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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

               الدورة اخلامسة
      ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ١٥-  ٤      جنيف، 

  )ب(١٥                                ً        ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرة جتميع للمعلومات أعدته ا
   *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أفغانستان

                                                                                                   هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة،            
                                              ري ذلك من وثائق األمـم املتحـدة الرمسيـة                                                                         يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غ             مبا

                                                                                                 وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضـية الـسامية حلقـوق                  .      الصلة     ذات
     ّ                             وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية     .                                                                      عدا ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية               ما       نسان،  اإل
  ُ                                                                      وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة             .                س حقوق اإلنسان             اعتمدها جمل      اليت
                                                                                                 وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة                 .        التقرير   يف

ـ        .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                ً         كمراجع حتمل تارخياً يلي                 ُ          ات حديثـة، أُخـذت                                  ويف حال عدم وجـود معلوم
                                       وملا كـان هـذا التقريـر ال جيمـع            .             ً                                                           االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             يف

                                                                                                   املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مـسائل          سوى
                                                     أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات    /                ى معاهدة ما و   ُ                           ُيعزى إىل عدم التصديق عل              حمددة قد 

   .                   الدولية حلقوق اإلنسان

               ـــــــــــــ
ّ                    تأّخر تقدمي هذا التقرير   *     .   
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   املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(اإلنسان  حلقوق

يق أو االنضمام تاريخ التصد
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

                                    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
                      أشكال التمييز العنصري

   ال   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد   )٢٢املادة (نعم   ٦/٧/١٩٨٣

                               العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
         الثقافية                      االقتصادية واالجتماعية و

اإلعالن اخلاص باملادة (نعم   ٢٤/١/١٩٨٣
   )٣())٣(و) ١ (٢٦

 -  

                               العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
                  املدنية والسياسية

                                 الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        نعم  ٢٤/١/١٩٨٣
   ال   ):   ٤١      املادة  (

                                   اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
                  التمييز ضد املرأة

    ال  ٥/٣/٢٠٠٣

        غريه من                             اتفاقية مناهضة التعذيب و   
                                    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

                         أو الالإنسانية أو املهينة

                                 الشكاوى املتبادلة بـني الـدول       )٢(و) ١ (٣٩املادة (نعم   ١/٤/١٩٨٧
   ال   ):   ٢١      املادة  (

   ال   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 
  ال   ):   ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 

  -   نعم  ٢٨/٣/١٩٩٤                    اتفاقية حقوق الطفل
                    ختياري التفاقية حقوق             الربوتوكول اال
               األطفـال يف            بإشـراك                الطفل املتعلق   

                الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب   ٢٤/٩/٢٠٠٣
  سنة ٢٢: ٣املادة 

 -  

                                     الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
                                           الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ١٩/٩/٢٠٠٢

                                                                          الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          :                                       ً           ملعاهدات األساسية اليت ليست أفغانستان طرفاً فيها       ا
                                                                                                         ، الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل  ) ٤ (         والثقافية
                                                                                                             احلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       اخلاص ب

                                                                                                                                      ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                  
                                                                                                     ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الربوتوكول االختياري             االتفاقية الد

   .                                                                                   التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
        

              مام أو اخلالفة               التصديق أو االنض                                    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
                                    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     

                واملعاقبة عليها
     نعم    

     نعم                                  نظام روما األساسـي للمحكمـة    
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                 اجلنائية الدولية
   ال       ) ٥ (               بروتوكول بالريمو

                           الالجئــون واألشــخاص عــدميو 
   ) ٦ (      اجلنسية

                               ، باستثناء اتفـاقييت عـامي         نعم    
      ١٩٦١   و    ١٩٥٤

ــة  ــف املؤرخ ــات جني     ١٢                           اتفاقي
               والربوتوكوالت      ١٩٤٩      غسطس   أ /  آب

   ) ٧ (                 اإلضافية امللحقة هبا

  ت                              نعم، باسـتثناء الربوتوكـوال        
        الثالث                     اإلضافية األول والثاين و

                                 االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
   ) ٨ (       الدولية

     ١٠٥                          ال، باستثناء االتفاقيات رقم     
     ١١١   و   ١٠٠ و

              منظمة األمـم    (                   اتفاقية اليونسكو   
  )      افـة                               املتحدة للتربية والعلم والثق   

                              ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

   ال    

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

   . ) ٩ (                                               يقضي بأمور منها احترام احلقوق األساسية وتعزيزها    ٢٠٠٠                                أشارت اليونيسيف إىل أن دستور عام   -  ١

          ن بـشأن           وقانو  )  ١٠ (                                                                                وأبلغت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن صياغة قانون جديد لإلجراءات اجلنائية            -  ٢
                   غري أهنا شددت على      .  )  ١٢ (            حقوق اإلنسان      ً        مؤخراً بشأن                                          والحظت اعتماد العديد من القوانني        )  ١١ (            العنف األسري 

   . )  ١٣ (                 تنفيذ هذه القوانني ب                 اإلشكاالت املتعلقة

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان-  جيم

    جلنة      مبنح                                  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                                                         جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية             ، قامت     ٢٠٠٧         ويف عام     - ٣
                                                     والحظت املفوضة السامية أن اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان يف   .  ، )  ١٤ ( "   ألف "          املركز                                      حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان    

َ             ً              أفغانستان، أَْنَشأَت، بدعم من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، فريَق حتقيقات خاصاً                                                                         َ  َ       السهر       يتوىل          ً   جديداً             َْ 
                                                                                                                   أنشطة اللجنة فيما يتعلق بأخطر انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان املتـصلة                      على

                                                       ً     ً        ً                          وقالت إن جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان تبقى شريكاً فعاالً ورئيسياً، بيد أهنا ركـزت علـى        .  )  ١٥ (        بالرتاعات
                                                                                              لجنة الفرعية املعنية بطلبات االعتماد، وخباصة أن التمويل من مصادر خارجية يشكل التمويل                                          الشواغل اليت أعربت عنها ال    

                                                                                                                     الرئيسي للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، وأن الدولة مسؤولة عن ختصيص قدر أدىن من االعتمادات لـذلك                  
                                          جملس العموم يف الربملان عند تعيني رئـيس جلنـة                                     كما أشارت إىل لزوم احلصول على ثقة     .  )  ١٦ (                           الغرض يف امليزانية الوطنية   

   . )  ١٧ (                                                                             حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، األمر الذي قد ينال من استقالل اللجنة وفعاليتها

                 وإنشاء مكاتب    )  ١٨ (                                                                                ورحبت املفوضة السامية مببادرة إنشاء وحدة حلقوق اإلنسان يف إطار وزارة العدل             -  ٤
   . )  ١٩ (           طة املقاطعات                          حلقوق اإلنسان يف إطار مقار شر
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   التدابري السياساتية-  دال
             ً    ، تتضمن إطاراً       ٢٠٠٨                                                                                    أبلغت اليونيسيف أن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية يف أفغانستان املعتمدة يف عام             و  -  ٥

                 وأبلغت املفوضـة     .  )  ٢٠ (                                                                                لتطوير السياسات واخلطط االستراتيجية احلكومية وتوجه ختصيص املوارد ووضع الربامج         
ُ  ِّ                                                                         حقوق اإلنسان ُصنِّفت، يف إطار االستراتيجية اإلمنائية، يف خانة إصالح دواليب احلكم واإلدارة العامة            السامية أن              

َ                        بدالً من أن ُتعاَمل كقطاع جامع على حدة                                                        والحظت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن االستراتيجية   .  )  ٢١ (   ً       ُ   
   . )  ٢٢ (                   حتقيق احلق يف الغذاء      تستهدف  ري                                                   اإلمنائية الوطنية متهد لوضع إطار سياسي حمسن إلدماج تداب

