده اند، توجه جدی صورت گیرد. همچنین به نیاز های خاص دختران که اک ثر شان به جرم زنا یا جرایم اخالقی 
ورت گیرد. زیرا بدنامی ناشی از این گونه اتهامات باعث چالش های ویژه در برابر ادغام تحت حجز بودند، نیز باید توجه ویژه ص

 مجدد موفقانه این گونه دختران با خانواده یا کل جامعه می گردد.

همچنین در کمک نمودن به اطفال متهم به جرایم امنیتی برای بازگشت به جامعه نیز باید توجه خاص صورت گیرد. در زمان 
درصد اطفال تحت حجز در مراکز اصالح افغانستان شامل این ک تگور از اتهامات می  19سروی از سوی یوناما، بیش از انجام 

ماده ساختن چنین اطفال 
 
ن ا

 
شدند. در اک ثر موارد این اطفال در معرض خشونت و بیانات تند افرادی قرار می گیرند که هدف ا

بمبگذاران انتحاری می باشد. مدل های مختلفی از برنامه ها شبیه برنامه ای که در  برای میدان جنگ یا حمله بر افراد ملکی مانند
مرکز اصالح قندهار وجود دارد، با هدف رسیدگی به نیاز های خاص این ک تگوری خاصی از اطفال در تضاد با قانون طراحی شده 

اسب پس از رهای  ی از تمام مراکز اصالح توجه خاص است. بنابرین باید به اجرای برنامه های خاص ادغام مجدد و پیگیری های من

 صورت گیرد.      

  

 

 

 

V.  نتیجه گیری 
افغانستان با حمایت شرکای بین المللی توانست بنیاد مستحکمی را برای فعالیت مراکز اصالح و طربیت اطفال در مطابقت با 
زادی ایجاد نماید. حاال فرصت دارد با حذف خالء 

 
قوانین ملی و معیار های حد اقلی پیشنهاد شده برای تربیت اطفال محروم از ا

ها در مراکز، خدمات و برنامه های  ی را که این گزارش در ارتباط به معیار های حداقلی قواعد هاوانا مشخص نموده، تالش های 

 بعدی خود را انجام دهد. 

موزشی، مسلکی و 
 
اما این تالش ها نیازمند هماهنگی نزدیک میان تمامی وزارت های مسئول بخصوص برای رسیدگی به نیاز های ا

صحی اطفال تحت حجز می باشد. همچنین نیازمند حمایت دوامدار بین المللی برای بهبود و اصالح زیرساخت های الزم مانند 
سیسات "مناسب برای اهداف" مراک

 
ز اصالح و توسعه بیشتر برنامه های فعلی احیای و بازگشت مجدد از یک مرکز به ساخت تا

تمامی مراکز موجود در سراسر کشور می باشد. واحد حاکمیت قانون یوناما به تالش های خود برای متقاعد ساختن شرکای بین 

مشترک ادامه می دهد تا مطمئن گردید که المللی در حمایت از وزارت عدلیه و دیگر وزارت های مسئول جهت تحقق این دیدگاه 
زادی از احکام قانون ملی و معیار های حداقلی بین المللی پیروی می نماید. 

 
 مراکز اصالح افغانستان در تربیت اطفال محروم از ا
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 زیر نویس ها 

زادی شده )قواعد هاوانا(، مصوب مجمع عمومی مورخ  1 
 
 0009دسمبر  02مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قواعد ملل متحد برای محافظت از اطفال سلب ا

(A/RES/45/113 قاعده ،)قابل دسترس در: 1 ،.cuments/ga/res/45/a45r113.htmhttp://www.un.org/do 
 .0قواعد هاوانا، قاعده  2
ت امور داخله ر ، ریاست مرکزی محابس و توقیف خانه ها که محابس و توقیف خانه های بزرگساالن افغانستان را اداره می کند از تشکیل وزارت عدلیه به وزا1900در سال  3

رئیس جمهور در مورد انتقال ریاست  12اطفال در تشکیل وزارت عدلیه باقی ماند. مراجعه شود به فرمان شماره  منتقل گردید. ولی ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت
 .1900دسمبر  .0محابس مورخ 

ه از سوی مجمع (؛ کنوانسیون حقوق طفل کa)00(؛ قواعد هاوانا، قاعده 2فقره ) 2، ماده 122جریده رسمی شماره  1992مارچ  11قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  4
 ، قابل دسترس در: 0تصویب شد، ماده  0010نومبر  19مورخ  22/12عمومی طی قطعنامه شماره 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx12(، حقوق اطفال در عدالت اطفال، .199) 09عمومی شماره کمیته حقوق طفل، تبصره  ؛ 
 ، قابل دسترس در: .1-12و 10(، فقره های 09( )تبصره عمومی شماره CRC/C/GC/10) .199اپریل 

