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 افغانستان اسالمی جمهوریدولت 

  وزارت عدلیه

 وقاچاق مهاجران نانسا قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون

 سکرتریت

 
 5931از بابت سال  انسان وقاچاق مهاجران قاچاقبا  مبارزه عالی کمیسیون اجراات گزارش

 

 مقدمه

قاچاق انساان  شوم پدیدۀلف آنچنانکه واضح است دولت جمهوری اسالمی افغانستان با گونه های مخت
 بارداری بهاره همچناان و جنسای بارداری  بهره نظورمه ب  خارجی کشورهای از افرادآن  که در نتیجه

 توساا  افغانسااتان اتبااا کااه در آن  یمااوارد وماای یابنااد  انتقااا  افغانسااتان بااه هااا آن یکااار نیااروی از
 در افغانساتان کاه. بادین مننای میباشاد رو باه رو ،میگاردد انتقا  کشور از خارج به انسان رانبقاچاق

 . م رح بحث میباشد مقصد و( ترانزیت) عبور مح  منبع، کشور عنوان به عرصۀ قاچاق انسان
و  انسااان دولاات جمهااوری اسااالمی افغانسااتان بااه  ااور مسااتمر عااالوه باار کشااف جاارایم قاچاااق ء  بنااا

قاچااق انساان بلناد بارده و باه  که س ح آگاهی ماردم را پیراماوندستگیری مظنونین آن تالش مینماید 
ان دولات ناهمچ .هم نمایاداقربانیان جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران خادمات ززم حماایتی را فار

 وقاچاق مهااجران انسان باقاچاق بیشتر مبارزه ان به منظور مؤثریت هرچهتجمهوری اسالمی افغانس
 خصااو  هباا خااارجی کشااورهای بااا بلکااه کشااور، داخاا  در ادارات بااین تنهااا  نااه بیشااتر هنگیهماا 

  تامین آن تاکید مینماید.  برمهم دانسته و  را همسایه کشورهای
کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که بر مبنای احکام قانون مباارزه باا قاچااق 

 قاچااق انسان و قاچاق مهاجران به منظور هما هنگی و انساجام بیشاتر اماور مرباو  باه مباارزه علیاه
قاانون مباارزه باا قاچااق   (5)ماادۀ( 9فقاره )سایر وظایف محوله  بق  انسان فنالیت مینماید در جنب

ت ساازنه ادارات دولتای ریارب  را تهیاه و باه مهاجران مکلف است تاا گازارش اجاراآ انسان و قاچاق
 ه نماید. ولت جمهوری اسالمی افغانستان ارائکابینه د

اچاق انسان و قاچاق مهاجران که در حقیقت توحید منلوماات اسات کاه در گزارش سازنۀ مبارزه با ق
 بق فارمت مشاخ  از ادارات عضاو کمیسایون عاالی بشامو  فنالیات به شک  ربنوار جریان سا  
به همکاری کمیته تخنیکی  کمیسیون سکرتریتس ح وزیات انجام گردیده است که توس   های که به

 مهاجران جمع آوری و تنظیم گردیده است. مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق
   

 خالصۀ گزارش 
 قااانون احکااام روشاانی در بااا قاچااق انسااان وقاچاااق مهااجران مباارزه عااالی کمیساایونادارات عضاو 

 تاالش 5995 ساا  جریاان در خاویش فنالیات  ارز زیحه و انسان وقاچاق مهاجران باقاچاق مبارزه
د در نابه عهده دار انسان وقاچاق مهاجران مبارزه باقاچاق ایراست در که را های مکلفیت تا اند نموده

رسایده گای باه )سااختار، کشاف جارایم و دساتگیری مظناونین قاچااق انساان،  در شش ساحه مشاخ 
قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگااهی دهای عاماه، حمایات قربانیاان قاچااق 

 د. ننمایاجراآت  س ح من قه و جهان( انسان و تالش برای ایجاد هماهنگی به
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قاانون مباارزه باا قاچااق انساان و قاچااق مهااجران تصاویب و نافار گردیاد کاه  5995در جریان سا  
  نمایاد. ومیتواند مشکالت و خالهای قاانونی کاه در امار مباارزه باا قاچااق انساان وجاود داشات مرفا

ان و قاچاق مهاجران کمیته تخنیکی مبارزه همچنان به منظور انسجام و مؤثریت مبارزه با قاچاق انس
نیکای آگااهی گارو  تخرا ونیز مبارزه با قاچاق انساان با قاچاق انسان پالن عم  ت بیق اولویت های

