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  مقدمة    
ت اآلن أربع سنوات على تقدمي التقرير األول عن االسـتعراض الـدوري             لقد مرّ   -١

ان ومنذ ذلك احلـني، حـدثت يف أفغانـست        . الشامل ألفغانستان إىل جملس حقوق اإلنسان     
ومنها التوقيع على املزيد    . رات هامة فيما يتعلق بالتحسينات املدخلة على حقوق اإلنسان        تطو

من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ووضع تقرير عن االتفاقيات اليت انـضمت إليهـا              
أفغانستان فعالً؛ وعملية إدخال اإلصالحات املؤسسية يف جمال حقوق اإلنـسان؛ وتعزيـز             

ذولة بشأن العملية التشريعية واستعراض القوانني املعمول هبا حـىت تـتالءم مـع              اجلهود املب 
االلتزامات الدولية املقطوعة يف جمال حقوق اإلنسان؛ وإعداد سياسات جديـدة وتعـديل             
السياسات احلالية من أجل تعزيز برامج حقوق اإلنسان واجلهود املبذولة من أجل إذكاء وعي       

نسان بوسائل منها تنظيم برامج تعليمية عن حقـوق اإلنـسان،           اجلماهري مبسائل حقوق اإل   
ومجيع هذه التحسينات إمنا هي إشارة إىل إرادة أبدهتا احلكومة األفغانية وإىل تعاوهنا يف هذا               
الصدد، وإىل مساعي اجلهات املعنية يف احلكومة ويف غريها من الدوائر حنو حتسني أوضـاع               

 إيالء االهتمام بالشرائح املستضعفة من الناس وال سـيما  ّدوُيع. حقوق اإلنسان يف أفغانستان 
  .النساء واألطفال العنصر األكثر أمهية والذي ُيعد القاسم املشترك بني تلك اجلهات

ومن حسن الطالع، وبالتوازي مع التحسينات اليت طرأت فيما يتعلق بضمان حقوق              -٢
. لية قد تعززت بشكل هام وفقاً لذلك      اإلنسان، فإن القدرة على اإلبالغ عن االتفاقيات الدو       

فقد سعت مديرية حقوق اإلنسان والشؤون الدولية للمرأة، بـوزارة الـشؤون اخلارجيـة              
األفغانية، بصفتها من األجهزة الرئيسية لإلبالغ ومن اجلهات امليسرة له، إىل إجيـاد إطـار               

 عمليـة وضـع     تشاركي يساعد على إشراك مجيع املؤسسات احلكومية واجملتمع املـدين يف          
  .التقارير الوطنية عن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

وقد ساعد اإلبالغ، بوصفه آلية ثبتت كفاءهتا على متهيد الطريق للقيام بعمل مجاعي               -٣
مشترك بني املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين ملراقبة أداء أفغانستان فيما يتعلق بالتزاماهتا يف             

لقـد  و. ، والتعرف إىل املشاكل والتحديات املطروحة وإجياد احللول هلا        جمال حقوق اإلنسان  
أتاحت آلية التقارير الدورية الشاملة الفرصة ملواصلة املناقشات وإقامة عالقات عمل بنـاءة             

وكذلك فيما بني حكومة مجهوريـة      . فيما بني املؤسسات احلكومية وتنظيمات اجملتمع املدين      
ولقد اتبعت حكومـة مجهوريـة أفغانـستان        .  حقوق اإلنسان  أفغانستان اإلسالمية وجملس  

تها موضع التنفيذ حيثمـا  ضعاإلسالمية بعض التوصيات اليت قدمها جملس حقوق اإلنسان وو     
وللعلم فإن هناك بطئاً يف تنفيذ بعض التوصيات بـالنظر إىل           . يكون ذلك أمراً قابالً للتطبيق    

وبسبب بعض احلقائق اليت تسود اجملتمع األفغـاين       . املشاكل والتحديات املبّينة يف هذا التقرير     
أيضاً؛ غري أن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية تسعى إىل التصّدي للشواغل الدولية قدر             

  .االستطاعة



A/HRC/WG.6/18/AFG/1 

3 GE.13-18718 

ويف حني شارفت أفغانستان على االنتهاء من عملية االنتقال األمين واقتربت مـن               -٤
، وهي على أبواب الدخول إىل عقـد        ٢٠١٤ عام   موعد االنتخابات الرئاسية اليت ستنظم يف     

، فإن إيالء اهتمام خاص مبسائل حقوق اإلنسان بوصـفها مـن            )٢٠٢٥-٢٠١٥(التحول  
 عمليـة التطـور االجتمـاعي       يفاألولويات الرئيسية بالنسبة إىل احلكومة وجزءاً ال يتجزأ         

 تنمية واسعة مستدامة    وبالسعي إىل حتقيق  . واالقتصادي والسياسي ُيصبح أمراً حاسم األمهية     
وبلوغ هدف واضح من أهداف فترة التحول وأخذ العالقات الوطيدة بني حقوق اإلنـسان              
وبني التنمية املستدامة يف احلسبان، فإن إدارة مسألة حقوق اإلنسان تعد عامالً رئيسياً وشرطاً           

 الوطنية األفغانيـة  من حسن الطالع أن االستراتيجية اإلمنائيةو. مسبقاً للنجاح يف فترة التحول  
وبرامج األولويات الوطنية قد مت تطويرها استناداً إىل منوذج إمنائي موّجه إىل خدمة اجلمهـور               

ويف الرؤية التنموية حلكومة مجهورية    . وهو منوذج تعّد فيه حقوق اإلنسان من العناصر األساسية        
ام املاضي يف مؤمتر طوكيو،     أفغانستان اإلسالمية بشأن عقد التحّول وما بعده واليت طُرحت الع         

  .ُتعّد حقوق اإلنسان من العناصر الرئيسية يف االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية
ولسوء الطالع، فإن ضمان حقوق اإلنسان يف أفغانستان يواجه عقبات وحتـديات              -٥

تـوافرة  شىت منها اإلرهاب واملخدرات وضعف القدرة املؤسسية والتشريعية وقلة الطاقات امل          
لدى هيئات إنفاذ القوانني، وحمدودية املوارد املالية، وقلة فرص العمالة، وقلة فرص احلصول             

ويتطلـب  . على اخلدمات الصحية وفرص التعليم وال سيما يف املناطق اليت ال تنعم بـاألمن             
املثابرة على بذل جهود منسقة من قبل مجيع املؤسسات احلكومية          التغلب على هذه املشاكل     

 ١٢حة يف غضون    غري أن ترسخ أركان القدرات املتا     . غريها على الصعيدين الوطين والدويل    و
عاماً يف املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية مبسائل حقوق اإلنسان وال سيما             

 بشأن مـستقبل  متفائلنيفيما خيص وضع التقارير وتنامي تلك القدرات حيدونا إىل أن نكون     
  .نسان يف أفغانستانحقوق اإل

ويتضمن هذا التقرير تفاصيل التدابري اليت اختذهتا حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية             -٦
خمتلف جوانب حقوق اإلنسان مبا يف ذلك إنشاء املؤسسات وسن التشريعات ورسـم             بشأن  

 من   كما يتضمن اإلجنازات اليت حتققت والتحديات املطروحة اليت تعترض جمموعة          ؛السياسات
  .التوصيات اليت قدمتها الدول خالل الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

  املنهجية وعملية التشاور    
جاء إعداد هذا التقرير مثرة لعملية تشاورية ومشاركة نشطة من قبل مجيع الوزارات،       -٧

ن األفغانية  واجملتمع املدين واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وجلنة حقوق اإلنسا         
وقد لعب التشاور مع الكيانات غري احلكومية واجملتمع املدين دوراً عظيماً يف إعداد             . املستقلة

ويستند شكل هذا التقريـر إىل التوصـيات الـيت وردت يف الـدورة األوىل               . هذه الوثيقة 
  .وتتصدى اإلجابات للتوصيات املعنية وفقاً لذلك. لالستعراض الدوري الشامل
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  ات وأفضل املمارسات والتحديات والقيوداإلجناز    

  ١اإلجابة رقم     
لقد عملت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية جهد اسـتطاعتها علـى إدراج              -٨

حيث اعتمدت أحكام االتفاقيـات     . أحكام االتفاقيات اليت صدقت عليها يف قوانينها احمللية       
انني اليت ُمّررت ونفذت يف تلـك  ومن القو. ّنت يف غضون السنوات املاضيةس قوانني   ١٠ يف

الفترة املدونة القانونية للطفل، وقانون القضاء على العنف ضد املرأة، والقانون املعين بتمويل             
اإلرهاب، وقانون العمل، والقانون املعين باستراتيجية مكافحة الفساد، والقانون املعين مبركز           

ر بالبشر، والقانون املعـين بالوسـاطة       تأهيل األحداث، والقانون املعين باالختطاف واالجتا     
ومت . التجارية، والقانون املعين باالستثمار اخلاص، والقانون املعين بالسجون ومراكز االحتجاز 

النظر يف أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيـع           
لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    والعهد ا ، واتفاقية حقوق الطفل،     أشكال التمييز ضد املرأة   

  .واالجتماعية والثقافية، كما مت النظر يف غري ذلك من االتفاقيات ذات الصلة

  ٢اإلجابة رقم     
وضعت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، خالل فترة اإلبالغ، ثالثة تقـارير             -٩

 تقرير) ١: (قيات الدولية حلقوق اإلنسان   يف ضوء االتفا  اهلدف منها املقارنة بني القوانني الوطنية       
تقرير عن اسـتعراض    ) ٢(عن استعراض القوانني الوطنية ومقارنتها باتفاقية حقوق الطفل؛         

القوانني الوطنية ومقارنتها بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛          
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      تقرير عن استعراض القوانني الوطنية ومقارنتها ب      ) ٣(

وقد مت التعرف على مجيع أوجه التشابه والفوارق والعيوب يف القوانني الوطنيـة             . ضد املرأة 
ددة عن طريق التقارير املذكورة آنفاً ملعاجلـة        ط األضواء عليها وتقدمي توصيات حم     تسلي ومت

  .تلك التباينات

  ٣اإلجابة رقم     
 قانوناً  ٧٣رية أفغانستان اإلسالمية حىت اآلن باستعراض حوايل        قامت حكومة مجهو    -١٠
 استراتيجية يف ضوء االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛ والقـانون          ٢٧ الئحة ناظمة و   ٣٤و

املدين، والقانون اجلنائي، واملدونة القانونية للطفل، وقانون إعادة تأهيل األحداث، والالئحة           
أهيل األحداث، وقانون اخلدمة العسكرية العامة، وقانون التعليم،        الناظمة إلدارة مركز إعادة ت    

وقانون الصحة العامة، والقانون املعين باالختطاف واالجتـار بالبـشر، وقـانون مكافحـة             
املخدرات، وقانون حقوق وامتيازات ذوي اإلعاقة، وقانون القضاء على العنف املمارس على            
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، والالئحة الناظمة للرضاعة الطبيعية، واملدونـة املؤقتـة    املرأة وقانون املواطنة، وقانون العمل    
لإلجراءات اجلنائية، وقانون التعداد السكاين، وقانون املنظمات االجتماعية، وقانون وسائط          
اإلعالم اجلماهريي، والقانون املعين بالسجون ومراكز االحتجاز، واالسـتراتيجية اإلمنائيـة           

ري العدالة للجميع؛ واستراتيجية العدالة والقطـاع العـديل،         الوطنية األفغانية واستراتيجية توف   
والربنامج الوطين للعدالة والنظام القضائي، واستراتيجية وزارة التعليم، واستراتيجية الـصحة           
العامة، واالستراتيجية الوطنية املعنية باألطفال املعّرضني للخطر، واالستراتيجية املعنية باألطفال  

حوال الشخصية الشيعية، وقانون األطفال الشخصية والقانون االنتخايب،        املعوقني؛ وقانون األ  
وقانون تسجيل املنظمات االجتماعية، والالئحة الناظمة للسجون ومراكز االحتجاز، وقانون          
األحزاب السياسية، وقانون اإلضرابات واملظاهرات والالئحة الناظمـة إلدارة مـدفوعات           

لناظمة للمنح الدراسية والتعليم يف اخلارج، واألهداف اإلمنائية        املعاشات التقاعدية، والالئحة ا   
لأللفية، وخطة العمل الوطنية املعنية باملرأة األفغانية، وقانون محاية اآلثار الثقافية والتارخييـة             
ألفغانستان، وقانون مكافآت وامتيازات كوادر معهد تدريب املدرسني واملـدارس الثانويـة     

ستثمارات اخلاصة، وقانون التأمني، وقانون اخلدمة املدنيـة، وقـانون          اإلسالمية، وقانون اال  
املناجم، وقانون البلديات والقانون التجاري، وقانون محاية حقوق املخترعني واملكتـشفني،           
وقانون محاية حقوق املؤلف واملؤلف املوسيقى والفنان والباحث، وقانون حتديـد ومراقبـة             

وظفني املدنيني، والالئحة الناظمة ملعاهد التعلـيم العـايل         األسعار، ومدونة قواعد سلوك امل    
اخلاصة، والالئحة الناظمة ملسألة إرسال العمال إىل اخلارج، والالئحة الناظمـة السـتقدام             
العمال األجانب إىل أفغانستان، والالئحة الناظمة للجوائز الفنية والثقافية، والالئحة الناظمـة       

