
GE.19-05622(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
                       الدورة احلادية واألربعون

     4122          متوز/يوليه     24  -             حزيران/يونيه     42
               من جدول األعمال   6      البند 

                       االستعراض الدوري الشامل

  *                      ابالستعراض الدوري الشامل                         تقرير الفريق العامل املعين   
          أفغانستان  

__________           

ّ                                  ُ  ِّ         يُعّمم املرفق دون حترير رمسي، وابللغة اليت ُقدِّم هبا فقط.  *   ُ 

 A/HRC/41/5 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

3 April 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/41/5 

GE.19-05622 2 

      مقدمة  
                                                                        عقددد اليريددق العامدد  املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام ، املنمبددح ووجدد  قددرار  لدد  حقددو   - 2

       شدبا//   2                     كدانون الثا//ينداير          42                                          ، دورته الثانية والثالثني يف اليدةة املمتددة مدن  2 / 5       اإلنسان 
      كددانون       42             يددة املعقددودة يف                           لددق غفغانسددتان يف ا لسددة الثان   ُ                  . وُأجددرن االددتعرال املتع    4122      فربايددر 
      وترألت       وفد             أفغانستان     ثر  ای    دل ي   ،                                    املمثلة الدائمة ألفغانستان لدى مكت    .     4122      يناير       الثا//

                    األمددم املتحدددة يف جنيدد .       واعتمددد        اليريددق        العامدد            التقريددر          املتعلددق           غفغانسددتان   يف       جلسددته         العاشددرة  
        املعقودة   يف    45         كانون      الثا / /     يناير      4122 .

                                           ، اختددار  لدد  حقددو  اإلنسددان فريددق املقددررين التددا      4122                  كددانون الثا//يندداير       25   ويف  - 4
                                                                          )اجملموعة الثالثية( لتيسري االتعرال املتعلق غفغانستان: آيسلندا واليلبني ونيجريای.

    فدق      مدن مر    5        واليقدرة    2 / 5                             مدن مرفدق قدرار  لد  حقدو  اإلنسدان     25    ً              وعمالً غحكدام اليقدرة  - ٣
                                                 ، صدرت الواثئق التالية التعرال احلالة يف أفغانستان:  42 /  26          قرار اجملل  
   (؛A/HRC/WG.6/32/AFG/1     )أ( )  25           ً        يب مقدم وفقاً لليقرة                  تقرير وطا/عرل كتا    )أ( 
                  ً ة حلقدو  اإلنسدان وفقداً                                               جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحددة السدامي    )ب( 
  ؛ (A/HRC/WG.6/32/AFG/2     )ب( )  25       لليقرة 

   (.A/HRC/WG.6/32/AFG/3     )ج( )  25                   ً        مليوضية السامية وفقاً لليقرة             موجز أعدته ا    )ج( 
                                          ً                                       وأحيلت    أفغانستان قائمة ألئلة أعدهتا للياً أملانيا وأنغوا والربتغال وبلجيكدا، نيابدة  - 2

    نيا                                                                                   عن  موعة األصدقاء املعنية ابلتنييذ وتقدمي التقارير واملتابعدة علدا اليدعيد الدوطا، وعدن  لدبا
  .                                                                                           ولددلوفينيا والسددويد واململكددة املتحدددة لربيعانيددا العدمددا وأيرلندددا المبددمالية، عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة

                                                                   وميكن ااطالع علا هذه األلئلة علا املوقع المببكي لاللتعرال الدورن المبام .

                           موجز مداوالت عملية االستعراض -   ا أوالا  
                          عرض الدولة موضوع االستعراض -   ألف 

                                                                 سدة الوفددد أن أفغانسدتان تعلدق أبيددة كبدرية علدا االددتعرال الددورن المبددام ،         أكددت رئي - 5
                                                                                   معتددربة أن تعزيددز حقددو  اإلنسددان ونايتعددا مددن العناصددر األلالددية للجعددود املبذولددة لبندداء الدولددة، 

                               وبداد  حقددو  اإلنسدان. وكددان لدد دارة  ً اً     واضددح ً اً                                         وممبدددة علددا أن دلدتور أفغانسددتان كدرم التزامدد
         ، اعتمدددت     412٢                                               وقددع شددديد علددا تعزيددز حقددو  اإلنسددان ونايتعددا. ويف عددام                   اليعالددة والمبدديافة

                                                                                ُ    أفغانسددتان الددةاتيجية شدداملة لكيالددة المبدديافية واليعاليددة واملسدداءلة يف املولسددات العامددة. وُوضددع 
                                                                             الربانمج الوطا للعدالة واإلصالح القضائي هبدف مكافحة اإلفالت مدن العقداب وكيالدة اللجدوء 

             مات العادلة.     واحملاك   ء           القضا
  ّ                                                            ولدددّنت احلكومدددة قدددانون عقدددوابت جديدددد، هبددددف احلدددد مدددن الدددت دام عقوبدددة اإلعددددام  - 6

          عدن المبدرف.  ً اً                                                                      واحلماية من ااحتجاز التعسيي واإلعدام خارج نعا  القضاء وجرائم القتد  دفاعد
  .                                                                               وابإلضافة    ذلك، جيرن  نياذ مرفق قانون اإلجراءات ا نائية بمبحن بدائ  السجن وااحتجاز
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                    نيددددددة لتنييددددددذ قددددددرار  لدددددد                                               ونيددددددذت أفغانسددددددتان املرحلددددددة األو  مددددددن خعددددددة العمدددددد  الوط - ٢
                                                            (، ممددا أدى    زایدة متثيدد  املددرأة يف املولسددات العامددة، مددن قبيدد  اجمللدد      4111 )    2٣45     األمددن

                يف املائدددة. وأطلقدددت     4٢                                                         األعلدددا للسدددالم. وارتيدددع معددددل  دمددداج املدددرأة يف لدددو  العمددد     نسدددبة 
                                                                 الوطا ذا األولوية من أجد  التمكدني ااقتيدادن للمدرأة، وهدو واحدد مدن عمبدرة                احلكومة الربانمج

                                                                                   برامج ذات أولوية. وللتيدن للعن  والتمييز ضد املرأة، أنمبحت أفغانستان وظيية انئد  املددعي 
    ِّ ً                         مناهِّضددًة للتحددرمج يف ايددع الددوزارات.                                                 ً العددام للقضدداء علددا العندد  ضددد النسدداء واألطيددال، و دداانً 

                                                      شددعبة خاصددة الددتعرال حدداات العندد  ضددد املددرأة. و ضددافة    ذلددك،         العليددا             وأنمبددحت احملكمددة 
                                                                 تعم  احملاكم املت يية املعنية ابلعن  ضد املرأة يف أكثر من عمبرين مقاطعة.

                                                                 ُ    وتوخت احلكومة أقيا درجات احلذر حلماية السدكان املددنيني. ويف هدذا اليددد، أُنمبد   - ٨
     ا                                وفريدددقا عامددد  تقدددا. وطبقدددت احلكومدددة السيالدددة                                    لددد  وطدددا ملندددع اإلصددداابت يف صددديوف املددددنيني

                                ُ                                       ملنع اإلصاابت يف صيوف املددنيني كتوجيده ُيسةشدد بده. وظلدت أفغانسدتان ملتزمدة بتنييدذ          الوطنية
  .    ً كامالً  ً  اً       تنييذ    قة         تلك الوثي

                                                                               وأدرجددت أفغانسددتان أحكددام اتياقيددة مناهضددة التعددذي  واددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة - 2
                                                            سدددانية أو املعيندددة يف قدددانون العقدددوابت ا ديدددد ولدددحبت حتيدعدددا وصددددقت علدددا                 القالدددية أو الال ن

                                                                                الربوتوكول ااختيارن امللحدق هبدا. وخيضدت أفغانسدتان المبدواا  بمبدحن  لداءة معاملدة السدجناء، 
                                                               حدددر التعددذي  و نمبددائعا  نددة هبددذا المبددحن. وعددالوة علددا ذلددك، ا ددذت احلكومددة       انون       بسددنعا قدد

  .                                                        للسجون، ولتوليع نعا  خدمات الرعاية اليحية و عادة التحهي                          خعوات لتحسني البىن التحتية 
                                                                          وقد متكنت أفغانستان، ابلتعاون مع شركائعا الدوليني، من القضاء علا جتنيدد األطيدال  -  21
                                                                      يف قددوات الدددفاع واألمددن، مددن خددالل تنييددذ ليالددة هتدددف    نايددة األطيددال يف النزاعددات  ً اً    متامدد

                                                      طيددال. وعددالوة علدا ذلددك، حدددر قددانون العقددوابت الددت دام عقوبددة                            املسدلحة و نمبدداء مراكددز حلمايددة األ
 ُ      وُأصددلحت   .  ‘        ابتمبددا ابزن ’                             ّ                     يف حددق األطيددال ولددجنعم وعقدداهبم. وجددرّم ممارلددة رقدد  الغلمددان       عدددام  اإل

        ً  الددةاتيجيًة                 ُ                                                        مرافددق األيتددام وقُدددمت خدددمات احلمايددة لضطيددال املعرضددني لل عددر. واعتمدددت أفغانسددتان
    حبددر        تعلقدة  امل                                       ابلتزاماهتا ابتياقية مندمدة العمد  الدوليدة             ً األطيال، عمالً                           وخعة  عم  وطنيتني ملنع عم 
     ُ                                    (. وأُنمبئت أمانة وطنيدة حلمايدة العيد  يف  طدار    2٨4     )رقم       2222                       ألوأ أشكال عم  األطيال، 

                                                                                وزارة العم  والمبوون ااجتماعية هبدف تعزيز التجابة وطنية منسقة يف  ال ناية العيولة.
                                                   ظ يف احليدددول علدددا التعلددديم والرعايدددة اليدددحية. وتضدددمنت ا عدددة               وحتقدددق حتسدددن ملحدددو  -  22

                                          ُ                                        االةاتيجية الوطنيدة للتعلديم موشدرات لرصدد مدا ُأحدرز مدن تقددم يف تعدور نددام التعلديم. وشدرعت 
                                                                           أفغانسدددتان يف  جدددراء الدددتعرال شدددام  للمنددداهج الدرالدددية هبددددف  دمددداج قددديم حقدددو  اإلنسدددان. 

                                             دارم و   متكيدنعم مدن  ءداء الدرالدة علدا حدد لدواء.                                 وهتدف أفغانستان     حلا  األطيال ابمل
                                           يف املائة من السكان علدا بعدد  دو لداعتني مدن أقدرب     2٣                                 وفيما يتعلق ابلرعاية اليحية، يقعن 

                                                                 عيادة عامة. واخنيضت معدات وفيات الرضع واملواليد والوفيات النيالية.
                   مزيدد مدن وحددات تقددمي     ُ                                              وأُنمبئت وكالة وطنية حلمايدة األشد اذ ذون اإلعاقدة لضدمان -  24

                                        ا دمات امل يية ومزيد من اإلدماج ااجتماعي.
                                         يف اإللدددعام يف تعزيدددز حقدددو  اإلنسدددان؛ وا تعبدددق أن  ً اً      ألالدددي ً اً                      وأدت حريدددة التعبدددري دور  -  2٣

                                                                              قيددود أو رقابددة علددا ولددائط اإلعددالم. ولدداعد قددانون الوصددول    املعلومددات علددا كيالددة احلددق يف 
ُ  احليدول علددا املعلومددات. واُ دد   ،                                                    ذت تددابري حلمايددة حقددو  اليددحييني واملددافعني عددن حقددو  اإلنسددان                      

                                                                   نمباء احلكومة وولائط اإلعالم للجنة تنسيق ممبةكة حلماية اليحييني وأمنعم.    ار       علا ار 
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                                                             ً          وشعدت أفغانستان عودة أعداد اري مسدبوقة مدن الالجئدني واملمبدردين داخليداً. ويف هدذا  -  22
                                                     رئي ، واللجندددة التنييذيدددة املعنيدددة بمبدددوون الندددزوح والعدددودة،                                اليددددد، كدددان  لددد  ااجدددرة، بقيدددادة الددد

                                                                   بقيادة الرئي  التنييذن، آلييت صنع القرار اللتني تكيالن التجاابت فعالة.
                                                                        وشك  العدل واملساواة شرطني ألاليني لتحقيق السالم والتنمية. ولذلك، أكد اإلطار  -  25

      41٣1                            ة  عدة التنميدة املسدتدامة لعدام           رؤيدة الدولد      4142-    412٢                           الوطا للسالم والتنمية لليدةة 
              والتزامعا هبا.

                                              ً                               وأطلقت احلكومة برانمج ميثا  املواطنني ابعتباره جزءاً من ا عود الرامية    تعزيز احلق  -  26
                                                     يف صنع القرار ودعم التنمية علا مستوى القاعدة المبعبية.

                         ة القددانون. ولددتد  احلكومددة                          ً                           ولدتتي  اانت دداابت املقبلددة فرصددًة علددا لددبي  الدميقراطيددة ولددياد -  2٢
                                                               مركزة علا ضمان املمباركة االتباقية للمواطنني يف العملية اانت ابية.

                                                                       ويعرح اإلرهاب والتعرف العنيد  وا درائم عدرب الوطنيدة حتددایت كدربى للدولدة. ولدذلك،  -  2٨
    مددن                             ً اإلرهدداب. ولددتت ذ الدولددة مزيددداً                                                  حثددت أفغانسددتان اجملتمددع الدددو  علددا ا دداذ موقدد  حددازم ضددد

                                                        ا عوات لتعزيز األمن و ءاء النزاع، بعر  منعا عملية السالم.

                                                  جلسة التحاور التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  ابء 
                       ً                                                           أد  أربعة وتسعون وفدداً ببيداانت أثنداء جلسدة التحداور. وتدرد التوصديات املقدمدة أثنداء جلسدة -  22

                                      التحاور يف اليرع الثا/ من هذا التقرير.
                                                                    ت السددويد ابلتددزام الدولددة حبقددو  اإلنسددان، وأثنددت علددا تيددديقعا علددا التمبددريعات     أقددر  -  41

                                                     ایها، ولكنعا عربت عن التمرار قلقعا حلالة حقو  اإلنسان.           واعتمادها
                                                                            ورحبت لويسرا ابلتيدديق علدا الربوتوكدول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي ، وأشدارت -  42

                                               نسدداء واليتيددات يقعددن ضددحاای التمييددز والعندد  العددائلي                                       أندده راددم  حددراز بعدد، التقدددم، ظلددت ال
                والزواج القسرن.

                                                                        وأشادت اتيلند اب عود املبذولة لتحقيق السالم، ورحبت ابإلصالحات القانونية للدولة  -  44
                                    اياك  حقو  اإلنسان وبنعوضعا ابلتعليم.           وبتقويتعا

                 نددة حقددو  اإلنسددان                                                       ورحبددت تددون  بتقويددة اإلطددار التمبددريعي حلقددو  اإلنسددان وبتعزيددز -  4٣
                                       األفغانية املستقلة وقوانني مكافحة اإلرهاب.

                                                                               وأقرت تركيا ابلتحددایت الناشدئة عدن الندزاع واإلرهداب، وبثبدات الدولدة علدا   ازاهتدا يف  دال  -  42
                                                                                حقو  اإلنسان، ويف الوقت نيسه توفريها األمن اانت ايب ولعيعا    حتقيق املياحلة مع طالبان.

                                                                 انستان وجال  التنمية الثمانية، وا ليما  لد  لديادة القدانون ومكافحدة           ورحبت تركم -  45
                                الرامي    تقوية الندام القضائي.       اليساد 
                                                               وأقرت أوكرانيا إبصالح قانون العقوابت وابعتماد تمبريعات ملنع التعذي . -  46
 ً                رایً، وتركيزهدا علدا   ّ                                                      ّ  ً      ومثّنت اإلمارات العربية املتحدة اعتبار الدولة التعليم اجملا/ حّقداً دلدتو  -  4٢

                                                                مبادرات التوعية لتعليم اليتيات وجعودها املبذولة لتعزيز حمو األمية.
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                                                                            ورحبت اململكة املتحدة لربيعانيا العدما وأيرلندا المبمالية بسدن قدوانني بمبدحن مكافحدة  -  4٨
                                                                            العندد  ضددد املددرأة وبنمددو ولددائط اإلعددالم املسددتقلة. واعتددربت نايددة األقليددات ولددالمة اليددحييني 

                                              اإلصاابت يف صيوف املدنيني من املسائ  البالغة األبية.  و 
                                                                          وحثت الواایت املتحدة األمريكية علا تنييذ قانون العقوابت، بينما أعربت عدن قلقعدا  -  42

                                                                                       زاء ااعتداءات ا نسية علا يد قوات األمدن الوطنيدة األفغانيدة و مكانيدة  دوء املدرأة    القضداء، 
        القسدرن    اج                                                     النعدا  للولداطة يف قضداای العند  ضدد النسداء واليتيدات والدزو                     ألن االت دام الوالدع ً اً     ندر 

                                                                              أدى    اإلفالت من العقاب، مما قول ندام العدالة ا نائية وزاد من العن  ضد اليحييني.
                                                                        ورحبت أورواوان ابلتيديق علا صكوك حقو  اإلنسدان، وا لديما الربوتوكدول ااختيدارن  -  ٣1

         عددن قلقعددا                                               حثددت الدولددة علددا التيددديق علددا صددكوك  ضددافية. وعددربت                          اتياقيددة مناهضددة التعددذي ، و 
                     انتعاكات حقو  املرأة.

