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مقدمة
 -2عقددد اليريددق العامد املعددا ابالددتعرال الدددورن المبددام  ،املنمبددح ووج د قدرار ل د حقددو
اإلنسان  ،2/5دورته الثانية والثالثني يف اليدةة املمتددة مدن  42كدانون الثا//ينداير  2شدبا//
فربايددر  .4122وأُجددرن االددتعرال املتعلددق غفغانسددتان يف ا لسددة الثانيددة املعقددودة يف  42كددانون
الثا//يناير  .4122وترألت وفد أفغانستان ثرای دلي  ،املمثلة الدائمة ألفغانستان لدى مكت
األمددم املتحدددة يف جنيد  .واعتمددد اليريددق العامد التقريددر املتعلددق غفغانسددتان يف جلسددته العاشددرة
املعقودة يف  45كانون الثا//يناير .4122
 -4ويف  25كددانون الثا//يندداير  ،4122اختددار لد حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثالثية) لتيسري االتعرال املتعلق غفغانستان :آيسلندا واليلبني ونيجريای.
 -٣وعمالً غحكدام اليقدرة  25مدن مرفدق قدرار لد حقدو اإلنسدان  2/5واليقدرة  5مدن مرفدق
قرار اجملل  ،42/26صدرت الواثئق التالية التعرال احلالة يف أفغانستان:
(أ)

تقرير وطا/عرل كتايب مقدم وفقاً لليقرة (25أ) ()A/HRC/WG.6/32/AFG/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته ميوضية األمم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقداً
لليقرة (25ب) ()A/HRC/WG.6/32/AFG/2؛
(ج)

موجز أعدته امليوضية السامية وفقاً لليقرة (25ج) (.)A/HRC/WG.6/32/AFG/3

 -2وأحيلت أفغانستان قائمة ألئلة أعدهتا للياً أملانيا وأنغوا والربتغال وبلجيكدا ،نيابدة
عن موعة األصدقاء املعنية ابلتنييذ وتقدمي التقارير واملتابعدة علدا اليدعيد الدوطا ،وعدن لدبانيا
ولددلوفينيا والسدويد واململكددة املتحدددة لربيعانيددا العدمددا وأيرلندددا المبددمالية ،عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة.
وميكن ااطالع علا هذه األلئلة علا املوقع المببكي لاللتعرال الدورن المبام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أكددت رئيسدة الوفددد أن أفغانسدتان تعلدق أبيددة كبدرية علدا االددتعرال الددورن المبددام ،
معتددربة أن تعزيددز حقددو اإلنسددان ونايتعددا مددن العناصددر األلالددية للجعددود املبذولددة لبندداء الدولددة،
وممبدددة علددا أن دلدتور أفغانسددتان كدرم التزامداً واضددحاً وبداد حقددو اإلنسدان .وكددان لد دارة
اليعالددة والمبدديافة وقددع شددديد علددا تعزيددز حقددو اإلنسددان ونايتعددا .ويف عددام  ،412٢اعتمدددت
ووضددع
أفغانسددتان ال دةاتيجية شدداملة لكيالددة المبدديافية واليعاليددة واملسدداءلة يف املولسددات العامددةُ .
الربانمج الوطا للعدالة واإلصالح القضائي هبدف مكافحة اإلفالت مدن العقداب وكيالدة اللجدوء
القضاء واحملاكمات العادلة.
 -6ول ددنّت احلكوم ددة ق ددانون عق ددوابت جدي ددد ،هب دددف احل ددد م ددن ال ددت دام عقوب ددة اإلع دددام
واحلماية من ااحتجاز التعسيي واإلعدام خارج نعا القضاء وجرائم القتد دفاعداً عدن المبدرف.
وابإلضافة ذلك ،جيرن نياذ مرفق قانون اإلجراءات ا نائية بمبحن بدائ السجن وااحتجاز.
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 -٢وني د ددذت أفغانس د ددتان املرحل د ددة األو م د ددن خع د ددة العم د د د الوطني د ددة لتنيي د ددذ ق د د درار ل د د د
األمددن  ،)4111(2٣45ممددا أدى زایدة متثي د امل درأة يف املولسددات العامددة ،مددن قبي د اجملل د
نسددبة  4٢يف املائددة .وأطلقددت
األعلددا للسددالم .وارتيددع معدددل دمدداج امل درأة يف لددو العم د
احلكومة الربانمج الوطا ذا األولوية من أجد التمكدني ااقتيدادن للمدرأة ،وهدو واحدد مدن عمبدرة
برامج ذات أولوية .وللتيدن للعن والتمييز ضد املرأة ،أنمبحت أفغانستان وظيية انئد املددعي
العددام للقضدداء علددا العن د ضددد النسدداء واألطيددال ،و دداانً ِّ
مناهض دةً للتحددرمج يف ايددع الددوزارات.
وأنمبددحت احملكمددة العليددا شددعبة خاصددة الددتعرال حدداات العند ضددد املدرأة .و ضددافة ذلددك،
تعم احملاكم املت يية املعنية ابلعن ضد املرأة يف أكثر من عمبرين مقاطعة.
 -٨وتوخت احلكومة أقيا درجات احلذر حلماية السدكان املددنيني .ويف هدذا اليددد ،أُُنمبد
ل د وطددا ملنددع اإلصدداابت يف صدديوف املدددنيني وفريد ادق عام د تقددا .وطبقددت احلكومددة السيالددة
الوطنية ملنع اإلصاابت يف صيوف املددنيني كتوجيده يُسةشدد بده .وظلدت أفغانسدتان ملتزمدة بتنييدذ
تلك الوثيقة تنييذاً كامالً.

 -2وأدرجددت أفغانسددتان أحكددام اتياقيددة مناهضددة التعددذي واددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة
القالددية أو الال نسددانية أو املعينددة يف قددانون العقددوابت ا ديددد ولددحبت حتيدعددا وصدددقت علددا
الربوتوكول ااختيارن امللحدق هبدا .وخيضدت أفغانسدتان المبدواا بمبدحن لداءة معاملدة السدجناء،
بسددنعا ق دانون حدددر التعددذي و نمبددائعا نددة هبددذا المبددحن .وعددالوة علددا ذلددك ،ا ددذت احلكومددة
خعوات لتحسني البىن التحتية للسجون ،ولتوليع نعا خدمات الرعاية اليحية و عادة التحهي .
 -21وقد متكنت أفغانستان ،ابلتعاون مع شركائعا الدوليني ،من القضاء علا جتنيدد األطيدال
متامداً يف قدوات الدددفاع واألمددن ،مددن خددالل تنييددذ ليالددة هتدددف نايددة األطيددال يف النزاعددات
املسدلحة و نمبدداء مراكددز حلمايددة األطيددال .وعددالوة علدا ذلددك ،حدددر قددانون العقددوابت الددت دام عقوبددة
اإلعدددام يف حددق األطيددال ولددجنعم وعقدداهبم .وجد ّدرم ممارلددة رق د الغلمددان ’ابتمبددا ابزن‘ .وأُصددلحت
مرافددق األيتددام وقُدددمت خدددمات احلمايددة لضطيددال املعرضددني لل عددر .واعتمدددت أفغانسددتان الدةاتيجيةً
وخعة عم وطنيتني ملنع عم األطيال ،عمالً ابلتزاماهتا ابتياقية مندمدة العمد الدوليدة املتعلقدة حبددر
ألوأ أشكال عم األطيال( 2222 ،رقم  .)2٨4وأُُنمبئت أمانة وطنيدة حلمايدة العيد يف طدار
وزارة العم والمبوون ااجتماعية هبدف تعزيز التجابة وطنية منسقة يف ال ناية العيولة.
 -22وحتق ددق حتس ددن ملح ددوظ يف احلي ددول عل ددا التعل دديم والرعاي ددة الي ددحية .وتض ددمنت ا ع ددة
االةاتيجية الوطنيدة للتعلديم موشدرات لرصدد مدا أُحدرز مدن تقددم يف تعدور نددام التعلديم .وشدرعت
أفغانس ددتان يف ج دراء ال ددتعرال ش ددام للمن دداهج الدرال ددية هب دددف دم دداج ق دديم حق ددو اإلنس ددان.
وهتدف أفغانستان حلا األطيال ابملدارم و متكيدنعم مدن ءداء الدرالدة علدا حدد لدواء.
وفيما يتعلق ابلرعاية اليحية ،يقعن  2٣يف املائة من السكان علدا بعدد دو لداعتني مدن أقدرب
عيادة عامة .واخنيضت معدات وفيات الرضع واملواليد والوفيات النيالية.
 -24وأُُنمبئت وكالة وطنية حلمايدة األشد اذ ذون اإلعاقدة لضدمان مزيدد مدن وحددات تقددمي
ا دمات امل يية ومزيد من اإلدماج ااجتماعي.
 -2٣وأدت حريددة التعبددري دوراً ألالددياً يف اإللددعام يف تعزيددز حقددو اإلنسددان؛ وا تعبددق أن
قيددود أو رقابددة علددا ولددائط اإلعددالم .ولدداعد قددانون الوصددول املعلومددات علددا كيالددة احلددق يف
احليدول علددا املعلومددات .وا ُ دذت تددابري حلمايددة حقددو اليددحييني واملددافعني عددن حقددو اإلنسددان،
علا ارار نمباء احلكومة وولائط اإلعالم للجنة تنسيق ممبةكة حلماية اليحييني وأمنعم.
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 -22وشعدت أفغانستان عودة أعداد اري مسدبوقة مدن الالجئدني واملمبدردين داخليداً .ويف هدذا
اليدددد ،كددان ل د ااجددرة ،بقيددادة ال درئي  ،واللجنددة التنييذيددة املعنيددة بمبددوون النددزوح والعددودة،
بقيادة الرئي التنييذن ،آلييت صنع القرار اللتني تكيالن التجاابت فعالة.
 -25وشك العدل واملساواة شرطني ألاليني لتحقيق السالم والتنمية .ولذلك ،أكد اإلطار
الوطا للسالم والتنمية لليدةة  4142-412٢رؤيدة الدولدة عدة التنميدة املسدتدامة لعدام 41٣1
والتزامعا هبا.
 -26وأطلقت احلكومة برانمج ميثا املواطنني ابعتباره جزءاً من ا عود الرامية
يف صنع القرار ودعم التنمية علا مستوى القاعدة المبعبية.

تعزيز احلق

 -2٢ولدتتي اانت دداابت املقبلددة فرصدةً علددا لددبي الدميقراطيددة ولدديادة القددانون .ولددتد احلكومددة
مركزة علا ضمان املمباركة االتباقية للمواطنني يف العملية اانت ابية.
 -2٨ويعرح اإلرهاب والتعرف العنيد وا درائم عدرب الوطنيدة حتددایت كدربى للدولدة .ولدذلك،
حثددت أفغانسددتان اجملتمددع الدددو علددا ا دداذ موق د حددازم ضددد اإلرهدداب .ولددتت ذ الدولددة مزيددداً مددن
ا عوات لتعزيز األمن و ءاء النزاع ،بعر منعا عملية السالم.

ابء -جلسة التحاور التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22أد أربعة وتسعون وفدداً ببيداانت أثنداء جلسدة التحداور .وتدرد التوصديات املقدمدة أثنداء جلسدة
التحاور يف اليرع الثا /من هذا التقرير.
 -41أقددرت السددويد ابلت دزام الدولددة حبقددو اإلنسددان ،وأثنددت علددا تيددديقعا علددا التمب دريعات
واعتمادها ایها ،ولكنعا عربت عن التمرار قلقعا حلالة حقو اإلنسان.
 -42ورحبت لويسرا ابلتيدديق علدا الربوتوكدول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي  ،وأشدارت
أندده راددم حدراز بعدد ،التقدددم ،ظلددت النسدداء واليتيددات يقعددن ضددحاای التمييددز والعند العددائلي
والزواج القسرن.
 -44وأشادت اتيلند اب عود املبذولة لتحقيق السالم ،ورحبت ابإلصالحات القانونية للدولة
وبتقويتعا اياك حقو اإلنسان وبنعوضعا ابلتعليم.
 -4٣ورحبددت تددون بتقويددة اإلطددار التمب دريعي حلقددو اإلنسددان وبتعزيددز نددة حقددو اإلنسددان
األفغانية املستقلة وقوانني مكافحة اإلرهاب.
 -42وأقرت تركيا ابلتحددایت الناشدئة عدن الندزاع واإلرهداب ،وبثبدات الدولدة علدا ازاهتدا يف دال
حقو اإلنسان ،ويف الوقت نيسه توفريها األمن اانت ايب ولعيعا حتقيق املياحلة مع طالبان.
 -45ورحبت تركمانستان وجال التنمية الثمانية ،وا ليما لد لديادة القدانون ومكافحدة
اليساد الرامي تقوية الندام القضائي.
 -46وأقرت أوكرانيا إبصالح قانون العقوابت وابعتماد تمبريعات ملنع التعذي .
 -4٢ومثّنت اإلمارات العربية املتحدة اعتبار الدولة التعليم اجملا /ح ّقداً دلدتورایً ،وتركيزهدا علدا
مبادرات التوعية لتعليم اليتيات وجعودها املبذولة لتعزيز حمو األمية.
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 -4٨ورحبت اململكة املتحدة لربيعانيا العدما وأيرلندا المبمالية بسدن قدوانني بمبدحن مكافحدة
العند ضددد املدرأة وبنمددو ولددائط اإلعددالم املسددتقلة .واعتددربت نايددة األقليددات ولددالمة اليددحييني
واإلصاابت يف صيوف املدنيني من املسائ البالغة األبية.
 -42وحثت الواایت املتحدة األمريكية علا تنييذ قانون العقوابت ،بينما أعربت عدن قلقعدا
زاء ااعتداءات ا نسية علا يد قوات األمدن الوطنيدة األفغانيدة و مكانيدة دوء املدرأة القضداء،
ندراً ألن االت دام الوالدع النعدا للولداطة يف قضداای العند ضدد النسداء واليتيدات والدزواج القسدرن
أدى اإلفالت من العقاب ،مما قول ندام العدالة ا نائية وزاد من العن ضد اليحييني.
 -٣1ورحبت أورواوان ابلتيديق علا صكوك حقو اإلنسدان ،وا لديما الربوتوكدول ااختيدارن
اتياقيددة مناهضددة التعددذي  ،وحثددت الدولددة علددا التيددديق علددا صددكوك ضددافية .وعددربت عددن قلقعددا
انتعاكات حقو املرأة.
 -٣2وأعربددت أوزبكسددتان عددن لددرورها بتيددديق الدولددة علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة
التعدذي واتياقيدة نايددة املمتلكدات الثقافيدة يف حالددة ندزاع مسدل  ،وإبدماجعددا أحكدام صدكوك حقددو
اإلنسان يف التمبريعات الوطنية.
 -٣4وأشددارت اعوريددة فنددزويال البوليياريددة وطددحة الغددزو ،ودعددت
السالم الدائم .وأقرت ابلزخم الذن أُُععي للحق يف اليحة.

