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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "وق اإلنسانجملس حق"املعنون 

 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان
 *وإجنازات املساعدة التقنية يف ميدان حقوق اإلنسان

 ملخص

                                                                         ً       ً                                   يوفـر امليثاق املتعلق بأفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية ألفغانستان إطاراً إجيابياً لتعزيز وحتسني التمتع حبقوق           
    ُ                                                                                              وقد ُبذلت جهود جادة من أجل اإلصالح يف قطاعات رئيسية وحتقق عدد من اإلجنازات يف قطاعات تشمل                   .       نسـان   اإل

                                               والذي يطرح حتديات أمام اإلجنازات السياسية           ٢٠٠٦                                                    بيد أن الصراع املسلح الذي ازداد كثافة يف عام            .               األمـن والعدل  
                              فالعنف ذهب مبئات األرواح من       .                             الية اليت متر هبا أفغانستان                                                                واالجتماعـية واالقتصـادية يلقي بظالله على العملية االنتق        

                                                                                                                        املدنـيني وأعـاق توصيل معونة إمنائية تشتد احلاجة إليها وخلق جمموعات جديدة من املشردين، هذا جبانب الفقر املدقع                   
                      ب اليت حتققت ما زال                       وبالرغم من املكاس    .                                                                            وصناعة العقاقري املخدرة احملرمة يظل هو التحدي الكبري املطروح على األفغان          

                                                                                                                      اإلصـالح يف ميدان العدل يواجه عراقيل كأداء، وما حققته املرأة من حتسينات يف وضعها طيلة السنوات األربع األخرية                   
                 واالحتجاز التعسفي   .                                                                       ً                    حتجـبه املمارسـات التمييزية اجلارية؛ ويشكل االقتتال الطائفي بني القادة أخطاراً يف بعض املناطق     

                                                       ً              ويتواصل بال هوادة اإلفالت من العقاب على جرائم اقترفت ماضياً أو             .                         تقارير حبدوث التعذيب                           شـائع ومـا زالت ترد     
                                                                                                  مث إن العديـد مـن القادة، ممن وجهت إليهم اهتامات جديرة بالتصديق الرتكاهبم جتاوزات والذين                  .            ً      تقـترف حاضـراً   

      ُ        ً                      الذي ُيقدم عمالً مبقرر جملس حقوق                     وهذا التقرير،   .                                                                 يسـيطرون عـلى ميليشيات مسلحة ما زالوا حيتلون مناصب رمسية          
  .                                         ، يتضمن توصيات ملعاجلة احلالة اليت تقدم وصفها   ١١٣ / ٢       اإلنسان 

                                                      

  .                  يتضمن آخر املعلومات ُ                     ً             قُدم هذا التقرير متأخراً من أجل أن  *
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 احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق 
  ٣  ٥  -   ١ .....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٣   ١٢-   ٦ .                                                                  الفقر وغريه من القضايا املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -     ً  ثانياً 

  ٥   ٢٣-  ١٣ .....................................................................       التمييز -     ً  ثالثاً 

  ٥   ١٧-  ١٤ .............................................                      املرأة والعدالة اجلنائية -   ألف 

  ٦   ٢٣-  ١٨ ..................................................              العنف ضد املرأة -    باء  

  ٨   ٣٧-  ٢٤ ...................................................                    النـزاع املسلح والعنف -     ً  رابعاً 

  ٨   ٢٩-  ٢٧                                                           اهلجمات اليت تشنها العناصر املناوئة للحكومة ويتعرض هلا املدنيون -   ألف 

  ٩   ٣٠     .....................                                  اهلجومات على املسؤولني احلكوميني األفغان -    باء  

  ٩   ٣٢-  ٣١ ..........................................                  اهلجومات على املدارس -   جيم 

  ٩   ٣٧-  ٣٣ ..............................................                 عمليات قمع التمرد -    دال  

   ١١   ٤٥-  ٣٨ .......................................................               اإلفالت من العقاب -     ً  خامساً 

   ١٢   ٥٢-  ٤٦ .........................................................                نقائص الدميقراطية -     ً  سادساً 

   ١٣   ٦٦-  ٥٣ ...........................................................              القدرة املؤسسية -     ً  سابعاً 

   ١٤   ٦٢-  ٥٤ ......................................................           إقامة العدل -   ألف 

   ١٦   ٦٦-  ٦٣ ..............................................              إصالح قطاع األمن -    باء  

   ١٧   ٧١-  ٦٧ .............................................................   تقين          التعاون ال -     ً  ثامناً 

   ١٨   ٧٢     ..................................................................          التوصيات-     ً  تاسعاً 
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  مقدمة-   ً أوال  

      ُ                                               وقد أُعد بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي            ١١٣ / ٢ُ                    ً                                  ُيقـدم هـذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان            - ١
                            انستان بل إنه يورد التحديات    ُ                     ً      ً      ً                        وال ُيعترب هذا التقرير عرضاً شافياً كافياً حلالة حقوق اإلنسان يف أفغ   .                       املساعدة إىل أفغانستان  

  .                                                                                         الرئيسية املطروحة الواجب أن تتصدى هلا على سبيل االستعجال احلكومة األفغانية بدعم من اجملتمع الدويل

                                                                                                               وإن امليـثاق املـتعلق بأفغانستان، الذي يتضمن معايري حمددة حلقوق اإلنسان، إجناز مهم جاء يف أعقاب تتويج                   - ٢
                                              ً                                         املكاسب السياسية واملؤسسية واالقتصادية تواجه خطراً بسبب تزايد انعدام األمن والعنف                    بيد أن     .                      عملـية بون بالنجاح   

  .                                                                        ويبقى انعدام األمن أكرب عقبة تواجه التمتع باحلقوق واحلريات األساسية           .                                                اللذيـن يطغيان على حياة العديد من األفغان       
           ، ومن بني       ٢٠٠١                                      أثناء اإلطاحة بنظام طالبان عام                                  تفوق اخلسائر اليت تكبدت        ٢٠٠٦                   ُ                 فأرواح املدنيني اليت أُزهقت يف عام       

            ، وهي رئيسة     ٢٠٠٦      سبتمرب  /                             ووفاة صفية أمه جان يف أيلول     .                                                    الضـحايا شخصـيات حكومية وعمال يف احلقل اإلنساين        
                                                                                                                        إدارة الشؤون النسائية يف كندهار، كانت هي املسؤولة احلكومية األوىل اليت استهدفها االغتيال واغتياهلا يشكل على هذا                 

  .                                     النحو انتكاسة لقضية املرأة يف أفغانستان

  .                                                                                                              ومثلما جرى تأكيده يف امليثاق املتعلق بأفغانستان، ال ميكن التغلب على انعدام األمن بوسائل عسكرية وحدها                - ٣
                                                                                                                       فمن األساسي أن يتحقق تقدم ملموس يف حياة السكان على صعيد التنمية االجتماعية واالقتصادية خاصة بالنسبة للفئات                 

ـ                                                                                                 والفقر سبب ونتيجة يف آن واحد النعدام األمن، فهو يغذي جتنيد املتمردين من بني العديد من                  .                   عيفة مـن السكان        الض
       ّ                  وقد تعذّر توصيل املعونة      .                                                                                                 األفغانـيني الذيـن يرون أن عوائد السلم ال تكاد تذكر والذين خابت آماهلم يف أداء احلكومة                

                 أسرة يف جنوب      ١٥     ٠٠٠                                         حاالت مترد جديدة اقترنت بتشريد حنو                                                           اإلنسـانية األساسـية إىل بعض أجزاء البلد ونشأت        
  .    ٢٠٠٦                                                        أفغانستان يف أعقاب االقتتال الذي دار يف النصف الثاين من عام 

                                                                                                         ويف حتـرك هو حمل ترحيب، أطلق الرئيس قرضاي خطة العمل للسلم واملصاحلة والعدل اليت تعترب خطوة على                   - ٤
                                                                ويقتضي تنفيذ خطة العمل املذكورة استمرار الدعم السياسي من           .         ح املاضي                                            درب التصـدي الفعلي لتركة النـزاع املسل      

  .                   جانب الرئيس واحلكومة

  ُ                                                                                                            وأُثين على احلكومة ملا بذلته من جهود يف سبيل إصالح قطاعي العدل واألمن، ولكن يلزم أن يتحقق تقدم أكرب                    - ٥
                                                       صل االلتزام الدويل الطويل األجل إزاء أفغانستان إذا                     وجيب أن يتوا    .                                                     لالطمئنان إىل أن معايري حقوق اإلنسان الدولية حتترم       

  .    ُ                   ُ                          ما أُريد حلقوق اإلنسان أن ُتحترم وتتخذ الصبغة املؤسسية

  الفقر وغريه من القضايا املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-     ً ثانيا  

                                   اط النعدام التحسن احلقيقي يف أمن                                                                               متـر أفغانستان يف الظرف الراهن مبفترق طرق ويشعر السكان فيها باإلحب            - ٦
                            وهو ينتشر يف بعض األقاليم       .                        ً                                         ً             وميـثل الفقر الطاحن واحداً من أكرب التحديات اليت تواجه األفغانيني حالياً             .         األشـخاص 

                                                 ً                                                         بشكل أوسع من انتشاره يف غريها أما الفئات األشد تأثراً بالفقر فهي النسوة فاألطفال فاملعوقون فكبار السن فمن ال ميلك 
  .                                                                                                           والـتفاوت بني الرجال والنساء كبري شأنه كشأن التفاوت بني سكان املدن وسكان املناطق الريفية النائية                 .        ٍ    يـة أراضٍ   أ

                                 سنة جبانب معدل أمية مقداره        ٤٧  ُ                          ً      ً     ّ                                                وُتبدي املؤشرات االجتماعية ضعفاً بالغاً يتجلّى يف متوسط العمر املتوقع الذي يقل عن              
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ُ    وميوت رضيع واحد من كل مخسة من الُرضع   .           مولود حي ١     ٠٠٠       يف كل    ١٤٠                                 يف املائـة ووفيات أطفال تصل إىل     ٧٢                               
  .                           األفغان قبل أن يصل سن اخلامسة

ّ      ويعاين ماليني األفغان من انعدام األمن الغذائي املزمن أو املوّمسي     - ٧                                         ويذكر تقرير أفغانستان بشأن اهلدف األول من   .                                                      
                                                                  ريفيني ال ميكنهم أن يعولوا على ما يكفي من الغذاء لسد أبسط                                       يف املائة من السكان ال       ٤٠                               األهـداف اإلمنائية لأللفية أن      

                                                                                             وأفادت التقارير الواردة من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة حدوث نقص يف احملاصيل وصل إىل                .                     احتـياجاهتم األساسية  
        هي دون               وهناك نسبة     .                                  مليون نسمة نصفهم من النساء        ٢,٥                                  وجفاف أثر على ما يقرب من            ٢٠٠٦                   مليون طن عام        ١,٢

ّ                                                                                                 يف املائة من األفغانيني ّممن ميكنهم احلصول على املاء الصاحل للشراب ويف املناطق الريفية األفغانية ال يتمتع بشروط                     ٢٣      ال                          
  .                                           اإلصحاح سوى أفغاين واحد من أصل عشرة من األفغان

                    من اإلناث الالئي                                   وألفغانستان أدىن نسبة يف العامل      .                                                          ومل يتسـن حـىت هذا اليوم سد حاجات النسوة والفتيات           - ٨
                         يف املائة من اإلناث الالئي   ٥٧           ُ        وهناك نسبة ُتقدر ب    )          يف املائة  ١٨     إىل   ١٠ُ                      ُتقدر هذه النسبة مبا بني  (                        يلممن بالقراءة والكتابة 

                                                     يف املائة من الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن ما           ٣٧                                   والتقدم يف جمال التعليم يعين أن         .                                   يـتزوجن قبل بلوغ السادسة عشرة     
                                           مليون فتاة من أصل مليوين طفل هم حمرومون من    ١,٣       بيد أن   .                                              لسـابعة والثانـية عشرة ملتحقات باملدارس اآلن          بـني ا  
                                                                                                          وهذا راجع إىل عدم كفاية عدد املدارس الرمسية واملدرسني األكفاء وتعذر الوصول إىل املدارس بسبب املخاوف                  .        الدراسة

                                                                   كما تذكر جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان الزواج يف سن             .                                                      األمنـية ومواقف األبوين السلبية من تعليم الفتيات       
  .                ً     ً                                مبكرة بوصفه عامالً مهماً يف ارتفاع معدل التسرب بني الفتيات

                                                                                  ً                              مث إن العـنف السائد يف أغلبية مقاطعات اجلنوب كان لـه تأثريه يف توصيل املعونة واخلدمات نظراً إىل القيود                    - ٩
                                   والقصور يف توصيل اخلدمات األساسية       .                                          املتحدة واملنظمات غري احلكومية واحلكومة                                    املفروضة على حركة موظفي األمم    

