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  املقدمة: الفصل األول    
  عداد التقرير وعن حكومة أفغانستانإمعلومات عامة عن     

   والثاين ألفغانستانعداد التقرير الدوري األويلإمعلومات عن   - ألف  
ــرأة         وقَّ  - ١ ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــستان اتفاقي ــة أفغان عــت حكوم
البلـد مل تـسمح بالتـصديق    ، غري أن الرتاعـات يف هـذا         ١٩٨٠أغسطس  /بآ ١٤يف  ) االتفاقية(

ومبا أن احلكومة قد وضـعت يف اعتبارهـا انتـهاكات حقـوق             . ٢٠٠٣على االتفاقية إال يف عام      
  .٢٠٠٣مارس / آذار٥قت على االتفاقية يف اإلنسان للمرأة أثناء سنوات احلرب، فقد صدَّ

قريـر   من االتفاقية، جيب أن تكـون حكومـة أفغانـستان قـد قـدمت ت               ١٨وطبقاً للمادة     - ٢
للتدابري الدستورية والقانونية واإلدارية لتنفيذ االتفاقية إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى     االمتثال  

ومـن املؤسـف، أنـه نظـراً لالفتقـار إىل           . بعد عام من التصديق عليهـا     ) اللجنة(التمييز ضد املرأة    
يــة، وانــشغال احلكومــة لحكومــة، واملــشاكل املتعلقــة بامليزانلقــدرة العمــل يف الكيانــات املبلغــة 

عداد التقريـر األويل يف عـام       إر  ذعداد تقارير هليئات أخرى منشأة مبوجب املعاهدات، فقد تع        إب
ع للتقريــرين الــدوريني عــداد التقريــر اجملمَّــإ، قــررت احلكومــة ٢٠٠٩غــري أنــه يف عــام . ٢٠٠٤

  .األويل والثاين وتقدميه إىل اللجنة
ليــة وزاريــة لكــي تــشارك اهليئــات الرئيــسة املعنيــة  آئت نــشوإلعــداد تقريــر االتفاقيــة، أُ  - ٣

وكــان االهتمــام اخلــاص يف هــذه العمليــة موجهــاً إىل   . حبقــوق املــرأة يف عمليــة إعــداد التقريــر 
وتتكـون هـذه اآلليـة مـن جلنـة توجيهيـة،            . املبادئ التقنية للجنة بشأن اإلبالغ وتوصياهتا العامـة       

االثـّين  واقترحـت وزارة الـشؤون اخلارجيـة        . دة تنسيق ، وأربعة أفرقة عاملة، ووح    ةوجلنة صياغ 
وليات الرئيـسية للجنـة     ؤواملـس .  ووافق عليها رئـيس اجلمهوريـة      )١(عضواً للجنة التوجيهية   عشر

ــدعم االستــشاري، واملوافقــة علــى مــشروع       ــة اإلبــالغ، وتقــدمي ال ــة هــي رصــد عملي التوجيهي
مها وكتابة التقرير علـى جلنـة الـصياغة الـيت           ييولية حتليل البيانات اجملمعة وتق    ؤوتقع مس . التقرير
 هنــاك كانــتوعــالوة علــى ذلــك، .  مــن هيئــات حكوميــة وغــري حكوميــة)٢( عــضوا٢٤ًتــضم 

أربعة أفرقة عاملة مواضيعية لعمليـة أعـداد التقريـر عملـت يف جمـاالت حتليـل البيانـات الدوليـة،                     
.  وحتليــل القــوانني والــسياسات ومجــع البيانــات األساســية للبلــد، واســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة،  

__________ 
دائـرة القـانون واملعاهـدات بـوزارة الـشؤون اخلارجيـة، ووزارة             : ميثل أعضاء اللجنة التوجيهية اهليئـات التاليـة         )١(  

 املستقلة حلقـوق اإلنـسان، وشـبكة املـرأة األفغانيـة، وصـندوق األمـم                التعليم، ووزارة الصحة العامة، واللجنة    
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

دائــرة القــانون واملعاهــدات بــوزارة الــشؤون اخلارجيــة، ووزارة   : ميثــل أعــضاء جلنــة الــصياغة اهليئــات التاليــة    )٢(  
 .الصحة العامة، ووزارة شؤون املرأة، ودائرة حقوق اإلنسان، والشؤون الدولية للمرأةالتعليم، ووزارة 
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كوميـة ومنظمـات    احلكومية وغري   من اهليئات احل   هيئة   ٣٠ُومثلت يف األفرقة العاملة املواضيعية      
  .اجملتمع املدين

نشئت وحدة التنسيق ضمن دائرة حقوق اإلنسان والـشؤون الدوليـة للمـرأة بـوزارة        وأُ  - ٤
 وعقدت وحدة التنـسيق أيـضاً  . عداد التقريرإالشؤون اخلارجية اليت تتوىل تنسيق وتيسري عملية  

  .عدداً من االجتماعات االستشارية بشأن مشروع التقرير يف كابول والواليات
جريــت دراســة وحتليــل مــن الناحيــة القانونيــة والتقنيــة ملــصادر   وعنــد إعــداد التقريــر، أُ  - ٥

ــسياسات، وا     ــوانني، وال ــستان، والق ــها دســتور أفغان ــن بين ــة م ــوائح، ســتراتيجالخمتلف يات، والل
عة على مراحل خمتلفـة     ومت تقييم البيانات اجملمَّ   . واإلحصاءات احلكومية وغري احلكومية املختلفة    

من جانب األفرقة العاملة، وجلنة الصياغة، ووحدة التنـسيق، وخـرباء دولـيني، وجلنـة الـصياغة،          
عـة،  مـات اجملمَّ وقد ساعد هذا النهج علـى ضـمان مـصداقية املعلو       . ويف حلقات عمل استشارية   

ــَركمــا  ــوعي  َعفَ ــة ب  حب مــستوى ال ــات املعني ــرأة يف اهليئ ــر إقــوق امل وحبثــت وحــدة  . عــداد التقري
التنــسيق، وجلنــة الــصياغة، واللجنــة التوجيهيــة بــصورة جــادة مفــاهيم العدالــة، وعــدم التمييــز،   

  .لة، واملهنية أثناء مجع البيانات وصياغة التقريرءواملشاركة، واملسا
ستخدم التقــومي الشمــسي والتقــومي اهلجــري والتقــومي املــيالدي ظــم احلــاالت، ُيــويف مع  - ٦

 إىل الــسنة ٦٢١ إىل ســنة ميالديــة، ينبغــي إضــافة رقــم     جريــةاهلولتحويــل الــسنة  . بــالتوازي
  . من السنة امليالدية٦٢١، ينبغي طرح رقم هجريةولتحويل السنة امليالدية إىل سنة . جريةاهل
  

  موجز قطري  - باء  
  اجلغرافيا  )أ(  

سـيا، واسـتعادت اسـتقالهلا الـسياسي مـن بريطانيـا العظمـى              آتقع أفغانستان يف وسـط        - ٧
ــام  يف ــدود رك تويف الـــشمال، تـــش. ١٩١٩عـ ــع مجهوريـــات طاج حـ ــستان مـ ــستايأفغانـ ، نكـ

ويف . وتقع مجهوريـة الـصني الـشعبية يف أقـصى الـشمال الـشرقي      . نستاناوأوزبكستان، وتركم 
.  مــع إيــرانهارك حــدودت مــع باكــستان، ويف الغــرب تــشها حــدودركتالــشرق واجلنــوب، تــش

). مـيالً  ٢٦٢ ٠٧٢مـا يعـادل     ( مربعـاً    اًكيلـومتر  ٦٥٢ ٢٢٥وتبلغ املساحة الكلية ألفغانـستان      
وأفغانـستان  .  منطقـة ٣٦٤  واليـة و   ٣٤ومن حيث التقسيمات اإلدارية، تنقسم أفغانستان إىل        

  .حار صيفاًوبلد جبلي بارد شتاًء 
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  لسكانا  )ب(  
ــاً  - ٨ ــسكان    طبقـ ــدد الـ ــغ عـ ــديرات، يبلـ ــدون ا( للتقـ ــدوبـ ــو ) لبـ ــهم  ٢٦حنـ ــاً، منـ  مليونـ

ومــن بــني جممــوع الــسكان، يعــيش  .  مليــون مــن النــساء ١٢,٧ مليــون مــن الرجــال و  ١٣,٣
ــة٧٦,٧مليــون أو  ١٨,٨ ــة، بينمــا يعــيش    يف املائ ــاطق الريفي ــون أو ٥,٧ يف املن  يف ٢٣,٣ ملي
.  مليون من البـدو يف املنـاطق الريفيـة         ١,٥ وعالوة على ذلك، يعيش      . يف املناطق احلضرية   املائة

  . مليون من النساء٩,٢  مليون من الرجال و٩,٦ويضم السكان الريفيون 
ــوطين للمخــاطر ومــواطن الــضعف عــام      - ٩ ــيم ال ــاً للتقي ، )١٣٨٦/١٣٨٧ (٢٠٠٧وطبق

وهلـذا  .  يف املائة فقـط للنـساء      ١٢ يف املائة منها     ٢٦ني بالقراءة والكتابة    تبلغ نسبة السكان امللمّ   
 يف املائــة ٧٩ يف املائــة و ٥٢يــة يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة وبــني البــدو يبلــغ ن معــدل األّمإفـ 
ــة علــى الترتيــب ٩٤ و ــة يرأســها رجــل   .  يف املائ ــاً، فــإن األســرة األفغاني ــاً  ،وعموم  ولكــن طبق

 يف ٤٦,١ونظـراً ألن  . ن أسـرهن  يف املائـة مـن النـساء الـاليت يرأسـ           ٢لإلحصاء املذكور، هناك    
ن سـكان أفغانـستان يعتـربون       إمن الـسكان دون سـن اخلامـسة عـشرة، فـ           )  مليون ١١,٧(املائة  

. اخلامــسة والــستنيفــوق ســن  يف املائــة فقــط مــن جممــوع الــسكان ٣,٧وهنــاك . مــن الــشباب
  . البلدوطبقاً هليئة اإلحصائيات املركزية، يعيش قرابة مليون من النساء األرامل يف هذا

  
  اهليكل السياسي  )ج(  

تعترب أفغانستان، من الناحية الدستورية مجهورية رئاسـية ويراعـى فيهـا مفهـوم الفـصل                  - ١٠
 وزارة وعـدد مـن املـديريات العامـة واللجـان            ٢٥وتتألف السلطة التنفيذية مـن      . بني السلطات 

، وهـو يف الوقـت نفـسه        ورئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية       . املستقلة
ويعني رئيس اجلمهورية أعـضاء جملـس الـوزراء بنـاًء           . القائد العام للقوات املسلحة ولديه نائبان     
  .على اقتراع بالثقة من جانب جملس النواب

جملـس النـواب    . :وتتكون اجلمعية الوطنيـة، وهـي أعلـى سـلطة تـشريعية، مـن جملـسني                 - ١١
 عـضواً، ينبغـي   ٢٤٩ويضم جملـس النـواب    ). اغو جري ميشران(وجملس الشيوخ   ) اغولسى جري (

 منهم على األقل من النساء، وينتخبـون عـن طريـق االقتـراع املباشـر مـن جانـب                    ٦٨أن يكون   
وثلـث أعـضاء    .  عـضواً  ١٠٢ويـضم جملـس الـشيوخ       .  يتمتعـون حبـق التـصويت      الذيناملواطنني  

ات، وخيتـار الثلـثني مـن     عضواً، يعينهم رئـيس اجلمهوريـة ملـدة مخـس سـنو     ٣٤جملس الشيوخ،  
ويـتم التـصديق   . بني أعضاء جمالس الواليات واملناطق ملدة أربع وثـالث سـنوات علـى الترتيـب             

  .التصويت اإلجيايب لكال اجمللسني بعد توقيع رئيس اجلمهوريةطريق على أي قوانني عن 
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، وحمـاكم   واهليئة القضائية هي سلطة مستقلة داخل الدولة وتتكـون مـن احملكمـة العليـا                - ١٢
  .، واحملاكم األوليةضالنق
رغــم أن الدســتور يــنص علــى انتخــاب  و. ويوجــد لكــل واليــة جملــس واليــة منتخــب   - ١٣

االنتخابـات اخلاصـة هبـذه اهليئـات        أن   د ورابطـات البلـديات، إال     َمجمالس املناطق والقرى، والعُ   
  .مل تعقد حىت اآلن

لـسياسية يف البلـد، وقـد مت التـصديق           من الدستور بوضـوح األنـشطة ا       ٣٥وتؤيد املادة     - ١٤
وحـىت هنايـة عـام    . على قـانون املنظمـات االجتماعيـة وقـانون األحـزاب الـسياسية هلـذا الغـرض             

ــياً و٣٨، حــــصل ٢٠١٠ ــاً سياســ ــر  ٢ ٣٨١  حزبــ ــة علــــى تــ ــة اجتماعيــ خيص مــــن امنظمــ
  .العدل وزارة

  
  اهليكل االجتماعي  )د(  

عتـرف  يو. يـة، وتـشكل األسـرة أسـاس اجملتمـع         طريقة احلياة يف أفغانستان طريقـة تقليد        - ١٥
ــر، واألمّ . الدســتور باألســرة بوصــفها أســاس اجملتمــع    ــد أدى الفق ــار إىل ســيادة  وق ــة، واالفتق ي

. ضـعاف تقـدم اجملتمـع يف خمتلـف اجملـاالت          إالقانون واألمن، والعنـف، وخاصـة ضـد املـرأة إىل            
 رئيــسي يف تــشكيل الطبقــات وتقــوم العمالــة والــتمكني االقتــصادي، والنفــوذ الــسياسي بــدور 

 يعيــشون يف املــدن لــديهم وظــائف غــري مــستقرة   الــذينومعظــم الــسكان . االجتماعيــة املدنيــة
ومتوسط عـدد أفـراد األسـرة يف املنـاطق الريفيـة أعلـى              . يستفيدون من الضمان االجتماعي    وال

وهنـاك نـسبة    يف املائة من سكان أفغانـستان مـسلمون؛   ٩٩وأكثر من . منه يف املناطق احلضرية 
وتقـوم مظـاهر الـسلوك االجتمـاعي الـداخلي علـى احتـرام التقاليـد،                . ضئيلة من السيخ كذلك   

ويعـد كبـار أصـحاب األراضـي، والقـادة الـدينيون            . نيوكرباء األسـرة، والقبيلـة والقـادة الـديني        
 ذينالـ وزعماء القبائل، والقادة السابقون، واخلرباء السياسيون مـن أصـحاب النفـوذ يف اجملتمـع              

 يف املائـة مـن      ٣٦ومـع أن أكثـر مـن        . يقومون بدور رئيسي يف النظام االجتماعي يف هذا البلـد         
وتتـألف هـذه   . السكان يعيشون حتت خط الفقـر، إال أن هنـاك طبقـة متوسـطة بـدأت تتـشكل               

الطبقــة االجتماعيــة يف معظمهــا مــن الــصحفيني، واحملــامني، واملهندســني، وأســاتذة اجلامعــات،  
  . وغري احلكومينيالتجار، واملوظفني احلكومينيواملدرسني، و

وهناك عدد قليل فقـط مـن شـركات    . وال يوجد يف هذا البلد نظام للتأمني على احلياة          - ١٦
ــاالت خمتلفــة؛ واملرافــق االجتماعيــة ليــست متــوفرة علــى           التــأمني الــيت تقــدم خــدمات يف جم

قــدمي املــساعدة الــصحية واملاليــة  مــن الدســتور، تلتــزم احلكومــة بت٥٣وطبقــاً للمــادة . اإلطــالق
. ألسر الشهداء وتوفري العـالج لـذوي اإلعاقـة ومـساعدهتم علـى املـشاركة اإلجيابيـة يف اجملتمـع                   

وقد قدمت احلكومة معاشات تقاعدية ودعمـاً ماليـاً للمـسنني، والفقـراء مـن النـساء، والفقـراء                   
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، قـدمت الرعايـة     ٢٠١٠عـام   ويف  . من األيتام، وذوي اإلعاقة حسبما يتـوفر لـديها مـن مـوارد            
ــو  ــات، واألوالد يف   ١٠ ٥٠٠لنحـ ــام، والبنـ ــام٦٢مـــن األيتـ ــة األيتـ ــاًء علـــى .  داراً لرعايـ وبنـ

 ولكــن نظــراًً. نــشئت مــدارس خاصــة يف بعــض الواليــاتاحتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة، أُ
  .لنقص املوارد املالية، ال تستطيع احلكومة توفري ما يكفي من اخلدمات االجتماعية

ومــع أن اإلســـالم قـــد أعطـــى أمهيـــة خاصـــة لألســـرة، إال أن بعـــض النـــساء لألســـف    - ١٧
فاملمارسـات التقليديـة يف هـذا البلـد قيـدت حـق املـرأة يف                . يعاملن بطريقة منصفة يف اجملتمع     ال

ل ذن زوجهـا تعامَـ    إواملرأة اليت تغادر بيتـها دون       . التمتع حبقوقها املشروعة واللجوء إىل احملاكم     
وتعد التقاليد واألعراف اخلاصة بسيطرة الرجـل مـن بـني العناصـر األخـرى               . هنا مستهترة على أ 

ن احلكومـة، بـدعم مـن منظمـات اجملتمـع           إومع هذا، ف  . اليت تنتهك حق املرأة يف اخلروج حبرية      
وفـضالً عـن   . املدين، توفر للمرأة خدمة جمانية عند اللجوء إىل احملامني ومقدمي املعونة القانونية       

، تقوم املنظمات غري احلكومية بتنفيذ مشاريع تركز على تقـدمي املـشورة القانونيـة واملعونـة                هذا
  .القانونية يف واليات كثرية

فــت وفــاة أكثــر مــن مليــوين شــخص أثنــاء احلــرب حنــو مخــسة ماليــني يتــيم،    وقــد خلَّ  - ١٨
تلـوا   قُ نالـذي وهنـاك عـدد كـبري مـن النـساء واألطفـال             . ولذلك أوجدت كـثرياً مـن الـصعوبات       

غـري أن البيانـات الدقيقـة       . أثناء احلرب أو أصبحوا من ذوي اإلعاقـة وأصـابتهم أمـراض خمتلفـة             
وعمومـاً، فقـد أدت هـذه األسـباب مجيعهـا إىل اخنفـاض العمـر            . ليست متاحـة يف هـذا الـصدد       

  . عاماً، وهو عمر منخفض جداً باملقارنة مع بلدان أخرى٤٤املتوقع إىل 
  

  صادياهليكل االقت  )هـ(  
وقـد حاولـت احلكومـة دائمـاً إنـشاء      . يقوم اقتصاد أفغانستان على نظام الـسوق احلـرة      - ١٩

ولبلــوغ هــذه الغايــة، . نظــام اقتــصادي كــفء يف هــذا البلــد لــيليب احتياجــات اجملتمــع األفغــاين 
دعمــت احلكومــة القطـــاع اخلــاص ووضـــعت لــوائح وقــوانني خمففـــة للمــستثمرين الـــوطنيني       

  .والدوليني
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  ١ل اجلدو
النسبة املئوية للناتج القومي اإلمجايل والناتج احمللي اإلمجايل وميزانية أفغانستان يف الفترة 

  )٣(٢٠٠٩ و ٢٠٠٢بني عامي  ما
  

٢٠٠٢  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  النسبة املئوية للتحسن يف اإلنتاجية الوطنية
٢٨,٦  ١٤,٣  ٩,٤  ١٤,٥  ١١,٢  ١٦,١  ٢,٣  ١٧,١  

  الناتج احمللي اإلمجايل بدوالرات الواليات املتحدة
٢٠١  ٢١٥  ٢٤٧  ٢٩٠  ٣٤٠  ٤٢٦  ٤٢٦  ٥٠٠  

  امليزانية الوطنية للحكومة مباليني الدوالرات
  ٣٦٤,٤  ٦٣٧,٠  ٩١٩,٠  ١ ٨٤٩,٠  ٢ ١٤٦,٧  ٢ ٦٢٦,٩  ٢ ٦٩٥,٠  
    

  ٢اجلدول 
  )٢٠٠٩-٢٠٠٢ (١٣٨٧-١٣٨١توزيع امليزانية واإلنتاجية الوطنية الصافية واإلمجالية 

  السنوات  
  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  املؤشرات

                امليزانية اإلمجالية
  ١٨٦ ٢٠٧,٣  ١٣٠ ٦٠٨,٠  ١٠٦ ٩٢٥,٠  ٩١ ٣٨٥,١  ٤٠ ٠٨٨,٩  ٣١ ٤٢٧,٠  ١٥ ٥١٤,٠  )ماليني األفغان(

                امليزانية العادية
  ٧٣ ٨٢٩,٥  ٥٣ ٦٠٠,٠  ٤٠ ٣٤٦,٢  ٣٢ ٨٨٢,٢  ٢٦ ٧٠١,٠  ٢١ ٩٧٢,٠  ١٥ ٥١٤,٠  )ماليني األفغان(

                ميزانية التنمية
  ١١٢ ٣٧٧,٠  ٧٧ ٠٠٨,٠  ٦٦ ٥٧٨,٨  ٥٨ ٥٠٢,٩  ١٣ ٣٨٧,٩  ٩ ٤٥٥,٠  صفر  )ماليني األفغان(

          قطاع التنمية والقطاع االقتصادي اخلاص
  ١ ٣١٥,٦  ١ ٠٥٠,٢  ١ ٠٠٦,٤  ٦٨٦,٩        )ماليني األفغان(

          ية باألسعار احلاليةاإلنتاجية اإلمجالية الوطن
  ٥٤٢ ١٦٧  ٥٠٥ ٦٣٠  ٤٠٧ ٦٧٣  ٣٣٨ ٥٤١  ٢٧٢ ٧٠٧  ٢٣٣ ٣٦٣  ١٩٦ ٥٧٦  )ماليني األفغان(

          الثابتةاإلنتاجية اإلمجالية الوطنية باألسعار 
  ٣٧٢ ١٠٩  ٣٦٣ ٧٩٨  ٣١٣ ١٣٩  ٢٨١ ٦٣٣  ٢٤٥ ٩٣٦  ٢٢٤ ٧٢٣  ١٩٦ ٥٧٦  )ماليني األفغان(

__________ 
 .٣، صفحة ١٣٨٨التقرير األول جلمهورية أفغانستان إىل دائرة حقوق الطفل، وزارة الشؤون اخلارجية،   )٣(  
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ــارة، وا   - ٢٠ ــة، والتجـ خلـــدمات، والـــصناعات الـــصغرية أهـــم القطاعـــات  وتـــشكل الزراعـ
 يف املائة من إيرادات هذا البلد وتعترب أهـم مـصدر            ٤٧ومتثل الزراعة   . االقتصادية يف أفغانستان  

 يف املائة من السكان يف النشاط التجـاري،        ٢٧ويعمل  .  يف املائة من السكان    ٨٠للدخل لنحو   
 أسـرة، يـأيت   ٢٠ومـن بـني كـل       . ة احليوانيـة   يف املائة من السكان يعملون يف قطاع الثرو        ٢٣ و

والتجـارة هـي   . دخل أسرة واحدة عن طريق أقربائها خارج البلد أو عن طريق احلرف اليدوية   
 يف املائـة مـن      ٧٤ويعمـل   . نيي يف املائـة مـن الـسكان احلـضر         ٥٨ لنحـو    يمصدر الدخل الرئيـس   

ويوجد لنحـو   . مون بأنشطة أخرى   يف املائة منهم يقو    ٢٩ البدو يف تربية احليوانات الزراعية، و     
 يف املائـــة مـــن املـــواطنني ٥  يف املائـــة مـــن البـــدو، و٧ يف املائـــة مـــن األســـر احلـــضرية، و ١٩

ويعـد نظـام القـروض      . احلضريني عضو واحد على األقل من أفراد األسـرة يعـيش خـارج البلـد              
 قائمـة  ولاأل مـن املرفـق   ٢وتـرد يف اجلـدول   . الصغرية أحـد مـصادر الـدخل األخـرى للـسكان      

  .هبذه اهليئات اليت تقدم قروضاً للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
 أن تـسعة   يف املائة مـن جممـوع الـسكان يف فقـر مـدقع، وهـو مـا يعـين                ٣٦ويعيش حنو     - ٢١

ويشاهد أعلـى مـستوى     . ماليني أفغاين يعجزون عن احلصول على معظم احتياجاهتم األساسية        
واألسـر الـيت    . كان الريفيون، واألسر الريفية، واملواطنون احلضريون     للفقر بني البدو، يليهم الس    

 ماليني من الـسكان يف أفغانـستان هـم          ٨ن حنو   إوعموماً، ف . تقودها امرأة هي أيضا أسر فقرية     
ويتضح مـن االستقـصاء   .  مليون من الرجال والباقون من النساء  ٥,٣ يعملون، من بينهم     الذين

 يف ٢٠٠٨ يف املائـــة مـــن املـــشاريع يف عـــام  ٨ أفغانـــستان أن العـــام عـــن املـــشاريع احلاليـــة يف 
ــساء  ١٧ ــة مملوكــة للن ــاً، فــ . والي ــشاريع    ٤٦,٨ن إوعموم ــاملني يف قطــاع امل ــة مــن الع  يف املائ

  .وهذا يدل على توازن جيد بني اجلنسني. املتوسطة هم من النساء
    

  معلومات عن تنفيذ االتفاقية: الفصل الثاين    
والدسـتور، وقـانون    .  االتفاقية يف قوانني ولوائح وسياسات هذا البلـد         تنعكس أحكام   - ٢٢

القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وقـانون األحـزاب الـسياسية، وقـانون املنظمـات االجتماعيـة،                     
ــانون املظــا  ــانون هرياتوق ــانون حمــامي     اإلعــالم، وق ــانون االنتخــاب، وق ــانون العمــل، وق ، وق

، وقـانون جنـوح األحـداث، وخطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف              القانونيـة  عونةاملالدفاع، وقانون   
ــستان، وا ــوانني       الأفغان ــسياسات والق ــن ال ــك م ــة وغــري ذل ــة األفغاني ــة الوطني ســتراتيجية اإلمنائي

األخــرى قــد وضــعت يف اعتبارهــا أحكــام االتفاقيــة يف األقــسام ذات الــصلة ووضــعت إطــاراً     
  .عملياً لتنفيذها

، التزمــت حكومــة أفغانــستان بتنفيــذها ٢٠٠٣ يف عــام توردســومنــذ التــصديق علــى ال  - ٢٣
نشاء كيانـات خاصـة لتحـسني حقـوق املـرأة،         إقد مت   ف. واختذت التدابري الالزمة يف هذا الصدد     



CEDAW/C/AFG/1-2
 

10 11-64680 
 

والتصديق على القـوانني الـيت متـس حقـوق املـرأة مباشـرة، والتـصديق علـى خطـط العمـل الـيت                        
عـديل تلـك القـوانني الـيت تنتـهك حقـوق املـرأة        تتناول خمتلف جمـاالت حيـاة املـرأة األفغانيـة، وت      

  .كجزء من تنفيذ هذه االتفاقية يف السنوات األخرية
  

  اإلطار الدستوري والقانوين واإلداري    ا
  اإلطار الدستوري والقانوين  - ألف  

بعد التشاور مـع الفئـات االجتماعيـة املختلفـة، وخاصـة املـرأة، متـت صـياغة الدسـتور                      - ٢٤
. ذل فيه أقصى قـدر مـن اجلهـود مـن أجـل بلـورة حقـوق املـرأة بـشكل واضـح                      األفغاين الذي بُ  

وتشري مـواد   . ٢٠٠٤ يوماً من املناقشات يف أوائل عام        ٢٠وقد مت التصديق على الدستور بعد       
  :الدستور إىل حقوق اإلنسان على النحو التايل

دة واحتـرام  يف مقدمة الدستور، متت املوافقة على االمتثـال مليثـاق األمـم املتحـ         ‘١’  
قامـة  إاإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، وكـان التـصديق علـى الدسـتور مبثابـة                

جمتمع مدين متحرر من االستبداد، وحكم الفرد، والتمييز، والعنـف، ويكفـل            
الشرعية، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنـسان وكرامتـه، وحقـوق الـشعب            

  ؛وحرياته األساسية
  ؛املواطن األفغاين من حق اجلنسية حرمان ٤وحتظر املادة   ‘٢’  
 احلكومة بإقامة جمتمع مريح ومتطور قوامه العدالـة االجتماعيـة           ٦وتلزم املادة     ‘٣’  

ــة،     ــسان، وحتقيـــق الدميقراطيـ ــم حقـــوق اإلنـ ــسان، ودعـ ــة اإلنـ ــون كرامـ وصـ
واملــساواة بــني مجيــع الفئــات العرقيــة والقبائــل، والتنميــة املتوازنــة يف كافــة        

  ؛داجملاالت يف البل
، تلتزم احلكومة باالمتثـال مليثـاق األمـم املتحـدة، واملعاهـدات             ٧وطبقاً للمادة     ‘٤’  

الدولية، واالتفاقيات اليت تعد أفغانستان طرفاً فيها، واإلعـالن العـاملي حلقـوق             
  ؛اإلنسان

 على أن توفر حكومة أفغانستان املسكن وتـوزع املمتلكـات           ١٤وتنص املادة     ‘٥’  
  ؛ احملتاجني حسب املوارد املالية للحكومةالعامة على املواطنني

 بكافــة اللغــات اإلعــالم علــى حريــة املطبوعــات يف وســائل  ١٦وتــنص املــادة   ‘٦’  
  ؛ يف البلد، وجيب على احلكومة تطوير مجيع اللغات يف أفغانستانتخدمةسامل

  ؛ احلكومة بتحسني التعليم على كافة املستويات١٧وتلزم املادة   ‘٧’  
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ــستان     ٢٢ادة وحتظــر املــ   ‘٨’   ــواطين أفغان ــني م ــة ب ــز والتفرق ــع أشــكال التميي .  مجي
ن مجيع مواطين أفغانستان، رجاالً ونـساًء، متـساوون أمـام القـانون             إوباملثل، ف 

  ؛ومتساوون يف احلقوق وااللتزامات
 على أن احلياة هبـه مـن اهللا وحـق طبيعـي وال ميكـن حرمـان                  ٢٣وتنص املادة     ‘٩’  

  ؛مربر قانوينأي شخص من هذا احلق دون 
ن احلريـة حـق وطـين لكـل إنـسان وهـذا احلـق ال حيـده                  إ، فـ  ٢٤وطبقاً للمـادة      ‘١٠’  

ــرين،    ــوق اآلخ ــام ســوى حق ــصاحل الع ــ. وال ــضاً  يوحتم ــادة أي ــذه امل ــة  ه  حري
  ؛اإلنسان وكرامته من الغزو

 باملــسائل اجلنائيــة وتفتــرض أن الــرباءة هــي     ٣١ إىل ٢٥وتتعلــق املــواد مــن     ‘١١’  
ــصرف شخــصي  األســاس؛ ووصــفت  ــا ت ــة بأهن ــة  .  اجلرمي ــتم عملي وجيــب أن ت

ــانون    ــاً للق ــاب طبق ــال، والعق ــن    . املقاضــاة، واالعتق ــرد م ــان الف وحيظــر حرم
 وتــنص هــذه املــواد أيــضاً. اجلنــسية أو معاقبتــه بــالنفي داخــل البلــد أو خارجــه

على حظر التعذيب، واإلهانة، والعقوبات األخـرى الـيت تتعـارض مـع كرامـة               
فرد له احلق يف أن يكون له حمـامي يـدافع عـن نفـسه ضـد أي                  وكل  . اإلنسان

  ؛اهتام، ويف حالة افتقاده للقدرة املالية، ستقوم احلكومة مبساندته
  ؛ للمواطنني احلق يف التصويت والترشح يف االنتخابات٣٣وتعطي املادة   ‘١٢’  
   حرية التعبري؛٥٤وحتمي املادة   ‘١٣’  
 النقابــات واألحــزاب الــسياسية حقــاً جلميــع   نــشاءإ، يعــد ٣٥وطبقــاً للمــادة   ‘١٤’  

  ؛املواطنني
  ؛ السلميةهريات شعب أفغانستان احلق يف تنظيم املظا٣٦ومتنح املادة   ‘١٥’  
  ؛ على صون خصوصية املراسالت واملأوى٣٨  و٣٧وتنص املادتان   ‘١٦’  
ــادة    ‘١٧’   ــزم    ٣٩ومتــنح امل ــد أو خارجــه، وتل ــسفر داخــل البل ــواطنني احلــق يف ال  امل

  ؛حلكومة بتوفري الدعم للمواطنني خارج البلدا
  ؛ على أن امللكية مصونة من الغزو٤٠وتنص املادة   ‘١٨’  
 علــى أن التعلــيم حــق جلميــع املــواطنني وعلــى  ٤٧ إىل ٤٣وتــنص املــواد مــن   ‘١٩’  

ــستوى اجلــامعي    ــيم حــىت امل ــة التعل ــيم    . جماني ــرب التعل ــك، يعت ــى ذل وعــالوة عل
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 احلكومـة حتقيـق التـوازن وحتـسني التعلـيم بالنـسبة        الثانوي إلزامياً، وجيب على   
  ؛ دعم األنشطة الثقافيةوعلى احلكومة أيضاً. للنساء والبدو وحمو األمية

 العمـل   ٤٩وحتظـر املـادة     .  جلميـع املـواطنني احلـق يف العمـل         ٤٨وتعطي املادة     ‘٢٠’  
  مجيـع أشـكال التمييـز      ٥٠وحتظر املادة   . ري وإجبار األطفال على العمل    سالق

  ؛عند تعيني موظفي احلكومة
.  احلكومـة بتـوفري وسـائل الوقايـة والعـالج للمـواطنني باجملـان              ٥٢وتلزم املادة     ‘٢١’  

، سـتقدم احلكومـة الـدعم املـايل ألسـر           ٥٣وعالوة على ذلك، وطبقـاً للمـادة        
 ذوي اإلعاقـة واملتـضررين مـن الناحيـة          أهيـل الشهداء واملفقـودين، وسـتقوم بت     

 على ذلـك، متـنح احلكومـة معاشـات للمتقاعـدين وتقـدم              وعالوة. االقتصادية
الـــدعم املطلـــوب للمـــسنني، والنـــساء املـــشردات، والـــسكان ذوي اإلعاقـــة،  

  ؛وفقراء اليتامى
ولة عـن محايـة     ؤ، تعد األسرة أساس اجملتمع، واحلكومـة مـس        ٥٤وطبقاً للمادة     ‘٢٢’  

  ؛األسر مادياً وروحياً وكذلك محاية األمهات والرضع
 احلكومــة اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق  ئ، تنــش٥٨بقــاً للمــادة وط  ‘٢٣’  

وهـذا هـو املكـان الـذي        . اإلنسان لرصد حقوق اإلنـسان ومحايتـها وحتـسينها        
ميكــن أن يلجــأ إليــه الــسكان لتقــدمي شــكواهم يف احلــاالت الــيت تنتــهك فيهــا   

كيانـات  وتقـدم هـذه اللجنـة هـذه الـشكاوى لل          . حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم      
  ؛ذات الصلة وتتوىل متابعتها

  . حصة حمددة للمرأة يف برملان البلد٨٤  و٨٣وتقرر املادتان   ‘٢٤’  
  إصدار القوانني والسياسات وتعديالهتا    

وضع نظام طالبان العديد مـن القواعـد واللـوائح الـصارمة الـيت قيـدت حقـوق وحريـة                      - ٢٥
احلكومة املؤقتة بإلغـاء هـذه القواعـد واللـوائح          ومع هذا، قامت    . مجيع املواطنني، وخاصة املرأة   

وعالوة علـى ذلـك، مت إصـدار سلـسلة مـن القـوانني األخـرى الـيت متـس حقـوق املـرأة                        . املقيدة
وفيما يلي قائمة بالوثـائق التـشريعية الـيت تتعلـق حبقـوق             . وحريتها بصورة مباشرة وغري مباشرة    

  : عدلت يف السنوات األخريةاملرأة بصورة مباشرة وغري مباشرة، واليت صدرت أو
  ؛دستور أفغانستان  - ١  
  ؛قانون األحوال الشخصية الشيعي  - ٢  
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  ؛قانون القضاء على العنف ضد املرأة  - ٣  
  ؛قانون التعليم  - ٤  
  ؛قانون التعليم العايل  - ٥  
  ؛قانون اخلدمة املدنية  - ٦  
  ؛قانون العمل  - ٧  
  ؛قانون الشرطة  - ٨  
  ؛القانون االنتخايب  - ٩  
  ؛قانون األحزاب السياسية  - ١٠  
  ؛قانون املنظمات االجتماعية  - ١١  
  ؛قانون السجون ومراكز االحتجاز  - ١٢  
  ؛الئحة تنظيم السجون ومراكز االحتجاز  - ١٣  
  ؛الئحة املعونة القانونية  - ١٤  
  ؛قانون جنوح األحداث  - ١٥  
  ؛ر الشهداءسقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأُ  - ١٦  
  ؛قانون اإلجراءات اجلنائية املؤقتة للمحاكم  - ١٧  
  ؛قانون هيكل وسلطات اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان  - ١٨  
  ؛قانون جمالس الواليات  - ١٩  
  ؛قانون االختطاف واالجتار  - ٢٠  
  ؛الئحة دعم ومتكني تغذية الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية  - ٢١  
مهورية بتخصيص ميزانية لتحسني التـوازن بـني اجلنـسني يف           مرسوم رئيس اجل    - ٢٢  

  ؛الوزارات
  ؛الئحة املهاجع  - ٢٣  
  ؛خطة العمل بشأن حمو األمية  - ٢٤  
  ؛الربنامج الوطين لتنمية املهارات  - ٢٥  
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  ؛الئحة املنح الدراسية والتعليم خارج البلد  - ٢٦  
  ؛الئحة تعيني املفكرين واملهنيني  - ٢٧  
  .ضني للخطرة األطفال املعّرستراتيجيا  - ٢٨  

وال تــزال هــذه . قامــة احلكومــة املؤقتــة إوباملثــل، كــان هنــاك عــدد مــن القــوانني الــسارية قبــل   
  :القوانني سارية يف حالة امتثاهلا للدستور

  ؛قانون العقوبات  - ١  
  ؛ةاملدنياألحوال قانون   - ٢  
  ؛قانون اجلنسية  - ٣  
  ؛ةقانون هيكل وسلطة احملاكم القضائي  - ٤  
  ؛قانون التأمني  - ٥  
  ؛إجراءات احملاكم املدنية  - ٦  
  ؛دور احلضانةالئحة رياض األطفال و  - ٧  
  ؛قانون اجلوازات  - ٨  
  .قانون احملافظة على احلقوق  - ٩  

  ضعت يف السنوات الثماين املاضيةستراتيجيات وسياسات تتعلق باملرأة ُوا    
  ؛اتفاق بون  - ١  
  ؛أة يف أفغانستانخطة العمل الوطنية للمر  - ٢  
  ؛ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيةالا  - ٣  
  ؛االتفاق اخلاص بأفغانستان  - ٤  
  ؛ستراتيجية الصحة والتغذيةا  - ٥  
  ؛ستراتيجية الوطنية للتعليمالخطة أفغانستان ا  - ٦  
  ؛ستراتيجية التعليم العايلا  - ٧  
  ؛جية الزراعة والتنمية الريفيةيستراتا  - ٨  
  ,ستراتيجية احلماية االجتماعيةا  - ٩  
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  قانون القضاء على العنف ضد املرأة    
بدأ نفاذ قانون القضاء على العنف ضد املـرأة مبوجـب مرسـوم تـشريعي صـدر يف عـام          - ٢٦

وإىل جانـب وضـع تعريـف للعنـف ضـد           .  ويتم الرجوع إليه يف احملاكم بصورة منتظمة       ٢٠٠٩
ر هذا القانون أيـضاً التمييـز       ظوحي. مؤشرات للعنف املرأة، ينص هذا على القانون صراحة على        
تباع تدابري حمددة وفعالة للقـضاء علـى العنـف ضـد            اضد املرأة ويلزم خمتلف اهليئات احلكومية ب      

وشدد قانون القضاء على العنف ضد املـرأة العقوبـات علـى مـرتكيب العنـف ضـد املـرأة           . املرأة  
  .د املرأةجلنة عليا للقضاء على العنف ضطالب بإنشاء و
  

  قانون دعم األسرة    
ــدعم لألســرة، مت      - ٢٧ ــد مــن ال ــانون دعــم األســرة وســيقدم    إلتقــدمي مزي عــداد مــشروع ق

وقــد شــاركت وزارة شــؤون املــرأة، واحملكمــة العليــا،  . للجمعيــة الوطنيــة يف املــستقبل القريــب
  .وكذلك منظمات اجملتمع املدين يف صياغة هذا القانون

  
  سياسات املتعلقة حبقوق املرأةستراتيجيات والاال    ا

  ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيةالا    
وثيقـة حكوميـة جـديرة      ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيـة      التعد ا   - ٢٨

. بالثقة لتنظيم برامج التنمية احلكومية يف اجملاالت السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة واألمنيـة             
شــخص، نــصفهم  ١٧ ٠٠٠ســتراتيجية بــصورة مباشــرة مــع  الاور بــشأن هــذه اوقــد مت التــش

سـتراتيجية أهـدافاً ومؤشـرات معينـة يف         الوقـد حـددت هـذه ا      .  واليـة  ٣٤ من النـساء يف      تقريباً
ثــالث ركــائز أساســية خاصــة بــاألمن، واإلدارة، وســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان وكــذلك  

ســتراتيجية حبقــوق اإلنــسان   ال الركيــزة الثانيــة ل كسوتتمــ. التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية  
ســتراتيجية الومــن بــني األهــداف الرئيــسية ل . واملــساواة بــني اجلنــسني باعتبارمهــا قــضية شــاملة 

تطوير املساواة بني اجلنسني بطريقة يتمتع فيهـا الرجـل واملـرأة بـاألمن، واحلقـوق، والفـرص يف                   
راتيجية اجلنــسانية الــشاملة قــضايا هلــا صــلة  ســتالوتــشمل ا. مجيــع اجملــاالت علــى قــدم املــساواة 

 عامـاً يف إطـار   ١٥نص عليها الدستور، واألهداف اإلمنائية علـى مـدى        يبالعالقة بني اجلنسني و   
ســـتراتيجية اإلمنائيـــة الوطنيـــة الاألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، واالتفـــاق اخلـــاص بأفغانـــستان، وا

ية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                الدولية من قبيل اتفاق    اتاالنتقالية، واالتفاقي 
  .، ومنهاج عمل بيجني١٣٢٥وقرار جملس األمن 

سـتراتيجية اإلمنائيـة    الوحدد القـسم اخلـاص حبقـوق اإلنـسان العالقـة بـني اجلنـسني يف ا                  - ٢٩
  :الوطنية األفغانية ثالثة أهداف رئيسية حمددة
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ا االتفــاق اخلــاص بأفغانــستان  مؤشــراً للعالقــة بــني اجلنــسني حــدده١٣تنفيــذ   ‘١’  
  ؛وأولويات السنوات اخلمس خلطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان

تنفيذ مجيع االلتزامـات املتعلقـة بالعالقـة بـني اجلنـسني واحملـددة يف كـل قطـاع                ‘٢’  
  ؛من قطاعات خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان

يئــات احلكوميــة علــى توســيع نطــاق  حتــسني القــدرة األساســية للــوزارات واهل   ‘٣’  
  .املساواة بني اجلنسني

  :اإلجنازات أدناهمبتابعة ستراتيجية اجلنسانية الشاملة ال اقوموت  - ٣٠
ذ سياسات، وميزانية، وبرامج خمتلفة تتعلق مببـادئ        يتنفب اهليئات احلكومية    قيام  ‘١’  

ل وعــالوة علــى ذلــك، سيخــصص املزيــد مــن األمــوا   . العالقــة بــني اجلنــسني 
لتحسني املساواة بني اجلنسني وعدد الوزارات اليت لديها آليات لدعم العالقـة         

  ؛بني اجلنسني، وسيزداد عدد اخلرباء يف املسائل اجلنسانية
اخنفـاض مـستوى حمـو األميـة،        : حتسني حالة املرأة على أساس هذه املؤشـرات         ‘٢’  

 املــرأة علــى ة، وســيطرةوزيــادة مــستويات التحــاق املــرأة باملؤســسات التعليميــ
 املتــساوي عــن العمــل املتــساوي للرجــل واملــرأة،      ردخلــها اخلــاص، واألجــ  

واخنفاض معدل الوفيـات النفاسـية، وزيـادة عـدد النـساء يف املناصـب القياديـة          
ومشاركة املرأة يف كافة جماالت احلياة، وتوفري املزيد مـن الفـرص االقتـصادية               

يطرة عليـه، وجلـوء املـرأة إىل        للمرأة، وحصول املرأة على دخلها اخلاص والـس       
  ؛ض املرأة داخل احلياة األسرية وخارجهاالنظام القضائي، واخنفاض تعّر

  .زيادة تقبل املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع بالوسائل املختلفة  ‘٣’  
ــذ ا  - ٣١ ــشاملة   الوتنفي ــسانية ال ــســتراتيجية اجلن ــى     وه ــة عل ــات احلكومي ــع اهليئ واجــب مجي

ويـتعني  . احمللي؛ غري أن وزارة شؤون املرأة تقوم بدور قيـادي يف هـذا اجملـال           املستويني الوطين و  
على السلطات احمللية مراعاة العالقة بني اجلنسني يف براجمها و إجـراء رصـد يراعـي االعتبـارات                 

  .اجلنسانية
  :وسيتوىل جهاز الرصد واملراقبة يف كل وزارة املهام التالية  - ٣٢

  ؛نسانية يف اختصاصات وحدة الرصد والتقييم ورئيسهاإدراج االعتبارات اجل  ‘١’  
ــد و    ‘٢’   ــى الرصـ ــة علـ ــرامج تدريبيـ ــع بـ ــارات   إوضـ ــة لالعتبـ ــارير مراعيـ ــداد تقـ عـ

  ؛اجلنسانية
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  ؛حتديد مؤشرات هامة وحساسة للعالقة بني اجلنسني  ‘٣’  
  ؛مجع وجتهيز معلومات منفصلة عن املرأة والرجل  ‘٤’  
  ؛ الوزارة وتقارير القطاعإبراز االجنازات اجلنسانية يف  ‘٥’  
  .جراء استقصاء للمعلومات األساسية الالزمة للقيام بعملية الرصدإ  ‘٦’  

 عن العالقـة بـني      اتستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية، جيرى إعداد إحصاء      الوطبقاً ل   - ٣٣
ر هـذا  يعبّـ و. سـتراتيجية ال مـن ا ن سنوياً وإتاحتها لكـي يـستخدمها املـستفيدو      حتديثهااجلنسني و 

 وســيتم أيــضاً. التقيــيم عــن اإلجنــازات، وتــصحيح االختالفــات والتــسريبات املتعلقــة باجلنــسني 
املوافقة علـى تقيـيم وطـين لنطـاق املخـاطر ومـواطن الـضعف مـن أجـل التوصـل إىل املعلومـات                      

، وســيجرى )٢٠٠٨ (١٣٨٧جــري تقيــيم متوســط األجــل يف عــام  وقــد أُ. املتعلقــة باجلنــسني
وستــستخدم نتــائج هــذه التقييمــات لتخطــيط     . ١٣٩٠ هــذا الــصدد يف عــام   خــر يفآتقيــيم 

  .وحتديث خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان يف املستقبل
  

  خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان    
عدت خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان بعد حمادثات واجتماعات متعددة مـع             أُ  - ٣٤

عــدت خطــة العمــل وفقــاً    وقــد أُ. ظمــات غــري احلكوميــة، واجملتمــع الــدويل    الــوزارات، واملن
وخطـة العمـل    . لالحتياجات؛ والتحديات واملشاكل اليت واجهتـها املـرأة أثنـاء احلـرب وبعـدها             

مـدت  وقـد اعتُ . ٢٠١٨ وتنتهي يف عـام      ٢٠٠٨ سنوات بدأت يف عام      ١٠الوطنية خطة مدهتا    
تحمـل  مبوجبـها ت و، وبيـان اهليئـة،   ٢٠١٠مؤمتر لندن عـام  هذه الوثيقة الرمسية كوثيقة رمسية يف   

وعـالوة علـى ذلـك، وبـدعم مـن اجملتمـع الـدويل، ينبغـي                . ولية تنفيذها ؤحكومة أفغانستان مس  
وتعـد خطـة العمـل الوطنيـة جـزءاً مـن            . أةللحكومة اختاذ تدابري واسعة النطاق فيما يتعلـق بـاملر         

ــذ التزاماهتــ    ــسقة   جتــااجهــود احلكومــة مــن أجــل تنفي ــة ومــستمرة ومن ــة منهجي ــرأة بطريق . ه امل
 خلطة العمل هذه هو اجلمع بني اخلطط الطويلة والقصرية األجل حـىت يتـسىن               يواهلدف الرئيس 

واجلـدير باملالحظـة أن     . جـل حتـسني حالـة املـرأة       أللحكومة ونظرائهـا متابعـة هـذه اخلطـط مـن            
 الـذين قـسام، واملنظمـات، واألفـراد       مجيـع األ  بـني   ولية املـشتركة    ؤ املـس  ثلخطة العمل الوطنية مت   

 القضايا والـشواغل املتعلقـة باملـساواة االجتماعيـة بـني اجلنـسني يف كافـة جمـاالت                   جدراإعليهم  
العمل احلكومي مبا يف ذلك السياسات، وامليزانية، والـربامج، ومـشاريع اخلـدمات، واألنـشطة،      

وهـدف خطـة العمـل      .  والفـرص  وكذلك عملية التعيني، والتدريب، والترقي، وختصيص املزايـا       
الوطنيــة هــو تــبين قــضايا املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، والــيت تقــوم علــى املبــادئ الثالثــة             
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ســـتراتيجية اإلمنائيـــة الوطنيـــة األفغانيـــة وهـــى األمـــن، واإلدارة، وســـيادة القـــانون وحقـــوق الل
  .اإلنسان، والتنمية االجتماعية واالقتصادية

  
  للقطاع القضائيستراتيجية الوطنية الا    

وعــالوة علــى . ســتراتيجية علــى تقــدمي املعونــة القانونيــة للرجــل واملــرأة التــشدد هــذه ا  - ٣٥
هنا تشدد على تنمية قدرة املوظفني يف القطاع القـضائي وضـمان متثيـل املـرأة يف مجيـع                   إذلك، ف 

ارد جية مـسائل أخــرى مثــل تـوفري احلــد األقـصى مــن املــو   يســتراتالوتتــضمن هـذه ا . املـستويات 
ري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان،  يللمــرأة يف احملــاكم وأثنــاء التحقيــق، واحتجــاز املــرأة وفقــاً للمعــا   

وفـضالً  . والتوازن بني اجلنسني عند تعيني الرجال والنساء، ومحاية ضحايا االعتداءات اجلنـسية        
يف قــوق املــرأة ومراعــاة حقــوق املــرأة   حبســتراتيجية علــى التوعيــة العامــة  العــن ذلــك، تركــز ا 

  .ستراتيجية العدالة غري الرمسية ويف التشريعاتا
  

  اإلطار اإلداري لتنفيذ االتفاقية    
  وزارة شؤون املرأة    

نشاء وزارة شؤون املرأة أحد التـدابري األوىل الـيت اختـذهتا اإلدارة املؤقتـة للقـضاء              إكان    - ٣٦
 السنوات الثماين األخـرية،     ويف. على التمييز ضد املرأة وحتسني قدرة املرأة على العمل وقيادهتا         

ن وزارة شـؤون املـرأة      إوعمومـاً، فـ   . شغلت أربع نـساء منـصب الـوزير يف وزارة شـؤون املـرأة             
تعمــل علــى محايــة حقــوق املــرأة وتعتــرب كيانــاً لتقريــر الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة واملــسائل           

واليـــات يف وجيـــري تـــشييد أبنيـــة دوائـــر وزارات شـــؤون املـــرأة علـــى مـــستوى ال . اجلنـــسانية
يدها يف أربـع واليـات   يوالية، وهناك أبنية قيد التشييد يف مخس واليات، وأبنية سـيبدأ تـش          ٢٢

  .٢٠١١أخرى يف عام 
  

  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٦تشكيل موظفي وزارة شؤون املرأة يف الفترة من عام 

  العامالت  العمال  املوظفات  املوظفون  السنة

١١٦  ١٣٥  ٢٤٥  ٣٧٨  ٢٠٠٦  
٩١  ١٦٠  ٢٦١  ٢٥١  ٢٠٠٧  
١٠٠  ١٥١  ٤٢١  ٢٠٢  ٢٠٠٨  
٢١٤  ٧٣  ٤١٥  ٢٠٨  ٢٠٠٩  
٤٢٢  ٢٠١  ٢٠١٠      



CEDAW/C/AFG/1-2  
 

11-64680 19 
 

 مــن أجــل وكجــزء مــن املهــام الرئيــسية لــوزارة شــؤون املــرأة، بــذلت الــوزارة جهــوداًً   - ٣٧
دراج املساواة االجتماعية بني اجلنسني، والتركيـز علـى تنميـة قـدرات املـرأة وقيادهتـا، وزيـادة                   إ

رأة علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، وحتـسني الوضـع القـانوين واالقتـصادي للمـرأة،            حصول امل 
ــشؤون ا    ــرأة يف ال ــضعيفات، ومــشاركة امل ــساء ال ــسياسيةومــساعدة الن ــذ  ل ــة، وتنفي  واالجتماعي

  .جيايب يف برنامج اإلصالح اإلداريإلسياسات العمل ا
لـوزارة عـدداً مـن الـربامج       نشاء وزارة شؤون املرأة قبـل مثـاين سـنوات، نفـذت ا            إومنذ    - ٣٨

وميكـن االطـالع    . االجتماعية والسياسية واالقتـصادية مبـساعدة اجملتمـع احمللـى واجملتمـع الـدويل             
  .٨٢على موجز هلذه األنشطة يف الفقرة 

  
  تالوحدات اجلنسانية يف الوزارا    

انية اخلاصـة  سـتراتيجية اجلنـس  الملراقبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان وا         - ٣٩
ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية، تطالب خطة العمل الوطنيـة بإنـشاء وحـدات جنـسانية               البا

 برصـد املعاملـة املتـساوية للمـرأة أثنـاء عمليـة تعـيني               وتقوم هذه الوحدات أيـضاً    . يف كل وزارة  
 بـــني  وزارة مـــن١٤نـــشاء وحـــدات جنـــسانية يف إوحـــىت اآلن، مت . مـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة

  .وزارة، وستقوم الوزارات األخرى بإنشاء هذه الوحدات قريباً ٢٥
  

  املستويات الثالثة حملاكم حكومة أفغانستان    
 تعــد حمــاكم حكومــة أفغانــستان جهــات التنفيــذ الرئيــسية للقــوانني، وخاصــة قــانون       - ٤٠

ضحايا إىل ويف حالـة انتـهاك حقـوق اإلنـسان، ميكـن إحالـة الـ         . القضاء على العنـف ضـد املـرأة       
وتـستند  . هيئات قضائية مثل احملـاكم واملطالبـة بتوقيـع العقـاب علـى منتـهكي حقـوق اإلنـسان                  

  .احملاكم يف أحكامها إىل قانون القضاء على العنف ضد املرأة
  

  اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان    
ان مبوجب اتفـاق بـون؛ وتتمـسك        نشئت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنس      أُ  - ٤١

وإذا مل تتـابع اهليئـات احلكوميـة قـضايا انتـهاكات      .  من الدستور بوجود هـذه اللجنـة     ٥٨املادة  
هكــت حقــوق اإلنــسان لألفــراد، يــستطيع الــسكان اللجــوء إىل هــذه حقــوق اإلنــسان أو إذا انُت

حبوثــاً عــن حــاالت وعــالوة علــى ذلــك، جتــري اللجنــة . اللجنــة واملطالبــة مبتابعــة هــذه القــضية
 برنــامج ولــدى اللجنــة أيــضاً. انتــهاك حقــوق اإلنــسان وتــزود احلكومــة واجلمهــور باملعلومــات

برناجمـاً  عت اللجنـة    ضـ وقـد و  . توعية حبقوق اإلنسان، وخاصة حقوق اإلنـسان للمـرأة        للخاص  
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هدف إىل دعم ورصـد حقـوق اإلنـسان للرجـل واملـرأة يف              ي )٢٠١٣-٢٠١٠(سنوات   ٤ملدة  
  :ستراتيجية لتنفيذ أنشطتها بياهنا كالتايلاوتوجد للجنة مخسة أهداف . نأفغانستا
  ؛تعزيز الدور القيادي لسلطات اللجنة وموظفيها مبا يف ذلك املوظفات  ‘١’  
  ؛تدريب السكان، مبا يف ذلك النساء، على حقوق اإلنسان  ‘٢’  
  ؛يةمتكني السكان واملنظمات، مبا يف ذلك النساء واملنظمات النسائ  ‘٣’  
  ؛مناصرة حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق املرأة  ‘٤’  
  .ةتلقي شكاوى السكان، مبا يف ذلك النساء وحبث الشكاوى املتلقا  ‘٥’  

  
  مكتب املدعي العام املعين بالقضاء على العنف ضد املرأة    

 هذا الكيان يف إطار مكتب املـدعي العـام لـدعم األنـشطة املتعلقـة بـالتحقيق مـع                    ئنشأُ  - ٤٢
 علـى إقامـة عالقـات مـع اهليئـات           ويعمل أيـضاً  . هتم وإدانتهم امرتكيب اجلرائم ضد املرأة ومقاض    

ويتحمـل مكتـب املـدعي      .  يتعاملون مع ضحايا العنف، وحيتاجون إىل املـساندة        الذينواحملامني  
ولية التحقيــق يف قــضايا االغتــصاب  ؤ مــسالعــام املعــين بالقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة أيــضاً   

 مــوظفني ٥  موظفــاً فنيــاً و١٧، عمــل يف هــذا املكتــب ٢٠١٠ويف عــام .  ومراقبتــهاواهلــروب
  .إداريني

  
  اللجنة العليا املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة    

يونيـه  / الـصادر يف حزيـران     ١٠٣٩نشئت هذه اللجنة مبوجب املرسـوم الرئاسـي رقـم           أُ  - ٤٣
 وتعمل من أجـل القـضاء عليهـا بـدعم           وختتص اللجنة جبميع أشكال العنف ضد املرأة      . ٢٠٠٥

جنازاهتــا، أعــدت هــذه اللجنــة اســتراجتيتها اخلمــسية  إوكجــزء مــن . مــن املنظمــات ذات الــصلة
، والــيت أدت إىل بــاإلكراهل والــزواج اطفــاألزواج ونظمــت رحــالت وحلقــات دراســية عــن  

مـن بـني   ن إوعـالوة علـى ذلـك، فـ    .  لألطفـال الـزواج بـاإلكراه  توكـول القـضاء علـى    وقـرار بر إ
سـتراتيجية  انشاء مكاتـب هلـا علـى مـستوى الواليـات ووضـع              إجنازات األخرى هلذه اللجنة     إلا

 قانون القضاء على العنـف ضـد املـرأة     ويرأس هذه اللجنة اليت أقرها أيضاً     . للرصد يف هذه البلد   
 مبشاركة كبار موظفي مكتـب املـدعي العـام، ووزارات           اهتاوزيرة شؤون املرأة، وتعقد اجتماع    

 والثقافــة، والتعلــيم، والتعلــيم العــايل، والعمــل  اإلعــالمالداخليــة، والعــدل، والــصحة العامــة، و 
 ، واللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، ورئــيس   احلــج و،والــشؤون االجتماعيــة

