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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

أفغانستان*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االساتررا الاادوري الشااام وهااو ماوز للورقااا املقدما ما مثااين زهااا صاااحب املصاال
إىل االسااتررا الاادوري الشااام  ،مقااد يف ش ا مااوز تقياادا ابحلااد األقص ا لراادد ال لمااا
وقااد ُخص ا قس ا مسااتق ملسااا املؤسس ا الوطني ا حلقااوق اإلنسااان املرتمااد بنااا عل ا التقيااد
ال ام مببادئ ابريس
()1

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان املؤسسااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان املعتماادة بنااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -2أفا ا اااد اللجن ا ا ا األفغاني ا ا ا املسا ا ااتقل املرني ا ا ا حبقا ا ااوق اإلنسا ا ااان أبن الت ا ا ااال الرا ا ااامل
للمؤسسااا الوطنيا حلقااوق اإلنسااان من هااا ما زديااد اعتماااد املركا "ألا " وأحاطا اللجنا
األفغاني املستقل ِعلم ا ابإلجنازا اإلجيابي اليت حتقق منذ االستررا الدوري الشام األخري،
ال سيما يف جماا محايا ضا اا انتهاكاا حقاوق اإلنساان ،ما خال إدراج ممارسا ابشاا ابزي
(اسااتغل األطفااا ألغارا زنسااي ) ،وزارا احلاار  ،واجلارا املرت با ضااد اإلنساااني  ،واإلابد
اجلماعي يف فئا اجلارا الايت يان عليهاا القاانون اجلناا  ،ويف جماا محايا البيئا واحلفاا عليهاا
ووقر أفغانستان أيض ا قانون منع وم اف الت رش ابلنسا واألطفا  ،وحظر قانون الرقواب
__________

