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 ةمقدم  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل  املنشـو وفقـاا لقـرار حلـق  قـو   -1

 كــانو  82 عشــرة ا الفــنة مــن الثامنــة  دورتــ  8002 زيرا /يونيــ   12املــخر   5/1اإلنســا  
ا  أفغانســـتا . واستعرضـــا  الـــة  قـــو  اإلنســـا  ا 8014شـــبارب/فراير  2إىل  ينـــاير/ثـــايال

حممــد الســيد  أفغانســتا . وتــرأو وفــد 8014كــانو  الثاي/ينــاير   82املعقــودة ا  ثانيــةالاجللســة 
ا  أفغانســتا بشــو   هتقريــر العامــل . واعتمـد الفريــق كبــم مستشــاري و ارة العــدل   قاسـم اــايزاي

 .8014كانو  الثاي/يناير   31 شرة املعقودة ااعالجلست  
ر حلـق  قـو  اإلنسـا  فريـق املقـررين التـايل   اختا8014كانو  الثاي/يناير   15وا  -8

إســتونيا  واإلمــارات : أفغانســتا )اجملموعــة الثيثيــةي لتيســم اســتعراض  الــة  قــو  اإلنســا  ا 
 .العربية املتحدة  وبنن

  صـدرت 16/81مـن مرفـق القـرار  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق القـرار  15ووفقاا للفقرة  -3
 :أفغانستا  الة  قو  اإلنسا  ا  الوثائق التالية ألغراض استعراض

)أي 15تقريـــــــــــــــــــر وفين/عـــــــــــــــــــرض مكتـــــــــــــــــــو  مقـــــــــــــــــــد  وفقـــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــرة  )أي 
(A/HRC/WG.6/18/AFG/1 وCorr.1ي؛ 

جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـو  اإلنسـا  وفقـاا  ) ي 
 ي؛A/HRC/WG.6/18/AFG/2) ي )15للفقرة 

ملتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا   وفقــــــاا مــــــوجز أعدتــــــ  مفوضــــــية األمــــــم ا )جي 
 ي.Corr.1و A/HRC/WG.6/18/AFG/3) يج)15 للفقرة
عــن فريــق اجملموعــة الثيثيــة قائمــة أســفلة أعــداا ســلفاا البلــدا   أفغانســتا وأ يلــا إىل  -4

  اوكنـد  والسـويد  وسـلوفينيا  والـدارر   واجلمهوريـة التشـيكية  وبلجيكا  وأملانيا  التالية: إسبانيا
ــــروي   واململكــــة املتحــــدة لريعانيــــا الع مــــل وأيرلنــــدا الشــــمالية  واملكســــي   وليختنشــــتاين   والن

ارج  والوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. واـــاه األســــفلة متا ـــة علـــل املوقـــع الشـــبك  ا ــــ  واولنـــدا
 ليستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 نب الدولة موضوع االستعراضعرض الحالة من جا -ألف 
سـيما  قـو  املـرأة  ول تعزيز ومحاية  قو  اإلنسـا  بأكد رئيق الوفد التزا  أفغانستا   -5

خمتلــــف علــــل املســــتويف الــــوفين ا أ كــــا  الدســــتور و اا اــــاا اللتــــزا  واضــــح قــــد كــــا والعفــــل. و 
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لدوليـــة. وا ــــات للدســـتور واللتزامـــات ااا وفقـــ وضـــعاالسياســـات وا عـــ  الـــ   وا  القـــوانن
عـداد وتقـدل التقـارير إلو بشكل عمل  احلكومة خعوات رئيسية لتنفيا اتفاقيات  قو  اإلنسا  

 الوفنية عن  الة تنفيااا.

