
 ۲افغانستان: ردیف 

 محو قاچاقات حد اقل معیاردر مبارزه با قاچاق انسان،  مالحظههای قابل با وجود تالشافغانستان  حکومت

از خود را  روز افزونیهای تالش حکومت ،گزارش دهی قبلی ۀدر مقایسه به دورکند. تکمیل نمیرا  انسان

تعدیالت  انفاذتوشیح و با  حکومت. قرار گرفته است ۲افغانستان در ردیف همین دلیل  بنابر ،نشان داده

ارتکاب اعمال و  شدت بخشیده مجازات جرایم قاچاق انسان برای  راخود های قانون جزا، تالشدر جدید 

 یو جنس یاجتماع یسرگرمو  حیتفر یکه مردان برایفعل]جرمی توصیف کرد  فعلرا  بازیمربوط به بچه

قرار شناسایی مورد را انسان بیشتر قاچاق  م یا قربانیانعلیهمجنی حکومت. [کنندیم کشیبهره پسران  از

شمول ه، بانسان با یک سازمان بین المللی رهنمود آموزشی را به هدف مبارزه با قاچاقدر همکاری و داده 

بر اساس پالیسی وضع شده از سوی و نهایی سازد. تسوید ، مجنی علیهها در مورد شناسایی طرزالعمل

را  یهایطرزالعملهمچنین و  ،استخدام کنداطفال را که  تواندستان نمیاردوی ملی افغانافغانستان،  حکومت

 ایجاد نمود.، مسلحانه و مراقبت از آنهاهای منازعات و درگیری ذیدخل دراطفال  انفصال برای

  

تا از استخدام اطفال در نیروهای امنیتی جلوگیری تشکیل کرد اطفال را  محافظتیۀ قطع حکومتهمچنان 

 حکومتاما با آنهم، است.  شده جلوگیری  عمالا طفل  ۷۹، از استخدام ۲۰۱۷و از ماه اپریل الی جون شود، 

ادعاهای باوری در . باوجود شده استنه کلیدی ۀ در چندین عرص ی نسبیهامعیارقادر به برآورده ساختن 

ا م، ایدر جرمقامات و شراکت همدستی بارۀ  جنسی، استخدام غیر ۀ سوء استفادبهره برداری و در مخصوصا

هیچگونه اقدامات روی دست گرفته  حکومتاطفال توسط نیروهای امنیتی افغان، کار گرفتن از قانونی و 

. است داده هگزارش نرا در رابطه به قاچاق انسان مقامات یا محکومیت شدۀ جدید برای تعقیب عدلی 

تفکیک قاچاق انسان یا ترافیک انسان و عدم تلفیق و ح ولسوالی و والیت به ودر سطحکومتی مامورین 

که  کنند،را شناسایی قاچاق یا ترافیک انسان قربانیان که ند ه اتوانستهنتعداد زیاد آنها و ه ادامه دادقاچاق 

های محافظتی فعالیت. است دهیگردمنتج  ،مجرم حیثبهشمار بیقربانیان تعقیب عدلی به توقیف و همین امر 

 یاریمعهای طرق و پروسه حکومتحکومت، زیرا نمی باشد یکافبه طور ُکلی  انیقربان یبراو مراقبتی 

مصارف از سوی  نیمأتبعد از عدم  و استکرده تطبیق نه یده گزارش ۀدور انیجر در را یقربان ییشناسا

 .ه استشد مسدود زینحکومتحکومتی برای اقامت کوتاه مدت قربانیان  سرپناهمرجع تمویل کننده، یگانه 

  

 افغانستان یبراو سفارشات  شنهاداتیپ

صفوف و اطفال  از  شودداده توقف اطفال توسط نیروهای امنیتی افغان کار گرفتن از استخدام غیرقانونی و 

استقرار مجدد مورد نیاز به  و حمایت مراقبت، محافظتو  بیرون کشیده حکومتیو غیر حکومتیهای گروه

رعایت و تطبیق طی مراحل قانونی، امور مربوطۀ کشف، تحقیق و تعقیب  حین؛ شودفراهم  برایشقربانی 

سوء در به دست داشتن  که نیروهای مسلح ، منسوبین قانونکنندگان تطبیق مجریان و شمول هرا بعدلی 

مجازات  ؛طورعادالنه مجازات کندبهرا  آنمرتکبین و  افزایش داده استندمتهم استفاده مانند بچه بازی 

ا پیامد قربانی شدن قاچاق انسان باشد، بهخاطر هقربانیان ب شمول منع و توقف ارتکاب تخلفاتی که مستقیما

؛ مراکز اصالح و تربیت اطفال، متوقف گردد بهقربانیان قاچاق اطفال  ارجاعتعقیب عدلی جرایم اخالقی و 



