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*1318580*  

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
   ٢٠١٤فرباير /شباط ٧ -يناير /كانون الثاين ٢٧

ت أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمعلوما     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  أفغانستان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة   يف ذلك املالحظات والتعليقات     مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو من التقرير أية آراء   يتض وال. الوثائق املرجعية  ُيرجى العودة إىل  
 والبيانات العلنية الصادرة  يف التقارير   يرد منها    خبالف ما السامية حلقوق اإلنسان     من املفوضية 

 يف   جملس حقـوق اإلنـسان     ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي . املفوضية عن
 حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        يف منهجيعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩ مقرره

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 ستعراض السابقةاحلالة خالل دورة اال 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 ُتقبلمل /مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
  )١٩٨٣(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  )١٩٨٣(واالجتماعية والثقافية 

قوق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحل     
  )١٩٨٣(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  )٢٠٠٣(املرأة 

  )١٩٨٧(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      

)٢٠٠٣(  
ية حقوق الطفل   الربوتوكول االختياري التفاق  

بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف        
 )٢٠٠٢(البغاء ويف املواد اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص   
 )٢٠١٢ (ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

  والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

  مناهضة التعذيب
ولية حلماية حقوق مجيع    االتفاقية الد 

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

  األشخاص من االختفاء القسري
 

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
؛ ٢٢ حتفـظ، املـادة   (التمييز العنـصري    
  )١٩٨٣، ١٨ و١٧إعالنات، املادتان 

د الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      العه
، ٢٦إعالن، املادة   (واالجتماعية والثقافية   

  )١٩٨٣، ٣ و١الفقرتان 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        

 ١ ، الفقرتان ٤٨إعالن، املادة   (والسياسية  
  ) ١٩٨٣، ٣و

إعــالن، (اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب 
، ٢٠ بـشأن املـادة      ١، الفقرة   ٢٨ املادة
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  )١٩٨٧، ١، الفقرة ٣٠ واملادة
 )١٩٩٠إعالن عام، (اتفاقية حقوق الطفل، 

إجراءات الشكاوى  
والتحقيق واإلجراء  

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختيـاري    
التفاقية حقوق األشخاص 
ــادة  ــة، امل ذوي اإلعاق

٢٠١٢(٦(  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

االختياري للعهد الدويل   الربوتوكول  
ــصادية  ــاحلقوق االقت ــاص ب اخل

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

   ٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

ال التمييـز   القضاء على مجيع أشك   
  ضد املرأة 

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد     
  ٢٢ و٢١و

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن تقدمي البالغات 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

  األشخاص من االختفاء القسري

 دولية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك     

اإلجراءات املتخذة بعد     احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
  االستعراض

  مل ُيصدق عليها

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        
  عليها واملعاقبة

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  )٤(لالجئنيتفاقية املتعلقة بااال

 / آب١٢اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة 
  )٥(١٩٤٩ أغسطس

تفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية     اال
  )٦(١١١ و١٠٠ و١٠٥أرقام 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة   
  التمييز يف جمال التعليم

اتفاقيتا منظمـة العمـل     
ــم   ــة رق  ١٣٨الدولي

  )٧(١٨٢ ورقم

الربوتوكوالن اإلضافيان  
فاقيات األول والثاين الت  

  )٨(١٩٤٩جنيف لعام 

  )٩(بروتوكول بالريمو

االتفاقيات املتعلقة باألشـخاص    
  )١٠(عدميي اجلنسية

اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة     
ــام   ١٦٩ و٩٨ و٨٧ و٢٩أرق

  )١١(١٨٩و

الربوتوكــول اإلضــايف الثالــث 
  )١٢(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
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التمييز ضد املرأة أفغانستان على ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على    ٢٠١٣يف عام     -١
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             

  .)١٣( من االتفاقية٢٠ من املادة ١وعلى قبول التعديل املدخل على الفقرة 
  بشأن ١٩٥٤وشجعت جلنة حقوق الطفل أفغانستان على االنضمام إىل اتفاقية عام             -٢

. ١٩٦١وضع األشخاص عدميي اجلنسية، وإىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعـام             
وأوصت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بـأن تـصدق                
أفغانستان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،           

  .)١٤(مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاملكّمل التفاقية األ
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتصديق على عدد          -٣

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية     ١٦٩من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منها االتفاقية رقم         
  .)١٥(يف البلدان املستقلة

   الدستوري والتشريعياإلطار  -باء  
رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد تشريعات هتـدف إىل               -٤

 املتعلق بالقضاء على العنف ضـد       ٢٠٠٩القضاء على التمييز ضد املرأة، ال سيما قانون عام          
  .)١٧(وحثت جلنة حقوق الطفل أفغانستان على وضع استراتيجية لتنفيذ القانون. )١٦(املرأة
باختـاذ  ) املفوضة السامية (وأوصت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          -٥

خطوات أخرى لتنفيذ القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة، وحلماية حقوق املرأة،             
مبا يف ذلك ضمان إدماج املرأة يف احلياة العامة ويف مجيع عمليات إحالل السالم واملـصاحلة،   

  .)١٨(يق تكافؤ الفرص يف التعليم والعمالةوحتق
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد               -٦

 من قانون العقوبات تعفي مـرتكيب جـرائم         ٣٩٨املرأة ال جيرِّم جرائم الشرف، وألن املادة        
يفلتون يف الكثري من األحيان الشرف من العقوبة على جرمية القتل، وألن مرتكيب هذه اجلرائم    

  .)١٩(من العقاب
وال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يساورها القلق ألن             -٧

العهد مل ُيدمج بعد على حنوٍ كامل يف القانون احمللي أو يف أحكامه اليت تطبقها بشكل مباشر                 
  .)٢٠(احملاكم احمللية

 الطفل عن قلقها ألن حقوق األطفال تتأثر سلباً بتطبيق القانون           وأعربت جلنة حقوق    -٨
املدّون والقانون العريف وقوانني الشريعة، وألن التشريعات اليت تتعارض مع االتفاقية ال تـزال   

وحثت اللجنة أفغانستان على أن توائم تشريعاهتا احمللية، مبا يف ذلك القانون العـريف              . ُمطبقة
  .)٢١(مع أحكام االتفاقية، وأن تسن قانوناً شامالً بشأن الطفلقوانني الشريعة،  أو
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ن لتنفيذ قانون وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء قلة التدابري املتخذة حىت اآل             -٩
  .)٢٢( حبقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وأسر الشهداء املتعلق٢٠١٠ عام
ز ضد املرأة بـإدراج األحكـام املتعلقـة        وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       -١٠