ـــــدوري الشـــــامل وقـــــد جـــــرت دورة  -6 أيـــــار/ فغانســـــتا  ا املتعلقـــــة بو ألوىلاالســـــتعراض ال
ملع ــم  انســتا  دعمهــأفغا أعلنــاذلــ  الوقــا   وا .ةتوصــي 143  يــت تلقــا  8002 مـايو

أفغانســـــتا  تلـــــ  خـــــات أدعمها. و بـــــ ظتـــــ مل فقـــــ توصـــــيات  10   وانـــــا تلـــــ  التوصـــــيات
ولـديف من املبادرات ا خمتلف الو ارات واملخسسـات. اا عددا ات التوصيات علل حممل اجلد  و 

نيـة يسـتعراض الـدوري الشـامل  أنشـوت احلكومـة عمليـة وفاملتعلـق بالـدورة الثانيـة لتقرير الإعداد 
شــركا مخسســات اجملتمــع املــدي و قــو  اإلنســا  ا عمليــة لــع البيانــات وتليــل التقريــر. وقــد أ

 ملتابعة التوصيات. 8018 عا  احلكومة ا وضعتهاأعد التقرير علل أساو خعة عمل 

 وتعـــدمحايـــة احلقـــو  املدنيـــة والسياســـية ا أفغانســـتا . علـــل احلكومـــة بنشـــارب  وتشـــجع -2
ا املنعقــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز  ريــة التعبــم و ريــة وســائل اإلعــي   ةيــداجل ةثلــممــن األأفغانســتا  

 اجلمعيات دو  رقابة.تكوين و رية 

ن شـعانالرئيق أفغانستا  باستمرار مع ممثل  وسـائل اإلعـي  الوفنيـة والدوليـة و ويلتق   -2
الــاي ل لإلعــي   اجمللــق األعلــويضــعلع  قــو  اإلنســا  واملــدافعن عــن  قــو  املــرأة.  ا حــال

مايــة حبتــولف مــن ممثلــن عــن اجملتمــع املــدي وحموعــات وســائل اإلعــي  وو ارة اإلعــي  والثقافــة  ي
  قو  وأنشعة وسائل اإلعي  والصحفين.

د دعـا قـو . وانتخابـات الوليـاتلنتخابـات الرئاسـية تن يم الاا أفغانستا   الي وتستعد -2
ملســــــتقلة للجنــــــة ااا وفقــــــو  .نتخابــــــاتالعمليــــــة  زااــــــة و ريــــــةن احلكومــــــة مــــــراقبن دوليــــــن ملراقبــــــة

مـــن  1 140 254 موافنـــاا  بيـــنهم 3 305 222تســـليم  8013 عـــا  مت ا ينتخابـــات ل
من مــــات  قــــو  اإلنســــا   وســــتتوىلللمشــــاركة ا النتخابــــات.  ت  بعاقــــات القــــناعايدالســــ
ـــ  جل. عـــن كثـــب لـــةالنتخابــــات املقب ةراقبـــماجملتمـــع املـــدي ا من مـــات نشـــعاء الو  ماعــــات وُسم

 ويبلـــد عـــدددو  أي تـــدخل مـــن احلكومـــة. حبريـــة براحهـــا السياســـية بتن ـــيم املعارضـــة السياســـية 
 . زباا  52 ا أفغانستا  ةسجلامل ةسياسيال  ا ز األ

تكــــوين حلصــــول علــــل الرعايــــة الصــــحية والتعلــــيم والعمــــل و بااملوافنــــو  األفغــــا  ويتمتــــع  -10
 النقابات العمالية.

 إىللغــات األ  الوباا وفر التعلـيم حانـويــ ا التعلـيم الدسـتور  ـق ليــع املـوافنن كـرو يو  -11
 مستويف درجة البكالوريوو.

  ا ــر مــن إ  نوعــاا وكيفــاا  لجهــود الــ  تبــاسا لتحســن التعلــيملاا ومتكنــا أفغانســتا   ن ــر  -18
 :8013و 8002التقد  التايل بن عام  
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 15 162إىل  8002ا  11 460املدارو مـن  و يادة عدد جديدة د مدارويشيت 
 ؛للفتياتمدرسة خمصصة  8 862  منها 8013 عا  ا

  ا 2 643 240إىل  8002 عــــــا  ا 6 504 215عــــــدد العـــــي  مــــــن  يـــــادة 
 الفتيات؛من  3 353 221 بينهم  8013 عا 