طور به و تربیتی مراکز اصالحیبه و ارجاع آن رزالعمل های کاری معیاری برای شناسایی قربانی ط

قانون  پنجمفصل نشر شود و چگونگی استفاده از آن به مامورین مربوطه آموزش داده شود؛ و اتخاذ رسمی 

برای سایر انواع و اشکال مجازات تعین شده  با وفته شدت یا بچه بازیجرم نماید تا مجازات تعدیل جزا را 

وزارت و ترافیک انسان در قاچاق  مبارزه با؛ ظرفیت قطعات قرار گیردسان در ردیف یکقاچاق انسان 

آنها در تفکیک قایل شدن اطمینان از توانایی کسب و  ویشمول افزایش تعداد کارمندان ساحهبداخله امور 

؛ ظرفیت کمیسیون عالی مبارزه با جرایم اختطاف شودداده تقویت  ،انسانقاچاق و مواد ممنوعه بین قاچاق 

دهی فعالیت های حکومتی بر ضد قاچاق قاچاق مواد مخدر به منظور هماهنگی و گزارش/و قاچاق انسان

 و نیز تعریف قاچاق انسانبارۀ ح ملی، والیتی و محلی در ومامورین در سط تعلیم؛ به انسان ارتقا یابد

 جمع آوری، تحلیل و گزارشبه منظور ها های تطبیق قانون ادامه دهد؛ تالششناسایی، محافظت و استراتژی

 اصالحی مدت از برنامه های الیل؛ برای حمایت طوانسان بیشتر شودقاچاق مبارزه با معلومات  دقیق

ا منسوبین مقامات حکومتی، به ؛ و اده شوداختصاص د ، منابعقربانیان داخله های امور وزارت مخصوصا

 تعقیب عدلی تطبیقاین قوانین را با اذعان شود که و  هی داده قانون منع استخدام اطفال آگا در بارۀو دفاع 

 نماید.

 

  

 تعقیب عدلی

گونه کار و فعالیتی هیچ است، اما قانون افزایش داده تنفیذهای خود را به منظور  تالشحکومت طور ُکلی به

تحقیقات و سطح ، کرده استگزارش نه مامورینمستند و مستدل یا محکومیت عدلی تعقیب را به هدف 

 . قانوناستباقی مانده  پائین در حد این مشکل بزرگی به تناسب  هاو محکومیتتعقیب عدلی ، عمومی

شمول بچه بهجنسی و کاری را  کشیبهره قاچاق و ،۲۰۱۷ –مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین 

اعمال  ،[ندنکمی کشیبهره پسراناز  یجنس اجتماعی و حیتفر و یسرگرمخاطر که مردان به ی]فعلبازی 

؛ کرده وضعرا  زندان سال هشت و پنج نیب مجازات برای مرتکبین قانون نیاجرمی توصیف کرده است. 

گماشته شدن مجنی علیه و درصورت شده افزایش داده مجازات سال  ۱۵الی  ۱۰بین برای حاالت مشدده 

کشی بهره بارۀشود. این مجازات در وضع میاعدام گردد، مجازات وی که منجر به مرگ مسلحانه جنگ در 

 ماه که درتوشیح کرد را جزا جدید کود  حکومتباشد. متناسب میبا سایر جرایم بوده و مشدده  جنسی

 ۲۰۱۷ نشر شده در سال قانوناحکام جاگزین تعدیالت وارده در آن گردیده و  نافذ ۲۰۱۸فبروری سال 

اعمال جرمی شمول بچه بازی را هب اجباری جنسی و کارکشی بهرهجزای جدید  کود ۵۱۰ۀ گردید. ماد

که مجنی علیه مرد و دارای سن را ارتکاب جرم قاچاق انسان ، مجازات ۵۱۱ۀ ماداست. توصیف کرده 

 ۱۶الی  ۱۰ مجازات حبس طویل و ،سال ۱۰الی  ۵ حبس طویل با تعین مجازاتسال باشد  ۱۸بیشتر از 

کشی قرار گرفته که مجنی علیه طفل یا زن باشد و یا هم در فعل بچه بازی مورد بهرهدر صورتیسال 

حبس و مجازات تصریح نموده حاالت مشدده در جرم قاچاق انسان را  ۵۱۲ ۀ افزایش داده است. ماد باشد،

گماشتن اجباری مجنی علیه به جنگ مسلحانه تعین جنسی یا کشی بهرهبرای را سال  ۲۰الی  ۱۶ طویل

 شده است.وضع سال  ۳۰الی  ۲۰مجازات در جنگ مسلحانه کشته شود، مجنی علیه و اگر کرده، 



  

