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  مقدمة

 من البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، جمموعة كبرية مـن املـشاكل يف اجملـاالت              تواجه أفغانستان، وهي      - ١
 حكومة أفغانستان، بالتعاون مع     متكنتع ذلك،   وم. السياسية واالجتماعية واالقتصادية منذ سقوط نظام طالبان      

إنشاء نظام سياسي؛ واعتماد دستور جديد؛ وإجراء من بينها امة، اهلجنازات من حتقيق عدد من اإلاجملتمع الدويل، 
انتخابات رئاسية وبرملانية وجملالس احملافظات؛ وإصالح النظامني القانوين والقضائي؛ واعتماد وتعديل عدد مـن              

 اليت ال تتفق مع معايري حقوق اإلنسان؛ وإنشاء آليات حلماية ورصد حقوق اإلنـسان؛ والـشروع يف                  القوانني
منظمة  ١ ٣٤٨ و ، حزب سياسي  ١٠٢عمليات إعداد التقارير بشأن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛ وتكوين          

باملدارس، ثلثهم من البنات؛ منظمة غري حكومية؛ والتحاق أكثر من ستة ماليني من األطفال  ١ ٢٨٥ و،اجتماعية
وإنشاء املدارس اخلاصة ومؤسسات التعليم العايل؛ وحتسني إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية؛ وضمان حرية 

التلفزيون اخلاصة؛ وإصدار املئات من املطبوعـات اخلاصـة         اإلذاعة و قنوات  من  عشرات  الالتعبري، وذلك بإنشاء    
مات اهلاتف واإلنترنت؛ والتحسن النسيب يف أوضاع املـواطنني القانونيـة           ىل خد إاجلمهور  وصول  واحلكومية؛ و 

 اليت األفغانيةاعتماد االستراتيجية اإلمنائية الوطنية وسيما النساء واألطفال؛  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، ال
  .اطننيبالقضاء على الفقر وحتسني سبل كسب الرزق للموجدياً اً أولت فيها احلكومة اهتمام

 تفشي الفـساد    من بينها  حتديات رئيسية تواجه حقوق اإلنسان يف أفغانستان،         هناك، ال تزال    ومع ذلك   - ٢
 وضعف سيادة ، وانعدام األمن، والفساد يف بعض املنظمات غري احلكومية،ونقص القدرات يف املؤسسات احلكومية

بوجه  وعدم احترام حقوق اإلنسان      ،رد للمواطنني  وعدم كفاية املوا   ، وتناقض بعض القوانني مع الدستور     ،القانون
 وأوضاع الالجئني واملشردين    ، بسبب غياب ثقافة حقوق اإلنسان، وازدياد عدد مدمين املخدرات         مالئم ومنهجي 

 بني وارتفاع معدالت الفقر والبطالة      ،الريفيةاملناطق   واختالل ميزان التنمية بني املناطق احلضرية و       ،املزريةاً  داخلي
 ، واإلفالت مـن العقـاب     ، وعدم تطبيق العدالة االنتقالية    ، وضعف اجملتمع املدين   ، وعدم مالءمة البيئة   ،اطننياملو
 وانتهاك حقوق اإلنسان من جانب اإلرهابيني ويف بعض احلـاالت مـن             ،العنف ضد النساء واألطفال   ارتكاب  و

  .ية وعدم االهتمام الكايف حبقوق املواطنني الثقاف،جانب القوات الدولية

أيضاً ويف حني يشري هذا التقرير إىل اإلجنازات الرئيسية خالل السنوات السبع املاضية، فإنه يسلط الضوء               - ٣
ميكن تطبيقها بالتعاون املباشر مع اجملتمع         حلوالً ، لسد الثغرات،  على التحديات احلالية حلقوق اإلنسان؛ وسيقدم     

قرير اخلاص باالستعراض الدوري الشامل، قام مركز التعـاون         ويف عملية إعداد الت   . الدويل يف السنوات القادمة   
القانوين الدويل، الذي ميثل سفارة مملكة هولندا يف أفغانستان، ومكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة                

قـوق  لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، وجلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، وشبكة اجملتمـع املـدين وح               
اإلنسان، وعدد من مجاعات اجملتمع املدين األخرى، بتقدمي املساعدة التقنية واملتخصصة واالستشارية اليت أعدت              

  .وزارة الشؤون اخلارجية جبمهورية أفغانستان اإلسالمية بناء عليها تقرير االستعراض الدوري الشامل
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ان املنهجية وعملية إعداد التقرير املقدم من أفغانست        - أوالً 
  إىل عملية االستعراض الدوري الشامل

   املنهجية وعملية اإلعداد- لف أ

  لقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة       اً  ، وفق ٢٠٠٨قررت حكومة أفغانستان يف النصف الثاين من عام           - ٤
، ويف ضوء التزامات أفغانستان مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٢٥١/٦٠رقم  
 ٢ عملية االستعراض الدوري الشامل يف بشأن تقدم إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقريرها أن

وتتـضمن هـذه    . عملية إعداد التقرير  لوعقب هذا القرار ُوضعت خطة من سبع خطوات         . ٢٠٠٩فرباير  /شباط
حتليل اإلطار القانوين ) ب(و الدوري الشامل؛ إعداد آلية إعداد التقرير املقدم إىل االستعراض) أ: (اخلطوات ما يلي
 اإلجراءات الواجبة مـع   )    ه(وصياغة التقرير وموافقة احلكومة عليه؛      ) د(وحتليل البيانات؛   ) ج(ويف أفغانستان؛   

تعليقات الدول األعضاء يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على         ) و(و ؛عاهدات حقوق اإلنسان  املعنية مب يئات  اهل
املؤشرات مـن    الرصد القائم على  ) ز(ر الوطين ألفغانستان املقدم إىل عملية االستعراض الدوري الشامل؛ و         التقري

  .)١(جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وهتدف منهجية عملية إعداد التقرير الوطين ألفغانستان املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل إىل عـدد           - ٥
ملبادئ التوجيهية الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق       املناهج البحث العلمي الدولية و    اً  من األنشطة املنهجية وفق   

 وضع معايري وبنـاء القـدرات       ، وتضمنت هذه اخلطة   لذلك، أُعدت خطة وطنية إلعداد التقرير     اً  ووفق. اإلنسان
ومة واجملتمع املدين، وأنشطة مشاركة أصحاب املصلحة من احلكوع البيانات وحتليلها، جلممناهج وإلعداد التقرير، 

توجيهية، وفريقـاً   جلنة  و األمانة،   من هيكل التنسيق لعملية إعداد التقرير الوطين        وتألف. التوعية العامة والتشاور  
جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان واجملتمع املدين،        وة،  يتنسيق احلكوم المراكز  من  أفرقة عاملة   ولصياغة،  ل

إعـداد  و ، وتنظيم حلقات عمل للتوجيه والتشاور     ، اخلربة الفنية ملركز التعاون القانوين الدويل      نمع االستفادة م  
  .)٢(إىل مبادئ الشفافية واملشاركة واملسؤولية واملساءلة وعدم التمييز والشمولاً التقرير استناد

   القيود الزمنية والتحديات التقنية-  باء

الالزمة قدرات الت تقنية يف إعداد التقرير مثل انعدام اخلربة السابقة وزمنية وحتديااً  احلكومة قيودواجهت  - ٦
  .احلكومة واجملتمع املدينيف كل من عداد التقرير إل

النظم القانونية والسياسية واالقتصادية جلمهورية       -  ثانياً
  أفغانستان اإلسالمية

   اإلطار القانوين-  ألف

ويشتمل القانون على   . ٢٠٠٤اين الذي مت التصديق عليه يف عام        يقوم اإلطار القانوين على الدستور األفغ       - ٧
.  مادة، ويعّرف أفغانستان بأهنا مجهورية إسالمية مستقلة ومتحدة وغري قابلة للتجزئة           ١٦٢و   فصالً ١٢ديباجة و 

ن الدستور احلكومة باحترام ميثاق األمم املتحدة واملعاهدات الدولية واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسا               ويلزم
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املواطنني يف بني عدم التمييز على ويؤكد الدستور صراحة . واتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أفغانستان
 وحـق  ، ومنـع التعـذيب  ، وحرية التعبري، واحترام الكرامة البشرية  ، واحلرية ،أفغانستان، ويكفل احلق يف احلياة    

 وحريـة  ،وسرية املراسـالت  ، واحلق يف التظاهر،     ادلةواحلق يف احملاكمة الع   الترشيح واالنتخابات،   الشخص يف   
 ؤولية ومـس  ، ومنع الـسخرة   ،احلصول على اخلدمات الصحية   يف   واحلق يف التعليم و    ،املمتلكات اخلاصة /املساكن

وتوفر املبادئ اليت جتسد معايري حقوق اإلنسان الدولية يف التشريع الـوطين الـضمانات              . احلكومة أمام الشعب  
  . ية حقوق اإلنسانالقانونية حلما

  الدولة  هيكل-  باء

وسلطات الدولـة هـي     . تقوم الدولة على النظام الرئاسي، وينص الدستور على الفصل بني السلطات            - ٨
ورئـيس  . وعدد من املديريات املستقلة   اً   وزير ٢٥وتتكون السلطة التنفيذية من     . التنفيذية والتشريعية والقضائية  

ويعني الرئيس احلكومة بتأييد من     . ية والقائد األعلى للقوات املسلحة، وله نائبان      الدولة هو رئيس السلطة التنفيذ    
. واجلمعية الوطنية هي أعلى سلطة تشريعية ورمز سلطة الشعب        . باجلمعية الوطنية ) فولسي جريغا (جملس النواب   

طة القـضائية فـرع   والسل). ميشرانو جريغا(وجملس األعيان ) فولسي جريغا(وتتكون اجلمعية من جملس النواب   
واحملكمة العليا، بوصفها . االبتدائيةمستقل من فروع الدولة ويتكون من احملكمة العليا وحماكم االستئناف واحملاكم 

  . تسعة أعضاء وترأس السلطة القضائيةتتكون منأعلى سلطة قضائية، 

   النظام االقتصادي-  جيم

 وهذا النظام   .)٣(صادي يف أفغانستان على اقتصاد السوق      من الدستور، يقوم النظام االقت     ١٠للمادة  اً  وفق  - ٩
  . ومل يبلغ القوة الضرورية بسبب التحديات القائمةأوليةيف مرحلة 

   آليات محاية حقوق اإلنسان- اً ثالث
   املؤسسات الوطنية لتنفيذ ومحاية حقوق اإلنسان-  ألف

   احملكمة العليا- ١

 ٣٦٥ يعملون يف    قاضياً ١ ٣٧٠لدستور، إحدى سلطات الدولة، وهبا      إىل ا اً  ُتعترب احملكمة العليا، استناد     - ١٠
 مـن   ٧٥٠على احملاكمة العادلة، كما ُوظِّف      اً  خاصاً   من القضاة تدريب   ٨٠٠وتلقى  . حمكمة يف كافة أحناء البلد    

وقد فصلت احملاكم يف عدة . حصوهلم على تدريب خاصخرجيي كليات القانون والشريعة يف السلك القضائي بعد 
حىت يف بعض احملافظات حيث قُتل اً رئيسياً وُيعترب انعدام األمن يف احملاكم حتدي. آالف من الدعاوى اجلنائية واملدنية

. املكاتب يف بعض احملافظاتيف نقص من الويعاين النظام القضائي كذلك .  من القضاة٦واخُتطف قاضياً  ١٢اآلن 
يجياهتا يف القطاع القضائي، برامج حمددة لبناء قدرة مهنية ولتطبيق واعتمدت السلطة القضائية، باالتفاق مع استرات

  .ومراعاة مبادئ احملاكمة العادلة واحترام حقوق اإلنسان لألفراد يف احملاكم
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   اجلمعية الوطنية- ٢

 تتوىل اجلمعية الوطنية، ذات التجربة الدميقراطية اجلديدة إىل حد ما، رصد أداء احلكومة واملوافقة علـى                 - ١١
حقوق  وقد بذلت اجلمعية الوطنية بعض اجلهود لرصد حالة       . برامج التنمية الوطنية االجتماعية والثقافية واالقتصادية     

بسبب نقص  املتابعة والرصد الدقيقنيب يف بعض احلاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ولكن مل حتظاإلنسان للمواطنني، 
 بصفة  هم املختلفة ئآرامتسك بعض األعضاء ب   جملموعات الربملانية عن    وقد أسفر غياب ا   . اخلربة يف ممارسة الدميقراطية   

  . مسائل الرصدعلى وهو ما أدى إىل إضاعة الوقت وإبطاء عملية التصديق على القوانني واالتفاق فردية،

