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  الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح    

  استنتاجات بشأن األطفال والنـزاع املسلح يف أفغانستان    

ــرتاع املســلح، يف جلســته         - ١ ــال وال ــين باألطف ــل املع ــق العام ــودة يف  ٥٥حبــث الفري املعق
، التقرير الثالث املقدم من األمني العام بشأن األطفـال والـرتاع املسـلح يف    ٢٠١٥متوز/يوليه  ٦

)، الذي عرضته املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع        S/2015/336أفغانستان (
  املسلح. كما أدىل املمثل الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة بكلمة أمام الفريق العامل.

األمـن   ورحب أعضاء الفريق العامل بتقـدمي تقريـر األمـني العـام وفقـا لقـرارات جملـس         - ٢
 ٢٠٦٨و  )٢٠١١( ١٩٩٨و  )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  )٢٠٠٥( ١٦١٢و  )٢٠٠١( ١٣٧٩

ــن    )٢٠١٥( ٢٢٢٥و  )٢٠١٤( ٢١٤٣و  )٢٠١٢( ــمنه مـــ ــا يتضـــ ــا مبـــ ــاطوا علمـــ ، وأحـــ
  وتوصيات.  يلحتل

وأقر أعضاء الفريـق العامـل بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـة أفغانسـتان يف تنفيـذ خطـة            - ٣
ــتعلقني       ــة يف أفغانســتان، ومرفقاــا امل ــرتبطني بقــوات األمــن الوطني ــه املتعلقــة باألطفــال امل عمل

نسـي  بالتدابري الرامية إىل التصدي لالنتهاكات األخـرى ضـد األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف اجل      
ــانون     ــهاك للق ــال وتشــويههم يف انت ــل األطف ــال وقت ــا    ضــد األطف ــدويل الســاري (يشــار إليه ال

يلي خبطة العمل ومرفقاا) خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، وأثنـوا علـى التـزام احلكومـة          فيما
  “.أطفال، ال جنود”حبملة 

حالـة األطفـال   ومع ذلك، أعرب أعضـاء الفريـق العامـل عـن بـالغ قلقهـم إزاء تـدهور          - ٤
املتضررين من الرتاع يف أفغانستان، وال سيما الزيادة الكبرية يف عدد اإلصابات بـني األطفـال،   
ــدويل       ــانون ال ــهاك للق ــد األطفــال واســتخدامهم يف انت ــرتاع يف جتني ــع أطــراف ال واســتمرار مجي
الســاري، وشــنها هجمــات علــى املستشــفيات واملــدارس، واســتخدامها للمــدارس يف أغــراض   

  كرية، مما يؤثر بشكل خاص على تعليم البنات.عس
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وشدد أعضاء الفريق العامل على أمهية ضمان التمويل والدعم الكافيني إلعـادة تأهيـل     - ٥
وجبماعـات مسـلحة. كمـا     )١(وإدماج األطفال املرتبطني سابقا بقوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة   
ــاءل       ــاب ومس ــن العق ــالت م ــى ضــرورة مكافحــة اإلف ــهاكات   أكــدوا عل ــرتكيب االنت ــع م ة مجي

  والتجاوزات ضد األطفال يف الرتاعات املسلحة.

وأكد املمثل الدائم ألفغانستان من جديد االلتزام القوي من جانب احلكومة األفغانيـة    - ٦
حبماية حقوق الطفل، وقدم إحاطة إىل الفريق العامل عن اخلطـوات اهلامـة املتبعـة حتقيقـا لتلـك      

لتحديات اليت ووجهت يف التصـدي لالنتـهاكات والتجـاوزات املرتكبـة     الغاية. ووصف أيضا ا
  يف حق األطفال من قبل مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة.

  ويرد نص البيان الذي أدىل به املمثل الدائم ألفغانستان يف مرفق هذه االستنتاجات.  - ٧

وإىل جانب االجتماع، ورهنا بأحكام القانون الدويل الساري وقرارات جملـس األمـن     - ٨
ــرارات       ــها القـ ــرارات، ومنـ ــام والقـ ــذه األحكـ ــع هـ ــيا مـ ــلة ومتاشـ  )٢٠٠٥( ١٦١٢ذات الصـ

 )٢٠١٤( ٢١٤٣و  )٢٠١٢( ٢٠٦٨و  )٢٠١١( ١٩٩٨و  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و
  ، وافق الفريق العامل على اختاذ اإلجراءات املباشرة الواردة أدناه.)٢٠١٥( ٢٢٢٥  و
  

  بيان عام من رئيس الفريق العامل    

وافق الفريـق العامـل علـى توجيـه رسـالة عـن طريـق بيـان عــام يصـدره رئـيس الفريـق               - ٩
ــا يف      ــرتاع املســلح يف أفغانســتان، مب ــراف ال ــع أط ــل إىل مجي ــة    العام ــن الوطني ــوات األم ــك ق  ذل

األفغانيــة، وخباصــة مجيــع اجلماعــات املســلحة الــيت تضــطلع بعمليــات يف أفغانســتان، مبــا فيهــا     
حركة طالبان واجلماعات املنتسبة إليها مثل جبهـة تـورا بـورا، ومجاعـة سـنة الـدعوة السـلفية،        

حكمتيــار، وشــبكة لطيــف منصــور، وشــبكة حقــاين، واحلــزب اإلســالمي التــابع لقلــب الــدين  
وهــي اجلماعــات الــيت ورد ذكرهــا يف تقريــر األمــني العــام، فضــال عــن اجلماعــات املنتســبة إىل   

  تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام:

يشري إىل االستنتاجات السابقة للفريق العامل املعين باألطفال والـرتاع املسـلح     (أ)  
  )؛S/AC.51/2009/1و  S/AC.51/2011/3يف أفغانستان (

__________ 

ــام     )١(   ــن ع ــارا م ــه   ٢٠١٤اعتب ــن يف قراري ــس األم ــار جمل ــوات  )٢٠١٥( ٢٢١٠و  )٢٠١٤( ٢١٨٩، أش إىل ق
األمن الوطنية األفغانية باعتبارها قوات الدفاع واألمـن الوطنيـة األفغانيـة. والحـظ الفريـق العامـل أن العناصـر        
املكونــة لقــوات الــدفاع واألمــن الوطنيــة األفغانيــة ظلــت هــي نفــس العناصــر املكونــة لقــوات األمــن الوطنيــة      

عبارة قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة اتسـاقا مـع التسـمية        األفغانية، وهو يشري يف هذا الصدد إىل هذا التنظيم ب
 .املستخدمة يف تقرير األمني العام ويف خطة العمل ومرفقاا



S/AC.51/2016/1 

 

16-02070 3/14 

 

يعرب عن إدانته الشديدة لتجنيد األطفال واستخدامهم، ولسائر االنتـهاكات    (ب)  
ــق األطفــــال        ــراف الــــرتاع يف حــ ــها مجيــــع أطــ ــاوزات الــــيت ترتكبــ والتجــ

ذلـك مــا ينطــوي منـها علــى قتـل األطفــال وتشــويههم،    أفغانسـتان، مبــا يف   يف
واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال، وشن اهلجمـات  
علـى املـدارس واملستشـفيات، واختطــاف األطفـال ومنـع وصـول املســاعدات       

  اإلنسانية، يف انتهاك للقانون الدويل الساري؛

ال الذين قتلـوا أو شـوهوا نتيجـة    يعرب عن بالغ القلق إزاء ارتفاع عدد األطف  (ج)  
ــات احلــرب،         ــن خملف ــرتاع، واملتفجــرات م ــراف ال ــني أط ــة ب ــال العدائي األعم
واستمرار استخدام األجهزة املتفجرة املرجتلة، ويدين بقوة استهداف املـدنيني  
واألعيان املدنية واستخدام األسلحة ضدهم بصورة عشـوائية، ويشـري يف هـذا    

شـــوائية واالســـتخدام العشـــوائي لألســـلحة أمـــر الصـــدد إىل أن اهلجمـــات الع
  حمظور مبوجب القانون الدويل اإلنساين؛

ــات         (د)   ــها اجلماع ــيت ترتكب ــة ال ــال اإلرهابي ــالغ إزاء األعم ــه الب ــن جزع ــرب ع يع
املسلحة غـري التابعـة للدولـة مـن قبيـل اهلجمـات االنتحاريـة، ويشـجب جتنيـد          

جــل ارتكــاب أعمــال األطفــال واســتخدامهم مــن قبــل تلــك اجلماعــات مــن أ 
  إرهابية؛

يعرب عن قلقه الشديد إزاء ازدياد حاالت اختطاف األطفـال مـن قبـل مجيـع       (هـ)  
ــة، وحيـــث         ــام وطلـــب الفديـ ــىت، منـــها االنتقـ ــرتاع ألغـــراض شـ ــراف الـ أطـ

الصــدد مجيــع األطــراف علــى الكــف فــورا عــن اختطــاف األطفــال،     هــذا يف
ق األطفــال املخــتطفني، مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة يف حــ وعــن

يف ذلك ما ينطوي منها على جتنيدهم واستخدامهم، وقتلـهم وتشـويههم،    مبا
  واغتصام وارتكاب أشكال أخرى من العنف اجلنسي حبقهم؛

بشـــدة اســـتهداف املـــدارس واملستشـــفيات يف انتـــهاك للقـــانون الـــدويل  يـــدين   (و)  
م املدارس يف أغـراض  اإلنساين، ويالحظ بقلق بالغ أن تلك اهلجمات واستخدا

ــيم ويف اــال الطــيب أمــور ــدد      ــاملني يف جمــال التعل عســكرية واســتهداف الع
  سالمة األطفال وتعطل بشدة سبل حصوهلم على التعليم والرعاية الصحية؛

حيث مجيع أطـراف الـرتاع علـى وقـف اهلجمـات أو التهديـد بشـن اهلجمـات           (ز)  
ــا،    ــى موظفيه ــدارس واملستشــفيات، وعل ــى امل ــدويل    عل ــانون ال ــهاك للق يف انت
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اإلنساين، وحيثها على احترام الطابع املدين لتلـك املؤسسـات وموظفيهـا وفقـا     
  للقانون الدويل اإلنساين؛

يدعو مجيع أطراف الرتاع إىل اختاذ تدابري فورية وحمـددة إلـاء ومنـع ارتكـاب       (ح)  
ك ممارسـة  االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال، مبا يف ذل

  باتشا بازي (رقص الغلمان)، من جانب أفراد تلك القوات واجلماعات؛

يدين بشدة اهلجمات املوجهة ضد موظفي ومرافـق املسـاعدة اإلنسـانية، مبـا يف       (ط)  
ذلك خطف وقتل موظفي املساعدة اإلنسانية، ويدعو مجيع أطراف الـرتاع إىل  

