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  انستانغتقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف أف    
    

  موجز  
إىل اجمللـس   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢جملـس األمـن     عمـال بقـرار     الـذي أعـد     هذا التقرير   يقدم    
 العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح كأول تقرير قطـري عـن حالـة األطفـال والـرتاع                  هوفريق

أغـسطس  /آب ١٥ إىل   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١تـرة مـن     الفتقرير  الويغطي  . املسلح يف أفغانستان  
٢٠٠٨.  

ويركز التقرير على االنتهاكات اجلسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف أفغانـستان وحيـدد                  
غري الدول، اليت ترتكـب     فاعلة من    من الدولة أو من جهات       تاألطراف يف الرتاع، سواء كان    

مـسلحة تابعـة     أن مجاعـات      بـشكل خـاص،    ،يـربز التقريـر   و. انتهاكات جـسيمة ضـد األطفـال      
جلهـات   تابعة    مسلحة جتند األطفال وتستخدمهم، وأن مجاعات    جلهات من غري الدول     لدولة  ل

ــدول   ــل مــن غــري ال ــا حركــة مث ــان م ــستخدمهم    الطالب ــدرب األطفــال وت فجــرين كمزالــت ت
 الدوليـة   والقوات العسكرية أفغانستان  ويسلط التقرير الضوء على احتجاز حكومة       . انتحاريني

متـهمني باالرتبـاط جبماعـات مـسلحة يف انتـهاك للقـانون األفغـاين وأفـضل املمارسـات                   ال  أطفا
الـيت  هلجمـات   ااألطفـال ضـحايا     يف عـدد    املـثري للقلـق     االزديـاد   وينـاقش التقريـر أيـضا       . الدولية
 جلهـات مـن غـري الـدول، مبـا يف          ابعـة   تضد املدارس واجملتمعات احمللية مجاعـات مـسلحة         تشنها  

لألطفـال الـذين يقتلـون دون قـصد خـالل االشـتباكات الـيت               بدرجة كـبرية    املتزايد  ذلك العدد   
وأخريا، يستعرض التقرير ضـرورة إيـالء قـدر أكـرب مـن             . ة واألفغانية يتدخل فيها القوات الدول   

يف ســياق الــرتاع املــسلح ، وخباصــة الفتيــات، لعنــف اجلنــسي ضــد األطفــالملــشكلة ااالهتمــام 
  .فغانستاناجلاري يف أ

ويعترف التقرير بالتحديات الكبرية الكامنة يف التصدي النتهاكات حقـوق الطفـل يف          
 ،أفغانستان وحيدد جمموعة من التوصيات الرامية إىل وضع حد لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم              
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وصــي بقيــام مجيــع األطــراف يف يو. فــضال عــن االنتــهاكات اجلــسيمة األخــرى حلقــوق الطفــل
املــوظفني ألغــراض الرصــد ســالمة  ســبل الوصــول إىل منــاطق عملياهتــا وكفالــة   بتيــسريالــرتاع

ــالغ ــو. واإلب ــوات      ي ــستان والق ــة أفغان ــع حكوم ــشاور م ــم املتحــدة إىل البحــث، بالت دعو األم
تعـذر  يمنـاطق الـرتاع الـيت       ليـشمل   الدولية، عن طرق ووسائل لتوسيع نطاق الرصـد واإلبـالغ           

   . نالوصول إليها حىت اآلن يف أفغانستا
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  مقدمة  - أوال  
  

 الفتـرة مـن     ،)٢٠٠٥ (١٦١٢ال بقرار جملس األمـن      معد ع  الذي أُ  ،يغطي هذا التقرير    - ١
اط االنتـــهاكات  ويـــربز اجتاهـــات وأمنـــ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز١

ــستان       ــسلح اجلــاري يف أفغان ــرتاع امل ــال يف ســياق ال ــة ضــد األطف ــرئيس   . املرتكب ــم ال ــد دع وق
 ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٢٨يف   ذلـك    كرزاي إنشاء آلية للرصد واإلبالغ يف أفغانـستان وأيـد          محيد

فريق األمم املتحدة القطري، بناء على توصيات فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ املنـشأة                  
ــوز ٢٧يف  ــه /مت ــهاكات      . ٢٠٠٨يولي ــن االنت ــسؤولة ع ــرتاع امل ــراف يف ال ــر األط وحيــدد التقري

يمة املرتكبة ضد األطفال املشمولة بآلية الرصـد واإلبـالغ الـيت أيـدها جملـس                واالعتداءات اجلس 
سبل تعزيز الرصد وتركيز أهدافه وكذلك التـدخالت         ويربز) ٢٠٠٥ (١٦١٢األمن يف قراره    

ــيت ميكــن   ــضحايا   اســتخدامها ال ــة احتياجــات ال ــع العنــف وتلبي ــضا عــددا مــن   . ملن ــضمن أي ويت
ــة   ــاذ التوصــيات بغي ــة اخت ــراءاكفال ــن احلــرب يف       إج ــضررين م ــال املت ــة األطف ــززة حلماي ت مع

قــدر اإلمكــان يف دقــة الورغــم أن فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ توخــت  . أفغانــستان
لـصعوبات  التقرير األول، فإن وجود ثغرات يف البيانات أمر ال مفر منـه بـالنظر إىل ا           هذا  إعداد  
  .  وحمدودية الوقت املتاح،لوصول وانعدام سبل ا، يف التوثيق والتحقيقتدفواليت ص

  
  التطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية يف أفغانستان  -ثانيا   
  

  معلومات أساسية عن أحدث التطورات املتعلقة بالرتاع  - ألف  
  
ــان يف عــام     - ٢ ــستان    ١٩٩٤ظهــرت حركــة الطالب ــوب أفغان ــة يف جن ــاطق الواقع  مــن املن

وبعـد سـقوط كابـل يف يـد حركـة       .ختلفـة املتحاربـة  وأطلقت حركة مـسلحة ضـد الفـصائل امل    
شكلة التحالف الشمايل وواصلت مقاومتـها      ، احتدت معظم الفصائل مُ    ١٩٩٦الطالبان يف عام    
، كانت حركة الطالبـان قـد سـيطرت علـى حـوايل             ٢٠٠١سبتمرب  /ويف أيلول  .حلركة الطالبان 

ــد ٩٠ ــة مــن البل ــان، جلــأت احل  .  يف املائ ــاطق اخلا وخــالل حكــم نظــام الطالب ضــعة ركــة يف املن
لسيطرهتا إىل تفسري القوانني الدينية والقبلية بأكثر أشكاهلا حمافظـة، وبالتـايل، ُهـضمت حقـوق                

ويف الوقــت نفــسه، أصــبح البلــد مــالذا آمنــا ألنــشطة       . املــرأة، وحــرم األطفــال مــن التعلــيم    
  .اجلماعات اليت تستخدم األساليب اإلرهابية، مبا فيها تنظيم القاعدة

ــراره ، فـــرض جملـــس األمـــن ١٩٩٩نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين  - ٣   ١٢٦٧، مبوجـــب قـ
ــة جــزاءات إ، )١٩٩٩( ــسيني  لزامي ــى األعــضاء الرئي ــان وتنظــيم القاعــدة  يف عل . حركــة الطالب

يف ، دخلـت قـوات عـسكرية دوليـة إىل أفغانـستان       ٢٠٠١ سـبتمرب / أيلـول  ١١وعقب أحـداث    
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احلركـات الـسياسية     واجتمعت   .الطالبانكة  حرأطاحت بنظام   و ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول 
مـؤمتر عقـد برعايـة األمـم        إطـار     يف ٢٠٠١ديـسمرب   /يف كـانون األول   ، أملانيـا،    بوناألفغانية يف   

. ه إجيـاد إدارة مؤقتـة بقيـادة محيـد كـرزاي الـذي أعلـن رئيـسا ملـدة سـتة أشـهر                  نتج عنـ   املتحدة
ياجريغـــا يف للو عقدتـــه اومـــددت فتـــرة الـــرئيس كـــرزاي خـــالل االجتمـــاع الطـــارئ والـــذي 

ــران ــه /حزي ــانون األول ٦ويف . ٢٠٠٢يوني ــسمرب /ك ــن   أ، ٢٠٠١دي ــس األم ــد جمل ــراره ي يف ق
ــون  ) ٢٠٠١ (١٣٨٣ ــاق ب ــذي اتف ــساعدة     ال ــة مل ــة للمــساعدة األمني ــوة الدولي ــشاء الق أذن بإن

ــاحلكومــة املؤق ، ، أنــشأ جملــس األمــن ٢٠٠٢مــارس /آذار ٢٢ويف . ة يف احلفــاظ علــى األمــن ت
ونــص  .عثــة األمــم املتحـدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان ، ب)٢٠٠٢ (١٤٠١قــراره مبوجـب  

اتفـــاق بـــون أيـــضا علـــى وضـــع دســـتور جديـــد اعتمدتـــه اللوياجريغـــا الدســـتورية يف كـــانون 
 تــــشرين ٩الرئاســــية الــــيت نظمــــت يف  وكانــــت نتيجــــة االنتخابــــات .٢٠٠٤ينــــاير /الثــــاين
وأسـفرت  .  يف املائة مـن األصـوات      ٥٥,٤نسبة  محيد كرزاي، ب  انتخاب   ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

ن إنــشاء اجلمعيـــة الوطنيـــة ذات   عـــ٢٠٠٥ســبتمرب  /االنتخابــات الربملانيـــة املعقــودة يف أيلـــول  
الرمسيـة  امتـة  اخلبالتـايل   وشـكلت  ٢٠٠٥ديسمرب / مقعدا اليت افتتحت يف كانون األول      ٢٤٩ الـ

  .لعملية بون السياسية
 الـصعيد الـسياسي، فـإن احلكومـة األفغانيـة تواجـه             ورغم ما أحرز من تقدم هـام علـى          - ٤

، ازداد الوضـع    ٢٠٠٨وخـالل عـام     . معارضة مستمرة مـن حركـة الطالبـان ومجاعـات أخـرى           
ويف حني تظل أعمال التمـرد مركـزة أساسـا يف اجلـزئني اجلنـويب والـشرقي مـن              . األمين تدهورا 

د تكثـف يف منـاطق كانـت هادئـة          البلد، حيث لطاملا كانت قوية تارخييا، فـإن تـأثري هـذا التمـر             
وارتفـع عـدد احلـوادث      . نسبيا يف السابق، مبا يف ذلك منـاطق يف املقاطعـات القريبـة مـن كابـل                

، وهـو أكـرب عـدد سـجل منـذ سـقوط نظـام               ٢٠٠٨أغـسطس   / حادثـا يف آب    ٩٨٣األمنية إىل   
جل خـالل    يف املائـة مقارنـة بالعـدد املـس         ٤٤ وميثل زيادة بنسبة     ٢٠٠١حركة الطالبان يف عام     

ويف حني أن االشتباكات املسلحة بـني القـوات األفغانيـة وقـوات             .٢٠٠٧الشهر نفسه يف عام     
األمن الدولية من جهة واملتمردين من جهة أخرى ظلـت تـزداد عـددا وكثافـة، فـإن اهلجمـات                    

  .غري املتناظرة اليت تقوم هبا حركة الطالبان قد ازدادت بدرجة أكرب
 مدد جملس األمن والية بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة              ،٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٥ 

ــستان ــراره . إىل أفغانـ ــن     )٢٠٠٨( ١٨٠٦ويف قـ ــد عـ ــن جديـ ــس مـ ــرب اجمللـ ــ، أعـ  إزاء هقلقـ
ا ألطفال واسـتخدامه  لطالبان  اليف صفوف املدنيني وكذلك إزاء جتنيد قوات حركة         اإلصابات  

يف أفغانـستان وطلـب تعزيـز     ) ٢٠٠٥ (١٦١٢إىل أمهيـة تنفيـذ القـرار        وأشار اجمللس أيضا     .هلم
البعثـة أيـضا إىل تعزيـز التعـاون مـع القـوة الدوليـة               ودعا اجمللـس     .لبعثةيف ا عنصر محاية األطفال    

  . كاي إيدي ممثال خاصا يل ألفغانستاند السيمارس، عينُت/آذار ٦ويف . للمساعدة األمنية
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  يف أفغانستانع بعمليات اليت تضطلالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة   - باء  

  قوات األمن الوطنية األفغانية  -  ١  
وجـــرى توقيـــع . ١٩٩٤صـــدقت أفغانـــستان علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل يف عـــام     - ٦ 

األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة    اشـتراك  بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق        
اتفاقية عـام   الربملان مل يصدق بعد على      زال   وما. ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٣والتصديق عليه يف    

ــا       ١٩٩٩ ــة للقــضاء عليه ــال واختــاذ إجــراءات فوري ــة حبظــر أســوأ أشــكال عمــل األطف  املتعلق
 ويبلغ السن األدىن للتجنيد يف قـوات األمـن الوطنيـة    ).١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (

  . سنة١٨املبينة أدناه، اهليئات لة من األفغانية، املشكَّ
  

  اجليش الوطين األفغاين    
يبلـغ قوامـه حاليـا أكثـر مـن      الـذي    و ٢٠٠٢يف عـام    املنـشأ   اجليش الـوطين األفغـاين      إن    - ٧ 

، اقتـرح وزيـر     ٢٠٠٨سـبتمرب   /ويف أيلـول   .ه يف املائة مـن أفـراد      ٧٢بالفعل  نشر  فرد   ٥٨ ٠٠٠
نــشر إىل عــام  الــزمين للاإلطــارومتديــد فــرد  ١٢٢ ٠٠٠قــوة إىل الالــدفاع األفغــاين زيــادة قــوام 

   . يف البلدالتهديدات املتوقعةحلجم  هبدف التصدي ٢٠١٢
  

  الشرطة الوطنية األفغانية    
تشكل الشرطة الوطنية األفغانيـة الوكالـة األساسـية للحكومـة األفغانيـة يف جمـال إنفـاذ                    - ٨ 

ــ ــ .واننيالق ــايو /ارويف أي ــز، ٢٠٠٧م ــوام ز ع ــوة ق ــن  ٨٢ ٠٠٠إىل الق ــرد م ــرد ٦٢ ٠٠٠ ف  ف
وااللتزامـات املتعلقـة   الزدياد احلاجـة إىل حفـظ األمـن نتيجـة الزديـاد حـاالت التمـرد            ة  استجاب

 فـردا مـن   ١ ١١٩ يقـارب  مـا ُ تـل قُ إذ إصـابات عـال،  مـن معـدل   القـوة   وتعاين  . نيانوبإنفاذ الق 
  .٢٠٠٨مارس / وآذار٢٠٠٧مارس /عناصرها ما بني آذار

  
  الشرطة الوطنية األفغانية املساعدة     

ــة املــساعدة كقــوة مؤقتــ  أنــشئت  - ٩  ــة   الــشرطة الوطنيــة األفغاني ة ملــساعدة الــشرطة الوطني
إمجـايل قـوام    ، بلـغ ٢٠٠٧ديـسمرب  /وحـىت كـانون األول  . األفغانية يف أنشطتها املـضادة للتمـرد   
 ١١ ٢٧١ فردا، رغم أن القوام املوافـق عليـه هـو            ١٠ ٨٩٥الشرطة الوطنية األفغانية املساعدة     

مـن املتوقـع دمـج       منـاطق خمتـارة،      يفاحملليـة    التنميـة الذي يركز علـى     امج  ربنالعن طريق   و. فردا
مـن الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، وهـي قـوة            اليت تشكل جزءا    يف الشرطة النظامية األفغانية     القوة  

  .الشرطة املدنية الرئيسية
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  املديرية الوطنية لألمن     
وهـي إحـدى    . ابعـة للحكومـة األفغانيـة      املخابرات الت  ةاملديرية الوطنية لألمن هي وكال      - ١٠ 

ومتـارس املديريـة سـلطات      . زال سـريا    العاملة يف إطار مرسوم مـا      قطاع األمين الأكرب وكاالت   
الــوطين دعى أهنــم ارتكبــوا جــرائم متــس بــاألمن املــواســعة النطــاق تــشمل احتجــاز األشــخاص 

 يف عمليــات تــشارككمــا أهنــا   ،هماحلكــم علــي ومقاضــاهتم واســتجواهبم والتحقيــق معهــم و  
   .ةالعسكريصلة باألنشطة  ذات

  
  املناوئة للحكومةالعناصر   -  ٢  

  حركة الطالبان     
الطالبــان تــشن هجمــات يف مقاطعــات أخــرى، فــإن تركيزهــا   بــالرغم مــن أن حركــة   - ١١ 

ومتثل هـذه اجلماعـة، الـيت يتزعمهـا املُـال حممـد عمـر،        . ينصب أساسا على جنوب البلد وشرقه    
ة تـضطلع بعمليـات يف البلـد ويـزعم أهنـا أكثـر اجلماعـات املـسلحة تنظيمـا                    أكرب مجاعـة مـسلح    

وهي، على غرار اجلماعات املـسلحة األخـرى الـيت تـضطلع بعمليـات يف أفغانـستان، تـستخدم                   
  .أساليب إرهابية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء

  
  شبكة حقاين    

هو مستشار سابق للُمال عمـر الـذي        شبكة حقاين اليت يتزعمها جالل الدين حقاين، و         - ١٢
يتزعم حركة الطالبان، تقيم ارتباطا وثيقا بتلك اجلماعة وتـضطلع بعمليـات بـصورة خاصـة يف         

ويــشتبه يف أن شــبكة حقــاين كانــت العقــل املــدبر  . وباكتيــا يف شــرق البلــدمقــاطعيت خوســت 
 علـى اسـتعراض     ، واهلجـوم  ٢٠٠٨ينـاير   /للهجوم على فندق سريينا يف كابـل يف كـانون الثـاين           

 واهلجـوم علـى الـسفارة       ٢٠٠٨أبريـل   /عسكري خالل حفـل نظـم يف ملعـب كابـل يف نيـسان             
  .٢٠٠٨يوليه /اهلندية الذي وقع يف متوز

  
  احلزب اإلسالمي    

وهو من اجلماعات الـيت تنـشط أساسـا    يتزعم قلب الدين حكمتيار احلزب اإلسالمي،     - ١٣ 
 العــسكرية علــى اعملياهتــاجلماعــة ركــز تو.  بكابــليف شــرق أفغانــستان ويف املقاطعــات احمليطــة

  .اهلجمات االنتحارية واهلجمات ضد قوات األمن الوطنية األفغانية والقوات الدولية
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  مجاعة سنة الدعوة السلفية     
. هجــري روح اهللايتزعمهــا مجاعــة أصــولية إســالمية مجاعــة ســنة الــدعوة الــسلفية هــي    - ١٤ 

قلـب الـدين    سبب التوتر القـائم بـني هـذه اجلماعـة وحـزب              حمدودة ب  جدوأنشطة هذه الشبكة    
ــذلك،  .اإلســالمي ــإ ونتيجــة ل ــسلفين وجــود ف ــار مقــاطعيت أجــزاء مــن  يقتــصر علــى   نيال كون
القــوات علــى أعمــال تــستهدف عملياهتـا العــسكرية  عمومــا وتركــز هــذه اجلماعــة . ونورسـتان 
  . الدوليةالعسكرية

  
 اجلماعات املسلحة األخرى  -  ٣  

  ت املسلحة غري املشروعةاجلماعا    
تـضطلع بـه احلكومـة    الـذي  حـلّ اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة           برنامج  ستهدف  ي  - ١٥

البلـد، وال تـزال     تعمـل بنـشاط يف       مجاعـة مـسلحة غـري مـشروعة          ١ ٨٠٠بــ   األفغانية ما يقـدر     
ــا  ــة ســالح تقريبــا  ٣٣٦ ٠٠٠حــوايل حبوزهت ــها هــذه     .  قطع ــيت متثل وباإلضــافة إىل املخــاطر ال

ــلحة، فــإن اجلماعــات املــسلحة املتبقيــة متثــل عائقــا يف ســبي       . ل اســتعادة ســيادة القــانون  األس
يــتم نــزع ســالح بعــض الفــصائل الــيت مشلــها برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة   مل كمــا

ونتيجــة لــذلك، . البلــد بالكامــل، ومل ُتــدمج يف النظــام الــسياسي الــسائدعلــى صــعيد اإلدمــاج 
ــزال عــدة مجاعــا  ال ــل املخــدرات واالجتــار    متورطــةت مــسلحة ت ــشطة غــري مــشروعة مث  يف أن

  .باألسلحة
  

  الدوليةالعسكرية القوات   -  ٤  
   الدولية للمساعدة األمنيةالقوة    

جنــود مــن إن القــوات الدوليــة للمــساعدة األمنيــة قــوة متعــددة اجلنــسيات تتــألف مــن    - ١٦
لفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم  وجــب امــن البلــدان املــسامهة بقــوات وتتــصرف، مب  بلــدا ٤٠

ن مبوجــب قــراره وقــد أذن جملــس األمــ . حتــت قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلــسي  ، املتحــدة
 الدولية للمساعدة األمنيـة لـدعم الـسلطة األفغانيـة           ةوالية القو نطاق  بتوسيع  ) ٢٠٠٣( ١٥١٠

الواقعـة  فغانستان  احلفاظ على األمن يف مناطق أ     يتعلق ب  والسلطات اليت ستخلفها فيما   االنتقالية  
 ٥٢ ٧٠٠ الدوليـة للمـساعدة األمنيـة حاليـا مـن قرابـة       ةوتتألف القـو  . وضواحيهاخارج كابل   

فريقــا إلعــادة  ٢٦ كتيبــة، ووحــدة اســتطالع تابعــة ملــشاة البحريــة، و ١٨جنــدي مــنظمني يف 
وتـضم   وتعد قيادة املنطقـة اجلنوبيـة أقـوى قيـادة إقليميـة           .  املقاطعات وغريها من العناصر    إعمار
 جندي، ويوجـد يف املنطقـة الوسـطى    ١٦ ٢٠٠جندي، تليها املنطقة الشرقية وفيها   ٢٣ ٨٠٠
  . جندي٢ ٥٠٠ جندي ويف املنطقة الغربية ٤ ٣٠٠ جندي، واملنطقة الشمالية ٥ ٩٠٠
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  عملية احلرية الدائمة    
 قيــادة الواليــاتحتــت عمليــة احلريــة الدائمــة إطــار جنــدي يف  ١٢ ٠٠٠ينتــشر قرابــة   - ١٧

تنفـرد هبـا القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة         قيـادة   حتت  وتعمل هذه القوات    . األمريكيةاملتحدة  
وتركــز يف املقــام األول علــى تــدريب وجتهيــز قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة واالضــطالع          

  .بعمليات يف مجيع أحناء أفغانستان
  

فـال والـرتاع املـسلح وآليـة        زيارة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألط        - ثالثا  
  واإلبالغ الرصد

اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح،          ممـثليت   بناء على دعوة من احلكومـة، قامـت           - ١٨
ف، الــسيد لــويس يمــدير عمليــات الطــوارئ يف اليونيــسبرفقــة الــسيدة راديكــا كوماراســوامي، 

وكـان  . ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز  ٣ يونيـه إىل  / حزيـران  ٢٨الفتـرة مـن     جورج، بزيارة أفغانستان يف     
االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد        تـستهدف   من الزيـارة إقامـة آليـة للرصـد واإلبـالغ            القصد  

وتقيـيم أثـر الـرتاع      ) ٢٠٠٥ (١٦١٢األطفال يف الرتاعات املسلحة، عمال بقـرار جملـس األمـن            
رزاي، وزارت املمثلــة اخلاصــة كابــل وجــالل أبــاد وغــارديز والتقــت بــالرئيس كــ  . عــن كثــب

والوكـاالت  وقيـادة القـوات املوحـدة،        الدوليـة للمـساعدة األمنيـة        القوةمسؤولني يف   ووبوزراء  
الدوليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة واألفغانيــة، وزعمــاء دينــيني وبعــدد مــن األطفــال    

  . من الرتاعينواألسر املتضرر
تفيـد باسـتخدام األطفـال مـن قبـل       عن قلقها إزاء التقارير الـيت       ةوأعربت املمثلة اخلاص    - ١٩

ــال،          ــال، واحتجــاز األطف ــاء القت ــال وإصــابتهم أثن ــات األطف ــة، ووفي ــة للحكوم عناصــر مناوئ
وممارسة العنف اجلنسي ضد األطفال، واستمرار اهلجمـات علـى املـدارس واملدرسـني وتالميـذ                

ون قـصد   وإصـابة األطفـال الـيت حتـدث د       ا أعربـت عـن قلقهـا إزاء حـاالت وفـاة           كمـ . املدارس
. نتيجــة العمليــات الــيت تقــوم هبــا القــوات العــسكرية الدوليــة والقــوة الدوليــة املــساعدة األمنيــة   

