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  مقدمة

 ٥/١ الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان               عقد  - ١
 استعراض  يجرأُو. ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد أفغانستان معايل السيد حممد قاسـم        . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ يف   أفغانستان أثناء اجللسة الثامنة املعقودة    
، اعتمد الفريق العامل    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف       . هاشم زاي، نائب وزير العدل    

  . بأفغانستان املتعلقهذا التقرير

 ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨يف  لس حقوق اإلنسان    لتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، اختار جم        و  -٢
  . أذربيجان ومجهورية كوريا والكامريون: من البلدان التالية)اجملموعة الثالثية(جمموعة املقررين 

  حالـة حقـوق اإلنـسان      ، صدرت الوثائق التالية الستعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     - ٣
  :أفغانستانيف 

  ؛(A/HRC/WG.6/5/AFG/1)) أ(١٥ عمالً بالفقرة تقرير وطين مقدم  )أ(  
) ب(١٥جتميع أعدته مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً بـالفقرة                   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/AFG/2)؛  
  .(A/HRC/WG.6/5/AFG/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  

ثية قائمة أسـئلة أعـدهتا مـسبقاً األرجنـتني وأملانيـا       وأحيلت إىل أفغانستان عن طريق اجملموعة الثال        - ٤
التشيكية والدامنرك والسويد والتفيا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية               واجلمهورية

  . لالستعراض الدوري الشاملاملوقع الشبكي اخلارجيوتتاح هذه األسئلة على . والنرويج وهنغاريا وهولندا

  عملية االستعراضمداوالت  موجز - أوالً 
   عرض مقدم من الدولة قيد االستعراض- ألف 

، استهل نائب وزير العدل بيانه باإلشارة إىل تقرير دولة ٢٠٠٩مايو / أيار٧يف اجللسة الثامنة املعقودة يف   - ٥
املسؤولية واملساءلة وعدم   أفغانستان، الذي أُعّد يف إطار عملية تشاركية استناداً إىل مبادئ الشفافية واملشاركة و            

وكان الوفد الذي يترأسه يضم ممثلني عن مؤسسات إنفاذ القانون، والوكاالت الوطنية لرصد             . لشمولالتمييز وا 
  .حقوق اإلنسان واجملتمع املدين

ة  قد ضعفت على إثر ثالثوقال إن البنية األساسية القانونية والسياسية واالجتماعية والثقافية يف أفغانستان  - ٦
ولكن أفغانستان متكنت بفضل التعاون املباشر مع اجملتمع الدويل من حتقيق عدد .  من احلرب والفوضىعقود تقريباً

ويلـزم  .  الذي وضع أسس اإلطار القانوين يف أفغانستان       ٢٠٠٤من اإلجنازات اهلامة، مبا فيها اعتماد دستور عام         
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعاهـدات الدوليـة         الدستور احلكومة برصد واحترام ميثاق األمم املتحدة،      
  .واتفاقات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أفغانستان
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وقدم الوفد معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لتعزيز القدرة املهنية للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق                  - ٧
  . يواجهها البلد والتحديات اليت،اإلنسان، واجلهود املبذولة لترسيخ حقوق اإلنسان

  احملاكمة العادلة ويعمل يف قطاع العدالة ما يربـو         أصول   قاضٍ على    ٨٠٠دّربت احملكمة العليا حنو     لقد    - ٨
وال يزال انعدام األمن ميثل التحدي الرئيسي أمـام         .  خرجياً يف القانون احلديث ويف الشريعة اإلسالمية       ٧٥٠على  

 منظمـة   ١ ٣٤٨بة احملامني وسجلت مائة حزب سياسي واثـنني، و        وأنشأت وزارة العدل نقا   . احملاكم والقضاة 
شاكل، مبا فيها عدم مراعاة معايري حقـوق  بعض املومع ذلك، وبالرغم من هذه اجلهود ال تزال هناك         . اجتماعية

 يف  ال سـيما  ويواجه مكتب املدعي العام مشاكل بسبب النقص يف عـدد احملـامني، و            . اإلنسان داخل السجون  
وانعدام األمن بالنسبة إىل املدعني العامني، ونقص املعدات التقنية أثناء التحقيق، وتدخل ذوي النفوذ،           املقاطعات،  

 وزارة الداخلية جهوداً يف جمال تدريب أفراد        قد بذلت و. وتدين مستوى الرواتب اليت يتقاضاها املدعون العامون      
بيد أن عدد الشكاوى يبني احلاجة إىل بذل . مهامهمحقوق اإلنسان عند أداء   الشرطة الوطنية األفغانية على محاية

  .مزيد من اجلهود يف هذا اجملال

ومتكنت جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان، بدعم من احلكومة، من رصد أحـوال الـسجون                  - ٩
 رصـد   متكنت أيضاً من،وباالتفاق مع عدد من القوات العسكرية الدولية. ومراكز االحتجاز دون إخطار مسبق   

وأنشئ مؤخراً عدد من اللجان املتخصصة اإلضافية       . أحوال األفغان احملتجزين املتهمني بإقامة صالت مع إرهابيني       
اليت ُحكم  االت  احلالفساد وإصالح اإلدارة املدنية، وجلنة النظر يف        كافحة  لكفالة حقوق اإلنسان، مبا فيها جلنة م      

نامو، وجملس للنظـر يف     ااملنقولني من قاعدة باغرام وسجن غوانت     اإلعدام، وجملس معاجلة شكاوى السجناء      فيها ب 
  .حالة نزالء سجون كابول ومراكز االحتجاز الرئيسية فيها، وجلنة القضاء على العنف ضد املرأة

  .ويضطلع اجملتمع املدين بدور هام يف إعداد حبوث تتعلق مبختلف قضايا حقوق اإلنسان  - ١٠

لسياسات واالستراتيجيات الوطنية املعتمدة لدعم حقوق اإلنسان على حنو منتظـم،        وأشار الوفد إىل بعض أهم ا       -١١
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١مبا فيها االستراتيجية اإلمنائية الوطنيـة ألفغانستان اليت صـادق عليها رئيس الدولة يف 

. ٢٠٠٥ يف عـام     صاحلةاملواعُتمدت استراتيجية العدالة االنتقالية وخطة العمل املعنية بالسلم والعدل و           - ١٢
كانعدام العدالة االنتقالية، مل تتخذ إجراءات قضائية بسبب عدم توفر الظروف املناسبة، آليات يتعلق بتنفيذ   وفيما

  .األمن وعدم توفر القدرة الالزمة يف دوائر احلكومة، وتأثري انتهاك ذوي النفوذ حلقوق اإلنسان

بري املتخذة يف جمال احلماية االجتماعية، حيث وفـرت احلكومـة           وقدم الوفد معلومات إضافية عن التدا       - ١٣
يف اجملمـوع تعمـل      روضة أطفال    ٣٦٢كما كانت    داراً من دور اليتامى،      ٥٤ طفالً يتيماً يف     ٩ ٣١٢ل   املأوى

ناسـب،  واملأوى املوفيما يتعلق باحلق يف الغذاء واحلق يف مستوى معيشي الئق  . يف مجيع أحناء البلد   بشكل كامل   
 يف هم حمرومون من األمن الغذائي يف املائة من٧٥ يف املائة من السكان األفغان يعيشون دون عتبة الفقر، و٤٤ان ك

وباإلضافة إىل ذلك، فإن .  برناجماً خاصاً لألمن الغذائي ٢٠٠٨مايو  /ووضعت وزارة الزراعة يف أيار    . ٢٠٠٥عام  
جديدة من الالجئني واملشردين داخلياً، واتساع رقعـة        سرعة منو املساكن يف املناطق احلضرية، وعودة جمموعات         

  .أوىالفقر ومنو األحياء الفقرية يف املدن، جعلت احلكومة تواجه وضعاً صعباً عند النظر يف حق املواطن يف امل
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 الوفيات من األطفال    معدلومشلت اإلجنازات، أثناء السبع سنوات املاضية، يف جمال احلق يف الصحة، اخنفاض               - ١٤
 مرفقاً  ١ ٦٨٨ضل   يف املائة من السكان بف     ٨٥اخلدمات الصحية فبلغت    بتغطية  الوارتفعت نسبة   . ن سن اخلامسـة  دو

  . العامةالتحّديات يف جمال الصحةتشكل إحدى أكرب سوء التغذية ومع ذلك ظلت مشكلة . صحياً وظيفياً

، التحق ٢٠٠٨ففي عام . ات اإلجيابيةوفيما يتعلق باحلق يف التعليم، قدم الوفد معلومات عن بعض التطور  - ١٥
.  تلميذة باملدارس يف املناطق الريفية     ١٥ ٨٤٢باملدارس ما يربو على ستة ماليني تلميذ، ثلثهم بنات بلغ عددهن            

بيد أنه ال تزال هناك حتديات رئيسية، منها قيـام قـوات            . وُنظمت دروس حملو األمية للنساء يف مجيع أحناء البلد        
 يف املناطق الريفية، وقلة املـوارد  ال سيماكومة بتدمري املدارس، والعجز يف املدرسني املؤهلني ومسلحة مناوئة للح  

 .املالية والتقنية، وتدين رواتب املدرسني

وكثرياً ما ُينتهك هذا احلق     .  أحد أكرب التحديات   كانوأشار الوفد إىل أن ضمان حق املواطنني يف احلياة            - ١٦
  .تفجريات االنتحاريةبسبب اخلسائر البشرية وال

 قناة حملية   ٢١ وطنية و  يةوفيما يتعلق بوسائط اإلعالم وحرية التعبري، أوضح الوفد وجود ثالث قنوات تلفزيون             - ١٧
 حمطة إذاعية براجمها يف مجيع أحناء البلد وتـصدر          ٥٧وتبث حنو   . يف البلد، وال توجد سوى قناة واحدة تديرها الدولة        

وأشار الوفد إىل بعض التحديات الرئيسية، مثل قصـور . بيئة خالية من اخلوف والرقابةمئات الصحف واملنشورات يف 
  . للحكومةالطابع املهين لـدى بعض الدوائر الصحفية، وختويـف الصحفيني من جانب قوات مسلحة مناوئة

لى مر الـسنوات    وفيما يتعلق باجلهود املبذولة يف جمال عدم التمييز واملساواة، فقد حققت أفغانستان، ع              - ١٨
وتبلغ نسبة النساء . السبع املاضية، إجنازات هامة يف جمال كفالة حقوق املرأة، مبا يف ذلك إنشاء وزارة شؤون املرأة

ومع ذلك، وبسبب انعدام األمن يف بعض املقاطعات، .  يف املائة، وهي أعلى نسبة يف املنطقة٢٨يف اجلمعية الوطنية 
 لدى  ال سيما يف ثقافة اإلفالت من العقاب، واخنفاض الوعي حبقوق املرأة، و         كمن  تالتحديات األشد إحلاحاً    فإن  

  .النساء أنفسهن، والعادات اخلرافية البالية واملؤذية، وقلة فرص العمل

ويوجد يف  . حبقوق األقليات، واالجتار بالبشر وحقوق الطفل     فيما يتعلق   وأشار الوفد إىل التدابري املتخذة        - ١٩
. ويتعذر على احلكومة مدهم باملساعدة الكافية بسبب نقص املوارد واملرافق  .  معوق ١ ٠٠٠ ٠٠٠أفغانستان حنو   

