
  

:حقوق السنسان في مفترق طرق

ضرورة التركيز على حقوق السنسان في عملية السل م والمصالحة في أفغاسنستان

موجز تنفيذي

  وعاشوا تحت وطأة الحرب. وعياش المليييين1979 من سكانها على القل ولدوا بعد الغزو السوفياتي عام %70فغانستان تمزقها الحرب و منذ يثليثين سنة وأ
 من الفغان كلئجئين في باكستان وإييران لسنوات عدييدة وما زال هناك مئات الل ف من المشرديين دايخليا. وفي السنوات اليخيرة، غادر آل ف الشييباب الفغييان
 وطنهم بسبب الوضاع المنية والمعيشية المتدنية. وبعد بدايية الحرب التي قادتها الوليييات المتحيدة ضيد الطالبيان يخيابت آميال الفغيان. فبعيد أن ذاقيوا وييلت
 الحرب الهلية لسنوات طوييلة حلت محلها حرب بين الطالبان وغيرها من الجماعات المتمردة من ئجهة والقوات الحكومية التي تساندها قوات التحالف الدولية.

 . ومن بين النجازات اليتيبذلت الكثير من الجهود منذ أكثر من عشر سنوات من أئجل تعزييز الدييمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق النسان في أفغانستان
 تمت اعتماد دستور ييتضمن إشارات قويية إلى حقوق النسان إضافة إلى تحسين الطار  القانوني وإنشاء اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وبعض التقدم

  ييتمتيع بحرييية أكيبر مين حييث التعددييية السياسيية والئجتماعيية2001المحرز في مجال الوصول إلى التعلييم وحقيوق الميرأة. وأصيبح المجتميع الفغياني منيذ 
 والثقافية والعرقية واللغويية. إن عوامل التغيير موئجودة في أفغانستان والدليل على ذلك المنظمات غير الحكوميية والمؤسسيات التعليميية ووسيائل العلم اليتي

تزداد كما ونوعا في البلد.  

 غير أن أفغانستان شهدت في السنوات العشر اليخيرة بعض اليخفاقات فما تحقق على صعيد تكرييس الدييمقراطية ييظل هشا للغايية ومؤسسات الدوليية مييا زالييت
 ضعيفة وتعاني من انتشار ظاهرة الفساد ولم تتمكن إلى حد الن من فرض سيادة القانون أو الحكم الرشيد في كل أرئجاء البلد. وقد أيخفقت الحكومة الفغانية مع

العالمية. النسان  حقوق  على  ييشكله  الذي  الخطر  رغم  الحل  من  ئجزء  أنه  على  ييعرض  القبلي  القضاء  أصبح  حتى  القضائية  المنظومة  تعزييز  في  الدولي   المجتمع 
 هناك أحكام مهمة وردت في الدستور لم ييتم تطبيقها بشكل صحيح ويخاصة الضوابط والميوازيين أو القيدرة القضيائية عليى فحيص دسيتوريية القييوانين أو سييمو
 حقوق النسان على المعاييير القانونية اليخرى. وما زال الفلت من العقاب منتشرا سواء بالنسييبة للجيرائم السييابقة أو انتهاكييات حقيوق النسيان اليتي ترتكييب
 حاليا. وعلوة على ذلك، لم ييحرز سوى تقدم طفيف في مجال التنمية القتصاديية والرفاه الئجتماعي في البلد وييبقى هذا التقدم دون المستوى الذي كان منتظييرا

  تزاييد مستوى العنف وعاد شبح الحرب الهلية من ئجدييييد، فقييد2005. ومنذ 2001بعد أن ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولرات في القتصاد الفغاني منذ 
 تمكن الطالبان من استرئجاع قواتهم وتشكيل يخطر عبر أساليب حرب العصابات وبث الرعب في أوساط السكان. وفي بعض المنيياطق أصييبحوا ييشيياركون فييي
 الحكم. وقد نجح الطالبان في كسب دعم السكان ويخاصة في مناطق النزاع حيث عانى المدنيون من وئجييود القييوات الدولييية عيبر التلعيب بييالعواطف الوطنييية

والعتماد على التضامن الييدييولوئجي والقليمي. 

