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 مجلس حقوق اإلنسان
  الخامسة والعشرونالدورة 
  من جدول األعمال 10و 2 انالبند

  التقرير السنوي لمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
  ة واألمين العاموتقارير المفوضية السامي

  المساعدة التقنية وبناء القدرات

حالـة حقـوق اإلنسـان فـي  عـنتقرير المفوضـة السـامية لحقـوق اإلنسـان     
 إنجــازات المســاعدة التقنيــة فــي ميــدان حقــوق اإلنســانعــن و  أفغانســتان

  2013في عام 

  موجز    
ــــ ال يــــزال وضــــع حقــــوق اإلنســــان يف أفغانســــتان يواجــــه حتــــديات خطــــرية، علمــــاً    أن ب

مــــن  نقــــل الصــــالحيات األمنيــــة املــــربمج أوجــــدا مناخــــاً واالنتهــــاء مــــن  2014تخابــــات عــــام ان
ســيما النســاء، خيشــون أن  الضــبابية يف جمــاالت مثــل حقــوق اإلنســان. فكثــري مــن األفغــان، ال

تتعرض للخطر أكثر فأكثر اإلجنازات اليت حتققت يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا منـذ عـام 
قـد تتعـرض للضـياع ات تدل على أن املكاسب اليت حتققـت بشـّق األنفـس ار . فثمة أم2001

مـن أجـل أهـداف سياسـية قصــرية األمـد، األمـر الـذي يقــوض االسـتقرار اهلـش الـذي أســهم يف 
حتقيقــه احــرتام حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون. وســّرين يف هــذا الصــدد أْن زرت كــابول ألول 

للقــــاء احلكومــــة وغريهــــا مــــن اجلهــــات صــــاحبة  2013أيلول/ســــبتمرب  17إىل  15مــــرة مــــن 
املنوطة ببعثة األمم وق اإلنسان دعمها القوي للوالية املصلحة. وواصلت املفوضية السامية حلق

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان يف جمال حقوق اإلنسان.
فـــي األشـــهر . فبالغـــاً  وال تـــزال محايـــة املـــدنيني يف ســـياق النزاعـــات املســـلحة تثـــري قلقـــاً   

يني ضــحايا العنــف أعــداد القتلــى واجلرحــى املــدن، زادت 2013د عشــر األوىل مــن عــام األحــ
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ــــالنزاع ــــالفرتة نفســــها 10بنســــبة  املــــرتبط ب ــــة ب ــــة مقارن ــــادة 2012مــــن عــــام  يف املائ ــــدل زي . وت
يف عـام مـا كانـت عليـه إىل اد القتلـى واجلرحـى املـدنيني أعـد عودة ارتفـاع ضحايا املدنيني علىال

. فإذا كان مرّد ثالثة أرباع القتلى واجلرحى املـدنيني إىل عناصـر مناوئـة للحكومـة، فـإن 2011
ارتفـــاع اخلســـائر البشـــرية الـــيت تســـببت فيهـــا القـــوات احلكوميـــة األفغانيـــة موثقـــة، خاصـــة أثنـــاء 

يف املائــة مقارنــة بعــام  36االشــتباكات الربيــة. وكــان عــدد الضــحايا مــن األطفــال مرتفعــا بنســبة 
، كــان يقتــل أو جيــرح مــا ال 2013. ويف خــالل األشــهر األحــد عشــر األوىل مــن عــام 2012

 2013أطفــال كــل يــومني يف أفغانســتان. وكــان شــهرا متوز/يوليــه وآب/ أغســطس  9يقــل عــن 
  يف النزاع املسلح. 196وقتل  214أسوأ الشهور بالنسبة إىل األطفال، إذ جرح منهم 

ئعة ومتجـذرة؛ لضـارة يف حـق النسـاء أسـاليب شـاويظل العنـف والتمييـز واملمارسـات ا  
 2009للمــرأة، مثــل قــانون عــام  بتــوفري احلمايــة جنــازات اهلامــة املتعلقــةومثــة شــكوك تكتنــف اإل

بشــأن القضــاء علــى التمييــز يف حــق املــرأة. ووجــدت بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل 
احملاكمــات واإلدانــات يف قضــايا العنــف أفغانستان/املفوضــية الســامية حلقــوق اإلنســان أن عــدد 

رغـــم أن الســـلطات األفغانيـــة ســـجلت املزيـــد مـــن التقـــارير الـــيت  املمـــارس علـــى املـــرأة ظـــل قلـــيالً 
  بأن أغلبية القضايا ُسويت عن طريق الوساطة. تتحدث عنه، علماً 

وتَـــويل قـــوات األمـــن  2014ومـــع انتقـــال الصـــالحيات األمنيـــة الـــذي ســـيبدأ يف عـــام   
األفغانيــة كامــل املســؤولية عــن محايــة املــدنيني والقيــادة والســيطرة علــى مجيــع العمليــات  الوطنيــة

العســـكرية، وثقـــت البعثة/املفوضــــية اســـتمرار القـــوات األفغانيــــة يف تعـــذيب احملتجـــزين يف إطــــار 
م االستعانة مبحامني.   النزاع يف عدد من مرافق االحتجاز وحرما

ــــ 2013وشــــهد عــــام    ــــة املســــتقلة حلقــــوق تقــــويض مــــا اضــــطلعت ب ــــة األفغاني ه اللجن
اإلنسان مـن عمـل ممتـاز وموثـوق وفعـال كـان موضـع تقـدير كبـري، وهـو مـن اإلجنـازات الرئيسـية 

. ومل تكــن عمليــة تعيــني عامــاً، يف جمــال حقــوق اإلنســان مــثالً  12حلكومــة كــرزاي علــى مــدى 
املتعلقــة مبركــز املؤسســات املبــادئ مثلمــا تســتلزمه  أعضــاء اللجنــة شــاملة أو شــفافة أو تشــاركية،

ومــن شــأن ذلــك أن يهــدد اســتقاللية . )مبــادئ بــاريس( اإلنســان الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق
والـــدوليني لـــدى زيـــاريت عمـــل اللجنـــة وفعاليتهـــا. وطرحـــُت هـــذه املســـألة علـــى الشـــركاء احملليـــني 

لجنـة لعمليـة خضعت ال ،2013. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 2013أفغانستان يف أيلول/سبتمرب 
لجنــة التنســيق الدوليـــة التابعـــة لاملعهــودة مـــن طــرف اللجنــة الفرعيـــة املعنيــة باالعتمــاد  االعتمــاد

، الــيت أوصــت بتأجيــل قــرار االعتمــاد ســنًة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان
ى مركــز وبتــدابري أخــرى ملســاعدة اللجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان علــى احلصــول علــ

  االعتماد "ألف". وأنا على عهدي بدعم وتعزيز هذه املؤسسة الوطنية األساسية.
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  مقدمة  -أوالً   
تشــــرين  27املــــؤرخ  2/113مبقــــرر جملــــس حقــــوق اإلنســــان  هــــذا التقريــــر مقــــدم عمــــالً   -1

، وأعد بالتعاون مـع بعثـة 2010حزيران/يونيه  18املؤرخ  14/15وقراره  2006الثاين/نوفمرب 
. وظلـــت أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان يف أفغانســـتان لتقـــدمي املســـاعدة إىل أفغانســـتان األمـــم املتحـــدة

  ).A/HRC/16/67تطرح حتديات عظمى منذ التقرير السابق (
أيلول/ســبتمرب حيــث  17 إىل 15قُــّدر يل أن أزور كــابول زيــارة قصــرية يف الفــرتة مــن  و  -2

التقيــت الــرئيس كــرزاي وكبــار الــوزراء وأعضــاء اجملتمــع املــدين وشــركائنا يف األمــم املتحــدة وشــركائنا 
السياســــي   عمليــــة التحــــول  ســــياقالثنــــائيني. والحظــــت أن البلــــد ميــــر حقيقــــًة بظــــرف صــــعب يف

وانــب مجيعهــا تــأثري يكون هلــذه اجل، وســ2014اجلاريــة الــيت ســتنتهي يف عـام  واالقتصــاديواألمـين 
ــــاء  يف حقــــوق اإلنســــان. وقــــد حتققــــت بعــــض اإلجنــــازات املتميــــزة يف ميــــدان حقــــوق اإلنســــان أثن
الســنوات االثنــيت عشــرة األخــرية، لكنهــا هشــة، وأعــرب كثــري مــن النظــراء األفغــان عــن قلقهــم إزاء 

  تدهور وضع حقوق اإلنسان مبجمله على جبهات عدة.
يادة الكبرية يف اخلسائر البشرية املدنية، األمر الذي يـُْنبـئ عـن عـدم الز  بالغاً  ومما يثري قلقاً   -3

تقلــص آثــار النــزاع املســلح علــى املــدنيني بــأي شــكل مــن األشــكال. ففــي األشــهر األحــد عشــر 
يف املائـة مقارنـة بـنفس  10 زادت أعداد القتلى واجلرحى املـدنيني بنسـبة، 2013األوىل من عام 
إىل أعـداد القتلـى واجلرحـى املـدنيني  عـودة ارتفـاع ذه الزيـادة علـى. وتدل هـ2012الفرتة من عام 

ومــــن األســــباب الرئيســــة لــــذلك تزايــــد االســــتخدام العشــــوائي  .2011مــــا كانــــت عليــــه يف عــــام 
املرجتلــــة وزيــــادة االشــــتباكات الربيــــة بــــني القــــوات األفغانيــــة والعناصــــر املناوئــــة  لألجهــــزة التفجرييــــة

أهولــة باملـدنيني. وجــاءت االشـتباكات الربيــة يف املرتبـة الثانيــة بعــد للحكومـة، خاصــة يف املنـاطق امل
منحـى جديـد ل املـدنيني وإصـابتهم جبـروح، وهـو األجهزة املتفجرة املرجتلة من حيث تسـببها يف قتـ

  .2013ومقلق يف عام 
ـــادة يف اغتيـــال املـــدنيني، خاصـــة املســـؤولني احلكـــوميني، علـــى يـــد  وشـــهد العـــام أيضـــاً   -4 زي

 يف املائــة مــن اخلســائر البشــرية 75املناوئــة للحكومــة. ومــع أن هــذه العناصــر تســببت يف العناصــر 
يف زيـادة  يف صفوف املدنيني، فإن قوات األمن الوطنية األفغانيـة، مبـا فيهـا الشـرطة، تسـببت أيضـاً 

نيـة املسؤوليات األمنية من القوات الدوليـة إىل القـوات األفغااخلسائر. وأدت زيادة وترية نقل تلك 
االشــتباكات الربيــة بــني القــوات األفغانيــة والعناصــر عــد العســكرية الدوليــة، إىل زيــادة القوا إغــالقو 
بشـــرية يف صـــفوف املـــدنيني. وأصـــبح األطفـــال أكثـــر فـــأكثر اوئـــة للحكومـــة وإىل وقـــوع خســـائر املن

كـانون   1 . فقد زادت اإلصابات اليت أُبلغ عنهـا يف صـفوفهم وُحتقـق منهـا بـنيضحايا النزاع أيضاً 
يف املائـــة مقارنـــة مبـــا كانـــت عليـــه يف  36بنســـبة  2013تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  30الثاين/ينـــاير و

  .2012الفرتة نفسها من عام 
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يف اإلبــــالغ والتوثيــــق املتعلقــــني بعمليــــات التعــــذيب واملعاملــــة البعثة/املفوضــــية واســــتمرت   -5
ع عنـدما يكونـون يف قبضـة الشـرطة الوطنيـة القاسية والالإنسانية واملهينة للمحتجـزين يف إطـار النـزا 

البعثة/املفوضـية ، أصـدرت 2013كـانون الثاين/ينـاير   20األفغانية ومديريـة األمـن الوطنيـة. ففـي 
ثـــاين تقريـــر رئـــيس هلـــا عـــن اهلـــواجس املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان يف أمـــاكن االحتجـــاز، وهـــو بعنـــوان 

". بعـد عــاممــاذا حـدث النـزاع: يف إطـار  معاملـة األشـخاص الــذين حتتجـزهم السـلطات األفغانيــة"
وتبّني أن التعـذيب مـتفّش يف كثـري مـن مرافـق االحتجـاز التابعـة للشـرطة الوطنيـة األفغانيـة ومديريـة 

  يف نزع االعرتافات أو املعلومات. األمن الوطنية وُيستخدم كثرياً 
ان "الشـــوط بعنـــو  2013كـــانون األول/ديســـمرب   8يف  تقريـــراً البعثة/املفوضـــية وأصـــدرت   -6

القادم: حتديث بشأن تنفيذ قانون القضـاء علـى العنـف املمـارس علـى املـرأة يف أفغانسـتان" حيـث 
. ومبقتضى القانون املذكور، 2009أوردت النتائج احملدودة لتنفيذ ذلك القانون الذي صدر عام 

لعنــــف ة يف حــــاالت ايف املائــــ 28ســــجلت الســــلطات األفغانيــــة يف الســــنة املاضــــية زيــــادة بنســــبة 
ــام وأحكــام اإلدانـة مــن جانــب املــدعني  اً . لكــن اعتمــاد القـانون أساســبالنسـاء إلصــدار لـوائح اال

العـــــامني واحملـــــاكم ظـــــل دون املســـــتوى املطلـــــوب، إذ إن معظـــــم القضـــــايا كانـــــت تســـــّوى بـــــالطرق 
  التقليدية.