                                                                                وأعربددت أوزبكسددتان عددن لددرورها بتيددديق الدولددة علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة -  ٣2
     حقددو                                                                                 التعدذي  واتياقيدة نايددة املمتلكدات الثقافيدة يف حالددة ندزاع مسدل ، وإبدماجعددا أحكدام صدكوك

                        ان يف التمبريعات الوطنية.    اإلنس
                                                                            وأشددارت اعوريددة فنددزويال البوليياريددة    وطددحة الغددزو، ودعددت     ءدداء العندد  و    حددالل  -  ٣4

                                ُ                  السالم الدائم. وأقرت ابلزخم الذن أُععي للحق يف اليحة.
                                                                   وأثددىن الدديمن علددا اإلجددراءات املت ددذة مددن أجدد  حتددديس قددوانني حقددو  اإلنسددان، وعلددا  -  ٣٣

                                                                      لربوتوكول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي ، وعلدا الدربامج التدريبيدة ملسدوو               التيديق علا ا
                                                      نياذ القوانني والسلعة القضائية، رام التحدایت القائمة.

                                                                           ورحبت ألبانيدا اب عدود املبذولدة لدزایدة ممبداركة املدرأة يف احلكدم ويف عمليدات صدنع القدرار  -  ٣2
                                        وتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .                                   علا خمتل  املستوایت، وابلتيديق علا الرب 

                                                                               وأعربددت ا زائددر عددن لددرورها وواصددلة أفغانسددتان تنييددذ خعددة العمدد  الوطنيددة للمددرأة والسددالم  -  ٣5
                             واألمن، رام ش  املوارد املالية.

                                                                           وقدددمت أنغددوا توصدديات للتمبددجيع علددا ا دداذ مزيددد مددن اإلجددراءات الراميددة    تعزيددز حقددو   -  ٣6
      يتعا.         إلنسان ونا ا

                                                                          ورحبددت األرجنتددني ابلتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي  وعلددا -  ٣٢
                                                                                       اتياقية ناية املمتلكات الثقافية يف حالدة ندزاع مسدل ، وبدزایرة املمثلدة ا اصدة لضمدني العدام املعنيدة 

                      ابألطيال والنزاع املسل .
                               تمبددعر ابلقلدق بمبددحن العددد الكبددري مددن                                         وتياءلدت ألددةاليا وحداداثت السددالم، و ن كاندت -  ٣٨

                                                              اإلصاابت يف صيوف املدنيني. وأقرت ابلتقدم الذن حتقق يف متتني حقو  املرأة.
    ّ                                                                        ومثّنددت النمسددا ا عددود املبذولددة لالرتقدداء حبالددة حقددو  اإلنسددان ولتنييددذ توصدديات االددتعرال -  ٣2

 ً  اً.                                                السابق، ممبرية    أن العديد من التحدایت ا يزال قائم
  ً  اً،                                                                       حبددت أذربيجددان ابلتغيددريات القانونيددة وا عددوات املت ددذة حلمايددة حقددو  املمبددردين داخليدد   ور  -  21

                                                                                     وبتوفري الدولة آليات فعالة من أج  تلبية احتياجاهتم. وحثت اجملتمع الدو  علا تقدمي املساعدة.
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                                                                           ورحبددت البحددرين بتكييدد  العديدددد مددن القددوانني، رادددم الدددروف اليددعبة، وأشدددارت     دراج  -  22
                              و  اإلنسان يف املناهج التعليمية.  حق
                                                                         وأثنت بنغالديش علدا اإلصدالحات القانونيدة والسيالداتية الوالدعة النعدا  املضدعلع هبدا  -  24
                                                                             ابلتوصيات املقدمة أثناء الدورة الثانية وعلا اإل ازات اليت حتققت يف  ال حقو  املرأة.     ً عمالً 
                              املولسددي والتمبددريعي، وإبصددالح ندددام                                       ورحبددت بدديالروم اب عددود املبذولددة لتحسددني اإلطددار  -  2٣

                                                                      العدالة ا نائية، وبتدري  املوظيني املكليني إبنياذ القوانني علا حقو  اإلنسان.
                                                                            وهنددحت بلجيكددا أفغانسددتان علددا اعتمادهددا أول خعددة عمدد  وطنيددة للمددرأة والسددالم واألمددن، -  22

                       تحددة للمسداواة بدني ا نسدني                                                           وعلا  عالءا مسابتعا املالية ليائدة املكت  القعدرن ايئدة األمدم امل
                                      ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(.

                                                                       وأثنت بواتن علا  نمباء  ل  ليادة القانون ومكافحة اليساد حتت  شراف الرئي . -  25
                                                                           ورحبددت دولددة بوليييددا املتعددددة القوميددات ابلعمليددة املضددعلع هبددا لتولدديع نعددا  اإلصددالحات -  26

                ديق علا اليكوك.                       القانونية، وا يمبم  التي
                                                                       وشددجعت بلغددارای الدولددة علددا ا دداذ مزيددد مددن التدددابري امللمولددة مددن أجدد  القضدداء علددا  -  2٢

                                                                                العن  ضد النساء واليتيات وحتسني فرذ احليول علا التعليم والعم . ومثنت االتزام وكافحة 
             ااجتار ابلبمبر.

                      وحثدت الدولدة علدا تنييدذ                 ُ                                   ورحبت كندا وا ُأحرز من تقدم يف  دال نايدة حقدو  املدرأة، -  2٨
                                                                              التمبريعات من خالل التعليم العام وتدري  املوظيني وكيالة  مكانية اللجوء    القضاء.

                                                                        وأثنت شيلي علا اإلصالحات القانونية لتجدرمي التعدذي  وا درائم ضدد اإلنسدانية وعلدا  -  22
            ضة التعذي .                                                                 حدر التحرمج ابملرأة وعلا التيديق علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناه

                                                                           وشددددت أفغانسددتان علددا أن قددوات الدددفاع واألمددن الوطنيددة ملتزمددة ابحددةام حقددو  اإلنسددان -  51
             ُ                                                           ونايتعدددا. ُو تُنيدددذ عمليدددات عسدددكرية يف احلددداات الددديت كدددان خعدددر اإلضدددرار ابلسدددكان املددددنيني 

      لنسدبة    ً                                                            كبرياً. وعالوة علا ذلك، بددأ تمبدغي  أجعدزة تقنيدة، منعدا أجعدزة تسدجي ، اب            املمتلكات   أو
                                                                            ً   العسدكريني لتيدادن لدوء السدلوك. ومدا فتد  أفدراد املديريدة الوطنيدة لضمدن يتلقدون تددريباً يف     اد     لضفر 

                                                            ً                   ال حقو  اإلنسان والقانون اإلنسا/ الدو ، وهو ما يمبك  كذلك جزءاً مدن املدنعج الدرالدي 
                                يف أكادميية املديرية الوطنية لضمن.

                                    الوطنيدددة ملندددع اإلصددداابت يف صددديوف املددددنيني مدددن                               ولدددتعيد احلكومدددة النددددر يف ليالدددتعا  -  52
                                                                                     أج  التوعية ابلقوانني الوطنية والدوليدة وملندع  نمبداء قواعدد عسدكرية يف األمداكن العامدة؛ ولدتت ذ 
                                        ُ                       ُ             ااحتياطددات املمكنددة خددالل ااجمددات املضددادة؛ ولددُتجرن تقييمددات للم دداطر ولددُتحقق يف احلددواد 

    ُ                                   قددد أُنمبددئت  دارة مسددتقلة حلقددو  اإلنسددان داخدد                                       الدديت تددنجم عنعددا خسددائر يف صدديوف املدددنيني. و 
                                                                                     املديريدة الوطنيددة لضمددن مددن أجدد  رصددد مرافددق ااحتجداز التابعددة اددا والعدداملني فيعددا، حدد  علددا مسددتوى 

                            ً                                               . وألست اإلدارة عملعا اعتماداً علا دليد  التقيدي والتوثيدق اليعدالني للتعدذي  وادريه         املقاطعات
                                                   أو الال نسددانية أو املعينددة، وقدددمت تقاريرهددا الييددلية                                        مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القالددية

                                                                رئي  أفغانستان و   بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة    أفغانستان.
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            يف املائددددة منددددذ     2٣                                                واخنيضددددت حدددداات التعددددذي  وانتعاكددددات حقددددو  اإلنسددددان بنسددددبة  -  54
                        هتا املديرية الوطنية لضمدن                                                 حس   دارة حقو  اإلنسان. وأثبتت التقييمات اليت أجر    ،    4122    عام

                      ُ                                                            أن معدددم اانتعاكددات ارُتكبددت أثندداء عمليددات ااعتقددال بسددب  عدددم اكددةا  املمبددتبه هبددم للتحددذيرات
                                     ً                                        املقاومددة املسددلحة. ووضددعت املديريددة خعدًة لتمبددديد الرقابددة الداخليددة ولرفددع مسددتوى   م          وبسدب   ددوئع

  .    4122                        الوعي ونع التعذي  يف عام 
                 مراكددز  صددالح  ً اً            ُ                            ايددة العيدد ، يُرلدد  ايددع األحدددا  احملتجددزين حاليدد              وفيمددا يتعلددق حبم -  5٣

                                                                  األحدا  ك  يف مقاطعته، بعد  لقاء القب، عليعم والت الذ املعلومات منعم.
                                                                    وأنمبدد  مركدددز نايدددة اليددحييني واملولسدددات اإلعالميدددة ومركدددز للتنسدديق مدددن أجددد  تقيددديم  -  52

              وتوفري احلماية.           التعديدات
                                                 نايددة األقليددات وضددمان أمنعددا، ممددا أدى    اخنيددال ااجمددات  ُ             وُوضددعت خعددة هبدددف  -  55

             علا األقليات.
                                                                          وفيمدددا يتعلدددق ابلتعددداون الددددو ، تتعددداون املديريدددة الوطنيدددة لضمدددن بنمبدددا/ مدددع بعثدددة األمدددم  -  56

                                                                               املتحدددة لتقدددمي املسدداعدة    أفغانسددتان واللجنددة الدوليددة لليددلي  األنددر و نددة حقددو  اإلنسددان 
     قعدت                                                                ة. وزار ممثلون عن تلك املندمات مراكز ااحتجاز يف ايدع أ داء البلدد. وو                األفغانية املستقل

                                              املولسات األمنية الوطنية مذكرة ممبةكة مع اللجنة.
ّ       وقوات الدفاع واألمدن الدوطنيني علدا الدتعداد ا داذ مزيدد مدن ا عدوات؛ وأُعدّدت علدا  -  5٢   ُ                                                             

                          ومندع اإلصداابت خدالل العمليدات                                                    وجه ا يوذ وثيقة ليالة عامة من أجد  نايدة حقدو  اإلنسدان
                                ولتدخ  حيز النياذ عق  املمباورات.

    ُ                                                                      وقد أُحدرز تقددم كبدري يف  دال متكدني املدرأة والقضداء علدا العند  ضدد املدرأة وحتسدني  مكانيدة  -  5٨
     يف حدني                                                                                  اللجوء    القضاء. ووضع قدانون بمبدحن القضداء علدا العند  ضدد املدرأة والدةاتيجية للتنييدذ،

ّ        مركددزاً حلمايددة املددرأة ووحدددًة حلمايددة األلددرة. وأُقددّر قددانون     4٢  ا  ُ              أُنمبدد  مددا يزيددد علدد        التحددرمج        كافحددة م     ً                 ً                ُ  
              العقددوابت ا ديددد                                                                    ابلنسدداء واألطيددال،    جاندد  اذليددات ذات اليددلة لتيسددري تنييددذه. وحدددر قددانون

                                                                                    جراء فحوذ العذرية بدون موافقة المب   املعا. ويف  طدار وزارة شدوون املدرأة، تقددم مدديريتان 
                للمددرأة األفغانيددة     رة                                  ُ                          انونيددة للناجيددات غرواحعددن مددن العندد  وأُلددرهن. ومددا فتئددت ارفددة التجددا       خدددمات ق

                                                                                 الدعم التقا والتسويقي. وكانت الزایدة يف ممباركة املرأة يف صدنع القدرار ويف املناصد  العليدا       تقدم
       لديريات.                                                                             أحد  أهم اإل ازات اليت حتققت؛ فعناك ح  اذن أربع وزيرات واثنتا عمبرة انئبة وأربع

                                          وحديت النساء بتمثي  أفض  يف مياوضات السالم.
  ّ                                             ُ                    وخّيددد، قدددانون العقدددوابت ا ديدددد مدددن عددددد ا دددرائم الددديت كدددان يُعاقددد  عليعدددا ابإلعددددام.  -  52

                ُ                                                            و ضافة    ذلك، أُنمبئت  نة خاصة التعرال تلك القضداای. واقةحدت اللجندة علدا الدرئي ، 
                           بة اإلعدام ابلسجن مدى احلياة.                                  التنتاجاهتا، االتعاضة عن عقو  ً اً       التناد
                                      ُ                                 ورحبددت اعوريددة او الدميقراطيددة المبددعبية وددا ُأحددرز مددن تقدددم يف تعزيددز حقددو  اإلنسددان  -  61

                                                                             عن طريق  نمباء  ان وطنية وتنييذ برامج وطنية، وا يمبم  الةاتيجيات احلد من اليقر.
                  ب. وأبددت قلقعدا مدن                                                         وأشارت كولتاريكا    عدم االتقرار النداجم عدن الندزاع واإلرهدا -  62

                                                                               التمرار أحكام اإلعدام والعن  والتمييز ضد النساء واليتيات رام اإلصالحات القانونية.
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                                                                            وأثندت كرواتيدا علدا متتدني اإلطدار التمبدريعي حلقدو  اإلنسدان وعلدا التيدديق علدا الربوتوكددول  -  64
    الدديت            قددو  اإلنسددان                                                                  ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي . اددري أءددا أعربددت عددن قلقعددا انتعاكددات ح

                     تنمبح من انعدام األمن.
                                                                    ورحبدت كددواب إبصددالح اإلطددار القددانو/، ولدلعت الضددوء علددا اإلجددراءات املت ددذة لتحسددني  -  6٣

                                                              نوعية التعليم و مكانية احليول عليه، وا ليما ابلنسبة    اليتيات.
                   قلقعددا لتددحثري انعدددام                                                              وأثنددت قددربذ علددا ا عددود املبذولددة لددزایدة ممبدداركة املددرأة. بيددد أءددا أبدددت  -  62

                                                                         األمن يف النساء واألطيال علا  و اري متنال ، ولعرقلة اإلفالت من العقاب للمياحلة.
                                                                      ّ    ورحبت تمبيكيا ابلتيديق علدا الربوتوكدول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي . ولدّلمت  -  65

                       مبوون السيالية والعامة.                                                              غبية اانت اابت الربملانية األو  وشجعت علا تقدمي الدعم للممباركة يف ال
                                                                          ورحبت الدامنرك ابلتزام الدولة حبقدو  اإلنسدان، ودا يمبدم  اإلصدالحات القضدائية. ولدلعت -  66

                                                             الضوء علا ضرورة تعزيز تنييذ قانون القضاء علا العن  ضد املرأة.
                                                                           ّ  وأثنددت جيبددوى علددا اإلطددار املعيددارن واملولسددي لتمتددني الدميقراطيددة ولدديادة القددانون. ومثّنددت -  6٢

                                          ا عود املبذولة إلصالح القضاء ومكافحة اليساد.
                                                                           وأثندت ميددر علددا اعتمدداد قدوانني اإلجددراءات ا نائيددة، ومنددع متويد  اإلرهدداب، وهيكدد  احملدداكم  -  6٨

                                                                 ا اصة، ومكافحة اليساد. ورحبت ابلتحسينات يف  ا  اليحة ورعاية املرأة.
                            د قددانون العقددوابت ا ديددد وا عددة                      ُ                         وأثنددت  لددتونيا علددا مددا أُحددرز مددن تقدددم مددن خددالل اعتمددا -  62

                                                                                      الوطنية املتعلقة ابملرأة والتدابري املت ذة للدفاع عن حقو  العي ، وحثدت الدولدة علدا بدذل املزيدد 
          من ا عود.

