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مکار ناوړه دپه افغانستان کې د ماشومانو   موندنې ٢٠٢٠کال  په هکله د ېارني 

مارن ناوړهد د ماشومانو کې  ٢٠٢٠افغانستان په کال  ه وړلو کې ډير ل  وکاري   عمل د جرميد بچه بازی پرمختګ لرلی دی. په لمين
خه يو ډول ختمولو لپاره  ه اخيستنه دهچې د هلکانو  ي، د زورواکو او  او تجارتي او جنسي  د ملي د قدرت خاوندانو لخوا ترسره کي

ني السته راسربيره پردې د . ي پالن منظور کامنيت شورا يو ملي عمليات کې د  ٢٠٢٠او  ٢٠١٩چې په کال وړنه دا ده دغه پالن لوم
يو  ون ر د  نې پرمهال لو ې په د کال . په بچه بازی تورن شواو  موندل شوو و سرمعلمچې د مکتب د حکومت يو مامور خه د 

انواو د بند سختو محکوميتونو  وزيات وله نور دغه تورنول، جريان کې  د خونديتوب له  د دغه جرايمو پروړاندې ورکولو سرهپه  سزا
خه د حساب ورکونې  ي.  دلوننوی بپر لور يو فرهنګ  ولنيزو چارو بلل کي خونديتوب  د وزارت د ماشومانوسربيره پردې د کار او 

ېلپاره لس عملياتي شبکې  ته ک ولو واليتونو کې رامين د خونديتوب د ماشومانو  په مرکزونو کې جلب او جذبد پوليس د ، او په 
مارنې په برخه کې له دغه واحدونه فعاله پاتي شوي ي چې ه سره تونو سرنو. د ماشومانو د  پدې برخه ل افغانستان داسې ارزول کي

که هغه کار ته پرمختګ لري ی چې ،  کې  ٢٠٢٠. حکومت په کال يمخنيوی له خن سره مخ کو اجباری کارماشومانو د د دوام ورک
نو په تور ماشومانيني  ي او زندان ته يې اچولي چ محکوم د تروريستي ک ينو عمرونه له ک وک چې د خه کم دي،  وکال ١٢ې د 

مارل شويدولت د مخالفو  ه د بچه ماشومان  قربانیيني قاچاق  حکومت. سربيره پر دې ډلو لخوا په زور سره  ري تو ان چې په 
ې لپاره بازی او  ه ، د مجرمينو مارل شوي ووج ای پيژندلي په تو ې ادارې پر  وانانو زندانونو ته د يې او د قربانيانو د مالت نو 

ونبد چلند او چې د اچولي  مارنو سره مخامخ ديد ډيرو ناوړو ماشومان  کې افغانستانپه ې سر مخامخ دي. رب ، د تجارتي او کاري 
ه اخيستنې ې،  ، وسلوالجنسي  ت او قالين په توليد کې ج پايله کې د انسان د قاچاق په ، چې دا هر يو پشمولجبري کار د او د خ

ته کيدای شي.  واک د په افغانستان کې رامين نېد کاري  و د ماشومانو اجازه نلري اره اد پل مارنې تر ونو د  پروړاندې د سرغ
مارنې ي، وک ته جزا ورک رامونه نلري. سربيره پر دې د ختمولو لپاره کافي او حکومت د ماشومانو د ناوړه  د افغانستان پرو

خه تجارتي او جنسې وړاندې غالمي،  ، د قرض پرجبري کارقوانين  ي.ه اخيستنه او د انجونو   په کافي اندازه جرم نه 

ي لپارهحکومت دول  ېالندپه ختمولو لپاره د  کار د ماشومانو  وړانديز کي

نې چې وړانديز شوي دغه  يد  کارد ماشومانو د افغانستان کې  پهک ه وړلو سبب کي جوړ د ترالسه شوي راپورونو پر بنس  لمين
  . شوي دي

ي ې چارېد ختمولو لپاره الند کارد ماشومانو   د حکومت لپاره وړانديز کي
 د وړانديز کال

 
 برخه  وړانديز شوي چارې

ولو د کار د پيلولو چې  ډاډ ترالسه شي ٢٠١٩-٢٠٢٠ يوشان پلی ولو ماشومانو  پرعمر ي مجاز تر 
ي ون چې په غير رسمي کي  . کارونو کې بوخت دي، د هغو ماشومانو په 

 قانوني جوړشت

نو لپارهد بدلمن قانونچې ه شو بايد ډاډ ٢٠١٧-٢٠٢٠ يل کاروونې د ماشومې انج ی او سکسي ک او  جرم 
ولو جوړولو لپاره سکس فيلمونو د د ، او همدا شان خه مخنيوی کوي هغهله  د نورو 

مارنه.    ماشومانو 

 

ل شيغالمي او د پور پر وړاندې جبري کار  ٢٠١۵-٢٠٢٠  مخنيوی وشي. او ورنه بايد جرم و
 

، عملياتي شبکې جوړي شيد خونديتوب لپاره د ماشومانو واليتونو کې  ٣۴د افغانستان په   ٢٠٢٠-٢٠١۶
ول اړين شوي ماشومانو  قربانید ی شي شبکې کوالاو ډاډ ترالسه شي چې دغه  لپاره 

يي خدمات وړاند   . ک

 تنفيذد قانون 

واکهغه معلومات چې د  ٢٠١۵-٢٠٢٠ نې په پايله کې السته را کاري  ، او خپور شيتعقيب بايد  يد پل
نې ادارې  ونکو شميرد د پل واک د پل نو، بودجې، د کاري  د شمير او ډول چې  د پل