ضــحية  5 000، نشــرت حكومــة هولنــدا قائمــة تضــم 2013أيلول/ســبتمرب  18ويف   -7
. وكــان لنشــر 1979و 1978أو قتلــوا إبــان احلكــم الشــيوعي يف أفغانســتان بــني عــامي اختفــوا 

"قوائم املوت" تلك، اليت مجعتها السلطات األفغانية يف ذلـك احلـني، بعـض تـأثري علـى تعبئـة أسـر 
الضــحايا واجملتمــع املــدين وديــوان الــرئيس املعــين بالعدالــة االنتقاليــة. ومل يقــدَّم رمسيــا إىل الــرئيس يف 

النــزاع يغطــي مجيــع جوانــب  الــذي للجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســاناتقريــر  2013عــام 
والذي يوثق اجلرائم الدولية اخلطـرية وانتهاكـات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة يف أفغانسـتان بـني عـامي 

  .2001و 1977
 4أعضـــاء جـــدد وأعـــاد تعيـــني  5، عـــني الـــرئيس كـــرزاي 2013حزيران/يونيـــه  16ويف   -8

أعضـاء يف اللجنـة. وأعـرب فــاعلون مـن اجملتمـع املــدين وجهـات ماحنـة وبعثــة األمـم املتحـدة لتقــدمي 
املســـاعدة إىل أفغانســـتان عـــن قلقهـــم مـــن أن عمليـــة اختيـــار األعضـــاء اجلـــدد مل تســـتوف مبـــادئ 

بشــأن العمليــة غــري  2013بــاريس. وعــربُت عــن قلقــي أثنــاء زيــاريت أفغانســتان يف أيلول/ســبتمرب 
رية اليت أدت إىل التعيينات وآثارها احملتملة على حصـول اللجنـة علـى املركـز "ألـف". وُأّجـل التشاو 

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  18قـــرار االعتمـــاد ســـنة عقـــب االســـتعراض الـــذي خضـــعت لـــه اللجنـــة يف 
لجنـــة التنســـيق الدوليـــة للمؤسســـات ل علـــى يـــد اللجنـــة الفرعيـــة املعنيـــة باالعتمـــاد التابعـــة 2013
. وحــدد هــذا القــرار املخــاوف الــيت علــى احلكومــة واللجنــة تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســانالوطنيــة ل

األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان أن تبـددها، مثـل تغيـري عمليـة االختيـار والتعيـني وزيـادة التمويـل 
ــَرّجح  احلكــومي للميزانيــة املخصصــة لعمليــات اللجنــة متاشــيا مــع مبــادئ بــاريس. فــإن مل تفعــل، تـَ

  ض املركز إىل "باء".خف
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  حماية المدنيين  -ثانياً   
يتزايــد تــأثر املــدنيني بــالعنف املــرتبط بــالنزاع. فقــد عرقلــت التغــريات يف املشــهد السياســي   -9

واألمين محايـة املـدنيني وقيـدت أكثـر التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنسـان. وتزامنـت زيـادة وتـرية انتقـال 
إىل القوات األفغانية وإغالق القواعد العسكرية الدولية مع املسؤوليات األمنية من القوات الدولية 

زيادة هجمات العناصر املناوئة للحكومة (مجاعة طالبان وغريها مـن مجاعـات املعارضـة املسـلحة) 
ســــيما عنــــد حــــواجز التفتــــيش، وعلــــى الطــــرق الســــريعة  علــــى قــــوات األمــــن الوطنيــــة األفغانيــــة، ال

قاطعـات الواقعـة علـى اسـُتكمل فيهـا نقـل الصـالحيات ويف املاالسرتاتيجية، يف بعض املناطق اليت 
  البلدان اجملاورة. احلدود مع

املـدنيني ، زادت أعداد القتلى واجلرحى 2013ويف الشهور األحد عشر األوىل من عام   -10
. ويَقلــب 2012 يف املائــة مقارنــة بــالفرتة نفســها مــن عــام 10 بســبب العنــف املــرتبط بــالنزاع بنســبة

ويعكس عودة األعداد الكثـرية مـن  2012خلسائر املدنية االجتاه التنازيل املسجل يف عام ارتفاع ا
، وهـــــي أكـــــرب أعـــــداد ســـــجلتها 2011القتلـــــى واجلرحـــــى املـــــدنيني إىل مـــــا كانـــــت عليـــــه يف عـــــام 

الشهر الذي شهد أعلى نسبة مـن القتلـى املـدنيني  2013. وكان شهر أيار/مايو البعثة/املفوضية
تشـرين  30ينـاير و كـانون الثـاين/  1جاء شـهر آب/أغسـطس يف املرتبـة الثانيـة. فبـني إبان النزاع، و 
 5 169و قتــيالً  2 730ضــحية مدنيــة ( 7 899البعثة/املفوضــية ، وثقــت 2013الثــاين/نوفمرب 

يف املائـــة مـــن أولئـــك  75 األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل أفغانســـتان). وَعـــَزت بعثـــة جرحيـــاً 
يف املائة إىل القوات املواليـة للحكومـة (قـوات األمـن  10اصر املناوئة للحكومة والضحايا إىل العن

يف املائــة املنســوبة إىل االشــتباكات الربيــة بــني  11الوطنيــة األفغانيــة والقــوات الدوليــة). أمــا نســبة 
مؤيـــدي احلكومـــة واملنـــاوئني هلـــا، فـــال ميكـــن حتديـــد الطـــرف املســـؤول عـــن الضـــحايا الـــذين وقعـــوا 

 يف املائة من الضحايا املدنيني املتبقية إىل جهة بعينهـا ألن مرّدهـا أساسـاً  4. ومل تـُْعز نسبة بسببها
  إىل املتفجرات من خملفات احلرب.

وكانت األجهزة املتفجرة املرجتلة املستخدمة من العناصر املناوئة للحكومة أهم سـبب يف   -11
يف الســـــــنوات الســـــــابقة. وكانـــــــت اخلســـــــائر البشـــــــرية يف صـــــــفوف املـــــــدنيني، كمـــــــا كانـــــــت احلـــــــال 

سـيما يف املنـاطق املأهولـة  االشتباكات الربية بـني القـوات األفغانيـة والعناصـر املناوئـة للحكومـة، ال
ديداً متزايداً للمـدنيني يف رئيس يف قتل املدنيني وجرحهم، و  باملدنيني، ثاين سبب مثلت منحى و

اصـــر املناوئـــة للحكومـــة والقـــوات املواليـــة هلـــا . إن الثغـــرات األمنيـــة والتنـــافس بـــني العن2013عـــام 
سـيما يف املنـاطق اجلنوبيـة والشـرقية،  على األراضي أّديا إىل زيادة يف عدد الصدامات املسلحة، ال

زاد معهــا عــدد القتلــى واجلرحــى مــن املــدنيني يف تبــادل إطــالق النــار أو بســبب األجهــزة املتفجــرة 
زيــــادة الضــــحايا  البعثة/املفوضــــية أيضــــاً للحكومــــة. ووثقــــت  املرجتلــــة الــــيت زرعتهــــا العناصــــر املناوئــــة

 تســـتهدف املـــدنيني املنســـوبة إىل العناصـــر املناوئـــة للحكومـــة، منهـــا االغتيـــاالت، واهلجمـــات الـــيت
  ، وعمليات االختطاف والقتل، وكثرة التهديد والتخويف.موظفي احلكومة املدنيني
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وثقـت ، 2013تشـرين الثـاين/نوفمرب  30ير وكـانون الثاين/ينـا  1ويف الفرتة املمتدة بني   -12
آخــرين (أي  177مــدنيا وجــرح  90بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان مقتــل 

يف املائـــة  48ضـــحية مدنيـــة) بســـبب املتفجـــرات مـــن خملفـــات احلـــرب، وهـــي زيـــادة بنســـبة  267
امن هــذه الزيــادة الكبــرية مــع يف املائــة مــن الضــحايا أطفــاال. وتتــز  81. وكــان 2012مقارنــة بعــام 

زيادة االشتباكات الربية بني أطراف النزاع، األمر الذي يزيـد مـن احتمـال بقـاء الـذخائر واألجهـزة 
. والســـبب الثـــاين هـــو إغـــالق قواعـــد القـــوات الدوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة (إيســـاف) غـــري املنفجـــرة

  الذخائر غري املنفجرة قبل إغالقها. بصورة كافية من وميادين الرماية اليت مل يُطهر الكثري منها

  العناصر المناوئة للحكومة  -ألف  
إىل العناصـــر املناوئـــة  2013يف املائـــة مـــن اخلســـائر البشـــرية املدنيـــة يف عـــام  75ُنســـب   -13

يف املائــة يف الفــرتة  81 مــن مجاعــات املعارضــة املســلحة، مقارنــة بنســبة للحكومــة، الــيت تضــم كثــرياً 
تشــــــرين  30كــــــانون الثاين/ينــــــاير إىل   1ففــــــي الفــــــرتة املمتــــــدة مــــــن . 2012نفســــــها مــــــن عــــــام 

زدوجـة علـى يـد امل، تسـببت األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة واهلجمـات االنتحارية/2013الثاين/نوفمرب 
البعثة/املفوضـية يف املائـة مـن القتلـى واجلرحـى املـدنيني. ووثقـت  49العناصر املناوئـة للحكومـة يف 
يف املائــــة بســــبب األجهــــزة املتفجــــرة املرجتلــــة ذات  44ا املــــدنيني قــــدره اخنفاضــــا يف عــــدد الضــــحاي

يف  83إىل زيــادة يف عــدد القتلــى واجلرحــى املــدنيني قــدرها  أقــراص الضــغط، لكنهــا أشــارت أيضــاً 
  املائة بسبب استعمال األجهزة املتفجرة املرجتلة املتحكم فيها عن بُعد.

ناوئـة للحكومـة اسـتهداف وقتـل املـدنيني ، واصـلت العناصـر امل2013وعلى مـدى عـام   -14
ا. ففــي الفــرتة  ــم يــدعمو الــذين يتعــاملون مــع احلكومــة أو القــوات األفغانيــة والدوليــة أو يُتصــور أ

 مـدنياً  740مقتـل البعثة/املفوضية تشرين الثاين/نوفمرب، وثقت  30كانون الثاين/يناير إىل   1من 
الغتيــــــــاالت، مثلمــــــــا حــــــــدث يف بب اضــــــــحية مدنيــــــــة) بســــــــ 1 081آخــــــــرين ( 341وجــــــــرح 

كي عن مسـؤوليتها تعلن يف موقعها الشب . وكانت حركة طالبان يف كثري من األحيان2012 عام
طالبـــان ، علـــى ســـبيل املثـــال، أعلنـــت 2013تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  27ويف  عـــن أعمـــال القتـــل.

