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  جملس حقوق اإلنسان
  عين باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل امل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

) ب(١٥ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدّ     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *أفغانستان    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض      ١٢ املقدَّمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
ئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   وهو يّتبع هيكل املباد   . الدوري الشامل 

وال يتضمَّن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

 النص مراجع املعلومـات الـواردة يف        وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . حمددة
وعمـالً بقـرار    . التقرير، كما متَّ قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصَّص، حسب مقتضى احلال، فرٌع مستقلٌ إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
التقيُّد الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على      

وُتَتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس
قد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           و. ع املعلومات الواردة  تتضمَّن مجي 

  .والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 . ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدةمل  *  
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ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة       املعلومات املقدَّمة من ا     -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيُّد الكامل مببادئ باريس

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
أكدت جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة أن انعدام اإلرادة السياسية، والفساد،             -١

قارب، وعدم العمل مببدأ اجلدارة، واإلفالت من العقاب،        وضعف النظام القضائي، وحماباة األ    
تأثري السلطات احلكومية واحمللية القوية لصاحل اجلناة، وضعف سيادة القانون، كلـها           /وتدخُّل

  .)٢(عوامل ال تزال تعوق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ديـد  والحظت جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة أن قـانون االنتخابـات اجل             -٢

 قلّص مشاركة املرأة يف انتخابات جمالس األقاليم من خالل تقليص النسبة املئوية             ٢٠١٣ لعام
  .)٣( يف املائة٢٠ إىل ٢٥للمقاعد املخصصة للنساء يف هذه اجملالس من 

 مـا زال    ٢٠٠٩وأفادت اللجنة بأن قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة لعام            -٣
ذ أية خطوات ترمي إىل مراجعة القانون وضمان امتثاله للمعايري           من التحديات لعدم اختا    جزءاً

  .)٤(٢٠٠٩الدولية وفقاً لتوصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عام 
والحظت اللجنة أنه رغم موافقة احلكومة على إنشاء وحدات دعم حقوق اإلنسان              -٤

  .)٥( متوَّل بعدتشمل مديرية األمن الوطين، فإن هذه الوحدات مل

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان  -باء  
وفقاً للجنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة، ال تزال عقوبة اإلعدام يف أفغانـستان               -٥

ففي بعض احلاالت، ُيحكَم على األفراد باإلعدام وُينفَّذ فيهم حكم اإلعـدام            . تطرح حتدياً 
  .)٦(نتيجة ضغط عام

ورغم تراجع عدد حاالت التعذيب املبلَّغ عنها، فإن موظفي الشرطة ومديرية األمن              -٦
  .)٧(الوطين ما زالوا ميارسون التعذيب يف مرافق االحتجاز

ووفقاً للجنة، تشري الزيادة يف عدد ما أُبِلغ عنه من حاالت الزواج القسري والعنف                -٧
 يهربن من بيوهتن، إىل شدة العنـف املمـارس          املمارس على املرأة، وحاالت النساء اللوايت     

  .)٨(املرأة ضد
والحظت اللجنة أن املساواة بني اجلنسني ال تزال جزءاً من التحدِّيات رغم اختـاذ                -٨

  .)٩(خطوات لتحسني حالة النساء والفتيات
 ١,٩وأفادت اللجنة بأنه على الرغم من احلظر القانوين لعمل األطفال، فإن حـوايل       -٩

 نوعاً من أنـواع     ٢٢طفل تتراوح أعمارهم بني السادسة والسابعة عشرة يعملون يف          ماليني  
  .)١٠(األعمال الشاقة يف أفغانستان
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ىل القضاء، أفادت اللجنة بأن احلكومة وبعض الوكـاالت         وفيما يتعلَّق باالحتكام إ     -١٠
ظامي، الذي يعاجل املاحنة تشدِّد، لسوء احلظ، على توسيع نطاق العمل بالنظام القضائي غري الن    

ويف معظم احلاالت، تتنـاقض القـرارات       . اخلالفات والقضايا اجلنائية على املستوى القروي     
املّتخذة يف إطار النظام القضائي غري النظامي تناقضاً واضحاً مع معايري حقـوق اإلنـسان،               

ة القويـة،   ويضمن النظام القضائي غري النظامي النفوذ للسلطات احمللي       . سيما حقوق املرأة   ال
يف ذلك فرق الشرطة احمللية، وقادة اجلماعات املسلحة غري الشرعية، وزعمـاء القبائـل،               مبا
  .)١١(يقوِّض سيادة القانون يف األجل الطويل مما
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تدهور حالة العاملني يف جمال اإلعـالم، إذ يتعـرض        -١١

واختذت اهلجمـات   . ، وللقتل على يد املتمردين    هؤالء العاملون للتهديد من جانب احملافظني     
 ضد وسائط اإلعالم متهماً إياها بنـشر   "اجلهاد"أشكاالً خمتلفة، إذ أعلن أحد أعضاء الربملان        

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعتمد احلكومة القانون       . )١٢(الثقافة الغربية وغري اإلسالمية   
  .)١٣(املتعلِّق بالوصول إىل املعلومات

 وتبّين اإلحصاءات اليت قّدمتها اللجنة أن نسبة النساَء يف جمموع املوظفني احلكوميني             -١٢

  .)١٤( يف املائة٢٠ال تتجاوز 
ووفقاً للجنة، ميثل انعدام األمن، وقلة موظفي الصحة املؤهلني، خصوصاً من النساء،              -١٣