، )٢٣(باملساواة بني الرجل واملرأة يف دستور أفغانستان ويف التشريعات األخرى ذات الـصلة            
  .)٢٤(وبإلغاء أحكام القانون املدين اليت متّيز ضد املرأة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٥(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانحالة     
 )٢٦(احلالة أثناء اجلولة احلالية  احلالة أثناء اجلولة السابقة   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

اللجنة األفغانية املـستقلة املعنيـة      
  حبقوق اإلنسان

  )٢٠١٤(ألف   )٢٠٠٩(ألف 

اللجنة األفغانية املستقلة   وأوصت املفوضة السامية بأن تعجِّل احلكومة بتعيني أعضاء           -١١
املعنية حبقوق اإلنسان بصورة شفافة وحمايدة متاماً، مبا يتسق مع املبـادئ املتعلقـة مبركـز                

وطرح املسألة نفسها   . )٢٧()مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
  .)٢٨(ملرأةكلٌ من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا

وأوصى الفريق العامل املعين باملرتزقة بأن تعزز أفغانستان قدرات جلنتها املـستقلة              - ١٢
املعنية حبقوق اإلنسان يف جمال إجراء التحقيقات، وال سـيما قـدرات فريقهـا اخلـاص       

  .)٢٩(بالتحقيقات  املعين
لى أن تكفل استدامة    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أفغانستان ع           -١٣

عمل وزارة شؤون املرأة، وذلك بتزويدها باملوارد الكافية لتنفيذ واليتـها املتمثلـة يف حتقيـق                
والحظت جلنة حقوق الطفل، مع القلق، قلـة        . )٣٠(املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق املرأة     

  .)٣١(باألطفالاإلجراءات املتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار 
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خبطة العمل الوطنيـة للمـرأة                -١٤

، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدد من التحديات اليت تعوق التنفيذ            )٣٢()٢٠١٨-٢٠٠٨(
  .)٣٣(الكامل هلذه اخلطة

ـ         -١٥ اد سياسـة العدالـة   ونوهت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة باعتم
؛ وأعربت عن قلقها إزاء قصور تنفيذ الربنامج األفغاين         )٣٤(االنتقالية، وأوصت بتنفيذها فوراً   

وحثت جلنة حقوق الطفل أفغانستان على ضمان إدراج املسائل         . )٣٥(للسالم وإعادة اإلدماج  
ـ          ات واملعاهـدات   املتعلقة باالعتمادات واملوارد املناسبة املخصصة لألطفال يف مجيع املفاوض

  .)٣٦(املتعلقة بالسالم والصاحلة
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باالستراتيجية الوطنية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقـة        ورحبت جلنة حقوق الطفل     -١٦
، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء قلة التدابري املتخـذة حـىت اآلن لتنفيـذ هـذه                 )٢٠٠٨(

  .)٣٧(االستراتيجية
                     الوطنيـة األفغانيـة    اإلمنائيـة    باالسـتراتيجية ورحبت جلنـة حقـوق الطفـل          -١٧

، وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،         )٣٨()٢٠١٣-٢٠٠٨(
  .)٣٩(بشدة، باعتماد هنج مشويل قائم على حقوق اإلنسان يف تنفيذ هذه االستراتيجية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤٠(هيئات املعاهداتمع ون التعا  -ألف  

  حالة اإلبالغ   -١  

  عاهدة املهيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   
 يف دورة االستعراض السابقة 

آخر تقرير قُدم منذ    
دورة االستعراض  

  السابقة 
آخر املالحظات  

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
دمي التقريـر   تأخر موعد تق    -  -  ١٩٩٧مارس /آذار  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ١٩٨٦الثاين منذ عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
حيني موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٧  ١٩٩١نوفمرب /تشرين الثاين

  ٢٠١٤اخلامس يف عام 
تأخر موعد تقدمي التقريـر       -  -  ١٩٨٥يوليه /متوز  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ١٩٩٤ث منذ عام الثال
جلنة القضاء على التمييز    

  ضد املرأة
حيني موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٣يوليه /متوز  ٢٠١١  -

  ٢٠١٧الثالث يف عام 
تأخر تقدمي التقارير من الثاين       -  -  ١٩٩٢نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب

 ١٩٩٣إىل السابع منذ عامي     
   على التوايل٢٠١٢و

ــر /شــباط  ٢٠٠٩  -  جلنة حقوق الطفل فرباي
٢٠١١  

حيني موعد تقدمي التقريـر     
اجلامع للتقارير من الثاين إىل     

. ٢٠١٦اخلامس يف عـام     
وتأخر موعد تقدمي التقريرين    
ــالربوتوكول   ــتعلقني ب امل
االختياري التفاقية حقـوق    

 األطفال اشتراكالطفل بشأن  
ــسلحة،  ــات امل يف املنازع
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  عاهدة املهيئة
املالحظات اخلتامية الواردة   
 يف دورة االستعراض السابقة 

آخر تقرير قُدم منذ    
دورة االستعراض  

  السابقة 
آخر املالحظات  

  حالة اإلبالغ  اخلتامية 
والربوتوكول االختيـاري   

 حقوق الطفل   امللحق باتفاقية 
بشأن بيع األطفال واستغالل    
األطفال يف البغاء ويف املواد     

 ٢٠٠٥اإلباحية منذ عامي    
  ، على التوايل٢٠٠٤و

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيني موعد تقدمي التقريـر       -  -  -
  ٢٠١٤األويل يف عام 

  املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات   -٢  

 اخلتاميةاملالحظات     

 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي املقرر هيئة املعاهدة

 - - - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 -  - - جلنة القضاء على التمييز العنصري

اإلجنازات يف جمال حقوق املـرأة       ٢٠١٥ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  )٤١( ضد املرأةومكافحة العنف

-  

  -  - - جلنة مناهضة التعذيب

ورغم مناخ العنف املستمر واملفرط، ال سيما ضد املرأة، ورغم العمليـة الـسياسية        -١٨
اجلارية والعملية االنتقالية اليت متر هبا قوات األمن، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز               

  .)٤٢(حظاهتا اخلتاميةضد املرأة أفغانستان على التعجيل بتنفيذ مال

  )٤٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة يف خالل دورة االستعراض السابقة  

  ال  ال  دعوة دائمة
 ٢٨(اشتراك األطفال يف املنازعـات املـسلحة          الزيارات اليت جرت 

  )٢٠٠٨يوليه / متوز٣ -يونيه /حزيران
ـ        إجراءات حاالت اإلعدام خارج القـضاء أو ب

  )٢٠٠٨مايو / أيار١٥-٤(موجزة أو تعسفاً 

 )٢٠٠٩أبريل / نيسان٩-٤(املرتزقة 
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  )٢٠٠٥يوليه / متوز١٩-٩(العنف ضد املرأة 
 / أيلول ١٣ -أغسطس  / آب ٣١(السكن الالئق   