ي، ماشومانو  ونو شمير شوي د موندلد کار په هکله ترسره کي د او د ماشومانو ، سرغ
ونو شمير  مارنې په برخه کې   دي.ي شو اکلچې جزا ورته د هغو سرغ
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ونک ٢٠١۵-٢٠٢٠ واک پل ل شي  اجازه ې ادارې تهد کاري  و په افغانستان کې قانوني ورک تر
ون اکي. ته  ېسرغ   جزا و

 

ونکو ډاډ ترالسه شي چ ٢٠١١-٢٠٢٠ واک پل نو مامورين ې د کاري  ې د ماشومانو د کاري او د جنايي 
ي دي.واک په هکله روزنه    ترالسه ک

 

ونکو شمير زيات شي ٢٠١١-٢٠٢٠ واک د پل تنېتخنيکي ٻوال سازمان ند د کار  وتر د کاري   سپار
ول هيواد پوره شي،  نې بايد په    . ولو برخو کې ترسره شياو په پل

 

و  په هکله د شکايتونو مکانيزم بايد ساده جوړ شيد ماشومانو د کار   ٢٠٢٠-٢٠١۵ تقريري شکايتونو تر
ل شي لير، او دا شرط بايد ته الره هواره شي ونې چی شي يا ورته تخفيف ورک ې د سرغ

ي لپاره ثابتولود    .عارض کس قانوني داليل وړاندې ک

 

ونډ ٢٠١۴-٢٠٢٠ واک پل رۍ او خصوصي شخصي په کې اداره اډ ترالسه شي چې د کاري  سودا
ور کې  نې ترسره کويسک  .هم پل

 

ونکچو يقين ترالسه ک بايد ٢٠١٢-٢٠٢٠ واک پل نو مامورين د الاو د جنايي  يې د کاري   سرسیې
و وکوالی  ،ون، د تجهيزاتو او ترانسپورت په کې لريواک امکانات په او  وړ دي تر

ي.شي    د ماشومانو د کار اړوند جنايي قوانين پلی ک

 

ولنيزو خدماتو ترمين د جنايي ادارې  ٢٠٢٠   د رجعت يو مکانيزم جوړ شي.او 
 

و  بايد ډاډ ٢٠١۴-٢٠٢٠ د قربانيانو ماشومان  شوي اغيزمنکارونو و ناوړ ونورچې د قاچاق او ترالسه ک
ه وپېژندل  ولنيزو خدماتو ته  شيپه تو زندان ته وانچول راجع شي، دوی بايد او مناسبه 

ونې او بد چلند  او ،شي ي. د رب ر   کار ون
  

 

روپونو او د حکومت اړوندشي ي يقين ٢٠٢٠ انونو لخوا نه ه چې ماشومان د وسلوال  ي ار پو
ي خه مخنيوی وشي. ، او همداراز د اسنادو له مارل کي   جعل کاری 

 

٢٠١٧-٢٠٢٠ ی ادارې کوالی شيد همچې ډاډ ترالسه شي   يسپارل شوي دندې  غ د دا چې ، ترسره ک
نو مفصل ی اړوند خپلو ک دندې په او د سپارل شوي  واستويادارې ته  ېمعلومات د همغ

 .ولرياړه جلسې 

ی  همغ

٢٠١-٢٠٢٠۶ ي. ملي استراتيژي ماشومانو د خونديتوب لپاره  شوي اغيزمناو د د کار ملي پاليسي   پلی ک د حکومت 
 پاليسي

٢٠١   -٢٠٢٠۵ ون   ې يو کمپاين بايد ترسره شي د زي و عمرونه نې ای شي تر تثبيت او ماشومان وک
يو ته الړ شي.   ون

ولنيز 
رامونه  پرو

٢٠١-٢٠٢٠۴ رامونه  يشي چې تعليم ته  جوړ داسې پرو ه  السرسی پراخ ک يو امنيت  وون او د 
ي  مخصوصا د انجونو لپاره).(ک

 

٢٠٠٩-٢٠٢٠ يو  ، د کرنېبرخو کې وپه اړوند  ت د ب ون چېاو د خ جبري په ماشومان په کې  په 
نې لپاره د ماشومانو کار د ، ونو بوخت ديکار رامونه جوړ شي. ي  پرو

 

٢٠١٠-٢٠٢٠ نېد ته د قاچاق قربانيانو   و مالي مالت ای د برابرولو لپاره  استو  د قاچاقچمتو شي تر
نې کافي خدماتو ته السرسینارينه ماشومان  قرباني شوي  ولري.  د استو

 

و حکومت ته داسې ظرفيت  ٢٠٢٠ خه جوړ شي تر په پوره د ماشومانو د خونديتوب د واحدونو 
و واک کې ولري هچينلونه پ ډول د راپور ورکونې امنيتی  داو وپيژني  ماشوماندغه ، تر

 



ي ې چارېد ختمولو لپاره الند کارد ماشومانو   د حکومت لپاره وړانديز کي
 د وړانديز کال

 
 برخه  وړانديز شوي چارې

ای کيدو مخه ونيواکونو  نه او سيسره د دوی د يو ي او ، دوی ته استو خدمات برابر ک
ي. بيرته  ای ک   د خپلو کورنيو سره يې يو

 