ءدداء العن د و حددالل

 -٣٣وأثددىن الدديمن علددا اإلجدراءات املت ددذة مددن أجد حتددديس قدوانني حقددو اإلنسددان ،وعلددا
التيديق علا الربوتوكول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي  ،وعلدا الدربامج التدريبيدة ملسدوو
نياذ القوانني والسلعة القضائية ،رام التحدایت القائمة.
 -٣2ورحبت ألبانيدا اب عدود املبذولدة لدزایدة ممبداركة املدرأة يف احلكدم ويف عمليدات صدنع القدرار
علا خمتل املستوایت ،وابلتيديق علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .
 -٣5وأعربددت ا زائددر عددن لددرورها وواصددلة أفغانسددتان تنييددذ خعددة العم د الوطنيددة للم درأة والسددالم
واألمن ،رام ش املوارد املالية.
 -٣6وقدددمت أنغددوا توصدديات للتمبددجيع علددا ا دداذ مزيددد مددن اإلجدراءات الراميددة
اإلنسان ونايتعا.

تعزيددز حقددو

 -٣٢ورحبددت األرجنتددني ابلتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي وعلددا
اتياقية ناية املمتلكات الثقافية يف حالدة ندزاع مسدل  ،وبدزایرة املمثلدة ا اصدة لضمدني العدام املعنيدة
ابألطيال والنزاع املسل .
 -٣٨وتياءلدت ألدةاليا وحداداثت السددالم ،و ن كاندت تمبددعر ابلقلدق بمبددحن العددد الكبددري مددن
اإلصاابت يف صيوف املدنيني .وأقرت ابلتقدم الذن حتقق يف متتني حقو املرأة.
 -٣2ومثّنددت النمسددا ا عددود املبذولددة لالرتقدداء حبالددة حقددو اإلنسددان ولتنييددذ توصدديات االددتعرال
السابق ،ممبرية أن العديد من التحدایت ا يزال قائماً.
 -21ورحبددت أذربيجددان ابلتغي دريات القانونيددة وا ع دوات املت ددذة حلمايددة حقددو املمبددردين داخلي داً،
وبتوفري الدولة آليات فعالة من أج تلبية احتياجاهتم .وحثت اجملتمع الدو علا تقدمي املساعدة.
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 -22ورحبددت البح درين بتكيي د العديددد مددن الق دوانني ،راددم الدددروف اليددعبة ،وأشددارت
حقو اإلنسان يف املناهج التعليمية.

دراج

 -24وأثنت بنغالديش علدا اإلصدالحات القانونيدة والسيالداتية الوالدعة النعدا املضدعلع هبدا
عمالً ابلتوصيات املقدمة أثناء الدورة الثانية وعلا اإل ازات اليت حتققت يف ال حقو املرأة.
 -2٣ورحبددت بدديالروم اب عددود املبذولددة لتحسددني اإلطددار املولسددي والتمب دريعي ،وإبصددالح ندددام
العدالة ا نائية ،وبتدري املوظيني املكليني إبنياذ القوانني علا حقو اإلنسان.

 -22وهنددحت بلجيكددا أفغانسددتان علددا اعتمادهددا أول خعددة عم د وطنيددة للم درأة والسددالم واألمددن،
وعلا عالءا مسابتعا املالية ليائدة املكت القعدرن ايئدة األمدم املتحددة للمسداواة بدني ا نسدني
ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة).
 -25وأثنت بواتن علا نمباء ل ليادة القانون ومكافحة اليساد حتت شراف الرئي .
 -26ورحبددت دولددة بوليييددا املتعددددة القوميددات ابلعمليددة املضددعلع هبددا لتولدديع نعددا اإلصددالحات
القانونية ،وا يمبم التيديق علا اليكوك.
 -2٢وشددجعت بلغددارای الدولددة علددا ا دداذ مزيددد مددن التدددابري امللمولددة مددن أجد القضدداء علددا
العن ضد النساء واليتيات وحتسني فرذ احليول علا التعليم والعم  .ومثنت االتزام وكافحة
ااجتار ابلبمبر.
 -2٨ورحبت كندا وا أُُحرز من تقدم يف دال نايدة حقدو املدرأة ،وحثدت الدولدة علدا تنييدذ
التمبريعات من خالل التعليم العام وتدري املوظيني وكيالة مكانية اللجوء القضاء.
 -22وأثنت شيلي علا اإلصالحات القانونية لتجدرمي التعدذي وا درائم ضدد اإلنسدانية وعلدا
حدر التحرمج ابملرأة وعلا التيديق علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .
 -51وشددددت أفغانسددتان علددا أن ق دوات الدددفاع واألمددن الوطنيددة ملتزمددة ابح دةام حقددو اإلنسددان
ونايتعددا .وُ تُني ددذ عملي ددات عس ددكرية يف احل دداات الدديت ك ددان خع ددر اإلض درار ابلس ددكان امل دددنيني
أو املمتلكات كبرياً .وعالوة علا ذلك ،بددأ تمبدغي أجعدزة تقنيدة ،منعدا أجعدزة تسدجي  ،ابلنسدبة
لضفراد العسدكريني لتيدادن لدوء السدلوك .ومدا فتد أفدراد املديريدة الوطنيدة لضمدن يتلقدون تددريباً يف
ال حقو اإلنسان والقانون اإلنسا /الدو  ،وهو ما يمبك كذلك جزءاً مدن املدنعج الدرالدي
يف أكادميية املديرية الوطنية لضمن.
 -52ولددتعيد احلكومددة الندددر يف ليالددتعا الوطنيددة ملنددع اإلصدداابت يف صدديوف املدددنيني مددن
أج التوعية ابلقوانني الوطنية والدوليدة وملندع نمبداء قواعدد عسدكرية يف األمداكن العامدة؛ ولدتت ذ
ااحتياطددات املمكنددة خددالل ااجمددات املضددادة؛ ولددتُجرن تقييمددات للم دداطر ولددتُحقق يف احلدواد
الدديت تددنجم عنعددا خسددائر يف صدديوف املدددنيني .وقددد أُُنمبددئت دارة مسددتقلة حلقددو اإلنسددان داخد
املديريدة الوطنيددة لضمددن مددن أجد رصددد مرافددق ااحتجداز التابعددة اددا والعدداملني فيعددا ،حد علددا مسددتوى
املقاطعات .وألست اإلدارة عملعا اعتماداً علا دليد التقيدي والتوثيدق اليعدالني للتعدذي وادريه
مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القالددية أو الال نسددانية أو املعينددة ،وقدددمت تقاريرهددا الييددلية
رئي أفغانستان و بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة أفغانستان.
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 -54واخنيض ددت ح دداات التع ددذي وانتعاك ددات حق ددو اإلنس ددان بنس ددبة  2٣يف املائ ددة من ددذ
عام  ،4122حس دارة حقو اإلنسان .وأثبتت التقييمات اليت أجرهتا املديرية الوطنية لضمدن
أن معدددم اانتعاكددات ارتُكبددت أثندداء عمليددات ااعتقددال بسددب عدددم اكدةا املمبددتبه هبددم للتحددذيرات
وبسدب دوئعم املقاومددة املسددلحة .ووضددعت املديريددة خعدةً لتمبددديد الرقابددة الداخليددة ولرفددع مسددتوى
الوعي ونع التعذي يف عام .4122
 -5٣وفيمددا يتعلددق حبمايددة العي د  ،يُرل د ايددع األحدددا احملتج دزين حالي داً
األحدا ك يف مقاطعته ،بعد لقاء القب ،عليعم والت الذ املعلومات منعم.

مراكددز صددالح

 -52وأنمب د مركددز نايددة اليددحييني واملولسددات اإلعالميددة ومركددز للتنسدديق مددن أج د تقيدديم
التعديدات وتوفري احلماية.
ووضددعت خعددة هبدددف نايددة األقليددات وضددمان أمنعددا ،ممددا أدى
ُ -55
علا األقليات.

اخنيددال ااجمددات

 -56وفيم ددا يتعل ددق ابلتع دداون ال دددو  ،تتع دداون املديري ددة الوطني ددة لضم ددن بنمب ددا /م ددع بعث ددة األم ددم
املتحدددة لتقدددمي املسدداعدة أفغانسددتان واللجنددة الدوليددة لليددلي األنددر و نددة حقددو اإلنسددان
األفغانية املستقلة .وزار ممثلون عن تلك املندمات مراكز ااحتجاز يف ايدع أ داء البلدد .ووقعدت
املولسات األمنية الوطنية مذكرة ممبةكة مع اللجنة.
 -5٢وقوات الدفاع واألمدن الدوطنيني علدا الدتعداد ا داذ مزيدد مدن ا عدوات؛ وأُعد ّدت علدا
وجه ا يوذ وثيقة ليالة عامة من أجد نايدة حقدو اإلنسدان ومندع اإلصداابت خدالل العمليدات
ولتدخ حيز النياذ عق املمباورات.
 -5٨وقد أُحدرز تقددم كبدري يف دال متكدني املدرأة والقضداء علدا العند ضدد املدرأة وحتسدني مكانيدة
اللجوء القضاء .ووضع قدانون بمبدحن القضداء علدا العند ضدد املدرأة والدةاتيجية للتنييدذ ،يف حدني
أُُنمبد مددا يزيددد علدا  4٢مركدزاً حلمايددة املدرأة ووحدددةً حلمايددة األلددرة .وأُقدّدر قددانون مكافحددة التحددرمج
ابلنسدداء واألطيددال ،جان د اذليددات ذات اليددلة لتيسددري تنييددذه .وحدددر قددانون العقددوابت ا ديددد
املعا .ويف طدار وزارة شدوون املدرأة ،تقددم مدديريتان
جراء فحوذ العذرية بدون موافقة المب
خدددمات قانونيددة للناجيددات غرواحعددن مددن العن د وأُلددرهن .ومددا فتئددت ارفددة التجددارة للم درأة األفغانيددة
تقدم الدعم التقا والتسويقي .وكانت الزایدة يف ممباركة املرأة يف صدنع القدرار ويف املناصد العليدا
أحد أهم اإل ازات اليت حتققت؛ فعناك ح اذن أربع وزيرات واثنتا عمبرة انئبة وأربع لديريات.
وحديت النساء بتمثي أفض يف مياوضات السالم.
-52
و ضافة
التناداً

وخ ّيدد ،قددانون العقددوابت ا ديددد مددن عدددد ا درائم الدديت كددان يُعاق د عليعددا ابإلعدددام.
ذلك ،أُُنمبئت نة خاصة التعرال تلك القضداای .واقةحدت اللجندة علدا الدرئي ،
التنتاجاهتا ،االتعاضة عن عقوبة اإلعدام ابلسجن مدى احلياة.

 -61ورحبددت اعوريددة او الدميقراطيددة المبددعبية وددا أُحددرز مددن تقدددم يف تعزيددز حقددو اإلنسددان
عن طريق نمباء ان وطنية وتنييذ برامج وطنية ،وا يمبم الةاتيجيات احلد من اليقر.
 -62وأشارت كولتاريكا عدم االتقرار النداجم عدن الندزاع واإلرهداب .وأبددت قلقعدا مدن
التمرار أحكام اإلعدام والعن والتمييز ضد النساء واليتيات رام اإلصالحات القانونية.
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 -64وأثندت كرواتيدا علدا متتدني اإلطدار التمبدريعي حلقدو اإلنسدان وعلدا التيدديق علدا الربوتوكددول
ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي  .اددري أءددا أعربددت عددن قلقعددا انتعاكددات حقددو اإلنسددان الدديت
تنمبح من انعدام األمن.
 -6٣ورحبدت كددواب إبصددالح اإلطددار القددانو ،/ولدلعت الضددوء علددا اإلجدراءات املت ددذة لتحسددني
نوعية التعليم و مكانية احليول عليه ،وا ليما ابلنسبة اليتيات.
 -62وأثنددت قددربذ علددا ا عددود املبذولددة لدزایدة ممبدداركة املدرأة .بيددد أءددا أبدددت قلقعددا لتددحثري انعدددام
األمن يف النساء واألطيال علا و اري متنال  ،ولعرقلة اإلفالت من العقاب للمياحلة.
 -65ورحبت تمبيكيا ابلتيديق علدا الربوتوكدول ااختيدارن اتياقيدة مناهضدة التعدذي  .ولدلّمت
غبية اانت اابت الربملانية األو وشجعت علا تقدمي الدعم للممباركة يف المبوون السيالية والعامة.
 -66ورحبت الدامنرك ابلتزام الدولة حبقدو اإلنسدان ،ودا يمبدم اإلصدالحات القضدائية .ولدلعت
الضوء علا ضرورة تعزيز تنييذ قانون القضاء علا العن ضد املرأة.
 -6٢وأثنددت جيبددوى علددا اإلطددار املعيددارن واملولسددي لتمتددني الدميقراطيددة ولدديادة القددانون .ومثّنددت
ا عود املبذولة إلصالح القضاء ومكافحة اليساد.
 -6٨وأثندت ميددر علددا اعتمدداد قدوانني اإلجدراءات ا نائيددة ،ومنددع متويد اإلرهدداب ،وهيكد احملدداكم
ا اصة ،ومكافحة اليساد .ورحبت ابلتحسينات يف ا اليحة ورعاية املرأة.
 -62وأثنددت لددتونيا علددا مددا أُحددرز مددن تقدددم مددن خددالل اعتمدداد قددانون العقددوابت ا ديددد وا عددة
الوطنية املتعلقة ابملرأة والتدابري املت ذة للدفاع عن حقو العي  ،وحثدت الدولدة علدا بدذل املزيدد
من ا عود.
 -٢1وأثنددت فنلندددا علددا ا عددود املبذولددة للنعددول حبقددو اإلنسددان؛ بيددد أءددا أشددارت
أفغانستان يف حاجة ،بييتعا عضواً يف ل حقو اإلنسان ،ثبات التزامعا التام.