                                                                       وأثنددت فنلندددا علددا ا عددود املبذولددة للنعددول حبقددو  اإلنسددان؛ بيددد أءددا أشددارت    أن  -  ٢1
                                     قو  اإلنسان،     ثبات التزامعا التام.                             ً        أفغانستان يف حاجة، بييتعا عضواً يف  ل  ح

                                           وهنحت فرنسا أفغانستان علا تقدميعا لتقريرها. -  ٢2
                                                                        وأثنددت جورجيددا علددا التيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي ،  -  ٢4

          (، وأشددادت     4111 )    2٣45                        أجدد  تنييددذ قددرار  لدد  األمددن                               وعلددا اعتمدداد خعددة عمدد  وطنيددة مددن
          ة اليساد.             ابالتزام وكافح

                                                                                وأثنت أملانيا علا تيديق أفغانستان علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي . -  ٢٣
                                                                          وأثنت اليوانن علا اعتمداد قدانون عقدوابت جديدد وخعدة العمد  الوطنيدة للمدرأة والسدالم  -  ٢2

                        واألمن، من بني أمور أخرى.
                           اإلنسان من خالل  صالح القضاء.                                             ورحبت هندورام اب عود املبذولة لتمتني ندام حقو  -  ٢5
                                                                        وعددربت هنغددارای عددن الددتمرار قلقعددا بمبددحن التعددذي ، راددم رفددع التحيدددات علددا اتياقيددة  -  ٢6

                                                                         التعددذي  والتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن لالتياقيددة، وشددجعت علددا  يددي  ميزانيددة        مناهضددة 
                                           للتعليم من أج  كيالة تكافو فرذ احليول عليه.       شاملة
                                                                 سلندا    ا عدود املبذولدة ملكافحدة اليسداد و   قدانون مندع التحدرمج ابلنسداء          وأشارت آي -  ٢٢

               واألطيال وحدره.
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  ّ                                                                   ومثّنددت اانددد تقدددمي خدددمات صددحية أفضدد  والتعلدديم اجملددا/، واحلددد مددن اليقددر، راددم أءددا  -  ٢٨
                                                             عربت عن قلقعا بمبحن هتديد اإلرهاب امليرول من ا ارج للحق يف احلياة. 

                                                          ا ا عددود املبذولددة لتدددعيم عمليددة السددالم مددن خددالل التيددديق علددا عدددة   ّ           ومثّنددت  ندونيسددي -  ٢2
                                              صكوك و نمباء  ل  ليادة القانون ومكافحة اليساد.

                                                                          ورحبت اليني ابعتماد اإلطار الوطا للسالم والتنمية واب عود الرامية    القضاء علا  -  ٨1
   ة.                                                         اليقر و   حيظ حقو  املرأة والعي . ودعمت عملية السالم واملياحل

                                                                              ورحد  العددرا  ابعتمدداد عدددد مددن القددوانني واب عددود املبذولددة ملكافحددة اإلرهدداب ولتنييددذ أهددداف -  ٨2
                  التنمية املستدامة.

                                                                              وأثنت أيرلندا علا اعتماد أفغانستان  نة حقو  اإلنسان األفغانية املستقلة ضمن اليئة  -  ٨4
                                              "أل " وعلا جعودها املبذولة للنعول حبقو  اإلنسان.

                                                                             يعاليا اب عود الرامية    تعزيز حقدو  اإلنسدان ونايتعدا، وابلتيدديق علدا الربوتوكدول      ورحبت  -  ٨٣
                                                  ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي ، وحثت علا تنييذه.

                                                                          وأثددىن األردن علددا ا عددود الراميددة    تنييددذ التوصدديات املقدمددة خددالل الدددورة السددابقة،  -  ٨2
                                           ا نسني وتعوير التعليم، رام التحدایت القائمة.        ُ                          وعلا ما ُأحرز من تقدم يف املساواة بني 

                                                                               وأثنت كازاخستان علا التغيريات القانونية واملولسية املنيذة، موكدة من جديدد التزامعدا  -  ٨5
        ومدن أجدد     ،                                                 د     د                ً بتقددمي الددعم املددا  والتقدا    أفغانسددتان مدن أجدد  تنميدةد وأمددند مسدتدامني اقتيددادایً 

           متكني املرأة.
   ُ                                                      ما ُأحرز من تقدم يف  ال متكني املدرأة وتعزيدز ممبداركتعا السيالدية                   وأثنت الكويت علا -  ٨6

                                                                       وااقتيددادية، وعلددا اإلصددالحات الدديت أجريددت لتحسددني ا دددمات وإلعمددال احلقددو  ااقتيددادية 
                      وااجتماعية والثقافية.

                   ُ                                                    ورحبددت قريايزلددتان وددا ُأحددرز مددن تقددددم يف متتددني األطددر التمبددريعية واملولسددية الوطنيدددة،  -  ٨٢
                                                       ابلتيديق علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .      وكذلك 

                                                                          وعدربت اعوريدة  يدران اإللددالمية عدن  عجاهبدا اب عدود املبذولددة، رادم احلدرب ا اريدة، حلمايددة  -  ٨٨
                              ً                         احلقو  املدنية والسيالية تنييذاً لتوصيات االتعرال السابق.

                                        قدانون اإلجدراءات ا نائيدة وقدانون العقدوابت،                                           وأشارت ليبيا    تعورات  جيابيدة، منعدا اعتمداد  -  ٨2
                                                و زالة العناصر التمييزية اليت تنتعك حقو  اإلنسان.

                                                         التزامعا ابلدميقراطية إبجرائعا انت داابت برملانيدة. وبعدد الددروم  ً اً                       وأثبتت أفغانستان موخر  -  21
            ابت الرائلدية                                  علدا وضدع خعدة لتمبدديد األمدن خدالل اانت دا ً اً                                  املكتسبة مدن هدذه التجربدة، تعمد  حاليد

     اانت                                                                          املقبلة. وفيما يتعلق ابإلصالح اانت ايب، أدخلت تعديالت تمبريعية والت دمت ندام البي
                       البيوميةية للمرة األو .

                        بمبددحن احليددول علددا املعلومددات  ً اً                                               وتعكدد  أفغانسددتان علددا تنييددذ القددانون املعتمددد مددوخر  -  22
  .                             ولة يف احلد من العن  ضد اليحييني                                                عن طريق  نة احليول علا املعلومات. وألعمت تدابري الد

                                                                           وأنمبدد   لدد  أعلددا لسدديادة القددانون ومكافحددة اليسدداد. ومددا فتدد  يعمدد  بوصدديه هيئددة لوضددع  -  24
                                                                          السيالات، ويمبرف علا اإلصالحات يف  ا  القضداء و نيداذ القدانون. وتمبدرف  ندة مكافحدة 

                                                          اليساد العاملة يف  طار اجملل  األعلا علا أنمبعة مكافحة اليساد.
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                       ً                                ابلتزاماهتا الدوليدة، مندرباً اختيدار ميوضدني للجندة حقدو  اإلنسدان                        ً وأنمبحت أفغانستان، عمالً  -  2٣
                  األفغانية املستقلة.

                                                        د                      وتعم  أفغانستان علا حتقيق ااعتمداد علدا الدذات؛ والعمد  جدارد مدن أجد  مواءمدة األولدوایت -  22
  .                                                       اإلمنائية الوطنية مع ااایت أهداف التنمية املستدامة وموشراهتا

   .    4122                                                                  ومدددا فتئدددت معددددات التسدددجي  يف املددددارم واحليدددول علدددا التعلددديم تتزايدددد مندددذ عدددام  -  25
                                                                               وشك  حضور الدروم بعد التسجي  وافتقار اليتيات    احليول علا التعلديم مسدحلتني مثريتدني 
                                                                                   للقلق. وما فتئت احلكومدة تعمد  علدا معا دة تلدك املسدائ ، بولدائ  تمبدم  السيالدات الراميدة   

                                          أمية الكبار و   توليع نعا  خدمات التعليم.    حمو  ز     تعزي
ّ  ً                                       ويمبعد احليول علا الرعاية اليحية حتّسناً، وجيرن  حراز تقدم يف اع البيداانت والرصدد  -  26                                 

                                                                        واالدددتقاللية يف وحددددات تقددددمي خددددمات الرعايدددة اليدددحية. وحتققدددت مكالددد  كبدددرية يف احليدددول
     اقة.                                           علا مياه المبرب النديية والندافة اليحية والع

     ُ        واعُتمددت عددة  ً  اً.                                                               وأععت أفغانستان األولوية للمسائ  املتعلقة ابلعائدين واملمبدردين داخليد -  2٢
                                                 برامج لتحسني اليرذ ااقتيادية وللتيدن ألزمة التمبرد.

ُ                    وقععت أفغانستان أشواطاً بعيدة لتعزيز حقو  العي . واُ ذت، علا وجده ا يدوذ،  -  2٨                             ً                      
                                   ّ                 يالاى ذن اليلة ولبناء املولسات. ولّرعت ا عدود الراميدة                              خعوات لتحسني اإلطار القانو/ والس

                                                                                   اعتمدداد قددانون العيدد ، وهددو مددا مددن شددحنه تدددوين ايددع أحكددام اتياقيددة حقددو  العيدد . وتنيددذ 
     ً                                                                    عمالً ابلتزاماهتا، ليالة بمبحن ناية األطيال يف النزاع املسل . وكدان  دخدال حتسدينات    ن،        أفغانستا

                                                           يف منع جتنيد األطيال. وما فتئت وكاات  نياذ القانون تعمد  علدا                         ً علا اإلجراءات املتبعة فعااً 
ُ      نقدداذ األطيددال مددن خعددر التجنيددد علددا يددد ا ماعددات اإلرهابيددة. وابإلضددافة    ذلددك، ُوضددعت                                                                       

                                                                            عم  وطنية إلءاء زواج األطيال، والعم  علا وضدع آليدة لتنسديق هدذه ا عدة ومتويلعدا قيدد     عة خ
                                       للحمايددة ااجتماعيددة للعيدد  مددن أجدد  حتسددني وضددع  ً اً     وطنيدد ً اً    ران دد                           التنييددذ. وأطلقددت أفغانسددتان ب

                 األطيال املستضعيني.
                                                                        ورحبدت لي تنمبدتاين ابعتمداد قدانون القضداء علدا العند  ضدد املدرأة، لكنعدا أعربدت عددن  -  22

                             قلقعا انتمبار العن  ضد املرأة.
               الدتعرال الددورن                                                             وأعربت ليتوانيا عدن متنياهتدا ألفغانسدتان ابلتوفيدق يف تنييدذ توصديات ا -   211

        المبام .
                ُ                                                            ورحبت لكسمربغ وا أُحرز مدن تقددم يف تنييدذ خعدة العمد  الوطنيدة للمدرأة والسدالم واألمدن،  -   212

                                                                                   واب عددود املتعلقددة ابحليددول علددا التعلدديم. وحثددت الدولددة علددا متتددني عمليددة السددالم ا اريددة، و ن كددان
                                                   يساورها قلق بمبحن التحدایت األمنية واإلنسانية القائمة.

                                                                                وأثنت ماليزای علا تعورات السيالات الوطنية وعلدا ا عدود الراميدة    ترلديا ثقافدة حقدو   -   214
                                                      اإلنسان وعلا التدابري املت ذة لتعزيز حقو  املرأة ومتكينعا.

                                                                      ورحبت ملدي  ابلتيديق علا اليكوك الرئيسدية حلقدو  اإلنسدان واب عدود الراميدة     -   21٣
                                        أولا/ املسوولني عن  نياذ القانون والقضاء.                           تعزيز الوعي حبقو  اإلنسان يف

                                                                            ورحبت مالعدة ابلقدانون املتعلدق ابألقليدات الدينيدة واب عدوات املت دذة للتيددن للتمييدز ضدد  -   212
                                      املرأة، وابلتيديق علا صكوك حقو  اإلنسان.
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             ملت دذة حلمايدة  ّ                                                                       ومثّنت موريتانيا   دازات الدولدة والتزامعدا غهدداف التنميدة املسدتدامة، والتددابري ا -   215
                        املواطنني وملكافحة اإلرهاب.

                                                                     ورحبددت موريمبدديوم ابلتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي   -   216
                                                                                وابلددربامج الراميددة    حتسددني معدددل حمددو األميددة والت ييدد  مددن حدددة اليقددر وحتسددني ااياكدد  األلالددية

                   والوصول    ا دمات.
                                                    حرز من تقدم وإبصالح قانون العقوابت فيما يتعلدق ابلعند  ضدد                  ُ وأقرت املكسيك وا أُ  -   21٢

ّ                                    املرأة، وأعربت عن أملعا يف أن تُنّيذ خعة العم  واالةاتيجية ذواى اليلة.  ُ                              
                                                                        وشجع ا ب  األلود علا تنييذ االةاتيجية وخعة العم  الدوطنيتني املتعلقتدني ابلعند   -   21٨

                   طيال أو الت دامعم.                                      ضد املرأة وعلا تمبديد املساءلة عن جتنيد األ
                                                                           ورحبددت ميامنددار ابإل ددازات اإلجيابيددة الدديت حققتعددا الدولددة، ولكنعددا أشددارت    ضددرورة متتددني -   212

                     حقو  النساء واألطيال.
                                                                             وأثنت نيبال علا قدرة المبدع  األفغدا/ علدا اليدمود وعلدا مثابرتده، وأعربدت عدن أملعدا يف  -   221

                                  اختتام لريع ومستدام لعملية السالم.
                                                                               وأقددرت هولندددا ابلتددزام الدولددة حبقددو  اإلنسددان، لكنعددا شددددت علددا أبيددة آليددة وطنيددة للعدالددة  -   222

                           اانتقالية واملياحلة الوطنية.
                                                                      وأثنددت نيجددريای علددا أفغانسددتان لتعاوءددا مددع آليددات حقددو  اإلنسددان وجعودهددا ملكافحددة  -   224

                اإلرهاب واليساد.
                              لتحسددني وضددع املددرأة، لكنعددا عددربت عددن                                           وأعربددت النددرويج عددن تقددديرها للجعددود املبذولددة -   22٣

                                                                                     قلقعا املستمر بمبحن نوعية التنييدذ. وأثندت علدا متابعدة التوصديات اليدادرة عدن املولسدة الوطنيدة 
             حلقو  اإلنسان.

                                                                            وأشارت عمان     نمباء  ل  التنمية وليادة القانون ومكافحة اليسداد و   اإلصدالحات -   222
                   التمبريعية البارزة.

                                                            ان علا أفغانسدتان  عودهدا الراميدة    احلدد مدن اليقدر مدن خدالل ضدمان           وأثنت ابكست -   225
    د                                                              فرذد أحسن للحيول علا الولائ  ااقتيادية واألمن الغذائي وليالات أفض .

    ّ                    ، ومثّندت ا عدود املبذولدة مدن     41٣1                                          وللمت اليلبدني اب عدود املبذولدة لتنييدذ خعدة عدام  -   226
                           أج  التيدن لتجارة امل درات.

                                        ّ                                  بولندا    اإل ازات القانونية والعملية القّيمة للدولة، ودا فيعدا مكافحدة اليسداد        وأشارت  -   22٢
                                                                                     وتعزيددز متكددني املددرأة واحليددول علددا الرعايددة اليددحية والتعلدديم، ولكنعددا عددربت عددن جزععددا مددن ادعدداءات

                                                      التعذي  وجتنيد األطيال وااعتداء عليعم، من بني أمور أخرى.
                                   نة حقو  اإلنسان األفغانية املستقلة.                        وأثنت الربتغال علا أعمال  -   22٨
                                                                              ورحبت قعر بتعزيز ليادة القانون ومكافحة اليساد. وأثنت علا ا عود املبذولة لتنييدذ  -   222

                                                                        اإلطار الوطا للسالم والتنمية ولتمتني احلقو  ااقتيادية وااجتماعية والثقافية.
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                                ر القددانو/ واملولسددي حلقددو  اإلنسددان،                                          وأقددرت اعوريددة كددورای اب عددود املبذولددة لتمتددني اإلطددا -   241
                             وا ليما قانون العقوابت ا ديد.