  . بضحايا احلرب وأسرهملقعت حبقوق ومستحقات املعوقني، والقانون املاملتعلقومع ذلك، اعتمد القانون 

لتخفيف من هذه األوضاع وبذلت احلكومة جهوداً ل.  مليون أفغاين يف البلدان اجملاورة٣,٣ويعيش حالياً     - ٢٠
  .بيد أن النجاح يتوقف على مستوى تعاون البلدان املضيفة

 تسليط الضوء االستعراض الدوري الشامل متثل فرصة فريدة ليف إطارواعترب الوفد أن عملية إبالغ الدولة   - ٢١
لمجتمع الدويل وغريه   على اإلجنازات والتحديات اليت تواجهها أفغانستان يف جمال حقوق اإلنسان وفرصة ساحنة ل            

من األطراف الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان يف العامل لوضع حالة أفغانستان يف إطار منظور واقعي حتليلي مقارن                
  .والنظر يف املشاكل والتحديات اليت تواجهها
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  د الدولة موضع االستعراضدو احلوار التفاعلي ور- باء 

وأعرب عدد من الوفود عن التقدير للتقرير املتوازن الـذي          . تفاعلي وفداً بيانات أثناء احلوار ال     ٥٩قّدم    - ٢٢
  .أعدته أفغانستان، وأشارت إىل أمور منها التقدم احملرز واملعوقات والتحديات الباقية

اصة ضحايا األمـس يف     خباجلزائر عن قلقها إزاء وضع املدنيني املتضررين من الصراع املسلح، و          وأعربت    - ٢٣
 مـن  اجلزائر عدداًوقدمت ". ميثاق املصاحلة الوطنية  "الرئيس التوقيع على    عن رفض    وضيحاً ت تأفغانستان، وطلب 

األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان، وحتقيق استراتيجية التنمية الوطنية، والتماس         اللجنة  : التوصيات املتعلقة مبا يلي   
  .رير وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاإعداد التقيف املساعدة 

عدد من اآلليات الـسياسية والقـضائية وأن        مكفولة ب والحظت قطر أن حقوق اإلنسان يف أفغانستان          - ٢٤
ات حقوق اإلنسان الرئيسية    يفقد صدقت أفغانستان على أكثرية اتفاق     . الدستور يكفل حقوق وحريات املواطنني    

ليت أشارت على أن البلـد يواجـه        تساءلت قطر، ا  و.  املناطق الريفية  نميةوتويل أمهية كربى حلماية األقليات وت     
عن أولويات احلكومة يف بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وعن القاعدة القانونية للسلطة              حتديات خطرية،   

  .القضائية ومدى احترام هذه السلطة معايري حقوق اإلنسان

جمال بناء القـدرات، وحتـسني    يف ال سيما ، و ه القيام ب   مما يتعني  كثريالزال هناك   يوالحظت اهلند أنه ال       - ٢٥
الرقابة املدنية على قوات األمن، وتعزيز إقامة العدل، ومكافحة املمارسات االجتماعية الـسلبية حبـق النـساء                 

مليـار دوالر مـن    ١,٢ واليت بلغت ٢٠٠٢املساعدات اليت قدمتها منذ عام       إىليف معرض اإلشارة    و. واألطفال
أعربت حقوق اإلنسان األساسية يف أفغانستان،      إعمال  يف   نت ضرورية جداً  واليت كا دوالرات الواليات املتحدة،    

تستهدف ضرب اجلهود اإلمنائية    اليت  وعن بالغ قلقها إزاء تزايد األنشطة اإلرهابية من جانب حركة طالبان            اهلند  
  .٢٠٠٨يوليه /متوزاليت يبذهلا اجملتمع الدويل، مثل اهلجوم على السفارة اهلندية يف كابول يف 

اخلـاص  النظر يف دستورية مشروع قانون األحوال الشخـصية         إعادة  قرار الرئيس   بفنلندا  رحبت  فيما  و  - ٢٦
وضـع  لى  فنلندا كذلك ع  وعلقت  . عن إمكانيات إعادة النظر يف دستورية القوانني بوجه عام        لت  اءستلشيعة،  با

  . صيات من التو عدداًت، وقدمية مؤسسة حقوق اإلنسان األفغانيةاملرأة واستقالل

خمتلف ضرورة حتلي   وشددت على   .  من التوصيات إىل أفغانستان    وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية عدداً      - ٢٧
التخفيف من وطأة الفقر، والقضاء على األمية، ومكافحة االجتـار          باجلدية يف تناول قضايا     املستويات احلكومية   
  .ة تشكل مصدر قلق رئيسيوأشارت إىل أن زيادة اخلسائر البشري. باملخدرات واإلرهاب

إجراءات هامـة  إن  وقالت  . وأشادت سنغافورة بتصميم احلكومة الواضح على التصدي للفساد اإلداري          - ٢٨
اليت تعتزم هبا كيفية الواستفسرت سنغافورة عن . تعليم املرأة ومتكينهامنها منذ سقوط نظام طالبان   اختذت  أخرى  

  .املدارس وعن نسبة االلتحاق املتدنية للبناتباألطفال حلاق إتعزيز التعليم واحلكومة 
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استمرار تفشي ) ب(ن عن حقوق اإلنسان؛ و اجملتمع املدين واملدافع)أ(: وتناولت النرويج أربع مسائل هي  - ٢٩
تدهور حرية التعبري، مبا يف ذلك الترهيب والعنف ضد الصحفيني األفغـان،            ) ج(؛  - تمييز ضد النساء والفتيات   ال
  . وقدمت توصيات بشأهناواملصاحلة العمل املعنية بالسالم والعدل خطةتنفيذ ) د(و

إنشاء وحدة حلقوق اإلنـسان يف وزارة       ) أ(وقدمت توصيات بشأن     من الشواغل    أثارت هولندا عدداً  و  - ٣٠
  .حقوق املرأة) د(حرية التعبري وتنوع وسائل اإلعالم، ) ج( العدالة االنتقالية، )ب(العدل، 

 اإلجيايب اليت تزيد من مشاركة املـرأة يف         العملعلى إنشاء وزارة شؤون املرأة وسياسات       وأثنت الفلبني     - ٣١
مـا هـي   ضمان اخلدمات الصحية األساسـية و اليت وضعت لواستفسرت عن األسس القانونية  . احلياة السياسية 

ا احلكومة ملكافحة   عن اجلهود اليت تبذهل   وتساءلت   .اليت اعتمدت ونفذت يف هذا الصدد     االستراتيجيات والربامج   
  .سيما يف املناطق الريفية االجتار باألطفال وزيادة حتسني االستفادة من التعليم األساسي وتعزيز األمن الغذائي، ال

وأعربت سويسرا عن القلق إزاء تزايد انعدام األمن ومزاعم انتهاك القانون الدويل من جانب القـوات                   - ٣٢
الوطنية، وقوات األمن الوطنية وسائر األطراف املسلحة األخـرى؛         املسلحة  املسلحة املتعددة اجلنسيات والقوات     

ووضع املرأة يف أفغانستان؛ وعمل املؤسسات، وتعزيز العملية الدميقراطية واالنتخابات احلرة والشفافة، وقـدمت        
  .هذه املسائلبشأن توصيات 

املكفولـة  قوق اإلنـسان    التقيد حب  ورحبت مجهورية كوريا بإنشاء جلان خاصة تابعة للدولة هتدف إىل           - ٣٣
وأعربت مجهورية كوريا عن قلقهـا      . والحظت استمرار التحيز والتمييز ضد املرأة     . لألطفال والنساء واحملتجزين  

  .البالغ إزاء ارتفاع عدد املشردين داخلياً والعائدين

اإلدارة لتقدم يف جمـال     وسلمت بوتان بالتحديات واملعوقات اليت تواجهها أفغانستان وأشارت إىل أن ا            - ٣٤
واعتربت بوتان  . مما يبعث على األمل   وصوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف قطاعي الصحة والتعليم          الرشيدة  

 ميثل امتداداً طبيعيـاً     ٢٠٠٧أبريل عام   /أن انضمام أفغانستان إىل رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي يف نيسان          
 .لثقافية اإلقليميةللروابط التارخيية واألواصر ا

واستفسرت فرنسا عن التدابري املتخذة لتحسني معارف املسؤولني عن إنفاذ القانون بشأن اإلجـراءات                - ٣٥
 اتملكافحـة التهديـد   انتـهاجها   أفغانستان  تعتزم  عن الطريقة اليت    تساءلت أيضاً   و. اجلنائية وحقوق احملتجزين  

 ميكن تقدميها بشأن اعتماد نصوص قانونية متكن من النهوض الضمانات اليتعن  والعنف ضد النساء وحرشاتوالت
وقدمت . بشأن العدالة االنتقاليةاملزمع اختاذها كما طلبت فرنسا معلومات عن التدابري . حبق وواقعية بأوضاع املرأة

  .عدداً من التوصيات

من االتفاقيات  ضافية  ات إ يواستفسرت إندونيسيا عما إذا كان ألفغانستان أي خطة للتصديق على اتفاق            - ٣٦
ـ و. والحظت اعتماد االستراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة ألفغانـستان        . ساسية حلقوق اإلنسان  األ لت عـن   اءست
املناط باللجنـة   إمكانيـة زيادة توسيع الدور     عن  تعزيز دور اجملتمـع املدين و    للحكومة  جلديدة ل ستراتيجيات ا الا

 .األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان
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احلياة الطبيعية للـسكان    ال تزال تعيق    وامل  عارت أذربيجان إىل أن اإلرهاب وانعدام األمن والفقر         وأش  - ٣٧
وأعربت عن دعمها الراسخ للجهود اليت تبذهلا احلكومة من         . األفغان وال تزال متثل حتديات خطرية أمام احلكومة       

وأحاطت أذربيجان علماً . قوق اإلنسانأجل القضاء على مجيع الصعوبات، والنهوض بالدميقراطية والدفاع عن ح
 وأشارت إىل االستراتيجية اإلمنائية تعمل بشكل فعال،قوق اإلنسان بأن اللجنة األفغانية املستقلة حلعلى حنو إجيايب 
 .الوطنية الشاملة

دمت وق. والحظت املكسيك باهتمام التوصيات الواردة يف التقرير الوطين، اليت اعتربهتا التزامات طوعية             - ٣٨
 .وأوصت بربط هذه التوصيات بإجراءات عملية من أجل تنفيذها. املكسيك عدداً من التوصيات

والحظت جنوب أفريقيا أن الفقر املدقع والبطالة منتشران، وأن املرأة ال تزال تواجه حتديات هائلـة يف                   - ٣٩
إىل أمهية إتاحة املوارد الـضرورية      وأشارت  . اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واألمنية ويف جمال حقوق اإلنسان       

 يف  وذكّرت بأن لألزمة املستمرة منذ ثالثة عقود أثـراً سـلبياً          . لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمرأة بصورة فعالة      
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصية.  مجيع أنواع العنفااألطفال الذين عانو

