
(جایگاه سومافغانستان )  

 نمی انجام راستای در این را چشمگیری های تالش و کند نمی رعایت قاچاق محو جهت را معیارها حداقل افغانستان دولت

 الزمی اقدامات چشمگیر، های تالش عدم علیرغمدولت اففانستان  .فتگرسوم قرار  جایگاهبه همین دلیل، افغانستان در  .دهد

 محكوم و قانونی پیگرد ،انسان  قاچاق قربانیان شناسایی ادامۀ جمله از داده، انجام قاچاقپدیده یی  به ه گیرسید به منظور را

مبارزه  افسران برای یدوره آموزش چهار انجام و اختطافو  بچه بازی تن از عاملین دو جمله از ،قاچاقبراناز  برخی كردن

 ملی لیسوپ استخدام مراکز در( CPUs)از اطفال را  حمایتواحدهای  یشمار دولت. والیاتبه سطح  قاچاقعلیه 

 یی را جهت گستردههای  تالش همچنان دولت. گردید طفل سرباز 357 جذب از مانعامر  این که هداد افزایش افغانستان

 وه اندازی بچه بازی را راقضایای  به رسیدگی به منظور اطفال از حمایت ملی ۀكمیت جمله از ،هداد انجام اطفال از حمایت

 والیت در پسران تن از 165 جنسی ۀسوءاستفادقاچاق و  ادعای به واکنش در. نمودرا استخدام  اضافی اجتماعی کارگران

 تحقیقات گزارش، ۀدور این پایان تا شد؛ شناسایی څارنوالی طی تحقیقات لوی این قضیه مرتبط به ینعاملتن از  20 لوگر،

 ادارات و قطعات در گزارش، ۀدوراین  در حال، این با. گردیدتن دیگر  2 محکومیت و تن 9منجر به بازداشت  انجام شده

 وجود با. است داشته وجودطفل  سربازان از استفاده و استخدام و نمونه های برده داری جنسی )بچه بازی( دولتی نظامی

در مناطق  امنیتی قوماندانان پوسته ها ویژهه ب ،لیسوپمنسوبین  از بسیاری اینکه بر مبنی محلی مقامات ۀگسترد اذعان

 وزارتدر  جمله از ،والیتی و رتبه عالی مقامات از برخی کنند، می استخدام برای استفادۀ بچه بازی را پسران دورافتاده،

. کند نمی بررسی را موردهای موجود در این  گزارش ورد کرده  لیسوپ میان در رابچه بازی  وجود قاطعانه داخله، امور

 ملی پولیس ،(ANA) های اردوی ملی مقام توسط چه بازیب ارتکاب بر مبنی مداوم های گزارشوجود  علیرغم عالوه،رب

 پیگرد تحت چه بازیب خاطره برا  لیسوپکدام منسوب  افسر یک عنوان به هرگز دولت ،(ALP) افغانستان محلی لیسوپ و

 و( MOD) دفاع وزارت داخله، امور وزارترۀ گزارش دهی، با وجود موارد متعدد در این دو. نداده است قرار قانونی

 استخدام در صفوف نیروهای امنیتی را اطفال افغان امنیتی نیروهای كه این را انکار می کنند( NDS) ملی امنیت ریاست

 ،دوسیه های شان یپیگیر بدل در مقامات که دادند گزارش قاچاق قربانیان برخی. باشندنموده  استفادهسوء  آنها ازهم  یا كرده

اند و زمانی که می خواستند این  قراردادهتجاوز جنسی آنها را مورد فشار آورده تا رابطه جنسی داشته باشند و یا  آنهابر 

 قربانیان از بسیاری مجازات و دستگیری بازداشت، به همچنان مقاماتقضیه را گزارش دهند، آنها را به زندان فرستاده اند. 

 از ناکافی حمایتیرویکرد های  دلیل به. دادند ادامه" اخالقی جرایم" برای جنسی قاچاق قربانیان مجازات جمله از قاچاق،

 ،کنند نمی کمکدر راستای گزارش دهی پیرامون قاچاقبران  قاچاق قربانیان به نهاد های غیر دولتی برخی ،قاچاق قربانیان

  .قانون تطبیق شود تا

 

 پیشنهادهای دارای اولویت

 

 افزایش باید - نظامی مقامات و نظم عامه نیروی ویژه به - مظنون قاچاقبران به مربوطعدلی  پیگردهای و جنایی قیقاتتح

 جمله از افغانستان، امنیتی نیروهای توسط اطفال غیرقانونی ۀاستفاد و استخدام. • گردند محکوم به مجازات مجرمین و یابد

 اخنث ادغام مجدد آنها،ً و کافی حمایت با ،مسلح های گروه همه ده از اطفال توسطاستفا و گردد متوقف باید چه بازیب برای

 و ،چه بازیب جمله از انسان، قاچاق موارد در جنایی تحقیقات پیگیری برای قانون به منظور تطبیق رهنمود صدور. • گردد

 در که را یدولت کارمندان تا ید تقویت گردد،اطفال با از حمایت ملی ۀکمیت. • قانون تطبیق با تعامل در قربانیان از حمایت

 دلیل به قربانیاناز  ۀسوءاستفاد و مجازات. • به چنگ قانون بسپارند و شناسایی ،اند دخیل بچه بازی تسهیل یا ارتکاب

ه اند، دکر" اخالقی جرایم" چون ،جرایم ارتکاب به مجبورکه از جمله آنان را  آنهادر برابر  قاچاقبران غیرقانونی اقدامات

 در میانجیگری ممنوعیت و جزا کود جدید انسان قاچاق مبارزه با مقررات مورد در قضایی کارمندان به. • باید متوقف شود

 گروه از حمایت. • داده شوند آموزش ،م 2009 سال در زنان علیه خشونت منع قانون دراشاره شده  جنسی قاچاق قضایایی

 بهباید  شفاف های رهنمود. • شود متوقفباید  کنند، می استفادهسوء آنهااز  و تخداماساطفال را  که دولتی غیر مسلح های

 گسترده های آموزش ارائۀ و انتشار تأیید،. • شود ارائه اطفال قاچاق قربانیان از حمایت و شناسایی جهت امنیتی نلوپرس

 قانون تطبیق روند تقویت. • خدمات به نهاآارجاع  و قربانیان شناسایی در راستای رداستند عملی هایپیرامون پروسیجر

