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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مناهضة التعذيبة نجل
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار١٤ -أبريل / نيسان٢٦

 فغانـستان ألقائمة باملسائل السابقة لتقدمي التقرير الـدوري الثـاين              
(CAT/C/AFG/2)*  

ـ  االتفاقية، من ١٦ إىل ١ من املواد تنفيذ بشأن حمددة تمعلوما      ذلـك  يف امب
  للجنة السابقة بالتوصيات املتعلقة

  ٤و ١ املادتان    
 تتـضمن   ،**)HRI/CORE/AFG/2007( من الوثيقة األساسـية      ١٤٣وفقاً للفقرة     -١

عـذيب  يرجى بيان ما إذا كانت جرمية الت      .  من دستور أفغانستان حظراً للتعذيب     ٢٩ املادة
املطابقـة  رجـى   على وجه التحديد مدرجة يف قانون العقوبات؛ وإذا كان الرد باإلجياب، يُ           

 واألركان املنصوص عليها يف   التعذيب الواردة يف قانون العقوبات      بني أركان جرمية    تفصيل  بال
  وصف اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لـضمان أن         اً ويرجى أيض  .تفاقية من اال  ١املادة  
 ملتطلبـات    وفقـاً   اخلطـرية،   تأخذ يف االعتبار طبيعته     مناسبة زاءات التعذيب جب  ب على يعاق

  .  من االتفاقية٤من املادة  ٢ الفقرة

__________ 

 واألربعني، عمالً باإلجراء االختياري اجلديـد الـذي         رابعةاعتمدت اللجنة قائمة املسائل هذه يف دورهتا ال         *  
 الـدول  إىلل  تحال اليت س  باملسائة  قائمد  واعتماد  إعداوضعته اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني، ويتمثل يف         

 تقرير املسائل قائمة على الطرف الدولة ردود وستشكل. الطرف للدولة الدوري التقرير تقدمي قبل طرافاأل
  .االتفاقية ن م١٩ة املاد مبوجب املقدم الطرف الدولة

 بـالرمز   ة للدولـة الطـرف الـصادر      الوثيقـة األساسـية   تشري أرقـام الفقـرات بـني قوسـني إىل             **  
HRI/CORE/AFG/2007.  
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ـ يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن األحكام اجلنائية احلالية املتعلقة          و  -٢ رائم مثـل   جب
أمر بالتعذيب مـن  أو التحريض على ممارسته أو املوافقة عليه أو صدور         الشروع يف التعذيب    

شخص ميارس السلطة، وعن العقوبات احملددة املفروضة يف حال ارتكاب أي جرمية من هذه              
 املوقـع    معلومات عن  مبا يف ذلك  ( القضايا  وطبيعة يرجى تقدمي معلومات عن عدد    و .اجلرائم

ـ وكذلك،  تلك األحكام القانونية  فيها  اليت طبقت  )اجلغرايف للجرائم  ة  عن العقوبات املفروض
   .أو أسباب احلكم بالرباءة

  احملاكم الوطنية  جلأت هل و .يرجى توضيح وضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللي       و  -٣
 لتفسري القواعد  أو كتوجيه    إلثبات الدعوى  إما   ،احلقوق الواردة يف االتفاقية   ب إىل االستشهاد 

  ؟)١٥١ إىل ١٤٨و ١٤٢الفقرات  (القانونية

  ***٢املادة     
 تقدمي معلومات مفصلة عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطـرف لـضمان             يرجىو  -٤

اإلتاحـة الـسريعة    حتجازهم، مبا يف ذلـك      ال اللحظات األوىل حقوق مجيع احملتجزين منذ     
واحلصول على  ،  )ون من احملكمة   الدفاع املعين  و يف ذلك حمام   مبن(ني  إلمكانية االستعانة مبحام  

، وإبـالغ    واحلق يف إبالغ أحـد األقـارب       ،مستقل طبيب    اختيار أومستقل  فحص طيب   
 تقـدمي   يرجـى أيـضاً   و.  أحد القضاة  وعرضهم يف أقرب اآلجال على     حبقوقهم   احملتجزين

كيف ميكـن   و .أسباب هذه القيود  عن   قيود قد تفرض على هذه احلقوق و       ةمعلومات عن أي  
مبا يف ذلـك    ،  االتللدولة الطرف ضمان تنفيذ هذه احلقوق يف املمارسة العملية يف مجيع احل           

يرجـى  ؟  القومياألمن اليت تتعلق باألشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد    للقضايابالنسبة  
  .حتجازالل اللحظات األوىلمنذ ون ُيَسجَّلبيان ما إذا كان مجيع احملتجزين 

املدة اليت يظل   ليت حتد من    ا يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن األحكام القانونية      و  - ٥
لدولة الطرف تنفيـذ    ا تكفلوكيف  .  إليه وحماكمته  توجيه االهتام حملتجز حمبوساً قبل    فيها ا 

هذه القوانني يف الواقع العملي؟ وما هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملنـع                
الحتجاز بعد انقضاء فترة العقوبة؟ ويرجى بوجه خاص تقدمي وصف مفـصل للنظـام            ا

ف بشأن إدارة القضايا اجلنائية، وما خصص له مـن          اجلديد الذي اعتمدته الدولة الطر    
   .موارد وموظفني، والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تنفيذ هذا النظام

__________ 

لـيس  و الـذكر ، منها على سبيل      أن تتضمن مواد خمتلفة من االتفاقية      ٢املثارة يف إطار املادة     لقضايا  ميكن ل   ***  
يف املـادة   الوارد  مبنع التعذيب    االلتزام" على أن    ٢ من التعليق العام رقم      ٣وتنص الفقرة   . ١٦احلصر، املادة   

ـ  نع التعذيب وغريه من ضر     مب تزاماتاللاو. بطابع واسع النطاق  يتسم   ٢ ـ  أ ةوب املعامل  ة القاسـي  ةو العقوب
هي ،  ١٦ املادة    من ١ الفقرة   مبوجب") إساءة املعاملة "بعبارة  فيما يلي   املشار إليها    (ةو املهين أ ةنسانيإالال وأ

الفعلية مع   ة يف املمارس  إساءة املعاملة مبنع   االلتزامويتداخل   .ةومترابطومتداخلة  غري قابلة للتجزئة    التزامات  
وعملياً إن احلد الفاصل بني مفهومي إساءة املعاملـة          ... ، وينسجم معه إىل حد بعيد      التعذيب االلتزام مبنع 
 .انظر كذلك الفصل اخلامس من التعليق العام نفسه." يتسم يف كثري من األحيان بعدم الوضوحوالتعذيب 