  )٢٠٠٣ سبتمرب
حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة        

  )٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٣-١٣(أو تعسفاً 
  -  املرتزقة  لزيارات املوافق عليها من حيث املبدأا

  املشردون داخلياً  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥التعذيب، طلبت يف عامي 

  ٢٠٠٥االحتجاز التعسفي، طلبت يف عام 

  ٢٠١٢اإلرهاب، طلبت يف عام 
 ٢٠١٣ ضد املرأة، طلبت يف عام العنف

الردود علـى رسـائل االدعـاءات       
  ت العاجلةوالنداءا

   بالغات، ردت احلكومة على بالغني منها١٠خالل فترة االستعراض، أُرسلت 

  )٤٤(تقرير: حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  تقارير وبعثات املتابعة

وأوصت املفوضة السامية بأن توجه احلكومة دعوة لزيارة البلد إىل كل من املقـرر                -١٩
لالإنـسانية  ا مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             اخلاص املعين 

  .)٤٥(املهينة، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أو

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ١ ٥٠٠ (٢٠٠٨منذ عـام    تقدم أفغانستان مسامهات سنوية إىل املفوضية السامية          -٢٠

  .)٤٦()٢٠١١دوالر أمريكي يف عام 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
قها إزاء تعرض  أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قل          -٢١

وأعربت عن أسفها للفروق الكبرية القائمة بني اإلطار القانوين وعدم املـساواة     . املرأة للتمييز 
وحثـت اللجنـة    . يف املمارسة العملية يف جماالت العمل واحلياة العامة والتعليم والـصحة          

ـ             ني اجلنـسني   أفغانستان على اختاذ مزيد من التدابري الفعالة ملكافحة مظاهر عدم املساواة ب
والتمييز ضد املرأة، وتنفيذ محلة وطنية للتوعية العامة، واختاذ تدابري خاصة مؤقتـة لعـالج               

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بواعث قلق مماثلة، وقدمت   . )٤٧(مظاهر التفاوت بني اجلنسني   
  .)٤٨(توصيات مماثلة
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لقها ألن النظم القانونيـة  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن ق         -٢٢
املتعددة اليت تنظم الزواج والعالقات األسرية، وكذلك أحكام القانون املدين واملمارسـات            

ذلك التمييز احلق القانوين للزوج يف السلطة علـى         على  مثلة  األالعرفية، متيز ضد املرأة، ومن      
  .)٤٩(زوجته وأبنائه

 /نيـسان ، يف   )اليونـسكو (علم والثقافـة    وأشارت منظمة األمم املتحدة للتربية وال       -٢٣
، إىل أن الربملان األفغاين كان بصدد اعتماد قـانون جديـد بـشأن وضـع                ٢٠٠٩ أبريل

. وهو قانون ميس احلق يف التعليم ومبدأ املساواة بني اجلنـسني وحقـوق األطفـال              الشيعة،
نون األحـوال   وأشارت اليونسكو أيضاً إىل أن اخلرباء الدوليني حذروا احلكومة من أن قـا            

ينتهك حقوق اإلنسان املكفولة للنساء وفتيات األقلية الـشيعية، وخيـل           الشيعية  الشخصية  
بااللتزامات الوطنية والدولية ألفغانستان، ويؤّصل التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وأفراد           

  .)٥٠(األقليات الدينية
 أفغانستان على اعتماد مشروع     وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٢٤

قانون األسرة، وعلى ضمان أن مينح هذا القانون حقوقاً متساوية للنساء والرجال يف مجيـع               
  .)٥١(املسائل املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنيـة بـاحلقوق               - ٢٥
ماعية والثقافية، عن قلقهما ألن بعض أحكام قانون األحوال الشخصية          االقتصادية واالجت 

تنطوي على متييز ضد املرأة فيما يتعلق بالوصاية واإلرث والـزواج دون الـسن              الشيعية  
القانونية والقيود املفروضة على حركة املرأة خارج املرتل، مثل طلب الزوجة إذن زوجهـا      

  .)٥٢(قبل مغادرة املرتل

  فرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق ال  -باء  
حث املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                -٢٦
تعسفاً احلكومة على فرض وقف رمسي لتطبيق عقوبة اإلعدام، وعلـى النظـر يف إلغـاء                 أو

  .)٥٣(العقوبة هذه
ل يؤثر على املدنيني الـذين  والحظت املفوضة السامية أن العنف يف أفغانستان ال يزا   -٢٧

وبالنظر إىل ما تتسبب فيـه العناصـر املناوئـة          . )٥٤(يتحملون عبء الرتاع املسلح املتواصل    
للحكومية جمتمعةً من ضحايا مدنيني، جتدر اإلشارة إىل أن هذه العناصر تتألف عـادة مـن                

 إىل تسلـسل    لبان، ويفتقر معظمهم  اجمموعات وأفراد شىت ال ينتمون بالضرورة إىل حركة ط        
وبصورة عامة، تنطلق العناصر املناوئة للحكومة من إيديولوجيات وأهـداف          . قيادي واحد 

  .)٥٥(خمتلفة، مما يهدد يف هناية املطاف التمتع باحلقوق واحلريات األساسية
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والحظت املفوضية السامية أن العناصر املناوئة للحكومة تواصل استهداف املـدنيني            -٢٨
، وأن السكان ال يزالون يتضررون بشدة مـن     )٥٦(ة على مواقع مدنية   وتشن هجمات عشوائي  

  .)٥٧(الرتاع املسلح الدائر
، أشار املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء             ٢٠١١ويف عام     -٢٩
بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل أن مجيع مناطق أفغانستان تعاين من نزاع مسلح غري دويل                أو

ودعا إىل مساءلة مجيع مرتكيب عمليات اإلعدام خارج القـضاء          .  باملدنيني يلحق آثاراً ضارة  
 القـوات   وبإجراءات موجزة أو تعسفاً، وإىل حتمل مجيع أطراف الرتاع، سواًء طالبـان أ             أو

 القوات املسلحة الدولية، املسؤولية عن عمليات القتل غري املشروعة واملـسؤولية            واألفغانية أ 
  .)٥٨(ني الذين يقتلون يف الرتاععن احلد من عدد املدني

وخلصت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان إىل أن التعذيب ال يزال               -٣٠
وأشـارت إىل   . مستمراً وميثل قلقاً بالغاً يف العديد من مرافق االحتجاز يف مجيع أحناء البلـد             

زاً الذي اسـُتجوبوا قـد    حمتج٦٣٥  ل حمتجزاً من ا٣٢٦وجود دليل كاٍف وموثوق على أن  
  .)٥٩(تعرضوا للتعذيب وإساءة املعاملة يف مرافق احتجاز يف مجيع أحناء أفغانستان