/docs/CRC.C.GC.10.pdfhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/crc 
5 Centro Italiano Aiuti all'Infanzia (CIAI) حقوق پسران و دختران متخلف از قانون در  –، گزارش موسسه ایتالیای  ی برای افغانستان تحت عنوان "عدالت اطفال

 . 19، صفحه 1902تحلیل در مورد سیستم عدالت اطفال" اپریل  –افغانستان، تحقیق 
 .به تخلفات اطفال، ماده اولقانون رسیدگی  6
 (. 2قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، ماده چهارم، فقره ) 7
 . 22، 21، 21)قانون اساسی(، مواد  1992جنوری  12قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،  8
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون مراکز  ( 00/90/1990)  .11/09/011مورخ  020قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال مصوب طی فرمان شماره  9

 . 1990فبروری  11، مصوبه شورای وزیران بتاریخ 21اصالح و تربیت اطفال؛ مقرره امور مراکز اصالح و تربیت اطفال، شماره 
 (. 02( )0فقره های ) 12؛ مقرره مراکز اصالح، ماده 01قانون مراکز اصالح، ماده  10
 . هشت وزارت عبارت اند از وزارت امور داخله؛ وزارت معارف؛ صحت عامه؛ امور زنان؛ کار و امور اجتماعی؛ حج و اوقاف؛ و وزارت فرهنگ. 01اکز اصالح، ماده قانون مر  11
 . .(، 0) 2، 2قانون مراکز اصالح، مواد  12
 .11-10، 11، 01-.0قانون مراکز اصالح، مواد  13
 . 11، 12، 12، 10 ،00قانون مراکز اصالح، مواد  14
 .2مقرره مراکز اصالح، ماده  15
 (. 0)1، .مقرره مراکز اصالح، مواد  16
 (. 00()0)12مقرره مراکز اصالح، ماده  17
 .01مقرره مراکز اصالح، ماده  18
 .01مقرره مراکز اصالح، ماده  19
 (.01()0)12(، 1)-(0)11، 02-02مقرره مراکز اصالح، مواد  20
 .00، .0-02مواد  مقرره مراکز اصالح، 21
 .00، .0-02مقرره مراکز اصالح، مواد  22
 .01مقرره مراکز اصالح، ماده  23
 (.09-0()0)12، 19مقرره مراکز اصالح، مواد  24
 .11-10مقرره مراکز اصالح، مواد  25
 .11(، 2-2()0)12مقرره مراکز اصالح، مواد  26
 (..()0)12مقرره مراکز اصالح، ماده  27
ت صحت عامه، وزارت امور این موافقتنامه بین وزارت امور داخله، اداره لوی سارنوالی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، وزارت معارف، ستره محکمه، وزار  28

گست  12زنان، و ریاست عمومی امنیت ملی به تاریخ 
 
 . 1به امضاء رسیده بود )موافقتنامه بین الوزارتی(، صفحه  1901ا

. به خصوص، طرفین در موافقتنامه توافق کرده اند که برای مراکز اصالح کارکنان اجتماعی فراهم کنند و اطمینان حاصل کنند که .-2موافقتنامه بین الوزارتی، صفحه  29
 حاصل می کنند و با خانواده هایشان تماسمراکز اصالح دارای محیط سالم و مصئون بوده و اطفال تحت حجز تعلیمات معیاری شبیه مکاتب در بیرون از مرکز اصالح 

 داشته و برنامه های اصالحی و ادغام مجدد کافی برایشان فراهم می شود. 
 . 0قواعد هاوانا، قاعده  30
 ..1، 10، 00قواعد هاوانا، قواعد  31
 . .1-12، 12-11، 10قواعد هاوانا، قاعده های  32
 .21-22، 21، 10-11قواعد هاوانا، قاعده  33

                                                           

