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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣جنيف، 

 ١٦مبوجـب املـادتني      الدول األطراف النظر يف التقارير املقدمة من          
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  أفغانستان    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف تقريـر              -١

رابع بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص أفغانستان اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل ال     
 ١٦ و ١٥ يف جلـساهتا     (E/C.12/AFG/2-4)باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

، SR.16 وSR.17)و (E/C.12/2010/SR.15 ٢٠١٠مايو / أيار١٤ و١٢، املعقودة يف ١٧و
، ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢١ املعقـودتني يف     ٢٧ و ٢٦واعتمدت اللجنة يف جلـستيها      

  .حظات اخلتامية على النحو املبني أدناهاملال

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي أفغانستان تقريرها اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع              -٢

). E/C.12/AFG/Q/2-4/Add.1(وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتـها اللجنـة           
بناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الـذي         وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح وال      

  .ضم ممثلني عن خمتلف الوزارات من ذوي اخلربة يف املواضيع املشمولة بالعهد
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 عملية اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تقدير مسامهة   مع ال وتالحظ اللجنة     -٣
  .إعداد التقارير

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
التـشريعي   على املستويني    ريات اهلامة اليت أجرهتا الدولة الطرف     ترحب اللجنة بالتغي    -٤

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            لواملؤسسي  
 لوضع برامج وسياسات جديدة تتمشى مع التزاماهتـا          اليت تبذهلا  هوداجلوالثقافية إضافة إىل    

  .أللفيةمبوجب العهد واألهداف اإلمنائية ل
 الذي يتنـاول باستفاضـة      ٢٠٠٤وترحب اللجنة باعتماد الدستور اجلديد يف عام          -٥

 مبـا يف ذلـك احلقـوق االقتـصادية          ،اجملاالت املشمولة يف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان      
  . التمييزمواالجتماعية والثقافية ومبدأ عد

تلف الصكوك الدوليـة     تصديق الدولة الطرف على خم     مع االرتياح وتالحظ اللجنة     -٦
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        اتفاقية )أ: ( مبا يف ذلك ما يلي     ،حلقوق اإلنسان 

 ومهـا الربوتوكـول     ، التفاقية حقوق الطفل   ان االختياري ن والربوتوكوال ؛)٢٠٠٣يف عام   (
وتوكـول  والرب) ٢٠٠٣يف عـام    (االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
  ).٢٠٠٢يف عام (املواد اإلباحية 

 ،ز ضد املرأة   القضاء على املمارسات الالإنسانية اليت متيّ      مع االرتياح وتالحظ اللجنة     -٧
عمـل  ال ووضع خطة    ؛٢٠٠٩ يف عام    إضافة إىل اعتماد قانون القضاء على العنف ضد املرأة        

للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     االهتمام الواجب   وطنية العشرية لألفغانيات اليت تويل      ال
  .٢٠٠٨ وإنشاء وزارة شؤون املرأة يف عام ؛والثقافية

بـشأن  ) ٢٠٠٦(٢٩٧ اعتماد املرسوم الرئاسي رقـم       مع االرتياح وتالحظ اللجنة     -٨
  .لوائح الناظمة للعمال األفغان يف اخلارجوال عودة الالجئني بكرامة

وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحـسني              -٩
النظام الصحي، مبا يف ذلك تشكيل فرق صحية متنقلة هتـدف إىل تـوفري اخلـدمات           

  .الصحية يف املناطق الريفية
 فرض يف السابق على تعليم اإلنـاث    اليت كانت ت   القيود   رفضوترحب اللجنة بقرار      -١٠

لكفالة إتاحة التعليم األساسي اجملاين واإللزامـي وهـو         وباجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف      
  .أفضى إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس ما
 إنشاء مركز أفغانستان لتنسيق األعمال املتعلقة باأللغام        مع االرتياح وتالحظ اللجنة     -١١
  . اليت يضطلع هبا املركزاأللغامزالة ارية إلاجلنشطة األو
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  –جيم   
رحلة انتقالية ويواجه طائفة واسعة من التحديات،       مبر اللجنة بأن أفغانستان بلد مير       تقّ  -١٢

أكثر من ثالثة عقود شـهد خالهلـا   دامت  مسلحةنزاعات عاىن من الدمار الناجم عن  وقد  
  . املؤسسات واهلياكل األساسية وهو ما يعوق بشدة إعمال احلقوق املكرسة يف العهدياراهن

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  –دال   
 تلتزم الدولة الطـرف    من الدستور اجلديد تنص على أن        ٧تالحظ اللجنة أن املادة       -١٣
ن العهد مل يـدرج بعـد       ألاملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، لكنها ال تزال تشعر بالقلق          ب

حتج هبا أمام احملاكم  وألن احلقوق املنصوص عليها يف العهد ال ُي،يف القانون احملليإدراجاً تاماً 
  . أو السلطات اإلدارية أو تنفّذ من قبلها تنفيذاً مباشراًاحمللية أو اهليئات القضائية

 االحتجاج به مباشـرة يف      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنح العهد وضعاً قانونياً يتيح         
ويف هذا اخلصوص تشري اللجنـة إىل تعليقهـا العـام رقـم            . إطار النظام القانوين احمللي   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن .  تطبيق العهد على املستوى احملليبشأن) ١٩٩٨(٩
ئات  أو اهلي   الوطنية معلومات مفصلة عن قرارات احملاكم     تدرج يف تقريرها الدوري املقبل    

