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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩

جتميع بشأن أفغانستان
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمع ااع للمضلوم ااات ال اوارو ا عق ااارير هع ااات ا ضاه اادات
واإلجاراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا ا تةااد ات اليفاال  ،وهااو مقااد ا ش ا و مااوج
عقعداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ( )١
اإلنسان
 -٢وع ااة منا ا مناهيا ا التض ااذيىل الدولا ا الل اارا رئ التيف ااديح عل ااى اليفا ا و الراعس ااع
ا تضلق حبقوق اإلنسان اليت مل عني رلعها بضد()3ا
 -3وأو ا ااة م وأل ا ااع ا م ا ا ا تة ا ااد الس ا ااامع لشا ا ا ون الالج ا ا أف انس ا ااتان ابلن ا اار ا
االنيما رئ االع اقع ا تضلق بوألع ا شااا عادي امنساع لضاا  ١٩54واالع اقعا ا تضلقا
خب ض حاالت انضدا امنسع لضا )4(١٩6١ا
 -4ورحبااة منا مناهيا التضااذيىل ابلتا ا أف انسااتان بسااةىل الااتة ا تضلااح اب اااو ٢٠
م ااأل اع اقعا ا مناهي ا ا التض ااذيىل و اام م ااأل أل اارو ا ضاملا ا أو الضقوب ا ا القاس ااع أو الالرنس ااانع
أو ا هعن  ،ووعة أف انستان علاى الن ار ا ر ادار اإلعالنا ا نيفاو علعهماا ا ا ااوع ٢١
و ٢٢مأل االع اقع ()5ا
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 -5وأشااارت م وألااع ا م ا ا تةااد السااامع حلقااوق اإلنسااان وبضث ا ا م ا ا تةااد لتقااد
ا ساااعد رئ أف انس ااتان رئ ا ناقش ااات ال اايت ج اارت ا ع ااام  ٢٠١6و ٢٠١٧بش ااإن رم انع ا
زاير ا قرر اصا ا ضين حبال ا دافض عأل حقوق اإلنسان ،ول أل مل ُُيلط إلجرات أي زاير ا
ا ستقبو القريىل()6ا
-6

وقدمة أف انستان مسامه مالع رئ ا وألع عا )٧(٢٠١5ا

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -٧ال ع ا اجل من ا مناهي ا التضااذيىل عشااضر ابلقلااح رزات التقااارير ال اوارو مااأل اللسن ا ا سااتقل
حلقوق اإلنسان ا أف انستان بشإن حمدووي و وجل موظ عها الضامل ا جمااجل الر اد رئ مرافاح
التوقعف واالحتسااز()٩ا والح اة م وألاع حقاوق اإلنساان/بضث ا ما ا تةاد لتقاد ا سااعد
رئ أف انسااتان أن اللسن ا حاف ااة علااى ا رك ا ألااف وه ا ثتثااو امتثاااالً اتم ااً للمباااوا ا تضلق ا
مبرك ا سسات الوطنعا لتض يا حقاوق اإلنساان وهايتهاا (مبااوا ابرياس)ا وقاد شااركة بنشااط
مع آلعات ا م ا تةد حلقوق اإلنسان ،وقدمة عاد عقاارير رئ هع اات ا ضاهادات ولالساتضرال
الدوري الشامو وعضاونة بش و بنات مع م تىل عنسعح الش ون اإلنساانع /بضث عقاد ا سااعد رئ
أف انس ااتانا وم ااع ل ا ا  ،يالح ا ا م ت ااىل عنس ااعح الش ا ا ون اإلنس ااانع /بضث ا م ا ا ا تة ااد لتق ااد
ا ساعد رئ أف انستان افتقار اللسن رئ أي عملع اختعاار ار وحمادو قاانوممً ،حاا راي للاراعس
بتااوا الساالل ال املا علااى عضعا أعيااات اللسنا  ،وون رقابا أو ألاوابط وماوازيأل مااأل أي نااو ()١٠ا
وأو ة من مناهي التضذيىل أف انستان أبن عوا و ختيفعص ماوارو رألاافع كافعا ماأل ا ع انعا رئ
اللسن ا ستقل حلقوق اإلنسان ا أف انساتان وث عنهاا ماأل القعاا با ايرات منت ما و ام مضلنا رئ
مجعع أماكأل االحتساز ،مبا فعها عل الايت عساعلر علعهاا القاوات ا سالة والقاوات الدولعا وث ا
مجعع موظ اللسن مأل أوات عمله على حنو آمأل ووون خوا مأل االنتقا ()١١ا
 -8وطلبااة من ا مناهي ا التضااذيىل رئ أف انسااتان ألاامان اإلن ااا الساالع للقااانون امديااد
ا تضلح حب ر التضذيىل ،وفرل الضقاوابت والقعاوو القانونعا علاى حناو يتناساىل ماع خلاور امريا ا
كما طلبة رئ أف انستان عضديو عشريضاهتا حل ر مجعع أش اجل الضقوب البدنع هنا عش و ألرابً
ماأل التضااذيىل و ام مااأل ألارو ا ضاملا أو الضقوبا القاسااع أو الالرنساانع أو ا هعنا  ،حاا يشا و
انتهاكاً الع اقع مناهي التضذيىل()١٢ا

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة و دم التمييا

()١3

 -٩شسضة بضث ا م ا تةد لتقد ا ساعد رئ أف انستان احل وم علاى موا ال عض يا
امهوو الرامع رئ هاي مجعاع اللواااف الضرقعا والدينعا  ،ماأل أجاو التا عاف ماأل التاوعرات الضرقعا
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والقبلع واللاا عا با ا ف اانا وأن ار مبوجاىل القاانون أي وعاو رئ ال راهعا القومعا أو الضرقعا
أو الدينع اليت عش و رييا على التمعع أو الضدات أو الضنف()١4ا
 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()١5

 -١٠أشارت م وألع حقوق اإلنسان رئ مستوايت اساتمرار التشارو النااج عاأل اليفاراعات،
رئ جانىل ارع ا عادو ا اواطن ا ف اان الاذيأل يوا الون الضاوو رئ أف انساتان ،قاد لااوز ب ثام
القدر االستعضابع رافح الرعاي اليفةع وا دارس وا سااكأل وايعاكاو ا ساساع احلياري وأساواق
الضمااو اةلع ا ا فبضااد أربض ا عقااوو مااأل اليف ارا  ،أ اابةة التةاادايت االقتيفاااوي واإليااع ا هاال ا
وال ي ااأل التيف اادي ي ااا ع ااأل طري ااح ا ضونا ا اإلنس ااانع وح اادهاا وابلن اار رئ أن احل وما ا عضلا ا
ا ولوي ا ا الن قااات لض ارال ا منع ا  ،فااجن القلعااو ج اداً مااأل ا اوارو ُييفااص للتنمع ا واصاادمات
ا ساس ااع ا وأو ااة م وأل ااع حق ااوق اإلنس ااان احل وما ا اب ي ا ق اادماً ااو قع ااح خلله ااا
اإليااع  ،بدع مأل امهات ال اعل اإليااع واجملتمع الدوا()١6ا
 -٣حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()١٧

 -١١أو ااة من ا مناهي ا التضااذيىل أف انسااتان أبن ع ااو ،مبوجااىل القااانون وعلااى ااضعد
ا مارس ا  ،ثتااع مجعااع اةتس ا يأل ،مبااأل فااعه اةتس ا ون ا شااتبا ا عااورطه ا اإلرهااا أو ام اراا
ا خرى ا تضلق اب مأل ،جبمعع اليماممت القانونع ا ساسع ا وأو ة اللسن اب ضاقبا علاى أي
عقيفم مأل جانىل ا س ول ا القعا بذل  ،وألمان أن يتاح ممعع اةتس يأل احلح ا احليفاوجل
على حما  ،وا طلىل وعلق ال ةص الليب ،وا االحتساز مباا يت اح ماع احلادوو ال منعا ا بعنا ا
قانون اإلجراتات امنااع ()١8ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن لى شخصه