                                                                                وأشدارت اعوريددة مولددوفا    التدددابري املت دذة لتنييددذ قددانون القضداء علددا العند  ضددد املددرأة.  -   242
ّ   وأعربت عن قلقعا للعدد الكبري من السجناء احملكوم عليعم ابإلعدام وإلعدام القّير.                                                                      

                                                             ا عددود املبذولددة للنعددول حبقددو  اإلنسددان، وشددددت علددا أبيددة ضددمان               وأشدارت رومانيددا  -   244
                                   ً      ً  ممارلة ايع املواطنني حلقو  اإلنسان ممارلًة كاملًة.

    ّ                                                                        وأيّددد ااحتدداد الرولددي ا عددود الراميددة    معا ددة قضدداای حقددو  اإلنسددان، لكندده أشددار    أن -   24٣
                                                    النساء يواجعن التمييز والعن  والزواج القسرن واملبكر.

                                                                                    وأثنت اململكة العربية السعودية علا  دماج حقو  اإلنسان يف القعاعات القانونية والقضائية -   242
                                           واألمنية، وكذلك علا توفري حلقات عم  تدريبية.

                               من اتياقية مناهضة التعذي  وعلدا     41                                        وأثنت السنغال علا رفع التحيدات عن املادة  -   245
                                            جعت علا بذل مزيد من ا عود للقضاء علا اليقر.   ُ                                ما ُأحرز من تقدم يف اجملال التمبريعي، وش

                                                                             وأثنت صربيا علا جعود  نة حقو  اإلنسدان األفغانيدة املسدتقلة، وشدجعتعا علدا االدتمرار -   246
                        يف ممارلة وظائيعا احليوية.

                                                                           وأقرت لنغافورة اب عود الرامية    تنييذ أهداف التنمية املستدامة و   ضمان حيدول  -   24٢
                                                    لتعليم. ورحبت ومبروع السيالة الوطنية لتعليم اليتيات.            األطيال علا ا

                                                                          وأعربت للوفاكيا عن تقديرها للجعدود الديت تبدذاا الدولدة، لكنعدا عدربت عدن قلقعدا مدن  -   24٨
                                                                                   التعديدات وأعمدال الت ويد  واملضدايقة الديت تواجععدا العناصدر الياعلدة يف اجملتمدع املدد/ والنسداء 

          واليتيات.
                                                        لددا الددتقاللية  نددة حقددو  اإلنسددان األفغانيددة املسددتقلة. وأعربددت عددن                 وأثنددت لددلوفينيا ع -   242

                                                                                      قلقعا ملعاانة النساء واألطيال من آاثر اليساد علا  و اري متنال ، رام االتزام وكافحة اليساد.
                                                                            وأشدارت  لددبانيا    ا عدود املبذولددة يف  دال حقددو  اإلنسدان، ا لدديما فيمدا يتعلددق ابلعندد  -   2٣1

                                                       التحدایت اليت تيرضعا حمدودية القدرات واملوارد املولسية.            ضد املرأة، و 
                  مدددن اتياقيددة مناهضدددة     41                                              ورحبددت لددرن انكدددا بسددح  الدولدددة لتحيداهتددا علدددا املددادة  -   2٣2

                                                                                التعددذي ، وابنضددمامعا    الربوتوكددول ااختيددارن لتلددك ااتياقيددة، وبسددنعا قددوانني تدددمج أحكددام 
     (.    4111 )    2٣45              قرار  ل  األمن             عود لتنييذ                        ااتياقية، ووا تبذله من ج

                                                                وأثندددددت دولدددددة فلسدددددعني علدددددا أفغانسدددددتان لتوفريهدددددا آليدددددات احدددددةام حقدددددو  املمبدددددردين  -   2٣4
                    بمبددددحن تنييددددذ قددددرار  لدددد                                                    والعائدددددين واحتياجدددداهتم، واعتمادهددددا خعددددة العمدددد  الوطنيددددة   ً اً      داخليدددد
   (.    4111 )    2٣45     األمن
                              إللدالمية الديت دعمدت اإلعدالن العداملي                                              وأكدت أفغانستان أءا كانت من بني أوائ  البلددان ا -   2٣٣

                                                                         حلقددو  اإلنسددان. ووطدددت يف السددنوات األخددرية تعاوءددا مددع مندومددة األمددم املتحدددة، وددا يمبددم  
                             امليوضية السامية حلقو  اإلنسان.
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                                                                        وراددم الددتعداف اإلرهدداب العدداملي ألفغانسددتان، فقددد ألددعمت علددا  ددو اتم يف كيالددة األمددن -   2٣2
  .                                                         ء االددتعرال، شددعد الوضددع وقددوع عدددد كبددري مددن الضددحاای بسددب  النددزاع                     يف املنعقددة. ويف وقددت  جددرا

  .                                                                                  ورام التحددن الدذن تعرحده ا ماعدات اإلرهابيدة، يسدعا األفغدان    حتقيدق األمدن والسدالم والعدالدة
                                                                 وتومن أفغانستان بعملية السالم وبنتائج شاملة ومستدامة حتيظ الكرامة.

                                                لددذن اضددعلعت بدده  نددة حقددو  اإلنسددان األفغانيددة املسددتقلة  ّ                             ومثّنددت رئيسددة الوفددد الدددور البندداء ا -   2٣5
                                                                         ومندمدات اجملتمددع املددد/ وا عددات املعنيددة األخددرى. وشددكرت ايددع الدددول األعضدداء الدديت أرلددلت 

                                                                   كمددا شددكرهتا علددا ممبدداركتعا يف عمليددة االددتعرال. وشددكرت كددذلك األمانددة وأعضدداء ً  اً             ألددئلتعا لددلي
                                تقدمي القائمة النعائية للتوصيات.                            الثالثية ملا بذلوه من جعود يف       جملموعة ا

                         االستنتاجات و/أو التوصيات -    ا اثنياا  
                                                ا                   ستتتن ر أفغانستتتان ت التوصتتيات التاليتتة  وستتتقدل ردوداا علينتتا ت و تت  مناستت   -   2٣6

                                                   موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:       يتجاوز   ال
                    قتوق اإلنستان التي ليست                                       التصديق على الصكوك الرئيسية املتعلقة حب  2-   2٣6

    ا                                                                 طرفتتاا فينتتا بعتتد االستتنغاظر  والن تتر ت االنصتتمال دو الصتتكوك الدوليتتة التتي ليستت  
     ا                    طرفاا فينا بعد اهندوراسر 

                                                         التصديق على االتفا ية الدوليتة حلمايتة عيتأل األصتما  متت اال تفتاء   4-   2٣6
                القسري افرنسار 

                مايتة عيتأل األصتما                                          دطالق عملية لالنصمال دو االتفا يتة الدوليتة حل  ٣-   2٣6
                              مت اال تفاء القسري اأوكرانيار 

                                                          الن تتر ت االنصتتمال دو االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتأل العمتتاظ   2-   2٣6
                                 املناجريت وأفراد أسرهم اهندوراسر 

                                                           الن تتر ت االنصتتمال دو اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشتت ن الشتتعو    5-   2٣6
                أ رى اهندوراسر                                 األصلية والقبلية  مت بني اتفا يات 

                                                             التصديق على الربوتوكتوظ اال تيتاري التفا يتة القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ  6-   2٣6
                                                                        التمييتتز ضتتد املتترأة ا انيزستتتانر اكرواتيتتار  والتو يتتأل علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري 

                                                         التفا ية القصاء على عيأل أصكاظ التمييز ضد املرأة االربتغاظر 
                                    تياري امللحق ابلعند التدو  ااتا  ابحلقتوق                         التو يأل على الربوتوكوظ اال   ٢-   2٣6

                                          اال تصادية واالجتماعية والثقافية االربتغاظر 
                                                                التو يأل على الربوتوكتوظ اال تيتاري التفا يتة حقتوق الافتل املتعلتق  جتراء  ٨-   2٣6

                                        ا                                  تقدمي البالنات  علتى النحتو املوصتى بتب ستابقاا االربتغتاظر  والتصتديق علتى الربوتوكتوظ
                                                   ة حقوق الافل املتعلق  جراء تقدمي البالنات اسلوفاكيار                اال تياري التفا ي

                                                         التصديق دون حتف ات علتى االتفتاق بشت ن امتيتازات ا كمتة اجلنائيتة   2-   2٣6
                                                                الدولية وحصاانهتا  ووضأل تشريأل وطين ين م التعاون مأل ا كمة اسويسرار 
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  ر                                                       التصتتديق علتتى تعتتديالت كمبتتاال لن تتال رومتتا األساستتي اليمتنشتتتايت   21-   2٣6
            ادستونيار  

                                                           التصديق على الربوتوكوظ اال تياري األوظ امللحتق ابلعنتد التدو  ااتا     22-   2٣6
                                   ابحلقوق املدنية والسياسية ادستونيار

                                   ا                       د تتترار و تتتف للعمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتدال عنيتتتداا للتصتتتديق علتتتى الربوتوكتتتوظ    24-   2٣6
                 سياستية  ااتادإ دو                                                       اال تياري الثاين امللحق ابلعنتد التدو  ااتا  ابحلقتوق املدنيتة وال

                                                                          دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال اأيرلنتتدار  والتصتتتديق علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري الثتتاين امللحتتتق 
                                                   املدنية والسياسية ادستتونيار  والتصتديق علتى الربوتوكتوظ    ق                      ابلعند الدو  ااا  ابحلقو 

   دو                                                                      اال تياري الثاين امللحق ابلعنتد التدو  ااتا  ابحلقتوق املدنيتة والسياستية  ااتادإ
                                                                     دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال اليمتنشتتتايتر ااجلبتتل األستتودر  والتصتتديق علتتى الربوتوكتتوظ 

                           املدنيتة والسياستية  ااتادإ دو       حلقتوق                              الثاين امللحق ابلعند الدو  ااتا  اب          اال تياري
                                                                       دلغاء عقوبتة اإلعتدال الكستمرب ر  ودطتالق عمليتة لالنصتمال دو الربوتوكتوظ اال تيتاري 

                                                           ند الدو  ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ااتادإ دو دلغتاء عقوبتة                الثاين امللحق ابلع
                   اإلعدال اأوكرانيار 

                                                           دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال والن تتر ت التصتتديق علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري    2٣-   2٣6
                                                                    الثتتاين للعنتتد التتدو  ااتتا  ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية  ااتتادإ دو دلغتتاء عقوبتتة 

                   اإلعدال اأورونواير 
                                                               تنفيت  و تتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدال  والتو يتتأل علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري    22-   2٣6

      عقوبتة                                                                      الثاين امللحق ابلعند الدو  ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية  ااادإ دو دلغتاء
                  اإلعدال االربتغاظر 

                                                        تستتتريأل عمليتتتة تقتتتدمي التقتتتارير املتتتت  رة دو هيمتتتات معاهتتتدات األمتتتم    25-   2٣6
    ار                املتحدة اأوكراني

                                                            التعاون مأل اإلجراءات اااصة الي مل يب  بعتد ت طلباهتتا دجتراء ز رة    26-   2٣6
                   ارية اأوكرانيار 

                                                       اختتتات تتتدابا للمصتتي ت مواصتتلة قايتتة حقتتوق اإلنستتان وتعزيزهتتا متتت    2٢-   2٣6
                                                                      الظ تعزيز وحدات حقوق اإلنسان ودنشائنا دا ل هياكل السلاة اتركمانستانر 

                                     قوق اإلنسان على سبيل األولوية اتركيار                مواصلة الننوض حب   2٨-   2٣6
                                                        مواصتتلة اجلنتتتود الراميتتة دو تعزيتتتز التتوعي حبقتتتوق اإلنستتان عتتتت طريتتتق    22-   2٣6

                               املناهج التعليمية اتركمانستانر 
                                                         مواصلة تن تيم قتالت التتدري  والتوعيتة لتثقيتف اجلمنتور بشت ن  تيم    41-   2٣6

      ٤١٠٢               لتقريتر بتني عتامي                                              حقوق اإلنسان  كما كان احلاظ  تالظ الفت ة املشتمولة اب
              اتركمانستانر       ٤١٠٢ و

                                                         تنستتتيق أنشتتتاة املن متتتات الوطنيتتتة والدوليتتتة حلقتتتوق اإلنستتتان العاملتتتة    42-   2٣6
                                                     بش ن خمتلف جوان  حقوق اإلنسان ت أفغانستان اأوزبكستانر 
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                                                           مواصتلة اجلنتود الراميتة دو تقويتة اإلطتار املوسستي والقتانوين متت أجتل    44-   2٣6
            أوزبكستانر                   قاية حقوق اإلنسان ا

                                                       ضمان كون أصكاظ احلماية الدستورية حلقوق اإلنستان أحتد املكتوانت    4٣-   2٣6
                                              الرئيسية ألي مفاوضات سالل واادإ مننا اأس اليار 

                                                        اختتتات  اتتوات متواصتتلة لتعزيتتز  تتدرة جلنتتة حقتتوق اإلنستتان األفغانيتتة    42-   2٣6
                                                      املستقلة  بوسائل مننا ضمان استدامتنا املالية اأس اليار 

                                                                  ديالء األولوية لتنفي   اة العمل الوطنية ألفغانستان بش ن املترأة والستالل    45-   2٣6
ّ  ا                                                  واألمت   اّصةا عت طريق ضمان املشتاركة الواستعة الناتاق للمجتمتأل املتدين          وال ستيما            

                                          النساء  ت عيأل مراحل عملية السالل اسويسرار 
           ن األفغانيتة                          ا                     مواصلة اجلنود احلكومية دعماا ألعماظ جلنة حقوق اإلنستا   46-   2٣6

                                                               ُ     املستقلة  وتعزيز استقالاا املا  بغرض ضمان حتقيق اللجنة لألهداإ الي أُنشتم  
                    مت أجلنا االبحريتر 

                                                         مواصلة دعم عمل جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستتقلة  اتا يشتمل    4٢-   2٣6
                                         خمصصاهتا ت امليزانية وتابيق توصياهتا اصيلير 

                                تني موسسات حقوق اإلنسان وت التصتدي                     مواصلة هنجنا احلا  ت ع   4٨-   2٣6
                                                                      للتحتتد ت ااائلتتة التتي تواجتتب البلتتد  األمنيتتة مننتتا واال تصتتادية علتتى الستتواء  حتت  

                             ت حالة حقوق اإلنسان االكوي ر  ا اا         توثر سلب  ال
    ريتس        ملبتاد  اب ا اا                                           مواصلة عتني املوسسات الوطنيتة حلقتوق اإلنستان وفقت   42-   2٣6

         انيباظر 
               للمتترأة والستتالل                                                   استتتكماظ اعتمتتاد  ليتتة عويتتل  لتنفيتت   اتتة العمتتل الوطنيتتة    ٣1-   2٣6

                 واألمت الكسمرب ر
                                                            ز دة ميزانية جلنة حقتوق اإلنستان األفغانيتة املستتقلة وتعيتني مفوضتينا    ٣2-   2٣6

                     ملباد  ابريس ااملكسيكر  ا اا                    ت أ ر  و   ممكت  وفق
                وقايتنتتا ت البلتتد                                             مواصتتلة جنودهتتا الراميتتة دو تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان   ٣4-   2٣6

                                                                     عتتت طريتتق توطيتتد سياستتاهتا وبراجمنتتا الوطنيتتة التتدإ مواصتتلة االرتقتتاء برفتتا  صتتعبنا 
          اماليز ر 
                                                           تنفي  االست اتيجية و اتة العمتل التوطنيتني لعمتل األطفتاظ  والتحقيتق    ٣٣-   2٣6

                                                              متتتتأل املشتتتتتبب ت تتتتتواطمنم ت استتتتتغالظ األطفتتتتاظ ومقاضتتتتاة متتتتت ثبتتتتت  مستتتتووليتنم 
                                    لربياانيا الع مى وأيرلندا الشماليةر                 ااململكة املتحدة