  .عمل على إنفاذ حقوق العهدالقضائية أو السلطات اإلدارية اليت ت
منائيـة الوطنيـة    إلاالسـتراتيجية ا  قلق أنه على الرغم من أن       مع ال وتالحظ اللجنة     -١٤

لتكون اسـتحقاقات    تصمم مل   ، فإهنا وثيقة الصلة حبقوق اإلنسان   ألفغانستان تتضمن معايري    
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املختلفـة        بعض عناصر  وهي تقتصر على  ،  قانونية

  .للحقوق املدنية والسياسية بينما ُتمنح األولوية
أن تتخذ تدابري لضمان اتباع هنج كلي يقـوم علـى           ب الدولة الطرف    بقوةتوصي اللجنة   

أساس حقوق اإلنسان من الناحية العملية يف تنفيـذ االسـتراتيجية اإلمنائيـة الوطنيـة               
يتضمن احلقـوق  الذي  حلقوق اإلنسان  ، مع االعتراف صراحة باإلطار الدويل     تانفغانسأل

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ملكافحة االنتـشار قلق أن الدولة الطرف مل تعتمد تدابري فّعالة      مع ال وتالحظ اللجنة     -١٥

 حمـددة ات  وتأسف لعدم وجود معلوم   . الواسع النطاق لظاهرة الفساد واإلفالت من العقاب      
  وإدانتـهم  موظفي اخلدمة املدنية والقضاة وغريهم من املوظفني      ختص مقاضاة   تتعلق بقضايا   
  .بتهم الفساد

 ملكافحـة ظـاهرة   اعتماد إطار قـانوين  ) أ: (بالقيام مبا يلي  توصي اللجنة الدولة الطرف     
يف جمال   ة التدريب إتاح) ب(الفساد واإلفالت من العقاب مبا يتمشى مع املعايري الدولية؛          

مة املدنية على املستويني     للمشّرعني وموظفي اخلد    االقتصادية واالجتماعية  تكاليف الفساد 
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 تـدابري ملقاضـاة حـاالت الفـساد؛         اختاذ) ج( إنفاذ القانون؛    وموظفيالوطين واحمللي   
 مستقلة  رصد آلية   ضمان الشفافية يف سلوك السلطات العامة قانوناً وممارسة، وإنشاء         )د(

مبادئ على إعداد    بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة        العمل) ه(غاية؛  هلذه ال 
وتطلـب اللجنـة إىل     .  محالت إلذكاء الوعي   تنظيم )و(توجيهية ومدّونة لألخالقيات؛    

 يف تقريرها الدوري املقبل عن التقدم احملـرز يف          مفصلةالدولة الطرف أن تقدم معلومات      
  . من العقاب وعن أي عقبات تعترضهامكافحة ظاهرة الفساد واإلفالت

عـدداً  قلق أن اآلليات التقليدية حلل الرتاعات اليت تـستوعب    مع ال وتالحظ اللجنة     -١٦
 ال تتالءم مع معايري حقوق      ،النظام القضائي الرمسي  أكرب من قضايا الرتاع يفوق ما يستوعبه        

ن حقوق النساء واألطفال    وتأسف اللجنة أل  . اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق الواردة يف العهد       
فرص  بسبب انعدامإضافة إىل حقوق القبائل البدوية والشرائح الفقرية يف اجملتمع تتضرر بشدة       

  .القضاء الرمسيآليات الوصول إىل 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فّعالة لضمان مواءمة اآلليات التقليدية حلـل              

ري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلقـوق          الرتاعات مواءمة كاملة مع املعاي    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إتاحـة         . الواردة يف العهد  

الفرص للسكان للوصول إىل نظام القضاء الرمسي، واختاذ تدابري كافية لبناء ثقـة             
  .السكان بنظام القضاء الرمسي

، ٢٠٠٨ الوطنية األفغانية لإلعاقة يف عـام        وحتيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل       -١٧
 ويـصوِّر لكنها تأسف ألن التقرير ال يعكس بدقة الوضع احلايل لألشخاص ذوي اإلعاقـة              

وتشعر اللجنة  .  من الشواغل الطبية   ريي وشاغالً اخل أساساً باعتبارها أمراً يتعلق بالعمل    اإلعاقة  
  ).٢املادة (مل بالقلق إزاء عدم وجود تدابري كافية لتنفيذ خطة الع

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عملية لتنفيذ خطة العمل الوطنية األفغانيـة      
يف التصديق علـى اتفاقيـة       يف هذا الصدد،     ،أن تنظر و دون متييز،    ٢٠٠٨لإلعاقة لعام   

  .األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هباحقوق 
ألن املرأة ال تزال تتعرض للتمييز يف جماالت كـثرية بـسبب            وتشعر اللجنة بالقلق      -١٨

، ادي االجتماعي والسياسي واالقتـص    كل من الصعيد  ضد املرأة على     انتشار ظاهرة التمييز  
 واستمرار القوالب النمطية واملمارسات التقليدية اليت ُتهمِّش املـرأة          ، يف البلد  األمنم  اعدالنو

وتأسف اللجنة  . الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني     على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا       
 يف قطاعات مثل يف املمارسة العمليةللفروق الكبرية القائمة بني اإلطار القانوين وعدم املساواة 

