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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١١١ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

مسائل حقوق اإلنسان: حاالت حقوق اإلنســان 
   والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني 

  حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان 
  مذكرة من األمني العام** 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تقريرا مؤقتا موجزا عن حالـة 
حقوق اإلنسان يف أفغانستان َأعده كمال حسني، املقرر اخلاص للجنة حقـوق اإلنسـان، وفقـا 
لقـرار اجلمعيـة العامـة ١٧٦/٥٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، وملقــرر الــس 

االقتصادي واالجتماعي ٢٥٢/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 

 
 

 .A/57/150 *
يقــدم هــذا التقريــر يف ١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٢ كيمــــا يـــأخذ يف االعتبـــار واليـــة الـــس االقتصـــادي  **

واالجتماعي وأقصى ما ميكن من آخر املعلومات. 
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تقرير مؤقت مقـدم مـن املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان عـن حالـة 
  حقوق اإلنسان يف أفغانستان 

موجز 
ـــن حالــة  هـذا هـو التقريـر الثـامن املقـدم مـن املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان ع
حقوق اإلنسان يف أفغانستان. وقد زار املقرر اخلاص باكستان ومجهوريــة إيـران اإلسـالمية يف 
تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١؛ كمـا زار كـابول يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، وهــريات يف 

شباط/فرباير. 
وقد وضع اتفـاق بـون، املعقـود يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، تفـاصيل إطـار 
انتقايل ميكن من خالله أن يقـرر أفـراد شـعب أفغانسـتان مسـتقبلهم السياسـي، وأن يضطلعـوا 
ـــة.  مبهمـة إعـادة بنـاء دولتـهم. وقـد أعـاد االتفـاق تـأكيد اسـتقالل أفغانسـتان وسـيادا الوطني
وحدد اهلدف من العملية االنتقالية بأنه إنشاء حكومة ذات قاعدة عريضة تراعي الفـروق بـني 
اجلنسـني وتعكـس التعـدد العرقـي والطـابع التمثيلـي الكـامل. وسـيتم إدمـاج حقـــوق اإلنســان 
ـــيت يضطلــع ــا  بصـورة كاملـة يف األنشـطة اإلنسـانية وأنشـطة التعمـري واألنشـطة السياسـية ال
خـالل الفـترة االنتقاليـة ـدف بنـــاء مؤسســات دائمــة تدعــم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة 

وسيادة القانون. 
ومبوجب هذه االتفاقات، تقرر عقد اجتمـاع طـارئ للويـا جريغـا خـالل سـتة أشـهر 
مـن إنشـاء السـلطة املؤقتـة الختـاذ قـرار بشـأن إقامـة سـلطة انتقاليــة، تضــم إدارة انتقاليــة ذات 
قاعدة عريضة، تضطلع مبهمة قيـادة أفغانسـتان إىل أن يتسـىن انتخـاب حكومـة تتسـم بالطـابع 
التمثيلي الكامل من خالل انتخابات حرة ونزيهة تجرى يف موعد ال يتجاوز سنتني مـن عقـد 

االجتماع الطارئ للويا جريغا. 
ورغـم جوانـب القصـور امللحوظـة علـى نطـاق واسـع يف عقـد اللويـا جريغـــا وتســيري 
أعماهلا، فإن جمرد عقده يف اإلطار الزمين احملدد يف اتفاق بون كان معلمـا هامـا علـى الطريـق. 
فقد وفر للشعب األفغاين منربا للتعبري عن اآلراء وتبادهلـا. كمـا أنـه كـان بدايـة لعمليـة ـدف 
إىل حـل اخلالفـات الداخليـة بالوسـائل السياسـية، وليـس بـالعنف. واختتـم االجتمـاع الطــارئ 
ــهائي  للويـا جريغـا أعمالـه بانتخـاب الرئيـس حـامد كـارزاي واملوافقـة علـى جملـس الـوزراء الن
ـــواب للرئيــس، وثالثــة مستشــارين خــاصني أو  لـإلدارة االنتقاليـة، الـذي يتـألف مـن مخسـة ن

وطنيني بدرجة وزير، و٣٠ وزيرا، من بينهم ثالث نساء. 
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وترددت انتقادات مفادها أن عملية اللويا جريغا مل تستبعد أشخاصا حتيط الشـبهات 
مباضيهم. وأعرب البعض عن القلق من أن استمرار إفالت املسؤولني عن ارتكـاب انتـهاكات 
جسـيمة حلقـوق اإلنسـان مـن العقـاب ميكـن أن خيلـق عقبـات أمـام نشـوء الدميقراطيـة وفــرض 
سيادة القانون على حد سواء. وشدد الرئيــس كـارزاي علـى أن مقتضيـات العدالـة لـن تغيـب 

عن البال، غري أنه يتعني إقرار السالم أوال. 
ولذلـك، فقـد حـث املقـرر اخلـاص علـى إيـالء األولويـة إلحـالل سـيادة القـانون حمـــل 
ـــوات منضبطــة أخــرى،  سـيادة السـالح. وهـذا يتطلـب بنـاء قـوة شـرطة وطنيـة، فضـال عـن ق
ألغـراض األمـن الداخلـي والدفـاع. وجـرى التشـديد علـى أنـه لكـي يتســـىن اســتعادة حقــوق 
اإلنسان وإقرارها، يلزم نزع سالح البلـد، ومجـع األسـلحة الـيت حبـوزة العديـد مـن اجلماعـات 
اخلاضعة ملختلف القادة احملليني، وإنشاء نظام قانوين وطين يقوم على حقوق اإلنسـان وسـيادة 

القانون. 
وأصدر املقرر اخلاص يف شهري تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١ 
حتذيرات حمددة بشأن ضرورة اختاذ تدابري خاصة حلماية املدنيني من خطر أعمـال العنـف الـيت 
حتركها دوافع عرقية يف املناطق اليت ميكن أن تتعـرض فيـها األقليـات العرقيـة الـيت تعـاونت مـع 
ـــادت تقــارير موثــوق ــا ان اتمعــات احملليــة  نظـام احلكـم السـابق لألعمـال االنتقاميـة. وأف
املتفرقة للباشتون يف مشال ووسط أفغانستان كانت معرضـة للخطـر بصفـة خاصـة، مـع تبـادل 
اجلماعات السيطرة علـى املنـاطق. كمـا وردت تقـارير عديـدة عـن نشـوب قتـال بـني فصـائل 
مسلحة يف بلخ، ويف مناطق حول مـزار الشـريف. ووردت أنبـاء حـوادث سـرقة وقتـل أفغـان 
حمليني من خمتلف أجزاء جنوب أفغانسـتان. وكـان مـن الواضـح أن قـدرة اإلدارة املؤقتـة علـى 
اختاذ تدابري فعالة هي قدرة حمدودة نتيجة لعدم وجود قوة شرطة وطنية فعالـة أو آليـات حمليـة 
إلنفــاذ القانــون، فضــال عن أن القــوة الدوليــة للمساعدة األمنيــــة، الـيت يبلـغ قوامـها حـوايل 

٠٠٠ ٥ فرد، مل تنشر إال يف كابول وما حوهلا فقط. 
ووجه املقرر اخلاص يف تقاريره االنتباه إىل حمنـة السـجناء. ومت اإلبـالغ بصفـة خاصـة 
عن االكتظاظ وسوء التغذية وتفشي األمراض يف سحن شيربغان، حيث كـان عـدد السـجناء 
يف تشرين الثاين/نوفمرب يربـو علـى ٠٠٠ ٣ سـجني، وحيـث كـان مـن الواضـح أن األوضـاع 
ـــن جمموعــات  السـائدة ال تفـي بـاحلد األدىن مـن معايـري املعاملـة اإلنسـانية. وجيـري اإلفـراج ع
كوسيلة للتخفيف من أوضاع السجون. وهناك قدر من القلق إزاء تقارير تفيد احتجاز نسـاء 

ملخالفتهن األعراف االجتماعية. 
ومثة تقارير تفيد بأن أعمال القصف اجلوي ضمن العمليات العسـكرية الـيت يقـوم ـا 
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االئتالف الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية قـد أوقعـت خسـائر يف صفـوف املدنيـني يف 
عـدد مـن املواقـع. ويبـني اسـتعراض جـرى علـى الطبيعـة يف ١١ موقعـا أنـه، خـالل فـترة ســـتة 
أشهر، قتلت الغارات اجلويـة مـا يصـل إىل ٤٠٠ مـدين. ومـن األمهيـة أن جيـري حتقيـق شـامل 
على مستوى عـال لتحديـد أسـباب مثـل هـذه الغـارات اجلويـة الـيت تـؤدي إىل وقـوع مدنيـني 

ضحايا هلا. كما ينبغي اختاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتجنب تكرارها. 
ـــة للقــادة احملليــني هــو اخلطــوة األوىل  ويعـد نـزع سـالح اجلماعـات املسـلحة اخلاضع
الضرورية لفرض سيادة القانون على عامة الشـعب. وال بـد مـن توفـري احلمايـة الفعالـة لتـأمني 
احلياة واملمتلكات، كما يتعني إيـالء أولويـة عليـا لتنظيـم قـوة الشـرطة مـن جديـد، وتبـين ـج 
يقوم على حقوق اإلنسان يف عمل الشـرطة يتضمـن توفـري التدريـب اخلـاص والتوعيـة حبقـوق 
اإلنسان، ووضع مدونة آلداب السلوك، وإنشاء هيئة مسـتقلة للرصـد. ومـن الواضـح أن أنبـاء 
انتهاكات حقوق اإلنسان لألقليات العرقية والقطاعات املستضعفة مـن السـكان، مبـا يف ذلـك 
االعتداءات البدنية واجلنسية، متثل أقوى احلجج الداعية إىل إيالء أعلى األولويـات لتعزيـز قـوة 

األمن الداخلي املتاحة لإلدارة االنتقالية. 
وأنشئت مبوجب مرسوم جلنة مستقلة حلقـوق اإلنسـان يف ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. 
وهـي خمولـة بــالنظر يف أيــة مســائل تدخــل ضمــن اختصاصــها والبــدء يف إجــراء حترياــا أو 
حتقيقاـا اخلاصـة. كمـا أـا خمولـة باالسـتماع إىل أي شـخص واحلصـول علـى أي معلومــات 

وأدلة ووثائق تكون ضرورية لتقييم احلاالت والقضايا. 
وأنشـئت بـاملثل جلنـة قضائيـة. وهـي هيئـة خـــرباء مســتقلة يعــهد إليــها مبهمــة وضــع 
توصيات بشأن مجيع اإلجراءات الضرورية إلعادة بنـاء نظـام العدالـة يف أفغانسـتان. وسـتعمل 
اللجنة بالتشاور والتعاون الوثيقني مع وزارة العدل وسائر اهليئات احلكومية وغري احلكومية. 
ومن أجل حتقيق اهلدف النــهائي مـن اتفـاق بـون - وهـو إنشـاء حكومـة ذات قـاعدة 
عريضة تراعي الفروق بني اجلنسني ومتعددة األعـراق وذات طـابع متثيلـي كـامل – ال بـد مـن 
تبـين اسـتراتيجية تقــوم علــى أســاس مــن حقــوق اإلنســان. ومــن املتوقــع أن تشــجع اإلدارة 
ـــى كافــة املســتويات، والدخــول يف  االنتقاليـة تطبيـق أصـول احلكـم القـائم علـى املشـاركة عل
مشاورات مستفيضة عند اضطالعها بعملها. وجيب أن يكون واضحا أن اللجان الـيت تنشـئها 

اإلدارة تضم كل قطاعات الشعب األفغاين. 
ويوجه اتفاق بون بعثة األمم املتحدة إىل أن تتبىن يف مجيع جوانب عملــها جـا يقـوم 
علـى احلقـوق ويراعـي الفـروق بـني اجلنسـني. ويتضمـن تقريـر األمـني العـام عـن حالـة النســـاء 
والفتيــات يف أفغانســتان (E/CN.4/Sub.2/2002/27) توصيــات مفصلــة تشــدد علــى ضـــرورة 
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مشاركة النساء مشاركة كاملة يف عملية صنع القـرار السياسـي، وعلـى أمهيـة تبـين ـج يقـوم 
على احلقوق ويراعي الفروق بـني اجلنسـني يف أنشـطة اإلغاثـة والتعمـري والتنميـة، كمـا يرسـم 
تفاصيل التوصيات املتعلقة بالتدابري اليت يتعـني القيـام ـا علـى الصعيديـن الـدويل والوطـين مـن 

أجل ذلك الغرض. 
ـــة لتلبيــة االحتياجــات الالزمــة للبقــاء وملشــاريع  ومثـة حاجـة ماسـة لألمـوال واألغذي
التعمري ذات األولوية على حد سواء. كما أن هناك حاجة لكفالـة توزيـع املسـاعدات بصـورة 
ـــة خاصــة وصوهلــا إىل املنــاطق النائيــة وإىل قطاعــات  عادلـة يف كافـة أحنـاء أفغانسـتان، وبصف
السكان األكثر ضعفا. وقد بدأ يف ١ تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١ برنـامج املسـاعدة الدوليـة 
الشامل الذي يستمر ١٥ شهرا بتكلفـة تبلـغ ١,٦ بليـون دوالر، وتلقـى حـوايل ٨٢٠ مليـون 
ــها  دوالر. ويف متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، كـان يلـزم توفـري ٧٧٧ مليـون دوالر حـىت ايـة العـام، من
قرابة ٤٠٠ مليون دوالر الزمة يف الربع الثالث من السنة. وال بد على ســبيل االسـتعجال مـن 
توفـري األمـوال الـيت جـرى التعـهد بتقدميـها. فالتـــأخر يف توفــري األمــوال ميكــن أن يتســبب يف 