 حقهـن يف    ونقص مرافق الصحة اإلجنابية أصعب التحدِّيات يف حـصول النـساء علـى            
  .)١٥(الصحة
وأفادت اللجنة بأن الكثري من األطفال، مبن فيهم الفتيات ذوات اإلعاقة، حمرومـون            -١٤

إذ توجد فقط ثالث مدارس للمكفوفني وأربع مدارس لألطفال ذوي          . من حقهم يف التعليم   
 تعوق تقدمي ويتأثر هذا الوضع سلباً باستمرار حالة انعدام األمن اليت        . اإلعاقة السمعية يف البلد   

  .)١٦(خدمات التعليم والصحة لعامة الناس، وتزيد عدد املشردين داخلياً

  املعلومات املقدَّمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -١  
ة العفو الدولية   ، أفادت منظم  ٢٠٠٩خبصوص القانون املتعلِّق بالعنف ضد املرأة لعام          -١٥

 ٢٠وُيعَترب القانون الذي ُيجرِّم     . بأن القانون اعُتِمَد مبوجب مرسوم رئاسي أثناء عطلة الربملان        
. شكالً من أشكال العنف ضد املرأة أحد اإلجنازات احلكومية البارزة منذ عهـد الطالبـان              

ذلك تطبيق القانون مـن     أنه ال تزال هناك صعوبات يف إنفاذ القانون إنفاذاً تاماً، مبا يف              بيد
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، سعت اللجنـة الربملانيـة      ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . جانب الشرطة واملدعني العامني واحملاكم    
وخيـشى  . لشؤون املرأة وحقوق اإلنسان واجملتمع املدين إىل ضمان إقرار الربملان هلذا القانون           

غانـستان أن ميّيـع     العديد من الناشطني يف جمال حقوق املرأة ومنظمات اجملتمع املدين يف أف           
  .)١٧(الربملان، بأغلبيته من احملافظني، مشروع القانون أو يرفضه رفضاً تاماً

والحظت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من أن قانون مكافحة العنف               -١٦
ضد املرأة يفرض عقوبات جديدة شديدة على ارتكاب طائفة من االعتداءات على النـساء،              

ه وعداً مل يتحقق جزء كبري منه، ألن احلكومة بذلت جهداً ضئيالً للغايـة              فإنه ال يعدو كون   
فإنفاذ هذا القانون تعثّر ليس بسبب عدم وجود قيادة تدافع عنـه وانعـدام اإلرادة               . إلنفاذه

السياسية فحسب بل وأيضاً بسبب املشاكل الفعلية اليت مل تتخذ احلكومة تـدابري مالئمـة               
مة هيومن رايتس ووتش بأن تضمن احلكومة إنفاذ قانون مكافحة          منظوأوصت  . )١٨(ملعاجلتها

  .)١٩("جرائم أخالقية"العنف ضد املرأة وإلغاء حماكمة النساء على 
 إىل أن القوانني احلالية املنظِّمة ملنظمات اجملتمـع املـدين           ١ونبهت الورقة املشتركة      -١٧

مربَّرة تقـوِّض اسـتقاللية هـذه       واملنظمات غري احلكومية تتضمَّن مقتضيات تدخُّلية وغري        
احلكومة سلطة  ) ٢٠٠٥(ويفّوض القانون احلايل املتعلِّق باملنظمات غري احلكومية        . املنظمات

  .)٢٠(تقديرية أكرب مما ينبغي يف حلِّ املنظمات

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٢  
ولية إن إدارة جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة أُضـِعفت          تقول منظمة العفو الد     -١٨

، لبعضهم سجل سيئ يف جمال محايـة        ٢٠١٣يونيه  /بتعيني مخسة مفوضني جدد يف حزيران     
ومتّت التعيينات بعد مشاورات قصرية فقط مـع اجملتمـع املـدين، وهـي     . حقوق اإلنسان 

ة هذه اللجنة مشكوك فيها منـذ       واستقاللي. ١٩٩٣مشاورات تشترطها مبادئ باريس لعام      
 عندما قرر الرئيس عدم جتديد واليات مفوضيها الثالثة يف ذلك ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

ويعزو رئيس اللجنة هذا القرار إىل اإلصدار املتوقّع لتقرير اللجنة الذي يغطي مجيـع              . احلني
ها اجلماعات املسلحة   جوانب الصراع ويكشف عن اجلرائم واالعتداءات اخلطرية اليت ارتكبت        

  .)٢١(، وهو تقرير مل حيظَ بدعم حكومي أو دويل ومل ُينَشر بعد٢٠٠١ و١٩٧٨بني عامي 
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اإلجراءات اليت اختذها الرئيس بشأن اللجنـة ألهنـا             -١٩

  .)٢٢(أعاقت اللجنة يف أداء مهامها
 لضمان صحة تعيينـات   احلكومة خطوات وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تتخذ         -٢٠

أعضاء اللجنة وحلماية اللجنة من التدخُّالت السياسية ودعمها مـن خـالل إدراج متويـل               
  .)٢٣(عملياهتا يف ميزانية احلكومة