وقــد استعرضــت هــذه اللجنــة .  وغريهــاحمكمــة األســرة يف كــابول، ورابطــة احملــامني املــستقلني
ــسرقة،        ٣ ٢٩٩ ــرأة، واألراضــي واملمتلكــات األخــرى، وال ــضايا العنــف ضــد امل ــضية مــن ق ق
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قـضية يف الواليـات، وأصـدرت تعليمـات      ٢ ٩٢٠و وغريهم من القضايا األخرى يف كـابول،       
  .ولة بتنفيذ قرارات اللجنةؤإىل اهليئات املس

  
  وحدات قضايا األسرة يف مراكز الشرطة    

نـــشئت هـــذه الوحـــدات يف وزارة الداخليــة، أُ بـــرميـــة حتــت قيـــادة دائـــرة مكافحــة اجل    - ٤٤
عداد اختـصاصات   إومت مؤخراً   . مركزاً للشرطة على مستوى الواليات واملناطق التابعة هلا        ٣٣

هــذه الوحــدات بواســطة دائــرة العالقــات اجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان التابعــة لــوزارة الداخليــة 
. ملـرأة، ووزعـت علـى مجيـع الوحـدات      مـن قـانون القـضاء علـى العنـف ضـد ا      ١٣وفقاً للمادة  

وهــذه الوحــدات مكلفــة بتــسجيل ومناقــشة قــضايا العنــف األســري، مبــا يف ذلــك االغتــصاب، 
وهنـاك عالمـات تـشري إىل اآلثـار اإلجيابيـة بالنـسبة لقـضايا         .  وزواج األطفـال   باإلكراهوالزواج  

ت، ونقـص التـدريب     غري أن هناك عدداً من القيود من قبيـل نقـص الـشرطيا            . العنف ضد املرأة  
والتعليمـات، وعـدم وجـود أمــاكن منفـصلة للـشرطيات، واخنفــاض وعـي اهليئـات ذات الــصلة        

  .)٤(فيما يتعلق هبذا الربنامج
  

   والنساءاللجنة املعنية بالقضاء على االعتداء اجلنسي على األطفال    
يـل  برأ/ حالـة اغتـصاب خـالل نيـسان        ١٨ تقـارير عـن      اإلعـالم بعد أن نـشرت وسـائل         - ٤٥

وأعـضاء هـذه اللجنـة    . ، أنشأ رئيس اجلمهورية هذه اللجنة الـيت يرأسـها نائـب الـرئيس         ٢٠٠٨
فـة،  ثقا والاإلعـالم هـم وزراء الداخليـة، والعـدل، وشـؤون املـرأة، والـصحة العامـة، والتعلـيم، و        

والعمل والـشؤون االجتماعيـة، وعـضو مـن احملكمـة العليـا، ورئـيس احملكمـة االبتدائيـة                  ،احلجو
ال، واملــدعي العــام، ورئــيس حمكمــة األســرة، ورئــيس اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة    لألطفــ

حبقوق اإلنسان، واملمثل التنفيذي لشبكة العمل يف جمال محاية األطفال، ورئـيس مركـز تأهيـل          
األطفال، ورئيس اهلالل األمحر األفغاين، ومستشار رئيس اجلمهورية لشؤون الطفـل، ومـا بـني          

ومهمـة  . بعة أعضاء من مجاعة مناصرة حقوق الطفل التابعة لشبكة املـرأة األفغانيـة     مخسة إىل س  
هذه اللجنة هي إسداء املشورة للهيئات ذات الصلة فيما يتعلق مبحاربة االعتـداء اجلنـسي علـى                 

 قـضايا االعتـداء اجلنـسي       وحتيل اللجنة أيـضاً   . النساء واألطفال، وطلب معلومات وتقارير منها     
  .ولة وتعمل على زيادة الوعي حبقوق املرأةؤ املسإىل اهليئات

__________ 
 .٦٥، صفحة ٢٠٠٩ديسمرب /منظمة رصد حقوق اإلنسان، حنمل وعوداً للعامل، كانون األول  )٤(  
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  آليات عامة أخرى معنية بدعم حقوق اإلنسان    
هذا الكيان مكلف برصد تنفيـذ      : شراف على تنفيذ الدستور   إلاللجنة املستقلة املعنية با     - ٤٦

  .أحكام الدستور وإبالغ رئيس اجلمهورية عن انتهاك الدستور
تتــوىل هاتــان اهليئتــان محايــة  : لة وجلنــة الــشكاوى االنتخابيــة اللجنــة االنتخابيــة املــستق   - ٤٧

  .حقوق السكان يف التصويت والترشح
ويف . تتــوىل اجلمعيــة الوطنيــة مهمــة التــشريع ورصــد إنفــاذ القــوانني : اجلمعيــة الوطنيــة  - ٤٨

لة اهليئـة   ءحالة انتهاك حقوق اإلنسان، تستطيع اللجان واجللسات العامة للجمعية الوطنية مـسا           
  .ذات الصلة، وإذا مل تقتنع، يستطيع جملس النواب إجراء تصويت على الثقة بالوزراء

يقــوم هــذا : ســتراتيجية مكافحــة الفــسادااملكتــب األعلــى للرقابــة املعــين برصــد تنفيــذ    - ٤٩
 مبعظـم  جـل القـضاء علـى الفـساد الـذي أضـرَّ       أ لدعم حقوق الـشعب مـن        ياملكتب بدور رئيس  

  .السكان
  

  يذ الكامل لالتفاقيةحتديات التنف    
ففـي املنـاطق الـيت      . يعد االفتقار إىل األمن أهم التحديات الـيت واجهـت عمليـة التنفيـذ               - ٥٠

ن األعـراف   إوعـالوة علـى ذلـك، فـ       . ينعدم فيها األمن، ال تستطيع املرأة التمتع حبقوقها كاملـة         
 عدداً من الكيانـات     تأغري أن احلكومة قد أنش    . والتقاليد غري املقبولة تضاعف من هذه القيود      

وعـالوة علـى ذلـك، ومـن أجـل احلـد مـن             . وأصدرت قوانني للقضاء على مثل هـذه األعـراف        
التحديات اليت تواجـه التنفيـذ، وقبـول الـشعب األفغـاين لالتفاقيـة، قامـت حكومـة أفغانـستان،                    

ت األمـم   واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمـع املـدين، ومؤسـسا            
وعلى سـبيل املثـال، قامـت اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة               . املتحدة بإعادة نشر نص االتفاقية    

ونـشرت  . حبقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بنشر وتوزيـع نـص االتفاقيـة             
امــة  بترمجتــها، ونــشرت نــص التوصــيات الع وزارة الــشؤون اخلارجيــة االتفاقيــة وقامــت أيــضاً 

  .للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بلغة البشتو ولغة الداري
  

  حالة العنف ضد املرأة    
وقد واجـه   . أدت سنوات احلرب وانعدام األمن إىل نشر ثقافة العنف يف حياة الشعب             - ٥١

ت وأدت املنازعــات املــسلحة إىل زيــادة االضــطرابا. الــشعب العنــف البــدين، واملــايل، والعقلــي 
 إىل انتـشار    فـراد العقلية والبدنية يف البلد، كمـا أدت األضـرار البدنيـة والعقليـة الـيت أصـابت األ                 

  .وكان النساء واألطفال األكثر تعرضاً ملثل هذا العنف. العنف داخل األسر
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ويف منــاطق . وتتعــرض املــرأة يف الواليــات اجلنوبيــة والــشرقية للعنــف بدرجــة أكــرب         - ٥٢
. عــات املــسلحة ونفــوذ نظــام طالبــان األســباب الرئيــسية وراء زيــادة العنــفاحلــدود، تعــد املناز

ــة      ــة والقانوني ــوفري اخلــدمات الــصحية والتعليمي وبــسبب انعــدام األمــن، ال تــستطيع احلكومــة ت
ن كثرياً من املنظمات غـري احلكوميـة ال متـارس           إوعالوة على ذلك، ف   . الكافية يف بعض املناطق   

عد فـرص ضـحايا العنـف       توهلذا،  . أمونة لتقدمي اخلدمات إىل السكان    نشاطها يف املناطق غري امل    
ومبجرد أن تتحـسن احلالـة األمنيـة يف هـذه     . لحصول على الدعم القانوين حمدودة للغاية  لاملرتيل  

  .املناطق، تبدأ املؤسسات احلكومية يف تقدمي خدماهتا
ــر       - ٥٣ ــل دوائ ــف، مث ــسجيل حــاالت العن ــوم بت ــة تق ــات خمتلف ــاك كيان ــرأة،  وهن  شــؤون امل

ومراكـــز الـــشرطة، واللجنـــة األفغانيـــة املـــستقلة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، ومنظمـــات املعونـــة  
وقامـت وزارة   . ، وعدد من املنظمات األخـرى     املدعي العام القانونية، واملستشفيات، ومكاتب    

 ويف. شؤون املرأة ووزارة الصحة العامـة مـؤخراً بإنـشاء آليـة خاصـة لتـسجيل حـاالت العنـف                    
، حبثـت وزارة شـؤون املـرأة     ٢٠٠٩ إىل منتـصف عـام       ٢٠٠٦أكتـوبر   /الفترة من تشرين األول   

 يف املائـــة مـــن احلـــاالت ٢٠وتـــستأثر كـــابول بنـــسبة . حالـــة مـــن حـــاالت العنـــف ١٢ ٠٣٨
عــداد كــبرية مــن النــساء ضــحايا العنــف يف   أوبــسبب حــساسية القــضية، ال ترغــب  . املــسجلة

  .هتنتسجيل حاال
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  ١الشكل 
   ت سجلت فيها حاالت العنف ضد املرأةمنظما    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )، وزارة شؤون املرأة٢٠٠٩‐٢٠٠٦قاعدة البيانات األولية عن العنف ضد املرأة، : املصدر(
    

  ٢الشكل 
  عالقة املرتكبني بضحايا العنف ضد املرأة كنسبة مئوية    

  
  
  
  
  
  
  
  
  ) شؤون املرأةوزارة، ٢٠٠٩‐٢٠٠٦أة، قاعدة البيانات األولية عن العنف ضد املر: املصدر(
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 مــن يف املائــة ٦,٧ املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان أن  األفغانيــةوقــد أعلنــت اللجنــة    - ٥٤
خـر أجرتـه رابطـة احلقـوق العامليـة، فـإن الـزواج              آوبنـاًء علـى استقـصاء       . بـاإلكراه الزجيات تتم   

ويوضــح هــذا االستقــصاء أن   .  يتــرك أثــراً كــبرياً علــى مــستوى العنــف يف األســرة      بــاإلكراه
رغمــن علــى الــزواج يــواجهن العنــف البــدين، يف حــني أن   مــن النــساء الــاليت أُيف املائــة ٦٣,٨
وعـالوة  .  مل يـرغمن علـى الـزواج يـواجهن مثـل هـذا العنـف       الـاليت  من النـساء   يف املائة  ٣٦,٥

جلنـسي، يف   لعنـف ا  ل تعرضـن  ي بـاإلكراه  مـن النـساء املتزوجـات         يف املائة  ٢١,٦ن  إعلى ذلك، ف  
ويـشمل تعريـف    . ذا النوع من العنف   يتعرضن هل  من النساء األخريات      يف املائة  ١٠,٦حني أن   

 يف االتفاقيات الدوليـة مجيـع حـاالت الـزواج الـيت ال يرضـى عنـها أحـد طـريف                      الزواج باإلكراه 
ن إثـل، فـ  وبامل. بـاإلكراه  من الـزواج    اًوبناًء على هذا التعريف، يعترب الزواج املبكر نوع       . الزواج

  .باإلكراه كفدية يعترب زواجاً فتاةزواج الذي تقدم فيه الالزواج األرامل بدون رضائهن و
 مثــل الــزواج بــاإلكراهوتوجــد بالفعــل يف هــذا البلــد تقاليــد تنتــهي بــزواج األطفــال أو   - ٥٥

ــادل الفتيـــات مقابـــل املـــال، أو املمتلكـــات، أو األرض أو    زواج الفديـــة، وزواج البـــدل، وتبـ
إىل كثري من الزجيـات الـيت       ) ٢٠٠٧(أفغانستان  ب ويشري تقرير التنمية البشرية اخلاص       .روضالق

 إىل سن السادسة وبعض الزجيات الـيت تـتم دون           ةمت فيها زواج فتيات دون سن السادسة عشر       
. ومعظم هذه الزجيات حترم الفتيـات مـن حقـوقهن املدنيـة مثـل التعلـيم          . رضا الفتيات واألوالد  

تفسري اخلاطئ للشريعة وفرضها على املرأة يف معظم أحناء البلد إىل تعـدد الزوجـات              وقد أدى ال  
 الـزواج بـاإلكراه   لفتيـات صـغريات، و  الـزواج بـاإلكراه  دون اعتبار للمتطلبـات القانونيـة، وإىل        
  .لألرامل من أفراد أسرة الزوج املتوىف

 مبـشاركة   أُجـري لعاملية والـذي     إىل االستقصاء املذكور أعاله لرابطة احلقوق ا       واستناداً  - ٥٦
 تعد حاالت العنـف اجلنـسي أعلـى يف املنـاطق الريفيـة منـها يف                 ، والية ١٦شخص يف    ٤ ٧٠٠

 من النساء الريفيـات نوعـاً واحـداً علـى األقـل مـن               يف املائة  ٨٤,٩وقد واجه   . املناطق احلضرية 
 يف املنـاطق احلـضرية      ة يف املائـ   ٦٩,٤العنف البـدين أو النفـسي أو اجلنـسي؛ وتبلـغ هـذه النـسبة                

  . إىل هذا االستقصاءاستناداً
وكانت حاالت االكتئاب الشديد أو االضطرابات العقلية من بـني األسـباب الرئيـسية                - ٥٧

ــزداد لألســف   ــذي ي ــساء ال ــة   ٢٠١٠ويف عــام . النتحــار الن ــيس اجلمهوري ــشار رئ ــن مست ، أعل
 مـن االكتئـاب      شـخص، يعـانني     مـن النـساء، أي حنـو مليـوينّ          يف املائة  ٢٨للشؤون الصحية أن    

فتـاة وامـرأة أفغانيـة يقـدمن علـى          ٢ ٣٠٠وجاء يف حبث شارك فيه املستـشار أن حنـو           . الشديد
وتـشري قاعـدة البيانـات األوليـة عـن العنـف ضـد              .  مبا يف ذلك التضحية بـالنفس      االنتحار سنوياً 

  .البيت من حاالت العنف ضد املرأة تنتهي باهلروب من  يف املائة٢٠املرأة أن 
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  ٣الشكل 
  حصيلة العنف ضد املرأة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )قاعدة البيانات األولية عن العنف ضد املرأة: املصدر(
    

وحلماية ضحايا العنف األسري، أعدت وزارة الصحة العامة خطة عمل تـشمل تـوفري                - ٥٨
 ومبوجـب خطـة العمـل هـذه، أصـبح مـن           . العالج، واملشورة الـصحية، وتقـدمي الـدعم النفـسي         

دراج معاجلـة ضـحايا حـاالت العنـف هـذه يف قائمـة أولويـات                إسلطة مجيع املوظفني الصحيني     
  .عملهم اليومي

وتعمــل اللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان كهيئــة رصــد حلالــة حقــوق     - ٥٩
ــالنفس      ــضحية ب ــسجيل حــاالت الت ــت برصــد وت ــسان، وقام ــم حــاالت    . اإلن ــد متــت معظ وق

  . يف والية هارات والوالية املركزيةالتضحية بالنفس
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  ٤اجلدول 
  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٥من بني النساء عدد حاالت التضحية بالنفس 

  لنساءبني اعدد حاالت التضحية بالنفس   السنة

١١٩  ٢٠٠٥  
١٠٦  ٢٠٠٦  
١٦٥  ٢٠٠٧  
٨٤  ٢٠٠٨  
١١٩  ٢٠٠٩  
  ٣٣  )األشهر الثالثة األوىل (٢٠١٠

  
  )ستقلة املعنية حبقوق اإلنساناللجنة األفغانية امل: املصدر(
    

. وتعزى تضحية املرأة بنفـسها يف أفغانـستان إىل أسـباب خمتلفـة؛ فلكـل حالـة دوافعهـا                    - ٦٠
 جــري يف ثــالث واليــات أفغانيــة يف عــامّيتوصــلت املنظمــة الطبيــة العامليــة، نتيجــة حبــث أُفقــد 

، الـزواج بـاإلكراه   ا   من حاالت التضحية بالنفس سـببه       يف املائة  ٢٩، إىل أن    ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦
 بـسبب الـزواج يف مرحلـة         يف املائـة   ٣٠  بسبب سـوء سـلوك الـزوج وأقاربـه، و          يف املائة  ٤٠ و

ن التقاليـد والعـادات املرفوضـة،       إوعلى الـرغم مـن ذلـك، فـ        .  أو هلذه األسباب جمتمعة    ،الطفولة
تـصرفات  والعنف األسري، وانعدام األمن، والتحرش اجلنسي باملرأة، وإدمـان الـزوج، وفـرض              

وطلبــات غــري مــشروعة مــن جانــب أقــارب الــزوج، والقيــود األســرية، والفــرق يف العمــر بــني   
 يثارهـا االجتماعيـة، واإلجهـاد والتعـذيب النفـس         آالزوج والزوجة، وغياب الزوج، واهلجـرة و      

واإلجهاد العقلي بسبب الفقر، كل هذا يعـد مـن بـني األسـباب الـيت تـدفع املـرأة إىل التـضحية                       
. مان أنه ال ميكن جتنب حاالت اهلجرة والتقاليد املرفوضة القادمة من بلدان أخـرى             ك. بالنفس
 إىل البحث الذي أُجري، فـإن معظـم حـاالت التـضحية بـالنفس حتـدث يف املـدن الـيت                 واستناداً

  .سافر فيها السكان خارج البلد أثناء سنوات احلرب وعادوا معهم بثقافة التضحية بالنفس
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  ٥اجلدول 
ة، ـــة العامليـــة الطبيـــاملنظم(تضحية بالنفس بناًء على إجابات املشاركني أسباب ال
٢٠٠٧-٢٠٠٦(  
  نسبة املشاركني  األسباب

  ٢٣  العنف ضد املرأة
  ١٨  الفقر

  ١٧  عدم حتّمل املرأة
  ١٥  حقوق املرأة
  ١١  اإلعالمتأثري وسائل 

  ٦  تأثريات خارجية
  ٦   بالنفسلتضحيةلعدم التوعية بتحرمي اإلسالم 

  ٤  اُألمية
    

وإدراكا بأن التضحية بالنفس متثل مشكلة خطرية للمجتمع األفغاين، اختذت كـل مـن        - ٦١
فيجــري نــشر بــرامج . حكومــة أفغانــستان واجملتمــع املــدين تــدابري خمتلفــة حملاربــة هــذه الظــاهرة  

. ة واخلاصـة  احلكوميـ اإلعـالم للتوعية عن عواقب التضحية بالنفس على نطاق واسع يف وسائل   
 خمتص بالتعامل مع العنف املـرتيل للـرد علـى           للمدعي العام وعالوة على ذلك، مت إنشاء مكتب       

وقامــت وزارة الــصحة العامــة ومنظمــات دوليــة تعمــل يف  . الــشكاوى املتعلقــة بــالعنف املــرتيل 
ضحايا القطاع الصحي ببناء عدد من املستشفيات يف مجيع أحناء البلد لتقدمي الرعايـة املناسـبة لـ                 

 مستـشفي تعـاجل ضـحايا       ١١٧وعمومـاً، هنـاك أيـضاً       . التضحية بالنفس ومعظمهم مـن النـساء      
التضحية بالنفس؛ غـري أن بعـض الواليـات مثـل واليـة هـارات توجـد هبـا مستـشفيات مـستقلة                     

لـب مـن رجـال الـدين تعريـف الـسكان            وعالوة علـى ذلـك، فقـد طُ       . حلاالت التضحية بالنفس  
ويف الوقـت  .  الضحايا املـشورة القانونيـة والـدعم القـانوين    ي وتلقّ ،سالمحبرمة هذا العمل يف اإل    

 الـذين  يفرض قانون القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة عقوبـات مـشددة علـى األشـخاص               ،نفسه
  .يتسببون يف تضحية املرأة بنفسها
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  ٤الشكل 
  النسبة املئوية لكل نوع من العنف ضد املرأة

 مـن أفـراد     ٤٧٠٠ شـارك فيـه      ٢٠٠٦ابطة احلقوق العامليـة يف عـام        استقصاء أجرته ر  : املصدر(
  ) والية١٦ يف األسر

  ٥الشكل 
  النسبة املئوية للنساء من ضحايا العنف

  )استقصاء رابطة احلقوق العاملية: املصدر(
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  ٦اجلدول
وق اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبق (٢٠٠٨األنواع املختلفة للعنف ضد املرأة يف عام 

  )اإلنسان
  اجملموع  نوع العنف

  ٨٤  التضحية بالنفس
  ٣٣  االنتحار

  ١٧١  تعاطي األفيون
  ١٢  الشروع يف القتل

  ٩٦  دواعي الشرفلالقتل 
  ١ ٥٤٢  الضرب
  ٣٣  البدل

  ١٧٤  الزواج باإلكراه
  ١٩٣  اإلجهاض

  ٢١١  عدم دفع املهر
  ٢٥  الطرد من البيت

  ٣٧  احلرمان من النشاط االجتماعي
  ٢١  الستيالء على املمتلكاتا

  ٦٦  حاالت عنف نتجت عن املطالبة باالنفصال
  ٨٠  االغتصاب

  ١٧٤  اهلروب من البيت
  ٢ ٩٤٧  اجملموع

    
-٢٠٠٩وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً عـن حـاالت مـن العنـف ضـد املـرأة يف عـامي                      - ٦٢

ــايل ٢٠١٠ ــع هــذه احلــاالت    .  علــى النحــو الت ــل مجي ــشرطة بتحلي ــد قامــت ال ــها إىل وق وأحالت
  : القانونيةاتاهليئ
    

  ٧اجلدول 
  )وزارة الداخلية (٢٠١٠-٢٠٠٩ األنواع املختلفة للعنف ضد املرأة يف عامّي

    اإلناث املعّرضات    
  حاالت االشتباه قيد االعتقال  اجملموع  البنت  املرأة  عدد احلوادث  نوع احلادث

  ٩٥  ٧١  ٢٨  ٤٣  ٧١  االغتصاب
  ٢٥٩  ١٩٨  ١٩  ١٧٩  ٢٣٠  القتل
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    اإلناث املعّرضات    
  حاالت االشتباه قيد االعتقال  اجملموع  البنت  املرأة  عدد احلوادث  نوع احلادث

  ٩٠  ٣٨  صفر  ٣٨  ٧٠  االختطاف
  ١٦٣  ١٣١  ٢٥  ١٠٦  ١٣١  العنف البدين
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  االجتار بالبشر

  ٢٢  ٥٩  صفر  ٥٩  ٧٢  التضحية بالنفس
  

  ٦الشكل 
  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦طبيعة حاالت العنف ضد املرأة من 
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 ) قاعدة البيانات األولية عن العنف ضد املرأة: املصدر(
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انتشار األمية على نطـاق واسـع بـني النـساء           ومن أهم األسباب وراء العنف ضد املرأة          - ٦٣
ويعــد عــدم الــوعي حبقــوق الرجــل واملــرأة، واألعــراف غــري املقبولــة،   . والرجــال يف أفغانــستان

ــة مــن بــني األســباب األخــرى   ــداً مــن العنــف   . والبطال ويف . وتواجــه األســر الفقــرية عــادة مزي
ن الفقـر هـو   إ مـن النـساء   ملائـة  يف ا٤٦,٦االستقصاء الذي أجرته رابطـة احلقـوق العامليـة، قـال           

غـري أنـه عـن طريـق إتاحـة املزيـد مـن الفـرص للمـرأة يف                 . السبب الرئيسي وراء العنف ضـدهن     
  .ة ويف قطاع العمل، اخنفض مستوى العنف تدرجيياًياهليئات التعليم

    
  ةالسادسة عشراملادة األوىل إىل املادة  مواد االتفاقية من :الفصل الثالث    
   تعريف التمييز:ىلاملادة األو    

ــة هــو   - ٦٤ ــز يف االتفاقي ــتم علــى أســاس   ”: تعريــف التميي ــد ي ــة أو اســتبعاد أو تقيي أي تفرق
ثاره أو أعراضه النيل من االعتـراف للمـرأة، علـى أسـاس تـساوي الرجـل              آاجلنس، ويكون من    

ماعيــة واملــرأة، حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجت
ومـع أنـه ال يوجـد يف دسـتور أو قـوانني أفغانـستان           . “خـر آوالثقافية واملدنيـة أو يف أي ميـدان         
القـوانني األفغانيـة تـدين كـل مـا تـضمَّنه هـذا التعريـف مـن                  تعريف واضح هبذا الشكل، إال أن       

  مـن الدسـتور حتظـر مجيـع أنـواع التمييـز بـني مـواطين أفغانـستان،                  ٢٢فاملادة  . أمثلة ومؤشرات 
 التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس يف  ٥٠وعــالوة علــى ذلــك، حتظــر املــادة  . رجــاالً أو نــساًء

 من قانون العمـل أي نـوع مـن التمييـز يف التعـيني، والرواتـب واملنـافع،             ٩وحتظر املادة   . التعيني
. واختيــار الوظيفــة، واملهنــة، واملهــارة والدرايــة الفنيــة، واحلــق يف التعلــيم، واملنــافع االجتماعيــة  

 ٣وتـنص املـادة   . ومبوجب الفقرة الثانية من هذه املادة، تتمتـع املـرأة مبزايـا خاصـة أثنـاء احلمـل           
  .“ متييزأيمواطين أفغانستان هلم احلق يف التعليم دون ” على أن من قانون التعليم أيضاً

واستعراض خمتلف أنواع حقـوق اإلنـسان يف دسـتور أفغانـستان ذاتـه يـشري إىل حماربـة               - ٦٥
وتتحـدث مقدمـة الدسـتور عـن تـشكيل      . مييز وبذل اجلهود لتحقيـق املـساواة بـني املـواطنني     الت

سوده الشرعية، والعدالة االجتماعيـة وصـون       تجمتمع مدين متحرر من الظلم، والتمييز، وجمتمع        
 بوضـع  م احلكومـة أيـضاً    لَزوُت. حقوق اإلنسان، والتسامح، واحلرية، وحقوق الشعب األساسية      

  . اقتصادية واجتماعية وثقافية خمتلفة دون أي نوع من التمييزوتنفيذ برامج
ومع أن قانون القضاء على العنف ضد املرأة مل يعـرف التمييـز، إال أنـه يعـرف مفهـوم                      - ٦٦

 العنـف ضـد     ٣ف املـادة    وتعـرّ . العنف، وسرد مجيع األعمال اليت تـؤدى إىل العنـف ضـد املـرأة             
ــايل    ــى النحــو الت ــرأة عل ــع  ”: امل ــشمل مجي ــرأة، أو     ي ــضرر لشخــصية امل ــسبب ال ــيت ت ــال ال األفع
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ــدين     . “جــسدها، أو ممتلكاهتــا، أو روحهــا  وهــذا تعريــف عــام للعنــف يركــز علــى العنــف الب
  .والروحي واملادي

ولتفادي الغموض والتفسريات املتعددة للعنف ضد املـرأة، أشـار القـانون بوضـوح إىل                 - ٦٧
 من قـانون القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة تـشري                ٥ فاملادة. األعمال اليت تعترب نوعاً من العنف     
  :إىل ما يلي باعتباره عنفاً ضد املرأة

  ؛االغتصاب  •  
  ؛اإلرغام على الدعارة  •  
  ؛مضرار هبإلتسجيل هوية ضحايا اجلرائم ونشرها لغرض ا  •  
  ؛احلرق أو استخدام مواد كيميائية أو سامة ضد الضحايا  •  
  ؛سها أو االنتحار أو استخدام مواد ضارة ضدهارغام املرأة على التضحية بنفإ  •  
  ؛اإلصابة أو اإلعاقة  •  
  ؛الضرب  •  
  ؛شراء وبيع املرأة لغرض الزواج  •  
  ؛تقدمي الفتيات كفدية  •  
  ؛الزواج باإلكراه  •  
  ؛تقييد حق الزواج أو حق اختيار الزوج  •  
  ؛عقد القران قبل السن القانونية  •  
  ؛هاؤش هبا، وإيذا وهتديدها، والتحر،سب املرأة  •  
  ؛ريسالعزل الق  •  
  ؛إرغام املرأة على اإلدمان  •  
  ؛منع احلصول على املرياث وامللكية اخلاصة  •  
  ؛تقييد حق املرأة يف التعليم والعمل واحلصول على اخلدمات الصحية  •  
  ؛)السخرة(ري سالعمل الق  •  
  ؛الزواج بأكثر من امرأة دون اعتبار لألحكام القانونية  •  
  .ولية عن الضررؤنكار املسإ  •  
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العقوبــات، وقــانون األحــوال  تتــضمن مجيــع القــوانني األخــرى، مبــا يف ذلــك قــانون   و  - ٦٨
سـتراتيجيات  اضـعت أيـضا     وُو. وقانون العمل، وقانون اخلدمة املدنية مبدأ عدم التمييـز        املدنية،  

 بـني الرجـل     وسياسات وطنية تتـضمن مبـدأ عـدم التمييـز وتـدابري خاصـة للقـضاء علـى التمييـز                   
  .واملرأة

   إدانة التمييز والتدابري العالجية:املادة الثانية    
ويؤكد أن مجيع املواطنني األفغان سـواء أمـام         “ مبدأ عدم التمييز  ”وافق الدستور على      - ٦٩

ن وزارة شؤون املـرأة ال تـدين فقـط أي متييـز ضـد املـرأة، وإمنـا        إوعالوة على ذلك، ف   . القانون
إنـشاء اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق            الغـرض أيـضاً مـن        وكـان    .تدعم ضحايا العنف  

تنفيــذ صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة والقــضاء علــى التمييــز ضــد املــواطنني،    هــو اإلنــسان 
  .وخاصة املرأة

وقــد دأبــت الــسلطات العليــا يف حكومــة أفغانــستان، مبــا يف ذلــك رئــيس اجلمهوريــة،     - ٧٠
 وإدراكـاً . ية الوطنية، والسلطة القضائية علـى إدانـة التمييـز ضـد املـرأة     والوزراء، وأعضاء اجلمع 

للــشواغل املتعلقــة باهلجمــات املــسلحة علــى الفتيــات وأوالد املــدارس، ومنــع توظيــف املــرأة،     
ويـدين هـذا اجمللـس مهامجـة        . طلبت حكومة أفغانستان إصدار قرار من جملس حقوق اإلنـسان         

ــراره   ــب قـ ــدارس مبوجـ ــؤ١٤/١٥املـ ــران٢٨رخ  املـ ــه / حزيـ ــا دأب جملـــس  . ٢٠١٠يونيـ كمـ
  .الشورى، الذي يتألف من كبار رجال الدين، على إدانة التمييز ضد املرأة يف قراراته

 ددت أيـضاً ستراتيجيات والـسياسات أي متييـز؛ وقـد حُـ       الوترفض القوانني واللوائح وا     - ٧١
الس الواليــات حــىت يكــون حــصة دنيــا للمــرأة يف الكيانــات املنتخبــة مثــل اجلمعيــة الوطنيــة وجمــ

للمرأة دور عملي يف اهليئات السياسية واحلكوميـة وميكـن أن تـدعم القـضاء علـى التمييـز ضـد                    
  .املرأة
واســتخدمت منظمــات اجملتمــع املــدين يف أفغانــستان تــدابري خمتلفــة إلدانــة العنــف ضــد    - ٧٢

 علـى العنـف ضـد املـرأة،     املرأة والقضاء عليه، من بينها تقدمي الدعم عند صياغة قـانون القـضاء     
ستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة األفغانيـة، ومـشروع    الوخطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان، وا     

وسـاعدت منظمـات اجملتمـع املـدين        . قانون األسرة، وتعديل قانون األحوال الشخصية الـشيعي       
. ة وإجيـاد حلـول هلـا       بعض اهليئات احلكومية وقـدمت املـشورة هلـا عنـد حبـث قـضايا املـرأ                 أيضاً

 ،محالت للحد من العنف والتمييز ضد املـرأة يف مخـس واليـات   أيضاً واستهلت هذه املنظمات  
ومـن بـني هـذه احلمـالت محلـة          . لتشجيع املرأة على املشاركة يف العملية الـسياسية هلـذا البلـد           و

ــوان ــستطيع ”: بعنـ ــن نـ ــة٥٠” ، و“حنـ ــرأة  ” ، و“ يف املائـ ــني امـ ــسة ماليـ ــة العدا” ، و“مخـ لـ
لتوعية عند طريـق احللقـات   ل برامج  وقدمت للشعب أيضاً  . “برامج بناء السالم  ” ، و “للجميع
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، اإلثنيـة الدراسية، وحلقات العمل، والندوات، وبرامج أخرى لرجال الدين، وقادة اجلماعات           
أنـشأت  وباملثـل،   . واجلمهور لتعـريفهم حبقـوق اإلنـسان، والقـوانني، واتفاقيـة حقـوق اإلنـسان              

اجملتمــع املــدين حمطــات إذاعــة خاصــة بــاملرأة؛ وأعــدت إعالنــات تلفزيونيــة إعالميــة،   منظمــات 
ونظمـت موائـد مــستديرة عـن حقــوق املـرأة يف اإلســالم، ونـشرت ملــصقات ومـواد إعالميــة،       

  .ورسائل إخبارية، ومبادئ توجيهية تعليمية
ئـات القانونيـة،    ونتيجة لسنوات احلرب الطويلة، وتعذر جلوء الشعب إىل القـضاء واهلي            - ٧٣

ففي القرى واملناطق النائيـة، تقـوم اجملـالس         . أصبح للعدالة غري الرمسية وضع خاص بني الشعب       
ولكـن ممـا يؤسـف    .  وجمالس الشورى احمللية بدور رئيسي يف حل املنازعات بني السكان     اإلثنية

. ماعـات أغلب أعضائها من الرجال وقلمـا حتـضر املـرأة هـذه االجت        هذه  له أن جمالس الشورى     
ن أحكامهـا تـستند إىل لـوائح     إ جيهلون قوانني البلد، ف    ؤالءونظراً ألن أعضاء جمالس الشورى ه     

ومـع أن دور جمـالس الـشورى احملليـة لـيس معترفـاً              . تقليدية تكون املرأة فيها هي الضحية عادة      
رة ن وزاإبه رمسيـاً كآليـة مبوجـب قـوانني أفغانـستان، وال توجـد أي آليـات يف هـذا الـصدد، فـ                 

ــانون عــن جمــالس الــسالم     إالعــدل تعمــل علــى   ــة هلــذا الغــرض عــن طريــق صــياغة ق . نــشاء آلي
  .وستساعد اآللية اجلديدة على تقنني هذه اجملالس وإخضاعها للقانون

ويعــزى التواجــد غــري الواضــح للمــرأة يف مناصــب الــوزراء، أو نــواب الــوزراء، أو           - ٧٤
عيـات إىل عوامـل اجتماعيـة، وتعمـل حكومـة           املديرين، ووجـود عـدد أقـل مـن الطالبـات اجلام           

وقد مت القضاء، يف واقع األمـر، علـى التمييـز املنـهجي ضـد               . أفغانستان على إزالة هذه العوامل    
. ٢٠٠١املرأة والـذي كـان قائمـاً أثنـاء نظـام طالبـان عنـدما مت تـشكيل اإلدارة املؤقتـة يف عـام                         

وألغــت حكومــة . ين أفغانــستانتفــاق بــون حيظــر العنــف ضــد مجيــع مــواط  اومــن الواضــح أن 
  . ومت تعديل بعض القوانني األخرى،أفغانستان مجيع القوانني واللوائح اليت متيز ضد املرأة

لة اجلنائيـة بالنـسبة للرجـل واملـرأة هـو الثامنـة             ء، يعد سن املـسا    عقوباتوطبقاً لقانون ال    - ٧٥
فمثالً إذا كانـت املـرأة يف      . وباتغري أن القانون كان رفيقاً باملرأة عند تنفيذ بعض العق         . عشرة

 فإن تنفيذ احلكم يؤجل حىت يكـرب        ،مرحلة احلمل أو ترضع طفالً وصدر عليها حكم باإلعدام        
  .طفلها
جـرائم احلـدود وجـرائم      : وهناك نوعان من اجلرائم والعقوبـات يف الـشريعة اإلسـالمية            - ٧٦

رائم الـيت وضـعت هلـا الـشريعة     وتشري جرائم احلـدود إىل تلـك اجلـ        ). العقاب التقديري (التعذير  
ــق،        ــة، وقطــع الطري ــشروبات الكحولي ــاطي امل ــا، وتع ــشمل الزن ــات حمــددة وت اإلســالمية عقوب

وإذا ). أي اهتـام مـسلم عفيـف أو مـسلمة عفيفـة كـذباً بالزنـا أو الـشذوذ                  (والسرقة، والقـذف    
ثبـات جـرائم   إوعنـدما يتعـذر   . ثبتت جرمية احلدود، فإن القاضـي يعاقـب املتـهم طبقـاً للـشريعة             
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احلدود، فإن اجلرمية تعترب مبثابة تعذير ويعاقب عليها وفقاً ملا يقـضي بـه القـانون املعمـول بـه يف              
تعــذير بالتــساوي علــى الرجــل واملــرأة، ولكــن مــع الدود واحلــوتفــرض عقوبــات جــرائم . البلــد

  .عقوبات خمففة للمرأة
رائم ضـد املـرأة،     اجلـ  مرتكيب   وتنص قوانني أفغانستان على توقيع عقوبات صارمة على         - ٧٧

فمـثالً شـدد قـانون القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                . وبذلك حتصل املرأة على مزيد من الدعم      
ن املتـهم يـصدر     إوإذا ماتت الضحية، ف   .  عاماً ٢٠عقوبة االغتصاب اليت أصبحت السجن ملدة       

  .عليه حكم باإلعدام
ــة،     - ٧٨ ــرأة، ووزارة الداخلي ــابع وزارة شــؤون امل ــب   وتت ــدل، واحملــاكم، ومكات ووزارة الع

وبنـاًء علـى اقتـراح      . املدعي العام، واهليئات األخرى املكلفة بإنفـاذ القـوانني قـضايا االغتـصاب            
من وزارة شؤون املـرأة، ال يـصدر رئـيس اجلمهوريـة عفـواً عـن مـرتكيب جرميـة االغتـصاب أو                       

نـشئت  وقـد أُ . م حكـومي وباملثل، فإن ضحايا هـذه اجلـرائم حيـصلون علـى دعـ         . ةعقوبالخيفف  
  .اللجنة املعنية باجلرائم اجلنسية واالغتصاب هلذا الغرض

والغرض من احلظـر هـو محايـة    . وحيظر قانون العقوبات يف أفغانستان عملية اإلجهاض       - ٧٩
 مـن قـانون     ٤٠٤وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن املـادة             . املرأة احلامل وإنقـاذ حيـاة الطفـل واألم        

إذا مت اإلجهــاض بواســطة طبيــب، أو جــراح، أو صــيديل، أو قابلــة   العقوبــات تــنص علــى أنــه  
  . فلن تكون هناك أي عقوبات،إلنقاذ حياة األم فقط

وال تــضع حمــاكم البلــد أي حــدود ملــشاركة املــرأة يف املؤســسات القــضائية واحملــاكم       - ٨٠
بريات يف غــري أن هنــاك عــدداً ضــئيالً مــن اخلــ . رائهــا باعتبارهــا مــن أهــل اخلــربة آوالتعــبري عــن 

اجملــاالت ذات الــصلة ويــتم اختيــار الــبعض كخــبريات يف جمــال العقوبــات ويف الــشؤون املدنيــة  
  .واالقتصادية

   تنفيذ االتفاقية بالوسائل املتاحة:املادة الثالثة    
 مـشاركاً يف مـؤمتر بـون، حيـث مت تـشكيل حكومـة            ٦٠ نـساء مـن بـني        ٦كان هنـاك      - ٨١

بون، حضرت املرأة األفغانية مؤمترات أخـرى بـشان أفغانـستان           وبعد مؤمتر   . أفغانستان الوطنية 
ومع أن عدد النساء كان أقل مـن عـدد الرجـال املـشاركني يف هـذه املـؤمترات،        . يف أحناء العامل  

  . يف أفغانستانإال أن هذا يعزى أساساً إىل وجود عدد قليل من النساء على املستوى القيادي
وتراعـي  . وزارة شؤون املـرأة لتحـسني تنفيـذ االتفاقيـة         ت حكومة أفغانستان    أوقد أنش   - ٨٢

وزارة شؤون املرأة املـساواة بـني اجلنـسني يف كافـة اجملـاالت، ووضـعت ثالثـة شـعارات لألمـم                      
ــشطتها، وهــ   ــساواة  ياملتحــدة كأســاس ألن ــة، وامل ــسالم، والتنمي وميكــن تلخــيص أهــداف   .  ال
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يـة قـدرة اهليئـات احلكوميـة علـى تنفيـذ            تنم) أ: (وأغراض وزارة شؤون املرأة على النحو التـايل       
خطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة يف أفغانــستان يف عمليــة تقريــر الــسياسات، والتخطــيط، ووضــع    

حتـسني نظـام قاعـدة البيانـات        و) ب(الربامج، وامليزنة، والتنفيذ، والرصد، واإلبالغ، والتقيـيم؛        
ها؛ ئني مــن جانـب احلكومــة وشــركا وتـوفري املــوارد التقنيـة ملتابعــة أهـداف املــساواة بــني اجلنـس    

التوعية العامة باملساواة بني اجلنسني كأداة لتحويـل أفغانـستان إىل بلـد متقـدم وسـلمي؛                 و )ج(
إقامــة آليــات فعالــة لرصــد تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة يف أفغانــستان يف اهليئــات    و) د(

وتقـع  . تويني الـوطين واحمللـي    وينبغي تنفيذ ذلك علـى املـس      . احلكومية واملنظمات غري احلكومية   
  :على وزارة شؤون املرأة الواجبات التالية لتحقيق هذه األهداف

تنمية قـدرة اإلدارات احلكوميـة علـى اإلسـراع بتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف                •  
  ؛أفغانستان

  ؛تدريب اجلنسني على اخلدمة املدنية  •  
  ؛لسياسات والربامجاملبادرة بإدراج العالقة بني اجلنسني يف ا  •  
  ؛البحوث ووضع السياسات  •  
  ؛ والرصدم للتقييعامةنشاء آلية إ  •  
تشجيع اهليئات احلكومية لتنفيذ اخلطط اإلمنائيـة مـن أجـل حتـسني أوضـاع املـرأة علـى                 •  

ــة وخطـــة العمـــل الوطنيـــة   الأســـاس ا ــتراتيجية اإلمنائيـــة الوطنيـــة األفغانيـ ــرأة سـ يف للمـ
  ؛أفغانستان

  ؛خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان يف اهليئات احلكوميةرصد تنفيذ   •  
  ؛مجع املعلومات، والبيانات، واإلحصاءات لتصميم خطط إمنائية للمرأة  •  
  .هتااهتا وميزانيادراج العالقة بني اجلنسني يف برامج اهليئات وسياسإ  •  
غانـــــستان حلكومـــــة أف) ٢٠١٠-٢٠٠٩ (١٣٨٩وتبلـــــغ امليزانيـــــة اإلمجاليـــــة لعـــــام   -٨٣

ــات املتحــدة اًدوالر ٤ ٤٤٣ ٢١٣ ٢٦٨ ــها  ، مــن دوالرات الوالي  ٥ ٦٤٢ ٠٠٠ خيــصص من
ــرأة  ــوزارة شــؤون امل ــرأة   )٢٠١٠ (١٣٨٩ويف عــام . )٥(دوالر ل ، كــان لــدى وزارة شــؤون امل

نشاء هذه الوزارة، قامت بأنشطة واسـعة النطـاق   إومنذ  .  من النساء  ٤٢٢ موظفاً، منهم    ٦٢٣
ية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية مبساعدة اجملتمع الـدويل ومنظمـات          يف اجملاالت االجتماع  

  :اجملتمع املدين على النحو املذكور فيما يلي
__________ 

  .٢٧ و ٣، الصفحتان ١٣٨٩وزارة املالية، امليزانية الوطنية لعام   )٥(  
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  ؛إعداد خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان  - ١  
سياسات استخدام املرأة بالتـساوي     (تنفيذ مشاريع رائدة خلطة العمل الوطنية         - ٢  

ــز ا لوســائل النقــل العــام،  ــذ سياســات التميي ــة  إل وتنفي جيــايب مــن جانــب اللجن
املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدنيــة لزيــادة نــسبة مــشاركة املــرأة يف    

، ومشاركة املرأة يف األنشطة الدينية والثقافيـة        يف املائة  ٣٠اخلدمة املدنية حىت    
ــب وزارة   ــن جان ــالم ووزارة احلــجم ــة، ووضــع سياســة إلحلــاق    اإلع  والثقاف

  ؛)البنات باملدارس، وسياسة ملساعدة الفقراء
  ؛ وقانون العقوبات لصاحل املرأةةاملدنياألحوال دعم تعديل قانون   - ٣  
  ؛صياغة نص قانون القضاء على العنف ضد املرأة  - ٤  
  ؛إنشاء مراكز دعم للمشردات من أسرهن  - ٥  
اتيجيتها ســتراإنــشاء جلنــة معنيــة بالقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة ووضــع           - ٦  

  ؛اخلمسية
  ؛االنتهاء من سياسة حتسني جلوء السجينات إىل القضاء  - ٧  
  ؛ وزواج األطفالالزواج باإلكراهإعداد بروتوكول منع   - ٨  
  ؛إيفاد موظفات اخلدمة املدنية إىل دورات تدريبية قصرية األجل يف اخلارج  - ٩  
  ؛ املرأةاتدرعقد حلقات عمل وحلقات دراسية سنوياً لزيادة بناء ق  - ١٠  
ــيم          - ١١   ــر التعل ــب وزي ــن نائ ــدعم م ــارات ب ــة امله ــة وتنمي ــد دورات حملــو األمي عق

  ؛واملؤسسات الوطنية والدولية
  ؛ والية١٥إنشاء حدائق ومراكز تدريب لإلناث يف   - ١٢  
  ؛ والية٢٧إنشاء إدارات لوزارة شؤون املرأة يف   - ١٣  
تعـــاين مـــن الفقـــر املـــزمن يف  جـــراء حبـــوث واستقـــصاءات عـــن املـــرأة الـــيت  إ  - ١٤  

  ؛ لتخفيض فقر املرأة، واستيعاب الدعم الدويلواليات ٥
  ؛إنشاء أول جملس وطين للمرأة  - ١٥  
نــشر كتــاب اإلحــصاءات اخلاصــة بــاملرأة بلغــة الــداري، ولغــة البــشتو، واللغــة   - ١٦  

  ؛االنكليزية
  ؛ وزارة١٤إنشاء وحدات جنسانية يف   - ١٧  
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ســـــتراتيجية قطاعيـــــة خاصـــــة ا ١٦ جية للـــــوزارات وســـــتراتيا ٣٦تنقـــــيح   - ١٨  
ســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة لتــشمل املــساواة االجتماعيــة بــني        البا

  ؛اجلنسني
ــدين     - ١٩   ــسية لرجــال ال ــه رســائل رئي ــادة وعــي اجلمهــور عــن    لمــن أجــ توجي زي

  ؛احلقوق املقبولة للمرأة
  ؛تنظيم أول مؤمتر وطين لصاحبات األعمال  - ٢٠  
  ؛الزواج باإلكراهعقد مؤمترات وطنية عن منع العنف و مساوئ   - ٢١  
  ؛“اإلسالماملرأة من منظور ”عقد أول مؤمتر إقليمي عن   - ٢٢  
  ؛نشاء أربعة مصانع لفول الصويا تديرها املرأةإ  - ٢٣  
ــوب       - ٢٤   ــة لرابطــة جن ــة التابع ــة الرابع ــة التقني ــد اللجن ــاون اإلقليمــي  آعق ســيا للتع

  ؛رأة والطفلواملعنية بامل
سـيا للتعـاون اإلقليمـي، ومنظمـة      آالعضوية يف مـؤمترات وزراء رابطـة جنـوب            - ٢٥  

  ؛املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة التعاون االقتصادي
ــوب       - ٢٦   ــة جن ــات رابط ــصرف معلوم ــادة م ــاد    آقي ــي واعتم ــاون اإلقليم ــيا للتع س

  ؛جهات تنسيق هلذه املنظمة
غـرض تنميـة القـدرة واإلسـراع       بون املرأة   وضع برامج ذات أولوية لوزارة شؤ       - ٢٧  

  .بتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان
  :وخطة وزارة شؤون املرأة يف املستقبل هي على النحو التايل

  ؛املرأة يف مجيع أحناء البلدالتوسع يف برامج تنمية قدرات ومهارات   - ١  
ــر لـــشؤ     - ٢   ــرأة، ودوائـ ــدائق للمـ ــدريب، وحـ ــز تـ ــاء مراكـ ــع بنـ ــرأة يف مجيـ ون املـ

  ؛الواليات
  ؛استيعاب دعم املؤسسات الوطنية الدولية لتعزيز الربامج املتعلقة باملرأة  - ٣  
  ة؛تعزيز مشاركة املرأة يف اخلدمة العام  - ٤  
تعزيز دور املنظمات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف                     - ٥  

  ؛أفغانستان
  ؛ نساء الصفوةعن بياناتمصرف إنشاء   - ٦  
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 ومــشاركتها علــى مجيــع مــستويات     يف املائــة٣٠دعــم تعــيني املــرأة بنــسبة      - ٧  
  ؛احلكومة، واإلدارات غري احلكومية، والقطاع اخلاص

ــة بــني        - ٨   ــساواة االجتماعي ــسياسات إلدمــاج امل ــر ال ــشاء جملــس للرصــد وتقري إن
اهليئـات احملليـة    اجلنسني يف احلكومة بالتعاون مع املكاتب احلكومية، وإدارات         

  ؛املستقلة، ومنظمات التمويل
تعزيز االلتزام السياسي ودعم تقرير السياسات، وتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة                - ٩  

  ؛للمرأة يف أفغانستان
  ؛دراج املساواة االجتماعية بني اجلنسنيإإنشاء مركز للموارد التقنية لغرض   - ١٠  
  ؛تعزيز ودعم القيادة السياسية للمرأة  - ١١  
  ؛مة امليزانية فيما يتعلق باملساواة االجتماعية بني اجلنسنيءدعم وموا  - ١٢  
  .إنشاء اجمللس االستشاري للمرأة األفغانية  - ١٣  

وكــان اثنــان مــن  . وقــد شــاركت املــرأة بــصورة متزايــدة يف التــصديق علــى الدســتور     - ٨٤
 مــن بــني أعــضاء جلنــة  نــساء٧ أعــضاء جلنــة الــصياغة الثمانيــة مــن النــساء، وكــان هنــاك أيــضاً 

 مـن أعـضاء اجمللـس األعلـى الدسـتوري            يف املائـة   ٢٠وكان  .  عضواً ٣٥الفحص البالغ عددهم    
وقـد  .  فقـط مـن النـساء       يف املائـة   ١٢من النساء، مقارنة بـاجمللس األعلـى للطـوارئ الـذي ضـم              

  .ختار اجمللس األخري رئيس السلطة االنتقاليةا
. فة مثل رابطة احملـامني، ورابطـة اخلـرباء، ورابطـة احملاميـات            واملرأة ممثلة يف نقابات خمتل      - ٨٥

ــ. وتقــوم املــرأة بــدور أكــرب يف قطــاع التجــارة، وخاصــة يف نــسج الــسجاد    ن عــدد إوباملثــل، ف
  .خذ يف االزديادآصاحبات املتاجر 

وتعمل اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنـسان مـن أجـل القـضاء علـى التمييـز                 - ٨٦
ت دائــرة خاصــة لــدعم حقــوق املــرأة، وتــستند إىل الــشكاوى اخلاصــة   أملــرأة، وقــد أنــشضــد ا

وإرســاهلا مــع الــشكاوى إىل وتقــوم هــذه اللجنــة جبمــع الوثــائق والــشهود . بــالعنف ضــد املــرأة
وتراقــب اللجنــة . اهليئــات احلكوميــة ذات الــصلة، ومتابعتــها لــضمان إيالئهــا االعتبــار الواجــب

وبالنــسبة . القــوانني واملعاهــدات الدوليــة مــن منظــور حقــوق اإلنــسان  أيــضاً تنفيــذ الدســتور و 
للتــشريعات وتعــديل القــوانني، والتزامــات حقــوق اإلنــسان مبوجــب املعاهــدات الدوليــة، تقــوم 
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اللجنــة بإســداء املــشورة للحكومــة والربملــان بــشأن دعــم حقــوق اإلنــسان وإلغــاء القــوانني الــيت 
  .)٦(إلنسانتتعارض مع املبادئ الدولية حلقوق ا

فلجنــة شــؤون .  اجلمعيــة الوطنيــة جلــان معنيــة بــشؤون املــرأةوتوجـد لكــل مــن جملــسيّ   - ٨٧
جملــس النــواب، وجلنــة العالقــات بــني     يف املــرأة، وجلنــة حقــوق اإلنــسان و الــشؤون املدنيــة      

اجلنسني، والشؤون املدنية يف جملس الشيوخ تنـاقش قـضايا املـرأة وتنفـذ بـرامج الرصـد يف هـذا                
األوىل من اجلمعية الوطنية، مـع سياسـيات        نائبات يف الدورة    ت  أوإىل جانب ذلك، أنش   . لاجملا

 ممثلـة برملانيـة ونـساء    ١٥٠ منظمة تسمى شبكة املرأة يف الربملان يوجد بني أعـضاءها      ،أخريات
  .أخريات

ــنظم دعمــه         - ٨٨ ــة وي ــسانية وخريي ــة مؤســسة إن وكــان اهلــالل األمحــر األفغــاين يعمــل مبثاب
وتشمل أنشطة اهلالل األمحـر تقـدمي       . وأُسر الشهداء  اإلعاقة،   و فيهم األرامل، وذو   نللشعب مب 

ــة          ــى الرعاي ــدريبات عل ــين، والت ــدريب امله ــدريب، والت ــرامج الت ــل ب ــن قبي ــسانية م خــدمات إن
 حيـالون إىل    الـذين ولـوازم عـالج أولئـك        الصحية، وتقدمي الغذاء، واملأوى، والرعايـة الـصحية،       

وقــد أصــدرت وزارة شــؤون املــرأة ورقــة سياســات عــن طريــق . ملــستطاعهــذه األمــاكن قــدر ا
لـيس  الـاليت   جملس الـوزراء سـيتم مبوجبـها مـساعدة النـساء احملرومـات، واملتـسوالت، والنـساء                  

نــشئت جلنــة مجــع املتــسولني الــيت مجعــت حنــو وبنــاًء علــى هــذه الــسياسة، أُ. لـديهن مــورد مــايل 
 حـىت  ٢٠٠٩ من عـام   من النساء، ابتداًء٩١٨منهم متسوالً من خمتلف أحناء كابول،    ٢ ٣٨٢
وقامـت وزارة شـؤون املـرأة، مبـساعدة مـن احلكومـة اهلنديـة، بتـدريب                 . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
. الزارعـة، واحلياكـة  وأرملة وامرأة بال مـورد مـايل علـى كيفيـة جتهيـز املـواد الغذائيـة،          ١ ٠٠٠

دة مـن احلكومـة اإليطاليـة ويهـدف إىل           املـساع  ىعداده ويتلق إخر جيري   آ مشروع   هناك أيضاً و
  .دعم املرأة

وقام عدد كبري من املنظمات اليت تعمل يف جماالت متعلقة باملرأة بإنشاء شبكة تـسمى                 - ٨٩
وتعـد هـذه الـشبكة،      . عـضو  ٣ ٢٠٠ منظمـة و     ٧٢ وتضم هذه الشبكة     .شبكة املرأة األفغانية  

، واألفرقـة العاملـة األخـرى      ةية، وجلنـة الـصياغ    اليت متثل اجملتمع املدين، عضواً يف اللجنة التوجيه       
  .يف عملية إعداد التقرير اخلاص باالتفاقية

ويقـدم  . نشاء عدد من املراكز للدفاع عـن حقـوق املـرأة          إومت خالل السنوات األخرية       - ٩٠
وهلــذا، قامــت هــذه املراكــز بتــدريب .  القانونيــة واألســرية للمــرأةةبعــض هــذه املراكــز املــشور

وتقـوم  . ىت ميكن الـدفاع عـن حقـوق املتقاضـني يف احملـاكم ودعمهـم بـصورة أفـضل                  احملامني ح 

__________ 
  .، قانون تنظيم سلطات اللجنة االقتصادية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان٢١املادة   )٦(  
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 اجملتمع املدين بـدور     اتوقامت منظم . توعية الشعب حبقوق املرأة   ل بدور هام    هذه املراكز أيضاً  
هام يف عملية صياغة الدستور، وقانون القضاء على العنف ضد املرأة، وعقود الزواج، وقـانون              

وتقـوم  . لقانون االنتخـايب، وقـانون املنظمـات االجتماعيـة وقـوانني أخـرى            جنوح األحداث، وا  
زيـــة يف قـــانون األحـــوال يهــذه املنظمـــات أيـــضاً بأنـــشطة واســـعة النطــاق لتعـــديل املـــواد التمي  

ــشيعي  ــضاً  . الشخــصية ال ــشطت أي ــد ن ــة    وق ــسياسية والقانوني ــات ال ــرأة يف العملي  يف إشــراك امل
  . املساعدة والدعم للنساء الاليت انفصلن عن أسرهنأيضاًوتقدم هذه املنظمات . واالنتخابية

ها العديد من الربامج اإلمنائية يف أفغانستان، تركـز         ئوقد نفذت األمم املتحدة منذ إنشا       - ٩١
ــرأة  ــة     يعمــل و. بعــضها علــى امل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة مــع اهليئــات احلكومي

 هـذا الـصندوق فقـط يف        ساندومل يـ  . حقـوق املـرأة   واملنظمات غري احلكوميـة مـن أجـل إعمـال           
 والثـاين ألفغانـستان إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                  إعداد التقرير الدوري األويل   

ريرهـا اخلاصـة    ا الدعم التقين للمنظمات غري احلكومية من أجـل إعـداد تق           قدم أيضاً وإمنا  املرأة،  
  .باالتفاقية

  جيابيةإلات ا اإلجراء:املادة الرابعة    
قـد ألقـت    ف وإلغـاء دورهـا أثنـاء نظـام طالبـان،            الـرتاع نظراً ملشاكل املرأة أثناء سنوات        - ٩٢

 وتطـوير   حتقيـق التـوازن   ”ولية عـن    ؤ من الدستور على عاتق حكومـة أفغانـستان املـس          ٤٤املادة  
رامج تـصميم وتنفيـذ بـ     ”عـن طريـق     “ القضاء على األميـة يف البلـد      ” و“ التعليم من أجل املرأة   

رتاع، مثل زيادة عدد األرامـل،      الوعالوة على ذلك، وإدراكاً لألوضاع بعد       . “تتسم بالكفاءة 
مساعدة املـسنني، والنـساء بـال عائـل، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،       ”ولة عن   ؤتعد احلكومة مس  

  .“واأليتام طبقاً للقوانني
القـانون االنتخـايب    وور  وإلعطاء املرأة نصيباً أفضل يف السلطة التشريعية، خصص الدسـت           - ٩٣

 مقعداً، ينبغي أن متثـل سـيدتان مـن    ٢٤٩ ففي جملس النواب الذي يضم      .عدداً حمدداً من املقاعد   
وسـيتم انتخـاب نائبـات الربملـان مـن بـني            .  سيدة، يف هذا اجمللـس     ٦٨كل والية، أي ما جمموعه      