()١٩

 -١٢ال ع ا اجل من ا مناهي ا التضااذيىل عشااضر ابلقلااح رزات الضاادو ا رع ااع مااأل السااسنات اة ااو
علااعه ابإلعاادا (يبل ا  6٠٠شاااص حالع ااً) ،ورزات التااإخم ا عن عااذ ا ح ااا اليفاااور حبقه ا
وظروا احتسازه ا وأعربة اللسن عأل القلح أيياً رزات حاالت رعدا القيفارا وأو اة اللسنا
أف انسااتان ابلن اار ا وقااف فااوري لتن عااذ أح ااا اإلعاادا وخت عااف مجعااع أح ااا اإلعاادا احلالع ا
اليفاور حبح جنا ارع بوا امراا اليت أُوينوا هبا قبو بلوغ الثامن عشر ()٢٠ا
 -١3والح ااة م وألااع حقااوق اإلنسااان/بضث ا ما ا تةااد لتقااد ا ساااعد رئ أف انسااتان
عدهور احلال ا منع ا أف انستان بضد انتقاجل الضملعات القتالع مأل القوات الضس ري الدولعا رئ
قوات الدفا وا مأل الوطنع ا ف انع ا هناي عا ٢٠١4ا وال ي اجل ا دنعون ا ف ان يضانون ماأل
اآل ر ا اادمر لليف ارا ا س االي وا س ااتوايت الضالع ا م ااأل الي ااةااي ا اادنع ا وق ااد وثّق ااة م وأل ااع
حقوق اإلنسان/بضث ا م ا تةد لتقد ا ساعد رئ أف انستان وقو  ١ 6٩٢حال وفاا با
ا دنع خالجل ال اة ماأل  ١كاانون الثاين/ينااير رئ  3٠ح يران/يونعاا  ،٢٠١8وهاو أعلاى رقا ل اة
اعةا أبن احل وم اختذت خلاوات للةاد ماأل اصسااار ا
حاثل خالجل السنوات الضشر ا األع ا و ُ
ا وا ا اادنع خااالجل الضملعااات الضس ا ري واعتماادت ا عش اريأل ا وجل/أكتااوبر  ٢٠١٧سعاس ا
GE.18-19441
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وطنع بشاإن مناع اصسااار ا ا وا ا ادنع والتا عاف ماأل حادهتا وخلا لتن عاذها()٢١ا وأكاد
ا ما ا الض ااا لضما ا ا تة ااد أن احلالا ا ا منعا ا بقع ااة ش ااديد التقل ااىل ،وأن ايسم ااات ا ضق ااد
واالنتةاري ا أ اابةة الساابىل الراعس ا لص اااابت ا ا وا ا اادنع ()٢٢ا ووثقااة بضث ا عقااد
ا ساعد رئ أف انستان حادو زايو مقلقا ا ايسماات ألاد أمااكأل الضبااو وال عماات الادينع
وا يفل ا عا ٢٠١٧ا وشضرت البضث أيياً بقلح عمعح رزات ال ايو ال بم ا ايسمات ات
الادوافع اللاا عا الايت عسااتهدا مساااجد الشاعضع  ،ويرع ااىل مض مهااا عن اع الدولا اإلسااالمع ا
الضراق والشا  -والي خراسان()٢3ا
 -١4وأعربااة م وألااع حقااوق اإلنسااان/بضث عقااد ا ساااعد رئ أف انسااتان عااأل القلااح رزات
زايو اسااتادا ايسمااات اموي ا مااأل جانااىل الق اوات ا والع ا للة وم ا  ،والح ااة أن اصساااار
بل ااة  353ا ا وا ا اادنع جارات ال ااارات اموي ا خااالجل النيفااف ا وجل مااأل عااا ،٢٠١8
وهو ماا يشا و زايو بنساب  5٢ا ا ااا عاأل ال اة ن ساها ماأل عاا ٢٠١٧ا وعا ت البضثا 5٢
ا ا اا مأل مجعع اإل اابت ا ا وا ا ادنع رئ ايسماات امويا الايت عشانها القاوات امويا
ا ف انعا  ،و 45ا ا ااا رئ القاوات الضسا ري الدولعا و 3ا ا ااا رئ قاوات اام حماادو موالعا
للة وما ()٢4ا وأعرباة عاأل قلقهاا رزات اللبعضا الضشاوااع لل اارات امويا خاالجل االحت ااجل الااديين
واسااتار ابناادي ا ا نلق ا الاايت عسااعلر علعهااا حرك ا طالبااان ا قري ا ل ماااين ،مبقاطض ا قناادوز،
ا  ٢نعس ااان/أبريو ٢٠١8ا وق ااد وق ااع ايس ااو ابلق اار م ااأل مدرسا ا لم ااع فعه ااا م ااات الرج اااجل
وال تعااان ،وعساابىل ا مقتااو مااا ال يقااو عااأل  36ماادنعاً بعاانه  3٠ط االًا وعس ااتلة البضث ا عااأل
التاادابم واصلاوات ا لموسا الاايت اختااذهتا احل وما نااع وقااو ألااةااي مااأل ا اادنع  ،وفقااً لسعاسا
التا عف مأل اصساار ا وا ا دنع ا وأو ة أف انستان أبن ع و رجرات قعقات ساريض
ون يها وشا اف ا هااذا ايسااو  ،ومساااتل امنااا وعااوفم الساابو االنتيفاااا ا ناسااب لليااةااي()٢5ا
ووعا م تىل ا مثاو اصاا لضما الضاا ا ضاين اب ط ااجل والنا ا ا سالي امماعاات ا سالة رئ
ال ااف فااوراً عااأل مجعااع ايسمااات الضش اوااع ألااد ا هااداا ا دنع ا  ،وأعاار عااأل قلقااا رزات آ ر
الضملعات اموي على ا دنع  ،مبأل فعه ا ط اجلا وحث ا تىل امهات اليت ختلط وعن ذ هذ
ايسمات على اختا مجعع االحتعاطات الالزم لتقلعو اصساار ا وا ا دنع ()٢6ا
 -١5وأوان جملس ا مأل ايسمات اإلرهابعا الايت وقضاة ا كاباو ا  5أيلوجل/سابتمرب ،٢٠١8
واليت عبناها عن ع الدول اإلسالمع ا الضراق والشا ا نن رهاار ا  ١١أيلوجل/سابتمرب ٢٠١8ا
وعل ا ايسم ااات ال اايت وقض ااة ا مركا ا رايألا ا ولم ااع احتس اااج وع ااد م اادارس أسا ا رت ع ااأل
مقتو  6١شايفاً على ا قو ووقو ا يد مأل امرحىا وشدو أعيات جملاس ا ماأل علاى ألارور
حماسب امنا وا ن م وا مول والراع لتل ايسمات وعقديه رئ الضدال ()٢٧ا وأفاوت بضث
عقد ا ساعد رئ أف انستان مبقتو حواا  85شايفاً ور اب  4١3جبروح ا هسو انتةااري
استهدا م اهر سلمع ا كابو ا  ٢3ثوز/يولعا  ،٢٠١6وكانة البع الياةااي ماأل ايا اراا
كماا اوعاى موقاع شاب اتباع لتن اع الدولا اإلساالمع ا الضاراق والشاا مسا ولعتا عاأل ايسااو ،
وأ در سلسل بعاممت مناهي للشعض ا وخليفة البضث رئ أن ايسو عضمد استهداا ا ادنع
هب اادا ب ااث الرع ااىل ا ا ا وا السا ا ان ا اادنع  ،ا م اار ال ااذي ق ااد يشا ا و جريا ا ح اار ()٢8ا
وأو ااة البضث ا الضنا اار ا ناوا ا للة وم ا بوقااف االسااتادا الضش اواا و اام ا تناسااىل ممعااع
ا جها ا ا ت س اار ا رللا ا ا ا ن اااطح ال اايت يراتوه ااا م اادنعون ،ابلتوق ااف ف ااوراً ع ااأل ايسم ااات ال اايت
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عستهدا ا اما وعلماات الاديأل وأمااكأل الضبااو والثقافا  ،ومسااتل من اذي ايسماات الضشاوااع ا
كمااا أو ااة البضث ا احل وم ا بوقااف اسااتادا ا ساالة اام ا باشاار (وون ر ي ا ا هااداا) مااأل
قبعااو قااذااف اياااون واليفاواريل والقنابااو العدويا وا ساالة ا خاارى ،ووقااف ايسمااات امويا ا
ا ناااطح اآلهلا ابلسا ان ا اادنع ووألااع وعن عااذ عوجعهااات ع تع عا واألااة  ،وقواعااد لالشااتبا
و مهااا مااأل اإلج اراتات فعمااا يتضلااح ابسااتادا ا ساالة ا ت ساار والضمااو فااوراً علااى حااو مجعااع
امماعااات وا علعشااعات ا ساالة اام القانونع ا ون ا أساالةتها ،وألاامان ا ساااتل عااأل انتهاكااات
حقوق اإلنسان اليت عرع بها عل امماعاات والتةقعاح ا مجعاع االوعااتات ا تضلقا ابنتهاكاات
القااانون اإلنساااين الاادوا والقااانون الاادوا حلقااوق اإلنسااان ومقاألااا ومضاقب ا ا شاااا الااذيأل
عثبا ااة مس ا ا ولعته ا وأو ا ااة البضث ا ا أبن عوا ا ااو الق ا اوات الضس ا ا ري الدولع ا ا اسا ااتضرال وعض ي ا ا
بروعوك ااوالت م ااا قب ااو االش ااتبا وأل اار ا ه ااداا ن ااع وق ااو ر اااابت ب ا ا ا اادنع  ،ورج ا ارات
استضراأل ا ااات و قعق ا ااات م ا ااا بض ا ااد الضملع ا ااات ،وك ال ا ا الش ا ا افع وا س ا اااتل وعض ا ااويض الي ا ااةااي
والنااج ()٢٩ا وشاسضة البضثا القااو وا قااعل مماعا طالباان علاى الساماح بتن عاذ جهاوو رزالا
ا ل ا لض رال اإلنسانع ()3٠ا
 -١6وال عا ا اجل منا ا مناهيا ا التض ااذيىل عش ااضر بقل ااح ش ااديد رزات احلالا ا اصا ا ا للمةتسا ا يأل
ساابا متيفاال اب مااأل الااوطين ،أو اةتس ا يأل ساابا متيفاال ابلن اعااات ،وه ا ا كثاار عرأل ا
ااااطر التضااذيىل أو رسااات ا ضامل ا ا وأعربااة اللسن ا كااذل عااأل قلقهااا مااأل التقااارير الاايت ع عااد
ابسااتادا التضااذيىل واإليااذات الباادين علااى نلاااق واسااع وبش ا و مت ايااد مااأل قبااو ا ديري ا الوطنع ا
لضمأل ،والشرط الوطنع ا ف انع  ،والشرط اةلعا ا ف انعا  ،وال ساعما هبادا انتا ا اعةافاات أو
مضلومات عستاد ا اإلجاراتات امنااعا ()3١ا واعةفاة بضثا ا ما ا تةاد لتقاد ا سااعد رئ
أف انستان ابمهوو احلقعقع اليت بذلتها احل وم ضاما علا الشاوا وا وماع لا  ،فقاد وجادت
والاااو وام ا عبا عضاارل اةتسا يأل للتضااذيىل أثنااات االسااتسوا ا الضديااد مااأل مرافااح االحتساااز
الاايت عااديرها ا ديري ا الوطنع ا لضمااأل والشاارط الوطنع ا ا ف انع ا ا مجعااع أحنااات البلااد ،مبااا ا ل ا
وروو عقااارير عااأل حارس ا التضااذيىل ورسااات مضامل ا ا حاادا اةتس ا يأل مااأل قبااو الشاارط الوطنع ا
ا ف انع ا واحل وم ا ا ف انع ا وش اارط احلاادووا ووثق ااة البضث ا أيي ااً االوعاااتات ا وثوق ا ا تضلق ا
بضملعات قتو اةتس يأل خارج نلاق القانون بواسل السللات ن سها ا قنادهارا وخليفاة رئ
أن ا يفداقع ا مساتل الذيأل ارع بوا أفضاجل التضاذيىل ها الاراو الوحعاد للسناا ا وأفااوت البضثا
أبن م ت ااىل ا دعع ا الضام ا للمة م ا امنااع ا الدولع ا ق اارر وج ااوو أس اااس مضق ااوجل لالعتق اااو أبن
القوات احل ومع ارع بة جراا حر عتمثو ا حارس التضذيىل وما يتيفو باا ماأل ساوت ا ضاملا
منااذ عااا ٢٠٠3ا وأشااارت رئ وجااوو اوعاااتات بشااإن اسااتمرار وقااو هااذ ام اراا رئ الوقااة
احلاألاار()3٢ا وأفاااوت م وألااع حقااوق اإلنسااان أبن القااانون امديااد ا تضلااح مب افة ا التضااذيىل،
الذي أقر الرب ان ا  ١5ثوز/يولعا  ،٢٠١8سمسو رئ الراعس للموافق علعا()33ا
 -١٧وأعربااة من ا مناهي ا التضااذيىل عااأل قلقهااا ن هنااا عنا اار أجنبع ا عشااار ا روار
مراك ا االحتس اااز الاايت ي ااوو فعهااا اةتس ا ون ساابا متيف اال اب مااأل ال ااوطينا وأو ااة اللسن ا
أف انس ااتان ابلتض اااون م ااع اة م ا امنااع ا الدولع ا وأل اامان اح اةا أي مستش ااار أو خب اام أجن اايب
اع اقع مناهي التضذيىل()34ا وحثة اللسن أف انستان علاى التإكاد ماأل التةقعاح بسارع وفضالعا
وحعاااو ومااأل قبااو هع ا مسااتقل ا مجعااع احلاااالت واالوعاااتات ا تضلقا مبمارسا التضااذيىل ورسااات
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ا ضامل وألمان مقاألاا مجعاع امناا ا شاتبا فاعه وحمااكمته ومضااقبته علاى حناو يتناساىل ماع
جسااام أفضاااي ا حاااجل روانااته ( )35وحثااة اللسن ا أف انسااتان علااى االع اةاا ابلت اماهتااا لااا
ألةااي التضذيىل وألمان است اوهت مأل سبو انتيفاا فضال  ،وحيفوي على امرب()36ا
 -١8وال ع اجل اللسن عشضر ابلقلح رزات انتشار حارس االحتساز التضسا و ام القاانوين ورزات
وروو اوعاتات موثوق هبا بشإن التضذيىل الروععين الذي يتضرل لا اةتسا ون ا مرافاح االحتسااز
ا مقاطضا ابروان()3٧ا وحثااة اللسن ا أف انسااتان علااى أن عتاااذ عاادابم فوري ا لياامان نقااو روار
سسأل ابروان مأل وزار الدفا رئ وزار الضدجل()38ا
 -١٩وال ع اجل اللسن عشاضر بقلاح ابلا رزات ظاروا االحتسااز الساع  ،مباا ا لا االكت اا
الشااديد ،وعااد ك اي ا ا رافااح اليفااةع واحليف ااوجل علااى ا عااا وال ااذات ونوعع ا اصاادمات اللبع ا ا
وأعربة اللسن عأل قلح خا رزات أوألا النسات ا السسون ،وأو ة ابختا عادابم للتا عاف
مأل االكت ا ا مرافح االحتساز()3٩ا
 -٢٠وأعرب ااة اللسنا ا ع ااأل قلقه ااا رزات حالا ا اةتسا ا يأل ا احل اابس االن ا اراوي ،وها ا حارسا ا
عسااتاد ل اةات طويل ا حبااح ا شاااا ا يفاااب أبم ارال واباع ا  ،وا شاااا وي ا م ارال
الضقلع واإلرهابع ()4٠ا
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()4١