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx؛
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
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 .21-20قواعد هاوانا، قاعده های  35
 . 0.-22، 22قواعد هاوانا، قاعده های  36
 .2.-1.قواعد هاوانا، قاعده های  37
 .10قواعد هاوانا، قاعده  38
 (. 0)29، .1، 11، 11، .1، 12، .0، 02کنوانسیون حقوق طفل، مواد  39
 0012نومبر  10مورخ  29/11معیار های حداقلی ملل متحد برای تطبیق عدالت اطفال مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه شماره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قواعد  40

 lhttp://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm)قواعد پیکن(، قابل دسترس در: 
 . .0واعد پیکن، قاعده ق 41
برگزار گردید،  0022نو در سال قواعد معیار های حد اقلی برای رفتار با محبوسین، مصوب اولین کنگره ملل متحد در مورد جلوگیری از جرایم و رفتار با متخلفین، که در ژ  42

ن تصویب شد )قواعد ماندیال( قابل دسترس در:  1902دسمبر  .0مورخ  XXIV) C 663و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی طی قطعنامه شماره) 
 
ا

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175 
 .11-01قواعد ماندیال، قاعده های  43
 .09ماره تبصره عمومی ش 44
ن عب وضعیت وخیم امنیتی در والیت کندز توانائی یوناما در جمعاوری اطالعات در مورد عرضه خدمات صحی در مراکز اصالح در کندز ویا مراکزی که 45

 
ور از کندز سفر به ا

 را میطلبید را محدود ساخت. 
 .19قواعد هاوانا، قاعده  46
 .19قواعد هاوانان، قاعده  47
 . 12قواعد هاوانا، قاعده  48
 099( شماره Ser. C، )1991سپتمبر  01؛ همچنان مراجعه شود به: قضیه بوالسیو، محکمه حقوق بشر داخلی امریکا، فیصله مورخ 12-12قواعد هاوانا، قاعده های  49
زادی را بدوش دارد، ضا 012(، فقره 1991)

 
من این حقوق افراد تحت توقیف می باشد، که در کنار سایر )"محکمه مشخص نمود که دولت، که مسئولیت مراکز سلب ا

ن چه می گذرد."( قابل دسترس در:
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ید.
 
 اصالح می ا
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ی سی، دو کارمند از ا
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 .11قواعد هاوانا، قاعده  64
ب، حفظ الصحه، نظافت و مسکن در مراکز، رهنمود متمم، اپریل  65

 
 . قابل دسترسی در: 12)رهنمود کمیته صلیب سرخ( صفحه  1901کمیته بین المللی صلیب سرخ، ا
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، )تبصره قواعد اروپائی( اشاره به یافته های کمیته 0الحاقیه  011( 1991تبصره قواعد اروپائی برای اطفال متخلف از قانون تابع مجازات ویا تدابیر، شورای اروپا، ) 66

، قابل دسترس:  11-11اروپائی برای جلوگیری از شکنجه، صفحه 
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 نفر در یک اطاق می خوابند.  02رخت خواب در یک اطاق گزارش داد، در حالیکه در مرکز اصالح والیت غور گزارش داد که  2-1مرکز اصالح والیت وردک از موجودیت 
 .11قواعد  هاوانا، قانون  90 
 .19صفحه رهنمود کمیته جهانی صلیب سرخ  91 
  .(.( )0) 12رکز اصالح اطفال ماده م مقررات 92 
 .11 عدهقواعد  هاوانا، قا 93 
 .11قواعد  هاوانا، قانون  94 
 .29 عدهقواعد  هاوانا، قا  95 
 .20 عدهقواعد  هاوانا، قا 96 
 . مراجعه نمایید.12.0 عدههمچنان به قواعد  بیجنگ، قا 22-22 ,21 عدهقواعد  هاوانا، قا 97 
 .22 عدهقواعد  هاوانا، قا 98 
ن در برابر 11کنوانسیون حقوق طفل ماده  99 

 
ظت محاف بهره برداری اقتصادی. این ماده، در میان چیز های دیگر، تصریح می دارد که دول عضو حق طفل را که باید از ا

موزشی را روی دست گیرند تا تطبیق ماده 
 
مین گردد. بویژه با فراه 11صورت گیرد و اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و ا

 
م سازی: حد اقل سن یا حد اقل سن ها برای تا

مین انفاذ ماده  قواعد  مناسبپذیرفته شدن برای استخدام؛ 
 
 را باید به رسمیت بشناسند. 11برای ساعات و شرایط کاری استخدام؛ و مجازات مناسب یا سایر تعزیرات جهت تا

 C182, 17 Juneسازمان بین المللی کار، کنوانسیون بد ترین اشکال کار طفل،  از ، با استناد12 .اف ان، .p 012به قانون نمونه دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد  100 
  :/chic.htm-comhttp://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87قابل دسترس:   ,1999

