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 وزارت کار ایاالت متحدٔه امریکا

 کار کودکان اشکالدر ارتباط با بدترین  ۲۰۱۸یافته های سال 
 

 افغانستان
 

از بین بردن بدترین اشکال ، افغانستان یک ارزیابی بدون پیشرفت را از آن خود کرد. اگرچه افغانستان برای ۲۰۱۸در سال 

کار کودکان بعضی از تالش های را به خرچ داد، اما مقامات دولتی در استفاده از بهره برداری جنسی اجباری تجارتی پسران 

دیب ایجاد ٔ از طریق عمل بچه باز مشارکت دارند. دولت برای کودکانی که قبالً در جنگ های مسلحانه دخیل بودند یک دارالتا

والیت واحد های محافظت از کودکان را بوجود آورد و  ۲۷کودک خدمات فراهم شد. دولت همچنان در  ۳۴ه برای کرده ک

 محافظت و عملکرد اطفال برای خانواده های بیجا ٔ کودک به پولیس ملی جلوگیری شود. شبکه ۳۶۴کمک کرد تا از استخدام 

کودک را از کار کردن در معادن بیرون  ۵۰تماعی فراهم نموده و شدٔه داخلی که در معرض خطر بودند، خدمات تعلیمی و اج

کرده و آنان را داخل مکتب نمودند. با اینهم، بر اعالؤه ابتکارات برای رسیدگی به کار کودکان، دولت همچنان در استفاده از 

د که مقامات دولتی، بخصوص کار اجباری کودکان دخیل بود. افغانستان یک ارزیابی بدون پیشرفت را بخاطری بدست می آور

و برعکس سال گذشته، تالش های قابل مالحظٔه  ندافسران پولیس محلی و اردوی ملی افغانستان، در عمل بچه بازی دخیل بود

را برای رسیدگی به این جرم در جریان زمان گزارش دهی به خرچ ندادند. افسران پولیس محلی و اعضای اردو برای عمل 

ام کودکان ادامه دادند و حداقل در یک مورد، پولیس بر پسری تجاوز جنسی کرد که پسر در مورد بچه بازی به استخد

 سیاسی برای تطبیق قوانین برای ٔ سوءاستفادٔه جنسی از وی گزارش داد و از پولیس خواستار کمک شده بود. دولت اراده

اردو و پولیس ملی بدست آمد، دولت هیچ نوع تعقیب مورد بچه بازی در  ۶۳جلوگیری از بچه بازی نداشت در حالیکه بیش از 

عدلی یا مجازاِت را برای بچه بازی روی دست نگرفت. کودکان در افغانستان همچنان در بدترین اشکال کار مشغول استند، 

 به شمول جنگ ها مسلحانه و کار اجباری برای تولید خشت و قالین ها. ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت کار، امور

اجتماعی، شهدا ومعلولین افغانستان صالحیت نداشت که بر تخطی کنندگان از کار کودک مجازات اعمال کند. دولت هم 

 پروگرام های کافی برای از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان ندارد.
 

دن کار کودکان در ، می توانست در از بین برندبر اساس گزارش ها، اگر اقدامات پیشنهادی تشخیص شده تعمیل می شد

 افغانستان پیشرفت صورت گیرد.
 

که  (های)سال

    پیشنهاد شده
 ساحه            اقدام پیشنهاد شده

  
 
۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  

 

قرض، جرایم  ازای در اسارتاطمینان حاصل کنید که کار اجباری و 

 شمرده شده و ممنوع است.

 چوکات
 قانونی 

 

 کنید. تعیینمجازات برای استفاده از کودکان در فحشا را  ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷

۲۰۱۶ - ۲۰۱۸ 
 
 
 

۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  
 
 

والیت افغانستان ایجاد  ۳۴اطفال را در های محافظت و عملکرد  شبکه

نموده و اطمینان حاصل کنید که می توانند تمام خدمات مورد نیاز کودکان 

 قربانی را فراهم میکنند.

