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  ةمقدم    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 عـشرة يف الفتـرة      الثامنـة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واستعرضت حالة حقوق اإلنسان يف     . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧ إىل   يناير/ثاين ال كانون ٢٧ من

 أفغانستانوترأس وفد   . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املعقودة يف    ثانيةال يف اجللسة    أفغانستان
 هتقريـر العامـل   واعتمد الفريق   . كبري مستشاري وزارة العدل   ،  حممد قاسم هامشزاي  السيد  
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ شرة املعقودة يفاعال يف جلسته أفغانستانبشأن 

ر جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ، اختا ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
إسـتونيا،  : أفغانـستان لتيسري استعراض حالة حقوق اإلنـسان يف        ) اجملموعة الثالثية (التايل  

  .واإلمارات العربية املتحدة، وبنن
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :أفغانستان حالة حقوق اإلنسان يف صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/18/AFG/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/18/AFG/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
ملتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         موجز أعدته مفوضية األمم ا      )ج(  
  ).Corr.1 وA/HRC/WG.6/18/AFG/3 ()ج(١٥ للفقرة

 عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً البلـدان           أفغانستانوأحيلت إىل     -٤
 ، والـسويد  ، وسلوفينيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ، وبلجيكا ، وأملانيا ،إسبانيا: التالية
 ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية        ، واملكسيك ، وليختنشتاين ،اوكند

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي       .  والواليات املتحدة األمريكية   ، وهولندا ،والنرويج
  .ارجي لالستعراض الدوري الشاملاخل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  نب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة من جا  -ألف  
سيما حقـوق     وال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،   بأكد رئيس الوفد التزام أفغانستان        -٥

خمتلف على املستوى الوطين يف أحكام الدستور واً  هذا االلتزام واضحقد كانو. املرأة والطفل
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واختـذت  . لدوليةللدستور وااللتزامات ا  اً   وفق وضعتالسياسات واخلطط اليت      ويف ،القوانني
عـداد وتقـدمي    إلوبشكل عملي   احلكومة خطوات رئيسية لتنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان        

 .التقارير الوطنية عن حالة تنفيذها

/ أيـار فغانـستان يف  املتعلقة بأ ألوىلااالستعراض الدوري الشامل   وقد جرت دورة      -٦
 ملعظـم  انستان دعمه أفغا أعلنتذلك الوقت،     ويف .ة توصي ١٤٣ حيث تلقت ،  ٢٠٠٩ مايو

أفغانـستان تلـك    خـذت   أو. دعمهاب ظحت  مل فقطتوصيات   ١٠ ، وهناك تلك التوصيات 
. من املبادرات يف خمتلف الوزارات واملؤسـسات      اً  عدداختذت  التوصيات على حممل اجلد، و    

الستعراض الدوري الشامل، أنـشأت احلكومـة       املتعلق بالدورة الثانية ل   تقرير  الإعداد  ولدى  
شركت مؤسسات اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان يف عملية مجـع البيانـات            أنية  عملية وط 

 ٢٠١٢  عـام  احلكومـة يف   وضعتهاوقد أعد التقرير على أساس خطة عمل        . وحتليل التقرير 
 .ملتابعة التوصيات

 وتعـد . محاية احلقوق املدنية والسياسية يف أفغانستان     على   احلكومة بنشاط    وتشجع  -٧
 يف املنطقة فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبري وحرية وسائل اإلعـالم      ةيداجل ةثلممن األ أفغانستان  

 .اجلمعيات دون رقابةتكوين وحرية 

رئيس أفغانستان باستمرار مع ممثلي وسائل اإلعـالم الوطنيـة والدوليـة            ويلتقي    -٨
ـ   ويضطلع  .  حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق املرأة      ني يف جمال  شطانالو ى اجمللـس األعل

تألف من ممثلني عن اجملتمع املدين وجمموعات وسائل اإلعالم ووزارة اإلعالم           الذي ي لإلعالم،  
 .ماية حقوق وأنشطة وسائل اإلعالم والصحفينيحبوالثقافة، 

ـ و. وانتخابات الواليـات  النتخابات الرئاسية   تنظيم ا لاً   أفغانستان حالي  وتستعد  -٩ د ق
ملـستقلة  للجنة ا اً  وفقو .نتخاباتاال عملية   زاهة وحرية  ن احلكومة مراقبني دوليني ملراقبة   دعت  

مـن   ١ ١٤٠ ٨٥٤ مواطناً، بينـهم   ٣ ٣٠٥ ٧٩٩ تسليم   ٢٠١٣  عام  مت يف  النتخابات،ل
 منظمات حقوق اإلنـسان     وستتوىل. للمشاركة يف االنتخابات   ت، بطاقات االقتراع  ايدالس
ماعـات  وُسمح جل .  عن كثب  لة االنتخابات املقب  ةراقبماجملتمع املدين   يف منظمات   نشطاء  الو

 ويبلغ عـدد  . دون أي تدخل من احلكومة    حبرية  براجمها السياسية   بتنظيم  املعارضة السياسية   
 . حزبا٥٩ً  يف أفغانستانةسجلامل ةسياسيالب احزاأل

تكـوين  حلصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل و      بااملواطنون األفغان   ويتمتع    -١٠
 .النقابات العمالية

 إىللغات األم الوباً وفر التعليم جمانوي يف التعليم،الدستور حق مجيع املواطنني كرس يو  -١١
 .مستوى درجة البكالوريوس

ز احرمن إ ،   نوعاً وكيفاً  لجهود اليت تبذهلا لتحسني التعليم    لاً  ومتكنت أفغانستان، نظر    -١٢
 :٢٠١٣ و٢٠٠٩التقدم التايل بني عامي 
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 ١٥ ١٦٩ إىل   ٢٠٠٩يف   ١١ ٤٦٠ املدارس من     وزيادة عدد   جديدة د مدارس يشيت •
 ؛للفتياتمدرسة خمصصة  ٢ ٢٦٧، منها ٢٠١٣  عاميف

  يف ٨ ٦٤٣ ٩٤٠ إىل   ٢٠٠٩  عـام  يف ٦ ٥٠٤ ٧١٥عدد الطـالب مـن      زيادة   •
 الفتيات؛ من ٣ ٣٥٣ ٩٩١ بينهم ،٢٠١٣ عام

 ٩٠  بلغت كلفةتب ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ب بني عامي    ا مليون كت  ١٣٥جمموعه    ما طباعة •
 ؛رمليون دوال

 ٢٠٠٩  عـام  يف ١٨ ٢٩٦عدد الطالب املسجلني يف املدارس املهنية مـن         زيادة   •
 الفتيات؛ يف املائة من ١١ بينهم ،٢٠١٣  عاميف ٧١ ٦٢٥ إىل

 يف ٢٦ ٤٨٦ إىل   ٢٠٠٩  عـام  يف ٢٠ ٠٣١عدد مراكز حمو األميـة مـن        زيادة   •
 طالباً؛ ٥٦٣ ٤٦٠ وبلغ عدد طالهبا ،٢٠١٣ عام

 ٢٠٠٩  عـام  يف ٥٢ ٠٠٠التعليم العـايل مـن      ت  زيادة عدد امللتحقني مبؤسسا    •
 .٢٠١٣  عاميف ٢٢٠ ٠٠٠ إىل

توفري اخلدمات الصحية اجملانية جلميع املواطنني      ب  ملزمة، مبوجب الدستور،   احلكومةو  -١٣
 .األفغان دون أي متييز

جتـدر  و .ستراتيجياتاالسياسات و عدد من ال  وضع  مت  فيما يتعلق باخلدمات الصحية،     و  -١٤
، الـذي  "الصحة جلميع األفغـان "عنون املبرنامج الصحة العامة : يلي  ماإىلجه خاص   اإلشارة بو 

، يف الفترة االنتقالية   الصحي تعزيز النظام اخلاص بالعمل   مشروع   و ؛٢٠٢٠-٢٠١٢يغطي الفترة   
استراتيجية الصحة وحقوق   و؛  ٢٠١٨-٢٠١٣ هدف إىل دعم توفري الرعاية الصحية للفترة      يي  ذال

 .٢٠٢٠-٢٠١٢؛ وسياسة متويل الصحة ةيانتيجية اجلنساإلنسان واالسترا

على سبيل املثـال،    ف. حتسن كبري يف قطاع الرعاية الصحية     إىل  بيانات حديثة   ري  شتو  -١٥
 والدة ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٣٢٧إىل  ١ ٦٠٠من نفاسية وفيات الالت الداخنفضت مع

 حالـة وفـاة     ٩٧ إىل   ٢٥٧ مـن  وفيات األطفال دون سـن اخلامـسة         تحية، ومعدال 
والدة  ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكـل      ٧٧ إىل   ١٢٩ من وفيات الرضع    ت، ومعدال ١ ٠٠٠ لكل
ضـد  حصني  معدل الت وزاد   يف املائة من الرضع ضد احلصبة        ٤٦ حوايل   وجرى حتصني . حية

 . يف املائة٩٥ إىل ٥٠ منشلل األطفال 

ق النائيـة مـن     انعدام األمن يف بعض املناط    يف  التحدي الرئيسي   ومع ذلك، يكمن      -١٦
مؤسسات غريها من   استهدفت اجلماعات اإلرهابية املدارس واملستشفيات و     فقد  . أفغانستان

 رعاية األطفال   و وموظف ء والنشطا ةالصحيف ميدان   ن  ون والعامل و املدرس كانو. اخلدمة العامة 
 .أكثر الفئات املستهدفة
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ات الدولية اليت صدقت    واصلت احلكومة عملية اإلصالح القانوين يف ضوء االتفاقي       و  -١٧
ـ  ٣٤واً ون قان٧٣ت راجعكانت احلكومة قد    و. أفغانستانعليها    ،ة اسـتراتيجي ٢٧و ةالئح

لقضاء علـى   والقانون املتعلق با  يف ذلك القانون املدين وقانون العقوبات وقانون األحداث          مبا
 .ةنسيالعنف ضد املرأة وقانون اجل

تـشكل  و. حلكومـة ا اتأولوييف مقدمة   جلنسني  حقوق املرأة واملساواة بني ا    وال تزال     -١٨
 يف املائة من الوظـائف      ٢٥رأة   امل توىلتو.  يف املائة من املشرعني يف الربملان      ٢٧النساء األفغانيات   

 يف  ٤٠ حنـو اً  الفتيات حالي وتشكل  .  يف املائة يف مستويات صنع القرار      ٩يف ذلك     مبا احلكومية،
 يف املائة   ٣٠تبلغ نسبة النساء حوايل     و. دارس يف أفغانستان  املمن أطفال    ماليني   ٩ حوايلاملائة من   

ـ خرى،  األ العمل   يف جماالت   أما . يف املائة من أساتذة اجلامعات     ١٥معلمي املدارس و  من   شكل فت
 يف املائة   ٣٠ يف املائة يف جمال األمن و      ٥ يف املائة يف قطاع الرعاية الصحية، و       ٢٤النساء األفغانيات   

التعليم العـايل   مؤسسات   يف املائة من املسجلني يف       ٢٠بلغت نسبة النساء     ما ك .الزراعةجمال  يف  
 يف املائة على األقل من العاملني       ٥٠متثل النساء   و.  يف التدريب املهين   نخرطني يف املائة من امل    ٣٥و

 .ات اجملتمع املدين املستقلة يف البلدمنظميف وسائل اإلعالم و

ملرأة يف القطاعات املذكورة أعاله، اعتمدت      اركة  مشازيادة  باإلضافة إىل تشجيع    و  -١٩
الذي  محاية املرأة ومنع العنف      املاضية من أجل  تدابري يف السنوات األربع     العديد من ال  احلكومة  
القضاء على العنف القانون املتعلق باعتماد ) أ: (إىل اآليتجتدر اإلشارة بوجه خاص و. تواجهه

 اللجنـة إنـشاء  ) ج(قضايا العنف ضد املرأة؛   باصة  خدعاء  اإنشاء مكاتب   ) ب(ضد املرأة؛   
 مركـز   ١٦إنـشاء   ) د( مقاطعـة؛    ٢٣ يف   تابعة هلـا  العليا ملنع العنف ضد املرأة ومكاتب       

 مقاطعة؛  ٣٢شؤون املرأة يف    لإنشاء إدارات   ) ه( للنساء ضحايا العنف األسري؛      إيواء/محاية
 نشاء وحدة يف أكادميية الـشرطة     إ) ز(؛  ةوزار ٢٢يف  للشؤون اجلنسانية   إنشاء وحدات   ) و(