     مايو  /                                                                       وانتهى تقرير نشرته جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان يف أيار            .                                          يسـهم يف شعور خبيبة األمل إزاء احلكومة       
                                ية مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق                                                                         إىل أن احلكومـة قاصـرة عـن الوفاء باحلد األدىن من التزاماهتا األساس              ٢٠٠٦

  .                                                       ً    االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي تعترب أفغانستان طرفاً فيه

                     ً       ً                     فقد أرست احلكومة إطاراً إمنائياً، وأنشأت آليات         .                                                           وعـلى الرغم مما سبق، حتقق تقدم مهم يف عدد من اجملاالت            -  ١٠
                      وقد وضعت سياسات تتعلق   .                              منية يف األقاليم اجلنوبية األربعة                  ً                                    للرصـد؛ وشكلت فريقاً إلدارة األزمات يتصدى للهموم األ      

                                                                                                               بالـري واإلمـداد باملياه يف الريف واحلضر وتوفري شروط اإلصحاح وحتقق توسع يف رزمة اخلدمات الصحية األساسية                  
               ن ال يستخدمون                         يف املائة من السكا      ٥٥                                                                       بيد أن تقرير جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان يبني أن حنو               .          احلكومـية 

                     وانتهت وزارة الصحة     .                          ً                                                                              املـرافق الصحية املتاحة نظراً لصعوبة الوصول إليها أو ملا يرونه من رداءة خدمات الرعاية املقدمة               
           ً        ً                                                                               إىل أن حتسناً متواضعاً طرأ على صحة األمومة نتيجة لالستثمار يف خدمات الصحة اإلجنابية، ولكن                    ٢٠٠٦                العامة يف عام    

  .                               ً اطق الريفية واملناطق احلضرية كبرياً                  يظل التفاوت بني املن

                                                                                                         وفـيما خيـص محاية الفئات املستضعفة، تعاجل احلكومة ما تسلم به من قصور يف إدماج قضايا اإلعاقة واحلماية              -  ١١
                                                                                                                        االجتماعيـتني يف الـربامج اإلمنائية من خالل حتليل ألوضاع الذين يعانون من الفقر املزمن وتقييم تصميم وتنفيذ برامج                   

                                                                                     وملعاجلة عائق من العوائق املؤثرة يف التحاق الفتيات باملدارس تقوم وزارة التعليم              .                             ن الوطين من املنظور اجلنساين            التضـام 
  .                                                              بتدريب جمموعة من املدرسات وتعرض عليهن حوافز تتصل باألراضي واإلسكان
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                          ي مشكلة مستمرة وترد بشأهنا                                                                         وتشكل مصادرة األراضي بصورة غري قانونية وانعدام األمان بالنسبة مللكية األراض   -  ١٢
  ُ    وُيتهم   .                                                                                                 وتعدد املطالبات املتعلقة باألراضي وما ينتج عن ذلك من تناحر يولد باستمرار نزاعات متجددة               .                 تقاريـر متكررة  

   ويف   .                                                                                                               الـنظام القضـائي بالتأخري والفساد املستشري فيما خيص تسوية النـزاعات وإثبات صحة الوثائق وسندات امللكية             
                                                                                                    تار آليات تسوية النـزاعات االجتماعية التقليدية؛ والرتاعات على هذا النحو تسوى بسرعة ولكنها                               معظـم احلـاالت خت    

ُ                                                                            وقد ُرمست سياسة اختذت عالمة بارزة من عالمات االستراتيجية اإلمنائية الوطنية يف              .                                ليسـت منصـفة يف مجيع األحوال           
                 ً                                         علق باألراضي، أخذاً بعني االعتبار جوانب من قبيل سندات                                                                          أفغانستان من أجل أن تكون الدليل لتنقيح اإلطار القانوين املت         

                         ِ                       ومت إقرار هذه الوثيقة من ِقبل وزارات العدل          .                                                                              امللكـية والتعاريف القانونية للملكية والطرائق العرفية لتسوية النـزاعات        
  .                           ُ                                         والزراعة والتنمية احلضرية وسُتعرض على الربملان العتمادها يف املستقبل القريب

 تمييز ال-     ً ثالثا  

           ويشمل هذا    .                             ً       ً                                                          حققت املرأة يف أفغانستان تقدماً ملحوظاً يف ظل احلكومة احلالية، كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك               -  ١٣
                                               وينطوي العديد من املشاريع اإلمنائية على شرط         .                                                                            التقدم مشاركة املرأة يف الربملان ويف القطاع العام ومنو املنظمات النسائية          

                                                                                           م يف إعمال املساواة بني املرأة والرجل يعوقه باستمرار التمييز وانعدام األمن واستمرار                                                  بشـموليته لـلمرأة إال أن الـتقد       
                                                                                                فال يزال من غري املمكن احلصول على خدمات أساسية من قبيل التعليم والرعاية الصحية ومصادر                 .                      املمارسـات التقليدية  

                                                   هداف املديرة املسؤولة عن إدارة الشؤون النسائية           واست  .                                                                    الدخل فيما انعدام األمن يهيمن باستمرار على حياة معظم النسوة         
            ً                                                  أوجد إحساساً بانعدام األمن بني العامالت يف احلكومة، خاصة يف اجلزأين     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥                  يف كندهار بالقتل يف 

         اجز أمام                                                                        ومعاملة املرأة من جانب قطاع العدل الذي يهيمن عليه الذكور واستمرار احلو     .                                اجلـنويب والشرقي من أفغانستان    
                                                                                                                    إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واستشراء العنف بني قطاعات من اجملتمع مجيعها تطرح حتديات               

  .            إضافية مضنية

  املرأة والعدالة اجلنائية-ألف 

                       استمرار العنصرية اليت                                                                                                   إن النظام القضائي قاصر يف مجيع أحناء البلد عن محاية املرأة ومتتيعها بالعدل، وهي تواجه ب                -  ١٤
                         وال يتوفر قانون تشريعي      :  ُ                                              وُتسجن النسوة والفتيات الرتكاهبن جرائم أخالقية       .                                         ميارسها قطاع قضائي يسيطر عليه الذكور     

                    أو إدانتهن بالزنا    /                             ، وتعرضهن للحجز التعسفي و     "                اهلروب من البيت   "                                      وقد مت توثيق حاالت سجن إناث بسبب          :        بشـأهنا 
                                                                                            طابع جنسي؛ وحرماهنن من احملاكمات العادلة وما ينبغي أن يصحبها من الضمانات القضائية؛                 ُ                      حني ُيبلغ عن جرائم ذات      

ُ  ْ                                                          وُحكْم القضاة على اإلناث الالئي تثبت إدانتهن جبرائم جنسية           .                                                      وإعـادهتن إىل ذكر أساء إليهن حني اإلبالغ عن العنف           
                   ً    ُ                              رمية من الذكور غالباً ما ُيفرج عنه أو يصدر حبقه                                   ً           ً                                    كالـزنا عادة ما يكون قاسياً وال متناسباً على حني أن املشارك يف اجل             

  .            حكم أخف بكثري

                                                                                                               واالسـتنتاجات األولية اليت متخضت عنها احلملة اجلارية املنظمة يف إطار بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل                  -  ١٥
                       د نسبة عالية من النسوة                                                                                 أفغانسـتان وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان ضد االحتجاز التعسفي تكشف عن وجو  

                                                                                                                   احملـتجزات يف السجن بسبب التعدي على األعراف االجتماعية واخللقية بينما يواجه البعض منهن وضع الضحية املزدوج                 
                                                           ً                         وأكرب السجون يف أفغانستان الكائن يف كابل نصف عدد نزيالته تقريباً حمتجزات بسبب               .                           يف أعقـاب العـنف اجلنسي     

     ّ          ُ               ويف جلّ األحوال انُتهكت مبادئ        ".      الزنا "                                         نسبة أخرى ال بأس هبا مسجونة بسبب                  يف حني أن    "                       اهلـروب مـن البيـت      "
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                                                                                                                      احملاكمة العادلة مبا يف ذلك احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام القانون واحلق يف احملاكمة فقط بسبب أفعال ينص عليها             
  .               ميثلن أمام احملكمة      ً                                  وغالباً ما ال يصدر أي حكم على النسوة بل ال   .                     القانون بوصفها جرائم

                                                                                                             ويسود يف أفغانستان القانون العريف وهو الذي يعتمد يف كثري من األحيان على آليات تقليدية لتسوية النـزاعات             -  ١٦
    ً                                                                                                           عوضـاً عـن نظـام احملـاكم الرمسي يف القضايا اجلنائية وغري اجلنائية، مبا يف ذلك النـزاعات اليت تنشب حول الزواج             

                                                                                             وإن كانت حتظى بتأييد اجملتمعات احمللية وتتخذ فيها القرارات بسرعة إال أهنا تقصر يف معظم                             وهذه اآلليات     .          واألراضـي 
                            ومن القضايا اليت تثري كبري       .                                                                                             األحـيان عن احترام أبسط معايري حقوق اإلنسان األساسية خاصة فيما يتعلق باملرأة والفتاة             

                                      ً                          عن فتيات صغريات يف السن ال يتجاوزن أحياناً السابعة يف سبيل                                  ومبقتضاها يتم التخلي      "       البعاد "                              القلق املمارسة املعروفة ب       
  .                                تسوية حاالت تتعلق بالثأر واالغتيال

                              وقد سن قانون يتعلق بالعنف       .                                                                                واملـبادرات اليت اختذت لتلبية احتياجات املرأة يف قطاع العدل منت خبطى بطيئة             -  ١٧
ُ                                                    املرتيل ُعرض على وزارة العدل الستعراضه ويتوقع تقدميه إىل                             وهناك برامج معونة     .     ٢٠٠٧                                   الربملان للمصادقة عليه يف عام            

                                                                                                                      قانونـية حتظـى بدعم دويل جرى تعميمها على خمتلف أحناء البلد ومثة عدد صغري من املنظمات غري احلكومية اليت تقوم                     
             رحيب إال أن                                                                وعلى حني أن هذه الربامج بصدد إحداث أثر إجيايب وهي حمل ت             .                                           بـتوفري الدفاع القانوين عن املدعى عليهن      

  .                                                                       التمثيل القانوين ألغلبية النساء خارج كابول وخنبة من األقاليم يظل بعيد املنال

  العنف ضد املرأة-باء 

                                                                                             تقوم بضع وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومية ذات صبغة دولية وحملية وهيئات حكومية بتنظيم  -  ١٨
                                                               كما أنشئ عدد من اللجان للقضاء على السكوت عن العنف ضد             .                                               محـالت التوعية وتسجيل حاالت العنف ضد املرأة       

                                  ً                                               والشائع عدم التبليغ حباالت كهذه نظراً ألن معظم النسوة ال يبلغن عما يتعرضن               .                                      املرأة ولكن تظل هذه اجلرمية مستشرية     
           إىل الدعم                                 اخلوف من ردود الفعل، واالفتقار      :                                                                        لـه مـن عـنف وخاصـة العنف املرتيل جلملة متنوعة من األسباب منها              

                 باإلضافة إىل ذلك     .                                                                                              واخلدمات املقدمة لضحايا العنف، وعدم مالحقة مرتكيب العنف، والتعصب الذي يسود اجملتمع احمللي            
                                                                              ً                                         قـد يعـرض التبليغ بالعنف األسري أمن اإلناث للخطر املتزايد حيث إن مسؤويل الشرطة غالباً ما حيولون الضحية إىل                    

                                                                           هن ووجود املنظمات غري احلكومية النسائية واملعنية حبقوق اإلنسان جيري اآلن                                        ومع تصاعد وعي النسوة حبقوق      .       مسـيء 
  .                                                              بيد أن الفقر والتقاليد وانعدام األمن عوامل تتسبب يف تفاقم املصاعب  .                               التبليغ عن عدد متزايد من احلاالت

                 لفترة من كانون                                حالة عنف ضد املرأة يف ا       ١     ٥٤٥                                                         وقـد سـجلت جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان            -  ١٩
                                                                          مبا يف تلك احلاالت التضحية بالذات واملقايضة بالفتيات يف سياق تسوية                ٢٠٠٦       نوفمرب   /                         يـناير إىل تشرين الثاين     /       الـثاين 

ُ                     ويعترب اإلكراه على الزواج، الذي ُسجلت يف نطاقه           .                                                الـنـزاعات واإلكره على الزواج والعنف اجلنسي                شكوى،     ٢٠٠                              
               حالة تضحية      ١٩٧                               حالة عنف ضد املرأة، مشلت          ٥٠٠                            النسائية ما يزيد على                          وسجلت وزارة الشؤون    .               أعـرض الفئات  

  .                        ً                                                          ويف مجيع هذه احلاالت تقريباً، كان مقترفو العنف هم أفراد ذكور من نفس األسرة               .                                 بـالذات يف إقلـيم هريات وحده      
                  عزوفها عن تأييد                                                                                      ومآوى وخدمات توفري الدعم للضحايا موجودة باألساس يف كابول ولكن معظم سلطات األقاليم تبدي   