ُ                                                         والحظ األمني العام أنه ُشرع يف تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغانستان  -  ٦                ، وسيتوقف حتقيق  )  ٢٣ (                    
                                 األمني العام واملفوضة السامية         وذكر  .  )  ٢٤ (                                                                              املزيد من التقدم على اإلرادة السياسية وتوفري املوارد والقدرة على التنفيذ          
ُ                       ، ُوضـعت االسـتراتيجية         ٢٠٠٧       يوليه   /                                                                             أنه يف أعقاب انعقاد مؤمتر روما بشأن سيادة القانون يف أفغانستان يف متوز               

   . )  ٢٦ (                                 ، الذي أفضى بالفعل إىل نتائج مشجعة )  ٢٥ (                                                        الوطنية لقطاع العدالة، باإلضافة إىل برنامج العدالة الوطنية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-       ًثانيا 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  فأل

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٧(هيئة املعاهدة
             آخر تقريـر   
  ُ    ُ       قُدم وُنظر فيه

ــات   ــر مالحظ                 آخ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة        ختامية

  يف    (    ١٩٩٧      مارس   /    آذار      ١٩٨٤                               جلنة القضاء على التمييز العنصري
   )                عدم وجود التقرير

               ثامن إىل الثاين                                  حل موعد تقدمي التقارير من ال       - 
      ٢٠٠٦         إىل عام     ١٩٩٦            عشر منذ عام 

ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني                             اللجن
ــة   ــصادية واالجتماعي                           االقت

           والثقافية

      ديسمرب  /           كانون األول       ١٩٩١
١٩٩١      

 ُ ِّ                                           قُدِّمت التقارير من الثاين إىل الرابـع يف          - 
توقع النظـر فيهـا يف           ٢٠٠٨     عام      ُ                            ، وُي

      ٢٠٠٩      نوفمرب  /           تشرين الثاين
                                         تأخر تقدمي التقرير الثالث عن موعـده         -       ١٩٨٤      يوليه  /   متوز      ١٩٨٤      نسان                     اللجنة املعنية حبقوق اإل

      ١٩٩٤              ً      وقد كان مستحقاً عام 
                                 اللجنة املعنية مبنع التمييز ضد     

       املرأة
     حـل                                     تأخر تقدمي التقرير األويل الـذي         -     

      ٢٠٠٤    عام              موعد تقدميه يف 
        نـوفمرب   /            تشرين الثاين       ١٩٩٢                    جلنة مناهضة التعذيب

١٩٩٢      
                         تقارير من الثاين إىل اخلامس             تأخر تقدمي ال  - 

        مـن                                     اليت حل موعد تقدميها يف الفتـرة      
      ٢٠٠٤     إىل     ١٩٩٢

                                               تأخر تقدمي التقريرين من األول إىل الثاين من          -   -   -                 جلنة حقوق الطفل
              على التوايل    ٢٠٠١         إىل عام     ١٩٩٦    عام 

          الربوتوكول   -                  جلنة حقوق الطفل    
                               االختياري التفاقية حقوق الطفل    

        فــال يف      األط        بإشــراك         املتعلــق 
                الرتاعات املسلحة

      عـام     يف                    التقرير األويل                  حل موعد تقدمي    -   -   - 
٢٠٠٤      

            الربوتوكـول    -                  جلنة حقوق الطفل    
                                 االختياري التفاقية حقوق الطفـل     
                                      املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال      
                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

                                          تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منذ عام         -   -   - 
٢٠٠٤      
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  ،     ٢٠٠١      نوفمرب  /                                                                                        اعتربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتا الثالثة والستني املعقودة يف تشرين الثاين             -  ٧
   . )  ٢٨ (                                              ً                   أن النظر يف التقرير الدوري الثامن لن يكون مثمراً، بسبب الرتاع املسلح

   اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات يف إطار  التعاون مع - ٢

      رقم                 الدعوة الدائمة
                                    ر الزيـارات أو التقـارير عـن          آخ

         البعثات
    ٢٨ (                                                                         املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال والرتاعـات املـسلحة              

                                     ؛ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام        )    ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ٣  -       يونيه   /      حزيران
  ؛  )  ٢٩ ( )    ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٥- ٤ (                                      ً        خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً        

  ؛  )  ٣٠ ( )    ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٩- ٩ (                               عنية مبسألة العنف ضد املرأة                  اخلاصة امل        املقررة
        سـبتمرب   /        أيلول   ١٣  -       أغسطس   /     آب   ٣١ (                           اخلاص املعين بالسكن الالئق            املقرر  
                                                  اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات       املقرر   ؛   )  ٣١ ( )    ٢٠٠٣

   )  ٣٢ ( )    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٣-  ١٣ (              ً موجزة أو تعسفاً 

                                           الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة                        تفق عليها من حيث املبدأ  امل          الزيارات
   .                                              ً املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق املشردين داخلياً                          ُ             الزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها بعد

   .    ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٥                                                        املمثل اخلاص املعين مبسألة التعذيب، طلب القيام بزيارة يف عامي 
   .    ٢٠٠٥                                                  مل املعين باالحتجاز التعسفي، طلب القيام بزيارة يف عام            الفريق العا

                                                                                 قام املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد                                   التعاون أثناء البعثات /    تيسري  ال
                                                                              املرأة، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة            

   .                                                     اإلعراب عن تقديرهم للحكومة على التعاون الذي أبدته معهم     ً   تعسفاً، ب   أو
                    متابعة الزيارات 

                                   الـردود علـى الرسـائل املتعلقـة     
                               باالدعاءات واالستئنافات العاجلة

ُ  ِّ                        يف الفترة قيد االستعراض، ُوجِّهت إىل احلكومـة                     وباإلضـافة    .           رسـالة    ٢٢                       
   ٦          ، مبن فيهم      ً  فرداً  ٢٨                                              جمموعات حمددة من السكان، تناولت هذه الرسائل         إىل

   .                                                        ويف الفترة نفسها، مل ترد أفغانستان على أي رسالة من الرسائل  .     نساء
                                     الردود على االسـتبيانات املتعلقـة      

     )  ٣٣ (                  بالقضايا املواضيعية
                                                                            مل ترد أفغانستان، أثناء الفترة قيد االستعراض، على أي اسـتبيان مـن             

                 يـات يف إطـار                                               ّ               االستبيانات الثالثة عشر اليت وجهها إليها املكلّفون بوال       
   .                    ، يف غضون اآلجال احملددة )  ٣٤ (              اإلجراءات اخلاصة
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   التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- ٣

                              ، بدعم من مفوضـية األمـم                                          بعثة األمم املتحدة يف أفغانستان               استمرار     ٢٠٠٨                        قرر جملس األمن يف عام        -  ٨
                                                      جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، وكذلك مع املنظمات                                           املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف التعاون مع  

                                                                                                                  الدولية واحمللية ذات الصلة، على رصد حالة املدنيني، وتنسيق اجلهود الرامية إىل كفالة محايتهم واملساعدة علـى                 
                   ية الـيت تنـدرج                                                                  قوق اإلنسان الواردة يف الدستور األفغاين ويف املعاهدات الدول         حب                                 التنفيذ التام لألحكام املتعلقة     

   . )  ٣٥ (          حبقوق املرأة                                                        أفغانستان ضمن الدول األطراف فيها، وال سيما األحكام املتعلقة 