• .امور داخله وزارت قاچاق مبارزه با والیتی واحدهای برای منابع و آموزش افزایش جمله از قاچاق، با مقابله برای



 5 فصلو تعدیل  اصالح. • ذکور قربانیان برای جمله از قاچاقرسیده گی به سرپناه و خدمات قربانیان  برای منابعاختصاص 

، قاچاق انواع سایر برای تعیین شده های مجازات بابرای مرتکبین بچه بازی که  مجازاتمیزان  افزایشود جزا جهت ک

 خدمات منابع و قانون تطبیق آن، تعریف جمله از محلی، سطح در قاچاقدر مورد  آگاهیارتقای سطح . • متناسب باشد

 قاچاق و ربایی آدم جرایم با مبارزه عالی کمیسیون از حمایت• محور اجتماع پیشگیرانه یی تالش های و ،موجود اجتماعی

 .معلومات در این زمینه آوری جمع به مربوط های تالش و قاچاق/ انسان

 

 پیگرد قانونی

 از استفاده و استخدام به ها مقامات و داده، کاهش قاچاق رسمی و ملکی عامالن علیه را جهت تطبیق قانون هایی تالش دولت

 انسان قاچاق مجرای با مبارزهم  2017 سال قانون می دهند. ادامه ،مجازات از معافیت با همچنان بچه بازی و فلط سربازان

برای چنین قاچاق  ،قانون این. به ویژه بچه بازی را جرم تلقی می کند کار، نیروی قاچاق و جنسی قاچاق ،مهاجران قاچاق و

 جنسی قاچاق به توجه با و دقیق کافی ۀانداز به مجازات این. است ردهک پیش بینی را حبس سال هشت تا پنج بین مجازات

بلند برده  حبس سال 15 تا 10 از اکثر حدرا  مجازات کننده تشدید عوامل. ه استدسنگین بو مایجر سایر مجازات با متناسب

شود، در نظر  قربانی مرگ به منجرکه  مسلحانه های درگیری از اطفال برای سوءاستفاده صورت در اعدام مجازات و

. است شمرده جرم را بچه بازی جمله از کار،نیروی  قاچاق و یجنس قاچاقم  2018 کود جزای 510 ۀماد. گرفته شده است

 16 تا 10 و مرد بزرگسالقربانی  شامل قاچاق جرایممجازات برای عاملین  حبس سال 10 تا 5 ازکود جزا،  511 ۀماد در

در نظر گرفته قرار گیرد،  سوءاستفادهبرای بچه بازی مورد طفل  یا ،طفل باشد یا زن قربانی ی کهصورت در حبس سال

. بود جنسی تجاوز ماننده یدیگر های مجازات با متناسب جنسی قاچاق به توجه با و دقیق کافی ۀانداز به مجازات ایناست. 

 ۀمسلحان درگیری یا جنسی قاچاق برای سحب سال 20 تا 16 مجازات ورا بیان کرده  کننده تشدید عوامل ،512 ۀماد در

 درمی یابد، در صورتی جنگ مسلحانۀ اجباری منجر به مرگ قربانی شود.  افزایش سال 30 تا 20این جزا از  و ،اجباری

 میجرا آنها از برخی که داده قرارمرتبط  ه بچه بازیب را بیشتری جرایم خاص طور به نیز م 2018 سال کودجزای که حالی

این قانون، مجازات خفیف تری را برای اعمال معین تشکیل دهندۀ بچه بازی نسبت به  همچنان شود، می حسوبم قاچاق

 برای تعیین مجازات با متناسب نه و نبوده دقیق کافی ۀانداز به مجازات این بیشترآمده، تعیین می کند.  510آنچه در مادۀ 

 ،(EVAW) زنان علیه خشونت منع م 2009 سال قانون از همچنان دولت. است جنسی تجاوز مانند جدی جرایم سایر

 .می کند استفاده جنسی قاچاقبران یتمحكوم و پیگرد برای

را  قاچاق بامبارزه  روند تطبیق قوانین چنین قضایا مرتکبین شاندنکبه محکمه  برای سیاسی ارادۀ عدم و دولت منابع فقدان

نبوده، با کمبود کارمندان و فقدان آموزش آنان مواجه بوده و در برخی دارای بودجۀ کافی  یهقضائ قوۀ. است ساخته کند

ً  قضایی کارمندان و موارد ناکارآمد می باشد . درگیر فساد می گردند یا گرفتند قرار اذیت و آزار مورد مجرمین توسط غالبا

 از یاشده است نرا تعریف وضعیت حقوقی آشکا یک که کنند ارزیابی څارنواالن یا قضات در صورتیکه شهری، مناطق در

ً  که حکم می کنند عرفی قانونبی خبر باشند، در این صورت بر اساس  قانون  زنان برابر در آمیز تبعیض نتایج به منجر غالبا

ً زنان  علیهمنع خشونت  قانون که حالی در. گردد می نیز  افغانستان قوانین سایر و است، کرده ممنوع را میانجیگری صریحا

ً  قضات و لیسوپ د،ده مین اجازهایی به میانجیگری در امور جز  میانجیگری سوق می دهند. سمت به را قاچاق قربانیان غالبا

 .نده اکرد ایجاد قاچاق قربانیان برای جمله از را خود عدالت سیستم طالبان مانند دولتی ضد نیروهای مناطق، برخی در

 می سوال زیر را آن اعتبار که دادند ارائه قام و معلومات متناقضیگذشته در این مورد ار سال مانندوزارت ها و ادارات 

 امور وزارت ،م 2017 سال مبارزه علیه قاچاق  قانون طبق. سازد می تر دشوار را گذشته سال های با آن مقایسه و برد

 قاچاقچی هفت قضایی اهدستگ. داد اجناس خبر قاچاق با مرتبط قضیۀ 14 پیوند بادر  مظنون 16 پیگرد و تحقیقات از داخله

 نیست مشخص اگرچه دادند؛ ادامه روند عدلی به دوسیه 5 در قالب و کردند تبرئه را مظنون چهار قضات. کرد محکوم را

 را نسبت به توجهی قابل رقم کاهش این. است بوده مهاجران قاچاق یا )اختطاف( ربایی آدم انسان، قاچاق موارد این که

منع خشونت در  و مبارزه با قاچق را بر مبنای قوانین قاچاقچی 34 محکومیت و مظنون 64 عقیبت مورد قاچاق، 138 تحقیق

صریحا جرم و جنایت تلقی می کند،  را بچه بازی که قوانینی علیرغم. نشان می دهد قبلی گزارش دورۀ برابر زنان، در