 ألن بعـض أحكـام      بقلق بالغ  وتشعر اللجنة    .قطاع العمل واحلياة العامة والتعليم والصحة     
 ة بالوصـاي ويشمل ذلك ما يتعلـق    ضد املرأة،    متيززال  ت  لشيعة ال لقانون األحوال الشخصية    

 خـارج املـرتل     ة املـرأة  واإلرث والزواج دون السن القانونية والقيود املفروضة على حرك        
  ).٣ و٢املادتان (
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 املزيد من التدابري القانونيـة والعمليـة الـصارمة          اختاذتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      
 للتصدي للظـاهرة    ثقيف، استخدام وسائط اإلعالم والت    والفعالة، مبا يف ذلك عن طريق     
،  وللحواجز الثقافية واملواقف النابعة من السلطة األبوية       ،التارخيية للتمييز وعدم املساواة   

لقضاء على أوجه عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة علـى النحـو              ا من أجل 
 حتـث  ،ويف هذا اخلـصوص  .  من العهد  ٣واملادة  ،  ٢، الفقرة   ٢املنصوص عليه يف املادة     

 مبا يف ذلك قـانون      ،اللجنة الدولة الطرف على حتقيق االتساق الكامل بني القانون احمللي         
 توجِّه  ،ويف هذا اخلصوص  . املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   و ،لشيعةلاألحوال الشخصية   

 املـساواة بـني     بشأن) ٢٠٠٥(١٦اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         
وتوصي اللجنة  . الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
 توعيـة   تستهدفأيضاً الدولة الطرف بأن تنظم وتنفذ محلة وطنية إلذكاء وعي اجلمهور            

  .  مبا يف ذلك قادة اجملتمع،النساء والرجال على السواء
املـرأة يف   متثيـل   مؤقتاً لصاحل     نصاباً حددتالطرف قد   وتالحظ اللجنة أن الدولة       -١٩

 لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء تدين مـستوى متثيـل املـرأة يف     ،الربملان وجملس املقاطعات  
  ).٣املادة (مناصب صنع القرار يف أفغانستان 

 املساواة بني املرأة والرجـل يف مـشاركة املـرأة يف       بتعزيزتوصي اللجنة الدولة الطرف     
 تـدابري خاصـة مؤقتـة       ، واختاذ  بناء السالم واملصاحلة   سيما ، وال مليات صنع القرار  ع

  . من العهد٣لتصحيح اختالل التوازن اجلنساين يف اجملتمع مبا يتمشى مع املادة 
قلق أن األشخاص خيضعون لعمل الـسخرة أو العمـل          مع ال وتالحظ اللجنة     -٢٠

م ألفكـار سياسـية أو إيديولوجيـة        القسري يف الدولة الطرف كعقوبة على اعتناقه      
  ).٦املادة (تعبريهم عنها   أو

 تدابري كافية، مبا يف ذلك مراجعة قانون العقوبـات          اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على      
  .لضمان عدم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري كعقوبة

سبب عدم  وتشعر اللجنة بالقلق لتعذر حصر حالة البطالة يف الدولة الطرف ب            -٢١
وجود إحصاءات ذات صلة وموثوقة عن العمل واالفتقار إىل معلومات تتعلق بـسوق             

  ).٦املادة (العمل 
 ، للشباب والعائدين واملشردين داخلياً    لوتشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة فرص العم        -٢٢

  ).٦املادة (وبصفة خاصة يف قطاع الزراعة 
 داخل إقليمهـا  ت كافية لقياس نسبة البطالة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد آليا      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس      .  ملعاجلة هذه املشكلة   فعالة تدابري   اختاذمن أجل   
  .املساعدة التقنية الرمسية من منظمة العمل الدولية يف هذا اخلصوص
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أهنا أن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالة من ش             
  . وال سيما يف قطاع الزراعة،ُتخفِّض تدرجيياً البطالة يف القطاع غري النظامي

وتأسف اللجنة ألن احلد األدىن لألجور الذي وضعته الدولة الطرف ال يكفي لتوفري               -٢٣
  ).٧املادة (مستوى معيشة الئق للعمال وألسرهم 

 وبالتـايل   ، احلد األدىن لألجور   عرف تدابري مناسبة ل   اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على      
  . متكني العمال وأسرهم من تلبية احتياجاهتم األساسية

 لقـاء  يف األجر    العاملني والعامالت قلق أن مبدأ املساواة بني      مع ال وتالحظ اللجنة     -٢٤
  ).٧املادة ( غري مكفول يف الدولة الطرف املتساوي القيمةالعمل 

ة جهودها لضمان حتقيق املساواة يف األجر لقـاء         حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعف     
وعلى . الرجل واملرأة  الفجوة يف األجور بني      تقليص و ،العمل املتساوي القيمة وفقاً للعهد    

 مبا  ، حقوق العمال  إعمال آلية لرصد    بإنشاء توصي اللجنة الدولة الطرف      ،وجه التحديد 
 وتنظيم محـالت إلذكـاء      ،القيمة العمل املتساوي    حتقيق املساواة يف األجر لقاء    يف ذلك   

  .الوعي يف هذا اخلصوص
 تأسف  فهي ، قانون العمل ُيدرج كثرياً من أحكام العهد        أن تالحظ اللجنة يف حني   و  -٢٥

.  مثل عدم تناول احلق يف اإلضراب وحل الرتاعـات         ، كثرية حيتوي على نواقص  ألنه ال يزال    
 تـدين  تنفيذ قانون العمل إضافة إىل       وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية كافية لرصد        