احلوكمـة،  "وتقول منظمة العفو الدولية إن احلكومة واجلهات املاحنة الدولية حددت             -٢١
الرئيسية للتنمية يف أفغانـستان ووضـعت   بوصفها الدعامة " وسيادة القانون، وحقوق اإلنسان  
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االلتزامات ومؤشرات األداء يف هذه اجملاالت يف الوثائق الرئيسية للسياسات الوطنية، مبا يف ذلك           
) ٢٠١٣-٢٠٠٨(، واالستراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة األفغانيـة    ٢٠٠٦اتفاق أفغانستان لعام  

للمساءلة املتبادلة الذي متّ االتفاق عليه يف       وبرامج األولويات الوطنية ذات الصلة، وإطار طوكيو        
بيد أن احلكومة فشلت يف حتقيق أي نتائج يف هذه          . ٢٠١٢يوليه  /مؤمتر طوكيو للتنمية يف متوز    

وعالوة علـى ذلـك، ركـزت احلكومـة      . اجملاالت، بسبب ثغرات التمويل الكبرية، أساساً     
جل القصري، دون تعزيـز حقـوق       ركّز شركاؤها الدوليون على االستقرار واألمن يف األ        كما

  .)٢٤(اإلنسان وسيادة القانون

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
أوصى التحالف العاملي ملشاركة املواطنني احلكومة بإصدار دعـوة دائمـة جلميـع         -٢٢

  .)٢٥(اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

اللتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون         تنفيذ ا   -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظت هيومن رايتس ووتش أن أفغانستان ملتزمة بتكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز              -٢٣

بيد أن . ع أشكال التمييز ضد املرأةاملساواة بني اجلنسني، اليت تقتضيها اتفاقية القضاء على مجي       
حالة النساء والفتيات ال تزال مبعث قلق شديد كما أن احلكومة مل تنجز إال القليل القليـل                 

  .)٢٦(لالمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة
يف جمال املساواة بـني     وحذّرت منظمة العفو الدولية من هوة كبرية بني االلتزامات            -٢٤

ومل يتحقق بعد الكثري من األهداف املبّينة يف        . اجلنسني وحقوق املرأة وتنفيذ هذه االلتزامات     
، أقّر الرئيس   ٢٠١٢مارس  /ويف آذار ). ٢٠١٣-٢٠٠٨(خطة العمل الوطنية للمرأة األفغانية      

رأة مـن دون حمـرم      مدونة السلوك اليت وضعها جملس العلماء، واليت تنصُّ على أالّ تسافر امل           
  .)٢٧(الرجال يف أماكن العمل واملؤسسات التعليميةنّصت على عدم اختالط النساء ب كما
ووتش أن احلكومة مل تِف بالتزاماهتا املتعلِّقة حبقوق املرأة،         والحظت هيومن رايتس      -٢٥

ذُِكَر فيها  ال سيما عندما أقّر الرئيس جمموعةً من املبادئ التوجيهية الصادرة عن جملس ديين،              
للرجل، ودعت إىل الفصل التام بني اجلنسني، وذكرت ضمناً أن العنف ضد            " تابعة"أن املرأة   

  .)٢٨(املرأة ميكن أن يكون مربَّراً يف بعض احلاالت
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 أنـه   ١وفيما يتعلَّق باحلق يف الصحة، بّينت املالحظات الواردة يف الورقة املشتركة              -٢٦
لعامة يضمن تقدمي الرعاية الصحية للجميع، فإن تنفيذ هذا         على الرغم من أن قانون الصحة ا      

املصابون بفريوس  القانون ما زالت دونه صعوبات بسبب التمييز والوصم اللذين يتعّرض هلما            
  .)٢٩(نقص املناعة البشرية ومن يتعاطون املخدرات حقناً يف الوريد

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
يومن رايتس ووتش بأن عقوبة اإلعدام تطرح إشكالية ألن الفساد ينخـر            أفادت ه   -٢٧

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن ختفف احلكومة مجيع أحكام اإلعدام          . )٣٠(النظام القضائي 
  .)٣١(وأن تعمد إىل الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها

الة انعدام األمن يف أفغانـستان يـشكل         أن تفاقم ح   ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٨
ويف هذا املناخ، يصعب على منظمات      . اهلاجس الرئيسي فيما يتعلق بتدهور حقوق اإلنسان      

ومثة مصدر آخر للقلق هو عدم وجـود        . حقوق اإلنسان أن تراقب حقوق اإلنسان وحتميها      
ان ومحايتـها   التزام ومتابعة كافيني من جانب احلكومة فيما يتعلق بتعزيز حقـوق اإلنـس            

ومثة مصدر آخر للقلق يتعلق حبماية حقوق اإلنسان يتمثل يف تزايد عدد إصابات             . ورصدها
  .)٣٢(املدنيني اليت تتسبب فيها القوات الدولية وقوات حلف الناتو

وتقول هيومن رايتس ووتش إن حالة حقوق اإلنسان آخذة يف التدهور ال سـيما                -٢٩
كما تشكل سيطرة حركة طالبـان وأعمـال العنـف          . بلدتناقص االخنراط الدويل يف ال     مع
متارسها يف الصراع الدائر عوامل رئيسية يف انتهاكات حقوق اإلنسان، لكن احلكومـة              اليت

األفغانية ال متتثل، يف العديد من اجملاالت، اللتزاماهتا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق                
  .)٣٣(اإلنسان

ف املدنيني يتعرضون هلجمات عشوائية وحمـددة       وتقول منظمة العفو الدولية إن آال       -٣٠
اهلدف تشنها جمموعة املعارضة املسلحة، كما أن قوات األمن الوطنية والدولية مسؤولة أيضاً             