مبا يتسق مع معاير    عدد آخر منها      وتعديل وأثنت سري النكا على أفغانستان العتماد عدد من القوانني          - ٤٠
 املعاهدات الدوليـة  مبوجبحقوق اإلنسان، وإنشاء آليات حلماية ورصد حقوق اإلنسان وإطالق عملية اإلبالغ        

وأعربـت عـن    . قوق اإلنسان املستقلة حل   األفغانية لجنةالوأثنت على العمل الذي تضطلع به       . حلقوق اإلنسان 
 شخـصاً   ٣ ٦١٤ أكثر من جناً خاصاً نتيجة أنشطة الرصد واملتابعة، وإلطالق سراح         االرتياح إلغالق مخسني س   
  .وقدمت سري النكا توصية. معتقالً بصورة غري شرعية

نشاء وزارة شؤون املرأة واعتماد خطة عمل استراتيجية حلقوق         إلوبينما الحظت بلجيكا اجلهود املبذولة        - ٤١
تتعرض يف كثري من األحيان للعنف املرتيل واجلنسي وغريمها من أشـكال            زال  ال ت املرأة، قالت إن املرأة األفغانية      

وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء مشروع قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة واستفسرت عمـا إذا               . التمييز
يف جمال  ولفتت بلجيكا االنتباه إىل حتديات كبرية أخرى تواجهها أفغانستان. تعديالت عليهأي كانت قد أدخلت 

  .رية التعبري ووسائل اإلعالم، وقدمت توصيات يف هذا الشأنحقوق اإلنسان تتعلق حب

وعلّقت . وأثنت أملانيا على احلكومة ملا أحرزته من تقدم بارز يف جمال الرعاية الصحية يف ظروف صعبة                 - ٤٢
ت غري احلكومية بشأن القيـود      على أمور منها التقارير الصادرة عن األمم املتحدة وأصحاب املصلحة من املنظما           

وقدمت . الصارمة املفروضة على حرية التعبري، واستفسرت عن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للتخلص من هذه القيود
  .أملانيا عدداً من التوصيات

بشري منائية، مبا فيها االستثمار يف رأس املال ال       اإلتحّديات  العديد من ال  وبينت نيبال أن أفغانستان تواجه        - ٤٣
ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً سخياً علـى حنـو         . اهلياكل األساسية الوطنية  إعادة بناء   واالنتعاش الواسع النطاق و   

  .وقدمت نيبال توصية. مستدام

ة، مبا  كبريوأشارت البحرين إىل أن احلكومة متكنت، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، من أن ختطو خطوات                 - ٤٤
ورحبت البحرين باجلهود املبذولة إلدمـاج      .  انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية    قدعفيها اعتماد دستور جديد و    
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واستفسرت عن مدى مراعاة الدستور حقـوق  . اجملتمع املدين كصاحب مصلحة رئيسي يف تعزيز حقوق اإلنسان   
  .وقدمت البحرين توصية. اإلنسان وعن مشاركة النساء السياسية

 انتخابات رئاسية عقدية إىل إقامة نظام سياسي، واعتماد دستور جديد، ووأشارت اململكة العربية السعود  - ٤٥
وتشريعية وبلدية ووضع آلية لرصد حقوق اإلنسان، واعتماد أفغانستان استراتيجيات وطنية يف جماالت التعلـيم               

  . وقدمت اململكة العربية السعودية توصية.والصحة والتغذية

بتت التزامها حبقوق اإلنسان ووضعت عدداً من االستراتيجيات وخطط وأشار املغرب إىل أن أفغانستان أث  - ٤٦
وتساءل عن التدابري املتخذة    .  يف جماالت العدالة والتعليم واألطفال والصحة      ال سيما العمل لتعزيز هذه احلقوق، و    

باعتمـاد  ورحب املغرب   . اإليدز وضمان الوصول إىل املاء الصاحل للشرب      /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
  .برنامج العدالة االنتقالية وقدم توصيات

 ،سـيادة القـانون   استعادة االستقرار وإرساء    وقالت مصر إن أفغانستان تبذل جهوداً حممودة من أجل            - ٤٧
وقدمت مصر عدداً من    .  يف التقرير الوطين   املبينة املزمع اختاذها لتنفيذ اخلطط والربامج       خلطواتواستفسرت عن ا  

  .  يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ القوانني مبا يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان املتفق عليها دولياًالتوصيات، مبا

وسلمت كندا بالتحديات اليت تواجهها احلكومة، وأثنت على اجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية، وأعربت   - ٤٨
 األمن الوطنية يف أفغانستان وشجعت عن استعدادها إلتاحة التدريب املستمر يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل قوات

  .وقدمت كندا عدداً من التوصيات. احلكومـة على زيادة جهودهـا لتعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان

بالتقدم الذي الكامل مع تسليمها ة عدداً من التوصيات إىل احلكومة ـوقدمت الواليات املتحدة األمريكي  - ٤٩
  .حتقق بالفعل

من التوصيـات فيما يتعلق بأثر الرتاع على املدنيني؛ والتمييز ضد املرأة ؛ وإقامة وقدمت النمسـا عدداً      - ٥٠
لتحـسني   واستفسرت عن التدابري امللموسـة  ٢٠٠٥ورحبت باعتماد قانون العقوبات لألحداث يف عام       . العدل

  .تنفيذهعملية 

التعلـيم،  حلصول البنات على    بة   بالنس ال سيما وأثنت الربازيل على الزيادة يف نسبة االلتحاق باملدارس و          - ٥١
وطلبت احلصول على املزيد من املعلومات عن الدور الذي ميكن للتعاون الدويل            . وتوسيع نطاق املناهج التعليمية   

  .وقدمت الربازيل عدداً من التوصيات. أن يضطلع به يف حتسني املؤشرات الصحية

حقـوق  إعمال  تحسني  ببالتزام أفغانستان   لشمالية  ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا ا        - ٥٢
  عدمالقانون، وانعدام املساواة واليت ترتكبها مؤسسات إنفاذ نتهاكات االالتحديات، مبا فيها باإلنسان واالعتراف 

إعادة النظر يف قانون األحوال الشخـصية       أفغانستان  قرار  برحبت  و. األصول القانونية يف النظام القضائي    مراعاة  
لنساء والفتيات، لكنها أشارت إىل استمرار      اوضع   الذي شهده    تحسنبال  أيضاً تورحب. ي الشيع املذهبباع  ألت

 أفغانستان لضمان حريـة     ما تقوم به   ع تتخويف الصحفيني وسأل  الشواغل املتعلقة ب   إىل   وأشارت أيضاً . التمييز
 .توصياتأربع اململكة املتحدة وقدمت . الصحافة
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الرأي القائل بأن حالة انعدام األمن ال تزال ُتمثل العائق الرئيسي الـذي حيـول دون      اتفقت تركيا مع    و  - ٥٣
وشددت على وجوب إيالء العناية القصوى حلماية املدنيني وحتقيق حتـّسن ملمـوس يف              . التمتع حبقوق اإلنسان  

ا سُتسهم يف توفري    وأخرياً، أكدت تركيا أهن   . وقدمت تركيا توصية إىل أفغانستان    . ظروف معيشة السكان األفغان   
  .بيئة آمنة لالنتخابات الرئاسية وانتخابات اجملالس اإلقليمية املقبلة

. تقريرها الوطين الصريح والواضح جداًيشهد عليه باكستان أن التزام أفغانستان حبقوق اإلنسان ذكرت و  - ٥٤
 األساسية، مبـا فيهـا التعلـيم،        وأشارت إىل أن انعدام األمن والرتاع املسلح حيّدان من االستفادة من اخلدمات           

وقالت إن باكستان قدمت املـساعدة      . واستفسرت عن التدابري اليت تزمع احلكومة اختاذها لتجاوز هذه املشكلة         
  .وقدمت باكستان توصية. املالية واملادية إىل أفغانستان وُتسهم يف إعمار البلد

انستان مبا فيها اعتماد دستور جديد، وبناء النظام وأشارت فلسطني إىل التطورات الكبرية اليت شهدهتا أفغ  - ٥٥
. السياسي، وإصالح النظام القضائي، واالرتقاء مبستويات التعليم املتاح إىل األطفال، وإنشاء وزارة شؤون املرأة             

  ن التوصيات الواردة يف التقرير الوطين تكتـسي        وأعربت عن اعتقادها أ   . وقدمت فلسطني توصية إىل أفغانستان    
  . كربىأمهية

وأعربت أستراليا عن قلقها بشأن اإلعالن مؤخراً عن قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة غري أهنا                 - ٥٦
  .وقدمت أستراليا عدداً من التوصيات. رحبت بإعالن رئيس الدولة أن مشروع القانون سُيراجع وُيعدل

. ن األحوال الشخصية اخلـاص بالـشيعة       قانو ال سيما وأعربت نيوزيلندا عن القلق إزاء حقوق املرأة، و         - ٥٧
اللجـوء إىل   ، وعن    أثناء النفاس  وقدمت عدداً من التوصيات عن مراجعة القوانني وتقليص عدد وفيات األمهات          

  .عقوبة اإلعدام

والحظت تونس بارتياح اجلهود املبذولة يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني، وتكريس مبدأ املساواة بني                 - ٥٨
رجال أمام القانون طبقاً للدستور، وإنشاء وزارة شؤون املرأة، واالنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع               النساء وال 

  .وقدمت تونس توصية. أشكال التمييز ضد املرأة

والحظت آيسلندا أن التقرير الدوري األول ألفغانستان بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال                 - ٥٩
  .وقدمت آيسلندا توصية. تأخر تقدميه عدة سنواتالتمييز ضد املرأة قد 

ت ستـشهد العنف ضد الصحفيني يف أفغانستان، وا      ذلك إزاء    وأثارت السويد عدداً من الشواغل، مبا يف        - ٦٠
، اللذين دعت فيهما اجلمعية العامة الـدول إىل وقـف اختيـاري    ٦٣/١٦٨ و٦٢/١٤٩قراري اجلمعية العامة   ب

  . وقدمت السويد عدداً من التوصيات.  هبدف إلغاء هذه العقوبةلعمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام

وأعربت الدامنرك عن انشغاهلا إزاء مجلة أمور منها  التمييز الواسع النطاق والشامل ضد املرأة يف مجيـع                    - ٦١
  .أحناء أفغانستان، وقدمت عدداً من التوصيات بشأهنا
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ت اإلجيابية املتخذة يف اجملالني الدسـتوري والقـانوين         والحظت بنغالديش مع التقدير عدداً من املبادرا        - ٦٢
 أن االستراتيجية اإلمنائية الوطنية يف أفغانستان تتيح إطاراً واسعاً وشامالً لتنفيذ            ذكرتو. لضمان حقوق اإلنسان  
  .وقدمت بنغالديش عدداً من التوصيات. برنامج إمنائي وطين فعال