وآمــن ودون عوائــق، ال إتاحــة وصــول املســاعدات اإلنســانية علــى حنــو كامــل 
  سيما إىل األطفال، وكفالة سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية؛

يدعو على وجه السرعة مجيع أطراف الـرتاع إىل الوفـاء مبـا ينطبـق عليهـا مـن         (ي)  
ــدويل       ــانون ال ــك الق ــدويل، مبــا يف ذل ــوطين وال ــانونني ال التزامــات مبوجــب الق

اإلنســان، وإىل الوقــف الفــوري جلميــع    اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق    
  االنتهاكات والتجاوزات يف حق األطفال؛

يعرب عـن القلـق إزاء ادعـاءات تعـذيب األطفـال احملتجـزين وسـوء معاملتـهم           (ك)  
الرتباطهم املزعوم جبماعات مسلحة أو بذريعة التهم املوجهة إليهم اليت متـس  

  باألمن الوطين؛

ــالتزام حكومــة أفغانســ   (ل)   تان بتنفيــذ خطــة العمــل ومرفقاــا واختاذهــا   يرحــب ب
تدابري من أجل ذلك، ويدعو احلكومة إىل مواصلة تعزيز جهودهـا الراميـة إىل   

  محاية األطفال، بوسائل منها ختصيص املوارد الكافية لتحقيق هذه الغاية؛

يشدد علـى أمهيـة املسـاءلة عـن مجيـع االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت ترتكـب            (م)  
ــا  ــن       ضــد األطف ــالت م ــى وضــع حــد لإلف ــة أفغانســتان عل ل، وحيــث حكوم

العقاب من خالل تنفيذ وإنفاذ التشـريعات ذات الصـلة، ومـن خـالل ضـمان      
ــة، بوســائل منــها إجــراء      ســرعة تقــدمي مجيــع مــرتكيب هــذه اجلــرائم إىل العدال

  حتقيقات ومالحقات قضائية دقيقة ومستقلة ونزيهة يف الوقت املناسب؛

االنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال يف أفغانسـتان ارتكبتـها   يقر بأن معظم   (ن)  
اجلماعــات املســلحة، وحيــث بقــوة كــل اجلماعــات املســلحة يف أفغانســتان        

  ما يلي:  على
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ــهاك         ‘١’     ــتخدامهم يف انت ــال واس ــد األطف ــع جتني ــف ومن ــورا بوق ــام ف القي
للقــانون الــدويل الســاري، واإلفــراج دون شــروط مســبقة عــن مجيــع   

رتبطني باجلماعــات املعنيــة لتســتلمهم اجلهــات الفاعلــة     األطفــال املــ 
  املعنية حبماية األطفال؛

الوقــف الفــوري للــهجمات الــيت تســتهدف املــدنيني واألعيــان املدنيــة   ‘٢’    
والـيت تســفر عــن قتـل األطفــال وتشــويههم، واالمتثـال التــام للقــانون    
الدويل اإلنساين بطرق عدة منها وضع حد ألي اسـتهداف للسـكان   

ملــدنيني، وال ســيما األطفــال، يف انتــهاك للقــانون الــدويل اإلنســاين،   ا
وألي اســتخدام عشــوائي لألســلحة، وال ســيما األجهــزة املتفجــرة      

  املرجتلة، وأي استخدام لألسلحة احملظورة مبوجب القانون الدويل؛

الــدخول يف حــوار مــع األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املمثلــة اخلاصــة       ‘٣’    
املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح، ـدف إعـداد خطـط        لألمني العـام  

عمل إلاء ومنع االنتهاكات والتجاوزات ضـد األطفـال واعتمادهـا    
وتنفيــــذها دون إبطــــاء مبــــا يتماشــــى مــــع قــــرارات جملــــس األمــــن  

، )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  )٢٠٠٥( ١٦١٢و  )٢٠٠٤( ١٥٣٩
يـد علـى   ، والتأكيد من جد)٢٠١٥( ٢٢٢٥و  )٢٠١١( ١٩٩٨ و

ــة العمــل املعنيــة         ــل، يف ظــل حتقــق فرق ــذ التــام خلطــط العم أن التنفي
بالرصد واإلبالغ من ذلك، ميثل خطـوة هامـة يـتعني أن يتخـذها أي     
طرف من أطراف الرتاع لرفـع امسـه مـن القائمـة الـواردة يف مرفقـات       

  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح؛

املـــدارس والعـــاملني يف جمـــال التعلـــيم وقـــف مجيـــع اهلجمـــات علـــى   ‘٤’    
ــى        ــيما عل ــات، ال س ــك اهلجم ــد بشــن تل ــف التهدي والطــالب، ووق

  مدارس تعليم البنات، يف انتهاك للقانون الدويل الساري؛

وقف اهلجمات ضد اجلرحى واملرضى واملستشفيات واملرافـق الطبيـة     ‘٥’    
بيــة األخــرى ومــوظفي الرعايــة الصــحية والنقــل الطــيب واملعــدات الط  

  وفقا للقانون الدويل اإلنساين؛
  

ووافق الفريق العامل على توجيـه رسـالة عـن طريـق بيـان عــام يصـدره رئـيس الفريـق            - ١٠
  العامل إىل قادة اتمعات احمللية والزعماء الدينيني:
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  يشدد على أمهية دور هؤالء يف تعزيز محاية األطفال يف الرتاعات املسلحة؛  (أ)  