  وزارة العدل - ٣

لوزارة بإدارة  وتقوم ا . وزارة العدل مسؤولة عن تنظيم وتطوير الشؤون التشريعية وتعزيز سيادة القانون            - ١٢
 املنازعات احلكومية ومنازعات    والفصل يف  األحداث؛ ومحاية احلقوق واملمتلكات العامة؛       وإصالحياتالسجون  

احملاميني؛ نقابة  األفراد؛ وتوعية اجلماهري؛ وتقدمي املساعدة القانونية للمحتاجني أمام احملاكم؛ وتشرف على إنشاء             
إلنسان؛ وتتوىل عملية تسجيل األحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية         حبقوق ا  املعينوتساعد يف إنشاء القسم     

  فـصل  الوعلى الرغم من هذه اجلهود، تواجه وزارة العدل بعض التحديات مثل عـدم    . ومتنحها تراخيص العمل  
 عـايري االلتـزام مب   األحداث، واخنفاض مستوى الوعي القانوين لدى اجلماهري، وعدم          إصالحياتاألطفال يف   بني  

وضع األطفال يف   اً  ، وعدم تسوية بعض املنازعات املتعلقة باملمتلكات اخلاصة، وأحيان         يف السجون  حقوق اإلنسان 
  . سجون البالغني

  مكتب النائب العام - ٤

وتتمثل والية املكتب يف مراعاة املساواة يف إنفـاذ         . مكتب النائب العام هيئة مستقلة يف حدود القانون         - ١٣
 املكتب  ويلتزم. فراد واجملتمع عن طريق مراحل خمتلفة من الرصد والتحقيق واملالحقة القانونية          القانون ومحاية األ  

مبوجب القانون مبراعاة مجيع اآلليات القانونية ومعايري حقوق اإلنسان يف عملية التحقيق مع املتهمني واملشتبه هبم، 
وباملثل، ُبذلت اجلهـود، إىل  . ترمجني املوعند االقتضاء على خدمات   وذلك بتيسري حصوهلم على خدمات الدفاع       

املساواة يف املعاملة أمام القانون واالعتماد يف التحقيق على آراء اخلرباء والـشهود            العدالة و حد ما، الحترام مبدأ     
  . واملعلومات املطلوبة اليت تقدمها اجلهات املكلفة بإنفاذ القانون

فاية الوعي القانوين لدى املشتبه هبم واملتهمني، وحمدودية ويواجه مكتب النائب العام مشاكل مثل عدم ك  - ١٤
سيما يف احملافظات، وانعدام األمن بالنسبة إىل املدعني العامني، ونقص           إمكانية احلصول على خدمات احملاميني ال     

ـ    دعني املعدات التقنية لتعقب اجلرائم والتحقيق فيها، والتأثري والضغط من أصحاب النفوذ، واخنفاض رواتـب امل
  . للتحقيقرافق املالئمةامل واالفتقار إىلالعامني، 

   وزارة الداخلية- ٥

حراسة وحفظ األمن والنظام العام، : وزارة الداخلية هيئة وطنية إلنفاذ القانون، وتتمثل واليتها فيما يلي           - ١٥
ت الوزارة، يف السنوات وقد بذل. مكافحة املخدرات ومنع انتهاك القانون  وحماربة اجلماعات اإلرهابية،    واحلدود،  
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غري أن الشرطة تعرضت لالنتقاد بـسبب       . لتدريب الشرطة الوطنية على احترام حقوق اإلنسان      اً  األخرية، جهود 
  .بعض احلاالت اليت انتهكت فيها معايري حقوق اإلنسان

  لوطنيةااألمن مديرية  - ٦

مكافحة وضمان إنفاذ القانون،    : ا فيما يلي  الوطنية هيئة وطنية إلنفاذ القانون تتمثل واليته      األمن  مديرية    - ١٦
مكافحة اجلـرائم   ومجع املعلومات اخلاصة بالتهريب وشبكات املخدرات،       واجلرمية املنظمة واألنشطة اإلرهابية،     

التحقيق يف األنشطة املسلحة ومكافحة إساءة استعمال املمتلكات العامة، واالقتصادية وعمليات ختريب االقتصاد، 
وقد حاولت .  ومجع املعلومات عن األجانب املتورطني يف أنشطة غري مشروعة داخل إقليم أفغانستان         غري القانونية 

املديرية مراعاة معايري حقوق اإلنسان يف بعض جوانب أدائها، مبا يف ذلك السماح بأن ترصد بعـض منظمـات                   
دات بسبب إساءة معاملة السجناء     بعض االنتقا هناك أيضاً   ال تزال   و. حقوق اإلنسان مراكز االحتجاز التابعة هلا     

  .وتعذيبهم وترهيب بعض الصحافيني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان

  عملية اإلصالح يف مؤسسات تنفيذ ومحاية حقوق اإلنسان - ٧

أنشأت حكومة أفغانستان اجمللس األعلى للسجون لرصد واستعراض حالة حقوق اإلنـسان وحـاالت                - ١٧
مليات الرصد املنتظمة اليت تضطلع هبا جلنة حقوق اإلنسان املستقلة واجمللس، ال تزال             وعلى الرغم من ع   . االنتهاك

 معظم اإلجراءات القضائية وال تتمهانة والسلوك العنيف مستمرة يف بعض مراكز االحتجاز، إلعمليات التعذيب وا
  . احلدود الزمنية املطلوبةيف

للرئيس بشأن لتقدمي التوصيات الالزمة اً خاصاً استشاري اًلفساد اإلداري، شكلت احلكومة جملسا وملعاجلة  - ١٨
وباإلضـافة إىل   . إىل اجلدارة والسمعة الطيبة يف جمال حقوق اإلنسان       اً  التعيينات يف املناصب الرمسية العليا استناد     

ـ اً خاصاً بإدارة    ذلك، أنشأت احلكومة املكتب األعلى لرصد استراتيجية مكافحة الفساد احلكومي ومكتب           دعي امل
ومع ذلك، . )٤( وإدارات قضائية خمتصة بالفساد اإلداري وجلنة اخلدمة املدنية وجلنة مكافحة الفساد احلكوميالعام،

  .زيد من التدابري الستئصاله بالكاملويلزم امليف بعض اإلدارات احلكومية، اً ال يزال الفساد متفشي

 )٥(اعني القانوين والقضائي، عدة برامج وطنية     وقد اعتمدت احلكومة، من أجل تطبيق إصالحات يف القط          - ١٩
 إدارة السجون ، ونقل تبعية مع معايري حقوق اإلنسان الدوليةىتماشاليت تتعديل واعتماد القوانني : مبا فيها ما يلي

 إصـالحيات قوق اإلنسان يف وزارة الداخلية، وإنشاء نظام مفتـوح يف           حل وإنشاء قسم خاص     ،وزارة العدل إىل  
 وإنشاء وزارة الشؤون النسائية بوصفها آليـة  ،ةرلدعاوى األسرية يف حماكم األسلإنشاء قسم خاص     و ،األحداث

  .)٧()٦(حلماية حقوق اإلنسان للمرأة
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   املؤسسات الوطنية لرصد ومحاية حقوق اإلنسان-  باء

  جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان

 مـن الدسـتور، أحـد       ٥٨تان، اليت أُنشئت مبوجب املادة      متثل جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانس        - ٢٠
رصد تنفيذ أحكام الدسـتور     : وتتمثل والية اللجنة فيما يلي    . اإلجنازات الرئيسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان      

هات والقوانني وااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان والرصد املنتظم ألنشطة النظم اإلدارية والقانونية والقضائية واجل
وتعزز اللجنة كذلك حقوق الطفل واملـرأة واملعـاقني،         . احلكومية والوكاالت غري احلكومية ومراكز االحتجاز     

  . حبقوق اإلنسانوالتوعيةوترصد انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعزز العدالة االنتقالية 

 ٦ ٥٦٩فراد بإقامة من األ ٢٠٧ ٤١٩وقد متكنت جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان من تدريب   - ٢١
من  ١٣ ٣٨٩حنو  وحلماية حقوق اإلنسان، تلقت اللجنة. من حلقات العمل والربامج اخلاصة عن حقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل ذلك، أُغلق مخسون . من هذه احلاالت ١٢ ٥٥٥الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما نظرت يف 
  .حملتجزين بوجه خمالف للقانونامن األفراد  ٣ ٦١٤ وأُطلق سراح اً،خاصاً سجن

ومتكنت جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، بالتعاون مع احلكومة، من رصد مجيـع حـاالت                  - ٢٢
كما متكنت اللجنة بعد اتفاق احلكومة مع النرويج وفرنسا وكندا واململكة املتحدة            . االحتجاز دون سابق إشعار   

بيد . إرهابية  زين الذين تشتبه قوات البلدان املذكورة يف ارتكاهبم أعماالً        وهولندا من رصد حاالت األفغان احملتج     
  .)٨(أن اللجنة مل ُيسمح هلا حىت اآلن بزيارة مراكز االحتجاز التابعة لقوات التحالف

  اللجان الوطنية اخلاصة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان -  جيم

   مراحل التحقيق واالستجواب واالحتجازاللجنة املعنية مبراعاة حقوق اإلنسان يف - ١

 يف مراحل التحقيق واالستجواب الفردية لغرض مراعاة حقوق اإلنسان ٢٠٠٧أُنشئت هذه اللجنة يف عام   - ٢٣
 استجواب املشتبه هبـم واملتـهمني       عندواالحتجاز، وملنع التعذيب وغريه من أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان          

  .قيق واالستجوابواملدانني من جانب وكاالت التح

  اللجنة املعنية مبشاكل األطفال واألحداث - ٢

  . لتلبية احتياجات األطفال واألحداث٢٠٠٨أُنشئت هذه اللجنة يف عام   - ٢٤

  القصاصواللجنة املعنية مبلفات اإلعدام  - ٣

ـ  الستعراض الوثائق ذات الصلة والنظر يف ملفات اإلعدام ٢٠٠٦أُنشئت هذه اللجنة يف عام        - ٢٥  صاصوالق
  .قبل موافقة الرئيس عليها
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   اجمللس املعين بالنظر يف شكاوى السجناء احملالني من باغرام وغوانتنامو- ٤

 الستعراض وثائق وملفات السجناء احملالني من غوانتنامو وباغرام وسجن ٢٠٠٧أُنشئ هذا اجمللس يف عام   - ٢٦
 مـن   ٣٠٠ن اجمللس حىت اآلن من إثبات بـراءة         ومتك. بويل شارخي، وذلك من أجل تقدمي احلماية القانونية هلم        

  .أوصى الرئيس باإلفراج عنهموالسجناء 

  اجمللس املعين باستعراض حالة نزالء السجون ومراكز االحتجاز يف كابول - ٥

 الستعراض حالة نزالء السجون ومراكز االحتجـاز يف كـابول       ٢٠٠٧عّين الرئيس هذا اجمللس يف عام         - ٢٧
  . حالة ٣ ٦٠٠ثائقهم وملفاهتم، وقد متكن من النظر يف ومشاكلهم وشكاواهم وو

  اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة - ٦

ضد املرأة، وذلك يف إطار خطة العمـل        املرتكبة  النتهاكات  ا ملعاجلة ٢٠٠٥أُنشئت هذه اللجنة يف عام        - ٢٨
  .االستراتيجية اخلمسية لوزارة الشؤون النسائية

  اإلنسان داخل اجملتمع املدين مؤسسات حقوق -  دال

سنحت ألفغانستان، بعد سقوط طالبان، فرصة فريدة إلنشاء جمتمع مدين ذي كفاءة يكون أحد أهـم                  - ٢٩
 ففي البداية، تسبب انعدام املعايري املطلوبة وقصور القدرات يف أن يكون .األطراف الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان

وعلى الرغم من األحكام القانونية اليت نصت على إنشاء اجملتمع          . از والشفافية من حيث اإلجن  اً  اجملتمع املدين ضعيف  
. االعتراف بالدور الذي يقوم به    حلد ما،   إىل  ،  مل يتم بعد  املدين، ال يوجد حىت اآلن دعم معنوي للمجتمع املدين و         

سيما قـانون اإلعـالم      انني، ال ودعا إىل إدماج معايري حقوق اإلنسان يف القو         وقد أدى اجملتمع املدين أداء فعاالً     
 ، وقـانون العمـل    ، األحداث املتعلق جبرائم قانون  ال ومشروع   ، وقانون األسرة  ة،وقانون منع العنف داخل األسر    

اً وفتح اجملتمع املدين كذلك حوار.  وقانون املنظمات غري احلكومية، وقانون االنتخابات،وقانون األحزاب السياسية
   .)٩( مسائل خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسانبشأنمن األحباث القيمة اً ريعية، وأجرى عددمع اهليئات التشاً وتعاون

التزامات مجهورية أفغانستان اإلسالمية مبوجب املعاهدات        -  رابعاً
  الدولية حلقوق اإلنسان