رشـحني علـى   حيصلن على أعلى األصوات، حـىت وإن حـصل بعـض الرجـال امل            الاليت  املرشحات  
ويعــني رئــيس اجلمهوريــة ثلــث .  عــضوا١٠٢ًويــضم جملــس الــشيوخ . أصــوات أعلــى مــن ذلــك

ب ثلـث هـؤالء مـن       اانتخـ يـتم   و. أعضاء جملـس الـشيوخ، وينبغـي أن يكـون نـصفهم مـن النـساء               
ونظـراً ألن نظـام املـشاركة ينفـذ         . خر من جمالس املنـاطق يف كـل واليـة         آجمالس الواليات وثلث    

  . لصاحل املرأة يف جملس الشيوخ أيضاًاً إجيابياًابات جمالس الواليات، فإن هناك متييز يف انتخأيضاً
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  ٨اجلدول 
  احلد األدىن ملقاعد املرأة يف اجلمعية الوطنية وحالة التنفيذ

              جملس النواب

  العضوات يف الربملان الثاين  العضوات يف الربملان األول    حصة كل والية  مجيع املقاعد
  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد    عدد الواليات  

٢٧,٧  ٦٩  ٢٧,٣  ٦٨  ٣٤  ٢  ٢٤٩  
              جملس الشيوخ

٢٦,٧  ٢٧  ٢٢,٥  ٢٣  ١٧    ١٠٢  
    

ففــي مــؤمتر بــون عــام  . وقــد زادت مــشاركة املــرأة يف اجملــال الــسياسي بــصورة ملفتــة   - ٩٤
، أصـبحت املـرأة متثـل       ٢٠٠٢ني، ويف عـام     وضا من املف   يف املائة  ١٠، كانت املرأة متثل     ٢٠٠١

ويف اجمللـس   . ختـار احلكومـة االنتقاليـة     ا من أعـضاء اجمللـس األعلـى الطـارئ الـذي              يف املائة  ١٢
ــام   ــى الدســتوري ع ــل  ٢٠٠٤األعل ــرأة متث ــة٢٠، كانــت امل ــشاركني  يف املائ ويف أول .  مــن امل

ــواب عــام    ــات جمللــس الن ــة٢٨صص ، ُخــ٢٠٠٥انتخاب ــل، . اعــد للمــرأة  مــن املق يف املائ وباملث
 مقعـداً يف انتخابـات عـام    ١٢٤ مقعداً مـن احلـد األدىن املخـصص هلـا وهـو          ١٢١شغلت املرأة   

 جملـالس الواليـات، وصـل هـذا العـدد إىل      ٢٠٠٩ويف انتخابات عـام  .  جملالس الواليات  ٢٠٠٥
 ربيـع   من أعضاء جملس الـسالم االستـشاري يف      يف املائة  ٢١وشكلت املرأة أيضا    .  مقعداً ١٢٤
  .٢٠١٠عام 
ــستهدفة        - ٩٥ ــسبة م ــستان ن ــرأة يف أفغان ــة للم ــرأة وحــددت خطــة العمــل الوطني وهــي للم
ــة ٣٠ ــة عــام   يف املائ ــة حــىت هناي ولبلــوغ هــذا اهلــدف، ســتتخذ   . ٢٠١٣ يف املناصــب احلكومي

احلكومة خطوات يف اجتاه التمييـز اإلجيـايب يف العمـل، بزيـادة عـدد املدرسـات، وزيـادة بـرامج                      
درة املــرأة، والتركيــز علــى تعلــيم املــرأة، وتــوفري املــنح الدراســية للمــرأة، وتنظــيم بــرامج  بنــاء قــ

وتعمــل اللجنــة املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدنيــة . للتوعيــة بــدور املــرأة يف جمتمعاهتــا
، كانـت مـشاركة املـرأة يف اخلدمـة املدنيـة      ٢٠٠٥ففي عـام  . لبلوغ هذا اهلدف يف جمال العمل 

ولـدى وزارة   .  يف مناصـب صـنع القـرار        يف املائـة   ٩، وكانت نسبة املـرأة       يف املائة  ٢٥,٩ة  بنسب
ــة مــشروع جتــرييب مــشترك       ــة املــستقلة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدني ــرأة واللجن شــؤون امل

وهـدف هـذا   .  يف املائـة ٣٠يهدف إىل زيادة نسبة مشاركة املرأة يف إدارات اخلدمة املدنيـة إىل   
 إجراء حتليل شامل حلالة املرأة يف اخلدمـة املدنيـة، وتنفيـذ أنـشطة جتريبيـة لتحـسني           املشروع هو 

نـشئت يف إطـار اللجنـة املـستقلة         وعالوة علـى ذلـك أُ     . حالة املرأة ودعم ورصد عمل املشروع     



CEDAW/C/AFG/1-2
 

44 11-64680 
 

لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدنيــة وحــدة للمــسائل اجلنــسانية لإلشــراف علــى تنفيــذ هــذا         
  .عدة لهاملشروع وتقدمي املسا

ســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة الوحــددت خطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة يف أفغانــستان وا   - ٩٦
، ٢٠١٢عـات حـىت عـام       مملشاركة الطالبات يف اجلا    يف املائة    ٣٥ي  األفغانية نسبة مستهدفة وه   

سـيما    وال اتويف الواليـات الـيت حتتـاج إىل متخصـص         . وتعمل وزارة التعليم العايل وفقاً لذلك     
خـذ املزيـد مـن التـدابري العمليـة          اُتندهار واملنـاطق املتخلفـة،      قيف املناطق اليت مزقتها احلرب مثل       

لتحـق عـدد مـن الطالبـات الـاليت رسـنب يف             اوعـالوة علـى ذلـك،       . الستيعاب النساء ودعـوهتن   
ــيم العــايل     ــسنوات املاضــية مبؤســسات للتعل ــول باجلامعــة يف ال  ١٣٨٧ففــي عــام  . امتحــان القب

ــن  ٢٥ مت إيفــاد ،)٢٠٠٨( ــات إىل ب ــذ عــام  . الديش ملواصــلة دراســتهن غ مــن هــؤالء الطالب ومن
، مت االتفاق على خطة حتويل الطالبـات إىل مؤسـسات تعليميـة يف منـاطقهن                )٢٠١٠ (١٣٨٩

لطالبــات املقيمــات يف واليــات غــري مأمونــة لاللتحــاق باجلامعــة يف لالــسكنية وتقــدمي املــساعدة 
  ).يوجد مزيد من التفاصيل يف إطار املادة العاشرة. (بولحالة رسوهبن يف امتحان الق

وعلى الرغم مـن مراعـاة مكافحـة التمييـز لتـوفري املـنح التعليميـة ويف الـربامج التعليميـة                     - ٩٧
وعـالوة علـى    . ن األولويـة تعطـى للمرشـحات املـؤهالت        إالقصرية األجل واملتوسطة األجل، فـ     

فخـالل  .  املخصـصة للمـرأة ذات املـؤهالت العاليـة         ةذلك، هناك بعض املـنح الدراسـية التعليميـ        
 ىطالبـــاً إىل بلـــدان أخـــر ٥ ٧١٤الـــسنوات الثمـــاين املاضـــية، أوفـــدت وزارة التعلـــيم العـــايل 

ــدكتورا    ، وكانــت املــرأة متثــل  ةللدراســة يف اجلامعــة أو للحــصول علــى درجــة املاجــستري أو ال
شـراك املـرأة يف مثـل هـذه الـربامج      إوحتـاول وزارات أخـرى أيـضاً    . يف املائة من هذا العدد   ١٣
ويف . تباع سياسة التمييز اإلجيايب عن طريـق إيفـاد طالبـات ضـمن بـرامج تعليميـة يف اخلـارج               او

 بلـداً وسـافرت   ١٤ سيدة ضمن وفود رفيعة املـستوى إىل  ٥٢ سافرت  ،)٢٠٠٩ (١٣٨٨عام  
سـية إىل مخـسة      امـرأة مـن مـنح درا       ١٥ويف هـذا العـام، اسـتفادت        .  بلـداً  ١٢ موظفة إىل    ١٥٠
ويف وزارة التنميـــة احلـــضرية، حيـــث جـــرى العـــرف علـــى وجـــود عـــدد حمـــدود مـــن . بلـــدان

وال متيـز الـوزارات   .  موظفاً أوفدوا إىل اخلارج٦٤ موظفة من بني     ١٥ كان هناك    ،املهندسات
يف اخلـارج، ولكـن املعتقـدات التقليديـة والثقافيـة،           على أساس نوع اجلنس يف الربامج التعليمية        

  .املشاركة يف مثل هذه الربامجقيود اُألسرية غالباً ما جتعل من الصعب على املرأة وال
   القضاء على األدوار النمطية:املادة اخلامسة    

الزواج املبكـر، وتبـادل البنـات       فـ . توجد تقاليد غري مقبولة للمرأة يف معظم أحناء البلـد           - ٩٨
 مغـادرة بيتـها ومنـع املـرأة مـن العمـل، وعـدم        إلهناء الرتاع والعفو عن اجلرائم، ومنع املـرأة مـن        

  .مشاركة الرجل يف الشؤون املرتلية وتربية األطفال كلها أمثلة على هذه املعتقدات والتقاليد
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والقضاء على التقاليد والقوالب النمطية اليت متتد جذورها يف ثقافة الشعب ومعتقداتـه               - ٩٩
إىل وقــت وإىل جهــد واســع النطــاق وعمــل  الف الــسنني لــيس باملهمــة الــسهلة، وحيتــاج  آإىل 

ــد      . فكــري ــد القــضاء علــى التقالي ــة وتري ــائق االجتماعي ــضع يف اعتبارهــا احلق ــة ال ت وأي حماول
 ميكن أن تسهم يف إثـارة االضـطرابات وإضـعاف           ،الثقافية غري املالئمة اليت تنتهك حقوق املرأة      

ظمات اجملتمـع املـدين أنـشطة        ومن نوعلى ضوء هذه احلقيقة، بدأت حكومة أفغانستا      . احلكومة
 مبــرور الوقــت، توســيظهر جنــاح هــذه احملــاوال. مناهــضة هلــذه القوالــب النمطيــة غــري املقبولــة 

نــشاء وزارة شــؤون إوالواقــع أن . مــال كــبرية علــى ذلــك يف املــدى القريــبآوينبغــي أال تعلــق 
ويعــد . قاليــد اجملتمــع املــدين هــو حملاربــة مثــل هــذه الت  اتاملــرأة ووضــع بــرامج ألنــشطة منظمــ  

التــصديق علــى قــانون القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة خطــوة أخــرى يف حماربــة التقاليــد الــيت    
وباملثــل، فــإن دعــم األســرة الــذي يعــد أحــد   . تتعــارض مــع القــانون ومــع الــشريعة اإلســالمية  

 وعلـى  ،أولويات حكومة أفغانستان يؤكد على مشاركة الرجـل يف الـشؤون واألعمـال املرتليـة     
  .شاركة األبوين يف تربية األطفالأمهية م
وهنــاك مهــن خمتلفــة ميكــن أن تقــوم هبــا املــرأة، ولكــن غالبيــة النــساء يعملــن فقــط يف       -١٠٠

وتـشمل هـذه الوظـائف نـسج الـسجاد، وإنتـاج األغذيـة،              . جماالت معينة تعترب ذا طبيعة أنثويـة      
 املاشـية، والتـدريس     وتصفيف الشعر والتطريز، وجتهيز اخلضروات والفاكهة، والزراعة، ورعي       

ن عدد النـساء املـشغوالت بالـشؤون املرتليـة أعلـى مـن أولئـك                إومع هذا، ف  . يف مدارس البنات  
ــة٢١ومتثــل املــرأة . الــاليت يعملــن خــارج البيــت  ــة، ولكــن    يف املائ  مــن مــوظفي اخلدمــة املدني

دارة املتـاجر،   وغالباً ما تعترب املناصب العسكرية، والتجـارة، وإ       . معظمهن يعملن بأجور متدنية   
وقيــادة الــسيارات، والطــريان، وأعمــال التــشييد، وبنــاء الطــرق، وحفــر القنــوات، والعمــل يف    

  .املناجم من اجملاالت اخلاصة بالرجل
 األعمـال ففي وزارة الداخلية، حيق للمرأة أن تعمل يف كافة اجملاالت، فيما عدا بعـض                 -١٠١

قـادة  : وتـشمل هـذه الوظـائف   .  هبـا الرجـل  الشاقة أو يف حـاالت املعـارك الـيت يفـضل أن يقـوم           
ــادة الوحــدات العــسكرية واألمــن العــام، ووحــدات مكافحــة اإلرهــاب      ــات، وق شــرطة الوالي

وفيما عدا اجملاالت املذكورة أعاله، ليست هناك أي حـدود أو           . ومكافحة املخدرات واجلرمية  
 املثـال، شـغلت   وعلـى سـبيل  . معايري قائمـة علـى نـوع اجلـنس لـشغل وظـائف يف هـذه الـوزارة             

املرأة مناصب من قبيل مدير إدارة اجلوازات، ومدير إدارة الشؤون اجلنسانية وحقوق اإلنـسان              
ــل ــوازات،      . والطفـ ــستيات، واجلـ ــوزارة يف إدارات اللوجـ ــذه الـ ــات هـ ــم موظفـ ــل معظـ ويعمـ

ســتراتيجية الواالتــصاالت، والــشؤون اجلنــسانية، وحقــوق اإلنــسان، والرصــد، والتعلــيم، وا      
ــسياسا ــدفاع  هلوقــد اســت . ت، وأقــسام املــشتريات واإلدارة وال ــة وال ــا الداخلي ربامج بــت وزارت

  . املزيد من النساء يف قطاع األمننيلتعي
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الـيت أجراهـا برنـامج      و،  ٢٠٠٩وطبقاً لدراسـة عـن التـصورات اخلاصـة بالـشرطة عـام                -١٠٢
ضحايا مـن النـساء إبـالغ       بني أن باستطاعة ال   ي من اجمل   يف املائة  ٦٥األمم املتحدة اإلمنائي، يعتقد     

 مــن األفغــان يعتقــدون أن الــشكاوى الــيت   يف املائــة٥١مراكــز الــشرطة عــن اجلــرائم، غــري أن  
ــها رجــال الــشرطة أو ال تلقــى االهتمــام   ) دون أن تكــون برفقــة رجــل (تقــدمها املــرأة  يتجاهل

  .الكايف
  

  ٧الشكل 
، أو )الثــاين(، أو أســوأ )األول(اثلــة هــل تعتقــد أن الــشرطية ميكنــها التعامــل مــع القــضايا بــصورة مم

  )كنسبة مئوية(من الشرطي؟ ) الثالث(أفضل 

 مــن األفغــان بقــوة زيــادة عــدد الــشرطيات حلمايــة الــضحايا مــن     يف املائــة٦٥ويؤيــد   -١٠٣
بـــالغ إ، أن الـــشعب يفـــضل  يف املائـــة٥٦ويعتقـــد أكثـــر مـــن نـــصف األفغـــان، أي  . النـــساء
  .)٧(الشرطية
وينطـوي  .  يف قـضايا األسـرة     ١٦٦رطية يف هذا البلد، يعمل منـهن        ش ١ ١٦٣وتعمل    -١٠٤
غـري أن  .  على حتد بـسبب التـشاؤم مـن الـشرطيات وقـت احلـرب              شرطة املرأة بقوات ال   التحاق

  .وزارة الداخلية حبثت منح الشرطيات أجراً إضافياً لزيادة عددهن

__________ 
، املـرأة وقـوات الـشرطة، صـفحة         ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دراسة للتصورات عن الـشرطة عـام              )٧(  

٢٣.  

 مكافحة اإلرهاب

 الفساد

 اإلدمان

 الضحايا من النساء

 جرائم األطفال
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  ٩اجلدول 

  )ارة الداخليةوز: املصدر (٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦عدد الشرطيات من عام 
  اجملموع  موظف متعاقد  موظف مدين  جندي  ضابط أقل رتبة  ضابط  السنة

٧٢٠  ٤٥٨  ٣٠  ٢٢  ١١٨  ٩٣  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٧٢٠  ٢٦٧  ٣٠  ١٣٣  ٢٠٢  ٨٨  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٧٨١  ٢٠١  ٣٠  ١٦٨  ٣٠١  ٨١  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٩٤٠  ٢٠٥  ٣٣  ٢٢٥  ٣٥٩  ١١٨  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
١ ١٦٣  ٢١٥  ٣٣  ٣٣١  ٤١٣  ١٧١  ٢٠١٠  

    
ترب العمل يف اجليش الوطين األفغاين خاصاً بالرجـل، ولـذا فـإن عـدد النـساء الـاليت                   يعو  -١٠٥

ومـع هـذا ، بـدأت وزارة الـدفاع محلـة واسـعة         .  للغايـة  يعملن يف اجليش الوطين األفغاين ضئيالً     
 تعمـل يف  امـرأة  ١ ٢٤٧، كانـت هنـاك    ٢٠١٠ففـي عـام     .  املـرأة للعمـل هبـا      الجتـذاب النطاق  

وال تـزال العمليـة مـستمرة       . اين كـضابطة أو جمنـدة، أو إداريـة، أو موظفـة           اجليش الـوطين األفغـ    
  . إىل اجليش الوطين األفغايناالنضماملتشجيع املرأة على 

ــها          -١٠٦ ــا وعــن شــؤون بيت ــة أطفاهل ــسؤولة عــن تربي ــة م ــة التقليدي ــن الناحي ــرأة م ــد امل . وتع
. لقيـام بأعمـال خـارج البيـت    يساهم الرجل بصورة فعالة يف هذه األمور ألسباب ثقافية ول  وال

 جتـاه ولية أكـرب    ؤ هو رب األسـرة األفغانيـة ولديـه مـس          االبنوعموماً، فإن األب، أو الزوج، أو       
ويف البيـت، يعـد الرجـل صـاحب القـرار الرئيـسي؛ وتـشمل سـلطته يف           . اآلخـرين  األسرة   أفراد
ــ القــرارات زواج أبنااختــاذ ــهئ ــة يف أكــرب ونظــراً ألن األمهــات مــشغوالت بدرجــة . ه وبنات  تربي

عـشر  يف  األطفال، فقد بدأت محالت توعيـة عـن أمهيـة مـشاركة األبـوين يف تـدريب األطفـال                    
ونظمت اللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان أكثـر مـن           . مناطق هبذا البلد على األقل    

حلقة عمل ألشخاص من خلفيات وفئات خمتلفة عن حقـوق املـرأة والطفـل وحقـوق                 ٦ ٩٢٧
  .طفالً حبقوق الطفل ١٥ ١١١ويف حلقات العمل هذه، مت تعريف . اإلعاقةاألشخاص ذوي 

عـداد الكتـب املدرسـية واملـواد التعليميـة يف اجلامعـات بـشكل عـام علـى أسـاس            إيتم  و  -١٠٧
وكانـت توجـد يف بعـض الكتـب املدرسـية           . يزيـة يمعايري وطنية ودوليـة وال تتـضمن مواضـيع مت         

زيــة ضــد املــرأة، ولكــن مت تنقــيح هــذه الكتــب املدرســية يلنمطيــة التميالــسابقة بعــض القوالــب ا
وباملثل، يشارك مؤلفون وشـعراء مـن الرجـال       . التمييزيةذفت منها القوالب النمطية     مؤخراً وحُ 
، وافقـت اللجنـة األفغانيـة املـستقلة     ٢٠٠٦ويف عـام  . عـداد هـذه الكتـب املدرسـية      إوالنساء يف   

ملسائل ذات الصلة مع وزارة التعليم وأوفدت عـضوين مـن اللجنـة      املعنية حبقوق اإلنسان على ا    
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كمــا تقــدم شــبكة املــرأة األفغانيــة ومنظمــات اجملتمــع . رين عنــد طباعــة هــذه الكتــباكمستــش
 اقترحتـها املدين األخرى املشورة لوزارة التعلـيم يف هـذا اجملـال، وتـضع الـوزارة التعليقـات الـيت          

ناهج اجلامعية، ال توجد فـصول أو مواضـيع خمصـصة للطلبـة             ويف امل . االعتبارهذه املنظمات يف    
وتوجـد يف   . نفس املناهج والفـصول اجلامعيـة     من  ، ويستفيد مجيع الطلبة     اإلناثمن الذكور أو    

دارة جديـدة   إنـشئت    مـع املـرأة، وأُ     الالئـق  للشرطة فصول خمصصة عن السلوك       التعليميالنظام  
  .رأةبعنوان إدارة الشؤون اجلنسانية وحقوق امل

وقد استخدمت وزارة شؤون املرأة، واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقوق اإلنـسان،              -١٠٨
 مـن خـالل خمتلــف الـربامج لتوعيـة اجلمهـور حبقــوق      اإلعـالم ومنظمـات اجملتمـع املـدين وســائل    

ــرأة ــة للــسكان،    . امل ــشورة القانوني ــدمت هــذه املــصادر امل  احللقــات الدراســية  واســتخدمتوق
ونظمــت . ةللمــرأالعمــل لتثقيــف اجلمهــور فيمــا يتعلــق بــاحلقوق القانونيــة والدينيــة   وحلقــات 

 مواضيع عـن البـساطة،      تضمنتوزارة شؤون املرأة دورات من ثالث مراحل يف تسع واليات           
والتحكيم، وتنمية القدرة، واملشاركة، واملهور، واحلقوق الدسـتورية، وتقـدمي البنـات كفديـة،              

وباملثـل، تـنظم   . مة األسرة، واحلـق يف التعلـيم، واحلقـوق األخـرى للمـرأة        والزواج املتبادل، وقي  
وزارة شؤون املـرأة بـرامج تدريبيـة عـن القـانون الدسـتوري للمـرأة يف بعـض القـرى ويف أحـد                        

 أســبوعانريبيــة يف قــرى ومركــز واليــة مسنغــان، ومحلــة مــدهتا منــاطق واليــة منــروز، وبــرامج تد
ــة،   . ملــدارس باااللتحــاق علــى نــاتلتــشجيع الب وللقــضاء علــى األعــراف والتقاليــد غــري املقبول

 قانون جمالس الصلح وتنظيم املصروفات يف حفـالت الزفـاف      إصدارتبحث حكومة أفغانستان    
  .واجلنائز
ومن الصعب احلصول عن العدد الدقيق للساعات املخصصة حلقـوق املـرأة يف الـربامج                 -١٠٩

 وبعــضها لديــه إذاعــات اإلعــالم مــن قنــوات وســائل نظــراً لوجــود حفنــة واإلذاعيــةالتلفزيونيــة 
 احلكوميـة واخلاصـة بـرامج خمصـصة حلقـوق           اإلعـالم وعموماً، توجد لدى مجيع وسـائل       . حملية
 النجـاح، وجملـة صـوت       وإذاعـة  زهرة،   وإذاعة صوت املرأة األفغانية،     إذاعةوتوجد لدى   . املرأة

الت للمـــرأة مثـــل جملـــة وختـــصص بعـــض الـــصحف واجملـــ. املـــرأة بـــرامج عـــن هـــذا املوضـــوع
املـرأة  ”و ، “املـاليل ” ، و“ املـرأة مـرآة ” ، و “الـصراط ” و،  “مريمان” ، و “النسوان رشادإ”

ــة ــرأة ” ، و“األفغانيــ ــرخة املــ ــالة األم”و ، “صــ ــسوان ”و ، “رســ ــدى النــ ــرأة ”و ، “صــ املــ
ــانون ــارة ”و ، “والقــ ــة والتجــ ــرأة األفغانيــ ــرأة ”و ، “املــ ــوق املــ ــرأة ”و ، “حقــ ــامل املــ ، “عــ

 الوطنيـة وتلفزيـون أفغانـستان       اإلذاعـة ولـدى   . “مرمي”و  ،  “الشروق الرحيم ”  و ،“كةاملل” و
النــصف ”و ، “املــرأة واجملتمــع” الوطنيــة واخلاصــة بــرامج تتعلــق بــاملرأة مثــل اإلعــالمووســائل 

وباملثل، نشرت املنظمات غري احلكومية واللجنة األفغانية املستقلة املعنيـة          . “املرأة”و  ،  “خرآلا
  .اإلسالمنسان عدداً من الكتب عن حقوق املرأة يف حبقوق اإل
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غري أنه نظراً للمعتقدات التقليديـة، فـإن عـدد النـساء          . واملرأة هلا احلق يف قيادة السيارة       -١١٠
 مـن هـذا احلـق يف        يـستفدن ومـع هـذا، فـإن بعـض النـساء           . جـداً ل  الاليت يقدن الـسيارات ضـئي     

 العمليـة، مت تنظـيم عـدد مـن الـدورات اخلاصـة              ولتـسهيل هـذه   . كابول واملدن الكبرية األخرى   
وباملثـل تـستطيع املـرأة      .  أفغانستان حيث تـتعلم املـرأة قيـادة الـسيارة          اتبالقيادة يف خمتلف والي   

درج األلعــاب الرياضــية أيــضاً يف املنــاهج اخلاصــة مبــدارس املــشاركة يف األنــشطة الرياضــية، وُتــ
  .البنات

   والبنات بالنساءاالجتار :ةاملادة السادس    
 علـى كافـة األشـخاص بـشكل عـام وعلـى             االعتـداء سـالمي،   إ، كبلـد    أفغانستانحتظر    -١١١

وتوجـد يف أفغانـستان حـاالت       . املرأة بشكل خاص، وتفرض عقوبات على من يستغلون املرأة        
  . بالنساء ألغراض الدعارة مقارنة ببلدان أخرىواالجتار، واالعتداء، االستغاللأقل من 
 علــى املــرأة االعتــداء الدوليــة الــيت حتظــر االتفاقيــاتت أفغانــستان عــدداً مــن عــوقــد وقَّ  -١١٢

 مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو             اتفاقيةعت احلكومة على    فقد وقَّ . واستغالهلا
ــباط    ــة، يف شـ ــسانية أو املهينـ ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــر /العقوبـ ــضمت، ١٩٨٥فربايـ ــا يف وانـ  إليهـ

وعـالوة  . ١٩٥٤ مكافحة الـرق يف عـام        اتفاقية أيضاً   أفغانستانعت  ووقَّ. ١٩٨٧بريل  أ/نيسان
ع علـى   سيا للتعاون اإلقليمي، ولكنها مل توقّـ      آ أفغانستان إىل رابطة جنوب      انضمتعلى ذلك،   

ويف عـام   .  بالنـساء واألطفـال ألغـراض الـدعارة        االجتارمعاهدة هذه الرابطة بشأن حماربة ومنع       
ســيا للتعــاون آان اللجنــة التقنيــة الرابعــة لرابطــة جنــوب  أفغانــستاستــضافت، )٢٠٠٨ (١٣٨٧
 حقـوق الطفـل   اتفاقيـة  إىل أيـضاً  حكومـة أفغانـستان     وانـضمت .  املعنية باملرأة والطفـل    اإلقليمي

ــاريني والربوتوكــولني ــائق  .  املكملــني هلــا االختي ــداء باألطفــال االجتــاروحتظــر هــذه الوث  واالعت
  .عليهم
ــاً للـــشريعة اإلســـالمي   -١١٣ ــرأة واســـتغاللة، تـــصنف قـــوانني أفغانـــستان الـــدعارة  وطبقـ  املـ

 عـام  يف واالختطـاف  بالبـشر  االجتـار وقد صـدر قـانون مكافحـة       .  من اجلرائم اخلطرية   باعتبارها
.  بالنــساء واألطفــالاالجتــار بالبــشر، وخاصــة االجتــارهبــدف دعــم ضــحايا  ) ٢٠٠٨ (١٣٨٧
، أو   أو توظيفـه   ، شخص، أو نقله   إرسال”ه  بأن بالبشر   االجتار من هذا القانون     ٣ف املادة   وتعّر

 مـن   االسـتفادة  لغـرض اسـتغالل هـذا الـشخص عـن طريـق              السـتخدامه خذه  آ به، أو    االحتفاظ
 اسـتخدام مشكلته االقتصادية أو حالته العاجلة، مقابل دفع أو تلقى أموال أو منـافع، وكـذلك                

ــذابطــرق مــضللة   ــه أو أوصــيائه  الجت ــضاًالقــانون وحيظــر . “ رضــا الــشخص املعتــدى علي  أي
رغامه علـى   إالبيع، أو الشراء، أو      وأ من الشخص املعتدى عليه عن طريق التوظيف،         االستفادة

 احلـرب أو    أعمـال  صور أو تـسجيالت إباحيـة، أو         التقاطالقيام بنشاط جنسي أو إجرامي، أو       
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غامـه  رإجراء فحوص طبيـة، أو    إ أجزاء أو أنسجة من جسده، أو        اقتطاع، أو   اإللزاميةاألعمال  
  .أعمال أخرى غري قانونيةأي شاركة يف املعلى 
 بالبشر واالختطاف علـى إنـشاء اللجنـة         االجتار من قانون مكافحة     ٤ت املادة   وقد نصَّ   -١١٤

 واالجتار بالبشر الـيت تـضم ممـثلني مـن مكتـب املـدعي العـام، ووزارة                  االختطافالعليا ملكافحة   
العمــل والــشؤون االجتماعيــة والــشهداء وذوي الــشؤون اخلارجيــة، ووزارة الداخليــة، ووزارة 

ــة ــيم، ووزارة اإلعاق ــة، ووزارة  اإلعــالم، ووزارة التعل  والثقافــة، ووزارة احلــج والــشؤون الديني
الــصحة العامــة، والالجــئني العائــدين، وإدارة األمــن الــوطين، واللجنــة األفغانيــة املــستقلة املعنيــة 

. تارهـا وزيـر العـدل     خي ذات الـصلة الـيت       جتماعيـة االثنني مـن ممثلـي املنظمـة        احبقوق اإلنسان، و  
 بالبشر، وتنفيذ بـرامج التوعيـة العامـة ذات الـصلة،            االجتار رصد جرائم    هيومهام هذه اللجنة    

، وتقـدمي تقريـر     واالختطـاف  االجتار عن   اإلحصاءات تعاون بني املنظمات املعنية، ومجع       وإقامة
  .عن هذا املوضوع إىل احلكومة

 بأنــشطةرض أو يــشجع أفــراداً دون ســن الثامنــة عــشرة علــى القيــام    شــخص حيــوأي  -١١٥
لقيــام مبثــل هــذه األنــشطة يعتــرب ل أو يــزودهم بالتــسهيالت ، الــدعارة كمهنــةأعمــالجنــسية أو 

ض هـؤالء   وإذا تعـرّ  . مذنباً وفقاً لقانون العقوبات ويعاقب بالسجن ملدة أقصاها ثالث سـنوات          
ارســة اللــواط، ترتفــع مــدة العقوبــة إىل الــسجن      رغمــوا علــى مم أو أُ لالغتــصاباألشــخاص 

  .عاماً ١٥
 عمليــة اختطــاف واالختطــاف بالبــشر االجتــار مــن قــانون مكافحــة ٧ف املــادة وتــصّن  -١١٦

 يرغمــون هــؤالء الــذيناألطفــال والنــساء علــى أهنــا جرميــة هتريــب خطــرية وحيــاكم املــستغلون   
سجيالت فيـديو إباحيـة بالـسجن        صـور أو تـ     التقـاط األشخاص على القيام بأنـشطة جنـسية أو         

  . عاما٢٠ً إىل ١٦لفترات طويلة تتراوح من 
 من قانون القضاء على العنف ضد املرأة عقوبة الـشخص املـستغل             ٨وقد رفعت املادة      -١١٧

وإذا .  عامـاً ١٦ إىل ٧ شابة على ممارسة الدعارة إىل السجن ملدة تتراوح مـن  امرأةالذي يرغم  
ــرّ   ــذي تع ــشخص ال ــدة ال تقــل عــن     ســتغالللالض كــان ال ــسجن مل ــالً، يعاقــب اجلــاين بال  طف

 مـن هـذا القـانون، إذا كـشف     ١٩وباملثـل، وطبقـاً للمـادة    .  عامـاً ١٦أعوام وال تزيد عـن    ١٠
شخص ما عن هوية الشخص املعتدى عليه جنـسياً، أو املغتـصب، أو الـذي أرغـم علـى القيـام                

 تــسجيالته املــصورة مبــا خيــالف اعــةإذبنــشاط جنــسي، أو ممارســة الــدعارة، أو نــشر صــوره أو 
ين عليه وصورته العامة، فإنه يعاقـب بالـسجن ملـدة تتـراوح             القانون وبطريقة تضر بشخصية اجمل    

  .من ثالثة إىل مخسة أعوام
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.  جرميـة ويعاقـب مرتكبـها بالـسجن ملـدة طويلـة       االغتـصاب  أيـضاً ويعترب هـذا القـانون        -١١٨
 مـن  ٢٤وتـنص املـادة     . باإلعـدام عاقـب املتـهم     ، ي لالغتـصاب ض  وإذا مات الشخص الذي تعـرّ     

 نـوع مـن     أليهذا القـانون علـى أن بيـع املـرأة أو شـراءها لغـرض أو حبجـة الـزواج، وكـذلك                       
.  ســنوات١٠الوســاطة يف هــذه العمليــة يعتــرب جرميــة يعاقــب مرتكبــها بالــسجن ملــدة أقــصاها   

 علـى العزلـة يعاقـب       امـرأة  شـخص يـرغم      وأي نوعـاً مـن العنـف،        أيـضاً ويعترب العـزل القـسري      
 اإلجبـاري  املرأة على العمـل      وإرغام.  حسب الظروف  أشهربالسجن ملدة قصرية أقصاها ثالثة      

 ١٧وتـنص املـادة     .  يعاقب عليها املتهم بالسجن ملدة قصرية أقصاها ستة أشهر         أيضاًيعد جرمية   
 بتـسليم   ١٨  بالبـشر علـى عـدم حماكمـة اجملـين عليـه، وتطالـب املـادة                االجتارمن قانون مكافحة    

، ولكـن يف  )ول عنـه واألقـرب صـلة إليـه       ؤحد أفراد أسرته املس   أ أي(اجملين عليه إىل أحد احملارم      
ــه هلــذا ا   ــة رفــض اجملــين علي ــه ميكنــه العــيش يف  إلحال  مــأوى خــاص أو يف مركــز  أيجــراء، فإن

  .اجتماعي
ة بالغــة  دقيقــة عــن عــدد البغايــا يف أفغانــستان، ألن هــذه املــسأل إحــصاءاتوال توجــد   -١١٩

ــد  ــرة  ٦وقــد مت طــرد  . احلــساسية يف هــذا البل  صــينيات ٧ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ صــينيات يف الفت
ارســة  م جــئن إىل هــذا البلــد مل  أن ســبق أفغانــستان  مــن ٢٠٠٨-٢٠٠٧أخريــات يف الفتــرة  

ــدعارة ــهجرة يف   استقــصاءويف . ال ــة لل ــه املنظمــة الدولي ــستان أجرت ــال أفغان ــة، ق  مــن بــني  أربع
 ضـحية مـن   ٩١وقـد سـاعدت هـذه املنظمـة     .  جنـسياً غلوااسـتُ هنـم قـد   إ لالجتـار عشرين ضحية   

 مــن  يف املائــة٦٢ويقــول هــذا التقريــر أن .  واحــدةباســتثناء، مجــيعهم صــينيات االجتــارضــحايا 
 قــد مت هتــربيهن ألغــراض  االجتــار مــن ضــحايا توالباكــستانيا واإليرانيــاتالنــساء األفغانيــات 

 املنظمة الدوليـة للـهجرة يف أفغانـستان أن معظـم            اتإحصاءويتضح من   . )٨( اجلنسي االستغالل
 الـذين ، كـان مـن بـني الـضحايا          ٢٠٠٨ متت بني الرجال، يف حـني أنـه يف عـام             االجتارحاالت  

ــالغ عــددهم     ضــحية ســت نــساء مت هتريــب معظمهــن لغــرض   ١٣ســجلتهم هــذه املنظمــة والب
 واإليـــرانيني، لـــصينينيا إىل أن غالبيـــة الـــضحايا مـــن االستقـــصاء وينتـــهي.  اجلنـــسياالعتـــداء

  . من األفغاناوالباكستانيني وليسو
 ٨٥١سـجيناً يف سـجون أفغانـستان، بينـهم      ١٧ ٤٥٥، كـان هنـاك   ٢٠١٠ ويف عام     -١٢٠

وطبقاً للجنة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، يبلـغ عـدد النـساء احملكـوم                    . من النساء 
 غـري أن هـذا ال يعـين أن مجيـع الـسجينات مـن        ؛امـرأة  ١٩٤عليهن بالسجن يف جرائم أخالقية      

  .البغايا

__________ 
، ٢٠٠٨يونيـه   /تقرير االستقصاء اإلقليمـي، االجتـار بـاملرأة يف أفغانـستان، املنظمـة الدوليـة للـهجرة، حزيـران                    )٨(  

  .٣٩ و ٣٨الصفحتان 
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غـري أنـه يف الـسنوات القليلـة املاضـية،        .  جرميـة خطـرية يف هـذا البلـد         االختطافويعترب    -١٢١
 لنـــساء اختطـــاف حـــاالت أيتـــسجل اللجنـــة األفغانيـــة املـــستقلة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان  مل

ــات ــة، ممــن    إال. أفغاني ــدان أجنبي ــن بل ــساء م ــدة ن ــة يف    أن ع ــن يف منظمــات غــري حكومي  عمل
 عنـــهن بعـــد اإلفـــراج املتمـــردين، ولكـــن مت أيـــدي علـــى لالختطـــافأفغانـــستان قـــد تعرضـــن 

 اجلنـسي   االسـتغالل  ال تـتم لغـرض       االختطـاف واجلدير بالذكر أن غالبية عمليـات       . مفاوضات
ستقلة املعنيــة وطبقــاً لبحــث أجرتــه اللجنــة األفغانيــة املــ.  املــرأة علــى ممارســة الــدعارةإلرغــامأو 

  يف املائـة  ٢٩ عـن    اإلبـالغ ، مت   ٢٠٠٧ الطفولـة يف الـسويد عـام         إنقـاذ حبقوق اإلنسان ومنظمـة     
  .فقط من حاالت االعتداء على األطفال

 اجلنسي على األطفال والنساء، واليت تعمـل        واالعتداء باالغتصابوتقوم اللجنة املعنية      -١٢٢
ــة واملنظمــ     ــات احلكومي ــن اهليئ ــدد م ــشاركة ع ــة برصــد حــاالت    مب ــري احلكومي ــداءات غ  االعت

 التـدابري املالئمـة ملتابعـة       الختـاذ  اجلنسيني، وتصدر تعليمات إىل السلطات املـسؤولة         واالستغالل
 اجلنـسي للنــساء  االسـتغالل وتعمـل هـذه اللجنــة مـن أجـل زيـادة الــوعي ومنـع       . هـذه احلـاالت  

  .واألطفال
ومبــساعدة .  مــن النــساءاالجتــارنيــة لــضحايا وتقــدم وزارة شــؤون املــرأة املــشورة القانو  -١٢٣

 املأوى والغذاء وامللـبس إىل جانـب مـساعدات أخـرى            أيضاًمنظمات دولية، توفر هذه الوزارة      
وتعمــل وزارة شــؤون املــرأة مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة بــصورة وثيقــة لتــوفري . هلــؤالء النــساء
 االجتـار  جنون مـن     الاليتيا من النساء     األساسية مثل الغذاء واملأوى ألولئك الضحا      االحتياجات

وعـالوة علـى ذلـك، نـشطت وزارة الداخليـة،           . عند عودهتن وإدمـاجهن يف مؤسـسات داعمـة        
واللجنة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، واملنظمـة الدوليـة للـهجرة يف جمـال التوعيـة                      

 مدرســاً مــن منــاطق ٣٥رة ، دربــت املنظمــة الدوليــة للــهج٢٠٠٧ففــي عــام .  بالبــشرواالجتــار
 ١٠ ٠٠٠ خـربهتم ومعرفتـهم إىل       اينقلـو  بالبـشر لكـي      باالجتار اخلاصة   اإلجراءاتاحلدود على   

 اإلذاعـة  التجاريـة عـن طريـق        واإلعالنـات  هذه املنظمة امللـصقات      واستخدمت. آخرينمدرس  
ف  يف التعـرّ اًأيـض وتـساعد املنظمـة الدوليـة للـهجرة     . )٩(والتلفزيون للقيام حبملة يف هذا الـصدد  

 حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل         أيـضاً  وتقدم العون هلن وتعقد      االجتارعلى النساء من ضحايا     
 بـرامج   ١٠ حنـو    أيـضاً وبالتعاون مع منظمات دولية، أعـدت وزارة شـؤون املـرأة            . هلذا الغرض 

 وعالوة على ذلك، أوفدت بعـض املـوظفني إىل بلـدان أخـرى يف         .  املرأة استغاللتلفزيونية عن   
  .زيارات دراسية حول هذا املوضوع

__________ 
، ٢٠٠٨يونيـه   /تقرير االستقصاء اإلقليمـي، االجتـار بـاملرأة يف أفغانـستان، املنظمـة الدوليـة للـهجرة، حزيـران                    )٩(  

  .٥٥ و ٥٤الصفحتان 
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 احلــج، وصــندوق ةراوباإلضــافة إىل ذلــك، نفــذت وزارة شــؤون املــرأة، مبــساعدة وز    -١٢٤
“ اإلسـالم أسرة تنعم بالرخاء وجمتمع صحي مـن زاويـة          ”األمم املتحدة للسكان برامج بعنوان      

) ٢٠٠٨ (١٣٨٧و ، )٢٠٠٧ (١٣٨٦  و،)٢٠٠٥ (١٣٨٤ األعــــواميف ســــبع واليــــات يف 
وعـالوة علـى ذلـك، نظمـت وزارة شـؤون املـرأة يف عـام           .  من رجـال الـدين     ١٥٥شارك فيها   

 موظفـاً صـحياً مـن الـوزارة وموظفـاً صـحياً         ٢٥دورات تدريبية شارك فيها     ) ٢٠٠٧ (١٣٨٧
وأدت هذه الـربامج إىل رفـع مـستوى ثقافـة أفـراد             . اإلعاقة ذوي   األشخاصإقليمياً عن حقوق    

  .فاهلماألسر بالنسبة لتربية أط
 اهليئات احلكومية األفغانية مع منظمات وطنية ودوليـة بـرامج خمتلفـة حملاربـة               واستهلت  -١٢٥
وعلى سبيل املثـال، مت     .  الذي يعد أحد العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل ممارسة الدعارة          اإلدمان

  مـن بـرامج التوعيـة هـذه حنـو       واسـتفاد حلقة عمل للتعريف بأضـرار املخـدرات،         ١ ٦٩٩عقد  
 ٩ ٧٣١وباإلضـافة إىل ذلـك شـارك       . شخصاً، من بينهم نساء، يف املدن والقـرى        ١١٢ ٤٨٠

. شخـــصاً يف منافـــسات تـــضمنت مناســـبات رياضـــية توجـــه رســـائل عـــن أضـــرار املخـــدرات 
ووجهــت الــدعوة للنــساء املــدمنات للحــضور طوعــاً إىل مراكــز التأهيــل ومكافحــة املخــدرات  

 مركزاً لعالج النساء املدمنات، ومت عـالج      ٢٦ جمموعه   ويوجد يف هذا البلد ما    . لغرض العالج 
وهنـاك عـدد مـن النـساء        . مدمناً كانوا خاضـعني للعـالج      ١٤ ٧١٤ من جمموع    امرأة ٢ ٠٠٠

الاليت ال يفـضلن العـالج يف املستـشفيات، وهـؤالء يـتم حتديـدهن وحيـصل أزواجهـن وأقـارهبن           
ال يعــودوا أ لــضمان اًشخــص ٢ ٥٣٦ومتــت متابعــة حنــو  . علــى األدويــة لعالجهــن يف منــازهلن 

 شخـصاً   ٣٣٩كمـا حـصل     . شخـصاً املـشورة املالئمـة      ١٢ ١٥٥لإلدمان مرة أخرى، وتلقـى      
وتعمـل يف هـذا اجملـال خمتلـف الـوزارات وهيئـات حكوميـة               . على التدريب املهين أثنـاء العـالج      
  .ومنظمات غري حكومية أخرى

  
  مرأة احلقوق السياسية واالجتماعية لل:املادة السابعة    

ــة عــشرة، وحيمــل بطاقــة   امــرأة أفغــاين، رجــالً كــان أم  أيمــن حــق   -١٢٦ ، بلــغ ســن الثامن
 متييـز   أي، ولـيس هنـاك      االنتخابـات  وال حيرمه القانون من التـصويت، أن يـشارك يف            ،تصويت

.  علــى احلقــوق املتــساوية للرجــل واملــرأة يف التــصويت االنتخــايبويؤكــد القــانون . ضــد املــرأة
 ٥وتـشدد املـادة     . االنتخـاب  أن مجيع الرجـال والنـساء املـؤهلني هلـم احلـق يف               ٤وتوضح املادة   

وحتظـر هـذه املـادة      . لنـاخبني  سياسة هلا عالقـة بتوجيـه ا       أي حتظرو.  احلرة للناخبني  اإلرادةعلى  
 العرقـي،   انتمـائهم  نوع من القيود املباشرة أو غري املباشرة على الناخبني علـى أسـاس               فرض أي 

  .نسهم، أو وضعهم، أو عملهم وغري ذلكأو لغتهم، أو ج
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ــات    اســتطاعةوكــان يف   -١٢٧ ــة أو كمرشــحة يف عملي ــشارك كناخب ــرأة أن ت  االنتخــاب امل
الــسبع رئاســة اجلمهوريــة، والربملــان، وجمــالس الواليــات، وجمــالس املنــاطق، وجمــالس القــرى،    

 االسـتفتاءات ركة يف    حبـق املـشا    أيـضاً وتتمتـع املـرأة     . والعمد، وجمـالس البلـديات يف أفغانـستان       
  .على قدم املساواة مع الرجل

ولكـن نظـراً ألسـباب    .  متييـز علـى املـرأة   أي ألفغانـستان    االنتخابيةوال تفرض القوانني      -١٢٨
 اإلنـاث وتعد نسبة مـشاركة     .  هذا احلق  استخدامأمنية، وللتقاليد املقيدة، تتجنب بعض النساء       

 املنـاطق غـري املأمونـة، ويف بعـض املنـاطق تـصل         منخفضة عمومـاً يف    االنتخاباتإىل الذكور يف    
.  املرأة من التصويت بـسبب مـشاكل ثقافيـة         أيضاًومتنع بعض األسر    . مشاركة املرأة إىل الصفر   

 املــستقلة كبــائن تــصويت منفــصلة االنتخابيــةت اللجنــة أولتحفيــز املــرأة علــى التــصويت، أنــش 
اع برامج للتوعية عن طريق وسـائل       وتذ. للرجال والنساء، ووفرت موظفات لتوجيه الناخبات     

ــرأة يف    اإلعــالم ــشاركة امل ــة م ــى أمهي ــات تؤكــد عل ــد . االنتخاب ــة،  أدوق ــدات التقليدي ت املعتق
ــة العامــة عــن املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف      ــة، ونقــص املعرف ــاتواألمي ، واملــشاكل االنتخاب

، ونقـص الـشرطيات يف      تـراع االق للوصول إىل مراكـز      االنتقال نفقاتملرتبطة بدفع    ا االقتصادية
رادهتـن احلـرة يف     إ أو تقييـد     االنتخابـات املناطق احمللية إىل منع مشاركة عدد كبري من النساء يف           

  .حالة التصويت
  ١٠اجلدول 
اللجنة االنتخابية : املصدر(تني واملرشحني يف االنتخابات حسب نوع اجلنس املئوية للمصّوالنسبة 
  )املستقلة

  نوع االنتخاب

لــــديهم أفــــراد 
بطاقــــــــــــــــات 

  تصويت

ــوع ــسبة /جممـ نـ
ــساء النـــــــــــــــــ
ــامالت احلــــــــــ
لبطاقــــــــــــــات

  تصويت

ــوع ــسبة /جممـ نـ
ــال  الرجـــــــــــــــ

  املقترعني
نـــــــسبة /جممـــــــوع

  النساء املقترعات
ــدد  عــــــــــــ
  عدد املرشحني  املرشحات

عـــــــــــــــــــــــدد 
ــحات  املرشــــــــ

  الفائزات
عدد املرشـحني   

  الفائزين

االنتخابــــــــــــــات
ــام ــية عــــ الرئاســــ

  ١  صفر  ١٦  ١  ٪٤١  ٪٥٩  ٪٤٤  ١١  ١٣٨٣
نتخابــــــــــــــاتاال

ــام ــة عــــ الربملانيــــ
١٨١  ٦٨  ٢ ٤٩١  ٢٥٨  ٢ ٦٣٧ ٨٦٩  ٣ ٥٦٥ ٦٣٣  ٪٤١,٧  ١٦,٧  ١٣٨٤  

انتخابــات جمــالس
ــام ــات عـــ الواليـــ

٢٩٤  ١١٩  ٢ ٩١٦  ٢٨٥  ٢ ٦٣٧ ٨٦٩  ٣ ٥٦٥ ٦٣٣  ٪٤١,٧  ١٢,٧  ١٣٨٤  
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  نوع االنتخاب

لــــديهم أفــــراد 
بطاقــــــــــــــــات 

  تصويت

ــوع ــسبة /جممـ نـ
ــساء النـــــــــــــــــ
ــامالت احلــــــــــ
لبطاقــــــــــــــات

  تصويت

ــوع ــسبة /جممـ نـ
ــال  الرجـــــــــــــــ

  املقترعني
نـــــــسبة /جممـــــــوع

  النساء املقترعات
ــدد  عــــــــــــ
  عدد املرشحني  املرشحات

عـــــــــــــــــــــــدد 
ــحات  املرشــــــــ

  الفائزات
عدد املرشـحني   

  الفائزين

االنتخابــــــــــــــات
ــام ــية عــــ الرئاســــ

  ١  صفر  ٣٩  ٢  ٪٣٨,٨  ٪٥٨,٤  ١ ٧٨٠ ٨١٠  ٤ ٥٢٧ ٩١٨  ١٣٨٨
انتخابــات جمــالس

ــات ــامالواليـــ  عـــ
٣١٥  ١٠٥  ٢ ٨٤٧  ٣٣٣  ٪٣٨,٢  ٪٥٩,٣  ١ ٧٨٠ ٨١٠  ٤ ٥٢٧ ٩١٨  ١٣٨٨  

االنتخابــــــــــــــات
ــام ــة عــــ الربملانيــــ

٦٩  ٢ ١٥٠  ٤٠٦  ١ ٥٧٩ ٤٦٨  ٢ ٣٣٥ ٥٣٩  ١ ٧٠٩ ١٥٨  ٤ ٢١٦ ٥٩٤  ١٣٨٩    
  

وعـالوة علـى   .  املستقلةاالنتخابية من بني أعضاء اللجنة القيادية للجنة        امرأتانوتوجد    -١٢٩
ــاك   ــك، هن ــانذل ــن بــ امرأت ــسع  م ــاء الت ــة ةني األمن ــة للجن ــستقلةاالنتخابي ــاك  . امل ــاً، هن  وعموم

 مـن    يف املائـة   ٧ موظفة دائمـة يعملـن يف هـذه اللجنـة وهـو مـا ميثـل                  ١٥ موظفة مؤقتة و   ٢٤٠
 علـى قـدم املـساواة مـع         االنتخابـات وتؤكد هذه اللجنة على مشاركة املرأة يف        . مجيع موظفيها 

مي كافـة التـسهيالت الالزمـة لتـشجيع مـشاركة املـرأة       الرجل وقد بذلت كل ما يف وسعها لتقد      
 ومـوظفي املنـاطق مـن       نيياإلقليمـ  ولبلوغ هـذه الغايـة، أصـبح نـصف املـوظفني             .االنتخاباتيف  

هناك عدد متساو من الرجال والنساء يف محالت التوعيـة اجلماهرييـة يف مجيـع منـاطق        والنساء،  
 عنــد تعــيني مــوظفي االعتبــارنــسني يوضــع يف وباملثــل، فــإن مبــدأ املــساواة بــني اجل . أفغانــستان
 وحـدة   أيـضاً ت اللجنـة    أوقد أنـش  .  املؤقتني يف املكاتب املركزية ومكاتب الواليات      االنتخابات

  .اتجنسانية لضمان حقوق املوظفات وتزويدهن بالتسهيالت اخلاصة بتنمية القدر
 حتاول املنظمات املعنيـة  ونظراً ألن لدى املرأة فرصاً حمدودة للحصول على املعلومات،          -١٣٠

ــات ــائل اســتخدام باالنتخاب ــالم وس ــرحالت إىل    اإلع ــصقات، وال ــية، واملل ــات الدراس ، واحللق
وعـالوة  . االنتخابـات خمتلف املنـاطق كوسـيلة للتأكيـد علـى أمهيـة مـشاركة املـرأة والرجـل يف                   

ــة خاصــة     ــرامج توعي ــاك ب ــاتعلــى ذلــك، كانــت هن ــة  باالنتخاب ــةاالنتخا تــضطلع هبــا اللجن  بي
 يف  االنتخابيـة املستقلة، ووزارة شؤون املرأة، ومنظمات اجملتمـع املـدين، ومكتـب دعـم العمليـة                

 احلـــرة والرتيهـــة، لالنتخابـــات واليـــة، ومؤســـسة أفغانـــستان ٣٤أفغانـــستان الـــذي يعمـــل يف 
ومؤسسة إبرار، وشبكة هيئات اجملتمع املـدين املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، وبرنـامج األمـم املتحـدة          

، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، ومنظمـة         االنتخابيةمنائي، واملؤسسة الدولية للنظم     اإل
COUNTERPARTواملعهد الدميقراطي الوطين، ومشروع املساعدة الربملانية األفغاين ،.  
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 يعملـــون مـــن أجـــل حقـــوق املـــرأة قـــدر  الـــذينوقـــد حاولـــت املنظمـــات والنـــشطاء   -١٣١
 ١٣٨٨ عـام    انتخابـات  يف   االقتـراع د ممكـن مـن النـساء إىل مراكـز            توجيه أكرب عد   استطاعتهم

ــوان  ). ٢٠٠٩( ــادرة بعن ــة ”ويف مب ــة٥٠محل ــسائية يف املائ ــرأة  “ الن ــة  إ، حاولــت امل ظهــار أمهي
وقـد نظمـت هـذه      . مشاركة املرأة يف السياسات، نظراً ألهنا تـشكل نـصف الـسكان املـصوتني             

  . املرشحات واملصوتات على املشاركة والية أخرى لتشجيع٣٣احلملة يف كابول ويف 
 املـرأة يف الـسنوات القليلـة املاضـية باملـشاركة يف احليـاة               اهتمـام وعلى الرغم من زيـادة        -١٣٢

السياسية هلذا البلد، ومشاركتها على نطاق واسع يف الـربامج الـسياسية مبـا يف ذلـك العمليـات                   
كمـا ذكـر مـن قبـل، يوجـد يف أفغانـستان             و. ، إال أهنا ال تزال تواجه حتـديات خمتلفـة         االنتخابية

وعــالوة علــى ذلــك، . جمتمــع تقليــدي ال يــسمح للمــرأة غالبــاً باملــشاركة يف التجمعــات العامــة
 كـثرية ال يعتربهـا القـانون     توألن لدى املرأة فرصاً أقل للحصول علـى التعلـيم، فإهنـا يف حـاال              

 قاعـدة ماليـة يف حـني        االنتخابيـة وتتطلـب احلملـة     .  مؤهلة للترشح للمناصب املنتخبـة     االنتخايب
وهلــذا فــإن املــرأة ال متتلــك املــوارد املاليــة الكافيــة . اًاقتــصاديأن معظــم النــساء لــسن مــستقالت 

  .االنتخاباتللمشاركة يف 
ل مناصـب   غ قيود أمام املرأة لتوىل املناصب احلكومية وميكنها أن تـش          ةأيليست هناك   و  -١٣٣

مد، ونواب الوزراء، واملديرين املستقلني، ومجيـع       فظني، والعُ رئيس اجلمهورية، والوزراء، واحملا   
  .املناصب اليت تنتمي إىل اخلدمة املدنية أو القطاع العسكري

    
  ١١اجلدول 

  ٢٠٠١عدد النساء الالئي شغلن مناصب رئيسية يف السلطة التنفيذية منذ عام 
    العدد  اسم املنظمة

       املؤقتةاإلدارة
    ١  وزارة  
    صفر  عامةإدارة   
    صفر  إدارة جلنة مستقلة  
    ٢  نائب وزير  
    صفر  حمافظ  
    صفر  ُعمدة  
    ٣  اجملموع    
      حلكومة االنتقالية اإلسالميةا

    ٣  وزارة  
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    العدد  اسم املنظمة

    ١  إدارة عامة  
    ١  إدارة جلنة مستقلة  
    ٤  نائب وزير  
    صفر  حمافظ  
    صفر  مدةُع  
    ٩  اجملموع    
      ملدة األوىل للرئيس كرزايا

    ١  وزارة  
    ١  ةعامإدارة   
    ١  إدارة جلنة مستقلة  
    ٤  نائب وزير  
    ١  حمافظ  
    ١  مدةُع  
    ٩  اجملموع    
      ملدة الثانية للرئيس كرزايا

    ٣  وزارة  
    ١  ةعامإدارة   
    ١  إدارة جلنة مستقلة  
    ٥  نائب وزير  
    ١  حمافظ  
    ١  مدةُع  
    ١٢  اجملموع    

    
ر والقوانني األخرى املرأة من عضوية اجمللس األعلى للمحكمة العليـا،           وال مينع الدستو    -١٣٤

وتستطيع املرأة أن تـشغل منـصب القاضـي         .  بني األعضاء التسعة احلاليني    امرأةمع أنه ال توجد     
 يعملـون يف احملـاكم اجلنائيـة واملدنيـة والبـالغ         الذينومن بني القضاة    . يف احملاكم اجلنائية واملدنية   

 قاضــية يف احملــاكم ٦٠  قاضــية يف احملــاكم اجلنائيــة و٤٨ اآلن، يوجــد اةقــض ٢ ٢٠٣عــددهم 
ويف عـام   .  أن تشغل وظيفـة احملـامي      أيضاًوميكن للمرأة   .  قاضية ١١٨املدنية ليصل اجملموع إىل     

ــسجيل ٢٠١٠ ــهن   ٤٥، مت تــ ــستان، منــ ــة يف أفغانــ ــات   ٢٤ حماميــ ــة يف الواليــ ــة مهنيــ  حماميــ
  .حمامية مهنية يف العاصمة ٥١ و
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 بـشأن املـشاركة اإلجيابيـة       ١٣٢٥ووفقاً لقرار جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة رقـم               -١٣٥
 للمـرأة فـرص املـشاركة يف        أفغانستانللمرأة يف عمليات السالم واملفاوضات، أتاحت حكومة        

عـداد خطـة عمـل لتنفيـذ القـرار،          إوقد قررت الـسلطات األفغانيـة مـؤخراً         . مثل هذه العمليات  
وباملثـل، كانـت الـسلطات العليـا يف         . اآلنالعملية ال تزال يف مراحلها األولية حـىت         أن هذه    إال

 السالم مع املتمردين لن تـؤدي إىل حرمـان املـرأة            مفاوضاتحكومة أفغانستان تكرر دائماً أن      
مــن حقوقهــا احلاليــة، ويعــد قبــول دســتور أفغانــستان، الــذي يؤكــد علــى حقــوق املــرأة أحــد     