  رياب.موظفني يف منظمة غري حكومية وقتلهم يف مقاطعة ف 6مسؤوليتها عن اهلجوم على 
زيـــادة اســـتهداف العناصـــر املناوئـــة للحكومـــة املؤسســـات احلكوميـــة  2013وشـــهد عـــام   -15

علــــى مــــوظفني حكــــوميني  يت وقعــــت يف مجيــــع أرجــــاء أفغانســــتاناملدنيــــة، ومت توثيــــق اهلجمــــات الــــ
ـــة. ووثقـــت ـــة املدني ـــة/ مـــدنيني ومكاتـــب ومقـــار املقاطعـــات وغريهـــا مـــن املؤسســـات احلكومي  البعث

 حزيـــران/ 11نيســـان/أبريل، ويف كـــابول يف  3ات اســـتهدفت حمـــاكم يف فـــرح يف هجمـــ 4املفوضـــية 
أيار/مـــايو، ويف مقاطعـــة باشـــتونكوت بواليـــة  12يونيـــه، ويف مقاطعـــة مرجـــا يف واليـــة هلمنـــد يف 

مدنيـة)،  ضـحية 202من املدنيني ( جرحياً  145و قتيالً  57نيسان/أبريل، خلفت  23فرياب يف 
ـــنهم قضـــاة ومـــدعون عـــامو  ـــة. وأعلنـــت طالبـــان مســـؤوليتها عـــن مـــن بي ن وموظفـــون قـــانونيون وَكَتب
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أعلنـــت فيـــه عزمهـــا علـــى اســـتهداف القضـــاة واملـــدعني العــــامني  عامـــاً  اهلجمـــات وأصـــدرت بيانـــاً 
  وقتلهم.

مـــن التهديـــدات واهلجمـــات علـــى يـــد العناصـــر املناوئـــة  البعثة/املفوضـــية منطـــاً  والحظـــت  -16
ديد أو هجوم 23يني، ووثق للحكومة، اليت تستهدف الزعماء الدين استهدف  اً مباشر  اً حادث 

حـــى. واســــتهدفت جر  7و مـــدنياً  قتـــيالً  15، األمـــر الـــذي خلـــف دور للعبـــادةزعمـــاًء دينيـــني أو 
أثنــاء تشــييع جنــازات أفــراد يف قــوات األمــن األفغانيــة وشخصــيات دينيــة  أغلــب اهلجمــات مــاليل

  عن تأييدها احلكومة. عربت علناً 

  لموالية للحكومةالقوات ا  -ءبا  
 300 البعثة/املفوضــية مقتـــل، وثقـــت 2013يف األشــهر األحــد عشـــر األوىل مــن عــام   -17

ضحية مدنيـة) ُنسـبا إىل زيـادة يف العمليـات اهلجوميـة واهلجـوم  799آخرين ( 499مدين وجرح 
اطق املضــاد مــن قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة الــيت اســتهدفت العناصــر املناوئــة للحكومــة يف املنــ

املتنازَع عليها. وأضرت تلـك العمليـات مبمتلكـات املـدنيني وأدت يف بعـض املنـاطق إىل تشـريدهم 
، يف الفـرتة على نطاق واسع. فعمليات القـوات األفغانيـة يف مقاطعـة قيصـر يف واليـة فريـاب، مـثالً 

 أســرة، األمــر الــذي اســتلزم 1 000تشــرين الثــاين/نوفمرب، أفضــت إىل تشــريد  20إىل  18مــن 
  تقدمي مساعدة إنسانية ساهم يف تعجيلها أكثر برودة الطقس وبداية فصل الشتاء.

ومع أن القوات األفغانية تقود كل العمليات العسكرية تقريبا يف كل أحناء البلـد، فإنـه ال   -18
يوجــد هيكــل دائــم يف أجهــزة قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة للتحقيــق املمــنهج يف ادعــاءات وقــوع 

يني، واختاذ تدابري عالجية ومتابعـة اإلجـراءات. ففريـق تعّقـب الضـحايا املـدنيني التـابع ضحايا مدن
يسـجل سـوى التقـارير  ، ال2012الـذي أنشـئ يف أيار/مـايو للمركز الرئاسي لتنسيق املعلومـات، 

ــــواردة مــــن األفــــراد أو  ــــواردة مــــن أجهــــزة األمــــن وال يتلقــــى الشــــكاوى ال عــــن الضــــحايا املــــدنيني ال
  املنظمات.

ويتعاظم القلق من انتهاكات حقوق اإلنسان املنسوبة إىل الشـرطة احملليـة األفغانيـة، مثـل   -19
ـــــؤدي إىل وقـــــوع ضـــــحايا مـــــدنيني. ففـــــي ـــــيت ت األشـــــهر األحـــــد عشـــــر األوىل مـــــن  االنتهاكـــــات ال

، منفصالً  حادثاً  60آخرين يف  78مدنيا وجرح  29مقتل  البعثة/املفوضية، وثقت 2013 عام
ـــر مـــن ضـــ وكـــان  .2012عف عـــدد احلـــوادث واخلســـائر مقارنـــة بـــالفرتة نفســـها مـــن عـــام وهـــو أكث

نســـان، مثـــل الســـبب يف معظـــم احلـــاالت ارتكـــاب الشـــرطة احملليـــة األفغانيـــة انتهاكـــات حلقـــوق اإل
املقصـــود، علـــى مـــا يقـــال، يف  والتفتـــيش غـــري املشـــروع وإطـــالق النـــار غـــري اً العقـــاب والقتـــل انتقامـــ

البعثة/املفوضــية بإنشــاء آليــة وردا علــى هــذه االنتهاكــات، أوصــت تكتنفهــا شــكوك كبــرية. ظــروف 
وطنيــة للمســاءلة ضــمن مديريــة الشــرطة احملليــة األفغانيــة يف وزارة الداخليــة، مثــل تعيــني مــدّع عــام 
عســـــكري، لتيســـــري التحقيـــــق واملقاضـــــاة املســـــتقلني والشـــــفافني ويف الوقـــــت املناســـــب يف اجلـــــرائم 

ا على يد الشرطة احمللية. وانتهاكات حقوق اإلنسان املدع   ى ارتكا
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وأثار تسارع وترية إغالق القواعد العسكرية وميادين الرماية التابعة إليساف خمـاوف مـن   -20
ايـــة تشـــرين لـــذخائر غـــري املنفجـــرة قبـــل إغالقهـــابصـــورة كافيـــة مـــن ا أال تكـــون قـــد طُهـــرت . ففـــي 

إجــــراء عمــــل موحــــد  فوضــــية،، أصــــدرت إيســــاف، بســــبب إحلــــاح البعثة/امل2013الثــــاين/نوفمرب 
يتعلـــــق بـــــإغالق القواعـــــد العســـــكرية وميـــــادين الرمايـــــة/نقل املســـــؤولية عنهـــــا يكفـــــل تطهريهـــــا مـــــن 

هـــــا أو نقـــــل املســـــؤولية عنهـــــا يف املخلفـــــات مـــــن املتفجـــــرات والـــــذخائر غـــــري املنفجـــــرة قبـــــل إغالق
ن الرمايـة الـيت على إعادة النظر يف القواعد العسـكرية وميـادي . ووافقت إيساف أيضاً 2014 عام

  . 700والبالغ عددها  2001ذ عام أغلقت من
يف عدد الضحايا املـدنيني بسـبب العمليـات اجلويـة يف  البعثة/املفوضية اخنفاضاً وسجلت   -21

 ، إال أن عــدد القتلــى واجلرحــى بــني املــدنيني بســبب2013األشــهر األحــد عشــر األوىل مــن عــام 
 12 مـدنيا وجـرح 36د ثـالث مـرات مبقتـل طيـار) زا الطائرات املوجهة عن بعد (الطائرات بـدون

أيلول/ســـبتمرب، خلفـــت غـــارة شـــنتها إحـــدى الطـــائرات بـــدون طيـــار يف واتـــابور،  7آخـــرين. ففـــي 
البعثة/املفوضـــية نســـاء. وحثـــت  4أطفـــال و 4مـــن املـــدنيني، مـــن بيـــنهم  قتلـــى 10بواليـــة كونـــار، 

هداف قبـل االشـتباك وطلبـت اختـاذ تـدابري القوات الدولية على إجراء مراجعة شـاملة ملعـايري االسـت
  وقائية للتقليل من الضحايا يف صفوف املدنيني بسبب غارات الطائرات بدون طيار.

  األطفال والنزاع المسلح  -جيم  
استمرت معاناة األطفال أكثر من غريهم بسبب ما أحدثه النزاع املسـلح مـن آثـار. فقـد   -22

يف املائـة يف الفـرتة املمتـدة مـن  36عنـه واملتحقَّـق منـه بنسـبة  زاد عدد الضحايا من األطفال املبلَّغ
. 2012مقارنة بالفرتة نفسها من عـام  2013تشرين الثاين/نوفمرب  30كانون الثاين/يناير و  1

 842حوادث مـن أصـل  705وتأكدت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان من 
 طفـالً  491و ُشوهوا. ويف أثناء هـذه الفـرتة، قُتـل مـا ال يقـل عـن بُلغ عنه قُتل فيه أطفال أ حادثاً 

 236فــىت و 577( 1 018مل يُــذكر نــوُع جنســهم) وجــرح  63فتيــات و 110فــىت و 318(
، كــان 2013نــوع جنســهم جمهــول). وخــالل األشــهر األحــد عشــر األوىل مــن عــام  205فتــاة و

  نستان.أطفال كل يومني يف أفغا 9يُقتل أو جيرح ما ال يقل عن 
وتســـببت االشـــتباكات الربيـــة الـــيت اختـــذت شـــكل تبـــادل إطـــالق النـــار، وإطـــالق النـــار،   -23

والقصـــف الصـــاروخي واملـــدفعي، واهلجمـــات بالقنابـــل اليدويـــة، يف أكـــرب عـــدد مـــن الضـــحايا مـــن 
يف املائــة مــن أولئــك الضــحايا علــى  40. وتقــع املســؤولية عــن حنــو وجرحيــاً  قتــيالً  552األطفــال: 
يف املائــة علــى قــوات األمــن الدوليــة واألفغانيــة. وكانــت  20ناصــر املناوئــة للحكومــة وزهــاء عــاتق الع

. ويف شخصــاً  448األجهــزة املتفجــرة املرجتلــة ثــاين أهــم ســبب يف وقــوع قتلــى وجرحــى بلــغ عــددهم 
يف  83، أكثــر مــن طفــالً  315، تســببت املتفجــرات مــن خملفــات احلــرب يف مقتــل 2013عــام 

ن. وترتـب علـى اهلجمـات االنتحاريـة الـيت شـنتها العناصـر املناوئـة للحكومـة وقــوع املائـة مـنهم فتيـا
ضــحية مــن األطفــال، أكثــرهم يف املنطقــة الوســطى مــن البلــد. وأدت الغــارات اجلويــة الــيت  116
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آخــــرين يف الفــــرتة املمتــــدة مــــن كــــانون  19وجــــرح  طفــــالً  35شــــنتها القــــوات الدوليــــة إىل مقتــــل 
  الثاين/نوفمرب. الثاين/يناير إىل تشرين

شهرين طـوال مـدة النـزاع مـن حيـث  أأسو  2013وكان شهرا متوز/يوليه وآب/أغسطس   -24
. وأفيـد بـأن مـا ال يقـل 196وجـرح  214عدد األطفال الـذين قتلـوا أو جرحـوا. فقـد قتـل مـنهم 

أي ثلــث الضــحايا مــن األطفــال خــالل األشــهر األحــد عشــر  -ضــحية مــن األطفــال  511عــن 
كانوا من املنطقة الشـرقية، أي إن ذلـك نتيجـة مباشـرة لالشـتباكات الربيـة بـني   - سنةاألوىل من ال

أطفـال ضـحايا أثنـاء األشـهر األحـد عشـر األوىل  307أطراف النـزاع. ويف املنطقـة اجلنوبيـة، وقـع 
وكــــان الســــبب األجهــــزة املتفجــــرة املرجتلــــة. وكانــــت العناصــــر املناوئــــة للحكومــــة  2013مـــن عــــام 