التزامات أفغانستان مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات          -  ألف
  نالدولية حلقوق اإلنسا

 من الدستور وغري ذلك من القوانني السارية، فإن حكومة أفغانستان ملزمة مبراعاة حقوق           ٧للمادة  اً  وفق  - ٣٠
لذلك، اً  ووفق. ويكفل الدستور حقوق املواطنني وحرياهتم األساسية على حنو شامل        . اإلنسان وتنفيذها ومحايتها  

 احلكومة إلعداد التقارير الالزمة يفوية ملسألة بناء القدرات االستراتيجية اإلمنائية الوطنية يف أفغانستان األولأعطت 
 ووقعت أفغانستان كذلك على نظـام رومـا         .)١٠(٢٠١٠ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان حىت عام        مبوجب

   .األساسي وحصلت على عضوية احملكمة اجلنائية الدولية
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املعاهدات الدولية  مناهج إعداد التقارير األولية والدورية بشأن تنفيذ          -  باء
  حلقوق اإلنسان يف أفغانستان

   بناء القدرات املستدامة- ١

حكومة أفغانستان ملزمة بالوفاء جبميع التزاماهتا وبتقدمي تقاريرها مبقتضى املعاهدات الدوليـة حلقـوق                - ٣١
 داخل احلكومة   بناء قدرات مستدامة إلعداد التقارير    "على تنفيذ مشروع باسم     اً  وتعكف احلكومة حالي  . اإلنسان

، متكـن   ٢٠٠٦ومنذ عام   ". من أجل الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير الوطنية مبقتضى معاهدات حقوق اإلنسان          
 من املنسقني من احلكومة واجملتمع املدين لبناء القدرات املهنية من أجل مجـع       ١٠٠املشروع من تدريب أكثر من      

  .ات العمل واملؤمترات واملوائد املستديرة والرحالت الدراسيةالبيانات وحتليلها، وذلك عن طريق تنظيم حلق

  التوعية العامة واملشاورة - ٢

من االلتزامات الرئيـسية حلكومـة      اً  ُيعترب إعالم اجلماهري بعملية تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات واحد          - ٣٢
ق اإلنسان وتضمني آرائهـم يف      وعي املواطنني حبقو  إذكاء  ومن أجل ذلك، حاولت وزارة اخلارجية       . أفغانستان
 ودورات  ، وإجراء املقابالت واملؤمترات الصحفية    ،قاالت يف وسائط اإلعالم   امل عن طريق كتابة ونشر      )١١(التقارير

  . وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت،التشاور والتدريب

   تقدمي التقارير مبقتضى املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان-  جيم

  خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل ا - ١

 من  ١٧ و ١٦وقُدم التقرير األويل مبوجب املادتني      . ١٩٨٣صدقت حكومة أفغانستان على هذا العهد يف عام           - ٣٣
 ، وبسبب عدم االستقرار الـسياسي واالقتتـال بـني         ١٩٩٢وبعد عام   . ١٩٩١  عام هذا العهد إىل األمم املتحدة يف     

ومن أجل إعداد التقرير الثاين مبقتضى هـذا العهـد، اختـذت            . مكن أفغانستان من تقدمي تقاريرها التالية     الفصائل، مل تت  
  .٢٠٠٧أعدت وزارة الشؤون اخلارجية التقرير وقدمته إىل األمم املتحدة يف عام و، ٢٠٠٦احلكومة خطوات أولية يف عام 

  اتفاقية حقوق الطفل - ٢

وبدأت وزارة اخلارجية عملية إعداد التقارير يف إطار . ١٩٩٤ة يف عام صدقت احلكومة على هذه االتفاقي  - ٣٤
، وسُيقدم  ٢٠٠٩أبريل  /خلطة العمل سيكتمل إعداد التقرير يف نيسان      اً  ، ووفق ٢٠٠٨مايو  /هذه االتفاقية منذ أيار   

  .)١٢(إىل األمم املتحدةعندئذ 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - ٣

، إال أنه مل ُيقدم حىت اآلن أي تقرير مبقتضى هـذه            ٢٠٠٣احلكومة على هذه االتفاقية يف عام       صدقت    - ٣٥
  .ممكنوقت أقرب ومن املزمع أن تبدأ وزارة الشؤون اخلارجية عملية إعداد التقرير األويل يف . االتفاقية
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  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري - ٤

عاهدات يف املعنية بامليئة اهل، وقدمت تقريرها األويل إىل ١٩٨٣ االتفاقية يف عام صدقت احلكومة على هذه  - ٣٦
 ١٩٨٩ تقدمي التقرير الدوري الثاين مبقتضى االتفاقية يف عـام           الواجبوكان من   . ١٩٨٤يف عام    األمم املتحدة 

  .ولكنه مل ُيقدم حىت اآلن

   اتفاقية مناهضة التعذيب- ٥

  ، وقـدمت التقريـر األويل إىل األمـم املتحـدة يف          ١٩٨٧تفاقية يف عام    صدقت احلكومة على هذه اال      - ٣٧
  . ولكنه مل ُيقدم حىت اآلن١٩٩٧ تقدمي التقرير الدوري الثاين مبقتضى االتفاقية يف عام الواجبوكان من . ١٩٩٢عام 

   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية- ٦

وأُعد التقرير  . ١٩٨٤، وقدمت تقريرها األويل يف عام       ١٩٨٣ العهد يف عام     اصدقت احلكومة على هذ     - ٣٨
أما التقارير الدوريـة    .  وقُدم إىل اللجنة املعنية يف األمم املتحدة       ١٩٩١الدوري الثاين مبقتضى هذا العهد يف عام        

  .التالية فلم ُتقدم حىت اآلن

   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل- ٧

قوق اإلنسان، صدقت حكومة أفغانستان على الربوتوكول االختياري        الست حل قيات  تفااالباإلضافة إىل     - ٣٩
، ٢٠٠٣ سـبتمرب / أيلـول  ٢٤التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة بتـاريخ              

 ١٩بتـاريخ   والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة              
  .ومل ُيقدم حىت اآلن أي تقرير مبقتضى هذين الربوتوكولني. ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

   آليات رصد تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان-  دال

ظلت حكومة أفغانستان، خالل السنوات القليلة املاضية، حتت الرصد املستمر من جانب آليات رصـد                 - ٤٠
 ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        ، املقرر اخلاص لألمم املتحدة    انب من ج  حقوق اإلنسان، وبالتحديد  

وحىت اآلن، أعد كثري من املقررين تقارير عن حالة حقوق اإلنسان يف . عن منظمات دولية أخرى    اإلنسان، فضالً 
  .أفغانستان وقدموها إىل املنظمات املعنية

   حبقوق اإلنسان االستراتيجيات والسياسات الوطنية املتصلة-  خامساً
، وقعت أفغانستان واجملتمع الدويل اتفاق بون اهلادف إىل إنشاء          ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٥بتاريخ    - ٤١

وعقب ذلك، أكدت . سيما معايري حقوق اإلنسان  الاً،للقيم املقبولة دولي اً  نظام دميقراطي وتطوير أفغانستان وفق    
   يف   وبـاريس  ،٢٠٠٦يف عام    ولندن   ،٢٠٠٤يف عام    وبرلني   ،٢٠٠٢ يف عام املؤمترات املعقودة يف طوكيو     اً  جمدد
لذلك، ويف ضوء أهداف املؤمترات املذكورة أعاله، اعتمدت ونتيجة  .)١٣( االلتزام هبذه العملية ودعمها٢٠٠٨عام 

  :من اخلطط واالستراتيجيات الوطنية اليت ُتعرض بإجياز فيما يلياً حكومة أفغانستان عدد
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  األفغانيةيجية اإلمنائية الوطنية  االسترات-  ألف

 لتنفيذ سلسلة من    ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢١ يف   األفغانيةاعتمد رئيس الدولة االستراتيجية اإلمنائية الوطنية         - ٤٢
وتضمنت هذه االسـتراتيجية اسـتراتيجيات      . ٢٠١٣- ٢٠٠٨األولويات والربامج واملشاريع املتوخاة يف الفترة       

كربى والقضايا الرئيسية، من بينها كذلك تدابري للوفاء بالتزامات أفغانستان مبوجب منفصلة للمؤسسات الوطنية ال
فيما خيص و.  حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها احلكومةإلنسان واالتفاقيات الدولية الستاإلعالن العاملي حلقوق ا

إلنسان، ينبغي استيفاء معايري    الركن الثاين من االستراتيجية الذي يشمل احلكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق ا           
دعم حقوق اإلنسان ورصدها وتطويرها وتعزيز املؤسسات الدميقراطية وسيادة القـانون           : بعينها من بينها اآليت   

وتقدمي اخلدمات العامة واملساءلة، واملساواة بني اجلنسني وتعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف األنشطة احلكومية              
، مبـا يف ذلـك تـوفري    ٢٠١٠خطة عمل للنهوض باملرأة على الصعيد الوطين حبلول عام   وغري احلكومية وتنفيذ    
 يف املائة من املشاركة ٣٥إىل هذه املعايري، ستخصص احلكومة للمرأة كحد أدىن اً واستناد. امتيازات قانونية للمرأة

لضمان وصول املـرأة إىل      يف املائة من فرص العمل، كما ستخفض التفاوت بني اجلنسني          ٢٠يف التدريب املهين و   
  .)١٤(٢٠١٣ يف املائة حبلول عام ٥٠العدالة بنسبة 

  ٢٠٠٥  لعام خطة عمل للسالم والعدالة واملصاحلة-  باء

من أجل حتقيق العيش يف سالم والوحدة واملصاحلة، والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف                 - ٤٣
اة مبادئ الشمول والتسامح والنظام االجتماعي القائم على سـيادة          املاضي بدون اللجوء إىل االنتقام، ومع مراع      

 ٢٠٠٨القانون، طلبت احلكومة إىل جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان إجراء مشاورات عامة حبلول عام                
 مسؤولة هتدف إىل صياغة استراتيجية للعدالة االنتقالية حتدد خطة عمل خاصة بالسالم واملصاحلة والعدالة، وتكون

  مثـل حتديـد     واختذت اللجنة، من أجل تنفيذ العدالة االنتقالية، تدابري حمددة        . عن اعتماد االستراتيجية وتنفيذها   
لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وتوثيق االنتهاكات وبناء مواقع تذكارية         اً  ديسمرب يوم / كانون األول  ١٠يوم  
الة االنتقالية بسبب الظروف غري املناسبة يف البلد مثل انعدام األمـن            وبالرغم من هذه التدابري، مل ُتنفذ العد      . هلا

وبالرغم من أن اجلمعية الوطنية قد . وعدم كفاءة أجهزة الدولة ونفوذ مرتكيب االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان
ض سوء الفهم، وقد أحدث مشروع القانون بع. أجازت مشروع قانون املصاحلة الوطنية، فإن الرئيس مل يوقع عليه

  .٢٠٠٨ونتيجة لذلك مل ُينفذ هذا الربنامج يف عام 

   االستراتيجيات واخلطط الوطنية بشأن قطاع العدالة-  جيم

 إىل نظام يستندللقواعد واللوائح الوطنية والدولية، وإنشاء جمتمع مسلم اً من أجل تعزيز قطاع العدالة وفق  - ٤٤
حقيق األمن الضروري يف البلد، وضعت احلكومة استراتيجية العدالة      قضائي فعال وعادل وميكن الوصول إليه، ولت      

وقد ). ٢٠٠٧( واخلطة الوطنية لقطاع العدالة ،)٢٠٠٧( واالستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة ،)٢٠٠٥(للجميع 
 القضائية، ودعـم  ؤسسات  املوتعزيز  للعدالة،   نظام فعال    وجودحللت هذه االستراتيجيات االحتياجات لضمان      

عن بناء وتعزيز القدرات املهنية وتوفري        اإلنسان، فضالً  سيما القوانني القائمة على حقوق     القوانني وتطويرها، ال  
  .القضائينظام الاملوارد واملرافق الضرورية والربامج الفعالة داخل 
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   استراتيجية التعليم الوطنية يف أفغانستان-  دال

وقد . األفغانيةاالستراتيجية اإلمنائية الوطنية    إىل معايري   اً   استناد ٢٠٠٧اعُتمدت هذه االستراتيجية يف عام        - ٤٥
ينبغي و األهداف التعليمية احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، ٢٠٢٠أُعدت هذه االستراتيجية لتحقق حبلول عام 

وتـشمل هـذه    .  املختلفـة  أن تنفذ يف إطارها وزارة التعليم برامج حمددة لتعزيز التعليم كماً وكيفاً يف اجملاالت             
زيادة مستوى التحاق الفتيات باملدارس واستمرارهن يف الدراسة، وإدماج مفـاهيم حقـوق             : ما يلي األهداف  

