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درباره عنوان يادداشت  
 

اند که توسط زنان ها شعرهای کوتاهیگردد. لندیياد می »لندی«نام ه در افغانستان يک نوع شعر وجود دارد که ب
وم امعلافراد ن گردند. سرايندگان اين اشعار معموالً طور شفاهی از زنان به زنان منتقل میهشوند و بنوشته می

کننده چگونگی خواندن و ها بدون توجه به اينکه شريکسازی آنباشند و سنت شفاهی زمينه را برای شريک
شود که به ها بازتاب داده میين لندیا سازد. در عنوان اين گزارش يکی ازمساعد می ،خير داند ياها را مین آن

. استمنسوب  ،ساله 15دختر  ،يما نيازی  

 
     

دهی که من به مکتب بروماجازه نمی تو  
 من داکتر نخواهم شد

 اين را به ياد داشته باش که: 
 يک روز تو مريض خواهی شد.1

                                                           
http://pulitzercenter.org/reporting/afghanistan-، 2012جون  7 ،»شعر زنان افغانستان«يد به مرکز جوزف پولتيزر، کنمراجعه . 1

women- نوشته سيماس مرفی -هلمند -کابل -شعر.   
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 خالصه گزارش
 

ً  سقوطاز مداخله نظامی اياالت متحده امريکا که منجر به پس شانزده سال  دو سوم  دولت طالبان گرديد، تخمينا
روند. همزمان با بدترشدن وضعيت امنيتی در کشور، پيشرفتی که در جهت رفتن تمام دختران افغان به مکتب نمی

دختران به مکاتب ايجاد شده بود، ممکن است نتيجه معکوس دهد - که سبب کاهش تعليم و تربيت دختران در 
  افغانستان میگردد. 

  
ويک درصد تمام مکاتب در افغانستان فاقد ساختمان میباشند. اکثر اطفال از نزديکترين مکتبی که قادر به چهل

حضور در آن باشند، بسيار دور زندگی میکنند که اين امر بر دختران بهطور خاص تأثيرگذار است. دختران 
اکثراً  به دليل معيارهای جنسيتی زيانبخش که فاقد ارزش بوده و يا مانع تعليم و تربيت آنها میشود، در خانه 

  نگهداشته میشوند. 

 
 سرشان پشت در که هایهخيم در هاآن هایصنف. اندشده جمع مکتب صحن در خانه، به رفتن از قبل دختران

 اين به ضعيف نظارت و غيرواجدشرايط، استادان منابع، و هازيربنا نبود زياد، تراکم. شودمی برگذار دارد، قرار
 در ساعت سه برای تنها باز، فضای در يا هاخيمه در است ممکن روندمی هم مکتب در که کودکانی که است معنا

  . باشدمی هم از متفاوت خيلی مختلف، مکاتب در آموزشی کيفيت. ندبخوان درس درسی، کتاب بدون روز،
  2017 بشر حقوق ديدبان سازمان برای ستاينبرون پاوله ©
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ً  گرچند 2001حمله نظامی در افغانستان در سال  امريکا  ۀسپتامبر بر اياالت متحد 11در پاسخ به حمالت  مستقيما
ً  ،بود های اول متضمن همکاری با زنان کشور نيز بود. مقامات ارشد نظامی کشورهای همکار در سال اما بعضا

  جنگ افغانستان درباره زنان رنجديده در دوران حکومت طالبان صحبت کردند.
 

های بسيار سيستماتيک و مخرب طالبان عليه زنان، انکار تعليم و تربيت زنان بود. پيش از از جمله بدرفتاری
اينکه طالبان در سال 1996 به قدرت برسند، نظام آموزشی افغانستان عمالً در دوران جنگهای مسلحانه در 

ً  بهطور کامل  دهههای 1980 و 1990 هم بهشدت آسيب ديده بود. طالبان در مدت پنج سال حاکميت خود، تقريبا
تعليم و تربيت را برای دختران و زنان ممنوع کرده بود. زمانی که حاکميت طالبان در اواخر سال 2001 از بين 

رفت و از هم پاشيد، حکومت جديد و کشورهايی که در ائتالف به رهبری اياالت متحده امريکا اشتراک کرده 
بودند، با دو چالش مهم مواجه شدند: اينکه چگونه نظام آموزشی را دوباره برای نيمی از جمعيت در سن مکتب 

در يک کشور شديداً  فقير فعال و چگونه به دختران و زنانی که در دوران حاکميت طالبان از دسترسی به تعليم و 
تربيت دور و محروم نگهداشته شده بودند، کمک کنند.

 
پيوسته  طوربهدر افغانستان  اخير هایسال در امنيتی وضعيت. کنندمی پايتخت پرواز فضای کابل در هاپرنده
 افغانستان هایولسوالی درصد 40 درحدود اکنون طالبان و يافته شدت کشور اين در هاجنگ. است شده تروخيم

 . کنندمی تهديد يا دارند تحت کنترل را
 2017 بشر حقوق ديدبان سازمان برای ستاينبرون پاوله ©
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کنندگان بينالمللی آن با انرژی و منابع، اقدام به انجام اين حکومت جديد افغانستان به رياست حامد کرزی و تمويل

امور کردند. مؤسسات دولتی و غيردولتی به حمايت مؤسسات تمويلکننده، مکاتب را ايجاد کردند، معلمان و 
استادان را استخدام و تربيت کردند و دختران و فاميلهای آنها را جهت رفتن به مکتب تشويق نمودند. تعداد 

واقعی دخترانی که در طول اين مدت به مکاتب رفتند، دقيق نيست، اما اين اتفاق نظر بهطور وسيع وجود دارد 
که از سال 2001 به اينسو، ميليونها دختری که در زمان حاکميت طالبان از تعليم و تربيت دور بودند، اکنون تا 

 حدودی به مکتب رفته و آموزش ديدهاند. 
 

اساس ارقام بسيار خوشبينانه درباره مشارکت دختران در تعليم و رب ا. حتاستورد ناتمام و شکننده ااما اين دست
ً  برای مدتی کوتاه ليونيتربيت، م ها دختر در کشور هستند که هرگز به مکتب نرفتهاند و شمار زيادی ديگر صرفا

به مکتب رفتهاند. پيشرفت جالبی که دولت و نهادهای بينالمللی تمويلکنندۀ آن در جهت رفتن دختران به مکاتب 
داشتند، اين بود که آنها کار را خوب آغاز کردند، اما تکميل نکردند. 

 پوشاند.می شانمکتب در غيرفعال  و کثيف تشناب يک متعفن برای محافظت از بوی را شانیهاچهره دختران
 طرف آن در که است هايیتشناب از استفاده آنها گزينه تنها و ندارند تشناب خودشان برای دختران مکتب، اين در

شوند و نمی قفلها اين تشناب هایدروازه. دارد موقعيت خوانند،می درس پسران که جايی و در حياط مکتب
  . دارد فاصله آب منابع از دقيقه چندين

   2017 بشر حقوق ديدبان سازمان برای ستاينبرون پاوله ©
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 مورد پرسش درباره عدم مشارکت تمام دختران در مکاتب و متوقفکردن آنها در ن گزارش موانع عمدهيا در

مرحله متوسطه، تحت بررسی قرار میگيرد. اين موانع شامل: رفتارهای تبعيضآميز در برابر دختران توسط 
هريک از مسئوالن دولتی و اعضای جامعه، ازدواج زير سن، ناامنی و خشونت ناشی از جنگ دوامدار و 

بیقانونی عمومی به شمول حمالت باالی مراکز آموزشی، استفاده نظامی از مکاتب، اختطاف و آدمربايی، حمله 
با اسيد، اذيت و آزارهای جنسی، فقر و کار کودکان، نبود مکتب در بسياری از مناطق، زيربنای ضعيف و نبود 
امکانات در مکاتب، کيفيت پايين آموزش در مکاتب در اکثر مناطق، نبود دستورات کافی آموزشی، نبود معلمان 

ً  معلمان اناث، موانع اداری شامل ضرورتهای مربوط به تشخيص هويت و اوراق و مکتوبهای  مخصوصا
انتقال از يک مکتب به مکتب ديگر و موانع مربوط به ثبت نام اطفال در مکاتب، ناکامی در نهادينهسازی و 

 دواممندکردن تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه میباشد. 
 

 تنها آمارها، ترينخوشبينانه مطابق حتی. خوانندمی درس در کابل دولتی مکتب کي در خيمه يک زير دختران
 در آنها سوم يک تنها رسند،می سالگی 15 به زمانی که روند؛می افغان به مکتب دختران نيمی از بيشتر کمی

  . مانندمی باقی هامکتب
   2017 بشر حقوق ديدبان سازمان برای ستاينبرون پاوله ©
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  ارقام و اعداد 

طور چشمگيری متفاوت و متضاد است. هدر افغانستان ب و شامل در مکتبخارج  کودکانآمار در مورد تعداد 
بهدستآوردن آمار تمام معلومات، حتا معلومات ابتدايی نفوس، در افغانستان مشکل و ميزان صحت آن قابل 

پرسش است. گزارش سال 2015 دولت افغانستان نشان داد که بيش از 8 ميليون طفل در مکاتب شامل بودهاند که 
39 درصد آنها را دختران تشکيل میدادند. وزارت معارف در دسامبر سال 2016 اعالم کرد که به تعداد 6 
ميليون طفل در مکاتب شامل بودند. در ماه اپريل 2017 يکی از مقامات وزارت معارف به ديدبان حقوق بشر 
گفت که 9.3 ميليون طفل شامل مکاتب هستند که 39 درصد آنها را دختران تشکيل میدهد. تمام اين ارقام از 

نحوۀ شمارش دولت از کودکان مکتب نشأت میگيرد که کودکان را از زمان حضور در مکتب الی زمانی که آنها 
  به مدت سه سال در مکتب حضور نمیيابند، وارد مکتب حساب میکنند. 

 
 در پسران خانهکتاب از ندارند اجازه دختران. کنندمی مطالعه کابل در شانمکتب خانهکتاب درآموز دانش پسران

 ندارد و چوکی و ميز که دارند ترکوچک و جداگانه خانهکتاب يک آنها آن عوضبه ـ کنند استفاده مکتب اين
  . باشدمی اغلب قفل و نبوده و خواندن عمومی مطالعه برای خانهکتاب ينا اندک است. نيز آن هایکتاب
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باشند، هرگز از پنجاه مکاتب می ، ميزان دختران افغان که شاملترين حالتخوشبينانهدر  احت هاآمارباتوجه به 

درصد باالتر نرفته است. براساس تخمين و ارزيابی دفتر يونيسف (UNICEF) در ماه جنوری 2016، از ميان 
اطفال در سن مکتب در افغانستان، 40 درصد آنها به مکتب نمیروند. دفتر يونيسف، بر بنياد اطالعات دولت 

افغانستان از سال 2010-  2011 گفته که 66 درصد دختران افغان در سنين مکتب متوسطه، پايينتر از 12 الی 
15 ساله، در مقايسه با 40 درصد پسران در چنين سن، شامل مکاتب نيستند. سرمفتش خاص اياالت متحدۀ 

امريکا برای بازسازی افغانستان نوشته است: «وزارت معارف افغانستان میداند که تعداد زياد اطفال شامل در 
مکاتب نمیباشند، اما درباره اينکه چه تعداد، چه کسی و يا در کجا میباشند و دارای چه سوابق میباشند، کدام 

معلومات ندارند.» مؤسسات تمويلکنندهای که مدعی موفقيت تالشهای خويشاند، ممکن است درباره آمار تعليم و 
 تربيت طوری که الزم است، متردد نباشند. 

 
درصد دختران  37فقط . کنندمی بلند را شانهایدست دولتی مکتب يک در يک ساعت درسی جريان در پسران

 49 با در مقايسه درصد 19 زنان بالغ، ميان جوان باسواداند. درنو پسران درصد 66 با مقايسه در نوجوان
  . دارند سواد مردان، از درصد
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ارقام نادرست در واقع  ،در موجوديت وضعيت وخيمزيرا  است،محاسبه دقيق تعداد دختران شامل در مکاتب مهم 

؛ در ثير را برجای گذاشته است که يک خط سير مثبت و دوامدار وجود داردأقل در برخی نقاط کشور اين تحدا
که تعداد اطفال شامل در مکاتب  ، در حالیافغانستان اساس آمار دولتر. بحالی که ممکن وضعيت برعکس باشد

سو کاهش يافته و به حداقل خود رسيده بدين 2011فزايش بوده است، اين افزايش از سال در حال ا 2015در سال 
است؛ طوری که ميزان افزايش آن در سال 2015 نسبت به سال 2014 تنها 1 درصد بوده است.  گزارش بانک 
جهانی از سال 2011-12 الی سال 2013-2014، نشان میدهد که ميزان حضور کودکان در مکاتب ابتدايی به 

دليل عدم شموليت دختران در مکاتب، اکثراً  در مناطق ساحوی، از 56 درصد به 54 درصد پايين آمده است. 
آمار دولتی همچنان نشان میدهد که درصدی شاگردان دختر در بعضی واليات کشور، تا مرز 15 درصد پايين 

  است. 

 
 امان در آفتاب تابش نور گرمی و از تا خوانندمی درس آبريز يک و در بيرون در دولتی مکتب يک در دختران

 ناچيز امکانات همين از حتی ديگر شماری اما اند؛آموزش مشغول هاخيمه زير در دختران از بسياری. باشند
 حد، از بيش سردی زياد، گرمی افغانستان مانند نامساعد هوای باتوجه به آب و. باشندنمی برخوردار حمايتی هم

  . شوندمی رخصت شاگردان و شده لغو مکرراً  هاصنف باران، و برف خاک وگرد و  باد،
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دهنده تفاوت جدی در نسبت مشارکت دختران نشان ،که توسط بانک جهانی صورت گرفته است یتجزيه و تحليل

در مقايسه با پسران شامل در مکاتب از يک واليت با واليت ديگر است که درصدی شموليت دختران در برخی 
مناطق از قبيل قندهار و پکتيا در حال کاهش است. اين تفاوتها در آمار مربوط به ميزان سواد محاسبه میگردد. 
در مقايسه با 66 درصد پسران نوجوان باسواد در افغانستان، تنها 37 درصد دختران نوجوان باسوادند. از ميان 

ً  19 درصد آنها باسوادند. در حال حاضر، به دليل اينکه  زنان جوان در مقايسه با 49 درصد مردان جوان، صرفا
وضعيت امنيتی در کشور در حال وخيمترشدن است، مکاتب بسته میشوند و مؤسسات تمويلکننده دست از کار 

برمیدارند. نشانهها حاکی از اين است که دستيابی به آموزش برای دختران در بعضی از بخشهای افغانستان در 
  حال کاهش است. 

 
رغم تمام پيشرفتها در افغانستان، هنوزهم در قسمت فراهمساختن زمينه تعليم و تربيت برای زنان؛ به دليل یعل

فراهمسازی مکاتب کمتر قابل دسترسی برای دختران و به دليل ناکامی در اتخاذ تدابير کافی جهت ازبينبردن 
اختالف در مشارکت تعليمی ميان دختران و پسران، تبعيض وجود دارد. 

 
 وقتی حتی. است کرده جدا هم از را آنها پارچه يک تنها که شودمی برگذار درحالتی هم، کنار درسی صنف دو

 کيفيت به بستگی بروند، مکتب به طوالنی مدت برای توانندمی آيا که امر اين بروند، مکتب بتوانند دختران
 . دارد آموزش
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  در افغانستان  هتعليم و تربي
 را برای تمامی اتباع اجباری کرده است، که تعليم و تربيت اساسیانستان در راستای تطبيق قانون دولت افغ

های مهمی را برنداشته است. براساس قانون، گرچند تمام اطفال مکلف به تکميل صنف 9 مکتب میباشند، اما گام
دولت نه ظرفيت فراهمسازی اين سويه از تعليم و تربيت برای تمام اطفال را دارد و نه دارای سيستمی است که 
سبب حصول اطمينان از حضور و شموليت تمام اطفال در مکاتب گردد. تعداد زيادی از اطفال در عمل به تعليم 

 و تربيت دسترسی ندارند، يا آنهايی که دسترسی هم دارند، فرصتهای تعليمی آنها از صنف نهم تجاوز نمیکند. 
  
دست ه ب ،باشد، تصميم اينکه اطفال به مکتب فرستاده شوند يا خير هم تربيت قابل دسترسکه تعليم و  زمانی احت

هاست. دولت در جهت ارائه توضيحات به فاميلها در مورد اينکه مکتب برای تمام کودکان ضروری و والدين آن
الزامی است و اطميناندادن دولت درباره اينکه سيستم تعليم و تربيت پذيرای تمام شاگردان میباشد، ناکام مانده 
است. ناکامی دولت در ارائه اطمينان درباره اينکه تعليم و تربيت اجباری است، مکلفيتهای افغانستان نسبت به 

 
. کنندمی بازی کابل، در داخلی جاشدگانبی رسمی غير اقامت محل يک در خامه سرک يک کنار در کودکان

 ها پسارند؛ زيرا آند مشکل مکتب به شانکودکان فرستادن در اکثراً  کنندهعودت مهاجران و داخلی جاشدگانبی
 يک در آنها استقرار شدن، مرز رد يا فرار خاطربه شانهایدارايی دادن دست از و روحی شديد تکان تجربه از

  . باشدمی روروبه هايیدشواری با جديد مکان
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 المللی را نقض میکند و نيز دولت در مغايرت با تعهدات انکشافی بينالمللی خود در مطابقت با اهداف قوانين بين

 گيرد. ان ملل قرار میانکشافی دوامدار سازم
 

های دولتی . مکتباست عمده مکتب وعافغانستان متشکل از چهار ندر و متوسطه  هابتداي آموزشی دورهسيستم 
توسط دولت و اکثراً  با همکاری مؤسسات تمويلکننده فعال گرديده و کارمندان و معملمان آنها از سوی دولت 

استخدام میشوند که بسياری از اين کمکها از طريق وزارت معارف صورت میگيرد. تعليم و تربيت مبتنی بر 
جامعه (CBE) يکی از نمونههای ديگر تعليم و تربيت است که جهت دستيابی موفقانه اکثر دختران افغان که از 

طرق ديگر از تحصيل و آموزش بازداشته میشوند، مورد استفاده قرار میگيرد. اين الگوی تعليمی کامالً  خارج 
از سيستم تعليم و تربيت دولتی قرار دارد و بهطور کامل بر تمويل مالی مؤسسات تمويلکننده متکی است. مدارس 
ً  برای آموزشهای مذهبی وقف شده و اطفال در آنها آموزش میبينند، اما اکثراً  مضامين  نيز مراکزیاند که اساسا
مهم شامل در نصاب تعليمی دولتی را از آنها خارج میکنند. مکتبهای خصوصی نيز وجود دارند که گزينهای 

 از صبح 6 ساعت او. به فروش برساند و کرده جمع را پالستيکی مواد تا پالدمی را هازباله ساله 10 دختر يک
 خانواده با تا کندمی کار و رودنمی مکتب او. گرددمی بر خانه به ظهر از بعد 5 ساعت و شودمی بيرون خانه

 مکتب وی برادران و خواهران از کدامهيچ. کند کمک است، اهرخو 4 و برادر 9 که شامل خود بزرگ
  . روندنمی
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هايی که قادر به پرداخت فيس میباشند، قرار ميدهند. باور کنيد که آنها آموزش دارای کيفيت را در اختيار فاميل
 باالتر را عرضه کرده و يا در موقعيتی قرار دارند که مکتب دولتی در آنجا وجود ندارد.

 

 موانع تعليم و تربيت دختران در خارج از سيستم مکتب 
های زيانبخش جنسيتی به اين معناست که تعليم و تربيت پسران در اکثر فاميلها نسبت به تعليم و تربيت هنجار

ً  برای سالهای  دختران اولويت داده میشود و يا تعليم و تربيت دختران بهطور کلی مورد عالقه نبوده و يا صرفا
محدود قبل از سن بلوغ قابل قبول میباشد. در کشوری که يک سوم دختران آن قبل از سن 18 سالگی ازدواج 
میکنند، ازدواج اطفال بسياری از دختران را از تعليم و تربيت دور میسازد. حداقل سن ازدواج برای دختران 

مطابق با قانون افغانستان 16 است که آن هم بايد با اجازه پدر دختر و يا قاضی باشد. در عمل، قانون کمتر 
تطبيق میگردد که بدين جهت اکثراً  ازدواج دختران پيشتر از سن مطرح در قانون صورت میگيرد. عواقب 

ازدواج اطفال بسيار زيانبخش است و منجر به ترک يا محروميت از آموزش میگردد. ساير ضررهای ناشی از 
ازدواج اطفال شامل خطرات صحی جدی ـ به شمول مرگ ـ دختران و فرزندان آنها به دليل حاملگی زودهنگام 

 
عايد  روز يک در امريکايی دالر دو حدود در و فروشندمی ساجق کابل هایدرجاده ساله 5 و ساله 9 خواهر دو
 زنده بمانند يا با تا کنندمی کار افغانستان در 14 و 5 سنين بين کودکان چهارم يک حداقل. آورندمی دست به

  . کنند کمک شانخانواده
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 باشد. دخترانی که در سنين طفوليت ازدواج میکنند، نيز اکثراً  ممکن است نسبت به زنانی که ديرتر ازدواج می
  نمايند، بيشتر قربانی خشونتهای خانوادگی شوند. می
  

کند. حداقل يک غيررسمی میکار يا  فقر بسياری از اطفال را قبل از رسيدن به سن مکتب وادار به کار با مزد و
چهارم کودکان افغانستان بين سنين 5 ـ 14 برای معيشت و يا به منظور کمک خانواده کار میکنند که از اين ميان 
27 درصد آنها را اطفال بين سنين 5 الی 11 ساله تشکيل میدهند. دختران اکثراً  قالينبافی و يا خياطی میکنند، 

اما تعداد قابل مالحظهای بر روی جادهها به گدايی و يا دستفروشی مبادرت میورزند. تعداد زيادی ديگر، 
کارهای خانه را در خانههای فاميلهای خويش انجام میدهند. بسياری از اطفال به شمول دختران، شغلهايی 

انجام میدهند که به دليل وضعيت کاری زيانبخش و کمتر رعايتکردن معيارهای مصئونيت و صحت منجر به 
مريضی، مجروحيت و يا حتا مرگ آنها میگردند. بهطور عموم، اطفال در افغانستان ساعات طوالنی در بدل 

دستمزد ناچيز ـ و گاه بدون دستمزد ـ کار میکنند. کار اطفال را مجبور میسازد تا بار انجام يک شغل را همراه 
با تعليم و تربيت بردارند و يا مجبور میکند بهکلی از مکتب باز مانند. تنها نيمی از اطفال کارگر افغانستان قادر 

 به رفتن به مکتب میباشند. 

 
 با کيفيت با آموزش کسب در شاگردان. است نشسته دولتی مکتب يک در شده پاره خيمه يک داخل آموزيک دانش
 ضعيف اهایزيربن درسی، روز يک در کوتاه هاینوبت و هاشيفت شامل مشکالت اين. اندمواجه زياد مشکالتی

 . باشدمی امنيت عدم و درسی مواد کمبود نامناسب، و
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ها، با بدترشدن فزاينده وضعيت امنيتی در سالهای اخير آميخته شدهاند. جنگهای مسلحانه در حال اين چالش
شدت يافتن است، طوری که طالبان اکنون بر 40 درصد ولسوالیهای کشور يا کنترل دارد يا بر سر آن در حال 

ً  ساکنان ساحات جنگی را متأثر کرده است.  رقابت است. اين جنگ هر جنبهای از زندگی شهروندان مخصوصا
هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) اثرات فزاينده جنگ بر زندگی شهروندان به شمول 

  هزاران طفلی را که کشته يا مجروح شدهاند، مستند ساخته و ثبت کرده است. 
 
شدن هر طفل در جنگ، محروميتهای بسيار ديگر از تعليم و تربيت به وجود میآيد. به يا مجروح اثر کشتهدر

دليل موجوديت ناامنیهای در حال افزايش، فاميلها به اطفال خويش اجازۀ ترک خانه را نمیدهند ـ و فاميلها 
معموالً  جرأت نمیکنند که دختران خويش را در مقايسه با پسران به مناطق ناامن به مکتب ارسال کنند. مکتبی که 

ممکن است قبالً  فاصله آن با پای پياده طی میشد، اکنون والدين فکر میکنند که رفتن به آنجا بيشتر خطرناک 
 است. 

  
های مسلح بعضی اوقات مکاتب دخترانه، شاگردان دختر و معلمان آنها را هدف طالبان و ساير گروهگروه 

حمالت قرار میدهند. حمله بر مکاتب، زيربنای قبلی آنها را تخريب میکند. مصاحبههايی که با ديدبان حقوق 
بشر صورت گرفته است، حاکی از بمبگذاری مکاتب، حمالت اسيدی عليه شاگردان اناث و تهديدات عليه 

 
 کنند؛ امامی خياطی يا بافیقالين بيشتر هرچند دختران. کندمی گدايی کابل هایجاده دختر افغان در روی يک

  . کنندمی فروشیدست يا گدايی هاجاده روی ز درتوجهی نيقابل جمعيت
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معلمان است. يک حمله میتواند در والدين صدها شاگرد ترس ايجاد کند و سبب محروميت شاگردان از رفتن به 
مکاتب در سالهای آينده گردد. هريک از نيروهای امنيتی دولت و جنگجويان طالبان بعضی اوقات مکاتب را 

 تصرف کرده و شاگردان را از آنها بيرون میکنند و مکتب را مورد استفاده نظامی قرار میدهند. 
قانونیهای نيز وجود دارد؛ بدين معنا که دختران در مسير مکتب نيز به جرايم و بدرفتاری فراتر از جنگ، بی

ناخواسته به شمول اختطاف و آزار و اذيت جنسی مواجه میشوند. گزارشهای زيادی مبنی بر اختطاف در مسير 
مکتب– به شمول اختطاف اطفال – توسط گروههای جنايتکار وجود دارد. اختطاف به مشابه حمالت اسيدی 

دارای تأثيرات گسترده است، طوری که يک مورد اختطاف بسياری از فاميلها را در جامعه وادار میسازد تا 
ً  دختران ـ را در خانه نگهدارند.    اطفال خويش ـ مخصوصا

 
که  یي، و از آنجااستجنسی يک کار نادرست است، تحمل آن برای والدين مشکل که اذيت و آزار  یياز آنجا

های جنسيتی زيانبخش دارای عواقب مخرب برای اعتبار و حيثيت دختران میباشد، اذيت و آزار جنسی نيز نرم
يک مانع مهم در برابر اشتراک دختران در مکاتب است. هرچند فاصله خانه با مکتب کوتاه باشد، آزار و اذيت 

 
شمول پايتخت که کشور، به سراسر در امنيتی وضعيت اخير، هایسال در. کابل در حفاظتی کانکريتی ديوار يک

 دشواری و مشقت شان با دخترانبرای آموزش  که هاخانواده از بسياری است. گراييده وخامتبه تدريج به ،
 گذاری،بمب دختران، آموزش و تعليم عليه هدفمند حمالت مسلحانه، هایجنگ مانند خطرهايی با کنند،می تالش

 .  اندمواجه عادی، جرايم و اذيت و آزار اختطاف،
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هايی که ند. فاميلکنجنسی توسط پسران در طول راه ممکن است دختران را مجبور بسازد تا مکتب را ترک 
درباره آزار و اذيت جنسی توسط پسران و مردان در مسير راه آگاهی دارند، ممکن است دخترانشان را مجبور 

به ترک مکتب کنند. فاميلهايی که مطمئن نيستند که آيا دختران درس بخوانند يا خير، با افزايش ناامنی، بهسادگی 
 تصميم میگيرند که دختران بهتر است در خانه بمانند و کار کنند، به جای اينکه درس بخوانند. 

  
  موانع تعليم و تربيت دختران در داخل سيستم مکتب 

ً  ،نامنبود مکاتب و معل دسترسی به  از دختران کامالً  یزياد به اين معناست که تعداد زن،ن امعلم مخصوصا
اند، اما پذيرش کمتر دختران در مکاتب و محدوديتهای پسران نيز با نبود مکتب مواجههرچند مکتب ندارند. 

بيشتر به ارتباط آزادی در گشتوگذار آنها، بدين معناست که دختران بيشتر از پسران متأثر میشوند. تعليم و 
تربيت مبتنی بر جامعه، زمينه را برای بسياری از دخترانی که به مکتب دسترسی ندارند، فراهم ساخته است تا به 

  تعليم و تربيت دسترسی داشته باشند؛ اما اين سيستم بدون حمايت دولت کامل و دوامدار نيست. 
 

باشند، با اين هم مصارفی وجود دارد که بايد به خاطر فرستادن اطفال به مکاتب، گرچند مکاتب دولتی رايگان می
پرداخت شود. انتظار میرود که فاميلهای شاگردان مکاتب دولتی امکانات فرزندان خويش از قبيل قلم، پنسيل، 

 
 ها خانواده که شودمی سبب روزافزون هایامنینا. است شده گرفته خاردار سيم کابل در دولتی مکتب يک دور

شان به دختران مناطق ناامن، در فرستادن در معموالً  هاخانواده و ـ شوند بيرون خانه از نشاکودکان نگذارند
 . دهندمی نشان کمتری رضايت شان، پسران به نسبت مکتب
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های درسی دولتی ند. همچنان اکثر شاگردان بايد برای حداقل کتابکنکتابچه، يونيفورم و بيگ مکتب را فراهم 
پول پرداخت کنند. دولت وظيفه دارد که کتابهای درسی شاگردان را فراهم کند، اما اکثراً  کتابها ممکن است در 
زمان الزم به دست شاگردان قرار نگيرند و يا به دليل سرقت يا فساد دچار کمبود گردد. اطفال در چنين موارد، 

به خريداری کتاب از کتابفروشیها مجبور میشوند تا از درسهایشان دور نمانند. اين نوع مصارف 
ً  از فاميلهای فقير را از رفتن به مکتب محروم  غيرمستقيم کفايت میکند تا تعداد زيادی از اطفال مخصوصا

سازد، زيرا فاميلهايی که قادر به فرستادن تنها بعضی از اطفال خويش به مکتب میباشند، اکثراً  پسران را نسبت 
 به دختران ترجيح میدهند. 

  
روند، ممکن می هم و نظارت ضعيف بدين معناست که اطفالی که به مکتب ازدحام زياد، نبود زيربنا و امکانات

ً  سه ساعت در روز بدون کتاب درسی در خيمه درس بخوانند. حتا زمانی که مکاتب دارای ساختمان  است صرفا
هم باشند، ازدحام شاگردان در آنها زياد است، طوری که بعضی شاگردان مجبور میشوند در بيرون از 

ساختمان درس بخوانند. شرايط درسی برای شاگردان اکثراً  به خاطر ساختمانهای آسيبديده و ازکارافتاده و نبود 
فرنيچر و امکانات بسيار کم مساعد است. ازدحام شاگردان ـ در کنار تقاضا برای جداسازی آنها از نگاه جنسيتی 

 
 يک از بيشتر. کنندمی نگاه بيرون به کابل در داخلی جاشدگانبی اقامت هایمحل از يکی دروازه از کودکان
 جاشدهبی هایخانواده. دارد ادامه چنانهم بيجاشدگی روند اين و دارد وجود افغانستان در داخلی جاشدۀبی ميليون

 موانع با جديدشان سکونت محل و مناطق در مکتب به شانکودکان وليتشم برای اسناد آوردندست به و کسب در
  . اندمواجه بزرگی
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کنند که در نتيجه يک روز مکتب جهت يا سه نوبت درسی تقسيم می به اين معناست که مکاتب روزها را به دو ـ
 تحت پوشش قراردادن نصاب درسی کامل کفايت نمیکند. 

  
ً استتشناب فاقد درصد  60و  سی درصد مکاتب دولتی افغانستان فاقد آب آشاميدنی صحی دخترانی  . مخصوصا

ها شروع میشود، بيشتر از امکانات ضعيف تشنات متأثر میشوند. آنها بدون تشنابهای که عادت ماهوار آن
جداگانه خصوصی همراه با آب جاری، در مکاتب دچار مشکالت مديريت مسايل حفظالصحه گرديده و ممکن 

است در دوران عادت ماهوار خويش در خانه باقی بمانند که اين کار سبب ايجاد وقفه در حضور آنها در مکاتب 
 میگردد، دستاوردهای آنها را کمتر میسازد و خطر اخراج کامل آنها را از مکتب افزايش میدهد. 

 
مندی خويش را از کيفيت تدريس اظهار داشتهاند و بعضی رضايتعدم و شاگردان ها از خانواده زيادی شمار

شاگردان، با حداقل سواد يا دانش ضعيف فارغ میشوند. معلمان در ارائه تعليم و تربيت با کيفيت عالی، با 
چالشهای زيادی به شمول زمان يا نوبت کم درسی در مکتب، مشکالت در بخش استخدام، معاشات کم و اثراتی 

که زيربنای ضعيف، نبود امکانات و ناامنی بر مؤثريت آنها دارد، مواجهاند. شغل معلمی که اکثراً  مبلغ 100 
ً  يک شغل قابل قبول به نظر نمیرسد و اکثراً  افرادی که دارای سطح  دالر امريکايی ماهوار معاش دارد، لزوما

 
 کسب تعليم و برای دختران فرصت تنها هابرنامه اين. افغانستان کابل، در لیمح آموزش برنامه در شاگردان
است. اين موانع شامل  دختران تربيت و تعليم سيستماتيک موانع از برخی برای موقتی حلراه و آموزش
 . باشدمی زن، معلمين موجوديت عدم و مکاتب به منتهی مسيرهای ناامنی مکتب، از زياد هایفاصله
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باشند، منحيث معلم استخدام میشوند. نبود پاسخگويی میتواند به اين معنا باشد که تعليم و آموزش محدود می
 معلمان بهطور مکرر غيرحاضرند و ممکن است جايگزينی برای معلمان غيرحاضر نيز تعيين نگردد. 

  
ً  معلم اناث جهت رفتن به مناطق روستايی، هب طور کلی کمبود معلم وجود دارد و مشکل يافتن معلم، مخصوصا

تالشهای برنامه انکشاف مکاتب در ساحات روستايی بهطور خاص برای دختران را آسيب رسانده است. در 
حالی که تعداد پستهای معلمی در سالهای قبل از 2013 بهطور ساالنه در حال افزايش بود، اما حاال اين روند 
متوقف شده است. هفت واليت از 34 واليت دارای کمتر از 10 درصد معلم اناث است و در 17 واليت کشور، 

کمتر از 20 درصد معلمان زنان میباشند. کمبود معلم زن بر بسياری از دخترانی که از مکتب دور ماندهاند، 
تأثير مستقيم دارد؛ زيرا فاميلهای آنها قبول ندارند که دختران آنها توسط مردان تدريس شوند. در اين قسمت 

 فشار بيشتر باالی دختران بزرگتری وارد میشود که توسط معلمان ذکور آموزش میبينند. 

 
 نهادها سوی از محلی هایآموزش هایبرنامه. بينيدمی را درکابل لیمح هایآموزش برنامه به مربوط صنف يک

 اين. کند نظارت هاآن هایفعاليت از دولت که رودمی توقع اين و شوندمی اداره و تمويل المللیبين هایسازمان و
 يک دارای  ه مکتب ـشود نمی گفته »صنف« ،شودمی برگذار هاخانه در آنان به دليلی که به اغلب که ـ هابرنامه
 باشندگان برای آموزش به دسترسی زمينه نمودنفراهم خاطربه هابرنامه اين. است نفری 30 الی 25 کالس

 . ندارند وجود مکتب آن در که است مناطقی
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های دولت تالشها برای به مکتب رفتن دختران را آسيب میزند. معموالً  در مکاتب دولتی بعضی از پاليسی
ضرورت است تا يک عده اسناد از قبيل شناسنامه صادره دولتی و اوراق و مکتوبهای رسمی انتقال (سهپارچه) 
اطفال که از يک مکتب به مکتبی ديگر میروند، ارائه گردد. در حالی که اين ضرورتها ممکن است يک امر 

عادی به نظر برسد؛ اما برای فاميلهايی که از جنگ فرار میکنند و يا از يک وعده غذا تا وعدۀ ديگر زنده 
  است، اين امر میتواند مانع حلناپذيری را برای اطفال آنها ايجاد کند که باعث دورماندن آنها از مکتب شود. 

  
ها در مورد زمان ثبت نام اطفال، فاميلها را از مکتب دور میسازد و پاليسیها درباره اطفالی که محدوديت

  ً ديرتر مکتب را شروع میکنند، سبب انکار عملی تعليم و تربيت بسياری از اطفال میگردد. اين موانع مخصوصا
برای دختران میتواند زيانبخش باشد؛ زيرا نقشهای جنسيتی تبعيضآميز میتواند به اين معنا باشد که دختران به 

احتمال بيشتر فاقد کارت هويت میباشند و ثبتنام خويش را ديرتر انجام میدهند و بدين جهت به خاطر 
محدوديتهای سنی و محدوديتهای ثبت نام در وسط سال متضرر و متأثر میگردند. زمانی که فاميلها در 

دستيابی به اسناد ضروری برای ثبتنام و انتقال اطفال خويش دچار مشکل شوند، ممکن است کمتر مايل به 
 انجام تالشهای بيشتر جهت بهدستآوردن اين اسناد برای دختران خويش شوند. 

ها زير خيمه آن. است شده ايستاد کابل در دولتی مکتب يک ساعت درسی در جريان در ساله 12 شاگرد يک
 . خواننددرس می
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طور هميشگی در حال بيجاشدن هستند، دارای يک ميليون افراد بيجاشده داخلی هبکه افغانستان، عالوه بر افرادی 
است. فاميلهای بيجاشده داخلی اکثراً  در دستيابی به اسناد مورد نياز جهت فرستادن اطفال خويش به مکتب در 

محل زندگی جديد خويش با موانع و مشکالت غيرقابل حل مواجه میشوند. فاميلهای عودتکننده از ساير 
  کشورها ـ اکثراً  به خاطر اخراج و رد مرز شدن ـ با چالشهای مشابه مواجه میگردند. 

 
های تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه (CBEs) اغلب يگانه شانس برای دختران افغانستان جهت دستيافتن به برنامه

تعليم و تربيت است. بازشدن مرکز تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در ساحات نزديک، به معنای دستيابی به تعليم 
و تربيت برای دخترانی که به نحوی از مکتب بازماندهاند، میباشد. تحقيقات نشان داده است که برنامههای تعليم 

ً  برای دختران، مؤثر بوده است.  و تربيت مبتنی بر جامعه در افزايش ميزان ثبت نام و امتحان، مخصوصا
برنامههای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه میتواند استراتژی مؤثری جهت ازبينبردن بسياری از موانع 

ً  فاصله زياد با مکتب، ناامنی مسير مکتب و از همه مهمتر نبود  سيستماتيک تعليم و تربيت دختران، مخصوصا
معلم اناث، بوده باشد. با اين وجود، برنامههای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه تاکنون توسط مؤسسات غيردولتی 
بهطور وسيع انجام و توسط مؤسسات تمويلکننده خارجی تمويل گرديده است. نداشتن استراتژی درازمدت توسط 
دولت و نهادهای تمويلکننده برنامههای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه ـ و شاگردان ـ را به سد و موانع غيرقابل 

  پيشبينی مواجه میسازد که تعليم و تربيت آينده شاگردان را نيز شامل میگردد. 
 

های شاگردان را – که اکثراً  ناکام است- رفع سازد، اما ستان تالش دارد تا نيازمندیدر افغان هرچند نظام آموزشی
  از طرف ساير مراجع حمايت بسيار کم در جهت دستيابی اطفال دارای معلوليت به تعليم و تربيت وجود دارد. 

شده برای فراهمسازی تعليم و تربيت جامع و يا کمک به دارای کدام ظرفيت نهادينه مکاتب دولتی دايمی معموالً 
اطفال دارای معلوليت نمیباشند. اطفال دارای معلوليتی که به مکاتب دولتی میروند، احتماالً  کمک خاصی 

ً  برای اطفال دارای معلوليت وجود دارند که دارای سيستم  دريافت نمیکنند. تنها تعداد کمی از مکاتب مشخصا
تشخيص، ارزيابی و رفع نيازمندیهای خاص اطفال دارای معلوليت نمیباشند که اينگونه اطفال به سادگی يا 

  اکثراً  در خانه نگهداری میشوند و يا از مکتب رفتن باز میمانند. 
  

ً  ،وجود فساد در اکثر نهادها و ادارات افغانستان ستانیهای گسترده که توسط افرادی که رشوت مخصوصا
میخواهند به شغل معلمی دست پيدا کنند پرداخت میشود، به سکتور تعليم و تربيت صدمه وارد کرده است. 

افغانستان منحيث يکی از فاسدترين کشورها در جهان شناخته میشود و افغانهايی که از آنها پرسيده شده است 
تا از ميان 13 نهاد فاسد سه نهاد دارای بيشترين فساد را نام ببرند، وزارت معارف را منحيث سومين نهاد فاسد 

نام بردهاند. فساد در سکتور تعليم و تربيت دارای اشکال مختلف از جمله: فساد در عقد قراردادها و ارائه 
قراردادهای اعمار و بازسازی، سرقت امکانات و تجهيزات، سرقت معاشات، تقاضای رشوت در بدل پست 
معلمی و ساير پستها، تقاضای رشوت در بدل اعطای رتبهها، ثبت نام شاگردان، ارائه اسناد و «مکتبهای 

  خيالی» و «معلمان خيالی» که تمويل میشوند، اما در حقيقت وجود ندارند، میباشد.
 

  کننده از تعليم و تربيت در افغانستان سسات تمويلؤحمايت م
های اخير يکی از بزرگترين دريافتکنندگان کمک از مؤسسات تمويلکننده است، که افغانستان در سال در حالی

تنها بين 2 ـ 6 درصد از کمکهای انکشافی خارجی در بخش سکتور تعليم و تربيت اختصاص داده شده است. 
موانع اداری، ظرفيت پايين، وجود فساد و ناامنی کمک کرده است که حتا اين کمکها هم اکثراً  توسط دولت 

افغانستان بدون مصرف باقی بماند. طوری که اين کمکها با توليدات ناخالص ملی و مجموع بودجه ملی مقايسه 
گرديده است، دولت در بخش تعليم و تربيت کمتر از معيارات مشخص بينالمللی مصرف کرده است که اين کار 

  تا حدودی بازتابدهنده چگونگی تخصيص کمکها توسط مؤسسات تمويلکننده است. 



 

 2017 اکتوبر | ووتش رايتس هيومن  21

کننده و دولت افغانستان در نوامبر سال 2016 در کنفرانس بروکسل درباره افغانستان تشکيل سسات تمويلؤم
جلسه دادند که در آن جلسه مؤسسات تمويلکننده تعهد سپردند تا مبلغ 15.2 ميليارد دالر امريکايی را به منظور 

کمک به افغانستان طی چهار سال بعدی پرداخت کنند. هدف برگزارکنندگان اين کنفرانس، حفظ اين کمک در اين 
  سطح و يا نزديک به اين رقم بود که نشان میداد اين رقم میتواند سبب دستيابی به هدف تعيينشده گردد. 

رغم تعهدات زيادی که در کنفرانس بروکسل صورت گرفت، چشمانداز کلی کمک برای افغانستان سير یعل
نزولی داشت. مؤسسات غيردولتی گزارش میدهند که آنها اثرات کاهش در کمکها را احساس میکنند و اين 

مسأله از هم اکنون بر بسياری از دخترانی که در خارج از سيستم آموزشی دولتی مشغول به درس میباشند، 
ً  برای نيروهای امنيتی ـ از بودجه  تأثير گذاشته است. از آنجايی که ميزان مصارف مشخص دولتی ـ مخصوصا

در حال کاهش کمکها، در حال افزايش است، تأثير آن بر تعليم و تربيت دختران میتواند در آينده حتا بزرگتر 
  از اين باشد. 

 
کننده به وجود آمد و بر دختران تأثير گذاشت، در نتيجه عقبنشينی سسات تمويلؤتغييری ديگر که در کمک م

نيروهای بينالمللی از اکثر واليات اين کشور در سال 2014 بود که کمکها را نيز با خود بردند. براساس 
سيستم قبلی قوماندانی نظامی ناتو، گروپهای مشخص کشورهای مساعدتکننده از طريق سيستم تيمهای 

بازسازی واليتی در هر واليت مسئوليت امنيتی را برعهده گرفته بودند. معموالً  اين کشورها در بعضی واليتها 
در بخش کمکهای انکشافی به شمول تعليم و تربيت سرمايهگذاری کردند. زمانی که گروپهای بازسازی واليتی 

ً  واليتهايی که  کاهش يافت، معموالً  کمکها نيز کاهش پيدا کرد. در نتيجه بعضی واليتها، مخصوصا
  دريافتکننده سطح باالتر کمکها بودند، بيش از پيش شاهد فروکشکردن سريع کمکها بودند. 

  
  های قانونی مکلفيت

المللی که افغانستان به آن محلق شده است، اساسی هر انسان است که در معاهدات مختلف بينتعليم و تربيت حق 
به شمول کنوانسيون حقوق طفل (CRC) و کنوانسيون بينالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحت 

يافته است. افغانستان کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان (CEDAW) را نيز تصويب کرده است که شامل 
  مکلفيت حصول اطمينان از حقوق مساوی زنان با مردان به شمول تعليم و تربيت میگردد.
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المللی، هر شخص دارای حق دسترسی به تعليم و تربيت رايگان، اجباری و مطابق با قانون حقوق بشر بين
ابتدايی بدون کدام تبعيض است. همچنان، قانون بينالمللی صراحت دارد که تعليمات ثانوی بهطور عموم برای 

  تمام افراد آماده و قابل دسترس است.
  

ها بايد دسترسی مساوی به تعليم و تربيت و همچنان تعليم و تربيت عاری از تبعيض را تضمين کنند. دولت دولت
افغانستان مکلفيت قانونی دارد تا در راستای محو تبعيضهای جنسيتی و بدرفتاریهای ناشی از عوامل اجتماعی 

و فرهنگی اقدامات الزم و جدی را اتخاذ کنند. همچنان مقررات حقوق بشری دولتها را ملزم میسازند تا 
مقررات قانونی و تدابير اجتماعی الزم جهت مبارزه با تبعيضات فاميلی عليه زنان و دختران را روی دست 

گيرند. به عبارت ديگر، دولت افغانستان مکلف است که در قبال تبعيضات اجتماعی و جنسيتی اعمالشده عليه 
  زنان و دختران، سکوت اختيار نکرده و زمينه دسترسی تعداد کثيری از دختران به مکاتب را فراهم سازد. 

المللی دولتها را مکلف میسازد تا از ازدواج اطفال و انجام کاری که مانع تعليم و تربيت بين مقررات حقوق
طفل باشد و يا به صحت طفل و يا انکشاف فزيکی، روانی، روحی، اخالقی و يا اجتماعی طفل ضرر داشته 

 او. کندمی زندگی کابل در داخلی جاشدگانبی غيررسمی اقامت محل يک در اشخانواده با ساله 12 کودک يک
 با تا آورده روی زباله تفکيک و آوریجمع کار به سپس. است رفته مکتب روز 10 برای تنها بوده ساله 9 وقتی

 مکتب به کودکان فرستادن همآن با گيرند،نمی فيس دولتی مکاتب که اين وجود با. کند کمک اشخانواده
 . الزم دارد بيگ، و يونيفورم کتابچه، پنسل، قلم، خريد شمول به هايیهزينه

   2017 بشر حقوق ديدبان سازمان برای ستاينبرون پاوله ©
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باشد، جلوگيری کند. اطفال دارای معلوليت، دارای حق دسترسی به تعليم و تربيت جامع و حق دسترسی به تعليم 
  و تربيت مساوی با افراد ديگر در جوامع خود میباشند. 

  
ها در اجرای مکلفيتهای خويش در ارتباط با تعليم و تربيت بايد چهار معيار را مد نظر بگيرند: موجوديت، دولت

قابليت دسترسی، قابليت پذيرش و قابليت تطبيق. تعليم و تربيت بايد در سراسر افغانستان همراه با زيربنای کافی 
و باکيفيت مکاتب فراهم گردد و برای هر فرد بهطور مساوی قابل دسترس باشد. عالوه بر اين، نوع و ماهيت 

تعليم و تربيت بايد از نگاه کيفيت قابل قبول بوده و با حداقل معيارات تعليمی مطابقت داشته باشد و تعليم و تربيت 
  فراهمشده بايد با نيازمندیهای شاگردان دارای موقفهای اجتماعی و فرهنگی مختلف سازگاری داشته باشد. 