يف  11يف املائة من الضحايا األطفال، والقوات املوالية للحكومة عن  53 ثر منمسؤولة عن أك
  يف املائة. 36املائة، وأحد الطرفني أو كالمها عن 

علــــى  هجومــــاً  34علــــى مــــدارس و هجومــــاً  91، أفيــــد بوقــــوع شــــهراً  11وعلــــى مــــدى   -25
يــة للرصــد واإلبــالغ فرقــة العمــل القطر ، بتعــاون أعضــاء يف البعثة/املفوضــيةمستشــفيات. ومتكنــت 
بشــأن االنتهاكــات اخلطــرية يف حــق األطفــال أثنــاء النزاعــات املســلحة، مــن  التابعــة لألمــم املتحــدة

علـى مستشـفيات. واختـذت اهلجمـات علـى  هجومـاً  25على مدارس و هجوماً  44التحقق من 
ور منهـا شىت، منها اسـتهداف بعـض منهـا بعينهـا، وعرقلـة التعلـيم، مـن خـالل أمـ املدارس أشكاالً 

إصـــابة، زة متفجـــرة مرجتلـــة قـــرب املـــدارس، واختطـــاف، وقتـــل، و تبـــادل إطـــالق النـــار وتفجـــري أجهـــ
 - وختويـــف، ومضـــايقة العـــاملني يف حقـــل التعلـــيم. وشـــهدت املنـــاطق الشـــرقية والشـــمالية والشـــمالية

هــا بــأن املبلــغ عنهــا الــيت اســتهدفت املــدارس. وتفيــد تقــارير مل يُتحقــق منالشــرقية غالبيــة اهلجمــات 
يف مقاطعات نورستان، وهلمند، وقندهار بسبب انعدام األمـن  من املدارس ظل مغلقاً  كبرياً   عدداً 

واالفتقار للمعلمني. ومن بني جمموع التقارير اليت تتحدث عن تلـك اهلجمـات والـيت ُحتقـق منهـا، 
 8انية، ومل تُعز إىل قوات األمن الوطنية األفغ 3منها إىل العناصر املناوئة للحكومة، و 33ُنسب 

  منها إىل أي جهة.
الـيت حتـدثت عـن جتنيـد القّصـر يف اجلماعـات  تقريـراً  38ومن بـني التقـارير البـالغ عـددها   -26

حالـة.  25مـن التحقـق مـن البعثة/املفوضـية ، متكنـت 2013املسلحة والقوات املسـلحة يف عـام 
سـنة ألداء أنـواع شـىت مـن  17و 11فـىت تـرتاوح أعمـارهم بـني  43تشمل هـذه احلـوادث جتنيـد و 

األنشـــطة العســـكرية، فيمـــا قيـــل، مثـــل زرع األجهـــزة املتفجـــرة املرجتلـــة، ونقـــل املتفجـــرات، وتنفيـــذ 
 فـــىتً  20 يف االشـــتباكات املســـلحة. وقيـــل إن عمليـــات انتحاريـــة، وأداء مهـــام الشـــرطة، واملشـــاركة

ة مرجتلـة أو بعـد تنفيـذهم لقوا مصرعهم وهم يزرعون أو يرّكبون أجهزة متفجـر  43من أصل  جمنداً 
اجلنــوب، وواليــة فــرح يف  ، ظلــت واليتــا قنــدهار وهلمنــد يف2013عمليــات انتحاريــة. ففــي عــام 

الغـــرب، وواليـــة باكتيـــا يف اجلنـــوب الشـــرقي، مراكـــز لتجنيـــد األطفـــال. وأفيـــد بـــأن عناصـــر مناوئـــة 
والشـــرطة الوطنيـــة ، 13فـــىت، والشـــرطة احملليـــة األفغانيـــة  29للحكومــة كانـــت مســـؤولة عـــن جتنيـــد 

علــــى األقــــل. وظلــــت العناصــــر املناوئــــة للحكومــــة وقــــوات األمــــن األفغانيــــة، أي  األفغانيــــة واحــــداً 
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، وفـق مـا الشرطة الوطنية األفغانية والشرطة احمللية األفغانية، على قائمة اجلهـات الـيت جتنـد أطفـاالً 
  عين باألطفال والنزاع املسلح.جاء يف التقرير السنوي الذي أعده املمثل اخلاص لألمني العام امل

عمليـة  13االختطاف. فقـد ُحتقـق مـن  ومن االنتهاكات اخلطرية يف حق األطفال أيضاً   -27
 7اختطــاف يف املنــاطق الشــرقية، واجلنوبيــة الشــرقية، واجلنوبيــة، مــن البلــد. وأعــِدم مــا ال يقــل عــن 

اب منهـــا التجنيـــد يف يف تلـــك العمليـــات. وكـــان األطفـــال ُخيتطفـــون ألســـب 27أطفـــال مـــن أصـــل 
اجلماعـــــات املســـــلحة، والعقـــــاب العتقـــــاد قيـــــامهم أو أفـــــراد أســـــرهم بأنشـــــطة مشـــــبوهة، ولغـــــرض 

منهـــا. ومـــن بـــني  4حـــاالت عنـــف جنســـي إبـــان النـــزاع املســـلح، ُحتقـــق مـــن  7االنتقـــام. وُوثقـــت 
 منهــــا إىل الشــــرطة الوطنيــــة 3، ُنســــبت احلــــاالت األربــــع الــــيت اعتُــــدي فيهــــا علــــى أطفــــال جنســــياً 

األفغانيــة والشــرطة احملليــة األفغانيــة، وواحــدة إىل طالبــان. وكانــت القــوات املناوئــة للحكومــة، مــن 
بينهـــــا طالبـــــان، متنـــــع وصـــــول املســـــاعدات اإلنســـــانية إىل املنـــــاطق الـــــيت تســـــيطر عليهـــــا. ومتكنـــــت 

. ومشلـت احلـاالت الـيت 40حالة من ذلـك القبيـل مـن أصـل  27من التحقق من  البعثة/املفوضية
قــق منهــا اختطــاف املــوظفني العــاملني يف اجملــال اإلنســاين وختــويفهم وقــتلهم وإصــابتهم جبــروح، حتُ 

وأغلب هـؤالء املـوظفني مزيلـو ألغـام، ومنـع الوصـول إىل القـائمني بـالتطعيم، وجـرى إتـالف املرافـق 
  اليت تديرها منظمات إنسانية.

خطــة  احلكومــة لتنفيــذ البعثة/املفوضــية مســاعدة تقنيــة إىل، قــدمت 2013وطــوال عــام   -28
فرقـة العمـل ، نيابـة عـن البعثة/املفوضية، ردت 2013. ويف حزيران/يونيه رنع جتنيد القصّ ملالعمل 

ذ خطة العمـل. ويف آب/أغسـطس ، على تقرير احلكومة املرحلي عن تنفيالقطرية للرصد واإلبالغ
ونيسـيف والي زاع املسـلحمكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والنـاشرتك  ،2013

ـدف  يف مهمة إىل أفغانستان ركـزت علـى دعـم احلكومـة يف وضـع "خريطـة طريـق حنـو االمتثـال" 
يف اجتمــاع رفيــع املســتوى  تســريع وتــرية تنفيــذ خطــة العمــل. وُصــّدق علــى خريطــة الطريــق مبــدئياً 
آب/أغســطس.  14ح يف للجنــة التوجيهيــة املشــرتكة بــني الــوزارات املعنيــة باألطفــال والنـــزاع املســل

علـى دعـم احلكومـة يف رسـم اسـرتاتيجية لتنفيـذ خطـة الطريـق فـور تصـديق البعثة/املفوضية وسرتكز 
  احلكومة عليها.

  في محاكمات عادلة الحماية من االحتجاز التعسفي واحترام الحق  -ثالثاً   
ــــالغني واألعلــــى مــــدى الســــنة املنصــــرمة، زاد عــــدد احملتجــــزين و   -29 حــــداث الســــجناء مــــن الب
ـــــوبر 32 157إىل  2012يف عـــــام  25  003 مـــــن ـــــى إحصـــــاءات تشـــــرين األول/أكت ـــــاء عل . وبن

 154الواردة مـن وزارات الداخليـة، والعـدل، والـدفاع، ميثـل هـذان العـددان زيـادة قـدرها  2013
يف مرافــــق مديريــــة الســــجون املركزيــــة وإصــــالحيات األحــــداث يف مجيــــع أحنــــاء  حمبوســــاً  شخصــــاً  7

 وسـجيناً  حمتجزاً  2 440فق االحتجاز األفغاين يف باروان. وتشمل هذه الزيادة أفغانستان ويف مر 
مبوجــب اتفــاق أبــرم يف  2013آذار/مــارس  25نقلــتهم الواليــات املتحــدة إىل ســجون أفغانيــة يف 
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إدارة مرفق االحتجاز الذي تـديره الواليـات املتحـدة  يقضي بنقل صالحيات 2012ذار/مارس آ
  لدفاع األفغانية.يف باروان إىل وزارة ا

"احملتجــزون يف   بزاع املســلح (ويشـار إلــيهم الحقـاً لكـن مل ُحيْـَص مــن احُتجـز يف إطــار النـ  -30
إطـــار النـــزاع") علـــى يـــد الشـــرطة الوطنيـــة األفغانيـــة أو مديريـــة األمـــن الوطنيـــة يف ســـياق االحتجـــاز 

لفـرتات طويلـة،  تعسـفاً  السابق للمحاكمـة. ويف أغلـب احلـاالت، ُحيـبس احملتجـزون يف إطـار النـزاع
وبضـــمانات احملاكمـــة وفـــق األصـــول املرعيـــة يف القـــانون  اً الـــذي خيـــل باآلجـــال احملـــددة قانونـــ األمـــر

األفغاين. وجل هؤالء احملتجزين مل ُيسمح هلم بتوكيل حمامني، ومل يبلَّغوا بالتهم املوجهـة إلـيهم، ومل 
  لوطنية األفغانية ومديرية األمن الوطنية.َميثلوا أمام حمكمة إبان احتجازهم يف مرافق الشرطة ا

وتظل معاملة احملتجزين يف إطـار النـزاع أثنـاء حبسـهم يف مرافـق الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة   -31
كــانون الثاين/ينــاير   20مــن هــواجس حقــوق اإلنســان. ففــي  كبــرياً   ومديريــة األمــن الوطنيــة هاجســاً 

لثـاين عـن هـواجس حقـوق اإلنسـان يف أمـاكن تقريرهـا الـرئيس ا البعثة/املفوضية، أصدرت 2013
مــاذا النــزاع: يف إطــار معاملــة األشــخاص الــذين حتتجــزهم الســلطات األفغانيــة بعنــوان "االحتجــاز 

 أفغانيــاً  مرفقــاً  89يف إطــار النــزاع يف  حمتجــزاً  635إىل مقــابالت مــع  ". واســتناداً بعــد عــامحــدث 
ــــّني اســــتمرار ممارســــة التعــــذيب يف عــــ 30يف  ــــة، تب دد منهــــا رغــــم جهــــود احلكومــــة والشــــركاء والي

حظرمهــــا تعريفهمــــا و وفقــــاً ملفهــــوم  ب وســــوء املعاملــــة،الــــدوليني للتصــــدي لــــه. فقــــد تعــــرض للتعــــذي
ين مبقتضــــى القــــانون األفغــــاين والقــــانون الــــدويل، أكثــــر مــــن نصــــف احملتجــــزين يف إطــــار النــــزاع الــــذ

مــن مرافــق االحتجــاز التابعــة يف كثــري . وتبــني تفشــي اســتخدام التعــذيب ُأجريــت معهــم مقــابالت
شـكل أسـاليب اسـتجواب ن الوطنيـة، وُميـارس التعـذيب يف للشرطة الوطنيـة األفغانيـة ومديريـة األمـ

ـــــــاإلكراه يســـــــت ـــــــاة شـــــــديدين أث خدمها املوظفـــــــون األفغـــــــان ليخضـــــــعواب ـــــــاء احملتجـــــــزين ألمل ومعان ن
  انتزاع اعرتافات أو معلومات.االستجوابات هدفهما األساسي 

توصية إىل احلكومة وشركائها الدوليني ملنع التعـذيب وسـوء  64 البعثة/املفوضيةوقدمت   -32
املعاملــة، وحتقيـــق املســـاءلة، وبنـــاء قـــدرات مؤسســـات الدولــة. ومـــن التوصـــيات املهمـــة إنشـــاء آليـــة 

مـــع الربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق باتفاقيـــة مناهضـــة  وطنيـــة مســـتقلة ملناهضـــة التعـــذيب انســـجاماً 
اللجنـــة األفغانيـــة ميكـــن أن حيتضـــنها مقـــر  - ي مل تصـــدق عليـــه أفغانســـتان بعـــدالـــذ -التعـــذيب 

ا علــى ذلــك ، املسـتقلة حلقــوق اإلنسـان وُمتــنح سـلطة تفتــيش مجيـع مرافــق االحتجـاز وتــدعيم قـدر
احلكومــة  تســاعد املؤسســات علــى متابعــة التنفيــذ. وأشــجع أيضــاً توصــيات تقنيــة مفصــلة، و  وتقــدم

واملســـاعدة علـــى هـــذه اجلهـــود  املعـــين مبســـألة التعـــذيب إىل زيـــارة البلـــدعلـــى دعـــوة املقـــرر اخلـــاص 
  اإلصالحية املهمة.