 -٢١وأعربة اللسن ن سها عأل قلاح ابلا رزات لتلاف التقاارير الايت ياُ ع فعهاا أن مارع يب جاراا
احلاار واالنتهاكااات امسااعم حلقااوق اإلنسااان ،مبااا ا لا أعماااجل التضااذيىل ،ال ي الااون يتولااون أو
يضعنااون ا منا ااىل عن عذيا ررعا  ،بضيااها ا احل وما ا وحثااة اللسنا أف انسااتان علااى ألاامان أن
ا رشااة نا ااىل عن عذي ا ررع ا مل يتورط اوا ا أي انتهاكااات حلقااوق اإلنسااان ،وعااد عضععاانه ا
ا نا ىل ر ا ثبة عورطه ا انتهاكات حلقوق اإلنسان ا السابح ،مبا ا ل التضذيىلا وال عا اجل
اللسن عشضر بقلح ابل رزات ا ناخ الضا وثقاف اإلفالت مأل الضقاا ا أف انساتان ،كماا يتياي ماأل
الضدو ال بم مأل االنتهاكات ا عوم حلقوق اإلنسان اليت عشمو كبار ا س ول ا الدول ا وحثاة
اللسن ا أف انسااتان علااى رل ااات ا ح ااا ا تضلق ا اب يفاااحل الوطنع ا والض ااو الضااا وقااانون االسااتقرار
الااوطين الاايت ثنااع مقاألااا م ارع يب االنتهاكااات امسااعم حلقااوق اإلنسااان ،ومالحق ا مجعااع م ارع يب
االنتهاكات امسعم حلقوق اإلنساان ا ا األا ()4٢ا وأعرباة م وألاع حقاوق اإلنساان/بضث عقاد
ا ساااعد رئ أف انسااتان عااأل القلااح رزات قااانون الض ااو اليفاااور عااا  ،٢٠٠8الااذي كااان ال اارل منااا
عوفم احلماي مأل ا الحق للقاو ا ف ان ا شاتبا ا ألالوعه ا انتهاكاات حقاوق اإلنساانا وأُفعاد
أبن ا دعع ا الضام ا للمة م ا امنااع ا الدولع ا قاادمة طلب ااً ررع ااً رئ الااداار التمهعدي ا علااتمس فعااا
اإل ن بباادت التةقعااح ا االوعاااتات ا تضلق ا جب اراا احلاار وام اراا ألااد اإلنسااانع ا رع ب ا منااذ ١
أاير/مايو  ،٢٠٠3وعضهدت احل وم ابلتضاون مع اة م ()43ا
 -٢٢وال ع اجل من مناهي التضذيىل عشضر ابلقلح رزات عدين ا الحقاات القياااع فعماا يتضلاح
بش اوى التضذيىل ورسات ا ضامل  ،واالوعاتات القاال أبن هذ الشا اوى رفياة بسابىل عاد
عوثعااح آ ر التضااذيىل الباادين ،ورمبااا بساابىل عااد رج ارات فةااص طاايب لتوثعقهااا أو أن ال ةااص قااد
أجري بضد فوات ا وان()44ا

