
CEDAW/C/AFG/Q/1-2  األمــم املتحـدة 

 

  قضاء على مجيـعاتفاقية ال
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
2 November 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

151112    121112    12-57213 (A) 
*1257213* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨
    

  ةدوريالرير اتقالقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف     
    

  أفغانستان    
  

ثــاين التقريـر الــدوري اجلـامع للتقريـرين األول وال    الفريـق العامـل ملـا قبــل الـدورة     درس  
  .قدم من الدولة الطرفامل )CEDAW/C/AFG/1-2 (فغانستانأل
  

  السياق العام
، ة الـسياسي  ات أكثر مـن ثالثـة عقـود مـن احلـرب واالضـطراب             منذالدولة الطرف   تعاين    - ١

اســتمرار يف مجيعــاً  ســامهتاإلفــالت مــن العقــاب وانعــدام األمــن،  ووانعــدام ســيادة القــانون، 
 أدت إىل   قـد   التقرير بأن هذه احلالـة     ويقّر.  النساء والفتيات  ض هلما اللذين تتعر العنف والتمييز   

يرجـى تقـدمي    ). ٥١انظر الفقرة   (النساء واألطفال   ب أحلقت ضرراً شديداً  نشر ثقافة العنف اليت     
معلومــات عــن التــدابري املتخــذة إلنفــاذ ســيادة القــانون يف مجيــع أحنــاء أراضــي الدولــة الطــرف، 

كيـف تعتـزم الدولـة الطـرف حتـسني قـدرة            . ضد النـساء والفتيـات    املستشري  ومكافحة العنف   
، مـن  األقـاليم سلطات إنفـاذ القـانون واملؤسـسات القـضائية، علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع                   

 تقــدمي معلومــات عــن  ويرجــى أيــضاًن؟التمتــع حبقــوقهوأجــل ضــمان محايــة النــساء والفتيــات، 
 مـــشاركة وكفالـــة عمليـــة الـــسالم واملـــصاحلة التـــدابري املتخـــذة إلدراج املنظـــور اجلنـــساين يف 

لدولـة الطـرف مـشاركة املـرأة يف         ا تـضمن  كيـف يرجـى بيـان     . افيهـ بفعاليـة   ملنظمات النسائية   ا
إعـادة البنــاء الـسياسي واالقتــصادي للبلـد، فــضال عــن العدالـة االنتقاليــة، يف ضـوء قــرار جملــس      
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ــن  ــرى ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـ ــة األخـ ــات الدوليـ ــى أ. وااللتزامـ ــات  ويرجـ ــدمي معلومـ ــضا تقـ يـ
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن لتنفيذ قرار عمل ال عن خطة مستحدثة

  
  اإلطار الدستوري

 بأن الدستور يكـرس مبـدأ عـدم التمييـز، يرجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة              اإلقرارمع    - ٢
.  مــن االتفاقيــة١اعتمــاد تــشريعات حتظــر التمييــز ضــد املــرأة، متــشيا مــع املــادة  ترتئــي الطــرف 

رجى أيضاً  تقدمي معلومات مفصلة عن اخلطوات املتخذة ملواءمة األنظمـة القانونيـة املختلفـة     وي
 والقـانون العـريف، مـع       ة، اإلسـالمي  والـشريعة دولـة،   الالسائدة يف الدولة الطرف، وهـي، قـانون         

  .املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما مع أحكام االتفاقية
  

   آليات الشكاوى القانونية
 من اسـتخدام آليـات   فاقمت التقرير بأن سنوات احلرب وانعدام سيادة القانون قد          يقّر  - ٣

كـر أن   ويف هـذا الـسياق، ذُ  .)٧٣ الفقـرة  انظـر (العدالة غري الرمسية اليت يهـيمن عليهـا الـذكور          
ــد ــرة،     أدت التقالي ــة داخــل األس ــوء املعامل ــاء س ــضائيني  وأن  إىل إخف ــسؤولني الق ــشرطة وامل  ال