وأشارت إىل التقارير .  احلريات األساسية وحقوق اإلنسانكرسيورحبت بولندا باعتماد الدستور، الذي   - ٦٣
املتعلقة باالحتجاز التعسفي وغري الشرعي وأعربت عن القلق إزاء اكتظاظ الـسجون، وكـذلك إزاء حـاالت                 

  .وقدمت بولندا عدداً من التوصيات. االحتجازأثناء التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية 

طوات اليت اختذهتا أفغانستان لكفالة حقوق اإلنسان ورحبت بالتعاون الدويل          وأثنت أوزبكستان على اخل     - ٦٤
وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات عن التدابري املُتخذة لضمان املساواة بـني الرجـال               . ذا البلد املقدم هل 

  . والنساء وكذلك عن محاية حقوق النساء واألطفال يف أفغانستان

 ،طوات اإلضافية اليت ستتخذها أفغانستان حلماية النساء من التمييز والتحرش         واستفسرت آيرلندا عن اخل     - ٦٥
وقالت . يتمتعن باملساواة مع غريهن من املواطنني ولكفالة حقوقهن، وتأمني وضعهن يف اجملتمع بصفتهن مواطنات         

حماكمة عادلة ومراعاة لى عصول عقوبة اإلعدام يف أفغانستان، واحل    إن ما يقلقها بنفس القدر استمرار اللجوء إىل         
  .وقدمت آيرلندا توصيتني. اإلعدامب فيها حيكمبالنسبة إىل املتهمني يف القضايا اليت اإلجراءات القانونية الواجبة 

 جتنيدهم ال سيماوأعربت سلوفينيا عن القلق إزاء اإليذاء اجلسيم الذي يتعّرض له األطفال يف أفغانستان، و  - ٦٦
ة سواء كانت تابعة للدولة أو غري تابعة هلا، وتدريبهم واسـتخدامهم يف عمليـات               من جانب اجملموعات املسلح   

وأعربت سلوفينيا عن بالغ قلقها . التفجري االنتحاري من جانب اجملموعات املسلحة غري التابعة للدولة مثل طالبان 
ردي طالبان الذين ينكرون    إزاء الزيادة املُبلغ عنها يف عدد األطفال ضحايا اهلجمات على املدارس من جانب متم             

 منع الفتيات واملدرسات من الذهاب إىل املدارس بإلقاء مـواد محـضية             ال سيما على األطفال احلق يف التعليم، و     
  .وقدمت سلوفينيا عدداً من التوصيات. عليهن

 عن قلقها وبينما سلَّمت سلوفاكيا بالتطورات اإلجيابية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فقد أعربت  - ٦٧
وقدمت .  عن زيادة عمل األطفال وفظاعة احلالة االجتماعية واالقتصادية يف أفغانستان          اليت تتحدث إزاء التقارير   

  .سلوفاكيا عدداً من التوصيات

التحضري النتخابات دميقراطية   التقدم يف عملية    وقدمت هنغاريا عدداً من التوصيات إىل أفغانستان، مبا فيها            - ٦٨
  .ةلتعليم الوطنياأعربت هنغاريا عن تقديرها لإلجنازات يف جمال التعليم ورحبت باعتماد استراتيجية و. وتنظيمها

ورحبت التفيا بالتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وعلى نظام رومـا األساسـي                 - ٦٩
ملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات وبالنظر إىل تعاون أفغانستان السابق مع عدد من ا   . للمحكمة اجلنائية الدولية  

  .اخلاصة، قدمت التفيا توصية يف هذا الصدد



A/HRC/12/9 
Page 12 

 

. وقالت ماليزيا إن احلكومة قد أثبتت التزامها بتحسني حالة حقوق اإلنسان وعزمها على القيام بـذلك                 - ٧٠
دداً من التوصيات   واقترحت ماليزيا ع  . ورحبت بالتعاون الوثيق القائم بني احلكومة وخمتلف هيئات األمم املتحدة         

  .  عن األطفال يف الرتاعات املسلحةةمنها توصي

قوق األفغانية املستقلة حللجنة الوأشار لبنان إىل التطورات اإلجيابية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها إقامة   - ٧١
ب التنميـة   ورحب مبساعي احلكومة الرامية إىل وضع البلـد علـى در          . اإلنسان واللجان اخلاصة التابعة للدولة    

  .وقدم لبنان توصية إىل أفغانستان. االقتصادية يف سياق صعب من الرتاعات وحاالت الطوارئ

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة باجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف مجيع اجملاالت احليوية حلقوق اإلنسان،                - ٧٢
يز احلق يف الغذاء، وتوفري السكن الالئـق،         من أجل حتسني الظروف احلياتية مثل مكافحة الفقر، وتعز         ال سيما و

وطلبت معلومات عن املبادرات اليت قامت هبا احلكومة        . والتعليم، والصحة، والنهوض بأوضاع النساء واألطفال     
 . ملكافحة الفقر والقضاء عليه ولتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وأعربت عـن   . مت عدداً من التوصيات   والحظت إسبانيا التقدم احملرز، وأثارت عدداً من الشواغل وقد          - ٧٣
األفغانيـة  لجنـة   الوأقّرت بالعمل اجليد الذي تقوم به       . قلقها إزاء زيادة التهديدات اليت يتعّرض هلا الصحفيون       

وأشارت إىل احلاجة إىل كفالة حتسني      . قوق اإلنسان ورحبت بالعمل الذي تقوم به وزارة شؤون املرأة         املستقلة حل 
  .ماية حقوق اإلنساناجلوانب املتعلقة حبن بإملام السكان األفغا

بدعم من اجملتمع الدويل، وضعت نظاماً سياسياً جديداً واختـذت          ووشددت الصني على أن أفغانستان،        - ٧٤
وتنفذ أفغانستان بنشاط . تدابري إجيابية تشمل اعتماد دستور جديد وإنشاء آليات حلماية حقوق اإلنسان ورصدها

واستفسرت الصني عن اخلطط . نية تعطي األولوية للحد من الفقر وحتسني سبل عيش السكاناستراتيجية إمنائية وط
  .والتدابري احملـددة هلذه العملية وعن أنواع املساعـدة والدعم اليت ترغب أفغانستان يف تلقيها من اجملتمع الدويل

ّسد حقوق اإلنسان األساسية، والحظت ملديف اجلهود اليت تبذهلا أفغانستان مثل التصديق على دستور جي  - ٧٥
 وإعادة فتح   ، والتصديق على ستة صكوك دولية حلقوق اإلنسان       ،قوق اإلنسان األفغانية املستقلة حل  لجنة  الوإنشاء  

وإنشاء وزارة شؤون املرأة  ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨املدارس وإتاحة فرص التعليم لستة ماليني تلميذ أثناء السنة الدراسية   
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومشاركة املرأة الفعالة يف الـسياسة              من أجل التنفيذ الفعال ال    

وسلمت ملديف بتعامل أفغانستان اإلجيـايب مـع    . والسلطة القضائية واجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية     
جراءات اخلاصة، ومفوضية األمـم  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملكلفني بواليات يف إطار اإل      

  .املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من مؤسسات األمم املتحدة

 يف جمال حقوق اإلنسان عالوة على بعض الشواغل وقـدمت عـدداً مـن               والحظت األرجنتني تقدماً    - ٧٦
ىل عـدم رد يف نظـام القضاء وإأوجه قصور خطرية كما الحظت أن التقرير الوطين يشري إىل وجود . التوصيات

  .احلكومـة على أي رسائل موجهة إليها يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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وقال األردن إن أفغانستان تواصل اختاذ تدابري ملواجهة العديد من املـشاكل الـسياسية واالقتـصادية                  - ٧٧
وقـدم األردن عـدداً مـن التوصـيات         . واالجتماعية على حنو فعال وكذلك لتحسني حالة حقوق اإلنـسان         

  .أفغانستان  إىل

والحظت اليابان أنـه    .  تعزيز تدابري مكافحة الفساد وحتسني احلالة األمنية       ضرورةوأشارت اليابان إىل      - ٧٨
جيري حالياً إعادة النظر يف قانون األحوال الشخصية اخلاص بالشيعة، وأعربت عن األمل يف أن حيظى التـشريع                  

.  حقوق اإلنسان للمرأة   ال سيما يز حقوق اإلنسان ومحايتها، و    شى وتعز ا وعلى حنو يتم   ا يليق من القبول   املقترح مب 
  .وقدمت اليابان عدداً من التوصيات إىل أفغانستان

لعمليات االنتخابية وقدمت عـدداً مـن       اليت تكتسيها ا  وسلمت اجلمهورية التشيكية باألمهية القصوى        - ٧٩
  . از تعسفي، وانتهاكات حقوق اإلنسانالتوصيات، منها ما يتعلق مبا ترتكبه قوات األمن من تعذيب واحتج

والحظت اليونان أن احتدام الصراع والنقص يف اهلياكل األساسية واملرافق يف املناطق الريفيـة ميـثالن                  - ٨٠
وفضالً عن ذلك، أشارت اليونان بقلق إىل زيادة عدد األطفال ضحايا . عائقني حيوالن دون إعمال احلق يف التعليم

  .وقدمت اليونان توصية. املتمردون على املدارساهلجمات اليت ينفذها 

رتياح إىل إنشاء جلان خاصة مسؤولة عن رصد حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان، مبا فيها باوأشارت ألبانيا   - ٨١
وفيما يتعلـق بالـسجون   . ست جلان مكلفة بضمان احترام حقوق اإلنسان أثناء التحقيق واالستجواب واالحتجاز  

 والقضاء على ،مشاكل األطفال والشباب، وحاالت عقوبة اإلعدام، وشكاوى احملتجزينهذه اللجان يف األفغانية تظر 
  . الصددوأعربت ألبانيا كذلك عن قلقها إزاء حالة املرأة األفغانية وقدمت توصية يف هذا. العنف ضد املرأة

ود بـشأن قـانون األحـوال     وفد أفغانستان، يف معرض رده على الشواغل اليت أعربت عنها الوف ذكرو  - ٨٢
الشخصية اخلاص بالشيعة، أن رئيس الدولة أمر بإعادة النظر يف القانون، وسيجري ذلك بالتشاور مـع اجملتمـع            

  .مع التزامات أفغانستان الدوليةمتسقاً القانون هذا الدويل جلعل 

 أربع سنوات، أزال مجيع القيود ميع االلتزامات الدولية، وجيري إنفاذه منذيتقيد جبوالقانون احلايل، الذي   - ٨٣
أُجِّل نفاذه بسبب قد و. مع االلتزامات الدوليةمتسقاً قانون الصحافة اجلديد ظل كما ي. املفروضة على حرية التعبري

  .بعض املسائل التقنية

قـر  يوفيما يتعلق بالوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، قال الوفد إن قانون العقوبات يف أفغانستان                 - ٨٤
بيد أن هذه العقوبة نادراً ما تطبق؛ وال ميكن أن تطبـق            . عقوبة اإلعدام أسوة بقانون البلدان اإلسالمية األخرى      

كما يتطلب تنفيذ العقوبة    . بعد صدور حكم عن حمكمة ابتدائية ونظر حمكميت استئناف بينهما احملكمة العليا             إال
  . حبثاً عن مّربرات للتخفيف من العقوبةموافقة رئيس الدولة، الذي يدقق يف القضية بأكملها