خلطة تطوير التعليم األساسي، اُتخذت تدابري اً ووفق.  والسماح بإنشاء املدارس اخلاصةة التعليميالربامجاإلنسان يف 
من املدارس اليت ختدم اجملتمع احمللي لتوفري التعليم لألقليات واملعـاقني            ٤ ٨٠٠مدرسة جديدة و   ٤ ٩٠٠إلنشاء  

  .)١٥(وأصحاب االحتياجات اخلاصة

   االستراتيجية الوطنية للصحة العامة والتغذية يف أفغانستان-  هاء

   االستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة يف أفغانـستان، اعُتمـدت هـذه االسـتراتيجية يف             إىل أهداف   اً  استناد  - ٤٦
لذلك، فإن وزارة الصحة العامة مكلفة بتحسني الوضع الصحي والغذائي للمواطنني على حنو       اً  ووفق. ٢٠٠٨عام  

. عادل ومستدام، وذلك عن طريق تقدمي خدمات الرعاية الصحية اجليدة وتعزيز البيئة الصحية واألحوال املعيشية              
 يف املائة يف    ٦٥ من   ول على اخلدمات الصحية األساسية    والنتائج املتوقعة هلذه االستراتيجية هي زيادة نسبة احلص       

 ١٠٠ ٠٠٠يف كـل     ١ ٦٠٠، وخفض معدل وفيات األمهات من       ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٩٠ إىل   ٢٠٠٦عام  
 ،٢٠١٠مولود حـي يف عـام        ١٠٠ ٠٠٠يف كل    ١ ٣٦٠ يف املائة، أي     ١٥ بنسبة   ٢٠٠٠مولود حي يف عام     

.  من خط األساس٢٠١٥حبلول عام ) ٨٠٠(  يف املائة٥٠، وبنسبة ٢٠١٣ يف عام) ١ ٢٤٦( يف املائة ٢١وبنسبة 
   يف  ٢٥٧ سـنوات مـن      ٥وفيما خيص وفيات األطفال، فإن اهلدف هو خفض معدل وفيات األطفال دون سن              

  ، ) يف املائـة   ٢٠ (٢٠١٠مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ يف كل    ٢٠٥ إىل   ٢٠٠٠مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠كل  
؛ وباملثل، خفض ) يف املائة من خط األساس٥٠ (٢٠١٥ حبلول عام ١٢٦و، ) يف املائة٣٠ (٢٠١٣ يف عام ١٦٧و

  مولـود حـي يف      ١ ٠٠٠حالـة وفـاة يف كـل         ١٦٥من  واحدة من العمر    معدل وفيات األطفال دون سنة      
 يف ٣٠ (٢٠١٣ يف عام ١١٥و، ) يف املائة٢٠ (٢٠١٠مولود حي يف عام  ١ ٠٠٠ يف كل  ١٣٢ إىل   ٢٠٠٠عام  
  الثالثي ، وتوسيع نطاق برنامج التحصني الوطين     ) يف املائة من خط األساس     ٥٠ (٢٠١٥ حبلول عام    ٨٢و،  )املائة

   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٧٧من  ) الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس   (واحدة من العمر    لألطفال دون سنة    
  .٢٠١٥ إىل ٢٠١٣ة من ، واحملافظة على هذه التغطية خالل الفتر٢٠١٠ يف املائة يف عام ٩٠إىل 

   االستراتيجية الوطنية اخلاصة باألطفال املعرضني للخطر-  واو

 لتوفري اآللية الالزمة حلماية األطفال واألسر املعرضني للخطر،         ٢٠٠٤اعتمدت هذه االستراتيجية يف عام        - ٤٧
فقاً لالحتياجـات واألولويـات   وزيادة التنسيق بني الربامج السابقة والربامج احلالية، وتقدمي اللوازم واخلدمات و    

الوطنية، وتعزيز قدرة األسر واجملتمعات على تلبية احتياجات األطفال املعرضني للخطر، ووضع اخلطط الالزمـة               
واهلدف من هذه االستراتيجية هـو      . للخدمات والربامج اجلديدة، واجتذاب املاحنني واحلصول على الدعم املايل        

وتبني االستراتيجية الفئات املختلفة من األطفال املعرضـني    . عنف وإساءة املعاملة  محاية األطفال من االستغالل وال    
  .للخطر الذين يستحقون احلماية والدعم من جانب احلكومة واجملتمع الدويل
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   االستراتيجية الوطنية للتعليم العايل يف أفغانستان- زاي 

 إطارها مائة ألف طالب باجلامعـات،       ، وسيلتحق يف  ٢٠١٣- ٢٠٠٧اعُتمدت هذه االستراتيجية للفترة       - ٤٨
وتوفر . وينبغي كذلك أن تستويف اجلامعات معايري اجلودة للتعليم العايل.  يف املائة من هذا العدد٣٠ومتثل الفتيات 

 ة الدراسـي  الـربامج لزيادة التحاق الفتيات باجلامعات وإدراج مواد عن حقوق اإلنسان يف           اً  االستراتيجية أساس 
  .تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف نظام التعليم العايل يف أفغانستانللكليات من أجل 

  االجنازات والتحديات:  احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان-  سادساً
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  ألف

ة االقتـصادية   أسفرت ثالثة عقود من احلرب واألزمات يف أفغانستان عن تـدمري اهلياكـل األساسـي                - ٤٩
ويف الوقـت  . واالجتماعية والثقافية، ومل يتحسن الوضع بشكل ملحوظ بعد سبع سنوات من املساعدة الدوليـة  

عظم موظفي مل وال تكفي الرواتب املنخفضة اليت تصرفاحلايل، يعاين كثري من املواطنني من الفقر املدقع والبطالة،       
 وضعف سيطرة احلكومة العجز امللحوظ يف االقتصاد السوقيسبب وباإلضافة إىل ذلك، وب.  لسد حاجاهتماحلكومة

نتيجة هلذا وتوارت . ، كما ساءت األحوال املالية للمواطننيمذهلةعلى األسواق، ارتفعت تكاليف املعيشة بطريقة 
  .الوضع اجنازات السنوات املاضية

   احلق يف العمل- ١

غان يف العمل وحرية اختيار املهن والوظائف الـيت         حق األف على   من دستور أفغانستان     ٤٨ املادة   تؤكد  - ٥٠
حاولت احلكومة كذلك وضع أساس للتوظيف عن طريق سـن القـوانني           و. يرغبون يف ممارستها حسب القانون    

واللوائح ووضع السياسات، وإنشاء مراكز التدريب املهين والتوظيف، مبا يف ذلك اعتماد لوائح ختص توظيـف                
  .تيح فرص للعمل خارج البلداألفغان باخلارج، وهو ما ي

وقد أسفرت ثالثة عقود . ومن ضمن أهداف أفغانستان اإلمنائية لأللفية خفض حدة الفقر واجلوع يف البلد  - ٥١
من احلرب والدمار عن إضعاف املهارات املهنية يف البلد، وهو ما أدى إىل إبطاء عجلـة التنميـة االقتـصادية                    

   الذي أعلنـه الـرئيس يف مـؤمتر بـرلني يف            )١٦(ج تنمية املهارات الوطنية   وقد ثبتت فعالية برنام   . واالجتماعية
وبالرغم من جهود احلكومة يف السنوات األخرية، وبسبب انعدام فرص العمل، مل ينخفض معـدل               . ٢٠٠٤عام  

  .اً، وال يزال دخل موظفي احلكومة منخفض)١٧(البطالة يف البلد

   اخلدمات والضمانات االجتماعية- ٢

باختاذ تدابري مـن أجـل مـشاركة        اً   من دستور أفغانستان، الدولة ملزمة قانون      ٥٣ألحكام املادة    اًوفق  - ٥٢
وقد كفلت الدولة حق املتقاعدين، كما ينبغي أن تقـدم املـساعدة والـدعم              .  يف اجملتمع  بصورة فعالة املواطنني  

ومـن ضـمن    . ليتامى املعوزين الضروريني للنساء املسنات الاليت ليس لديهن دعم أسري، وكذلك للمعاقني وا          
وهذه املراكز جمهزة بالـسكن  .  من مراكز األيتام٥٤طفل يف  ٩ ٣١٢االجنازات يف هذا الصدد الدعم املقدم إىل      
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 حضانة مفتوحة يف مجيع أحناء البلـد، كمـا          ٣٦٩وباملثل، هنالك ما جمموعه     . الداخلي ومرافق الترفيه والتعليم   
صغرية اً اخلاصة وقدمت قروضاملصارف من اً وفتحت الدولة كذلك عدد. قنيأُنشئت مدارس خاصة لألطفال املعا

املهين بواسطة جمالس   التدريب  وعلى مستوى الريف، اختذت احلكومة بعض التدابري لتوفري         . إىل عدد من املواطنني   
ومة غـري   وبالرغم من كل هذه اجلهود، فإن احلك      . القرى من أجل حتسني مستوى املعيشة عن طريق تنمية الريف         

وهنالك سلسلة من املشاكل يف جمال الرفاه . قادرة على حتقيق األمن االجتماعي بسبب القصور يف املوارد واملرافق   
ما حيصلون على اخلدمات االجتماعية والترفيهية، اً سيما يف املناطق الريفية، نادر   االجتماعي، ومعظم املواطنني، ال   

  .  البلد اقتصاد استهالكي يفوجودأدى هذا إىل و

   احلق يف الوصول إىل ظروف معيشة مالئمة واحلق يف الغذاء ويف املأوى- ٣

  احلق يف الغذاء  )أ(  

 ٧٥ دون خط الفقر وأن يعيشون يف املائة من السكان يف أفغانستان ٤٤ بأن ٢٠٠٥تفيد إحصاءات عام   - ٥٣
 أسعار املواد الغذائيةاحلالة بسبب ارتفاع وقد تفاقمت هذه .  من انعدام األمن الغذائييعانونيف املائة من السكان 

لتخفيف من حدة هذه احلالة، قررت احلكومة األفغانيـة         لو.  وتكرار اجلفاف يف السنوات األخرية     ٢٠٠٨يف عام   
 برناجمـاً  ٢٠٠٨مـايو  / غذائية من البلدان اجملاورة ووضعت وزارة الزراعة وتربية احليوانات يف أيار      مواداسترياد  

وعلى الرغم من هذه اجلهود، . غذائي يرمي إىل ضمان حتسني اإلمدادات الغذائية املقدمة إىل السكانخاصاً لألمن ال
ال تزال هناك العديد من املشاكل اليت يواجهها السكان فيما يتعلق بالوصول إىل الغذاء، كما أن أغلبية الـسكان      

  .ة هذه املشاكل مبساعدة اجملتمع الدويل اختاذ تدابري ملعاجليلزمولذلك، . دخلالمستويات اخنفاض تعاين من 

  احلق يف املأوى  )ب(  

ينص الدستور األفغاين على احلق يف املأوى ويلزم احلكومة األفغانية باختاذ التدابري الالزمة لتوفري أراضي                 - ٥٤
ت الزيادة وأد. حكومية للمواطنني وتوزيعها على األشخاص الذين يستحقوهنا وفقاً للقانون وضمن املوارد املتاحة 

السريعة يف أعداد املساكن يف املناطق احلضرية وإيواء جمموعات جديدة من العائدين واألشخاص املشردين، وزيادة 
 احلكومة األفغانية، بدعم مايل من  واستهلتالفقر واألحياء الفقرية يف املدن إىل تفاقم مشكلة املأوى يف أفغانستان       

مرتل يف منطقة دهزابز يف كابول وختفيف الضغط الذي يسببه النقص يف             ٢٠ ٠٠٠ لبناء   اًالبنك الدويل، مشروع  
.  مناطق أخرى بالعاصمة، وعلى الرغم من ذلك ال تزال هناك مشاكل خطرية يف هذه املنطقـة                ٢٠املساكن يف   

يفيني  يف املائة من السكان الر٧٠ن إومشكلة اإليواء هي مشكلة معقدة إىل حد ما يف املناطق الريفية أيضاً، حيث 
 يف  ٢ويشترون منازل يف الريف،      يف املائة    ١٠ن  م أقارهبم، وأقل  يف منازل    يعيشون يف املائة    ١٠و يرثون منازهلم، 

  .رةؤج يف منازل ميعيشون يف املائة ٤٠ال ميلكون منازل، واملائة 

انوناً للقـروض    ق مؤخراً اعتمدت احلكومة األفغانية     ،ولكي ُتتاح للمواطنني إمكانية الوصول إىل املأوى        - ٥٥
وعلى الرغم من هذه اجلهود، فقد صادر أشخاص من ذوي النفوذ ممتلكات العديد مـن املـواطنني يف                . السكنية

