
  وزارت کار اياالت متحده امريکا

 در افغانستان کودکانتوسط کار  اشکالبدترين  مبنی بر ٢٠٢٠يافته های سال 

يک سندی شورای امنيت ملی . است داشتهمحو بدترين شيوه های کار أطفال در زمينه خيلی اندکی  پيشرفت، ٢٠٢٠أفغانستان در سال 
 جنسیاز بهره گيری  یبچه بازی که نوع که حاوی تدابير قانونی برای محو عمل جرمی انسانقاچاق  ملی ضدرا زير عنوان پالن 

از  در پی تحقيقاتبه جرم بچه بازی يک سرمعلم  متهم شدندستاورد آن  اولين ضمنا. تصويب کرد ،می باشدتوسط زورمندان ها پسر
و مجازات محکوميت ها ، پيگرد های حقوقی ديگر قضيه و سايراين . بود ٢٠٢٠و  ٢٠١٩سال های مکاتب واليت لوگر در جريان 

 عالوه. می باشد اين نوع جرايم در مقابل حسابدهی مصونيت بطرف فرهنگ و دوری ازتغيير جريان همان سال بيانگر زندان در  شديد
و واحد های حفاظت از  در چهارچوب اين وزارت شبکه عملياتی محافظت از اطفال را 10به تعداد وزارت کار و امور اجتماعی  برآن،

توسط  که هدف آن جلوگيری از کارابتکارات اين با وجود اما، . درتمامی واليات نيز ايجاد نمودپوليس جلب و جذب مراکز اطفال را در 
رفت ها پيشرفت های افغانستان هنوز هم به دليلی اندک بوده است که اين کشور هنوز هم به اقداماتی مبادرت ورزيد که پيش، بود کودکان

 ١٢بعضی موارد سن آنها زير  که درکودکان را افغانستان حکومت  ٢٠٢٠در سال د. تاخير می اندازدر محو کار توسط کودکان را به 
مخالف مسلح گروه های ، در حاليکه اين اطفال از جانب و زندانی کرد بازداشتبه اتهام دست داشتن در اعمال تروريستی  سال بود

بچه بازی  قربانی عملمخصوصا قربانی قاچاق  همچنين، مسئولين حکومتی در بعضی موارد کودکان. بودندبا جبر استخدام شده دولت 
آنها که در زندان فرستاده به ارسال به مراکز دريافت حمايت برعکس آنها را و بجای به عنوان مجرم تلقی کرده  را جنگ استخدام در و 

انواع و اشکال کار اجباری قرار گرفته که بدترين در معرض کودکان در افغانستان . گرفتندقرار  بدرفتاری ساير انواعشکنجه و مورد 
قاچاق  نتيجه  هرکدامبعضاً که بافی  و قالينسازی  خشت کارخانه هایو کار در مسلحانه،  منازعاتگيری تجاری و جنسی،  بهرهشامل 
نيز اقدامات و  و حکومتنمايد مجازات عاملين چنين اعمال را اجازه ندارد تا وزارت کار،  تفتيشاداره در افغانستان . بوده استانسان 

ار مجازات کافی را برای عاملين کقوانين افغانستان  ،عالوه براين. نداردکار اطفال اشکال نادرست از بين بردن برنامه های کافی برای 
  .پيش بينی نکرده استتجاری و جنسی از دختران  هره گيریيا ببردگی در مقابل قرض، اجباری، 

  اقدامات و تدابير پيشنهادی به حکومت غرض محو کار اجباری توسط کودکان

 پيشنهاد ميگردد: افغانستانکودکان در به هدف مبارزه و قطع کار توسط اقدامات مطابق به گزارش و يافته ها، اين 

 اقدامات پيشنهادی برای قطع کار توسط کودکان
ی پيشنهادهای سال 

  برای تطبيق
 

 چگونگی یاقدامات پيشنهاد

های  کارآنهايکه در بشمول کودکان  یتمامساختارهای قانونی بايد حداقل سن کار را برای   ٢٠١٩-٢٠٢٠
 .تشخيص نمايد ،غيررسمی مبادرت دارند

های ساختار 
 قانونی

ساير اجراآت مبتذل و نيز استفاده فحشا و کودکان دختر را برای اين ساختار ها بايد استفاده از  ٢٠١٧-٢٠٢٠
و آنرا جرم پنداشته از کودک در مجموع برای بهره گيری جنسی و توليد صحنه های مبتذل 

  .ممنوع سازند

 

 .پنداشته شوندبه عنوان جرايم اجباری و بردگی در مقابل قرض کار های  ٢٠١۵-٢٠٢٠
 

و اطمينان  حفاظت از کودکان تشکيل شودأفغانستان شبکه های عملياتی  واليت ٣۴در تمام   ٢٠٢٠-٢٠١۶
برای کودکان قربانی تمام خدمات مورد نياز را فراهم حاصل شود که اين شبکه ها می توانند 

 کنند.