   ر    ٤١١١ ا    ٠٢٤١                         نيتتة لتنفيتت   تترار جملتتس األمتتت                     ددمتتاخ  اتتة العمتتل الوط   ٣2-   2٣6
                                                   ت الربامج الوطنية مت  الظ امليزانية العادية االسويدر 

                                                           التنفيتت  واإلنفتتات الكتتاملني لقانوهنتتا املتعلتتق ابلقصتتاء علتتى العنتتف ضتتد    ٣5-   2٣6
             ر اأس اليار     ٤١١١ ا    ٠٢٤١                     لتنفي   رار جملس األمت                          املرأة و اة عملنا الوطنية 
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                                                         اختتتات املزيتتد متتت اااتتوات متتت أجتتل تعزيتتز املشتتاركة الكاملتتة واجملديتتة    ٣6-   2٣6
                                                                    للمرأة ت األنشاة املتصلة افاوضات السالل وبناء السالل ومنتأل نشتو  النزاعتات 

                  ت البلد ابلغار ر 
  ر     ٤١١١ ا    ٠٢٤١        لس األمتت            نفي   رار جم                          تنفي   اة العمل الوطنية لت   ٣٢-   2٣6

                                                                           ابعتماد املوارد الالزمة مت أجل املصتي ت تعزيتز املستاواة ت احلقتوق للنستاء والفتيتات 
                                                  مأل توفا نفس مستوى الدعم واحلماية للفتيان اتشيكيار 

                                                    ضمان املشاركة النشاة للمرأة ت عملية السالل ا يسلندار    ٣٨-   2٣6
                        فاوضات السالل اأس اليار                              ضمان املشاركة اجملدية للمرأة ت م   ٣2-   2٣6
                                                            توطيد اجلنود الرامية دو التصدي للعنف ضد املترأة وتتوفا املزيتد متت    21-   2٣6

                                                                 فتتتر  اللجتتتوء دو القصتتتاء للنستتتاء وز دة مشتتتاركة املتتترأة ت عمليتتتة صتتتنأل الستتتالل 
             ادندونيسيار 

                                                                  تعزيتتز جنودهتتا الراميتتة دو التنفيتت  الفعتتاظ لقتترار جملتتس األمتتت بشتت ن املتترأة   22-   2٣6
                                                                     والسالل واألمت  وضمان املشاركة الكاملة للمرأة ت عملية السالل اليتوانيار 

            نيتة لتنفيت                                                        ختصيص املوارد املالية مت أجل التنفي  الفعاظ ااتة العمتل الوط   24-   2٣6
              ر اأوكرانيار     ٤١١١ ا    ٠٢٤١               رار جملس األمت 

    ميتتة                                                        مواصتتلة عمليتتة ددمتتاخ حقتتوق اإلنستتان ت املنتتاهج التعليميتتة احلكو    2٣-   2٣6
                                                                   ونتتتا احلكوميتتتة  اتتتا فينتتتا املنتتتاهج التعليميتتتة للجامعتتتات واألكاد يتتتات العستتتكرية 

                          ااإلمارات العربية املتحدةر 
                                                         مواصتتلة تنفيتت  السياستتة الوطنيتتة املتعلقتتة ابلتمفيتتف متتت اإلصتتاابت ت    22-   2٣6

                              صفوإ املدنيني ومنعنا اأس اليار 
                 نتمتاابت الربملانيتة                                        استعراض التحد ت األمنية الي ستادت  تالظ اال   25-   2٣6

                                                                       وتابيتتق التتدروس املستتتفادة متتت أجتتل ضتتمان ستتالمة األفغتتان أثنتتاء االنتمتتاابت الر ستتية
               املقبلة اكندار 

                                                            التصدي الكامل للتحتد ت املتعلقتة بصتمان نزاهتة العمليتة االنتمابيتة    26-   2٣6
     ستتية                                                                   وحيادهتتا وصتتفافيتنا علتتى النحتتو التت ي حتتدد  اجملتمتتأل التتدو   بتتل االنتمتتاابت الر 

                 املقبلة اتشيكيار 
                                                          االستفادة مت العناصر اإلجيابية للمتربات االنتمابيتة األ تاة متت أجتل    2٢-   2٣6

                                             ضمان تقوية الن ال االنتمايب ومالءمتب ارومانيار 
                                         مواصلة تنمية  درات الشبا  األفغاين اااندر    2٨-   2٣6
          ني ومتوففي                                                   تعزيز التدري  ت جماظ حقوق اإلنسان للقصاة واملدعني العتام   22-   2٣6

                     دنفات القانون ا ارر 
                                                     توطيتتتد اجلنتتتود الراميتتتة دو ضتتتمان تلقتتتي عيتتتأل ضتتتبا  وجنتتتود األمتتتت    51-   2٣6

 ا  اا                                                                           الوطين و وات الدفاع األفغانيني  وموففي السلاة القصائية ودنفات القتانون  تتدريب
                                                                على القانون الدو  اإلنساين والقانون الدو  حلقوق اإلنسان اسلوفينيار       ا كامالا 
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                                                       مواصلة اجلنود الرامية دو مكافحتة اإلرهتا   وحتستني مستتوى األمتت    52-   2٣6
                                                             ت البلتتتد  ومنتتتأل و تتتوع الصتتتحا  ت صتتتفوإ الستتتكان املتتتدنيني واحلتتتد متتتت عتتتددهم 

          ابيالروسر 
                                                      مواصلة جنودها الرامية دو مكافحة اإلرها  وعويلب اااندر    54-   2٣6
                      إلرهتتا  والتاتترإ واحلفتتا                                          اختتتات املزيتتد متتت التتتدابا الراميتتة دو مكافحتتة ا   5٣-   2٣6

                                على حياة الناس وممتلكاهتم االصنير 
                                                       مواصلة جنودها الرامية دو مكافحة اإلرها  وعويلب انيجا ر    52-   2٣6
                                                             تعزيز منارات الفقراء وعكيننم مت احلصتوظ علتى فتر  ا تصتادية أفصتل   55-   2٣6

        اعمانر 
                ء علتى عيتأل أصتكاظ                                             مواصلة تعزيز االست اتيجية اجلنستانية لصتمان القصتا   56-   2٣6

                                                                      التمييتتز ضتتد املتترأة وعكيننتتا متتت االضتتاالع بتتدور أكثتتر فعاليتتة علتتى املستتتوى التتوطين
           االبحريتر 

                                                         مواصلة التقدل املثا لإلعجا  ا رز ت تعزيز حقوق املرأة متت  تالظ    5٢-   2٣6
                                                                       التنفي  الكامل الس اتيجيتنا اجلنستانية  واالستتمرار ت بت ظ اجلنتود لتعزيتز حقتوق 

                                                      سان املكفولة لألطفاظ واألصما  توي اإلعا ة وقايتنا ابواتنر    اإلن
                                                               تن يم قالت ودورات تدريبية وبرامج تثقيفيتة ترمتي دو مكافحتة القوالت     5٨-   2٣6

                                                                              النماية اجلنسانية والتمييز منت  ستت مبكترة  والقصتاء علتى املمارستات العنيفتة والعميقتة 
       والتتترجم                         جتتترائم الالشتتترإال والتشتتتويب                                       اجلتتت ور  املرتكبتتتة حبجتتتة الجتتترائم أ ال يتتتةال  مثتتتل 

                                            وزواخ األطفتتاظ والتبتتادظ ابستتتمدال التتزواخ لتستتوية  ا اا                        واإلكتترا  علتتى االنتحتتار حر تت
                      املنازعات اكوستاريكار 

                                                                 مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس وتعزيز املشاركة الفعالة للمترأة    52-   2٣6
           حقتوق املترأة          ر  وضمان     ٤١١١ ا    ٠٢٤١               لقرار جملس األمت  ا اا        سالل وفق          ت عملية ال
         افرنسار 
                                                          مواصلة جنودهتا الراميتة دو حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني  باترق مننتا    61-   2٣6

                                                                   التنفي  الفوري ااة العمل الوطنية مت أجل دهناء زواخ األطفاظ االيواننر 
                                                                 ممارسة املعاملة املنصفة للنساء والفتيات أمتال القتانون واإلنفتات الفعتاظ    62-   2٣6

                           العنف ضد املرأة اسلوفاكيار                    لقانون القصاء على
                                                         مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو ز دة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وعكتتني    64-   2٣6

                                                          مأل أهداإ التنمية املستدامة اعنورية الو الد قراطية الشعبيةر  ا اا          املرأة عشي
                                                                  تكثيف التدابا الرامية دو حتقيق أهداإ التنمية املستدامة اأوزبكستانر    6٣-   2٣6
                                                               مواصلة تنفي  السياسة الرامية دو وضأل األطر الوطنية الالزمة لتحقيق    62- 6  2٣

                                 أهداإ التنمية املستدامة ابيالروسر 
                                                             مواصلة دصراك اجملتمأل الدو  واجلنات الفاعلة اإلمنائية مت أجل تعبمة    65-   2٣6

                                                     املوارد لتحقيق التنفي  الكامل ااانا اإلمنائية االفلبنير 
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                               ا ت جماظ مكافحة الفساد انيجا ر            تكثيف جنوده   66-   2٣6
                                                                توفا عيأل الشرو  الالزمة لصتمان التنفيت  النتاجال لالست اتيجية الوطنيتة   6٢-   2٣6

                     ملكافحة الفساد ا ارر 
                              للبيمة األمنية احلساسة افرنسار  ا اا                       ضمان قاية املدنيني  ن ر    6٨-   2٣6
              ملتتدنيني دو أدى                                              اختتتات عيتتأل التتتدابا الالزمتتة لتقليتتل ااستتائر ت صتتفوإ ا   62-   2٣6

                                                                           حد  ابلن ر دو أن املتدنيني األفغتان  وال ستيما النستاء واألطفتاظ  ال يزالتون يعتانون متت
                                        اآلاثر املدمرة للصراع املسلال اعنورية كور ر 

                                                             تعميق التدابا الي اخت هتا مت أجل دلغتاء عقوبتة اإلعتدال ت تشتريعاهتا    ٢1-   2٣6
                   الوطنية ااألرجنتنير 

                                                   يتتأل أحكتتال اإلعتتدال الصتتادرة حبتتق جنتتاة ارتكبتتوا اجلتترائم التتي       ختفيتتف ع   ٢2-   2٣6
              سنة ابلجيكار     ٠٢ُ                                    ُأدينوا الا عندما كان  أعمارهم تقل عت 

                                                          دحراز املزيد مت التقدل ت تبسيط وتنفي  تشريعات جديدة ت جماالت    ٢4-   2٣6
                                            مكافحة التع ي  واحلصوظ على املعلومات اتركيار 

                                   ل الصتتادرة ت حتتق اجملتترمني التت يت ارتكبتتوا                     ختفيتتف عيتتأل أحكتتال اإلعتتدا   ٢٣-   2٣6
           االربتغاظر  ا اا    عام    ٠٢                 جرائم وهم دون ست 

                                                            تنفي  و ف لتنفي  أحكتال اإلعتدال التدإ اإللغتاء الكامتل حلكتم اإلعتدال     ٢2-   2٣6
                                                                وختفيف أحكال عقوبة اإلعدال القائمة واستبدااا أبحكال أ رى االسويدر 

                        إلعتتدال والتمفيتتف متتت أحكتتال                                 الن تتر ت د تترار و تتف لتنفيتت  أحكتتال ا   ٢5-   2٣6
ّ             الصادرة حبق الُقّصر األبانيار         اإلعدال  ُ              
                                                            دعادة العمتل بو تف تنفيت  أحكتال اإلعتدال  ودزالتة عقوبتة اإلعتدال متت    ٢6-   2٣6

                                                                       عيأل القوانني اجلنائية  والتصديق علتى الربوتوكتوظ اال تيتاري الثتاين امللحتق ابلعنتد 
       اليار                                        الدو  ااا  ابحلقوق املدنية والسياسية اأس  

                                                         األ   بو ف للعمتل بعقوبتة اإلعتدال كماتوة أوو إلتو اإللغتاء الكامتل    ٢٢-   2٣6
            اااالنمسار 

                                                           د رار و ف للعمل بعقوبة اإلعدال الدإ دلغائنا  و فض عدد اجلترائم    ٢٨-   2٣6
                                        املوجبة لعقوبة اإلعدال على الفور افرنسار 

             نفت ة  والن تر                                              تقدمي دحصاءات رمسية عت أحكتال اإلعتدال الصتادرة وامل   ٢2-   2٣6
                                            ت اعتماد و ف للعمل بعقوبة اإلعدال اديااليار 

                                                             د تترار و تتف تنفيتت  أحكتتال اإلعتتدال التتدإ اإللغتتاء الكامتتل لعقوبتتة اإلعتتدال    ٨1-   2٣6
                                             وختفيف عيأل أحكال اإلعدال الصادرة اليمتنشتايتر 

                                                          مواصلة ختفيض عتدد اجلترائم التي  كتم فينتا بعقوبتة اإلعتدال  والن تر    ٨2-   2٣6
                                            ة د رار و ف العمل بعقوبة اإلعدال اليتوانيار       ت دعاد



A/HRC/41/5 

19 GE.19-05622 

                                                        الن تتر ت و تتف فتتوري لتنفيتت  أحكتتال اإلعتتدال كماتتوة أوو إلتتو دلغتتاء    ٨4-   2٣6
                                                               عقوبتتة اإلعتتدال  وختفيتتف عيتتأل أحكتتال اإلعتتدال الصتتادرة ت حتتق األصتتما  التت يت 

                                                          يبلغوا ست الثامنة عشرة و   ارتكا  اجلر ة اعنورية مولدوفار   مل
                                                           التنفي  الشامل لقانون أفغانستان ملكافحة التع ي  اسلوفاكيار       ضمان   ٨٣-   2٣6
                                                              اختتات تتتدابا فعالتتة متتت أجتتل اإلنفتتات الصتتارل حل تتر التعتت ي  علتتى الصتتعيد   ٨2-   2٣6

                                                             الوطين وضمان عتدل د صتاع أي صتمص ملعاملتة نتا مشتروعة  وحتقيتق الستلاات 
                 علتتى النحتتو الواجتت                                                    اجلنائيتتة املمتصتتة ت عيتتأل االدعتتاءات املتعلقتتة التت   املعاملتتة 

                        ومساءلة اجلناة االسويدر 
                                                            مواصلة مكافحتنا للتع ي  وسوء املعاملتة ومنعنمتا  متأل ال كيتز علتى    ٨5-   2٣6

                                           املدافعني عت حقوق اإلنسان بشكل  ا  ادسبانيار 
ُ  ِّّ                             االستفادة مت اإلجنازات الي ُحقِّّق  ت جماظ منأل التعت ي  عتت طريتق    ٨6-   2٣6                         

               ية اأوكرانيار                            ح ر عيأل أصكاظ العقوبة البدن
                                                            تكثيتف التتدابا الراميتة دو حتستني عمتل ن تال الستجون  ومواصتلة ددمتتاخ    ٨٢-   2٣6

                                                                              اتفا يتتة مناهصتتة التعتت ي  ونتتا  متتت ضتترو  املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالدنستتانية
                                              أو املنينة ت التشريعات الوطنية ااالحتاد الروسير 

                           حتسني فروإ االحتجاز ابولندار    ٨٨-   2٣6
                                        ح ر عيأل أصكاظ العقوبة البدنية االربتغاظر   ٨2-   2٣6
                                                        اختتتات تتتدابا لصتتمان قايتتة حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو  اإلنستتاين    21-   2٣6

                                                             متتتت  تتتالظ دجتتتراء التحقيقتتتات متتتأل متتترتك  االنتناكتتتات اجلستتتيمة حلقتتتوق اإلنستتتان 
                                                                   ومعا بتنم  وال سيما مرتك  ااجمات اجلوية ضد السكان املدنيني ااألرجنتنير

                                                   ضتتتمان قايتتتة املتتتدنيني والتحقيتتتق التتتد يق ت عيتتتأل حتتتواد  دصتتتاابت    22-   2٣6
                                                               املدنيني ومقاضتاة املستوولني عننتا  وحصتوظ الصتحا  علتى ستبل االنتصتاإ واجلترب 

          االنمسار 
                                                         اختات التدابا الالزمة ملقاضتاة املستوولني املنتمتني دو عاعتات مستلحة    24-   2٣6

                                           ت حتق الستكان املتدنيني أثنتاء النتزاع ولتجنيتتدهم                               أو دو  توات األمتت  الرتكتاالم جترائم 
                                 األطفاظ أو استمدامنم اكوستاريكار 