 تحقیقات از یا داخله امور وزارت اوقات، اکثر رد. می دهد نشان این پدیده با در راستای مبارزه اندکی سیاسی ارادۀ دولت

 تحقیق )اختطاف( ربایی آدم مانند دیگری جرایم عنوان پیرامون آن به یا کند، می خودداری بچه بازی قضیه های مورد در



 ورط به قضاییه قوه گزارش، جریان در قاچاق، با مبارزهم  2017سال  قانون طبق قاچاق، دوسیه های بر عالوه. کرد می

 با. کرد محکوم دوسیه چارچوب یک در را دیگر تن چهار و قضیه سه در در را بچه بازی غیرنظامی مرتکب 5 مشخص

 .نکرده است استفاده منع بچه بازی قانون یا قاچاق با مبارزه قانون از این موارد، از یک هیچ در دولت حال، این

است.  ندادهم قاچاق دخیل اند، گزارش یپیرامون مقاماتی که در جرا را محکومیتی یا قانونی پیگرد تحقیقات، گونه هیچ دولت

 با مقابله برای تالش مانع حد از بیش بچه بازی، به ویژه قاچاق، در رسمی گستردۀ همدستی و قانون حاکمیت به اعتنایی بی

 پسران افغانستان، محلی پولیس و افغانستان ملی پولیس نیروهای ویژه به افغانستان، امنیتی نیروهای. شده است جنایات این

مقام های  و رتبه عالی مقامات از برخی که حالی در .کرده اندوالیت جذب و استخدام می  هر در بچه بازی به منظور را

 می پذیرند محلی مقامات وجود بچه بازی را در میان صفوف نیروهای امنیتی رد می کنند، و وزارت داخله همچنان والیتی

. كنند می استخدام و بچه بازی جنسی قاچاق منظور به را پسران قوماندانان پوسته ها، ویژه به منسوبین پولیس از بسیاری كه

مورد  انتقام، از ترس بدون و وسیع مقیاس در را پسران قندهار، والیت در ویژه پولیس محلی و اعضای بزرگان جامعه به

 در. است نداده قرار قانونی پیگرد این بچه بازی ها تحت دلیل به را پولیس مأمور هرگز دولت. قرار می دهند سوءاستفاده

 این اما كردند، می صادر بازداشت را در پدیدۀ بچه بازی حكم دولتی افراد دخیل برای اوقات گاهی مقامات استثنایی، موارد

 آنها از برخی است ممکن که - دولت طرفدار نظامیان شبه و افغانستان امنیتی نیروهای از برخی. كردند نمی تطبیق را حكم

به منظور بچه بازی مورد  خاص طور به که می کردند استخدام را پسران – کنند را دریافت دولت از مستقیم مالی حمایت

به  پسران جذب برای پول و غذایی های وعده از افغانستان ملی اردوی مقامات موارد، برخی در. قرار می گرفتند استفاده

پولیس  و منسوبین پولیس ملی توسط که را بچه بازی از مورد سه المللی بین های سازمان. كنند می استفاده منظور بچه بازی

 افراطیروند  نمایانگر همچنان ارقامی چنین که دهند می هشدار اما کردند، تأیید بودند، شده مرتکب گزارش دورۀ در محلی

 10 از یک هیچ همچنان و ،باشد شده گزارش دوره این در هک است نکرده گزارش را مجرمی هیچ لیسوپ. است مشکل این

 لیسوپ به چه بازیب جرم بهم  2018 سال در المللی بین سازمان یک که را یحلم پولیس یا افغانستان ملی پولیس منسوب

رایم متهم به ج ملی اردوی افسر 13 مورد در شتحقیقاتگزارشی پیرامون  دولت. ه استنکرد دستگیر بود، داده ارجاع

 آپدیت نکرد.  ،مربوط بچه بازی

 استخدام به همچنان ملی، امنیت ادارۀ و محلی، پولیس ملی، پولیس ملی، اردوی جمله از و دفاعی افغانستان، امنیتی نیروهای

در  اطفال استخدام از مورد سه حداقل المللی بین سازمان یک. داده اندمی  ادامه مجازات از معافیت با اطفال از استفاده و

 نظامی و ملیشه های محلی پولیس توسط دیگر مورد یک و ملی پولیس توسط آن یك مورد كرد که تأیید را پولیس نیروهای

 که کردند تأکید کارشناسان حال، این با است؛ گذشته سال های رقم مشابه این. صورت گرفته است ،دولت هر دو طرفدار

 با. است نشده گزارش امنیتی های نگرانی دلیل به اغلب و ، نشده گزارش نانهمچ طفل سربازان از استفاده و موارد استخدام

 داخله، امور وزارت ینسو،بد سال چندین از افغانستان امنیتی نیروهای صفوف در طفل سربازان مداوم شناسایی وجود

 یا استخدام دلیل را به یسپول یا نظامی مقامات هیچگاه دولت. رد می کنند را این ادعاها همۀ ملی امنیت و دفاع وزارت

 مالی حمایت که دولت طرفدار ملیشه های رسد، می نظر به. است قرار نداده قانونی مورد پیگرد طفل سربازان از استفاده

ً  اینها و ، کنند می استفاده آنها از و کرده استخدام را طفل سربازان می کنند، را دریافت افغانستان دولت از مستقیم  در اساسا

 برای تذکره تهیۀ جهت منسوبین از برخی. نکرده است تحقیق و رد را ادعاها این دولت. دارند قرار غیرجنگی اینقش ه

  .نشان دهند سال 18 را حداقل آنهاتا در تذکره سن  رشوت دریافت کرده اند، پسران

. داشت ادامه مجازات از عافیتم با همچنان افغانستان، امنیتی نیروهای از خارج در انسان قاچاق در یی گسترده همدستی

ً  پدیدۀ بچه بازی عامالن كه كردند خاطرنشان ناظران  پولیس، نیروی با استفاده از روابطی با یا و پرداختند، مي رشوه غالبا

در  که صحت عامه انکارمند از نت یک. دادند می رشوه كرد، می محافظت تعقیب برابر در آنها از كه قضات یا څارنواالن

 شواهد که آوردند فشار وی رب دولتی څارنواالن که داد گزارش داد، می انجام قضیه های مربوط آزمایشات طبیراستای 

 سال درفعاالن . قضیه پیرامون بچه بازی می بود که مواردی در جمله از ،ندهد گزارش رااطفال  ۀسوءاستفاد از شده تأیید