أن

 -٢2وهنحت فرنسا أفغانستان علا تقدميعا لتقريرها.

 -٢4وأثنددت جورجيددا علددا التيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي ،
وعلددا اعتمدداد خعددة عمد وطنيددة مددن أجد تنييددذ قدرار لد األمددن  ،)4111(2٣45وأشددادت
ابالتزام وكافحة اليساد.
 -٢٣وأثنت أملانيا علا تيديق أفغانستان علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .
 -٢2وأثنت اليوانن علا اعتمداد قدانون عقدوابت جديدد وخعدة العمد الوطنيدة للمدرأة والسدالم
واألمن ،من بني أمور أخرى.
 -٢5ورحبت هندورام اب عود املبذولة لتمتني ندام حقو اإلنسان من خالل صالح القضاء.
 -٢6وعددربت هنغددارای عددن الددتمرار قلقعددا بمبددحن التعددذي  ،راددم رفددع التحيدددات علددا اتياقيددة
مناهضددة التعددذي والتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن لالتياقيددة ،وشددجعت علددا يددي ميزانيددة
شاملة للتعليم من أج كيالة تكافو فرذ احليول عليه.
 -٢٢وأشارت آيسلندا
واألطيال وحدره.
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 -٢٨ومثّنددت اانددد تقدددمي خدددمات صددحية أفضد والتعلدديم اجملددا ،/واحلددد مددن اليقددر ،راددم أءددا
عربت عن قلقعا بمبحن هتديد اإلرهاب امليرول من ا ارج للحق يف احلياة.
 -٢2ومثّنددت ندونيسدديا ا عددود املبذولددة لتدددعيم عمليددة السددالم مددن خددالل التيددديق علددا عدددة
صكوك و نمباء ل ليادة القانون ومكافحة اليساد.
 -٨1ورحبت اليني ابعتماد اإلطار الوطا للسالم والتنمية واب عود الرامية
اليقر و حيظ حقو املرأة والعي  .ودعمت عملية السالم واملياحلة.

القضاء علا

 -٨2ورحد العدرا ابعتمدداد عدددد مددن القدوانني واب عددود املبذولددة ملكافحددة اإلرهدداب ولتنييددذ أهددداف
التنمية املستدامة.
 -٨4وأثنت أيرلندا علا اعتماد أفغانستان نة حقو اإلنسان األفغانية املستقلة ضمن اليئة
"أل " وعلا جعودها املبذولة للنعول حبقو اإلنسان.
 -٨٣ورحبت يعاليا اب عود الرامية تعزيز حقدو اإلنسدان ونايتعدا ،وابلتيدديق علدا الربوتوكدول
ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي  ،وحثت علا تنييذه.
 -٨2وأثددىن األردن علددا ا عددود الراميددة تنييددذ التوصدديات املقدمددة خددالل الدددورة السددابقة،
وعلا ما أُُحرز من تقدم يف املساواة بني ا نسني وتعوير التعليم ،رام التحدایت القائمة.
 -٨5وأثنت كازاخستان علا التغيريات القانونية واملولسية املنيذة ،موكدة من جديدد التزامعدا
بتقددمي الددعم املددا والتقدا أفغانسددتان مدن أجد تنمي ددة وأمد دن مسدتدامني اقتيددادایً ،ومدن أجد
متكني املرأة.
 -٨6وأثنت الكويت علا ما أُُحرز من تقدم يف ال متكني املدرأة وتعزيدز ممبداركتعا السيالدية
وااقتيددادية ،وعلددا اإلصددالحات الدديت أجريددت لتحسددني ا دددمات وإلعمددال احلقددو ااقتيددادية
وااجتماعية والثقافية.
 -٨٢ورحبددت قريايزلددتان وددا أُحددرز مددن تقدددم يف متتددني األطددر التمب دريعية واملولسددية الوطنيددة،
وكذلك ابلتيديق علا الربوتوكول ااختيارن اتياقية مناهضة التعذي .
 -٨٨وعدربت اعوريدة يدران اإللددالمية عدن عجاهبدا اب عدود املبذولددة ،رادم احلدرب ا اريدة ،حلمايددة
احلقو املدنية والسيالية تنييذاً لتوصيات االتعرال السابق.
 -٨2وأشارت ليبيا تعورات جيابيدة ،منعدا اعتمداد قدانون اإلجدراءات ا نائيدة وقدانون العقدوابت،
و زالة العناصر التمييزية اليت تنتعك حقو اإلنسان.

 -21وأثبتت أفغانستان موخراً التزامعا ابلدميقراطية إبجرائعا انت داابت برملانيدة .وبعدد الددروم
املكتسبة مدن هدذه التجربدة ،تعمد حاليداً علدا وضدع خعدة لتمبدديد األمدن خدالل اانت داابت الرائلدية
املقبلة .وفيما يتعلق ابإلصالح اانت ايب ،أدخلت تعديالت تمبريعية والت دمت ندام البياانت
البيوميةية للمرة األو .
 -22وتعكد أفغانسددتان علددا تنييددذ القددانون املعتمددد مددوخراً بمبددحن احليددول علددا املعلومددات
عن طريق نة احليول علا املعلومات .وألعمت تدابري الدولة يف احلد من العن ضد اليحييني.
 -24وأنمبد لد أعلددا لسدديادة القددانون ومكافحددة اليسدداد .ومددا فتد يعمد بوصدديه هيئددة لوضددع
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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 -2٣وأنمبحت أفغانستان ،عمالً ابلتزاماهتا الدوليدة ،مندرباً اختيدار ميوضدني للجندة حقدو اإلنسدان
األفغانية املستقلة.
 -22وتعم أفغانستان علا حتقيق ااعتمداد علدا الدذات؛ والعمد جدا در مدن أجد مواءمدة األولدوایت
اإلمنائية الوطنية مع ااایت أهداف التنمية املستدامة وموشراهتا.
 -25وم ددا فتئ ددت مع دددات التس ددجي يف امل دددارم واحلي ددول عل ددا التعل دديم تتزاي ددد من ددذ ع ددام .4122
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
تعزيز حمو أمية الكبار و توليع نعا خدمات التعليم.
حتسناً ،وجيرن حراز تقدم يف اع البيداانت والرصدد
 -26ويمبعد احليول علا الرعاية اليحية ّ
واالددتقاللية يف وحدددات تقدددمي خدددمات الرعايددة اليددحية .وحتققددت مكال د كبددرية يف احليددول
علا مياه المبرب النديية والندافة اليحية والعاقة.
 -2٢وأععت أفغانستان األولوية للمسائ املتعلقة ابلعائدين واملمبدردين داخليداً .واعتُمددت عددة
برامج لتحسني اليرذ ااقتيادية وللتيدن ألزمة التمبرد.
 -2٨وقععت أفغانستان أشواطاً بعيدة لتعزيز حقو العي  .وا ُ ذت ،علا وجده ا يدوذ،
ولرعت ا عدود الراميدة
خعوات لتحسني اإلطار القانو /والسيالاى ذن اليلة ولبناء املولساتّ .
اعتمدداد قددانون العيد  ،وهددو مددا مددن شددحنه تدددوين ايددع أحكددام اتياقيددة حقددو العيد  .وتنيددذ
أفغانستان ،عمالً ابلتزاماهتا ،ليالة بمبحن ناية األطيال يف النزاع املسل  .وكدان دخدال حتسدينات
علا اإلجراءات املتبعة فعااً يف منع جتنيد األطيال .وما فتئت وكاات نياذ القانون تعمد علدا
نقدداذ األطيددال مددن خعددر التجنيددد علددا يددد ا ماعددات اإلرهابيددة .وابإلضددافة ذلددكُ ،وضددعت
خعة عم وطنية إلءاء زواج األطيال ،والعم علا وضدع آليدة لتنسديق هدذه ا عدة ومتويلعدا قيدد
التنييددذ .وأطلقددت أفغانسددتان بران داً وطني داً للحمايددة ااجتماعيددة للعي د مددن أج د حتسددني وضددع
األطيال املستضعيني.
 -22ورحبدت لي تنمبدتاين ابعتمداد قدانون القضداء علدا العند ضدد املدرأة ،لكنعدا أعربدت عددن
قلقعا انتمبار العن ضد املرأة.
 -211وأعربت ليتوانيا عدن متنياهتدا ألفغانسدتان ابلتوفيدق يف تنييدذ توصديات االدتعرال الددورن
المبام .
 -212ورحبت لكسمربغ وا أُُحرز مدن تقددم يف تنييدذ خعدة العمد الوطنيدة للمدرأة والسدالم واألمدن،
واب عددود املتعلقددة ابحليددول علددا التعلدديم .وحثددت الدولددة علددا متتددني عمليددة السددالم ا اريددة ،و ن كددان
يساورها قلق بمبحن التحدایت األمنية واإلنسانية القائمة.
 -214وأثنت ماليزای علا تعورات السيالات الوطنية وعلدا ا عدود الراميدة
اإلنسان وعلا التدابري املت ذة لتعزيز حقو املرأة ومتكينعا.

ترلديا ثقافدة حقدو

 -21٣ورحبت ملدي ابلتيديق علا اليكوك الرئيسدية حلقدو اإلنسدان واب عدود الراميدة
تعزيز الوعي حبقو اإلنسان يف أولا /املسوولني عن نياذ القانون والقضاء.
 -212ورحبت مالعدة ابلقدانون املتعلدق ابألقليدات الدينيدة واب عدوات املت دذة للتيددن للتمييدز ضدد
املرأة ،وابلتيديق علا صكوك حقو اإلنسان.
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 -215ومثّنت موريتانيا دازات الدولدة والتزامعدا غهدداف التنميدة املسدتدامة ،والتددابري املت دذة حلمايدة
املواطنني وملكافحة اإلرهاب.
 -216ورحبددت موريمبدديوم ابلتيددديق علددا الربوتوكددول ااختيددارن اتياقيددة مناهضددة التعددذي
وابلدربامج الراميددة حتسددني معدددل حمددو األميددة والت ييد مددن حدددة اليقددر وحتسددني ااياكد األلالددية
والوصول ا دمات.
 -21٢وأقرت املكسيك وا أُحرز من تقدم وإبصالح قانون العقوابت فيما يتعلدق ابلعند ضدد
املرأة ،وأعربت عن أملعا يف أن تُن ّيذ خعة العم واالةاتيجية ذواى اليلة.
 -21٨وشجع ا ب األلود علا تنييذ االةاتيجية وخعة العم الدوطنيتني املتعلقتدني ابلعند
ضد املرأة وعلا تمبديد املساءلة عن جتنيد األطيال أو الت دامعم.
 -212ورحبددت ميامنددار ابإل ددازات اإلجيابيددة الدديت حققتعددا الدولددة ،ولكنعددا أشددارت
حقو النساء واألطيال.

ضددرورة متتددني

 -221وأثنت نيبال علا قدرة المبدع األفغدا /علدا اليدمود وعلدا مثابرتده ،وأعربدت عدن أملعدا يف
اختتام لريع ومستدام لعملية السالم.
 -222وأقددرت هولندددا ابلتدزام الدولددة حبقددو اإلنسددان ،لكنعددا شددددت علددا أبيددة آليددة وطنيددة للعدالددة
اانتقالية واملياحلة الوطنية.
 -224وأثنددت نيجددريای علددا أفغانسددتان لتعاوءددا مددع آليددات حقددو اإلنسددان وجعودهددا ملكافحددة
اإلرهاب واليساد.
 -22٣وأعربددت النددرويج عددن تقددديرها للجعددود املبذولددة لتحسددني وضددع املدرأة ،لكنعددا عددربت عددن
قلقعا املستمر بمبحن نوعية التنييدذ .وأثندت علدا متابعدة التوصديات اليدادرة عدن املولسدة الوطنيدة
حلقو اإلنسان.
 -222وأشارت عمان
التمبريعية البارزة.

نمباء ل التنمية وليادة القانون ومكافحة اليسداد و اإلصدالحات

 -225وأثنت ابكستان علا أفغانسدتان عودهدا الراميدة احلدد مدن اليقدر مدن خدالل ضدمان
د
فرذ أحسن للحيول علا الولائ ااقتيادية واألمن الغذائي وليالات أفض .
 -226وللمت اليلبدني اب عدود املبذولدة لتنييدذ خعدة عدام  ،41٣1ومثّندت ا عدود املبذولدة مدن
أج التيدن لتجارة امل درات.
 -22٢وأشارت بولندا اإل ازات القانونية والعملية القيّمة للدولة ،ودا فيعدا مكافحدة اليسداد
وتعزيددز متكددني املدرأة واحليددول علددا الرعايددة اليددحية والتعلدديم ،ولكنعددا عددربت عددن جزععددا مددن ادعدداءات
التعذي وجتنيد األطيال وااعتداء عليعم ،من بني أمور أخرى.
 -22٨وأثنت الربتغال علا أعمال نة حقو اإلنسان األفغانية املستقلة.
 -222ورحبت قعر بتعزيز ليادة القانون ومكافحة اليساد .وأثنت علا ا عود املبذولة لتنييدذ
اإلطار الوطا للسالم والتنمية ولتمتني احلقو ااقتيادية وااجتماعية والثقافية.
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 -241وأقددرت اعوريددة كددورای اب عددود املبذولددة لتمتددني اإلطددار القددانو /واملولسددي حلقددو اإلنسددان،
وا ليما قانون العقوابت ا ديد.
 -242وأشدارت اعوريددة مولددوفا التدددابري املت دذة لتنييددذ قددانون القضداء علددا العند ضددد املدرأة.
القير.
وأعربت عن قلقعا للعدد الكبري من السجناء احملكوم عليعم ابإلعدام وإلعدام ّ
 -244وأشدارت رومانيددا ا عددود املبذولددة للنعددول حبقددو اإلنسددان ،وشددددت علددا أبيددة ضددمان
ممارلة ايع املواطنني حلقو اإلنسان ممارلةً كاملةً.
 -24٣وأيدّدد ااحتدداد الرولددي ا عددود الراميددة معا ددة قضدداای حقددو اإلنسددان ،لكندده أشددار
النساء يواجعن التمييز والعن والزواج القسرن واملبكر.