مانند مشدده جرایم سایر جنسی متناسب به کشی بارۀ بهرهدقیق بوده و در  کامالا تعین شدۀ فوق مجازات 

 بازیطور مشخص، توصیف جرمی فعل بچهبه ،جزای جدیدکود در همین ترتیب، بهباشد. میجنسی تجاوز 

تخلفات بیشتر قاچاق عالوه بر وصف جرمی صریح . این فصل گنجانیده شده استیک فصل جداگانه در 

اعمال برای را  ۵۱۰ۀ نسبت به مجازات مادتر مجازات خفیفاست، مربوط به جرم بچه بازی انسان که 

نبوده سختگیرانه کافی  طوربهتعین شده مجازات  یت. اکثراست بچه بازی تعین کردهمرتبط با فعل مشخص 

حکومت با باشد. میجنسی مانند تجاوز سنگین جرایم سایر متناسب با مجازات تعین شده برای هم و نه 

مرتکبین جرم قاچاق انسان نیز گردیده، نشر  ۲۰۰۹که در سال از قانون محو خشونت علیه زنان  استفاده

 .ندداده اقرار و محکومیت تعقیب عدلی جنسی را مورد کشی برای بهره

  

 ۷۳ تعقیب عدلیو  انسان قاچاقبر ۱۳۲بارۀ تحقیقات در  حکومت انجام دادندهی، گزارش ۀدر جریان دور

در مقایسه به آمار دهندۀ افزایش نشانقاچاق انسان را گزارش نموده که به اقدام شمول پنج هب ،تن دیگر

 حکومت باشد.می گزارش دهی قبلی ۀتن دیگر در دور ۶۳تعقیب عدلی قاچاقبر و  ۱۰۳ بارۀتحقیقات در 

گزارش دهی  ۀدور طیابتدایی  محاکم قاچاق انسان را دربه  اقدامشمول چهار هقاچاقبر ب ۳۳محکومیت 

مجازات باشد. دهی قبلی میگزارش ۀردومحکومین اوی به تعداد مستعداد محکومین نیز  –نموده است  اِخبار

قضیه حبس  ۲۸ برای ؛می باشد سال  ۲۱ یال هشش ماه به حبسقاچاق انسان، قضیۀ  ۲۹ تعین شده برای 

 انیم از. دیگردخواسته شد و یکی آن به مجازات نامناسب حبس شش ماهه محکوم از آن  شتریب ایسال  کی

 رییتغ سال هشت الی  ماه کی و کسالی از حبس مجازات انسان، قاچاققضیۀ فیصله شدۀ اقدام به  چهار

 یبازبچه ای یاجبار کار بهرسیدگی  نیا بنابر دادههن گزارش راهای مربوطه حکومت تفصیالت دوسیه. نمود

 .ستین مشخص

  

در زبان دارند. انسان اندک از قاچاق هنوز هم آگاهی قضایی مقامات عدلی قانون و کنندۀ مامورین تطبیق 

ا دری، که  برای قاچاق  دارای اصطالح یکسانشود، از نقطه نظر تاریخی میبه آن تکلم در افغانستان وسیعا

. مقامات تالش کردند تا این مسئله را با شامل ساختن اصطالحات و باشدمیانسان و قاچاق مهاجرین 

های برنامهاما کنند؛  واضح ۲۰۱۷برای قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین در قانون سال  گانهتعریفات جدا

 اصطالحات جدید،مامورین مربوطه در بارۀ  آگاهیآموزشی مورد ضرورت برای کسب اطمینان از 

ا در سطوح محلی و والیتی ه است. قطعات مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین محدود بود مخصوصا

 ،کارمند در هر والیت ۲کارمند در مرکز و  ۱۶با داشتن کابل  مرکزِ والیت و  ۳۴ در داخلهامور وزارت 

غیر  ادارات. را تصدیق کرده اندکافی ناتعداد پرسونل و دسترسی به منابع و آموزش مقامات رند. فعالیت دا

برنامۀ  ۶۵۶همکاری حکومت در زمینۀ فراهم آوری مکان، به تعداد المللی با های بینو سازمانحکومتی 

شمول همدنی بۀ اعضای جامع وحکومتی  مامور ۲۰۰۰۰برای بیش از  ۲۰۱۷ظرفیت سازی را در سال 

گزارش دهی، کمیسیون عالی به حمایت تخنیکی ۀ نمودند. در ختم دوربرگزار دانان حقوقرهبران مذهبی و 

در قانون کنندۀ تطبیق  هایارگانبین المللی، رهنمود آموزشی را نهایی ساخت تا  مؤسسۀو مالی یک 