إحداث ضرر بالغ بالعملية االنتقالية اليت متر ا أفغانستان وشعبها يف الوقت الراهن. 
وقد ساعدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أكثر مـن مليـون الجـئ أفغـاين 
يف العـودة مـــن باكســتان إىل أفغانســتان، وأكــثر مــن٠٠٠ ٨٣ الجــئ مــن مجهوريــة إيــران 
اإلسالمية. وتشجيعا لعودة الالجئـني، أصـدرت اإلدارة املؤقتـة يف ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠١ مرسوما رئاسيا بشأن عودة لالجئـني بكرامـة، تضمـن الـترحيب ـم وطمأنتـهم علـى 
محايتهم من التحرشات والترهيب والتمييز أو االضطـهاد ألسـباب تتعلـق بـالعرق أو الديـن أو 

اجلنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو اعتناق رأي سياسي بعينه أو بنوع اجلنس. 
ويتعني إيالء أعلى األولويات ملسألة األمـن كيمـا يتسـىن محايـة األرواح واملمتلكـات. 
وجيب اإلسراع بالعملية اليت بدأت لبناء جيش وطين. ويف غضـون ذلـك، جيـب توسـيع القـوة 
الدولية للمساعدة األمنية ونشرها حيثما تنشأ احلاجة إليها خارج كابول واملنطقة احمليطـة ـا. 
وال بد من بنـاء قـوة شـرطة وطنيـة تراعـي حقـوق اإلنسـان مـن أجـل االضطـالع مبـهام إنفـاذ 
القـانون بصـورة فعالـة وغـري منحـــازة. وينبغــي اختــاذ إجــراءات عاجلــة الســتعراض أوضــاع 

السجون للتأكد من معاملة السجناء بصورة إنسانية وفقا للمعايري املعترف ا دوليا. 
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مقدمة   أوال -
هـذا هـو التقريـر الثـامن املقـدم مـن املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنســـان عــن حالــة  - ١
حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان. وقـــد عكــس التقريــر الســابع األثــر الــذي تركتــه التطــورات 
الدرامية اليت وقعت يف الربع األخري من عام ٢٠٠١ على حالة حقوق اإلنســان يف البلـد. وقـد 
زار املقرر اخلاص باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية يف تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١؛ كمـا 

زار كابول يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، وهريات يف شباط/فرباير ٢٠٠٢. 
وقـد بـدأت احتمـاالت حـدوث تغـري جوهـري يف الوضـع مـــع ايــة نظــام الطالبــان.  - ٢
وعـهد إىل األمـم املتحـدة مبهمـة تطويـر بديـل سياسـي لنظـام الطالبـان. واضطلـع األمـني العـــام 
بالدور احملوري، وكلف ممثله اخلاص األخضر اإلبراهيمي باملبـادرة بـإجراء مشـاورات مـهدت 
الطريق أمام عقد مؤمتر يف بون يف ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. وحضر املؤمتر وفود متثـل 
خمتلـف اجلماعـات األفغانيـة - التحـالف الشـــمايل ومجاعــات املنفــى، ومــن بينــها اجلماعــات 
ـــرر البــدء يف عمليــة انتقاليــة  املرتبطـة بـامللك حممـد ظـاهر شـاه، ملـك أفغانسـتان السـابق. وتق

يستطيع األفغان من خالهلا االضطالع مبهمة بناء دولتهم. 
  

اتفاق بون: إطار للعملية االنتقالية   ثانيا -
وقّـع اتفـاق الترتيبـات املؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا يعـــاد إنشــاء املؤسســات احلكوميــة  - ٣
الدائمـة (اتفـاق بـون)، املـربم يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، ٢٥ شـــخصا بالنيابــة عــن 
األطراف األفغانية املشاركة يف املؤمتر، وكان املمثل اخلاص لألمني العـام شـاهدا عليـه. ويضـع 
االتفـاق إطـارا انتقاليـا ميكـن للشـعب األفغـاين مـن خاللـه أن يقـرر حبريـة مســـتقبله السياســي. 
وأكد االتفاق جمددا استقالل أفغانستان وسيادا الوطنية وسالمة أراضيها. كما حـدد اهلـدف 
مـن العمليـة االنتقاليـة بأنـه إقامـة حكومـة ذات قـاعدة عريضـــة تراعــي الفــروق بــني اجلنســني 

وتكفل التعدد العرقي وتؤمن التمثيل الكامل. 
وقد دفعت مفاوضات بون باآلمال اليت يشترك فيها بصـورة واسـعة خمتلـف قطاعـات  - ٤
الشعب األفغاين إىل التوجه حنو سلسلة حمـددة زمنيـا مـن اخلطـوات احملسـوبة. ويف ٢٢ كـانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠١، أنشـئت سـلطة مؤقتـة نقلـت إليـــها الســلطة بصــورة رمسيــة. وتتــألف 
السـلطة املؤقتـة مـن اإلدارة املؤقتـة الـيت يرأسـها رئيـس، واللجنـة املسـتقلة اخلاصـة املعنيـة بعقـــد 
االجتماع الطارئ للويا جريغا، واحملكمة العليـا ألفغانسـتان، فضـال عـن احملـاكم األخـرى الـيت 
ـــة،  قـد تنشـئها اإلدارة املؤقتـة. وتقـرر أن تكـون السـلطة املؤقتـة هـي التجسـيد للسـيادة األفغاني
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ومـن مث فإـا تضطلـع طـوال الفـترة املؤقتـة بتمثيـل أفغانسـتان يف عالقاـا اخلارجيـة، واحتـــالل 
مقعدها يف األمم املتحدة واملؤسسات واملؤمترات الدولية األخرى. 

وتقرر أن يعقد اجتماع طارئ للويا جريغا يف غضــون سـتة أشـهر مـن إنشـاء السـلطة  - ٥
املؤقتة - أي يف موعد غايتـه ٢٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وأن يفتتحـه صـاحب اجلاللـة حممـد 
ظـاهر شـاه، ملـك أفغانسـتان السـابق. ويتخـذ االجتمـاع الطـارئ للويـــا جريغــا قــرارا بشــأن 
السلطة االنتقالية، مبا يف ذلك تشكيل إدارة انتقالية ذات قاعدة عريضة تتـوىل قيـادة أفغانسـتان 
إىل أن يتسىن انتخاب حكومة يتحقق فيها التمثيل الكامل، من خالل انتخابات حرة ونزيهـة، 

يف موعد ال يتجاوز سنتني من عقد االجتماع الطارئ للويا جريغا. 
وتقرر تشكيل اللجنة املستقلة اخلاصة املعنية بعقد االجتمـاع الطـارئ للويـا جريغـا يف  - ٦
غضون شهر واحد من إنشاء السلطة املؤقتـة، وأن تتـألف مـن ٢١ عضـوا، يكـون عـدد منـهم 
من ذوي اخلربة بالقانون الدستوري والعريف. ويختار األعضاء مـن قوائـم مرشـحني يتقـدم ـا 
املشــاركون يف حمادثــات األمــم املتحــدة بشــأن أفغانســتان، فضــــال عـــن اجلماعـــات املهنيـــة 

ومؤسسات اتمع املدين األفغانية. وتساعد األمم املتحدة يف إنشاء اللجنة ويف أنشطتها.  
وعقد االجتماع الطارئ للويـا جريغـا يف كـابول يف ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. ومل  - ٧
ختـل العمليـة مـن الصعوبـات. وبـدأت يف ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ مهمـة اختيـــار أكــثر مــن 
٠٠٠ ١ منـدوب مـن ٣٩٠ مقاطعـة مـن مقاطعـات أفغانســـتان يف املنطقــة الشــمالية الغربيــة، 
واختتمت العملية يف كابول يوم ٦ حزيــران/يونيـه. واختـريت مائتـا مندوبـة، مت انتخـاب أكـثر 
من ٢٠ منهن. وقد تزايدت حدة احلالة العامة النعدام األمن من جـراء التوتـرات والصراعـات 
بـني خمتلـف اجلماعـات العرقيـة وبعـض القـادة احملليـني الذيـن نشـطوا يف الـترويج ملرشــحيهم يف 
اللويـا جريغـا. وكـانت هـذه املشـاكل واضحـــة بصــورة خاصــة يف منــاطق اجلنــوب الشــرقي 
ـــدي).  (غـارديز)، والشـمال (مـزار الشـريف)، ومنطقـة هازارجـات يف أقصـى الغـرب (دايكون
ووردت أنبـاء عـن قيـام القـادة احملليـني والسـلطات احملليـة مبحاولـــة التأثــري علــى نتيجــة عمليــة 
االختيار، سواء باألموال أو بالترهيب. ودفعت املشاكل اليت حدثت يف أكثر من عشر منـاطق 
اللجنـة املسـتقلة اخلاصـة إىل التدخـل، ممـا أدى إىل إلغـاء االنتخابـات يف تلـــك املنــاطق. ورغــم 
جوانب القصور امللحوظة على نطاق واسع يف عقـد اللويـا جريغـا وتسـيري أعماهلـا، فـإن جمـرد 
عقده يف اإلطار الزمين احملدد يف اتفاق بون كان إجنازا هاما. فقد وفر للشعب األفغـاين سـاحة 
ـــدف إىل حــل اخلالفــات الداخليــة   للتعبـري عـن اآلراء وتبادهلـا. كمـا أنـه كـان بدايـة لعمليـة

بالوسائل السياسية، وليس بالعنف. 
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وفيما بني ١١ و ١٩ حزيران/يونيه، أجرى االجتماع الطارئ للويا جريغا مناقشـات  - ٨
مستفيضة وحوارا حيا حــول القضايـا الكـربى. وكـان واضحـا أن هنـاك توافقـا قويـا يف اآلراء 
الـيت تؤيـد إحـداث تغيـري إجيـايب. ومشلـت املواضيـع الـيت توافقـت بشـأا اآلراء ضـــرورة تعزيــز 
الوحـدة الوطنيـة علـى الرغـم مـن االختالفـات السياسـية والعرقيـة؛ وضـرورة التصـدي النعــدام 
األمـن وإجنـاز عمليـة نـزع السـالح؛ وضـرورة إقامـة جيـش وطـين يسـتوعب امليليشـيات احملليــة 
وميليشيات األقاليم األفغانية العديدة؛ وضرورة إجناز التعمري املـادي علـى نطـاق البلـد بأسـره؛ 
وضرورة التوسع يف التعليم، وحتسني األوضاع املعيشية لعموم الناس قبـل أي شـيء؛ وضـرورة 

إقامة حكومة تكفل التوازن بني األعراق وتكبح الفساد واحملسوبية. 
واختتم اجتماع اللويا جريغا بانتخاب الرئيس حامد كارزاي بأغلبيـة ٢٩٥ ١ صوتـا  - ٩
من بني ٥٧٥ ١ صوتا. وكان املرشح الذي حصل على أكرب عدد من األصوات بعـده امـرأة، 
هي الطبيبة مسـعودة جـالل، وهـي حقيقـة تعـد يف حـد ذاـا عالمـة هامـة أخـرى علـى طريـق 
التطـور السياسـي يف أفغانسـتان. وقـد أفسـحت مشـاركة املندوبـات الطريـق أمـام إقامـة شــبكة 
وطنية تضم املندوبات األفغانيات، وهي الشبكة اليت سـتواصل العمـل يعـد مرحلـة عقـد اللويـا 

جريغا. 
ــرا،  وعقـب انتخـاب الرئيـس كـارزاي، أعلنـت أمسـاء ثالثـة نـواب للرئيـس و ١٤ وزي - ١٠
وأيدهـم اجتمـاع اللويـا جريغـا. وتتـألف الـوزارة األخـرية للسـلطة االنتقاليـة مـن مخسـة نــواب 
للرئيس، وثالثة مستشارين خـاصني أو وطنيـني بدرجـة وزيـر، و ٣٠ وزيـرا. وحتقيـق التـوازن 
بني األعراق هدف هام، حيث أن اهلـدف املعلـن للعمليـة هـو إقامـة دولـة ذات قـاعدة عريضـة 
تكفل التعدد العرقي. ويقل متثيل الباشتون قليال عن ٥٠ يف املائة، ويقل متثيـل الطـاجيك قليـال 

عن الثلث. وعينت ثالث نساء وزيرات. 
ـــخاصا حتيــط  وتـرددت انتقـادات مفادهـا أن عمليـة عقـد اللويـا جريغـا مل تسـتبعد أش - ١١
ـــرب البعــض عــن القلــق مــن أن اســتمرار احلصانــة الــيت يتمتــع ــا  الشـبهات مباضيـهم. وأع
املسؤولون عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ميكن أن خيلـق عقبـات أمـام نشـوء 
الدميقراطية وفرض سيادة القانون على حد سواء. وشدد الرئيس كـارزاي علـى أن مقتضيـات 
ـــة  العدالـة لـن تغيـب عـن البـال، غـري أنـه يتعـني إقـرار السـالم أوال. وقيـل إن احلفـاظ علـى حال
السالم اهلشة وتعزيز الوحدة الوطنية يتطلبان من العملية االنتقاليـة أن جتعـل اسـتمرار مشـاركة 
قادة الفصائل الكـربى مشـروطا مـع ذلـك بإسـهام أولئـك القـادة بصـورة بنـاءة وفعالـة يف بنـاء 
املؤسسات الوطنية، وخباصة يف إقامة جيش وطين حقيقي وقوة شرطة وطنية. وتبلـغ تقديـرات 
األمـم املتحـدة للتكلفـة اإلمجاليـة لبنـاء اجليـــش اجلديــد ٢٨٩ مليــون دوالر، وهــو مــا يشــمل 
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التدريـب واملرتبـات وجتديـد الثكنـات واملنشـــآت واملعــدات، باإلضافــة إىل ١٧ مليــون دوالر 
لتغطيـة تكـاليف املرحلـة األوىل مـن تسـريح املقـاتلني. وتعـهد املـاحنون حـىت اآلن بتوفـــري مبلــغ 

٢٣٥ مليون دوالر، غري أن األموال مل تصل بعد. 
إن اكتمــال املرحلــة األوىل مــن اتفــاق بــون، بإقامــة اإلدارة املؤقتــــة يف ٢٢ كـــانون  - ١٢
األول/ديسـمرب ٢٠٠١ وإقامـة اإلدارة االنتقاليـة يف ٢٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ برئاسـة رئيـــس 
انتخبـه االجتمـاع الطـارئ للويـــا جريغــا، إىل جــانب جملــس وزراء أيــده االجتمــاع الطــارئ 
بدرجة كبرية، تعد إجنازا هاما يفنـد التوقعـات املتشـائمة ويبقـي علـى األمـل يف أن يكـون مـن 
املمكـن أيضـا النجـاح يف التغلـب علـى التحديـات اهلائلـة العديـدة الـيت ال تـــزال تواجــه البلــد. 
وسيتطلب ذلك بذل جهود كبرية من جانب قيادة وشـعب أفغانسـتان، كمـا سـيتطلب دعمـا 

ال ينقطع من جانب اتمع الدويل. 
  