 احلكومة وبينما شرعت. أفغانستان ولذلك فإن الرتاع على األرض هو أحد املشاكل اخلطرية اليت يواجهها السكان
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وموضوع بنـاء   . خطريةبصورة  ائدين، فإن املشكلة ال تزال قائمة        للع بلدات برناجماً لبناء    ٢٤األفغانية يف تنفيذ    
  .املباين دون الوفاء باملعايري املطلوبة هو أيضاً مشكلة يواجهها السكان

   احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية- ٤

ومة  من دستور أفغانستان على احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية وعلى التزام احلك     ٥٢تؤكد املادة     - ٥٦
بتقدمي اخلدمات الصحية باجملان والتزام وزارة الصحة العامة باختاذ التدابري الطبية والوقائيـة الالزمـة لـسالمة                 

دون سـن   (ومن بني املنجزات اليت حتققت بعد فترة حكم الطالبان ختفيض معدل الوفيات بني الرضع               . اجلمهور
، وزيادة مستوى التغطية خبدمات الصحة      ٢٠٠٦  يف عام  ١٩١ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٢٥٧من  ) اخلامسة من العمر  

  ، ووصول نسبة التحـصني ألول مـرة        )١٨(٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٦٥ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٩العامة من   
  . يف املائة من السكان٨٣إىل 

وسوء التغذية من أخطر التحديات املتعلقة بالصحة العامة يف أفغانستان ويتطلب ذلك توفري التغذية اجليدة   - ٥٧
واملؤشرات الصحية يف أفغانـستان هـي أسـوأ         . واملياه الصاحلة للشرب غري أهنما ليسا متوفرين جلميع السكان        

خنفاض مستوى الوصول إىل اخلـدمات الـصحية        ، وا ) عاماً ٤٦(اخنفاض العمر املتوقع    : املؤشرات على اإلطالق  
 مولـود   ١٠٠ ٠٠٠ مولود من بني كل      ١ ٦٠٠ األمهات؛ ووفاة    بنيسيما    الوفيات وال  معدلالعامة، وارتفاع   

 يف املائـة مـن      ٨٠وتعـاين   . د شخص يف البل   ١٠٠ ٠٠٠فقط لكل    عامالً صحياً    ٤٨ طبيباً و  ١٧وهناك  . حي
 املعدات، والنقص يف خدمات الصحة اإلجنابية، وعدم كفاية املـوظفني           املستوصفات يف املقاطعات من النقص يف     

 يف ٧٠وتتجاوز نسبة الوالدات اليت تتم يف البيوت دون مساعدة طبية أو حضور طيب           . الصحيني واملرافق الصحية  
الرغم مـن   وعلى  .  يف املائة من حاالت الوالدة ومعظمها والدات معقدة        ٢٠وال حتال إىل املستشفيات إال      . املائة

أمام أفغانستان لتقدمي الرعاية الصحية الكافية، فإن الطريق ال يزال طويالً مجيع هذه اجلهود يف جمال الصحة العامة، 
  .ومتوازنة جلميع السكان يف البلدامسة لتوفري تغطية صحية عادلة احلتدابري الذلك سلسلة من يلزم لتحقيق و

   احلق يف التعليم- ٥

جلميع املواطنني يف أفغانستان احلق يف التعليم       " من الدستور على أن      ٤٣عليم، تنص املادة    فيما يتعلق بالت    - ٥٨
وبعد ". والتعليم االبتدائي ملزم حىت الصف التاسع. باجملان يف مؤسسات تدعمها الدولة حىت التخرج من اجلامعات

 جتاوز هذا العدد ستة ماليني      ،دعدد الطالب خالل حكم الطالبان مليون طالب واقتصر على تعليم األوال           أن بلغ 
ومن اجلدير . ، واتسع نطاق املناهج الدراسية لتشمل العلوم العامة أيضاً الفتيات، وثلثهم من٢٠٠٨يف عام  طالب

كمـا أن إنـشاء املـدارس       . أن مجيع املناهج الدراسية اقتصرت يف حكم الطالبان على املواضيع الدينية          بالذكر  
  . مبثابة تقدم هام أُحرز يف جمال احلق يف التعليمواجلامعات اخلاصة هو أيضاً

فمثالً، تسبب حتطيم املدارس على أيدي جمموعـات        . وتواجه أفغانستان حتديات كبرية يف قطاع التعليم        - ٥٩
 ٣٠٠ ٠٠٠ مدرسة يف املقاطعات اجلنوبية واجلنوبية الغربية يف حرمـان           ٦٥٠ وحرق   ٢٠٠٨إرهابية خالل عام    
سيما يف املدرسات املؤهالت، وعدم  ن التحديات األخرى النقص يف املدرسني املؤهلني، والوم. طفل من الدراسة

  .كفاية املوارد املالية والتقنية وبالتايل اخنفاض مرتبات املعلمني
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وللتخفيف من حدة النقص يف املعلمني املؤهلني، أنشئت تسع .  طالباً يف املدارس القروية١٥ ٨٤٢ هناكو  - ٦٠
ومت تنقيح املناهج الدراسية وطبع الكتـب املدرسـية اجلديـدة    .  املعلمني يف أحناء خمتلفة من البلد     كليات إلعداد 

 وقـد .  امرأة حيضرن دورات حمو األمية يف خمتلف املقاطعات        ٣٠٠ ٠٠٠ أن   ومن اجلدير بالذكر أيضاً   . وتوزيعها
  .منهم من النساء يف املائة ٧٥ ، طالب٣٠٠ ٠٠٠ من هذه الدورات أكثر من ٢٠٠٨خترج يف عام 

   احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية- ٦

 خطط فعالة لتعزيـز العلـوم       وضع من دستور أفغانستان، على أن الدولة مسؤولة عن          ٤٧تنص املادة     - ٦١
وتشجع الدولة .  واالختراعات وحيميهاواالكتشافاتوينظم القانون احلق يف الكتابات اإلبداعية . والثقافة والفنون

وهنب العديد مـن املمتلكـات      هبدم   الطالبان   وبينما قام .  العلمية والدراسات يف مجيع امليادين وتدعمها      البحوث
د، حتاول احلكومة األفغانية إعادة بناء ما هو موجود من تراث واحملافظـة             واآلثار التارخيية يف البل   واآلثار املقدسة   

كة يف احلياة الثقافية بسبب انعدام األمـن يف أرجـاء           ومع ذلك، هناك العديد من املشاكل يف جمال املشار        . عليه
ومن جهة أخرى، مل تتمكن احلكومة األفغانية من تعزيز دور السينما واملسارح علـى النحـو             . من البلد متعددة  
  .ومع ذلك، شجعت احلكومة األفغانية على تقدمي الدعم لزيادة األنشطة الفنية يف القطاع اخلاص. املطلوب

  ريفية التنمية ال- ٧

.  يف املائة من السكان يف املناطق الريفية       ٧٠أفغانستان بلد قائم على الزراعة، حيث تقطن نسبة تتجاوز            - ٦٢
أُنشئت و. وأدى ذلك إىل إدراج التنمية الريفية يف قائمة األولويات األوىل لربامج التنمية االجتماعية واالقتصادية             

  .لبلوغ هذه األهدافالالزم  الدعم لتوفريوزارة التأهيل والتنمية يف املناطق الريفية 

مبهمتها من خالل مثانية برامج وهي برنامج التـضامن   يف املناطق الريفية    تضطلع وزارة التأهيل والتنمية     و  - ٦٣
الوطين، والربنامج الوطين للتنمية حبسب املناطق، والربنامج الوطين للوصول الريفي، والربنـامج الـوطين للمـاء     

امج التمويل املتناهي الصغر، وبرنامج التنمية الصناعية الريفية، والربنـامج الـوطين للـضمان              واإلصحاح، وبرن 
 جملس للتنمية ٢٢ ٠٠٠اجلهود الالزمة إلنشاء  وتبذل احلكومة األفغانية. االجتماعي وبرنامج االستعداد للكوارث
ا احلكومة األفغانية يف هذا اجملال تقدمي ومن بني األنشطة اليت تضطلع هب. القروية من خالل برنامج التضامن الوطين

اخلدمات الريفية واملاء الصاحل للشرب لستة ماليني من األشخاص، وخلق فرص عمل مؤقتة من خالل إعادة بنـاء                  
خالل   كيلومتراً ترميمها، وتوفري العمالة ومصادر مستدامة لكسب الرزق من         ٣ ٢٤٨الطرق الريفية اليت يبلغ طوهلا      

ورغم ذلك، ال يزال هناك فرق كبري يف .  يف املائة منهم من النساء٦٥ شخص، ٧٠٠ ٠٠٠رية إىل تقدمي قروض صغ
  .، ويلزم حتقيق التوازن بني التنمية احلضرية والتنمية الريفيةمستويات املعيشة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية

   احلقوق املدنية والسياسية-  باء

   احلق يف احلياة- ١

 أمهية وفقاً للمعـايري الوطنيـة       اتبار أن احلق يف احلياة هو أمسى حق من حقوق اإلنسان وأكثره           على اع   - ٦٤
  . احلياة هي هبة من اهللا ولإلنسان حق طبيعي فيهـا         " من الدستور األفغاين تنص على أن        ٢٣والدولية، فإن املادة    
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 أن عقوبة اإلعدام اجلدير بالذكرمن و".  خالف ذلكالقانون علىنص ي من هذا احلق، ما مل أحدوال جيوز حرمان 
صدور حكم هنائي باإلدانة من احملاكم الثالث املعنية وأن الدستور يتطلب لتنفيذ هذه العقوبة              بعد   تنفذ حىت اآلن  

  .متأنية للدعوىمرسوم رئاسي بعد مراجعة ودراسة صدور 

لبية السكان تؤيد قرارات رئيس     ومن جهة أخرى، تشري استطالعات الرأي العام يف أفغانستان إىل أن غا             - ٦٥
 أحد أكرب التحـديات     هووضمان حق املواطنني يف احلياة ومحايته       . دتحسني الوضع األمين يف البل    الدولة املتعلقة ب  

 مـن جـراء    يتم يف معظم األحيان انتهاك هذا احلق من خالل اإلصابات اليت تلحق باملـدنيني              حيث أمام الدولة 
 تـسعى إىل اختـاذ      أفغانستانوما فتئت   . رهابية والقصف اجلوي  اإلموعات  ت اجمل وهجمانتحارية  اال التفجريات

كما أن موضوع إصابة املدنيني أثناء العمليات اليت تقـوم هبـا            . التدابري الالزمة لضمان احلق يف احلياة ملواطنيها      
ى، فإن قتل املدنيني علـى      ومن جهة أخر  . القوات الدولية يشكل حتدياً أساسياً أمام احلق يف احلياة يف أفغانستان          

وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام، . أيدي اجملموعات اإلرهابية هو حتٍد آخر يتعلق باحترام حق األفغانيني يف احلياة
والقصاص اإلعدام  بن بإمكان احملاكم أن تصدر حكماً       إمن الواضح أن القوانني األفغانية تسمح بتنفيذها، حيث         

  .إلسالميةعمالً بأحكام الشريعة ا

   احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية- ٢

 ٣٣وتنص املادة   . مت يف السنوات السبع املاضية ضمان احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية للبلد بشكل جيد                - ٦٦
   قانون االنتخابـات    ويعترف". احلق يف الترشيح واالنتخاب   للمواطنني األفغانيني    "لى أن من الدستور األفغاين ع   

ويف . الترشـيح واالنتخـاب   يف  )  سنة من العمر   ١٨جتاوز  ( حبق مجيع املواطنني املستوفني للشروط       ٢٠٠٥عام  ل
 ١٠  ٥٦٧  ٨٣٤، من بني جمموع الناخبني املستوفني للشروط البـالغ عـددهم            ٢٠٠٤االنتخابات الرئاسية لعام    

 يف  ٥٩( ناخباً   ٦  ٢٠٨  ١٨٣  عدده غوالباقي الذي بل  )  يف املائة  ٤١( منهم من النساء     ٤  ٣٥٩ ٦٥١ناخباً، كان   
، وقام بالتصويت    مواطناً ٨  ١٢٨  ٩٤٠وكان جمموع املواطنني الذين مت تسجيلهم للتصويت        . من الرجال ) املائة

   مليون شخص يف االنتخابـات الربملانيـة الـيت عقـدت يف             ٦,٤وقد صوت قرابة    . املائة منهم    يف ٧٠بالفعل  
وهذه هي املرة األوىل اليت ُيصوت      .  يف املائة  ٥١,٥ املستوفني للشروط    ، وبلغت بذلك نسبة الناخبني    ٢٠٠٥عام  

وعلى الرغم من هذه االنتخابات     . )١٩(فيها الشعب األفغاين بطريقة دميقراطية يف االنتخابات الرئاسية والربملانية          
 .الثالثة، مل تعقد احلكومة األفغانية انتخابات للبلديات واملقاطعات

