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 د متحدو ايالتونو دکار وزارت

ولو ناوړ ماشومانوکې د  ٢٠١٩  موندنې اړهپه  وب ود کار د تر

  

  افغانستان

يي چې په افغانستان کې پرمخت ندی شوی.  ٢٠١٩ په تونو سربيره،ماشومانو د کار په تړاو د کې ارزونه   د نو
ړېپه  چارواکي،دولتي  چې ارزونه لدې کبله شوېپرمختگ  د نهافغانستان کې  پوليسو او ملی  سيميزوتوگه  ان

ول افغانستان کې خپره ده  – او بچه بازۍ کارونې ياو تجارت يناوړه جنس پهماشومانو  د ،وپوليس ٻر  -چې په  په 
  . درلودکې الس  کړنو

 ، خوکړي تعقيب توگهعدلي په  چارواکيدولتی پدې کې پاتی راغی چې د بچه بازۍ له کبله  کې ٢٠١٩دولت په 
لورتنه  کړله محکوم[پدې تړاو] دوه ملکي وگړي ٻې  په  راپوردې  . دشولبچه بازۍ تورن  په نوراو لږ ترلږ 
له د لوگر واليت  په درې حکومتي ليسو کې  ېچ په حواله راپور ورکړحقونو د فعاالنو  يموده کې رسنيو د بشر

ه اخيستل شوېنه ناوړه جنسو هلکان ١٦٥لږترلږ   يثبت کړ هم ويډيويی فيلمونه داسېو د دې کار عاملين او ،ي 
يرنه ورباندې وکړي چې   .باج

وونې او روزن رگندوي چې د  ٻړنې  يواو د وونکي  ونهپه لس ېد فعاالنو  ي ناوړه جنس دمديران  وون
ونکيدولت  کال په وروستيوو کې د ٢٠١٩و. د  کٻلجرم کې کارونې په  ر کې چې ورکړ  راپور پالوي پل په لو

يو کې  خو شواهد موندلي، په تړاو کارونې يد ناوړه جنس يې له ماشومانو نه وون او د  وونکود يې په دولتي 
اله يې فعاالن چی د لوگر د ناوړه جنس دوه هحقونو هغ يد بشر ونه موندله.دې ناوړه کار تر من اړيکه  ي کړونو 

ورول شول،له خوا توقيف شول، د ملی امنيت د عمومی رياست بربنډه کړې وه  ههغله او  ، له جسمي اړخه و
تٻدل. گواومرگ  چې په وروسته    ول شول له خپلو کورنيو سره له هيواده وت

ه هم  د  ،بازۍتعقيب کې پاتی راغی، خو د بچه عدليملی پوليسو په د بچه بازۍ په تړاو د سيميزو او  دولتکه 
امونه واخيستل، لکه د قاچاق پرخالف ٻې ماشومانو د او  ډولونود کار د بدو ماشومانو  د حقونو ماشومانو د يو لړ 
کيل دي،  پهد کار  اوس هم ماشومان خو په افغانستان کېکميسيون جوړول. ملی د د مالتړ  ډيرو بدو ډولونو کې 

يو او غالې او تو په ب تو کې د هغوې کارونه او دغه راز د خ بدلو کې د هغو چې پدې لړ کې په وسله والو ن
ي  مارل هم را ته کيږي.  –اجباري    چې کله ناکله د انساني قاچاق له امله رامن

بسيا  د ماشومانو د کار سرغړونکو ته سزا ورکړي، او دولت ېواک نلري چدا  مفتشينکار  په افغانستان کې د 
ولو بد ډول کارونو مخنيوی وکړي. رامونه نلري چې د ماشومانو د تر  قانونافغانستان په  د ،پردې سر بيره  پرو

ه اخيستنهکار اجباريکې  ل  نهپه کافی اندازه جنايت  ، د پور مرييتوب، او له انجونو نه تجارتي جنسي    . کيږيگ

ند شوي ر چې په افغانستان کې د ماشومانو د کار په مخنيوي  د راپورونو پر بنسټ، يو لړ وړانديز شوي اقدامات 
 کې به مرسته وکړي.  

اقدامات وړانديز شوي   شوي کلونه وړانديز   ه       ان

٢٠١٩ 
 
 

 
کيږي، د  عملي عمرحداقل د کار کولو ماشومانو چی د  ډاډ ورکړئ

ډون   . غيررسمي کارونو په 
 

  چوکاټ يقانون
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اقدامات وړانديز شوي   شوي کلونه وړانديز   ه       ان

٢٠١٥-٢٠١٩ ه ممنوع دی.ډاډ ترالسه کړئ چې د پور      مرييتوت د جرم په تو

٢٠١٧-٢٠١٩  
 

و فلمونو  نجونواقانون د کړئ چې  ترالسهډاډ  فحشا او ترينه د لو
ه  و فلمونو اخيستل، د جرم په تو ولو ماشومانو نه د لو اخيستل، او له 

   ممنوع کوي. 
 

