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  موجز

 ،٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١٣يصف هذا التقرير، املقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان            
  .، ويتضمن توصيات ملعاجلتهالشواغل اليت تثريهااهنة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان وااحلالة الر

 ٢٠٠٨ويشكل اعتماد االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية يف عام         . إن أفغانستان من بني أفقر البلدان يف العامل       
د كبري باعتبارها مسألة حقوق مدنيـة وسياسـية؛       استراتيجية البلد للحد من الفقر اليت ُتعالَج فيها حقوق اإلنسان إىل ح           

  .ال التنمية االقتصادية واالجتماعيةويتمثل التحدي املطروح اآلن يف إيالء اهتمام أكرب ألبعاد حقوق اإلنسان يف جم

خاّصـة   على املدنيني يف املناطق املتضررة، و       كبرياً اًريأثتتصاعد حدة الرتاع املسلح يف أفغانستان       أثر  لقد    
لقتلى املدنيني وقلص احليز املتاح     يف عدد ا  كما أدى الرتاع املتفاقم إىل ارتفاع مزعج        .  فئة املستضعفني أصالً   على

ويتجلى التمييز القائم منذ أمد طويل ضد املرأة ومجاعات األقليات يف افتقارها إىل سبل الوصول            . للعمل اإلنساين 
ومثة خطر بأن تتقهقر املكاسب املهمة اليت حققتـها         . األخرىإىل العدالة وعدم استفادهتا من اخلدمات األساسية        

وتثري االعتداءات املتزايدة على حرية التعبري عن وجهات النظر اليت تتحدى           . املرأة يف مضمار احلياة العامة مؤخراً     
رة احلكومة على  حول قدهياكل السلطة القائمة وكذلك املعايُري االجتماعية والدينية اليت هتمش املرأة عادةً شكوكاً

 علـى وجـه     حيوياًلفضاء  ويعد هذا ا  . الكامل كفالة فضاء حر ودميقراطي حتظى فيه حقوق اإلنسان باالحترام        
مبادرات إلصالح قطاع العدالة وحتسني نظام إقامـة العـدل          ورغم أن   . اخلصوص يف فترة جتري فيها انتخابات     

خمالفة االلتزامات الدولية   والفساد واالختالل، و  ف  يظل النظام القضائي يشكو من الضع     ،  ٢٠٠٨طلقت يف عام    أُ
يف ظل تزايد العنف اإلجرامي وتقلص سيطرة سلطات إنفاذ القوانني على أرجاء و.  أحياناًيف جمال حقوق اإلنسان

البلد، تسود ثقافة اإلفالت من العقاب كما يدل على ذلك عدم مالحقة مرتكيب االنتهاكات واخلروق الـسابقة                 
  .قوق اإلنسانواحلالية حل
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  مقدمة - أوالً 
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١١٣ُيقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١

ومنذ تقدمي التقرير األخري للمفوضة السامية، . وأُِعد بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  
تواصلت معاناة األفغان من نقص كبري يف احلقوق يطرح مشاكل خطرية فيما يتعلق بتمتعهم حبقـوق اإلنـسان                  

  .ستقرار والدميقراطية والتنمية وسيادة القانونوبآفاق البلد على املدى الطويل لتحقيق السلم واال

 على اجلهود املتواصلة من أجـل تغـيري          جدياً وال تزال االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان تشكل خطراً         - ٢
االفتقـار  ؛ ويتجلى هذا األمر يف      ناهيك أن ثقافة اإلفالت من العقاب عميقة اجلذور سائدة حالياً         . اجملتمع األفغاين 

لنهوض بعملية العدالة االنتقالية ملعاجلة اخلروق السابقة ويف غياب املساءلة عن االنتهاكات من أجل ا السياسية إلرادةل
قضائي ضعيف وفاسد وخمتل وباللجوء على نطاق واسع إىل آليات يقترن هذا الوضع بنظام و. احلالية حلقوق اإلنسان

  . من العدالةاألغلبية الساحقة من األفغان فعلياًرمان وحصول املرعية، ألتقليدية لفض املنازعات ال متتثل ل

، أعربت املفوضة السامية عن قلقها إزاء استئناف عقوبـة اإلعـدام يف             ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٣
 من املعايري الـيت     إىل أن نظامي إنفاذ القوانني والقضاء يف البلد دون املستوى املقبول دولياً           فاشارت  أفغانستان،  

  .عادلةالاكمة احملل األصول املرعية وتكف

 إىل ارتفاع هائل يف عدد القتلى املدنيني وإىل اسـتمرار           ٢٠٠٨وأدى تصاعد الرتاع املسلح خالل عام         - ٤
ورغم أنه اتُِّخذت بعض التدابري لتخفيف وقع العمليات العـسكرية، فـإن            . تقلص احليز املتاح للعمل اإلنساين    

نية وغريها على تلبية االحتياجات املطلوبة حلماية املدنيني املعرضني للخطر يف املناطق حمدودية قدرة السلطات األفغا
الوضـع  إن  فحسب، بل   يؤثر الرتاع تأثرياً بليغاً على املستضعفني       ومل  .  للقلق  رئيسياً املتأثرة باحلرب تظل مصدراً   

هتا يف جمال حقوق اإلنسان، من قبيل توفري ثقة الشعب يف احلكومة وأعاق قدرهتا على الوفاء بالتزاماقّوض املتدهور 
  .اخلدمات األساسية، ومنها األمن

كما أن احليز السياسي املتاح لإلعراب عن اآلراء السياسية وغري السياسية املعارِضة ما فتئ يتقلص خالل            - ٥
 يتعلق بوسائط اإلعـالم  وترتبط االعتداءات املتواصلة على حرية التعبري، وخباصة فيما     . الفترة اليت يشملها التقرير   

يثري و. ونشطاء حقوق اإلنسان، يف صميمها هبياكل السلطة التعسفية وحبالة اإلفالت من العقاب العميقة اجلذور             
  .٢٠٠٩املقرر أن جتري انتخابات يف أفغانستان يف عام خاّصة وأن  أكرب هذا النمط قلقاً

ذلك أن التمييز . متصلة حبقوق اإلنسان يف أفغانستانقدمية العهد ومل ُتعالَج بالقدر الكايف مشاكل أخرى   - ٦
العميق اجلذور ضد املرأة والفتاة وبعض األقليات وهتميشها والفقر املدقع وأمناط من التنمية االجتماعية واالقتصادية 

الصرف إلنسان من قبيل الصحة والغذاء واملياه و      اال تعاجل مشكل عدم املساواة أمور ال تزال تعيق التمتع حبقوق            
  .الصحي والتعليم وتوفري مأوى ومورد لكسب الرزق

أثناء ، "ورقة استراتيجية أفغانستان للحد من الفقر، االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية" اعتماد ساعدو  - ٧
سيما  وال على إجياد زخم متجدد، يف باريس، ٢٠٠٨يونيه /املؤمتر الدويل لدعم أفغانستان، الذي ُعِقد يف حزيران
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بعض املشاكل الشائعة، مثل الفقر والتهميش،      الرامي إىل معاجلة    يف أوساط املاحنني، ملساعدة احلكومة يف مسعاها        
  .وستتعزز هذه اجلهود بإيالء قدر أكرب من االهتمام ألبعاد حقوق اإلنسان يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية

  الفقر وحقوق اإلنسان - ثانياً 
فئة أخرى هناك و.  يف املائة٤٢معدل فقر نسبته هي تعاين من ف غانستان من أفقر البلدان يف العامل،أفتعترب   - ٨

  .فوق عتبة الفقر بقليل، ويف ذلك ما يدل على ارتفاع مستوى هشاشة األوضاع يف املائة ٢٠من األفغان نسبتها 

مثرية للفزع بالنسبة   مستويات فقر   وتساهم هياكل السلطة التعسفية وضعف احلكم والتمييز والتهميش يف            - ٩
ويعين اجلفاف اخلطري، الذي    .  يف املائة من السكان عرضة النعدام األمن الغذائي        ٦١من األفغان؛ ويقال إن     للماليني  

تسبب يف ضعف احملاصيل، وكذلك ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية أن احلق يف الغذاء ويف أعلى مستوى من                  
وتعاين أفغانستان من اختالالت حادة يف      . ر بشدة، وخباصة يف أوساط األسر املعيشية الفقرية       ه تأثّ الصحة ميكن بلوغ  

وخلفت ثالثة عقود من الـرتاع فئـات   . توزيع ثرواهتا، وتتركز املوارد اإلنتاجية يف أيدي عدد قليل من األشخاص         
ت االجتماعية األساسـية حمـدودة أو       مستضعفة فرصها يف احلصول على األراضي أو موارد الرزق أو حىت اخلدما           

وإجراء حتليل حلالة حقوق اإلنسان أمر أساسي لنجـاح  . معدمة، وهي عرضة لالستغالل من قبل من بيدهم السلطة    
  .مبادرات احلد من الفقر، وخباصة فيما يتعلق بالعوامل اليت تؤثر يف عملييت صنع القرار وختصيص املوارد

 يف اعتماد ورقة استراتيجية البلد للحد من الفقر، أال وهي           ٢٠٠٨ذت يف عام    ومتثلت خطوة إجيابية اتُّخِ     - ١٠
.  آلية تنفيذ املعايري املرجعية الواردة يف اتفاق أفغانـستان         أيضاًاالستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية، اليت تشكل       

. ناءه التزامهم مبساعدة احلكومـة     يف مؤمتر باريس، الذي أبدى املاحنون أث       ٢٠٠٨يونيه  /وووفق عليها يف حزيران   
، ومنهم الفقراء، فيها مجيع أصحاب املصلحةولكي تتكلل بالنجاح كاستراتيجية للحد من الفقر، ينبغي أن يشارك 

