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 د متحده ایاالتو د کار  وزارت

   کال موندنې ۲۰۱۸د ماشومانو د ناوړه ډولونو کار په اړه د 
 

 افغانستان

 
که څه هم افغانستان د ماشومانو د ناوړه ډولونو د کار د له منځه . کال کې، افغانستان د پرمختګ ارزونه ترالسه نکړه ۲۰۱۸په 

چارواکي د بچه بازۍ له الرې په زور سره له هلکانو څخه د ناوړه تجارتي ګټه وړلو لپاره ځینې هڅې وکړې، خو دولتي 

دولت د هغو ماشومانو لپاره چې مخکې په وسله والو جګړو کې ښکیل ؤ یو دارالتادیب . اخیستنې په استفاده کې ښکیل دي

ونو کې د ماشومانو د ساتنې مرکزونه والیت ۲۷دولت همداراز په . ماشومانو لپاره یې خدمتونه وړاندې کړل ۳۴پرانیست چې د 

د ماشومانو د ساتنې . ه ونیسيماشومانو د استخدام مخ ۳۶۴د  جوړ کړل چې مرسته یې وکړه څو د افغان ملي پولیسو لیکو ته

لپاره د عمل شبکې هغو داخلي بیځایه شویو کورنیو ته روزنیز او ټولنیز خدمتونه وړاندې کړل چې په خطر کې ؤ او همداراز 

د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره د . ماشومان چې په کانونو کې یې کار کاوه راوویستل او په ښوونځي کې یې شامل کړل ۵۰

افغانستان د پرمختګ ارزونه ځکه نه ترالسه . نویو ګامونو له اخیستلو سره سره، دولت د ماشومانو په اجباري کار کې ښکیل ؤ

وګه د سیمه ایزو پولیسو او ملي اردو افسران، په بچه بازۍ کې ښکیل دي او د تیرو کوي چې دولتي چارواکي، په ځانګړي ت

د سیمه ایزو . کلونو برعکس، هغوي د جرم د رپوټ ورکولو په جریان کې جرم ته د رسیدګۍ لپاره د پام وړ هڅې ونکړې

ړ چې لږ تر لږه په یو مورد کې، پولیس پر پولیسو افسرانو او د اردو غړو د بچه بازۍ لپاره د ماشومانو استخدام ته دوام ورک

داسې یو هلک جنسي تیری وکړ چې هغه په بچه بازۍ کې د ګټه اخیستې څخه په شکایت د مرستې د ترالسه کولو لپاره پولیسو 

ردو دولت د بچه بازۍ د مخنیوي د قوانینو د پلي کولو لپاره سیاسي هوډ ندرلود او سربیره پردې چې د ا. ته مراجعه کړې وه

. پیښې وموندې، خو د عدلي تعقیب او جزا ورکولو لپاره یې څه ترسره نکړل ۶۳او پولیسو په لیکو کې یې د بچه بازۍ 
کې ایسار دي لکه په وسله والونښتو کې ګډون او د خښتو او غالیو  ډولونوماشومان په افغانستان کې د کار په ترټولو ناوړه 

، شهیدانو او معلولینو وزارت د تفتیش لوی ریاست دا صالحیت نلري چې د ماشومانو د کار، ټولنیزو چارو. جوړولو کارونه

دولت هم د ماشومانو د ترټولو ناوړه کارونو د له منځه وړلو لپاره په . د کار له قانون نه سرغړوونکیو ته سزاګانې ورکړي

 .کافي اندازه پروګرامونه نلري
 

یدای شوای چی افغانستان په کافی اندازه د ماشومانو د کار په له منځه وړلو کې که وړاندیز شوي ګامونه عملي شوي وای نو ک

 . پرمختګ وکړي
 
 

 

وړاندیز شوي 

  کلونه
 سیمه            وړاندیز شوی ګام

  
 
۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  
 

ډاډ ترالسه کړئ چې اجباري او د پور په وړاندې کار د قانون له مخې جرم 

 . ګڼل کیږي

  قانونی چوکاټ
 
 
 

هرماشوم چې په فحشاء کې را ایساروي، استفاده کوونکیو ته ېې جرمي  ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷

 . مجازات وټاکئ
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۲۰۱۶ - ۲۰۱۸ 
 

۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  
 
 

۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  
 
 
 
۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 
 

۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 
 

 
۲۰۱۵ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
 
۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
 
۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 
 
 

 
۲۰۱۸ 

 
 
