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  وزارت کار اياالت متحده

  در مورد بدترين اشکال کار کودکان ٢٠١٩ يافته های

  افغانستاندر 

  

، ابتکار عمل برای رسيدگی به کار کودکان دهد. باوجودپيشرفت را نشان نمی ارزيابی افغانستان، ٢٠١٩ در
 پوليسمحلی و  پوليسافسران مقامات دولتی، به ويژه  دهد کهافغانستان بخاطری پيشرفت را نشان نمی ارزيابی

 بچه بازیبودند.  ذيدخلبچه بازی از پسران از طريق عمل تی استفاده جنسی تجار در موارد سؤملی افغانستان، 
 .وجود دارد گستردهوافغانستان به شکل در سراسر 

 انعليه آن يا دهدقرار  یقانون گرديتحت پ یبازبچه با پيوندرا در  یمقام دولت چينتوانست ه ٢٠١٩دولت در سال 
. در طول شدمتهم  بچه بازی به اتهام گريچهار نفر د کم دست و  گرديدمحکوم  فرد ملکی اما دو  ،اقامه دعوی کند
 یدولت ليسهپسر در سه  ١٦٥حداقل  یاستفاده جنسؤبر س یفعاالن حقوق بشر مبن یرسانه ها ادعاها ،دوره گزارش

  دادند. گزارش را مرتکبين برای باجگيری از اين اعمال فيلمبرداری نمودند، ، و اين که شماری از لوگر واليتدر

اعمال  به شمول معلمان ومديران مکاتب درآموزگاران ها تن از هفعاالن دريافته است که د های و پروهش اتتحقيق 
استفاده جنسی ؤس ه شواهدبا آنکارش داد، زهيئت مفتشين دولت گ، ٢٠١٩واخر آدخيل بودند. در استفاده جنسی ؤس

را دولتی لوگر مکاتب  معلمينباطی بين تجاوز و تچ اريه اما، ورده اندآلوگر را بدست  و تجاوز به اطفال در
  دريافت نکردند. 

رياست  سویاز  ،لوگر دست داشتند استفاده جنسیؤس که در برمال ساختن شبکه ،از فعاالن حقوق بشر تن دو
تهديد به مرگ  سپس نگام بازداشت با آنها بدرفتاری جسمی صورت گرفت وعمومی امنيت ملی بازداشت شدند. ه

 سوليپ عدلی بيدر تعقعلی الرغم اينکه حکومت  از کشور فرارکردند. خانواده هايشانبا  پس از آن، آنان. دشدن
و  یبازبچه جنايتمقابله با  یاما برا بود،ناکام  داشتند دستی بازچهب اتيکه در جنا یمل پوليسافسران  و یمحل
 تيحما یمل ونيسيکم ، به طور مثالرا انجام داد گوناگونیاشکال کار کودکان و قاچاق کودکان اقدامات  ريسا

 ستند، از جملهااشکال کار کودکان  نيبدتر ريحال، کودکان در افغانستان درگ ني. با اکرد جاديارا  طفل ازحقوق
آن هر کدام  که وقالين بافی مالیاستخدام آنها در خشت  ،یکار اجبار ،مسلحانههای  یريدرگ آنها در کارگيری از
   .آيدبه ميان میقاچاق انسان  بعضاً باالثر

و  ندارد را حقوق کار کودکان ناقضين مجازات نمودنوزارت کار افغانستان صالحيت  در رياست تفتيش کار
، ندارد. برعالوه قوانين افغانستان کاراجباریکودکان  برای امحای بدترين اشکال کارحکومت برنامه های کافی 

 . می شمارددختران را به اندازه کافی جنايت نجنسی استثمار  بردگی در قرض، و

کار کودکان در  در پيشرفت به سوی امحایمشخص شده است که  اقدامات پيشنهادی ارش،زگاين  بر اساس
  . مؤثر خواهند بودافغانستان 

 ساحه  اقدام پٻشنهاد شده   پيشنهادی سالهای-سال 

٢٠١٩ 
 

تعيين  همه کودکان یکه حداقل سن کار برا ديکن اطمينان حاصل
  مصروف اند یرسم ريغ هایکار به شمول آنهايی که در، گردد

  
 

 چارچوب قانونی
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 ساحه  اقدام پٻشنهاد شده   پيشنهادی سالهای-سال 

٢٠١٥-٢٠١٩  
 

قرض بحيث  بردگی در و اطمينان حاصل شود که کار اجباری
 .استجنايت ممنوع 

 

٢٠١٧-٢٠١٩  
 

 فحشا، یبرا انکه  قانون استفاده از دختر شودحاصل  نانياطم
 ديتول یو استفاده از همه کودکان برا برهنهفيلم های در ات شينما

  .کندمیممنوع  جرمی يک عمل به طور برهنه رافيلم های 
 

 

٢٠١٦-٢٠١٩ افغانستان  توالي ٣۴حمايت از طفل درتمامی  عملهای  شبکه 
 تاسيس شود. اطمينان حاصل شود که آنها تمام خدمات الزم را

  برای اطفال قربانی فراهم ميکند.
 