*
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اجلدي ااد عملي ااا ف ا ا الرذري ا ا وص اادق أفغانس ااتان عل ا ا الربوتوك ااو االختي اااري التفاقي ا ا
مناهض الترذيب ،وس ب حتفظاهتا عل اتفاقي مناهض الترذيب ل نها أفاد أبهنا مل تُفر
()2
أي آلي للمسا ل فيما يترلق ابلترذيب
 -3وأبلغ ا اللجن ا األفغاني ا املسااتقل أبن أفغانسااتان وضاار خط ا عم ا بش ا ن توصاايا
االستررا الدوري الشام السابق ،وأهنا نفذهتا م خل اإلدارا احل ومي ذا الصل غاري
أهنااا أفاااد أبن الرديااد ما الت اادا ال تا ا قا م ا  ،وأن هتدياادا وقيااودا حتااو دون حصااو
()3
املواطنني عل حقوق اإلنسان امل فول هل وممارسته هلا
 -4والحظ اللجن األفغاني املستقل أن انس ا القوا األزنبي ونق املسؤولي األمني
اري سال ر يف حالا
إىل القوا األفغاني واستمرار احلر وعد االستقرار يف البلاد أماور كاان هلاا أتث ر
حقااوق اإلنسااان ،ال ساايما يف أم ا امل اواطنني وأفض ا ظهااور مااا يساام مجاعااا تنظااي الدول ا
اإلساالمي وعملياهتااا إىل م يااد م ا املخاااو وانراادا األم ا وال ي ا ا اسااتمرار احلاار والص ارا ،
وهجو القوا املناو لل وم  ،ال سيما حرك طالبان وتنظي الدول اإلسلمي  ،عل املدنيني،
واملدن ،والقرى ،ابستخدا املفجري االنت اريني وزر األلغا األرضاي مصادر قلاق كباري ونتيجا
للص ارا القااا  ،تشاارد آال األف اراد واألساار وأصااب وا ي اباادون ظ اارو عااي م ري ا وذك اار
()4
اللجن أن احل وم مل توفر الس واخلدما االزتماعي والوظا املل م
 -5وأوصا ا اللجنا ا األفغانيا ا املس ااتقل بض اامان اعتم اااد مي انيته ااا وأما ا موظفيه ااا وتنفي ااذ
توصياهتا وابملث  ،أوص اللجن األفغاني املستقل بادع منظماا اجملتماع املادين واملادافرني عا
حق ااوق اإلنس ااان ،ووس ااا االع اال  ،م ااع تن اااو حري ا الترب ااري وتر ي ه ااا بش ا ص اري ابعتم اااد
()5
سياسا وإزرا ا برينها
 -6والحظ اللجن األفغاني املستقل أن احلق يف احليا ُعرض خلطر شديد خمتلف أشا الُه
عاليا ا مس ااتواتُه بس اابب احل اار وانر اادا األم ا ا فق ااد أفض ا ا ع ااد اح ا ارتا أط ا ارا الص ا ارا يف
أفغانسااتان الق اوانني اإلنساااني وحقااوق اإلنسااان الوازب ا التطبيااق إىل وقااو خسااا ر بااني املاادنيني
واس ااتنادا إىل نت ااا اللجنا ا األفغانيا ا املس ااتقل  ،بلا ا ع اادد امل اادنيني ال ااذي قُتلا اوا خ اال 2017
ما جمموعه  3 368مدنيا وم مث ،ميو ويُصا  26شخصا ك يو وارتفاع الرادد اإلمجااي
للض ا ا اا امل ا اادنيني إىل  34 639ض ا ا ي خ ا اال الف ا اارت  2017-2014وتُرت ا اارب اجلماع ا ااا
املسل املناو لل وم مسؤول عما نسبته  69,8يف املا م إمجاي الض اا املادنيني ،بينماا
القوا احل ومي والقوا الرس ري الدولي املوالي لل وم مسؤول عما نسبته  10.7يف املا ،
()6
وما نسبته  19,5يف املا ال تُرر اجلها املسؤول عنها
كبري أما متتع الناس ابلسال وحقاوق
 -7وأفاد اللجن األفغاني املستقل أبن الفساد حتد ر
اإلنسااان وأوص ا مبررف ا نق اااط الض اار والقصااور ال امن ا يف م اف ا الفساااد ،وإنش ااا آلي ا
مل اف ا ا ذل ا ا بش اافافي وفرالي ا ا وزدي ا ا وص اادق ودون أي انتقا ي ا ا وحث ا ا اللجن ا ا األفغاني ا ا
املسااتقل احل وم ا عل ا أن تت م ا مسااؤولياهتا وتف ا ابلت اماهتااا يف جمااا حقااوق اإلنس ااان ،وأن
تبااذ زهااودا لضاامان أما املاواطنني ورفاااهه  ،وذلا ما خاال سااياد القااانون واحل ا الرشاايد،
وبنااا القاادرا ودعا قاوا الاادفا واألما  ،والقضااا علا التمييا ضااد املارأ واجلماعااا اإلثنيا
()7
واللغوي
2
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 -8وأش ااار اللجنا ا األفغانيا ا املس ااتقل إىل أن احل وما ا عجا ا أن تتص اادى لإلف اال ما ا
الرقا  ،وأن تراجل فرلي ا ومبا فيه ال فاي الش اوى املترلق ابنتهاك أفراد م ذوي النفوذ ومساؤولني
ح وميني حقاوق اإلنساان امل فولا للنااس وساجل اللجنا األفغانيا املساتقل  18 433شا وى
تترلااق ابنتهاكااا حقااوق اإلنسااان خاال الفاارت  2017-2014وأوص ا أبن تنه ا احل وم ا
فرليا ثقاف اإلفل م الرقا  ،وأن حتافظ عل الت اماهتا بقي الدستور وااللت اما الدولي اليت
ترهااد هبااا ،وأن حتاااك اجلنااا وأن حتاايله إىل الردالا ( )8وكشا الت قيااق الااذي أزرتااه اللجنا
األفغانيا يف  2017بشا ن وصااو امل اواطنني إىل الردالا واألزها القضااا ي أن ح اواي  16,6يف
املا ا ا ما ا احمل اااك االبتدا يا ا يف  25حمافظا ا ال ترما ا يف الواق ااع بس اابب انر اادا األما ا وهيمنا ا
اجلماع ااا املس اال املناو ا ا لل وما ا علا ا ه ااذه املن اااطق ففا ا مرظا ا حمافظ ااا أفغانس ااتان،
ال ي ااتم املواطن ااون ما ا الوص ااو إىل م ات ااب الش اارط وتوازا اه الش اارط يف متابرته ااا القض اااا
()9
حتدا وعقبا خطري  ،وم مث فإن ضمان األم والردال للمواطنني صرب أيض ا
 -9وأوص اللجن األفغاني املستقل احل وم ابلشرو يف تنفياذ سياساا فرالا لل اد ما
الفق اار والبطال ا وجي ااب أن أتخ ااذ احل وم ا تنفي ااذ خط ا التنمي ا املس ااتدام لر ااا  2030وحتقي ااق
()10
أهدافها عل حمم اجلد وتضرها يف ضم أولواهتا
 -10والحظ اللجنا األفغانيا املساتقل أن الرنا ضاد املارأ أحاد أخطار انتهاكاا حقاوق
اإلنسااان فخاال الفاارت  ،2017-2014سااجل اللجن ا األفغاني ا املسااتقل  19 920حال ا
عنا ا ض ااد املا ارأ  ،وفت ا ا حتقيق ااا بشا ا هنا ،واتبرا ا ه ااذه احل اااال وأحالته ااا إىل ال ي ااا
القانونيا ا ذا الص اال وك ااان ما ا ب ااني ه ااذه احل اااال  845حالا ا قتا ا للنس ااا واإلحص ااا ا
احلقيقي ا ع ا الرن ا الااذي ترانيااه امل ارأ وحاااال قتلهااا أعل ا ب ثااري مث إن الفرالي ا غاب ا ع ا
حماكم ا م ارت الرن ا ضااد امل ارأ ومراااقبته م ا قِب ا الوكاااال احل ومي ا  ،وع ا تنفيااذ قااانون
القضااا عل ا الرن ا ضااد امل ارأ  ،وقااانون منااع الت اارش اجلنس ا ضااد النسااا واألطفااا  ،وظل ا
الت اادا قا م ا وبين ا اإلحصااا ا أن احل وم ا ووكاااال إنفاااذ القااانون مل حتقااق عل ا حنااو
مل ا ويف الوق ا املناسااب يف حاااال الرن ا ضااد النسااا ويف حاااال قااتله وارأت اللجن ا
األفغاني ا أن انراادا األم ا  ،والفساااد وت ايااد ثقاف ا اإلفاال م ا الرقااا  ،وعااد سااياد القااانون،
وانتشااار الر ااادا والتقاليااد الض ااار يف اجملتمااع ،وع ااد وع ا الن اااس ابلقااانون وحق ااوق اإلنس ااان،
والفقاار واملشاااك االقتصااادي م ا بااني عوام ا الرن ا ضااد امل ارأ الاايت مل تراجلهااا احل وم ا بش ا
ك ااا وعملا ا وأف اااد اللجنا ا األفغانيا ا املس ااتقل أن حركا ا طالب ااان واص اال أيضا ا ا ارت ااا
()11
عمليااا قتا وفاار عقااواب قضااا ي وترساافي علا النسااا يف املنااطق اخلاضاار لساايطرهتا
وذكاار اللجنا األفغانيا املسااتقل أبنااه مبوزااب القارار  1325وأهاادا التنميا املسااتدام  ،يترااني
عل ا احل وم ا الترجي ا برملي ا ترمااي مراعااا املنظااور اجلنساااين يف إداراهتااا وأوص ا أبن تنظاار
()12
احل وم جبدي يف عملي السل  ،وأن تتخذ موقف ا شفاف ا يف هذا الصدد
 -11وأبلغ اللجن األفغاني املستقل ابلت دا اليت توازاه حقاوق الطفا  ،علا الارغ ما
االلت اما املترلق ابحرتا وتنفيذ عدد ما الواث اق واالتفاقياا املترلقا حبقاوق الطفا وأظهار
حتقيقا اللجن األفغاني املستقل أن الرديد م األطفا حمروماون ما حقاوق اإلنساان امل فولا
هل ا  ،وأهن ا يرااانون م ا أدا أعمااا شاااق  ،وينشااطون يف بيئااا عم ا غااري مل م ا والحظ ا
اللجن ا األفغاني ا أن ظاااهر إش اراك األطفااا يف احلاارو والص اراعا هااو أحااد أس اوأ الظ اواهر يف
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أفغانسااتان وقااد كان ا الضااغوط األس اري  ،واملشاااك االقتصااادي  ،واحلاز ا إىل الرم ا  ،والاادوافع
الديني ا  ،وضااغ الق اوا املساال م ا أساابا انضااما هااؤال األطفااا إىل اجلااي فقااد أظهاار
حتقيق أزرته اللجن األفغاني املستقل يف  2017أن  13يف املا ا ما األطفاا تررضاوا للعتادا
اجلنس  ،و 44يف املا تررضوا للرن البادين ،و 44يف املا ا للرنا النفسا وال تا ا ال جياا
املب اار لألطفااا دون س ا  ،15رغ ا حظرهااا القااانوين ،حتااداا ر يساايا لألطفااا فراادد ض ا اا
ال جيااا املب اار أعل ا ألن الرديااد م ا الض ا اا ال ميل ااون التيس اريا والقاادر والااوع والفرص ا
لتقاادم قضااااه إىل املؤسسااا املرنيا وترزااع األساابا الر يسااي لا واج القصاار ،الااذي عاااد مااا
ت ون ض ااه م الفتيا  ،إىل عوام ازتماعي وثقافي واقتصادي  ،فضلا ع املشاك ال امن
يف نظ الردال التقليدي
 -12وذكر اللجن األفغاني أن  45يف املا م مجيع املدارس حاليا هبا مبان ال تتوافر فيها
أي مرااايري ووفق اا لااوزار الترلااي  ،أُغلقا يف عااا  )2018( 1396ح اواي  1 050مدرس ا يف
البلا ااد ،أو ظل ا ا م ا ا دون أي نشا اااط دراس ا ا بسا اابب هتديا اادا اجلماعا ااا املسا اال املناو ا ا
لل وما ا ولرمب ااا ك ااان مس ااتوى مر ااا األطف ااا املش ااردي داخلي ااا ،واألطف ااا الرا اادي  ،وذوي
اإلعاق  ،وأقلي السيخ وحرماهن حقه يف الترلي أده وأدع لألس وأوص اللجن األفغاني
املستقل إبيل م يد م االهتما إلعما احلق يف الترلي  ،واعتماد قوانني وآليا حلماي األطفا
الضارفا  ،واألطفاا ذوي اإلعاقا  ،والاذي ي اادحون يف أعماا شااق وأوصا اللجنا األفغانيا
()13
املستقل أيض ا أبن توفر احل وم امللزئ لألطفا ذوي اإلعاق الذهني /الرقلي
 -13وأبلغ ا اللجن ا األفغاني ا املسااتقل ابسااتمرار احلاار وتاادهور احلال ا االقتصااادي  ،األماار
الااذي أفض ا إىل تش اريد الناااس ،وهجاار األدمغ ا  ،وضاار أفقاار األساار ،وزاد أوزااه التف اااو
االزتماااع واالقتصااادي وارأت اللجن ا أن احل وم ا غ ااري قااادر عل ا ضاامان أم ا امل اواطنني،
ف صب انردا األم مستشراا وخطريا وابعثا عل الي س فقد ترتب عل حاال انردا األما ،
والتهديدا  ،واالنت ار ،واالنفجارا  ،والقت الترسف  ،وضر ساياد القاانون ،واإلفال ما
()14
الرقا  ،والفساد أن أصب الناس يشررون ابخلو والذعر يف حياهت اليومي