للتحقيــق يف ادعــاءات  رئاســياً  علــى تقريــر البعثة/املفوضــية، عــني الــرئيس كــرزاي وفــداً  ورداً   -33
د. ويف مــع الوفــ كــامالً   البعثة/املفوضــية تعاونــاً التعــذيب وســوء املعاملــة الــواردة يف التقريــر. وتعاونــت 

يف املائــة مــن احملتجــزين الــذين أجــرى معهــم مقــابالت  48، أعلــن الوفــد أن 2013شــباط/فرباير 
م على يد الشرطة الوطنية األفغانية  تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة وقت القبض عليهم واستجوا
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م املقـابالت إىل أن ثلثـي احملتجـزين الـذين أجريَـت معهـ ومديرية األمن الوطنيـة. وأشـار الوفـد أيضـاً 
  مل ُميّكنوا من توكيل حمامني.

، صـــدق علـــى 2013شـــباط/فرباير  16وبعـــد أن تلقـــى الـــرئيس كـــرزاي تقريـــر الوفـــد يف   -34
. ويــأمر هــذا املرســوم مديريــة األمــن الوطنيــة والنيابــة 129توصــياته وأصــدر املرســوم الرئاســي رقــم 

لتحقيق يف ادعـــاءات التعـــذيب، ومقاضـــاة العامـــة ووزارة الداخليـــة ووزارة العـــدل واحملكمـــة العليـــا بـــا
، وتيســري االســتعانة اجلنــاة املزعــومني، وإطــالق ســراح احملتجــزين والســجناء املقبــوض علــيهم تعســفاً 

  موظفني طبيني ملنع التعذيب واالحتجاز التعسفي وحتقيق املساءلة.مبحامني و 
وميني مــــــن ، اخنرطــــــت البعثة/املفوضــــــية مــــــع املســــــؤولني احلكــــــ2013ويف خــــــالل عــــــام   -35

املؤسســات والــوزارات املعنيــة، والــدول املســامهة بقــوات، واملــاحنني الــدوليني، واحملــامني، ومنظمــات 
حقـــوق اإلنســـان، واجملتمـــع املـــدين، يف الـــدعوة إىل تنفيـــذ املرســـوم الرئاســـي وتعّقـــب ذلـــك التنفيـــذ. 

وامـــر الرئاســـية واســـتمرت زيـــارات مرافـــق االحتجـــاز مـــع تقيـــيم البعثة/املفوضـــية كـــال مـــن تنفيـــذ األ
وفعاليتها وتقدمي املساعدة التقنية عند االقتضاء. وتشـري اسـتنتاجات البعثة/املفوضـية حـىت السـاعة 
إىل أن تعــذيب احملتجــزين يف إطــار النــزاع وإســاءة معــاملتهم متواصــالن يف بعــض مرافــق االحتجــاز 

يف ممارسة التعذيب النتـزاع وأن موظفي الشرطة الوطنية األفغانية ومديرية األمن الوطنية مستمرون 
للتعــذيب. لــذا، ال بــد مــن  فعــاالً  وحــده لــيس رادعــاً  129االعرتافــات. إن املرســوم الرئاســي رقــم 

  تعزيز املساءلة.
غري أن بعض التقدم قد أحرز باختاذ تـدابري أساسـية يف جمـال املسـاءلة يف حـاالت عـدة:   -36

بتهمــــة  2013ة يف قنــــدوز يف أيار/مــــايو ألقــــي القــــبض علــــى أفــــراد مــــن الشــــرطة احملليــــة األفغانيــــ
التعذيب، لكنهم مل يقاَضوا بعد؛ واشتكت اللجنة األفغانية املسـتقلة حلقـوق اإلنسـان إىل املـدعي 
 العام مبديرية األمن الوطنية من ممارسة قائد بارز يف الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة يف قنـدهار التعـذيب

مــن املديريــة والشــرطة؛ وتلقــى أحــد أفــراد الشــرطة فــنجم عــن الشــكوى تلقــي القائــد خطــاب إنــذار 
ا. وتلقـــت البعثة/املفوضـــية تقـــارير تتحـــدث عـــن  الوطنيـــة األفغانيـــة يف واليـــة هـــرات توبيخـــا مشـــا
مــوظفني اثنــني يف مديريــة األمــن الوطنيــة ألقــي عليهمــا القــبض يف واليــة أوروزغــان يف حزيران/يونيــه 

حملاكمتهمــا. وقــد تشـــكل  كمــة قنــدهار العســكريةبتهمــة تعــذيب حمتجــزين ونُقــال إىل حم 2013
  .التصدي للتعذيب مستقبالً  هذه احلاالت سوابق يف جمال

، أمـــر مـــدير 2013وقـــد زاد تيســـري الوصـــول إىل مرافـــق االحتجـــاز. ففـــي نيســـان/أبريل   -37
مديريـــة األمـــن الوطنيـــة مـــديري مرافـــق االحتجـــاز التابعـــة هلـــا بتســـهيل كـــل ســـبل وصـــول منظمـــات 

نسان إليها وتيسري الزيارات غري املعلن عنها. وأنشأ بعض الوالة آليات شكوى داخليـة حقوق اإل
للتحقيق يف دعاوى التعذيب وآليات رصد داخليـة. وتعـد هـذه اإلجـراءات حتسـناً يف هـذا اجملـال، 

  لكنها تدابري داخلية تفتقر إىل االستقاللية والشفافية.
جــاز التابعــة ملديريــة األمــن الوطنيــة يف الواليــات، وحيــق للمحــامني أن يــزوروا مرافــق االحت  -38

انتهاء مرحلة التحقيق. وتُعوز القدرُة قسـَم املسـاعدة  لكن ال حيق هلم االتصال باحملتجزين إال بعد
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القانونيــة يف وزارة العــدل الــذي ال يســتطيع وحــده تــدارك قلــة حمــامي املســاعدة القانونيــة. وحققــت 
دم يف توعيــة املــوظفني الطبيــني العــاملني يف مرافــق االحتجــاز يف وزارة الصــحة العموميــة بعــض التقــ

، لكـــن معظمهـــم يفتقـــرون إىل االســـتقاللية 129مجيـــع أرجـــاء أفغانســـتان باملرســـوم الرئاســـي رقـــم 
م يرفعون تقـاريرهم مباشـرة إىل مديريـة األمـن الوطنيـة ووزارة الداخليـة وخيشـون االنتقـام إن هـم  أل

  ة أو التعذيب.أكدوا االعتداءات اجلسدي
، منهــــا إصــــدار 129واختــــذت احملكمــــة العليــــا إجــــراءات لتنفيــــذ املرســــوم الرئاســــي رقــــم   -39

تعليمــات إىل القضــاة تــذّكرهم بــرفض االعرتافــات املنتزعــة بالتعــذيب وعــدم النظــر يف القضــايا الــيت 
العليــا تعتمــد فقــط علــى األدلــة الــيت ُحيصــل عليهــا بتلــك الطريقــة. ويضــاف إىل ذلــك أن احملكمــة 

. عـدة يف الواليـات ملراجعـة قضـايا أفـراد احتجـزوا تعسـفاً  والنيابة العامة ووزارة العدل زارت سجوناً 
مــنهم احتجــز  جــداً  قلــيالً  شــخص، رغــم أن عــدداً  400وأفضــى ذلــك إىل اإلفــراج عــن أكثــر مــن 

  بسبب جرائم متعلقة بالنزاع.
، 2013كـــانون الثاين/ينـــاير   20خ الســـتنتاجات تقريـــر البعثة/املفوضـــية املـــؤر  واســـتجابة  -40

آخـر لعمليـة  مرفـق احتجـاز أفغـاين ووضـعت تصـوراً  35لـديها إىل  علقت إيسـاف نقـل احملتجـزين
إقرار مرافق االحتجاز لتشمل التفتيش والتدريب املكثف يف جمال املبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان 

ابعني للشــــرطة الوطنيــــة األفغانيــــة وأســــاليب االســــتجواب دون إكــــراه والتوجيــــه جلميــــع احملققــــني التــــ
م. ويف  ، أقــــّرت 2013 مــــايو أيــــار/ 5ومديريــــة األمــــن الوطنيــــة ومــــوظفي الســــجون وبنــــاء قــــدرا

ملديريــة األمــن الوطنيــة يف  التــابعتني  40و 124إيســاف أو رخصــت نقــل حمتجــزين إىل اإلدارتــني 
 قــتا أن ترتاجــع عنــه. ووافالــذي ال يــزال يتعــني عليهــنهــا ســرعان مــا أوقفــت هــذا القــرار كــابول، لك

تــــديرها الســـلطات األفغانيـــة، ومقــــار مديريـــة األمـــن الوطنيــــة يف إيســـاف علـــى ســــتة مرافـــق احتجـــاز 
واليات كونار ونانغرهار وخوست وهلمند، وسجن والية هلمنـد، ومرفـق االحتجـاز الـوطين األفغـاين 

  املوافقة كل ثالثة أشهر. يف باروان. ويعاد النظر يف هذه
البعثة/املفوضــــية ثــــالث مــــرات مرفــــق االحتجــــاز الــــوطين األفغــــاين يف بــــاروان منــــذ  وزارت  -41

منــــذ تســــليمهم بعــــد إعــــادة  حمتجــــزاً  2 330تســــليمه إىل حكومــــة أفغانســــتان. وأفــــرِج عــــن حنــــو 
) يقبعــون طفــالً  70(بيــنهم  أفغانيــاً  حمتجــزاً  2 440احلكومــة النظــر يف قضــاياهم. لكــن ال يــزال 

لواليــات ســيطرة حكومــة ا ال يزالــون حتــت حمتجــزاً  70ف إىل ذلــك أن يف مرافــق االحتجــاز. يضــا
 ينتظــرون اجللســات 2 440زاً مــن أصــل حمتجــ 1 879وال يــزال حنــو املتحــدة يف ذلــك املكــان. 