                     وتدعم املفوضية وحدة     .  )  ٣٦ (    ٢٠٠٧       نوفمرب   /                                                           وزارت املفوضة السامية السابقة أفغانستان يف تشرين الثاين         -  ٩
                                       يغطي برناجمها الرئيـسي العدالـة        يت      ان ال                                                                        حقوق اإلنسان التابعة لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانست         

                                                         مع جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان وفريـق                               املفوضية بصورة لصيقة         وتعمل    .                         االنتقالية ومحاية املدنيني  
                                                                                    وتدعم املفوضية وسائر شركاء األمم املتحدة احلكومة يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال               .  )  ٣٧ (                    األمم املتحدة القطري  

       مبوجـب                                                                      وأفادت املفوضة السامية أن هذا املشروع املتعلق بإعداد التقارير            .  )  ٣٨ (        املعاهدات      مبوجب         قارير            إعداد الت 
                                                                                                             معاهدات حقوق اإلنسان، أدى إىل أمور منها النجاح يف إعداد وثيقة رئيسية مشتركة لعرضها علـى هيئـات                  

                                     باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                                                                              املعاهدات، ويتوقع استكمال التقرير القطري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص        
   . )  ٤٠ (    ٢٠٠٨                                             وقدمت أفغانستان مسامهة مالية إىل املفوضية يف عام   .  )  ٣٩ (    ٢٠٠٨      يناير  /                          والثقافية حبلول كانون الثاين

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، - باء 
  مع مراعاة القانون اإلنساين الدويل القابل للتطبيق 

  دم التمييز املساواة وع- ١

                                           الحظت املفوضة السامية يف الواقـع وجـود                                       ً                                       بالرغم من أن الدستور يعترف رمسياً باملساواة ومببدأ عدم التمييز،             -  ١٠
   . )  ٤١ (                                                          بسبب نوع اجلنس والدين واالنتماء اإلثين والقبلي واألسري والسياسي                                    ممارسات متييزية يف مجيع أرجاء أفغانستان 

                                                                            ملفوضة السامية على التوايل بإحراز بعض التقـدم يف التطـور االقتـصادي                      ّ                    وبينما سلّم األمني العام وا      -   ١١
  ،  ) ٣ ٤ (                                                                                                  وأن النساء والفتيات ما فتئن حيققن مكاسب يف مكان العمل، ويف التعليم ويف دوائر احلكومـة                 ) ٢ ٤ (      للمرأة

             واالقتصادي                                               ً                                                 الحظت املقررة اخلاصة أن التقدم احملرز ال يزال حمدوداً بسبب تفشي التمييز االجتماعي والسياسي             
   . ) ٥ ٤ (                                             ، وكذلك انعدام األمن واستمرار املمارسات العرفية ) ٤ ٤ (        ضد املرأة

                                                              ً                   ، طلبت جلنة اخلرباء، التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة، أموراً منها إدراج تعريف     ٢٠٠٨       ويف عام   -   ١٢
                     واإلشارة إىل التدابري  ) ٦ ٤ (   ١١١      ة رقم                                من اتفاقية منظمة العمل الدولي ١                                 ً         للتمييز يف قانون العمل اجلديد، وفقاً للمادة 

                                                                                                     املتخذة لتعزيز تساوي االستفادة من التدريب املهين والعمالة وتوظيف النساء، واملعوقني واألقليات اإلثنية احملرومة، 
ّ    الُرّحل      تمعات           نتمون إىل جم           مبا يف ذلك امل  ُ   ) ٧ ٤ ( .   
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   حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على نفسه- ٢

                                                                                                 األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقهما إزاء تطبيق عقوبة اإلعـدام ودعـا                            أعرب كل من    -   ١٣
ُ                                                وأحال املقّرُر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء            .  )  ٤٨ (                                         ً       أفغانستان إىل وضع حد لعمليات اإلعدام مستقبالً        ّ          

   ّ    وركّـز    .  )  ٤٩ (                              ية اخلاصة بفرض عقوبة اإلعدام                           ً                                               بإجراءات موجزة أو تعسفاً ادعاءات بشأن عدم احترام القواعد الدول             أو
   . )  ٥٠ (                                                                                                املقرر اخلاص على أن نظام العدالة اجلنائي يعاين من ثغرات عميقة، وأشار إىل وجوب وقف تنفيذ عقوبات اإلعدام

                                  ً           أن أثر الرتاع يف املدنيني أصبح ميثل شـغالً          ب   )  ٥٣ (             وجملس األمن   )  ٥٢ (               واألمني العام   )  ٥١ (                       وأفادت املفوضة السامية    -   ١٤
                                                                                             ، الحظت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان زيادة يف عدد الضحايا املـدنيني                   ٢٠٠٨         ويف عام     .     ً شاغالً

                                                                  وأعربت كل من املفوضة السامية واألمني العام عن القلق ألن سبب             .  )  ٥٤ (    ٢٠٠٧              مقارنة بعام         ً  تقريباً               يف املائة      ٤٠      نسبة   ب
             العناصـر              اليت تنفذها                 ً                                  األخرية يعود أساساً إىل تفاقم اهلجمات االنتحارية                                                   زيادة عدد الضحايا املدنيني خالل السنوات       

                                                                                            وأبلغا عن أساليب العناصر املناوئة للحكومة يف استهداف املدنيني الـذين يعتـربوهنم مؤيـدين             .  )  ٥٥ (                املناوئة للحكومة 
                            األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة              وأفادت بعثة   .  )  ٥٧ (                 املسؤولون البارزون                                   ، مبن فيهم املوظفون احلكوميون أو     )  ٥٦ (       للحكومة

       إال أن    .     ٢٠٠٨                                                                                  ً                       إىل أفغانستان أن احلصة النسبية من الوفيات املنسوبة إىل القوات احلكومية ظلت مستقرة نسبياً يف عام                 
ّ                 الرقم الفعلي لوفيات العناصر غري احملاربة املسجلة اليت تسببت فيها القوات املوالية للحكومة سّجلت زيادة بنسبة      يف   ٣١                                                                                    

                                                           وبالرغم من مضاعفة قوات األمن الوطنية والدولية جهودها للحـد    .  )  ٥٨ (    ٢٠٠٧                                      ئة مقارنة بالوفيات املسجلة يف عام        املا
                            باستخدام القوة املفرطة يف بعض         املتعلقة        دعاءات   اال                                                            من األضرار اليت تلحق بغري املقاتلني، بينت املفوضة السامية استمرار 

                  وسـوء التـصرف    )  ٥٩ (                                                وية الدفاعية واحلوادث املتصلة بتأمني محاية القوات                                             احلاالت، ال سيما فيما يتعلق بالضربات اجل      
                                                          ، شدد املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء               ٢٠٠٨         ويف عام     .  )  ٦٠ (                                    البالغ أثناء عمليات تفتيش البيوت    

                    كـان باإلمكـان                            ً                                                                    بإجراءات موجزة أو تعسفاً على وجود أعداد كبرية من عمليات القتل يف صفوف املدنيني اليت                  أو
                                                                                              وأعرب األمني العام عن قلقه إزاء زيادة عدد اهلجمات ضـد العـاملني احمللـيني والـدوليني يف اجملـال            .  )  ٦١ (       تفاديها
   . )  ٦٣ (                                                           ً     ً  وأشار إىل أن األلغام واملتفجرات من خملفات احلرب ال تزال متثل هتديداً خطرياً  .  )  ٦٢ (      اإلنساين

                                                              تمرار اإلبالغ عن حاالت تعذيب وإساءة معاملة السجناء الذين                                                 والحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اس       -   ١٥
  .  )  ٦٥ (                                                                            ويف هذا الصدد، أبلغت املفوضية عن جلوء مديرية األمن الوطين إىل التعـذيب              .  )  ٦٤ (                         حتتجزهم السلطات األفغانية  