                                                            مساءلة األفراد املسوولني  ات فينم مسوولو احلكومة  على التنديدات    2٣-   2٣6
                                            والعنف ضد الصحفيني االوال ت املتحدة األمريكيةر 

           تارخ ناتاق                                               التحقيق مأل مرتك  أفعاظ اال تفاء القستري واإلعتدال    22-   2٣6
                                                                   القصاء واالحتجاز التعسفي وال هي  والتنديد ت حق السكان  وال سيما ت حتق 

                                                      املدافعني عت حقوق اإلنسان والصحفيني  ومعا بتنم ااألرجنتنير 
                                                            اختات اااوات الالزمة للحماية متت الت يت ينتاعون الصتحفيني واملتدافعني    25-   2٣6

          م اكندار                                       عت حقوق اإلنسان ويعر لون عملنم  ومقاضاهت
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ّ                                               ضمان التحّري السريأل بش ن العنف ضد املترأة  وضتمان تقتدمي اجلنتاة   26-   2٣6            
                                         لقانون القصاء على العنف ضد املرأة اكندار  ا اا               دو العدالة وفق

                                                            التقيد ابتفا ية القصاء على عيأل أصكاظ التمييز ضد املرأة على إلو    2٢-   2٣6
                         منأل عيأل أصكاظ العنف ضتد                                                أكثر فعالية  ووضأل السياسات واملمارسات الرامية دو
                         عتتت تعزيتتز املستتاءلة واإلستتراع                                               ا النستتاء والفتيتتات  اتتا ت تلتتك العنتتف العتتائلي  فصتتالا 

                                                                    ابلتحقيق ت عيأل حاالت العنف ضد النساء والفتيات ومقاضاة اجلناة افنلندار 
                                                    العمتتتل علتتتى دنشتتتاء ن تتتال  صتتتائي عتتتادظ ومستتتتقل ومتتتزود ابملتتتوارد    2٨-   2٣6

                  الكافية اأملانيار 
                                                    التحقيتتتق الفتتتوري ت عيتتتأل ادعتتتاءات تعتتت ي  ا تجتتتزيت واال تفتتتاء    22- 6  2٣

                                                                      القسري واإلعدال  جراءات موجزة  ومقاضاة املسوولني عت ه   األعماظ اأملانيار 
                                                             تعزيز دنفات أصكاظ احل ر القانونية احلالية على استمدال االع افات     211-   2٣6

                               أتديبيتة مناستبة ضتد املتدعني العتامني                                          القسرية ت اإلجراءات القصائية واختات دجراءات 
                                                    والقصاة ال يت يسمحون ابستمدال ه   املعلومات اأملانيار 

                                                         دجراء حتقيق سريأل ونزيب ت عيتأل االعتتداءات علتى الصتحفيني وضتمان    212-   2٣6
                                                            اختات التدابا املناسبة ضد أي صمص ثبت  مسووليتب عننا االيواننر 

                           لني ت وستائط اإلعتالل الناصتاني ت                         ضمان ستالمة الصتحفيني والعتام    214-   2٣6
                                                                     عيأل أرجاء البلد  ووضأل حد إلفالت مرتك  اجلرائم ضدهم مت العقا  األبانيار 

ّ                      دجتتتراء حتقيتتتق ستتتريأل وصتتتامل ت عيتتتأل اّدعتتتاءات تعتتت ي  ا تجتتتزيت      21٣-   2٣6                              
                                                    عيأل املسوولني عت ارتكا  تلك اجلرائم واألمر الا اهنغار ر          ومقاضاة
ّ                     يتتتق ستتتريأل وصتتتامل ت عيتتتأل اّدعتتتاءات تعتتت ي  ا تجتتتزيت         دجتتتراء حتق    212-   2٣6                      

ّ  القسري واإلعدال  جراءات موجزة  ومقاضاة املستوولني عننتا عّشتي         واال تفاء     متأل  ا اا                                                     
                                      املعايا الدولية حلقوق اإلنسان االنرويجر 

                                                                 دحالة  صا  العنف ضد املرأة دو ن تال العدالتة اجلنائيتة  ال دو الوستاطة    215-   2٣6
                                     التقليدية لتسوية املنازعات ا يسلندار               أو دو اآلليات

                                                    تعزيز وضتأل وعتدد النستاء ت  اتاع األمتت  ودطتالق قتالت توعويتة     216-   2٣6
                                                                           بش ن حقوق اإلنسان  وال سيما فيما يتعلق  مكانية جلوء املرأة دو القصاء اهولندار 

                                                           دجراء حتقيق سريأل ت  صا  العنف ضد املرأة اا يتماصى مأل املعايا    21٢-   2٣6
                  عت الشترإ  ومقاضتاة  ا اا                                                 الدولية حلقوق اإلنسان  اا ت تلك ما يسمى ابلقتل دفاع

                    مرتكبينا االنرويجر 
                                                   ضتتمان دمكانيتتة جلتتوء األصتتما  توي اإلعا تتة دو القصتتاء   اصتتة     21٨-   2٣6

                                                             فيما يتعلق ابحلصوظ على التعليم الشامل للجميأل والصحة ادسبانيار 
                              كافحتتة الفعليتتة لإلفتتالت متتت العقتتا                           تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة دو امل    212-   2٣6

                                                                    فيما خيص أعمتاظ العنتف ضتد املترأة  ومنتأل أعمتاظ التمييتز التي ترتكت  ضتد املترأة 
                ُ                     ُ                    والتحقيق فينا وُمقاضاة املسوولني عننا وُمعا بتنم اأورونواير 
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                                                     ب ظ عيأل اجلنود لوضأل حد لإلفالت مت العقا   عت طريتق تعزيتز     221-   2٣6
                          ات املالحقات اجلنائية ا رب ر                         تنفي   انون العقوابت ودنف

                                                     تعزيتتز دمكانيتتتة جلتتوء الصتتتحا  دو القصتتاء  ومكافحتتتة اإلفتتالت متتتت     222-   2٣6
                العقا  افرنسار 

                                                      تنفيتت  تتتدابا فعالتتة ملكافحتتة اإلفتتالت متتت العقتتا   اتتا ت تلتتك متتت     224-   2٣6
                                                               الظ التعاون املستمر والكامل مأل ا كمة اجلنائية الدولية اهولندار 

                                                    ختتتتات التتتتدابا الالزمتتتة للقصتتتاء علتتتى ثقافتتتة اإلفتتتالت متتتت العقتتتا   ا    22٣-   2٣6
                                                        يتعلتتتق ئتتترائم احلتتتر  أو االنتناكتتتات اااتتتاة حلقتتتوق اإلنستتتان  متتتت  تتتالظ      فيمتتتا

                                                          مرتكبينا  وضمان  لو سجالت عيأل األصما  املرصتحني للمناصت  العامتة        مساءلة 
                           أو انتناكات كن   ابولندار           مت جرائم
                                     ت العقتا  علتتى التنديتدات وأعمتاظ ال هيتت                وضتأل حتد لإلفتتالت مت    222-   2٣6

                                                                     والتحرش والعنف الي تواجننا النساء واجلنات الفاعلة ت اجملتمأل املتدين  وضتمان 
                                  دجراء حتقيق سريأل وصامل اسلوفاكيار 

                                                           مواصتتتلة دنفتتتات أحكامنتتتا الدستتتتورية املتعلقتتتة حبريتتتة التتتديت واملعتقتتتد      225-   2٣6
                                  راد واملمتلكتات علتى النحتو الواجت  متت                             ت تلتك اإلنفتات متت  تالظ قايتة األفت   اا

                                          أعماظ العنف تات الدوافأل الدينية اتشيكيار 
                                                          مواصلة اجلنتود الراميتة دو ضتمان عتتأل عيتأل الاوائتف الدينيتة حبريتة     226-   2٣6

                                                                    ممارسة صعائرها الدينية أو معتقداهتا  واحلماية الكافية ا ا احلق امالاةر 
                                       لتمفيتف متت حتدة التتوترات اإلثنيتة والقبليتة                          مواصلة اجلنود الراميتة دو ا    22٢-   2٣6

           أو العر يتة                                                                      والاائفية فيما بني األفغان  واحل ر القانوين ألي دعتوة دو الكراهيتة القوميتة
                      أو الدينية االسنغاظر 

                                                         اعتمتتاد تتتدابا  تتددة حلمايتتة حريتتة املعتقتتد للمتعبتتديت متتت األ ليتتات     22٨-   2٣6
                             الدينية على إلو فعاظ اأنغوالر 

                                                        اختات اااوات الالزمة لصمان بيمة عمل  منة للمدافعني عت حقتوق     222-   2٣6
                  اإلنسان ادستونيار 

                                                          وضأل تدابا دضتافية للحفتا  علتى بيمتة مواتيتة وحاميتة للعمتل الت ي     241-   2٣6
                                                                       يصالأل بب اجملتمأل املدين واملدافعون عت حقوق اإلنسان  ات فينم الصحفيون اصيلير 

                                 إلن ن  و ارخ اإلن ن   وتاتوير العمتل                        ضمان حرية التعبا  على ا    242-   2٣6
                                                                 املتعلق انأل ااجمات على الصحفيني والعاملني ت وسائط اإلعتالل وعلتى املكاتت  

                                 اإلعالمية والتحقيق فينا ادستونيار 
                                                        ضمان سالمة وأمت الصحفيني واملدافعني عت حقوق اإلنسان افرنسار     244-   2٣6
                           ة ودعتم الصتحفيني واملتدافعني عتتت                             اختتات عيتأل التتدابا الالزمتة حلمايتت    24٣-   2٣6

                                                                      حقوق اإلنسان  ات فينم النستاء املتدافعات عتت حقتوق اإلنستان  والعتاملون ت اجملتاظ 
    اتتا                                                                 اإلنستتاين  ومن متتات اجملتمتتأل املتتدين  والتحقيتتق ت عيتتأل ااجمتتات التتي يتعرضتتون

                                  وتقدمي اجلناة دو العدالة ا يسلندار 
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                                     وفا احلماية املالئمة للصحفيني اديااليار                           اعتماد تدابا فعالة لصمان ت    242-   2٣6
                                                      اعتماد تدابا  ددة حلماية ودعم الصتحفيني واملتدافعني عتت حقتوق     245-   2٣6

                                                                   اإلنسان وناهم مت اجلنات الفاعلة ت اجملتمتأل املتدين  وعكيتننم متت العمتل حبريتة  
                                         دون  وإ مت االنتقال أو االهجول اليتوانيار 

                                           تدابا امللموسة لتحسني فتروإ الصتحفيني واملتدافعني                اختات املزيد مت ال    246-   2٣6
                          عت حقوق اإلنسان االنرويجر 

                                                       ب ظ املزيد مت اجلنود حلماية من مات اجملتمأل املتدين واملتدافعني عتت     24٢-   2٣6
                                                                      حقوق اإلنسان والصحفيني مت ااجمات والتنديتدات وضتمان بيمتة عمتل  منتة و اليتة

   ر                                   مت املماطر ينشاون فينا اعنورية كور 
                                                       تنفيتت  سياستتة فعالتتة حلمايتتة املتتدافعني عتتت حقتتوق اإلنستتان ابلتنستتيق     24٨-   2٣6

                        مأل اجملتمأل املدين الكسمرب ر 
                                  ت جمتتاظ عكتتني املتترأة متتت  تتالظ توستتيأل ناتتاق  ا اا                مواصتتلة املصتتي  تتدم    242-   2٣6

                                                                   مشتتتتاركة املتتتترأة ت العمليتتتتات السياستتتتية واال تصتتتتادية واالجتماعيتتتتة ت أفغانستتتتتان 
             اكازا ستانر 

          ُ                                                 مواصلة ما ُأحرز مت تقدل إلو عكتني املترأة وز دة عثيلنتا ت املوسستات    ٣1 2-   2٣6
               احلكومية امصرر 

                                                        ضتتمان عكتتت املتترأة متتت املشتتاركة الكاملتتة واجملديتتة ت صتتنأل القتترار ت     2٣2-   2٣6
                                                               عيأل املبادرات املتصلة بعمليات السالل الوطنية وا لية ادولة فلسانير 

                               ة دو مكافحة االجتار ابلبشر امصرر                    مواصلة اجلنود الرامي    2٣4-   2٣6
                                                     تكثيتتتتف التتتتتدابا الراميتتتتة دو مكافحتتتتة االجتتتتتار ابملمتتتتدرات ودنتتتتتاخ     2٣٣-   2٣6

                 األفيون االفلبنير 
                                                           التعجيل ابعتماد  انون قاية الافتل  و تانون قايتة األسترة  و تانون     2٣2-   2٣6

                   ااجرة ا انيزستانر 
                       ة مواءمتتتة أحكتتتال القتتتانون                                  اعتمتتتاد مشتتتروع  تتتانون قايتتتة األستتترة بغيتتت    2٣5-   2٣6

                                                                         املدين  فيما يتعلق بست الزواخ  مأل أحكال اتفا ية حقوق الافل ااالحتاد الروسير 
                                                         مواصتتلة تعزيتتز براجمنتتا االجتماعيتتة لصتتاال صتتعبنا  وال ستتيما الفمتتات     2٣6-   2٣6

                             اعنورية فنزويال البوليفاريةر  ا اا          األكثر ضعف
                     ملوسستتية ااادفتتة دو حتستتني                                 مواصتتلة القيتتال ابإلصتتالحات اإلداريتتة وا    2٣٢-   2٣6

                               تقدمي اادمات العامة اأتربيجانر 
                                                        مواصتتلة تتتوفا بتترامج ملستتاعدة الفقتتراء والفمتتات الصتتعيفة األ تترى      2٣٨-   2٣6

                                                                     ات فينم املنتمون دو اجملتمأل الريفي  وتاوير منتاراهتم وعكيتننم متت احلصتوظ علتى 
              الو الد قراطيتتة                                                    الفتتر  اال تصتتادية وااتتدمات األساستتية بشتتكل أفصتتل اعنوريتتة

          الشعبيةر 
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                                                         مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو تعزيتتز احلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة     2٣2-   2٣6
                                                                      والثقافيتتة للستتكان  وال ستتيما الفمتتات االجتماعيتتة الصتتعيفة مثتتل النستتاء واألطفتتاظ 

                   التت يت  استتوا الكثتتا ا اا                                                    واألصتتما  توي اإلعا تتة والالجمتتني والعائتتديت واملشتترديت دا ليتت
                                 الدا لية اعنورية ديران اإلسالميةر           مت احلرو 

                                                    ضتتمان تتتوفا مصتتادر رزق بديلتتة لألصتتما  املعتمتتديت علتتى زراعتتة     221-   2٣6
                                                              األفيتتون إلمتتدادهم اصتتادر د تتل مشتتروعة متتت أجتتل دعمتتاظ حقتتو نم اال تصتتادية 

          اابكستانر             واالجتماعية
                                                     ضتتتمان التنفيتتت  الفعتتتاظ لسياستتتات ختصتتتيص األراضتتتي وتتتتوفا املستتتاكت     222-   2٣6
                                                            العائتتديت  ممتتا يتتودي دو حلتتوظ دائمتتة و كتتننم متتت العتتودة بشتتكل ن تتامي      جمتتني  لال

                  ومستدال اابكستانر 
                                                         اعتمتتاد وتنفيتت  سياستتات فعالتتة للحتتد متتت الفقتتر والباالتتة متتت  تتالظ     224-   2٣6

          ااجلزائرر       ٤١٢١                                              علة أمور مننا تنفي   اة التنمية املستدامة لعال 
                           طنية للحد مت الفقر ابواتنر                             االستمرار ت تعزيز براجمنا الو     22٣-   2٣6
                                                        مواصتتلة العمتتل ابلتتربانمج اإلمنتتائي للموسستتات الريفيتتة ت أفغانستتتان     222-   2٣6

                                 ادولة بوليفيا املتعددة القومياتر                         ا بغية عكني املرأة ا تصاد ا 
                                                          تعزيز اس اتيجية احلد مت الفقر ت الننجني  على النحو املتتو ى ت     225-   2٣6

                                              نميتتة  وتعزيتتز األمتتت الغتت ائي متتت أجتتل احلتتد متتت الفقتتر                       اإلطتتار التتوطين للستتالل والت
                                 ادولة بوليفيا املتعددة القومياتر 