۲۰۱۲ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
 
 

والیتونو کې د ماشومانو د ساتنې لپاره د عمل شبکې  ۳۴د افغانستان په 

رامنځته او ډاډ ترالسه کړئ چې کوالی شي د قرباني ماشومانو لپاره اړین 

 .خدمتونه وړاندې کوي

 پلي کول

د کار د تفتیش د بودیجې، د ماشومانو د کار د نوعیت او شمیر او همداراز 

سړغړونو د شمیر په ګډون، د کار د تفتیشونو مالومات د موندل شویو 

 . تعقیب او خپاره کړئ

د کار تفتیش ریاست ته دا واک ورکړئ چې د افغانستان له قوانینو څخه د 

 . سرغړونې لپاره جزا وارزوي

 

ډاډ ترالسه کړئ چې د کار مفتشان او د جرایمو تحقیق کوونکي د 

الزمه روزنه موميماموشامانو د کار په تړاو  .  

د کار د مفتیشینو شمیر زیات کړئ څو د کار د تخنیکي سازمان په 

 .الرښوونو عمل وشي

د ماشومانو د کار په تړاو د شکایت کونې میکانیزم ساده کړئ؛ شفاهي 

هغه مقتضیات چی شکایت کوونکی باید د قانونی . شکایت ته اجازه ورکړئ

 .وړاندې کړي، لغو کړئسرغړونې لپاره مشخص دالیل 

ډاډ ترالسه کړئ چې د کار وزارت د تفتیش اداره قانوني واک لري چې د 

ماشومانو د کار قوانین پلي او کارورکوونکي په دې مکلف کړي چې له 

 .   قانون سره سم له نااعالن شویو تفتیشونو سره همکاري وکړي

سرغړونو د شمیر په ګډون، د د ماشومانو د کار د ترټولو ناوړه ډولونو د 

 . جنایي څیړنو په اړه مالومات راټول او خپاره کړئ

کوم  هغه کسان تر عدلي تعقیب الندې ونیسئ او په جزا یې محکوم کړئ

چې د بچه بازۍ او د سرتیري په توګه د ګټه اخیستنې په ګډون، له 

 .ماشومانو څخه د تر ټولو ناوړه کارونو لپاره استفاده کوي

ډاډ ترالسه کړئ چې مفتشین د کار لپاره شته دي او داسې سرچینې لکه  

وسایل او ټرانسپورټ ېې په واک کې دي چې د ماشومانو د کار په تړاو 

 . جنایي قوانین نافذ کوي



 

 3له  3پاڼه 

 

۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
 
۲۰۱۳ - ۲۰۱۸ 
 

ډاډ ترالسه کړئ چې د انساني قاچاق او د ماشومانو د ترټولو ناوړه ډولونو 

کیږي او د ټولنیزو خدمتونو د ترالسه  د کار قربانیان به سم ډول پیژندل

کولو لپاره اړوندو ټولنیزو مراجعو ته راجع کیږي، نه چې بندي شي او 

 .ورسره ناوړه چلند وشي یا شکنجه شي

د تر ټولو ناوړه ډولونو په ګډون، د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزۍ 

 .لپاره د همغږۍ یو میکانیزم جوړ کړئ

کار ملي تګالره او په خطر کې د ماشومانو لپاره ملي ستراتیژي پلي  د  ۲۰۱۸ - ۲۰۱۶

 .  کړئ
  د دولت تګالرې

۲۰۱۵ - ۲۰۱۸ 

 
۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
۲۰۰۹ - ۲۰۱۸ 
 
 
۲۰۱۰ - ۲۰۱۸ 
 

 ټولنیز پروګرامونه .د نویو زو شویو ماشومانو د ثبت چارې پیل کړئ

او په داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې تعلیم ته السرسی زیات شي 

 . ښوونځیو کې امنیت ښه والی ومومي، په ځانګړي ډول نجونو لپاره

داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې په ټولو اړوندو برخو کې لکه د کرهنې 

 .او پور پر وړاندې د خښتو په پټیو کې د ماشومانو  کار ته پاملرنه وشي

پرانیستلو په موخه مالي د انساني قاچاق د قربانیانو لپاره د امن ځایونو د 

مرستې برابرې کړئ او ډاډه ترالسه کړئ چې د انساني قاچاق هلکانو 

 . قربانیانو لپاره په کافي اندازه ټولنیز خدمتونه شته دی

 
 