  حرية التعبري وسائل اإلعالم و- ٣

 ٢١هناك ثالث حمطات تلفزيونية وطنيـة و      و. تنص القوانني األفغانية على حرية التعبري ووسائل اإلعالم         - ٦٧
 إذاعة   حمطة ٥٧وهناك أيضاً   .  والقطاع اخلاص  الدولةحمطة تلفزيون حملية يف كابول ويف مقاطعات أخرى تديرها          

وفضالً عن ذلك، هناك مئات من املطبوعات، مبا . ات أخرى تديرها الدولة والقطاع اخلاص يف كابول ويف مقاطع       
وال يوجد  . الصحف األسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، اليت تنشر أو توزع على قُراِئها باجملان           من  يف ذلك   

وشروط احلصول على الترخيص الالزم لنشر هذه املطبوعات . ترخيص ملضمون املطبوعات الصادرة أو رقابة عليها
والتوسـع يف   . شروط سهلة وميكن جلميع املواطنني املستوفني للشروط احلصول على هذا الترخيص باجملـان            هي  

  . الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واإلنترنت هو تطور إجيايب من اجلدير أن يشار إليه أيضاًً
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 الصحفيني ووسـائل     بعض إملاموتتمثل أحد التحديات يف جمال حرية الصحافة ووسائل اإلعالم يف عدم              - ٦٨
أدى إىل حدوث مشاكل هامة، والزيادة يف وسائل اإلعالم علـى حـساب              اإلعالم بأحكام القانون األمر الذي    

ويف الوقت نفسه، فإن ختويف الصحفيني على أيدي اإلرهابيني ومعاملتهم بصورة تتناىف مع آداب املهنة               . نوعيتها
  .عالم يشكل حتدياً رئيسياً يف جمال حرية التعبريمن جانب بعض هيئات الدولة املعنية بوسائل اإل

   األنشطة السياسية واالجتماعية- ٤

وباإلضـافة إىل   . حرية األنشطة السياسية واالجتماعية   على    من دستور أفغانستان بشدة    ٣٥د املادة   كتؤ  - ٦٩
ية حبرية مهـا قـانون      أحكام الدستور، اعُتمد قانونان آخران لدعم ومحاية ممارسة األنشطة االجتماعية والسياس          

ولتلبية . ٢٠٠٣ وقانون تشكيل األحزاب السياسية يف عام ٢٠٠٢تشكيل املنظمات االجتماعية وتسجيلها يف عام 
 منظمـة   ١  ٣٤٨ حزباً سياسياً و   ١٠٢االحتياجات املتعلقة بضمان هذا احلق بانتظام، مت حىت اآلن تسجيل قرابة            

  .اب واملنظمات على تراخيص للعملاجتماعية لدى وزارة العدل وحصلت هذه األحز

 ٣٦وتنص املادة . تنظيم مظاهرات سلميةاالحتجاج ويف  دستور أفغانستان احلق يف يؤكدوفضالً عن ذلك،   - ٧٠
من الدستور على أنه حيق للمواطن األفغاين أن ينظم، دون محل السالح، جتمعات سلمية لضمان وتـأمني مطالبـه                   

  .املظاهرات يف كابول ويف املقاطعاتو  مسريات االحتجاجادة، مت تنظيم عدد منووفقاً ألحكام هذه امل .املشروعة

   عدم التمييز- ٥

   ويتمتع املواطن األفغـاين     .حظر التمييز واحملاباة من أي نوع     " من دستور أفغانستان على      ٢٢تنص املادة     - ٧١
م الواردة يف الدستور، يطبق قـانون       ويف ضوء األحكا  . "باملساواة يف احلقوق والواجبات    -  ذكراً كان أم أنثى      - 

وسياسة . حظر التمييز على مجيع املواطنني على حد سواء وُيعامل املواطنون دون متييز بينهم وفقاً ألحكام القانون  
وعلى الرغم من  . عدم التمييز يف التوظيف يف اخلدمة العامة هي أحد أهم جوانب الربنامج احلكومي يف أفغانستان              

 من جانب بعض اهليئـات      يز ضد األقليات االجتماعية وضد املرأة واألطفال قائماً       يال يزال التم  أحكام القانون،   
  .احلكومية وبعض املواطنني

   حقوق األقليات- ٦

 من الدستور التمييز واحملاباة أياً كان نوعهما ضد املواطنني األفغانيني الذين ينص القانون              ٢٢ املادة   متنع  - ٧٢
 من الدستور على أن الداري والباشتو مها اللغتـان          ١٦ وتنص املادة    .احلقوق والواجبات  يف   املساواة بينهم على  

وقد وضعت وزارة التعليم مناهج دراسية للصفوف من األول إىل السادس باللغات . الرمسيتان للدولة يف أفغانستان
  .ى املستفيدين منها يف املناطق املعنيةاألوزبية، والتركمانية، والبلوشية، والباشتية، والنورستانية وقامت بتوزيعها عل

   احلق يف عدم التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية- ٧

 على هذا احلظر من جديد بنصه على أنه         ٢٢فيما يتعلق حبظر التعذيب، أكد دستور أفغانستان يف املادة            - ٧٣
ر بتعذيبه أو معاملتـه بـصورة       وال جيوز تعذيب أحد أو األم     ". حيظر تعذيب اإلنسان أو معاملته معاملة تعسفية      "
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وفيما يتعلق بتنفيذ هذه . حىت إذا كان الشخص حمتجزاً أو حمكوماً عليه - تعسفية من أجل احلصول على معلومات 
  . املادة، فإن التعذيب وسوء املعاملة مها أمران شائعان، لألسف، أثناء عمليات التحقيق اجلنائية يف أفغانستان

  شخاص منع الرق واالجتار باأل- ٨

احلرية هي حق طبيعـي     " اللتني تنصتان على أن      ٤٩ و ٢٣ دستور أفغانستان هذا احلق يف املادتني        يؤكد  - ٧٤
وصادقت احلكومة األفغانية على قانون مكافحة االختطاف واالجتار باإلنسان " وال جيوز انتهاك هذا احلقلإلنسان 
هـذه   وتشارك يف .  االختطاف وهتريب األشخاص    منه تشكيل جلنة ملكافحة    ٤، حيث جتيز املادة     ٢٠٠٨يف عام   

 ذكره وزير العدالة يف بيانه، فإن أفغانستان ليست هي البلد الذي هو             وطبقاً ملا . اللجنة منظمات إعمال القانون   
وعلى الرغم من هذه اجلهود، فإن      . مصدر االجتار باألشخاص بل إهنا بلد عبور األشخاص الذين يتم االجتار هبم           

ص من خالل أفغانستان أو من أفغانستان، وال سيما هتريب األطفال، يشكل حتدياً من التحديات               هتريب األشخا 
  .الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

   احلق يف احلرية ويف األمن الشخصي- ٩

ال جيوز مالحقة أي شخص    " من الدستور احلق يف األمن الشخصي، حيث تنص على أنه            ٢٨حتمي املادة     - ٧٥
متوسطة  ويفرض القانون اجلنائي يف أفغانستان عقوبة السجن لفترة       ". مقاضاته إال مبوجب القانون     وأو احتجازه أ  

على كل من يقوم باحتجاز أو مالحقة أو حظر نشاط يقوم به شخص آخر، دون أن يكون لديه سبب مشروع                    
 مت  ،ذا احلق بـصورة أفـضل     وبعد تشكيل احلكومة األفغانية اجلديدة يف أفغانستان، وبغية تنفيذ ه         . للقيام بذلك 

التصديق على قانون اإلجراءات اجلنائية املؤقتة الذي حيمي حقوق األشخاص املشتبه هبم واألشخاص الذين خيالفون 
وعلى الرغم من هذه التدابري التشريعية، ال تزال هناك حاجة إىل اختاذ مزيد مـن               . القانون، وفقاً للمعايري الدولية   

  . التدابري لضمان هذا احلق

   احلق يف املساواة يف املعاملة أمام القانون وقرينة الرباءة- ١٠

ينص دستور أفغانستان على املساواة بني مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات دون متييز بينهم بـسبب                  - ٧٦
لدستور على وبينما يؤكد ا". قرينة الرباءة " من الدستور على ٢٥وتنص املادة . العرق أو اجلنس أو الدين أو اللغة

، لألسف، إىل وقوع انتهاكات اناملساواة يف احلقوق، فإن الفساد اإلداري وتداخل فروع السلطة يف الدولة، يؤدي   
ومن األمور اليت تثري القلق . قانون وإىل حرمان أشخاص أبرياء من حقوقهمالخطرية من جانب اهليئات املعنية بسيادة 

حلقوق  لقوانني ووكاالت الرصد مببدأ املساواة أمام القانون واالنتهاكات اليت تقععدم التزام الوكاالت املعنية بإنفاذ ا
وال تزال هناك بعض املشاكل يف هـذا        . ولنيؤاإلنسان نتيجة للنفوذ الذي يباشره األفراد ذوي السلطة وفساد املس         

  .نب بعض اهليئات احلكوميةاجملال، على الرغم من أحكام القوانني، بسبب االنتهاكات اليت ترتكب أحياناً من جا

   احلق يف الزواج وتكوين أسرة- ١١

 من الدستور ٥٤وتعترب املادة .  على مجيع أفرادها وهو موضوع يهم احلكومة األفغانيةةتنطبق محاية األسر  - ٧٧
 لتوفري ووفقاً ألحكام هذه املادة، يتعني على الدولة أن تتخذ تدابري حازمة. األسرة حجر الزاوية للمجتمع وحتميها
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ووفقاً لقانون األحوال املدنية األفغاين، يبلغ . سيما فيما يتعلق بصحة األم والطفل       ال ةالرفاه البدين والعقلي لألسر   
وعلى الرغم من ذلك، فإن التقاليد القدمية تؤثر على         .  عاماً ١٦ عاماً وسن الزوج للبنات      ١٨سن الزواج للبنني    

 يف املائة تقريباً من حاالت الزواج تتم يف وقت مبكر أو          ٤٠فأكثر من   . جملالالزواج وتشكل حتدياً كبرياً يف هذا ا      
  .ولذلك، ال تزال هناك مشاكل خطرية تتعلق بضمان إعمال هذا احلق. تتم ببساطة قسراً

   احلق يف املواطنة- ١٢

ن املواطنـة   وينص قانو . ينص الدستور األفغاين على عدم حرمان أي مواطن أفغاين من احلق يف املواطنة              - ٧٨
. األفغاين على أن أي شخص يولد من والدين أفغانيني هو مواطن أفغاين، سواء كان يقيم يف البلـد أو خارجـه              

  .وُتبذل اجلهود لتعزيز هذا القانون كلما كان ذلك ممكناً

   حقوق اإلنسان املواضيعية- جيم 

   حقوق املرأة- ١

ويعتـرب  . حاً كبرياً فيما يتعلق بضمان حقوق املـرأة حققت أفغانستان خالل السنوات السبع املاضية جنا       - ٧٩
تشكيل وزارة شؤون املرأة يف هيكل احلكومة األفغانية، واالنضمام التفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال 

ت التمييز ضد املرأة، وإدراج أحكام تتعلق باملساواة بني املرأة والرجل يف الدسـتور، ومتثيـل املـرأة يف اجملـاال            
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومشاركتها الفعالة فيها، مبثابة مكاسب هامة حتققت يف هذه الفترة الـوجيزة               

  . نسبياً من الوقت

وكذلك  ، والنساء الرجال من الدستور، على املساواة بني مجيع املواطنني األفغانيني من           ٢٢وتنص املادة     - ٨٠
وقد بذلت احلكومة األفغانية، عمالً بالدستور، مساعٍ . جبات مبوجب القانون يف احلقوق والوا   على املساواة بينهم  

 من الدستور   ٨٣وعمالً بذلك، تكفل املادة     . كبرية لتعزيز حقوق املرأة واحملافظة على املساواة بينها وبني الرجال         
 ٢٥يل املرأة يف الربملان عن وكذلك ينبغي أال تقل نسبة متث. وجود ما ال يقل عن نائبتني من كل مقاطعة يف الربملان

وباملثل، هنـاك يف اهليئـة      .  يف املائة من املقاعد يف اجلمعية الوطنية احلالية        ٢٨يف املائة، حيث تشغل املرأة حالياً       
 ١  ٦٥٢ امرأة من بني عدد القضاة العاملني يف احملاكم العسكرية واملدنية البالغ عددهم              ١٨٩القضائية ما جمموعه    

وباملثل، يبلغ عدد النساء .  يف املائة من جمموع القضاة العاملني حالياً يف البلد٥,٤هذا العدد نسبة ويشكل . قاضياً
 ٩,٤ يعملون باملكتب، مما يشكل نسبة  مدعياً عاما١ً  ٠٩٥  امرأة من بني  ١٠٣العامالت يف مكتب املدعي العام      