CAT/C/AFG/Q/2 

3 GE.10-43807 

إدارة املساعدة القانونية للمحكمة العليـا تـوفر        وتنص الوثيقة األساسية على أن        - ٦
القـضايا اجلنائيـة    املساعدة القانونية لألشخاص الذين ال يستطيعون االستعانة مبحـام يف           

 تقدمي املساعدة   ٢٠٠٢ أيضاً إىل أنه قد تسىن يف عام         األساسيةوتشري الوثيقة   ). ١٥٦ الفقرة(
 شخصاً على   ١ ٧٦٥ حصل   ٢٠٠٦ قضية جنائية، ويف عام      ٢٢ شخصاً يف    ٦٦القانونية إىل   

 يرجى تقدمي إيضاحات عن نظام املساعدة القانونية الـذي        .  قضية ٦٥٠مساعدة قانونية يف    
النظام ومتويله واجملـال  ثة عن أداء هذا تنفذه الدولة الطرف، مبا يف ذلك تقدمي معلومات حمدَّ    

   .يغطيه  اجلغرايف الذي
 حاالت االحتجاز التعسفي وغـري      ويرجى التعليق على التقارير اليت تفيد بتفشي        - ٧

إلسـالمية  مبا يف ذلك ألسباب تتعلق باملمارسات العرفيـة، وانتـهاك الـشريعة ا             القانوين،
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان تنظيم القـانون           . دنيةامل واملنازعات

  . بشكل صريح وصارم ملسألة احلبس االنفرادي، واللجوء إليه باعتباره إجراًء استثنائياً ال غري
املة تقدمي معلومات عن التقارير املستمرة بشأن حاالت التعذيب وسوء املع         ويرجى    -٨

اليت يتعرض هلا احملتجزون لدى السلطات األفغانية، مبا يف ذلك ممارسة موظفي املديرية الوطنية   
وما هي التدابري اليت اختذت ملنع مثل هذه األفعال؟ وهـل      . لألمن والشرطة األفغانية للتعذيب   

أعلنت الدولة الطرف علناً عن عدم تساحمها مع هذه األفعال وعن عزمهـا علـى معاقبـة                 
مرتكبيها؟ وهل أجريت حتقيقات أو حماكمات يف هذا الشأن، وإذا كان الـرد باإلجيـاب،               

   .هي النتائج اليت جنمت عنها فما
ويرجى إبالغ اللجنة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف أو اليت تزمع اختاذها من                -٩

فغانيـة منـها     اخلاصـة، األ   األمن العسكري أجل تنظيم نشاط العدد املتنامي من شركات        
يرجى إبالغ اللجنة عن نظام احملاكم العسكرية املختص يف النظر يف احلاالت اليت             و. والدولية

ُيدعى فيها التعرض للتعذيب واملعاملة الالإنسانية وشرح الكيفية اليت حتدد هبا الدولة الطرف             
  .الطابع املدين أو العسكري للهيئة املسؤولة عن ممارسة الوالية القضائية

تقدمي املزيد من املعلومات عن املؤسسات غري احلكومية املعنية بتـسوية           ويرجى    - ١٠
ىل أن إ الوثيقة األساسية وتشري). ١٣٥، والفقرة ١٢٢ إىل ١١٤الفقرات من  (املنازعات  

يف أسوأ احلاالت، جتاوزات جسيمة يف جمال حقوق اإلنسان         بعض احملافل التقليدية ترتكب،     
 وتشري أيضاً التقارير الـيت تلقتـها        ).١١٤الفقرة  (ل دون حماكمة    كالزواج القسري والقت  

أبسط معايري حقوق  اللجنة إىل أن اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات ال تراعي يف الغالب            
ومن القضايا اليت تـثري قلقـاً بالغـاً          اإلنسان األساسية خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات،      

  لتسوية منازعات  فديةً فتيات صغريات    تقدميومبقتضاها جيري   " لبعادا"املمارسة املعروفة باسم    
ويرجى تقدمي إيضاحات عن هذه البيانات والتقارير وتقدمي معلومـات          . تتعلق بالثأر والقتل  

   .عن التدابري املعتمدة من أجل ضمان امتثال آليات تسوية املنازعات ألحكام االتفاقية
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االستقالل الكامـل للجهـاز     ابري املتخذة لضمان    ويرجى تقدمي معلومات عن التد      -١١
القضائي يف أداء وظائفه وفقاً للمعايري الدولية، وخباصة املبادئ األساسية املتعلقة باسـتقالل             

 حمددة عن كيفية اختيار القضاة وعن مدى متتعهم بـاألمن            معلومات ويرجى تقدمي . القضاء
قة السكان يف النظام الرمسي إلقامة العـدل،        وما هي التدابري اليت اعتمدت لتعزيز ث      . الوظيفي

إطار احلكومة االستراتيجي الـوطين     وبرنامج إصالح قطاع العدالة،      يف ذلك يف سياق    مبا
القاضـيات واملـّدعيات   ؟ ويرجى تقدمي معلومات عن عدد       "العدالة للجميع  "لعشر سنوات 

صالحيات ذاهتـا الـيت     لقاضية أن متارس الوظائف وال    ل، وتوضيح ما إذا كان ميكن       العامات
وهل وضعت الدولة الطرف ونفذت برامج تثقيفية للقضاة ترمي إىل توفري           . القاضيميارسها  

 تفسري القوانني الداخليـة     من حيث التدريب يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان وآثاره         
  عال؟ وضمان قدرة القضاة على إنفاذ احلقوق وااللتزامات الواردة يف االتفاقية بشكل ف

 حملاربة الفساد ومنعه على مجيع مستويات احلكومة،        املتخذةويرجى تبيان التدابري      - ١٢
ويرجى يف هذا الـصدد  .  إنفاذ القانونوهيئاتمبا يف ذلك داخل اإلدارة واجلهاز القضائي      

تقدمي معلومات مفصلة عن أنشطة جلنة مكافحة الفساد والنتائج اليت حققتها هذه األنشطة             
 تقدمي بيانات عن احملاكمات بتهم الفساد ونتائج        ىويرج. فض مستوى الفساد  من حيث خ  

   .هذه اإلجراءات
اللجنـة األفغانيـة      وأنشطة وإجنازات  ويرجى تقدمي معلومات إضافية عن تكوين       - ١٣

 ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٦أُنشئت مبرسوم رئاسي يف     اليت  ) AIHRC (املستقلة حلقوق اإلنسان  
والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيـز   حقوق اإلنسان    وأصبحت مسؤولة عن رصد   