مـن الوصـول بـدون    التـابعون لألمـم املتحـدة      الرصـد   موظفـو   تمكن  يوشددت على ضرورة أن     
ضــرورة ”وعلــى  فيهــا موجــودونعــائق إىل مجيــع مرافــق االحتجــاز الــيت يعتقــد أن األطفــال    

اءات املــثرية للقلــق بــشأن العنــف اجلنــسي الــذي ميــارس ضــد الفتيــان علــى يــد    مواجهــة االدعــ
  .“ املسلحة على الرغم من طبيعتها احلساسة الفاعلةاجلهات

ــالغ يف       - ٢٠ ــة للرصــد واإلب ــة العمــل القطري ــه / متــوز٢٧وُعقــد االجتمــاع األول لفرق يولي
لقطـري علـى آليـة الرصـد        ووافـق فريـق األمـم املتحـدة ا        . عقب زيـارة املمثلـة اخلاصـة      ،  ٢٠٠٨

ويـشارك يف رئاسـة فرقـة العمـل كـل           . يوليه، بدعم من الـرئيس كـرزاي      / متوز ٢٨واإلبالغ يف   
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عـضويتها احلاليـة    تـألف   تف، و يمن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان واليونيـس           
ــين با        ــم املتحــدة املع ــب األم ــشؤون الالجــئني، ومكت ــم املتحــدة ل ــن مفوضــية األم ملخــدرات م

وقبلت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان دعـوة         . واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية   
 ورحبــت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال محايــة الطفــل مــن .لتــصبح عــضوا يف فرقــة العمــل القطريــة

ــة خــارج  ــة      منظوم ــسبل اآلمن ــا ال ــاقش حالي ــالغ وتن ــة الرصــد واإلب ــشاء آلي ــم املتحــدة بإن  األم
  .للمشاركة يف عملهاواملالئمة 

  
  احلوادث واالجتاهات: االنتهاكات واخلروقات اجلسيمة حلقوق الطفل  - رابعا  

املتعلقة بأثر الرتاع املباشر على األطفال يف أفغانـستان         واآلراء الثاقبة   ُتستمد املعلومات     - ٢١
 شـهادات ا أمكـن،  من جمموعة متنوعة من املصادر اليت جتـري حتقيقـات مـستقلة تـشمل، حيثمـ          

إال أنــه نظــرا . مبقارنتــها مــع شــهادات أخــرىالــضحايا وشــهود العيــان الــيت يــتم التحقــق منــها  
لفاعلـة يف جمـال   اجلهـات ا علـم  تلقائيـا إىل  تنمو ، فإن مجيع احلوادث ال     ملسأليت الوصول واألمن  

لبيانـات املتاحـة   يعـين يف الواقـع أن ا  ، مما   ميكن التحقيق فيها بشكل مستقل     ال محاية األطفال أو  
عـالوة علـى ذلـك، فـإن الكـثري مـن            .  كـامال  قد ال متثل األثر الفعلي للرتاع على األطفال متثيال        

م مـن اجلهـود اجلاريـة ملعاجلـة         البيانات املتاحة ال تكون مفصلة حسب العمر واجلنس على الرغ         
  .القيود هذه
  

  ماعات املسلحة جتنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوات املسلحة واجل  - ألف  
لــرتاع املــسلح يف لاألطــراف األطفــال علــى مــدى الــسنوات الــثالثني   مجيــع تــستخدم   - ٢٢

جنـديا دون   ٧ ٤٤٤تـسريح وإعـادة إدمـاج    احلكوميـة ل عمليـة  الالنتـهاء مـن   ومنـذ ا  . أفغانستان
ــة يف عــام   ــام لــ   ٢٠٠٣الــسن القانوني ــه مل يتحقــق يف إطارهــا الــرتع الت ــع ، علمــا بأن سالح مجي

وترد مـزاعم   . زيد من التجنيد أو إعادة التجنيد     مليكن مثة رصد لألطفال املعرضني       ، مل ائلالفص
عـن جتنيـد األطفـال مـن قبـل اجلماعـات املــسلحة مـن مجيـع املنـاطق، وخاصـة املنـاطق اجلنوبيــة            

شر يف  تـ نمويـذكر أيـضا أن التجنيـد دون الـسن القانونيـة             . واجلنوبية الشرقية والشرقية يف البلـد     
مبــا يف ذلــك مــن العائــدين أو املــشردين داخليــا، أعــداد كــبرية ملنــاطق الــيت توجــد فيهــا بعــض ا

هلمنـد وقنـدهار، ويف مقـاطعيت وارداك        مقـاطعيت   خيمات املـشردين داخليـا يف       املناطق احمليطة مب  
إال أن جتنيـد األطفـال      . ٢٠٠٧خـالل عـام     العائـدين   ورد إليهمـا عـدد كـبري مـن           اللـتني    وغزين

ومل يكـن رصـد هـذه احلـاالت ممكنـا           . يا والعائـدين لـيس موثقـا علـى حنـو حمـدد            املشردين داخل 
بعـض  من الوصول إىل    األمم املتحدة والشركاء املنفذين     بسبب تزايد انعدام األمن وعدم متكن       

 األســر، حــسبما أفــادت أحـد أســباب تــشرد ميثــل ن جتنيــد األطفــال، أو التهديــد بــه، إ. املنـاطق 
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شــيداي مــستوطنة ديس إىل غــمقاطعــة بيف ور قــن منطقــة مومــشــردت ثال عــشر أســر بــذلك مــ
ــا يف مقاطعــة   ــا أيــضا أن   . رياتحــلألشــخاص املــشردين داخلي وذكــرت أســر املــشردين داخلي

طالبـان تـدفع مبلغـاً      الألن حركـة    ”التهديد العام بالتجنيد من قبل اجلماعات املسلحة قد ازداد          
  .“أكرب مما تدفعه الشرطة

ا بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عن اهلجمـات           ووثقت دراسة أجرهت    - ٢٣
مــن جانــب  كمفجــرين انتحــارينياســتخدموا يــزعم أهنــم االنتحاريــة حــاالت األطفــال الــذين  

 سـنة وكـانوا     ١٦ و   ١٥وكانـت أعمـار معظـم هـؤالء األطفـال تتـراوح بـني               . حركة الطالبـان  
ويف . مفجـرين انتحـاريني   غمـوا علـى أن يـصبحوا        الوعد باملال، أو أهنـم أر      وأضحايا التضليل،   

بـني   سنة تقريبا من دوريـة راجلـة مـشتركة     ١٢، اقترب صيب يبلغ عمره      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦
قنـدهار  مقاطعـة   ،  ياجلـيش الـوطين األفغـاين يف منطقـة بـاجنواي           و الدولية للمساعدة األمنية  القوة  

  .عدحيمله قد فُجِّر عن ُب الذي كان االنتحاريوُيعتقد أن احلزام . مشرعا يديه
ومثــة خمــاوف مــن أنــه يوجــد أطفــال يف صــفوف الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة املــساعدة،    - ٢٤

وُيــزعم أن أطفــاال قــد شــوهدوا يف . حتديــد الــسننتيجــة عمليــة جتنيــد ال تطبــق فيهــا إجــراءات 
م التحقق مـن    ومل يت . صفوف الوحدات اليت ُترسل قبل العمليات العسكرية يف املنطقة اجلنوبية         

ولــدى فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ معلومــات موثقــة عــن    . هــذه املــزاعم بالكامــل 
حاالت أطفال جنـدهتم الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الـشمالية واجلنوبيـة                      

اوح ففي إحدى املقاطعات الشمالية مثال، يعمـل سـبعة أطفـال تتـر          .  من البلد  واجلنوبية الشرقية 
ــة يف املقاطعــة يقومــون مبهــام    ١٨  و١٦أعمــارهم بــني   ســنة يف مقــر الــشرطة الوطنيــة األفغاني
حراسـة مواقـع الـشرطة، أو تنفيـذ مهـام عنـد نقـاط                وأالدوريات،  ، مبا يف ذلك     الشرطة العادية 

 سـنة  ١٤ني يبلـغ عمـر كـل منـهما      اثـن صـبيني ويف املنطقة اجلنوبية، مت بنجاح تـسريح     . التفتيش
اجلهـات الفاعلـة حلمايـة      مـن جانـب     قد جندهتما الشرطة الوطنية األفغانيـة، بعـد تـدخل            كانت

  .الطفل مع السلطات
  

  جبماعات مسلحةاملزعوم األطفال احملتجزون بسبب ارتباطهم   -باء   
  االحتجاز من قبل السلطات األفغانية  -  ١  

يـد دون الـسن     التجن: تسلط حـوادث معينـة الـضوء علـى حتـديات مترابطـة عـدة وهـي                  - ٢٥
ألطفـال احملتجـزين   الـسيئة ل عاملة املالقانونية، وعدم وجود إجراءات كافية للتحقق من العمر، و  

ويف إحـدى املقاطعـات الـشمالية، انـضم فـىت يبلـغ             . جبماعات مسلحة املزعوم  ارتباطهم  بسبب  
ن يقـوم   وبينمـا كـا   .  سنة إىل الشرطة الوطنية األفغانية حيمـل وثيقـة هويـة مـزورة             ١٧من العمر   

أفـرج عنـه   إال أنـه  طالبان فأخذ رهينـة  ال يد حركة ىمبهامه عند نقطة تفتيش، تعرض هلجوم عل     
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ــا بعــد أن ســلم ســالحه إىل املهــامجني   ــدعوى    . الحق مث ألقــي القــبض علــى الطفــل واحتجــز ب
.  سـنة  ١٨وأثبت التحقق من عمره الذي أجـراه حماميـه بأنـه يبلـغ مـن العمـر                  . مساعدته للعدو 
امي دفــع بأنــه ال ميكــن حماكمــة الطفــل إال يف حمكمــة لألحــداث، فقــد اســتمرت    ومــع أن احملــ

  .اومتت تربئته الحق. يف مقاضاتهاحملكمة العسكرية 
ــذ   - ٢٦ ــستان    ومن ــة إىل أفغان ــوات العــسكرية الدولي ــام أن دخلــت الق ، ألقــت ٢٠٠١يف ع

 عدد غري معروف مـن      األفغانية والقوات العسكرية الدولية القبض على     القوانني  وكاالت إنفاذ   
ــاطهم   وتظهــر معلومــات وردت مــن وزارة  . جبماعــات مــسلحةاملزعــوم األطفــال بــسبب ارتب
أكتـوبر  /مايـة الطفـل أنـه خـالل الفتـرة املمتـدة مـن تـشرين األول             حبالعدل ومن شركاء معنـيني      

 ؛ القـومي  طفـال بتـهم تتعلـق بـاألمن    ٢٨مـا ال يقـل عـن    اعتقل ، ٢٠٠٨يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٧
ــذكور،  مجــيع ــدما ألقــي القــبض   ١٧ و ١٥أعمــار معظمهــم بــني  تراوحــت هم مــن ال  ســنة عن

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، وثقـت          . عليهم، وكان أصغرهم يف الثانية عشرة مـن عمـره         
إن احتجاز األطفال بـسبب     و.  حالة من هذه احلاالت    ١٣املعنية حبماية الطفل    الفاعلة  اجلهات  

  . ي يتعارض مع أحكام قانون األحداث األفغاينقومقضايا تتعلق باألمن ال
 إىل مرافـق االحتجـاز       بانتظام عدم متكن هيئات الرصد من الوصول     ومن دواعي القلق      - ٢٧

ألمــن، وال ســيما يف ضــوء التقــارير الــيت تلقتــها اللجنــة األفغانيــة الوطنيــة لديريــة املالــيت تــديرها 
والـيت تفيـد    ملتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان          املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان وبعثة األمم ا      

إن القـدرة علـى الوصـول التـام إىل هـذه املرافـق سـيتيح                و. ملعاملة قاسية األطفال يتعرضون   بأن  
تـتم معاجلتـها خـارج اإلطـار        بالنـسبة للقـضايا الـيت       الرصد اجليـد ويـسمح بالتـدخالت املناسـبة          

ب إحالة األطفال ممـن هـم يف نـزاع مـع القـانون إىل             ويف الواقع، يف حني جي    . التشريعي األفغاين 
ــل األحــداث،    ــادة تأهي ــوم مراكــز إع ــة املتق ــة لديري ــن باحتجــاز  الوطني ــالألم  ال تتجــاوز أطف

الوثـائق   وأوأفاد معظم األطفال أهنـم ال حيـصلون علـى املـساعدة القانونيـة               . سنة ١٢أعمارهم  
للحصول علـى    موسوء املعاملة أثناء استجواهب   وأفاد بعضهم أهنم تعرضوا إىل التهديد       . القانونية