 حيـاولن اهلـروب مـن       الـاليت النـساء   ويقومـون باعتقـال     العنـف املـرتيل     بشكل روتـيين     يتجاهلون
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري          .  ومقاضتهن الزواج القسري وسوء املعاملة داخل األسرة     

. ال ســيما يف املنــاطق الريفيــةوآليــات العدالــة الرمسيــة، إىل صــول املــرأة واملتخــذة لزيــادة فــرص 
 أي قــانون  ميتثـل  تتـوخى الدولــة الطـرف كفالــة أن  كيـف  لــى حنـو خــاص، ، عتوضـيح يرجـى  و

اجملـالس  (املنازعـات   دد العالقـة بـني نظـام العدالـة الرمسـي واآلليـات التقليديـة لتـسوية                  حيمقترح  
  .جلميع املعايري الدولية)  وجمالس الشورىاحمللية
،  علـى حممـل اجلـد      املـرأة ا  اليت تبلّـغ عنـه    رائم  اجليشري التقرير إىل أن الشرطة ال تأخذ        و  - ٤
ـــمو ـــاملرجن ـ ــسحـ ــضحايا ــ أن الن ــّضلاء ال ـــن اإلبــيف ـــالغ عـ ـــن اجلرائـ انظــر  (م إىل شــرطياتـ

وحـدات  ” لتعزيـز    املتخـذة يف هذا الـصدد، يرجـى بيـان التـدابري           و .)١٠٤إىل   ١٠٢رات  ــالفق
ي يعملــن فيهــا ــــ الالتاتــيالــشرط ددـادة عـــزيــوة ــ الــشرطإداراتي ــــ ف“رةــــألسلة ــــاالستجاب

  .وحتسني قدراهتن
ملـوظفي القـضاء    توعز احملكمة العليا اليت  الصادرة عن  املذكرات التوجيهية مع مراعاة   و  - ٥

 يف القـانون اجلنـائي األفغـاين، يرجـى توضـيح        “هلروب من البيـت   ا”لتهمة  اس  ــبعدم وجود أس  
مي معلومـات عـن عـدد النــساء    يرجـى تقـد  و. إجـراءات املتابعـة املتخـذة يف هـذا الـصدد     مـا هـي   

  .“البيتب من واهلرب” احملتجزات واملتهمات
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة
انظـر  (النـهوض بـاملرأة     ب املعنيـة اآللية الوطنية   هي  وزارة شؤون املرأة    فإن  وفقا للتقرير،     - ٦

زارة علـى   تعزيـز قـدرة الـو     ليرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة               ). ٣٦الفقرة  
تبيـان   كـذلك ويرجـى  . احمللي للوفـاء بواليتـها  املقاطعات والصعيد الصعيد الوطين وعلى صعيد    

 الوطنية، مبا يف ذلـك مـنح األولويـة    لآللية تتوخى الدولة الطرف توفري موارد مالية كافية       كيف
خطـة  ويرجـى أيـضاً تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن        . للتمويل الدويل من أجل النهوض باملرأة 

ــة   ــرأة مــن أجــل ا العمــل الوطني ــر ٣٤املــشار إليهــا يف الفقــرة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(مل .  مــن التقري
جـداول زمنيـة أو أهـداف لرصـد     أو  أنـشطة    وأ مقاصـد  أي   توجـد يرجى بيـان مـا إذا كانـت         و

  .خطة العمل الوطنية للمرأة
نـع العنـف    املعنيـة مب  العليـا   لجنـة   اليرجى تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة لتعزيـز             - ٧

 القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضـد        مبوجب التابعة هلا املكلفة  ضد املرأة وجلان املقاطعات     
الــصالحيات وخطــط مــزودة ب مــا إذا كانــت اللجــان حنــو خــاص، علــى ،يرجــى بيــانو. املــرأة

.  لتــسجيل ومتابعــة حــاالت العنــف ضــد املــرأةمقــررةالعمــل، ومــا إذا كانــت هنــاك إجــراءات 
تنفيـذ القـانون املتعلـق بالقـضاء علـى          ل استراتيجية وطنيـة     كانت توجد يضا بيان ما إذا     ويرجى أ 