، وكثري منهم حمتجزون مدة أطول مما ينص عليه القانون األفغـاين، وهـم مـن مث األولية أمام احملاكم
مــن حقــوق احملتجــزين يف حماكمــة وفــق  أن كثــرياً  ة/املفوضــية أيضــاً . ووجــدت البعثحمتجــزون تعســفاً 

  األصول املرعية مهضومة، منها احلق يف أن يبلَّغوا بسبب القبض عليهم واحلق يف توكيل حمام.
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  العنف الممارس على المرأة  -رابعاً   
لط ال يـــزال مـــن الشـــائع يف أفغانســـتان قاطبـــة املمارســـات الضـــارة بالنســـاء والعنـــف املســـ  -42

كــانون األول/ديســمرب، أصــدرت البعثة/املفوضــية تقريــرا بعنــوان "الشــوط القــادم:   8علــيهن. ففــي 
حتــديث بشــأن تنفيــذ قــانون القضــاء علــى العنــف املمــارس علــى املــرأة يف أفغانســتان"، وهــو يوثــق 

تقريـر . وبُـين ال2009من النتائج يف تنفيذ قانون القضاء على العنف باملرأة الصادر يف عام  مزجياً 
حالة عنف  500مسؤولني يف القضاء والشرطة واحلكومة، ورصد حنو  203على مشاورات مع 

 2012بــــــــني تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  34واليــــــــة مــــــــن أصــــــــل  18تعرضــــــــت لــــــــه نســــــــاء مــــــــن 
  .2013وأيلول/سبتمرب 

وأشار التقرير إىل أن السلطات سجلت زيادة حـوادث العنـف املمـارس علـى املـرأة املبلـغ   -43
يف املائــــة، لكــــْن ظــــل ضــــعيفا اســــتناُد املــــدعني  28بنســــبة  ،2009 إطــــار قــــانون عــــام عنهــــا، يف

امــات واحلصــول علــى إدانــات، ألن عــدد القضــايا الــيت  العــامني واحملــاكم إىل القــانون لتوجيــه اال
واليــة مــن بــني الواليــات البــالغ  16ُحتــل بالوســاطة يفــوق عــدد القضــايا الــيت متــر بالقضــاء. ففــي 

ا معلومات مفصلة عن تطبيق قانون عام ال 18عددها  ، سـجلت الشـرطة 2009يت تتوفر بشأ
يشــكل ذلــك زيــادة يف عــدد احلــوادث املســجلة حــادث عنــف بنســاء. و  650ن العــامون واملــدعو 

مقارنـــــــة مبـــــــا توصـــــــلت إليـــــــه بعثـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة لتقـــــــدمي املســـــــاعدة إىل أفغانســـــــتان يف كـــــــانون 
مــــن هــــذه  109يف  2009عــــام  ن العــــامون قــــانون. واســــتخدم املــــدعو 2012األول/ديســــمرب 

حالـــة، وهـــو مـــا يعـــد اخنفاضـــا مقارنـــة  60يف املائـــة) وطبقـــت احملـــاكم القـــانون يف  17( احلـــاالت
امـات اجلنائيـة الـيت وجههـا  بالفرتة السابقة. وتالحظ البعثة/املفوضية بقلـق أن العـدد اإلمجـايل لال

النساء يف إطـار مجيـع القـوانني املنطبقـة اخنفـض يف  املدعون العامون يف قضايا العنف املسلط على
  رغم زيادة احلوادث املبلغ عنها. 2013عام 
أن الشــرطة واملــدعني العــامني توســطوا يف عــدد أكــرب مــن  وتالحــظ البعثة/املفوضــية أيضــاً   -44

جهـــــات غـــــري رمسيـــــة لتســـــوية أو أحالوهـــــا علـــــى  2009مبوجـــــب قـــــانون عـــــام  القضـــــايا املســـــجلة
ال يشـــــري إىل الوســـــاطة وال يســـــتبعدها، لكنـــــه جييـــــز للمـــــرأة أن  2009قـــــانون عـــــام . فاملنازعـــــات

. اً مـا تكـون مطلبـاً ثقافيـ وغالباً  لياً تسحب شكواها يف أي وقت، األمر الذي يسهل الوساطة عم
ال تـؤدي  مـا ووجدت البعثة/املفوضية أن الوساطة، سواء متت يف إطار رمسـي أو غـري رمسـي، غالبـاً 

أو قــــانون العقوبــــات األفغــــاين أو   2009علــــى اجلنــــاة مبوجــــب قــــانون عــــام  إىل فــــرض عقوبــــات
كليهمـــا. والحظــــت البعثـــة، مــــن خـــالل رصــــدها امليـــداين، أّن توســــط الشـــرطة يف قضــــايا العنــــف 

إقنـــاعهن حبـــل قضـــاياهن خـــارج القضـــاء. ويتجلـــى مـــن معظـــم احلـــاالت أن  بالنســـاء يعـــين عمليـــاً 
ال ذوو نفــوذ يف منــاطق حمليــة يطبقــون إجــراءات متنوعــة قــرارات اآلليــات غــري الرمسيــة يتخــذها رجــ

ويتخــذون قــرارات مبنيــة علــى مــزيج مــن التقاليــد وتــأويالت خمتلفــة للشــريعة اإلســالمية وعالقــات 
عـن ذلـك أن النسـاء يقعـن  ينـتجع القـانون أو املبـادئ الدينيـة. و مـ السلطة احملليـة، تتعـارض أحيانـاً 

  ضحايا مرتني.
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ن الذكورواستمرت حماكمة ا  - 45 ن دون إذن أقار ن بيو  فراراً  - لنساء والفتيات بسبب مغادر
لوضـع  2012 رغم توجيهات النائب العام للدولة واحملكمـة العليـا يف عـام -  من العنف يف الغالب

حــد هلــذه املمارســة. ومــع أن "اهلــرب" لــيس جرميــة يف القــانون األفغــاين أو الشــريعة، فــإن الشــرطة 
ن علـــــى هــــذه "اجلرميـــــة  غالبـــــاً  واملــــدعني العــــامني مــــا يقبضـــــون علــــى النســــاء والفتيـــــات وحيــــاكمو
"نية" الزنا. وتنص الشريعة اإلسالمية على   بن، بناء على سلطتهم التقديرية، األخالقية" ويتهمو

أن الزنـــا جرميـــة بصـــرف النظـــر عـــن احلالـــة الزواجيـــة أو العمـــر، لكـــن "حماولـــة اقـــرتاف الزنـــا" ليســـت 
يف قانون العقوبات األفغاين وال هي حمرمة يف الشريعة. والحظت بعثـة األمـم املتحـدة جرمية مقننة 

"النيــــة" يف   لدها امليــــداين أن حتديــــد الســــلطات لتقــــدمي املســــاعدة إىل أفغانســــتان مــــن خــــالل رصــــ
مـا يرتكـز علـى آراء مـدع عـام  حاالت كتلك مغرق يف الذاتية، وعادة ما يستند إىل قـرائن، وغالبـاً 

إدانــــــة يف قضــــــايا "اهلرب/حماولــــــة الزنــــــا" بــــــني  71ي بعينــــــه. وســــــجلت احملكمــــــة العليــــــا أو شــــــرط
  .2013وآذار/مارس  2012آذار/مارس 

شــكلت انتكاســات يف النهــوض  ، حــدثت تطــورات تشــريعية عــدة2013وخــالل عــام   -46
وعرضـته  2009املشـار إليـه آنفـا ُسـن مبرسـوم رئاسـي يف عـام  2009حبقوق املرأة. فقـانون عـام 

ــــة بشــــؤون املــــرأة واجملتمــــع املــــدين  2013أيار/مــــايو  18علــــى الربملــــان يف  ــــة املعني ــــة الربملاني اللجن
مـن  وحقوق اإلنسان، وهدفه املعلن تصديق الربملان عليه. وترتب علـى ذلـك سـجاالت ألن كثـرياً 

 18 ات اإلســالمية. وأحيـــل القــانون علـــىالربملــانيني قــالوا إن القـــانون يتعــارض مــع بعـــض املعتقــد
يف  جلنة برملانية كي تتشاور فيه. وحظيت النقاشات بتغطية إعالمية واسعة، األمر الـذي أثـر سـلباً 

حقـــوق . وأبـــرزت النقاشـــات هشاشـــة املكتســـبات الـــيت حتققـــت يف جمـــال تنفيـــذه الضـــعيف أصـــالً 
ه، فـإن  علـى الربملـان كـي يصـوت عليـ اإلنسان املتعلقة باملرأة يف أفغانستان. فإن ُعرض القانون جمـدداً 

  .على ضعفه أو يرفض أصالً  من املدافعات عن املرأة خيشني أن يزداد ضعفاً  كثرياً 
ـــــــه   -47 ـــــــواب (2013ويف حزيران/يوني ـــــــس الن )، مشـــــــروع قـــــــانون ولســـــــي جريغـــــــا، أقـــــــر جمل

لإلجــراءات اجلنائيــة حيظــر شــهادة املــرء علــى أقاربــه يف مجيــع القضــايا اجلنائيــة. وهــذا احلكــم جيعــل 
إجــراء مالحقــات قضــائية فعالــة مبوجــب قــانون القضــاء علــى العنــف املمــارس مــن العســري مبكــان 

مـــا يكونـــون الشـــهود الوحيـــدين علـــى األفعـــال اإلجراميـــة، يف  غالبـــاً  علـــى املـــرأة، ألن أفـــراد العائلـــة
. وركــز دعــم احلكــم اجلديــد علــى ضــرورة اَرس فيهــا العنــف يف إطــار األســرةمعظــم احلــاالت الــيت ميــ
العائلية، مثل العنف باألقارب من النساء واالعتداء على األطفـال، يف إطـار اإلبقاء على الشؤون 

علـى جملـس األعيـان يف  شخصي وحلها يف إطار األسرة أو اجملتمع احمللي. وكان املشـروع معروضـاً 
  وقت كتابة هذا التقرير. )مشرانو جريغاالربملان (

ت قلـــص حصـــة النســـاء مـــن لالنتخابـــا ، أقـــر الربملـــان قانونـــاً 2013ويف آب/أغســـطس   -48
ـــا يف جمـــالس املقاطعـــات.  20إىل  25مقاعـــد جمـــالس الواليـــات مـــن  يف املائـــة وألغـــى احلصـــة كلي

وهذه التعديالت علـى قـانون االنتخابـات مثـرية للقلـق ألن الربملـانيني حـاولوا إلغـاء مجيـع احلصـص 
ئـــة الـــدنيا يف جمـــالس يف املا 20املخصصـــة للنســـاء علـــى املســـتوى احمللـــي، ومل يعيـــدوا إدراج نســـبة 
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املقاطعــات إال بعــد محــالت دعــوة مكثفــة نظمتهــا مجاعــات حقــوق املــرأة. وأثنــاء دورة متوز/يوليــه 
، أعربــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يف معــرض تعليقهــا علــى تقريــر 2013

دم الوفـــد ضـــمانات دولـــة أفغانســـتان يف إطـــار االتفاقيـــة، عـــن قلقهـــا إزاء قـــانون االنتخابـــات، وقـــ
  مؤداها أن حصة النساء يف الربملان لن تتغري ألن الدستور ينص عليها.

  السالم والمصالحة (بما في ذلك المساءلة والعدالة االنتقالية)  -خامساً   
ضــــحية  5 000قائمـــة تضـــم  2013أيلول/ســـبتمرب  18نشـــرت حكومـــة هولنـــدا يف   -49

الن . وأدى اإلع1979و 1978غانستان بني عامي اختفوا أو قتلوا إبان احلكم الشيوعي يف أف
"قـــوائم املـــوت"، الـــيت مجعتهـــا الســـلطات األفغانيـــة يف ذلـــك احلـــني   بعـــن هـــذه املعلومـــة، املعروفـــة 

وُكشـــف عنهـــا يف إجـــراءات جنائيـــة يف هولنـــدا، إىل تعبئـــة أســـر الضـــحايا واجملتمـــع املـــدين وديـــوان 
لــديوان، بعــد اجتمــاع لــه مــع قــادة جهــاديني ســابقني، الــرئيس املعــين بالعدالــة االنتقاليــة. وأصــدر ا

ــــا وأعلــــن يــــومي حــــداد وطــــين يفيعــــرتف فيــــه بعــــذاب األســــر املعنيــــة وم علنيــــاً  تصــــرحياً   30 عانا
ـــة. ونظمـــت أســـر  1أيلول/ســـبتمرب و تشـــرين األول/أكتـــوبر ترّمحـــا علـــى أرواح ضـــحايا تلـــك احلقب

ومســـريات شـــعبية تـــدعو احلكومـــة  ضـــحاياال إحيـــاًء لـــذكرى الضـــحايا واجملتمـــع املـــدين احتفـــاالت
واجملتمــع الــدويل إىل االنتصــاف ملــن ارُتكبــت يف حقهــم جــرائم فيمــا مضــى ومنــع حــدوث فظــائع 
جمــددا، ومعاقبــة اجلنــاة، وتلبيــة احتياجــات الضــحايا والنــاجني. وقــدم اجلنــرال عبــد الرشــيد دســتم، 