  .                                                                     نقل الضحايا إىل مكان آمن خارج اإلقليم مما ينتج عنه افتقار دائم إىل احلماية
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  ّ                                               إالّ أن هذا القانون ينتهك بصورة روتينية حيث          .                                                          ً         وحتدد القوانني األفغانية السن القانونية للزواج بستة عشر عاماً         -  ٢٠
                                                             ت بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان بتوثيق حالتني                 وقد قام   .                                          ً          تـزوج البنت يف سن مبكرة تكون العاشرة أحياناً        

                                                                                               ً                           ترمزان للوضع السائد ومها حالة بنت يف سن العاشرة يف قطاع كونار ادعت السلطات احمللية أهنا متزوجة قانوناً من مسن                    
                     عمدت حمكمة إقليم                                                                             يف أعقاب الضغط الذي مارسته بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف أفغانستان           (                        يـبلغ اخلامسة والستني     

                   ُ                             ُ                   ؛ ويف إقليم كندوز اخُتطفت بنت تبلغ العاشرة وزوجت كُرها لرجل            )                                              كونـار إىل احتجاز الزوج ولكن رفضت حماكمته       
                                                                                         ومل تتخذ السلطات اإلقليمية وال سلطات املقاطعة أي إجراء للتعرف على مكان البنت أو الستنطاق       (                    أخذها إىل باكستان    

   ).                      األشخاص املشتبه خبطفهم هلا

    قتل  "                                                                                                         ومل يـزل عـدد مـن النسوة والفتيات يغتال باستمرار من طرف أفراد األسرة نفسها من خالل ممارسة                     -  ٢١
                                                                   ً                                         وتشمل أسباب هذا القتل اغتصاب الضحية أو الزواج من رجل اختارته هي بدالً من الزواج من شخص ختتاره                     ".      الشرف

                                                         ويسود االعتقاد فيما بني اجلماعات احمللية أن قتل الشرف           .   ذه      ً                                           ونادراً ما تقوم الدولة مبالحقة مقتريف جرائم كه         .          هلا أسرهتا 
   ّ                                                       ، متّ أمام اجلمهور يوم العيد إعدام امرأة حامل وشاب،              ٢٠٠٦                ويف أواخر عام      .                                            مقـبول وأنه ال ينبغي معاقبة من يرتكبه       

    وحىت   .             إقليم درياب    يف    )         لوياجرغا (                                                                                   مشتبه بارتكاهبما الزنا وذلك يف أعقاب صدور فتوى بالقتل من جانب اجمللس احمللي              
  .                                                                         تارخيه، حتتجز السلطات نفرين اثنني ولكن مقتريف الفعل مل يقدما حىت اآلن إىل العدالة

                                                                            وحدة االستجابة األسرية لتمكني النسوة الالئي يرفعن شكاوى بالعنف املرتيل               ٢٠٠٥                        وأنشـئت يف كابل عام       -  ٢٢
                                                ناك وحدة مماثلة موجودة يف هريات وافتتحت ثالث          وه  .                                                                وغـريه مـن القضـايا اجلنائية من الوصول السهل إىل الشرطة           

                                                                                  ووحدة كابل مؤلفة من شرطيات يقمن بدور اجلهة األوىل اليت تتصل هبا املرأة اليت                .     ٢٠٠٦                           وحدات يف مزار شريف عام      
     حقيق  ُ                                                                              وُتعرض الوساطة فيما بني األزواج واألسر ويف بعض القضايا، حتال احلاالت إىل الت              .                               تواجه العنف وغريه من اجلرائم    

  .                                                                ويالحظ أن جنوب البالد وجنوبه الشرقي وشرقه حباجة ماسة إىل آليات مماثلة  .       اجلنائي

                                                                                                             وقـد أنشأ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة قاعدة بيانات تتضمن احلاالت واملعلومات املتصلة بالعنف ضد                 -  ٢٣
ُ                                                      املرأة ُجمعت من املكاتب املوجودة يف األقاليم والتابعة لوزارة الشؤو                                                 ن النسائية وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان       

      ُ                                                                 وسوف ُتنقل قاعدة البيانات هذه إىل وزارة الشؤون النسائية يف الوقت            .                                            واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة     
             ة مت جتميعها         حال  ١     ٣٢٧              يستند إىل        ٢٠٠٦                                               ً                   وقـد أصدر صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة تقريراً يف عام              .         املناسـب 

  .         منظمة   ١٧                             تولت مجعها يف وقت سابق           ٢٠٠٥       إىل       ٢٠٠٣                                                               وحتليـلها تتعلق بالعنف ضد املرأة يف األرياف يف الفترة من            
                        ً     عن وضع املرأة وعقدت عدداً من     ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                ً                     ونشـرت جلـنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان تقريراً يف أيلول           

                                                                              املرأة لفائدة اجملتمعات احمللية وسلطات األقاليم واملقاطعات واملنظمات النسائية                                                    احللقـات الدراسـية املتعلقة بالعنف ضد        
                        وتعمل اللجنة الوزارية     .    َّ                                                                       ونظَّمت وزارة الشؤون النسائية محلة طويلة األجل ملكافحة العنف ضد املرأة            .                 ورجـال الديـن   

  .                                 التزويج باإلكراه وتزويج الطفالت                                                                                     املشـتركة املعنـية بالقضاء على العنف ضد املرأة على وضع بروتوكول الستئصال              
                                   واملتوقع أن يصادق الربملان يف عام        .   ُ                                                                               وأُنشـئت جلـنة برملانية معنية باملرأة وبنوع اجلنس واجملتمع املدين وحقوق اإلنسان            

                                                 وقد نشط عدد من منظمات األمم املتحدة يف توفري            ".                                            خطة عمل وطنية خاصة باملرأة يف أفغانستان       "                ويفـرج عن         ٢٠٠٧
                                                                                                                والقيام بأنشطة لنشر الوعي بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املوظفون العاملون يف جمال حقوق اإلنسان التابعون                            التدريـب   

                                                                                                                     لبعـثة األمـم املـتحدة لـتقدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، وصـندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األمم                   
  .             املتحدة للسكان
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  النـزاع املسلح والعنف-     ً رابعا  

            وبالرغم من    .     ٢٠٠١                                     منذ اهنيار نظام طالبان يف عام            ٢٠٠٦                                                      إن العنف املرتبط بالرتاع املسلح كان األسوأ يف عام           -  ٢٤
                                                                                                                            تركز هذا العنف يف أربعة أقاليم جنوبية إال أنه حدث عرب مناطق شاسعة من كونار يف الشرق إىل فرح يف الغرب كما أن                       

ّ         كوندي وغور تزعزع فيها االستقرار وأصبحت معّرضة للعنف                                            أجزاء من املرتفعات اجلنوبية الوسطى وبالذات داي                                         .  

               إىل ما فاق        ٢٠٠٦      مارس   /                           يف الشهر يف أواخر آذار        ٣٠٠                                                     وازدادت اهلجمـات اليت شنها املتمردون من أقل من           -  ٢٥
      ً      هجوماً يف      ١٣٠                                        كان متوسط هذه اهلجومات ما يقارب            ٢٠٠٥        يف عام      . (    ٢٠٠٦       سبتمرب   /                         حبلـول أواخـر أيلول        ٦٠٠

        حدثت      ٢٠٠٦      ً              هجوماً، ويف عام       ١٧              اليت شهدت        ٢٠٠٥                                             فعـت بصورة فجئية اهلجمات االنتحارية سنة            وارت  )        الشـهر 
        باإلضافة   .         آخرين    ٦٢٤      ً          مدنياً وجرح       ٢٣٧                                                                      هجمـة من اهلجمات اليت سجلتها األمم املتحدة وتسبب ذلك يف قتل                 ١٢٣

     وخالل   .                           بسبب اهلجمات االنتحارية         ً       ً                 جندياً وشرطياً من األفغانيني      ٥٢       ً                          عسكرياً من القوات الدولية و       ١٦        ُ        إىل ذلـك قُتل     
  .                                     نسمة حتفهم ثلثهم على األقل من املدنيني ٤     ٠٠٠         ، لقي حنو     ٢٠٠٦    عام 

ُ                    وُشـردت أكـثر من       -  ٢٦                                                                                أسرة من أقاليم أوروزغان وهلمند وكندهار؛ وحيتمل أن ترتفع هذه األعداد              ١٥     ٠٠٠ 
                                                األصلية ومساكنهم حيول دونه االقتتال يف املناطق                                                                              بامتداد االقتتال إىل مناطق أخرى، وعودة هؤالء املشردين إىل مناطقهم           

            باإلضافة إىل    .                                                                                                         املعنية والترويع واخلوف من القتل على أيدي املتمردين من الطالبان وتدمري املساكن ومصادر كسب الرزق              
                                                                                                                   ذلـك فـإن الفراغ الذي حيدث على مستوى سيادة القانون والذي يالزم النـزاعات يعين أن األشخاص املسؤولني عن                  

  .                                ُ       انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان لن ُيحاسبوا

  اهلجمات اليت تشنها العناصر املناوئة للحكومة ويتعرض هلا املدنيون-ألف 

                             وقد ادعت فرق طالبان املسؤولية   .                                                                         تعتـرب أقاليم كندهار وهلمند وأوروزغان هي مركز الشطر الكبري من العنف        -  ٢٧
                                                       وشنت هذه الفرق هجمات عشوائية ومتعمدة على املدنيني          .             ة يف كندهار                                                عـن الغالبـية العظمى من اهلجمات االنتحاري       

                                                                                                     واستهدفت املسؤولني احلكوميني السامني والعمال يف احلقل اإلنساين واملتعاقدين من القطاع اخلاص وأمكنها السيطرة على  
                   هجومات كبرية يف                                                        وقد قامت قوات تابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي بشن          .                                        بعـض املقاطعـات يف هلمند ملدة وجيزة       

                                           ومتت عرقلة األنشطة اإلمنائية بشكل بالغ يف         .                                                                        مقاطعـات تقع يف كندهار وكونار وهلمند ويف أجزاء من اجلنوب الشرقي           
  .                                               ً        ً هذه املناطق مما اضطر بعض الوكاالت إىل االنسحاب جزئياً أو كلياً

ُ  َّ      َ                          ُيدَّعى أن َمن كتبها هم عناصر من                                                          ِّ                      وازدادت سـيطرة اخلوف وانعدام األمن على النفوس بعد أن وزِّعت رسائل              -  ٢٨
       ُ   ّ                                                                                                                      طالـبان ُيحـذّر فيها األفغان من االنتقام منهم إذا ما تبني أهنم يعملون مع جمتمع املعونة الدويل أو مع القوات العسكرية                      

     ُ                                                                                                       وقد قُتل سبعة من املدنيني كانوا يعملون لدى قوات التحالف من جراء انفجار جهاز متفجر مرجتل لدى مرور                  .          الدولـية 
      ً                                                    مدنياً يف هجومني منفصلني يف هلمند؛ كما أن أربعة من             ٢١                         يونيه يف كندهار؛ وقتل      /                           ة نقـل صـغرية يف حزيران           عـرب 

                                                      ّ                                   ُ                           األشخاص الذين كانوا يعملون حلساب قوات التحالف اختطفوا ومتّ العثور على جثثهم يف إقليم كونار؛ وقُتل مخسة من                  
      ووردت   .                                 ديسمرب يف مقاطعة نارانغ بكونار     /                 م يف كانون األول                                                              أعضـاء أسرة واحدة مبن فيهم مدرسة بينما كانوا يف مرتهل          

          ويف كانون    .                                                                                                              تقاريـر مل يـتم الـتحقق منها بقيام طالبان بتنفيذ أحكام العدل يف بضع مقاطعات يف أوروزغان وهلمند                  
       القوات    ُ                                                                                         ، أُبلغ عن قطع رؤوس أربعة من األفغان يف مقاطعة بنجواي بعد أن اهتموا بالعمل حلساب                     ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

   .                 العسكرية الدولية
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                                                                                               إنين أشجب كافة اهلجومات اليت تستهدف السكان املدنيني أو اليت ينتج عنها قتل للمدنيني أو إصابات أو إدخال  -  ٢٩
  .                                                                                                 ٍ االضطراب على احلياة املدنية مبا يف ذلك احلق يف التعليم واحلق يف حرية التنقل واإلقامة واحلق يف مستوى معيشي كاٍف

 ات على املسؤولني احلكوميني األفغان اهلجوم-باء 

                                                                           ً     ً                        لقـد شـكلت حاالت االغتيال الذي يستهدف مسؤولني حكوميني يف األقاليم أو املقاطعات اجتاهاً مثرياً لعدم                  -  ٣٠
     ُ                                                                                فقد قُتل قضاة ومسؤولون عن إنفاذ القانون ومسؤولون حمليون بارزون وشخصيات عامة              .     ٢٠٠٦                     االرتـياح يف عـام      