 . .2 عدهقواعد  هاوانا، قا 101 
 ..2 عدهقواعد  هاوانا، قا 102 
 . 10، پرگراف 1991توصیه شورای وزراء 103 
 .اطفال والیات تخار و بدخشان مراکز اصالح 104 
 والیات لوگر، ارزگان. مراکز اصالح 105 

http://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
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 نمایید. مراجعه 22؛ همچنان به قواعد ماندیال، قاعده 21، 2قواعد هاوانا، قواعد 106 

 
 مراجعه نمایید. 2.؛ همچنان به قواعد ماندیال، قاعده 21 قواعد هاوانا، قواعد 107 
 .011صفحه  قانون نمونه دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد 108 
 اصالح والیت کندهار، نیمروز، زابل.  20مراکز  109 
، محکمه اروپای  ی حقوق بشر، قضاوت )شماره  Jasinskis v. Latviaبا استناد قضیه  0p. 12,متحدقانون نمونه دفتر جرایم و مواد مخدر ملل ؛ 20قواعد هاوانا، قاعده 110 

 ، قابل دسترس: 1909ماه دسمبر  45744/08     .درخواست 
 102393.pdf-102393&filename=001-http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001:  
 مراجعه نمایید. 21.1، قاعده بیجنگ؛ همچنان به قواعد 22، 02قواعد هاوانا، قواعد  111 

 21 ,(45744/08، محکمه اروپای  ی حقوق بشر، قضاوت )نمبر درخواستJasinskis v. Latviaبا استناد قضیه ,p. 120 قانون نمونه دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد
December 2010, para. 60, :قابل دسترس در لینک ذیل ، 

 102393.pdf-102393&filename=001-http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001:  
 .20ه قواعد هاوانا، قاعد 112 
 .20قواعد هاوانا، قاعده  113 
وری شود.   .1به خاطر شرایط امنیتی در کندز معلومات در مورد ظرفیت مراکز اصالح اطفال برای ارائه مواظبت های صحی  فقط می تواند از  114 

 
 مرکز اصالح اطفال جمع ا

 خوست. کندز، تخار )زیرا مراکز طبی از طرف طالبان تخریب شده بود،والیات  مراکز اصالح  115 
 . .پروتوکول همکاری بین وزارت صحت عامه  و وزارت عدلیه، پرگراف  116 
 پروان، کابل بدخشان، بغالن، خوست، پک تیکا. والیات مراکز اصالح 117 
 کندهار، هلمند. والیات مراکز اصالح 118 
 . 22 قواعد هاوانا، قاعده 119 
 .02قواعد هاوانا، قاعده  120 
 مراجعه صورت گیرد. 21قواعد ماندیال، قاعده  همچنان به 20، 02عد قواعد هاوانا، قوا 121 
 .20قواعد هاوانا، قاعده  122 
 .قانون نمونه دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد 123 
 .21قواعد هاوانا، قاعده  124 
 زابل، نیمروز، کندهار. والیات مراکز اصالح 125 
 غور، لوگر. والیات مراکز اصالح 126 
 .29و  02عد قواعد هاوانا، قوا 127 
 29.قواعد هاوانا، قواعد   128 
 ..1، پرگراف 09تبصره عمومی شماره  129 
 .22 – 21قواعد هاوانا، قواعد  130 

   . 10، بند 09تبصره عمومی  131
 .10، بند 09تبصره عمومی  132 
 .09-1امریه در مورد استفاده از معیار های زور، او.دی.  133 
  .مراکز اصالح و تربیت اطفال پروان و ارزگان 134 
 .مراکز اصالح و تربیت اطفال، هرات، غور و بادغیس 135 
 . 10مقرره مرکز اصالح و تربیت اطفال، ماده  136 
 . 22قواعد هاوانا، قاعده  137 

  .091)رهنمود یونیسف(، صفحه  1900رهنموده یونیسف در مورد اصالح مقننه عدالت اطفال، می  138
http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf 

سیسات،  139 
 
  .09-1 رهنمود اجرائیوی شمارهرهنمود در مورد دسترسی به تا

 .تربیت اطفال، پنجشیر، پروان و لوگرمراکز اصالح و  140 

 (B)-(C)در بخش های  OD-8.08امریه امنیتی در ارتباط به انتقال اطفال )مظنون، متهم و محکوم(،   141 
 .22قواعد هاوانا، قاعده  142