  ).٨املادة (تأثري الربنامج الوطين املتعلق باملهارات 
يف هـذا   القيـام    و ، جهودها حلماية حقوق العمال    بتكثيفتوصي اللجنة الدولة الطرف     

 احلق يف تكوين    من أجل إدراج   قانون العمل مبا يتالءم مع أحكام العهد         مبراجعةاخلصوص  
وتوصي اللجنة أيـضاً الدولـة      .  واحلق يف اإلضراب   ،التفاوض اجلماعي  واحلق يف    ،نقابة

 آلية لتحسني عملييت التنسيق واالتصال بني الوكاالت احلكومية يف عملية           بإنشاءالطرف  
  .وضع مشاريع قوانني تتعلق بالعمل

 بعد نظاماً للضمان االجتماعي     نشئقلق أن الدولة الطرف مل ت     مع ال وتالحظ اللجنة     -٢٦
ولذلك فإنه يوجد عدد كبري من احملرومني واملهمشني من األفـراد واجلماعـات             اسي  األس
،  والنـساء  ، واألشخاص الذين يعملون حلـساهبم     ، املسنون مبن فيهم  يتمتعون بأي محاية،   ال
  ).٩املادة ( والعائدون والالجئون ، واملشردون داخلياً، األمهات الوحيداتسيما وال

والقيـام تـدرجيياً     خطة وطنية للضمان االجتماعي      بوضعتوصي اللجنة الدولة الطرف     
ويف هذا .  محاية الفئات احملرومة واملهمشة    كفالةاالجتماعي من أجل     بإكمال نظام للضمان  

 تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف اإلمكانيات املتاحـة للتعـاون            ،اخلصوص
  اللجنـة العـام    عليـق تو ، مـن العهـد    ٢ من املـادة     ١الدويل مبا يتمشى مع الفقرة      

  . احلق يف الضمان االجتماعيبشأن) ٢٠٠٨(١٩ رقم
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 برامج احلد من    خمتلفوتشعر اللجنة بالقلق ألن كثرياً من األسر الفقرية ُتسَتبَعد من             -٢٧
  ).٩املادة (الفقر 

 التعاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة          بالقيام يف إطار  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ألسر تغطية ا ضمان  لكي يتسىن   ربامج احلد من الفقر     ب لالنتفاعألهلية  باستعراض معايري ا  

  .األكثر فقراً يف هذه الربامج
 لديهم أُسر أو ألن أسرهم      ليس املسنني يعيشون يف وضع صعب للغاية إما ألنه          ونظراً ألن 

نني يف توفري احلماية للمستقترح إيالء األولية ملسألة  اللجنة  فإن،  إعالتهم على   مل تعد قادرة  
  .إطار اخلطة الوطنية للضمان االجتماعي

ني للخطر اليت اعتمدت يف     وحتيط اللجنة علماً باالستراتيجية الوطنية لألطفال املعرضّ        -٢٨
تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك الزواج           ال تزال   ، لكنها   ٢٠٠٦عام  

الذين ال يزالون بال داع يف      ألطفال  ا  عدد الرتفاع  اللجنة وتأسف. باإلكراه وزواج األطفال  
  ).١٠املادة (على قيد احلياة  ال يزال مؤسسات الرعاية مع أن أحد الوالدين

 جهودها ملكافحة العنـف ضـد       تكثيف) أ: (بالقيام مبا يلي  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ج للحمايـة    برام اعتماد) ب (؛األطفال وحلظر العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن       

ـ  األسر األكثر حرماناً وهتميشاً من  من أجل متكني تنفيذهااالجتماعية و   اتلبيـة احتياجاهت
يف تقريرها الدوري   أن تقدم   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . ااألساسية والعناية بأطفاهل  

 ، واآلليـات التنظيميـة    ،املقبل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرعاية املؤسسية لألطفال       
. وسياسات القبول فيهـا    ومؤهالهتم   يف دور األيتام  العاملني  لموظفني  ل والعدد املستكمل 

تتعلق بنتائج تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألطفال      ثة  حمدَّوتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات      
  .املعرضني للخطر

 مشكلة خطرية يف الدولـة      يطرحقلق أن عمل األطفال     مع ال وتالحظ اللجنة     - ٢٩
 أشكال عمل األطفال مجيعها، مبـا يف        أرف وأن كثرياً من األطفال يتعرضون ألسو      الط

  ).١٠املادة  (جنسياً ألغراض جتارية واستغالهلم ذلك العمل القسري وعمل السخرة
 جهودها ملكافحة عمل األطفـال ومحايـة        تكثيفحتث اللجنة الدولة الطرف على      

قتصادي، مبا يف ذلك أسوأ أشكال      األطفال من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واال      
تعزيز تشريعها الوطين الذي حيظـر      ) أ: ( عن طريق مجلة أمور منها     ،عمل األطفال 

زيادة عدد عمليات تفتيش العمل لرصد      ) ب (؛عمل األطفال وفقاً للمعايري الدولية    
اإلنفـاذ   )ج (؛ الذي حيظر عمل األطفال    الوطين للدولة الطرف  لتشريع  لاالمتثال  
 األشخاص الذين يـستغلون     علىإلجراء فرض غرامات وعقوبات جنائية      الصارم  