، أبلغت بعثة األمم املتحدة لتقـدمي       ٢٠١٢-٢٠٠٩وخالل الفترة   . عن مقتل وجرح مدنيني   
 ٨ ٣٣٣املدنيني، تـشمل     إصابة يف صفوف     ٢٨ ٥٣٢املساعدة إىل أفغانستان عن حدوث      

 يف املائة يف األشـهر اخلمـسة األوىل مـن           ٢٤وقد زاد عدد إصابات املدنيني بنسبة       . قتيالً
وقالت املنظمـة إن جمموعـات      . )٣٤( إصابة بني قتيل وجريح    ٣ ٠٩٢، إذ بلغ    ٢٠١٣ عام

  .)٣٥(املتمردين تسببت يف العدد األكرب من حاالت قتل املدنيني
 من تزايد اهلجمات على املوظفني الطبيني والعاملني يف         ٢شتركة  وحذرت الورقة امل    -٣١

جمال املساعدة اإلنسانية يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، وهي هجمات أدت إىل تقلـص              
  .)٣٦(حيز تقدمي املساعدات اإلنسانية
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 أن أعمال التعذيب اليت متارسها الشرطة واملخابرات        هيومن رايتس ووتش  والحظت    -٣٢
زال منهجية وواسعة النطاق، فيما يندرج فشل احلكومة يف وضع حٍد للتعذيب ضـمن              ال ت 

مشكلة أوسع نطاقاً تتمثل يف عدم مساءلة قوات األمن احلكومية وتلـك املدعومـة مـن                
  .)٣٧(احلكومة

والحظت منظمة العفو الدولية أن السلطات األفغانية تسلمت مرفق االحتجـاز يف              -٣٣
 رغم ما أعربت عنه املنظمة من قلق إزاء ما متارسـه         ٢٠١٣مارس  /ذارآ ٢٥باغرام رمسياً يف    

  .)٣٨(قوات األمن األفغانية من أعمال تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين
ونبهت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن احلكومـة               -٣٤

سات العقابيـة وكعقوبـة، مبوجـب       تواصل استخدام العقاب البدين ضد األطفال يف املؤس       
  .)٣٩(الشريعة، على اجلرائم

وأفادت املبادرة العاملية بأن أفغانستان مل تلتزم بتوصية جلنة حقوق الطفـل حبظـر                -٣٥
  .)٤٠(العقاب البدين يف املدارس وغريها من األطر مبا يف ذلك املرتل ومجيع املؤسسات

لرغم من اعتماد قانون القضاء على العنف       ونبهت منظمة العفو الدولية إىل أنه على ا         -٣٦
، ما زالت النساء والفتيات يواجهن عنفاً مرتلياً منتشراً ويعـانني مـن             ٢٠٠٩ضد املرأة عام    

، والزواج القسري وزواج األطفال، ومن املبادلة هبـن         "الشرف"االجتار، وما يسمى جرائم     
  .)٤١(لطالباتكما تتواصل اهلجمات على املدارس وعلى ا. لتسوية الرتاعات

والحظت منظمة العفو الدولية أن حالة مديرة شؤون املرأة والية لغمان اليت قتلت يف   -٣٧
 تبني مـا تواجهـه      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  وخليفتها اليت قتلت يف      ٢٠١٢يوليه  /متوز

  .)٤٢(املوظفات احلكوميات واملدافعات عن حقوق اإلنسان من خماطر

   ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف  -جيم  
نبهت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنيـة لألطفـال إىل أن قـانون         -٣٨

  .)٤٣(األحداث مل حيظر صراحة العقاب البدين لألطفال
وأفاد منتدى الدفاع عن حقوق األطفال حبدوث زيادة يف عدد األطفال احملتجزين،              -٣٩
ونبه تقرير املنتـدى إىل أن نظـام قـضاء          . أن األحداث ُيحتجزون يف مرافق غري مالئمة      وب

  .)٤٤(األحداث ال يطبق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وال القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة
والحظت منظمة العفو الدولية أن موظفي اجلهاز القضائي نادراً ما يعاجلون شكاوى   -٤٠

داء عليهن، مبا يف ذلك االعتداء بالضرب واالغتصاب وغري ذلك من أشكال            النساء من االعت  
العنف اجلنسي، ويف الكثري من األحيان ال يوجهون التهم لألشخاص الذين يشتبه يف ارتكاهبم         

  .)٤٥(أعمال عنف ضد النساء وال يالحقوهنم قضائياً
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ما زالت غري خاضعة    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل وجوب مساءلة القوات اليت            -٤١
وال تزال املنظمة قلقة من الـنقص  . للتسلسل العادي للقيادة يف الناتو عما تقوم به من أعمال       

الظاهر يف التحقيقات الفعلية واملستقلة يف األحداث اليت يسقط فيها ضحايا من املدنيني ومن              
  .)٤٦(قلة سبل استعانة الناجني من املدنيني وأسرهم بالقضاء

 إىل ضرورة مساءلة قوات األمن عن مسائل أخرى غري          هيومن رايتس ووتش  ونبهت    -٤٢
والشرطة احمللية األفغانية، وهي قوة أُنشئت لدعم اجليش والشرطة، كيـان           . مسألة التعذيب 