در  نموده کهعامه که در پهلوی کمیته تخنیکی ایجاد گردیده است، پالن کمپاین آگاهی عامه را تدوین 
 حا  ت بیق میباشد. 
را  نفر مظناون (379د )به تندا ملی و پولیس ملی توانسته اداره محترم امنیت  ،ادارات کشفی کشور

( 531که به تنداد ) و  گردیده است( دوسیۀ نسبتی آنها به محاکم کشور مح545و به تنداد ) دستگیر
 . انسان محکوم به مجازات گردیده اندقاچاق اخت اف و نفر متهمین جرایم

دولتای ق بشر افغانستان و برخای نهااد ریرا  کمیسیون مستق  حقوهمچنان ادارات ریرب  دولتی خاصت
آگاااهی دهاای را باارای کارکنااان و وزشاای آم هااای در همااهنگی بااا سااکرتریت کمیساایون عااالی برنامااه

  دولتی راه اندازی نموده اند.ت اادار
از  5999، که در سا  وقاچاق مهاجران قاچاق انسانن های وزیتی مبارزه باکمیسیو فنالیت همچنان

 اکناون در تماام و  رف کمیسیون عالی تصویب و توس  مقام ریاسات جمهاوری توشایح گردیاده باود
ساتای مباارزه باا قاچااق اتوان منحیث یا  اقادام ماؤثر در ر ، میفنا  گردیده استوزیات افغانستان 
 انسان تلقی نمود. 

فقاره  بق  شنسان این گزارو ارائه منلومات از جریان مبارزه با قاچاق ابه منظور وضاحت بیشتر 
مهااجران در هفات بخاش قارار شارح ریا  تهیاه چااق قانون مبارزه با قاچاق انساان و قا پنجم مادۀنهم 

  گردیده است. 
 
 

 محتوای گزارش
 اول بخش

 :وقاچاق مهاجران انسان قاچاق با مبارزه همآهنگی و انسجام امور مربوط به

 جلسه کمیسیون عالی 4 ا  موعمج ه جام امور مربو به منظور هم هنگی و انس 5995جریان سا  در

 آگاهی عامهکاری  جلسه گرو 4،مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران تخنیکی کمیته جلسه 51و 

عمده ری   هایو در نتیجه دست آورد مؤفقانه دایر گردیده  جلسه هماهنگی باموسسات 3و بیش از 

 :حاص  گردیده است

 

  :وقاچاق مهاجران قاچاق انسانبارزه باقانون م تصویب و تنفیذ

قانون مبارزه با  ،عالی در نتیجه تالشهای مستمر ادارات عضو کمیسیون5995 سا  در جریان

 و نافر میباشد.  نشر از رف وزارت عدلیه  5995دلو  51بتاریخقاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

  

 وا:درخشکه،دریا وه نمهاجرا قاچاقعلیه  پروتوکول به الحاق

 هوادریا و خشکه،  ریق از مهاجران قاچاق علیه  وپروتوک تصویب روند5995در جریان سا  

از رف 5991عقرب  9بتاریخ عالی ریاست جمهوری  مقام توشیحمؤفقانه به پایان رسید و بند از 

 و قاب  دسترس میباشد.  رسیده وزارت عدلیه به نشر

 

  با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران:طرح و تدوین پالن تطبیق اولویتهای مبارزه 



3 

 

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان، گزارش ایازت  5994گزارش سا   در نظرداشت محتوایبا 

متحد امریکا پیرامون قاچاق انسان در افغانستان  و وضنیت نا منسجم امور مربو  به مبارزه علیه 

ارزه با قاچاق انسان پالن ت بیق اولویتهای مب قاچاق انسان در کشور، کمیته تخنیکی مبارزه با قاچاق

از  رف کمیسیون عالی تصویب و در حا   5994حوت  9انسان را  رح و تدوین نمود که بتاریخ 

 ت بیق میباشد. 

