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تقريـر األمــن العـم عــن األطفــم والـاا املسـ لّ ح يف أفغمنسـتم (فتــرة االغـ
 1أيلو /سبتمرب  2010إىل  31كمنو األوّ /ديسمرب )2014
موجز
يُورد هذا التقرير ،الذي يشكل ثملث تقمرير األمن العم عن األطفم والاا املسـلح
يف أفغمنســتم  ،معلومــمع عــن ســتا انتــيمكمع تس ـ ما ارتكب ـ عــد األطفــم  ،وعــن حملــا
األطفــم املترــررين مــن الــاا املســلح يف البلــد ،غصــورة عممــا خ ـ الفتــرة مــن  1أيلــو /
سبتمرب  2010إىل  31كمنو األو /ديسمرب .2014
ويبن التقرير أ األطفم يتحملو وطأة الاا يف أفغمنستم وأ معمنـممم تشـت ّد مـ
مرور األيم  .وقد تعرّض األطفـم إىل القتـل والتشـويأ غأعـداد تعيـد عـن أعـدادهم يف سـ واع
فتراع االغ السمغقا .ومم يعا األطفم يُجَّدو ويُستَخدمو يف أغراض مت وعـا ،كملق ـم
غملتفجرياع االنتحمريا ،ويُختَطفو ويُحرَمو من حقّيم يف التعل م والرعميا الصح ا.
ومــم تــعا ه ــم ـديمع كــربب غــرغم التقـدّ الـدير غملن ــم الــذي أحرهتــأ حكومــا
أفغمنستم وقواع األمن الـوط التمغعـا اـم يف إهنـم ن ـد األطفـم وم عـأ .لـذل ،،يقـد هـذا
التقرير جمموعا من التوص مع اامدفا إىل م حـدو االنتـيمكمع السـ ما عـد األطفـم يف
أفغمنستم ووع حد ام ،و سن التداغري الرام ا إىل توفري احلمميا ام.
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أوال  -مقدما
 - 1هذا التقرير الذي أُعد عم غقرار جملس األمن  )2005( 1612والقـراراع ال حقـا
هو تقريِري النملث عـن حملـا األطفـم والـاا املسـلح يف أفغمنسـتم  .وهـو يغطـ الفتـرة مـن
 1أيلو /ســــبتمرب  2010إىل  31كــــمنو األو /ديســــمرب  ،2014ويســــلض الرــــو علــ ـ
انمهــمع وأطــمن االنتــيمكمع املرتكبــا عــد األطفــم يف س ـ ميف الــاا املســلح يف أفغمنســتم ،
فرـ عــن التقــد اإــره يف إهنــم هــذ االنتــيمكمع ،حســبمم أوصـ غــأ الفريـ العممــل لــس
األمـــن املعـــ غمألطفـــم والـــاا املســـلح يف اســـت تمتمتأ املعتمـــدة يف  3أيمر/مـــميو 2011
( )S/AC.51/2011/3غشأ حملا األطفم والاا املسلح يف أفغمنستم .
 - 2واملعلوممع الواردة يف هذا التقرير قمم جبمعيم والتحق م يم وتص فيم فرقـا العمـل
القطريا األفغمن ا املع ا غملرصد واالغ يف إطمر قرار جملس األمـن  .)2005( 1612وحيـدد
التقرير أطراف الاا املسؤولا عن االنتيمكمع الس ما املرتكبا عد األطفم  ،ويـربه جمـمالع
تععيــع الرصــد وتوت يــأ ــو أهدافــأ ،فرـ عــن وعـ مبــمدراع مل ـ املعيــد مــن االنتــيمكمع
وتلب ا احت متمع الرحميم .وهو يترمن توص مع حمددة لتععيع محميا األطفـم املترـررين مـن
الاا يف أفغمنستم .