 مـن   ٥٨املادة   ووفقاً للوثيقة األساسية، فإن      .ذه احلقوق هل احترام وإعمال املؤسسات احمللية   
، ١٥٣ اتالفقر (الدستور متنح هذه اللجنة اختصاص حبث الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان      

 ات عن عدد الشكاوى املقدمة إىل اللجنـة       ويرجى تقدمي إحصاء  ). ١٧١ إىل   ١٦٨ومن  
ويرجى . وعن نوعها والنتائج اليت أفضت إليها الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة 

أيضاً تقدمي معلومات عن املوارد البشرية واملالية املخصصة حىت تتمكن اللجنة مـن أداء              
أدىن من االعتمادات يف    دورها بفعالية وتبيان ما إذا كانت الدولة الطرف ختصص حداً           

ويرجى تبيان ما   . امليزانية الوطنية لتمويل اللجنة، باإلضافة إىل مصادر التمويل اخلارجية        
 أو أنه خيصص كل سـنة دون        التقديريإذا كان هذا التمويل يشكل جزءاً من اإلنفاق         

وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن تكوين     . احلاجة إىل إجراء تصويت مستقل    
وقد أنشئ هذا الفريق يف إطار اللجنة بسبب . أنشطة فريق التحقيقات املتخصص اجلديدو

بأخطر انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الـدويل حلقـوق       طبيعة أنشطته املتعلقة    
ويرجى أيضاً التعليق على التقارير اليت تفيد بأن رئيسة .  الرتاعاتاملرتكبة يف سياقاإلنسان 
 الوزراء لرئيسر قد اضطرت إىل االستقالة من منصبها كنائبة َمالدكتورة سيما ِس اللجنة،

   .ووزيرة لشؤون املرأة عقب تلقيها هتديدات بالقتل
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وحـدة حلقـوق    وفقاً للوثيقة األساسية، فقد أُنشئت يف إطار وزارة الداخلية          و  - ١٤
 من واليات أفغانـستان   اإلنسان مع إنشاء جهات تنسيق ُتعىن حبقوق اإلنسان يف كل والية            

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن تكوين وأنشطة وحـدة حقـوق            ). ١٧٣الفقرة  (
إجنازاهتا يف جمال عن اإلنسان وعن أنشطة جهات التنسيق املعنية حبقوق اإلنسان، وكذلك 

اللجنـة األفغانيـة    بوما هي عالقة وحدة حقوق اإلنسان       . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
    حلقوق اإلنسان؟املستقلة

احتجاز عدد كبري من املعـتقلني يف قاعـدة         إىل  وتشري املعلومات اليت تلقتها اللجنة        -١٥
هم لعدة سنوات وحمتجز البعض منهم وباغرام اجلوية العسكرية اليت تديرها الواليات املتحدة؛ 

م وحـق   من حقهم يف احلصول على حماكمة عادلة، مبا يف ذلك حق االستعانة مبحا            ُيحرمون  
فما هي اخلطوات اليت  . االنفرادييف احلبس أطفال كما تشري إىل احتجاز  املثول أمام القضاء،    

تتخذها الدولة الطرف حالياً لضمان مراقبة ورصد مجيع أماكن االحتجاز بـشكل فعـال               
 اليت ال ختضع لواليتها الوطنية، وال سـيما إذا كانـت            األماكنومستقل ومنهجي، مبا فيها     

 قوات التحالف؟ وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن أي حتقيق بشأن          يهاتسيطر عل 
االدعاءات املتعلقة مبوت مئات بل آالف من مقاتلي طالبان داخل حاويات بعد أن سـلموا               

   .٢٠٠١أنفسهم لقوات التحالف الشمايل املدعوم من الواليات املتحدة يف أواخر عام 
أو تدابري جديدة اعتمدت ملنـع      /ة عن أية تشريعات و    ثويرجى تقدمي معلومات حمدَّ     -١٦

ومكافحة االجتار بالنساء والرجال واألطفال، مبا يف ذلك االجتار ألغراض جنسية، وتقـدمي             
ويرجى تقدمي إيضاحات عن مدى تنفيذ هذه التدابري، مبا يف ذلك املوارد            . املساعدة للضحايا 

. ابري املنفذة يف احلد من حاالت االجتار بالبـشر        ثر وفعالية التد  أاملتاحة، وتقدمي معلومات عن     
 من الوثيقـة  ١٤٧ املشار إليه يف الفقرة    مشروع القانون املتعلق باالجتار بالبشر    وما هو وضع    

األساسية؟ ويرجى أيضاً تقدمي بيانات إحصائية عن عدد النساء والرجال واألطفـال الـذين              
النظر يف التقريـر األويل للدولـة الطـرف،          منذ تاريخ    هاوداخلأفغانستان   هبم خارج    اُتجِر

 وما يتصل هبا مـن حتقيقـات        وبيانات إحصائية عن عدد الشكاوى املتعلقة باالجتار بالبشر       
وعـالوة علـى    . التعويضات املقدمة للضحايا  عن  ، وكذلك   وحماكمات وإدانات وعقوبات  

تعلقة باالجتـار   ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن دورات التدريب اخلاصة وبرامج التوعية امل          
   .والنتائج اليت حققتها هذه الربامجالقانون بالبشر واليت وضعتها الدولة الطرف ملوظفي إنفاذ 

مرتفعـة مـن    وتؤكد املعلومات املعروضة على اللجنة أن املرأة تعاين من معدالت             -١٧
ومـات  ريجى تقدمي معل  ف.  وليس لديها سبيل للحصول على احلماية القانونية       العائليالعنف  

ثة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا فيها التدابري التشريعية، من أجل مكافحـة               حمدَّ
، والتحقيـق يف مجيـع االدعـاءات        العائليخمتلف أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيها العنف         
ات  مبوجب تشريع  العائليوهل ُيجّرم العنف    . بالتعرض لسوء املعاملة واألذى ومحاية الضحايا     

الدولة الطرف؟ ويرجى تقدمي إيضاحات عن احلماية املوفرة لضحايا هذه األفعال، مبا يف ذلك         
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إمكانية الوصول إىل اخلدمات الطبية واالجتماعية والقانونية واحلصول على مكـان إقامـة             
 علـى هـذه   اللوايت حصلنويرجى تقدمي بيانات عن عدد الضحايا  . مأوى بصورة مؤقتة   أو

   .تلقّينهاد شكل احلماية اليت احلماية وحتدي
ألشكال عديدة من    التعليق على التقارير اليت تفيد بتعرض املرأة يف أفغانستان        يرجى  و  -١٨