 . وحقوق اإلنسانةيانجلنسُتعىن بالشؤون ا

 بعـد   ملا وضع خطة عمل وطنية بشأن املرأة والسالم واألمن       على  احلكومة  وتعكف    -٢٠
ملنع العنف ضد املـرأة  و، وذلك هبدف اختاذ تدابري إضافية لزيادة مشاركة املرأة،         ٢٠١٤ عام

 .وتقدمي خدمات اإلغاثة واإلنعاش

  األطفال من مجيع أشكال التمييـز      محايةاعتمدت احلكومة التدابري املناسبة لضمان      و  -٢١
قانون العمل، وقانون األحداث وقـانون      لاألحكام التشريعية   وذلك استناداً إىل     ،العقاب أو

 االستراتيجية الوطنيـة     منها رط أ عدةيف  اليت تنفذ    واألنشطة   ية السياس التدابرياالجتار بالبشر و  
 .وطنية بشأن األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة        العمل  ال وخطة   ،خطرلل املعرضنيل  اطفألل

مواصلة بشأن   نقطة   ١٥من  تتألف   األمم املتحدة    قدمتهاتلقت أفغانستان خارطة طريق      كما
 احلكومـة املوافقـة   ، وتعتزماألطفال يف الرتاعات املسلحةاملتعلقة بوطنية العمل التنفيذ خطة   

 .اهوتنفيذعليها 
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يف ذلـك     مبـا  العديد من التدابري،  واختذت  .  حبزم واصلت احلكومة حماربة الفساد   و  -٢٢
 عامة مدنية وعسكرية وهيئات     ةنيابومكاتب  اعتماد قانون مكافحة الفساد وإنشاء وحدات       

 . للنظر يف قضايا الفسادقضائية

مـن أجـل    و. ةينه القاسية وامل  ةبوالتعذيب والعق ممارسة  اً  تاماً  حظرحيظر الدستور   و  -٢٣
قوق اإلنسان وجمالس رقابة يف وزارة الداخليـة،        حلتعقب حاالت التعذيب، مت إنشاء وحدة       

 مبوجب  الثاين ها إعداد تقرير   على أفغانستانوتعكف  . ومديرية األمن الوطين ووزارة الدفاع    
 .٢٠١٤سبتمرب /أيلولسيقدم يف الذي اتفاقية مناهضة التعذيب 

من التحـديات املتعلقـة باإلرهـاب والتطـرف         اً  واجه عدد تال تزال أفغانستان    و  -٢٤
يف جمـال حقـوق     التقدم  إىل إبطاء    أدى  مما د،وانعدام األمن يف بعض أجزاء البل     املخدرات  و

 .تنفيذ العدالة االنتقاليةاإلنسان و

ندرة ومثة حتد آخر هو     .  معاجلة تلك التحديات   ةبوصعإىل  الفقر والفساد   وقد أدى     -٢٥
 .وطينالعلى الصعيد لتمويل برامج الرعاية زمة الالوارد امل

 حقق مكاسب وجناحات هائلة يف خمتلف اجملاالت      لكنه مزقته احلرب    دأفغانستان بل و  -٢٦
 حتققت هـذه   وقد   ،حقوق اإلنسان جمال  يف ذلك     مبا ة،اضيامل عشرة   االثنيت السنوات   خالل

 . ظروف صعبة للغاية وحتديات مستمرةظلاإلجنازات يف 

 . اختاذ تدابري فعالة لتعزيز قدراهتا بالتعاون مع اجملتمع الدويلبقوة أفغانستان عتزموت  -٢٧

إىل أن تنفيذ الربامج واإلصـالحات      اً  مشرياختتم رئيس الوفد مالحظاته التمهيدية      و  -٢٨
الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف أفغانستان يتطلب تعاون ومشاركة مجيع اهليئات             

 اجملتمـع الـدويل،   من جانـب    املباشر  والدعم  عن التعاون     اجملتمع املدين، فضالً  احلكومية و 
تـشهد  وأعرب عن أمله يف أن      . سيما املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان        وال

  .حتسن أكرب يف جمال حقوق اإلنسانحدوث اً تدرجييأفغانستان 

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء جلـسة      .  وفداً بيانات  ٨٨ أدىلخالل جلسة التحاور،      -٢٩

  .أدناهالتحاور يف الفصل الثاين 
التدابري املتخذة يف جماالت الرعاية الصحية واحلـد مـن الفقـر      بأشادت أذربيجان     -٣٠

مي للمـشردين  إجراءات حتسني الوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليبواالجتار باألطفال، و  
 .والالجئنياً داخلي
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حقوق و ،املتعلقة بالعنف ضد املرأةاجلديدة والحظت بنغالديش التشريعات والتدابري       -٣١
 الرعاية الـصحية    وتقدمي ،املساواة بني اجلنسني  و ،األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والنساء    

 .واحلد من الفقر

 .الستعراض الدوري الشاملوىل لألدورة االورحبت بلجيكا بالتقدم احملرز منذ   -٣٢

 .التقدم احملرز يف جمال مكافحة اإلرهاب وانعدام األمنب النكا سري ترحبو  -٣٣

 .وطنيةالعمل الخطط العديد من اعتماد برحب املغرب و  -٣٤

 .اتاجلامعو  باملدارسحتسن االلتحاقإىل أشارت الربازيل و  -٣٥

 . املرأةالقضاء على العنف ضدتنفيذ قانون ن استفسرت كندا عن التدابري املتخذة لضماو  -٣٦

 .شيلي باجلهود اليت تبذهلا أفغانستان لتعزيز حقوق اإلنسانوأقرت   -٣٧

 .اجلهود اليت تبذهلا الدولة لتعزيز آليات حقوق اإلنسانبرحبت الصني و  -٣٨

هنا متر  أن إجنازات الدولة مثرية لإلعجاب بشكل خاص، أل       إىل   جزر القمر    تأشارو  -٣٩
 .هليةاألرب تكون باحل  ماشبهأ ةالحب

ـ "الفتيـات   اهتام   ملنع    املتخذة واستفسرت كرواتيا عن التدابري     -٤٠ ـ /اهلروبب رائم اجل
 ".خالقيةاأل

 معاهدات حقوق اإلنسان واعتماد معـايري       على كوبا بتصديق أفغانستان     ترحبو  -٤١
 .املرأةقانونية يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم والعمل والتمييز ضد 

أعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها بشأن العنف ضد املـرأة، ومعاقبـة             و  -٤٢
 . قوات األمن الوطيناليت ترتكبهانتهاكات اال، وياألسرالعنف ضحايا االجتار و

قلقها إزاء عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة، والعنف املرتيل،         عن  منرك  ا الد تأعربو  -٤٣
 .الزواجاإلكراه على و" جرائم الشرف"و، واالجتار بالنساء

تقديرها لإلجراءات املتخذة الستعادة سيادة القانون وتعزيـز        عن   جيبويت   تأعربو  -٤٤
 .حقوق اإلنسان

دعم حقوق اإلنـسان يف     لإنشاء جملس أعلى للسالم ووحدات      ب إكوادور   ترحبو  -٤٥
 .عن اعتماد اإلصالحات االنتخابية خمتلف الوزارات، فضالً

 .٢٠٠٩  عام يفالقضاء على العنف ضد املرأةقانون صدور على  فرنسا تأثنو  -٤٦

 تنفيذ الصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق         توقفستونيا مع األسف    إحظت  وال  -٤٧
 .اإلنسان
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 اختاذ مزيد من اإلجراءات لتنفيذ التشريعات املنقحة، علىثيوبيا أفغانستان إ تشجعو  -٤٨
 .فقر وتعزيز السالم والتنمية املستدامةلتخفيف من حدة ال على الوالعم

والقـرارات ذات   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥استفسرت فنلندا عن تنفيذ قرار جملس األمن        و  -٤٩
 .تطبيق التشريع املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأةعن الصلة، و

 .اجلهود اليت تبذهلا الدولة ملكافحة اإلرهاب واملخدرات والفسادعلى  مصر تأثنو  -٥٠

 بنشاط يف   نشاركي حبقوق اإلنسان و   نارت أملانيا إىل أن املزيد من النساء يتمتع       أشو  -٥١
 .االلتزام باملساواة بني اجلنسنيُيفتقر إىل اجملتمع، ولكن 

 .زواج وجرائم الشرفال  لإلكراه علىتعرضتتزال   الأن املرأةاليونان  تالحظو  -٥٢

الـشرطة وسـوء    اليت تنفذها   فية  أعربت هنغاريا عن قلقها إزاء االعتقاالت التعس      و  -٥٣
انتـشار  حقوق النازحني و  إزاء  لعنف والتمييز، و  تعرض املرأة ل   و  يف مرافق االحتجاز   عاملةامل

 .اإلفالت من العقاب

املساواة بني اجلنسني، والعنف ضـد املـرأة،         عدم    إزاء ايسلندا عن قلقه  آ توأعرب  -٥٤
 . التعليمعلى الفتيات وحصول القرار وزواج األطفال، واخنفاض متثيل املرأة يف عملية صنع

 .اعتماد التشريعات االنتخابية وإنشاء جلنة شكاوى انتخابيةعلى  اهلند تأثنو  -٥٥

دعم حقوق اإلنسان يف بعـض الـوزارات،    لوأثنت إندونيسيا على إنشاء وحدات        -٥٦
 .واإلداريةووضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج، واجلهود الرامية إىل تعزيز األطر القانونية 

أعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها لالستراتيجية الوطنية للتنمية، وبرامج          و  -٥٧
 . الوطنية، واإلصالحات القضائية وإجراءات مكافحة الفساد واالجتار باملخدراتاتاألولوي

ـ      ما اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب، وهو    على  أثىن العراق   و  -٥٨ ة ميثل أكرب حتد حلماي
 .حقوق اإلنسان

 ففيما يتعلـق  . جلسة التحاور  بعض األسئلة اليت أثريت يف       علىورد وفد أفغانستان      -٥٩
القانون، هذا   تنفيذ   تعتزم بقوة  ذكر الوفد أن احلكومة      ،القضاء على العنف ضد املرأة    بقانون  
 .باعقال وةحاكمتعرضون للمأن مرتكيب العنف ضد املرأة سياً مؤكد

 تعيني سيدات   ، أشار الوفد إىل   من التصويت لنساء  متكني ا باالنتخابات و وفيما يتعلق     -٦٠
 . التصويت بشكل منفصلوإىل أن النساء سيتمكن من مراكز االقتراع يف

 الـسياسي،  النساء املنخرطات يف العملفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان و    و  -٦١
 يف  وزارة شـؤون املـرأة     داراتإدارة مـن إ   احلكومة ثالثة ضباط شرطة حلماية كل       عينت  

النـساء  اختاذ التدابري الالزمة لـدعم ومحايـة        طُلب منها    قوات األمن و   تبّروُد. احملافظات
 .السياسياملنخرطات يف العمل 
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مجيـع  تدين    كما نساء وتدينه عنف ضد ال  تعترف بوجود   وأكد الوفد أن أفغانستان       -٦٢
التزام الدولة بتنفيذ مجيع االتفاقيات الدوليـة       وأكد  . األخرى اليت يتعرضن هلا   أشكال التمييز   

 .فيهااً ت أفغانستان طرفأصبحاليت 

 اياضحيستسلموا لليأس ك    ومل يشكلون مصدر إهلام  فغان  األ الناجنيأكد الوفد أن    و  -٦٣
 جبميـع   والتزامها التزامها بتنفيذ معايري حقوق اإلنسان،       عندكومة  تزال احل   وال .حيلة هلم  ال

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانبولية اليت صدقت عليها واملعاهدات الد

أكد الوفد أن عملية وضع خطة عمل وطنية بشأن املرأة والسالم واألمن مشلـت              و  -٦٤
 .املرأة على مجيع املستويات يف املفاوضات وعملية صنع القرار

ن ع انتزعف  أي اعترا تقبل    ال احملاكم التعذيب، ذكر الوفد أن      مبمارسةوفيما يتعلق     -٦٥
مجيـع  ويلتزم  . العقاب  أو املهينة  أو أي عمل من أعمال التعذيب واملعاملة الالإنسانية      طريق  

ويعاقـب   ، التعـذيب   ممارسة شمل تعليمات بعدم  تاملبادئ التوجيهية اليت    بضباط السجون   
 .عترافاتنتزاع اال الهاستخدامالقانون على 

لقضاء على العنف ضـد      الفعال لقانون ا   عدم التنفيذ أعربت أيرلندا عن قلقها من      و  -٦٦
 .املرأة

