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 9911در سال مالی  گسارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

ضوا دس جشیاى ّستیذ، وویسَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى تش تٌیاد لاًَى  عَسی وِ

تػَیة ضذ، ایجاد  5931هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى وِ آخشیي هَسد تؼذیل آى دس سال 

ٍ دس ساستای  اداسُ دٍلتی ٍ یه ًْاد غیش دٍلتی )جاهؼِ هذًی( است 51است. ایي وویسیَى هتطىل اص  ضذُ

ّای  ى ٍ لاچاق هْاجشاى دس هشوض تِ سیاست ٍصیش ػذلیِ ٍ دس ٍالیات تِ سیاست ٍالیجلَگیشی اص لاچاق اًسا

 وٌذ. ّا فؼالیت هی ٍالیت

وطف جشاین ٍ دستگیشی هظًٌَاى لاچاق اًساى، سسیذگی تِ لضایا ٍ تِ هحاووِ وطاًیذى هتْواى، 

اق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى ٍ تالش تشای ایجاد ّواٌّگی تِ سغح دّی ػاهِ، حوایت اص لشتاًیاى لاچ آگاّی

 تشیي ٍظایف ایي وویسیَى است. هٌغمِ ٍ جْاى اص ػوذُ

سىتَس اهٌیتی، ػذلی  ضاهلتخص ػوذُ  9تِ  ضَد وِ اهشٍص اسایِ هی ایي وویسیَى ٍ دستاٍسدّای ّا فؼالیت

سىتَس اهٌیتی ػذلی ٍ لضایی،  است. تمسین ضذُ ٍ لضایی، سىتَس حوایتی ٍ سىتَس آگاّی دّی ػاهِ

سىتَس حوایتی، هسٍَلیت حوایت  تحمیك، تؼمیة ٍ هحاووِ سا داسد. هسٍَلیت وطف، ضٌاسایی، دستگیشی،

اص لشتاًیاى لاچاق اًساى ٍ هْاجشاى سا داسد ٍ سىتَس آگاّی دّی، هسٍَلیت آگاّی دّی اص اضشاس لاچاق 

 دٍش داسد.اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى سا تِ 
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ضثىِ لاچاق اًساى ٍ لاچاق  93هَفك تِ ضٌاسایی  5933اداسات اهٌیتی ػضَ ایي وویسیَى دس سال 

تي سا تِ اتْام لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى تاصداضت وشدُ  07اًذ. ًْادّای اهٌیتی ّوچٌیي  هْاجشاى ضذُ

ضثىِ لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى ّن تحت  3اًذ.  ٍ لضایی سپشدُ ّای ضاى سا تِ ًْادّای ػذلی ٍ پشًٍذُ

ّا دس داخل ٍ ضواسی دس  تشاى دخیل دس ایي ضثىِ واس اٍپشاتیفی ًْادّای اهٌیتی است وِ ضواسی اص لاچاق

 37تشاى اًساى ٍ هْاجشاى، اص خشٍج  تا ضٌاسایی ٍ تاصداضت ضواسی اص لاچاق تشًذ. خاسج اص وطَس تِ سش هی

 ضذًذ، جلَگیشی ضذُ است.  تشاى تِ خاسج اص وطَس هٌتمل هی جَاًی وِ تَسظ لاچاقًَ

تي سا وِ تِ ظي ٍ اتْام لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى  17ّای  ًْادّای اهٌیتی ػضَ ایي وویسیَى، پشًٍذُ

تي  1هیاى  فشستادُ است وِ اص ایي اًذ پس اص عی هشاحل تشای تؼمیة ػذلی تِ لَی ساسًَالی  تاصداضت ضذُ

 تي دیگش تِ لاچاق هْاجشاى هتْن اًذ. 31تِ لاچاق اًساى ٍ 



است وِ ضاهل یه لضیِ لاچاق اًساى ٍ  لضیِ سا تِ ستشُ هحىوِ هحَل وشدُ 50لَی ساسًَالی دس ایي سال 

لضیِ دیگش تحت واس لَی ساسًَالی لشاس داسد وِ دس سال هالی جاسی  93ضَد.  لاچاق هْاجشاى هیلضیِ  51

 است. آى سسیذگی خَاّذ ضذ. یه لضیِ ًیض اص سَی ستشُ هحىوِ هستشد گشدیذُتِ 

تي تِ اتْام لاچاق اًساى ٍ  8 ،تِ ستشُ هحىوِ هحَل گشدیذُ است 5933دس سال  لضیِ وِ 50اص هجوَع 