اإلدارة االنتقالية واملرحلة التالية   ثالثا -
وفقا التفاق بون، تقوم اإلدارة املؤقتة يف غضـون شـهرين مـن إنشـائها، أي يف موعـد  - ١٣
ال يتجاوز ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢، ومبسـاعدة مـن األمـم املتحـدة، بإنشـاء جلنـة للدسـتور. 
كما سيعقد اجتماع دستوري للويا جريغا يف غضون ١٨ شهرا من إنشـاء السـلطة االنتقاليـة، 
أي يف موعـــد ال يتجـــاوز ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٣، العتمـــاد دســـتور جديــــد. 
وستجري انتخابات حرة ونزيهة يف موعد غايتـه ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤، أي بعـد سـنتني 

من تاريخ عقد االجتماع الطارئ للويا جريغا. 
  

حقوق اإلنسان مسة رئيسية يف اإلطار االنتقايل   رابعا -
تؤكـد ديباجـة اتفـاق بـون التصميـم املشـترك علـى تعزيـز املصاحلـة الوطنيـة، والســـالم  - ١٤
الدائـم، واالسـتقرار، واحـترام حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان. وينـص االتفـاق علـى أن تنطبــق 
القوانني القائمة ما مل تتعارض مع اتفاق بون أو مـع االلتزامـات القانونيـة الدوليـة الـيت دخلـت 
أفغانستان طرفا فيها. ويسند االتفاق إىل السلطة املؤقتة واالجتماع الطارئ للويا جريغا واليـة 
التصـرف وفقـا للمبـادئ واألحكـام األساسـية الـواردة يف الصكـــوك املتعلقــة حبقــوق اإلنســان 
والقانون اإلنساين الدويل اليت دخلت أفغانستان طرفا فيـها. وعـهد االتفـاق إىل املمثـل اخلـاص 
لألمني العام مبهمة رصـد تنفيـذ مجيـع جوانـب االتفـاق واملسـاعدة يف ذلـك. وتضمـن االتفـاق 
ـــهاكات حقــوق اإلنســان، وأن  نصـا صرحيـا علـى أنـه مـن حـق األمـم املتحـدة أن حتقـق يف انت
توصـي باختـاذ إجـراءات تصحيحيـة عندمـا تكـون هنـاك ضـرورة لذلـك. كمـا تضطلــع األمــم 
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املتحدة مبسؤولية وضع وتنفيذ برنامج للتوعية حبقوق اإلنسان مــن أجـل تعزيـز احـترام حقـوق 
اإلنسان وتفهمها. 

ولذلـك، فـإن مـن األمهيـة القصـوى تنفيـذ االلـتزام بكفالـة أن تكـــون مراعــاة حقــوق  - ١٥
اإلنسـان مسـة رئيسـية مـن مسـات العمليـة االنتقاليـة: إذ يتعـني أن ترتكـز التنميـة السياسـية علــى 
ــــة  إعمــال احلقــوق املدنيــة والسياســية بينمــا ترتكــز عمليــة إعــادة البنــاء االقتصــادي والتنمي
االجتماعية على اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ومـن مث، يتعـني 
ـــوق اإلنســان بصــورة كاملــة يف األنشــطة اإلنســانية وأنشــطة التعمــري واألنشــطة  إدمـاج حق
السياسية اليت تضطلع ـا األمـم املتحـدة خـالل الفـترة االنتقاليـة ـدف بنـاء مؤسسـات دائمـة 

لدعم حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون. 
  

استعراض حالة حقوق اإلنسان أثناء املرحلة األوىل من العملية االنتقالية   خامسا -
تبني للمقرر اخلاص، من الزيـارتني اللتـني قـام مـا إىل كـابول يف كـانون الثـاين/ينـاير  - ١٦
٢٠٠٢، وإىل هـريات يف شـباط/فـرباير، مـدى جسـامة التحـدي الـذي يواجـه الســـلطة املؤقتــة 
ــــــدم إىل جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف آذار/مـــــارس  والشــــعب األفغــــاين. ويف تقريــــره املق
(E/CN.4/2002/43)، شدد على تعطش الشعب للسالم واألمن وسيادة القانون. ومن مث، فقـد 
حث على أن تكون األولويـــة األوىل هي إحـالل سيــــادة القـانون حمـل سـيادة السـالح، وهـو 
ما يتطلب بدوره بنـاء قـوة شـرطة وطنيـة، فضـال عـن قـوات منضبطـة أخـرى ألغـراض األمـن 
الداخلي والدفاع. وشدد على أنه لكي يتسـىن اسـتعادة حقـوق اإلنسـان وإقرارهـا، يلـزم نـزع 
سالح البلد، ومجع األسلحة اليت حبوزة العديد من اجلماعات اخلاضعة ملختلف القادة احملليـني، 
وإنشاء نظام قانوين وطين يقوم علـى احـترام حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون. وكـان رئيـس 
اإلدارة املؤقتـة وغـريه مـن القـادة الذيـن التقـى ـم املقـرر اخلـاص يف شـهر كـانون الثـاين/ينـــاير 
يسلمون بأن حقوق اإلنسان هي أمر أساسي للجميع، وأن الدستور ال بد وأن يكفـل حقـوق 
مجيع األفغان حبيث ميكـن لكـل اجلماعـات العرقيـة أن تعيـش يف وئـام. ومـن األمهيـة أن يقـاس 

التقدم احملرز حنو حتقيق هذه األهداف املعلنة. 
  

العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان   سادسا -
يف شهري تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، ويف تقريره املقـدم إىل  - ١٧
اجلمعية العامة، ويف جلسة اإلحاطة الـيت قدمـها إىل جملـس األمـن يف إطـار صيغـة آريـا، أصـدر 
املقـرر اخلـاص حتذيـرات حمـددة بشـأن ضـرورة اختـاذ تدابـري خاصـة حلمايـة املدنيـني مـن خطـــر 
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أعمال العنف اليت حتركها دوافع عرقية يف املناطق اليت ميكن أن تتعـرض فيـها األقليـات العرقيـة 
احملسـوبة علـى النظـام السـابق ألعمـال انتقاميـة. وقـد أوضحـت تقـارير موثـــوق ــا مــن بلــخ 
وفارياب وسامانغان وبادغيز وكوندوز أنه مع تغري القوى اليت تبسـط سـيطرا علـى املنـاطق، 
أصبحـت مجاعـات الباشـتون الـيت كـانت متفرقـة يف مشـال ووسـط أفغانسـتان معرضـة للخطـــر 
ـــخ  بصـورة خاصـة. كمـا وردت أنبـاء عـن حـدوث أكـثر مـن عشـرة مـن هـذه احلـوادث يف بل
وسـامانغان وسـاري بـول يف شـهري كـانون الثـاين/ينـاير وشـباط/فـرباير ٢٠٠٢. وعنـــد علــم 
اإلدارة املؤقتة ذه احلوادث، عهد إىل جلنة مؤلفة من ثالثة أعضاء يرأسها عضو من الباشـتون 
يف اإلدارة، هو الوزير نورزاي، مبهمة التحقيق يف احلـوادث واختـاذ إجـراءات تصحيحيـة. غـري 
أنه كان من الواضح أن قدرة اإلدارة املؤقتة علـى اختـاذ تدابـري فعالـة هـي قـدرة حمـدودة نتيجـة 
لعدم وجود قوة شرطة وطنية فعالة أو آليات حملية إلنفاذ القانون، فضال عن أن القـوة الدوليـة 
للمساعدة األمنية، اليت يبلــغ قوامـها حـوايل ٠٠٠ ٥ فـرد، ال تنتشـر إال يف كـابول ومـا حوهلـا 
فقـط. وأحلـت اإلدارة املؤقتـة يف طلـب تعزيـز القـــوة الدوليــة ونشــرها يف منــاطق أخــرى مــن 

أفغانستان، غري أن ذلك مل حيدث بعد. 
وتوضح تقارير موثوق ا وردت مـن مقاطعـة فاريـاب األفغانيـة الشـمالية الغربيـة أنـه  - ١٨
فيمـا بـني شـباط/فـرباير وأوائـل أيـار/مـايو، تـرك حـــوايل ٠٠٠ ٢ مــن الباشــتون املشــردين يف 
باغديز ديارهم يف فارياب خوفا من االضطهاد، وأن معدل نـزوح لالجئـني مـن فاريـاب كـان 
يتراوح بني مخس إىل عشر أسر يف اليوم. ووردت أنباء عن وقوع هجمات ضـد الباشـتون يف 
غور وباغديز وفاريـاب، ويف مقاطعـة بلـخ الشـمالية، ونزوحـهم بعـد ذلـك إىل خميـم شـايدايي 
للنازحني داخليا يف هريات. ومشلت انتهاكات حقوق اإلنسـان ارتكـاب أعمـال قتـل وضـرب 
وب واعتداءات جنسية. وإدراكا لضرورة اختاذ تدابري فعالة إزاء القلـق بشـأن الوضـع األمـين 
يف مشال أفغانستان، وال سيما يف منطقة شلوغاري يف مقاطعـة بلـخ، ويف مقاطعـة سـاري بـول 
الشمالية، وقع اجلنرال رشيد دوستم واجلنــــرال عطــــا وممثلــــو حـزيب �وحـــــدة أخبـــــاري� 
و �حركة إسالمي�، يف األسـبوع األول مـن أيـار/مـايو، اتفاقـا لسـحب األسـلحة والقـوات. 
وتضمن هذا االتفاق إنشاء قـوة شـرطة جديـدة. وأكـد املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أيضـا أنـه 
ستبذل قريبا جهود للتحقق من انسـحاب كـل قـوات امليليشـيات. ورغـم اختـاذ هـذه التدابـري، 
وردت يف شهر حزيران/يونيه أنباء عن نشـوب قتـال طـائفي تـرك أثـره علـى عمـل الوكـاالت 
اإلنسانية يف مدينة مزار الشـريف الشـمالية ومـا حوهلـا. ومشلـت أعمـال العنـف مهامجـة عيـادة 
صحيـة، وشـن هجمـات مسـلحة، وأعمـال ضـرب، وإطـالق النـار علـــى ســيارة تنقــل خــبزا، 
وحالة اغتصاب مجاعي إلحدى العامالت يف وكاالت املعونـة علـى الطريـق بـني خـومل ومـزار 
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الشريف. ويف منتصف حزيران/يونيه، أفادت األنباء أن اثنني من العاملني يف وكـاالت املعونـة 
أصيبا جبروح خطرية عندما رفضا توصيل بعض املسلحني يف عربتهما. 

وخالل نفس الفترة، أفـادت األنبـاء أن حـوايل ٥٠٠ ١ مـن الباشـتون فـروا مـن خميـم  - ١٩
ـــه، وردت  للمشـردين داخليـا غـريب مـزار الشـريف. وخـالل شـهري أيـار/مـايو وحزيـران/يوني
تقـارير موثـوق ـا عكسـت مشـاعر القلـق إزاء مـا ُوصـف بأنـه تدهـــور يف األوضــاع األمنيــة 
ومستويات من أعمال العنف تبعث على االنزعاج يف أجزاء من مشـال أفغانسـتان. وأوضحـت 
تقارير وردت من أربع مناطق يف مقاطعة فارياب (شرينتاغاب، ودولـة آبـاد، وقيصـر، وآملـار) 
أن أعمال االعتداءات واالبتزاز والعنف اليت تستهدف الباشـتون وغـريهم مـن األسـر الضعيفـة 
ــران/يونيـه. ووردت تقـارير عديـدة عـن نشـوب قتـال بـني فصـائل  ظلت مستمرة يف شهر حزي
مسلحة يف بلخ، ويف مناطق حـول مـزار الشـريف. ووردت أنبـاء حـوادث سـرقة وقتـل أفغـان 

حمليني من خمتلف أجزاء جنوب أفغانستان، من قندهار إىل هلمند. 
ويف منتصف حزيران/يونيه، وجـه املمثـل اخلـاص رسـالة إىل الرئيـس كـارزاي وصـف  - ٢٠
فيـها احلالـة األمنيـة يف مشـال البلـد بأـا �خطـرية�. وأوضـح أن املسـتوى الـذي بلغتـه أعمـــال 
العنف يؤثر على أمن وثقة السكان احملليني، وكذلك علـى قـدرة العـاملني يف وكـاالت املعونـة 
علــى مســاعدم. وناشــدت الرســالة اإلدارة أن تتدخــل بقــوة وعلــى جنــاح الســرعة لـــدى 
األطراف والسلطات احمللية لتأمني استعادة اال اإلنساين احليـوي، وكفالـة حماسـبة املسـؤولني 
عن ارتكاب تلـك اجلرائـم وفقـا للقـانون. كمـا ظـل يثـري هـذه املسـألة مـع السـلطات والقـوى 
احمللية واألعضاء البارزين يف اللويا جريغا، ممن ميكن أن ميارسوا سـلطتهم ونفوذهـم يف املنطقـة 

الشمالية؛ وقد وعدوا باختاذ تدابري عاجلة يف هذا الصدد. 
  