والحظت املفوضة السامية أن حوادث العنف ضد النساء ال تزال مستمرة، وأن املرأة   -٣١
  .)٦٠(ال تزال تواجه حتديات تعوق متتعها الكامل جبميع حقوقها

سامية إىل أن افتقار أفراد الشرطة احمللية األفغانية للسلوك املهين،          وأشارت املفوضة ال    -٣٢
وسوء سلوكهم، يثريان بواعث قلق؛ فقد اُتهم أفراد الشرطة احملليـة بتخويـف الـسكان               

وأعربت املفوضة الـسامية    . ومضايقتهم مراراً وتكراراً، مبا يف ذلك التهديد باإليذاء اجلنسي        
ث العنف ضد النساء وإزاء انتهاكات حقوق اإلنسان مـن          عن بواعث قلق إزاء تزايد حواد     

  .)٦١(جانب أفراد الشرطة الوطنية األفغانية والشرطة احمللية األفغانية
وأبرز املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               - ٣٣
ان إىل قوة شـرطة  ، حاجة أفغانست  ٢٠٠٨  مهمته اليت قام هبا عام    تعسفاً، يف تقريره عن       أو

وأوصى بشدة بإصالح   . )٦٢(إنفاذ القانون وبدور القوات شبه العسكرية       ميكنها القيام مبهمة  
ويف . )٦٣(الشرطة الوطنية، واعترف بأمهية تقدمي التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان             

، الحظ املقرر اخلاص أن التقييمات اليت قدمتها اجلهات صاحبة املصلحة بينت            ٢٠١١  عام
لشرطة الوطنية األفغانية كانت ال تزال تعاين من ضـعف التـدريب واإلدارة، وأهنـا           أن ا 

  .)٦٤(معروفة بالفساد والتجاوزات
ويساور املقرر اخلاص القلق نفسه الذي أعربت عنه بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي                 -٣٤

ذ القانون ووالية املساعدة إىل أفغانستان، واللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان، بشأن إنفا
الشرطة احمللية األفغانية فيما يتعلق بواجباهتا ودورها يف االحتجاز؛ فلم ُتحدد بوضوح واجباهتا 
ودورها ومل تكن مفيدة فيما يتعلق باالحتجاز التعـسفي، أو عمليـة تـسليم األشـخاص       
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ي وجهته إىل   وكرر املقرر اخلاص النداء الذ    . احملتجزين، أو أوضاع االحتجاز، أو منع اإليذاء      
احلكومة بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واللجنة األفغانية املستقلة حلقـوق             
اإلنسان بضرورة فرض رقابة صارمة على مجيع عناصر برنامج الشرطة ورصدها بدقة، مـع              

امج إىل مساءلة أفراد الشرطة عما يرتكبونه من أعمال تعسفية وجنائية، لضمان أال يؤدي الربن
  .)٦٥(تقليص احلماية املقدمة للسكان املدنيني

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واللجنـة املعنيـة              -٣٥
بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عن قلقهما إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد املرأة إىل مستوى               

 وجـرائم الـشرف واالغتـصاب والـضرب واجلـرح           سيما العنف املرتيل   مثري للفزع، وال  
وحثت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على إلغاء             . )٦٦(والرجم
  .)٦٧( من قانون العقوبات، لضمان عدم منح مرتكيب جرائم الشرف تنازالت قانونية٣٩٨ املادة
خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة       وأشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام         -٣٦
 القانون املتعلق بالقـضاء علـى       ،٢٠٠٩أغسطس  / يف آب  ،تتعسفاً إىل أن احلكومة سنَّ     أو

والحظ املقرر اخلاص أن القانون لقي انتقادات ألنه يشترط تقدمي الضحية           . العنف ضد املرأة  
. ذه الـشكوى  أو أحد ذويها شكوى أمام مؤسسة حكومية لكي يتسىن اختاذ إجراء بشأن ه            

تقدم شكوى بسبب الضغط الذي متارسه األسرة  ومن مث، إذا سحبت الضحية الشكوى أو مل
ُتلزم الدولة بالتحقيق يف جرمية عنف ضـد النـساء أو مبقاضـاة              أو خوفاً من االنتقام، فال    

 والحظ املقرر اخلاص أيضاً أن النشطاء يف جمال حقوق املرأة انتقدوا القانون لعدم            . مرتكبيها
وحث املقرر اخلاص احلكومـة علـى       . جترميه جرائم الشرف، ولعدم تعريفه اجلرائم بوضوح      

 من قانون العقوبات اليت تقلل العقوبة علـى         ٣٩٨ اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إللغاء املادة     
ولضمان عدم خمالفـة أي قـانون يف أفغانـستان          " الشرف"جرائم القتل اليت ُترتكب باسم      

  .)٦٨(ملعايري حقوق اإلنسانللقانون الدويل و
على أمهية التوعية بوجود القانون وباألفعـال       اجلهات املعنية   واتفق املقرر اخلاص مع       -٣٧

سيما األحكـام الـيت هتـدف إىل استئـصال           مها، وبأمهية ضمان تنفيذه فوراً، ال     اليت جيرّ 
  . )٦٩(املمارسات التقليدية الضارة وتقدمي اجلناة إىل العدالة

ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استيائها إزاء توجيه هتمـة              وأعرب  -٣٨
وعلى إجراء اختبـارات    ممن اغتصبهن   الزنا لضحايا االغتصاب، وإكراه بعضهن على الزواج        

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن جرمية االغتصاب غري ُمعّرفة           . )٧٠(العذريةلكشف  
  .)٧١()وهي العالقة اجلنسية خارج إطار الزواج(جرمية الزنا وغري منفصلة بوضوح عن 

والحظت املفوضة السامية استمرار معاناة األطفال على حنو غري متناسب من جراء              -٣٩
 طفالً، يف املتوسط، للقتل أو اإلصابة أسبوعياً        ٢٠فقد تعرض أكثر من     . الرتاع املسلح الدائر  

  .)٧٢(٢٠١٢ يف مجيع أحناء البلد خالل عام
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء مقتل مئات من األطفال نتيجـة                -٤٠
اهلجمات والضربات اجلوية اليت تشنها اجلماعات املتمردة والقوات العسكرية الدولية واجليش           

  . )٧٣(الوطين األفغاين
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء مستوى العنـف املمـارس ضـد               -٤١

سيما الفتيات، كجناة وإرسـاهلم   األطفال وإزاء معاملة األطفال ضحايا االعتداء والعنف، ال  
  . )٧٤(إىل مراكز إعادة تأهيل األحداث، يف حني أن معظم اجلناة يفلتون من العقاب