   موظفـاً، يبلـغ عـدد       ٢٢١  ٦٨٤الغ عـددهم    ومن بني املوظفني احلكوميني الب    . يف املائة من املدعني العامني    
  ).باستثناء وزارة الداخلية والدفاع( امرأة ٤٧  ٧٩٠النساء 

وُيعد عدم توفري األمن يف بعض املقاطعات، وثقافة احلصانة من العقاب، واخنفاض إدراك املرأة بـشكل                  - ٨١
لة، من بني التحديات امللحة اليت تواجهها خاص حبقوقها، واملعتقدات التقليدية القدمية واملؤذية، وانعدام فرص العما

  .احلكومة األفغانية اليوم فيما يتعلق حبقوق املرأة، وينبغي أن تتخذ احلكومة األفغانية تدابري فعالة لتحسني هذا الوضع
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   حقوق الطفل- ٢

عقود عاىن األطفال الذين يشكلون أضعف جمموعات السكان يف البالد، من مجيع أشكال العنف خالل ال                - ٨٢
وبعد اهنيار حكم الطالبان، اُتخذت تدابري هامة لتعزيـز         . فقد مت انتهاك حقوقهم بصورة صارخة     . الثالثة املاضية 

، وبعد إعادة فتح املدارس، متكن ما جمموعه ثالثة ماليني من البنـات             ٢٠٠٢ففي عام   . حقوق الطفل يف البالد   
 من  هم بلغ هذا الرقم ستة ماليني طالب ثلث       ٢٠٠٨/٢٠٠٩واآلن أي يف عامي     . واألوالد من العودة إىل املدارس    

، حيث مت باالستناد إليها مراجعة اللوائح ١٩٩٤وقد صادقت أفغانستان على اتفاقية حقوق الطفل يف عام . البنات
وحتققت إجنازات كبرية يف جمـال الرعايـة        . السابقة املتعلقة حبقوق الطفل والعدالة املتعلقة باألطفال ومت تعديلها        

ومت تلقيح ماليني من األطفال دون سن اخلامسة من العمر بنجـاح ضـد أهـم          . الصحية لألطفال يف أفغانستان   
وأصبحت املقاطعات الشمالية والوسطى يف البالد . األمراض املميتة اليت تصيب األطفال مثل احلصبة وشلل األطفال

 الرعاية الصحية لألم والطفـل وتـوفري   وأدى تقدمي خدمات. منذ ثالث سنوات حمصنة من فريوس شلل األطفال 
  . يف املائة٢٥املرافق إىل تقليل معدالت الوفيات دون سن اخلامسة من العمر بنسبة 

وبغية محاية األطفال من العنف، ومن هتريبهم واالعتداء عليهم، أنشأت احلكومة األفغانية، بالتعاون مع                - ٨٣
اعتمـدت احلكومـة     ولضمان حقوق الطفـل،   . يع أحناء البلد  املنظمات الدولية، شبكات حلماية األطفال يف مج      

أحكام اتفاقية حقوق الطفـل ويـوفر        األفغانية، قانوناً للتصدي لالنتهاكات اليت يتعرض هلا الشباب يتمشى مع         
احلماية القانونية هلم وحيمي مصاحلهم أثناء احملاكمة كما حيمي األطفال املعرضني للخطر واألطفال الذين هم حباجة 

  . إىل الرعاية األساسية

سيما الفتيات، يواجهون حتـديات      وعلى الرغم من التقدم املشار إليه، ال يزال األطفال األفغانيون وال            - ٨٤
فمثالً، ال يستطيع املاليني من األطفال، وبصفة خاصة يف املقاطعات اليت تواجه الرتاعات، الوصـول إىل                . كبرية

 ٣٥ حتفهم بسبب سوء التغذية واإلصابة بأمراض ميكن معاجلتها، وتعود نسبة            ويلقى مئات األطفال يومياً   . املدارس
وبسبب ازدياد الفقر يف صفوف الوالدين، يضطر       . يف املائة من هذه الوفيات إىل األمراض الناشئة عن شرب املياه          

ألطفال أيـضاً   ويتعرض ا . آالف من األطفال االخنراط يف أسواق العمل، والعمل يف مصانع صغرية أو يف مزارع             
  . ألشكال خمتلفة من العنف مثل التهريب أو االختطاف أو االستغالل أو االعتداء اجلنسيني

   حقوق املعوقني- ٣

 من الدستور عن اختاذ التدابري الالزمة إلعادة تأهيل املعوقني          ٥٣احلكومة األفغانية مسؤولة مبوجب املادة        - ٨٥
وهلذا الغرض، اعتمدت . كتهم النشيطة يف اجملتمع ويف احلياة العامةوأصحاب العاهات ومتكينهم من استئناف مشار

وهناك يف أفغانستان مليون شخص أصبح . احلكومة األفغانية قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقامت بتنفيذه
  . وتواجه الغالبية العظمى من أولئك األشخاص مشاكل خطرية يف احليـاة اليوميـة            . معاقاً بسبب سنوات الرتاع   

ويواجه األشـخاص ذوي اإلعاقـة      . وال تستطيع الدولة أن تقدم املساعدة الكافية للتخفيف من حدة مشاكلهم          
كما يتطلب األمر من احلكومة األفغانية اختاذ تـدابري يف هـذا            . مشاكل متعددة بسبب قلة املرتبات اليت يتلقوهنا      

  . )٢٠(ماهتا بسبب ضعف االقتصاد الوطيناحلكومة األفغانية ال تستطيع الوفاء بالتزا بيد أن .اجملال
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   حقوق العائدين واملشردين- ٤

وبغيـة  .  يف البلدان اجملاورة، وال سيما يف إيران وباكستان        ون مليون الجئ أفغاين يعيش    ٣,٣ هناك حالياً   - ٨٦
ين األفغانيني التصدي ملشاكل املعوقني والعائدين، أنشأت الدولة وزارة الالجئني والعائدين للتصدي ملشكلة العائد           

مساعدة األسر العائدة على : وتتضمن هذه اخلدمات. بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 ومساعدة  ،إعادة االستيطان يف مدهنا األصلية، وتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل العائدين وإجياد وظائف جديدة هلم             

وقد حاولت الوزارة اختاذ تدابري هامة لصاحل الالجئني عمالً . عليم أطفاهلمالعائدين يف بناء مأوى جديد، وكذلك ت
باالتفاقيات الدولية ومعايري حقوق اإلنسان، ولكن وبسبب عدم تعاون الدول املضيفة، ال تزال هناك مـشاكل                

  .متعددة قائمة يف هذا اجملال

   احلقوق املتعلقة حبماية البيئة- ٥

واملكتب الوطين .  حبماية البيئة واملوارد الطبيعية إلجياد بيئة معيشية أفضل ملواطنيهاتلتزم احلكومة األفغانية  - ٨٧
 يف  ٢٠٠٢وقد أنشئ املكتب يف عام      . حلماية البيئة هو منظمة لصنع القرارات ويقوم أيضاً برصد املشاكل البيئية          

ويستند قانون  . كتباً مستقالً  م ٢٠٠٥ومع ذلك، أصبح ذلك املكتب يف عام        . إطار عمل وزارة الكهرباء والطاقة    
الكائنـات  البيئة اجلديد الذي مت اعتماده، إىل معايري دولية، ومن شأنه أن يضمن آلية سليمة حلماية البيئة جلميع                  

وقد أدت احلرب اليت دامت . وتبذل احلكومة األفغانية قصارى جهودها ملنع مجيع أشكال التلوث.  والنباتاتاحلية
ووضعت إدارة محاية البيئة    .  يف املائة من البيئة احلية يف البلد       ٦٠ من جفاف إىل تردي نسبة       ثالثة عقود وما تالها   

  . خرائط طريق ملموسة وللتصدي للمشاكل اإليكولوجية السائدة يف البلد

   حقوق املدنيني يف األمان أثناء العمليات العسكرية- ٦

العسكرية اليت تقوم هبا احلكومـة األفغانيـة وقـوات    بغية ضمان أمن املدنيني األفغانيني أثناء العمليات         - ٨٨
وهلذا الغـرض،    .التحالف الدولية، حث رئيس الدولة هذه القوات على توخي احليطة عند تنفيذ هذه العمليات             

سياسة تتعلق بالقانون الدويل اإلنساين، ونشرهتا علـى         أعدت وزارة الدفاع فيما يتعلق بالرتاع العسكري الدويل       
كما نظمت وزارة الدفاع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، . ت يف اجليش الوطين األفغاينمجيع الوحدا

ت تدريبية متخصصة بشأن القواعد الدولية اليت تنظم الرتاعات العسكرية لصاحل مجيع صفوف اجليش األفغاين ادور
ه اجلهود، ُينتهك أحياناً حق املواطنني املدنيني وعلى الرغم من هذ. )٢١(الحترام حقوق اإلنسان أثناء أداء واجباهتم

واختذت احلكومة األفغانية تدابري لضمان .  من جانب القوات املسلحة املعادية للحكومة والقوات الدوليةيف األمان
وتفيد التقارير أن غالبية اإلصابات يف صـفوف املـدنيني سـببها       . أمن املدنيني حىت اآلن دون حتقيق جناح كبري       

  .ليات اليت تقوم هبا القوات املسلحة املعادية للحكومةالعم

   التحديات يف جمال حقوق اإلنسان يف أفغانستان- دال 

  :ميكن تلخيص التحديات اليت تواجهها أفغانستان حالياً فيما يتعلق حبقوق اإلنسان على النحو التايل  - ٨٩

   وأوجه النقص يف القانون اجلنائي؛تنازع بعض اللوائح مع الدستور والتنازع فيما بني القوانني  - ١  
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  انعدام التنفيذ الكامل للتعليم اإللزامي وال سيما يف صفوف الفتيات؛  - ٢  
 تنظيم انتخابات للجمعيات وجمالس البلديات يف املقاطعات، على النحو املنصوص عليه يف             عدم  - ٣

  الدستور؛
  ستان إىل القوانني األفغانية؛نقل بعض اللوائح الغريبة اليت ال ميكن تطبيقها يف أفغان  - ٤  

  ؤسسات إعمال سيادة القانون يف البلد؛مل قلة اإلمكانيات املتاحة  - ٥
   الدولة وعدم احترام الفصل بني السلطات؛للسلطة يف الفروع الثالثة اختصاصاتالتداخل بني   - ٦
  ؛للسلطة يف أفغانستانانتهاك القانون بأشكال خمتلفة من جانب الفروع الثالثة   - ٧
  ضعف املؤسسات الدميقراطية وعدم ترسيخ قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اجملتمع املدين؛  - ٨
  وجود فساد متنامي يف بعض املنظمات احلكومية وغري احلكومية؛  - ٩

  األمن يف بعض املناطق يف البلد؛ انعدام  - ١٠
  قوانني؛وجود قوات مسلحة غري مسؤولة وأمراء حرب ذوي نفوذ مينعون تنفيذ ال  - ١١
  ممارسة العنف ضد املرأة والطفل؛  - ١٢
حدوث إصابات يف صفوف املدنيني بسبب العمليات اليت تقوم هبا القوات املعادية للحكومـة                 - ١٣

  وأيضاً بسبب العمليات العسكرية اليت تقوم هبا أحياناً القوات الدولية؛
  املدنيني؛بني  الفقر املدقع والبطالة انتشار  - ١٤
  جئني األفغانيني من البلدان اجملاورة ومشكلة األشخاص املشردين داخلياً؛ترحيل الال  - ١٥
  انعدام آلية احلماية االجتماعية لألشخاص املستضعفني؛  - ١٦
   األحداث؛وإصالحياتاألوضاع احلرجة يف بعض السجون ومراكز االحتجاز   - ١٧
  ألطفال الـذين يولـدون     ل للنساء، واألوضاع السيئة   سجون تفي باملعايري الدولية      عدم وجود   - ١٨

  يف السجون؛
  وجود مراكز احتجاز دولية ال ختضع ملراقبة الدولة؛  - ١٩
 قيام القوات الدولية وقوات األمن األفغانية من حني إىل آخر بإلقاء القبض على املدنيني األفغانيني  - ٢٠

  ؛طبقاً لألصول دون التحقيق معهم أو حماكمتهم حمددة غري اتواحتجازهم لفتر
   حماكمات عادلة يف بعض احملاكم؛عدم توفري  - ٢١
   الوصول إىل حماميي الدفاع وال سيما أولئك الذين يدافعون عن املرأة؛عدم  - ٢٢
  تقاعس احملاكم عن اختاذ إجراءات يف بعض احلاالت؛  - ٢٣
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 حلقوق اإلنسان   وانتهاكاهتم السابقة إفالت بعض األشخاص من العقاب رغم سجالهتم اجلنائية           - ٢٤
  جرائم حرب؛تكاهبم ارو