وال تزال  . يفتقر إىل آليات املساءلة واملراقبة وقد تورطت مراراً يف انتهاكات حلقوق اإلنسان           
ات مستقلة تطرح إشكالية فيما يتصل باحترام حقوق اإلنـسان          شراكات احلكومة مع مليشي   

فجميع القوات األمنية ينبغي أن ختضع للمراقبة من هيئة         . كوهنا شراكات ال ختضع للمساءلة    
  .)٤٧(خارجية متتلك السلطة واملوارد املالئمتني

يـاً  وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بالتحقيق الفوري والكامل واحملايـد فعل            -٤٣
واملستقل يف مجيع ادعاءات التعذيب أو سوء املعاملة وذلك وفقاً للقانون الدويل، كما أوصت    

  .)٤٨(بإجراء حماكمات عادلة للمسؤولني عن هذه األعمال دون اللجوء إىل عقوبة اإلعدام
وأوصت منظمة العفو الدولية أيضاً بأن تضمن احلكومة التحقيق يف إصابات املدنيني              -٤٤

ومساءلة املتسببني فيها    عن العمليات العسكرية اليت تقوم هبا القوات الوطنية والدولية           النامجة
  .)٤٩( ضحاياهاوتعويض

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان على              -٤٥
ة والتحكم، يد أعضاء الشرطة احمللية األفغانية وضعف عمليات تدقيق اختيار املوظفني، والقياد 

 فرد من أفراد الشرطة احملليـة األفغانيـة         ١٠٠وقيل إن أكثر من     . وآليات املساءلة واملراقبة  
  .)٥٠(٢٠١٢ُسجنوا الرتكاهبم أعمال قتل واغتصاب وتفجري وضرب وسرقة عام  قد
 العام واالستقرار الوطين ميـنح      ن قانون املصاحلة الوطنية والعفو    ونبهت املنظمة إىل أ     -٤٦

ة من املالحقة اجلنائية لألشخاص املتورطني يف انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ويف            احلصان
جرائم حرب وكذلك ألعضاء حركة طالبان وغريها من اجلماعات املسلحة اليت تعهـدت              

  .)٥١(بالتعاون مع احلكومة األفغانية
ة، الذي  إىل أن اعتماد قانون االستقرار الوطين واملصاحل هيومن رايتس ووتش  ونبهت    -٤٧

  .)٥٢( بالعفو عن مجيع األطراف املتورطة يف الرتاع، يقوض املساءلةيتضمن وعداً
 إن مثة خطراً كبرياً من أن تتحول احلصانة من احملاكمة           هيومن رايتس ووتش  وتقول    -٤٨

ات أيـة مفاوضـات     على اجلرائم اخلطرية املاضية اليت انُتهك فيها القانون الدويل مسة من مس           
  .)٥٣(مقبلة بني احلكومة وجمموعات املتمردين

وحثت منظمة العفو الدولية احلكومة على إلغاء قانون املصاحلة الوطنية والعفو العام              -٤٩
واالستقرار الوطين وضمان أن تكون مجيع اإلجراءات العسكرية الداعمة للحكومة، مبـا يف             



A/HRC/WG.6/18/AFG/3 

9 GE.13-18471 

قوات األمن الوطنية األفغانيـة والقـوات الدوليـة،         ذلك اإلجراءات اليت يقوم هبا كُلّ من        
والوكاالت الدولية واملقاولني املدنيني الدوليني، ممتثلة متاماً للقانون الدويل اإلنساين والقانون           

  .)٥٤(الدويل حلقوق اإلنسان

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -دال  
زواج املبكر ال يزال ميثل مشكلة حـادة  يقول منتدى الدفاع عن حقوق الطفل إن ال        -٥٠

ويتعني على احلكومة أن تتخذ تدابري ملنع       . ذات عواقب وخيمة على صحة الفتيات وتعليمهن      
  .)٥٥(زواج األطفال

، أوصى املنتـدى    )٢٠٠٩ (بالشيعةوفيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية اخلاص         -٥١
 النساء وسن الزواج مبا يتماشـى مـع         بأن تعدل احلكومة األحكام القانونية اخلاصة حبقوق      

  .)٥٦(مبادئ حقوق اإلنسان والتزامات أفغانستان

لتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي       احرية الدين أو املعتقد وحرية        -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ضمن واليات متناقضة للغاية الحظت منظمة التضامن املسيحي العاملية أن الدستور يت        -٥٢
بني تأسيس أفغانستان كدولة إسالمية وزعمها بأهنا حتترم حرية العبـادة الدينيـة ومتتثـل               

 من الدستور بأن تطبـق احملـاكُم        ١٣٠وتقضي املادة   . للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   
. نني األخرى أحكام الشريعة اإلسالمية يف حال عدم وجود أحكام منطبقة يف الدستور والقوا           

 على املتهم هبا ألن العقوبة الواجبـة حبـسب           نتائج خطرية، يف حالة الرِدَّة،     وسيكون لذلك 
  .)٥٧(تفسري الشريعة هي عقوبة اإلعدام

والحظت محلة اليوبيل أنه على الرغم من التحسنات اليت حصلت منـذ سـقوط                -٥٣
فقـد  .  الدينية مهمشة ومضطهدة   طالبان، ال تزال احلرية الدينية ضعيفة للغاية ألن األقليات        

  .)٥٨(٢٠١١غلقت الكنيسة املسيحية الوحيدة يف البلد عام أُ
تدخل املؤسـسات الدينيـة يف وسـائط        " مراسلون بال حدود  "والحظت منظمة     -٥٤