6

GE.18-19441

A/HRC/WG.6/32/AFG/2

 -٢3وأو ااة اللسن ا أبن عضتمااد أف انسااتان عاادابم فضال ا للتإكااد مااأل أن االعةافااات ا نت ع ا
ابإلك ارا اام مقبول ا مااأل الناحع ا الضملع ا  ،ووعااو ايع ا القيااااع السااتضرال مجعااع القيااااي الاايت
كانااة اإلوان ا عسااتند فعه ااا فقااط رئ اعةاف ااات احليف ااوجل علعهااا ع األ طريااح التض ااذيىل ،واخت ااا
التدابم التيفةعةع ا الام ()45ا
 -٢4وشا ااضرت م وألا ااع حقا ااوق اإلنسا ااان/بضث عقا ااد ا سا اااعد رئ أف انسا ااتان ابلقلا ااح رزات
االفتقااار رئ مااوظ الاادع  ،والةععبااات ا منع ا ال افع ا  ،والو ااوجل رئ اةااام  ،والاادع الن س ا
واالجتماااع  ،واصاادمات اليفااةع والتضلعمعا ا مراكا رعاااو ألهعااو ا حاادا  ،ا ماار الااذي قااد
يضقد عملع رعاو روماج اةتس يأل بضد اإلفراج عنه ()46ا
 -٢5والح ة م وألع حقاوق اإلنساان/بضث عقاد ا سااعد رئ أف انساتان أن اساتمرار النا ا
ا ساالي يا ثر ا و ااوجل ا ارأ رئ الضدالا ()4٧ا والح ااة البضثا أن عااد قعااا ساللات رن ااا القااانون
ابختااا رجاراتات يقا ّاول امهااوو الرامعا رئ عض يا حقااوق ا ارأ  ،ويا وي رئ رألااضاا سااعاو القااانون
ويساه ا ع ش اإلفالت مأل الضقا ا والح ة أن ال سو فعما يتضلح بنلاق الضقاوابت امنااعا
علااى جمموع ا مااأل ج اراا الضنااف ألااد ا ارأ قااد ساااه ا اللسااوت رئ الوس ااط علااى نلاااق واسااعا
وشدوت البضث على أن االستادا الواسع النلاق للوساط ا جراا الضناف ألاد ا ارأ  ،عا ز أييااً
اإلف ااالت م ااأل الضق ااا  ،وس اااعد ا ع ارار حدوث ااا ،وعس اابىل ا أل ااضف الثق ا ا الن ااا الق ااانوين،
وش و انتهاكا حلقوق اإلنساان ا أف انساتانا وأو اة اللسنا بسارع التةقعاح وا قاألاا ا مجعاع
حاااالت الضنااف ألااد ا ارأ ا وحثااة ا سسااات ا ضنع ا ابلقيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ علااى عااد
رحال ا هااذ ام اراا رئ الوساااط  ،وأن ع ااو التن عااذ التااا لقااانون القيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ
وأح ااا القااانون امناااا لضااا ٢٠١8ا وشااسضتها علااى الن اار ا عضااديو القااانون م األ أجااو عوسااعع
نلاااق الت ا ا السااللات ابلتةقع ااح وا قاألااا عل ااى عل ا ام اراا  ،وال س ااعما حارس ا بض اااو (ره اادات
ال تعات لتسوي الن اعات ا سري ) ،وال واج وون السأل القانونع وألر ال وجات()48ا
 -٢6وشااضرت من ا مناهي ا التضااذيىل بقلااح ابل ا رزات الضقااوابت الاايت ع رألااها اةاااك ا هلع ا
و مها مأل اآللعات القيااع ا وازي على الس ان ا ف ان ،وال سعما النسات ،خا بشاإن اماراا
ا خالقع  ،مبا ا ل أح اا اإلعادا والضقاا البادينا وأو اة اللسنا أف انساتان ظنشاات ن اا
فضاجل لر د ومراجض قرارات اةاك ا هلعا ب عا التإكاد ماأل أن مسا وا الادوجل ال يضةفاون أبح اا
اآللعاات القيااااع ا وازيا وال ين ااذوهنا ،ووألاع عضلعمااات واألاة ورل امعا للمادع الضااام لتةديااد
ما ه قرارات اةاك ا هلع اليت ينب أن ع ي رئ مالحق جنااع ()4٩ا
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()5٠