 

٢٠١٦-٢٠١٩ ولو  دفترونهد ماشومانو د مالتړ   کې  واليتونو ٣۴دې دافغانستان په 
ول  او شي جوړ قرباني شويو  ،خدمات اړينډاډ دې ترالسه شي چې 

  .  ريږيماشومانو ته براب
 

 پلتيا

٢٠١٥-٢٠١٩  

 
د کار د تفتيش په اړه السته راغلي معلومات دې خپاره شي، په دې کې 
ت هم وي. د مفتشانو شمير، د ماشومانو دکار  به دبودجې او تفتيش لگ

ډولونو تفتيش او د تيريوشمير او له قانون نه د سرغړونوشمير چی د  او
  ول دې خپاره شي.   ، دايکی السته راغلی و پايلهتفتيش په 

 

 

٢٠١٥-٢٠١٩  

 
چې دافغانستان دکار د  ورکړل شي دې واکد کار د تفتيش رياست ته 

  قوانينو نه د سرغړونې مجازات وارزوي. 
 

 

٢٠١١-٢٠١٩  

 
ماشومانو داخبره يقيني کړئ چې د کار مفتشانو او جنايي مفتشان د 

  دکار په برخه کې تعليم او روزنه بيامومي. 
 

 

 ٢٠١١-٢٠١٩  

 
په  کار د نړيوال سازماند کار د مفتشانو شمير زيات کړئ چی د 

ان باوري کړئ چی تفتيش او   تخنيکي سالمشورو عمل وکړلی شي. 
ولو برخو کې  ول  هٻواد په    شي.  پلېارزونه د 

 

 

٢٠١٥-٢٠١٩  

 
و شکايت دکار اړوند ماشومانو د  شکايتونه ډير ساده اواسانه کړئ، 

کووونکی وکولی شي چې شفايي اوتقريري شکايت وکړي. دشکايت 
هغه مقتضيات چی پکارده شاکي د خپل شکايت لپاره قانوني داليل 

  وړاندې کړي، لغو کړئ.
 

 
 

٢٠١٩-۴٢٠١  

 
ان باوري کړئ چی د کار دتفتيش اداره په خصوصي او رسمي 

  انگو کې خپل تحقيقات اوارزونې کولی شي. 
 

 

٢٠١٢-٢٠١٩  

 
په دې  تاکيد وکړئ چې د کار او جنايت مفتشان دواړه خپلو کارونوته 

رانسپورت وساي سرچينېحاضروي، مالی  ود  طاو د  هم ولري، تر
  کړی شي.  پليدکار اړوند جنايی قوانين ماشومانو 

 

 
 
 
 

٢٠١٨-٢٠١٩ ، قانوني نه په ناوړه توگه کار اخليماشومانو دهغو افرادو خالف چې له  
 چارواکورسمي پر ، محکوم ٻې کړئ، په خاصه توگه ئدعوی وکړ
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اقدامات وړانديز شوي   شوي کلونه وړانديز   ه       ان

او له هغوی نه د  بچه بازيتطبيق شي. په دې کې  بايد باندې هم قانون 
  کم عمرو عسکرو په توگه کاراخيستل شامل دي. 

 

٢٠١٩-۴٢٠١  

 
ارپه دې  دکار د ناوړه ماشومانو وکړئ چې د انسانی قاچاق او د  ين

توگه وپٻژندل شي. وروسته بيا  کرهپه  ماشومانقرباني شوي  ولونوډ
ولنيزو خدماتو ته نه داچې توقيف شي اويا له  کړئ،راجع  يې مناسبو 

  نامناسب عمل لکه تعرض اوتعذيب سره مخامخ شی.
 

 

٢٠١٧-٢٠١٩  

 
 سمو او دندوولې ادارې د خپلو  همغږۍترالسه کړئ چې د   ډاډ

په دې  پړ لړ کېصالحيتونو د سرته رسولو وړتيا او قابليت لري. 
همغږي ينگار وکړئ چې د تطبيق وړ معلومات په مفصله توگه 

ادارو ته ورکړل شي، او مجلسونه په تصويب شويو زماني  کوونکو
 فاصلو کې دايرشي. 

 همغږي

٢٠١٦-٢٠١٩  

 
الرهدکار ملي  الرهکړئ او دهغو ماشومانو ملي  پلې ت هم  تطبيق  ت

 .کړئ چی له خطر سره مخامخ دي
  حکومتي
الره   ت

 
 

٢٠١٥-٢٠١٩  پيداکړئ چې  پيلد ماشومانو د نوم ليکلو مبارزه له هغه وخت نه  
يو کې د شمول لپاره په مستنده  وون کيږي، چې د ماشومانو عمر په 

  توگه ثبت شوی وي. 
 

   ونهپروگرام ولنيز
 

٢٠١٩-۴٢٠١  

 
يو کې د شمول  د وون داسې پروگرامونو بنسټ کٻږدئ چې په 

يو کې امنيت په خاصه توگه  وون فرصتونه زيات کړي. همدارنگه په 
  د نجونو لپاره تامين شي ا و پرمختگ وکړي. 

 

 

٢٠٠٩-٢٠١٩  

 
انگو کې د  جوړداسې پروگرامونه  ولو اړوندو  ماشومانو شي چې په 

ېد کار دستونزو داوارولو چاره وکړي. د  په توگه په کرنه او د  بيل
يو کې ماشومانو پور په مقابل کې د  تو په ب تو اچولو، او خ کار، د خ

 کار ته رسيدگي وشي. ماشومانو د 
 

 

٢٠١٠-٢٠١٩  
 

دانساني قاچاق د قربانيانو لپاره دې د پنا گاه جوړولو په خاطر مالی 
 ېهمدارنگه دې په دې برخه کې ډاډ ترالسه شي چمرسته برابره شي. 

اگاوې د قرباني شويو نجونو اوهلکانو لپاره په کافې شمٻر د خدمت پن
  . شتون ولريکې 

   
 

 

 