  . العنف ضد املرأة
  

   التدابري اخلاصة املؤقتة
ــر يف يــشري   - ٨ ــسبة  إىل ٢٢٧ و ٢٢٦ تنيفقــرالالتقري ــة للمــرأة يف  ٣٠ ختــصيص ن  يف املائ

ــة    ــة احلكومي ــة املدني ــوم ،مناصــب اخلدم ــة اإلصــالح اإلداري  تق ــستقلة   جلن ــة امل ــة املدني  واخلدم
ــانيرجــى . برصــدها ــستوى النجــاح  بي ــه   م ــذي حقق ــامج ال ــذا الربن ــدمي   . ه ــضا تق ويرجــى أي

  .هانفاذإل آليات ووضع  إلزامياً شرطاًهذه النسبةمعلومات عن اخلطوات املتخذة جلعل 
  

   القوالب النمطية واملمارسات الضارة
أحنـاء الدولـة الطـرف، مثـل زواج     مجيع ة يف   انتشار ممارسات تقليدية ضار   ب التقرير   يقّر  - ٩

ــاد”األطفــال، وممارســة   ــساء   (“ب ــادل الفتيــات والن ــسوية املنازعــات لتب ــساء مــن  )ت ــع الن ، ومن
 للقـضاء   املتخـذة يرجـى بيـان التـدابري امللموسـة         ). ٩٨ انظـر الفقـرة   ( أو العمـل     منـازهلن مغادرة  

 تقـدمي   كـذلك ويرجـى   . يف للـضحايا  على هذه املمارسات التقليدية الضارة وتقدمي الـدعم الكـا         
معلومــات مفــصلة عــن التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة التمييزيــة     

ــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجملتمــع     ــشأن أدوار ومــسؤوليات امل ــسائدة ب ــة ال . واملواقــف األبوي
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النتحـار حرقـاً مـن قبـل        ااالت  حلـ  للتـصدي ويرجى أيضا تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة           
  .املراهقات والنساء

  
  عنف ضد املرأةال

فقــط  موظفــا فنيــا   ١٧، كــان  ٢٠١٠ه يف عــام  إىل أنــ٤٢ التقريــر يف الفقــرة  أشــار  - ١٠
عــالوة علــى ذلــك، . القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأةاملعــين ب يف مكتــب املــدعي العــام يعملــون
 نـسبتها  قضايا ال تتجـاوز    مقاطعة   ٢٨ يف   ونم العا ونفتح املدع فقد   للمعلومات الواردة،    ووفقاً
يرجــى بيــان اخلطــوات . غ عنــهااملبلّــ ٢ ٢٢٩القــضايا البــالغ عــددها  يف املائــة مــن جممــوع ٢٦

 لتعزيز تنفيذ القـانون املتعلـق بالقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق               املتخذة
ويف هـذا الـسياق، يرجـى تقـدمي         . ئات املختـصة  لـهي ل املوارد البشرية واملالية املناسبة       توفري كفالة

 القـضائية   والعـاملني يف اهليئـة    معلومات عن التدريب املقدم للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون             
ق بالقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك التـدريب علـى كيفيـة                      ـــ ون املتعل ـــ القان أنــبش

مـا هـي التـدابري الـيت        و. اة اجلنـاة  ـــ  ومقاض فيهـا ق  ـــ حقيوالترأة  ـــ د امل ــــ حـاالت العنـف ض     حتديد
ــة   ــزم احلكوم ــة تعت ــا لكفال ــق أن اختاذه ــن    توث ــة م ــشكاوى املقدم ــع ال ــساء ال مجي ــشرطة إىلن  ال

 وإحالتـها إىل  علـى حنـو مالئـم     التحقيق فيهـا    أن جيري   ة األخرى و  ــاحلكومية  ــاحلمايووكاالت  
اآلليــات التقليديــة أن تــتم إحالتــها إىل طة أو  الــشرال أن تتوســط فيهــا ة، الرمسيــة القــضائياهليئــة

  ؟لفض املنازعات
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة لزيـادة الـوعي بـني النـساء بـشأن القـانون                   و  - ١١