انجام  لوگر والیت در مکتب ۀدور سه در ساله 20 - 14بین  سرپ صدها باهای را  مصاحبه و بررسی ماه شش طی م 2019

 و دیگر متعلمان معاونان، مدیران، معلمان، توسط جنسی آزار مورد 165 حداقل ،دهد می نشان که یافتند شواهدی و دادند

به  را کتبم ولومس ،مقامات. بدل نمره دهی صورت گرفته است در جوانبر سایر متعلمین  قانون مجری مقام یک حداقل

به افشای  اقدام از محلی مقامات آنکه از پس. ریاست معارف اورا به وظیفۀ دیگری گماشتند بعداً  اما کردند، بچه بازی متهم



 پس. دادند گزارش المللی بین های رسانه به م 2019 مبرنو ماه در را ادعاها این فعاالن کردند، خودداری استفاده سوءاین 

 افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون ،څارنوالیادارۀ لوی  جمله از دولتی ارگان چندین للی،الم بین اعتراض یک از

 و بود متفاوت تحقیقات صحت و کیفیت اما کردند، بررسی را ادعاهااین  لوگر، مقام والیت و پارلمان، معارف، وزارت

 آنها تن 9 که ندشد شناساییاز عاملین قضیه  تن 20 څارنوالیلوی  تحقیقات طی. بود مغایر قربانی های گزارش باآن  نتایج

 مظنون عنوان به را قانونتن از کارمندان مجری یک دولت قربانیان، گزارش خالف بر. شدند دستگیر م 2020 مارچ در

رفی مع مجرم عنوان به را مربیان سایر و دولتی مکاتب معلمان از بسیاری قربانیان ،گویند می فعاالن اگرچه. نکرد شناسایی

 کاتب دولتیم سیستم و لوگر اطفال از جنسی استفاده سوء بین ارتباطی گونه هیچ ،است نتوانسته څارنوالیلوی  اما ،کرده اند

 در قضایی مقامات و څارنواالن ،کردند می ادعا که جنسی قاچاق قربانی زنان از بسیاری جداگانه، طور به. کند پیدارا  لوگر

 دو ۀدرباررا  خود تحقیقاتگزارش  دولت. بودند جنسی تحفۀ دنبال به ،شان هایدوسیه  قانونی پیگرد و تحقیقات ۀادام بدل

 رابطهتدارک  دلیل به را افغانی مقام یک یهند مقامات. نکرد آپدیت بالغ، زن یک جنسی قاچاق تسهیل به متهم لیسوپ افسر

 .کردند دستگیر ،جنسی قاچاق قربانی دو از جنسی

 و اصطالحات ،م 2017 سال قانون که حالی در. داشتند قاچاق از محدودی درک همچنان قضایی و مجری قانونی مقامات

 نظر از است، افغانستان اکثریت مردم زبان که دریزبان  .برد می کار به و قاچاق انسان قاچاق برای را یی جداگانه تعاریف

 می هم در را جرم دو این مقامات و کند می ستفادههر دو ا مهاجران قاچاق و انسان قاچاق برای کلمه همین از تاریخی

ً  برای را محلی آموزشی دورۀ چهار داخله امور وزارت. آمیزند  پولیس قاچاق، مبارزه باوالیتی  واحد افسر 590 تقریبا

 به لهداخ امور وزارت. است داده انجام و ترتیب والیت چهار در پولیس جنایی تحقیقات اداره افسران و افغانستان سرحدی

یک ادارۀ امنیت . داد ادامه والیت هر در افسر دو با کابل، و والیت 34 هر در قاچاق اختصاصی واحدهای در خود کار

. را داشتند انسانی قاچاق با مقابله در راستای هایی مأموریت نیز كابل در انترپول مستقر واحد یك و ، پولیس سرحدی ملی،

 مورد را انسان قاچاق موارد بیشتر امنیت ملی بنابراین نداشتند، ها مسئوولیت از مشخصی و واضح شرح اداره های مربوط

 و داشت را موقعیت بهترین مرزها در قاچاق بررسی و شناسایی برای پولیس سرحدی که حالی در. می داد قرار بررسی

 فاقد هنوز کارمندان از سیاریب کردند، دریافت را انسان قاچاق مبارزه با آموزش گزارش، دورۀ در آن افسران از برخی

 قاچاق دربارۀ تحقیق و شناسایی برای الزم منابع فاقد کلی طور به نیرو این این، بر عالوه. بودند قاچاق مبازه با های آموزش

در این  قانون تطبیق. است ناكافی تمام واحدها در قاچاق آگاهی در مورد و منابع پرسونل، كه كردند تصدیق مقامات. بود

 .شود می فرامرزی قاچاق موارد مورد در تحقیق این امر مانع که است همسایه کشورهای با همکاری تا فاقدراس

 حفاظت

. می دهد ادامه آنها از سوءاستفاده قربانیان قاچاق و مجازات به و داشته را در راستای حفاظت ناکافی تالش های دولت

 سال در تن 434 با مقایسه در ،م 2019 سال در بالقوۀ قاچاق نیقربا 493 شناسایی حمایت از اطفال از عالی کمیسیون

 از دولت. کردند نگرانی ابراز ارقام، اعتبار به نسبت غیردولتی های سازمان سال دو هر طی هرچند داد؛ خبر ،2018

 قاچاق با زهمبار درگیر همچنان والیتی و ولسوالی سطح مقامات و نکرده استفاده قربانیان شناسایی منظم پروسیجرهای

 مکانیزم و قربانیان شناسایی راهنمای دفترچه مورد مربوط را در کارمندان المللی بین سازمان یک. بودند قاچاق انسانی و

حمایت از اطفال، تهیه شده  عالی کمیسیون توسط گذشته سال که از مراقبتی قاچاق قربانیان جهت برخورداری ملی ارجاع

 مداوم طور به پولیس. بود عدلیه وزارت تصویب انتظار در متوالی سال دومین این مساله برای حال، این بود. آموزش داد. با

 .شد می قربانیان از محافظت مانع سرپناه امن کمبود و کرد نمی معرفی سرپناه به را قاچاق قربانیان

ً  غیردولتی های سازمان و المللی بین تمویل کنندگان  های سازمان. دهند می ارائه بانیانها را برای قر مراقبت همه تقریبا