 20 بلغا كلفةتب 8013و 8002  بن عام  امليو  كت 135حموع   ما فباعة 
 ؛رمليو  دول

  ــــادة ــــة مــــن  ي  8002 عــــا  ا 12 826عــــدد العــــي  املســــجلن ا املــــدارو املهني
 الفتيات؛ا املائة من  11 بينهم  8013 عا  ا 21 685 إىل

  ـــــادة  ا 86 426إىل  8002 عـــــا  ا 80 031عـــــدد مراكـــــز حمـــــو األميـــــة مـــــن  ي
 فالباا؛ 563 460 وبلد عدد فيهبا  8013 عا 

 8002 عــــــا  ا 58 000التعلــــــيم العـــــايل مــــــن ت  يـــــادة عــــــدد امللتحقـــــن  خسســــــا 
 .8013 عا  ا 880 000 إىل

تـــوفم ا ــدمات الصـــحية اجملانيـــة جلميـــع املـــوافنن ب ملزمـــة   وجـــب الدســـتور  احلكومــةو  -13
 األفغا  دو  أي متييز.

جتـــدر و  .ســـناتيجياتالسياســـات و عـــدد مـــن الوضـــع مت فيمـــا يتعلـــق با ـــدمات الصـــحية  و  -14
عنو  "الصحة جلميع األفغـا "  الـاي يغعـ  امل: برنام  الصحة العامة يل  ما إىلج  خاص اإلشارة بو 
ي ا  الــا الفــنة النتقاليــة الصــح  تعزيــز الن ــا  ا ــاص بالعمــلمشــروع و  ؛8080-8018الفــنة 

اســــناتيجية الصـــــحة و قـــــو  و ؛ 8012-8013 هــــد  إىل دعـــــم تـــــوفم الرعايــــة الصـــــحية للفـــــنةي
 .8080-8018؛ وسياسة متويل الصحة ةيانتيجية اجلنساإلنسا  والسنا

علـــل ســـبيل املثـــال  فتســـن كبـــم ا قعـــاع الرعايـــة الصـــحية. إىل بيانـــات  ديثـــة م شـــتو  -15
ـــة وفـــاة لكـــل  382إىل  1 600مـــن نفاســـية وفيـــات اللت الداخنفضـــا معـــ  100 000 ال

 الـــــة وفـــــاة  22إىل  852 مـــــنوفيـــــات األففـــــال دو  ســـــن ا امســـــة  تولدة  يـــــة  ومعـــــدل
ولدة  1 000 الــة وفــاة لكــل  22إىل  182 مــنوفيــات الرضــع  ت  ومعــدل1 000 لكــل
ضـد شـلل حصن معدل التو اد ا املائة من الرضع ضد احلصبة  46 وايل  وجريف تصن ية. 

 ا املائة. 25إىل  50 مناألففال 

ق النائيــــة مــــن انعـــدا  األمــــن ا بعــــ  املنـــافا التحــــدي الرئيســــ  ومـــع ذلــــ   يكمـــن  -16
مخسســات غماــا مــن اســتهدفا اجلماعــات اإلراابيــة املــدارو واملستشــفيات و فقــد أفغانســتا . 

رعايــة األففــال  ووموظفــ ءوالنشــعا ةالصــحا ميــدا    و   والعــاملو املدرســ كــا ا دمــة العامــة. و 
 أكثر الففات املستهدفة.
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ات الدوليــة الــ  صــدقا واصــلا احلكومــة عمليــة اإلصــيين القــانوي ا ضــوء التفاقيــو  -12
ا   ـا  ةاسـناتيجي 82و ةلئحـ 34واا ونقان 23ا راجعكانا احلكومة قد و أفغانستا . عليها 

لقضــاء علــل العنــف والقــانو  املتعلــق باذلــ  القــانو  املــدي وقــانو  العقوبــات وقــانو  األ ــدا  
 ة.نسيضد املرأة وقانو  اجل

تشــكل النســاء و حلكومــة. ا اتأولويــا مقدمــة جلنســن  قــو  املــرأة واملســاواة بــن اول تــزال  -12
 ا املائـة مـن الوظـائف احلكوميـة  85رأة املـ تـوىلتو ا املائـة مـن املشـرعن ا الرملـا .  82األفغانيات 