 مؤسساتریاست امنیت ملی، کارمندان ، وزارت مهاجرینشمول پولیس سرحدی، مامورین هافغانستان ب

 سرپناه ها و خانۀ امن، مدیران فعالیت دارند قاچاق انسان طور خاص در امر مبارزه باحکومتی که بهغیر

 را آموزش دهد.جامعه و رهبران 

  

یک مشکل جدی و فراگیر باقی مانده است. حیث هنوز هم بهدر قاچاق انسان و شراکت مقامات همدستی 

در برخی از موارد، بازی دخیل اند. بچه فعل و امنیتی در حکومتیها، تعدادی از مامورین به اساس گزارش

 حکومتیداشته که مامورین هند اما هیچ گزارشی وجود نا همقامات نظامی تحقیقات داخلی را آغاز کرد

تعقیب درحالیکه  ،قاچاق انسان مجرم شناخته شونمرتبط با  دیگرِ ۀ قضایا یا هر قضی همچودر ذیدخل 

های انجام بر اساس ارزیابی. ه استگزارش دهی به اوج رسید ۀ دورطی ها و مجازات ، محکومیتجزایی

بازی، بچه اشخاص ذیدخل در فعلکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیشتر  ۲۰۱۴ سال در گزارششده 

داشتند خویشاوندی  رابطۀ هاو یا هم با آن هو قضات رشوه پرداختڅارنواالن قانون، کنندۀ به مامورین تطبیق 

ولسوالی و شش امنیۀ  نداناقومیک ، ۲۰۱۷. در فبروری اند کرده یت حاصلمعافتعقیب عدلی که از 

ولسوالی امنیۀ ندان اخاطر اشتراک در یک محفل بچه بازی گرفتار شدند؛ قومهنیروهای امنیتی بمنسوب 

 ۲۰۱۸گزارش دهی سال  ۀدورشد اما تا پایان ِسمت وظیفوی سبکدوش در جریان گزارش دهی قبلی از 

 منسوبین در برابر حکومتحکومت از اقداماتی که . ه بودماندمحکومیت قطعی خود منتظر هنوز هم 

توسط اطفال کشی از بهرهاست. ملل متحد تداوم داده گزارشی نههیچ صورت گرفته بود، نیروهای امنیتی 

پولیس ۀ به کار گماشتن از سوی شمول حد اقل هفت قضیهجنگی و غیر جنگی، ب ساحاتدر حکومت را 

. تائید کرده استیت ملی پولیس محلی افغان و یک قضیه توسط ریاست امنطرف ملی افغان، هفت قضیه از 

بازی از دو پسر برای بچهپولیس محلی افغان، کشی اطفال از سوی ۀ بهرهشدتائید  در یکی از قضایای

حمایت  حکومت از سویهای که ملیشهکه اشخاص مسلح و وجود داشتند  یهای. گزارشکشی شده استبهره

تعدادی از که ند ه ااند. ناظرین گزارش کردکشی کرده از اطفال بهره، در نقش های غیر جنگی شوندمی

 .کنندثبت می سال۱۸باالتر از  ، سن پسران را در اسناد هویت )تذکره(رشوهدریافت مامورین با 

  

 محافظت

مکمل در بارۀ معلومات  حکومت. شدت بخشیده است قربانیانخود را برای شناسایی  هایتالش حکومت

 ۲۳که  ۲۰۱۶در مقایسه با سال کمیسیون عالی اما شناسایی قربانیان و آمار کمکی را جمع آوری نکرده؛ 

یا مجنی قربانی  ۴۷۶شناسایی  دیگر آنها از سوی ادارات غیرحکومتی،تن  ۹۳قربانی از طرف حکومت و 

قربانیان شناسایی شده را به تعداد افزایش در  حکومت .گزارش داد ۲۰۱۷احتمالی قاچاق را در سال علیه 

شناسایی شده زیر سن بوده که به هدف  شخاصاکثریت اکه  نمودهیاد نا امنی و فقر نسبت داده و اظهار دزا

این قضایا فراهم بارۀ  در را معلومات کافی  حکومتخاطر کار، فریب خورده بودند؛ هانتقال شان به اروپا ب

 .از هم تفکیک شوند جرایم مربوطهسایر ن و قاچاق مهاجری ،کرده تا قاچاق انسانهن

  



قرار استفاده مورد در جریان دوره گزارش دهی را قربانیان شناسایی طرزالعمل های سیستماتیک  حکومت

هنوز هم به آمیختن و عدم تفکیک  تایوال و هایولسوال حوسط در نیداشته که ماموراظهار  حکومت. دادنه

 توانستههن نیمامور نیا از یتعداددهند، بنابر این ادامه می "نیقاچاق مهاجر"و  "قاچاق انساناصطالحات "