وتكتفي االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية على العموم بتناول مسألة حقـوق  . يف تنفيذها ورصدها وتقييمها 
ومبا أن  .  وسياسي وال حتدد التزامات احلكومة مبوجب خمتلف املعاهدات اليت صدقت عليها           اإلنسان يف إطار مدين   

مرحلة التصميم قد اكتملت اآلن، فال بد من بذل جهود كي تؤخذ حقوق اإلنسان يف االعتبار علـى النحـو                     
االستراتيجيات املتعلقـة   معظمإن . ة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعيةالواجب يف مرحلة التنفيذ، خاصّ   

وعالوة على ذلك، لن يستفيد . القطاعات ال حتدد بالقدر الكايف الكيفية اليت سُتعالَج هبا حالة الفئات املستضعفةب
  .هشاشةًالفقراء ما مل ُيخصص القسط الالزم من امليزانية إليصال اخلدمات الضرورية إىل أشد قطاعات اجملتمع 

وكاالت األمم املتحدة سُتشَرك يف دعم تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية، وبالنظر إىل أن مجيع   - ١١
فإنه ينبغي تشجيعها على اعتماد النهج القائم على حقوق اإلنسان يف جمال التنمية باعتبـاره أداة فعالـة لتلبيـة            

كجانـب مـن   و. بالتزاماهتااحتياجات الشعب من خالل واجهة احلقوق ولدعم جهود احلكومة من أجل الوفاء            
عملية تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية، اعتمدت معظم املقاطعات خطة إمنائية حملية لتنفيذ أهـداف               

ويف سياق التحضريات لعملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، بدأت مفوضية            . االستراتيجية الوطنية 
قوق اإلنسان، بدعم من بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان واألمانة العامة             األمم املتحدة السامية حل   

 يف مقاطعيت باميان وداي كوندي، يركز على بعد حقوق اإلنسان للمرحلة الثانية من عمل األمم املتحدة، مشروعاً
اتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية كأداة لتيسري يف جمال احلد من الفقر وعلى الكيفية اليت ميكن أن ُتستخَدم هبا االستر
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ومن خالل النهج القائم على حقوق اإلنسان وأنشطة بناء القدرات، مت شحذ االهتمام يف . إعمال حقوق اإلنسان
أوساط كل الشركاء يف التنمية على صعيد املقاطعات، ومنهم مسؤولو حكومات املقاطعـات واجملتمـع املـدين        

ويصح هذا األمر على وجه اخلصوص فيما يتعلق بأمهية النهج القائم علـى             . يون يف جمال التنمية   والفاعلون الدول 
حقوق اإلنسان يف حتقيق التنمية املستدامة وحتسني تنسيق عملية تقدمي املعونة وفعاليتها وتعبئة املـوارد الكافيـة                 

  . الستقرارها النسيبللمقاطعات اليت حتظى بقدر أقل من االهتمام نظراً

، تتمثل )A/HRC/7/27(وكما ورد يف تقرير املفوضة السامية إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة   - ١٢
إحدى املبادرات املهمة للوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاق أفغانستان يف إنشاء وحدة حلقوق اإلنـسان                

يسرين أن أشري إىل أن احلكومـة       و. قوق اإلنسان داخل وزارة العدل بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حل         
  .اعتربت إنشاء هذه الوحدة خطوة أساسية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق أفغانستان فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

   محاية املدنيني- ثالثاً 
آكل هائل يف وتارتفاع يف عدد القتلى املدنيني قابله  و٢٠٠٨طيلة عام بشكل ملحوظ اشتد الرتاع املسلح   - ١٣

 ٢ ٠١٤فقد سجلت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان ما جمموعـه             . املتاح للعمل اإلنساين  احليز  
وميثل . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣١إىل يناير / كانون الثاين١حالة وفاة يف أوساط املدنيني يف الفترة املمتدة بني 

وجيعل هذا . ٢٠٠٧املائة باملقارنة مع عدد القتلى املسجلني يف الفترة ذاهتا من عام  يف ٤١هذا الرقم زيادة تتجاوز 
أي عام منذ انتهاء أعمال القتال الرئيسية عِقب سقوط من األعلى هو  ٢٠٠٨االرتفاع عدد القتلى املدنيني يف عام 

ابات وتدمري املمتلكات وفقـدان  وباإلضافة إىل ذلك، عاىن املدنيون من اإلص . ٢٠٠١نظام الطالبان يف هناية عام      
  .موارد الرزق والتشرد وتعطيل قطاعي التعليم والرعاية الصحية وغري ذلك من اخلدمات الضرورية

وتسببت .  قتيل مبلغ عنهم٢ ١٠٤أصل من )  يف املائة٥٥(أشخاص  ١ ١٠٦أن املتمردين قتلوا عم، ْزُيو  - ١٤
 يف  ٦ (ة الباقي ١١٣ل حاالت القتل ا  نسب  ُت، ومل   ) املائة  يف ٣٩(ضحية   ٧٩٥املؤيدة للحكومة يف سقوط     القوات  

إىل أي من الطرفني ألن بعض املدنيني ماتوا، على سبيل املثال، بسبب وجودهم يف أماكن تبادل النريان أو                  ) املائة
 وقوع يف جنوب أفغانستان، كما أُبِلغ عنيف صفوف املدنيني االت احلووقعت أغلبية . جراء الذخائر غري املنفجرة

  .أعداد مرتفعة من اخلسائر يف األرواح يف مناطق اجلنوب الشرقي والشرق والوسط والغرب

  العناصر املناهضة للحكومة - ألف 

فرغم أن أكثرية . تمرديناملعمليات اإلمجايل يف اخلسائر من املدنيني مصدرها كبرية من االرتفاع إنّ حّصة   - ١٥
ُنفِّذت يف كـثري مـن      إالّ أهنا    عسكرية أو حكومية،     تستهدف أهدافاً االنتحارية كانت على ما يبدو      هلجمات  ا

، أظهر  ٢٠٠٨فطيلة عام   . تلنيعدم االكتراث الواضح بسالمة غري املقا     ة مكتظة يف ظل     ـاألحيان يف مناطق مدني   
  .تلك اهلجمات على إحلاق األذى باملدنيني بشنهم  متزايداًراراًصاملتمردون إ

فقد اشتدت طيلة العام حدة . ناصر املناهضة للحكومة االستهداف املباشر للمدنينيكما تشمل أساليب الع  - ١٦
  .التهديدات وأعمال التخويف والعنف املوجهة ضد من ُيعتقد أن هلم صالت باحلكومة أو اجملتمع الدويل
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 ومن بني ضحايا هذه األساليب أطباء ومدرسون وطالب وشيوخ قبليون ومستخدمون حكوميون مدنيون  - ١٧
ويف حاالت . وموظفون سابقون يف جهاز الشرطة واهليئة العسكرية وعاملون يف جمال بناء املرافق ذات املنفعة العامة

وتوجد أدلـة كـثرية علـى أن        . عدة، شكلت النساء، وال سيما من يشاركن يف احلياة العامة، هدف االعتداء           
 حـىت    اغتياالً ٢٢٧فقد نفذوا   . العنف والتخويف األساليب اليت يستخدمها املتمردون عبارة عن محلة منظمة من          

وعلى .  حسبما أوردته التقارير؛ وكثري من هذه االغتياالت عمليات إعدام أمام املأل           ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
 أعـزل هلـم،      مسافراً ٢٧ على حافلة يف قندهار      ٢٠٠٨أكتوبر  /سبيل املثال، أعدموا يف اعتداء يف تشرين األول       

  .لة بقوات األمن الوطين األفغاينحسبما ُزِعم، ص

 عن عدد يرتفع باستمرار من حاالت االختطاف والتهديدات الـيت تـستهدف             أيضاًوتتحدث التقارير     - ١٨
ويبدو أن هذه احلوادث أخذت تنتشر يف املنـاطق الـيت           . األشخاص الذين هلم صلة باحلكومة أو باجملتمع الدويل       

فقد وردت تقارير عن هتديدات استهدفت موظفني وعن إغالق . ل الشمال فيما سبق، مثكانت تعترب هادئة نسبياً
. مرافق ودوائر بالقوة يف قطاعي الصحة والتعليم، ما أثر على مئات اآلالف من املدنيني، وخباصة النساء واألطفال 

يع اخلـوف   ا يش ممدنيني من غري املستهدفني على وجه التحديد،        املسكان  الأثر وخيم على    هذه  ملة التخويف   حلو
  .األمن على نطاق واسعانعدام و

  قوات األمن الوطنية والدولية - باء 

وقوات األمن الدولية مبـا     األفغانية  لقد ارتفع عدد من ُينَسب مقتلهم من الضحايا املدنيني إىل احلكومة              - ١٩
ث هذا االرتفاع رغم وحد. ٢٠٠٧ املبلَّغ عنها يف الفترة نفسها من عام ٥٥٩ل ا يف املائة عن احلاالت ٣٣يقارب 

خمتلف التدابري املتخذة للحد من أثر الرتاع على املدنيني، ومنها حتقيقات داخلية وأخرى خارجية مستقلة ومراجعة 
وتبقى اهلجمات . األساليب عِقب العمليات وإنشاء آليات الستعراض االجتاهات واحلد من أثر احلرب على املدنيني

ومثة حاجة ملحـة لتحـسني      . اليت تستخدمها القوات املؤيدة للحكومة    فتكاً  ب  اجلوية إىل حد كبري أشد األسالي     
  .إجراءات املساءلة مبجملها وطريقة معاجلة القوات املؤيدة للحكومة للحوادث اليت توِقع ضحايا مدنيني