تان، والالئحة الناظمة للتجارة الداخلية واخلارجية والنقابات،       للمواطنني األجانب يف أفغانس   
والالئحة الناظمة حلقوق والتزامات العاملني املهنيني يف املدارس التقنية، والالئحـة الناظمـة             
للوقاية من التلوث، والالئحة الناظمة لتوزيع املناطق السكنية على املدرسني الذين ال ميتلكون             

ناظمة للشؤون الشخصية للموظفني يف فئة اخلدمـة املدنيـة، والالئحـة       املأوى، والالئحة ال  
الناظمة لعرض اآلثار التارخيية والثقافية، والالئحة الناظمـة إلدارة التطـورات االقتـصادية             
واالجتماعية، واالستراتيجية الفرعية لتنمية القطاع احلضري، واستراتيجية الشؤون العدليـة          

واستعراض وثائق تشريعية أخرى وذلك وفقاً لالتفاقية الدوليـة         كما متت دراسة    . والقضائية
حلقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلـاص              

  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٤اإلجابة رقم     
كومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، يف حبر السنوات األربعـة املاضـية،           اختذت ح   -١١

إجراءات قانونية خمتلفة الغرض منها احترام حقوق املرأة والتقّيد هبا، ومنع مجيع أنواع األفعال          
ومن تلك التدابري استعراض القوانني النافذة التالية هبدف التقّيد         . التمييزية املمارسة ضد املرأة   

  :املرأةحبقوق 
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حيث مت استعراض قوانني ولوائح واستراتيجيات منـها القـانون املـدين              
والقانون اجلنائي، وقانون األحوال الشخصية الشيعية وقانون التعليم، وقانون الصحة          
العامة، وقانون القضاء على العنف ضد املرأة، والقانون املعين باالختطاف واالجتـار            

املعوق، ومدونة اإلجراءات اجلنائية املؤقتة، وقانون      بالبشر وقانون حقوق وامتيازات     
املواطنة، وقانون تسجيل املنظمات االجتماعية، والقانون االنتخايب، وقانون وسائط         
اإلعالم اجلماهريي، والالئحة الناظمة لدعم الرضاعة الطبيعية والترويج هلا، والقانون          

 للسجون ومراكز االحتجـاز،     املعين بالسجون ومراكز االحتجاز، والالئحة الناظمة     
وقانون األحزاب السياسية وقانون اإلضرابات واملظـاهرات، والالئحـة الناظمـة           
للمعاشات التقاعدية وحقوق املعاشات، والالئحة الناظمة للمنح الدراسية والتعلـيم          

تيجية توفري العدالـة للجميـع،      ايف اخلارج، واالستراتيجية اإلمنائية الوطنية، واستر     
واالستراتيجية الصحية الوطنية، وخطة العمل الوطنيـة       . ف اإلمنائية لأللفية  واألهدا

املتعلقة باملرأة يف أفغانستان، ومت االستعراض مبقارنة هذه القوانني واللوائح مادة مادة            
  . يف ضوء اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

احلماية االجتماعية وهناك جهود    وعالوة على ذلك، وضعت مسوّدة لقانون بشأن          -١٢
  . تبذل إلقرار ذلك القانون يف أقرب وقت ممكن حىت تتسىن الفرصة لتنفيذ السياسات

  ٥اإلجابة رقم     
ومتت . تّولت وزارة شؤون املرأة استعراض مسوّدة قانون األحوال الشخصية الشيعية           -١٣

ة العدل، استناداً إىل الدستور      تعديالً على تلك املسودة رفعت إىل وزار       ١٢التوصية بإدخال   
األفغاين، وذلك قبل التوقيع على ذلك القانون ومتت دراسة التعديالت املوصى هبا كمـا مت               

  .إدراجها يف ذلك القانون

  ٦اإلجابة رقم     
تولت وزارة شؤون املرأة استعراض مسودة قانون األحوال الشخصية الشيعية مـن              -١٤

  .كومة الدوليةأجل ضمان امتثاهلا اللتزامات احل

  ٧اإلجابة رقم     
  .٦ و٥الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقم   -١٥
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  ٨اإلجابة رقم     
عكفت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية على استعراض امتثال القوانني الوطنية            -١٦

وتتوىل إدارة  . للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف مجيع اخلطوات الرامية إىل اعتماد القوانني          
لتقنني بوزارة العدل استعراض لغة وأحكام مجيع القوانني وذلك لضمان امتثاهلا اللتزامـات             ا

  .أفغانستان الدولية مث تتوىل طرحها على الربملان إلقرارها
ويف الوقت ذاته، ومن أجل حتسني تواؤم مشاريع القوانني مع االلتزامات الدولية يف               -١٧

نية حبقوق اإلنسان بوزارة العدل أيضاً مـع دائـرة          جمال حقوق اإلنسان تتعاون الوحدة املع     
  . الستعراض مشاريع القواننيالتقنني
ونظمت وزارة العدل حلقة عمل استغرقت يومني وكـان اهلـدف منـها تقيـيم               -١٨

واستعراض مشاريع القوانني بدقة، والتنسيق بني املؤسسات احلكومية يف جمـال التـشريع،             
ق اإلنسان يف مشاريع القوانني؛ وقد اتفق، يف حلقة العمل،          واستعراض اجلوانب املتعلقة حبقو   

على أن يتم استعراض تلك اجلوانب يف مشاريع القوانني األولية بالتعاون مع وحدة حقـوق               
  .اإلنسان بوزارة العدل قبل إرساهلا إىل دائرة التقنني

  ٩اإلجابة رقم     
 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٠١٢ دوالر يف عام     ٥٠٠ ٠٠٠(خصّصت احلكومة مليوين دوالر       -١٩

للجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان وستواصل زيادة متويلـها يف          ) ٢٠١٣دوالر يف عام    
وعالوة على ذلك، فإن اللجنة تتلقى ما يكفي من األموال مـن اجملتمـع              . السنوات القادمة 

  .الدويل من أجل تنفيذ براجمها ومواجهة النفقات اإلدارية

  ١٠اإلجابة رقم     
د ساعد الدعم اجلماهريي الواسع فضالً عن اجلهود اليت بذلتها اللجنـة والـدعم       لق  -٢٠

التقين واملايل الذي قدمه اجملتمع الدويل يف السنوات األربع املاضية للجنة بشكل كبري علـى               
النجاح يف الوفاء باجلانب األكرب من الوالية املوكولة إليها من قبيل حتديد وإدراج مفـاهيم               

 يف خطاهبا الوطين وإنشاء مكاتب إقليمية وعلى صعيد الواليـات، ورصـد             حقوق اإلنسان 
  . املعايري ودعم آليات حقوق اإلنسان

  ١١اإلجابة رقم     
لقد ثابرت اللجنة، بعد أن أدركت أن سيادة القانون تعّد عنصراً رئيسياً وجوهريـاً                -٢١

. ت إىل احلكومـة   من عناصر ضمان وتعزيز حقوق اإلنسان، على تقدمي توصيات ومقترحا         
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ومن األمثلة على ذلك أن أنشطة البحوث اليت أجرهتا اللجنة يف اآلونـة األخـرية حـدت                 
باحلكومة إىل أن تتفاعل وتتجاوب وتعد التقارير اليت وضعتها اللجنـة يف اآلونـة األخـرية     

". إىل الـشرطة احملليـة    ) آربكـي (من امليليشيات   "، و "االحتكام إىل القضاء  "بعناوين منها   
البحوث الوطنية بشأن حاالت    "و" التعذيب يف مراكز االحتجاز اليت تسيطر عليها الشرطة       "و

، من األمثلة اليت اختذت الوكاالت احلكومية ذات الصلة بشأهنا          "االغتصاب وجرائم الشرف  
وتسعى اللجنة، بصفتها منظمة مستقلة ال متتلك سلطة تنفيذية، دائماً وأبداً           . قرارات ملحوظة 

وباإلضافة إىل أنشطة البحوث، والدعوة وتقدمي التوصيات،   .  سيادة القانون يف البلد    إىل حتقيق 
فإن املكاتب اإلقليمية ومكاتب الواليات التابعة للجنة تشارك بشكل نشط يف االجتماعـات   

وتتمثل الفوائد املتمخضة عن العمل الذي تضطلع     . الشهرية اليت تعقد خبصوص احلكم الرشيد     
فائدة اليت جينيها رامسو السياسات من نتائج البحوث وحتّري التحديات الـيت            به اللجنة يف ال   

  .تواجه حقوق اإلنسان، وطرح التوصيات على الوكاالت احلكومية

  ١٢اإلجابة رقم     
لقد اختذت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية تدابري شىت مـن أجـل ضـمان              -٢٢

ساء األسس املتينة حلماية حقوق اإلنسان ومـن        استتباب السلم واالستقرار والدميقراطية وإر    
  :تلك التدابري

 إنشاء اجمللس األعلى للّسلم؛ •

إنشاء وحدات لدعم حقوق اإلنسان بوزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، ووزارة             •
 الدفاع، واملديرية الوطنية لألمن؛ 

 خاب؛األخذ بإصالحات يف إطار اللجنة املستقلة لالنتخابات ويف إطار قانون االنت •

 . إدخال إصالحات على السياسات االنتخابية •

  ١٣اإلجابة رقم     
  .١٢الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٢٣

  ١٤اإلجابة رقم     
  .١٢الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٢٤
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  ١٥اإلجابة رقم     
لقد اختذت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، خالل السنوات األربع املاضية،             -٢٥

ت جديدة فيما يتعلق باملواظبة على مكافحة الفساد، ومن األمثلة يف هذا الصدد هتيئة              إجراءا
األرضية املالئمة حملاربة الفساد من الناحية العملية وذلك بوضع مـشاريع قـوانني ولـوائح               

  : وسياسات وإنشاء األجهزة التنفيذية التالية
 ؛٢٠٠٨املكتب األعلى لإلشراف ومكافحة الفساد يف عام  •

 دات مالحقة الفساد داخل مكتب احملامي العام؛وح •

 ؛)٢٠١٣مارس /آذار ٢(حماكم مكافحة الفساد  •

 ؛)٢٠٠٩مارس /آذار ٥(مكتب املراقبة والرصد يف جمال القضاء  •

 ؛)٢٠٠٩مارس /آذار ٥(إقرار الالئحة اخلاصة باالنتهاكات القضائية  •

 ؛)٢٠٠٩مارس /آذار ٥(إقرار املدونة القضائية لقواعد سلوك القضاة  •

  ). ٢٠١٣(إنشاء جلنة ملكافحة الفساد بوزارة شؤون املرأة  •

  ١٦اإلجابة رقم     
 ١٦الرجاء الرجوع، فيما يتعلق مبسائل املساواة بني اجلنسني، إىل اإلجابـة رقـم                -٢٦
بالنسبة إىل املسائل املتعلقة بزيادة فرص استفادة املرأة من التعليم فالرجـاء الرجـوع إىل                أما

  .٨٥ اإلجابة رقم
 من قانون الصحة العامـة يف       ٢ من الدستور، واملادة     ٥٢واستناداً إىل أحكام املادة       -٢٧

مجهورية أفغانستان اإلسالمية فإن احلكومة ملزمة وجوباً بتوفري اخلدمات الـصحية اجملانيـة             
وعليه، فقد بذلك احلكومة األفغانية جهدها يف جمـالني         . جلميع املواطنني األفغان بدون متييز    

  : اثنني من أجل حتسني وزيادة فرص حصول الناس على الغذاء واخلدمات الصحية العامة
 فيما يتعلق باخلدمات الـصحية، مت وضـع         :السياسات واالستراتيجيات   )أ(  

خمتلف السياسات واالستراتيجيات اليت اختذت، استناداً إليها، تدابري هامة ومن املنتظر حتقيق            
: ومن أهم األمثلة يف هذا امليـدان      .  هذا الصدد يف املستقبل    عدد من األهداف واألنشطة يف    

؛ ٢٠٢٠-٢٠١٢يف الفتـرة    " توفري الصحة جلميع األفغان   "وضع رؤية للصحة العامة بعنوان      
) تعزيز النظام اخلاص بالعمل الصحي يف الفترة االنتقالية       (واإلعداد لتنفيذ الربنامج الصحي أو      

اتيجية الصحة وحقوق اإلنسان واالسـتراتيجية    ؛ ووضع مسودة استر   ٢٠١٨-٢٠١٣للفقرة  
؛ ووضع  ٢٠٢٠-٢٠١٢اجلنسانية؛ والسياسة العامة بشأن متويل الصحة يف أفغانستان للفترة          
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خطة استراتيجية مخسية لوزارة الصحة العامة؛ واملبادئ التوجيهية بشأن محاية املرضى يف جمال 
  غسيل الكلى وفقاً للمعايري الدولية؛

اخلدمات الـصحية   :  مت توفري اخلدمات الصحية يف شقني      : العملية التدابري  )ب(  
إقامة مراكز االستشارة الطبية،    : األساسية واخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفى، من قبيل       