  
ها بايد اطمينان حاصل کنند که نهادها و برنامههای تعليمی فعال با کيفيت الزم در حوزه تحت حاکميت آنها دولت

موجودند. نهادهای تعليمی فعال بايد دارای ساختمان، تسهيالت بهداشتی و سيستم فاضالب برای ذکور و اناث، آب 
آشاميدنی صحی، معلمان آموزشيافته دارای معاشات داخلی قابل قبول، مواد تدريسی و در صورت ممکن، داشتن 
امکاناتی از قبيل کتابخانه، تسهيالت کمپيوتری و تکنالوژی معلوماتی باشند. بر همه واضح است که در هرگونه 
تالش مهم در راستای تحقق حق دسترسی به تعليم و تربيت بايد کيفيت تعليم و تربيت منحيث اولويت اساسی مد 

  نظر گرفته شود. 
 

دولت افغانستان نيز مکلفيت قانونی دارد تا تمام تدابير قانونی، اداری، اجتماعی، و تعليمی را جهت محافظت 
انگاری و يا رفتار غفلتآميز و يا بدرفتاری، غفلت و سهل ونت فزيکی و روحی، جراحت واطفال از هر نوع خش

 رفتار خشن اتخاذ کند. اجازهدادن به استفاده از مجازات بدنی با اين مکلفيت سازگاری ندارد.
ای را در بخش فرستادن دختران به دولت افغانستان و حاميان آن پيشرفت قابل مالحظه سال گذشته 16در طول 

مکتب داشتهاند، اما هنوز هم تعداد زيادی از دختران به مکتب نمیروند و اين خطر در واقع وجود دارد که نتايج 
  دستاوردهای تازه نيز معکوس گردد. 

 
کننده بينالمللی، تالشهای خويش جهت ازبينبردن بدين لحاظ ضروری است تا دولت افغانستان و نهادهای کمک

يا کاهش موانع تعليم و تربيت دختران، طوری که در اين گزارش آمده است را بيشتر سازند تا حق دسترسی 
 دختران به تعليم و تربيت ابتدايی و ثانوی در افغانستان تضمين گردد. 
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کندمی بازی کابل در دولتی مکتب يک محوطه در دختران . 
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 پيشنهادات کليدی
 

 به دولت افغانستان 
يابی به هدف انکشاف دوامدار به منظور تحقق حق دسترسی به تعليم و تربيت ابتدايی و ثانوی و دست •

شماره 4.1 با همکاری بينالمللی اقدامات جدی اتخاذ کنيد تا اطمينان حاصل گردد که تمام دختران و 
 پسران الی سال 2030 تعليم و تربيت را بهطور رايگان، عادالنه و باکيفيت به پايان میرسانند. 

تدريج از طريق توسعه دسترسی به تعليم و تربيت، استراتژیهای آگاهی تعليم و تربيت اجباری را به •
عامه، پالنهای دخيلساختن بزرگان جامعه و سيستمهای شناسايی و شاملسازی اطفال جامانده از مکتب 
و فاميلهای آنها، در تمام کشور توسعه دهيد. از رهنمودهای مربوط به اينکه مکاتب دولتی بايد ثبت نام 

اجباری تمام اطفال در سن مکتب را اجرايی و حداقل دوره متوسطه را تکميل کنند، اطمينان حاصل 
 نماييد.

بردن ازدواج کودکان را بهطور سريع اجرا کنيد که به هدف ازبينبردن زبينپالن عملی ملی جهت ا •
ازدواج تمامی اطفال الی سال 2030 تعيين شده، طوری که هدف انکشافی دوامدار شماره 5.3 را 

 تشکيل میدهد. 
های اقدامات محافظت از اطفال (CPANs) به سطح واليت را تقويت کرده و به آنها مسئوليت نقش شبکه •

دهيد تا با تمام اطفال بازمانده از مکتب کمک و همکاری کنند. به منظور محافظت از اطفال بهشدت 
آسيبپذير به شمول اطفال بازمانده از مکتب، اطفال در معرض خطر ازدواج و اطفال کارگر، اطمينان 
حاصل کنيد که معلمان، افراد جامعه و مقامات محلی دولتی با شبکههای اقدامات محافظت از اطفال کار 

میکنند و زمينه دسترسی آنها را به خدمات محافظت از اطفال در مواردی که ممکن است، مساعد 
 سازيد.

ها پرداخت ن معاشات داخلی رقابتی و خوب و متناسب با نقش آنايد که به معلمکناطمينان حاصل   •
ً  معلمان اناث، به کار در ساحات دور و يا ساحات تحت  میگردد، و به منظور تشويق معلمان، مخصوصا

 کار در کشور تشويقيههای مالی برای آنها فراهم کنيد. 
شده دارای ديوارهای حياط، تشناب و آب آشاميدنی کافی اعمار يد که تمام مکاتب جديداً کناطمينان حاصل  •

 میباشند و اين کمبودیها را بهطور عاجل در مکاتب فاقد آن فراهم کنيد. 
سازی تمام امکانات مورد نياز مکاتب، حذف نيازمندیهای تکراری و همشکل، اصالح از طريق فراهم •

سيستم تهيه کتابهای درسی، استخدام و بهکارگماشتن معلمان اناث بيشتر و بازسازی و اعمار مکاتب 
 جديد، از دسترسی عمومی به تعليم و تربيت رايگان ابتدايی و ثانوی اطمينان حاصل کنيد. 

 های طرفدارمليشه، پوليس و [اردوی ملی] امیبه تمام نيروهای امنيتی افغانستان اعم از نيروهای نظ •
 کردن مکاتب برای اهداف نظامی جلوگيری کنند. دستور دهيد تا از استفاده دولت
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 ميتودولوژی 
 

 ً های می و جوالی 2016 در افغانستان انجام شده، تهيه گرديده بر بنياد تحقيقاتی که در ماه اين گزارش اساسا
ً  در واليتهای بلخ،  است. تحقيقکنندگان ديدبان حقوق بشر در مجموع 249 مصاحبه انفرادی و گروپی را عمدتا

 کابل، قندهار و ننگرهار انجام دادهاند. 
 

شوندگان ـ در مجموع به تعداد 134 تن ـ دخترانی بودند که تمام و يا بخش عمدهای از فرصتهای اکثر مصاحبه
تعليم و تربيت ابتدايی و ثانوی خويش را از دست داده بودند. اکثر مطلق اين دختران در سنين 11 الی 18 ساله 
بودند. ما همچنان با 31 تن از پسرانی که بخش عمدهای از فرصت تعليم و تربيت خود را از دست داده بودند، 

مصاحبه کرديم. ما، عالوه بر مصاحبه با اطفال، با والدين اطفال و بعضی اوقات، به حيث بخشی از مصاحبه، با 
گروههای فاميلی نيز مصاحبه کرديم. متباقی مصاحبه با مسئوالن دولت افغانستان، بزرگان جامعه، مؤسسات 
تمويلکننده، معلمان و متخصصان بخش تعليم و تربيت انجام شد. تمام تحقيقات، به استثنای سه مصاحبه که با 

 متخصصان تعليم و تربيت در خارج از افغانستان صورت گرفت، در داخل افغانستان انجام شد. 
  

های آموزش حرفوی در مراکز اين برنامهها، در جامعه و برنامه با اطفال شامل در تعليم و تربيت مبتنی بر
مکاتب و در خانههای آنها نيز مصاحبه گرديد. مصاحبهها تا حد ممکن تنها با فرد مصاحبهشونده، مسئول تحقيق 
ديدبان حقوق بشر و در صورت ضرورت، با حضور يک ترجمان صورت گرفت. مصاحبهها به لسانهای دری 

  و پشتو و با بعضی از متخصصان و مقامات به لسان انگليسی انجام شد. 
  

شوندگان درباره هدف تحقيق و چگونگی معلومات مورد استفاده صحبت گرديد. ما درباره ماهيت با تمام مصاحبه
اختياریبودن مصاحبه و اينکه آنها میتوانند از مصاحبه امتناع ورزند، از پاسخ به کدام سوال خودداری کنند و 

مصاحبه را هر زمانی که الزم ببينند ختم کنند، توضيح داديم. بعضی مصاحبهها برای مراجعه در آينده ثبت 
گرديد و به تمام افراد مصاحبهشوندهای که مصاحبۀ آنها ثبت شده بود اختيار داده شد که بتوانند از ثبت مصاحبه 

 ممانعت کنند. نام اطفال و اعضای فاميل آنها به نامهای مستعار تبديل گرديد تا محرميت مصاحبۀ آنها حفظ 
 

  شوندگان بنا بر درخواست خود آنها، خودداری میشد. گردد. بعضی اوقات از ذکر نام ساير مصاحبه
های مختلف، کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار به شمول بيجاشدگان داخلی و ما، به هدف گرفتن نمونه از تجربه

افرادی که با سطوح مختلف ناامنی ناشی از جنگ گرفتار هستند را انتخاب کرديم. چالشهای امنيتی و چالشهای 
ترانسپورتی و توانايی ما در رفتن در اين واليات نيز بر ما در انتخاب واليات تأثير کرد و گاهی با محدوديت 
زمانی بسيار کم، ما قادر میشديم تا در مراکز مصاحبه حاضر شويم. علیرغم اين، ما قادر بوديم تا در هر 

  واليت از چندين مرکز به شمول يک تعداد ساحات خارج از مراکز شهر، بازديد کنيم. 
 

المللی، به هر آن فردی مورد استفاده قرار میگيرد که ، در مطابقت با قانون بين»اطفال«و  »طفل«اصطالحات 
  پايينتر از 18 سال سن داشته باشد. 

 
 ً دالر امريکايی بود. ما اين نرخ را  1افغانی در بدل  69 نرخ اسعار در زمان انجام تحقيق برای اين گزارش تقريبا

های مربوط به اين متن مورد استفاده قرار دادهايم. افغانی در برخی از جاها با اختصار (Afs) آمده برای محاوره
است.
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I. منظرپس 
 

سوادی کدام دردی را شما بايد درس بخوانيد. بی ءً ، بنااست آموزشاکنون عصر تعليم و 
 درمان نخواهد کرد ـ بیسوادی بیفايده است. 

   2016مزار شريف، جوالی خواندند، س میکه دراش کودک خانوادهيک باغبان با هشت  حرف -
 

ً  11ن وی بر افغانستان به تعقيب حمالت اياالت متحده و متحدا 2001حمله سال  منحيث  سپتامبر بر امريکا بعضا
 يک جنگ جهت توسعه حقوق زنان صورت گرفت. 

 
ً  آنها از رفتن تمامی دختران به مکتب از به بعد قدرترسيدن طالبان در افغانستان در سال 1996، تقريبا

جلوگيری کردند. بعد از شکست حکومت طالبان در اخير سال 2001، يکی از اولويتهای دولت جديد و 
مؤسسات تمويلکننده، بازسازی سيستم آموزشی برای دختران بود. صدها ميليون دالر جهت رفتن دختران به 

مکتب سرمايهگذاری گرديد و پالنهای وسيع اتخاذ گرديد تا زنانی را که از تعليم و تربيت بازمانده بودند، کمک 
 کند. 

 
يابی به اين اهداف انجام شد. ميليونها دختری که در دوران طالبان از رفتن به جهت دستکارهای زيادی در 

 2دوباره راهی مکتب شدند. ،مکتب بازمانده بودند
 

 تعداد دختران در مکتب 
صورت غيردقيق و سطحی هدر افغانستان هميشه ب یواقعی دختران مکتب جمعيتارزيابی و تخمين درباره 

 در نفوس ـ اکثراً  تعداد درباره ابتدايی معلومات ـ حتا آوردن هر نوع احصائيهدستهب 3صورت گرفته است.
افغانستان مشکل بوده و صحت آن مورد سوال میباشد. براساس گزارشی که دولت افغانستان در سال 2015 

وزير  4دادند.میرا دختران تشکيل  هادرصد آن 39ند که بودليون طفل شامل در مکتب يم 8از  بيش ،ه کردئارا
رسد به نظر می 5ليون بوده است.يم 6د که تعداد اطفال شامل در مکاتب کراعالم  2016معارف در دسامبر سال 

که وزارت معارف در آن زمان کودکان مهاجر که در کشورهای ايران و پاکستان مشغول درسخواندن بودند را 
به ديدبان حقوق بشر گفت که  2017ت معارف در اپريل يک مقام وزار 6است.بوده کرده اين فهرست مل نيز شا

                                                           
، 2016دسامبر  18طلوع نيوز،  ،ليون در مکتبييادداشت مستقيم وزير، تنها شش ممجموعه سه شهيد، اني.  2

http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-sets-record-straight-only-six-million-scho (  
  ) 2017فبريوری  20 دسترسی(
، 2017مارچ  13، در افغانستان تربيتغانستان، داستان موفقيت با آمار خيالی: آمار ناسازگار تعليم و ياور عادلی، شبکه تجزيه و تحليل افعلی.  3

https://www.afghanistan-analysts.org/a-success-story-marred-by-ghost-numbers-afghanistans-inconsistent-
education-statistics/  2017می  16، (دسترسی(.   

، 2015، 2015افغانستان برای بررسی جامع ملی  تربيترف، تعليم و وزارت معا.  4
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf  2)، صفحه 2016فبريوری  23(دسترسی   

، 2016دسامبر  18ليون در مکتب، طلوع نيوز، يهای مستقيم وزير، تنها شش مانيسه شهيد، مجموعه يادداشت.  5
http://www.tolonews.com/afghanistan/education-minister-sets-record-straight-only-six-million-scho  20(دسترسی 

  ).2017فبريوری 
، 2017مارچ  13در افغانستان،  تربيتداستان موفقيت با آمار خيالی: آمار ناسازگار تعليم و  ياور عادلی، شبکه تجزيه و تحليل افغانستان،علی .6

https://www.afghanistan-analysts.org/a-success-story-marred-by-ghost-numbers-afghanistans-inconsistent-
education-statistics/  2017می  16، (دسترسی(.  



 

   28  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

وی همچنان  7.دهندتشکيل میرا دختران  هادرصد آن 39باشند که ليون طفل شامل مکاتب میيم 9.3به تعداد 
 8د.ندهرا دختران تشکيل می هادرصد آن 85اند که ليون طفل از مکتب بازماندهيم 3.5اظهار داشت که 

  
اند. مؤسسه اطفال سازمان در مکاتب دولتی را مشکوک يافتهدها شمار کودکان شامل نها با اين وجود، بعضی

 9روند.درصد اطفال در افغانستان به مکتب نمی 40که  دکرتخمين  2016در جنوری سال  ،سفييون ملل،
يونيسف با استناد به معلومات دولت افغانستان درباره سال 2010 الی 2011، گزارش داد که 66 درصد دختران 
افغان در اوايل سنين مکتب متوسطه ـ 12 الی 15 ساله ـ در مقايسه با 40 درصد پسران در عين سنين، شامل در 

نوشت:  2016سرمفتش خاص اياالت متحده برای بازسازی افغانستان (سيگار) در سال  10.باشندنمی مکاتب
«وزارت معارف پذيرفته است که تعداد زيادی از اطفال شامل در مکاتب نمیباشند، اما درباره تعداد، و اينکه 

 11»داند.چيزی نمی ،باشندباشند و يا دارای چه سوابق میها چه کسانی هستند و در کجا میاين
 

مشکوک شد. دولت اطفالی را  ،استه کرده ئارا افغانستان که دولت یکافی وجود دارد که بايد درباره آمار داليل
اند، اطفال شامل در مکتب به حساب میآورد؛ زيرا «آنها شايد به مکتب ب نرفتهمکتبه که تا مدت سه سال 

ياالت متحده امريکا در هفت واليتی که در اثر جنگ اشده توسط مکتب تمويل 50تحقيقی که در  12»بروند.
بهشدت آسيب ديدهاند انجام شده است، نشان میدهد که نهتنها باالتر از 10 درصد مکاتب فعال نبودهاند، بلکه تعداد 
اطفال حاضر در مکاتب فعال بسيار کمتر از تعدادی بود که وزارت معارف آنها را منحيث اطفال ثبت نام شده 

ن معي 13درصد بيشتر اعالم شده است. 40 هاکه آمار آن استمول دخترانی به ش هم اين البته است،ست کرده فهر
تعليمات عمومی وزارت معارف در گفتوگو با ديدبان حقوق بشر تأييد کرد که اطفال بعد از ترک مکتب برای 
چندين سال حاضر محسوب میشوند. وی اظهار داشت که اين امر «سبب میگردد تا به آنها فرصت برگشت 
دوباره به مکتب داده شود.» وی همچنان افزود که دولت در صدد راهحلهايی جهت اصالح اطالعات درباره 

  14باشد.می »ندشونمیحاضر ی به مکتب چه کسان«اينکه 
 

کننده و نهادهای دولتی عالقمند ادعای موفقيت حمايت خويش از اطفال، طوری که بايد با آماری کشورهای تمويل
 که از سوی دولت ارائه میشود مشکوک باشد، نمیباشند و حاال با چالشهای جدی در اين خصوص مواجهاند 
که کمکهای مربوط به تعليم و تربيت تا چه اندازه به مصرف رسيدهاند. بهطور نمونه، سرمفتش خاص اياالت 
متحدۀ امريکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR ) در سال 2016 گزارشی را ارائه کرد که در آن مصارف 

 در 15تعليم و تربيت در افغانستان را بررسی کرده است.در خصوص  2014و  2002 هایدولت امريکا بين سال
اين گزارش خواسته شده است تا درباره اينکه آيا تالشهای دولت امريکا «سبب اصالحات در نظام آموزش و يا 

                                                           
  .2017اپريل  26عموی، کابل،  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با داکتر ابراهيم شينواری، معين تعليم و . 7
   .همان. 8
 ،2016جنوری،  12سف، يباشد، اعالميه خبری يونکی از چهار طفل در ساحات جنگی از مکتب محروم میي .9

https://www.unicef.org/media/media_89782.html ( دسترسی)2016فبريوری  23(.  
   .)2016فبريوری  23(دسترسی  /https://www.unicef.org/sowc2016، 2016سف، وضعيت اطفال جهان در سال ييون.  10
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-07-، 2016جوالی  30 وار به کانگرس اياالت متحده،گزارش ربع سيگار، .11

30qr.pdf  185)، صفحه 2016فبريوری  23(دسترسی.  
   .همان .12
، 0152جوالی  9اخبار بوزفيد،  عظمت خان، شاگردان خيالی، معلمين خيالی، مکاتب خيالی،.  13

https://www.buzzfeed.com/azmatkhan/the-big-lie-that-helped-justify-americas-war-in-
afghanistan?utm_term=.phvmPNO4V#.otBBMY9G0  2016فبريوری  21(دسترسی(.   

  .2017اپريل  26عموی، کابل،  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با داکتر ابراهيم شينواری، معين تعليم و .  14
سيگار: تعليمات ابتدايی و ثانوی در افغانستان: ضرورت به ارزيابی جامع جهت  32-16سر مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، گزارش تفتيش  .15

 ،2016اپريل  ، دولت، هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان،D0Dهای ليون دالر در برنامهيم 759دانستن پيشرفت و مؤثريت باالتر از 
AR.pdf-32-16-https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR  2017فبروری  22(دسترسی(.  
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افزايش ثبات در افغانستان گرديده است يا خير، ارزيابیهای بهتر انجام شود.» اداره سيگار نيز اداره انکشاف 
بينالمللی اياالت متحده (USAID) را فرا خوانده است تا «منبع و قابل اعتماد بودن معلومات را تأييد کند... و 

بهطور واضح درباره اينکه آيا بين تالشهای اداره انکشاف بينالمللی اياالت متحده امريکا و پيشرفتهای ثبتشده 
  16»توضيح دهد. ،خير سببی وجود دارد يا ۀکدام رابط

  
تر تعداد دختران شامل در مکاتب مهم است، زيرا ارائه ارقام اغراقآميز از تعداد آنها؛ در حالی که ارزيابی دقيق

در واقع در برخی نقاط کشور در حال کاهش است، اين تأثير را بر جای گذاشته است که يک خط سير مثبت و 
دوامدار وجود دارد؛ حتا مطابق آمار بسيار خوشبينانه، تنها ـ با تفاوت بسيار کم ـ بيشتر از نيمی از دختران افغان 
در مکاتب شامل میباشند. براساس آمار دولتی، در حالی که تعداد اطفال شامل در مکاتب در سال 2015 در حال 
افزايش بوده است، اين افزايش از سال 2011 بدينسو کاهش يافته و به حداقل خود رسيده است؛ طوری که ميزان 

که تعداد اطفال ثبت نام شده در  زمانی 17است.درصد بوده  1تنها  2014نسبت به سال  2015افزايش در سال 
مکاتب به مرور زمان افزايش پيدا میکند، کاهش در ميزان ساالنه افزايش ثبت نام شاگردان قابل درک است. به 
هرحال، با وجود اينکه باالتر از 3.5 ميليون طفل شامل مکاتب نيستند، 1 درصد افزايش جهت حصول اطمينان 

 از اينکه اطفال به حق تعليم و تربيت دسترسی دارند، غيرکافی است. 
 

های 2011 و 2013 ميزان حضور شاگردان در مکاتب ابتدائيه از بانک جهانی گزارش داده است که بين سال
56 به 54 درصد پايين آمده است که به احتمال زياد در اين ميان دختران در ساحات روستايی شامل در مکاتب 

درصد پايين  15ها تا حدودی دهد که درصدی شاگردان دختر در بعضی واليتلتی نشان میآمار دو 18اند.نبوده
 19. است

  
درصد پسران  66درصد زنان جوان در سراسر افغانستان در مقايسه با  19درصد دختران جوان و  37تنها 

ده تفاوت فاحش در دهننشان ،يل بانک جهانیلتجزيه و تح 20اشند.بباسواد می ،درصد مردان جوان 49جوان و 
تناسب دختران در مقابل پسران شامل در مکاتب از يک واليت با واليت ديگر است؛ طوری که درصدی 

که  یياز آنجا 21.استشمول قندهار و پکتيا بيشتر ه شاگردان دخترانه بازمانده از مکتب در بعضی واليات ب
وضعيت امنيتی بهطور کلی در حال بدترشدن است، مکاتب بسته میشوند و مؤسسات تمويلکننده دست از کار 

                                                           
سيگار: تعليمات ابتدايی و ثانوی در افغانستان: ضرورت به ارزيابی جامع جهت  32-16سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، گزارش تفتيش  .16

 ،2016، دولت، هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اپريل D0Dهای برنامه ليون دالر دريم 759دانستن پيشرفت و مؤثريت باالتر از 
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-16-32-AR.pdf  2017فبروری  22(دسترسی(. 

  
 گذاریشماره (صفحات 28، صفحه 2016، مارچ تربيت: گزارش بررسی عمومی تعليم و تربيتوزارت معارف، بررسی مشترک تعليم و  .17

  اند)، در ضمن فايل مربوط به ديدبان حقوق بشر. نشده
بدون تاريخ،  : افزايش فقر،نبانک جهانی، افغانستا.  18

http://documents.worldbank.org/curated/en/300161493795316212/pdf/114741-WP-v2-P159553-PUBLIC-2-5-2017-
10-59-52-AfghanistanInfographicDec.pdf ) 2017می  12دسترسی(.   

. 2017" ،2017 – 2016يوی افغانستان: ئسالنامه احصا .19
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%

D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201395/Education.pdf صفحه (
  ) 2017می  12سی (دستر .105

 21 کوتا، ديدگاه: نهايی گزارش – افغانستان در جنسيت کشوری مشخصاتهيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و کميسيون اروپا،  .20
  . بشر حقوق ديدبان فايل ضمن در. 9 صفحه ،2016 سپتامبر

ست که گزارش واليتی افغانستان درباره حضور شاگردان در مکتب ابتدايی رود؟ اينجا چيزی اکريستينا ويسر و واکر بريدلی، کی به مکتب می.  21
-http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/who، 2017اپريل  6های بانک جهانی، شده در بالگگويد، پستبرای ما می

goes-school-here-s-what-afghanistan-s-provincial-briefs-tell-us-about-primary-school-attendance  می  11(دسترسی
2017(.   
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برمیدارند. اين نشانهها وجود دارد که دستيابی به تعليم و تربيت برای دختران حداقل در بعضی از نقاط 
 افغانستان در حال کاهش است. 

  
های اخير بهطور قابل مالحظهای تغيير يافته و پايين میباشد. دولت مصارف دولت درباره تعليم و تربيت در سال

بايد مطابق معيارات بينالمللی مشخص حداقل 15 الی 20 درصد مجموع بودجه ملی و 4 الی 6 درصد عايدات 
خاطرنشان ساخته  سازمان مللکه  طوری 22توليدات ناخالص داخلی را برای تعليم و تربيت به مصرف برساند.

است، «کشورهای کمتر انکشافيافته اگر میخواهند الی تاريخ مورد نظر سال 2030 به هدف انکشافی دوامدار 
4 جهت حصول اطمينان از تعليم و تربيت باکيفيت بهشکل جامع و عادالنه دست يابند و فرصتهای دايمی 

اين در  23»ن دست يابند.آ يا باالتر از ضرورت است که به اين معيارات و ؛آموزش را برای همه توسعه دهند
حالی است که در سال 2016، 13 درصد مصارف عمومی افغانستان و 4 درصد عايدات توليدات ناخالص داخلی 

   24تعليم و تربيت به مصرف رسيده بود. خصوص آن در
  

 تعليم و تربيت اجباری در افغانستان 
 د. کنمکتب رفتن به دولت بايد تمام دختران را مجبور به 

جامعه، مزار شريف، جوالی  بتنی برسال دوم برنامه تعليم و تربيت م شاگرد ساله 14فيروزه 
2016  

  
ست که شاگردان بايد الی ا که معنای آن اين استاساس قانون افغانستان، تعليمات متوسطه (اساسی) اجباری رب

 ً د که اين سطح از تعليم نربا اين وجود، مقامات نه اين ظرفيت را دا 25در مکتب حاضر شوند. ختم صنف نهم حتما
نه کدام مکانيزمی وجود دارد که مجبور بسازد تا تمام اطفال به  د ونم اطفال فراهم سازو تربيت را برای تما

ها به والدين اطفال نمیگويند که الزاماً کودکان خويش را به مکتب ارسال کنند. بسياری از اطفال مکتب بروند. آن
در عمل به تعليم و تربيت دسترسی ندارند و يا اگر داشته باشند، از صنف نهم بيشتر تجاوز نمیکند. حتا در 

صورت موجوديت زمينه تعليم و تربيت، کدام مکانيزم دولتی جهت تعقيب اطفال خارج از مکتب، ثبت نام آنها و 
يا انجام برنامههای همکاری با اطفال بازمانده از مکتب و فاميلهای آنها وجود ندارد. برای فاميلهايی که اطفال 

  خويش را به مکتب روان نمیکنند، نيز کدام پيامد و تدابيری تعقيبی وجود ندارد. 
 

های مسلحانه و نبود منابع، موانع جدی و واقعی را برای دولت افغانستان در فراهمسازی دسترسی عمومی جنگ
ً  ريشهيافته و زيانبخش به اين معناست که هرگونه تالش  به تعليم و تربيت ايجاد میکند. نررمهای جنسيتی عميقا

دولت جهت اجبار والدين در فرستادن دختران به مکتب جنجالبرانگيز بوده، منجر به خشونت گرديده و 
تالشهای دولت را به نفع طالبان ختم خواهد کرد. از همه مهمتر اينکه، دولت در ارائه اين پيام به فاميلها که 

مکتب برای اطفال آنها مهم است و اطمينانبخشيدن به آنها در ارتباط به اينکه سيستم تعليم و تربيت در جهت 
  کمک و همکاری با تمام شاگردان میباشد، ناکام مانده است. 

 

                                                           
. 2015: چهارچوب اقدامات، دسامبر 2030در سال  تربيتيونسکو و غيره، تعليم و  .22

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf.  105ماده ) 2017جون  14(دسترسی   
  همان.  .23
، 1396مالی جمهوری اسالمی افغانستان، بودجه سال  .24

http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1396_Budget/1396%20National%20B
udget%20-%20Approved%20-%20English%20dated%2025Feb2017.pdf  12صفحه ) 2017جون  14(دسترسی.  

؛ مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مدير عمومی تعليم 4)، ماده 1388 /31/4، (2008، 955، جريده رسمی، شماره 56قانون معارف، فرمان شماره  .25
  . 2016می  8، وزارت معارف، کابل، تربيتو 
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 انتخاب مکتب
مبتنی طور عمده چهار نوع مکتب برای اطفال وجود دارد: مکاتب دولتی، برنامه تعليم و تربيت هدر افغانستان ب

ها يا مدرسه کنند)، مکاتب مذهبی وياد می CBEsرا با مخفف  نگليسی آن(که به ا حياتی سوادبر جامعه يا برنامه 
ها که يا اوضاع در حال تغيير آن ها اطفال خويش را با توجه به شرايط انفرادی طفل وو مکاتب خصوصی. فاميل

گاهی ناشی از تغييرات در موقعيت فاميل، اثرات جنگ و محدوديتهای دختران در تعليم و تربيت میگردد، به 
  انواع مختلف اين مکاتب ارسال میکنند.

 
  مکاتب دولتی

موجود کشور سراسر مکتب عمومی دولتی در  14,658دهد که به تعداد دولت افغانستان نشان می آمارهای
اکثر مکاتب ند. کناستفاده می ،شداين مکاتب از نصاب درسی دولتی که بايد در سراسر کشور همسان با 26.است

طور هکه دختران از پسران ب طوری ،نديشمول مکاتب دولتی از نگاه جنسيتی از همديگر جداه بافغانستان 
و  27خوانند و در واقع تمام شاگردان از صنف دهم به بعد از نگاه جنسيتی از همديگر جدا بودهجداگانه درس می

شود که منتج به اين می اکثراً  خوانند. با اين وجود، کمبود مکاتبدختران و پسران از همديگر جدا درس می احت
درصد مکاتب در افغانستان  16در دو نوبت جداگانه حاضر شوند. تنها و دختران و پسران در عين مکتب 

  28باشند.مختص برای دختران می
 

  مبتنی بر جامعههای تعليم و تربيت برنامه
ً  آموزش، به کننده جهت کشاندن اطفال بيشترسسات تمويلؤم ۀيکی از ابتکارات عمد ايجاد  ،دختران مخصوصا

د و توقع نگردسسات غيردولتی تمويل و فعال میؤکه از طريق م استهای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه برنامه
ها نظارت کند. اين برنامهها ـ از اينکه بيشتر در خانهها اجرا میشوند، به جای مکتب به آن بررود که دولت می

آنها صنف گفته میشود ـ بيشتر دارای صنف واحد دارای 25 و يا 30 شاگرد میباشند. اين صنفها ايجاد شدهاند 
تا دسترسی به تعليم و تربيت را در مناطقی که در مجاورت آنها مکتبی وجود ندارد، فراهم سازد. همچنان هدف 

از اين صنفها، کمک به اطفالی میباشد که به دليل کبر سن از رفتن به مکتب دولتی بازمانده و بدين جهت از 
مکتب و درس عقب ماندهاند. اکثراً  برنامههای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه، برنامۀ درسی باشتاب را فراهم 
میسازند که مواد درسی دوساله مکتب را در يکسال خالصه میکنند تا به اطفال کمک کنند که بعد از تکميل 

 اين برنامه بتوانند به مکتب رسمی دولتی جذب شوند. 
 

های شمول عين کتابه عين نصاب تعليمی مکاتب دولتی ب ،های تعليم و تربيت مبتنی بر جامعهدر صنف برنامه
های تحت پوشش اين برنامه تا از صنف یين است که تعدادا در ،تفاوتی که وجود دارد 29شود.درسی استفاده می

های تعليم و گردند. در اکثر برنامهيا پنجم ختم می سوم، چهارماز صنف  ديگر بعد ید و تعدادنرسصنف شش می
ً  شود و اين صنف معموالً اولويت به دختران داده می ،جامعه تربيت مبتنی بر  تنها برای دختران بوده و صرفا

 شوند. ن اناث تدريس میاتوسط معلم
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http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%
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شامل مکاتب خصوصی نيز  مکتب وجود دارد که احتماالً  17500طور کلی به تعداد هگويد که ب. وزارت معارف می88صحفه ) 2017می  12
شده برای ديدبان حقوق و فراتر، بدون تاريخ، تهيه 2016الی  2001جماعی، از سال در افغانستان: نگاه ا تربيتتعليم و  گردد. وزارت معارف،می

  فايل مربوط به ديدبان حقوق بشر. عمومی، داکتر ابراهيم شينواری، در  تربيتتوسط معين تعليم و  2017بشر در اپريل 
  . 2016می  8عمومی، وزارت معارف، کابل  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با مدير تعليم و .  27
. 2015، 2015در افغانستان برای همه، بررسی ملی  تربيتوزارت معارف، تعليم و .  28

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf  25صفحه ) 2016فبريوری  23(دسترسی .  
  . 2016جوالی  16 ،خودداری شده است) کابلمبتنی بر جامعه (از ذکر نام  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با مدير تعليم و .  29
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  دينیتعليم و تربيت 
ی را که تنها درباره تعليمات يهايک سلسله برنامه ،شونددولت نظارت می توسططور محدود هکه ب یهايمدرسه

يا  دارای برنامه تدريسی همانند مکتب دولتی و در ظرف يک ساعت جلسه درسی برای مراکز ،باشندمذهبی می
شامل مضامين  ،د که عالوه بر مضامين درسی مذهبیکننجامعه فراهم می برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر

 گردد. يل خواندن، نوشتن، رياضيات و ساينس نيز میغيرمذهبی از قب
 

دهنده تنها بازتاب مدرسه در کشور وجود دارد، اما اين مقدار احتماالً  805آمار دولتی، به تعداد  مطابق
بعضی از  30شوند.که همراه مکاتب راجستر گرديده و توسط دولت به رسميت شناخته می است یهايمدرسه

  31.استين مقدار ا شده بسيار بيشتر ازراجسترهای غيررند که تعداد مدرسهآموزگاران به اين باو
  

 ،زيرا افغانستان يک کشور جمهوری اسالمی است است،مذهبی غير مضامين تعداد کمی از مکاتب افغانی کامالً 
 بتنی برهای تعليم و تربيت مو نصاب رسمی دولتی که در هريک مکاتب دولتی و برنامه ،مذهبینه کشور غير

ها که بسياری از مدرسه یيگردد. اما از آنجاشامل مضامين و مطالعات اسالمی نيز می ،شوده استفاده میعجام
ها نصاب درسی ند، ممکن است آنکنغيرراجستر بوده و در خارج از سيستم تعليم و تربيت دولتی فعاليت می

ً  نمیتوانند بهسادگی از مدرسه به مکتب دولتی منتقل و سهپارچه شوند.   دولتی را تطبيق نکنند و اطفال لزوما
 

  مکاتب خصوصی 
دهد که در . آمار دولتی نشان میاستافغانستان دارای مکاتب خصوصی متنوع از ابتدائيه الی سطح پوهنتون 

بعضی  32.فعاليت داردهای ليسه عالی ابتدائيه الی سويهمکتب خصوصی از  1,051سراسر کشور به تعداد 
ها به اين باورند زيرا آن ؛ندکنمکاتب خصوصی را انتخاب می ،که توانايی پرداخت مصارف را دارند یهايفاميل

که مکاتب خصوصی از نگاه کيفيت بهتر از مکاتب دولتی میباشند. عدهای ديگر، تعليمات خصوصی را بدين 
جهت انتخاب میکنند که آنها در مناطقی زندگی میکنند که در آنجا به جز مکتب خصوصی کدام مکتب دولتی 

 وجود ندارد. 
  

صورت هاما اين کار در بعضی مکاتب خصوصی که ب ،دکنمکاتب خصوصی نظارت  برليت دارد تا ئودولت مس
   33.استبا مشکل مواجه  ،اندرسمی راجستر نشده
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  . 118صفحه )، 2017می  12(دسترسی 
  .2016جوالی  22مصاحبه ديدبان حقوق بشر با استاد پوهنتون دولتی (از ذکر نام خودداری شده است)، مزار شريف،  .31
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  .114صفحه ) 2017می  12
ديگر را اخطار نمايد و تعداد زيادی ميوند صافی و مينا حبيب، بررسی دقيق مکاتب خصوصی افغانستان: وزارت معارف ده مکتب را بسته می.  33
-https://iwpr.net/global، 2011اکتوبر  31دهنده درباره جنگ و صلح، را بيشتر معياری بسازند، نهاد گزارش دهد که مکاتب خودمی

voices/afghan-private-schools-under-scrutiny  2017می  12(دسترسی(.   
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 تقاضا برای تعليم و تربيت دختران 
 ارزش هستی.بی ،سواد باشیاگر بی

، مزار ه استبازماندادامۀ تحصيل از  ه دليل مهاجرتطفلی که ب جپدر پن ساله، 62آصف -
  2016شريف، جوالی 

 
طالبان را بيرون راندند، بعضی از  2001امريکا در سال  ۀکه قوای ائتالف به رهبری اياالت متحد زمانی
دختران به تعليم و  بعضی ۀدر روز بعدی به مکتب بفرستند. عالقرا ها حاضر بودند تا دختران خويش فاميل

ها در عين زمان به چندين مکتب میرفتند. متباقی نيازمند تعليم و تربيتای بودند حدی قوی بود که آن تربيت تا
 که بيشتر برای آنها قناعتبخش میبود. 

 
تب از سقوط طالبان نيز دختران خويش را به مک مردم بعد احت« يک آموزگار باسابقه در واليت قندهار گفت:

 مدند، اما بعدآهای تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه را آغاز کرديم، دختران بسيار کم میکردند. ما صنفروان نمی
  34»به آنان اجازه داد تا به مکاتب دولتی بروند. هاهای آنتکميل کردند، فاميلرا های خويش صنف هاينکه آنا از

ها از سال 2001 به اين طرف شاهد تغيير در سطح تقاضاها برای فراگيری تعليم و ن اظهار داشتند که آنامعلم
تربيت هستند. به گفتۀ رييس يک مؤسسه در واليت بلخ: «پانزده سال قبل هيچکسی نمیخواست دختران را به 

ً  بفرستند،مکتب  ً أدر شمال اين مس اما حاال مخصوصا   35».تغيير کرده است له ... واقعا
  
ها ... آن تغيير کرده است طور کلی، رفتار مردم کامالً هب«ی در قندهار ابراز داشت: يس يک برنامه آموزشير

میخواهند آينده بهتر داشته باشند. آنها خواهان تعليم و تربيت میباشند. آنها میبينند که فرصتها موجود است 
 36».عالقمندند به آن و
 

به گفته  ند.داشته باشننگ  ،فرستادن اطفال خويش به مکتبزمان آن رسيده است که مردم از ن ،با افزايش تقاضا
جای اينکه اطفال به مکتب ه ب ندگفتزمانی بود که مردم می«: يک مقام کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مکتب های هزينهورد تا آاما حاال يک مرد خودش چوب و هيزوم می ،بهتر است چوب و هيزوم بياورند ،بروند
  37»د.کنپرداخت را فرزند خود 

  
اند که در سطح تقاضا برای تعليم و تربيت بين چندين متخصص تعليم و تربيت و مقامات دولتی اظهار داشته

بدين معنا که تقاضا در مناطق شهری باالتر و دسترسی  ؛مناطق شهری و روستايی تفاوت و اختالف وجود دارد
 .استآگاهی عامه در حال توسعه « قامات تعليم و تربيت دولتیيکی از م به گفته 38است.به تعليم و تربيت بيشتر 
ً فرزندان، مردم عالقمند ثبت نام  دختران با  خصوصهم در  باشند. ما هنوزدر مکاتب می خودپسران  مخصوصا

  39»کنند.به مکتب روان می در شهرها دختران خويش راخانوادها  يم.امشکل مواجه
  

                                                           
جوالی  19مبتنی بر جامعه (از ذکر نام خودداری شده است)، قندهار،  تربيتليم و مصاحبه ديدبان حقوق بشر با يک تن از کارمندان برنامه تع .34
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   34  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

خاطر نبود حضور دولت و ه امنيتی ناشی از جنگ در خارج از شهرها و باين اختالف با موجوديت مشکالت 
 های معارف در واليات تاگردد. رياستتر میبيشتر و وخيم در مناطق روستايی اکثراً  ،های توسعویبرنامه

ها و مناطق روستايی نسبت به وزارت های معارف به مکاتب ولسوالی. رياستيستندحدودی با هم يکسان ن
 دسترسی بيشتر دارند.  ،ف در مرکزمعار

 
ها را درباره تعليم و تربيت دختران تغيير میدهد. ديدگاه آن ،ها از يک قريه به شهرنقل مکان بسياری از فاميل

گلپری 14 ساله زمانی که 10 ساله بود، بعد از کار پيداکردن پدرش در شهر، از يک قريه به مزارشريف نقل 
مکان کرد. وی کالنترين فرزند از ميان شش فرزند خانواده است. او زمانی که در قريه بود به مکتب نمیرفت و 
بعد از اينکه فاميل او به شهر کوچ کردند، برادران بزرگتر وی به مکتب میرفتند و او در خانه میماند. زمانی 
که گلپری 12 ساله شد، برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در مجاورت آنها فعال گرديد و والدين گلپری به 
وی اجازه دادند که در آن اشتراک کند. حال والدينش به او پول نيز پرداخت میکنند تا به صنفهای رياضی در 

يک مکتب خصوصی درس بخواند و آنها از وی حمايت میکنند تا او به رؤيايی که روزی داکتر خواهد شد 
برسد. به گفتۀ گلپری: «وقتی آنها به شهر آمدند، به اين نتيجه رسيدند که تعليم خوب است.» او افزود: «وقتی 

آنها ديدند که ساير دختران به مکتب میروند، فکر کردند که اين کار خوب است. مکتب [در قريه] در فاصله 
دور قرار داشت که دختران اجازه نداشتند به آن بروند ـ تنها پسران میرفتند. دولت بايد در تمام قريهها مکتب 

 زياد اعمار کند ـ مردم به مکتب خواهند آمد.»40 
 

ها به مکتب بروند. فاميلهايی که در اين گزارش با کنند تا اطفال آنها مسيرهای طوالنی را طی میبعضی فاميل
آنها مصاحبه صورت گرفته است، اظهار داشتهاند که آنها از يک منطقه به منطقۀ همجوار آن کوچ کردهاند، از 

منطقۀ روستايی به شهر رفتهاند و يا به خاطر دسترسی اطفال خود به مکتب چندين واليت مختلف را طی 
 کردهاند. 

  
ها جدايی است، از هم جدا خواندن اطفال آنکنند که تنها گزينه جهت درسها وقتی فکر میبعضی از فاميل

ً  بدون والدين برای اينکه بتوانند به مکتب بروند، از  میشوند. مجاهده 13 ساله با پنج خواهر و دو برادرش، تماما
واليت سمنگان به مزار شريف رفتند؛ زيرا نزديکترين مکتب در سمنگان پنج يا شش قريه از آنها دورتر بود. 

  41د.کنرا سرپرستی می هاآن است،که شاگرد يک ليسه  هاپسر کاکای جوان آن
  

ها بيجا شدهاند به تعليم و تربيت دسترسی بتوانند در موقعيتی که آن بيجاشدهی ياهکه اطفال فاميل در صورتی
داشته باشند، اين يکی از قویترين داليل خواهد بود تا آنها به اماکن اصلی خويش برنگردند. به گفتۀ خانمی که 

از منطقۀ تحت کنترل داعش آواره شده است: «اگر وضعيت در قريۀ ما همچنان خراب بماند، ما جاللآباد را 
 42»را ادامه بدهند. توانند مکتب خودراحتی میزيرا دختران ما به ،ما اينجا را دوست داريم ؛کنيمترک نمی

 
که ساالنه از سال  ایافزايش ناامنی و فقر ممکن است سبب کاهش حمايت از تعليم و تربيت دختران گردد. سروی

هايی که با اين سخن که «زنان بايد در تعليم و ناه است که درصدی افغنشان داد شود،انجام میسو بدين 2006
تربيت فرصت مساوی با مردان داشته باشند» از 91 درصد در سال 2006 به 81 درصد در سال 2016 کاهش 

  43يافته است.
                                                           

  .2016جوالی  21ار شريف، پری، مزمصاحبه ديدبان حقوق بشر با گل .40
  .2016جوالی  21مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مجاهده، مزار شريف،  .41
  .2016جوالی  26آباد، جالل ،مصاحبه گروپی ديدبان حقوق بشر با زنان بيجاشده از ساحات تحت کنترل داعش در ننگرهار .42
we-http://asiafoundation.org/where-باشد: ل دسترسی میين سايت قابا بنياد آسيا، سروی مردم افغانستان، معلومات در .43

work/afghanistan/survey/ (accessed February 23, 2017).  
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II. موانع تعليم و تربيت دختران در خارج از سيستم مکتب 
 

 خش جنسيتی بهای زيانشمول نرمه موانع اجتماعی ب
 

 .سازدشرم و جسور میکنند که تعليم دختران را بیمردم فکر می
المللی که خدمات آموزشی را در افغانستان ارائه کرده است، لندن، ماه می ــــ متخصص بين

2016 
 
 تعداد شود کهمیبخش جنسيتی هنوزهم سبب های زيانرغم وجود تقاضا برای تعليم و تربيت دختران، نرمیعل

ای که اثر بخش جنسيتی سبب بسياری از موانع تعليم و تربيتهای زيانزيادی از دختران از مکتب باز بمانند. نرم
يا فاصله با مکاتب به احتمال زياد  های امنيتی ونگرانی ،طور نمونههگردد. بنيز می ،نامتناسب بر دختران دارند

ساختن مصارف تعليم و تربيت که در تالش فراهم یهاييلفام .دختران از مکتب دور بمانند کهشود موجب می
بر موانع اداری فايق بيايند،  کهبرای دختران مشکل است  ممکن است اولويت را به پسران بدهند. اکثراً  ،باشندمی
 باشد. ثيرگذار میأو زيربنا بيشتر بر دختران ت زن نبود معلم و
  

 ً شوند که آسانی متقاعد نمیها بهاست و بعضی از فاميلانده دوريشه  تبعيض جنسيتی در افغانستان عميقا
هرگز  ،ساله با اينکه پدرش در يک مکتب دولتی معلم پسران بود 15به مکتب بروند. زهرا دختر  شاندختران

. به مکتب بروند شاندوست ندارند که دختران منطقه)ين ا در( مردان«وی گفت که  اجازه نيافت به مکتب برود.
ها فکر میکنند که زنان تنها برای انجام کارهای داخل خانه هستند؛ بدين جهت، آنها به ما اجازه نمیدهند که آن

به بيرون از خانه برويم ـ ما فقط در خانه میباشيم.» وی عالوه کرد که اکثراً  درباره دخترانی که به مکتب 
میروند و درباره فاميلهای آنها، شايعات و حرفهای بيجا گفته میشود. وی اظهار داشت که «اگر شما به 
مکتب برويد، نزديکانتان درباره شما حرفهای بد میگويند.» آنها میگويند: «جای شرم است که آنها به 

 دختران خود اجازه میدهند به مکتب بروند.»44 
  

 با اکثراً  ،کنندمی و جذب گردان را جلبخانه شابهطور خانههو تربيت مبتنی بر جامعه که بيشتر ب تعليمهای برنامه
های تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه ن برنامهايکی از معلم اند.رو شدهها روبهاز سوی خانوادهمقاومت و لجاجت 

 16پدرش به دختران کالن « اظهار داشت: ،کردزندگی می کالساين  تمجاور ای که درخانواده ۀدر کابل دربار
ها از طريق زينه بر ديوار باال شوند تا هيچ يک از که آنرفتن داد شرط اجازه مکتب پيشاين  اب دخو ۀسال 17و 

  45»خوانند.درس می هاهای وی متوجه نشود که آنهمسايه
 

توانيد دو شما می«: گويندآباد، بعضی از والدين میمدير برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در جالل ۀبه گفت
  46».يا خانه يا قبرستان :يدکنخاب انترا راه 

 
ند. يک مقام کبسيار کم تغيير می ،باشندغيرقابل دسترس می که مکاتب اکثراً  یيجا ،رفتارها در ساحات روستايی

 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار داشته است: 

                                                           
  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با زهرا، قندهار،  .44
  .2016می  11شده است)، کابل،  مبتنی بر جامعه (از ذکر نام خودداری تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با معلم برنامه تعليم و .  45
   .2016جوالی  24مبتنی بر جامعه (از ذکر نام خودداری شده است)،  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با منيجر برنامه تعليم و  .46
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ود دارد که تعليم و هم اين ذهنيت وج هنوزدر آنجا  .کنيمکار میکه ما  يیهادر اکثر ولسوالی

ً  ،تربيت دختران له أداليل زيادی برای اين مسيست. ضروری ن ،از صنف نهم بعد مخصوصا
سوزيم که هريک از دختران و های جنگی میهم در شعله ما هنوزاول اينکه، وجود دارد. 