العنف البدين والنفسي، من قبيل الزواج القسري والزواج يف سن مبكرة، واإليذاء البـدين،              
وغري ذلك من   ف،  ، والقتل دفاعاً عن الشر    العنف اجلنسي واالغتصاب، وأشكال أخرى من     

مشروع قـانون األحـوال     بأن  ويرجى أيضاً التعليق على االدعاءات القائلة       . أشكال العنف 
، وتقـدمي   يضفي املشروعية على املمارسات التمييزية ضد املـرأة        الشخصية اخلاص بالشيعة  

أو إلغاء هذا القانون من أجـل       /معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملراجعة و        
 ويرجى تقدمي معلومات عن حمتوى وحالـة      . ضمان امتثاله للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان     

خطة العمل الوطنية املتعلقـة بـاملرأة        قانون القضاء على العنف ضد املرأة وعن مدى تنفيذ        
   .أفغانستان يف
ية ويرجى إبالغ اللجنة عما إذا كانت التشريعات اليت حتظر التعذيب واملعاملة القاس             -١٩

، مبا يف ذلك من منطلق جنساين واملهينة تتضمن أحكاماً حمددة فيما يتعلق بانتهاكات االتفاقية         
ويرجى أيضاً شرح مجيع التدابري الفعالة املتخذة لرصد تلك االنتهاكات ومنع            .العنف اجلنسي 

حدوثها، يف حالة اختاذ التدابري املذكورة، ويرجى تقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع جـنس              
لضحايا وسّنهم وانتمائهم اإلثين، ومعلومات عن التحقيقات املتعلقة مبرتكيب هذه األفعـال            ا

لـشكاوى املتعلقـة    ل املتبعة بالنـسبة   وما نوع اإلجراءات     .وإجراءات مقاضاهتم ومعاقبتهم  
 وما هي النتائج احملققة؟ وهل لدى احملتجزين علم هبذه          ،باستخدام العنف يف مراكز االحتجاز    

ت وهل هي متاحة هلم، مبا يف ذلك قدرهتم على تقدمي الشكاوى دون خشية مـن                اإلجراءا
  . التعرض ألعمال انتقامية

ووفقاً للمعلومات املعروضة على اللجنة، فإن القانون املدين األفغاين حيـدد الـسن               -٢٠
ومع ذلك، فإنه جيوز    .  عشرة سنة للفتيان   األدىن للزواج عند ست عشرة سنة للفتيات ومثاين       

لفتيات اللوايت يبلغن مخس عشرة سنة من العمر الزواج مبوافقة األب أو حبكم إجيايب يصدر               ل
وتفيد التقارير املعروضة على اللجنة بتفشي الزواج القـسري والـزواج           . عن حمكمة خمتصة  

فتيات تقل أعمارهن عن    هي ل  يف أفغانستان    الزجيات يف املائة من     ٦٠حوايل  (املبكر يف البلد    
 اآلثـار   ومـن ،  ) سنة، وتتزوج بعض الفتيات يف سن التاسعة       ١٦نوين احملدد عند    السن القا 

السلبية هلذه املمارسة انتشار حاالت االنتحار واالضطرابات النفسية، وكذلك زيادة معدالت         
ويرجى تقدمي معلومات عن كل التدابري التشريعية املتخذة      . وفيات األطفال والوفيات النفاسية   

 من اتفاقية حقوق الطفل الـيت       ١ لسن زواج الفتيات، مبا يتماشى مع املادة         لرفع احلد األدىن  
، واحلكم املتعلق بزواج الطفـل يف       إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة    كل  تعّرف الطفل على أنه     

ويرجى أيضاً  .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ١٦ من املادة    ٢الفقرة  
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تـشكِّل عنفـاً    لتدابري األخرى املتخذة ملنع وحماربة هذه املمارسة اليت         تقدمي معلومات عن ا   
، ومـن مث فهـي تـشكل     هلـن إنـسانية ومهينـة   معاملة الو ضد هؤالء الفتيات   ُيماَرس
   .لالتفاقية انتهاكاً
ووفقاً للمعلومات املعروضة على اللجنة، فإن النساء الالئي حياولن الـتخلص مـن               -٢١

واملقاضاة على جرائم مزعومة من قبيل      تعرضن يف معظم األحيان للحبس       ي املؤذي هلن الزواج  
ويرجى تقدمي . غري منصوص عليها يف قانون العقوبات" أخالقية"أو جرائم " الفرار من البيت "

معلومات عن التدابري التشريعية أو غريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان توفري              
  .ءاحلماية هلؤالء النسا

التعليق على التقارير املتعلقة بالعنف اجلنسي املرتكب ضد الفتيات واألوالد،          ويرجى    -٢٢
مبا يف ذلك يف سياق الرتاع املسلح، ووصف اخلطوات املتخذة ملنع ارتكاب هـذه األفعـال                

وما هي التدابري اليت نفـذهتا      .  ورصدها والتحقيق فيها واملعاقبة عليها     املتعلقة بالعنف اجلنسي  
   .يف مشال أفغانستان) املرداء ("Bacha bereesh"دولة الطرف أو تزمع تنفيذها ملعاجلة ظاهرة ال

  ٣ة املاد    
يرجى تقدمي معلومات عن أي اخلطوات اختذهتا الدولة الطـرف لـضمان الوفـاء                -٢٣

اصر وال سيما النظر يف مجيع العن من االتفاقية، ٣بعدم اإلعادة القسرية مبوجب املادة       بالتزامها
املشكلة للحالة الفردية، وتوفري مجيع الضمانات اإلجرائية للشخص املطـرود أو املعـاد أو              

وفيما يتعلق بعمليات طرد األشخاص وإعادهتم وتسليمهم لدولة أخرى، يرجى إبالغ         . املُسلّم
القائمة، وعما إذا كان     اللجنة عن السلطات املختصة، والضمانات القانونية وإجراءات الطعن       

تقنن مبدأ عدم اإلعـادة  وطين اليت ويرجى حتديد األحكام الواردة يف القانون ال     .  أثر إيقايف  هلا
ويرجى أيضاً تقـدمي معلومـات      . احلماية القانونية واإلجراءات ذات الصلة    توفري  القسرية و 

وحاالت اإلعـادة األخـرى املـشمولة       مفصلة عن مجيع القرارات املتخذة يف هذا الصدد         
ويرجـى إدراج عـدد   . التفاقية وعن املعايري اليت تستند إليها تلك القـرارات       من ا  ٣ باملادة

القضايا والبلدان اليت أُعيد إليها األشخاص، وتقدمي تفاصيل عما إذا كانت هنـاك حـاالت            
التسليم بسبب خماطر التعرض للتعذيب، وإن كان األمر كـذلك،          /ُرفض فيها طلب اإلعادة   
  .يرجى حتديد البلدان املعنية