 إنفاذ  وظفيملتنظيم دورة تدريبية إلزامية     ) د (؛عمل األطفال بصورة غري مشروعة    
اعتماد تدابري مناسبة لتيسري إتاحة فـرص       ) ه (؛القانون، واملدعني العامني والقضاة   
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دعى الدولة الطرف إىل إجراء دراسة وُت. التعليم لألطفال الذين كانوا يعملون سابقاً
 التعاون واملساعدة الدوليني  والتماس  استقصائية شاملة تتعلق بنطاق عمل األطفال،       

  .عند االقتضاء
 أن األطفال جيندون يف اجلماعات والقوات املسلحة،        مع القلق وتالحظ اللجنة     - ٣٠

  ).١٠املادة (مبا يف ذلك يف قوات األمن الوطنية األفغانية 
 جلميع أشكال جتنيـد     باختاذ تدابري صارمة لوضع حد    ي اللجنة الدولة الطرف     توص

 إنشاء نظام   ، هلذا الغرض  ،وينبغي. األطفال على أيدي اجلماعات والقوات املسلحة     
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن  . ر للقّصللحيلولة دون مواصلة أي جتنيدرصد  

نـدون يف اجلماعـات والقـوات       ُجيكانوا  تكثف جهودها ملساعدة األطفال الذين      
  .املسلحة وإعادة إدماجهم

 ضد املـرأة،  املريعة اليت بلغها العنفوتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء املستويات     - ٣١
وبصفة خاصة العنف املرتيل وما يسمى جبرائم الشرف، على الرغم من اعتماد قـانون              

بالقلق أيضاً ألن مرتكيب    وتشعر اللجنة   . ٢٠٠٩للقضاء على العنف ضد املرأة يف عام        
  ).١٠املادة ( اجلرائم يظلون دون عقاب ههذ

 تدابري للقضاء على املمارسات اختاذ) أ: (بالقيام مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف 
 مـن   ٥٤ بالنساء والفتيات بسن تشريعات وسياسات تتمشى مع املـادة           لضارةا

ا يف ذلك قانون العقوبـات،       مجيع التشريعات الوطنية، مب    استعراض) ب (؛الدستور
والقانون املدين وقانون الزواج لضمان االمتثال للدستور والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛    

كفالة إتاحة اإلمكانية للمرأة لتسجيل شكاوى لدى الـشرطة دون خـوف مـن              ) ج(
االنتقام، واملقاضاة الواجبة جلميع مرتكيب العنف ضد املـرأة دون تـأخري ومعاقبتـهم؛              

تنظيم محالت إلذكاء الوعي من أجل مكافحة املمارسات التقليدية الـضارة بـاملرأة              )د(
  .سيما األمهات واألطفال فضالً عن قادة اجملتمع وتثقيف الوالدين، وال

بلد منشأ وعبور ومقصد ألغـراض      قلق أن الدولة الطرف     مع ال وتالحظ اللجنة     - ٣٢
ن ويغرر هبن عن طريق زجيات احتيال أو وعـود          ، وأن النساء والفتيات خيتطف    بشراالجتار بال 

 على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا ألغراض جتارية عمل أو يتعرضن للبيع أو االستغالل اجلنسي      
  ). ١٠املادة (الدولة الطرف 

وذلك  جهودها للقضاء على االجتار بالبشر،       بتكثيفتوصي اللجنة الدولة الطرف     
  . مرتكيب هذه األفعال فرض عقوبات مناسبة علىبسبل تشمل

 وأن  ،قلق أن االجتار باملخدرات مستمر يف أفغانـستان       مع ال وتالحظ اللجنة     - ٣٣
وتشعر اللجنة بالقلق . ا اهلريوين واألفيون وتصديرمهصنيع لتمعقل رئيسيالدولة الطرف 
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أيضاً إزاء العنف واآلثار السلبية لالجتار باملخدرات على التمتع باحلقوق املكرسـة يف             
  .بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةعهد، مبا يف ذلك احلق يف التمتع ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة االجتـار              
ينبغي أال تؤثر تأثرياً    اجلهود املبذولة ملكافحة املخدرات     أن   مع مراعاة  ،باملخدرات

  .دية واالجتماعية والثقافيةعلى التمتع باحلقوق االقتصاسلبياً 
االسـتراتيجية اإلمنائيـة    قلق أنه على الرغم من وجود       مع ال وتالحظ اللجنة     - ٣٤

، فإن شرحية كبرية من األفغان تعيش يف فقر أو يف فقر مدقع، وبصفة الوطنية ألفغانستان
 لألراضـي،  املالكنيخاصة سكان الريف، واملناطق احلضرية احملرومة، واألشخاص غري      

 املعيشية اليت تعوهلـا امـرأة، واألشـخاص ذوو اإلعاقـة،            واألسراألطفال واألسر   و
  ).١١املادة (واملشردون داخلياً والالجئون 

 احلقـوق االقتـصادية     إدمـاج  تدابري لضمان    باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف     
 مبا  غانستانألفاالستراتيجية اإلمنائية الوطنية    إدماجاً كامالً يف    واالجتماعية والثقافية   

يتمشى مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             
وتوصي اللجنـة   ). ، املرفق السابع  E/2002/22-E/C.12/2001/17(واالجتماعية والثقافية   

 تدابري لتقييم تأثري االستراتيجية اإلمنائية الوطنية وحتديد مـواطن          باعتمادالدولة الطرف   
إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيانـات           اللجنة  طلب  وت. قصورها