                  فغانيني إىل مسؤويل                                                                                                       ونقل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ادعاءات تتعلق بنقل السلطات األفغانية مشتبه فيهم غري أ              
           كـانوا يف               عنـدما                          املشتبه فيهم وتعذيبهم          معاملة                      أقدموا على إساءة                  ُ                يف أفغانستان، ُيزعم أهنم            يعملون               حكومة أجنبية   

                                                                                                         وأكدت السلطات املعنية للمفوضة السامية أنه سيسمح لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان                .  )  ٦٦ (     عهدهتم
                         يف انتهاكات حقوق اإلنسان                       ً وأن احلكومة ستجري حتقيقاً                           إىل مرافق مديرية األمن الوطين    وط             حبرية ودون شر        بالوصول 

   . )  ٦٧ (                   اليت تعزى إىل املديرية

                                                                                                    ، حدد األمني العام أطراف الرتاع التابعة للدولة وغري التابعة للدولة، املسؤولة عن االنتـهاكات                   ٢٠٠٨         ويف عام     -  ١٦
                                                                       ى أن الدولة واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة جندت واسـتخدمت                               وشدد بصفة خاصة عل     .                   اجلسيمة ضد األطفال  

                                                                                                                      األطفال وأن اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة مثل طالبان ال تـزال تـدرب وتـستخدم األطفـال يف العمليـات                     
        والحظـت    .  )  ٦٩ (       ل مماثلة                                                                        وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة عن شواغ     .  )  ٦٨ (         االنتحارية

                     غري معـروف مـن       ً اً      عدد        واعتقلت                                                                                     اليونيسيف أن املؤسسات األفغانية إلنفاذ القانون والقوات العسكرية الدولية أوقفت           
   . )  ٧١ (                                  كما أعرب األمني العام عن شواغل مماثلة  .  )  ٧٠ (                                            األطفال بسبب اشتراكهم املزعوم يف اجلماعات املسلحة
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     مـن        عدد       حدوث                                              خلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أنه بالرغم من               ، ذكرت املقررة ا    ٢٠٠٥        ويف عام    -   ١٧
                      وأبلغ املقرر اخلاص املعين   .  )  ٧٢ (                              تشهد االنتشار الواسع للعنف ضدها                                           التطورات اهلامة، ال تزال حالة املرأة مأساوية و

    .  ) ٣ ٧ (                           عن انتشار وكثرة جرائم الشرف                                                  ً  حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

              حاالت املالحقة،                                                 ة لضحايا العنف اجلنسي أو شهوده وتدين عدد                                                      وأشار األمني العام إىل عدم توفر محاية كافي         -   ١٨
  ،     ٢٠٠٨         ويف عام     .  )  ٧٤ (                           مع اتفاقية حقوق الطفل        يتسق                                                              ال سيما بسبب خشية االنتقام العنيف وعدم وجود تشريع حمدد           

                          وجترمي النساء ضحايا العنف                                        مة فيما يتعلق بنظام إقامة العدل يتمثل يف     القائ                 الشواغل الرئيسية     أحد                   الحظ األمني العام أن 
  يف           وجود دالئل    إىل                املفوضة السامية       أشارت  و  .  )  ٧٥ (                                                           القائم على نوع اجلنس والتمييز بني اجلنسني يف تطبيق القانون العريف

                            قيق يف بعض حاالته البارزة                  السلطات للتح          استعداد                                         ستعداد ضحايا االغتصاب لإلبالغ عنها، و                     على تزايد ا       ٢٠٠٨     عام  
                                                                                                وأبلغت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة عن ادعاءات تبعث علـى                .  )  ٧٦ (             ومالحقة اجلناة 

   . )  ٧٧ (       الصبيان                                                القلق بشأن ارتكاب عناصر مسلحة أعمال عنف جنسي ضد 

       يف ذلك     مبا   ،   )  ٧٨ (                            حتجاز التعسفي وغري القانوين                 تفشي حاالت اال        أكدت                برامج الرصد       أن                      املفوضة السامية         وذكرت  -  ١٩
                   ً                       والحظت كذلك أنه كثرياً ما تتعرض النساء         .                                                              املمارسات العرفية، وانتهاك الشريعة اإلسالمية ونزاعات مدنية                     ألسباب تتعلق ب  

   . )  ٧٩ (  ور    الفج                 بتهمة الزنا أو                بصورة غري قانونية                                                         الضحايا، ال سيما ضحايا االعتداءات اجلنسية، للتوقيف واالحتجاز 

                          واستمرار عدم استيفاء     )  ٨٠ (                                             الزيادة الكبرية يف عدد نزالء مراكز االحتجاز                                   وشددت املفوضة السامية على       -   ٢٠
                فقد أفاد األمني     .  )  ٨٢ (                                    ورغم ذلك، يالحظ إحراز بعض التقدم       .  ) ١ ٨ (                          ً    معايري الدنيا املقبولة دولياً     لل               ظروف االحتجاز   

   . )  ٨٣ (                       اإلدارة املركزية للسجون                                  وجود حاجة ماسة إىل زيادة االستثمار يف ب      العام 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

               حيـث تـستخدم                     سائد يف أفغانستان،      هو ال                                                    الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن القانون العريف      -   ٢١
                             لرمسـي يف القـضايا اجلنائيـة                       ً                       لتسوية الرتاعات عوضاً عن نظـام احملـاكم ا                        يف كثري من األحيان                     آليات تقليدية   

                                                          أبسط معايري حقوق اإلنسان األساسية خاصة فيمـا يتعلـق              حىت                  هذه اآلليات          ً              وغالباً ما ال تراعي     .        اجلنائية     وغري
          مبقتـضاها            اليت يتم    و  "       البعاد "  ب                      ، املمارسة املعروفة                           املثرية للقلق بشكل خاص                 ومن القضايا     .  )  ٨٤ (   يات        والفت        بالنساء
   . )  ٨٥ (                     تتعلق بالثأر واالغتيال      قضايا              يف سبيل تسوية       ً  أحياناً                 يتجاوزن السابعة   مل                عن فتيات صغريات        التخلي 

                                                          إىل أن حقوق النساء واألطفال تتأثر بشدة بعدم وجود              ٢٠٠٤                                            وأشار تقرير التقييم القطري املوحد لعام         -   ٢٢
                      العدالـة، واحملاكمـة                                                                             إلقامة العدل يف كل مرحلة، مبا يف ذلك اإلملام باحلقوق، والوصول إىل                      فاعلة            آليات رمسية 
   . )  ٨٦ (                                                 تواجه بصفة خاصة القبائل البدوية وأفقر شرائح اجملتمع                          أوجه القصور من هذا القبيل  و  .         واالحتجاز

       املوظفني          عدم توفر                            األطر القانونية والتنظيمية و           وعدم مالءمة                                                املفوضة السامية أن الفساد وانعدام األمن              وأوضحت  -  ٢٣
                                              لقضائية واملعنية بإنفاذ القانون، كما تعوق                          ؤسسات التنفيذية وا    امل      أداء                      عوامل تعوق بشدة                                     املؤهلني والبنية األساسية املادية   

                                                                                                   وباإلضافة إىل ذلك، أشار األمني العام إىل أمور منها االفتقار إىل اإلجراءات اليت تتسم بالشفافية                 .  )  ٨٧ (              سيادة القانون        تعزيز  
   . )  ٨٨ (                                                         م الوظيفي، بيد أنه رحب بإنشاء املركز الوطين للتدريب القانوين                                                واليت تستند إىل اجلدارة بالنسبة إىل التعيينات والتقد
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                                                                                                  املفوضة السامية أن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تلقـت عـدة شـكاوى                      وذكرت  -   ٢٤
ّ         َ              ، وشّجع املفوضةَ السامية      )  ٨٩ (                                                                        خبصوص قعود الشرطة عن إجراء حتقيقات سليمة أو التصرف برتاهة واستقالل               ام  قي    