 .کنند ییشناسا را انسان قاچاق انیقربان

  

ی و حکومتبین المللی، کمیسیون عالی رهنمود آموزشی را برای مامورین  مؤسسۀ در همکاری با یک

های کاری معیاری انسان و طرزالعمل های قاچاقشاخصدر بر گیرندۀ  که ایجاد کردمدنی  ۀجامعاعضای 

بین  مؤسسۀ. کمیسیون عالی و باشدیا مراکز اصالحی می هابه سرپناهقربانیان و ارجاع برای شناسایی 

و  هنوز تطبیق ، بنا بر همین دلیل تاگزارش دهی نهایی کردند ۀرا در ختم این دورمذکور المللی رهنمود 

شمول ههای اساسی )بباشد تا مراقبتفاقد رهنمود ها و وجه مالی می. پولیس استشده گسترش آن آغاز نه

موارد، افسران پولیس برای  بعضیآب و غذا( را برای قربانیان در جریان تحقیقات فراهم سازد. در 

پردازند. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا های اساسی قربانیان از جیب خود پول میمراقبتآوری فراهم

که از سایر کشور ها به افغانستان عودت کرده اند، خدمات شمول آنهاییبرای قربانیان قاچاق، بهو معلولین 

 ؛ اماو خدمات اجتماعی را فراهم نموده است، [یاصالح مراکز ای سرپناه]به ارجاع ، و راجستر ثبت

نۀ خا ۲۹برای محافظت و مراقبت از زنان به تعداد . داده استتوضیح نهرا چنین تالش ها  بیانگر معلومات

خدمات محافظتی، حقوقی فعالیت دارند و  یحکومتسازمان های غیراز سوی والیت  ۲۱در  امن یا سرپناه

باشد. میقابل دسترس که برای قربانیان قاچاق کنند، میخشونت فراهم  یۀو اجتماعی را برای قربانیان اناث

کنترول ساحوی نظارت انجام دادن زنان را از طریق   پناهخانه های امن یا سروزارت امور زنان تمام 

مقررات های خانه های امن با مطابقت فعالیتتنظیم میکند تا از مقررات و رهنمود آن را ترتیب و و کرده 

های هیافتروی کند تا های هماهنگی ملی و والیتی میزبانی میو از کمیتهاطمینان کسب نماید، و رهنمود 

 .مورد شناسایی قرار دهندو چالش ها را نموده و بحث آنها در جریان نظارت و کنترول ساحوی 

  

شمول قربانیان هوالیت خدمات حقوقی و اجتماعی را برای زنان و اطفال ب ۱۹در  های فامیلمراکز رهنمای

مدنی و  ۀی، جامعحکومتغیرهای ، تعدادی از سازماناطفالمحافظت ۀ عملکرد . شبککندقاچاق فراهم می

و  های امن یا سرپناه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین خانه نظارت تحتی حکومتنهادهای 

قاچاق برای قربانیان سرپناه . دو کردهولسوالی فراهم  ۱۱۰ قربانیاطفال بعضی خدمات محافظتی را برای 

 ۱۸ سن برای پسران زیرسرپناه مخصوص شمول یک هب ،جنسیکشی بهرهو اجباری کار انسان به هدف 

به را  قربانیطفل  حکومتبعضی اوقات  فعالیت دارد. در کابل های غیر حکومتیسازمان، از سوی سال

 .قرار گرفتند قاچاق انساندر معرض ها پرورشگاه تعدادی از اطفال درپرورشگاه ارجاع کرده اما با آنهم 

  

المللی سرپناه مؤقت برای مجنی علیهم قاچاق انسان در کابل که ملکیت حکومتی بوده و از سوی مؤسسۀ بین

گزارش دهی مسدود گردید.  ۀدر جریان دورشد، بعد از توقف کمک مالی مرجع تمویل کننده، اداره می

. به شکل خود باقی مانده استوز هم هن ی که به سن بلوغ رسیده اند،قربانیان/مجنی علیهمبرای سرپناه نبود 



حکومت برای مجنی علیهم/قربانیان خدمات قربانیان را تشویق نکرد تا در تحقیقات اشتراک کنند؛  حکومت

در تحقیقات کمک خطر طور مصئوون و عاری از بهتا ه ساختهیا محافظتی را فراهم ن یامنیتوی، حمای

حد اقل مدت برای طور مؤقت توانند که بهمیان خارجی قربانی ،افغانستانبر اساس قوانین نافذ در . کنند

قربانی خارجی مجنی علیه/هیچ از شناسایی ، ۲۰۱۷سال گزارش شش ماه در افغانستان باقی بمانند. در 

 .رفته استتذکر نه

  