وإقامة املركز الوطين لألنفلونزا واالعتراف به رمسياً من قبل منظمة الصحة العاملي، وتطـوير              
اإللكترونية لصاحل الشباب؛ وإقامة مراكز لدعم األسرة لعالج        نظام للمعلومات واالستشارة    

ضحايا العنف املمارس على املرأة؛ وإجراء البحوث بشأن وفيات األمومـة؛ والتعـرف إىل              
العراقيل والعقبات يف جمال اجلنسانية؛ وإجراء دراسة استقصائية لتحديد سـوء التغذيـة يف              

رس للقابالت من أجل الوصول إىل اخلدمات       صفوف األطفال دون سن اخلامسة؛ وإقامة مدا      
الصحية يف املناطق النائية؛ وإنشاء مدارس للتمريض ملدة عامني؛ وإنشاء مراكز لعالج حاالت        
سوء التغذية الوخيمة يف مجيع أحناء البلد وإقامة مراكز حمليـة لعـالج املـدمنني؛ وإقامـة                 

  .مستوصفات متنقلة لتوفري اخلدمات الصحية للُرّحل

  ١٧جابة رقم اإل    
اختذت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، بالتعـاون مـع اجملتمـع الـدويل،               -٢٨

شىت من أجل مكافحة املخدرات ومن تلك اخلطوات وضع مـسودات ملختلـف              خطوات
ومن األمثلة يف هذا الصدد، اختاذ      . القوانني والسياسات وإعدادها من قبل املعاهد املتخصصة      

  : التالية التدابري
 وضع مسودة لصيغة جديدة لقانون املخدرات واملشروبات الكحولية ومراقبتها؛  •

وضع واستكمال السياسة العامة بشأن احتجاز مهريب املخدرات بإشـراف وزارة            •
 مكافحة املخدرات؛

 وضع خطة لتنفيذ السياسة العامة بشأن احتجاز مهريب املخدرات؛  •

 ؛وضع آليات لرصد تنفيذ اخلطة املذكورة أعاله •

إعداد مسودة الئحة بشأن إصدار التراخيص والتصاريح اخلاصة باألنشطة املتـصلة            •
 مبكافحة املخدرات؛

 إعداد مسودة الئحة بشأن إدارة إجراءات وأنشطة وزارة مكافحة املخدرات؛ •

 . إعداد مسودة خطة لتحديد هوية كبار مالك األراضي الذين يزرعون اخلشخاش •
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  ١٨اإلجابة رقم     
تابعة التوصيات اليت تقدمت هبا آليات الرصد باألمم املتحـدة مبـا يف ذلـك       ُتعّد م   -٢٩

التوصيات املقدمة يف إطار التقرير الدوري الشامل، من بني املسؤوليات الرئيـسية املنوطـة              
وعليه، فقد قامت الوحدة بترمجة مجيع التوصيات إىل اللغـات          . بوحدة دعم حقوق اإلنسان   

ف التوصيات وحتديد واجبات مجيع األجهزة ذات الصلة يف إطار          وقامت أيضاً بتصني  . احمللية
  . خطة عمل الغرض منها تيسري التوصيات وتنفيذها

  ١٩اإلجابة رقم     
إن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية ملتزمة بقيم تعزيز حقوق اإلنسان كما هو              -٣٠

سـيادة القـانون   (طنية األفغانيـة  وارد يف الركيزة الثانية من ركائز االستراتيجية اإلمنائية الو 
كما أن قضايا توفري العدالة للجميع وإعمال حقوق اإلنـسان تـأيت يف             ) وحقوق اإلنسان 

ويف الوقـت ذاتـه، وطبقـاً       . املرتبتني اخلامسة والسادسة يف الربامج الوطنية ذات األولوية       
سائل تتعلـق    من الدستور، فإن مجيع سياسات واستراتيجيات الوزارات تتضمن م         ٧ للمادة

حبقوق اإلنسان كما أن وحدة دعم حقوق اإلنسان تقيم اتصاالت دائمة مـع الـوزارات               
  .واملؤسسات احلكومية بشأن حقوق اإلنسان

  ٢٠اإلجابة رقم     
إن وحدة حقوق اإلنسان، ملتزمة بتعزيز معايري حقـوق اإلنـسان وإدراجهـا يف                -٣١

بتنفيـذ بـرامج بنـاء القـدرات        سياسات واستراتيجيات وخطط عمل الوزارات، وذلك       
  .واستعراض القوانني احمللية ذات الصلة، واتباع التوصيات، ورصد تنفيذ االتفاقيات

  ٢١اإلجابة رقم     
تعمل حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، عن طريق املؤسـسات ذات الـصلة              -٣٢

ات احلكومية  ومنها وحدة دعم حقوق اإلنسان، بشكل وثيق ومنسق، مع الوزارات واملؤسس          
بشأن التعاون التقين من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان، وذلك بتسليط األضـواء علـى               
التزامات احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان، ومواصلة تنفيذ توصيات آليات رصـد حقـوق        

  . اإلنسان واستعراض القوانني احمللية
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  ٢٢اإلجابة رقم     
ال حقوق اإلنـسان بـذل الوكـاالت        يتطلب التصدي للتحديات املطروحة يف جم       -٣٣

احلكومية جلهود مجاعية، ويتطلب التنسيق فيما بينها؛ وقد نفذت وحـدة دعـم حقـوق               
 من موظفي احلكومة الـذين نقلـوا        ١ ٥٠٠اإلنسان، حىت اآلن، برامج توعية استفاد منها        

قوق الرسالة إىل مستوى الدوائر ومستوى الواليات وذلك إلتاحة الفرصة لتطوير وحتسني ح           
ومن ناحية أخرى، بذل كُلّ من اجملتمع املدين واللجنة األفغانية املـستقلة حلقـوق              . اإلنسان

اإلنسان جهوداً هامة يف جمال إحاطة الناس علماً حبقوقهم اإلنسانية األساسية مما ميهد السبيل              
وقد شّددت وزارة العدل على حقـوق اإلنـسان والعدالـة يف            . إىل التقّيد حبقوق اإلنسان   

  .استراتيجيتها اخلمسية

  ٢٣اإلجابة رقم     
  .١٥فيما يتعلق بتدابري مكافحة الفساد، الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٣٤
وقد وقّعت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة              -٣٥

  .٢٠٠٧ اليت صدق عليها الربملان األفغاين يف عام ٢٠٠٤الفساد يف عام 

  ٢٤اإلجابة رقم     
حاولت وزارة شؤون املرأة، بالتعاون مع املؤسسات احلكومية واجملتمـع املـدين،              -٣٦

واملنظمات الوطنية والدولية، حتسني مركز املرأة السياسي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي          
: وذلك عن طريق صياغة خمتلف القوانني والسياسات واإلجراءات يف شىت امليـادين ومنـها             

الئحة الناظمة ملراكز الدعم، والتواصل مع الضحايا من النساء أو النساء املعرضات للخطر،             ال
وصياغة قانون بشأن الدعم االجتماعي، والتوعية اجلماهريية عن طريق وسـائط اإلعـالم،             
وتنظيم حلقات العمل التدريبية، وتوفري االستشارات القانونية للضحايا من النساء، وتقـدمي            

يما يتعلق باملراسيم الرئاسية بشأن إصدار العفو والتخفيض مـن مـدد سـجن              التوصيات ف 
  . السجناء واألحداث اجلاحنني وتقدمي املساعدة القانونية لدى تقدمي القضايا ومتابعتها

ويكفل الدستور األفغاين احترام حقوق اإلنسان بالنسبة إىل مجيع املواطنني حيـث              -٣٧
أن األسـرة هـي   "اية مصاحل الطفل العليا وجاء فيهـا    من الدستور على مح    ٥٤تنص املادة   

وتتخذ الدولة التدابري الالزمـة لتحقيـق       . الركيزة األساسية للمجتمع وعلى الدولة محايتها     
الصحة البدنية والروحية لألسرة وال سيما الطفل واألم، وتنشئة األطفال، والقضاء على مـا              

  ".احلنيفيتصل بذلك من تقاليد منافية للدين اإلسالمي 
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، عدة إشارات بشأن التقيـد      ١٩٧٧وترد يف القانون املدين األفغاين، الذي أُقّر عام           -٣٨
وهناك يف القانون أحكام بشأن حتديد هويـة األسـرة، وأمهيـة الـزواج،              . حبقوق الطفل 

  . ومسؤوليات األبوين جتاه أطفاهلما والنفقة على األطفال، واملرياث والوصاية
، واليت تنظر يف األحكام     ٢٠٠٤ املتعلقة باألحداث، اليت أُقّرت عام       ومدون القوانني   -٣٩

الواردة يف الدستور وتتقيد باالتفاقيات الدولية، حظيت بالقبول من أجل كفالـة مـصاحل              
األطفال عند النظر يف قضايا األطفال املنتهكني للقوانني، واألطفال املعرضني للخطر واألطفال      

  . وصاية وحتمي حقوقهم أثناء التحقيقالذين حيتاجون احلماية وال
، التصديق على قانون مراكز تأهيل األحداث ويهـدف ذلـك   ٢٠٠٨ومت، يف عام      -٤٠

القانون إىل إصالح وتأهيل األطفال املشتبه فيهم واملتهمني واملدانني، كما حيترم حقوق هؤالء       
  .األطفال يف مراكز التأهيل

، بوضوح على دعـم محايـة   ٢٠٠٦يه عام   وقد نص قانون العمل، الذي ُصّدق عل        -٤١
ويتضمن القانون وصفاً لألعمـال الـسهلة       . األطفال واألحداث من السخرة والعمل الضار     

املسموح هبا لألطفال وينص على احلد من ساعات العمل بالنسبة إىل األحداث الذين تتراوح              
  .  ساعة يف األسبوع٢٥ سنة إىل ما دون ١٨ و١٥أعمارهم بني 

، مكافحة  ٢٠٠٨هداف قانون مكافحة االجتار بالبشر، الذي ُصّدق عليه عام          ومن أ   -٤٢
، مت التصديق على ٢٠١٠ويف عام . االجتار بالبشر ومحاية الضحايا وال سيما النساء واألطفال       

قانون حقوق وامتيازات ذوي اإلعاقة وهو يشدد على حقوق وامتيازات أصحاب اإلعاقـة             
  .وال سيما األطفال منهم

  ٢٥ابة رقم اإلج    
اختذت أفغانستان تدابري حازمة والزمة حتقيقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية يف قطـاعي              -٤٣

  .٨٥ و١٦وللمزيد من املعلومات الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقمي . الصحة والتعليم

  ٢٦اإلجابة رقم     
ملاضـية،  اعتمدت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، خالل السنوات األربع ا           -٤٤

وفيما يلي بعض األمثلة    . تدابري شىت ملواصلة إعمال حقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني         
  :على ذلك

 يف املائة من اإلناث بني موظفي وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة              ٦٥تعيني   •
 ؛٢٠١٣وشؤون الشهداء واملعوقني حىت عام 
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 ٢ ٨٤١ إىل   ٢٠١٠وظفة يف عام     م ٢ ٣١٦حتقيق زيادة يف معدل تعيني النساء من         •
  بوزارة الصحة العامة؛٢٠١٣موظفة يف عام 

 ٢٠١٣  امرأة يف عام١٧٩ إىل ٢٠٠٩ امرأة يف عام  ٧٨رفع معدل تعيني النساء من       •
 يف جهاز القضاء؛

  يف املائة من النساء يف وزارة احلدود والشؤون القبلية؛٢٥مشاركة  •

ة بـني اجلنـسني، وحقـوق املـرأة         عقد حلقات عمل دورية فيما يتعلق باملساوا       •
 . فرداً بوزارة التعليم٢٧٥ لفائدة

  ٢٧اإلجابة رقم     
  .٢٤ و٤الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقمي   -٤٥

  ٢٨اإلجابة رقم     
بذلت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، جهوداً ضخمة هبدف تنفيذ أحكـام             -٤٦

ة املعنية برصد تنفيذ الدستور األفغاين من بـني         وُيعد إنشاء اللجنة املستقل   . الدستور األفغاين 
  .التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف هذا الصدد

وللمزيد من املعلومات بشأن محاية حقوق املرأة الرجاء الرجـوع إىل اإلجابـات               -٤٧
  .٢٦ و٢٤ و٤ أرقام

  ٢٩اإلجابة رقم     
  .٣٦الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٤٨

  ٣٠اإلجابة رقم     
  .  فيما يتعلق بإنشاء مدارس للبنات٨٥الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٤٩
مت تنفيذ اإلجراءات التالية فيما خيص إقامة مراكز لتدريب الشرطة النسائية ومراجعة              -٥٠

  :األحكام التمييزية يف قوانني البلد
ـ             • ة إتاحة الفرص التعليمية وظروف اإلقامة والعالوات العادلـة للنـساء يف أكادميي

 الشرطة؛

 توفري مراكز التدريب للشرطة النسائية؛ •
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  . إزالة العقبات أمام النساء الراغبات يف االنضمام إىل صفوف الشرطة •

  ٣١اإلجابة رقم     
 فيما يتعلق بإذكاء الوعي العام مبسألة املـساواة  ٢٦الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم       -٥١