ز ا یزياد ای هستيم که در آن تعداددارد. ما جامعهمی را از رفتن به مکتب باز ما پسران
به مکتب ند که با تعليم دختران هستند. هنوزهم تعداد زيادی از مالها ارحمت سواد محروم

ند که هستمردم از  یزياد کنند. هنوزهم تعدادخلق میبرای آن انع مها ند و در ولسوالیامخالف
  47يعنی دختران بايد در خانه بمانند. د؛نکنيا کار  کنند دختران نبايد درس بخوانند وفکر می

  
 ،ند، ديدبان حقوق بشر در اکثر شهرهااهای مشخصی مواجهکه دختران در مناطق روستايی با چالش در حالی

مصاحبه انجام داده است.  ،اندشده منعهای زيادی از دختران که از رفتن به مکتب شمول کابل نيز با گروهبه
 ره که دختران نبايد به هيچ وجه به مکتب بروندين مفکوا شود درخالصه می ،داليلی که برای اين امر وجود دارد

ساله که به  18آن. کامله دختر  از نه بعد ،انديا تا زمانی به مکتب بروند که از نگاه فزيکی بالغ و پخته نشده و
 سالگی از طرف فاميل به ترک مکتب مجبور 12و سپس در سن  هآباد به مکتب رفتمدت پنج سال در شهر جالل

 48»دهند که به مکتب برويم.به ما نيز اجازه نمی ها، بدين جهت آنيستنديافته نوالدين من تعليم«: گفت شده بود،
 

اساس سبب شده های بیو شايعات و حرف خواندن دختران ننگ و احساس خفت وجود داردبه ارتباط درس اکثراً 
ها مصاحبه صورت گرفته است، مکتب را ترک کنند. خاطر تهيه اين گزارش با آنه که اکثر دخترانی که ب ستا

فريبا دختر 11 ساله اولين دختری بود که فاميلش به وی اجازه داد تا به مکتب برود. وی گفت: «من زياد گريه 
میکردم. من از پدر و برادران خود میخواستم که برايم اجازه دهند به مکتب بروم و آنها هم تصميم گرفتند تا به 
من اجازه دهند که به مکتب بروم.» وی اظهار داشت: «من تا صنف سوم درس خواندم. کتابهای صنف چهارم 

خود را گرفتم، اما بعداً  مکتب را ترک کردم؛ زيرا والدينم گفتند مردم در خانهها و در سرکها گپ میزنند و 
میگويند چرا او به مکتب میرود.» فريبا گفت: «من دختر 10 ساله بودم که آنها مرا از مکتب کشيدند، فقط به 

  49»ند.کردغيبت مرا میو  هستندمردم ما بسيار بد اين دليل که 
  
اما مردم ما ذهنيت بسيار  ،ترم بسيار زيرک بوددختر جوان«: ، گفتساله و پدر پنج فرزند 62مرد  ،آصف 

از مدتی  رم بعددخت .زنندخاطر فرستادن دخترم به مکتب درباره من حرف میه مانده دارند و هميشه بعقب
  50»د و مکتب را ترک کرد.کنتحمل  ،نتوانست مرا در وضعيتی که به اين صورت مورد طعنه و سرزنش بودم

  
يا نخواندن دختران تصميم بگيرد. نازيه  خواندنيک نفر از اعضای فاميل صالحيت دارد که درباره درس اکثراً 

يافت به مکتب برود و اين يک چانس و خوشبختی بود تر وی هرگز اجازه نساله گفت که خواهر بزرگ 15دختر 
کس ترم زنده بود و به هيچکاکای بزرگ« گفت:. او تا پنج سال به مکتب برود ندکه فاميلش به وی اجازه داد

ً » داد که به مکتب برود. وی فوت کرد و سپس ما توانستيم که به مکتب برويم.اجازه نمی اجازه داشت  وی صرفا
  51.ندهرحال، والدين او پيشاپيش وی را مجبور به ترک مکتب کرده ه مکتب برود. بتا صنف پنجم ب

  
                                                           

  .2016ی مصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از مقامات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان (از ذکر نام خودداری شده است)، جوال .47
  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با کامله، قندهار، .  48
  .2016می  12مصاحبه ديدبان حقوق بشر با فريبا، کابل، .  49
  .2016جوالی  22مصاحبه ديدبان حقوق بشر با آصف، مزار شريف،  .50
  .2016جوالی  17مصاحبه ديدبان حقوق بشر با نازيه، قندهار،  .51
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ها بزرگتر شدند، فشار فاميل بر آنها جهت ترک مکتب به دليل آن وقتیاظهار داشتند که  دختران اکثراً 
وجودداشتن نورمهای جنسيتی تبعيضآميز و محدوديتهای زياد مربوط به گشتوگذار آنها پس از اينکه آنها به 

سن بلوغ رسيدند، افزايش يافت. براساس آمار دولتی، معلومات مربوط به سال 2013 نشان میدهد که دختران 
41، 36 و 35 درصد شاگردانی را تشکيل میدهند که به ترتيب در مکتبهای ابتدائيه پايين، ابتدائيه باالتر و 

  52ند.اتعليم مکاتب متوسطه پايين مشغول
  
 دانشجوياندرصد  25، تنها 2009قرار ارزيابی سال  در ننگرهار گفته است، تعليمیکه يک مقام  وریط

بيشتر با افراد بازمانده از  ،هرچه باالتر برويد«به گفتۀ او:  53.دادندتشکيل میزنان را های افغانستان پوهنتون
  54»شويد.مکتب و تعداد کم دختران مواجه می

 
به من پدرم «شامل صنف سوم گفت:  ،جامعه ز شاگردان برنامه تعليم و تربيت مبتنی بريکی ا ،ساله 10ماری 

 بخوانی را تا آن زمان خط و اعداد توانیمی تو. کندمی برايت کفايت هشتم م ـ صنفشوديگر کالن می که تو گفت
صنف هشتم مکتب را ترک  کردناز تکميل که چرا بايد بعدفهمد میکه  ماری در حالی. »استاين برايت کافی ـ 
سفانه والدينم به من اجازه نخواهند داد که أرا تمام کنم و داکتر شوم، اما مت 12خواهم صنف من می«د گفت: کن

  55»بدهم. تحصيل ادامه
  

ه کرد: کمبود مکاتب ئارا را های باالتريک مقام دولتی چندين دليل برای ميزان باالی ترک مکتب در صنف
ن اناث در اتب مختلط و نبود معلمابه مک شانان، عدم تمايل والدين به فرستادن دختراندختربرای مخصوص 

  56مکاتب.
  

خواندن را در کابل شروع درس جامعه سالگی در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر 7ساله در سن  17ظريفه دختر 
. نددشجامعه فارغ  و تربيت مبتنی بر صنفانش از برنامه تعليمتن از هم 35الی  30با پس از چهار سال  کرد. وی

ً هايش کالسیهمتن از  25الی  20 با وی اظهار داشت که دقيقه  25الی  20ترين مکتب دولتی که به نزديک جمعا
 5 فقط که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در حالی نام کردند.ثبت فاصله داشت، شانروی از خانهپياده

ها دوری راه بود. وی و همصنفانش به يگانه دليل آن ،دخترانی که به مکتب دولتی نرفتند ،فتبود. وی گراه دقيقه 
اين نتيجه رسيدند که آنها زمانی که در مکتب دولتی به درسخواندن شروع کردند، از نگاه تحصيلی بهخوبی 

آماده بودند، اما آنها با چالشهای ديگر مواجه شدند. ظريفه گفت: «به تعداد بسيار کم باقی ماندند. بعضی ازدواج 
کردند، بعضی ديگر از طرف فاميل اجازه نيافتند تا ادامه تحصيل دهند و شماری ديگر هم مشکل امنيتی داشتند.» 

وی گفت که محيط مکتب بسيار خراب بود. «شاگردان زياد هستند که به بسيار مشکل میتوان آنها را مديريت 
کرد. کمبود چوکی، کمبود معلم و کمبود صنف درسی وجود دارد.» شش سال بعد از ميان 20 الی 25 تن از 

همصنفانی که همراه ظريفه به مکتب دولتی رفته بودند، تنها 8 الی 10 درصد باقی ماند. ظريفه گفت: «من به 
 57»م.خود اجازه ندادم که از مکتب خارج شوم. من وعده داده بودم که مقاومت کنم و مکتب را تمام نماي

                                                           
، 2015 افغانستان برای بررسی جامع ملی، تربيت، تعليم و وزارت معارف .52

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf  100صفحه )، 2016فبروری  23(دسترسی .  
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، 2014بانک جهانی،  /تربيتتعليم و 
http://documents.worldbank.org/curated/en/761251467996722866/pdf/939060WP0Box380BLIC00RR0Afghanistan.

pdf  9صفحه.  
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ها تصميم میگيرند های آنفاميلرسد که هم فرا میبه مکتب بروند، زمانی که شود به دختران اجازه داده می وقتی
که دخترانشان بسيار بزرگ شدهاند و ازين پس نبايد مکتب را ادامه دهند. گلچهره دختر 16 ساله در برنامه 

تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه شاگرد صنف چهارم است. وی گفت: «من قرار بود که تا صنف پنجم به مکتب 
بروم، اما پدرم اعتراض میکند. ابتدا تا صنف چهارم قبول کرد، اما در صنف پنجم پدرم میگويد که تو بسيار 

  58»کند.اما پدرم قبول نمی ،ادامه بدهمهايم را درسخواهم . من مییاکالن شده
  

ها فکر میکنند آنها «بسيار بزرگ» شدهاند و نبايد به مکتب که فاميل آن گيری برای بعضی دخترانزمان تصميم
بروند، زود فرا میرسد. رؤيا دختر 15 ساله در سن 8 سالگی بعد از دو سال حضور در مکتب، توسط 

برادرانش مجبور شد آنجا را ترک کند. رؤيا گفت: «برادرانم گفتند، تو کالن شدهای ـ مکتب را ترک کن ... 
  59».نيست ضروری دختران برای خواندنـ درس بخوانند درس نبايد دختران

  
يا  به ظواهر فزيکی و ،شوندشوندگان زمانی را که دختران مجبور به ترک مکتب میبعضی از مصاحبه

هرگز به  ،ساله که پدرش در يک مکتب دولتی معلم پسران است 15دهند. زهرا دختر ارتباط می »شدنخانم«
ما  :پدرم گفت«تا سن بلوغ به مکتب بروند. وی گفت: که ترش اجازه دارند اما خواهران کوچک ؛رفتمکتب ن

ها در مکتب رشد کرده و بزرگ شوند.» وی میگويد: «زمانی که آنها به حدی برسند که دهيم که آناجازه نمی
زن گفته شوند، پدرم اجازه نخواهد داد که آنها به مکتب بروند. شما ممکن است در سن 12 و يا 13 سالگی زن 

گفته شويد.» خواهر 13 ساله زهرا همين حاال از مکتب کشيده شده است. زهرا فکر میکند که خواهر 
ً سالهيازده  60دارد. خواندفرصت درسسال ديگر  يا دو يک اش صرفا

 
 ً ساله که مجبور شد در  18 دهند. کامله دختربه شروع عادت ماهوار ارتباط می برخی ديگر اين لحظه را صريحا

را  مکتبرفتن به شويد، فاميل به شما اجازه  پريودکه شما  زمانی«گفت:  ،دکنسالگی مکتب را ترک  12سن 
  61»يا کدام کاری ديگر بکنيد. ترس دارند که ممکن است شما اختطاف شويد و هازيرا آن ؛دندهنمی

  
ساله که  15تر به مکتب بروند. فرشته مدت طوالنی دختران به کهرشد فزيکی ديرتر ممکن است سبب گردد 

هنوز اش ساله 13د، اما خواهر کنسالگی ترک  13مجبور شد مکتب را در سن  است،ترين دختر فاميل خود کالن
ها به وی حتا اگر بالغ هم شود، اجازه میدهند به مکتب برود. آنها فکر آن«خواند. فرشته گفت: هم درس می

میکنند که وی دختر جوان و بالغ گفته نمیشود، زيرا قد او بلند نيست. قد من بلند شد و بعد اجازه ندادند به مکتب 
بروم. زمانی که همسايههای ما در مورد ما حرف میزنند که آنها جوان شدهاند و چطور هنوز به مکتب 

میروند، ما بايد ديگر درس نخوانيم.» مادر فرشته در ميان بحث پريد و چنين گفت: «من با اين کار موافقم، 
  62»يد.کنبت ظموا های خانهبچهبايد از خانه و ، شويدزيرا زمانی که شما بالغ و جوان می

  
درباره ها خانوادهارتباط به ترس و تشويش  ،دکننکه دختران بايد مکتب را در سن مشخص ترک  نظراين گاهی 

 برقرار کنند.جنسی  ارتباطيا  ممکن است عاشق کدام کسی شوند وکه اگر دختران خارج از خانه بروند دارد  اين
در نتيجه صدها دختر از مکتب کشيده  ،يک دختر با يک معلم فرار کرده بود مورددر يک «يک خبرنگار گفت: 

  63»شدند.
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درانش برا، گفت آرادل که به مکتب بروند.نيافتند هرگز اجازه  شترو سه خواهر کالن ،ساله 17دختر  ،آرادل
دهند که ما از کنيم. برادران ما اجازه نمی کنيم و با کدام کسی فرار ما با کدام بچه عاشقی«ين دارند که ا ترس از

پوشاند) حجاب بپوشيم (که صورت در آن جای برقع (که تمام صورت و بدن را میه يا ب يم وکنتلفن استفاده 
توانم من نمی«وی عالوه کرد:  »ايم.رگز کدام کار غلط نکردهما ه .شود). برادرانم همين فکر را دارندمعلوم می

  64»درباره زندگی خود تصميم بگيرم.
  

يک  تنهاعاشقانه نه ۀامکان رابط ءً والدين توقع دارند که ازدواج فرزندان خويش را خود ترتيب دهند، بنا معموالً 
ساله گفت که  18باشد. کامله دختر يز میکه تهديدی برای کنترل و نظارت پدر و مادری ن است،موضوع اخالقی 

 شله يک تشويأاند و اينکه اين مسداند که از منزل فرار کردهخود می ۀوی درباره سه يا چهار دختر در منطق
های بد درباره ساير مردم حرف ]دکناگر دختر شما از خانه فرار [که  خاطریه ب خلق کرده،بزرگ برای والدين 

ند. اين امر قابل تغيير کندر قندهار دختران اجازه ندارند که برای خود شوهر انتخاب  .فاميل شما خواهند گفت
  65.کنندمی انتخاب هاآن والدين که کنندمی ازدواج کسانی با دختران ـ هنوزهمنيست 

  
ز خاطر فرستادن دختران به مکتب اه ب ،شوندبعضی از اعضای فاميل که در داخل فاميل با مقاومت مواجه می

اما پدر  ،ساله خواستند که وی درس بخواند 12 یکنند. مادر و برادر کالن ليلماهای غيرعادی استفاده میراه
ها افتتاح که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در مجاورت آن سه سال قبل زمانی .کرددکاندارش ممانعت می

شد، مادر و برادرش وی را بهطور سری و محرمانه بدون آگاهی پدرش ثبت نام کردند و بعد از آن تمام فاميل با 
همديگر تالش میکنند که اين موضوع را که وی نيمی از روزش را در کالس به سر میبرد، از پدر خانواده 
مخفی نگهدارند. ليلما گفت: «کالنترين برادرم که 17 ساله است، ازدواج کرده است و نمیتوانم باالی برادر 

جوانترم که 9 ساله است اعتماد کنم؛ مبادا به پدرم بگويد!» ليلما فعالً  صنف سوم است و سال آخرش در برنامه 
تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه میباشد. ليلما گفت: «من میخواهم تا صنف دوازده درسم را ادامه بدهم، اما اين 

  66»دهد.زيرا پدرم اجازه نمی ،کار ممکن نيست
  

با  است،آالت کار ماشين. پدرش که ميخانيکاستله در ميان پنج برادرش تنها دختر فاميل سا 18دختر  ،حميده
ه هماسالگی شنيد که يک برنامه سه 18که حميده در سن  زمانی احت است؛تعليم و تربيت دختران بسيار مخالف 

ين برنامه اشتراک ا پنهان نگهداشتن مشارکت خود از پدرش در باشود، وی تنها دوزی شروع میآموزش دست
 سر وی که آيممی زمانی شوم ـ فقط حاضر برنامه در توانمنمی من هست، خانه در پدرم وقتی«د. وی گفت: کر
   67».دادم دست از فرصت را روز دو دليل، همين به. باشد کار

  
  ل و ازدواج اجباری اطفا 

درباره درصدی دخترانی  68کنند.دواج میسالگی از 18درصد دختران قبل از تکميل سن سه وسی ،در افغانستان
کدام معلوماتی وجود ندارد. ازدواج اجباری زنان جوان نيز در  ،ندکنسالگی ازدواج می 15که قبل از سن 

يا  سالگی 16قانون افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران  مطابق 69گيرد.افغانستان تا حدودی صورت می
ازدواج  رایاين در حالی است که پسران بايد ب .يا قاضی انجام شود ه پدر طفلکه بايد با اجاز است سالگی 15
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ی المللدر مخالفت با قانون بين ،رفتار متفاوت قانون نسبت به ذکور و اناث 70د.کننسالگی را تکميل  18سن 
مربوط به ازدواج اطفال قرار دارد. قانون در عمل بسيار کم تطبيق میشود، بدين جهت حتا ازدواج زودهنگامتر 

 نيز ممکن است صورت گيرد. 
  

سالگی  13زند که در سن وی تخمين می .دکرازدواج  ،دشعادت ماهوارش شروع  از آنکه سال بعد يک ،يلدا
ً  .ساله بود 75بوده است. شوهرش  داند، اما وی نمی وی دومين زن شوهرش بود. او درباره سن فعلی خود دقيقا

  71. وی هرگز به مکتب نرفته است.دارد سال 8 هاترين آنکه کالن استدارای شش طفل 
  

شده از يا دختران محروم که شامل دختران بازمانده از مکتب و استبخش زيان پيامدهای ازدواج اطفال شديداً 
 برای ـ شمول مرگه صحی جدی بساير ضررهای ازدواج اطفال شامل خطرات  72د.شوتعليم و تربيت می

ها ـ به دليل حاملگی زودهنگام میباشد. دخترانی که در سنين طفوليت ازدواج میکنند، نسبت اطفال آن و دختران
 به زنانی که ديرتر ازدواج میکنند، ممکن است قربانی خشونتهای خانوادگی نيز شوند. 

  
ه گفت: که هيچ يک از آنان به مکتب نرفته است. زبيد استتر از خودش ساله دارای سه خواهر بزرگ 13زبيده 

ها به مکتب نرفتند. کالنترين خواهرم در آن جهت بودند، بدين جوان بسيار کردند، ازدواج خواهرانم زمانی که«
ً  نمیداند، اما میگويد  سن 14 سالگی ازدواج کرد.» زبيده درباره سن ازدواج خواهران دومی و سومی خود دقيقا

ً  خواهر سومیاش بسيار جوان بود: «وقتی وی حامله بود، ما او را پيش داکتر برديم و داکتر با  که مخصوصا
شکايت گفت: «چگونه ممکن است که فاميل دختری به اين خردی را به شوهر بدهد؟»» زبيده در صنف سوم 

مکتب درس میخواند و میگويد که وی اميدوار است بتواند ازدواج خود را به تأخير انداخته و داکتر شود. وی 
میگويد: «وقتی کسی به خواستگاری من میآيد، پدرم میگويد: نه، نمیخواهم او را به شوهر بدهم، او هنوز 
بسيار خرد است. من ساير دختران خود را بسيار زود به شوهر دادم که آنها در دوران حاملگی با مشکالت 

  73»شوهر بدهم.را زود به  مانده خودخواهم دو دختر باقینمی دليلاند، به همين زيادی مواجه شده
  

دهد. معلومات دولت دختران را در معرض خطر جدی ازدواج در سن طفوليت قرار می ،دورماندن از مکتب
يا باالتر  سه برابر نسبت به دخترانی که تعليمات ثانوی ،خواننددهد که دخترانی که درس نمیافغانستان نشان می

يکی از  ،باشند. عدم دسترسی به تعليم و تربيتسالگی می 18در معرض ازدواج قبل از سن  ،اندرا تکميل کرده
فرصت مشکالت امنيتی هرگز  ه دليلوی ببه معصومه ابراز داشت که  74.است کودکانعوامل عمده ازدواج 

 در عوض وی در سن کوچکی ازدواج کرد. اين موضوع مشخص نيست که وی زمانی ؛به مکتب برود که نيافت
وی مصاحبه کرد، وی گفت  که ديدبان حقوق بشر با اما زمانی ؛قرار داشته است در چه سنی ه،که ازدواج کرد

  75.استو مادر پنج طفل  22که سن وی 
 

ها کمتر روند وجود ندارد، در حقيقت آنکه کدام ممانعت قانونی درباره ازدواج دخترانی که به مکتب می در حالی
گذار زنان و وها درباره گشتو محدوديت داریطفل ،حاملگیکار داخل خانه،  76شوند.قادر به انجام اين کار می
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دختران، به اين معناست که تعداد کمی از اقارب زن و شوهر حاضرند دخترانی که ازدواج کردهاند به درس خود 
ادامه دهند. يکی از معلمان ليسه، به ديدبان حقوق بشر گفت که از ميان 800 شاگردی که از صنف اول الی 

دوازدهم در اين مکتب درس میخوانند، «به تعداد 10 دختر در همين سال ازدواج کردهاند. وقتی آنها ازدواج 
  77»ند.يايبه مکتب ب نيافتند کهکردند، ديگر اجازه 

  
بود که با ديدبان  ومشريف شاگرد صنف سجامعه در مزار ساله در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر 16پلوشه 

خواهم به مکتب دولتی بروم. که من صنف چهارم را ختم کنم، می زمانی«. وی گفت: حقوق بشر صحبت کرد
 دهند يارفتن را میدانم که اقارب شوهرم به من اجازه مکتبام و نمیاين حداقل پالن من است. اما من نامزد شده

انجام شده  ند،صاحبه کم 2016ينکه ديدبان حقوق بشر با وی در ماه جوالی ا نامزدی وی سه ماه قبل از »خير.
شوهرم گفت «يا دو ماه بعد صورت گيرد. وی اظهار داشت:  اش در ماه بعدیوی انتظار داشت که عروسی بود.
شوهرم ممکن است اين  خانوادهين دارم که ا اما من هراس از ،دهد تا به درس خود ادامه دهمبه من اجازه می که

ها گفتند که هيچکسی در فاميل ما به مکتب نرفته است، پس تو هم نبايد بروی. من به آنها د. آنناجازه را نده
گفتم، مشکل نيست، من آنچه را که شما بگوييد، قبول دارم. من به آنها گفتم که من به ادامه درس خود بسيار 

  78»بگيرد.را ناديده ش تواند حرف والديناما او هرگز نمی ،کندعالقمند هستم. شوهرم از ادامه درسم حمايت می
  

ترين ساله بزرگ 18. ترانه کندمیتشويق ازدواج زودهنگام را فقر هم سبب بازماندن دختران از مکتب و هم 
در يک  ،ساله بود 15که وی  د، زيرا پدرش زمانیشرفتن ن. او هرگز قادر به مکتباستدختر در فاميل خود 

سالگی  15ترانه در سن  .دشا مشکالت مالی مواجه از مرگ پدرش، فاميل او ب حادثه انفجار بمب کشته شد. بعد
او حامله بود. با اين وجود،  ،که ديدبان حقوق بشر با وی مصاحبه کرد با پسر کاکايش ازدواج کرد. زمانی

در يک  است،ساله  17خواندن شروع کرد و هنوزهم که سالگی به درس 14يا  13در سن  شترخواهر کوچک
خواستم به من می«رود. ترانه گفت: ساله او نيز به مکتب دولتی می 12خواهر خواند. مکتب دولتی درس می

خاطر مشکالت مالی نتوانستم به مکتب بروم. حاال خواهرانم ه ب ،ينکه پدرم شهيد شدا از مکتب بروم، اما بعد
  79»مشغول کسب تعليم هستند.

  
وضعيت زندگی او خوب  فعالً  .دست داد هم شوهر و هم پسرش را در يک حادثه ازبود، ساله  14 وقتی منيره

ی گفت که او قادر به فرستادن دو دختر خود وباشد. خود می ۀشدنيست و از نگاه مالی متکی بر فاميل شوهر فوت
ساله  15دختر  ».نداريم یما کدام پول« گويدکه وی می خاطریه ب ،باشدبه مکتب نمی ،نده هستسال 15و  13که 

های تدر يک صنف مهار اش نامزد شده است. هر دو دختر و مادرش فعالً ساله 13ر و دخت او ازدواج کرده
  80باشند.مشغول آموزش می ،برای خودپول دوزی به اميد دريافت دست

  
شدن کارهای او در خانه مکتب را ترک متقبل ه دليلطفل ديگر نيز ب کهشود ازدواج يک طفل در فاميل سبب می

ها در سن 16 سالگی او صورت گرفت. تولدش با پسر کاکايش نامزد شد. ازدواج آن از د. خواهر چهره بعدکن
چهره در سن 12 سالگی خود درس میخواند، اما پدرش وی را مجبور کرد که مکتب را ترک کند؛ زيرا مادرش 

  81جای خواهرش کارهای خانه را انجام دهد.ه که وی ب شتاکنون ضرورت دا
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   42  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

بازماندن يک دختر از مکتب کفايت  رایب خير صورت گيرد، خود نامزدی اکثراً أت اکه ازدواج ب زمانی احت
 16اينکه خواهر او در سن  ه دليلاما ب ،دوتا پنج سال ديگر انجام نش قرار است د. عروسی خواهر گلنازکنمی

 گم قبل ازدومين خواهر بزر«ساله گفت:  11 یسميرا 82.کندبايد گلناز مکتب را ترک  است،سالگی نامزد شده 
  83»مکتب را ترک کرد. اما بعداً  ،تا صنف ششم به مکتب رفت ،ينکه نامزد شودا

  
شامل ازدواج طفل نيز  گيرد و اکثراً شده که در افغانستان صورت میازدواج از قبل ترتيب داده يک نوع

 که اندگفته بشر حقوق ديدبان به دختر چندين. شودمی ياد »بدلی«نام ه که ب ستهاتبادله عروس ،گرددمی
ها در سنين خرد از طريق بدل نامزد شدهاند. بهطور نمونه، يک دختر در سن 2 سالگی نامزد شده و آن خواهران

در سن 9 سالگی ازدواج کرده و دختری ديگر در سن 8 سالگی نامزد شده و در سن 11 سالگی ازدواج کرده 
است. اين گونه نامزدیهای زودهنگام ممکن است منجر به ترک مکتب توسط دختران و حتا در صورتی که 

  84گردد. ،خواندن باشندمشغول درس هاآنخواهران 
  

رود. چهره شمار میه بينی ازدواج در آينده منحيث يک عذر و بهانه جهت ترک مکتب بپيش ابعضی اوقات حت
از صنف چهارم  بايد بعد چهره اش شخصی است که تصميم گرفته استساله 18ساله است. برادر  16دختر يک 

ها گفت: «من گويد که برادرش به آنبه مکتب نرود. چهره می ديگرترش بايد د و خواهر بزرگکنمکتب را ترک 
 85»؟خوردمکتب چه بدرد شما می، آوريدبه دنيا می کنيد و فرزندفردا شما ازدواج میکه پسرم و شما دختريد. 

  
 پسران [دختران] با که ـ است عالقه مورد کار يک هافاميل بعضی در و ـمعمول است  هاخانواده در ميان بعضی

 ،دنکنکه دختران در آن ازدواج می یتواند بر سنیم ازدواج، چنين دادنترتيب به عالقه. کنند ازدواج خود کاکای
يم گرفت که من با پدرم تصم«ازدواج کرد. نعيمه گفت:  شبا پسر کاکاي ،ساله بود 15 ثيرگذار باشد. نعيمه وقتیأت

م. او کنزيرا وی در فاميل ما تنها پسر بود. پدرم خواست که من در بين فاميل ازدواج  ،مکنپسر کاکايم ازدواج 
کار به کشور  رایقول خودش به ينکه شوهرش با از سالگی بعد 16او در سن  »مرا مجبور به اين کار کرد.

که ديدبان حقوق بشر با نعيمه  بيوه شد. زمانی ،د و فوت کردگرفتار گردي مرض روانیايران رفت و در آنجا به 
خواند. نعيمه ساله بود و در صنف سوم برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه درس می 19وی  ،دکرمصاحبه 

 به را ما پدرم شوهرم مرگ بعد از و بودم خواندندرس عالقمند بسيار بودم، خرد بسيار زمانی که من«گفت: 
  86».رسيدم خود رؤيای به اينگونه من بخوانيم، درس بتوانم تا داد تقالان مزار

 
ها مصاحبه انجام شده است، کسانی بودند که به جای ديگر انتقال تهيه اين گزارش با آن رایاکثر دخترانی که ب

يافته و يا بيجا شدهاند که اين کار بعضی اوقات منجر به تغييرات در عملکرد فاميلها نسبت به ازدواج طفل 
میگردد. خانم نسرين در واليت ساحوی هلمند زندگی میکرد، اما فاميلش به دليل وخيمشدن وضعيت امنيتی فرار 

ً  در سنين 16 يا 17 سالگی ازدواج کرده بودند، اما او  کردند و به قندهار آمدند. خواهران بزرگتر نسرين تماما
که در سن 18 سالگی قرار داشت، هنوز ازدواج نکرده بود. وی اظهار داشت: «ما قبالً  در هلمند بوديم و اما 
حاال در قندهار میباشيم. وضعيت در اينجا متفاوت است. مردمی که در قريهجات و روستاها زندگی میکنند، 
زودتر ازدواج میکنند، اما ما فعالً  در شهر زندگی میکنيم. دختران در شهر قندهار ديرتر ازدواج میکنند.» 
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نسرين و خواهران بزرگترش در هلمند هرگز درس نخواندند، اما حاال يکی از خواهران خردتر وی در قندهار 
  87خواند.درس می

  
شويش بعضی از دختران مايه نگرانی و ت ،دکناينکه ازدواج اجباری ممکن است تعليم و تربيت دختران را تهديد 

سالگی بود، زيرا او منحيث دختر کالن  12در سن  د کهکنع هايش را شرودرس . ُهما تنها زمانی توانستاست
سالگی  14د. او در سن کنرا فراهم  کرد تا مصارف تعليم و تربيت خواهر و برادران خرد خودخانه بايد کار می

به مکتب دولتی  ههای خود داشت و آرزو داشت که از برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعزيادی به درس ۀعالق
ست که ازدواج به درس و آموزش او خاتمه خواهد ا پوهنتون و بعد داکتر شود. اما او نگران اينبه د و سپس برو

 گفته خود پدر ارتباط به چيزی اما کنم،می تالش من .من بسيار عالقمندم که درس بخوانم«داد. وی گفت: 
 19 سن به تا کنممی کوشش من. کنم ازدواج من است ممکن و بدهد شوهر به مرا است ممکن او .توانمنمی

  88».داد خواهد شوهر به سالگی 18 سن به مرا پدرم کنممی فکر اما بخوانم، درس سالگی
  

ها درباره ازدواج اطفال نگران هستند. يک مقام دولتی در ننگرهار گفت که مقامات وزارت معارف گفتند که آن
دولت تالش دارد يک برنامه تعليمی آزمايشی را برای دختران در سه ولسوالی در واليتی که آنها تشخيص 

 89.به راه بيندازند ست،آن هم تعليم و تربيت دختران کمتر است و هم ميزان ازدواج اطفال باال اند که درداده
با توجه  90د.کردادن به ازدواج اطفال عرضه منظور خاتمهه پالن ملی را ب 2017دولت افغانستان در اپريل سال 

به ضعيفبودن پيگيری دولت از اجراآت قوانين و پاليسیهای مربوط به محافظت از حقوق زنان و دختران، 
  91ها شک و ترديد وجود دارد.درباره اثرات احتمالی اين تالش

 

   دستیو تنگ فقر
درصد  62دهد که . بانک جهانی گزارش میاستتعليم و تربيت ر راه بر سفقر در افغانستان يک مانع عمده 

 92روند.درصد اطفال فقير به مکتب می 48که تنها  روند، در حالیال غيرفقير در افغانستان به مکتب میاطف
 درصد 1.8 به 2014 – 2013و  2012- 2011های بين سال ،رونددرصدی اطفال غيرفقير که به مکتب می

يکی از فقيرترين  غانستانکه اف یياز آنجا 93.آمده است پايين درصد 6 فقير اطفال درصدی اما يافت؛ افزايش
تعليم و بر سر راه باشد، اين امر يک مانع مهم در حال افزايش میدر اين کشور و فقر  استکشورهای جهان 

   94گردد.تربيت محسوب می

                                                           
  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با نسرين، قندهار،  .87
  .2016می  12مصاحبه ديدبان حقوق بشر با هما، کابل،  .88
   .2016جوالی  26آباد، ام خودداری شده است)، جاللواليتی ننگرهار (از ذکر ن تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يک مقام تعليم و .  89
 جوالی ،2021 – 2017، پالن عملی ملی جهت ختم ازدواج زودهنگام و ازدواج طفل در افغانستان: صندوق جمعيت ملل متحددولت افغانستان و  .90

  .10 صفحه بشر، حقوق ديدبان فايل ضميه ،2016
، 2017اپريل  20موريت ديدبان حقوق بشر، أبر ختم ازدواج اطفال را عملی خواهد کرد؟ م هيتربار، آيا افغانستان تعهد خود مبنی.  91

https://www.hrw.org/news/2017/04/20/will-afghanistan-follow-through-promise-end-child-marriage   می  15(دسترسی
2017(.   

بانک جهانی، افغانستان: افزايش فقر، بدون ذکر تاريخ،  .92
http://documents.worldbank.org/curated/en/300161493795316212/pdf/114741-WP-v2-P159553-PUBLIC-2-5-2017-

10-59-52-AfghanistanInfographicDec.pdf  2017می  12(دسترسی(.   
بانک جهانی، افغانستان: افزايش فقر، بدون ذکر تاريخ،  .93

http://documents.worldbank.org/curated/en/300161493795316212/pdf/114741-WP-v2-P159553-PUBLIC-2-5-2017- 
10-59-52-AfghanistanInfographicDec.pdf  2017می  12(دسترسی(.   

و به سطح کشوری افغانستان در فهرست انکشاف انسانی ملل متحد در  استدالر  633اساس معلومات بانک جهانی، عايد هر نفر در افغانستان رب .94
باشد. بانک جهانی، توليد ناخالص ملی فی نفر (دالر فعلی). می 171کشور در رده  188ميان 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/AF?display=graph .  همچنين  ،2015دسامبر  18دسترسی
: افغانستان، 2015مراجعه کنيد به: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، گزارش انکشاف انسانی 
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ها قادر به پرداخت حتا ضروریترين امکانات مکتب اطفال ها به ديدبان حقوق بشر گفتند که آنبعضی از فاميل
خويش نيستند. بعضی ديگر اطفال خويش را به مکتب نمیفرستند تا آنها کار کنند، زيرا فاميل از نگاه مالی 

متکی بر درآمد همين اطفال است. بعضی از اطفال به اين دليل به مکتب نمیروند که فاميلهای آنها بهسختی 
 زندگی میکنند و آنها بسيار عالقمند مکتب میباشند. 

  
ً يک بزرگ قومی از س ها اطفال کمتر درباره اينکه چرا در جامعه آن ،کوچی بود اکنان غيررسمی کابل که اساسا

 به مکتب میروند، چنين گفت: 
  

سنت دالر امريکايی).  40 -29رسانيم (افغانی به فروش می 30- 20ما ميوه را به قيمت 
خورند. ما بسيار های ميوه را از زمين گرفته میگردند و پوستاطفال در اطراف بازار می
ها در فکر غذا باشند يا مکتب؟ ... اگر شکم ... آيا آن باشندسواد میفقير هستيم. تمام اطفال بی

 شما خالی باشد، شما قادر به مکتبرفتن نخواهيد بود. 
 

   95رود.به مکتب نمی هاند و هيچ يک آنکنکه در يک سرپناه زندگی می استيا شش نواسه  او دارای پنج
ها روزمره تالش میکنند دهد که آنتواند با فقر آميخته باشد. اين امر والدين را در بحرانی قرار میاشدگی میبيج

تا فقط زنده بمانند. آنها احساس میکنند که هرچه تالش کنند، نمیتوانند اطفالشان را به مکتب بفرستند. احمد و 
فاميل بزرگ وی به شمول شش طفل او در سال 2013 بعد از فراریشدن از يک ساحه در واليت بلخ که به قول 

او طالبان مردم را در آن کشته بودند و در آنجا بين طالبان و نيروهای دولتی جنگ بود، به شهر مزار شريف 
آمدند. اطفال بزرگتر او که فعالً  در سنين 15 و 13 میباشند، در آنجا به مکتب میرفتند، اما بعد از آنکه آنها 

  96تمام اطفال او از مکتب بازماندند. ،ه مزار فرار کردندب
 

جدا از رسيدگی به مصارف ضروری جهت فرستادن اطفال به مکتب، ننگ و شرم نيز در جلوگيری اطفال از 
مردم فقير در دوران «گفت:  ،سالگی از دست داد 14سن  درد. فوزيه که مکتب را کنمکتب کمک می

ها جديد نيست و آنها بيگهای نو ندارند و های آنزيرا لباس ،شوندی مواجه میخواندن با مشکالت رواندرس
  97»کنند که به مکتب بروند.احساس خجالت و شرمندگی می هابدين جهت آن

  
کنند تا باهم که تالش می یهايشوند. فاميلرفتن محروم میفقر از مکتب ه دليلاند که باشخاصی دختران اکثراً 

به احتمال زياد پسران خويش را به مکتب  ،ندکنرفتن تنها بعضی از فرزندان خويش پول کافی تهيه بمکتبرای به
پسران،  ن، نهند، دختراکند که مادران کار کنکه وضعيت اقتصادی تقاضا  . زمانیرا نه دختران ،فرستندمی

 . دشونمی نگهداری خانه در منزل کارهای انجام به خاطر احتماالً  که اندکسانی
  

توانند کارهای شدن وضعيت اقتصادی کار با دستمزد انجام دهند، دختران میخاطر وخيمه که اطفال ب زمانی
ها بيشتر از پسران قابل چشمپوشی است. يا گلدوزی را در خانه انجام دهند و تعليم و تربيت آن بافی، خياطیقالين

                                                                                                                                                                             
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG  ؛ هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، جنبه )2015دسامبر  18(دسترسی

 بانک)، 2016جنوری  20(دسترسی  http://www.refworld.org/pdfid/4bbc313d2.pdf، 2010حقوق بشری فقر در افغانستان، مارچ 
نستان: افزايش فقر، بدون ذکر تاريخ، جهانی، افغا

http://documents.worldbank.org/curated/en/300161493795316212/pdf/114741-WP-v2-P159553-PUBLIC-2-5-2017-
10-59-52-AfghanistanInfographicDec.pdf  2017می  12(دسترسی(.  

  .2016جوالی  15مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مژگان،  .95
  .2016جوالی  22ه ديدبان حقوق بشر با احمد، مزار شريف، مصاحب .96
  .2016جوالی  19مصاحبه ديدبان حقوق بشر با فوزيه، مزار شريف، .  97
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عالوه بر نورمهای جنسيتی زيانبخش، ترجيحدادن تعليم و تربيت پسران داليل اقتصادی نيز دارد. دخترانی که 
ازدواج میکنند، معموالً  به خانه فاميل شوهر رفته و با آنها کمک میکنند، در حالی که پسران اکثراً  با والدين 
خويش در خانه میمانند و بدين جهت، فرستادن آنها به مکتب در آينده اقتصادی فاميل يک نوع سرمايهگذاری 

 محسوب میگردد که اين مورد در آموزش و پرورش دختران وجود ندارد.
  

  کار اطفال
ه ب 14و  5گردد. حداقل يک چهارم اطفال بين سنين می کودکان سبب کاردر سطح وسيع فقر شديد در افغانستان 

ها برای بهدستآوردن معيشت يا جهت کمک به فاميلهای خويش کار ساله آن 11الی  5درصد  27شمول 
خاطر شرايط خطرناک کاری و اجرای ضعيف ه شوند که باستخدام می یهايديگر در شغل زياد تعداد 98ند.کنمی

  99گردد.می هامرگ آن ايا حت و منجر به مريضی، مجروحيت ،نيتی و صحیومعيارهای مص
  
ـ  پولی کدام پرداخت ونبد ـ گاهیهای طوالنی در بدل پرداخت پول کم طور عموم اطفال در افغانستان ساعتهب

يا خياطی، کار با  بافی خانگی، گلدوزی: قالينشامل شوند،می انجام اطفال توسط که بامزد هایشغل. کنندمی کار
جاده بر روی حيث آهنگر و جوشکار، در معادن، در زراعت و ههای خشت، در صنعت فلزی بضمانت در کوره

يا  دهندگردد. ساير اطفال کارهای منزل را انجام میمی يیت، و گدابو گرو پالش ها، رنگمالفروشحيث دستهب
سازد تا بار انجام شغل را با تعليم يکجا کنند. کار اطفال را مجبور میهای خويش کار میهای فاميلدر زمين

ها را مجبور میسازد تا بهطور کلی مکتب را ترک کنند. تنها نيمی از اطفال کارگر افغانستان به يا آن بردارند و
  100روند.مکتب می

  
ها کار میکنند (25 درصد در مقابل 29 ساله تعداد مشابه آن 11الی  5از ميان دختران و پسران دارای سن 

  101).درصد
  

دختران به  زيرا وقتی ،گردددرصد بيشتر می 26درصد در مقابل  18سالگی به  14الی  12اين فاصله در سنين 
 زياددختران به احتمال  102د.شومحدود می جهت کار در خارج از منزل اکثراً  هاايی آنتوان ،رسندسن بلوغ می

کارهای قالينبافی و يا خياطی را انجام میدهند، اما تعداد قابل مالحظۀ آنها در کارهای از قبيل گدايی و يا 
  103شوند.ها نيز مصروف میفروشی در جادهدست

  
ها بايد از کار زيانبخش اطفال جلوگيری گردد، اما اين قوانين بسيار اساس آنربکه  استافغانستان دارای قوانينی 

کم تطبيق میگردد. مطابق قانون کار افغانستان، سن 18 حداقل سن برای کار است. اطفالی که ميان سنين 15 - 
17 سالگی میباشند، تنها در صورتی اجازه دارند کار کنند که آن کار برای آنها مضر نباشد، ضرورت به کار 

                                                           
http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf های چندگانه افغانستان، دولت افغانستان، اداره احصائيه مرکزی، سروی مجموعه شاخص.  98

  . 125صفحه  )2016جنوری  17(دسترسی 
، 2008می  30پارتمنت کار اياالت متحده، کار اطفال در افغانستان: تحقيق درباره چهار واليت در کابل، قندهار، ننگرهار و بلخ، يد .99

http://www.dol.gov/ilab/ICLRE/Downloads/Research/Report/Afghanistan_Research_Report.pdf  2016مارچ  2(دسترسی (
   .11 – 9صفحات 

، http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf ,(accessed January 17, 2016)های چندگانه افغانستان، سروی مجموعه شاخص.  100
  .6صفحه 

http://cso.gov.af/Content/files/AMICS.pdf های چندگانه افغانستان، دولت افغانستان، اداره احصائيه مرکزی، سروی مجموعه شاخص.  101
  .5- 124صفحه )، 2016جنوری  17دسترسی (

بردن کار اطفال، بينی کار درباره ازالمللارزيابی سريع کار اطفال در کابل: تحقيق توسط سازمان بين ؛ نهاد مشورتی التای،125همان، صفحه  .102
  سند مسوده، جنوری staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/463937.pdf .2008، (دسترسی 16 جون 2017)، صفحه 14. 

بردن کار اطفال، سند مسوده، جنوری بينی کار درباره ازالمللنهاد مشورتی التای، ارزيابی سريع کار اطفال در کابل: تحقيق توسط سازمان بين.  103
  staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2010/463937.pdf .2008، (دسترسی 16 جون 2017)، صفحه 14. 
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کمتر از 33 ساعت در يک هفته باشد و نشاندهنده يک نوع آموزش حرفوی باشد. اطفال دارای سن 14 سالگی 
  104ند.کنطور کلی اجازه ندارند کار هب

  
 کهخواهند بعضی از والدين می«کنندگان برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در کابل گفت: يکی از عرضه

ها بتوانند هم درس بخوانند و هم کار کنند. وی گفت که معموالً  اطفال کارگر بندی گردد تا اطفال آنمکتب زمان
در برنامۀ او از ميان فاميلهای بيجاشده و عودتکننده میباشند که به خاطر وضعيت وخيم اقتصادی، تعداد 

زيادی از اين فاميلها کار میکنند. وی تخمين کرد که پنج يا شش سال قبل به مقدار 85 درصد اطفال شامل در 
مکاتب کار میکردند، اما وی گفت که وضعيت اقتصادی مردم محلی به مرور زمان بهبود يافته، طوری که 

فاميلهای بيجاشده راه و طرز کار خويش را پيدا کردند و اين تعداد فعالً  به 30 الی 35 درصد تنزل يافته 
  105است.

 
 کار در بدل دستمزد 

ها کار را معموال با قالينبافی، گلدوزی يا دستدوزی شروع گفتند که آن ،ساله بودند 7که در حدود  یدختران اکثر
کردهاند. زينب 13 ساله که با سه خواهر خود قالينبافی میکند، گفت: «من شش سال است که قالينبافی میکنم.» 
پدر آنها در آغاز از درسخواندن آنها ممانعت کرد، زيرا او میخواست که آنها بهطور تماموقت کار کنند. پدر 

آنها زمانی قناعت کرد که آنها درس بخوانند که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در نزديکی خانه آنها 
باز شد. آنها صبح قبل از مکتب و شام بعد از آمدن، در خانه قالينبافی میکردند. زينب گفت: «ما در بدل هر 

  106»کنيم.پول دريافت می ]دالر امريکايی 32[افغانی  2,200مبلغ  ،بافیمتر قالين
  

تر از چهار خواهر بزرگ ،ساله 16باشند. وحيده های خويش میبعضی دختران تنها منبع درآمد و کارگران فاميل
ها بعد از اينکه در انفجار ماين مجروح شد، نابينا شده است و مادر آنها مريض است. وحيده . پدر آنداردخود 

هيچگاهی به مکتب نرفت. خواهر 17 ساله وحيده، چهارمين خواهر وی است که سال گذشته ازدواج کرد و 
خانوادۀ خود را که متشکل از وحيده، والدين او و چهار طفل خردتر است، ترک کرد. وحيده بهحيث بخيهدوز با 

عايد 600 الی 900 افغانی در يک ماه [13-9 دالر امريکايی] کار میکند و لباسهای محلی را بخيهدوزی 
  107»باشم.آور خانه میمن يگانه نان«نمايد. وی گفت: می

 
خاطر ه ساله ب 14 یدهد. شکيالاطفال را تحت فشار سنگين قرار می ،هاانجام کار در بدل دستمزد برای فاميل

جنگ کرد، اما وی چندين  است،ه وی مشغول صنف سوم آن رفتن به برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه ک
خواهد که او از من می ؛تواندين کار نمیا پدرم مريض است و بيشتر از«صنف را از دست داده است. وی گفت: 

 بافی ترتيب داده است. اش در خانه کار قالينساله 11تر او گفت که پدرش برای وی و برادر بزرگ »کار کنم.
 