املتعلق بالقضاء على العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك التوعيـة بـشأن كيفيـة تـسجيل الـشكاوى                        
 يقــّدمنيرجــى بيــان مــا إذا كانــت النــساء الــاليت   .  الــسلطات املختــصةلــدىاملتعلقــة بــالعنف 

ــى العنــف ضــد      ــق بالقــضاء عل ــانون املتعل ــرأة حيــصلن شــكاوى مبوجــب الق ــساعدة  امل ــى امل  عل
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن اخلطـوات املتخـذة لتزويـد النـساء والفتيـات الـاليت         . القانونية

 وتقــدمي ،، مثــل تــوفري املــأوىبوســائل دعــم أخــرىيقعــن ضــحايا العنــف واملمارســات الــضارة 
 املتخـذة  اخلطـوات  بيـان ويف هـذا الـصدد، يرجـى    . العالج الطيب و ،الدعم النفسي واالجتماعي  

 ومـا إذا كـان مـن        ، للنساء ضـحايا العنـف آمنـة ومـستدامة          املخصصة املالجئتكون  لكفالة أن   
  . زيادة عدد املالجئ يف الدولة الطرفاملقرر
يطلــق عليــه مــا باســم تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملنــع قتــل النــساء  يرجــى و  - ١٢

غ عنـها   يرجى تقـدمي بيانـات عـن عـدد احلـاالت املبلّـ            و. واملعاقبة على ذلك  الشرف  الدفاع عن   
، مبــا يف ذلــك عــدد حــاالت اإلدانــة، والعقوبــات       ٢٠١١  عــام  إىل٢٠٠٩عــام  مــن  للفتــرة 
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ــا إذا كانــت   و. املفروضــة ــان م ــادة   يرجــى بي ــزم إلغــاء امل ــة الطــرف تعت ــانون  ٣٩٨الدول  مــن ق
  .الشرفما يدعى باسم املرتكبة ض عقوبة القتل العقوبات، اليت ختفّ

  
   املشاركة يف صنع القرار والتمثيل يف احلياة السياسية والعامة

يرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف مناصـب صـنع                        - ١٣
ويرجـى أيـضا تقـدمي بيانـات عـن عـدد النـساء يف               . ا يف ذلك على املـستوى التنفيـذي       القرار، مب 

مـا هـي التـدابري املتخـذة        .  املقاطعات الوظائف احلكومية على املستوى االحتادي وعلى مستوى      
الــاليت يتعرضـــن ملخــاطر عاليـــة مثـــل   ال ســـيما و األذى بــاملرأة يف احليـــاة العامــة،   إحلـــاقملنــع  
 يرجــىي اخلدمــة املدنيــة ويتبــوأن مناصــب رفيعــة؟ ــــي يعملــن فــــات والالتــــات املنتخبــــاملوظف
 بتــوفري احلمايــة للمــرأة يف احليــاة وملتزمــة مــوارد كافيــة قــوات األمــن  لــدىمــا إذا كانــت بيــان

مت التحقيــق فيهــا  الــيت احلــاالت عــدد ويف هــذا الــصدد، يرجــى تقــدمي بيانــات عــن      . العامــة
االعتــداء  وأ هن أو ختــويفتهن يف احليــاة العامــة أو مــضايق نــساءمــا يتعلــق بتهديــد  يفهتاومقاضــا

  .هن أو قتليهنعل
  

  التعليم
  الـشاملة  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت يتعني اختاذها ملواجهة املواقف الـسلبية             - ١٤

يرجى بيان التدابري املتخذة لوقف اهلجمات على مدارس البنـات ومعاقبـة            و. جتاه تعليم الفتيات  
 مـن  الفتيـات يف الفتـرة  دد اهلجمـات علـى مـدارس    ـــ ات عـن ع   ـويرجى أيضا تقدمي بيان   . اةــاجلن

  .٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٩عام 
لفتيـات  ا لكفالـة التحـاق    عـن اإلجـراءات املتخـذة        مـستحدثة يرجى تقـدمي معلومـات      و  - ١٥