  .بني اجلنسني
 احلكومية املعنية مهام ذات بال من أجـل خطـة           وقد نفذت الوزارات واملنظمات     -٥٢

  :وفيما يلي بيان باملهام اليت ُنفذت. العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغانستان واحلّد من الفقر
 إعداد سياسة عامة ملساعدة املرأة يف القطاع اخلاص؛ •

 إعداد سياسة عامة الغرض منها حل مشاكل نساء قبيلة الكوشي الّرّحل؛ •

  استراتيجية بشأن حقوق املرأة وأمنها االقتصادي؛إعداد •

 إعداد سياسة عامة وطنية بشأن العمل، ملساعدة املعوقني واملهّجرين؛ •

  منظمة من منظمات القطاع اخلاص على أيدي نساء؛٥٤٨إدارة /تنظيم •

  امرأة من العاملني إىل اخلارج إلمتام تعليمهن العايل وبناء قدراهتن؛٣٨ ٦١١إرسال  •

 تعاونيات ملنح النساء القروض؛إنشاء  •

  . تعاونية صغرية ومتوسطة لفائدة النساء٧٨إنشاء  •

  ٣٢اإلجابة رقم     
  .٣٤الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٥٣

  ٣٣اإلجابة رقم     
  .٣٤الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٥٤

  ٣٤اإلجابة رقم     
 ٦ باملرأة يف أفغانـستان يف       أدرجت وزارة شؤون املرأة خطة العمل الوطنية املتعلقة         -٥٥

توجيـه  ) ٣(محاية حقوق املـرأة؛     ) ٢(األمن واملناعة؛   ) ١: (قطاعات رئيسية هي كالتايل   
. التعلـيم ) ٦(الصحة، ) ٥(االقتصاد والعمل واحلد من الفقر؛    ) ٤(مشاركة املرأة السياسية؛    

 ومجيع  ٢٠٠٨ان يف عام    وقد متت املوافقة على خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغانست          
وطبقاً للخطة االسـتراتيجية العـشرية فـإن        . املؤسسات احلكومية ُملزمة بتنفيذ تلك اخلطة     
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احلكومة ستكون ملزمة بالقضاء على التمييز املمارس على املرأة وتنمية املوارد البشرية وتعزيز             
من الفقر ومن البطالة،    دور املرأة القيادي، وإذكاء الوعي اجلماهريي، وبناء القدرات، واحلد          

وحمو األمية، واحلد من الوفيات وإتاحة الفرص أمام النساء للعمل، والتعليم وتوفري اخلدمات             
  . الصحية هلّن، وتأمني العدالة على خمتلف املستويات االجتماعية

  ٣٥اإلجابة رقم     
عملية صوب  مت، خالل السنوات األربع املاضية، اختاذ عدد من اإلجراءات اجلادة وال            -٥٦

ومن األمثلة يف هذا الصدد أن إنشاء مكتب مّدع خـاص   . إنفاذ القانون ومحاية حقوق املرأة    
ومن بني التدابري الفعالة . ُيعىن بالقضاء على العنف ضد املرأة ُيعد من بني التدابري العملية اهلامة        

حدة محاية حقوق   األخرى اليت اعتمدهتا حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية أيضاً إنشاء و         
اإلنسان يف وزارة العدل باعتبارها آلية مشتركة بني الوزارات وإنشاء وحدات ُتعىن حبقـوق              

 وزارة  ٢٢ية يف   ناإلنسان يف بعض الوزارات األخرى، وإقامة وحدات تعىن باملسائل اجلنـسا          
تية من أجـل    بدعم مايل وتقين من اجملتمع الدويل، وتوسيع اجلهود املبذولة يف إقامة البىن التح            

حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان وإعداد خطة العمل الوطنية املتعلقـة بـاملرأة يف               
وقـد اختـذت وزارة     . ١٣٢٥أفغانستان عمالً بقرار جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة           

اخلارجية خطوات إجيابية من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان وإقامة البىن التحتيـة         الشؤون
  . ا اجملاليف هذ

  ٣٦اإلجابة رقم     
بذلت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية جهوداً من أجل الترويج للقيم اإلنسانية             -٥٧

وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة يف صفوف القبائل احمللية عن طريق املـشاركة يف اجملـالس               
قـوق اإلنـسان يف     كما عمدت إىل ترويج ومأسسة املفهوم املتعلِّق حبقوق املرأة وح         . القبلية

ومن أهم التدابري املعتمدة فيما     . اجملتمع وذلك بفضل املشاركة يف املساجد واملؤسسات الدينية       
خيص إذكاء الوعي اجلماهريي بالقضايا املتصلة حبقوق املرأة وحقوق اإلنسان كانت التواصل            

ية، ووزارة  وتولت األجهـزة القـضائ    . عن طريق اإلذاعة والفيديو ووسائط اإلعالم املكتوبة      
شؤون املرأة ووزارة احلّج والشؤون الدينية وما إىل ذلك من الوزارات املعنية أمر نشر املفاهيم           
املرتبطة حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة وال سيما سن الزواج القانوين ومنع الزجيات القـسرية        

  .ومنع العنف املمارس على املرأة وحق املرأة يف التعليم

  ٣٧اإلجابة رقم     
  .٣٦الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٥٨



A/HRC/WG.6/18/AFG/1 

17 GE.13-18718 

  ٣٨اإلجابة رقم     
حاولت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية الترويج لثقافة حقوق املرأة وحقوق            -٥٩

اإلنسان يف صفوف جيل الشباب عن طريق خمتلف املؤسسات احلكومية يف إطـار بـرامج               
 أيضاً دعم هذا اهلـدف بفـضل   وحاولت احلكومة. التدريب خالل السنوات األربع املاضية    

تنظيم دورات دراسية وحلقات عمل تدريبية بشأن حقوق املرأة وحقوق اإلنسان يف خمتلف             
املؤسسات احلكومية وال سيما أجهزة القضاء ووزارة شؤون املرأة ووزارة التعلـيم، ووزارة             

ملنضوية حتـت   العمل والشؤون االجتماعية والشهداء واملعوقني، وما إىل ذلك من املنظمات ا          
وقد كان عقد الدورات الدراسية التدريبية بشأن حقوق املـرأة وحقـوق            . هياكل احلكومة 

. اإلنسان ومبادئ احملاكمة العادلة القضايا الرئيسية املتداولة يف إطـار األجهـزة القـضائية             
ونظمت كذلك حلقات عمل أخرى متنوعة املواضيع يف هذا الصدد من قبل الوزارات املعنية              

ومن عناصر هذا الربنامج إعداد خطة العمل الوطنية املتعلقة باملرأة يف أفغانـستان،             . خرىاأل
وإدراج مواضيع حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية للشرطة وأكادمييـة الـشرطة وتنظـيم              

وُيعّد وجود خطة العمل الوطنية املتعلقـة       . محالت دعائية من قبل الشرطة يف مدارس البنات       
أفغانستان العشرية السنوات وبرامج ذات أولوية تنفذها وزارة شؤون املرأة، وتنظيم           باملرأة يف   

محالت ملناوءة العنف املمارس على املرأة، وتنظيم مؤمترات عاملية حيضرها الزعماء الـدينيون             
  . للترويج لثقافة حقوق اإلنسان، من اجلهود اليت بذلتها الوزارة من أجل ضمان حقوق املرأة

  ٣٩ة رقم اإلجاب    
 فيما يتعلق بسن القـوانني واعتمـاد        ٢٤ و ٤الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقمي        -٦٠

وقد داومت حكومة مجهوريـة أفغانـستان       . التدابري الفعالة الرامية إىل إعمال حقوق املرأة      
اإلسالمية على دراسة القضايا املتعلقة بالزجيات القسرية وجرائم الشرف رغم أن الـسياسة             

 املتبعة يف أفغانستان قد تعترب أن جرائم الشرف اليت ترتكب يف بعض احلاالت حتـت                اجلنائية
طائلة الدفاع عن الشرف من ضمن ظروف ختفيف العقوبة، وال يعين ذلك إطالقـاً إخـالء           

  .وهذا القانون يقاضيهم. سبيل اجلناة
  . ليم فيما يتعلق حبصول البنات على التع٨٥الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٦١

  ٤٠اإلجابة رقم     
  .٤١الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٦٢
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  ٤١اإلجابة رقم     
لتحسني أوضاع املرأة، أقرت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية خالل السنوات            -٦٣

األربع املاضية، قانونني مها قانون القضاء على العنف ضد املرأة وقانون األحوال الشخـصية              
حلكومة بأهنا تعتقد، رغم أن هذين القانونني مل يؤديا متامـاً إىل حتـسني              وتعترف ا . الشيعية

وقامت احلكومة كذلك بـصياغة     . أوضاع املرأة يف أفغانستان، أنه كان هلما أثر إجيايب نسبياً         
قانون الدعم االجتماعي من أجل حتسني أوضاع املرأة وهو يف انتظار إقراره مـن جانـب                

  . الربملان
لتوصية الرامية إىل حتسني حالة التعليم املقدم إىل املرأة ما زالت حكومة            وفيما خيص ا    -٦٤

مجهورية أفغانستان اإلسالمية عاقدة العزم على توفري التعليم جلميع مواطنيها على قدم املساواة 
كما ينص على ذلك الدستور وغري ذلك من قوانني أفغانستان النافذة واليت تكفـل التعلـيم              

كما تعترف احلكومة بأن الشواغل األمنية هي العقبات الرئيسية         . بدون متييز جلميع املواطنني   
  . اليت حتول دون بلوغ األهداف اليت حددهتا يف هذا املضمار

  ٤٢اإلجابة رقم     
. التعليم حق لكل مواطين أفغانستان    : " من دستور أفغانستان على أن     ٤٣تنص املادة     -٦٥

وعلى الدولة أن تـضع وتنفـذ       .  جماناً من قبل الدولة    ويوفر التعليم حىت درجة البكالوريوس    
برامج فعالة للتوسع يف جمال التعليم يف أفغانستان على حنو متوازن، وتوفري تعليم إلزامي على               

". وتتيح الدولة الفرصة لتعليم اللغات احمللية يف املناطق اليت يتحدث هبا فيها           . املستوى املتوسط 
وتـنص  . ن هناك أي متييز فيما يتعلق بتعليم البنات والنساء        وطبقاً للدستور ال جيب أن يكو     

 من قانون التعليم على وجوب توفري فرص احلصول على التعليم يف مجيع أحناء البلـد          ٣املادة  
  . بدون متييز للجميع مبا فيهم البنات والفتيات

لرعايـة  على الدولة أن توفر جماناً وسائل ا      : " من الدستور على أن    ٥٢وتنص املادة     -٦٦
الصحية الوقائية، والعالج الطيب واملرافق الصحية املالئمة لكل مـواطين أفغانـستان طبقـاً              

وتشجع الدولة وحتمي إنشاء اخلدمات الطبية واملراكز الصحية اخلاصة والتوسع فيها           . للقانون
ضات الوطنية وتعتمد الدولة التدابري الالزمة للترويج للتربية البدنية وتشجع الريا   . طبقاً للقانون 

  ". واحمللية
أن الدولية تتخـذ التـدابري   : " من الدستور على  ٥٣وعالوة على ذلك، تنص املادة        -٦٧

الالزمة لتنظيم اخلدمات الطبية لتدعم مالياً ذرية الذين استشهدوا أو الذين هـم يف عـداد                
مـع  املفقودين وكذلك املعوقني أو أصحاب العاهات، وتعزز مـشاركتهم النـشطة يف اجملت            

وتكفل الدولة حقوق املتقاعدين وتقـدم املـساعدة الالزمـة          . وإدماجهم فيه طبقاً للقانون   
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للمسنني احملتاجني والنساء الالئي ال معيل هلن واملعوقني وأصحاب العاهات واأليتام الفقـراء             
  ". وفقاً للقانون

  . ٨٥ رقم فيما يتعلق حبصول املواطنني على التعليم، الرجاء الرجوع إىل اإلجابة  -٦٨
فيما يتعلق حبصول املواطنني على الرعاية الصحية، الرجاء الرجـوع إىل اإلجابـة               -٦٩
  .١٦ رقم

  ٤٣اإلجابة رقم     
اختذت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية التدابري التالية، يف ضوء أربـع مـن               -٧٠

  :ضحايا املدنينياتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدويل اإلنساين، من أجل احلد من عدد ال
إنشاء جلان تنسيقية بني قوات األمن الوطنية األفغانية والقوات الدولية وخاصة مـع              •

وقد عقدت تلك اللجـان، اعتبـاراً مـن         ). الناتو(منظمة معاهدة مشايل األطلسي     
 وحىت اآلن، اجتماعات تنسيقية فيما يتعلق بالكفـاح املـشترك ضـد       ٢٠٠٩ عام

واسـتناداً  . اإلرهاب الدويل يف كابل، ووضعت ونفذت استراتيجيات عملية وفعالة        
إىل تلك االستراتيجيات تبلغ قوات األمن الوطنية األفغانية، بشكل منهجي، جملـس            