إن وسائط اإلعالم تتعرض أيضاً حملاوالت التأثري عليها من جانب جزء من            "وقالت  . اإلعالم
، يهدد تقـارب جملـس      ٢٠٠٩فمنذ عام   . طة بالسلطة ارتباطاً وثيقاً   املؤسسات الدينية املرتب  

ويسعى جملس العلمـاء  . العلماء األفغان مع الرئيس وإدارته استقاللية الصحافة مراراً وتكراراً       
  .)٥٩("إىل التأثري على الرئيس األفغاين سعياً إىل اعتماد قوانني تقمع حرية الصحافة

 ٢٠١٠ون يف أوروبا أن االنتخابات الربملانيـة لعـام         والحظت منظمة األمن والتعا     -٥٥
. شهدت انتهاكات كثرية حلرية التعبري وللحق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة والسياسية            

بزعم إذكائهـا للتـوترات     (وأُغلقت إحدى القنوات التلفزيونية بقرار من السلطة التنفيذية         
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وأبلغت وسائط إعالم دولية أيضاً بأن      . ظيمية القائمة اليت جتاوزت بذلك اهليئات التن    ) الدينية
وأعـرب معلقـون    . ثالثة صحفيني على األقل قد أوقفوا واحتجزوا خالل يوم االنتخـاب          

  .)٦٠(إعالميون عن قلقهم إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد الصحفيني
مات قبل   من حماولة احلد من إمكانية الوصول إىل املعلو        ٢وحذرت الورقة املشتركة      -٥٦

 إذ إن الرئيس أصدر إعالناً يطلب فيه إىل وزارة اإلعـالم            ٢٠١٤االنتخابات الرئاسية لعام    
تعليق مجيع الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املبتذلـة واخلليعـة واملنافيـة لإلسـالم واآلداب              "

  .)٦١(ويقوض هذه اإلعالن بشدة استقاللية وسائط اإلعالم". االجتماعية
ظمة العفو الدولية، ال يزال الصحفيون األفغـان يتعرضـون لتهديـدات            ووفقاً ملن   -٥٧

ويقترح مشروع قانون وسائط اإلعالم     . وهجمات من جهات فاعلة حكومية وغري حكومية      
، فرض مراقبة حكومية أشد على وسائط اإلعالم، وينص         ٢٠١٢اجلماهريي، الذي قُدم عام     

 وُيكلَّف مبراقبـة وسـائط اإلعـالم         عضواً ١٥على إنشاء جملس أعلى لإلعالم يتكون من        
ويتعرض الصحفيون يف املناطق اليت تسيطر عليها طالبان أو تقـع حتـت             . واإلشراف عليها 

تأثريها، لقيود شديدة يف إعداد تقاريرهم وهم يتعرضون، يف الكثري من األحيان، للتهديدات             
  .)٦٢(واهلجمات

بان يرتكبون أغلب األعمـال     أعضاء طال "والحظت منظمة مراسلون بال حدود أن         -٥٨
كمـا أن   . وُيطبَّق قانون التجديف بانتظام ضد الصحافة     . ضد الصحفيني " الدينية"االنتقامية  

  .)٦٣()"٤-١٤املادة (نشر معلومات عن أديان أخرى غري اإلسالم حمظور أيضاً 
م على الرغ"وفيما يتعلَّق بسالمة الصحفيني، الحظت منظمة مراسلون بال حدود أنه           -٥٩

من تورُّط قوات احللفاء يف مقتل صحفيني خالل السنوات األخرية، فـإن حركـة طالبـان       
تزال تشكل التهديد الرئيسي ألمن العاملني يف وسائط اإلعالم وحلرية الصحافة واملعلومات       ال

  .)٦٤("يف البلد
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن احلكومة عدم تقييد حرية التعـبري وبـأن                -٦٠
  .)٦٥(طابق القوانني اإلعالمية مع التزامات أفغانستان الدوليةتت

وأوصت املنظمة بأن تقاضي احلكومة على حنو تام وفّعال مجيـع املـسؤولني عـن       -٦١
اهلجمات ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم مـن األشـخاص الـذين              

  .)٦٦(ميارسون حقهم يف حرية التعبري
لعاملي ملشاركة املواطنني أيضاً بأن تطلق احلكومة سـراح مجيـع       وأوصى التحالف ا    -٦٢

الصحفيني احملتجزين بسبب ممارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري، كما أوصتها بإعادة النظر             
  .)٦٧(يف األحكام الصادرة حبقهم من أجل منع املزيد من املضايقات

 التشريعية واخلارجـة عـن       عن وجود قلق إزاء التدابري     ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦٣
  .)٦٨(القانون اليت تتخذها احلكومة لكبح حرية تكوين اجلمعيات
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 بتعديل القـوانني املنظِّمـة للمنظمـات االجتماعيـة          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٦٤
  .)٦٩(واملنظمات غري احلكومية لضمان رفع القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات

 إىل أن أفغانستان ختلُّ بالتزاماهتا املتعلِّقة حبريـة تكـوين           ٢ركة  ونبهت الورقة املشت    -٦٥
اجلمعيات، من خالل اعتماد قيود قانونية واإلغالق غري املربر ملنظمات اجملتمع املـدين الـيت               

  .)٧٠(تنتقد احلكومة
 بأن قوات الشرطة استخدمت القوة املفرطـة واملميتـة          ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦٦

وفرضت احلكومة أيضاً عقوبات على أحـزاب       .  املظاهرات وتفريق املتظاهرين   للسيطرة على 
  .)٧١(املعارضة لتنظيمها مظاهرات سلمية

وأفادت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عن تقارير عديدة تتعلَّق حباالت اختطاٍف              -٦٧
 لذلك، تقلصت   ونتيجةً.  يف أفغانستان  ٢٠١٠وإكراٍه قبل وخالل االنتخابات الربملانية لعام       

قدرة املواطنني على التمتُّع باحلق األساسي يف حرية احلركة وهو حـق ضـروري إلجـراء                
  .)٧٢(انتخابات دميقراطية

 إىل زيادة يف حاالت األذى اجلسدي والتخويف والقتـل    ٢ونّبهت الورقة املشتركة      -٦٨
وميـة وزيـادة يف     اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء املنظمات غري احلك          

وذكـرت الورقـة    . حاالت إفالت اجملموعات اليت ترتكب تلك اهلجمات مـن العقـاب          
 عدداً من احلاالت قُِتلَ فيها موظفون كبار يف وزارة شؤون املرأة يف حماولة لـثين                ٢ املشتركة

  .)٧٣(غريهم من املوظفني عن تعزيز حقوق املرأة
 املرأة يف عمليـات الـسلم واملـصاحلة     والحظت منظمة العفو الدولية أن مشاركة       -٦٩
إذ مل ُتعيَّن سوى تسع نساء يف اجمللس األعلى للسالم، وُهمِّشت تلك النساء             . تزال حمدودة  ال

ومثة قلق من أن حقوق اإلنسان تتالشـى أمـام االنتهازيـة    . يف مفاوضات السالم الرئيسية 
  .)٧٤(السياسية

إن حق املرأة يف املشاركة يف احليـاة العامـة          وتقول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا         -٧٠
وظلَّ ضـعف   . ٢٠١٠والسياسية كان من الشواغل الرئيسية خالل االنتخابات الربملانية لعام          

 يف املائة فقط من جمموع      ١٦إذ مثَّلت اإلناث    . ٢٠١٠متثيل النساء مسة رئيسية النتخابات عام       
 تعرضوا بشكل خـاص ألعمـال عنـف         وتبّين أن املرّشحات ومن يعملون معهن     . املرشحني

كما أن قلة عدد    . وختويف على يد حركة طالبان وغريها من اجلماعات املسلحة غري الشرعية          
  .)٧٥(املراِقبات احملليات ووكيالت املرشحني يف مراكز تصويت اإلناث زاد من إمكانيات التزوير

  احلق يف العمل ويف التمتُّع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
، ال يزال مقدمو املعونة واملـساعدة اإلنـسانية، ال سـيما         ٢وفقاً للورقة املشتركة      -٧١

اإلناث، يواجهون خماطر كبرية تتمثَّل يف التعرُّض هلجمات أثناء قيامهم بعملهم على تنفيـذ              
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 عدداً من حاالت اختطاف وتعذيب وقتـل        ٢وذكرت الورقة املشتركة    . برنامج املساعدات 
  .)٧٦(لى تقدمي املعونة واملساعدة اإلنسانيةإناث كنَّ يعملن ع

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتُّع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
 إىل أن عدم وجود سكن الئق للمشردين داخلياً أدَّى إىل           ٣أشارت الورقة املشتركة      -٧٢

خالل فـصل  يف األحياء الفقرية من كابول ) بينهم أطفال( مشرد داخلياً ١٠٠وفاة أكثر من  
  .)٧٧(٢٠١٢-٢٠١١الشتاء القارس يف 

  احلق يف الصحة  -حاء  
 إىل ضرورة أن تليب احلكومة احلاجة امللحـة إىل تقـدمي            ١أشارت الورقة املشتركة      -٧٣

خدمات صحية قائمة على احلقوق وخالية من أي وصم جلميع املواطنني األفغان، وخباصـة              
  .)٧٨(شخاص الذين يتعاطون املخدرات حقْناًللمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واأل

 بوجود مراكز للعالج مبضادات الفريوسات القهقرية يف        ١وأفادت الورقة املشتركة      -٧٤
مدينتني فقط من البلد، مما ميثِّل حتدياً كبرياً للمواطنني الذين حيتاجون إىل هـذه اخلـدمات                

  .)٧٩(كن من الصحة البدنيةخارج تلك املدن، مما حيول دون متتُّعهم بأعلى مستوى مم
 بأن تزيد احلكومة عدَد املراكز اليت تقـدِّم خـدمات           ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧٥

العالج مبضادات الفريوسات القهقرية يف البلد وأن تعتمد نظاماً فعـاالً إلدارة اإلمـدادات              
مـات  كما أوصت الورقة بتـأمني حز     . لضمان إمدادات فورية ومتواصلة من تلك األدوية      
  .)٨٠(خفض الضرر الكاملة يف السجون ومرافق االحتجاز

  احلق يف التعليم  -طاء  
الحظت جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة عدم متتُّع الفتيات بفرص متساوية مع              -٧٦

انعدام مرافق التعلـيم اخلاصـة      /الفتيان يف احلصول على التعليم بسبب انعدام األمن؛ ونقص        
علمات ملدارس البنات؛ وسوء حالة مرافق التعليم العايل اخلاصة بالفتيـات           بالفتيات ونقص امل  