   . )  ٩١ (                 ملة ملقاومة الفساد حب                    املدعي العام اجلديد     وقام   )  ٩٠ (    نسان  اإل    قوق  حل       وحدة         بإنشاء              وزارة الداخلية

                                                                             قيام مديرية األمن الوطين جبمع املعلومات االستخبارية ومراقبـة املـشتبه              إىل                    املفوضة السامية          وأشارت  -   ٢٥
                            ً              قتهم، غري أن الوحدة تعمل وفقاً ملرسوم رئاسي                                                    ارتكاهبم جرائم ضد األمن الوطين وتوقيفهم واحتجازهم ومالح   يف

        إزاء       قلقها                             وأعربت املفوضة السامية عن       .  )  ٩٢ (  ُ                                                                مل ُينشر بعد، ويظهر أهنا ال ختضع للمساءلة إال من جانب الرئيس           
                     ونوقش مشروع الئحـة      .                                                                         ً             ارتفاع عدد شركات األمن اخلاصة األفغانية والدولية، اليت ال تزال غري منظمة عموماً            

   . )  ٩٣ (                           ُ          ، بيد أن الصيغة النهائية مل ُتعتمد بعد    ٢٠٠٧                   األمن اخلاصة يف عام           بشأن شركات

                                                  غري متطورة وعدم وجود نظام مساعدة قـضائية                  مستقلة                                             وأبلغت اليونيسيف عن أن وجود نقابة حمامني        -   ٢٦
                                      للمجموعـات الـضعيفة مبـا فيهـا                  الـضروري                                                                  متوله الدولة ميثالن عائقني حيوالن دون إتاحة التمثيل القانوين          

  ،  )  ٩٥ (                               ً    ُ   َ                                              ٍ    وأبلغت املفوضة السامية أنه نادراً ما ُيعلَم احملتجزون حبقوقهم أو تتاح هلم فرصة االستعانة مبحامٍ  .  )  ٩٤ (      األطفال
                                         والحظ كل من األمني العام واملفوضة السامية      .  )  ٩٦ (             بطريقة سليمة                               الدفاع بالقيام بأنشطتهم       يي       ُ            وأنه ال ُيسمح حملام   

   . )  ٩٧ (              اليت جيري إدخاهلا        تحسينات       بطء ال

                                                                                                    وقام املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان                 -   ٢٧
         تجـزين،    احمل                        نظام احتجـاز ونقـل                احملتجزين و        حماكمة              مفادها أن                                          سياق مكافحة اإلرهاب بإحالة ادعاءات         يف
   . )  ٩٨ (                               املعايري الدولية للمحاكمة العادلة          يتسقان مع    ال

                                                فيما يتعلق جبرائم املاضي واحلاضر ال يـزال          )  ٩٩ (                                                 شددت املفوضة السامية على أن اإلفالت من العقاب        و  -   ٢٨
   . )   ١٠٠ (                   مناصب عليا يف السلطة                        املتهمون بارتكاهبا يشغلون      ً                                  سائداً، مبا يف ذلك جرائم احلرب اليت ما زال 

   )   ١٠٢ (                          ل من املفوضـة الـسامية              ، الحظ ك   )   ١٠١ (                                                          ورغم بدء تنفيذ خطة العمل بشأن السلم واملصاحلة والعدل          -   ٢٩
                                        املفوضة السامية أن الربملان اعتمـد             وأوضحت  .                                                       انعدام التقدم والدعم السياسي للعدالة االنتقالية       )   ١٠٣ (            واألمني العام 

                                                                                         ، الذي مينح احلصانة التامة من املالحقة جلميع األحزاب السياسية وغريها مـن الفـصائل                "                      ميثاق املصاحلة الوطنية   "
   . )   ١٠٤ (                                    ورفض الرئيس كرزاي التوقيع على امليثاق  .                                        اع الذي اجتاح أفغانستان طيلة عقدين ونصف       يف الرت        املتناحرة

        مصدر                                          إىل احملاكمات وفق األصول القانونية يشكل                      قضاء األحداث                افتقار نظام                       والحظت اليونيسيف أن      -   ٣٠
  .      ً     عامـاً    ١٢       إىل    ٧            ائية مـن                                                                     وأشارت إىل أن قانون األحداث رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلن            .  )   ١٠٥ (         قلق بالغ 
     ً      عامـاً     ١٢                  أطفال دون سـن                                        من السن، ميكن إلقاء القبض على                                 عدم وجود وسائل للتحقق         ً   نظراً ل        ذلك، و       ورغم

   . )   ١٠٦ (                      جرائم بسيطة مثل السرقة     بسبب        وسجنهم 

  ويف الزواج ويف احلياة األسرية اخلصوصية  احلق يف- ٤
                                                     أعدهتا جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانـستان                                                        أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل دراسة        -   ٣١
  .  )   ١٠٧ (                       اإلكراه علـى الـزواج     ّ                                                               ، بّينت أن أوسع فئة من حاالت العنف ضد املرأة تتمثل يف حاالت               ٢٠٠٦     عام     يف

                                 بيد أهنا أشارت إىل الربوتوكـول        .  )   ١٠٨ (                 معاجلة هذه احلاالت                             ّ                     وذكرت املفوضة السامية عدم متكّن املسؤولني من        
   . )   ١٠٩ (                         إكراه األطفال على الزواج                       ه وقتئذ بشأن القضاء على    َّ      املوقَّع علي
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  حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي،  - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

ّ                 قامت املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف حرية الرأي والتعبري بإحالة اّدعاء              -   ٣٢                               بصدور عقوبة باإلعدام بـسبب            يتعلق                                                             
ّ   الرّدة ِ                                                   وبّينت املقررة اخلاصة أن قانوناً ُيحِظر اعتناق دين آخر سيعترب مبثابة سياسة               .  )   ١١٠ (                   لتأثري يف رغبة    ل        الدولة           تنتهجها     ّ                         ً ُ  

   . )   ١١١ (                                                                                       األفراد يف اعتناق دين أو معتقد ولن تكون هذه السياسية بالتايل مقبولة مبوجب قانون حقوق اإلنسان
                       ِّ                                                                              ا أحالت املقررة اخلاصة ادِّعاء يتعلق مبشروع خطة إلعادة إنشاء إدارة األمر باملعروف والنهي عـن                  كم  -   ٣٣

                            من العهد الدويل اخلـاص       ٢              من املادة     ١                                                          وحثت املقررة اخلاصة احلكومة على كفالة االمتثال للفقرة           .  )   ١١٢ (     املنكر
   . )   ١١٣ (                       باحلقوق املدنية والسياسية

                                           ُ ّ                                العام استمرار وجود تدابري خارج نطاق القضاء ُتّتخذ لقمع االنتقادات                       ، الحظ األمني      ٢٠٠٨         ويف عام     -   ٣٤
                                                               املفوضة السامية أن وسائط اإلعالم، اليت ازدهرت يف السنوات               وذكرت  .  )   ١١٤ (                                   واآلراء الدينية والسياسية املخالفة   

          األمـني        وأشار   ،   )   ١١٥ (    ٢٠٠٨    و     ٢٠٠٧                   ً                                               األخرية، واجهت تصعيداً يف مستويات العنف وهتديدات خطرية يف عامي           
                                    وأحالت املقررة اخلاصة املعنية باحلق       .  )   ١١٦ (                                                            أساليب التخويف اليت تستخدمها العناصر املناوئة للحكومة         إىل       العام  