ً  المللی، بین کنندگان اهدا و کردند می فعالیت غیردولتی  خدمات که والیت تمویل مالی می نمودند 20 در خانۀ امن 27 تقریبا

 این خانه های امن گزارش. دادند می ارائه قاچاق جمله از خشونت قربانی زنان به را اجتماعی و طبی حقوقی، ،حمایت

 پسرامن برای قربانیان  خانۀ دو غیردولتی های سازمان. در این خانه حضور دارند قاچاق قربانی تعداد چه که نکردند

خانه های  از یک هیچ. کند کمک سال 18 از تر جوان یپسران قاچاق قربانیان به تواند این خانه ها می که مدیریت می کردند

 دولت موارد، بعضی در. دهند جای خود در را بالغ مردان قاچاق قربانیان تند،نتوانس غیردولتی های سازمان یا دولتی امن

. دادند می قرار قاچاق معرض در را کودکان ها داراالیتام از برخی و داد، می قرار ها داراالیتام در را اطفال قاچاق قربانیان

 وزارت وری،یت نظر از ند، روانۀ زندان می کردند.در خانۀ امن نگه دار توانستندمی ن اگر را مرد و زن قربانیان گاه مقامات



 برای( MOLSA) اجتماعی امور و کار وزارت و دهد می ارائه زن خدمات قربانیانبه ( MOWA) زنان امور

را مورد  قربانیان وزارت کار و اموراجتماعی هم نه و وزارت امور زنان نه ، عمل در. کند می ارائه خدمات پسر قربانیان

 از ،اطفال و زنان برای را سیار اجتماعی و حقوقی خدمات ،والیت 19 در خانواده راهنمایی مراکز. داده استر قرا حمایت

 به که افرادی جمله از کرد، استخدام را دیگری اجتماعیخدمات  کارمندان همچنان دولت. می کند فراهم قاچاق قربانیان جمله

 تن 250 به را خود اجتماعی مددکاران مجموع تعداد و اند، دیده آموزش قربانی اطفال به کمک در راستای ویژه طور

 مدنی ۀجامع ،یمردم های سازمان از یی مجموعهکه  ،(CPAN) اطفال از حمایت نظارت بر قانون ۀشبک. است رسانده

 بر ونافز - بود فعال ولسوالی 170 دربه کمک وزارت کار و مور اجتماعی  که کند می نظارت دولتی نهادهای است بر

شبکۀ حمایت از . کند فراهمدیگر را  خدمات از برخی و سرپناه قربانی اطفال برای تواند می و - قبل سال در ولسوالی 151

 .پرداخت اطفال، می قاچاق جمله از اطفال از حمایت به مربوط لیمسا به كابل از خارج در كه بود ینهاد تنها اطفال

 اقداماتی را برخی کند، کمک اطفال قاچاق قربانیان به تواند می که کودکان از یتحما میکانیزم های تقویت به خاطر دولت

 نماینده گان با تا كنند، ایجاد را اطفال از حمایت ملی كمیتۀ كه داد دستور وزارت چندین به جمهور رئیس. داده است انجام

 وزارت. رسیده گی کند معضل بچه بازی به ارگان ها سایر و معارف وزارت بشر، حقوق مستقل کمیسیون ،څارنوالیلوی 

. كرد ایجاد مکاتب را در جنسی خشونت به واکنش و پیشگیری مرجع خود، اطفال از حمایت جدید واحدهای برای معارف

 .کرد خواهند فعالیت کاتبم سطح در همچنان و والیتی و مرکزی معارف مرکزی وزارت ادارات در واحدها این

 قاچاقبران و همچنان از از این کشورها به زور اخراج می شوند و برگشته پاکستان و ایران از هداوطلبان طور به ها افغان

 دلیل به را عودت کننده گان دولت. کردند کار به مجبور اخراج یا بازگشت از قبل را ها افغان از برخی کشور از خارج در

 اغلب مقامات اطفال، قاچاق با والدین همسویی واردیم در. استنداده  ارجاع خدمات به یا آنها را سکرین نکرده قاچاق

 نمی دهند، قرار قاچاق معرض در را خود فرزندان دیگر والدین اینكه از حصول اطمینان برای كافی تالش بدون را کودکان

 .گردانند می باز خود والدین به

 قربانیان برای را کافی امنیت یا حمایت د،موار برخی در و کردند نمی مصاحبه قاچاق قربانیان با همیشه بازجویان دولتی

 و سوءاستفاده قربانیان بچه بازی از ویژه به قربانیان،. کنند صحبت افتاده، اتفاق آنچه از اطمینان با تا نکردند، فراهم

 خانوادۀتهدید می شدند و حتا از  جامعه و قاچاقبرانسوی  از جویی انتقام به نیروهای پولیس رنج می بردند، توسط مجازات

شان  مربوط های دوسیه پیشبرد از قاچاق قربانیان اکثر که می شد باعث قاچاق به ارتباط در عار همچنان. داشتند ترس خود

 تالش با پولیس كه دادند گزارش بچه بازی قربانیان از بسیاری. کنند خودداری مراقبت، دستیابی به یا قانون تطبیق جهت

 و هكرد رفتار ینمجرم عنوان به انآن با سپس و را مورد سوءاستفادۀ جنسی قرار می دهد آنان آنها، از برداری بهره جهت

 عالی مقام یک توسطکه یکی  جنسی قاچاقبارۀ دو مورد مشهور  در تحقیق طی. می کند مجازات و بازداشت را آنها یگاه

به طور  قربانیان ،است گرلو والیت در ملی لیسوپ و کاتبم معلماندیگری موضوع  وصورت گرفت  ورزشی ۀرتب

مجبور به فرار  افغانستان از آنها قربانیان، از حمایت عدم دلیل به وبه انتقامجویی تهدید شده اند  متهم عامالن توسط گسترده

 از که طفل بودند جنسی قاچاق قربانی 8 دستکم طالبان و خانواده اعضای قربانیان، از حمایت عدم دلیل بههمچنان . شده اند

به دلیل وجود خطرات تهدید  آنها كه دادند گزارش ناظران. رساندند قتل به بداخالقی جرم به را ساله 13 افراد از برخی هجمل

توصیه نمی کنند که برای تطبیق قانون در مورد قاچاقبر گزارش دهند و  را قاچاق قربانیانو انتقامجویی ها و نبود حمایت، 

در تالش غرامت و جبران  قربانیان برای تا دهد می اجازه ها څارنواالن به افغانستان نقانویا در روند محاکمه شرکت کنند. 