 ؛بسيار زياد تحت فشار قرار گرفتيم. من مريض شدم ،کرديمبافی میما قالين که زمانی
بافی شد. وقتی قالين اول را ختم کرديم، بخش قالينسردردی داشتم و بازوها و پاهايم شل می

ين ا حد کافی خوب نبود، ازه اما از برادرم ب ؛خوب کار شده بود ،شدکه مربوط به من می
  108پرداخت نکردند. جهت برای کار ما پول

                                                           
، 1999نوامبر  11، 790افغانستان، جريده رسمی، شماره  قانون کار.  104

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0901/OG_0966.pdf 120و  13، مواد.  
  .2016جوالی  16جامعه، کابل،  مبتنی بر تربيتکنندگان تعليم و مصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از عرضه .105
  .2016می  11شر با زينب، کابل، مصاحبه ديدبان حقوق ب.  106
  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با وحيده، قندهار،  .107
  .2016جوالی  23 ،مصاحبه ديدبان حقوق بشر با شکيال، مزار شريف .108
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گردد. کننده میبندی خستهمنجر به زمان روند که اکثراً مکتب میبه کنند و هم از اطفال هم کار می یتعداد زياد
سه  ،ينکه به مکتب در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه برودا ساله هر صبح سه ساعت قبل از 16گل بیبی

ها با برادر از فوت والدين آن ترش بعد. او و برادر و خواهر کوچککندکيلو نخود برای يک دکاندار پاک می
بزرگترش و دو زن و يک طفل وی زندگی میکنند. بیبیگل گفت: «من در اقتصاد فاميل کمک میکنم. من اين 
کار را به خاطر کمک به خواهر کوچکم برای اينکه قلم و غيره برای مکتب خود بخرد، انجام میدهم.» وی از 

  109رود.ين فاميل است که به مکتب میا و اولين طفل از هابين اطفال هشتمين آن
  

افتد که توانايی بيشتر پسران جهت کار در خارج از منزل سبب شود تا دختران نسبت به بسيار کم اتفاق می
هفت طفل و تنها  يکی از ،ساله 11دختر  ،خواندن داشته باشند. فرزانهبرادران خويش فرصت بيشتر برای درس

و برادران خردترش  است،يک شغل با دستمزد صاحب رود. برادر بزرگ وی دختر فاميل است که به مکتب می
من خردترين دختر خانه «. فرزانه گفت: بر عهده دارندچوپانی مواشی فاميل را  ،باشندساله و بيشتر می 10که 
   110».م، بدين جهت به من اجازه دادند تا به مکتب برومهست

 
  کار داخل منزل و کار برای فاميل 

های فرصت ، اغلبد که در نتيجهنکشدوش میر کالن در فاميل بار سنگين کار داخل منزل را ب اندختر اکثراً 
ين دليل به مکتب ه اب ،مهستترين دختر خانه من کالن«ساله گفت:  13د. وژمه ندهرا از دست میآموزشی 

ها به جز يک برادرش از وی کوچکترند. وژمه گفت: د که تمام آندارخواهر  پنج برادر و دو وی »روم.نمی
«هيچ کسی در خانه نيست. من بايد غذا را آماده کنم و لباسها را بشويم. تمام خواهران و برادرانم، به جز من، 

به مکتب میروند. در خانه برايم گفتند که آنها به مکتب میروند و تو بايد در خانه باشی تا کارهای شستوشو و 
  111»غيره را انجام دهی.

  
زيرا فاميل بسيار کالن است و  ؛ندکنتا با مادران خويش کمک  دارندنگه میدختران را به اين دليل در خانه  گاهی
مانند که به اين دليل در خانه می دخترانديگر از  یباشد. تعدادبيشتر از يک نفر مینيروی خانه نيازمند  کار

ها مريض و يا معلول میباشند. آرزوی 16 ساله که چهار سال است از واليت ميدانوردک، جايی که آن مادران
هيچ يک از شش طفل به مکتب نمیرفتند، کوچ کرده و به يکی از محالت در کابل آمده است گفت: «برادران و 

خواهرانم درسخواندن را در دشت برچی شروع کردند. من کالنترين آنها هستم. من تنها کسی هستم که به 
مکتب نرفتهام. مادرم مريض بود. او برايم گفت که من بايد کارهای خانه را انجام بدهم.» در نهايت آرزو در سن 

14 سالگی بعد از اينکه برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در نزديکی خانهاش باز شد، چانسی برای 
بهمکتبرفتن پيدا کرد. کارمندان مرکز اين برنامه به خانه وی رفتند و مادر آرزو را قناعت دادند تا او را به 

  112مکتب بفرستد.
  

دچار معلوليت فزيکی شده است که رفتار و  ه،ه بودگذاشت پاکه در دوران طفوليت بر ماين  خاطریه مادر لينا ب
که اين  بزرگش که زمانی برای فرزنداز غصه وی مشکل ساخته است. لينا گفت که مادرش  رایحرکت را ب

پدر لينا که معتاد به مواد مخدر سوی ضعيف شده است. او از  ،کرد از بام افتاد و فوت کردخانه را اعمار می
اما  ،دندکرخواندن شروع به درس 2015ترش در سال ساله و خواهر بزرگ 12 یشود. ليناکمتر کمک می است،

                                                           
  .2016جوالی  21گل، مزار شريف، بیمصاحبه ديدبان حقوق بشر با بی .109
  .2016می  11بل، مصاحبه ديدبان حقوق بشر با فرزانه، کا.  110
  .2016جوالی  17مصاحبه ديدبان حقوق بشر با وژمه،  .111
  .2016می  11مصاحبه ديدبان حقوق بشر با آرزو،  .112
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اما خواهرش مکتب  ،ار سنگينی کرد. لينا اجازه يافت به مکتب برودخانه باالی مادرش بسي سال کار از يک بعد
 113د.کرکارهای خانه ترک  ه دليلرا ب

  
جای وی به ه رود که دختر کالن بتوقع می ،دکندر خارج از خانه کار می هاکه مادر در آن یهايدر بعضی فاميل

د، اما کنر صفيه با کراچی باربرداری کار میکارهای خانه را انجام دهد. پد ،قيمت محروميت از تعليم و تربيت
 ،ينا از . بعدی يافته استآشپز شغلبدين جهت مادر صفيه  ؛کندکفايت نمی شعايد وی برای حمايت از پنج طفل

 گرديد. صفيه که فعالً  است،ماهه ساله و ديگری سهبت از برادران خود که يکی يکظل موائوساله مس 7صفيه 
رفت. من هم ضرورت نبود مادرم برای کار نمی ،داشتعايد ما کم بود. اگر پدرم کار می«گفت:  است،ساله  15

تر صفيه به مکتب رفت و فارغ شد و خواهر کوچک »توانستم به مکتب بروم.م و من میکناز برادرانم مراقبت 
در کارهای خانه ترش ازدواج کرد و با همکاری خانمش خوانند. برادر بزرگنيز درس می شتربرادران کوچک

ها خواندن در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه که در نزديکی آنساله فرصت داد تا به درس 13به صفيه 
  114ادامه دهد. ،باز شده بود

  
  ثير جنگ بر دسترسی دختران به تعليم و تربيت أت

ها ما را میکشند. اگر دولت قادر آن ،ند. ما اگر به مکتب برويمهستما  ۀخان یان در نزديکطالب
 به تأمين امنيت ما باشد، ما بسيار عالقمنديم که به مکتب برويم. 

طور مخفيانه در خانه هجامعه که ب ساله که در يک برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر 12ـ پيمانه 
 2016خواند، قندهار، جوالی ها در نزديک خانه وی باز شده بود درس میيکی از فاميل

  
ت معاونت ملل متحد أکاهش داده است. هي ایطور قابل مالحظههدسترسی دختران به تعليم و تربيت را بناامنی 

نشان که  پيگيری تلفات شهروندان  کرده استسو اقدام به به اين 2009سال  از )UNAMA(برای افغانستان 
رفته است. ارقام تلفات شهروندان در باال  شين تاريخ نسبت به سال قبلا از سال بعد تلفات در هرد که شمار دهمی

سه درصد  2015بود که در مجموع نسبت به سال  نفرمجروح)  7,920کشته و  3,498( 11,418به  2016سال 
 24,841سو به تعداد به اين 2009طور کلی ملل متحد از سال هدهد. بافزايش تلفات را در شهروندان نشان می

  115را به ثبت رسانده است.واقعه مجروحيت  45,347واقعه قتل و
  

 923شده تعداد اطفال کشته 2016طور مثال، در سال هد؛ بشوتعداد وسيع از تلفات شهروندان مربوط به اطفال می
خاطر ه ب 116دهد.نشان می 2015درصد افزايش را نسبت به سال  24تن بود که  2,589 و تعداد اطفال مجروح

اند. افزايش زيادی ديگر از تعليم و تربيت محروم شده تعداد ،ه استيا مجروح شد که در جنگ کشته و هر طفلی
 دارند جرأت کمتر معموالً  هافاميل و ،ندکنسازد تا اطفال خويش را در خانه نگهداری ها را وادار میناامنی فاميل

اند راس پيدا کردهکه والدين ه . از زمانیکنند ارسال مکتب به ناامن شرايط در پسران به نسبت را شاندختران تا
 ،رفتندطرف آن میه اطفال با پای پياده ب آمد به مکتبی که شايد قبالً وکه رفتن به مکتب خطرناک شده است، رفت

                                                           
  .2016می  11مصاحبه ديدبان حقوق بشر با لينا، کابل،  .113
  .2016می  12مصاحبه ديدبان حقوق بشر با صفيه، کابل،  .114
، فبروری 2017های مسلحانه، گزارش ساالنه انستان (يونما)، افغانستان: محافظت شهروندان در جنگهيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغ .115

2017 ،
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_16

_feb_2017_final.pdf ( 2017فبروری  20دسترسی.   
. 2017، فبروری 2017های مسلحانه، گزارش ساالنه يئت معاونت سازمان ملل متحد، افغانستان: محافظت شهروندان در جنگه .116
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_feb_2017_final.pdf  3صفحه ، 2017فبروری  20دسترسی .  
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بسيار محدود شده است. در کنار جنگ، نبود حاکميت قانون ناشی از جنگ که دختران در مسير راه مکتب ممکن 
 مول اختطاف و آزار جنسی مواجه شوند نيز وجود دارد. شه ب ،است به جرايم ناخواسته و بدرفتاری

  
ها بسيار عالقمند هستند اکنون فاميل«يک تن از کارمندان برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در قندهار گفت: 

 دختران در اينجا (در برنامه تعليم و احت ؛، اما مشکالت امنيتی زياد استبفرستندرا به مکتب شان دخترانکه 
اما  ،رفتار مردم نسبت به تعليم و تربيت خوب شده است«وی ادامه داد:  »شوند.تربيت مبتنی بر جامعه) تهديد می

  117».دشورا کرده استشرايط امنيتی هميشه اجازه کسب تعليم و تربيت را برای دختران 
 

 ،ندادک به کابل فرار کردهوربرادرش از ميدان شمول پنج خواهر وه ب شساله که فاميل 15يا  14ريحانه دختر 
وی گفت که  »ن مکتب بسته شد.آ از خوانديم و بعددرس می ،دوکه جنگ شروع ش ما تا قبل از زمانی«گفت: 

ها فرار کردند، از مکتب ينکه آنا از سال اول بعد توسط طالبان سوختانده شد. تمام اطفال دو شخانه و زمين فاميل
بازماندند؛ زيرا در نزديک سرپناه غيررسمی آنها که فاميلش در آنجا زندگی میکرد، مکتبی برای مردم بيجاشده 

  118وجود نداشت.
 
ها تالش ها و اطفال وجود دارد، و آنهم تقاضای تعليم و تربيت در بسياری از فاميل هنوز ،رغم وجود ناامنییلع

میکنند با مخالفان به خاطر دستيابی به تعليم و تربيت گفتوگو کنند. يکی از مقامات وزارت معارف اظهار 
داشت: «وضعيت سياسی ـ جنگ و مخالفت مسلحانه ـ تمام زندگی را متأثر ساخته است، اما مردم نيازمند حمايت 
میباشند.» بهطور نمونه، در وردک جنگ هست، اما اطفال به مکتب میروند. مردم به مخالفان مسلح میگويند: 
شما هر مشکلی که با دولت داريد، داشته باشيد، اما اطفال ما ضرورت دارند که بدون توجه به اين مسايل به تعليم 

داشته باشند که  ایکنننده استراتژیسسات تمويلؤدولت و مالزم است که  119»و تربيت خويش ادامه دهند.
 براساس آن اطفال به شمول دختران بتوانند حتا در هنگام جنگ هم به درسخواندن خويش ادامه بدهند. 

 
دختران دسترسی به تعليم و  ست که اکثراً ا آن اين هایکه وضعيت امنيتی وخيم شود، يکی از اولين پيامد زمانی

 ،رفتن ادامه دهندکه پسران به مکتب در صورتی اها قبل از همه حتفاميل دهند. اکثراً تربيت را از دست می
ما جنگ بود. با اينکه پسران  ۀر واليت سمنگان در منطقد«ساله گفت:  14 یکنند. شکيالدختران را ممانعت می

 120»به مکتب بروم.که اجازه داشتند به مکتب بروند، پدرم به من اجازه نداد 
 

رفتند. اما وی و خواهرانش نمی ،رفتند. برادران وی به مکتب میاستاز قندهار  ،ساله 19دختر  ،محفوظه
ها همچنان فکر میکردند که تنها پسران بايد به مکتب ود. آنفاميل ما نگران وضع امنيتی ب«محفوظه گفت: 

بروند. اگر وضعيت امنيتی مشکل ايجاد نمیکرد، آنها شايد به من نيز اجازه میدادند که به مکتب بروم. من از 
  121»را متقاعد سازم. هازمان کوچکی خود عالقمند رفتن به مکتب بودم. من چندين بار تالش کردم که آن

  
ها به وقتی امنيت وجود داشته باشد، همه چيز خوب است و فاميل«دير برنامه تعليم و تربيت در قندهار گفت: م

سال گذشته شاگردان  اما بدون امنيت اين کار ممکن نيست. در دو فرستند؛میرا به مکتب شان خوشحالی دختران
بين ناامنی و مشکالت اقتصادی اشاره کرد و وی به ارتباط  »اند.خاطر مشکالت ناامنی مکتب را ترک کردهه ب

 بدترشدن حال در حاال وضعيت«شود تا دختران از مکتب بازبمانند. وی گفت: ها سبب میگفت که هريک از اين
                                                           

جوالی  19مبتنی بر جامعه (از ذکر نام خودداری شده است)، قندهار،  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از کارمندان برنامه تعليم و .  117
2016.  

  .2016جوالی  16مصاحبه ديدبان حقوق بشر با ريحانه، کابل،  .118
  .2016واليتی دولتی (از ذکر نام و موقعيت خودداری شده است)، جوالی  تربيتم و مصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از مقامات تعلي.  119
  .2016جوالی  23مصاحبه ديدبان حقوق بشر با شکيال، مزار شريف،  .120
  .2016جوالی  17مصاحبه ديدبان حقوق بشر با محفوظه، قندهار،  .121
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 از اماـ  افزايش است حال در مواد قيمت دارد، وجود مناطق اکثر در ناامنی با درامد ندارند، شغل مردم... است 
 در حتا ما حاالـ کرديم کار می ]در قندرهار [ ولسوالی چهار در معموالً  ما... است  شغل و کار نبود ترمهم همه

  122»کنيم.نمی امنيت احساس مرکز
  

از واليت  شساله که فاميل 16اکثر دختران را از مکتب محروم کرد. امينه  ،رسيدن نيروهای طالبان در ساحه
ما فرار کرديم و  ،که جنگ شروع شد ما آمدند. زمانی همنطق بهبان طال«گفت:  هبغالن به مزار شريف فرار کرد

 او گاوها و گوسفندان ما را بردند. منطقه ما حت غارت کردند را های ماما را تصرف کردند، خانهقه طالبان منط
از دور  رفتند، طالبانپيش از آمدن طالبان ناامن بود، بدين جهت ما به مکتب نرفتيم. اگر دختران به مکتب می

ها فير میکردند. اين کار در سه سال اخيری که ما در آنجا بوديم، اتفاق افتاد؛ به همين دليل، من در خانه باالی آن
ماندم و قالينبافی میکردم. هيچکسی، چه پسران و چه دختران، نمیتوانست در منطقه ما در دور و اطراف 

  123»ند.کگذار وآزادانه گشت
  

ها تحت کنترل طالبان بهسختی توانايی به مکتب فرستادن اطفال خويش را داشتند. گفتند که آنها بعضی فاميل
زمانی که نيروهای دولتی در صدد شدند تا طالبان را از منطقه دور کنند، جنگ شعله کشيد و سبب شد که اطفال 
مکتب را ترک کنند و باألخره باعث شد که فاميلها فرار نمايند. يک مادر از واليت کنر گفت: «وضعيت امنيتی 
در زمان طالبان بد بود، اما بعد از طالبان بدتر شد.» وی اظهار داشت که در زمان جنگ دولت با طالبان حمالت 

مکرر هواپيمای بیسرنشين در منطقه آنها و همچنين بمبگذاری و فير صورت گرفت. وی گفت که او اطفال 
خود را تا دو سال در خانه نگهداشت. باألخره، فاميل آنها بعد از اينکه به دليل بيکاری بدون خرج و خوراک 

ماندند، به جاللآباد فرار کردند که در اينجا اطفال، دختران و پسران آنها رفتن به مکتب را از نو شروع 
  124کردند.

  
از مادران که  یت. گروهها غيرممکن ساختعليم و تربيت را برای بعضی از فاميل ،که طالبان آوردند ایناامنی

که  ندداداگر طالبان اجازه هم می احت«: ندگفت ند،از ساحه تحت تصرف طالبان در ننگرهار فرار کرده بود
ها را روان نمیکرديم.» آنها ناامنی آن ه دليلرا تا صنف چهارم به مکتب روان کنيم، ما بازهم ب دختران خود

اظهار داشتند که چندين واقعات اختطاف و قتل ـ و يا اسارت به اتهام شک در فعاليت با طالبان ـ اعضای فاميل 
  125رخ داده است.

  
مکاتبی که تنها يک اسکلت خالی  شود؛اطفال مکاتب توسط ن و ترک احضور طالبان ممکن است سبب فرار معلم

ند. وی کنرا ترک  ن مکتباسبب شده است که معلم ساله از واليت کاپيسا گفت که جنگ اکثراً  13. ستاره دارند
رفتند، اطفال فقط می« وی گفت: »اما در آنجا نه درس بود و نه معلم. ،رفتندبعضی اطفال به مکتب می«گفت: 

ها از رفتن جلوگيری کردند. معلمان ها آناز مدتی فاميل ، بعده اين دليلنمودند. بکردند و بازی میمی سروصدا
   126»رفتند.خاطر طالبان به مکتب نمیه ب

  
های مسلح داعش مواجه شدند. يک داکتر از ساحه تحت کنترل داعش از واليت ها با خطر گروهساير فاميل

 ،با فاصله بسيار کم نجات يافتند ۀشانشده در بيرون خاناز آنکه فاميل وی از بمب کارگذاری ننگرهار که بعد
ها از يک خانه ينکه آنا از«گفت:  ،بردیهای مختلف در مجاورت خود مها هر شب به خانهفاميل خويش را هفته
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به خانۀ ديگر میرفتند و وقت زيادی از شب را مانند پوليس پهرهدار خانه در پيش دروازهها بيدار میماندند، 
برای آنها مشکل بود که صبح به مکتب بروند. بدين جهت، ما تصميم گرفتيم که کوچ کنيم.» اين فاميل به طرف 
جاللآباد فرار کرد و در اينجا وی توانست که اطفال خود را بدون کدام مشکل در مکتب ثبت نام کند. وی گفت: 

«نمیدانم چرا آنها ما را هدف گرفتهاند؛ شايد به اين دليل باشد که آنها میخواهند افراد تعليميافته منطقه را ترک 
  127»ند.کن
  

بسيار  ،شودن به تعليم و تربيت کدام اهميت و اولويت داده نمیيا از های بيجاشده درباره اينکه بعدبعضی از فاميل
از خانه خود در واليت بغالن  2016فاميلی بود که در ماه می  عضو 22ثر شده بودند. هما يکی از أشوکه و مت

ً شجنگ شام شروع «د. وی گفت: کنن پيدا ئود و در صدد شد تا در مزار شريف محل مصشآواره  با  د و ما تماما
هيچ يک از اعضای فاميل وی در  »از محل فرار کرديم. ،سر ما رب های لخت بدون کدام کفش و بدون چادرپا

پسران در سال گذشته از مکتب بازماندند. يکی از پسران گفت:  احت ؛ناامنی به مکتب نرفت ه دليلبغالن ب
وقتی از يکی از  »رفتيم.کتب میسختی به مشدند. بدين جهت ما دو هفته بهها باالی سر ما انداخت میراکت«

ها در مزار شريف به مکتب میروند يا خير، گفت: «نه، نه، نه. ما غذا برای زنان سوال شد که آيا اطفال آن
   128»برويم؟ مکتب به توانيممی چطور م،توانيخوردن پيدا نمی

  
  معارفبر  لهحم
طور هتعليم و تربيت بها در آنای که واقعه 94 ،2016ما) در سال ات معاونت ملل متحد در افغانستان (يونأهي

مجروح) گرديده  67کشته و  24تن از شهروندان ( 91و منجر به تلفات  يا آسيب ديده خاص هدف قرار گرفته و
و  شاگرد 55مورد اختطاف  12مورد قتل هدفمند و  13است را به ثبت رسانده است. اين موضوع شامل 

و  یمورد واقعه رساندن آسيب عمدی به ملکيت تعليم 10گردد. همچنان، ربيت میکارمندان مربوط به تعليم و ت
يک  ،شدگانگيری تعليم و تربيت نيز وجود داشته است. در ميان کشتهپنج واقعه جاسازی مواد منفجره جهت هدف

  129د.ربوده شده بوای ديگر مکتب دخترانهيک و سرمعلم  که بااليش فير شده هبود انهدخترمعلم مکتب 
  

ً ئوو مس اندطالبان و گروه داعش مخالف دسترسی دختران به تعليم و تربيت حمالت  ليت اکثر حمالت مخصوصا
  130اند.عهده گرفتهربر تعليم و تربيت دختران را ب

  
ند اددطالبان به دختران اجازه نمی«گفت:  ،فاميل خود از وردک به کابل فرار کرده بود هساله که همرا 14مليحه 

   131».رفتيمای فعال نبود که ما میدخترانهمکاتب دخترانه را بستند و ديگر کدام مکتب  هاآن ؛ه مکتب بروندکه ب
از  ،کنندداعش زندگی میگروه موسوم به های وابسته به زنان و دخترانی که در ساحات تحت کنترل گروه

ها نمیتوانستند از خانههای خويش بيرون شوند و به حدی که آنه ب ،های بسيار شديد صحبت کردندمحدوديت
تنهايی به مکتب بروند. زنی که از يک ساحه تحت تصرف اين گروه از ننگرهار فرار کرده بود، گفت: «گروه 
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https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_16
_feb_2017_final.pdf 23 – 22صفحه ، 2017فبروری  20دسترسی .  

از حمله، مشخصات کشوری: افغانستان،  تربيتتالف جهانی جهت محافظت تعليم و ئا.  130
http://www.protectingeducation.org/country-profile/afghanistan (accessed May 12, 2017)،از کاسه داغ طالبان تا  ، هيتر بار
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   52  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

داعش زنان را مجبور کردند که در خانه بنشينند. اگر شما بيرون برويد، آنها شما را اختطاف میکنند.» وی 
  132اند.زنان منطقه او توسط داعشيان اختطاف شده زيادی از عالوه کرد که تعداد

 
خاطر حفظ ه مسلح ب های مخالفچنين مردم با گروهتعليم و تربيت و هم کنندهنهادهای دولتی و غيردولتی عرضه

که طالبان  استای در ننگرهار طفل و از منطقه 10مادر  ،ند. ناجيهاهگو کردوتعليم و تربيت برای دختران گفت
که منطقه تحت کنترل طالبان بود، وی گفت  بودند. زمانیشده  عقب زدههای وابسته به داعش توسط گروه از آنجا

 به 2011يا  2010بار در سال که طالبان اولين ند. وی گفت وقتیکنگو وبا طالبان گفت ندتوانستکه مردم می
ها با نصب اعالميهها تقاضا کردند که مکاتب دخترانه بايد کامالً  بسته شوند؛ اما مردم قريه منطقه آمدند، آن

اصرار کردند که آموزش دختران بايد تا صنف هشت اجازه داده شود و طالبان با اين درخواست موافقت کردند و 
  133به آن احترام گذاشتند.

  
يق از مادران در ولسوالی ديگر اين واليت گفتند که طالبان با اعالم محدوديت از طر یبا اين وجود، گروه

ها تا صنف چهارم موافقت مکتب رفتن آن فقط با ،های دختران شامل در مکاتبفرستادن اخطاريه به خانه
  134اند.کرده

  
 ً ساله که درباره قريه خود در واليت  14 یگيرند. شکيالهدف حمله قرار می در برخی موارد، مکاتب مستقيما

 دادند که به مکتب بروند:طالبان به دختران اجازه ن«گفت:  ،کردسمنگان صحبت می
 

ها درس جريان يا چهار سال قبل طالبان بر مکتب حمله کردند. در بعضی صنف سه احتماالً 
ها فعالً  د. بعضی از آنشدنيا شش معلم مجروح  اما پنج ،به شاگردان کدام آسيب نرسيد .داشت

معيوباند و دو تن آنها کشته شدند و خود مکتب هم سوخت. بعد از اين قضيه، بزرگان ما 
جرأت نکردند که مکتب را دوباره باز کنند و اينگونه مکتب برای هميشه بسته شد. من تازه 

صنف اول را شروع کرده بودم و چند هفته از رفتنم به مکتب نگذشته بود که والدينم به داليل 
  135ين بود که باالی مکتب حمله صورت گرفت.ا از امنيتی مرا از مکتب کشيدند. بعد

 
ً امخالف گاهی ها در مخالفت با تعليم دختران است. ماللی 16 ساله که گويند که حمالت آنمی ن مسلح مستقيما

درباره يک حمله بر مکتب دخترانه در نزديکی خانهاش در واليت ننگرهار صحبت میکرد، گفت: «دو بمب در 
مکتب جاسازی شده بود.» وی گفت که در زمان بمبگذاری، نامهای از طالبان در حياط مکتب باقی مانده بود که 
در آن گفته بودند: «آنها بمب را به اين دليل گذاشته و انفجار دادند که شما بايد دختران خود را از رفتن به مکتب 
جلوگيری کنيد.» کلکينهای مکتب از بين رفت و بعضی آسيبهای کوچک ديگر نيز وارد شد، اما مکتب بعد از 
12 روز دوباره باز شد. بعد از اين واقعه، از فاميل ماللی هيچ دختری اجازه نيافت که به اين مکتب برود. با اين 
وجود، ماللی گفت: «پدرم تعليم و تربيت را دوست دارد و از دختران میخواهد که درس بخوانند، اما او میگويد 

اين کار در چنين شرايط بد امنيتی ممکن نيست.» وی گفت که پسر کاکايش که به اين مکتب رفته است، به وی 
  136دريافت کرده است. »نامهشب«که مدير مکتب نيز چندين تهديد  ه استگفت
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های ملکی از قبيل ادارات دولتی که چندين بار هدف قرار نانزديکی با ساير ساختم ه دليلبعضی از مکاتب ب
گرفتهاند، دچار آسيب شدهاند. کامله 18 ساله گفت: «يک روز ما در مکتب بوديم و درس میخوانديم که يک 

انفجار در پيش مکتب رخ داد، زيرا مکتب در نزديک يک اداره دولتی بود. تمام دختران و والدين آنها بسيار 
  137د.کنکه مکتب را ترک  ندوی را مجبور کرد ،ين انفجارا از کامله بعد خانوادۀ »ترسيده بودند.

  
و از خانه خود در  استطفل  10کنند. ناجيه که مادر از تهديد استفاده می ،تن مکاتببسرای ب ن مسلح اکثراً امخالف

 در داعش گروه«درباره وضعيت در کوت چنين صحبت کرد:  ،ولسوالی کوت واليت ننگرهار فرار کرده است
ها گفته بودند که ما مکتبها را بسته میکنيم، آن بودند؛ کرده پخش اعالميه شبانه مکاتب داخل در و مساجد

طوری که حتا بچههای کوچک هم نمیتوانند به مکتب بروند. همچنان آنها برای معلمان خط نوشته بودند که 
معاشات خود را به آنها بپردازند. آنها گفته بودند که به مکتب نرويد و درس ندهيد. اگر شنيديم که برای 

درسگفتن به مکتب رفتهايد، شما را خواهيم کشت.» وی گفت که مدرسههای محلی نيز بسته شدهاند و اهالی قريه 
بمبی را در نزديکی يک مکتب پيدا کردند و به پوليس گزارش دادند؛ اما قبل از اينکه پوليس برسد، بمب منفجر 

شد. ناجيه و ساير دختران از قريه آنها گفتند که گروههای وابسته به داعش معلمان را نيز تهديد کردهاند و به 
آنها دستور دادهاند که به مکتب برای درسگفتن نروند و خواسته بودند که معلمان بايد معاشاتشان را به آنها 

بپردازند. اين ساحه قبل از ورود گروه داعش، در کنترل طالبان بود. ناجيه گفت که طالبان به دختران اجازه داده 
  138به مکتب بروند. که تا صنف هشت ندبود
  

  مکاتبن و شاگردان اعليه معلمحمالت 
دهقانی که با پنج طفل خود از ساحه تحت کنترل  ،ساله 52گيرند. عبدالحکيم ن هدف حمالت قرار میامعلم گاهی
ن مکتب را اداعش در قريه ما معلم«گفت:  ،آباد فرار کردهای وابسته به داعش در ننگرهار به جاللگروه

ماه در يک  که بايد هر ندن گفتادند. داعش به معلمکرو مکتب را ترک د وحشت کردنبسيار  هم شاگردان؛ ربودند
ها بپردازند. معلمان گفتند که بسيار فقيرند و قادر به پرداخت آن نمیباشند. داعش معاشات خويش را به آن ،ميان

به آنها گفتند يا معاش خود را به ما میدهيد و يا تدريس را متوقف میکنيد. آنها بعد از آنکه هريک آنها مبلغ 
10000 افغانی (145 دالر امريکايی) به افراد داعش پرداخت کرد، آزاد شدند.» عبدالحکيم گفت که گروههای 
ً  دختران را از رفتن به مکتب منع نمیکنند، اما آنها از طريق راديو افام خود اعالم  وابسته به داعش مستقيما

  139»د کرد؟نچه خواهدختران با تعليم و تربيت «کردند که 
 

ساله درباره  29. واحد استشدن عملی مکتب به معنای بسته گيرند، اين اکثراً ن هدف حمله قرار میاوقتی معلم
ن پول اداعش از معلم«گفت:  ،آباد فرار کردندکالن وی از منطقه روستايی ننگرهار به جالل خانوادۀاينکه چرا 

ها قبالً  به خاطر آن خانوادۀواحد گفت که  »ما از منطقه خود بيجا شديم.ها متوقف گرديد و گرفت، کار مکتبمی
وابستهبودن با دولت هدف حمله طالبان قرار گرفتند، اما آنها تا زمانی که گروههای وابسته به داعش جايگزين 
طالبان گردند، مقاومت کردند. گروههای وابسته به داعش مردم را اختطاف کردند و سر بريدند و برای اطفال 

ً غيرممکن بود که به مکتب بروند. اطفال در جالل   140دوباره در مکتب ثبت نام کردند. آباد تماما
  

ها را های آنخانوادهزيرا شورشيان مسلح  ،ندکنشوند که مکتب را ترک بعضی از دختران و پسران مجبور می
بهحيث طرفداران دولت تلقی میکنند. يک کارگر تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه که در قندهار مسئول تشويق 

خانوادهها جهت فرستادن دخترانشان به مکتب بود، به ديدبان حقوق بشر گفت: «در اين منطقه تهديدهای زيادی 
                                                           

  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با کامله، قندهار، .  137
  .2016جوالی  26آباد، مصاحبه ديدبان حقوق بشر با ناجيه، جالل .138
  .2016جوالی  26مصاحبه ديدبان حقوق بشر با عبدالحکيم،  .139
  .2016جوالی  26اد، آبمصاحبه ديدبان حقوق بشر با وحيد، جالل.  140
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ً  دختران مأموران پوليس و مقامات امنيتی با مشکالت زيادی مواجهاند. آنها هراس دارند  وجود دارد. مخصوصا
  141»يا اختطاف شوند. بروند، ممکن است مفقودکه اگر به مکتب 

 
ند که ممکن است هدف حمالت دولتی سازهای تحت نظرشان را فعال میهای شورشی مکتببعضی اوقات گروه

 قرار گيرند. يک مقام دولتی در واليت بلخ گفت که دولت يک مدرسه طالبان را بسته کرده بود که طالبان متقابالً 
 هاکنترل خويش را بر مکاتبی که در ساحات تحت نفوذ آن شورشيان مسلح اکثراً  142ند.دو مکتب دولتی را بست

قرار دارند، اعمال میکنند و آنچه را که بايد تدريس شوند، ديکته میکنند و بر ساير جوانب فعاليتهای مکاتب 
   143کنترل دارند.

  
  با استفاده از تيزاب (اسيدپاشی) يافتهانجامحمالت 
درباره دليل  ،طفل 10مادر  ،ساله 35 یبينا 144اند.های اسيدپاشی قرار گرفتههدف حمله گاه دختر شاگردان

کوت را ترک کرديم که طالبان ما به اين دليل بتی«توضيح داد:  2011آباد در سال به جالل اشخانوادهفرارکردن 
وی گفت  »ب مجروح گرديدند.يا هشت دختر صبح در مسير راه مکت هفت«وی گفت:  »بر دختران اسيد پاشيدند.

 را پوشانده بود. وی گفت که بعد کننده بر موترسايکل سوار بود و صورت خودحمله که دختران نوجوان بودند.
اين «ند که در آن نوشته بودند: فرستادشده های دختران مجروحای را برای فاميلکننده نامهافراد حمله ،از حمله

ً  دو سوم از زيرا آن ،دختران نبايد به مکتب بروند ها بسيار کالن شدهاند.» بينا گفت که بعد از اين حمله تقريبا
  145از رفتن به مکتب خودداری کردند. ،دختر شامل در مکتب 150

 
ساله گفت:  16 ه. چهراستمشکل  ،يا خير تشخيص اينکه اسيدپاشی بر دختران مربوط به شورشيان است

که  زمانی »م.بپاشرا  نايخواهم گويند که اين اسيد است و میو می شوندپسران در پيش مکتب ايستاد می«
سوار با صورت پوشانده هدف اسيدپاشی قرار شاگردان ليسه عالی در دروازه ديگری توسط مردان موترسايکل

کنم من فکر می«. چهره گفت: ندبود دهپاشي در مکتب ابتدائيه بود. وی گفت که بر پنج شاگرد اسيد ، چهرهگرفتند
ً  افتد: اوالً اين کار به دو دليل اتفاق می اينکه  اينکه اين پسران دوست ندارند که دختران به مکتب بروند و ثانيا

  146»کنند.اما دختران اين کار را نمی ،داشته باشند ]عاشقانه[خواهند با اين دختران رابطه می هاآن
  

ها ايجاد میکند و سبب میگردد که تعداد زيادی از دختران اسيدپاشی ترس زيادی را در ميان دختران و والدين آن
از مکتب باز بمانند. مليحه 17 ساله در يک مکتب دولتی در قندهار شاگرد صنف پنجم بود که همصنفانش در 
سال 2008 هدف حمله اسيدی قرار گرفتند. وی گفت: «من آن روز در مکتب بودم.» ادامه داد: «بعد از چند 
ً  در مقابل مکتب رخ  دقيقه، شاگردی که خواهرش سوخته بود، گريهکنان آمد. اين اتفاق بر روی جاده و دقيقا

داد.» مليحه گفت که 15 تن از شاگردان مجروح گرديدند که وضعيت چهار تن آنها بسيار وخيم بود: «بعضی از 
شاگردان چشم خود را از دست دادند ـ صورتهای آنها سوخته بود.» مليحه گفت که بعد از حمله، تمام اعضای 

                                                           
جوالی  19مبتنی بر جامعه (از ذکر نام خودداری شده است)، قندهار،  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از کامندان برنامه تعليم و .  141

2016.  
  .2016جوالی  23مصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از مقامات واليت بلخ،  .142
، 2017می  9، گاردين، ؟کنندمینفوذ مکاتب افغانستان به ها چگونه ن: مليشهسونی انجل راسموسن، معلمين طالبا .143

https://www.theguardian.com/world/2017/may/09/taliban-teachers-militants-infiltrating-afghanistan-schools 
   .)2017می  12(دسترسی 

 5ان، انکنند، سیاسيدپاشی می هاخاطر رفتن دختران به مکتب بر صورت آنه تان بطور نمونه به: مسعود پوپلزی، مردان افغانسمراجعه شود به .144
جوالی http://edition.cnn.com/2015/07/04/asia/afghanistan-schoolgirls-acid-attack .2015/ دسترسی 16 می 2017؛ ديکسر 

فيلکينز، دختران افغانستان از اسيدپاشی وحشت دارند، ديفی تيمور، استقبال از مکتب، نيورک تايمز، 13 جنوری 2009. 
  http://www.nytimes.com/2009/01/14/world/asia/14kandahar.html ) دسترسی 16 می 2017. 

  .2016جوالی  26آباد، مصاحبه ديدبان حقوق بشر با بينا، جالل.  145
  .2016جوالی  17مصاحبه ديدبان حقوق بشر با چهره، قندهار،  .146
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خانوادۀ من تصميم گرفتند که در خانوادۀ ما هيچدختری حق ندارد ديگر به مکتب برود ... اما من سالها با آنها 
مبارزه کردم و به درسهايم ادامه دادم. مليحه تالش کرد تا سن 16 سالگی در مکتب و در صنف 11 بماند، اما 

بعداً  تصميم گرفت که مکتب را ترک کند، زيرا پدرش سعی میکرد تا نه طفل خويش را حمايت کند و چون 
مليحه که بزرگترين دختر بود، اين امر را احساس کرد، تصميم گرفت که بايد با آنها کمک کند. زمانی که 

  147ناتور پوليو شود.يو يک واکس ببيندآموزش  کهديدبان حقوق بشر با وی مصاحبه کرد، وی تصميم گرفت 
  

  استفاده نظاميان و شورشيان از مکاتب و استخدام اطفال منحيث نظامی 
های شديد در مناطق اجرای عمليات در زمانطور فزاينده هدولت بطرفدار دولت افغانستان و نيروهای امنيتی 

های کانکريتی مستحکم در بعضی قريهها ـ منحيث پايگاههای ساختمان تنها ـ تحت تصرف طالبان از مکاتب
نظامی استفاده میکنند. حتا اگر به ساختمانها کدام آسيبی نرسد، اشغال نظامی آنها تعليم و تربيت اطفال را مختل 

میسازد. اما اکثر اوقات مکاتب منحيث موقعيتهای حملههای متقابل دولت بر طالبان، تبديل به ميدان جنگ 
  148د.کنتخريب می را هايا آن شوند که به ساختمان آسيب رسانده ومی
  

 هایطرفسوی ند. هرگونه حضور جنگجويان در مکاتب از کنهای شورشی نيز از مکاتب استفاده میگروه
ً راندن کودکان، جنگ سبب   گردد. يا نامحدود از مکتب می صورت عاجلهدختران ب مخصوصا

  
را ثبت  مکتب 12نستان اشغال شرق افغادر يک ساحه واليت بغالن در شمال ،2016ديدبان حقوق بشر در سال 

ما) دريافته ات معاونت ملل متحد در افغانستان (يونأ. هيشودها به هدف نظامی استفاده میکرده است که از آن
های تعليمی برای اهداف نظامی در سراسر افغانستان به شمول واليتهای نااشغال يا استفاده از ساختم«است که 

هلمند، کندز، لوگر، ميدانوردک، تخار، فراه، بدخشان، غور، جوزجان و پکتياصورت گرفته ـ 10 واليت از 
  149»واليت کشور. 34ميان 

  
ان اشغال شده توسط طالبافتتاح که يک مکتب جديداً  یيجا ،يکی از مقامات دولتی وضعيت را در واليت قندهار

حمله  ،مستقر شده بودند یمکتبساختمان توضيح داد. نيروهای امنيتی دولتی بر نيروهای طالبان که در  ،شده بود
د. اين مقام شبه ساختمان آن وارد  که آسيب زيادی ساختندرا منفجر  آن ،ساختمانپس از ترک کردند و طالبان 

  150»خوانند.شاگردان در زير خيمه درس می فعالً « گفت:
  

توضيح داد و گفت: آمده اعش به مکاتب دولتی در مناطق تحت کنترل د يی کههادرباره آسيبمسئول معارف يک 
 به ما«: داد ادامه وی ».سوختاندند نتوانستند برده که را چيزی و گرفتند و کرده غارت را چيز همه داعشيان«

  151».بود برده را چيز همه داعش .بود نمانده باقی آن در هم سوزن يک حتا که رفتيم ساحه يک
  

زيرا  ،های بين قومی شدپسران منجر به تنشميان  صنفیيک اختالف درونگفت که به ما يک معلم ليسه 
ها آن«شاگردان يک گروه قومی از صنف دهم به باال به نفع طالبان در جنگ شرکت کرده بودند. وی گفت: 

                                                           
  .2016جوالی  19بان حقوق بشر با مليحه، قندهار، مصاحبه ديد .147
، 2016اگست  17در خط مقدم: استفاده نظامی از مکاتب در واليت بغالن افغانستان،  تربيتديدبان حقوق بشر، تعليم و  .148

https://www.hrw.org/report/2016/08/17/education-front-lines/military-use-schools-afghanistans-baghlan-province ( 
   .2017فبروری  23دسترسی 

. 2017، فبروری 2016ت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يونما)، افغانستان، گزارش ساالنه محافظت شهروندان، أهي .149
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_fin

al280317.pdf  23صفحه ، 2017می  12دسترسی .  
  . 2016جوالی  19، قندهار، تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يک مقام تعليم و  .150
  .2016جوالی  26آباد، واليتی ننگرهار (از ذکر نام خودداری شده است)، جالل تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يک مقام تعليم و  .151
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کالشنيکوفهای «AK – 47» طالبان را انتقال میدادند. ساير شاگردان از خانوادههای وابسته به دولت بودند. 
وی گفت: «معلمان درباره اينکه چگونه به جنگ قومی در مکتب رسيدگی کنند، حيران مانده بودند. در نهايت، 

   152».ندفرار کرد اشخانوادهد و معلم و شمکتب بسته  ،گرفتن جنگاز شدت بعد
  

 خطرات و تهديدات در مسير مکتب 
 

 د. هستنهای بد در مسير مکتب دولتی تعداد زيادی دزدها و بچه
در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه، قندهار، جوالی  3، شاگرد صنف ساله 13ــ حکيم 

2016 
  

ها از وضعيت امنيتی و خطرات بستگی به برداشت آن ،کردن فاصله منزل تا مکتبها جهت طیخانوادهحوصله 
رفت ه از واليت ننگرهار هر روز يک ساعت در مسير مکتب راه میدتر سعيخواهر بزرگ 153مسير راه دارد.

و تا زمانی به فعاليتش ادامه داد که در سال 2011 از صنف 12 فارغ شد. زمانی که سعيده 11 ساله بود و  در 
سن مکتب قرار داشت، در نزديک خانۀ آنها مکتبی در فاصله 20 دقيقه پيادهروی فعال بود، اما سعيده را اجازه 
ندادند که به آن مکتب برود. وی گفت: «در آن زمان وضعيت خوب بود، بدين جهت او (خواهرش) توانست که 

  154».بروم توانمنمی رو من از اين ،به مکتب برود و حاال وضعيت خوب نيست
  

راه نيز هراس دارند.  بودننئومصغيرکنند و از ها و دختران از اختطاف و آزار جنسی صحبت میخانواده
من به مکتب  به اين دليلالوالدين بسيار دور بود، اما به مکتب نرفت: مکتب در ع ،مرضيه در کابل بزرگ شد

  155.رسيدندمیکردند تا به آنجا نرفتم. اطفال بايد چهار مسير را طی می
  

  ربايی و اختطاف آدم
که در  ايی اطفال توسط اطراف دخيل در جنگ گزارش دادربواقعه آدم 10 از سازمال ملل متحد، 2011در سال 
شمول اختطاف اطفال ه های فزاينده درباره اختطاف بهمچنان گزارش 156دند.شده بوربوده طفل  15مجموع 

 به او. است پوليس آمر امعمه شوهر«ساله گفت:  13زبيده  157های مجرم و تبهکار وجود داشت.توسط گروه
ها را گرفته و بکشند. والدينم آن است ممکن کنندگاننکنيد، اختطاف روان بيرون به خود را اطفال گفت که والدينم

  158»که به مکتب برويم. نددادینم اجازه ما به دادند و گوش را توصيه اين
 

                                                           
  .2016جوالی  22ديدبان حقوق بشر با ميرزايی، مزار شريف، مصاحبه  .152
  .2016می  11، کابل، امصاحبه ديدبان حقوق بشر با کبر.  153
  .2016جوالی  25مصاحبه ديدبان حقوق بشر با سعديه، ننگرهار،  .154
  .2016می  11مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مرضيه، کابل، .  155
. 2017، فبروری 2016ر افغانستان (يونما)، افغانستان، گزارش ساالنه محافظت شهروندان، ت معاونت سازمان ملل متحد دأهي.  156

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_2016_fin
al280317.pdf 20صفحه ، 2017فبروری  20، دسترسی.  

capital-https://www.thenational.ae/world/afghan-، 2017مارچ  10تان خسته از اختطاف و اخاذی، ملی، پايتخت افغانس .157
plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals-1.11053  2017جوالی  24، دسترسی.   

  .2016جوالی  18، قندهار، زبيدهمصاحبه ديدبان حقوق بشر با .  158
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ساله که ترس از اختطاف را يکی از داليل ترک اجباری  18شود. کامله اين ترس و وحشت زود فراگير می
ها در خانوادهتمام  ،اگر يک دختر در يک منطقه اختطاف شود«گفت:  ،داندسالگی خود می 12مکتب در سن 

  159».دارندنگه میهمان منطقه دختران خود را در خانه 
  

زيرا مکتب بسيار دور بود و راه  ،که به مکتب دولتی برويم ندوالدين ما به ما اجازه نداد« ساله گفت: 12بصير 
ها يه آنساله همسا 9وی و برادرش گفتند که دختر  ».و بيارد بسيار ناامن. کدام کسی نبود که ما را به مکتب ببرد

از مسير مکتب و به هدف گرفتن پول از خانوادهاش اختطاف شد. وی دو ماه به دست اختطافچيان ماند و بعداً  
  160د.شتوسط پوليس آزاد 

  
سالگی در يک مرکز برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه که در  11ساله که مکتب را در سن  13زينب 

ها باز شده بود شروع کرد، گفت: «به خاطری که اکثر مکاتب بسيار دورند، بايد مکتبهای نزديکی خانه آن
نزديک ساخته شود. اکثر دختران مفقود و يا اختطاف میشوند، زيرا مکتبها بسيار دورند. يک دختر 12 ساله 
همسايه در مسير راه مفقود شد. آنها هرگز نتوانستند او را پيدا کنند. اين کار دو ماه قبل شده بود. او به مکتب 

  161»رفت.دولتی می
 

طور خاص در ساحات ناامن قرار هدر ميان مردمی که کدام واقعه اختطاف نداشته و ب اترس از اختطاف حت
ها باز بودند و بعضی که من در هلمند بودم، مکتب زمانی«ساله گفت:  18. ترانه استنيز بسيار زياد  ،ندارند

 دختر که اگر گفتندمی مردم ت،ما از وضعيت امنيتی هراس داش انوادهخاما چون  ؛رفتنددختران به مکتب می
   162».نرفتم مکتب به هرگز ـ من است اختطاف شود ممکن کنيد، روان مکتب به خود را

  
 اشهبه اين دليل در خانه ماند که خان ساله 13قسيمه  است،تر افغانستان در مزار شريف که يکی از شهرهای امن

  163.ندشدن او هراس داشتاز اختطاف شمکتب دور بود و والدين نيم ازوساعتيک
  

  اذيت و آزار جنسی
اگر فاصله از منزل تا مکتب کوتا باشد، آزار جنسی توسط پسران و مردان در مسير راه ممکن است دختران  احت

ين ساحه آزار و ا در«د. يک کارمند تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در قندهار گفت: کنه ترک مکتب را مجبور ب
و انجام دهند توانند کاری نمیين باره هيچا در هاخانوادهگيرد. اذيت جنسی زيادی از ناحيه پسران صورت می

(بزرگان) قادر به  موسفيدان اکاری انجام نشده است. حتله نکرده است. هيچأدولت هم توجه زيادی به اين مس
ها هم میترسند. ما در خصوص حقوق زنان چندينبار جلساتی را برای گفتوگوی زيرا آن ؛باشندکمک نمی

بيشتر ترتيب دادهايم، اما آنها میگويند که آمده نمیتوانند، اگر در اين جلسات شرکت کنند، ممکن است بعدیها 
  164».ها خلق کنديک مشکل امنيتی برای آن

 
ت نيست مشکالودن اين مسير خالی از پيمکرد. وی گفت که متر دورتر از مکتب زندگی می 100چهره فقط 

 . برايش
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گيرند تماس میما با مردان اين ند. کنو تهديد می خلق کرده مزاحمتبرای دختران خرد مردان 
ها مردان ما مکتب را ترک کرديم. آن بنابرايندهند، را با ما انجام میها بداخالقیو ساير 

همين محالت بودند که در نزديکی مکتب زندگی میکردند. هيچکسی برای جلوگيری از آنها 
تالش نمیکرد. اين کار برای بسياری از ما رخ داد. تعداد زيادی از دختران به دليل اين 

مزاحمتها مکتب را ترک کردند ـ بيشتر از صد نفر ترک کردند. مردم قندهار به دختران 
 خويش اجازه نمیدهند که چنين وضعيتی به مکتب بروند. 