ا املائـــة مـــن  40 حنـــواا الفتيـــات  اليـــوتشـــكل ا املائـــة ا مســـتويات صـــنع القـــرار.  2ا ذلـــ    ـــا
ا املائـــة مـــن  30تبلـــد نســـبة النســـاء  ـــوايل دارو ا أفغانســـتا . و املـــمـــن أففـــال مييـــن  2  ـــوايل

شـكل النسـاء فتخـريف  األالعمل  ا حالت أما ا املائة من أساتاة اجلامعات. 15معلم  املدارو و
ا املائـــة ا  30ا املائـــة ا حـــال األمـــن و 5ا املائـــة ا قعـــاع الرعايـــة الصـــحية  و 84األفغانيـــات 

 35التعلـيم العـايل ومخسسـات ا املائـة مـن املسـجلن ا  80بلغـا نسـبة النسـاء  مـاك  الزراعة.حال 
ا املائـــة علـــل األقـــل مـــن العـــاملن ا  50متثـــل النســـاء و ا التـــدريب املهـــين.  نخـــرفنا املائـــة مـــن امل
 ات اجملتمع املدي املستقلة ا البلد.من موسائل اإلعي  و 

ملــــرأة ا القعاعـــات املــــاكورة أعـــيه  اعتمــــدت اركة مشـــا يــــادة باإلضـــافة إىل تشـــجيع و  -12
الـاي محايـة املـرأة ومنـع العنـف  املاضـية مـن أجـلتـدابم ا السـنوات األربـع العديد مـن الاحلكومة 
القضـاء علـل العنـف القـانو  املتعلـق ب: )أي اعتمـاد إىل اآليتجتدر اإلشارة بوجـ  خـاص و . تواجه 

العليا  اللجنةقضايا العنف ضد املرأة؛ )جي إنشاء باصة خدعاء اضد املرأة؛ ) ي إنشاء مكاتب 
ـــة/ 16مقافعـــة؛ )دي إنشـــاء  83ا  تابعـــة ســـاملنـــع العنـــف ضـــد املـــرأة ومكاتـــب   إيواءمركـــز محاي
مقافعـــة؛ )وي إنشـــاء  38شـــخو  املـــرأة ا لي إنشـــاء إدارات اللنســـاء ضـــحايا العنـــف األســـري؛ )

تمعــب بالشــخو   نشــاء و ــدة ا أكادايــة الشــرفة؛ ) ي إةو ار  88ا للشــخو  اجلنســانية و ــدات 
 و قو  اإلنسا . ةيانجلنسا

 بعــد ملــا وضــع خعــة عمــل وفنيــة بشــو  املــرأة والســي  واألمــنعلــل احلكومــة وتعكــف  -80
ملنــع العنــف ضــد املــرأة و   وذلــ  هبــد  ا ــاذ تــدابم إضــافية لزيــادة مشــاركة املــرأة  8014 عــا 

 .وتقدل خدمات اإلغاثة واإلنعاش

 األففــال مــن ليــع أشــكال التمييــز محايــةاعتمــدت احلكومــة التــدابم املناســبة لضــما  و  -81
قـــانو  العمـــل  وقـــانو  األ ـــدا  وقـــانو  لاأل كـــا  التشـــريعية وذلـــ  اســـتناداا إىل   العقـــا  أو

الســناتيجية الوفنيــة  منهــا رفــأ عــدةا الــ  تنفــا واألنشــعة  يةالسياســ التــدابمالجتــار بالبشــر و 
  وفنيـــــة بشـــــو  األففـــــال ا النزاعـــــات املســـــلحة.العمـــــل الوخعـــــة   خعـــــرلل املعرضـــــنل اففـــــألل

مواصـلة بشـو  نقعـة  15مـن تتـولف األمـم املتحـدة  قـدمتهاتلقا أفغانسـتا  خارفـة فريـق  كما
عليهـا احلكومـة املوافقـة    وتعتـز األففال ا النزاعات املسلحةاملتعلقة بوفنية العمل التنفيا خعة 

