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  جملس حقوق اإلنسان
  عشرة الثالثةالدورة 

  األعمال جدول من ١٠ البند
  القدرات وبناء التقنيةاملساعدة 

    تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن حالـة               
حقوق اإلنسان يف أفغانستان وبشأن إجنازات املـساعدة التقنيـة يف               

  ميدان حقوق اإلنسان

  موجز    
، حالـة  ٢/١١٣يستعرض هذا التقرير، املقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنـسان         

حقوق اإلنسان الراهنة يف أفغانستان ويتضمن توصيات ملعاجلة خمتلـف مـشاكل حقـوق          
 نجزات املساعدة التقنية يف ميدان    تقرير كذلك آخر ما استجد بشأن م      ال ويقدم هذا . اإلنسان

  .حقوق اإلنسان
 عاما صعبا ألفغانستان ألن املكاسب اليت حتققـت بـشق           ٢٠٠٩لقد كان عام      

فقد تضاءلت الثقة  . األنفس، وال سيما يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان، كانت يف مهب الريح           
د من األفغان ساورهتم الشكوك يف مدى التزام السلطات         يف مشروع بناء الدولة ألن العدي     

  .املنتخبة وشركائها الدوليني حبماية حقوقهم وحرياهتم األساسية
وأسفر تصاعد الرتاع املسلح واتساع رقعته عن تسجيل أكرب عدد من اإلصابات              

 وعن مزيد من تآكل حيز العمل       ٢٠٠١يف صفوف املدنيني منذ سقوط نظام طالبان عام         
وبالرغم من أن املعارضة املسلحة كانت املسؤولة عن غالبيـة اإلصـابات يف             . إلنساينا

صفوف املدنيني، فقد ظل سقوط الضحايا نتيجة للضربات اجلوية اليت تـشنها القـوات              
لكن يبدو أن التوجيهات التكتيكيـة اجلديـدة الـيت          . الدولية قضية بارزة ومثرية للجدل    

جل احلد من اإلصابات يف صفوف املدنيني كان هلـا أثـر            اعتمدهتا القوات الدولية من أ    
وقد أدت اهلجمات اليت تشنها العناصر املناهضة للحكومة إىل مستويات عالية من            . إجيايب
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العنف مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، إبان انتخابات الرئاسة وجمالس احملافظات الـيت              
سية اليت اعتربت على نطاق     وقد زادت االنتخابات الرئا   . ٢٠٠٩أغسطس  /نظمت يف آب  

واسع عمليةً معيبةً جدا من إضعاف تأييد احلكومة وشركائها الدوليني والثقة هبم، وكذلك        
  .مشروع بناء الدولة يف مرحلة ما بعد اتفاق بون

وبالرغم من أن أعداداً أكرب من النساء ترشحن لالنتخابات لشغل مناصب عامة،              
  حقيقياً  تثري قلقاً  اة العامة وجرائم العنف اجلنسي أموراً     ظلت التهديدات ضد املرأة يف احلي     

قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة الـذي       وقد مثَّل اعتماد    . حقوق اإلنسان بشأن  
واسـتمر  . يضفي املشروعية على املمارسات التمييزية ضد املرأة انتكاسة حلقوق املـرأة          

م الفعال يف أفغانستان ومل حيَرز إال       اإلفالت من العقاب على نطاق واسع يف تقويض احلك        
تقدم ضئيل يف جمال املساءلة عن اجلرائم اليت هلا صلة مباشرة بتاريخ طويـل مـن سـوء                  

وظل الصحافيون والعاملون يف وسائط اإلعالم يتعرضـون للمـضايقة          . استعمال السلطة 
 منـها ثلـث     ومما زاد من تفاقم أوضاع الفقر املدقع اليت يعاين        . بسبب ممارستهم ملهنتهم  

الشعب األفغاين تصاعد حدة الرتاع وتعسف هياكل السلطة وما حيدثـه اإلفـالت مـن       
  .العقاب من آثار مدمرة

وقد دعمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وزارة اخلارجيـة يف               
وقد حظي هـذا  . تقريرها املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان   

التقرير ذي املستوى الرفيع بإشادة من جانب دول أخرى بوصفه كشفا صرحيا حلالة حقوق              
اإلنسان قدم نظرة متوازنة عن التقدم احملرز، وكذلك عن التحديات اليت ال تـزال تواجـه                

وقد شاركت املفوضية السامية يف مبادرات أخرى للمساعدة التقنية يرد تفصيلها           . أفغانستان
  . مبا يف ذلك مع وزارة العدل واللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسانيف هذا التقرير،
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  مقدمة - أوالً  
عد بتعاون مع بعثـة    وأُ ٢/١١٣م هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان         يقدَّ  -١

ومنذ تقريري األخري، أصبحت حالة حقـوق       . األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان     
الـرتاع  تصاعد حدة   ما من حيث    ، وال سي  ت أكرب حتدياتنطوي على   اإلنسان يف أفغانستان    

املسلح، وعمق رسوخ اإلفالت من العقاب، وإجراء عملية انتخابية تفتقـر إىل املـصداقية              
فاألفغان يواجهون عقبـات خطـرية   . تزوير، واستمرار التمييز ضد املرأةالوتشوهبا ادعاءات  

أوجه زاع مسلح وتركة ن احلثيث إىل معاجلة البلدمع سعي  حبقوق اإلنسان، همحتول دون متتع
  .استمراره يف الواقع وحمدودية اإلجنازات يف عملية إرساء الدميقراطية وبناء الدولة

، اجتاحت أفغانستان مستويات من العنف السياسي مل يشهد مثلها          ٢٠٠٩ويف عام     -٢
وبالرغم من املبادرات اهلامة ملعاجلة مسألة اإلصابات يف صفوف املدنيني،          . اضي القريب يف امل 
وأدى . ٢٠٠١عام يف نظام طالبان إزاحة ل أكرب عدد من القتلى يف صفوف املدنيني منذ     سج

 إىل تفاقم انعدام األمن      املثرية للجدل  االنتخابات الرئاسية أحاطت ب تصاعد أعمال العنف الىت     
كما وجهت االنتخابات املعيبة ضـربة      . وخيبة األمل يف قدرة احلكومة على محاية مواطنيها       

  .الثقة يف العملية الدميقراطية، مقوضة مصداقية احلكومة والتأييد حللفائها الدولينيشديدة إىل 
حـدة الـرتاع إىل     اشتداد  وقد أدى مزيج من سوء اإلدارة واخلروج على القانون و           -٣

فتطلعات األفغان  .  يف املائة من السكان األفغان     ٣٦تفاقم أقصى مستويات الفقر اليت تصيب       
تعسف اجة ملحة إلدارة منصفة وفعالة وخاضعة للمساءلة لوضع حد ل         هناك ح إذ   :مل تتحقق 

مـن  حبقوق أساسية   إلفالت من العقاب، لكي يتمكن لألفغان من التمتع         لهياكل السلطة و  
  .مثل احلق يف الصحة والغذاء والتعليم واملأوى

 ويعد اعتماد قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة خطوة تراجعية حلقوق املرأة            -٤
وتقع على الدول، مبوجب القانون الدويل، مسؤولية القضاء على العنف ضـد        . يف أفغانستان 

املعاهدات الدولية وغريها مـن     مبوجب  املرأة، وهذا القانون يتعارض مع التزامات أفغانستان        
وهلـذا  . اليت اعتمدهتا احلكومـة مـؤخراً      التشريعات األكثر تقدمية بشأن العنف ضد املرأة      

يف تعزيـز   اجملـدي   مل حيرز إال القليل من التقدم       و.  بقوة بإلغاء هذا القانون    يُتالسبب، أوص 
أساسي من أجل التصدي لثقافـة      ام سيادة القانون، وهو شرط مسبق       النظام القضائي واحتر  

اإلفالت من العقاب املترسخة بعمق يف أفغانستان، وحتقيق العدالـة، واسـتعادة الثقـة يف               
رمسي ذي مـصداقية    ناك أيضاً قصور يف السعي إىل إجياد برنامج         وكان ه . املؤسسات العامة 

طويل من االنتهاكات الـصارخة حلقـوق       انتقالية كفيلة بوضع حد لتاريخ      عدالة  إلحقاق  
 املاسة   احلاجةُ  أيضاً ٢٠٠٩عام  ا جتلى يف    ممو.  وضمان املساءلة عن هذه االنتهاكات     اإلنسان

عـن  املزعـومني   ة السلطة التعسفية واملسؤولني     إىل حتسني آليات وإجراءات استبعاد مساسر     
هذه التدابري، ستبقى اجلهود    مثل  وما مل تتخذ    . انتهاكات حقوق اإلنسان من املناصب العامة     
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لتصدي للتحديات العديدة اليت تواجه أفغانستان يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف  رامية إىل ا ال
  .قاب والظلم والفقر، عرضة للفشلذلك التعسف يف استعمال السلطة واإلفالت من الع

  محاية املدنيني  - ثانياً  
يف وقابلـه ارتفـاع     ،  ٢٠٠٩عام  ثريا  اشتدت حدة الرتاع املسلح يف أفغانستان ك        -٥

التآكل املستمر حليـز    رزق و اإلصابات يف صفوف املدنيني وتدمري املمتلكات وفقدان سبل ال        
املستضعفني، مثـل النـساء     األفراد   على   اً الرتاع كثري  ة أثر اتساع رقع   دوق. العمل اإلنساين 

واألطفال، وهو ما حيد من فرص حصوهلم على اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك يف قطـاعي                
  .الصحة والتعليم، وال سيما يف املناطق اليت كانت تعترب يف فترة ما مستقرة نسبياً

 لتقدمي املـساعدة    بعثة األمم املتحدة  /وقد اخنرطت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       -٦
، ٢٠٠٨عام  أنشأهتا اجلهات العاملة يف اجملال اإلنساين       إىل أفغانستان يف جمموعة احلماية اليت       

والكيان الرئيسي املسؤول عن محاية العمل الـذي  لتشكال يف آن معاً النيابة املشتركة للرئيس  
البعثة، باعتبارهـا   /وسعت املفوضية . يركز على األثر الفوري واملباشر للحرب على املدنيني       

 يف جمموعة احلماية، إىل تعميم احلماية داخل قطاعات أخرى، وتشارك بنشاط            اً رئيسي اًعضو
  .يف وضع أولويات املشاريع ذات الصلة باحلماية يف خطة العمل اإلنساين