 منظمة العمل الدولية والتـدابري     عما إذا كان البلد سينفذ اتفاقيات     إيطاليا  وتساءلت    -٦٧
 .معاجلة عمالة األطفال لمن أجذات الصلة التثقيفية 

وتعـذيب  ا وعدم البت فيها     القضاير النظر يف    بشأن تأخ عن قلقها   اليابان  وأعربت    -٦٨
 .تدابري تعزيز ومحاية حقوق املرأةبوأشادت . تقلنياملع

إدراج أحكام العديد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف ب كازاخستان   ترحبو  -٦٩
 .التشريعات احمللية

دعم حقوق اإلنسان يف    لإنشاء جملس أعلى للسالم ووحدات      على   الكويت   تأثنو  -٧٠
 .ةلصحة العاملعن وضع رؤية  الوزارات، فضالً

 إىل القضاء على العنـف ضـد املـرأة،          الراميةديدة  اجلتشريعات  بالورحبت التفيا     -٧١
 .انضمام الدولة إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةبو

 عن اسـتهداف    الكفحثت ليبيا احلكومة والقوات الدولية وحركة طالبان على         و  -٧٢
 .سيما األطفال وكبار السن  وال،بينهم الضحايا  وقوعاملدنيني واحلد من

وسـائل  واقتراح زيادة الرقابة على     أعربت ليتوانيا عن قلقها إزاء العنف ضد املرأة         و  -٧٣
 .اإلعالم

حظر جتنيد األطفال،   ولتحسني ظروف االحتجاز،    املتخذة  تدابري  بال ماليزيا   ترحبو  -٧٤
 .وتعزيز إنفاذ القانون
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زاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء علـى مجيـع        حثت ملديف الدولة على االمتثال اللت     و  -٧٥
 ةرخ األطفـال والـس    أوضاعأشكال التمييز ضد املرأة ومواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة          

 .واحلصول على التعليم

املتعلقة تشريعات ال اختاذ إجراءات أكثر قوة لتنفيذ  على موريتانيا أفغانستان    تشجعو  -٧٦
 .قوق اإلنسانحب

تصديق الدولة على االتفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي         ب املكسيك   ترحبو  -٧٧
 والربوتوكولني األول والثاين اإلضافيني التفاقيات      ،اإلعاقة، واتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم     

 .١٩٤٩  لعامجنيف

صـالحات  اإل ية دمج املعايري الدولية عـن طريـق      كيفمعرفة  طلب اجلبل األسود    و  -٧٨
 .لك الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةسيما ت  والقانونية،ال

 كيفية تصدي اللجنـة املـستقلة       عنزيد من التفاصيل    املالبوسنة واهلرسك   وطلبت    -٧٩
انعدام األمن والعقبات اليت تعترض احلكـم  ن قبيل لتحديات ملحلقوق اإلنسان يف أفغانستان     

 .الرشيد

تعزيـز اآلليـات املؤسـسية    الراميـة إىل   لإلصالحات  اأعربت نيبال عن تقديره   و  -٨٠
 .لفئات الضعيفةبااص اخلهتمام لال وية،والتشريعية والسياسات

 .حقوق املرأةسيما   واليف جمال حقوق اإلنسان،احملرز التقدم بورحبت هولندا   -٨١

حلقوق حقوق املرأة، وعمل اللجنة املستقلة      جمال  يف  احملرز  التقدم  بنيوزيلندا  ورحبت    -٨٢
 .السجون ومراكز االحتجازب  املتعلقة والتشريعات،اإلنسان يف أفغانستان

ملواجهـة  املؤسسية والتشريعية واملالية    الدولة  قدرة  إىل حمدودية    نيكاراغوا   تأشارو  -٨٣
 .التحديات اخلطرية النامجة عن استمرار هتريب املخدرات واإلرهاب

ـ وركة املرأة يف اجملالس التشريعية      تعزيز مشا على  حثت نيجرييا أفغانستان    و  -٨٤ لس اجم
 .اتاحملافظ

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء العنف ضد املرأة وعدم التحقيـق فيـه ومقاضـاة                 -٨٥
 .مرتكبيه

التدابري التشريعية املتخذة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           على   باكستان   تأثنو  -٨٦
 .وحتسني مركزها السياسي واالجتماعي واالقتصادي

قانون تصديق الدولة على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واعتماد ب الفلبني ترحبو  -٨٧
 .لقضاء على العنف ضد املرأةا
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القضاء على العنف ضـد املـرأة،       قانون  أعربت بولندا عن قلقها إزاء عدم تنفيذ        و  -٨٨
 .عدم املساواة بني اجلنسني وجتنيد األطفالاستمرار و

  حـاالت  عدد، و  جمال حقوق املرأة   كاسات يف قلقها إزاء االنت  أعربت الربتغال عن    و  -٨٩
 .العنف ضد النساء والفتيات

اختذت حلماية األطفال من االسـتغالل يف       اليت  صارمة  الجراءات  باإلوأشادت قطر     -٩٠
 .الرتاعات املسلحة

 القضاء على العنف ضـد املـرأة      قانون  أعربت مجهورية كوريا عن قلقها من أن        و  -٩١
 .عن الشرفاً لقتل دفاعجيرم ا ال

 .فاعلة بشكل تاميف بناء دولة البلد واجهها يالتحديات اخلطرية اليت إىل  رومانيا تأشارو  -٩٢

 .وأكد االحتاد الروسي أمهية احلوار الوطين بني احلكومة وممثلي اجملتمع املدين  -٩٣

يف   مبـا   باألشخاص، فغانستان ملكافحة االجتار  أوأشار الوفد إىل التدابري اليت اختذهتا         -٩٤
نفذ مجيع أحكام االتفاقية الدولية اخلاصـة       ذكر أهنا ت    كما .ذلك تنفيذ قانون االجتار بالبشر    

محالت ضـد اهلجـرة     اً  احلكومة مؤخر ونفذت  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 .الشرعية غري

مراكز لـدعم   نشاء  بشكل وثيق مع خمتلف الشركاء إل     حكومة أفغانستان   وعملت    -٩٥
للـضحايا يف جمـايل      الدعم   تقدم هذه املراكز  و. ار بالبشر واهلجرة غري الشرعية    ضحايا االجت 
 .ندماجالتعليم واال

ذوي اإلعاقـات   عدد ارتفاع حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة، أكد الوفد  وفيما يتعلق   -٩٦
 .شخص ١٠٥ ٠٠٠اً حالييف أفغانستان  حيث يبلغ عدد املعوقني املسجلني. يف البلد

 عمـل   انظـر حت من قانون العمل     ٤ من الدستور واملادة     ٤٩وذكر الوفد أن املادة       -٩٧
التفاقية منظمة العمـل    اً  وفققد ُحدد   وكان احلد األدىن لسن العمل      . األطفال يف أفغانستان  

 األمم املتحـدة    منظمةمع منظمة العمل الدولية و    اً  وتعمل احلكومة حالي  . الدولية ذات الصلة  
مباشر القضايا املتصلة   بشكل  لوضع مشروع قانون الطفل اجلديد تعاجل       ) اليونيسيف(لة  للطفو

 .حبقوق األطفال

اخلطوات اليت اختذت لسن تشريعات جديـدة       على   اململكة العربية السعودية     تأثنو  -٩٨
 .وإدخال إصالحات مؤسسية

الـشرطة  رجال  االنتهاكات من جانب    ملنع  املبذولة  اجلهود  إىل   سنغافورة   تأشارو  -٩٩
 .االحتجاز غري القانوين والتعسفيملنع عمليات و منواأل

 . التحقيق يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملةية كيفوتساءلت سلوفاكيا عن  -١٠٠
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 . للجهود اليت تبذهلا الدولة لتعزيز وضع املرأةاسلوفينيا عن تقديرهوأعربت   -١٠١

ابري لتعزيز حقوق املرأة واملساواة بني      جنوب السودان عن تقديره العتماد تد     وأعرب    -١٠٢
 .اجلنسني

 .عقوبة اإلعدام يف السنوات األخريةبتراجع فرض  إسبانيا ورحبت  -١٠٣

القضاء علـى العنـف     بقوق الفئات الضعيفة و   املتعلقة حب املبادرات  ب بوتان   وأشادت  -١٠٤
 .املرأة ضد

ية اخلاصـة مبكافحـة      إدراج أحكام االتفاق   علىشجعت دولة فلسطني أفغانستان     و  -١٠٥
 .التمييز يف جمال التعليم يف التشريعات الوطنية

انضمام الدولة إىل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            بالسودان  وأشاد    -١٠٦
 .والربوتوكول االختياري امللحق هبا

 .تعزيز حقوق املرأةجمال التقدم احملرز يف بأستراليا وأقرت   -١٠٧

 .ها إزاء التمييز والعنف ضد املرأةسويسرا عن قلقوأعربت   -١٠٨

لقضاء على التمييـز    ااخلطوات املتخذة لتعزيز تشريعات     إىل  طاجيكستان  وأشارت    -١٠٩
 .ضد املرأة

تشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان وبانـضمام الدولـة إىل         الاعتماد  بتايلند  وأشادت    -١١٠
ييز ضد املرأة، وسوء معاملة      بقلق التم  ت الحظ ااتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنه     

 . والعنف ضد األطفاليناتالسج

تنفيـذ  لفرض وقف   على  أفغانستان  اً  شجعت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق    و  -١١١
 .ةعقوبالهذه أحكام اإلعدام هبدف إلغاء 

القضاء علـى  قانون  اختاذ إجراءات أكثر قوة لتنفيذ      علىتونس أفغانستان   وشجعت    -١١٢
 .ملرأةالعنف ضد ا

قوق اإلنسان، لكنها   حل ةولويتعطي األ االستراتيجيات والربامج اليت    بوأشادت تركيا     -١١٣
 .يزال غري مطبق إىل حد بعيد  الالقضاء على العنف ضد املرأةقانون الحظت أن 

إنشاء جملس أعلى للسالم ووحدات لدعم حقوق اإلنسان يف    بوأشادت تركمانستان     -١١٤
 .عن اعتماد اإلصالحات االنتخابية خمتلف الوزارات، فضالً

خالل نظام حقوق اإلنسان    ب الدور املنوط    عناستفسرت اإلمارات العربية املتحدة     و  -١١٥
 .٢٠١٥-٢٠١٥التحوُّل  عقد

بنـاء   يـة كيفعـن   يرلندا الشمالية   أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وتساءلت    -١١٦
 .ينتجزسوء معاملة احملتعلق بامل ٢٠١٣  عامالسلطات على استجابتها لتقرير
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 ا، لكنـه  ٢٠٠٩  عـام  اإلجنازات اليت حتققت منذ   ب يةمهورية التشيك اجلواعترفت    -١١٧
 .التقدم يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل الرئيسيةإىل تعزيز اجة احل إىل تأشار

 ضـوء   اإلصالحات التشريعية وغريها من التدابري املتخـذة يف       ب أوروغواي   تورحب  -١١٨
 .شروع قانون األحوال الشخصية الشيعيمباملعاهدات الدولية، و

إنـشاء  بتعزيز اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنـسان، و       بوأشادت أوزبكستان     -١١٩
 .لنظام االنتخايباصالحات بإحقوق اإلنسان يف الوزارات ولدعم وحدات 

تع الكامل باحلقوق واحلريات    لتملفضل  األرأيها بأن األساس    عن   فييت نام وأعربت    -١٢٠
 .الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافيةحتسني األمن واملصاحلة ويكمن يف توفري 

لقضاء على العنف ضد املرأة، وقانون      اقانون  وورحب اليمن بسن قانون األحداث،        -١٢١
جتـار   وقانون مكافحة اال   ،مكافحة متويل اإلرهاب، وقانون العمل، وقانون مكافحة الفساد       

 .ختطافاالبالبشر و

 خطط معاجلة اإلفالت من العقـاب علـى         عنزيد من املعلومات    املطلبت ألبانيا   و  -١٢٢
 .رية التعبرياألفعال املناهضة حلوأعربت عن قلقها إزاء . جرائم الشرف

سيما   وال،بذل املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان     إىل ضرورة    اجلزائر   توأشار  -١٢٣
 .اإلصالح القضائي، ومكافحة التمييز وتعزيز مؤسسات حقوق اإلنسانيف جماالت 

القـضاء  قانون   اختاذ إجراءات أكثر قوة لتنفيذ       علىفغانستان  أشجعت األرجنتني   و  -١٢٤
 .على العنف ضد املرأة