وسلط املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح الضوء على التقارير              -٤٢
تعلقة بإساءة معاملة األطفال يف مرافق االحتجاز، ودعا إىل معاملة األطفال، الـذين            الراهنة امل 

ُيحتجزون بزعم ارتباطهم باجلماعات املسلحة، كضحايا، ومعاملتهم يف حالة مقاضاهتم وفقاً           
  . )٧٥(للمعايري الدولية لقضاء األحداث

يزيد عمر بعضهم    ل ال وقدم املمثل اخلاص معلومات أيضاً عن جتنيد واستغالل أطفا          -٤٣
وأعرب عن قلقه إزاء جتنيد األطفال بشكل غري رمسي يف قـوات األمـن              .  سنوات ٨على  

وأوصى املمثل اخلاص بأن تنهي احلكومة مجيع عمليات        . الوطين األفغانية واجلماعات املسلحة   
القتصادية وأعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق ا     . )٧٦(جتنيد األطفال واستغالهلم  

  . )٧٧(واالجتماعية والثقافية عن بواعث قلق مماثلة
والحظت جلنة حقوق الطفل أن نسبة كبرية من األطفال العاملني يبدأون العمل بني               -٤٤

  .)٧٨( سنة١١ سنوات و٥عمر 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بسبب تعرض ضحايا   -٤٥

 األحيان للمقاضاة بتهمة ارتكاب الزنا، وبسبب االفتقار إىل تدابري حلمايـة            االجتار يف بعض  
  .)٧٩(ضحايا االجتار الاليت ُيدلني بشهادهتن أمام احملاكم

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
ـ             -٤٦ إجراءات مـوجزة   أشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو ب
يزال يعاين من مـشاكل      تعسفاً إىل إحراز بعض التقدم يف نظام العدالة الرمسي، ولكنه ال           أو

خطرية ونظامية، منها االفتقار إىل استراتيجيات ُمفّصلة بشأن مواصـلة التعلـيم القـانوين؛              
ملني املؤهلني؛  واالفتقار إىل مرافق كافية للتدريب القضائي؛ وقلة عدد املوظفني القضائيني العا          

ومـا لألمـوال    واالفتقار إىل ُسُبل االتصال والتنسيق فيما بني املؤسسات؛ وتفشي الفساد؛           
  .)٨٠(على هياكل البلدمن آثار احلرب أمراء من جتارة املخدرات ومن املتأتية 
وأعرب الفريق العامل املعين باملرتزقة عن قلقه إزاء عدم مقاضاة متعهدي خـدمات               -٤٧

وأشار إىل أن مجيع الدول ُملزمة بضمان       . اصة الرتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان    األمن اخل 
إجراء حتقيقات عاجلة وفعالة يف هذه االنتهاكات ومقاضاة مرتكبيها وفقاً للقانون الـدويل،             
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وأوصى الفريق العامـل بـأن ُتنـشئ        . )٨١(وتوقيع جزاءات عليهم تتفق مع جسامة اجلرمية      
ومستقلة للشكاوى يسهل الوصول إليها، وُيتاح من خالهلـا للـسكان           أفغانستان آلية عامة    

احملليني واجلهات الدولية املدنية تقدمي شكاوى بشأن االنتهاكات اليت ترتكبـها الـشركات             
األمنية والعسكرية اخلاصة، وبأن ُتنشئ أيضاً خطوطاً للتعاون بني جملس التنـسيق األعلـى              

  . )٨٢(الضرائب، وذلك لتجنب الفساد ولتحسني الشفافيةووزارة املالية املسؤولة عن جباية 
والحظت املفوضة السامية أن االتصال باحملتجزين يقتصر يف كثري من األحيان على              -٤٨

حمامي املساعدة القانونية وحمامي الدفاع واملنظمات احمللية حلقوق اإلنسان، مما يثري خمـاوف             
انون اإلجراءات اجلنائية املؤقت لكي يـضمن  وأوصت مبراجعة ق . )٨٣(بشأن عدالة احملاكمات  

حق احملتجزين يف املثول فوراً أمام قاضٍ للنظر مبدئياً ودورياً يف شـرعية احتجـازهم قبـل                 
  .)٨٤(احملاكمة، ويضمن حقهم يف االعتراض على قانونية احتجازهم

ظاهرة ة  وأوصت املفوضة السامية أيضاً بأن تبدي احلكومة التزامها بالعدالة ومبكافح           -٤٩
اإلفالت من العقاب، بضمان عدم العفو عن مرتكيب جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية،             

  .)٨٥(واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وذلك يف إطار جهود حتقيق السالم واملصاحلة
وأشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة               -٥٠
  .)٨٦(عادة إىل سبل الوصول إىل العدالة يف أفغانستانيفتقرن ىل أن النساء تعسفاً إ أو
اجملالس اجملتمعية غـري    (وحذّر املقرر اخلاص من أن اجملالس القبلية وجمالس الشورى            -٥١

، اليت تعمل خارج نظام العدالة الرمسي، تتغاضى عن احلق يف حماكمة عادلة، وعـادة               )الرمسية
 يف املائة من مجيع الرتاعـات يف        ٨٠ تزال هذه اجملالس تنظر يف حنو      وال. ُتميِّز ضد النساء   ما

سـيما يف املنـاطق      ، ال ) يف املائة  ٩٥  قدرت بعض اجلهات املعنية هذه النسبة ب      (أفغانستان  
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة بـاحلقوق             . )٨٧(الريفية

  .)٨٨(املخاوف ذاهتاتماعية والثقافية عن االقتصادية واالج
وأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بأن الشرطة الوطنية األفغانية ومكاتـب             -٥٢

تّتبع اإلجراءات القانونية املطلوبة يف مجيع احلاالت، وإمنا تواصل إحالة العديد من             الاالدعاء  
 الشورى، مما يؤدي يف كثري جمالس القبلية واحلاالت، مبا يف ذلك اجلرائم اجلسيمة، إىل اجملالس   

من األحيان إىل تقويض تنفيذ القانون املتعلق بالقضاء على العنـف ضـد املـرأة وتفـاقم                 
  . )٨٩(املمارسات الضارة

العذرية كشف  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق عميق إزاء فرض إجراء اختبار              -٥٣
زاء عدم وجود آلية متكِّـن األطفـال ضـحايا          ، وإ )٩٠(على الفتيات يف اإلجراءات القضائية    

  . )٩١(االعتداء اجلنسي من تقدمي شكاوى واحلصول على احلماية وخدمات التعايف
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
. ُيسجلون عند املـيالد    أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن معظم األطفال ال           -٥٤