 متزايـد على حنو   وقد نفذت العناصر املناهضة للحكومة والقوات املوالية للحكومة           -٧
وكانت اخلسائر يف األرواح بني املـدنيني يف عـام          . حياة املدنيني للخطر  عمليات عرضت   

أغسطس أكثر الشهور /؛ وكان شهر آب٢٠٠١منذ سقوط نظام طالبان عام  األعلى   ٢٠٠٩
مقتـل  يف هذا العام نتيجة أحداث العنف املرتبطة باالنتخابات، حيث سجل           فتكاً باألرواح   

األمـن،   لتفاقم حالة انعـدام       ويعكس هذا اجتاهاً   . يف أحداث ذات صلة بالرتاع      مدنياً ٣٣٣
نزاع أي   اإلنساين الدويل، فإن طريف    ومبوجب القانون . وكذلك للعنف املرتبط باالنتخابات   

جيب على كال طريف الـرتاع أن       و.  املدنيني آثار الرتاع املسلح     بتجنيب انملزممن الرتاعات   
  .القتالوطأة حيترما قواعد احلرب لكي ال يتحمل املدنيون 

تـشرين  ينـاير إىل  / إصابة سجلت يف الفترة من كانون الثـاين   ٢ ١٨٦ومن أصل     -٨
 يف املائة   ٢٣إىل العناصر املناهضة للحكومة و    منها   يف املائة    ٦٩، تعزى   ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

 ني إىل أي من الطـرف      املتبقية يف املائة  ٨ل نسبة ا وال ميكن عزو    . إىل العناصر املوالية للحكومة   
ميثل هذا الـرقم زيـادة     و.  حتفهم نتيجة أسباب غري حمددة      ألن بعض املدنيني لقوا    نيتنازعامل

  .٢٠٠٨املسجل خالل نفس الفترة من عام عدد القتلى  يف املائة عن ٨بنسبة 
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  العناصر املناهضة للحكومة  - ألف  
ملدنيني اقتلوا من   ن  مم يف املائة    ٦٩عن   سؤوليةامل العناصر املناهضة للحكومة  تحمل  ت  -٩

يف املائة   ٦٦وكانت نسبة   . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يناير إىل   /يف الفترة من كانون الثاين    
سـببها  إىل العناصر املناهضة للحكومة     اليت ُتعزى    يف صفوف املدنيني     عدد القتلى من جمموع   

الستخدام  اً استمرار وهو ما يشكل  املرجتلة،  اهلجمات االنتحارية العشوائية واألجهزة املتفجرة      
ومما يثري  . أكرب عدد من القتلى يف صفوف املدنيني األفغان       يت أوقعت   الاملتماثلة  اهلجمات غري   

ة للحكومة ختويف املدنيني املرتبطني     هضقلقا شديدا أيضا الوترية اليت واصلت هبا العناصر املنا        
 بـصورة  مأو القوات العسكرية الدولية وخطفهم وتنفيذ اغتياالت موجهة ضده   /باحلكومة و 

وقد كان العاملون يف الرعاية الصحية واملدرسون والصحافيون وعمال البناء من بني            . منهجية
  . للعناصر املناهضة للحكومةهدفاًبانتظام الفئات األخرى اليت كانت 

وبالرغم من أن القوات العسكرية الدولية وقوات األمن الوطين األفغانية ظلت اهلدف     -١٠
من هذه اهلجمات يف منـاطق      عديد  اصر املناهضة للحكومة، فقد نفذ ال     الرئيسي ألنشطة العن  

 اواضـح وهو ما ميثل عدم اكتراث ،  مثالمزدمحة باملدنيني، يف البازارات ويف الطرق املزدمحة  
، ذُكر  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩ويف  . األضرار اليت تلحق باملمتلكات املدنية    بياة املدنيني و  حب

 آخرين أصيبوا جبروح عندما أصـيبت   ١٩لقوا مصرعهم وأن     شخصا   ٣٠أن ما ال يقل عن      
. قنـدهار بوالية  مايواند  مديرية  على أحد الطرق التجارية يف      مرجتل  حافلتهم جبهاز متفجر    

 من اهلجمات االنتحارية بالقنابل ضد القوات العسكرية الدوليـة          وشهدت مدينة كابل عدداً   
سبتمرب على قافلـة للقـوة الدوليـة    /أيلول ١٧يوم قاتل ُشن قتل فيها مدنيون، منها هجوم  

على الطريق املؤدي اىل مطار كابل الدويل، وذكرت التقـارير          ) إيساف(للمساعدة األمنية   
كمـا  . واعترفت حركة طالبان مبسؤوليتها عن احلادث    .  جبروح ٤٥إصابة   مدنيا و  ٢٠مقتل  

القرى وغريها من املواقع    لقوات املناهضة للحكومة يف     اليت تنفذها ا  تؤدي العمليات العسكرية    
  .اليت يقيم فيها مدنيون إىل تعريض املدنيني خلطر شديد

      /يف آب الواليـات   انتخابـات الرئاسـة وجمـالس       إبان   ةدبشانعدام األمن   م  خّيو  -١١
القوات املناهضة للحكومة للهجمات والتهديدات والتخويف      صعيد  ، مع ت  ٢٠٠٩أغسطس  

 عن  تخابات، هبدف إفشال العملية االنتخابية وتثبيط الناخبني      ضد املرشحني والعاملني يف االن    
 ٣٠٠وسجل حوايل   .  يف السابق  شاركة، حىت يف املناطق اليت كانت أقل تضررا من الرتاع         امل

 مدنيني لقوا مـصرعهم    ٧أغسطس، ذُكر أن    / آب ١٥ويف  . وحدهقتراع  حادث أمين يوم اال   
 مقر القوة الدولية للمساعدة األمنيـة يف   يف تفجري انتحاري خارج٩٠ما ال يقل عن  وُجرح  

على األقل يف هجوم بسيارة مفخخة قرب معسكر         ٥٠وُجرح   قتلوا   ٧كابل، بينما ذُكر أن     
، قتل اثنان مـن مـوظفي       خرياهلجوم األ هذا  ويف  . أغسطس/ آب ١٨فينيكس يف كابل يوم     

توترات السياسية  الويف خضم   أكتوبر،  /وىف أواخر تشرين األول   . األمم املتحدة وجرح واحد   
يف إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية، هامجت العناصـر املناهـضة   التأخري املطوَّل  النامجة عن 
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 منهم مـن مـوظفي   ٥ مدنيني ٨للحكومة بيت ضيافة جتاري يف كابل، مما أسفر عن مقتل          
 ضـد األمـم     ترتكباليت ا  اتجماهل أسوأ   ه هذ توكان. األمم املتحدة، وجرح عدة آخرين    

  .وأكثرها تعمدا تحدة يف أفغانستان منذ بداية الرتاع املسلحامل
تساع رقعة   لتدهور الوضع األمين يف اجلنوب واجلنوب الشرقي للبالد وا         توقد كان   -١٢

. الوسط والشمال الشرقي والغرب عواقب إنـسانية وخيمـة        واليات  العديد من   إىل  الرتاع  
العيش وتدمري املمتلكات والتشريد وتعطيل     فإضافة إىل مقتل املدنيني وإصابتهم وفقدان سبل        

بسبب عملياهتا اإلنسانية   عونة  الوصول إىل اخلدمات األساسية، قلصت العديد من وكاالت امل        
  .انعدام األمن واخلروج عن القانونانتشار 
وبالرغم من خمتلف النداءات املوجهة إىل حركة طالبان، يف أعقاب الزيارة اليت قـام          -١٣
اص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفا عـام       ملقرر اخل اهبا  

، الحترام القانون اإلنساين الدويل، كانت هناك زيادة ملحوظة يف اهلجمات العشوائية        ٢٠٠٨
  .٢٠٠٩يف عام 

  القوات املوالية للحكومة  -باء   
املدنيني من  قتلوا من   ن  مم يف املائة    ٢٣عن  سؤولية  املتتحمل القوات املوالية للحكومة       -١٤

 يف املائة من    ٦٠الضربات اجلوية   ؛ ومثلت   ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يناير إىل   /كانون الثاين 
وظل .  يف املائة من جمموع عدد املدنيني الذين قتلوا        ١٤والقوات املوالية للحكومة،    عمليات  

ه القـوات املواليـة      الذي تـستخدم   التكتيك األكثر فتكاً  يشكل  استخدام الضربات اجلوية    
للحكومة وتسبب يف ردود فعل شديدة من اجلمهور، وخاصة يف أعقاب الـضربات الـيت               

  .ر كبرية يف أرواح املدنيني، وخباصة النساء واألطفالئأسفرت عن خسا
زيد من الشفافية من جانب القوات العسكرية الدوليـة         املوال تزال هناك حاجة إىل        -١٥

ضـربتني  ان على حنو خاص جـراء       تان بارز تدثالقد وقع ح  . دثعند التحقيق يف هذه احلوا    
ة وقـد اسـتقال عـد   . إىل وقوع عدد كبري من اإلصابات يف صفوف املدنيني    جويتني أديتا   

، من بيهم رئيس األركان ووزير يف احلكومة، وسط اهتامات بالتـستر             كبار مسؤولني أملان 
 جوية للقوات العسكرية الدوليـة      على عدد اإلصابات يف صفوف املدنيني النامجة عن ضربة        

 يوم  يةشرقال يةشمالالز  وقندوالية  طالبان يف   حركة  لوقود اختطفتهما   لضد شاحنيت صهريج    
، العديـد منـهم    مـدنياً ٧٤وقد أودت هذه الضربة اجلوية حبياة    . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤

 حبياة  الغربيةفرح  والية  باال بلوك يف    مديرية   يفجوية  ضربة  مايو، أودت   / أيار ٤ويف  . أطفال
وبالرغم من أن جيش الواليات املتحدة األمريكية اعترف بأنه أخفق يف االمتثـال   .  مدنياً ٦٤

للمبادئ التوجيهية العسكرية الداخلية، كان ميكن لتقييم سليم قبل اهلجوم أن حيدد مـا إذا               
م الضربات  ا إذا كان من املناسب استخدا     من على حنو غري متناسب و     ضرروكان املدنيون سيت  

  .اجلوية يف منطقة سكنية
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وال يزال وجود قواعد القوات العسكرية الدولية يف املناطق احلضرية، مثـل كابـل                -١٦
فإقامة مثل هـذه القواعـد يف املنـاطق        . وبعض عواصم الواليات، يشكل مثار قلق رئيسي      