وأشار الوفد إىل أن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تساعد على عملية إنشاء وحـدة                   - ٨٥
وستجّمع هذه الوحدة املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان مـن الـوزارات           . حقوق اإلنسان تابعة لوزارة العدل    

  .تنفيذ احلكومة مبادئ حقوق اإلنسانرى وترصد واجلماعات احمللية األخ
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 لتحسني ظروف الـسجون ومعاملـة       ٢٠١٢ الوفد أنه سيجري بناء سجون جديدة حبلول عام          ذكرو  - ٨٦
  .وأضاف أنه ُخصِّص مبلغ عشرة ماليني دوالر لتنفيذ اإلصالح اجلديد. السجناء

وبينما تتسق القوانني اليت جرت صياغتها يف ظل احلكومة احلالية مع معايري حقوق اإلنسان، فإن مثة حاجة   - ٨٧
  .إىل املوارد واملوظفني ملراجعة القوانني السابقة بغية كفالة اتساقها مع االلتزامات الدولية

، وأنـه   ٢٠٠٣كافحة الفساد يف عام     وأشار الوفد إىل أن أفغانستان انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة مل            - ٨٨
. ملكافحة الفـساد ُعني مدع عام وأُنشئت وحدة خاصة و. جرى تعميم منظور مكافحة الفساد يف عمل احلكومة       

وتلتزم احلكومة حبماية وتعزيز حقوق املرأة، ووضعت خطة عمل وطنية لصاحل املرأة للنهوض باملساواة بني اجلنسني 
وتنظم وزارة شؤون املرأة دروساً يف بناء القـدرات،         . نس يف املؤسسات احلكومية   وإنفاذ مراعاة منظور نوع اجل    

 جملساً من اجملالس اإلقليمية وهـي    ٣٤وتشارك املرأة األفغانية يف     . وحمو األمية اإلقراض الصغري    يف فرص    ودروساً
قوق اإلنـسان   املستقلة حل األفغانية  لجنة  الوباإلضافة إىل ذلك، تترأس     . عضو نشط يف خمتلف األحزاب السياسية     

  .للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةيقدم إىل اواُتخذت خطوات أولية إلعداد تقرير أويل .  امرأةحالياً

 من الدستور   ٥٢ورّد وفد أفغانستان على املالحظات اليت قدمتها الفلبني ونيوزيلندا، مشرياً إىل أن املادة                - ٨٩
بكفالة التدابري خمّولة احلكومة ملزمة بإتاحة الرعاية الصحية اجملانية وأن وزارة الصحة ف. تشدد على احلق يف الصحة

بني  القطاعني العام واخلاص     الطبية والوقائية للسالمة العامة، كما أشار إىل وجود عدة استراتيجيات وشراكات            
 من املبادئ التوجيهية    ١٤٨ حنو   ، ُوضع ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٤  ففي الفترة من عام   . إىل حتقيق هذا اهلدف   ترمي  

وأدت إجنازات . والقوانني، والنظم والربوتوكوالت يف جمال السياسات العامة، تنطبق على خمتلف اجلوانب الصحية
أفغانستان يف السنوات اليت أعقبت حكم طالبان إىل ختفيض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر                

 يف املائة يف    ٩من  (اخلدمات العامة   بتغطية  ال، وتوسيع نطاق    )٢٠٠٧ يف عام    ١٩١ إىل   ٢٠٠١ يف عام    ٢٥٧من  (
وشددت .  يف املائة من السكان    ٨٣ وتوسيع نطاق التحصني ليغطي نسبة       ،)٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٨٥ إىل   ٢٠٠١عام  

  مهـات واحلـّد مـن      يف الوقت احلاضر يف حتسني صحة األ      يف اجملال الصحي تكمن     احلكومة على أن األولوية القصوى      
  .النفاسيةوفيات ال

ورداً على املالحظة اليت قدمها املغرب، أشارت أفغانستان إىل قانون املياه وإنشاء برنامج لتـوفري ميـاه                   - ٩٠
وفيما يتعلق باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة        .  سنوات ٥ مليون نسمة لفترة     ١٥الشرب النقية لصاحل    

 حالة يف البلد، وقال إن احلكومة أنشأت برامج لتقـدمي املـشورة،             ٥٥٦فد إىل وجود    اإليدز، أشار الو  /البشرية
، وبرامج استقبال، وبرامج إعالمية، وبذلت جهوداً كبرية إلذكاء وعي أفراد اجملتمعات            لعالجومراكز لالختبار وا  

  .احمللية والعاملني يف القطاع الصحي

وبالنظر إىل ثالثني عاماً من احلروب ووجود       . أداء الشرطة صالح لتحسني   اإلعمليات  شىت  وجتري حالياً     - ٩١
، فقد ال تتسق بعـض      اليت تعاقبت على البلد   طبقات متراكمة من القوانني واملمارسات املوروثة عن خمتلف النظم          

ـ           . القوانني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      وق وشدد الوفد على أنه ُيتوقَّع من مجيع أفراد الشرطة احترام حق
سيادة القانون، وأن جيري التأكيد على هذه التوقعات يف الدورات التدريبية الداخلية اليت تنظم              لتقيد ب اإلنسان وا 

 فيها انتهاك أفراد الشرطة حقوق اإلنسان،       دعىوعند تقدمي شكوى يُ   . لصاحلهم يف مجيع مراكز ومعاهد التدريب     



A/HRC/12/9 
Page 15 

وجود سوء سلوك،   باألدلة  وإذا ثبت   . اليت سيقت يف الشكوى    حتال القضية إىل املفتش العام الذي حيقق يف التهم        
  .ُتفَرض عقوبات

واملفتش العام مسؤول مباشرة أمام وزير الداخلية وتتبعه وحدة حلقوق اإلنسان يف املقر ومكاتب حلقوق                 - ٩٢
  .اإلنسان يف املقاطعات تسهر على استقامة سلوك الشرطة يف مجيع أحناء البلد

 شركة مسجلة   ٣٩وتوجد حالياً   . إداريةلنظم  ، ختضع شركات األمن اخلاصة      ٢٠٠٨مارس  /ومنذ آذار   - ٩٣
وتعترب بقية شركات األمن اخلاصة جمموعات مسلحة غري شرعية جيري جتريدها           . مبوجب القانون وختضع للوائحه   

  .وات األمن اخلاصةقاليت حتكم تعزيز األنظمة املنطبقة يرمي إىل ويناقش الربملان حالياً مشروع قانون . من السالح

أن وإذا كشفت حمكمة عـن    .  كانت الظروف  وشدد الوفد على أن دستور أفغانستان حيظر التعذيب أياً          - ٩٤
يقاضى األشخاص الذين ارتكبـوا فعـل       سذلك االعتراف غري شرعي و    اعترافاً ما انتزع حتت التعذيب، فسيعترب       

ومكاتب للمـساعدة   ات ماحنة دولية لوضع برامج      الدعم من جه  أهنا تلقت   كما أشارت احلكومة    . هذا التعذيب
ناقشة إلتاحته الفرصة مل   بتوجيه الشكر إىل اجمللس      مداخلتهواختتم الوفد   . يف خمتلف مقاطعات أفغانستان   القانونية  

تطورات حقوق اإلنسان يف أفغانستان والتحديات اليت تواجهها يف هذا اجملال، وأكد عزم احلكومة على حتـسني                 
  .اإلنسان مبساعدة اجملتمع الدويلحالة حقوق 

 أو التوصيات/الستنتاجات و ا- ثانياً 

   أدنـاه   ة أثناء احلوار التفاعلي وحتظـى التوصـيات الـوارد         قُدمتنظرت أفغانستان يف التوصيات اليت        - ٩٥
  : أفغانستانبتأييد

انوين الداخليـة   ات الدولية اليت انضمت إليها أفغانستان يف مبادرات اإلصالح الق         يإدراج االتفاق   - ١
  ؛)النرويج( سياسات وبرامج ملموسة إىلوترمجة هذه املبادرات 

 مـع   شـى ا، حبيـث تتم   االضطالع بعملية وطنية لتنسيق التشريعات، مبا فيها القوانني احملليـة           - ٢
  ؛)املكسيك(االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

تلك  للدستور وااللتزامات الدولية، مبا فيها       مطابقتهااستعراض مجيع تشريعاهتا الوطنية لضمان        - ٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ماية احلق يف احلياة اخلاصة وعدم التمييز املتعلقة حب

إيالء قدر أكرب من االهتمام الحترام حقوق املرأة عند اعتماد تدابري تشريعية وإلغاء مجيع التدابري     - ٤
  ؛)بلجيكا(التمييزية ضد املرأة 

  مـشروع   قد يسفر عنها استعراض    ختاذ أي إجراء ضروري لالمتثال ألي استنتاجات      التعجيل با   - ٥
  ؛)أستراليا(الدستور اخلاص بالشيعة مبا ينسجم مع قانون األحوال الشخصية 
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، لضمان امتثاله لاللتزامات الدولية     اخلاص بالشيعة مواصلة استعراض قانون األحوال الشخصية        - ٦
  ؛)آيرلندا(ملرأة والعمل بنشاط على تعزيز حقوق ا

 ومواءمته مع املعاهدات الدولية الـيت       اخلاص بالشيعة مواصلة مراجعة قانون األحوال الشخصية        - ٧
  ؛)هنغاريا(وقّعت عليها أفغانستان 

املبادرة فوراً إىل وضع عملية الستعراض مجيع مشاريع التشريعات، قبل اعتمادها، لكفالة امتثاهلا   - ٨
  ؛)نيوزيلندا(لية اللتزامات أفغانستان الدو

زيـادة  قوق اإلنـسان  األفغانية املستقلة حللجنة الاملوارد املالية املخصصة مليزانية  يف زيادة  النظر  - ٩
  ؛)اجلزائر (تدرجيية حيثما كان ذلك ممكناً

بواليتها بأقصى  حبيث تتمكن من النهوض     قوق اإلنسان   األفغانية املستقلة حل  لجنة  التعزيز ودعم     - ١٠
  ؛)األردن(الية قدر من الفع

  ؛)فنلندا(مسامهة يف حتسني سيادة القانون باعتباره لجنة الحتسني االستفادة من عمل   - ١١

إنشاء مؤسسات وطنية وحتسني القدرات، بصفتهما عـاملني أساسـيني للـسلم واالسـتقرار                - ١٢
  ؛)نيبال(والدميقراطية وإلرساء قاعدة متينة حلماية حقوق اإلنسان يف البلد 

  ؛)هولندا(ء وحدة حلقوق اإلنسان تابعة لوزارة العدل إنشا  - ١٣

مواصلة جهودها لوضع اهلياكل األساسية املؤسسية الالزمة اليت تسهم يف التحسني الشامل لنظام        - ١٤
حقوق اإلنسان يف أفغانستان، إىل جانب توفري مجيع وسائل الدعم التقنية واملالية الالزمة مـن               