  
گفت آزار جنسی سبب شد که وی از پدر خود بخواهد که اگر امکان دارد به کدام مکتب ديگر در ساحه  چهره

سالگی  12وی را در سن  ،جای انجام اين کاره برود، اما پدرش ب ،تر استنوکند مصنزديک که وی فکر می
  165برای هميشه از مکتب کشيد.

 
 جنسی آزار از دختران هایخانواده و د،گردزار جنسی بيشتر میشوند، آتر میای که دختران بزرگبه هر اندازه

کن شده است. وی گفت: غيرمم وی برای دولتی مکتب به رفتن که گفت ساله، 16 دختر صابره،. دارند هراس
کردن به دختران نگاه احت 166»روم.کنند که به کجا میکنند و از من سوال میمردم در مسير راه مشکل خلق می«

پدرم، برادرانم و کاکايم اجازه «ساله گفت:  12. نبيله استها غيرقابل قبول خانوادهمردان برای بعضی توسط 
 167»کنند.طرف ما نگاه میه زيرا در مسير راه پسران ب ،دهند که به مکتب برومنمی

  
شدن قربانیآن ـ مبنی بر که  یهايبرداشتسؤ ه دليلهای جنسی در افغانستان ممکن است بار و حملهقربانيان آز

ها به خاطر تقصير و کوتاهی خود آنهاست و خانواده را شرم و خجالتزده کردهاند ـ از طرف خانوادههای آن
خود نيز در معرض خطر بدرفتاری و حتا خشونت قرار گيرند. چهره گفت: «خانواده ما دوست ندارد که ما را 
اجازه دهند به مکتب برويم. آنها گفتند که اگر کدام اتفاقی برای شما رخ بدهد، چگونه صورت خود را به مردم 

 168»؟ددهيمینشان 
  

مکتب رفتن به ای برای جلوگيری دختران از رسد تشويشات امنيتی بهانهبعضی اظهار داشتند که به نظر می
تا صنف سه . تمام اطفال فقط داردد و پنج خواهر و چهار برادر کنساله در قندهار زندگی می 17. کريمه است

 برای مکتب که گفت پدرم«وی گفت:  جز يک برادرش که تا صنف پنجم مقاومت کرد.ه ب ،انددرس خوانده
 امنيت اگر حتا رو،از همين. باشندمی ناامن بسيار هاجاده و هاسرک مکتب، بر اين، عالوه نيست. خوب دختران

کريمه گفت که وی  »شما به مکتب برويد. هک نيست هستيد، ضرور دختر شما که گويدمی وی باشد، خوب هم
 169د.نگهداررا باسواد  کند تمرين کند تا خودخواند و کوشش میهنوزهم خودش درس می
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III. موانع تعليم و تربيت دختران در داخل سيستم مکتب 
 

برای پسران و دختران و تعليم و تربيت مساوی مکتب مساويانه ما نياز به صلح داريم و ما به 
يابی به کنم که به پسران حق بيشتر جهت دستران و پسران نياز داريم. من فکر میبرای دخت

 شود. ه میدتعليم و تربيت دا
 2016، مزار شريف، جوالی مبتنی بر جامعه ساله، شاگرد برنامه تعليم و تربيت 13ــ قسيمه 

  
ها و موانع مربوط به خأل ،کردنده ئارا مکتبرفتن به اکثر داليلی که دختران درباره عدم توانايی خويش جهت 

ها بر هريک از دختران و پسران تأثيرگذارند، اما تأثيرات د که بيشتر آنشوموجود در داخل سيستم مکتب می
آنها بر دختران نامتناسب است. از اين ميان اساسیترين دليل، وجود فاصله با مکتب است. ساير موانع شامل 

مکلفيتهای اداری، قيمت تجهيزات و امکانات الزم برای رفتن به مکتب، نبود معلمان زن، برداشتها و 
واقعيتها درباره کيفيت عرضه آموزش، زيربنای ضعيف و نبود خدمات برای اطفال دارای معلوليت و مشکالت 

 روحی و روانی میگردد. 
  

 نبود مکاتب و فاصله تا مکتب 
 شد. مکتب بسته میسی تمام و های درساعت ،رسيديمبه مکتب می زدهتا ما قدم

چرا وی و هشت خواهر و برادرش در واليت دايکندی به  دهد کهمی ساله، توضيح 15به ينجــ 
 . 2016ند، مزار شريف، جوالی فترمکتب نمی

  
ها در نيازمندیاما اند، کرده بزرگیگذاری کننده در سکتور تعليم و تربيت سرمايهسسات تمويلؤگرچند دولت و م

 اصالً از مناطق مانده بود. در بسياری  های زيادی همچنان باقیحدی که خأله ب ،بسيار زياد بود 2001ل سا
 ً ه در مناطق شهری ب ا. حتاستدر مناطق روستايی موجود  مکتب وجود ندارد. اين مشکلی است که مخصوصا

 مانند. شاگردان در خانه می ،که مسير مکتب بسيار دور است خاطری
  

را برآورده سازد.  د که آنکنتالش می وزارت معارفرود، ای که تقاضا برای تعليم و تربيت باال میازهبه هر اند
طور هکافی نرسيده است و توسعه سيستم مکتب دولتی ب سازی و اعمار مکاتب هرگز به حداز سوی ديگر، فراهم

خاطر ناامنی، تهديدات و خشونت در  هها بو از طرف ديگر، تعداد در حال افزايش مکتب وسيع متوقف شده است
  باشند. شدن میحال بسته

  
  کمبود مکاتب 

اند که مطابق با معلومات وزارت يا دوباره باز شده و دهشاعمار  2001از سال  مکاتب بعداز تعداد زيادی 
 بل ازاما ق 170رسيده است. 2016مکتب در سال  17500به  2001مکتب در سال  1600از  هامعارف، تعداد آن

                                                           
 بشر حقوق ديدبان به شدههئارا تاريخ، ذکر بدونو فراتر،  2016الی  2001در افغانستان: نگاه اجمالی از سال  تربيتوزارت معارف، تعليم و .  170
 مرکزی، احصائيه اداره. بشر حقوق ديدبان فايل ضميمه شينواری، ابراهيم محترم معارف وزارت عمومی تعليمات معين توسط 2017 اپريل در

آن  14658شمول مکتب دولتی و خصوصی که ه ه و متوسطه بکتب ابتدائيم 15709: پايين بسيار آمار شامل 2017 – 2016 يویئاحصا سالنامه
مکتب متوسطه باالتر. سالنامه  4633و  مکتب متوسطه پايين 3843مکتب ابتدائيه،  6182شوند: قرار تقسيم میه های دولتی بباشد: مکتبدولتی می

 ،2017 – 2016يوی افغانستان، ئاحصا
http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%
D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201395/Education.pdf (accessed 

  .88صفحه ، 2017می  12دسترسی 
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اينکه هر طفل در افغانستان در يک محدوده فاصله معقول و قابل قبول زندگی کند، هنوز هم نيازمندیهای قابل 
مالحظۀ بيشتر هستند که بايد به آنها رسيدگی شود؛ معلمان بيشتر استخدام شوند و مکاتب بيشتر بايد اعمار گردد. 

اين تالش بسيار پيچيده است و گاه به دليل وجود جنگهای جاری مسلحانه در افغانستان و به اين دليل که 
بخشهای مهم و در حال افزايش کشور تحت کنترل دولت نمیباشند، غيرممکن است. با اين وجود، اطفال 

افغانستان بدون درنظرداشت وضعيت سياسی، نيازمند دسترسی به تعليم و تربيت میباشند، و دولت و مؤسسات 
 تمويلکننده راههای جديدی را جهت غلبه بر اين مشکالت پيدا کنند. 

 
تر و زنان جوان نيز يکی ديگر از عوامل ترک مکتب توسط نبود تسهيالت تعليم و تربيت برای دختران بزرگ

ً استدختران  برای  کهمتوسطه عالی و ليسه  دارای ،ولسوالی در افغانستان 398ولسوالی از  200  . تقريبا
  171باشند.نمی باز باشد، دختران

  
   172.استنبود بودجه در حال کاهش  ه دليلهای جديد نيز باعمار مکتب

که مشکالت از ناحيه  . در صورتیاستعرضه معارف در بخش مشکالت « يک مقام وزارت معارف: به گفته
واليتی  مسئوليک  173»مالمت کنيم. ،شان به مکتبخاطر نفرستادن اطفاله ها را بخانوادهد عرضه باشد، ما نباي

شاگردان  جمعيتوزارت معارف برای افزايش  هدف ،کند با توجه به نفوس کشورگفت که وی فکر می معارف
  174بود.مقداری بود که بايد می کمتر از نيم ،توسط اين وزارت

  
امر باشند. اين يک در حال بستن می ایکنندهدليل ناامنی به ميزان نگرانه مکاتب در اکثر ساحات ناامن کشور ب

که جنگ شدت يافته  شدند، اما از زمانیناامنی بسته می ه دليلبه اين طرف ب 2005ها از سال مکتب ؛جديد نيست
سرپرست  175اند.بسته شده یهای بيشترکشانده شده است، مکتبنيز امن بود  به ساحاتی که قبالً  درگيری و

به  ،مکتب در کشور 16000ان مجموع در پارلمان گفت که از مي 2017رف در ماه جنوری سال وزارت معا
توجه به اينکه وزارت معارف در اپريل سال  با اين وجود، با 176اند.مکتب به دليل ناامنی بسته شده 1000تعداد 
اند و اينکه اين مکتب بسته شده 615تعداد به  2015شدت ناامن در سال هواليت ب 11گفته است که تنها در  2016

صورت گرفته است و از آن زمان  2014است که در سال  یهايشده در واليتبسته مکتب 600رقم عالوه بر 
  177ه شده است.ئشکل محتاطانه اراهرسد که اين رقم باند، به نظر میتاکنون بسته مانده

 
اند. يکی از مقامات دولتی مکاتب متضرر شدهمسدوديت اثر  راز ساحات ديگر ب بعضی از ساحات کشور بيش

مکتب  130به تعداد  ،مکتبی که در واليت قندهار وجود دارند 435از ميان  2016ا در ماه جوالی گفت که تنه
ً اند که ميزان مکاتب بستهبسته شده   178رسد.به يک سوم کل مکاتب اين واليت می شده تقريبا

                                                           
  .2016می  10مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مقامات رياست پالن وزارت معارف، کابل .  171
  .2016دولتی (از ذکر نام خودداری شده است)، جوالی  تربيتبان حقوق بشر با يک مقام تعليم و مصاحبه ديد.  172
  .2016می  10مصاحبه ديدبان حقوق بشر با مقامات رياست پالن وزارت معارف، کابل  .173
  .0162دولتی (از ذکر نام خودداری شده است) جوالی  تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يک مقام تعليم و  .174
، 2016جوالی  10در افغانستان،  تربيتها در وحشت و ترس: حمالت بر تعليم و ديدبان حقوق بشر، صنف.  175

afghanistan#6efd99-education-terror/attacks-https://www.hrw.org/report/2006/07/10/lessons  فبروری  21دسترسی
2016   

  http://www.tolonews.com/afgha،2017جنوری  2طلوع نيوز،  سته شده اند،مکتب در سراسر افغانستان ب 1000بيشتر از .  176
nistan/more-1000-schools-closed-across-afghanistanمصاحبه ديدبان حقوق بشر با داکتر ابراهيم 2016فبروری  21دسترسی  ؛ ،

  .2016می  7معين تعليمات عالی وزارت معارف، کابل،  ،شينواری
، 2016اپريل  5روزنامه وابسته،  شوند.شدن میو کريم شريفی، با افزايش جنگ در افغانستان مکاتب مجبور به بستهلينی او دونل  .177

http://bigstory.ap.org/article/3663215e4f02404288176a82dba901d1/afghan-war-escalates-schools-forced-close 
   .2016فبروری  21دسترسی 

   .2016جوالی  19دولتی (از ذکر نام خودداری شده است)، قندهار،  تربيتبشر با يک مقام تعليم و مصاحبه ديدبان حقوق  .178
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اين آمار را تهيه  عده مقامات دولتی که زيرا آن است؛تخمينی  ،دشوه میئشدن مکاتب ارارباره بستهآماری که د
باشيم. ما در سيستم خود دارای مشکالت می«در قندهار گفت: مسئوالن معلومات محدود دارند. يکی از  ،ندکنمی

 خير، يا روندمی مکتب به شاگردان آيا اينکه درباره خود ـ مادسترسی نداريم  ما به بعضی از مکاتب اصالً 
که در کنار  وی در حالی ».مدارک الزم استفاقد دليل و  ،کندمی هارائ معارف وزارت که آماری. نيستيم مطمئن

وجود فساد نيز  و ود امنيتبعدم حمايت مردم، ن«چنين گفت:  ،بردشدن مکاتب را نام میناامنی ساير داليل بسته
 که ستمعنا بدين اين .دسترسی نداريمدوردست باشند. ما به ساحات و مناطق شدن مکاتب میاز جمله داليل بسته

  179».استفساد  ،ل اساسی اينکه چرا مکاتب وجود ندارندمشک
 

وند. شبستهشوند میوجود تهديدات مجبور  ه دليلمراکز تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه و ساير مکاتب دولتی نيز ب
ی وی سسه غيردولتؤماين کنندگان تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه به ديدبان حقوق بشر گفت که يکی از عرضه

را  صنف خود 97خاطر تهديدها و اخاذی طالبان تنها در يک ولسوالی به تعداد ه تازگی مجبور شده است که بهب
د. دو تن از شاگردان و يکی از کنها صنف ديگر را در ساير مناطق بسته هد کهد و همچنان مجبور شده است ببند

  180اند.در زمان جنگ کشته شده هان آنامعلم
  

  کتب فاصله با م
 آنجا به رفتن... بود  ديگر قريه در ـ مکتبترين مکتب دخترانه هم بسيار دور بود نزديک
 . داشت الزم زمان چاشت تا صبح از اسب يا و االغ ذريعه

 2016يک منطقه روستايی در واليت سمنگان، مزار شريف، جوالی  ساله، از 15خاطره ــ 
  

ها، اين است که نزديکترين مکتب برای بسياری شدن آنش بستهيافزا پيامد کمبود مکاتب همراه با ميزان در حال
از اطفال بسيار دور است؛ مشکلی که احتماالً  به دليل بيشترشدن مکاتب بستهشده نسبت به مکاتبی که جديداً  در 

حال بازشدن هستند، در حال وخيمترشدن است. اکثر اطفال فاصله منزل خود با مکتب را چندين ساعت راه پياده 
بيان کردهاند. سابينای 12 ساله که در يک منطقه روستايی در واليت بلخ کالن شده است، گفت: «خواهرم سال 

اول مکتب خود را تمام کرد. وی هر روز چهار ساعت راه را تا مکتب طی میکرد. او خسته شده بود و تصميم 
  181»د.کنگرفت که مکتب را ترک 

 
ها هرگز قادر به درسخواندن نيستند. اين فاصله برای و آن استبسيار دور  مکتب برای بعضی از شاگردان

ً  برای تعداد زيادی از خانوادههايی که کدام موتر يا موترسايکل ندارند، حداقل يک مانع  ساير شاگردان، خصوصا
 مهم جهت حضور آنها در مکتب است. مکتب برای شاگردان کدام ترانسپورتی فراهم نمیکند. 

  
ها به دليل کمبود مکتبهای دخترانه در بسياری از مناطق، گفتند که فاصله مکتب های آنخانوادهختران و د

دختران بيشتر از فاصله مکتب پسران است. تورپيکی 13 ساله گفت: «مکتب دخترانه بسيار دورتر از مکتب 
پسرانه است.» وی برادر 6 ساله خود را نيز با خود صبح به مکتبی که 15 دقيقه راه است، میبرد. اما وی گفت 
که او تا زمانی که يک مرکز تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در نزديکی آنها باز نشد، به دليل دوری راه اجازه 

مکتب در واليت  درکه درباره دليل عدم شرکت خود  ساله در حالی 14راحله  182.را نيافترفتن به مکتب 
خودش در لوگر صحبت میکرد، گفت: «مکتب زياد است، اما آنها بسيار دور بودند و در آنجا طالبان حضور 
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داشتند و خانواده ما هراس داشتند. مکتب پسرانه نزديکتر و در منطقه امنتر قرار داشت. پسران توسط موتر يا 
ملیبس به مکتب میرفتند.» راحله اظهار داشت که مکتب دخترانه باز بود، اما خانواده وی کدام موتر نداشت و 

سرک منتهی به مکتب دخترانه تخريب شده بود. وی گفت: «در لوگر تمام پسران به مکتب میروند، اما از 
  183»د.نروکسی نمی دختران هيچ

 
گيرد که بدانيم آيا کدام ين طريق صورت میا از ،رود يا خيرتشخيص اينکه آيا يک طفل به مکتب می گاهی

يک ساعت راه پياده دور  شساله با اينکه مکتب 15. خواهر فره نه زند ياقدم می وی هيا برادرش همرا خواهر
با پای  ،رفتن مکتب میاهم بهترش که برادر بزرگ همراهکه زيرا او قادر بود  ؛رفتاما وی به مکتب می ،بود

را همراهی يا برادر خردش وی  يک از خواهر هيچ ،رفتپياده به مکتب برود. زمانی که فره به مکتب می
 »رفت و مکتب دولتی بسيار دور بود.ها به مکتب نمیمن تنها بودم. هيچ يک از همسايه«کرد. وی گفت: نمی

به مکتب  ،سالگی که يک مرکز تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در نزديکی خانه وی باز شد 9 سنفره تا 
  184نرفت.

  
. استتقاضا برای مراکز تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه  يکی از داليل عمده وجود ،هاتا مکتب هاخانهفاصله 

ها توسط های آنهای دولتی از خانهدليل دوربودن مکتبه ديدبان حقوق بشر با تعداد زيادی از دخترانی که ب
خانوادههایشان از رفتن به مکتب منع شدند و خانوادهها به آنها اجازه دادند تا در مراکز تعليم و تربيت مبتنی بر 

جامعه که در نزديک خانه آنها باز گرديدند بروند، مصاحبه کرد. نيلوفر 15 ساله در کابل اجازه نيافت که در 
مکتب دولتی که از خانه آنها نيم ساعت پياده فاصله داشت، برود. اما زمانی که مرکز تعليم و تربيت مبتنی بر 

جامعه در نزديکی خانهاش باز شد، وی 13 ساله شده بود و والدين او موافقت کردند که او و خواهر کوچکترش 
به مکتب بروند. نيلوفر گفت: «مکتب نزديک خانه ما بود ـ کسی نمیتوانست ما را در مسير راه مکتب اذيت 

  185».کند
  

ها تصميم به ايجاد مرکز تعليم و تربيت که آن زمانی :رنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه گفتيکی از مديران ب
مبتنی بر جامعه در همسايگی مشخص اتخاذ میکنند، آنها از پدران اطفال بازمانده از مکتب در جامعه سوال 

میکنند که آيا آنها عالقمند فرستادن اطفال خويش به مکتب هستند يا خير. وی گفت: «اکثر آنها میگويند بلی، 
اما میگويند مشکل ما فاصله راه تا مکتب است. نود درصد مردم مکتب را میخواهند و 10 درصد بقيه 

  186»ند.کنکار  هااطفال آنکه خواهند می
  

يافتن دختران به ارتباط اجازه های بيشتری که اکثراً در کنار کمبود مکاتب دخترانه در بعضی ساحات، محدوديت
ها مواجهاند، اين است که حتا زمانی که فاصله مکاتب دخترانه و پسرانه عين هم باشد، جهت رفتن به مکتب با آن

نبود مکاتب بر دختران اثر نامتناسب دارد. دولت میگويد که آنها اين عدم توازن را از طريق اولويتدادن به 
  187د.کنناصالح می ،ی جديدهانامکاتب دختران حين تخصيص بودجه برای تعمير ساختم

  
د که کننای زندگی میوی در واليت قندهار و در قريه خانواده. استدولتی معلم  پسرانهپدر صبا در يک مکتب 

را به ش . پدر صبا تمام پنج پسراستروی دقيقه راه پياده 30ه در حدود پسرانترين مکاتب دخترانه و نزديک
ها را تا صنف دوازدهم و گاه بيشتر از آن اجازه داد که به مکتب بروند، اما وی شش دختر . آنفرستادمکتب 
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خود را به خاطر احساس اينکه مکتب برای پيادهروی آنها بسيار دور است، در خانه نگهداشت و به مکتب 
نفرستاد. زمانی که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در نزديک [خانه] وی شروع شد، مادر صبای 12 ساله 

و دو خواهرش که از نگاه سنی با وی نزديک بودند، اجازه يافتند که به مکتب بروند؛ اما صبا گفت که آنها به 
   188باشند.های خويش در غير از برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه نمیدليل دوری راه قادر به ادامه درس

 ،سن و بلوغ فزيکیه دليل ب دختران از سویانداختن ترک مکتب خيرأت ممکن است در به مکتب در سترس بودن
خواند. وی درس می ،اش دور بودپياده از خانه دقيقه 15عالی دولتی که  ساله در يک ليسه 14د. مريم کنکمک 

اش تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه که در نزديک خانههای کالسهای کمکی انگليسی و کمپيوتر در در صنف
مکتب  تواند بهين نمیا از ساله بود، پدرش به وی گفت که او بيش 14 کرد. او وقتیشرکت مینيز  ،قرار داشت
که نزديک  خاطریه جامعه ب های برنامه تعليم و تربيت مبتنی بردر صنف اجازه داد کهبه او ولی  ،دولتی برود

که حاال  خاطریه روم، بمکتب دولتی می بهاگر مردم مرا ببينند که «. مريم گفت: کند است، شرکتبه خانه وی 
يای ؤر ،دکنينکه مکتب را ترک ا گردد. وی قبل ازب میشرم و خجالتی محسو امخانوادهبرای  ،امزياد کالن شده

  189»پروراند.شدن را در سر میپيلوت
  

ً  دورتر بود، تعدادی از دختران گفتند که برادران آن ها میتوانستند توسط بايسکل و يا پياده به مکتبهايی که نسبتا
 ساله 14پری گل 190ند و اين اختيار را نداشتند.منع شده بود مکتبرفتن به از  ،دختربودن ه دليلب هااما آن ؛بروند

دو برادر دارد که توسط بايسکل به مکتب میروند، اما خودش تا زمانی که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه 
در مجاورت آنها شروع نشده بود، در خانه بود؛ زيرا ضرورت بود که وی دو ساعت تا مکتب دولتی پيادهروی 
کند. گلپری گفت: «من مهارت بايسکلسواری را دارم، اما اجازه بايسکلبردن را به هيچ صورت ندارم. برادرم 

  191»طور سری و محرمانه به من آموزش داد.هسواری را ببايسکل
  

 ،روی بودنيم راه پيادهوساعتاش يکاجازه نيافت که به مکتب دولتی که فاصله آن تا خانه ،ساله 13دختر  ،قسيمه
: گفت وی. روندـ می رویپياده ـ دو ساعتدر فاصله دورتر قرار دارد  امکتبی که حت بهاما برادرانش  ؛برود

ها پسرند و میتوانند از خود دفاع کنند، اما تو دختر هستی و نمیتوانی از خود دفاع آن گويند،می والدينم«
 192».کنی

  
 

  مصارف تعليم و تربيت 
 

 سيل بخرم، دختره مه خو بان.من پول ندارم که برای پسرم پن
ها به مکتب نمیروند – به آن نسوال که چرا دخترااين ـ جواب معمول پدران در پاسخ به 

 گفته يک کارمند برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه. 
  

طر فرستادن خاه ها بخانواده، اما هنوزهم استگرچند تعليم و تربيت در افغانستان تا تعليمات عالی ثانوی رايگان 
شوند. اين مصارف غيرمستقيم به حد کافی سبب اطفال خود به مکاتب دولتی مصارف زيادی را متحمل می

ً  ،ای فقيرهخانوادهتعداد زيادی از اطفال  کهد شومی  یهايخانوادهزيرا  ؛از مکتب باز بمانند ،دختران مخصوصا
  دهند. از دختران ترجيح می پسران را بيش ،ا دارندکه توانايی فرستادن تنها بعضی از اطفال خويش به مکتب ر
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 پرداخت کنند، وجود دارد؛ اما هاهای آنخانوادهشاگردان و رود انتظار میدر مصارفی که ها بعضی تفاوت
مصاحبهشوندگان خاطرنشان ساختهاند که مکاتب دولتی هميشه دارای مصرف میباشند. شاگردان يک مکتب 
گفتند که کتاب و استشنری برای ما داده میشود، اما برای يونيفورم مکتب بايد 150 الی 300 افغانی (2.17- 

4.35 دالر امريکايی) پرداخت کنيم. در ساير مکتبها معموالً  شاگردان میگفتند که ما برای کتابچه، قلم و بيگ 
مکتب و همچنان يونيفورم نيز بايد پول پرداخت کنيم. يک مقام وزارت معارف گفت که اين وزارت به کمک 
مؤسسات تمويلکننده اين توانايی را پيدا کرده است که بستههای لوازم شاگردان به شمول پنسيل، پنسيلپاک و 

  193د.کندودی از شاگردان فراهم عتعداد م رایه را بچکتاب
  

های درسی را فراهم بکتا کهليت دارد ئوند. دولت مسکنهای مکتب را پرداخت اکثر اطفال بايد حداقل قيمت کتاب
کمبود کتاب  ،يا فساد خاطر سرقته يا در بعضی موارد ممکن است ب رسند وها در زمان الزم نمیاما کتاب ،دکن

خرند بها فروشیهای درسی خويش را از کتابوجود داشته باشد که در چنين موارد اطفال ضرورت دارند کتاب
  194نمانند. عقبهای خويش تا از درس

 
که فاميل وی  ساله زمانی 15 یاطفال فقير از مکتب باز بمانند. ليال کهمصارف ممکن است سبب گردد  کمترين
برای مدتی در کابل بمانند، ليال برای هشت ماه در کابل به طرف قندهار ه و قبل از حرکت برا ترک پروان 

المللی که دفترش بسته شد را از سسه بينؤليال گفت که پدرش کار خود منحيث گارد امنيتی در يک م مکتب رفت.
دست داد و بعد از آن خانواده وی امکاناتی که ليال به خاطر رفتن به مکتب ضرورت داشت را، نتوانست تأمين 

  195د.کن
  

ها، پرداخت نه تمام آن ،مصارف اضافی را برای بعضی از اطفال خويشکه ند کنها تالش میخانوادهبعضی 
کنند. گلناز 13 ساله که يکی از هفت طفل خانواده خود است، گفت: «ما ضرورت است که برای استشنری، 

لباسهای مکتب و غذای چاشت و خوراکههای خرد و کوچک ديگر، پول پرداخت کنيم؛ اما پدرم قادر به پرداخت 
آنها نيست.» وی در حالی که برادران و خواهر بزرگترش به مکتب میرفتند، در خانه مانده و از درس 

محروم شده بود. پدرش به حيث کارگر روزمزد کار میکند، اما سنش زياد شده است و اکثراً  قادر به کارکردن 
  196.واکسيناتور است. مادرش يستن

  
در تصاميم مربوط به چگونگی مصرف کمتر جهت رسيدگی به مصارف  رفتارهای فاميلی درباره جنسيت اکثراً 

 ،توانستند به مکتب بروند. برادرانش میداردله پنج برادر و دو خواهر سا 12تعليم و تربيت نقش دارد. صديقه 
ها مصارف قلم، پنسيل و کتابهای آنها را پرداخت میکرد. با اين وجود، به صديقه گفته شده بود زيرا کاکای آن

که وی به دليل مصارفی که دارد، نمیتواند به مکتب برود. زمانی که برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه در 
مجاورت خانه وی آغاز شد و امکانات و تجهيزات آموزشی بهطور رايگان فراهم میکرد، خانوادهاش به او 

   197ساله او در خانه ماند تا کارهای خانه را انجام دهد. 16اما خواهر  ؛دکنکه در آن اشتراک  نداجازه داد
  

د. کنرا برای ديگران خريداری  مکتب رطاسيه و ديگر امکاناتقد تا کنيا برادران کار می يکی از خواهران گاهی
کرد، مادرم در وانی میپدرم کراچی«گفت: اش خانوادهترين فرزند از ميان هشت طفل ساله بزرگ 14 یهما

ها حتا مصارف او را هم فراهم اما آن ،خواندخواهرم در يک مکتب درس می ،کردکاری میها صفابعضی خانه

                                                           
  .2016می  8، وزارت معارف، کابل، تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با مدير عمومی تعليم و  .193
  .2016(از ذکر نام خودداری شده است)، جوالی  دولتی تربيتمصاحبه ديدبان حقوق بشر با يکی از مقامات تعليم و  .194
  .2016جوالی  17مصاحبه ديدبان حقوق بشر با ليال، قندهار،  .195
  .2016جوالی  18مصاحبه ديدبان حقوق بشر با گلناز، قندهار،  .196
  .2016جوالی  19مصاحبه ديدبان حقوق بشر با صديقه، قندهار، .  197
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نمیتوانستند، از اين جهت من هم نتوانستم به مکتب بروم. دختران کوچکتر به مکتب رفتند، اما من دستدوزی 
میکردم تا برای مصارف خواهران کوچکم پول پيدا کنم ... ما ضرورت است که يونيفورمها، کتابچهها، قلم، 
پنسيل، بيگ و پنسيلپاک بخريم. ما بعضی از کتابها را از دولت میگيريم، نه تمام آنها را ـ بعضی آنها را 

بايد از بازار خريداری کنيم.» هما گفت که او وقتی که 5 ساله بود، به گلدوزی شروع کرد. خواهر بزرگتر 12 
سالهاش صنف هفتم است و در صنف خود بلندترين درجه را دارد. وی توقع دارد که بايد اوراق کالن کاغذ برای 

پريزنتيشنها و ارائههای وی خريداری شود که در توان خانوادهاش نيست. هما گفت: «از اين جهت وی 
پريزنتيشن آماده نمیتواند. همصنفانش به وی خنده میکنند و میگويند تو بسيار فقير هستی، تو پول همان کاغذ را 

 198»توانی.هم پرداخت نمی
  

ترين او همان بزرگ د، معموالً کنخانواده کار می مين مصارف مکتب ديگران درأت ه دليلکه يک طفل ب زمانی
گفت:  ،دکنساله که در صنف سه در برنامه تعليم و تربيت مبتنی بر جامعه اشتراک می 14. خديجه استخواهر 

را برای خودم که در آينده به کدام کورس  های آنبعضی از پول .کنمدوزی میمن دو ساعت در روز دست«
خواهر  »م.کنکنم و بعضی ديگر را برای خريداری قلم و کتابچه خواهرم پرداخت میخصوصی بروم ذخيره می

ً  12خديجه  رود. خديجه می ،يک ساعت پياده از خانه وی فاصله دارد ساله است و به يک مکتب دولتی که تقريبا
  199آرزو دارد که يک انجنير شود.

  
ست که ا اينبا کمک مردم محل برنامه تعليم و تربيت  هایشوندگان اظهار داشتند که يکی از خوبیاکثر مصاحبه

ها والدين را مکلف به پرداخت پول برای مصارف اضافی از قبيل قرطاسيه و کتاب نمیکنند و همچنان گاهی آن
 بيگ و بستههای حفظالصحه را نيز فراهم میسازند. 

 
ها و کتابپول خاطر پرداخت ه م توقع از والدين بو کدا استها رايگان خانوادهها نيز برای اشتراک مدرسه اکثراً 

  وجود ندارد. قرطاسيه 
 

  ی تعليمات باکيفيت آورهای فراهمچالش
  

  برای دختران نيست.  دوستانه یمحيط ،مکاتب
  2016کارشناس معارف در افغانستان، اپريل 

 
از وضعيت مکاتب  ،اندکرده ن سازمان ديدبان حقوق بشر صحبتابسياری از مادران و کودکانی که با منسوب

ها بهويژه از زيربناهای ضعيف و نامناسب، کمبود معلمان زن برای شاگردان دختر، دولتی شکايت دارند. آن
شيوههای تدريس بیکيفيت و تنبيه بدنی شکايت میکنند. دنيا 13 ساله است. او میگويد که خانوادهاش وی را پس 

   200 »گيرد.مکتب دولتی چيزی ياد نمی گويد که کسی درمادرم می«: اندهصنف سوم از مکتب دولتی کشيد از
  

ها در فراهمآوری تعليمات و آموزش باکيفيت با مشکالت روبهرويند. آنها پذيرند که آنمقامات حکومتی می
میگويند که در تالشهایشان با چالشهای زيادی مواجهاند. اين چالشها عبارتاند از: فساد اداری، ناامنی، عدم 

حمايت مردم، کمبود تأسيسات، زيربناهای نامناسب، کمبود معلمان بهويژه معلمان زن، کمبود منابع مالی و 
  معطلیها در فراهمسازی بودجههای ساالنه. 

                                                           
  .2016می  12بل، مصاحبه ديدبان حقوق بشر با هما، کا .198
  .2016جوالی  21مصاحبه ديدبان حقوق بشر با خديجه، مزار شريف،  .199
  .2016می  11با دنيا،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر .200
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  زيربناهای ضعيف، کمبود مواد و منابع 
 

است،  دخترن برای شاگرداجدی يک چالش  موضوعمکتب ما بدون تعمير هستند. اين  395
اين ساحات، در  از چهار طرف باز هستند. در ندارند و کامالً حياط زيرا اين مکاتب ديوار 

ها، مردم دختران را به مکاتب بدون ساختمان و ديوار بسياری از نواحی و ولسوالی
  فرستند. نمی
   2016جوالی  آباد،مقام واليتی معارف، جالل―

 
عمل، اين گفته به اين  در 201ساختمان ندارند. افغانستان کاتب دولتی دردرصد م 41به گفته وزارت معارف، 

ها هيچ ساختمانی ندارند که در آن روند، آنمکتب میبه روز در يک محل  که شاگردان هر حالی معناست که در
درس بخوانند و صنفهایشان در زير خيمه يا در فضای باز برگزار میشوند. حتا وقتی مکاتب تعمير داشته 

باشند، تعداد زيادی از شاگردان و ازدحام باعث میشود که تعدادی از صنفها در بيرون از تعمير، در زير خيمه 
 يا در فضای باز برگزار شوند. در مکاتب مزدحم، صنفها در دهليزها يا باالی زينهها برگزار میشوند. 

  
حکومت بايد برای دختران «گويد: اهد شد، میکابل فارغ خو زودی از ليسه دولتی درساله که به 17ظريفه 

ها مجبور نشوند زير آسمان درس بخوانند. من در يک خيمه درس فرصت تعليم و آموزش را فراهم کند تا آن
خواندهام. خيمه جای مناسبی نيست. يک روز باران میبارد و يک روز ديگر هوا طوفانی است ـ خيمه جای 

 202»نيست. مناسبی
  

صنف اول تا پنجم  از«گويد: می ،مورد مکتب اطفالش در واليت ننگرهار صحبت کرده درکه ان مادر يکی از
خوانند، اما شاگردان خردتر داخل درس می تر درگويد که تعمير هست، شاگردان کالناو می »در بيرون هستند.

  203»روند.مکتب نمیبه  اهبارد، آنخيمه نيست. وقتی باران می«خوانند: در صحن مکتب زير درختان درس می
  

 روز يک در ـ درس شيفت سه اوقات برخی ـ وشود که بسياری از مکاتب حداقل دو شيفت ازدحام زياد باعث می
 کامل تدريس برای وقت اين که سازد،می محدود چهار ساعت يا سه تنها به را تعليمی روز امر اين. باشند داشته

کنند، ز مکاتب هم شاگردان اناث و هم شاگردان ذکور را تدريس میبرخی ا 204.است کوتاه خيلی آموزشی نصاب
  ها را در شيفتهای مختلف تقسيم مینمايند. اما آن

  

                                                           
ريل پماه ا در شدهبدون تاريخ، فراهم، آن و بعد از 2016الی  2011يک نگاه، از سال  وزارت معارف، معارف افغانستان در .201

  شده توسط سازمان ديدبان حقوق بشر.اکتر ابراهيم شينواری معين تعليمات عمومی به سازمان ديدبان حقوق بشر، دوسيهتوسط د 2017
  .2016جوالی  16مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با ظريفه،  .202
203   
جوالی  26آباد، ، جاللواليت ننگرهار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با زنان بيجاشده از مناطق تحت کنترل داعش در .203

2016.  
 

يک روز چندين شيفت درس دارند.  ده است، درکرجريان اين تحقيق بازديد  همه مکاتبی را که سازمان ديدبان حقوق بشر در.  204
ک نيويار باشند.های تعليمی، مکاتب افغانستان با مشکالت زيادی مواجه میيشرفتپوجود  همچنان مراجعه شود به: رادنوردلند، با

-http://www.nytimes.com/2013/07/21/world/asia/despite-education-advances-a-host-of-afghan-school: 2013جوالی  20تايمز، 
woes.html (accessed May 16, 2017).  
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 ها بهنقش کليدی را در تصميم خانواده درصد مکاتب ديوار بيرونی ندارند. اين خأل 40به گفته وزارت معارف، 
عفت و  های دختران از پسران، ننگ وجدانبودن صنف ی ازه دليل نگرانب دختراننفرستادن  منظور فرستادن يا

 205.دارند به مکتب  ،امنيت دختران
 

بلکه قواعد  ،کندتنها فساد اداری غوغا میرو بوده است؛ نههها و مشکالت زيادی روباعمار مکاتب با دشواری
اين نرخ ممکن برای تکميل و اعمار  وجود اينکه با اترين نرخ بايد پذيرفته شود، حتتدارکات اقتضا دارد که پايين

هرگز تکميل نشده  ،دهشآغاز که مکتب  1400نتيجه، اعمار  يک ساختمان باکيفيت مناسب، کافی نباشد. در
 206است.

 
ها تخريب شدهاند. آقای ميرزايی، معلم ساينس ليسهای در جاهايی که مکاتب موجود هستند، بسياری از آن در احت

بغالن، میگويد: «ما محيط و فضای خوبی نداشتيم. مکتب خراب شده بود ـ دروازه نداشت، کلکين هم نبود. هم 
 207»معلمان و شاگردان دچار مشکل بودند.

 
ها میباشند. های خيلی سرد يا دارای هردوی آنهای داغ يا زمستانهای افغانستان دارای تابستانبسياری از قسمت

بودجه برای گرمکردن مکاتب وجود ندارد، بنابراين مکاتب مناطق سردسير کشور بايد در جريان زمستان بسته 
شوند. مکاتب مناطق گرمسير کشور در تابستان تعطيل میشوند. حميد 12 ساله که صنف پنجم است، میگويد: 

درصد از مکاتب  88ارت معارف، به گفته وز208 ».خوانندرس مید خيمه همه شاگردان صنف ششم در«
 209 ند.حکومتی برق ندار

 
گويد: . يک مقام ارشد واليتی میاسترسيدن بودجه و ناوقت تأخير ،های فراروی مقامات معارفيکی از چالش

مشکل اين است که پول خيلی ناوقت فرستاده  رسد.شود، به ما میچيزی که در بودجه ملی وعده داده می هر«
ً ناوقت میقدر ... آن  شودمی  210».يستده نهيچ قابل استفا رسد که تقريبا

 
  دسترسی به آب و تشناب 

يک  در 211.يستدرصد مکاتب تشناب موجود ن 60در  ندارند و صحی درصد از مکاتب دولتی آب نوشيدنی 30
آن ديدن  های سازمان ديدبان حقوق بشر ازمکتب نوساز در مزار شريف برای دختران و پسران که نماينده

وجود اينکه اين چاه يک  دهد که بااست و اين امر نشان می يلی شورشود، خاند، آبی که از چاه کشيده میکرده
های سطحی به آن راه يافته باشد يا چيز ديگری آن را آلوده کرده و آن را منبع بهبوديافته است، ممکن است آب

اما ، شويمدرد میدل ،نوشيموقتی اين را می«گويد: قابل نوشيدن کرده باشد. يکی از شاگردان مکتب میغير
 212»مجبوريم از اين آب استفاده کنيم.

                                                           
ريل پماه ا رد شدهبدون تاريخ، فراهم ،آن و بعد از 2016الی  2011يک نگاه، از سال  وزارت معارف، معارف افغانستان در .205

 ده توسط سازمان ديدبان حقوق بشر.شمستندبه سازمان ديدبان حقوق بشر،  ،معين تعليمات عمومی ،توسط داکتر ابراهيم شينواری 2017
  .2016می  10مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با مقامات رياست پالن وزارت معارف، کابل، .  206
  .2016جوالی  12ری، مزارشريف، مزامصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با  .207
 .2016جوالی  22کالنش، مزارشريف، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با حميد و مادر .208
 : 2015، 2015وزارت معارف، افغانستان آموزش برای همه، بازنگری ملی  .209

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf (accessed February 23, 2016), p. 29.  
 .2016جوالی  19کر نام)، کندهار، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام دولتی (بدون ذ .210
: 2015، 2015وزارت معارف، افغانستان آموزش برای همه، بازنگری ملی .  211

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf (accessed February 23, 2016), p. 25.  
 

 .2016جوالی  22مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با خبير، مزارشريف،  .212
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مشکل خيلی نداشتن تشناب برای پسران «گويد: می يکی از مقامات وزارت معارف به سازمان ديدبان حقوق بشر
مکتب] خيلی ابتدايی  امکانات [برای حضور دختران در توانند.نيست، اما دختران بدون تشناب به مکتب رفته نمی

 213».است
  

صورت به«بهداشتی  گويد که در بسياری از مکاتب امکانات تهيه آبشناسان معارف در افغانستان میيکی از کار
المللی مکاتبی را ساختهاند که ديوار بينکنندگان تمويلبرخی از  گويد که مثالً شود. او میطراحی نمی »درست

بيرونی و تشناب ندارند. وی میگويد که هردوی اين موارد برای جذب و آموزش دختران به مکتب ضروری 
 214 .است

 
وقتی به تشناب «گويد: اند، میاش فرار کردهای که خانوادهقريه مورد مکتبی در ننگرهار در يکی از مادران در

 215، اما تشناب ندارد.ردگويد که مکتب بمبه آب دااو می ».آمدندبه خانه میشد، ضرورت می
 

ها شروع شده است، بهطور خاص بيشتر از ديگران از ناحيه نبود تشنابهای آن دورۀ قاعدگیدخترانی که تازه 
مناسب با مشکل مواجهاند. بدون تشنابهای مخصوص دختران با آب جاری، دختران در زمينه حفظ نظافت و 

بهداشت در مکتب با مشکالت مواجه بوده و احتمال زياد میرود که آنها در جريان عادات ماهانه در خانه 
بنشينند که اين کار باعث غيرحاضری آنها شده و دستاورد علمی آنها را ضعيف میسازد و خطر ترک کامل 

 مکتب را برای آنها باال میبرد. 
 
 

يک مکتب  پوشيده نبوده و برای استفاده مناسب نباشد. در زمانی که تشناب موجود باشد، ممکن است کامالً  احت
اند، هم دختران و دهکره نمايندگان سازمان ديدبان حقوق بشر از آن بازديد مزار شريف ک شده درتازه اعمار

 .کنندن اناث و ذکور تدريس میادو نوبت معلم هر خوانند؛ درهای جداگانه درس مینوبت پسران و هم دختران در
ميانی دارای های های عادی با ديواراند؛ تشنابسه تشناب ساخته ،اتاقه در عقب مکتبيک ساختمان يک در

بيرون از تشناب  منبع آب در .اين ساختمان وجود ندارد کدام دروازه ندارد. آب درها و هيچاز شانه ترارتفاع پايين
شود محسوب میشرم و ننگ  ،دارد. ديدن خون عادت ماهانه توسط ديگران موجود است که چند متر دورتر قرار

از زن ن او دختران و معلم در دسترس نيستعادت ماهانه خيلی  برای شستن پارچه و مراقبت ازآب و اين منبع 
  ند. امواجه یبا مشکالت زياد بابت اين

 
  کيفيت پايين تدريس 

  دارند. ن رضايتشاگردان از کيفيت تدريس در مکاتب دولتی  بسياری از والدين و
سواد بسيار  ميزانغان مکاتب با گويد که برخی از فاريکی از استادان دانشگاه به سازمان ديدبان حقوق بشر می

های زياد بين کيفيت تدريس در کند که تفاوتيکی از فعاالن جامعه مدنی اشاره می216 آيند.میدانشگاه پايين به 
شود که شاگردان مکاتب شهری نسبت به شاگردان مناطق روستايی و ناامن بيشتر باعث می مناطق مختلف کشور

                                                           
 .2016می  7مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام ارشد وزارت معارف،  .213
  . 2016اپريل  21با يکی از کارشناسان معارف،  مصاحبه تلفونی سازمان ديدبان حقوق بشر.   214

جوالی  15تورانتو ستار،  افغانستان: تعميرهای مکاتب فرسوده و روحيه ضعيف، ل واتسن ، ميراث کاناد درهمچنان نگاه شود به: پا 
2012: 

https://www.thestar.com/news/world/2012/07/15/canadas_afghan_legacy_shoddy_school_buildings_and_sagging_morale.html 
(accessed July 12, 2017).   

جوالی  26 ،آبادکرده است، جالل فرار بانويی که از مناطق تحت کنترل داعش در ننگرهار زمان ديدبان حقوق بشر بامصاحبه سا .215
2016.  