ذي يهدف إىل   مع مبدأ التحوط املكرس يف القانون اإلنساين الدويل وال        قد يتعارض   السكنية  
وكثرياً مـا تـشترك      .)١(محاية السكان املدنيني من املخاطر الناشئة عن العمليات العسكرية        

العديد من القواعد األصغر حجماً يف املقر مع قوات األمن الـوطين األفغانيـة، ويف بعـض               
ثـال،  فعلى سبيل امل  . اليت توجد يف مناطق مدنية مزدمحة     للوالية  األحيان مع السلطات املدنية     

يف قاعـدة   مدير املديرية   أُعرب عن القلق بشأن اشتراك قوات املاريرت األمريكية يف املقر مع            
وقد أدى هذا إىل عمليات تفتيش أكثر تطفالً        . نيمروزوالية  أصغر توجد يف ديالرام بازار يف       

ألعضاء اجملتمع احمللي الذين يزورون حاكم املقاطعة، إذ يوجد خطر أكرب من وقوع هجـوم               
انتحاري على القاعدة واحتماالت أكرب الستهداف القوات املناهضة للحكومة ألفراد اجملتمع           

ومن اهلام أن تتواصل القوة الدوليـة       . للقوات العسكرية الدولية  " جواسيس"احمللي بوصفهم   
قلقهـا  بأوجه  للمساعدة األمنية ومسؤولو احلكومة مع اجملتمعات احمللية املتضررة فيما يتعلق           

 مـن  ماآلثار اليت ختلفها هذه القواعد على السكان املدنيني وزيادة إمكانية اسـتهدافه           بشأن  
  .العناصر املناهضة للحكومة

وقد اختذت القوات العسكرية الدولية بعض اخلطوات اإلجيابية الرامية إىل احلد من قتل               -١٧
تعزيز شفافية هياكـل    وقد مشلت هذه اخلطوات اجلهود الرامية إىل        . املدنيني الذي ميكن تفاديه   

 حيث تعمل هذه األخرية     - "عملية احلرية الدائمة  "القيادة بني القوة الدولية للمساعدة األمنية و      
حالياً حتت إمرة القوة الدولية للمساعدة األمنية، وإنشاء خلييت تتبع إصابات املدنيني يف كل من               

 أفغانستان، لكي تقوما بالتحقيق يف      القوة الدولية للمساعدة األمنية وقوات الواليات املتحدة يف       
توجيه وضع  وإضافة إىل ذلك،    . منسوبة إىل القوتني  يف صفوف املدنيني    مزاعم حدوث إصابات    

 مصمم للحد مـن اإلصـابات يف صـفوف         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢تكتيكي جديد، صادر يوم     
كمنـع   القـوة،    تقليص استخدام بحتديداً  قضى  املدنيني واحملافظة على تأييد السكان األفغان،       

املساندة اجلوية املباشرة يف املناطق السكنية وغريها من املناطق املأهولة يف احلاالت اليت ال يكون               
وُتَترجم مثل هذه الضمانات دعوة املقـرر اخلـاص املعـين    . فيها خطر حمدق بالقوات الدولية   

لتحقق من املعلومات   حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل ضرورة ا           
قبل تنفيذ الضربات اجلوية أو الغارات على املنازل من أجل تقليص األذى الذي يلحق باملدنيني               

  .ورد فعل اجلمهور على هذه التكتيكات إىل أقصى احلدود

__________ 

ـ  التذكري بأن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ذكرت يف قـضية             جيدر )١(  أن هـذا        كتششكوبري
             ١٤ يف ، احلكـم الـصادر  IT-95-16-Tانظـر القـضية رقـم    . املبدأ جزء من القانون العـريف الـدويل    

 االطـالع عليـه مـن العنـوان اإللكتـروين         وميكـن   . ٥٢٤، الفقـرة    ٢٠٠٠ ينـاير /كانون الثـاين  
http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/ kup-tj000114e.pdf. 
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 هناك غياب سياسات ،ومن الشواغل األخرى املتصلة باإلصابات يف صفوف املدنيني     -١٨
ملواساة الـضحايا،   تعويضات  ان املسامهة بقوات فيما يتعلق بصرف       متوائمة بني خمتلف البلد   

املواسـاة وعـدم   تعويـضات  وكذلك افتقار املدنيني إىل إمكانية الوصول إىل خمتلف برامج  
  .معرفتهم هبا

  حاالت االحتجاز املتصلة بالرتاع  -جيم   
قلق رئيسي  ال تزال سياسات االحتجاز املتصلة بالرتاع يف أفغانستان تشكل مصدر             -١٩

. بالنظر إىل عدم وجود إطار قانوين ميتثل اللتزامات أفغانستان مبوجب القانون الدويل والوطين
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة /وواصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقوق اإلنسان

ـ             سألة نقـل   يف أفغانستان دعوة أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني إىل النظر يف م
احملتجزين من مرافق االحتجاز اخلاضعة ملختلف القوات العسكرية إىل مرافق احتجاز خاضعة            

ففي النظام القضاء األفغاين، كثرياً ما ُيحرم احملتجزون من ضمانات احملاكمة           . لسيطرة أفغانية 
ن ارتكاب  كما تواصلت املزاعم بشأ   . العادلة وكثرياً ما حيال بينهم وبني االجتماع مبحاميهم       

وميكن أن يشكل كل هـذا انتـهاكاً اللتزامـات          . قوات األمن األفغانية العتداءات بدنية    
ا ستراجع  وأشارت إدارة الواليات املتحدة مؤخراً إىل أهن      . أفغانستان يف جمال حقوق اإلنسان    

ـ              ة سياسة الواليات املتحدة املتعلقة باحملتجزين يف مرفق االحتجاز امليداين يف بغـرام، وخباص
احملتجزين، مبا  مراجعة قضايا   إتاحة فرصة للمحتجزين للطعن يف أسس احتجازهم أمام جملس          

وهذه التحسينات اجلديدة يف سياسـات      . يف ذلك عن طريق تقدمي األدلة واستدعاء الشهود       
االحتجاز اليت تنتهجها الواليات املتحدة حتسينات مرحب هبا، لكن جيب أن تقابلها ضمانات     

وسيكون من املفيد   . للمحتجزين طريقة جمدية للطعن يف املزاعم املوجهة ضدهم       تكفل  حقيقية  
أيضاً حلسن أحوال احملتجزين وملشروعية سياسة االحتجاز اليت تنتهجها الواليات املتحدة أن            
متنح الواليات املتحدة اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان إمكانية الوصول إىل مرافـق             

  .عة هلااالحتجاز التاب

  حقوق املرأة  -ثالثاً   
 بعدد  ٢٠٠٩أغسطس  /ترشحت النساء النتخابات الرئاسة وجمالس الواليات آلب        -٢٠

بيد أن مسؤولية الدولة عن محاية وتعزيز حقوق املرأة، وخباصة          . أكرب من االنتخابات السابقة   
كانت إحدى أبرز   و. التصدي ملشكلة العنف ضد املرأة والفتاة، ال يزال يشكل حتدياً حقيقياً          

 هي التفاوت بني التشريعات اجلديدة وبني الضمانات اليت يوفرها          ٢٠٠٩القضايا خالل عام    
  .دستور أفغانستان والتزاماهتا القانونية الدولية حبماية حقوق املرأة وإعماهلا
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قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة الشؤون الشخصية للطائفة الشيعية         وينظم    -٢١
.  من الدستور األفغاين   ١٣١املادة  إىل  مثل الزواج والطالق وحقوق اإلرث ويستند       يف أمور   

نطـاق   يف املائة من السكان وفُسِّر اعتماد القانون على          ٢٠وتشكل الطائفة الشيعية حوايل     
واسع على أنه مقايضة من الرئيس لكسب تأييد العناصر احملافظة يف االنتخابـات الرئاسـية               

 للمراجعة بعد   ٢٠٠٩مارس  / خضع القانون الذي وقعه الرئيس يف آذار       وقد. الوشيكة وقتها 
 ٢٤املادتان (انتقادات حملية ودولية لبعض بنوده اليت خرقت بشكل واضح ضمانات دستورية       

وانتهكت االلتزامات القانونية الدولية املكرسة يف اتفاقية القضاء        )  من الدستور األفغاين   ٥٤و
، وكذلك العهد ٢٠٠٣املرأة اليت صّدقت عليها أفغانستان عام    على مجيع أشكال التمييز ضد      

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
وتضمنت املواد املـثرية    . ١٩٨٣واالجتماعية والثقافية اللذان انضمت إليهما أفغانستان عام        

مور اجلنسية؛ وعدم تساوي احلقوق املتعلقة بالطالق       للجدل إلزام املرأة بإطاعة زوجها يف األ      
  .والوصاية على األطفال واإلرث والتمتع حبق امللكية؛ ووضعت قيوداً على حرية تنقل املرأة

، ٢٠٠٩يوليه  /واحتفظ القانون املعدل، بصيغته املصادق عليها مبرسوم رئاسي يف متوز           -٢٢
ومل حتذف هـذه األحكـام يف       . نتقاداتببعض األحكام املثرية للجدل اليت كانت سبب اال       

فعلى سبيل املثال، ُحذفت املادة املثرية للجدل اليت تلـزم          . أغلبها وإمنا اكُتفي بإعادة صياغتها    
بيد أن اخلرباء القانونيني األفغان يـرون أن الـزوج يـستطيع            . املرأة بإمتاع زوجها جنسياً   

مما يتـصوره   حرمته   فعلياً من النفقة إذا       من القانون املعدل ليمنع زوجته     ١٦٢املادة  استخدام  
  .حقوقه الزوجيةأنه حق من 

قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة املمارسـات التقليديـة         يتصدى  وبدل أن     -٢٣
. والعرفية الضارة، مل يزد عن إضفاء املشروعية على املمارسات اليت تلحق الـضرر بـاملرأة              

اً مباشراً على حقوق النـساء والفتيـات األفغانيـات          وبالرغم من أن هذا القانون يؤثر تأثري      
الشيعيات، فإنه ينطوي على احتمال متهيد السبيل لفرض مزيد من القيود على حقوق مجيـع         

بشق األنفس يف سياق اجلهود الراميـة إىل        اليت حتققت   األفغانيات ويعرض للخطر املكاسب     
  .التصدي للعنف والتمييز ضد املرأة األفغانية