هحىَم ضذُ ٍ چْاس تي تي آًاى تِ هجاصات حثس هتَسظ  3لاچاق هْاجشاى هحاووِ ضذُ وِ دس ًتیجِ 

 تشائت گشفتِ اًذ. هی ضَد، ٍ سِ هشدصى یه دیگش ضاهل 

ستیٌاف ٍ ستشُ هحىوِ دس هحاون اتتذاییِ، ا تاصی لاچاق اًساى، لاچاق هْاجشاى ٍ تچِ لضیِ 391ّن اوٌَى 

تاصی  لضیِ تچِ 35لضیِ لاچاق هْاجشاى ٍ  11لضیِ لاچاق اًساى،  518ایي لضایا ضاهل  صیش واس است.

 تاضذ. هی

یه همام اسضذ هل اًذ. ضواسی اص هٌسَتاى دٍلتی ًیض ضا ،لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى هتْواى تِدس هیاى 

ّایی اًذ وِ تِ اتْام لاچاق  اص همام حىَهت ٍحذت هلی سیاست اجشاییِ یه همام ساتك ،ٍصاست اهَس داخلِ

ی ٍ ستشُ هحىوِ صیش واس ساسًَالپشًٍذُ ضاى  ٍَسد تؼمیة ػذلی لشاس گشفتِ اًذ هاًساى ٍ لاچاق هْاجشاى 

  .لشاس داسد

آهش هثاسصُ ) ضواسی اص هسٍَالى هشتَعِ دس ٍالیت ًیوشٍص ضاهلسِ هٌسَب ٍصاست داخلِ ّوچٌاى پشًٍذُ 

لاچاق اًساى تِ ساسًَالی هشتَعِ ٍالیت  اتْام تِ ًیض (ایي آهشیتػضَ ػلیِ لاچاق اًساى ٍالیت ًیوشٍص ٍ دٍ 

 اًذ. ًیوشٍص تسلین دادُ ضذُ

خذهات ػاهِ دس جشم  هَظفیي ٍ حىوی اضخاظ اگش ،ًافزٍ دیگش لَاًیي  تش تٌیاد وَد جضالاتل روش است وِ 

 گیشًذ. لاچاق اًساى دخیل تاضٌذ، تذٍى دس ًظشداضت هَلف ٍ ستثِ هَسد تؼمیة ػذلی لشاس هی
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ّای  ِ خػَظ افشاد ٍ خاًَادًَُجَاًاى تجَاًاى ٍ تشاى تا ٍػذُ واس ٍ صًذگی تْتش،  لاچاق داًین عَسی وِ هی

دٌّذ ٍ آًاى سا ًاگضیش تِ پزیشش خغشات هْاجشت غیش لاًًَی  سا فشیة هی داخلی ضذگاى تیجافمیش ٍ 

ّای  ّای جذی جسوی ٍ سٍاًی سا تشای لشتاًیاى ٍ خاًَادُ لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى آسیةوٌٌذ.  هی

 تا وٌذ سؼی هی ،ووثَد هٌاتغ ٍ اهىاًات هالی دٍلت افغاًستاى ػلی سغنآًاى تِ ّوشاُ داسد ٍ تِ ّویي هٌظَس 

  ّای غحی، سٍاًی، تؼلیوی ٍ اجتواػی سا تِ لشتاًیاى لاچاق اًساى فشاّن ًوایذ. حوایت



تي اص لشتاًیاى  177اداسات ػضَ ایي وویسیَى ٍ هَسسات ّوىاس ایي اداسات ًضدیه تِ  5933دس سال هالی 

ّای غحی، سٍاًی، آهَصضی ٍ اجتواػی لشاس دادُ ٍ تشخی اص  اق هْاجشاى سا هَسد حوایتلاچاق اًساى ٍ لاچ

 177ّضاس ٍ  59ّای ضاى هذغن ًوَدُ اًذ. ّوچٌاى اػضای وویسیَى، تشای تیص اص  ّا سا دٍتاسُ تِ خاًَادُ آى

ذى، ٍ سایش تي اص هْاجشاى تشگطت دادُ ضذُ اص وطَسّای پاوستاى، ایشاى آلواى، ًاسٍی، یًَاى ،سَی

 .دّی سا فشاّن ًوَدُ اًذ وطَسّای اسٍپایی خذهات غحی، سٍاًی، اجتواػی ٍ آگاّی

سال هالی ساى ٍ لاچاق هْاجشاى دس جشیاى ًظش تِ گضاسش اداسات ػضَ وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اً

ٍ پاوستاى تِ وطَس اًذ اص وطَس ّای ایشاى  ّضاس اص هْاجشیي افغاى وِ فالذ هذسن تَدُ 871تیص اص  5933

 ػَدت ًوَدُ اًذ.