 على املدنيني الذين ال يستطيعون مغادرة بيـوهتم وقـراهم           وتشكل الضربات اجلوية بصفة خاصة خطراً       - ٢٠
وقد وقعت عدة حوادث بارزة أدت فيها ضربات جوية داعمة لعمليات قتال شنتها القوات              . عندما يندلع القتال  

فقد أودت ضربة جوية من هذا القبيل       . الوطنية والدولية إىل مقتل عدد كبري من املدنيني كثري منهم نساء وأطفال           
،  مدنيا٩٢ًرات، حسبما أوردته التقارير، حبياة ه يف دائرة شينداند التابعة ملقاطعة ٢٠٠٨أغسطس /وقعت يف آب

،  طفـالً  ٣٠ منـهم     قتيالً ٤٧، تسبب قصف جوي حلفل زفاف يف        ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز .  طفالً ٦٢من بينهم   
، أودت ضربة جوية وقعت يف دائرة كوت شاه وايل التابعـة            ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . معظمهم فتيات 

  . آخر شخصا٣٧ً وجرحت  مدنيا٣٥ًملقاطعة قندهار حبياة حنو 

  ملراعـاة  ،  وقد كُيِّفت إىل حد ما املمارسات املتعلقة بعمليات التفتيش واملصادرة، ومنها املدامهات ليالً              - ٢١
غري أنه ال تزال مسائل خطرية مطروحة، وخباصة فيما يتعلق بعـدد مـن              . القلقما تكرر التعبري عنه من نواحي       

االت حبفيها اإلفراط يف استعمال القوة، حسبما ُزِعم، اختلط وات األفغانية والدولية اليت العمليات املشتركة بني الق
  .يف وفاة مدنينيأحياناً وتسبب املتطرف من السلوك 
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  الفرص املتاحة للعمل اإلنساين - جيم 

 مـن املنـاطق     وتوصف أجزاء كبرية  . الرتاع، تقلص إىل حد كبري احليز املتاح للعمل اإلنساين        مع تزايد حدة      - ٢٢
". بيئـة معاديـة  "أو "  اخلطـورة ةديدش"أوساط اجلنوبية والشرقية والوسطى من أفغانستان يف الدوائر العسكرية بأهنا    

  .وموظفوها لعدد متزايد من االعتداءات املباشرة والتهديدات وحماوالت التخويفاملساعدة هي وتعرضت منظمات 

  موظفـاً  ١٢٤(املساعدة   يف جمال تقدمي      عامالً ١٣٠اختِطف  ،  ٢٠٠٨أكتوبر  /وحىت هناية تشرين األول     - ٢٣
ومن بني احلوادث اليت حظيت بتغطية إعالمية مكثفة . منهم  عامال٣٨ًوقُِتل ما جمموعه )  موظفني دوليني٦ ووطنياً

  ملركبة تابعة للجنة اإلنقاذ الدولية لقي فيه ثالث عامالت       ٢٠٠٨أغسطس  /كمني ُنِصب يف مقاطعة لوغار يف آب      
.  هذا احلـادث  وسائقهن األفغاين حتفهم وأعلنت حركة الطالبان مسؤوليتها عن       ساعدةدوليات يف جمال تقدمي امل    

انتحاري على قافلة تابعة لألمم املتحدة يف سبني بولداك أسفر عن مقتـل            هجوم  ، وقع   ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول 
ء على شلل األطفال وسائق تابع لبعثة األمم املتحدة         طبيبني تابعني ملنظمة الصحة العاملية مشاركَني يف محلة القضا        

  .لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

وحسبما أفادت به هيئة تنـسيق عمـل        . كما استهدف املتمردون شركات النقل اخلاصة وعمال البناء         - ٢٤
أجرب العديد "وكاالت اإلغاثة األفغانية، وهي جمموعة تنضوي حتت مظلتها منظمات غري حكومية، فإن الوضع قد 

، يف الواقع،   ويعين هذا األمر  ". على تقليص حجم ونطاق عملياهتا اإلمنائية واإلنسانية      ساعدة  من وكاالت تقدمي امل   
النساء واألطفال وكذلك املستضعفني الذين حيتاجون للمساعدة ال يستطيعون ممارسة حقهم يف احلصول على              أن  

جتماعية األساسية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم للفتيات على وجه وعلى اخلدمات االالذي ينجيهم الدعم اإلنساين 
ويف هذا الصدد، من الضروري توضيح حجم وطبيعة ما تراكم من احلاالت اإلنسانية بغية حتديد من                . اخلصوص

  .اجة للمساعدةاحلهم يف أمس 

  حاالت االحتجاز املتصلة بالرتاع - دال 

ِقلوا واحُتجِ       - ٢٥ نـواحي  الرتاع تشكل مصدر قلق، وال سيما بـالنظر إىل           إطار   زوا يف ال تزال حالة من اعُت
واحتجاز القوات العسكرية الدولية لألشخاص يف سياق . احتجازهم املتواصلاليت تشوب أساس االلتباس القانوين 

عالم اللجنـة    ساعة؛ وينبغي إ   ٩٦ ملدة تزيد على  ال جيوز هلا أن حتتفظ باحملتجزين       :  حتكمه القواعد التالية   عملياهتا
 ساعة، جيب إطالق سراح احملتجزين أو نقلهم إىل السلطات األفغانيـة         ٩٦الدولية للصليب األمحر؛ وبعد انقضاء      

ووقعت بعض البلدان مذكرات تفاهم مع احلكومة تنظم عملية نقل . اليت متثلها، بصفة عامة، اإلدارة الوطنية لألمن
 يتعرض أي منقول لعقوبـة      أالّية فيما يتعلق مبعاملتهم، ومنها      هؤالء احملتجزين وحصلت على ضمانات دبلوماس     

ليست مذكرات التفاهم متطابقة، ولكنها تنص كلها على منح املمثلني الدبلوماسيني لذلك البلد واللجنة . اإلعدام
غري أنه  . نقولنياألفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر إمكانية الوصول إىل احملتجزين امل            

وال تزال اإلدارة الوطنية لألمن تعمل دون إطـار         . تتوافر معلومات ضئيلة عن أحوال هؤالء احملتجزين ومعاملتهم       
قانوين عام حيدد بوضوح صالحياهتا فيما خيص التحقيق والتوقيف واالحتجاز والقواعد املنطبقـة علـى مرافـق                 

املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان شكاوى من حمتجزين سـابقني          وقد تلقت بعثة األمم     . االحتجاز التابعة هلا  
وتثري معاملة احملتجزين لدى اإلدارة الوطنية لألمن، مبن        . لدى اإلدارة الوطنية لألمن مفادها أهنم تعرضوا للتعذيب       
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ِقلوا إليها من املراكز اخلاضعة لسيطرة القوات العسكرية الدولية، تساؤالت بشأن    مـسؤولية البلـدان   فيهم من ُن
  .املعنية املساِهمة باجلنود مبوجب مبادئ القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

ألوامـر  اخلاضعة ل عملية احلرية الدائمة يف ُمعتقل يقع يف قاعدة باغرام اجلوية           احملتجزون يف إطار    وأوِدع    - ٢٦
حملاكمة أمام يف ا هؤالء احملتجزون بأي حق يف االستشارة القانونية أو وال يتمتع. التوجيهية لوزارة الدفاع األمريكية

وإذا ُمنِح احملتجز   . حمكمة منشأة حبكم القانون وحيدد وضعهم كمقاتلني جملُس استعراض حاالت املقاتلني األعداء           
ن "برنامج املصاحلة الوطنية  " من خالل    إالّ، ال ميكن اإلفراج عنه      "املقاتل العدو "صفة   قَـل إىل وزارة الـدفاع     ، وُي

وظـل بعـض   . ، إىل قاعدة غوانتانامو البحريةكما يدعىوُينقل مواطنو بلدان ثالثة، . لتالحقه احلكومة األفغانية 
، فيما ُيـزعم  األشخاص، حسبما أوردته التقارير، رهن االحتجاز يف باغرام مدة مخس سنوات وتعرَّض بعضهم،              

للجنة الدوليـة   كن  ومي.  حمتجزاً ٦٣٠ن يف باغرام، يوجد هناك زهاء       وحسبما أفاد به حمتجزون سابقو    . للتعذيب
للصليب األمحر الوصول إىل احملتجزين، بينما ال متلك بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان هـذه        

  . حقوق الزيارةبعض احملتجزينأقارب ، وافقت سلطات باغرام على منح ٢٠٠٨ويف هناية عام . اإلمكانية

  التمييز - رابعاً 
املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل مسألة مكرسة يف الدستور األفغاين الذي ُيلزِم احلكومة، عالوة على   - ٢٧

ذلك، مبراعاة القوانني واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع                 
  .٢٠٠٣ صدقت عليها يف عام أشكال التمييز ضد املرأة اليت

عالمة بارزة من   وُيعد تنفيذها   . ٢٠٠٨مايو  /واعُتِمدت خطة عمل وطنية خاصة باملرأة األفغانية يف أيار          - ٢٨
وتعترب االستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة     . ٢٠٠٦عزيز املساواة بني اجلنسني يف إطار اتفاق أفغانستان لعام          عالمات ت 

قدر أكرب من املساواة بـني اجلنـسني        "مسألة شاملة لكل القطاعات وتسعى إىل إقامة        األفغانية الشأن اجلنساين    
العامة على حد سواء وحتسني احلياة ويشكل احلد من تعرض املرأة للعنف يف احلياة املرتلية و". بالقضاء على التمييز