اثلثا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة األخرى
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )15والتع اااون ما ا اآللي ااات واهليئ ااات الدولي ااة حلق ااوق
()16
اإلنسان
 -14أعربا احلملا الدوليا للقضااا علا األساال النوويا عا تقااديرها لتصااوي أفغانسااتان
لصاحل اعتماد مراهاد األما املت اد حلظار األسال النوويا  ،وأوصا ابلتوقياع والتصاديق عليهاا
()17
عل سبي االسترجا
 -15والحظ منظم هيوم رايتس ووت أنه خل اجلول الثاني للستررا الدوري الشام
املترلااق أبفغانسااتان ،أشااار أفغانسااتان إىل أهنااا سااتنظر يف التصااديق عل ا االتفاقي ا الدولي ا حلماي ا
مجيااع األشااخا ما االختفااا القسااري والحظا املنظما أيضا ا أن احل وما مل توزااه حااى متااوز/
يوليه  2018أي دعو إىل املقرر اخلا املرين مبسال الترذيب وغريه م ضرو املرامل أو الرقوب
()18
القاسا ااي أو اللإنسا اااني أو املهين ا ا وأوص ا ا املنظم ا ا بتوزيا ااه الا اادعو إىل املقا اارر ل ا ا ار البلا ااد
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وأوص الورق املشرتك  1بتوزيه دعوا ل ار البلد إىل املقرري اخلاصني املرنيني مبا يل  )1 :حال
املدافرني ع حقوق اإلنساان  )2تر يا ومحايا احلاق يف حريا الارأي والترباري  )3احلاق يف حريا
التجمع السالم وت اوي اجلمرياا  )4اساتقل القضاا واحملاامني  )5اإلعادا خاارج القضاا
أو إبز ارا ا مااوز أو ترساافا  )6احلااق يف اخلصوصااي  )7الفريااق الرام ا املرااين ابالحتجاااز
()19
الترسف
 -16وأوص الورقا املشارتك  1بتقادم تقريرهاا الاذي طاا انتظااره عا الرهاد الادوي اخلاا
ابحلق ااوق املدنيا ا والسياس ااي  ،وض اامان إزا ارا مش اااورا مفي ااد م ااع اجملتم ااع امل اادين عن ااد إع ااداد
()20
هذا التقرير
 -17وأوص الورق املشرتك  1بتقدم تقرير التقيي ملنتص املد إىل جملاس حقاوق اإلنساان
()21
ع تنفيذ توصيا هذه الدور م االستررا الدوري الشام

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()22

 -18أوص الورق املشرتك  1بوضع آليا شفاف وشاامل للمشااورا الراما ماع منظماا
اجملتمااع املاادين ،ومت ااني اجملتمااع املاادين ما املشااارك بفراليا أكثاار يف إعااداد القاوانني والسياسااا
وض اامان املش ااارك اجملديا ا ملنظم ااا اجملتم ااع امل اادين يف عمليا ا االس ااتررا ال اادوري الش ااام قبا ا
اساات ما التقرياار الااوطين وتقدميااه وابلتشاااور ابنتظااا مااع اجملتمااع املاادين بشا ن تنفيااذ االسااتررا
الاادوري الشااام وإدماااج نتااا االسااتررا الاادوري الشااام يف خط ا عملهااا م ا أز ا تر ي ا
()23
مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها

جيم -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان م ا مراعاااة القااانون الاادوي
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

حقوق اإلنسان وم اف

اإلرها

()24

 -19الحظا منظما هيااوم راياتس ووتا أن احل وما أوفا ابلت امهااا أبن جترا تشاريراهتا
الوطني تتوافق واتفاقي مناهض الترذيب ،وإدراج زرمي الترذيب يف قانوهنا احملل  ،ل نهاا مل تنفاذ
هااذا القااانون برااد وأصااب الترااديل الاايت أُدخل ا عل ا قااانون اإلز ارا ا اجلنا ي ا تساام
لقاوا األما ابعتقااا املشااتبه ابرت اااهب زارا إرهابيا  ،وزارا ضااد األمنااني الااداخل واخلااارز
مااد تص ا إىل  70يوم اا دون احلاز ا إلحضاااره أمااا قااا وهااذه األح ااا ت يااد م ا خطاار
()25
الترر للترذيب
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرد يف احليا واحلري واألمان عل شخصه

()26

 -20الحظ ا ا منظما ا ا هي ا ااوم راي ا ااتس ووتا ا ا أن حال ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان ت ا اادهور من ا ااذ
االستررا الادوري األخاري املترلاق أبفغانساتان يف  2014إذ اشاتد القتاا باني القاوا احل وميا
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واجلماعااا املتماارد وازداد اإلصااااب يف صاافو املاادنيني زاد مطاارد ويف  ،2013قُت ا
أو أُص ا اايب م ا ااا ال يق ا ا ا ع ا ا ا  8 638م ا اادني ا ومن ا ااذ ذل ا ا ا التا ا اااريخ ،جت ا اااوز ع ا اادد الض ا ا ا اا
()27
املدنيني  10 000مدين سنواا
 -21والحظا منظما هيااوم رايااتس ووتا أن الشاارط اخلاصا األفغانيا مارسا االختفااا
القسري ونفذ إعداما إبزرا ا موز  ،وأفلت م الرقا ووثق املنظم إعدا وحدا
الشرط اخلاص التابر لقوا األم الوطين مدنيني إبزرا ا موز يف ك م نغارهار وكابو
وقنادهار وتلقا هاذه املنظما تقاارير تفياد أبن قاوا خاصا أخارى اتبرا لقاوا األما الوطنيا
األفغاني  ،مبا فيها قوا محاي خوس  ،كان مسؤول ع إعادا مادنيني خاارج نطااق القضاا
وأش ااار إىل أن احل وما ا واص اال االعتم اااد علا ا ق اوا امليليش اايا  ،وأن ه ااذه القا اوا قتلا ا
ماادنيني واعتااد عل ا آخ اري وأفاااد املنظم ا أبن ق اوا األم ا األفغاني ا تواط ا عل ا جتنيااد
األطفااا واسااتغلهل زنساايا ،وأهنااا أسااا إلاايه بشااى الطاارق ،ومل ترم ا عل ا مسااا ل اجلنااا
وأوصا ا أبن حتق ااق أفغانس ااتان ف ااورا وبطريق ا ا ش ااامل يف مجي ااع ادع ااا ا التر ااذيب ،واالختف ااا
القسري ،واإلعدا إبزرا ا موز  ،وأن حتاك عل الن و الوازب مجيع املسؤولني ع ارت ا
هااذه اجل ارا  ،أو الااذي أمااروا هبااا ،أو وافق اوا عل ا تنفيااذها وأوص ا هااذه املنظم ا أيض اا إبنفاااذ
النصو القانوني احلالي اليت حتظر استخدا االعرتافا القسري يف اإلزرا ا القضا ي  ،وابختاذ
اإلز ارا ا الت ديبيا ا املناس ااب ض ااد امل اادعني الر ااامني والقض ااا ال ااذي يس اام ون ابس ااتخدا ه ااذه
االعرتافااا وترااوي مجيااع ض ا اا الترااذيب والت قيااق الفااوري والشااام يف مجيااع االدعااا ا
()28
املترلق بتجنيد األطفا واستغلهل زنسيا وحماكم املتورطني يف ذل عل الن و الوازب