االغتياالت السياسية   سابعا -
تعرضت اإلدارة املؤقتة النتكاسة يف شــباط/فـرباير ٢٠٠٢ عندمـا اغتيـل عبـد الرمحـن،  - ٢١
ـــل ٢٠٠٢، وقعــت حماولــة  وزيـر الطـريان املـدين والسـياحة يف مطـار كـابول. ويف نيسـان/أبري
الغتيال وزير الدفاع يف جالل آباد، عندما انفجرت قنبلة بـالقرب مـن موكبـه، ممـا أسـفر عـن 
مصرع أربعة أشخاص وإصابـة ٢٠ جبـروح. كمـا تعرضـت بدايـة اإلدارة االنتقاليـة النتكاسـة 
كربى يف ٦ متوز/يوليه باغتيال احلاج عبد القادر، نائب الرئيس ووزيـر األشـغال العامـة، وهـو 
قائد قوي وحيظى باالحترام من قادة الباشتون، وكان من قبل حمافظا ملقاطعـة نانغارهـار. فقـد 
هامجه شخصان مل تعرف هويتهما، وأطلقا عليه النار فأردوه قتيال عنـد مدخـل مكتبـه. وعـني 
الرئيـس كـارزاي جلنـة تضـم مخسـة أعضـاء برئاسـة كـرمي خليلـي، نـائب الرئيـس، للتحقيــق يف 
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عملية االغتيال، مع االستعانة خبربة احملققني الدوليـني. وتبـدو العمليـة االنتقاليـة بالتـايل ضعيفـة 
وهشة، مبا يربز ضرورة تعزيز األمن بدرجة كبرية. ورغم أنـه كـان يعتقـد مـن قبـل أنـه ينبغـي 
تعزيز األمن خارج كابول، حيث أن العاصمة آمنة نسبيا مع انتشـار القـوة الدوليـة للمسـاعدة 
األمنية يف كابول وما حوهلا، فقد ازداد اآلن إحلاح الدعوة إىل تعزيز القـوة الدوليـة يف كـابول 

وتوسيعها ونشرها يف أجزاء أفغانستان األخرى على حد سواء. 
  

السجناء   ثامنا -
وجه تقريرا املقرر اخلاص املقدمان إىل اجلمعية العامة يف تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١  - ٢٢
وإىل جلنة حقوق اإلنسان يف آذار/مارس ٢٠٠٢ االنتباه إىل حمنة السجناء. وتضمـن التقريـران 
بصفة خاصة معلومات عـن االكتظـاظ وسـوء التغذيـة وتفشـي األمـراض يف سـحن شـيربغان، 
حيث كان عدد السجناء يف تشرين الثـاين/نوفمـرب يربـو علـى ٠٠٠ ٣ سـجني. وملـا كـان مـن 
الواضح أن األوضاع السائدة ال تفـي بـاحلد األدىن مـن معايـري املعاملـة اإلنسـانية، فقـد مت نقـل 

هذه الشواغل إىل السلطات، وإىل جلنة الصليب األمحر الدولية. 
وبدأت جلنة الصليب األمحر الدولية زيارة أماكن االحتجـاز اخلاضعـة لـإلدارة املؤقتـة،  - ٢٣
وال تزال مستمرة يف هـذه الزيـارات. وتعـني عليـها التدخـل مـرات عديـدة فيمـا يتعلـق بتقـدمي 
املساعـــدة الغذائيـــة وحتســني إمــــدادات امليـاه واملرافـق الصحيـة والنظافـة الشـخصية واملالبـس 
ـــة الطبيــة داخــل ســجن  ومـا إىل ذلـك. وكـان مـن بـني التدخـالت اهلامـة إنشـاء مركـز للتغذي

شيربغان، إىل جانب توزيع األغذية بشكل عام. 
وباإلضافـة إىل هـــذه اإلجــراءات الطارئــة، مت اإلفــراج عــن جمموعــات مــن الســجناء  - ٢٤
كوسيلة للتخفيف من أوضاع السـجون. وقـد تسـارعت وتـرية اإلفـراج عـن هـذه اموعـات 
من السجناء يف شهر أيار/مايو، حبيـث اخنفضـت حبلـول ايـة ذلـك الشـهر أعـداد السـجناء يف 
سـجن شـيربغان بدرجـــة كبــرية. ويف ٣٠ أيــار/مــايو، كــان ال يــزال هنــاك حــوايل ١٠٠ ١ 

سجني. 
وأعـرب عـن القلـق إزاء اسـتمرار احتجـاز السـجناء دون حماكمتـــهم، حيــث ال تــزال  - ٢٥
األجهزة القضائية ال تعمل بشكل فعال. ويسود قدر من القلق إزاء تقارير تفيد احتجاز نسـاء 
ــــذه التقـــارير مـــن جـــانب اإلدارة  ملخالفتــهن األعــراف االجتماعيــة. وينبغــي التحقيــق يف ه
االنتقالية، وأيضا من جانب آليات الرصد التابعة لألمـم املتحـدة، واختـاذ إجـراءات تصحيحيـة 

فورية. 
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الضحايا املدنيون للعمليات العسكرية   تاسعا -
وردت تقارير تفيد أن أعمال القصف اجلوي ضمن العمليات العسكرية اليت يقوم ـا  - ٢٦
االئتالف الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكيـة قـد أوقعـت خسـائر يف صفـوف املدنيـني يف 
ـــترة ســتة  عـدد مـن املواقـع. ويبـني اسـتعراض جـرى علـى الطبيعـة يف ١١ موقعـا أنـه، خـالل ف
أشهر، قتلت الغـارات اجلويـة مـا يصـل إىل ٤٠٠ مـدين. ويف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، أسـفرت 
غـارات جويـة علـى أربـع قـرى بـالقرب مـن كـاكراك يف مقاطعـة أوروزغـان عـن مصـرع ٥٤ 
مدنيا، معظمهم من النساء واألطفال، وإصابة ما ال يقل عـن ١٢٠ آخريـن جبـروح. واعـترف 
مسؤولون من الواليات املتحــدة بـأن الغـارة قتلـت مدنيـني أبريـاء، وأوفـدوا فريقـا للتحقيـق يف 
املسألة يضم جنراال من سالح اجلو يف الواليات املتحدة. ومن األمهيـة أن جيـري حتقيـق شـامل 
لتحديد أسباب مثل هذه الغارات اجلوية اليت تؤدي إىل وقوع مدنيني ضحايا هلـا. كمـا ينبغـي 

اختاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتجنب تكرار هذه احلوادث. 
  

أولويات حقوق اإلنسان: األمن، وسيادة القـانون، والدميقراطيـة القائمـة  عاشرا -
 على املشاركة 

األمن   ألف -
شـدد كـل مـــن الرئيــس كــارزاي وأعضــاء حكومتــه واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام  - ٢٧
ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف امليدان مجيعا مرارا على ضرورة تعزيز قــوة لألمـن الداخلـي 
ميكـن أن حتمـي املواطنـني يف كافـة أحنـاء البلـــد مــن أعمــال العنــف والتــهديدات مــن جــانب 
اجلماعات املسلحة اليت ال تزال ال ختضع للسـيطرة الفعالـة مـن قبـل اإلدارة االنتقاليـة. ويتمثـل 
أحد اخليارات املوصى ا على نطاق واسع يف توسـيع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة. ومـن 
ـــن  الواضــح أن أنبــاء انتــهاكات حقــوق اإلنســان لألقليــات العرقيــة والقطاعــات الضعيفــة م
السـكان، مبـا يف ذلـك اهلجمـات واالعتـداءات اجلنسـية، متثـل أقـوى احلجـج الداعيـة إىل إيـــالء 
أعلـى األولويـات لتعزيـز قـوة األمـن الداخلـي املتاحـة لـإلدارة االنتقاليـة. كمـــا أن إقامــة البنيــة 
األساسية املؤسسية الالزمة للدميقراطية القائمة على املشـاركة يتطلـب شـرطا مسـبقا يتمثـل يف 
نزع سالح اجلماعات املسـلحة الـيت يتزعمـها القـادة احملليـون وأمـراء احلـرب، وبعضـها جـرى 
تسليحه وجتهيزه خالل العمليات العسـكرية الـيت قـام ـا االئتـالف الـدويل لتحريـر أفغانسـتان 

من نظام الطالبان. ويتعني اآلن إخضاع هذه العناصر لسيطرة اإلدارة االنتقالية. 
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سيادة القانون   باء -
ال بـد مـن إــاء ســيادة الســالح لكــي يتســىن إقــرار ســيادة القــانون. فــرتع ســالح  - ٢٨
اجلماعـات املسـلحة هـو اخلطـوة األوىل الالزمـة لفـرض ســـيادة القــانون. وميكــن للجنــة نــزع 
السالح اليت جيري إنشاؤها حاليا أن تلعب دورا هامـا يف هـذا الصـدد؛ غـري أـا لكـي تتمكـن 
مـن ذلـك، جيـب أن يـرى اجلميـع أـا تضطلـع بواليتـها بصـورة غـري منحـازة، وأن تتوفـــر هلــا 
القــدرة علــى فــرض مــا تتخــذه مــن قــرارات. وال بــد مــن توفــري احلمايــــة الفعالـــة للحيـــاة 
واملمتلكات، كما يتعني إيالء أولوية عليا لتنظيـم قـوة الشـرطة، وتبـين ـج يقـوم علـى حقـوق 
اإلنسـان يف عمـل الشـرطة يتضمـن توفـري التدريـب اخلـاص والتوعيـة حبقـوق اإلنسـان، ووضـع 
مدونة أخالقيات، وإنشاء هيئة مستقلة للرصد. وال بـد للمجتمعـات احملليـة واموعـة الناشـئة 
من اإلدارات احمللية أن تطور لنفسها القدرة على محاية حياة املواطنني العاديني وممتلكـام مـن 
هجمــات اجلماعــات املســلحة يف كافــة أحنــاء البلــد. وال بــد وأن تلعــــب وســـائط اإلعـــالم 
ومؤسسات اتمع املدين دورا نشطا يف تشجيع بدء فرض سيادة القانون، وبناء ثقة املواطنـني 
العاديني، وتوعيتهم حبقوقهم وحبق كـل شـخص يف التمتـع علـى قـدم املسـاواة حبمايـة القـانون 
وباملساواة أمام القانون. وبالنسبة لشعب عـاىن مـن االضطـهاد والعنـف ملـدة طويلـة كالشـعب 
األفغاين، تتطلب رعاية الدميقراطية القائمة على املشاركة القيام حبملة مستمرة ومكثفـة لتوعيـة 
الناس حبقوقهم وطمأنتهم إىل أن اإلدارة االنتقالية ملتزمة متاما بـالتمكني للنـاس، وتوفـري محايـة 

القانون لكل الناس على قدم املساواة، وإقرار مبدأ املساواة أمام القانون. 
 

الدميقراطية القائمة على املشاركة   جيم -
مع حتديد اهلدف النهائي بأنه إنشاء حكومة ذات قـاعدة عريضـة تراعـي الفـروق بـني  - ٢٩
اجلنسـني وتكفـل التعـدد العرقـي وتؤمـن التمثيـل الكـامل، علـى النحـو احملـــدد يف اتفــاق بــون، 
تضطلـع اإلدارة االنتقاليـة مبهمـة اختـاذ التدابـري الالزمـــة لتمكــني كــل قطاعــات الســكان مــن 
املشاركة بصورة معقولة يف تشـكيل هيـاكل احلكـم علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة واحملليـات 
وعلى الصعيد الوطين. وإذا ما أريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف غضون سنتني، ال بـد مـن 
القيام بصورة واعية بتعزيز قدرة املواطنـني علـى املشـاركة بصـورة معقولـة يف عمليـات احلكـم 
علـى مسـتوى اتمعـات احملليـة واحملليـات. وقـد لعـــب اتمــع املــدين دورا هامــا علــى مــدار 
سنوات، كان فيها األفغـان حمرومـني فعليـا مـن القيـام بـأي دور يف حكـم أنفسـهم. وسـيكون 
اتمع املدين االستباقي عنصـرا هامـا يف جتميـع طاقـات املواطنـني يف عمليـة إقـرار االختيـارات 
وتشكيل السياسات أثناء العملية االنتقالية. وعهد إىل جلنة مــن ٤٥ عضـوا، تتـألف مـن مخسـة 
ممثلــني عــن كــل منطقــة مــن املنــاطق التســع يف البلــد، مبهمــة إنشــاء برملــــان وطـــين للفـــترة 
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االنتقالية.كما أن إنشاء جلان وهيئات ألعمـال املتابعـة الرئيسـية يعكـس جـا تشـاركيا ينبغـي 
االستمرار يف تعزيزه.  

وقد وصف املمثل اخلاص لألمني العام جناح عقد االجتماع الطارئ للويا جريغـا بأنـه  - ٣٠
عالمة بالغة األمهية يف عملية إقرار السالم يف أفغانستان. والحظ كذلك أنه رغم مـا بـذل مـن 
حماوالت لتهديد وترويع املندوبـني، وهـو األمـر الـذي تدينـه األمـم املتحـدة بقـوة، فـإن معظـم 

املندوبني وجدوا يف أنفسهم الشجاعة لطرح قضايا خالفية والتقدم مبقترحات جريئة. 
  