  .)٨١(والنساء

  املشردون داخلياً  -ياء  
تقول منظمة العفـو الدوليـة إن التـشرد الـداخلي تـضاعف تقريبـاً منـذ                   -٧٧

ويبلغ عدد املشردين داخليـاً حـوايل       . )٨٢(٢٠٠٩الدوري الشامل السابق عام      االستعراض
 شـخص  ١٠٠ ٠٠٠ شخص حالياً داخل أفغانستان، بينهم     - ٤٩٣ ٠٠٠ -ون  نصف امللي 
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وجيد الالجئون العائـدون أنفـسهم، يف       .  لوحده، بسبب الرتاع   ٢٠١٢ُشرِّدوا حديثاً، عام    
وقد انُتهِكَـت   . الكثري من األحيان، غري قادرين على العودة إىل املناطق اليت فّروا منها أصالً            

اً يف السكن الالئق والغذاء واملاء والصرف الصحي واخلـدمات          حقوق غالبية املشردين داخلي   
وخالل فصلي الشتاء املاضيني ُسجِّلت أكثر      . الصحية والتعليم وغري ذلك من حقوق اإلنسان      

 وفاة مؤكَّدة بني املشردين داخلياً يف األماكن اليت استوطنوها يف كابول، أكثرهـا              ١٠٠من  
كما تواجه اجملتمعات احملليـة  . د أو املرض، حسبما ذُكر    بني األطفال، الذين ماتوا بسبب الرب     

  .)٨٣(للمشردين هتديداً مستمراً باإلخالء القسري
 أن السلطات مل تتخذ اخلطـوات الالزمـة إلرسـاء           ٣والحظت الورقة املشتركة      -٧٨

وقالت إن حق املشردين داخلياً     . الظروف املالئمة للتوصل إىل حلول دائمة للمشردين داخلياً       
وما زالت احلكومة تربط املساعدة واحللول املقدَّمة إىل        . الندماج احمللي مل ُيعَترف به رمسياً     با

ومتتنع بعض سلطات األقاليم عـن مـساعدة        . املشردين داخلياً بعودهتم إىل مكاهنم األصلي     
ن وقد ُترَِك العديد من املشردين داخلياً من سـكا  . املشردين داخلياً القادمني من أقاليم أخرى     

املدن دون أي دعم حكومي أو خدمات عامة فعلية، مما جيعل تشرُّد سكان املـدن لفتـرات     
وأخفقت احلكومة يف االمتثال ألبـسط التزاماهتـا بـتمكني          . طويلة أحد الشواغل الرئيسية   

  .)٨٤(ضعاف املشردين داخلياً من احلصول على املاء والغذاء
تيات من بني املشردين داخلياً يعانني معاناة        إن النساء والف   ٣وتقول الورقة املشتركة      -٧٩

كبرية كوهنن يتعرضن لتمييز مزدوج بسبب تدّني مركزهن االقتصادي وعزلتـهن وانعـدام             
  .)٨٥(آليات احلماية الالزمة هلن

وخلص البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية إىل أن املنظمات اإلنـسانية جتـد                -٨٠
ة األفغانية على أرض الواقع وهي سياسة تثـبِّط جهـود           نفسها مقّيدة بفعل سياسة احلكوم    

املساعدة اإلنسانية اليت ميكن أن متنح مستوطنات املشردين داخلياً إمكانيـة االسـتمرار إىل              
ولذلك كثرياً ما ترفض سلطات األقاليم منح التراخيص للمنظمات اإلنسانية حلفـر            . ما حدٍّ

مات اإلنسانية الراغبة يف توفري املياه النقية أن تدفع         آبار املياه، وبدالً من ذلك جيب على املنظ       
وقد وضعت وزارة الالجئني واإلعادة إىل الوطن مشروع سياسة . مثن إيصال املياه بالصهاريج  

ويتضمَّن مشروع هذه . وطنية لتلبية االحتياجات الالزمة حلماية املشردين داخلياً يف أفغانستان
ساعد كثرياً يف إعمال حقوق املشردين داخلياً، إذا ما ُنفِّذت          السياسة تدابري هامة ميكنها أن ت     

  .)٨٦(ووفِّرت هلا املوارد الكافية
 بعدم وجود خدمات صحية جيدة يف املناطق الريفية اليت          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٨١

يعيش فيها غالبية املشردين داخلياً، مما جيعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية مقارنـة ببقيـة         
  .)٨٧(لسكانا

 إىل أن املشردين داخلياً يف أفغانستان يعانون من نـسب           ١ونبهت الورقة املشتركة      -٨٢
إذ ُيسهم التشرُّد والفقر واحلرمان يف      . انتشار أعلى لفريوس نقص املناعة البشرية يف صفوفهم       
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عرضـةً  ومتعاطو املخدِّرات بني املشردين داخلياً أكثر       . زيادة خماطر اإلصابة بذلك الفريوس    
  .)٨٨(للسلوكيات اخلطرة اليت تؤدِّي إىل انتقال فريوس نقص املناعة البشرية

 بأن تعتمد احلكومة سياسةً وطنيةً خاصـةً باملـشردين          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٨٣
داخلياً تتماشى مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التشرُّد الداخلي وأن هتيئ الظروف             

  .)٨٩(احمللي للمشردين داخلياً مبا يضمن حقهم يف السكن الالئقالالزمة لالندماج 
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