ّای غیش لاًًَی است.   ّای ًاگَاس لاچاق اًساى ٍ هْاجشت آًچِ تشای ّوِ تىاى دٌّذُ است، آفات ٍ آسیة

ُ تَدًذ، فَت وشدُ ٍ تي اص ّوَعٌاى ها وِ تِ عَس لاچاق ٍاسد وطَس ایشاى ضذ 01دس سال گزضتِ هتاسفاًِ 

ّایطاى هذغن  اًذ وِ پس اص تذاٍی تِ افغاًستاى اًتمال ٍ تا فاهیل تِ دالیل هختلف صخوی ضذُ تي دیگش 13

 گشدیذًذ.

تي اص صًاى تی سشپشست وِ اص وطَس ایشاى سد هشص ضذُ تَدًذ هَسد حوایت لشاس گشفتِ ٍ تا  37ّوچٌیي 

دٍتاسُ تا  ،تِ آى وطَس لاچاق ضذُ تَدًذ ًیض وِسِ وَدن  افضٍى تش ایي، فاهیل ّایطاى هذغن گشدیذًذ.

 ّای ضاى هذغن ضذًذ. فاهیل

 

ّش چٌذ وویسیَى ػالی لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى تِ دلیل ًذاضتي تَدجِ هطخع، هشاوض حوایَی 

ًوایٌذ تا هشاوض  ّای ّوىاس، ّوَاسد سؼی هی ّای ػضَ ایي وویسیَى ٍ هَسسِ الصم سا ًذاسد؛ اها اداسُ

 .تاًیاى لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى خَیص سا فؼال داضتِ ٍ آى سا افضایص دٌّذحوایَی لش
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ّا ٍ تحلیل ّای هَجَد دسػشغِ هثاسصُ ػلیِ لاچاق اًساى، آگاّی ػاهِ پیشاهَى اضشاس لاچاق  تشاساس یافتِ

 ساى اص اّویت خاظ تشخَسداس است. اًساى ٍ آگاُ ساختي هشدم ػام اص دسایس ضَم لاچالثشاى اً

تشًاهِ،  333سال هالی گزضتِ، اداسات ٍ ًْاد ّای ریشتظ دٍلتی ٍ غیشدٍلتی تَاًستِ اًذ دس تٌا تش ایي 

، واسوٌاى دٍلتی ٍ ًیشٍّای دفاػی ٍ ضْشًٍذاىّضاس تي اص  8دّی سا تشای تیص اص  سیویٌاس ٍ جلسات آگاّی

 اص لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى تشگضاس وٌٌذ. اهٌیتی دس ساستای هثاسصُ ٍ جلَگیشی



ّشات، تلخ، تذخطاى، تاهیاى، ّلوٌذ، پىتیا ٍ لغواى تشگضاس ضذُ ٍ دس آى  ّای واتل، ّا دس ٍالیت ایي تشًاهِ

هَضَػات حمَق تطشی، اضشاس ٍ پیاهذّای لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى، لاًَى حوایت اص اعفال ٍ ػذم 

 َف ًیشٍّای ًظاهی آهَصش ٍ آگاّی دادُ ضذُ است.استخذام اعفال دس غف

هَسسات ّوىاس ًْادّای ػضَ وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى ّن ػالٍُ تش حوایت 

 5308است. تشای  دّی دستاسُ ایي پذیذُ تشگضاس وشدُ تشًاهِ هطخع آگاّی 51اص غذّا لشتاًی لاچاق اًساى، 

دّی ًیض اص عشیك  هغلة آگاّی 377ّا ٍ تواس تلفٌی آگاّی دادُ ضذُ ٍ تیص اص  سساى تي اص عشیك پیام

 ساصی هشدم اص خغشات لاچاق هْاجشاى هٌتطش ضذُ است. ّای اجتواػی تِ هٌظَس آگاُ ضثىِ
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شاى پالى ػول هلی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاج

 هْاجشاى تشای سِ سال پیص سٍ سا ًْایی ٍ تػَیة وشدُ است.