اللجان: جلنة حقوق اإلنسان، واللجنة القضائية، وجلنة الدستور   حادي عشر -
اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان   ألف -

أصدرت اإلدارة املؤقتة يف ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ مرسـوما بإنشـاء اللجنـة املسـتقلة  - ٣١
حلقوق اإلنسان. وجاء هذا التطور من خالل عمليـة مشـاورات قادهـا األفغـان، ـدف وضـع 
برنامج وطين لتنفيذ األحكـام املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان يف اتفـاق بـون. ومت تعيـني ١١ عضـوا، 
من بينهم أربع نساء، ملدة عضوية تبلـغ سـنتني، وال ميكـن عزهلـم مـن قبـل أيـة سـلطة خارجيـة 
طوال مدة عضويتهم. ومن املقرر أن يكون للجنة مقر يف كـابول ومكـاتب حمليـة يف قندهـار، 
وهريات، ومزار الشريف، وفايز آباد، وجالل آباد، وغاراديز، وباميان. وستنشأ أمانـة حمترفـة 

متفرغة لتوفري الدعم للجنة. 
وتشـمل واليـة اللجنـة: (أ) رصـد حالـة حقـوق اإلنسـان يف كافـة أحنـاء البلـد بأســره؛   - ٣٢
(ب) التحقيـق يف ادعـاءات حـدوث انتـهاكات حلقـوق اإلنسـان؛ (ج) وضـــع توصيــات لبنــاء 
وتعزيز القدرات واملؤسسـات الوطنيـة يف ميـدان حقـوق اإلنسـان؛ (د) العمـل مـع املؤسسـات 
الشريكة لوضع وتنفيذ أنشطة التوعية حبقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إدمـاج مسـائل 
حقـوق اإلنســـان يف املنــاهج التعليميــة الوطنيــة علــى كــل املســتويات، ويف وســائط اإلعــالم 
اجلماهريية؛ (هـ) إجراء مشاورات وطنية واقـتراح اسـتراتيجية وطنيـة إلقامـة العـدل يف املرحلـة 
االنتقاليـــة، وملعاجلـــة مـــا وقـــع مـــن انتـــهاكات يف املـــاضي؛ (و) تقـــدمي اآلراء والتوصيــــات 
واملقترحـات والتقـارير إىل السـلطات احملليـة وسـلطات األقـاليم والسـلطات الوطنيـة مـــن أجــل 
تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـــها؛ (ز) تشــجيع مواءمــة القوانــني واملمارســات األفغانيــة مــع 
ـــا فيــها؛ (ح) إســداء املشــورة  الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـيت دخلـت أفغانسـتان طرف
وتوفري املعلومات للسلطات املعنية بعمليـات تقـدمي تقـارير البلـد إىل هيئـات معـاهدات حقـوق 
اإلنسان؛ (ط) التعاون مع األمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة يف مجيـع املسـائل الـيت 

تدخل ضمن اختصاص اللجنة. 
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ـــة مســائل تدخــل ضمــن اختصاصــها، أيــا كــان مصــدر  واللجنـة خمولـة بـالنظر يف أي - ٣٣
االقتراح أو اإلحالة، وسيكون من حقها أن تبدأ حترياا أو حتقيقاـا اخلاصـة. كمـا أـا خمولـة 
باالسـتماع إىل أي شـخص واحلصـول علـى أيـة معلومـات أو أدلـة أو وثـائق تكـــون ضروريــة 
لتقييـم احلـاالت والقضايـا الـيت تدخـل ضمـن اختصاصـها. كمـا تتوفـر هلـا طائفـــة واســعة مــن 
اخليارات لتحقيق اإلنصاف وحل املسائل املعروضة عليــها؛ إذ ميكنـها: (أ) السـعي إىل التسـوية 
الوديـة مـن خـالل التوفيـق، أو إصـدار القـرارات، أو اختـاذ التدابـري الســـرية الــيت تــرى أن مــن 
ـــة يف  املناسـب اختاذهـا؛ (ب) إبـالغ مقدمـي االلتماسـات حبقوقـهم وبأشـكال اإلنصـاف املتاح
النظام القانوين الوطين واآلليات الدولية، وإسداء املشورة إىل مقدمي االلتماسات بشأن كيفيـة 
الوصـول إليـها؛ (ج) إحالـة مقدمـي االلتماســـات إىل احملــاكم أو نقــل القضايــا إىل الســلطات 
املختصة األخرى؛ (د) إبداء التوصيات للسلطات من أجل اختاذ إجـراءات عالجيـة قانونيـة أو 
إداريـة. وقـد التقـى املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مـع أعضـاء اللجنـة يف أول اجتمـاع رمســـي يف 

٢٣ حزيران/يونيه، وأكد جمددا تأييد األمم املتحدة لعمل اللجنة.  
 

اللجنة القضائية   باء -
أنشئت اللجنة القضائية أيضـا مبوجـب مرسـوم اإلدارة املؤقتـة الصـادر يف ٦ حزيـران/  - ٣٤
ـــهد إليــها مبهمــة إبــداء التوصيــات بشــأن مجيــع  يونيـه ٢٠٠٢. وهـي هيئـة خـرباء مسـتقلة يع
اإلجراءات اليت ميكن أن تكون ضرورية إلعادة بناء نظام إقامة العدل يف أفغانسـتان. وسـتعمل 
اللجنة بالتشاور والتعاون الوثيقني مع وزارة العـدل وسـائر اهليئـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة 
ــــع القوانـــني الســـارية يف  مــن أجــل: (أ) تنظيــم برنــامج شــامل لتجميــع ونشــر وتوزيــع مجي
أفغانستان؛ (ب) اقتراح إدخال التغيريات أو التعديالت على القوانني املوجـودة؛ (ج) التوصيـة 

بصياغة تشريعات جديدة مما ميكن أن يكون ضروريا إلقامة العدل بصورة سليمة. 
وتضمنت الالئحة التفسريية للمرسوم املبادئ التوجيهية اليت يتعـني أن تراعيـها اللجنـة  - ٣٥
القضائية يف الوفاء بواليتها. وتشمل هـذه املبـادئ التوجيهيـة: (أ) ضمـان إقامـة سـلطة قضائيـة 
مسـتقلة وفقـا لدسـتور عـام ١٩٦٤، ووفقـا للصكـوك الدوليـة الـيت صدقـت عليـها أفغانسـتان؛ 
(ب) إنشاء غرفة مستقلة يف احملكمة العليا تعمـل كمحكمـة دسـتورية تكـون هلـا واليـة تفسـري 
الدستور، وتكون هلا سلطة تقرير مدى دستورية القوانني واألنظمة األفغانية، واختاذ القـرارات 
فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسـان الـيت تتنـاىف مـع الدسـتور اجلديـد؛ (ج) إنشـاء 
جملـس أعلـــى للقضــاء يتــألف مــن كبــار أعضــاء اهليئــة القضائيــة إلدارة قطــاع إقامــة العــدل 
واإلشراف عليه، وتكون لـه ميزانيتـه وصالحياتـه اخلاصـة فيمـا يتصـل بــ : ��١ تعيـني القضـاة 
وترقيتهم ونقلهم واإلجراءات التأديبية اليت تتخذ إزاءهم، ��٢ منع تدخل السـلطة التنفيذيـة أو 
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غريهـا مـن السـلطات يف اإلجـــراءات القضائيــة أو التأثــري عليــها، ��٣ املســائل األخــرى الــيت 
اعتمدت األمم املتحدة مبادئ توجيهية بشأا(١). 

 
جلنة الدستور   جيم -

وفقا التفاق بون، تقوم جلنة الدستور مبساعدة االجتمـاع الدسـتوري للويـا جريغـا يف  - ٣٦
إقـرار دسـتور جديـد ألفغانسـتان. ومـن املتوقـــع أن تدخــل اللجنــة يف مشــاورات مكثفــة مــع 
ـــتزام أفغانســتان حبمايــة  املواطنـني. وينتظـر مـن اللجنـة أيضـا أن تعكـس يف الدسـتور اجلديـد ال
حقـوق اإلنسـان وإعماهلـا وفقـا اللتزاماـا مبوجـــب الصكــوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان الــيت 

دخلت أفغانستان طرفا فيها. 
 

 ثاين عشر - النهج الذي تتبعه األمم املتحدة إزاء حقوق اإلنسان يف أفغانستان 
وفقا التفاق بون، تكفل األمم املتحدة الوفاء على حنو فعال بااللتزامات الــيت تعـهدت  - ٣٧
ا اإلدارة االنتقالية، واليت تتضمن بالضرورة توفري الدعم الالزم للمبادرات األفغانية مـن أجـل 

تنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اتفاق بون، ومواصلة ذلك الدعم طوال العملية. 
ويف اضطالع األمم املتحدة بدورها، ستسعى إىل كفالـة مـا يلـي: (أ) حتقيـق التكـامل  - ٣٨
ــادة  التـام بـني اسـتجابات وآليـات األمـم املتحـدة؛ (ب) حتقيـق احلـد األقصـى مـن امللكيـة والقي
لألفغان؛ (ج) تبين ـج يقـوم علـى احلقـوق ويراعـي الفـروق بـني اجلنسـني. والربنـامج املتعلـق 
حبقـوق اإلنسـان الـذي وضعتـه األمـم املتحـدة علـى أســـاس هــذه املبــادئ يشــدد علــى تنميــة 
القدرات األفغانية، واملؤسسات األفغانيــة، وعلـى إقامـة حتـالف وثيـق يف العمليـات بـني اإلدارة 
ـــة واللجنــة األفغانيــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان ومؤسســات اتمــع املــدين  األفغانيـة االنتقالي
األفغاين. وستستفيد األمم املتحدة من ما متتلكه حاليـا مـن قـدرات يف ميـدان حقـوق اإلنسـان 
لتوفري الدعم التقين، وستوجه اجلانب األعظـم مـن جـهودها إىل تيسـري العمليـات واملؤسسـات 

األفغانية. 
وكُلف مستشار أقدم حلقوق اإلنسان بالعمل مع املمثل اخلاص لألمني العام يف تيسـري  - ٣٩
عمليـة املشـاورات الوطنيـة األفغانيـة بشـأن تنفيـذ األحكـام املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان يف اتفـــاق 
بون. ومن خالل هذه املشاورات، مت وضع قائمة وطنية باألفراد واجلماعـات األفغانيـة العاملـة 

 __________
تشمل هذه املبـادئ التوجيهيـة: قـرارا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ٣٢/٤٠ و١٤٦/٤٠؛ واملبـادئ األساسـية  (١)
بشـأن دور احملـامني؛ واملبـادئ األساسـية بشـأن دور أعضـاء النيابـة العامـة؛ والقواعـد الدنيـا النموذجيـــة ملعاملــة 
السجناء؛ ومدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القوانني؛ واملبـادئ األساسـية املتعلقـة باسـتخدام القـوة واألسـلحة 

النارية من قبل موظفي إنفاذ القوانني. 
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يف ميدان حقوق اإلنسان. وأنشئ مركز تنسـيق حلقـوق اإلنسـان يف اإلدارة املؤقتـة، وأجريـت 
مشاورات موجهة مع شخصيات رئيسية ممن تتضمنهم القائمة لوضع بـارامترات أوسـع نطاقـا 

لتطوير الربنامج الوطين لتنفيذ األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اتفاق بون. 
ويف ٩ آذار/مــارس ٢٠٠٢، عقــدت حلقــة العمــل األفغانيــــة األوىل املعنيـــة حبقـــوق  - ٤٠
اإلنسان، مبشاركة ٨٠ من الشخصيات األفغانية، وحتدث أمامها الرئيس كارزاي، وعدد مـن 
قادة اتمع املدين والوزراء يف احلكومـة، كمـا حتدثـت أمامـها مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية 
حلقوق اإلنسان واملمثل اخلاص لألمني العام. ونظرت حلقة العمـل يف املسـائل األربعـة التاليـة: 
(أ) اللجنة املستقلة املقترحة حلقوق اإلنسان؛ (ب) الربنـامج الوطـين للتوعيـة حبقـوق اإلنسـان؛ 
ـــد  (ج) إقامــة العــدل يف املرحلــة االنتقاليــة؛ (د) الفــروق بــني اجلنســني وحقــوق املــرأة. وبع
استعراض جممل االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اتفاق بـون، أنشـأت حلقـة العمـل أربـع 
أفرقة عاملة وطنية دائمة يعين كل منها بإحدى هذه املسائل، باإلضافة إىل فريق عامل خـامس 

يعين باستراتيجيات رصد حقوق اإلنسان والتحقيق يف انتهاكاا. 
وأجرت األفرقة العاملة مشاورات مكثفة وقامت بتحضريات تقنيـة، بدعـم مـن األمـم  - ٤١
املتحدة، عقدت بعدها يف أيار/مايو ٢٠٠٢ أربع حلقات عمل وطنية أخرى عن: (أ) التوعيـة 
حبقوق اإلنسان؛ (ب) رصد حقوق اإلنسان والتحقيق يف انتـهاكاا وإقامـة العـدل يف املرحلـة 

االنتقالية؛ (ج) حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة؛ (د) إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان. 
وهـذا الربنـامج الوطـين حلقـوق اإلنسـان ينتظـر التنفيـذ يف الوقـت الراهـن. وال ميكـــن،  - ٤٢
مـهما بالغنـا، أن نؤكـد مبـا يكفـي علـى أمهيـة توفـري الدعـم املـايل والتقـــين الــالزم لتنفيــذ هــذا 

الربنامج. إذ أن جناح العملية االنتقالية يعتمد على تنفيذ برنامج حقوق اإلنسان.  
ويتمثل اهلدف األساسي للعملية االنتقالية يف إعادة أفغانستان إىل شعبها. وال بـد وأن  - ٤٣
يتحقق هذا اهلدف من خالل عملية دميقراطية قائمـة علـى املشـاركة، وإقـرار دسـتور، وإنشـاء 
هيئة قضائية مستقلة، وإقامة برملـان نيـايب مـن خـالل انتخابـات حـرة ونزيهـة، وإقامـة حكومـة 

يتحقق فيها التمثيل الكامل. 
 