 األفغـاين،   االستـشاري ، عقد جملـس الـسالم       ٢٠١٠ويف ربيع عام    . مي اتفاق سل  أليالشروط  
ــل   ــرأة متث ــة٢١وكانــت امل ــات    .  مــن املــشاركني  يف املائ ــيت أصــدرت بيان ومــن بــني اللجــان ال

 جلنـة مـن النـساء،       ٢١ هنـاك  جلنة، كان    ٢٨ ا عن السالم مع املتمردين والبالغ عدده      استشارية
 األفغـاين يف فقرتـه      االستـشاري ن جملـس الـسالم      وينص بيـا  . حدى هذه اللجان  إورأست سيدة   

اخلامــسة علــى أنــه جيــب حبــث حقــوق املــرأة والطفــل أثنــاء املفاوضــات، ويؤكــد اجمللــس علــى   
ت حكومة أفغانـستان اجمللـس      أوباملثل، أنش . التطبيق املتساوي للقوانني على مجيع مواطين البلد      

  . نساء٩ عضواً من بينهم ٦٠ للسالم الذي يضم العايل
وتدعم حكومة أفغانستان مشاركة املرأة وقيادهتا يف كافة جماالت احلياة، ليست فقـط               -١٣٦

 متـساوية أمـام الرجـل واملـرأة يف     اً نظام دميقراطي، وتتيح فرصـ أليكمبدأ رئيسي وإمنا كحق،  
، بلغـت نـسبة النـساء الـاليت يـشغلن مناصـب عليـا يف                ٢٠١٠ويف عـام    . وظائف اخلدمة العامة  

وتركـز  . ، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بنسبة الرجـال  يف املائة٩بصنع القرار جماالت خاصة  
 وصـنع   اإلدارةخطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان على زيادة مـشاركة املـرأة يف مناصـب                

  . إىل عمل املرأة يف اجملاالت احملليةاالهتمامالقرار، وتوجه 
ة جمــاالً لعمــل الرجــل، ولكــن بعــض النــساء بــدأن وتعتــرب التجــارة مــن الناحيــة التقليديــ  -١٣٧

األوضـاع اجلديـدة يف البلـد أتاحـت للمـرأة فرصـة املـشاركة يف                ف. العمل مؤخراً يف هـذا اجملـال      
 ونـسج الـسجاد، وتربيـة       ،، والتطريـز  اليدويـة القطاع التجاري ويعمل معظم النساء يف احلـرف         

تعـــاون الـــتقين يف أحـــد الكتـــب  وقـــد ســـجلت الوكالـــة األملانيـــة لل . حنـــل العـــسل والـــدواجن
 امـرأة  منظمة ترأسـها     ٢٠٠وباملثل، هناك   .  أفغانية تعمل يف التجارة    امرأة ٣٠٠اإللكترونية أن   

 منظمـة ونقابـة     ٥٠ أيـضاً وهنـاك   .  منظمة مـسجلة لـدى وزارة شـؤون املـرأة          ٢٢٩من جمموع   
ة مـشاكل خمتلفـة يف   وتواجـه املـرأ  . ورابطة ومجاعة هلا عالقة باملرأة مـسجلة لـدى وزارة العـدل     

، أمههـا عـدم الـسماح للمـرأة مبغـادرة بيتـها، وقيـود سـفر املـرأة، ومـشاكل                     االقتصاديالقطاع  
 ةامــرأ ٢٦٣وقــد ســجلت وزارة التجــارة والــصناعة  . ثقافيــة تتعلــق بعمــل املــرأة خــارج بيتــها  

 أعـضاء  ةامـرأ  ١٥  يعملـن نائبـات لرؤسـاء شـركات، و      امرأة ٢٥٢ يعملن رؤساء شركات، و   
ويف السنوات األخـرية، كـان هنـاك عـدد ملحـوظ مـن النـساء الـاليت يعملـن يف                     .  الشركات يف
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ــصارف جمــايلّ ــسجيل   اويف .  التجــارة وامل ــة يف العاصــمة  ٤٦حتــاد ســيدات األعمــال، مت ت  نقاب
 سـيدة أعمـال بـني أعـضاء نقابـة           ٢٧ أيضاًوعالوة على ذلك، هناك     .  نقابة يف الواليات   ٢٦ و

  .صالونات التجميل
وباملثــل، جيــري .  واليــة١٢ مــشاريع احلــدائق واألســواق النــسائية يف اســتكملتوقــد   -١٣٨

وستــستمر مــشاريع . تــشييد حــديقتني نــسائيتني وستــستكمل حديقــة أخــرى يف العــام القــادم   
ــات    ــسائية يف الوالي ـــ احلــدائق واألســواق الن ــة   ١٩ال ــسنوات اخلمــس القادم ــة خــالل ال .  الباقي

. ة نسائية للمرأة يف كـابول، وبـاغالن، وبـاروان، وغـازين، ومبيـان              مراكز تعليمي  أيضاًنشئت  وأُ
  .وقد قامت احلدائق النسائية بدور رئيسي يف تقاسم خربات املرأة وتسويق منتجاهتا

ــا جمموعــ ٢٠١٠وحــىت منتــصف    -١٣٩ ــسجيل م ــة يف   ١ ٦٣٠ ه، مت ت ــة ودولي منظمــة وطني
ويعــد . مــوظفني ١٧ ٣١٠ وموظفــة  ١٥ ٥٩١ اتويعمــل يف هــذه املنظمــ . وزارة االقتــصاد

 ومنظمات غري حكومية أحـد احلقـوق لكـل أفغـاين وأفغانيـة بـصرف                اجتماعيةنشاء منظمات   إ
 أو هلـا عالقـة بقـضايا املـرأة مـن      امـرأة  منظمـة إمـا تـديرها    ٥٠وهنـاك  . النظر عـن نـوع اجلـنس    

ــوع  ــدل     ١ ٧١٦جمم ــدى وزارة الع ــسجلة ل ــة م ــة اجتماعي ــاك . منظم ــري  ٣٤٤وهن ــة غ  منظم
ــ ــة حكومي ــةة ومنظم ــدل، ووزارة التجــارة، ووزارة شــؤون    اجتماعي ــدى وزارة الع ــسجلة ل  م
 منظمـة مـسجلة لـدى       ٤٢  منظمة لديها تـراخيص مـن وزارة االقتـصاد، و          ٢٩٣وهناك  . املرأة

مـن الرجـال     ٢٤٥ ٨١٦ هائأعـضا  نقابـة مـسجلة يوجـد بـني          ١٤وباملثـل هنـاك     . وزارة العدل 
  .من النساء ١١٥ ٤٦٣ و

. جـات إىل دعـم مـايل      اكومة ومنظمـات دوليـة املـأوى واألمـان لألرامـل احملت           وتوفر احل   -١٤٠
ويف كــابول، تــوفر . امــرأة ٣١٩ دور يعــيش فيهــا ١٠ يف هــذا البلــد اإليــواءويبلــغ عــدد دور 

  .مؤسسة النساء واألطفال احملرمني واحملتاجني املأوى والرعاية لعشر نساء
  

  ١٢اجلدول 
  )١٣٨٩-١٣٨٥ (٢٠١٠-٢٠٠٥ ،دور اإليواءعدد النساء يف 

  عدد املستفيدات  السنة

١٠١  )٢٠٠٦ (١٣٨٥  
٤٠  )٢٠٠٧ (١٣٨٦  
٤٢  )٢٠٠٨ (١٣٨٧  
٥٣  )٢٠٠٩ (١٣٨٨  
  )٢٠١٠أغسطس /حىت آب (٨٣  )٢٠١٠ (١٣٨٩

  
  )وزارة شؤون املرأة: املصدر(
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  ١٣اجلدول 
 حبقوق اللجنة األفغانية املستقلة املعنية( ٢٠١٠ عاميف أفغانستان دور اإليواء عدد 

  )اإلنسان
  عدد األطفال  عدد النساء  اسم دار اإليواء  الوالية  الرقم

  ١٤  ١٧  دار األمان  كابول  ١
ــرأة      كابول  ٢ ــدرات املـ ــة قـ ــواء لتنميـ ــز اإليـ مركـ

  ٥  ١٣  )دائم(
ــرأة      كابول  ٣ ــدرات املـ ــة قـ ــواء لتنميـ ــز اإليـ مركـ

    ١٢  )مؤقت(
  ٢  ٤  مركز إحالة لدار إيواء باروان  باروان  ٤
   فتيات٤ و ولد ١٣  ٢٠  حجار الدويل  بولكا  ٥
  مؤقت  مؤقت  دار أيتام خاينا ناهيد  كابول  ٦
      سيما مسر  كابول  ٧
      سيما غاين  كابول  ٨
  ٥  ٢٢ CCA  باخل  ٩

  ٥  ٢٠  دار إيواء املرأة األفغانية  باخل  ١٠
  مؤقت  مؤقت  لمرأةلمركز إحالة   جالل أباد  ١١
    ٤٠    هريات  ١٢
    ١٨  )كمشروع(ان نادايا ز   زانادايان  ١٣
  ١  ٦    كابيسا  
  ٢    دار األمان للمرأة    ١٤
 يدعمـه صـندوق األمـم       CCAدار إيواء     مبيان  ١٥

    ٤  املتحدة اإلمنائي للمرأة
    

ممثلـي احملكمـة    ، توجد جلنة مكونة من      اإليواءوملعاجلة مشكلة املرأة اليت تعيش يف دور          -١٤١
لشؤون الدينيـة، واللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة           العليا، ووزارة شؤون املرأة، ووزارة احلج وا      

، وتعقـد هـذه     اإليـواء حبقوق اإلنسان، ووزارة العـدل، ومديريـة اهليئـات احملليـة، وإدارات دور              
 غـري مقبولـة، فـإن اللجنـة تقـرر           اإليـواء وإذا تبني أن حالة دار      . اللجنة سلسلة من االجتماعات   

  .إغالقها
  يف اخلارج التمثيل :املادة الثامنة    

 املختلفــة، اإلقليميــةباإلضــافة إىل الفــروع الــستة لــوزارة الــشؤون اخلارجيــة يف املراكــز   -١٤٢
.  العــاملأحنــاء بعثــة دبلوماســية مقيمــة وغــري مقيمــة وقنــصليات ألفغانــستان يف مجيــع  ٨٥هنــاك 
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ــة       ــشؤون اخلارجي ــة يف وزارة ال ــى درجــات خمتلف ــساء عل . ويعمــل املوظفــون مــن الرجــال والن
لبعثــات الدبلوماســية والقنــصليات يف يف امتيــز القــوانني واللــوائح األفغانيــة ضــد متثيــل املــرأة  وال

 وقـدرة   ،وعلـى ضـوء مبـدأ التعـاون املتبـادل مـع البلـدان واملنظمـات الدوليـة األخـرى                   . اخلارج
، تعني وزارة الشؤون اخلارجيـة موظفيهـا يف البعثـات        االقتصاديةاملوظفني على العمل، واملوارد     

وتـشغل املـرأة يف الوقـت احلاضـر وظـائف علـى مـستوى              . الدبلوماسية والقنصليات يف اخلـارج    
ــة   باألعمــالالــسفري، والقــائم  ، ووظــائف سياســية يف الــسفارات والقنــصليات العامــة جلمهوري

 يف املــؤمترات الدوليــة، واحللقــات   نأفغانــستاومتثــل املــرأة  . أفغانــستان اإلســالمية يف اخلــارج  
ــة      الدراســية، وامل ــسلطة التنفيذي ــان، وأعــضاء ال ــوزراء، وأعــضاء الربمل ــى مــستوى ال ــديات عل نت

 املؤهالت الفرديـة، والقـدرة علـى        هيومعايري املشاركة يف هذه التجمعات      . والسلطة القضائية 
  .متثيل حكومة أفغانستان يف اخلارج بأفضل صورة دون أي متييز ضد املرأة

وهنـاك حمـاوالت إلشـراك      . لـدها يف املـؤمترات الدوليـة      وتستطيع املرأة األفغانيـة متثيـل ب        -١٤٣
ففـي الـسنوات الثمـاين    .  والدوليـة اإلقليميـة مزيد مـن النـساء يف الوفـود املـشاركة يف املـؤمترات         

األخــرية، شــارك وزراء ونــواب وزراء وغريهــم مــن كبــار املــسؤولني يف العديــد مــن املــؤمترات  
ة، قامـت وزارة شـؤون املـرأة بـدور رائـد لتمثيـل              ولبلـوغ هـذه الغايـ     . الدولية عـن قـضايا املـرأة      

  .أفغانستان على مستوى الوزراء ونواب الوزراء واملديرين يف مثل هذه املناسبات الدولية
. وقد سعت وزارة الشؤون اخلارجية إىل تعيني نساء ذوات مؤهالت عالية يف الـوزارة               -١٤٤

ــي عــام   ــاك  ٢٠١٠فف ــرأة ٨٤، كــان هن ــة  ٥٣ (ام ــة متفرغ ــوزارة و  ايف موظف ــرأة ٣١ل  يف ام
 االعتبـار ومع إيـالء  .  موظفني بوزارة الشؤون اخلارجية ٧١٠من جمموع   ) البعثات الدبلوماسية 

 مقارنة بـاملوظفني، فـإن هـذه الـوزارة ال متيـز            ضئيلةالواجب حلقيقة أن املوظفات يشكلن نسبة       
تعـيني نـساء مـؤهالت يف      حال ضد تعيني املرأة، بل إهنا حبثت فكـرة التمييـز اإلجيـايب عنـد                 بأي

 مـستويات تعـيني اإلنـاث       اخنفاضومن بني العوامل اليت أدت إىل       . السلك الدبلوماسي األفغاين  
نقص النساء احلاصالت على تعلـيم عـال يف اجملـاالت ذات الـصلة بالعمـل يف وزارة                  يف الوزارة   

ــود األســرية علــى شــغل مناصــب يف اخلــارج،      ــة، والقي تويات  مــسواخنفــاضالــشؤون اخلارجي
  .األجور يف القطاع العام

 التعيني بوزارة الشؤون اخلارجية إىل قـانون العمـل وقـانون اخلدمـة املدنيـة                آليةوتستند    -١٤٥
وتعني وزارة الـشؤون اخلارجيـة موظفـة واحـدة علـى            . ن حيظران أي متييز ضد املرشحات     ياللذ

كما أن شروط العمـل يف      . صية املقابالت الشخ  بإجراءللجنة املكلفة   يف ا األقل ذات رتبة عالية     
البعثــات الدبلوماســية اخلارجيــة ال متيــز بــني املــوظفني علــى أســاس نــوع اجلــنس، وتطبــق نفــس 
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 زيـادة  اآلن مـن  ول وزارة الـشؤون اخلارجيـة اعتبـاراًً   اوحتـ . الشروط على املـوظفني واملوظفـات    
  . اخلارجيفعدد املوظفات يف البعثات الدبلوماسية جلمهورية أفغانستان اإلسالمية 

ــسنوات الثمــاين األخــرية الفرصــة     -١٤٦ ــد أتاحــت ال ــام وق ــى   أم ــا عل ــد وجوده ــرأة لتأكي  امل
ينت رئيسة اللجنة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،             قد عُ ف. املستويني الوطين والدويل  

.  مقررة خاصة حلقوق اإلنسان بـاألمم املتحـدة يف الـسودان           ٢٠٠٥السيدة سيما مسر منذ عام      
املـديرة الـسابقة حلقـوق اإلنـسان والـشؤون الدوليـة للمـرأة              الـسيدة زهـرة راسـخ،       وباملثل، فإن   

 عضو باللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة حـىت               اآلن هيبوزارة الشؤون اخلارجية،    
  .٢٠١٢عام 
مـرأة  ت وزارة الشؤون اخلارجية إدارة حقـوق اإلنـسان والـشؤون الدوليـة لل             أوقد أنش   -١٤٧

 لالتفاقيـات صنع القرار الوطين والـدويل، وتقـدمي تقـارير    يف  لزيادة إشراك املرأة  ٢٠٠٣يف عام   
الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، وتنــسيق رحــالت الوفــود احلكوميــة إىل املناســبات الدوليــة املتعلقــة    

مكتـــب حقـــوق اإلنـــسان ومكتـــب الـــشؤون  : وتوجـــد هلـــذه اإلدارة ثالثـــة مكاتـــب. بـــاملرأة
وخيـتص مكتـب حقـوق اإلنـسان بقـضايا حقـوق اإلنـسان              .  التقـارير  إعداد، ومكتب   اجلنسانية

ويعمل على ترسيخ عالقات العمل بني مؤسسات حكومة أفغانستان واهليئات الدوليـة حلقـوق          
جهــده علــى قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني،   وقــد ركــز مكتــب الــشؤون اجلنــسانية   . اإلنــسان

ويعــد مكتــب إعــداد .  املــرأة علــى املــستوى الــدويل ويــساعد يف تنظــيم زيــارات وزارة شــؤون 
قت والً عــن تنــسيق وصــياغة التقــارير األفغانيــة إىل االتفاقيــات الدوليــة الــيت صــدَّ ؤالتقــارير مــس

ومــن بــني هــذه التقــارير، تقريــر أفغانــستان إىل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى  . عليهــا أفغانــستان
اإلنــسان والــشؤون الدوليــة للمــرأة علــى تعزيــز ت إدارة حقــوق عملــوقــد . التمييــز ضــد املــرأة

، ومنحــت  للمــرأةحقــوق املوظفــات بــوزارة الــشؤون اخلارجيــة، واحتفلــت بــاليوم الــدويل       
وعـادة، تـشغل امـرأة منـصب مـدير إدارة      . شـهادات تقـدير اعترافـاً مبـسامهة موظفـات الـوزارة      

  .عيني بالوزارة عضو يف جلنة التالشؤون الدولية للمرأة وهي أيضاًوحقوق اإلنسان 
وحتـــاول وزارة الـــشؤون اخلارجيـــة تنميـــة وحتـــسني قـــدرة مجيـــع املـــوظفني، وخاصـــة   -١٤٨

كلت الرابطــة النــسائية لــوزارة الــشؤون اخلارجيــة يف عــام   ُشــ،وحتقيقــاً هلــذه الغايــة. املوظفــات
نــشئت هــذه الرابطــة لبنــاء   وقــد أُ. حيــث تــضم يف عــضويتها مجيــع موظفــات الــوزارة  ٢٠٠٩
فــات وزارة الــشؤون اخلارجيــة وتنــسيق اجلهــود مــع اإلدارات الداخليــة بــالوزارة  موظ قــدرات

  .لضمان حقوق موظفات هذه الوزارة
وقــد عقــد املعهــد الدبلوماســي التــابع لــوزارة الــشؤون اخلارجيــة، بوصــفه إدارة لتنميــة   -١٤٩

نــامج والرب. القــدرات، عــدة بــرامج تدريبيــة هلــا أهــداف أساســية وهــى بنــاء قــدرات املــوظفني  
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وتركــز هــذه .  مجيــع املــوظفني، وللمــرأة وجــود طيــب يف هــذه الــربامج  أمــامالتــدرييب مفتــوح 
ــصاد،       ــانون، واالقتـ ــية للقـ ــر األساسـ ــية، والعناصـ ــادئ الدبلوماسـ ــى املبـ ــة علـ ــربامج التدريبيـ الـ

وعـالوة علـى ذلـك، يـنظم املعهـد        . نكليزيـة الوالسياسات، واحلاسوب، والتدريب على اللغـة ا      
ــادل      الدبلوماســي ل ــة لتب ــدان أجنبي ــة إىل بل ــصرية ومتوســطة أو طويل ــدد ق ــارات مل لمــوظفني زي

املعلومات واخلربات، وقد اسـتفاد مجيـع مـوظفي اإلدارة تقريبـاً مـن بـرامج التـدريب اخلارجيـة                    
، كانـــت النـــسبة املئويـــة ملـــشاركة موظفـــات الـــوزارة أقـــل نـــسبياً مقارنـــة  اآلنوحـــىت . هـــذه

وممـا أثـر علـى تواجـد املوظفـات يف      .  اإلنـاث هبـذه الـوزارة    تحاقالباملوظفني، وهى نتيجة لقلة     
هــذه الزيــارات اخلارجيــة نقــص املوظفــات القــادرات علــى التحــدث بطالقــة باللغــات األجنبيــة 

  .مقارنة باملوظفني
لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، دأبــت   با للتوصــيات العامــة للجنــة املعنيــة  واســتجابة  -١٥٠

ــة  ــستانحكوم ــى تعأفغان ــة بأحكــام    عل ــز التوعي ــةزي ــشبكية،   االتفاقي ــا ال ــا، ومواقعه ، وأخباره
وقــد نظمــت وزارة شــؤون . البيانــات واملــؤمترات الــصحفية أفغانــستان يف بالتزامــاتوالتــذكري 

املرأة، واللجنة األفغانية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنـسان، وشـبكة املـرأة األفغانيـة بـرامج عديـدة                
جنحت هـذه اهليئـات، وخاصـة عـن طريـق حلقـات دراسـية، وحلقـات                 وقد  . باالتفاقيةللتوعية  

وقد بذل عدد من منظمـات اجملتمـع   .  وتنسيق تنفيذهااالتفاقيةالعمل، يف زيادة الوعي بأحكام  
 وتوزيعهــا علــى غالبيــة االتفاقيــةاملــدين وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة جهــوداً لنــشر 

ويف الوقـت نفـسه، ترمجـت    .  واملنظمـات غـري احلكوميـة      اجلمهور، ومن بينهم موظفو احلكومة    
وزارة الشؤون اخلارجية التوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة إىل لغـة                 

 باللغات الوطنية، وتقامستها مـع املنظمـات الوطنيـة والدوليـة      االتفاقيةالداري والبشتو، وطبعت    
  .ذات الصلة

  نسية اجل:املادة التاسعة    
 من الدسـتور، تتكـون األمـة األفغانيـة مـن كـل شـخص حيمـل اجلنـسية                    ٤طبقاً للمادة     -١٥١

 قــانون اجلنــسية أنومــع أن الدســتور األفغــاين ال يعطــى تعريفــاً حمــدداً للمواطنــة، إال . األفغانيــة
 مجهوريـــة أفغانـــستان يفالعالقـــات الـــسياسية والقانونيـــة لكـــل فـــرد  ”: يـــنص علـــى مـــا يلـــي

أفغـاين مـن اجلنـسية       مـواطن    أي حيـرم    أال من هذا القانون على      ٤وتنص املادة   . “...اإلسالمية
. وباملثل، حيظر هذا القانون إلغاء جنسية شخص مـا أو نفيـه داخـل البلـد أو خارجـه                  . األفغانية

وقـد  . غري أنـه حيـق ملـواطين أفغانـستان التنـازل عـن جنـسيتهم مـن خـالل عمليـة إداريـة حمـددة                        
 اإلعـالن :  املتعلقة باجلنسية من بينـها     االتفاقياتنستان أيضاً على عدد من      صدقت حكومة أفغا  

 القـضاء  واتفاقيـة الدويل حلقوق اإلنسان، والعهد والدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،       
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ــرأة،      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــةعل ــل،  واتفاقي ــة حقــوق الطف ــة مبركــز  واالتفاقي  املتعلق
  . امللحقة هباتالوالربوتوكوالالجئني 

ــع األشــخاص املولــ    -١٥٢ ــوين أفغــانيني مــن مــواطين أفغانــستان  وويعتــرب مجي ــاً و. دين ألب طبق
تزوج مواطن أو مواطنة أجنبية من مواطنة أو مواطن أفغاين وفقـاً للـشريعة       إذا  لقانون اجلنسية،   

ويف  .كتـايب اإلسالمية، فبإمكاهنمـا التقـدم للحـصول علـى اجلنـسية األفغانيـة بعـد تقـدمي طلـب                    
ــة، ال يطبــق شــرط    ــةهــذه احلال ــشرط املطلــوب   ٥ ملــدة اإلقام ــستان، وهــو ال  ســنوات يف أفغان

 من مشروع قـانون اجلنـسية اجلديـد         ١٧وباملثل، طبقاً للمادة    . للحصول على اجلنسية األفغانية   
ن الذي سيحال إىل اجلمعية الوطنية للتصديق عليـه، سـتحتفظ املواطنـة األفغانيـة الـيت تتـزوج مـ                

 عــن رضــاهامـواطن أجــنيب وفقــاً ملبــادئ الــشريعة اإلســالمية جبنــسيتها األفغانيــة، مــا مل تتنــازل ب 
وإذا تــزوج شــخص عــدمي اجلنــسية مــن مواطنــة أفغانيــة، فإنــه يعتــرب مواطنــاً  . اجلنــسية األفغانيــة

 سـنوات، فإنـه     ٥ ألكثـر مـن      أفغانـستان  يف مـواطن أجـنيب      أقـام وعالوة على ذلـك، إذا      . أفغانياً
  .كنه احلصول على اجلنسية األفغانيةمي

 ١٤فاملـادة   .  متييز بني الرجـل أو املـرأة       على اجلنسية األفغانية، ال يوجد أي     وللحصول    -١٥٣
من قانون اجلنسية تـنص علـى أنـه ميكـن للمـواطنني األجانـب احلـصول علـى اجلنـسية األفغانيـة                    

 مـن  ٢٢وطبقاً للمـادة  . و التعليم متييز على أساس العنصر، أو اللغة، أو نوع اجلنس، أ      أيدون  
هــذا القــانون، ميكــن احلــصول علــى اجلنــسية األفغانيــة علــى أســاس مبــادئ املعاهــدات الدوليــة   

 على أنه يف حالة تعارض قـانون        ٤١وتنص املادة   . تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية     مل ما
أفغانستان والبلد األجـنيب، فإنـه    الثنائية بني حكومة االتفاقاتاجلنسية مع املعاهدات الدولية أو   

  . الثنائياالتفاقتعطى األفضلية للمعاهدة أو 
حلـصول علـى وثيقـة    با، ع مواطين أفغانستان، رجاالً ونساًء ويطالب قانون التعداد مجي   -١٥٤

اهلوية الوطنية من اإلدارة العامة لتسجيل التعداد، وعلى الرغم من ذلك، فـإن عـدداً كـبرياً مـن                   
 بطاقـات اهلويـة الوطنيـة مل يـصل          إصدارحيملون بطاقات اهلوية الوطنية، ألن برنامج       األفغان ال   

 مواطن أفغاين يف الوقت احلاضر احلصول مبحض إرادتـه علـى       أليوميكن  . إىل مجيع أحناء البلد   
بطاقات اهلوية اإللكترونية، وتبـدأ العمليـة    إلصداروقد بدأ برنامج جترييب     . بطاقة اهلوية الوطنية  

  .ية إذا كانت احلالة تسمح بذلكالرمس
وطبقاً لقانون اجلوازات، ميكـن للمـرأة الـيت بلغـت سـن الثامنـة عـشرة طلـب احلـصول               -١٥٥

علـى   لـزوجني إذا وافقـا    ل جبـواز سـفر مـشترك        أيـضاً ويسمح القـانون    . على جواز سفر مستقل   
أو األوصــياء حــد األبــوين أ عامــاً حتتــاج إىل موافقــة  ١٨واملــرأة الــيت يقــل عمرهــا عــن  . ذلــك
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وعالوة على ذلك، فإنه حيق للمرأة أن تسافر، وال يفـرض قـانون             . للحصول على جواز السفر   
  .اجلوازات أي قيود على هذا احلق

وتتم معظم حاالت الزواج بني األفغان وغري األفغان من مواطين البلدان اجملـاورة ذات                -١٥٦
وطبقــاً لقــانون اجلنــسية، إذا .  أفغانــستانالديانــة والثقافــة الوثيقــة الــصلة بديانــة وثقافــة ســكان 

 غـري  امـرأة وإذا تزوجـت  .  أفغانية من غري أفغاين، فإهنـا حتـتفظ جبنـسيتها األصـلية     ةامرأتزوجت  
 احلــصول علــى اجلنــسية مــن  اأفغانيــة مــن رجــل أفغــاين وفقــاً للــشريعة اإلســالمية، فإنــه ميكنــه   

  .حكومة أفغانستان بعد تقدمي طلب كتايب
 مــن قــانون اجلنــسية، فــإن حــصول الــزوج علــى اجلنــسية األفغانيــة   ١٦لمــادة وطبقــاً ل  -١٥٧

وطبقـاً لقـانون اجلنـسية، فـإن األطفـال دون           . خـر أو أطفاهلمـا    آليؤثر على جنسية الـشريك ا      ال
 مـن   أيـضاً  حصال علـى اجلنـسية األفغانيـة يعتـربون           ذينلالسن الثامنة عشرة من هذين الزوجني       

صل أحد األبوين على اجلنسية األفغانية، فـإن الطفـل أو األطفـال          وعندما حي . مواطين أفغانستان 
وإذا . حد األبوين علـى أراضـي أفغانـستان يعتـربون مـن مـواطين أفغانـستان               أ يعيشون مع    الذين

الثامنـة عـشر، التخلـي عـن اجلنـسية األفغانيـة، فـإن حكومـة              طلب األطفال، بعـد بلـوغهم سـن         
قــرر أحــد الــزوجني التخلــي عــن جنــسيته األفغانيــة، فــإن وباملثــل، إذا . أفغانــستان تقبــل طلبــهم

وإذا قـرر كـال الـزوجني التخلـي         . خـر أو علـى األطفـال      آلذلك ال يؤثر على جنـسية الـشريك ا        
وإذا كـان الزوجـان يعتنقـان ديانـة         . ، فإن األطفـال حيتفظـون جبنـسيتهم       األفغانيةعن جنسيتهما   

  .عتنق اإلسالمخمتلفة، فإن األطفال يتبعون جنسية الزوج الذي ي
واألثر املهم الوحيد الـذي ميكـن أن تتركـه اجلنـسية علـى حـق مـواطين أفغانـستان هـو                        -١٥٨

 عـن اجلنـسية   ا ختلـو الـذين فاألشخاص من غري مـواطين أفغانـستان أو   . األثر املايل وحالة اإلرث  
ولكــن . األفغانيــة ال ميكنــهم حيــازة عقــارات مثــل األراضــي، أو املــساكن، أو احملــال التجاريــة  

  . وحيمل أبوه جنسية أجنبية ميكنه أن يرث ممتلكات أبيهاألفغانيةالطفل الذي حيمل اجلنسية 
ــة      -١٥٩ ــد احلال ــة فيمــا يتعلــق بتحدي ــاً للقــوانني األفغاني ــةوطبق ــة  االجتماعي ــة القانوني  واألهلي

زواج  الـ  جانـب ويـستطيع املواطنـون األ    .  تسري اليت هيلألفراد، فإن قوانني بلد جنسية األفراد       
، فـإن قـوانني بلـد جنـسية         ةاملدنيـ األحـوال   وطبقاً لقانون   . يف أفغانستان طبقاً لقوانني أفغانستان    

الـذي يـسري لـضمان دقـة شـروط الـزواج، كمـا أن الـشروط الرمسيـة تـستند إىل                       وهالزوجني  
ملاليـة،  ويف املـسائل املتعلقـة بـالزواج، مبـا يف ذلـك، املـسائل ا              . قوانني البلد الذي يتم فيه الزواج     

ويف املـسائل   .  الـيت تـسري    هي، والطرد، فإن قوانني بلد جنسية الزوجني        واالنفصالوالطالق،  
خر أهلية قانونية خمتلفـة، فـإن قـوانني         آلاملذكورة أعاله إذا كان أحد األبوين من أفغانستان، ول        

واملواضــيع املـسائل املتعلقــة بـاألبوة، والوصــاية،     يف،وباملثــل. أفغانـستان فقــط هـي الــيت تـسري   
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ويف .  تـسري الـيت  هـي  واألطفال، فـإن قـوانني البلـد الـذي خيتـاره األب      باآلباءاألخرى املتعلقة  
  .املسائل املتعلقة باملرياث والوصية، فإن املواطنني األجانب خيضعون لقوانني بلداهنم

   التعليم:املادة العاشرة    
ان باملـدارس واجلامعـات احلكوميـة       ينص الدستور يف أفغانستان على توفري التعليم باجملـ          -١٦٠

ــيم اخلــاص لــيس باجملــان     ــيم إدارة  . حــىت درجــة البكــالوريوس، ولكــن التعل وتتــوىل وزارة التعل
ة العلميــة اخلاصــة، بينمــا ختــضع إدارة اجلامعــات لــوزارة التعلــيم  يــاملــدارس واملؤســسات التعليم

 بـالقراءة   اإلملام ال يزال مستوى     ذلت يف هذا اجملال،   وعلى الرغم من كافة اجلهود اليت بُ      . العايل
 فقــط مــن  يف املائــة٢٦وممــا يؤســف لــه، أن  . والكتابــة، خاصــة بــني النــساء، منخفــضاً للغايــة 

  . من النساء يف املائة١٢سكان البلد متعلمون، من بينهم 
  

  ٨الشكل 
  نسبة حمو األمية حسب نوع اجلنس واملناطق السكنية 

  
  )٢٠٠٨‐٢٠٠٧ لمخاطر و مواطن الضعفالتقييم الوطين ل: املصدر(

 ذكور

 وطين بدوي ريفي حضري

 أناث
 كال اجلنسني
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  ١٤اجلدول 
  حسب مستوى التعليم) اخلامسة والعشرينفوق ِسن (نسبة  األفراد 
  االثنان  البنات  األوالد  مستوى التعليم

    ٩٤  ٧٢  بدون تعليم
  ٦  ٣  ١٠  مدرسة ابتدائية
  ٥  ١  ٥  مدرسة ثانوية
  ٣  ٢  ٩  مدرسة عليا

  ١  ١  ١  مركز تدريب املعلمني
  ٢  صفر  ٣  بكالوريوس وما فوقهادرجة

  
  )٢٠٠٨‐٢٠٠٧التقييم الوطين للمخاطر و مواطن الضعف، : املصدر(
    

  )املستوى املدرسي(التعليم   -.ألف
فقـانون التعلـيم لعـام      . ال يوجد متييـز ضـد املـرأة يف قـوانني التعلـيم اخلاصـة بأفغانـستان                  -١٦١
أن التعلــيم حــق جلميــع لقــانون علــى  مــن هــذا ا٣وتــنص املــادة .  يــنظم قطــاع التعلــيم٢٠٠٨

غري أنه توجد للطالبات املتزوجات فصول ومرافـق خاصـة مبنـاهج            . املواطنني على قدم املساواة   
  .خمتلفة تتعلق بالتدبري املرتيل وتربية األطفال ومنائهم

ــد وجهــت    -١٦٢ ــستان  جياتيســتراتالاوق ــة يف أفغان ــيم، وخاصــة  االهتمــام املختلف  إىل التعل
ــ ــة بــني مجيــع البنــات      . رأةتعلــيم امل ــة، ينبغــي حتقيــق حمــو األمي ــة لأللفي وطبقــاً لألهــداف اإلمنائي

ــام      ــساواة حــىت ع ــدم امل ــى ق ــستان عل ــد وضــع  . ٢٠٢٠واألوالد يف أفغان ــاقوق  اخلــاص االتف
 مـــن البنـــات يف  يف املائـــة٦٠ مـــن األوالد و  يف املائـــة٧٥ بإحلـــاقبأفغانـــستان هـــدفاً يقـــضي 

ــادة نــسبة املدرســات إىل  فــاقاالتويــضع هــذا . املــدارس  حبلــول عــام  يف املائــة٥٠ مؤشــراً لزي
ســتراتيجية ال وطنيــتني للتعلــيم؛ ووضــعت اســتراتيجيتنياوقــد وضــعت وزارة التعلــيم . ٢٠١٠

-٢٠١١لفتـرة   لستراتيجية الثانيـة    ال، ووضعت ا  ٢٠٠٦ يف عام    ٢٠١٠-٢٠٠٦األوىل للفترة   
 كانـت األولويـات بالنـسبة لـوزارة التعلـيم           ستراتيجيتني،الويف هاتني ا  . ٢٠١٠ يف عام    ٢٠١٤

ــيم،         ــز أســس التعل ــين، وتعزي ــدريب امله ــدريب املعلمــني، والت ــيم األساســي، وت ــل يف التعل تتمث
واملنــاهج التعليميــة، والتعلــيم اإلســالمي، والتعلــيم الــتقين والفــين، والتــدريب علــى حمــو األميــة،  

وبالتـشاور مـع منظمـة شـؤون املـرأة          . لـيم والتعليم غري النظامي، والتطـوير اإلداري لقطـاع التع        
ــرينوأصـــحاب املـــصلحة  ــيم اآلخـ ــه وزارة التعلـ ــاً، توجـ ــيم البنـــات يف  اهتمامـ ــاً إىل تعلـ  خاصـ

  .ستراتيجياهتاا
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ــيم احلكــومي، وتــشرف      -١٦٣ ــيم مــسؤولة عــن قطــاع التعل ــضاًووزارة التعل  علــى قطــاع  أي
 مـــن امليزانيـــة  يف املائـــة١٥، حـــصلت وزارة التعلـــيم علـــى ٢٠١٠ويف عـــام . التعلــيم اخلـــاص 

وتوجد إدارة تعليمية يف كل والية ودائـرة تعليميـة         . من امليزانية اإلمنائية   يف املائة    ١١ ونوية  سال
 اإلدارة التعليميـة    بواسـطة ه  ؤختـار أعـضا   ويوجد لكـل مدرسـة مكتـب إداري يُ        . يف كل منطقة  
، والكــرباء احمللــيني، بــاء التالميــذآمــن ه ؤويوجــد يف كــل مدرســة جملــس أعــضا. يف كــل واليــة

ــديري املدرســة  ــشجيع     . وم ــس هــو ت ــدف هــذا اجملل ــال، وخاصــة البنــات،   التحــاقوه  األطف
 مــديري الختيــاروقــد وضــعت وزارة التعلــيم الئحــة خاصــة  . شــراف علــى تــوفري التعلــيم إلوا

  .املدارس اخلاصة وتشرف على تنفيذها
ــغ العــدد    -١٦٤ ــة  مجــالإلاوبل ــها ٢٠١٠يف عــام مدرســة  ١٢ ٢٢٣ للمــدارس احلكومي ، من
نــشاء وتطــوير وتــشييد أبنيــة مــدارس البنــات يف مقدمــة       إويعتــرب  . مدرســة للبنــات  ٢ ٥٩٨

 بشكل جاد لطلبات السكان فيما يتعلـق        أيضاًوتستجيب هذه الوزارة    . أولويات وزارة التعليم  
  .بإنشاء أو تطوير مدارس البنات

    
  ١٥اجلدول 

  عدد املدارس احلكومية يف أفغانستان
  نةالس  

  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  نوع املدرسة

  ٥ ٤٨٩  ٥ ١٢٤  ٤ ٤٤٠  ٥ ٠٢٤  ٥ ٥٩٨  ٥ ٩٤٣  ٥ ٨٥٤  ٥ ٠٥٦  ٤ ٨٧٦  ١ ٤٦٠مدرسة إبتدائية
  ٣ ٨١٣  ٣ ٦٣٤  ٤ ٠٥١  ٢ ٥٠٦  ١ ٧٢٩  ١ ٣٨٣  ١ ٣٧٧  ١ ١٤٣  ١ ١٩١   مدرسة ثانوية
  ٢ ٩٢٠  ٢ ٧٠٢  ٢ ٠٥٠  ١ ٥٣٢  ١ ١١٧  ١ ٠٥٣  ١ ٠٤٦  ٩٣٨  ٨٠٣  ١ ٠٠٧ مدرسة عليا 

  
  )اهليئة املركزية لإلحصاءات: املصدر(
  

 مدرســــة خاصــــة تــــضم ٣٨٦، كــــان هنــــاك ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف الــــسنة الدراســــية   -١٦٥
  .تلميذة ١٧ ١٤٦تلميذاً، من بينهم  ٨٥ ٧٢٨
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  ١٦اجلدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٨(اخلاصة وتالميذها املدارس  عدد

  ٢٠١١‐ ٢٠١٠  ٢٠١٠‐ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  
  مدرس  تلميذ  مدرسة  مدرس  تلميذ  مدرسة  مدرس  تلميذ  مدرسة  نوع املدرسة

  ٢٦٢  ٦ ٥٦١  ٢٨  ٧٧  ١ ٩٢٨  ٢٣  ٣١٢  ٤ ٤٩٠  ١٦  ابتدائية
  ٣٩٤  ٩ ٨٤١  ٤٥  ٥٢٣  ١٣ ٠٨٦  ٤٤  ١٤١  ٢ ٧٢٩  ٢٧  ثانوية
  ٢ ٧٧٣  ٦٩ ٣٢٦  ٣١٣  ١ ٦٣٩  ٤٠ ٩٨٦  ٢٢٣  ١ ٤٨٨  ٢٩ ٩٦٢  ١١٧  عليا

  ٣٢٩  ٨٥ ٧٢٨  ٣٨٦  ٢ ٢٤٠  ٥٦ ٠٠٠  ٢٩٠  ١ ٩٤١  ٣٧ ١٨١  ١٦٠  اجملموع
  
   )لإلحصاءاتاهليئة املركزية :املصدر(

    
 وهنـاك عـدد مـن النـساء     ، للمـرأة الـديين  إىل التعلـيم   اهتماماً أفغانستانوتوجه حكومة     -١٦٦
  . عددهن أقل من عدد الرجالأن مدارس دينية، مع يف اآلنسن يدّر
    

  ١٧اجلدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(كومية احلالدينية  املدارس طلبةعدد 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  السنة 

  ١٤٥ ٩١٦  ١٢٣ ١٤٦  ١١١ ٦٤٠  ٩ ٣٢١  رجال
  ٢١ ١٢٧  ١٣ ٧٨٩  ١١ ٨٢٧  ١ ٠٤٥  نساء

  ١٦٧ ٠٤٣  ١٣٦ ٩٣٥  ١٢٣ ٤٦٧  ١٠ ٣٦٦  اجملموع
    

تالميذ يف الفـصول مـن      الوتوجد لألوالد والبنات يف أفغانستان مدارس منفصلة ولكن           -١٦٧
وعالوة على ذلك ، ينص الدسـتور       . ثالث فقط يدرسون يف فصول تعليمية خمتلطة      األول إىل ال  

وباإلضـافة إىل  . على أن احلكومة مسؤولة عن توفري التعليم ملواطين أفغانستان باللغـات الوطنيـة       
 تــوفري وتوزيــع كتــب مدرســية أيــضاًطباعــة الكتــب املدرســية بلغــة الــداري ولغــة البــشتو، يــتم  

ة األوزبكية واللغة التركمانية، واللغـة النورسـتانية، ولغـة الباشـايا، ولغـة              بلغات أخرى مثل اللغ   
 مومـع أنـه توجـد مـدارس خاصـة ألطفـال األقليـات الدينيـة، إال أهنـ                  . البلوشي، ولغـة الـشغناين    

  .يستطيعون اختيار الدراسة يف املدارس العامة
وقــد . جلديــدة للمــدارس متييــز ضــد دور املــرأة يف املنــاهج التعليميــة ا أيولــيس هنــاك   -١٦٨

أدرجــت يف هــذه املنــاهج مواضــيع مــن قبيــل حقــوق اإلنــسان، وحقــوق املــرأة، والــسالم،           
 وتعـدل   ،وتتم مراجعـة الكتـب بواسـطة الـشبكة الربملانيـة النـسائية            . واالنتخاباتوالدميقراطية،  
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يس الزراعـة    التالميـذ، يـتم تـدر      اختيـار  علـى     فقط، وبنـاءًً   هنيةويف املواضيع امل  . حسب تعليقاهتا 
  .لألوالد، والتدبري املرتيل للبنات

ملـدارس  يف اويستطيع أطفال األسر املـشردة داخليـاً الدراسـة أو مواصـلة التعلـيم مؤقتـاً           -١٦٩
 مدرسـة ألطفـال البـدو، وعمليـة     ٦٩نـشئت  وباملثـل، أُ . إىل أن تتاح الوثائق الرمسية اخلاصة هبم   

  .اآلخرين األطفال إلحلاقحلاقهم مماثلة إ
 بالـصف األول باملـدارس      االلتحـاق ويستطيع األطفـال بـني الـسن الـسابعة إىل التاسـعة               -١٧٠

ويبلغ العدد الكلـي    . تلميذاً ٥ ١٥٠ ٣٢٠ االبتدائيةويبلغ عدد التالميذ يف املدارس      . احلكومية
 ٢ ٧٤٩ ٥٥٣تلميــذاً منــهم  ٧ ٣٨١ ٣٣١للتالميــذ يف الــصفوف مــن األول إىل الثــاين عــشر 

رافـق مبـا يف ذلـك    امل وأدى تطـوير  ، باملدارس سنة بعـد أخـرى  االلتحاقاد معدل  وقد ز . تلميذة
 الـسنوي  االلتحـاق تشييد مدارس جديدة بالقرب من املنـاطق الـسكنية إىل منـو كـبري يف معـدل                  

  .ملدارسبا
    

  ١٨اجلدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٠(احلكومية العامة املدارس التالميذ يف عدد 

  السنة  املؤشرات
  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  عدد التالميذ

  ٢ ٧٥٧ ٨٠١  ٤ ٠٣٣ ٦٤٣  ٣ ٩٨٥ ٥٧٤  ٣ ٦٦٧ ٨٦٢  ٣ ٦٦٧ ٨٦٢  ٣ ٢٣٨ ٣٩٢  ٤ ١١٩ ٣٦١  ٢ ٧٧٢ ٦٢٦  ٢ ٥٣٣ ٢٧٢  ٨٠٣ ٩٦١  أوالد

  ٧ ٣٨٠ ٥٥٠  ٢ ٣٨٤ ٢٧٦  ٢ ٢١٧ ٤٢٧  ٢ ٠٠٨ ٠٨٩  ١ ٩٢٦ ١٠٨  ١ ٦٨٣ ٨٢٧  ١ ٣٠٦ ١٠٥  ١ ٤١٣ ٨٧٣  ١ ٤١٣ ٨٧٣  صفر  بنات

  ٤ ٦٢٢ ٧٤٩  ٦ ٤١٧ ٩١٩  ٦ ٢٠٠ ٠٠١  ٥ ٦٧٥ ٩٥١  ٥ ٤٧٩ ٠٣١  ٤ ٩٢٢ ٢١٩  ٥ ٤٢٥ ٤٦٦  ٤ ١٨٦ ٤٩٩  ٣ ٧٠٥ ٢٣٥  ٨٠٣ ٩٦١  اجملموع
      

  .س يف مجيع املدارس احلكومية يف أفغانستانمدّر ١٨٠ ٠٠٠ويوجد   -١٧١
    

  ١٩اجلدول 
  ملدرسني حسب نوع اجلنسعدد ونسبة ا

  النسبة املئوية  العدد  النوع

  ٣٧  ٦٦ ٦٠٠  مدرِّسات
  ٦٣  ١١٣ ٤٠٠  مدرِّسون

    
ويبلغ عدد البنـات يف املـدارس       .  البنات باملدارس الفنية يف الصف العاشر      التحاقويبدأ    -١٧٢

  .رتفع هذا العدد مقارنة بالسنوات السابقةا وقد ، طالبة٤١٥٨التقنية أو املهنية 
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  ٢٠اجلدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(مية احلكوالتقنية واملهنية تالميذ املدارس 

  ٢٠١٠  ٢٠١٠‐٢٠٠٩  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠٠٨‐٢٠٠٧  السنة 

  ٢٠ ٠٠١  ١٥ ١٤٩  ١٣ ٥٢٠  ٩ ٣٢١  رجال
  ٤ ١٥٨  ٣ ٠٨٢  ٢ ٤٨٠  ١ ٠٤٥  نساء

  ٢٤ ١٥٩  ١٨ ٢٣١  ١٦ ٠٠٠  ١٠ ٣٦٦  اجملموع
    

وتوجــد مــدارس .  تلميــذا٢٦٥ًوهنــاك تــسع مــدارس مــسائية يف مدينــة كــابول تــضم    -١٧٣
 يتعـذر علـيهم     الـذين وقد أتيحت فـرص الدراسـة للرجـال والنـساء           . والياتمسائية يف معظم ال   

ويــستطيع هــؤالء . الــذهاب إىل اجلامعــة أثنــاء النــهار بــسبب العمــل أو بــسبب عقبــات أخــرى  
، والشريعة، والقـانون، واألدب، والتربيـة، والعلـوم    االقتصاد: يف األقسام التالية الدراسة  األفراد  

طالبـاً ملـتحقني جبامعـات مـسائية مـن بينـهم             ٣ ٨٤٢ويوجد حاليـاً     .، واجليولوجيا االجتماعية
  . من النساء يف املائة١٩
 السنوات األخرية كان مرتفعـاً بدرجـة        يف باملدارس   التحقنومع أن عدد البنات الاليت        -١٧٤

 مبؤســسات االلتحــاق هنــاك عــدداً مــن البنــات األخريــات الــاليت يتعــذر علــيهن   أنكــبرية، إال 
 األمــن، وعــدم وجــود هــي التحــاق البنــات يف هــذه اجملــاالت اخنفــاضأهــم أســباب و. ةيــتعليم

 أعـداد وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من املدارس ال توجـد بـه             . أماكن ومبان ملدارس البنات   
كافية من املدرسني؛ وهلذا فإن البنـات املهتمـات بالدراسـة يف الـصفوف األعلـى يتعـذر علـيهن         

. فة إىل ذلـك، فـإن الـزواج املبكـر يـرغم البنـات علـى تـرك الدراسـة                 وباإلضا. مواصلة تعليمهن 
للبنـات بالـذهاب إىل املـدارس ألن أسـرهن تعتـرب التعلـيم       ويف بعض املنـاطق الريفيـة، ال يـسمح          

 حـىت عـن حتمـل تكـاليف     ةكما أن الفقر املدقع جيعل بعض األسـر عـاجز         . غري ضروري للمرأة  
  .اآلخرينناهتا لتعمل مع أفراد األسرة  ولذلك فإهنا تترك ب،التعليم الزهيدة

. ويعترض املتمردون املناهضون للحكومة على تعليم املرأة كما أغلقوا مدارس البنـات             -١٧٥
، مت  ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ ففـي عـاميّ   .  مـدارس البنـات والبـنني      بإحراقويف بعض احلاالت، قاموا     

ــالق ــها  ٦٧٣ إغـ ــة منـ ــة  ٤٥٣ مدرسـ ــزال مغلقـ ــة ال تـ ــذلك،  .  مدرسـ ــة لـ ــستطيع ونتيجـ ال يـ
 ٦١٣وقــد مت تــسجيل مــا جمموعــه .  مــدرس الــذهاب إىل املــدارس٦٠٠ تلميــذ و ٢٠٠ ٠٠٠

  .)١٠( ٢٠٠٩نوفمرب /يناير إىل تشرين الثاين/هجوماً على املدارس يف الفترة من كانون الثاين

__________ 
  )١٠(  http://www.un.org/children/conflict/english/afghanistan.html  
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وغالبيـــة املدرســـني يف مـــدارس البنـــات مـــن النـــساء، ولكـــن يف حالـــة عـــدم وجـــود      -١٧٦
ــوم املدر  ــات، يقـ ــات  مدرسـ ــدريس للبنـ ــون بالتـ ــات. سـ ــة  واالمتحانـ ــدارس األوالد مماثلـ  يف مـ

  . يف مدارس البنات، وليس هناك أي متييز ضد التالميذ والتلميذاتلالمتحانات
ــة، ال توجــد هبــا        -١٧٧ ــاطق والقــرى النائي ــدارس، وخاصــة يف املن ــاك عــدد مــن امل ــةوهن  أبني

.  من املـدارس تفتقـر إىل األبنيـة    املائة يف ٤٨وقد أعلنت وزارة التعليم أن قرابة       . ومرافق أخرى 
وتقوم الوزارة إىل جانب بعض اإلدارات األخرى ببناء مـدارس كـل عـام، ولكنـها ال تـستطيع              

  .تلبية احلاجة املتزايدة يف هذا البلد
وقد شهدت السنوات الثماين املاضية زيادة هائلة يف عدد املؤسسات التعليمية يف هـذا                -١٧٨

ــد اســتفاد  ــد، وق ــها بدرجــة كــبرية  البل ــرأة من ــة    . ت امل ــصول اللغ ــذ عــادة يف ف ــشارك التالمي وي
 القبــول باجلامعــة الــيت توفرهــا  المتحانــاتعــداد إلفــصول اونكليزيــة، وفــصول احلاســوب،  الا

وتوجد هذه املؤسسات بأعداد كبرية يف كـابول ومراكـز الواليـات            . مؤسسات تعليمية خاصة  
ت وزارة نظمـ  وبدعم من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،    .أيضاًالكبرية اليت تشارك فيها املرأة     

 امـرأة  ١ ٠٠٠ اسـتفادت ، ٢٠٠٣ومنذ عام  . شؤون املرأة دورات خاصة باملهارات احلاسوبية     
  .حد اجلنسنيخصصة أل أخرى يف الفصول املامرأة ٢ ٠٠٠من هذه الدورات، وشاركت 

 بالـدورات التدريبيـة،     لاللتحـاق ة  وال توجد أمام البنات يف املناطق الريفية فـرص كـبري            -١٧٩
 القبـول   متحانـات العـداد   إل، وفـصول ا   نكليزيـة، ومهـارات احلاسـوب     الوخاصة فـصول اللغـة ا     

معات وقدرهتن على شـغل تلـك الوظـائف         اونتيجة لذلك، فإن مستوى قبوهلن يف اجل      . باجلامعة
  .هارات احلاسوبية يتأثر بصورة سلبيةامل أو االنكليزيةاليت تتطلب معرفة 

ــة املــستقلة    -١٨٠ ــة  لإلصــالحوتقــدم اللجن ــة املــستقلة ( اإلداري واخلدمــة املدني منحــاً ) اللجن
ويــتم .  منحــاً دراســية طويلــة األجــلالعــايلدراســية قــصرية األجــل، بينمــا تقــدم وزارة التعلــيم  

ــية          ــنح الدراس ــة للم ــشروط املطلوب ــاً لل ــسي ووفق ــق امتحــان تناف ــن طري ــار املرشــحني ع . اختي
وهنــاك عــدد مــن املــنح الدراســية  .  واليــة٣٤بري مــن املــنح الدراســية علــى  وســيوزع عــدد كــ 
 ويــشارك مجيــع الطلبــة يف  ، التنافــسياالمتحــان وتــؤدي املــشاركات فقــط  ،املخصــصة للمــرأة

 موظفــة ٨٣٥يفــاد إوقــد مت .  التنافــسية املفتوحــة للحــصول علــى املــنح الدراســية  االمتحانــات
  .رامج تعليمية خمتلفة عن طريق وزارة التعليماخلارج ضمن بإىل  طالبة ٥٦٠ومدرسة و 

ويوجد بوزارة التعليم نائب وزير حملو األمية يشرف على مدارس وفـصول حمـو األميـة                 -١٨١
ويوجد بـني طلبـة هـذه الفـصول       .  الواليات أحناءاليت ختضع ملنظمات حكومية ودولية يف مجيع        

  . من النساء يف املائة٦٠أكثر من 
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  ٢١اجلدول 
املصدر اهليئة املركزية (١٣٨٨ إىل ١٣٨٦من يف الفترة حمو األمية املتعلقة بفصول ت حصاءااإل

  )لإلحصاءات
  )١٣٨٩ (٢٠١٠  )١٣٨٨ (٢٠٠٩  )١٣٨٧ (٢٠٠٨  )١٣٨٦ (٢٠٠٧  البند  املؤشرات

  ٢١ ٨٨٤  ٢٠ ٠٣١  ١٢ ٤٦١  ١٤ ٤٦٩  اجملموع  فصول حمو األمية
  ١ ٩٩٥  ٤ ٠١٤  ٢ ٨٤٠  ٤ ٣٤٨  ذكر  
  ١٢ ٦٨٩  ١٦ ٠١٧  ٩ ٦٢١  ١٠ ١٢١  أنثى  

  ٥٤٧ ١٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  ٣٠ ٨١٧  ٣١٧ ٣٤٣  اجملموع  الطلبة
  ٢٢٩ ٨٧٥  ١٠٠ ١٩٧  ٦٢ ٥٢٥  ٩٥ ٨٣٥  ذكر  
  ٣١٧ ٢٢٥  ٣٩٩ ٨٠٣  ٢٤٠ ٢٩٢  ٢٢١ ٥٠٨  أنثى  

    ١٠٤ ٩٩٤  ٤٦ ١٣٣  ١٤١ ٧٩٢  اجملموع  اخلرجيون
    ٢٧ ٠٩٢  ١١ ٦٧٦  ٣٤ ٩٤٣  ذكر  
    ٧٧ ٩٠٢  ٣٤ ٤٥٧  ١٠٦ ٨٤٩  أنثى  

  ٤ ٤٧٧  ٣ ٢٣١  ١ ٧٩٧  ٦ ٣٨٦  موعاجمل  املدرسون
  ٢ ٦٣١  ١ ٨٩٩  ١ ١٤٦  ٣ ٣٨٨  ذكر  
  ١ ٨٤٦  ١ ٣٣٢  ٦٥١  ٢ ٩٩٨  أنثى  

    ٨٣٤  ٨٣٤  ٣٣٧  اجملموع  املوظفون
    ٦٦٧  ٥٣٤  ١٥٢  ذكر  
    ١٦٧  ٣٠٠  ١٨٥  أنثى  

    
ــضامن         -١٨٢ ــامج الت ــل برن ــرامج مــن قبي ــة كــابول يف إطــار ب ــدريب مهــين يف والي ــدم ت ويق

. ة الــوطين القــائم علــى املنــاطق لتــدريب املــرأة علــى املهــارات املهنيــة   الــوطين، وبرنــامج التنميــ 
 بفـصول حمـو األميـة يف أجـزاء معينـة مـن البلـد، يقـوم عـدد مـن                     االلتحـاق ولتشجيع املرأة على    

. املنظمات اليت تدعم وزارة التعليم بتوزيع األغذيـة علـى النـساء الـاليت يلـتحقن هبـذه الفـصول                   
ــوفر اهلــالل األمحــر األف   ــسجاد،       وي ــسج ال ــى احلياكــة، ون ــساء عل ــن الن ــدد م ــدريب لع ــاين الت غ

  .والتطريز، واحلرف اليدوية، والرسم، واخلط، واملهارات احلاسوبية والزراعية
ولتــشجيع . ٢٠٠٧ يف عــام  يف املائــة٣٨وبلغــت نــسبة البنــات الــاليت تــركن الدراســة   -١٨٣

برامج خاصـة تـوفر املـدارس والتعلـيم      باملدارس، يوجد لدى وزارة التعليم    االنتظامالبنات على   
وتــستخدم وزارة التعلــيم مبــساعدة املنظمــات الداعمــة طرقــاً مــن قبيــل تقــدمي األغذيــة  . للبنــات

  .لألسر، وبناء املدارس بالقرب من املناطق السكنية لتشجيع البنات على مواصلة تعليمهن
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  ٢٢اجلدول 
  عمراجلنس والحسب نوع  الدراسةأسباب ترك 

  األوالد والبنات  اتبن  أوالد  

  اجملموع  ١٨-١٦  ١٥-١٣  ١٢-٧  اجملموع  ١٨-١٦  ١٥-١٣  ١٢-٧  اجملموع  ١٨-١٦  ١٥-١٣  ١٢-٧  العمر  
  ٣٨  ٣١  ٣٨  ٤٠  ٣٦  ٣١  ٣٤  ٣٩  ٤٠  ٣١  ٤٤  ٤٣  املسافة

  ١٣  ١٩  ١٥  ٩  ٦  ٦  ٨  ٥  ٢٢  ٣٦  ٢٦  ١٣املشاكل املالية
  ٢٢  ٢٧  ٢٦  ١٨  ٣٤  ٤٢  ٤٠  ٢٧  ٧  ٦  ٦  ٧ أسباب ثقافية
  ٥  ٧  ٥  ٥  ٨  ٦  ٥  ٤  ٤  ٦  ٤  ٤ أسباب أمنية
  ٢٢  ١٦  ١٥  ٢٨  ١٨  ١٣  ١٣  ٢٤  ٢٧  ٢١  ١٩  ٣٤أسباب أخرى