ثمن م  -التطوراع العسكريا والس مس ا وأطراف الاا
 - 3مت عع فترة االغـ غعيـمدة ال شـمن العسـكري وتـدهور األمـن مقمرنـا غفتـرة االغـ
الســـمغقا الـــ تغطـــ الفتـــرة مـــن  1أيلو /ســـبتمرب  2008إىل  30آب/أغســـطس 2010
( .)S/2011/55وشيد ال صف األخري من فترة االغ احلمل ـا انتقـم املسـؤول ا عـن األمـن مـن
القواع العسكريا الدول ا إىل قواع األمـن الـوط األفغمن ـا ،وحـدو عمل ـا انتقـم س مسـ
متنل يف عقد االنتخمغمع الرئمس ا وانتخمغمع جمملس الواليمع يف العم  .2014وقـد عـمرض
املتمردو هذ التحوالع ،ممم أفر إىل معيد من الع ف املرتبض غـملاا  .وم ـذ عـم ،2010
شيد التمرّد الذي تقـود حركـا طملبـم انتشـمرا مـن ت ـوب البلـد إىل مواقـ كمنـ مسـتقرة
سمغقم يف امل مط الشممل ا والشرق ا والغرغ ا والوسط .
 - 4وخــ ـ االنتخمغــــمع الرئمســــ ا ،الــــ متــ ـ علــــ تــــولت ن يف  5ن ســــم /أغريل
و  14حعيرا /يون أ  ،2014سجّل فرقا العمل القطريا هيمدةً كبرية يف عـدد احلـواد الـ
مسّ األطفم  .فف األسـمغ الـ تلـ التصـوي  ،تسـبّب التـوتراع الس مسـ ا ال ممجـا عـن
ادعم اع حبدو عمل مع غش إىل مأهيف س مس خطري وإىل حملـا مـن عـد الـ قن الس مسـ
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واألم واالقتصمدي .وقد مت تسويا الوع عرب وسـمطا مـن األمـم املتحـدة وا تمـ الـدو
أفر إىل تشك ل سلم حلكوما وحدة وط ا.
 - 5ويف عم  ،2014تول قواع األمـن الـوط األفغمن ـا املسـؤول ا عـن األمـن يف مج ـ
م مط البلد من القواع العسكريا الدول ا .ومت مبوتـ االتفـميف األمـ الن ـمئ  ،الـذي وقعـ
عل ـــأ الواليـــمع املتحـــدة األمريك ـــا وحكومـــا الوحـــدة الوط ـــا يف كـــمغو يف  30أيلـــو /
ســبتمرب عــم  2014كشــرن مســب الغــرا اتفــميف م فصــل غشــأ مركــع القــواع مـ م مــا
حلف مشم األطلس (وقد مت التوق عل هذا االتفميف امل فصـل يف نفـس ال ـو ) االنتقـم مـن
العمل غملقوة الدول ا للمسـمعدة األم ـا التمغعـا مل مـا حلـف مشـم األطلسـ إىل العمـل غبعنـا
الدعم الوط د الديـدة ،وذلـ ،اعتبـمرا مـن  1كـمنو النم//ي ـمير  .2015وغـذل ،ت قـل غعنـا
الــدعم الوط ــد مــوطن ترك ــع القــواع العســكريا الدول ــا مــن العمل ــمع القتمل ــا إىل عمل ــمع
التدري وتقدمي املشورة واملسمعدة لقواع األمن الوط األفغمن ا.
قواع األمن الوط األفغمن ا
 - 6تتألّف قـواع األمـن الـوط األفغمن ـا مـن مج ـ قـواع األمـن احلكوم ـا ،مبـم يف ذلـ،
ال ش الـوط األفغـم /والقـواع الويـا األفغمن ـا والشـرطا الوط ـا األفغمن ـا والشـرطا اإل ـا
األفغمن ــا ومديريــا األمــن الــوط  .وقــد ورد يف مرفقــمع التقريــر الس ـ وي لعــم  2014عــن
األطفــم والــاا املســلح ( )A/68/878-S/2014/339ذكــر كــل مــن الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا
والشرطا اإل ا غمعتبمرمهـم مـن األطـراف الـ نّـد األطفـم وتسـتخدميم .ويف عـم ،2011
أغرمــ حكومـــا أفغمنســـتم خطـــا عمـــل مــ األمـــم املتحـــدة الهنـــم وم ــ ن ـــد األطفـــم
واستخداميم من قبل قواع األمن الوط .
 - 7ويف وق إعداد هـذا التقريـر ،كـم الـ ش الـوط األفغـم ،/الـذي يبلـق قـوا أفـراد
 164 161رت  ،والقواع الويا األفغمن ا ،ال يبلق قوا أفرادهم  6 208رتم  ،قـد أغـديم
سًّم يف النقا غمل فس وقدرةً علـ ططـ ض العمل ـمع وت ف ـذهم .وشـيدع قـدراممم التمك ـا
ااممـــا ،كتـــوفري احلمميـــا أث ـــم الت قـــل والـــدعم الـــوي والقـــوة ال مريـــا ،سـ ـ م كـــبريا م ـــذ
عــم  .2011غــري أ ّ ارتفــم معــدالع الت ــمق واخنفــمض معــدالع إعــمدة التج ــد وعــعف
اللوتست مع ،وكذا القدراع ال مشئا يف جمم ت سـ العمـل االسـتخبمراا والقـدراع والـدعم
الوي ،مم تعا من األمور ال تطرح صعوغمع.
 - 8وقــد ورد ذكــر الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا أو مــرة يف عــم  2010عــمن مرفقــمع
تقريـــري السـ ـ وي األخـــري عـــن األطفـــم والـــاا املســـلح ( )A/64/742-S/2010/181غســـب
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علوعيم يف ن د األطفم واستخداميم .وتشكل الشرطا الوط ا األفغمن ـا ،الـ تعـود غـمل ر
إىل وهارة الداخل ــا ،املؤسس ـاَ الرئ س ـ ا املســؤولا عــن إنفــمذ القــمنو  ،وه ـ تشــمر أيرــم يف
العمل مع العسكريا م ع مصر أخرب من قواع األمن الوط األفغمن ا .وغ يميـا عـم ،2014
كمنـ الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا تعـدّ يف صــفوفيم  156 751فــردا ،مبــن فـ يم حــرا إدارة
السجو املركعيا ،وذل ،يف مقمغـل العـدد امل شـود وقـدر  157 000فـردا .هـذا ،وواصـل
الممعمع املسلحا استيداف الشرطا الوط ا األفغمن ا ،ممم أسفر عن ارتفم معد االصـمغمع
يف صفوفيم .ويرتكع ه كل هذ الشرطا علـ مخـس دعـمئم هـ الشـرطا (املدن ـا) ال مم ـا،
وشرطا ال م املد /الوط ا ،وشـرطا احلـدود ،وشـرطا مكمفحـا الرةـا ،والقـواع الداعمـا.
وه ـ مــم تــعا تواتــأ ــديمع يف جمــم امــت القــدرة عل ـ التخط ـ ض والتــدري والق ــمدة
واملراقبـــا ،وكـــذل ،يف جمـــم مكمفحـــا الفســـمد .وقـــد مت تععيـــع ع صـــر الرقمغـــا يف كـــمنو
األو /ديســمرب  2011غإنشــم مديريــا شــؤو حقــويف االنســم واملــرأة والطفــل عــمن إدارة
الرقمغا والشكموب وااللتممسمع غوهارة الداخل ا .غري أ االف ع من العقمب عل انتـيمكمع
حقويف االنسم ي ـل يشـكل أحـد دواعـ القلـ الرئ سـ ا .ويتـوىل نمئـ مـدير املديريـا أيرـم
ميــم تيــا الت س ـ الرف عــا املســتوب املع ــا حبمميــا الطفــل عــمن الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا
والشرطا اإل ا األفغمن ا.
 - 9وورد ذكر الشرطا اإل ا األفغمن ـا أو مـرة يف عـم  2012عـمن مرفقـمع تقريـري
الس ـ وي األخــري عــن األطفــم والــاا املســلح ( )A/66/782-S/2012/261غســب عــلوعيم يف
ن د األطفم واستخداميم .ومتوَّ هذ الشـرطا ،الـ أنشـئ يف عـم  ،2010غملتعـمو مـ
الواليمع املتحدة وهـ ملحقـا ك كـل ق ـمدة وهارة الداخل ـا .ومـدف هـذ الشـرطا إىل تـوفري
قـدرة شــرطا أهل ـا يف تيــود مكمفحـا التمــرد ،وذلـ ،غمالشــترا مـ القــواع اصمصـا التمغعــا
للواليــمع املتحــدة ال ـ تــوفر اــم مع ــم التــدريبمع .وقــد ارتف ـ حجــم قواميــم األقص ـ مــن
 10 000رتــل يف عــم  2010إىل  30 000رتــل يف عــم  .2013وحبلــو شــير تشــرين
األو /أكتـــوغر  ،2014كـــم ه ـــم  28 707رتـــل مـــن رتماـــم يعملـــو علـــ تغط ـــا
 150مقمطعا عمن  29واليا من واليمع أفغمنسـتم الـــ .34ويف آب/أغسـطس  ،2013مت
تع ن رئ س الشرطا اإل ا ،الفري أل شم أمحدهاي ،لتو ميم تيـا الت سـ الرف عـا املسـتوب
املع ا حبمميا الطفل عمن صـفوف هـذ الشـرطا .وخـ فتـرة االغـ  ،دخلـ غعنـا األمـم
املتحدة لتقدمي املسمعدة إىل أفغمنستم يف حوار م مديريا الشرطا اإل ـا ومـ امل مـمع ذاع
الصلا غشأ الدعوة إىل إدراج املعيد مـن التـدري علـ حقـويف االنسـم يف امل ـمهل الدراسـ ا
للشرطا اإل ا األفغمن ا .وعل الرغم من أ ّ القواع املسلحا للواليمع املتحدة قـد اسـتحدث
التدري عل حقويف االنسم األسمس ا وحقويف الطفل يف امل مهل التعل م ـا اصمصـا غملربنـممل
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املوس لتدري الشرطا اإل ا الذي ةتد علـ  28يومـم ،فـإ ّ انتـيمكمع حقـويف االنسـم مـن
قبل هذ الشـرطا قـد اسـتمرع وصـحبيم إفـ ع تـم مـن العقـمب .ومشلـ تلـ ،االنتـيمكمع
عمل ــمع القتــل خــمرج نطــميف القرــم  ،والتعــذي  ،وغــري ذلــ ،مــن الف ــمئ عــد املــدن ن،
مبن ف يم األطفم  .هذا ،ومم ها الرعف الذي يعتري عمل ا ت ف ذ إتـرا اع الفـره وتشـك ل
وحداع الشرطا اإل ا غري الرمس ا يؤدي إىل ن د القُصَّر.
القواع العسكريا الدول ا
 - 10م ذ آب/أغسطس  ،2003أصبح القوة الدول ا للمسـمعدة األم ـا ت تشـر غإشـراف
ســلطا جملــس األمــن ،وتعمــل ـ إمــرة م مــا حلــف مشــم األطلسـ  .وأصــبح قمئــد القــوة
الدول ا للمسمعدة األم ا ،م ذ تشـرين النـم//نوفمرب  ،2008يرـطل أيرـم مبيـم قمئـد قـواع
الواليــمع املتحــدة يف أفغمنســتم  ،وإ كــم التسلســل الق ــمدي مــم يــعا م فصـ  .وقــد شــج
جملس األمن ،يف قرار  ،)2013( 2120القـوة الدول ـا علـ مسـمعدة حكومـا أفغمنسـتم يف
ت ف ذ خطا العمل غشأ األطفم املرتبطن غقواع األمن الوط األفغمن ا.
 - 11ويف  1كمنو النم//ي مير  ،2015عرع غعنـا الـدعم الوط ـد التمغعـا مل مـا حلـف
مشم األطلس خططم غشأ إغقـم ـو  12 800مـن ال ـود يف أفغمنسـتم  ،مبـن فـ يم مع ـم
مـن تبقـ مــن القـواع األمريك ــا ،الــذين مـن املتوقـ أ يـ خفع عـددهم إىل ال صــف حبلــو
عـــم  .2016هـــذا ،وتواصـــل القـــواع األمريك ـــا املتبق ـــا الترك ـــع علــ عمل ـــمع مكمفحـــا
االرهمب ،عل ال حو املسـموح غـأ يف إطـمر االتفـميف األمـ الن ـمئ غـن أفغمنسـتم والواليـمع
املتحدة  .أمـم غعنـا الـدعم الوط ـد فيـ  ،رغـم كوهنـم غـري قتمل ـا وهـدفيم ”التـدري واملشـورة
واملسمعدة“ ،مت ح الدعم لعمل مع مكمفحا التمرد ال تقو كم قواع األمـن الـوط األفغمن ـا.
وقد أعمد جملس األمن ،يف القرار  ،)2014( 2189التأك ـد علـ أمه ـا إحـراه تقـد مسـتدا
يف جممالع األمـن والت م ـا وحقـويف االنسـم  ،خمصـا ال سـم واألطفـم  ،واطـمذ مج ـ التـداغري
امل مسبا لرمم محميا املدن ن.
مجمعمع املعمرعا املس لّحا
 - 12ورد م ذ عم  2007ذِكرُ قواع طملبم والممعـمع املرتبطـا كـم ،مبـم يف ذلـ ،تبيـا
تورا غورا ،ومجمعا س ا الدعوة السلف ا ،وشبكا لط ف م صور ،يف مرفقـمع تقريـري السـ وي
غسب علوعيم يف ن ـد األطفـم واسـتخداميم؛ وم ـذ عـم  2011غسـب عـلوعيم يف قتـل
األطفم وتشويييم؛ وم ذ  2012غسب علوعيم يف ااجممع عل املـدار واملستشـف مع.
وتعترب هذ الممعمع من األطراف املستمرة يف ارتكمب االنتيمكمع السـ ما عـد األطفـم .
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وتف د التقمرير ،حىت وق كتمغا هـذا التقريـر ،غـأ ّ ه ـم مـم غـن  30 000و  35 000مـن
مقمتل طملبم الـذين ي شـطو يف مع ـم واليـمع أفغمنسـتم  ،وإ كمنـ التقـديراع تتفـموع
كنريا حو هذا العدد .وقد أنشأع طملبـم ه مكـل إداريـا مواهيـا يف مع ـم الواليـمع .وغعـد
أ انسحب القـوة الدول ـا لتقـدمي املسـمعدة األم ـا يف عـم  ،2014غـريع الممعـا أسـمل
عملــيم و ول ـ إىل شــن ااجمــمع الواســعا ال ـ تســتيدف غمألســم قــواع األمــن الــوط
األفغمن ا واملسؤولن احلكوم ن .هذا ،ومل ق حمموالع الدخو معيم يف حممدثمع سـ أي
تقد يذكر حىت اآل .
 - 13وورد ذكــر شــبكا حقــم /م ــذ عــم  2010يف مرفقــمع تقريــري الســ وي غســب
عــلوعيم يف ن ــد واســتخدا األطفــم  ،وم ــذ عــم  2011غســب عــلوعيم يف قتــل األطفــم
وتشويييم .وتعمل هذ الشبكا ،ال يتععميم ا مهد السمغ ت الدين حقم /واغ أ سـراج
الدين ،يف واليمع غمكت م وغمكت كم وخوس غمألسم  .ورغـم تبّ يـم اجمممـم غمسـم طملبـم ،
إال أ هذ الشبكا تعمل أسمسم كك م مستقل يُعتقد أنّأ املسؤو عن ت ف ذ هجمـمع معقـدة
عل أهـداف حكوم ـا ودول ـا يف م ـمط مكت ـا غملسـكم يف كـمغو  .ويف  5تشـرين النـم//
نــوفمرب  ،2012أعــمف ل ــا جملــس األمــن امل شــأة عم ـ غــملقرار  )2001( 1988شــبكا
حقم /إىل قمئما العا اع.
 - 14وورد ذكــر احلــعب االســ م غععممــا قلــ الــدين حكمت ــمر م ــذ عــم  2010يف
مرفقــمع تقريــري السـ وي غســب عــلوعأ يف ن ــد واســتخدا األطفــم  ،وم ــذ عــم 2011
غسب علوعأ يف قتل األطفـم وتشـويييم  .وكـم ا مهـد السـمغ قلـ الـدين حكمت ـمر قـد
أنشأ هذا احلعب يف عم  ،1976مث ظير احلعب جمددا يف والي كونمر ونورسـتم الشـرق تن
غعد الغعو الذي قمدتأ الواليمع املتحدة يف تشرين األو /أكتوغر  .2001ولـئن كمنـ أهدافـأ
متســقا علـ مــم يبــدو مـ أهــداف طملبــم  ،فــإ ّ طموحــمع حكمت ــمر متتــد إىل احلصــو علـ
م ص غمره يف ال م الس مسـ  .ويف شـبمن/فرباير  ،2014أعل ـ ا موعـا عـن مشـمركتيم
الرمس ـــا يف االنتخمغـــمع الرئمســ ا ،ورشـــح أحـــد كبـــمر قمدمـــم ،قطــ الـــدين هــ  .ويف
أيلو /ســبتمرب  ،2014كــرر احلــعب االس ـ م التأك ــد عل ـ أ ّ أي مشــمركا لــأ يف العمل ــا
الس مس ا ستتوقف عل مبدأ انسحمب القواع األت ب ا غملكممل.
 - 15ويُعتقــد أ ّ القمعــدة ــتف غوتــود حمــدود يف شــريف أفغمنســتم  ،وال سـ مم يف واليـ
كونـمر ونورســتم  ،وتواصــل إقممــا صـ ع غملممعــمع امل مهرــا للحكومــا والعمملــا يف مج ـ
أ م أفغمنستم .
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 - 16وه م العديد من الممعمع املسلحا األخرب من غري الدو الـ مـم هالـ تعمـل يف
أفغمنســتم  ،وم ــيم ع مصــر امل ل ش ـ مع ال ـ يعــود عيــدهم إىل احلــرب األهل ــا ال ـ حــدث يف
تسع مع القر املمع  .ويـرتبض الكـنري م ـيم غع قـمع مـ األحـعاب الس مسـ ا وقـمدة فصـمئل
ا مهدين السمغقن ،وهم قد يعملو إىل تمن قواع األمن الوط األفغمن ا أو عدهم .وع ـد
احلديث عن ارتكمب االنتيمكمع الس ما حلقويف االنسم كنريا مم يرد ذكـر هـذ الممعـمع
املســلحا الـ تــدخل يف اشــتبمكمع مـ غعرــيم ومـ طملبــم وقــواع األمــن الــوط مــن أتــل
الس طرة عل األراع  .ويف غعع الواليمع ،يفـويف عـدد هـذ الممعـمع عـدد قـواع األمـن
الوط ا األفغمن ا وقواع حركا الطملبم .

ثملنم  -االنتيمكمع الس ما املرتكبا عدّ األطفم
 - 17خ فتـرة االغـ  ،ظلّـ أنشـطا الرصـد والتحقّـ يف مع ـم امل ـمط املترـررة مـن
الاا صعبا غسب الق ود األم ا .لذل ،،قد تشكل الب منـمع املعروعـا يف هـذا التقريـر متنـ
نمقصم لألثر احلق ق املترت عل األطفـم مـن الـاا  ،ولعـدد حـواد االنتـيمكمع السـ ما
املرتكبا عد األطفم من قبل أطراف الاا .