ن على ضمان تسجيل مجيع األطفال عند امليالد، مبن فيهم األطفـال            وحثَّت اللجنة أفغانستا  
  . )٩٢(املولودون خارج إطار الزواج

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع عـدد                -٥٥
  .)٩٣(حيملن وثائق هوية شخصية النساء الاليت ال

الجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقـضاء علـى   تزال اللجنة املعنية باحلقوق ا     وال  -٥٦
. )٩٤(التمييز ضد املرأة تشعران بالقلق إزاء استمرار حاالت الزواج القسري وزواج األطفـال       

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق خاص إزاء عدم وجود تدابري فعالة ملنع الزواج املبكـر                
  .)٩٥( والتخلص منهماوالقسري

  . )٩٦( سنة١٨ق الطفل أفغانستان على رفع سن الزواج الدنيا للفتيات إىل وحثت جلنة حقو  -٥٧
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن القانون املدين               - ٥٨

مينح املرأة حقوقاً غري متساوية وحمدودة يف الطالق وحضانة األطفال وحيرمها من حقوقها             
  . )٩٧(يف اإلرث

ربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود نظام يف أفغانـستان يـوفر               وأع  -٥٩
  .)٩٨(احلماية واملساعدة لألطفال احملرومني من البيئة األسرية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً إزاء زيادة عـدد األطفـال املـودعني                 -٦٠
دية واالجتماعية والثقافية أن    والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا    . )٩٩(مؤسسات الرعاية 

أحد وجود  يزالون مودعني دون مربر يف مؤسسات الرعاية رغم           كبرياً من األطفال ال    اًعدد
والديهم على قيد احلياة، وأوصت اللجنة بأن تنفِّذ أفغانستان برامج للحمايـة االجتماعيـة              

  .)١٠٠(لتمكني األسر األشد حرماناً من رعاية أطفاهلا

  تعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةحرية ال  -هاء  
 من الدستور، ولكن ٣٤ أشارت اليونسكو إىل أن حرية التعبري مكفولة مبوجب املادة  -٦١
  .)١٠١(يوجد قانون حلرية املعلومات يف أفغانستان ال

صول وأوصت اليونسكو بأن تواصل احلكومة التشاور العام بشأن مشروع قانون احل            -٦٢
مشروع القانون مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومع        توافق  على املعلومات، وبأن تضمن     

  . )١٠٢(الوثائق املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات
لليونسكو أن تسعةً على األقل من الـصحفيني والعـاملني يف            والحظ املدير العام    -٦٣

  .)١٠٣(٢٠١٢  إىل عام٢٠٠٨  الفترة من عاموسائط اإلعالم قُتلوا يف أفغانستان خالل
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وأوصت اليونسكو بأن حتقق احلكومة يف حوادث االعتداء على الصحفيني املُبلّغ عنها،              -٦٤
وأن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة لوقف العنف الذي يستهدف العاملني يف وسائط اإلعـالم،      

  .)١٠٤(وأن حتسن سبل سالمة الصحفيني، وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم للعدالة
 /وضة السامية إىل أنه خالل فترة محلة االنتخابات الربملانية، من حزيران          وأشارت املف   -٦٥

، قامت العناصر املناوئة للحكومة بعمليات اغتيال منهجيـة         ٢٠١٠سبتمرب  /يونيه إىل أيلول  
 /ففي الفترة من حزيران. استهدفت املرشحني يف االنتخابات والعاملني يف احلمالت االنتخابية

ويف .  من العاملني يف احلمالت االنتخابيـة ٢٤قُتل أربعة مرشحني وأغسطس،  /يونيه إىل آب  
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة     /يوم االنتخابات، سجلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

.  إصابات ١٠٣ عملية قتل و   ٣٣ حادثاً يف صفوف املدنيني، منها       ١٣٦إىل أفغانستان وقوع    
وأدَّت .  من حريتهم يف التنقل ومن حقهـم يف التـصويت  وأدى العنف إىل حرمان الكثريين   

وأسهمت خمططات التخويـف    .  مركز تصويت على األقل    ١٥٣إغالق  إىل  احلوادث األمنية   
سيما من جانب  اليت متارسها العناصر املناوئة للحكومة يف احلد من املشاركة يف التصويت، ال       

  .)١٠٥(النساء، يف مناطق خمتلفة من البلد
بت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها املـستمر           وأعر  -٦٦

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء    . )١٠٦(القرارصنع  إزاء اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف مناصب        
على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التهديدات وعمليات القتل اليت تستهدف النساء الاليت              

مناصب بارزة يف اإلدارة احلكومية، واملدافعات عن حقوق اإلنسان، وكـذلك إزاء            يتقلدن  
  . )١٠٧(تدين مشاركة املرأة يف اجلهاز القضائي

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تقلص مشاركة               -٦٧
لنساء األعـضاء يف اجمللـس      املرأة يف عملية السالم واملصاحلة للخطر، خاصة باخنفاض عدد ا         

  .)١٠٨(األعلى للسالم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن نسبة كبرية من دخـل األسـرة املعيـشية يف                  -٦٨

مي أفغانستان يكسبها أفراد األسرة الذين يعملون يف أعمال حمفوفة باملخاطر، مثل العمل اليو            
يف قطاع البناء وصناعة الطوب، أو العمل بأجر يف الزراعة، أو العمل يف االقتصاد احلـضري             

أما من جيدون وظيفة أو يديرون أنشطة زراعية على نطاق جتاري فهـم قلـة               .  النظامي غري
ويؤدي تعرض العمـال    . وينبغي إيالء أولوية ملعاجلة نقاط ضعف القوى العاملة احلالية        . قليلة

ين للمخاطر إىل تعرض أسرهم املعيشية خلطر فقدان رأس املال البـشري واألصـول              املهاجر
ُتتاح هلؤالء العاملني تدابري السالمة والـصحة املهنيـة يف أمـاكن العمـل،               وال. املالية معاً 

  .)١٠٩(خمططات للتعويض يف حالة اإلصابة أو الوفاة أثناء العمل وال
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قتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء قلة       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق اال      -٦٩
  .)١١٠( داخلياًفرص العمل املتاحة للشباب والعائدين واملشردين

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن أسـفها إزاء              -٧٠
سبة لرصد تنفيذ هذا أوجه القصور الكثرية اليت تعتري قانون العمل، وإزاء عدم وجود آلية منا      

وأوصت بأن تعزز أفغانستان جهودها الرامية إىل محاية حقوق العاملني وبأن تـنقح             . القانون
  .)١١١(قانون العمل لكي يتسق مع أحكام العهد

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن الغالبية العظمى               -٧١
وأعربـت عـن    . يتمتعن بالضمان االجتماعي   والالنظامي  ري  من النساء يعملن يف القطاع غ     