  . معلومات عن أنشطتهم عندما كانوا مرتبطني مع مجاعات مسلحة
الة فئات معينة مثل األطفال األجانـب       حبباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إيالء اهتمام خاص          - ٢٨

الفتيـان  ويتضح ذلك يف حالـة اثـنني مـن      . أو األطفال الذين سلموا أنفسهم إىل سلطات الدولة       
ووثقــت فرقــة العمــل القطريــة  . أســرتيهما ملــدة أشــهربالباكــستانيني اللــذين ظــال دون اتــصال  

بعـد  ألمـن  الوطنيـة ل ديريـة  امل سنة احتجزتـه  ١٥فىت يبلغ من العمر قضية  للرصد واإلبالغ أيضا    
. ة انتحاريــةطالبــان قــد أغرتــه للمــشاركة بعمليــالوكانــت حركــة . أن ســلّم نفــسه إىل الــشرطة
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دون متابعــة ألمــن الوطنيــة لديريــة امللــدى يــزال الفــىت حمتجــزا منــذ أكثــر مــن مخــسة أشــهر  وال
  .قضائية مالئمة

  
  االحتجاز من قبل القوات العسكرية الدولية   -  ٢  

احتجــاز تعــسفي وغــري قــانوين يف املرافــق الــيت تــديرها   ادعــاءات بوجــود حــاالت   مثــة  - ٢٩
ــة،    ــسكرية الدولي ــوات الع ــعالق ــاحلــاالتأن  م ــها  املبلّ ــصلة غ عن ــزال  باحتجــاز املت ــال ال ت أطف

اللجنـة األفغانيـة املـستقلة       و بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان         وحتاول  . حمدودة
ومهـا عاجزتـان متامـا عـن     الوصـول إىل هـذه املرافـق    ر دومنـا جنـاح يـذك     املعنية حبقوق اإلنـسان،     

الواليـات املتحـدة   رام اجلوية، مقر قـوات    غ قاعدة با   يف “امليداينالحتجاز  مرفق ا ”الوصول إىل   
 كمـا تؤكـد ذلـك      ، أطفال يف سـجن انفـرادي      تفيد باحتجاز ادعاءات  لت  جُِّسو. يف أفغانستان 

 اجلـيش الـوطين     عملية مشتركة قـام هبـا     عتقل خالل    اُ الذي سنة   ١٧ الفىت البالغ من العمر   حالة  
 فريــق أحـد مرافـق   يف اُحتجــزويقـال إنـه   . حــدةالتحــالف بقيـادة الواليـات املت  قـوات  األفغـاين و 

مبحـام  أن ُيـسمح لـه باالتـصال         ملدة شـهر دون       للواليات املتحدة  إعمار املقاطعات التابع   إعادة
 بــإطالق أن تـصدر احملكمـة االبتدائيــة أمـرا   قبــل  ة لألمـن ديريــة الوطنيـ املقـل إىل   ُنمثأو بأسـرته،  

  .سراحه
ــا األخــري و  - ٣٠ ــدميف تقريره ــل   إىل املق ــوق الطف ــة حق ــة جلن ــم املتحــدة،  ل  التابع ــرتألم  أق

 االحتجـاز اإلداري    فوقـ  سـنة    ١٨عشرة أطفال تقـل أعمـارهم عـن         بوجود  الواليات املتحدة   
 الواليـات املتحـدة سياسـة       ه ال توجـد لـدى     التقرير أيـضا إىل أنـ     أشار  و. رام اجلوية غيف قاعدة با  

يـذكر  و. لـرتاع نتيجـة ل   ُيحتجـزون  أو   علـيهم الـذين ُيلقـى القـبض       حمددة للتعامل مع األحـداث      
 يف ســنة حمتجــزون ١٧ و ١٣أفغــان تتــراوح أعمــارهم بــني أحــداث التقريــر كــذلك أن مثانيــة 

  اهتامـات جنائيـة  اثنـان   منـهم وسـيواجه  أطلـق سـراح سـتة   و؛ ٢٠٠٢وانتانامو منذ عـام   غخليج  
دي، ، وهــو مــواطن كنــإذ يواجــه عمــر خــضر مــثال.  اهتامــات بارتكــاب جــرائم حــربتــشمل

،  يف أفغانــستاناخلامــسة عــشرة مــن العمــر  يف عنــدما كــان جــرائم مزعومــة هارتكابــباهتامــات 
خـضر  علـى  القـبض   الواليـات املتحـدة     قوات  وقد ألقت   .  طفال اجنديآنذاك  كان  أنه  يدعى   إذ

هتـم بارتكـاب    ، اُ ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٤ويف  . ٢٠٠٢يوليـه   / يف متوز  تبادل إلطالق النار  بعد  
علــى و. كــييأمرقتــل جنــدي عمــة للواليــات املتحــدة بزعــسكرية اللجنــة الام جــرائم حــرب أمــ
. ملعايري الدولية لقضاء األحـداث    مل ُتطبق ا  اجلرائم املزعومة،   هذه   ارتكاب   عندالرغم من عمره    

زعم أنـه تعـرض   يـ ، حيث   ٢٠٠٢نوفمرب  /وانتانامو منذ تشرين الثاين   غخضر يف خليج    وُيحتجز  
ومل يعـد اآلن  .  طويلـة لفتـرات  ابس انفراديـ وحُـ  امعاملتـه خالهلـ  أسيئت استجواب عمليات إىل  
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أن  تعتـرب لواليـات املتحـدة أن      ه ينبغـي ل   نـ بأالـدفاع   احـتج    احملاكمة،وخالل  . حبس انفرادي يف  
  .خضر ضحية

التعـاون مـع القـوات العـسكرية        إىل  الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان      وستسعى اجلهات     - ٣١
 بـسبب تـورطهم املزعـوم مـع أطـراف الـرتاع،             الذين يعتقلون ألطفال  اُيعامل   أن   لكفالةالدولية  
ــةاللمعــايري ل، وفقــا هــاوخارجأ داخــل أفغانــستان ســواء  انتــهاك معــايري ، وذلــك لتفــاديقانوني

  . املختلفةمنظمات حقوق اإلنسانخمتلف  لدى هو موثقالعدالة لألطفال، كما 
  

  قتل األطفال وتشويههم   - جيم  
بعثـة   ، سـجلت  ٢٠٠٨يوليـه   / إىل متـوز   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ملمتدة من خالل الفترة ا    - ٣٢

بـسبب  املـدنيني   يف صـفوف     حالـة وفـاة    ١ ٧٢٢األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل أفغانـستان          
. كـبري  مـصدر قلـق      ، وخاصـة األطفـال    ،املـدنيني يف صفوف    صاباتاإلوال تزال مسألة    . الرتاع

  .األطفالب ت أضراراأحلق اليت الكثريةفيما يلي بعض احلوادث و
  عناصـر مناوئـة للحكومـة تـستهدف        تنـسقها األطفال ضحية هجمـات انتحاريـة       يقع  و  - ٣٣

ويف . ني هبــا قــوات األمــن الوطنيــة والدوليــة، والــبىن التحتيــة احلكوميــة واألفــراد املــرتبط أساســا
 اانتحاريـ هجومـا   ُيـذكر أن     ،مقاطعـة أروزغـان   منطقـة ديـراوت،     ويف  ،  ٢٠٠٧يوليـه   /متوز ١٠

لقوة الدولية للمـساعدة   تابعة ل ستهدف قافلة   اجهازا متفجرا مرجتال    حيمل  استخدم فيه شخص    
ــة ــا أدى  ،األمني ــغ  مم ــاة إىل حــسبما أبل ــذا ١٢وف ــاين ٦ويف . تلمي ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠٠٧ن

،  خـومري - إي -بـول  منطقـة  طريـق يف  العلـى  أعـضاء الربملـان      مـن    ااستهدف انتحاري وفـد   
ــ. مقاطعــة بغــالن  ــشرطة ودو أن ويب ــار عــشوائي فتحــواراس الشخــصيني احلــال ــوع بعــدا الن   وق

 ومخـسة معلمـني   تلميـذا  ٥٢من بني القتلى كان  ه إىل أن خمتلفة وتشري تقارير مستقلة  . االنفجار
. مـن الطـالب   كـانوا   يقـرب مـن نـصف املـصابني          مـا وُيـذكر أن    .  تقريبـا   شخصا ٧٠من أصل   

 االنفجـار،   ال بـسبب   ، النار إطالقسقطوا من جراء    ن  الذيلضحايا  اعدد  بدقة   ه مل حيدد   أن ومع
  قبـل  مـن علـى احلـشد      ا عشوائي النار إطالق بسبب    ارتفع أن عدد الضحايا  أكدت  تقارير  الن  فإ

 أودى ،قنـدهار مقاطعـة    يف   ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٧ويف  . الشخصينيمن  األالشرطة وحراس   
ــوم  ــاة تفجـــريي هجـ ــاري حبيـ ــال،  ٦٧انتحـ ــتة أطفـ ــهم سـ ــصا، بينـ ــر شخـ ــاب أكثـ ــن وأصـ  مـ

جهــاز متفجــر مرجتــل حممــول علــى اســتخدم ، ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٧ويف .  جبــراحشخــصا ٩٠
، كـان مـن   مـدنيا  ٥٠ زهاءالسفارة اهلندية يف كابل، مما أسفر عن مقتل         يف هجوم على    مركبة  

  . عدد من األطفالهمبين
 قـوات   وم هبـا  ضحية للعمليات العسكرية املشتركة الـيت تقـ       دون قصد   األطفال  ويكون    - ٣٤

أبريـل  / نيـسان  ٦مبا يف ذلك حدث وقع يف       ،  القوات العسكرية الدولية  األفغانية و  األمن الوطنية 
القـــوات قامـــت هبـــا أُفيـــد أن عمليـــة حيـــث ، ستانيـــنورقاطعـــة يف منطقـــة دوب، م، ٢٠٠٨
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 مـدنيا بينـهم     ١٨  مقتـل مـا ال يقـل عـن         أسفرت عن األفغاين   الوطينالعسكرية الدولية واجليش    
 وُدمِّـر زهـاء    أطفـال،    ٣ و   امرأتان من بينهم     شخصا جبروح  ١٥وأصيب  أطفال،   ٧ اء و نس ٤

ديريـة  املبـني   ة  مـشترك ، ُيـذكر أن قـوة       يف كابـل  و،  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٣٠ويف  . مرتال ١٥٠
 عناصــر مناوئــة   كانــت ختتبــئ فيــه    طوقــت مــرتال األفغــاين  الــوطين واجلــيش  ة لألمــن الوطنيــ

يف  امــرأة وطفــل قُتــل مــدنيان، املنطقــة،الفــرار مــن العناصــر هــذه  وعنــدما حاولــت. للحكومــة
  . تبادل إلطالق النار عقب ذلك

 نتيجـة بـصورة غـري متعمـدة       ، وخاصـة األطفـال    ، املـدنيني  وتقع اإلصـابات يف صـفوف       - ٣٥
طـأ يف حتديـد     اخلالسـتهداف أو    ا بـسبب عـدم دقـة     القـصف اجلـوي واهلجمـات الربيـة         عمليات  

 مقاطعـة كابيـسا،    ،ابغـ  تا منطقـة يف  و،  ٢٠٠٨ينـاير   /انون الثاين ك ١٢في  ف.  املستهدفني هوية
علـى مـا يـزعم       يقيم فيه ع   جممّ على هجومني جويني القوات العسكرية الدولية نفذت     ُيذكر أن   

سـنة   ١٤ قُتل طفـالن عمـر أحـدمها       األول،يف اهلجوم   و. طالبانال حركة   يف أحد كبار املقاتلني  
جويــة لغــارة ، ونتيجــة ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٧يف وقــع ويف حــادث مماثــل . ســنوات ٤واآلخــر 

 قـد    مـدنيا  ١٤  يـزعم أن   ، مقاطعـة كونـار،     مانوغاي  منطقة يفالقوات العسكرية الدولية    شنتها  
لمـساعدة  الدوليـة ل  لقوة  لووفقا  .  جبروح وأصيب طفالن آخران  ؛  أطفال ٩ بينهم   لقوا حتفهم، 

  ســبعةدقيقــة وزعــم أن ذخــائر بــسبب اســتخدام املــدنيني يف صــفوف خــسائر مل تقــع، األمنيــة
ــاوئني للحكومــة قــد لقــوا مــصرعهم    ــه / متــوز٦ويف . عناصــر مــن املن  منطقــة يفو، ٢٠٠٨يولي