 مبـسألة   املقرر اخلـاص املعـين    ويرجى تقدمي معلومات عن االدعاءات اليت نقلها          -٢٤
 إىل مسؤويل حكومة أجنبيـة  فغانشتبه فيهم غري أ  ملنقل السلطات األفغانية    التعذيب بشأن   

 عنـدما   املشتبه فيهم وتعذيبهم  معاملة  أقدموا على إساءة    أهنم   ب أُفيَد يف أفغانستان،    يعملون
 أن تؤكـد   ، هؤالء املشتبه فيهم   تنقل ، وهي كيف ميكن للدولة الطرف   ف .كانوا يف عهدهتم  

   ؟٣التزاماهتا مبوجب املادة ب وفاءها
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يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتمد على الضمانات الدبلوماسية إلعادة            و  -٢٥
 يرجـى تقـدمي     ،وإذا كان األمر كـذلك    . األشخاص إىل بلدان معروفة مبمارسة التعذيب     

  :ات مفصلة عنمعلوم
  ؛اإلجراءات املعمول هبا للحصول على الضمانات الدبلوماسية  )أ(  
اخلطوات املتخذة إلنشاء آلية قضائية للمراجعة كمحكمة اختصاص أخري،           )ب(  

  ؛ومدى كفاية ومالءمة الضمانات الدبلوماسية يف أي حالة من احلاالت اليت تطبق فيها
  ؛يبات فعالة للرصد يف مرحلة ما بعد اإلعادةلضمان اختاذ ترتبعة اخلطوات املت  )ج(  
 منـذ النظـر يف      ،مجيع احلاالت اليت مت فيها تقدمي ضمانات دبلوماسـية          )د(  
  ؛األوَّيل التقرير

لضمانات اليت مل يتم الوفاء هبا واإلجراءات املناسبة اليت اختـذهتا الدولـة             ا  ) ه(  
  . احلاالتتلكالطرف يف 

  ٩ و٨ و٧ و٥املواد     
كر عدد   وذِ ،مت ضمانات دبلوماسية   بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قدّ        يرجى  -٢٦

  .هذه الضمانات والبلدان اليت قُدمت هلا
 الدولة الطرف لواليتها القضائية على      بسطيرجى تقدمي إيضاحات للجنة عن كيفية         -٢٧

   . التعذيب يف أماكن أخرىارتكابباملدانني  األشخاص املتهمني أو
منذ  ،يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، ألي سبب من األسباب            و  -٢٨

أي طلب تسليم من دولة أخرى لشخص يشتبه يف ارتكابه جرميـة             ،النظر يف التقرير األوَّيل   
 يرجـى تقـدمي     ،وإذا كان األمر كذلك   .  وبدأت إجراءات حماكمته نتيجة لذلك     ،التعذيب

عقوبات ويرجى اإلشارة أيضاً إىل فصول قانون ال. اءاتمعلومات عن حالة ونتائج تلك اإلجر  
  .قص منها يف مثل هذه احلاالتُتناألفغاين اليت تأثرت أو ا

  ١٠املادة     
يرجى تقدمي معلومات عن الربامج التعليمية والتدريبية اليت وضعتها الدولة الطـرف              -٢٩

 السجون  ودود، وموظف  حرس احل  و وموظف ،ن يف جمال إنفاذ القانون    لضمان أن يكون العاملو   
ن مدركني متـام اإلدراك     ون العام واملدع ومجيع أعضاء السلطة القضائية و     ،مراكز االحتجاز و

ق تسامح مع االنتهاكات اليت سيحقَّ     وأنه لن يتم ال    ،اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    
 الدولـة   يرجى بيان مـا إذا كانـت      ،وعالوة على ذلك  . بشأهنا وستتم حماكمة كل خمالف    

التعليمية للحد من حـاالت     /الطرف قد وضعت منهجية لتقييم فعالية وأثر الربامج التدريبية        
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 يرجى تقدمي معلومات عن حمتوى      ، وإذا كان األمر كذلك    ،التعذيب والعنف وإساءة املعاملة   
  .  وعن نتائج التدابري اليت جرى تنفيذها،وتنفيذ هذه املنهجية

لة عن برامج التدريب اخلاصة باملدعني العامني والقضاة        ّصيرجى تقدمي معلومات مف   و  -٣٠
وخرباء الطب الشرعي واملوظفني العاملني يف اجملال الطيب الذين يتعاملون مـع األشـخاص              

وهل تتـضمن هـذه   . هاوتوثيق  من أجل كشف اآلثار اجلسدية والنفسية للتعذيب   احملتجزين
وثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة   الربامج تدريباً خاصاً وفقاً لدليل التقصي والت      

   ؟)بروتوكول اسطنبول( أو املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

  ١١املادة     
 مـن االتفاقيـة     ١١يرجى وصف اإلجراءات املّتبعة لضمان االمتثال ألحكام املادة           -٣١

ات جديدة مت اعتمادهـا     وتقدمي معلومات عن أي قواعد أو توجيهات أو أساليب أو ممارس          
 ويرجى .بشأن االستجواب، وكذلك أية ترتيبات بشأن االحتجاز منذ النظر يف التقرير األوَّيل      

ويرجى وصف اخلطوات اإلضافية الـيت  . واجلهة اليت استعرضتها  أيضاً ذكر وترية استعراضها     
ني ملرافـق   نـتظمَ ني وامل ني واملـستقلََّ  اختذهتا الدولة الطرف لضمان اإلشراف والرصد الفعالَ      

االحتجاز، وإبالغ اللجنة بأية قواعد ميكن أن حتظر إجراء حتقيقات أو زيارات مـن قبـل                
 أو من شأهنا أن تعرقـل أشـكال التحقـق األخـرى يف جمـال                ،هيئات أو آليات دولية   

   .اإلنسان حقوق
هتا  وقـدر  ، ومواقعها ،يرجى إبالغ اللجنة بعدد السجون ومرافق االحتجاز يف البالد          -٣٢

 ،النـساء  أي لألحـداث، أو   (ويرجى حتديد نوع كل مرفق       . ومعدالت َشغلها  ،االستيعابية
تفيـد  ويرجى التعليق على التقارير الـيت       ).  وما إىل ذلك   ،لالحتجاز السابق للمحاكمة   أو

املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان   أن ب و، مرافق االحتجازُنزالء زيادة مطردة يف عدد     بوجود
ويرجى أيضاً تقـدمي    . إصالحية احتجاز أو    ةزنزانمركز أو    أي سجن أو  يف  قريباً  تُتراعى   ال