يــــدينوا علنــــا االنتــــهاكات والتجــــاوزات ضــــد األطفــــال   حيــــثهم علــــى أن  (ب)  
مواصلة الدعوة إىل إائها ومنعهـا، ال سـيما االنتـهاكات والتجـاوزات      وعلى

ــن         ــريه م ــتخدامهم، واالغتصــاب وغ ــال واس ــد األطف ــى جتني ــوي عل ــيت تنط ال
أشكال العنف اجلنسي ضد األطفـال، واختطـاف األطفـال، واهلجمـات علـى      

ــفيات   ــدارس واملستشـ ــول    املـ ــع وصـ ــات، ومنـ ــك اهلجمـ ــن تلـ ــد بشـ والتهديـ
  املساعدات اإلنسانية.

  
  التوصيات املقدمة إىل جملس األمن    

وافق الفريق العامل على أن يوصي بأن حييـل رئـيس جملـس األمـن رسـالة موجهـة مـن          - ١١
  رئيس الفريق العامل إىل حكومة أفغانستان:

أفغانسـتان يف تنفيـذ خطـة العمـل     يرحب فيها بالتقدم الـذي أحرزتـه حكومـة      (أ)  
  ، وال سيما:٢٠١١كانون الثاين/يناير  ٣٠ومرفقاا املوقعة يف 

اعتماد خريطة طريق من أجل االمتثال بغرض التعجيـل بتنفيـذ خطـة      ‘١’    
  ؛٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٣العمل يف 

ــر يف       ‘٢’     ــد القُصــــ ــرمي جتنيــــ ــدف جتــــ ــي ــــ ــوم رئاســــ ــع مرســــ توقيــــ
املرسوم الذي دخـل حيـز النفـاذ يف    ، وهو ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢٧
  ؛٢٠١٥شباط/فرباير   ٢

إصــدار أمــر تــوجيهي إىل الشــرطة الوطنيــة األفغانيــة والشــرطة احملليــة    ‘٣’    
األفغانيـة حيظـر جتنيـد القصـر واسـتخدام األطفـال يف نقـاط التفتـيش،         

  ويتضمن عقوبات على خمالفة هذا األمر التوجيهي؛

ــز وحــدات حلما   ‘٤’     ــد يف   إنشــاء وتعزي ــة األطفــال داخــل مراكــز التجني ي
  الشرطة الوطنية األفغانية يف واليات هرات وبادغيس وغور وفراه؛

ــال        ‘٥’     ــة باألطف ــوزارات املعني ــني ال ــة املشــتركة ب ــة التوجيهي ــرار اللجن إق
والنـزاع املسـلح للمبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة لتقـدير السـن مـن أجـل         

  منع جتنيد القصر؛

راتيجية الوطنيـة لتسـجيل املواليـد والتقـدم احملـرز يف زيـادة       إقرار االست  ‘٦’    
  تغطية تسجيل املواليد؛
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ــال         (ب)   ــة باألطف ــوزارات املعني ــني ال ــة املشــتركة ب ــة التوجيهي يشــيد بإنشــاء اللجن
والنـــزاع املســلح والفريــق العامــل الــتقين املعــين باألطفــال والــرتاع املســلح وبانعقادمهــا بشــكل    

  ستمرار تعاوما مع كيانات األمم املتحدة؛منتظم، ويؤيد بقوة ا

، الـيت بـدأ تنفيـذها    “أطفال، ال جنـود ”يدرك التزام حكومة أفغانستان حبملة   (ج)  
، وحيــث احلكومـة علـى مواصــلة اختـاذ التــدابري    ٢٠١٤آذار/مـارس   ٦علـى الصـعيد الــوطين يف   

يـة مـن جتنيـد لألطفـال يف     الالزمة من أجل منع وإاء ما تقـوم بـه قـوات األمـن الوطنيـة األفغان     
انتــهاك للقــانون الــدويل الســاري، وذلــك مــن خــالل التنفيــذ الكامــل خلطــة العمــل ومرفقاــا،   

  وختصيص املوارد الكافية لتحقيق هذا الغرض؛

حيــث حكومــة أفغانســتان علــى إنشــاء وحــدات حلمايــة الطفــل داخــل مجيــع      (د)  
حملليــة األفغانيــة، والتعجيــل بنشــر وتنفيــذ مراكــز التجنيــد للشــرطة الوطنيــة األفغانيــة والشــرطة ا

املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة لتقــدير الســن، وتعزيــز عمليــة تســجيل املواليــد والتســجيل املتــأخر    
للمواليــد بغيــة تعزيــز قــدرة قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة علــى كشــف ممارســة جتنيــد القُصــر  

تحدة يف تنفيذ خطة العمـل ومرفقاـا، مبـا    ومنعها، كما حيثها على مواصلة تعاوا مع األمم امل
يف ذلك منع التجنيد، وتدابري املساءلة، وحتديد هوية األطفال املـرتبطني بقـوات األمـن الوطنيـة     

  األفغانية واإلفراج عنهم وإعادة إدماجهم؛

يدعو حكومة أفغانستان إىل كفالـة إيـالء اهتمـام لشـواغل محايـة األطفـال يف         (هـ)  
م واملصـاحلة، ويـدعوها بشـكل خـاص إىل اسـتخدام احلـوار مـع اجلماعـات         سياق جهود السال