أن

 -242وأثنت اململكة العربية السعودية علا دماج حقو اإلنسان يف القعاعات القانونية والقضائية
واألمنية ،وكذلك علا توفري حلقات عم تدريبية.
 -245وأثنت السنغال علا رفع التحيدات عن املادة  41من اتياقية مناهضة التعذي وعلدا
ما أُُحرز من تقدم يف اجملال التمبريعي ،وشجعت علا بذل مزيد من ا عود للقضاء علا اليقر.
 -246وأثنت صربيا علا جعود نة حقو اإلنسدان األفغانيدة املسدتقلة ،وشدجعتعا علدا االدتمرار
يف ممارلة وظائيعا احليوية.
 -24٢وأقرت لنغافورة اب عود الرامية تنييذ أهداف التنمية املستدامة و ضمان حيدول
األطيال علا التعليم .ورحبت ومبروع السيالة الوطنية لتعليم اليتيات.
 -24٨وأعربت للوفاكيا عن تقديرها للجعدود الديت تبدذاا الدولدة ،لكنعدا عدربت عدن قلقعدا مدن
التعديدات وأعمدال الت ويد واملضدايقة الديت تواجععدا العناصدر الياعلدة يف اجملتمدع املدد /والنسداء
واليتيات.
 -242وأثنددت لددلوفينيا علددا الددتقاللية نددة حقددو اإلنسددان األفغانيددة املسددتقلة .وأعربددت عددن
قلقعا ملعاانة النساء واألطيال من آاثر اليساد علا و اري متنال  ،رام االتزام وكافحة اليساد.
 -2٣1وأشدارت لددبانيا ا عدود املبذولددة يف دال حقددو اإلنسدان ،ا لدديما فيمدا يتعلددق ابلعند
ضد املرأة ،و التحدایت اليت تيرضعا حمدودية القدرات واملوارد املولسية.
 -2٣2ورحبددت لددرن انكددا بسددح الدولددة لتحيداهتددا علددا املددادة  41مددن اتياقيددة مناهضددة
التعددذي  ،وابنضددمامعا الربوتوكددول ااختيددارن لتلددك ااتياقيددة ،وبسددنعا ق دوانني تدددمج أحكددام
ااتياقية ،ووا تبذله من جعود لتنييذ قرار ل األمن .)4111(2٣45
 -2٣4وأثن د ددت دول د ددة فلس د ددعني عل د ددا أفغانس د ددتان لتوفريه د ددا آلي د ددات اح د دةام حق د ددو املمب د ددردين
داخلي د داً والعائد دددين واحتياجد دداهتم ،واعتمادهد ددا خعد ددة العم د د الوطنيد ددة بمبد ددحن تنييد ددذ ق د درار ل د د
األمن .)4111(2٣45
 -2٣٣وأكدت أفغانستان أءا كانت من بني أوائ البلددان اإللدالمية الديت دعمدت اإلعدالن العداملي
حلقددو اإلنسددان .ووطدددت يف السددنوات األخددرية تعاوءددا مددع مندومددة األمددم املتحدددة ،وددا يمبددم
امليوضية السامية حلقو اإلنسان.
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 -2٣2وراددم الددتعداف اإلرهدداب العدداملي ألفغانسددتان ،فقددد ألددعمت علددا ددو اتم يف كيالددة األمددن
يف املنعقددة .ويف وقددت جدراء االددتعرال ،شددعد الوضددع وقددوع عدددد كبددري مددن الضددحاای بسددب الندزاع.
ورام التحددن الدذن تعرحده ا ماعدات اإلرهابيدة ،يسدعا األفغدان حتقيدق األمدن والسدالم والعدالدة.
وتومن أفغانستان بعملية السالم وبنتائج شاملة ومستدامة حتيظ الكرامة.
 -2٣5ومثّنددت رئيسددة الوفددد الدددور البندداء الددذن اضددعلعت بدده نددة حقددو اإلنسددان األفغانيددة املسددتقلة
ومندمدات اجملتمددع املددد /وا عددات املعنيددة األخددرى .وشددكرت ايددع الدددول األعضدداء الدديت أرلددلت
ألددئلتعا لددلياًكمددا شددكرهتا علددا ممبدداركتعا يف عمليددة االددتعرال .وشددكرت كددذلك األمانددة وأعضدداء
اجملموعة الثالثية ملا بذلوه من جعود يف تقدمي القائمة النعائية للتوصيات.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -2٣6ستتتن ر أفغانستتتان ت التوصتتيات التاليتتة وستتتقدل ردود ا علينتتا ت و ت مناس ت
ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 2-2٣6التصديق على الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقتوق اإلنستان التي ليست
طرفتا فينتتا بعتتد االستتنغاظر والن تتر ت االنصتتمال دو الصتتكوك الدوليتتة التتي ليست
طرفا فينا بعد اهندوراسر
 4-2٣6التصديق على االتفا ية الدوليتة حلمايتة عيتأل األصتما
القسري افرنسار

متت اال تفتاء

 ٣-2٣6دطالق عملية لالنصمال دو االتفا يتة الدوليتة حلمايتة عيتأل األصتما
مت اال تفاء القسري اأوكرانيار
 2-2٣6الن تتر ت االنصتتمال دو االتفا يتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق عيتتأل العمتتاظ
املناجريت وأفراد أسرهم اهندوراسر
 5-2٣6الن تتر ت االنصتتمال دو اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشت ن الشتتعو
األصلية والقبلية مت بني اتفا يات أ رى اهندوراسر
 6-2٣6التصديق على الربوتوكتوظ اال تيتاري التفا يتة القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ
التمييتتز ضتتد امل ترأة ا انيزستتتانر اكرواتيتتار والتو يتتأل علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري
التفا ية القصاء على عيأل أصكاظ التمييز ضد املرأة االربتغاظر
 ٢-2٣6التو يأل على الربوتوكوظ اال تياري امللحق ابلعند التدو ااتا
اال تصادية واالجتماعية والثقافية االربتغاظر

ابحلقتوق

 ٨-2٣6التو يأل على الربوتوكتوظ اال تيتاري التفا يتة حقتوق الافتل املتعلتق جتراء
تقدمي البالنات علتى النحتو املوصتى بتب ستابق ا االربتغتاظر والتصتديق علتى الربوتوكتوظ
اال تياري التفا ية حقوق الافل املتعلق جراء تقدمي البالنات اسلوفاكيار
 2-2٣6التصديق دون حتف ات علتى االتفتاق بشت ن امتيتازات ا كمتة اجلنائيتة
الدولية وحصاانهتا ووضأل تشريأل وطين ين م التعاون مأل ا كمة اسويسرار
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 21-2٣6التصتتديق علتتى تعتتديالت كمبتتاال لن تتال رومتتا األساستتي اليمتنشتتتايتر
ادستونيار
 22-2٣6التصديق على الربوتوكوظ اال تياري األوظ امللحتق ابلعنتد التدو ااتا
ابحلقوق املدنية والسياسية ادستونيار
 24-2٣6د ت ترار و تتف للعم تتل بعقوب تتة اإلع تتدال عني تتدا للتص تتديق عل تتى الربوتوك تتوظ
اال تياري الثاين امللحق ابلعنتد التدو ااتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ااتادإ دو
دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال اأيرلنتتدار والتصتتديق علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري الثتتاين امللحتتق
ابلعند الدو ااا ابحلقوق املدنية والسياسية ادستتونيار والتصتديق علتى الربوتوكتوظ
اال تياري الثاين امللحق ابلعنتد التدو ااتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ااتادإ دو
دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال اليمتنشتتتايتر ااجلبتتل األستتودر والتصتتديق علتتى الربوتوكتتوظ
اال تياري الثاين امللحق ابلعند الدو ااتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ااتادإ دو
دلغاء عقوبتة اإلعتدال الكستمرب ر ودطتالق عمليتة لالنصتمال دو الربوتوكتوظ اال تيتاري
الثاين امللحق ابلعند الدو ااا ابحلقوق املدنية والسياسية ااتادإ دو دلغتاء عقوبتة
اإلعدال اأوكرانيار
 2٣-2٣6دلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال والن تتر ت التصتتديق علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري
الثتتاين للعنتتد التتدو ااتتا ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية ااتتادإ دو دلغتتاء عقوبتتة
اإلعدال اأورونواير
 22-2٣6تنفيت و تتف للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدال والتو يتتأل علتتى الربوتوكتتوظ اال تيتتاري
الثاين امللحق ابلعند الدو ااا ابحلقوق املدنية والسياسية ااادإ دو دلغتاء عقوبتة
اإلعدال االربتغاظر
 25-2٣6تست تريأل عملي تتة تق تتدمي التق تتارير املتت ت رة دو هيم تتات معاه تتدات األم تتم
املتحدة اأوكرانيار
 26-2٣6التعاون مأل اإلجراءات اااصة الي مل يب بعتد ت طلباهتتا دجتراء ز رة
ارية اأوكرانيار
 2٢-2٣6اختتتات تتتدابا للمصتتي ت مواصتتلة قايتتة حقتتوق اإلنستتان وتعزيزهتتا متتت
الظ تعزيز وحدات حقوق اإلنسان ودنشائنا دا ل هياكل السلاة اتركمانستانر
 2٨-2٣6مواصلة الننوض حبقوق اإلنسان على سبيل األولوية اتركيار
 22-2٣6مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو تعزيتتز التتوعي حبقتتوق اإلنستتان عتتت طريتتق
املناهج التعليمية اتركمانستانر
 41-2٣6مواصلة تن تيم قتالت التتدري والتوعيتة لتثقيتف اجلمنتور بشت ن تيم
حقوق اإلنسان كما كان احلاظ تالظ الفت ة املشتمولة ابلتقريتر بتني عتامي ٤١٠٢
و ٤١٠٢اتركمانستانر
 42-2٣6تنستتيق أنش تتاة املن م تتات الوطني تتة والدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتان العامل تتة
بش ن خمتلف جوان حقوق اإلنسان ت أفغانستان اأوزبكستانر
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 44-2٣6مواصتلة اجلنتود الراميتة دو تقويتة اإلطتار املوسستي والقتانوين متت أجتل
قاية حقوق اإلنسان اأوزبكستانر
 4٣-2٣6ضمان كون أصكاظ احلماية الدستورية حلقوق اإلنستان أحتد املكتوانت
الرئيسية ألي مفاوضات سالل واادإ مننا اأس اليار
 42-2٣6اختتتات اتتوات متواصتتلة لتعزيتتز تتدرة جلنتتة حقتتوق اإلنستتان األفغانيتتة
املستقلة بوسائل مننا ضمان استدامتنا املالية اأس اليار
 45-2٣6ديالء األولوية لتنفي اة العمل الوطنية ألفغانستان بش ن املترأة والستالل
اصةا عت طريق ضمان املشتاركة الواستعة الناتاق للمجتمتأل املتدين وال ستيما
واألمت
ّ
النساء ت عيأل مراحل عملية السالل اسويسرار
 46-2٣6مواصلة اجلنود احلكومية دعم ا ألعماظ جلنة حقوق اإلنستان األفغانيتة
املستقلة وتعزيز استقالاا املا بغرض ضمان حتقيق اللجنة لألهداإ الي أُُنشتم
مت أجلنا االبحريتر
 4٢-2٣6مواصلة دعم عمل جلنة حقوق اإلنسان األفغانية املستتقلة اتا يشتمل
خمصصاهتا ت امليزانية وتابيق توصياهتا اصيلير
 4٨-2٣6مواصلة هنجنا احلا ت عتني موسسات حقوق اإلنسان وت التصتدي
للتحتتد ت ااائلتتة التتي تواجتتب البلتتد األمنيتتة مننتتا واال تصتتادية علتتى الستتواء حت
ال توثر سلبا ت حالة حقوق اإلنسان االكوي ر
 42-2٣6مواصلة عتني املوسسات الوطنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتا ملبتاد ابريتس
انيباظر