 ثالث عشر - الفروق بني اجلنسني وحقوق املرأة 
يوجه اتفاق بون األمم املتحدة إىل أن تتبىن يف مجيع جوانـب عملـها جـا يقـوم علـى  - ٤٤
ـــن املــهام ذات  احلقـوق ويراعـي الفـروق بـني اجلنسـني. وحـددت املشـاورات الوطنيـة عـددا م
األولوية يف إطار برنامج للنهوض حبقوق اإلنسان املكفولة للمرأة. وسـيكون مـن بـني أهـداف 
الربنـامج الـذي يسـتمر ســـنتني: (أ) إنشــاء وحــدة حلقــوق املــرأة يف اللجنــة املســتقلة حلقــوق 
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ـــرأة؛  اإلنسـان؛ (ب) إجـراء تقييـم وطـين قـائم علـى املشـاركة الحتياجـات النـهوض حبقـوق امل
ــني؛  (ج) توفـري التدريـب واألنشـطة اإلعالميـة املتعلقـة حبقـوق املـرأة لكبـار املسـؤولني احلكومي
(د) استعراض القوانني الرئيسيــة اليت تؤثـــر على حقوق املرأة؛ (هـ) توفري التوعية والدراسـات 

القانونية املتعلقة بالفروق بني اجلنسني يف النظام القانوين ألفغانستان. 
ــرأة،  ويف حـني يتواصـل بـذل اجلـهود ملعاجلـة مسـألة الفـروق بـني اجلنسـني وحقـوق امل - ٤٥
أعربت اهليئات الدولية حلقوق اإلنسـان حـىت وقـت قريـب، يف أوائـل أيـار/مـايو ٢٠٠٢، عـن 
القلق إزاء اآلثار الـيت يتركـها انعـدام األمـن يف أفغانسـتان علـى وضـع املـرأة. وأوضحـت تلـك 
التقارير أن النساء من مجيع اجلماعات العرقية يشعرن بـأن مضطـرات للحـد مـن مشـاركتهن 
يف احلياة العامة، لتجنب أن تستهدفهن أعمال العنف من قبل الفصائل املسلحة والعنـاصر الـيت 
تسعى إىل فرض األوامر القمعية اليت أصدرهـا النظـام السـابق، وال سـيما خـارج كـابول. غـري 
ـــترويع هــذه مل جتــد يف إرهــاب النســاء يف  أنـه كـانت هنـاك تقـارير أخـرى تفيـد أن أعمـال ال
ـــهن امــرأة  جنـوب أفغانسـتان. ويف املرحلـة األوىل، مت انتخـاب ٢٨ امـرأة يف اللويـا جريغـا، من
واحدة يف هلمند وأربع نساء يف أوروزغان. ويف اية املطاف كان هناك حنو ٢٠٠ امـرأة بـني 

أكثر من ٥٠٠ ١ مندوب يف اللويا جريغا. 
ويف القــرار ١٩/٢٠٠٢ املــؤرخ ٢٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، أشــارت جلنــة حقــــوق  - ٤٦
اإلنسـان مـع بـالغ القلـق إىل االعتـداءات واالنتـهاكات الـيت وقعـــت مؤخــرا حلقــوق اإلنســان 
املكفولــة للنســاء والفتيــات، مبــا يف ذلــك االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســــي 
واالختطـاف واالحتجـاز، فضـال عـن الـــزواج بــاإلكراه واالجتــار يف الفتيــات. وحــث القــرار 
احلكومة على أن تويل أولوية عليا للتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد 
ـــات األساســية للنســاء والفتيــات وفقــا  املـرأة، وكفالـة االحـترام التـام حلقـوق اإلنسـان واحلري
للقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وترد يف الفرع السابع عشر من هـذا التقريـر التدابـري العاجلـة 

اليت أوصت ا اللجنة يف هذا الصدد. 
ــــــات يف أفغانســـــتان  ويتضمــــن تقريــــر األمــــني العــــام عــــن حالــــة النســــاء والفتي - ٤٧
(E/CN.4/Sub.2/2002/27)، املقدم إىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، توصيات 
مفصلـة تشـدد بصفـة خاصـة علـى ضـرورة مشـاركة النسـاء مشـاركة كاملـــة يف عمليــة صنــع 
القرار السياسي، وعلى أمهية اتبـاع ـج يقـوم علـى احلقـوق ويراعـي الفـروق بـني اجلنسـني يف 
جهود اإلغاثة والتعمري والتنمية. ويتضمن التقرير توصيات حمددة لإلجراءات اليت يتعني القيـام 
ا على الصعيدين الوطين والـدويل لتحقيـق ذلـك الغـرض. وتسـتحق هـذه التوصيـات اهتمامـا 

جادا، كما جيب تنفيذها على حنو فعال ويف وقت مبكر. 
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 رابع عشر - إقامة العدل يف املرحلة االنتقالية 
يف حلقة العمل الوطنية املعنية حبقـوق اإلنسـان الـيت عقـدت قـي آذار/مـارس ٢٠٠٢،  - ٤٨
كـانت االنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان الـيت وقعـت يف املـاضي، ومـا انطـوت عليـه مــن 
جمازر ومقابر مجاعية، من بني املسائل اليت دار النقاش حوهلا. ويف البيان االفتتاحي الـذي ألقـاه 

الرئيس كارزاي، تناول هذه املسألة بالصورة التالية: 
�إن مسـألة االنتـهاكات الـيت وقعـت يف املـاضي هـي مـن بـني املسـائل اهلامـــة 
األخـرى الـيت يتعـني النظـر فيـها. وال ميكنـين القـول بـأن اإلدارة املؤقتـة احلاليـــة متتلــك 
السـلطة الكاملـة ملعاجلـة هـذه املسـألة. غـري أنـين آمـل أن تتمتـع حكومـة اللويـا جريغــا 
بالسلطة الكافية إلنشاء جلنة لتقصي احلقائق وضمان متتع النـاس بـالعدل. وال بـد وأن 
يعرف شعب أفغانستان أنه ستكون هنـاك هيئـة لالسـتماع إىل شـكاواهم. فـال بـد يف 
واقع األمر من أن نستمع إىل ما يقوله الناس. فقد عـثر علـى مقـابر مجاعيـة ُدفـن فيـها 
املئات، وُدمرت املنازل واملتاجر، ووقـع العديـد مـن األعمـال القاسـية، الـيت مل نعـرف 
عنها شيئا أو نسمع عنها شيئا من قبل. وقُتل العديد من أبنــاء شـعبنا. وقُتلـت أمـهات 
وهـن حيتضـن أطفـاهلن، وُأحـرق آخـرون، وحـدث قـدر كبـري مـن االضطـهاد، وكثــري 
جدا من االنتهاكات. وهذا هو السبب يف أنه جيب أن تنشأ هنا جلنة لتقصـي احلقـائق 

حلماية حقوق اإلنسان املكفولة لنا، وملعاجلة جراح شعبنا�. 
وأنشـأت حلقـة العمـل فريقـا عـامال وطنيـا يعـين بإقامـة العـــدل يف املرحلــة االنتقاليــة.  - ٤٩
وخالل هذه املشاورات، وضع الفريـق برنـامج يشـمل إنشـاء وحـدة إلقامـة العـدل يف املرحلـة 
االنتقالية ضمن اللجنة املستقلة حلقــوق اإلنسـان. كمـا يتوخـى الفريـق إجـراء مشـاورات علـى 
نطاق البلد مبا يؤدي إىل وضع استراتيجية وبرنامج للسياسـة الوطنيـة إلقامـة العـدل يف املرحلـة 
االنتقالية، وبناء قاعدة بيانات مأمونـة جلمـع وختزيـن املعلومـات واألدلـة بشـأن جرائـم احلـرب 
واجلرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسـان، فضـال عـن تطويـر قـدرة حمليـة 

يف ميدان الطب الشرعي. 
وأثريت تساؤالت بشأن دور بعض األشخاص يف االجتماع الطارئ للويا جريغا ممـن  - ٥٠
ميكن أن يكونوا مسؤولني عن ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان. ويف رسـالته إىل 
االجتماع الطارئ للويا جريغا، حث الرئيس كارزاي األفغان وهم ينتخبـون ممثليـهم علـى أن 
يراعوا مصاحل البلد، وأن يضعوا مصلحة شعبه فوق مصـاحل األفـراد واجلماعـات، وأن ينتخبـوا 
مـن مل يشـاركوا يف قتـل شـعب أفغانسـتان؛ ومـن هـم غـري متـهمني بسـلب وـب املمتلكـــات 

العامة واخلاصة.  
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وعقـب انتخابـه، ويف أول خطـاب يلقيـه، قـال الرئيـس كـارزاي: �هـــل مبقدورنــا أن  - ٥١
ننعـم بـالعدل والسـالم يف الوقـت ذاتـه؟ أم أن علينـا أن نبـدأ ببنـاء السـالم ببـطء وثقـة قبـــل أن 
ننتقل إىل العدل الذي حيتاجه األفغـان؟ لـو كـان مبقدورنـا ذلـك، فسـيكون شـيئا عظيمـا. هـل 
نسـتطيع ذلـك؟ لـنرى مـا إذا كنـــا نســتطيع ذلــك�. وبالتــايل، فــإن إقامــة العــدل يف املرحلــة 
االنتقاليـة أمـر مطـروح علـى جـدول األعمـال الوطـين. وهـي مسـألة ينبغـي أن تشــغل بصــورة 
جادة أولئك الذين يشاركون يف املشاورات الوطنية املتعلقة بإقامة العدل يف املرحلة االنتقاليـة. 
ومن اجلدير بالذكر أن املرسوم الرئاسي الصــادر يف ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ بشـأن 
عودة الالجئني بأمان وكرامة قــد ضمـن للعـائدين حصانـة مـن املقاضـاة اجلنائيـة، باسـتثناء مـن 
ميكن أن يكونوا قد ارتكبـوا جرائـم ضـد السـالم، أو ضـد اإلنسـانية، أو جرائـم حـرب، علـى 

النحو احملدد يف الصكوك الدولية. 
 

 خامس عشر - التعمري الوطين والتنمية الوطنية: احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
مع دخـــول أفغانستان مرحلة جديدة مـن مراحـل االنتقـال، يواجـه الشـعب األفغـاين،  - ٥٢
مبا يف ذلك أكثر من مليون الجئ ممن عادوا إىل البلد وعدة ماليني ينتظـر أن يتدفقـوا إليـه مـع 
مضـي العمليـة قدمـا، حتديـات التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والتعمـري الوطـين وحتقيـق ســبل 
عيش مستدامة. وكما تقـول إحـدى الوكـاالت اإلنسـانية الكـربى يف تقريـر هلـا عـام ٢٠٠٢، 
فـإن اإلرهـاب الـذي كـان يقمـع الشـعب األفغـاين أصبـح يتخـذ اآلن شـــكال جديــدا. فثــالث 
سنوات من اجلفاف وفشل احملاصيل قد خلقت أسوأ جماعة شهدها البلد على مدار ٧٥ عامـا. 
وتقدر األمم املتحدة أن سبعة ماليـني أفغـاين يواجـهون اآلن خطـر املـوت جوعـا. ويعـاين ٧٠ 
يف املائة من السكان بالفعل من سوء التغذية، وال حيصل على ميـاه نظيفـة سـوى ١٣ يف املائـة 
من السكان. وهناك حوايل مخسـة ماليـني شـخص مشـردون بعيـدا عـن ديـارهم. وواحـد مـن 
بني كل أربعة أطفال أفغان لن يكمل عامه اخلامس. ومن بني كل ثالثـة أطفـال، يوجـد طفـل 
ــك،  يتيـم واحـد، ويعـاين طفـل واحـد مـن بـني كـل اثنـني مـن سـوء التغذيـة. وباإلضافـة إىل ذل
ينتشر يف البلد ما يتراوح بني مخسة وسبعة ماليني لغـم أرضـي، يقـدر أـا تـودي حبيـاة عشـرة 
مـن األفغـان كـل يـوم. ويعيـش كثـري مـن األسـر بالكـاد علـى شـحنات األغذيـة احملـدودة الـــيت 

يوزعها برنامج األغذية العاملي. 
 