خاطر عدم همراهی شخص صرف بهشمول اطفال هقربانیان بمجنی علیهم/با ذیصالح بعضی اوقات مقامات 

حبس و یا به توقیف، هنوز هم مامورین  ند؛نکرفتار میهمانند مجرم جرایم اخالقی، محرم و یا ارتکاب 

بدون در  (ازدواج مقاربت جنسی غیر قانونی )خارج ازخاطر فحشا یا هقربانیان بمجازات مجنی علیهم/

گاهی هم . ، ادامه داده انداجبار به فحشا خاطرهر ببه فحشا یا فرار از شوه شدن جبری نظرداشت وادار

 ۵۱۸ۀ . مادندقرار داده اتعقیب عدلی اسناد جعلی مورد بنابر طی مراحل قربانیان را مجنی علیهم/مامورین 

ایم و یا استفاده از اسناد خاطر ارتکاب جرهقربانی قاچاق بمجنی علیه/نموده که یک  حکمجزای جدید  کود

مسئوولین گیرد. قرار نمی تعقیب عدلیمورد که مجنی علیه/قربانی قاچاق باشد، در حالیتزویر شدۀ مسافرت 

اناث و ذکور قربانیان های امن، مجنی علیهم/ها و خانهدر صورت نبود مکان کافی در سرپناهبعضی اوقات 

قربانیان مجنی علیهم/تعدادی از ، یحکومتهای غیر سازمانهای بر اساس گزارش.  محبوس کرده اندرا 

بعضی اوقات اصالح و تربیت اطفال تحت حجز قرار داده شده اند، و حتی در قاچاق اطفال در مراکز 

بازی بودند، در شمول کسانیکه محکوم به بچههبرای چندین سال آنجا مانده اند. قربانیان ذکور قاچاق ب

دهی، چهار گزارش ۀگردند. در جریان این دورمیاع و تربیت اطفال ارجبعضی قضایا به مراکز اصالح 

اطفال استخدام شده  حکومتشدند. وارد شدن رها بازی که قبالا گرفتار شده بودند، بدون بچهفعل قربانی 

کرده، از صفوف محاربه منفصل نهی را حکومتی و غیر حکومتهای نظامی هبه گرواز سوی  سربازحیث به

 .شده اندنهبه آن ارجاع یا و نموده خدمات حمایوی ادغام مجدد را برای آنها فراهم نه

  

 جلوگیری

، کمیسیون عالی به ۲۰۱۷اگست ماه را برای جلوگیری قاچاق افزایش داده. در های خود تالش حکومت

کارمندان این اداره در میان  یت؛ اکثر ارتقا یافتوزارت عدلیه در چارچوب ی حکومتۀ مستقل یک ادار

وزارت خانه و اداره در  ۱۲کردند. کمیسیون عالی دیگر مسائل حقوق بشری، بیشتر روی قاچاق کار می

کردند. هخانه ها در این جلسات شرکت نوزارتتشکیل جلسه دادند، اما همۀ سه بار با هم  ۲۰۱۷سال جریان 

ا با سازمان های بین المللی  ۲۰۱۷تخنیکی کاری هشت جلسه را در سال  ۀیک کمیت برگزار کرد و مستقیما

 ی همکار گردید تا پالیسی های این کمیسیون را تطبیق نمایند.حکومتو سازمان های غیر 

  

شده از تا پالیسی ایجاد  کردندها را هماهنگ والیت فعالیت ۳۳قاچاق در  مبارزه باهای والیتی کمیسیون

گزارش  ۀدر جریان دورآن را  ۱۶ فعالیت صرفکمیسیون عالی  ، اماسوی کمیسیون عالی را تطبیق نمایند

ماه اپریل که قرار است در ملی عمل پالن های خود برای تطبیق تالشبه  حکومت. تائید کرده است دهی



اولین مسودۀ ین المللی، . کمیسیون عالی در همکاری با یک سازمان بادامه داده استختم شود،  ۲۰۱۸

طور هقاچاق انسان ببارۀ در را اجتماعی های دیدگاهتا تمایالت، قوانین و تهیه و ترتیب کرد  گزارش ملی را

قادر به متقاعد تخنیکی از این تحقیق حمایت کرد اما ۀ ؛ کمیتو همه جانبه مورد بررسی قرار دهدجامع 

. کمیسیون شدانسان نه قاچاقها و ارقام آوری و تشریک احصائیهبرای جمع  هاخانهوزارتساختن سایر 

از عامه را دهی های آگاهیی برنامهحکومتهای غیر المللی و سازمانبین مؤسساتعالی، در همکاری با 

