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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi hija objettiv tal-UE fil-kuntest tal-objettivi internazzjonali; 

B. billi l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tinkorpora l-ugwaljanza bejn is-

sessi fil-kuntest tal-objettivi internazzjonali; 

C. billi l-irtirar tal-forzi militari internazzjonali jista' jintuża bħala opportunità biex l-

awtoritajiet nazzjonali u lokali jieħdu f'idejhom kompletament il-progress li sar fir-

rigward tad-drittijiet tan-nisa f'dawn l-aħħar għaxar snin; 

D. billi mir-rapport finali għas-sena 2014 tat-Tim ta' Valutazzjoni Elettorali tal-UE (EAT) 

jirriżulta li t-tħassib għas-sigurtà huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li jxekklu l-

parteċipazzjoni tan-nisa fl-elezzjonijiet; billi r-rapport jistabbilixxi rabta ċara bejn il-

parteċipazzjoni politika tan-nisa u l-inugwaljanzi rurali/urbani fl-aċċess għas-servizzi 

pubbliċi; billi n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-isfera politika u fl-istituzzjonijiet 

politiċi tal-ogħla livell; 

E. billi l-Kostituzzjoni tal-2004 tqis lill-irġiel u lin-nisa ugwali quddiem il-liġi; billi l-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet kostituzzjonali u leġiżlattivi dwar l-ugwaljanza 

bejn is-sessi għadha inkompluta u s-sitwazzjoni tan-nisa għadha tqajjem tħassib kbir; billi 

l-attivisti u l-membri parlamentari nisa kif ukoll nisa involuti fil-ħajja pubblika huma spiss 

soġġetti għal theddidiet u vjolenza, u billi, f'dawn l-aħħar snin, ħafna promoturi tad-

drittijiet tan-nisa ta' profil għoli u uffiċjali nisa fil-Ministeru għall-Affarijiet tan-Nisa 

kienu fil-mira u nqatlu, u gruppi armati mmiraw ukoll skejjel tal-bniet fejn attakkaw lill-

għalliema u l-istudenti; 

F. billi n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed f'pożizzjonijiet ta' poter u ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet, u billi l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin tqis li l-parteċipazzjoni attiva tan-

nisa u l-inkorporazzjoni tal-perspettivi tan-nisa fil-livelli kollha ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

huma essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet ta' ugwaljanza, żvilupp u paċi; 

G. billi, fl-Afganistan, mara minn kull 11 tmut waqt it-tqala jew waqt il-ħlas; 87 % tan-nisa 

jġarrbu vjolenza domestika1; 13 % tan-nisa li għandhom aktar minn 15-il sena jafu jiktbu 

u jaqraw, meta mqabbla mat-43 % tal-irġiel2; u mara Afgana tipika ma tgħix biżżejjed 

biex tagħlaq il-50 sena3; 

H. billi, skont ir-rapporti lokali, bejn nofs l-2012 u l-bidu tal-2013, inqatlu 30 mara 

b'pożizzjoni prominenti midħla tal-poltika u s-soċjetà ċivili; il-kandidati politiċi nisa huma 

                                                 
1 ‘Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan’, Global Rights. Marzu 2008, 

p.1. 
2 ‘Country Profile: Afghanistan’, Learning for Life: L-Istitut tal-UNESCO għat-Tagħlim Tul il-Ħajja. 
3 ‘State of the World's Mothers 2012’, Save The Children, Mejju 2012, p. 49. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
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l-mira ta' 90 % tat-theddidiet kollha kontra kandidati fl-Afganistan1; l-attakki mmirati fuq 

ċittadini nisa u tfal fi triqhom lejn ix-xogħol jew l-iskola żdiedu b'20 % fl-2012 meta 

mqabbla mal-20112; 

I. billi l-qtil brutali ta' Farkhunda, mara Afgana ta' 27 sena li ssawtet sal-mewt minn folla 

fiċ-ċentru ta' Kabul fid-19 ta' Marzu 2015, wassal għal luttu u kundanna mifruxa billi wera 

r-realtà tal-waħx li jħabbtu wiċċhom magħha n-nisa fl-Afganistan; 