الغذاء  ألف -
يشري تقرير صادر عن منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو) يف ٢٠٠٢ إىل  - ٥٣
أنه يف حني تعد املديونية مشكلة مزمنة يف الريف، فـإن موجـة اجلفـاف املمتـدة تركـت أعـدادا 
ال حتصـى مـن املزارعـني الصغـار واملتوسـطني غـارقني يف الديـون. وكثـري مـن املشـردين داخليـا 
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يبيعـون أصنـاف اإلغاثـة غـري الغذائيـة للحصـول علـى أمـوال نقديـة لشـراء الغـــذاء أو للبــدء يف 
تسـديد الديـون. وصغـار املزارعـني، بـل ومـن هـم ليسـوا صغـــارا إىل هــذه الدرجــة، يفقــدون 
أرضهم. وهناك احتياج شـديد لألمـوال النقديـة واملسـاعدة املؤسسـية يف شـكل برنـامج وطـين 
للقروض املتناهية الصغر، مبا ميكن أن يسـهم بدرجـة كبـرية يف إعـادة تـأهيل هـؤالء املزارعـني. 
وتشدد دراسة أخرى، أجريت استنادا إىل جهود ميدانية فيما بني شـهري كـانون الثـاين/ينـاير 
وأيـار/مـايو ٢٠٠٢، علـى انعـدام األمـن الغذائـي بصـورة واسـعة النطـاق، ويـأيت هـذا الضعــف 
نتيجة لعوامل متعددة، من بينها املخاطر الطبيعية واملخـاطر الـيت مـن صنـع البشـر وتـدين قـدرة 

الناس على التصدي هلا.  
ـــدة ال تــزال حمسوســة. فرغــم أن حــدة  كمـا أن اآلثـار املسـتمرة ملوجـة اجلفـاف املمت - ٥٤
ـــم  اجلفـاف قـد خفـت يف الشـمال والغـرب، فإنـه مسـتمر يف املنـاطق الوسـطى واجلنوبيـة. ورغ
بعـض التطـورات اإلجيابيـة، ال يـزال هنـاك احتيـاج لـربامج موجهـــة ومتوازنــة وطويلــة األجــل 
لتوفري املساعدة الغذائية. ومن بني التدابـري املوصـى ـا ملعاجلـة انعـدام األمـن الغذائـي مـا يلـي: 
(أ) اســتراتيجية متعــددة الســنوات لتوفــري املســاعدة تشــمل التوســع يف املســــاعدات الغوثيـــة 
واإلمنائيـــة؛ (ب) التدخـل اإلنسـاين القـائم علـى املبـادئ للتخفيـف مـن انعـدام األمـن الغذائــي؛ 
(ج) تدخـالت قطاعيـة حمـددة تشـمل تدخـالت طارئـة لتوفـري امليـاه، وضـخ األمـــوال النقديــة، 

والتمويل املتناهي الصغر، وإصالح شبكات الطرق.  
وال يـزال برنـامج األغذيـة العـاملي، وهـو أكـــرب وكالــة إنســانية تعمــل يف أفغانســتان،  - ٥٥
يواجه عجزا كبريا. وهذا العام، تلقى الربنامج حىت اآلن ١٨٣ مليون دوالر، ال تغطـي سـوى 
ثلثي ما حيتاجه إلطعام حوايل تسـعة ماليـني شـخص مـن احملتـاجني. ووفقـا للتقديـرات احلاليـة 
لربنـامج األغذيـة العـاملي، ال تـزال الوكالـة تعـاين مـن عجـز هـــائل يبلــغ ٠٠٠ ١٧٥ طنــا مــن 

األغذية. 
ومثــة حاجــة ماســة لألمــوال واألغذيــة لتلبيــة االحتياجــات الالزمــة لبقــاء الســــكان  - ٥٦
واحتياجات مشاريع التعمري ذات األولوية على حد سواء. ويبدو أن التعهد بتقدمي مبلـغ ٤,٥ 
بليون دوالر على مدى مخس سنوات كـان يقـوم علـى تقديـرات تكلفـة اسـتندت إىل جتـارب 
بلدان غري حمددة كانت تتلقى مساعدات دولية تـتراوح بـني ٤٠ و٨٠ دوالرا للفـرد يف السـنة 
لربامج اإلنعاش بعد انتهاء الصراع. وعلى العكس مــن ذلـك، فـإن حجـم املعونـات املقدمـة يف 
منطقـة البلقـان ويف تيمـور الشـرقية كـــان يــتراوح بــني ٢٠٠ و٣٠٠ دوالر للفــرد يف الســنة. 
وتوفري مستويات مماثلة من املعونة يصل بالرقم إىل ما ال يقل عن مخسة باليني مــن الـدوالرات 
يف السـنة الواحـدة ألفغانسـتان، وهـو مـا يزيـد بدرجـة كبـرية عـن حجـم التعـــهدات املعلنــة يف 
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طوكيو. ولذلك، ال بـد مـن الوفـاء بالكـامل ـذه التعـهدات الـيت هـي متواضعـة يف جوهرهـا، 
وتوفري األموال يف الوقت الالزم.كما أن هناك حاجة لكفالة توزيع املسـاعدات بصـورة عادلـة 
ـــات الســكان  يف كافـة أحنـاء أفغانسـتان، وبصفـة خاصـة وصوهلـا إىل املنـاطق النائيـة وإىل قطاع

األكثر ضعفا. 
وتبـني تقييمـات الطـوارئ السـريعة الـيت أجراهـا برنـامج األغذيـة العـاملي ارتفـاع كـــل  - ٥٧
املؤشرات التالية للمعاناة: بيع األصول، وهجرة العمالة، واستهالك األغذيـة الربيـة، والتصـاعد 
اهلائل للديون، والتسول، والزواج املبكر للبنات يف سن تصل إىل سبع سنوات، وعمل الصبيـة 
بعقود لتعلم حرفة ما. وكان نقص املوارد الغذائية الالزمة ملواصلة أو بدء برامج الغـذاء مقـابل 
تنمية األصول أو الغذاء مقابل العمل يعين تبـاطؤ أو توقـف أنشـطة اإلنعـاش املوجهـة إىل أكـثر 
مـن سـتة ماليـني أفغـاين يف املنـاطق الريفيـــة. ونتيجــة لنقــص املعونــات الغذائيــة، فــإن آليــات 
املواجهة اليت تعـاين بـالفعل مـن الضغـوط، والـيت يسـتفيد منـها الرجـال والنسـاء، تواجـه خطـر 
االيـار الكـامل، ويلـوح خطـر انتشـار الفقـر املدقـع يف جمتمعـات حمليـة تعـاين أصـال مـن الفقــر 

بدرجة تبعث على اليأس. 
وال تزال عملية الطوارئ احلالية تواجه عجزا يصل إىل أكثر من ٠٠٠ ١٧٥ طنـا مـن  - ٥٨
ــــة مـــن جممـــوع  األغذيــة تبلــغ قيمتــها قرابــة ١٠٢ مليــون دوالر، أو مــا يعــادل ٣٦ يف املائ
االحتياجات. ونتيجة لذلك، فإن جزءا كبريا من النساء والرجال واألطفـال األكـثر ضعفـا لـن 
حيصلوا على املسـاعدة الغذائيـة الـيت هـم يف أمـس احلاجـة إليـها، أو سـيحصلون علـى كميـات 
خمفضة منها. وال بد وأن تتوفر املوارد يف أقرب وقت ممكن قبـل موسـم الثلـوج الكثيفـة، كـي 
ميكـن وصـول الغـذاء إىل املنـاطق النائيـة، حيـث يوجـد مـا يقـدر حبـوايل أربعـة ماليـني شــخص 

يواجهون املخاطر. 
 

النقص احلاد يف املوارد   باء -
ــوز/يوليـه ٢٠٠٢  وجه االجتماع الذي عقده فريق الدعم األفغاين يف جنيف يف ١١ مت - ٥٩
االنتباه إىل التأخري اخلطري يف الوفاء بالتزامات التمويل املعلنـة يف طوكيـو. وأعـرب الفريـق عـن 
القلـق مـن اخلطـر الشـديد الـذي حيـــدق بكثــري مــن الــربامج احليويــة، ومنــها الــربامج املتصلــة 
بـالالجئني والتعليـم والرعايـة الصحيـة، نتيجـــة للتأخــري. وأشــار الفريــق إىل أن أزمــة التمويــل 
ومشاكل عودة الالجئني واملشردين ومشاريع توفري املعونة الغذائية اليت هي قيد التنفيـذ، ميكـن 
أن تبـدد بصـورة حـادة املكاسـب الـيت حتققـت خـالل األشـهر الثالثـة املاضيـة يف وسـط الفــترة 

احلرجة اليت يشتد فيها اجلوع قبل موسم احلصاد.  
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وكان برنامج املساعدة الدولية الشامل الذي بــدأ يف ١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١  - ٦٠
برناجما يستمر ١٥ شهرا بتكلفة تبلغ ١,٦ بليون دوالر. ومنذ ١ تشرين األول/أكتوبر، تلقـى 
الربنامج حوايل ٨٢٠ مليون دوالر. ولذلك، فاخلالصة هـي أنـه يلـزم توفـري متويـل يبلـغ ٧٧٧ 

مليون دوالر حىت اية العام، من بينها ٤٠٠ مليون دوالر الزمة يف الربع الثالث من السنة. 
 

املخدرات   جيم -
يف عـام ١٩٩٩، كـانت أفغانسـتان مصـدرا لــ ٧٠ يف املائـة مــن اإلنتــاج العــاملي مــن  - ٦١
اهلـريوين (٤٥٠ طنـا). أمـا إنتـاج العـام احلـــايل، فيمكــن أن يصــل إىل مــا يــتراوح بــني ٢٠٠ 
و ٢٥٠ طنا، وفقا لتقديـرات مكتـب مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة. ويقـوم املكتـب بتنفيـذ 
طائفـة واسـعة مـن املشـاريع الـيت ترمـي إىل تعزيـــز قــدرة أفغانســتان علــى مراقبــة املخــدرات؛ 
ويتضمن برناجمه ملراقبة املخدرات القيام برصد احملاصيل غري املشروعة. وال بـد مـن توفـر دعـم 
اتمع الدويل ملساعدة أفغانستان يف بناء قدرا يف جمال إنفـاذ القـانون يف هـذا السـياق أيضـا، 
ويف تنفيذ مشاريع احلد مــن الطلـب علـى املخـدرات وتوفـري مشـاريع بديلـة مسـتدامة لكسـب 

العيش للمزارعني األفغان. 
 

األلغام   دال -
تعد أفغانستان واحدة من أكثر البلـدان تـأثرا باأللغـام والذخـائر غـري املنفجـرة، حيـث  - ٦٢
يقدر أن ديدات هذه األلغام والذخـــائر تغطـي مسـاحة تبلـغ ٨٥٠ كيلومـترا مربعـا. وهنـاك 
حوايل ٠٠٠ ٢٠٠ شخص تعرضوا حلوادث األلغام والذخائر غـري املنفجـرة؛ وقبـل األحـداث 
اليت وقعت يف أواخر عام ٢٠٠١، كانت معدالت املوت واإلصابة تتراوح بـني ١٥٠ و٣٠٠ 
ـــتان مــن جــراء  حالـة يف الشـهر. وتفـاقمت مشـكلة األلغـام والذخـائر غـري املنفجـرة يف أفغانس
األنشطة العسكرية األخرية، حيث امتدت الذخائر غري املنفجرة إىل منـاطق جديـدة، باإلضافـة 
إىل احلاالت اجلديدة لزرع األلغـام مـع تنقـل القـوات يف كافـة أحنـاء البلـد. وأصـابت الغـارات 
اجلوية كثريا من مسـتودعات الذخـرية الكبـرية، الـيت ميكـن أن تـؤدى إىل انتشـار الذخـائر غـري 
املنفجـرة يف مسـاحات يبلـغ نصـف قطرهـــا مخســة كيلومــترات. كمــا تصــاعدت اإلصابــات 
ـــا، ونتيجــة لتحركــات  النامجـة عـن األلغـام والذخـائر غـري املنفجـرة نتيجـة لالنتشـار اجلديـد هل
السكان، يف مناطق غري مألوفة يف كثري من األحيان، مع تنقل الناس لتجنـب القتـال أو للعـودة 

إىل املناطق اليت مت تأمينها مؤخرا.  
وتستمر العمليات التالية لتطهري األلغام والذخائر غري املنفجرة، وجيب مواصلتها علـى  - ٦٣

أساس من األولوية: 
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خالل الربع األول مـن عـام ٢٠٠٢، مت تطـهري مـا مسـاحته ٦١١ ٨٢٥ ٢٣  (أ)
مـترا مربعـا مـن املنـاطق ذات األولويـة العاليـة املتـأثرة باأللغـام والذخـائر غـــري املنفجــرة. ومــن 

املتوقع تطهري مساحة أخرى تبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٥ متر مربع حبلول اية عام ٢٠٠٢؛ 
كـل مراكـز األقـاليم األفغانيـة اخلمسـة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـــام � وهــي  (ب)
املراكز املوجودة يف اإلقليم األوســط (كـابول)، واإلقليـم اجلنـويب (قندهـار)، واإلقليـم الشـرقي 
(جالل آباد)، واإلقليم الشمايل (مزار الشريف)، واإلقليم الغريب (هريات) � أصبحـت تـؤدي 
وظائفــها اآلن. وستنشــأ مراكــز فرعيــة جديــدة يف األقــاليم يف باميــان، وغــــارديز، وقنـــدوز 

لالستجابة للهيكل اجلديد الذي أنشأت مبوجبه األمم املتحدة مثانية أقاليم؛ 
استعادت عمليات التطهري مستوى قدرا السابق بنسبة ١٠٠ يف املائـة، غـري  (ج)
أن استمرار املعوقات األمنيـة حيـول دون اسـتئناف العمليـات يف بعـض املنـاطق. وجيـري رصـد 
هذه املعوقات األمنية عن كثب من أجل تلبية االحتياجات يف املناطق ذات األولوية. واسـتنادا 
إىل ما توصلت إليه بعثة تقييم أوفدت مؤخرا إىل مقاطعيت باكتيـا وباكتيكـا، فضـال عـن إقليـم 

تورا بورا، جتري استعادة قدرات التطهري واملسح يف تلك املناطق ذات األولوية؛ 
B مـن األنشـطة ذات  LU 97 وكان تطهري ذخائر القنابل العنقودية من طـراز (د)
األولوية العليا يف مجيع األقاليم، ووضعت إجراءات جديدة ملعاجلة هـذا التـهديد اجلديـد الـذي 
نشأ يف مرحلة ما بعد أيلول/سبتمرب. ويتم تطهري ذخائر القنابل العنقوديـة مبعـدالت أسـرع ممـا 

كان متوقعا. 
 