 تنفيذ و تطبيق

٢٠١٥-٢٠١٩  
 

مفتشين کار،  شماراطالعات تفتيش  کار، به شمول بودجه تفتيش، 
ی تجاوزات و تخطيها شمارو انواع کار کودکان و  شمارتفتيش 

  . و انتشار دهيد برمال شده را پيگيری
 

 

٢٠١٥-٢٠١٩  
 

مجازات نقض از قوانين  تابه رياست تفتيش کار صالحيت دهيد 
 کار افغانستان را ارزيابی کند.

 

٢٠١١-٢٠١٩  
 

و مفتشين جنايی در مورد کار  اطمينان حاصل کنيد که مفتشين کار
 موزش حاصل کنند.آکودکان 

 

 ٢٠١١-٢٠١٩  
 

مفتشان کار را افزايش دهيد تا به مشوره های تخنيکی  شما
سازمان بين المللی کار عمل کرده بتوانند. اطمينان حاصل کنيد که 

  شهای کار تطبيق شود.تفتيش و بازرسی در تمام کشور و تمام بخ
 

 

٢٠١٥-٢٠١٩  
 

تا شاکی بتواند به  سازيد آسان شکايت های مربوطه کارکودکان را
صورت شفاهی شکايت نمايد. مقتضيات شکايت را که شاکی بايد 

  کنيد.  لغو ،داليل قانونی شکايت خود را ارايه کند
 

 
 

٢٠١٩-۴٢٠١  
 

 شرکت هایکار در  اداره تفتيشکه  ديحاصل کن نانياطم
  .دهد یانجام م یبازرس یرسم ريغ سکتورو  یخصوص

 

 

٢٠١٢-٢٠١٩  
 

مفتشان کار و مفتشان جنايی دردسترس باشند، منابع  تاکيد کنيد که
مالی بشمول وسايل ترانسپورت در اختيارداشته باشند، تا قوانين 

 جنايی مربوط به کار کودکان را تطبيق کنند.
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 ساحه  اقدام پٻشنهاد شده   پيشنهادی سالهای-سال 

٢٠١٨-٢٠١٩  

 

اطفال را به  تمامی افراد، به ويژه مقام های دولتی، کهعليه 
و گماشتن آنها  بچه بازیبه شمول  ،به کار ميگمارند شکلبدترين 

 محکوم کنيد. را نمايد و آنهااقامه دعوی  سرباز،به حيث 

 

٢٠١٩-۴٢٠١  
 

قاچاق انسانی و بدترين اشکال  تاکيد کنيد که اطفال قربانی شده
به خدمات  سپسديگر کار کودکان به صورت دقيق  شناخته شده، 

نه اينکه توقيف شوند يا به عملکرد  ،اجتماعی مناسب راجع شوند
   .تعرض و تعذيب مواجه شوند مثل نامناسب

 

 

٢٠١٧-٢٠١٩  
 

هماهنگ کننده قادر به انجام  اتادارکه همه  ديحاصل کن نانياطم
که  شوداز جمله تاکيد  .ستنداخود  مطلوب وصالحيت های فيوظا

ارش دهند؛ و زرا به مقامات هماهنگ کننده گ آمار انفاذ جزئيات
  مجالس در فاصله های زمانی تصويب شده برقرار گردد. 

 

 هماهنگی

٢٠١٦-٢٠١٩  
 
 
 

که در  ستراتيژی ملی اطفال رااملی کار را تطبيق کنيد و  راهکار
  د.نيز تطبيق کني ،معرض خطر هستند

 

 حکومت راهکاری

٢٠١٥-٢٠١٩ کنيد تا عمر اطفال بخاطر  نوزادان را تاسيسثبت نام  کمپاين 
 شمول در مکاتب ثبت ومستند باشد.

  پروگرامهای اجتماعی
 

٢٠١٩-۴٢٠١  
 

به تاسيس پروگرامهای مبادرت ورزيد که فرصت شمول در 
ی ابر به ويژهرا افزايش دهد؛ و تامين امنيت در مکاتب آموزش 

  دختران انکشاف يابد.
 

 

٢٠٠٩-٢٠١٩  
 

برنامه های اساس گذاری شود که به مشکالت کار کودکان در 
تمام بخشهای مربوط رسيدگی نمايد، بطور مثال دربخش زراعت 

دربخش خشتمالی، خشت زنی  -و کارهای اطفال در مقابل قروض
  و کوره های خشت پزی رسيدگی شود. 

 

 

٢٠١٠-٢٠١٩  
 

حمايت  ،قربانيان قاچاق انسان برای های امنخانهبرای تاسيس 
که پناهگاها  دطمينان حاصل شوامالی فراهم شود و همچنان 

اطفال قربانی، پسران و دختران، فراهم برای را خدمات کافی 
 .کندمی

 

 

 