        ُ         أكتوبر قُتل عضو يف  /                                                                    رب، اغتيلت مسؤولة يف إقليم تابعة لوزارة الشؤون النسائية، ويف تشرين األول    سبتم /         ويف أيلول   .       نسائية
            أكتوبر قتل   /               ويف تشرين األول    .                                                                                           اجمللس اإلقليمي لكندهار وكانت هناك حماولتا اغتيال استهدفتا حاكم هلمند املنتهية واليته           

                                                        مرأتان عضويني يف اجمللس اإلقليمي إلقليم تغمان كانت قد                ُ       أغسطس قُتلت ا   /          َّ                               انـتحاري فجَّر نفسه حاكم بكتيا ويف آب       
                           وحكام املقاطعات هم الذين      .                                             ِّ                                          نقلـت إىل عاصمة هذا اإلقليم إثر هتديدات باملوت وجِّهت إليها من مصدر جمهول اهلوية              

          يهم حاكم                                                                       ُ                                      يدفعـون مثن اهلجمات اليت تشنها عناصر طالبان يف اجلنوب الشرقي ويف الشرق وقد قُتل البعض منهم، مبن ف                  
  .                                 مقاطعة خوجياين وحاكم مقاطعة غولران

  اهلجومات على املدارس-جيم 

                                    وعلى الرغم من تناقص عدد هذه           ٢٠٠٦                                                              تعرضـت املـدارس هلجومـات منتظمة يف النصف األول من عام              -  ٣١
           ن يف أكثر      ُ            ، أُضرمت النريا      ٢٠٠٦         ويف عام     .                                                                          اهلجومات يف النصف الثاين من السنة إال أن املدارس استمرت تتعرض للعنف           

     ٠٠٠      ً                          مدرساً وقد تأثر بغلق املدارس حنو   ١٥                                   ً                        مدرسة أو تعرضت هلجمات أو هدمت جزئياً وقتل ما ال يقل عن         ٢٠٠    من  
 ُ                                                                       ُ        ُ  ّ                      وُيستفاد من املشاورات اليت دارت على مستوى اجملتمعات احمللية أن عدد املدارس اليت أُغلقت مل ُيبلّغ عنه                   .           متعـلم     ٢٠٠

                                   ّ                           وعلى الرغم من أن نشاط املدربني قد تكثّف ال ميكن عزو مجيع              .                يع أحناء البالد                            وقـد تأثرت املدارس يف مج       .          بالكـامل 
                                                                                                   ً                     حـاالت العـنف إىل العناصـر املناهضة للحكومة إذ إن االحتراب الداخلي والتنافس على توزيع املوارد احمللية مها أيضاً                  

  .                              مصدران من مصادر النـزاع العنيف

                                                            دارس الفتيان ومدارس الفتيات ولكن وقع مثل هذه اهلجمات                                                        ومـا مـن تفريق ملحوظ هناك بني استهداف م          -  ٣٢
                                                                                                                      يكون أشد على اإلناث بسبب قلة املدارس املخصصة للفتيات وتفاقم نزعة الوالدين إىل سحب البنات من املدارس بداعي                  

              ميمنة وهريات                                                  ُ  ِّ                    وقد أدانت اجملتمعات احمللية والسلطات البلدية اهلجمات وُنظِّمت مظاهرات سلمية يف    .                    الـتهديدات األمنية  
     من  ٦                                                                                        ُ               وقد أصدر كل من الرئيس قرضاي واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بيانات عامة باإلدانة بعد أن قُتل               .       وفـرح 

  .                                                       كما عمدت اجملتمعات احمللية إىل تنظيم دوريات ليلية وتعيني حراس  .                     األطفال مبدرسة يف كونار

  عمليات قمع التمرد-دال 

                                                                         ، وضعت القوات الدولية املكلفة من جملس األمن بدعم احلكومة حتت قيادة                ٢٠٠٦         كـتوبر    أ /                يف تشـرين األول    -  ٣٣
        عسكري   ٣٦     ٠٠٠               ً            وهي تتركب حالياً من حنو        .        دولة   ٣٨                                                                مفـردة تشرف على القوة الدولية للمساعدة األمنية اليت تضم           

   ".               احلرية الثابتة     عملية "                                   من قوات الواليات املتحدة املنخرطة يف   ١٠     ٥٠٠                       حتت إمرهتا باإلضافة إىل حنو 



A/HRC/4/98 
Page 10 

 

                                  ُ         ووردت تقارير بعدد من األحداث اليت قُتل فيها     ٢٠٠٦                                                       مث إن العملـيات العسـكرية الدولـية تكثفت يف عام           -  ٣٤
           ُ                                                                                                                     مدنيون كان ُيظن أهنم من اإلرهابيني أو باغتتهم النريان املتقاطعة الناجتة عن العمليات اليت تنفذها القوة الدولية للمساعدة                  

              من املدنيني    ٩      ُ     مايو قُتل    /        ويف أيار   .                                        وأغلبية اخلسائر شهدهتا املنطقة اجلنوبية      .                    ة حلف مشال األطلسي                            األمنـية الـتابعة ملنظم    
ُ                                                                                                                    اُدعـي أهنـم كـانوا ضـحية قصف جوي من القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة حللف مشال األطلسي يف مقاطعة                       

ُ     قُتلوا وُجرح                                                                 كاجـاكي، هبلمند؛ وتبينت بعثة حكومية لتقصي احلقائق أن عشرة مدنيني                          آخرون يف قصف صادر عن   ٢٧  ُ      
ُ                                                       القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي يف جممع اُدعي أن متمردين يشغلونه يف قرية دهجاوز،                                                                                     

  ي              ً      ً                                                         ومما أثار قلقاً بالغاً اهلجوم الذي تطاول أمده على مقاطعيت زهرياي وبنجوا             .                                       بالقـرب من تورين كوت، يف أوروزغان      
                   مدنيا كجزء من     ٢٣    ُ                                                                                                  الـيت ُيدعـى أن القـوة الدولـية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي قتلت فيه                   

   ".            عملية ميدوزا "

                                                                                                                 وقـد أدان الرئـيس قرضاي واملمثل اخلاص لألمني العام القتل الذي تسببت فيه عناصر متمردة والقوة الدولية                   -  ٣٥
               وإثر أحداث       ٢٠٠٦       ديسمرب   /               ويف كانون األول    .     ٢٠٠٦                         لف مشال األطلسي يف عام                                           للمسـاعدة األمنية التابعة ملنظمة ح     

                                                                     ً                                                      شهدهتا كندهار أصدرت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تقريراً حتث فيه القوة الدولية للمساعدة األمنية                 
                                          قانون حقوق اإلنسان الدويل وتأمني احلماية                                                                                  التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي وطالبان احترام القانون اإلنساين الدويل و          

  .                         ألرواح املدنيني يف مجيع األوقات

                                                                                                           ويـبدو أن دعم اجملتمعات احمللية للقوة الدولية للمساعدة اإلقليمية التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي قد تناقص           -  ٣٦
                                  دنيني وهي عمليات نسبت إىل قوات                                 ُ                                                     يف أعقـاب عملـيات الدهم اليت اسُتهدفت هلا املساكن وتدمري املمتلكات وقتل امل             

      ديسمرب  /               ويف كانون األول    .                                                                                             الواليـات املـتحدة وإىل القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي             
ُ                                                                       قُـتل مخسة من أعضاء أُسرة من اُألسر البارزة يف مقاطعة مندوزاي بإقليم خوست مما أفضى إىل مظاهرات شعبية        ٢٠٠٦         ُ                 ُ  

                                                                                                        وقد تسببت طلقات التحذير النارية الصادرة عن القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف                .       لدولية             ضد القوات ا  
          ويف حادثني    .                                                                    ً                                  مشـال األطلسي يف مقتل وجرح مدنيني حني ضلوا الطريق وهم يف سيارة اقتربت كثرياً من قوافل عسكرية                 

                                                           من العمر سبع سنوات وشيخ يف السبعني من العمر بعد أن                   ُ                ديسمرب، قُتل طفل يبلغ      /                                 منفصـلني آخـرين يف كانون األول      
                                                                                                                                امتنعت السيارة اليت كانوا ميتطوهنا عن التوقف بعد صدور األمر هلا بأن تتوقف من القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة                   

  .                   ملنظمة حلف مشال األطلس

                            عة ملنظمة حلف مشال األطلسي بعض                                                                     وقـد اختـذت كـل مـن احلكومة والقوة الدولية للمساعدة األمنية التاب       -  ٣٧
  ُ                                                                   فأُذيعت بيانات يف كندهار تطلب إىل املدنيني االبتعاد عن الدوريات اليت          .                                                 اإلجـراءات الرامية إىل احلد من اخلسائر املدنية       

                                                                                                ُ                          تقـوم هبا القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي وقامت احلكومة بإنتاج مقاطع أُذيعت حول                 
  .                                   ُ ِّ                                                                                     املوضوع نفسه كما أن إشارات حتذيرية ُعلِّقت بشكل بارز للعيان يف مؤخرة السيارات التابعة للقوافل العسكرية الدولية                

                                  ً                         ّ                                       ، أصدرت منظمة حلف مشال األطلسي بياناً يذكر أن اخلسائر املدنية مثّلت أبرز إخفاق هلا يف عام                     ٢٠٠٦                ويف أواخر عام    
  .      ُ               وأنا أُرحب هبذا االلتزام  .          ُ   اخلسائر سُتتخذ                               وأن تدابري إضافية للحد من تلك     ٢٠٠٦
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  اإلفالت من العقاب-     ً خامسا  

                           العدالة يف املرحلة االنتقالية

        فالتقصري   .                                                                 يف احلد من اجملال املتاح ألنشطة العدالة يف املرحلة االنتقالية              ٢٠٠٦                                   تسبب تردي احلالة األمنية يف عام        -  ٣٨
ّ                                                                        الترّشح ملقاعد برملانية ومن الفوز هبذه املقاعد إىل جانب استمرار املمارسة                                                        يف مـنع املسيئني املعروفني حلقوق اإلنسان من              

                                                                                                                       املتمثلة يف تعيني أفراد يشتبه بارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان لشغل مناصب عالية يف احلكومة أمران عززا اإلفالت من                 
  .                العقوبة يف الواقع

                                                         حلكومية للمصاحلة والسلم والعدالة جتعل تنفيذ هذه اخلطة                                                           هذه املشاكل وحاالت التأخري يف إصدار خطة العمل ا         -  ٣٩
    ففي   .                            ومع ذلك اختذت خطوات مهمة      .       ً     ً                                        ً                          تنفـيذاً كامالً يف غضون اإلطار الزمين احملدد بثالث سنوات أمراً بعيد االحتمال            

                                                                                              ديسمرب، وهو يوم حقوق اإلنسان، أطلق الرئيس قرضاي خطة عمل وصرح بأن العاشر من كانون               /                كـانون األول     ١٠
   .                 ً      ً     ّ              ُ    ً        ً   ُ                              ديسمرب سيكون يوماً وطنياً لتذكّر الضحايا وأن ُنصباً تذكارياً سُيبىن هلم بسجن بول الشرقي قرب كابل /    األول

                                                                                                    وكمـثال توضيحي على حساسية املوقف، قوبلت نشرة صحفية صادرة عن مرصد حقوق اإلنسان إثر إطالق                 -  ٤٠
                                             ا أعضاء يف احلكومة أو يف اجلهاز التشريعي،                                                                                الرئـيس خلطـة العمل يف ردة فعل قوية من جانب شخصيات بارزة بعضه             

ّ                             وظلت القضية مستعّرة طيلة شهر كانون الثاين        .                                                               وردت أمسـاؤهم باعتبارهم ممن انتهكوا حقوق اإلنسان يف املاضي                يناير  /                
  .                                                                   مع قيام الربملان مبناقشة القضية وادعائه بأن مؤامرة حتاك ضد قادة اجلهاد    ٢٠٠٧

                                                                                     ة بالعدالة يف املرحلة االنتقالية تتألف من ممثلي مكتب الرئيس وجلنة حقوق اإلنسان                 معني  "              جمموعة أساسية  "       وتقوم   -  ٤١
           بعثة األمم   /                                                                                                        املسـتقلة يف أفغانسـتان، واملنظمات الدولية وسفارات شىت ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان              

        واجملموعة   .                               الرامية إىل تنفيذ خطة العمل                                                                                املـتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان بتنسيق ورصد جهود أصحاب املصلحة            
                                                                                                                      األساسـية بصـدد إنشاء أفرقة عاملة للتنفيذ معنية مبجاالت عمل رئيسية مخسة مشمولة خبطة العمل وبإشراك سبع من                   

                                       وتقوم األمم املتحدة بالتنسيق مع جلنة        .                                                                                 الـوزارات احلكومـية املسؤولة بوصفها اجلهات الرئيسية أو الشريكة يف التنفيذ           
  .                                                                                             اإلنسان املستقلة يف أفغانستان وسوف توفر املشورة التقنية والتدريب جلهات التنسيق داخل هذه الوزارات    حقوق