تعداد مستفید افزایش دادند که  ۲۰۱۷در سال مورد  ۲۱۰ ، بهدهی قبلیگزارش ۀ در جریان دورمورد  ۲۲

ا به شدگان از  آگاهی را برای افزایش  ان مساجدمال امام حکومت ،رسد. همچنانمیتن  ۱۶۵۰۰آن تقریبا

 .، تشویق و ترغیب کرده استهفته وارهای خطابهاز طریق عامه دهی 

  

برای اردوی ملی افغانستان  مسلحانه یهامحافظت اطفال در برخورد یسیپال، وزارت دفاع ۲۰۱۷در دسمبر 

دهی ، گزارشتنفیذو برای نظارت و  را تعریف نموده اطفالاستخدام منع و  کرد که حقوق اطفال را وضع

. هایی را در خود می گنجاندهای مسلحانه طرزالعملذیدخل در درگیریها، نجات و مراقبت اطفال خشونت

 در ۲۲ و تعداد این قطعه را به کرد،ایجاد محافظتی اطفال را قطعۀ ، وزارت داخله ۲۰۱۷در سپتمبر 

نیروهای امنیتی جلوگیری شود. طبق صفوف اطفال در و گماشتن تا از استخدام  بلند بردسراسر کشور 

 ۷۹از استخدام  ۲۰۱۷از ماه اپریل الی جون سال  قطعۀ محافظتی اطفال المللی،بینمؤسسۀ یک اظهارات 

را که های برقی تذکرهی  توزیع هاپالنخود برای ایجاد  به تالش های حکومت. ستکرده اجلوگیری طفل 

پالیسی با همکاری ملل متحد پالن عمل و  حکومت. ، ادامه داده استبه تعویق افتادهبرای مدت طوالنی 

توانایی اما، ؛ قرار داده استاستفاده را مورد داخلی  گانعودت کننده گان افغان و بیجاشدادغام مجدد برای 

اسناد و بدون ۀ باتن عودت کنند ۶۰۰۰۰۰شمول بیش از هآسیب پذیر، با اشخاص برای کمک ب حکومت

باقی مانده المللی بین ۀجامع هایمحدود و متکی به مساعدت ،۲۰۱۷اسناد از پاکستان و ایران در سال 

 .ه استکردهبرای کاهش تقاضای تجارت جنسی یا کار اجباری هیچ اقدامی ن حکومت. است

 

  

 انسان قاچاقخالصۀ وضعیت 

برای مردان، مقصد راه عبور و  ،کشور مبدأطورکه در پنج سال گذشته گزارش گردیده، افغانستان همان

جنسی قرار گرفته  کشیبهرهکار اجباری و منظور قاچاق انسان بهباشد که در معرض می یزنان و اطفال

باشد. بیشتر میفراتر از سرحدات کشور، قاچاق قضایای نسبت به انسان قاچاق تعداد قضایای داخلی . ندا

گیرند، کشی قرار میضمانت شده مورد بهره وظایف و مشاغلدر مردان، زنان و اطفال در افغانستان 

شود و در نتیجه بر کارگر تحمیل میپیش شرط استخدام  حیثبه ییابتدا ۀقرضیک دین یا  رفتنیپذکه طوری

تعداد  . .ردیگیم صورتکشی کاری از سایر اعضای فامیل، حتی در بعضی موارد از چندین نسل بهره

العمر مادام افغانستان یشرقمناطق در افغانستان وجود دارند که در صنعت خشت سازی در  هافامیل زیاد

که دهد تشکیل می یاطفالرا در افغانستان  انسان قربانیان قاچاق یت. اکثرکشی کاری قرار دارندمورد بهره

گدایی، کشت خشخاش،  هدف کسب پول،فحشا بهی، خانگبافی و خشت سازی، خدمت های قالینگاهدر کار



ها، مورد الری گانرانندیا کلینری  دستیاریو  کشور فراتر از سرحداتدن نمک، قاچاق مواد مخدر امع

کشی خویش را برای بهرهاطفال طور آگاهانه و عمدی بههای افغان فامیل. بعضی کشی کاری قرار دارندبهره

حکومتی ملکی و نظامی مامورین مقامات و رسانند که تعدادی از به فروش می بازیشمول بچه، بهجنسی

مامورین متعدد حاکی از اخذ رشوه و یا استفاده از روابط توسط های . گزارشنیز در آن شامل است. 