                                                           مواصلة اجلنود الرامية دو احلد مت تزايد انتشار الفقر اليبيار     226-   2٣6
                                            مواصلة التدابا اجلارية للحد مت الفقر اااندر     22٢-   2٣6
                  التتة للحتتد متتت الفقتتر                                        مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو تنفيتت  سياستتات فع    22٨-   2٣6

             ادندونيسيار           والباالة
                        ار التوطين للستالل والتنميتة    لإلطت ا اا                                  مواصلة التنمية الوطنية اجلارية وفقت    222-   2٣6

                                                     ر  مأل ال كيز على حتسني سبل عيش الناس والقصاء على الفقر     ٤١٤٠-    ٤١٠٢ ا
        االصنير 
                                       وضأل  اط للتمفيف مت حدة الفقر االعراقر     251-   2٣6
                                     فعالة ملكافحة انتشار الفقر ااألردنر             اعتماد تدابا    252-   2٣6
                                              وضأل  لية متينة للتصدي للفقر ت البلد اماليز ر     254-   2٣6
                                                        مواصلة جنودهتا الراميتة دو وضتأل ن تم صتحية فعالتة ومستتدامة متت     25٣-   2٣6

                                                                    أجل حتسني دمكانية حصوظ املواطنني على  دمات الرعاية الصتحية العاليتة اجلتودة 
           ابنغالديشر 

                                                       صتتلة العمتتل علتتى التنفيتت  الفعتتاظ لالستت اتيجية الصتتحية الوطنيتتة    موا    252-   2٣6
                                                     بغية حتسني وصوظ املواطنني دو  دمات الرعاية الصحية اكوابر       ٤١٤١       ح  عال 
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                                                          تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة دو تتتوفا دمكانيتتة أفصتتل للحصتتوظ علتتى  تتدمات     255-   2٣6
    دون                 شتبا   واحليلولتة                                                      الرعاية الصحية األساسية  وضمان احلتق ت التعلتيم لألطفتاظ وال

                                     تعايل العملية التعليمية ادندونيسيار 
                                                             مواصلة تكثيف اجلنود الرامية دو حتسني دمكانية احلصتوظ علتى الرعايتة    256-   2٣6

                                                  الصحية للجميأل  ات فينم األصما  توو اإلعا ة املديفر 
                                                         مواصتلة تعزيتز وتاتتوير ممارستات فعالتة ومستتتدامة ت الن تال الصتتحي     25٢-   2٣6
                                                  سىن جلميأل املواطنني احلصوظ على رعاية صحية جيدة اعمانر      ح  يت
                                                      توفا التحصتني الات  التالزل  وال ستيما التحصتني ضتد صتلل األطفتاظ      25٨-   2٣6

     حصتوظ                                                                    واستمدال أ صى  در مت املوارد املتاحة لصتمان تتوافر الرعايتة الصتحية وستبل 
             تتتت ثرة ابلنتتتزاع                                                      عيتتتأل أبنتتتاء الشتتتع  األفغتتتاين علينتتتا  وابأل تتتص الفمتتتات الصتتتعيفة امل

                           ااململكة العربية السعوديةر 
                                                     ضتتتمان دنشتتتاء مراكتتتز رعايتتتة صتتتحية كافيتتتة ت املقاطعتتتات واملنتتتاطق     252-   2٣6

                                                                  النائية  ارخ كابل لدعم التنفي  الفعاظ للسياسات الصحية اسنغافورةر 
                                             ضتتتمان احلصتتتوظ علتتتى التحصتتتني  وال ستتتيما التحصتتتني ضتتتد صتتتلل     261-   2٣6

                                            متت املتوارد املتاحتة لصتمان تتوافر الرعايتة الصتحية                            األطفاظ  واستمدال أ صى  تدر
                                            اجليدة ودمكانية حصوظ اجلميأل علينا اسري النكار 

                                                         ضتتمان املستتاواة ت احلصتتوظ علتتى التعلتتيم للمتترأة والفتتتاة  ومكافحتتة     262-   2٣6
                                                            املمارسات الصارة مثل الزواخ القسري والزواخ املبكر اأورونواير 

                                   لالزمة لتوفا التعليم للفتيات ا رب ر                       القيال ئميأل اإلجراءات ا    264-   2٣6
                                                           مواصلة اجلنود الرامية دو توفا التعلتيم لت وي اإلعا تة متت األطفتاظ     26٣-   2٣6

                ورعايتنم ا رب ر 
                                                            ز دة املتتوارد املمصصتتة للتعلتتيم  وددراخ ثقافتتة تتتدريس حقتتوق اإلنستتان    262-   2٣6

                          ت كل دورة مدرسية اأنغوالر 
                                       حلماية املدارس واملوسسات التعليمية األ رى                       اختات التدابا الالزمة    265-   2٣6
                             إلعالن املدارس اآلمنة ااألرجنتنير  ا اا    وفق

                                                          مواصتتلة التنفيتت  الفعتتاظ للماتتة االستت اتيجية الوطنيتتة للتعلتتيم حتت      266-   2٣6
                                                      مت أجل حتسني مستو ت التعليم  وابأل ص تعزيتز بترامج  تو األميتة       ٤١٤٠    عال

       اكوابر 
                                    ة إلعمتتاظ حتتق الفتيتتات ت التعلتتيم متتت  تتالظ                 اختتتات  اتتوات ملموستت    26٢-   2٣6

                                  دهناء املمارسات التمييزية اهنغار ر 
                                                           مواصلة التدابا الرامية دو ضمان املساواة ت احلصتوظ علتى التعلتيم     26٨-   2٣6

                                                                    اجليتتتد للجميتتتأل وتعزيزهتتتا   اصتتتة ابلنستتتبة للفتيتتتات ت املنتتتاطق الريفيتتتة  ومكافحتتتة 
                 ال األمت اجيبويتر                                  احلواجز الي تع ض التعليم بسب  انعد

                                                           مواصلة اجلنود الرامية دو توفا التعليم اجملاين واإللزامي اتونسر     262-   2٣6
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   متتت  ا اا   ّ حّقتت ا اا                                                اعتمتتاد تتتدابا  تتددة ااتتدإ لصتتمان كتتون التعلتتيم دلزاميتت    2٢1-   2٣6
                                                                     الظ التنفي  الفعاظ للتشريعات الي تقيد عمل األطفتاظ وضتمان دمكانيتة حصتوظ 

                  مة  منة االيواننر                       اجلميأل على التعليم ت بي
                                                      مواصتتلة جنودهتتا الراميتتة دو حتقيتتق تكتتافو الفتتر  ت احلصتتوظ علتتى     2٢2-   2٣6

                                                حق التعليم   اصة ابلنسبة للنساء والفتيات اتونسر 
                                                    ضتتمان التعلتتيم اجليتتد جلميتتأل األطفتتاظ  اتتا ت تلتتك حتستتني دمكانيتتة     2٢4-   2٣6

                                                      حصوظ الفتيات على التعليم ت عيأل مناطق البلد ادستونيار 
                                                          اختات املزيد متت اااتوات لصتمان دمكانيتة حصتوظ اجلميتأل علتى التعلتيم     2٢٣-   2٣6

                                                                     ت بيمتتة  منتتة  متتأل ال كيتتز بشتتكل  تتا  علتتى الفتيتتات والنستتاء واألصتتما  املشتترديت
                      وتوي اإلعا ة اجورجيار  ا اا      دا لي
                                                      اختتتات  اتتوات ملموستتة متتت أجتتل دعمتتاظ احلتتق ت التعلتتيم االبتتتدائي     2٢2-   2٣6

                                                         عتت طريتق دهنتاء املمارستات التمييزيتة  وتوفيتف مزيتد متت املدرستات                   والثانوي للفتيات 
      احلصتوظ                                                                  والت كد مت تزويتد عيتأل املتدارس اتا يكفتي متت األستوار واملتراحيض ودمكانيتة

                             على امليا  امل مونة ا يسلندار 
                                                       مواصلة التدابا اجلارية ت سبيل احلصتوظ علتى رعايتة صتحية أفصتل     2٢5-   2٣6

     ندر                      وتعليم أيسر تكلفة ااا
                                                      اختتتات تتتدابا  تتددة لتحستتني دمكانيتتة احلصتتوظ علتتى التعلتتيم وديتتالء     2٢6-   2٣6

                                                                       اهتمال  ا  للتحد ت الي تواجننا الفمات الصعيفة  ات فينم الفتيات والنستاء 
                                                       واألصما  توو اإلعا ة  مت أجل استكماظ تعليمنم اموريشيوسر 

                    لتعلتيم ت بيمتة  منتة                                           تعزيز برامج  و األمية ودمكانية احلصوظ على ا    2٢٢-   2٣6
 ا اا                                                                  متتأل ديتتالء اهتمتتال  تتا  للفتيتتات والفتيتتان والنستتاء واألصتتما  املشتترديت دا ليتت

                      وتوي اإلعا ة ااملكسيكر 
                                                      التصدي للتحد ت الي تع ض ز دة دمكانية حصوظ الفتيات على     2٢٨-   2٣6

                  التعليم اميامنارر 
              زال أفغانستتتان    اللتتت ا اا                                        ضتتمان قايتتة املتتدارس والتعلتتيم والتالميتت   وفقتت    2٢2-   2٣6

                                 على دعالن املدارس اآلمنة االنرويجر  ا اا     مو ع ا اا           بوصفنا طرف
                                                        مصاعفة اجلنود املب ولتة ت التصتدي للعقبتات التي تعت ض التعلتيم      2٨1-   2٣6

                                         وال سيما ابلنسبة للنساء والفتيات االفلبنير 
                                                       مواصلة ب ظ اجلنتود لتعزيتز ثقافتة حقتوق اإلنستان متت  تالظ بترامج     2٨2-   2٣6

                         تثقيف والتدري  االفلبنير          وأنشاة ال
     نيتتة                                                           دنشتتاء  ليتتة ملتابعتتة تنفيتت  األهتتداإ املعلنتتة للماتتة االستت اتيجية الوط    2٨4-   2٣6

                          ااإلمارات العربية املتحدةر       ٤١٤٠-    ٤١٠٢                      الثالثة للتعليم للف ة 
           االربتغاظر  ا اا             وليس امتياز  ا اا                                  ضمان التعليم جلميأل األطفاظ بوصفب حق    2٨٣-   2٣6
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                                         متتت اجلنتتود لتتتوفا التعلتتيم جلميتتأل األطفتتاظ ت عيتتأل               استتتثمار املزيتتد     2٨2-   2٣6
                                            مناطق البلد رنم عيأل ال روإ املمتلفة اصربيار 

                                                        ضتتمان تكثيتتف وزارة التعلتتيم حلمتتالت التوعيتتة العامتتة  وال ستتيما ت     2٨5-   2٣6
                                                  املقاطعات  لل ويج ألمهية التعليم للفتيات اسنغافورةر 

                          نساء والفتيات على التعلتيم                                صون احلق ت التعليم وضمان حصوظ ال    2٨6-   2٣6
                                                             وكفالة مساءلة مرتك  ااجمات على املوسسات التعليمية اسري النكار 

                                                     مواصتتلة اجلنتتود املب ولتتة ت قايتتة حقتتوق األطفتتاظ والنستتاء وحتستتني     2٨٢-   2٣6
                                                          فروفنم  ال سيما ت  ااعي التعليم والرعاية الصحية اكرواتيار 

                        قصتتتتاء علتتتتى العنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة                              ضتتتتمان التنفيتتتت  الكامتتتتل لقتتتتانون ال    2٨٨-   2٣6
                                 املتعلقتتتة ابلعنتتتف ضتتتد النستتتاء والفتيتتتات       ٤١٠٢                          وألحكتتتال  تتتانون العقتتتوابت لعتتتال 

                          االوال ت املتحدة األمريكيةر 
                                                          اختات اااوات الالزمة لتنفيت   تانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة     2٨2-   2٣6

                       على إلو فعاظ األبانيار 
                           الجئ املمصصة للنساء والفتيتات                             الز دة  عند اإلمكان  ت عدد امل    221-   2٣6

                                                                       الالئي يقعت ضحا  العنف القائم على نوع اجلنس  وتعزيز  دمات الرعاية املقدمتة 
         اأنغوالر 
                                                                        تعميق التتدابا الراميتة دو التحقيتق ت العتادات والتقاليتد التمييزيتة واملنينتة    222-   2٣6

           ااألرجنتنير                                                            جتا  النساء والفتيات  مثل ا تبار الع رية  ومعا بة مرتكبينا
                                                              اختات املزيد مت التدابا ملنأل العنف والقصاء على التمييز ضد املرأة      224-   2٣6

                                                                         وضمان املشاركة الكاملة للمرأة ت احلياة العامتة والسياستية  اتا ت تلتك مشتاركتنا 
                                                                   ت عمليتتة الستتالل واملصتتاحلة  وضتتمان التنفيتت  الكامتتل ااتتة العمتتل الوطنيتتة بشتت ن 

                                                   ألمتتت متتت  تتالظ ختصتتيص متتا يكفتتي متتت املتتوارد البشتترية والتقنيتتة                املتترأة والستتالل وا
                  واملالية االنمسار 

                                                           ضمان التنفي  الفعاظ لقانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة  اتا ت     22٣-   2٣6
                                                                تلك مت  الظ رفأل مستو ت الوعي واملعرفة ابلقانون ت صفوإ السكان و توات 

                                الشرطة واجلناز القصائي ابلجيكار 
                                                       اصلة تعزيز عكني املترأة وقايتة حقو نتا متت  تالظ اإلنفتات الفعتاظ    مو     222-   2٣6

                                                                      لقانون العقوابت ولقتانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة  ومقاضتاة مترتك  أفعتاظ 
                                                                   العنف ضتد املترأة  وز دة تعزيتز مشتاركة املترأة ت عمليتة الستالل وت عيتأل جمتاالت 

               اجملتمأل ااتيلندر 
                                          يتة دو القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ العنتف والتمييتز                  عتني التدابا الرام    225-   2٣6

                                                                        ضد النساء وجمموعات األ ليات اإلثنية أو الدينية أو اللغويتة  ودو قايتة حقتو نت 
        اصيلير 
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                                                             ضمان التنفي  الفعاظ لقانون القصاء على العنف ضتد املترأة ودنفتات      226-   2٣6
      يستمى               أة  اتا فينتا متا         ف ضتد املتر                                             على إلو موحد  والتحقيتق الستريأل ت عيتأل  صتا  العنت

                                                                        الجرائم الشرإال  ومقاضاة مرتكبينا اوج  ن ال العدالة اجلنائيتة  وعتدل دحالتنتا   ب
                                               دو اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات اأيرلندار 

                                                          مقاضتاة متترتك  العنتتف ضتد املتترأة  وال ستتيما متا يستتمى ئتترائم الشتترإ    22٢-   2٣6
       ا رب ر 
                                  معيتتة الوطنيتتة علتتى  تتانون القصتتاء علتتى                       التتدفأل متتت أجتتل موافقتتة اجل    22٨-   2٣6

                                                     العنف ضد املرأة وضمان دنفات القانون ابلكامل االدامنركر 
                                                       مواصتتلة العمتتل علتتى تعزيتتز وقايتتة حقتتوق املتترأة متتت  تتالظ التنفيتت      222-   2٣6

                                                                         الفعاظ لالس اتيجيات و اط العمل الوطنية للقصاء على العنف ضد املرأة اجيبويتر 
                      العنتتتف ضتتتد املتتترأة والعنتتتف                   لراميتتتة دو مكافحتتتة               مواصتتتلة جنودهتتتا ا    411-   2٣6

                                                              متتت  تتالظ التنفيتت  الكامتتل لالستت اتيجية الوطنيتتة املعتمتتدة ت هتت ا الستتياق          العتتائلي
                                          يتصل الا مت برامج وطنية ت ه ا اجملاظ اتونسر     وما

                                                      تستتريأل وتتتاة التقتتدل ت التصتتدي للعنتتف القتتائم علتتى نتتوع اجلتتنس      412-   2٣6
                              ضد النساء والفتيات ادستونيار                     ت تلك العنف العائلي    اا

                                                                مواصلة اختات التدابا الرامية دو التنفي  الفعاظ لقتانون القصتاء علتى     414-   2٣6
                         العنف ضد املرأة اجورجيار 

                      ت  صتا  العنتف ضتد املترأة  ا اا                                      مباصرة التحقيتق واملتابعتة القصتائية فتور     41٣-   2٣6
          اهنغار ر 