إقام الرد  ،مبا يف ذل مس ل اإلفل م الرقا  ،وسياد القانون

()29

 -22أعربا منظما هيااوم رايااتس ووتا عا قلقهااا ألن اإلفاال ما الرقااا ال يا ا هااو
القاع ااد ب ااني ق اوا األم ا يف البل ااد وأش ااار إىل أن ااه عل ا ال اارغ م ا إنش ااا وح اادا حلق ااوق
اإلنسااان يف الوكاااال ذا الصاال وإصاال القااانون ،مل ُحتاااك أفغانسااتان برااد أي مسااؤو م ا
مساؤوي الشاارط الوطنيا األفغانيا  ،أو الشاارط احملليا األفغانيا  ،أو مساؤوي املديريا الراما لألما
بتهم ا الترااذيب وخاال االسااتررا الاادوري الشااام الثاااين ،قبل ا أفغانسااتان ثاال توصاايا
رك علا ترادي قاانون الرفاو الراا الاذي سانته احل وما  ،وإهناا اإلفال ما الرقاا  ،وحا
احل وم ا عل ا حماكم ا املسااؤولني املتااورطني يف الرن ا غااري املشاارو  ،ووضااع حااد لإلفاال م ا
الرقا والحظ هاذه املنظما أن احل وما مل حتارز أي تقاد يف أي جماا حاى يتساى مقاضاا
مرت بر اجلارا ومل ترااجل انتهاكاا حقاوق اإلنساان الساابق  ،ومل تنشار تقريار جلنا حقاوق
اإلنسااان ع ا خارط ا الص ارا وأوص ا هااذه املنظم ا إبلغااا قااانون املصاااحل واالسااتقرار الااوطين،
واختاذ إزرا ا إلهنا اإلفل م الرقا عل زارا احلار  ،واجلارا املرت با ضاد اإلنسااني
والت قيااق حبياااد يف اجل ارا املرت ب ا ضااد اإلنساااني وز ارا احلاار ومقاضااا مرت بيهااا يف احملاااك
الوطني األفغاني ونشر تقرير خارطا الصارا  ،وإنشاا آلياا مناساب للردالا االنتقاليا  ،وضامان
()30
التراون ال ام مع احمل م اجلنا ي الدولي
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احلرا األساسي واحلق يف املشارك يف احليا الرام واحليا السياسي

()31

 -23الحااظ الت ااال الاادوي للاادفا ع ا احلري ا أن الس ا ان احملليااني واحل وم ا يشاانان محل ا
واساار م ا التخوي ا والت اارش ضااد األقليااا الديني ا وم اا فتئ ا اجلماعااا اإلرهابي ا الديني ا
املتطرف ا تسااتهد األقليااا الديني ا فثم ا تقااارير عديااد تشااري إىل حاادو عمليااا احتجاااز
واختطااا  ،ب ا القت ا باادوافع ديني ا وأوص ا الت ااال الاادوي للاادفا ع ا احلري ا ب فال ا حري ا
الدي أو املرتقد ،يف القاانون واملمارسا الرمليا علا الساوا  ،وازتثاا مجياع حااال االضاطهاد
الديين ،واستغل القوانني ضد أفراد األقلياا الدينيا  ،ومقاضاا ومراقبا اجلناا يف مجياع حااال
()32
الرن بدوافع ديني ضد األفراد واملمتل ا بغي احلد م حدو هذه الفظا ع
 -24وأفاد الت ال الدوي للدفا ع احلري أبن ألفغانستان قاوانني صاارم جتار التجادي ،
وكثريا ما تستغ هذه القوانني عا قصاد لإلساا إىل املساي يني وكثاريا ماا يترار األفاراد الاذي
يتهمون ابلتجدي إىل االقتصا غاري القاانوين يف شا الت ارش واالعتادا ا البدنيا وخيتبائ
مرظا املسااي يني أو يغااادرون أفغانسااتان حفاظاا علا خصوصااياهت وساالمته البدنيا ألنفسااه
وألسااره وأوص ا الت ااال الاادوي إبلغااا مجيااع ق اوانني الاارد والتجاادي  ،والرم ا عل ا ضاامان
ومحاي احلق يف حري الرأي والترباري علا الن او املطلاو مبوزاب القاانون الادوي ،وإطالق سارا
()33
و/أو زرب ومحاي األفراد الذي انتُه حقوقه مبوزب هذه القوانني