 .ااوتنفيا
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ا ذلـ  اعتمـاد   ـا العديد من التـدابم وا ات . حبز  واصلا احلكومة حماربة الفسادو  -88
 عامــة مدنيــة وعســكرية وايفــات قضــائية ةنيابــومكاتــب قــانو  مكافحــة الفســاد وإنشــاء و ــدات 

 .للن ر ا قضايا الفساد

مـن أجـل تعقـب و ة. ينـهالقاسـية وامل ةبـو التعـايب والعقممارسة اا تاماا   ر حي ر الدستور و  -83
قـــو  اإلنســـا  وحـــالق رقابـــة ا و ارة الداخليـــة  ومديريـــة حل ـــالت التعـــايب  مت إنشـــاء و ـــدة 

اتفاقية منااضة  وجب  الثاي ااإعداد تقرير  علل أفغانستا وتعكف األمن الوفين وو ارة الدفاع. 
 .8014سبتمر أيلول/سيقد  ا الاي التعايب 

املخـدرات مـن التحـديات املتعلقـة باإلراـا  والتعـر  و اا واجـ  عـددتل تزال أفغانستا  و  -84
تنفيــا ا حــال  قــو  اإلنســا  و التقــد  إىل إبعــاء  أديف ممــا د وانعـدا  األمــن ا بعــ  أجــزاء البلــ

 العدالة النتقالية.

نــدرة ومثــة تــد هخــر اــو معاجلــة تلــ  التحــديات.  ةبو صــعإىل الفقــر والفســاد وقــد أديف  -85
 .وفينالعلل الصعيد لتمويل برام  الرعاية  مة اليوارد امل

 قـق مكاسـب وحا ـات اائلـة ا خمتلـف اجملـالت  لكنـ مزقتـ  احلـر   دأفغانستا  بلو  -86
 تققــا اـــاهوقــد    قــو  اإلنســا حــال ا ذلــ    ــا ة اضــياملعشــرة  الثنــ الســنوات  خــيل

 ظرو  صعبة للغاية وتديات مستمرة. ظلاإلحا ات ا 

 ا اذ تدابم فعالة لتعزيز قدرااا بالتعاو  مع اجملتمع الدويل. بقوةأفغانستا   عتز وت -82

ـــتم رئـــيق الوفـــد مي  اتـــ  التمهيديـــة و  -82 إىل أ  تنفيـــا الـــرام  واإلصـــي ات اا مشـــم اخت
الراميـــة إىل تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا  ا أفغانســـتا  يتعلـــب تعـــاو  ومشـــاركة ليـــع اسيفـــات 

سـيما  ول اجملتمـع الـدويل من جانب املباشر والدعم عن التعاو   اجملتمع املدي  فضيا احلكومية و 
أفغانســتا  تشــهد املن مــات الدوليــة العاملــة ا حــال  قــو  اإلنســا . وأعــر  عــن أملــ  ا أ  

 .تسن أكر ا حال  قو  اإلنسا  دو  اا تدرجيي

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفـــداا بيانـــات. وتــرد التوصـــيات املقدمـــة أثنـــاء جلســـة  22 أدىلخــيل جلســـة التحـــاور   -82

 .أدناهالتحاور ا الفصل الثاي 
التدابم املتخاة ا حالت الرعاية الصحية واحلد من الفقـر والجتـار بأشادت أذربيجا   -30

اا مــــ  للمشــــردين داخليــــإجراءات تســــن الوضــــع الجتمــــاع  والقتصــــادي والتعليبــــباألففــــال  و 
 واليجفن.
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 قــو  و   املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأةاجلديــدة ول  ــا بــنغيديت التشــريعات والتــدابم  -31
الرعاية الصحية واحلد  وتقدل  املساواة بن اجلنسنو   األشخاص ذوي اإلعاقة واألففال والنساء

 من الفقر.