 الضحايا املدنيني؛األمن الوطين والقائد األعلى للجيش عن تناقص عدد 

مت، استناداً إىل مرسوم رئاسي، سحب القوات العسكرية الدوليـة الـيت مل حتتـرم             •
أعراف الشعب األفغاين وثقافته، من بعض الواليات ومتت االستعاضة عنهم بقوات           

 األمن الوطنية؛

، بنجاح إهناء عملية نقل املسؤوليات عن األمـن مـن القـوات             ٢٠١٣مت يف عام     •
دولية إىل قوات األمن الوطنية األفغانية، الـيت بـدأت اعتبـاراً مـن              العسكرية ال 

، وستؤدي هذه العملية إىل إحداث أثر هام من حيث احلد من اخلسائر             ٢٠١٠ عام
وقد كُلفت قوات األمن الوطنية األفغانية مبهمة التحاور الدائم مع سـكان            . املدنية

 مناطق الصراع هبدف احلد من اخلسائر املدنية؛

 حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية على عقد مؤمترات تشاورية متواصلة          عكفت •
بشأن احلد من اخلسائر املدنية أفادت منها قوات األمن الوطنية وكان هلا أثر هام يف               

 إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية؛

انية املستقلة الحظ كُلّ من اللجنة الدولية للصليب األمحر وجلنة حقوق اإلنسان األفغ         •
واجملتمع املدين وشبكة حقوق اإلنسان اليت تضم منظمات أفغانية وأخـرى دوليـة             
حدوث اخنفاض يف عدد اخلسائر املدنية وعليه فقد نقلت هذه اهليئات اقتراحاهتا إىل             

وكان للتفاعل بني احلكومة األفغانية واجملتمع املدين الذي عكس         . احلكومة األفغانية 
  عملية صنع القرار أثر هام على احلد من اخلسائر املدنية؛آراء اجملتمع يف
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من اجلدير بالذكر أن اجملموعات اإلرهابية الدولية قـد غـريت اسـتراتيجياهتا يف               •
وقد خففت هذه االسـتراتيجية     . السنوات الثالث املاضية والذت باملناطق السكنية     

  احلاالت؛من سرعة احلد من اخلسائر املدنية أو أدت إىل زيادة يف بعض

لقد تصدت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية دائماً وأبداً لقضية اخلسائر املدنية            •
وطلبت من القوات الدولية أن تقدم التعويضات لذويهم وفقـاً للقـانون الـدويل              

 .اإلنساين

  ٤٤اإلجابة رقم     
انون الدويل  مت تدريب اجليش الوطين األفغاين على النحو الكامل على التعاطي مع الق             -٧١

  .اإلنساين من أجل اختاذ التدابري الالزمة حلماية املدنيني خالل العمليات العسكرية

  ٤٥اإلجابة رقم     
  .٤٣الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٧٢

  ٤٦اإلجابة رقم     
ما ينبغي قوله يف هذا الصدد إن كل بلد يتوىل سن وإنفاذ قوانينه مع إيالء االعتبـار             -٧٣

 منه، على أنه ال جيوز ألي قانون أن خيالف  ٣وينص الدستور، يف املادة     . ادة الوطنية ملبدأ السي 
وقد ورد حكم اإلعـدام والقـصاص يف الـدين          . عقائد وأحكام الدين اإلسالمي احلنيف    

عمل هبما بعد قرار يـصدر      نفذان ويُ اإلسالمي احلنيف ويف الدستور األفغاين وهذان األمران يُ       
  . بعد توقيع الرئيسعن احملاكم الثالث و

  ٤٧اإلجابة رقم     
 من القانون اجلنائي األفغـاين      ٤ من الدستور واملادة     ٣٠ و ٢٩لقد حظرت املادتان      -٧٤

التعذيب والعقوبة الالإنسانية واملهينة والقاسية حتت أي ظرف من الظروف وأعلنت تلـك             
يت قد حيـصل عليهـا      املواد عدم صحة أي نوع من أنواع التحقيقات واإلجراءات اجلنائية ال          

  ).  من مدونة اإلجراءات اجلنائية املؤقتة٧املادة (بدون التقّيد باملعايري القانونية 
واستناداً إىل أحكام القوانني الواردة أعاله حاولت حكومـة مجهوريـة أفغانـستان               -٧٥

ولبلوغ . اإلسالمية وضع حد ملظاهر وعواقب التعذيب والعقوبات الالإنسانية واملهينة والقاسية         
  :هذه الغاية، اختذت احلكومة تدابري هامة خالل السنوات األربع املاضية يرد ملخص هلا أدناه

 إعداد إجراء ملراقبة مراكز االحتجاز يف مديرية األمن الوطنية؛ •
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تعيني جملس إشرايف بغرض تعقب وتقييم التجاوزات اليت قد تكون قـوات األمـن               •
 ها إىل السلطات املعنية؛الوطنية ارتكبتها وتسليم تقارير عند

حتسني طرائق التحّري وإضفاء طابع قانوين على التحريات يف إطار مديرية األمـن              •
 الوطين؛

 إنشاء وحدة تعىن حبقوق اإلنسان؛ •

تقييم مسألة إنشاء احملكمة اخلاصة املعنية باجلرائم املرتبكة يف حق األمـن الـداخلي          •
  القضايا؛واخلارجي بغية التوصل إىل حل سريع ملثل هذه

 .تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشرطة وقوات األمن الوطين •

  ٤٨اإلجابة رقم     
  .٤٩الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٧٦

  ٤٩اإلجابة رقم     
مع املوافقة على القانون املعين بالسجون ومراكز االحتجـاز، والالئحـة الناظمـة               -٧٧

اإلنسان، ألزمت حكومـة مجهوريـة      ألنشطة السجون ومراكز االحتجاز ومراعاة حقوق       
أفغانستان اإلسالمية العاملني يف السجون ومراكز االحتجاز واملـدعني العـامني والقـضاة             
وغريهم ممن يتعاملون مع السجناء واحملتجزين على مراعاة احلقوق اإلنسانية لألفراد خـالل             

النتمـاء القبلـي    اضطالعهم بواجباهتم ومعاملتهم بدون حتيز وبدون أي حتامل على أساس ا          
والقومية والدين والعرق واللون ونوع اجلنس واللغة واملركز االجتماعي وما إىل ذلك مـن              

  . االعتبارات التمييزية
وسيتم توفري الظروف املعيشية للسجناء واحملتجزين بطريقة ميكن هبـا التقليـل إىل               -٧٨

واجب عدم انتهاك حقوق    وعالوة على ذلك، فإن من ال     . أقصى حد من اآلثار السلبية عليهم     
  .األفراد يف مراكز االحتجاز

وقد كان التقيد بالقوانني ومعايري حقوق اإلنسان والقيم الثقافية واألخالقية ومتهيـد     -٧٩
السبيل إىل مشاركة السجناء واحملتجزين يف الربامج املعدة لتأهيلهم وإعادة االعتبـار إلـيهم              

لتقيد بالقوانني مما يشكل أساس التعايش الـسلمي يف         وإعدادهم للعودة إىل احلياة الطبيعية وا     
اجملتمع وإجياد مناخ ال ينبغي هلم فيه اقتراف أية أعمال إجرامية، من بني األهداف األساسـية            

وسيكون التقيد بتلك القـوانني     . اليت وردت يف الالئحة الناظمة للسجون ومراكز االحتجاز       
  .مراكز االحتجاز والعاملني فيهاوتنفيذها واجب مجيع املسؤولني عن السجون و
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  ٥٠اإلجابة رقم     
 من قانون الشرطة على أن ضمان أمن األفراد واجملتمـع           ٥ من املادة    ٢تنص النقطة     -٨٠

ويف هـذا الـصدد، مت أيـضاً    . ومحاية حقوقهم وحرياهتم القانونية مها من واجبات الشرطة 
ن أجل منع قتل املدرسات والطالبات تضمني واجبات الشرطة مسألة اعتماد التدابري الالزمة م       

كما أن الشرطة عكفت على االضطالع بواجباهتا وفقاً للتدابري املعتمدة واخلطط           . وهتديدهن
  .األمنية اليت جرى إعدادها

  ٥١اإلجابة رقم     
حاولت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية كذلك أن حتمي مجيع مواطنيها مـن         -٨١

. ا بذلت جهوداً أكرب يف محاية الفئات املستضعفة مثل النساء والبنات     كلِّ أنواع العنف غري أهن    
ويف هذا الصدد، اختذت احلكومة تدابري حمددة خالل السنوات األربع املاضية نوّد أن نشري إىل    

  :بعضها هنا
. اخلطوة األوىل، يف هذا الصدد، تتمثَّل يف إقرار قانون القضاء على العنف ضد املرأة              •

 األفعال اليت ارتكبت ضد النساء ُتعّد من اجلرائم يف القوانني السابقة،          ومل تكن معظم  
ولكن يف هذا القانون اجلديد فإن تلك األفعال ُتعّد جرائم وعليه فإن هناك إجراءات              

 قانونية ُتتخذ يف حق مرتكبيها؛

لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املرأة، من الناحية العملية، أنشأت احلكومـة،              •
وقـد  . اآلونة األخرية، مكتباً خاصاً لالدعاء للتصدِّي للعنف املمارس على املرأة         يف  

 حالة  ١٣ ٢٠٠ حالة مت استعراض     ٢٣ ٣١٨سجل ذلك املكتب، حىت اليوم، قرابة       
أما اخلطوة األخرى اليت اختذت فيمـا     . منها ومعاجلتها وجيري اآلن استعراض بقيتها     
املرأة فتمثلت يف إنشاء جلنة ُتعىن بالقضاء       خيص تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد        

 .على العنف ضد املرأة

  ٥٢اإلجابة رقم     

  على صعيد السياسة العامة    
إقرار مدونة استخدام املوظفني الـساهرين علـى االنتخابـات وقواعـد              )أ(  
  سلوكهم؛
  إقرار مشروع قانون بشأن تسجيل الناخبني؛  )ب(  
   الناخبني؛إقرار اخلطة التنفيذية لتسجيل  )ج(  
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إقرار مشروع قانون إلصدار خطاب اعتماد من أجـل مراقبـة العمليـة               )د(  
  .االنتخابية واإلشراف عليها وتقدمي تقرير عنها

  على مستوى سياسة األنشطة التشغيلية    
  صياغة السياسة العامة بشأن املسائل اجلنسانية؛  )أ(  
  خابات؛تنظيم حلقات عمل بشأن املسائل اجلنسانية واالنت  )ب(  
  االحتفال بأيام خاصة؛  )ج(  
  تنفيذ برامج استشارية على الصعيد القطري؛  )د(  
تنظيم دورات شهرية عن املسائل اجلنسانية مبشاركة املوظفات العامالت يف            )ه(  

  اللجنة املستقلة لالنتخابات؛
تنظيم دورات بشأن املسائل اجلنسانية واالنتخابية أو التنسيق بني األجهـزة      )و(  

  عنية يف إطار االنتخابات؛امل
  اإلشراف على عملية تعيني املوظفني املؤقتني؛  )ز(  
  .وضع رسائل عن املسائل اجلنسانية، لتستخدمها دائرة التوعية اجلماهريية  )ح(  

  ٥٣اإلجابة رقم     
نظراً لاللتزامات اليت قطعتها حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية فيما يتعلَّق بتنفيذ             -٨٢
توكولني اإلضافيني إىل اتفاقية حقوق الطفل عمـدت احلكومـة أيـضاً إىل صـياغة               الربو

االستراتيجية الوطنية حلماية األطفال املعرضني للمخـاطر بالتعـاون مـع اليونيـسيف يف              
 فئة  ٢٦وقد حددت االستراتيجية املذكورة األطفال املعرضني للمخاطر ضمن         . ٢٠٠٦ عام

وقد نظمت وزارة العمـل     .  يف خضم الرتاعات املسلحة    منها األطفال الذين جيدون أنفسهم    
والشؤون االجتماعية وشؤون الشهداء واملعوقني دورات تدريبية تقنية ومهنية من أجل تشغيل          

كما قامت هذه الوزارة، عن     . األطفال الذين ُيقدمون إىل الوزارة عن طريق الرتب العسكرية        
 تعيني األطفـال دون الـسن القانونيـة يف          طريق وزارة الداخلية، بصياغة سياسة عامة متنع      

  .صفوف الشرطة الوطنية
وقد نظمت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية محالت توعية وحلقات عمـل             -٨٣

وحلقات دراسية عن طريق املاليل يف املساجد واملدارس بشأن األطفال الذين جيدون أنفسهم             
 قـانوين باألطفـال يف    يف خضم نزاعات مسلحة وبـشأن االسـتعانة علـى حنـو غـري             

  .املسلحة الرتاعات
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  ٥٤اإلجابة رقم     
هناك قانون ُينفَّذ اآلن يف أفغانستان وهو قانون منع االختطاف واالجتار بالبشر وهو               -٨٤

يسري على األطفال؛ ويتم اللجوء إىل القانون املذكور من أجل محايـة ضـحايا االجتـار                
  . واالجتارواالختطاف ومقاضاة مرتكيب جرائم االختطاف

وقد مت إنشاء اللجنة العليا املعنية مبكافحة جرائم االختطاف واالجتار بالبشر حتـت               -٨٥
رئاسة وزارة العدل وغريها من األجهزة مثل وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة وشـؤون              