. سيما ضابطات الشرطة   قلقها أيضاً إزاء تعرض النساء للتحرش اجلنسي يف أماكن العمل، ال          
وأوصت باختاذ تدابري يف سوق العمل الرمسية لزيادة مشاركة اإلناث فيها واحلد من التمييـز               

نسي يف أماكن العمل، وبإعداد خطـة عمـل         املهين، وبسن تشريع حمدد حيظر التحرش اجل      
  . )١١٢(النظاميحلماية العامالت يف القطاع غري 

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق عدم ضمان            -٧٢
  .)١١٣(دفع أجر متساوٍ للرجل واملرأة عن العمل املتساوي يف القيمة

  ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي   -زاي  
أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها ألن احلد             -٧٣

 .)١١٤ (األدىن لألجور ال يكفي لتوفري مستوى معيشي الئق للعاملني

وأعربت اللجنة عن قلقها ألن نسبة كبرية من األفغان يعيـشون يف فقـر أو فقـر                   -٧٤
، وألن العديد من أفقر األسر ُتستبعد من برامج خمتلفة هتدف إىل التخفيـف مـن       )١١٥(مدقع
وأوصت اللجنة بإدراج احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف           . )١١٦(الفقروطأة  

  .)١١٧(يةألفغانااالستراتيجية اإلمنائية الوطنية 
ود نظـام أساسـي للـضمان       وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً ألنه، نظراً إىل عدم وج           -٧٥

  .)١١٨(االجتماعي، ال حيق للكثري من األفراد والفئات احملرومني واملهمشني احلصول على أية محاية
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء النقص احلاد يف السكن الالئق، ال سـيما يف                 -٧٦

 وخميمـات   وٍاملناطق احلضرية حيث تعيش الفئات احملرومة واملهمشة يف مـستوطنات ومـآ           
  .)١١٩(عشوائية تفتقر إىل اهلياكل واملرافق واخلدمات األساسية

  احلق يف الصحة  -حاء  
أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن احلق يف الصحة ال يزال يواجـه حتـديات يف                  -٧٧

وترتفع نسبة اإلصابة بـاألمراض     . أفغانستان، وأن صحة املرأة والطفل ال تزال شديدة التدين        
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ة، مثل السل الذي يسبب مشكلة صحية خطرية، والذي ترتفع نسبة انتشاره عادة بني              الساري
  . )١٢٠( الوضع االقتصادي السببني الرئيسيني العتالل الصحةتدينوميثل التخلف و. النساء
والحظت منظمة الصحة العاملية أن طول فترة الرتاع أصاب العديد مـن األفغـان                -٧٨

ب أكثر من مليوين شخص مبشاكل صحية نفسية، حيث ارتفعت بالقلق واالكتئاب؛ فقد أُصي
معدالت اإلصابة باالضطراب الكريب التايل للصدمات النفسية وباالكتئاب وبالقلق الشديد،          

ويساور هذا القلق أيضاً كالً من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية          . )١٢١(ال سيما بني النساء   
عنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، وجلنـة حقـوق            واالجتماعية والثقافية، واللجنة امل   

  .)١٢٣(وأوصى عدد من هيئات املعاهدات بالتصدي لتلك املشاكل الصحية. )١٢٢(الطفل
وال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بـالقلق إزاء              -٧٩

ّضع واألطفال، وإزاء عدم وجـود هنـج        ارتفاع معدالت املراضة والوفاة بني األمهات والرُّ      
  .)١٢٤(يراعي خصائص اجلنسني يف سياق تقدمي اخلدمات الصحية

وأعربت جلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٨٠
والثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء العقبات اليت تعتـرض               

دمي الرعاية الصحية الضرورية للنساء والفتيات، وذلك بسبب القيود اليت تفرضها األعراف            تق
وحثـت اللجنـة املعنيـة    . )١٢٥(التقليدية على حركة النساء والفتيات ونقص عدد الطبيبات     

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أفغانستان على حتسني اخلدمات الصحية األساسية          
  . )١٢٦(بات، ال سيما يف املناطق الريفيةوتعيني طبي

وأوصت جلنة حقوق الطفل بإدراج الفتيات واألطفال املنتمني للفئات األكثر هتميشاً             -٨١
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد . )١٢٧(يف مجيع االستراتيجيات والربامج الصحية   

الرعاية الصحية، ال سـيما يف املنـاطق        املرأة أفغانستان على تيسري وصول النساء إىل مرافق         
الريفية والنائية، وعلى التخلص من املعتقدات الثقافية اليت تعوق حرية حصول املـرأة علـى               

  .)١٢٨(اخلدمات الصحية ووسائل منع احلمل

  احلق يف التعليم  -طاء  
إىل أن الرتاع والوضـع األمـين   ) اليونيسيف(أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٨٢

. اهلش يعوقان توصيل إمدادات املدارس وااللتحاق باملدارس ورصدها واإلشـراف عليهـا           
وتتفاقم هذه التحديات من جراء املعايري الثقافية املتأصلة اليت تعارض تعليم الفتيات؛ ومتثـل              

 ماليـني   ٤,٢ يف املائة من األطفال غري امللتحقني باملدارس البالغ عددهم           ٦٠الفتيات نسبة   
 إىل انقطاع الفتيات عن  ، يف كثري من األحيان    ،وة على ذلك، يؤدي الزواج املبكر     وعال. طفل
وأدى النقص العام يف املدرسني والنقص الشديد يف املدرسات إىل صعوبة حـضور             . التعليم

  .)١٢٩(الفتيات يف املدارس، ال سيما يف املناطق الريفية
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أن احلق يف   بقلق  جتماعية والثقافية   والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال       -٨٣
علـى  الكاوية  التعليم غري مكفول للجميع بال متييز، وأعربت عن قلقها إزاء إلقاء األمحاض             

  . )١٣٠(الفتيات واملدرسات ملنعهن من الذهاب إىل املدارس
 يف  ٢٤، فـإن    ٢٠٠١وأفادت اليونسكو بأنه، رغم ازدياد عدد املدرسني منذ عام            -٨٤

ويفتقر البلـد إىل معـايري      . من املدرسني لديهم املؤهالت الدنيا الالزمة للتدريس      املائة فقط   
وأدى كل ذلك إىل تـدين      . موحدة ومناسبة العتماد املدرسني ومؤسسات تدريب املدرسني      

  .)١٣١(نوعية التعليم يف أفغانستان
 سيما  وأوصت اليونسكو بأن تعزز احلكومة جهودها الرامية إىل مكافحة األمية، ال            -٨٥