 القضاء على العنف ضد املرأة، لكنها الحظت أن املرأة        قانون   السويد بسن    تورحب  -١٢٥
 .لتمييز وسوء املعاملةتزال تعاين من ا ال

زيـد مـن    امل إىل بذل    تالنمسا عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب، ودع       وأعربت    -١٢٦
 .اجلهود لضمان املساءلة

أنه على الرغم من تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني إىل البحرين وأشارت   -١٢٧
 .اًمرستيزال م  الالتمييز ضد النساء والفتياتفإن  ،اجلنسني

من حيث النـوع والكيـف      التدابري املتخذة لتحسني التعليم     بقريغيزستان  وأشادت    -١٢٨
 .التعليم وعدم التمييزيف تعلق باملساواة وتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي امل

 تنفيذ اتفاقية   ن األول والثاين ع    اجلامع للتقريرين  وأشار الوفد إىل أن التقرير الدوري       -١٢٩
تقـدم  ، وسـوف    ٢٠١٣  عـام  يففيه  قد نظر   يع أشكال التمييز ضد املرأة      القضاء على مج  
راجعـة  مب املكلفةاللجنة  وقال إن   . لتنفيذاملتعلقة با اللجنة خطة عملها الوطنية     أفغانستان إىل   

قانون العقوبات وغريه من القوانني تفعل ذلك يف ضوء االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنـسان              
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النـضمام إىل الربوتوكـول     تعتزم ا  أفغانستان   وقال إن . فيهااً  ف أفغانستان طر  أصبحتاليت  
  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالختياري التفاقية

يزاالن من التحديات الرئيسية      ال أكد الوفد أن اإلكراه على الزواج وتزويج األطفال       و  -١٣٠
: يلـي   ما يف ذلك   مبا هبذا الشأن، ومع ذلك، فقد اختذت احلكومة تدابري حمددة        . يف أفغانستان 

لقضاء على العنف ضد املرأة والقضاء على       املتعلق با ربوتوكول  ال علىاهليئات ذات الصلة     توقيع
قانون األسـرة  مبوجب  األطفال  وتزويج  زواج  كراه على ال   اإل وجترمي ؛ألطفالالتزويج القسري ل  

مـالت  عن طريق احل  ائل اإلعالم   عرب وس إذكاء الوعي    القضاء على العنف ضد املرأة؛ و      قانونو
مبـسألة  فيما يتعلق   و .على مستوى احملافظات  توعية  محالت  تنظيم   العمل والندوات و   حلقاتو
 تعاقب امـرأة    ال حلكومةفا. جرميةعد  ي  ال ، أكد الوفد أن اهلروب من املرتل      "الفتياتهروب  "
ـ  خبصوصو. ةميرذلك جب رتبط  ي مل  ما ذويهااهلروب من مرتل    على  فتاة   أو ال  وسائل اإلعالم، ق
هناك ف؛ السنوات االثنيت عشرة املاضية  مدى    يف هذا املضمار على    حتسنقد   البلد   إن سجل د  الوف
.  طباعة ونشر يف البلد    ة شرك ١ ٠٠٠ و  حمطة إذاعية  ١٥٠ حمطة تلفزيونية و   ٥٥أكثر من   اً  حالي

م املسائل املتعلقـة    اإلعالووينظم قانون الصحافة    .  من الدستور حرية التعبري    ٣٤املادة  وتكرس  
 لفائـدة على قانون وسائل اإلعالم     اً   عدد من التعديالت مؤخر    جرى إدخال و. وسائل اإلعالم ب

 إعداد براجمهـا    هاوأكد الوفد أن املؤسسات اإلعالمية ميكن     . املؤسسات اإلعالمية والصحفيني  
ت اإلعالميـة   ومع ذلك، تنفذ أنشطة الرقابة ودعم املؤسسا      . تدخل من احلكومة    أو رقابةدون  

 .وزارة اإلعالم والثقافة واجمللس األعلى لإلعالمطريق ن ع

تؤمن وفيما يتعلق بدور املرأة يف عملية السالم يف أفغانستان، أكد الوفد أن احلكومة                -١٣١
. فاوضات السالم ملشامل  مع وضع هيكل     ،أفغانستان، مبشاركة النساء   عملية سالم تقودها  ب
 ويةعضالنساء يف   د من   يعدال هناكيف اجمللس األعلى للسالم،     تسع  العضوات  الباإلضافة إىل   و

ـ و. األمانة العامة للمجلس األعلى للسالم      ويف يف احملافظات جلان السالم    سترشد اجمللـس   ي
 اليت تضمن وجود املرأة على طاولـة        ينا التوازن اجلنس  ستراتيجيةاب تهأنشطيف  األعلى للسالم   

 .املفاوضات

 يتـساهل مـع     وال د أن قانون العقوبات جيرم جرائم الـشرف       وذكر رئيس الوف    -١٣٢
ـ  املتعلقةاملادة   حالياً، وستخضع    ن قانون العقوبات قيد االستعراض    ذكر أ  و .يهامرتكب رائم جب

القضاء على مجيـع    تفاقية  وفقاً ال  اجملتمع الدويل و   أماممع التزام الدولة    اً   متشي للتنقيحالشرف  
 .أشكال التمييز ضد املرأة

، ذكر رئـيس الوفـد أن   باللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان وفيما يتعلق     -١٣٣
وضـعت يف     كمـا  .٤٨/١٣٤للدستور األفغاين وقرار اجلمعية العامة      اً  اللجنة أنشئت وفق  

املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز       مؤخراً   اختيار أعضاء اللجنة     االعتبار لدى 
رصد حقـوق   يف  اً   مؤسسة تأثري  أكثر اللجنة   وتعد .)مبادئ باريس (ان  ومحاية حقوق اإلنس  
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 مليـون   ٢مجاليهـا   إُمنحت ميزانيـة بلـغ      و. على استقالهلا حتافظ  اإلنسان يف أفغانستان و   
 .٢٠١٣  لعام مليون دوالر أمريكي١,٥ و٢٠١٢  لعامدوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠ :دوالر

 قـد ، و بـشأهنا  قانون   ووضعة القانونية   لمساعدل برنامج   إعدادمت  أنه  وذكر الوفد     -١٣٤
 .اً جمانةاملساعدمن هذا الربنامج الذي يقدم استفادت النساء والفتيات على وجه اخلصوص 

مجيع الشركاء الدوليني وهيئـات     إىل  شكر  تقدمي ال  رئيس الوفد مالحظاته ب    اختتمو  -١٣٥
ساعد علـى   الذي   ااوهنتععلى   و ة واملثمر ةاملستمرة  ساعدعلى تقدمي امل  رصد حقوق اإلنسان    

وأعرب عن امتنانه جلميع البلـدان الـيت دعمـت          . تعزيز التزام أفغانستان حبقوق اإلنسان    
جلميـع   أعرب عن الـشكر   قضايا أفغانستان، و  اهتمامها ب  أبدتوساعدت أفغانستان واليت    

جلـسة  شكر رئيس الوفد رئيس اجمللس واملـشاركني يف         و. الذين شاركوا يف الفريق العامل    
حتقيق التنمية والتمتع حبقوق اإلنسان     إىل  اً  جاهدسعي  ي وذكر أن شعب أفغانستان      .حاورالت

 وأكد التزام الدولة بـاحترام      .تعاين من اإلرهاب واحلرب األهلية على مدى أجيال       يف دولة   
  .وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
اليت حظيـت    التوصيات املدرجة أدناه     يفة التحاور   أثناء جلس نظرت أفغانستان     -١٣٦
  :اهبتأييد

 توفري احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان      رامية إىل لاجهودها  مواصلة    -١-١٣٦
  ؛)إثيوبيا(يف البلد 
قيم ومبادئ حقوق اإلنـسان يف      تكريس  تعميق جهود   ومواصلة    -٢-١٣٦

يف جمـال حقـوق      تدريب موظفي الدولة     عن طريق يف ذلك     مبا نظام احلكومة، 
  ؛)إندونيسيا(اإلنسان 
بذل مزيد من اجلهود لضمان تنفيذ اإلطار القانوين الذي يـضمن      -٣-١٣٦

  ؛)اليابان(يف ذلك الدستور   مباحقوق اإلنسان،
  يف جمال حقوق اإلنسان، فـضالً ةدوليال بالتزاماهتا الوفاء  مواصلة  -٤-١٣٦

  ؛)كازاخستان(عن إدماجها يف التشريعات الوطنية 
مواصلة تعزيز جهودها ملراجعـة اإلطـار التـشريعي وإجـراء             -٥-١٣٦

الدولية يف جمال    مع التزامات أفغانستان     هالتعديالت الالزمة من أجل ضمان توافق     
  ؛)النرويج(حقوق اإلنسان 

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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الـيت   الدولية حلقـوق اإلنـسان       الصكوك دمجتسريع عملية     -٦-١٣٦
سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق       وال ،فيها يف التشريعات احمللية   اً  أصبحت طرف 

املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية           
  ؛)نام فييت(حقوق الطفل 

 القوانني احمللية مع االتفاقيـات الدوليـة الـيت          مواءمةمواصلة    -٧-١٣٦
  ؛)البحرين( فيهااً طرفأفغانستان أصبحت 

حقـوق  يف جمال    توعية وطنية    تري الالزمة لتنفيذ محال   اختاذ التداب   -٨-١٣٦
  ؛))اإلسالمية -مجهورية ( إيران( سيما حقوق النساء واألطفال  والاإلنسان،

  الـوزارات  املزيد مـن  قوق اإلنسان يف    حلدعم إنشاء وحدات      -٩-١٣٦
  ؛)العراق(

نتائج هذا االستعراض الدوري الشامل يف عملية التحول        مراعاة    -١٠-١٣٦
ـ  اً،ادة البناء الوطين وإيالء اهتمام خاص للفئات االجتماعية األكثر ضعف   وإع  نمب

  ؛)نيكاراغوا(  النساء واألطفاليف ذلك
االستمرار يف نشر الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أحنـاء البلـد              -١١-١٣٦

  ؛)باكستان(وإدراجه يف املناهج الدراسية الوطنية 
ركاء اإلقليميني والدوليني ملواجهة     البناء مع الش   التعاونمواصلة    -١٢-١٣٦

  ؛)الفلبني(التحديات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
جذب املساعدات واهتمام اجملتمع الدويل واجلهات املاحنة لزيادة          -١٣-١٣٦

 لمن أجتعزيز ودعم مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة يف إطار احلكومة األفغانية       
  ؛)اململكة العربية السعودية(نسان محاية واحترام وإعمال حقوق اإل

 التشريع يف وزارة العـدل يف جمـال املـوارد           إدارة متكني   ةدازي  -١٤-١٣٦
اململكة (املوظفني الفنيني واملرافق الضرورية األخرى      توفري  البشرية املتخصصة، و  

  ؛)العربية السعودية
 يف  السلم واألمـن كفالةمواصلة جهودها لتعزيز سيادة القانون و       -١٥-١٣٦

  ؛)سنغافورة(جمتمعها 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان التنفيذ الفعال خلطة العمـل            -١٦-١٣٦

  ؛)سلوفينيا(نتهاكات ضد األطفال االوقف جتنيد األطفال وغريه من رامية إىل لا
دولـة  ( تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات القضائية والقانونيـة        -١٧-١٣٦

  ؛)فلسطني
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ع مبادئ حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدوليـة ورفـع         مراقبة مجي   -١٨-١٣٦
قيم حقـوق   بمستوى الوعي بني الطالب يف مؤسسات التعليم العايل فيما يتعلق           

  ؛)تركمانستان(اإلنسان 
زيادة اجلهود يف عملية خدمات الدعم والتشاور الفنية من أجـل          -١٩-١٣٦

متوافقة مـع   وجعل هذه اإلصالحات    دعم اإلصالحات يف جمال حقوق اإلنسان       
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(ملعايري الدولية ا

اختاذ تدابري لضمان تنسيق أنشطة املنظمات الوطنيـة والدوليـة            -٢٠-١٣٦
قـوق اإلنـسان يف     اجلوانب املتـصلة حب   خمتلف  مع  مل  اعتتاليت  حلقوق اإلنسان   

  ؛)أوزبكستان(أفغانستان 
قـوق  حلاية الكاملـة    مواصلة اختاذ خطوات من أجل توفري احلم        -٢١-١٣٦

مايتـهم مـن العنـف      فيمـا يتعلـق حب    سيما    وال ،هاالنساء واألطفال وتعزيز  
  ؛)كازاخستان(