القـوات  قامت هبـا    دعم جوي   عملية   السلطات األفغانية أن     تاهار، زعم غباال، مقاطعة نان   ديه
مـع يـشتبه بأنـه يـضم        اسـتهداف جت   حتاول   فيما كانت  موكب زفاف     أصابت العسكرية الدولية 

ــة   ــة للحكوم ــل    عناصــر مناوئ ــن مقت ــا أســفر ع ــهم   ٤٧، مم ــن بين ــدنيا م ــال، وإصــابة  ٣٠ م  طف
  . جبروحآخرين ١١
ــليلالدامهات املــتفتــيش والعمليــات وتعــد   - ٣٦ . ة مــن مســات األنــشطة العــسكرية الدوليــة  ي
قتـل  مـن   ليـل    التق هبـدف  إجراءاهتـا   مـن  لتعـدّ قـد    لوحظ أن القوات العـسكرية الدوليـة         أنه إال
ــال إىل أدىن حــد جــرح  أو ــال    . األطف ــزال األطف ــك، ال ي ــع ذل ــون وم ــذه   يقع ــل ه ضــحايا مث

حيـث أُفيـد    باكوا، مقاطعـة فـرح،   منطقة، يف ٢٠٠٨فرباير / شباط٣ يف  كما حدث العمليات
ة يـ ليل غـارة  ، نتيجـة الرابعة عشرة من العمـر    مدنيا، من بينهم ثالثة أطفال دون        ١١ عن مصرع 

ويف . ُيــزعم أنــه تــابع لعناصــر مناوئــة للحكومــةعلــى خمبــأ عمليــة احلريــة الدائمــة شــنتها قــوات 
، ، مقاطعـة خوسـت   كـوت  يف منطقـة نـادر شـاه   ،٢٠٠٨مارس / آذار١٩حادث آخر وقع يف  

 أن قـوات عمليـة احلريـة الدائمـة         ستة مدنيني، بينهم طفالن وامرأة خالل غارة ليليـة يـزعم           قُتل
  .قد شنتها
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الــــذخائر غــــري املنفجــــرة وغريهــــا مــــن خملفــــات احلــــرب بتــــصلة احلــــوادث امل  -دال   
  املتفجرات من
 مـن  ا مربعـ ا كيلـومتر  ٧٢٨ مـا يقـدر بنحـو        ال تزال احلاجة تدعو إىل إزالـة األلغـام مـن            - ٣٧

مـضادة للـدبابات    وألغـام    ألغام مـضادة لألفـراد       تنتشر فيها  خطرة   منطقة ٥ ٠٢٧ تضم األرض
، ة واحلاليــة مــن الــرتاع خــالل الفتــرة الــسابقتفجــراتمــن امل وعــدد كــبري مــن خملفــات احلــرب

  .ية الشرقيةنوباجل ويةشمالال ويةشرقاملناطق السيما يف  وال
 بـسبب الـذخائر     جبراح ٣٣٢ وأصيب طفال   ٨١تل  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُ      - ٣٨

. ضحايا مــن الــةاملائــ يف ٨٩ ويــشكل الــصبية. مــن املتفجــرات خملفــات احلــربوغــري املنفجــرة 
واأللغــام )  يف املائــة٣٦,٦(غالبيــة هــذه احلــوادث عــن انفجــار الــذخائر غــري املتفجــرة   وتــنجم 

أمـا األجهـزة    ). ةاملائـ  يف   ١٩,١(ضادة للـدبابات    املـ لغـام   األو)  يف املائـة   ٢٢,٨(املضادة لألفراد   
ة عمــا هــي املــسؤولف ،، والــذخائر العنقوديــة والــصماماتواألفخــاخ املتفجــرة املتفجــرة املرجتلــة

، يف ترييـن كـوت، مقاطعـة    مـثال  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧فـي   ف. تبقى من احلـوادث   
يركبوهنـا  الـيت   ناريـة   الدراجة  ال ارتطمتعندما  قُتلت  أطفال   ٣أسرة لديها   ُيذكر أن   ان،  غروزأ

لقــي طفــالن   ،٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ويف .  علــى جانــب الطريــق  مرجتــلمتفجــر جبهــاز 
يف )  مدفعيـــةقذيفـــة( غـــري منفجـــرة ذخـــرية بـــسبب انفجـــار خـــرطفـــل آ وأصـــيب مـــصرعهما
ُيـذكر  يف منطقـة دامـان، مقاطعـة قنـدهار،          و،  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٧ويف  .  كابل ،١٧ املقاطعة

 يف قناة مياه بـالقرب مـن املكـان           جهاز متفجر مرجتل   مصرعهم عندما انفجر  لقوا  أطفال   ٣أن  
  . فيهالذي كانوا يلعبون 

  
  فال  اختطاف األط  - هاء  

 نتيجـة  إال أنـه  . لـرتاع نتيجـة ل  ألطفـال   من اختطـاف ا    حاالت قليلة جدا     مل توثق سوى    - ٣٩
.  أطفال يف كـثري مـن األحيـان   اختطافيبلغ عن جرائم    الفراغ األمين السائد يف بعض املناطق،     

 املـدعي  طفـل  باختطاف يف املنطقة الغربية    عناصر مناوئة للحكومة  قامت  ،  إحدى احلاالت يف  و
 فتـرة طفـل بعـد     التـل   قُُو. اجلماعـة هـذه   بـدأ حتقيقـا جنائيـا ضـد         كان قد   قاطعة الذي   يف امل العام  
  .  من اختطافهةقصري

  
  اهلجمات على املدارس واملستشفيات   -واو   

تـؤثر  تكون حركة الطالبان وعناصر مناوئة للحكومة متورطـة فيهـا والـيت             احلوادث اليت     -  ١  
  على قطاع التعليم

 تــؤثر علــى التعلــيم ســجلتها منظمــة األمــم حادثــة ٧٢٢أجــري علــى ويل حتليــل أيــبني   - ٤٠
  اجلنـوب هـو    أن ٢٠٠٨يوليـه   / إىل متوز  ٢٠٠٤ الفترة من    خالل) فياليونيس(املتحدة للطفولة   



S/2008/695
 

16 08-53411 
 

يوليــه /متــوزبــني خــالل الفتــرة النــوع  امــن هــذحــادث  ٢٣٠ قــد وقــعف . تــضرراأكثــر املنــاطق
  . سنوات السابقةال قياسا إىل اتصاعد ميثل، مما ا وحده٢٠٠٨يونيه /حزيرانو ٢٠٠٧

حلكومــة املركزيــة أو ا ا متثّــل املــدارس بوصــفه عــادةستهدفتــأعمــال العنــف وكانــت   - ٤١
 هـم  والعـاملني حلـساهبا   طالبـان   الحركـة   ويقـال إن     التـدخل األجـنيب،      ُتعترب شـكالً مـن أشـكال      

مــن  تقريبــا  حركــة طالبــان مجيــع الفتيــاتحرمــتعــالوة علــى ذلــك، . عــن ذلــكن واملــسؤول
تعمــل علــى  يف الــسلطة، وهــو موقــف  ال تــزال  عنــدما كانــتااللتحــاق باملــدارس  يف حقهــن
 من جممـوع عـدد      ةاملائ يف   ١٤,٨ سوى    مثال  مدارس البنات  متثّل  ال في حني ف. وحشيةتنفيذه ب 

 مــن ةاملائــ يف ٥٠نحــو ب فإهنــا تتــأثر  أفغانــستان،والثانويــة يف واإلعداديــة املــدارس االبتدائيــة  
يف مقاطعــة ، أُحرقــت ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٨ إىل ٢٢فــي الفتــرة مــن ف. حلــوادث املــسجلةا
  . غري معروفة عناصر مسلحة على يد، للفتياتار أربع مدارس، منها ثالث مدارس غلو
تتــضرر منــها الــيت احلــوادث شــيوعا أنــواع حــرق املــدارس إىل حــد بعيــد أكثــر  ويعــد   - ٤٢

خــالل ثـالث مـدارس   يف ضـرمت النــار  ، أُ مـثال ارغــلواطعـة  مقفــي عاصـمة  ف. املرافـق التعليميـة  
ثـالث  متامـا   يف مدينة قنـدهار، أحرقـت       و. ٢٠٠٨مايو  /أبريل إىل أيار  / نيسان الفترة املمتدة من  

 مــا تتخــذ كــثرياو. ٢٠٠٨مــارس /ينــاير إىل آذار/مــن كــانون الثــاينيف الفتــرة املمتــدة مــدارس 
رسـائل  ”التالميـذ أو اآلبـاء شـكل         وأاملعلمني   وأاملوظفني   وأضد املدارس   املوجهة  التهديدات  

 إىل تنـسب تـرك يف األمـاكن العامـة يف الليـل، وكـثريا مـا               ت أو رسـائل  ، أو رسـائل هتديـد       “ةيليل
 يف مدرســة يف “ ليليــةرســائل”  ُتركــت،مــثال ٢٠٠٧خــالل صــيف عــام  و. طالبــانالحركــة 

حركـة   أن مـن    وحتـذر تيـات    عـن تـدريس الف     بأن يتوقفـوا  مقاطعة ساري بول تطالب املدرسني      
مرافـق   تـستهدف التهديـدات واهلجمـات     أن  أيـضا   ويعتقـد   .  الـسلطة  إىل قريبـا    سـتعود طالبان  ال

مبـا يف   ،  منـها جـدا    عدد كبري استخدام   أفضى إىل عدم  ، مما   شيدهتا فرق إعادة إعمار املقاطعات    
 يـة التعليمهليئـة   ويقـع املعلمـون والعـاملون يف ا        .مقاطعـة غـازين   يف  معهد تـدريب املعلمـني      ذلك  
  مقاطعـة  يفت  حـدث تشهد على ذلك اهلجمات الـيت       كما  ،  ةضحايا عمليات قتل مستهدف   أيضا  

ــث جــوزان ــدير   ، حي ــى م ــار عل ــات ةمدرســة ابتدائيــ أُطلقــت الن ــيال للبن ــشرين وأردي قت  يف ت
وتنـسب  . ٢٠٠٨مـايو   / يف أيـار   قُتل معلمان يف مقاطعة قندوز، حيث     و،  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

 مـع أنـه مل تتخـذ      ،  عناصـر مناوئـة للحكومـة     ، إىل    اليت جتري الشرطة حتقيقا فيهـا      ،تهذه احلاال 
  .حىت اآلنأخرى إجراءات 

أجهـزة متفجـرة مرجتلـة وغريهـا        وإىل وضـع    هجمـات مـسلحة     إىل   املـدارس  وتعرضت  - ٤٣
التـدخالت العـسكرية الـيت     باملـدارس   كمـا تـأثرت     .  أو حوهلـا   رسامن األجهزة املتفجرة يف املد    

فــي ف. عــن مقتــل أو إصــابة مدرســني وتالميــذ الــيت تــسفر أحيانــا اجملــاورة، و يف املنــاطق جتــري
، أطلقـت القـوات العـسكرية الدوليـة قذيفـة           ٢٠٠٨يونيـه   /يف حزيـران  مـثال، و  كابيـسا   مقاطعة  
 ومراكـز   التفتـيش نقـاط   أن  كمـا   .  مما أسفر عـن مقتـل صـيب        ي،مدرسجمّمع   يف   سقطتمدفعية  
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تـؤثر   التعليميـة    للمرافـق املنـاطق املالصـقة     يف   الـرتاع  أطراف    تقيمها اليتعسكرات  املالشرطة أو   
 أربعـة   وأصـيب ٢٠٠٨يونيـه  /تـل طالـب يف حزيـران     قُ ، مقاطعـة وارداك   ففـي . أمن املـدارس  يف  

حركـة  أفـراد مـن      زعمـاً  و األفغانيـة نتيجة مشاجرة مسلحة بني الـشرطة الوطنيـة         جبراح   آخرون
  .طالبان بالقرب من مدرستهمال
  
  ١دول اجل
  
   املختلطةن ال
  
  
  
  
  
  
  

تـؤثر  حركة الطالبان وعناصر مناوئة للحكومة متورطـة فيهـا والـيت             تكوناحلوادث اليت     -  ٢  
  على قطاع الصحة

 الـذي يـؤثر   بالرتاع املـسلح    تتصل  ف حوادث   يسجلت منظمة الصحة العاملية واليونيس      - ٤٤
املراكـز  علـى    مناوئـة للحكومـة      عناصـر  هاالـيت تـشن    مبـا يف ذلـك العمليـات         ، الصحة على قطاع 