احلضرية إىل جانب    أو   مقارنة مصنفة حسب اجلنس، والعمر، والسكان يف املناطق الريفية        
التقـدم  تـبني   ؤشرات  مفقر مدقع و  حالة  أرقام تظهر عدد األشخاص الذين يعيشون يف        

  .احملرز يف مكافحة الفقر
 يفتقرون إىل اخلدمات األساسية     نكان الذي سللجنة قلق إزاء ارتفاع نسبة ال     ويساور ا  - ٣٥

 مثل مياه الشرب والتخلص من النفايات، ومرافق الصرف الصحي والكهرباء           ،يف أفغانستان 
تلوث مصادر املياه وعدم صالحيتها للشرب      عدم وجود نظم ملياه اجملارير مما يؤدي إىل         وإزاء  

  ).١١املادة (ة خطرية مشاكل صحيويسبب بالتايل 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تزويد اجملتمعات الريفية واحلضرية بنظم مناسبة لـضمان         

 مبا يتمشى مـع     ، على مياه الشرب واهلياكل األساسية املناسبة للصرف الصحي        احصوهل
 ألصحاب الـدخل    سيما وال احلق يف املياه،     بشأن) ٢٠٠٢(١٥العام رقم   اللجنة  تعليق  
 عن طريق طلب التعاون واملساعدة من األفراد واجلماعاتض واحملرومني واملهمشني املنخف

  . عند االقتضاء،الدوليني
قلق استمرار عمليات االستيالء غري املشروع على األراضي يف         مع ال وتالحظ اللجنة     -٣٦

التمتع لرتاع على األراضي، وهو ما يقوض سيادة القانون وكثرة قضايا اأفغانستان، إضافة إىل 
 على األراضي    ألن كثرياً من قضايا الرتاع     وتأسف اللجنة . باحلقوق املنصوص عليها يف العهد    
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نعدام الثقة يف النظام القضائي الرمسي، وألن       الحلل الرتاعات   غري رمسية   ركت إىل آليات    قد تُ 
راضـي   على األااملمارسات التمييزية متنح معاملة تفضيلية لبعض اجلماعات اإلثنية يف حصوهل         

وتالحظ اللجنة أن تدهور الوضـع      . سيما قبيلة الكوشي    أخرى، وال  مجاعاتعلى حساب   
ثنان من العوامل اليت حتول دون إعادة إدماج املـشردين          ااألمين وانعدام ملكية األراضي مها      

  ).١١املادة ( داخلياً والعائدين ودون عودة الالجئني
اعتماد إطار قانوين متسق وشامل فضالً      ) أ( :بالقيام مبا يلي  توصي اللجنة الدولة الطرف     

مراجعة نظـام   ) ب(عن سياسات وتدابري إدارية حلل الرتاعات املتصلة باألراضي؛         
 وحتقيق اتساقه مع احلقوق الواردة يف العهد واملعـايري       ٢٠٠٥توزيع األراضي لعام    

ألراضي، مع تعزيز الربامج املتعلقة مبسألة عدم ملكية ا) ج(الدولية حلقوق اإلنسان؛ 
إنشاء آليات رصد للحد ) د(التركيز بصفة خاصة على العائدين واملشردين داخلياً؛ 

اختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضـد       ) ه(من خماطر الفساد يف نظام توزيع األراضي؛        
  .املرأة يف قضايا الرتاعات على األراضي

يـة واجلـوع يف الدولـة    نسبة حاالت سوء التغذقلق ارتفاع مع الوتالحظ اللجنة    -٣٧
وتأسـف  . الطرف، إضافة إىل كثرة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي           

 يف إمكانية احلصول على الغذاء      الكبري خنفاض القطاع الزراعي واال   ظى به لقلة الدعم الذي حي   
ر الغـذاء    وهو ما يعزى إىل التفاوت املتزايد بـني أسـعا          ٢٠٠٦يف املناطق الريفية منذ عام      

  ).١١املادة (والدخل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح سياساهتا واستراتيجياهتا وبراجمها القائمة، مبا            

والتصدي بصورة مناسبة النعـدام األمـن         للجميع األمن الغذائي برنامج حتقيق   يف ذلك   
سـيما   وال وضمان حق كل فـرد يف الغـذاء،          ،الغذائية للسكان الغذائي واالحتياجات   

وينبغي توخي وضع سياسـات     . األفراد واجلماعات األكثر حرماناً وهتميشاً يف أفغانستان      
  ملـسألة   للتصدي بفعاليـة   الً لضمان اتباع هنج أكثر مشو     وزارات بني ال  واستراتيجية فيما 

  .األمن الغذائي ونقص الغذاء
 يف الدولة الطرف، مبـا   الالئقالسكنوتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء النقص احلاد يف       -٣٨

  احلـضرية  سيما يف املناطق   وحدات سكن جيد يف الدولة الطرف، وال      االفتقار إىل   يف ذلك   
، يف مستوطنات   يعيش احملرومون واملهمشون من األفراد واجلماعات     املكتظة بالسكان حيث    

،  األساسية غري نظامية ومالجئ وخميمات تفتقر إىل البىن التحتية األساسية واملرافق واخلدمات          
  . واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملشردين داخلياً،ألسر الفقريةكا
 اليت حتـدث يف     وهدم املساكن وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات اإلخالء القسري          -٣٩