 .22قواعد هاوانا، قاعده  143 
سترالیا، کمیته .2قواعد هاوانا، قاعده  144 

 
،  CCPR/C/86/D/1184/2003،1992مارچ  10تا  01حقوق بشر، نشست هشتاد و ششم، از ، همچنین به کوری براه در برابر ا

. کمیته دریافته که تمدید حجز یک طفل در انفرادی و بدون امکان ارتباطات و قرار دادن طفل در برابر نور مصنوعی برای یک دوره 2و  0، 1، 1، بند های 1992اپریل  .1
سیب پذیر و به دلیل عدم توانای  ی و موقف اش به عنوان یک طوالنی، کشیدن لباس و ندان کمپی

 
ل به او، با موقف او به عنوان یک طفل تحت حجز بخصوص در حالت ا

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-102393&filename=001-102393.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-102393&filename=001-102393.pdf
http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf
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المللی ( میثال بین 1و فقره ) 09( ماده 0فرد بومی متناسب نمی باشد و بنابرن حق طفل برای برخورد انسانی، رعایت وقار، حیثت و حقوق انسانی اش طوری که در فقره )

مده نقض می شده است. 
 
 html-https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1184.2003حقوق سیاسی و مدنی ا

 
 .019قانون نمونه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، صفحه  145 
 قانون تخلفات اطفال مراجعه نمایید.   0به گونه مثال به ماده  146 
 .1.و  1.قواعد هاوانا، قواعد  147 
 .2.قواعد هاوانا، قاعده  148 
 .10، بند 09تبصره عمومی  149 
 .010قانون نمونه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، صفحه  150 
 ز و ارزگان.مراکز اصالح و تربیت اطفال در کندز، نیمرو  151 
 .1.و  2.قواعد هاوانا، قواعد  152 
 10.، بند 09تبصره عمومی  153 
ن به مسئولین مربوطه مکلف می سازد مراجعه  12( ماده 00( و )0به مقرره مرکز اصالح و تربیت اطفال، بند ) 154 

 
که مراکز اصالح را به دریافت شکایات اطفال و انتقال ا

 نمایید.
 19.و  0.قواعد هاوانا، قواعد  155 
 .19قواعد هاوانا، قاعده  156 
 .مرکز اصالح و تربیت اطفال در کابل 157 
 .مراکز اصالح والیات سمنگان و جوزجان 158 
 . 0ن به منابست میالد رسول، ماده رئیس جمهور در مورد تخفیف و عفو مجازات اطفال تحت حجز و زندانیا 1902اک توبر  11مورخ  .00فرمان شماره  159 
 10.قواعد هاوانا، قاعده  160 
 قانون نمونه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نیز مراجعه شود.   010؛ همچنین به  صفحه 12و  12قواعد هاوانا، قواعد  161 
 مراکز اصالح و تربیت اطفال در والیات کنر، لوگر، ارزگان و فراه. 162 
 . 2ه ، قواعد هاوانا، قاعد11قانون اساسی، ماده  163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1184-2003.html
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 ضمایم و ارقام 

 ضمایم توضیحات

گست سال  12موافتنامه نه جانبه منعقده 
 
 ضمیمه "الف"  1901ا

سؤالنامه های بخش حاکمیت قانون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

 1902و جنوری  1902)یوناما( مؤرخ سپتمبر 
 ضمیمه "ب"

 

فورمه ستندرد کمیته پذیرش ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه 

وری معلومات از محجوزین جدید 
 
 الشمول در مراکز اصالح و تربیت اطفالجهت جمع ا

 ضمیمه "ج"

پروتوکول همکاری میان وزارت صحت عامه و وزارت عدلیه جهت عرضه خدمات صحی 

 1990منعقده اپریل 
 ضمیمه "د"

وری شده از سوالنامه های بخش حاکمیت قانون مؤرخ سپتمبر 
 
و  1902معلومات جمع ا

 1902جنوری 

 نگهداشت حکم حجز .0
 تهیه مقررات مرکز ، حقوق محجوز و طی مراحل شکایات  .1
 مصاحبه با محجوز بعد از شمولیت در مرکز .1
 گزارشات روانی و اجتماعی .2
 ثبت معلومات محجوزین در وقت شمولیت  .2
 دوسیه هامحرمیت  .2
 فهرست اقالم شخصی ..
 تهیه ترانسپورت به مصرف دولت .1
 تعداد اطاق های محجوزین /لیلیه ها .0
 اندازه اطاق های محجوزین/ لیله ها .09
 تعداد بستر ها .00
 موجودیت جا برای گذاشتن اقالم شخصی .01
 روشنی طبیعی .01
 اندازه کلکین ها .02
 ها تشنابتعداد  .02
 تعداد حمام ها .02