ويرجـى أيـضا    .  الفتيـات يف املـدارس     وبقـاء ميع مستويات التعليم،    على قدم املساواة جب   والنساء  
 الفتيات يف املناطق الريفيـة واملنـاطق النائيـة    حصولتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان      

ــد   ــيم اجلي ــى التعل ــى حنــو آمــن  عل ــا هــي احلــ  .  عل ــيت وافز وم ــاجيــري النظــر في ال ــادة عــدد  ه  لزي
ىل املبــاين ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة؟ ويف حــني يــشري التقريــر إىل أن االفتقــار إ  ورســات، املّد

عــدد مبــاين إمجــايل تعلــيم، يرجــى تقــدمي بيانــات عــن  ال أحــد أكــرب العوائــق أمــام  هــواملدرســية 
الـيت  عـدد مـدارس البنـات    و، ٢٠١١ إىل عـام  ٢٠٠٩دت يف الفتـرة مـن عـام    املدارس الـيت شـيّ   

  .هاخالل الفترة نفسشيدت 
  

  الصحة
الــيت ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اســتراتيجية الــصحة والتغذيــة         - ١٦

تقـدمي  واخلطة  املتعلقة ب يرجى بيان األنشطة    ). ٢٥٣انظر الفقرة   (وزارة الصحة العامة    وضعتها  
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يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة و. االســتراتيجية حــىت اآلنهــذه بيانــات عــن أثــر 
ث مـن  لزيادة فرص حصول املرأة على اخلدمات الـصحية ومعاجلـة الـنقص احلـاد يف عـدد اإلنـا                

إيـضاح التـدابري املتخـذة    ويرجى أيـضا ً . حناء الدولة الطرفمقدمي اخلدمات الصحية يف مجيع أ 
 للنـساء الـاليت    يف حاالت الطـوارئ وتوفري الرعايةاليت جتري سراً    عمليات اإلجهاض   لللتصدي  

  .القسريويعانني من مضاعفات نامجة عن عمليات اإلجهاض غري املأمون 
 ارتفـاع مـستوى الوفيـات النفاسـية         ىـــ إل ٢٧٧ و   ٢٧٦ نــالفقرتيي  ــ ف التقريرر  ــويشي  - ١٧

ــة الطــرف  ــة       . يف الدول ــصحة األموم ــة ل ــسياسة الوطني ــصلة عــن ال ــات مف ــدمي معلوم يرجــى تق
ويرجـى أيـضا    . ذا الربنـامج  هلـ ، مبا يف ذلك األنشطة والنتائج القابلة للقيـاس          )٢٠٠٩-٢٠٠٦(

 يف  ١٤سـوى   ال تلـد     للمعلومـات الـواردة،      ووفقـاً . ةاالسـتراتيجي هذه   جرى جتديد بيان ما إذا    
خـدمات  مـن    من النساء  يف املائة    ١٢ سوىتستفيد   وال   املائة من النساء يف املراكز املتخصصة،     

ويف هــذا .  أطفــال٧,٤األفغانيــة  املــرأة يبلــغ متوســط مــا تنجبــهأمــراض النــساء بينمــا التوليــد و
  .فرص حصول املرأة على خدمات الطب النسائيالصدد، يرجى بيان التدابري املتخذة لزيادة 

  
  العمالة
متنـع املـرأة مـن العمـل،        اليت  عوامل  هي من بني ال   التقاليد والعادات   أن  يشري التقرير إىل      - ١٨
ويف هــذا الــصدد، يرجــى بيــان التــدابري الــيت ). ٢١١ انظــر الفقــرة(ال ســيما يف القطــاع العــام و

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  و. ية جتــاه عمــل املــرأة تتخــذها احلكومــة ملواجهــة املواقــف الــسلب 
 املـرأة   ومحايـة التدابري املتخذة لضمان أن يتمتع الرجل واملرأة حبقوق متساوية يف ميدان العمل،             