 فضالً عن املوارد املادية والبشرية واملاليـة        ،تفاصيل بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف      
 لتحسني الظروف السائدة يف مجيع مرافق االحتجاز وضـمان مطابقتـها للمعـايري            ،املتاحة
   .الدنيا الدولية
وينبغـي أن   . يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تطبيق األشكال البديلة للعقوبـة         و  -٣٣

 أي األشكال البديلة للعقوبة جرى استخدامها، وعدد        ، يف مجلة أمور   ،تتضمن هذه املعلومات  
ويرجى تقدمي بيانات مفصلة عن مدى تأثري وفعاليـة هـذه           . خدمت فيها احلاالت اليت استُ  

  وما إذا كان العقاب البدين حمظوراً يف السجون؟. وف السجونالتدابري يف حتسني ظر
يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة ملنع ومكافحة العنف بني السجناء يف أمـاكن          و  -٣٤

ويرجى بيان ما إذا كان عند تـسجيل طبيـب لوقـوع            .  على حنو يفي بالغرض    االحتجاز
املدعي العام املعين علماً بـشكل   حياط   ، عنف بني السجناء    حبدوث اتدعاءتثبت اال إصابات  
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وهل للسجناء احلق يف اإلبالغ عن مثـل        . فوري ليشرع يف إجراء حتقيق أويل هبذا اخلصوص       
 ينبغي تقدمي معلومات عـن التـدابري        ،هذه احلوادث من تلقاء أنفسهم؟ وعالوة على ذلك       

.  ومعاقبتهم املتخذة ملنع األشخاص الذين يثبت تورطهم يف ذلك والتحقيق معهم ومالحقتهم          
كما يرجى تقدمي بيانات عن مدى تأثري هذه التدابري وفعاليتها يف احلد من حاالت العنـف                

  .السجناء بني

  ١٣ و١٢املادتان     
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اخلطوات املتخذة لوضع نظام فعال جلمع البيانات              -٣٥

طين، مبـا يف ذلـك الـشكاوى     اإلحصائية املتعلقة برصد تنفيذ االتفاقية على املستوى الـو        
والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات والعقوبات فيما يتعلق حباالت التعذيب وإساءة          

واجلنسي، والعنف املرتكـب بـدوافع عرقيـة        العائلي  املعاملة واالجتار باألشخاص والعنف     
  . فضالً عن البيانات اخلاصة بتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم،والتمييز

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان أن يـتم التحقيـق يف مجيـع               و  -٣٦
 ، قضائياً وأن تتم مالحقة اجلناة   نزيه   املعاملة بشكل فوري وفعال و     وإساءةادعاءات التعذيب   

 .خلطورة أفعـاهلم  اً   واحلكم عليهم وفق   ،باإلضافة إىل تلقيهم العقوبات التأديبية عند االقتضاء      
 املعاملـة  وإسـاءة  كان مجيع املشتبه هبم يف قضايا التعـذيب         إذافاصيل عما   ويرجى تقدمي ت  

  .الظاهرة يوقفون عن العمل أو ينقلون إىل أماكن أخرى أثناء عملية التحقيق
تفيد املعلومات اليت تلقتها اللجنة بأن تأثري الرتاع املسلح على املدنيني يف أفغانستان             و  -٣٧

.  بني املدنيني قد تزايد خالل السنوات املاضية       ضحاياوع  وأن وق  قد أصبح مصدر قلق بارز،    
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان إجراء حتقيقات فورية             

 األفغانيـة  القوات   ارتكبتهاومستقلة وشاملة ونزيهة يف مزاعم حصول جتاوزات وانتهاكات         
ا خيالف أحكام االتفاقية أو أيـة أحكـام أخـرى     مبا يف ذلك م،والدولية خالل فترة الرتاع 
  .  العدالةإىل وتقدمي املسؤولني عنها ،للقانون اإلنساين الدويل

 لـدى املديريـة     املعتقلنياللجنة بأن العشرات من     عروضة على   تفيد املعلومات امل  و  -٣٨
عـضهم  قل ب اعُت، حيث    املعاملة إساءةالوطنية لألمن، قد تعرضوا للتعذيب وغريه من ضروب         

وال بأسـرهم     انفرادياً دون السماح هلم باالتـصال مبحـاميي الـدفاع          واجز واحتُ تعسفاً
 اهليكل احلكـومي  من املديرية مكانريجى شرح ف. باحملاكم أو اهليئات اخلارجية األخرى  وال

وما هي صالحيات املديرية يف . هي السلطة املسؤولة عن رصد أنشطتها ومرافقها وتوضيح ما
ويرجى . ل األشخاص احملتجزون لدى املديرية بشكل منتظم؟      العتقال؟ وهل ُيسجّ  التوقيف وا 

قة عند إغالق السجون وأماكن االعتقـال الـسري وغـري           إبالغ اللجنة باملمارسات املطبَّ   
  . تلك اليت تديرها كيانات القطاع اخلاص، عند االقتضاء، مبا يف ذلك،القانوين
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أن اإلفالت من العقاب سـائد يف الدولـة         بلجنة  تفيد املعلومات املعروضة على ال    و  -٣٩
 وأن املزعوم   ، مبا يف ذلك جرائم احلرب     ،لجرائم املرتكبة يف املاضي واحلاضر    ل  بالنسبة الطرف
 ،ويف هذا الـصدد   .  للجرائم يستمرون يف شغل مناصب رفيعة املستوى يف السلطة         ارتكاهبم
القبض على اجلناة واجملرمني ولكـن       إلقاء يتم   ، املصادر أنه يف كثري من احلاالت       بعض تدعي

ريجى التعليق على هذه املعلومـات      ف. ُيطلق سراحهم يف وقت الحق نتيجة للفساد والرشوة       
وعلى التقارير اليت تشري إىل أن قانون االستقرار الوطين واملصاحلة الذي صدر مؤخراً سيسمح           

ويرجى . لتوا من العقاب  ملرتكيب جرائم احلرب وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان بأن يف         
تقدمي مزيد من املعلومات بشأن هذا القانون اجلديد وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي               

  . التراجع عنه
 عـن عـدد   ، مبا يف ذلك اإلحـصاءات  ،يرجى تقدمي آخر ما يتوفر من معلومات      و  -٤٠

يقـات واملالحقـات    وعن التحق املزعومة  أعمال التعذيب وإساءة املعاملة     بالشكاوى املتعلقة   
القضائية بشأهنا وعن النتائج اليت أفضت إليها كافة اإلجراءات، اجلنائية منـها والتأديبيـة،              