 ٣1-2٣6استتتكماظ اعتمتتاد ليتتة عويتتل لتنفيت
واألمت الكسمرب ر

اتتة العمتتل الوطنيتتة للمترأة والستتالل

 ٣2-2٣6ز دة ميزانية جلنة حقتوق اإلنستان األفغانيتة املستتقلة وتعيتني مفوضتينا
ت أ ر و ممكت وفقا ملباد ابريس ااملكسيكر
 ٣4-2٣6مواصتتلة جنودهتتا الراميتتة دو تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وقايتنتتا ت البلتتد
عتتت طريتتق توطيتتد سياستتاهتا وبراجمنتتا الوطنيتتة التتدإ مواصتتلة االرتقتتاء برفتتا صتتعبنا
اماليز ر
 ٣٣-2٣6تنفي االست اتيجية و اتة العمتل التوطنيتني لعمتل األطفتاظ والتحقيتق
م تتأل املش تتتبب ت ت تتواطمنم ت اس تتتغالظ األطف تتاظ ومقاض تتاة م تتت ثبتت ت مس تتووليتنم
ااململكة املتحدة لربياانيا الع مى وأيرلندا الشماليةر
 ٣2-2٣6ددمتتاخ اتتة العمتتل الوطنيتتة لتنفيت ترار جملتتس األمتتت ٠٢٤١ا٤١١١ر
ت الربامج الوطنية مت الظ امليزانية العادية االسويدر
 ٣5-2٣6التنفي ت واإلنفتتات الكتتاملني لقانوهنتتا املتعلتتق ابلقصتتاء علتتى العنتتف ضتتد
املرأة و اة عملنا الوطنية لتنفي رار جملس األمت ٠٢٤١ا٤١١١ر اأس اليار
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 ٣6-2٣6اختتتات املزيتتد متتت اااتتوات متتت أجتتل تعزيتتز املشتتاركة الكاملتتة واجملديتتة
للمرأة ت األنشاة املتصلة افاوضات السالل وبناء السالل ومنتأل نشتو النزاعتات
ت البلد ابلغار ر
 ٣٢-2٣6تنفي اة العمل الوطنية لتنفي رار جملس األمتت ٠٢٤١ا٤١١١ر
ابعتماد املوارد الالزمة مت أجل املصتي ت تعزيتز املستاواة ت احلقتوق للنستاء والفتيتات
مأل توفا نفس مستوى الدعم واحلماية للفتيان اتشيكيار
 ٣٨-2٣6ضمان املشاركة النشاة للمرأة ت عملية السالل ا يسلندار
 ٣2-2٣6ضمان املشاركة اجملدية للمرأة ت مفاوضات السالل اأس اليار
 21-2٣6توطيد اجلنود الرامية دو التصدي للعنف ضد املترأة وتتوفا املزيتد متت
ف تتر اللج تتوء دو القص تتاء للنس تتاء وز دة مش تتاركة املت ترأة ت عملي تتة ص تتنأل الس تتالل
ادندونيسيار
 22-2٣6تعزيتتز جنودهتتا الراميتتة دو التنفيت الفعتتاظ لقترار جملتتس األمتتت بشت ن املترأة
والسالل واألمت وضمان املشاركة الكاملة للمرأة ت عملية السالل اليتوانيار
 24-2٣6ختصيص املوارد املالية مت أجل التنفي الفعاظ ااتة العمتل الوطنيتة لتنفيت
رار جملس األمت ٠٢٤١ا٤١١١ر اأوكرانيار
 2٣-2٣6مواصتتلة عمليتتة ددمتتاخ حقتتوق اإلنستتان ت املنتتاهج التعليميتتة احلكوميتتة
ون تتا احلكومي تتة ا تتا فين تتا املن تتاهج التعليمي تتة للجامع تتات واألكاد ي تتات العس تتكرية
ااإلمارات العربية املتحدةر
 22-2٣6مواصتتلة تنفيت السياستتة الوطنيتتة املتعلقتتة ابلتمفيتتف متتت اإلصتتاابت ت
صفوإ املدنيني ومنعنا اأس اليار
 25-2٣6استعراض التحد ت األمنية الي ستادت تالظ االنتمتاابت الربملانيتة
وتابيتتق التتدروس املستتتفادة متتت أجتتل ضتتمان ستتالمة األفغتتان أثنتتاء االنتمتتاابت الر ستتية
املقبلة اكندار
 26-2٣6التصدي الكامل للتحتد ت املتعلقتة بصتمان نزاهتة العمليتة االنتمابيتة
وحيادهتتا وصتتفافيتنا علتتى النحتتو الت ي حتتدد اجملتمتتأل التتدو بتتل االنتمتتاابت الر ستتية
املقبلة اتشيكيار
 2٢-2٣6االستفادة مت العناصر اإلجيابية للمتربات االنتمابيتة األ تاة متت أجتل
ضمان تقوية الن ال االنتمايب ومالءمتب ارومانيار
 2٨-2٣6مواصلة تنمية درات الشبا األفغاين اااندر
 22-2٣6تعزيز التدري ت جماظ حقوق اإلنسان للقصاة واملدعني العتامني ومتوففي
دنفات القانون ا ارر
 51-2٣6توطي تتد اجلن تتود الرامي تتة دو ض تتمان تلق تتي عي تتأل ض تتبا وجن تتود األم تتت
الوطين و وات الدفاع األفغانيني وموففي السلاة القصائية ودنفات القتانون تتدريبا
كامالا على القانون الدو اإلنساين والقانون الدو حلقوق اإلنسان اسلوفينيار
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 52-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو مكافحتة اإلرهتا وحتستني مستتوى األمتت
ت البلتتد ومنتتأل و تتوع الصتتحا ت صتتفوإ الستتكان املتتدنيني واحلتتد متتت عتتددهم
ابيالروسر
 54-2٣6مواصلة جنودها الرامية دو مكافحة اإلرها وعويلب اااندر
 5٣-2٣6اختتتات املزيتتد متتت التتتدابا الراميتتة دو مكافحتتة اإلرهتتا والتاتترإ واحلفتتا
على حياة الناس وممتلكاهتم االصنير
 52-2٣6مواصلة جنودها الرامية دو مكافحة اإلرها وعويلب انيجا ر
 55-2٣6تعزيز منارات الفقراء وعكيننم مت احلصتوظ علتى فتر ا تصتادية أفصتل
اعمانر
 56-2٣6مواصلة تعزيز االست اتيجية اجلنستانية لصتمان القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ
التمييتتز ضتتد امل ترأة وعكيننتتا متتت االضتتاالع بتتدور أكثتتر فعاليتتة علتتى املستتتوى التتوطين
االبحريتر
 5٢-2٣6مواصلة التقدل املثا لإلعجا ا رز ت تعزيز حقوق املرأة متت تالظ
التنفي الكامل الس اتيجيتنا اجلنستانية واالستتمرار ت بت ظ اجلنتود لتعزيتز حقتوق
اإلنسان املكفولة لألطفاظ واألصما توي اإلعا ة وقايتنا ابواتنر
 5٨-2٣6تن يم قالت ودورات تدريبية وبرامج تثقيفيتة ترمتي دو مكافحتة القوالت
النماية اجلنسانية والتمييز منت ستت مبكترة والقصتاء علتى املمارستات العنيفتة والعميقتة
اجلت ت ور املرتكب تتة حبج تتة الجت ترائم أ ال ي تتةال مث تتل جت ترائم الالش تترإال والتشت تويب وال تترجم
واإلك ترا علتتى االنتحتتار حر ت ا وزواخ األطفتتاظ والتبتتادظ ابستتتمدال التتزواخ لتستتوية
املنازعات اكوستاريكار
 52-2٣6مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس وتعزيز املشاركة الفعالة للمترأة
ت عملية السالل وفقا لقرار جملس األمت ٠٢٤١ا٤١١١ر وضمان حقتوق املترأة
افرنسار
 61-2٣6مواصلة جنودهتا الراميتة دو حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني باترق مننتا
التنفي الفوري ااة العمل الوطنية مت أجل دهناء زواخ األطفاظ االيواننر
 62-2٣6ممارسة املعاملة املنصفة للنساء والفتيات أمتال القتانون واإلنفتات الفعتاظ
لقانون القصاء على العنف ضد املرأة اسلوفاكيار
 64-2٣6مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو ز دة تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني وعكتتني
املرأة عشي ا مأل أهداإ التنمية املستدامة اعنورية الو الد قراطية الشعبيةر
 6٣-2٣6تكثيف التدابا الرامية دو حتقيق أهداإ التنمية املستدامة اأوزبكستانر

 62-2٣6مواصلة تنفي السياسة الرامية دو وضأل األطر الوطنية الالزمة لتحقيق
أهداإ التنمية املستدامة ابيالروسر
 65-2٣6مواصلة دصراك اجملتمأل الدو واجلنات الفاعلة اإلمنائية مت أجل تعبمة
املوارد لتحقيق التنفي الكامل ااانا اإلمنائية االفلبنير
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 66-2٣6تكثيف جنودها ت جماظ مكافحة الفساد انيجا ر
 6٢-2٣6توفا عيأل الشرو الالزمة لصتمان التنفيت النتاجال لالست اتيجية الوطنيتة
ملكافحة الفساد ا ارر
 6٨-2٣6ضمان قاية املدنيني ن را للبيمة األمنية احلساسة افرنسار

 62-2٣6اختتتات عيتتأل التتتدابا الالزمتتة لتقليتتل ااستتائر ت صتتفوإ املتتدنيني دو أدى
حد ابلن ر دو أن املتدنيني األفغتان وال ستيما النستاء واألطفتاظ ال يزالتون يعتانون متت
اآلاثر املدمرة للصراع املسلال اعنورية كور ر
 ٢1-2٣6تعميق التدابا الي اخت هتا مت أجل دلغتاء عقوبتة اإلعتدال ت تشتريعاهتا
الوطنية ااألرجنتنير
 ٢2-2٣6ختفيتتف عيتتأل أحكتتال اإلعتتدال الصتتادرة حبتتق جنتتاة ارتكبتتوا اجلترائم التتي
أُُدينوا الا عندما كان أعمارهم تقل عت  ٠٢سنة ابلجيكار
 ٢4-2٣6دحراز املزيد مت التقدل ت تبسيط وتنفي تشريعات جديدة ت جماالت
مكافحة التع ي واحلصوظ على املعلومات اتركيار
 ٢٣-2٣6ختفيتتف عيتتأل أحكتتال اإلعتتدال الصتتادرة ت حتتق اجملتترمني الت يت ارتكبتتوا
جرائم وهم دون ست  ٠٢عاما االربتغاظر

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

 ٢5-2٣6الن تتر ت د ترار و تتف لتنفي ت أحكتتال اإلعتتدال والتمفيتتف متتت أحكتتال
صر األبانيار
اإلعدال الصادرة حبق ال ُق ّ
 ٢6-2٣6دعادة العمتل بو تف تنفيت أحكتال اإلعتدال ودزالتة عقوبتة اإلعتدال متت
عيأل القوانني اجلنائية والتصديق علتى الربوتوكتوظ اال تيتاري الثتاين امللحتق ابلعنتد
الدو ااا ابحلقوق املدنية والسياسية اأس اليار
 ٢٢-2٣6األ
اااالنمسار

بو ف للعمتل بعقوبتة اإلعتدال كماتوة أوو إلتو اإللغتاء الكامتل

 ٢٨-2٣6د رار و ف للعمل بعقوبة اإلعدال الدإ دلغائنا و فض عدد اجلترائم
املوجبة لعقوبة اإلعدال على الفور افرنسار
 ٢2-2٣6تقدمي دحصاءات رمسية عت أحكتال اإلعتدال الصتادرة واملنفت ة والن تر
ت اعتماد و ف للعمل بعقوبة اإلعدال اديااليار
 ٨1-2٣6د ترار و تتف تنفيت أحكتتال اإلعتتدال التتدإ اإللغتتاء الكامتتل لعقوبتتة اإلعتتدال
وختفيف عيأل أحكال اإلعدال الصادرة اليمتنشتايتر
 ٨2-2٣6مواصلة ختفيض عتدد اجلترائم التي كتم فينتا بعقوبتة اإلعتدال والن تر
ت دعادة د رار و ف العمل بعقوبة اإلعدال اليتوانيار
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 ٨4-2٣6الن تتر ت و تتف فتتوري لتنفي ت أحكتتال اإلعتتدال كماتتوة أوو إلتتو دلغتتاء
عقوبتتة اإلعتتدال وختفيتتف عيتتأل أحكتتال اإلعتتدال الصتتادرة ت حتتق األصتتما الت يت
مل يبلغوا ست الثامنة عشرة و ارتكا اجلر ة اعنورية مولدوفار
 ٨٣-2٣6ضمان التنفي الشامل لقانون أفغانستان ملكافحة التع ي اسلوفاكيار
 ٨2-2٣6اختتات تتتدابا فعالتتة متتت أجتتل اإلنفتتات الصتتارل حل تتر التعت ي علتتى الصتتعيد
الوطين وضمان عتدل د صتاع أي صتمص ملعاملتة نتا مشتروعة وحتقيتق الستلاات
اجلنائيتتة املمتصتتة ت عيتتأل االدعتتاءات املتعلقتتة ال ت املعاملتتة علتتى النحتتو الواج ت
ومساءلة اجلناة االسويدر
 ٨5-2٣6مواصلة مكافحتنا للتع ي وسوء املعاملتة ومنعنمتا متأل ال كيتز علتى
املدافعني عت حقوق اإلنسان بشكل ا ادسبانيار
 ٨6-2٣6االستفادة مت اإلجنازات الي ُح ِّّقق ت جماظ منأل التعت ي عتت طريتق
ح ر عيأل أصكاظ العقوبة البدنية اأوكرانيار
 ٨٢-2٣6تكثيتف التتدابا الراميتة دو حتستني عمتل ن تال الستجون ومواصتلة ددمتتاخ
اتفا يتتة مناهصتتة التعت ي ونتتا متتت ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالدنستتانية
أو املنينة ت التشريعات الوطنية ااالحتاد الروسير
 ٨٨-2٣6حتسني فروإ االحتجاز ابولندار
 ٨2-2٣6ح ر عيأل أصكاظ العقوبة البدنية االربتغاظر
 21-2٣6اختتتات تتتدابا لصتتمان قايتتة حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو اإلنستتاين
متتت تتالظ دج تراء التحقيقتتات متتأل م ترتك االنتناكتتات اجلستتيمة حلقتتوق اإلنستتان
ومعا بتنم وال سيما مرتك ااجمات اجلوية ضد السكان املدنيني ااألرجنتنير
 22-2٣6ضتتمان قايتتة املتتدنيني والتحقيتتق التتد يق ت عيتتأل حتتواد دص تتاابت
املدنيني ومقاضتاة املستوولني عننتا وحصتوظ الصتحا علتى ستبل االنتصتاإ واجلترب
االنمسار
 24-2٣6اختات التدابا الالزمة ملقاضتاة املستوولني املنتمتني دو عاعتات مستلحة
أو دو توات األمتت الرتكتاالم جترائم ت حتق الستكان املتدنيني أثنتاء النتزاع ولتجنيتتدهم
األطفاظ أو استمدامنم اكوستاريكار
 2٣-2٣6مساءلة األفراد املسوولني ات فينم مسوولو احلكومة على التنديدات
والعنف ضد الصحفيني االوال ت املتحدة األمريكيةر
 22-2٣6التحقيق مأل مرتك أفعاظ اال تفاء القستري واإلعتدال تارخ ناتاق
القصاء واالحتجاز التعسفي وال هي والتنديد ت حق السكان وال سيما ت حتق
املدافعني عت حقوق اإلنسان والصحفيني ومعا بتنم ااألرجنتنير
 25-2٣6اختات اااوات الالزمة للحماية متت الت يت ينتاعون الصتحفيني واملتدافعني
عت حقوق اإلنسان ويعر لون عملنم ومقاضاهتم اكندار
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التحري السريأل بش ن العنف ضد املترأة وضتمان تقتدمي اجلنتاة
 26-2٣6ضمان ّ
دو العدالة وفق ا لقانون القصاء على العنف ضد املرأة اكندار