 وإغـالق  ،، وهنب املرافق   يف تلك املراكز   وجرح العاملني  قتلعمليات  و،  اتالصحية، والتهديد 
 .ةيربامج الــصحالــملنظمــات الــيت تــدعم الــذي يــستهدف االترهيــب و، قــسرااملراكــز والــربامج 

أو قتلــوا /فــوا ووتفيــد منظمــة الــصحة العامليــة أن عــشرات العــاملني يف جمــال الــصحة قــد اختط 
عناصـر   ٢٠٠٨يونيـه  /يف حزيـران قامـت مـثال      فقد.  العامني املاضيني يف مجيع أحناء البلد      خالل

يف عيادة طبيـة    رميا بالرصاص   قتل طبيب وحارس أمن     الشمالية ب  اتقاطعاملإحدى  مسلحة يف   
  .تديرها منظمة غري حكومية دولية

مـايو  /فـي أيـار   ف. لعمليـات العـسكرية   باشر ل املتأثري  الاملرافق الصحية ليست حممية من      و  - ٤٥
لـهجوم مـن    ل تعـرض  مقاطعـة فـرح،      األفغانيـة يف  مقـر الـشرطة الوطنيـة       ُيذكر أن   مثال،   ٢٠٠٨

عيـادة صـحية قريبـة خـالل     وحلـق الـضرر ب  . الـصاروخية القنابـل   عناصر مـسلحة باسـتخدام     قبل

  الغربية
  اجلنوبية
  الشرقية
  الوسطى
 الشمالية

مدارس البناتمدارس البننياملدارس املختلطة
 ٪صفر ٪  ٢٠٪ ٤٠٪ ٦٠٪ ٨٠٪  ١٠٠

 املختلطة النسبة املئوية من احلوادث اليت تؤثر على مدارس البنني ومدارس البنات واملدارس
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حركـة  أفـراد مـن     ه أن   يشتب صاروخني   أحدأن  ،  ٢٠٠٨ يونيه/ويف حزيران .  النار إطالقتبادل  
أسـفر   املستشفى العام، ممـا أصاب ، مدينة أسد أباد، مقاطعة كونارقد أطلقتهما باجتاه    طالبان  ال

لمرافـق  قـوات األمـن األفغانيـة الوطنيـة ل        اسـتخدام   إن  و.  جبـراح   اثنني وإصابةعن مقتل شخص    
 يف  ٢٠٠٨  عـام  بيـع  منـذ ر   األفغانيـة الـشرطة الوطنيـة     املرفق الـذي احتلتـه      مبا يف ذلك     ،الصحية

  .زاعـالنخالل هذه املرافق قد جيعل من الصعب كفالة أمن مقاطعة قندهار، 
مرفقـا   ٣٦ حنـو  إىل إغـالق   ني الـصحة األفغـاني     تدهور الوضع األمين دفع مـسؤويل      إنو  - ٤٦

 مئــات اآلالف مــن األطفــال مــن اخلــدمات ممــا حــرم يف املقاطعــات اجلنوبيــة والــشرقية، صــحيا
ــي  ــصحية األساسـ ــرت وو. ةالـ ــار  ذكـ ــة يف أيـ ــصحة العامـ ــايو /زارة الـ ــر أن ٢٠٠٨مـ ــن أكثـ  مـ

ــات شــخص يف  ٣٦٠ ٠٠٠ ــد مقاطع ــا    وهلمن ــول وباكتيك ــرح وزاب ــدهار وف ــونقن ــن حيرم  م
 خانـا للـصحة   ريخمركـز   أن إغـالق    ،  فعلى سبيل املثـال   . اخلدمات الصحية بسبب انعدام األمن    

، لى يد عناصـر مناوئـة للحكومـة       ع ٢٠٠٨يوليه  / منتصف متوز  يفمقاطعة بغديس    يفاألساسية  
احليويـة املبذولـة    هـود   اجل يعيـق  احلـايل انعـدام األمـن     كمـا أن     . شخص ٣٠ ٠٠٠ قرابة على   أثر
 عنـها حـىت اآلن يف   أبلـغ  حالـة جديـدة   ١٥ ظهـور كما يـدل علـى       ،لقضاء على شلل األطفال   ل

 لقـيح مـشرفني علـى الت  تعـرض هلـا   أربعـة حـوادث    سـجلت    يف مقاطعـة قنـدهار،    و. ٢٠٠٨عام  
 يف اليـــوم الثـــاين  وذلـــك،٢٠٠٨أغـــسطس / آب٢طالبـــان يف مـــن حركـــة عناصـــر علـــى يـــد 

  .احلملة من
املهنيـات العـامالت     اجلهود املبذولة لزيادة عدد النـساء        علىهذه احلوادث أيضا    وتؤثر    - ٤٧

 مــن املرافــق الــصحية ةاملائــ يف ٣٠ أقــل مــن  وتعمــل يف. البلــدأرجــاءيف جمــال الــصحة يف مجيــع 
موظفــات مــؤهالت واملــشاكل الــيت اســتقدام  ممــا يعكــس صــعوبة ،يف اجملــال الــصحيت عــامال

ونظـرا إىل أن    . يف املناطق الريفيـة أو يف املنـاطق غـري اآلمنـة           جمال الصحة   يف  تواجهها العامالت   
 نفـإهن ،   يف البلـد   العـامالت النـساء   النساء العامالت يف جمال الصحة يشكلن النـسبة األكـرب مـن             

ــالتخويــف وألعمــال الخــاص  بــشكل يتعرضــن طالبــان وغريهــا مــن  الحركــة قبــل  مــن دتهدي
لطفـل  تقـدمي اخلـدمات الـصحية ل       مباشـرة علـى      عامالت يـؤثر  عدم وجود   إن  . العناصر احملافظة 

العـاملني يف   الـذكور    الرعايـة مـن املهنـيني        وذلك ألن النساء حيجمن عـن احلـصول علـى          ،واألم
  .جمال الصحة

  
  رتكب ضد األطفالالعنف اجلنسي امل  - زاي  

يتعرضــون املوضــوعية تفيــد بــأن األطفــال، وخباصــة الــصبية، يوجــد عــدد مــن التقــارير   - ٤٨
ــب       ــسي مــن جان ــتغالل جن ــسية واس ــهاكات جن ــرادالنت ــسلحة و أف ــوات امل  اجلماعــات يف الق

إحدى املقاطعات يف جنـوب شـرق       على سبيل املثال، قبض على ضابطي شرطة يف         و. املسلحة
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يف جمال محاية الطفل، العتـدائهما جنـسيا علـى صـيب عمـره              الفاعلة   اجلهات   عقب تدخل البلد  
يف ويف حـادث مماثـل وقـع        .  عاما، وأطلق سراحهما عقب ما ُزعم من رشوهتما للسلطات         ١٥

تقـدمي  عـد   ب سنة كان قد جند يف اجليش الـوطين األفغـاين            ١٦الشمال، أبلغ عن أن صبيا عمره       
لـضحايا  وال تـوفر محايـة كافيـة    . نـديان جنـسيا عقـب ذلـك       وثيقة هوية مزورة، اعتدى عليه ج     

وذكـرت مـصادر   . وشهوده، وال تـصل إىل مرحلـة املالحقـة سـوى حـاالت قليلـة جـدا               /العنف
. ة كأحــد العوامــل املــسببة لــذلك اخلــشية مــن االنتقــام العنيــف مــن الــضحايا وأســرهم    موثوقــ

العنـف اجلنـسي، غالبـا    ضـوع  مونظرا لعدم وجـود تـشريع حمـدد يتنـاول           ووباإلضافة إىل ذلك،    
  .ُيـقبض على الضحايا ويتهمون بالزنا ما
ويف حــني أن معظــم الــضحايا ال يرغبــون يف اإلبــالغ عمــا تعرضــوا لــه، فمــن املمكــن     - ٤٩

بعــض احلــوادث الــيت تــورط فيهــا أفــراد مــن قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة وعاجلتــها   مناقــشة 
 يف اجلـيش الـوطين األفغـاين يعمـل          فـرد ل، اغتصب   على سبيل املثا  . السلطات على حنو مناسب   

 عامـا وحكمـت عليـه حمكمـة عـسكرية بالـسجن             ١١يف مشال أفغانـستان فتـاة تبلـغ مـن العمـر             
ــه مــن  ١٢وتعــرض صــيب عمــره  . ٢٠٠٨ســنة يف أوائــل عــام   ١٥ الــذكور  عامــا وأحــد أقارب

باط الـشرطة خـالل      كانا يعمالن يف موقع للشرطة العتداء جنسي من قبل ثالثة من ض            البالغني
وحكـم  . األطفـال  محايـة   مـن أجـل  فترة غري معروفة، فتقدما بشكوى بـدعم مـن شـبكة العمـل      

 اجلنوبيـة، أوقـف     اتاملقاطعـ إحـدى   ويف  .  سـنوات  ١٠على مرتكيب تلك اجلرمية بالسجن ملـدة        
وأبلـغ  .  عقـب ذلـك    اغتـصبه  عامـا بذريعـة التحقـق مـن هويتـه، و           ١٦ضابط شرطة صبيا عمره     

ــدم  ــصيب مقـ ــكوى    الـ ــدمي شـ ــدعموه يف تقـ ــداء، فـ ــن االعتـ ــدمات عـ ــاة  . ي اخلـ ــري مقاضـ وجتـ
  .الشرطة ضابط
يرتكب العنف ضد األطفال، وال سيما العنف ذو الطابع اجلنسي، خالل فترات عـدم                - ٥٠

يف عـزل الـصبية     ) لعـب الـصبيان   (“ برييـش  باتـشا ”االستقرار بصورة خاصـة، وتتمثـل ممارسـة         
ــة الــضارة مــن جانــب أمــراء    عــن العــامل اخلــارجي واســتخدامهم ل  ــسلية اجلنــسية واالجتماعي لت

وهــذه املمارســة، شــأهنا يف ذلــك شــأن أي  . زعمــاء اجلماعــات املــسلحة احلــرب وغريهــم مــن
واحلكوميـون  شكل من أشكال العنف ضد األطفال، يدينها اإلسـالم ومجيـع القـادة الروحيـون              

 حدوث حماكمات بالنـسبة لعـدد       وقد أكدت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ      . والثقافيون
صغري من احلاالت وجيري اآلن استحداث املزيـد مـن املبـادرات، مبـا يف ذلـك إجـراء دراسـات                     

إال أن املـسؤولني عـن اختـاذ التـدابري والناشـطني يف             . بشأن مسألة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال       
التــصدي للعنــف ادفة يف منــع هــذه املمارســة وملــصجمــال حقــوق اإلنــسان أبــرزوا الــصعوبات ا 

  .وحماكمة مرتكبيه على حنو أكثر اتساقا
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    اإلنسانيةةحرمان األطفال من املساعد  - حـاء  
ــسانية ةاملــساعداحلــصول علــى  صــار   - ٥١ ــودل خيــضع اإلن ــضررة  قي ــاطق املت ــدة يف املن  متزاي
 منطقـة  ٧٩ وقد حددت  األمم املتحـدة     ، من جراء أنشطة العناصر املناوئة للحكومة      الرتاع من

 يتعـذر وصـول وكـاالت األمـم املتحـدة إليهـا            ‘خطـر بـالغ   ’يف الوقت احلاضـر بوصـفها منـاطق         
سالمة املنظمـات   املعـين بـ  األفغاينكتب املوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغ    .  الربامج إلجناز

 عناصــر مناوئــة علــى يــدمنظمــات غــري حكوميــة هلــا  تضــتعر حادثــا ٧١غــري احلكوميــة عــن 
، فــضال عــن اهلجمــات الــيت ختطــافاوينــها أعمــال ضــرب وتفتــيش وهتديــد  للحكومــة، مــن ب
، وغريهـا مـن     القـذائف ، وقـذائف اهلـاون، و     جهزة املتفجرة املرجتلـة   األ/تفجراتتستخدم فيها امل  

وقـد ازداد عـدد االعتـداءات الـيت يتعـرض هلـا العـاملون يف اجملـال اجلنـساين علـى يـد                 . األسلحة
عديـد مـن وكـاالت املعونـة حجـم ونطـاق عملياهتـا نتيجـة                الص  وقل. العناصر املناوئة للحكومة  

طالبان مسؤوليتها عنها لثالثة مـن العـاملني   الوكانت عملية االغتيال اليت أعلنت حركة     . لذلك
أغـسطس  / آب١٣الدوليني يف جمال املعونة وموظف وطين واحـد مـن جلنـة اإلنقـاذ الدوليـة يف             