وينبغي أن تكون هذه املعلومات مصنَّفة حـسب اجلـنس والعمـر            . املتخذة يف هذا الصدد   
  . واألصل العرقي للفرد القائم بالدعوى

علومات بشأن التقدم الذي أحرزته الدولـة  مما يتوفر من يرجى إفادة اللجنة بآخر  و  -٤١
. الطرف يف التحقيق يف العديد من املقابر اجلماعية املزعوم انتشارها يف مجيع أحنـاء الـبالد               

خذت للحفاظ على هذه املواقع أو نبشها       ُت يرجى وصف اخلطوات اليت ا     ،وعالوة على ذلك  
ه من ضـروب املعاملـة أو       بالطريقة الصحيحة لضمان عدم تدمري األدلة على التعذيب وغري        

  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان

  ١٤املادة     
 ات الكافيـة  يرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات املتخذة لضمان تقـدمي التعويـض            -٤٢

فـسية لـضحايا     مبا يف ذلك املساعدة الطبية والن      ، املالئمة إعادة التأهيل برامج   و واإلنصاف
 والعنف  العائليالتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة، اليت تشمل االجتار بالبشر والعنف            

حصول مجيع ضحايا   كفالة  ويرجى أيضاً تقدمي تفاصيل عن ختصيص موارد كافية ل        . اجلنسي
  . هذه اجلرائم على أكرب قدر ممكن من إعادة التأهيل

 اإلنصاف والتعويضات اليت أمرت هبـا احملـاكم         يرجى تقدمي معلومات عن تدابري    و  -٤٣
قُدم فعالً إىل ضحايا التعذيب أو أسرهم، منذ النظر يف التقرير األوَّيل للدولة الطـرف يف        وما
 وعـدد   ،وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات عدد طلبات التعـويض املقدمـة          . ١٩٩٢ عام

ويرجى ذكر  . لغ اليت ُصرفت بالفعل   ، ومبالغ التعويض املقررة وتلك املبا     املمنوحةالتعويضات  
وهـل يتواصـل   . عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويض رغم تعذّر التعرف على اجلنـاة     

  تسليمهم إىل العدالة؟/اجلناة وتسليمه/التحقيق يف تلك القضايا إىل حني التعرف على اجلاين
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  ١٥املادة     
ة إىل اخلطوات املتخذة لضمان      من الدستور األفغاين، يرجى اإلشار     ٣٠باملادة    عمالً  -٤٤

 عدم االستشهاد عملياً بأي دليل يثبت احلصول عليه نتيجة للتعذيب يف أية إجراءات، وفقـاً              
ويرجى أيضاً اإلشارة إىل مواد قانون العقوبـات الـيت تنطبـق يف      .  من االتفاقية  ١٥للمادة  
  .احلالة هذه

  ١٦املادة     
 ،علومات عن التدابري املتخذة حلماية املدنيني      يرجى تقدمي م   ،يف سياق الرتاع املسلح     -٤٥

احملليـة  تفجـرة   املجهـزة   واألمبا يف ذلك من هجمات املسلحني مثل التفجريات االنتحارية          
وأولئك الذين اضطروا إىل      ولضمان أمن مجيع املقيمني يف املناطق املتضررة من الرتاع،         ،الصنع

ويرجى اإلشارة أيضاً إىل أية تدابري حلماية       . مالفرار ولكنهم يرغبون اآلن يف العودة إىل دياره       
.  أو بـدوهنم   واِلـِديهم مع   العدد الكبري جداً من األطفال األفغانيني الذين أصبحوا مشردين        

ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان األطفال املعتقلون الذين شـاركوا يف األعمـال العدائيـة                
 وحتديداً فيمـا يتعلـق      ،قانون العقوبات املسلحة يعاَملون بشكل خمتلف عن البالغني وفقاً ل       

  . ميكن أن ُيحكَم عليهم هباعقوبة بأقصى 
باستخدام أساليب التهديد والعنف والتخويـف       يرجى التعليق على التقارير اليت تفيد     و  -٤٦

وتفيـد  . بانتظام إلسكات سياسيي املعارضة والصحفيني املنتقدين ونشطاء اجملتمـع املـدين           
طالبان وغريها من اجلماعات    الها اللجنة بشكل منتظم أيضاً باستهداف حركة        املعلومات اليت تتلقا  
 معلومات عن   ويرجى تقدمي .  وأمراء احلرب للصحفيني   اإلجرامية والعصابات   ،املناهضة للحكومة 

املناسب، وتقدمي   على حنو ومعاقبة مرتكبيه   ملنع ومكافحة هذا الترهيب والعنف       التدابري املتخذة 
 عن عدد الشكاوى املتصلة هبذه األعمال، وكـذلك املتـصلة بالتحقيقـات             بيانات إحصائية 

  .  عن التعويضات املقدمة للضحاياواملالحقات القضائية واإلدانات والعقوبات، فضالً
ان يف  أن املدافعني عـن حقـوق اإلنـس       إىل  تشري التقارير املعروضة على اللجنة      و  -٤٧

ايقة واملراقبة واالحتجاز التعسفي واالختفـاء       والتخويف واملض  أفغانستان يتعرضون للتهديد  
ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخـذة لـضمان محايـة مجيـع             . القسري والقتل 

األشخاص، مبن فيهم راصدو حالة حقوق اإلنسان، من أي ختويف أو سجن ظامل أو عنـف   
  . العن إجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال بشأن هذه األعم  فضالً،نتيجة ألنشطتهم

يرجى التعليق على املخاوف اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام             و  -٤٨
 الدولية اخلاصة بفرض املعايريخارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بشأن عدم احترام           

 ويرجى أيضاً التعليق على التقارير اليت تشري إىل فرض عقوبة اإلعدام يف بعض            . عقوبة اإلعدام 
وهل تنظر الدولة الطرف يف مراجعة استخدامها لعقوبة اإلعـدام          . حاالت الردة والتجديف  

 على األقل إىل أن يكون نظام العدالة اجلنائيـة         ،تنفيذ أحكام اإلعدام  اختياري ل وإعالن وقف   
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ـ      و. قادراً على الوفاء باملعايري األساسية ألصول احملاكمات؟        ذيرجى بيان العدد الدقيق ملن ُنفِّ
 وبيان اجلرمية الـيت وقعـت       ،يهم حكم اإلعدام منذ النظر يف التقرير األوَّيل للدولة الطرف         ف

احلايل  وهل ُحكم باإلعدام على أي طفل وُنفذ حبقه؟ ويرجى أيضاً بيان العدد           . العقوبة بسببها 
  .  حسب اجلنس والعمر واألصل العرقيمللمنتظرين لتنفيذ حكم اإلعدام حبقهم، مع تصنيفه