ألف  -ن د األطفم واستخداميم من تمن

القواع املسلحا والممعمع املسلحا

 - 18خ فترة االغ  ،لوح يف مج أ ـم البلـد وتـود ن ـد واسـتخدا لألطفـم يف
الق م مبيم للدعم وميم قتمل ا .وقمم فرقا العمل القطريا غتوث ـ عمل ـمع ن ـد واسـتخدا
لـــ 556صــب م وأرغـ فت ــمع 75 ،يف املمئــا م ـيم ( 401طفــل) مت ن ـدهم واســتخداميم مــن
قبل الممعمع املعمرعـا املسـلحا .ويف عـم  ،2014سـجل فرقـا العمـل القطريـا  55حملـا
ن د من تمن الممعمع املعمرعا املسـلحا ،و مخـس حـمالع مـن قبـل قـواع األمـن الـوط
األفغمن ا ،وحملتن من تمنـ امل ل شـ مع املوال ـا للحكومـا يف واليـا ق ـدوه .ولـئن كـم هـذا
االخنفمض رمبم يععب إىل هيمدة التعا احلكوما مب ن د األطفم  ،فإنّأ ال يعا ه ـم قلـ غـملق
إها قلا حمالع االغ وغشـأ العـدد الفعلـ لألطفـم املـرتبطن غـأطراف الـاا  ،وال سـ مم
غملممعمع املعمرعا املسلحا .إذْ من املفترض أ يكو هذا العدد أكرب غكنري.
 - 19ومن غن الممعمع املعمرعا املسلّحا ال ن ـد األطفـم وتسـتخدميم ،أوردع فرقـا
العمل يف سج مم أمسم قواع طملبم  ،مبن ف يم تبيا تورا غورا ومجمعـا سـ ا الـدعوة السـلف ا
وشبكا لط ف م صور وأيرم شـبكا حقـم /واحلـعب االسـ م  .وقـد اسـتُخد مع ـم هـؤال
األطفم يف ص العبواع ال مسفا ونقليم وهرعيـم .وقـد تعـرض ،علـ سـب ل املنـم  ،سـتا مـن
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األطفم يف مدي ا غـمرديع ،غواليـا غمكت ـم ،يف شـير أيلو /سـبتمرب  2013إىل إصـمغمع ع ـدمم
تـد
انفجر أحدُ هذ األتيعة ال كمنوا غصدد ترك بيم داخل مدرسـا .ويف حـمد م م فصـلَّ ،
يف  23آب/أغســـطس  2014يف مدي ـــا غـــمه ،/قممـ ـ طملبـــم غمســـتغ ث ثـــا صـــب م ،
يف السمدســا والنمم ــا والعمشــرة مــن أعمــمرهم ،وتعلتــيم ي قُلــو غواســطا مِ قلـام عبــو ًة نمســفا
يدويا الصّ ذاع رأ مرغون دو أ يكونوا عل علـم غـذل .،وقـد أسـفر انفجـمر العبـوة
قبل األوا عن مقتل اث ن م يم وإصمغا النملث جبروح.
 - 20وقمم حركا الطملبم ومجمعـمع املعمرعـا املسـلحا األخـرب أيرـم غتج ـد األطفـم
واســتخداميم لت ف ــذ هجمــمع انتحمريــا .وقــد قُتــل عشــرو صــب م أث ــم ت ف ــذهم اجمــمع
انتحمريا م ذ أيلو /سـبتمرب  .2010فعلـ سـب ل املنـم  ،عمـد فـىت يف سـن الراغعـا عشـرة ،يف
 9شبمن/فرباير  2014يف واليا غكت كم ،إىل تفجري عبوتـأ ال مسـفا غـملقرب مـن نقطـا تفتـ ش
تمغعــا للشــرطا ،وهكــذا تســب يف قتــل نفســأ ويف إصــمغا مخســا عــبمن مــن الشــرطا الوط ــا
األفغمن ا وستا مدن ن .وقـد أعل ـ حركـا الطملبـم مسـؤول تيم عـن تلـ ،ااجمـا يف وسـمئل
االع اإل ا .ويف تشرين األو /أكتوغر  ،2012أفـمد شـيود لألمـم املتحـدة يف مدي ـا ترييـن
كوع ،غواليا أوروهغم  ،أ ّ أحد األفراد املشتبأ يف انتممئأ إىل حركا الطملبم أرغَم فىت علـ
دف دراتـا مـل عبـوة نمسـفا يدويـا الصـ غمنـم إحـدب مركبـمع الـ ش الـوط األفغـم/
وهكذا قتل الفىت نفسأ إىل تمن مثمن ا مدن ن .ويف  11كمنو األو /ديسـمرب  ،2014قُتـل
فىت يف السمدسا عشرة من العمر ع دمم قم غتفجري سـترتأ املفخّخـا يف املعيـد الفرنسـ داخـل
مدرسا ثمنويا يف كمغل ،وقد أعل حركا الطملبم مسؤول تيم عن هذا ااجو .
 - 21وأغلق كذل ،األطفم اإتجعو غسب مم أم ا تتعل غمرتبمطيم جبممعمع املعمرعـا
املســلحا عــن وتــود عمل ــمع ن ــد عــرب احلــدود .ووصــف الــبعع نــمرب تعرعــوا ف يــم
ل ختطمف ونُقلوا إىل غمكستم لتلق تدريبمع عسكريا .وال تعا فرقا العمل القطريـا تتلقـ
غ غمع يُععَم ف يم استخدا املدار الدي ا يف كل من غمكستم وأفغمنسـتم لتج ـد األطفـم
وللق م غتدريبمع عسكريا عل أيدي حركا طملبم وغريهم مـن مجمعـمع املعمرعـا املسـلحا.
ويف العديد من احلمالع ،ذكر آغم األطفـم أهنـم مل يكونـوا علـ علـم غـأ أطفـمام قـد تلقـوا
تدريبمع عسكريا.
 - 22وف مم خي الـ  159طف الذين أشمرع غ غمع إىل ن دهم واسـتخداميم مـن قبـل
قــواع األمــن الــوط األفغمن ــا ،اســتطمع فرقــا العمــل القطريــا أ تتنبّــ مــن  38حملــا
غملتفص ل ،م يم حـمالع  27طفـ قممـ غتج ـدهم الشـرطا اإل ـا األفغمن ـا ،وتسـعا أطفـم
تّدمم الشـرطا الوط ـا األفغمن ـا ،مبـم يف ذلـ ،شـرطا احلـدود الوط ـا ،وطفـل ت ـد الـ ش
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الوط األفغم /وطفل آخر تّدتأ إحـدب جمموعـمع امل ل شـ مع املوال ـا للحكومـا غق ـمدة نـ
غ ش ـ يف واليــا ك ــده .وقــد مت ن ــد األطفــم غصــورة رمس ــا يف صــفوف الشــرطا الوط ــا
األفغمن ا والشرطا اإل ا األفغمن ا أو وق اسـتخداميم لشـغل أدوار دعـم مت وعـا ،مبـم يف ذلـ،
كحمـملن أو سـعمة أو تواسـ س ،األمـر الـذي يعــرض ح ـممم للخطـر يف كــنري مـن األح ــم .
فعل سب ل املنم  ،يف آذار/ممر  ،2013أص فىت يف سن اصممسا عشرة جبروح يف مدي ـا
سريكم /يف واليـا ك ـر نت جـا انفجـمر عبـوة نمسـفا يدويـا الصـ ع ـدمم كـم حيمـل املـم إىل
إحدب نقمن تفت ش ال ش الوط األفغم ./ويف تشـرين النـم//نوفمرب  ،2012يف مدي ـا شـم
تــوي يف واليــا هاغــل ،أرغمـ ع مصــر مــن الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا صــب ن يف ســن النمن ــا
عشرة والراغعا عشرة عل تفت ش حق با يُشتبأ يف وتود متفجـراع غداخلـيم .وكمنـ توتـد
غداخل احلق با عبوة نمسفا يدويا الص انفجرع وقتل الطفلن.
 - 23وأنم أرح مبم قـ خـ فتـرة االغـ مـن تراتـ مسـتمر يف عـدد حـمالع ن ـد
األطفم من قبل الشرطا الوط ا األفغمن ا ،ال مت االغ ع يم والتحق م ـيم ،ح ـث اخنفـع
هذا العدد من سب حمالع مبلّق ع يم يف عم  2010إىل حملـا واحـدة فقـض يف عـم .2014
ومت التحق من حملا ن د واحدة نُسِب إىل الشرطا اإل ـا األفغمن ـا يف عـم  ،2014مقمرنـا
م  13حملا يف عم  ،2013وسب حمالع يف عم  ،2012وس حمالع يف عـم .2011
وم ذل ،،ون را الرتفـم معـدالع عـد االغـ  ،فقـد ال يعكـس هـذا االنـم غدقـا ال طـميف
الفعل لتج د األطفم يف تل ،القواع .وتدعم هذا التحل ل التقمرير املتعلقا مب ن د القصّـر
ال أعدمم وحداع محميا األطفم يف مراكع التج ـد التمغعـا للشـرطا الوط ـا األفغمن ـا ،علمـم
غأ هذ الوحداع موتودة فقـض يف الواليـمع الغرغ ـا األرغعـا وهـ هـراع وغـمدغ س وغـور
وفرح .وم ذ إنشم هذ الوحداع يف عم  ،2011أفمدع تقمرير غأ أرغعـم م ـيم حملـ دو
انرمم  422طف ( 411فىت و  11فتمة) إىل الشرطا الوط ا األفغمن ا ،ممـم يشـري إىل اتسـم
نطميف أنشطا الوقميا يف الن ثن واليا ح ث ال توتد وحداع نش طا مـن هـذا القب ـل .ووفقـم
ملم أو ردتأ مديريا شؤو حقويف االنسم واملـرأة والطفـل التمغعـا لـوهارة الداخل ـا ،فـإ ّ مراكـع
التج ــد التمغعــا للشــرطا الوط ــا األفغمن ــا يف واليــمع غــمدغ س وهــراع ولغمــم ونمنغمرهــمر
وطــروه قــد رفر ـ يف عــم  2014مطمل ـ ترشــح مــن  48قمصــرا يريــدو االنرــمم إىل
صــفوف الشــرطا؛ ويف العــم نفســأ ،أغلغـ الشــرطا اإل ــا األفغمن ــا عــن رفــع انرــمم 55
طف يف  12واليا.
 - 24وال تعا ه م ديمع قمئما ،رغم التعا احلكوما الراسخ غإهنم وم ن ـد األطفـم
يف قواع األمن الوط األفغمن ا وإحـراه تقـد كـبري ـو ت ف ـذ خطـا العمـل .وتشـمل مـواطن
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االنشــغم الرئ س ـ ا مــم يل ـ ســو ال ــروف االتتممع ــا واالقتصــمديا الـ تــؤدي غمألســر إىل
إتبمر أطفمام عل االنرمم إىل قواع األمن الـوط األفغمن ـا ألسـبمب ممل ـا؛ وافتقـمر قـواع
األمن الوط األفغمن ا لإلمكمنمع امل ئما و/أو املعلوممع ال متكّ يم من تق م سـن األطفـم ؛
وعــد وتــود توت يــمع س مســمت ا واعــحا؛ وتفش ـ ظــمهرة االف ـ ع مــن العقــمب وانعــدا
املسم لا؛ وحمدوديا توفر شيمداع امل د؛ وسيولا تعويـر وثـمئ ااويـا .ورغـم حـدو هيـمدة
كــبرية يف تســج ل املوال ــد ،ح ــث ارتفع ـ هــذ ال ســبا مــن  6يف املمئــا يف عــم  2003إىل
 37.4يف املمئا يف عم  ،2012ال يعا أكنر من نصف األطفم يف البلد غري مسجلن.
 - 25ووفقـــم لـــوهارة العـــد  ،كـــم ه ـــم  ،خــ الفتـــرة مـــن أيلو /ســـبتمرب  2010إىل
شــبمن/فرباير  ،2013مــم ال يقــل عــن  656مــن الصــب م اإتجــعين يف مراكــع إعــمدة تأه ــل
األحــدا يف أفغمنســتم غســب مــعاعم غمرتبــمطيم جبممعــمع املعمرعــا املســلحا .ويف هنميــا
كــمنو األو /ديســمرب  ،2014أشــمرع ســج ع وهارة العــد إىل أ  258طفــ كــمنوا
حمتجعين يف هـذ املراكـع لتـيم تتعلـ غـمألمن الـوط  .وقـد احتجـعع املديريـا الوط ـا لألمـن
أيرم أطفمال غدعوب ارتبمطيم جبممعمع املعمرعا املسلحا ،غري أ ّ عددهم ي ـل غـري معـروف
غملتحديد .وخ الفترة املشمولا غـملتقرير ،أكـد أطفـم حمتجـعين يف املراكـع مت االتصـم كـم
أ املديريا الوط ا لألمـن تجـعهم يف غعـع احلـمالع لفتـراع مطوّلـا تتجـموه احلـد القـمنو/
ومدتأ  30يومم.
 - 26وخـ الفتــرة املشـمولا غــملتقرير ،ظــل عـدد األطفــم اإتجـعين يف مرافـ االحتجــمه
التمغعــا للقــواع العســكريا الدول ــا غــري معــروف غدقــا .ويف متوه/يول ــأ  ،2012تلق ـ فرقــا
العمل القطريا معلوممع مفمدهـم أ  90طفـ علـ األقـل يوتـدو رهـن االحتجـمه االداري
يف مرفـ االحتجــمه غواليــا غــمروا اصمعـ لس ـ طرة القــواع العســكريا الدول ــا ،وأ العديــد
م يم ظلوا حمبوسن لس واع ،ممم يشكل انتيمكم حلقيـم يف إتـرا اع قمنون ـا مراع ـا لألصـو
وللمعميري الدول ا لقرم األحـدا  .ومل يُسـمح لألمـم املتحـدة غملـدخو إىل هـذا املرفـ حـىت
آذار/مـــمر  ،2013ع ـــدمم نُقـــل االشـــراف عل ـــأ إىل الســـلطمع األفغمن ـــا .وهارع فرقـــا
العمل القطريـا هـذا املرفـ والح ـ وتـود مـم ال يقـل عـن  70فـىت ،تتـراوح أعمـمرهم غـن
 12و  17عممــم ،مت احتجــمههم غــدعوب ارتبــمطيم حبركــا الطملبــم وغريهــم مــن مجمعــمع
املعمرعـــا املســـلحا وكـــذل ،غـــدعوب املشـــمركا الفعل ـــا يف أعمـــم القتـــم  .ويف  12أيـــمر/
مــميو  ،2014خ ـ هيــمرة متمغعــا لعمل ــا الرصــد ،كــم ه ــم  42طفـ ق ــد االحتجــمه يف
املرف  .وكمنوا مفصولن عن اإتجعين البملغن ،ومل ينريوا أث م املقـمغ ع الـ أُتريـ معيـم
أي شكموب غشأ إسم ة معمملتيم .وقد أغلق مدي ُر املرف فرقـ َا العمـل غأنـأ مت االفـراج عـن مـم
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ال يقل عـن  41فـىت وأهنـم أع ـدوا إىل أسـرهم م ـذ نقـل االشـراف علـ املرفـ إىل السـلطمع
األفغمن ــا ،ولكــن ال توتــد أي معلومــمع عــن الــدعم املقــدَّ إىل هــؤال األطفــم  .وغعــد إمتــم
عمل ــا نقــل الســلطمع األم ــا يف عــم  ،2014مل يعــد لــدب األمــم املتحــدة أي علــم غوتــود
مراف احتجمه أخرب طر رمس م لس طرة القواع العسكريا الدول ا يف أفغمنستم .
 - 27أمم فرقا العمل القطريا ،ال مم فتئ تتلق غ غـمع عـن التعـذي وسـو املعمملـا يف
مراف ـ االحتجــمه ،وطــو مــدة احتجــمه األطفــم مــن قِبــل املديريــا الوط ــا لألمــن والشــرطا
الوط ا األفغمن ا ،والعـرض العلـ يف وسـمئل االعـ الوط ـا لألطفـم اإتجـعين غتـيم تتعلـ
غــمألمن الــوط  ،فيـ ال تــعا تشــعر غــملقل مــن نقـ الوثــمئ وعــد تــوفر خــدممع احلمميــا
وتداغري إعمدة االدمـمج امل ئمـا .ووفقـم لتقريـر أعدتـأ غعنـا األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـمعدة إىل
أفغمنستم يف كمنو النم//ي مير  2013عن معمملا اإتجعين ذوي الصلا غملاا  ،وغطّـ غـأ
الفتــرة مــن تشــرين األو /أكتــوغر  2011إىل تشــرين األو /أكتــوغر  ،2012تعـرّض  80مــن
أصـــل  105أطفـــم أُتريــ مقـــمغ ع معيـــم ( 76يف املمئـــا) للتعـــذي أو إســـم ة املعمملـــا.
ويعكـــس هـــذا الـــرقم هيـــمدة غ ســـبا  14يف املمئـــا مقمرنـــا غـــملفترة نفســـيم يف عـــمم 2010
و  .2011وتع ـرّض ث ثــا وث ثــو طف ـ حمتجــعا الســم ة املعمملــا أو التعــذي عل ـ أيــدي
املديريا الوط ا لألمن ،ومخسـا وأرغعـو طفـ علـ أيـدي الشـرطا الوط ـا األفغمن ـا ،وطفـل
واحد عل أيدي ال ش الـوط األفغـم ،/وطفـل واحـد علـ أيـدي الشـرطا اإل ـا األفغمن ـا.
وأدب تقرير البعنا إىل إصدار املرسـو الرئمسـ رقـم  129الـذي يُلـع السـلطمع غـملتحق يف
ادعم اع التعذي ومقمعمة ال مة املععومن ،وإطـ يف سـراح اإتجـعين واملسـجونن تعسـف م،
وهيمدة إمكمن ا استفمدة اإتجعين من خدممع حممم الدفم ومقدّم اصـدممع الطب ـا .ومـ
ذلــ ،،ف ــمدرا مــم أدع هــذ االدعــم اع إىل فــتح ق قــمع وإىل مقمعــمة ال ــمة .ويف ش ـبمن/
فرباير  ، 2015خل تقرير متمغعـا أعدتـأ غعنـا األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـمعدة إىل أفغمنسـتم
إىل أ ّ  44طف من أصل  105أطفـم حمتجـعين ( 44يف املمئـا) أتريـ معيـم مقـمغ ع يف
الفترة الفمصلا غن شبمن/فرباير  2013وكـمنو األو /ديسـمرب  2014أفـمدوا غـأهنم تعرعـوا
لسو املعمملا أو التعذي  ،من غ يم  25طف تجعهم املديريا الوط ا لألمن يف  13واليـا،
و  16طف ـ تجــعهم الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا وشــرطا احلــدود الوط ــا األفغمن ــا ،وث ثــا
أطفم حيتجعهم ال ش الوط األفغم ./وأصدرع املديريا الوط ا لألمـن أمـرا ةـ ح م مـمع
حقويف االنس م  ،مبم يف ذل ،البعنا واللج ا األفغمن ا املسـتقلا املع ـا حبقـويف االنسـم  ،احلـ يف
الوصو دو عوائ إىل مج مراف االحتجمه ،مبم يف ذل ،يف إطمر العيمراع املفمتئا.