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصـني جمللـس حقـوق              -٢٢-١٣٦
  ؛)اًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق( اإلنسان
اإلجراءات اخلاصة جمللس   املكلفني ب توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع        -٢٣-١٣٦

 مجيع التقارير الوطنية املقدمـة إىل       ديثحقوق اإلنسان وإنشاء آلية مناسبة لتح     
 إلجـراءات اخلاصـة  الـيت تقـدمها ا  اللجان واالستجابة لطلبات املعلومـات   

  ؛)أوروغواي(
ـ         -٢٤-١٣٦  املـشروعة،   امواصلة جهودها لتمكني املرأة من التمتع حبقوقه

عية بني مجيع شرائح اجملتمع فيما يتعلق حبقوق املرأة وأمهيـة          وإعطاء األولوية للتو  
  ؛)السودان( حتقيقها يف السياق الثقايف واملدين يف اجملتمع األفغاين

مواصلة جهودها يف إنشاء وتوفري اخلدمات العامة مـن خـالل             -٢٥-١٣٦
  ؛)دولة فلسطني( الضمان االجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء واألطفال

 اعتماد قانون احلماية االجتماعية يف أقرب وقت ممكن         سعي إىل ال  -٢٦-١٣٦
  ؛)نام فييت (يةفعالب هوتنفيذ
السعي إىل حتسني مؤسسات تقدمي الرعاية الصحية مـن أجـل             -٢٧-١٣٦

 متناول مواطنيها، وخباصة النساء واألطفال      وجعلها يف تسهيل اخلدمات الصحية    
  ؛)نيجرييا(

سيما يف املناطق     وال ىل القضاء على األمية،   تعزيز اجلهود الرامية إ     -٢٨-١٣٦
  ؛)قريغيزستان( الريفية
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زيادة التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على دجمهـم            -٢٩-١٣٦
  ؛)العراق( يف اجملتمع

 ،لجميـع ل التعليم والرعاية الصحية     توفريزيادة جهودها لضمان      -٣٠-١٣٦
  ؛)بوتان(مبن فيهم ذوو اإلعاقة 

سـيما النـساء     وال ، العائـدين   الالجئني األفغان  حصولضمان    -٣١-١٣٦
خدمات الصرف الصحي والتعليم والغذاء والـسكن وحريـة         على  والفتيات،  

  ؛)أوروغواي(بصورة مالئمة التنقل والفرص 
بالنـسبة   بتعزيز االعتماد علـى الـذات        املتعلقةمتابعة التدابري     -٣٢-١٣٦

  ؛)يجانأذرب(اً واملشردين داخليالعائدين لالجئني 
 أفـضل إىل    مشردين متكنهم من الوصول بشكل    وضع تدابري لل    -٣٣-١٣٦

  ؛)فرنسا( التحتية أراضيهم وحتسني مساكنهم والبىن
سياسات شاملة هبدف تسهيل التوصـل إىل         أو اعتماد تشريعات   -٣٤-١٣٦

  ؛)النمسا(اً  داخليللمشردينحلول دائمة 
ية للقضاء علـى الفقـر      اعتماد املزيد من االستراتيجيات الوطن      -٣٥-١٣٦

  ؛)املغرب(ملواطنني اوحتسني سبل عيش 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وحـث اجملتمـع        واصلة  م  -٣٦-١٣٦

 االسـتثمارات يف جمـال      ةدازيواملساعدة،  يف جمال   ه  اتالدويل على الوفاء بالتزام   
  ؛)الصني( نستانأفغايف التنمية املستدامة يف حتقيق ساعدة املالرعاية االجتماعية و

االستراتيجية وبرامج التنمية يف    إطار  األطفال يف   ب الكامل   االهتمام  -٣٧-١٣٦
ـ  األكثر هتميشاً الفئات  وب ،الفتيات، وخباصة    الصحة والتعليم  جمايل  هم فـي  ن، مب

  ؛)جيبويت( اإلعاقة واألشخاص ذو
متابعة تنفيذ السياسات والربامج الوطنيـة الراميـة إىل حتـسني             -٣٨-١٣٦
  ؛)الكويت(ظروف املعيشية للشعب ال

مة من أجل ضمان    ااعتماد سياسات حكم رشيد أكثر فعالية وصر        -٣٩-١٣٦
  ؛)موريتانيا(الرخاء للشعب األفغاين 

  ؛)نيبال(حماربة الفقر وحتسني نوعية حياة الناس مواصلة   -٤٠-١٣٦
املعنيـة  يف التنسيق بني خمتلف اإلدارات احلكوميـة        اً  ضي قدم امل  -٤١-١٣٦

  ؛)إسبانيا(قضية املياه ب
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تعزيز جهودها للقضاء على الفقر وضمان حق التعليم يف مجيـع             -٤٢-١٣٦
  ؛)السودان(أحناء البلد 

لجهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       ل ةولوياأل إعطاء  -٤٣-١٣٦
  ؛)نام فييت(يف أقرب وقت ممكن 

ساواة يف احلـصول علـى      اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان امل       -٤٤-١٣٦
  ؛)البحرين( اخلدمات الصحية والتعليم

مواصلة تعزيز محاية الفئات الـضعيفة، مثـل ضـحايا احلـرب        -٤٥-١٣٦
  ؛)إسبانيا(

الفساد وتعزيز قدرة مكافحة   و ء إصالح القضا  املضي هبمة يف جمال     -٤٦-١٣٦
  ؛)أملانيا(السلطة القضائية 

 لضمان إنشاء نظام قـضائي مـستقل        اختاذ مجيع التدابري املناسبة     -٤٧-١٣٦
  ؛)رومانيا (فاعلو

 عن طريـق يف ذلك   مبا اختاذ تدابري لتحسني نظام العدالة اجلنائية،       -٤٨-١٣٦
 ٢٠١٢أغسطس  /آب املؤرخ ٤٥اد الواردة يف املرسوم الرئاسي رقم       وتنفيذ امل 

  ؛)اليابان ( مادة١٦٤والبالغ عددها 
قـوق اإلنـسان    الكامل حل م  حترااالبذل كل جهد ممكن لضمان        -٤٩-١٣٦

  ؛)نيوزيلندا(للسجناء واملعتقلني يف نظام العدالة اجلنائية 
تقليل تعرض األطفـال    لمواصلة جهودها يف جمال احلد من الفقر          -٥٠-١٣٦

  ؛)أذربيجان(ف اطتخواالملخاطر الفقر واالجتار بالبشر 
بشأن خرى  األتشريعات  الالقوانني و جماالت  مواصلة تدابريها يف      -٥١-١٣٦

  ؛)أذربيجان (اتعزيز العدالة ووضع املرأة وفرص تعليمه
 يفمواصلة جهودها الرامية إىل متكني النساء والشرائح احملرومـة            -٥٢-١٣٦

  ؛)إثيوبيا(اجملتمع 
مواصلة اختاذ خطوات هتدف إىل حتقيق املزيـد مـن الـتمكني              -٥٣-١٣٦

  ؛)مصر(االقتصادي للمرأة 
املمكنة للقضاء على مجيع أشكال العنـف       اختاذ مجيع اإلجراءات      -٥٤-١٣٦

  ؛)اليونان(للتمييز  املرأة تعرضضد املرأة وتعديل مجيع القوانني اليت 
  ؛)اهلند(تحسني وضع املرأة لمواصلة جهودها   -٥٥-١٣٦
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متابعة إنفاذ وتنفيذ التدابري والتشريعات الراميـة إىل        املثابرة على     -٥٦-١٣٦
  ؛)انالياب(تعزيز ومحاية حقوق املرأة 

مواصلة جهودها لتعزيز النظام القانوين احمللـي حلمايـة النـساء        -٥٧-١٣٦
  ؛)سنغافورة( املساواة بني اجلنسني تعزيزوالفتيات، وتشجيع 

  ؛)اجلزائر(مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة   -٥٨-١٣٦
ـ  حسني تعـيني ضـابطات    مبادرات لت اختاذ    -٥٩-١٣٦ وكفالـة   ةشرطال
  ؛)السويد (مرارهن يف العملاست

االتفاقية، واختاذ مزيد من اخلطوات     مبوجب  تزامات  لاالمتثال لال   -٦٠-١٣٦
 تعزيزلتمكني املرأة على مجيع املستويات من خالل خلق املزيد من فرص العمل و            

  ؛)البحرين(  يف املشاركة يف صنع القرارنحقوقه
 مـن ينية يف أفغانستان    الطوائف الد أفراد   مجيع   متكنيالتأكد من     -٦١-١٣٦

املعتقـد يف أي      أو  حقهم يف حرية الـدين     محاية و ،ممارسة شعائرهم الدينية حبرية   
  ؛)كندا(تشريع قيد االستعراض   أوتشريع جديد

عـن  ضمان حرية الدين يف التشريع واملمارسة وتعزيز التسامح           -٦٢-١٣٦
  ؛)املكسيك( حرية الوصول إىل املعلومات كفالة محالت توعية وطريق تنظيم

رية العبادة الدينية املنصوص عليها املتعلقة حبتطبيق وإنفاذ األحكام   -٦٣-١٣٦
ـ  أصـبحت يف الدستور واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت          فيهـا  اً   طرف

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
الرعاية الـصحية علـى     توفري  مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان        -٦٤-١٣٦

  ؛)كوبا (يناملستويني احملدد
 تسهيل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم، وخاصة        زيادة  -٦٥-١٣٦

  ؛)اإلسالمية -مجهورية ( بالنسبة للنساء واألطفال إيران
ى التعليم والرعايـة    علول  صاختاذ املزيد من اخلطوات لتوفري احل       -٦٦-١٣٦

 ملحـة   اجةاحل تكونسيما يف املناطق الريفية حيث        وال الصحية جلميع املواطنني،  
  ؛)باكستان(

سيما لأليتام واألطفال املعـوقني    وال  التعليم، توفريمواصلة تعزيز     -٦٧-١٣٦
  ؛)جنوب السودان(املفقودين األشخاص وأطفال 
 يتم تنفيذها يف مؤسسات     ةياناستحداث واعتماد استراتيجية جنس     -٦٨-١٣٦

  ؛)تركمانستان(التعليم العايل 
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لتمييـز ضـد املـرأة األفغانيـة        تعزيز اجلهود للقضاء علـى ا       -٦٩-١٣٦
الـسالم  املتعلقـة ب   السياسية و  اتالقيادة واملشاركة املتساوية يف العملي     وتعزيز

  ؛)كرواتيا(واملصاحلة 
  يف احلياة السياسية   امحاية حقوق املرأة من خالل ضمان مشاركته        -٧٠-١٣٦
علـيم  تكافؤ الفرص يف الت   كفالة  عن     فضالً ،مجيع عمليات السالم واملصاحلة    ويف

  ؛)جيبويت(والعمل 
، وذلـك   تنفيذ قرارات جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن         -٧١-١٣٦

على قدم املساواة علـى كـل       تها  مشارك  خالل ضمان  على وجه اخلصوص من   
  ؛)فرنسا(عملية املصاحلة إطار  املسؤولية يف ياتمستو
جملس األمن  قرار  الواردة يف   التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية        -٧٢-١٣٦
  ؛)إستونيا( بشأن املرأة والسالم واألمن ١٣٢٥رقم 
يف   مبـا   املرأة والسالم واألمن،   بشأنتنفيذ قرارات جملس األمن       -٧٣-١٣٦

ذلك عن طريق دعم مشاركة املرأة يف حمادثات السالم، واالستمرار يف زيـادة             
طة، مع ضمان يف قوات األمن، وخاصة الشراً نشطاً  دوريلعنبالاليت نسبة النساء 

  ؛)يرلنداأ(عمل ال يف مكان تهاوكراماملرأة  ةسالم
سيما   والتنفيذ قرارات جملس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن،      -٧٤-١٣٦

من خالل دعم مشاركة املرأة يف مفاوضات السالم وضمان اإلطار الالزم لزيادة            
نية يف البلد، مع     يف احلياة السياسية والقضائية وداخل املؤسسات األم       تهامشارك

  ؛)بلجيكا(من والكرامة الشخصية مراعاة األ
زواج األطفال والسن القانونية للزواج     بمراجعة التشريع املتعلق      -٧٥-١٣٦

عن طريق  لتكون متسقة مع املعايري الدولية، وذلك هبدف مواءمة اإلطار القانوين           
 ،المية يف األنظمة   القانون املدين والشريعة اإلس    األحكام بني  رباضالقضاء على ت  

  ؛)إيطاليا(ومنع ممارسة الزواج املبكر والقسري 
سن وتنفيذ تشريعات حتمي األطفال، وحتديد احلد األدىن لـسن            -٧٦-١٣٦