م الشهداء واملعوقني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم، ووزارة اإلعال          
والثقافة، ووزارة احلج والشؤون الدينية، ووزارة الالجئني وإعـادهتم إىل أوطـاهنم، ووزارة             
شؤون املرأة، ومكتب احملامي العام، ومديرية األمن الوطنية، وجلنة حقوق اإلنسان األفغانيـة             

  .الوطنية؛ كما تضمُّ عضوية تلك اللجنة ممثلني عن اجملتمع املدين
  .٨٠ رقم انظر أيضاً اإلجابة  -٨٦

  ٥٥اإلجابة رقم     
  :مت اختاذ اإلجراءات التالية للتصدِّي ملسألة عمل األطفال  -٨٧

 إقرار قانون حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقات واألطفال؛ •

 قانون احلماية االجتماعية؛ •

 االستراتيجية الوطنية لعمل أطفال الشوارع وإعداد خطة العمل اخلاصة هبا؛ •

 انون شامل بشأن األطفال؛العمل على صياغة ق •

 محاية هؤالء األطفال من قبل شبكات دعم األطفال؛ •

تقدمي اخلدمات الصحية وتوفري الدورات التدريبية ألطفال األسـر ممـن يعملـون              •
 .املصانع يف

فيما يتعلَّق بتيسري حصول األطفال على التعليم وال سيما يف املناطق النائية، الرجـاء                -٨٨
  .٨٥رقم الرجوع إىل اإلجابة 

  ٥٦اإلجابة رقم     
كانت رّدة فعل وزارة اإلعالم والثقافة جاّدة حيال املضايقات الـيت تعـّرض هلـا                 -٨٩

الصحفيون واهلجمات اليت استهدفتهم وقدمت الوزارة املساعدة الالزمة للمراسلني املتضررين          
وزارة الدفاع  وزارة الداخلية و  (وألسرهم وطلبت بكل ما أوتيت من قوة من األجهزة األمنية           

  .أن تضمن سالمة الصحفيني) ومديرية األمن الوطنية
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وقد طلبت الوزارة رمسياً من العاملني يف جهاز القضاء معاقبة مرتكيب أعمال العنف               -٩٠
ويف احلاالت اليت مت فيها هتديد الصحفيني أوعزت وزارة اإلعالم والثقافة إىل            . ضد الصحفيني 

  .املراسلني من كلّ أذىقوات األمن أن تعمل على محاية 

  ٥٧اإلجابة رقم     
يف وزارة الداخلية تتوىل دائرة الشؤون اجلنسانية وحقوق اإلنسان واملديرية العامـة              -٩١

ويف احلـاالت   . للتفتيشات حتّري املزاعم املتعلِّقة بالتعذيب واملعاملة املهينة من جانب الشرطة         
ال القضية إىل أجهزة القضاء ويف حاالت اليت تكون فيها االنتهاكات ذات جانب إجرامي ُتح       
ومن األمثلة يف هذا الصدد مت، يف عدَّة        . أخرى يتّم تأديب املخالفني من قبل السلطات املعنية       

حاالت، التعّرف على من اتُّهموا بارتكاب املخالفات واألفعال غري اإلنسانية والتعذيب مـن             
  .كما مت اختاذ إجراءات ضدهمقبل دوائر وزارة الداخلية ومديرية األمن الوطنية 

  ٥٨اإلجابة رقم     
إن عمليات االحتجاز التعسفية وغري القانونية حمظورة مبوجب القـوانني األفغانيـة              -٩٢

ويف هذا الصدد، فإن السياسة العامة األفغانيـة بـشأن      . وكذلك الشأن بالنسبة إىل التعذيب    
 قد تنتهك، يف بعض احلاالت، وقد       العقوبات واضحة وصرحية؛ غري أن تلك القوانني واملعايري       

وقد اختذت حكومة مجهورية أفغانـستان      . يودع بعض الناس السجن بدون موجب قانوين      
اإلسالمية تدابري عملية ومن األمثلة اجللية، يف هذا الصدد، إنشاء دائرة لرصد تنفيذ القرارات              

  .٤٧قم النهائية واحملددة اليت تصدرها احملاكم واليت نوقشت يف اإلجابة ر

  ٥٩اإلجابة رقم     
  .٥١الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -٩٣

  ٦٠اإلجابة رقم     
لقد حاولت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية التغلّب على ثقافة اإلفالت مـن              -٩٤

العقاب واالنتقال إىل كفالة سيادة القانون؛ حيث إهنا ترى يف اإلفالت من العقـاب عقبـة                
ويف . ويف هذا الصدد، اختذت احلكومة عدَّة تـدابري      . ق سيادة القانون  خطرية حتول دون تطبي   

السنوات األربع املاضية، اعتمدت احلكومة ثالثة حلول هامة بالنسبة إىل تنفيذ جهاز القضاء             
ومن التدابري اهلامة اليت اختذهتا حكومـة       . للقوانني وقرارات احملاكم بشكل فّعال غري متحيِّز      

إلسالمية من أجل تكثيف جهود مكافحة ثقافة اإلفالت مـن العقـاب      مجهورية أفغانستان ا  
وتعزيز سيادة القانون على مدى السنوات األربع املاضية إنشاء احملاكم للتـصدِّي للفـساد              
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اإلداري، ومكتب املراقبة واحلماية يف اجملال القضائي، ومكتب رصد تنفيذ القرارات النهائية            
لة األخرى على تكثيف جهود مكافحة ثقافة اإلفالت مـن          ومن األمث . اليت تصدرها احملاكم  

، إنشاء مكتب االدعاء العام ملكافحة العنـف        ٥١العقاب اليت نوقشت يف إطار اإلجابة رقم        
ضد املرأة، واإلصالحات القضائية اليت أدخلها جهاز القضاء يف أفغانستان فيما خيّص قـانون    

 جيريها كلّ من مكتب االدعاء املعين بالقضاء        القضاء على العنف ضد املرأة والتحقيقات اليت      
  .على العنف ضد املرأة واحملاكم األفغانية

  ٦١اإلجابة رقم     
بذلت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية جهوداً، يف إطار االستراتيجية اخلمسية            -٩٥

ناس إىل فيما يتعلَّق بتحسني القوانني، واحتكام ال) ٢٠١٨-٢٠١٣(اليت وضعتها وزارة العدل 
وقد نظمت احلكومة خمتلـف     . القضاء، والشفافية واملساءلة وبناء القدرات وسيادة القانون      

حلقات العمل التدريبية لفائدة الكثري من قطاعات وزارة العدل بشأن سيادة القانون بإشراف             
  .هذه الوزارة

  ٦٢اإلجابة رقم     
 لرصد تنفيذ اتفاقيات األمم     طّورت وحدة حقوق اإلنسان بوزارة العدل، فعالً، آلية         -٩٦

وأصدرت، يف الوقت ذاته، توجيهات بشأن مجع املعلومـات بإمكـان           . املتحدة وتوصياهتا 
املكتب املذكور عن طريقها مجع معلومات دقيقة عن االلتزامات احملددة للوزارات واألجهزة            

نترنـت  وصممت وحدة حقوق اإلنسان قاعدة بيانات مفيدة عن موقعها على اإل          . احلكومية
ونظمـت الوحـدة   . حىت يتسىن، من خالهلا، نشر املعلومات املستقاة من األجهزة احلكومية    

 من املسؤولني الرئيـسيني يف مديريـة   ١ ٥٠٠ دورةً دراسية تدريبية لفائدة  ٦٩أيضاً حوايل   
األمن الوطنية ومكتب احملامي العام، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون            

تماعية وشؤون الشهداء واملعوقني، ووزارة شؤون املرأة، ووزارة الصحة العامة، ومكتب           االج
  .محاية البيئة، وجلنة اإلصالحات اإلدارية واملوظفني اإلداريني العاملني يف اجلمعية الوطنية

  ٦٣اإلجابة رقم     
شـعبة  تتوىل وزارة الشؤون الداخلية يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية، عن طريـق           -٩٧

محاية العموم التابعة هلا، ووفقاً خلطتها الشهرية، مراقبة كل الشركات الوطنيـة والدوليـة               
  .واإلشراف عليها كما تتوىل إصدار األوامر العملية
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  ٦٤اإلجابة رقم     
استعراض القوانني اجلديـدة للتأكـد مـن        ) الدائرة التشريعية (تتوىل دائرة التقنني      -٩٨

ية حلقوق اإلنسان يف مرحلة التمحيص غري أن مكتب محاية حقـوق            مواءمتها للمعايري الدول  
اإلنسان ميكن له أن يعمل يف تعاون وثيق مع الوزارات أثناء إعداد مشاريع القـوانني األوىل                

وهلذا الغـرض،   . حىت تتسق مشاريع القوانني مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          
سبتمرب لتحسني التنسيق مع األجهزة     / أيلول ١٥ و ١٤نظمت وزارة العدل حلقة عمل يومي       

احلكومية يف ميدان التشريع وكذلك حتسني طريقة استعراض مشاريع القوانني من وجهة نظر             
ونتيجة لذلك، اتُّفق على أن يتوىل مكتـب        . حقوق اإلنسان قبل البدء يف مرحلة التمحيص      

نظر حقوق اإلنسان قبل إرساهلا     محاية حقوق اإلنسان استعراض املشاريع األولية من وجهة         
  ).الدائرة التشريعية(إىل دائرة التقنني 

  ٦٥اإلجابة رقم     
اختذت وزارة الشؤون الداخلية تدابري منها النظر يف املـواد املـذكورة يف قـانون                 -٩٩

السجون ومراكز االحتجاز والالئحة الناظمة لشؤون السجون ومراكز االحتجاز والـسياسة       
 الصادر عـن وزارة الداخليـة،       ١٦٩ق السجناء، واألمر التوجيهي رقم      العامة بشأن حقو  

والسياسة العامة بشأن تطوير الربنامج الصناعي وإتاحة فـرص العمالـة للـسجناء داخـل       
السجون، والسياسة األمنية اخلاصة بالسجون ومراكز االحتجاز، والرؤية الوطنية خبـصوص           

سنتني اخلاصة بالسجون ومراكـز االحتجـاز،    الشرطة يف السنوات العشر القادمة، وخطة ال      
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومعايري األمم املتحدة املتعلِّقة مبعاملة الـسجناء، واتفاقيـة          

 ٣٤مناهضة التعذيب وضمان أسباب الرزق؛ وإنشاء إدارات فرعية ُتعىن حبقوق اإلنسان يف             
رصد مجيع مراكز االحتجـاز التابعـة       والية يف إطار هياكل دائرة السجون، وتعيني فريق ل        

للشرطة، ومن األمثلة األخرى إنشاء دائرة حلقوق اإلنسان يف أكادمييـة الـشرطة، وإدراج              
  .مواضيع حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية ألكادميية الشرطة

  ٦٦اإلجابة رقم     
اء الرجـوع إىل    فيما يتعلَّق باإلعداد لربامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، الرج           -١٠٠

  .٦٧ و٦١اإلجابتني رقمي 
وفيما يتعلَّق بالقانون الدويل اإلنساين ميكن اإلشارة إىل إعداد واعتماد سياسة عامة              -١٠١

بشأن احلقوق اإلنسانية للشرطة، واعتماد سياسة عامة بشأن حقوق الـسجناء، واعتمـاد             
يف السجون ومراكز االحتجاز،    سياسة عامة بشأن إجراءات الرعاية الصحية والعقلية والبدنية         
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واعتماد سياسة تامة بشأن منع ضّم األشخاص ممن هم دون الثامنـة عـشرة إىل صـفوف                 
  .الشرطة والقوات األمنية

  ٦٧اإلجابة رقم     
يف جمال احملاكم وبناء قدرات القضاء مت االرتقاء مبستوى التدريب العملي للقـضاة               -١٠٢

ومتّ، يف إطار ذلك املعهد، تنظيم دورات تـدريب         . فأصبح يتم داخل معهد تدريب القضاة     
  .عملي طويل األجل للقضاة ودورات للتدريب قصري األجل داخل اخلدمة

ومت متديد فترة التدريب القضائي داخل املعهد ملزاولة الدراسات القضائية من عام إىل               -١٠٣
 مـن كليـات    متخـرجني ٦٠٥ومتّ يف السنوات األربع املاضية تسجيل ما جمموعه    . عامني

ومتّ . الشريعة وخرجيي املدارس احلكومية الدينية أو ما يعادهلم       /احلقوق والدراسات اإلسالمية  
 متدّرباً باحملاكم بعد أن اجتازوا الدورة التدريبية القضائية ملدة عامني، أما بقيـة              ٣٩٠إحلاق  

  . جمال القضاء شخصاً فإهنم ما زالوا قيد التدريب املهين يف٢١٥املتدربني البالغ عددهم 

  ٦٨اإلجابة رقم     
  .٦٧الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -١٠٤

  ٦٩اإلجابة رقم     
  .٦٧ و٤٧الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقمي   -١٠٥

  ٧٠اإلجابة رقم     
  .٧١الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -١٠٦