 .2016جوالی  22مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک استاد دانشگاه دولتی (بدون ذکر نام)، مزارشريف،  .216
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د شوتندروی ميان کسانی می افراط و اخود باعث بروز عقده و خشم و حت ۀامر به نوبيابند؛ اين  ها راهبه دانشگاه
 217کنند.که خود را محروم احساس می

 
 های کوتاه درها و شيفتنوبت .نداهای زيادی مواجهبا چالش ،سازی تعليمات و آموزش باکيفيتمعلمان در فراهم

امنی از يربناهای ضعيف، عدم موجوديت مواد و منابع و نان، معاش پايين، زامکتب، کمبود کارمندان و معلم
 هاست. های عمده فراروی آنچالش

 
چندين  ردرصد از مکاتب د 31. به گفته حکومت، استهای مکتب در افغانستان خيلی کوتاه ها و شيفتنوبت

ن ااند (اما معلمتاه کردهکو خيلی کم ورا ين ساعات درسی شاگردان او بنابرکنند کالس برگزار میشيف  يانوبت 
ساعت  اوقات تنها سه يا چهار شاگردان اکثر 218 کنند).وقت زياد و روزهای طوالنی را برای تدريس سپری می

گويند توانند نصاب کامل را تدريس کنند و شاگردان مین نمیااين مدت کوتاه، معلم خوانند. درروز درس می در
 ها مواد مندرج کتابهای درسیشان را تمام نمیتوانند. که در پايان سال، آن

 
 

مشکل اين است که «گويد: يس جامعه مدنی در بلخ میيشود. رشغل معلمی يک وظيفه مطلوب و خوب تلقی نمی
  »خواهد معلم شود.کس نمیهيچ

 
... حکومت بايد  خواهند معلم شوندنمی ؛بروند پوهنتونخواهند به و می شوندجوانان فارغ می

حال حاضر  در .توانند معلم شوندمی عالیهای که تنها فارغان اليق و دارای نمره بگويد
المللی ساختمانهای ... جامعه بين شوندبرعکس است و فارغان دارای نمرات پايين معلم می

  219 ن خوب نياوردند.اخوبی برای مکاتب ما اعمار کردند، اما معلم
  

. يک معلم ليسه به سازمان ديدبان حقوق بشر کنندکمک میشان هایدهخانوابه سختی ن با معاش ناچيز بهامعلم
ها نمیتوانند با 6000 آن. دهدماه معاش می در) US$87 (افغانی  6000دولت به هر معلم «گويد: می

مشکالتشان را مرفوع سازند. معلمان افغانستان فقط نفس میکشند ـ آنها زندگی نمیکنند. آنها فقط تالش 
  220».کنند که زنده بمانندیم
 

 7000تا  6000بين  ،اندنی که دارالمعلمين را تکميل کردهاکند که معاشات معلمييد میأيک مقام واليتی معارف ت
هايی که ليسانس دارند 8000 افغانی معاش دريافت میکنند. اين مقام میگويد: «امسال 1025 و آناست افغانی 

 221»شان خراب بود.که وضعيت اقتصادی یخاطره ها را قبول کردند، بن بستمردم اي. بست خالی را پرکرديم
ند. آقای ميرزايی با نسازد، دست و پنجه نرم ککه زندگی شاگردان را مختل می ایامنیبايد با همان ناز ن نيمامعل
ه مردم ب«کند: امن بغالن صحبت میيک مکان نا مورد تدريس در تجربه خود در سال تدريس ساينس از 12

کردم. تدريس برايم خيلی سخت بود. من احساس آزادی نمی خاطر ناامنی دچار مشکالت زياد روانی بودند.
 222»توانستند.ن با شاگردان رابطه خوبی برقرار کرده نمیامعلم

                                                           
 .2016جوالی  22امعه مدنی (بدون ذکر نام)، مزارشريف، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک فعال ج .217
 : 2015، 2015آموزش برای همه، بازنگری ملی  ،افغانستان، وزارت معارف .218

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf (accessed February 23, 2016), p. 25.  
 .2016جوالی  22شريف،  سازمان جامعه مدنی (بدون ذکر نام)، مزار يس يکيمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با ر .219
 .2016جوالی  22سازمان ديدبان حقوق بشر با ميرزايی، مزارشريف،  مصاحبه . 220
 .2016مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام ارشد معارف واليتی (بدون ذکر نام)، جوالی  .221
 .2016جوالی  22ا ميرزايی، مزارشريف، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر ب .222
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برخی ـ  روز حاضر نيستند ن هرامعلم همه«گويد: می ،دنرواش به مکتب دولتی میسهرخشانه که دو نوا
سر کالس حاضر مضمون در يک روز بخوانند، اما تنها دو يا سه معلم  5ها بايد اين د و برخی ديگر نی.حاضرن

 ها نمیتوانند همه مضمونها را بخوانند.»نايين ابنابر شوند؛می
 

داشتن سند تکميل  ،ن مهارت و تحصيل کم دارند. حداقل شرايط استخدام برای مکاتب دولتیابعضی از معلم
ها بايد آموزشهای حرفوی باالتر از صنف دوازدهم را فرا بگيرند. به اين معنا که آن ؛ردهم استصنف چها

 با آن 223ده است.کرسيس أسازی اين آموزش تخصصی، تهای تربيوی و آموزشی را برای فراهمحکومت دانشکده
هم تا سال 2015 تنها 43 درصد معلمان واجد شرايط تدريس در مکاتب بودند و 57 درصد باقیمانده که اين 

معيار مسلکی را تکميل نکردهاند، به دليل کمبود معلم بهعنوان معملمان اجير در نقاط دوردست کشور استخدام 
 ؛ دراستهای محلی نيز موجود مراکز آموزش دارد، بلکه در تنها در مکاتب دولتی وجوداين مشکل نه224 اند.شده

ن امدرساز يکی  225تدريس کنند. ن دارای تعليمات صنف ششم نيزاکه معلمدهد اين مورد پاليسی دولت اجازه می
مراکز آموزشهای محلی در کندهار میگويد: «بسياری از معلمان [آموزشهای محلی] شاگردان ليسه میباشند يا 

 226».کنندمکتب دولتی تدريس می در
 

ها را از شان آناند يا والدينب را ترک کردهخاطر تنبيه بدنی خودشان مکته گويند که بيک تعداد از شاگردان می
مکتب کشيدهاند. راضيه 14 ساله مکتب را زمانی که شاگرد صنف چهارم بود به دليل تنبيه بدنی ترک کرده 

است. راضيه میگويد که هر روز لتوکوب میکردند و به همين دليل تصميم گرفته است که مکتب را ترک کند: 
«برخی اوقات من کارخانگیام را انجام نمیدادم. يک معلم مرد با چوب يا شاخه درخت درست به دستهايم 

  227 روزه وجود داشته است.گويد که تنبيه بدنی همهراضيه می» زد.می
 

تدوين کرد و همه  ملی را تهيه و ت يک نصاب آموزشی سراسری وهای پس از حکومت طالبان، حکومسال در
که مطالعه دقيق و  حالی در 228د.نباشاز آن میو پيروی و مکلف به استفاده  ورمکاتب، دولتی و خصوصی، مجب

مفصل کيفيت اين نصاب آموزشی از حوصله و حدود اين گزارش خارج است، تعدادی از کارشناسان 
جمله نياز به حساسيت بيشتر به از اند؛ مورد مشکالت اين نصاب ابراز کرده شان را درشده نگرانیمصاحبه

 سازی مطالب به منظورجنسيتی، عدم استفاده از آواشناسی و صداکشی در روش تدريس، نياز به شامل مسايل
جنسی. وزارت آموزش  مورد صحت باروری و نبود مطالب در افغانستان و ها درکاهش منازعات و جنگ

  229 داد. ر خواهدمعارف تعهد کرده است که نصاب تعليمی را در سال آينده، مورد بازبينی و تجديد نظر قرا
  

                                                           
: 2015، 2015آموزش برای همه، بازنگری ملی  ،افغانستان وزارت معارف، . 223

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232702e.pdf (accessed February 23, 2016), p. 46.  
  .همان .224
 :2012فبروری  ،های محلیآموزش جمهوری اسالمی افغانستان، رهنمودهای پاليسی برای .225

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/1b4f5b9e04664bdeec52861ccdf89c096283bc41.pdf (accessed May 16, 2017), 
p. 18.  

  .2016جوالی  18نام) کندهار،  های آموزش محلی (بدون ذکرکننده برنامهمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک فراهم .226
 

 .2016جوالی  24، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با راضيه، ننگرهار.  227
  . 30، ماده 31/4/1387)، 955، جريده رسمی (56، فرمان شماره فقانون معار.  228
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  بودن آموزگارانناکافی 
توسعه و [برای] ، تالش [باشد] اناث که حاضر به رفتن به مناطق روستايی ويژه معلممعلم، بهيافتن مشکالت 

ً را مناطق روستايی افزايش دسترسی به مکاتب در که  حالی برای دختران، تضعيف کرده است. در ، مخصوصا
يافت، اما اکنون اين امر متوقف شده است. يک مقام افزايش می 2013بل از سال سال ق های معلمی هرتعداد بست

گويد که [وزارت ماليه] می ايم.يک بست جديد هم نداشته اتاکنون حت 2013از سال «گويد: وزارت معارف می
الی دونرها هم های ماست و ما توان اين کار را نداريم. ماليات کمتر شده است، کمک حال کاهش درآمد دولت در

ساله برای پنج سال نياز معلم جديد همه 27500به  کم شده است و وضعيت اقتصادی هم خوب نشده است. ما
  230»داشته باشيم. آموزگاران کافیتوانيم همين صورت می تنها در ؛داريم

 
  زنن انبود معلم

  موجود نيست.  زنمعلم  ،مناطقاز بسياری  در
  2016جوالی واليت، در يک رياست معارف  —

 
فرستادن دختران به مکتب است،  درها يک عنصر کليدی تشويق خانواده زنن اپذيرند که معلممقامات دولتی می

  ها وجود دارد. آنشمار واقعی در  اما کمبود
  

 درصد در ترينکند؛ پايينواليت ديگر فرق می تان اناث از يک واليت ادرصدی معلم
درصد بالغ  67که به است کابل  ترين درصد درکه يک درصد است و باال ستپکتيا
 اناث دارند و در درصد معلم 10واليت کمتر از  7 کشور، واليت  34از جمله  231شود.می
از جمله  ،واليت 5 در تنها 232.موجود استن زن ادرصد معلم 20واليت ديگر کمتر از  20
ور يس امير 233ند.دهرا تشکيل میآموزگاران مکاتب  يا بيشتردرصد  40واليت، زنان  34

 به جا ـ در همه داريم ضرورت اناث معلمان به ما بازهم«گويد: وزارت معارف می اکادميک
ها ضرورت احساس میشود.» او ادامه میدهد: «تنها شهرهای بزرگ معلمان اناث کافی آن

ً  واليات ناامن، نياز به تعداد بيشتر آنها دارند.» 234 بسياری  دارند؛ باقی واليات، مخصوصا
از والدين با درسخواندن دخترانشان نزد معلمان ذکور، مخالفاند، بهويژه زمانی که بزرگتر 

 میشوند. يک مقام رياست معارف در کندهار میگويد:

                                                           
  . 2016نام)، کابل، می  مصاحبه با يک مقام وزارت معارف (بدون ذکر .230
 ,2017 :کتاب احصائيوی ساالنه افغانستان. 231

http://
cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D
8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201395/Education.pdf (accessed May 12, 2017), 

p. 106.  
 ,2017 : 2017-2016کتاب احصائيوی ساالنه افغانستان . 232

http://
cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D
8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201395/Education.pdf (accessed May 12, 2017), 

pp. 106-7. Human Rights Watch interview with officials from Ministry of Education department of planning, Kabul, May 10, 2016.  
 ,2017 : 2017-2016کتاب احصائيوی ساالنه افغانستان .  233

http://
cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D
8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201395/Education.pdf (accessed May 12, 2017), 

pp. 106-7.  
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شان را پس از ها دختراندر پنجوايی، خانواده مثالً  ؛کندناحيه فرق می ولسوالی و وضعيت در هر 

ها معلم مرد را قبول ندارند. اگر يک معلم زن موجود فرستند، زيرا آننمیصنف ششم ديگر به مکتب 
باشد، آنها دخترانشان را تا صنوف هفتم، هشتم و نهم به مکتب روان میکنند. در اسپينبولدک، 

دختران تا صنف هشتم درس میخوانند، به خاطری که معلمان اناث استخدام شدهاند [با حمايت مالی 
ً  زنن اها به معلمولسوالی .. ما در. دونران]  235 بعد از صنف ششم و صنف هفتم. نياز داريم، مخصوصا

  
پسران و  هما بايد همرا«گويد: که به مکتب برود. او می انداش اجازه ندادهسمنگان خانواده ساله را در 16جميله 

گويد که جميله می »نگذاشتند. کتبمادرم مرا به م و پدردليل، به همين ؛ خوانديميک صنف درس می دختران در
ر نيستند، که اين نيز يکی از عوامل ضن اناث هميشه حااو معلم ن ذکوران اناث دارد و هم معلمامکتب هم معلم
  236باشد.می آنهاتصميم والدين 

 
تواند برخی اوقات باعث شود که های محلی برای دختران معلم زن دارند، میمراکز آموزش اين حقيقت که

زمان  ساله که از 18آموزش دختران ترجيح ندهند. برادر تمنای  تعليم و ها آموزش و تعليم پسران را بروادهخان
 يس و سرپرست خانواده است، سه سال قبل دوياثر يک حمله هوايی، ر برهشت سال پيش در شدن پدرش کشته

ها در اين هنگام 14 ساله و 12 ساله بودند. اما تمنا به خواهر تمنا را مجبور به ترک مکاتب دولتی کرده بود. آن
مرکز آموزشهای محلی رفته است که ممکن است باعث شود بتواند برای مدت طوالنیتر درس بخواند. او 

میگويد: «رسم و رواج پشتونها به دختران اجازه رفتن به مکتب را نمیدهد، اما مراکز آموزش محلی خيلی 
 237»زن هستند.ن هم همه انزديک هستند و معلم

  
وجود دارد، نيز کمبود در آن تدريس دختران توسط مردان  برابر مقاومت در مناطق روستايی، که احتمال وجود

 [شهر] در«معارف واليتی به سازمان ديدبان حقوق بشر گفت:  کنند. يک مقام ارشدن اناث را تجربه میامعلم
 .تواننددختران پس از صنف نهم به مکتب رفته نمی ـ هاستهيچ مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در ولسوالی

ها به معلم اناث ضرورت دارند. سال گذشته از 4200 معلم امتحان گرفته شده، اما تعداد خيلی کم زنان تمايل آن
 238»ها دارند. شايد اگر مصارف محرم را بپردازيم، مشکل حل شود.به رفتن به ولسوالی

 
ً اف افغانستان، معلمبه گفته يکی از کارشناسان معار در  ـ و تهديدمطالبه رشوه  ها، بادر ولسوالی ن، مخصوصا

ديگر  مشکل يک روند استخدام اما هستند، زياد خيلی هازن دانشگاه فارغان« رويند:آن ـ روبه نپرداختن صورت
لغ هنگفت رشوه برای به دادن مبا نياز »رشوه بدهد که وظيفه برايش داده شود. بايد آدم. است فاسد نظام... است 

ها به احتمال خيلی کم میتوانند پول مورد نياز ؛ آناستن اناث امعلم به ضرر ،آوردن يک وظيفه معلمیدستبه
را فراهم کنند؛ آنها قادر نيستند از خانوادههایشان پول بگيرند و بتوانند از طريق پرداخت رشوه، به وظيفه 

  239برسند.
  

                                                           
  .2016جوالی  19، نام)، کندهار يکی از مکاتب خصوصی (بدون ذکر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با مدير .235
  .2016جوالی  13شريف،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با جميله، مزار.  236
 .2016جوالی  18با تمنا، کندهار، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر  .237
  .2016جوالی  23(بدون ذکر نام)،  حقوق بشر با يک مقام ارشد معارف واليتی مصاحبه سازمان ديدبان .238
  .2016اپريل  21افغانستان (بدون ذکر نام)،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک کارشناس معارف در .239
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 »توانند وظيفه را بخرند.زنان نمی« گويد:صی نيز همين نگرانی را دارد. وی میيک مقام از يک مکتب خصو
زيرا ، اندن واجد شرايط زن به وسيله دفاتر معارف حکومتی رد شدهاحاالتی را ديده است که معلم گويداو می

  240اند.و استخدام شدهمردان پول داده  ها،به جای آن .وظيفه را بخرند رشوه بدهند و بست و اندنتوانسته هاآن
 

  موانع اداری 
دسترسی به تعليم و آموزش با موانع بزرگی  کنندگان، درويژه بيجاشدگان داخلی و عودتبهبرخی از کودکان، 

های جنسيتی باشد، زيرا نقش تواند خيلی مضرخاص برای دختران می طورباشند. اين موانع بهمی روهروب
ندارند يا ناوقت ثبت نام يا تذکره اشد که دختران به احتمال زياد اسناد شناسايی آميز ممکن به معنای آن بتبعيض

باشند. احتمال کم رو میهروب های سالهای ثبت نام در ميانههای سنی و محدوديتين با محدوديتابنابر ،کنندمی
 ها برای دختران اسناد بگيرند. وجود دارد که خانواده

  
 ً  ديگر یپارچه کودکانی را که از يک مکتب به مکتبشده توسط حکومت و سهصادر اسناد مکاتب حکومتی نوعا

تواند برای میاما عادی به نظر برسد،  که اين امر ممکن است يک امر حالی کنند. درمطالبه می روند،می
گی باشد و دهن هستند و وضعيت بخورونميری دارند، مانع بزربه اند، دست هايی که از جنگ فرار کردهخانواده

توانند ثبت نام کنند، اينکه کودکان چه زمانی می ،های زمانیشامل مکتب شوند. محدوديتها آننگذارد کودکان 
 کنند، درنکردن کودکانی که ناوقت مکتب را آغاز میهای شاملمشیخط .ها دلسرد شوندشود که خانوادهباعث می

 . استزش کودکان از تعليم و آمويت واقع به معنای محروم
 

های واليات رياست برخی از ديگر زياد تفاوت دارد؛ در ایها از يک ساحه تا ساحهرسد که روشبه نظر می
 ،دهندماليمت نشان می پذيری وانعطاف شدگان داخلی،خصوص بيجا، بهبه مکتب کودکانشموليت  معارف در

و  شودطور جدی و سختگيرانه تطبيق مید بهجاهای ديگر، قواع اما در ؛اگر اسناد درست نداشته باشند احت
آموزشی  شان آينده تعليمی ويابند که کودکاناند، درمیماندن از جنگ فرار کردهخاطر زندهه هايی که بخانواده

ها با تطبيق شود که آنندارند. ازدحام در مکاتب باعث ايجاد اين انگيزه و تمايل ميان مقامات معارف می
 سختگيرانه قوانين که میتوانند کودکان را از مکتب دور نگهدارند، فشار باالی مکاتب را کم کنند. 

 
 های سنی برای ثبت نام محدوديت

آن کودکان اجازه دارند شامل مکتب  محدوديت سنی است که در ،ترين موانع اداری برای دخترانيکی از بزرگ
اما اين قاعده ؛ 241توانند شامل مکتب شوندسالگی می 6شوند. قوانين افغانستان صراحت دارند که کودکان از سن 

به سازمان ديدبان حقوق بشر معلومات متناقضی را در واليتی معارف  سئوالنگردد. مطور دلبخواه تطبيق میبه
اند شوندگان گفتهاند و يک تعداد از مصاحبهمکاتب ابتدايی و متوسطه ارائه کرده مورد محدوديت سنی ثبت نام در

 ها در ثبت نام و شاملکردن کودکان به مکتب با مشکل مواجه بودهاند. های آننوادهکه خا
 

سازند و کنند، مشکل میها را شروع میتر که ناوقت درسرا برای کودکان بزرگ مکاتب کار عمل برخی از در
ها میخواهند که از صنفهای باال شروع کنند، در حالی که قبالً  هيچ درس نخواندهاند. ماری که در 7 آن از

سالگی از بدخشان به کابل آمده و تنها به کودکستان رفته است، میگويد: «[والدينم] برايم يک مکتب جستوجو 
کردند و مرا شامل يک مکتب دولتی کردند، اما آنها گفتند که من کالن هستم و بايد از صنف چهارم شروع کنم، 

نه از صنف اول. برای چهارونيم ماه در صنف چهارم درس خواندم، ناکام ماندم، و والدينم مرا از مکتب 

                                                           
  .2016والی نام)، واليت ننگرها، جمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام يک مکتب خصوصی (بدون ذکر  .240
 . 5، ماده 31/4/1387)، 955، جريده رسمی (56، فرمان شماره فقانون معار.  241



 

   74  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

توانيد از گفتند که شما می هاآن«گويد: مکتب دولتی می ساله از ثبت نام و شموليت در 11مرضيه  242»کشيدند.
صنف چهارم شروع کنيد، نه از صنف اول. آن وقت من 9 ساله بودم. مادرم گفت نه و مرا به [مرکز آموزش 

  243 »برد. محلی]
 

 ؛244بروند باالتر بايد به صنف ششم و باالتر ساله و 13يس يک برنامه آموزشی در کندهار، شاگردان يبه گفته ر
ساله  12گويد که وقتی ساله می 15شوند. نجيبه مند نمیاز اين گزينه نيز بهره اتر حتاما بعضی از کودکان بزرگ

وقتی من به مزار آمدم، برادرانم را در صنف اول «اند. کوچ کردهاش از مناطق دوردست دايکندی خانواده ،بوده
 245»خاطری که من خيلی کالن بودم.ه ب ؛سوم گرفتند، اما مرا نگرفتند و
 

ها در زمانی که آن احت ؛شود خيلی خرد هستندخاطری که فکر میه ب ،شوندبرخی اوقات کودکان پذيرفته نمی
سنين شموليت به مکتب میباشند. عرضله 12 ساله در مورد اينکه چرا خواهر 7 سالهاش به مکتب نرفته است، 

 246»سال آينده به مکتب خواهد رفت. نظر ظاهری خيلی خرد است. او اما از ،او تذکره دارد«کند: صحبت می
دينای 13 ساله به سازمان ديدبان حقوق بشر میگويد: «ما کوشش کرديم که خواهر 8 ساله من را دو سال پيش 

 247»گفتند که او خيلی خرد است.ها مکتب دولتی شامل کنيم، اما آن به
 

 ها گفتند که سال ... آنکردند  نام ثبت ورودم در جريان های زيادی برای منعمکتب بهانه«گويد: ساله می 13فرخ 
 248»به من گفتند که من خيلی کالن هستم. ،. سال آينده که رفتيمدآينده مراجعه کني

 
  کنندگان داخلی و عودت گانراه آموزش بيجاشد سر رب موجود موانع

به  بسياری از مهاجران و پناهندگان  از پاکستان و ايران 249.هستند داخلی گانبيجاشد ،ميليون افغان 1.3حدود  در
پيوندند. بيجاشدگان و شده از اروپا، به گروه بيجاشدگان داخلی میديگر ردمرز ۀفزايندشمار  کرده وعودتکشور 

ها شوند، زيرا آنمی روهروب یبا مشکالت زياد ،شان به مکتبدن کودکانکرشامل اوقات در کنندگان اکثرتعود
تالش میکنند که پس از تجربهکردن تراما و تکان روانی شديد و ازدستدادن تمام دارايیها و معيشتشان به 

خاطر فرار يا رد مرزشدن، در مکان جديد جابهجا شوند. برخی از عودتکنندگان در يافتن راه و روش زندگی 
در کشوری که هرگز زندگی نکردهاند، دچار مشکالت هستند. جابهجاشدن مکرر اکثر اوقات اين مشکالت را چند 

  برابر میسازد. همه موانع ديگری که دختران با آنها روبهرويند، توسط بيجاشدن، غيرقابل تحملتر میشود. 
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 امور محافظت از الی سازمان ملل برای مهاجرت در)، معاون کميسار عUNHCRکميسار عالی سازمان ملل برای مهاجرت ( .249

اپريل  25شده گرديده است، های بيجابرای افغان های پايدارحلافغانستان بازديد کرده و خواستار ايجاد راه
2017،http://www.unhcr.org/afr/news/press/2017/4/5900c9174/unhcrs-assistant-high-commissioner-protection-visits-afghanistan-

urges.html (accessed June 15, 2017).   
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 رد هويت و سوابق شاگ
هيچ شاگرد بيجاشده نبايد از دسترسی به مکتب به دليل «کند: بيجاشدگان حکومت بيان می 2013پاليسی سال 

 250»معلوم شود) يا تذکره ندارد، محروم شود. هاسويه آن تاشود کودکان امتحان گرفته می سوابق ندارد (از اينکه
 

از اين  ،های معارف واليتیاز مکاتب و رياست دهد که حداقل برخیاما تحقيقات برای اين گزارش نشان می
شدن کنند. سازمان ديدبان حقوق بشر دريافته است که بسياری از کودکان از شاملمشی و پاليسی پيروی نمیخط
 به من اجازه ندادند که در« :گويدساله می 13خاطری که تذکره ندارند. سعيده ه مانند، بمکاتب دولتی باز میبه 

 251»زيرا ما تذکره نداشتيم. خيلی کوشش کرديم، اما نتيجه نداد. ،ثبت نام کنم مکتب دولتی
 

آنجا از دفتر حکومت  اند و دربايد به محلی برگردند که تولد شده افغانستان، مردم معموالً  برای گرفتن تذکره در
تحت حمله طالبان به  اش از منطقهخانواده ساله پس از فرار 14ند. فيروزه کندرخواست تذکره  ولسوالی/محلی

مکتب رفته به  دليلاول من تذکره نداشتم، به همين  از«گويد: تولد شده است. وی میماين شهر  در ،مزار شريف
 ؛شان رفت تا برايش تذکره بگيردساله شد، پدرش به محل سکونت اصلی 12خره وقتی که فيروزه ألاب »نتوانستم.

خاطری ه . او به مدرسه فرستاده شد، ب، خيلی کالن شده بودمکتب برود بهکه بتواند  از حدیاما آن وقت فيروزه 
 و خواندن، الفبای عربینآخواند و تنها قرساعت درس می اما او تنها برای دو ؛آنجا تذکره ضرورت نبود که در
  252گرفته بود. های دينی را فرادرس

 
 و وجود فقر ای مردمی است که بايک مانع بزرگ بر ،ضرورت برگشت به محل تولد برای گرفتن تذکره

 گويد:ساله می 12شان هستند. حشمت جنگ، مجبور به رفتن به زادگاه از ناداری، مريضی، معلوليت، يا فرار
 وقتی جنگ در »خاطری که همه اسناد من در قريه ما سوخته بود.ه ب ،من نتوانستم شامل مکتب دولتی شوم«

ها از بدخشان به کابل فرار کردند. اسناد خواهر حشمت زدند، خانواده آن منطقه آغاز شده و طالبان مکتب را آتش
 253 صنف اول شامل شود. يک مکتب دولتی در کابل در و وی توانست در بود هنوز نزدش

  
ها بهطور مکرر آن گويند که ازمی ،کنندپارچه میديگر سه یهای اطفالی که از يک مکتب به مکتبخانواده

خواسته میشود که اسناد رسمی سهپارچهشان را نشان دهند. رخشانه 45 ساله که يکی از بيجاشدگان داخلی 
 است، به مزار آمده و دو طفل مکتبرو دارد. او میگويد که «آدم بايد به رياست معارف محل برود.»

 
کند. که اين طفل به يک شهر ديگر کوچ می ددهرياست معارف طی يک مکتوب اطالع می

بريد. گيريد. مکتوب را به رياست معارف شهر جديد میتان را میطعه عکس طفلشما يک ق
  254 کنيد.رويد و آنجا ثبت نام میتان میسپس به مکتب نزديک خانه

  
برای اما رسد، جنگ و بيجاشدگی يک کار معقول به نظر می يک محيط عاری از که اين امر در حالی در

توانند تواند غيرممکن باشد. برخی از کودکان نمینند، پيروی از اين امر میکهايی که از جنگ فرار میخانواده
خواهر  و و سه برادر ساله درباره خود 18شان اسناد بياورند، زيرا مکتب بسته شده است. احمد مکتب قديمی از

ها به خاطر ظلم طالبان و شدتگرفتن خانواده آن» رويم.مکتب نمیبه حاال هيچ کدام ما «گويد: ش میامکتبی
                                                           

250 .p. 45.  2013نوامبر  25کنندگان، پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی، حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت مهاجرين وعودت :
http://morr.gov.af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20English(1).pdf, (accessed June 15, 2017),  

  .2016جوالی  21شريف،  مزار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با سيده، .251
  .2016جوالی  21شريف،  مزار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با فيروزه، .252
  .2016می  11مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با حشمت، کابل،  .253
  .2016جوالی  22شريف،  مزار ر با رخشانه و حميد،مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بش .254
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جنگها در بغالن، به مزارشريف فرار کردهاند. اين کودکان قبل از رسيدن به مزار شريف، يک سال به مکتب 
نرفته بودند. احمد اضافه میکند: «مکتب ما در بغالن بسته شده است و ما نمیتوانيم به مزار سهپارچه بياوريم. 

 255»کنيم. فهميم که حاال چه کارهيچ نمی
  
خود بگيرند. خانم رخشانه، شوهرش  فرصت ندارند که اول اسنادشان را با کنند،عجله فرار می ها باقتی خانوادهو

طالبان «گويد: می اند. اوشريف فرار کرده ماه می از بغالن به مزار اش، درو عروسش، سه پسرش و برادرزاده
همه چيز را همانجا  را آتش زد و ما ط کرد و خانهسقو خانه مادر نزديکی يک بمب  باالی خانه ما شليک کردند.

ها گفتند آن ،ثبت نام کنيم يک مکتب مزار ما رفتيم که در«اش نتوانسته به مکتب برود. برادرزاده »کرديم. رها
که بايد از مکتب بغالن اسناد و سوابق بياوريد، اما ما به بغالن رفته نمیتوانيم ... ما برایشان [در مورد 

وضعيت در بغالن] گفتيم، اما آنها هيچ توجه نکردند. میخواهيم که او به مکتب برود. منتظريم که وضعيت 
 256»وريم.آمیرا تر شود و آن وقت سوابق وی بغالن کمی آرام

 
پارچه برای بيجاشدگان يک مانع اسناد سه سازیدهند، فراهمذيری و ماليمت نشان میپوقتی مقامات انعطاف احت

اند، های وابسته به داعش فرار کردهمناطق تحت کنترل گروه . يک گروه از زنان ننگرهاری که ازتاسبزرگ 
برگردند و اسناد کودکان را ما های به خانه اندشان مجبور شدهاند که شوهرانبه سازمان ديدبان حقوق بشر گفته

يکی  انداخته است. به تأخيرای چندين ماه رفتن کودکان به مکتب را بر برای ثبت نام بياورند و اين امر حضور و
ها میگويد: «مکتب بسته بود، اما يک معلم و مدير اسناد را امضا کردند. آنها فقط روی يک کاغذ ساده از آن

نوشتند ـ فرم رسمی وجود نداشت؛ اما رياست معارف همان يادداشت و مکتوب را قبول کرد، به خاطری که آنها 
  257»شناسند.د و مدير را هم میوضعيت ما باخبرن از
 

  ها آن برابر وجود تبعيض در کنندگان از درس ومحروميت بيجاشدگان داخلی و عودت
کننده با مشکالت شده و عودتبيجاهای خانواده، کودکان پارچهاسناد و سه دنآوردستبهدر  تمشکالبر عالوه 

افرادی که  برابر های امنيتی درمهاجر، تبعيض و تهديدخواندن برای کودکان به شمول موانع درس ی،زياد ديگر
 باشند. می روهروبنيز د، برنبه سر میشدگان بيجا زندگیمحالت  در
  

ها در کشورهايی مهاجر بودهاند که در های آنزيرا خانواده ،اندشان عقب ماندههایبرخی از کودکان از درس
آنها کودکان افغان در رفتن به مکتب با مشکالت مواجهاند. طوبای 16 ساله میگويد: «ما چهار سال پيش از 

پاکستان به مزار آمديم. من هيچ وقت در پاکستان به مکتب نرفتهام. آنها مرا ثبت نام نمیکردند، به خاطری که ما 
انع بزرگی در با مو هاکنند و کودکان آنايران زندگی می کثريت مهاجران افغان در پاکستان وا258 »بوديم. مهاجر

 259 ند.امواجه هردوی اين کشورها فراگيری آموزش در
 

                                                           
  .2016جوالی  22شريف،  مزار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با احمد،.  255
  .2016جوالی  22شريف،  مزار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با رخشانه و حميد،.  256
  .2016جوالی  26آباد، ت، جاللمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک گروه از زنان بيجاشده، کو .257
  .2016جوالی  23شريف،  مزار ،امصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با طوب .258
 : 2017فبروری  13وار اجباری مهاجرين افغان، دادن تودهدستی ملل متحد: بازگشتسازمان ديدبان حقوق بشر، اجبار پاکستان، هم .259

https://www.hrw.org/report/2017/02/13/pakistan-coercion-un-complicity/mass-forced-return-afghan-refugees (accessed February 28, 
 : 2013نوامبر  20ن و پناهجويان افغان توسط ايران، ي؛ مهمانان ناخوانده، نقض حقوق مهاجر ;(2017

https://www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrant-rights (accessed February 28, 
2017).  
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ها ممکن است با تبعيض و آزار و مکتب ثبت نام کنند، آن بتوانند دره کنندو عودته وقتی کودکان بيجاشد احت
اذيت روبهرو شوند، زيرا کشيدگیهای قومی در مکاتب نيز ديده میشود. اسدهللا، نماينده يکی از محالت 

بودوباش بيجاشدگان در کابل که بيجاشدگان واليتهای جنوبی هلمند، ارزگان و کندهار در آنجا زندگی میکنند، 
به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته است که تعدادی از کودکان آنها در مکاتب دولتی نزديک محلشان ثبت نام 

کرده بودند، اما همهشان مکتب را ترک کردهاند. او میگويد: «در مکتب کودکان پنجشيری (از شمال افغانستان) 
 زياد هستند و با کودکان ما جنگ میکنند.» 

 
 سر تواند مانعی برمی ،کنندگانشدگان و عودتماهيت مورد منازعه برخی از محالت بودوباش غيررسمی بيجا

ها با اقامت بيجاشدگان در آن محالت مخالفت بعضی محالت، مالکان آن کودکان باشد. در مکتبرفتن به راه 
میکنند. اين امر میتواند اطفال را از دسترسی به مکتب محروم سازد يا خانوادههای آنها را با بیثباتی دايمی 
مواجه کند. اين امر به نوبه خود توانايی درسخواندن اطفال را پايين میآورد. يکی از نمايندگان بيجاشدگان در 
کابل میگويد که يک سال قبل، در سال 2015، افراد مسلح، که به باور او از طرف مالکان زمين فرستاده شده 

سرپرست يکی ديگر از محالت بودوباش 260 اند.تن از بيجاشدگان را کشته بودند، باالی مردم حمله کرده و دو
بيجاشدگان در کابل میگويد که پوليس کوشش کرده است که مردم را از محل بيرون کند؛ آنها راه مردم را بسته 

 کرده و داخلشدن و بيرونشدن نمیگذاشتند. 
  

های مردم بيجاشده را اند تا نيازمندیسيس کردهأمکاتبی را مخصوص بيجاشدگان تمؤسسات غيردولتی برخی از 
ها رسيدگی شود. اسدهللا، نماينده يکی از ديگری وجود دارند که بايد به آن های زياداما نيازمندی ؛مرفوع سازند

محالت مهاجرنشين در کابل، به سازمان ديدبان حقوق بشر میگويد که يک مؤسسه چندين مکتب را برای آنها 
تأسيس کرده است که هرکدام ظرفيت 50 تن را دارد، اما اين مکاتب برای آنها کافی نيست: «من، هفت ـ هشت 

کودک دارم. تنها يکی از آنها به مکتب میرود. کودکان خيلی زياد هستند و صنفها خيلی کم. ما در خانواده 
 261 »ها به مکتب برود.طفل که کدام يک از کنيمگيری میانتخاب و تصميم ،کنيممشوره و صحبت می ،نشينيممی
  

 افغانستان  های محلی درفراروی آموزشموجود های چالش
   ا به مکتب بفرستند.شان رنيم که دخرانک متقاعداينست که پدران را  ترين چيزمهم
  2016ساله شاگرد صنف سوم برنامه آموزش محلی، کندهار، جوالی  17منيژه ―

 
چانس يک دختر افغان برای کسب تعليم و آموزش است. بازشدن مراکز  های آموزش محلی تنها فرصت وبرنامه

آن، به  غير که درست ادخترانی برای به معنای دسترسی به آموزش و تعليم  ،خانه آموزش محلی در نزديکی
افزايش  های محلی را درمکتب بروند. تحقيقات، اثربخشی آموزشبه توانستند داليل ذکرشده در اين گزارش، نمی

طور مثال يک مطالعه و تحقيق دهد. بهويژه برای دختران، نشان میامتحانات، به ثبت نام و باالرفتن نمرات در
 ،رفتن به مکتب ثبت نام و بردن فاصله جنسيتی درهای محلی در ازبيندر واليت غور دريافته است که آموزش

 262 دهد.ای کاهش میطور قابل مالحظهخيلی موفق بوده و فاصله جنسيتی در نمرات و نتايج امتحانات را به
  

                                                           
  . 2016جوالی  15شدگان، کابل، سازمان ديدبان حقوق بشر، نماينده محل بودوباش غيررسمی بيجا .260
  .همان .261
ژورنال  ،جاتقريه ب درشده مکاتسازی تعليم برای دختران افغان: آزمايش تصادفی کنترلليندين، فراهم.ال.دانا بوردی و لی.  262

 : 40 -27) : 3(5، 2013اقتصادی امريکايی: اقتصاد کاربردی 
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/119_301%20Afghanistan_Girls%20AEJ%202013.pdf (accessed June 

15, 2017), p. 27.  
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جمله از راه تعليم و تحصيل دختران،  سر موانع سيستماتيک بر رفعرا برای حل موقتی های محلی راهآموزش
ها همچنان دهد. آن، به دست میزنن ابودن راه مکتب و نبود معلمفاصله طوالنی از خانه تا مکتب، ناامن

توانستهاند برنامههای آموزشی رايگان را برای شمار قابل مالحظهای از دختران فراهم کنند. در غير اين 
صورت، آنها نمیتوانستند شامل مکتب شوند، زيرا خانوادههایشان نمیتوانستند هزينههای مرتبط با مکاتب 

دولتی را پوره کنند. اين مراکز همچنان در برخی موارد، برنامههای آموزش دلخواه و مد نظر خانواده و اعضای 
جامعه را فراهم کردهاند. در غير آن صورت نگرانیهای خانوادهها در مورد کيفيت درسها، امنيت مکتب، 

تبعيض جنسيتی عليه دختران و فشارهای اجتماعی، میتوانست باعث شود که دختران در خانه بمانند و به مکتب 
 نروند. 

  
شکل کامل توسط تطبيق و بهمؤسسات طور اختصاصی به وسيله های آموزش محلی بههم، تاکنون برنامه با آن

 ،حکومت و دونرها سویاند. نبود يک تفکر و انديشه راهبردی درازمدت از دونرهای خارجی تمويل شده
 و تعليمی آينده تواندمی امر اين. ساخت خواهد و محروم بسته ـ را شاگردان ـ وهای آموزش محلی برنامه

 به زمانی تا معلمان شود ومی ايجاد صنف باشد، در دسترس مالی وجوه وقتی. نابود کند را شاگردان تحصيلی
  شوند. شود، مراکز آموزش محلی بسته می د و وقتی پول ختمباش پول که دهندمی درس شاگردان

  
 در«گويد: می ،کندچندصد صنف را برای دختران اداره می های آموزش محلی کهکنندگان برنامهيکی از فراهم

 263 »اين واليت] بسته خواهد شد. ماه اگست همه مکاتب ما [در
 

صنف سوم هستم.  من در«د: شحلی سالگی شامل يکی از مراکز آموزش م 14جواهر، برای نخستين بار در سن 
ها به ما وعده دادند که تا صنف پنجم ما را درس خواهند داد، اما حاال میگويند که صنفها پس از صنف سوم آن

 متوقف خواهد شد. ما خيلی ناراحتيم، به خاطری که تنها فرصت همۀ 20 تا 25 دختر برای تعليم و تحصيل به 
  264»خواهد رفت. باد
  

ً مقامات حک کنند که اولويت بايد به کنند، اما احساس میهای محلی را درک میارزش آموزش ومتی عموما
ها تخصيص داده شود. يک مقام حکومتی واليتی وجوه مالی به اين تالش گسترش مکاتب دولتی داده شود و

 ما ـ های محلی، آموزشکودکان ساالن،بزرگآموزش ـ  شکل آن خوب استهر  آموزش در تعليم و« گويد:می
 به ما. است معمولی مکاتب باالی معارف وزارت تمرکز و تأکيد اما. کنيم رويکردها استفاده اين همه از بايد

  265».است معمولی مکاتب با اولويت اما داريم، ضرورت نيز محلی هایآموزش
  

 د، بسياری ازکنامه ادغام سيستم تعليمی ع های محلی را بيشتر درتواند آموزشه اينکه آيا حکومت میدربار
 .گيردوزارت معارف از وزارت ماليه بودجه می«گويد: . معين تعليمات عمومی میشک دارندحکومتی  هایمقام

 »بايد صادقانه صحبت کنيم. ... توانيم ديگر اضافه کنيمما نمی يست.پول برای مکاتب رسمی موجود کافی ن
حکومت برای تمويل مراکز آموزش محلی، «کند: صحبت می ترکندهپوست ايک مقام معارف واليتی حت266

 267»کنند.ها پول آن را پرداخت میبرنامه ندارد. خارجی
  

                                                           
  .2016نام و مکان)، جوالی  آموزش محلی (بدون ذکر های تعليم وکننده برنامها يک فراهممصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر ب.  263
  .2016جوالی  23مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با نجيبه، مزار شريف،  .264
  .2016جوالی  19نام)، کندهار،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام دولتی (بدون ذکر .265
   .2017می  7معين تعليمات عالی وزارت معارف، کابل،  ،شينواری مابراهي ديدبان حقوق با داکتر مصاحبه سازمان .266
  . 2016نام) جوالی  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام معارف دولتی واليتی (بدون ذکر .267
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بينند. به های محلی را تنها راه گسترش و توسعه سيستم تعليمی میحکومتی آموزش هایهم، برخی از مقام با آن
ها، در غير اين صورت اين سيستم و نظام آموزشی مجبور است شاگردان را به خاطر ازدحام و عدم آن باور

ظرفيت در سال آينده، قبول نکند و شموليت ندهد. يکی از مقامهای حکومت واليتی میگويد: «ما نبايد شاگردان 
 را از شموليت به مکاتب دولتی بازداريم، اما اين کار صورت میگيرد.» 

  
زمينه چگونگی آغاز  در حکومتی را هایتم که مقامها خواسدرآغاز برنامه آموزش محلی، من از از انجو

ختم شوند،  شده توسط دونرهای آموزش محلی ادارهو آموزش دهند. وقتی برنامه عليمهای آموزش محلی، تبرنامه
 خواهند شامل مکتب شوند][که می داشت. ما نبايد شاگردانی را ها خواهدرياست معارف نياز به آغاز اين برنامه

گيريم که رويم و ياد میما ديده می ... رد کنيم. ما دو برنامه آموزش محلی دولتی را آغاز کرديم کنونی شرايط در
د و کارهای ديگر گردشود، نصاب تعليمی تهيه میيک شورا ايجاد میـ فعاليت را انجام بدهيم چگونه اين 
  268 گيرد.صورت می

  
الگوی درازمدت  نياز به يک مدل و«: گفتان حقوق بشر های محلی به سازمان ديدبکننده آموزشيک فراهم

شود که والدين های محلی باعث میآموزش محلی وجود دارد. مردم خواستار اين گونه مکاتب هستند. آموزش
ها شان برای آنبه مکتب بفرستند. اين مراکز نزديک هستند؛ کنترل فرزندان شان راراحتی فرزندان آسانی وبه

 269»شان در محل خودشان تعليم و تحصيل کنند.فرزندان خواهندمی هاآسان است. آن
  

همکاری قوی با حکومت دارد تا بتواند تعداد شاگردانی را که  های محلی نياز به مشارکت ومراکز آموزش
 وقتی که شاگردان نصاب ااما حت270 روند، افزايش دهد.به مکاتب دولتی می هاآن خواندن درموفقانه پس از درس

آموزشی مکتب ابتدايی را در مراکز آموزش محلی تکميل میکنند، انتقال و سهپارچه به مکاتب دولتی آسان 
نيست. تحقيقات سازمان ديدبان حقوق بشر نشان میدهد که برخی از شاگردان هرگز موفق نمیشوند به مکاتب 

  دولتی بروند. 
 

اتب دولتی از مراکز آموزش محلی به مک مدارک انتقال مشکالت در  
دارند از اين مراکز به مکاتب  نظر گويند که درسال در مراکز آموزش محلی میتعداد زيادی از دختران کالن

پاليسی آموزش محلی دولت، ارتباط با يک مکتب حکومتی بخشی از  مشی وپارچه کنند. تحت خطدولتی سه
مراکز آموزش محلی درس  ی را که درمکتب دولتی همه کودکان و است پروسه ايجاد مراکز آموزش محلی

 271 د.کنجلب و ثبت نام  را خوانندمی
 

های ابتدايی مکتب در مراکز آموزش وجود تکميل موفقانه صنف بسياری از کودکان ممکن است با اما حقيقت در
 کثرکه حداگويند نشوند. چندين مقام معارف واليتی می پذيرفتهبودن به مکاتب دولتی کالن ه دليلب محلی، هنوز

 ،ين سن، تنها گزينها گويند که بعد ازسال است. يکی از مقامات می 14و  13سن ثبت نام برای صنف ششم، 
 272.استکه تعدادشان خيلی کم  ،سال استهای آموزش حرفوی و مکاتب اختصاصی برای شاگردان کالنبرنامه

                                                           
  . 2016محل) جوالی  ونام  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام معارف دولتی واليتی (بدون ذکر .268
  . 2016جوالی  16نام)، کابل،  های آموزش محلی (بدون ذکرکننده برنامهمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک اداره .269
  . 2016جوالی  16اندرکاران آموزش محلی، کابل، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يکی از دست .270
معارف، رياست عمومی تعليمات عمومی، رياست تعليمات ابتدايی و ثانوی، رهنمودهای جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت  .271

 .http://moe.gov.af/Content/files/CPE%20Policy-en.pdf (accessed June 15, 2017), pp، 2012فبروری  ،های محلیپاليسی برای آموزش
12-17, 22-23.  

، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق  2016جوالی  23نام)  معارف دولتی (بدون ذکر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام.  272
  .2016جوالی  26نام)  بشر با يک مقام معارف واليت ننگرهار (بدون ذکر
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فارغ  14 و 13ز آموزش محلی بعد از سن گويد که اگر يک شاگرد از يک مرکيک واليت ديگر می يک مقام در
نه يک پاليسی  ،اما اين تصميم يک تصميم موردی و مقطعی است ؛يک مکتب دولتی شامل شود تواند درشود، می

 273مشی سراسری ملی.و خط
 

ها میشود، تحصيل آن سر راه ادامه تعليم و هايی که باعث جلوگيری و ايجاد موانع بردختران از محدوديت برخی
آگاهاند. گلپری 14 سال دارد و در صنف سوم مرکز آموزش محلی درس میخواند. وی میگويد: «معلم ما 

میگويد که اين مکتب تا صنوف چهارم و پنجم ادامه خواهد يافت، اما من توقع دارم که آنها صنفهای باالتر نيز 
داشته باشند، به خاطری که ما خيلی کالن شدهايم که به مکتب برويم، بنابراين ضرورت داريم که اين صنفها 

 274»ادامه يابد.
 

ها در واليت خودشان توانستهاند هر مرکز آموزش محلی را با که آن گويدکننده آموزش محلی میيک فراهم
نزديکترين مکتب وصل کنند و با مکتب يک توافقنامه به امضا برسانند. مطابق اين توافقنامه، مکتب شاگردانی 

 275 پذيرد.، میهاند، بدون درنظرداشت سن آنکنبرنامه آموزش محلی را تکميل  را که
  

بسياری موارد، همان موانعی که باعث عدم شموليت دختران به مکتب دولتی قبل از رفتن به مراکز آموزش  در
ها از اين مراکز به مکاتب دولتی نيز میگردد. اين فاصله پارچه آنشود، باعث جلوگيری از انتقال و سهمحلی می

 همچنان يک چالش بزرگ برای دختران است. 
  

پارچه از مراکز آموزش محلی به مکتب دولتی های امنيتی نيز تعداد دخترانی را که قادر به انتقال و سهچالش
 گويد:می ،خواندننگرهار درس می آموزش محلی در يک مرکز ساله که در 16دهد. ماللی هستند، کاهش می

اما اگر همين قسم ادامه يابد،  دهم.مکتب دولتی ادامه می در هايم رايت خوب شود، من درسوضع اگر«
 276 »دهم.هايم] را ادامه نمی[درس

  
ناممکن است، بسيار تقاضا  خاطری که انتقال از مرکز آموزش محلی به يک مکتب دولتی برای دختران اکثراً ه ب

ساله که  16صنف دوازدهم باشد. جميله  ه يابد و بهتر است که تاهای مراکز آموزش محلی اداماند که درسکرده
 از«گويد: شود، میمشغول تحصيل قابلگی  يا مسلک حقوق در خواهدصنف سوم آموزش محلی است و می در

امکان ندارد که ما  های مراکز آموزش محلی تا صنف دوازدهم ادامه يابد.کمک کند که درس خواهمحکومت می
 277»کمک کند.ما را حکومت  خواهممی ؛دان شويمشم قابله يا حقوقپس از صنف ش

  
  روانی  مشکالتکمک برای اطفال دارای معلوليت و مبتال به  فقدان

د، سازشاگردان را برآورده  نيازـ  تواندو نمیـ  که سيستم مکاتب افغانستان با مشکالت زياد مواجه بوده آنجايی از
گيرد. آموزش صورت می زمينه دسترسی به تعليم و ردان دارای معلوليت درخيلی کمی از شاگ و حمايت ناچيز

 596 باشند، که بالغ برها دارای معلوليت شديد میافغان درصد 3الی  2حدود  کند که درحکومت برآورد می

                                                           
  .2016نام) جوالی  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام معارف رسمی دولتی (بدون ذکر .273
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 گويد که معلوليت يکی از عوامل عمده عدم شرکت ومیمعارف  يک مقام278 شود.هزار نفر می 894هزار يا 
  279.استمکاتب  ضور شاگردان درح
 

 ً آموزش و کمک به کودکان دارای معلوليت  سازی تعليمات وشده فراهمظرفيت نهادينه مکاتب عادی دولتی نوعا
 .ندشونمی های خاص برخوردارمساعدت روند، ازد. شاگردان دارای معلوليت که به مکاتب عادی مینندار را
 مشکالت جدی شنوايی دارد و شاگرد يکی از دختری که ظاهراً  شر باطور مثال، سازمان ديدبان حقوق ببه

 کند. گونه کمک اختصاصی دريافت نمیو دريافته است که اين دختر هيچ مصاحبه کرده ،مکاتب دولتی است
  

ها خيلی محدود د و ظرفيت آندارشمار مکاتب اختصاصی برای کودکان دارای معلوليت وجود تنها تعداد انگشت
است. يک مقام معارف دولتی در ننگرهار به سازمان ديدبان حقوق بشر میگويد که اين واليت 902 مکتب دارد 

که يکی از آنها مخصوص کودکان دارای معلوليت است ـ و تنها برای شاگردانی است که مشکل شنوايی يا 
 281است.فعال ی، کابل، تنها يک ليسه برای کودکان دارای مشکالت بيناي در280 مشکل گفتاری دارند.