  )وزارة التعليم: املصدر(
    

والغرض الرئيسي من الربامج الفنية واملهنية لوزارة التعليم هو تزويد الطلبة والطالبـات               -١٨٤
، وتلبيــة احتياجــات واإلقليميــة بــالتعليم املناســب العــايل اجلــودة علــى غــرار املــستويات الدوليــة 

ســتراتيجية الوطنيــة للتعلــيم، فإنــه ســيلتحق بقطــاع التعلــيم الوطبقــاً للخطــة ا. اإلقليميــةالـسوق  
 بعـد  ٢٠٢٠ يف عـام   يف املائة١٢، وحنو  ٢٠١٤ من الطلبة يف عام       يف املائة  ٩الفين واملهين حنو    

 زيـادة عـدد املـدارس الفنيـة         ولبلـوغ هـذا اهلـدف، سـتعمل وزارة التعلـيم علـى            . الصف التاسـع  
 مدرسة، واملدارس الفنيـة     ٣٢إىل  ) من الصف العاشر إىل الصف الرابع عشر       (اإلقليميةوالتقنية  

وختطـط  .  مدرسـة ١٠٢إىل ) من الـصف العاشـر إىل الـصف الثـاين عـشر        (واملهنية يف الواليات    
وسـيؤدى إنـشاء هـذه املـدارس إىل         .  إلنـشاء مدرسـة فنيـة واحـدة يف كـل منطقـة             أيـضاً الوزارة  

طالـب   ٥٤ ٠٠٠زيادة فرص احلصول على التعلـيم الـتقين وتـوفري التعلـيم الفـين واملهـين لنحـو                   
  .٢٠١٤حىت عام 

ولزيادة عدد الطالبات يف مدارس التعلـيم الفـين والـتقين، ستـضع وزارة التعلـيم بـرامج                    -١٨٥
وعـالوة علـى ذلـك، ستـصل هـذه الـربامج إىل         . عـالم إلماهريية عـن طريـق وسـائل ا       للتوعية اجل 

 عن هذا، يتم تـسهيل اجملـاالت واألوضـاع        وفضالً. املدارس للتعريف بالدراسات الفنية واملهنية    
  . والثقافية بالنسبة للبناتاالجتماعيةالتعليمية مبا يتالءم مع مصاحل البلد وأوضاعه 

حلـــيالت، ســـيكون تطـــوير املنـــاهج بالنـــسبة جملـــاالت تكنولوجيـــا   ونتيجـــة ألحـــد الت  -١٨٦
احلاســـوب، واألعمـــال املـــصرفية، والتجـــارة، وإدارة الفنـــادق، واهلندســـة مـــن بـــني أولويـــات  

 وإصـالح  والتلفزيـون،    واإلذاعـة  ، مراجعة املناهج بالنسبة جملـاالت اإلدارة      أيضاًوستتم  . الوزارة
  .٢٠١٤ندسة املعمارية حىت عام  التشييد، واحملاسبة، واهلآالتالطرق و
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  :ويواجه قطاع التعليم مشاكل خمتلفة على النحو التايل  -١٨٧
ىل املـدارس وهـو مـا ميثـل         طفـل إ   مليـون    ٤,٢عـدم وصـول     : التغطية التعليمية   ‘١’  

ــة٣٨ ــة، و   يف املائـ ــن الدراسـ ــال يف سـ ــن األطفـ ــي  ٩,٥  مـ ــل أمـ ــون طفـ  مليـ
  ؛اإلعاقةطفل من ذوي  ١٩٦ ٠٠٠ و

 ٦٧٣ مدرســة مغلقــة مــن جممــوع    ٤٥٠ال تــزال هنــاك  : اب األمنيــةاألســب  ‘٢’  
ــرة   ، وهنـــــاك ٢٠٠٨-٢٠٠٧مدرســـــة أغلقـــــت يف الـــــسابق خـــــالل الفتـــ

  ؛مدرس ال يذهبون إىل املدارس ٦ ٠٠٠طالب وأكثر من  ٢٠٠ ٠٠٠
 مدينــة أو منطقــة ريفيــة مــدارس ٤١٢ال توجــد يف :  يف التعلــيمالتكــافؤعــدم   ‘٣’  

اشـر إىل الثـاين عـشر، وال توجـد مدرسـات يف             للبنات تضم الصفوف مـن الع     
  ؛ منطقة٢٤٥

ــيم   ‘٤’   ــة التعل ــدن الكــربى      : نوعي ــات يف املراكــز وامل ــة املدرســات الفني ــد كثاف تع
 من احلاصالت على درجـة       يف املائة  ٩٥وهناك  . واحدة من املشاكل األخرى   

ــالوريوس و  ــة٨٤البكـ ــن     يف املائـ ــشر يقمـ ــع عـ ــات الـــصف الرابـ ــن خرجيـ  مـ
 وبغــالن ،كــابول وهــريات ونانغارهــار وبلــخ  مراكــز بواليــات بالتــدريس يف

  ؛، وفاريابجوزيانووبدخشان وختار، 
 ال يتـوفر لـديهم   الـذين  مـن املدرسـني األفغـان     يف املائـة ٧٠ال يزال هناك حنـو       ‘٥’  

  ؛مستوى التعليم املطلوب للمدرسني الفنيني
يـؤثر   ة أخرى وهو ما    من املدارس بال مبان ومرافق ضروري       يف املائة  ٩٥هناك    ‘٦’  

  ؛يف نوعية التعليم بشكل مباشر
، املــساعدة أن الــنقص اخلطــري يف الكتــب املدرســية، ومــواد التــدريس      اكمــ  ‘٧’  

 اجملهــزة، ومرافــق الرعايــة الــصحية، والعــدد الكــبري مــن النوبــات    واملختــربات
  ؛املدرسية، كل ذلك يؤثر على نوعية التعليم بشكل مباشر

 من املوظفني، ويـستفيد ثلـث        يف املائة  ٦٧تضم وزارة التعليم    : املشاكل املالية   ‘٨’  
غـري أنـه    . سكان أفغانستان بشكل مباشر من اخلدمات التعليمية هلـذه الـوزارة          

 فقـط مـن امليزانيـة العاديـة، وهـذا            يف املائـة   ١٥ال خيصص هلذه الوزارة سـوى       
  ؛اميكن أن يليب احتياجاهت ال

 مـن    يف املائـة   ٢٧مـن بينـهم     ( ٩٥ ٠٠٠عـددهم   من بني جمموع الطلبة البالغ        ‘٩’  
 مل تلتحـق سـوى      ٢٠٠٩ على دبلوم املدرسة العليا عام       احصلو الذين) البنات
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ويف . يل عــن طريــق امتحــان القبــول باجلامعــةا مبعاهــد التعلــيم العــضــئيلةنــسبة 
 العـايل  معاهـد التعلـيم     أنحني يتزايد عـدد خرجيـي املـدارس العليـا سـنوياً، إال              

  ؛ استيعاهبم مجيعاًتستطيع ال
 الطلبــة مــن خرجيــي الــصف  التحــاقتبلــغ نــسبة : قــدرة التعلــيم الفــين واملهــين   ‘١٠’  

وتـصل هـذه النـسبة إىل أقـل         .  فقـط   يف املائـة   ٢ هنيةالتاسع باملدارس الفنية وامل   
 من مجيع طلبة البلـد، وهـى نـسبة متدنيـة للغايـة علـى ضـوء                  يف املائة  ٠,٥من  

وتعد نوعية هذه الفصول موضـع شـك        . ة واإلمنائية احتياجات البلد االقتصادي  
وتــؤدي . بــسبب عــدم وجــود منــاهج دراســية، أو ورش، أو خمتــربات مناســبة

القيود األسرية، والزواج املبكر أثناء سنوات الدراسـة إىل تـسرب البنـات مـن               
  .املدارس

 الـذين أولئـك  ، إال أن إجبـاري وعلى الرغم من أن التعليم العام حـىت املدرسـة الثانويـة            -١٨٨
 عقوبـات، ولكـن قـانون القـضاء     أيـة مينعون أطفـاهلم مـن الـذهاب إىل املدرسـة ال توقـع علـيهم             

 مينعـون املـرأة مـن       الـذين على العنف ضد املرأة هو وحده الـذي يفـرض عقوبـات علـى أولئـك                 
  .التعليم
وجـد بعـض   وباإلضافة إىل مادة األلعاب الرياضية اليت تعد جزءاً من املنهج املدرسي، ت        -١٨٩

. الــربامج الترفيهيــة مثــل التــدريبات، واملناســبات الرياضــية يف بعــض املــدارس لــألوالد والبنــات 
وبالنـسبة للطلبـة    . ومن املخطط وضع برامج ترفيهية وتدريبية للطلبة يف عدد أكرب من املـدارس            

رتيل تــدبري املــالاألكــرب ســناً، تــوفر الــسلطات املدرســية والرابطــات األســرية بــرامج أخــرى مثــل 
  .والتوجيه األسري

وال توجـد يف  . حد املـشاكل اخلطـرية يف أفغانـستان   أويعد نقص املياه الصاحلة للشرب    -١٩٠
. صاحلة للشرب، وال تستثىن املـدارس مـن ذلـك         المعظم املناطق احلضرية والريفية مرافق للمياه       

 يف ٣٥ إىل ٣٠ني ياه الصاحلة للشرب يف كابول، وفيمـا بـ     وعلى سبيل املثال، توجد مرافق للم     
قـد  و.  من املدن؛ وهلذا فإن املدارس الواقعة يف هذه املناطق تستفيد من تـوفر امليـاه النظيفـة        املائة

 والتنميــة احلــضرية ضــرورة تــوفري ميــاه مأمونــة يف مبــاىن اإلســكانحبثــت وزارة التعلــيم ووزارة 
  .املدارس املنشأة حديثاً

 علـى األقـدام، ونظـراً لعـدم وجـود حـافالت       ويذهب معظم البنـات إىل املدرسـة سـرياً         -١٩١
حكومية، وبسبب وعورة الطرق، فإنه ال توجـد وسـائل نقـل للتلميـذات القاطنـات بعيـداً عـن           

غري أن وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لبناء املزيـد مـن املـدارس بـصورة تدرجييـة                  . املدرسة
  .حبيث يكون التالميذ على مقربة من املدارس
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  ليم العايلالتع - .باء    
.  يف أفغانـستان العـايل  الـشؤون املتعلقـة بـالتعليم األكـادميي و    العـايل ينظم قانون التعلـيم       -١٩٢

ــتم     اآلنوجتـــري  ــان، والـــذي يؤمـــل أن يـ ــايل يف الربملـ ــيم العـ ــد للتعلـ ــشة املـــشروع اجلديـ  مناقـ
 للـسنة املاليـة     الوطنيـة  من امليزانية     يف املائة  ١,٥وقد خصص للتعليم العايل     . عليه قريباً  التصديق
 ٥٦٤ ٣٥٣ ٠٠٠ مبلــغ العــايل األفغانيــة للتعلــيم ســتراتيجيةالاوقــد طلبــت . ٢٠١٠-٢٠٠٩

  .٢٠١٠-٢٠٠٩دوالر كميزانية مطلوبة يف الفترة 
 جامعـة ومعهـداً للتعلـيم العـايل، منـها           ٥٤ أفغانـستان ، كان يوجد يف     ٢٠١٠ويف عام     -١٩٣
جامعـة ومعهـداً عاليـاً تـابعني للقطـاع اخلـاص،             ٣٠ معهداً عالياً تابعني للدولة، و    و جامعة   ٢٤

ومـن املتوقـع    . املاجـستري  درجـة    مـنح  وبدأت مـؤخراً يف      ،تعليم حىت درجة البكالوريوس   التوفر  
 طالبـاً مـن احلاصـلني علـى درجـة       ٢٥٠يقـل عـن     ال  خالل الـسنوات األربـع القادمـة ختـرج مـا            

  .أفغانستاناملاجستري يف 
    

  ٢٣اجلدول 
  )لإلحصاءات اهليئة املركزية  (٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،العايلطلبة التعليم عدد 

  اجملموع  الطالبات  الطلبة  السنة األكادميية

٥٦ ٤٥١  ١٠ ٠١٦  ٤٦ ٤٣٥  ٢٠٠٨  
٦١ ٣٦٨  ١٢ ٢١٦  ٤٩ ١٥٢  ٢٠٠٩  
٨٣ ٨٨٣  ١٤ ٨٣٤  ٦٧ ٧٥٢  ٢٠١٠  

    
طالبـات  وينبغـي للطلبـة وال    .  بالنسبة للطلبة والطالبات   بالتساويوينفذ املنهج التعليمي      -١٩٤
 اجلامعيـة حريـة     لالمتحانـات وللمرشـحني   . الدراسية واستكمال جمموعة مماثلة من املواد       اجتياز
 ومعيار القبـول أو الـدرجات الـيت حيـصلون           ، جمال من جماالت الدراسة اليت يريدوهنا      أي اختيار

  .عليها فقط
ــدام األمــ     -١٩٥ ــسببنولألســف أن احلــرب وانع ــاض يف ا ت ــا  اخنف ــشاركة البن ــدل م ت يف  مع

 االمتحـان ، مل تـتمكن أي طالبـة مـن اجتيـاز            ٢٠٠٩ القبول باجلامعة، وحىت يف عـام        امتحانات
  . ونورستان، وزابول، وكونار، وأوروزغان،باكتيكايف عدة واليات مثل 
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  ٢٤اجلدول 
   اجلنسحسب نوع ات القبولعدد املشاركني يف امتحان

  نسبة املقبولني      
  بنات  أوالد  عدد املقبولني  عدد املشاركني  السنة األكادميية

)٥  ٩٥  ١٩ ٥٤٩  ٢٥ ٤٢٥  ١٣٨٣/١٣٨٢) ٢٠٠٤  
)٨  ٩٢  ١١ ٩٤٧  ٢٨ ٤٢٥  ١٣٨٤/١٣٨٣) ٢٠٠٥  
)١٠  ٩٠  ١٥ ٣٥٧  ٣٩ ٩١٧  ١٣٨٥/١٣٨٤) ٢٠٠٦  
)١٢  ٨٨  ١٩ ٨١٥  ٥١ ٥٦٢  ١٣٨٦/١٣٨٥) ٢٠٠٧  
)١٥  ٨٥  ٣٥ ٨١٦  ٧٩ ٢٧٥  ١٣٨٧/١٣٨٦) ٢٠٠٨  
)١٨  ٨٢  ٣٥ ٨١٦  ٧٩ ٢٧٥  ١٣٨٨/١٣٨٧) ٢٠٠٩  
)٢٤  ٧٦  ٤٣ ٤٦٦  ٨٩ ٥٨٦  ١٣٨٩/١٣٨٨) ٢٠١٠  
  

  ٢٥اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(خرجيي معاهد التعليم العايل عدد 
  اجملموع  أنثى  ذكر  السنة

٦ ٣١٠  ١ ٥٢٤  ٤ ٧٨٦  )٢٠٠٥ (١٣٨٤  
٩ ٦٢٣  ١ ٨٨٥  ٧ ٧٣٥  )٢٠٠٦ (١٣٨٥  
٩ ٧٧١  ١ ٩٤٣  ٧ ٨٢٨  )٢٠٠٧ (١٣٨٦  

  
، كانـت البنـات     ٢٠٠٦ففـي عـام     . نة بعد أخـرى   وترتفع نسبة البنات يف اجلامعات س       -١٩٦
 يف عــام  يف املائــة٢٤,٨، و ٢٠٠٧ يف عــام  يف املائــة٢٢، لتــصل النــسبة إىل  يف املائــة٢٠متثــل 

٢٠٠٩.  
كـون لـديهم    تويستطيع الرجـال والنـساء العمـل كمحاضـرين يف اجلامعـة، شـريطة أن                  -١٩٧

 مـن   ٤١٩غانستان احلكومية، منـهم     حماضراً يف جامعات أف    ٢ ٥٣٩وهناك  . املؤهالت املطلوبة 
  . يف املائة١٦,٥ أيالنساء، 

  
  ٢٦اجلدول 

املاجستري  قبلتهم جمالس الكليات للمنح الدراسية للحصول على درجة الذينالطلبة عدد 
  )٢٠١٠-٢٠٠١(الدكتوراه درجة و

  دكتوراهدرجة ال  اجستريدرجة امل
  اجملموع  أنثى  ذكر  اجملموع  أنثى  ذكر
١١  ٤  ٧  ٢١٧  ٢٥  ١٧٩  
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. وتوفر وزارة التعليم العايل مهاجع جمانيـة ملبيـت الطلبـة القـادمني مـن واليـات أخـرى                    -١٩٨
 جوزيـان وبلـخ   وبارفـا   وكابيـسا   وكـابول   طالبات يف واليات     ١ ٥١٠ومت توفري مهاجع ملبيت     

ــابو ــدوز وختــار وبدخــشان   و فاري ــار وقن ــدهاروقنانغاره ــرياتن ــذه   .  وه ــستوى ه غــري أن م
ســتراتيجية التعلـيم العــايل لتــوفري مهــاجع  اوقــد خططــت . ستويات الدوليـة املهـاجع أقــل مــن املــ 

ــة خــالل الــسنوات    يف املائــة٣٠  مــن الطالبــات و يف املائــة٥٠لنــسبة   األربــع مــن مجيــع الطلب
  .القادمة
 القبول باجلامعة امتحانـات عامـة وميكـن خلرجيـي املـدارس العليـا املـشاركة          وامتحانات  -١٩٩

ويف املرحلـة األوىل    . حىت ميكن قبوهلم يف جمال الدراسـة الـذي يفـضلونه           حىت ثالث مرات     هافي
 إعـالن نـه بعـد     أغـري   .  للمرشـحني واملرشـحات    امتيـاز  أيمن اختيار الطلبـة للكليـات، ال ميـنح          

 تلـك الكليـات الـيت توجـد لـديها قـدرات             يفلطالبـات   لالنتائج، يطبـق التمييـز اإلجيـايب بالنـسبة          
وعـالوة علـى ذلـك،      . اإلنـاث  اللتحـاق نـسب   أدم جمـاالت دراسـة       أو تقـ   االستيعابأكرب على   

 تشتد فيها احلاجـة إىل خـبريات، خاصـة      اليتجيري تيسري تواجد املرأة يف اجلامعات يف اجملاالت         
  . مزقتها احلرباليتيف املناطق احملرومة واملناطق 

ــز اوقــد طُ  -٢٠٠  ٢٠١٠عــام  القبــول باجلامعــة امتحانــاتجيــايب للمرشــحات يف إلبــق التميي
  :بالطرق التالية

ــوافر    •   ــة طلبــات املرشــحني وت  االســتيعاب، ميكــن حتويــل الطالبــات إىل   إمكانيــةيف حال
  ؛قامتهنإمعة األقرب ملكان ااجل

 درجة للبنات من املناطق احملرومـة واملنـاطق الـيت مزقتـها احلـرب ومخـس         ١٥وختصص    •  
  ؛كامتيازدرجات للبنات األخريات 

ــاليت رســنب يف  ميكــن للمرشــحات  و  •   ــار االمتحــانال ــاره   اختي  جمــال دراســة ســبق اختي
 درجـة   ٢٥٠ إذا حـصلن علـى       إقامتـهن وحتويلهن إىل معاهـد التعلـيم العـايل يف منـاطق            

ضــافية وكــذلك إوحيــصل هــؤالء الطالبــات علــى درجــات .  درجــة٣٣٠مــن جممــوع 
  ؛على تسهيالت للمبيت يف املهاجع

 والراغبـات يف    االمتحـان النسبة للطالبـات الراسـبات يف       وباملثل، يطبق التمييز اإلجيايب ب      •  
 هـي  أن درجة القبول بالنسبة للبنـات        أيمواصلة تعليمهن يف مراكز تدريب املعلمني،       

ــة وبالنــسبة لــألوالد   ٢٥٠ وعــالوة علــى ذلــك، تــنخفض هــذه     .  درجــة٢٦٠ درج
ــة، أمــا با١٧ بالنــسبة للواليــات األقــل تقــدماً وعــددها   ٢٣٠الدرجــة إىل  لنــسبة  والي

ــالغ عــددها     ــة والب ــة وغــري املأمون ــات املتخلف ــة١٣للوالي ــدرها  ف ، والي تمــنح عــالوة ق
  . درجة للبنات١٥ درجات لألوالد و ١٠
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 القبول باجلامعـة، مـن املعـروف    امتحانات املرشحني واملرشحات يف الختياراتوطبقاً    -٢٠١
وب، والدراسـات الدينيـة،     أن معظم الطلبة يهتمون بالطب، واهلندسة، والقانون، وعلوم احلاس        

والصحافة، والصيدلة، ويفضل معظم الطالبـات مراكـز تـدريب املعلمـني، والطـب، والقـانون،                
 أيــضاًتم بعــض الطالبــات هتــو. والدراســات الدينيــة، واألدب، والعلــوم االجتماعيــة، والــصحافة
  .بدراسة اهلندسة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والطب البيطري

 اخلــارج، يف يدرســون الــذين دقيقــة عــن عــدد البنــات واألوالد إحــصاءاتد وال توجــ  -٢٠٢
طالــب إىل  ٣ ٥٠٠، مت إيفــاد حنــو العــايل قدمتــها وزارة التعلــيم الــيتعلــى األرقــام  ولكــن بنــاًء

ــرة مــن   ــهم    ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٣اخلــارج يف الفت ــى درجــة البكــالوريوس، مــن بين  للحــصول عل
للحـصول   اخلـارج  يف طالبـاً تلقـوا دراسـتهم    ٥٩٤  طالبة من بني٥٩وكان هناك   . طالبة ٣٥٠

 يفطالبـاً وطالبـة      ١ ٦٢٠وعالوة على ذلك، شـارك      . على درجة املاجستري ودرجة الدكتوراه    
  .منح دراسية قصرية األجل

 املستويات النوعية والتقديرية للجامعات األفغانية، وضعت وزارة التعليم العـايل           لرفعو  -٢٠٣
ســتراتيجية اإلمنائيــة  ال إىل ااخلطــةوتــستند هــذه  ). ٢٠١٤-٢٠١٠( ســنوات ٤خطــة مــدهتا  

 احلكـومي   العـايل قامة نظام للتعليم     إ : فيها األهداف التالية   ىالوطنية األفغانية اليت ينبغي أن تراع     
 ويـؤدي   ،احتياجـات أفغانـستان اإلمنائيـة     تلبيـة   يكون مـسؤوالً عـن      و ،واخلاص ذي نوعية عالية   

ن متوافقـاً مـع التقاليـد الوطنيـة، ومـزوداً مبعـارف علميـة متقدمـة                 إىل حتسني الرفاه العام، ويكـو     
وقـد وجهـت هـذه    . وإدارة متميزة، وحيتل مركـزاً مرموقـاً حيظـى بالثقـة علـى املـستوى الـدويل             

 وهنجــاً حمــددة  أهــدافا ووضــعت ،يل إىل جوانــب خمتلفــة للتعلــيم العــا   االهتمــامســتراتيجية الا
 زيـادة فـرص احلـصول علـى         االعتبـار  ينبغـي أن توضـع يف        سـتراتيجية، الوطبقـاً هلـذه ا    . لتحقيقه
حـد األهـداف الرئيـسية تتمثـل يف زيـادة           أ فـإن    اهلذو.  من الناحية النوعية والكمية    العايلالتعليم  

ــن    خـــر آ هـــدف ةومثـــ. ٢٠١٤طالـــب يف عـــام   ١١٥ ٠٠٠إىل  ٦٢ ٠٠٠عـــدد الطلبـــة مـ
الكليــات، وضــمان  جمــالس أعــضاءعــضو مــن  ١ ٠٠٠ســتراتيجية وهــو تــدريب أكثــر مــن  الل

ــدكتوراه      ــيمهم حــىت درجــة املاجــستري وال ــة تعل ــتم ا. مواصــلة الطلب ــضاياســتراتيجية الوهت  بالق
  .كربأينبغي أن حتصل على اهتمام ضمن الفئة اليت اجلنسانية وتصنف املرأة 

ــاً   -٢٠٤ ــيم العــايل، الوطبق ــات يف  أعــضاءمــن  ١ ٠٠٠يعمــل  ســتراتيجية التعل  جمــالس الكلي
ــات األف ــف    اجلامع ــن املخطــط توظي ــة، وم ــضو  ١ ٨٠٠غاني ــرينع ــاتآخ ــيتم .  يف اجلامع وس

ــة  االســتعانة ــساء يف هــذه العملي ــادة عــدد احملاضــرين   .  مبحاضــرين مــن الن هــو واهلــدف مــن زي
ويف غـضون مخـس سـنوات، مـن املتوقـع أن            .  طالبـاً  ٢٥الوصول إىل معدل أستاذ واحـد لكـل         

،  يف املائـة   ٢٠ و    يف املائـة   ٥,٥اه إىل ما بني     تصل نسبة األساتذة احلاصلني على درجة الدكتور      
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، أمـا النـسبة الباقيـة     يف املائـة   ٧٠ومن املتوقع أن تصل نسبة احلاصلني على درجة املاجستري إىل           
 إىل ذلك، سيتم تنظـيم      وباإلضافة.  فهي للحاصلني على درجة البكالوريوس      يف املائة  ١٠وهى  

  .لألساتذةزيارات دراسية إىل بلدان أخرى 
 وزارة التعليم العايل نظاماً شـامالً جلمـع         ضعستراتيجية التعليم العايل، ست   ا إىل   واستنادا  -٢٠٥

وحتليل البيانات عن اجلامعات ومعاهـد التعلـيم العـايل، وتـسجيل وحتليـل البيانـات واملعلومـات                  
  .طلبة، وجمالس الكليات، واملوظفنيالاإلدارية واخلاصة ب

   العمل:ةاملادة احلادية عشر    
، واللجنـة املـستقلة   اإلعاقـة  والـشهداء وذوي  االجتماعيـة تتمتع وزارة العمل والشؤون     -٢٠٦

األفغانيــة لإلصــالح اإلداري واخلدمــة املدنيــة بالــسلطة القياديــة يف قطــاع العمــل والتوظيــف يف  
 من الدستور على أن كل أفغاين له احلـق يف العمـل، وحتظـر املـادة               ٤٨وتنص املادة   . أفغانستان

 التمييـز   ٥٠ وعـالوة علـى ذلـك، حتظـر املـادة            .وعمالة األطفال ) السخرة(عمل القسري    ال ٤٩
لعمــل قــائم علــى نــوع يف ا متييــز أيوهلــذا تــستبعد قــوانني أفغانــستان . يف العمــل بــني املــواطنني

  .اجلنس
  : من قانون العمل بوضوح على حظر التمييز يف العمل٩وتنص املادة   -٢٠٧

 الوظيفـة،   واختيـار يف التعيني، واألجور واملزايـا األخـرى،         نوع من التمييز     أي  - ١  
  املهارة، أو التخصص، وخاصة احلق يف التعليم والضمان االجتماعي؛أو أو املهنة، 

 فتـرة احلمـل والـوالدة مبزايـا خاصـة يقررهـا القـانون وقـوانني               أثناءتتمتع املرأة     - ٢  
  أخرى؛

 أو ختصـصه، ونـوع   ،ه، أو مهارتـه  خيتار وظيفته، أو مهنتـ أنمن حق كل فرد     - ٣  
، واهتمامـه، ومؤهالتـه، واسـتعداده املهـين وفقـاً للقـوانني       تعليمـه الوظيفة حسب جمـال   

  .املعمول هبا يف حكومة أفغانستان
وطبقـاً  .  شروط تعيني مـوظفي اخلدمـة املدنيـة        ٢٠٠٥وينظم قانون اخلدمة املدنية لعام        -٢٠٨

اخلدمة املدنية على أسـاس املهـارات املهنيـة مثـل التعلـيم             هلذا القانون، يتم تعيني وترقي موظفي       
 نوع مـن    أي من قانون اخلدمة املدنية      ١١ و ٢وحتظر املادتان   . الفين واخلربة، وبطريقة تنافسية   
  .اإلعاقة وأالعرق، أو الديانة،  وأ ،التمييز القائم على نوع اجلنس

 اآلن، وقبلـت حـىت      ١٩٣٤ عـام     أفغانستان إىل منظمة العمـل الدوليـة يف        انضمتوقد    -٢٠٩
 املتعلقــة االتفاقيــاتوطبقــاً لقــانون العمــل، فــإن مجيــع .  هــذه املنظمــةاتفاقيــات مــن اتفاقيــة ٢٠

  .حبقوق العمل وتوصيات منظمة العمل الدولية قابلة لإلنفاذ يف هذا البلد
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وى وعلى الرغم من التحسينات الكبرية اليت طرأت على جمال التوظيف، ال يزال مـست               -٢١٠
 وهـذا يعـزى إىل عوامـل كـثرية،     ، فقـط  يف املائـة ٢١توظيـف املـرأة باملكاتـب احلكوميـة بنـسبة      

 أجرهتـا اللجنـة املـستقلة يف        استقصائيةوطبقاً لدراسة   .  مستوى التعليم بني النساء    اخنفاضأمهها  
أمـا نـسبة الـسكرتريات    . اإلدارة فقـط مـن وظـائف     يف املائـة ١٣,٧، شغلت املـرأة  ٢٠٠٧عام  

 يف ٤٦,٣ومــن حيــث التعلــيم، فــإن قرابــة .  يف املائــة٤٨,٨فتــصل إىل ) ى رتبــة منخفــضةوهــ(
 حاصـالت علـى دبلـوم املدرسـة         االستقـصاء  من املوظفـات يف اخلدمـة املدنيـة الـيت مشلـهن              املائة

وتتطلـب غالبيـة وظـائف اإلدارة    .  حاصالت على درجة البكالوريوس يف املائة ١١,٨العليا، و   
 النـساء يف هـذه املناصـب        اسـتيعاب  وهلذا فـإن     ؛البكالوريوس أو املاجستري  احلصول على درجة    

  .ال يزال منخفضاً
    

  ٢٧اجلدول 
  ٢٠٠٩عام اجلنس يف نوع حسب موظفي اخلدمة املدنية عدد 

نــــــــــوع 
  ماجستري  دكتوراه  اجملموع  اجلنس

ــوق   ــا فــــ مــــ
  الزمالة  البكالوريوس  البكالوريوس

املدرســـــــة 
  العليا

املدرســـــــة 
  الفنية

 املدرســـــــة
  املهنية

ــدارس  مــــــ
  ثانوية

ــدارس  مــــــ
  اإلبتدائية

  ٦٢٢  ٣٦ ١٤٨  ٤٨٣  ١ ٦٠٨  ٩٧ ١١٩  ٢١ ٦٨٦  ١٥ ٣٩٣  ٢ ٣٨٤  ٢ ٢٣١  ٩٨  ١٨٠ ٣٤٤  ذكر
  ٣٢  ١٠ ٣٢٦  ٧٤  ٢٩٤  ٢٣ ١٦٩  ١١ ٣٣٥  ٥ ٨٤٥  ٤٤٢  ٢٦٢  ٦  ٥٨ ٧٩٧  أنثى
  
   )لإلحصاءات اهليئة املركزية :املصدر(

    
  ٢٨اجلدول 

  )٢٠٠٩ (اجلنسنوع حسب  ني احلكوميوظفنياملعدد 

  اجملموع
بكــالوريوس أو 

  درجة الزمالة  أعلى
ــوم املدرســة   دبل

  غري متعلم  مدرسة خاصة  مدرسة ثانوية  دبلوم مهين  دبلوم فين  العليا

٦٣ ٤٠٤  ٧ ٩١٠  ٥ ٣٢٠  ٤٨٢  ١١٧  ٤٧٧  ٧٠  ١٩  ٨١ ٩٦١  
٦ ٣٣٤  ٢٨٣  ٥٢٢  ١٠٨  ١٧  ٣٩  ٧  -  ٧ ٨٧٥  

  
   )حصاءاتلإل اهليئة املركزية :املصدر(
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  ٩الشكل 

  )لإلحصاءاتاهليئة املركزية  (٢٠٠٩قطاعات استوعبت مزيداً من املوظفني يف عام 
  

  
 مـن بـني العوامـل الـيت متنـع املـرأة مـن              هـي والعادات والتقاليـد غـري املالئمـة يف اجملتمـع             -٢١١

غـري احلكوميـة    وكـثري مـن األسـر تعتقـد أن احلكومـة واملنظمـات              . العمل يف املكاتب احلكومية   
وهلــذا . ليــست الوســط املالئــم لعمــل املــرأة، وهلــذا فإهنــا تفــضل أن تتــوىل املــرأة شــؤوهنا املرتليــة

وتعمـل املدرسـات عـادة      . السبب، فـإن كـثرياً مـن املوظفـات يف احلكومـة يعملـن كمدرسـات               
  .تهمخر تتمكن من تدبري شؤوهنا املرتلية، وتربية األطفال ورعايآلنصف اليوم، ويف النصف ا

ــساء ذوات املــستوى التعليمــي العــايل و    -٢١٢  حيــصلن علــى أجــور مرتفعــة يف   الــاليتأمــا الن
ــل يف القطــاع احلكــومي       ــضلن العم ــال يف ــة ف ــري احلكومي ــري   . املنظمــات غ ــوفر املنظمــات غ وت

احلكومية ظروف عمل أفضل ومزايا أعلـى، مـن بينـها رواتـب مرتفعـة، وتـسهيالت، ووسـائل             
هذه التسهيالت قد اجتذبت مـوظفني لـديهم قـدرة كـبرية علـى العمـل                ومع أن   . نقل ملوظفيها 

 األفـراد املـتعلمني وذوي    السـتيعاب  جهـدها    بـذل يف املنظمات غري احلكومية، إال أن احلكومة ت       
اخلــربة، وخاصــة النــساء، عــن طريــق وضــع بــرامج تــشجيعية مثــل احلــوافز املاليــة باإلضــافة إىل   

 مـوظفني ذوي قـدرات عاليـة،        ١٠٥ على أساس القدرة     اإلدارةجتذب برنامج   اوقد  . الرواتب
  . موظفات٧منهم 
ويوجد لدى وزارة شؤون املرأة، واللجنة املستقلة لإلصالح اإلداري واخلدمة املدنيـة،              -٢١٣

ووكاالت حكومية أخرى برامج متعددة لتطوير القـدرة علـى العمـل وتـوفري حـوافز مـن أجـل                    

ــري   الصحة العامة املياه والقوى التعليم ــة والــ الزراعــ
 والثروة احليوانية

 إدارات أخرى
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بـرامج تدريبيـة لتحـسني    وتـشمل هـذه الـربامج    . كوميـة زيادة مـشاركة املـرأة يف القطاعـات احل        
ــا    ــة ومناصــب إداريــة علي وتــشغل املــرأة يف الوقــت  . قــدرهتا علــى العمــل وتــويل مناصــب قيادي

وجيــري تنفيــذ .  وظيفــة مــن املــستوى الرفيــع١٢٨احلاضــر مخــسة مناصــب رفيعــة مــن جممــوع 
مــن هيئــة األمــم املتحــدة مــشروع مــشترك بــني اللجنــة املــستقلة، ووزارة شــؤون املــرأة، بــدعم  

ليس فقط لزيـادة نـسبة مـشاركة املـرأة يف وظـائف اخلدمـة                 النرويج وإيطاليا،  للمرأة وحكوميتّ 
ــضاء     ــا للق ــرار، وإمن ــة ووظــائف صــنع الق ــضاًاملدني ــربامج    أي ــسياسات وال ــواع ال ــع أن ــى مجي  عل

  . يف قطاع اخلدمة املدنيةيزيةيالتم واإلجراءات
شؤون االجتماعيـة والـشهداء واملعـاقني برصـد تنفيـذ القـوانني             وتقوم وزارة العمـل والـ       -٢١٤

ومن بـني املـسائل الـيت تبحثهـا هـذه الـوزارة أثنـاء               . واللوائح املتعلقة حبقوق العمل يف هذا البلد      
رصدها للوكاالت املنفذة شروط العمل، وظروف العمل، واملسائل الصحية يف مكـان العمـل،     

 إجـراء تنظيمـي بـشأن عمليـة تعـيني      أيـضاً وهنـاك  . ة بالعمـل  وعقود العمل، وتوفري املواد اخلاص    
.  مناصب قياديـة   أيضاًموظفي اخلدمة املدنية وهذا ستتواله اللجنة املستقلة اليت تتوىل فيها املرأة            

ويقوم جملس التعيني، وجملس الشكاوى، وكذلك جملـس إدارة اللجنـة املـستقلة يف كـابول ويف                 
 تعــيني مــوظفي احلكومــة، حــىت يتــسىن مراعــاة قــوانني  شــراف علــى عمليــةاإلواليــات أخــرى ب

  .ولوائح أفغانستان املتعلقة مبسائل التوظيف بني الرجال والنساء على قدم املساواة
 ســن ا بلغــوالــذين بــني املــواطنني ٢٠٠٨/٢٠٠٩وقــد بلــغ معــدل التوظيــف يف الفتــرة   -٢١٥

)  يف املائـة ٨٦( الرجـال  ، ولكـن معـدالت التوظيـف بـني     يف املائـة   ٦٧السادسة عشرة أو أكثـر      
ويعترب معدل العمل بـني البـدو مرتفعـاً إذ يبلـغ            . تظهر الفروق اجلوهرية  )  يف املائة  ٤٧(والنساء  

 يف  ٤٩ احلـضريني ويبلغ معدل التوظيـف بالنـسبة للـسكان         .  بالنسبة لكال اجلنسني    يف املائة  ٧٨
سكان إىل معـدل التوظيـف   ويتـضح مـن نـسبة الـ    .  يف املائـة   ٧١ وبالنسبة لـسكان الريـف       ،املائة

ــسبة      ــغ الن ــاً، إذ تبل ــة٨٠وجــود مــستوى توظيــف خمتلــف متام ــة٤٣ للرجــل و  يف املائ   يف املائ
حـني    من قوة العمل ساعة واحدة على األقل يف األسـبوع، يف     يف املائة  ٩٣ويعمل حنو   . للمرأة

 بـني األفـراد      يف املائـة   ١٢ وتبلـغ نـسبة البطالـة        . عاطلـة متامـاً     يف املائـة   ٧أن النسبة الباقية، وهى     
  يف املائـة   ٧٧وهنـاك قرابـة     .  بني النـساء املتعلمـات      يف املائة  ١٨ دون سن اخلامسة والعشرين و    

أجـر داخـل    دون  ، أو يعملـون حلـساهبم اخلـاص، أو يعملـون بـ            ثابتـة من العاملني بدون وظائف     
 يعملـون بـصورة   لـذين ا مـن البـدو    يف املائـة ٩٠ من النساء و  يف املائة  ٩٥وهناك قرابة   . األسرة

  .غري مستقرة
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  ٢٩اجلدول 
  اجلنس، والتوظيفنوع ، ومكان املعيشةأكثر حسب ف ١٦  بلغو سنالذينلسكان انسبة 

  وطينال  بدوال  الريفي  احلضري  
  كالمها  نساء  رجال  كالمها  نساء  رجال  كالمها  نساء  رجال  كالمها   نساء  لارج  

  ١٤  ١  ٢٠  ٩  ١  ١٤  ١٤  ١  ٢٢  ١٢  ٣  ١٤  عمال بأجر
  ٩  ٣  ١٢  ١  صفر  ٢  ٦  ٢  ٨  ٢٩  ٢٧  ٢٩  عمال براتب

  صفر  صفر  ١  صفر  ضفر  صفر  ١  صفر  ١  ضفر  صفر  صفر  موظفون
  ٤٤  ٢٠  ٥٦  ٤٤  ١٥  ٦٢  ٤٣  ٢٠  ٥٧  ٥٠  ٣١  ٥٤  موظفون حلساهبم

  ٣٣  ٧٥  ١١  ٤٦  ٨٤  ٢٢  ٣٦  ٧٧  ١٢  ٩  ٣٩  ٣  عمال بدون أجر يف األسرة
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  مجيع السكان العاملني

  ٩١  ٩٦  ٨٨  ٩٩  ١٠٠  ٩٨  ٩٤  ٩٨  ٩١  ٧١  ٧٣  ٧١  ونضالعمال املعّر
  
   )٢٠٠٨‐٢٠٠٧التقييم الوطين للمخاطر ومواطن الضعف،:املصدر(
  

 يف املرفــق توزيــع الــسكان العــاملني فــوق ســن الــسادسة عــشرة يف ١٠ويــبني اجلــدول   -٢١٦
.  مــن الــسكان يف قطــاع الزراعــة والثــروة احليوانيــة ة يف املائــ٥٩ويعمــل . االقتــصاديالقطــاع 

  . للقرويني والبدو على الترتيب يف املائة٨٧ و  يف املائة٦٧وتبلغ هذه النسبة 
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  ١٠الشكل 
  )باآلالف (االقتصادي و القطاع اإلقامةتوزيع السكان العاملني حسب 

  

  )٢٠٠٨-٢٠٠٧التقييم الوطين للمخاطر ومواطن الضعف،:املصدر(
  ٣٠اجلدول 
  ٢٠١٠ ، البطالة والفقر حسب نوع اجلنسمعدالت
  )رجال ونساء يف البلد( البطالة والفقر حسب نوع اجلنس معدالت

  بالنسبة املئوية   الفقر باألعدادمؤشر
  الفقراء  غري الفقراء  نوع اجلنس  الفقراء  غري الفقراء  نوع اجلنس

  ٢٩  ٧١  رجال  ٢٥٦ ٠٣٤  ٦٢٣ ١٧٦  رجال
  ٣٠  ٧٠  نساء  ٩٤٢ ٩٩٨  ٢ ٢٠٦ ٨٣٠  نساء

        ١ ١٩٩ ٠٣٢  ٢ ٨٣٠ ٠٠٦  اجملموع
  
   )لإلحصاءاتاهليئة املركزية : املصدر(

 الزراعة والثروة احليوانية

 اجملموع  بدو حضري ريفي

 اإلعمار والتعدين

 املصانع

 النقل واملواصالت

 التجارة
 التعليم

 اخلدمات األخرى

 اإلدارة العامة
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 إرسـال قـوة العمـل    ،هـا قـانون العمـل لتخفـيض نـسبة البطالـة         آومن بني احللول الـيت ر       -٢١٧

لعمــال إىل  املكلفــة علــى وجــه اخلــصوص بإرســال ا هــيووزارة العمــل . األفغانيــة إىل اخلــارج
 يعملـون يف اخلـارج مـن الرجـال، ولكـن            الـذين غـري أن معظـم العمـال        . اخلارج وفقـاً للقـوانني    

  . للعمل يف اخلارج بدون أسرهتااستعداداملرأة ليست على 
وإلجراء إصالحات على إدارة البلد، خاصة يف جمال التعيني، وضعت اللجنـة املـستقلة                -٢١٨

  .ادة اهليكلة وبرنامج إصالح اإلدارة العامة وإعاإلصالحونفذت برنامج أولوية 
 وإعـادة اهليكلـة بتنميـة قـدرة املـرأة، ويف حالـة تـساوي                اإلصالحويهتم برنامج أولوية      -٢١٩

ولـضمان مـشاركة   . املؤهالت بني املرشحني من الرجال والنساء، تعطى األولويـة للمرشـحات      
ــة، تعــني موظفــة     التعــيني الــداخلي للــوزارات   ضــمن أعــضاء جلــان   املــرأة يف اإلدارة كموظف

  .والوكاالت
 باعتبـار تحـسني املـساواة بـني اجلنـسني         بوتلتزم اللجنة املـستقلة، إىل جانـب احلكومـة،            -٢٢٠

 وضـع سياسـة للمـساواة    ،ومن بني وسائل التحـسني العالقـة بـني اجلنـسني         . ذلك أحد أولوياهتا  
 بفـرص   ةلـب هـذه الـسياس     وتطا. بني اجلنسني تشدد على هتيئة ظروف عمل خاليـة مـن العنـف            

ــدرهتما    ــة ق ــرأة لتنمي ــساوية للرجــل وامل ــدري   . مت ــدعم الت ــسياسة ت ــذه ال ــع أن ه  التعليمــي بوم
للمــوظفني واملوظفــات، إال أن اهتمامهــا يتركــز علــى املوظفــات الــاليت حــرمن مــن العمــل          

 ولتحقيـق . وهذا من شأنه متكني املرأة من املنافسة على مناصـب صـنع القـرار        . لسنوات عديدة 
  :املساواة بني اجلنسني، وضعت اللجنة املستقلة األهداف التالية ضمن سياستها

  ؛ستراتيجية حمددة للمساواة بني اجلنسني يف اخلدمة املدنيةاوضع   )أ(  
  ؛تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني يف اللجنة املستقلة  )ب(  
  ؛مة املدنيةحتسني مستوى املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف اخلد  )ج(  
  ؛إدراج املسائل اجلنسانية يف مجيع الربامج واملشاريع والسياسات  )د(  
   يف املائة؛٣٠ نزيادة مشاركة املرأة يف مجيع املستويات بنسبة ال تقل ع  )هـ(  
  .القضاء على مجيع أشكال العنف اجلنسي والتمييز  )و(  

  :هي اآلنواألنشطة اليت نفذهتا اللجنة املستقلة حىت 
  ؛اإلدارات/تنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني يف مجيع الوزارات  )أ(  
  ؛اإلدارات/التعميم الرمسي للتمييز اإلجيايب وخطط العمل يف الوزارات  )ب(  
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اإلدارات الــيت تطبــق  /تــدريب مــوظفي املــوارد البــشرية يف مجيــع الــوزارات       )ج(  
  ؛سياسات جنسانية

  ؛ة املساواة بني اجلنسنيإصدار تعليمات تقنية ورصد تنفيذ سياس  )د(  
 اجلنسانية يف مجيع الـربامج، أو الـسياسات، أو اللـوائح، أو             االعتباراتمراعاة    )هـ(  

  ؛ اليت تضعها اللجنة املستقلةاإلجراءات
  ؛تدريب موظفي اخلدمة املدنية على املسائل اجلنسانية  )و(  
  ؛نيةتدريبات على اجملاالت الرئيسية اخلمسة ملوظفي اخلدمة املد  )ز(  
  .تنظيم زيارات دراسية عن القيادة ملوظفات اخلدمة املدنية  )ح(  

  :وإجنازات اللجنة املستقلة يف هذا اجملال
  ؛ وتنقيح السياسة اجلنسانيةاستعراض  )أ(  
عداد خطة عمل ونشرها لتنفيـذ الـسياسة اجلنـسانية يف مجيـع إدارات اخلدمـة          إ  )ب(  
  ؛املدنية

  ؛نة املستقلةإنشاء جملس للمرأة يف اللج  )ج(  
  ؛ أدوات رصد للمساواة بني اجلنسنياستحداث  )د(  
  ؛ للمرأة يف اللجنة املستقلةاالنكليزيةعقد دورات للغة   )هـ(  
  ؛تنظيم زيارات دراسية إىل اهلند ملوظفات اخلدمة املدنية  )و(  
ــسانية يف جملــس التعــيني التــابع     إ  )ز(   عــداد أســئلة املقــابالت املتعلقــة باملــسائل اجلن

  ؛جنة املستقلةلل
  ؛ وزارات١٠رصد تنفيذ السياسة اجلنسانية يف   )ح(  
  ؛إنشاء مصرف معلومات ملوظفات اخلدمة املدنية يف خمتلف املستويات  )ط(  
إنـــشاء مـــصرف معلومـــات عـــن البيانـــات الشخـــصية للقيـــادات النـــسائية يف    )ي(  
  ؛أفغانستان
سـتراتيجية  ال اصاالتاالتـ وضع برامج تـدريب ملوظفـات اخلدمـة املدنيـة علـى         )ك(  

  .وإدارة املشاريع
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 ختفيض عدد املوظفني أو توقف العمل لفترة طويلـة،          أيويف حالة التقليص التنظيمي،       -٢٢١
ولـن يكـون    . ، ولكنهم حيصلون علـى رواتبـهم      االحتياطيةيصبح املوظفون يف وضع قوة العمل       

ــز ضــد املــرأة عنــد تقلــيص أو ختفــيض عــدد املــوظفني أو و     ضــعهم كقــوة عمــل  هنــاك أي متيي
ويف برنـامج  . النساء والرجال يعاملون علـى قـدم املـساواة   فاحتياطية فيما يتعلق بدفع الرواتب؛  

 عــن املــوظفني املــؤقتني أو املوظفــات ذوات الكفــاءة  االســتغناءتقلــيص، مــن األرجــح أن يــتم ال
سة مـن    عن موظفة واحدة فقط من بـني مخـ         االستغناء، مت   ٢٠٠٨ويف عام   . األقل وكبار السن  

 الـذين  من بـني املـوظفني األربعـة         موظفة مل تكن هناك     ٢٠٠٩موظفي اخلدمة املدنية، ويف عام      
  . عنهماالستغناءمت 
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ــة، واهلــدف، وا -١ الرســم ــاتســتراتيجية، ال الرؤي ــة   وآلي ــامج اجلنــساين للجن ــدعم املؤســسي للربن  ال
  املستقلة لإلصالح اإلداري واخلدمة املدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٣(الرؤية 
 علــى األقــل مــن الوظــائف احلكوميــة وجيــب    يف املائــة٣٠شغل املــرأة األفغانيــة مــن املتوقــع أن تــ   •

  متكينهن من املشاركة يف صنع القرار وتقرير السياسات
  ينبغي القضاء على مجيع أشكال التمييز يف السياسات والربامج و أنشطة اخلدمة املدنية  •

  اهلدف
ام بدور فعال علـى كافـة مـستويات صـنع القـرار يف              الوصول إىل عدد كبري من السناء الاليت ميكنهن القي        

  اخلدمة املدنية 

  :ستراتيجيةاال
 الربنامج اجلنساين

  :الدعم املؤسسي للجنة املستقلة
  مكتب كبري املستشارين  •
  وحدة الشؤون اجلنسانية  •
  إدارة املوارد البشرية  •
  إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  •
  إدارة مصرف البيانات  •
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 وال تنطـوي  ،وقد أخذت قوانني أفغانستان مببدأ األجر املتساوي عن العمـل املتـساوي        -٢٢٢
ومع أن املرأة جتد صـعوبة يف الوصـول إىل الوظـائف العليـا يف     .  متييز بني الرجل واملرأةأيعلى  

ن تعـيني املـرأة، ويف      و العمل يف حـاالت كـثرية يفـضل        أصحاباحلكومة مقارنة بالرجل، إال أن      
  .الة تساوي املؤهالت، تعطى األفضلية للمرأةح

 املعـايري املطلوبـة للمتقـدمني       باعتبارهـا وقد وضـعت القـوانني األفغانيـة الـشروط التاليـة              -٢٢٣
 عامــاً، ١٨ يقــل العمــر عــن وأالاحلــصول علــى اجلنــسية األفغانيــة،  :  وظــائف حكوميــةلــشغل

ــسهلة ومــن هــ       ــول مــن هــم يف ســن اخلامــسة عــشرة لألعمــال ال ــة عــشرة  وقب م يف ســن الربع
كمتدربني، واحلصول على وثائق تعليمية خاصـة بالتـدريب املهـين، وتقـدمي شـهادة عـن احلالـة                   

رجـال  الوتطبق هذه املعايري علـى      . العايلالصحية، وتقدمي الشهادات اخلاصة بالتعليم أو التعليم        
  .نساء وعلى مجيع املواطنني األفغانالو

وظفات يف القطاعات احلكومية يـواجهن مـن الناحيـة العمليـة             إىل أن امل   اإلشارةوجتدر    -٢٢٤
قـد أجـرت اللجنـة األفغانيـة        ف. كثرياً مـن الـصعوبات، يرجـع معظمهـا إىل عـدم تنفيـذ القـوانني               

املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان حبثــاً عــن وضــع املوظفــات يف الوكــاالت احلكوميــة األفغانيــة،  
وقـد خلـص حبـث اللجنـة األفغانيـة      . كـاالت احلكوميـة  أثار شواغل حول وضع املـرأة يف الو    مما

 مـن اجمليبـات مل تنفـذ طبقـاً للقـانون،       يف املائـة ٢٤,٩املستقلة عن وضع املوظفات إىل أن ترقية   
ونتيجـة لـذلك مل حيـصلن علـى الترقيـة           . مع أن هلن احلـق يف الترقيـة يف الوظـائف الـيت يـشغلنها              

  .ية الوكاالت املعناهتمامومزاياها بسبب عدم 
  يف املائـة   ٥٥مناصـرة حقـوق اإلنـسان أن        مجاعة  ويتضح من هذا البحث الذي أجرته         -٢٢٥

 بـأداء من الزوجات مسؤوالت عن رعاية أطفاهلن دون سن العاشرة، ويقمـن يف الوقـت نفـسه       
 مـن الزوجـات بـأهنن حيـصلن          يف املائـة   ٢٩وعالوة على ذلك، فقد أفـاد       . أيضاًاألعمال املرتلية   

وباإلضافة إىل رعاية األطفـال،     .  الزوج أو والديهن يف رعاية أطفاهلن       من والديّ  على املساعدة 
  . املياه ومواد الوقودوإحضارتقضي املرأة ساعات طويلة يومياً يف الطهي، والتنظيف، 

ــاملنح الدراســية، حيــصل       -٢٢٦ ــوائح اخلاصــة ب ــاً لل ــووطبق ــة   موظف ــة املدني ــات اخلدم  وموظف
ــة علــى فــرص متــساوية   ــرامج التــدريب القــصرية األجــل يف اخلــارج  احلكومي . للمــشاركة يف ب

ولزيــادة مــشاركة املــرأة يف مثــل هــذه الــربامج، تركــز اللجنــة املــستقلة لإلصــالح اإلداري علــى 
وقـد مت مـؤخراً إيفـاد       .  اخلارج يف من النساء يف برامج التدريب       يف املائة  ٣٠مشاركة أكثر من    

ويف الوقــت نفــسه،  .  دراســات يف جمــال القيــادة   إىل مجهوريــة كوريــا لتلقــى  امــرأة ٦٦حنــو 
سـيا، مت ترتيـب رحـالت تعليميـة لرؤسـاء اإلدارات املتعلقـة بـاملرأة إىل                 آوبالتعاون مع مؤسـسة     

ومت إيفــاد مزيــد مــن النــساء إىل بلــدان مثــل . ، وتركيــا، واهلنــدندونيــسياإوبلــدان مثــل ماليزيــا، 
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لصغرية، ودعم وتنميـة اقتـصاد املـرأة، والطاقـة          الصني، واهلند للتدريب على األعمال التجارية ا      
وباإلضافة إىل ذلك، هنـاك بعـض املـنح    . الشمسية، واحلياكة، وغري ذلك من املشاريع األخرى     

الدراسية القاصرة على النساء مثل املنح الدراسية للقـادة الـشباب الـيت تقـدمها حكومـة اليابـان                   
  .ملوظفات اخلدمة املدنية

الفنيـة، واكتـساب اخلـربة، أعـدت اللجنـة املـستقلة لإلصـالح اإلداري               ولزيادة القـدرة      -٢٢٧
برامج للمهارات الفنية واملهنية للمـوظفني، وخاصـة الـشباب، مثـل التـدريب يف موقـع العمـل،               

ــة القــصرية األجــل   ــة واجلماعي   يف املائــة٣٠وقــد مت ختــصيص نــسبة قــدرها  . والــدورات الفردي
وعـالوة علـى ذلـك، تتـوىل وزارة العمـل إدارة            . والتعليميةللموظفات يف املنح الدراسية العامة      

وطبقــاً لقــانون العمــل، فــإن . أنـواع خمتلفــة مــن الــربامج لتنميــة قــدرات مــوظفي اخلدمــة املدنيــة 
  :وزارة العمل مكلفة بإنشاء املراكز التالية

  ؛مراكز لبناء القدرة التقنية والفنية للموظفني  - ١  
  ؛تقين للمدرسنيتدريب الفين واللمراكز ل  - ٢  
 على فرصة للتعلـيم وحباجـة       ا مل حيصلو  الذينمراكز تدريب للشباب والبالغني       - ٣  

  ؛إىل وظيفة
  .اإلعاقة األشخاص ذوي أهيلمراكز لت  - ٤  
. تــشجيع بطــرق خمتلفــةالوباملثــل، إذا كــان أداء املــوظفني ممتــازاً فــإهنم حيــصلون علــى     -٢٢٨

ت جهــود املوظــف عــن أداء العمــل بــصورة أفــضل،  ويــنص قــانون التعلــيم علــى أنــه إذا أســفر 
 املـــواد اخلـــام، اســـتخدام يف واالقتـــصاد اإلنتـــاج، ةيـــعنووالنـــهوض بنتـــائج العمـــل، وحتـــسني 

 علـى النحـو     أ فإنـه يكافـ    ، يف األعمال ذات الـصلة ويف مـسؤوليات أخـرى          واالبتكار،  واإلبداع
  :التايل
  ؛ نقدية أو عينيةفآتامك  •  
  ؛شهادة شكر  •  
  ؛ تقديرشهادة  •  
  ؛منح ميدالية أو لقب  •  
  .حوافز أخرى  •  
لقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           ا واتفاقيـات  حقـوق العمـل،      التفاقيـات وطبقاً    -٢٢٩

 يف االمتيـازات املرأة، تقوم حكومة أفغانستان بتيسري ظروف العمل للمرأة، ومتـنح املـرأة بعـض         
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 العمـل فيمـا يتعلـق بعمـل الـشباب            عـشر مـن قـانون      احلـادي وقـد تنـاول الفـصل       . موقع العمـل  
وعمل املرأة تفاصيل عن مسائل من قبيل سن العمل القانونيـة، وظـروف العمـل، واإلجنـازات،            

وطبقاً هلذا الفصل، حيظـر تعـيني الـصغار والنـساء           . واألعمال احملظورة للنساء احلوامل والبالغني    
عت وزارتا الـصحة العامـة      وقد وقَّ . للقيام بأعمال شاقة، أو ضارة بالصحة أو العمل يف املناجم         

  .والعمل وهيئات معنية أخرى على قائمة هبذه الوظائف احملظورة
ــة       -٢٣٠ ــال ليلي ــسن بأعم ــساء وصــغار ال ــف الن ــستطيع اإلدارة تكلي ــل  . وال ت ــى احلوام وتعف

واملرضــعات مــن القيــام بأعمــال تتطلــب رعايــة عاجلــة ومــستمرة أو علــى أســاس نوبــات طبقــاً 
ــة م وعــالوة علــى ذلــك، فقــد نــصت قــوانني أفغانــستان علــى املزيــد مــن     . قــررةجلــداول زمني

 هيئـة تكليـف     أيوال تـستطيع    . التسهيالت املتعلقة بالعمل اإلضايف والـرحالت الرمسيـة للمـرأة         
 أعمـال   بـأداء املرأة احلامل أو املرضعة أو احلاضنة لطفل يقل عمره عـن سـنتني أو صـغار الـسن                   

 حاضــنة لطفــل يزيــد عمــره عــن امــرأةتكليــف بوال يــسمح . يــةضــافية أو القيــام بــرحالت رمسإ
ومـع هـذا، هنـاك      .  املـسبقة  اسفر يف مهـام رمسيـة دون موافقتـه        الـ ضافية أو   إ أعمال   بأداءسنتني  

  . يعملون يف األسواق احلرةالذينعدد كبري من األطفال دون سن العمل 
 تتـــراوح الـــذينني  ســـاعة يف املتوســـط أســـبوعياً، ولكـــن البـــالغ٤٠ويعمـــل املوظـــف   -٢٣١

وبالنـسبة  .  سـاعة أسـبوعياً   ٣٥ يعملـوا أكثـر مـن        أال عاماً فينبغـي     ١٨ إىل   ١٥أعمارهم ما بني    
ــذينللمــوظفني  ــصحة، خت    ال ــون بأعمــال شــاقة أو ضــارة بال ــاجم، ويقوم ــون يف املن فــض  يعمل