  .ية اإلمنائية الوطنية األفغانيةفرص الوصول إىل نظم للعدالة تراعي حساسيات اجلنس هدفني أساسيني يف االستراتيج

  العنف ضد املرأة والوصول إىل العدالة - ألف 

. ال حتمي احلكومة حقوق املرأة يف أفغانستان بالقدر الكايف رغم الضمانات الدستورية والتزاماهتا الدولية               - ٢٩
سنوات ما بعد نظام الطالبان،  التعليم والعمل واملشاركة السياسية يف االتأن املرأة حققت تقدماً مهماً يف جممع و

 التاريخ الطويل من العنف      خاصاً ولعل ما يثري قلقاً   . فإهنا ال تزال جتابه قوانني ومواقف وممارسات تتسم بالتمييز        
إن هذا العنف واسع االنتشار ومتجذر بعمق       . ضد املرأة والفتاة الذي تنعكس آثاره على حياهتما اخلاصة والعامة         

لتقليدية احملافظة السائدة يف اجملتمع األفغاين حيث يستدمي وضع املرأة ككائن من الدرجة الثانية              يف القيم الدينية وا   
ذلك أنه جيري التسامح مع العنف والتغاضي عنه داخل األسرة واجملتمع وداخل دوائر    . نتيجة للتمييز العام واملنظَّم   

الفوضى اليت ميكن أن املرأة بفعل حالة نة تفاقم حمتو. يةالقيادات التقليدية والدينية ونظم القضاء الرمسية وغري الرمس
  .اإلفالت من العقابتعزى، يف جانب منها، إىل مناخ يسوده 
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 شىت، مثل االغتصاب وحـاالت      ويتخذ العنف ضد املرأة والطفل واملمارسات التقليدية الضارة أشكاالً          - ٣٠
وخباصة عندما ُتزوَّج الفتاة لتسوية ديون (رقاق اجلنسي والزواج املبكر والقسري واالست"  عن الشرفالقتل دفاعاً"

ومياَرس . واالعتداء اجلنسي أثناء االحتجاز والضحايا اإلناث للعنف الذي جيرمه نظام العدالة) نازعاتاملاألسرة أو 
طة وسلطات كثري من هذا العنف داخل األسرة؛ غري أن وكالء السلطة احمللية ونظم القضاء الرمسية والتقليدية والشر

  . دور يف تعزيز السيطرة االجتماعية على املرأة والتغاضي عن هذا العنفأيضاًالسجون هلم 

. وال يزال اغتصاب النساء واألطفال واسع االنتشار رغم أن مداه احلقيقي حيجبه النقص يف اإلبالغ عنه                 - ٣١
يد االستعداد لدى ضـحايا االغتـصاب       غري أنه توجد دالئل على تزا     . فال يزال معظم اجلناة يفلتون من العقاب      

وأعاد عدد من احلاالت الشهرية خالل      .  ومالحقة اجلناة  هولدى السلطات للتحقيق يف بعض حاالت     عنه،  لإلبالغ  
يوصم  مشكل االغتصاب إىل واجهة االهتمام العام؛ وقد يساهم هذا األمر يف إزالة وصمة العار اليت                 ٢٠٠٨عام  
إنزال أشد  " إىل   ٢٠٠٨أغسطس  /ودعا الرئيس يف آب   . ب واملشاكل اليت يواجهوهنا    ضحايا االغتصا  اجتماعياًهبا  

ُوجِّهت إىل العدالة عِقب اغتصاب وجاء هذا األمر إثر السخط العام واملطالب اليت ". العقوبات يف البلد باملغتصبني
إىل طرد عدة موظفني من     ، أدى حتقيق رمسي     ويف هذه احلالة حتديداً   .  سنة يف مقاطعة ساري بول     ١٢فتاة عمرها   

 أن رجلني كانت احملكمة العليا قد أدانتهما جبرميـة          ، عن يف الفترة ذاهتا تقريباً   كشف النقاب،   غري أنه   . مناصبهم
 يف مقاطعة سامانغان أُفرِج عنهما مبقتضى عفـو رئاسـي صـدر يف              ٢٠٠٥االغتصاب اجلماعي المرأة يف عام      

ملتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان عن قلقها البالغ ألن هذا العفو قد وأعربت بعثة األمم ا. ٢٠٠٨أبريل /نيسان
  .يرسل رسالة سلبية مفادها أن مقتريف اجلرائم املتسمة بالعنف ضد املرأة لن خيضعوا للمساءلة

. وال تزال فرص ضحايا العنف من اإلناث يف الوصول إىل سبل العدالة وآليات االنتصاف الفعالة حمدودة                 - ٣٢
وال يزال نظاما إنفاذ القوانني     .  إذا رافقها قريب ذكر    إالّ تتاح إمكانية اللجوء إىل نظم القضاء العرفية للمرأة          وال

ويف كـثري مـن     . والقضاء الرمسيان يفتقران إىل موظفات مدرَّبات ومؤهالت يف الشرطة واحملاكم ومهنة القضاء           
وال تزال  . كافيةغري   ىاعدة االجتماعية واإلرشاد واملآو   خدمات من قبيل املساعدة القضائية واملس     تكون  األحيان  

ذلـك أن ضـحايا     . النساء والفتيات ُيالحقن وُيحتجزن بسبب أفعال ال تشكل جرائم مبوجب القانون األفغاين           
) ممارسة اجلنس بالتراضي خارج إطـار الـزواج        (ااالعتداء اجلنسي جيدن أنفسهن متهمات بارتكاب جرمية الزن       

ويؤدي عدم وضـع وتطبيـق قـوانني    ". الفرار"الحق ضحايا الزواج القسري بتهمة ارتكاب جرمية        ما تُ  وكثرياً
بعض وضع  ورغم  . نظام العدالة على صعيد   وسياسات مناسبة حلماية الضحايا إىل إعادة إيذائهن بشكل منهجي          

ح أنه ال يوجد أي إجـراء       مايتهم حسبما ُيزَعم، فمن الواض    احلضانة واحلراسة حل  ن االعتقال   رهاألطفال والنساء   
 وأشري إىل الفساد بوصفه عائقاً    . ملعاجلة هذه احلاالت ولضمان اللجوء إىل احلرمان من احلرية باعتباره آخر إجراء           

. أو دفع اجلناة رشاوى لتفادي املالحقـة      مساسرة النفوذ احملليّين     لالنتصاف، ومن األمثلة على ذلك نفوذ        إضافياً
  . لتعزيز اإلطار القانوين حلماية حقوق املرأة حيوياًلعدالة اجلنائية أمراًلذلك، يشكل إصالح نظام ا

  التهديدات اليت تتعرض هلا املرأة يف احلياة العامة - باء 

التهديدات وحماوالت التخويف اليت تستهدف املرأة يف احلياة العامة أو من يعملن            تزايدت بشكل مذهل      - ٣٣
ـ       تتاح  حة للمرأة   فرص العمل املتا  ومعظم  . خارج البيت  ستهدفن يف القطاع احلكومي واملنظمات الدولية حيث ي

 .بشكل متزايد من قبل العناصر املناهضة للحكومة ومن قبل أسرهن أو جمتمعاهتمن وزمالئهن الذكور بدرجة أقل               
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طيات وقد أبلغت ممثالت إدارة شؤون املرأة وعضوات يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ وجمالس املقاطعات وشر     
 عن تعرضهن للمضايقة، مبا يف ذلك وحماميات وصحفيات وعامالت يف منظمات غري حكومية وطنية ودولية مجيعاً

ورغم أنه يبدو أن خمتلف عناصر املعارضة املسلحة هي املسؤولة          . رسائل ومكاملات هاتفية تتضمن التهديد بالقتل     
 ما إذا كانت النساء هن املستهدفات على وجـه          ماًبالدرجة األوىل عن هذه االعتداءات، فليس من الواضح دائ        

التحديد أم أن ذلك يشكل جزءاً من محلة أعم من التخويف تستهدف العاملني لدى احلكومة واجملتمع الدويل أو                  
واضطرت نساء كثريات يف احلياة العامة إىل احلد من أنشطتهن أو تـرك وظـائفهن،           . من يناصرون حقوق املرأة   

ويربز اغتيال أبرز وأكرب موظفـة يف       . يف أن السلطات قادرة أو عازمة على توفري احلماية هلن         وذلك لعدم ثقتهن    
  . املخاطر اهلائلة اليت تواجهها املرأة يف احلياة العامة٢٠٠٨سبتمرب /الشرطة الوطنية يف قندهار يف أيلول

  مجاعات األقليات - جيم 

عرض أي شخص للتمييز على أساس جنسه أو عرقه أو قبيلته           يتأالّ  ينبغي  لقائل بأنه   يقر الدستور باملبدأ ا     - ٣٤
) األقليـة الـشيعية   (البشتون واهلـازار    :  هي وتوجد يف أفغانستان أربع جمموعات إثنية رئيسية      . أو دينه أو لغته   

والطاجيك واألوزبك، باإلضافة إىل طائفة من األقليات األخرى القائمة على اختالفات قبلية أو لغوية أو ثقافية،                
  . عن أقليتني دينيتني صغريتني من اهلندوس والسيخفضالً

 عـددهم   يية املستقلة لشؤون قبيلة كوش    الرحَّل، الذين تقدر املدير   القوم  ، أو   يويشكل أبناء قبيلة كوش     - ٣٥
ويتمثل مورد رزقها التقليدي يف الرعي القائم       .  ماليني نسمة أقلية اجتماعية تواجه التمييز باستمرار       ٥بأكثر من   

ومن بني التحديات الرئيسية . على الترحال، ولو أن العديد منهم أصبحوا اآلن شبه ُرحَّل أو استقروا يف جمتمعات         
 االستفادة من أراضي الرعي وخدمات أساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم            ي أبناء قبيلة كوش   اليت يواجهها 