املسـلحة غـري التابعـة للدولـة بغــرض التوصـل إىل اتفـاق أيضـا بشــأن وضـع تـدابري إلـاء ومنــع           
  االنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال وتعزيز محايتهم؛

ــرا        (و)   ــة واحت ــاة األصــول القانوني ــى ضــمان مراع ــة أفغانســتان عل م حيــث حكوم
حقوق األطفال احملتجزين وفقا اللتزاماا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وعلـى دراسـة وتنفيـذ    
بــدائل للمالحقــة القضــائية واالحتجــاز تركــز علــى إعــادة تأهيــل األطفــال وإعــادة إدمــاجهم،    
ويدعو كذلك إىل مواصلة التعاون مـع األمـم املتحـدة بشـأن تـوفري فـرص الوصـول دون عـائق         

   مرافق االحتجاز؛إىل األطفال يف

حيث حكومة أفغانستان على أن تكثف اجلهـود الراميـة إىل التصـدي إلفـالت       (ز)  
مــرتكيب االنتــهاكات والتجــاوزات ضــد األطفــال مــن العقــاب عــن طريــق تعزيــز نشــر وتنفيــذ   
وإنفــاذ القــوانني والتوجيهــات ذات الصــلة، ويشــجع بشــدة علــى اعتمــاد قــانون يعــىن بالطفــل   

تضـمن أحكامـاً جتـرم جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، مبـا يف ذلـك مـن قبـل           وتشريعات أخرى ت
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اجلماعات املسلحة، وغـري ذلـك مـن االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت ترتكـب ضـد األطفـال يف          
  انتهاك للقانون الدويل الساري؛

ــع         (ح)   ــاء ومن ــة إل ــؤخرا الســلطات األفغاني ــها م ــيت بذلت ــاجلهود ال ــر كــذلك ب يق
أشكال العنف اجلنسي ضد األطفـال، مبـا يف ذلـك ممارسـة باتشـا بـازي،        االغتصاب وغريه من

ــة مســاءلة مــرتكيب االغتصــاب       ــة إىل كفال ويهيــب حبكومــة أفغانســتان أن تعــزز اجلهــود الرامي
  وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال؛

يعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفـاع اإلصـابات يف صـفوف املـدنيني، مبـن فـيهم         (ط)  
طفال، نتيجـة للـرتاع املسـلح، وحيـث قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة علـى الوفـاء بالتزاماـا            األ

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ال سيما عن طريق التمييز بني األهداف العسكرية مـن جهـة   
واملدنيني واألعيان املدنية من جهة أخـرى، والتقيـد مببـدأ التناسـب، واختـاذ مجيـع االحتياطـات        

  مكنة للتقليل من اإلصابات يف صفوف املدنيني إىل احلد األدىن؛امل

يعرب عـن القلـق إزاء احلـوادث الـيت تـؤثر علـى فـرص احلصـول علـى التعلـيم             (ي)  
والرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك اهلجمــات علــى املــدارس واملستشــفيات، واســتخدام املــدارس    

نب قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة، يف     واملرافق الطبية يف أغراض عسكرية، مبا يف ذلك من جا
انتهاك للقانون الدويل الساري، وحيث حكومـة أفغانسـتان علـى اختـاذ التـدابري املناسـبة حلمايـة        
املدارس واملستشفيات، ولتعزيز فرص احلصول اآلمن على التعلـيم والرعايـة الصـحية، ال سـيما     

عليم مــن خــالل إقرارهــا إلعــالن يف صــفوف الفتيــات، ويشــري كــذلك إىل التــزام احلكومــة بــالت
  املدارس اآلمنة؛

يعرب عن القلـق إزاء اسـتمرار خمـاطر وآثـار املتفجـرات مـن خملفـات احلـرب           (ك)  
على األطفال، وحيث احلكومة على اختاذ تدابري للحـد مـن املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا األطفـال،        

  ال سيما من خالل التوعية خبطر األلغام؛

إىل  ٤اليت قام ا الفريق العامل إىل أفغانسـتان يف الفتـرة مـن     يشري إىل الزيارة  (ل)  
، ويشـجع اسـتمرار مشـاركة حكومـة أفغانسـتان يف مـا يبذلـه الفريـق         ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٨

  العامل من اجلهود واملساعدات الالزمة لتعزيز محاية األطفال يف النـزاعات املسلحة؛

دقاء األطفال يف الرتاعـات املسـلحة يف   يدرك أيضا إنشاء جمموعة حملية من أص  (م)  
كابل مببادرة من اليونيسـيف وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، ـدف إىل         
تنســيق اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــدول األعضــاء لــدعم حكومــة أفغانســتان يف اســتراتيجيتها    

  لحة واجلماعات املسلحة.الرامية إىل مكافحة ظاهرة األطفال املرتبطني بالقوات املس
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ووافق الفريق العامل على أن يوصي بأن حييل رئيس جملس األمـن رسـالة موجهـة مـن       - ١٢
  رئيس الفريق العامل إىل األمني العام:

يطلب فيهـا إىل األمـني العـام أن يكفـل مواصـلة فرقـة العمـل القطريـة للرصـد            (أ)  
تحدة املعنية ملشـاركتها وجهودهـا الراميـة    واإلبالغ يف أفغانستان وغريها من وكاالت األمم امل