 يستعراض الدوري الشامل.وىل لألدورة االور با بلجيكا بالتقد  احملر  منا  -38

 التقد  احملر  ا حال مكافحة اإلراا  وانعدا  األمن.ب لنكا سري ار بو  -33

 .وفنيةالعمل الخع  العديد من اعتماد بر ب املغر  و  -34

 .اتاجلامعو  باملدارو تسن اللتحا إىل أشارت الرا يل و  -35

 .املرأة القضاء علل العنف ضدتنفيا قانو    استفسرت كندا عن التدابم املتخاة لضماو  -36

 شيل  باجلهود ال  تباسا أفغانستا  لتعزيز  قو  اإلنسا .وأقرت  -32

 اجلهود ال  تباسا الدولة لتعزيز هليات  قو  اإلنسا .بر با الصن و  -32

اهنــا متــر أ  إحــا ات الدولــة مثــمة لإلعجــا  بشــكل خــاص  ألإىل جــزر القمــر  تأشــار و  -32
 الية.األر  تكو  باحل ما شب أ ةالحب

 خيقية".األرائم اجلاسرو /بالفتيات "ااا  ملنع  املتخاة واستفسرت كرواتيا عن التدابم -40

معاادات  قو  اإلنسا  واعتماد معايم قانونية  عللكوبا بتصديق أفغانستا    ار بو  -41
 املرأة.ا حالت الرعاية الصحية والتعليم والعمل والتمييز ضد 

أعربا الوليات املتحدة األمريكية عن قلقها بشو  العنف ضد املـرأة  ومعاقبـة ضـحايا و  -48
 قوات األمن الوفين. ال  ترتكبهانتهاكات ال  و ياألسر العنف الجتار و 

قلقهـــا إ اء عـــد  تكــافخ الفـــرص بالنســـبة للمـــرأة  والعنـــف املنـــزيل  عـــن رر  االـــد اأعربــو  -43
 .الزواجاإلكراه علل "جرائم الشر " و و  والجتار بالنساء

تقديراا لإلجراءات املتخاة لستعادة سيادة القانو  وتعزيـز  قـو  عن جيبويت  اأعربو  -44
 اإلنسا .

دعم  قو  اإلنسا  ا خمتلف لإنشاء حلق أعلل للسي  وو دات بإكوادور  ار بو  -45
 عن اعتماد اإلصي ات النتخابية. الو ارات  فضيا 

 .8002 عا  ا القضاء علل العنف ضد املرأةقانو  صدور علل فرنسا  اأثنو  -46

 تنفيا الصكو  الدولية األساسية حلقو  اإلنسا . توقفستونيا مع األسف إ  ا ول -42

ا ـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات لتنفيـا التشـريعات املنقحـة   علـلثيوبيا أفغانستا  إ اشجعو  -42
 فقر وتعزيز السي  والتنمية املستدامة.لتخفيف من  دة العلل ا لوالعم
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ي والقــــرارات ذات 8000)1385استفســــرت فنلنــــدا عــــن تنفيــــا قــــرار حلــــق األمــــن و  -42
 تعبيق التشريع املتعلق بالقضاء علل العنف ضد املرأة.عن الصلة  و 

 اجلهود ال  تباسا الدولة ملكافحة اإلراا  واملخدرات والفساد.علل مصر  اأثنو  -50

بنشـــارب ا  نشـــاركيحبقـــو  اإلنســا  و  نارت أملانيـــا إىل أ  املزيــد مـــن النســـاء يتمــتعأشــو  -51
 .اللتزا  باملساواة بن اجلنسنيمفتقر إىل اجملتمع  ولكن 

 زواج وجرائم الشر .ال لإلكراه علل تعرضتتزال  ل أ  املرأةاليونا   ال  و  -58

 عاملـةاملالشـرفة وسـوء الـ  تنفـااا فية أعربا انغاريا عن قلقها إ اء العتقالت التعسو  -53
اإلفــيت مــن انتشــار  قــو  النــا  ن و إ اء لعنــف والتمييــز  و تعــرض املــرأة لو  ا مرافــق ال تجــا 

 العقا .