  ؛)باكستان(اجملتمع الدويل 

 سكاهنا وخباصة أطفاهلا، وبزيادة متكني نسائها من أجل تعزيز ثقيفاملثابرة يف التصدي للفساد، بت  - ١٥
  ؛)سنغافورة(مشاركتهن يف مجيع القطاعات 

مواصلة جهودها لتحقيق املساواة بني اجلنسني وخباصة، مواصلة تعزيز مساءلة احلكومة، وكذلك   - ١٦
  ؛)إندونيسيا(خدمات الرعاية الصحية بفرص احلصول على التعليم وعلى النهوض 

 لالجتاه اهلدام لالجتار باملخدرات     زماختاذ إجراءات حازمة بالتعاون مع اجملتمع الدويل للتصدي حب          - ١٧
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

  ؛)سري النكا(اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتنفيذ توصيات عملية االستعراض الدوري الشامل   - ١٨

ع يف جهودها الرامية إىل تنفيذ خططها وبراجمها بغية حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان            اإلسرا  - ١٩
  ؛)مصر(واحلريات األساسية 
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مواصلة مقاومة املساعي الرامية إىل إنفاذ أي قيم أو معايري تتجاوز معايري حقوق اإلنسان املتفق                 - ٢٠
  ؛)مصر(عليها عاملياً 

حتسني حالة حقوق  تبذله من جهود بناءة وشفافة للغاية بغية املضي فيما تتخذه من خطوات وما  - ٢١
لتوصيات ذات األمهية القصوى الواردة يف ا وتنفيذ ،اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع اجملاالت

  ؛)فلسطني(تنفيذاً فعاالً التقرير الوطين 

وق اإلنسان وضمان   احلفاظ على التزامها بالسعي للتصدي للتحديات اليت تواجهها يف جمال حق            - ٢٢
  ؛)لبنان(احترام حقوق اإلنسان ملواطنيها احتراماً كامالً 

مجيع املستويات واالنضمام إىل الصكوك الدولية واإلقليميـة ذات         على  مواصلة مكافحة الفساد      - ٢٣
  ؛)األردن (اجملالالصلة يف هذا 

ان واحلريـات  إيالء عناية خاصة إىل النـساء واألطفـال وحتـسني متـتعهم حبقـوق اإلنـس                 - ٢٤
  ؛)األردن(  األساسية

، لتحقيق األهداف اإلمنائية    ٩/١٢من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) د(١السعي، يف سياق الفقرة       - ٢٥
  ؛)الربازيل(لأللفية يف جمايل الصحة والتعليم عن طريق خطط العمل الوطنية 

  ؛)فلبنيال(مواصلة بذل جهودها للنهوض حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني   - ٢٦

  ؛)سلوفينيا(ات الدولية ييف االتفاقاملكرسة اختاذ تدابري ملموسة لضمان حقوق املرأة   - ٢٧

 ال يتجزأ مـن     اًجزءباعتبارها  اختاذ تدابري إضافية الحترام دستورها ومحاية وتعزيز حقوق املرأة            - ٢٨
  ؛)فنلندا(حقوق اإلنسان العاملية 

مـن أعينـان     - وق املرأة وتشجيع الرجال ذوي النفوذ       بشأن حق التشجيع على إطالق نقاش عام        - ٢٩
 وإذكاء الوعي ال سيما يف صفوف       ، على املشاركة يف هذا النقاش     -  ورجال دين وسياسيني وغريهم   

  ؛)فنلندا(الصبية، بأمهية اعتبار النساء والفتيات شريكات متساويات جديرات باالحترام يف اجملتمع 

ة املتخذة، مثل إقامة نظام مدارس للفتيات وتدريب النساء العامالت       احلفاظ على التدابري اإلجيابي     - ٣٠
  ، وتطـوير تلـك     ة وتفادي إدراج ممارسات متييزية ضد النساء يف القـانون         ـيف جهاز الشرط  

  ؛)سويسرا (التدابري

مضاعفة جهود الدعوة اليت تبذهلا لتعزيز التوعية العامة باملساواة بني اجلنسني وبدور املـرأة يف                 - ٣١
  ؛)مجهورية كوريا(التنمية االقتصادية واالجتماعية 

التعجيل بتنفيذ مجيع التدابري الكفيلة مبعاجلة حالة اجملموعات الضعيفة وال سيما النساء واألطفال               - ٣٢
  ؛)جنوب أفريقيا(
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  ؛)البحرين(مواصلة اجلهود لزيادة القدرة على تنفيذ اخلطة الوطنية املعنية باملرأة يف أفغانستان   - ٣٣

، مع التركيز بصورة خاصة على أشد       العشرين املعنية باملرأة  استكمال تنفيذ خطة العمل الوطنية        - ٣٤
  ؛)اململكة املتحدة(النساء ضعفاً 

 التشريعات احلالية حلماية املرأة، وجتهيز احملاكم وجهاز الشرطة بغية محاية لتطبيقختصيص موارد   - ٣٥
ستفادهتن من خدمات العدالة، والعمل علـى إدراج        حقوق النساء كافة بصورة كاملة وتعزيز ا      

  ؛)الواليات املتحدة(محاية هذه احلقوق يف أي تشريع جديد 

اليت  باحلقوق القانونية بغية إذكاء الوعي ة الدينيقيادات إعالمية عامة والعمل مع التتنظيم محال  - ٣٦
  ؛)الواليات املتحدة( للزواج ، مبا فيها السن القانونيةيكفلها دستور أفغانستان للنساء والبنات

حفز املواطنني ذوي التأثري االجتماعي، مثل الزعماء السياسيني والصحفيني والفنانني واألطراف             - ٣٧
  ؛)إسبانيا( على زيادة توعية اجملتمع حبقوق اإلنسان ،االجتماعية البارزة

 ومواصلة إيالء أمهية قصوى إىل ،ة تعزيز حقوق املرأالرامية إىلاملثابرة يف جهودها اجلديرة بالثناء   - ٣٨
  ؛)تونس(ثقافة حقوق اإلنسان والسعي لنشرها يف صفوف جيل الشباب يف إطار برامج تثقيفية 

باإلكراه على سن تشريعات واختاذ تدابري فعالة حلماية وتعزيز حقوق املرأة، وال سيما فيما يتعلق   - ٣٩
  ؛)النمسا(فة من التعليم ، والقتل بدافع الشرف، واستفادة الفتيات كاالزواج

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة، يف جمايل التشريعات والتوعيـة                - ٤٠
  ؛)السويد( املرأة حبقوقها تعريفعلى السواء بغية ضمان 

 حتسني حقيقي ألوضـاع املـرأة       سيساعد على اختاذ تدابري فورية وجذرية بشأن التشريع الذي          - ٤١
  ؛)ألبانيا(بوجه خاص  احلق يف التعليم يف ذلكحقوق اإلنسان، مبا ما هلن من ضمن احترام وي

على التعلـيم والرعايـة      - مبن فيهم ذوو اإلعاقة      - مضاعفة جهودها لضمان حصول مواطنيها        - ٤٢
 ؛)أستراليا(الصحية بغض النظر عن األصل العرقي أو الدين أو االنتماء القبلي أو الوضع االقتصادي 

 على أيدي القوات العـسكرية      الضحايا املدنيني اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وقوع مزيد من           - ٤٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(األجنبية يف أفغانستان 

اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان محاية السكان املدنيني، وال سيما اجملموعات الضعيفة، مثـل                - ٤٤
  ؛)سويسرا(شردين داخلياً األطفال والنساء وامل

خسائر مدنيـة   بوقوع  زاعم  املمضاعفة جهودها حلماية املدنيني وضمان التحقيق الوايف يف مجيع            - ٤٥
  ؛)النمسا(يف إقليمها وضمان مساءلة اجلناة جتري نامجة عن عمليات عسكرية 
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بة اإلعـدام، وفقـاً     استمرار ممارسة حقها السيادي يف تنفيذ قوانينها وتشريعاهتا، مبا فيها عقو            - ٤٦
  ؛)مصر(لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً 

املعاملة أو العقوبة القاسـية أو      ضروب  اختاذ مزيد من التدابري للقضاء على التعذيب وغريه من            - ٤٧
  ؛)الدامنرك (نزيهالالإنسانية أو املهينة وإقامة نظام قضائي فّعال و

  ؛)بولندا( أوضاع السجون ومنع إساءة معاملة السجناء إعداد خريطة طريق لتحسني  - ٤٨

السجون كما تقضي بـذلك القواعـد      احملتجزين يف   اختاذ التدابري املناسبة لزيادة حتسني أوضاع         - ٤٩
  ؛)ماليزيا(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء الصادرة عن األمم املتحدة 

  ؛)هنغاريا( املدّرسات والتلميذات اختاذ التدابري الضرورية ملنع اغتيال أو ختويف  - ٥٠

  ؛)الربازيل(مواصلة اختاذ تدابري للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والبنات   - ٥١

، ال سـيما يف     على املستوى السياسي  القضاء على العنف ضد املرأة وتعزيز التمثيل واملشاركة           - ٥٢
  ؛)إسبانيا (٢٠١٠االنتخابات التشريعية املزمع تنظيمها يف عام 

اختاذ تدابري فورية لالمتثال امتثاال كامالً للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق               - ٥٣
  ؛)سلوفينيا(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

 أو  م أو اسـتغالهل   هم أو اختطاف   األطفال  هتريب ملنع األطفال، و  تشغيل ملنعاختاذ إجراءات فّعالة      - ٥٤
  ؛)نغارياه( جنسياً إيذائهم

ول األطفـال علـى     صيف الوقت نفسه دعم وتيسري ح      األطفال يف البلد، و    تشغيلمعاجلة قضية     - ٥٥
  ؛)سلوفاكيا(سيما يف املناطق الريفية   التعليم، وال

 يف مضايقة الصحفيني ومهامجتهم وتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل          ةوفّعال ةكامل بصورة   تحقيقال  - ٥٦
  ؛)النرويج(العدالة 

حقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة على أيدي الـشرطة             الت  - ٥٧
  ؛)أملانيا (الوطنية لألمنديرية املالوطنية األفغانية و

  ؛)بولندا(التحقيق على النحو الواجب يف مجيع قضايا االحتجاز التعسفي وغري الشرعي   - ٥٨

ال العنف ضد املرأة واملدافعني عن حقوق املـرأة وتقـدمي           كامل يف مجيع أعم   بشكل  التحقيق    - ٥٩
  ؛)النمسا(إىل العدالة هذه األعمال املسؤولني عن 

  ؛)أملانيا(إلفالت من العقاب أنشطة مكافحة اتكثيف   - ٦٠
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 مبا يف ذلك تعزيز قطاعات      ،سيادة القانون يفضي إىل إرساء    مواصلة العمل من أجل إصالح شامل         - ٦١
  ؛)كندا(ات والعدالة، وبناء القدرة املؤسسية لوزاريت الداخلية والعدل الشرطة واإلصالحي

العدل وتنظـيم دروس  جمال إقامة وضع آلية هتدف إىل رصد حقوق اإلنسان على حنو منتظم يف    - ٦٢
  ؛)النمسا(حقوق اإلنسان العموميني يف جمال لتدريب املسؤولني 