سادس عشر - الالجئون 
ساعدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني أكـثر مـن مليـون الجـئ أفغـاين مـن  - ٦٤
باكسـتان، وأكـثر مـن٠٠٠ ٨٣ الجـئ مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف العـودة إىل ديــارهم. 
ــامج  وتشـدد املفوضيـة علـى ضـرورة توفـري املزيـد مـن األمـوال، إذا مـا أريـد تنفيـذ أهـداف برن
عودة الالجئني. وتشمل هذه األهداف تيسري العودة الطوعية ملـا يصـل إىل ٠٠٠ ٤٠٠ أفغـاين 
يعيشون يف مجهورية إيران اإلسالمية، حبلول اية العام احلايل. وحـىت ٣١ أيـار/مـايو، مل تتلـق 
املفوضيـة سـوى ١٨٠ مليـون دوالر مـن جممـوع ميزانيتـها البـــالغ ٢٧١ مليــون دوالر لتغطيــة 
الربامج اليت تضطلع ا ملسـاعدة الالجئـني والعـائدين األفغـان. وعلـى ذلـك األسـاس، مل يكـن 
لـدى املفوضيـة متويـل إال حـىت ايـة حزيـران/يونيـه. ومـن شـأن عـدم توفـر التمويـــل أن يقلــل 
بصورة حادة من قدرة املفوضية علـى دعـم الالجئـني العـائدين مـن خـالل توفـري منـح السـفر، 
واملشـاريع األساسـية لإلسـكان وامليــاه، واملســاعدة يف إجيــاد ســبل مســتدامة لكســب العيــش 

لالجئني العائدين. 
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وتشـجيعا لعـودة الالجئـــني، أصــدرت اإلدارة املؤقتــة يف ٢٢ كــانون األول/ديســمرب  - ٦٥
٢٠٠١ مرسوما رئاسيا بشأن عودة لالجئني بأمان وكرامة، تضمـن الـترحيب ـم وطمأنتـهم 
على محايتهم من التحرشات والترهيب والتمييز واالضطــهاد ألسـباب تتعلـق بـالعرق أو الديـن 
أو اجلنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعيـة معينـة أو الـرأي السياسـي أو نـوع اجلنـس. كمـا منـح 
العائدون حصانة من املقاضاة اجلنائية، باستثناء مـن ميكـن أن يكونـوا قـد ارتكبـوا جرائـم ضـد 
السالم، أو ضد اإلنسانية، أو جرائم حرب، علـى النحـو احملـدد يف الصكـوك الدوليـة. وجـرى 
ـــات األساســية املكفولــة للعــائدين، وســيتم تيســري اســتعادم  ضمـان حقـوق اإلنسـان واحلري
ملمتلكام من خالل األجهزة القانونية املختصة. وكان مقررا السماح للمفوضيـة وغريهـا مـن 
الوكاالت الدولية املعنية برصد معاملـة العـائدين للتـأكد مـن االمتثـال ملعايـري القـانون اإلنسـاين 

وحقوق اإلنسان املعترف ا. 
وال يزال هنـــاك أكـثر مـن ثالثـــة ماليـني الجـئ ال يـزال يتعـني إعـادم إىل ديـارهم.  - ٦٦
وال ميكن مواصلة عمليـة اإلعـادة إىل الوطـن إال إذا توفـر مزيـد مـن التمويـل. وأعـرب البعـض 
عن ضرورة توخي احلذر إزاء زيادة تسـارع عمليـة اإلعـادة إىل الوطـن قبـل أن يتوفـر التمويـل 
الكـايف لضمـان توفـر الغـذاء واخلدمـــات األساســية، باإلضافــة إىل توفــري األمــن مــن التعــرض 

للهجمات اإلجرامية وأعمال النهب والقتال بني الفصائل، فضال عن تطهري األلغام. 
ورغـم عـودة قرابـة ١,٣ مليـون الجـئ، فـــإن حالــة بعــض الفئــات اخلاصــة تســتحق  - ٦٧
االهتمام. فهناك حنـو ٠٠٠ ٢٥ مـن ملتمسـي اللجـوء ال يزالـون مشـردين يف منطقـة االنتظـار 
احلدوديـة يف شـامان، وال يســـتطيعون العبــور إىل باكســتان، وال متلــك املفوضيــة واملنظمــات 
اإلنسانية مساعدم على النحو الالئق. وهنـاك حـوايل ٠٠٠ ٣٥ أفغـاين ال يكـادون حيصلـون 
على مساعدات يف خميمات املشردين داخليا يف سبني بولداك، وهي بلدة حدودية أفغانيـة تقـع 
على بعد بضعة كيلومترات من شامان. وتفيد املفوضية أن أوضـاع إعـادة إدمـاج العـائدين يف 
جنـويب أفغانسـتان تبـدو بالغـة الصعوبـة. فاملنطقـة اجلنوبيـة كـانت تعـاين بأكملـها مـن اجلفــاف 
الشديد طيلة السنوات األربـع املاضيـة. كمـا أن اسـتمرار اخنفـاض منسـوب امليـاه قـد أدى إىل 
نضوب العديد من اآلبار وحرمان منـاطق كثـرية مـن امليـاه. وال تـزال املنطقـة احمليطـة بقندهـار 
هي أكثر املناطق تأثرا باجلفاف يف أفغانستان. وال ميكن توقع حدوث انتعـاش اقتصـادي يعتـد 
به يف تلك املنطقة قبــل تنفيـذ تدابـري حفـظ امليـاه الـيت تشـتد احلاجـة إليـها. وإىل أن يتـم ذلـك، 
سيعجز الكثــريون عـن العـودة إىل موطنـهم األصلـي. ويف مواجهـة هـذه املشـاكل ذات الطـابع 
اخلاص، بدأت املفوضية تنظر يف مفهوم مستوطنات اتمع احمللـي للمشـردين داخليـا كوسـيلة 
إلدمـاج فئـات جديـدة يف النسـيج االجتمـاعي واالقتصـــادي. وســيكون هــذه النــهح املبتكــرة 

لتحقيق إدماج الفئات اخلاصة من املشردين داخليا. 
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سابع عشر - التوصيات 

تنفيذ اتفاق بون على قاعدة من حقوق اإلنسان 
من أجل حتقيق اهلدف النهائي من اتفـاق بـون � وهـو إنشـاء حكومـة ذات قـاعدة  - ٦٨
عريضة تراعي الفروق بني اجلنسني وتكفل التعدد العرقي وتؤمن التمثيـل الكـامل – ال بـد 
من تبين استراتيجية تقوم على قاعدة من حقوق اإلنسـان. ومـن املتوقـع أن تشـجع اإلدارة 
االنتقالية تطبيق أصول احلكـم القـائم علـى املشـاركة علـى كافـة املسـتويات، والدخـول يف 
مشاورات مستفيضة بشأن القيام بعملها. وينبغي أن يكون واضحا أن اللجان اليت أنشـأا 

اإلدارة تشرك كل قطاعات الشعب األفغاين. 
األمن 

يتعني إيالء أعلى األولويات ملسألة األمـن مـن أجـل محايـة حيـاة النـاس وممتلكـام.  - ٦٩
وجيب اإلسراع بالعملية اليت بدأت لبناء جيش وطين. ويف غضون ذلك، ال بد من توسـيع 
القوة الدولية للمساعدة األمنية ونشرها حيثما تنشـأ احلاجـة إليـها خـارج كـابول واملنطقـة 

احمليطة ا. 
سيادة القانون 

ال بـد وأن حتـل سـيادة القـانون حمـل سـيادة السـالح. وال بـد مـن بنـاء قـوة شـــرطة  - ٧٠
وطنيـــة تراعـــي حقـــوق اإلنسـان مـن أجـل االضطـالع مبـهام إنفـاذ القـانون بصـورة فعالـــة 
ـــأكد مــن  وغـري منحـازة. وينبغـي اختـاذ إجـراءات عاجلـة السـتعراض أوضـاع السـجون للت

معاملة السجناء بصورة إنسانية وفقا للمعايري املعترف ا دوليا.  
اللجنة القضائية: هيئة قضائية مستقلة ونظام للعدالة اجلنائية 

ينبغـي أن تتخـذ اللجنـة القضائيـة خطـوات عاجلـة إلنشـــاء وتطويــر هيئــة قضائيــة  - ٧١
مستقلة وغري منحازة. واستعادة سيادة القانون تتطلب وجـود نظـام فعـال للعدالـة اجلنائيـة 
يتفـق مـع معايـري القـانون الـدويل املتصلـة حبقـوق اإلنسـان. كمـا أن ذلـك النظـام ضـــروري 
لضمان مساءلة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـن فيـهم املسـؤولون عـن االنتـهاكات 

اليت وقعت يف املاضي. 
اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان 

إن إنشاء اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان وإسـناد واليـة عريضـة هلـا سـيمكنها مـن  - ٧٢
أن تسهم يف التحسن العام حلالة حقوق اإلنسان. غري أنه لكي تقوم اللجنـة ـذا اإلسـهام، 
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فإـا حباجـة إىل أن تخصـص هلـا مـوارد كبـرية. كمـا ينبغـــي إيــالء أولويــة خاصــة لربنــامج 
التوعية حبقوق اإلنسان. 

حرية الصحافة واستقالل وسائط اإلعالم اإللكترونية 
ميكن لوسائط اإلعالم أن تلعب دورا حيويا يف تعزيز ثقافـة الدميقراطيـة والتسـامح  - ٧٣
واالحـترام املتبـادل للحقـوق، وهـي الثقافـة الالزمـة إلقامـة دولـة متعـددة األعــراق تراعــي 
ـــر وســائط اإلعــالم، وخباصــة وســائط اإلعــالم  الفـروق بـني اجلنسـني. ولذلـك/جيـب تطوي

اإللكترونية املستقلة، كمسألة حتظى بأعلى األولويات. 
املرأة 

يف الفقـرة ١٣ مـن القـرار ١٩/٢٠٠٢، حثـت جلنـة حقـوق اإلنسـان علـــى اختــاذ  - ٧٤
تدابري عاجلة لتحسني حالة حقوق اإلنسان املكفولة للنساء والفتيات. وفيمـا يلـي املسـائل 

اليت يتعني معاجلتها على الفور: 
إلغاء أية تدابري تشريعية وغري تشريعية قائمـة متـيز ضـد النسـاء والفتيـات،  (أ)

وكذلك التدابري اليت تعرقل إعمال كل ما هلن من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ 
مشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة وعلى قدم املساواة يف احلياة املدنيــة  (ب)
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يف مجيع أحناء البلد وعلى مجيع املستويات؛ 

احـترام حـق املـرأة علـى قـدم املسـاواة يف العمـل ويف العـودة إىل العمــل يف  (ج)
مجيع القطاعات وعلى مجيع مستويات اتمع األفغاين؛ 

حق النساء والفتيات على قدم املساواة يف التعليم دون متييز، وإعادة فتـح  (د)
املدارس يف مجيع أحناء البلد، وقبول النساء والفتيات يف مجيع مستويات الربامج التعليمية؛ 
احــترام حــق النســــاء والفتيـــات علـــى قـــدم املســـاواة يف األمـــن البـــدين  (هـ)

الشخصي، وكفالة حماكمة املسؤولني عن االعتداءات البدنية على النساء؛ 
احترام حرية التنقل للنساء والفتيات؛  (و)

احـترام وصـول النسـاء والفتيـات بصـورة فعالـــة وعلــى قــدم املســاواة إىل  (ز)
الالزمة حلماية حقوقهن يف بلوغ أعلى مسـتويات الصحـة اجلسـدية والذهنيـة الـيت  املرافق 

ميكن بلوغها. 
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الدعم الدويل العاجل ملواجهة االحتياجات اإلنسانية واحتياجات اإلنعاش 
ال بـد علـى سـبيل االسـتعجال مـن توفـري األمـوال الـيت جـــرى التعــهد بتقدميــها يف  - ٧٥
طوكيــو. فالتــأخر يف توفــري األمــوال ميكــن أن يتســبب يف إحــداث ضــرر بــالغ بالعمليـــة 
ـــيت متــر ــا أفغانســتان وشــعبها يف الوقــت الراهــن. وبرنــامج األمــم املتحــدة  االنتقاليـة ال
للمسـاعدة الفوريـة واالنتقاليـة للشـعب األفغـاين، ٢٠٠٢، يدعـو إىل توفـري الدعـم الــدويل 
إدراكا للمسؤولية اخلاصة اليت يتحملـها العـامل جتـاه الشـعب األفغـاين. وقـد حـدد الربنـامج 

لنفسه األهداف االستراتيجية التالية: 
التصدي لألزمة اإلنسـانية املسـتمرة بـاجلمع بـني برامـج الطـوارئ وبرامـج  (أ)

اإلنعاش؛ 
دعـم العمليـة الواسـعة لعـودة الالجئـني إىل أفغانســـتان بــاجلمع بــني توفــري  (ب)
املسـاعدات للعـودة والـربامج املتماسـكة إلعـادة اإلدمـــاج واالنتعــاش للمجتمعــات احملليــة 

املتأثرة؛ 
تطويـر حتليـل شـامل وـج للتعـامل مـع حالـة الضعـف الواسـعة النطـــاق يف  (ج)
أفغانســتان، مــن خــالل توحيــد وحتليــل املعلومــات، وتطويــر الربجمــة املتكاملــة للتصـــدي 
الحتياجـات أكـثر اتمعـات احملليـة واألسـر املعيشـية ضعفـــا، والشــروع يف عمليــة طويلــة 

األجل لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي. 
توفري الدعم املستمر لعملية االنتقال الفعالـة، مبـا يتفـق مـع اإلطـار الوطـين  (د)
للتنميــة، علــى أســاس نقــل الكفــاءات وامللكيــــة والقـــدرة التقنيـــة إىل اإلدارة االنتقاليـــة 
ألفغانستان على الصعيدين املركزي واحمللي على حد سواء، مبا يصل يف النهاية إىل تقليـص 

وجود األمم املتحدة يف أفغانستان بصورة حمسوسة. 
دعـــم الالمركزيـــة، ودمـــج مســـؤوليات برجمـــة وتنســـق املســــاعدات يف  (هـ)
اختصاصـات املقاطعـات، اسـتنادا إىل تعزيـــز االرتباطــات بــني أنشــطة التخطيــط املركزيــة 
واحملليـة؛ وتنميـة القـدرات التقنيـة وقـدرات إدارة الـربامج يف مكـاتب املقاطعـــات؛ وتعزيــز 

التعاون على الصعيد احمللي بني السلطات والشركاء يف توفري املساعدات. 
 