 قانون تنفيذ

اداره تامين بودجه ، از جمله و ارزيابی وضعيت کارتفتيش  راجع به معلوماتتعقيب و نشر ٢٠١۵-٢٠٢٠
، که از کار اطفال صورت مگيردتعداد و نوعيت تفتيش های تعداد مفتشين نيروی کار، مفتشين، 

مجازات صادر شده که برای آن مربوط به کار اطفال تخلفات و تعداد تعداد تخلفات کشف شده، 
  است. 

 

 

مجازات  مربوطهاز قانون تخلفات  بتوانند برایتا کار اجازه داده شود  وزارتمفتشين  به اداره ٢٠١۵-٢٠٢٠
 تعيين نمايد. 

 



 اقدامات پيشنهادی برای قطع کار توسط کودکان
ی پيشنهادهای سال 

  برای تطبيق
 

 چگونگی یاقدامات پيشنهاد

در مورد نيروی کار و مامورين تحقيقات جينايی اطمينان حاصل گردد که مفتشين نيروی کار  ٢٠١١-٢٠٢٠
  . ديده اندآموزش  اطفال

 

تفتيش ها افزايش يافته و جهانی کار  تختيکی سازمانمطابق پيشنهاد تعداد مفتشين نيروی کار  ٢٠١١-٢٠٢٠
   انجام شود.  بخش هابايد در سراسر کشور و در تمام 

 

يده و فرد شاکی مجاز گردنيز تا شکايات شفاهی  سازی شودده مکانيزم شکايت از کار أطفال سا  ٢٠٢٠-٢٠١۵
  نمايد.  ارائهبرای اثبات شکايت خويش داليل قانونی مجبور نباشد که حتما 

 

را نيز غير رسمی بتواند سکتور خصوصی و نيروی کار اداره تفتيش که اطمينان حاصل گردد  ٢٠١۴-٢٠٢٠
 .نمايندتفتيش 

 

و جنايی در دسترس استند  و مامورين تحقيقات کار اطمينان حاصل شود که مفتشين نيروی ٢٠١٢-٢٠٢٠
مربوط به کار  جرمی احکامتا بتوانند  ، بشمول تجهيزات و ترانسپورتمنابع را در اختيار دارند

 أطفال را نافذ نمايند. 

 

  ارجاع دهی ايجاد شود. يک مکانيزم جنايی و خدمات اجتماعی  بين ادارات ٢٠٢٠
 

به عنوان زشت کار اطفال و ديگر شيوه های که أطفال قربانی قاچاق اطمينان حاصل گردد  ٢٠١۴-٢٠٢٠
به  نگرفته و برعکسبازداشت نشده و مورد شکنجه و بد رفتاری قرار و قربانی شناسايی شده 

  .خدمات اجتماعی مناسب راجع شوند

 

 ارگان های نظامی مربوط به حکومتو  توسط گروه های مسلحصل شود که کودکان يقين حا ٢٠٢٠
 جلوگيری شود.و همچنان از جعل اسناد هويت  .می شونداستخدام ن

 

٢٠١٧-٢٠٢٠ وظايف محوله خود را انجام تمام إدارات هماهنگ کننده قادر استند که اطمينان حاصل گردد که  
 دهندگزارش ربط  ی ذیاجرات خود را به ادارات هماهنگمعلومات مفصل ، از جمله اينکه دهند

 . نمايندداير  را محوله جلساتو روی وظايف 

 اهنگیهم

٢٠١-٢٠٢٠۶  حکومت پاليسی .نمايدتطبيق  را ملی برای محافظت از کودکان در معرض خطرو استراتيژی پاليسی ملی کار  

٢٠١   -٢٠٢٠۵ تثبيت گردد و أطفال بتوانند  اطفال سنايجاد شود تا تولد بايد تاريخ ثبت عمومی  يک کمپاين 
 مکتب بروند.

های  پروگرام
 اجتماعی

٢٠١-٢٠٢٠۴  بهتر شودو امنيت مکاتب  يافتهافزايش ايجاد شود تا دسترسی به تعليم پروگرام های  
 (مخصوصا برای دختران).

 

٢٠٠٩-٢٠٢٠ أطفال  بردگیاز جمله زراعت و در تمام سکتور های مربوطه،  برای رسيدگی به کار کودکان 
 شود. ساختهپروگرام های  ،مقابل قرض در داش های خشتدر 

 

٢٠١٠-٢٠٢٠ قربانی  ذکورتا کودکان حمايت مالی فراهم شود برای قربانيان قاچاق انسان سرپناه  تهيهبرای  
  به خدمات کافی سرپناه دسترسی داشته باشند.قاچاق 

 

مخصوص واحد های  توسطدهی  تا چينل های کافی گزارش شودبرای حکومت ظرفيتی ايجاد  ٢٠٢٠
از پيوستن آنها به  را شناسايی نموده و قربانيانتا  ،أطفال را در اختيار داشته باشدمحافظت 

آنها را دوباره به و  کردهسرپناه و خدمات فراهم جلوگيری نمايد، برای آنها  نيرو های امنيتی
 .دآغوش خانواده هايشان برگردان

 

 