  ٧١اإلجابة رقم     
 الدفاع عن احلق يف حريـة التعـبري         لقد حاولت وزارة اإلعالم والثقافة دائماً وأبداً        -١٠٧

 من قانون وسـائط     ٣٤ومأسسة ذلك احلق وفقاً لألحكام الواضعة للدستور األفغاين واملادة          
ومل يتم، خالل السنوات االثنيت عشرة املاضية، فرض أي رقابة علـى املنـشورات              . اإلعالم

يـة سـيناريوهات    ، فرض أي رقابة على أ     "كما كان حيدث يف األنظمة السابقة     "يتم،   ومل
أفالم أو مقاالت صحفية أو أي منشورات دورية وغري دورية، كما أهنا مل ختـضع ألي                 أو

  .تدقيق قبل نشرها
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  ٧٢اإلجابة رقم     
نشاط بشروط جّد ميـسَّرة ألكثـر       /منحت وزارة اإلعالم والثقافة تصاريح عمل       -١٠٨
 مطبوع خـالل االثـنيت      ١ ٠٠٠ حمطة إذاعية وما يزيد على       ١٥٠ قناة تلفزيونية، و   ٥٥ من

ويعود ذلك إىل اعتـراف     . عشرة سنة املاضية حىت تتاح لكل أفغاين فرصة نشر وإذاعة آرائه          
  .قوانني أفغانستان النافذة حبرية التعبري واالعتقاد واحترامها هلا

  ٧٣اإلجابة رقم     
ومن حـق وسـائط     . للشعب األفغاين احلق يف الوصول حبرية إىل وسائط اإلعالم          -١٠٩

وقد قـررت   . إلعالم أن حتصل على املعلومات عن كل القضايا والبيانات يف إطار القانون           ا
وزارة اإلعالم والثقافة اعتماد قانون جديد ال حيق مبوجبه ألي سلطة أو وكالـة أن تغلـق                 

  .أبواهبا أمام الصحفيني أو ترفض ّمدهم باملعلومات

  ٧٤اإلجابة رقم     
  .٥٢رقم الرجاء الرجوع إىل اإلجابة   -١١٠

  ٧٥اإلجابة رقم     

اجلهود املبذولة من أجل توفري املوارد والتمويل والعاملني والسلطة الالزمة لتنفيذ قـانون               -١  
  ٢٠٠٧العمل يف أفغانستان الصادر عام 

من أجل حتسني ظروف العمـل، ويتبعهـا        ) الدائرة التشريعية (إنشاء دائرة التقنني      -١١١
ويـنص  .  ومها مسؤوالن عن رصد عملية تنفيذ قانون العملقسمان، يف إطار تنظيمها العام،   

قانون العمل على أن وزارة العمل والشؤون االجتماعية وشؤون الشهداء واملعوقني مسؤولة            
عن رصد الكيفية اليت جيري هبا رصد تنفيذ القانون يف إطار الوكـاالت احلكوميـة وغـري                 

ة، ووقت العمل واألجـور واملرتبـات       احلكومية بالتركيز على العمل الشاق الّضار بالصح      
  .وظروف عمل املوظفني الذين تستخدمهم الوزارة

  إنشاء النقابات  -٢  
ينبغي أن يتم إنشاء النقابات طبقاً للقانون وذلك يتطلَّب رخصة تشغيل متاماً كمـا                -١١٢

انون وينص الدستور األفغاين وق   . تتطلبه االحتادات واملنظمات واملنظمات االجتماعية األخرى     
  :العمل وقانون املنظمات االجتماعية على ما يلي إلنشاء نقابة ما
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لبلوغ األهداف املادية واملعنوية للموظفني األفغان احلق يف تشكيل اجلمعيات وفقـاً             •
 ألحكام القانون؛

احتادات العمال وأرباب العمل منظمات اجتماعية ُتنشأ عن طريق املشاركة الطوعية            •
 .ألحكام قانون املنظمات االجتماعيةللفئات املعنية وفقاً 

  ٧٦اإلجابة رقم     
أُعدِّت خطة العمل الوطنية املتعلِّقة باملرأة يف أفغانستان هبدف وضع أنشطة منـسقة               -١١٣

ومنهجية لتحسني أوضاع املرأة يف ستة جماالت هي األمن والسالمة، ومحاية حقوق املـرأة              
وقـد  . رأة، واالقتصاد والفقر، والصحة والتعلـيم     اإلنسانية، والقيادات النسائية ومشاركة امل    

جرى تنفيذ غالبية املشاريع والربامج أو هي بصدد التنفيذ عن طريـق التفامهـات وتوقيـع                
ويقتصر الـدور املنـوط     . الربوتوكوالت واالتفاقات مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية      

. ريع وتقدمي املـساعدة التقنيـة     بوزارة شؤون املرأة، يف هذا الصدد، على رصد تنفيذ املشا         
وقد متّ ضمان مـشاركة   . أسهمت تلك املشاريع، بشكل كبري، يف حتسني أوضاع املرأة         وقد

املرأة يف مجيع اجملاالت مبا يف ذلك العملية السلمية واملشاركة السياسية واالجتماعيـة طبقـاً               
حليـاة الـسياسية   للدستور األفغاين وهناك منظمات نسائية منخرطة يف خمتلـف جمـاالت ا          

  .واالجتماعية برعاية احلكومة

  ٧٧اإلجابة رقم     
ويرد . ٣١فيما يتعلَّق بإعمال احلقوق االقتصادية، الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم             -١١٤

وتتضمَّن .  ما يكفي من معلومات خبصوص إعمال احلقوق الثقافية        ٨٥يف إطار اإلجابة رقم     
  . من معلومات بشأن إعمال احلقوق االجتماعية ما يكفي٨٥ و٣١ و٢٦اإلجابات أرقام 

  ٧٨اإلجابة رقم     
 فيما يتعلَّق باحلق يف الصحة واحلق يف        ٢٥ و ١٦الرجاء الرجوع إىل اإلجابتني رقمي        -١١٥

  .التعليم على التوايل

  ٧٩اإلجابة رقم     
  .٨٩الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -١١٦
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  ٨٠اإلجابة رقم     
رية أفغانستان اإلسالمية اخلطوات التالية خبصوص االستراتيجية       اختذت حكومة مجهو    -١١٧

  :الصحية واحلّد من الفقر
 اعتماد قانون بشأن حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال؛ •

 قانون احلماية االجتماعية؛ •

وضع استراتيجية وطنية بشأن األطفال الذين يعملون يف الشوارع وإعداد خطة عمل             •
 د؛يف هذا الصد

 العمل على جتميع أحكام قانون محاية الطفل؛ •

 محاية الطفل عن طريق شبكات محاية األطفال؛ •

 تقدمي اخلدمات الصحية والدورات الدراسية ألطفال أسر العّمال؛ •

 إنشاء مراكز التدريب النهاري خدمةً ألطفال الشوارع وإحلاقهم باملدارس العمومية؛ •

 من ٢٩٤جتار بالبشر ومن االختطاف ومحاية إنشاء مراكز للحماية حلماية ضحايا اال •
 الضحايا؛

 إنشاء مراكز للمراقبة يف املناطق احلدودية مبساعدة بلدان اجلوار؛ •

 منع االجتار بالنساء واألطفال؛/إنشاء شبكة اتصاالت من أجل مراقبة •

تعزيز فعالية شبكة محاية األطفال عن طريق التعرف على األطفـال املتـورطني يف               •
 .املسلحة وإحلاقهم مبراكز التدريبالرتاعات 

  ٨١اإلجابة رقم     
  .٩٠الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -١١٨

  ٨٢اإلجابة رقم     
  .١٦الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم   -١١٩

  ٨٣اإلجابة رقم     
اُعدَّ املنهج التربوي اجلديد على أيدي خرباء اسـتناداً إىل احتياجـات أفغانـستان                -١٢٠
كما أُدرجت فيـه طـرق      . صدى هذا املنهج للمشكالت اليت يواجهها الطالب      ويت. التربوية
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وأُدرجت أيضاً يف مجيع املناهج التعليمية مسائل مثل حقـوق        . استخدام التكنولوجيا اجلديدة  
  .اإلنسان، وهناك مسائل تتعلَّق باحلياة املدنية مت إدراجها يف مناهج املدارس الثانوية

  ٨٤اإلجابة رقم     
  .٤٢جاء الرجوع إىل اإلجابة رقم الر  -١٢١

  ٨٥اإلجابة رقم     
 مـن الدسـتور     ٤٦إن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية ملزمةٌ، طبقاً للمادة           -١٢٢

  .األفغاين، بتوفري التعليم اجملاين جلميع مواطنيها على قدم املساواة وبدون متييز
 إىل اهلدي اإلسالمي ويف ضـوء       إنّ منو املواطنني وتنميتهم أمران مضمونان استناداً        -١٢٣

تعاليمه واحترام حقوق اإلنسان األساسية وذلك هبدف احترام القيم الوطنيـة ألفغانـستان،             
والنمو االقتصادي، واحلفاظ على األمن، وإقامة نظام تعليمي تقدُّمي وإتاحة فرص احلـصول       

  .على التعليم أمام اجلميع
ل السنوات األربع املاضية لتحسني جـودة       وقد اختذت أفغانستان تدابري جادة خال       -١٢٤

  .وقسط التعليم
 من الدستور األفغاين تضمن جلميع املواطنني حـصوهلم علـى   ٤٣وملا كانت املادة    -١٢٥

التعليم حىت مستوى البكالوريوس بدون متييز، فقد اختذت حكومـة مجهوريـة أفغانـستان              
  : اإلسالمية تدابري يرد ذكرها أدناه

  ن بشأن التعليم؛اعتماد قانو  )أ(  
  .توفري املنهج التربوي اجلديد  )ب(  

  ٨٦اإلجابة رقم     
متت دراسة ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلِّقة باملرأة يف أفغانستان من قبـل                -١٢٦

الكثري من دوائر وزارة التعليم، كما جرى وضع اختصاصات وحدة الـشؤون اجلنـسانية              
 من موظفي وزارة التعليم من النساء والرجـال يف          ٢٧٥ وقد شارك . استناداً إىل تلك اخلطة   

مخس جوالت من حلقات العمل التدريبية بشأن مسائل نوع اجلنس واملساواة يف احلقـوق              
وقد أسهمت حلقات   . وإذكاء الوعي بالقضايا املتعلِّقة بنوع اجلنس وحقوق املرأة يف اإلسالم         

وتنـوي  .  هلا آثار إجيابية   وكانرأة  العمل تلك يف إذكاء وعي املشاركني خبصوص حقوق امل        
دائرة املوارد البشرية بوزارة التعليم التعاطي مع عملية تعيني املوظفني على أساس اجلدارة كما              

  .أن األولوية تعطى للنساء الالئي يتم تعيينهن على أساس اجلدارة



A/HRC/WG.6/18/AFG/1 

33 GE.13-18718 

ل يف التعليم  فيما يتعلَّق بضمان حق مجيع األطفا     ٨٥الرجاء الرجوع إىل اإلجابة رقم        -١٢٧
  .والتدابري املتخذة لزيادة أعداد الطالب امللتحقني باملدارس

  ٨٧اإلجابة رقم     
، متّ  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املؤرخ   ١٠٤عمالً باملرسوم الرئاسي رقم       -١٢٨

من األرض بالتعاون مع )  متر مربع٢ ٠٠٠ الواحد يعادل اجلريب (جريباً ٩٠ ١٢٧ختصيص 
لري واملاشية لوزارة الالجئني وإعادة توطينهم، بشكل رمسي، من أجل بناء           وزارة الزراعة وا  

وقد أُعـدَّ   .  جريباً من األرض   ١٧٠وستغطي كل بلدة مساحة     .  والية ٢٩بلدات سكنية يف    
 من  ٩مسح طوبوغرايف وخطة مفصلة بالتعاون مع وزارة شؤون التنمية احلضرية وفقاً للمادة             

  .املرسوم

  ٨٨اإلجابة رقم     
ُبِذلَت جهوٌد من أجل تنسيق األنشطة املضطلع هبا فيما خيّص املـشردين داخليـاً،                -١٢٩

  .والعائدين من أجل استيعاهبم وتقدمي املساعدة املالية للمشردين داخلياً وللعائدين إىل أوطاهنم
ووقّعت وزارة الالجئني وإعادة توطينهم، يف ضوء االتفاقيـة الدوليـة لالجـئني               -١٣٠
بني مجهورية أفغانـستان    ( امللحق هبا، اتفاقات ثالثية      ١٩٦٧بروتوكول عام    و ١٩٥١ لعام

 بلدان  ١٠مع  ) اإلسالمية والبلدان املضيفة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني        
مضيفة هبدف حتسني الوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي لالجـئني وزيـادة محايـة             

 اجتماعاً مع مجهورية إيـران  ١٨العشرة عقدت أفغانستان    ومن أصل تلك البلدان     . حقوقهم
 اجتماعاً مع مجهورية باكستان اإلسالمية وهذان البلدان يستضيفان اجلانـب     ٢٣اإلسالمية و 