 

 طرح و تدوین پالن عمل کمپاین آگاهی عامه:

ن، گرو  به منظور هم هنگی و مؤثریت فنالیتهای مربو  به آگاهی عامه پیرامون قاچاق انسا

  را تدوین نموده که در حا  ت بیق میباشد. دهی عامه تخنیکی آگاهی عامه پالن عم  کمپاین آگاهی 

  

 

 دوم بخش

  :قاچاق مهاجرانو انسان قاچاق جرایم کشف

کشف جرایم قاچاق انسان از جمله موارد مهم است که نهادهای کشفی دولتی جمهوری اسالمی 

جهد مستمر در زمینه وف جدوامنیت ملی( مصرریاست عمومی  داخله وامور افغانستان )وزارت

و  مهاجراناین دو نهاد در عرصۀ کشف جرایم قاچاق انسان و قاچاق  5995میباشد. در جریان سا  

که شرح آن قرار ری   ه انددست آوردهای داشت ،متالشی ساختن شبکه های جنایت کار قاچاق انسان

 میباشد: 

قضایه  (5966) ،اخت ااف قضایه (173)تنداد به  ملی امنیتعمومی  ریاست 5995  سا جریان در

 دسات از نفار (751)اسات و در نتیجاه  کارده گایه رساید انسان قاچاق( قضیه 47گروگان گیری و )

و  اخت اافگران از تان( 561گار ایان ریاسات )از ساوی دی. اناد شاده آزاد و قاچااقبران گاران اخت ااف

ده نماو منرفای قضاای و عادلی نهادهاای به و گرفتار وزیاتو  درمرکز را انسان برقاچاق تن (156)

قربانیان اخت اف  از تن (151)در این مدت ریاست عمومی امنیت ملی به تنداد عالوه بر این . است

 ریاساتایان به اثر فنالیات هاای همچنان  ،ایی و مورد حمایت قرار داده استقاچاق انسان را شناس و

که به نوجوانان از(تن 711به تنداد)و  در سراسر کشور شناساییانسان  شبکه قاچاق (976)به تنداد 

 .است هد جلوگیری شدریرقانونی به کشورهای دیگر فرار میکردنشک  

 بررسی و کشف را انسان قاچاق قضیه (515) مجموعا   5995  سا جریان در داخله امور وزارت

 های نهاد بهو بازداشت زن (95رد و)( م145ازجمله ) انسان قاچاق مظنون تن (657)واست  نموده

قانونی  ردیگپمظنون مورد زن  (55(مرد و)95،همچنان به تنداد)است نموده منرفی قضایی و عدلی

. عالوه براین ریاست عمومی مبارزه با جرایم نموده(تن فرار 4ین میان)ا در قرار گرفته است که

راح  ابتدائی دوسیه به مراجع عدلی در مورد ترتیب وتنظیم ماین وزارت جنائی وقاچاق انسان 

وار فنالیت وزیات  ور ربن 94چاق انسان به وقضائی وترتیب پالن های عم  به آمریت های قا

دهندۀ آن  داخله نشانامور ای وزارته منلومات و  یافته. قاب  رکر است که دوامدار انجام  میدهد

به کشورهای افراد ازین  ریق  و میباشدهرات ونیمروز زیاد است که قاچاق انسان دروزیت 

 ایران،ترکیه،اروپا،آسترالیا وامریکا قاچاق می شوند.
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 سوم بخش

 قاچاق انسان و قاچاق مهاجران: جرایم مرتکبین تعقیب و تحقیق

( تان مای باشاد باه 935( قضایای اخت اف و قاچاق انسان کاه شاام  )413به تنداد ) 5995در سا  
( 331( قضیه آن اخت ااف باوده کاه شاام  ) 944از آن جمله ) ،است هنمودمواصلت  ارنوالیڅلوی 

 ( تن میباشد.515( قضیه آن قاچاق انسان بوده که شام  )64تن میباشد و )
( قضایه مساترد 5جمله )آن از  که ( قضیه آن اجرا شده119به تنداد ) از جمله قاضایایی فوق الرکر 

 و( قضایه احالاه شاده 96) حکماه محاو  گردیاده،(  قضایه باه م545) ،( قضایه حفاظ گردیاده19شده)
 ( قضیه تحت کار قرار دارد.599)

 
 چهارم بخش

  :انسان قاچاق و اختطاف جرایم تهمینم محاکمه

 گردیده  محاکمه انسان قاچاق  جرایم به متهم نز و مرد نفر (145) مجموعا   5995  سا جریان در

 :است ری  قرار آن آمار که اند

 به متهم زن (55)و  مرد (4)و  اخت اف به متهم زن (55)و  مرد (99)  شام نفر (65) -1

 .اند کرده حاص  برائت محاکم سوی از انسان قاچاق

 .ندا ردیدهگ قصیر حبس به محکوم اخت اف اتهام به زن (1)و  مرد (57) -2

 انسان قاچاق جرم به مرد (3) و اخت اف جرم اتهام بهمرد  (53)و  زن (7)د تندا به  -3

 .اند گردیده متوس  حبس به محکوم

 محاکم سوی از انسان قاچاق جرم به مرد  (1)و  اخت اف جرم بهمرد  (75)تنداد به   -4

 .اند گردیده  وی  حبس به محکوم

 قاچاق جرم به مرد (4)زن و  (1)و  اخت اف جرم به زن  (5)مرد و  (14) ادتند به  -5

 . اند گردیده دوام حبس به محکوم انسان

 