15-07774

11/26

S/2015/336

غم  -قتل األطفم وتشويييم
 - 28خـــ ـ الفتـــــرة الفمصـــــلا غـــــن  1أيلو /ســـــبتمرب  2010و  31كـــــمنو األو /
ديســمرب  ،2014ققـ فرقــا العمــل القطريــا مــن مقتــل  2 302مــن األطفــم ومــن إصــمغا
 5 047طف آخـر جبـروح ( 4 003مـن الصـب م و  1 501مـن الفت ـمع و  1 845طفـ
مل يُحــدَّد ت ســيم) يف  3 911حمدثــم م فص ـ  .ويف حــن أ عــم  2012شــيد اخنفمعــم يف
عـــدد الرـــحميم مـــن األطفـــم مقمرنـــا غعـــم  ،2011فقـــد تواصـــل ارتفـــم هـــذا العـــدد يف
عــــمم  2013و  .2014وارتفــــ عـــــدد إصـــــمغمع األطفـــــم املســــجّلا يف عـــــم 2014
( 2 502إصــمغا) غ ســبا أكنــر مــن  47يف املمئــا مقمرنــا م ـ عــم  1 694( 2013إصــمغا)
وغ سبا  110يف املمئا مقمرنا مـ عـم  1 190( 2012إصـمغا) ،وهكـذا غلـق العـدد االمجـم
لإلصـــمغمع خــ الفتـــرة املشـــمولا غـــملتقرير  7 349إصـــمغا .وكمنــ مجمعـــمع املعمرعـــا
املســلحا ،مبــم يف ذلــ ،حركــا طملبــم وشــبكا حقــم ،/مســؤولا عــن  46يف املمئــا مــن مج ـ
إصــمغمع األطفــم املسـجّلا يف عــم  697( 2011إصــمغا) وعــن  56يف املمئــا مــن االصــمغمع
املسـ ـجّلا يف عـــم  671( 2012إصـــمغا) ،وعـــن  53يف املمئـــا مـــن االصـــمغمع املســـجَّلا يف
عـــم  889( 2013إصـــمغا) ،وعـــن  54يف املمئـــا مـــن االصـــمغمع املســـجَّلا يف عـــم 2014
( 1 343إصمغا) .أمم قواع األمن الوط األفغمن ا والقواع املوال ـا للحكومـا ( 395إصـمغا)
والقـواع العســكريا الدول ـا ( 38إصــمغا) فقـد كمنـ مسـؤولا عــن  433إصـمغا يف صــفوف
األطفم يف عم  ،2014أو مم يعـمد نسـبا  17يف املمئـا مـن هـذ االصـمغمع .ويعكـس هـذا
العــدد هيــمدة مقمرنــا غعــم  ،2013ويــأا علـ إثــر تســج ل اخنفــمض تــدرا مــن املســتويمع
املرتفعــا املس ـجّلا يف عــم  .2011ويُعــعب هــذا االرتفــم إىل العيــمدة يف العمل ــمع ااجوم ـا
وااجممع املرمدة ال ش تيم قـواع األمـن الـوط األفغمن ـا عـد مجمعـمع املعمرعـا املسـلحا
يف امل مط املت مه عل يم.
 - 29وكمنــ ـ االشــــتبمكمع غــــن قــــواع األمــــن الــــوط األفغمن ــــا/القواع العســــكريا
الدول ــا ومجمعــمع املعمرعــا املســلحا ه ـ الســب الرئ س ـ يف إحلــميف االصــمغمع غمألطف ـم
( 2 911ترحيــم وقت ـ ) ،مبــم يف ذلــ ،نت جــا النفجــمر أســلحا متفجــرة يف م ــمط مأهولــا
غملســكم  .وكمنـ مجمعــمع املعمرعــا املســلحا مســؤولا عــن  37يف املمئــا ( 1 087إصــمغا)
وقـــواع األمـــن الـــوط األفغمن ـــا/القواع العســـكريا الدول ـــا مســـؤولا عـــن  28يف املمئـــا
( 818إصمغا) من إصمغمع األطفم ال ممجا عن االشتبمكمع الربيا ،يف حن تعذّر إسـ مد نسـبا
الـ  35يف املمئا املتبق ا ( 1 006إصمغمع) إىل أي طـرف معـن .ومـن أصـل االصـمغمع البـملق
عــددهم  818إصــمغا ال ـ تســبب ف يــم وحــداع غع ــيم مــن قــواع األمــن الــوط األفغمن ــا

