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  مقدمة    
قّدمت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية تقريرها الثاين يف إطـار االسـتعراض           -١

ويف األثنـاء،   . ق اإلنـسان  الدوري الشامل قبل مخسة أشهر إىل جملس األمم املتحدة حلقو         
  .حققت أفغانستان املزيد من التقدم فيما يتعلق مبتابعة التوصيات اليت قبلتها احلكومة

وقد عقد الوفد األفغاين، لدى عودته، عدة اجتماعات مع اللجنة التوجيهية وفريـق               -٢
جيـة ووزارة   وقد ترمجت وزارة الشؤون اخلار    . العمل التقين املعين بتنفيذ التوصيات املقبولة     

العدل، بالتعاون مع مؤسسات قطاعية أخرى، تلك التوصيات إىل اللغات الوطنية الرمسيـة،             
.  مؤسسة حكومية  ٣٠وبعد تصنيفها، جرى استعراض تلك التوصيات وحتليلها وتقامسها مع          

  .ولتنفيذ التوصيات املقبولة على حنو أفضل ُنظمت برامج توعوية يف مؤسسات قطاعية
لك التوصيات على النحو الكامل، مت النظر يف إمكانية إنشاء بعض الربامج            ولتنفيذ ت   -٣

اليت ستنفذها مجهورية أفغانـستان اإلسـالمية تتمثـل يف إدراج      وهذه الربامج   . يف املستقبل 
التوصيات يف خطة العمل املتعلقة هبا ووضع اللمسات النهائية على خطة العمل تلك بالتنسيق              

ملنظمات القطاعية، ومتابعة تلك اخلطة مع الـوزارات وغريهـا مـن            مع املنظمات املعنية وا   
  .مؤسسات احلكومة بشكل دائم، والتعاون التقين مع األطراف الشريكة يف تنفيذ التوصيات

موقف مجهورية أفغانستان اإلسالمية بشأن التوصيات األربع والثالثني            
  يونيه/راناليت مت تعليقها يف انتظار تقييمها واستعراضها حىت حزي

بعد تقدميـه لتقريـر     أرسلت التوصيات األربع والثالثون اليت تلقاها الوفد األفغاين           -٤
 الثاين يف إطار االستعراض الدوري الشامل، إىل املؤسسات احلكومية والقطاعيـة            أفغانستان

وتعـّد كثـرة    . املعنية لتقييمها واستعراضها وكذلك للنظر يف فرص وضعها موضع التنفيذ         
ات وتناوهلا طائفة عريضة من املواضيع، فضالً عن انعدام التسهيالت التقنية مثل قلـة              التوصي

األموال املتاحة لترمجة االتفاقيات وبروتوكوالهتا االختيارية اليت ال ُبّد ألفغانـستان مـن أن              
تصّدق عليها، من العقبات الرئيسية اليت حالت دون تقدمي أفغانستان لردودها على التوصيات          

  .بع والثالثنياألر
وعليه، فإن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، بالتعاون مع املؤسسات القطاعية،   -٥

  :تصّنف تلك التوصيات األربع والثالثني يف فئتني
 ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٢ و ١الفئة األوىل وتتضمن التوصيات رقم        )أ(  

وسيبدأ العمل على تلـك     . ياتوتقبل مجهورية أفغانستان اإلسالمية هذه التوص     . ٢١ و ١٩و
  .التوصيات بعد االنتهاء من اإلجراءات
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 ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣الفئة الثانية وتتضمن التوصيات رقم        )ب(  
. ٣٤ و ٣٣ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ٢٠ و ١٨ و ١٧و

تظار ترمجتها وتقييم وتوّد مجهورية أفغانستان اإلسالمية استعراض وتقييم تلك التوصيات يف ان 
ومعظم هذه التوصيات تطالب أفغانستان باالنـضمام إىل        . العقبات اليت حتول دون تنفيذها    

 وملا كان ذلك يعّد عملية طويلة تتطلب إجراء ،بعض االتفاقيات وإىل بروتوكوالهتا االختيارية
ت املذكورة  مشاورات واسعة ودراسات تقنية فستتوىل حكومة أفغانستان أمر دراسة التوصيا         

  . أعاله بإمعان مرة أخرى
 فاجلدير بالذكر أن حكومة أفغانستان اإلسالمية       ٣٢-١٣٧أما فيما يتعلق بالتوصية       -٦

ك األطفال يف   صّدقت بالفعل على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشترا         
  .املنازعات املسلحة

هورية أفغانستان اإلسالمية   فيما يتعلق باملسألة املذكورة أعاله قبلت مج          
  :التوصيات التالية

 النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال            -١-١٣٧  
  ؛)مصر( املهاجرين وأفراد أسرهم

 التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص           -٢-١٣٧  
 ،تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة   وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم امل      

نع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال     املتعلقة مب واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي       
  ؛)إسبانيا(ألغراض البغاء 

املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد     قدمها  االستجابة لطلبات الزيارة اليت       -٧-١٣٧  
  ؛)ملكسيكا (وعواقبهاملرأة وأسبابه 

ها املقرر اخلاص املعـين مبـسألة       قدماالستجابة لطلبات الزيارة اليت       -٨-١٣٧  
  ؛)املكسيك(املهينة   أوالالإنسانية  أوالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية

يف ذلك مع املقـرر       مبا ،التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   نطاق  توسيع    -٩-١٣٧  
 الالإنـسانية   أوه من ضروب املعاملة والعقوبـة القاسـية     اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغري    

  ؛)طاجيكستان(  واملقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،املهينة أو
 غـري   التدابريالنظر يف دمج قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و          -١٠-١٣٧  

جزء من برناجمها لتعزيز أوضاع      ك ،"قواعد بانكوك " باسم   ة املعروف ،االحتجازية للمجرمات 
  ؛)تايلند( يف السجونتجزات النساء احمل
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اعتماد تدابري ملكافحة حاالت التعذيب وسوء املعاملـة يف مراكـز             -١١-١٣٧  
  ؛)فرنسا(االحتجاز 
 والتأكد ون االنتخابات الدولي  بومعاجلة أوجه القصور اليت حددها مراق       -١٢-١٣٧  
يف ذلـك     مبـا  ، شفافة وحرة ونزيهة   قادمة االنتخابية ال  االنتخابات واحلمالت تكون  من أن   

  ؛)اجلمهورية التشيكية(وصول املرشحني إىل وسائل اإلعالم 
 بشأن السالم والعدالة واملصاحلة     ٢٠٠٥  عام تنفيذ أهداف خطة عمل     -١٩-١٣٧  

ـ  مالحقة و،تعلق حبقوق اإلنسان  امل ٦ ات الوطنية رقم  األولويبرنامج  و نتـهاكات   االرتكيبم
  ؛)سويسرا(جرائم احلرب   أوحلقوق اإلنسانطرية اخل

لجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف     ل توفري االستقالل والسلطة القانونية     -٢١-١٣٧  
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (تجزين  احملعلى إساءة معاملة    اسبة   احمل لمن أج أفغانستان  

  ؛)يرلندا الشماليةأو

ية دراسة التوصيات التالية مرة أخـرى       توّد حكومة أفغانستان اإلسالم       
يف انتظار حتليل العقبات املاثلة وفرص التنفيذ وإجراء مشاورات واسعة          
  النطاق مع املؤسسات القطاعية وستتولّى الرّد عليها يف الوقت املناسب

 االختفـاء   التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         -٣-١٣٧  
 والربوتوكـول االختيـاري     ،ربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      وال ،القسري

  ؛)تونس(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
اجلهود الرامية إىل دعم التنفيذ العملي لاللتزامات يف جمال حقوق          دعم    -٤-١٣٧  

 أصـبحت ق اإلنسان اليت    اإلنسان واالنضمام إىل الربوتوكوالت االختيارية التفاقيات حقو      
  ؛)هنغاريا( فيهااً طرف

 إصدار دعوة دائمة    عن طريق تعزيز التعاون مع جملس حقوق اإلنسان         -٥-١٣٧  
  ؛)هنغاريا( والياتب املكلفنيلإلجراءات اخلاصة وقبول مجيع زيارات 

 عن طريق تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           -٦-١٣٧  
 والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني         ترد عليها   مل اليت اتبات الزيار االستجابة لطل 

  ؛)التفيا(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
 من قانون العقوبات األفغاين هبدف ضمان املـساءلة    ٣٩٨إلغاء املادة     -١٣-١٣٧  

  ؛A/HRC/WG.6/18/L.225 )بولندا( يسمى جبرائم الشرف  ماالكاملة ملرتكيب
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 تنـازالت قانونيـة     متـنح  من قانون العقوبات اليت      ٣٩٨إلغاء املادة     -١٤-١٣٧  
  ؛)يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(رتكيب جرائم الشرف مل

العفو العام واالستقرار الوطين واملصاحلة الوطنية القانون املتعلق ب  ل  يتعد  -١٥-١٣٧  
  ؛)السويد(ثل اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتعذيب محمددة  جرائم بالنظر يفللسماح 
تدعيم وتعزيز انتعاش البلد وحتقيق املصاحلة الوطنية ومعاجلة انتهاكات           -١٦-١٣٧  