  .من التحرش اجلنسي يف مكان العمل
  

  املرأة الريفية
تـضررات   عن حالة املرأة الريفية، وال سيما النـساء امل         مستحدثةرجى تقدمي معلومات    ُي  - ١٩
ويرجى أيـضا تقـدمي     .  حتت سيطرة احلكومة   اليت ال تقع متاماً   يف املناطق   الرتاع الاليت يعشن    من  

معلومات عن التدابري املتخذة لضمان حصول النـساء والفتيـات علـى اخلـدمات األساسـية مثـل           
تـأثري  وويف هذا الصدد، يرجـى اإلشـارة إىل النتـائج قابلـة للقيـاس،               . التعليم واخلدمات الصحية  

علـى  وزارة االستـصالح والتنميـة الريفيـة    واسـتراتيجيات  االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية  
  .حيث تلبية األهداف املعلنةمن ملرأة الريفية ا

  
  الفئات احملرومة من النساء

 املـشردات   التدابري املتخذة ملعاجلة احتياجات النساء    والة  احليرجى تقدمي معلومات عن       - ٢٠
  . يف الدولة الطرفخلياًدا
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   الزواج والعالقات األسرية
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إللغاء األحكام التمييزيـة يف القـانون املـدين                 - ٢١

 الطـالق وتعـدد الزوجـات واملـرياث         ت مبـا يف ذلـك يف حـاال        ،املتعلقة بـالزواج وقـانون األسـرة      
 ما هي التدابري املتخذة إللغـاء األحكـام التمييزيـة           ،عالوة على ذلك  . واحلد األدىن لسن الزواج   

 يرجـــى تقـــدمي ؟٢٠٠٩عـــام لضـــد املـــرأة يف الـــزواج يف قـــانون األحـــوال الشخـــصية الـــشيعي 
 حتقيــق التوافــق بــني مجيــع القــوانني املتعلقــة بــالزواج  مــن أجــلمعلومــات عــن التــدابري املتخــذة 
 تفاصـيل عـن مـضمون مـشروع قـانون      رجـى أيـضا تقـدمي   وُي. والعالقات األسـرية مـع االتفاقيـة      
  .هاألسرة واحلالة الراهنة العتماد

لدولـة  ل شـديد    يشكالن مصدر قلـق   األطفال والزواج القسري    زواج   التقرير بأن    ويقّر  - ٢٢
 للقـضاء علـى ممارسـة زواج األطفـال     املتخـذة يرجى بيان التدابري ). ٣٥٩ انظر الفقرة (الطرف  

 أحـد الـسبل ملنـع    يـشكل ىل أن تـسجيل الـزواج يف احملـاكم    ويـشري التقريـر إ  . والزواج القـسري  
 يرجـى إبـالغ اللجنـة بـاخلطوات املتخـذة           ،ويف هـذا الـصدد    . زواج األطفال والـزواج القـسري     