 

 

 

 

 پنجم بخش

 و قاچاق مهاجران انسان قاچاق جرایم قربانیان حمایت

 اساتفاده هاای گونااگون باه هادف ساوء  از آنجائیکه قاچاقبران انسان قربانیان جارایم قاچااق انساان را

قربانیااان آن دچااار آساایبهای شاادید جساامی و رواناای میگردنااد کااه نیاااز منااد حمایاات  ماینااد،قاچاااق مین

وان وجاود اکمباود مناابع و امکاناات ماالی مشاکالت و چالشاهای فار در زمینه از اثرمیباشند. با آنکه 

دارد، نهادهای دولتی و ریر دولتی ریرب  ی  سلسله اقادامات را روی دسات گرفتاه کاه شارح آن باه 

  :است قرار ری 
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بااه را ماایوی کابا  مرکااز ح 5995ساا  در جریاان  و منلاولین ماور اجتمااعی، شااهداوزارت کاار، ا 

درجریاان از ساوی دیگار . ه اساتشادبه بهره برداری سپرده فنا  و یف  دوباره یونس همکاری اداره

شابکه )موسسه هاجر انترنشن  که یکای از اعضاای فناا  شابکه هاای عملکارد محافظات ا فاا   سا 

ماورد  ،میشاود ( زن9و ) دختار( 95( پسار )554( قربانی کاه شاام  )979میباشد، مجموعا ) (سپن

کاه  نفار( 76باه تناداد ) ساس گزارش هاای واصاله، در جریاان ایان ساا ر او نیز ب حمایت قرار داده

عملکاارد محافظاات توساا  شاابکه  میشااود ( قربااانی اخت اااف95( قربااانی قاچاااق انسااان و )45شااام  )

 . حمایت قرار گرفته استمورد  ا فا 

وزارت کااار، امااور اجتماااعی، شااهدا و منلااولین بااه منظااور حمایاات بهترقربانیااان اخت اااف  تااا  عالو

وزه های پولیس سرحدی میدان هوائی کاب  وپولیس حو خویش وقاچاق انسان بین کارمندان اجتماعی 

باه مراکاز حماایوی، هما هنگی انسان  اخت اف وقاچاق امنیتی پولیس به منظور رجنت دهی قربانیان

 ززم را ایجاد نموده است. 

ارک وساایواک کاه ت بیق مصوبات جلساات عضاو کشاورهای ساوزارت مرکور در عرصه همچنان 

، اقادامات ی  بخش عمده آن مبارزه علیه اخت اف وقاچاق انسان بخصاو  زناان وا فاا  مای باشاد

 ززم را روی دست گرفته است. 

قاچاق انسان در زمینه عرضه خدمات  به منظورحمایت قربانیان 5995وزارت صحت عامه درسا  

مربو ه، آموزش نهادهای ریدخ   دهیبه واحد های پاسخ  از  ریق ارجا  قربانیان صحت روانی

به منظور فراهم کردن  مهاجرانقاچاق ت قربانیان قاچاق انسان وکارمندان صحی راجع به واقنا

  فنالیتهای مؤثر را انجام داده است.  (بسسیستم جمع آوری ارقام)دیتا خدمات روان درمانی و  رح

درمورد خ رات وپیامدهای قاچاق انسان وزارت امور مهاجرین به محالت سفرنموده  های سیار تیم  

وبه اقاربشان حمایت نموده  ان راقاچاق اس(نفرقربانیان 44به تنداد)دهی آگاهی  عالوه بر ومهاجران

 قضایه (5)و  اخت ااف قضایه  (96)تناداد  به  5995سا    جریان درهمچنان تسلیم داده شده است. 

 قاچااق قربانیاان تاا نماوده تاالش وزارت ایان و  داده شاده رجنات زنان امور وزارت به انسان قاچاق

 مشاوره و حقاوقی خدمات قضایا این متضررین برای نیز و نماید ادرام شان های خانواده به را انسان

 . است نموده ارایه را ززم های

با کشورهای سویدن،اتریش،فنلند،آلمان  و عودت کننده گان وزارت امور مهاجرین قاب  رکر است که

انسان تفاهمنامه امضا نموده  ت های ریرقانونی ومبارزه با قاچاقاروپا درمورد مهاجر واتحادیه

 است.