الدولة الطرف دون إجراءات وفق األصول القانونية أو إشعار مبهلة كافيـة ودون تعـويض               
  .مناسب أو سكن بديل
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للجنة الدولة الطرف على فرض وقف اختياري على مجيع حاالت اإلخالء القسري            حتث ا 
بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف عمالً بالتوصية اليت وضعها املقرر اخلاص املعين 

 املتعلــق ببعثتــه إىل أفغانــستان ٢٠٠٤ يف تقريــر عــام الئــقمــستوى معيــشي 
)E/CN.4/2004/48/Add.2   ىل حني اعتمادها وتنفيذها إلطار قـانوين       وذلك إ ) ٧٣، الفقرة

ضمان حصول األشخاص الذين يتعرضون لإلخالء القسري على تعـويض          مناسب يتيح   
 عليقهـا  مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة يف ت أو االنتقال مبا يتمشى/مناسب و 
الت حـا ): من العهـد  ) ١(١١املادة  ( احلق يف سكن الئق      بشأن) ١٩٩٧(٧العام رقم   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مفصلة تتعلق بـأي           . اإلخالء القسري 
 يف  أن تقـدم  وتكرر اللجنة أيضاً طلبها إىل الدولة الطرف        . تقدم حمرز يف هذا اخلصوص    

ثة تتعلق بنطاق عدم ملكية األراضـي يف الدولـة          تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدّ    
  .خذة للتصدي هلذه املشكلةالطرف، والتدابري املت

حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز احلق يف الصحة، عـن              و  -٤٠
تشعر بالقلق إزاء ارتفـاع  طريق جمموعة أساسية من تغطية اخلدمات الصحية، لكنها ال تزال       

دم تلبية النظـام     إضافة إىل ع   م، النفاسية ووفيات الرضع واألطفال واعتالهل     معدالت الوفيات 
الصحي الحتياجات املرأة بشكل كاف واالفتقار إىل هنج يراعي قضايا اجلنسني يف عمليـة              

على سـبيل   (الضارة  واحلواجز  وتالحظ اللجنة أيضاً أن املمارسات      . توفري اخلدمات الصحية  
املرأة، تؤثر تأثرياً ضاراً على صحة ) دون مرافق  املرأة من قبل طبيب      فحصاملثال عدم إمكانية    

  ).١٢املادة (وتأسف لعدم وجود عدد كاف من املمرضات والطبيبات يف املستشفيات 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مناسبة لتلبية االحتياجات الصحية األساسية            

ة وزيادة اإلنفاق العـام     للسكان، مبا يف ذلك عن طريق حتسني اخلدمات الصحية األساسي         
ا الغرض، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقـم             وهلذ. ةعلى الصح 

 وتوصـي اللجنـة     .يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة       احلق   بشأن) ٢٠٠٠(١٤
سـيما القـابالت     الدولة الطرف بأن تتيح تدريب وتعيني طاقم طيب نـسائي، وال          
سـيما يف املنـاطق      القانونيات واملمرضات وطبيبات التوليد وأمراض النساء، وال      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لتنفيـذ اجملموعـة           . الريفية
األساسية للخدمات الصحية، وبصفة خاصة عن طريق زيادة عدد الفرق الـصحية            

  .املتنقلة للوصول إىل شرحية أكرب من السكان
  .ساء يف الدولة الطرفقلق انعدام خدمات الصحة اإلجنابية للنمع الوتالحظ اللجنة   -٤١

 برامج تثقيفية   وتنفيذ بإتاحة خدمات الصحة اإلجنابية للنساء    توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن أكثر من مليوين أفغاين يعانون من مشاكل الصحة العقلية               -٤٢
  ).١٢ادة امل(نتيجة لرتاعات مسلحة دامت سنوات طويلة 
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 تدابري كافية للتصدي للمشاكل الـصحية لألفغـان         باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف     
عن طريق التماس   ، وعند االقتضاء    الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن احلرب       

  .التعاون واملساعدة الدوليني
 احلـصول   وتالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني وتعزيز فرص           -٤٣

أن  تالحظ مع القلق وعلى وجه اخلصوص     على التعليم وخفض الفوارق بني اجلنسني، لكنها        
بـالقلق أيـضاً إزاء     اللجنة  احلق يف التعليم غري مكفول يف الدولة الطرف دون متييز، وتشعر            

 وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء زيادة عدد  . تردي حالة التعليم يف أفغانستان    
 احلـرق برمـي   ظاهرة  ن وإزاء   و املتمرد اليت يقوم هبا  األطفال ضحايا االعتداءات يف املدارس      

  .)١٤ و١٣املادتان  (املدارسسات من الذهاب إىل  ملنع الفتيات واملدّراألمحاض
مبراعـاة  توصي اللجنة الدولة الطرف عند تنفيذها خلطتها االستراتيجية الوطنية للتعليم           

 للتعليم االبتـدائي،    املخصصة خطط العمل    بشأن) ١٩٩٩(١١ رقم   تعليق اللجنة العام  
 آلية رصد فعالة من أجل وبإنشاء ، احلق يف التعليمبشأن) ١٩٩٩(١٣وتعليقها العام رقم 

 تدابري مناسبة للتشجيع    باختاذوعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف        . اخلطة
على سبيل املثال   (تسهيالت يف املدارس    الري  سيما توف  على التحاق الفتيات باملدارس، وال    