 بعد فشل العملية العسكريية بقيادة الولييات المتحدة في إرئجاع الستقرار إلى أفغانستان وبعد ييأس المانحين تم التوئجه نحو مخرج ييعتمييد علييى سييينارييو لييم ييكيين
 الطالبان من أئجل التوصل إلى حل سياسي. وأصبحت الحكومة الفغانية وحلفاؤها الدوليون اليييوم ييميييزونليخطر ببال أحد قبل سنوات قليلة وهو التفاوض مع 

 بين الطالبان "المعتدلين" و"المتشدديين" بحسب تعبيرهم. حيث أصبح "المعتدلون" ييعتبرون طرفا شرعيا ييمكن التفاوض معه وبالتالي منح الطالبان منبر على
الساحتين الوطنية والدولية. 

 إن تدهور الوضع المني وانتهاكات حقوق النسان وأعمال العنف والتخوييف التي ترتكب ييوميا ضد المدنيين في مختلف المناطق بلغت حدا ييثير قلييق الشييعب
 التي كانت الطالبان تمارسها على نطاق واسع وشامل. وتشكل هذه القييواتوالقهر الفغاني الذي ما زال ييذكر ئجيدا انتهاكات حقوق النسان والعمال الوحشية 

 المناهضة للدييمقراطية في أفغانستان تهدييدا صرييحا ضد عملية السلم والمصالحة إذ بإمكانها أن تنسف بكل ما تم تحقيقه على صعيد ترسيييخ الدييمقراطيية وقيد
تجر البلد إلى حرب أهلية إن لم تتخذ الئجراءات اللزمة. 

  وتزاييييد حضييور الطالبييان فييي مراكييز2014إن قرار قوات حلف شمال الطلسي بإنهاء مهمتها في أفغانستان مع سحب القوات الدولييية المقييرر لوايخيير عييام 
 2001ومؤسسات مهمة ييجعل اتخاذ إئجراءات عائجلة مهمييا ئجيدا مين أئجيل الحفياظ عليى النجيازات الييتي حققييت عليى صيعيد المؤسسييات والدييمقراطييية منييذ 

 وتعزييزها وضمان عدم عودة أفغانستان إلى الفترة التي كانت فيها حقوق النسان تنتهك على نطاق واسع وشامل وتصبح مرة أيخرى ملجأ للرهاب. إن إقاميية
 صلح مع الطالبان بشكل مستعجل دون إييلء الهمية الكافية لحقوق النسان كما تفعلييه حاليييا الحكوميية الفغانييية وشييركاؤها الييدوليون ليين ييشييكل حل مسييتداما
 وسيؤول للفشل حتما. وستشكل هذه العملية عقبة أمام ئجهود البحث عن الحقيقة وستعطل العدالة وستسمح باستمرار الفلت من العقاب وستؤدي إلى مزييد ميين

  إلى إقامة سلم دائم. فقد بينت التجارب التي يخاضتها بلدان أيخييرى بعييد يخروئجهييا ميين الحييرب ميين بييأني أني تؤدييمكنهافلي انتهاكات حقوق النسان. وبالتالي 

المصالحة قبل البحث عن الحقيقة وإقامة العدالة ل تؤدي إل إلى إعادة تأهيل المسؤولين عن النتهاكات الخطيرة لحقوق النسان. 