انجماان مسااتق  وکااالی ماادافع افغانسااتان درراسااتای دفااا  ازحقااوق مظنااونین متهمااین باای بضاااعت 

اخت ااف  قضایۀ(59باه تناداد) 5995درعرصه خادمات حقاوقی رایگاان تاالش نماوده ودر  ای ساا  

   نموده وازمساعدت های حقوقی رایگان حمایت نموده است.وقاچاق انسان دفا

 

 ششم بخش

 قاچاق انسان و قاچاق مهاجران  نپیرامو عامه آگاهی

 

به اساس یافته ها و تحلی  های موجود در عرصه مبارزه با قاچاق انسان، آگاهی عامه پیرامون 

، در راستای مبارزه با ن انساناضرار قاچاق انسان و آگاه ساختن مردم عام از دسایس شوم قاچاقبرا

ادارات و نهادی  5995پدیدۀ شوم قاچاق انسان از اهمیت خا  برخوردار است. بنا  در جریان سا  
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( ورکشا  آموزشی برای کارکنان ادارت 54توانسته است تا به تنداد ) ریرب  دولتی و ریردولتی

ور راه اندازی نموده اند که به شرح ( برنامه آگاهی دهی را در سرتاسر کش575و به تنداد)بو   مر

 آن ری  پرداخته شده است: 

 عضو ادارات ،مهاجران قاچاق و قاچاق انسان علیه مبارزه عالی کمیسیون ملی عم  پالن م ابق

 انسان قاچاق از ناشی خ رات مورد در ها رسانه  ریق از را عامه آگاهی تا دارند مکلفیت کمیسیون

 .سازند آگاه آن از ناشی خ رات و پیامدها مورد در را مردم و هبرد بازو قاچاق مهاجران 

اهی عاماه و روشان سااختن ارهاان عاماه در سا ح کشاور گاآبه منظاور  گوزارت ا العات و فرهن

مکتوب رسمی جهت نشر و پخش برنامه  م ابق پالن عم  ملی مبارزه علیه اخت اف و قاچاق انسان

امه های انیس، هیواد، اصالح، کاب  تاایمز و تلویزیاون های مشخ  از  ریق تلویزیون ملی، روزن

صاادر و از رساانه هاای مارکور  و قاچااق مهااجران های خصوصی در ماورد اضارار قاچااق انساان

 خواسته است تا تبلیغات خویش را به صورت متاداوم در امار مباارزه علیاه اخت ااف و قاچااق انساان

 راه اندازی نمایند.

( م لااب بااه عناااوین مختلااف 594موفااق گردیااده اساات تااا مجموعااا  ) وزارت ماارکوردر جریااان سااا  

 برساند. را به نشر ،اخت اف و قاچاق انسانقاچاق مهاجران مرتب  به

ورکشا  ها،سیمنارها،محاف  ومجالس 5995رشد استندادهای زنان افغان درجریان سا   موسسۀ

ب تدویرنموده وحتی درولسوالیهای وفاریا ،زاب ،دایکندی،بلخ،متندد را دروزیت کاب ،بغالن،بامیان

موسسه مرکور . نموده استدایربرنامه های آموزشی را کاب ،بغالن ،بامیان وفاریاب نیز مربو ۀ، 

 قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، درارتبا  به نحوه وچگونگی مبارزه علیه مختلف را موضوعات

 حمایویمراکز  ،همچنان این مؤسسهاست مردم آگاهی داده  بهقاچاق انسان شوم  پدیدۀناشی  اضرار

نموده زنان،دختران وپسران الی سن ده سالگی فنا   برای نگهداری را درکاب ،پروان،بغالن وبامیان

همچنان موسسه شان به فامی  مربو ه شان، نگهداری مینماید.الی ادرام مجدد  که قربانیان را در آن

  (مرد دایر نموده است111ه تنداد)(زن وب115ورکشا  برای) 57جی اس اس پی در و  سا  

از رف در  ی خ به های نماز جمنه  5995ریان سا  وزارت حج و اوقاف نیز در ج

 (مردم94511برای) را پیرامون حرمت اخت اف و قاچاق انسان م الب متنددی(محراب 555)

 تبلیغ نموده است.