 -٢٧أفاااوت م وألااع ش ا ون الالج /بضث ا عقااد ا ساااعد رئ أف انسااتان بوقااو هسمااات
اسااتهدفة أماااكأل الضباااو وأشاااا يارسااون حقه ا ا الضباااو الدينع ا  ،وحاادو حاااالت قتااو
واختلاااا وعرهعااىل ألااد الضلمااات وال عمااات الاادينع  ،و ل ا أساس ااً مااأل جانااىل عنا اار مناوا ا
للة وم ا  ،وال س ااعما عن ااع الدول ا اإلس ااالمع ا الض اراق والش ااا  -والي ا خراس ااانا والح ااة
م وأل ااع ش ا ون الالج /بضث ا ا م ا ا تة ااد رئ أف انس ااتان أن ي ااط ايسم ااات أل ااد ا س االم
الشعض ظهر ا بدايا عاا  ،٢٠١6حاا يثام شاوا و خلام فعماا يتضلاح ابحلاح ا حريا الاديأل أو
ا ضتقد وهاي ا قلعاات()5١ا كماا أعرباة منا مناهيا التضاذيىل عاأل قلقهاا رزات التقاارير الضدياد
اليت عوثح زايو أش اجل الدعاي اليت عروج للتلرا الضنعف ا أف انستان()5٢ا
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 -٢8والح ة م وألع شا ون الالج /بضثا عقاد ا سااعد رئ أف انساتان التقععاد الشاديد
ن مات اجملتمع ا دينا حعث واجهة امهاات ال اعلا ا اجملتماع ا ادين التهديادات والتاوياف
وا يااايق ا أوات واجباهتااا ا هنع ا  ،وخبا ا أثنااات عملعااات الر ااد واإلبااالغ مااأل ا ناااطح الواقض ا
ااة سااعلر أو ن ااو الضنا اار ا ناوا ا للة وم ا ا وقاادمة م وألااع ش ا ون الالج /بضث ا ا م ا
ا تةا ااد رئ أف انسا ااتان عقا ااارير عا ااأل التهديا اادات وا يا ااايقات واالعتقا اااالت الا اايت عرع ا ااىل ألا ااد
اليفااة ع مااأل جانااىل اإلوارات احل ومع ا ساابا عتضلااح اب مااأل عنااد عساالعله اليااوت علااى
ا أل ارار الاايت يتضاارل رلعهااا ا اادنعون ا سااعاق الن ا ا علااى أياادي الق اوات ا والع ا للة وم ا ()53ا
وال ع اجل من مناهي التضذيىل عشضر بقلح ابل رزات التقاارير الضدياد الايت عا ع أن ا ادافض عاأل
حقااوق اإلنسااان واليفااة ع عضرألاوا للتهديااد والتاويااف وا يااايق وا راقبا واالحتساااز التضسا
واالخت ااات القسااري والقتااو ،ورزات عااد ك اي ا التاادابم الاايت اختااذهتا أف انسااتان حلمااايته ا وحثااة
اللسن أف انساتان علاى ك الا أن ياتم أل ا ادافضون عاأل حقاوق اإلنساان ماأل القعاا بضملها حبريا
ووون خ ااوا م ااأل االنتق ااا أو ايسم ااات التةقع ااح وون ربل ااات وبيف ااور ش ااامل ون يه ا ا مجع ااع
االنتهاك ااات ال اايت عرع ااىل أل ااد ا اادافض ع ااأل حق ااوق اإلنس ااان ،وحماكما ا م ااأل عثب ااة روان ااته
ومضاقبته على النةو ا ناسىل ،وعاوفم سابو جارب اليارر للياةااي()54ا كماا أشاار م اول ا ما
ا تة ااد الس ااام حلق ااوق اإلنس ااان رئ أن ايسم ااات والتهدي اادات ال اايت أطلقته ااا عنا اار مناواا ا
للة وم ألاد ا ادافض عاأل حقاوق اإلنساان ،وع اياد انضادا ا ماأل ،كاان يماا ألثام علاى قادرهت
على الدفا عأل حقوق اإلنسان ،حا عسبىل ا وجوو مناخ مأل اصواا ومل عوفر احل وما الادع
ال اااا لياامان سااالمته ()55ا وحثااة من م ا ا م ا ا تةااد للةبع ا والضل ا والثقاف ا (العونس ا و)
احل وم على التةقعح ا حاالت اليفة ع الذيأل قتلوا()56ا
 -٢٩وأو ااة العونس ا و احل وم ا بنا
وفقاً للمضايم الدولع ()5٧ا

ا اماار عااأل التشااهم وروراجااا ا القااانون ا اادين،

 -3٠وأو ااة العونس ا و أبن عقااعّ احل وم ا ن ااا التضع ا ا هع ا الةخااعص للبااث مااأل أجااو
ألمان استقاليا()58ا
 -3١والح ااة م وأل ااع ش ا ون الالج /بضث ا عق ااد ا س اااعد رئ أف انس ااتان أن احل وم ا
ماا برحاة عباذجل امهاوو الرامعا رئ بناات ن اا سعاسا ثثعلا وم سساات وطنعا ماأل خااالجل زايو
ثثعو اجملتمضات اإلثنع والنسات ،ال سعما ماأل خاالجل االنتاااابت الرب انعا ا وعلاى الار ماأل علا
امهااوو ،ال عا اجل ا ارأ حثلا ثثااعالً ممقيفااً ا اجملاااجل السعاسا علااى اليفااضعد الااوطين وعلااى مسااتوى
ا ق ااالع وا قاطض ااات ،وال يا ا اجل ثثعله ااا مت اادنعاً ا م سس ااات احل ا ا ا وع ااالو عل ااى لا ا  ،ف ااجن
ا شارك ال ضال للمرأ ا عملعات نع القرار عتللىل اهتماماً جدايً()5٩ا
 -٤احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()6٠

 -3٢عش ااسع العونسا ا و أف انس ااتان عل ااى أن عن ااذ ب ضالعا ا التشا اريضات ا تضلقا ا برف ااع الس ااأل
القانونع لل واج()6١ا
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف الضمان االجتما ي

()6٢

 -33أعاار ا م ا الضااا لضم ا ا تةااد عااأل ابل ا القلااح رزات اسااتمرار موج ا ام اااا ،الاايت
أعلنااة ا نعسااان/أبريو  ٢٠١8وأوت رئ ع اااق احلال ا اإلنسااانع ا وش ا و ا ااال مسااتوايت
هلوجل ا ملار طواجل موس ال راع هتديداً حلعا أكثر مأل ملعوين شاص ا ثلثا مسااح البلاد،
ن اراً العتماااوه علااى ال راع ا ا كسااىل الاارزقا وقااد وروت عقااارير ابل ضااو عااأل حاادو هساار
بس اابىل ام اااا ،وق ااد يتض اارل أكث اار م ااأل نيف ااف ملع ااون ش اااص للتش اريد ا حال ا ع ااد ع ااوفم
رمااداوات ال ااذات وا عااا ا الوقااة ا ناسااىلا ووعااا امهااات ا احن ا رئ االسااتساب للناادات الضاجااو
ال ااذي وجهت ااا ا م ا ا تة ااد م ااأل أج ااو زايو ا س اااعد لتلبع ا االحتعاج ااات ا ساس ااع للس ا ان
ا تيرريأل مأل ام اا()63ا
 -٢احلق يف مستوى معيشي مناسب

()64

 -34أفاااوت م وألااع ش ا ون الالج ا أبن ح اواا  3٩ا ا اا ا مااأل الس ا ان يضعشااون ااة
خااط ال قاار ،وأن مااا يقاادر بنةااو  ١٠ملعااون شاااص لااديه قاادر حماادوو مااأل خاادمات الرعاي ا
اليفااةع ا ساسااع أو ال يفاالون علعهاااا وهنااا حاواا  ١.٩ماليا شاااص يضااانون بشااد مااأل
انضدا ا مأل ال ذاا  ،ويضوو ل رئ حد كبم رئ االفتقار رئ فر الضمو ا ستدام  ،ا حا
أن  4٠ا ا اا مأل ا ط اجل وون سأل اصامس يضانون مأل التق ()65ا
 -35والح ااة م وأل ااع حق ااوق اإلنس ااان أن الضاا ااديأل م ااأل الالج ا ا ا ف ااان وا ش اااا
الذيأل ال ملون و اح هوي يش لون حواا  4٠ا ا اا مأل جمماو ا شااا الاذيأل يضعشاون
ا مستوطنات م ررعا ا أف انساتان والباال عادوه  ٢.٢ماليا ا وهاذ ا ساتوطنات ال عاوفر
احلماي ال افعا ماأل الاربو خاالجل فيفاو الشاتات أو معاا الشار ومرافاح اليفارا اليفاة ا الاما ا
كما أن االكت ا ي وي رئ انضدا اصيفو ع  ،وزايو لاطر احلماي للنسات وال تعات()66ا
 -٣احلق يف الصحة

