
 کار ایاالت متحده وزارت 

 افغانستان
 کار اطفال لدر مورد بدترین اشکا ۲۰۱۷های یافته

 
. داشت ، افغانستان در تالش برای از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان، پیشرفت متوسط٢٠١٧در سال 

و  کرد اعالمرا ممنوع  بازیهکه به صراحت بچ ،امضا کردرئیس جمهور یک قانون مجازات جدید را 

، اغلب از طریق است . این عمل شامل بهره برداری از پسراندر نظر گرفتمجازات آن  تخطی از برای

کمیسیون عالی مبارزه باجرایم اختطاف های اجتماعی و جنسی. برای سرگرمی ،شانعلیه تهدید یا خشونت

عالوه بر این، دولت همچنین . گاهی مردم عامه انجام دادآبرای  تبلیغاتی را مبارزه ٢١٠و قاچاق انسان 

کردند، نجات داد. می افتیاز طالبان در یآن آموزش نظام که درای کودک را از مدرسه ۴٠نزدیک به 
 یهایریدرگ در مشغول هستند، از جمله اطفالشکل کار  نی، کودکان در افغانستان در بدترهنوزهم لیو

 یکشور وجود دارد و پسران قربان یهاتمام والیتدر بازیخشتها.  بچه دیدر تول یمسلحانه و کار اجبار
ریاست  شود.برخورد می نهاآ باوان مجرمان به عن ،محسوب گردند انیقربان اینکه یعمل اغلب به جا نیا

که برای  نداشتصالحیت افغانستان  عمومی تفتیش داخلی وزارت کار، امور اجتماعی شهدا ومعلولین
 نیبردن بدتر نیاز ب یبرا یکاف مهایهم پروگرادولت  ند.ک اعمال مجازاتکنندگان از کارکودک تخطی

 .ندارد اشکال کار کودکان

 
اقدامات  ،در افغانستانکار کودکان  بردن نیاز ببرای پیشرفت در راه ، های موجودیافتهاساس  بر
  .زیر تشخیص داده شده است یشنهادیپ

 
 سالهای

 هشد پیشنهاد 

  ساحه هاقدام پیشنهاد شد

٢٠١٥-٢٠١٧ شمرده جرایم  در قرضاطمینان دهید که کاراجباری و بردگی  

 و ممنوع است. شده

 قانونی چوکات

 ایجاد کنید.را در فحشا  کانمجازات برای استفاده از کود ٢٠١٧

 هر یک را در (CPAN)شبکه محافظت و عملکرد اطفال یک  ٢٠١٧

والیت افغانستان ایجاد کنید و اطمینان حاصل کنید که  ٣۴ از

 توانید تمام خدمات مورد نیاز را تهیه کنید.می

 تعمیل

٢٠١٥-٢٠١٧ های کار، از جمله  تفتیشپیگیری و انتشار اطالعات در مورد  

های کار کودکان، تعداد تفتیشکار، تعداد و نوع  بودجه تفتیش

شده و جمع آوری شده  تعمیلموارد نقض شده و مجازاتهای 

 است.

٢٠١٥-٢٠١٧ ریاست تفتیش کار را صالحیت دهید تا برای تخطی از قانون  

 مجازات را تخمین و ارزیابی کند. افغانستان

 

٢٠١١-٢٠١٧ تضیمن کنید که مفتشان کار ومفتشان جرایم آموزش الزم  

 درمورد کار کودکان حاصل کنند.

٢٠١١- ٢٠١٧  تخنیکیهای کار را افزایش دهید وبه توصیهتعداد مفتشین  

 .سازمان بین المللی کار عمل کنید
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 سالهای

 هشد پیشنهاد 

  ساحه هاقدام پیشنهاد شد

٢٠١٥-٢٠١٧ های ، به شکایتکنیدساده  طرز شکایت درمورد کار کودکان را 

تقریری اجازه دهید. مقتضیات اینکه شاکی باید دالیل قانونی 

مشخص کند، لغو به طور کتبی  برای تخطی از شکایت را

 قرارداده شود.

٤٢٠١-٢٠١٧ قانونی دارد  صالحیتتضمین کنید که اداره تفتیش وزارت کار  

کند، به شمول مکلف ساختن که قوانین کار کودکان را نافذ 

های تفتیش  باها وکارفرمایان تا طبق مقتضیات قانون کارخانه

 نااعالن شده همکاری کنند.

٢٠١١-٢٠١٧ ها، تخطیمعلومات درمورد تفتیش های جنایی، به شمول  

های متخلفین برای تمامی جرایم که شامل محاکمات، و محکومیت

 بدترین اشکال کارکودک است، به نشر سپرده شود.

٢٠١٢-٢٠١٧  یطوساچون تضمین کنید که مفتشین دردسترس هستند، و منابعی  

دارند، تا قوانین جنایی در رابطه با  اختیار و ترانسپورت در

 کنند.قانون کار کودک را نافذ 

٤٢٠١-٢٠١٧ اطمینان حاصل کنید که قربانیان قاچاق انسان و دیگر بدترین  

شده  تشخیصاشکال کار کودکان، به درستی به عنوان قربانیان 

و بازداشت نشوند و اطمینان حاصل شود که قربانیان به خدمات 

 دارالتادیب هادر  کودکان ، ودسترسی داشته اجتماعی مناسب

توقیف ویا  اطمینان حاصل شود که درشوند.  نگهداری

قرار نمی  ، تعذیب و شکنجهنوجوانان مورد بدرفتاری دارالتادیب

 .گیرند

 تنفیذ و قادر بهشده هماهنگ  ادارات اطمینان حاصل کنید که تمام ٢٠١٧

 .خود هستند تفویض شدهانجام وظایف 

 هماهنگی

٢٠١٣-٢٠١٧ با کار کودک  تایک میکانیزم هماهنگ کننده را تاسیس کنید  

 ،منجمله بدترین اشکال کارکودک که درکشور موجود است

 مبارزه کند.

٢٠١٦-٢٠١٧ پالیسی ملی کار را تعمیل کنید، پالیسی کارکودک درقالین بافی و  

 ،ستراتیژی ملی درمورد اطفال که درمعرض خطر قراردارندا

 تعمیل شود.

های پالیسی

 دولت

٢٠١٥- ٢٠١٧ براه ثبت نام نوزادان  و توزیع سند تولد یاکمپاین برای تهیه  

 شود. انداخته

های پروگرام

 اجتماعی

٤٢٠١- ٢٠١٧ دسترسی به تعلیم را افزایش دهد،  تاپروگرامهای تاسیس شود  

 امنیت درمکاتب را به طور خاص برای دختران انکشاف دهد.

٢٠٠٩-٢٠١٧ گردد، که به کار کودکان دربخش زراعت،  ایجادپروگرامهای  

 ، توجه الزم صورت گیرد.پزی های خشتهخشت مالی، وکور
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 سالهای

 هشد پیشنهاد 

  ساحه هاقدام پیشنهاد شد

٢٠١٠-٢٠١٧ قربانیان قاچاق   برای های امنگشایش خانهمساعدت مالی برای  

 کافیو اطمینان حاصل گردد که خدمات  انسان فراهم گردد

وجود  شوند،سرپناه برای پسران که قربانی قاچاق انسان می

 داشته باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