ٍ                                              وتبقى نوعية التعيينات يف احلكومة واإلدارة مسألة تثري القلق اجلاٍد ولكن حدثت بعض التطورات اإلجيابية               -  ٤٢     ففي   .                                                           
  ُ                                    ُينشئ مبقتضاه اجمللس االستشاري اخلاص          ٢٤٢١       ً         رئاسياً رقم                            ً     ، أصدر الرئيس قرضاي أمراً        ٢٠٠٦       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  

                             وتقوم املفوضة السامية حلقوق      .                                                                                           املعـين بالتعيينات يف الوظائف السامية كجزء من آلية ذات شفافية لتعيني كبار املسؤولني             
                         جمال الدعم التقين واملايل                                                                                          بعـثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان بتوفري املساعدة ملكتب الرئيس يف               /        اإلنسـان 

                                    ً      ً                                                                         والتنفـيذي كمـا وفـرت ألعضاء اجمللس تقريراً صادراً عن األمم املتحدة يتعلق بانتهاكات ماضية حلقوق اإلنسان يف                   
  .                                                                             أفغانستان وسبق أن اطلع عليه كل من الرئيس وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان

  .                                                                  املدين يف تشكيل العدالة يف املرحلة االنتقالية أساسي يف حد ذاته                                                       إن الـدور النشـط واهلادف املنوط باجملتمع          -  ٤٣
                                                                                                                          ولدعم هذه األنشطة، اضطلعت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان                 

ّ          قّدمت األمم     ٢٠٠٦      أغسطس  /    يف آب و  .                                                  مشلت فعاليات اجملتمع املدين يف مجيع أحناء البلد            ٢٠٠٦                            بأنشـطة توعويـة يف عام          
                                                                                                            املـتحدة الدعـم للمركز الدويل املعين بالعدالة يف املرحلة االنتقالية وللمجتمع املدين احمللي ولشبكة حقوق اإلنسان يف شكل    

  .           االنتقالية                                                                                  حلقة عمل تدريبية مدهتا ستة أيام خمصصة للمدربني بشأن دور اجملتمع الدويل والعدالة يف املرحلة
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ّ                                                                                              ك أفراد ُيّدعى أهنم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جرائم حرب أثناء                     وهنا -  ٤٤  ُ        
                                                             وحماكمة األفراد املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان نادرة وتشوهبا          .           ُ                                        الـنـزاع مل ُيحاسـبوا، وبعضهم حيتل مناصب سلطة        

      ٢٠٠٦       فرباير   /                                 خابرات، حوكم وصدر حبقه يف شباط                                              فأسد اهللا سرواري، وهو رئيس سابق يف امل         .                      عـيوب إذا ما حدثت    
                                                                                             وقامت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان برصد احملاكمة اليت جرت ومت تسييسها بدرجة         .               حكـم باإلعدام  

          دة لتقدمي                                             وبرغم اجلهود اليت بذلتها بعثة األمم املتح        .               ً                                                        عالـية، هـذا فضـالً عن الشوائب اإلجرائية والقانونية اليت شابتها           
  .                                                    ً                  املساعدة إىل أفغانستان واالحتاد األورويب مل جيد سرواري حمامياً يرغب يف الدفاع عنه

            وال يبدو يف     .                                                                                                   وهناك مواقع عديدة ملقابر مجاعية جرى التعرف عليها ال حتظى حبماية ومل جتر أية حتقيقات قانونية                -  ٤٥
                                                           وات الدولية لتوفري األمن لتحقيقات الطب الشرعي والطاقة                                                                       الظرف الراهن أن هناك أي استعداد من جانب احلكومة أو الق          

ّ         ّ             ومفهوم شروط اإلثبات مفهوم مل يطّور بشكل جّيد ال           .                                                                 املـتاحة متدنية والتجهيزات حمدودة للقيام مبثل هذه التحقيقات                                      
  .                                              على صعيد الشرطة وال على صعيد املسؤولني عن العدالة

  نقائص الدميقراطية-     ً سادسا  

   ّ  تّدين               حرية التعبري وال

  .     ٢٠٠٦     ُ                          فقد قُتل ثالثة صحفيني يف عام         .                                                                  تـزايدت حـاالت العنف والتهديد اللذين يستهدفان وسائط اإلعالم          -  ٤٦
 ُ                                                                                                                          وُيمـارس قدر من الرقابة الذاتية بالنظر إىل ما يواجه من التهديدات والضغوط اليت متارسها السلطات ومن جراء العنف                   

                                                                         غانية قلقها اجلاد من أن القانون املتعلق بوسائط اإلعالم اجلديد املقترح                                                وقـد أبدت أهم احتادات الصحفيني األف        .          املـتزايد 
  .       ُ  ّ              ميكن أن ُيقّيد حرية التعبري

ُ                  ُسن القانون األول     .     ٢٠٠٢                                                                                        وقد كان هناك قانونان اثنان يتعلقان بوسائط اإلعالم نافذين يف أفغانستان منذ عام               -  ٤٧
ُ                              وُسن القانون الثاين يف عام           ٢٠٠٢        يف عام                                             وقد بدأ العمل على صياغة قانون ثالث         .           ً            يزال سارياً إىل اليوم               وهو ما        ٢٠٠٣  

                     ُ     وتشمل التحسينات اليت أُدخلت   .     ّ                   ً       ً       ً        وشكّل هذا القانون تقدماً ملحوظاً مقارناً مبا سبق    ٢٠٠٥                         يتعلق بوسائط اإلعالم يف عام 
                     تنظيم قطاعات اإلعالم             ٍ                                                                        إنشاء جملس ساٍم لوسائط اإلعالم يتوىل رسم السياسات العامة إىل جانب ثالث جلان منوطة مبهمة      

      ُ                                         وقد اعُتمد مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف كانون          .                                                               احملـددة مبا يف ذلك جلنة معنية بشكاوى وخروقات وسائط اإلعالم          
                                                                       بيد أن التعديالت اليت اقترحتها جلنة الشؤون الدينية والثقافية متثل            .     ُ                           ومل ُيصادق عليه الربملان بعد         ٢٠٠٥         ديسـمرب    /    األول

                                                                                                   النسبة لتطوير وسائط اإلعالم وحرية التعبري ألن هذه التعديالت تفتح الباب أمام التدخل السياسي                                     خطـوة إىل الـوراء ب     
                                              ً                      وهذه القيود تشمل إلغاء كافة اللجان املقترحة أصالً ما عدا جلنة             .                  ً                                  املباشـر وتضـع قـيوداً على وسائط اإلعالم اخلاصة         

                                                  مبادئ الدين اإلسالمي ومجلة من األحكام اجلديدة                                                                         واحدة، جبانب نص جديد يقتضي أن تكون حرية التعبري متمشية مع          
  .                           ُ                    اليت تشمل حظر نشر املواد اليت ُيرى أهنا منافية لألخالق

                                       ، وقع هجوم عنيف على تلفزيون أريانا شنه     ٢٠٠٦     مايو  /        ففي أيار  .                                   ووقعت أحداث عنف مست وسائط اإلعالم    -  ٤٨
    ُ                                      ، احُتجز عبد القدوس، وهو مراسل إذاعة           ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ١٤    ويف    .                                                متظاهرون أثناء أعمال الشغب اليت شهدهتا كابل      

                                                          وفسدت العملية القانونية بسبب التدخل السياسي والضغوط         . ُ                                                     ُسـلهى بـتهمة الشروع يف اغتيال عضو برملاين معروف         
        هاية إىل                                                                                                            الالقانونـية اليت مارسها املدعون العامون ولكن تعيني حمامي دفاع وقيام األمم املتحدة برصد احملاكمة أفضيا يف الن        
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  ُ       ً                       قُتل رمياً بالرصاص يف إقليم          ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤                      اإلفراج عن احملتجز يف     
  .                                                  بغالن كارين فيشر وكريستيان ستروي ومها صحفيان أملانيان

            ً          نة هناك أيضاً انتقادات                                  ُ                                                         وبالرغم من أن الصحافة اخلاصة كانت ُتغامر أكثر من غريها يف سبيل تناول القضايا الراه             -  ٤٩
            ُ                                                                فالربامج اليت ُتعىن بالقضايا اجلنائية تفتقر يف بعض األحيان لفهم اإلجراءات             . ُ  ِّ                                         ُوجِّهت بدعوى انعدام االتزان والروح املهنية     

                                                         ً                                                            القانونية واألشخاص الذين يعتقلون بشبهة ارتكاهبم جلرائم غالباً ما يصورون على أهنم جمرمون قبل أن تثبت حبقهم اجلرمية             
                                                                                                  وقد تناولت جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان هذه املسألة مع منظمات وسائط اإلعالم كما                 .                    أمام حمكمة قانونية  

                                                                                                                       أن بعـثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تلقت شكاوى من حمتجزين تتعلق بسوء استخدام الشرطة واملدعني                  
  .                   العامني لوسائط اإلعالم

ّ                                                          ً    ِّ             ، عّممت وكالة االستخبارات األفغانية واملديرية الوطنية لألمن توجيهاً يقيِّد على أسس        ٢٠٠٦       يونيه   /  ان        ويف حزير  -  ٥٠    
         أو وجود   /                                                                                                              أخالقـية نشـر مواد معينة وحيظر املواد اليت ميكن تفسريها بأهنا تنطوي على النيل من مصاحل األمن الوطين و                   

ِ              رت ُسِحب هذا التوجيه                         وعلى إثر االحتجاجات اليت صد  .                        القوات العسكرية الدولية  ُ    .  

        ّ                                                                      كذلك، اّتجه نظر احلكومة اجلاد، بضغط من جملس العلماء، إىل إعادة تنشيط                 ٢٠٠٦       يونيه   /                 ويف شـهر حزيران    -  ٥١
  .                                                                                  ، وهي إدارة كانت قائمة يف ظل نظام طالبان كجزء من وزارة الشؤون الدينية              "                                       إدارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر      "

ٍ                      ذه اإلدارة حظر أي تعبري مناٍف للقيم اإلسالمية                                ومن بني املهام املنوطة هب                                                   وحال أفراد تقدميون يف احلكومة واجملتمع املدين         .                          
  .                          دون عودة هذه اإلدارة حىت اآلن

ِ                 وقـد مّر التزام أفغانستان مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل باحترام حرية التديُّن باختبار عسري حينما ُسِجن               -  ٥٢  ُ                     ُّ                                                                  ّ      
      من   ٧        واملادة    .         ّ                                     َّ  ً                         بسبب رّدته عن اإلسالم واعتناقه املسيحية وكان مهدَّداً بعقوبة اإلعدام              ٢٠٠٦      مارس   /                   عبد الرمحن يف آذار   

ّ                                               ُّ                 الدسـتور ُتلِزم أفغانستان بالتقيُّد باملعاهدات الدولية اليت صّدقت عليها أفغانستان واليت تساند بوضوح حرية التديُّن                                         ُّ                   ِ    وال   .          ُ 
ّ       يوجد يف أفغانستان قانون يتعلق بالرّدة      ِ                                       ُ  ِ             د عبد الرمحن أُفِرج عنه على إثر خمالفات لألصول اإلجرائية ارُتِكبت                        ومع أن السي    .                                    ُ             

ِ     ّ ً                                   وُنِقـل جّواً إىل خارج البلد يف هناية آذار                         وقد أثارت نواحي   .    ّ                                   إالّ أن حالته حظيت بقدر كبري من االهتمام    ٢٠٠٦     مارس  / ُ 
                              اإلعدام والصراع ما بني الشريعة                                                     ُّ                                        قلق قائمة منذ أمد طويل بشأن قدرة اجلهاز القضائي وتدخُّل رجال الدين وتطبيق عقوبة               

ُ  ِّ                                                             ِ                                     وقد ُوجِّه نظر بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان إىل حاالت مشاِبهة عديدة على إثر ما                   .                  والقوانني الوضعية      
  .                             اكتنف قضية عبد الرمحن من دعاية

  القدرة املؤسسية-     ً سابعا  

                                                    تضطلع بعمل هائل يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف                                                                اسـتمرت جلـنة حقـوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان          -  ٥٣
                                                                                               ً        أفغانستان برغم النكسات اليت واجهتها من حيث الوصول إىل أولئك احملتاجني بسبب احلالة األمنية السائدة، فضالً عن أهنا 

             ل الرئيس يف                      ِ    وتأكيد عضويتها من ِقب     .    ُ َّ                                                      ً                      اضطُرَّت إىل أن تنوء بنفسها عن بعض القضايا لتفادي أن تصبح هدفاً هي األخرى             
                      ومفوضية األمم املتحدة     .                                           ً                            ِّ                      اآلونة األخرية وهو تأكيد طال تأخره يشكل تطوراً حمل ترحيب واملفروض فيه أن يقوِّي موقفها              