 2٢-2٣6التقيد ابتفا ية القصاء على عيأل أصكاظ التمييز ضد املرأة على إلو
أكثر فعالية ووضأل السياسات واملمارسات الرامية دو منأل عيأل أصكاظ العنف ضتد
النستتاء والفتيتتات اتتا ت تلتتك العنتتف العتتائلي فص تالا عتتت تعزيتتز املستتاءلة واإلس تراع
ابلتحقيق ت عيأل حاالت العنف ضد النساء والفتيات ومقاضاة اجلناة افنلندار
 2٨-2٣6العم تتل عل تتى دنش تتاء ن تتال ص تتائي ع تتادظ ومس تتتقل وم تتزود ابمل تتوارد
الكافية اأملانيار
 22-2٣6التحقي تتق الف تتوري ت عي تتأل ادع تتاءات تعت ت ي ا تجت تزيت واال تف تتاء
القسري واإلعدال جراءات موجزة ومقاضاة املسوولني عت ه األعماظ اأملانيار
 211-2٣6تعزيز دنفات أصكاظ احل ر القانونية احلالية على استمدال االع افات
القسرية ت اإلجراءات القصائية واختات دجراءات أتديبيتة مناستبة ضتد املتدعني العتامني
والقصاة ال يت يسمحون ابستمدال ه املعلومات اأملانيار
 212-2٣6دجراء حتقيق سريأل ونزيب ت عيتأل االعتتداءات علتى الصتحفيني وضتمان
اختات التدابا املناسبة ضد أي صمص ثبت مسووليتب عننا االيواننر
 214-2٣6ضمان ستالمة الصتحفيني والعتاملني ت وستائط اإلعتالل الناصتاني ت
عيأل أرجاء البلد ووضأل حد إلفالت مرتك اجلرائم ضدهم مت العقا األبانيار
 21٣-2٣6دج تراء حتقيتتق س تريأل وصتتامل ت عيتتأل ا ّدعتتاءات تع ت ي ا تج تزيت
ومقاضاة عيأل املسوولني عت ارتكا تلك اجلرائم واألمر الا اهنغار ر
 212-2٣6دجت تراء حتقي تتق ست تريأل وص تتامل ت عي تتأل ا ّدع تتاءات تعت ت ي ا تجت تزيت
شتيا متأل
واال تفاء القسري واإلعدال جراءات موجزة ومقاضاة املستوولني عننتا ع ّ
املعايا الدولية حلقوق اإلنسان االنرويجر
 215-2٣6دحالة صا العنف ضد املرأة دو ن تال العدالتة اجلنائيتة ال دو الوستاطة
أو دو اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات ا يسلندار
 216-2٣6تعزيز وضتأل وعتدد النستاء ت اتاع األمتت ودطتالق قتالت توعويتة
بش ن حقوق اإلنسان وال سيما فيما يتعلق مكانية جلوء املرأة دو القصاء اهولندار
 21٢-2٣6دجراء حتقيق سريأل ت صا العنف ضد املرأة اا يتماصى مأل املعايا
الدولية حلقوق اإلنسان اا ت تلك ما يسمى ابلقتل دفاعا عت الشترإ ومقاضتاة
مرتكبينا االنرويجر
 21٨-2٣6ضتتمان دمكانيتتة جلتتوء األصتتما توي اإلعا تتة دو القصتتاء
فيما يتعلق ابحلصوظ على التعليم الشامل للجميأل والصحة ادسبانيار

اصتتة

 212-2٣6تكثيتتف اجلنتتود الراميتتة دو املكافحتتة الفعليتتة لإلفتتالت متتت العقتتا
فيما خيص أعمتاظ العنتف ضتد املترأة ومنتأل أعمتاظ التمييتز التي ترتكت ضتد املترأة
ومعا بتنم اأورونواير
ومقاضاة املسوولني عننا ُ
والتحقيق فينا ُ
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 221-2٣6ب ظ عيأل اجلنود لوضأل حد لإلفالت مت العقا
تنفي انون العقوابت ودنفات املالحقات اجلنائية ا رب ر

عت طريتق تعزيتز

 222-2٣6تعزيتتز دمكانيتتة جلتتوء الصتتحا دو القصتتاء ومكافحتتة اإلفتتالت متتت
العقا افرنسار
 224-2٣6تنفيت تتتدابا فعالتتة ملكافحتتة اإلفتتالت متتت العقتتا اتتا ت تلتتك متتت
الظ التعاون املستمر والكامل مأل ا كمة اجلنائية الدولية اهولندار
 22٣-2٣6اخت تتات الت تتدابا الالزم تتة للقص تتاء عل تتى ثقاف تتة اإلف تتالت م تتت العق تتا
فيم تتا يتعل تتق ئت ترائم احل تتر أو االنتناك تتات ااا تتاة حلق تتوق اإلنس تتان م تتت تتالظ
مساءلة مرتكبينا وضمان لو سجالت عيأل األصما املرصتحني للمناصت العامتة
مت جرائم أو انتناكات كن ابولندار
 222-2٣6وضتأل حتد لإلفتتالت متت العقتا علتتى التنديتدات وأعمتاظ ال هيت
والتحرش والعنف الي تواجننا النساء واجلنات الفاعلة ت اجملتمأل املتدين وضتمان
دجراء حتقيق سريأل وصامل اسلوفاكيار
 225-2٣6مواصتتلة دنفتتات أحكامنتتا الدستتتورية املتعلقتتة حبريتتة التتديت واملعتق تتد
اا ت تلتك اإلنفتات متت تالظ قايتة األفتراد واملمتلكتات علتى النحتو الواجت متت
أعماظ العنف تات الدوافأل الدينية اتشيكيار
 226-2٣6مواصلة اجلنتود الراميتة دو ضتمان عتتأل عيتأل الاوائتف الدينيتة حبريتة
ممارسة صعائرها الدينية أو معتقداهتا واحلماية الكافية ا ا احلق امالاةر
 22٢-2٣6مواصلة اجلنود الراميتة دو التمفيتف متت حتدة التتوترات اإلثنيتة والقبليتة
والاائفية فيما بني األفغان واحل ر القانوين ألي دعتوة دو الكراهيتة القوميتة أو العر يتة
أو الدينية االسنغاظر
 22٨-2٣6اعتمتتاد تتتدابا تتددة حلمايتتة حريتتة املعتقتتد للمتعبتتديت متتت األ ليتتات
الدينية على إلو فعاظ اأنغوالر
 222-2٣6اختات اااوات الالزمة لصمان بيمة عمل منة للمدافعني عت حقتوق
اإلنسان ادستونيار
 241-2٣6وضأل تدابا دضتافية للحفتا علتى بيمتة مواتيتة وحاميتة للعمتل الت ي
يصالأل بب اجملتمأل املدين واملدافعون عت حقوق اإلنسان ات فينم الصحفيون اصيلير
 242-2٣6ضمان حرية التعبا على اإلن ن و ارخ اإلن ن وتاتوير العمتل
املتعلق انأل ااجمات على الصحفيني والعاملني ت وسائط اإلعتالل وعلتى املكاتت
اإلعالمية والتحقيق فينا ادستونيار
 244-2٣6ضمان سالمة وأمت الصحفيني واملدافعني عت حقوق اإلنسان افرنسار
 24٣-2٣6اختتات عيتأل التتدابا الالزمتة حلمايتة ودعتم الصتحفيني واملتدافعني عتتت
حقوق اإلنسان ات فينم النستاء املتدافعات عتت حقتوق اإلنستان والعتاملون ت اجملتاظ
اإلنستتاين ومن متتات اجملتمتتأل املتتدين والتحقيتتق ت عيتتأل ااجمتتات التتي يتعرضتتون اتتا
وتقدمي اجلناة دو العدالة ا يسلندار
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 242-2٣6اعتماد تدابا فعالة لصمان توفا احلماية املالئمة للصحفيني اديااليار
 245-2٣6اعتماد تدابا ددة حلماية ودعم الصتحفيني واملتدافعني عتت حقتوق
اإلنسان وناهم مت اجلنات الفاعلة ت اجملتمتأل املتدين وعكيتننم متت العمتل حبريتة
دون وإ مت االنتقال أو االهجول اليتوانيار
 246-2٣6اختات املزيد مت التدابا امللموسة لتحسني فتروإ الصتحفيني واملتدافعني
عت حقوق اإلنسان االنرويجر
 24٢-2٣6ب ظ املزيد مت اجلنود حلماية من مات اجملتمأل املتدين واملتدافعني عتت
حقوق اإلنسان والصحفيني مت ااجمات والتنديتدات وضتمان بيمتة عمتل منتة و اليتة
مت املماطر ينشاون فينا اعنورية كور ر
 24٨-2٣6تنفيت سياستتة فعالتتة حلمايتتة املتتدافعني عتتت حقتتوق اإلنستتان ابلتنستتيق
مأل اجملتمأل املدين الكسمرب ر
 242-2٣6مواصتتلة املصتتي تتدم ا ت جمتتاظ عكتتني املترأة متتت تتالظ توستتيأل ناتتاق
مشت تتاركة امل ت ترأة ت العمليت تتات السياست تتية واال تصت تتادية واالجتماعيت تتة ت أفغانست تتتان
اكازا ستانر
 2٣1-2٣6مواصلة ما أُُحرز مت تقدل إلو عكتني املترأة وز دة عثيلنتا ت املوسستات
احلكومية امصرر
 2٣2-2٣6ضتتمان عكتتت املترأة متتت املشتتاركة الكاملتتة واجملديتتة ت صتتنأل القترار ت
عيأل املبادرات املتصلة بعمليات السالل الوطنية وا لية ادولة فلسانير
 2٣4-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو مكافحة االجتار ابلبشر امصرر
 2٣٣-2٣6تكثيت تتف التت تتدابا الراميت تتة دو مكافحت تتة االجتت تتار ابملمت تتدرات ودنتت تتاخ
األفيون االفلبنير
 2٣2-2٣6التعجيل ابعتماد انون قاية الافتل و تانون قايتة األسترة و تانون
ااجرة ا انيزستانر
 2٣5-2٣6اعتم تتاد مش تتروع تتانون قاي تتة األس تترة بغيت تة مواءم تتة أحك تتال الق تتانون
املدين فيما يتعلق بست الزواخ مأل أحكال اتفا ية حقوق الافل ااالحتاد الروسير
 2٣6-2٣6مواصتتلة تعزيتتز براجمنتتا االجتماعيتتة لصتتاال صتتعبنا وال ستتيما الفمتتات
األكثر ضعف ا اعنورية فنزويال البوليفاريةر
 2٣٢-2٣6مواصتتلة القيتتال ابإلصتتالحات اإلداريتتة واملوسستتية ااادفتتة دو حتستتني
تقدمي اادمات العامة اأتربيجانر
 2٣٨-2٣6مواصتتلة تتتوفا ب ترامج ملستتاعدة الفق تراء والفمتتات الصتتعيفة األ تترى
ات فينم املنتمون دو اجملتمأل الريفي وتاوير منتاراهتم وعكيتننم متت احلصتوظ علتى
الفتتر اال تصتتادية وااتتدمات األساستتية بشتتكل أفصتتل اعنوريتتة الو الد قراطيتتة
الشعبيةر
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 2٣2-2٣6مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو تعزيتتز احلقتتوق اال تصتتادية واالجتماعيتتة
والثقافيتتة للستتكان وال ستتيما الفمتتات االجتماعيتتة الصتتعيفة مثتتل النستتاء واألطفتتاظ
واألصتتما توي اإلعا تتة والالجمتتني والعائتتديت واملشتترديت دا ليتا الت يت استوا الكثتتا
مت احلرو الدا لية اعنورية ديران اإلسالميةر
 221-2٣6ضتتمان تتتوفا مصتتادر رزق بديلتتة لألصتتما املعتمتتديت علتتى زراعتتة
األفيتتون إلمتتدادهم اصتتادر د تتل مشتتروعة متتت أجتتل دعمتتاظ حقتتو نم اال تصتتادية
واالجتماعية اابكستانر
 222-2٣6ضتتمان التنفي ت الفعتتاظ لسياستتات ختصتتيص األراضتتي وتتتوفا املستتاكت
لالجمتتني العائتتديت ممتتا يتتودي دو حلتتوظ دائمتتة و كتتننم متتت العتتودة بشتتكل ن تتامي
ومستدال اابكستانر
 224-2٣6اعتمتتاد وتنفيت سياستتات فعالتتة للحتتد متتت الفقتتر والباالتتة متتت تتالظ
علة أمور مننا تنفي اة التنمية املستدامة لعال  ٤١٢١ااجلزائرر
 22٣-2٣6االستمرار ت تعزيز براجمنا الوطنية للحد مت الفقر ابواتنر
 222-2٣6مواصتتلة العمتتل ابلتتربانمج اإلمنتتائي للموسستتات الريفيتتة ت أفغانستتتان
بغية عكني املرأة ا تصاد ا ادولة بوليفيا املتعددة القومياتر
 225-2٣6تعزيز اس اتيجية احلد مت الفقر ت الننجني على النحو املتتو ى ت
اإلطتتار التتوطين للستتالل والتنميتتة وتعزيتتز األمتتت الغ ت ائي متتت أجتتل احلتتد متتت الفقتتر
ادولة بوليفيا املتعددة القومياتر
 226-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو احلد مت تزايد انتشار الفقر اليبيار
 22٢-2٣6مواصلة التدابا اجلارية للحد مت الفقر اااندر
 22٨-2٣6مواصتتلة اجلنتتود الراميتتة دو تنفي ت سياستتات فعالتتة للحتتد متتت الفقتتر
والباالة ادندونيسيار
 222-2٣6مواصلة التنمية الوطنية اجلارية وفقت ا لإلطتار التوطين للستالل والتنميتة
ا٤١٤٠-٤١٠٢ر مأل ال كيز على حتسني سبل عيش الناس والقصاء على الفقر
االصنير
 251-2٣6وضأل اط للتمفيف مت حدة الفقر االعراقر
 252-2٣6اعتماد تدابا فعالة ملكافحة انتشار الفقر ااألردنر
 254-2٣6وضأل لية متينة للتصدي للفقر ت البلد اماليز ر
 25٣-2٣6مواصلة جنودهتا الراميتة دو وضتأل ن تم صتحية فعالتة ومستتدامة متت
أجل حتسني دمكانية حصوظ املواطنني على دمات الرعاية الصتحية العاليتة اجلتودة
ابنغالديشر
 252-2٣6مواصتتلة العمتتل علتتى التنفي ت الفعتتاظ لالس ت اتيجية الصتتحية الوطنيتتة
ح عال  ٤١٤١بغية حتسني وصوظ املواطنني دو دمات الرعاية الصحية اكوابر
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 255-2٣6تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة دو تتتوفا دمكانيتتة أفصتتل للحصتتوظ علتتى تتدمات
الرعاية الصحية األساسية وضمان احلتق ت التعلتيم لألطفتاظ والشتبا واحليلولتة دون
تعايل العملية التعليمية ادندونيسيار
 256-2٣6مواصلة تكثيف اجلنود الرامية دو حتسني دمكانية احلصتوظ علتى الرعايتة
الصحية للجميأل ات فينم األصما توو اإلعا ة املديفر
 25٢-2٣6مواصتلة تعزيتز وتاتتوير ممارستات فعالتة ومستتتدامة ت الن تال الصتتحي
ح يتسىن جلميأل املواطنني احلصوظ على رعاية صحية جيدة اعمانر
 25٨-2٣6توفا التحصتني الات التالزل وال ستيما التحصتني ضتد صتلل األطفتاظ
واستمدال أ صى در مت املوارد املتاحة لصتمان تتوافر الرعايتة الصتحية وستبل حصتوظ
عي تتأل أبن تتاء الش تتع األفغ تتاين علين تتا وابأل تتص الفم تتات الص تتعيفة املتت ت ثرة ابلنت تزاع
ااململكة العربية السعوديةر
 252-2٣6ض تتمان دنش تتاء مراك تتز رعاي تتة ص تتحية كافي تتة ت املقاطع تتات واملن تتاطق
النائية ارخ كابل لدعم التنفي الفعاظ للسياسات الصحية اسنغافورةر
 261-2٣6ض تتمان احلص تتوظ عل تتى التحص تتني وال س تتيما التحص تتني ض تتد ص تتلل
األطفاظ واستمدال أ صى تدر متت املتوارد املتاحتة لصتمان تتوافر الرعايتة الصتحية
اجليدة ودمكانية حصوظ اجلميأل علينا اسري النكار
 262-2٣6ضتتمان املستتاواة ت احلصتتوظ علتتى التعلتتيم للمترأة والفتتتاة ومكافحتتة
املمارسات الصارة مثل الزواخ القسري والزواخ املبكر اأورونواير
 264-2٣6القيال ئميأل اإلجراءات الالزمة لتوفا التعليم للفتيات ا رب ر
 26٣-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو توفا التعلتيم لت وي اإلعا تة متت األطفتاظ
ورعايتنم ا رب ر
 262-2٣6ز دة املتوارد املمصصتتة للتعلتتيم وددراخ ثقافتتة تتتدريس حقتتوق اإلنستتان
ت كل دورة مدرسية اأنغوالر
 265-2٣6اختات التدابا الالزمة حلماية املدارس واملوسسات التعليمية األ رى
وفق ا إلعالن املدارس اآلمنة ااألرجنتنير