  . من بطاقات اهلويةأيضاًويستفاد أن السلطات احمللية يف بعض املقاطعات حترمهم . والعمل

فيذ برامج فعالة  من الدستور اليت تلزم احلكومة بتن١٤ مكفولة مبوجب املادة يإن حقوق أبناء قبيلة كوش  - ٣٦
لتوفري السكن ملن يستحق ذلك من "وباعتماد تدابري " لتحسني ظروفهم االقتصادية واالجتماعية وأحوال معيشتهم"

   تقدر أنـه  يغري أن املديرية املستقلة لشؤون أبناء قبيلة كوش ". املواطنني وتوزيع املمتلكات العقارية العامة عليهم     
 ٧( مقاعد ١٠وُخصِّصت هلم .  يف املائة منهم٣٠ُيسجَّل بالتايل كمواطنني سوى مل حيصل على بطاقات اهلوية ومل 

ومبا أهنم يف غالبيتهم من الباشتون، فقد ُنِظر إىل األمر على أنه مينح نسبة   (يف اجلمعية الوطنية    )  للنساء ٣للرجال و 
هناك إجراء  و. هم التسجيل للتصويت  وبدون اجلنسية، ال ميكن لألغلبية من     ). مئوية أعلى من املقاعد جملموعة معينة     

 احلق يف احلصول على     يأبناء قبيلة كوش  ، وهو مينح    ٢٠٠٧ثالث، يتمثل يف املرسوم الرئاسي الذي صدر يف عام          
 تنفيذ  ءويدل بط .  يف املائة من السكن الذي توفره اجملالس البلدية وخصص أراض للمجتمعات املستقرة منهم             ١٠

  .لقائمة بني الضمانات القانونية وإعماهلاوة افجهذه السياسة وتقطعه على ال

 القائم على الترحال بسبب الرتاع واجلفاف،       يوقد أدى االختالل احلاصل يف منط حياة أبناء قبيلة كوش           - ٣٧
نشوب نزاعات بينهم   وكذلك عدم وجود سياسة حكومية واضحة خبصوص حقوق حيازة األراضي والرعي، إىل             

ومل تستطع احلكومة تسوية منازعة طال أمدها بني . األراضي واملواردستقرة على استغالل وبني اجملتمعات احمللية امل
يف أجزاء من املنطقة الوسطى واملرتفعات      حول الوصول إىل املراعي      والسكان اهلازار املستقرين     يأبناء قبيلة كوش  
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هسود التابعة ملقاطعـة ميـدان      وشهد هذا العام مرة أخرى مصادمات عنيفة بني اجلماعتني يف دائرة بي           . الوسطى
وارداك تسببت، حسبما أفادت به بعثة مشتركة بني مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبعثة األمم                

 أسرة وتـدمري    ٦ ٠٠٠ ويف تشريد أكثر من       قتيالً ٢٣املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، يف ما ال يقل عن           
  .يوتستثين هذه األرقام الضحايا يف أوساط أبناء قبيلة كوش. ممتلكات مشلت مساجد ألول مرة

  اإلفالت من العقاب - خامساً 
  العدالة االنتقالية - ألف 

إن إعادة إقرار سيادة القانون ووضع حد لإلفالت من العقاب على اجلرائم السابقة مسألتان تبقيان هامتني   - ٣٨
لم تقع  ف.  إلقامة سالم عادل ودائم     ضرورياً ما يعد بدوره أمراً    وهو    املتجذرة، ملكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب    

 ُيشتبه بارتكاهبم انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ويشغل عدد منهم مواقع رفيعة املستوى             حىت اآلن مساءلة من   
 وال يشكل هذا األمر فحسب إخـالالً      . يف هيكل السلطة على الصعيدين املركزي واحمللي ويتواصل تعيينهم فيها         

بل يزعزع كذلك ثقة اجلماهري   مبكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم الدولية اخلطرية،بالتزام أفغانستان دولياً
يف احلكومة وشركائها الدوليني ويقوض شرعية املؤسسات العامة، وال سيما سلطتا إنفاذ القوانني والقضاء، ويعزز 

  .اكات حقوق اإلنساناإلفالت من العقاب على انتهاليت يسودها احلالة 

 اإلطـار   ٢٠٠٥وشكلت خطة العمل الرامية إىل حتقيق السلم واملصاحلة والعدل اليت اعُتِمدت يف عـام                 - ٣٩
وأشار إطارها الزمين إىل أهنا ستستويف أهدافها . الواسع ملعاجلة مسألة املاضي وبناء جمتمع يقوم على سيادة القانون

عدم وجود دعم سياسي وإرادة، من جانب احلكومة واجملتمع الدويل على حد ومل ُتنفَّذ بسبب . ٢٠٠٨بنهاية عام 
  .لتغيري أفغانستانلشامل ملعاجلة مسألة املساءلة باعتبارها أولوية أساسية يف املشروع اخطة العمل سواء، 

ة الذي دعا    على ميثاق املصاحلة الوطني    ٢٠٠٧موافقة الربملان يف عام     مثاره  وال يزال مثة دواعي قلق بالغ         - ٤٠
ومنح احلصانة من املالحقة لكل     . املصاحلة الوطنية لتحقيق  مجيع األطراف، مبن فيهم املعارضة املسلحة، إىل السعي         

وقد أضعفت هذه احلركة بشكل خطري أهداف عملية العدالة االنتقالية حبرماهنا الضحايا من . من وافق على املبادرة
  . املناسبةتعويض وحبمايتها للجناة من املساءلة ومن أشكال العقابحقهم يف معرفة احلقيقة واحلصول على ال

صوت اجملتمع املدين األفغاين ومنظمات حقوق اإلنسان فيما يتعلق         للقلق يف إسكات    ويتمثل مصدر آخر      - ٤١
  .التهديدات واملضايقةوذلك مبمارسة مبستقبل العدالة االنتقالية يف البلد 

ة السامية حلقوق اإلنسان مع بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل              وعملت مفوضية األمم املتحد     - ٤٢
 إجنـاز   ٢٠٠٨وقد مت يف عدة مقاطعات خالل عام        . أفغانستان وشركاء أفغان فيما خيص قضايا العدالة االنتقالية       

نية املستقلة  الضحايا، وذلك بالتعاون مع املؤسسة األفغا     نة  محلة واسعة للتوعية العامة ومشروع مسرحية تصور حم       
وأنتجت بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان شريط فيديو للمسرحية ُبثَّ يف يـوم               . حلقوق اإلنسان 

  .حقوق اإلنسان والذكرى يف أفغانستان
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واِختذت تدابري لتعزيز خربات الطب الشرعي احمللية يف جمال التحقيق يف أمر املقابر اجلماعيـة واحلفـاظ                   - ٤٣
  فردا١٦ً على رفات الرئيس الراحل داود خان و، مت التعرف رمسيا٢٠٠٨ًديسمرب /ففي مطلع كانون األول. اعليه

اليل  -  وأُعرِب عن خماوف من أن مقابر مجاعية يف منطقة داشيت .من أسرته، وفق ما أشار إليه وزير الصحة العامة
ي اختاذ كافة التدابري لتأمني كل املقابر اجلماعية دون وينبغ. هبا وتدمري األدلة املاديةتعرضت للعبث قرب شيربغان 

  . للمعايري الدولية، يبقى ذا أمهية بالغةوفقاًفإثبات احلقيقة خبصوص املاضي، . تأخري

  اإلفالت من العقاب وإساءة استعمال السلطة - باء 

يت إنفاذ القـوانني    شرعية مؤسس يقوضان  االنتهاكات  تواصل  عدم مالحقة مرتكيب اجلرائم السابقة و     إن    - ٤٤
ومهد هذا األمر السبيل يف هناية املطاف       . القانونيزعزعان ثقة الشعب بسيادة     والقضاء األفغانيتني بشكل خطري و    

  .للوضع الراهن حيث يسود اإلفالت من العقاب

 الشرطة  إجراءباستمرار شكاوى تتعلق بعدم     عثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان        تلقى ب وال ت   - ٤٥
وكـالء  كما أن   . مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان   إزاء  لتحقيقات املناسبة وعدم تصرفها بشكل نزيه ومستقل        ا

يف كثري من األحيان عن البت يف القضايا اليت تنطوي على جماهبة املمارسات التقليدية أو               ميتنعون  االدعاء والقضاة   
من املواطنني، مثل الفتيات والنساء والفقراء، يف أغلب األحيان من          وُتستبعد بعض الفئات    . املصاحل احمللية املتنفذة  

وال ُيحتـرم   .  الدعاءاهتم وتنحاز بانتظام لوكالء السلطة     نظام العدالة الرمسي إذ ال تقيم السلطات القضائية وزناً        
  .بالتايل مبدأ افتراض الرباءة وال الشروط اإلجرائية حملاكمة عادلة

املؤسسات، إىل جانب ضعف آليـات الرقابـة الداخليـة          ال تسلم منه    الذي  وري  ويعيق الفساد املستش    - ٤٦
وحيد نقص املوظفني املدرَّبني واملوارد املادية . والتأديب، قدرة جهاز القضاء على أداء مهامه بشكل مستقل وفعال

 اليت ال تتقيد بالقانون عوامل من قبيل املؤسساتهناك و. على االضطالع باملهام املوكولة إليهة هذا اجلهاز من قدر
احملليون وغريهم ادة  الذي ميارسه أمراء احلرب والقملخيف والنفوذ ا-  وخباصة يف املناطق الريفية واملتأثرة باحلرب - 