إىل دعـم حكومـة أفغانسـتان يف التصـدي لالنتـهاكات والتجـاوزات املرتكبـة ضـد األطفـال يف          
  الرتاعات املسلحة؛

ــيت ترتكــب يف حــق األطفــال       (ب)   ــهاكات والتجــاوزات ال ــة رصــد االنت يقــر بأمهي
ســـتمرار فعاليـــة آليـــة رصـــد واإلبـــالغ عنـــها، ويطلـــب كـــذلك إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل ا

االنتــهاكات والتجــاوزات الــيت ترتكــب يف حــق األطفــال يف الرتاعــات املســلحة يف أفغانســتان   
  واإلبالغ عنها، ال سيما يف املناطق األكثر تضررا من الرتاع؛

يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل إيــالء األولويــة ألنشــطة محايــة الطفــل           (ج)  
تضــمني تقــاريره املقبلــة معلومــات وحتلــيالت تتعلــق باألطفــال    ولقــدرات البعثــة، وأن يواصــل

  والرتاع املسلح يف أفغانستان، متشيا مع قرارات جملس األمن ذات الصلة.
  

  ووافق الفريق العامل على رفع توصية مبا يلي إىل جملس األمن:  - ١٣

ــرتاع        (أ)   ــة األطفــال املتضــررين مــن ال ــة مواصــلة مراعــاة جملــس األمــن حلال كفال
  املسلح عند مناقشة والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وأنشطتها؛

ــة، وخباصــة        (ب)   ــة الطفــل املنوطــة بالبعث ــة محاي ــذ والي ــة اســتمرار ودعــم تنفي كفال
يتعلــق برصــد االنتــهاكات والتجــاوزات املرتكبــة يف حــق األطفــال يف الرتاعــات املســلحة   فيمــا

هذه االنتهاكات والتجاوزات بوسائل منها التـدريب علـى محايـة الطفـل      واإلبالغ عنها، ومبنع
  وتعميم مراعاا؛

إحالـــة هـــذه الوثيقـــة إىل جلنـــة جملـــس األمـــن العاملـــة مبوجـــب القـــرارات           (ج)  
بشأن تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف    )٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧

العــراق والشــام (داعــش) وتنظــيم القاعــدة ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد ومجاعــات ومؤسســات   
  .)٢٠١١( ١٩٨٨وكيانات، وجلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
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  إجراءات مباشرة يتخذها الفريق العامل    

وافق الفريق العامل على أن يوجه الرئيس رسالة إىل قيـادة بعثـة الـدعم الوطيـد التابعـة        - ١٤
  ملنظمة حلف مشال األطلسي (الناتو):

ــاتو    (أ)   ــزام النـ ــى التـ ــا علـ ــثين فيهـ ــات    يـ ــات وبعثـ ــن عمليـ ــه مـ ــطلع بـ ــا تضـ يف مـ
أفغانستان حبمايـة األطفـال يف الرتاعـات املسـلحة ووضـع تـدابري عمليـة ذات منحـى ميـداين           يف

  دف التصدي لالنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال؛

ــز          (ب)   ــدعم لتعزي ــدمي ال ــاتو أن تواصــل تق ــة للن ــد التابع ــدعم الوطي ــة ال ــب ببعث يهي
الوطنيــة األفغانيــة يف جمــال محايــة الطفــل، بوســائل منــها التــدريب علــى   قــدرات قــوات األمــن 

املسائل املتصلة باألطفال والرتاع املسلح ومحاية الطفل، ويشدد علـى أمهيـة تعـيني مستشـار يف     
  جمال محاية الطفل يف هذه البعثة حتقيقا هلذا الغرض.

  
  بنك الدويل واجلهات املاحنة:ووافق الفريق العامل على أن يوجه الرئيس رسالة إىل ال  - ١٥

ــز القــدرات املؤسســية       (أ)   ــة الــدعم الــدويل مــن أجــل تعزي يشــدد فيهــا علــى أمهي
حلكومة أفغانستان، ويهيب يف هذا الصـدد باجلهـات املاحنـة أن تـوفر التمويـل والـدعم بصـورة        

رين مرنة يف الوقت املناسب وبالقدر الكـايف للحكومـة مـن أجـل تعزيـز محايـة األطفـال املتضـر        
من الرتاعات املسلحة، مبا يف ذلك من خـالل تنفيـذ خطـة العمـل ومرفقاـا، فضـال عـن تعزيـز         

  اجلهود الشاملة يف جمال محاية األطفال، مبا يف ذلك:

دعم إعداد وتنفيذ بـرامج مسـتدامة متعـددة القطاعـات لإلفـراج عـن         ‘١’    
ة مجيـــع األطفـــال املـــرتبطني ســـابقا بقـــوات األمـــن الوطنيـــة األفغانيـــ 

وباجلماعات املسلحة وإعادة إدمـاجهم، والتأكيـد علـى أمهيـة الـدعم      
النفســـي واالجتمـــاعي، وإعـــادة اإلدمـــاج مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة  
واالقتصادية، وضرورة دعم سبل عيش بديلة مستدامة وهلا مقومـات  

  البقاء بغية منع إعادة جتنيد األطفال؛

مـن الرعايـة الصــحية    دعـم تـوفري فـرص احلصــول علـى القـدر الكــايف       ‘٢’    
والتغذيــة، وعلــى التعلــيم والتــدريب املهــين املناســبني جلميــع األطفــال  
ــات      ــك الفتي ــرتاع املســلح يف أفغانســتان، مبــا يف ذل ــن ال املتضــررين م