12/26

15-07774

S/2015/336

والقواع العسكريا الدول ا ،نُسـب  238إصـمغا إىل الـ ش الـوط األفغـم ،/و  198إصـمغا
إىل القــواع العســكريا الدول ــا ،و  40إصــمغا إىل الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا ،و  26إصــمغا
إىل الشرطا اإل ا األفغمن ا .ويف عم  ،2014ارتفعـ إصـمغمع األطفـم خـ االشـتبمكمع
الربيــا ( 1 231إصــمغا) غ ســبا تفــويف  330يف املمئــا مقمرن ـا غملعــدد املســجَّل يف عــم 2012
( 369إصــمغا) ،ممــم يعكــس هيــمدة يف ترك ــع األطــراف املت مهعــا عل ـ مســألا الس ـ طرة عل ـ
األراع  ،وهيمدة يف االشتبمكمع املسلحا ال تق يف م مط مأهولا غملسكم .
 - 30وتواصَل ارتفم إصمغمع األطفم ال ممجا عن ااجممع ال تش يم مجمعـمع املعمرعـا
املسلحا ،مبم يف ذل ،حركا طملبـم وشـبكا حقـم ،/غمسـتخدا عبـواع نمسـفا يدويـا الصـ ،
ح ـــث انتقـــل عـــددهم مـــن  385إصـــمغا يف عـــم  2011و  370إصـــمغا يف عـــم ،2012
إىل  506إصـــمغمع يف عـــم  2013و  664إصـــمغا يف عـــم  .2014وعلـ ـ ســـب ل املنـــم ،
عمدع حركا طملبـم  ،يف  8ن سـم /أغريل  2014يف قريـا غـمتريي غواليـا غـمه ،/إىل هر
عبواع نمسفا يدويا الص تسـتيدف مسـؤولن حكـوم ن ،إال أهنـم أسـفرع عـن مقتـل صـ
واحد وإصمغا صب ن وفتمة ع دمم دا أحدهم عل عبوة نمسفا ذاع رأ مرغون.
 - 31وطــوا الفتــرة املشــمولا غــملتقرير ،نفــذع مجمعــمع املعمرعــا املســلحا ،مبــم يف ذلــ،
حركا طملبم وشبكا حقم ،/هجممع انتحمريا وغريهم من ااجممع عـد أهـداف عسـكريا
ومدن ــا ،أســفرع عــن مقتــل  210أطفــم وإصــمغا  439آخــرين .فعلــ ســب ل املنــم  ،يف
 6كمنو األو /ديسمرب  ،2011قمم مجمعا لشـكر تي وـوا األملـم ،/امل شـقا عـن مجمعـا
لشكر تي ووا ،مبيممجا موك ديـ شـ ع يف كمغـل ،ممـم أسـفر عـن مقتـل مـم ال يقـل عـن
 10أطفــم وإصــمغا  12آخــرين .وأعل ــ ا موعــا مســؤول تيم عــن هــذا ااجــو يف غ ــم
صــحف صــدر عق ـ ااجــو  .ويف عــم  2014وحــد  ،قُتــل  60طف ـ عل ـ األقــل وتــرح
 154طف يف منل هذ ااجممع الـ كـنريا مـم كمنـ تتعمّـد اسـتيداف املـدن ن .ويف أغـره
حــمد وق ـ يف  23تشــرين النــم//نوفمرب  ،2014أدب ت ف ــذ هجــو انتحــمري أث ــم مبــمراة
للكرة الطمئرة يف مقمطعا حيىي خ ل من واليا غكت كم إىل مقتل مم ال يقل عن  21فـىت وإصـمغا
 23آخرين .ويُعتقد أ املسـتيدف مـن العمل ـا هـم أفـراد الشـرطا اإل ـا األفغمن ـا الـ كـمنوا
حيررو املبمراة.
 - 32وتســبب عمل ــمع القصــف الــوي الـ نفــذمم القــواع العســكريا الدول ــا يف إصــمغا
 174طف يف عم  ،2011واخنفع هذا العدد إىل  78إصمغا يف عـم  ،2012و  56إصـمغا
يف عم  ،2013و  36إصـمغا يف عـم  .2014ويُعتقَـد أ السـب الرئ سـ ورا هـذا االنـم
هو التوت يـمع الصـمدرة عـن القـوة الدول ـا للمسـمعدة األم ـا غمحلـد مـن اسـتخدا الرـرغمع
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الويا أث م العمل مع العسكريا .وأشـمرع غ غـمع إىل أ ااجمـمع غمسـتخدا طـمئراع غـري
مأهولا قد أسفرع عن مقتل طفلـن يف عـم  2013وعـن  10إصـمغمع يف صـفوف األطفـم
يف عم  .2014وعل سب ل املنم  ،قُتل يف  21أيمر/مـميو  2014صـ يف الراغعـا عشـرة مـن
عمر وترح آخـر يف النملنـا عشـرة يف هجـو لطـمئرة غـدو ط ـمر وذلـ ،ع ـدمم كمنـم يلعبـم
غملقرب من اتتمم حلركا الطملبم .
 - 33وخ الفترة املشمولا غملتقرير ،قُتل مـم ال يقـل عـن  14طفـ (سـتا فت ـم  ،وثـ
فت ـ ـمع ،ومخســـا أطفـــم مل حيـــدَّد ت ســـيم) وأصـ ـ  88طفـ ـ ( 49فـــىت ،و  22فتـــمة،
و  17طف مل حيدَّد ت سيم) جبـروح أث ـم حـواد قصـف عـرب احلـدود مـن غمكسـتم  ،وقـ
مع ميم يف واليـا ك ـر .وقُتـل مخسـا أطفـم وتـرح  52طفـ آخـر يف عـم  2014وحـد .
ووفقــم للقــواع املســلحا البمكســتمن ا ،فقــد وقع ـ هــذ األحــدا يف س ـ ميف عمل ــمع عــد
املتمـــردين ال شــ طن يف امل ـــمط احلدوديـــا والـــذين كـــمنوا ي فـــذو هجمـــمع عـــد أهـــداف
يف غمكستم .
 - 34وكمن عقو ٌد مـن احلـرب ومـن عـد االسـتقرار قـد خلّفـ  ،حـىت وقـ كتمغـا هـذا
التقرير ،حوا  521ك لومترا مرغعم مـن األراعـ املعروعـا غـمملتفجراع مـن للفـمع احلـرب
يف مج أ م أفغمنستم  .وقد وثّق فرقا العمـل القطريـا قتـل أو تشـويأ  1 275طفـ علـ
األقــل ( 887فــىت ،و  154فتــمة ،و  234طف ـ مل حيــدَّد ت ســيم) يف حــواد نممجــا عــن
متفجراع من للفمع احلرب .فعلـ سـب ل املنـم  ،يف  9كـمنو األو /ديسـمرب  ،2012قُتـل
مم ال يقل عن تس فت مع وتُرح اث تم أخريم ع دمم انفجر لغم يف مقمطعـا تمغرهـمر مـن
واليــا ن كرهــمر .وارتف ـ عــدد الرــحميم مــن األطفــم غشــكل مطــرد خ ـ الفتــرة املشــمولا
غملتقرير ،ح ث غلق  81يف املمئا مـن مج ـ االصـمغمع املبلعـق ع ـيم ال ممجـا عـن املتفجـراع مـن
للفــمع احلــرب يف عــم  .2014ورغــم اســتمرار اليــود الرام ــا إىل هيــمدة التوع ــا وتغ ـ ري
السلو ملواتيا املخمطر ال ممجا عن املتفجراع من للفمع احلـرب ،فـإ االسـترات ج ا احلمل ـا
يف جمم التوع ا مبخمطر األلغـم تواتـأ ـديمع كـبرية ،وال سـ مم علـ مسـتوب التواصـل مـ
أكنر من  50يف املمئا من األطفم األفغم غري امللتحقن غمملدار .
 - 35وعقــ الـــدعواع املســـتمرة الــ وتيتـــيم األمـــم املتحـــدة ،اطـــذع القـــوة الدول ـــا
للمســمعدة األم ــا وا تمـ الــدو خطــواع هممــا الهالــا الــذخمئر غــري امل فجــرة مــن م ــمدين
الرمميا امليجورة .وقمم القوة الدول ا للمسمعدة األم ـا غـتطيري سـطح أكنـر مـن  20م ـدا
رمميا توتد ف يم مواد شديدة االنفجمر ،وتعيدع غإمتـم تطيـري سـطوح مج ـ م ـمدين الرمميـا
ال توتد ف يم مواد شديدة االنفجمر يف مطل عم .2015
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ت م  -الع ف ال س عد األطفم
 - 36خـ الفتــرة املشــمولا غــملتقرير ،وثّقـ فرقــا العمــل القطريــا  40غ غــم عــن وقــو
حــمالع ع ــف ت س ـ مشل ـ  27صــب م و  24فتــمة ،نُســب أغلب تــيم الســمحقا إىل الشــرطا
الوط ا األفغمن ا والشرطا اإل ا األفغمن ا .ويف غعع احلمالع ،غذل احلكومـا الع ميـا الواتبـا
يف التحق ـ م ـ مــرتك أفعــم الع ــف ال سـ عــد األطفــم ومقمعــممم ومعمقبتــيم .وعلـ
ســب ل املنــم  ،ألق ـ الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا القــبع يف آذار/مــمر  2014علـ عرــو يف
الشرطا اإل ا األفغمن ا غسب االغتصمب املععو لطفل عمـر  7سـ واع .وحكمـ اإكمـا
االغتدائ ا عل الفمعل غملسجن ملـدة  10سـ واع .ويف حعيرا /يون ـأ  ،2014أكـدع حمكمـا
االستئ مف يف نفس الواليـا قـرار اإكمـا االغتدائ ـا ،لكـن اإكمـا العل ـم خفرـ العقوغـا إىل
السجن ملدة مخـس سـ واع يف تشـرين النـم//نوفمرب  .2014ويف حمدثـا م فصـلا ،يف كـمنو
األو /ديســمرب  ،2014قــم اث ــم مــن أفــراد الشــرطا اإل ــا األفغمن ــا اطــف واغتصــمب فتــمة
عمرهم  15عممم يف واليا كمغ سم .وألق القبع عل الفمعل ن وكم التحق ـ ال يـعا تمريـم
حىت وق إعداد هذا التقرير.
 - 37وأغلـق صـب م حم حمتجـعو غسـب مـم تتعلـ غـمألمن الـوط أيرـم عـن تعرعـيم لع ــف
ت س أو لتيديداع غـملع ف ال سـ ع ـد إلقـم القـبع علـ يم أو أث ـم فتـرة احتجـمههم مـن
قِبَل قواع األمن الوط األفغمن ا ،وغمألخ الشرطا الوط ا األفغمن ا .ويف عم  ،2011أغلـق
 10صــب م مــن أصــل  76صــب م حمتجــعين غســب مــم تتعل ـ غــمألمن الــوط  ،اتّصــل كــم
األمم املتحدة ،عن تعرعيم لع ـف ت سـ أو لتيديـداع غـملع ف ال سـ  .ويف عـم ،2013
أغلــق أيرــم  15صــب م حمتجــعين عــن تعرعــيم ل غتصــمب أو الع ــف ال س ـ أو لتيديــداع
غملع ف ال س .
 - 38واســتمر وقـــو األطفـــم عــحميم للع ـــف ال ســ مــن تمنــ مجمعـــمع املعمرعـــا
املسلحا ،مبم ف يم حركا طملبم وشبكا حقم ./ويف آب/أغسطس  ،2013أفمد أحـد التقـمرير
االع م ا غأ قمدة من حركا طملبم ارتكبوا أفعم االعتدا ال س عد صـب ا .وأغلـق أطفـم
حمتجعو غسب مم تتعل غمألمن الوط غأ صب ا تعرعوا ل عتدا ال س من تمنـ قـمدة
حركا طملبـم وشـبكا حقـم /غ مـم كـم اـري تدريبـيم علـ الق ـم غماجمـمع االنتحمريـا.
ومل يتس ـ ّن لفرقــا العمــل القطريــا التحق ـ غطريقــا مســتقلا مــن صــحا هــذ التقــمرير .غ ــد أ
األمــم املتحــدة أعرغ ـ عــن قلقيــم البــملق إها املخــمطر املتعلقــا حبمميــا األطفــم الــذين تــرب
الكشــف عــن هويتــيم أث ــم االدال غشــيمداع عل ــا عــن نــمركم م ـ الع ــف ال س ـ  ،وإها
اســتمرار انتــيم وســمئض االعـ وســلطمع الدولــا حلقــويف األطفــم يف الســريا واصصوصـ ا.
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وقــد أعرغـ فرقــا العمــل القطريــا مــرارا عــن تلــ ،املخــموف غصــورة مبمشــرة إىل الســلطمع،
وحنتيم عل احترا حقويف األطفم املع ن وتوفري خدممع احلمميا امل ئما ام.
 - 39وتواصــل األمــم املتحــدة االعــراب عـــن لموفيــم البملغــا إها ثقمفــا ”غمشــم غـــمهي“
(رق الصب م ) ،املقترنا غوتأ عـم غمالسـتغ ال سـ وغأشـكم عـدة مـن الع ـف ال سـ
عــد صــب م ال تتجــموه أعمــمرهم ســ ســ واع علــ يــد رتــم يف مواقــ الســلطا .ويف
آب/أغسطس  ،2014وغعد إترا ق وط يف أسبمب ال ـمهرة وآثمرهـم السـلب ا ،أوصـ
اللج ا األفغمن ا املستقلا املع ا حبقويف االنسم غملتصـدي العمتـل لنقمفـا االفـ ع مـن العقـمب
اإ طا غتل ،املممرسا.

دا  -اختطمف األطفم
 - 40يقـــو أعرـــم يف مجمعـــمع معمرعـــا مســـلحا ويف قـــواع األمـــن الـــوط األفغمن ـــا
غمختطمف األطفـم ألسـبمب لتلفـا تشـمل االنتقـم  ،أو احلصـو علـ فديـا ،أو معمقبـا أفـراد
عمئ ع الرحميم ،أو ن د األطفم واستخداميم .وخ الفترة املشمولا غـملتقرير ،أُغلـق عـن
 111حمدثا اختطمف ،مشل  242طف ( 235صب م وسب فت مع) ،استطمع فرقا العمـل
القطريـا التحقـ مـن صـحا  53حمدثـا م ـيم مشلـ  93صـب م وسـب فت ـمع .وظلـ امل طقـا
الشرق ا من البلد ه األشد ترررا.
 - 41وكمنـ ـ حركـــا طملبـــم وغريهـــم مـــن مجمعـــمع املعمرعـــا املســـلحا مســـؤولا عـــن
 44حمدثا تررر م يم  80صب م ومخس فت مع ،مـن غـن مـم جمموعـأ  53حمدثـا اختطـمف مت
التحق م يم ،ألسبمب مشل ارتبمطيم املععو غقواع األمـن الـوط األفغمن ـا أو اسـتخداميم
من قبل هذ القواع .وغعد اختطمفيم ،أُعد  20صـب م وقطعـ آذا طفلـن واغتُصـ صـ
وفتمة .وترب إط يف سراح الرحميم اآلخرين أو ال يعا مصـريهم جميـوال .واخنرطـ قـواع
األمــن الــوط األفغمن ــا ،يف كــنري مــن األح ــم مــن خ ـ ش ـ ود القبمئــل ،يف العديــد مــن
املفموعمع الرام ا إىل تأمن إط يف سراح الرحميم.
 - 42وارتكب قواع األمـن الـوط األفغمن ـا والممعـمع املسـلحا املوال ـا للحكومـا سـب
حو اد اختطمف ،مشل اشترا الشرطا الوط ا األفغمن ـا يف حمدثـا واحـدة والشـرطا اإل ـا
األفغمن ا يف أرغ حواد  .وأفر هذ احلـواد إىل أ اختُطـف  13صـب م وفتمتـم يف هـذ
امل مط الوسط والشممل ا الشـرق ا والغرغ ـا مـن البلـد .وأُعـد سـتا صـب ا وفتـمة واحـدة علـ
األقل غعد اخ تطمفيم واغتُصـ أرغعـا .وعلـ سـب ل املنـم  ،قممـ الشـرطا األفغمن ـا اإل ـا يف
 19تشــرين األو /أكتــوغر غإعــدا أرغعــا صــب ا غــإترا اع مــوتعة غعــد اختطــمفيم و م لــيم
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مسؤول ا هر عبواع نمسفا يدويا الص يف مقمطعا غمال غولو غواليا فرا  .وإ /أعـرب عـن
غملق قلق إها هذ التق مرير وإها عـد فـتح أي ق قـمع يف هـذ احلمدثـا ويف حـواد مممثلـا
لتحديد هويا مرتكب يم ومسم لتيم.