  .لتحسني تسجيل الزواج يف الدولة الطرف
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	7 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز اللجنة العليا المعنية بمنع العنف ضد المرأة ولجان المقاطعات التابعة لها المكلفة بموجب القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويرجى بيان، على نحو خاص، ما إذا كانت اللجان مزودة بالصلاحيات وخطط العمل، وما إذا كانت هناك إجراءات مقررة لتسجيل ومتابعة حالات العنف ضد المرأة. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت توجد استراتيجية وطنية لتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 
	التدابير الخاصة المؤقتة 
	8 - يشير التقرير في الفقرتين 226 و 227 إلى تخصيص نسبة 30 في المائة للمرأة في مناصب الخدمة المدنية الحكومية، تقوم لجنة الإصلاح الإداري والخدمة المدنية المستقلة برصدها. يرجى بيان مستوى النجاح الذي حققه هذا البرنامج. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لجعل هذه النسبة شرطاً إلزامياً ووضع آليات لإنفاذها.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة 
	9 - يقرّ التقرير بانتشار ممارسات تقليدية ضارة في جميع أنحاء الدولة الطرف، مثل زواج الأطفال، وممارسة ”باد“ (تبادل الفتيات والنساء لتسوية المنازعات)، ومنع النساء من مغادرة منازلهن أو العمل (انظر الفقرة 98). يرجى بيان التدابير الملموسة المتخذة للقضاء على هذه الممارسات التقليدية الضارة وتقديم الدعم الكافي للضحايا. ويرجى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية والمواقف الأبوية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لحالات الانتحار حرقاً من قبل المراهقات والنساء.
	العنف ضد المرأة
	10 - أشار التقرير في الفقرة 42 إلى أنه في عام 2010، كان 17 موظفا فنيا فقط يعملون في مكتب المدعي العام المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد فتح المدعون العامون في 28 مقاطعة قضايا لا تتجاوز نسبتها 26 في المائة من مجموع القضايا البالغ عددها 229 2 المبلّغ عنها. يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعزيز تنفيذ القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق كفالة توفير الموارد البشرية والمالية المناسبة للهيئات المختصة. وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات عن التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الهيئة القضائية بشــأن القانـــون المتعلــق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك التدريب على كيفية تحديد حالات العنف ضـــد المــرأة والتحقيــق فيها ومقاضــاة الجناة. وما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لكفالة أن توثق جميع الشكاوى المقدمة من النساء إلى الشرطة ووكالات الحمايــة الحكوميــة الأخرى وأن يجري التحقيق فيها على نحو ملائم وإحالتها إلى الهيئة القضائية الرسمية، لا أن تتوسط فيها الشرطة أو أن تتم إحالتها إلى الآليات التقليدية لفض المنازعات؟
	11 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بين النساء بشأن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك التوعية بشأن كيفية تسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف لدى السلطات المختصة. يرجى بيان ما إذا كانت النساء اللاتي يقدّمن شكاوى بموجب القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يحصلن على المساعدة القانونية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتزويد النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا العنف والممارسات الضارة بوسائل دعم أخرى، مثل توفير المأوى، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والعلاج الطبي. وفي هذا الصدد، يرجى بيان الخطوات المتخذة لكفالة أن تكون الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف آمنة ومستدامة، وما إذا كان من المقرر زيادة عدد الملاجئ في الدولة الطرف.
	12 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع قتل النساء باسم ما يطلق عليه الدفاع عن الشرف والمعاقبة على ذلك. ويرجى تقديم بيانات عن عدد الحالات المبلّغ عنها للفترة من عام 2009 إلى عام 2011، بما في ذلك عدد حالات الإدانة، والعقوبات المفروضة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات، التي تخفّض عقوبة القتل المرتكبة باسم ما يدعى الشرف.
	المشاركة في صنع القرار والتمثيل في الحياة السياسية والعامة 
	13 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، بما في ذلك على المستوى التنفيذي. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن عدد النساء في الوظائف الحكومية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات. ما هي التدابير المتخذة لمنع إلحاق الأذى بالمرأة في الحياة العامة، ولا سيما اللاتي يتعرضن لمخاطر عالية مثل الموظفــات المنتخبــات واللاتــي يعملن فــي الخدمة المدنية ويتبوأن مناصب رفيعة؟ يرجى بيان ما إذا كانت لدى قوات الأمن موارد كافية وملتزمة بتوفير الحماية للمرأة في الحياة العامة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات عن عدد الحالات التي تم التحقيق فيها ومقاضاتها في ما يتعلق بتهديد نساء في الحياة العامة أو مضايقتهن أو تخويفهن أو الاعتداء عليهن أو قتلهن.