  ؛)السويد( سنة للفتيان والفتيات ١٨  بالزواج 
 نو الصحفي يتعرض له أي ضرر مادي املعنوي     كفالة التحقيق يف      -٧٧-١٣٦
 نسان وتقدمي املسؤولني حملاكمـة حـسب األصـول        ن عن حقوق اإل   واملدافع أو
  ؛)بلجيكا(

تقييد حرية التعبري بأي شكل     لكيان حكومي   كفالة عدم دعم أي       -٧٨-١٣٦
  ؛)بلجيكا(من األشكال 
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لحق يف حريـة التعـبري،      لة  يكيانات احلكوم ال كفالة عدم تقييد    -٧٩-١٣٦
ة يف جمال حقـوق      وسائل اإلعالم مع التزامات أفغانستان الدولي      واتساق أنظمة 

 التهديـدات واالعتـداءات     يفاإلنسان، وضمان إجراء حتقيقات عاجلة وفعالة       
تقـدمي  قوعهـا و ن من أجـل منـع و   ولصحفييت يتعرض هلا ا   لاالقتل  عمليات  و

  ؛)ليتوانيا(املسؤولني عنها إىل العدالة 
املدافعني عن حقوق اإلنسان مبمارسة احلـق   للصحفيني و السماح    -٨٠-١٣٦

  ؛)ملديف( التعبرييف حرية 
يف ذلـك متويـل       مبـا  تدابري ملكافحة اإلرهاب،  المواصلة اختاذ     -٨١-١٣٦

  ؛)النكا سري( اإلرهاب
ضافية املمكنة ملنع حاالت التعذيب وسوء املعاملة       اإلهود  اجلبذل    -٨٢-١٣٦

  ؛)إيطاليا(ومقاضاة اجلناة 
ـ             -٨٣-١٣٦ ضمني النظر يف إمكانية حتسني نظـام الـسجون، وكـذلك ت
شريعات الوطنية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة           الت

  ؛)االحتاد الروسي(املهينة   أوالالإنسانية  أوالقاسية
إقامة العدل، من   إطار  مواصلة مكافحة التعذيب وسوء املعاملة يف         -٨٤-١٣٦

  ؛)إسبانيا(السجون   ويفقوات أمن الدولةجانب 
القانونية يف وزارة العدل، وإنـشاء      ساعدة   امل مواصلة تعزيز إدارة    -٨٥-١٣٦

اآلليات ذات الصلة لتنسيق أنشطتها مع اهليئات األخرى العاملة يف جمال تقـدمي             
  ؛)أوزبكستان(املساعدة القانونية 

الفـات،  ختضمان عدم إعاقة احلصول على التعليم بـسبب اال          -٨٦-١٣٦
 الطالبات وأعـضاء هيئـة      ، واختاذ التدابري الالزمة لضمان أمن     ةيانخاصة اجلنس 

  ؛)املكسيك(التدريس 
 خباصـة  تدابري لضمان حق الفتيات يف التعلـيم، و        اختاذمواصلة    -٨٧-١٣٦

  ؛)الربتغال(تعزيز األمن، وتوظيف عدد أكرب من املعلمات وحتسني مرافق التعليم 
مواصلة اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحسني فرص احلصول علـى            -٨٨-١٣٦

  ؛)سويسرا(د دون متييز بني اجلنسني التعليم اجلي
  ؛)نيبال(مواصلة تعزيز املؤسسات الدميقراطية الوطنية   -٨٩-١٣٦
سيما   وال إيالء اهتمام خاص لقضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة،         -٩٠-١٣٦

  ؛)املغرب(عن طريق تشجيع املشاركة الفعالة للمرأة يف احلياة السياسية 
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ن أجل حتسني نظامها االنتخايب، وذلـك      التماس التعاون الدويل م     -٩١-١٣٦
 ، واالنتخابات املقررة يف   ٢٠١٤  عام قبل االنتخابات الرئاسية واحمللية املقررة يف     

  ؛)الربازيل (٢٠١٥ عام
اختاذ التدابري الالزمة لزيادة نسبة النساء يف مواقع صنع القـرار             -٩٢-١٣٦

  ؛)إثيوبيا(
 تتعلق باملساواة   اًي أحكام  الدستور والنظام التشريع   تضمنيضمان    -٩٣-١٣٦

مكافحة رامية إىل   لافعالة  التدابري  البني الرجل واملرأة، واالستمرار يف متابعة تنفيذ        
  ؛)شيلي(عدم املساواة بني اجلنسني 

يف تطبيق التدابري التشريعية الرامية إىل حظر التمييز يف اً املضي قدم  -٩٤-١٣٦
ة، وذلك هبدف تعزيـز املـساواة بـني         سيما يف املناطق الريفي     وال جمال التعليم، 

  ؛)شيلي(اجلنسني 
 مكافحة التمييز ضد النساء والفتيـات،       الرامية إىل تعزيز اجلهود     -٩٥-١٣٦

وخاصة فيما يتعلق باحلصول على التعلـيم والـصحة والعدالـة واملـشاركة             
  ؛)إكوادور(

حتسني التشريعات الوطنية لضمان املساواة بني الرجـل واملـرأة            -٩٦-١٣٦
  ؛)االحتاد الروسي( مبدأ عدم التمييز إىلاً ستنادا

 اإلصالح احلايل   سياق أي أحكام متييزية ضد املرأة يف        عدم وضع   -٩٧-١٣٦
  ؛)إسبانيا (ةللقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائي

ضمان مشاركة النساء واملدافعني عن حقوق املرأة يف كل مرحلة            -٩٨-١٣٦
لتوصل إىل تسوية سياسية للـصراع، واحتـرام        من مراحل املفاوضات بشأن ا    

  ؛)كندا(حقوق النساء والفتيات يف أي تسوية هنائية 
مع قـرار   اً  املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار متشي      متثيل  ضمان    -٩٩-١٣٦

تفاقية القضاء علـى    الاً  وفق والقرارات ذات الصلة، و    ١٣٢٥جملس األمن رقم    
  ؛)ندافنل(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

حتديد على  إنفاذ القانون   املكلفني ب وضع تشريعات شاملة ملساعدة       -١٠٠-١٣٦
  ؛)كرواتيا(حاالت الزواج املبكر والقسري وتنظيم محالت توعية يف هذا الصدد 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة وذلـك      -١٠١-١٣٦
جنة املعنية بالقضاء على التمييز     مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الل      اً  متشي

  ؛)التفيا(ضد املرأة 
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اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان محاية واحترام حقـوق املـرأة             -١٠٢-١٣٦
  ؛)سويسرا(والطفل على املستوى القانوين والعملي 

مبمارسـة  دانتهم  إ الذين تثبت    إدانةلضمان  الالزمة  تدابري  الاختاذ    -١٠٣-١٣٦
فالت من العقاب الذي يستفيدون منـه يف كـثري مـن             ووضع حد لإل   ،لعنفا

  ؛)بلجيكا(األحيان 
إساءة معاملة املعتقلني من      أو التحقيق يف مجيع مزاعم سوء املعاملة       -١٠٤-١٣٦

قبل إدارة األمن الوطين والشرطة الوطنية األفغانية والشرطة احملليـة األفغانيـة            
  ؛)كندا( مثل هذه األفعال رتكيبمساءلة موضمان 
التحقيق بدقة يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان علـى أيـدي             -١٠٥-١٣٦

الواليـات املتحـدة    (أفراد قوات األمن الوطنية األفغانية، ومـساءلة اجلنـاة          
  ؛)األمريكية

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب،       -١٠٦-١٣٦
 نظـام   طريقن  عية  لتشريعات واألحكام القضائ  لرتيه  الفعال و التطبيق  الوضمان  
  ؛)األرجنتني( الرمسي ءالقضا
مواصلة اختاذ تدابري هتدف إىل محاية األطفال والشباب، وخباصـة            -١٠٧-١٣٦

  ؛)كوبا( حقهم يف التعليمكفالة 
مواصلة جهودها يف جمال محاية حقوق الطفل وحتـسني ظـروف             -١٠٨-١٣٦

  ؛)قطر( األطفال، وخاصة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية
 عتماد التدابري الالزمة لضمان رعاية الطفـل،      ال هامواصلة جهود   -١٠٩-١٣٦
يف ذلك لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وضـمان حقهـم يف التعلـيم              مبا

  ؛)اليمن(والصحة 
 مدرسية آمنة للفتيات وتعزيـز احلـق يف         ة بيئ تهيئةسن تدابري ل    -١١٠-١٣٦

  ؛)كرواتيا (التعليم للبنات على قدم املساواة مع الفتيان
 األطفال واالسـتغالل اجلنـسي      ةلااختاذ تدابري فعالة ملكافحة عم      -١١١-١٣٦

  ؛)أملانيا(عن الزواج القسري  لألطفال، فضالً
يف ذلك تدابري     مبا  محاية حقوق األطفال،   الرامية إىل هود  تعزيز اجل   -١١٢-١٣٦

  ؛)ماليزيا(مكافحة العنف ضد األطفال 
ع اأنولمدارس واملعلمني من مجيع     لماية  احلألمن و توفري ا باالهتمام    -١١٣-١٣٦

  ؛)قريغيزستان(عتداءات الا
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غـري املـشروع    خدام  مواصلة وتعزيز جهودها ملكافحة االسـت       -١١٤-١٣٦
  ؛)النكا سري(لألطفال يف الرتاعات املسلحة 

اسـتخدامهم يف     أو ألطفـال لاختاذ تدابري لوضع حد ألي جتنيد         -١١٥-١٣٦
  ؛)فرنسا(قوات الشرطة   ويفسلحةاملواجلماعات القوات 
 ألطفال من قبل اجلماعات العـسكرية     ل جتنيد واستخدام    أيإهناء    -١١٦-١٣٦

  ؛)اجلبل األسود(
 همألطفال املسرحني ومعاقبة املسؤولني عن جتنيد     ملساعدة ل اقدمي  ت  -١١٧-١٣٦

  ؛)بولندا(
ة  استخدام حقها السيادي يف تطبيق عقوبة اإلعدام كأدا        مواصلة  -١١٨-١٣٦

ناسبة احملددة مبوجب القانون الدويل حلقـوق       املللضمانات  اً  للعدالة اجلنائية وفق  
  ؛)مصر( اإلنسان
عمل بأمان بالالسماح للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان      -١١٩-١٣٦

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واالضطالع بواليتها بطريقة مستقلة وفعالة 
ن جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانـستان        زيادة خمصصات م    -١٢٠-١٣٦

  ؛)الدامنرك( على املدى الطويلعملها  ةمن أجل ضمان استدام
جنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان      للتوفري املوارد الكافية      -١٢١-١٣٦
 ألف يف إطـار     حصوهلا على الفئة  ضمن  تطريقة  عضاء ب  عملية ترشيح األ   وحتديد

  ؛)اأملاني( مبادئ باريس
عـن طريـق    يف ذلك     مبا ضمان استقالل جلنة حقوق اإلنسان،      -١٢٢-١٣٦
  ؛)اليونان(يف تعيني أعضائها اً فور والشروع  منتظمة ميزانيةمنحها
تعيني أعضاء اللجنة املـستقلة حلقـوق اإلنـسان يف          باإلسراع    -١٢٣-١٣٦

  ؛)العراق( أفغانستان
 لكـي سان يف أفغانستان    متكني ودعم اللجنة املستقلة حلقوق اإلن       -١٢٤-١٣٦

ختيار شفافة ال عملية  حتديد  يف ذلك     مبا تواصل عملها كمؤسسة فعالة ومستقلة،    
  ؛)هولندا (مستمر على أساس كايفالتمويل منحها ال، وعضاءاأل

 دعم عمل جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان عن          مواصلة  -١٢٥-١٣٦
  ؛)نيوزيلندا(ألعضاء اللجنة طريق استخدام عملية اختيار شفافة وتشاركية 

لجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف     لزيادة وتنظيم التمويل األساسي       -١٢٦-١٣٦
  ؛)نيوزيلندا(أفغانستان 
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تعيني أعضاء جلنـة حقـوق اإلنـسان         ل إجراءات شفافة اعتماد    -١٢٧-١٣٦
  ؛)مجهورية كوريا( تقدمي املساعدة املالية الكافية لذلكواملستقلة يف أفغانستان 

اإلجراءات اليت تعزز قدرة اللجنـة املـستقلة حلقـوق         بااللتزام    -١٢٨-١٣٦
تعلق قانون امل اليف ذلك توفري التمويل الكايف ومراجعة         مبا ،اإلنسان يف أفغانستان  