 محدود دسترسیهمانند قربانیان افغان  خارجی قربانیان. نیست دست در څارنواالن ازدر این مورد  گزارشی هیچ اماباشد، 

 عالی ۀکمیت. بمانند افغانستان در ماه شش حداقل تا ،دهد می اجازه خارجی قربانیان به افغانستان قانون و ، داشتند خدمات به

 .نکرد ارائه گزارشیدر این مورد  ،خارجی قربانیان شناسایی صورت درحمایت از اطفال، 

آنان را به ارتکاب آن  قاچاقبرانبه دلیل کارهای غیرقانونی که  قاچاق قربانیان در مورد عدم مجازات جزا یا کود جزا قانون

 که عدلی سیستم و روستایی، مناطق در غیررسمی عدالت سیستم )دولتی(، عدالت رسمی راحت دارد. سیستمواداشته اند، ص

 از برخی. کنند می مجازات و زندانی دستگیر، را طفل و بزرگسال قاچاق قربانیان همگی شود، می اداره طالبان توسط

 تعامل از مانع فرهنگی نورم های زیرا کنند؛ پیدا رسیدست عدالت رسمی سیستم به نتوانستند قاچاق از طبقه اناث قربانیان

 مراجعه می کردند، رسمی عدالت به زن جنسی قاچاق قربانیان که هنگامی. شود می قضایی مقامات و مرد کارمندان با آنها

 مناطق در .کردند مجازات چارچوب ازدواج از خارج جنسی رابطۀ مانند" اخالقی جرایم" دلیل به را آنها از برخی مقامات



 موارد، برخی در. دهد می قرار نامتناسب تأثیر تحت را زنان نیز عدالت رسمی های سیستم به دسترسی عدم روستایی،

 مجازات" اخالقی رایمج" دلیل به را زنان جنسی قاچاق قربانیان و کرده حل را مدنی و جنایی اختالفات جامعه مرد رهبران

" اخالقی رایمج" اتهام به را بزرگسال و کودک جنسی قاچاق قربانیان از برخی خود، عدلی سیستم طریق از طالبان. کردند

بچه  قربانیان مقامات. کردند مجازات اندازه همان به را مرد جنسی قاچاق قربانیان مقامات. کردند کار به مجبور و بازداشت

 قاچاق قربانیان مقامات. دادند قرار قانونی ردپیگ تحت مسئول" جنایتکار" عنوان به بزرگسال قاچاقبران عنوان به را بازی

 سال چندین برای را آنها و دادند سوق( JRC) اصالح و تربیت نوجوانان مراکز به جرمی اتهامات به را پسرانجنسی 

 کافی آموزش و غذا فاقد مراکز اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان که دادند گزارش متعدد های سازمان. کردند بازداشت

 بر بنا. دادند خبر طفل سربازان و طفل جنسی قاچاق قربانیان علیه جمله از جنسی، خشونت به مربوط اتهامات از و هبود

را آگاه  آنها علیه اتهامات از و دانسته گناهکار را شده بازداشت اطفال مرکز اصالح و تربیت اطفال، مقامات ها، گزارش

 پیگرد تحت تذکرۀ جعلی داشتن دلیل به را قربانیان گاه مقامات. ندادند قرار آنها اختیار در وکال به دسترسی یانساخته و 

 و نکرده جلوگیری بودند، ارتباط در یغیردولت و یدولت مسلح های گروه با كه راطفل  سربازان دولت. دادند می قرار قانونی

سال بودند و گروه های مسلح  12ال زیر که اطف اطفال این. ادغام مجدد سوق نداده است حمایت به را اطفال قبیل این یا

 .ندشد محاکمه و بازداشت دستگیر، م،تروریز هب مرتبط جنایات جرم بهغیردولتی به اجبار آنان را استخدام کرده بودند، 

 پیشگیری

 نبی مستقل کمیتۀ حمایت از اطفال، عالی کمسیون. داده است انجام قاچاق از جلوگیری را جهت ناکافی های تالش دولت

. نداده است نشان قاچاق با مقابله در راستای جدی تمایل عدلیه، مسوولیت وزارت تحت دولت قاچاق مبارزه با الوزارتی

نیز فقط یکبار م  2019 سال م. ، نشست آن در2018که هر ربع یک نشست داشته باشد، اما همانند سال  شده ریزی برنامه

 در نفوذ و منابع فاقد عالی این کمیسیون کار سطح کمیتۀ. کنند شرکت آن در نتوانستند کلیدی برگزار شد که وزارت های

. بود وابسته غیردولتی سازمان های بسیار زیاد به جلسات، بودجۀ تأمین و هماهنگی برای و بود عضو وزارت های

. والیتی های وندارای کمیسی محلی، سطح در قاچاق با مبارزه ملی حمایت از اطفال جهت تطبیق پالیسی عالی کمیسیون

 عدلیه وزارت. دهد می قرار پوشش تحت را 2021-2018سال  که بود مبارزه با قاچق ملی کاری پالن دارای یک دولت

 انسان قاچاق ساالنۀ ملی گزارش انتشار جهت المللی بین سازمان یک با شریک سازی معلومات و ارقام از همچنان

به راه اندازی  مردمی، های سازمان و المللی بین های سازمان همکاری باحمایت از اطفال  عالی کمسیون. کرد خودداری

 رسمی در مورد دخالت که را بشر حقوق مدافع دو نامناسب طور به ادارۀ امنیت ملی. داد ادامه عامه دهی آگاهی های برنامه

. گردیدند کشور ازمجبور به فرار  ناین مدافعا و کرد با ایشان بدرفتاری و دستگیر داده بودند، گزارش پدیدۀ بچه بازی در

 را جهت حمایت مشترک پالیسی یک تدوین روند ،م 2020 مارچ ریاست امنیت ملی در و داخله امور وزارت دفاع، وزارت

 کشورهای با کارگر مهاجر های موافقتنامه دارای برخی دولت. کردند آغاز زمینه این در خود نیروهای برای کودکان از

 .تطبیق نشده است هنوز این موافقتنامه تا نگارش این گزارش اما می باشد، فارس خلیج حوزۀ

که این رقم در جریان نگارش گزارش  کرد ایجاد را هفت واحد اضافی حمایت از اطفال گزارش این جریان نگارش در دولت

 ملی، ف نیروهای پولیسصفو در اطفال استخدام از جلوگیری جهت داخله امور وزارت ، نتیجه قبلی پنج واحد بود. در