	التعليم
	14 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمواجهة المواقف السلبية الشاملة تجاه تعليم الفتيات. ويرجى بيان التدابير المتخذة لوقف الهجمات على مدارس البنات ومعاقبة الجنــاة. ويرجى أيضا تقديم بيانـات عن عــدد الهجمات على مدارس الفتيات في الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.
	15 - ويرجى تقديم معلومات مستحدثة عن الإجراءات المتخذة لكفالة التحاق الفتيات والنساء على قدم المساواة بجميع مستويات التعليم، وبقاء الفتيات في المدارس. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الفتيات في المناطق الريفية والمناطق النائية على التعليم الجيد على نحو آمن. وما هي الحوافز التي يجري النظر فيها لزيادة عدد المدّرسات، ولا سيما في المناطق الريفية؟ وفي حين يشير التقرير إلى أن الافتقار إلى المباني المدرسية هو أحد أكبر العوائق أمام التعليم، يرجى تقديم بيانات عن إجمالي عدد مباني المدارس التي شيّدت في الفترة من عام 2009 إلى عام 2011، وعدد مدارس البنات التي شيدت خلال الفترة نفسها.
	الصحة
	16 - يرجى تقديم معلومات عن استراتيجية الصحة والتغذية (2007-2013) التي وضعتها وزارة الصحة العامة (انظر الفقرة 253). يرجى بيان الأنشطة المتعلقة بالخطة وتقديم بيانات عن أثر هذه الاستراتيجية حتى الآن. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية ومعالجة النقص الحاد في عدد الإناث من مقدمي الخدمات الصحية في جميع أنحاء الدولة الطرف. ويرجى أيضا ًإيضاح التدابير المتخذة للتصدي لعمليات الإجهاض التي تجري سراً وتوفير الرعاية في حالات الطوارئ للنساء اللاتي يعانين من مضاعفات ناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمون والقسري.
	17 - ويشيــر التقرير فــي الفقرتيــن 276 و 277 إلــى ارتفاع مستوى الوفيات النفاسية في الدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن السياسة الوطنية لصحة الأمومة (2006-2009)، بما في ذلك الأنشطة والنتائج القابلة للقياس لهذا البرنامج. ويرجى أيضا بيان ما إذا جرى تجديد هذه الاستراتيجية. ووفقاً للمعلومات الواردة، لا تلد سوى 14 في المائة من النساء في المراكز المتخصصة، ولا تستفيد سوى 12 في المائة من النساء من خدمات التوليد وأمراض النساء بينما يبلغ متوسط ما تنجبه المرأة الأفغانية 7.4 أطفال. وفي هذا الصدد، يرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة فرص حصول المرأة على خدمات الطب النسائي.
	العمالة
	18 - يشير التقرير إلى أن التقاليد والعادات هي من بين العوامل التي تمنع المرأة من العمل، ولا سيما في القطاع العام (انظر الفقرة 211). وفي هذا الصدد، يرجى بيان التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة المواقف السلبية تجاه عمل المرأة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في ميدان العمل، وحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل.
	المرأة الريفية
	19 - يُرجى تقديم معلومات مستحدثة عن حالة المرأة الريفية، ولا سيما النساء المتضررات من النزاع اللاتي يعشن في المناطق التي لا تقع تماماً تحت سيطرة الحكومة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى النتائج قابلة للقياس، وتأثير الاستراتيجية الإنمائية الوطنية الأفغانية واستراتيجيات وزارة الاستصلاح والتنمية الريفية على المرأة الريفية من حيث تلبية الأهداف المعلنة.
	الفئات المحرومة من النساء
	20 - يرجى تقديم معلومات عن الحالة والتدابير المتخذة لمعالجة احتياجات النساء المشردات داخلياً في الدولة الطرف.
	الزواج والعلاقات الأسرية 
	21 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية في القانون المدني المتعلقة بالزواج وقانون الأسرة، بما في ذلك في حالات الطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحد الأدنى لسن الزواج. علاوة على ذلك، ما هي التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة في الزواج في قانون الأحوال الشخصية الشيعي لعام 2009؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحقيق التوافق بين جميع القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مع الاتفاقية. ويُرجى أيضا تقديم تفاصيل عن مضمون مشروع قانون الأسرة والحالة الراهنة لاعتماده.
	22 - ويقرّ التقرير بأن زواج الأطفال والزواج القسري يشكلان مصدر قلق شديد للدولة الطرف (انظر الفقرة 359). يرجى بيان التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة زواج الأطفال والزواج القسري. ويشير التقرير إلى أن تسجيل الزواج في المحاكم يشكل أحد السبل لمنع زواج الأطفال والزواج القسري. وفي هذا الصدد، يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتحسين تسجيل الزواج في الدولة الطرف.