1. Jinsab konvint li n-nisa Afgani għandhom rwol kruċjali fl-istabbilizzazzjoni u l-iżvilupp 

ta' pajjiżhom; jirrikonoxxi li r-reġim post-Taliban ippermetta li n-nisa jsaħħu l-pożizzjoni 

tagħhom fl-isfera pubblika, iżda jisħaq fuq il-fatt li dan kien il-każ biss f'żoni urbani, fejn 

hemm opportunitajiet ta' edukazzjoni u impjieg aħjar minn dawk f'żoni rurali; jikkundanna 

bil-qawwa s-sensiela ta' attakki fiżiċi mwettqa fuq in-nisa, u jappella lill-awtoritajiet 

jiżguraw il-protezzjoni tagħhom u l-eżerċizzju liberu u mingħajr risjki tal-attivitajiet 

tagħhom; jitlob lill-awtoritajiet Afgani u l-medjaturi internazzjonali biex ma jipperikolawx 

il-kisbiet reċenti fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa bil-għan li jiffaċilitaw it-taħdidiet ta' paċi 

mat-Taliban; jinsisti fuq l-importanza li tiġi żgurata rappreżentanza sinifikanti u adegwata 

tan-nisa tul l-istadji kollha tat-taħdidiet ta' paċi; 

2. Jinsab imħasseb sew dwar il-possibilità li d-drittijiet tan-nisa jinbiegħu fin-negozjati għall-

paċi li għaddejjin bħalissa bejn il-gvern Afgan u t-Taliban, u jinnota li, f'dawn l-aħħar 

għoxrin sena, fil-ftehimiet ta' paċi ssir referenza għan-nisa u l-ġeneru f'16 % tal-każijiet 

biss3; iħeġġeġ lill-president Afgan, elett f'April 2014, jiżgura li d-drittijiet tal-bniet u n-

nisa jiġu protetti u promossi, u mhux jinbiegħu; 

3. Jisħaq li ħafna sostenituri tad-drittijiet tan-nisa Afgani jinsabu mħassba dwar il-fatt li t-

tnaqqis fil-finanzjament u fl-influwenza internazzjonali wara t-tnaqqis tat-truppi 

internazzjonali fl-2014 jaf jagħti libertà sħiħa lit-Taliban u joħloq ir-riskju li xi progress li 

sar fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa jitreġġa' lura, u dwar il-fatt li fi ħdan is-sistema 

politika Afgana kulma jmur qiegħda tiżdied ir-reżistenza għall-ipprogrammar immexxi u 

influwenzat mill-Punent b'rabta mad-drittijiet, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna d-

drittijiet tan-nisa; 

4. Ifakkar li l-illitteriżmu tan-nisa u l-bniet, li llum jammonta għal 88 %, jikkostitwixxi xkiel 

għall-involviment tagħhom fil-ħajja pubblika; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jindirizzaw 

ulterjorment l-ostakli għall-aċċess tal-bniet għall-edukazzjoni, inklużi ż-żwieġ prekoċi u 

furzat, it-tqala prekoċi, in-nuqqas ta' sigurtà, l-attakki fuq l-iskejjel min-naħa tar-ribelli, l-

iskarsezza ta' ilma tajjeb għax-xorb u n-nuqqas ta' faċilitajiet għall-iġjene, kif ukoll 

kopertura ġeografika insuffiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura tal-iskejjel; 

jissottolinja li l-aċċess tal-bniet għall-edukazzjoni primarja u sekondarja huwa essenzjali 

għall-iżvilupp u l-istabbilizzazzjoni tal-pajjiż; jinsab konvint li l-edukazzjoni hija waħda 

mill-aktar mezzi effiċjenti għall-għoti tas-setgħa lin-nisa u l-ġlieda kontra l-istereotipi tas-

sessi;  

5. Jinsab allarmat li minkejja l-projbizzjoni taż-żwieġ tat-tfal, il-Ministeru Afgan għas-Saħħa 

                                                 
1  UN Women. 
2 United Nations News Centre. 
3 'In-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà', UN Women. 

https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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Pubblika kkalkula li madwar 21 % tan-nisa kollha jkunu diġà miżżewġin ta' 15-il sena u 

53 % ta' 18-il sena;  

6. Ifakkar li l-Afganistan għandu t-tieni l-ogħla rata ta' mortalità materna fid-dinja, u jħeġġeġ 

aktar azzjoni fil-qasam tas-saħħa tal-ommijiet; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna nisa 

ma jitħallewx jidħlu l-isptar u għalhekk jispiċċaw iwelldu d-dar f'kundizzjonijiet iġjeniċi 

ħżiena, li s-servizzi tal-kura tas-saħħa privati huma disponibbli b'mod estensiv fl-

Afganistan iżda spiss mhux bi prezz aċċessibbli, u li jeżisti nuqqas ta' persunal mediku 

femminili kkwalifikat; iħeġġeġ lill-awtoritajiet iqajmu kuxjenza dwar dawn il-

kwistjonijiet u jiżviluppaw infrastruttura pubblika li tippermetti lin-nisa Afgani kollha 

jwelldu f'kundizzjonijiet iġjeniċi tajbin, u jistieden lill-UE u l-Istati Membri jiffinanzjaw 

programmi ta' taħriġ mediku għan-nisa; 