                 ، وكذلك حماوالت من  )   ١١٧ (                                                                       يف حرية الرأي والتعبري ادعاءات تتعلق بأعمال مضايقة وهجمات استهدفت الصحفيني
             والحظت املقررة   .  )   ١١٨ (                              وسائط اإلعالم وتشديد هذه املراقبة ل     كومة                                          جانب وزير الثقافة واإلعالم ملواصلة مراقبة احل

        أوضـحت   و  .  )   ١١٩ (             بعض املـسائل                   تناول الصحفيني ل                                         ً                  اخلاصة أن مشروع قانون العفو يتضمن أحكاماً حتول دون          
   . )   ١٢٠ (                                            قانون وسائط اإلعالم اجلديد الذي اعتمده الربملان    ٢٠٠٧                                    كذلك أن الرئيس كرزاي رفض يف هناية عام 

                                                                                                              أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن القلق إزاء استمرار انعدام األمن                  و  -  ٣٥
   . )   ١٢١ (          ً                                                 يؤثر سلباً يف قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان على القيام بعملهم  مما                                 وما ينجم عنه من انعدام االستقرار، 

            وفيما يتعلق   .  )   ١٢٢ (                                         جلمعية الوطنية من اعتماد قانون انتخايب جديد ا        مل تتمكن    ،          األمني العام         ملا ذكره       ً ووفقاً  -   ٣٦
                                  مشاركة النساء، وحرية التنقل                   وال سيما بشأن                                                                   باالنتخابات القادمة، أعربت املفوضة السامية عن شواغل خمتلفة،         

   . )   ١٢٣ (                                                     بسبب أعمال القتال، وفحص طلبات املرشحني، وعمليات الشكاوى
 عادلة ومواتية احلق يف العمل ويف شروط عمل - ٦

                    يف املائـة مـن          ٢٤,٣                  تبني أن نسبة         ٢٠٠٣                                                         أشارت اليونيسيف إىل استنتاجات دراسة استقصائية لعام          -   ٣٧
            وأن عمالة        الصبيان     ً                                           عاماً كانوا يعملون، وأن الفتيات يعملن أكثر من   ١٤   و ٧                               األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

     ً                                                  ووفقاً لليونيسيف، فإنه مثة حاجة إىل تعلم املزيد عن           .          احلضرية                                                    األطفال تنتشر يف املناطق الريفية أكثر من املناطق       
   . )   ١٢٤ (                                                     طبيعة عمالة األطفال يف أفغانستان وأشكاهلا وتركزها وسببها

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

                ة يف أفغانستان                                                                                       أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقرير صادر عن جلنة حقوق اإلنسان املستقل              -   ٣٨
                                                                                    احلكومة باحلد األدىن من التزاماهتا األساسية مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية              بعدم وفاء       يفيد  

                                                                                والحظت املفوضة السامية أن حالة الضعف االقتصادي وتفشي الفقر يؤثران بوجـه              .  )   ١٢٥ (                     واالجتماعية والثقافية 
   . )   ١٢٦ (                       ني واحملرومني من حيازة األرض                                  خاص يف النساء واألطفال واملعوقني واملسن
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  ّ                                                                                                                وبّين املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن احلالة األمنية غري املستقرة هتدد الوضع الغذائي وموارد الرزق عن                    -   ٣٩
  .  )   ١٢٧ (                                                                                                               طريق تشريد عدد متزايد من السكان يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية، وحتد من عمل املنظمات اإلنـسانية                

                                              إىل حدوث تراجع ملحوظ، يف املناطق احلضرية، يف جمال     ٢٠٠٨                                                     أشار تقرير صادر عن برنامج األغذية العاملي يف عام       و
      ً                                                   ، نظراً إىل التباين املتنـامي بـني أسـعار األغذيـة                ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                              إمكانية احلصول على األغذية، منذ كانون األول      

   ّ      بّينت      ٢٠٠٥                                                    لزراعة أن التقييمات الوطنية اليت أجريت يف عام                                                وأبلغت منظمة األمم املتحدة لألغذية وا       .  )   ١٢٨ (      والدخل
   . )   ١٢٩ (                                                                                يف املائة من األسر املعيشية تصنف نفسها يف خانة األسر اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي  ٤٤        أن نسبة 

       يعـوق                                              أن االفتقار إىل هياكل أساسية ماديـة             ٢٠٠٧   ّ                                                      وبّينت إفادة صادرة عن منظمة الصحة العاملية يف عام            -   ٤٠
        خبـدمات           تغطيـة     ال                                                                        كما أن مركز املرأة املتدين، واملستوى الضعيف من إمـدادات امليـاه و              .      الصحة            حتسني خدمات   

                                         ، كلها عناصر تسهم يف النسبة العالية                                        أوجه القصور يف جمال صحة البيئة                                        ً       اإلصحاح، والظروف الصحية املتدهورة جداً و     
                                                                 ة الرتاع، تأثر ما يربو على مليوين أفغـاين مبـشاكل الـصحة                   فتر      ً      ونظراً لطول   .                                  من وفيات واعتالل الرضع واألطفال    

                     نظام الـصحة إىل                                 على املدى الطويل لتعزيز                   استثمارات كبرية                 وجود حاجة إىل        إىل                اليونيسيف         وأشارت  .  )   ١٣٠ (       العقلية
    .  ) ١  ١٣ (                     التصدي لوفيات املواليد و             ً األكثر تأثراً                   يف املناطق النائية                 الوصول إىل اخلدمات      زيادة               جانب بذل جهود 

           وركزت كذلك   .  )   ١٣٢ (                                                                   املفوضة السامية أن أفغانستان ال تزال تعاين من ارتفاع معدالت الوفاة         وأوضحت  -   ٤١
                سيما بالنـسبة         ، ال      عليها      حلصول   ا     فرص   و        املالئمة                   ُ                                                 على أنه بالرغم مما أُحرز من تقدم، فإن توفري الرعاية الصحية            

                الحظت أنه بالرغم  و  .  )   ١٣٣ (                      تزال مطروحة بشكل جدي                         ً                     النساء واألطفال، يشكل وجهاً من أوجه القلق اليت ال    إىل
               ختفيض هـذا      من           أفغانستان                          ً                  حتتل املرتبة الثالثة عاملياً، فقد متكنت                                    وفيات األطفال يف أفغانستان                    من أن معدالت    

   . )   ١٣٤ (    ٢٠٠١                  يف املائة منذ عام   ٢٥            املعدل بنسبة 

                                  تعقد حقوق السكن وملكية األراضي يف                                          ، شدد املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق على أن    ٢٠٠٣       ويف عام   -   ٤٢
                                                وأشارت املفوضة السامية إىل أن تقارير صادرة عن جلنة   .  )   ١٣٥ (                                             أفغانستان سيتطلب العمل على مجيع مستويات النظام

                                                                                                              حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان تفيد بأن حاالت االستيالء غري املشروع على األراضي، ال سيما يف املنـاطق                  
                                                            وترى بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان أن           .                                   ً      من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان تفشياً                    الريفية، تعد   
               اإلطار القانوين      بني                                                                              حل الرتاعات املتعلقة مبلكية األرض ال تزال قائمة بسبب انعدام االتساق                       اليت تواجه           الصعوبات  

   . )   ١٣٦ (   ً                                  يضاً سيادة القانون والتنمية االقتصادية   ض أ                                              ّ والسياسة العامة واإلدارة واإلنفاذ، األمر الذي يقّو