منت التشريعات اجلديدة أيضاً قانون القضاء على العنف ضد املرأة الذي يشكل     وتض  -٢٤
 الـذي ُصـدِّق عليـه    ،وال يزال هذا القانون   . تطوراً حامساً يف محاية حقوق املرأة وتعزيزها      

وجيرِّم هذا القانون صراحة    .  ينتظر اعتماده من الربملان    ،٢٠٠٩يوليه  /مبرسوم رئاسي يف متوز   
 الزواج دون السن القانوين والزواج باإلكراه، وأشكال أخـرى مـن            االغتصاب، وكذلك 

بيد أن حتليالت املراقبني الدوليني واحملليني تكشف أن القـانون ميكـن أن           . العنف ضد املرأة  
وميكن ألوجه الغموض املتـصلة     . يفشل، من منظور تقين، يف حتقيق العديد من أهدافه املعلنة         

يدة جنسانياً، وكذلك عدم اإلشارة بشكل كاف إىل القوانني         احملاوبالتعريفات غري الواضحة    
األمـم  وقد أجـرت بعثـة   . املوجودة مثل القانون اجلنائي، أن تؤدي إىل مشاكل يف تنفيذه       
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تقدمي املساعدة إىل أفغانستان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية حتليالً           املتحدة ل 
 من التعديالت اليت من شـأهنا  شركاء وطنيني، عدداًومعهما  مستفيضاً هلذا القانون واقترحا،     

كتابة هذا التقرير، كان الربملـان ال يـزال         وعند  . أن تكون أجدى يف منع العنف ضد املرأة       
  .يستعرض هذه املقترحات

تقـدمي املـساعدة إىل     األمم املتحدة ل  بعثة  /وتوصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      -٢٥
" أفغانـستان نساء وفتيات   أوقفوا إساءة معاملة    : الصمت عنف "يرمها املعنون   أفغانستان، يف تقر  

       ، إىل أن العنف ضد املرأة، يف اجملالني العام واخلـاص كليهمـا،            ٢٠٠٩يوليه  /الصادر يف متوز  
واملواقف واملمارسات  العادات  وهذا العنف ضارب اجلذور يف      . ال يزال شامالً وواسع االنتشار    

، وهو أن ُتوهب الفتاة كشكل من أشكال تسوية املنازعات، والقتل           ‘البعاد‘ن قبيل   م(األفغانية  
هذا العنف  اليت تؤدي إىل مضاعفة     ) دفاعاً عن الشرف، والزواج باإلكراه ودون السن القانوين       

وتعين ثقافة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبـة         . املشروعية عليه يف اآلن نفسه    وإضفاء  
إىل العنف ضد املرأة على       أن مرتكبيها نادراً ما ُيعاقبون؛ ونتيجة لذلك نادراً ما ُينظر          ضد املرأة 

  .أنه سلوك إجرامي، وهو ما يقوض بدوره بشكل خطري اجلهود الرامية إىل منعه
املتاح للمرأة  وال تزال مشاركة املرأة يف احلياة العامة مقيدةً وال يزال احليز السياسي               -٢٦

الرتاع، إضافة إىل تصاعد انعدام األمن الذي يعود إىل ويؤدي  . حلقوقها ضيقاً  من أجل الدعوة  
العديد من النساء عن ممارسة حقهن يف       إىل تثبيط   املواقف التقليدية من دور املرأة يف اجملتمع،        

ويشمل هذا األمر العمل، وخباصـة      . املشاركة مشاركة كاملة يف مجيع مناحي احلياة العامة       
لعمل الذي ُينظر إليه على أنه ينـاقض األدوار التقليديـة وخيـالف القواعـد               فيما يتعلق با  
يف اجملال العام بإتيان سلوك مناف لألخالق،       برزن  وكثرياً ما تتهم النساء اللوايت      . االجتماعية

من هلم مصاحل سياسية خاصة وكذلك وهي رسالة كثرياً ما يشيعها القادة الدينيون احملافظون، 
يف احلياة العامة والتهديدات املوجـه إليهـا        املشاركة  اهلجمات ضد املرأة    ن  كما أ . يف ذلك 

 متواتر احلدوث   لحكومة يف كثري من األحيان، أمر     ومضايقتها، على أيدي العناصر املناهضة ل     
  .ويبقى دون عقاب يف أغلب احلاالت

. لى األرجح ناقصاً ع اإلبالغ عن العنف اجلنسي ضد املرأة والفتاة األفغانية         وقد ظل     -٢٧
وأبلغت األفغانيات مراراً عن فقدان الثقة يف مؤسسات إنفاذ القانون واملؤسسات القـضائية             

العنـف  إن وقوع الوصم بالعار على ضـحايا        . اليت يعتربهنا غري فعالة وخمتلة وظيفياً وفاسدة      
، وكذلك عدم وجود أي إمكانية لوصـول  هذا العنفمرتكب وقوعه على  من بدالًاجلنسي  

يظـل  العنف اجلنسي   إمنا يؤكد أن    حايا إىل أي شكل من أشكال العدالة أو االنتصاف،          الض
ال من مؤسسات إنفاذ القانون األفغانية وال من        يف الغالب   من املواضيع احملرمة اليت ال ُتتناول       

  .اجملتمع األفغاين
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  العدالة االنتقالية  - رابعاً  
إلفالت من العقـاب علـى االنتـهاك        تظل إعادة توطيد سيادة القانون ووضع حد ل         -٢٨

. الصارخة حلقوق اإلنسان أمراً أساسياً لتحقيق العدل وتعزيز السلم واالستقرار يف أفغانـستان            
 ٢٠٠٩مـارس   /فقد انتهى اإلطار الزمين خلطة العمل املتعلقة بالسلم واملصاحلة والعدالة يف آذار           

ل اجمللس املشترك للتنسيق والرصد، وهو      ومل يتناو . دون أن تنفذ أغلب اإلجراءات اليت اقترحتها      
هيئة مسؤولة عن تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان اليت تعد خطة العمل إحـدى              

من ستراتيجية شاملة النقاطها املرجعية، هذه القضية كما مل يتخذ خطوات حامسة لوضع تصور            
  .نسان يف املاضي ويف احلاضرمكافحة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلأجل 
بـاإلفالت مـن    حقوق اإلنسان واالعتداءات عليها     وال يتمتع مرتكبو انتهاكات       -٢٩

التحقـق  وقد أخفقت اجلهود الرامية إىل      . العقاب فحسب، وإمنا انتخبوا أيضاً ملناصب عامة      
ة النظام  بسبب عدم قدر  بوجه عام   املرشحني استناداً إىل سجلهم يف جمال حقوق اإلنسان         من  

وتنص هذه املادة   ). ١٤املادة  (القانون االنتخايب   الوفاء بفعالية بأحكام    القضائي األفغاين على    
مـن  ) ٣(٦٢يستند إىل املادة    ينبغي أن   املرشحني بسبب جرائم سابقة     إسقاط أهلية   على أن   

ا جبرائم  ال جيوز أن يكون مرشحو الرئاسة قد أدينو       : "الدستور األفغاين اليت تنص على ما يلي      
". ضد اإلنسانية أو بفعل إجرامي أو حكمت عليهم حمكمة باحلرمان من احلقـوق املدنيـة              

 نطاق هذا احلكم ليشمل ٨٥وتوسع املادة . ويسري حكم هذه املادة أيضاً على نائب الرئيس     
تقـدم  يواضحة عندما   التحقق  وقد أصبحت احلاجة إىل تغيري وحتسني آليات        . أعضاء الربملان 

يف مناصب سامية يف احلكومة أشخاص توجد مـزاعم ذات مـصداقية            ُيعّين  ات أو   لالنتخاب
وقد قـوض وجـودهم مـشروعية       . بارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان واعتداءات عليها     

  .ومصداقية العملية االنتخابية بشكل كبري، وميكن أن يعتِّم املستقبل الدميقراطي للبلد
ق التنسيق يف جمال العدالة االنتقالية الذي يتـألف         ، أصدر فري  ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٣٠
 ممثالً ملنظمات حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم وجمموعات الضحايا، بياناً صحافياً           ٢٠من  

مشتركاً يدعو مرشحي الرئاسة إىل أن يدرجوا خطة العمل املعنية بالسلم واملصاحلة والعدالة             
 أيضاً أال يتفاوضوا مع األفراد الذين ُيزعم أهنم         وناشد الفريق املرشحني  . يف محالهتم الرئاسية  

تقـدمي  األمم املتحدة ل  وقد رفعت بعثة    . ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان واعتداءات عليها     
املزعـومني يف   ملرتكيب هـذه األفعـال      املساعدة إىل أفغانستان صوهتا ضد احلضور املرتقب        

  .احلكومة قبل االنتخابات وبعدها على السواء
تقدمي املساعدة إىل أفغانستان مع احلكومة، وكذلك       األمم املتحدة ل  وقد تعاونت بعثة      -٣١

مع اجملتمع املدين وجمموعات الضحايا، من أجل حتديد استراتيجيات لدفع برنامج عمل العدالة  
األمم املتحدة بعثة /فعلى سبيل املثال، وزعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  . االنتقالية قدماً 

وع ـدم/Healing Tears"ريط الفيديو ـاعدة إىل أفغانستان على نطاق واسع شـتقدمي املسل
وقد ثبتت فعاليته يف التوعيـة ويف إجيـاد حيـز           . الذي يتضمن شهادات الضحايا   " الشفاء
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وإضافة . للمجتمع املدين للمطالبة بالعدالة فيما يتعلق باالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان         
تقدمي املساعدة إىل أفغانستان، باالشـتراك مـع فريـق          األمم املتحدة ل   بعثة   إىل ذلك، قامت  

أكتوبر /التنسيق يف جمال العدالة االنتقالية، بتيسري حلقة عمل دامت ثالثة أيام يف تشرين األول             
اجملتمع املدين مبهارات الدعوة املتصلة بالنهوض حبقـوق اإلنـسان          تزويد   من أجل    ٢٠٠٩
ديد من املندوبني عن انزعاجهم من عدم وجود دعم سياسـي، وطـين       وأعرب الع . والعدالة

ودويل على السواء، خلطة العمل، حيث أوصوا بتنقيحها على سبيل االسـتعجال إلحيـاء              
التحقق مـن   جدول أعماهلا مع التركيز بوجه خاص على إجراءات أساسية حمددة، من قبيل             