  واألطفال من ذوي اإلعاقة؛
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ــق        ‘٣’     ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــة، ال سـ ــة واإلداريـ ــات القانونيـ ــز اآلليـ ــم تعزيـ دعـ
نتهاكات والتجاوزات يف حق األطفـال  بالتصدي إلفالت مرتكيب اال

  من العقاب؛

ــات ــدف       ‘٤’     دعــم أنشــطة الرصــد واإلبــالغ مــن أجــل حتديــد األولوي
  تعزيز محاية األطفال ودعم تنفيذ وامتثال خطة العمل ومرفقاا؛

ــد         ‘٥’     ــجيل املواليـ ــة تسـ ــز عمليـ ــبيل تعزيـ ــة يف سـ ــود املبذولـ ــم اجلهـ دعـ
ملنع جتنيد األطفال واسـتخدامهم   والتسجيل املتأخر للمواليد كوسيلة

  يف أفغانستان.
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  املرفق

بيــان للممثــل الــدائم ألفغانســتان لــدى األمــم املتحــدة بشــأن تقريــر األمــني العــام     
األطفـال والـرتاع املسـلح يف أفغانسـتان أدىل بـه يف اجللسـة الرمسيـة اخلامسـة          عن

  واخلمسني للفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح
  

  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٦    

أود أن أشكر ماليزيا لرئاسـتها الفريـق العامـل وإلعطـائي فرصـة احلضـور اليـوم. وأود          
أيضا أن أشكر ليلى زروقي، املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املسـلح، ملـا       

ل وإدارـا  أدلت بـه مـن مالحظـات، وملـا بذلتـه مـن جهـود دؤوبـة يف التـرويج حلقـوق األطفـا           
لتلك اجلهود يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف بلدي. وقد أحطنا علما بتقرير األمني العـام عـن   

  األطفال والرتاع املسلح يف أفغانستان، وحنن نرحب بالتوصيات الواردة فيه.

ــبتمرب       ــن أيلول/سـ ــدة مـ ــالتقرير املمتـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــانون  ٢٠١٠وخـــالل الفتـ إىل كـ
أمهيـــة  ٢٠١٤، شـــهدت أفغانســـتان تغـــريات كـــبرية. واكتســـى عـــام  ٢٠١٤األول/ديســـمرب 

ــدفاع        ــوات األمــن وال ــه، أخــذت ق ــدويل يســتعد لســحب قوات خاصــة؛ فبينمــا كــان اتمــع ال
األفغانية على عاتقها املسؤولية الكاملة عن توفري األمن يف مجيع أحناء البلد. ومنذ ذلـك احلـني،   

هـدا يف ترويـع الشـعب األفغـاين وزعزعـة االسـتقرار يف       مل يدخر أعداء أفغانستان املسـلحون ج 
ــيهم اآلالف مــن املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب عــرب احلــدود، قــام هــؤالء       البلــد. وإذ انضــم إل
ــازل واألســواق واملــدارس      ــة واهلجمــات املعقــدة علــى املن ــادة االشــتباكات الربي املســلحون بزي

ــة،   واملســاجد واهلياكــل األساســية احلساســة. وبــاهلجوم  بشــكل عشــوائي علــى األمــاكن املدني
واصـلت حركـة طالبـان ومجاعــات إرهابيـة أخـرى قتـل وترويــع الشـعب األفغـاين. وقـد أســفر          

، يف ظــل زيــادة   ٢٠١٤مــن املــدنيني يف عــام     ١٠ ٠٠٠ذلــك عــن قتــل وإصــابة أزيــد مــن       
بيــة يف املائــة، وال تــزال وتــرية هــذه احلملــة اإلرها  ٤٨اإلصــابات يف صــفوف األطفــال بنســبة  

  تشهد تزايدا تدرجييا إىل يومنا هذا.

وقد ترعرع جيـل بأكملـه مـن األطفـال يف خضـم الـرتاع الـدائر يف أفغانسـتان. وأدى           
ــة أضــحى فيهــا األطفــال معرضــني بشــدة الســتغالل اجلماعــات      العنــف يف أفغانســتان إىل حال

سـيما النسـاء    املتطرفة العنيفة. وبشن هجمات وحشية على املـدارس واملدرسـني والطـالب، ال   
والفتيــات الــاليت يســعني إىل احلصــول علــى التعلــيم، تســعى حركــة طالبــان ومجاعــات إرهابيــة  
ــد          ــر عرضــة لالســتغالل. وق ــهم أكث ــيم وجعل ــى التعل ــال عل ــة حصــول األطف أخــرى إىل عرقل
استخدم األطفال من قبـل حركـة طالبـان ومجاعـات إرهابيـة أخـرى ألغـراض متعـددة؛ حيـث          
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كجواسيس وخمربين، وكدروع بشـرية وكجنـود مقـاتلني، بـل وكمنفـذين       أُجربوا على العمل
للتفجريات االنتحارية. وتفضـل هـذه اجلماعـات العنيفـة االسـتعانة باألطفـال ألـم مسـتعدون         
لتقدمي خدمام بأسعار زهيدة وميكن استخدامهم، كما ميكـن التالعـب ـم وترهيبـهم، وهـم      

طر املهام نظـرا الفتقـارهم إىل الفهـم الكامـل لكـوم      مستعدون يف كثري من األحيان لقبول أخ
عرضة للموت. وهذه اهلجمات العنيفـة، إضـافة إىل الفقـر والبطالـة، تـؤدي باألطفـال يف كـثري        

  من األحيان إىل حماولة االنضمام إىل قوات األمن عن طريق تزوير أعمارهم وهويام.