ِ                                                                                 السامية حلقوق اإلنسان تبقى ملتِزمة بتوفري املشورة التقنية والدعم للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، مبا يف ذلك                               
                                                                                 وباإلضافة إىل التنسيق اليومي بني موظفي بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل              .                     لكي تضطلع مبشاريعها                  املسامهة بأموال   
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                                                                                                                       أفغانسـتان العـاملني يف جمال حقوق اإلنسان واملوظفني اإلقليميني للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان فإن بعثة                  
                                                                لسامية حلقوق اإلنسان جزء من جلنة مشاريع جلنة حقوق اإلنسان املستقلة                                                     تقـدمي املساعدة التابعة ملفوضية األمم املتحدة ا       

                                                   ً                                                                  يف أفغانسـتان وتعقـد اجتماعات دورية ملناقشة أنشطتها فضالً عن وضع توصيات استراتيجية لتنفيذ والية جلنة حقوق                  
  .                                                           اإلنسان املستقلة يف أفغانستان القاضية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  إقامة العدل-ألف 

ِ         ُ  ُ               بالرغم من التقدم احملَرز، يظل نظام العدالة الرمسي يف أفغانستان يواِجه مشاكل ُنظُمية             - ٤ ٥                                           َ                         وبدعم من اجملتمع الدويل      .                    
                                                   ً                                                                     وغريه من الدول املاحنة جيري تدريب املهنيني القضائيني حالياً ومتت الزيادة يف طاقة مؤسسات العدالة الدائمة ومتت هذه                   

                                                                     بيد أن مؤسسات الدولة الفاعلة املوجودة يف األقاليم واملقاطعات ما            .              أساسية جديدة                                    الزيادة من خالل استنان مشروعات      
         َّ                                                                                           تـزال مغيَّـبة إىل حـد كبري أو هي تتعرض للفساد وللضغوط من اجملموعات املسلحة ويف بعض املناطق تتعرض النعدام    

  .           األمن والعنف

                                           ق للمحاكمة الطويل األمد وخمالفات احملاكمة                                                                      وال يـزال يسود قطاع العدالة الفساد املؤسسي واالحتجاز الساب          -  ٥٥
                                              ِّ       ً     ً                                   وانعدام نظام للمساعدة القانونية متوله الدولة ميثِّل عائقاً مهماً يف وجه احلفاظ على حقوق                .       ُ                      الـيت ال ُتراعى فيها األصول     

    ّ          مسّجلني وهلم         ً   حمامياً    ٢٢٣                       وبالرغم من أن هناك       .                                                           ُّ            املـتهمني وتوفـري التمثيل القانوين الالزم للمجموعات السريعة التأثُّر         
       َّ                               وقد تبيَّن لبعثة األمم املتحدة لتقدمي        .       ّ                                                           ٍّ     ً               رخـص سلّمتها إليهم وزارة العدل فإن عدد من يتعاطى احملاماة بالفعل متدنٍّ كثرياً             

                            ً                                                                                                املسـاعدة إىل أفغانستان أن حتسناً طرأ يف املقاطعات اليت تكون فيها اجلهات القائمة على توفري املساعدة القانونية ناشطة                   
          وقد قامت    .                                                                                          ن حدث على صعيد تطبيق املبادئ الدستورية والقانونية واحلد من حاالت االحتجاز التعسفي                         وهـذا التحس  

          ضمن إدارة   )       ً  حمامياً  ١٩ (                      ً     وهناك طاقة حمدودة نسبياً       .                                                                     املـنظمات غري احلكومية بتوسيع نطاق ما توفره من مساعدة قانونية          
    وقد   .                                                          الدستوري يف التمثيل القانوين للمتهمني ال جيري إعماله                    بيد أن احلق    .                                                 املسـاعدة القانونـية التابعة للمحكمة العليا      

            على إثر       ٢٠٠٦       يوليه   /                                                                                                  انتهـت اإلدارة التشـريعية التابعة لوزارة العدل من وضع صيغة للقانون اخلاص باحملامني يف متوز               
ّ                                                   مشـاورات موّسعة دارت مع اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية          ً      ً              اً مستقالً للمحامني يف                        ُ            وقانون احملامني، الذي ُينشئ احتاد      .           

  .                      ً           أفغانستان، معروض حالياً على الربملان

     ً                                                                                               ووفقـاً لـوزارة العدل، زاد عدد احملتجزين والسجناء يف أفغانستان خالل السنتني املاضيتني على الضعف حيث          -  ٥٦
             هي األخرى                                                        ونسبة احملتجزين إىل السجناء املدانني آخذة يف االرتفاع         .         امرأة    ٢٦٦     ً              شخصاً مبن فيهم      ٩     ٣٥٧           وصـل إىل    

ّ                                 وقّدر مكتب املدعي العام يف تشرين        .                                                                                 حيـث إن عـدد احملتجزين يزداد على حني أن طاقة احملاكم باقية على حمدوديتها                 
                              يف املائة من جمموع من هم         ٧١      ً                                             حمتجزاً ينتظرون احملاكمة وهي نسبة تستأثر ب            ٦     ٦٥٣             أن هناك        ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين 

                                                                                   من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة                                  وتتلقى باستمرار كل      .             ً  حمتبسون حالياً 
                              وإزاء هذا الوضع نظمتا محلة       .                                                                                    يف أفغانستان شكاوى حبدوث احتجاز غري قانوين وتعسفي ومها تقومان بالتحقيق يف ذلك            

                                  بقواعد احملاكمة العادلة يف أماكن                                  ّ        ، وشرعت احلملة يف حتليل مسألة التقّيد          ٢٠٠٦          أكـتوبر    /                          مشـتركة يف تشـرين األول     
                                                                                                                  االحـتجاز جبميع أحناء أفغانستان وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب املدعي العام، وللتشجيع على         

                                                                                                                وتفيد النتائج األولية أن نسبة عالية من احلاالت تتسم مبخالفة احلدود الزمنية املفروضة على االحتجاز السابق                  .        اإلصـالح 
  .                               َ             ُ                                                     للمحاكمة، وال يتوفر الدفاع للمشتَبه هبم، وكذلك ُيستخدم سوء املعاملة والتعذيب للحصول على اعترافات قسرية
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   ويف   .                                                                    ُِ                          وكمـا سـبقت مالحظـته، استهدف املتمردون املوظفني القضائيني بشكل متزايد وقد قُِتل البعض منهم           -  ٥٧
                        يونيه، قامت عناصر من     /          ويف حزيران   .           ً           م فرح رمياً بالرصاص      ُِ                                       ، قُِتل نائب قاضي احملكمة املدنية يف إقلي           ٢٠٠٦      مايو   /      أيـار 

                                    باإلضافة إىل ذلك، مت تقويض طاقة النظام   .         ُ   َ                                                       املقاومة ُيشتَبه يف أن هلم صلة بطالبان باختطاف وقتل قاض حملي يف إقليم غزين
ّ                   العـديل، خاصـة يف املقاطعات، بفعل ضعف مؤسسات الدولة واخنفاض األجور املخصصة للقضاة واملّدعني                           واستشراء                                                                               

                 باإلضافة إىل ذلك     .                                                                                              الفساد ووجود أفراد مسلحني وعدم ضمان األمن للمحاكم وللموظفني القضائية وللضحايا والشهود           
                                               ً      ً                                                                      ال يـزال النظام العديل ينقصه املوظفون املؤهلون تأهيالً كافياً والتدريب القانوين الكايف وأدوات اإلدارة الالزمة واهلياكل                 

                                                            واستنتاجات تقرير احملكمة العليا بشأن التدريب القضائي الصادر يف   .                          العدل على حنو منصف وفعال                    األساسية املادية إلقامة
ّ               ً                              قاضياً ّممن يعملون حالياً يف أفغانستان هم قضاة يتمتعون  ١     ٤١٥                                         أبرز حقيقة أن الثلث فقط من أصل             ٢٠٠٦      مايو   /      أيـار   ً      

  .                  مبستوى تعليمي جامعي

                                          واألوضاع السجنية يف معظم املرافق ال تفي         .                             انستان تديرها وزارة العدل         ألفغ   ٣٤                                 وهـناك سجون يف األقاليم ال          -  ٥٨
                                                                                                                        باملعـايري الدولـية الدنـيا، ومعاملة السجناء واحملتجزين تثري جوانب قلق جدي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والضمانات                  

                          متلك أماكن لسجن ما يقارب                                   ، أعلنت إدارة السجون املركزية أهنا ال    ٢٠٠٦                ويف أواخر عام      .                             القضائية غائبة إىل حد كبري    
  .      ً                                                                             سجناً من سجون األقاليم وأن السجناء كانوا يضطرون إىل النوم يف فناء السجن               ١١                       سجني من الذكور يف       ١     ٠٠٠    من  

                                ً                                                                                    وقد حتقق بعض التقدم حيث جيري حالياً تنفيذ عدد من املشاريع الكربى املكرسة للسجون مبا يف ذلك سجنان يقعان يف                    
  .                                                      اح خاص بالنساء واألحداث يف كابل ومركز إلصالح األحداث يف هريات                    غرديز ومزار شريف وجن

                                  ، أدى رئيس جديد للقضاة اليمني رفقة     ٢٠٠٢      أغسطس  /    َّ       ً                                       وتنفَّذ حالياً إصالحات إجيابية يف قطاع العدالة ويف آب     -  ٥٩
     ُّ  ً                  وتوجُّهاً إىل املزيد من                                                ً      ً     ً        والتشكيلة اجلديدة للمحكمة العليا تعكس توازناً إثنياً وفياً         .                                       مـن قضـاة احملكمـة العليا اجلدد         ٧

                                                                ومع ذلك ال تضم هذه التشكيلة أي عنصر نسائي واألمم املتحدة             .                                                   اإلصـالح واملهنية أفضل من تشكيلة احملكمة السابقة       
                      وخالل اجلزء الثاين من      .                                                                                            تواصل تشجيع احلكومة على تعيني نسوة مؤهالت لشغل املقعد الشاغر الوحيد يف احملكمة العليا             

                                                                                                    يس القضاة عظيمي إىل فصل العديد من القضاة العاملني يف أحناء خمتلفة من البلد بدعوى افتقارهم                          ، عمد رئ      ٢٠٠٦       عـام   
        ُ                                                                                   وعـلى حني ُتعترب هذه احملاوالت الرامية إىل إضفاء الصبغة املهنية على اجلهاز القضائي حمل                 .                           إىل املؤهـالت أو الفسـاد     

       ، قدم      ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .               كمة والشفافية          ّ                         ً                            ترحيـب، إالّ أن عملـيات الفصل تثري قلقاً خبصوص عدالة احملا           
                                                                                                                             رئيس القضاة عظيمي االستراتيجية اإلصالحية اخلماسية للمحكمة العليا الرامية إىل إقرار معيار سيادة القانون الوارد ذكره                

                        جية على خطة لالستعراض                    وتنطوي االستراتي   .                                                                              يف امليـثاق املتعلق بأفغانستان ويف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان         
  .                                                       املنتظم ألجور القضاة وتعيينهم وترقيتهم وحتليهم بآداب املهنة

ّ        ٍ                                وُعيِّن املّدعي العاٍم اجلديد، عبد الثابت، يف آب        -  ٦٠         وقد عزل   .                                   واضطلع حبملة يتصدى فيها للفساد       ٢٠٠٦       أغسطس   /  ُ ِّ    
ّ                                                             العديـد من املّدعني وأمر حبجز عدد من املوظفني العاملني يف األقاليم وامل                      كما أنه    .                                    قاطعات وأمر بإجراء حتقيقات بشأهنم                

                                                              وتبقى هناك حاجة ماسة لالضطالع باملزيد من اإلصالحات املؤسسية           .   َّ                       ِّ                        عيَّن أول امرأة على رأس االدِّعاء يف إقليم هريات        
ّ                                                          اجلذرية ملكتب املّدعي العام لضمان املزيد من الكفاءة والفعالية يف التصدي للفساد               .  