تقـوض باسـتمرار   من أصحاب السلطة على الصعيد احمللي وعدم كفالة بيئة آمنة للمحاكم والضحايا والشهود     
  .ياديتهاحالسلطات القضائية واستقاللية 

الّويا من قبيل (وُيلجأ على نطاق واسع، وال سيما يف املناطق الريفية، إىل آليات تقليدية لتسوية املنازعات   - ٤٧
، إىل أن إمكانية الوصول إىل مؤسسات رغم أهنا غري معترف هبا يف الدستور؛ ويعود ذلك، جزئياً) جريغا والشورى

د عناصر إجيابية يف اآلليات التقليدية من حيث متاسك اجملتمـع           وورغم وج . العدالة الرمسية والثقة فيها حمدودتان    
ويسر الوصول إليها، فثمة دواعي قلق بالغ فيما يتعلق بتوافر شروط األصول املرعية، وال سيما بالنسبة للنـساء                  

  .واألطفال والفئات املستضعفة

 ع قانون للقضاء على العنف ضد املرأة      غري أنه لوحظت بعض التطورات اإلجيابية، من قبيل صياغة مشرو           - ٤٨
 بإنشاء شكل املبادرة اليت اختذهتا وزارة العدل مؤخراًتو. فيها وزارة شؤون املرأة ومنظمات اجملتمع املدينشاركت 

وينبغي تعزيز  . رابطة احملامني خطوة أخرى مهمة إىل األمام      وكذلك تأسيس   نظام للمساعدة القضائية متوله الدولة      
  .التمثيل القانوين للفئات املستضعفة أكثر من غريها لصون حقوق املتهمني وتوفري هذه التدابري
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ومثـة  .  اإلفالت من العقاب ومواصلة تعزيز سيادة القانون أولوية يف أفغانستان          ةوتشكل معاجلة مشكل    - ٤٩
 إىل حتقيق الـسلم     حاجة إىل آليات، من قبيل الفريق االستشاري للتعيينات املنصوص عليه يف خطة العمل الرامية             

كمـا  . واملصاحلة والعدل، وذلك ملنع املتهمني بارتكاب جرائم خطرية من احلصول على وظائف حكومية سامية             
تتيح االنتخابات القادمة لألفغان فرصة الختاذ خطوات إضافية ملنع املتهمني بارتكاب جرائم خطرية مبوجب القانون 

  . الربملاناحمللي والدويل من التنافس على املقاعد يف

  مواطن القصور يف الدميقراطية - سادساً 
  حرية التعبري - ألف 

وسائط اإلعالم ومجاعات اجملتمع املدين واملواطنني األفغان اآلخرين على اجلهات الفاعلة يف تعرضت قدرة   - ٥٠
كومة الوطنية إن مسؤويل احل. ٢٠٠٨اإلعراب عن آرائهم وأفكارهم حبرية لالعتداء يف عموم أفغانستان طيلة عام 

.  إىل تقييد حرية التعبريالسلطة قد سعوا مجيعاًمساسرة وحكومات املقاطعات والعناصر املناهضة للحكومة وخمتلف 
هم الواضح مع من هم يف مواقع       ئيف محاية حرية التعبري بالنظر إىل تواط      والنواب العاّمني   وثبت عدم فعالية الشرطة     

 يف تقييد احلق يف التعبري عـن  احلماية بانتظام بل شكل يف بعض األحيان عامالًومل يوفر اجلهاز القضائي     . السلطة
مصدر هتديد هلياكل السلطة القائمة أو املصاحل األمنية الوطنية أو          غالباً ما ينظر إىل حرية التعبري بوصفها        و. الرأي

ق يف انتشار الرقابة الذاتية يف البلد       وقد تسبب اجملتمع األفغاين الذي تزداد نزعته للقمع واالنغال        . القيم اإلسالمية 
  .بأسره وكَبت النقد والنقاش

واستمرت التهديدات وحماوالت التخويف واالعتداءات املستهِدفة للصحفيني وغريهم ممن أعربوا عن آراء   - ٥١
وعلى ". حساسة"اعُتربت غري مستساغة، وكذلك حماوالت قمع التقارير املنتقدة للفساد ولقضايا أخرى اعُتربت             

 للربامج اإلذاعية والتلفزيونية بعدما      مقدِّماً أفغانياً  ٢٠٠٨مايو  /سبيل املثال، طردت وزارة اإلعالم والثقافة يف أيار       
ويف .  على الورق وإن وسائط اإلعالم ليست سوى أداة لألقويـاء          إالّقال يف التلفزيون إن حرية التعبري ال توجد         

.  إلدارة الرئيس   نقدياً  بث تقييماً   تلفزيونياً نية لألمن واحتجزت صحفياً   ، أوقفت املديرية الوط   ٢٠٠٨يوليه  /متوز
كمـا أن   .  لوجود خماوف من أن تتعرض حياته للخطر        اخلارج نظراً  إىلوطلب الصحفي يف هناية املطاف اللجوء       
  .الصحفيات ال يزلن ُيستهدفن بصفة خاصة

وتواصـلت عمليـات    . املتأثرة بالرتاع املسلح  كما تعرضت حرية وسائط اإلعالم خلطر كبري يف املناطق            - ٥٢
، اخُتِطف وقُِتل صحفي أفغاين تابع هليئة اإلذاعة الربيطانية         ٢٠٠٨يونيه  /ففي حزيران . اختطاف وقتل الصحفيني  

ورغم أن حركة الطالبان أعلنت مسؤوليتها عن حادث القتل، فقد تكون له صلة            . كان يعمل يف مقاطعة هيلماند    
  . صحفيني ملقاطعة هيلماند١٠وقد أدى حادث القتل إىل مغادرة . ل الفسادبالتحقيقات يف مشك

ومن بني احلاالت البارزة هذا العام حادثة سيد بارفيز كامباشخ، وهو طالب يف شعبة الصحافة ُحِكم عليه   - ٥٣
 اإلنترنت مقاالً فقد ُزعم أنه محَّل من شبكة       .  بتهمة سب اإلسالم وإنكاره    ٢٠٠٨يناير  /باإلعدام يف كانون الثاين   

وخفضت حمكمة . بشأن وضع املرأة وحقوقها يف سياق اإلسالم، ووزعه، مع تعليق أضافه إليه، على طالب آخرين
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 عن قساوة احلكم،    وفضالً. ، ولكنها أيدت اإلدانة   ٢٠٠٨أكتوبر  / سنة يف تشرين األول    ٢٠االستئناف احلكم إىل    
  .مة يف مستوييها االبتدائي واالستئنايفمثة دواعي قلق خبصوص خروق واضحة يف سري احملاك

 ستواصل ممارستها   ٢٠٠٩ومثة خماوف قوية من أن وسائط اإلعالم يف األشهر املفضية إىل انتخابات عام                - ٥٤
لرقابة الذاتية أو ستستسلم للضغط املماَرس عليها لالقتصار على بث اآلراء املؤيدة خلط سياسي معني ومـن أن                  ا

. ن ُيسَمح هلم باإلعراب بشكل كامل عن آرائهم بسبب التهديدات والتخويف واالعتداءاتاملرشحني واملواطنني ل
ويدعو هذا األمر   . وحتظى نكسات وسائط اإلعالم واجلهود الرامية إىل احلفاظ على حرية التعبري باهتمام رئيسي            

  .ألن وسائط اإلعالم ازدهرت يف السنوات األخريةاألشّد إىل األسف 

  اتاالنتخاب - باء 

 ومتهيداً. ٢٠٠٩ االنتخابات الرئاسية والربملانية وانتخابات جمالس املقاطعات يف عام          ىمن املقرر أن جتر     - ٥٥
 / إىل آذار  ٢٠٠٨أكتـوبر   /هلا، ُوضع جدول لعملية متعثرة لتحديث سجل املصوتني يف الفترة من تشرين األول            

  . يف البلد بأسره٢٠٠٩مارس 

 إمكانية ممارسة املرأة حلقها يف املشاركة يف احلياة العامة، ويشمل ذلك  خاصاً قلقاًومن بني اجملاالت اليت تثري  - ٥٦
فخالل عملية تسجيل املصوتني، مل تتمكن بعض النساء من حتديث سجالهتن أو . الترشح ودعم املرشحني والتصويت

وقيدت املمارسات . وائريف مراكز الدبصفة شبه حصرية تسجيل أنفسهن للتصويت ألن مراكز التسجيل كانت تقع  
وأثناء فترة التصويت، مـن املتوقـع أن        . الثقافية يف العديد من املناطق احملافظة واملتأثرة باحلرب حرية حركة املرأة          

ُتخفَّف حدة هذه املشاكل بإنشاء مزيد من أماكن االقتراع، رغم أن العديد من النساء لن يـستطعن مـع ذلـك                     
وال تزال أعداد املوظفات املكلفات بأنشطة      .  على حركتهن وعدم وعيهن حبقوقهن     املشاركة بسبب القيود املفروضة   

ويبقى أن نرى ما إذا     . التوعية والتثقيف يف جمال احلقوق املدنية وبإدارة مراكز التصويت اخلاصة بالنساء غري كافية            
يتسّبب ؛ فقد   ٢٠٠٥ابات عام   كانت النساء سيترشحن لتويل املناصب بأعداد مماثلة لألرقام املسجلة يف دورة انتخ           

  .عدد الراغبات يف املشاركةيف تدّني الضغط الديين والثقايف تزايد انعدام األمن وجتدد 

ويعد انعدام األمن املتزايد وما تبديه العناصر املناهضة للحكومة من العداء املباشر للعملية االنتخابية من بني                  - ٥٧
وهـي  .  معارضتها للعمليـة االنتخابيـة    ٢٠٠٨سبتمرب  /الطالبان يف أيلول  فقد أعلنت حركة    . العوامل املثرية للقلق  