                                                                                           وأشارت املفوضة السامية إىل أن تبعات غصب األراضي والتعدي على سيادة القانون وانعدام األمن الناتج   -   ٤٣
   . )   ١٣٧ (                                                        عجز احلكومة عن توفري اخلدمات الالزمة وتنفيذ الربامج اإلمنائية    تزيد                               عن التجارة غري املشروعة للمخدرات 

                                                                                                األمني العام أن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان تقر بأن الفقر وتعذر احلصول على األغذية      ّ   ّين  وب  -   ٤٤
     يـة            االجتماع -                                          حتول دون حتقيق التنمية االقتـصادية              رئيسية                                                   والرعاية الصحية والتعليم ما زالت تشكل عقبات        

                                                      يتواصل إحراز تقدم فيها، غري أن احلاجة ال تزال             اليت        قطاعات                      هناك العديد من ال              وأضاف أن   .                  املنصفة واملستدامة 
   . )   ١٣٨ (                قائمة الجناز املزيد
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٨

                                                                                  ، أعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة عن بالغ القلق إزاء     ٢٠٠٩      يف عام   -   ٤٥
    احلق    من        األطفال                وتؤدي إىل حرمان           ضد املدارس               متمردو طالبان                           ّ     ألطفال ضحايا اهلجمات اليت ينفّذها            زيادة عدد ا
   . )   ١٤٠ (                                                                 وشجبت إلقاء احلامض على الفتيات واملدرسات ملنعهن من التردد على املدارس  .  )   ١٣٩ (         يف التعليم

                          جمال الوصـول إىل التعلـيم                                         ً     ً                       وأبلغت اليونسكو أن أفغانستان قطعت شوطاً هاماً يف السنوات األخرية يف     -   ٤٦
                                                                       وأشارت اليونيسيف إىل استمرار وجود ثغرات هائلة بني اجلنسني وإىل أن             .  )   ١٤١ (                            واحلد من الفوارق بني اجلنسني    
       حيرم                                                                     وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن الزواج يف سن مبكرة            .  )   ١٤٢ (                    ً       ً     انعدام األمن ميثل حتدياً رئيسياً    

   . )   ١٤٣ (                                     كذلك الفتيات من فرصة تلقي تعليم ثانوي

   األقليات والسكان األصليون- ٩

                     الوصول التفضيلي إىل            أدت إىل                      ممارسات متييزية        وجود       إىل       ٢٠٠٤                                           أشار تقرير التقييم القطري املوحد لعام         -   ٤٧
                     موعات ال تتمتع باحلظوة                      فرض ضرائب عالية على جم   إىل    و ،                                              األرض كمكافأة لبعض اجلماعات اإلثنية وقواعد السلطة

                                                                             وكانت النتيجة اندالع أحداث عنيفة ضد كثري من اجملموعات العرقية تفاقمت بعودة أعداد   .                      السياسية أو االجتماعية
                وأكثرية أبنائها  (  ّ                                  وبّينت املفوضة السامية أن قبيلة كوشي   .  )   ١٤٤ (                              ً                كبرية من الالجئني واملشردين داخلياً وإعادة توطينهم

ّ               رّحل من الباشتون    . )   ١٤٥ (                                                                 تواجه التمييز ال سيما يف الوصول إىل األراضي ويف احلصول على بطاقات اهلوية  )  

                          ً الالجئون واملشردون داخليا - ١٠

                  ملكيـة األراضـي                                                                                مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تدهور األوضاع األمنية، وعـدم              ّ    بّينت  -   ٤٨
              كـذلك عـودة          تعـوق              ً               شردين داخلياً والعائـدين و                                            سبل الرزق هي العوامل اليت حتول دون إدماج امل           وحمدودية  
         وأشـارت    .  )   ١٤٧ (                                                     ً                        وأثار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً شواغل مماثلـة             .  )   ١٤٦ (      الالجئني

                          ، تناول حالة املـشردين         ٢٠٠٨       أغسطس   /                                                                مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل تقرير وطين صادر يف آب          
   . )   ١٤٨ (                          على توصية ممثل األمني العام                   وكان مبثابة رد مباشر              اء أفغانستان،       ً          داخلياً يف مجيع أحن

                                            وقوع عمليات تشريد خمتلفة يف خمتلف األوقـات، ويف   ب                                        مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني             وأفادت  -   ٤٩
  ّ        وبّين ممثل   .  )   ١٤٩ (                                                                          ً         ً  خمتلف أرجاء البلد وألسباب خمتلفة، وبالتايل، فإن إجياد حلول مستدامة لن يكون يسرياً أو سريعاً

                                           ً                                                            األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن عدم إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية إىل أكثرية املناطق     
   . )   ١٥٠ (                                                                               املتأثرة بالرتاع، ألسباب أمنية، أمر يعيق إمدادات املساعدة اإلنسانية الضرورية العاجلة

   حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب- ١١

                           بني أنشطة اإلرهاب واملخدرات                 تزايد قوة العالقة                    ، عن بالغ قلقه إزاء     ٢٠٠٨                     أعرب جملس األمن، يف عام   -   ٥٠
   . )   ١٥١ (           غري املشروعة 
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   ُ                                                                                   ، أُحيلت رسالة من جانب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سـياق                   ٢٠٠٦         ويف عام     -   ٥١
   . )   ١٥٢ (                            إلرهاب وتعريف اجلرائم اإلرهابية                                         مكافحة اإلرهاب، تتعلق مبشروع قانون للتصدي ل

ّ                                  وأشار األمني العام إىل أن اجلهات الفاعلة يف جمال محاية الطفل رّحبت باألحكام اخلاصـة باألحـداث،       -   ٥٢                                                        
                                                                                                       فيها اجلرائم املتصلة باألطفال املرتبطني باجلماعات املسلحة، يف قانون مكافحـة اجلـرائم اإلرهابيـة الـذي                مبا

                            عندما يكون مرتكب اجلرميـة           ٢٠٠٥                                                      وينص القانون على أن يطبق قانون األحداث لعام           .    ٢٠٠٨     عام     يف    ُ    اعُتمد
   . )   ١٥٣ (                دون الثامنة عشرة

                                                     ُ                                                     وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء حاالت ُيزعم فيها إساءة معاملة القوات الدولية                 -   ٥٣
                              اخلبري املستقل املعين حبالـة          أشار                هذا الصدد،         ، ويف  )   ١٥٤ (                                                   بعض األشخاص احملتجزين لفترة طويلة بصورة تعسفية         ل

                           وصفها بأهنـا ضـرب مـن               ميكن                 من أفعال                          يف أماكن االحتجاز هذه                إىل ما يقع                                حقوق اإلنسان يف أفغانستان     
                                                                                                   وأعربت املفوضة السامية عن األمل يف أن يتاح لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان                 .  )   ١٥٥ (     تعذيب  ال

                 وفيمـا يتعلـق      .  )   ١٥٦ (                                                                           اإلنسان املستقلة يف أفغانستان الوصول إىل تلك املرافق بسرعة وبال شروط                       وللجنة حقوق 
                                                                                                                   باألفراد احملتجزين يف إطار عملية احلرية الدائمة يف معتقل يقع يف قاعدة باغرام اجلوية، ركزت املفوضة الـسامية                  

                                            ة أو يف احملاكمة أمام حمكمة منشأة مبوجـب                                                                           على أن هؤالء احملتجزين ال يتمتعون بأي حق يف االستشارة القانوني          
                                                                                      وظل بعض األشخاص، حسبما أوردته التقارير، رهن االحتجاز يف باغرام مدة مخس سنوات، وتعـرض        .        القانون