 تطبیق

معلومات در مورد تفتیش های کار، از جمله بودجه تفتیش کار، تعداد و نوع 

پیگیری و نشر تفتیش های کار کودکان و تعداد تخطی های تشخیص شده را 

 کنید.
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۲۰۱۵ - ۲۰۱۸  
 
 
۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 

 
 

۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 
 
 
 
۲۰۱۵ - ۲۰۱۸ 

 
 
 
 
۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 

 
 
 
 
۲۰۱۱ - ۲۰۱۸ 

 
 
۲۰۱۸ 

 
 
 
 
۲۰۱۲ - ۲۰۱۸ 

 
 
 
۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 

 
 
 
 
 
۲۰۱۳ - ۲۰۱۸ 

 

ریاست تفتیش کار را صالحیت دهید تا برای تخطی از قانون افغانستان 

 مجازات را تخمین و ارزیابی کند.

 

تضمین کنید که مفتشان کار و مفتشان جرایم آموزش الزم در مورد کار 

.کودکان حاصل میکنند  

تخنیکی سازمان کار تعداد مفتشین کار را افزایش دهید تا به توصیه های 

 بین المللی عمل شود.

 
طرز شکایت در مورد کار کودکان را ساده کرده، به شکایت های شفاهی 

اجازه دهید. مقتضیات اینکه شاکی باید دالیل قانونی برای تخطی از شکایت 

 را مشخص کند، ملغا یا مستثنا کنید. 

اطمینان حاصل کنید که اداره تفتیش وزارت کار صالحیت قانونی دارد که 

قوانین کار کودکان را تطبیق کند، به شمول مکلف ساختن کارفرمایان تا 

 طبق مقتضیات قانون با  تفتیش های نا اعالن شده همکاری کنند.   

معلومات در مورد تحقیقات جنایی را ، به شمول تعدادی از تخطی ها که 

 است، نشر کنید. اطفالشامل بدترین اشکال کار 

افراد را مورد پیگرد قانونی قرار داده و آنان را محکوم به جزا کنید که از 

برای بدترین اشکال کار، به شمول بچه بازی و عسکر بودن، استفاده  اطفال

 میکنند.

اطمینان حاصل کنید که مفتشین در دسترس اند و منابعی چون وسایط و 

ترانسپورت در اختیار دارند، تا قوانین جنائی در رابطه با قانون کار کودک 

 را تطبیق کنند. 

انسانی و سایر بدترین اشکال کار اطمینان حاصل کنید که قربانیان قاچاق 

به درستی به عنوان قربانیان تشخیص شده و برای دریافت خدمات  اطفال

اجتماعی مناسب راجع شوند نه اینکه بازداشت شده و مورد تعذیب و 

 شکنجه قرار گیرند.

، منجمله بدترین طفلرا تاسیس کنید تا با کار   میکانیزم های هماهنگ کننده

 ، مبارزه شود.اطفالاشکال کار 

پالیسی ملی کار و استراتیژی ملی برای اطفال که در معرض خطر قرار   ۲۰۱۸ - ۲۰۱۶

 دارند، را تطبیق کنید. 

 پالیسی های دولت
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۲۰۱۵ - ۲۰۱۸ 

 
۲۰۱۴ - ۲۰۱۸ 

 
 
 
۲۰۰۹ - ۲۰۱۸ 

 
 
۲۰۱۰ - ۲۰۱۸ 

 

برنامه های  روند ثبت نوزادان را ایجاد کنید.

  اجتماعی

را افزایش یافته و در برنامه های را تٔاسیس کنید تا دسترسی به تعلیم 

 بخصوص برای دختران. مکاتب امنیت بهبود یابد،

برنامه های را ایجاد کنید که به کار کودکان در بخش زراعت، خشت مالی، 

 و کوره های خشت پزی، توجه الزم صورت گیرد. 

برای گشایش خانه های امن برای  قربانیان قاچاق انسانی مساعد مالی 

فراهم کنید و اطمینان حاصل کنید که خدمات کافی سرپناه برای پسران که 

 قربانی قاچاق انسان می شوند، وجود داشته باشند. 

 