املسؤولة عن االعتداءات على مواقع تسجيل املصوتني وموظفيها وعن تدمري مواد تسجيل املصوتني خالل مرحلـة                
وُيخشى أن تستهدف عناصر املعارضة املسلحة املرشحني ومؤيـديهم ومراكـز االقتـراع ومـوظفي               . التسجيل

  .وأثناء عملية تسجيل املصوتني، تعذر، حسبما أفيد، فتح عدد من مراكز التسجيل بسبب انعدام األمن. خاباتاالنت

وجيـب  . املرشحني ومعاجلة الشكاوى املتعلقة باالنتخابات    فحص ماضي   وينبغي النظر بإمعان يف مسألة        - ٥٨
يف مستوى توقعات الشعب    شار إليها   الفحص امل الدروس من االنتخابات السابقة، حني مل تكن عملية         استخالص  

األفغاين وعجزت آلية تقدمي الشكاوى عن جماراة كم العمل، وخباصة فيما يتعلق مبعاجلة الشكاوى املتصلة بالتزوير 
 وتقدمي الشكاوى واستقالليتهما أمراً   فحص  ويعد ضمان سالمة عملييت ال    . والتالعب باألصوات يوم االنتخابات   

  .قهم يف املشاركة يف االنتخاباتحاتية ملمارسة مجيع األفغان حبرية  إلجياد بيئة موحيوياً
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  القدرة املؤسسية - سابعاً 
  إقامة العدل - ألف 

ويـدعو  . ، مت إطالق االستراتيجية الوطنية لقطاع العدل والربنامج الوطين للعـدل          ٢٠٠٨يف مطلع عام      - ٥٩
وجيري صياغة قانون جديد لإلجراءات .  إقامة العدلكالمها إىل اتباع هنج مشويل ومنسق لبناء قطاع العدل وحتسني

ويرأس مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج دعم قطاع العدل التابع لوزارة اخلارجية              . اجلنائية
وانصب التركيز بقوة على    .  للصياغة يضم مسؤولني حكوميني رئيسيني وفاعلني يف قطاع العدل         األمريكية فريقاً 

ومن املهم أن ُيعالَج يف القانون اجلديد العديد من الثغرات الـيت            . ألة االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان     مس
  .احلق يف املثول على الفور أمام حمكمة لتنظر يف مشروعية االحتجازغياب تعتري اإلطار القانوين احلايل، مثل 

فاالعتقـال  .  يف احلقائق علـى أرض الواقـع        هاماً تغيرياًغري أن هذه املبادرات اإلجيابية مل حتدث بعد           - ٦٠
وعالوة على ذلك، يعاين . واالحتجاز التعسفيان مستمران، ويتواصل خرق معايري احملاكمة العادلة واحلدود الزمنية

ويوجد عدد ضئيل من احملامني يف البلد، وال سـيما          . نظام العدالة من نقص املوارد وموظفوه من نقص املؤهالت        
ورغم وجود عدة مبادرات علـى     . والقضاةكما يوجد نقص يف املدعني العامني       . رج املراكز احلضرية الكربى   خا

حملاكم وسلطات مراكز االحتجاز يعيق إقامة املدعني العامني واصعيد الدوائر، ال يزال نقص التنسيق بني الشرطة و      
ال تستويف املعايري الدولية إىل     هي  لحوظ و ومل تتحسن الظروف يف مرافق االحتجاز بشكل م       . العدل بشكل فعال  

 غري واعني حبقوقهم فيما يتعلق بالعمليات القضائية وال يتسىن هلـم يف             ، ال يزال األفغان عموماً    أخرياًو. حد كبري 
  . للنقص احلاصل يف عدد احملامنيكثري من األحيان املطالبة هبا عندما يعوهنا وذلك، على وجه اخلصوص، نظراً

فقدان الثقة يف قدرة نظام العدالة الرمسي على إقامة العدل بشكل نزيه ومستقل املتميزة باحلالة الراهنة  وتعين    - ٦١
وكنتيجة لذلك، ال تزال آليات القضاء التقليدية وغـري         . الفصل يف املنازعات  يف ريب منه فيما يتعلق ب     أن األفغانيني   

قلق بشأن قدرة هذه اآلليات على إقامـة        ما يثري ال  ومثة  . تالرمسية حتظى مبستوى أعلى من الثقة على صعيد اجملتمعا        
  . من احلماية حلقوق النساء واألطفال والفئات املهمشةوٍالعدل بطريقة نزيهة، وخباصة توفري قدر متسا

ففي املناطق املتأثرة بالرتاع، تشتد صعوبة . تطور نظام العدالة الرمسي يف عرقلة   حالة انعدام األمن    زادت  و  - ٦٢
ول إىل مؤسسات العدالة الرمسية وتزداد اختالالهتا بسبب االعتداءات املتكررة اليت تشنها عليهـا العناصـر                الوص

حركة الطالبان يف بعض الدوائر الريفية حيث مل تعـد توجـد           تعزز جانب   وكنتيجة لذلك،   . املناهضة للحكومة 
  .يدعى أهنا تقوم بتنفيذهاية موازية  قضائنظماًوأرست لعدالة الرمسية، حسبما أوردته التقارير، لمؤسسات 

  رجـالً ١٦، أُعِدم ٢٠٠٨نوفمرب /ففي تشرين الثاين. وال تزال عقوبة اإلعدام ُتطبَّق وُتنفَّذ يف أفغانستان       - ٦٣
،  بقّوة ويؤيد كثري من األفغان   . يف هذا الشأن  اإلعدام قامت هبا جلنة خاصة وموافقة الرئيس        بعِقب مراجعة حلكم    

الذي لقلق البالغ ل ونظراً.  لإلجرام املتزايدامة بارزة، عقوبة اإلعدام ظناً منهم أهنا تشكل رادعاًمنهم شخصيات عو
الدولية، فقد التمسُت مـن الـرئيس أن   يساورين إزاء قصور نظام إنفاذ القوانني والنظام القضائي قياساً باملعايري       

  .تزايد على الوقف االختياري لعقوبة اإلعداميوقف أي عمليات إعدام أخرى وأن ينضم إىل التوافق الدويل امل
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان - باء 

، ُوقِّع بيان مبادئ بني اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان وعدة كيانات تابعـة              ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   - ٦٤
إىل أفغانستان ومفوضية األمم املتحدة السامية      لألمم املتحدة يف أفغانستان من بينها بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة            

وصندوق ) اليونيسيف(حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
اإلنسان ويتمثل هدفه الرئيسي يف مواصلة حتسني قدرات اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق            . األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

، من املتوقع أن    على حنو متكامل  فبالعمل بشكل أوثق و   . وأدائها من خالل زيادة تنسيق الدعم املقدم من األمم املتحدة         
  .يقوم على القدرات الوطنيةيف أفغانستان ُيطوَّر نظام فعال حلماية حقوق اإلنسان 

جلنـة  إياها   من الفئة ألف الذي منحته       وحافظت اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان على اعتمادها         - ٦٥
 وال تزال دواعي القلق اليت أعربت عنها سابقاً. التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية قائمة، مبا يف ذلك عدم كفاية الدعم املايل الذي تتلقاه اللجنة األفغانية 
املستقلة حلقوق اإلنسان من احلكومة وعدم انتظامه وكذلك عملية انتقاء وتعيني املفوضني اليت ينبغي أن تكفـل                 

  .للمؤسسة التعددية واالستقاللية

  التعاون التقين - ثامناً 
وطنية فريق األمم املتحدة القطري يف أفغانستان لعملية االستراتيجية اإلمنائية الالذي يقدمه دعم اليف إطار     - ٦٦

، ٢٠١٣-٢٠١٠ إعداده إلطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         ،٢٠٠٨يوليه  /يف متوز هذا الفريق،   األفغانية، بدأ   
 القطري املوحد الذي هذا اإلطار سيصلح للتقييم، و بشهر واحدطالق االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانيةانوذلك بعد   

ألمم املتحدة بالنسبة لحدد النص الكامل ملشروع اإلطار ثالثة جماالت حتظى باألولوية  وقد  .تتوخاه األمم املتحدة  
 الزراعة  - تعزيز احلكم الرشيد والسلم واالستقرار؛ وموارد الرزق املستدامة للنساء والرجال           : يف أفغانستان وهي  
وطيلة عملية إطـار األمـم      . حة التعليم والص  -  الدخل؛ واخلدمات االجتماعية األساسية      اردرإواألمن الغذائي و  

املتحدة للمساعدة اإلمنائية، تساعد مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الشركاء يف تطبيق النهج القائم               
  .على حقوق اإلنسان يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية

حلقوق  مفوضية األمم املتحدة السامية ويف أعقاب املشروع الناجح للربجمة يف وسائط اإلعالم واملشترك بني  - ٦٧
، قدم  ٢٠٠٧اإلنسان والربنامج الوطين للعمل املتعلق باإلعاقة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي انتهى يف عام                

زيونية  الربجمة التلف  مكتيب منحة ملنظمة حملية للمعوقني ملواصلة مشروع الربجمة يف وسائط اإلعالم وتوسيع نطاقه ليشمل             
جناز املشاريع اليت اضطلعت هبا  إ٢٠٠٨وباإلضافة إىل ذلك، شهد مطلع عام . النائيةوالبث إىل املقاطعات األفغانية 

ثالث منظمات للمعوقني قُدِّمت إليها ِمَنح يف إطار املرحلة اخلامسة من مشروع مساعدة تآزر اجملتمعات احملليـة                 
  .حدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيكل من مفوضية األمم املتاملنشأ مبشاركة 