  سـاعة  ٣٥ تعمل املرأة احلامل أكثـر مـن         أالوينبغي  . ساعة يف األسبوع   ٣٠ساعات العمل إىل    
ولـن  .  يومـاً قبـل الـوالدة      ٣٠ملـدة   بأجر   إجازةوحيق للمرأة احلامل احلصول على      . يف األسبوع 

ــام  واالســـتحقاقات خـــصومات مـــن الرواتـــب  أيتقتطـــع   األخـــرى للمـــوظفني يف حالـــة القيـ
ن سـاعات العمـل     عـ سـاعة واحـدة     بزيـادة    ساعات العمـل الليلـي       سبوحت. باألعمال املذكورة 

  . املمنوحة للمرأة أثناء احلمل نوعاً من التمييزاالستحقاقاتعترب ال تالقوانني و. النهاري
 مسؤولة عن هتيئة بيئة عمل صحية، وضمان ظروف عمـل صـحية ومأمونـة،               الوزارةو  -٢٣٢

 تقنيات ومعدات السالمة للوقاية من حوادث العمل، وتوفري الرعاية الصحية لوقايـة             واستخدام
ويلــزم قــانون . وللمــوظفني احلــق يف تــشكيل نقابــات. املــوظفني مــن األمــراض املتعلقــة بالعمــل

. العمـل كـل هيئـة بتــوفري املزيـد مـن التـسهيالت والفــرص مثـل التـسهيالت الثقافيـة والرياضــية         
وعالوة على ذلك، ال تستطيع اهليئات احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة، والوكـاالت شـبه                 

عيــة دون تــشاور مــع وزارة العمــل  احلكوميــة والوكــاالت اخلاصــة طــرد موظفيهــا بــصورة مجا 
  .تنص القوانني على غري ذلك بشكل واضح مل ما
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ويــسمح أثنــاء ســاعات  .  بــأجرإجــازةولكــل موظــف وموظفــة يف احلكومــة احلــق يف    -٢٣٣
) وطنيــة ودينيــة (جــازات عمــل  إويــسمح ب.  الــصالة وتنــاول الطعــام  ألداء اســتراحةبالعمــل 

ولكـل موظـف احلـق      . بـأجر )  مرضـية  إجـازة ة و رضـ عا إجازة للراحة و  إجازةب( سنوية   إجازةوب
 ســنوية إجــازةوللمــوظفني دون ســن الثامنــة عــشر احلــق يف .  يومــا٢٠ً ســنوية مــدهتا إجــازةيف 

ــاً، كمــا حيــق للمــوظفني   ٢٥مــدهتا  ــذين يوم ــاجم   ال  يقومــون بأعمــال شــاقة أو بالعمــل يف املن
ل موظــف احلــصول علــى وباملثــل، حيــق لكــ.  ســنوية مــدهتا ثالثــون يومــاًإجــازةاحلــصول علــى 

 للـزواج، أو يف حالـة       إلجـازة وميكن طلب مثل هذه ا    .  أيام سنوياً  ١٠ بأجر ملدة    عارضة إجازة
 يومـاً سـنوياً     ٢٠ مرضية بأجر ملـدة      إجازةويسمح ب .  من األقارب  أيالوالدة، أو يف حالة وفاة      

ضة احلـج  وطبقاً لقانون العمل، فإن املوظـف الـذي يـؤدي فريـ          .  أخرى استحقاقاتكما توجد   
  . يوماً ملرة واحدة يف حياته٤٥ ملدة إجازةله احلق يف 

 يومـاً،   ٩٠ بـأجر ملـدة      إجـازة وحيق للموظفة أثناء احلمل وبعـد الـوالدة احلـصول علـى               -٢٣٤
ويف حالـة الـوالدة غـري الطبيعيـة     .  بعد الـوالدة  اآلخران قبل الوالدة والثلثان     جازةومينح ثلث اإل  

  . يوما١٥ً إضافية مدهتا إجازة  أو أكثر متنحتوأمأو والدة 
 االتفـاق  بـأجر بنـاًء علـى        جـازة اإل اتويف املنظمات غري احلكومية تطبق شـروط وطلبـ          -٢٣٥

عداد عقود موظفي املنظمات غري احلكومية يف أغلـب         إويتم  . الثنائي بني املوظف وجهة العمل    
وال يـسمح   . عمل يف العقود  األحيان وفقاً للقوانني األفغانية مع مراعاة قواعد وشروط قوانني ال         

 بــأجر وأثنــاء جــازةثنــاء اإلأ باالســتقالة العقــد، أو مطالبــة املوظــف إهنــاء أو اإلحــاللبعمليــات 
وعنـد العـودة إىل العمـل، ويف حالـة تعـيني شـخص         . اخلدمة، إال يف حالـة تـصفية املنظمـة ذاهتـا          

ــد    آ ــة، تعي ــشغل الوظيف ــة ل ــصفة عاجل ــذي كــان   اإلدارةخــر ب  إىل نفــس ازةإجــيف  املوظــف ال
.  بــسبب احلمــل ورعايــة األطفــالامتيــازاهتن وحيظــر رفــض تعــيني النــساء أو ختفــيض  .الوظيفــة

 أثناء احلمل والوالدة، تـسند إىل املوظفـة احلامـل أنـشطة سـهلة وخفيفـة                 جازةوباإلضافة إىل اإل  
  . مبزايا الوظيفة، بناًء على شهادة طبيةاحتفاظهاأثناء احلمل مع 

 الـوالدة يف القطـاع اخلـاص ال خيـضع           إجـازة  املـستحقة و   جـازة  علـى اإل   وحصول املرأة   -٢٣٦
ومـن ناحيـة أخـرى،      . للرقابة بصورة كاملة، مع أن وزارة العمل يف سبيلها لتنظيم هذه املسألة           

يتعني على املرأة القيام مبهام شاقة يف قطاع الزراعة والثروة احليوانية أثناء احلمل، وهو ما يزيـد                 
  .هاضاإلجمن احتماالت 

 الــذينف.  نــوع مــن التمييــز يف معــدالت األجــور بــني الرجــل واملــرأة  أيولــيس هنــاك   -٢٣٧
  .يقومون بنفس العمل حيصلون على نفس الرواتب واملزايا
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يف األحـوال الطارئـة     و. ويعترب سن اخلامـسة والـستني هـو سـن التقاعـد للرجـل واملـرأة                 -٢٣٨
در على العمل، متديد سن التقاعـد ملـدة مخـس           والضرورية، ميكن للمنظمة، مبوافقة املوظف القا     

 عاماً يف اخلدمة، وحيق لـه احلـصول علـى       ٤٠ هيواملدة العملية لعمل املوظف     . سنوات أخرى 
ويف حالــة األعمــال الــشاقة والــضارة . تبــة كــان يــشغلها يف وظيفتــهخــر ُرآراتــب علــى أســاس 

  .بالصحة، ختتصر هذه املدة بعض الشيء
املرضـعات، فـإىل جانــب الراحـة العاديـة لتنـاول الطعـام، متــنح األم       وبالنـسبة لألمهـات     -٢٣٩

ومتـنح  . ضافية كل ثالث ساعات إلرضـاع طفلـها يف غرفـة احلـضانة مبكـان العمـل              إفترة راحة   
ــاء ســاعات العمــل وجيــب      ــرات الراحــة هــذه أثن ــال  .  دقيقــة٣٠ تقــل عــن  أالفت ــة أطف ولرعاي

وتوجـد عـادة دور حـضانة       .  يف مكان العمل   حضانةمرفق  املوظفات، تلتزم كل منظمة بإنشاء      
ــة، ومؤســسات التعلــيم العــايل، واملــدارس العامــة يف كــابول ويف املــدن     يف الوكــاالت احلكومي

. الرئيسية، ولكن ال توجد دور احلضانة هذه بالواليات الـصغرية أو يف املنـاطق النائيـة والريفيـة                
دارة عامـة  إت أزارة العمـل الـيت أنـش   وتعد إدارة وترتيبات دور احلضانة مـن بـني مـسؤوليات و           

  .شراف عليهاإلل
  

  ٣١اجلدول 
اهليئة املركزية ( ٢٠١٠-٢٠٠٧،  ورياض األطفالةاحلضاندور املتعلقة بؤشرات امل

  )لإلحصاءات
  )٢٠٠٩ (١٣٨٨  )٢٠٠٨ (١٣٨٧  )٢٠٠٧ (١٣٨٦  الوحدة  املؤشرات

  ٣٣١  ٣٢٩  ٣٢٧  عدد  رياض األطفال ودور احلضانة
ــا ــضانةريـــــاض األطفـــ ل ودور احلـــ
  ١٦٥  ١١٥  ١١٤  عدد  باملناطق السكنية

ريــــاض األطفــــال ودر احلــــضانة يف
  ١٦٦  ٢١٤  ٢١٣  عدد  أماكن العمل

جمموع األطفـال يف ريـاض األطفـال
  ١٢ ٣٥٩  ١٣ ٠٨٥  ١٧ ٣٥١  طفل  ودور احلضانة

  ٦ ٦٦١  ٦ ٢١٥  ٨ ٩٥٦  طفل  أوالد
  ٥ ٦٩٨  ٦ ٨٧٠  ٨ ٣٩٥  طفلة  بنات

 ودوراألطفـــال يف ريـــاض األطفـــال
  ٦ ٩٩٧  ٧ ٩١٠  ٦ ٩٤٢  طفل  احلضانة باملناطق السكنية

  ٤ ٠٨٨  ٣ ٤٨٤  ٢ ٧٣٥  طفل  أوالد
  ٢ ٩٠٩  ٤ ٤٢٦  ٤ ٢٠٧  طفلة  بنات

األطفـــال يف ريـــاض األطفـــال ودور
  ٥ ٣٦٢  ٥ ١٧٥  ١٠ ٤٠٩  طفل  أماكن العمليف احلضانة 
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  )٢٠٠٩ (١٣٨٨  )٢٠٠٨ (١٣٨٧  )٢٠٠٧ (١٣٨٦  الوحدة  املؤشرات

  ٢ ٥٧٣  ٢ ٧٣١  ٣ ٨١٢  طفل  أوالد
  ٢ ٧٨٩  ٢ ٤٤٤  ٦ ٥٩٧  طفلة  بنات

رسني يف ريـاض األطفـالجمموع املد 
  ١ ٩٣٨  ١ ٩٣٨  ١ ٩٣٨  مدرس  ودور احلضانة
  ١ ٩٣٨  ١ ٩٣٨  ١ ٩٣٨  مدرس  املراكز املهنية 

  -  -  -  مدرس  املراكز غري املهنية
املدرســون يف ريــاض األطفــال ودور

  ٧٨٥  ٧٨٥  ٧٨٥  مدرس  احلضانة باملناطق السكنية
املدرســون يف ريــاض األطفــال ودور

  ١ ١٥٣  ١ ١٥٣  ١ ١٥٣  مدرس   أماكن العمليف احلضانة 
  ٢٧٤  ٢٧٤  ٢٧٤  شخص  موظفون

  ٥١٣  ٥١٣  ٥١٣  شخص  عمال مؤجرون 
    

وينبغي تأمني الظروف الصحية والسالمة أثنـاء العمـل واإلنتـاج للمـوظفني يف القطـاع              -٢٤٠
ــهوض       ــة املهــارات، والن ــدريب املهــين، وتنمي ــوفري الت ــصادي، كمــا ينبغــي ت االجتمــاعي واالقت

غــري أن نظــام التــأمني مل يعمــم بعــد يف هــذا  .  الفنيــة والتــسهيالت االجتماعيــةمبــستوى املعرفــة
، ولكـن كـل منظمـة ملتزمـة بـدفع      اآلن نظام تأمني حـىت  أيالبلد، وال يوجد ملوظفي احلكومة   

وقد وفـرت احلكومـة     .  يواجهون مشاكل صحية ناجتة عن العمل      الذيننفقات عالج املوظفني    
الجتماعيـة ملوظفيهـا مثـل املـواد الغذائيـة، والنقـل، واملـساعدة يف بنـاء                 أنواعاً خمتلفة مـن املزايـا ا      

 أشــهر ١٠ راتـب  ي تـواز الـيت املنـازل، واخلـدمات الـصحية، واملـساعدة املاليـة أثنــاء التقاعـد، و      
املتقاعـد؛ باإلضـافة إىل دعـم        حـصل عليـه املوظـف        خـر راتـب   آشاملة مجيع املزايا، على أساس      
ايل ألســرة املوظــف املتــوىف لتغطيــة نفقــات الــدفن واجلنــازة، وهــو مــايل عنــد الــوالدة، ومبلــغ مــ

خــر راتــب شــهري أو املعــاش آ علــى أســاس االمتيــازات أشــهر شــاملة مجيــع ١٠يعــادل راتــب 
. واجلدير بالذكر أن املزايا االجتماعيـة متـول عـن طريـق مـسامهة املنظمـة واملـوظفني            . التقاعدي

 األسـرة داخـل اجلـيش الـوطين وهـي خمصـصة             نـشئت وحـدة حلمايـة     وعالوة على ذلـك، فقـد أُ      
ومجيــع مــوظفي هــذه الوحــدة مــن .  استــشهدوا أو أصــيبواالــذينحلمايــة أســر مــوظفي اجلــيش 

  .ة موظف٢٥ حنو نالنساء ويبلغ عدده
ويرتفع مستوى مـشاركة املـرأة يف القطـاع االجتمـاعي واالقتـصادي بـصورة تدرجييـة                   -٢٤١

، مت توظيـف  ٢٠٠٧ويف عـام  .  يف بعض اجملـاالت  املائة يف٥٠ و  يف املائة  ٣٥ليصل إىل ما بني     
وقـد خصـصت وزارة العمـل حـصة         .  من النساء يف مجيع اجملاالت بشكل عام        يف املائة  ١٨حنو  

وعلى سبيل املثـال،    . مناسبة للمرأة يف الربامج املختلفة، وخاصة يف جمال التدريب املهين والفين          
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الوكــاالت احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، مــن شخــصاً يف  ٣٢٦ ٥١٣ تعــيني ٢٠٠٨مت يف عــام 
 ١٥٤ ٨٠٤، مت تـوفري وظـائف لنحـو    ٢٠٠٧وباملثـل، يف عـام   .  مـن النـساء    يف املائة  ٣٥بينهم  

. امـرأة  ٥٩ ٧١٨أشخاص عـن طريـق مراكـز التوظيـف، واملراكـز التقنيـة واملهنيـة، مـن بينـهم                    
ــوظفني    ــدد املـ ــغ عـ ــومينيوبلـ ــوظفني  احلكـ ــة، واملـ ــة املدنيـ ــوظفي اخلدمـ ــو  ، ومـ ــدين حنـ  املتعاقـ

ــاً  ٢٥٣ ١٦٦، مـــن بينـــهم ٢٠٠٧ البلـــد يف عـــام أحنـــاءموظفـــاً يف مجيـــع  ٣٠٧ ٢٨٨ موظفـ
  . يف املائة١٨وتبلغ نسبة املرأة . موظفة ٥٤ ١٢٢ و

 مركـزاً فنيـاً ومهنيـاً يف العاصـمة والواليـات حيـث متثـل        ١٩ت وزارة العمل    أوقد أنش   -٢٤٢
ثـل، جيـري تنفيـذ مـشروع لنـسج الـسجاد يف واليـة غـور                 وبامل.  من املتدربني   يف املائة  ٣٥املرأة  

ــة الــيت يــصعب الوصــول    ٢ ٠٠٠ليهــا، حيــث يبلــغ عــدد املــشاركني يف هــذا املــشروع    إالنائي
 مــن  يف املائــة٤٠وباإلضــافة إىل ذلــك، متثــل املــرأة  .  مــن النــساء يف املائــة٥٠شــخص، منــهم 

.  وتـديرها وزارة العمـل     االجتمـاعي  مشروعاً إمنائياً مصممة لقطاع الضمان       ١٩ يف   ناملستفيدي
، وأسر الشهداء، تعمـل أكثـر       اإلعاقةضني، والنساء، واألشخاص ذوي     وملساعدة األطفال املعرّ  

  . منظمة يف جمال التدريب الفين واملهين يف العاصمة والواليات٣٠من 
نـساء  لا، و ت واملتـسوال  ات سياسة لدعم النساء الفقـري     اعتمادولزيادة توظيف املرأة، مت       -٢٤٣
ضــة، ضــني واألســر املعّرعــداد قــانون األشــخاص املعّرإ بأيــضاًوتقــوم وزارة العمــل . عائــل بــال

ضــون، وقــد حــصل األيتــام املعّر. ضــات ضــمن أمــور أخــرىويهــتم هــذا القــانون بالنــساء املعّر
 على دعم من وزارة شـؤون املـرأة، كمـان خصـصت وزارة املاليـة                اإلعاقة و وذو ،وكبار السن 
ومجعية اهلـالل األمحـر األفغانيـة مـسؤولة عـن مجـع املتـسولني مـن شـوارع                   . ا الغرض ميزانية هلذ 

 دور إيــداعهموبعــد عمليــة التحديــد، يــتم . ضــني بالفعــل أم الإذا كــانوا معّرمــا املــدن وحتديــد 
ــةالرعايــة  ــة وحيــصلون علــى اللــوازم املعيــشية  االجتماعي ويــتم تــوفري التــدريب الفــين  .  احلكومي

الراغبــات يف العمــل بــاملهن الــيت يفــضلوها بعــد مغــادرة مراكــز الرعايــة  بــشكل خــاص للنــساء 
  .االجتماعية

ــر مــن    -٢٤٤ ــر مــن    امــرأة ١٥ ٦٥٤ويعمــل أكث ــة وأكث ــة الدولي  يف املنظمــات غــري احلكومي
 وحدة للبحـث عـن الوظـائف        أيضاًوتوجد  .  يف املنظمات غري احلكومية الوطنية     امرأة ٨ ٤٧٥

وتتحمـل وزارة العمـل املـسؤولية األوىل        . جل النساء العـاطالت   داخل وزارة شؤون املرأة من أ     
ويف الوقت نفسه، تعمل وزارة شـؤون املـرأة، ومنظمـة           . عن توفري الوظائف للمواطنني األفغان    

، ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ وخالل الفترة ما بني عـاميّ     .  يف هذا اجملال   AGEFالعمل الدولية، ومنظمة    
 علـى  امـرأة  ٢ ٦٧٢هـذه اهليئـات، كمـا حـصلت      نساء عـن طريـق       ٤ ٥٠٨مت تعيني أكثر من     

  .تدريب فين
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وطبقــاً لقــانون تنظــيم الــسلطة القــضائية، ميكــن أن تعمــل املــرأة يف مجيــع املناصــب            -٢٤٥
ومت قبــول عــدد مــن .  يف وحــدات الــشرطة واجلــيشأيــضاًوتــستطيع املــرأة أن تعمــل . القــضائية

وطبقــاً .  عــن طريـق امتحانــات القبـول  النـساء يف املــدارس العـسكرية ويف األكادمييــة العـسكرية   
لسياسات اللجنة املستقلة لإلصـالح اإلداري، ومبوافقـة وزارة الـدفاع، ينبغـي أن تـشكل املـرأة             

  . من أفراد اجليش يف السنوات القليلة القادمة يف املائة١٠يقل عن  ما ال
ارهم بـني  تـراوح أعمـ  ت الـذين  مـن األطفـال    يف املائـة ٢١وحيظر عمل األطفال، ولكـن        -٢٤٦

عــدد األطفــال ويبلــغ . األعمــاليقومــون بــبعض ) مليــون١,٩(ســن الــسادسة والــسابعة عــشرة 
يعملون والـذين ال يـذهبون إىل املدرسـة، أكثـر مـن ضـعف األطفـال الـذين يـذهبون إىل                      الذين  
 الفقــر علــى نطــاق البلــد يف دفــع األطفــال، مــن البــنني والبنــات، انتــشاروقــد تــسبب . املدرســة

 الطرقــات كبــائعني وكمــزارعني يف املنــاطق  يفويعمــل معظــم األطفــال  . ال شــاقةللقيــام بأعمــ
ويقـوم معظـم البنـات الـصغريات الـاليت يـضطررن للعمـل        . الريفية لتوفري سبل املعيشة ألسـرهم     

 إىل اشـتراك األطفـال يف هتريـب         أيـضاً وقد أدى هـذا     . بأنشطة من قبيل نسج السجاد واحلياكة     
وحتاول احلكومـة وقـف عمـل األطفـال،         . ض احلاالت إىل مدمنني   املخدرات، ويتحولون يف بع   

  .اآلنولكن النتائج ليست مرضية حىت 
وتشتد احلاجة إىل عمل املرأة يف بعض اجملاالت، ولكن عدد النساء املؤهالت ال يـزال                 -٢٤٧
مـن  قـابالت   وقـد مت تعـيني طبيبـات و       .  من بـني هـذه الفئـات       القابالتوتعد الطبيبات و  . ضئيالً
غري أن حكومة أفغانستان تبذل قصارى جهدها لتنمية قدرة املرأة يف مثـل هـذه               . ان جماورة بلد

  .اجملاالت
 دراسة استقصائية عن عمـل املـرأة،        بأي اآلن حىت   لإلحصاءاتومل تقم اهليئة املركزية       -٢٤٨
لعمـل  ينها، أو ظروف عملها، غري أنه من املقرر إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع وزارة ا              يأو تع 

ويف الوقـت نفـسه أجـرت بعـض         . االسـتبيانات  اسـتخدام يف املستقبل، وستشمل هذه الدراسـة       
 كــشفت بــشكل عــام عــن ظــروف عمــل غــري مرضــية  استقــصائية حبوثــاً ودراســات اتاملنظمــ

  .بالنسبة للمرأة
   الصحة:ةاملادة الثانية عشر    

 الوقايــة والعــالج مــن  مــن الدســتور حكومــة أفغانــستان بتــوفري وســائل٥٢تلــزم املــادة   -٢٤٩
األمــراض، وتــوفري املرافــق الــصحية باجملــان جلميــع املــواطنني األفغــان، وتــشجيع ودعــم املراكــز  

ــصحية اخلاصــة  ــادة    . ال ــزم امل ــك، تل ــى ذل ــة األم   ٥٤وعــالوة عل ــة حبماي ــن الدســتور احلكوم  م
ع الــدين والطفــل، والوقايــة مــن ســوء التغذيــة عنــد األطفــال، وحماربــة التقاليــد الــيت تتعــارض مــ 

  . يف هذا اجملالاإلسالمي
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ــدة          -٢٥٠ ــصياغة سياســة صــحية جي ــادي وإشــرايف ل ــدور قي ــة ب ــصحة العام ــوم وزارة ال وتق
تقـوم وزارة الـصحة العامـة بـدور قيـادي يف            كمـا   . التوازن، وكذلك رصد تنفيذ هذه السياسة     

 طريــق بنــاء تــوفري وســائل الوقايــة والعــالج مــن األمــراض، وتــوفري املرافــق الــصحية باجملــان عــن
ــشاء وتطــوير اخلــدمات       ــع املــواطنني، وتــشجيع ودعــم إن املستــشفيات واملراكــز الــصحية جلمي

 تقــدم خــدمات صــحية لألشــخاص ذوي أن أيــضاًوجيــب . الــصحية واملراكــز الــصحية اخلاصــة
 اعتمــاد أيــضاًوينبغــي للــوزارة .  واملتــضررين مــن احلــرب، وأســر الــشهداء، والــسجناء،اإلعاقــة

ويقــوم عــدد مــن . علــى مجيــع أنــواع األمــراض والوقايــة مــن األمــراض املعديــة  بــرامج للقــضاء 
  .املنظمات الوطنية والدولية مبساعدة الوزارة يف تنفيذ الربامج الصحية

ــسياً   الوتعتــرب ا  -٢٥١ ــة الــصحة قطاعــاً رئي ــة األفغاني ــة الوطني ــاً هلــذه  . ســتراتيجية اإلمنائي وطبق
وجيـب   مـن سـكان أفغانـستان،         يف املائـة   ٩٠حية  ستراتيجية، جيب أن تـشمل اخلـدمات الـص        الا

وباملثـل، جيـب ختفـيض      . ٢٠١٥ حبلول عام     يف املائة  ٥٠ختفيض معدل الوفيات النفاسية بنسبة      
ونظـراً ألن الوفيـات النفاسـية عنـد         .  يف املائة  ٢٥ بنسبة   ٢٠١٠معدل الوفيات النفاسية يف عام      

، فـإن هـذه     ٢٠٠٢ حـي يف عـام       مولـود  ١٠٠ ٠٠٠حالة بـني كـل       ١ ٦٠٠الوالدة قد بلغت    
 حالـة بـني كـل       ٨٠٠ستراتيجية هتدف إىل ختفيض عـدد الوفيـات النفاسـية عنـد الـوالدة إىل                الا

  .٢٠١٥مولود حي حبلول عام  ١٠٠ ٠٠٠
وتلزم خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان احلكومة برعاية الرفاه املعنـوي والبـدين                -٢٥٢

وهتــتم خطــة العمــل الوطنيــة هــذه  . ا املتعلقــة باألمومــة وكــذلك حقوقهــ،واالجتمــاعي للمــرأة
  :باملؤشرات التالية فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة

    
  ٣٢اجلدول 
   الصحية للمرأةالرعاية
  املؤشرات الرئيسية  اهلدف

ــة امل  ــوفري الرعايـــ ــة بتـــ ــزم احلكومـــ ــةتلتـــ ــة، عنويـــ ، والبدنيـــ
  صة باألمومةواالجتماعية، للمرأة ومحاية حقوق املرأة اخلا

 ٤٠٠حالـة إىل   ١ ٦٠٠ختفيض الوفيات النفاسية من   
  ٢٠١٥مولود حي حبلول عام  ١٠ ٠٠٠حالة لكل

  زيادة خدمات الصحة النفاسية يف املراكز الصحية  
ــشاركة   ــة٣٠مــ ــدمات   يف املائــ ــساء يف اخلــ ــن النــ  مــ

  الصحية

  
 ٩٠توافر خدمات الرعاية الصحية لنسبة ال تقـل عـن           

  لنساءيف املائة من ا
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الــيت تعــدها وزارة الــصحة   ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(ســتراتيجية الــصحة والتغذيــة   اوتــشري   -٢٥٣
ــاً ل  ــة وفق ــة    الالعام ــة األفغاني ــة الوطني ــتراتيجية اإلمنائي ــدى  س ــى م ــراء   عل مخــس ســنوات إىل إج

حتــسينات متــساوية ومتــسقة علــى صــحة تغذيــة ســكان أفغانــستان عــن طريــق تــوفري خــدمات   
 تقــدم يف معــايري احليــاة الــصحية إىل جانــب إحــراز والوقايــة، وكــذلك الرعايــة الــصحية اجليــدة

  . ذلك هدفها الرئيسيباعتبارطرق وعادات احلياة الصحية 
ــشرية   وانعــدامونتيجــة للحــرب، والفقــر،    -٢٥٤ ــصادية األمــن، هبطــت املؤشــرات الب  واالقت

وتظهـــر هـــذه .  ألفغانـــستان إىل مـــستويات متدنيـــة مقارنـــة باملـــستويات الدوليـــةواالجتماعيـــة
ففـي بعـض أحنـاء البلـد، ال يوجـد عـدد         . املستويات املتدنية بشكل خـاص يف القطـاع الـصحي         

كاف من األطبـاء واألخـصائيني الـصحيني، وجيـب علـى الـسكان أن يقطعـوا مـسافات طويلـة                     
 عامـاً   ٤٥  عامـاً للرجـل و     ٤٧ويبلـغ العمـر املتوقـع       . حد مراكز الرعايـة الـصحية     أللوصول إىل   

 العمــر املتوقــع لــسكان ف علــى مــستويات منخفــضة تــصل إىل نــص أيــضاًوهــذا يــدل للمــرأة، 
مولـود،   ١ ٠٠٠كل   حالة من بني     ١١١وتبلغ وفيات الرضع يف العام األول       . البلدان املتقدمة 

وعلـى الـرغم مـن      . طفـل  ١ ٠٠٠ حالـة بـني كـل        ١٩١وتبلغ بني األطفال دون سن اخلامـسة        
ــى نطــاق واســ    ــة عل ــة اجلهــود املبذول ــسنوات    كاف ــصحية خــالل ال ــة ال ــة الرعاي ع لتحــسني حال

  .اإلقليمنه ال يزال لدى أفغانستان أسوأ حالة للرعاية الصحية يف أاألخرية، إال 
سيما يف تلـك     ، ال  للنساء واألطفال   خاصاًً اهتماماًستراتيجية الصحة والرعاية    اوتوجه    -٢٥٥

وقــد أعــدت وزارة . حيةاملنــاطق الــيت تقــل فيهــا فــرص حــصول الــسكان علــى اخلــدمات الــص  
الـصحة العامـة، بالتـشاور مـع أطبـاء أجانــب، ومنظمـات األمـم املتحـدة، ومنظمـات تعمــل يف          

  . قسماً صحيا١٨ًستراتيجية صحية تتوىل تنفيذها وتركز على اجمال الرعاية الصحية، 
  :ستراتيجية الصحة والتغذية األقسام املختلفة للصحة على النحو التايلاوقد تناولت   -٢٥٦

    
  ٣٣اجلدول 

   للمرأة التغذيةستراتيجيةاوصحة ال
  اهلدف  القسم

  تطبيق خدمات الرعاية الصحية األساسية اجلماعية  
  تطبيق خدمات املستشفيات األساسية اجلماعية  

   واألمهاتلآلباءحتسني نوعية اخلدمات الصحية املقدمة   والوفياتاإلعاقةختفيض حاالت 
  لصحية لألطفالحتسني نوعية اخلدمات ا  

  
 إىل قــيم اســتناداًيزيــة للوقايــة مــن األمــراض املعديــة يزيــادة اخلــدمات غــري التم

  تتسم بالكفاءة



CEDAW/C/AFG/1-2  
 

11-64680 101 
 

  اهلدف  القسم

  وضع برامج للوقاية والتحسني  
  حتسني املشاركة الواسعة للجمهور  
  حتسني تنسيق اخلدمات املقدمة ستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيةالا

  اليت تدعم اجلودةحتسني تغطية الربامج  
   سوء التغذية وزيادة احلصول على املغذيات الدقيقةانتشارختفيض  
  تطوير املؤسسات وحتسني التشغيل واإلدارة على مجيع املستويات  
  حتسني ختطيط الرعاية الصحية، ورصدها، وتقييمها  

  ت الصحية الوطنيةالتنمية املالية للرعاية الصحية واحلسابا  التنمية املؤسسية أو التنظيمية
  دعم تنمية املوارد البشرية، وخاصة مقدمات الرعاية الصحية  
  حتسني اإلدارة واألوضاع على مستوى الواليات  
   األساسي واهليكلياإلصالحتساق تنفيذ برنامج ا  
  ضمان اجلودة  
  وضع وتنفيذ قواعد ولوائح للقطاعني اخلاص واحلكومي  
        

ــصحة    -٢٥٧ ــة وتبحــث وزارة ال ــى العمــل     العام ــدرة عل ــة أكــرب وحتــسني الق ختــصيص ميزاني
 ذلــك عنـصراً أساســياً لتحـسني اخلــدمات الـصحية يف هــذا البلـد علــى     باعتبـار هـذه الــوزارة   يف

 إىل الرعايــة الــصحية األساســية وخــدمات  االهتمــامويلــزم توجيــه املزيــد مــن  . املــدى الطويــل
أنــشطتها يف الــسنوات القادمــة علــى النحــو  وهلــذا، فــإن وزارة الــصحة العامــة ســتدير  . الوقايــة
  :التايل

    
  ٣٤اجلدول 
   املختلفةطبقاً للوثائق الوطنية ٢٠١٣عام  القطاع الصحي حىت يف املرغوبةالنتائج 

  النتائج
ــات   ــاس املعلومــــــ أســــــ

٢٠١٠  
 يف عـــــــام  االجنـــــــازات

٢٠٠٦  
األهــــداف الرئيــــسية يف 

  ٢٠١٠عام 
ــصحة   ــتراتيجية الــــ إســــ

  ٢٠١٣والتغذية عام 
اإلمنائيــــــــة األهــــــــداف 

  ٢٠١٥لأللفية، 

  ٢٠١٠ من سكان البلد يف عام  يف املائة٩٠ اجملموعة األساسية من خدمات الرعاية الصحية يستغط
ــادة فــرص الوصــول إىل زي
مراكـــز الرعايـــة الـــصحية
األساسية اليت تبعـد مـسرية

  ساعتني عن املريض

 مـــــــــن  يف املائـــــــــة٩٠
ــهم   ــسكان ميكنـــــــ الـــــــ
الوصــــــول إىل مراكــــــز 

يـــــــــة الـــــــــصحية  الرعا
األساســــية الــــيت تبعــــد   

  عنهم مسرية ساعتني

مـــــــــن  يف املائـــــــــة ٦٥
ــهم   ــسكان ميكنـــــــ الـــــــ

ىل مراكــــــز إالوصــــــول 
الرعايـــــــــة الـــــــــصحية  
األساســــية الــــيت تبعــــد   

  عنهم مسرية ساعتني

 مـــــــــن  يف املائـــــــــة٩٠
ــهم   ــسكان ميكنـــــــ الـــــــ
الوصــــــول إىل مراكــــــز 
الرعايـــــــــة الـــــــــصحية  
األساســــية الــــيت تبعــــد   

  عنهم مسرية ساعتني

 مـــــــــن ة يف املائـــــــــ٩٠
ــهم   ــسكان ميكنـــــــ الـــــــ
الوصــــــول إىل مراكــــــز 
الرعايـــــــــة الـــــــــصحية  
األساســــية الــــيت تبعــــد   

  عنهم مسرية ساعتني
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  النتائج
ــات   ــاس املعلومــــــ أســــــ

٢٠١٠  
 يف عـــــــام  االجنـــــــازات

٢٠٠٦  
األهــــداف الرئيــــسية يف 

  ٢٠١٠عام 
ــصحة   ــتراتيجية الــــ إســــ

  ٢٠١٣والتغذية عام 
اإلمنائيــــــــة األهــــــــداف 

  ٢٠١٥لأللفية، 

   يف املائة١٥ختفيض الوفيات النفاسية إىل 
حالــة بــني كــل  ١ ٦٠٠ ختفيض الوفيات النفاسية

  مولود حي ١٠٠ ٠٠٠
يف  ١٥ختفــــيض بنــــسبة   

ــة  ١ ٣٦٠ إىل املائــة حال
ــل   ــني كــ  ١٠٠ ٠٠٠بــ
  مولود حي

 يف ٢١فــــيض بنــــسبة خت
ــة  ١ ٢٦٤ إىل املائــة حال

ــل   ــني كــ  ١٠٠ ٠٠٠بــ
  مولود حي

 يف ٥٠ختفــــيض بنــــسبة 
 حالـــــة ٨٠٠ إىل املائـــــة

ــل   ــني كــ  ١٠٠ ٠٠٠بــ
  مولود حي

   يف املائة٢٠ختفيض وفيات األطفال بني سن عام ومخسة أعوام بنسبة 
ختفـــيض وفيـــات األطفـــال

  يف العام األول
ــاة   رضــيعاً بــني  ٢٥٧وف

ــل  ــ ١ ٠٠٠كـــ ود مولـــ
  حي

ــاة   رضــيعاً بــني  ١٩١وف
ــل  ــود  ١ ٠٠٠كـــ مولـــ
  حي

 يف ٢٠ختفــــيض بنــــسبة 
ــة ــدد املائــــ  ليــــــصل عــــ

 ٢٠٥الوفيـــــــــــــات إىل 
 ١ ٠٠٠رضع بـني كـل      

  مولود حي

 يف ٣٥ختفــــيض بنــــسبة 
ــة ــدد املائــــ  ليــــــصل عــــ

   حالة١٦٧الوفيات إىل 

 يف ٥٠ بنــــسبة ختفــــيض
ــة ــدد املائــــ  ليــــــصل عــــ

   حالة١٢٨الوفيات إىل 

ختفـــيض وفيـــات األطفـــال
  ن اخلامسةدون س

 يف  ١٦,٥نسبة الوفيات   
  املائة

 يف  ١٢,٩ختفيض بنسبة   
  املائة

 يف ٢٠ختفــــيض بنــــسبة 
  املائة

 يف ٣٠ختفــــيض بنــــسبة 
  املائة

 يف ٥٠ختفــــيض بنــــسبة 
  املائة

  لتحصنيالتغطية الكاملة با
  جناز متسقإ   ومتسقأعلىجناز إ  جناز أعلىإ   يف املائة٧٧   يف املائة٣١  زيادة يف التغطية الوطنية

التحــــــــصني باللقــــــــاح 
 الــــدفترياالثالثــــي ضــــد 

ــديكي  والــــــــسعال الــــــ
ــال يف   ــانوس لألطف والتيت

  العام األول

 مــن  يف املائــة٩٠بنــسبة    يف املائة٩٠بنسبة     
  التغطية الوطنية

  يف املائــة٩٠أكثــر مــن  
  من التغطية الوطنية

زيــادة يف تغطيــة التحــصني
الــــوطين بلقــــاح اجلــــدري
ــن ــال دون ســـــــ لألطفـــــــ

  اخلامسة

 ٩٠ فـوق    واتـساق جناز  إ   يف املائة٩٠جناز فوق إ   يف املائة٦٨  يف املائة ٣٥
ــة ــة يف املائــ ــن التغطيــ  مــ
  الوطنية

 ٩٠ فـوق    واتـساق جناز  إ
ــة ــة يف املائــ ــن التغطيــ  مــ
  الوطنية

    
ــصحية األساســية،        -٢٥٨ ــة ال ــصحة الوقاي ــة يف قطــاع ال ــصحة العام ــرامج وزارة ال ــشمل ب وت

ن األمــراض، وصــحة األم والطفــل، والتغذيــة العامــة،     والوقايــة يف املستــشفيات، والوقايــة مــ   
 وبرنـامج لـدعم     ،وبرامج لدعم وتنفيـذ الـسياسة الـصحية، وحتـسني املـوارد البـشرية والبحـوث               

  .دارة األدوية، وبرامج اإلدارةإ
ويهدف تنفيذ اخلدمات الصحية األساسية إىل حصول املرأة علـى اخلـدمات الـصحية،                -٢٥٩

ويطلـب مـن النـساء يف       . ة واحدة على األقـل لكـل مركـز صـحي          ولذلك تعمل أخصائية صحي   
املناطق النائية، الاليت تلقني تدريباً صحياً يف املدن الكبرية، الـسفر إىل قـراهن وتقـدمي اخلـدمات           

وقد وضعت سياسة خاصة بتقدمي احلـوافز       . االعتبارالصحية للقرويني مع وضع حالة األمن يف        
  .ذهاوالتشجيع هلذا الغرض وجيري تنفي



CEDAW/C/AFG/1-2  
 

11-64680 103 
 

والـيت تـشكل جـزءاً مـن        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(وتوضح السياسة الوطنيـة لـصحة األمومـة           -٢٦٠
ــد         ــصحة النفاســية، وق ــتم بال ــة هت ــصحة العام ــصحية األساســية، أن وزارة ال ــة ال ــامج الرعاي برن
وعدت بتحسني فرص حصول النساء واألمهات يف سن احلمل علـى خـدمات صـحة األمومـة                 

بــل الــوالدة، والوقايــة أثنــاء الــوالدة، وحــاالت احلمــل الطارئــة،   الــيت تــشمل الوقايــة املطلوبــة ق 
وتقـدمي خـدمات املـشورة، وبرنـامج        . والوقاية اخلاصة بالصحة النفاسية، والوقايـة بعـد الـوالدة         

وسـتقوم  . هريات ومقـدمات اخلـدمات الـصحية املـا        القـابالت تنظيم األسرة احلديثة مـن خـالل        
  .تراتيجيةسالوزارة الصحة العامة بتجديد هذه ا

 .واخلدمات الصحية اليت تقدم عن طريق املستشفيات والعيادات اخلاصة ليست جمانيـة             -٢٦١
وتعمل املؤسسات الصحية اخلاصة بطريقة أفضل من املؤسسات الصحية احلكومية ألنه توجـد             

وتقــوم وزارة الــصحة العامــة برصــد وتقيــيم خــدمات القطــاع . لــديها نظــم وجتهيــزات متقدمــة
. عت سياسة وطنيـة للقطـاع اخلـاص، وجيـري العمـل لوضـع اللـوائح ذات الـصلة        اخلاص، ووض 

وعالوة على ذلك، فإنه توجد معـايري دنيـا لتـسهيل عمليـة تقيـيم ورصـد املستـشفيات اخلاصـة                     
  .واحلكومية

 ٧٥، يـستطيع    )٢٠٠٧ -٢٠٠٦(وطبقاً للتقيـيم الـوطين للمخـاطر ومـواطن الـضعف              -٢٦٢
إىل مستوى معني من املراكز الصحية الواقعة على بعد سـاعة مـن              من األفغان الوصول     يف املائة 
والــسكان الــذين يعيــشون يف املــدن لــديهم فــرص أفــضل للحــصول علــى        . إقامتــهمأمــاكن 

 مـن سـكان املـدن ميكنـهم      يف املائـة ٨١اخلدمات الصحية مقارنة بـالقرويني والبـدو، نظـراً ألن         
 يف  اًعـد الوصـول إىل املراكـز الـصحية حمـدود          وي. الوصول إىل املراكز الصحية يف أقل من ساعة       

 نـسبياً مـن الـسكان وتعـد متراميـة           لـة بعض الواليات ذات الطرق الوعرة واليت تضم أعـداداً قلي         
ــراف ــستطيع   . األطـ ــال، يـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة٢٥وعلـ ــات    يف املائـ ــسكان يف واليـ ــن الـ ــور مـ  ،غـ

ــدي،واوروزغــان ــول، ودايكون ــصحية، وهــى    وزاب ــسبة يف   احلــصول علــى اخلــدمات ال أقــل ن
  .أفغانستان

ة مــن اخلــدمات الــصحية األساســية يف عــام جمموعــوقــد طــورت وزارة الــصحة العامــة   -٢٦٣
 وزيــادة فــرص حــصول مجيــع الــسكان علــى      ، هتــدف إىل تقــدمي اخلــدمات الــصحية   ٢٠٠٣

كرب إىل القرى واملناطق النائيـة حيـث       أ اهتماماًوتوجه هذه اخلدمات    . خدمات الرعاية الصحية  
  .لسكان فرص أقل للحصول على خدمات الرعاية الصحيةتتاح ل
 مستــشفى علــى مــستوى الواليــة ومخــس مستــشفيات علــى ٣٠ويوجــد يف هــذا البلــد   -٢٦٤

يوجد يف مدينة كابول مستشفيان خمصـصان       و. مستوى املناطق تقدم خدمات الصحة النفاسية     
 مستـشفيات   ٥ منـها     مستشفى متخصصاً،  ٢٥وباملثل، هناك   . لتقدمي خدمات الصحة النفاسية   
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وهتدف وزارة الصحة العامة إىل زيادة عدد املستـشفيات         . أيضاًتقدم خدمات الصحة النفاسية     
وقـــد أعلنـــت اهليئـــة املركزيـــة .  البلـــدحنـــاءأالـــيت تقـــدم خـــدمات الـــصحة النفاســـية يف مجيـــع  

 ٢١٧ طبيبـة أمـراض نـسائية، منـهن        ٣٣٤ كان هنـاك     ٢٠١٠/٢٠١١ أنه يف عام     اتلإلحصاء
  . يعملن يف كابولطبيبة
أخـصائية   ١ ١٢١وباملثـل، هنـاك     . طبيبـاً نـسائياً    ١ ٢٧٢ البلـد    أحنـاء ويوجد يف مجيع      -٢٦٥

أخــصائية تعملــن يف القطــاع غــري  ٤ ٤٢٠ صــحية مــن خمتلــف الفئــات يعملــن يف احلكومــة، و 
  .احلكومي

    
  ٣٥اجلدول 

  )عامةوزارة الصحة ال: املصدر (٢٠٠٩/٢٠١٠-٢٠٠٧، موظفي الصحة العامةعدد 
  عدد األخصائيني الصحيني  عدد األطباء

)٢٠١٠/٢٠٠٩(  )٢٠٠٩/٢٠٠٨(  )٢٠٠٨/٢٠٠٧(  )٢٠١٠/٢٠٠٩(  )٢٠٠٩/٢٠٠٨( )٢٠٠٨/٢٠٠٧(  

١١ ٥٧٤  ١١ ٤٥٨  ١١ ٠٠٢  ٥ ٥٥٧  ٤ ٣٥٠  ٤ ١٧٨  
    

.  مــن املراكــز الــصحية يف املنــاطق النائيــة  يف املائــة٢٧وال توجــد أخــصائية صــحية يف   -٢٦٦
ويـشكل  .  مـن مراكـز اخلـدمات الـصحية األساسـية      يف املائـة ٣٢ واحـدة فقـط يف   وتوجد قابلة 

 مــستوى مــشاركة املــرأة يف القطــاع الــصحي أحــد   واخنفــاضنقــص املــوارد البــشرية النــسائية  
ويبــدو نقــص املــوارد البــشرية أكثــر وضــوحاً يف      . التحــديات الرئيــسية يف القطــاع الــصحي   

كان يف احلــصول علــى نوعيــة جيــدة مــن التعلــيم  حيــث تتــضاءل فــرص الــس . الواليــات النائيــة
 امليـاه، أو الوظـائف، وكـذلك يف    إمـدادات واملدارس، أو الطـرق، أو اخلـدمات الكهربائيـة، أو       

، فـرح ونورسـتان،   وبـادغيس،   و،  دايكونـدي وتعـد واليـة     . املناطق اليت يـصعب الوصـول إليهـا       
 علـى اخلـدمات الـصحية       ومنروز من بـني الواليـات الـيت تتـضاءل فيهـا فـرص حـصول الـسكان                 

  .عد األمن والُبانعدامبسبب 
 طبيــب فقــط، ومعظــم هــؤالء األطبــاء     ٢,١مــن الــسكان   ١٠ ٠٠٠ويوجــد لكــل    -٢٦٧

وعــالوة علــى ذلــك، ال توجــد ســوى قابلــة   . يعملــون يف كــابول ويف املــدن الكــبرية األخــرى 
ــاء و يف املائــة٢٧لكــل واحــدة   أيوجــد ت وال . مــن املراكــز الــصحية  يف املائــة٣٢  مــن األطب

ــة٢٧أخـــصائية صـــحية يف  ــارويعـــد .  مـــن املراكـــز الـــصحية  يف املائـ  إىل األخـــصائيات االفتقـ
ومــن ناحيــة .  أحــد العقبــات أمــام تقــدمي خــدمات صــحية أفــضل للمــرأة هرياتالــصحيات املــا

غـري أن احلكومـة     . ن التقاليد واألعراف متنع عالج النساء بواسطة أطباء من الـذكور          إأخرى، ف 
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وسـيكون مـن بـني    . ادة عدد األخصائيات الصحيات واملراكز الصحية اخلاصة بـاملرأة   قررت زي 
  .، ومقدمات للرعاية الصحية احملليةياتنخصائيات الصحيات قابالت، وصيدالهؤالء األ

 هرياتوعمومــاً، فــإن عــدد الــوالدات الــيت ختــضع ألشــراف أخــصائيات صــحيات مــا    -٢٦٨
 مــن الــوالدات تــشرف عليهــا  يف املائــة٨٠ وهنــاك .ة يف املائــ٢٤وال يتجــاوز مــنخفض للغايــة 

الـوالدات الـيت    عـدد   قابالت حمليات أو األقرباء، ولكن مما يؤسف له أن هناك فرقـاً كـبرياً بـني                 
تــشرف عليهــا أخــصائيات صــحيات مــدربات وتلــك الــيت تقــوم هبــا القــابالت احملليــات غــري      

  .املدربات أو األقرباء يف القرى واملدن
    

  ٣٦اجلدول 
  )وزارة الصحة العامة: املصدر(للوالدات اليت تتم يف مراكز صحية النسبة املئوية 

  ٢٠١١‐٢٠١٠  ٢٠١٠‐٢٠٠٩  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  املؤشر

 صـــحياتعـــدد الـــوالدات بواســـطة أخـــصائيات 
  ٤٣  ٣٣  ٣٥  مدربات يف مراكز صحية

    
   ١١الشكل 

وزارة الـــصحة  (ملنـــازل امقارنـــة بـــني متوســـط الـــوالدات يف املراكـــز الـــصحية والـــوالدات يف       
  )HMIS/العامة

  

 يف الواليات مبعهد غازنفار للتعلـيم الـصحي     امرأة ١ ٢٢٥ تلتحقا،  ٢٠١٠ويف عام     -٢٦٩
 النـساء مبـدارس القـابالت       التحقـت وعالوة علـى ذلـك،      . عن طريق امتحانات القبول باجلامعة    

دات يف املراكـــز الــوال 
 الصحية



CEDAW/C/AFG/1-2
 

106 11-64680 
 

 اخلرجيــات يف وتعــني. ها الــسكان احملليــونأعــن طريــق اجملــالس الــصحية وجمــالس أخــرى أنــش  
 واليـة مـن واليـات       ٣٤ويوجـد يف    . اتلواليـات ويعملـن كأخـصائيات صـحي       لتابعة ل ناطق ا امل

قابلــة مــن هــذه   ٢ ٢٠٠ أكثــر مــن اآلن مدرســة للقــابالت، وقــد ختــرج حــىت   ٣٤أفغانــستان 
ويف الوقــت نفــسه، يوجــد يف البلــد كــثري مــن القــابالت احملليــات، ولكــن ال تتــوافر    . املــدارس

 عـن  االستعاضـة نـه جيـب عـدم      إ الـصحة العامليـة      منظمـة  لوتقو. يقة عن أعدادهن   دق إحصاءات
بقــابالت ) الطبيبـات، والقـابالت، واملمرضـات املـدربات    ( األخـصائيات الـصحيات املـدربات    

حمليات ألن التجارب السابقة أوضحت أن تدخل القابالت احملليات يف عمليـات الـوالدة، وإن    
  . األطفال واألمهات بالعجزإصابة تؤدي أيضاً إىل اأهنكانت فائدهتا حمدودة، إال 

 ٢٤  شــهراً أو أقــل، و١٨ هــيوالفتــرة الفاصــلة بــني الــوالدات بالنــسبة لثلــث النــساء    -٢٧٠
، وإمنـا للتباعـد   لسنواهلدف من تنظيم األسرة يف أفغانستان ليس حتديد ال      . شهراً لنصف النساء  

 وسـائل للتباعـد بـني الـوالدات طبقـاً       اقتـراح  أو   ويتم توزيع أدوية حتديـد النـسل      . بني الوالدات 
. عــن طريــق وزارة الــصحة العامــة“ أدوات التحــصني لألمومــة الــصحية”خلطــة عمــل تــسمى 

وتـشكل هـذه    .  حبـوب منـع احلمـل مبوافقـة وزارة الـصحة العامـة             أيضاًوتوزع منظمات دولية    
األسـرة والـيت تعـد      ة اخلـدمات الـصحية األساسـية وخـدمات تنظـيم            جمموعـ اخلدمات جزءاً من    

 يف  أيـضاً ستراتيجية الـصحية الوطنيـة هـذه اخلـدمات          الوتضع ا . جزءاً من خدمات املستشفيات   
والغرض من تنفيذ برنامج تنظيم األسرة عن طريـق وزارة الـصحة العامـة هـو حتـسني                  . االعتبار

، ودعـم   نوعية خدمات تنظيم األسرة، وتوعية اجلمهور عن طريق رجال الدين والقادة احمللـيني            
  .برنامج تنظيم األسرة، وإنشاء مرافق لتنظيم األسرة خاصة باملتزوجني

 بأنـشطة خمتلفـة   االضـطالع  وتوعيـة اجلمهـور، مت   ،ولتقدمي خدمات ذات نوعية أفـضل     -٢٧١
، وبطاقـات خاصـة     توجيهيةعداد وتوزيع مواد تعليمية، ومبادئ      إ تتضمن   ٢٠٠٧بدءاً من عام    

 خاصة باملشورة، وملصقات، ومنـشورات، وصـحائف وقـائع،          بتنظيم األسرة، وأدوات ومواد   
ــوان تنظــيم األســرة يف     ــة حتــت عن ــات ديني ، اإلســالم، وتنظــيم األســرة يف ظــل  اإلســالموكتيب

وباإلضافة إىل ذلك، هنـاك بـرامج       . وكتيب عام لتنظيم األسرة، ورسائل خاصة بتنظيم األسرة       
وتنفـذ  . كل مـشاريع يف بعـض الواليـات       أخرى خمتلفة لتنظيم األسـرة تنفـذ يف اجملتمـع علـى شـ             

هذه الربامج بدعم مـن منظمـات دوليـة مثـل وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة،                 
. حتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة       الومنظمة الصحة العامليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وا            

 اخلـاص بتنظـيم األسـرة عـن         اإلرشـاد ويقـدم   .  كـربامج وطنيـة    أيـضاً وتقدم بعض هـذه الـربامج       
رشــاد األســرة األفغانيــة، وإدارة إطريــق وزارة الــصحة العامــة، ووزارة شــؤون املــرأة، ورابطــة  

 ألغـراض   االتـصاالت النظم الدولية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، وتـسخري           
 تقـدم فيهـا اخلـدمات    وهـذا يـشمل تقـدمي النـصح، وإنـشاء مراكـز يف الواليـات        . تغيري الـسلوك  
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للــشباب، وخــدمات تنظــيم األســرة، وتوزيــع حبــوب منــع احلمــل مــن عــن طريــق األخــصائيني 
  .االجتماعيني

 وتدرج يف املواد التعليمية اخلاصة مبدارس البنات وكلية الطـب معلومـات عـن تنظـيم                   -٢٧٢
ن طريـق وسـائل    بواسطة رسـائل عـ  أيضاًاألسرة والتباعد بني الوالدات، وتنقل هذه املعلومات        

تفاق بـني وزارة الـصحة العامـة ووزارة التعلـيم، سـتدرج هـذه املعلومـات                 اوبناًء على   . عالمإلا
يف مناهج التعليم املتوسط والعايل، وسيتم تعريف الطلبة بالوسائل املختلفة لتحديد النسل مثـل              

  .األقراص، واحلقن، والواقي الذكري، ووسائل أخرى
ويبلــغ هــذا املعــدل يف املنــاطق  . ٦,٣بــني النــساء يف أفغانــستان ويبلــغ معــدل األمومــة   -٢٧٣

ويعـــد تنظـــيم األســـرة أحـــد  . ٦,٥، ويف املنـــاطق الريفيـــة ٧,٣، وبـــني البـــدو ٥,٣احلـــضرية 
وقد حقق بعـض هـذه الـربامج    . املكونات الرئيسية لتحديد النسل وحتقيق التباعد بني الوالدات 

تعاقبـة، مـع أن هـذا النـوع مـن الـوالدات يتزايـد               إجنازات ملحوظة يف ختفيض عدد الوالدات امل      
وهو ما يدل على ضعف اخلدمات الصحية يف جمال تنظيم األسرة، واملعرفـة              ،يف املناطق الريفية  

 مـستوى وفيـات   وارتفـاع وسائل منع احلمـل، والتوزيـع احملـدود ألدويـة منـع احلمـل،         باحملدودة  
 مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار، وهـذا             مـستوى  واخنفاض مستوى التعليم،    واخنفاضاألطفال،  

ويف الوقت نفسه، تعد وفيـات الرضـع      . ٧,٣هو السبب يف أن متوسط عدد أفراد األسرة يبلغ          
  .ري القلقثمن بني املشاكل اليت ت

وثلث األفغانيات املتزوجـات يعـرفن وسـيلة أو أكثـر مـن وسـائل الوقايـة، وتبلـغ هـذه                       -٢٧٤
ومـن بـني أولئـك      .  يف املنـاطق الريفيـة      يف املائـة   ٢٢  احلـضرية، و    يف املنـاطق   يف املائة  ٤٥النسبة  

وتقــدم خــدمات . الــذين يعــرفن وســائل الوقايــة، يــستخدم النــصف فقــط بعــض هــذه الوســائل 
  . من املراكز الصحية يف أفغانستان يف املائة٧٣الرعاية الصحية األساسية لألمومة يف 

    
  ٣٧اجلدول 

  )وزارة الصحة العامة: املصدر (٢٠٠٩يف عام استخدام وسائل منع احلمل 
    األشخاص الذين يستخدمون وسائل منع احلمل لتنظيم األسرة عدد

  اجملموع  وسيلة دائمة   اللولب  الواقي الذكري  حقن  أقراص

٩١٤ ٨٠٧  ٢ ٢١٤  ٢١ ٤٩٩  ٢٢٦ ٢٣٣  ٢٩٩ ٣٤٢  ٣٦٥ ٥١٩  
    

األساســية مــن اخلــدمات  وتعــد جــزءاً مــن اجملموعــة  ،وخــدمات تنظــيم األســرة جمانيــة   -٢٧٥
ويـوزع األخـصائيون الـصحيون    . الصحية األفغانية واجملموعـة األساسـية خلـدمات املستـشفيات     
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أدوية منع احلمل على السكان يف املراكز الصحية اليت زادت من فرص حـصول الـسكان علـى                  
  .مثل هذه اخلدمات

ومنـذ  . ٢٠٠٢عـام   عـن الوفيـات النفاسـية عنـد الـوالدة يف        استقـصاء وقد أجري أول      -٢٧٦
خـر يف عـام   آ استقـصاء جـراء  إومـن املقـرر   .  أخرىاستقصاءات أيجراء إ مل يتم   ،ذلك الوقت 

، بلغــت الوفيــات ٢٠٠٢ويف عــام . ٢٠١١ يف عــام االستقــصاء، وســتعلن نتــائج هــذا ٢٠١٠
والوفيـات النفاسـية يف     . مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠حالة بني كل     ١ ٦٠٠النفاسية يف أفغانستان    

  . منها يف املدنالقرى أعلى
    

  ٣٨اجلدول 
  )وزارة الصحة العامة: املصدر(معدل الوفيات النفاسية عند الوالدة يف املدن والقرى 

  عينة من منطقة نائية  عينة ريفية  عينة شبه حضرية  عينة حصرية  

  راغ  ميواند  أليشانغ  كابول  املنطقة
  باداخشان  قندهار  الغمان  كابول  الوالية

مهــاتعــدد وفيــات األ
ــل  ١٠٠ ٠٠٠بـــني كـ

  ٦ ٥٠٠  ٢ ٢٠٠  ٨٠٠  ٤٠٠  مولود
ــع ــات الرضـ ــدد وفيـ عـ

ــل  ١٠٠ ٠٠٠بـــني كـ
  ٢٢٠  ال توجد بيانات  ١٢٠  ٨٠  مولود

    
وأكثر من ثلث الوفيات بـسبب    . والرتيف هو السبب الرئيسي لوفاة األمهات احلوامل        -٢٧٧

وت ثلـث النـساء     متـ و. ا لنـساء ظللـن يرتفـن حـىت الوفـاة إمـا أثنـاء الـوالدة أو بعـده                   هـي الرتيف  
ثـار  آتسمم قبـل احلمـل، أو الرتيـف، أو    المثل تسمم احلمل، أو (بسبب التعقيدات أثناء احلمل   

ــزق الــرحم، أو ال   اإلجهــاض والــوالدات غــري الطبيعيــة   ). تلــوث، أو الــوالدات املتعثــرة، أو مت
 منطقـة   السبب الرئيـسي وراء وفيـات األمهـات يف     هي) ومعظمها حيتاج إىل عمليات جراحية    (

ــة ب  ــة بوالي ــوالدة،     . خــشاناداراغ النائي ــصحيات يف ال ــل مــن األخــصائيات ال ــاك عــدد قلي وهن
وتفقــد األم حياهتــا وحيــاة . وهنــاك مرافــق حمــدودة للغايــة إلجــراء اجلراحــات يف هــذه املنطقــة  