7. Jissottolinja l-fatt li t-tisħiħ tal-istat tad-dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-bini tal-istat - 

b'għadd akbar ta' nisa preżenti fl-istituzzjonijiet tal-istat - huma elementi essenzjali għall-

infurzar tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-protezzjoni tad-

drittijiet tan-nisa, u jikkostitwixxu fattur ewlieni biex jitneħħa x-xkiel għall-

parteċipazzjoni tan-nisa fil-qasam tal-edukazzjoni, jiżdied in-numru ta' nisa involuti fil-

ħajja pubblika u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika; 

8. Jirrikonoxxi r-rabta bejn l-adozzjoni ta' approċċi sensittivi għall-kwistjonijiet relatati mas-

sessi fil-bini tal-paċi u għal soluzzjonijiet aktar ekwi u sostenibbli; ifakkar fir-Riżoluzzjoni 

tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU nru 1325 li tafferma mill-ġdid ir-rwol importanti tan-nisa 

fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, in-negozjati għall-paċi, il-bini tal-paċi, iż-

żamma tal-paċi, ir-rispons umanitarju u r-rikostruzzjoni wara kunflitt, u jħeġġeġ lill-UE 

ssegwi u testendi programmi eżistenti għas-soċjetà ċivili bil-għan li jissaħħaħ ir-rwol tan-

nisa Afgani fl-attivitajiet ta' bini tal-paċi u prevenzjoni tal-kunflitt marbuta mal-Pjan ta' 

Azzjoni Nazzjonali Afgan previst; 

9. Jikkundanna b'qawwa l-użu tal-liġi Iżlamika tax-Sharia f'ċerti żoni tal-Afganistan biex 

jiġu ġġustifikati pieni ta' vjolenza estrema bħalma huma t-tħaġġir, is-swat bil-frosta jew it-

tjassir tan-nisa; jappoġġa l-projbizzjoni tat-tħaġġir, li lin-nisa jaffettwahom b'mod 

sproporzjonat, u jisħaq li dan huwa l-aktar forma ta' eżekuzzjoni barbara fid-dinja; 

jikkundanna dawk il-pajjiżi li għadhom iħaġġru lin-nisa u l-irġiel; 

10. Jitlob li jkun hemm infurzar aktar b'saħħtu tal-liġi dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq 

in-nisa, li taħtha, ftit jitressqu każijiet quddiem il-liġi u saħansitra anqas każijiet jiġu 

kkundannati; jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-impunità, kif ukoll ta' aċċess 

imtejjeb għall-ġustizzja formali; ifakkar li t-Taliban għandhom rekord terribbli ta' abbużi 

tad-drittijiet tal-bniedem, kemm fil-gvern kif ukoll bħala ribelli, u li llum, f'żoni li 

jikkontrollaw jew jinfluwenzaw, kif kienu jagħmlu meta kienu fil-gvern, it-Taliban 

jillimitaw b'mod sever id-drittijiet tal-bniet u n-nisa, fosthom billi jċaħħduhom mill-

edukazzjoni, l-impjieg, il-libertà tal-moviment u l-partiċipazzjoni u r-rappreżentanza 

politika; 

11. Jilqa' bil-qalb it-tħabbira reċenti mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-

Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà / Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, 

Federica Mogherini, dwar bosta programmi ta' taħriġ sponsorjati mill-UE ddedikati għat-

tfajliet Afgani; jinnota li din l-offerta tinkludi internships f'diversi istituzzjonijiet tal-UE, 
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taħriġ fl-amministrazzjoni pubblika f'istituti Ewropej dedikati u ammissjonijiet għal 

perjodi twal, bħala parti minn programm ta' skambju ġdid; 

12. Jeżorta lill-gvern Afgan jirdoppja l-isforzi tiegħu biex iżid ir-rappreżentanza politika tan-

nisa, b'mod partkolari fil-livell tal-kabinett u f'karigi ta' livell għoli; iħeġġeġ lill-gvern 

jintroduċi aktar kandidati nominati nisa; jistieden lill-gvern jadotta miżuri addizzjonali bil-

għan li jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi; 

13. Jinnota li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fost il-forza tal-pulizija u l-ġudikatura 

tal-Afganistan, u li minn 1577 imħallfin 119 biss huma nisa; 

14. Jagħti ġieħ lill-gruppi tan-nisa u s-soċjetà ċivili li jagħmlu kampanji għal rappreżentanza 

politika akbar; 

15. Jenfasizza l-importanza li jitkomplew l-iskambji interparlamentari bejn Wolesi Jirga (il-

Kamra tad-Deputati) u l-Parlament Ewropew; jinnota l-opportunitajiet li dawn l-iskambji 

jipprovdu favur id-djalogu dwar il-politiki u l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn il-membri 

parlamentari dwar kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi. 
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