وأنشأت احلكومة جلنة توجيهية لكفالة إجراء املشاورات على أوسع نطاق مع مجيع اجلهات املعنية ذات                 - ٦٨
ـ   ٢٠٠٩فرباير  /الصلة التابعة للحكومة ومع اجملتمع املدين يف سياق إعداد تقريرها املقرر تقدميه يف شباط              ار  يف إط

  . الذي جيريه جملس حقوق اإلنسانالستعراض الدوري الشاملا
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  االستنتاج - تاسعاً 
 ،اجلهود الرامية إىل تغيري اجملتمع األفغاين بسبب احتدام الرتاع املـسلح          باطأت  ، ت ٢٠٠٨طيلة عام     - ٦٩

ميـشها  وتفشي إساءة استعمال السلطة على نطاق واسع والعنف ضد املرأة والتمادي يف هت            الفوضى  وتفاقم  
وتفاقمت هذه العوامل املثرية للقلق بسبب عدم وجود اإلرادة السياسية ملعاجلـة هـذه              . وقمع حرية التعبري  

وهياكل اجملتمع اليت تبيح التجاوزات مضافاً إليها . سّيد املوقفاإلفالت من العقاب ف. املشاكل العميقة اجلذور
من اآلفاق املتاحة إلعمال حقـوق  ت لتحد بشكل كبري هامش النفوذ املتاح لسماسرة السلطة التقليدية ائتلف      

  .اإلنسان، وال سيما بالنسبة للفئات املستضعفة

ولكن الدعوة إىل   . على نطاق واسع أن الرتاع ال ميكن إهناؤه بالوسائل العسكرية وحدها          املسلم به   و  - ٧٠
ن يف املدى الطويل، تفسح اجملـال       اعتماد استراتيجية متكاملة بقيادة املدنيني لضمان السلم واألمن ألفغانستا        

يف مـضمار  تحديات الوينبغي أن تعالَج بسرعة وبطريقة منهجية وشاملة . للتنمية، مل تفرز بعد نتائج ملموسة    
وال ميكن فصل مسألة توفري اخلدمات األساسية عن ضرورة مساءلة من . حقوق اإلنسان احملددة يف هذا التقرير

 مواقع السلطة؛ وال ميكن فصل التمييز العميق اجلذور ضد املرأة والفتاة            يفهم  ينتهكون حقوق اإلنسان ممن     
لتعزيـز قـدرة    لعمـل   وينبغي القيام مبزيد من ا    . مستويات الفقر املفزعة  احلّد من   واألقليات وهتميشها عن    

يف هنايـة   إن هذه املسؤولية تقـع      . بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان   الفعلي  املؤسسات الوطنية على الوفاء     
احلكومة األفغانية، ولكن اجملتمع الدويل عليه يف السياق األفغاين مسؤولية خاصة تتمثل يف كاهل املطاف، على 

  .يف جمال اجملتمع املديناجلهات الفاعلة مساعدة السلطات األفغانية على الوفاء بالتزاماهتا ودعم 

  التوصيات - عاشراً 
  :توصي املفوضة السامية مبا يلي  - ٧١

ات تعلق حبقوق اإلنسان يف مرحلة تنفيذ استراتيجي      املنظور  املينبغي أن ُتبذل جهود إضافية إلدماج         )أ(
املقاطعات، وذلك، على وجه اخلصوص، بغرض معاجلة       صعيد  التنمية واحلد من الفقر، على صعيد احلكومة املركزية و        

تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية مـع       وينبغي أن يتوافق    . اجلماعات اليت تواجه التمييز باستمرار    أوضاع  
ىل الرجوع صـراحة إ   وجيب  . االلتزامات الوطنية والدولية للحكومة األفغانية يف جمال حقوق اإلنسان وأن يستنري هبا           

رَصد وعليه، ينبغي أن تُ   . طريقة تنفيذ االستراتيجية وفيما يتصل بذلك من أنشطة الرصد والتقييم         يف  هذه االلتزامات   
ووسائل مجع  . املخصصات الالزمة من امليزانية لضمان أن حتظى باألولوية اجلماعات اليت مهشتها املمارسات التمييزية            

جيب أن  اجلماعات املعرضة للتمييز    الذي تعاين منه    فقر  الوحتليل البيانات املصنفة لقياس التقدم احملَرز يف جمال احلد من           
 أن  وجيب على احلكومـة األفغانيـة     . لفائدهتابشكل واضح   كها يف العمليات املصمَّمة     إىل إشرا تواكبها تدابري رامية    

، بدعم من اجملتمع الدويل، إنشاء الوحدة املقترحة حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل على الفور لتنـسق هـذه                   تكفل
  اجلهود وأن ختصص هلا املوارد الكافية لضمان استمرارها على املدى الطويل؛

لى القوات املؤيدة للحكومة والعناصر املناهضة هلا كفالة قدر أكرب مـن املراعـاة حلمايـة                جيب ع   )ب(
وينبغي إجراء التحقيقات والقيام، حسب االقتضاء، باملالحقات بسرعة وبشكل         . املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال    
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نشاء نظم منسقة وشفافة للمساءلة، مبا ويتعني على قوات األمن الوطنية والدولية أن تعزز جهودها من أجل إ       . مستقل
وينبغي بذل جهود للتأثري على املتمردين كي يوقفوا اعتداءاهتم علـى           . يف ذلك فيما يتعلق باالحتجاز املتصل بالرتاع      

  األهداف املدنية ولتمكني فئة العاملني يف اجملال اإلنساين من استعادة احليز األساسي لعملهم واحلفاظ عليه؛

 احلكومة األفغانية أن تدعم وتعزز بنشاط خطة العمل الوطنية للمرأة يف أفغانـستان إىل               جيب على   )ج(
االستراتيجية اإلمنائية الوطنية األفغانية وذلك لضمان اليت تتضمنها جانب االستراتيجية الشاملة للمساواة بني اجلنسني       

انوين يف االعتبار املعايري الدولية لتوفري قدر أكرب        وينبغي أن تأخذ املبادرات الراهنة لإلصالح الق      . إدماجهما يف عملها  
اخلاص والعام، وجيب ترمجتها بسرعة إىل سياسـات        اجملالني  من احلماية للنساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، يف          

بطريقة املرأة مشاركة كاملة و   االنتخابات القادمة، ينبغي اختاذ تدابري حمددة لضمان مشاركة         أثناء  و. وبرامج ملموسة 
  أمنها وكرامتها؛تصون 

 اإلفالت من العقـاب     ةجيب على احلكومة األفغانية وعلى شركائها إظهار التزامهم مبعاجلة مشكل           )د(
 يف تعزيز أيضاًوسيساعد . فتعزيز سيادة القانون وإقامة العدل شرط أساسي ألي جمتمع دميقراطي. على سبيل األولوية  

، وجيـب  ئيةالقـضا السلطة إنفاذ القوانني وسلطة وينبغي ضمان استقاللية وحيادية  . ثقة األفغان يف مؤسساهتم العامة    
ويتعني على احلكومة وعلى اجملتمع     . جعل املوارد الالزمة يف متناوهلما كي يتسىن هلما إقامة العدل بطريقة فعالة ومهنية            

احلقيقة خبصوص املاضي، مبا يف ذلك مـن        ار  ظهالدويل دعم اجملتمع املدين، وخباصة فيما يتعلق باملبادرات الرامية إىل إ          
وجيب أن يعيـدا التزامهمـا      . تعزيز املصاحلة من أجل    املقابر اجلماعية، و   الذي يتناول  الشرعي   يتحقيق الطبّ الخالل  

بعملية العدالة االنتقالية مع تركيز خاص على مساعدة املؤسسات احلكومية وتعزيزها، وخباصة من خالل اإلصالحات     
  إجراءات عادلة وشفافة لتعيني املوظفني؛توخي واملؤسسية 

جيب على احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل رعاية ومحاية اجملتمع املدين والنساء اللـوايت يـشغلن                 )ه(
ويكتسي ضمان  . مواقع يف سلك الدولة وممثلي وسائط اإلعالم باعتبارهم عناصر ضرورية لبناء مؤسسات دميقراطية            

فسيساعد هـذا   .  العمليات االنتخابية القادمة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتعيني املرشحني، أمهية حيوية            سالمة واستقاللية 
 األفغان من أن ميارسوا حبرية حقوقهم يف تلقّي ونقل املعلومـات الـسياسية وغـري    نياألمر يف إجياد بيئة مواتية لتمك  

  السياسية ويشاركوا يف االنتخابات؛

رصد وتعزيز ومحاية حقـوق     بيقظة  انية املستقلة حلقوق اإلنسان أن تواصل       جيب على اللجنة األفغ     )و(
وكما قالت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، جيب علـى    . اإلنسان بدعم من اجملتمع الدويل    

 وضـع قـوانني     ة وأن تكفل  ـذه اللجن ـة هل ـ أدىن من موارد ميزانيتها الوطني     ص حداً ـاحلكومة األفغانية أن ختص   
  حلماية استقالليتها؛

  الختيـاري لعقوبـة اإلعـدام،      العمـل بـالوقف ا    إن احلكومة األفغانية مدعوة بقوة إىل أن تعيد           )ز(
الوقـف  وال سيما من منطلق إدراكها لنواقص نظامها للعدالة اجلنائية، وأن تنضم إىل فئة الـدول الـيت اختـارت                    

  . عددها يزداد يف خمتلف أرجاء العاملقوبة اإلعدام واليت ما فتئاالختياري لع

_ _ _ _ _  