 ضمیمه "ه"
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 پاککاری حمام ها ..0
 انواع تفریح  .01
 موجودیت محل برای تفریح .00
 اقدامات ایمنی ضد حریق .19
 خروجی های اضطراری و جلوگیری از حریق .10
 لباس های محجوزین .11
 غذای محجوزین .11
 نظافت غذائی .12
ب .12

 
 ا

 تعلیم و تربیه .12
 تصدیق نامه های تعلیمی ..1
 ک تابخانه .11
موزش حرفوی .10

 
  برنامه های ا

 فرصت های شغلی .19
 دینیتعلیمات  .10
 اصالح و تربیت اطفالدیدار نماینده گان مذهبی از مرکز  .11
 اطالع دهی به فامیل محجوزین .11
 ارتباطات با فامیل و دوستان .12
 تعداد محجوزین در هر اطاق .12
 روش های ارتباطات .12
 تماس با فامیل ..1
 مالقات با فامیل .11
 دسترسی به مطبوعات .10
 محدودیت های فزیکی .29
 اجازه حمل سالح توسط کارمندان مرکز اصالح و تربیت اطفال .20
 طرزالعمل های تادیبی .21
 نگهداری در اطاق جداگانه منحیث یک طرزالعمل تادیبی .21

 فزیکی منحیث یک طرزالعمل تادیبی ضرر رسانیدن .22
 منحیث یک طرزالعمل تادیبیکم کردن غذای محجوز   .22
 منحیث یک طرزالعمل تادیبیمحدودیت در مالقات با فامیل  .22
 تفتیش ها ..2
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 گذارشات تفتیش ها .21
 مراحل شکایات .20
 امعهبرنامه های استقرار مجدد در ج .29
 تعداد محجوزینی که در سال گذشته رها شده اند .20
 تعداد محجوزینی که در جریان سال گذشته قبل از وقت رها شده اند .21
 رهائی های قبل از وقت و چگونگی اسکان دادن برای محجوزین .21
 رهائی های قبل از وقت و تهیه لباس برای محجوزین .22
وری شغل برای  .22

 
 محجوزینرهائی های قبل از وقت وفراهم ا

 گزارش تحقیق اجتماعی .22

 پیگیری بعد از رهائی  ..2
 کارمندان اداری مرکز اصالح و تربیت اطفال  .21
 تعداد کارمندان امنیتی .20
 تعداد مشاورین  .29
 تعداد معلمین .20
موزش های حرفوی .21

 
 تعداد استادان ا

 تعداد روان شناسان .21
ن اشتراک .22

 
موزشی که کارمندان مراکز اصالح و تربیت اطفال در ا

 
 برنامه های ا

 کرده اند
مرین مراکز اصالح وتربیت اطفال .22

 
 تحصیالت ا

 بخش های صحی فعال در مراکز اصالح و تربیت اطفال .22
 تعداد کارمندان صحی ..2
 تعداد کارمندان صحی دایمی  .21
 تعداد دوک توران .20
 منابع صحی موجود .9.
 کافی بودن منابع صحی  .0.
 همکاری با ریاست های صحیه والیات .1.
 خدمات تداوی دندان .1.

 روانیخدمات تداوی  .2.

 و احیای مجدد دفع مسمومیت ادویه .2.

 معاینات صحی .2.

 مرگ و میر و علل ان ...
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و شرایط زنده گی محجوزین توسط مسؤول صحیه  حفظ الصحهتفتیش غذا ،  .1.

 مرکز اصالح و تربیت اطفال
مر مرکز اصالح و تربیت اطفال در مورد تفتیش غذا ،  .0.

 
فظ حاطالع دهی برای ا

 و شرایط زنده گی محجوزین الصحه
 شیوع امراض .19
 معاینات صحی در وقت شمولیت محجوزین در مراکز اصالح و تربیت اطفال .10
 محجوزین توقیفی .11
 محجوزین محکوم شده .11
 سهولت ها برای محجوزین توقیفی و محکومین .12

 سن محجوزین .12
 تخلفات .12
 مراحل محکمه و جنسیت محجوزین ..1
 اندازه جا برای هر محجوز  .11
 ملکیت مراکز اصالح و تربیت اطفال .10
 در رابطه به اندازه جای برای هر محجوز یار های بین المللی معتطابق  .09
 تعداد کارمندان .00

 