  .املرشحني وإصالح العدالة وتعزيز سيادة القانون
تقدمي املساعدة إىل أفغانستان إقامة جمموعات الضحايا،       األمم املتحدة ل  ودعمت بعثة     -٣٢

وخباصة إنشاء رابطة ياكاوالنغ للضحايا يف املرتفعات الوسطى، وقدمت الدعم التقين مـن             
  .أجل توسيع فهم عمليات العدالة االنتقالية

لتقدمي األمم املتحدة   وحظيت مسألة تأمني املقابر اجلماعية بتركيز هام من عمل بعثة             -٣٣
وقد سجلت اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان       . ٢٠٠٩املساعدة إىل أفغانستان خالل     

لكن ال يوجد حىت اآلن نظام فعال .  قرب مجاعي مزعوم يف خمتلف مناطق البالد٢٠٠أكثر من 
ذه املواقع بعد أن يتم كشفها، ومل تتخذ املؤسسات الرمسية املعهود إليها حبمايتـها              لتأمني ه 

تقـدمي املـساعدة إىل     األمم املتحـدة ل   وبذلت بعثة   . والتحقيق فيها إجراءاً حامساً حىت اآلن     
ويف إطـار متابعـة مـذكرة    . أفغانستان ما يف وسعها لتشجيع إقامة آليات مللء هذا الفراغ   

تقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان ووزارة       األمم املتحدة ل   بني بعثة    ٢٠٠٧ة عام   التفاهم املوقع 
يف جمـال الطـب     تـدريب   قُدِّم  الداخلية وإدارة التحقيقات اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية،        

  .من أجل تعزيز قدرات عدد خمتار من الضباط املنتدبني إلدارة التحقيقات اجلنائيةالشرعي 
تقـدمي  األمم املتحـدة ل   محاية املقابر اجلماعية، لكن بعثة      عديدة تعرقل   ومثة حتديات     -٣٤

، بتمويل ودعم من املفوضية الـسامية       ٢٠٠٩أبريل  /املساعدة إىل أفغانستان قامت يف نيسان     
من أجل إجراء تقييم    ‘ األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان   ‘حلقوق اإلنسان، بتيسري بعثة ملنظمة      

وبعد هذه التجربة، قُـدم إىل وزارة اخلارجيـة         .  لوزارة الداخلية  أويل لقرب كُشف يف جممع    
الـشرعي يف أفغانـستان،     اجملال شبه الطب    األمريكية مشروع يرمي إىل تعزيز القدرات يف        

برنامج للطب الشرعي من أجل تعزيز العدالـة االنتقاليـة          : تأمني ماضي أفغانستان  "عنوانه  
  .٢٠٠٩أكتوبر /ألوليف تشرين اوأُقرَّ ، "والنهوض باحلوار

، ٢٠٠٩في عام   ف. وتظل القبور اجلماعية يف أفغانستان معرضة بشدة خلطر التدمري          -٣٥
. باميان وقندوز وكابـل   واليات  قبور مجاعية من أصل أربعة كُشفت يف        العبث بثالثة   جرى  

أقارهبا املفترضني دون إشراف أو مراقبة      جثث  ويف بعض احلاالت، نبشت عائالت الضحايا       
مزعومون أو حلفاؤهم النافذون تدمري األدلة اليت ذُكر        جناة  أخرى، حاول   وحاالت  . يةرمس

يف حتقيق فتح ، أعلنت إدارة الواليات املتحدة     ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . أهنا مرتبطة هبذه اجلرائم   
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القتل املزعوم ألسرى احلرب من حركة طالبان على يد قوات حتالف الشمال املدعومة مـن               
األطباء املناصـرون   ‘وأبلغت منظمة   .  يف داشت الليلي   ٢٠٠١تحدة يف هناية عام     الواليات امل 

يف وقت سابق عما توصلت إليه من حدوث تدمري عن سوء نية ملوقع هـذا   ‘ حلقوق اإلنسان 
  .القرب اجلماعي، وذلك بغرض تدمري أدلة جرمية احلرب على ما يبدو

قشات جارية بشأن موضوع املـصاحلة      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت املنا       -٣٦
الوطنية وكيفية إشراك العناصر املعتدلة من طالبان يف عملية تفاوضية كجزء من اسـتراتيجية              

بيد أن أي عملية تفاوض مـع املعارضـة         . ترمي إىل تثبيت األمن واالستقرار يف أفغانستان      
 األفغاين وااللتزامات املترتبة    املسلحة ينبغي أن تراعي مراعاة تامة املبادئ املكرسة يف الدستور         

عليها من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون العريف حلقوق اإلنسان اليت متنع العفـو              
  .عن اجلرائم اجلسيمة

  الفقر وحقوق اإلنسان  -خامساً  
تبقى أفغانستان أحد أفقر بلدان العامل، إذ يقّدر أن ثلث سكاهنا يعيـشون يف فقـر                  -٣٧

وقد ُصنفت .  يف املائة آخرين يعيشون يف وضع متذبذب فوق عتبة الفقر بقليل           ٣٧مدقع وأن   
والفقر . ٢٠٠٩ بلداً يف مؤشر التنمية البشرية لعام        ١٨٢ من أصل    ١٨١أفغانستان يف املرتبة    

مشكلة معقدة ومتعددة األبعاد، تزيد من حدهتا يف السياق األفغاين عوامل متعـددة، منـها               
  .  وسوء استخدام السلطة وغياب املساءلة والتمييز ضد املرأةالرتاع وضعف اإلدارة

ويعيش الفقراء األفغان حرماناً متواصالً من املوارد واالختيارات واألمن والسلطة وهي             -٣٨
وينبغي للجهود الرامية إىل احلد من الفقـر أن         . أمور الزمة للتمتع حبقوق اإلنسان املكفولة هلم      

سلطة التعسفية، وإتاحة فرص االختيار وأن تكون عمليـات         تركز على هياكل ومؤسسات ال    
ومما يربهن جيـدا علـى   . صنع القرار شاملة للجميع، والتوزيع العادل للموارد، وحتسني األمن   

احلرمان من التمتع حبقوق اإلنسان هناك يف أفغانستان مثالً ارتفاع معدل وفيات األطفال وتدين              
ويف هـذا الـصدد،     . رز يف الوصول إىل الرعايـة الـصحية       العمر املتوقع وحمدودية التقدم احمل    

 ١٠٠ ٠٠٠ وفاة نفاسية لكل     ١ ٦٠٠(ألفغانستان ثاين أعلى معدل للوفيات النفاسية يف العامل         
  .، وهو ما يشري إىل إخفاق النظام الصحي يف توفري الرعاية للمرأة)مولود حي

ألفغانستان على حقوق اإلنـسان،     وبالرغم من تأكيد االستراتيجية اإلمنائية الوطنية         -٣٩
لقـد  . فإهنا ال تفعل ذلك إال بطريقة حمدودة بتركيزها أساساً على احلقوق املدنية والسياسية            

وضع االتفاق اخلاص بأفغانستان، أي الوثيقة اخلتامية ملؤمتر لندن بـشأن أفغانـستان لعـام               
بيد أن حقوق اإلنسان    . ة، إطار التعاون الدويل مع أفغانستان للسنوات اخلمس املقبل        ٢٠٠٦

ُوضعت يف جمموعة واحدة مع قضايا احلكم وسيادة القانون، ومـن مث كـان الفـشل يف                 
االعتراف بطبيعة حقوق اإلنسان الشاملة للقطاعات، وخباصة يف جمال التنميـة االقتـصادية             



A/HRC/13/62 

15 GE.10-10228 

 يقاس  وعلى نفس املنوال، فإن النقاط املرجعية لالتفاق اخلاص بأفغانستان اليت         . واالجتماعية
هبا التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان موجهة صوب تعزيز احلقوق املدنية والـسياسية، يف               

يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية     ة اليت هلا أمهية حلقوق اإلنسان       حني أن النقاط املرجعي   
  . فال تكتسي أي طابع قانوين

م املتحدة القطري ألفغانستان إطار     ، أطلق فريق األم   ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٤٠
وكانت منظورات حقوق اإلنـسان     . ٢٠١٣-٢٠١٠األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة      

هي اليت وجهت حتليل األمم املتحدة للتحديات اإلمنائية يف كل واحد من اجملاالت الثالثة ذات               
واخلـدمات  ) ج(تدامة،  وسبل الـرزق املـس    ) ب(احلكم والسلم واالستقرار،    ) أ: (األولوية

ويتيح إطار املـساعدة    . االجتماعية األساسية اليت يغطيها إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية        
اإلمنائية فرصة إلعادة توضيح الفهم اإلمنائي حلقوق اإلنسان ليـشمل احلقـوق االقتـصادية              

ة اإلمنائيـة بـأن أحـد       ويقر إطار األمم املتحدة للمساعد    . واالجتماعية، مثل التعليم والصحة   
التحديات األساسية هو مجع بيانات مصنفة، يف احلد األدىن، حسب اجلنس والسن وحـسب              

ومتاشياً مع . الفئات السكانية األساسية، وذلك من أجل حسن فهم الفئات املستضعفة واملهمشة          
جهـود  مبدأي املساءلة والشفافية للنهج القائم على حقوق اإلنسان، تدعم األمـم املتحـدة              

احلكومة الرامية إىل إعداد بيانات مصنفة حبيث ميكن االسترشاد باالستنتاجات اليت ُيَتوصل إليها             
  .من هذه البيانات يف عملية تقرير السياسات وما يليها من برامج

وقد تعاونت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع فريق األمم املتحدة القطـري يف               -٤١
وكان أول جماالت التعاون هو إشراك فريـق األمـم املتحـدة            . ٢٠٠٩جمالني حمددين عام    

القطري يف عملية إعداد التقارير هليئات املعاهدات، وحتديـداً جلنـة احلقـوق االقتـصادية           
مـايو  /وستنظر اللجنة يف تقرير الدولة الطرف يف دورهتا لشهر أيـار          . واالجتماعية والثقافية 

ملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء املتعلق باستجابة        وكان ثاين اجملاالت هو استبيان ا     . ٢٠١٠
وتشمل التدابري اإلجيابية حتسني رسم     . هيئات األمم املتحدة يف أفغانستان ألزمة الغذاء العاملية       