 فيما ييلي عرض لتوصيات تلخص مختلف الئجراءات التي يينبغي على الحكومة الفغانية وشييركائها الييدوليين اتخاذهييا لترسيييخ الدييمقراطييية وسيييادة القييانونو
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  ومييا بعييده التزامييات قويييية ميين قبييل الحكوميية2014ومنع حدوث انتهاكات أيخرى لحقوق النسان في أفغانستان. ييجب أن تضييم العملييية النتقالييية إلييى موعييد 
 الفغانية والمجتمع الدولي بتعزييز العدالة وحقوق النسان ويخاصة حقوق المرأة باعتبارهييا مبييادئ ل ييمكيين التفيياوض عليهييا فييي أي اتفيياق ييتييم علييى الصييعيد

المؤسساتي والستراتيجي. 

توصيات لحكومة أفغاسنستان.1

:فيما ييخص العدالة ومكافحة الفلت من العقاب، يينبغي على الحكومة الفغانية

 . وتشمل هييذه النتهاكيياتالتحقيق في انتهاكات حقوق النسان المرتكبة في أفغانستان وتقدييم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان تعوييض الضحاييا•
 تلك المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق النسان والصحافيين والمعارضين السياسيين كالغتيالت والتعذييب والتهدييد والعتداءات. يينبغي عدم ترك

العتداءات التي تستهد ف النساء بالحامض وأعمال العنف ضد النساء والفتيات بدون عقاب.

 اقتراح وتنفيذ إطار متين ييسمح بإقامة آليات العدالة النتقالية بالتعيياون مييع اللجنيية الفغانييية المسييتقلة لحقييوق النسييان والمجتمييع المييدني الفغيياني•
 . ويينبغي على الحكومة أن تعيد إحياء وتنفيذ يخطية العمييل ميين أئجيلومنظمات حقوق النسان ومجموعات الضحاييا إلى ئجانب آليات العدالة الجنائية

. 2005في  السلم والمصالحة التي تخدم مصالح الضحاييا كما تمت صياغتها

 إلغاء قانون العفو العام والستقرار الوطني عبر البرلمان لنه يينتهك بشكل صرييح الدستور الفغيياني وييخيالف التزامييات أفغانسييتان فيي التفاقييات•
. الدولية وييشكل عائقا أمام إقامة سلم عادل ودائم

 دعم اللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان وضمان اسييتقلليتها ومشيياركتها الكامليية فييي كييل العمليييات المتعلقيية بالسييلم والمصييالحة والصيدار•
. الفوري لتقريير اللجنة الخاص بانتهاكات حقوق النسان في أفغانستان أيثناء النزاع

. دعوة المم المتحدة للتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبتها الطالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في أفغانستان وتويثيقها•

: فيما ييخص حقوق المرأة، يينبغي على الحكومة الفغانية

  لمجلس المن الييدولي المتعلييق بييالمرأة والنزاعييات1325ضمان تمثيل متساو بين المرأة والرئجل في كل مراحل عملية التفاوض توافقا مع القرار •
المسلحة، وتعيين نساء في مراكز حكومية مهمة وفي القضاء وفي هيئات اتخاذ القرار. 

  وقانون الزواج والحكام التمييزيية فييي القييانون الجنييائي وقييانونإلغاء كل القوانين التمييزيية ضد المرأة ول سيما قانون الحوال الشخصية الشيعي•
 الملكية والقوانين العرفية التمييزيية  كما يينبغي اتخاذ يخطوات بمساندة المجتمع الدولي لنهاء اللجوء إلى المحاكم العرفية وضمان الوصييول الفعلييي

للنساء إلى المنظومة القضائية. 