؛ در حالی که در جریان نگارش گزارش قبلی تعداد این والیت آغاز کرد 34 هر در فعالیت واحدهای حمایت از اطفال را

طفل در جریان نگارش  357استخدام  از واحدهای حمایت از اطفال المللی، بین سازمان یک اعالمبود. بر اساس  27واحدها 

 به واحدهای حمایت از اطفال که دادند گزارش غیردولتی های سازمان برخی حال، این با. ه استجلوگیری کرد این گزارش،

برخوردار نمی باشد؛ این گزارش خاطر نشان کرد که این  دیده آموزش نلوپرسو جهت نظارت از  نبوده مجهز کافی ۀانداز

 دولتاین مراکز همچنان اطفال استخدام می شوند. ؛ در حالی که در کنند نمی نظارت پولیس محلی استخدام مراکزواحدها بر 

 به آنها پیوستن از مانع و نداشت بودند، شده مشخص واحدهای حمایت از اطفال توسط که اطفال برای کافی مراجعه مسیر

 همچنان و استفاده، و استخدام برابر در اطفال بنابراین،. شد خانواده ادغام و خدمات سرپناه، تأمین برای امنیتی نیروهای

را  جنسی کاروبار اقدامات برای تقاضا تا ،نکرد تالش دولت. اند مانده باقی پذیر آسیب بسیار اجباری، کار دیگر اشکال

 . کندآموزش های مبارزه با قاچاق را ارایه  ماتیکودیپل نلوپرسبرای  یاکاهش دهد 

 



 قاچاق ) مشخصات(  پروفایل

 می بهره افغانستان در خارجی و داخلی قربانیان از انسان قاچاقبران است، دهش گزارش گذشته سال پنج طی که یطور همان

رو  فرامرزی قاچاق از بیشتر داخلی قاچاق. کنند می سوءاستفاده کشور از خارج در یافغان قربانیان از قاچاقبران و ، گیرند

 کار نوعیاین  ؛کنند می سوءاستفادهض در بدل قر کارپیوند به  در اطفال و زنان مردان، از قاچاقبرانبه گسترش است. 

 تمام قاچاقبران. به اجبار وامی دارند کار ۀادام برایرا  کارگران و قرضه می دهند قاچاقبران آن توسط که است اجباری

ً  ،خشت کوره های درکه  کنند می مجبور را ها خانواده . کنند کار کشور، سراسر درقالین بافی  و افغانستان شرق در عمدتا

کاروبار  خانگی، گیه برد ،خشت  های كوره ،بافی قالین دردر صنعت  كه اند اطفالی افغانستان در قاچاق قربانیان شتربی

، مجبور موتر های بابری گیه رانند و رزیفرام مخدر مواد قاچاق نمك، معدن ،کوکنار برداشت و كشت ،تکدی گری ،سكس

 اطفال شان آگاهانه یا و کنند می کار به مجبور جسمی خشونت با را خود اطفال افغان های خانواده برخی. به کار می شوند

 اطفال شان اوقات گاهی و زارع )مواشی( مالدار های خانواده. از جمله بچه بازی وارد می کنند جنسی قاچاقعرصۀ  به را

وارد  را خود اطفال ،مخدر وادم به معتاد والدین برخی و رسانند می فروش به تریاک قاچاقبران قرضه به ۀتسوی ه خاطرب را

 توسط که ها داراالیتام از برخی. تکدی گری می کنند جمله از کار به مجبور را آنها یا می سازند جنسی قاچاق عرصۀ

جریان تهیۀ  در. دهند می قرار قاچاق معرض در را اطفال ،اند دولت نظارت تحت و شوند می اداره غیردولتی های سازمان

بدل  در جنسی ۀرابط به مجبور را زنان بلندپایه، مقامات که کردند ادعا سابق دولت پیشین رسمی تمقامااین گزارش، 

 پیگیری بدل در قضائیه قوه و مجری قانون مقامات از برخی ،کردند ادعا قربانیان. کنند می ارتقای بست، و شغل دریافت

 جنسی سوءاستفاده از لوگر والیت در طفل بچه 165 ،2019 سال در. نده اشد جنسی رابطۀ خواستار ی آنان،هاقضیه 

ملزم به  بدل دادن نمره در اطفال اینکه جمله از دادند، خبرمنسوبین محلی مجری قانون  و مدیران معلمان، توسط گسترده

 جنسی ۀسوءاستفاد که پسران از برخی. قرار می گرفتند برای بچه بازی جنسی قاچاق معرض در ورابطۀ جنسی شده بودند 

 .قرار گرفته بودند لیسوپنسوبین ممورد تجاوز  اند، داده گزارش لیسوپ به را جنسی قاچاق و

برای  از آنها استفاده اطفال و غیرقانونی جلب و جذب به همچنان غیردولتی مسلح های گروه و افغانستان امنیتی نیروهای

 از شاخۀ داعش، خراسان اسالمی دولت و بانطال جمله از شورشی، های گروه. دهند می ادامه غیرجنگی و جنگی مقاصد

. استفاده می کنند جاسوسی اسلحه، حمل ،(IED) منفجره مواد ساختن منفجر و جابجاسازی ماین مستقیم، جنگ در کودکان

 می برای شان فراهم را مذهبی تلقین و نظامی آموزش كه پاكستان و افغانستان در خود مدارس از طفل را سربازان طالبان

های  حمایت یا نقدي های پرداخت مدارس، این به فرزندان شان فرستادن خانواده ها در بدل بعضی و كند می استخدام ،كنند

 تحت را که اطفال مناطقی ویژه به روستایی، و فقیرنشین مناطق اطفال مسلح، های گروه. دیگری را دریافت می کنند

بازداشت شده  طالبان. نکاح می کنند به مجبور و ربوده را بالغ زنان نطالبا. دهند می قرار هدف قرار دارد، طالبان کنترول

 طفل و جنسی قاچاق قربانیان جمله از شدگان، بازداشت آن، در کنند که می نگه داری غیرقانونی های گان در بازداشتگاه

 محلی پولیس و افغانستان ملی لیسپو. می نمایند کار به مجبور بازداشت شده بودند،" اخالقی جرایم" اتهام به که را بزرگسال

 حمایتی، کارمندان شخصی، خدمتگزاران عنوان به و اسلحه حمل جمله از غیرجنگی و جنگی برای مقاصد کودکان از