  
شوند. با نبود يک سيستم شناسايی، سنجش و رفع اوقات به مکتب فرستاده نمی کودکان دارای معلوليت اکثر

 ها اکثراً  از مکتب و تحصيل باز میمانند. نيازهای کودکان دارای معلوليت، آن
 

ا تحصيالت عالی در رشته اداره برد. نوريه بساله دارد که از بيماری اختالل روانی رنج می 5نوريه يک دختر 
تواند، اما تنها کاری که آدم می«و دخترش را به هند ببرد.  شود که پول پيدا کندتجارت، به نحوی موفق می

هم وجود ندارد. هيچ مکتب خاص برای شاگردان دارای مکتب  بابشريف يک  مزار تداوی فزيکی است. در
 282»ندارد.فعاليت معلوليت، 

  
ً ساالن داکالن ند. امردم محروم طور کامل از حمايت جامعه وبه رای معلوليت نيز با مشکل مواجه بوده و تقريبا
ها محتاج و وابسته به کودکانشان باشند، که برخی اوقات مجبور شود که آنمی سبباوقات معلوليت اغلب اين 

میشوند مکتب را ترک کنند. صبينه 12 ساله، میگويد وقتی ده ساله بود، خانوادهاش از قريه به مزار شريف 
کوچ کردند تا او و سه برادرش بتوانند درس بخوانند، به خاطری که در قريهشان هيچ مکتبی وجود نداشت. 

صبينه موفق به ادامه تحصيل شده است، اما وضعيت اقتصادی خانواده خوب نيست؛ به اين دليل که پدرش پس از 
سقوط از باالی يک ساختمان از سوی گروه طالبان، بينايی خود را از دست داده است. برادر 10 ساله صبينه 

  283مکتب را ترک کرده است تا بتواند پدرش را اين طرف و آن طرف ببرد.
  

 ایدهندهتکان که تجارب اندگفته اند،داده مصاحبه گزارش ينا برای ساالن ـ کهبزرگ وـ بزرگ کودکان جمعيت 
ها اشاره میکنند که افسردگی، آن اند. بسياری ازدهش ناشی در افغانستان هاجنگ از اً اکثر که اندداشته در زندگی

شکست، اندوه و بيجاشدگی را تجربه کردهاند و شاهد خشونت يا قربانی خشونت بودهاند. مکاتب افغانستان و 

                                                           
: 2013شده در سال بازبينی ،1395الی  1392وزارت صحت عامه افغانستان، رهنمودهای خدمات بازتوانی فزيکی .  278

https://www.mindbank.info/item/2949 (accessed May 16, 2017), p. 7. 
  .2016می  8کابل، يس تعليمات عمومی، وزارت معارف، يمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با ر .279
  .2016جوالی  26آباد، نام)، جالل مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با يک مقام معارف واليت ننگرهار (بدون ذکر .280
، 2015نوامبر  24بانک جهانی،  ،اندمشاوره رومی، نابينايان در مکتب نابينان روشنی دانش را پيدا کرده دفتر مشورتی و.  281

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/11/24/visually-impaired-find-light-of-knowledge-at-school-for-the-blind (accessed 
June 7, 2017)  

 .2016جوالی  22شريف،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با نوريه، مزار .282
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سيستم صحی آن، ظرفيت کمی برای رفع نيازمندیهای صحی روانی مردمی دارد که متأثر از 35 سال جنگ 
 میباشند. 

 
اين امر  آسيب ديد.[خانه] ساله بودم، يک راکت به خانه ما اصابت کرد و  3وقتی من «گويد: ساله می 14همای 

...  ها، هيچ پول نداشتيم و وضعيت روانی من هم خوب نبودديدن خانهثر ساخت. بعد از آسيبأرا مت ماکل زندگی
  284 »ها و چيز ديگر درست فکر کنم.توانم درباره دوخت، درس، نمیکندجنگ در ذهنم خطور می وقتی

  
  عدم شفافيت  فساد اداری و
  ] فساد اداری است. نظام آموزشی ترين مشکل [دربزرگ

   2016يک ليسه خصوصی، کندهار، جوالی  مدير
 

شاخص  غانستان دراف 2016سال  افغانستان بوده است. در های متمادی يک مشکل بزرگ درفساد اداری از سال
المللی شفافيت در بين 176 کشور رتبه 169 را به دست آورده بود که وضعيتش های فساد سازمان بينادراک

فساد اداری وقتی از مردم پرسيده است که  نظارت برمؤسسه يک 285 های گذشته بهبود يافته بود.نسبت به سال
سه فاسدترين نهاد را در افغانستان نام ببرند، وزارت معارف در رديف و رتبه سوم از جمله 13 نهاد قرار گرفته 

 286اند.است و تنها محاکم و قضات و سارنوالی باالتر آن ايستاده
 

ها و تطبيق قراردادهای اعمار گيرد: فساد در عقد قراردادخود میه معارف، فساد اشکال مختلفی را ب سکتور در
 ،تقاضای رشوه برای وظايف معلمی و وظايف ديگر ،سرقت معاشات ،و نوسازی، سرقت مواد و تجهيزات

 معلمانی و ـ مکاتب» خيالی«ن امکاتب و معلم ،سازی اسنادتقاضای رشوه برای ثبت و راجستر شاگردان، فراهم
 بزرگ چالش يک فساد که پذيرندمی شان،ذکر نام بدون معارف، مقامات. ندارند وجود اما شوندمی داده معاش که

 287.است
 

يک خانواده که از بغالن به  شوند. عبدل پدررو میهاوقات والدين با تقاضای رشوه مقامات معارف روببرخی 
طور رسمی پول به ،ديگر بیکردن از يک مکتب به مکتپارچهبرای سه«گويد: اند، میمزار شريف بيجا شده

ها کارشان را انجام دهند. آدم بايد به همان شود، اما آدم بايد به مقامات معارف پول پرداخت کند تا آنپرداخت نمی
اندازهای که آنها توافق کنند، پول پرداخت کند. اگر پول ندهيد، آنها کار را انجام میدهند، اما شما را خيلی اذيت 
میکنند ... اگر پول ندهيد، کارتان معطل میشود. خانمم میخواست که سوابق فرزندان ما را به بغالن ببرد؛ پيسه 

 288»ما نشد. کار دليلهمين به نبود، 
  

برای بشر همه والياتی که سازمان ديدبان حقوق  وظايف است. در ها وترين شکل فساد، فروش بستيکی از شايع
پرداخت رشوه  باهای معلمی بست »خريدن«اند که شوندگان گفتهاين گزارش تحقيقات انجام داده است، مصاحبه

 برای مردم است.  زياد، يک روش مروج و هميشگی

                                                           
  .2016می  12مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر با هما، کابل،  .284
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بايد  خواهد يک وظيفه معلمی بگيرد،وقتی کسی می«گويد: يک معلم ليسه به سازمان ديدبان حقوق بشر می
 هرـ  رودپول به جيب همه کارمندان دولتی می .تواند معلم شودافغانی به حکومت بدهد و پس از آن می 18000

به  2004سال  گويد که وقتی دراو می »خواهند.سه میکنند، پيوقتی که امضا می امضا يک قيمت دارد. هر
 ً وقتی خواست برگردد،  و وظيفه معلمی را ترک کرد وزارت پيوسته بود، رشوه ضروری نبود، اما وی موقتا

عنوان معلم موقت بهشغل . وقتی نتوانسته پول بپردازد، يک اش را تکميل کندپروندهبدون پرداخت پول نتوانسته 
خاطر جنگ بيجا ه اش بکه برايش ضرورت به پرداخت رشوه نبوده است، اما وقتی خانواده ده استکر پيدا اجير

توانم اما من نمی ،ها واقع استيک ليسه در اين نزديکی«گويد: دست داد. او می از نيز اش راشدند، او اين وظيفه
  289»پول بدهم و يک وظيفه معلمی دولتی داشته باشم.

 
 290افغانی است. 100000 اافغانی و حت 30000شکل رشوه، اند که قيمت يک بست معلمی بهديگران گزارش داده

معاش کم دارد را به دست بياورند،  ای که معموالً وظيفه اند تاپرداخت کرده های کالن رانی که چنين رشوهامعلم
مه فساد پس به دست آورند. ممکن اند، از طريق اداگذاری را که کردهکنند تا سرمايهاين نياز را حس می احتماالً 

 افغانستان هر در« گويد:ن از والدين پول بخواهند. يک معلم ليسه به سازمان ديدبان حقوق بشر میااست معلم
 291 »ن مکتب.اخواهد، به شمول معلمپول می ،کندمی دولت کار کسی که در

 
 کميته نظارت ودر امعه مدنی که ن است. يکی از فعاالن جاخوری يک مشکل ديگر در استخدام معلمخويش

 گويد: کند، میمی ارزيابی مبارزه با فساد اداری کار
  
ها بستها را تقسيم میکنند ـ 20 بست برای هر وکيل. آنها میتوانند نفرهای مورد اعتمادشان را معرفی کنند. آن

آنها اين فرصتها را برای دوستان و اعضای خانوادهشان استفاده میکنند. در گذشته مردم به معلمان احترام 
نمیکردند، ولی اکنون آنها به معلمان احترام میکنند، به همين دليل ارزش بستهایشان افزايش يافته است. 

   292 دهد.تشکيل می ها بخش عمده مشکل فساد رافروش بست
 

جرگه و نمايندگان ما داريم، ولسی يک چالش اصلی که« کند:ييد میأيکی از مقامات معارف واليتی اين گفته را ت
يس ما يافراد خودشان مقرر شوند. ر خواهندآورند و میحکومت محلی است که باالی روند استخدام ما فشار می

  293»اما اين فشار باالی ما وجود دارد. ،کندمقاومت می
 
 
 

                                                           
  . 2016جوالی  22زايی، مزارشريف، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر افغانستان با مير .289
  . 2016جوالی  22شريف،  مزار نام)، مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر افغانستان با يک فعال جامعه مدنی (بدون ذکر .290
  . 2016جوالی  22شريف،  مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر افغانستان با ميرزايی، مزار .291
 . 2016جوالی  22شريف،  نام)، مزار مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر افغانستان با يک فعال جامعه مدنی (بدون ذکر .292
  . 2016جوالی  23نام)،  ستان با يک مقام معارف دولتی واليتی (بدون ذکرمصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر افغان .293
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IV. المللی ـ سخاوتمندانه اما در معرض خطرهای مالی بينمساعدت 
 

ها گذاریاين سرمايه در اند و اکثراً گذاری کردهبخش معارف سرمايه هنگفتی را در انستان مبالغدونرهای افغ
ً توجه خاصی به وضعيت دختران صورت گرفته است. حمايت باالی تمويل  های دونران به سکتور آموزش، عمدتا

ف دولتی متقبل شده است، هايی که حکومت از ناحيه تالش برای اصالح و تقويت سيستم معارو پرداخت هزينه
اند. های آموزش محلی را نيز تمويل کردهدونرها يک سيستم موازی برنامه از یاما بسيار ؛متمرکز بوده است

المللی در رشد و های بيناند. کمکها حمايت کردهبرخی از دونران همچنان از مکاتب غيرانتفاعی و بورسيه
 پيشرفت بهدستآمده در گسترش دسترسی به معارف از سال 2001 تاکنون، خيلی مهم و حياتی بودهاند. 

 
های مالی جهانی کنندگان مساعدتترين دريافتهای اخير يکی از بزرگکه افغانستان در سال حالی هم، در آن با

 سکتور معارف اختصاص يافته است. خارجی در ایتوسعههای درصد مساعدت 6الی  2بوده است، تنها 

اين وجوه اکثر  ااند که حتامنی باعث شدهراتيک و کاغذبازی، ظرفيت پايين، فساد اداری و ناموانع بوروک294
که  ددارعادی حکومت يک بودجه انکشافی و يک بودجه 295 اوقات به وسيله حکومت افغانستان مصرف نشود.

 عادیان در بودجه وجود اينکه دونر با ،گرددشکل کامل توسط دونران خارجی تمويل میبودجه انکشافی آن به
ً  2016بودجه سال  در 296گيرند.نيز سهم می درصد تخصيص  28 حکومت برای معارف، بودجه انکشافی تقريبا

روند و های جاری به کار میهزينه جهت پرداخت معاشات و ه عادیبودج 297.ميليون دالری بود 841کامل 
مکاتب، تربيت  هايی مانند اعماربرای هزينه رسد، اما بودجه انکشافی کهصورت کامل به مصرف میبه معموالً 

 2012سال  شود. برای نمونه، دررسد، خيلی کم مصرف میهای درسی به مصرف میچاپ کتاب معلم و تهيه و
 298به مصرف رسانده بود. اش رادرصد بودجه 32وزارت معارف تنها 

  
شده توسط بانک جهانی تمويل امه ادارهگيری در برنطريق سهم های آموزشی را ازها برنامهبسياری از دونر

های تعليمی و سازی برنامهفراهم اند. اين برنامه تحت عنوان برنامه بهبود کيفيت معارف، حکومت را درکرده
ً  ميليون دالر 408ای به مبلغ کند. مرحله دوم اين برنامه بودجهحمايت می آموزشی توسط  داشت. اين برنامه عمدتا

، 2017تا ماه مارچ 299 شود.رها به صندوق وجهی بازسازی افغانستان بانک جهانی، تمويل میهای دونگيریسهم
شان عبارت بودند از: اياالت ترين سال مالی افغانستان به ترتيب اندازه تعهدات مالیتازه شده دردونرهای فهرست

                                                           
مورد معارف و تعليم  مطالعه کشوری برای جلسه سران اسلو در ها برای اقدام،آرنی ستراند، تمويل معارف درافغانستان: فرصت .294

 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINANCING%20EDUCATION%20IN%20AFGHANISTAN.pdf برای انکشاف:
(accessed June 5, 2017), p. 11.  

  .10صفحه  ،همان.  295
  .10صفحه  ،همان.  296
 .1396جمهوری اسالمی افغانستان، بودجه سال مالی  .297

":http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1396_Budget/1396%20National%20Budget%20-
%20Approved%20-%20English%20dated%2025Feb2017.pdf (accessed June 14, 2017), p. 12.  

مورد معارف و تعليم  مطالعه کشوری برای جلسه سران اسلو در ها برای اقدام،افغانستان: فرصت آرنی ستراند، تمويل معارف در.  298
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINANCING%20EDUCATION%20IN%20AFGHANISTAN.pdfبرای انکشاف: 

.June 5, 2017), p. 10 (accessed  
 کلی پروژه، بدون تاريخ: بانک جهانی: افغانستان: دومين برنامه بهبود کيفيت تعليم و آموزش: مرور .299

http://projects.worldbank.org/P106259/second-education-quality-improvement-program?lang=en&tab=overview (accessed May 11, 
2017).  
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 ستراليا، ناروی، جاپان، فنلند وانمارک، متحده امريکا، کميسيون اروپا/اتحاديه اروپايی، آلمان، بريتانيا، سويدن، د
  300کانادا.

  
تاکنون  2011سال کننده مورد حمايت چندين دونر، ازتربيت، يک مجرای تمويل پروگرام مشارکت برای تعليم و

تالش اين برنامه شامل  301ست.ده است. رهبری اين برنامه به دوش دنمارک و کاناداکرافغانستان فعاليت  در
 ،کميسيون اروپايی 302 .استهای درسی سازی و تهيه کتابای آموزش محلی، تربيت معلم و فراهمهتمويل برنامه

های بشردوستانه خويش، به شمول کمک تعليمی اضطراری را از طريق برنامه مساعدت های آموزشی وبرنامه
  303يل کرده است.اند، تموها مهاجرت اخراج شدهشان از پاکستان پس از سالهایبه کودکانی که خانواده

 
امريکا، آلمان، بريتانيا و  متحده اياالت: از بودند عبارت ترتيب به دونران ترينبزرگ ،2015 – 2014تا سال 

های ميان سال 304اند.گذاری کردهتربيت سرمايه زمينه تعليم و ای درقابل مالحظه طوربه هاآن ۀجاپان، که هم
2002 و 2014 حکومت اياالت متحده امريکا در مجموع 759 ميليون دالر امريکايی را برای سکتور آموزش 

 5طريق  ن ازاها به شمول آموزش معلمها و برنامهحکومت آلمان از تالش 305در افغانستان مصرف کرده است.
بريتانيا تعليم و  306، حمايت کرده است.زنن اتمرکز ويژه باالی آموزش و تربيت معلم دانشگاه، با توجه و

آموزش دختران را يکی از اولويتهای کليدی مساعدتهای مالی خود، از جمله از طريق يک برنامه تحت عنوان 
 307داده است. د، قرارکنهای محلی حمايت می) که از آموزشGECFصندوق وجهی چالش تعليم دختران (

حکومت جاپان گزارش داده است که حمايتهای اين کشور از افغانستان شامل اعمار و بازسازی مکاتب، تربيت 
 308 معلم و تهيه و تدوين مواد آموزشی بوده است.

                                                           
مارچ  20رابطه با وضعيت مالی، تا  درکننده صندوق وجهی بازسازی افغانستان صندوق وجهی بازسازی افغانستان، گزارش اداره .300

 http://www.artf.af/images/upload/ARTF_Financial): 1396، (پايان ماه سوم سال مالی 2017
_Status_Memo_March_20_2017.pdf(accessed May 11,2017)  

؛ آرنی /http://afghanistan.um.dk/en/danida/education  ;(accessed May 11, 2017)بدون تاريخ:  ،معارف، فغانستان دنمارک درا .301
مورد معارف و تعليم برای  کشوری برای جلسه سران اسلو در ها برای اقدام، مطالعهافغانستان: فرصت ستراند، تمويل معارف در

 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINANCING%20EDUCATION%20IN%20AFGHANISTAN.pdf انکشاف:
(accessed June 5, 2017), p. 12.  

  :2016الی جو 26 ،2016جدول نتايج افغانستان  مشارکت جهانی برای تعليم، .302
http://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/afghanistan-results-card-2016 (accessed May 11, 2017).  

 :2017فبروری  17های بشردوستانه، مساعدت – ا، ورق حقايقپاتحاديه ارو –ا، روابط افغانستان پسرويس اقدامات خارجی ارو .303
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/10740/EU-Afghanistan%20relations,%20factsheet (accessed May 11, 

می  8شده روزهای اضطراری برای کودکان مهاجرين برگشت نموده، بهسازی آموزشا، افغانستان: فراهمپکميسيون ارو; ;(2017
2017 : http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/afghanistan-providing-emergency-education-returning-refugee-children_en 

(accessed May 11, 2017).  
304 DAC-OECD های انکشافی رسمی (ترين دونر مساعدتده بزرگODA ها دالر امريکايی:، ميليون2015-2014) برای افغانستان، ميانگين 
 .OECD-DAC ياستوب

https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y
&:toolbar=no?&:showVizHome=no (accessed June 5, 2017).  

در افغانستان: نياز به گزارش تفتيش: تعليمات ابتدايی و ثانوی  SIGAR 16 – 32مفتش خاص عمومی برای بازسازی افغانستان،  .305
 USAID وزارت خارجه امريکا و ،های وزارت دفاع امريکابرنامه ميليون دالر 759سنجش جامع است تا پيشرفت و اثربخشی بيشتر 

 .https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-16-32-AR.pdf (accessed February 22, 2017) : 2016ريل پا .باشدمی
https://www.giz.de/en/worldwide/14677.html ) آموزش باکيفيت برای افغانستان: توضيح پروژه، بدون تاريخ، GIZزيد (آیجی .306

(accessed May 11, 2017).   
: 2017فبروری  26تلويزيون طلوع،  اند،تانيا مستفيد شدهياز برنامه تعليمی بر دختر 300000 ميرعابد جوينده،. 307

http://www.tolonews.com/afghanistan/300000-afghan-girls-benefited-uk-education-program (accessed May 10, 2017).  
 :2015های جاپان در افغانستان: به سوی خوداتکايی، اپريل کمک ان،پوزارت امور خارجه جا .308

http://www.mofa.go.jp/files/000019264.pdf (accessed May 9, 2017), p. 12.  
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شده توسط چندين دونر، های تمويلکنار برنامه يا در يا جداگانه بسياری از دونران، از آموزش و تعليم در کشور
ان تاند. ديگران صندوق وجهی بازسازی افغانسوالياتی که اين دونرها نيرو دارند، حمايت کرده در اکثراً 

)ARTFافغانستان  تربيت در های تعليم واند. دونران ديگری که از برنامهحمايت کرده های قبلی) را در سال
: اتريش، بلجيم، جمهوری چک، فرانسه، يونان، هند، ايرلند، ايتاليا، کوريا، ليتوانيا، از اندعبارت ،اندحمايت کرده

 309.باشندمی نيا، هسپانيا، سويس و امارات متحده عربیسلووي يا،هالند، زيالند جديد، پولند، جمهوری سلواک
 

 در .مورد افغانستان شرکت کردند کنفرانس بروکسل در ، دونران و حکومت افغانستان در2016 مبراماه نو در
های ميليارد دالر مساعدت و کمک 15.2چهار سال آينده به افغانستان  اين کنفرانس دونرها متعهد شدند که در

نزديک به اين  همين سطح کنونی يا ادامه کمک در ،دگان اين کنفرانسدهنکنند. هدف سازمانهم بالعوض فرا
 310رود.اين رقم نمايانگر موفقيت اين هدف به شمار می سطح بود، و

 
ها در افغانستان خوب نيست. انداز کلی کمکگرفته در کنفرانس بروکسل، چشموجود تعهدات بزرگ صورت با

ها تأثيرات کاهش کمکهای مالی را احساس میکنند و اين امر دهند که آنکومتی گزارش میهای غيرحسازمان
از همين حاال تأثيرات منفی باالی درسهای دخترانی که بيرون از سيستم معارف دولتی درس میخوانند، گذاشته 

ً  برای دختران طراحی شدهاند تا آنهايی را که نمیتوانند به مکتب  است. برنامههای سازمانها که مخصوصا
 311ند.اتمويل از جانب دونرهای خارجی وابسته های مالی وکامل به مساعدت طوربروند، آموزش دهند، به

 
 های ثابت حکومت بخش و قسمت دراهد بود، زيرا هزينهدر آينده بيشتر خو ثيرات باالی دختران احتماالً أاين ت

های بزرگ معاون يکی از سازمان 312ش را به مصرف خواهد رساند.حال کاه های مالی درحال افزايش مساعدت

                                                           
ها از معارف توسط کشورهايی مانند اتريش، بلجيم، يونان، آيرلند، جمهوری سلوواک، سلووينيا و مورد حمايت ومات دربرای معل.  309

 : »ناشده، افغانستانمعارف، سطح مشخص« Open Aid Dataامارات متحده عربی مراجعه شود به 
http://www.openaiddata.org/purpose/625/111/40/ (accessed June 5, 2017).  همچنان نگاه کنيد به " نخست وزير چک اعالم کرده است

-http://www.czech.cz/en/Noticias/Czech-PM-makes-unannounced : 2016اپريل  24که از افغانستان بازديد می کند، " راديو پراگ، 
visit-to-Afghanistan (accessed June 6, 2017);  ،معارف«فرانسه در افغانستان« https://af.ambafrance.org/-Education (accessed June 6, 

 :2007دهند، مارچ های تازه بين افغانستان و هند را نشان میهای تعليمی باالترين سطح همکاریاخبار هند، همکاری ;(2017
eoi.gov.in/kabul/?pdf0143?000 (accessed June 5, 2017); المللی ايتاليا، افغانستان- های بينخارجه و همکاری فارنيسينا، وزارت امور

ايتاليا در معارف سهم میگيرد، 29 مارچ 2013: 
http://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/20130329_afganistan.html (accessed June 5, 2017); عارفی، 

کوريا به دنبال صلح و ثبات از طريق آموزش در افغانستان، کابل تايمز، 28 جنوری 2017: 
http://thekabultimes.gov.af/index.php/opinions/politics/12964-korea-seeks-peace-stability-through-education-in-afghanistan.html 

)accessed June 5, 2017;( سازمان همکاریهای انکشاف ليتوانيا، همکاری انکشافی با افغانستان، بدون تاريخ: 
https://orangeprojects.lt/en/afghanistan/development-cooperation-with-afghanistan (accessed June 5, 2017); حکومت هالند، هالند يک 

https://www.government.nl/latest/news/2007/06/13/netherlands- : 2007 ميليون دالر به معارف افغانستان کمک میکند، 13 جون
gives-a-million-dollars-for-afghan-education (accessed June 5, 2017); ويرنون اسمال، تيم بازسازی واليتی در باميان مسدود گرديد و 

Bamiyan-in-closes-PRT-as-lowered-12024/Flagshttp://www.stuff.co.nz/national/85  :2013اپريل  Stuff  ،5پرچم آن پايين آورده شد، "
(accessed July 24, 2017); های پولند، افغانستان، بدون تاريخ:سازمان همکاری https://polskapomoc.gov.pl/Afghanistan,189.html 

)accessed June 5, 2017;( ادوارد بورکا، جنگ هسپانيا در افغانستان، FRIDE ، جنوری 2010 : 
; fride.org/download/PB_Spain_Afghanistan_ENG_jan10.pdf (accessed June 5, 2017) 

 بدون تاريخ: ،های حرفویسويتزرلند و افغانستان، تعليمات اساسی و آموزش
https://www.eda.admin.ch/countries/afghanistan/en/home/international-cooperation/themes/basic-and-vocational-education.html 

(accessed June 5, 2017).  
 :2015اکتوبر  5سی، بیبی کنند.ميليارد دالر به افغانستان کمک می 15.2اند که بروکسل وعده داده کمک به افغانستان: دونرها در. 310

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-37560704 (accessed May 11, 2017).  
  . 2016نام]، لندن،  المللی [بدون ذکريس بخش تعليمات يک انجوی بينيبا ر ن حقوق بشرمصاحبه سازمان ديدبا .311
: 14) صفحه 1(3المللی امنيت و انکشاف جلد کند، ثبات: ژورنال بيناستيو استرن ليب، درآمد ناکافی ثبات افغانستان را تهديد می.  312

.http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.dl/print/ (accessed May 12, 2017)  
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[نيروهای امنيتی افغانستان] و خدمات ملکی مبلغی  هایهزينه«گويد: کننده به سازمان ديدبان حقوق بشر میکمک
يد های مالی دونران به بودجه در چند سال آينده کم خواهد شد و پول بااست که بايد شامل بودجه باشد. مساعدت

 های شامل بودجه باعث ازحمايت ... شودهای ديگر کم میها تخصيص يابد که از پول برنامهبرای اين هزينه
 313»شود.می مؤسساتکارافتادن 

 
 بخش بزرگ که، مؤسساتهای مالی برای گويد که کاهش مساعدتتعليمی می يس يکی از مراکز آموزشی وير

مراکز تعليمی و آموزشی فرصت بيشتر خواهند «، رسدبه مصرف می ها توسط نيروهای امنيتیمساعدت اين
ها را وادار به انجام هرکاری که خودشان آن کنترل خود داشته باشند و های [انجو] را درداشت تا اين برنامه

بخواهند، بکنند.» او همچنان اظهار نگرانی کرد و احتمال داد که مساعدتهای مالی برای سازمانهايی که 
 314خواهد شد. دهی کمترکنند، ختم خواهد شد و اين امر باعث حسابکومت را نظارت میح
 

 دارند،] هابر پروژه[ کمی نظارت دونرها از بسياری« :گويديک مقام خارجی به سازمان ديدبان حقوق بشر می
 وی ».شود تالش مشترک صورتبه هاپروژه تمويل برای که شودمی باعث امر اين ـ و نيست خوب امنيت زيرا
 315 .گيرندمی قرار فشار تحت هاانجو حالت در اين که گويدمی

 
شدن ثير منفی داشته است، بيرونأکه باالی دختران ت های مالی کشورهای دونرتغيير ديگری در مساعدت

المللی از بسياری از واليات در سال 2014 بود. مساعدتهای مالی آنها با بيرونشدن نيروهایشان نيروهای بين
شد، کشورهای دارای توسط قوماندانی نيروهای نظامی ناتو عملی می تحت سيستمی که قبالً  316ديگر ادامه نيافت.

نيروی نظامی در افغانستان مسئوليت امنيت واليات مربوطهشان را از طريق تيمهای بازسازی واليتی به دوش 
ً  در مساعدتهای انکشافی، به شمول تعليم و تحصيل در همان واليت، سرمايهگذاری  داشتند. اين کشورها نوعا
میکردند و سهم میگرفتند. اين عمل باعث بروز وضعيتی شد که بعضی از واليتها بيشتر و بهتر از واليات 

ديگر، تمويل و مساعدت شوند. اين امر باعث بروز خشم و رنجش میشد، زيرا چنين برداشت میشد که ساحات 
های مالی نيز کاهش پيدا نيروها کاهش پيدا کردند، مساعدت اما وقتی317 شوند.گرفته و فراموش میتر ناديده امن

کردند؛ يا حتا وقتی که يک کشور دارای نيروی نظامی در افغانستان، همچنان سطح مساعدتهای مالیاش را 
 حفظ میکرد، اين مساعدتها به همان واليتی که در آن قبالً  نيرویشان حضور داشت، تخصيص نمیيافت. 

  
هايی که سطوح باالتر مساعدتهای مالی را دريافت ويژه آنواليات، به شد که بعضی ازسرانجام نتيجه اين می

میکردند، با کاهش خيلی زياد مساعدتها روبهرو شوند. به گونه مثال، مدير يکی از انجوها به سازمان ديدبان 
حقوق بشر گفته است که بسياری از برنامهها در هلمند ختم شدهاند. اين واليت يک واليت بسيار ناامن بود که 

پيش از سال 2014 در حدود 10 هزار نيروی بريتانيايی در آن مستقر بودند. اين مدير میگويد: «بريتانيا بيرون 

                                                           
 . 2016می  11نام]، کابل،  المللی [بدون ذکريس يک انجوی بينيبا معاون ر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر .313
 . 2016می  8نام]، کابل،  يس يکی از انجوهای تعليمی افغان [بدون ذکريبا ر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر .314
  . 2016می  8نام]، کابل،  المللی [بدون ذکربا يک مقام يکی از انجوهای بين ديدبان حقوق بشر مصاحبه سازمان .315
: 2015جوالی  20سی، بیبی ،شدن نيروهای بريتانياطور مثال، نگاه کنيد، ديويد ليون، هلمند: زندگی پس ازبيرونبه. 316

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-33557320 (accessed May 12, 2017)هايی از کندهار، واليتی که کانادا آن ؛ می جونگ، داستان
-https://www.opencanada.org/features/stories-kandahar-afghan-province-canada: 2016جوالی  20را ترک کرده است، کانادای باز، 

left-behind/ (accessed May 12, 2017).  
های واليتی اياالت متحده در افغانستان برای تقويت و ترويج سازی تيمخوب مهم است: بهينهداری فرانک ای هاگليت، حکومت.  317

داری خوب، قوماندانی تحصيالت عالی رهبری نيروهای مشترک اياالت متحده امريکا/مکتب مشترک پيشرفته جنگ، اپريل حکومت
2009 :http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a530202.pdf (accessed May 12, 2017), p. 18. 
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شد. آنها برنامههايی را تمويل میکردند. اين برنامهها متوقف شدند. برنامههای بسيار کمی در هلمند جريان 
 318»حال اختتام هستند. های دردارند؛ بيشتر اين برنامه

 
 در کارشناسان که قبالً  تهديد مواجه است. يک تن از با ،شده به سکتور معارفهمچنان منابع مالی تخصيص داده

ب شده اين اواخر خيلی خرا روابط ميان وزارت و دونرها در«گويد: می ،کرده استوزارت معارف کار می
ها را کم دونرها مساعدت ... اند ... و وزارت وضعيت را خوب مديريت نکرده استدونرها خسته شده است.

ها مساعدتها را به وزارتهای ديگر آن دليلبينند ظرفيت وزير پايين است، به همين خاطری که میه کنند، بمی
 319»دهند.می
  

دونرها هنوز به تعليم و آموزش دختران «هايی دارند: نیپذيرد که دونرها نگرامعين تعليمات عمومی می
ها میخواهند وزارت معارف فعاالنهتر عمل کند: «آنها شفافيت آنکه کند اما او اضافه می »مند هستند.عالقه

 320»خواهند.ريزی بيشتر و غيره میبيشتر، برنامه
  

دونرها « گويد:معارف واليتی می مسئولبينند. يک واليات، مقامات معارف واليتی خود را زير فشار زياد می در
 321»کنيم.های کمتری نسبت به گذشته دريافت میپول کردند، اما اکنون تخصيص ووزارت را تمويل می

هايی که در برنامههای تعليمی و آموزشی مديريت دارند، نيز از کار دونرها راضی نمیباشند. بسياری از آن
آنها در مورد عدم هماهنگی ميان دونرها اظهار نگرانی میکنند و چندين دونر عين برنامه را بهطور جداگانه در 
عين واليت يا ولسوالی تطبيق میکنند. اين امر مردم محل را گيج میکند و باعث اشباع و دوبارهکاری در بعضی 

 322ماند.همچنان باقی می ،ويژه مناطق ناامنبه ،ديگرمناطق زيادی در برخی  هایشود و خألاز ساحات می
بعضی ديگر به تطبيق کند و کمسرعت برنامهها، به شمول ابتکارات تعليمی بزرگ EQUIP بانک جهانی، که 

ً «خود اين بانک گفته است که دومين ابتکار پيشرفت   323 کنند.داشته است، اشاره می »بخشیغيررضايت نسبتا
نگرانیها در مورد هماهنگی همچنان ذريعه يک گزارش در سال 2010 در مورد بررسی و سنجش اثربخش 

کمکها در افغانستان، مورد تأييد قرار گرفته و انعکاس داده شده است. اين گزارش دريافته است که «افغانستان 
ً  40 الی 50 دونر است. تعداد زيادی از دونرها بدون هماهنگی با همديگر و مشوره با حکومت  ميدان بازی تقريبا

و توجه به اولويتهای آنها از لحاظ ترجيحدهی سکتوری و جغرافيايی، فقط و فقط نتايج ضعيفی را کسب 
  324»کنند.می

                                                           
  . 2016نام و آدرس]، جوالی  يس يکی از انجوها [بدون ذکريبا ر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر.  318
  . 2016اپريل  21با يکی از کارشناسان معارف،  مصاحبه تلفونی سازمان ديدبان حقوق بشر .319
  . 2016می  7معين تعليمات عمومی، کابل،  ،نواریبا داکتر ابراهيم شي مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر . 320
  . 2016نام و آدرس) جوالی  با يک مقام حکومتی معارف واليتی (بدون ذکر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر .321
  . 1620می  8نام]، کابل،  يس يکی از انجوهای تعليمی افغان [بدون ذکريبا ر مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر طور مثال،به.  322
: افغانستان: بانک جهانی 323؛ 2016می  8نام] ، کابل،  المللی [بدون ذکربا يک کارشناس بين مصاحبه سازمان ديدبان حقوق بشر .323

http://projects.worldbank.org/P106259/second- : 2016 دومين برنامه بهبود کيفيت تعليم و آموزش: درجهبندیها، 16 دسامبر
.education-quality-improvement-program?lang=en&tab=ratings (accessed May 11, 2017)  

: جمهوری اسالمی 2جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت ماليه و گروه مشورتی باور، ارزيابی مشترک اعالميه پاريس، مرحله .  324
 . http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47082853.pdf (access May 12, 2017), p. 19: 2010افغانستان. 
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V.  المللیقوانين داخلی و بين به موجبمکلفيت افغانستان  
 

های مختلف حقوق بشری و قوانين داخلی افغانستان ميثاق زنان، در حقوق عدم تبعيض و مساوات بين مردان و
ويژه دختران، به آموزش و تعليم کودکان، به ۀ. عدم تبعيض برای حصول اطمينان از اينکه همستاذکر شده 

  . استدسترسی کامل دارند، حياتی و مهم 
 

  حق تعليم 
المللی تأييدشده توسط افغانستان، به شمول کنوانسيون های بيناست که در ميثاقافراد تعليم و آموزش حق اساسی 

 )، تصريح شده است.ICESCR( ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیالمللميثاق بين) و CRCحقوق کودک (

325 
 

ييد کرده است. اين أ) را نيز تCEDAWگونه تبعيض عليه زنان ( افغانستان همچنان کنوانسيون رفع هر
 است. نسيون شامل مکلفيت حصول اطمينان از برابری حقوق زنان با مردان، به شمول حق تعليم و آموزش،کنوا

326 
  

است. کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  هم دوامدار، حق تعليم دربرگيرنده مکلفيت دولت، هم فوری و
شان برای تطبيق آن هایها را در تالشرا تعبير و دولت ICESCRت کارشناسی که أسازمان ملل، يعنی هي

مصممانه، استوار و «بايد  ICESCRب اهداف راستای کس های اتخاذشده درگويد که گامکند، میراهنمايی می
بايد «کند که کيد میأباالی اين مکلفيت ت ICESCR »ها ادا و ايفا شوند.تر باشند تا مکلفيتهرچه واضح هدفمند و

 327 »د.کربه اندازه ممکن با احتياط و اثربخشی تام به سوی کسب اهداف حرکت 
 

المللی حقوق بشر، هر فرد دارای حق تعليم ابتدايی رايگان و اجباری و عاری از تبعيض، قوانين بين مطابق
يی هاآن ۀگويد که حق تعليم اساسی به همکميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل می 328باشد.می

 329اند.شان را برآورده نکرده»نيازهای اساسی تعليمی«گيرد که تا کنون تعلق می
 

الملل همچنان تصريح میکنند که تعليمات ثانوی بايد بهطور عموم برای همه موجود و قابل دسترس قوانين بين
باشد. حق تعليمات ثانوی شامل «تکميل تعليمات و آموزش ابتدايی و تحکيم تهداب آموزش مادامالعمر و توسعه 

  331گردد.های حرفوی و تخنيکی نيز میق شامل دسترسی به آموزشاين ح330 باشد.می »انسانی

                                                           
 ) در49سوابق رسمی مجمع عمومی (شماره  44، ضميمه 44/45، قطعنامه مجمع عمومی شماره 1989نوامبر  20ه تاريخ بشده کنوانسيون حقوق کودک، اتخاذ 325

کنوانسيون حقوق کودک را تصويب و به رسميت شناخت؛  1994گرديد. افغانستان در سال  نافذ 1990سپتامبر  2که در  A/44/49 (1989)، سند سازمان ملل 167
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR)، اتخاذشده به تاريخ 16 دسامبر 1966، قطعنامه مجمع عمومی شماره  2200A (XXI)، ضميمه 21 ميثاق بين

 سوابق رسمی مجمع عمومی، در 49، سند سازمان ملل U.N.T.S. 3 993 ، )1966( A/6316، به تاريخ 3 جنوری 1976 نافذ گرديد. 
مجمع عمومی، ضميمه سوابق رسمی مجمع  34/180، قطعنامه 1979مبر ادس 18شده به تاريخ ) اتخاذCEDAWکنوانسيون رفع اشکال تبعيض عليه زنان ( .326

و به رسميت کرد تصويب  2003سال  را در CEDAWافغانستان  .1981مبر اسپت 3، نافذشده به تاريخ A/34/46، سند سازمان ملل at 193 (No. 46)عمومی 
  .شناخت

ملل متحد،  E/1991/23) سند 1990های عضو(جلسه پنجم های دولت، ماهيت مکلفيت3کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، شماره  .327

 .9و  2های پاراگراف
328. ICESCR 2و  13های ماده.   
  . 23) پاراگراف 13، حق تعليم ماده (13قتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، تبصره عمومی شماره کميته حقوق ا .329
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بودن بودن و دردسترسها جهت حصول اطمينان از فراهمن ديدبان حقوق بشر به اين باور است که حکومتسازما
ها همچنان بايد شکل رايگان، بايد اقدامات فوری را روی دست گيرند. اين حکومتتعليمات ثانوی برای همه به

هايی که تعليمات ابتدايی برایشان فراهم نبوده يا آن را تکميل را برای آن »تعليمات اساسی«بودن فراهم
 332تر فراهم شود.طور گستردهاند، تشويق نمايند و تالش کنند که اين تعليمات بهنکرده

 
بگيرند:  نظر زمينه تعليم و آموزش، بايد چهار معيار حياتی و مهم را در شان درهایها در ايفای مکلفيتحکومت

و  کشور فراهم باشد ۀهم بودن. تعليم و آموزش بايد درپذيرو انعطاف بودنقبولبودن، قابلدسترسبودن، قابلفراهم
بر طور مساوی قابل دسترس باشند. عالوه مين شوند و اين زيربناها برای همه بهأت زيربناهای باکيفيت و مناسب

های آموزشی ، شکل و ماهيت تعليم و آموزش بايد از کيفيت قابل قبولی برخوردار باشند و با حداقل معيارآن
های مختلف اجتماعی ها و زمينهشده بايد مطابق نيازهای شاگردان از محيطباشند. تعليمات و آموزش فراهم برابر

 333 باشد. فرهنگی و
 

های آموزشی فعال به اندازه کافی در حوزه نهاد ها واطمينان حاصل شود که برنامه تاها بايد کاری کنند حکومت
ها موجود و در دسترس میباشند. نهادهای فعال آموزشی بايد شامل تعمير، امکانات بهداشتی برای صالحيت آن

دختران و پسران، آب آشاميدنی، معلمان ورزيده با معاش کافی و رقابتی، مواد آموزشی و در صورت امکان، 
 334 و تکنالوژی معلوماتی، باشند. تسهيالتی از قبيل کتابخانه، کمپيوتر

 
  و آموزش  عدم تبعيض در تعليم

د. به گفته کميته حقوق کننمين أبدون تبعيض را ت ها بايد برابری در دسترسی به تعليم و آموزشحکومت
گونه تمايز، محروميت و استثنا، محدوديت  شدن هرقايل«اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعيض عبارت است از 

ثير أقصد و ت ،باشنداساسات تبعيض می مبتنی بر مستقيم يا غيرمستقيم طوريا ترجيح يا رفتار غيربرابر که به
 335»باشد.طور مساوی، میشدن يا استفاده از [حقوق] بهمندشناختن، بهرهرسميترساندن بر بهلغو يا آسيب هاآن
  

                                                                                                                                                                             
  ,E/C.12/1999/10 (1999) :)13، حق تعليم ماده (13کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، تبصره عمومی شماره  .330

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/d)GeneralCommentNo13Therighttoeducation(article13)(1999
).aspx (accessed August 10, 2017), paras. 11–12.  

؛ 62سازمان ملل، ماده  /at 71 (1948) 810مجمع عمومی، سند 217A(III)، قطعنامه 1948مبر ادس 10اعالميه جهانی حقوق بشر، اتخاذشده به تاريخ  .331
ICESCR  عمومی،  سطوح پروسه تعليم به شمول برعالوه دانش. آموزش تخنيکی و حرفوی به همه اشکال و 28) (ب)؛ کنوانسيون حقوق کودک، ماده 2(  13ماده

تصادی و زندگی اجتماعی، تفکر و فهم مربوط به مشاغل در سکتورهای مختلف اق های عملی، دانش و طرزهای مربوط به علوم و فراگيری مهارتمطالعه تکنالوژی
( الف). برای معلومات بيتشر همچنان مراجعه  1، ماده 28352اتخاذ گرديد. شماره  1989نوامبر  10های تخنيکی و حرفوی به تاريخ شود. کنوانسيون آموزشاطالق می

 . 3، ماده 1989نوامبر  10های تخنيکی و حرفوی شود به: کنوانسيون آموزش
 332 . ICESCR ظرفيت  تحصيل و سواد و آموزش سالم اساسی برای تقويت سطوح باالتر تعليم و«، 1990(ت). مطابق اعالميه جهانی آموزش برای همه  13، ماده

ن فراهم تعليمات و آموزش اساسی بايد برای همه کودکان، جوانان و بزرگساال »علمی و تکنالوژيکی و بدين ترتيب انکشاف متکی به خود، يک امر حياتی و مهم است.
ها کاهش پيدا کنند. کنفرانس جهانی آموزش برای همه، اعالميه جهانی آموزش برای همه و برابری[و] بايد گسترش يابد و اقدامات الزم بايد اتخاذ گردد تا نا ... شود

: 1990ين، تايلند، مارچ تیجوم های اساسی و ابتدايی به آموزش،چارچوب عمل برای رفع نيازمندی
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583e.pdf (accessed August 8, 2017), art. 3(1)-(2). 

 ,E/C.12/1999/10 (1999) ,13، حق تعليم ماده 13کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، تبصره عمومی شماره  .333
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/d)GeneralCommentNo13Therighttoeducation(article13)(1999

).aspx (accessed August 8, 2017), para. 6 (a)–(d).  
  .همان.  334
، عدم تبعيض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و 20کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، تبصره عمومی شماره  .335

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)،  : E/C.12/GC/20 (2009)، ميثاق بين2، پاراگراف 2اده فرهنگی، (م
.http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html (accessed August 10, 2017), para. 10 (b)  
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بردن اشکال مستقيم تبعيض عليه شاگردان، اطمينان حاصل کنند که اشکال رفع و ازبينبر عالوه  ها بايدحکومت
تعليم  رباالی حقوق اطفال ب متناسبطور ناهايی که بهها يا روشنتيجه قوانين، پاليسی قيم تبعيض هم درغيرمست

شود؛ البته منظور اطفالی است که نياز به امکانات رهايشی بيشتر دارند يا واقع نمیطرف گذارد، اثر منفی می
 336.نيست شاگردان در مکاتب شان مانند اکثروضعيت

 
تبعيض در  دسترسی به تعليم و تربيت به دور از هر نوع به حق )CEDAWنع تبعيض عليه زنان (کنوانسيون م

گونه تمايز، محروميت يا  را هر »تبعيض عليه زنان« ،ماده اول اين کنوانسيون همه ساحات پرداخته است.
يا استفاده از حقوق مندی کردن يا نقض شناسايی، بهرهدارهدف آن خدشه ت که نتيجه ويمحدوديت براساس جنس

باشد، می مرد های اساسی زن، صرف نظر از وضعيت زنا شويی او، براساس برابری زن وبشر و آزادی
  337کند.تعريف می

 
د. نفرهنگی را بگير های ناشی از رسوم و عنعنات اجتماعی وخشونت ند که جلواها همچنان مکلفحکومت

CEDAW دامات الزم به شمول وضع قوانين به منظور اصالح يا فسخ همه اق«سازد تا ها را ملزم میدولت
اين کنوانسيون  338 »کنند.آميزند، را اتخاذ های موجود که نسبت به زنان تبعيضقوانين، مقررات، عرف يا روش

آميز عليه تبعيض گونه عمل يا رفتار ورزيدن به هرسازد تا از انجام و مبادرتها را مکلف میهمچنان دولت
و  کننداين مکلفيت عمل می مطابقت با های دولتی درودداری کنند و اطمينان حاصل کنند تا مقامات و نهادزنان خ

شخص، سازمان يا تصدی،  بردن تبعيض عليه زنان توسط هرراستای ازبين همه اقدامات مناسب و الزم را در«
 خواهد: ها میاز حکومت CEDAW »اتخاذ نمايند.

 
برداشتن تعصبات اعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور ازميانهای اجتمتعديل الگو

يک از دو جنس و يا  نگری يا برترنگری هرتفکر پست های سنتی و غيره که برروش ۀو هم
 339 ای برای مردان و زنان استوار باشد.های کليشهتداوم نقش

  
المللی حقوق بشر همچنان از حکومتها میخواهد تا مسأله مادونبودن قانونی و اجتماعی زنان و قانون بين

دختران را در خانوادهها که يکی از موارد آن تعداد غيرمتناسب و نابرابر دختران محروم از مکتب در افغانستان 
 است، مورد رسيدگی قرار دهند. 