  مشاكل تتعلق بتنفيذ برنامج العدالة االنتقالية؛  - ٢٥
املعنية باملرأة بسبب املشاكل األمنية، ووجود تقاليد اجتماعية ال        العشرية   تنفيذ خطة العمل     عدم  - ٢٦

  تساعد على ذلك، والتمييز ضد املرأة؛
  .ضعف اجملتمع املدين  - ٢٧

   التوصيات- سابعاً 
التوصيات التالية يف جماالت التشريع وإصـالح القطـاع       تقدم  أفغانستان،  احلايل يف   واقع  ال  باالستناد إىل   - ٩٠

القضائي، واعتماد سياسات جديدة يف جمال حقوق اإلنسان، وإنشاء آليات حلماية حقوق اإلنـسان ودعمهـا                
  :ورصدها، بالتعاون مع اجملتمع الدويل

امات الدولية ألفغانستان فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان        مراجعة قوانني ولوائح الدولة عمالً بااللتز       - ١
  وتعديل القوانني اليت ختالف معايري حقوق اإلنسان؛

   الدستور؛والتوفيق بينها وبنيد مراجعة مجيع القوانني يف البل  - ٢
   لتحسني محاية حقوق اإلنسان؛إنفاذ القواننيالتوفيق بني السلطة القضائية ووكاالت   - ٣
  ؛إنفاذ القوانني القضائي وملؤسسات للسلكاملهنية بناء القدرات   - ٤
  القضاء على الفساد يف النظامني القضائي والقانوين؛  - ٥
   القانوين والقضائي؛نيعادلة يف النظامالاكمة احملالتمسك ب  - ٦
   عن حقوق املرأة لضمان حماكمات عادلة؛انتداب حمامني حمترفني للدفاع وال سيما حمامني للدفاع  - ٧
  حد النتهاكات الدستور اليت ترتكبها الفروع الثالثة يف احلكومة األفغانية؛وضع   - ٨
   واحملاكم؛نفاذ القواننيجراءات القضائية يف مؤسسات إإلالتعجيل با  - ٩

إنفاذ وضع حد حلاالت االحتجاز التعسفي لألفغانيني من جانب القوات الدولية وبعض سلطات       - ١٠
   األفغانية؛القوانني

روف لكي تتمكن املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان من مراقبة مراكز االحتجاز التابعـة             هتيئة الظ   - ١١
  للقوات الدولية؛

  اعتماد استراتيجية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها؛  - ١٢
  اعتماد استراتيجية للقضاء على العنف ضد املرأة؛  - ١٣
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التصدي ملوضوع عدم تـوفري األمـن       استراتيجيات للضمان االجتماعي، والعائدين، و    اعتماد    - ١٤
 ، وتفعيـل الفرعيةالغذائي للمواطنني، من خالل إعادة بناء وتدعيم اهلياكل األساسية يف املناطق      

الالمركزية يف تنفيذ الربامج، وتوزيع املعونة الغذائية على الشرائح املستضعفة من السكان ومحاية 
  حرية التعبري؛

  ق اإلنسان؛إنشاء مؤسسات وطنية لرصد حقو  - ١٥
تعزيز املؤسسات الدميقراطية الوطنية، مثل الربملان وجمالس البلديات واهليئة القـضائية حلمايـة               - ١٦

  حقوق اإلنسان؛
  إنشاء نظام فعال للحماية االجتماعية لدعم املستضعفني؛  - ١٧
  تعزيز منظمات اجملتمع املدين النشطة يف جمال حقوق اإلنسان؛  - ١٨
 القوانني وتضمني مناهج مجيـع املؤسـسات        إنفاذ اإلنسان يف وكاالت     إنشاء مكاتب حلقوق    - ١٩

  التعليمية دورات للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان؛
القبض واالستجواب  للقيام بعمليات   قوق اإلنسان   األحكام املتعلقة حب   مبوجب   خاصةإنشاء آلية     - ٢٠

  الدولية؛القوات فغانية والقوات األاليت تشارك فيها  العسكرية املنازعاتواالحتجاز أثناء 
احترام حقوق املدنيني أثناء املعارك العسكرية اليت تقوم هبا القوات الدولية وقـوات احلكومـة                 - ٢١

  ؛األفغانية، عمالً بالقواعد واملعايري املقبولة دولياً
 ستراجتية التنمية الوطنية ألفغانستان الذي يركـز علـى احلكـم      الاإلشراف على العنصر الثاين       - ٢٢

  ، وسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛الرشيد
برصـد  بانتظـام   قيام جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستقلة وغريها من منظمات اجملتمع املدين              - ٢٣

   القوانني وحماكم الدولة؛إنفاذحقوق اإلنسان يف مؤسسات 
 اجلنسية والتهريب تا برامج واسعة النطاق للتوعية اجملتمعية ترمي إىل التصدي للمضايق     استهالل  - ٢٤

  ؛القسريوالعمل 
  إنشاء آليات لتأمني املدارس واملستشفيات بشكل صحيح وذلك بالتعاون مع القوات الدولية؛  - ٢٥
 من خـالل إنـشاء   النظامياعتماد اآلليات الالزمة لزيادة وصول األطفال احملرومني إىل التعليم      - ٢٦

  استخدام مزيد من املعلمات؛مدارس قروية وإيالء اهتمام خاص لتعليم البنات و
إنشاء اآلليات الضرورية لتوسيع نطاق املستوصفات واخلدمات الصحية بغية تقـدمي خـدمات               - ٢٧

  الرعاية الصحية الطارئة؛
إنشاء آليات ميكن التعويل عليها لتأمني امللكية اخلاصة يف املناطق الريفية واحلضرية وبذل جهود                - ٢٨

  ملعوزة؛ملموسة لتوفري املأوى لألسر ا
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إنشاء آليات لإلمداد باملاء الصاحل للشرب، ومحاية البيئة، وتقدمي خدمات عامة أخرى ضرورية               - ٢٩
  سيما يف املناطق احلضرية؛ وال

إنشاء آلية فعالة لتسوية الرتاعات املتعلقة باألرض وشن مشاريع كثيفة العمالة ترمي إىل تعزيـز             - ٣٠
  سُبل العيش البديلة؛

تسجيل املواليد وحاالت الزواج والطالق ومكاتب إلصدار اهلوية الشخصية، يف مجيع إنشاء آلية ل  - ٣١
  ؛البلدأحناء 

  .لعمل للعمال وغريهم من املواطنني يف البلدا فرص لتوليدإنشاء آليات   - ٣٢

  اخلالصة - ثامناً 
ي الشامل هو فرصة    ترى احلكومة األفغانية أن هذا التقرير القطري املقدم مبوجب آلية االستعراض الدور             - ٩١
ققة، والتحديات احلالية اليت تواجهها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ولتقدمي          ة لتسليط الضوء على املنجزات احمل     فريد

ويعكس التقرير احلايل بوضوح نية احلكومة األفغانية ودرجة جديتها يف التصدي ملواطن الفشل يف              . حلول عملية 
لى أن احلكومة األفغانية تفهم التزاماهتا الدولية املتمثلة يف القيام تـدرجيياً             ع ويقدم الدليل جمال حقوق اإلنسان،    

  .بضمان حقوق اإلنسان ملواطنيها والعمل بثبات يف هذا الصدد

وفضالً عن ذلك، يتيح التقرير احلايل فرصة جيدة للمجتمع الدويل وغريه من اجلهات الفاعلة املعنية حبقوق   - ٩٢
 اإلنسان يف أفغانستان يف منظور مقارن وحتليلي وواقعي ومالحظة املشاكل والتحديات اإلنسان لوضع حالة حقوق

ويرى التقرير أنه على الرغم من حتقيق اجنازات يف جمال حقوق اإلنسان يف السنوات السبع املاضية، ال تزال                  . فيه
فغانية اختاذ تـدابري ضـرورية    هناك العديد من التحديات اخلطرية الواجب معاجلتها واليت تتطلب من احلكومة األ           

   .بالتعاون مع اجملتمع الدويل

صالحات القضائية، ينبغي إيالء اهتمام حذر عند تعديل واعتماد قوانني تتفق مع املعايري             إلوفيما يتعلق با    - ٩٣
ول هبـا   وكذلك، ينبغي إيالء اهتمام جاد للتوفيق بني القوانني الوطنية املعم         . دالقانونية وحقوق اإلنسان يف البل    

  .وأحكام الدستور، وإزالة التنازع فيما بني سلطات القانون وتعزيز القدرة املهنية للقطاعني القانوين والقضائي

إن اعتماد عدد من االستراتيجيات الوطنية اجلديدة املتعلقة مباشرة حبقوق اإلنسان وإنشاء آليات أخرى                - ٩٤
تدابري األخرى اليت اختذهتا احلكومة األفغانية بالتعاون مـع         للحماية لضمان ومحاية حقوق اإلنسان هي من بني ال        

وميكن هلذه االستراتيجيات أن تسمح بتحسني حالة حقوق اإلنسان بصورة ملحوظة وهتيئة ظروف             . اجملتمع املدين 
وينبغي مالحظة أن من غري املمكن تنفيـذ  . أكثر مالءمة إلعمال حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها يف أفغانستان     

صالحات اليت متت مناقشتها لتحسني حالة حقوق اإلنسان دون تعاون اجملتمع الدويل؛ ولذلك، فإن التعـاون                إلا
  .املشترك بني احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل سيؤدي إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد بصورة تدرجيية

  )٢٢(املرفقات - تاسعاً 
  :ذا التقرير على العنوان التايلميكن االطالع على املرفقات هب  - ٩٥

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/AFSession5.aspx.  
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Notes  
1 Refer to annex I, UPR Reporting Wheel. 

2 Refer to annex II, UPR Reporting Process Mechanism and annex III, UPR Action Plan. 

3 Article 10 of the Constitution: “The State encourages and supports private enterprise investments on the basis 

of market economic system in accordance with the provisions of statutes and guarantees its safety.” 

4 The Commission on Combating Official Corruption has been formed in accordance with Article 6 of the 

United Nations Convention on Combating Administrative Corruption.  

5 Justice for All Strategy (2005), National Justice Sector Strategy (2007), and National Justice Sector Action 

Plan (2007). 

6 Refer to annex IV, National Strategies on legal and judicial sector. 

7 Refer to websites of the Ministry of Justice www.moj.gov.af, the Supreme Court www.supremecourt.gov.af, 

and Afghanistan National Assembly www.nationalassembly.af  

8 Refer to the website of Afghanistan Independent Human Rights Commission: www.aihrc.org.af 

9 Researches on improper customs, family violence, women’s access to justice, economic independence of 

women, official corruption, and refugees and IDPs. 

10 Afghanistan has ratified six international human rights conventions: International Covenant on Civil and 

Political Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Convention on the Rights of 

the Child, Convention on the Elimination of All Forms of Violence against Women, and Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 

11 Refer to Afghanistan MoFA website: www.mfa.gov.af and Afghanistan Treaty Reporting Process website: 

www.trp.mfa.gov.af 

12 In the last seven years, due to the lack of reporting capacities within the government of Afghanistan, reports 

have not been submitted on the conventions. 

13 The Bonn Conference provided for the establishment of Afghanistan Independent Human Rights Commission 

and the Judicial Reform Commission. 

14 Refer to annex V, Afghanistan National Development Strategy document. 

15 Refer to annex VI, National Strategies on Education and Public Health. 

16 In 2008, 8,000 people were trained in different professions and more than 200,000 are being trained by 

national and international organizations. 

17 Refer to annex VII for related Conventions on labor which Afghanistan has ratified. 

18 Afghanistan in total has 4523 medical doctors, 115 hospitals in the capital and provinces, 17 treatment centers 

for addicts, 775 basic health clinics and 10 mobile clinics. The total medical facilities of Afghanistan will reach 

1564 by 2008. 

19 Refer to Afghanistan Election Commission website: www.iec.org.af 

20 Presently there are two million disabled from three decades of war who receive a monthly salary from  

the GoA.  

21 Refer to annex VIII which include the Constitution and other Afghan laws. 
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22 Refer to annexes I to VIII: 

Annex I   Afghanistan UPR Reporting Wheel 

Annex II Afghanistan UPR Reporting Process Mechanism 

Annex III Afghanistan UPR Reporting Process Action Plan 

Annex IV Afghanistan National Strategies on Justice Sector  

Annex V Afghanistan National Development Strategy 

Annex VI  Afghanistan National Strategies on Education and Public Health 

Annex VII List of Labor Conventions which Afghanistan has ratified 

Annex VIII Afghanistan Constitution. 
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