يف املناطق الريفية، وأن تنفذ تدابري تكفل حصول الفتيات والنساء على مجيـع مـستويات               
التعليم، وأن توجه جهودها حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد الفتيات          

  . )١٣٢(التعليمجمال والنساء يف 
أة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى      وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر         -٨٦

  . )١٣٣(األمية بني النساء، وإزاء ارتفاع معدل تسرب الفتيات من التعليم
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء اهلجمات اليت تشنها اجلماعـات               -٨٧

املتمردة على املدارس، مما أدى إىل مقتل الكثري من أطفال املـدارس واملدرسـني وإغـالق                
دارس، وكذلك إزاء استخدام املدارس كمراكز اقتراع وشغلها من جانب القوات العسكرية امل

وأوصت اللجنة بأن توفر أفغانستان احلماية للمدارس واملدرسني والتالميذ         . الدولية والوطنية 
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبقاضاة مـرتكيب           . )١٣٤(من اهلجمات 

  . )١٣٦(مماثلةخماوف وأعربت املفوضة السامية عن . )١٣٥(على مدارس الفتياتاهلجمات 

  احلقوق الثقافية  -ياء  
 بـشأن   ٢٠٠٥أفادت اليونسكو بعدم وجود قانون حمدد يدعم تنفيذ اتفاقية عـام              -٨٨

  . )١٣٧(محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
 واالجتماعية والثقافية عن أسفها لعـدم       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      -٨٩

وأوصت باعتماد سياسة ثقافية وطنية     . وجود تدابري كافية حلماية التنوع اللغوي ألفغانستان      
  . )١٣٨(شاملة تكفل احترام التراث والتنوع الثقافيني واللغويني

 مت  والحظت اللجنة بقلق أن الكثري من جماالت وعناصر التراث الثقايف ألفغانـستان             -٩٠
  . )١٣٩(التنقيب عنه بصورة غري قانونية وتدمريه



A/HRC/WG.6/18/AFG/2 

19 GE.13-18580 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء نطاق سوء معاملة األطفـال ذوي                -٩١

وأوصت بضمان عدم تعرض هؤالء األطفال للعنف       . اإلعاقة يف حميط األسرة ويف املؤسسات     
  . )١٤٠( التعليم، مبا يف ذلك التعليم الشاملأو اإلمهال، وضمان حصوهلم على

  األقليات  -الم  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حمدودية فرص التعليم املتاحـة ألطفـال                -٩٢

وأوصت اللجنة بأن ُتنشئ أفغانستان نظامـاً       . األقليات، ال سيما أطفال اهلندوس والكوشي     
  . )١٤١(تعليمياً شامالً يرحب بأطفال مجيع األقليات

فئات امتالك  من أن عدم     وحذرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني        -٩٣
من شأنه أن يزيد من خطر انعدام اجلنسية بسبب الـصعوبات الـيت             لوثائق هوية   األقليات  

وأشارت إىل وجود أدلة على حرمان بعض أفـراد طائفـة اجلـات             . تكتنف إثبات اجلنسية  
تمعات اجلوجي والتشوري فروش والغوربات البدوية، مـن إصـدار          العرقية، مبا يف ذلك جم    
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تشجع أفغانـستان حـصول          . بطاقات هوية أفغانية  

  . )١٤٢(األقليات اإلثنية على وثائق اجلنسية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
ان دولـة طـرف يف اتفاقيـة    أشارت مفوضية شؤون الالجـئني إىل أن أفغانـست     -٩٤
 املتعلقة بوضع الالجئني، ولكن ال يوجد يف البلد أي إطار قانوين أو مؤسـسي               ١٩٥١ عام

ونظراً إىل أن احلكومة مل تقـر تـشريعاً وطنيـاً بـشأن            . لتحديد وضع الالجئني ومحايتهم   
  . )١٤٣(مالالجئني، فال يوجد هنج نظامي يضمن إمكانية متتع الالجئني على حنو كامل حبقوقه

والحظت املفوضية أن الالجئني وملتمسي اللجوء ال يزالون يواجهون صعوبات تتعلق             -٩٥
باندماجهم يف اجملتمع، نظراً إىل عدم وجود أُطُر اجتماعية وقانونية تكفل محايتهم وإدمـاجهم              

  . )١٤٤(وقد تفاقم هذا الوضع من جراء الوضع األمين اهلش يف البلد. يف اجملتمع األفغاين

  املشردون داخلياً  -نون  
التـشرد  ظـاهرة   أفادت مفوضية شؤون الالجئني بأن أفغانستان شهدت زيادة يف            -٩٦

. )١٤٥(الداخلي نتيجة للرتاع، وانعدام األمن، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية         
ملناطق أمـراً   وال يزال الوضع األمين هشاً وال يزال وصول املساعدة اإلنسانية إىل العديد من ا             

وأوصت مفوضـية شـؤون     . وال يزال انعدام األمن هو السبب الرئيسي للتشرد       . مستحيالً
الالجئني بأن تتخذ احلكومة خطوات حمددة حنو معاجلة وضع املشردين داخلياً بصورة شاملة،            

  . )١٤٦(وبأن تتخذ موقفاً واضحاً بشأن التوصل إىل حلول مستدمية ملسألة التشرد
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فوضية شؤون الالجئني أيضاً بأن تعتمد احلكومة السياسة الوطنية الـيت           وأوصت م   -٩٧
وأن تضمن تنفيذها على الصعيدين الوطين واإلقليمي مـن         ،  أعدهتا واملتعلقة باملشردين داخلياً   

وقـدمت  . )١٤٧(أجل تلبية احتياجات السكان املشردين من املساعدات اإلنسانية واحلمايـة         
  .)١٤٨( التمييز ضد املرأة التوصية نفسهااللجنة املعنية بالقضاء على

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية   -سني  
فمنذ . أشارت اليونسكو إىل أن أفغانستان ال تزال معرضة بشدة خلطر الضرر البيئي             -٩٨
كما أن احلصول علـى     .  تقلصت املساحة الكلية للغابات يف البلد بنحو النصف        ١٩٧٨عام  

دود؛ فعلى مستوى البلد، ال تزيد نسبة األسر املعيشية الـيت ميكنـها             مياه الشرب املأمونة حم   
 يف املائة، وتتفاوت هذه النسبة تفاوتـاً كـبرياً،          ٣١احلصول على مياه الشرب املأمونة على       

ويـسهم االفتقـار إىل سـبل       .  يف املائة يف املدن    ٦٤ يف املائة يف املناطق الريفية إىل        ٢٦ من
 يف ارتفـاع    لنقية، وسوء مرافق الصرف الصحي، إسهاماً كبرياً      احلصول على مياه الشرب ا    

  .)١٤٩(معدالت الوفيات

Notes 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
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