 266-2٣6مواصتتلة التنفي ت الفعتتاظ للماتتة االس ت اتيجية الوطنيتتة للتعلتتيم ح ت
عال  ٤١٤٠مت أجل حتسني مستو ت التعليم وابأل ص تعزيتز بترامج تو األميتة
اكوابر
 26٢-2٣6اختتتات اتتوات ملموستة إلعمتتاظ حتتق الفتيتتات ت التعلتتيم متتت تتالظ
دهناء املمارسات التمييزية اهنغار ر
 26٨-2٣6مواصلة التدابا الرامية دو ضمان املساواة ت احلصتوظ علتى التعلتيم
اجليتتد للجمي تتأل وتعزيزه تتا اص تتة ابلنس تتبة للفتي تتات ت املن تتاطق الريفي تتة ومكافح تتة
احلواجز الي تع ض التعليم بسب انعدال األمت اجيبويتر
 262-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو توفا التعليم اجملاين واإللزامي اتونسر
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 2٢1-2٣6اعتمتتاد تتتدابا تتددة ااتتدإ لصتتمان كتتون التعلتتيم دلزامي تا ح ّق تا متتت
الظ التنفي الفعاظ للتشريعات الي تقيد عمل األطفتاظ وضتمان دمكانيتة حصتوظ
اجلميأل على التعليم ت بيمة منة االيواننر
 2٢2-2٣6مواصتتلة جنودهتتا الراميتتة دو حتقيتتق تكتتافو الفتتر ت احلصتتوظ علتتى
حق التعليم اصة ابلنسبة للنساء والفتيات اتونسر
 2٢4-2٣6ضتتمان التعلتتيم اجليتتد جلميتتأل األطفتتاظ اتتا ت تلتتك حتستتني دمكانيتتة
حصوظ الفتيات على التعليم ت عيأل مناطق البلد ادستونيار
 2٢٣-2٣6اختات املزيد متت اااتوات لصتمان دمكانيتة حصتوظ اجلميتأل علتى التعلتيم
ت بيمتتة منتتة متتأل ال كيتتز بشتتكل تتا علتتى الفتيتتات والنستتاء واألصتتما املشتترديت
دا ليا وتوي اإلعا ة اجورجيار

 2٢2-2٣6اختتتات اتتوات ملموستتة متتت أجتتل دعمتتاظ احلتتق ت التعلتتيم االبتتتدائي
والثانوي للفتيات عتت طريتق دهنتاء املمارستات التمييزيتة وتوفيتف مزيتد متت املدرستات
والت كد مت تزويتد عيتأل املتدارس اتا يكفتي متت األستوار واملتراحيض ودمكانيتة احلصتوظ
على امليا امل مونة ا يسلندار
 2٢5-2٣6مواصلة التدابا اجلارية ت سبيل احلصتوظ علتى رعايتة صتحية أفصتل
وتعليم أيسر تكلفة اااندر
 2٢6-2٣6اختتتات تتتدابا تتددة لتحستتني دمكانيتتة احلصتتوظ علتتى التعلتتيم وديتتالء
اهتمال ا للتحد ت الي تواجننا الفمات الصعيفة ات فينم الفتيات والنستاء
واألصما توو اإلعا ة مت أجل استكماظ تعليمنم اموريشيوسر
 2٢٢-2٣6تعزيز برامج و األمية ودمكانية احلصوظ على التعلتيم ت بيمتة منتة
متتأل ديتتالء اهتمتتال تتا للفتيتتات والفتيتتان والنستتاء واألصتتما املشتترديت دا لي ت ا
وتوي اإلعا ة ااملكسيكر
 2٢٨-2٣6التصدي للتحد ت الي تع ض ز دة دمكانية حصوظ الفتيات على
التعليم اميامنارر
 2٢2-2٣6ضتتمان قايتتة املتتدارس والتعلتتيم والتالمي ت وفق ت ا اللت تزال أفغانستتتان
بوصفنا طرفا مو عا على دعالن املدارس اآلمنة االنرويجر
 2٨1-2٣6مصاعفة اجلنود املب ولتة ت التصتدي للعقبتات التي تعت ض التعلتيم
وال سيما ابلنسبة للنساء والفتيات االفلبنير

 2٨2-2٣6مواصلة ب ظ اجلنتود لتعزيتز ثقافتة حقتوق اإلنستان متت تالظ بترامج
وأنشاة التثقيف والتدري االفلبنير
 2٨4-2٣6دنشتتاء ليتتة ملتابعتتة تنفيت األهتتداإ املعلنتتة للماتتة االست اتيجية الوطنيتتة
الثالثة للتعليم للف ة  ٤١٤٠-٤١٠٢ااإلمارات العربية املتحدةر
 2٨٣-2٣6ضمان التعليم جلميأل األطفاظ بوصفب حق ا وليس امتيازا االربتغاظر
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 2٨2-2٣6استتتثمار املزيتتد متتت اجلنتتود لتتتوفا التعلتتيم جلميتتأل األطفتتاظ ت عيتتأل
مناطق البلد رنم عيأل ال روإ املمتلفة اصربيار
 2٨5-2٣6ضتتمان تكثيتتف وزارة التعلتتيم حلمتتالت التوعيتتة العامتتة وال ستتيما ت
املقاطعات لل ويج ألمهية التعليم للفتيات اسنغافورةر
 2٨6-2٣6صون احلق ت التعليم وضمان حصوظ النساء والفتيات على التعلتيم
وكفالة مساءلة مرتك ااجمات على املوسسات التعليمية اسري النكار
 2٨٢-2٣6مواصتتلة اجلنتتود املب ولتتة ت قايتتة حقتتوق األطفتتاظ والنستتاء وحتستتني
فروفنم ال سيما ت ااعي التعليم والرعاية الصحية اكرواتيار
 2٨٨-2٣6ض تتمان التنفيت ت الكام تتل لق تتانون القص تتاء عل تتى العن تتف ض تتد املت ترأة
وألحك تتال تتانون العق تتوابت لع تتال  ٤١٠٢املتعلق تتة ابلعن تتف ض تتد النس تتاء والفتي تتات
االوال ت املتحدة األمريكيةر
 2٨2-2٣6اختات اااوات الالزمة لتنفيت تانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة
على إلو فعاظ األبانيار
 221-2٣6الز دة عند اإلمكان ت عدد املالجئ املمصصة للنساء والفتيتات
الالئي يقعت ضحا العنف القائم على نوع اجلنس وتعزيز دمات الرعاية املقدمتة
اأنغوالر
 222-2٣6تعميق التتدابا الراميتة دو التحقيتق ت العتادات والتقاليتد التمييزيتة واملنينتة
جتا النساء والفتيات مثل ا تبار الع رية ومعا بة مرتكبينا ااألرجنتنير
 224-2٣6اختات املزيد مت التدابا ملنأل العنف والقصاء على التمييز ضد املرأة
وضمان املشاركة الكاملة للمرأة ت احلياة العامتة والسياستية اتا ت تلتك مشتاركتنا
ت عمليتتة الستتالل واملصتتاحلة وضتتمان التنفي ت الكامتتل ااتتة العمتتل الوطنيتتة بش ت ن
امل ترأة والستتالل واألمتتت متتت تتالظ ختصتتيص متتا يكفتتي متتت املتتوارد البش ترية والتقنيتتة
واملالية االنمسار
 22٣-2٣6ضمان التنفي الفعاظ لقانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة اتا ت
تلك مت الظ رفأل مستو ت الوعي واملعرفة ابلقانون ت صفوإ السكان و توات
الشرطة واجلناز القصائي ابلجيكار
 222-2٣6مواصلة تعزيز عكني املترأة وقايتة حقو نتا متت تالظ اإلنفتات الفعتاظ
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
 225-2٣6عتني التدابا الراميتة دو القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ العنتف والتمييتز
ضد النساء وجمموعات األ ليات اإلثنية أو الدينية أو اللغويتة ودو قايتة حقتو نت
اصيلير
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 226-2٣6ضمان التنفي الفعاظ لقانون القصاء على العنف ضتد املترأة ودنفتات
على إلو موحد والتحقيتق الستريأل ت عيتأل صتا العنتف ضتد املترأة اتا فينتا متا يستمى
ب الجرائم الشرإال ومقاضاة مرتكبينا اوج ن ال العدالة اجلنائيتة وعتدل دحالتنتا
دو اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات اأيرلندار
 22٢-2٣6مقاضتاة مترتك العنتتف ضتد املترأة وال ستتيما متا يستتمى ئترائم الشتترإ
ا رب ر
 22٨-2٣6التتدفأل متتت أجتتل موافقتتة اجلمعيتتة الوطنيتتة علتتى تتانون القصتتاء علتتى
العنف ضد املرأة وضمان دنفات القانون ابلكامل االدامنركر
 222-2٣6مواصتتلة العمتتل علتتى تعزيتتز وقايتتة حقتتوق امل ترأة متتت تتالظ التنفي ت
الفعاظ لالس اتيجيات و اط العمل الوطنية للقصاء على العنف ضد املرأة اجيبويتر
 411-2٣6مواص تتلة جنوده تتا الرامي تتة دو مكافح تتة العن تتف ض تتد املت ترأة والعن تتف
العتتائلي متتت تتالظ التنفيت الكامتتل لالس ت اتيجية الوطنيتتة املعتمتتدة ت ه ت ا الستتياق
وما يتصل الا مت برامج وطنية ت ه ا اجملاظ اتونسر
 412-2٣6تس تريأل وتتتاة التقتتدل ت التصتتدي للعنتتف القتتائم علتتى نتتوع اجلتتنس
اا ت تلك العنف العائلي ضد النساء والفتيات ادستونيار
 414-2٣6مواصلة اختات التدابا الرامية دو التنفي الفعاظ لقتانون القصتاء علتى
العنف ضد املرأة اجورجيار
 41٣-2٣6مباصرة التحقيتق واملتابعتة القصتائية فتورا ت صتا العنتف ضتد املترأة
اهنغار ر
 412-2٣6وضأل برامج ددة للحد مت العنف ضد املرأة االعراقر
 415-2٣6اختتتات املزيتتد متتت اااتتوات لصتتمان التنفي ت الكامتتل لقتتانون القصتتاء
علتتى العنتتف ضتتد امل ترأة واألحكتتال املتعلقتتة حبمايتتة حقتتوق امل ترأة التتواردة ت تتانون
العقتتوابت اجلديتتد وت اتتط العمتتل الوطنيتتة للم ترأة وبش ت ن امل ترأة والستتالل واألمتتت
اديااليار
 416-2٣6تن تتيم ق تالت إلتكتتاء التتوعي بش ت ن مصتتمون تتانون القصتتاء علتتى
العنت تتف ضت تتد امل ت ترأة وتشت تتجيأل النست تتاء علت تتى اإلبت تتال عت تتت عيت تتأل حت تتاالت العنت تتف
اليمتنشتايتر
 41٢-2٣6اختتتات تتتدابا فعالتتة للقصتتاء علتتى عيتتأل أصتتكاظ العنتتف ضتتد النستتاء
والفتي تتات ا تتا ت تل تتك دلغ تتاء دحال تتة هت ت اجلت ترائم دو الوس تتاطة وكفال تتة التحقي تتق
السريأل ت العنف وضمان سبل انتصاإ فعالة للصحا اليتوانيار
 41٨-2٣6مكافحة العنف ضد املرأة وضمان تقدمي اجلناة دو العدالة الكسمرب ر
 412-2٣6مواصلة تعزيتز اجلنتود الراميتة دو القصتاء علتى عيتأل أصتكاظ العنتف
ضد النساء والفتيات املديفر
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 421-2٣6تعزيتتز اجلنتتود الراميتتة دو القصتتاء علتتى التمييتتز والعنتتف ضتتد النستتاء
امالاةر
 422-2٣6اختتتات عيتتأل اااتتوات الالزمتتة التتدإ مكافحتتة العنتتف ضتتد امل ترأة
اا ت تلك ضمان مساءلة اجلناة اأوكرانيار
 424-2٣6التصدي للعوامتل املُوديتة دو أعمتاظ العنتف ضتد املترأة اتا ت تلتك
لة وعي الناس ابلقانون وحبقوق اإلنسان اميامنارر
 42٣-2٣6مواصلة اإلصالحات التشتريعية واإلداريتة ملنتأل عيتأل أصتكاظ التمييتز
والعنف ضد النساء والفتيات انيباظر
 422-2٣6التنفي التال لالس اتيجية و اة العمل الوطنيتني بش ن القصاء على
العنف ضد املرأة كما ع التوصية سابق ا االربتغاظر
 425-2٣6ضمان التنفيت الفعتاظ لقتانون القصتاء علتى العنتف ضتد املترأة وبت ظ
جنتتود مستتتمرة للقصتتاء علتتى عيتتأل أصتتكاظ العنتتف والتمييتتز ضتتد النستتاء والفتيتتات
اعنورية كور ر
 426-2٣6مواصلة التدابا الرامية دو حتسني وضأل املرأة وال سيما فيمتا يتعلتق
مكانية اللجوء دو العدالة واملشاركة ت ددارة الدولة وموسسات صنأل القرار اصربيار
 42٢-2٣6التنفي الكامل لقانون القصاء علتى العنتف ضتد املترأة و تانون العقتوابت
لعتتال  ٤١٠٢عتتت طريتتق ضتتمان التحقيتتق ت حتتاالت العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات
عل تتى النح تتو املناست ت واملقاض تتاة ت دط تتار ن تتال العدال تتة اجلنائي تتة وتزوي تتد القص تتاة
واملتتدعني العتتامني اتتا يكفتتي متتت املتتوارد ألداء وفتتائفنم ااململكتتة املتحتتدة لربياانيتتا
الع مى وأيرلندا الشماليةر
 42٨-2٣6القصتتاء عل تتى التمييتتز والعن تتف ضتتد النس تتاء واألطفتتاظ م تتت تتالظ
التثقيتتف ت جمتتاظ حقتتوق اإلنستتان ورفتتأل مستتتو ت التتوعي ت صتتفوإ عامتتة النتتاس
أيص ا اسلوفينيار
 422-2٣6اختات عيأل التدابا القانونية والتن يميتة الالزمتة للقصتاء علتى العنتف
والتمييز ضد الفتيات والنساء اسري النكار
 441-2٣6اختتتات تتتدابا دضتتافية ملنتتأل العنتتف العتتائلي ومكافحتتتب ولتقتتدمي الرعايتتة
لألطفاظ املسيبني ااجلزائرر
 442-2٣6مواصلة اختات تدابا لتمكني املرأة اااندر
 444-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو ددراخ املساواة بتني اجلنستني وعكتني املترأة
ت اجملتمأل اليبيار
 44٣-2٣6تقتتدمي املزيتتد متتت التتدعم متتت أجتتل عكتتني املترأة ت اجملتتاظ اال تصتتادي
اعمانر
 442-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو عكني املرأة ابولندار
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 445-2٣6مواصتتلة اااتتوات املتم ت ة ت ستتبيل عكتتني امل ترأة
اال تصادي ارومانيار