خرائط حالة األمن الغذائي وأخذ احلكومة على عاتقها التقييم الوطين لقابلية التأثر باملخاطر،             
وال يزال انعـدام    .  املعيشية اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي       الذي يستخدم لتحديد األسر   

ويشري هـذا إىل    . ٢٠٠٩األمن الغذائي مرتفعاً جداً، بالرغم من زيادة اإلنتاج الزراعي عام           
ضرورة االبتعاد عن التركيز احلصري على زيادة اإلنتاج الزراعي إىل إجياد خيارات لزيـادة              

وجرى حتديد ثالثـة عوائـق      .  وسائل احلصول على الغذاء    قدرة األفغان على الوصول إىل    
عدم وجود خيارات بديلة لكـسب الـرزق؛        : أساسية أمام احلصول على الغذاء الكايف هي      

والرتاعات العديدة على األراضي اليت حتول دون الوصول إىل ما هو متاح منها؛ وعدم وجود               
  .شبكات رمسية للضمان االجتماعي

الغـذاء صـراحة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة ذات الـصلة،           ومل يرد احلـق يف        -٤٢
كاالستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان أو االستراتيجية الوطنية للصحة والتغذية أو اإلطار           
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كمـا أن   . الوطين للتنمية الزراعية؛ رغم أهنا تناولت بعض العناصر من قبيل الكفاية والتوافر           
وقد أثري قلق أيضاً بشأن مسؤولية    . يف الدستور على أنه التزام    احلق يف الغذاء مل يذكر صراحة       

  . احلكومة عن السياسات الوطنية بسبب اعتمادها الكبري على املعونة
وتوصلت دراسة استقصائية بشأن احلق يف الغذاء أجرهتا املفوضية السامية حلقـوق              -٤٣

 إىل أن إمكانيـة     ٢٠٠٩يف عـام    بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان        /اإلنسان
احلصول على غذاء كاف يف اجملتمعات احمللية الفقرية كثرياً ما يتأثر بالصالت مع من هـم يف        

            فالفساد يف جمال تقدمي املعونة الغذائية حيد مـن إمكانيـة احلـصول عليهـا ملـن              . السلطة
. ة بسبب حتويلها إىل جهات أخـرى   ال يستطيعون دفع رشوة أو ملن ال يتلقون املعونة الغذائي         

وكان مثة اختالف ملحوظ يف االستجابة بني الرجال والنساء، حيث تأثرت إمكانية وصول             
  . النساء إىل الغذاء الكايف بشكل غري متناسب وسليب

وقد سامهت هذه النتائج، وكذا أحباث أخرى، يف دراسة أوسع نطاقا عن أبعاد الفقر   -٤٤
وأظهر هذا البحث أن إساءة استخدام السلطة عامـل         . ن يف أفغانستان  املتصلة حبقوق اإلنسا  

والفقر يف احملصلة ال هـو      . حاسم يف هتميش واستضعاف األفغان الذين يعيشون فقراً مدقعاً        
عرضي وال هو حمتوم، وإمنا يعكس الطريقة اليت ينظَّم هبا اجملتمع األفغاين، والكيفية اليت ُتوزع               

  . ومدى مساءلة صنَّاع القرار أو عدم مساءلتهموُتستخدم هبا موارده، 

  مواطن القصور يف الدميقراطية  -سادساً  

  االنتخابات  -ألف   
لقد جرت انتخابات الرئاسة وجمالس الواليات يف ظل تدهور الظـروف األمنيـة               -٤٥

وانتهاك حقوق املرأة وانتشار التزوير واملخالفات االنتخابية على نطاق واسع، وهو ما شاب             
ومل يؤد اهتمام األفغان بالعملية االنتخابية، والذي بدا        . مشروعية العملية االنتخابية ونتيجتها   

وتعاون املوظفون  . واضحاً أثناء احلملة االنتخابية، إىل مستوى املشاركة املتوقع يوم االقتراع         
ىل أفغانـستان  العاملون يف جمال حقوق اإلنسان التابعون لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إ    

مع اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان يف عملية رصد احلقوق الـسياسية يف العمليـة               
االنتخابية، حيث قدمت ثالثة تقارير مشلت مرحلة الترشيحات وفترة احلملة االنتخابية ويوم            

  .االقتراع وعملية التدقيق
لوائح االنتخابية، وسارت وفق    وكانت فترة الترشيحات والطعون ممثلة للقوانني وال        -٤٦

كما جرت احلملة االنتخابية عموماً بطريقـة شـريفة وملتزمـة    . اجلدول الزمين املرسوم هلا  
وتقدم عدد أكرب من املرشحني لالنتخابات مقارنة       . وأثارت نقاشات سياسية مفعمة باحليوية    

ـ       . باالنتخابات السابقة         ه اخلـصوص،   ومثلت املرشحات ملقاعد جمالس الواليات، على وج
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 يف املائة مقارنة مـع  ٢٠ يف املائة من جمموع املرشحني، وهو ما ميثل زيادة إمجالية بنسبة   ١٠
  . انتخابات جمالس الواليات السابقة

وعلى النقيض من هذا الوضع، كانت هناك عمليات قتل وهجمات وهتديدات متصلة              -٤٧
ة للحكومة وفاعلون جمهولو اهلويـة ضـد        باالنتخابات نفذهتا بشكل رئيسي العناصر املناهض     

كما قلص انعدام األمن حرية التنقل      . املرشحني والقائمني بالتثقيف املدين وموظفي االنتخابات     
بشدة وقيَّد حرية التعبري املكفولة للمرشحني ومؤيديهم، معيقاً بذلك قدرهتم على إجراء محلـة              

وقد أدت هذه   . ع أحناء دوائرهم االنتخابية   علنا يف جتمعات عامة والدعاية من بيت لبيت يف مجي         
  . القيود بدورها إىل فرض قيود شديدة على حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي

وأدت أوجه القصور يف آلية التدقيق إىل تصورات مفادها أن بعض املرشحني الذين               -٤٨
. نهائيـة للمرشـحني  يشتبه يف أن هلم صالت باجملموعات املسلحة مل يستبعدوا من القائمة ال    

وإضافة إىل ذلك، حال ضعف نظام إقامة العدل دون التحقيق مع العديد من املرشحني الذين               
  . يعتقد أهنم مسؤولون عن جرائم خطرية ودون مقاضاهتم

يف يـوم   ) ٣٠٠(وقد شاب يوَم االقتراع أكرب عدد من احلوادث األمنية املـسجلة              -٤٩
 هذه احلوادث هجمات صاروخية بـالقرب مـن         وقد مشلت .  عاما ١٥واحد خالل حوايل    

مراكز االقتراع وضد نقاط تفتيش قوات األمن الوطنية األفغانية اجملـاورة هلـذه املراكـز،               
وهجمات بأجهزة انفجارية مرجتلة، واشتباكات مسلحة صغرية احلجم، وهجمات عن ُبعد           

. لشمال الـشرقي  ذُكر حدوثها يف اجلنوب واجلنوب الشرقي وبعض أجزاء مناطق الوسط وا          
  . موظفاً انتخابياً، قُتلوا يوم االقتراع١١ مدنياً، من بينهم ٣١وذُكر أن 

ومل يكن يف مقدور العديد من األفغان ممارسة حقهم يف التصويت بـسبب انعـدام              -٥٠
وإذا أضيف إىل ذلك عدم رضاهم عن املؤسسات العامة، ُيتصور أنه مل يـذهب إىل               . األمن

 ٢٠٠٤ثلث الناخبني املسجلني، وهو رقم أدىن بكثري مـن انتخابـات            مراكز االقتراع إال    
إذ كانت املشاركة منخفـضة يف      : وقد تفاوتت مشاركة الناخبني حسب األقاليم     . ٢٠٠٥و

املناطق املتضررة من الرتاع يف اجلنوب واجلنوب الشرقي ومرتفعة يف املناطق اليت تنعم بقـدر               
ـ . مناطق الشمال والغرب والشمال الشرقي    أكرب من األمن من مثل مرتفعات الوسط و        ا ومم

 مرشح من املرشحني سلوك املرشحني ووكالئهـم والقـادة          أجلم حرية الناخبني يف اختيار    
احملليني، وكذلك بعض املوظفني من اللجنة االنتخابية املستقلة واحلكومـة الـذين كـانوا              

   .يصدرون توجيهات إىل الناخبني يف مراكز االقتراع أو خيوفوهنم
وكان حق املرأة يف التصويت والترشُّح النتخاهبا يف مناصب عامة مقيداً للغاية بسبب   -٥١

وتلقت بعض املرشحات هتديدات بالقتـل،      . القواعد االجتماعية والثقافية واحمليط غري اآلمن     
ويف بعض املناطق األكثر حمافظة مل يكن مبقدورهن التنقل أبعد من قواعدهن لتنظيم احلملـة               

ني بالدعاية من بيت لبيت يف جمموعات خاصة وباستخدام بطاقات الزيارة بدالً مـن              واكتف
كما مل تكن للمرشحات إال إمكانية حمدودة للحصول علـى أمـوال            . الصور الفوتوغرافية 
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ويف يوم االقتراع ذاته، كان عدد النساء أقل بكثري مـن عـدد             . ألنشطة محلتهن االنتخابية  
 ومن أمثلة العوائق اليت تواجه املرأة يف اجملتمع األفغاين التهديدات           .الرجال يف مراكز االقتراع   

املوجهة للنساء املشاركات يف احلياة العامة ومضايقتهن واهلجوم عليهن وقـانون األحـوال             
  . الشخصية التمييزي اخلاص بالشيعة الذي دخل حيز النفاذ قُبيل االنتخابات

صم الواليات ومل حيظ مرشحو الرئاسـة       وتركزت معظم التجمعات العامة يف عوا       -٥٢
ومما قيَّـد   . بتغطية إعالمية متساوية من إذاعة وتلفزيون أفغانستان، وهي هيئة البث العمومية          

التغطية اإلعالمية أيضاً األمر الصادر من جملس األمن القومي املوجه إىل وكـاالت اإلعـالم              
      االقتراع، إضافة إىل توقيـف عـدد       احمللية والدولية باإلحجام عن اإلبالغ عن أي عنف يوم          

  .من الصحافيني
 ٢٠وبالرغم من سلسلة من التدابري التخفيفية ملكافحة التزوير اليت أعدت مسبقاً يف               -٥٣
أغسطس ونشر مراقبني مستقلني يف أحناء البلد، كانت مزاعم وقوع التزوير واملخالفات            /آب