 اطفال پولیس سرحدی نیروهای اردوی ملی، امنیت ملی و. بچه بازی، استفاده می کنند به منظور جنسی برده گان و محافظان

 طالبان شورشیان. کنند می استفاده آنها از و کنند می استخدام برای مقاصد غیرجنگی کمتر و تا حدی یبرای مقاصد جنگ را

 که دولت طرفدار )ملیشه( نظامیان شبه. کرده اند اسیر و زخمی ، کشتهسال جوانتر اند،  13که از  را ملی اردوی سربازان

در قدم نخست به منظور  آنها از و کرده استخدامرا  د، اطفالبه طور مستقیم از دولت حمایت های مالی را دریافت می کنن

  می کنند.  استفادهنقش های حمایتی و بچه بازی 

استفاده می  کشور سراسر در برای مقاصد بچه بازی ساله 9 حتا تا کودکان از نظامی، و دولتی مقامات جمله از ،قاچاقبران

 والیت های در عوض، در. بودند خصوصی شهروندان یا جامعه بزرگان شمالی، والیت های در قاچاقبرانبسیاری از . کنند

 بسیاری که داشتند اذعان اکثراً  محلی مقامات. بودند محلی پولیس و ارتش پولیس، مقامات معموالً  بچه بازی عامالن جنوبی،

کشور  سراسر در د بچه بازیبرای مقاص جنسی قاچاق دلیل به را پسران قوماندانان پوسته ها، ویژه به منسوبین پولیس، از

درک  این" كه دادند گزارش غیردولتی های سازمان به قربانیان بچه بازی. کنند می استخدام قندهار والیت در ویژه به اما

 بین های سازمان. جامعه" انجام می شود رهبران و نظامی قوماندانان جمله از" قدرتمند، افراد که بچه بازی توسط کلی است

ً تقر المللی پولیس ملی و پولیس بنا بر گزارش ها، . دادند گزارش بچه بازی را در مورد همه گروه ها به مربوط موارد یبا



چه ب عامالن. کنند می استخدام چه بازیب ه منظورب ویژه طور به را کودکان از تعدادی دولت، طرفدار نظامیان شبه و محلی

 استفاده ،مجازات از معافیت برای قاضی و سارنوال ،سوبین مجری قانونمن با روابط از یا دهند می رشوه اوقات گاهیبازی 

 .کنند می

تن کارگر مهاجر بدون اسناد از ایران و پاکستان عودت کرده که در این میان اطفال بی  504977 ،م 2019 سال در

 کوره سکتور زراعت، رد اجباری کار برای را عودت کننده گان خاص طور به قاچاقبرانسرپرست نیز شامل بوده اند. 

افغان را به کشورشان را  24000 به نزدیک ،م 2019 سال ترکیه نیز در. می دهند قرار هدف قالین بافی خشت و های

 کنند کار ایران در بودند، کرده مجبور را برخی قبالً  قاچاقبران بودند، مهاجران قاچاق قربانیان بیشتر که حالی بازگرداند. در

 کارت دارنده گان میلیون 1.4 جمله از - پاکستان مقیم های افغان قاچاقبران. بجنگند سوریه در ویانبه عنوان جنگج یا

 های سازمان. سند را هدف قرار دادند بدون های افغان از نامعلومی تعداد دارنده گان تذکرۀ افغانی و 878000 مهاجرت،

 تا می فروشند، محلی های فروشگاه در را خود اطفال هک گزارش می دهند در مورد بیجاشده گان را مواردی المللی بین

 .دادند قرار هدف جنسی قاچاق و اجباری کار دلیل به را داخلی بیجاشدگان قاچاقبران از برخی. کنند بازپرداخت را قرضه ها

 کشور، از خارج در رکا یافتن برای آنها به پول پرداخت می کنند، تا کاریابی میانجی هایبه  افغان نوجوانان و زنان مردان،

 یا قاچاق کار به وادار را ها افغان کارفرمایان، و میانجی ها تعداد . کمک کند اروپا و پاکستان ایران، کشور های در ویژه به

 در شوند، می فروخته همسران به هند و ایران پاکستان، افغانستان، در که افغان دختران و زنان از برخی. کنند می جنسی

 افغان والدین از برخی. گیرند می قرار سوءاستفاده شان مورد جدید همسران توسط خانگی برده گی و جنسی تجارت

 بخش در افغان مردان و پسران. کسب کنند را خود مهریۀ تا بپردازند کار به تا فرستند می ایران به زور به را فرزندان شان

 و اجباری کار معرض در فارس خلیج حوزۀ کشورهای و کیهتر یونان، پاکستان، ایران، در به ویژه ساختمانی، و زراعت

 اجباری کار در افغان اطفال از ایرانی جنایتکار های گروه جمله از ایران در قاچاقبران. گیرند می قرار کار در بدل قرض

مورد  اتدخانی و سوخت قاچاق و مخدر مواد قاچاق جمله از اجباری جرم و روی سرک فروشنده گان و گدایان عنوان به

 نموده شکنجه بازداشت، را افغان اطفال قاچاق قربانیان ،اخراج از قبل اوقات گاهی ایران پولیس. قرار می دهند استفاده سوء

 که کودکانی جمله زا افغان مهاجران زور به همچنان اسالمی انقالب پاسداران سپاه و ایران دولت. کند می اخاذیاز آنان  و

این کشور، در سوریه  حمایت تحت و ایران رهبری به شیعه نظامیان شبهچارچوب  در تا ،می کندوادار  دارند سن سال 12

 را آنها و کشاند می جنسی قاچاق به را آنها و کند می قاچاق اروپا به را ایران مقیم افغان اتباع قاچاق، های شبکه. بجنگند

 افغان قاچاقبران از برخی. کند می قاچاق های هزینه از ناشی های قرضه پرداخت برای ها ترستوران در کار به مجبور

 دختران و زنان ،قاچاقبران. می دهند قرار بچه بازی معرض در صربستان و مقدونیه مجارستان، آلمان، در را افغان پسران

برخی  .می دهند قرار افغانستان در جنسی قاچاق معرض در را تاجیکستان و سریالنکا فیلیپین، پاکستان، ایران، چین،

 به میانه آسیای و جنوب از را جارجی کارگران پردرآمد، شغلی های فرصت بهانه بهسازمان های استخدام نیروی کار، 

  .دهند می قرار اجباریکار  فشار تحت را آنها ورود از پس و دهند می فریب افغانستان

 