()6٧

 -36وثقاة البضثا حاااالت اساتهدفة و/أو كااان يااا ألثاام علاى الرعايا اليفااةع أو الضااامل ا
هذا اجملاجلا وا عا  ،٢٠١٧كرت بضثا ا ما ا تةاد والعونعساعف أن الضنا ار ا ناواا للة وما
خل ااة عااامل ا جماااجل الرعاي ا اليفااةع وعوا ااو اسااتهداا سااعارات اإلسااضااا كمااا سااسلة
البضث ا ح اواو متضمااد أو عش اوااع أحلقااة الياارر اب رافااح اللبع ا ا وال ي ا اجل االسااتادا الضس ا ري
للضعاااوات يشا و ميفاادر قلااحا وا عااا  ،٢٠١5قامااة البضثا والعونعسااعف ابلتةقااح مااأل ح اواو
اسااتادا الضعاااوات ارال عس ا ري مااأل قبااو كااو مااأل القاوات ا والع ا للة وما والضنا اار ا ناوا ا
ياا وثة عو ع احل وم أبن ع و مساتل أفراو قوات ا مأل ا ف انعا الايت هامجاة ا ستشا عات
أو احتلتهاا ،وعض يا عتبااع هاذ احلاااالت ومساااتل امناا واحلااد منهاااا كماا أو ااعة احل وما بياامان
الو وجل رئ التةيف  ،وال سعما التةيف ألد شلو ا ط اجل ،واستادا ا وارو ا تاح رئ أقيفاى
ح ااد لي اامان عا اوافر الرعايا ا اليف ااةع امع ااد ممع ااع ا ف ااان ورم انعا ا الو ااوجل رلعه ااا ومقبولعته ااا،
وال سعما ال ات اليضع مأل جرات الن ا ()68ا
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 -3٧والح ا ب ارمممم ا م ا ا تةااد اإلياااا ومن م ا ا ذي ا وال راع ا أن انتهاكااات حقااوق
اإلنسااان ا ساسااع ال ع ا اجل ع ا ثر علااى ف ااات س ا انع  ،مثااو الرجاااجل الااذيأل يارسااون اماانس مااع
الرجاااجل ،وا شاات الت ابماانس ومتضاااط ا ااادراتا فهااذ ال ااات ال عا اجل عواجااا التمععا والو ا
الذي ي ثر على احليفوجل على خدمات الرعاي اليفةع  ،كما يتضرألون للميايقات ،مبا ا لا
مأل جانىل وكاالت رن ا القانون()6٩ا
 -٤احلق يف التعليم

()٧٠

 -38أف ا ا اااوت م وأل ا ا ااع ش ا ا ا ون الالج ا ا ا أبن هن ا ا ااا  3.5ملع ا ا ااون ط ا ا ااو ا ا اام ملتةقا ا ا ا
اب اادارس()٧١ا أف اااوت بضث ا ا م ا ا تةااد والعونعس ااعف ب ا ايو احل اواو النامج ا عااأل الن ا ا ال اايت
عشاامو هتديااد وختويااف الضااامل ا جماااجل التضلااع ا وهنااا أكثاار مااأل  36٩مرس ا أُ لقااة ج اع ااً
أو كلعاًا وابإلألاف رئ احلواج اليت عضةل التضلع الناشا عاأل انضادا ا ماأل ،عضمادت الضنا ار
ا ناوا ا للة وم ا  ،ط اواجل عااا  ،٢٠١5منااع النسااات وال تعااات مااأل احليفااوجل علااى التضلااع  ،و ااو
لا ر ااالق ماادارس ال تعااات وفاارل ح اار كامااو علااى عضلااع النسااات وال تعاااتا وأو ااة البضث ا
والعونعسااعف مجعااع أطاراا النا ا ابحاةا احلااح ا التضلااع وك الا مساااتل مارع يب ايسمااات علااى
ا سسات التضلعمع والضامل فعها()٧٢ا كماا أو اتا احل وما ابساتادا ا اوارو ا تاحا رئ أقيفاى
حد ،واختا التدابم الالزم لوقاف ا فضااجل الايت عضرقاو عملعا التضلاع  ،وك الا مسااتل أفاراو قاوات
ا مأل ا ف انع الذيأل هامجوا ا دارس أو احتلوها()٧3ا
 -3٩والح ة العونس و عقد سابع عو اعات ا وور االساتضرال الادوري الشاامو الساابق
سااللة اليااوت علااى ألاارور ألاامان احليفااوجل علااى التضلااع ا وشااسضة العونس ا و احل وم ا علااى
ألاامان أن ي ااون التضلااع رل امع ااً والضمااو عاادر عاً علااى عااوفم ساان واحااد علااى ا قااو مااأل التضلااع
اإلل ام ا قبااو ا درس ا وفق ااً لل اي ا  4مااأل أهااداا التنمع ا ا سااتدام ا وأو ااة ابعتماااو عاادابم
حمدو ضام مسإل اإل اا ابلقارات وال تابا وفار احليفاوجل علاى التضلاع للسمعاع ا بع ا آمنا ،
م ا ااع الةكعا ا ا بشا ا ا و خ ا ااا عل ا ااى ال تع ا ااات والنس ا ااات ،وا ط ا اااجل الضم ا اااجل ،وا ش ا اارويأل واخلعا ا ااً
وا شاا وي اإلعاق ()٧4ا
 -4٠والح ااة العونس ا و أن ااا عل ااى ال اار م ااأل امه ااوو ال اايت عب ااذيا احل وم ا  ،ف ااجن ال تع ااات
والنساات ياواجهأل ادايت خلاام ا احليفاوجل علااى التضلاع ورثااا التضلاع الااذي يُضاد امتعااازاً ولااعس
حق ااً مااأل احلقااوقا كمااا أعلااأل أعيااات مجاع ا طالبااان اراح مضارألااته لتضلااع ال تعااات ون ااذوا
هسمات عنع استهدفة ال تعات وأسرهأل وا ضلم ا و البااً ماا ي اون للا واج ا ب ار ألثام ألاار
ومباشاار علااى عضلااع ال تع ااات ،وي ا ثر ساالباً علااى ف اار عضلااعمهأل ،حااا أوى رئ ارع ااا مض اادالت
االنقلا عأل الدراس ()٧5ا
 -4١وأو ااة م وأل ااع شا ا ون الالج ا ا أف انس ااتان مبن ااع انقل ااا ا ط اااجل الضاا ااديأل وا ش اارويأل
واخلعاً عأل التضلع وون مربر ،مأل خاالجل عن عاذ سعاساات مرنا وعوساعع فار احليفاوجل علاى التضلاع ا
ا ناطح اليت عشهد ارع ا أعداو الضااديأل والتشريد ،وخت عاف حاد التهديادات ا منعا الايت ساامهة ا
عد التةاق ا ط اجل اب دارس ،وعوظعف مدرسات لتض ي التةاق ال تعات اب دارس()٧6ا
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دال -احلقوق املتعلقة أبشخاص أو جممو ات حمددة
 -١النساء