ایي پالى تا تَجِ تِ پالى ػول هلی لثلی اسصیاتی گشدیذُ ٍ هغاتك هفاد لاًَى جذیذ ٍ وَد جضای وطَس، 

است تا اداسات ػضَ ضذُ هَاسدی تشای هثاسصُ ػلیِ لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى دس آى گٌجاًیذُ 

تطش ٍ جٌسیت،  وویسیَى هغاتك تا آى فؼالیت ّای خَد سا دس ػشغِ استماهت واسی ٍ هطاسوت، حمَق

 گضاسش اسایِ ًوایٌذ. تِ وویسیَى ػالی استثاط ٍ ّواٌّگی ػیاس ساختِ ٍ اص آى 

پالى ػول هلی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى دس هحَسّای جلَگیشی اص لاچاق اًساى ٍ لاچاق 

ّواٌّگی هیاى اداسات  هْاجشاى، پیگیشی ػذلی ٍ لضایی ػاهالى ایي پذیذُ، هحافظت اص لشتاًیاى ٍ ّوىاسی ٍ

 .دس ساستای جلَگیشی اص لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى تْیِ ضذُ است

پزیشی اضخاظ ٍ تثثیت ػاهالى  دّی تِ ٍیژُ تشای افشاد دس هؼشؼ خغش لاچاق، واّص آسیة افضایص آگاّی

 .ّای هْن ایي پالى ػول است ّای لاچاق اًساى اص تخص ٍ ضثىِ

وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق  ًیض تِ ّوىاسی هلی دفتش هحتشم ضَسای اهٌیتالثتِ لاتل تزوش است وِ 

الذاهاتی سا تِ هٌظَس دسیافت هؼافیت اص اػوال تحشین ّای هالی ایاالت هتحذُ  اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى،

هغاتك تِ اضاسُ وشد. ایي پالى ًیض تَاى تِ هسَدُ پالى ػول ضَسای اهٌیت  اهشیىا اًجام دادُ وِ اص جولِ هی

ّا سفاست اهشیىا هثٌی تش هثاسصُ هَثش ػلیِ پذیذُ لاچاق اًساى ٍ تچِ تاصی تْیِ گشدیذُ ٍ  سفاسش

 ّایی سا تشای وَتاُ هذت تِ اداسات وویسیَى ػالی تِ ٍیژُ ًْادّای اهٌیتی پیص تیٌی ًوَدُ است. هىلفیت



تی اص وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى هتطىل اص ٍصیش ّوچٌیي ّیأ 5933دس سال 

هؼیي ٍصاست اهَس هْاجشیي، هؼاٍى حمَق تطش ٍصاست دفاع هلی ٍ هؼیي ٍصاست واس ٍ اهَس اجتواػی، ػذلیِ، 

تِ ٍالیت هشصی ًیوشٍص سفش وشد. دس ایي سفش ٍضؼیت هثاسصُ تا لاچاق اًساى سییس حمَق تطش ٍصاست ػذلیِ 

وِ تشای جلَگیشی اص ایي  ضذٍ لاچاق هْاجشاى اص ًضدیه هَسد تشسسی لشاس گشفت ٍ تِ اداسات هحلی تاویذ 

 لاعغ ٍ جذی ػول وٌٌذ.تِ غَست پذیذُ 

سفتِ ٍ ٍضؼیت هثاسصُ تا لاچاق اًساى  ّن ،ّای هشصی وطَس است تِ ٍالیت لٌذّاس وِ اص دیگش ٍالیتّیأتی 

دس ایي سفشّا ّوچٌاى خالّا دس اهش هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى  سا هَسد تشسسی لشاس دادُ است.

 ّای هشصی ضٌاسایی ضذُ ٍ تشای سفغ آى الذاهاتی غَست گشفتِ است. تِ ٍیژُ دس ٍالیت

الؼادُ تشگضاس  لاچاق هْاجشاى دس یه سال گزضتِ سِ ًطست فَقوویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ 

تی ّا تش هثاسصُ جذی ػلیِ لاچاق اًساى ٍ واس هطتشن اداسات تِ ٍیژُ ًْادّای اهٌی وشدُ ٍ دس ایي ًطست

تاویذ غَست گشفتِ است. جلسات تخٌیىی ٍ وویسیَى ّای ٍالیتی ًیض دس ایي سال تِ هٌظَس ّواٌّگی 

 است.تیطتش تشگضاس ضذُ 

ٍصاست ػذلیِ تاٍس داسد وِ ػالٍُ تش ًْادّای هسٍَل دس ساستای هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى، 

ّای جثشاى ًاپزیش ًاضی اص  هشدم، جاهؼِ هذًی ٍ هغثَػات ًیض ًمص هْوی دس هحَ ایي پذیذُ ضَم ٍ آسیة

 آى داسًذ.