کشور یت حقوق تمام وزدیران برای روسا و مرا  روزه  (9)ی  کنفرانس   زنان امور وزارت

و همچنان دایر نموده  صله قضایای اخت اف و قاچاق زنانجهت آگاهی و رسیدگی موثر به موارد وا

 به ورکشا  های با موضوعات مبارزه با اخت اف و قاچاق انسان در داخ  را کارمندان این وزارت

 .و خارج از کشور منرفی نموده است

به منظورحمایت قربانیان خاصتا  در راب ه  5995ن درسا  وزارت امورمهاجرین وعودت کنند گا

گاهی دهی صوتی،تصویری ،نوشتاری وصفحات رت های ریر قانونی از ریق وسای  آبه مهاج

زی نموده و همچنان این وزارت م الب برنامه های آگاهی دهی عامه را راه اندا اجتماعی جمنی

 است.مختلف را تهیه ودرمجله عودت چا  نموده 

به منظور بلند بردن س ح آگاهی پرسون  امنیت ملی و سارنوازن، برنامه های رنوالی اڅاره لوی اد

  است. آموزشی  و لکچر های را در مورد خت اف و قاچاق انسان ارائه نموده

به منظور اینکه از سلب آزادی قربانیان قاچاق انسان  افغانستان بشر حقوق مستق  کمیسیون

درراب ه به قاچاق انسان با آژانس خبری  را ر ی این سا  دومصاحبه رادیوید جلوگیری بنم  آید،
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(جلسه آموزشی 57یوآزادی انجام داده است. همچنان کمیسیون مترکره )راد پژواک و

 وزیت رور، در زن میشود، ( و199و)(مرد5491( تن اشتراک کننده گان شام  )5719باحضور)

وبه همین  تدویر نموده بامیان،یاب،کاب ،هرات،خوست،قندهار،فار ننگرهار، لغمان،کنر،

برای  عامه قاچاق انسان جهت بلند بردن س ح آگاهی (ورکشا  آموزشی درراب ه به96ترتیب)

دفترساحوی 54وزیت کشور از ریق  11از محالت سلب آزادی در (تن دایرنموده ونیز5714)

انسان  ی سا  جاری درمحالت  نظارت نموده است که خوشبختانه قربانیان قاچاق وزیتی خویش

 ین زمینه ادامه دارد.اسلب آزادی وزیات مترکره به مشاهده نرسیده و سلسله نظارت در

 

 بخش هفتم 

 چالش ها دربرابر مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران: 

ادارات دولتی ریرب  در  و  ی  سا  گرشته فنالیتهای چشمگیر را در عرصۀ مبارزه با قاچاق 

انسان انجام داده است. اما ی  سلسله چالشها و مشکالت در راستای مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان 

قاچاق مهاجران را کم رنگ میسازد. در این  و وجود دارد که مؤثریت مبارزه علیه قاچاق انسان

 گزارش به برخی آنها ریال  اشاره کوتاه صورت میگیرد:

 در برنامه های کاری  قاچاق مهاجران قاچاق و ه علیهمبارز امور مربو  به  عدم اولویت

 ادارات دولتی ریرب . 

  نبود بودجه و منابع کافی جهت پیگیری تصامیم کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و

 انسجام بهتر امور مربو ه. 

  . نبود پالیسی مشخ  جهت حمایت قربانیان قاچاق انسان 

 سلکی و تخنیکی کارمندان دولتی بشمو  کارمندان بخش م وظرفیت پائین بودن س ح آگاهی

 ن.ادرمورد قاچاق انسان وقاچاق مهاجرعدلی وقضائی 

 انسان و قاچاق مهاجران اری برای حمایت قربانیان قاچاق نبود مراکز حمایوی منی 

 

 بخش هشتم 

 مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران:  پیشنهادات به منظور مؤثریت

 های مبارزه با قاچاق انسان. اولویت جانبه در قسمت ت بیق پالن ت بیق همکاری همه 

  بودجه و منابع کافی جهت پیگیری تصامیم کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق  تخصی

  و ت بیق اولویتهای مبارزه با قاچاق انسان. انسان 

 پالیسی مشخ  جهت حمایت قربانیان قاچاق انسان .  تدوین 
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  ه مسلکی و تخنیکی کارمندان دولتی ب وظرفیت س ح آگاهی بلند بردنتالش در راستای

 ن.ادرمورد قاچاق انسان وقاچاق مهاجرشمو  کارمندان بخش عدلی وقضائی 

  تالش در راستای بلند بردن س ح آگاهی عامه مردم پیرامون اضرار و عواقب ناگوار قاچاق

 انسان و قاچاق مهاجران. 

 

 