اءات حبشو صناديق االقتراع والتـصويت      ومشلت هذه املخالفات ادع   . كاسحة يوم االقتراع  
بالنيابة عن اآلخرين والتصويت دون السن القانوين واستخدام الناخبني لبطاقـات تـسجيل             

وحال انعدام األمن دون متكّن املراقبني من الذهاب إىل عدد من مراكز االقتراع يف              . متعددة
دد كبري مـن شـكاوى      مناطق اجلنوب واجلنوب الشرقي والشرق والوسط اليت أتى منها ع         

  . التزوير واملخالفات
وقد أدى ارتفاع مستوى انعدام األمن واتساع نطاق التزوير والتـأخر املطـوَّل يف                -٥٤

، وإىل زيادة خيبة أمل األفغان من العمليـة   ٢٠٠٩إعالن النتائج إىل تقويض نزاهة انتخابات       
ن النـاخبني واملرشـحني     ومل يعترب عدد كبري م    . االنتخابية ومن حكومتهم على حد سواء     

وقد ُحرم العديد من الناخبني، وخباصة النساء،       . االنتخابات ونتائجها على أهنا ذات مصداقية     
  .من حقهم يف التصويت بالفعل

  حرية التعبري  -باء   
     لقد تأثرت حرية التعبري يف أفغانستان بسبب العنف والتخويف واملضايقات الـذي              -٥٥

، سواء بأمر مـن     ٢٠٠٩فيون والعاملون يف وسائط اإلعالم يف عام        ما فتئ يتعرض له الصحا    
وال يزال الصحافيون يواجهون احملاكمات اجلنائية      . احلكومة أو على أيدي املعارضة املسلحة     

فعلى سبيل املثال، جـرى توقيـف سـتة         : بسبب تعبريهم عن آراء سياسية ودينية معارضة      
 أن نشرت الصحيفة مقاالً يـشكك يف أن         صحافيني من صحيفة يوجد مقرها يف كابل بعد       

 سنة سجناً على نشره ترمجة      ٢٠ ب ٢٠٠٨وحكم على صحايف سابق عام      . الدين وحي إهلي  
  .للقرآن الكرمي ُيزعم أهنا حتتوي على أخطاء وال يزال قابعاً يف السجن
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وكان الصحافيون معرضني بشدة خلطر اختطافهم عند تغطية األحداث من املناطق             -٥٦
وقد قتل صحايف أفغاين يف عملية للقوات العسكرية الدولية كان القصد           . ررة من الرتاع  املتض

منها إنقاذه هو وصحايف دويل كانت حركة طالبان قد اختطفتهما من موقع الضربة اجلويـة               
  .سبتمرب يف والية قندوز الشمالية/ الدولية يف أيلولالعسكريةاليت نفذهتا القوات 

، دخل قانون وسائط اإلعالم     ٢٠٠٧ة مطولة بدأت يف أوائل      وعقب عملية تشريعي    -٥٧
، بيد أنه مل تتح للجمهور نسخ من القـانون اجلديـد    ٢٠٠٩يوليه  / حيز النفاذ يف متوز    أخرياً

وقد فسر الكثريون هذا التأخري بأنه حماولـة مقـصودة          . ليطلع عليها إال بعد ذلك بشهرين     
لعمومية، إذاعة وتلفزيون أفغانستان، طوال فترة       على هيئة البث ا    تامةللحفاظ على السيطرة ال   

ومن ذلك  . وتثري بعض أحكام قانون وسائط اإلعالم اجلديد مجلة من املخاوف         . االنتخابات
عدم الوضوح فيما يتعلق بالقيود على مضمون وسـائط اإلعـالم الـذي يفـسح اجملـال             

 وسائط اإلعالم لعـام      مماثلة من قانون   حكامفكثرياً ما استخدمت أ   : لالنتهاكات والتعسف 
وإضـافة إىل ذلـك، يـسمح       .  لتوقيف وختويف الصحافيني الذين انتقدوا احلكومة      ٢٠٠٤

) اجمللس األعلى لوسائط اإلعالم وجلنة وسـائط اإلعـالم        (تشكيل ودور اهليئتني التنظيميتني     
  . للخطرواستقالليتهماللحكومة بالتأثري على عملهما وقراراهتما، وهو ما يعرض حيادمها 

، شاركت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان         ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٥٨
واحتادات الصحافيني األفغان ومؤسسات إعالمية يف تنظيم مشاورة ألصـحاب املـصلحة            
املتعددين بشأن حرية التعبري من أجل استعراض قضايا من قبيـل الوصـول إىل املعلومـات                

واعتمـد  . وكـذلك الـشفافية واملـساءلة   )  وسائط اإلعالمنوناق(واحترام سيادة القانون    
املشاركون إعالن كابل، وهو جدول أعمال مشترك للعمل اجلماعي يرمي إىل محاية حريـة              
التعبري وتشجيع وسائط اإلعالم املستقلة وتعزيز سالمة الصحافيني وغريهم ممن يعربون عـن             

 واملؤسسات اإلعالمية من أجـل      ألفغاناوقد ُشكلت جلنة من احتادات الصحافيني       . آرائهم
  .تنفيذ خمتلف عناصر اإلعالن

واستفاد سيد برويز كامبكش، الطالب الصحايف الذي صدر يف حقه حكم باإلعدام              -٥٩
 سنة سجناً، من العفو الرئاسـي يف        ٢٠ والذي خفف الحقاً إىل      ٢٠٠٧بتهم التجديف عام    

 إطالق سراحه إىل مستوى االهتمـام       ويعزى.  وُرحِّل إىل خارج البلد    ٢٠٠٩أغسطس  /آب
     ومن غري الواضـح    .  أفغانستان وخارجها على السواء    لالكبري الذي حظيت به قضيته، داخ     

ما إذا كان إطالق سراح كامبكش يشري إىل تغيري ذي قيمة إجيابيـة لفائـدة الـصحافيني                 
  .والقضايا األوسع املتعلقة حبرية التعبري والرأي
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  املؤسسيةالقدرات   -سابعاً   

  بناء املؤسسات  -ألف   
عملت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مع اجلهات األفغانية الفاعلـة يف قطـاع               -٦٠

، بالتعاون مع اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان، ٢٠٠٦القضاء وإنفاذ القانون منذ عام 
وصيات الواردة يف تقريـر     واستناداً إىل الت  . من أجل وضع تدابري ملكافحة االحتجاز التعسفي      

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان املعنـون         / السامية حلقوق اإلنسان   ةاملفوضي
، نظمت  ٢٠٠٩مارس  /، الصادر يف آذار   "نداء إىل العمل  : االحتجاز التعسفي يف أفغانستان   "

فغـان علـى     ملساعدة أصحاب املصلحة األ    ٢٠٠٩أكتوبر  /مائدة مستديرة يف تشرين األول    
 املعلومات املتعلقة حباالت احتجاز األفراد بطريقة مناسبة التوقيـت          لتطوير سبل تعزيز تباد   

  .وفعالة على مستوى الواليات
ودعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وزارة اخلارجية فيما يتعلق بالتقرير الذي             -٦١

وقد حظي التقريـر ذو     . سانتقدمه يف إطار االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلن        
املستوى الرفيع بثناء دول أخرى لتقدميه سرداً صرحياً حلالة حقوق اإلنسان ونظرةً متوازنةً عن              

ومشلت التوصيات ضرورة   .  وكذلك التحديات اليت ال تزال قائمة يف أفغانستان        رز،التقدم احمل 
جمال حقوق اإلنسان ولتعزيـز     اعتماد تشريعات ملساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماهتا يف         

 قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة كي يصبح هذا         اية حق املرأة، وحتديداً مراجعة    ومح
كما أُوصي بزيادة الدعم للجنـة األفغانيـة        .  للجدل متوافقاً مع القانون الدويل     القانون املثري 

 حبرية التعـبري وإمكانيـة   املستقلة حلقوق اإلنسان وبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يتصل  
وبالرغم من دعوة اجلمعية العامة إىل وقف اختياري        . الوصول إىل العدالة ومنع عمل األطفال     

 مل تقبل السلطات األفغانية مجيع التوصيات املتصلة بعقوبـة اإلعـدام            اإلعدام،لتنفيذ عقوبة   
حدة لتقدمي املـساعدة إىل     بعثة األمم املت  /وستواصل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    . تقريباً

ويشمل هـذا الـدعم     . أفغانستان دعم احلكومة يف وضع خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات         
 اإلعدام، وخباصة يف ضوء أوجه القصور يف مراعاة اإلجـراءات           ةجهود التوعية بقضية عقوب   

  .القانونية الواجبة وضمانات احملاكمة العادلة يف أفغانستان
 التقرير القطري للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،           وفيما يتصل بصياغة    -٦٢

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان         /تقدم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    
وهـذه  . الدعم واملساعدة التقنيني للجنة التوجيهية اليت ستشرف على عملية إعداد التقريـر           

الراهنة للمرأة والفتاة يف أفغانـستان ولإلشـارة إىل الثغـرات           العملية مصممة لتقييم احلالة     
والتحديات يف جمال محاية حقوق املرأة وتعزيزها، حبيث متكن املفوضية السامية من حتديـد              

  .مزيد من جماالت الدعم يف عملها املتعلق حبقوق املرأة
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  برنامج اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان التوجيهي  - باء  
عملت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف سبيل بناء مزيد من اخلربات يف جمـال                -٦٣

حتليل احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وهو جانب أساسي من عمل اللجنة األفغانية املستقلة            
حلقوق اإلنسان، على تنفيذ برنامج توجيهي مع موظفني خمتارين تابعني هلذه اللجنة ركّز على       

 هذه املساعدة التقنية ترمي إىل توسيع املعرفة الفنية ملوظفي اللجنة األفغانية يف             تكانو. كابل
وإضافة إىل التقرير السنوي املميز للجنة عن إعمـال         . جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية   

األول إىل  " املـوازي "احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف أفغانستان، قدمت اللجنة تقريرها         
  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقوقاحلجلنة 

  وزارة العدل  -جيم   
، تعهدت اجلهات املاحنة، بدعم من املمثل اخلاص لألمني العام،          ٢٠٠٩يف أوائل عام      -٦٤

بتقدمي أموال كافية ألول سنة من عمل وحدة دعم حقوق اإلنسان يف وزارة العدل اليت يعد                
وقدمت املفوضية السامية حلقـوق     .  الرائدة يف دعمها   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الوكالة    