 -25وصاانف جلن ا محاي ا الص ا فيني أفغانسااتان يف املرتب ا الس ااابر يف مؤشاار اإلفاال م ا
الرقااا لرااا  2016الااذي يااربز البلاادان الاايت يُقتا فيهااا الصا فيون ويفلا اجلنااا ما الرقااا
واعرتفا جلنا محايا الصا فيني أبن ألفغانسااتان قطاعاا إعلمياا خاصاا ومسااتقلا بضاا ابحليويا
يتابع بشجاع احلال األمني الصرب اليت توازه هذا البلد ،وأثن عل احل وما الوطنيا األفغانيا
اليت لوال تساحمها ودعمها ملا كان هذا األمر مم ن ا ومع ذل  ،أتثر قدر وسا اإلعال علا
تغطي األحدا أتثرا شديدا زرا اهلجماا املميتا املت ارر للجماعاا املقاتلا وإذا كاان أصا
هااذه االعتاادا ا يرااود إىل احلاار األهليا الاايت طااا أماادها يف أفغانسااتان ،فااإن جلنا الصا فيني
ترتق ااد أن ما ا املم ا ا ب ااذ امل ي ااد مللحقا ا األش ااخا ال ااذي خيطط ااون وينف ااذون اجلا ارا ض ااد
الصا فيني والرما علا تقاادميه إىل الردالا وُميثا وضااع حااد لإلفاال ما الرقااا علا هااذه
اجل ارا مرلم ا هام ا يف تر ي ا س االم الص ا فيني والر اااملني يف وس ااا اإلع اال  ،وي ف ا حري ا
الص اف أكثر وأعرب هذه اللجن ع قلقها م أن الص فيني يف أفغانستان ال ي الون يرملون
يف أحد أخطر األماك وأشدها فت ا يف الرامل ،وأهن يش لون هدفا مت ررا جلها فاعل م غري
الدو ( )34والحظ منظم هيوم رايتس ووت بدورها أن االعتدا ا علا الصا فيني زاد
من ااذ االس ااتررا ال اادوري الش ااام الس ااابق ،عل ا ال اارغ م ا تره ااد احل وم ا ابلت قي ااق يف مجي ااع
حاال التهديد والرن اليت ترت بها قوا األم  ،وأعضا الربملان وغاريه ما املساؤولني ،علماا
()35
أهنا فت حتقيقا يف بر احلاال  ،ل نها دأب عل عد مقاضا اجلنا
 -26والحظ الورق املشرتك  ،1ومنظم هياوم راياتس ووتا  ،وجلنا محايا الصا فيني أن
أفغانسااتان قبل ا  ،يف إطااار اجلول ا الثاني ا للسااتررا الاادوري الشااام  ،توصاايتني تترلقااان حبري ا
التربااري واحلصااو علا املرلومااا  ،والت قيااق يف مجيااع حاااال الرنا ضااد الصا فيني ومقاضااا
مرت بيها ،ل نها مل حتقاق يف عشارا حااال الرنا ضاد الصا فيني الايت ارت بتهاا قاوا األما
أو مل تسا مرت بيها وأوص الورق واملنظم واللجن أفغانستان بفت حتقيق فوري وفرا وحمايد
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يف مجيااع االعتاادا ا علا الصا فيني ووكاااال األنبااا  ،وضاامان اختاااذ إزارا ا أتديبيا مناسااب
أو مقاضااا أي مسااؤو أو فاارد ما أفاراد ق اوا األما الااذي تثب ا مسااؤوليته عا عرقل ا عما
الص فيني ،أو إيذا ه  ،أو االعتدا عليه وتر ي تدابري سلم الص فيني ووكاال األنبا اليت
تررضا للتهديااد ما زهااا فاعل ا ما غااري الاادو  ،وتااوفري احلماي ا هلااا عنااد الضاارور  ،وضاامان
()36
أال يصادق أي كيان ح وم عل وضع قيود عل حري الص اف أبي ش م األش ا
 -27وأوص ا الورق ا املشاارتك  1أيض اا بضاامان حري ا التربااري وحري ا وسااا اإلعاال  ،وذل ا
جبر مجيع التشريرا الوطني تتماش واملراايري الدوليا وضامان أن يرما الصا فيون وال تاا
حبري ا ودون خااو ما إقاادا اجلهااا الفاعل ا احل ومي ا واجلهااا الفاعل ا م ا غااري الاادو عل ا
االنتقا منه عند تربريه ع آرا حساس  ،أو تغطيته مواضيع قد ترى احل وم أهنا حساس
واعتماااد إطااار حلماي ا الص ا فيني ما االعتاادا ا الرنيف ا  ،واالضااطهاد ،والتخوي ا  ،والت اارش
وتنفيذ تدابري تشريري تترلق ابلوصو إىل املرلوما وإنشا آليا لتيسري وصو الناس إليها وفقا
ألفض املمارسا واالمتنا ع فار رقابا علا وساا اإلعال  ،وضامان وضاع محايا كافيا
متنااع اجلماعااا احل وميا واجلماعااا ما غااري الاادو ما ممارسا ضااغوطها علا هااذه الوسااا ،
وهو ما يفض إىل فر رقاب عليها وامتنا املسؤولني احل وميني ،ال سيما الذي يشغلون أعل
املناصب الرام  ،ع إهانا الصا فيني واملادافرني عا حقاوق اإلنساان أو إطالق محال تشاويه
تستهدفه  ،واالمتنا أيض ا ع فر رقاب عل وسا اإلعل االزتماعي والتقليديا  ،وضامان
()37
محاي حري التربري جبميع أش اهلا ،مبا يف ذل يف جما الفنون
 -28والحظا ا الورقا ا املش اارتك  1أن متطلب ااا األما ا الق ااوم تررقا ا أحي ااا ا الوص ااو إىل
املرلوم ااا وق ااد ارت ب ا بر ا اجلماع ااا املس اال  ،وم ااا يس اام الدول ا اإلس االمي (داع ا )
وحرك طالبان ،ما ال يق ع  51يف املا م حاال الرن والتهديادا ضاد الصا فيني ،يف
()38
حني كان احل وم مسؤول ع  34يف املا منها
-29
ابل ام ا
احلصو
املرلوما

والحظ ا ا منظم ا ا هي ااوم راي ااتس ووت ا ا أن الص ا ا فيني أف ااادوا أبن احل وم ا ا مل تنف ااذ
قااانون الوصااو إىل املرلومااا  ،ممااا جير ا م ا الصاارب واخلطااري عل ا وسااا االعاال
عل مرلوما م املوظفني الرموميني وأوص أبن تنفذ أفغانستان قانون الوصو إىل
()39
ابل ام