ـ      ٢٠٠٦                  ويف صـيف عـام       -  ٦١ ُ     ُع                        واعترض اجمللس التشريعي     . ِ                                                 ِرض القانون املتعلق باألحداث على الربملان إلقراره       
(Wolesi Jirga)  عـلى سن الثامنة عشرة باعتبارها السن اليت جتيز مقاضاة الفتيان والفتيات جنائياً وخفّض السن بالنسبة                  ّ    ً                                                                          

                ّ                مع خربة تقنية وفّرها صندوق      -         لربملانيني   ُ  ِ                    ِ                             وُبِذلت جهود متواصلة من ِقبل اجملتمع الدويل وبعض ا          .       سنة   ١٧               للفتـيات إىل    
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                                    من أجل الطعن يف هذا التمييز       -                                                                                         األمـم املـتحدة اإلمنـائي لـلمرأة وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف أفغانستان                
ّ             وقد أقّر جملس األعيان   .        يف العمر       (Meshrano Jirga) تيات على      ً                      عاماً بالنسبة للفتيان والف  ١٨                             السن القانونية املتمثلة فـي         
   .      ُ                                                         وسوف ُتدعى جلنة مشتركة ممثلة لكال اجمللسني لالنعقاد لتسوية هذا النـزاع  .        حد سواء

                                ّ                                                ّ                                     والرصـد املنـتظم للنظام القانوين لتتّبع تقدم اإلصالحات اليت متس قطاع العدالة وملراقبة التقّيد باملعايري الدولية                  -  ٦٢
                                                           تبدأ بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان             ٢٠٠٧       فرباير /        ويف شباط   .                                          لـلمحاكمة العادلة ما يزال حاجة ماسة      

  .      ً      ً                                                                           برناجماً رائداً لرصد النظام القانوين يف مخسة أقاليم، مع التأكيد يف البداية على العدالة اجلنائية

  إصالح قطاع األمن-باء 

                                لعناصر املناوئة للحكومة وجتارة                                                              ِّ                   إن العصـابات اإلجرامـية اليت هلا صلة باملخدرات وأمراء احلرب املتحصِّنني وا             -  ٦٣
     مايو  /                                 ويف الفترة الواقعة ما بني أيار       .                     ِّ                                                          املخـدرات مجـيعها تظـل هتدِّد االستقرار واحلكم الرشيد والتمتع حبقوق اإلنسان            

                ّ                                                 ِّ                    انطلق برنامج حللّ اجملموعات املسلحة غري القانونية ولكن عرقله الرد املخيِّب لآلمال الصادر عن      ٢٠٠٦       يونيه   /         وحزيـران 
ِ               وباملقابل، أفضى التمرد املتزايد إىل اعتماد ميليشيات مؤيدة للحكومة مثل الشرطة املساِعدة              .                      ارات احلكومية املعنية        الـوز                                                                                

  .                     يف اجلنوب الشرقي والشرق  "       أرباكي "                                الوطنية األفغانية يف اجلنوب وتنظيم 

          والقت هذه    .               طة يف األقاليم                                                                                      وبـدأ إصـالح الشرطة الوطنية األفغانية بانتقاء ضباط قدماء ورؤساء ملراكز الشر             -  ٦٤
                       ً   ُ ِّ                ً                                                                               املمارسة على العموم جناحاً فُعيِّن أربعة عشر نفراً، البعض منهم لـه ارتباط باجملموعات املسلحة اإلجرامية وغري القانونية                 

            ويف أعقاب ما   .                                                                                          وذوو سـوابق يف جمـال انتهاكات حقوق اإلنسان برغم أن هؤالء األفراد مل يستوفوا ما يلزم الختيارهم   
ِ                                     أعضـاء اجملتمع الدويل من قلق، ُوِضع هؤالء األفراد قيد االختبار                   أبـداه     ُ                ، متت التوصية       ٢٠٠٧       يناير   /                ويف كانون الثاين    .                           

                                                                     ومبساعدة من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واجملتمع الدويل    .                                           باسـتبعاد مجـيعهم مـا عدا ثالثة منهم        
                                                                              تحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واثقة اآلن من أنه حىت حلظة كتابة هذا                                                        تقدمت عملية إصالح الشرطة وبعثة األمم امل      

                                 أما التحديات اليت تطرح يف جمال        .                                                                                    التقرير مل حتدث انتهاكات معلومة حلقوق اإلنسان يف صفوف الشرطة الوطنية األفغانية           
                                 ياسي واالفتقار إىل االنضباط فيما بني                                                                       إنشاء قوة شرطة تتمتع مبستوى مهين أعلى فتظل هي األجور املنخفضة والتدخل الس 

                                                            ً     ً                                                    الضـباط واستشراء الفساد، ضمن مهوم أخرى، اليت تلعب باستمرار دوراً كبرياً يف تشكيل الصورة السلبية املرسومة يف                  
   .                                        أذهان العامة عن الشرطة الوطنية األفغانية

    ٧٠     ٠٠٠                                ملتوخى أن يصل هذا العدد إىل            ً      نفراً وا    ٣٤     ٧٠٠                                           ً         يبلغ جمموع عدد أفراد اجليش الوطين األفغاين حالياً          -  ٦٥
                                             ً                                  ِ                 وقد جنحت اجلهود الرامية إىل ضمان قوة أكثر توازناً من الناحية اإلثنية وأكثر فعالية ولِعب                 .     ٢٠١٠                    فـرد حبلـول عام      

                                       أما التحدي الرئيسي فيكمن يف تعزيز اجلهود   .          ً                                                                  اجلـيش دوراً يـنم عن روح املسؤولية املتزايدة يف القيام بالعمليات األمنية         
  .                                                                                                    املبذولة يف جماالت التجنيد واستبقاء املوظفني وتوفري املعدات واألسلحة األفضل جودة ودفع املرتبات يف حينها وتأمينها

  .       ً                                                                                                            وغالـباً ما ترد تقارير تفيد استخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة من جانب دوائر الدفاع الوطين                  -  ٦٦
                                                                        حتجاز تعسفي واالدعاء يعزف بانتظام عن إجراء التحقيقات بشأن دوائر                                                     ويـتم اإلبـالغ بانتظام عن حدوث حاالت ا        

ُ  ُ                                                                                               الدفاع الوطين ضمن اُألطُر القانونية والزمنية وهم ينتهكون على هذا النحو الضمانات القضائية املتعلقة باحملتجزين                    وبعض   .                   
                    ّ        اع الوطين حيتجزوهنم وظلّ الوصول                               على حني أن مسؤولني يف دوائر الدف   "       اختفوا "                                         األفـراد تصدر بشأهنم وثائق تفيد أهنم        
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          ويف الظرف    .               ُ  َ                                                                                       إىل األماكن اليت ُيحَتجزون فيها مشكلة تواجهها جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان واألمم املتحدة              
                                                                                                                        الـراهن املتسم بعدم االستقرار والصراع فإن االفتقار إىل آليات اإلشراف وعدم متحيص الوالية املنوطة بدائرة املخابرات                 

ّ          وعدم إمكانية الوصول إىل مرافقها تشكل جوانب قلق جّدي         ِ                       وهناك خطوة واعدة اتُِّخذت يف كانون الثاين        .                                                       ٢٠٠٧       يناير   /                   ُّ
     ّ                                                                                                             حـني نظّمت األمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان والشركاء أول برنامج تدرييب يف ميدان حقوق                  

  .                                  اإلنسان خيص أفراد دوائر الدفاع الوطين

  التعاون التقين-      ًثامنا 

                                           ً                                                                  باإلضـافة إىل رصـد حالة حقوق اإلنسان، الذي غالباً ما يتم باالشتراك مع جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف                    -  ٦٧
                                                                                                               أفغانستان كما هو الشأن يف احلملة الرامية إىل احلد من االحتجاز التعسفي، يقوم موظفون يف جمال حقوق اإلنسان تابعون         

                                                                                مي املساعدة إىل أفغانستان وميثلون املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتوفري املساعدة التقنية                                 لبعـثة األمـم املـتحدة لـتقد      
                     كما يضطلعون بتنظيم     .                                                                                            لـلحكومة وملـنظمات من قبيل جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان واملنظمات احلكومية             

                                             اعات واحللقات الدراسية يف مجيع أحناء البلد                                                  ً                       محالت لشحذ الوعي حبقوق اإلنسان لدى السكان عموماً من خالل االجتم          
               ، نشرت املفوضية     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠   ويف   .                                                   املمكـن الوصـول إلـيها وكذلك من خالل وسائط اإلعالم    

                                                                                                                      السـامية حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان نسخة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف                  
ّ       ِّ        داري وباشتو يف شكل ملّصق وكتيِّب            كل من  ّ         ِّ                                ِّ           ويوزَّع هذا امللّصق والكتيِّب على الصعيد الوطين وعلى مجيع املدرِّسني           .                                َّ     .  

                                                                                                                          وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، اضطلع املوظفون يف جمال حقوق اإلنسان التابعون لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة                 
                                                                             كة جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان واملنظمات غري احلكومية والشرطة                                                  إىل أفغانسـتان بـربامج تدريبية مبشار      

                                                                  ومت توفري الدعم لتدريب مسؤولني كبار آخرين مبن فيهم عاملون يف             .                      ً                           الوطنـية ألفغانستان فضالً عن دائرة االستخبارات      
                                   تقلة يف أفغانستان لوضع قاعدة بيانات   ُ ِّ                                     وقُدِّمت مساعدة تقنية للجنة حقوق اإلنسان املس  .                           اجلهاز القضائي وحراس السجون

  .                                     ونظام لتدبري الشؤون ذات الصلة بالقضايا

     ً                                                                                                               ومتشـياً مـع امليثاق املتعلق بأفغانستان، هناك مشروع ملساعدة أفغانستان على استئناف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي                 -  ٦٨
                                      املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق                                                                       التقارير اليت تنص عليها معاهدات حقوق اإلنسان وذلك بدعم من برنامج األمم   

                                                         هذا املشروع الذي تقوم بتنسيقه وزارة الشؤون اخلارجية          .                                                               اإلنسـان وبعـثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان         
    داد                                                                      بناء قدرة مستدامة على تقدمي التقارير ومساعدة أفغانستان على إع           :                                 وزارة ويهدف إىل أمرين اثنني       ١٦              تـنخرط فيه    

                                                                                   وأول هذه التقارير يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      .                                سـتة تقارير فات أجل تقدميها     
             ُ                                                    ، وذلك إلضفاء ُبعد يتعلق حبقوق اإلنسان على عملية االستراتيجية اإلمنائية     ٢٠٠٧      أبريل  /                          وهو واجب التقدمي حبلول نيسان

                                                                               ً             املساعدة كذلك للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان وللمجتمع املدين لكي يؤديا دوراً                 َّ   وتقدَّم    .                   الوطنية ألفغانستان 
  .     ً                                                   مفيداً يف تقدمي التقارير املتعلقة باملعاهدات ويف عملية التنفيذ

ُ  ِّ                                      وقد تقدم وصف الدعم الذي ُوفِّر ألنشطة العدالة يف املرحلة االنتقالية     -  ٦٩         السامية                 ّ            باإلضافة إىل ذلك أّيدت املفوضية   .                         
                                                                                                          حلقـوق اإلنسـان وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان منظمة األطباء من أجل حقوق اإلنسان لالضطالع         

                                                                                              لتقييم أولويات التحقيق املتصل بالطب الشرعي، مبا يف ذلك املواقع اليت هبا مقابر مجاعية                   ٢٠٠٦       يونيه   /                  ببعـثة يف حزيران   
 ُ  ِّ                                      وُنظِّمت حلقة تدريبية دامت ثالثة أيام مبشاركة   .                                   طالع بالتحليل ذي الصلة بالطب الشرعي                            وبناء القدرة الوطنية على االض

                       باملزيد من التدريب        ٢٠٠٧                                    وستتم متابعة هذه البعثة يف عام         .                                                        موظفـني مـن جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان         
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         وستجري يف   .                           وضع خريطة باملقابر اجلماعية                                                                            والدعـم ملشروع تنسقه جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان من أجل             
  .                                                                                التحقيقات املتصلة بالطب الشرعي يف مجلة خمتارة من املواقع إذا مسحت بذلك الظروف األمنية    ٢٠٠٧    عام 

                                                                                                        وتقـوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتنفيذ مشروعني اثنني باالشتراك مع أعضاء آخرين من الفريق القطري           -  ٧٠
             ُ                                                    ِّ                          وهناك مشروع سُيضطلع به مبشاركة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة سيوفِّر خدمات إحالة               .    حدة                   الـتابع لألمم املت   

     َّ                        واملؤمَّل أن يتم توسيع نطاق       .                                                                                          تـتعلق بضحايا العنف من النسوة يف بروان وجالل أباد كيما حيصلن على احلماية والدعم              
                                                    ية السامية حلقوق اإلنسان، مبعية برنامج األمم املتحدة                 وتدعم املفوض   .                                                 هـذه اخلدمة لكي تشمل مناطق أخرى يف املستقبل        

                                                                                            ً                           اإلمنائي، سلسلة من الربامج اإلذاعية املتعلقة باإلعاقة واهلادفة إىل تثقيف السكان بشأن ضروب اإلعاقة فضالً عن السكان                 
                طاق هذه اخلدمة                            واملقرر أن يتم توسيع ن      .      ً                                                                      عمومـاً فـيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وما يواجهونه من قضايا            

                                     يف نطاق الربنامج املتعلق باإلجراء          ٢٠٠٧                             وهناك مبادرة أخرى يف عام        .                                                  لتشمل تقدميها على التلفزيون يف املستقبل القريب      
                                                                                                                    الـذي وضعته األمم املتحدة والذي ستنخرط فيه وكاالت متعددة تابعة لألمم املتحدة من أجل شحذ الوعي باحلقوق                    ٢

  .                               السكان الريفيني يف كلتا املنطقتني                       االقتصادية واالجتماعية بني

                                                                                                              وعـلى إثـر االتفـاق مع وزارة الداخلية، اختري مستشار من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                    -  ٧١
  .                                                                                  للمساعدة على دعم وحدة حقوق اإلنسان التابعة للوزارة واليت تشرف على مراقبة سلوك الشرطة