 عـدد اهلجمـات     ازديادكما أثر   . لك املسلسل  يف مقاطعة لوغار هي أحدث حلقة يف ذ        ٢٠٠٨
ــة األلغــام، ال ســيما يف اجلنــوب      مــن جانــب العناصــر املناوئــة للحكومــة ســلبيا علــى فــرق إزال

وخـالل الفتـرة    .  آخـرون  ٤٧ موظفـا وجـرح      ٣٨ قٌــتل    ،٢٠٠٣ومنذ عـام    . واجلنوب الشرقي 
كانـت عمليـة    و . آخـرون  ٢٠موظفني مـصرعهم وأصـيب       ١٠املشمولة بالتقرير وحدها، لقي     

االغتيــال الــيت أعلنــت حركــة الطالبــان مــسؤوليتها عنــها لثالثــة مــن العــاملني الــدوليني يف جمــال 
 يف مقاطعـة  ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٣املعونة وموظف وطين واحد من جلنة اإلنقاذ الدولية يف   

  .لوغار هي أحدث حلقة يف ذلك املسلسل
  املـواد الغذائيـة قـد أثـرا بـشكل جلـي             أسـعار   يف زيـادة الويف حني أن اجلفاف الشديد و       - ٥٢

  عمليـة  ، وخصوصاً األطفال، فإن انعدام األمـن يزيـد مـن تعـرض            على حياة املاليني من األفغان    
، يف العديد مـن     ومل يتمكن برنامج األغذية العاملي    .  اإلنسانية األساسية للخطر   ةإيصال املساعد 

 هلا نظرا خلطر التعرض للـهجمات،       املقاطعات اليت ترفض شركات النقل الربي توفري اخلدمات       
، “الغـذاء مقابـل التعلـيم     ” ةلرباجمـه مبـا يف ذلـك عمليـ        من اإلمدادات   من إرسال كميات كافية     

يوليـه  / متـوز ٢٤علـى سـبيل املثـال، يف     و.  مليـون مـن أطفـال املـدارس يوميـا          ١,٥تفيد حنو    اليت
هنـب أكثـر    و؛  ن قبـل عناصـر مـسلحة يف مقاطعـة فـرح            شاحنة هلجوم مـ    ٤٩، تعرضت   ٢٠٠٨

.  شـخص ملـدة شـهر   ٣٨ ٤٠٠ مـن األغذيـة، وهـو مـا يكفـي إلطعـام حنـو        ا متريا طن ٣٢٠من  
ــوز٢٩ويف  ــه / متـ ــاملي أن   ٢٠٠٨يوليـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــن برنـ ــن  ٣٠٠ ٠٠٠، أعلـ ــب مـ  طالـ

  .األمن ويرجع ذلك أساسا إىل انعدامته،  اجلنوبية مل يتلقوا مساعداملقاطعات
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ألسر الـيت عـادت مـؤخرا مـن باكـستان           إىل ا  تقدمي املساعدة    انعدام األمن أيضا  عاق  وأ  - ٥٣
 إىل منــاطق يتعــذر علــى العــاملني يف اجملــال اإلنــسايناإلســالمية إيــران مجهوريــة مــن ُرحلــت أو 

 ٢٠٠٧ عــادوا مــن باكــستان يف عــام  الــذين الجــئ٨٣ ٠٠٠ الـــمبــا يف ذلــك الوصــول إليهــا، 
واسـتقر معظمهـم    اإلسـالمية   إيـران   مجهوريـة    مـن ُرحلت  أفغانية اليت   أسرة   ٥ ٠٠٠الـ  وحوايل  

  .يف مقاطعيت فرح ومنروز
  

  وحاالت إساءة معاملة األطفال نتهاكاتاالحوار وخطط عمل ملعاجلة   - خامسـا 
 يف ســياق الــرتاع املــسلح الطفــلكانــت التجربــة واخلــربة يف رصــد انتــهاكات حقــوق    - ٥٤

ــشطة رصــد حقــوق الطفــل  و. حمــدودة حــىت اآلن  ـــرقلت أن ــسان و و ُع التحقيقــات حقــوق اإلن
بـالرتاع،   بسبب االفتقـار إىل إمكانيـة الوصـول اآلمـن إىل املنـاطق املتـأثرة                 املتصلة بتلك احلقوق  

ويف . املعونـة  يف جمال العديد من أعمال العنف ضد العاملني       وارتكاب عناصر مناوئة للحكومة     
ة مفتوحــة مــع احلكومــة  األمــم املتحــدة يف أفغانــستان يف مناقــش جيــب أن تــدخلهــذا الــصدد، 

فريق األمم املتحدة القطـري يف خطـط   ك ااشتر بضرورةتقر  استراتيجية احلاجة إىل وضع بشأن  
عمل مـع مجيـع أطـراف الـرتاع لوضـع حـد ملمارسـة جتنيـد األطفـال يف أفغانـستان علـى النحـو                    

وعـالوة علـى    . )٢٠٠٥ (١٦١٢و  ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩املنصوص عليه يف قـراري جملـس األمـن          
، املقبلـة واإلبالغ خـالل الثالثـة أشـهر        لرصد  ل ةالعمل القطري يقوم أعضاء فرقة    ينبغي أن   ،  ذلك

لكيفية تفاعلـهم مـع احلكومـة والقـوات     وضع خطة بيف ضوء التدهور السائد يف احلالة األمنية،     
يف امليـدان لوضـع نظـام للتنبيـه والوصـول      وغريهـا مـن األطـراف ذات الـصلة      العسكرية الدولية   

إال إليهـا  التحقق يف املنـاطق الـيت ال يتـاح وصـول األمـم املتحـدة وشـركاؤها               رصد و ألغراض ال 
  .معدوم بقدر ضئيل أو

  
ــهاكات    - سادسا  ــة االنتــ ــال   متابعــ ــة األطفــ ــاءة معاملــ ــاالت إســ والتــــصدي وحــ

  هلا يالربناجم
منـذ  اعتمـد البلـد      وقـد    .أفغانستان طرف يف معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان          - ٥٥
 الفريـق االستـشاري الـتقين       ويتنـاول . رفـاه األطفـال   ذات صـلة ب    تغـيريات تـشريعية      ٢٠٠٢ عام

املعين باملرأة والطفل، وجلنـة القـانون اجلنـائي التابعـة للفريـق العامـل الـتقين لإلصـالح القـانوين،                   
واجلرميـة، ضـمن جهـات أخـرى، سياسـات       باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  بدعم مـن مكتـب  

األحــداث علــى وجــه التحديــد، وجيــري حــشد تلــك اجلهــات للعمــل يف جمــال   وبــرامج قــضاء 
ــة  ــادرات  . باألطفــال يف الرتاعــات املــسلحة املتــصلة اإلصــالحات القانوني ــاك عــدد مــن املب وهن
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وحــاالت االعتــداء عليهــا  األخــرى الــيت جيــري تنفيــذها للتــصدي النتــهاكات حقــوق الطفــل    
  .أدناههو مبني  كما

  
  املسلحة  واجلماعات املسلحةل واستخدامهم من قبل القواتجتنيد األطفا  - ألـف  

إمكانية تنشيط الشبكات اجملتمعية العاملـة يف       حبث  مبوجب آلية الرصد واإلبالغ سيتم        - ٥٦
 وباإلضــافة إىل ذلــك، عقــد. اإلدمــاج بالنــسبة لألطفــال وإعــادة جمــال نــزع الــسالح والتــسريح

 ا استعرضـ ٢٠٠٨يوليـه   /تان اجتماعـا يف متـوز      أفغانستان وباكـس    كال من   اليونيسيف يف  مكتب
تبطني باجلماعـــــات املـــــسلحة املتعلقـــــة باألطفـــــال املـــــرعـــــرب احلدوديـــــة  الـــــشواغلخاللـــــه 
  .املسلحة والقوات

، مبـا فيهـا      الطفل باألحكام اخلاصـة باألحـداث      ورحبت اجلهات الفاعلة يف جمال محاية       - ٥٧
ملـسلحة، يف قـانون مكافحـة اجلـرائم اإلرهابيـة            باألطفال املـرتبطني باجلماعـات ا      املتصلةاجلرائم  

 عنـد   ٢٠٠٥وينص القانون على أن يطبق قانون األحـداث لعـام           . ٢٠٠٨الذي اعتمد يف عام     
ــراد تقــل أعمــارهم عــن    ــة جرميــة ١٨ارتكــاب أف ــاين .  ســنة ألي ــاير /ويف كــانون الث ، ٢٠٠٨ين

ة غــري احلكوميــة العاملــة ملنظمــات احملليــا  لفائــدةشــرعت اليونيــسيف يف مبــادرة لبنــاء القــدرات
جمـــال حقـــوق اإلنـــسان مـــن أجـــل وضـــع نظـــام رصـــد يهـــدف إىل احلـــد مـــن االحتجـــاز    يف
 ديريـة امل، شـرعت اليونيـسيف يف حـوار مـع           ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران ويف  . القانوين لألطفال  غري

 بالنـسبة جلميـع األحـداث ولتنفيـذ          الواجبـة  لـضمان مراعـاة اإلجـراءات القانونيـة        ألمنالوطنية ل 
  .دابري محاية األحداث الواردة يف القانون اجلديد بشأن مكافحة اإلرهابت

  وتشويههم األطفال قتل  - باء  
 واعترفــت .متناميــاًًاهتمامــا  املــستقل الرصــد أمهيــة إبــراز إىل الراميــة اجلهــود اكتــسبت  - ٥٨

ــة القــوة ــة للمــساعدة الدولي ــاء األمني ــة بــشأن ٢٠٠٧ أغــسطس/آب يف ُعقــد اجتمــاع أثن  محاي
 مجيـع  تـدريب  إىل باإلضـافة  أنـه،  إىلمـشرية    .العمليـات  أثنـاء  ارُتكبـت  قـد  أخطـاء  بأن املدنيني
حاليـا   ىرجيـ  املـسلح،  النــزاع  يف املنطبقـة  املبـادئ  احترام تعزيزل متخصصاً تدريباً الربية القوات

 تبــادل آليــات ذلــك يف مبــا القــوة، تعتمــدها الــيت املوحــدة التــشغيلية إلجــراءاتا اســتعراض
 أنبـ  التقارير وتفيد .اعملياهت جراء من املدنيني صفوف يف تقع اليت اإلصابات بشأن ملعلوماتا

 داخليـة  حتقيـق  آليـات  واسـتخدما  أساليبهما عّدال الدولية العسكرية والقوات األفغانية احلكومة
 امـاً، ت تقييمـاً  فعاليتـها  تقيـيم  جيبفإنه   إجيابية، املبادرات هذه كون من الرغم وعلى .وخارجية

  .باألطفال خاصة اأحكام بتضمينها يتعلق فيما سيما وال
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 الدوليـة  والقـوات  الوطنيـة  األمـن  قـوات  بـني   أكثـر فعاليـة    تنـسيق حتقيـق    املطلوب ومن  - ٥٩
 يتعلــق فيمــا وخــصوصاً واضــح،مــساءلة  نظــام لنــشوء اجملــال إلتاحــة أفغانــستان يف العاملــة

 الدوليـة  القـوة أفـراد    فيهـا  يـشارك  الـيت  العمليـات  أثنـاء  وتقـع  األطفـال  على تؤثر اليت باحلوادث
 األخـرى  العناصر أو األفغانية ةالوطني األمن قوات وأ الدائمة احلرية عملية وأ األمنية للمساعدة
  .باغرام يف اجلوية قاعدةال يف املتواجدة

 ماألمـ  مركـز  عليـه  يـشرف  الـذي  أفغانـستان،  يف باأللغـام  املتعلـق  العمـل  برنـامج  وُيعـدّ   - ٦٠
 أفغانـستان،  حكومـة  إىل تـام  بـشكل  نقلـه  حلني أفغانستان، يف باأللغام املتعلقة لألعمال املتحدة
 حـوايل  ويعمـل  .املتفجـرات  مـن  احلـرب  وخملفـات  األلغام إلزالة العامل يف برنامج وأقدم أضخم
 وشـركات  حكوميـة  غـري  منظمات لصاحل باأللغام املتعلقة اإلجراءات جمال يف موظف   ٦ ٠٠٠
 قـائم  هنـج  األلغـام  إلزالـة  ُيستخدم املتضررة، املناطق إىل الوصول إمكانية ولزيادة .دولية خاصة
 .املتــضررة احملليــة اجملتمعــات مــن األلغــام زالــةإل أفرقــة إطــاره يف ُتــشكَّل احملليــة اجملتمعــات علــى

 لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية مراكــز يفتــدخالت  تــشمل اهلــدف حمــددة أنــشطةويــضطلع ب
ــة و باكــستان قــرب الالجــئني ــرانمجهوري ــاطقوإجيــاد اإلســالمية  إي ــة من  مالئمــة للعــب مأمون
 األمــن وانعــدام املــسافات وطــول الفقــر منــها عراقيــل عــدة وتعيــق .مقاطعــة ٢٢ يف لألطفــال

 ُتلّبـــى مـــا ونـــادراً .البـــدين التأهيـــل إعـــادة خـــدمات مـــن االســـتفادة الـــسياسية واالنقـــسامات
 األشـخاص  احتياجـات  وكذلك( التأهيل إعادة جمال يف األلغام من الناجني األطفال احتياجات
  ).اإلعاقة ذوي من اآلخرين

  
  واملستشفيات املدارس على اهلجمات  - جيم  

 وزارة أرسـلت  التعلـيم،  قطـاع  علـى  تـؤثر  اليت املتزايدة األمنية للحوادث لتصديبغية ا   - ٦١
 لرصـد  مقاطعـة  كـل  إىل واألطفـال  ساملدار حبماية معنيني اثنني موظفني ٢٠٠٦ عام يفالتعليم  
 زعمــاء  جهــودتعبئــة يف املــوظفني بعــض جنــح حــني ويف .وحتــسينها املــدارس يف األمنيــة البيئــة
  عمومـا  كانـت  قـدرهتم  نفـإ  العنـف،  أعمـال  مـرتكيب  مـع  حـوار  بـدء  أجـل  من ةاحمللي اتاجملتمع
 فعلـى  .يـة احملل اتاجملتمعـ   جهـود  لتعبئـة  ناجحة مببادرات أيضاً االضطالع وجرى .شك موضع
 الزعمـاء شـارك فيـه      اًحـ ناج اجتماعـاً  ٢٠٠٧ عـام  يف الغربيـة،  املنطقة حاكم عقد املثال، سبيل

 ومركـز  مـدارس  سـت  فـتح  إعادة هبدفالتقنية   اإلداراتممثلون عن   و القبائل وشيوخالدينيون  
  .نياحل ذلك منذ حادث أي وقوع عن غُيبلَّ ومل املتضررة املرافق مجيع فتح وأُعيَد صحي؛

 حـني  ويف .“الـسالم  يـوم ” مـن التحـصني    محلـة  استفادت ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ويف  - ٦٢
 ألعمــل كامــلوقــف  إىل أفغانــستان يف باأللغــام املتعلقــة لألعمــال املتحــدة األمــم مركــز دعــا

 األطـراف  مجيـع  للطفولـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  العامليـة  الـصحة  منظمـة  شـّجعت  فقد العنف،
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 أكثـر  وزار .قليلـة  وادثحـ  وقوع عن إال غُيبلَّ مل لذلك، ونتيجة ،التحصني جهودعلى مراعاة   
 أثنـاء مل تـشملها محلـة التحـصني         اليت املقاطعات ضمن تقع مناطققائم بالتطعيم    ١٠ ٠٠٠ من
  .األمنية للشواغل نظراً العام

  
  األطفال ضد املرتكب اجلنسي العنف  - دال  

العتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي،    إن التشريعات األفغانية يف جمال ا       - ٦٣
إذ يغطي هذه املسائل يف معظم األحيـان القـانون اجلنـائي        . ال تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل     

الـيت  ) من خالل نظـم الـشورى أو لويـا جريغـا مـثال            (أو حتال إىل آليات عدالة حملية غري رمسية         
يف النظــام القــضائي األفغــاين بالنــسبة للتحقيــق مــع  وأن أوجــه القــصور . تطبــق القــانون العــريف

مــرتكيب العنــف اجلنــسي ومقاضــاهتم وتــوفري التعويــضات للنــاجني منــه تــسهم يف إدامــة ثقافــة     
الصمت واإلفالت من العقاب، وبالرغم من أن طابع التحـرمي الـذي حيـيط مبوضـوع العالقـات       

ة العنـف اجلنـسي بـشكل صـريح،        اجلنسية ال يزال منتشرا، ممـا جيعـل مـن الـصعب تنـاول مـسأل               
وتقـوم وزارة شـؤون املـرأة،     .خمتلفـة فقد مت االضطالع مببـادرات ذات جمـاالت وحمـاور تركيـز            

مبــساعدة مــن صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، بوضــع قاعــدة بيانــات حلــاالت العنــف   
 حــاالت وأن قاعــدة البيانــات، الــيت ال تتــضمن لألســف معلومــات عــن  . املرتكــب ضــد املــرأة 

االعتداء على الصبية، قـد تعـزز االهتمـام بـالعنف اجلنـسي عمومـا ومـن مث مبـا يرتكبـه أطـراف                         
  .الرتاع من اعتداءات على األطفال

 
 التوصيات  - سابعا 

الفــوري  وقــفال علــى النـــزاعيف  أطــرافالعناصــر املناوئــة للحكومــة    مجيــع أحــثّ  - ٦٤
 بــأن األفغانيــة ةالوطنيــ األمــن قــوات أيــضاً وأوصــي وجتنيــدهم واســتغالهلم األطفــال ســتخدامال

  . وأن تتخذ التدابري املناسبة لتحسني محاية األطفالاألعمار من للتحقق مالئمة إجراءات تضع
 فرقــة مــع حــوار يف الــدخول علــى النـــزاع، أطــراف مجيــع أشــجععــالوة علــى ذلــك،   - ٦٥

 حبـسب  ،األطفـال  قـوق حل اجلـسيمة  االنتـهاكات  وقـف  هبـدف  واإلبالغ للرصد القطرية العمل
ــا ــنص م ــه ي ــس علي ــن جمل ــراره  األم ــة ،)٢٠٠٥( ١٦١٢يف ق ــات مجــع وكفال ــة املعلوم  املتعلق

ـــزاع يف األطفـــال ضـــد املرتكبـــة باالنتـــهاكات ــا املـــسلح النـ  األطـــراف مجيـــع علـــى وتعميمهـ
  .املعنية الفاعلة
 مقاضـاة تكثيـف جهودهـا الراميـة إىل     علـى  أفغانـستان  حكومةأشجع يف هذا الصدد   و  - ٦٦
 .١٨٢ رقـم  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اتفاقيـة  علـى  والتـصديق اجلرائم ضد األطفال     مرتكيب مجيع

 النــزاع  يف األطفـال  جتنيـد  جتـرمي  إىل راميـة  تـشريعات  وضـع  األفغانيـة  بالـسلطات  أيـضا  وأهيب
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 للمحكمــــة األساســــي رومــــا نظــــام لتنفيــــذ الالزمــــة التــــشريعات ســــن يف والنظــــر املــــسلح
  .يةالدول اجلنائية
 توقـف  أن علـى وغريهـا مـن العناصـر املناوئـة للحكومـة           الطالبـان بشدة حركة    وأحث  - ٦٧
 األمــم فريــق وأشــّجع .املدنيــةهــداف واأل األطفــال وخــصوصاً املــدنيني، ضــد اهلجمــات فــوراً

 إىل للــدعوة وســائل إلجيــاد األفغانيــة احلكومــة مــع العمــل علــى أفغانــستان يف القطــري املتحــدة
 وإقـرار  الـدويل  القانون ملبادئ االمتثال على النـزاع أطراف مجيع وأحثّ .تاهلجما هذه وقف

 “ســالم منــاطق” بوصــفها الدينيــة واملؤســسات واملستــشفيات املــدارس وســالمة حيــاد وحفــظ
  .املمارسات هذه انتهاءاإلعالن على املأل  وعلىوكذلك املوظفني العاملني فيها، 

 جـراءات اإل حتـسني  األفغانيـة  ةالوطنيـ  األمن وقوات الدولية العسكرية بالقوات وأهيب  - ٦٨
 خاصــة محايــة تــدابري تــضمينها طريــق عــن وخــصوصاً االشــتباك، وقواعــد الثابتــةالتــشغيلية 

  .باألطفال تتعلق
 األصـول  ةمراعـا  كفالـة  علـى  الدوليـة  العـسكرية  والقـوات  أفغانـستان  حكومـة  وأحث  - ٦٩

 بغـض  مـسلحة  جبماعـات  املزعـوم  ارتبـاطهم  بببـس  احملتجزين األحداث ميعجل بالنسبة الواجبة
  .عليهم القبض ألقت اليت السلطة عن النظر
 اجملـال  تفـسح  أن الدوليـة  العـسكرية  والقـوات  أفغانـستان  حكومـة  إىلكـذلك   أطلـب و  - ٧٠

االحتجــاز  مرافــق إىل للوصــول اإلنــسان حقــوق رصــد وهيئــات املتحــدة األمــم أمــام بالكامــل
   .اجلوية باغرام وقاعدة ألمنل  الوطنيةديريةامل ذلك يف مبا هلا، التابعة
تـشنها حركـة الطالبـان وغريهـا مـن العناصـر             الـيت  اهلجمـات  ممكنـة  هلجـة  بأشد وأدين  - ٧١

ــد    ــة ضـ ــة للحكومـ ــة  املناوئـ ــات الفاعلـ ــال يفاجلهـ ــساين، اجملـ ــصوصاً اإلنـ ــال ال وخـ ــلأعمـ  قتـ
 حقـــوق وقـــانون يلالـــدو اإلنـــساين القــانون  احتـــرام األطـــراف جبميـــع  وأهيـــب،ختطــاف االو

 الــصدد هــذا يف وأهيــب .اإلنــساين اجملــال يف العــاملني مجيــع ومحايــة ســالمة وكفالــة اإلنــسان،
 يف العـاملني  تـستهدف  الـيت  اهلجمات علناً يدينوا أن الدينيني والزعماء ةاحمللي اتاجملتمع بزعماء
 يفاجلهــات الفاعلــة  حلمايــة املالئمــة التــدابري وضــع يف يــساعدوا وأن اإلنــسانية املــساعدة جمــال
  .وبراجمها اإلنساين اجملال
ة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  وأرحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا ممثلــي اخلــاص لتعزيــز قــدر   - ٧٢

ــال         ــشارين يف جمـ ــشر مستـ ــها نـ ــائل منـ ــال بوسـ ــة األطفـ ــى محايـ ــستان علـ ــساعدة إىل أفغانـ املـ
  .األطفال محاية
جمتمع املاحنني توفري دعم الربامج واملبـادرات       وأطلب إىل فريق األمم املتحدة القطري و        - ٧٣

  .الوطنية الرامية إىل تعزيز محاية األطفال يف أفغانستان



S/2008/695
 

26 08-53411 
 

 إىل الراميـة  والـربامج  القواننيأن تنفذ على حنو أكمل       على أفغانستان حكومة وأشّجع  - ٧٤
 ملرتكبـة ا سيمةاجلـ  اجلنسية االنتهاكات ورصد الضحايا   دعمعلى  و اجلنسي العنف ومعاقبة منع
الكفيلـة   والوسـائل  الـسبل  يف للبحـث  أفغانـستان  يف فريقـي  مـع  والعمـل  والفتيـات  الفتيـان  ضد
بــازاي، بــدعم مــن الزعمــاء الــدينيني األفغــان    باتــشامبــا يف ذلــك  املؤذيــة املمارســاتحاربــة مب

  .واجملتمع املدين
ثالثـة أشـهر    وأطلب إىل فرقة العمل القطرية للرصد واإلبـالغ تقـدمي خطـة يف غـضون                  - ٧٥

بشأن سبل ووسائل التفاعـل مـع احلكومـة والقـوات العـسكرية الدوليـة وغريهـا مـن األطـراف                     
 ١٦١٢ذات الصلة لتوسـيع نطـاق عمـل آليـة الرصـد واإلبـالغ، الـيت نـص قـرار جملـس األمـن                         

  .على إنشائها، ليشمل مجيع مناطق الرتاع يف افغانستان) ٢٠٠٥(
للتعـاون  إقليمـي  ة القطرية والوكاالت املعنية وضع إطار  وأطلب إىل أفرقة األمم املتحد      - ٧٦

لعــــابرة للحــــدود مثــــل جتنيــــد    وتبــــادل املعلومــــات لتحــــسني طريقــــة معاجلــــة القــــضايا ا     
  .واختطافهم األطفال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