 -30وأعرب ا الورق ا املشاارتك  1ع ا قلااق شااديد ألن اسااتمرار انراادا األم ا قااد أفض ا إىل
إغلق حي اجملتمع املدين ،مبا يف ذلا االعتادا ا الايت اساتهدف الرااملني يف اجملاا اإلنسااين،
واملتظاهري والص فيني والحظ الورق املشرتك  1أن احل وم قبل  ،خل اجلول الثاني ما
االستررا الدوري الشام  ،مجيع التوصيا األربع املترلق مبجا اجملتمع املادين ،ونفاذ ز ياا
توصاايتني فقا  ،ومل تنفااذ التوصاايتني األُخااريني واعرتفا الورقا املشاارتك  1أبن احل وما أدخلا
بر الترديل اإلجيابي عل القوانني ذا الصل ابجملتمع املادين يف السانوا األخاري  ،وسان
قااانون الوصااو إىل املرلومااا منااذ آخاار اسااتررا  ،غااري أن منظمااا اجملتمااع املاادين واملاادافرا
واملدافرني ع حقوق اإلنسان ال ي الاون يوازهاون خمااطر زسايم يف أدا عملها  ،ماع االعارتا
أبن اساتمرار األعمااا الرنيفا للجهااا الفاعلا ما غاري الاادو  ،مبااا فيهااا حركا طالبااان ،سااا
إىل ح ااد كب ااري يف ه ااذا الفشا ا ودعا ا احل وما ا إىل ب ااذ امل ي ااد ما ا اجله ااود لض اامان احلمايا ا
ملنظمااا اجملتمااع املاادين ،واملاادافرا واملاادافرني ع ا حقااوق اإلنسااان ،واملتظاااهري والص ا فيني
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والحظا ا الورقا ا املش اارتك  1أيضا اا أن أفغانس ااتان قبلا ا ك اال التوص اايتني يف إط ااار االس ااتررا
الدوري الشام السابق ألفغانستان ،وتلق احل وم توصايتني بشا ن محايا املادافرا واملادافرني
عا حقااوق اإلنسااان وممااثل وممثلا اجملتمااع املاادين غااري أن ظاارو عما املاادافرا واملاادافرني
ع حقوق اإلنسان يف أفغانستان ال ت ا خطري إذ يوازهون هتديادا مساتمر حليااهت وأمانه ،
ال س ا اايما امل ا اادافرا عا ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان واحل وما ا ا ليسا ا ا مس ا ااؤول مباش ا اار عا ا ا مرظا ا ا
االعتادا ا  ،ل ا الدولا أخفقا يف ضامان احلمايا ال افيا للمادافرا واملاادافرني عا حقااوق
اإلنسان ،وتورط أيض ا يف هجما استهدف منظما اجملتمع املدين منذ االستررا الادوري
الشام األخري وأوصا الورقا املشارتك  1أبن ت فا احل وما بيئا آمنا وم مونا ألفاراد اجملتماع
امل اادين والصا ا فيني وامل اادافرا وامل اادافرني عا ا حق ااوق اإلنس ااان للض ااطل برملها ا وإزا ارا
حتقيقا حمايد وشامل وفرال يف مجيع االعتدا ا والت رشاا وأعماا التخويا الايت تُرت اب
ض ااده وتق اادم ما ارت ه ااذه اجلا ارا إىل الردال ا واالعا ارتا ابلوض ااع اخل ااا للم اادافرا عا ا
حقااوق اإلنسااان ،مبااا يف ذلا ت ايااد خطاار االعتاادا علاايه زنساايا والتهدياادا والت رشااا الاايت
يوازهنهااا والرما علناا علا إدانا حااال الت اارش والرتهيااب الاايت تسااتهد منظمااا اجملتمااع
املاادين و شااطا و شااط اجملتمااع املاادين ،واملاادافرا واملاادافرني ع ا حقااوق اإلنسااان والرم ا
عل تطبيق منهج لألح ا القانوني اليت ترا ز حقاوق اإلنساان وحتميهاا وإنشاا آلياا حتما
()40
الناشطا والناشطني يف جما حقوق اإلنسان ابعتماد قانون برينه حلمايته
 -31والحظا ا الورقا ا املش اارتك  1أن ااه ابل اارغ ما ا الط ااابع التم ي ااين ال ااذي يتسا ا ب ااه ه ااذان
الق ا ااانو ن الش ا اااملن املترلق ا ااان ابملنظم ا ااا غ ا ااري احل وميا ا ا (ق ا ااانون املنظم ا ااا غ ا ااري احل وميا ا ا
لرااا  ،2005وقااانون اجلمريااا بصاايغته املردل ا يف كااانون األو /ديساامرب  ،2017فااإن وضااع
لوا فرعي يرين أن منظما اجملتمع املدين يف أفغانستان ختضاع أحياا ا لرقابا حت ميا متسالط
وتوازه منظما اجملتمع املدين يف أفغانستان أيضا ا عقباا بريوقراطيا إضاافي مرهقا تان عليهاا
الق اوانني ال اايت ت اانظ اجملتم ااع امل اادين وأوص ا الورق ا املش اارتك  1احل وم ا بض اامان حري ا ت ااوي
اجلمريا والتجمع السلم والتربري ،واحلق يف الرم بريدا ع التدخ غري املربر للدولا  ،واحلاق
يف التواص ا والتراااون ،واحل ااق يف التماااس التموي ا واحلص ااو عليااه ،والت ا ا الدول ا بوازااب ت ااوفري
احلمايا  ،ال ساايما ملنظمااا اجملتمااع املاادين الرامل ا يف اجملااا اإلنساااين يف املناااطق الاايت تاادور فيهااا
ن اعا مسل وإزرا حتقيقا شاامل ومساتقل يف مجياع االعتادا ا الايت طالا الرااملني يف
جم ااا املرون ا ا اإلنس اااني  ،مب ااا يف ذل ا ا االعت اادا ال ااذي وق ااع يف  2015عل ا ا مستش ااف أطب ااا
ب اال ح اادود يف قن اادز والغ ااار ال اايت ُش اان يف  2016علا ا مستش ااف تدعم ااه اللجنا ا الس ااويدي
ألفغانسااتان يف حمافظ ا وارداك وختفي ا الرااب البريوقراط ا الااذي يقااع عل ا منظمااا اجملتمااع
املدين وإهنا الغارا اليت ال مربر هلا عل فئا اجملتمع املدين ،وأعما التشوي غري املربر اليت
تررق املناسبا واألنشط املشروع اليت تنظمها منظما اجملتمع املدين ،واالمتناا عا األعماا
اليت تفض إىل إغلق هذه املنظما أو ترلياق أنشاطتها السالمي  ،وتر يا حاوار سياسا هااد
()41
يسم ابلتربري ع آرا متباين ويقب هبا ،ال سيما آرا املدافرا ع حقوق اإلنسان
 -32وأشااار الورق ا املشاارتك  1إىل أن الدسااتور حيم ا احلااق يف التجمااع وتنظااي مظاااهرا
سلمي ما أزا حتقياق أهادا مشاروع وسالمي غاري أن هاذا احلاق يوازاه عراقيا  ،يف املمارسا
ويف السياس ا الرام ا  ،بساابب جمموع ا م ا القيااود التنظيمي ا واألمني ا فرل ا الاارغ م ا أنااه مي ا
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للماواطنني ممارسا حقها يف االحتجاااج السالم  ،فاإن الشارط تسااتخد يف برا احلااال القااو
املفرط ا وتلج ا إىل االعتقاااال  ،وتتساال اجلماعااا املساال إىل االحتجازااا  ،مااا حيوهلااا إىل
احتجازااا عنيف ا ودع ا الورق ا املشاارتك  1احل وما إىل إنشااا بيئ ا مت يني ا للمجتمااع املاادين
وص ااوهنا يف القا ااانون واملمارس ا ا الرملي ا ا وأوص ا ا الورق ا ا املش اارتك  1احل وم ا ا ابعتم اااد أفض ا ا
املمارسا بش ن حري التجمع السالم  ،وضامان عاد ت ارار املقرتحاا املترلقا بتشاديد قاوانني
حري التجمع السلم  ،اليت مل حتظ ابلقبو يف بداي  ،2018حتا اسا زدياد أو ضام عمليا
خمتلف وأوص أيض ا إبزرا حتقيقا فوري ون يه يف مجيع حاال القت خارج نطاق القضا ،
والقو املفرط الايت تساتخدمها قاوا األما  ،مباا يف ذلا أثناا رصاد االحتجازاا واملظااهرا
وحث الورق املشرتك  1أفغانستان عل استررا وحتدي التدريب املتا حاليا لقوا الشارط
واألم ا يف جمااا حقااوق اإلنسااان م ا أز ا تر ي ا تطبيااق أكثاار اتساااق ا للمرااايري الدولي ا حلقااوق
اإلنسااان ،وإدان ا اسااتخدا ق اوا األم ا القااو املفرط ا والوحشااي لتفريااق االحتجازااا  ،وتقاادم
اجلنا ااا إىل الردال ا ا  ،وتا ااوفري سا ااب االنتصا ااا الفرال ا ا  ،واالمتنا ااا ع ا ا التهديا اادا والتا اادخ يف
التجمرااا الساالمي الاايت تنظمهااا اجلماعااا السياسااي املرارض ا  ،وكفال ا توساايع نطاااق احلااق يف
()42
حري التجمع السلم  ،دون متيي  ،ليشم مجيع الفئا يف أفغانستان
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احلق يف الترلي