وهذا يدل على وجود نقص خطـري يف اخلـدمات          . طفلها عندما تستمر عملية الوالدة عدة أيام      
  . بعض مناطق والية باداخشان مثل راغالصحية يف

، أو  اإلنتــان مــن الوفيــات النفاســية تعــزى إىل الرتيــف، أو يف املائــة٨٢وعمومــاً، فــإن   -٢٧٨
وطبقـــاً .  غـــري الـــسليماإلجهـــاض ضـــغط الـــدم، أو ارتفـــاعوجـــود ميكروبـــات يف الـــدم، أو 

  . إنقاذهامن وفيات األمهات كان ميكنيف املائة  ٧٨، فإن االستقصائيةللدراسات 
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  ١٢الشكل 

  )وزارة الصحة العامة: املصدر( أسباب الوفيات النفاسية 
  

  
ــواطنني،      -٢٧٩ ــع امل ــرامج حتــصني أساســية جلمي ــوفر ب ــصورة  غــري وتت ــتم ب أن التحــصني ال ي

  : هىالتحصنيوفئات السكان اليت حتصل على . مالئمة يف بعض املناطق ألسباب خمتلفة
، ولكــن العيــادات ال تــرفض حتــصني  حــد عــشر شــهراً األاألطفــال دون ســن   )أ(  

 عـن عـام     أعمـارهم واجلـدير بالـذكر، أن األطفـال الـذين تقـل            .  شـهراً  ٢٣األطفال الذين بلغو    
  ؛ من جمموع األطفال يف املائة٤واحد يشكلون 

 ١٥مـن  (التيتـانوس جلميـع النـساء يف سـن اإلجنـاب          توكـسويد التحصني ضد     )ب(  
  . من جمموع السكان يف املائة٢٠يشكلن والاليت )  عاما٤٥ًإىل 

  ٣٩اجلدول 
  التيتانوس توكسويدضد التحصني نظام 
  مواعيد التحصني  اجلرعات

  ) عاماً، أو يتم التحصني بعد احلمل٤٥ إىل ١٥املرأة من سن (أول زيارة للمرأة يف سن احلمل  اجلرعة األوىل 
  رعة األوىل على األقل من اجلأسابيع أربعةبعد   اجلرعة الثانية
  بعد ستة أسابيع على األقل من اجلرعة الثانية اجلرعة الثالثة
  بعد عام واحد على األقل من اجلرعة الثالثة اجلرعة الرابعة
  بعد عام واحد على األقل من اجلرعة الرابعة اجلرعة اخلامسة

 أسباب أخرى مباشرة
 أسباب أخرى غري مباشرة
 ميكروب

 الرتيف
 اجلفاف
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  ٤٠اجلدول 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠الفترة  عاماً خالل ٤٥ إىل ١٥عدد اجلرعات اليت تلقتها النساء من سن 

  جمموع اجلرعات

ــيت    ــات الــــ عــــــدد اجلرعــــ
حصلت عليهـا النـساء غـري       

  احلوامل

ــيت    ــات الــــ عــــــدد اجلرعــــ
حـــــصلت عليهـــــا النـــــساء 

  السنة  احلوامل

٢٠٠٨/٢٠٠٩(  ١ ٣٥٤ ٣٧٢  ٢ ٧٥٥ ٧٥١  ٤ ١١٠ ١٢٣(  
٢٠٠٩/٢٠١٠(  ١ ٢٦٥ ٣٥٨  ٢ ٧٩٤ ٥٤٤  ٤ ٠٥٩ ٩٠٢(  

    
ــراد     -٢٨٠ ــع األف ــذكر أن مجي ــضاد ل    واجلــدير بال ــصل امل ــى امل ــذين حيــصلون عل  توكــسويد ال

لتيتانوس هم مجيعاً من النـساء سـواء متزوجـات أو غـري متزوجـات، وحيـصلن علـى التحـصني                      ا
 اجلرعـات اخلمـس، ال تكـون        اسـتكمال ومبجـرد   . مخس مـرات وفقـاً للجـدول املـذكور أعـاله          

ــه إذا مل تــستكمل مجيــع اجلرعــ     ــه جيــب هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن اجلرعــات؛ غــري أن ات، فإن
  . بعد ذلكااستكماهل

    
  ٤١اجلدول 

  )وزارة الصحة العامة: املصدر (٢٠١٠-٢٠٠٩عدد التحصينات ضد اجلدري يف الفترة 
اجلولـــــــــة األوىل يف

  الربيع 
ــة يف ــة الثانيــــ اجلولــــ

  الربيع 
اجلولـــــــــــــــــة األوىل يف

  اخلريف
ــة يف ــة الثانيــــــ اجلولــــــ

  جمموع اجلوالت األربع  اخلريف 

٢٩ ٧٠٠ ٠٦٦  ٧ ٥٦١ ٢٠٣  ٧ ٢٤٧ ٩٥٤  ٧ ٥٩٢ ٧٠٥  ٧ ٢٩٨ ٢٠٤  
    

 سنوياً باليوم الوطين لألمومـة املأمونـة، واليـوم العـاملي            االحتفالولتوعية اجلمهور، يتم      -٢٨١
وباإلضـافة إىل ذلـك، تـنظم محـالت     . للسكان، واليوم العـاملي للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         

عــداد وإذاعــة إوقــد مت .  الواليــات األخــرىخاصــة باألمومــة يف بعــض منــاطق كــابول وبعــض 
 جولـة مـن     ١٨٠ عروض تلفزيونية، ومسلسالت، وموائد مستديرة، وأربعـة بـرامج صـحية، و           

.  القــصرية، وســبعة مسلــسالت تلفزيونيــة عــن تنظــيم األســرة واألمومــة املأمونــة       اإلعالنــات
ق، ملــص ١٨٠ ٠٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، وزعــت يف كــابول وواليــات أخــرى أكثــر مــن        

كتيـب،   ٣ ٠٠٠ الفتة، وأكثـر مـن   ٥٠٠ ومنشور خاص بتنظيم األسرة، ومبادئ توجيهية، و      
وأقالم، وكتب، وأجندات وكلها حتمل رسائل صحية عن األمومـة املأمونـة، وتنظـيم األسـرة،                

 واليـات بنقـل رسـائل عـن         ١٠ من رجال الـدين يف       ٢٢٨وقام  . وفريوس نقص املناعة البشرية   
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وعالوة علـى ذلـك، مت تنفيـذ مـشروع عـن اسـتخدام وسـائل        . ة اجلمعة تنظيم األسرة بعد صال   
  . والية أخرى٢١ والية، وسينفذ يف ١٣تنظيم األسرة يف 

ــازات ملحوظـــة يف الـــسنوات األخـــرية يف      -٢٨٢ ومـــع أن القطـــاع الـــصحي قـــد حقـــق إجنـ
 العامـة  وتـدعم وزارة الـصحة  . اآلنأفغانستان، إال أن احلالة الصحية للنساء ليست مقنعة حـىت          

ــرأة        ــصحية للم ــة ال ــة احتياجــات الرعاي ــد مراكــز صــحية لتلبي ــشاء وجتدي ــستمرة إن ــصورة م . ب
. وستستمر اجلهود من أجل زيادة فرص احلصول على خـدمات الرعايـة الـصحية يف الواليـات                

 املزيد من املراكز الصحية املتنقلـة، كـي تتـاح للـسكان            واستخداموستشمل هذه اجلهود إنشاء     
وسـيكون تنفيـذ الـسياسة    . د من الفرص للحصول على خدمات الرعاية الـصحية  يف القرى مزي  

الصحية األساسية اجلماعية اليت هتـدف إىل تعـيني أخـصائية صـحية واحـدة علـى األقـل يف كـل                      
  .مركز صحي فعاالً للغاية يف زيادة فرص حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحية

، والـيت تـشكل جـزءاً       )٢٠٠٩-٢٠٠٦(األمومة  ستراتيجية الوطنية لصحة    الوتوضح ا   -٢٨٣
من برامج الرعاية الصحية األساسية، أن وزارة الصحة العامة وعـدت بتحـسني فـرص حـصول        

 الوقايـة   إجـراءات لـى خـدمات صـحة األمومـة الـيت تـشمل             عالنساء واألمهـات يف سـن احلمـل         
، والوقايـة مـن األمـراض    الالزمة قبل الوالدة، والوقايـة أثنـاء الـوالدة، وحـاالت احلمـل الطارئـة              

النفاسية، والوقاية بعد الوالدة، وخدمات املـشورة، وبـرامج حديثـة لتنظـيم األسـرة عـن طريـق                   
وهــدف وزارة الــصحة العامــة هــو زيــادة  . القــابالت ومقــدمات اخلــدمات الــصحية املــدربات 

. سـتراتيجية الخدمات احلمل واألمومة وحتسني نوعيـة هـذه اخلـدمات عـن طريـق تنفيـذ هـذه ا                  
  :ولتحقيق هذا اهلدف، ستقوم الوزارة باألنشطة التالية

  ؛زيادة عدد املراكز الصحية، وخاصة املراكز الصحية املتنقلة  •  
  ؛زيادة عدد األخصائيات الصحيات، وخاصة القابالت  •  
  .زيادة جودة الرعاية الطبية يف مجيع املراكز الصحية يف كل والية  •  
 عقـداً مـع    ٢٤ اخلدمات حالياً عن طريق      يدزإلاكافحة مرض   ويقدم الربنامج الوطين مل     -٢٨٤

 ، وقنــدهار،اتري وهــ،زيناغــوكــابول،  واليــات رئيــسية وهــي ٨منظمــات وطنيــة ودوليــة يف 
ات وكــابول عــشرة مراكــز ريوتعمــل يف واليــيت هــ. خــشانادا وب، وبلــخ، وقنــدوز،ونانغارهــار

ــةللمــشورة وإجــراء الفحــوص    ــالج    مركــزاً للخــدمات ا ١٥ ، والطوعي ــة، ومركــزان لع ألولي
. أيـضاً فريوس نقص املناعة البشرية؛ وسيتم التوسع يف هـذه اخلـدمات لتـشمل واليـات أخـرى                  

 بفريوس نقص املناعة البشرية عـن       اإلصابة حالة إجيابية من     ٥٥٦ عن   اإلبالغ اآلنوقد مت حىت    
  . وتويف سبعة أشخاص ممن أصيبوا هبذا املرض،طريق مصادر خمتلفة
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 بفــريوس نقــص املناعــة  إصــابة حالــة ٦٣٩ عــن اإلبــالغ، مت ٢٠٠٩هنايــة عــام وحــىت   -٢٨٥
 عــن هــذه احلــاالت بواســطة مــصارف الــدم، ونظــم البيانــات الــصحية،    اإلبــالغومت . البــشرية

البيانـات  واجلـدير بالـذكر أنـه ميكـن تـصنيف           .  الطوعيـة  االختبـارات ومراكز املشورة، ومراكز    
 الطوعيـة حـسب نـوع اجلـنس، والـيت تـضمنت         الختباراتا من مراكز املشورة ومراكز      الواردة
.  حالــة للرجــال١٤١  حالــة للنــساء و٥٠ومــن بــني هــذه احلــاالت .  حالــة١٩١ عــن اإلبــالغ

، منـها   يـدز إلا يف مراكـز عـالج       يـدز إلا مبـرض    إصـابة  حالـة    ٩٥وعالوة على ذلك، مت تسجيل      
فـريوس نقـص املناعـة      وتقـدم بـرامج عـالج ومكافحـة         .  حالـة للرجـال    ٨٢ حالة للنـساء و      ١٣

 بفـريوس   اإلصـابة والعدد الدقيق حلـاالت     . اخلدمات للرجال والنساء على قدم املساواة     البشرية  
ومعظــم املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة . نقــص املناعــة البــشرية لــيس معروفــاً ألســباب ثقافيــة 

راكــز  هبــذا املــرض، مــع أن الــسياسة تطالــب امل إصــابتهم عــن اإلعــالنالبــشرية يرتعجــون مــن  
  .الصحية باحملافظة على سرية البيانات اخلاصة باملرضى

، أجرت وزارة مكافحة املخدرات، ووزارة الصحة العامـة، ومكتـب           ٢٠٠٦ويف عام     -٢٨٦
 لتحديد عدد متعـاطي املخـدرات يف        استقصائيةاألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية دراسة       

 مـن النـساء يتعـاطني      ١٢٠ ٠٠٠الستقـصائية أن    اويتضح من نتـائج هـذه الدراسـة         . أفغانستان
ــا يــشكل    ــة١٣املخــدرات، وهــو م وأجــرت وزارة .  مــن جممــوع متعــاطي املخــدرات   يف املائ

وقـد يكـون عـدد      .  ستنـشر نتائجـه قريبـاًً      ٢٠٠٩ يف هذا الصدد يف عـام        أيضاً استقصاًءالصحة  
 ا املـشار إليهـ    االستقـصائية ة  النساء الاليت يتعاطني املخدرات أكرب من العدد املذكور يف الدراسـ          

وتـوفر وزارة الـصحة    . أعاله، ألن كثرياً من النساء املدمنات يفضلن عدم الكشف عن إدماهنن          
وهنـاك  .  مركـزاً للتأهيـل    ٢٦من مـدمنات املخـدرات مـن خـالل           ٢ ٠٠٠العامة العالج لنحو    

هيــل، تــتعلم ويف بعــض مراكــز التأ. ة منفــصلة خمصــصة للمــدمنات يف مجيــع املستــشفيات رَِّســأَ
ت وزارة الـصحة    أوقد أنـش  . املدمنات مهناً خمتلفة حىت يتمكن من كسب قوهتن بعد عالجهن         

العامة مركز تأهيل للمدمنات ومركزاً ملكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية يف سـجن النـساء                  
وعالوة على ذلك، هناك فريق متنقـل لعـالج املـدمنات الـاليت يـشعرن بـاحلرج                 . اتريبوالية ه 

 بتعريــف املــرأة أيــضاًويقــوم الفريــق املتنقــل .  إدمــاهنن ويــرغنب يف تلقــى العــالج يف بيــوهتن مــن
ت املنظمـات غـري احلكوميـة، بالتنـسيق مـع وزارة الـصحة العامـة                أوقد أنش . بأضرار املخدرات 

ومجيـع مـوظفي    . اتريثالثة مراكز تأهيل للمدمنات وأطفاهلن يف واليـات كـابول، وبـاخل، وهـ             
  .ات من النساءهذه املستشفي

واحلالــة . اإلجهــاض جرميــة يف أفغانــستان، واملــرأة لــيس هلــا احلــق يف  اإلجهــاضويعــد   -٢٨٧
مــا إذا كــان حــدى اللجــان الطبيــة  إ عنــدما تقــرر هــي باإلجهــاضالوحيــدة الــيت يــسمح فيهــا  

  . ضرورياً إلنقاذ حياة األماإلجهاض
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ففـي  .  مأمونـة ليـست مرضـية      واحلالة الصحية للسكان اللذين يعيـشون يف منـاطق غـري            -٢٨٨
هذه املناطق، ال تقدم خدمات التحصني ضد اجلـدري والتحـصينات األخـرى بـصورة كاملـة،                 

 منطقـة تـستعيدها     أيويف  .  الصحيني يف هذه املناطق ليس ملحوظاً      األخصائينيكما أن تواجد    
  . السرعة، تقوم احلكومة بتنفيذ الربامج الصحية على وجهاستقراراًاحلكومة أو تصبح أكثر 

وال توجد خدمات صحية خاصة للمهاجرين؛ غري أن فرق اخلـدمات الـصحية املتنقلـة            -٢٨٩
ــدم هــذه اخلــدمات للمهــاجرين   ــق املراكــز     . تق ــصحية األساســية عــن طري ــدم اخلــدمات ال وتق

ــاطق      ــشفيات يف املن ــشاملة، واملست ــصحة ال ــصحة األساســية، ومراكــز ال ــصحية، ومراكــز ال . ال
ــر مــن   ونظــراً للوضــع اجلغــرايف  ــستان، ووجــود أكث ــة، و  ٣٦ ٠٠٠ ألفغان مركــز  ١ ٥٠٠قري

 الــسكان األفغــان، تعتقــد وزارة الــصحة العامــة أن فــرق اخلــدمات   وانتــشارصــحي يف البلــد، 
ــرى          ــسكان يف الق ــصحية لل ــدمي اخلــدمات ال ــة لتق ــر فاعلي ــة هــي الوســيلة األكث ــصحية املتنقل ال

ــة  ــاطق النائيـ ــامج   . واملنـ ــذا الربنـ ــازات هـ ــشمل إجنـ ــرة  وتـ ــالل الفتـ ــراء ٢٠١١-٢٠١٠خـ  إجـ
فحصاً ألمهات حوامـل     ٢١ ٦١١ والدة، و  ١ ٢٨٥فحصاً طبياً للمرضى، و      ١ ١٥٤ ٣٩٣

، وحتـــصني امـــرأة ٣٧ ٥٧٩ وســـائل تنظـــيم األســـرة مـــن جانـــب  واســـتخدامللمـــرأة األوىل، 
ــدفتري    ٢٠ ٤٨٧ ــد الـ ــي ضـ ــاح الثالثـ ــسة باللقـ ــن اخلامـ ــالً دون سـ ــديكي،  اطفـ ــسعال الـ ، والـ

وتقدم الفرق املتنقلة اخلدمات الصحية ست مرات يف السنة يف املنـاطق املخصـصة              . والتيتانوس
 يف املنطقــة املخصــصة هلــا، أيــامثــة وتقــضي هــذه الفــرق ثال.  يومــا٢٠ًهلــا، وتعمــل كــل فرقــة 

وأثنـاء فتـرات    .  مـرة يف الـسنة     ٨٠ من وإىل هذه املناطق، وهو ما حيدث عادة          االنتقالوتشمل  
بلـد، تقـف فـرق التحـصني املتنقلـة يف الطـرق الرئيـسية وتقـوم بتحـصني                    على نطاق ال   التحصني

  .املهاجرين العائدين إىل بلدهم
 اجلنسانية يف جمموعة اخلدمات الصحية األساسية واملعلومات املتعلقـة          قضاياال وتراعى    -٢٩٠

وقـد  . بالصحة، مع أنه ال يتم مجع وتوزيع معلومات كافيـة علـى نطـاق واسـع يف هـذا الـصدد                
وعـن طريـق حلقـات    .  اجلنسانية يف ميزانيتـها منـذ عـامني   القضايادرجت وزارة الصحة العامة   أ

ة ومؤشــراهتا ملــديري القــضيالعمــل، وبــدعم مــن قــسم امليزانيــة بــوزارة امليزانيــة، مت شــرح هــذه  
امليزانيــة ورؤســاء اإلدارات، وتقــرر أنــه إذا مل تــدرج املؤشــرات يف الربنــامج، فــإن هــذه البنــود   

ــن ــدر ل ــت ــك، مت حبــث   . ةج يف امليزاني ــدة القــضاياوفــضالً عــن ذل ــربامج اجلدي ــسانية يف ال .  اجلن
وبعد تنفيذ اخلدمات الـصحية األساسـية    اجلنسانية يف نظام املعلومات الصحية، قضاياالوتدرج  

وعــالوة علــى .  علــى أســاس نــوع اجلــنسواإلحــصاءاتالعامــة، ســيتم تــوفري مجيــع املؤشــرات 
 أيـضاً  اجلنـسانية  القـضايا  ىوتراعـ . العنف علـى أسـاس نـوع اجلـنس      ذلك، أضيف مؤشران عن     

  .يف برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، ومرض السل، وأمراض العيون
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  يف املائـة   ١٥وهنـاك   .  القـصور  ونـواحي ويواجه القطاع الصحي عدداً من التحـديات          -٢٩١
ة ال حتتـاج فقـط إىل خـدمات الرعايـة          واملـرأ . من حاالت احلمل والوالدة تتطلب رعايـة طارئـة        

الصحية يف حاالت األمومة واحلمل، ولكن كثرياً من النساء عانني نفـسياً مـن سـنوات احلـرب           
ويعـد سـوء التغذيـة      . وحيتجن إىل دعم اجتماعي ومعنوي، وهو ما ال يتوفر هلن بـشكل كـاف             

تعـد أفغانـستان واحـدة مـن     حد املشاكل الرئيسية األخرى، وطبقاً لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    أ
.  بـني النـساء    اإلصابات مبرض السل، وأغلب     اإلصابة بلداً توجد لديها أعلى نسبة من        ٢٢بني  

 مبـرض الـسل   اإلصـابة  مـن حـاالت    يف املائـة   ٦٧وبناًء على بيانات منظمة الصحة العاملية، فـإن         
 مـن  يـدز إلوااجلنـسية،  وتعـد األنيميـا، والتيتـانوس، واألمـراض     . يف أفغانستان توجد بني النساء    

ومع أنه ال ميكـن إنكـار وجـود فـساد إداري         .  تصيب املرأة األفغانية   اليتبني األمراض األخرى    
 تنفــذ ،يف تنفيـذ الــربامج الــصحية، إال أن وزارة الــصحة العامــة، بـدعم مــن املنظمــات األخــرى  

  .لصحي إجراءات حملاربة الفساد يف القطاع ااختذتستراتيجية مكافحة الفساد، قد ا
. ولزيادة عدد األخصائيات الصحيات، هناك سياسات طويلـة األجـل وقـصرية األجـل             -٢٩٢

ويعد إنشاء مدارس القابالت وتـدريب األخـصائيات الـصحيات مـن بـني الـسياسات القـصرية                  
وتــشمل الــسياسات الطويلــة .  شــهرا١٨ًً األجــل، وكــل منــها يــستغرق مــا بــني ثالثــة أشــهر و 

 حـىت   العـايل وستناقش هذه املسألة مـع وزارة التعلـيم         . واليات نائية األجل تدريب طبيبات من     
  . املزيد من الطالبات باملدارس الطبيةالتحاقيتسىن 
ــه         -٢٩٣ ــع أن ــذكور، م ــاء ال ــارة األطب ــضات يف زي ــساء املري ــة، ال ترغــب الن وألســباب ثقافي
 إصـابة األمـن يف    تـسبب تـدهور      ،ومن ناحية أخـرى   . توجد قيود قانونية متنع املرأة من ذلك       ال

حناء البلـد   أالسكان بأمراض خمتلفة وعدم القدرة على الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية يف             
ــها احلــرب   ــيت مزقت ــدمي      . ال ــدو أن تق ــى مــساحات شاســعة، ويب ــستان عل ــشر ســكان أفغان وينت

 مـن    يف املائـة   ٧٠ويعـيش   . اخلدمات الصحية للـسكان ميثـل أحـد التحـديات الرئيـسة األخـرى             
 ومعظـم القـرى ال توجـد هبـا طـرق، ويـتعني علـى الـسكان الـسري                    ،أفغانستان يف القرى  سكان  

 مليـون مـن البـدو    ١,٥وطبقاً للتقديرات، هنـاك    . لساعات من أجل الوصول إىل مركز صحي      
غـري أن   .  واخلطـط  االستقـصائية ستبعدون عـادة مـن الدراسـات        يعيشون يف أفغانـستان، وهـم يُـ       
  .ب على هذا التحدي عن طريق زيادة العيادات املتنقلةحكومة أفغانستان حتاول التغل

 معــدل اخنفــاضح أكثــر تعقيــداً بــسبب بوتقــدمي اخلــدمات الــصحية يف أفغانــستان يــص   -٢٩٤
 والكتابــة اءة، كانــت نــسبة النــساء امللمــات بــالقر ٢٠٠٣ففــي عــام .  والكتابــةةاءاإلملــام بــالقر

مـن الـصعب علـى الطالبـات املـشاركة يف            فقط على املستوى الوطين، وهذا جيعل        يف املائة  ١٢
فقــط مــن  يف املائــة ٨ويظهــر هــذا التحــدي بــشكل واضــح يف القــرى، ألن  . الــربامج الــصحية
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 برامج حملو األمية تقابـل      أيضاًوهناك  .  والكتابة اءةالنساء فوق سن اخلامسة عشرة ملمات بالقر      
  . الربامج الصحية للمشاركة يفاستعداداًالربامج الصحية حىت تصبح الطالبات أكثر 

سـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة      الوملواجهة التحديات القائمة يف القطاع الصحي، قامـت ا          -٢٩٥
ســتراتيجية اســتراتيجية الــصحية، والاألفغانيــة، وخطــة العمــل الوطنيــة للمــرأة يف أفغانــستان، وا 

رية يف  وبلوغ هـذه األهـداف سـيؤدي إىل حتـسينات كـب           . صحة األمومة ببحث مؤشرات معينة    
. وهذه التحسينات ستـضع املـرأة يف وضـع أفـضل يف هنايـة املطـاف               . القطاع الصحي هلذا البلد   

 خمتلفــة آليــات اجلنــسانية يف براجمهــا، وستــستخدم القــضاياوقــد أدرجــت وزارة الــصحة العامــة 
  .لزيادة عدد األخصائيات الصحيات يف البلد

  ماعية والثقافية للمرأة احلقوق االقتصادية واالجت:ةاملادة الثالثة عشر    
ال تسمح القوانني واللوائح األفغانية بالتمييز ضد املرأة يف جماالت احلقـوق االقتـصادية                -٢٩٦

ــة  ــةوواالجتماعي ــرأة،     . الثقافي ــدأ املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل وامل فبعــد قبــول الدســتور ملب
غــري أن األرض . نسحظــرت القــوانني واللــوائح مجيــع أشــكال التمييــز القائمــة علــى نــوع اجلــ  

هنـاك قيـود كـثرية مـن حيـث الثقافـة والعـادات              فليست ممهـدة بعـد للتطبيـق الكامـل للقـوانني،            
  .تؤدي إىل تضاؤل تواجد املرأة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وطبقـاً للنظـام القـانوين يف أفغانـستان، يـستطيع الرجـل واملـرأة حيـازة املمتلكـات دون            -٢٩٧
 مـن الدسـتور علـى أن امللكيـة مكفولـة ضـد          ٤٠وتـنص املـادة     . أي متييز قائم على نوع اجلنس     

.  املمتلكـات إال مبوجـب القـانون       واستخداممجيع أنواع الغزو؛ وال مينع أي شخص من حيازة          
مللكيـة  يف ا الكـرمي حـق الرجـل واملـرأة       القـرآن ويتنـاول   . وتستطيع املرأة شـراء وبيـع املمتلكـات       

وميكـن حيـازة امللكيـة      “ .ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتـَسْبنَ         ”: فيقول
، إذ يـنص علـى أن     اإلرثوقد تناول القانون املدين األفغاين قـضايا        . اإلرثبطرق خمتلفة، منها    

  .اإلرثللرجل واملرأة احلق يف 
وهـذا يعـىن أن     . مللكيـة املنفـصلة للرجـل واملـرأة       وقد كفلت القوانني األفغانيـة حقـوق ا         -٢٩٨

.  ممتلكاتـه اخلاصـة    اسـتخدام  أيـضاً  ويـستطيع الرجـل      ، ممتلكاهتـا اخلاصـة    اسـتخدام املرأة تستطيع   
  .واجلدير بالذكر أنه ميكن للرجل واملرأة عند الزواج تقاسم ممتلكاهتما برضامها

 إال أن هنـاك عـدة مـشاكل تواجـه           وعلى الرغم من التصريح القانوين للمـرأة بامللكيـة،          -٢٩٩
 للمـرأة، بـل   اإلرثففـي معظـم املنـاطق، ال ميـنح الرجـل حـق       . املرأة عند استخدامها هلذا احلق  

 ميكـن   بـاإلرث ومطالبـة املـرأة     . اإلرثويف بعض املناطق ال جتـرؤ املـرأة علـى املطالبـة حبقهـا يف                
 جتـرأت املـرأة وطالبـت حبقهـا يف          فـإذا .  وليس مقبوالً يف بعض قطاعات اجملتمع        ،اعتباره خيانة 



CEDAW/C/AFG/1-2
 

116 11-64680 
 

، فإن اللجوء إىل األجهزة القضائية يكاد يكـون معـدوماً، كمـا أن قـضايا املـرأة يف هـذا                     اإلرث
  .نظر يف اجملالس احملليةقلما ُتالصدد 
والً عـن اإلنفـاق     ؤوطبقاً لقانون األحوال املدنية والشريعة اإلسالمية، يعترب الـزوج مـس            -٣٠٠

ويشمل اإلنفـاق الغـذاء، واملـسكن، والعـالج الـصحي، وامللـبس وهـو               . لعلى الزوجة واألطفا  
وتقـع علـى األب مـسؤولية اإلنفـاق علـى األبنـاء             . يوفره الزوج للزوجة حسب قدرته املالية      ما

وإذا كـان للرجـل أكثـر    .  وعلـى بناتـه حـىت يتـزوجن    ،القصر حىت يصبحوا قادرين علـى العمـل   
والواقـع أن مـن     .  اإلنفـاق بـني زوجاتـه بالتـساوي        ماقتـسا من زوجة واحدة، فإنه مسؤول عـن        

  . الرجل املالية على اإلنفاق على مجيع زوجاته بالتساويةبني شروط تعدد الزوجات قدر
وتقــدم هــذه . لإلقــراضويوجــد يف معظــم املــصارف احلكوميــة وغــري احلكوميــة نظــم    -٣٠١

ساء مـن إنـشاء وحـدات       ن عـدد مـن النـ       وقـد متكَّـ    .املصارف القروض للمرأة، وخاصة األرملـة     
 األفغـاين   االقتـصاد ونظـراً ألن    .  القـروض الـيت تقـدمها املـصارف        باسـتخدام لإلنتاج واخلدمات   

يعتمد على السوق، فإن املصارف واملؤسسات املالية تقدم القروض لرجال األعمال وسـيدات             
ويف بعـض احلـاالت، تقـدم القـروض لـسيدات األعمـال فقـط مـن أجـل دعـم تنظـيم                       . األعمال
  .مشاريعها

 دقيقة و موثـوق هبـا عـن معـدل الفقـر يف أفغانـستان، ولكـن                  إحصاءات أيوال توجد     -٣٠٢
 ، مـن سـكان البلـد يعيـشون حتـت خـط الفقـر               يف املائة  ٣٦ تشري إىل أن حنو      اإلحصاءاتبعض  

غـري أن الـشاغل الرئيـسي يتمثـل يف أن املـرأة تعـد أفقـر مـن                   . وأن املرأة متثل أكثـر مـن نـصفهم        
  .نه ال يوجد لديها دخل وفرص للعملالرجل أل
ســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة األفغانيــة  ال إىل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، فــإن ا واســتناداً  -٣٠٣

ــستان أحــد أول   ــاً  الوال حتــدد هــذه ا . ياهتــاوتعتــرب ختفــيض الفقــر يف أفغان ســتراتيجية هــدفاً معين
وتــرى هــذه  . ى الفقــر يف جمموعــه بالنــسبة لتخفــيض الفقــر بــني النــساء، ولكنــها تركــز علــ       

ستراتيجية أنه ينبغي ختفـيض عـدد أولئـك الـذين يعيـشون علـى مـا بـني دوالر ودوالريـن يف                       الا
 واجتماعيــة منــصفة لتنميــة  اقتــصاديةولتــوفري أوضــاع . ٢٠١٣اليــوم إىل النــصف حبلــول عــام  

  :املؤشرات التالية للمرأة، حددت خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان االقتصاديةالقدرة 
 اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك    االعتبــارات  إنــشاء إطــار قــانوين وتنظيمــي يراعــي      )أ(  

  ؛ وامللكية والعملباإلرثالقوانني املتعلقة 
برامج تنمية القـدرة   إتاحة فرص متساوية وعادلة أمام املرأة للوصول إىل مجيع            )ب(  

  ؛والتدريب املهين
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  ؛عمال جمزية ومدرة للدخلزيادة فرص حصول املرأة على أ  )ج(  
  .حتسني فرص حصول املرأة على القروض الصغرى واخلدمات التجارية  )د(  
دوالر لــوزارة شــؤون املــرأة يف إطــار     ٥٠٠ ٠٠٠، خــصص مبلــغ  ٢٠١٠ويف عــام   -٣٠٤

نفـق هـذا املبلـغ يف األشـهر الـستة األوىل مـن عـام                وقد أُ .امليزانية العادية لدعم القضايا اجلنسانية    
وعـالوة علـى ذلـك،      . ى تنفيذ مؤشرات خطـة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف أفغانـستان              عل ٢٠١٠
 مجيــع الــوزارات أربعــة ماليــني دوالر علــى حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف الــسنوات   أنفقــت
  .املاضية
غــري أنــه نتيجــة .  االجتمــاعي واالقتــصاديالنياجملــوتواجــه املــرأة صــعوبات خطــرية يف   -٣٠٥

فعقليـة الرجـل املتحكمـة      . ا حكومة وشعب أفغانستان، بدأت احلالة تتحسن      للجهود اليت تبذهل  
يف النظــام االجتمــاعي ألفغانــستان، والعــادات والتقاليــد الــيت تقيــد مــن حقــوق املــرأة، والفهــم   

ل فـرص احلـصول علـى التعلـيم     ؤتعاليم اإلسالمية، والعنـف املـرتيل ضـد املـرأة، وتـضا           لاخلاطئ ل 
كمـا أن   .  جعـل املـرأة متخلفـة عـن الرجـل يف اجملـال االجتمـاعي               واخلدمات الصحية، كل هذا   

 للمــرأة علــى الرجــل، وفرصــها احملــدودة يف احلــصول علــى مــوارد ماليــة،  االقتــصادي االعتمــاد
ــصادية        ــرأة يف اجملــاالت االقت ــن تواجــد امل ــل م ــذا قل ــة، كــل ه ــة واالجتماعي ــات الثقافي . والعقب

 الــيت تعرضــت هلــا املــرأة يف القطــاع االقتــصادي      وباملثــل، أدت النكــسات الثقافيــة والعرفيــة   
  . مستواها التعليمي إىل صعوبات كثرية أمام املرأةواخنفاض
ــدير كــبري يف اجملــاالت        -٣٠٦ ــرأة بتق ــة، حظــي دور امل ــة الوطني ــة األوملبي ويف سياســات اللجن

فرقـاً يف    اآلنونظمـت املـرأة حـىت       .  قـسم للمـرأة يف هـذه اللجنـة         ئنـش فقد أُ . الرياضية املختلفة 
عــشرين جمــاالً رياضــيا، وشــاركت يف الكــثري مــن املنافــسات واملمارســات األجنبيــة يف بعــض     

األلعـاب الرياضـية، وألعـاب القـوى، والكـرة الطـائرة،            : هـي وهذه اجملاالت   . اجملاالت الرياضية 
ــادمنتون    ــسلة، واهلــوكي، والب ــشة  (وكــرة القــدم، وكــرة ال ــد،  )تــنس الري ــنس، وكــرة الي ، والت

تيـه، والتايكونـدو، والكونغوفـو،      ا، واملالكمة، واملالكمة مع الركل، والكار     )املبارزة (والشيش
ومـع أن املـرأة هتـتم بالرياضـة،       . الوشوا، واجلـودو، والـشطرنج، وتـنس الطاولـة، والـدراجات          و
أن خماطر األمن، وعدم وجود مالعب رياضية، ونقـص املـدربات، وحتـديات التقاليـد أدت                 إال

  . املرأة يف اجملال الرياضيضعاف دورإإىل 
نشئت فرق للنساء والـشباب يف معظـم اجملـاالت الرياضـية املـذكورة أعـاله، ويف              وقد أُ   -٣٠٧

وقـد شـاركت الرياضـيات    . بعض اجملـاالت، يـتم اختيـار فـرق وطنيـة ملختلـف الفئـات العمريـة          
 األفغـان والنـساء     وبعـد حرمـان الرجـال     . األفغانيات يف الكـثري مـن املـسابقات العامليـة املختلفـة           

 أفغانيـة يف األلعـاب األوملبيـة        امـرأة األفغانيات من املشاركة يف األلعاب األوملبية، شاركت أول         
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، ٢٠٠٨جني عـام    يويف األلعـاب األوملبيـة الـيت أقيمـت يف بـ           . ٢٠٠٤اليت أقيمـت يف أثينـا عـام         
يف املــسابقات كمــا شــاركت املــرأة األفغانيــة بنــشاط  . شــاركت الرياضــيات األفغانيــات أيــضاً

. وخالل السنوات الثماين املاضـية    . تميداليا، وحصلت على عدة     واإلقليميةسيوية  آلالعاملية وا 
 رحلـة رياضـية إىل بلـدان أخـرى يف خمتلـف اجملـاالت،               ١٧سافرت الفرق الرياضية النـسائية يف       

  . رياضية١٣٤وشاركت فيها 
 واسـتخدام  األلعـاب الرياضـية    يعول عليها عن مشاركة املـرأة يف إحصاءاتوال توجد    -٣٠٨

 مــن املالعــب الرياضــية   يف املائــة١٠بــشكل عــام للمــرأة املالعــب الرياضــية، ولكــن خيــصص  
. ويوجـد معظـم الرياضـيات يف كـابول ويف عواصـم الواليـات الكـبرية               .  إىل التقـديرات   استناداً

ــرق الرياضــية           ــبوع للف ــن كــل أس ــام م ــة أي ــة ثالث ــة الوطني ــة األوملبي ــسائيةوختــصص اللجن . الن
جامعــة كــابول، وكليــة مالعــب وتـستخدم املــرأة املالعــب الرياضــية اخلاصــة باجلامعـات، مثــل   

  .االتربية الرياضية، ومعهد التكنولوجي
 رابطــات علــى نطــاق البلــد إلقامــة والرياضــة النــسائية ليــست متقدمــة بدرجــة كــبرية    -٣٠٩

بطــة لكــرة القــدم، واملالكمــة،  ، ولكــن توجــد يف كــابول رابالنــسبة جلميــع األلعــاب الرياضــية 
 أنديـة رياضـية للمـرأة يف    افتتحـت وقد  . ، والتايكوندو هوالكاراتيوالكرة الطائرة، وكرة السلة،     

 ونــادي، وثالثــة أنديــة للتايكونــدو، الــسنوات األخــرية، وهنــاك ثالثــة أنديــة لكمــال األجــسام 
  .اتري بوالية هاألجسامواحد أللعاب القوى خمصصة للمرأة يف كابول وناديان لكمال 

عالم يف البلد، يتم تغطية املناسـبات الرياضـية النـسائية يف خمتلـف              إلومع تطور وسائل ا     -٣١٠
ــة       ــى نطــاق واســع بواســطة اإلذاع ــسائية عل ــسابقات الن ــصحافة اجملــاالت وامل ــون وال .  والتلفزي

 وجـود   غـري أن  .  الرياضي ملـشاهدة املـسابقات     ستادالا قيود على وجود املرأة يف       توجد أي  وال
  . معظمهن من الرياضيات أو املدرباتستادالان النساء املتواجدات يف ألاملرأة ليس مقنعاً، 

وحيظـر مـشاركة املـرأة      . وتشارك الرياضيات األفغانيات يف املسابقات مبالبس إسالمية        -٣١١
ــذه          ــال ألن ه ــع األثق ــصارعة، ورف ــصيد، وامل ــل لل ــل ســباق اخلي ــة مث يف جمــاالت رياضــية معين

ومــع أن الــسباحة ليــست حمظــورة  . ات حتتــاج إىل قــوة بدنيــة وقــد تــضر بــصحة املــرأة  الرياضــ
بالنسبة للمرأة، إال أن عدم وجود محامـات سـباحة داخليـة أدى إىل عـدم وجـود فـرق سـباحة               

نـشاء مالعـب رياضـية مالئمـة للمـرأة يف املـستقبل إىل        إغري أنـه مـن املـأمول أن يـؤدي           . نسائية
  .العقباتإزالة مثل هذه 

وكانت أدوار املرأة ملحوظة يف اجملاالت الثقافية مثل السينما، واملـسرح، واملـسابقات                -٣١٢
 وزارة شـؤون املـرأة      ت دور قـوي يف احلـرف اليدويـة؛ وقـد جنحـ            أيـضاً ويوجد للمرأة   . الثقافية

، مبــا يف ذلــك اليدويــة معرضــاً للحــرف ٤٠١قامــة إبالتعــاون مــع منظمــات غــري حكوميــة، يف  
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وال توجـد أي قيـود علـى ذهـاب املـرأة إىل             . أوزبكـستان واليابـان،   و يف اهلنـد،     معارض أقيمت 
دور العــرض الــسينمائية، ولكــن ثقافــة ذهــاب املــرأة إىل دور العــرض قــد تــضررت كــثرياً أثنــاء 

  .احلرب
وسيـستمر  .  حديقة نسائية يف مجيع أحناء البلد مزودة مبرافق خاصة للمـرأة  ١٤وتوجد    -٣١٣

وتوجــد مراكــز تــدريب خمتلفــة للمــرأة يف هــذه احلــدائق، وأقــيم داخــل  . ةإنــشاء حــدائق نــسائي
د الرابطات الثقافيـة واملنظمـات االجتماعيـة        قوتع. أيضاًبعضها وحدات لبيع املنتجات النسائية      

 عـن ذلـك، تــستطيع املـرأة اسـتخدام املكتبــات     وفـضالً .  يف احلـدائق النــسائية اجتماعاهتـا معظـم  
  .مع الرجلالعامة على قدم املساواة 

ممت بعــض املــشاريع خصيــصاً لــصاحل املــرأة؛ ومتــول معظــم هــذه املــشاريع     وقــد ُصــ  -٣١٤
 حـدائق نـسائية وأسـواق       اسـتكملت وباملثـل،   . بواسطة منظمات دوليـة وجهـات ماحنـة أجنبيـة         

 واليــة أخــرى ١٩نــشاء ثالثــة مــن هــذه املــشاريع، وستــشهد   إ واليــة، وجيــري ١٢نــسائية يف 
وتعد احلـدائق النـسائية مهمـة بـشكل         .  خالل السنوات اخلمس القادمة     هذه املشاريع  استكمال

وأنـشئت  .  وجيـدن أسـواقاً ملنتجـاهتن    اآلراءخاص، حيث ميكن أن يتجمع فيها النساء ويتبـادلن          
ــدريب للمــرأة يف واليــات    ــاروان، وبغــالن، وكــابول، مراكــز ت ــانوغــازين،ب وعــالوة .  وبامي

 واليــة مــن جممــوع ٢٨تابعــة لــوزارة شــؤون املــرأة يف  التلــإلدارا مبــاين إنــشاءذلــك، مت  علــى
  .والية ٣٤

   املرأة الريفية:ةاملادة الرابعة عشر    
وباإلضافة إىل ذلـك، يعـيش      .  من السكان يف املناطق الريفية      يف املائة  ٧٦,٧يعيش حنو     -٣١٥
. امـرأة ن   مليـو  ٩,٢ويبلغ عدد النساء الريفيـات      .  يف املناطق الريفية   أيضاً مليون من البدو     ١,٥

ــد وضــعت ا  ــساء        الوق ــاة الن ــق بتحــسني حي ــدافاً تتعل ــة أه ــة األفغاني ــة الوطني ــتراتيجية اإلمنائي س
  : على النحو التايلهيواألهداف املتوقعة . القرويات
  يف املائـة   ٢ ختفيض سـنوي بنـسبة       ٢٠١٣- ٢٠١٢سيجرى حىت هناية الفترة       )أ(  

عـن الكميـة العاديـة بالنـسبة للـسكان          يف جمموع السكان الـذين يـستهلكون طاقـة غذائيـة تقـل              
  ؛اآلخرينالقرويني واحلضريني 

 يف عدد األسـر الـيت تعـاىن          يف املائة  ٢٠ بنسبة   ختفيض ٢٠١٠سيتم حىت هناية      )ب(  
   يف املائة؛٢٠وسريتفع مستوى عمالة هذه النساء بنسبة . امرأةمن الفقر املدقع وترأسها 
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تــدريب لغــرض تنميــة مهــارات   وضــع بــرامج ٢٠١٠ســيتم حــىت هنايــة عــام    )ج(  
  يف املائـة   ١٠ مـن النـساء و       يف املائـة   ٣٥من السكان العاطلني، سيكون من بينهم        ١٥٠ ٠٠٠

  ؛اإلعاقةعلى األقل من األشخاص ذوي 
ــة عــام     )د(   ــاللجوء إىل القــضاء    ٢٠١٥ســيتم حــىت هناي ــود اخلاصــة ب  ختفــيض القي

 يف  ١٠٠ ستـصل هـذه النـسبة إىل         ٢٠٢٠، وحبلول عام     يف املائة  ٥٠بسبب نوع اجلنس بنسبة     
  .املائة
وفـضالً عـن   . وتعمل وزارة التأهيل والتنمية الريفية بصورة مباشرة علـى تعمـري القـرى            -٣١٦

 -  واإلدارة املـستقلة للمنظمـات احملليـة    -ذلك، تعمل وزارة الزراعـة والـري والثـروة احليوانيـة            
اتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة األفغانيـة، تتبـع         سـتر الوإىل جانـب ا   . بنشاط يف القضايا املتعلقـة بـالقرى      

ســتراتيجية قطــاع الزراعــة والتنميــة الريفيــة الــيت حتــدد اوزارة الزراعــة والــري والثــروة احليوانيــة 
أهــداف الــوزارة املتعلقــة بالــضمان االجتمــاعي، والرفــاه االقتــصادي والــسياسي للقــرويني،         

ــات   ــرية واملعّروخاصــة الطبق ــدها   الفق ــق تزوي ــن طري ــة، وحتــسني  ال باخلــدمات اضــة ع جتماعي
املنظمات احمللية، والنهوض مبـستوى معيـشة الـسكان بطريقـة مـستدامة، وعـدم االعتمـاد علـى                    

 علــى اجملــاالت التاليــة  أنــشطتهاوقــد ركــزت وزارة التأهيــل والتنميــة الريفيــة  . زراعــة األفيــون
  :لتحقيق املنفعة للرجل واملرأة على قدم املساواة

  ؛ حقوق القرويني يف املشاركة يف العملية اإلمنائية لبلدهمتأمني وحتسني  )أ(  
ص فـر تأمني وحتسني حقوق السكان الفقراء يف القـرى عـن طريـق تزويـدهم ب        )ب(  

  ؛للعمل ومصدر دائم للدخل
تأمني وحتسني حقوق السكان الفقراء يف القرى عـن طريـق تـسهيل حـصوهلم                 )ج(  

  ؛ واالجتماعيةاالقتصاديةعلى اخلدمات 
تأمني وحتسني حقوق السكان القرويني يف احلصول علـى املعلومـات وحقهـم               )د(  

  .يف أن ميثلوا يف النظام احلكومي
حـداث تغـيري إجيــايب يف   إلوتقـوم وزارة التأهيـل والتنميـة الريفيـة بتنفيــذ الـربامج التاليـة         -٣١٧

  :حياة القرويني
ــوطين   )أ(   ــضامن ال ــامج الت ــامج يف  : برن ــذ هــذا الربن ــستان،   وال٣٤ينف ــة يف أفغان ي

 وامـرأة رجـالً    ٢٠ ٦٥٦ ١٣٢ منـها    اسـتفاد  اًمـشروع  ٤٨ ٦٤٠، مت تنفيـذ     ٢٠١٠وحىت عام   
وتـشمل املـشاريع بنـاء املخـابز، واحلمامـات، ومـدارس البنـات، وإمـدادات         . يف املناطق الريفيـة  

ــ. أخــرىالكهربــاء، وإنــشاء مرافــق لتحويــل امليــاه، وتعقــيم األلبــان احليوانيــة ومــشاريع     اح وتت
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للمرأة فرص متساوية للمشاركة يف جمالس التنمية اجملتمعية، مع أن مـشاركة املـرأة كانـت أقـل              
 مــشاريع للتنفيــذ، كانــت اختيــارمــن مــشاركة الرجــل، كمــا أن معظــم القــرارات اهلامــة، مثــل 

 ويف  ، يف املائـة   ٢٠وتبلغ نسبة مشاركة املرأة يف جمالس التنميـة اجملتمعيـة           . تتخذ بواسطة الرجل  
والــسبب وراء املــشاركة املنخفــضة أو الرمزيــة يف اجملــالس هــو   .  يف املائــة٣٦جملــالس اإلمنائيــة ا

ويف الوقـت نفـسه، تبـذل اجلهـود         . لقـرى تفـرض قيـوداً علـى املـرأة         يف ا وجود تقاليـد وعـادات      
  ؛صنع القرار، وحصول املرأة على املعلومات واملصادر املاليةيف زيادة مشاركة املرأة ل

 إصــالحاتحــدد هــذا الربنــامج : مج التنميــة الــوطين القــائم علــى املنــاطقبرنــا  )ب(  
ويهـدف  . عاجلة وبرامج إمنائية طويلة األجل يف مناطق تعد أشد احتياجاً إىل املشاريع اإلمنائيـة             

 الـسكان لتنميـة واليـاهتم عـن طريـق زيـادة             أمـام  فـرص متـساوية      إتاحـة  إىل   أيـضاً هذا الربنـامج    
ــة  ــسية هلــذا الرب وتــشم. القــدرة احلكومي ــامجل األهــداف الرئي ــسكان للمــشاركة يف  إ ن عــداد ال

ونتيجة للمـشاريع اخلاصـة     .  القرى، والنهوض باإلدارة احمللية    اقتصادالتخطيط اإلمنائي وحتسني    
 مستوى املناطق مما سـيعود بالفائـدة يف   لىخنفض الفقر عازادت فرص العمالة، و  هبذا الربنامج،   

 مـن مـشاريع هـذا الربنـامج أكثـر مـن             اسـتفاد وقـد   . لرجال يف القـرى   هناية األمر على النساء وا    
شخصا بصورة غري مباشرة؛ وكـان مـن        ١ ١٠١ ٠٣٦شخصاً بصورة مباشرة و      ١٤٧ ١٦٤

  ؛ من النساء يف املائة٣٠ ناملستفيديبني هؤالء 
اهلدف مـن هـذا الربنـامج هـو إنـشاء شـبكة             : الربنامج الوطين للوصول الريفي     )ج(  

 والية حىت يتم ربط مجيع القـرى واملنـاطق احملليـة خبـدمات البنيـة               ٣٣رق يف قرى    جيدة من الط  
وقد استفاد من هـذا الربنـامج أكثـر مـن           . األساسية مثل األسواق، واملراكز الصحية، واملدارس     

  ؛ من النساء يف املائة٣٠أشخاص، من بينهم  ١٩ ٧٦٧ ١١٠
ــصحي، و      )د(   ــصرف ال ــة وال ــاه الريفي ــداد املي ــامج إم ــريبرن ــذا   : ال ــن ه اهلــدف م

وباإلضــافة إىل . الربنــامج هــو تــوفري ميــاه الــشرب الــصحية واملرافــق الــصحية املــستدامة للقــرى 
ذلـك، يهـدف الربنــامج إىل حتـسني قـدرة األفــراد علـى العمـل يف اجملــاالت املختلفـة للخــدمات        

ل محايـة صـحة      املستدام إلمدادات امليـاه ولـوازم الـصحة البيئيـة مـن أجـ              واالستخداماملستدامة،  
 لتـراً  ٢٥وهتدف وزارة التأهيل والتنمية الريفية إىل توفري إمدادات مياه تـشمل    . السكان والبيئة 

وحيتـاج  .  مليـون قـروي يف الـسنوات اخلمـسة القادمـة           ١٥  سـاعة، و   ٢٤من املاء لكل فـرد يف       
تم وعـالوة علـى ذلـك، سـي       . مـصدر للميـاه علـى األقـل يف البلـد           ١٠٠ ٠٠٠هذا الربنـامج إىل     

وتبلــغ نــسبة .  مليــون أســرة بالتــدريب علــى قــضايا إمــدادات امليــاه ومحايــة البيئــة   ٢,٥تزويــد 
وهذه النـسبة تقـل بدرجـة    .  يف مجيع أحناء البلد يف املائة٣١حصول السكان على مياه الشرب     

 مـن الـسكان      يف املائة  ٢٦  من السكان احلضريني، و     يف املائة  ٦٤ويستطيع  . أكرب بني القرويني  
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وطبقـاً للتقيـيم   .  فقـط مـن البـدو احلـصول علـى ميـاه الـشرب النظيفـة           يف املائـة   ١٦ ، و فينيالري
 مــن األســر علــى املــستوى الــوطين تــدفع  يف املائــة٥الــوطين للمخــاطر ومــواطن الــضعف، فــإن 

 مــن الــسكان  يف املائــة٢مقابــل احلــصول علــى ميــاه الــشرب مــن املــصدر األصــلي، مــن بينــهم 
.  من األسر على املياه من مصادر املياه احملليـة اخلاصـة هبـا              يف املائة  ٨٢صل  وباملثل، حي . الريفيني

 من األسـر الـسري ملـسافة سـاعة مـن أجـل الوصـول إىل مـصدر امليـاه،                      يف املائة  ١٤ويتعني على   
 مــن األســر الــسري ملــدة تتــراوح مــن ســاعة إىل ســاعتني للوصــول إىل     يف املائــة٢ويــتعني علــى 

  يف املائـة ١٠لة الرعاية الصحية يف القـرى ليـست جيـدة، وخاصـة أن              كما أن حا   .مصدر املياه 
  ؛فقط من السكان الريفيني لديهم دورات مياه

 ٢٠٠٨صـمم هـذا الربنـامج يف عـام     : برنامج تنمية املـشاريع الريفيـة األفغانيـة       )هـ(  
ريـة  لتحسني مستوى املعيشة وحالة العمالـة للـسكان الـريفيني، وتقـدمي الـدعم للمـشاريع التجا                

ويعمل هذا الربنـامج مـع األفـراد الـذين يعملـون حلـساهبم              .  والية يف أفغانستان   ٣٤الصغرية يف   
 هذا الربنامج دراسـة     وأجرى.  يف اجملتمع وإنشاء مشاريع مشتركة     آخرينلضم أعضاء ناشطني    

 واليـة، وقـد اسـتخدمت       ٣٣ القائمـة يف     االقتـصادية  ألول مرة عن مجيـع الوحـدات         استقصائية
  ؛ذه الدراسة يف الربامج احلكوميةنتائج ه

اهلدف من هـذا    : الربنامج الوطين للضمان االجتماعي ورصد مواطن الضعف        )و(  
الربنامج هو إنقاذ ومـساعدة ضـحايا الكـوارث الطبيعيـة، وختفـيض األضـرار الـيت تـسببها هـذه                     

رومـة مـن    الكوارث، وإجياد طـرق مفتوحـة أمـام املنـاطق املتـضررة، وتـوفري الغـذاء للمنـاطق احمل                  
ويف معظم هذه الربامج، ينفـذ مـشروع العمـل مقابـل الغـذاء حـىت يتـسىن تـوفري الغـذاء                      . الغذاء

  . بفرص للعملأيضاًللسكان وتزويدهم 
بئــراً مليــاه  ١١ ٣٠٢، قامــت وزارة التأهيــل والتنميــة الريفيــة ببنــاء  ٢٠٠٢ومنــذ عــام   -٣١٨

 مـضخة ميـاه يف هـذا       ٨٥٤  امليـاه، و   إلمـداد  شـبكة    ٧١و  بـار عميقـة،     آالشرب النظيفة وأربع    
وفيمـا يتعلـق   .  مليون من النساء٢,٦ مليون قروي على محاية البيئة، منهم      ٣,٥البلد، ودربت   

 شـبكة  ١٢٧شبكة للطاقـة الشمـسية، وبنـاء        ١٢ ٩٤٩بتطوير الشبكات الكهربائية، مت توزيع      
ــدرهتا      ــة ق ــاء املائي ــى ذلــ  . وات ٢ ٥٠٤صــغرية حملطــات الكهرب ــالوة عل ــع يف وع ك، مت التوس

ــة يف املــدن لتــصل إىل  منــشآت ــدات ٢١٠منــشأة وتــشغيل  ١٥٥ ٣٧٠ القــوى الكهربائي  مول
أسـرة   ٦٩٧ ٠٠٠ن توفر الكهرباء لنحو     أكيلووات وميكنها    ٧ ٨٧١ل قدرهتا اإلنتاجية    لديزل

  .شبكات كهرباء صغرية ١ ٩٠٤ريفية، وجيري بناء 
مية الريفيـة تـأثري مباشـر علـى حيـاة الـسكان             وكان ملختلف أنشطة وزارة التأهيل والتن       -٣١٩

 ماليـني   ٥ أكثـر مـن      اآلنوعـن طريـق أنـشطة هـذه الـوزارة، يعمـل             . الريفيني مبن فـيهم النـساء     
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ــروي ــشكل عــام     . ق ــدن ليــست مرضــية ب ــة بامل ــة يف القــرى مقارن ــد حــدثت  . غــري أن احلال وق
رس، والعيـادات الطبيـة،     مـن بينـها بنـاء املـدا        ،تطورات هامة يف القرى خالل السنوات األخرية      

ومع ذلـك، فـإن أهـم التحـديات الـيت           .  الطرق، وتزويد بعض القرى باملياه والكهرباء      وإصالح
 باملــدارس واجلامعــات، واحلــصول علــى ميــاه االلتحــاقتواجـه املــرأة الريفيــة تتمثــل يف مــستوى  

 إىل فــرص راالفتقــاالـشرب النظيفــة، والعنــف ضـد املــرأة، وقيــود العــادات والتقاليـد، وكــذلك    
  .العمل خارج املرتل

ويف مـــشاريع وزارة التأهيـــل والتنميـــة الريفيـــة اخلاصـــة بـــاملرأة، جيـــري تـــدريب حنـــو     -٣٢٠
 يف  امـرأة  ٨١، وتـشارك    )نـسج الـسجاد   ( بصورة مباشـرة يف بـرامج للتـدريب املهـين            امرأة ٦٠

 ة إنتـاج الصلـص    امـرأة يف   ٩٦وباملثـل، تعمـل     . برامج تربية الدواجن يف منطقتني بواليـة كـابول        
ولزيـادة دخـل املـرأة، سيتوسـع برنـامج التنميـة الـوطين القـائم                . وغريها مـن املنتجـات األخـرى      

على املناطق وبرنامج تنمية املشاريع الريفية األفغانية يف مشاريعهما، وخاصة يف الواليـات غـري               
  .املأمونة
 مـن النـساء      يف املائـة   ٦٧ ودور املرأة يف إدارة القطـاع الريفـي لـيس ملموسـاً، مـع أن                  -٣٢١

 ويوجد بني موظفي وزارة التأهيـل والتنميـة الريفيـة           .يف املناطق الريفية يعملن يف قطاع الزراعة      
 املوظفــات يف خمتلــف جمــاالت اإلدارة ويف   ؤالءوتعمــل هــ .  فقــط مــن املوظفــات   يف املائــة٧

ــوزارة عــضوة يف  االستــشاريةاملــستويات  ــة التعــيني، كمــان أن رئيــسة اجمللــس النــسائي لل .  جلن
ويف . امـرأة  ٢١ موظفاً وعـامالً، مـن بينـهم         ٣٨٥ويوجد يف اإلدارة املستقلة للمنظمات احمللية       

ــة، تعمــل    يــشغلن وظــائف امــرأة ٤٧، مــن بينــهن امــرأة ٢٣٠وزارة الزراعــة والثــروة احليواني
ملـدير   نساء يشغلن منـصب ا ١٠  على املستوى اإلداري، و    امرأة ٣٥ إدارية وتقنية متوسطة، و   

ويف وزارة الزراعــة، تعمــل املــرأة يف  .  واحــدة تــشغل ثــاين منــصب إداري رفيــع وامــرأةالعــام، 
أقــسام تطــوير احلــدائق، والتخطــيط، وأقــسام أخــرى؛ ومت إنــشاء قــسم خــاص بالعالقــات بــني   