  ؛)املغرب(لعدالة االنتقالية ل وضع استراتيجية طريقن عيف املاضي اليت وقعت حقوق اإلنسان 
اليت ق اإلنسان وجرائم احلرب  انتهاكات حقوالنظر بطريقة صارمة يف     -١٧-١٣٧  
  ؛)أملانيا(يف العقود املاضية هبدف تقدمي اجلناة إىل العدالة وقعت 

اً  بـدء  ،ضمان وجود آلية وطنية للعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنيـة          -١٨-١٣٧  
تـوفري   وضـمان    ،جلنة حقوق اإلنـسان   الذي وضعته   الصراع  املتعلق ب  التقرير   بسرعة نشر 

  ؛)هولندا(ية الكافية ملوظفيها املساعدة األمن
 املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي      ١٩٥٤  عام االنضمام إىل اتفاقية    -٢٠-١٣٧  

  ؛)أوروغواي(  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١  عاماجلنسية واتفاقية
القضاء علـى مجيـع     االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية        -٢٢-١٣٧  

 وتيسري إجراء مناقشة عامـة      ،تعديل القوانني اليت متيز ضد املرأة     ، و أشكال التمييز ضد املرأة   
  ؛)اجلمهورية التشيكية( حقوق املرأة واملساواة بشأنواسعة النطاق 

امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائيـة     املتعلق ب تفاق  االالتصديق على     -٢٣-١٣٧  
  ؛)فرنسا(نظام روما األساسي ب لتزاماالعن   فضالً، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذه،الدولية

 املتعلقالتفاق  لنظام روما األساسي و   لالتصديق على تعديالت كمباال       -٢٤-١٣٧  
  ؛)إستونيا(امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية ب

االنضمام إىل اتفاق امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٢٥-١٣٧  
  ؛)سلوفاكيا(

قيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة          التو  -٢٦-١٣٧  
  ؛)فرنسا(املهينة   أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واختاذ          -٢٧-١٣٧  
  ؛)تونياإس( ملنع التعذيب وسوء املعاملة سياسيةتدابري 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٢٨-١٣٧  
  ؛)سويسرا( إنشاء آلية وقائية وطنية العمل مبوجبه علىو
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االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ          -٢٩-١٣٧  
 وتعزيـز   تجـزين حملاتعذيب  معاملة و يف إساءة    ة ونزيه ةسريعبصورة  تحقيق  الضمن  تتدابري  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(لقوات املسلحة اآليات مساءلة أفراد الشرطة و
التصديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          -٣٠-١٣٧  

املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإصـدار اإلعالنـات           
 مـن اتفاقيـة مناهـضة      ٢٢ و ٢١ و ٢٠ من العهد الدويل واملواد      ٤١ملادة  الالزمة مبوجب ا  

  ؛)النمسا(التعذيب 
 ةسـليم بطريقة   من الدستور    ٢٩ملادة  اخطوات لضمان تنفيذ    اختاذ    -٣١-١٣٧  

  والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          ،وعلى نطاق واسع  
  ؛)الدامنرك(

ربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص       التصديق على ال    -٣٣-١٣٧  
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          

  ؛)الربتغال(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      االنضمام إىل النظر يف     -٣٤-١٣٧  

  .)تايلند( ء تقدمي البالغاتاملتعلق بإجرا

  خالصة    
لقد بدأت مجهورية أفغانستان اإلسالمية العمل على التوصيات املقبولة بالتعـاون             -٧

مع الوزارات واملؤسسات األخرى وستتوىل جتميع ردودها املفّصلة الـيت سـتقدمها إىل             
سـتعراض  جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التقرير الثالث ألفغانـستان عـن اال            

وستعقد حكومة أفغانستان عدداً من االجتماعات ألعـضاء اللجنـة          . الدوري الشامل 
التحضريية والفريق العامل التقين ملعاجلة هذه املسألة وستطلب من أعضاء هاتني اللجنتني            

لة وذلك من أجل جتميع تلك الردود لتقدميها إىل جملـس           مّدها بردودهم الواضحة املفصّ   
نشأ أيضاً، بالتنسيق مع املؤسسات القطاعية، بعض الربامج التوعوية         ُتوس. حقوق اإلنسان 

وستتوىل احلكومة األفغانية كذلك استعراض ومتحيص الفئة الثانية        . داخل املنظمات املعنية  
من التوصيات لتقييم فرص تنفيذها وستحاول إعطاء إجابات دقيقة ومفّصلة على تلـك             

  .التوصيات يف الوقت املناسب

        