  التوصيات-     ً تاسعا  

   :                                                     الة اآلنف وصفها يف هذا التقرير أتقدم بالتوصيات التالية            بالنظر إىل احل -  ٧٢

                                                                                                  ينـبغي للحكومة ولقوات األمن الدولية أن تكفال التقيد مببادئ حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية                ) أ ( 
       ضرورية                                                       وينبغي أن تشمل هذه احلماية اختاذ كافة التدابري ال          .                                                       الدولـية املتصلة حبماية املدنيني يف النـزاعات املسلحة       

                                                                                                                   للتخفـيف واحلـد من املخاطر اليت يواجهها املدنيون أثناء العمليات العسكرية، وضمان إجراء التحقيق السريع يف                 
 ُ           وُتحث منظمة    .                                                       ُ          ُ                                   اخلسـائر اليت تلحق باملدنيني ودفع تعويضات ألسر املدنيني الذين ُيقتلون أو ُيصابون أثناء النـزاع              

                                                             ت تصرف الوحدات العسكرية الوطنية لتوفري التعويضات الفورية                                                  حلف مشال األطلسي على إنشاء صندوق يوضع حت       
                                                                                                                        للضـحايا املدنيني املتضررة من جراء األعمال العسكرية اليت تقوم هبا القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة                 

  .                 ُ               حلف مشال األطلسي وأُسر هؤالء الضحايا

                                               يف النـزاع املسلح يف أفغانستان هي األخرى إىل         ُ                                                 وُتدعـى الكيانات اليت ال تتبع الدول واملشاركة           ) ب ( 
  .    ١٩٤٩                        من اتفاقيات جنيف لعام  ٣              التقيد باملادة 

                                                             ُ        ً      ً                         وبالنظر إىل تفاقم النـزاع املسلح يف أجزاء من أفغانستان ينبغي أن ُتبحث حبثاً دقيقاً الوالية املنوطة             ) ج ( 
  .                                    يني بغرض تعزيز هذه البعثة عند االقتضاء                                                       ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان حلماية املدن

                                                                                      ينـبغي أن تضـاعف احلكومـة اجلهود اليت تبذهلا من أجل اتباع هنج يقوم على أساس احلقوق يف          ) د ( 
                                                                                وينبغي أن تشمل هذه العملية وضع املؤشرات املفصلة املناسبة لقياس التقدم يف              .                                       تطبـيقها للميثاق املتعلق بأفغانستان    

                                                                                         بة للفئات املستضعفة وتأمني مشاركة كافة قطاعات اجملتمع األفغاين يف رصد امليثاق املتعلق                                        احلـد مـن الفقـر بالنس      
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                                                                                                                  بأفغانسـتان واالستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان، وخباصة الفئات اليت تعاين من التمييز كالنسوة واألشخاص              
ُ  َّ                                           ذوي اإلعاقـة واجملموعـات الُرحَّل واألشخاص الذين يعانون من الفقر                                            وينبغي أن تنطوي السياسات على       .         املزمن                       
  .                                                                   استراتيجية خللق العمالة لفائدة أضعف الفئات السكانية يف املناطق الريفية

 ُ                                                                                             وُتحث احلكومة على التصدي ألوجه القصور يف خدمات الرعاية الصحية يف املناطق الريفية جلعلها                  ) ه ( 
                                               ً         الرامية إىل حتقيق خفض يف وفيات األطفال واألمهات وفقاً                                    وينبغي أن تتواصل اجلهود       :                             يف متناول الكثري من النسوة    

                                                                                                                   لألهـداف اإلمنائية لأللفية كما ينبغي أن تتخذ تدابري عاجلة للحد من العوائق اليت يفرضها العرف واألمن واليت متنع               
  .                                                 الفتيات من االلتحاق باملدارس وإهناء تعليمهن االبتدائي

                                          ً      ً           لالستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان هنجاً قائماً على أساس                                ينبغي للحكومة أن تتوخى يف تناوهلا  ) و ( 
                                                                                                                    احلقـوق من خالل املواءمة بني املتطلبات الدولية املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات مثل العهد الدويل اخلاص                 

                           تراتيجية اإلمنائية الوطنية      االس /                                                                                      بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية وبني رصد امليثاق املتعلق بأفغانستان            
                                                                                                      وهذا ينطوي على إدراج االلتزامات القانونية الدولية ضمن األهداف املنشودة يف االستراتيجية اإلمنائية               .          ألفغانستان

                                                                         ً                                           الوطنـية ألفغانسـتان بوضع إطار واضح حملاسبة احلكومة وإدماج معايري معترف هبا دولياً لقياس التقدم املنجز على                  
  .           ان والتنمية              صعيد حقوق اإلنس

                                                                                             ويـتعني عـلى اجملتمع الدويل أن يواصل توفري الدعم املايل والتقين للحكومة من أجل االضطالع                  ) ز ( 
                                                                                                                     بتحليل شامل من منظور الفقر ونوع اجلنس يتناول آثار الربامج اإلمنائية على املستوى احمللي؛ وحتتاج احلكومة إىل أن                  

  ً                                                                     يةً يف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان بغية اإلعمال التدرجيي                                               ً          يكون أي استنتاج يتم التوصل إليه مندرجاً كل       
  .                           للحقوق االقتصادية واالجتماعية

                                                                                                 واحلكومـة مدعوة إىل أن تقوم، بدعم من اجملتمع الدويل، بتكثيف جهودها ملساعدة املرأة على أن                  ) ح ( 
               املتعلق باملرأة    )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥              ر جملس األمن                                                                            تشـارك ويكـون هلا دور يف اختاذ القرارات العامة مبا يتمشى مع قرا             

                                                                                                                 والسـلم واألمـن؛ وينـبغي أن توفر األمن لعضوات الربملان واجمللس اإلقليمي ورئيسات إدارة شؤون املرأة الالئي                  
  .            ً                                   ً      ً يواجهن حالياً التخويف والتهديد يف أفغانستان جنوباً وشرقاً

                                        قيق يف االدعاءات املتعلقة بالعنف املرتيل      ُ                                                         ُتحـث احلكومـة على اختاذ كافة التدابري الضرورية للتح           ) ط ( 
                                                                                                                وغريه من أشكال العنف مبا يف ذلك قتل الشرف ومالحقة مقتريف هذه اجلرائم مبن فيهم املسؤولون عن الزواج دون                   
                                                                                                                     السن القانونية أو الزواج القسري أو الذين يرتبون هلذا الزواج؛ وينبغي إدراج العنف واالغتصاب بوصفهما جرائم                

                                                                                                             ن اجلنائي، وينبغي توفري التعليمات لالدعاء وللموظفني القضائيني بشأن تطبيق أحكام القانون اجلنائي األفغاين                       يف القانو 
                                                                      ُ                                                      وذلك بغية توضيح املخلفات املتعلقة بالقانون العريف أو القانون املدين واليت ال ُتعد جرائم جنائية؛ وينبغي إعادة النظر                  

                                                                      ية توفري محاية أفضل حلق مجيع األفراد وخاصة النسوة واألطفال وتعزيز                                                        يف آلـيات تسـوية النـزاعات التقليدية بغ       
  .                  احملاسبة أمام الدولة

                                                                                     وينبغي للحكومة أن تكفل تنظيم محالت توعية واسعة النطاق الستئصال العنف ضد املرأة والفتيات    ) ي ( 
                                            ، وينبغي مضاعفة اجلهود الرامية إىل توفري                                                                             ويتم االضطالع هبا باالشتراك مع قادة اجملتمع احمللي واملاليل واجملتمع املدين          
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                                                                                                             الدعـم لوزارة الشؤون النسائية يف سبيل إقامة دور آمنة يف مجيع أحناء البلد لضحايا العنف املرتيل والعمل على توفري       
  .                                                                 العالج النفسي للضحايا والتدريب املهين للسجينات الالئي يتم اإلفراج عنهن

                                                      الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص                                            تشـجع احلكومـة عـلى التصديق على         ) ك ( 
                                                                                                                   بـاحلقوق املدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حىت يتمكن من صدرت حبقهم من                  

  .                                                                             النساء والرجال أحكام متييزية أو غري عادلة من الطعن يف تلك األحكام أمام آلية دولية

                                  ، بتوجيه دعوة دائمة إىل آليات          ٢٠٠٧                                               ومة باإلضافة إىل ذلك على أن تقوم، يف عام                    وتشجع احلك   ) ل ( 
  .                                              اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

                                                                                                  وينبغي للحكومة أن تسن التشريعات القاضية بتنفيذ أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية               ) م ( 
         لتكليف  ٨   و ٧   و ٦                                                           وانينها احمللية مبا يف ذلك اجلرائم املنصوص عليها يف املواد                     ِّ                          الدولـية وتضمِّن تلك التشريعات يف ق      

  .                              احملاكم األفغانية باختصاص املقاضاة

                                                                                                  ويوصـى مع التوكيد بتنفيذ واحترام الضمانات الدستورية وغريها من الضمانات القانونية اخلاصة               ) ن ( 
                                                      تعلق بوسائط اإلعالم املقترح على ضمانات مانعة بوجه                                                                        حبـرية التعـبري وينبغي للحكومة أن تكفل احتواء القانون امل          

  .                                                               خاص للتدخل السياسي وللرقابة، خاصة فيما يتعلق بوسائط األعالم اخلاصة

ُ                  ُ                                                                       ُتحث احلكومة على أن ُتركز جهودها، بدعم من اجملتمع الدويل، على الوفاء باملعايري اخلاصة بسيادة        ) س ( 
  .                                                             انستان وال سيما صياغة وتنقيح وتنفيذ التشريعات الرئيسية اإلضافية                                    القانون الواردة يف امليثاق املتعلق بأفغ

                                                                                          ينبغي للحكومة أن تواصل تعاوهنا مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان وجلنة حقوق      ) ع ( 
            اتني املنظمتني                                                                                                       اإلنسـان املسـتقلة يف أفغانستان فيما خيص محلة االحتجاز التعسفي وما يتصل هبا من القضايا وتتيح هل               

  .                                                                        إمكانية الوصول إىل مجيع مرافق االحتجاز واحلصول على الوثائق ذات الصلة باملوضوع

                                                                                              ويـتعني عـلى احلكومـة أن تعمد، بدعم من اجملتمع الدويل، إىل توسيع نطاق خدمات املساعدة                   ) ف ( 
  .              تدامة والكفاءة              ِّ      ً                                               القانونية وتطوِّر خمططاً للمساعدة القانونية املمول من الدولة واملتسم باالس

    ً                                                                                     متشياً مع معايري امليثاق املتعلق بأفغانستان اخلاصة بوضع حد للمصادرة الالقانونية للممتلكات ينبغي   ) ص ( 
                                                                       ِّ        ً           ً                       لـلحكومة أن تعـتمد سياسات وبرامج بشأن اإلسكان وإعادة األراضي إىل أصحاهبا وتنفِّذ تشريعاً يكون متفقاً مع                  

   ).         ، املرفق E/CN.4/Sub.2/2005/17 (                                   كات إىل الالجئني واألشخاص املشردين                                           املبادئ اخلاصة باإلسكان وإعادة املمتل    
  .                                                         ً       ً                             ويعترب دور اجلهاز القضائي يف التحكيم والوساطة يف القضايا أمراً أساسياً لتسوية النـزاعات على حنو منصف

       وتضع                                                                                   يـتعني على احلكومة أن تضاعف جهودها يف سبيل تنفيذ استراتيجية احملكمة العليا اخلماسية       ) ق ( 
           ويتعني على    .                                                                                                     أولويـات لتصميم آلية للمحاسبة واالنضباط تتسم باالنفتاح والشفافية توضع إلنفاذ املعايري األخالقية            

            ً                                                                                                    احلكومـة أيضـاً أن توفـر ألفراد اجلهاز القضائي احلماية الالزمة يف سبيل أدائهم للمهام املنوطة هبم دون تدخل ال             
  .       مربر لـه
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  .                             ً               قاضية مللء املقعد الشاغر حالياً باحملكمة العليا                    تشجع احلكومة على تعيني  ) ر ( 

                                                                                                    ويتعني على احلكومة أن تقوم، بدعم من القوة الدولية للمساعدة األمنية التابعة ملنظمة حلف مشال                 ) ش ( 
  يت                                                                                                                     األطلسـي ومـن اجملتمع الدويل، باختاذ التدابري الفعالة حلماية مواقع املقابر اجلماعية؛ وبتوفري األمن للتحقيقات ال                

  .                                                           جتري ودعم التدريب يف جمال التحقيق املتصل بالطب الشرعي ومجع األدلة

        من خطة    )  أ ( ٥ُ                  ُ         ً                                                       ُتحث احلكومة على أن ُتنشئ فوراً فرقة العمل املنصوص عليها يف اإلجراء الرئيسي                ) ت ( 
  .                                         العمل الوطنية بشأن السلم واملصاحلة والعدالة

- - - - - 

 