بالتنسيق مع المحكمة العليا ومكتب المدعي العام.تعزييز تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة •

.مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين سبل وصول المرأة إلى الحقوق الئجتماعية كالعنايية الصحية والتعليم في كل أرئجاء البلد•

 استشارة منظمات المجتمع المدني واللجنة الفغانية المستقلة لحقييوق النسييان بشييكل متواصييل وعلييى نطيياق واسييع فييي إعييداد التقيياريير الحكومييية•
 الموئجهة إلى لجان المم المتحدة ويخاصة لجنة اتفاقية القضاء على ئجميع أشكال التمييز ضد المييرأة وفييي تنفيييذ الملحظييات الختامييية والتوصيييات

. التي ييقدمها المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وآيثاره

: فيما ييخص تعزييز مؤسسات الدولة، يينبغي على الحكومة الفغانية

.  التوقف عن التديخل في القضاء وضمان فحص دستوريية القوانين بشكل كامل ومستقل من قبل هيئات مؤلفة من يخبراء قانون ذوي كفاءة•
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 منح كل السلطات للجنة النتخابات وضمان مراقبة ئجادة للعمليات النتخابييية بالتعيياون مييع اللجنيية الفغانييية المسييتقلة لحقييوق النسييان كمييا يينبغييي•
تفوييض مراقبين مستقلين من قبل المجتمع الدولي لضمان السير الحسن للعمليات النتخابية وتفادي أي تزويير في المستقبل. 

تفشي الفساد الذي ييعرقل السير الحسن للمؤسسات الدييمقراطية وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.مكافحة •

. التأكد من تنفيذ العملية الجدييدة لنزح السلح في كل أرئجاء البلد وضمان حراسة مشددة للحدود بشكل ييمنع تهرييب السلحة•

: فيما ييخص التعاون مع آليات حقوق النسان للمم المتحدة، يينبغي على الحكومة الفغانية

 استشارة منظمات حقوق النسان غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واللجنة الفغانية المستقلة لحقوق النسان والعمل معها لتنفيذ التوصيات•
. الصادرة عن مجلس حقوق النسان التابع للمم المتحدة والئجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموئجب المعاهدات والستعراض الدوري الشامل

 دعوة دائمة لكل الئجراءات الخاصة التابعة لمجلس المم المتحدة لحقوق النسان والستجابة فورا لطلباتها للقيام بزييييارات كتلييك الييتي تقييدمتوئجيه •
 بها المقرر الخاص المعني بالتعذييب والستجابة لكل طلب للحصول على معلومات تتعلق بحييالت فرديييية أو مواضيييع عاميية كتلييك الييتي تقييدم بهييا

المقرر الخاص المعني بحالت العدام يخارج القضاء. 

توصيات للمم المتحدة.2

 يينبغي على المم المتحدة أن تعين مقررا يخاصا معنيا بحالة حقوق النسان في أفغانستان تسند إليه وليية دراسيية ورصييد حاليية حقييوق النسييان فييي•
 البلد وتقدييم توصيات وتقاريير عامة بشأنها للستجابة لشكاوى الضحاييا وإعداد يخارطة طرييق بالتعاون مع السلطات الفغانية لتنفيذ توصيات المييم

.المتحدة الخاصة بحقوق النسان

 الخاص بالطالبان من أئجل: 1988يينبغي على مجلس حقوق النسان التابع للمم المتحدة أن ييرائجع القرار •

 تعدييل معاييير الشطب من القوائم بما ييكفل محاكمة كل الشخاص المشتبه في ارتكابهم أو اشتراكهم في ارتكيياب ئجييرائم دولييية وفقييا لتعرييييف نظييام−
. روما أمام محكمة مستقلة على التهم الموئجهة إليهم قبل أن ييتم شطبهم من القوائم في حال يثبوت براءتهم

) لتلقي مطالب الفراد أو الجماعات للشطب من القوائم. 2009 (1904تمدييد وليية أمين المظالم المدرئجة في القرار −

.تمكين أمين المظالم الوصول إلى كل المعلومات التي ييعتمد عليها للدراج في القوائم−

  أو إحالتهييا إلييى مجلييس1267ضمان تنفيذ توصيات أمين المظالم الخاصة بالشطب من القوائم بحيث ل ييتم إلغاؤها عبر قرار توافقي من قبل لجنة −
المن.  