  ؛)أستراليا( ووالية اللجنة لضمان متاشيها مع مبادئ باريس هبيكل وواجبات
) املالية واملؤسـسية  ( ملناسبةمواصلة تعزيز وتوفري مجيع الوسائل ا       -١٢٩-١٣٦

تمكن مـن متابعـة     لكي ت دفاع عن حقوق اإلنسان     بال عنيةملاوطنية  الللمنظمات  
  ؛)جزر القمر( وحتقيق أهدافها

للمعـايري  اً   حلماية حقوق الطفل وفق    يةسياسة إطار اعتماد  ضمان    -١٣٠-١٣٦
  ؛)اليونان( محلة وطنية لتعزيز الوعي حبقوق الطفل تنظيمالدولية و

تكثيف جهودها لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانون القـضاء           -١٣١-١٣٦
 بـاملرأة والـسالم     تعلقة وتنفيذ قرارات جملس األمن امل     - على العنف ضد املرأة   

  ؛)ليتوانيا(واألمن 
بالقضاء على  املتعلق  إعداد تدابري لتسهيل وتسريع تنفيذ القانون         -١٣٢-١٣٦

  ؛)بلجيكا(العنف ضد املرأة 
عن وضع استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املرأة            -١٣٣-١٣٦
والتحقيق حاالت العنف ضد املرأة     لتبليغ عن    إنشاء آليات دائمة وفعالة ل     طريق

  ؛)الربازيل(فيها ونشرها 
لقضاء على العنف   قانون ا اختاذ خطوات من أجل التنفيذ الكامل ل        -١٣٤-١٣٦

 لمـوظفني لفري التدريب وبنـاء القـدرات        تو طريقن  عيف ذلك     مبا ،ضد املرأة 
من اق البلد   املكلفني بإنفاذ القانون؛ وتنفيذ املعايري واإلجراءات الالزمة على نط        

التحقيـق  تسجيل وتتبع الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املـرأة؛ وضـمان           أجل  
 إىل السلطات املختصة مبوجب     حتويلها مجيع مزاعم العنف ضد املرأة و      الشامل يف 

  ؛)كندا(ن األفغاين القانو
قضاء على العنف ضـد     بال قانون املتعلق ضمان التنفيذ الكامل لل     -١٣٥-١٣٦

  ؛)كرواتيا(إنفاذ القانون قصرين يف املرأة وحماسبة رجال الشرطة والنيابة العامة امل
قـانون  اختاذ خطوات قابلة للقياس من أجل التنفيـذ الكامـل ل            -١٣٦-١٣٦

أهنا  يف مجيع احلاالت املشتبه يف       الشاملوالتحقيق   ،لقضاء على العنف ضد املرأة    ا
العنف القائم على نوع اجلنس والعنف ضد املدافعني عن حقوق          من  اً  تشكل ضرب 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة ،املرأة
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 خطة العمل الوطنيـة      سرعة تنفيذ  اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان     -١٣٧-١٣٦
لقضاء على العنف ضد املرأة     ، وتنفيذ القانون املتعلق با    ملرأة يف أفغانستان  ملتعلقة با ا

 مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة   الدولية  وااللتزامات  
  ؛)الدامنرك(  تلك التدابريمنلتخفيف لورفض أي حماوالت أخرى 

 ٢٠٠٩  عـام   الفعال لقانون  تطبيقلاختاذ مجيع التدابري الالزمة ل      -١٣٨-١٣٦
  ؛)فرنسا(بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 

قضاء على العنف ضـد     بال قانون املتعلق ضمان التطبيق الكامل لل     -١٣٩-١٣٦
  ؛)فنلندا(املرأة 
لقضاء على العنـف    اتنفيذ قانون   املتعلق ب تقرير  التقدمي  اإلسراع ب   -١٤٠-١٣٦

، ة شـاملة  بصور جتميع البيانات وبلد  لة على مستوى ا   يفعالب ه وتنفيذ ،ضد املرأة 
 وضـمان   ،التنفيـذ عمليـة   ضعف يف   لل حتديد نقاط ا   من أج والرصد والتقييم   

ضد املـرأة   مجيع أشكال التمييز    لقضاء على   مع اتفاقية ا  لقانون  اتساق ا استمرار  
  ؛)أملانيا(

  ؛)يسلنداآ( تعزيز تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املرأة  -١٤١-١٣٦
وضع خطة ملموسة تغطـي فتـرة        ب يف غضون ستة أشهر   القيام    -١٤٢-١٣٦
 بشأن القضاء على العنـف      ٢٠٠٩  عام  لتحسني تنفيذ قانون   القادمتنيسنتني  ال

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      يت أوصت هبا  يف ذلك التدابري ال     مبا ،ضد املرأة 
  ؛)يرلنداأ( ٢٠١٣ يوليه/ضد املرأة يف متوز

لقـضاء  قانون ا زيد من اخلطوات لضمان التنفيذ الكامل ل      اختاذ امل   -١٤٣-١٣٦
 احترام األحكام الواردة يف املعاهدات الدوليـة        مراعاة على العنف ضد املرأة مع    

  ؛)إيطاليا(أفغانستان عليها اليت وقعت 
 تنفيـذ   طريـق ن  عمتابعة تدابري القضاء على التمييز ضد املرأة          -١٤٤-١٣٦

  ؛)ماليزيا(لعنف ضد املرأة قانوهنا املتعلق بالقضاء على ا
لعنف ضد  ى ا لع املتعلق بالقضاء تعزيز التشريعات وإنفاذ القانون       -١٤٥-١٣٦
  ؛)ملديف(  ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتياتوتعزيزاملرأة 
العنف ضـد   املتعلق بالقضاء على    ضمان التطبيق الفعال للقانون       -١٤٦-١٣٦
  ؛)نيوزيلندا(املرأة 
لقضاء على العنف ضد املرأة     ا التوعية بقانون تدابري لتعزيز   اعتماد    -١٤٧-١٣٦

  ؛)النرويج( الشرطة والقضاء لضمان التنفيذ الفعال للقانون يف أوساط
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لقضاء على العنف   قانون ا فعال ل التنفيذ  الة اجلهود الرامية إىل     زياد  -١٤٨-١٣٦
  ؛)الفلبني( ةضد املرأة والربامج احملددة يف خطة العمل الوطنية للمرأة األفغاني

 عـدم التنفيذ الكامل لقانون القضاء على العنف ضـد املـرأة و            -١٤٩-١٣٦
على تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع      اً  ؤثر سلب ياملوافقة على أي تشريع جديد قد       

  ؛)الربتغال(فيها اً طرف أفغانستان أصبحتأشكال التمييز ضد املرأة اليت 
املتعلق  ٢٠٠٩  عام  لقانون لكاملمن أجل التنفيذ ا   اختاذ خطوات     -١٥٠-١٣٦

  ؛)أستراليا(رأة العنف ضد املعلى القضاء ب
لتنفيذ الفعال لقانون القـضاء علـى       لاختاذ املزيد من اخلطوات       -١٥١-١٣٦

  ؛)تركيا(العنف ضد املرأة 
تعزيز اجلهود الرامية لتنفيذ قانون القضاء على العنف ضد املـرأة     -١٥٢-١٣٦

القـضايا  تابعـة    متخصصة مل  ةنيابمكاتب  طة و من أجل دعم إنشاء وحدات شر     
الـيت  املنـاطق     أو  يف احملافظات  اتقيقإلجراء حت  و ،قانونهذا ال ة مبوجب   قدمامل

  ؛)السويد( عدد املالحقات القضائية ينخفض فيها
اختاذ خطوات إضافية لضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف احليـاة            -١٥٣-١٣٦
القضاء علـى   املتعلق ب قانون  ال تنفيذ وضمان   ،عملية السالم واملصاحلة    ويف العامة

تقـدمي  يف مجيع أعمال العنف ضد املـرأة و       الشامل  العنف ضد املرأة والتحقيق     
  ؛)النمسا(املسؤولني إىل العدالة 

ن عملرأة املتعلقة با لتنفيذ خطة العمل الوطنية يقدقالرصد الضمان   -١٥٤-١٣٦
شؤون املرأة والكيانات الوطنيـة     وزارة  يف   تطوير قدرات الرصد والتقييم      طريق

  ؛)إيطاليا(األخرى 
 إىل ضمان إعمال حقوق النساء      ةدفااهلتشريعات  لالتنفيذ الفعال ل    -١٥٥-١٣٦

  ؛)رومانيا( وخاصة التشريع املتعلق مبكافحة العنف املرتيل ،واألطفال
ـ  املتعلقةوطنية  العمل  الاستكمال وتنفيذ خطة      -١٥٦-١٣٦ املرأة والـسالم   ب

  ؛)أستراليا(واألمن 
لقضاء تعلق با ملااختاذ تدابري إضافية لضمان التطبيق الفعال للقانون          -١٥٧-١٣٦

  ؛)شيلي(على العنف ضد املرأة وكفالة محاية حقوق املرأة 
متابعة اإلجراءات الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف            -١٥٨-١٣٦

  ؛)إكوادور(ضد النساء والفتيات 
للقضاء على العنف ضد النساء واألطفال      املتواصلة   زيادة اجلهود   -١٥٩-١٣٦

  ؛))اإلسالمية -مجهورية ( إيران(يف البلد 
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  ؛)بولندا( ألطفاللاختاذ تدابري فعالة ملنع الزواج القسري   -١٦٠-١٣٦
ن ل إلغاء املمارسات م   من أج قصارى جهدها   يف بذل   اً  قدماملضي    -١٦١-١٣٦
 والعنف املرتيل علـى الـصعيدين       ل جرائم الشرف والزواج القسري املبكر     قبي

  ؛)مجهورية كوريا( القانوين والسياسي
االت العنف القائم علـى نـوع      حل على حنو أكثر فعالية      التصدي  -١٦٢-١٣٦
 اجلنـاة  ومالحقـة    واملالئـم فعـال   الالتحقيـق   عن طريق   يف ذلك     مبا ،اجلنس

  ؛)سلوفاكيا(
اً أيضذلك  و،املرأةلقضاء على التمييز والعنف ضد    لتعزيز اجلهود     -١٦٣-١٣٦

القضاء وإنفاذ القانون على مجيـع      موظفي  م وتدريب   اوعي الع ال زيادة عن طريق 
  ؛)سلوفينيا(املستويات اليت تشمل حقوق اإلنسان للمرأة 

زيادة مجيع أنواع التدابري الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب            -١٦٤-١٣٦
نف املرتكبة ضد املرأة مـن  عال الأعم  ومنع،فيما يتعلق بأعمال العنف ضد املرأة 

 جانب موظفي الدولة وغريهم من األشخاص والتحقيق فيها ومالحقة ومعاقبـة          
  ؛)أوروغواي (مرتكبيها
بغيـة  تعزيز األطر القانونية واإلدارية الوطنية      عمليات  ل  اكماست  -١٦٥-١٣٦

 ،تنفيذ الكامـل لتلـك األطـر   ال طريقن عمع مبادئ حقوق اإلنسان  مواءمتها  
 وإدراج  ، بشأن القضاء على العنف ضـد املـرأة        ٢٠٠٩  عام سيما قانون  وال

  ؛)إندونيسيا (٢٠٠٤  لعاممبادئ العدالة التصاحلية يف قانون األحداث
 الكامـل مـع     اتساقهامراجعة تشريعاهتا الوطنية من أجل ضمان         -١٦٦-١٣٦

 الإدخ طريقن  عسيما    وال ،االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما األساسي      
  ؛)التفيا(التعاون مع احملكمة من أحكام متكن 

تسريع عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام نظـام رومـا             -١٦٧-١٣٦
  ؛)تونس(األساسي 

مع مجيع االلتزامات املنـصوص     اً  مواءمة التشريعات الوطنية متام     -١٦٨-١٣٦
  ؛)النمسا(عليها يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

تام ألحكـام الربوتوكـول   المتثال االاختاذ تدابري فورية من أجل       -١٦٩-١٣٦
زعات املـسلحة   اناالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف امل        

 هاوقعتاليت   وضع حد لتجنيد واستخدام األطفال       رامية إىل لاعمل  الوتنفيذ خطة   
  ؛)ليتوانيا (٢٠١١  عاممع األمم املتحدة يف
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لوطين ا احمللي و  يني وتطوير ثقافة حقوق اإلنسان على املستو      وضع  -١٧٠-١٣٦
سياق الثقايف يف إطار التعليم الرمسـي       تتفق مع ال  برامج مناسبة   تنفيذ   طريقن  ع