م إىل الطاقم الرئاسي ألشـرف بصفته مرشحا ملنصب نائب للرئيس، وهو قائد ميليشيا سابق انض
إىل ضـــحايا ســـنوات النـــزاع يف أفغانســـتان دون أن يقبـــل حتمـــل أي  علنيـــاً  غـــين أمحـــدزاي، اعتـــذاراً 

مسـؤولية شخصـية. ويؤكــد هـذا الفصــل أمهيـة أن تتلقــى احلكومـة وتقبــل "التقريـر عــن رسـم خريطــة 
شـره وتعمـل مبقتضـى اسـتنتاجاته النزاع" الذي أعدته اللجنة األفغانيـة املسـتقلة حلقـوق اإلنسـان وتن

  وتوصياته.
دعمهـــا مبـــادرة "حـــوار الشـــعب األفغـــاين  2013وواصـــلت البعثة/املفوضـــية خـــالل عـــام   -50

مــع مســاعي ــج يقــوم علــى احلقــوق يف التعامــل بشــأن الســالم". ويشــجع املشــروع علــى انتهــاج 
مـن الشـباب واألقليـات، ل و السـالم واملصـاحلة بتمكـني األفغـان العـاديني، مبـن فـيهم النسـاء والرجـا

بشأن آفاق حتقيق السالم واملصاحلة واألمن والتنميـة االقتصـادية وحقـوق اإلنسـان  التعبري عن آرائهم
والعدالة وسيادة القـانون. ونُفـذت املرحلـة األوىل مـن املشـروع مـن أصـل مـرحلتني: املرحلـة األوىل مـن 

حزيران/يونيـــــه  مـــــن  واملرحلـــــة الثانيـــــة، 2011 إىل كـــــانون األول/ديســـــمربتشـــــرين األول/أكتـــــوبر  1
ايــة عــام 2014إىل أواســط عــام  2013 أفغــاين يف  6 500 استشــري حنــو 2013. وحبلــول 

مـع مبــدأ القيــادة األفغانيــة ملبـادرات بنــاء الســالم وامتالكهــا زمامهــا،  مجيـع أرجــاء البلــد. وانســجاماً 
ــــة أدت البعثة/املفوضــــية دور امليّســــر بــــدعمها اجملتمــــع املــــدين  يف أن يتصــــدر تشــــجيع هــــذه العملي

اجلامعــة واملرتكــزة علــى حقــوق اإلنســان والــيت تفســح اجملــال للمــواطن األفغــاين العــادي كــي ُيســمع 
  صوته وحيظى باحرتام مجيع صناع السياسات.



A/HRC/25/41 

GE.14-10127 18 

مناقشـــــة  200املرحلـــــة الثانيـــــة رســـــم خـــــرائط طريـــــق حمليـــــة للســـــالم بعقـــــد حنـــــو  وترمـــــي  -51
ات احملليــــة والقيــــادات الدينيــــة والنســــاء وممثلــــي الشــــباب واملعارضــــة جملموعــــات الرتكيــــز مــــع اجملتمعــــ

املســلحة الســابقة واملســتفيدين مــن مشــاريع التنميــة. ومــن املتوقــع أن تــتمخض عمليــة التشــاور عــن 
خريطـــة طريـــق حمليـــة للســـالم، أي خريطـــة لكـــل واليـــة. وتشـــري التقـــارير الـــواردة مـــن  34إصـــدار 

أن األفغــان قلقــون مــن تفشــي اإلفــالت مــن العقــاب وشــيوع  جمموعــات الرتكيــز حــىت اللحظــة إىل
ــــا هــــي األســــباب  الفســــاد والتعســــف يف اســــتعمال الســــلطة. وحــــدد املشــــاركون هــــذه العوامــــل بأ
الرئيسية يف تقوية التمرد وإضعاف السلطة الشرعية للمؤسسات احلكوميـة وسـيادة القـانون ومحايـة 

  حقوق اإلنسان.

  يةدعم المؤسسات الوطن  -سادساً   

  اللجنة األفغانية المستقلة لحقوق اإلنسان    
ـــــرئيس كـــــرزاي يف   -52 ـــــه  16عـــــني ال ـــــة  2013حزيران/يوني مخســـــة أعضـــــاء جـــــدد يف اللجن

األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان وأعــاد تعيــني أربعــة آخــرين، مــنهم الرئيســة ســيما مســر. وجــاءت 
ايـة واليـة شهراً  18(إعادة) التعيينات هذه بعد مضي  أعضـاء اللجنـة السـابقني يف كـانون  علـى 

بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل . وأعرب اجملتمع املدين واملاحنون و 2011األول/ديسمرب 
عن القلق من أن عمليـة اختيـار األعضـاء مل تسـتوف املعـايري الدوليـة الـواردة يف مبـادئ  أفغانستان

ة علنــاً  ايــة حزي بــاريس. وأثــرُت قضــايا مشــا ران/يونيــه مشــّددًة علــى ضــرورة أن تكــون العمليــة يف 
أعضــاء مــؤهلني ومســتقلني للجنــة  شــفافة وتقــوم علــى مشــاركة اجملتمــع املــدين ومشــاورته يف اختيــار

حقــوق اإلنســان. ومل يكــن مــن بــني أعضــاء اللجنــة اجلــدد املعينــني أي شــخص يــرد امســه يف قائمــة 
. شخصـــاً  60علـــى الـــرئيس والبـــالغ عـــددهم  املرشـــحني الـــذين اقرتحـــتهم منظمـــات اجملتمـــع املـــدين

وأعربــت تلــك املنظمــات والبعثة/املفوضــية عــن قلقهــا إزاء أهليــة كثــري مــن أعضــاء اللجنــة املعينــني 
ا. حديثاً  م يف جمال حقوق اإلنسان والتزامهم    واستقالليتهم السياسية وخرب
ن قلقـي مـن تلـك العمليـة ، أعربـت عـ2013ويف أثناء زياريت أفغانسـتان يف أيلول/سـبتمرب   - 53

املمنـــوح غـــري القائمـــة علـــى التشـــاور والـــيت أدت إىل تلـــك التعيينـــات وآثـــار ذلـــك علـــى املركـــز "ألـــف" 
 خضــــــــوعها لعمليــــــــة االعتمــــــــاد بعــــــــد مخــــــــس ســــــــنوات، يف تشــــــــرين الثــــــــاين/للجنــــــــة بــــــــالنظر إىل 

. اإلنســان قجلنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــو ، علــى يــد 2013  نــوفمرب
وشجعت احلكومة على تدارك القصور يف عملية االختيار والتعيني وعلـى تعزيـز اسـتقاللية اللجنـة 

  وفعاليتها.
 ، خضـــعت اللجنـــة لعمليـــة االعتمـــاد مـــن جانـــب2013تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  18ويف   -54

طنيـة لتعزيـز ومحايــة لجنـة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الو التابعـة لاملعنيـة باالعتمـاد  اللجنـة الفرعيـة
بقرار التوصية بالتأجيل بيـان  ، اليت أوصت بتأجيل قرار االعتماد مدة سنة. وأرِفقحقوق اإلنسان
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يتضــمن املخـــاوف املتعلقـــة بعمليـــة اختيــار أعضـــاء اللجنـــة وتعييـــنهم، واعتمــاد اللجنـــة علـــى متويـــل 
إىل  ودعــت اللجنــة الفرعيــةاملــاحنني الــدوليني، وتفــاوت نســبة النســاء والرجــال يف عضــوية اللجنــة. 

ضرورة تبديد هذه املخاوف قبل عملية االعتماد القادمة. فإن مل تفلح اللجنة األفغانيـة يف ذلـك، 
أوصت اللجنة الفرعية خبفض مركز اللجنة األفغانية إىل "باء". وكان االعتماد النهائي من مكتب 

لتوصــية اللجنــة الفرعيــة  ق اإلنســانجلنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــو 
  بالتأجيل قيد النظر وقت كتابة هذه السطور.

  التابعة لألمم المتحدة حقوق اإلنسانمع آليات  التعاون  -سابعاً   
تقريرهـا اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني األويل والثـاين  2013يف متوز/يوليـه  قدمت أفغانستان  -55

ييـز ضـد املـرأة. وأعربـت اللجنـة عـن ارتياحهـا للتقـدم احملـرز يف إىل اللجنة املعنية بالقضاء علـى التم
قانون القضاء على العنف املمارس علـى ، مثل 2001محاية حقوق املرأة يف أفغانستان منذ عام 

) واجلهــــود الراميــــة إىل زيــــادة 2018-2008، وخطــــة العمــــل الوطنيــــة لنســــاء أفغانســــتان (املــــرأة
قضايا عدة تبعث على القلق، مثل  والعامة. وأثارت اللجنة أيضاً مشاركة املرأة يف احلياة السياسية 

التعـديالت املقرتحـة علـى قـانون القضــاء علـى العنـف املمـارس علــى املـرأة وتعيـني أعضـاء جــدد يف 
 إىل أن مــن املعــروف عــن أحــدهم أنــه حتــدث علنــاً  اللجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان نظــراً 

وأوصت اللجنة بزيادة مشاركة املرأة يف عملية السالم كي تـنجح هـذه عن مناهضته حقوق املرأة. 
  .العملية واستعلمت عن قانون األسرة الذي خيضع للمراجعة حالياً 

وأشارت اللجنة إىل اجلهود الكبرية اليت بُذلت يف العقد املاضي لسن وتنفيذ إطار قانوين   -56
ســــيما العنــــف  نــــف املســــتمر واملفــــرط، الحيمــــي حقــــوق املــــرأة ويعززهــــا. لكنهــــا رأت أن منــــاخ الع

املسلط على املرأة، والعملية السياسية اجلارية، ونقل املسؤوليات األمنية، كلها عوامل تضع الدولة 
يف وضــع عصــيب. واعتــربت تنفيــذ االتفاقيــة أكثــر الضــمانات فعاليــة يف حتقيــق االحــرتام والتمتــع 

أن القضــاء علــى العنــف بــاملرأة واملمارســات الكــاملني حبقــوق املــرأة. وقــدمت اللجنــة توصــيات بشــ
  الضارة وتدابري أخرى باعتبارها حتتل مرتبة عالية يف سّلم أولويات التعبئة الوطنية والدعم الدويل.

تقريرهـــا الثـــاين إىل آليـــة االســـتعراض  2013وقـــدمت احلكومـــة يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   -57
تنـاول هـذا التقريـر التقـدم الـذي حققتـه احلكومـة الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسـان. و 

توصــــــية قــــــدمها اجمللــــــس عقــــــب االســــــتعراض األول حلالــــــة حقــــــوق اإلنســــــان يف  117يف تنفيــــــذ 
عمليــة  2013. واســتهلت وزارة اخلارجيــة يف النصــف الثــاين مــن عــام 2009أفغانســتان يف عــام 

ه بغـرض تقدميـ 2014ان/يونيـه حمكمة إلعداد تقرير أفغانستان األويل الذي حيـل موعـده يف حزير 
أن  إىل املخـاوف الشـديدة بشـأن التعـذيب، سـيقدر أميـا تقـدير إىل جلنة مناهضـة التعـذيب. ونظـراً 

  إلعداد هذا التقرير. بالغاً  تويل أفغانستان اهتماماً 
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   الخاتمة  -ثامناً   
إن جـــــدول أعمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان يف أفغانســـــتان علـــــى مفـــــرتق طـــــرق فاصـــــل. ففـــــي   -58

، ســوف تنتهــي الواليــة الثانيــة للــرئيس كــرزاي وتعقــد االنتخابــات الرئاســية. 2014بريل نيســان/أ
املســــؤوليات األمنيــــة إىل  وعلــــى مــــدى الســــنة القادمــــة، ســــوف تســــتكمل القــــوات الدوليــــة تســــليم

القوات األفغانية. ويف الوقت نفسه، مـن املتوقـع أن ينسـحب عـدد كبـري مـن املـاحنني الـدوليني مـن 
  االلتزامات املالية واالخنراط املباشر يف تنفيذ املشاريع. مر الذي سيقلص كثرياً أفغانستان، األ