()٧٧

 -4٢ال عا اجل منا مناهيا التضااذيىل عشااضر بقلااح ابلا رزات ارع ااا مضاادجل انتشااار الضنااف ألااد
ا ا ارأ  ،وال س ااعما الضن ااف ا ن ا ا ا واال تيف ااا والي اار وام ا اراا ال اايت عرع ااىل ابس ا ا الش اارا
وحاالت الرج ()٧8ا
 -43والح ة هع ا ا ما ا تةاد للمسااوا با امنسا وث ا ا ارأ (هع ا ا ما ا تةاد
للم ارأ ) أن النس ااات وال تع ااات ال زل ااأل ي اواجهأل التمعع ا  ،والضن ااف ،والتة اار ا الش اوار  ،وال ا واج
القسااري وزواج القيفاار ،والقعااوو اليفااارم ا روأل ا علااى عملهااأل خااارج ا ن ا جل ،وحمدووي ا فاار
و ااويأل رئ الضدال ا ا وأشااارت رئ أن القااانون ا تضلااح ابلقيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ ي ااأل أن
يسه ا س و وجل ا رأ رئ الضدال  ،شريل عن عذ عن عذاً فضاالً()٧٩ا
 -44وأشار ا م الضا لضم ا تةد رئ ا رسو ا ض ّدجل لقانون الضقوابت فعما يتضلاح جباراا
الضنف ألد ا رأ  ،وشسع على التن عذ ال اماو لالساةاععسع وخلا الضماو الوطنعا بشاإن القياات
على الضنف ألد ا رأ ()8٠ا
 -45والح ااة م وألااع حقااوق اإلنسااان/بضث عقااد ا ساااعد رئ أف انسااتان أن حارسااات
الضنااف اليااار اب ارأ  ،مبااا ا ل ا القتااو ،والياار  ،والتشااويا ،وزواج القيفاار ،وحارس ا بُضاااو ،
ما زالة منتشر على نلااق واساع ،علاى الار ماأل امهاوو ا لموسا الايت باذلتها احل وما لتسار
عل ا ا مارس ااات واختااا ع اادابم للمس اااتل ا وا مارسااات الي ااار ال اايت لريهااا مبوج ااىل الق ااانون
ا تضلااح ابلقيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ  ،مثااو ال ا واج القسااري وزواج القيفاار ،والقتااو وفاعااا عااأل
الشاارا ،وحارس ا بُضاااو  ،وحارس ا باادجل (عباااوجل النسااات ارال ال ا واج لتسااوي ا نازعااات)،
واإلك ارا علااى االنتةااار حرق ااً ،كثااماً مااا يُ ه ا خل اإً أهنااا مااأل جوانااىل عضااالع الش اريض اإلسااالمع
فتيفبي ابلتاا متسذر ا التقالعد اةلعا ا ووثقاة البضثا  ٢8٠حالا قتاو و قتاو بادافع الشارا
خالجل ال ة مأل كاانون الثاين/ينااير  ٢٠١6رئ كاانون ا وجل/ويسامرب ٢٠١٧ا وخليفاة رئ أن
الشا اارط كثا ااماً ما ااا أخ قا ااة ا رحال ا ا عل ا ا احلا اااالت رئ النعاب ا ا الضام ا ا ا و ا اار البع ا ا النسا ااات
ا ف انعااات مااأل ا ضامل ا ا نيف ا أمااا القااانون ،ن ا ح ااا التمعع ي ا ا الق اوان والسعاسااات
ال ع اجل ساااد ا وعلاى هاذا النةاو ،فاجن ا اوظ ا ضنعا ظن اا القاانون و امه ماأل الضاامل ا
جماجل القيات ،مبأل فعه ا دعون الضامون واةاك  ،مل ين ذوا ا ال ثم مأل ا حعان القانون ا تضلح
ابلقيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ  ،حااا أوى رئ انتشااار اإلفااالت مااأل الضقااا علااى أعماااجل الضنااف
اإلجرامع ا ا أل ااد ا ا ارأ ا ووج اادت م وأل ااع حق ااوق اإلنس ااان/بضث ا م ا ا ا تة ااد رئ أف انس ااتان
ابسااتمرار أن عن عااذ عاادابم القيااات علااى الضنااف ألااد ا ارأ كااان بلع ااا وال يتس ا ابالنسااسا ()8١ا
وشسضة العونس و أف انستان على اختا مجعع التدابم القانونعا والتن عمعا الالزما للقياات علاى
الضنف والتمعع ألد ال تعات والنسات()8٢ا وحثة بضث ا م ا تةد والعونعسا و أف انساتان علاى
عضديو قانون القيات على الضنف ألد ا رأ  ،وك ال أن ع ون التشريضات متسق ()83ا
 -46وأف اااوت م وأل ااع حق ااوق اإلنس ااان/بضث عق ااد ا س اااعد رئ أف انس ااتان أبن الضنا اار
ا ناوا للة وما  ،وال ساعما اللالباان ،ال عا اجل ع ارل قعاوواً عا وي رئ احلاد علاى حناو خلام ماأل
رم انع التمتع حبقوق اإلنسان ،وال سعما ابلنسب للنسات وال تعات()84ا
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 -4٧وأف اااوت م وأل ااع حق ااوق اإلنس ااان/بضث عق ااد ا س اااعد رئ أف انس ااتان أبن احل وما ا
عوا و عن عذ خل الضمو الوطنع ا ف انع لتن عذ قرار جملس ا مأل  )٢٠٠٠(١3٢5بشإن ا رأ
والسال وا مأل ،ول أل جهووها عضثرت بسبىل نقص التمويو()85ا
 -48والح ة م وألع حقوق اإلنسان/بضث عقد ا ساعد رئ أف انساتان رئ أناا علاى الار
مأل رحاراز بضاض التقاد  ،فاجن عادو النساات ا منا اىل انع القارار ال يا اجل منا يااًا وا  ٢ثاوز/
يولعا  ،٢٠١٧عضعا مخسا أعياات ماأل الساعدات ا اجمللاس ا علاى للساال ا وهناا  65ساعد
ألاامأل أعيااات اجمللااس ا علااى للسااال وجمااالس السااال ا ا قاطضااات البااال عاادوه  48٠عياواًا
ومع ل  ،عوجد امرأ واحد فقط مأل أ و سبض أعيات ا ا مان ا شةك للمسلس()86ا
 -4٩وأو ة ا قرر اصا ا ضنع مبسإل الضنف ألد ا رأ وأسبابا وعواقبا احل وم ابلشرو
ا رج ارات مراجض ا قيااااع  ،مبااا ا ل ا عقااد عو ااعات خبيفااو ا ح ااا ا قااانون الضقااوابت
وق اوان ا ساار ات اليفاال ابم اراا ا خالقع ا  ،ل ااات مجعااع النسااات وال تعااات اةتس ا ات حالع ااً
بس اابىل ج اراا أخالقعا ا بوج ااا ع ااا ا وحث ااة ا ق اارر اصا ا أف انس ااتان عل ااى الن اار ا ب اادااو
لالحتس اااز وأن عض اااا مس ااإل ا ن ااازجل ا قتا ا للنس ااات ال ااال أف اارج ع اانهأل ،وزايو ع اادو ا الجا ا
ا ايفيف ليةااي الضنف ألد ا رأ  ،وعض ي خدمات الدع لليةااي()8٧ا
 -5٠وحثااة من ا مناهي ا التضااذيىل أف انسااتان علااى زايو وجااوو ا ارأ ب ا مااوظ الشاارط
وامهاااز القياااا  ،وأن عتاااذ مجعااع التاادابم ،مبااا ا لا القانونعا  ،لياامان منااع فةااص الضذريا
ومضاقب مجعع ا وظ الذيأل أيمرون ظجرات هذا ال ةص()88ا
 -٢األطفال

()8٩

 -5١أعاار م تااىل ا مث ااو اصااا لضم ا الض ااا ا ضااين اب ط اااجل والن ا ا ا ساالي عااأل قلق ااا
الضمعااح رزات اسااتمرار ارع ااا عاادو ا ط اااجل الااذيأل قتل اوا أو شااوهوا ،ووعااا مجعااع أطاراا الن ا ا رئ
احةا االلت امات مبوجىل القانون الدوا()٩٠ا
 -5٢والح ااة العونعسااعف اإلبااالغ عااأل  43٧حال ا لنعااد أط اااجل خااالجل ال ااة مااأل كااانون
الثاين/يناااير رئ أيلوجل/ساابتمرب )٩١(٢٠١٧ا ويشااضر ا ما الضااا لضما ا تةااد وم وألااع حقااوق
اإلنسان/بضث ا م ا تةاد رئ أف انساتان بقلاح ابلا ماأل زايو لنعاد ا ط ااجل واساتادامه ماأل
قبو أطراا الن ا  ،واليت زاوت مبقدار ثالث أألضاا اب قارن مع ال ة ا شمول ابلتقرير الساابحا
ووعاوا مجعاع أطاراا النا ا رئ الوقااف ال ااوري يااذ ا مارسا  ،وحثاوا احل وما علااى اختااا التاادابم
الالزم إلنشات آلعات إلحال اليةااي ورعاو ألهعله ()٩٢ا والح م تىل ا مثو اصا لضم
الضااا أنااا علااى الاار مااأل التلااورات اياما فعمااا يتضلااح بتن عااذ خلا الضمااو الرامعا رئ رهنااات ومنااع
لنعد واستادا ا ط اجل مأل قبو قوات الدفا وا مأل الوطنع ا ف انع  ،ال ع اجل هنا ث ر كبام
ا مس اااتل ا ش اااا ال ااذيأل ن اادون ا ط اااجل أو يس ااتادموهن ا وح ااث احل وم ا عل ااى ك ال ا
مسااتل مجعااع امنااا ()٩3ا وشااسضة العونسا و أف انسااتان علااى موا اال اختاا التاادابم الالزما مااأل
أجو منع ورهنات لنعد ا ط اجل()٩4ا
 -53وعشااضر من ا مناهي ا التضااذيىل بقلااح ابل ا رزات الضديااد مااأل االوعاااتات الاايت ع عااد ابحتساااز
ا ط اجل ا سسأل ابروان ا ظروا ملابق ل روا احتساز الباال ا و اث اللسنا أف انساتان علاى
أن عتا ا ااذ ع ا اادابم فوريا ا ا لي ا اامان نقله ا ا رئ مراكا ا ا الحتس ا اااز ا ح ا اادا واإل ا ااالح عل ا ااى النة ا ااو
الواجىل()٩5ا وال ي اجل م تىل ا مثو اصا لضم الضا ا ضاين اب ط ااجل والنا ا ا سالي يشاضر ابلقلاح
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رزات ا ط اااجل اةتسا ا يأل ب ااته عتضل ااح اب م ااأل ال ااوطين ا س ااسون الب ااال  ،ووع ااا احل وما ا رئ التقع ااد
اب باااوا الوطنعا والدولعا ا تضلقا بضدالا ا حاادا عنااد التضامااو مااع ها الت ا ط اااجلا وشااسع ا تااىل
احل وما علاى وألاع باادااو الحتسااز ا ط ااجل ا ارعبل ساابقا ابمماعاات ا ساالة  ،ماع الةكعا علااى
رعاو روماجه وألهعله وعد اللسوت رئ االحتساز رال كمال أخم و قيفر فة زمنع ح ن ()٩6ا
 -54و كر ا م الضاا لضما ا تةاد أن حارسا ابعشاا ابزي ال لماان الراقيفاون لريهاا
ا القااانون امناااا امدياادا ومااع ل ا  ،يُاادعى أن اجملتمضااات اةلع ا ا مجعااع أحنااات أف انس ااتان
عسااتاد ال تعااان ارال جنسااع  ،مبااا ا لا حارسا ابعشااا ابزي ،مااأل قبااو القاوات ا ساالة ،
وال س ااعما الش اارط اةلع ا ا ا ف انع ا ا والش اارط الوطنع ا ا ا ف انع ا ا  ،و ُك اار أن ال قا اار والبلال ا ا ما ااأل
ا سابا ال امنا ورات لا ()٩٧ا وال عا اجل منا مناهيا التضاذيىل عشاضر بقلااح شاديد ناا ،علااى
الاار مااأل اإلطااار القااانوين امديااد ،فااجن حارسا ابعشااا ابزي مااا زالااة منتشاار علااى نلاااق واسااع،
مبا ا ل با ماوظ الدولا  ،وأو اة اللسنا أف انساتان أبن عضتماد وعن ّ اذ علاى وجاا السارع
القااانون امديااد الااذي اار هااذ ا مارسا  ،والضمااو علااى القيااات علعهااا()٩8ا كمااا شااضرت ابلقلااح
رزات انتشار ظاهر ال واج القسري وال واج ا ب ر لل تعات ،وأو ة أف انستان أبن ع و مالحق
ا س ول عأل هذ ال ات اة ور ومضاقبته ورعاو ألهعو اليةااي()٩٩ا
 -55وشااسضة العونس ا و أف انسااتان علااى رن ااا التش اريع ا تضلااح بضمااو ا ط اااجل وأن ع ااو
عد ألثم هذ ا مارسات اليار ا ا واظب على الدراس والتضلع اإلل ام ()١٠٠ا
 -٣أشخاص ذوو اإل اقة