  ؛)جزر القمر(وغري الرمسي 
 تطوير وتعزيز املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بني املواطنني األفغان          -١٧١-١٣٦

  ؛)الكويت(
تعزيز التنسيق بني املؤسسات الوطنية والدولية العاملة يف جمـال            -١٧٢-١٣٦

يف جمـال حقـوق   فعالـة  إجراء دورات تدريبية  وحقوق اإلنسان هبدف إطالق     
  ؛)اململكة العربية السعودية (ني احلكوميلموظفنيلاإلنسان 
قضايا املتعلقة بالتعليم والتـدريب يف      بالالهتمام  لولوية  األ إعطاء  -١٧٣-١٣٦
هيئات إنفاذ القـانون والقـضاء وهيئـات        يف   للمسؤولني   اإلنسان حقوق   جمال

  ؛)طاجيكستان(التحقيق 
تطوير املناهج الدراسية على أساس معايري حقوق اإلنسان والقيم           -١٧٤-١٣٦

  ؛)تركمانستان(واالتفاقيات الدولية 
ـ  إنفاذ القانون   ب املكلفني التدريب ألجهزة األمن و    ةدازي  -١٧٥-١٣٦  لمن أج
  ؛)إثيوبيا(ية وتعزيز حقوق اإلنسان محا

 ،إنفـاذ القـانون  ب للمكلفنيتكثيف برامج بناء القدرات الوطنية    -١٧٦-١٣٦
  ؛)مصر( يف ذلك عن طريق التعاون الدويل مبا

سـيما يف    وال،مواصلة اجلهود يف جمال التوعية حبقوق اإلنـسان       -١٧٧-١٣٦
  ؛)قطر( قطاع إنفاذ القانون

 بني اجلنسني يف مؤسسات التعليم العايل يف البلـد      ضمان املساواة   -١٧٨-١٣٦
  .)بوتان(د الطالبات اعدأ زيادة طريقن ع

 ،تقدم ردودها يف الوقـت املناسـب      وتدرس أفغانستان التوصيات التالية     وف  س  -١٣٧
يتجاوز الدورة السادسة والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف              ال ولكن يف موعد  

  :٢٠١٤ هيوني/حزيران
ر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع           النظ  -١-١٣٧

  ؛)مصر( العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص          -٢-١٣٧

وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة           
نع ومكافحة  املتعلقة مب جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي      واتفاقية رابطة    ،عرب الوطنية 

  ؛)إسبانيا(االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -٣-١٣٧
 ، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب         ،االختفاء القسري 

قضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         والربوتوكول االختياري التفاقية ال   
  ؛)تونس(

اجلهود الرامية إىل دعم التنفيذ العملي لاللتزامات يف جمـال          دعم    -٤-١٣٧
حقوق اإلنسان واالنضمام إىل الربوتوكوالت االختياريـة التفاقيـات حقـوق           

  ؛)هنغاريا( فيهااً  طرفأصبحتاإلنسان اليت 
 إصدار دعـوة  عن طريقإلنسان تعزيز التعاون مع جملس حقوق ا     -٥-١٣٧

  ؛)هنغاريا( والياتب املكلفنيدائمة لإلجراءات اخلاصة وقبول مجيع زيارات 
عـن  تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           -٦-١٣٧
 والنظر يف توجيه دعوة دائمة      ترد عليها   مل اليت ات االستجابة لطلبات الزيار   طريق

  ؛)التفيا(يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة إىل مجيع املكلفني بوال
املقرر اخلاص املعين بالعنف    قدمها  االستجابة لطلبات الزيارة اليت       -٧-١٣٧

  ؛)املكسيك (وعواقبهضد املرأة وأسبابه 
ها املقرر اخلاص املعين مبـسألة    قدماالستجابة لطلبات الزيارة اليت       -٨-١٣٧

  ؛)املكسيك(املهينة   أوالالإنسانية و أالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية
يف ذلـك مـع       مبا ،التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   نطاق  توسيع    -٩-١٣٧

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسـية           
  واملقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه        ،املهينة  أو الالإنسانية أو
  ؛)جيكستانطا(

 التـدابري النظر يف دمج قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و          -١٠-١٣٧
 كجزء من برناجمها    ،"قواعد بانكوك " باسم   ة املعروف ،غري االحتجازية للمجرمات  
  ؛)تايلند( يف السجونتجزات لتعزيز أوضاع النساء احمل

ة يف مراكـز    اعتماد تدابري ملكافحة حاالت التعذيب وسوء املعامل        -١١-١٣٧
  ؛)فرنسا(االحتجاز 

 ون االنتخابات الـدولي   بومعاجلة أوجه القصور اليت حددها مراق       -١٢-١٣٧
 شـفافة وحـرة     قادمةاالنتخابات واحلمالت االنتخابية ال   تكون  والتأكد من أن    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(يف ذلك وصول املرشحني إىل وسائل اإلعالم   مبا،ونزيهة
 من قانون العقوبات األفغاين هبـدف ضـمان         ٣٩٨ إلغاء املادة   -١٣-١٣٧

  ؛)بولندا( يسمى جبرائم الشرف  مااملساءلة الكاملة ملرتكيب
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 تنازالت قانونيـة    متنح من قانون العقوبات اليت      ٣٩٨إلغاء املادة     -١٤-١٣٧
  ؛)يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(رتكيب جرائم الشرف مل

العفو العام واالسـتقرار    واملصاحلة الوطنية   لقانون املتعلق ب  ال  يتعد  -١٥-١٣٧
مثل اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب       حمددة   جرائم   بالنظر يف الوطين للسماح   

  ؛)السويد(والتعذيب 
تدعيم وتعزيز انتعاش البلد وحتقيق املصاحلة الوطنيـة ومعاجلـة            -١٦-١٣٧

 وضـع اسـتراتيجية     طريق نعيف املاضي   اليت وقعت   انتهاكات حقوق اإلنسان    
  ؛)املغرب(لعدالة االنتقالية ل

 انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب      النظر بطريقة صارمة يف     -١٧-١٣٧
  ؛)أملانيا(يف العقود املاضية هبدف تقدمي اجلناة إىل العدالة اليت وقعت 

 اً بدء،ضمان وجود آلية وطنية للعدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية      -١٨-١٣٧
 وضمان  ،جلنة حقوق اإلنسان  الذي وضعته   الصراع  املتعلق ب  التقرير   بسرعة نشر 

  ؛)هولندا(املساعدة األمنية الكافية ملوظفيها توفري 
 بشأن الـسالم والعدالـة      ٢٠٠٥  عام تنفيذ أهداف خطة عمل     -١٩-١٣٧

 مالحقـة  و ،تعلق حبقوق اإلنسان  امل ٦ ات الوطنية رقم  األولويبرنامج  واملصاحلة و 
  ؛)سويسرا(جرائم احلرب   أوحلقوق اإلنساناخلطرية نتهاكات  االيبرتكم

 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤  عام االنضمام إىل اتفاقية    -٢٠-١٣٧
  ؛)أوروغواي(  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١  عاماجلنسية واتفاقية

املستقلة لجنة حقوق اإلنسان    ل توفري االستقالل والسلطة القانونية     -٢١-١٣٧
اململكـة املتحـدة    (تجزين  احملعلى إساءة معاملة    اسبة   احمل لمن أج يف أفغانستان   

  ؛)يرلندا الشماليةألربيطانيا العظمى و
القضاء على مجيـع    االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية        -٢٢-١٣٧

جـراء   وتيسري إ  ،تعديل القوانني اليت متيز ضد املرأة     أشكال التمييز ضد املرأة، و    
  ؛)اجلمهورية التشيكية( حقوق املرأة واملساواة بشأنمناقشة عامة واسعة النطاق 

امتيـازات وحـصانات احملكمـة      املتعلق ب تفاق  االالتصديق على     -٢٣-١٣٧
نظـام  ب االلتزامعن     فضالً ، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذه     ،اجلنائية الدولية 
  ؛)فرنسا(روما األساسي 

التفـاق  لنظام روما األساسي و   ليق على تعديالت كمباال     التصد  -٢٤-١٣٧
  ؛)إستونيا(امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية ب املتعلق
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االنضمام إىل اتفاق امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليـة        -٢٥-١٣٧
  ؛)سلوفاكيا(

ـ         -٢٦-١٣٧ ضة التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه
املهينـة    أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    

  ؛)فرنسا(
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٢٧-١٣٧

  ؛)إستونيا( ملنع التعذيب وسوء املعاملة سياسيةواختاذ تدابري 
فاقية مناهضة التعـذيب    التصديق على الربوتوكول االختياري الت      -٢٨-١٣٧
  ؛)سويسرا( إنشاء آلية وقائية وطنية العمل مبوجبه علىو

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٢٩-١٣٧
معاملة وتعـذيب   يف إساءة    ة ونزيه ةسريعبصورة  تحقيق  الضمن  توتنفيذ تدابري   

اجلمهوريـة  (ات املـسلحة    لقوا وتعزيز آليات مساءلة أفراد الشرطة و      تجزينحملا
  ؛)التشيكية

التصديق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الـدويل اخلـاص           -٣٠-١٣٧
باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          

 ٢١ و٢٠ من العهد الدويل واملواد ٤١وإصدار اإلعالنات الالزمة مبوجب املادة   
  ؛)النمسا(مناهضة التعذيب  من اتفاقية ٢٢و

 ةسليمبطريقة   من الدستور    ٢٩ملادة  اخطوات لضمان تنفيذ    اختاذ    -٣١-١٣٧
 والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة         ،وعلى نطاق واسع  

  ؛)الدامنرك( التعذيب
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن     -٣٢-١٣٧

  ؛)اجلزائر(زعات املسلحة انل يف املاشتراك األطفا
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           -٣٣-١٣٧

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والربوتوكـول االختيـاري         
  ؛)الربتغال(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

 الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق       االنضمام إىل النظر يف     -٣٤-١٣٧
  .)تايلند( الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

  : بدعم أفغانستانظحت  ملالتوصيات الواردة أدناه  -١٣٨
أبعد من ذلك   النظر إىل   وقف تنفيذ أحكام اإلعدام و    ب العملإعادة    -١-١٣٨

  ؛)فرنسا (بشكل هنائيعقوبة هذه اليف إلغاء 
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هـذه   اعتماد وقف تنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغـاء          النظر يف   -٢-١٣٨
  ؛)إيطاليا( عقوبةال

إللغائهـا  اً   وقف رمسي فوري لعقوبـة اإلعـدام متهيـد         اعتماد  -٣-١٣٨
  ؛)األسود اجلبل(

  هنائي ئها بشكل إللغااً  متهيدم   وقف استخدام عقوبة اإلعدا    اعتماد  -٤-١٣٨
  ؛)إسبانيا(

عقوبة مـن   لغاء هذه ال  ام هبدف إ   وقف تنفيذ أحكام اإلعد    اعتماد  -٥-١٣٨
 والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد          ،القوانني اجلنائية 

  ؛)أستراليا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
عقوبة هذه ال وقف تنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء       بإعادة العمل     -٦-١٣٨

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
عقوبة هذه ال  اإلعدام هبدف إلغاء     العمل بوقف تنفيذ أحكام   إعادة    -٧-١٣٨

 والتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق العهـد         بشكل هنائي،   
  ؛)أوروغواي(

 النظـر يف  عـدام و  اإل تنفيذ أحكام حظر رمسي ل  تطبيق  النظر يف     -٨-١٣٨
  ؛)األرجنتني(عقوبة هذه الإمكانية إلغاء 

 تنفيذ أحكام اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغـاء         إعادة العمل بوقف    -٩-١٣٨
  ؛)السويد(عقوبة هذه ال
ـ  "بـسبب إلغاء ممارسة مالحقة النـساء        -١٠-١٣٨ " خالقيـة األرائم  اجل

  ؛)نيوزيلندا(
 انية اجلنسي واهلوية اجلنـس    امليلضمان عدم التمييز على أساس        -١١-١٣٨

 بالتراضي بني البالغني    وإلغاء أحكام قانون العقوبات اليت جترم العالقات اجلنسية       
  ؛)النرويج(من نفس اجلنس 

جـرائم أخالقيـة    على  اً  جنائيالنساء  وضع حد ملمارسة مالحقة       -١٢-١٣٨
  ).فرنسا(بسبب الفرار من املرتل 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٣٩
ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى         وال ع االستعراض، أو الدولة موضو  /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق
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