املســاواة بــن اجلنســن  والعنــف ضــد املــرأة  و واج عــد   إ اء ايســلندا عــن قلقهــه اوأعربـ -54
 التعليم. عللالفتيات  و صولالقرار  األففال  واخنفاض متثيل املرأة ا عملية صنع

 اعتماد التشريعات النتخابية وإنشاء جلنة شكاويف انتخابية.علل اسند  اأثنو  -55

دعم  قو  اإلنسـا  ا بعـ  الـو ارات  ووضـع لوأثنا إندونيسيا علل إنشاء و دات  -56
 واإلدارية.وتنفيا اسناتيجيات وبرام   واجلهود الرامية إىل تعزيز األفر القانونية 

أعربـــا لهوريـــة إيـــرا  اإلســـيمية عـــن تقـــديراا ليســـناتيجية الوفنيـــة للتنميـــة  وبـــرام  و  -52
 الوفنية  واإلصي ات القضائية وإجراءات مكافحة الفساد والجتار باملخدرات. اتاألولوي

ة اثــل أكــر تــد حلمايــ مــا اجلهــود املباولــة ملكافحــة اإلراــا   واــوعلــل أثــب العــرا  و  -52
  قو  اإلنسا .

 ففيمـــا يتعلـــق. جلســـة التحـــاوربعـــ  األســـفلة الـــ  أثـــمت ا  علـــلورد وفـــد أفغانســـتا   -52
القــانو   اــاا تنفيــا  تعتــز  بقــوةذكــر الوفــد أ  احلكومــة   القضــاء علــل العنــف ضــد املــرأةبقــانو  
  .اعقالو  ةحاكمتعرضو  للمأ  مرتكيب العنف ضد املرأة سياا مخكد

تعيـن سـيدات    أشـار الوفـد إىلمـن التصـويالنسـاء متكـن ابالنتخابات و وفيما يتعلق  -60
 التصويا بشكل منفصل. وإىل أ  النساء سيتمكن منمراكز القناع  ا

السياســ    النســاء املنخرفــات ا العمــلفيمــا يتعلــق باملــدافعن عــن  قــو  اإلنســا  و و  -61
. ا احملاف ـات و ارة شـخو  املـرأة داراتإدارة مـن إاحلكومة ثيثة ضبارب شرفة حلماية كـل عينا 

النسـاء املنخرفـات ا العمـل ا اذ التدابم الي مة لدعم ومحايـة فملب منها قوات األمن و  ابر  ودم 
 السياس .
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ليـــع تـــدين  كمـــا  نســـاء وتدينـــ عنـــف ضـــد التعـــن  بوجـــود وأكـــد الوفـــد أ  أفغانســـتا   -68
التـزا  الدولـة بتنفيـا ليـع التفاقيـات الدوليـة الـ  . وأكد األخريف ال  يتعرضن ساأشكال التمييز 

 فيها.اا ا أفغانستا  فرفأصبح

 اياضــحيستســلموا لليــوو ك ومل يشــكلو  مصــدر إســا فغــا  األ النــاجنأكــد الوفــد أ  و  -63
جبميـــع  والتزامهـــاالتزامهـــا بتنفيـــا معـــايم  قـــو  اإلنســـا    عنـــدكومـــة تـــزال احل ول . يلـــة ســـم ل

 اإلعي  العامل  حلقو  اإلنسا .بولية ال  صدقا عليها و املعاادات الد

أكد الوفد أ  عملية وضع خعـة عمـل وفنيـة بشـو  املـرأة والسـي  واألمـن يلـا املـرأة و  -64
 علل ليع املستويات ا املفاوضات وعملية صنع القرار.

ن عــ انتــزع  أي اعــناتقبــل  ل احملــاكمالتعــايب  ذكــر الوفــد أ    مارســةوفيمــا يتعلــق  -65
ليـــع ويلتـــز  العقـــا .  أو املهينـــة أو أي عمـــل مـــن أعمـــال التعـــايب واملعاملـــة اليإنســـانيةفريـــق 

ويعاقـب القـانو    التعـايب ممارسة شمل تعليمات بعد تاملبادئ التوجيهية ال  بضبارب السجو  
 عنافات.نتزاع الل  استخدامعلل 

لقضــاء علـــل العنــف ضـــد الفعـــال لقــانو  ا عـــد  التنفيــاأعربــا أيرلنــدا عـــن قلقهــا مــن و  -66
 .املرأة

من مــة العمــل الدوليــة والتــدابم  عمــا إذا كــا  البلــد ســينفا اتفاقيــاتإيعاليــا وتســاءلا  -62
 معاجلة عمالة األففال. لمن أجذات الصلة التثقيفية 

وتعـــايب ا وعــد  البـــا فيهـــا القضـــاير الن ـــر ا بشــو  تـــوخعـــن قلقهـــا اليابـــا  وأعربــا  -62
 تدابم تعزيز ومحاية  قو  املرأة.بتقلن. وأشادت املع

إدراج أ كــا  العديــد مــن املعااــدات الدوليــة حلقــو  اإلنســا  ا بــكا اخســتا    ار بــو  -62
 التشريعات احمللية.