، وجود مجازات و  فرار ازبازی بچهخاطر رهایی مرتکبین فعل بهو قضات څارنواالن، قانون،  تطبیق کنندۀ

رسانند تا قروض فروش میهرا بخود اند، اطفال کشت کرده که تریاک یهایفامیل. بعضی اوقات دارد

اما توسط شوند، نظارت می حکومتاز سوی  هاپرورشگاه. اطفال در تهیه کنندیاک را قاچاقبران تر

گیرند. اعضای گروه در معرض قاچاق قرار میگاه گاه شوند که می و تمویل ی ادارهحکومتغیر  مؤسسات

ر های کشوکار اجباری بوده اند. عودت کنندگان افغان از کشی برای بهرههزاره از قربانیان  ۀاقلیت شیع

 گیرند.جنسی و کارهای اجباری قرار میکشی بهرهداخلی در معرض  گانپاکستان و ایران و بیجاشد

  

پردازند تا  در یافتن پول میواسطه شخص رابط یا  به  مردان، زنان و اطفال در افغانستاندر بیشتر موارد 

همین کمک کنند؛ تعدادی از ها با آندر ایران، پاکستان، هند، اروپا یا امریکای شمالی، وظایف و مشاغل 

کنند. زنان و دختران افغان در پاکستان، میوادار به کار یا فحشا جبراا ها را افغان ،واسطهاشخاص رابط یا 

 اجباری کارجنسی و کشی بهرهدر معرض ، های اجباری در ایران و پاکستانشمول ازدواجهایران، و هند ب

کشورهای ایران، پاکستان، یونان،  یو ساختمان یهای زراعتافغان در بخش ناگیرند. پسران و مردقرار می

، گیرند. پسرانقرار میکشی کار اجباری و اسارت قرضه یا وام ابتدایی در معرض بهرهخلیج  دولترکیه و 

ا آنهایی پذیراند. تعدادی از پسران افغان بعد آسیببیشتر کنند، همراه سفر میداشتن که بدون مخصوصا

بنابر گیرند. جنسی قرار میکشی بهره، در معرض ی به کشور یونانقاچاقعبور برای هنگفت پرداخت پول 

ساله را  ۱۲شمول پسران هایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی مهاجرین افغان، ب حکومت، اتگزارش

جنگ شوند، و اشتراک در ها تمویل و اداره میه از طرف آنهایی کجبراا به پیوستن در صفوف ملیشه

 .کنندتهدید میبه افغانستان اخراج  کنند، و در صورت انکار آنها را به گرفتاری ومیوادار سوریه 

  

در  هاو از آنکرده استخدام طور غیر قانونی ی در افغانستان اطفال را حکومتهای مسلح هگروحکومت و 

 مانندو سایرین  ،ی، اکثراا طالبانحکومتهای مسلح غیر . گروهگیرندغیر نظامی کار میامور نظامی و 

عهده کشی از آنان را بهو بهرهاطفال  ین استخدامبیشترخراسان، مسئوولیت  -اسالمی داعش گروه دولت 

با طالبان  کنند.یاستخدام و استفاده مکنندگان انتحاری حیث حملهبهاطفال را  جبراا های شورشی ه. گرودارد

سالح های کوچک و مواد از استفاده چگونگی داده و آموزش به اطفال و نظامی مذهبی استفاده از تعالیم 

 ۀها در مقابل فرستادن اطفال شان به مکاتب تحت ادارفامیلدهند. تعدادی از را یاد میساز ۀ دستمنفجر

خصوص در مناطق تحت کنترول طالبان، هدوردست ب مناطقکنند. اطفال از طالبان، پول نقد دریافت می

ا در معرض آسیب پذیری استخدام قرار دارند. گروه های مسلح حامی  ، پولیس محلی و حکومتمشخصا

و محافظ استفاده  حمایویهای شخصی، کارمند خدمه حیث، به امور نظامی و غیر نظامیملی از اطفال در 

نیز اطفال  ستانفغانستان، ریاست امنیت ملی و پولیس سرحدی افغاناردوی ملی ادر بعضی موارد، . کنندمی



سایر نیروهای امنیتی افغان و منسوبین تعدادی از  ی مبنی بر ذیدخل بودن. گزارش هایگماشته استرا 

 .، وجود دارنداز پسران و دختران جوانکشی جنسی در بهرهی حکومتهای غیر گروه

  

 ییالنکا، سریی، تاجکستانی، ایرانی، پاکستانیزنان و دختران فلیپین جنسیکشی بارۀ بهرهدر  یگزارش های

شمول هب ،کاریابی، کارگران خارجیها و ادارات شرکتبعضی از  .ردوجود دا ایی، در افغانستانو چین

های کاری با معاش فرصت ۀرا به بهان النکا، نیپال، هند، ایران، پاکستان و تاجکستانسریاتباع کشورهای 

 ، وادار به کاربه مقصد؛ استخدام کنندگان این مهاجرین را بعد از رسیدن کشانندسوی افغانستان میه، بزیاد

 کنند.اجباری می

 