()١٠١

 -56الح ااة العونسا و أن ا اادارس احل ومعا الضاويا لااعس لااديها القاادر علااى عااوفم التضلااع
الشااامو للسمعااع أو علااى مساااعد ا ط اااجل وي اإلعاقا  ،ا ماار الااذي ي يا البااً رئ عسارهب
م ااأل الدراس ا ا وش ااسضة العونس ا و أف انس ااتان عل ااى عن ع ااذ ن ااا لتةدي ااد وعقع ااع االحتعاج ااات
اصا لضط اجل وي اإلعاق وعلبعتها()١٠٢ا
 -٤املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
 -5٧أشااارت ا وألااع رئ أن ملتمسا اللسااوت والالج ا ال يفاالون علااى هاي ا اجتماعع ا
أو قانونع ا فضال ا ا ا آ /أ ساالس  ،٢٠١٧الح ا ا م ا الضااا لضم ا ا تةااد أن أف انسااتان
ال ثاار حبالا مااا بضااد انتهااات اليفارا  ،حعااث يوجااد قاادر كااا مااأل االسااتقرار يساامي ابلةكعا علااى
بنات ا سسات وا نشل ا وجه حنو التنمع  ،ول أل البلد يشهد حال ن ا ال عوجد والاو علاى
عراجض ا اااا وأو ا ااة م وأل ا ااع ش ا ا ون الالج ا ا أبن عس ا ااأل أف انس ا ااتان عش ا اريضات وطنع ا ا ورط ا اااراً
لسعاسات اللسوت لتقن الت اماهتا الدولع ()١٠4ا
()١٠3

 -58وأشا ااار ا م ا ا الضا ااا لضم ا ا ا تةا ااد رئ أن  ٧5 643شايف ا ااً عضرأل ا اوا للتش ا اريد ا
ح يران/يونعااا  ٢٠١8بساابىل النا ا ()١٠5ا وأفاااوت ا وألااع أبن هنااا حاواا  ١.84ماليا مااأل
ا شاارويأل واخلعااً منااذ فااة طويلا ا وأشااار رئ أن احليفااوجل علااى ا راألا وا ااإوى ،وفاار كسااىل
الاارزق ،ومرافااح ا عااا واليفاارا اليفااة  ،وعنمع ا ا هااارات ،وعضلااع ال تعااات ،وايعاكااو ا ساسااع
ال يا اجل يثااو اادايً أمااا رعاااو اإلوماااج بيفااور ممجة ا ومسااتدام ا والح ااة ا وألااع أن هااذ
االحتعاجااات ال ي ااأل علبعتهااا وون حل ااوجل ريااع ا طويل ا ا جااو مرعبل ا ابالسااتساب اإلنس ااانع ،
وحشد امهات ال اعل اإليااع وروماج الضااديأل ا الربامم الوطنع القاام ()١٠6ا
GE.18-19441

13

A/HRC/WG.6/32/AFG/2

 -5٩و كاار ا قاارر اصااا ا ضااين حبقااوق اإلنسااان للمشاارويأل واخلع ااً أن أكثاار مااأل 6٢3 ٠٠٠
مواطأل أف اين عضرألوا للتشرو الداخل خالجل عا  ،٢٠١6حا أوى رئ اساتمرار االلاا التيفااعدي
للس اانوات ا رب ااع ا األ ااع  ،مب ااا ا لا ا ال ا ارق القعاسا ا م ااأل ا ش اااا ال ااذيأل ش اارووا واخلع ا ااً ا
عا ااا  ٢٠١5والبا ااال عا اادوه  45٠ ٠٠٠شا اااصا وأشا ااار رئ التةا اادايت ال با اام الا اايت عواجا ااا
أف انسااتان والاايت يااا ألثاام واألااي علااى قاادر البلااد علااى االسااتساب ب ضالع ا حلال ا ا شاارويأل واخلع ااًا
وأو ااى احل وم ا بتسديااد الت امهااا ابلسعاس ا الوطنع ا بش اإن ا شاارويأل واخلع ااً وعن عااذها ،وأن ع ااو
احا اةا مجع ااع امه ااات ال اعلا ا ن ااع اإلخ ااالت القس ااري اام الق ااانوين()١٠٧ا وم ااع مالحا ا أن ال س اااو
ا تسااذر ا البلااد يا وي وون شا رئ عرقلا رييفاااجل ا ساااعدات اإلنسااانع  ،ورحاراز عقااد حنااو قعااح
حل ااوجل وااما ا  ،أب اارز ا ق اارر اص ااا أن عل ااى ا م ا ا تة ااد واجملتم ااع ال اادوا وامه ااات ا احنا ا الدولعا ا
االسااتساب بس اارع لللب ااات ثويااو الضم ااو اإلنس اااين وعقااد مس اااعدات ماوي ا عااأل طري ااح القلاع ااات
اإلنسانع ا وأشار رئ أن امماعات ا سالة ام التابضا للدولا مسا ول ا ا نااطح اصاألاض لساعلرهتا
عأل عوفم سبو الو وجل اآلمأل ووون عوااح لتم امهات ال اعل اإلنسانع مأل القعا بضملها()١٠8ا
-٥

دميو اجلنسية

()١٠٩

 -6٠أو ااة م وألااع ش ا ون الالج ا أف انسااتان أبن ع ااو وجااوو عسااسعو رر ا للموالعااد
ور ادار شااهاوات الااوالو مااأل قبااو وزار اليفااة الضاما ممعااع ا ط اااجل ا ولااوويأل ا أف انسااتان،
مبااأل فااعه أط اااجل الرعااااي ا جانااىل وعض ي ا وععس اام فاار حيفااوجل ا ف اراو علااى الو اااح ا دنع ا
ال روي  ،وال سعما شهاو ايوي الوطنع  ،ممعع ا واطن ا ف ان()١١٠ا
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