()43

 -33الحظ منظم الدفا ع ض اا الرن أن م نتاا انتشاار احلار والنا ا أن احلاق
وحاار الرديااد ما
يف الترلااي يُصااب مقياادا فنتيجا لت ايااد انراادا األما  ،أُغلقا مئااا املاادارسُ ،
األطفاا ما الترلاي  ،متثا الفتياا ثلثاايه وعلا الارغ ما حتسا فاار احلصاو علا الترلااي ،
ال ت ا الشواغ األمني والتقاليد االزتماعي يف بر اجملاال تش عقبا ر يسي حتو دون
حصو الفتيا عل الترلي أما يف املناطق اليت يستطيع األطفا االلت اق ابملدارس ،فل توزد
مرافق كافي وتبل نسب املدارس اليت ليس هبا مبان  41يف املا واملساف اليت تفص بني م ان
عاي ال ثااري ما هااؤال األطفااا واملدرسا مسااف طويلا لدرزا أن هااؤال ال يسااتطيرون حضااور
الفصو الدراسي داخ املدرس ويؤثر عد توافر املدارس الرادي  ،وطو املساافا  ،إىل زاناب
إش ا اال ثقافي ا  ،وانراادا األم ا أتثااريا كب اريا فيمااا خي ا حرمااان الفتيااا م ا الترلااي وأوص ا
منظم الدفا ع ض اا الرن بضمان احلق يف الترلي وختصاي مي انيا شاامل للترلاي جلمياع
()44
املواطنني عل قد املساوا ودون متيي عل أساس نو اجلنس ،والدي  ،والررق ،واإلثني
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النسا

()45

 -34الحظ منظم هيوم رايتس ووتا أن الرنا ضاد النساا  ،مباا يف ذلا االغتصاا ،
منتشر عل نطاق واسع ،وم النادر أن يُقد مرت بوه إىل الردال
والقت  ،والتشويه ،واالعتدا  ،ر
ويف االستررا الادوري الشاام لراا  ،2014وافاق وفاد أفغانساتان علا الردياد ما التوصايا
بش ن حتسني تنفيذ قانون القضا عل الرنا ضاد املارأ لراا  ،2009مباا يف ذلا التادابري الايت
أوص ا هبااا اللجن ا املرني ا ابلقضااا عل ا التميي ا ضااد امل ارأ يف متوز/يوليااه  2013والت ا الوفااد
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األفغاين يف أثنا االستررا بتنفيذ قانون القضا عل الرن ضد املرأ  ،ومقاضا مرت الرن
ضااد النسااا ومراااقبته غااري أن منظم ا هيااوم رايااتس ووت ا اكتشااف أن النسااا األفغانيااا
الل ا يساارني إىل الردال ا برااد تررضااه للرن ا ال ي ا ل ي اوازه عقبااا ها ل ا وقااد اعتاااد
الس االطا األفغانيا ا رفا ا شا ا اوى الضا ا اا أو الض ااغ عل اايه للقب ااو ابلوس اااط وال تت ااي
الوساط الردال للنسا ض اا اجلارا اخلطاري  ،وال يُقاد إلايه ساوى وعاد أبن الشاخ الاذي
أسا إليه ل ي رر زرميته هذه ويف بر احلاال  ،يلج الوسطا أنفساه إىل إياذا الفتياا
والنسا  ،وذل ابألمر بتقادم الفتياا والنساا ِديا ا تُراو عا زارا القتا  ،أو إبزبااره علا
ال واج م رزا اغتصبوه أصلا ،أو بتربير القت ابس احلفا عل "الشر " وتواص الشرط
األفغانيا واالدعااا الرااا األفغاااين سااج النسااا والفتيااا بتهما ارت ااا "زارا أخلقيا " منهااا
"اهلرو " م املن  ،وال أو حماول ال  ،أو ممارس اجلنس خارج نطاق ال واج وقد يُته ض اا
االغتص ااا ابلا ا وي ااودع الس ااج وُخي ِ
ضا اع أطب ااا احل وما ا األفغانيا ا ه ااذه الفتي ااا والنس ااا
لف وصا مهبلي وشرزي مهين  ،وتت رر هذه الف وصا أحيا ا عل فتا أو امرأ برينها ،مب
فيه الفتيا الصغريا الس وقد زع املسؤولون األفغان أن احل وم حظر منذ ذل احلني
هااذه الف وصااا  ،ل ا مسااؤولني آخاري أبلغاوا منظما هيااوم رايااتس ووتا أبن هااذه املمارسا
ال ت ا ا منتشاار عل ا نطاااق واسااع ،وأن الرديااد م ا القضااا واملاادعني الرااامني وضااباط الشاارط
أخااربوه أبهنا مااا فتئاوا أيماارون إبزارا "ف ا الرذريا " وأوصا منظما هيااوم رايااتس ووتا
ابلت قيااق فااورا وعل ا حنااو مناسااب يف حاااال الرن ا ضااد امل ارأ ومقاضااا اجلنااا  ،مبااا يف ذل ا
ما يسم "زرا الشر " ،وينبغ للمؤسسا املرني بقانون القضاا علا الرنا ضاد املارأ أن
حتي زرا الرنا ضاد املارأ إىل نظاا الردالا اجلنا يا  ،ولايس إىل الوسااط أو اآللياا التقليديا
لتسوي املنازعا واختاذ إزرا ا أتديبي يف حق القضا واملدعني الرامني املرنيني بقانون القضا
عل الرن ضد املرأ الذي يسرون إىل الوساط يف القضاا اجلنا ي ووضع حد للممارس املهين
املتمثلا يف "ف ا الرذريا " ،واختاااذ إزارا ا أتديبيا يف حااق الشاارط واملادعني الرااامني والقضااا
الذي أيمرون هبذا الف ا وإنفااذ ح ا احمل ما الرلياا الاذي ألغا زرميا "اهلارو " ما املنا ،
واختااذ تاادابري أتديبيا يف حااق الشارط واملاادعني الرااامني والقضاا الااذي يواصالون حماكما الفتيااا
()46
والنسا واحتجازه عل هذه األسس
 -35والحظ ا منظم ا الاادفا ع ا ض ا اا الرن ا أيض اا أن الرن ا ضااد النسااا  ،ال ساايما
الفتيا  ،أحد أخطر انتهاكا حقوق اإلنسان يف أفغانساتان ففا ُ ،2017ساجل 4 340
حال عن ضد  2 286امارأ وسان واحاد قبا ذلا  ،أُبلا حباواي  2 046حالا عنا ضاد
املارأ وتشااري هااذه األرقااا إىل أن الرنا ضااد النسااا يف أفغانسااتان مل يرتفااع ف سااب ،با زاد
االنتهاكا أيضا وأفاد التقارير أيضا مبقت  277امرأ  ،مل جتد سوى  40حال منهاا طريقهاا
إىل احمل م ا وهااذا يااد عل ا ضاار يف إنفاااذ القااانون ،إضاااف إىل أن أساار الض ا اا تاارتدد يف
تقاادم شا وى ضااد مارت هااذه اجلارا وأعرب ا منظما الاادفا عا ضا اا الرنا أيضا ا عا
قلقه ااا ألن احل وما ا مل تتخ ااذ بر ااد أي إزا ارا عملا ا ض ااد الا ا واج القس ااري للفتي ااا  ،أو الا ا واج
الق ااانوين للقاص ارا وأوص ا برص ااد تطبي ااق الق اوانني املوز ااود  ،واعتم اااد ق اوانني ص ااارم ملراقبا ا
()47
اجلنا وم ش ن هذا األمر أن حيد م تنام االجتاه إىل انتهاك حقوق النسا والفتيا
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 -36والحظا منظما هيااوم رايااتس ووتا أن عاادد الفتيااا يف املاادارس ال يرتازااع بساابب
انراادا األم ا ف سااب ،ب ا بساابب املمارسااا التميي ي ا  ،وعااد كفاي ا املدرسااا  ،وعااد وزااود
ماراحي وزاادار خااارز حيما املدرسا أيضا ا ويف اجلولا الثانيا للسااتررا الاادوري الشااام ،
حث مثاين توصيا احل وم األفغاني علا ضامان ت اافؤ فار حصاو النساا والفتياا علا
الترلااي فالفتيااا ميااثل حالي اا ح اواي  40يف املا ا ما ح اواي  9مليااني طفا وطفل ا يلت قااون
ابملدرس يف أفغانستان وحبلو  ،2018اخنفض هذه النسب املا ويا  ،وتفاقما أوضاا ترلاي
الفتي ااا وه ااذه امل اار األوىل ال اايت ي اانخف فيه ااا ع اادد األطف ااا األفغ ااان يف ص اافو الدراس ا ا
منااذ  2002ويشااري تقرياار منظم ا هيااوم رايااتس ووت ا إىل أن تاادهور األح اوا األمني ا يش ا
عا ق اا كبااريا أمااا ترلااي الفتيااا  ،غااري أن الفتيااا ي اوازه بش ا مت ايااد خطاار عااد االلت اااق
ابملدرس ا بساابب التميي ا ضااده داخ ا النظااا املدرس ا  ،وزوازه ا وه ا طفاال  ،وعااد ت اوافر
املدرسا  ،وعد وزود مرافق هبا مراحي وزدار خارز حيميها ولل وم األفغاني 5 260
مدرس للبنني و 2 531مدرسا فقا للبناا وال توزاد ماراحي يف  60يف املا ا ما املادارس
احل ومي األفغاني  ،األمر الذي ال يشجع الفتيا  ،ال سيما الفتيا الل ا بلغا سا الطما ،
عل ا حضااور فصااو الدراس ا وأوص ا منظم ا هيااوم رايااتس ووت ا ابختاااذ خط اوا ملموس ا
إلعمااا حااق الفتيااا يف الترلااي االبتاادا والثااانوي وذل ا بوضااع حااد للممارسااا التميي ي ا
وتوظيا امل يااد ما املدرسااا  ،وتقاادم ح اواف مالي ا لتشااجيع املدرسااا عل ا الرما يف املناااطق
احملروما وضاامان أن ت ااون جلميااع املاادارس زاادران خارزيا  ،وماراحي مناسااب  ،ومياااه م مونا ،
()48
واإلسرا يف تنفيذ خط الرم الوطني للقضا عل زواج األطفا