گیشد  استفادُ جٌسی اص اعفال است وِ هتاسفاًِ غَست هیی لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى سَ پیاهذ تذتش

 دس ایي ساستا هثاسصُ وٌین. یشٍ ًیاص است وِ تِ غَست پیگ

سَادی ٍ ػذم آگاّی اص خغشات  ى ٍ لاچاق هْاجشاى، ًااهٌی، فمش التػادی، تیتشیي ػَاهل لاچاق اًسا ػوذُ

ذ. ها تؼْذ داسین وِ دس صهیٌِ جلَگیشی اص وٌٌ چیاى اص ایي ٍضؼیت استفادُ هی ایي پذیذُ است وِ لاچاق

 دّی ٍ حوایت اص لشتاًیاى تِ غَست جذی واس وٌین. لاچاق اًساى، آگاّی

ضیَع  تِ دلیلهْاجشاى  گشاف جشاین لاچاق اًساى ٍ ،دس سال گزضتِ تِ اساس اعالػات ًْادّای اهٌیتی

ّای  هسذٍدضذى هشصّا ٍسشحذات وطَسّای حَصُ تالىاى ٍ تاصداضت ػذُ صیادی اصسشاى ضثىِ ،ٍیشٍس وشًٍا

  دسغذ واّص یافتِ است. 17حذٍد  ،تین دستگیشی هجذد لاچالثشاى ٍّشاس آًْا اص

تا ایي ّوِ، الصم هی داًین تا دس سال جذیذ، گفتگَّایی سا تا وطَسّای هٌغمِ وِ هسیش تشاًضیت لاچاق 

ّای هلی ٍ تیي الوللی لاچالثشاى دس ّوىاسی تاّن  چاق هْاجشاى است، ضذت تخطین تا ضثىِاًساى ٍ لا

 ضٌاسایی ٍ تاصداضت ضًَذ.



سال گزضتِ  دس تا آى وِ ق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاىفؼالیت وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچا  دس ّویي حال،

ّا ضاهل ًذاضتي تَدجِ  تَدُ است. ایي چالص سٍ ّایی ًیض سٍتِ ّوضهاى تا چالص ؛ اهاتش ضذُ تیطتش ٍ هٌسجن

الصم ٍ هطخع تشای پیطثشد اهَس هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى هغاتك پالى ػول هلی، ٍاتستگی 

، ػذم یّای هَسسات خاسجی، ًذاضتي هٌاتغ اًساًی وافی، هطىالت اهٌیت فٌی ٍ هالی وویسیَى تِ ووه

تِ غَست دٍاهذاس دس  اػضای وویسیَى تشخی اص اضتشان ًىشدىّواٌّگی هٌظن هیاى اداسات ػضَ ٍ 

 تاضذ. ّای وویسیَى ػالی هی ًطست

دّی لشتاًیاى لاچاق  وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى ّوچٌیي هیىاًیضم هلی سجؼت

 تِ چاج سساًذُ وٍِ دُ ًْایی وشالوللی هْاجشت دس افغاًستاى  اًساى سا تِ ّوىاسی دفتش هحتشم ساصهاى تیي

 ضَد. اسسال هیاداسات ػضَ وویسیَى ػالی ٍ وویسیَى ّای ٍالیتی  صٍدی تِ تِ

وٌذ وِ دٍلت ٍ جاهؼِ هذًی چگًَِ لشتاًیاى لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى سا دس  ایي هیىاًیضم هطخع هی

چیاى اًساى ٍ  اًًَی لاچاقافغاًستاى ضٌاسایی ٍ اص آًْا حوایت وٌذ. تا ایي هیىاًیضم ّوچٌاى پیگشد ل

 تشاى تسشیغ ٍ تمَیت خَاّذ ضذ. لاچاق

دّن وِ  دس پایاى هي تِ ػٌَاى سییس وویسیَى ػالی هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى اعویٌاى هی

اسادُ ها دس ساستای هثاسصُ تا لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى ٍ تِ خػَظ پذیذُ ضشهٌان تچِ تاصی، جذی 

آى جایی وِ لاچاق اًساى ٍ لاچاق هْاجشاى یه پذیذُ تیي الوللی ٍ تْذیذ جْاًی است، اًتظاس  است. اص

 داسین تا جاهؼِ جْاًی دس ایي صهیٌِ تا ها ّوىاسی جذی ًوایذ.