هم  -ااجممع عل املدار واملستشف مع
ااجممع عل املدار واألشخمص املرتبطن كم
 - 43وثّق فرقا العمل القطريـا  883حمدثـا مـؤثرة علـ إمكمن ـا حصـو األطفـم علـ
التعل م .وغعد اخنفمض احلـواد املوثقـا مـن  197حمدثـا يف عـم  2010إىل  132حمدثـا يف
عم  ،2013مت تسج ل  208حواد يف عم  2014تععب أسمسم إىل ااجمـمع الـ شـ تيم
مجمعــمع املعمرعــا املســلحا علـ املــدار املســتخدما كمراكــع اقتــرا ل نتخمغــمع الرئمس ـ ا
(والــ شـــكل نســـبا  57يف املمئـــا مـــن مج ــ ااجمـــمع علــ املـــدار يف عـــم .)2014
وأسفرع تيود االتصم ال اعطلع كم فرقا العمل القطريا عن سح غعع املدار مـن
قمئما مراكـع االقتـرا وأدع إىل هيـمدة يف التـداغري األم ـا .وخـ الفتـرة حمـل التقريـر ،امتـد
نطميف ااجممع عل املدار وموظف التعل م من ت وب البلد إىل األقمل م األكنر أم م.
 - 44وكمن مجمعمع املعمرعا املسلحا ،مبم ف يم حركا طملبم  ،مسؤولا عن  89يف املمئـا
من ااجممع املسجلا عـد املـدار  ،مبـم يف ذلـ ،اسـتخدا العبـواع ال مسـفا ال دويـا الصـ ،
وإحــرايف مبــم /املــدار وممتلكممــم ،واالغــ يف القســري للمــدار  ،وقتــل وتــرح وترويــ
وخطف موظف التعل م .وترب توث أكنر من  90حمدثـا إحـرايف ملبـم /املـدار وممتلكممـم
خ الفترة املشمولا غملتقرير ،أغلبيم من قِبَل حركا طملبم والع مصـر اإل ـا املعمرعـا لتعلـ م
الفت مع .ويف ن سم /أغريل  2013عل سب ل املنم  ،مت إعرا ال ريا يف مدرسا ثمنويا خـ
الل ــل يف وســض واليــا ســرغل .وترــررع املــدار أيرــم يف حــمالع مل تكــن ف يــم مســتيدفا
غشكل مبمشر وذل ،من ترا ااجممع والعمل مع العسكريا القريبا.
 - 45ووثّق فرقا العمل القطريـا  111حمدثـا قتـل وتـرح ملـوظف التعلـ م و  36حمدثـا
اختطمف عل يد مجمعمع املعمر عا املسلحا ،مبم ف يـم حركـا طملبـم  .وتـرب عـدد كـبري مـن
هــذ ااجمــمع يف عــم  ،2011يف حــن اخنفر ـ ااجمــمع حــىت عــم  2013مث اهدادع
يف عـــم  .2014ففــ أيلو /ســـبتمرب  ،2013علــ ســـب ل املنـــم  ،أتـــربع ع مصـــر مجمعـــا
معمرعــا مســلحا إحــدب املعلّمــمع كمن ـ يف طريقيــم إىل مدي ــا فــرا عل ـ مغ ـمدرة س ـ مرمم
وقتلتيم .ويف آب/أغسطس  ، 2014اقتحمـ ع مصـر مـن حركـا طملبـم مدرسـا يف مقمطعـا
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شم توي غواليا هاغل ،واختطف مث قتل يف وقـ الحـ معلّمـم يبلـق مـن العمـر  32عممـم
كم قد سب لأ تلق إنذاراع غملتوقف عن التدريس يف املدرسا.
 - 46واســتطمع فرقــا العمــل القطريــا التحقـ مــن  23مــن أصــل  62حمدثــا مديــد أُغلــق
ع يم عد موظف التعل م والط ب ،اسـتيدف أغلبـيم تعلـ م الفت ـمع .ويف عـم  ،2011أُف ـد
أ حركا طملبم أصدرع توت يم حي ر ااجممع عل املدار واملعلمـن ،ونفـ احلركـا يف
عم  2012مسؤول تيم عن ااجممع عل املدار يف مخس حواد م فصلا .غ ـد أ حركـا
طملبم ظلـ هـ املرتكـ الرئ سـ اـذ ااجمـمع .ويف أيمر/مـميو  ،2013مـن  ،ترـم
رسملا موتيا من حركا طملبم اإل ا يف مقمطعا خوغ م /غواليا ن كرهمر إنذارا غأ مـوظف
مدار الفت مع ومدرسـ يم وطملبممـم سـ واتيو أفعـمال خطـرية وأ وتـو الفت ـمع سـتُغط
غمألمحمض إذا مم واصلن الذهمب إىل املدار .
 - 47وكمن قواع األمن الوط األفغمن ا والقـواع العسـكريا الدول ـا مسـؤولا أيرـم عـن
حواد تؤثر عل إمكمن ا احلصو عل التعلـ م ،وإ كـم غدرتـا أقـل غكـنري .ومشلـ هـذ
احلــواد اســتخدا مرافــ املــدار كل ــم أو تعئ ــم ألغــراض عســكريا ،واالعــرار غمملبــم/
واملمتلكــمع ،وتروي ـ مــوظف التعل ـ م ،وش ـ ّن الغــمراع واالقتحممــمع ،ومصــمدرة/هن املــواد
والعمل ــــمع التعل م ــــا علـــ مقرغــــا مــــن املــــدار  ،وهـــ حــــواد أســــفرع عــــن مقتــــل
وترح ط ب.
 - 48و ققــ فرقــا العمــل القطريــا مــن  51حملــا اســتُخدم ف يــم املــدار ألغــراض
عسكريا ،من غ يم  26حملا حـد ف يـم ذلـ ،علـ يـد مجمعـمع املعمرعـا املسـلحا ،وتسـ
حــمالع علــ يــد الشــرطا الوط ــا األفغمن ــا ،وس ـ علــ يــد الممعــمع املســلحا املوال ــا
للحكوما ،وث عل يد القواع العسكريا الدول ا .وكم عـدد احلـواد املوثقـا هـو نفسـأ
يف كل عم من أعوا الفترة املشمولا غملتقرير .ويف حمدثا ترب التحق م يم ،اسـتوىل الـ ش
الــوط األفغــم /يف حعيرا /يون ــأ  2014عل ـ مدرســا اغتدائ ــا للفت ــمع يف مقمطعــا داش ـ
أرشـ غواليــا ك ــده ملــدة هادع عــن ث ثــا أســمغ  .ويف حمدثــا م فصــلا ،يف مقمطعــا وردوج
غواليـا غدخشـم  ،ظلـ ثـ مـدار تُســتخد يف أغـراض عسـكريا مـن قبـل قـواع األمــن
الـــوط األفغمن ـــا وذلـــ ،م ـــذ تشـــرين األو /أكتـــوغر  .2013وغعـــد تيـــود االتصـــم الــ
اعـطلع كـم فرقـا العمـل القطريـا ،تـرب إخـ إحـدب املـدار يف حعيرا /يون ــأ .2014
وظلـ املخــموف قمئمــا علـ مــدب الفتــرة املشــمولا غمالســتعراض غشــأ متركــع قــواع األمــن
غملق رب من املراف التعل م ا ،الـذي أسـفر عـن إحلـميف أعـرار تبع ـا غمملـدار وسـقون عـحميم
من األطفم .
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 - 49ويف عــم  ،2014قق ـ فرقــا العمــل القطريــا مــن اســتمرار أغ ـ يف  469مدرســا
يف مج ـ أرتــم البلــد غســب انعــدا األمــن ،مبــم يف ذلــ 360 ،مدرســا يف امل طقــا ال وغ ــا.
وأسيم اليود ا ملبذولا من ِقبَـل جمـملس املـدار والشـ ود اإلـ ن يف سـن احلملـا غشـكل
طف ــف مقمرنــا مبــم كمن ـ عل ــأ يف عــم  ،2013ح مــم أفــمدع وهارة التعل ـ م عــن إغ ـ يف
 539مدرسا غسب انعدا األمن ،األمر الذي أثّر عل فرص احلصو عل التعلـ م ل حـو مـن
 115 000طفل.
ااجممع عل املست شف مع واألشخمص املرتبطن كم
 - 50وثّق ـ فرقــا العمــل القطريــا  214حمدثــا مــن حــواد ااجمــمع أو التيديــد غشــن
هجمـمع علـ مرافـ الرعميـا الصـح ا وأفـراد اصـدممع الطب ـا وحـواد أخـرب أثـرع علـ
احلصو علـ الرعميـا الصـح ا ،مبـم يف ذلـ ،التـدخل يف محـ ع التطعـ م عـد شـلل األطفـم
واســتخدا تلــ ،املراف ـ ألغــراض عســكريا .وارتكب ـ أغل ـ َ احلــواد مجمعــمع املعمرعــا
املسلحا .ومن غن  20حمدثا مت التحق م يم ،وه تتعل غمستخدا املراف الصح ا ألغـراض
عسكريا واقتحمميم وتفت شيم وتروي أفـراد اصـدممع الصـح ا ،نُسـب  12حمدثـا إىل قـواع
األمــن الــوط األفغمن ــا ،ومخــس حــواد للقــواع العســكريا الدول ــا وثــ للجممعــمع
املسلحا املوال ا للحكوما.
 - 51وترــرر أكنـــر مـــن  155مـــن أفـــراد اصــدممع الصـــح ا مـــن هجمـــمع اســـتيدفتيم
أو هجمــمع عشــوائ ا .ووثّق ـ فرقــا العمــل القطريــا  34حمدثــا قتــل وتــرح و  40حملــا
اختطمف عل األقل عل يد مجمعمع املعمرعا املسلحا .وقد أسفرع عـن قتـل املخطـوفن يف
سب حمالع .ويف واليـا توهتـم يف ن سـم /أغريل  2013مـن  ،أف ـد غـأ ّ رتـمال مسـلحن
مديد الس ح مركبـا عل يـم ع مـمع تف ـد أهنـم
مرتبطن جبممعا معمرعا مسلحا أوقفوا
لصصــا للمســمعداع االنســمن ا ،ح ــث قتلــوا الســمئ وترحــوا طب بــم .ووثّق ـ فرقــا العمــل
القطريا أيرم  12حمدثا تروي ألفراد اصدممع الصح ا عل يـد مجمعـمع املعمرعـا املسـلحا.
ويف متوه/يول أ  ، 2013عل سب ل املنم  ،تُرحـ فتـمة يف النملنـا مـن العمـر يف مدي ـا تـ
أغـمد غواليـا ن كرهــمر يف هجـو غــملعبواع ال مسـفا ال دويـا الصـ علـ مــا مـدير مستشــف
ن كرهمر للصحا العمما ،الذي كم قد سـب أ تلقـ مديـداع مـن عرـو يف مجمعـا معمرعـا
مسلحا مطملبم إيم مبعملا ع مصر معمرعا مسلحا.
 - 52هذا ،وتواصل أيرم املسّ حب مد املراف الصح ا وتعط ل احلصو عل الرعميـا الصـح ا
من خ استخدا املراف الصح ا ألغراض عسكريا ،وغعمل مع االقتحم والتفتـ ش علـ يـد
قواع األمن الوط األفغمن ا والقواع العسكريا الدول ـا ومجمعـمع املعمرعـا املسـلحا .وعلـ
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سب ل املنم  ،أغمرع شرطا ال م املد /الوط ا عل مستشـف ن يف مقمطعـا سـ د أغـمد غواليـا
ورد يف ن سم /أغريل وأيمر/مميو  ،2014واعتدع غصورة خطرية علـ عـدة أطبـم ومرعـ
وأحلق أعرارا غمملرف غ مم كمن تبحث عن أعرم غإحدب مجمعمع املعمرعا مسلحا.
 - 53وغ مـم أحـرهع تيـود القرـم علـ مـرض شـلل األطفـم يف أفغمنسـتم تقـدمم علـ
مدار الفترة املشمولا غملتقرير ،فإ انعدا األمن املطوّ واالفتقمر إىل القدرة علـ الوصـو إىل
امل مط املرطرغا طرحم ديمع عل مح ع التطع م .ويف عم  ،2013س القـدرة علـ
الوصو إىل امل طقا ال وغ ا يف ظل الدعم العل املقدَّ من حركا طملبم ليـود القرـم علـ
مــرض شــلل األطفــم  .ولكــن م ـ تصــمعد الع ــف يف واليــا هلم ــد يف شــبمن/فرباير ،2014
علع ق حركا طملبم مح ع التطع م عـد شـلل األطفـم لعـدة شـيور .ووردع أيرـم تقـمرير
عــن وتــود ق ــود وتر ـ عل ـ الوصــو مــن واليــمع ك ــر ون كرهــمر ونورســتم يف الــع
الشرق من البلد .فف مقمطعا غما كوع غواليا ن كرهمر يف آذار/ممر  ،2014عل سـب ل
املنم  ،اختطف أشخمص يشتبأ يف أهنم أعرم من حركا طملبم سـبعا مـن القـمئمن غـملتطع م
عد شلل األطفم وحطموا معدامم ،ذاكرين أ العمـل الـذي يقومـو غـأ م ـمهع لإلسـ .
ويف مقمطعــا مميوانــد غواليــا ق ــدهمر يف كــمنو النم//ي ــمير  ،2014قــم أعرــم يف مجمعــا
معمرعا مسلحا ،يُعتَقد أهنم حركا طملبم  ،غمختطمف أرغعـا مـن القـمئمن غـملتطع م واالعتـدا
علـ يم مث أمـروهم غت ـ م مج ـ أنشـطتيم مــن خـ الشـ ود اإلـ ن .ويف كلتـم احلــملتن ،مت
إطــ يف ســراح القـــمئمن غــملتطع م غعـــد تــدخل شــ ود القبمئـــل .ويف تشــرين األو /أكتـــوغر
 ،2014أحرق حركا طملبم ص مدي تطع م عـد شـلل األطفـم يف واليـا سـرغل ،حـمرمن
غذل ،ههم  4 000طفل دو سن اصممسا من اللقمحمع.