وجتري مراجعة تلـك االتفاقـات سـنوياً        . األكرب من الالجئني وذلك بغية حل مشكالهتم      
طفال واألرامل واملرضى الذين ال ميكـن       لتحسني الدعم املقدم إىل الفئات املستضعفة مثل األ       
  .معاجلتهم يف البلد املضيف وحتسني فعالية ذلك الدعم

وفيما يتعلَّق باستيعاب العائدين وتقدمي الدعم املايل هلم، تـصدت وزارة الالجـئني               -١٣١
وإعادة توطينهم، باإلضافة إىل تنسيق األنشطة خالل االجتماعات املعقـودة مـع البلـدان              

 على حنو دائم للمسائل املتعلِّقة مبشاكل وشواغل الالجئني األفغان حـول عـودهتم              املضيفة،
وهلذا الغـرض،   . الطوعية وإعادة دجمهم وتقدمي الدعم القانوين هلم، كما حبثت تلك املسائل          

 ٣ ٤٧٦ ٠٠٠نظرت الوزارة يف التوقيع على املشاريع األربعة التالية اليت يبلغ جمموع تكلفتها   
  :يلدوالر أسترا

  مشروع تنمية املوارد املائية؛  )أ(  
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مشروع حتسني موارد الرزق يف والية غزنه لفائدة املشردين داخلياً وأكثـر     )ب(  
  شرائح اجملتمع استضعافاً؛

  مشروع توزيع البنود غري األغذية واإلغاثة اإلنسانية؛  )ج(  
  .مشروع املنظمة الدولية للهجرة  )د(  
لوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة كري الدولية لتحـسني         وعالوةً على ذلك، وقّعت ا      -١٣٢

  .موارد رزق العائدين املشردين داخلياً يف والية غزنه

  ٨٩اإلجابة رقم     
حاولت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، عن طريق إنشاء وحـدة حقـوق              -١٣٣

هارات املناسـبة   اإلنسان بوزارة العدل، استقصاء ُسبل تقدمي الدعم التقين لضمان القدرة وامل          
لتمكني املسؤولني احلكوميني املعنيني من إعداد وتقدمي تقرير عن هيئات معاهدات حقـوق             

وقد وضعت وحدة حقوق اإلنسان، استناداً إىل اختصاصاهتا، خطة عمل لفائـدة            . اإلنسان
الوزارات والكيانات احلكومية هبدف زيادة قدرة املكاتب احلكومية على الوفاء مبـسؤولياهتا            

وهتدف خطة العمل إىل توجيه     . يف مضمار حقوق اإلنسان، وتنفيذ التوصيات بشكل أفضل       
الكيانات احلكومية إىل الوفاء مبسؤولياهتا يف ميادين ثالثة هي التقيد مببادئ حقوق اإلنسان يف        

  .أفغانستان ومحايتها ووضعها موضع التنفيذ

  ٩٠اإلجابة رقم     
 اإلسالمية، مراعية ملسؤولياهتا الوطنية والدوليـة       عمدت حكومة مجهورية أفغانستان     -١٣٤

وعمالً باالستراتيجية الوطنية األفغانية واستراتيجية املسؤولية االجتماعية، إىل صياغة قـانون           
  .احلماية االجتماعية وطرحته على اجلمعية الوطنية للتعاطي معه حسب األصول القانونية

. نني واألرامل واألشخاص الذين ال عائل هلم   وجرى إعداد مسودة الئحة حلماية املس       -١٣٥
وحبسب أحدث األرقام والبيانات املستقاة من الدراسة االستقصائية الوطنية لتقييم املخـاطر            

 يف املائـة مـن      ٣٦ومدى االستضعاف، فإن معّدل الفقر السنوي يف أفغانستان يقدر بنسبة           
 الـذين ال يـستطيعون سـّد        جمموع السكان مبا يشري إىل أن هناك تسعة ماليني فرد مـن           

  .احتياجاهتم األساسية
وقد وضعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية وشؤون الشهداء واملعوقني، بـدعم             -١٣٦

من البنك الدويل، مشروعاً أُطلق عليه اسم شبكة السالمة االجتماعية ويهدف إىل دعم األسر        
ذبذب املومسي يف كميات الـسلع      ومن األغراض اليت يتوخاها املشروع احلد من الت       . املعوزة

الغذائية األساسية، وتقدمي املساعدة النقدية للفئات املستضعفة واحملتاجة واحلد من مـستوى            
  .الفقر يف أفغانستان وإذكاء وعي الناس باإلصحاح والتغذية
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ومن الفئات اليت تستهدفها شبكة السالمة االجتماعية األسر املعوزة اليت تعوهلا نساء              -١٣٧
 سنة، واملعوقون املعوزون واألرامل والفقراء واملسنون       ١٤سر اليت تقل أعمار أطفاهلا عن       واأل

  . سنة٦٥الذين تتجاوز أعمارهم 

  ٩١اإلجابة رقم     
تقدم حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، مبوجب التزاماهتا الدولية، تقـارير إىل             -١٣٨

من األمثلة على تلك التقارير، التقريران الثـاين   و. هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان     
والرابع ألفغانستان خبصوص تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية            
والثقافية، والتقارير عن احلالة العامة حلقوق اإلنسان ضمن إطار آلية االستعراض الـدوري             

وق الطفل والتقرير الدوري الثاين عن القضاء       الشامل، وتقرير أفغانستان األّويل عن اتفاقية حق      
  .على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

وقد بدأت عملية إعداد التقرير الدوري الثاين جلمهورية أفغانستان اإلسالمية عـن              -١٣٩
 ومتّ إجنـازه يف     ٢٠٠٩أغـسطس   /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف آب          

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،          بدعم تقين من   ٢٠١١يونيه  /حزيران
  .ودعم مايل قدمته سفارات النرويج وهولندا والدامنرك يف كابل

وتعكف حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية اآلن على كتابة تقريرها بشأن اتفاقية             -١٤٠
  . املتحدة اإلمنائياألمم املتحدة ملناهضة التعذيب بدعم تقين ومايل من برنامج األمم

  ٩٢اإلجابة رقم     
اختذت حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، خالل السنوات األربع املاضية، عدداً            -١٤١

من اإلجراءات يف جمال إعادة التأهيل وميادين أخرى منها الدفاع واألمن ومكافحة اإلرهاب             
ة تأهيل قنوات الري والزراعـة      ومكافحة املخدِّرات وإنشاء املرافق العامة وشق الطرق وإعاد       

والبستنة وإنشاء السدود املائية وتوليد الكهرباء وشق القنوات املائيـة وبنـاء املستـشفيات              
ومن عناصر هذه العملية إقامـة      . واملستوصفات الصحية واملدارس والتوسع يف هذه املشاريع      

  .قافية وإقامة نظام شاملوإنشاء البىن التحتية األساسية للمجتمع واملؤسسات االجتماعية والث

  ٩٣اإلجابة رقم     
يتواصل التعاون الدويل واملساعدة املقدمة على الصعيد الدويل، يف ضـوء القـوانني               -١٤٢

والصكوك االستراتيجية ذات الصلة، نزوالً على الطلب الذي تقدمت به جلنة حقوق اإلنسان             
ملقدم، فإن هناك برامج حمددة اهلدف منها وعالوةً على الدعم التقين واملايل ا . األفغانية املستقلة 

ويتلقى العاملون يف اللجنة تـدريباً      . بناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان هي قيد التنفيذ        
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وتنوي . منتظماً من جانب منتدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ           
حبقوق اإلنسان يف آسيا واحملـيط      اللجنة كذلك أن تقدم مشروع مقترح بإنشاء آلية خاصة          

  .اهلادئ يف إطار ذلك املنتدى من أجل محاية وحتسني حقوق اإلنسان على حنو أفضل

  ٩٤اإلجابة رقم     
باالستناد إىل احلقائق على األرض يف أفغانستان، ولتحسني حقوق اإلنسان، تطرح             -١٤٣

ين، وصياغة السياسات اجلديـدة  احللول التالية يف ميادين التشريع واإلصالح القضائي والقانو    
خبصوص حقوق اإلنسان وإنشاء آليات للتقيد حبقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها بدعم مـن            

  :اجملتمع الدويل
استعراض القوانني اليت ُسنَّت يف أفغانستان يف ضوء التزاماهتا الدولية حبقوق             )أ(  

  ن؛اإلنسان وتعديل القوانني اليت تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسا
استعراض أحكام الدستور وكذلك مجيع القوانني األخـرى الـيت ُسـنَّت          )ب(  

  للتخلُّص من األحكام املخالفة ومواءمة مجيع القوانني مع أحكام الدستور؛
إزالة الرتاعات على االختصاص يف مجيع املؤسسات القانونية والقضائية وما            )ج(  

  ق اإلنسان بشكل أفضل؛إىل ذلك من مؤسسات احلماية من أجل التقيد حبقو
تعزيز القدرات املهنية للمؤسسات القضائية والقانونية ومجيع مؤسـسات           )د(  

  .محاية القوانني األخرى

  ٩٥اإلجابة رقم     
إن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية ملتزمةٌ بقيم حقوق اإلنسان وتعمل ما يف              -١٤٤

غري أن التحدِّيات الرئيسية الـيت تواجههـا        . وسعها بانتظام للوفاء بتلك القيم يف أفغانستان      
حقوق اإلنسان يف البلد تتمثَّل يف عدم استتباب األمن والعقبـات الـيت تعتـرض سـبيل                 

  .الرشيد احلكم
اخلسائر املدنية واخلسائر املادية املتكبدة أثناء العمليات العسكرية اليت تشنها            )أ(  

  دولية من حني آلخر؛العناصر املناوئة للحكومة والقوات العسكرية ال
الفقر املستشري وعدم وجود فرص عمل مما يؤدِّي إىل اقتـراف اجلـرائم               )ب(  

  واإلخالل بالنظام العام؛
وجود من ينتهكون حقوق اإلنسان وجمموعات مسلحة غري شـرعية ممـا              )ج(  

  حيول دون تطبيق القانون؛
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مشاكل هيكلية  تداخل األعمال املضطلع هبا، وضعف القدرة املهنية ووجود           )د(  
  يف هيئات تطبيق حقوق اإلنسان ومحايتها؛

وجود تناقض، أحياناً، بني أحكام القوانني املدنية واجلنائية وبـني أحكـام        )ه(  
  اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية اليت انضمت إليها أفغانستان يف املاضي؛

مـن  حمدودية فرص احلصول على التعليم اجليد نظراً لعـدم اسـتتباب األ             )و(  
  وضعف القدرة املهنية؛

العادات االجتماعية املستحكمة املتمثلة يف ممارسة العنـف علـى النـساء              )ز(  
  واألطفال؛
  وجود الفساد يف املؤسسات احلكومية ويف املنظمات غري احلكومية أيضاً؛  )ح(  
التحدِّيات املطروحة يف سبيل إضفاء الطابع املؤسسي على اجملتمعات املدنية            )ط(  
  ا؛وقيمه

  ضعف ثقافة حقوق اإلنسان ضمن هياكل أفغانستان االجتماعية والثقافية؛  )ي(  
  عدم تقيُّد عدد من بلدان اجلوار باالتفاقيات الدولية بشأن الالجئني؛  )ك(  
  العقبات املالية اليت حتول دون ضمان حقوق الالجئني واملشردين داخلياً؛  )ل(  
ال الضمان االجتمـاعي لـصاحل      الفشل يف إقامة خدمات مستدامة يف جم        )م(  

  شرائح اجملتمع املستضعفة وال سيما النساء واألطفال واملعوقني وأفراد أسر الشهداء؛
  ضعف القدرات املتاحة يف السجون حىت يتسىن التقيد حبقوق اإلنسان؛  )ن(  
عدم عدالة احملاكمات، من حني آلخر، يف إطـار املؤسـسات القـضائية               )س(  
  والقانونية؛
دودية استفادة األشخاص املدانني من احلق يف احلصول على حمامي دفاع،           حم  )ع(  

  وعلى املعونة القانونية؛
اإلفالت من العقاب وقلة الفرص املناسبة لتقدمي جمرمي احلرب ومنتـهكي             )ف(  

  حقوق اإلنسان إىل العدالة؛
  .وجود عقبات على طريق تنفيذ اخلطة العشرية اخلاصة باملرأة  )ص(  
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  ٩٦رقم اإلجابة     
تتعاون حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية مع مفوضية األمم املتحـدة الـسامية              -١٤٥

حلقوق اإلنسان وما إىل ذلك من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وذلك مـا يـنعكس يف                 
  .خمتلف أجزاء هذا التقرير

  خالصة    
ى نفسها من عهـود     إن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية ملتزمةٌ مبا قطعته عل          -١٤٦

وُيعّد احترام حقوق اإلنسان    . على النحو املبني يف االتفاقيات الدولية وآليات حقوق اإلنسان        
  .والتقيُّد هبا وتعزيزها ومحايتها من املسائل اليت توليها احلكومة األولوية

وتدعم أفغانستان آلية األمم املتحدة لرصد حقوق اإلنسان مبا يف ذلك االسـتعراض               -١٤٧
لدوري الشامل والتوصيات اليت تتلقاها من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان،             ا

  .وهي تتوىل فحصها بدقة وحتاول، مبعية اجملتمع املدين، أن تعطي أجوبةً شاملةً على ذلك

        