               ملرأة االعراقر                                  وضأل برامج  ددة للحد مت العنف ضد ا    412-   2٣6
                                                        اختتتات املزيتتد متتت اااتتوات لصتتمان التنفيتت  الكامتتل لقتتانون القصتتاء     415-   2٣6

                                                                    علتتى العنتتف ضتتد املتترأة واألحكتتال املتعلقتتة حبمايتتة حقتتوق املتترأة التتواردة ت  تتانون 
                                                                   العقتتوابت اجلديتتد وت  اتتط العمتتل الوطنيتتة للمتترأة وبشتت ن املتترأة والستتالل واألمتتت 

           اديااليار 
                                            الت إلتكتتتاء التتتوعي بشتتت ن مصتتتمون  تتتانون القصتتتاء علتتتى       تن تتتيم قتتت    416-   2٣6

                                                         العنتتتتف ضتتتتد املتتتترأة وتشتتتتجيأل النستتتتاء علتتتتى اإلبتتتتال  عتتتتت عيتتتتأل حتتتتاالت العنتتتتف 
              اليمتنشتايتر 

                                                      اختتتات تتتدابا فعالتتة للقصتتاء علتتى عيتتأل أصتتكاظ العنتتف ضتتد النستتاء     41٢-   2٣6
    قيتتتق                                                                  والفتيتتتات  اتتتا ت تلتتتك دلغتتتاء دحالتتتة هتتت   اجلتتترائم دو الوستتتاطة  وكفالتتتة التح

                                                         السريأل ت العنف وضمان سبل انتصاإ فعالة للصحا  اليتوانيار 
                                                            مكافحة العنف ضد املرأة وضمان تقدمي اجلناة دو العدالة الكسمرب ر     41٨-   2٣6
                                                         مواصلة تعزيتز اجلنتود الراميتة دو القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ العنتف     412-   2٣6

                            ضد النساء والفتيات املديفر 
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                                            اميتتة دو القصتتاء علتتى التمييتتز والعنتتف ضتتد النستتاء                 تعزيتتز اجلنتتود الر     421-   2٣6
         امالاةر 
                                                  اختتتتات عيتتتأل اااتتتوات الالزمتتتة التتتدإ مكافحتتتة العنتتتف ضتتتد املتتترأة      422-   2٣6

                                    ت تلك ضمان مساءلة اجلناة اأوكرانيار    اا
ُ                                        التصدي للعوامتل املُوديتة دو أعمتاظ العنتف ضتد املترأة  اتا ت تلتك     424-   2٣6                 

                     قوق اإلنسان اميامنارر                          لة وعي الناس ابلقانون وحب
                                                        مواصلة اإلصالحات التشتريعية واإلداريتة ملنتأل عيتأل أصتكاظ التمييتز     42٣-   2٣6

                                   والعنف ضد النساء والفتيات انيباظر 
                                                             التنفي  التال لالس اتيجية و اة العمل الوطنيتني بش ن القصاء على     422-   2٣6

           االربتغاظر  ا اا                                    العنف ضد املرأة  كما ع  التوصية سابق
                                                          ضمان التنفيت  الفعتاظ لقتانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة وبت ظ   5  42-   2٣6

                                                                   جنتتود مستتتمرة للقصتتاء علتتى عيتتأل أصتتكاظ العنتتف والتمييتتز ضتتد النستتاء والفتيتتات 
               اعنورية كور ر 

                                                            مواصلة التدابا الرامية دو حتسني وضأل املرأة  وال سيما فيمتا يتعلتق     426-   2٣6
                                             ة ت ددارة الدولة وموسسات صنأل القرار اصربيار                                   مكانية اللجوء دو العدالة واملشارك

                                                                التنفي  الكامل لقانون القصاء علتى العنتف ضتد املترأة و تانون العقتوابت    42٢-   2٣6
                                                     عتتت طريتتق ضتتمان التحقيتتق ت حتتاالت العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات       ٤١٠٢     لعتتال 

                                                                      علتتتى النحتتتو املناستتت  واملقاضتتتاة ت دطتتتار ن تتتال العدالتتتة اجلنائيتتتة  وتزويتتتد القصتتتاة
                                                                     واملتتدعني العتتامني اتتا يكفتتي متتت املتتوارد ألداء وفتتائفنم ااململكتتة املتحتتدة لربياانيتتا 

                           الع مى وأيرلندا الشماليةر 
                                                    القصتتتاء علتتتى التمييتتتز والعنتتتف ضتتتد النستتتاء واألطفتتتاظ  متتتت  تتتالظ     42٨-   2٣6

                                                              التثقيتتف ت جمتتاظ حقتتوق اإلنستتان ورفتتأل مستتتو ت التتوعي ت صتتفوإ عامتتة النتتاس 
            اسلوفينيار  ا اا    أيص
                                                              اختات عيأل التدابا القانونية والتن يميتة الالزمتة للقصتاء علتى العنتف     422-   2٣6

                                        والتمييز ضد الفتيات والنساء اسري النكار 
                                                            اختتتات تتتدابا دضتتافية ملنتتأل العنتتف العتتائلي ومكافحتتتب ولتقتتدمي الرعايتتة     441-   2٣6

                        لألطفاظ املسيبني ااجلزائرر 
     ندر                                  مواصلة اختات تدابا لتمكني املرأة ااا    442-   2٣6
                                                          مواصلة اجلنود الرامية دو ددراخ املساواة بتني اجلنستني وعكتني املترأة     444-   2٣6

                 ت اجملتمأل اليبيار 
                                                     تقتتدمي املزيتتد متتت التتدعم متتت أجتتل عكتتني املتترأة ت اجملتتاظ اال تصتتادي     44٣-   2٣6

        اعمانر 
                                            مواصلة اجلنود الرامية دو عكني املرأة ابولندار     442-   2٣6
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                                        ات املتمتت ة ت ستتبيل عكتتني املتترأة   اصتتة ت اجملتتاظ             مواصتتلة اااتتو     445-   2٣6
                    اال تصادي ارومانيار 

                                                            ختصيص ما يكفي مت املوارد اال تصادية والبشرية للتنسيق بني األ ستال     446-   2٣6
                                                                 املعنيتة حبقتوق اإلنستان  ال ستيما تلتك املستوولة عتت ضتمان عكتني املترأة ت اجملتمتأل 

                  األفغاين ادسبانيار 
                                               ات التتتدابا الالزمتتة لتعزيتتز حقتتوق األطفتتاظ  اتتا ت تلتتك          مواصتتلة اختتت    44٢-   2٣6

                                   يتعلق ابحلصوظ على التعليم األبانيار    ما
      ٤١٠٢           ّ                                           التعزيتتز الفّعتتاظ والتنفيتت  الستتريأل ااتتة العمتتل الوطنيتتة لعتتال     44٨-   2٣6

                                                                     مت أجل القصاء علتى التزواخ املبكتر وزواخ األطفتاظ  ابلتشتاور الكامتل متأل اجملتمتأل 
               املدين االنمسار 

             وضتتمان اإلنفتتات    ا اا    عامتت    ٠٢                                  حتديتتد الستتت القتتانوين لتتزواخ الفتيتتات ت     442-   2٣6
                                                                     الفعاظ للقانون  اا ت تلك عت طريق التحقيق واملقاضاة ت حاالت زواخ األطفتاظ 

          ابلجيكار 
                                                         االمتثتتاظ التفا يتتة حقتتوق الافتتل وسياستتة أفغانستتتان حلمايتتة الافتتل      4٣1-   2٣6

                            استتمدامنم ت النزاعتات املستلحة                                    سيما مت  الظ وضأل حتد لتجنيتد األطفتاظ و   ال
                        على إلو نا  انوين اكندار 

                                                    اختتتتات التتتتدابا املالئمتتتة لصتتتمان تستتتجيل التتتوالدات جلميتتتأل األطفتتتاظ     4٣2-   2٣6
                                                         املولوديت ت البلد  بغية احلد مت  ار انعدال اجلنسية ااتيلندر 

                                                         مواصلة وضأل االس اتيجيات املناسبة حلماية حقوق األطفاظ اتونسر     4٣4-   2٣6
                                                      قاية حقوق األطفاظ  ات فينم الفتيات  ال سيما ت جماظ احلصتوظ     4٣٣-   2٣6

                                                على التعليم واحلماية مت عيأل أصكاظ العنف افرنسار 
                                                    اختتتتات تتتتدابا ملنتتتأل العنتتتف ضتتتد النستتتاء والفتيتتتات ت عيتتتأل اجملتتتاالت     4٣2-   2٣6

                    ومكافحتب اهندوراسر 
                    ية حلماية حقتوق الافتل                                        اختات املزيد مت اااوات لكفالة سياسة دطار     4٣5-   2٣6

                                     اا يتماصى مأل املعايا الدولية امالاةر 
                                                   فتترض ح تتر صتتريال علتتى العقتتا  البتتدين لألطفتتاظ ت كتتل الستتيا ات     4٣6-   2٣6

              ااجلبل األسودر 
                                                       وضأل ضماانت ملنأل االستغالظ واالنتناك اجلنسيني للفتيان  املعروفة     4٣٢-   2٣6
                                 ة بقتوات األمتت الوطنيتة األفغانيتة                           اتا ت تلتك متت  تالظ االستتعان ‘        ابتشا ابزي ’    ابسم 

                                                                      ومساءلة املسوولني عت تلك  بوسائل مننا مقاضاهتم االوال ت املتحدة األمريكيةر 
                                                               كفالة ح ر الزواخ القستري والتزواخ املبكتر للفتيتات  ومقاضتاة املستوولني     4٣٨-   2٣6

   ر        الدامنرك                                      عت تلك ومعا بتنم  ودعادة أتهيل الصحا  ا
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     ‘        ابتشتا ابزي ’                                    التدابا الالزمتة لتجترمي متا يستمى امارستة              مواصلة اختات    4٣2-   2٣6
                                                                      وب ظ عيأل اجلنود فيما يتعلق ابلو ايتة والعدالتة التدإ القصتاء علتى هت   املمارستة 

          ااملكسيكر 
                                                         اختتتات التتتدابا الالزمتتة لتعزيتتز حقتتوق الافتتل عتترب دجتتراء حتقيتتق ستتريأل     421-   2٣6

          أو أي صتتكل    ‘        ابتشتتا ابزي ’                                            وصتتامل ت عيتتأل ادعتتاءات التتزواخ القستتري أو ممارستتة
                                                                    ر مت أصكاظ االستغالظ اجلنسي لألطفتاظ  ومقاضتاة عيتأل األصتما  الت يت تثبت 

                                     مسووليتنم على النحو الواج  اأملانيار 
                                                             تكثيف اجلنود الرامية دو منأل زواخ األطفاظ والزواخ املبكر والتزواخ     422-   2٣6

                           عيأل أصكاظ العنف ضتد األطفتاظ                                              القسري ومكافحتب  واختات التدابا املناسبة ملكافحة 
                                                وتعزيز حقو نم  اا فينا احلق ت التعليم اديااليار 

                                                           اختات  اوات  ابلة للقياس مت أجل منأل ودهناء جتنيتد األطفتاظ وضتمان     424-   2٣6
                               مساءلة عيأل مرتكبيب اليتوانيار 

                                                        تستتريأل عمليتتة مواءمتتة  تتانون قايتتة األستترة املعتتدظ لستتت التتزواخ متتأل     42٣-   2٣6
                            تفا ية حقوق الافل اميامنارر  ا      أحكال 
                                                         ضمان قاية حقوق عيتأل األطفتاظ دون عييتز  واختتات اااتوات الالزمتة    422-   2٣6

                                                                  لوضأل حد لزواخ األطفتاظ متت  تالظ اإلستراع ت تنفيت   اتة العمتل الوطنيتة بشت ن 
                      زواخ األطفاظ اابكستانر 

                                              املكافحة الفعالة لتجنيد األطفاظ اجلنود ابولندار     425-   2٣6
                                                        اعتمتتاد  اتتة عمتتل وطنيتتة إلهنتتاء زواخ األطفتتاظ وتنفيتت ها  واعتمتتاد    26 4-   2٣6

                                                                               التتتدابا القانونيتتة والتن يميتتة الالزمتتة لصتتمان التنفيتت  املتستتق لقتتوانني العنتتف ضتتد املتترأة
                                           على املستويني املركزي وا لي اعنورية مولدوفار 

   متتت                                                    اختتتات تتتدابا ملموستتة لصتتمان قايتتة حقتتوق الافتتل  اتتا ت تلتتك    42٢-   2٣6
                                                                    الظ داتحة دمكانية احلصتوظ علتى التعلتيم للجميتأل ومنتأل االنتنتاك اجلنستي وجتنيتد 

                  األطفاظ ارومانيار 
       ئماعتات  ا اا                                                 اختات تدابا مت أجل دعادة أتهيل األطفاظ املرتباني سابق    42٨-   2٣6

                       مت احتجازهم االربتغاظر                            ا مسلحة ودعادة ددماجنم  بدالا 
                             مايتتتة الستتتكان املتتتدنيني متتتأل االحتتت ال                          اختتتتات عيتتتأل التتتتدابا الالزمتتتة حل    422-   2٣6

                                                                 الكامتتتل للقتتتانون التتتدو  اإلنستتتاين وحلقتتتوق اإلنستتتان  واختتتتات تتتتدابا  تتتددة حلمايتتتة 
                                                األ ليات اإلثنية والدينية على وجب ااصو  اسويسرار 

                                                          مصاعفة اجلنود املتعلقة ابلتشريعات مت أجل قاية الاوائف اإلثنيتة     451-   2٣6
                    والدينية اهندوراسر 

                                                       تكثيتتتف اجلنتتتود الراميتتتة دو قايتتتة حريتتتة التتتديت أو املعتقتتتد وحقتتتوق   2  45-   2٣6
                                                  األصما  املنتمني دو أ ليات دينية وتعزيزها اديااليار 
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                                                            دنشاء  لية مستقلة لتقييم سبل توفا قايتة أفصتل لأل ليتات الدينيتة     454-   2٣6
           الشماليةر                                                                    واإلثنية مت ااجمات العنيفة ااململكة املتحدة لربياانيا الع مى وأيرلندا

                                                              وضأل ن ال لتحديد وتقييم االحتياجات التعليمية لألطفاظ توي اإلعا تة    45٣-   2٣6
                                                                      وبناء القدرة املوسسية ملساعدهتم وتزويدهم ابلتعليم الشامل للجميأل ابلغار ر 

                                                حتستتني وتعزيتتز حقتتوق األصتتما  توي اإلعا تتة  وابأل تتص النستتاء     452-   2٣6
                                      اال تصادية والسياسية واالجتماعية مت  الظ                               والفتيات توات اإلعا ة  ت اجملاالت 

                                                              وضأل سياسات ودجراءات ملموسة على املستويني املركزي وا لي افنلندار 
                                                   ضتتتتمان عتتتتودة الالجمتتتتني األفغتتتتان وكفالتتتتة عتتتتتعنم حبقتتتتو نم ودعتتتتادة     455-   2٣6

                 ددماجنم ااألردنر 
         ا  ليتات                                                ا     مواصلة اجلنود الرامية دو قاية حقوق املشترديت دا ليتاا وتتوف    456-   2٣6

                                         فعالة لتلبية احتياجاهتم اااصة اأتربيجانر 
                                         ّ                هتيمتتة بيمتتة مواتيتتة لعتتودة ن اميتتة ومستتتدامة لاّلجمتتني متتت  تتالظ تتتوفا     45٢-   2٣6

                                                                  فر  لكس  الرزق مت  الظ العمل الالئق ودمكانيتة احلصتوظ علتى التعلتيم اجليتد 
                                                وعلى  دمات الرعاية الصحية بصورة منصفة اابكستانر 

                                                    اجلنتتود ودعاتتاء األولويتتة لتنفيت  السياستتة املتعلقتتة ابملشتترديت       تكثيتف     45٨-   2٣6
                   اوالء املشرديت وختصتيص  ا اا                                       مت أجل ضمان تلبية االحتياجات األكثر دحلاح ا اا      دا لي

                             موارد كافية ام ادولة فلسانير.
                                                                    تعكتتس عيتتأل االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ت هتت ا التقريتتر مو تتف الدولتتة  -   2٣٢

                                   ّ ُ                           و/أو الدولة  يد االستعراض. وينبغي أالّ يُفنم أهنا حت تى بت ييتد الفريتق                     االدوظر الي  دمتنا
ُ   العامل كُكل.          
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