                                                         ، وافقت سلطات باغرام على منح أقارب بعض احملتجـزين              ٢٠٠٨               ويف هناية عام      .             ُ                 بعضهم، فيما ُيزعم، للتعذيب   
                                                                         إىل ذلك، أبلغ األمني العام عن تسجيل ادعاءات تفيد باحتجاز أطفال يف سـجن             وباإلضافة  .  )   ١٥٧ (             حقوق الزيارة 

    .  )   ١٥٨ (                            انفرادي يف قاعدة باغرام اجلوية

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات-      ً ثالثا  

ُ            ، دعُم الرئيس        ٢٠٠٨  َّ        َ                                    شجَّع املفوضةَ السامية حلقوق اإلنسان، يف عام          -   ٥٤ ـ        ملة حل         رأة                           مكافحة العنف ضد امل
                       ورحبت املفوضة السامية     .  )   ١٥٩ (                                                                             خلطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان ودعمه النشط لتنفيذ هذه اخلطة            ه      وإقرار

                                                                                                                  بقرار وزارة العدل االضطالع بدور الوكالة الرئيسية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف عملية االستراتيجية اإلمنائيـة                
   . )   ١٦٠ (                 الوطنية ألفغانستان

ّ                        ً          سيـف أنه بالرغم مـن التحديات املتعّددة، قطعت أفغانستان شوطاً                       والحظت اليوني   -  ٥٥                  صـوب حتقيـق         ً   كـبرياً                                  
  .  )   ١٦١ (    ٢٠٢٠                                          وقد يتعذر حتقيق مجيع األهداف حبلول عـام         .                                                        األهداف اإلمنائية لأللفية ومقاصد جماالت الصحـة والتعليم      

            ورغم هـذه     .                          ة يف جمال مكافحة الفساد                                                                  ، الحظ األمني العام إحراز بعض التقدم يف جمال اإلدارة، وخباص              ٢٠٠٨         ويف عام   
                                                                                                                        التطورات اإلجيابية، ستتمثل التحديات الرئيسية اليت ستواجهها احلكومة املركزية يف إجياد قدرة على الصعيد دون الوطين،                

   . )   ١٦٢ (                 ً                                              الذي ما زال مشلوالً بفعل االفتقار إىل القدرات واملوارد، وبسبب الفساد

         إىل تدمري                                            يف خضم الرتاع الذي استمر لثالثة عقود،                         تان قد تعرضت،                                     وأشارت اليونيسيف إىل أن أفغانس      -   ٥٦
                                وال تزال توجد ثغـرات خطـرية         .                                                                      املؤسسات، واهلياكل األساسية وبصورة أهم رأس املال البشري واالجتماعي        

   . )   ١٦٣ (                                          القدرات يف جمال وضع السياسات والربجمة والتنفيذ   يف
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                       خطرية يف جمال حقـوق         قصور                             ستان ما زالت تواجه أوجه                                    ، الحظ األمني العام أن أفغان         ٢٠٠٨         ويف عام     -   ٥٧
   . )   ١٦٤ (                                   اإلنسان، تسهم يف ارتفاع مستويات الفقر

                                                                                                  ، أشار تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل أنه بالرغم من التقدم                    ٢٠٠٧         ويف عام     -  ٥٨
   . )   ١٦٥ (                                            تماعية واالقتصادية واألمنية ويف جمال حقوق اإلنسان                                               احملرز، ال تزال املرأة تواجه حتديات هامة يف اجملاالت االج

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات-      ً رابعا  
  توصيات حمددة للمتابعة

                        منـها وضـع سياسـة                                                           ً          ، قدم املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق توصيات تناولت أموراً             ٢٠٠٣        يف عام     -   ٥٩
    .  )   ١٦٦ (                           احلق يف السكن ويف حيازة األراضي                            وتشريعات وطنية شاملة تتعلق ب

                                                                                           ، قدمت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة توصيات تتعلق بأمور منها إعادة                  ٢٠٠٥         ويف عام     -   ٦٠
                                                                                                               النظر يف قانون األسرة والقانون اجلنائي؛ والنساء احملتجزات؛ ومنح األولوية يف السياسات العامة حلقوق اإلنسان               

   . )   ١٦٧ (                     اء على العنف ضد املرأة            للمرأة والقض

                                                                         ً  ، أصدر املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     ٢٠٠٨       ويف عام   -   ٦١
                                                                                                             توصيات أولية تتعلق بأمور منها إصالح جهاز الشرطة لوضع حد لعمليات القتل غري املشروعة؛ ووقف تنفيـذ                 

                                                                          اء هيئة مستقلة ملكافحة الفساد؛ واحترام القوات الدوليـة املتواجـدة                                                عقوبات اإلعدام؛ وجرائم الشرف؛ وإنش    
   . )   ١٦٨ (                                 أفغانستان ملبدأي املساءلة والشفافية   يف

                خطوات عملية                باختاذ وتنفيذ            احلكومة       قيام                                                        وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل ضرورة           -   ٦٢
            ً                                        للحكومة أيضاً وضع استراتيجية على املدى الطويل للتصدي           كما ينبغي   .  )   ١٦٩ (                               لتسوية املنازعات املتعلقة باألراضي

   . )   ١٧٠ (      املائية                                             النعدام األمن الغذائي ولالستثمار يف تطوير املوارد 

                                                                                          وتقدمت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتوصيات إىل احلكومة تتعلق بأمور منها جتديد احلكومة التزامها   -   ٦٣
                                                                         تقالية؛ وحتويل الشرطة الوطنية األفغانية بالكامل إىل جهاز مدين إلنفاذ                                                  حبقوق اإلنسان وبرنامج عمل العدالة االن     

                                                                                                         القانون؛ ومنع حاالت التوقيف واالحتجاز التعسفية؛ واإلسراع يف مباشرة اإلصالحات يف إطـار االسـتراتيجية              
             التحقيـق يف                                                  ؛ وجترمي العنف األسري وسائر أشكال العنـف و         )   ١٧١ (                                             اإلمنائية الوطنية؛ وإعادة وقف عقوبة اإلعدام     

ّ                                                                  املزاعم بشأهنا؛ وسّن التشريعات القضائية لتنفيذ أحكام نظام روما األساسي يف القانون احمللي                 ) ١٧٢   ( .   
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية -       ًخامسا 
                           جماالت التعاون ذات األولوية     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٦                                                           يتضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -   ٦٤

                                                                                                    دارة، وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، وسبل كسب الرزق املستدامة، والصحة والتعلـيم، والبيئـة                اإل  :        التالية
                                                                     ، بدأ فريق األمم املتحدة القطري يف أفغانستان إعداد إطار عمـل                ٢٠٠٨       يوليه   /       ويف متوز   .  )   ١٧٣ (                 واملوارد الطبيعية 

                                     ة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة،                 وقامت منظم   .  )   ١٧٤ (    ٢٠١٣-     ٢٠١٠                                         األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة      
                                                                                                                   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون                

   . )   ١٧٥ (                                                                                              الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، بتقدمي معلومات عن براجمها يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية

                                                                                                      ظ األمني العام أن كل من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، وبرنامج األمم املتحدة                   والح  -   ٦٥
      تنسيق   ال                                                                                                          اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يقدم الدعم لتحسني قدرة وزارة شؤون املرأة على القيام ب               

   . )   ١٧٦ (                    لى كافة مستويات احلكم                                                  فعال لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانستان ع  ال

                                          هو برنامج مشترك بـني األمـم املتحـدة                                      البدايات اجلديدة ألفغانستان            برنامج      أن                اليونيسيف         وأفادت  -   ٦٦
   . )   ١٧٧ (                                                                                        وحكومة أفغانستان يهدف إىل نزع السالح، وتسريح وإعادة إدماج احملاربني السابقني يف مجيع أرجاء البلد

  
Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in Multilateral 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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