 يينبغي على المم المتحدة أن تتأكد من أن احترام حقوق النسان وارد في كل اتفاق تعاون بين الحكومة الفغانييية والييدول المجيياورة لهييا والمجتمييع•
. الدولي لتعزييز المن القليمي ومحاربة الرهاب الدولي
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 للدول العضاء في حلف شمال الطلسي والدول الماسنحةتوصيات.3

  للمفوض السامي للمم المتحدة المعني بحقوق النسييان يينبغييي علييى حلييف شييمال2011التوصيات التي تضمنها التقريير السنوي لعام كما ورد في •
 الطلسي والقوات الدولية اليخرى وقوات المن الوطني الفغانية وضع أنظمة كفيلة بتفادي وقوع ضحاييا وسط الميدنيين وبتويثييق كيل التصيرفات

السيئة من قبل القوات الدولية بشكل كامل وإتباع ذلك بتحقيقات تتمتع بالمصداقية والشفافية. 

 ئجبر الضرار التي تعرض لها الضحاييا بصفة لئقة وييشمل ذلييك تقييدييم ضييمانات بعييدم تكييرار مييا حييدث وتعوييضييات واعتييذارات وإئجييراءيينبغي •
 تحقيقات وغيرها من التدابير الملموسة من أئجل المصالحة كما ييجب تقدييم التعوييضات الماديية بسرعة وبشكل موحد ومنهجي لكل المدنيين ضييحاييا

العمليات العسكريية وانتهاكات حقوق النسان.

  في حلف شمال الطلسيي واليدول المانحية أن تكفيل إرفياق النسيحاب التييدرييجي للقيوات الدولييية بيالتزام قييوي بتقيدييميينبغي على الدول العضاء•
 المساعدة من أئجل تعزييز المؤسسات الدييمقراطية في كل أنحاء أفغانستان ( بما في ذلك المنظومة القضائية الرسمية) وتعزييز قييدرات قييوات الميين

  للمفوض السامي للمم المتحدة المعني بحقوق النسان المتعلقة بمساندة2011الفغانية كما يينبغي تنفيذ التوصيات الواردة في التقريير السنوي لعام 
 وتعزييز المؤسسات عبر بعثة المييم المتحييدة بتقييدييم المسيياعدة إلييى أفغانسييتان. يينبغييي أن تحصييل اللجنيية الفغانييية المسييتقلة لحقييوق النسييان علييى

المساعدة اللزمة كما يينبغي ضمان استقلليتها. 

 يينبغي على الدول المانحة دعم المجتمع المدني الهش والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان بما فيهييا منظمييات حقييوق النسييان ويينبغييي أن تكفييل•
 استجابة المساعدات الموئجهة للتنمية للمتطلبات المحددة استجابة كاملة بالتشاور مع المجتمع المدني الفغاني بما فيه النساء ومساهمتهن في تعزيييييز

. المؤسسات الدييمقراطية وسيادة القانون

توصيات للمحكمة الجنائية الدولية.4

.يينبغي على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن ييصدر تقاريير دوريية ومفصلة بشأن تحليله الولي للوضع في أفغانستان•

.يينبغي على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن ييطلع الجمهور على نشاطاته الهادفة إلى تحقيق التكامل الييجابي•

 بما أن السلطات القضائية الوطنية أظهرت عدم قدرتها أو عدم رغبتها في إئجراء تحقيقات فعلية ومحاكمة المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم الدولية•
 التي تديخل في إطار وليية المحكمة الجنائيية الدولييية والييتي ارتكبييت فيي أفغانسييتان منيذيينبغي على مكتب المدعي العام أن ييفتح تحقيقا في الجرائم 

 والستجابة لحقوق الضحاييا في الحصول على تعوييضات. 2003

: ييمكنكم الطلع على التقريير الكامل على 
 http://www.fidh.org/IMG/pdf/af0512589a.pdf 
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