األطفا

()49

 -37أوص ا منظم ا هيااوم رايااتس ووت ا أفغانسااتان ابلتنفيااذ الفااوري خلط ا الرم ا الوطني ا
()50
للقضا عل زواج األطفا
 -38والحظا املباادر الرامليا إلهناا مجيااع أشا ا الرقوبا البدنيا الايت متااارس ضاد األطفااا
أن الرقاا الباادين يف أفغانسااتان حمظااور يف املاادارس ،ل نااه ال يا ا مشااروع ا يف املنا  ،ويف برا
مرافق الرعاي البديل  ،وبر مراك الرعاي النهاري  ،ويف السجون ،وم اب الرقوبا علا برا
اجل ا ارا وأعرب ا ا املب ااادر الراملي ا ا ع ا ا أمله ااا يف أن يث ااري الفري ااق الرام ا ا ه ااذه املس ا ا ل يف أثن ااا
االس ااتررا املق اارر يف  ،2019وأن يلح ااظ م ااع القل ااق مش ااروعي الرق ااا الب اادين ال ااذي ينال ااه
األطفا يف أفغانستان وحثا املباادر الرامليا الادو علا أن توصا أفغانساتان بسا تشاريرا
حتظ اار صا اراح الرق ااا الب اادين لألطف ااا يف مجي ااع الس ااياقا  ،مب ااا يف ذلا ا يف املنا ا وما ا اب
الرقوب عل زرا برينها مبوزب القوانني الديني  ،وإلغا مجيع املربرا القانوني الساتخدامه ،مباا
()51
يف ذل يف قانون األحوا الشخصي الشير 2009

األقليا والشرو األصلي

()52

 -39أشار منظم الدفا ع ضا اا الرنا إىل أناه علا مادى عقاود متتاليا ترار الشاير
يف أفغانسااتان للعتاادا بطاارق خمتلفا  ،وت ايااد هااذه االعتاادا ا يف  2017إىل حااد أن 1 700
شااخ قضاوا يف بدايا الرااا املاضا يف هجمااا جلماعااا إرهابيا متطرفا فقا  ،وكااان مرظا
الض ا ا اا م ا ا األقليا ااا الشا اايري األفغاني ا ا وذكا اار منظم ا ا الا اادفا ع ا ا ض ا ا اا الرن ا ا أن
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 "وكاان2016  وبلغا ذروهتاا يف2014 االعتدا ا املسال الايت اساتهدف اهلا ار بادأ يف
 وه ا مجاع ا اهل ا ار،اهل ااد الر يس ا م ا ه ااذه االعت اادا ا ه ااو مجاع ا عرقي ا أو ديني ا برينه ااا
الشيري " واستهدف االعتدا ا اإلرهابي أيض ا االحتفاال الديني للشاير ومساازده وما
خصا اجملتمع األفغاين أنه نساي ما اإلثنياا واألدان وتشا الطوا ا املترادد اإلثنياا
 أوصا منظما،واللغا واألدان امل و الر يسي للهوي الوطني يف أفغانستان وهلاذا السابب
 وأن تتخذ تادابري مناساب يف، الدفا ع ض اا الرن أفغانستان أبن تستوعب هذه اخلصا
 وأن ينشائ،  وأن م ش ن هذا األمر أن يسه يف عمليا البنا الوطنيا واحل وميا،هذا الصدد
هويا مجاعيا ودعا املنظما احل وما األفغانيا إىل بااذ امل يااد ما اجلهااود حلمايا حقااوق هااذه
 والرما يف الوقا نفسااه علا هتيئا الظارو اللزما لا اد مشااارك األقلياا اإلثنيا، اجلماعاا
)53(
والديني يف هي السلط يف البلد
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