. سات، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية     وتدريب وتعيني مدرّ  ) مراحيض منفصلة للفتيات  
وبينمـا هـم يف    املـدارس  داخل على حتسني أمن األطفال العملوينبغي للدولة الطرف   

وتشجع اللجنـة   . ت تعليم الفتيا  أمهية وعند خروجهم منها وزيادة التوعية ب      طريقهم إليها 
منظمة األمم الدولة الطرف أيضاً على االستمرار يف طلب املشورة واملساعدة التقنيتني من      

  . لتحسني فرص احلصول على التعليماملتحدة للتربية والعلم والثقافة
 الفنون يف أفغانستان، لكنـها      لعودةر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        وتقّ  -٤٤
 أن املناطق والعناصر الكثرية للتراث الثقايف يف الدولة الطرف قد تعرضـت             قلقمع ال الحظ  ت

لتنقيب غري القانوين والنهب والسلب أو اهلـدم        عمليات ا على مدى العقود العديدة املاضية ل     
عدم اختاذ تدابري كافية ل اللجنة أسفوت.  عرضة للتدهور دون محايةُتركت ببساطة  أو   ،املتعمد

  ).١٥املادة (للغوي يف الدولة الطرف حلماية التنوع ا
 سياسات ثقافية وطنية شاملة لضمان احترام التراث        باعتمادتوصي اللجنة الدولة الطرف     

 بتعزيـز وتوصي اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً        . والتنوع من الناحيتني الثقافية واللغوية    
األثرية ومحايتـها ومواصـلة     ممارساهتا احلالية فيما يتعلق بتسجيل املعامل التارخيية واملواقع         

وتوصي .  بصورة غري مشروعة   أُخرجت من أفغانستان  جهودها لتيسري عودة التحف اليت      
 آليات لتنسيق أنشطة الوكاالت احلكومية والوزارات       بإنشاءاللجنة الدولة الطرف أيضاً     

  .فيما يتعلق بالتنقيب غري املشروع وتصدير امللكية الثقافية
األفغانيـة  اللجنة  حصول   التدابري الضرورية لضمان     باختاذالطرف  وتوصي اللجنة الدولة    

األموال الكافية لتأدية مجيع املهام احملددة يف واليتها وفقـاً          على   حلقوق اإلنسان    املستقلة
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مبـادئ  (للمبادئ اليت تتعلق مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها            
  ).٤٨/١٣٤باريس وقرار اجلمعية العامة 

 للطالب على مجيع املـستويات يف       بتوفري التثقيف وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٥
 واسع النطـاق يف جمـال       وتنظيم تدريب جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

حقوق اإلنسان ألفراد مجيع املهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز حقوق             
ا يف ذلك القضاة، واحملامون وموظفو اخلدمة املدنيـة، واملدرسـون،           اإلنسان ومحايتها، مب  

   . إنفاذ القانون، وموظفو اهلجرة، وقادة اجملتمع وأفراد الشرطة واجليشوموظفو
 تقـدمها  على املساعدة التقنية اليت     باالعتماد الدولة الطرف    بقوةوتوصي اللجنة     -٤٦

األمـم املتحـدة وبراجمهـا       ووكـاالت    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
املتخصصة ذات الصلة يف اجلهود اليت تبذهلا إلعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

 تقريرهـا    إعداد وتقـدمي    وعند ، العهد والثقافية وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية يف إطار      
  .ذ هذه املالحظات اخلتاميةياملقبل وتنف

لة الطرف على أن تنظر يف التوقيع والتـصديق علـى           وتشجع اللجنة الدو    -٤٧
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

  .واالجتماعية والثقافية
االتفاقية الدولية حلمايـة     يف التصديق على     بالنظروتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٨

 فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     ات، و حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  . والربوتوكول االختياري امللحق هبا

 منظمة العمـل    ات يف التصديق على اتفاقي    بالنظروتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٩
 املتعلقـة باملعـايري     ١٠٢االتفاقية رقم   و ، املتعلقة بالبطالة  ٢االتفاقية رقم   : الدولية التالية 

 املتعلقـة باألهـداف واملعـايري       ١١٧التفاقية رقم   الدنيا للضمان االجتماعي، وا   
 املتعلقة باملساواة يف املعاملة بني ١١٨األساسية للسياسة االجتماعية، واالتفاقية رقم 

 املتعلقة  ١٢٢الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي، واالتفاقية رقم          
ت العمـل، واالتفاقيـة      املتعلقة بإحـصاءا   ١٦٠بسياسة العمالة، واالتفاقية رقم     

 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان املـستقلة، واالتفاقيـة            ١٦٩  رقم
  . املتعلقة مبنع احلوادث الصناعية الكربى١٧٤  رقم
هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر         -٥٠

وظفي الدولة، وأفراد اجلهاز القضائي وقادة      بني مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف م       
 اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيـذها يف تقريرهـا         وتبليغاجملتمع ومنظمات اجملتمع املدين     

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غري . الدوري املقبل
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ليت تدور على املستوى الوطين قبل احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف املناقشات ا
  .تقدمي تقريرها الدوري املقبل

وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث         -٥١
  .األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير

رها الدوري اخلامس الذي تعده وفقاً   تقري تقدميوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٥٢
 ٢٠٠٨ للجنـة الـيت اعتمـدت يف عـام           للمبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير    

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حبلول  وذلك.  

        