 التقين يف وضع تصور هليكل الوحدة وبرجمتها، وكذلك يف مجيع مراحل عملية           دعماإلنسان ال 
وقد صممت وحدة دعم حقوق اإلنسان لتلعب دوراً رئيسياً يف تيـسري الفهـم              . التوظيف

  .صيةالشامل حلقوق اإلنسان وتعميمها على نطاق الوزارات الو

  دعم تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف السياسات الوطنية  -دال   
مبا أن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان واخلطط اإلمنائية الوالئية، املـصممة             -٦٥

لدعم تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان، قد انُتقدت لعدم تركيزمها على حتقيـق            
بعثـة األمـم   /ق اإلنسان، فقد بذلت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان   نتائج يف جمال حقو   

 لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان جهوداً شىت لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف التخطيط             املتحدة
ومن االحتياجات اهلامة اليت جرى حتديدها زيادة االسـتثمار يف تعزيـز قـدرات              . اإلمنائي

يذ السياسات والربامج وفقاً للنهج القـائم علـى حقـوق           السلطات دون الوطنية على تنف    
 إىل أن تتقاسم احلكومة واجملتمع املدين واألمم املتحدة واجلهـات املاحنـة             عوةاإلنسان؛ والد 

  .إطاراً مشتركاً حلقوق اإلنسان كأساس لتنسيق املعونة
ـ      /ونظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      -٦٦ ساعدة إىل  بعثة األمم املتحدة لتقـدمي امل

أفغانستان ثالث حلقات عمل بشأن النهج اإلمنائي القائم على حقوق اإلنسان يف سياق التنمية              
ونظراً لتدين الوضع اإلمنائي لدايكندي، أوصـى       . يف دايكندي، إحدى أفقر واليات أفغانستان     

تحدة ومنطقة   املتحدة القطري جبعلها منطقة ذات أولوية للمساعدة اإلمنائية لألمم امل          ممفريق األ 
رائدة يف تنفيذ هنج شامل لألمم املتحدة حيث يشكل بناء قدرات الـسلطات احملليـة أحـد                 
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وكان املشاركون هم أعضاء األفرقة العاملة القطاعيـة لواليـة          . األولويات األساسية اخلمس  
 باحلماية االجتماعية والتعليم والصحة واملسؤولون عـن عمليـة التخطـيط            وندايكندي املعني 

منائي اخلماسي الذين هلم صلة باالستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان واخلطة اإلمنائية لوالية            اإل
وبالرغم من حتسن قدرة األفرقة العاملة القطاعية على إجراء التحليالت، فإن متابعـة     . دايكندي

  . التخطيط ستكون أساسية لتحقيق برامج إمنائية أكثر استدامة للواليةاتعملي

  استنتاجات  -مناً ثا  
 عام ينطوي على حتديات قابلت فيه مكتسبات حمدودة         ٢٠٠٩لقد ثبت أن عام       -٦٧

وتقف أفغانستان حالياً يف نقطـة      . حلقوق اإلنسان يف بعض اجملاالت انتكاسات يف أخرى       
فاحلكومة اجلديدة تواجه صعوبات معقدة لتحسني حالة حقوق اإلنـسان،          . حتول فاصلة 

وتنبغـي  .  من األساس الالزم إلرساء السلم واالزدهار يف أفغانـستان       باعتبار ذلك جزءاً  
معاجلة الشواغل الطويلة األمد يف جمال حقوق اإلنسان، من قبيل رسوخ اإلفـالت مـن               
العقاب، وغياب املساءلة والعدالة وسيادة القانون، والفقر املدقع، والتمييز ضد املـرأة،            

 الثقـة يف احلكومـة وحتويـل        ة إذا أُريد استعاد   معاجلة عاجلة وبطريقة مل تعهد من قبل،      
  .أفغانستان إىل جمتمع سلمي ودميقراطي

وجيب على احلكومة اجلديدة واجملتمع الدويل كليهما أن يربهنا عن التزام حقيقي              -٦٨
وينبغي أن تكون حقـوق اإلنـسان الركيـزة         . بالنهوض حبقوق اإلنسان يف أفغانستان    

جلارية واملستقبلية جللـب الـسلم واألمـن واإلصـالح          األساسية يف االستراتيجيات ا   
 لتحقيق معايري االتفاق اخلاص بأفغانستان بـشأن        دومثة حاجة إىل زخم جدي    . الدميقراطي

احلكم وسيادة القانون وحقوق اإلنسان واالقتراب أكثر من حتقيق االحترام التام حلقوق            
  . اإلنسان والتمتع هبا جلميع مواطين أفغانستان

  توصيات  - تاسعاً  
  : توصي املفوضة السامية مبا يلي  -٦٩

ينبغي أن تتحمل حكومة أفغانستان جبد والتزام مسؤولياهتا عن الوفـاء             )أ(  
بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، على النحو املبني يف دستور أفغانـستان واملعاهـدات              

شـركائها الـدوليني    وينبغي للحكومة و  . الدولية حلقوق اإلنسان اليت دخلت طرفاً فيها      
 الوطنية وعملية بناء مؤسـسات أفغانـستان        املصاحلةكفالة تضمني أية مفاوضات بشأن      

كما تنبغي كفالة مشاركة املـرأة      . أولويات حقوق اإلنسان كجزء من برناجمها الرئيسي      
  وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني وممثلي اجملتمع املدين األفغاين؛
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 املسلح تشجيع تدابري ترمـي إىل كفالـة االمتثـال     ينبغي لطريف الرتاع    )ب(  
وينبغـي  . للقانون اإلنساين الدويل واحترام محاية املدنيني، مبن فيهم النـساء واألطفـال           

للقوات املوالية للحكومة أن تنفذ وتعزز ما هو قائم من إجراءات ختفيف أثر الرتاع على               
لقانونية الواجبة واملساءلة فيما يتعلق  مراعاة اإلجراءات ا  نظُمالسكان املدنيني، وأن حتسن     

بتوقيف األفراد واحتجازهم يف ظل الرتاع املسلح، وأن توائم خمططات صرف تعويضات            
وينبغي ممارسة ضغوط على العناصر املناهضة للحكومة . املواساة وتقوم بتوعية اجلمهور هبا   

  انية وموظفيها؛ والعمليات اإلنساملدنيةحلملها على اإلحجام عن مهامجة األهداف 
ينبغي للحكومة أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لوضع حد للتمييز ضد             )ج(  

املرأة، مبا يف ذلك عن طريق اإلدانة العلنية جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات               
وينبغي تعزيز قانون القضاء على العنف ضد املرأة        . واملقاضاة على جرائم العنف اجلنسي    

 ما يعتريه من غموض وشك قانوين ويكون باإلمكان تنفيذه ةه املعلنة وإزاللكي حيقق أهداف
وينبغـي إدراج   . وينبغي إلغاء قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة      . على حنو أفضل  

اإلصالح القانوين على جناح السرعة يف السياسات والربامج الوطنية الـيت ترمـي إىل               
 مشاركة املرأة يف عمليات صـنع       ةوينبغي كفال . هاالتمكني للمرأة وتعزيز حقوقها ومحايت    

  القرار فيما يتعلق مبحادثات بناء السالم واملصاحلة؛
ينبغي للحكومة وشركائها الدوليني أن يربهنوا عن التزام أكرب باتبـاع             )د(  

استراتيجية شاملة للتصدي لإلفالت من العقاب وكفالة حقوق مجيع األفغان يف العـدل             
وجرب الضرر ويف ضمانات عدم تكرار االنتهاكات الـصارخة حلقـوق           ومعرفة احلقيقة   

 يف ذلك النظام القضائي، وإعمال آليات تدقيق        اوينبغي تعزيز سيادة القانون، مب    . اإلنسان
معززة كفيلة باستبعاد املعتدين املزعومني على حقوق اإلنسان من الترشح لالنتخابـات            

  ؛٢٠١٠الربملانية لعام 
ة بذل اجلهود لكفالة دمج منظور حقوق اإلنـسان دجمـاً           ينبغي مواصل   )ه(  

كامالً يف تنفيذ االستراتيجية األفغانية للحد من الفقر وغريها من الـسياسات والـربامج         
وينبغي أن تعتَمد دون تأخري تدابري للتصدي       . اإلمنائية الرامية إىل التخفيف من وطأة الفقر      

ءلة يف املؤسسات الرمسية، إضافة إىل غريها        وغياب املسا  سلطةللفساد وإساءة استخدام ال   
وينبغي احلرص عنـد    . من العوامل اليت تساهم يف التمييز ضد الفقراء األفغان وهتميشهم         

تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان امتثال االلتزامـات الوطنيـة والدوليـة            
  للحكومة يف جمال حقوق اإلنسان؛

ذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع قيام وسـائط إعـالم    ينبغي للحكومة اختا    )و(  
حرة ومستقلة، باعتبار ذلك خطوة أساسية حنو تعزيز حرية التعبري وكفالة حق األفغان يف              

وهذا أمر أساسي أيضاً يف كفالة املشاركة املتنورة يف االنتخابات          . تلقي املعلومات ونقلها  
 توفر للصحافيني محاية أكرب يف ممارستهم       وينبغي أن .  نزاهتها عزيز وت ٢٠١٠الربملانية لعام   
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وتنبغي مراجعة وتعديل   . لواجباهتم املهنية يف بيئة خالية من التدخالت والتخويف والعنف        
  أحكام قانون وسائط اإلعالم اجلديد اليت تنطوي على إمكانية تقييد حرية املعلومات؛

إلنسان ودعمها يف   ينبغي مواصلة تعزيز اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق ا         )ز(  
دورها كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان يف أفغانستان            

وينبغي للحكومة أن تكفل متويالً . ومحايتها وعن جتسري الفجوة بني احلكومة واجملتمع املدين
  هاماً ومستداماً للجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان وأن حتمي استقالليتها؛

دعوة احلكومة بقوة إىل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري            )ح(  
ففـي ضـوء    . الشامل جمللس حقوق اإلنسان، وخباصة التوصيات املتعلقة بعقوبة اإلعدام        

أوجه القصور اخلطرية يف نظام العدالة اجلنائية، تنبغي إعادة العمل بـالوقف االختيـاري              
  . إلغائها الفعليولعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حن

        