واو  -م وصو املسمعدة االنسمن ا
 - 54مــم فتــت انتشــمر انعــدا األمــن عل ـ نطــميف واس ـ يــؤثر حب ـدّة عل ـ إمكمن ــا وصــو
املسمعدة االنسمن ا إىل األطفم  ،ل س فقض يف ال وب والشـريف ،ولكـن أيرـم وغشـكل متعايـد
يف ا مل طقــتن الشــممل ا والغرغ ــا ألفغمنســتم  .وغلغــ حــواد اختطــمف العــمملن يف ا ــم
االنســم /ذرومــم يف عــم  ،2014ح مــم اختُطــف مــم ال يقــل عــن  99مــن معيل ـ األلغــم
و  22من أفراد اصـدممع الصـح ا وأرغعـا مـن العـمملن يف ا ـم االنسـم ./وعـمدة مـم أثبتـ
الوسمطا ال ةمرسيم ش ود ا تمعـمع اإل ـا أهنـم أوـح وسـ لا للتفـموض علـ إطـ يف سـراح
املخَتطَفن من العمملن يف ا م االنسم ./غ ـد أ غعـع العـمملن يف ا ـم االنسـم /قـد قُتلـوا
أيرــم يف األســر أو أث ــم وقــو ااجمــمع ،مبــم يف ذلــ ،يف كــمنو األو /ديســمرب  2013يف
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مقمطعا موس قمال غواليا هلم د ،ح مـم اختُطـف أحـد معيلـ األلغـم وقُتـل علـ يـد حركـا
طملبم غعد مثمن ا أيم يف األسر.
 - 55وترــررع أيرــم عمل ــمع إيصــم املســمعداع االنســمن ا إىل الســكم غســرعا وكفــم ة
وذل ،غفعل التيديداع املوتَّيا عد العمملن يف ا ـم االنسـم /وتـرويعيم وهنـ االمـداداع
االنســمن ا .وأصــدرع حركــا طملبــم عــدة غ منــمع عممــا مــدد أي شــخ ُيــرب م ــأ الــدعم
للحكوما ،مبم يف ذل ،امل مـمع الدول ـا .ففـ تشـرين األو /أكتـوغر  ،2013مـن  ،أف ـد أ
موظفم يف م ما غري حكوم ا وط ا يف مدي ا ت أغـمد غواليـا ن كرهـمر تلقـ رسـملا نصـ ا
من شخ يشتبأ يف أنأ عرو يف حركا طملبم مدد غقط رأسأ مم مل يتر وظ فتأ.
 - 56وكمن ـ مجمعــمع املعمرعــا املســلحا ،مبــم يف ذلــ ،حركــا طملبــم وشــبكا حقــم،/
مســؤولا أيرــم عــن هجمــمع غــري مبمشــرة اســتيدف قوافــل وجممّعــمع الوكــمالع االنســمن ا،
مبم يف ذل ،األمـم املتحـدة .ففـ أيمر/مـميو  ،2013مـن  ،قُتـل موظـف واحـد وأصـ ث ثـا
جمم إحدب امل ممع الدول ا يف كمغو .
آخرو يف هجو معقعد ،تب تأ حركا طملبم  ،عل َّ
 - 57ومن غن أكنر من  20حمدثا قتل وتروي للعـمملن يف ا ـم االنسـم /تـرب التحقـ
م يم ،نسب فرقا العمل القطريا سب حواد لقواع األمن الوط األفغمن ـا ،وتسـ للقـواع
العسكريا الدول ا ،وأرغ ملختلف الممعمع املسلحا املوال ا للحكوما .ووق أغلـ احلـواد
يف عم  ،2011م حدو اخنفمض كبري عل مدار الس واع الن ال حقا ،ح ـث نُسـب
ثــ حــواد فقــض لقــواع األمــن الــوط األفغمن ــا ومل ُت ســ حمدثــا واحــدة للقــواع
العســكريا الدول ــا .ففـ حعيرا /يون ــأ  ،2011علـ ســب ل املنــم  ،تــويف موظــف يف م مــا
غري حكوم ا يف مقمطعا هنري سراج غواليا هلم ـد متـأثرا جبراحـأ غعـد إطـ يف ال ـمر عل ـأ مـن
ِقبَل دوريا تمغعـا للقـواع العسـكريا الدول ـا أف ـد غأهنـم حسـبتأ مـن أعرـم مجمعـمع املعمرعـا
املســلحا .وتشــمل احلــواد األخــرب امل ســوغا إىل القــواع العســكريا الدول ــا حــمالع مديــد
ملقــــدم اصــــدممع ،ح ــــث تــــرب ــــذيرهم مــــن مغبــــا تقــــدمي اصــــدممع إىل مجمعــــمع
املعمرعا املسلحا.
 - 58ويف آذار/مــمر  ،2013أوقف ـ قــواع األمــن الــوط األفغمن ــا وســلطمع احلكــم
اإل توهي املعونمع عل املشردين داخل م يف واليـا غدخشـم  ،هاعمـ ًا وتـود ع مصـر مجمعـا
معمرعـــا مســـلحا م دســـا داخلـــيم .ويف حمدثـــا أخـــرب ،يف كـــمنو النم//ي ـــمير  2014يف
مقمطعا نمد العل غواليا هلم د ،أف د غأ الشرطا اإل ا األفغمن ا أطلق ال ـمر علـ صـ يبلـق
من العمر  16عممم كم يعمل متطوعم يف محلا للقرم عل شلل األطفم وأردتأ قت .
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راغعم  -التقد اإره يف إهنم االنتيمكمع الس ما عد األطفم وم عيم
 - 59يف  30كـــمنو النم//ي ـــمير  ،2011وحبرـــور املمنلـــا اصمصـــا لألمـــن العـــم املع ـــا
غمألطفم والاا املسلح ،وقع فرقا العمل القطريا يف أفغمنسـتم وحكومـا أفغمنسـتم خطـا
العمــل املتعلقــا مب ـ ن ــد األطفــم يف قــواع األمــن الــوط األفغمن ــا .وغــدعوة مــن حكومــا
أفغمنستم  ،قم الفريـ العممـل املعـ غمألطفـم والـاا املسـلح التـمغ لـس األمـن غعيـمرة إىل
أفغمنسـتم يف الفتــرة مــن  4إىل  8حعيرا /يون ــأ  .2012واتتمـ الوفــد مـ احلكومــا وفرقــا
العمل القطريا وا تم املد /مل مقشا التقد اإره يف ت ف ذ خطـا العمـل ،وأثـر ااجمـمع علـ
املدار واملستشف مع املترت عل األطفم األفغم .
 - 60والح ــ األمـــم املتحــدة إحـــراه غعــع التقـــد واصطــواع امللموســـا الــ اطـــذمم
الســـلطمع األفغمن ـــا عقــ توق ــ خطـــا العمـــل .غـــري أنـــأ مل يتحقــ هخـــم س مســ إال يف
عم  2013ع دمم غدأع اللج ـا التوت ي ـا املشـتركا غـن الـوهاراع املع ـا غمألطفـم والـاا
املسـلح يف االتتمــم غشــكل أكنــر انت ممــم لت سـ االتــرا اع احلكوم ــا والتعــمو مـ األمــم
املتحدة .ويف أيمر/مميو  ،2013اتتم الفري العممل الـتق املعـ غمألطفـم والـاا املسـلح،
الذي يرأسأ مدير شعبا حقويف االنسـم يف وهارة اصمرت ـا ويرـ ّم يف صـفوفأ تيـمع ت سـ
مــن مج ـ املؤسســمع احلكوم ــا املع ــا ،للمــرة األوىل م ــذ كــمنو األو /ديســمرب ،2011
ومم ها اتم غشكل م ت م م ذ ذل ،الوق لتقدمي املشورة غشأ ت ف ذ خطا العمل.
 - 61ويف عـم  2013أيرــم ،وســع م إىل تســري وتــرية ت ف ـذ خطــا العمــل واالســتفمدة مــن
العخم الس مس  ،وعع فرقا العمل القطريا ،غملتعمو م الشركم احلكـوم ن ،خطـا حمـددة
األهداف وقمغلا للق م تترمن  15نقطا (”خريطا الطري و االمتنـم “) ترمـ إىل تكملـا
وتعج ل ت ف ذ خطا العمل .ويف آب/أغسطس ،قم مكت املمنلا اصمصـا لألمـن العـم املع ـا
غمألطفــم والــاا املســلح وم مــا األمــم املتحــدة للطفولــا (ال ون س ـ ف) غبعنــا مشــتركا إىل
أفغمنســتم كــدف ت ســري هــذ العمل ــا .ويف  23متوه/يول ــأ  ،2014يف أعقــمب دعــوة فرقــا
العمل القطريا املع ا ،أيدع اللج ا التوت ي ا املشتركا غن الوهاراع املع ا غمألطفـم والـاا
املسلح رمس م خريطا الطري و االمتنـم  .ويف وقـ سـمغ  ،يف  6آذار/مـمر  ،2014أث ـم
حفل إط يف محلـا ”أطفـم ولـ س ت ـودا“ ،أعرغـ حكومـا أفغمنسـتم عـن التعاميـم القـوي
غإهنــــم وم ــ ـ ن ــــد األطفــــم واســــتخداميم يف قــــواع األمــ ـن .ومحلــــا ”أطفــــم ولــ ـ س
ت ودا“ مبمدرة مشتركا غـن املمنلـا اصمصـا وال ون سـ ف مـدف إىل وقـف ن ـد األطفـم يف
قواع األمن احلكوم ا كمفا يف مج أ م العممل حبلو هنميا عم .2016
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 - 62وواصــل وهارة الداخل ــا إنشــم وحــداع محميــا الطفــل وتععيعهــم داخــل الشــرطا
الوط ا األفغمن ا ومراكع التج د التمغعا ام يف امل طقـا الغرغ ـا ،كـدف التعـرف علـ األحـدا
الذين يقـدّمو طلبـمع االلتحـميف غصـفوف الشـرطا ورفـع هـذ الطلبـمع وإحملـا هـؤال إىل
دوائر توفري احلمميـا امل مسـبا .وحـىت وقـ كتمغـا هـذا التقريـر ،كـم قـد مت رفـع  418طلبـم
قدميم قصر ،مـن غ ـيم فت ـمع ،يف واليـمع هـرياع وغـمدغ س وغـور وفـرح غممل طقـا الغرغ ـا.
وتعيــدع الــوهارة والفري ـ العممــل الــتق املع ـ غمألطفــم والــاا املســلح غإعطــم األولويــا
الستحدا وحداع محميا الطفل يف فرو أخرب من قواع األمن الوط األفغمن ا ،من أتـل
نشرهم يف مج م مط أفغمنستم وفقم صريطا الطري  .ويف  26متوه/يول ـأ  ،2014أصـدرع
الوهارة وعمّمـ علـ مج ـ وحـداع الشـرطا الوط ـا األفغمن ـا ووحـداع الشـرطا اإل ـا يف
مج أ م البلد توت يم حي ر ن د القصر واستخدا األطفـم يف نقـمن التفتـ ش ،مبـم يف ذلـ،
اســتخداميم كســعمة ،ومعــدي شــمي ،وطيــمة وحــرا شخص ـ ن .ويترــمن التوت ــأ أيرــم
تعا اع عد من ي تي ،هذا التوت أ .كمم ع الوهارة تيمع ت س رف عا املستوب مع ـا
غمألطفم والاا املسلح داخل الشرطا الوط ا األفغمن ا (نمئ مـدير حقـويف االنسـم غـوهارة
الداخل ا) والشرطا اإل ا األفغمن ا ،ووعـع طـوذج إغـ لتوث ـ الطلبـمع املرفوعـا .وأدب
ذلــ ،إىل إطـ فرقــا العمــل القطريــا علـ هــذ احلــمالع يف البدايــا الحتمــم إعــمدة إدمــمج
األطفم ومج مشليم م أسرهم ،مبم يشمل ت ف ذ أنشطا منل التدري علـ امليـمراع وفـرص
ك س الـرهيف ،وااللتحـميف غمملـدار و/أو الـدعم ال فسـ واالتتمـمع  .وأغلغـ احلكومـا يف
تقريرهــم املرحل ـ الس ـ وي النملــث عــن ت ف ــذ خطــا العمــل ،املقــد يف ن ســم /أغريل ،2014
عمم جمموعأ  16من حواد ن د األطفم يف الشرطا اإل ا األفغمن ا.
 - 63وم ــذ أيلو /ســبتمرب  ،2010قــدم ال ون سـ ف ول ــا حقــويف االنســم املســتقلا يف
أفغمنستم والشركم اآلخرو إحمطا غشأ قرميم محميا األطفـم واالنتـيمكمع السـ ما عـد
األطفم وآل مع م عيم ألكنر من  8 000شخ  ،مبن ف يم غعع أفراد قـواع األمـن الـوط
األفغمن ــا ،وســلطمع الواليــمع واملقمطعــمع ،والععمــم الــدي ن والتقل ــدين ،وأفــراد ا تم ـ
املد ،/والعمملن يف جمم التعل م والعمملن الصح ن ،وأعرم شبكا محميا الطفـل (شـبكا مـن
اليمع الفمعلا األهل ـا واحلكوم ـا واإل ـا والتمغعـا للمجتمـ املـد /الـ تـوفر الـدعم امل ـدا/
والت س يف جمم محميا الطفل يف  31واليا) .ويف عم  ،2014سـمعدع غعنـا األمـم املتحـدة
لتقدمي املسمعدة إىل أفغمنستم علـ ت ـ م دوراع تدريب ـا غشـأ محميـا الطفـل وخطـا العمـل
لفمئدة  25موظفم من شعبا حقويف االنسم التمغعـا لـوهارة الداخل ـا و  40مـن أفـراد القـواع
الويا األفغمن ا.
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 - 64وخ األشير التسعا األوىل مـن عـم  ،2014عقـدع احلكومـا  51حلقـا دراسـ ا
وحلقـــمع عمـــل تدريب ـــا لفمئـــدة أكنـــر مـــن  1 000مـــن أفـــراد الشـــرطا .ومت الترك ـــع يف
هــذ الــدوراع ،ال ـ لق ـ الــدعم مــن ال ون س ـ ف واال ــمد األوروري ومــن م مــمع غــري
حكوم ــا ذاع خــربة يف جمــم حقــويف االنســم  ،عل ـ قرــميم حقــويف االنســم  ،مبــم يف ذلــ،
األطفم والاا املسلح.
 - 65ويف  27آب/أغسطس  ، 2014وق رئـ س أفغمنسـتم مرسـومم أُعـد غـدعم تقـ مـن
غعنا األمم املتحدة ،ي علـ نـرمي ن ـد القصـر يف قـواع األمـن الـوط األفغمن ـا .واعتمـد
هــذا املرســو مــن قبــل جملسـ الربملــم ودخــل ح ــع ال فــمذ يف  2شــبمن/فرباير  .2015وهــذ
خطو ة همما ح ث إ نـرمي ن ـد األطفـم يكمـن يف صـل مج ـ اليـود الرام ـا إىل عـمم
املســم لا وم ـ ن ــد األطفــم واســتخداميم مــن تمن ـ اليــمع الفمعلــا احلكوم ــا والتمغعــا
للجممعمع املسلحا .ومت تععيع مممرسمع تق م السن غوع مبمدئ توت ي ـا وط ـا غـدعم مـن
ال ون س ف .ومن االوـم هاع البـمرهة األخـرب يف جمـم تععيـع تـداغري م ـ ن ـد األطفـم إقـرار
االسترات ج ا الوط ا لتسج ل املوال د (ان ر الوث قا  )A/69/801والتقد اإره عمومـم يف هيـمدة
تغط ا تسج ل املوال د.
 - 66ووفقــم ملــم ذكرتــأ احلكومــا ،أصــدرع املديريــا الوط ــا لألمــن ،خ ـ عــم 2014
ومتش م م خمرطا الطري  ،تعل ممع إىل مج االداراع غإعمدة توت أ مج ـ القصـر إىل مراكـع
تدري وتأه ل األطفم ذاع الصلا يف الواليـمع .وإعـمفا إىل ذلـ ،،أفـمدع املديريـا الوط ـا
لألمن غأهنم ميدع الطري أمـم ال مشـطن يف جمـم حقـويف االنسـم للق ـم غعيـمراع تق ـ م إىل
مراكــع االحتجــمه للتأكــد مــن عــد احتجــمه أطفــم  .وشــددع كــذل ،عل ـ عــرورة تععيــع
مسـم لا مــرتك االنتـيمكمع عــد األطفـم مــن أتـل كفملــا سـن االمتنــم صمرطـا الطريـ
وخطا العمل .وع وة عل ذل ،،أف د غأنـأ مت االتفـميف ،يف إطـمر مبـمدرة وهارة الـدفم  ،علـ
إترا اع موحدة ملراعمة خطا العمل وخريطا الطري يف عمل ا التج د.
 - 67وعل الرغم من التّقد اإره حىت اآل  ،مم يعا يتعن عل مج ـ اليـمع الفمعلـا أ
تبذ تيود كبرية لت ف ذ خطا العمل ت ف ذا كـمم يف أفغمنسـتم  .ويشـمل ذلـ ،،علـ سـب ل
املنـم  ،معملـا ا لـ ق يف الـربامل الرام ـا إىل التصـدي السـتخدا األطفـم يف ميـم الــدعم يف
صــفوف قــواع األمــن الــوط األفغمن ــا ومعملــا االفتقــمر إىل اصــدممع والبــدائل املوتيــا
لألطفـم الـذين يـتم رفـع ن ـدهم أو الـذين يــتم تسـرحييم مـن اصدمـا الفعل ـا .وفرـ عــن
ذل ،،ال يعا من الصع ت ف ذ القوانن والس مسمع الوط ا القمئما غشأ م ن ـد القصـر،
وامصا املتعلقا م يم غتوافر املوارد امل مسبا وتوهيعيم .وال يـعا انعـدا املسـم لا عـن انتـيمكمع
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حقويف االنسم وحقويف الطفل ،وتوافر ظروف االف ع من العقمب ،ال س مم داخـل الشـرطا
الوط ا األفغمن ا والشرطا اإل ا األفغمن ا ،ينريا شـواغل كـبرية ويتطلّبـم التصـدي امـم علـ
وتأ السرعا.
 - 68ويف  12أيمر/مميو  ،2014أصدرع البعنا الكت ـ املع ـو ”محميـا األطفـم األفغـم
يف الــاا املســلح“ ،وهــو أداة دعــوة مركــعة علـ السـ ميف تعــما االنتــيمكمع السـ ما الســتا
حلقــويف األطفــم يف الااعــمع املســلحا وتســلض الرــو عل ـ اتســميف الشــريعا االس ـ م ا م ـ
القــمنو الــدو حلقــويف االنســم والقــمنو الــدو االنســم ./وحــىت  24متوه/يول ــأ ،2014
مت ت ف ــذ  38مبــمدرة للتوع ــا يف  16واليــا ،تتــراوح غــن الــربامل التلفعيون ــا وأنشــطا التوع ــا
األهل ا .ويف عدد من الواليمع ،أورد علمم الدين الرسمئل الرئ س ا الـ يترـم يم الكت ـ يف
خط المعا.
 - 69وطــوا الفتــرة املشــمولا غــملتقرير ،واصــل ا لــس األعلـ للسـ  ،الــذي ع ــأ رئـ س
أفغمنستم للتفموض م ع مصر التمرد ،دعوة مج ـ أطـراف الـاا إىل إعطـم األولويـا حلمميـا
األطفم ووقف ن د القصر .واستمر ت ف ذ الربنممل األفغم /لتحق الس وإعمدة االدمـمج،
وإ كم ذل ،دو وتود آل ا متخصصا العمدة إدممج األطفم ا ـدين .وأنشـأع احلكومـا
هذا الربنممل لتععيع قدرة املؤسسمع الوط ا ودو الوط ا عل دعم عمل ا الس .
 - 70وال يــعا احلــوار مـ مجمعــمع املعمرعــا املســلحا يف أفغمنســتم غشــأ ن ــد األطفــم
واستخداميم يتعنـر غسـب احلملـا األم ـا وتشـّت مجمعـمع املعمرعـا املسـلحا ،الـذي يشـكل
ــديم ممــمث أمــم إس ـ مد املســؤول ا عــن االنتــيمكمع السـ ما عــد األطفــم واملســم لا ع ــيم.
وملــم كــم اســتمرار ن ــد األطفــم ال يــعا مصــدر قلـ  ،فــإ األمــم املتحــدة مســتعدة لوع ـ
استرات ج ا ،غمالشترا مـ السـلطمع األفغمن ـا ،للتصـدي اـذ املممرسـا مـن تمنـ مجمعـمع
املعمرعا املسلحا.