أي جمتمع من اتمعات اخلارجة مـن   ومراعاةً للتحديات اليت تواجه إعادة اإلعمار يف  
الرتاع، اختذت حكومة بلدي خطوات هامة من أجل محاية أطفالنا، الذين هم مسـتقبل أمتنـا.   
ومن هذه اخلطوات التنفيذ والرصد الشـامالن خلطـة العمـل املتعلقـة باألطفـال والـرتاع املسـلح        

 الـيت تعـد إجنـازا هامـا،     وخريطة طريقها ذات النقاط اخلمـس عشـرة. ويف سـياق أحـد التـدابري     
قامت حكومة أفغانستان بسن قانون حلظر جتنيـد القُصـر يف قـوات األمـن مت التصـديق عليـه يف       
وقت سابق مـن هـذا العـام. كمـا وضـعت مبـادئ توجيهيـة موحـدة للتحقـق كـي تسـتخدمها            

      ـر. ونتيجـة هلـذه التغـيريات اهلامـة، رفضـت طلبـات   مجيع املؤسسات األمنية يف منع جتنيـد القُص
. كمــا أدرجــت ٢٠١٤مئــات القُصــر ممــن كــانوا حيــاولون االخنــراط يف قــوات األمــن يف عــام   

احلكومـة حقــوق الطفــل يف منــاهج قــوات األمــن، وهـو مــا ميثــل خطــوة مــن األمهيــة مبكــان يف   
  تثقيف وتوعية اجليش والشرطة بشأن حقوق الطفل غري القابلة للتصرف.

لتـدابري الراميـة إىل توعيـة اجلمهـور مـن خـالل إنشـاء        ولقد وضعنا أيضـا جمموعـة مـن ا     
العشرات من االس اتمعية حلماية املدارس يف الواليـات ومـن خـالل عقـد خمتلـف احللقـات       
الدراسية وحلقات العمل لتدريب علماء الدين واملدرسني والشيوخ والطالب يف جمال حقـوق  

نيـة ملتزمـة بقـوة حبمايـة األطفـال مـن قـوى        الطفل بدعم مـن اتمـع الـدويل. واحلكومـة األفغا    
التطرف ومن القالقل الداخلية؛ لذلك، فإننا نتقيد بصرامة بتنفيـذ هـذه الـربامج املتعلقـة حبمايـة      
الطفــل، ونســهر علــى وعــي اتمعــات احملليــة بأفضــل املمارســات. ويف حــني ترتكــب حركــة   

دنيني واألطفــال، ينبغــي هلــذا  طالبــان واملقــاتلون األجانــب فظــائع بصــورة منهجيــة يف حــق املــ  
فــنحن نتعامــل مــع مجاعــات متطرفــة  -التقريــر أن يأخــذ يف االعتبــار الواقــع املريــر ألفغانســتان 

عنيفة ومع إرهابيني، ومهما بذلت احلكومة من حمـاوالت يف سـبيل حتقيـق السـالم واملصـاحلة،      
ه اجلماعـات اإلرهابيـة   فإن املتطرفني ال يأخذون ذا النهج. ومن املهم مالحظة أن معظـم هـذ  

ختضع جلزاءات جملس األمن. وقد بـذلت احلكومـة كـل جهـد ممكـن مـن أجـل كفالـة اسـتيفاء          
قواا للمعايري الدولية للعمليات، مبا يف ذلك استعراض األساليب واإلجـراءات املتعلقـة بـإجراء    
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ضـع حـد   عمليات ينصب تركيزهـا علـى محايـة املـدنيني باعتبارهـا اهلـدف النـهائي؛ ويشـكل و        
  ائي لتجنيد القصر يف صفوف قواا أيضا مبدأ أساسيا يتقيد به البلد.

وعلى حنو ما اقترحه األمني العام، فإن حكومة أفغانستان ملتزمة التزامـا راسـخا بـأداء      
ــع          ــل يف مجي ــوق الطف ــة حق ــق حبماي ــا يتعل ــانوين فيم ــا الق ــاء بالتزامه ــي وبالوف ــها األخالق واجب

الغاية، ستواصل حكومة أفغانستان تعاوـا الكامـل مـع الفريـق العامـل      الظروف. وحتقيقا هلذه 
ومجيع اهليئات املعنية يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك فرقة عملها القطرية، وذلـك ـدف ضـمان    
التنفيذ الكامل خلطة العمل ومجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة حبماية الطفل. ويف اخلتـام،  

يئة بيئة آمنة ألطفالنا. ففي لقاء نظَّمه اتمـع املـدين قبـل بضـعة أيـام       أود أن أؤكد على أمهية
من أجل األطفال يف والية باكتيكا، دعا األطفال بإحلاح إىل حتقيـق السـالم واألمـن، وتوسـلوا     
إىل القـادة أن يرسـلوا إلــيهم الكتـب بــدال مـن البنـادق، وأقــدموا يف بـادرة رمزيــة علـى تكســري        

وبينما متضي أفغانستان حنو عهد جديد من اإلصالح، فإننا ملتزمـون بتـوفري    بنادق بالستيكية.
  مستقبل ألطفالنا ملؤه االستقرار والسالم.

 