اصة الدولية، مبا يف ذلك وضع لـوائح لتنظـيم          النظر يف زيادة رصد الدولة لشركات األمن اخل         - ٦٣
  ؛)الربازيل(أنشطتها 

قوق اإلنسان وعدم خمالفة التشريعات اجلديدة      حل مؤسسات الدولة واجلهاز القضائي      تقيدضمان    - ٦٤
  ؛)اململكة املتحدة(القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

 اآللية القانونية وضمان ،هامهاملا ضمان احترام مؤسسات إنفاذ القانون، بصورة كاملة عند أدائه  - ٦٥
  ؛)ماليزيا(االمتثال ملبادئ حقوق اإلنسان، مثل حق املتهمني واملشتبه فيهم 

حقوق يف جمال  ،ضمان تثقيف مجيع أفراد قوات األمن والعاملني يف السجون ويف اجلهاز القضائي  - ٦٦
 مساءلتهم بصورة كاملة عن أي اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل واعتماد تدابري إضافية لكفالة    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(انتهاكات هلذه التدابري 

يف جمال   ،إتاحة وحتسني برامج تدريب موظفي اجلهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون واحملامني            - ٦٧
  ؛)األردن(حقوق اإلنسان 

 التوعيةجلنائية، وال سيما مواصلة اختاذ تدابري ملموسة تكفل إدخال حتسينات كبرية على العدالة ا  - ٦٨
  ؛)اليابان(بقانون حقوق اإلنسان وكذلك حتسني القدرة على إجراء حتقيقات جنائية 

 تطبيق القـانون     كفالة تدريب القضاة بغية  ضمان استقالهلا عن طريق      و ة القضائي السلطةتعزيز    - ٦٩
  ؛)إسبانيا (تطبيقا فّعاالً

  ؛)السويد(لتزامات الدولية ة التعبيري مطابقاً لالبذل املزيد من اجلهود حىت يكون وضع حري  - ٧٠

 مـن دسـتور     ٣٤ املادة   تكفلهاوضع تدابري مناسبة لكفالة الضمان احلقيقي حلرية التعبري اليت            - ٧١
  ؛)إسبانيا(أفغانستان 

اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتهيئة الظروف الالزمة اليت تكفل قيام الصحافة املكتوبة ووسـائط                - ٧٢
  ؛)هنغاريا(م اإللكترونية بعملها بصورة وافية دون أي تدّخل اإلعال

  ؛)هنغاريا(ضمان الوصول احلّر إىل وسائط اإلعالم   - ٧٣
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مواصلة تعاوهنا مع اجملتمع الدويل وتعزيز دور املدافعني عن حقوق اإلنسان حىت يتمكن اجملتمع                - ٧٤
  ؛)سويسرا(نتخابية ويف التصويت املدين، وال سيما النساء، من املشاركة بنشاط يف احلملة اال

 ٢٠٠٧تطبيق قانون العمل لعام لبذل جهود إلتاحة املوارد والتمويل واملوظفني والسلطة الالزمة   - ٧٥
  ؛)الواليات املتحدة(االنضمام إىل النقابات وتكوينها جييز للعمال الذي 

 الوطنية ألفغانـستان وخباصـة      منح األولوية لتحقيق األهداف الواردة يف االستراتيجية اإلمنائية         - ٧٦
 يف برامج التـدريب  األماكن يف املائة من ٣٥ما ال يقل عن نسبة     على  ل املرأة   صالتزامها بأن حت  
  ؛)اجلزائر( يف املائة من الوظائف الشاغرة ٢٠املهين ونسبة 

يف التنمية من اختاذ تدابري ملموسة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا فيها احلق   - ٧٧
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، وال سيما لتيسري استفادهتم مـن                 -٧٨
  ؛)ن اإلسالميةمجهورية إيرا( للنمو والتنمية واخلدمات الصحية باعتبارها شروطاً مسبقة أساسيةالتعليم 

لبلوغ األهداف لتنمية الوطنية، وال سيما ل تهاتعزيز قدرة حكومة أفغانستان على تنفيذ استراتيجي  - ٧٩
  ؛)بنغالديش(حقوق اإلنسان احملددة يف جمال 

مواصلة بذل جهودها لوضع استراتيجيات فعالة يف جمايل احلّد من الفقر والصحة، وال سيما حللّ    - ٨٠
  ؛)أذربيجان( الوفّيات ارتفاع معدل العمر املتوقع وسط متومشكلة اخنفاض

 وتعزيز تأهيل ملعاجلة انعدام األمن الغذائي، مبا يف ذلك برامج إعادة طويلة األمدوضع استراتيجية   - ٨١
  ؛)سلوفاكيا( املساعدة الغذائية للشرائح السكانية الضعيفة وتوفرياهلياكل األساسية الريفية 

رعاية الصحة األم، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة بوضع آليات املتعلق بختاذ القرار  املرأة يف اإشراك  - ٨٢
  أثنـاء  ة احمللية، سعياً ملضاعفة جهود أفغانستان الرامية إىل احلّد من وفّيـات األمهـات               يالصح

  ؛)نيوزيلندا(النفاس 

  ؛)اهلند( الوطنية  حقوق اإلنسان يف املناهج التعليميةالتثقيف يف جمالالنظر يف اعتماد   - ٨٣

مواصلة التقّدم احملرز ومواصلة توسيع إعمال احلق يف التعليم جلميع شرائح اجملتمع ونشر ثقافـة                 - ٨٤
  ؛)اململكة العربية السعودية(حقوق اإلنسان عن طريق املناهج التعليمية 

 ؛)هنغاريا( على السواء  ونوعاًاختاذ تدابري إضافية لتحسني التعليم كّماً  - ٨٥

لتحقيق زيادة كبرية   مضاعفة جهودها لضمان احلق يف التعليم جلميع األطفال واختاذ تدابري فعالة              - ٨٦
  ؛)اليونان(، وال سيما يف أوساط اإلناث احلضور باملدارسيف نسبة 
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استكشاف مجيع الطرائق املمكنة مع اجملتمع الدويل إلتاحة املساعدة الفورية للمشردين داخليـاً               - ٨٧
  ؛)ورية كوريامجه(والعائدين 

  ؛)أذربيجان(على أنفسهم لالجئني العائدين واملشردين داخلياً اعتماد امضاعفة جهودها لتعزيز   - ٨٨

الكفاءات واملهارات الالزمة لتمكني مسؤويل أفغانستان من توافر التماس املساعدة التقنية لضمان   - ٨٩
  ؛)اجلزائر(ت املعاهدات صياغة التقارير املقبلة، مبا فيها التقارير املقدمة إىل هيئا

التماس وتلقي املساعدة من اجملتمع الدويل، وخباصة من صناديق وبرامج األمـم املتحـدة ذات                 - ٩٠
  ؛)اجلزائر( من األهداف اإلمنائية لأللفية ١الصلة، ملساعدهتا على حتقيق اهلدف 

على تنفيـذ   عنيني  املمواصلة التعاون بنشاط مع البلدان والوكاالت الدولية وأصحاب املصلحة            - ٩١
  ؛)الفلبني( القدرات يف جمال حقوق اإلنسان وبرامج املساعدة التقنية برامج

مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال اإلعمار بالتعاون مع اجملتمع الدويل، وفقاً لألولويات الوطنيـة                - ٩٢
  ؛)بوتان(االستراتيجية اإلمنائية الوطنية ألفغانستان الواردة يف 

تمع الدويل إىل املساعدة على بناء القدرات بغية مواصلة تدعيم الدميقراطيـة وتعزيـز              دعوة اجمل   - ٩٣
  ؛)إندونيسيا(ومحاية حقوق اإلنسان يف أفغانستان 

، وذلـك    من تقريرها الوطين   ٩٠أفغانستان يف الفقرة    تعهدت هبا   تعزيز وتنفيذ االلتزامات اليت       - ٩٤
  ؛)املغرب(بدعم من اجملتمع الدويل 

على التحديات احملددة اليت تواجه البلد، وترتيبها حسب األولوية وفقـاً الحتياجـات             رف  التع  - ٩٥
وتطلعات سكانه مث التماس الدعم من اجملتمع الدويل ملواجهة هذه التحديات بصورة منتظمـة              

  ؛)بنغالديش(وقابلة للتحقق منها 

 وغريها من مؤسسات األمـم      مواصلة مشاركتها اإلجيابية مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         - ٩٦
املتحدة بغية حتقيق األهداف اليت رمستها لنفسها، وخباصة األهداف املتعلقة بإعمـال حقـوق              

  ).ملديف( حتقيقاً كامالً األطفال والنساء 

درج رد أفغانـستان علـى هـذه        وسُي. وستنظر أفغانستان يف التوصيات التالية وسترد عليها يف حينها          - ٩٦
  :رير النهائي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرةالتوصيات يف التق

فرنسا واألرجنتني  (والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        ) فرنسا(التوقيع    - ١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ووضع آلية الوقاية الوطنية لديها وفقاً لذلك ) واجلمهورية التشيكية
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يق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛           التصد  - ٢
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية            

 ،حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة املعنيـة           

؛ والتوقيع والتصديق على مجيع الربوتوكوالت االختيارية       )األرجنتني(حباالت االختفاء القسري    
  ؛)نياإسبا(ات يات الدولية لضمان التنفيذ الفعلي للحقوق اليت حتميها االتفاقيللعهود واالتفاق

مبا يتسق مع التزامات حقوق اإلنسان الدوليـة    اخلاص بالشيعة   تعديل قانون األحوال الشخصية       - ٣
  ؛)كندا(مبا يشمل النساء على قدم املساواة، لضمان احترام حقوق اإلنسان جلميع األفغان 

ساسـية يف   استعراض وتعديل خمتلف القوانني اجلنائية اليت حتول دون قيام الصحفيني مبهامهم األ             - ٤
  ؛)١()بلجيكا(كنف األمن واالستقالل الكاملني 

تعديل أي مواد من قانون األحوال الشخصية تنتهك التزامات أفغانستان الدوليـة أو احلمايـة                 - ٥
  ؛)نيوزيلندا(الدستورية لتساوي احلقوق بني الرجال والنساء 

  ؛)هولندا(لعملية التشريعية إشراك الوزارة املعنية حبقوق املرأة ومنظمات حقوق املرأة يف ا  - ٦

اختاذ تدابري فعالة يف حينها كيما يتضمن اإلطار القانوين الـوطين بـصورة مالئمـة املعـايري                   - ٧
 حبقوق املرأة، مثل اتفاقية القـضاء       املتعلقةات الدولية، اليت صدَّقت عليها أفغانستان، و      يواالتفاق

   )٢()الدامنرك(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 بطريقـة تتـوخى     قوق اإلنـسان  األفغانية املستقلة حل  لجنة  الاختاذ تدابري لضمان تعيني أعضاء        - ٨
  ؛)فنلندا(الذي ال مربر له  ومحاية اللجنة من التدخل السياسي اإلنصاف والتمثيل احلقيقي،