 ٢٠٠٥يرجى تقدمي معلومات عن مضمون قانون قضاء األحداث املعتمد يف عام            و  -٤٩
 يرجى  ، سنة ١٢ إىل   ٧وعلى الرغم من رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية من           . هوتنفيذ

التعليق على التقارير اليت تشري إىل أن ذلك يرجع أساساً إىل عدم وجود وسائل للتحقق مـن             
.  عاماً قد يعتقلون ويسجنون جلرائم بسيطة مثل الـسرقة         ١٢سن  العمر وأن األطفال دون     

ويرجى تقدمي إحصاءات عن عدد األطفال رهن االحتجاز، مصنفة حسب اجلنس والعمـر             
معلومات عـن اخلطـوات املتخـذة       ما يتوفر من    وينبغي أيضاً تقدمي آخر     . واألصل العرقي 

 ، وذلـك  اخلاصةالقاصرين  ياجات  الحتوفقاً  يف مرافق االحتجاز     املعيشية   لتحسني الظروف 
  . ومدى توافر مرافق احتجاز منفصلة لألحداث اجلاحنني  سنة،١٨لذين تقل أعمارهم عن ل

ن بشكل خطري وأن األطفال األفغانيني معرض   بتفيد املعلومات املعروضة على اللجنة      و  -٥٠
 ٨ ٠٠٠أن هناك   ) يفاليونيس(  األمم املتحدة للطفولة   ر منظمة قدِّت و ،للتورط يف الرتاع املسلح   

ريجى التعليق على هذه املعلومات     ف). بني ناشطني حالياً وسابقني   (طفل مقاتل يف أفغانستان     
وعن الشواغل اليت أعرب عنها املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والـرتاع املـسلح               

مـن غـري     األطفال ُيجندون وُيستخدمون من قبل الدولة واجلماعات املسلحة          ومفادها أن 
طالبان تواصل تدريب األطفـال     ال وأن اجلماعات املسلحة من غري الدولة مثل حركة          ،الدولة

ويرجى وصف التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف         . واستخدامهم يف اهلجمات االنتحارية   
ت من التجنيد يف القوا   محايتهم   مبا يف ذلك     ،أثرة بالرتاع املسلح  تحلماية األطفال يف املناطق امل    

حني رَّللجنود األطفال املسَ  تقدَّم   الرعاية الطبية والنفسية املتخصصة اليت       نوع وبيان   ،املسلحة
وينبغي أيضاً تقدمي معلومات عـن التـدابري        . واألطفال الذين وقعوا ضحايا األلغام األرضية     

مبا يف   ،طالبانالسات والطالبات من اهلجمات اليت يشنها متمردو حركة         املتخذة حلماية املدرِّ  
  .ذلك االغتياالت والترهيب واحلرق برمي األمحاض

 ،يرجى إبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع العقاب البدين لألطفال           و  -٥١
  . ويف املنازل وكتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية،مبا يف ذلك يف املدارس

  مسائل أخرى    
ت اليت اختذهتا الدولة لتصبح طرفاً يف الربوتوكول        يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوا      -٥٢

ويرجى أيضاً اإلشارة إىل ما اختذته الدولة الطرف من خطوات لقبـول            . االختياري لالتفاقية 
  . من االتفاقية٢٢ و٢١ اختصاص اللجنة مبوجب املادتني
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م ا إذا كانت الدولة الطرف قد سنت تشريعات لتنفيذ أحكا         مبيرجى إبالغ اللجنة    و  -٥٣
  . يف القانون الوطيناجلنائية الدولية نظام روما األساسي للمحكمة 

يرجى اإلشارة إىل أي تغيري يف موقف الدولة الطرف مـن سـحب التحفظـات               و  -٥٤
  .واإلعالنات والتفامهات اليت قُدمت وقت التصديق على االتفاقية

اإلدارية وغريها من   معلومات عن التدابري التشريعية و    ما يتوفر من    يرجى تقدمي آخر    و  -٥٥
ويرجى توضيح ما إذا    . التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي خلطر التهديدات اإلرهابية        

كانت هذه التدابري قد أثرت على ضمانات حقوق اإلنسان قانوناً وممارسةً وكيفية تأثريهـا،             
 ،القانون الدويل اهتا مبوجب   وكيف ضمنت الدولة الطرف توافق هذه التدابري مع مجيع التزام         

ويرجـى  ). ٢٠٠٥(١٦٢٤سيما القرار     وال ،لس األمن لقرارات جم اً   وفق ،سيما االتفاقية  وال
موظفو إنفاذ القانون، وعدد وأنواع اإلدانات اليت       يف هذا اجملال    وصف التدريب الذي يتلقاه     

حـة   وسبل االنتصاف القانونيـة املتا     ،اإلرهابية متت مبوجب تشريعات التصدي للتهديدات    
لألشخاص اخلاضعني لتدابري مكافحة اإلرهاب قانوناً وممارسةً؛ وما إذا كانت هناك شكاوى            

ويرجى تأكيد عدم وجود مراكز     . بشأن عدم التقيد باملعايري الدولية؛ ونتيجة هذه الشكاوى       
   .اعتقال سرية يف أفغانستان

ـ      ،  معلومات عامة عن احلالة الوطنية حلقوق اإلنـسان            دابري مبـا يف ذلـك الت
  والتطورات اجلديدة املتصلة بتنفيذ االتفاقية

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التطورات اجلديدة ذات الصلة اليت طرأت علـى               -٥٦
اإلطار القانوين واملؤسسي الذي جيري ضمنه تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الـصعيد             

  . ذات صلةقضائيةارات الوطين منذ النظر يف التقرير األوَّيل، مبا يف ذلك أية قر
ريها مـن   مفصلة عن التدابري السياسية واإلدارية وغ     مناسبة  يرجى تقدمي معلومات    و  -٥٧

خذت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الوطين منذ النظر يف ُتالتدابري اجلديدة اليت ا 
عـن   اإلنـسان و التقرير األوَّيل، مبا يف ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية حلقوق       

  .املوارد املخصصة هلا ووسائلها وأهدافها ونتائجها
يرجى تقدمي أية معلومات أخرى عن التطورات والتدابري اجلديدة اليت اُتخذت من            و  -٥٨

 مبـا يف ذلـك البيانـات        ،أجل تنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر يف التقرير األوَّيل         
  .ت يف الدولة الطرفَعداث هلا صلة باالتفاقية وقَاإلحصائية الالزمة، وكذلك أية أح

        