خممسم  -توص مع
 - 71أعرب عن إدان ل نتيمكمع الس ما ال ترتكبيم الممعمع املسـلحا عـد األطفـم
يف أفغمنســتم  ،مبــم يف ذلــ ،حركــا طملبــم  ،وشــبكا حقــم /واحلــعب االســ م  ،وخمصــا
استخدا األطفم لت ف ـذ الـتفجرياع االنتحمريـا وقتـل األطفـم وتشـويييم نت جـا ل سـتعمم
العشوائ للعبواع ال مسفا ال دويا الص يف امل مط املأهولا غملسكم  ،وأحث هذ الممعـمع
عل وع حد فوري لم االنتيمكمع الس ما عد األطفم .
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 - 72وأرح غملتقد امللمو الذي أحرهتأ حكومـا أفغمنسـتم يف ت ف ـذ خطـا العمـل مـ
األمـم املتحــدة لوقــف وم ـ مممرســمع ن ــد األطفــم واسـتخداميم يف صــفوف قــواع األمــن
الوط األفغمن ا وغإقرار خمرطا الطري من أتل االسرا غ س عمل ا الت ف ذ.
 - 73وال يـــعا يســـمور /غـــملق القلـ ـ إها انتشـــمر ظـــمهرة االفـ ـ ع مـــن العقـــمب علـ ـ
االنتـــيمكمع الســ ما عـــد األطفـــم الــ ترتكبـــيم قـــواع األمـــن احلكوم ـــا ،مبـــم يف ذلـــ،
االنتيمكمع عد األطفم اإتجعين الرتبمطيم املععـو غملممعـمع املسـلحا ،وأدعـو احلكومـا
إىل معملا هذ املسألا عل وتأ االستعجم .
 - 74وأحــث احلكومــا عل ـ عــمم مراعــمة االتــرا اع القمنون ــا الواتبــا غمل ســبا لم ـ
األطفــم اإتجــعين الرتبــمطيم املععــو غملممعــمع املســلحا ،غغــع ال ــر عــن الســلطا ال ـ
أوقفتيم ،م التشديد عل احللو البديلا للم حقا القرمئ ا.
 - 75وأشعر غبملق القل إها مقتل أو تشويأ  7 349طف خ الفترة املشمولا غـملتقرير،
ال س مم أث م االشتبمكمع الربيا .ون را لعمل ا االنتقم والواليا الديدة امل وطا مب ما حلـف
مشــم األطلسـ  ،أحــث مج ـ أطــراف الــاا علـ الوفــم غملتعامممــم مبقترـ القــمنو الــدو
ومواصــلا اســتعراض األســمل واالتــرا اع الكف لــا غتفــمدي ســقون ع ـحميم مــن املــدن ن،
ال س مم األطفم .
 - 76وأحــث حكومــا أفغمنســتم عل ـ العمــل عل ـ ــو وث ـ م ـ األمــم املتحــدة وســمئر
الشــركم األم ـ ن يف أفغمنســتم مــن أتــل إدراج تــدري م ئــم علـ محميــا الطفــل وحقــويف
الطفل يف التدري قبل اصدما والتدري املستمر لم قواع األمن الوط األفغمن ا.
 - 77وأحث احلكوما عل كفملا طص مم يكفـ مـن املـوارد ملواتيـا التحـديمع ااممـا
املتبق ا ،خمصا ف مم يتعل مب ن د األطفـم أو اسـتخداميم واملسـم لا ع ـأ .وأشـج كـذل،
إدراج أحكم خمصا غمألطفم وموارد كمف ا يف الربنممل األفغم /للس واملصـمحلا ويف مج ـ
تيود الس واملصمحلا ال تبذام احلكوما م الممعمع املسلحا.
 - 78وأدعو اليمع املم ا إىل تقدمي الدعم املم والتق حلكوما أفغمنستم ف مـم تبذلـأ مـن
تيود متواصلا لتععيع آل ممـم القمنون ـا واالداريـا ،ال سـ مم ف مـم يتعلـ غملتـداغري القرـمئ ا الـ
تتخذهم الدولا ،من أتل التصدي لإلف ع من العقمب.
 - 79وأنمشد اليمع املم ا التأكّد من توفري التمويل الدائم الذي يكفل ت ف ذ خطـا العمـل
املذكورة أع غفعمل ا ويف الوق اإدد ،متشـ م مـ هـدف محلـا عـم  2016املتمنـل يف إهنـم
ن د األطفم يف القـواع احلكوم ـا ،وعـمم مـم يكفـ مـن أنشـطا الرصـد واالغـ كـدف
سن محميا األطفم يف أفغمنستم من آثمر الاا املسلح.
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