  
هايی را باالی يتمکلفـ  2010سال  شده توسط افغانستان درقبولـ  کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض در آموزش

ها هر گونه اشکال تبعيض در قوانين، خطمشی يا عرف را که محققشدن و ها وضع کرده است تا آنحکومت
احقاق حق آموزش را خدشهدار میکنند، از بين ببرند. تحت کنوانسيون يونسکو، حکومتها مکلفاند پاليسیها و 
خطمشیهايی را وضع کنند تا «برابری فرصتها و امکانات و رفتار در زمينه آموزش ترويج شود و بهويژه ... 
معيارهای آموزشی در همۀ نهادهای آموزشی دولتی يک سطح، معادل و مساوی باشد و شرايط مربوط به کيفيت 

  340 »مساوی باشد. شده نيز معادل وآموزش ارائه
 

                                                           
  .همان.  336

 337. CEDAW  ، 1ماده.   
 CEDAW 338 2، ماده . 

339. CEDAW،  (الف) 5ماده.  
مبر ادس 14) کنوانسيون مبارزه عليه تبعيض در آموزش اتخاذشده به تاريخ UNESCOازمان تعليمی، علمی و فرهنگی ملل متحد (س .340

   پذيرفت.  2010جنوری  25افغانستان اين کنوانسيون را به تاريخ  ،4، ماده 1962می  22، تاريخ انفاذ 1960



 

   92  »شد خواهيد مريض شما روز يک و شد نخواهم داکتر من«

  فيت تعليم و آموزش کي
 الش هدفمند جهت تحقق و احقاق حق تعليم بايد کيفيت تعليم را درای پذيرفته شده است که هر تطور گستردهبه

سازی فراهم گويد که عالوه برمیفرهنگی  هايش قرار دهد. کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی واولويت صدر
های تعليمی دسترسی به تعليم و آموزش، حکومت به حصول اطمينان از اين نياز دارد که شکل و ماهيت برنامه

گويد که . اين کميته همچنان میاست »قابل قبول«های تدريس برای شاگردان ول نصاب آموزشی و روشبه شم
 »کيفيت خوب«تعليم بايد دارای  از جمله اين عقيده که آموزش واست، عوامل  قابليت قبول وابسته به شماری از

از مجهزشدن به توانايی مواجهه هيچ کودکی نبايد مکتب را پيش «دف حصول اطمينان از اين است که ه 341باشد.
نياز به تمرکز باالی «کيفيت به گفته کميته حقوق کودک، آموزش و تعليم با 342»د.کنترک  ،های زندگیبا چالش

  343 »های يادگيری دارد.دادها و مواد تدريس و يادگيری و برونکيفيت محيط يادگيری، پروسه
 

تضمين کنند که معيارهای « اندها مکلفآموزش، حکومت تحت کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض در تعليم و
شده نيز و شرايط مربوط به کيفيت آموزش فراهم سطح، يکسان و برابر باشدهای دولتی همهمه نهاد آموزشی در
  344»يکسان باشد.

  
  کار  برابر ازدواج و محافظت کودکان در

المللی، ازدواج زير سن بهعنوان نقض حقوق بشری شناخته میشود. از آنجايی که اکثريت کسانی تحت قوانين بين
که در معرض ازدواج زير سن قرار میگيرند، دختران هستند، اين امر يکی از اشکال تبعيض مبتنی بر جنسيت 

پنداشته میشود و اصول ديگر حقوق بشری را نقض میکند. کميته حقوق کودک در مورد ازدواج زير سن 
صراحت ندارد، با آن هم، ازدواجکنندگان مخالف تعدادی از مادههای کنوانسيون پنداشته میشوند. کنوانسيون رفع 

 345.است، قانوناً بالاثر كودكان و تزويج كردننامزدکند که صراحت بيان میبه ،گونه تبعيض عليه زنان هر
  

الملل وجود دارد که سن 18 سالگی بايد حداقل سن در حقوق بينگسترش  گيری وشکلحال  يک اجماع در
ازدواج باشد. کميتهای که کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (CEDAW) را 
تفسير میکند، میگويد که هرکدام از اينها توصيه میکند که بدون درنظرداشت موافقت والدين، 18 سالگی بايد 

 هرابطه ب کميته حقوق کودکان موضع و موقف روشنی را در 346دختران باشد. حداقل سن ازدواج برای پسران و
18 سالگی بهعنوان حداقل سن ازدواج، بدون درنظرداشت رضايت والدين، اتخاذ کرده است بهطور مکرر نياز 

کشورها به ارائه يک تعريف از کودک در همه قوانين داخلی در مطابقت و سازگاری با کنوانسيون حقوق کودک 
انداختن ازدواج  به تأخيرکردن و ها به اهميت معطلاين کميته 347کيد کرده است.أآن ت راخته و برا، برجسته س

                                                           
  (پ).  6، پاراگراف 13، حق تعليم ماده 13ملل، تبصره عمومی شماره کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان  .341
  ,CRC/GC/2001/1 (2001) :)29، اهداف آموزش (ماده 1کميته حقوق کودک سازمان ملل، تبصره عمومی شماره  .342

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC1_en.doc (accessed August 10, 2017). 
  .22راگراف پا ،همان .343
   .(ب) 4يونسکو، کنوانسيون مبارزه عليه تبعيض در آموزش، ماده .  344
345. CEDAW  2(16ماده(.   
؛ 36) پاراگراف 1994ازدواج و روابط خانوادگی (جلسه سيزدهم  ، برابری در21های عمومی شماره توصيه CEDAWکميته .  346

ت و انکشاف نوجوانان در زمينه و چارچوب کنوانسيون حقوق کودک، ، صح4 کميته حقوق کودک سازمان ملل، تبصره عمومی شماره
 .20) پاراگراف 2003سوم، و(جلسه سی

  :، صحت و انکشاف نوجوانان در زمينه و چارچوب کنوانسيون حقوق کودک4کميته حقوق کودک، تبصره عمومی شماره .  347
CRC/GC/2003/4, (2003), http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC4.pdf (accessed August 10, 2017), 

paras. 16, 20, and 35 (g). 
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برای حفاظت دختران در برابر تأثيرات صحی منفی ازدواج زودهنگام مانند باردارشدن و زايمان زودهنگام و 
 348اند.حصول اطمينان از تکميل تعليم و تحصيل توسط دختران، اشاره کرده

  
 وميرعوامل نرخ خيلی باالی مرگ سن عواقب صحی منفی جدی را برای دختران دارد و يکی از اج زيرازدو

) به رابطه CEDAW. کميته کميسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (استفغانستان انوزادان در  ماداران و
کميته حقوق کودک  349کند.اشاره میومير مادران و ازدواج کودکان در بسياری از کشورها بين نرخ باالی مرگ

را جهت حفاظت زنان  »اصالحی ، ترويجی وهگيراناقدامات پيش«ها را ترغيب کرد تا حکومت 2003در سال 
رسان، به شمول ازدواج کودکان، که دختران و زنان را از حق داشتن و آسيب ل عنعنات سنتی مضر وبمقا در

کميته کنوانسيون رفع  350، روی دست گيرند.سازدمیهای کافی باروری و صحی محروم مراقبتبه دسترسی 
دختران تعليم شدن حق هرگونه تبعيض عليه زنان گفته است که ازدواج کودکان و بارداری زودهنگام باعث پايمال

 351.آيندبه شمار میدختران  از سویشوند و از عوامل اصلی ترک مکتب می
  

دختر يا  سالگی با اذن و اجازه پدر 15سالگی يا  16تران فغانستان، حداقل سن ازدواج برای دخاتحت قوانين 
کردن حداقل سن ی منع تبعيض جنسيتی را با تعيينالمللقانون افغانستان همچنان اصول حقوقی بين 352.استقاضی 

 353کند.برای مردان و زنان، نقض میمتفاوت 
  

کشی اقتصادی و انجام برابر بهره دررا سازد تا کودکان مکلف میرا ها طفال همچنان حکومتاکميته حقوق 
شود، يا به صحت و انکشاف جسمی، روانی، می هاآنکارهای خطرناک و کارهايی که باعث اخالل تعليم 

سوانسيون بدترين اشکال کنوانسيون حداقل سن و کن 354ند.کن، حفاظت است مضر هاآنمعنوی، اخالقی و اجتماعی 
ثيرات آن أشده، تيی، با توجه به سن کودک، نوع و ساعات کار انجامدهند که چه کارهاکار کودکان، توضيح می

 355شوند.کودکان محسوب می باالی تعليم و آموزش و عوامل ديگر، کار
 ؛ساله اجازه دارند کار کنند 17تا  15سالگی حداقل سن استخدام است. کودکان  18فغانستان، اقانون کار  طبق

ها مضر نباشد، کمتر از 35 ساعت در هفته باشد و بهشکل برنامههای ای آنشده برانجام صورتی که کار البته در
ً ساله و خردتر از آن 14آموزشی حرفوی باشد. کودکان    356را ندارند. کار ۀاجاز ، قطعا

                                                           
؛ 36) پاراگراف 1994ازدواج و روابط خانوادگی (جلسه سيزدهم  ، برابری در21های عمومی شماره توصيه CEDAWکميته  .348

وانان در زمينه و چارچوب کنوانسيون حقوق کودک، ، صحت و انکشاف نوج4 کميته حقوق کودک سازمان ملل، تبصره عمومی شماره
  .20) پاراگراف 2003سوم، و(جلسه سی

، 2008جوالی  8دادن به همه اشکال تبعيض عليه زنان، نايجريه، ، مالحظات نهايی کميته برای پايانEDAWCمراجعه شود به: کميته طور نمونه به.  349
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-NGA-CO-6.pdf(accessed July24,2017),para.336.” ويژه دراين کميته به 

کند از قبيل: ازدواج زودهنگام و اين کميته به عوامل مختلف آن اشاره می ...است جهان است، نگران  در مير مادران، که دومين نرخ باالومورد نرخ باالی مرگ
شود، و های ناخواسته میبه بارداری ريزی خانواده، استفاده کم از دواهای ضد بارداری که منجراالی زادوولد و خدمات ناکافی برنامهزيرسن، باردار زودهنگام، نرخ ب

ً شويیهای زنانبود آموزش پس از  های پيش ومورد عدم دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، به شمول مراقبت مناطق روستايی. اين کميته در در ، مخصوصا
  کند. مناطق روستايی، اظهار نگرانی می ويژه درريزی خانواده بهو معلومات برنامه زايمان، خدمات نسايی

  .21پاراگراف  4کميته حقوق کودک، تبصره عمومی شماره .  350
تبعيض عليه زنان،  دادن به همه اشکال، مالحظات نهايی کميته برای پايانCEDAWهمچنان مراجعه شود: کميته  ،طور مثالبه.  351

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf : 31، پاراگراف  2010اکتوبر  22يوگاندا) 
(accessed August 10, 2017).  

 . 71و  70های ماده ،1977جنوری  5، 353قانون مدنی جمهوری اسالمی افغانستان (کد مدنی) جريده رسمی، شماره  .352
  . 71و  70های ماده ،1977جنوری  5، 353قانون مدنی جمهوری اسالمی افغانستان (کد مدنی) جريده رسمی، شماره  .353
354. CRC،  32ماده .  
 مورد کار کودکان، بدون تاريخ: های اين سازمان درها و توصيهالمللی کار، کنوانسيونسازمان بين .355

.http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm (accessed August 10, 2017) 
 http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0901/OG_0966.pdf :1999نوامبر  11، 790شماره  قانون کار افغانستان،.  356

(accessed July 24, 2017), arts. 13 and 120. 
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  شمول و قابل دسترس يابی به آموزش همهحق دست
را  »بودن کاملهدف شامل«است، آن ان کنندگفغانستان يکی از امضااکنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت که 

ند که کودکان دارای کنسازد تا اطمينان حاصل را مکلف می هاکند و حکومتدر همه سطوح معارف ترويج می
صورت مساوی با افراد ديگر توانند به تعليمات و آموزش بهشمول دسترسی دارند و میمعلوليت به آموزش همه

گونه حمايت صورت گيرد و  از کودکان دارای معلوليت بايد آن 357باشند. شان دسترسی داشتهجامعه و محل
  358د.شومين میأت »هاهای اثربخش برای آنآموزش« کهاتخاذ گردد  هااقدامات اثربخش اختصاصی الزم برای آن

 
 د که مکاتبکنفغانستان مکلف است اطمينان حاصل اکنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت، حکومت  مطابق

اين هم شامل مکلفيت حصول اطمينان از قابل  359برای شاگردان دارای معلوليت قابل دسترس و استفاده باشد.
های مکتب ها و برنامهکه درساين سيسات است و هم شامل مکلفيت حصول اطمينان ازأدسترس بودن فزيکی ت

اطمينان از اين است که مکاتب دارای مثال، شامل نياز به حصول  ۀباشند. اين امر، به گوننيز قابل دسترس می
 360باشند که نابينا هستند يا مشکالت شنوايی دارند.های قابل دسترس به شاگردانی میمواد آموزشی و روش

ها طراحی ساختمانهای جديد، مبنای آن رهای دسترسی را توسعه دهد تا برحکومت همچنان مکلف است که معيا
توليدات و خدمات صورت بگيرد و مکلف است اقدامات تدريجی را برای قابل دسترس سازی ساختمانهای 

   361موجود، روی دست گيرد.
 

  آميز ، به شمول تنبيه بدنی و اشکال مجازات ظالمانه و تحقيرهابرابر خشونت محافظت در
المللی، حکومت به منظور حفاظت کودکان از همه اشکال خشونت جسمی و روانی، جراحت و قوانين بين مطابق

سوءاستفاده، اهمال يا برخورد غفلتآميز و بدرفتاری، بايد اقدامات الزم و مناسب قضايی، اداری، اجتماعی و 
اجرای از سازد تا برای حصول اطمينان کميته حقوق کودک، حکومت را مکلف می 362د.کنتعليمی را اتخاذ 

کميته حقوق  363د.کنالزم را اتخاذ سازگاری با کرامت انسانی کودک، اقدامات مناسب و  باط صنفی درضان
کودک، تنبيه بدنی يا فزيکی را «هرگونه تنبيه که قوه فزيکی استفاده میشود و قصد آن واردکردن درجهای از 

  364 »کند.درد و ناراحتی، هرچند سبک، تعريف می
  

                                                           
، 106 /61، 2006دسمبر  13، قطعنامه مجمع عومی 2006مبر ادس 13اتخاذشده به تاريخ  ای معلوليت،کنوانسيون اشخاص دار.  357

 . ادييد قرار دأمورد تصويب و ترا اين کنوانسيون  2012مبر اسپت 18. افغانستان به تاريخ 2008می  3تاريخ انفاذ 
358. CRPD  2( 24ماده ( 
  .9ماده  ،همان. 359
شمول، همه شيابی به آموز: حق دست24) ماده 2016( 4ی معلوليت، تبصره عمومی شماره کميته حقوق اشخاص دارا .360

CRPD/C/GC/4 (2016), http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en 
(accessed August 10, 2017), paras. 13-26. 

  .24اف همان، پاراگر.  361
362. CRC  حفاظت از کودکان،  دادن به همه اشکال مجازات بدنی کودک وجهانی برای پايان ). همچنان مراجعه شود: ابتکار1(19ماده

: 2015ماه می  ،2015 گزارش جهانی به سوی مکاتب عاری از خشونت: ممنوعيت همه اشکال مجازات بدنی،
http://www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/reports-thematic/Schools%20Report%202015-EN.pdf (accessed August 10, 2017), 

pp. 4–5. 
363. CRC  2( 28ماده .(  
). حق کودک به محافظت از مجازات بدنی و ديگر اشکال 2006(8کميته حقوق کودک سازمان ملل، تبصره عمومی شماره .  364

 ,CRC/C/GC/8 (2007) , ) :37و  2های ، پاراگراف28؛ 19مجازات ظالمانه و تحقيرآميز (ماده 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en (accessed 

August 10, 2017 ), para. 11. 
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قيرآميز يا رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی و تح گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور شکنجه و ديگر
ها مبنی بر حفاظت افراد از تنبيه های حکومتداده است که تنبيه بدنی با مکلفيت ها هشدارمجازات، به دولت

رفتارهای  ی شکنجه يا ديگرالمللمنع بين 365شکنجه، سازگاری ندارد. ايا حت آميز، غيرانسانی و تحقيرهظالمان
ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز يا تنبيه، نهتنها به اعمالی ربط میگيرد که باعث درد و تعذيب فزيکی میگردند، 

کودکان و شاگردان  366شود.گردند، نيز شامل میبلکه اعمالی را که باعث آسيب و تعذيب روانی باالی قربانی می
در نهادهای آموزشی، بايد از تنبيه بدنی «به شمول توبيخ بيش از حد بهعنوان اقدامات تربيتی و انضباطی» 

  367حفاظت شوند.
  

 پيشنهادات 
   يیيس اجراير جمهور ويسيبه ر

المللی، در راستای تحقق و احقاق حق دسترسی به تعليمات و اتخاذ اقدامات جدی به همکاری جامعه بين •
آموزش ابتدايی و ثانوی، از جمله از طريق اعمار و نوسازی تعميرهای مکاتب، تربيت و استخدام 

 معلمان و فراهمسازی مواد آموزشی و تدريسی. 
 المللی به معارف افغانستان از سوی تمويلکنندههای خارجی.های متداوم بينتشويق مساعدت •
و  هدبودجه معارف در اولويت قرار د دادن هدايت به وزارت معارف تا تعليم و آموزش دختران را در •

ی مواد، آورو فراهمزن ن امعلم های مکاتب، تربيت و استخدامو نوسازی ساختمان از طريق اعمار
گيری دختران و پسران در تعليم و آموزش، رسيدگی تالش کند تا به عدم توازن ميان شرکت و سهم

 .صورت گيرد
کسب تعليم  شرکت دختران در افزايش حضور و، های پايدارحلراستای ايجاد راه ها درتالش حمايت از •

با همکاری مردم گسترش آموزش محلی  های توسعه وجمله از طريق ايجاد راهبرداز و آموزش، 
تمويل  ساختن آموزش محلی در سيستم تعليم و آموزش دولتی و حصول اطمينان از)، شاملCBE(محل

 آن. درازمدت
که تالش مبارزه با فساد اداری شامل تمرکز قوی باالی مبارزه عليه فساد در حصول اطمينان از اين •

 .گرددسکتور معارف کشور می
که راستای حصول اطمينان از اين ويژه پيشرفت آن درافزايش و تقويت نظارت از وزارت معارف به •

طريق اتخاذ  کنند و انجام اين امر ازهمه دختران تعليمات و آموزش ابتدايی و ثانوی را تکميل می
تعليم و مورد  دررا های دقيق که وزارت معارف دادههای عملی برای حصول اطمينان از اينگام

مکاتب و تعيين اهداف  کند، نظارت از ثبت نام و حاضری دختران درآموزش دختران فراهم می
يابی به تساوی بين دختران و پسران و تعليمات ابتدايی و مشخص برای وزارت معارف جهت دست

 ثانوی برای دختران و پسران. 
تهديدها، نياز به ترميم و  ها ونگنتيجه ج که شاگردان محروم از مکتب درحصول اطمينان از اين •

صورت شان برای مقاصد نظامی، بهتبااستفاده از مکدر صورت و يا دارند شان بازسازی مکاتب
 کنند. شان، دسترسی پيدا مینزديکی محل سکونت آموزشی درمواد سيسات بديل و ديگر أفوری به ت

                                                           
 1995/37قطعنامه کميسيون حقوق بشر سی ازأده به تشکميسيون حقوق بشر، گزارش گزارشگر خاص آقای نيگل اس. رادلی، تسليم .365

B, E/CN.4/1997/7,  ،10  1997جنوری : http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/216289/E_CN.4_1997_7-
EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y (accessed July 24, 2017), para. 6. 

(ممنوعيت شکنجه و ديگر انواع مجازات ظالمان، غيرانسانی و رفتار  7، ماده 20ره کميته حقوق بشر سازمان ملل، تبصره شما.  366
 :A/44/40, (1992)تحقيرآميز، 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6621&Lang=en 
(accessed August 10, 2017), para. 5. 

   .5ان، پاراگراف هم .367
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دادن به سن) به هدف خاتمه (زير ی کودکانهادادن به ازدواجتطبيق فوری پالن عمل ملی برای پايان •
 .گرددنيز می اهداف انکشافی پايدار 5.3، که شامل مقصد 2030های کودکان تا سال همه ازدواج

های طرفدار فغانستان، پوليس و مليشهاهای امنيتی دولتی به شمول اردوی اتخاذ اقدامات جدی تا نيرو •
فغانستان ای امنيت و اعالميه مکاتب امن، که حکومت ) شورا2015( 2225نامه حکومت، مطابق قطع

 داری کنند. آن را تصويب کرده است، از استفاده از مکاتب برای مقاصد نظامی، خود 2015ماه می  در
آموزش  تقاضای دسترسی به تعليم و دادن به مذاکره وهای شورشی، اولويتهمه مذاکرات با گروه در •

  .ها يا مناطق مورد منازعه در کشورمناطق تحت کنترل شورشی برای همه، به شمول دختران، در
 

  به وزارت معارف 
  دسترسی دختران به تعليم و آموزش را افزايش دهيد 

المللی، حصول اطمينان از دردسترسبودن تعليمات و آموزش ابتدايی و های بينبه کمک مساعدت •
 ثانوی، مطابق اهداف انکشاف پايدار (4) از طريق: 

o ؛شاگردان به شمول کتابچه، قلم، پنسل و بيگ مکتب ۀهم رایمواد مکتب ب ۀسازی همهمفرا 
o های مجانی برای سازی يونيفورمبردن اقتضا و مکلفيت پوشيدن يونيفورم يا فراهمازبين

  ؛شاگردان
o های کتاب ۀکه هرشاگرد همهای درسی برای حصول اطمينان از ايناصالح سيستم تهيه کتاب

  ؛کندسال تعليمی دريافت می مجانی در هر طورموقع و بهضرورت خود را به مکتب مورد
o ؛هان مطابق نيازمندیااستخدام و توظيف تعداد بيشتر معلم  
o سيس مکاتب جديدأو ت بازسازی، اعمار.  

خصوصی با  های امن وتشنابشده، ديوار بيرونی، ساخته مکاتب جديداً  ۀکه همحصول اطمينان از اين •
های خطر دارند. اقدام فوری جهت اعمار ديوارهای بيرونی، تشنابات بهداشتی و آب آشاميدنی بیامکان

خطر در مکاتب موجود که اين امکانات را ندارند، با دارای امکانات بهداشتی و منابع آب نوشيدنی بی
 .مکاتب دارای چنين امکانات شوند ۀاين هدف که هم

ها پرداخت میشود و وظايف آن ها ون معاش مناسب و مطابق نقشاکه به معلمحصول اطمينان از اين •
انگيزههای مالی برای تشويق معلمان، بهويژه معلمان اناث برای کار در مناطق دوردست يا مناطق 

 محروم کشور، ايجاد میشود.
به ن ۀ زشدن تربيتاشوند بسياری از معلممورد داليلی که باعث می اجرای يک تحقيق و مطالعه در •

بودن و مسايل زيربنايی به شمول دسترسی به ويژه فساد اداری، معاش، امنحيث معلم استخدام نشوند، به
ها به های امن و توسعه يک پالن اصالحی افزايش استخدام، حفظ و توظيف فارغان دارالمعلمينتشناب

 .های اين تحقيق و مطالعاتمناطق محروم مطابق يافته
ساحه تحت پوشش هر  ن و ديگر کارمندان مکتب درامديران که به همکاری معلم ۀدادن هدايت به هم  •

و کودکان بازمانده از مکتب را شناسايی کرده و با  دهی را روی دست بگيرندهای آگاهیمکتب برنامه
 ها کار کنند تا آنها متقاعد شوند که فرزندانشان را به مکتب بفرستند. های آنخانواده

عدم  ه دليلشاگردان ببه ندادن های منع مکاتب از اجازهکه رهنموداطمينان از اين توسعه و حصول •
سازی کار برای هايی برای آسانشوند و توسعه طرزالعملداشتن اسناد هويت پيروی و رعايت می
 سازی امکان گرفتن تذکره بدون برگشت به محل تولد. خانواده در اخذ تذکره، به شمول فراهم

 وقت از سال ثبت نام کنند.  مکاتب که به کودکان اجازه بدهند که در هر خواستن از •
کميته در آن  مکتب يک کميته مديره فعال دارد و کارمندان مکتب با که هرحصول اطمينان از اين •

با دونران  کنند. کارمحله و جامعه همکاری می شناسايی و دسترسی به شاگردان بازمانده از مکتب در
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های افزايش حضور و مشارکت دختران از طريق توزيع مواد غذايی و ررسی گزينهراستای ب در
 خوراکی در مکاتب دخترانه. 

توسعه پالن و برنامه افزايش دسترسی به اشکال بديل تعليمات و آموزش از سوی کودکان و  •
 ، درس بخوانند. مکتبرفتن به جريان سنين  اند دربزرگساالنی که قادر نبوده

هل و أهای متهای آموزشی حرفوی مناسب و امن برای خانمافزايش دسترسی به فرصتتوسعه و  •
  .هاواليات و نشر معلومات در مورد اين برنامه ۀدختران در هم

 
  را دوامدار و پايدار نماييد هاهای محلی را رسمی بسازيد و اين آموزشآموزش
ی توسعه و تطبيق يک پالن و برنامه عملی براکنندگان آموزش محلی و فراهم کنندگانتمويلبا  کار •

 .ساختن آموزش محلی در سيستم تعليم و آموزش دولتیگسترش آموزش محلی، پايدارساختن آن و شامل
در  ،برای گسترش آموزش محلی تا صنف دوازدهمکنندگان آموزش محلی و فراهم کنندگانتمويلبا  کار •

 .کنند، مکاتب دولتی وجود نداردميل میمناطقی که برای دخترانی که آموزش محلی را تک
فارغان آموزش محلی را به صنف  ۀتوسعه رهنمودهايی که ذريعه آن از مکاتب خواسته شوند تا هم •

 شان، بپذيرند. داشت سنباالتر بدون درنظر
سازی آموزش محلی اطمينان مشارکت با مراکز فراهم دادن هدايت به مديران مکاتب متوسطه که در •

پارچه آموزش محلی به مکاتب دولتی سه ند که دختران به آسانی و بدون کدام مشکل از مراکزحاصل کن
 . شوندمنتقل میو 

 
  تقويت کنيد  افزايش داده و آن را دختران در مکاتب را شمار
های طور منظم شاگردانی را که برای مدتمکاتب به ۀکه همهای حصول اطمينان از اينايجاد مکانيزم •

کنند گيرند و تالش میکنند تحت نظر میترک می شوند يا مکتب را کامالً به مکتب حاضر نمی طوالنی
 ها را دوباره به مکتب بياورند.ند و آنکنشان را معلوم که داليل غيرحاضری

محل جديد به مکتب  در خواهدرفته است، میيک جای ديگر به مکتب می در تی يک کودک که قبالً وق •
صورت فوری ثبت نام کند و دادن هدايت به محل جديد که طفل را به ايت به مکتب در، دادن هدبرود

مورد صنف اين کودک و  رياست معارف يا مکتب مورد نظر که با مکتب سابقه به تماس شود و در
نشده جهت دن مدارس ثبتکراتخاذ اقدامات به منظور وادار .ديگر موارد مرتبط، معلومات به دست آورد

اجازه  نهای درسی دينی. دادسازی برنامهو تدريس نصاب تعليمی دولتی در کنار فراهم اجسترثبت و ر
پارچه کنند، به ثبت خواهند سههای نصاب تعليمی دولتی را خوانده و میبه شاگردان مدارسی که درس

 .مکاتب دولتی در صنف سطح بعدی و باالتر نام در
معرض خطر  جهت نظارت تعداد شاگردان دختر که درن و مديران اتوسعه رهنمودها برای معلم •

شوند، کارمندان مکتب بايد با معرض خطر شناسايی می باشند. وقتی دختران درازدواج زير سن می
ها را از ازدواج دخترشان منصرف کنند و دختر را دوباره به به تماس شوند، آنها آن ۀاعضای خانواد

درسهای مکتب برگردانند. وقتی شاگردان دختر ازدواج میکنند، کارمندان مکتب بايد با اعضای 
خانواده و خسرخيل دختر به تماس شده و آنها را متقاعد سازند که بگذارند دختر به درسهايش ادامه 
دهد. به دختران ازدواجکرده بايد اجازه داده شود و تشويق شوند که درسهایشان را، حتا در هنگام 

 بارداری و يا داشتن طفل، ادامه دهند. 
کنند تا به مکتب برسند، با های سفر برای شاگردانی که بيشتر از يک ساعت را طی میطراحی برنامه •

 مکتب، شاگردان، مردم محل و مقامات مربوطه حکومتی.  مسئوالنمشوره 
 .دار برای شاگردان در مناطق شهریسوبسايدینقل کامل يا نيمهومعرفی و آغاز يک برنامه حمل •
ها دختران در آن شناسايی محالتی که در دادن هدايت به مديران مکاتب دخترانه که با پوليس محل در •

حال رفتن به مکتب مورد آزار و اذيت قرار میگيرند و تهديد میشوند و جلب همکاری و شاملساختن 
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پوليس و بزرگان محل در جلوگيری از اين گونه تهديدها عليه امنيت دختران و اقدامات فوری زمانی که 
 دختران با چنين اعمال و تهديدها مواجه میشوند.

که قضايای آزار و اذيت و تهديد به مقامات مربوطه اين های عملی برای حصول اطمينان ازگام برداشتن •
صورت درست تحقيق و مورد تعقيب عدلی شوند و قضايا بهتنفيذ قانون به شمول پوليس گزارش داده می

         گيرند.                                                                                                                       یقرار م
 

  آموزش اجباری را تطبيق و تنفيذ کنيد 
و  2030اهداف انکشافی پايدار تا سال  4.1يابی به مقصد ای برای دستمرحلهتوسعه يک پالن چند •

و باکيفيت را  پسران تعليمات ابتدايی و ثانوی مجانی، برابردختران و  ۀکه همحصول اطمينان از اين
 جمله ازاز های اجباری آموزش در سراسر کشور، کنند. گسترش تدريجی تطبيق برنامهتکميل می

های شناسايی و محل و سيستم های جلب همکاری بزرگان مردمطريق راهبردهای آگاهی عامه، برنامه
 ها.های آنتب و خانوادههمکاری با شاگردان بيرون از مک

که رهنمودهای وادارسازی مکاتب دولتی به ثبت نام اجباری همه توسعه و حصول اطمينان از اين •
  .شونداقل تعليمات ثانوی، پيروی و رعايت میشاگردان سنين مکتب و تکميل حد

 
  بخشيد  کيفيت آموزش و تعليم را بهبود

ها مبالغ تخصيص که آنحصول اطمينان از اين مکاتب و اصالح سيستم توزيع وجوه مالی (بودجه) به •
دادهشده خود را در آغاز سال مالی دريافت میکنند. تقويت سيستم نظارت و تضمين کيفيت همۀ مکاتب 

 به شمول مکاتب دولتی، مراکز آموزش محلی، مدرسهها و مکاتب خصوصی. 
وم و اتخاذ اقدامات فوری جهت حصول مضامين در مکاتب محر ۀن همادادن به توظيف معلماولويت •

 توانند همه مضامين اصلی را تدريس کنند. مکاتب می ۀکه هماطمينان از اين
باطی الزم ضدن آشکارای کارمندان مکاتب از استفاده از هرگونه تنبيه بدنی و اتخاذ اقدامات انکرمنع •

 .دنکنعليه کسانی که اين قاعده را نقض می
های برنامه ۀآموزشی اجباری اشکال بديل مديريت و دسپلين معلمی در هم هایسازی برنامهشامل •

زمينه اشکال مثبت مديريت صنف،  ن به اندازه کافی درامعلم ۀکه همآموزشی. حصول اطمينان از اين
ن مواد کافی و ابزار الزم برای مديريت امعلم ۀکه برای همبينند و حصول اطمينان از اينآموزش می

 د. شوهم میان، فرهای کالصنف
اصالح نصاب تعليمی مکاتب ابتدايی و متوسطه و آوردن تغييرات به شمول ايجاد حساسيت بيشتر به  •

 جنسی. آموزش  رابطه با مسايل صحی باروری و سازی مطالب و مواد درمسايل جنسيتی و شامل
 

   های صحی شاگردان را مرفوع سازيدنيازهای کودکان دارای معلوليت و نياز
مين دسترسی کامل کودکان دارای معلوليت به تعليمات و آموزش أتوسعه پالن سراسری برای ت •

تا اين کودکان بتوانند تعليمات و  ،جمله امکانات آموزشی و کارمندان اختصاصیاز شمول، همه
 مکاتب دولتی فرا گيرند.  ۀهم کيفيت را درشمول باهای همهآموزش

 .کودکان دارای معلوليت، فراهم کنند ۀتا امکانات مناسبی را برای همدادن هدايت به مکاتب دولتی  •
مديران  ه ومتوسط ن مکاتب ابتدايی وادهی فردی به معلمهای آموزشی و مشورهسازی برنامهفراهم •

های عملی شمول و مهارتهای همهزمينه تعليمات و آموزش واليات، در ها ومعارف ولسوالی
 مکاتب دولتی.  معلوليت در سازی کودکان دارایشامل

ها بتوانند از اطفال دارای دهی تا آنزمينه مشوره ن دراآموزشی برای معلم هایسازی برنامهفراهم •
 معلوليت و خانوادههای آنها، حمايت کنند. 
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ول مدار به شکه شاگردان دارای معلوليت به وسايل کمکی مجانی و سوبسايدیحصول اطمينان از اين •
ها در مکاتب کمک شدن کامل آناشتراک و شامل ،چگس يا عينک که به حرکت، حضورويلچر، 

 میشوند، دسترسی پيدا میکنند. 
 اتخاذ اقدامات جهت:  •

o طور کامل برای شاگردان به ،هابه شمول تشنابهای جديد، ساختمان ۀکه همحصول اطمينان از اين
 ؛باشندن دارای معلوليت قابل دسترس میاو معلم

o ها و مواد درسی قابل دسترس برای شاگردان دارای معلوليت و قابل دسترس در اشکال هيه کتابت
  ؛مانند بريل ،درک آسان باشد مختلف از اشکالی که برای فهم و

o خريداری مواد، دستگاه چاپ بريل پرکينز و تجهيزات  جهتمکاتب  رایسازی بودجه بيشتر بفراهم
شاگردان  ۀها برای همآموزش که تعليمات وينان از اينديگر مورد ضرورت برای حصول اطم

 باشند. دسترس می در شکل مساویدارای معلوليت به
ها بندی دادهطفال دارای معلوليت و طبقهامورد ثبت نام، ترک و يا نرخ کاميابی  ها درآوری دادهجمع •

 مطابق نوع و معلوليت و جنسيت. 
زمينه  های آموزشی برای کارمندان مکاتب دروسعه برنامهراستای ت با وزارت صحت عامه در کار •

ها در بخش ارجاع شاگردان نيازمند مراقبت و درک اهميت نيازهای صحت روانی و کمک به آن
حمايت و خدمات صحی روانی به شمول آنهايی که از تراما آسيب ديدهاند، به مراکز خدمات 

 اختصاصی. 
 

  د يکندهی را تقويت شفافيت و حساب
فردی  وزارت معارف برای حصول اطمينان از اينکه هر های مبارزه با فساد اداری درتقويت مکانيزم •

 ۀکه همآسانی آن را گزارش بدهد و اينتواند بهشود، میجانب کارمندان وزارت مواجه می که با فساد از
 برابر اين اعمال از گيرند و درصورت فوری و دقيق مورد تحقيق و بررسی قرار میها بهگزارش

های نظارت و گيرد. تقويت مکانيزمقيب عدلی، اقدامات صورت میعطريق تعزيرات استخدامی و ت
سطوح محلی، ولسوالی، واليتی و  ۀهای وزارت در همارزيابی داخلی برای سنجش عملکرد و تالش

 اختيار عامه مردم.  ها درگذاشتن يافته ملی و
مرحله از پروسه استخدام  هر های کاريابی که تقاضای رشوه دراعالن ۀسازی اين موضوع در همشامل •

شکل به تواننددهندگان میکه درخواستمورد اين سازی معلومات درن، يک جرم است و شاملامعلم
مخفی اين گونه تقاضاها را گزارش دهند. مجازات مناسب و تعقيب عدلی هر مقام و فردی  محرمانه و

 کند. که تقاضای رشوه می
باشند با می حال حاضر باز که کدام مکاتب در کدام جای کشور درمورد اين نشر معلومات ماهوار در •

ها بسته میباشند با ذکر داليل بستهبودن، در وبسايت وزارت؛ که کدام آنذکر نام و محل مکتب و اين
نصب اعالن در اين مورد در محالت عمومی دفاتر ولسوالی و واليتی و حتا در صورت امکان از راه 
فرستادن فهرست از طريق پيام متنی. فراهمسازی معلومات از اين طريق در مورد اينکه مردم چگونه 

 میتوانند در مورد بستهبودن مکاتب گزارش بدهند يا در اين مورد سواالتشان را مطرح کنند. 
 

های های سازمان ملل و سازمانمعارف با حمايت اداره هایشوند، رياستوقتی مکاتب بسته می •
محروم از که شاگردان ند تا اقدامات اضطراری را جهت حصول اطمينان از اينکنبشردوستانه، تالش 

استفاده در صورت و يا دارند شان ها، نياز به ترميم و بازسازی مکاتبتهديد ها ونتيجه جنگ مکتب در
 آموزشی درمواد سيسات بديل و ديگر أه تصورت فوری بشان برای مقاصد نظامی، بهتبااز مک

 کنند، روی دست بگيرند. شان، دسترسی پيدا مینزديکی محل سکونت
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همچنان استفاده از آن برای نيازهای فوری ديگر، مانند  شده وانتقال بودجه برای مکاتب بسته •
 شده و اعمار مکاتب. طفال بيجااهای اضطراری برای آموزش

 

  اجتماعی، شهدا و معلولين  به وزارت کار، امور
ها در زمينه سطح واليت و دادن مسئوليت به آن های عملياتی حفاظت از کودکان درتقويت نقش شبکه •

 کمک به کودکان بازمانده از مکتب.
های عملياتی حفاظت که آموزگاران، مردم محل و مقامات حکومت محلی با شبکهحصول اطمينان از اين •

ها به خدمات کنند و دسترسی آنترين کودکان کار میپذيرمحافظت از آسيبراستای  از کودکان در
 محافظتی را، در هر جايی که اين خدمات موجود باشد، تأمين مینمايند. 

شمول و های فراگير و همهکه تعليمات و آموزشبا وزارت معارف برای حصول اطمينان از اين کار •
 شود. راهم میباکيفيت برای کودکان دارای معلوليت ف

 
  داخله امور به وزارت 

 درکه پوليس ولسوالی برای حصول اطمينان از اين سطح واليت و دادن هدايت به مقامات پوليس در •
 مکاتب، شاگردان و عليهنظرداشتن تهديدات زير مين امنيت شاگردان از طريق نظارت وأمحل برای ت

 ويژه دختران، کاراذيت شاگردان به يری از آزار وراستای جلوگ در کنند و ن با مکاتب همکاریامعلم
 د. نماين

زمينه استفاده از مکاتب برای مقاصد  در های قابل اعتبارهآوری دادبا وزارت معارف برای جمع کار •
های محل ها وهای مسلح. داده بايد شامل نامگروهطالبان و ديگر  نظامی از جانب نيروهای امنيتی افغان،

جزوتام خاص يا  ،مدت استفاده ،شدن اين مکاتبمقصد استفاده ،شدهآموزشی استفاده می ونهادهای تعلي
 ،جريان استفاده ثبت قبل از استفاده و حضور در ،گروه مسلحی که از اين مکتب استفاده کرده است

شده واردهای دادن به استفاده نظامی از مکاتب و آسيبراستای پايان شده توسط مقامات دراقدامات اتخاذ
 ها بايدمناسبت داشته باشد، داده صورتی که مرتبط باشد و باشد. در اين مکاتب ۀجريان استفاد در

  تا اثرات غيرمتناسب و بيشتر باالی دختران مشخص گردد.  بندی شوندبراساس جنسيت طبقه
 

  داخله  امور به وزارت دفاع و وزارت
يتی افغان، به شمول اردوی ملی، نروهای امني ۀدن دستورات واضح، خاص و جدی به همکرصادر •

 ، سوق وهای مکاتب برای اردوها، سنگرهاهای طرفدار دولت که از مکاتب و دارايیمليشه و پوليس
عنوان ديپوی مهمات و اسلحه و مواد مطابق اعالميه مکاتب امن و رهنمودهای محافظت از يا به اداره

ها در سازی اين رهنمودند. شاملنخودداری ک، مسلحانههای در جريان جنگ، هادانشگاه مکاتب و
های آموزشی و ديگر وسايل اشاعه، به منظور تشويق قواعد نظامی، اوامر عمليات، برنامه ها وپاليسی
 دهی. ها و رفتارهای مناسب از طريق زنجيره فرمانروش

 

  ت ماليه زاربه و
يافته بدون معطلی دريافت جوه تخصيصکه وبا وزارت معارف جهت حصول اطمينان از اين کار •

 رسد. شده به مصرف میطور کامل برای اهداف منظورشود و بهمی
 ها بهموقع بودجهشان را دريافت کنند. های توزيع وجوه به مکاتب تا آنبهبود سيستم •
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 به وزارت امور زنان 
های اجباری ق برنامهای گسترش تدريجی تطبيکمک به وزارت معارف در توسعه يک پالن مرحله •

 های افزايش حمايت از تعليمات وطريق همکاری در تدوين استراتژی از آموزش در سراسر کشور
  .سطح جامعه آموزش رايگان جامع از طريق مکاتب متوسطه در

 
   ای مسلح شورشیههگروساير به طالبان و 

ورد منازعه هستند يا تحت کنترل همه ساحاتی که م حمايت از حق تعليم و آموزش دختران و پسران در •
ها از آن کردندن اوامر واضح به همه فرماندهان و سربازان و منعکرباشند. صادرنيروهای حکومتی می

 حمله يا تهديد مکاتب، معلمان، شاگردان و خانوادههای شاگردان.
باطی ضامات انقطع فوری حمالت باالی مکاتبی که اهداف نظامی موجه و قانونی نيستند. اتخاذ اقد •

 باشند. مناسب عليه افرادی که مسئول حمالت غيرقانونی باالی مکاتب می
باطی مناسب عليه افرادی که مسئول حمله يا تهديدات عليه دختران مکتب يا کارمندان ضاتخاذ اقدامات ان •

مکاتب نشوند،  هایدادن به قوماندانان و سربازان تا باعث اخالل فعاليتباشند. هدايتمکاتب دخترانه می
 تعيين نکنند.  ،هايی را که دختران درس بخوانندنصاب تعليمی کاری نداشته باشند و تعداد سالبه 

 های مکاتب برای اردوها، سنگرها، سوق ورايیدا دهان که از استفاده از مکاتب ودادن هدايت به فرمان •
در  ،هادانشگاه های محافظت از مکاتب وعنوان ديپوی مهمات و اسلحه و مواد مطابق رهنموداداره، يا به

 ند. نخودداری ک های مسلحانه،جريان جنگ
های مکاتب و نزديکی و مواد انفجاری خودساخته در قطع فوری استفاده اسلحه مختلف مانند ماين زمينی •

  .ديگر مناطقی که مردم حضور دارند
 

 المللی و سازمانهايی که از تعليم و آموزش در افغانستان حمايت میکنند بينکنندگان تمويلبه 
های با مکلفيت های داخلی که سازگاررعايت قوانين و پاليسی دن حکومت افغانستان به پيروی وکروادار •

 المللی هستند، از جمله از طريق تطبيق توصيههای فوقالذکر.قانونی بين
تا حکومت بتواند درآمد کافی را سطوح جاری و باالتر  های آموزشی دختران درادامه تمويل برنامه •

برای آموزش وقف کند تا بتواند سيستم جاری را حفظ کند و گسترش دهد تا اهداف دسترسی جهانی به 
 آموزش ابتدايی و متوسطه تحقق يابد. 

های محلی جهت توسعه يک کنندگان آموزشبا حکومت و فراهم کار های محلی وادامه تمويل آموزش •
ها در سيستم سازی آنها و شاملهای محلی، پايدارسازی اين آموزشرش آموزشپالن به منظور گست

 تعليمی و آموزشی دولتی.
ها امکانات تهيه آب و طراحی آن شود و درهای جديد تمويل میکه اعمار تعميراين حصول اطمينان از •

مسايل بهداشتی بهخوبی در نظر گرفته میشود. فراهمسازی امکانات مالی و حمايت از احداث امکانات 
 تهيه آب بهداشتی در مکاتبی که قبالً  ساخته شدهاند و امکانات تهيه آب بهداشتی کافی ندارند. 

در سطح محلی به منظور حصول اطمينان از توزيع مناسب خدمات  کنندگانتمويلبهبود هماهنگی بين  •
 سراسر کشور.  در های محلی،به شمول آموزش کنندگانتمويلشده توسط آموزشی تمويل

ها دارد، آن نيروهای نظامی را از استفاده از مکاتب به مقاصد نظامی باز تابا حکومت افغانستان  کار •
را ترغيب کند که مکاتب اشغالشده را هرچه عاجلتر تخليه کنند و خطمشیها و روشهايی را ترويج 

 کند که مطابق آنها مکاتب بهتر مورد محافظت و حراست قرار میگيرند. 
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 تقدير و تشکر
  

شده توسط خود وی، احمد براساس تحقيقات انجام ،محقق ارشد حقوق زنان ،ربارداين گزارش توسط خانم هي
فغانستان و خانم ايلينا مارتينيز، افغانستان، پتريشيا گاسمن، محقق ارشد درباره اشجاع، معاون محقق درباره 

ده و کراين گزارش را تصحيح  ،يس حقوق بشرينم ليزل گيرنتولز، رمحقق حقوق بشر، تهيه گرديده است. خا
. کريتی شرما، محقق حقوق معلوليت، اماندا اندخانم ايلينا مارتينيز و پتريشيا گاسمن آن را بازبينی و مرور کرده

م پاليسی و تا يس حقوقی وي، جيمز راس، رگر کمیتحليل کالسينگ، محقق ارشد حقوق زنان، برايان روت،
  ست.ای، اين گزارش را مرور کرده ااز نگاه حقوقی و برنامه خود ۀپورتی يوس، معاون برنامه، هرکدام به نوب

  
ها و نشرات، فيتزروی کننده عکسهماهنگ ،کارمند بخش حقوق زنان، اوليويا هنتر »اگنی يزکا بی ليکا«

 اند. دودهکرتوليد اين گزارش همکاری  در ،کننده ارشد اداریهماهنگ ،و جوزی مارتينيز مدير اداری ،هيپکينز
سازمان کودکان دچار بحران،  کنندگان بيرونی، فيليپا لی از صندوق وجهی مالله و پيتر سيمز ازتن از مرور

 اند. شان را شريک ساختهنظريات سازنده
زمينه  ويژه درقيق بهفغانستان، در اين تحاهای تعليمی و خدمات ديگر در کننده برنامهچندين سازمان فراهم

خاطر بيم از عواقب منفی ه ها، باين سازمان. اندمصاحبه با کودکان، با سازمان ديدبان حقوق بشر همکاری کرده
ها نام برده نشود؛ ليکن ما از همکاری و آن اند که از، خواستهشان با دونران يا حکومت افغانستانباالی روابط

ً  سپاسگزاريم.   معاونت آنها و برای کار متعهدانه و دليرانهای که آنها همهروزه انجام میدهند، عميقا
  

مورد  و باز در صريحطور فغانستان که حاضر شدند با ما بهاخواهيم از آن مقامات حکومت همچنان می
ند، اظهار سپاس و نصحبت ک ها در سيستم و سکتور تعليمی اين کشورهای فراروی خويش و ضعفچالش
ها در چهار واليت که در تحقيقات خبرنگاران محلی و راننده ،هاخواهيم از تيم ترجمانيم. همچنان میکنانی قدرد

 يم. کناند، اظهار تشکر و امتنان اين گزارش با ما مساعدت کرده
  

 تالش شانحکومتی که با به خطر انداختن زندگی هایمقام و نا، معلمهااخير، از همه شاگردان، خانواده در
د، تقدير و تشکر به عمل سازنو زمينه تعليم و آموزش را برای ديگران فراهم  آموزش کسب کنند کنند تعليم ومی
ميان ما  اکنون در ،معاون والی کندهار ،شوندگان ما، آقای عبدالعلی شمسیآوريم. بدبختانه يکی از مصاحبهمی

ها تا . ايشان از روی لطف و مهربانی يکی از شبثر و غمگين ساخته استأنيست و مرگ وی ما را خيلی مت
زياد در مورد اهميت تعليم و آموزش  ۀکارش بيدار مانده و با ما مصاحبه کرده بود. او با عالق دفتر ناوقت در

کرد. کند، با ما صحبت می اين راستا بيشتر کار تواند درهايی که حکومت میها و همچنان راهدختران و چالش
جريان  در مهمانخانه والی کندهار در 2017جنوری  10تن از کسانی بود که به تاريخ  11يان همان م ايشان در

طلب قابل احترام بود. او يکی اثر يک انفجار کشته شدند. آقای شمسی يک اصالحبر  ،يک ديدار مهمانان خارجی
 تعليم شمول ـ بهکه تمام کارها  تاساين حقيقت  مرگ وی يادآور 368گذاران يک جبهه سياسی جوانان بود.از بنيان

 . است افغانستان در زندگی و مرگ ـ مسألۀزش دختران آمو و

                                                           
 11نيويارک تايمز،  پيوندد،رفته میدستپذيری و مقاومت افغانستان به رهبران ازسمبول جوان برگشت مجيب مشعل، تيمورشاه، .368

 ,https://www.nytimes.com/2017/01/11/world/asia/uae-afghanistan-attack-kandahar.html?_r=0 (accessed March 1  ،2017جنوری 
2017). 



hrw.org


	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