ومــع َتســارع انتقــال املســؤوليات السياســية واألمنيــة واالقتصــادية واســتمرار النــزع املســلح،   -59
خيشـــى كثـــري مـــن األفغـــان أن يـــزداد عـــدم االســـتقرار يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد، األمـــر الـــذي قـــد يُبطـــل 

الكثــرية يف جمــال حقــوق اإلنســان الــيت حتققــت يف الســنوات االثنــيت عشــرة األخــرية. ومثــة  املكاسـب
 مــا يــدل علــى أن التــزام احلكومــة واجملتمــع الــدويل جبــدول حقــوق اإلنســان واهتمامهمــا بــه َيضــعف

حقــوق اإلنســان ككــل. ومــن املؤشــرات علــى ذلــك العيــوب الــيت اعتــورت عمليــة مــع تــدهور حالــُة 
جنـــة األفغانيـــة املســـتقلة حلقـــوق اإلنســـان، وزيـــادة عـــدد الضـــحايا املـــدنيني يف النـــزاع التعيـــني يف الل

أن حتـرص علـى أال تـؤدي  اً حقـوق املـرأة. وينبغـي للحكومـة إذ املسلح، والتطورات اليت قد تقـوض
إىل تراجـــع املكاســـب الـــيت حتققـــت والتضـــحية حبقـــوق اإلنســـان  2014عمليـــة االنتقـــال يف عـــام 

  انتهازية. العتبارات سياسية

  التوصيات  -تاسعاً   
  توصي مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بما يلي:  -60

  ينبغي لحكومة أفغانستان القيام بما يلي:  
ســيما التنفيــذ التــام  وضــع تعزيــز حمايــة المــدنيين علــى قائمــة أولوياتهــا، ال  (أ)  

ة قــدرة قــوات األمــن الوطنيــة وكفالــفحــة األجهــزة المتفجــرة المرتجلــة، الســتراتيجيتها لمكا
األفغانيــة علــى القيــادة والســيطرة بفعاليــة فــي مجــال عمليــات مكافحــة األجهــزة المتفجــرة 

  وإمداد تلك القوات بالموارد الكافية؛زالتها، بما في ذلك استغاللها، المرتجلة وإ
بتعقـب اإلصـابات التـي يـذهب ضـحيتها  توطيد الهياكل الحكومية المعنيـة  (ب)  
والتــي تتســبب فيهــا قــوات مواليــة للحكومــة والتخفيــف مــن تبعاتهــا ومســاءلة تلــك مــدنيون 

القوات عنها، بما في ذلك إجراء تحقيقات شفافة وفـي الوقـت المناسـب والتعقـب الـدقيق 
لجميــع الحــوادث التــي يتعــرض لهــا مــدنيون علــى يــد قــوات األمــن الوطنيــة األفغانيــة قصــد 

  ءلة الجناة؛تحسين حماية المدنيين وتعويضهم ومسا
تــدعيم اللجــان الوطنيــة واللجــان العاملــة علــى مســتوى الواليــات، المعنيــة   (ج)  

لتمكينهـــا مـــن تنســـيق جميـــع الجهـــود  بقـــانون القضـــاء علـــى العنـــف الممـــارس علـــى المـــرأة
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لمكافحــة العنــف بــالمرأة وأداء دورهــا المنصــوص عليــه فــي ذلــك القــانون، بمــا فــي ذلــك 
ســـي مـــن القيـــادات العليـــا فـــي الحكومـــة وإصـــدار تعليمـــات بواســـطة الرقابـــة والـــدعم السيا

  واضحة لجميع األجهزة الحكومية كي تتعاون وتتبادل المعلومات مع اللجان؛
صـــدره النائـــب العـــام للدولـــة فـــي الـــذي أ 92/202تنفيـــذ التوجيـــه رقـــم   (د)  

والـــذي يـــأمر المـــدعين العـــامين بضـــمان أال تحـــاَكم النســـاء بســـبب مغـــادرتهن  2012 عـــام
محاولــة وتهن ومراجعــة أي قضــايا جديــدة لنســاء ُســجّن بســبب "الهــروب مــن المنــزل" "بيــ

وذلــك عــن طريــق تشــكيل وفــد يضــم ممثلــين للنيابــة العامــة للدولــة الزنــا" أو كــال األمــرين، 
والمحكمة العليا ووزارة الداخلية، ووضع جدول زمني إلنهاء اإلجراءات ومتابعتها، بما فـي 

  ؛اً لموالفتيات الالئي ُسجّن ظذلك اإلفراج عن النساء 
وضع تعليمات مفصلة وتنفيذها لفائدة الشرطة والمدعين العـامين تلخـص   )ه(  

المنهجية، والمعايير، والشروط الدنيا، وآليات المتابعة التي تـنظم الوسـاطة فيمـا ُسـجل مـن 
م حوادث عنـف بالنسـاء. وينبغـي أن تحـدد التعليمـات المسـؤوليات بعـد التسـويات التـي تـت

أشـهر وأن تَعـّد تقـارير متابعـة إلزاميـة  6لمـدة ال تقـل عـن  بالوساطة والتي ُيضطلع بهـا دوريـاً 
  بشأنها؛

أشــهر، تغطــي فتــرة الســنتين المقبلــة  6وضــع خطــة ملموســة، فــي غضــون   (و)  
لتحسين تنفيذ قانون القضاء على العنف الممارس على المرأة، بما فـي ذلـك التـدابير التـي 

تاَن اللجنـــُة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي تموز/يوليـــه أوصـــت بهـــا أفغانســـ
  ؛2013

بنــاء قــدرات المؤسســات الحكوميــة التــي تعمــل علــى تنفيــذ قــانون القضــاء   (ز)  
علــى العنــف الممــارس علــى المــرأة لتحقيــق التفــاهم بشــأن العنــف بالنســاء وأحكــام القــانون 

مـــادة إلزاميـــة فـــي منـــاهج تـــدريب  القـــانونالمـــذكور. وينبغـــي أن يكـــون التـــدريب علـــى هـــذا 
الشرطة ومكاتب االدعاء العام وأن يقاس التقـدم فـي تنفيـذه كـل سـنتين بنـاء علـى مؤشـرات 

  محددة واإلعالن عنه؛
النظر في إنشاء آلية تفتيش مستقلة للمساعدة على تحديد المشاكل فـي   (ح)  

ؤسسـات علـى حلهـا فـي األمـد إجراءات وممارسات إدارة مرافق االحتجاز والتعاون مـع الم
  البعيد؛

دعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة   (ط)  
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة إلى زيارة أفغانستان للمساعدة على منع إسـاءة  أو

  المعاملة في مرافق االحتجاز؛
، خاصــة مســاءلة مرتكبــي تامــاً  اً تنفيــذ 129تنفيــذ المرســوم الرئاســي رقــم   (ي)  

أعمال التعذيب، بوسائل منها إنشاء آليات رقابة وتحقيقات مستقلة مناسبة، وإيقـافهم عـن 
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الحــرص علــى وعلــى المحــاكم والمــدعين العــامين  .العمــل أو إقــالتهم، ومقاضــاتهم جنائيــاً 
  رفض األدلة المنتزعة عن طريق التعذيب وسوء المعاملة؛

تقـــويض اســـتقاللية اللجنـــة  و ضـــغط سياســـي مـــن شـــأنهمنـــع أي تـــدخل أ  (ك)  
والحــرص علــى أال يكــون الغــرض مــن أي األفغانيــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان أو فعاليتهــا، 

تــدابير تُتخــذ الســتبقاء المركــز "ألــف" ســوى تعزيــز فعاليتهــا، وضــمان اســتقالليتها. وينبغــي 
فعاليتها واستقالليتها، وينبغي إصالح عملية اختيار أعضاء اللجنة وتعيينهم من أجل تدعيم 

  تأمين استمرار التمويل الحكومي لميزانيتها التشغيلية؛ أيضاً 
 تقــــديم الــــدعم الكامــــل إلصــــدار تقريــــر اللجنــــة عــــن رســــم خريطــــة النــــزاع  (ل)  

  كوسيلة لتشجيع السالم والمصالحة.
  القيام بما يلي: وينبغي للعناصر المناوئة للحكومة  -61

وقـتلهم وسـحب أوامرهـا التـي تجيـز  المـدنيين عمـداً  الكف عن استهداف  (أ)  
الهجمات التي تستهدف المدنيين وقتلهم، خاصـة مـن يشـغلون وظـائف دينيـة، والسـلطات 

  القضائية، والعاملين في الوظائف الحكومية المدنية؛
الكــــف عــــن اســــتعمال األجهــــزة المتفجــــرة المرتجلــــة التــــي تنفجــــر بفعــــل   (ب)  

، خاصــة فــي جميــع المنــاطق التــي يتــردد األجهــزة عشــوائياً  الضــحية، ووقــف اســتخدام تلــك
  عليها المدنيون؛

ـــة التـــي تفـــرض عقوبـــات غيـــر   (ج)   وقـــف ممارســـات الهياكـــل القضـــائية الموازي
  قانونية مثل القتل والبتر والتشويه والضرب.

  وينبغي للمجتمع الدولي أن يضطلع بما يأتي:  -62
يـــذ قـــانون القضـــاء علـــى العنـــف النظـــر فـــي زيـــادة دعـــم الحكومـــة فـــي تنف  (أ)  

الممارس على المرأة بتوجيه المساعدة اإلنمائية إلى ما ُقطع من التزامات في إطـار "إعـالن 
ـــين الجنســـين، وتمكـــين المـــرأة، وتنفيـــذ قـــانون القضـــاء علـــى العنـــف  طوكيـــو": المســـاواة ب

المعنيــة  تنفيــذ التوصــيات التــي قــدمتها إلــى أفغانســتان اللجنــةوفــي  الممــارس علــى المــرأة،
  ؛2013بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تموز/يوليه 

تنفيــذ إطــار مشــترك للرصــد يشــتمل علــى مؤشــرات محــددة لقيــاس التقــدم   (ب)  
إلـى نتـائج ملموسـة قابلـة للقيـاس مـن  وحوافز لمواصلة تقديم الدعم المالي وزيادتـه اسـتناداً 

ارس على المرأة وما يتعلق بذلك قبل الحكومة لدى إعمال قانون القضاء على العنف المم
  من تدابير لوقف العنف المسلط على النساء والفتيات؛

مواصــلة دعــم اللجنــة األفغانيــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان التــي ســتكافح   (ج)  
مــن أجــل البقــاء دون اســتمرار دعــم المــانحين. إن مــن شــأن ســحب هــذا الــدعم فــي هــذا 
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التـي تحققـت فـي مجـال حقـوق اإلنسـان  الظرف العصيب أن يفضي إلى تراجـع المكاسـب
  وسط تصاعد االنتهاكات في أنحاء البلد قاطبة؛

 700التحقق من القواعـد العسـكرية الدوليـة وميـادين الرمايـة البـالغ عـددها   (د)  
فــي جميــع أنحــاء البلــد، التــي أغلقــت للتأكــد مــن أنهــا طُهــرت مــن الــذخائر غيــر المنفجــرة 

  والمتروكة؛
القوات الدولية للمساعدة األمنية وقـوات األمـن الوطنيـة  إنشاء آلية ضمن  )ه(  

األفغانيــة تبلِّــغ الســلطات المعنيــة عــن الــذخائر غيــر المنفجــرة المشــتبه فيهــا مــن العمليــات 
  الجوية والبرية، ووسم المناطق المشتبه في أنها خطرة وتطهيرها؛

 ،2014رســم خطــط لمواصــلة االنخــراط فــي قضــايا االحتجــاز بعــد عــام   (و)  
سيما إذا كانت القوات الدولية، ومنهـا القـوات الخاصـة، ستنشـط فـي دعـم أي عمليـات  ال

عسكرية أو لمكافحة التمرد تقوم بها قوات األمن الوطنية األفغانية. وينبغي أن تظل الرقابة 
 أساسـياً  على االحتجاز، واإلصالح، والتدريب، وغير ذلك من تدابير توّقي التعذيب، جانبـاً 

  .2014أي والية دعم دولية أو شراكة مع القوات األفغانية بعد عام من جوانب 

        