لكـي  قوق اإلنسان وزيادة مواردها البشرية والتقنية       األفغانية املستقلة حل  لجنة  ال حضورتعزيز    - ٩
  ؛)إسبانيا(تضطلع بعملها بصورة فعالة 

 وزارة ضمنقوق اإلنسان ووحدة حقوق اإلنسان املنشأة حديثاً     األفغانية املستقلة حل  تعزيز دعمها للجنة      -١٠
  ؛)اجلمهورية التشيكية(العدل، وخباصة يف جمال الوقوف على االنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان 

                                                      

استعراض وتعديل خمتلف القوانني اجلنائية اليت متنع : التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا أثناء احلوار التفاعلي )١(
 ).بلجيكا(يف أمن واستقالل كاملني الرئيسية الصحفيني من أداء مهامهم 

تدابري فعالة ويف الوقت املناسب لـضمان       اختاذ  : التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا أثناء احلوار التفاعلي        )٢(
اإلدماج املناسب للمعايري واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق املرأة، مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                 

 ).الدامنرك(املرأة، يف اإلطار القانوين الوطين 
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 إدارة  لدولة على الصعيدين الوطين واحمللـي     التابعة ل هليئات  ا إدارة   مضاعفة جهودها الرامية إىل     - ١١
  ؛)٣()سويسرا(لفساد للتصدي ل، مبا يف ذلك فعالةوحمايدة 

وطنيـة واإلقليميـة وكـذلك      مع اخلصوصيات ال   شىاتعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان تتم       - ١٢
  ؛)الميةمجهورية إيران اإلس( الثقافية والتارخيية والدينية اتاخللفي

إشراك اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف وضع التشريعات ويف عمليات اختاذ القرار،   - ١٣
  ؛)النرويج(عن طريق عملية تشاور مؤسسية 

وضمان التنفيذ الكامل التفاقية القضاء على      مزيد من التأخري    تقدمي تقريرها الدوري األول دون        - ١٤
ات حقوق اإلنسان الدولية اليت تعد أفغانستان       يرأة وغريها من اتفاق   مجيع أشكال التمييز ضد امل    

  ؛)آيسلندا(طرفاً فيها 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(تقدمي تقاريرها املتأخرة إىل جلنة مناهضة التعذيب   - ١٥

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس                 - ١٦
  ؛)التفيا(قوق اإلنسان ح

إنشاء آلية سريعة وفعالة لالستجابة إىل طلبات احلصول على معلومات اليت يقدمها املكلفـون                - ١٧
وختصيص الوسائل ) ادعاءات أو نداءات عاجلة(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف رسائلهم 

  ؛)األرجنتني( الرسائل ألشخاص واجملموعات املشار إليهم يف هذهلحلماية لتوفري االالزمة 

تكثيف جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني مبا يتسق مع التزامات أفغانستان مبوجب اتفاقيـة                - ١٨
 وإلغـاء القـوانني والعـادات    راجعةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك مب      

سبل االنتصاف القانونية الفعالة    واملمارسات اليت تؤدي إىل التمييز ضد النساء والبنات، وإتاحة          
يف خمتلف امليادين مثـل     بصورة فّعالة   لضحايا التمييز والعنف، وتعزيز مشاركة النساء والبنات        

  ؛)املكسيك(التعليم والعمل واحلياة السياسية 

يظل اختاذ تدابري إضافية حلماية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية حيث   - ١٩
، مقيداً مبوجب القانون    ، وال سيما بالنسبة إىل النساء والبنات      رام حقوق اإلنسان األساسية   احت

  ؛)اليابان (العريف

  

                                                      

 جهودها الرامية إىل حتقيق الرتاهة      مضاعفة: التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا أثناء احلوار التفاعلي        )٣(
 ).سويسرا(والفعالية يف عمل اهليئات احلكومية على الصعيدين الوطين واحمللي 
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 إغالق السجون السرية وغري املشروعة وإعادة النظر يف ظروف مجيع السجون ومراكـز              ضمان  - ٢٠
 وإتاحة ضمانات إجرائية االحتجاز هبدف كفالة امتثاهلا للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  ؛)٤()اجلمهورية التشيكية(فعالة ضد االحتجاز التعسفي 

اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال واستخدام األطفـال كمحـاربني مـن جانـب                  - ٢١
  ؛)هنغاريا(  طالبان

ا مـن   لصليب األمحر وغريه  الدولية ل لجنة  المضاعفة جهودها مبا يف ذلك العمل عن كثب مع            - ٢٢
األطراف ذات الصلة، لوقف جتنيد واستخدام األطفال من جانب مجيع األطراف املـشاركة يف              

  ؛)٥()ماليزيا(الرتاعات الدائرة يف البلد 

  ؛)النرويج (املصاحلةتنفيذ خطة العمل من أجل السلم والعدالة والبدء ب  - ٢٣

لـسلم والعدالـة    ن أجـل ا   م، خلطة العمل    ، وبأسرع ما ميكن   تكثيف جهودها للتنفيذ الكامل     - ٢٤
  ؛)املكسيك (٢٠٠٥املعتمدة يف عام واملصاحلة، 

  ؛)هولندا(مواصلة تنفيذ عملية العدالة االنتقالية   - ٢٥

 ؛)املغرب(تعزيز وتدعيم تنفيذ برنامج العدالة االنتقالية الذي اعتمدته   - ٢٦

مستقبلية مـن أجـل     ت  مراعاة قضايا حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف أي مفاوضا        تعميم    - ٢٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املصاحلة الوطنية 

 وتكثيـف  القـضاة،  وقمع الفساد يف أوساط آليات لتعيني وإقالة القضاة بصورة مستقلة       إنشاء  - ٢٨
اجلهود املبذولة حلماية القضاة من هجمات املتمردين وزيادة رواتب القضاة واملدعني العـامني             

  ؛)ت املتحدةالواليا(وموظفي وزارة العدل 

  ؛)تركيا(تنفيذ خمتلف التدابري الرامية إىل إصالح وتعزيز نظام القضاء احلايل ضي بإصرار يف امل  - ٢٩

  ؛)النرويج( فوراً وتنفيذهسّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد الذي اعتمده جملس النواب يف الربملان،   -٣٠

                                                      

ضمان إغالق الـسجون الـسوداء؛ ومراجعـة    : التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا أثناء احلوار التفاعلي      )٤(
 الدنيا ملعاملة السجناء؛ وتوفري الضمانات اإلجرائية      األوضاع يف مجيع السجون ومرافق االحتجاز لضمان امتثاهلا للمعايري        

 ).اجلمهورية التشيكية(الفعالة ضد االحتجاز التعسفي 

تعزيز اجلهود بطرق منها العمل عن كثب مـع         : التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا أثناء احلوار التفاعلي         )٥(
األطـراف  مجيـع   ألطفال واستخدامهم من جانب      من األطراف ذات الصلة من أجل وقف جتنيد ا         االيونيسيف وغريمه 

 ).ماليزيا(يف البلد الدائرة رتاعات الاملشاركة يف 
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  ؛)داكن( قانون وسائط اإلعالم اجلديد إصدار سارعة إىلامل  - ٣١

سّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد، وتنفيذه فوراً، وهو القانون الذي ميكن أن يساعد على تعزيز    - ٣٢
  ؛)اململكة املتحدة(التعبري حرية ومحاية 

اختاذ التدابري الالزمة حلماية الصحفيني من التخويف والعنف والرقابة واإلدانة التعسفية، ونشر              - ٣٣
  ؛)فرنسا( اجلديد الذي اعتمده الربملان وتطبيق قانون وسائط اإلعالم

 ومواصلة إضفاء الصبغة    ،سّن قانون وسائط اإلعالم، وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان            - ٣٤
 يف قضايا اغتيال الصحفيني وضمان امتنـاع قـوات          وإحقاق العدالة املهنية على سلطتها القضائية،     

ُيرجى أن ميارس الـرئيس     و الصحفيني بسبب نشر تقارير خالفية؛       األمن واحملاكم اجلنائية عن معاقبة    
  ؛)الواليات املتحدة(قه يف منح العفو يف حال إصدار هذه العقوبات حرزاي ق

  ؛)هولندا(  تعزيز الضمانات ملمارسة حرية التعبري واعتماد تشريع حلماية تنوع وسائط اإلعالم  - ٣٥

 استقالل وسائط اإلعالم، دون ختويف أو قمع، مبا يف ذلك اختاذ تدابري موسَّعة ويف حينها لضمان  - ٣٦
  ؛)الدامنرك (٢٠٠٨عن طريق التطبيق املناسب لقانون وسائط اإلعالم املعتمد يف خريف عام 

 للتحقق من أهلية املرشحني، يرتبط ارتباطاً       ،وضع نظام قواعد شفاف وُمحكم، على سبيل األولوية         - ٣٧
  ).اجلمهورية التشيكية(ح وتعزيز قدرات جلنة الشكاوى االنتخابية وثيقاً بتقييم عملية نزع السال

  : أفغانستانبتأييدمل حتظَ التوصيات التالية   - ٩٧

  ؛)كندا( عقوبة اإلعدام لتنفيذختياري الوقف االإعادة العمل ب  - ١

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                - ٢
  ؛)األرجنتني(السياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام و

   عقوبة اإلعـدام بغيـة تفـادي حـدوث أخطـاء ال ميكـن               نفيـذإعالن وقف اختياري لت     - ٣
  ؛)األرجنتني(إصالحها 

للطلـب     عقوبة اإلعدام والنظر يف إلغاء هذه العقوبة، وفقاً        نفيذإعادة إعالن وقف اختياري لت      - ٤
  ؛)فرنسا(اد األورويب الذي تقدم به االحت

  ؛)نيوزيلندا( عقوبة اإلعدام، هبدف إلغائها نفيذاعتماد وقف اختياري لت  - ٥

قـرار اجلمعيـة العامـة      ، مراعاة ل   عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها    نفيذإعادة وقفها االختياري لت     - ٦
  ؛)الربازيل (٦٢/١٤٩
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قـرارات  للتقيـد ب  اختاذ تدابري   ، و ٢٠٠٧إعادة الوقف االختياري الذي مت التخلي عنه يف عام            - ٧
  ؛)السويد(اجلمعية العامة يف هذا الصدد 

 نفيذ هذه وإعادة اعتماد الوقف االختياري لت    استبدال مجيع أحكام عقوبة اإلعدام القائمة حالياً،          - ٨
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(العقوبة هبدف إلغائها 

  ؛)آيرلندا (خطوة إىل األمام يف سبيل إلغائها بالكامل عقوبة اإلعدام كفيذنفرض وقف اختياري لت  - ٩

اخلـاص  توقيع وتصديق احلكومة األفغانية على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل     - ١٠
واجهـون  عقوبات األشخاص الذين ي   استبدال   و ، اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة    

  ).أستراليا(ام اإلعد

اليت قدمتـها   ) الدول(يف هذا التقرير موقف الدولة      الواردة  أو التوصيات   /وتعكس مجيع االستنتاجات و     - ٩٨
  .وال ينبغي تأويلها على أهنا حظيت بإقرار الفريق العامل ككل. أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا/و
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