اصتتة ت اجملتتاظ

 446-2٣6ختصيص ما يكفي مت املوارد اال تصادية والبشرية للتنسيق بني األ ستال
املعنيتة حبقتوق اإلنستان ال ستيما تلتك املستوولة عتت ضتمان عكتني املترأة ت اجملتمتأل
األفغاين ادسبانيار
 44٢-2٣6مواصتتلة اخت تات التتتدابا الالزمتتة لتعزيتتز حقتتوق األطفتتاظ اتتا ت تلتتك
ما يتعلق ابحلصوظ على التعليم األبانيار
الفعتتاظ والتنفي ت الس تريأل ااتتة العمتتل الوطنيتتة لعتتال ٤١٠٢
 44٨-2٣6التعزيتتز ّ
مت أجل القصاء علتى التزواخ املبكتر وزواخ األطفتاظ ابلتشتاور الكامتل متأل اجملتمتأل
املدين االنمسار
 442-2٣6حتديتتد الستتت القتتانوين لتتزواخ الفتيتتات ت  ٠٢عامت ا وضتتمان اإلنفتتات
الفعاظ للقانون اا ت تلك عت طريق التحقيق واملقاضاة ت حاالت زواخ األطفتاظ
ابلجيكار
 4٣1-2٣6االمتثتتاظ التفا يتتة حقتتوق الافتتل وسياستتة أفغانستتتان حلمايتتة الافتتل
ال سيما مت الظ وضأل حتد لتجنيتد األطفتاظ واستتمدامنم ت النزاعتات املستلحة
على إلو نا انوين اكندار
 4٣2-2٣6اختتتات التتتدابا املالئمتتة لصتتمان تستتجيل التتوالدات جلميتتأل األطفتتاظ
املولوديت ت البلد بغية احلد مت ار انعدال اجلنسية ااتيلندر
 4٣4-2٣6مواصلة وضأل االس اتيجيات املناسبة حلماية حقوق األطفاظ اتونسر
 4٣٣-2٣6قاية حقوق األطفاظ ات فينم الفتيات ال سيما ت جماظ احلصتوظ
على التعليم واحلماية مت عيأل أصكاظ العنف افرنسار
 4٣2-2٣6اختتتات تتتدابا ملنتتأل العنتتف ضتتد النستتاء والفتيتتات ت عيتتأل اجملتتاالت
ومكافحتب اهندوراسر
 4٣5-2٣6اختات املزيد مت اااوات لكفالة سياسة دطارية حلماية حقتوق الافتل
اا يتماصى مأل املعايا الدولية امالاةر
 4٣6-2٣6فتترض ح تتر صتريال علتتى العقتتا البتتدين لألطفتتاظ ت كتتل الستتيا ات
ااجلبل األسودر
 4٣٢-2٣6وضأل ضماانت ملنأل االستغالظ واالنتناك اجلنسيني للفتيان املعروفة
ابسم ’ابتشا ابزي‘ اتا ت تلتك متت تالظ االستتعانة بقتوات األمتت الوطنيتة األفغانيتة
ومساءلة املسوولني عت تلك بوسائل مننا مقاضاهتم االوال ت املتحدة األمريكيةر
 4٣٨-2٣6كفالة ح ر الزواخ القستري والتزواخ املبكتر للفتيتات ومقاضتاة املستوولني
عت تلك ومعا بتنم ودعادة أتهيل الصحا االدامنركر

GE.19-05622

29

A/HRC/41/5

 4٣2-2٣6مواصلة اختات التدابا الالزمتة لتجترمي متا يستمى امارستة ’ابتشتا ابزي‘

وب ظ عيأل اجلنود فيما يتعلق ابلو ايتة والعدالتة التدإ القصتاء علتى هت املمارستة
ااملكسيكر

 421-2٣6اختتتات التتتدابا الالزمتتة لتعزيتتز حقتتوق الافتتل عتترب دجتراء حتقيتتق ستريأل
وصتتامل ت عيتتأل ادعتتاءات التتزواخ القستتري أو ممارستتة ’ابتشتتا ابزي‘ أو أي صتتكل
ر مت أصكاظ االستغالظ اجلنسي لألطفتاظ ومقاضتاة عيتأل األصتما الت يت تثبت
مسووليتنم على النحو الواج اأملانيار
 422-2٣6تكثيف اجلنود الرامية دو منأل زواخ األطفاظ والزواخ املبكر والتزواخ
القسري ومكافحتب واختات التدابا املناسبة ملكافحة عيأل أصكاظ العنف ضتد األطفتاظ
وتعزيز حقو نم اا فينا احلق ت التعليم اديااليار
 424-2٣6اختات اوات ابلة للقياس مت أجل منأل ودهناء جتنيتد األطفتاظ وضتمان
مساءلة عيأل مرتكبيب اليتوانيار
 42٣-2٣6تستريأل عمليتتة مواءمتتة تتانون قايتتة األستترة املعتتدظ لستتت التتزواخ متتأل
أحكال اتفا ية حقوق الافل اميامنارر
 422-2٣6ضمان قاية حقوق عيتأل األطفتاظ دون عييتز واختتات اااتوات الالزمتة
لوضأل حد لزواخ األطفتاظ متت تالظ اإلستراع ت تنفيت اتة العمتل الوطنيتة بشت ن
زواخ األطفاظ اابكستانر
 425-2٣6املكافحة الفعالة لتجنيد األطفاظ اجلنود ابولندار
 426-2٣6اعتمتتاد اتتة عمتتل وطنيتتة إلهنتتاء زواخ األطفتتاظ وتنفي ت ها واعتمتتاد
التتتدابا القانونيتتة والتن يميتتة الالزمتتة لصتتمان التنفي ت املتستتق لق توانني العنتتف ضتتد امل ترأة
على املستويني املركزي وا لي اعنورية مولدوفار
 42٢-2٣6اختتتات تتتدابا ملموستتة لصتتمان قايتتة حقتتوق الافتتل اتتا ت تلتتك متتت
الظ داتحة دمكانية احلصتوظ علتى التعلتيم للجميتأل ومنتأل االنتنتاك اجلنستي وجتنيتد
األطفاظ ارومانيار
 42٨-2٣6اختات تدابا مت أجل دعادة أتهيل األطفاظ املرتباني سابق ا ئماعتات
مسلحة ودعادة ددماجنم بدالا مت احتجازهم االربتغاظر
 422-2٣6اختتتات عيتتأل التتتدابا الالزمتتة حلمايتتة الستتكان املتتدنيني متتأل االح ت ال
الكامتتل للقتتانون التتدو اإلنستتاين وحلقتتوق اإلنستتان واختتتات تتتدابا تتددة حلمايتتة
األ ليات اإلثنية والدينية على وجب ااصو اسويسرار

 451-2٣6مصاعفة اجلنود املتعلقة ابلتشريعات مت أجل قاية الاوائف اإلثنيتة
والدينية اهندوراسر
 452-2٣6تكثي تتف اجلن تتود الرامي تتة دو قاي تتة حري تتة ال تتديت أو املعتق تتد وحق تتوق
األصما املنتمني دو أ ليات دينية وتعزيزها اديااليار
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 454-2٣6دنشاء لية مستقلة لتقييم سبل توفا قايتة أفصتل لأل ليتات الدينيتة
واإلثنية مت ااجمات العنيفة ااململكة املتحدة لربياانيا الع مى وأيرلندا الشماليةر
 45٣-2٣6وضأل ن ال لتحديد وتقييم االحتياجات التعليمية لألطفاظ توي اإلعا تة
وبناء القدرة املوسسية ملساعدهتم وتزويدهم ابلتعليم الشامل للجميأل ابلغار ر
 452-2٣6حتستتني وتعزيتتز حقتتوق األصتتما توي اإلعا تتة وابأل تتص النستتاء
والفتيات توات اإلعا ة ت اجملاالت اال تصادية والسياسية واالجتماعية مت الظ
وضأل سياسات ودجراءات ملموسة على املستويني املركزي وا لي افنلندار
 455-2٣6ضت تتمان عت تتودة الالجمت تتني األفغت تتان وكفالت تتة عت تتتعنم حبقت تتو نم ودعت تتادة
ددماجنم ااألردنر
 456-2٣6مواصلة اجلنود الرامية دو قاية حقوق املشترديت دا ليت ا وتتوفا ليتات
فعالة لتلبية احتياجاهتم اااصة اأتربيجانر
 45٢-2٣6هتيمتتة بيمتتة مواتيتتة لعتتودة ن اميتتة ومستتتدامة ّلالجمتتني متتت تتالظ تتتوفا
فر لكس الرزق مت الظ العمل الالئق ودمكانيتة احلصتوظ علتى التعلتيم اجليتد
وعلى دمات الرعاية الصحية بصورة منصفة اابكستانر
 45٨-2٣6تكثيتف اجلنتتود ودعاتتاء األولويتتة لتنفيت السياستتة املتعلقتتة ابملشتترديت
دا ليا مت أجل ضمان تلبية االحتياجات األكثر دحلاحا اوالء املشرديت وختصتيص
موارد كافية ام ادولة فلسانير.
 -2٣٢تعكتتس عيتتأل االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة ت هت ا التقريتتر مو تتف الدولتتة
االدوظر الي دمتنا و/أو الدولة يد االستعراض .وينبغي أالّ يُفنم أهنا حت تى بت ييتد الفريتق
العامل ك ُكل.
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