  .اجلنسني
ــة  ٢٢ ٢٩٥ ويف القــرى، مت عــن طريــق برنــامج التــضامن الــوطين إنــشاء    -٣٢٢ جملــساً للتنمي
وتبذل جهود ملشاركة املـرأة علـى قـدر املـساواة مـع الرجـل يف جمـالس                  .  والية ٣٤ية يف   اجملتمع

ويـتم  .  فقط من جمالس التنمية اجملتمعيـة       يف املائة  ٣٠التنمية اجملتمعية، مع أن املرأة تشكل حالياً        
 هـــذه اجملـــالس علـــى التخطـــيط، وأساســـيات احملاســـبة، واملـــشتريات، وإدارة  أعـــضاءتـــدريب 
برنامج التنمية الوطين القائم علـى املنـاطق مجعيـات تنميـة حمليـة علـى مـستوى                  أنشأ  و. املشاريع
ضم بـني   تـ  واليـة    ٣٣ مجعيـة للتنميـة احملليـة يف         ٣٨٣، مت إنـشاء     ٢٠١٠ومع هناية عـام     . املناطق
ــضا عــضواً  ١ ٢٤٦ اختيــاروباملثــل، مت . مــن النــساء  ٣ ٤٢٣و مــن الرجــال   ٨ ٢٤٣ها ئأع
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 مـن   يف املائـة  ٣٠وتـشكل املـرأة     . باالنتخـاب ها  ئني أعضا ي يتم تع   مجعية ٨٣ عضوة يف    ٨٥٧ و
غـري أنـه بـسبب املعتقـدات        .  مـن اللجـان الفرعيـة       يف املائـة   ٣٥ جمالس إدارة هذه اجلمعيـات، و     

 خمتلطــة بينمــا يعقــد أعــضاء هــذه اجلمعيــات مــن اجتماعــات منطقــة فقــط ٣٢التقليديــة، تعقــد 
ويلــزم توقيــع العــضوات للموافقــة علــى . عــات منفــصلةالرجــال والنــساء يف بقيــة املنــاطق اجتما

ويف حالـة عـدم توقيـع العـضوات، فإنـه ال تـتم          .  اليت تتخذها مجعيات التنميـة الوطنيـة       تالقرارا
  .املوافقة على اخلطط

    
  ٤٢اجلدول 

  أولويات الرجال والنساء يف اجملالس احمللية
  النسبة املئوية  ويات جمالس النساءأول  النسبة املئوية  أولويات جمالس الرجال  رقم األولوية

  ١٤   مياه الشربإمداداتزيادة   ١٤  جتديد نظام الري  ١

  ١٤  زيادة إمدادات مياه الشرب  ٢
ــدة أو   ــحية جديـ ــز صـ ــشاء مراكـ إنـ

  ١٣  ها للرجال والنساءئإعادة بنا

٣  
ــادة     ــدة أو إع ــشاء مراكــز صــحية جدي إن

  ٧  صالح الطرقإ  ٩  ها للرجال والنساءئبنا
  ٧  جتديد نظام الري  ٩  مج أخرىبرا  ٤

  ٩  إصالح الطرق  ٥
ــساء أو     ــحية للنـ ــز صـ ــشاء مراكـ إنـ

  ٧  هائإعادة بنا
  
   )٢٠٠٨ - ٢٠٠٧التقييم الوطين للمخاطر ومواطن الضعف، :املصدر(
    

 ممثلـة للـشؤون   ٨٠ويوجـد  . ويوجد جلمعيات التنمية احمللية ممثلون للـشؤون اجلنـسانية         -٣٢٣
وجيـري تنميـة قـدرة مجعيـات التنميـة احملليـة، وقـد        .  واليـة ١٢لـة يف   ممث١٦٨اجلنسانية من بني    

. امــرأة ١ ٥٦٨ رجــالً و ٣ ٠٦٦وشــارك يف هــذه الــربامج . اًي تــدريباً برناجمــ١٩٣وضــع هلــا 
 عـضواً مـن أعـضاء مجعيـات التنميـة احملليـة،             ٤٠وقدم التـدريب علـى القـضايا اجلنـسانية لنحـو            

  .بوزارة التأهيل والتنمية الريفية موظفاً ٦٤كما شارك يف هذه الربامج 
 باعتبـاره وقد ركزت وزارة التأهيل والتنمية الريفية على تطـوير التـوازن بـني اجلنـسني                  -٣٢٤
وجيـري حبـث القـضايا التاليـة ضـمن أنـشطة هـذه              . سـتراتيجية الا هاماً من جوانب خطتـه       اًجانب

  :الوزارة
 يف ١٥ات التنميــة احملليــة مــن حتــسني مــشاركة املــرأة يف اإلدارة احملليــة جلمعيــ   )أ(  

   يف املائة؛٣٥ إىل املائة
  ؛هتيئة بيئة معقولة للمرأة كي تشارك يف مجيع األنشطة املتصلة باملشاريع  )ب(  
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حتسني مهـارات املـرأة ومتكينـها يف مجيـع األنـشطة والـربامج يف القـرى لتـصل                     )ج(  
  ؛ على األقل يف املائة٥٠إىل نسبة 
  ؛ اجلنسني يف مجيع برامج الوزارةإدراج املساواة بني  )د(  
رصــد التحــسن املتــوازن للمــشاريع والــسياسات اجلنــسانية عــن طريــق ويم يــتق  )هـ(  

  .تنفيذ املشاريع
 وزارة التأهيـل والتنميـة الريفيـة برنـامج تنميـة املـشاريع الريفيـة األفغانيـة                 اسـتهلت وقد    -٣٢٥

ــادة نــسبة املــستفيدات مــن هــذا الربنــامج    ــة٣٥ إىل الــذي يهــدف إىل زي مــل هــذا أوي.  يف املائ
 امـرأة  ٦٨ ٢٥٠ ووضـع    ،الربنامج يف احلفاظ على هذا الرقم خالل الـسنوات اخلمـس القادمـة            

 مـن   االدخـار وتتـألف جمموعـة     .  يف جمموعات اإلنتاج   امرأة ٢٢ ٧٥٠  و االدخاريف جمموعات   
وينطـوي هـذا    . املدخراتإمجايل   رجال ونساء ريفيني يقدمون املنح للسكان احملتاجني من          ١٠

نسبة للمرأة، خاصة أولئـك الـاليت يـستخدمن القـروض     الالربنامج على مزايا اقتصادية ضخمة ب    
  .الصغرية لتنفيذ أنشطتهن

ومــع أن حــصول املــرأة علــى خــدمات الرعايــة الــصحية لــيس مقنعــاً يف القــرى، إال أن   -٣٢٦
طبقـاً ألحـد الدراسـات      و. وزارة الصحة العامـة قـد نفـذت بـرامج صـحية يف مجيـع أحنـاء البلـد                  

 من األطفال احلصول على خـدمات مراكـز الرعايـة     يف املائة ٧٠، ميكن ألكثر من     االستقصائية
.  مـن األطفـال اجلرعـات الـثالث للتحـصني ضـد اجلـدري        يف املائـة ٧٠ستكمل االصحية، وقد  

يف  التيتـانوس    توكـسويد وجيب أن حتصل املرأة الريفية واحلضرية على مخس جوالت من لقـاح             
شخـــصاً  ١ ١٠١ ٠٣٦شخـــصاً بـــصورة مباشـــرة و  ١٤٧ ١٦٤ اســـتفادوعمومـــاً، . حياهتـــا
 بصورة غري مباشرة من الربامج الـيت تقـدمها وزارة التأهيـل والتنميـة الريفيـة عـن طريـق                     آخرين

  . من النساء يف املائة٣٠، منهم ةوالتثقيفيبراجمها الصحية 
 ،رأة الريفيـة بتنظـيم األسـرة بعـد الـوالدة         اخلدمات الصحية بتعريف املـ    وتقوم مقدمات     -٣٢٧
ونظراً ألن احلصول على خدمات الرعاية الـصحية يف القـرى           .  طرق الرضاعة الطبيعية   كوكذل

 أعـدت وقـد  . حمدود، فإن معدل وفيـات األطفـال واألمهـات مرتفـع مقارنـة باملنـاطق احلـضرية              
توزيعهـا يف القـرى، ولكـن       وزارة الصحة العامة جمموعات من برامج الرعايـة الـصحية وتقـوم ب            

  . األمنانعدامتغطية خدمات الرعاية الصحية منخفضة يف بعض الواليات والقرى بسبب 
 حلقــات عمــل أشـهر ، وملـدة ســتة  ٢٠٠٣ يف عــام أيــضاونظمـت وزارة شــؤون املـرأة     -٣٢٨

من الرجـال والنـساء للقـضاء علـى          ١٠٦ ٠٠٠ومحالت يف كابول وواليات خمتلفة ألكثر من        
لتعريــف بتنظــيم األســرة، وصــحة األم، وضــرر الــزواج املبكــر، والــزواج  لاملــرأة، والعــف ضــد 

  .باإلكراه
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وال توجــد لــدى وزارة التأهيــل والتنميــة الريفيــة بــرامج خاصــة للنــساء األرامــل يف           -٣٢٩
ســيما النــساء الفقــريات،   هــذه الــوزارة تركــز بــشكل خــاص علــى املــرأة، وال أنالقــرى؛ غــري 

 باجملــان وعــن األرامــلويقــدم الــدعم للنــساء . روري يف إطــار تفويــضهاوتقــدم هلــن الــدعم الــض
وتتــاح .  للــوزارةةطريــق برنــامج األغذيــة العــاملي بالتنــسيق مــع إدارة األمــان االجتمــاعي التابعــ

. الفرصة أمام النساء األرامل للمشاركة يف مشاريع العمل حيث يقدم هلن الغذاء مقابـل العمـل   
 علـى مهـارات غـزل الـصوف         امـرأة  ٢٠٠التنمية الريفية أكثـر مـن       وقد دربت وزارة التأهيل و    

. تـدريباً  ٢٠ ٣٢٦واحلياكة، والتطريز، ونسج السجاد من خـالل تـدريباهتا املهنيـة الـيت بلغـت       
وباملثـل، متكنـت   .  للتـدريب املهـين  اًمـشروع  ١ ٠٥٩وعالوة على ذلك، ال يـزال جيـري تنفيـذ        

حباً تشمل احلياكة، والتطريز، وغزل الـصوف، مـن          مشروعاً مر  ٣٤٠الوزارة، عن طريق تنفيذ     
 ٧٤٣وعــالوة علــى ذلــك، جيــري تنفيــذ     . وامــرأةرجــل  ٦ ١٠٠تــوفري العمــل ألكثــر مــن    

  .خشاناداختار وب يف عملية صنع األكياس يف والييت أيضاًوتنشط املرأة الريفية . مشروعاً
 مـن البنـات الريفيـات       يف املائـة   ٣٥وطبقاً للبيانات اليت قدمتها وزارة التعليم، فإن حنو           -٣٣٠

ــدارس  ــذهنب إىل امل ــرى       . ي ــة يف الق ــق التعليمي ــإن املراف ــستان، ف ــة يف أفغان ــة الراهن ــراً للحال ونظ
وصعوبة وسـائل النقـل جتعـل احلـصول علـى التعلـيم       . أصبحت يف أدىن مستوياهتا مقارنة باملدن     

 يف توقـف بعـض      أيـضاً ألمـن    ا انعـدام وقد تـسبب    . عملية صعبة يف بعض القرى واملناطق النائية      
ولكـن وزارة التعلـيم متكنـت عـن طريـق       . املدارس عن العمل، وهذا حيـرم التالميـذ مـن التعلـيم           

نشاء بعض املدارس يف القـرى، وحاولـت تقـدمي خـدمات للبـنني والبنـات                إجهودها الدائبة من    
ت مهنيــة يف  دوراأيــضاًوباإلضــافة إىل فــصول حمــو األميــة، تقــدم  . يف حــدود مرافقهــا املتاحــة 

دورة تدريبية وفـصالً     ١٢ ٤٦١وطبقاً لتقارير وزارة شؤون املرأة، يوجد حالياً        . بعض املناطق 
  . من الطالبات يف املائة٧٩حملو األمية يف أفغانستان تضم بني طالهبا 

وحتـاول وزارة التعلـيم العـايل زيـادة مـشاركة الفتـاة الريفيـة يف اجلامعـات ومؤسـسات            -٣٣١
ت يف كابول املهجـع الـوطين املـزود مبرافـق           أولتحقيق هذه الغاية، أنش   . يل واملتوسط التعليم العا 

 الطريـق إىل اجلامعـة يف       اختـصار وهـذا التـدبري يـشجع الفتيـات القرويـات علـى             . حديثة ومنطية 
نشئت مهاجع يف واليات أخرى لتسهيل التحاق الفتيات مبؤسـسات التعلـيم            وباملثل، أُ . كابول
  .العايل
، يــةد وزارة الــصحة العامــة مــسؤولة عــن تــوفري اخلــدمات الــصحية لألســر األفغان  وتعــ  -٣٣٢

ونظــراً لــنقص  . خاصــة يف املنــاطق النائيــة الــيت تعطــي األولويــة لــصحة األمهــات واألطفــال        
ويتــضح مــن  .  مــن نقــص خــدمات املــساعدة   يعــانني اإلعاقــةاخلــبريات، فــإن النــساء ذوات   

 حيـصلن علـى     اإلعاقـة  من النساء ذوات     يف املائة  ٣٠   إىل ٢٠ أن ما بني     االستقصائيةالدراسات  
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 واليـة   ١٦وتوجد خدمات تأهيل مثل العالج الطبيعي وعـالج العظـام يف            . مثل هذه اخلدمات  
  .وتتاح برامج التدريب والتأهيل بصورة مستمرة. فقط
يف وفيما يتعلق بتنظيم األسرة، مت إجنـاز أعمـال كـثرية تـضمنت تقـدمي هـذه اخلـدمات                      -٣٣٣

وقد ساعدت هـذه الـربامج      . لعيادات الصحية أو يف املراكز الصحية املتنقلة بالقرب من القرى         ا
وعـالوة علـى ذلـك، ستـصل خـدمات تنظـيم األسـرة إىل املنـاطق           . على التباعـد بـني الـوالدات      

  .ةغري أن هناك عدداً من التحديات اليت وصفت بالتفصيل يف إطار املادة الثانية عشر. النائية
ا يؤسف له، أنه يف مناطق زراعـة األفيـون، تعمـل املـرأة أيـضاً يف احلقـول وتـساعد                      ومم  -٣٣٤

وتركـز  . اإلدمـان وهذا جيعل النساء واألطفال عرضـة لألفيـون وخطـر           . الرجل يف مجع األفيون   
ــشة          ــبل معي ــوفري س ــى ت ــة عل ــة املخــدرات ووزارة الداخلي ــذها وزارة مكافح ــيت تنف ــربامج ال ال

  .ل إبعاد الرجال والنساء عن املشاركة يف زراعة األفيونللسكان الريفيني، وحتاو
ــل        -٣٣٥ ــدم وزارة التأهي ــة التحــديات القائمــة، تق ــراء، ويف مواجه ــة دعــم الفق ونظــراً ألمهي

. والتنمية الريفية قروضاً صغرية للفقراء لزيـادة فـرص العمالـة الدائمـة وسـبل املعيـشة املـستدامة                  
مـن قـروض   .  مـن النـساء  يف املائـة  ٦٥ن بينـهم  شخص، م ٩٨ ٠٠٠ استفاد،  ٢٠٠٧ويف عام   

 للقروض اليت قدمت منذ بدايـة الربنـامج   اإلمجايلوبلغ الرقم .  مليون دوالر ١٩٩بلغت قيمتها   
ويـدل  .  منـها أكثـر مـن مليـون شـخص          اسـتفاد  مليـون دوالر     ٤١٤ حنو   ٢٠٠٧حىت هناية عام    

يف القيـام بأعمـال مرحبـة مـن      جنحـوا    ناملـستفيدي  من هذه القـروض علـى أن          يف املائة  ٧٥سداد  
وتغطـي  . قبيل اخلدمات التجارية والزراعية، ومتكنوا من احلصول علـى مـصدر دخـل مـشروع              

وتليب املـصارف اخلاصـة واحلكوميـة مطالـب املـرأة عـن طريـق               .  والية ٢٤هذه اخلدمات حالياً    
  .تقدمي مثل هذه القروض

 النــساء، إال أن وزارة الزراعــة لــىومــع أنــه ال توجــد حاليــاً بــرامج لتوزيــع األراضــي ع  -٣٣٦
والثـروة احليوانيـة ختطـط لتوزيــع األراضـي علـى التــاجرات حـىت يـتمكن مــن حتقيـق دخـل عــن          

وتقــوم وزارة التأهيــل والتنميــة الريفيــة، ووزارة . قامــة مــشاريعهن علــى هــذه األراضــيإطريــق 
ملــساكن علــى  التعلــيم، ووزارة املهــاجرين، وبعــض الــوزارات األخــرى بتوزيــع األراضــي وا      

 الــذين تنطبــق علــيهم شــروط احلــصول علــى اآلخــرينموظفيهــا وعلــى املهــاجرين واألشــخاص 
 شـقة مـن   ٤١وعلى سبيل املثال، حصلت املرأة يف الضاحية الرابعة من كابول علـى    . األراضي
  .أيضاًوتستمر هذه العملية يف واليات أخرى .  شقة٢٥٢جمموع 
يف أفغانـــستان، يوجـــد مـــشروع جتـــرييب لتـــشجيع ويف خطـــة العمـــل الوطنيـــة للمـــرأة   -٣٣٧

ولتحقيـق  .  املرأة لوسائل النقل، وهـذا املـشروع جيـب تنفيـذه بـدعم مـن وزارة النقـل                  استخدام
هذا اهلـدف، أقـرت وزارة شـؤون املـرأة سياسـة تقـضي بإتاحـة فـرص متـساوية حلـصول املـرأة                        
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 وزارة النقـل بالعمـل مـن أجـل           واملرأة املتضررة على خدمات النقل العـام، وتلتـزم         اإلعاقةذات  
ــسياسة  ويف حــافالت النقــل العــام باملــدن، ستخــصص مقاعــد للنــساء وتوضــع    . تنفيــذ هــذه ال

  .ملصقات حتمل تعليمات لتنبيه اجلمهور بالنسبة لألماكن املخصصة للنساء
غـري أنـه ملعرفـة الوضـع      .  عن حالة املرأة يف القـرى      استقصائية دراسة   أيوليست هناك     -٣٣٨

اعي واالقتــصادي للمــرأة بــشكل عــام، أجــرت بعــض الــوزارات واملكاتــب احلكوميــة    االجتمــ
وقـد مشلـت هـذه الدارسـة املـرأة      .  عن مشاركة الرجل واملرأة يف صنع القـرار  استقصائيةدراسة  

ومن املقرر إجـراء هـذه الدراسـة        . اليت تشغل وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها يف احلكومة         
وعـالوة علـى ذلـك، تبـدأ قريبـاً دراسـة أخـرى متعـددة                . يف الواليـات   أوسـع  علـى نطـاق      أيضاً

  .املستويات سيتم من خالهلا مجع معلومات عن وضع األمهات واألطفال الرضع
قيـود احلـصول    وتـشمل الـصعوبات الرئيـسية       . وتواجه املرأة يف القرى مـشاكل معقـدة         -٣٣٩

 أجــور العمــال الــزراعيني، فــاضواخنعلــى التعلــيم وخــدمات املراكــز الــصحية، ونقــص العمالــة 
والعادات والتقاليد غري املناسـبة الـيت تـسبب العنـف ضـد املـرأة، والقيـود املفروضـة علـى جلـوء                        

 األمـن مـن بـني املـشاكل الرئيـسية           انعـدام وعالوة على ذلـك، يعـد       . املرأة إىل اجلهات القانونية   
 تنفيــذ املــشاريع اإلمنائيــة يف  األمــن ميثــل عقبــة أمــامفانعــدام .بالنــسبة جلميــع ســكان أفغانــستان
 منطقــة ٣٠وقــد تــسببت قيــود األمــن يف حرمــان ســكان . القــرى، ويــؤثر علــى الرجــل واملــرأة

معظمها يف جنوب البلد من احلـصول علـى أمـوال برنـامج التـضامن الـوطين لتنفيـذ مـشاريعهم                    
غـري  . لتهديـد  موظفاً ل  ٣٦ض   من موظفي برنامج التضامن الوطين وتعرَّ      ١٦تل  وقد قُ . املقترحة

 ملحوظـاً يف حيـاة الـسكان الـريفيني،     اً تقـدم تسنوات قد حققهذه الأن برامج التشييد خالل     
  . وزادت من فرص احلصول على اخلدمات العامة،وخاصة املرأة

   املساواة أمام القانون:ةاملادة اخلامسة عشر    
. اطنني األفغــان مــن الدســتور مجيــع أشــكال التمييــز بــني مجيــع املــو ٢٢حظــرت املــادة   -٣٤٠

.  أمــام القــانون يف احلقــوق والواجبــات   نومتــساووطبقــاً هلــذه املــادة، فــإن مجيــع املــواطنني      
وحيـدد الفـصل    .  مجيع أشكال التمييز يف تعيني املـواطنني       أيضاً من الدستور    ٥٠وحظرت املادة   

يــز  هــذا الفــصل مجيــع أشــكال التميضفرويــ. جبــاهتماالثــاين مــن الدســتور حقــوق املــواطنني وو
ــيم،   . القــائم علــى نــوع اجلــنس بــني املــواطنني األفغــان   وتــشمل هــذه احلقــوق، امللكيــة، والتعل

ــة،   ــة، واملواطن ــاهر، وبعــ    واالنتخــابوالعمال ــع والتظ ــوق ض والترشــح، واحلــق يف التجم  احلق
  .األخرى
وعموماً، فـإن القـوانني واللـوائح تراعـي مبـدأ مـساواة الرجـل واملـرأة أمـام القـانون يف                        -٣٤١

 أيوعلى سبيل املثال، ينص قانون اخلدمة املدنية على ضرورة أن يـتم التعـيني دون        . غانستانأف
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فـإذا شـعر أي متقـدم إىل وظيفـة          . نوع من التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس نوع اجلـنس           
 التـابع للجنـة املـستقلة       ى الرجوع إىل جملس الـشكاو     فبإمكانهبالتمييز على أساس نوع اجلنس،      

 تعــديل ســن التقاعــد   اآلنوباملثــل، مت .  اإلداري واخلدمــة املدنيــة وتقــدمي شــكوى   حلإلصــال
 اخـتالف  ال يوجـد أي   املختلف للرجل واملرأة الذي كان موجـوداً يف قـانون العمـل الـسابق، و              

ملقاعـد للمـرأة يف     مـن ا  وال يعتـرب ختـصيص عـدد معـني          . فيما يتعلق بسن التقاعد للرجل واملـرأة      
ات األمومة، أو ختصيص أعمال سـهلة للموظفـات احلوامـل نوعـاً مـن التمييـز                 جازإالربملان، أو   

  .ولكن تسمح به القوانني
ــصبح           -٣٤٢ ــضوج، وي ــشرة ســن الن ــة ع ــرب ســن الثامن ــة، يعت ــانون األحــوال املدني ــاً لق وطبق

وسـن األهليــة متـساو بالنــسبة للرجــل   . الـشخص البــالغ العاقـل مــؤهالً للقيـام مبعــامالت إداريــة   
  .وباملثل، ميكن تعيني املرأة كوصية لألطفال. واملرأة
وال يفــرق قــانون األحــوال املدنيــة بــني الرجــل واملــرأة فيمــا يتعلــق بترتيبــات وشــروط     -٣٤٣

 املمتلكــات واســتخدامالتعاقــد؛ فيتمتــع كــل مــن الرجــل واملــرأة حبقــوق متــساوية يف احليــازة،    
ويف . ع العقـود بالنـسبة للرجـل واملـرأة        ويعد بلوغ سن الثامنة عشرة احلد األدىن لتوقي       . وإدارهتا

ــرأة         ــع امل ــة، والقطــاع اخلــاص، توق ــة، واملنظمــات غــري احلكوم ــن الوكــاالت احلكومي كــثري م
ة القانونيــة مثــل العقــود الــيت يوقعهــا  وعــشرات العقــود كــل يــوم، وهــذه العقــود هلــا نفــس القــ  

  .الرجل
فغان، رجاالً ونساًء، يف اللجـوء      وقد أعطت القوانني األفغانية احلق جلميع املواطنني األ         -٣٤٤

 العـام وغـري ذلـك مـن املؤسـسات األخـرى الـيت تتلقـى                 ي، واملـدع  إىل احملاكم، وأقسام الـشرطة    
الــشكاوى؛ غــري أن مــستوى جلــوء األشــخاص إىل احملــاكم واملؤســسات القــضائية األخــرى         

 أنـه   ٢٠٠٧عـام   وقـد جـاء يف تقريـر التنميـة البـشرية ألفغانـستان              . منخفض من الناحية العملية   
ــنظم        ــوىل ال ــة، تت ــة إىل جانــب البريوقراطي ــضائية الرمسي ــنظم الق ــسبب صــعوبة الوصــول إىل ال ب

بــسبب و.  الفــصل يف معظــم املنازعــات، وخاصــة املنازعــات العائليــة التقليديــة حلــل املنازعــات
لنـساء،   مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة بـني ا       وارتفاعحتسن وسائل النقل يف املناطق احلضرية،       

ن إىل احملــاكم وأقــسام أومعرفــة الــسكان اجليــدة حبقــوق املــرأة، أصــبح املزيــد مــن النــساء يلجــ   
غــري أن املــرأة ال تــستطيع اللجــوء بــسهولة إىل احملــاكم يف املنــاطق  . هناواشــكالــشرطة لتقــدمي 

عـادات   فمشاكل النقل، وارتفاع نسبة األميـة بـني النـساء الريفيـات، والقيـود وال              .الريفية النائية 
ويف معظم املناطق الريفيـة، يعتـرب ظهـور املـرأة          . القبلية احملافظة جعلت املرأة ال تلجأ إىل احملاكم       

ــإذا جلــ      ــة واألســرية؛ ف ــيم القبلي ــاً للق ــام احملــاكم خمالف ــرأةت أأم ــا ســتواجه   ام ــة، فإهن  إىل احملكم
نوات األخـرية،   غـري أنـه حتقـق بعـض التقـدم يف الـس            . صعوبات داخل القبيلة وبني أفراد أسـرهتا      
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وقـد حتققـت هـذه      . ن إىل احملـاكم للمطالبـة حبقـوقهن       أوزادت تدرجيياً نسبة النـساء الـاليت يلجـ        
التحسينات نتيجة لألنشطة املشتركة اليت تقـوم هبـا احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة لزيـادة                   

دة الـوعي بـني     التوعية اجلماهريية، وحمو األميـة، وإنـشاء املزيـد مـن املؤسـسات القـضائية، وزيـا                
  .القضاة والسلطات عن حقوق املرأة يف السنوات األخرية

، شـغل مناصـب يف      وطبقاً للقوانني األفغانية، يستطيع مجيع املـواطنني، رجـاالً أو نـساءًً             -٣٤٥
. وهلذا فإن املرأة تشغل مناصب قـضائية وتعمـل كمحاميـة          . احلكومة واملنظمات غري احلكومية   

  .لقاضيات واحملاميات يف أفغانستانويوجد حالياً الكثري من ا
ول كـشهود أمـام اهليئـات    ثـ طبقاً للقوانني األفغانية، يستطيع كل من الرجل واملـرأة امل    و  -٣٤٦

  .وطبقاً لقوانني أفغانستان، تقبل شهادة الشهود كدليل. القضائية أو خارجها
وحيـق لكـل    . اإلسـالمية واملرأة هلـا احلـق يف املـرياث طبقـاً للقـوانني األفغانيـة والـشريعة                   -٣٤٧
، ميكـن للمـرأة التقـدم       اآلخـرين  احلصول على حقها يف املـرياث، ويف حالـة رفـض الورثـة               ةامرأ

وطبقـاً ألحكـام الـشريعة اإلسـالمية، تعتـرب املـرأة حـائزة              . بشكوى ضدهم يف احملكمة املختـصة     
ليـد املطبقـة حتـرم املـرأة        ومع هذا، فإن التقا   .  ممتلكاهتا وفقاً لرغبتها   استخدامملمتلكاهتا، وميكنها   

فهنــاك مــن الظــروف مــا جيعــل املــرأة عــاجزة عــن . مــن حقهــا يف املــرياث يف معظــم أحنــاء البلــد
  .قها يف املرياث، ألن هذا التصرف ميكن أن يعترب فضيحة لألسرة ولرجال األسرةحباملطالبة 
وهلـذا  . اخلـارج ويسمح دسـتور أفغانـستان بـسفر املـواطنني إىل مجيـع أحنـاء البلـد وإىل                    -٣٤٨

غري أن بعض األسر تعتقد أن املرأة ال ميكنـها مغـادرة   . تستطيع املرأة اخلروج من املرتل والعمل  
  .املرتل بدون إذن زوجها أو رب األسرة

وتنص الئحة اجلـوازات األفغانيـة علـى أنـه ميكـن للـزوج والزوجـة الـسفر إىل اخلـارج                       -٣٤٩
ول علــى جــواز ســفر منفــصل، يقــوم الــزوج   منــهما احلــصأيجبــواز ســفر واحــد؛ وإذا طلــب  

وميكن حلاملة اجلـواز إدراج     . والزوجة بدفع الرسوم املقررة واحلصول على جواز سفر منفصل        
  .أطفاهلا دون سن الثالثة يف جواز سفرها

   املساواة يف املسائل األسرية:ةاملادة السادسة عشر    
ة اإلســـالمية،  مـــن الـــشريع مـــستمدةوأحكـــامختـــضع األســـرة يف أفغانـــستان لقـــوانني   -٣٥٠

 من الدسـتور علـى      ٥٤وتنص املادة   . والعادات، والتقاليد االجتماعية املقبولة، واللوائح الرمسية     
ويف الواقـع، يعطـي   .  نواة اجملتمع، وتلزم احلكومة بـدعم رفـاه األسـرة واألطفـال    هيأن األسرة   

وطبقـاً للديانـة    .  أفـراد األسـرة    ، وتوجـد روابـط قويـة بـني        اسـتثنائية اجملتمع للحياة األسرية قيمة     
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اإلسالمية، تعد العالقة األسرية عالقة مقدسة ويشجع اإلسالم مجيـع أتباعـه علـى تكـوين أسـر                  
  .عن طريق الزواج الشرعي

وتـرد هـذه املـسائل يف اجمللـد         . وهناك عدة قوانني يف أفغانستان تتعلق باملسائل األسرية         -٣٥١
، وتشمل قانون القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة،        ١٩٧٦م  األول من قانون األحوال املدنية لعا     

وسـيحال  . والئحة محاية األطفال وتغذيتهم من لنب األم، وقانون األحوال الشخصية والـشيعي    
 أعـاله  الدسـتور والقـوانني األخـرى املـذكورة       أنومع  . قانون محاية األسرة إىل اجلمعية الوطنية     

إال أن معظــم املنازعــات األســرية حتــل حاليــاً تؤكــد علــى وجــوب حــل املنازعــات يف احملــاكم، 
  .زيه ضد املرأةيبواسطة جمالس حملية، وجمالس الكرباء، وقد يصدر بعضها أحكاماً متي

ن قــانون األحــوال الشخــصية الــشيعي الــذي أقرتــه اجلمعيــة الوطنيــة مــؤخراً وقــد تــضمَّ  -٣٥٢
لناشـطات، قامـت وزارة    الكـثري مـن ا  اعتـراض وبعـد  . بعض القـضايا التمييزيـة وبعـض العيـوب     

 بنداً، وأصبح القانون سارياً بعـد صـدور مرسـوم مجهـوري يف              ٧٠ومت تعديل   . العدل مبراجعته 
  .٢٠٠٩عام 
 فقـط    يف املائة  ١فهناك أقل من    . ويعد الزواج من القضايا اهلامة بالنسبة لغالبية األفغان         -٣٥٣

وطبقــاً لقــانون األحــوال . بعــد مل يتزوجــوا اخلامــسة والــثالثنيمــن أولئــك الــذين جتــاوزوا ســن 
  :هياملدنية، فإن الشروط القانونية واملقبولة للزواج 

  ؛العرض والقبول من جانب طريف الزواج، أو األبوين أو احملامني  )أ(  
  ؛ثنني من الشهود األكفاءاووجود   )ب(  
عالقـة عائليـة    (وعدم وجود حرمة دائمـة أو مؤقتـة بـني املقـبلني علـى الـزواج                   )ج(  
  ).خرآل منهما باا متنع زواج أيبينهم
 مـن قـانون األحـوال    ٥٠طبقـاً للمـادة   و.  إلمتام الـزواج أساسيةوتعترب موافقة الزوجني      -٣٥٤

ــة، إذا تزوجــت   ــرأةاملدني ــة ورشــيدة مــن شــخص دون   ام ــزواج  إ عاقل ــرب ال ذن ويل أمرهــا، يعت
ويف عقـول األفـراد،     ومن املؤسف أن التقاليد والعادات هلا جذور راسخة يف اجملتمـع            . صحيحاً

ويف معظـم العـائالت، فـإن األبـوين أو أقـرب األقربـاء هـم        . باالحترامقلما حتظى هذه املسألة     و
ويف حاالت كثرية، وخاصة يف املنـاطق الريفيـة، ال تـستطيع الفتـاة              .  زواج الفتاة  نالذين يقررو 

جملتمـع املـدين    وتعمـل احلكومـة وا    . رؤية الشخص الذي ستتزوجه أو التحدث إليه قبـل الـزواج          
 اختيـار  والتجمعـات علـى توعيـة الـسكان حبقـوق املـرأة وحريتـها يف                 اإلعالمعن طريق وسائل    

 ألسـباب  اإلسـالم نـات أخـرى غـري     اواجلـدير بالـذكر أن الـزواج حمظـور مـن أتبـاع دي             . زوجها
  .دينية
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. يـة  والـزواج املبكـر، فإنـه يلـزم تـسجيل الـزواج يف جهـات رمس                بـاإلكراه وملنع الزواج     -٣٥٥
وتتعلـق املـواد مـن      . وطبقاً للقوانني األفغانية، يعد تـسجيل الـزواج والطـالق يف احملـاكم طوعيـاً              

.  مــن قــانون األحــوال املدنيــة بتــسجيل احلالــة املدنيــة للــشخص يف ســجل خــاص   ٥١ إىل ٤٦
، ومـا إذا كـان      اإلقامـة سـم األسـرة، ومكـان       اسم الـشخص، ولقبـه، و     اويدرج يف هذا السجل     

وتـتم عمليـة التـسجيل يف املكاتـب القريبـة مـن             . ، وأمساء األطفال والزوجات   مطلقاًً أو   متزوجاًً
 من قانون األحـوال املدنيـة، تـصدر قـسيمة الـزواج مـن            ٦١وطبقاً للمادة   . قامة الزوجة إمكان  

والغـرض مـن    . ثالث نسخ، حتفظ واحدة يف مكتب التسجيل وتسلم نسخة لكل من الزوجني           
 مثل الوثائق الرمسية األخرى، ولكن هذه العمليـة معقـدة وحتتـاج             ةوثيقالهذه  ذلك هو تسجيل    

غـري أن الـسكان ال يأخـذون    . إىل وقت؛ وهلذا حيجم السكان عن تسجيل زواجهم يف احملـاكم   
تــسجيل حــاالت الطــالق، والرجــوع يف الطــالق، ووالدة األطفــال، والوفــاة، وتوزيــع املــرياث 

ــسجيل   ويف الوقــت نفــسه، جنحــت حكو . علــى حممــل اجلــد  ــة ت ــستان يف جعــل عملي ــة أفغان م
  .حاالت الزواج والطالق أكثر سهولة عن طريق زيادة عدد مكاتب التسجيل

وال يوجــد أي رقــم دقيــق حلــاالت الــزواج يف البلــد، غــري أنــه بنــاًء علــى األرقــام الــيت      -٣٥٦
 ١ ٠٤٩ تـسجيل    ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦أعلنتها احملكمـة العليـا ألفغانـستان، مت خـالل الفتـرة مـن               

 إحــصاءاتوعــدم وجــود . قــسيمة زواج ٩ ٣٧١حالــة طــالق يف احملــاكم وكــذلك تــسجيل   
دقيقة وبيانات عـن حـاالت الـزواج واألحـوال العائليـة يـسبب بعـض املـشاكل اخلاصـة بتنظـيم                     

 وعــالوة علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود تــسجيالت شــاملة حلــاالت الــزواج   .األســرة ومحايتــها
وبات بالنسبة للمرأة ومينعهـا مـن اسـتخدام حقوقهـا مثـل              كثرياً من الصع   أيضاًوالطالق يسبب   

وإىل جانــب ذلــك، فــإن عــدم  . مــؤخر الــصداق ونفقــة األطفــال، وإعــادة زواج املــرأة املطلقــة  
ــرف يف الفنــادق           ــد حجــز غ ــشرطة وعن ــسام ال ــام أق ــشاكل أم ــسبب م ــائق زواج ي ــود وث وج

  .للزوجني
يـة األفغـاين، يعـد الـزواج عقـداً دائمـاً       وطبقاً للشريعة اإلسـالمية وقـانون األحـوال املدن       -٣٥٧

 وتترتـب علـى الـزوجني مبوجبـه       ، حيـاة أسـرية    إلقامـة يضفي شرعية علـى زواج الرجـل واملـرأة          
 واجلــدير بالــذكر أن الــزواج املؤقـت ألفــراد املــذهب الــشيعي طبقــاً لقــانون  .وواجبــاتحقـوق  

عـض احلقـوق والواجبـات      فعقد الزواج تترتب عليـه ب     . األحوال الشخصية الشيعي ليس مقبوالً    
وال ميكــن . ، والنــسب، واحلــضانة، وحتــرمي الــزواج مــن أشــخاص معيــنني  واإلرثمثــل املهــر، 

فإذا تزوج أخ وأخت من أخت وأخ يف أسـرة أخـرى، فينبغـي             . تبادل البنات يف عملية الزواج    
  .حتديد مهر لكل فتاة بصورة منفصلة
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عــد املهــر مبلغــاً ماليــاً يلتــزم الــزوج بدفعــه   وطبقــاً لقــانون األحــوال املدنيــة األفغــاين، ي   -٣٥٨
ومبلغ املال أو املمتلكات الـيت تقـدم للفتـاه علـى شـكل مهـر          . للزوجة بعد املوافقة على الزواج    

غــري أن املــرأة يف أغلــب  . خــر إال بإذهنــاآ شــخص أيختــص الفتــاة، وال ميكــن أن يــستخدمها  
، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة، حيـصل     وعمومـاً . األحيان ال تستخدم مهرها من الناحيـة العمليـة     

وقـد ظهـرت هـذه املـشكلة بـسبب عـدم تـسجيل              .  على مهـر الفتـاة     نواآلخر أو األقرباء    اآلباء
  .الزواج يف اجلهات الرمسية

 مــن قــانون األحــوال املدنيــة ســن الثامنــة عــشرة للرجـــل        ٧٠ وقــد حــددت املــادة      -٣٥٩
حدد قانون األحوال الشخصية الـشيعي      وقد  . والسادسة عشرة للمرأة كحد أدىن لسن الزواج      

وعالوة على ذلك، فـإن هـذا القـانون يـسمح بـزواج الفتـاة الـيت تبلـغ مـن                    . نفس السن للزواج  
ومما يؤسف لـه، أن معـدل زواج البنـات واألوالد دون    .  عاماً، ولكن مبوافقة والدها    ١٥العمر  

ويعــد زواج األطفــال والــزواج .  واألقربــاء مرتفــع للغايــةاآلبــاءوافقــة مبالــسن القانونيــة للــزواج 
 متوســط العمــر بالنــسبة  لــغويب. املبكــر مــن األمــور الــشائعة بدرجــة كــبرية يف املنــاطق الريفيــة   

 يف  ٣بلـغ   ت ف ١٥تزوجن دون سن    الاليت  أما نسبة النساء    .  سنوات للمرأة  ١٧,٩األول  للزواج  
االت الــزواج يف ســن  مــن حــ يف املائــة٣٠ويف الوقــت نفــسه مت .  مــن النــساء املتزوجــاتاملائــة

حالــة زواج مــسجلة لــدى وزارة شــؤون املــرأة خــالل الفتــرة        ١ ٩٤٠مــن جممــوع   مبكــرة
يــنص قــانون القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة علــى ضــرورة معاقبــة أولئــك  و. ٢٠٠٩-٢٠٠٦

ــن عــامني وفقــاً            ــدة ال تقــل ع ــسة عــشرة بالــسجن مل ــاهتم دون ســن اخلام ــذين يزوجــون بن ال
 من هذا القانون على أنه ميكن إهناء زواج الفتـاة الـيت تزوجـت               ٢٨ة  كما تنص املاد  . للظروف

دون سن اخلامسة عشرة بناًء على طلبها، ولكن تنفيذ مثل هذا الطلب ميثل مشكلة يف اجملتمـع                 
 باسـم  االحتفـاظ  العائلـة، حيـق للزوجـة        باسـم وفيمـا يتعلـق     . األفغاين الذي تسيطر عليه التقاليد    

  .ة الزوجسم عائلاعائلتها أو قبول 
 أسـلوب   اختيـار وطبقاً ألحكـام الـشريعة اإلسـالمية والقـوانني األفغانيـة، حيـق لألرملـة                  -٣٦٠
 من قـانون العقوبـات األفغـاين        ٥١٧وتنص املادة   .  زوجها املقبل  اختياروميكن لألرملة   . حياهتا

 علـى الـزواج   ) ١٨فـوق سـن     (على أنه ميكن معاقبة الشخص الذي يـرغم أرملـة أو فتـاة بالغـة                
غــري أن قــانون ). تــصل إىل عــام واحــد (دون رضــاها، وفــق الظــروف بالــسجن لفتــرة قــصرية   

كمـا أنـه ال يـشري إىل حـق          .  مبثل هذا النـوع مـن الـزواج        االعترافاألحوال املدنية ال يشري إىل      
غلــب أوعــالوة علــى ذلــك، فــإن األرملــة تتعــرض للعنــف يف . أيــضاً االنفــصالاملــرأة يف طلــب 

ــان بــسبب العــا  ــة األحي ــاطق، ال حيــق للمــرأة  . دات والتقاليــد غــري املقبول ــارويف بعــض املن  اختي
ولألســف أن األرملــة يف بعــض املنــاطق تــصبح . زوجهــا، وجيــب أن تلــزم بيــت زوجهــا املتــوىف

  . وترغم على الزواج من أحد أقرباء الزوج املتوىفاإلرثنوعاً من 



CEDAW/C/AFG/1-2
 

134 11-64680 
 

ة الطفـل وتغذيتـه خـالل الفتـرة الـيت           طبقاً لقانون األحوال املدنيـة، تعـين احلـضانة رعايـ            -٣٦١
دة األرملــة أو املطلقــة هلــا األولويــة يف حــضانة الطفــل إذا تزوجــت   لــووا. حيتــاج فيهــا إىل األم

واملـرأة الـيت تتـوىل حـضانة الطفـل          .  قادرة على ذلـك    أهنا طاملا   االنفصالبعد  أو املطلقة   األرملة  
وحيـدد قـانون    . الطفل عرضة للضياع  ينبغي أن تكون عاقلة، ورشيدة وموضع ثقة، وإال أصبح          

األحوال املدنية أولئك الذين حيق هلم حضانة الطفـل؛ ويعطـى احلـق للمـرأة أوالً ويليهـا الرجـل        
وعالوة على ذلك، إذا تزوجت املـرأة       . وتستطيع املرأة حضانة طفلها إىل أن تتزوج      . بعد ذلك 

ويف حالــة .  حبــق احلــضانةمــن عــم زوجهــا، أو خالــه أو أحــد أقربــاء الطفــل، فــإن األم حتــتفظ  
نفقــة التعلــيم ال الــزوج بــدفع مجيــع نفقــات الطفــل يف فتــرة احلــضانة، وتــشمل    يلتــزمالطــالق، 

وحيق لألب واألم زيـارة طفلـهما بـصورة متكـررة،           .  للطفل والذهينوالعالج والتدريب البدين    
  . منهما من زيارة الطفلأيميكن منع  وال

وميكـن  . بلوغ سن السابعة للولد وسن التاسعة للبنـت      فترة حضانة الطفل عند      وتنتهي  -٣٦٢
 فتـرة احلـضانة بعـد متديـدها وال يوجـد            انتهتوإذا  . للمحكمة مد فترة احلضانة عامني أخريني     

 مـن أقربائـه الـذين ميكنـهم رعايتـه إذا            أيأب للطفل، فيمكن للمحكمة تسليم الطفل ألمـه أو          
مكن للمحكمــة تــسلميه إىل أحــد أقربائــه وإذا كــان الطفــل بــال أبــوين، فــي. مل يعتــرض الطفــل

وإذا قـدم   . حدى دور األيتـام   إ أقرباء، فيمكن للمحكمة إيداعه يف       أيوإذا مل يكن له     . لرعايته
 وقت على أن الشخص الذي يتوىل حضانة الطفل ال يلـيب أولويـات الطفـل، حـىت                  أيدليل يف   

ــإن مــسؤولية احلــضانة تنتقــل إىل شــخص      ــوه، ف ــو كــان أب ــبني يف وإذا . خــرآل  وقــت أن أيت
عطاء هذا احلق لـشخص ثالـث أو   إالشخص الثاين ليس مؤهالً للحضانة، فإن القاضي يستطيع       

  .حدى دور األيتامإإيداع الطفل يف 
 أشـهر  أربعـة وهـى عـادة    (وإىل أن تتزوج األم، أو طاملا أهنا يف فترة العدة بعد الطـالق                -٣٦٣

يف أي رحلــة دون موافقــة األب، غــري أهنــا   طفلــهااصــطحاب، فإهنــا ال تــستطيع )وعــشرة أيــام
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . تستطيع أن تأخـذ الطفـل وهـى يف فتـرة العـدة بـسبب وفـاة الـزوج                  

. ذن مـن الوصـي  إ رحلـة دون  أيالطفل يف اصطحاب  أم الطفل، ال يستطيع   احلاضن، باستثناء 
 فتـرة   وانتـهاء بعـد الطـالق      من قانون األحـوال املدنيـة، تـستطيع األم           ٢٥٣غري أنه طبقاً للمادة     

 رحلـة  أي يف اصـطحابه كـذلك ال يـستطيع أبـو الطفـل     .  رحلةأي الطفل يف اصطحابالعدة،  
  .ذن احلاضنةإأثناء فترة احلضانة دون 

.  القاصـر حـىت تتـزوج      االبنـة القاصـر حـىت يعمـل ونفقـة          االبـن ويلتزم األب بدفع نفقة       -٣٦٤
يلتـزم باإلنفـاق عليهمـا حـىت يتمكنـا مـن العمـل أو                فقرييـن، فـإن األب       واالبنة االبنوإذا كان   
  .فإذا مل يتمكن األب من دفع النفقة، فإن الوصي يتحمل هذه املسؤولية. الزواج
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نفـاق الغـذاء،   إلويـشمل ا . وبعد الزواج مباشـرة، يلتـزم الـزوج باإلنفـاق علـى الزوجـة         -٣٦٥
 فـإن   ،نفـاق إلفـض الـزوج ا    وإذا ر .  حـسب القـدرة املاليـة للـزوج        العـالج وامللبس، واملـسكن، و   

.  الزوجـة حـسب قدرتـه املاليـة        إلقامةعداد مكان   إوتلزم القوانني الزوج ب   . احملكمة تلزمه بذلك  
وإذا كان للزوج أكثـر مـن زوجـة واحـدة، فإنـه ال يـستطيع وضـع زوجاتـه يف بيـت واحـد إذا                      

 الطـالق ملـدة     ويف حالة الطالق، يتعني على الزوج دفع نفقة للزوجة بعد         . يوافقن على ذلك   مل
  . أيام١٠ ثالثة أشهر و

 املـايل للفـرد وحتتـرم هـذا         باالسـتقالل  اإلسـالمية  والـشريعة وتعترف القـوانني األفغانيـة        -٣٦٦
ويستطيع الرجل واملرأة حيازة ممتلكاهتم اخلاصـة وال ميكـن ألي منـهما التـدخل يف                . االستقالل
قلة حتــصل منــها علــى دخــل تعتــرب واملــرأة الــيت لــديها مهنــة مــست. خــر دون رضــاهآلممتلكــات ا

وهلـا  .  وظيفـة ختتارهـا    أيوطبقـاً لقـانون األحـوال املدنيـة، ميكـن للزوجـة شـغل               . مستقلة ماليـاً  
ويــنص قــانون األحــوال  . وحتــتفظ الزوجــة بدخلــها مــن عملــها . أيــضاًاحلــق يف رفــض العمــل  

 شـكل  بـأي  نفـاق املـال  إ علـى أن دخـل الزوجـة خيـصها حبيـث ميكنـها       أيـضاً الشيعي  الشخصية  
غري أنه ال يوجد يف الواقع كثري من النـساء املـستقالت ماليـاً، ألن             . تريده دون إذن من زوجها    

 مـن ذلـك،    العكـس وعلـى   . معظم النساء لـيس لـديهن مهنـة مـستقلة حيـصلن منـها علـى دخـل                 
تعتمد النساء على إنفاق الزوج، وقد أثرت هذه املسألة على صـنع القـرار يف معظـم العـائالت                   

شـراف علـى شـؤون األسـرة مـن حـق الـزوج، إال أنـه ال حيـق لـه منـع                        إلومـع أن ا   . اجملتمعويف  
  . اخلروج ألغراض قانونية وعامةا ميكنهةالزوجة من اخلروج، بل أن الزوج

خـر مبواصـلة   لآلوتنص شروط عقد الزواج على التزام الزوجني بأن يسمح كل منهما    -٣٦٧
 مـن قـانون األحـوال الشخـصية الـشيعي،           ١٢٢ادة  وطبقـاً للمـ   .  مـستوى يريـده    أيدراسته إىل   

تلتزم الزوجة بـأداء تلـك األعمـال الـيت وافقـت عليهـا وقـت الـزواج، وإال فإهنـا ليـست ملزمـة                         
  . يف املرتلأخرىبالقيام بأعمال 

 من قانون القضاء على العنـف ضـد املـرأة، فـإن منـع املـرأة مـن العمـل         ٥وطبقاً للمادة    -٣٦٨
 مــن الرجــال الــذين ال يــسمحون  اًعــاً مــن العنــف، غــري أن هنــاك كــثري  خــارج املــرتل يعتــرب نو 

وعمـل الزوجـة خـارج البيـت لـيس معتـاداً يف معظـم املنـاطق                 . لزوجاهتم بالعمل خـارج البيـت     
 األمان يف مكان العمل، وبعد املسافة بني مكان العمـل ومكـان             وانعدام. الريفية ويعترب فضيحة  

. الرجــال ال يــسمحون لزوجــاهتم بالعمــل خــارج البيــت  األمــن جعــل معظــم وانعــدام، اإلقامــة
 لديـه القـدرة     ت بـأكثر مـن زوجـة وفقـاً ألحكـام القـانون، إذا كانـ               حتفـاظ الاويستطيع الرجل   

ويف حالـة   . نفاق، وإذا كان هناك عذر قانوين، وإذا مل يكن ذلك خمالفـاً للقـانون             إلاملالية على ا  
ــدون   ــزواج ب ــذكورة، وإذا  أيال ــشروط امل ــه   ترطتاشــ مــن ال ــا أن ــد زواجه  الزوجــة األوىل عن
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 اللجوء إىل احملكمة لطلب الطالق عنـدما        اامرأة أخرى، فباستطاعته   يتزوج   أنلزوج  لينبغي   ال
 نساء يف وقت واحد، ولكـن       أربعويستطيع الرجل الزواج من     . يتزوج زوجها من زوجة ثانية    

عــى شــروط تعــدد الزوجــات نظــراً لعــدم وجــود عمليــة تــسجيل يف احملــاكم، فإنــه نــادراً مــا ترا 
 لقـانون األحـوال املدنيـة، فإنـه يف حالـة            وطبقاًً). وهى القدرة املالية، والعذر القانوين، والعدل     (
خفــاء الــزواج الثــاين أو عــدم مراعــاة شــروط الــزواج الثــاين، فإنــه حيــق للزوجــة الثانيــة طلــب    إ

  .، ولكن ليس للزوجة األوىل هذا اخلياراالنفصال
.  من قانون األحوال املدنية، يعد الطـالق حقـاً للرجـل ومـن سـلطته               ٣١دة  وطبقاً للما   -٣٧٠

وعلـى العكـس مـن      .  الـيت تقـرر الطـالق      هـي ويف حالة وقوع ضرر على الزوجة، فـإن احملكمـة           
وبالنـسبة للمـذهب الـسين،      . حـدى احملـاكم املختـصة     إ يف   االنفـصال ذلك، تستطيع املرأة طلب     

رب شرطاً إلزامياً، ولكنـه إلزامـي بالنـسبة لقـانون األحـوال             فإن تسجيل الطالق يف احملكمة ال يعت      
  .الشخصية الشيعي

 لألسـباب  االنفـصال ، يـتم  األفغـاين وقانون األحـوال املدنيـة   ، اإلسالميةوطبقاً للشريعة    -٣٧١
  :األربعة التالية

 أو يتطلـب  عالجـه إذا أصيب الزوج مبرض ال ميكـن        :  بسبب العجز  االنفصال  - ١  
  ؛االنفصاللشفاء، فإنه ميكن للزوجة طلب وقتاً طويالً ل

فمـثالً إذا كـان     .  ضرر من الزوج على الزوجـة      أيإذا وقع   :  للضرر االنفصال  - ٢  
ففــي هــذه احلالــة، . الــزوج يــضرب زوجتــه بدرجــة جتعــل احليــاة صــعبة علــى الزوجــة  

  ؛االنفصالتستطيع الزوجة طلب 
نفـاق علـى الزوجـة،      إلالـزوج مـسؤول عـن ا      : نفـاق إل بسبب عـدم ا    االنفصال  - ٣  

  ؛االنفصالنفاق يفسح اجملال أمام إلوعدم ا
إذا غـاب الـزوج ألكثـر مـن ثـالث سـنوات             :  بـسبب غيـاب الـزوج      االنفصال  - ٤  

 سـنوات،   ١٠كـم عليـه بالـسجن ألكثـر مـن           دون أى مراسالت مـع أسـرته، أو إذا حُ         
  .االنفصالفإن الزوجة تستطيع طلب 

 إىل أسـباب قانونيـة، إال أن معظـم النـساء            اسـتناداً  الاالنفصومع أنه حيق للمرأة طلب        -٣٧٢
 يعتـرب غـري مقبـول    االنفـصال  ألن  أيـضاً  ليست شائعة    االنفصالوالرغبة يف   . ال يعرفن هذا احلق   
  .طبقاً للثقافة األفغانية
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وعندما تلجأ املـرأة إىل احملكمـة لطلـب الطـالق، فـإن احلكومـة تـوفر هلـا خـدمات مـن                    -٣٧٣
 القـضية إىل اجلهـات املعنيـة، وتـوقري املـأوى           وإحالـة نونيـة، واملعونـة القانونيـة،       قبيل املشورة القا  

  . عن تدبري حياهتاةبعد الطالق، تصبح املرأة املطلقة مسؤولولكن . هلا
 انتـهاء نفاق على زوجته املطلقـة حـىت     إلويف حالة الطالق، يكون الزوج مسؤوالً عن ا         -٣٧٤

وإذا كانـت   ). خـر آهلا الزوجة املطلقـة الـزواج مـن رجـل            يوماً ال تستطيع خال    ٧٠(فترة العدة   
نفــاق علــى إلالزوجـة املطلقــة مـسؤولة عــن طفــل يف فتـرة احلــضانة، فـإن الــزوج مــسؤول عـن ا     

 انتـهاء نفـاق علـى زوجتـه املطلقـة بعـد           إلوليس الزوج مسؤوالً عن ا    . الطفل دون فترة احلضانة   
  ). يوماً بعد الطالق٧٠(فترة العدة 

 التعويـضي والطـالق  .  عقد الـزواج إهناءحدى طرق إ التعويضيأو الطالق لع اخلُويعد    -٣٧٥
 مـن املـال   اًهو نـوع مـن الطـالق يـتم مبوجبـه إهنـاء الـزواج علـى أسـاس أن تـدفع الزوجـة مبلغـ                        

إذا كـان يقبـل العـرض أو        مـا   غري أن علـى الـزوج أن يقـرر          . االنفصالللزوج لكي يوافق على     
 املـايل،   االسـتقالل اء األفغانيات حتت خط الفقر وليس لديهن        عيش معظم النس  تبينما  و .يرفضه
  .لالنفصال، كما أنه خيار صعب التعويضيلع أو الطالق نادراً ما يتم اخلُفإنه 
وهنـاك أربـع طـرق      .  مـع الـزوج    االتفـاق  عـن احلمـل يف حالـة         االمتناعوميكن للزوجة     -٣٧٦

  :ملنع احلمل
  ؛األقراص لتأجيل احلمل  - ١  
  ؛ بني الوالداتللمباعدةاحلقن   - ٢  
  ؛ اللولباستخدام  - ٣  
  . الواقي الذكرياستخدام  - ٤  

 عنـق الـرحم للمـرأة أو سـد      إغـالق ويف حني أنه ال يـسمح بالوسـائل الدائمـة ملنـع احلمـل مثـل                 
وإذا . القناة املنوية للرجل، إال أنه يسمح بوسائل الوقاية الدائمة بناًء على تـصريح مـن الطبيـب                

وإىل . جناب األطفال، فإنه ينبغي أن يوافق الزوج علـى ذلـك         إالتوقف هنائياً عن    أرادت الزوجة   
 وسـائل طبيعيـة وتقليديـة ملنـع احلمـل، مثـل إطالـة               اسـتخدام جانب ذلك، ميكن للرجـل واملـرأة        

  .ستة أشهر، أو طريقة السحب، أو فترة األمانمن العمر فترة رضاعة الطفل حىت يبلغ 
صـة باألسـرة يف كـل       نـشئت حمـاكم خا     األسـرة، أُ   بشؤونتعلقة  وللنظر يف الشكاوى امل     -٣٧٧

أي مــن الطــرفني علــى حكــم  وإذا مل يوافــق . نــساءضاة هــذه احملــاكم مــن ال واليــة، ومعظــم قــ 
ــة، ف ــنقض  إباحملكمـ ــة الـ ــوء إىل حمكمـ ــا اللجـ ــنقض،   . مكاهنمـ ــة الـ ــم حمكمـ ــيا حبكـ وإذا مل يرضـ
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ق العامــة واألحــوال الشخــصية التابعــة  الطعــن أمــام حمكمــة األحــوال املدنيــة واحلقــوافبإمكاهنمــ
  .للمحكمة العليا

 أتعـاب وقد كفلت القوانني األفغانيـة تـوفري املعونـة القانونيـة لغـري القـادرين علـى دفـع                      -٣٧٨
 للمعونــة احتياجــاًونظــراً ألن املــرأة تعـد مــن أفقــر فئـات اجملتمــع األفغــاين، فإهنـا أكثــر    . احملـامني 

نـساء مـن ضـحايا العنـف، يف حالـة الـضرورة، احلـصول علـى                 وميكـن لل  . اآلخرينالقانونية من   
معونة قانونيـة جمانيـة، وتعـد وزارة العـدل مـسؤولة عـن تعـيني مقـدمي املعونـة القانونيـة هلـؤالء                        

 على الئحة املساعدة القانونية، تعطى أولوية املعونة القانونيـة للنـساء واألطفـال              وبناءًً. الضحايا
ــل  ــدون عائ ــشورة      وباإلضــافة إىل وزا. ب ــة امل ــري احلكومي ــات غ ــدم بعــض املنظم ــدل، تق رة الع

  .ن هلن حمامني باجملانالقانونية للمرأة يف حماكم األسرة أو تعّي
  