دعم  قــو  اإلنســا  ا لــإنشــاء حلــق أعلــل للســي  وو ــدات علــل الكويــا  اأثنــو  -20
 ة.لصحة العاملعن وضع رؤية  الو ارات  فضيا 

انضما  بإىل القضاء علل العنف ضد املرأة  و  الراميةديدة اجلتشريعات بالور با لتفيا  -21
 الدولة إىل ن ا  روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية.

عن استهدا  املـدنين  الكف ثا ليبيا احلكومة والقوات الدولية و ركة فالبا  علل و  -28
 سيما األففال وكبار السن. ول  بينهمالضحايا  وقوع واحلد من

وســـائل واقـــناين  يـــادة الرقابـــة علـــل أعربـــا ليتوانيـــا عـــن قلقهـــا إ اء العنـــف ضـــد املـــرأة و  -23
 اإلعي .

  ــر جتنيــد األففــال  و لتحســن ظــرو  ال تجــا   املتخــاة تــدابم بالماليزيــا  ار بــو  -24
 وتعزيز إنفاذ القانو .
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زامااـــا  وجـــب اتفاقيـــة القضـــاء علـــل ليـــع  ثـــا ملـــديف الدولـــة علـــل المتثـــال للتو  -25
واحلصـول  ةر خاألففـال والسـ أوضـاعأشكال التمييز ضد املرأة ومواصلة اجلهود الراميـة إىل معاجلـة 

 علل التعليم.

املتعلقــة تشـريعات الا ـاذ إجـراءات أكثـر قــوة لتنفيـا  علــلموريتانيـا أفغانسـتا   اشـجعو  -26
 قو  اإلنسا .حب

ــــة الدوليــــة حلقــــو  األشــــخاص ذوي باملكســــي   ار بــــو  -22 تصــــديق الدولــــة علــــل التفاقي
والروتوكــولن األول والثــاي اإلضــافين لتفاقيــات   اإلعاقــة  واتفاقيــة منااضــة التمييــز ا التعلــيم

 .1242 لعا  جنيف

 قانونيـة الصي ات اإل ية دم  املعايم الدولية عن فريقكيفمعرفة  فلب اجلبل األسود و  -22
 ل  الواردة ا اتفاقية القضاء علل ليع أشكال التمييز ضد املرأة.سيما ت ول

كيفيـة تصـدي اللجنـة املسـتقلة حلقـو    عنزيد من التفاصيل املالبوسنة واسرس  وفلبا  -22
 انعدا  األمن والعقبات ال  تعنض احلكم الرشيد.ن قبيل لتحديات ملاإلنسا  ا أفغانستا  

تعزيـز اآلليـات املخسسـية والتشـريعية الراميـة إىل لإلصـي ات  اأعربا نيبـال عـن تقـديراو  -20
 لففات الضعيفة.بااص ا اتما  ليو  ية والسياسات

  قو  املرأة.سيما  ول ا حال  قو  اإلنسا  احملر  التقد  بور با اولندا  -21

حلقــو   قــو  املــرأة  وعمــل اللجنــة املســتقلة حــال ا احملــر  التقــد  بنيو يلنــدا ور بــا  -28
 السجو  ومراكز ال تجا .ب املتعلقة والتشريعات  اإلنسا  ا أفغانستا 

ملواجهـــــة املخسســـــية والتشـــــريعية واملاليـــــة الدولـــــة قـــــدرة إىل حمدوديـــــة نيكـــــاراغوا  تأشـــــار و  -23
 التحديات ا عمة النالة عن استمرار اريب املخدرات واإلراا .

ــــا أفغانســــتا  و  -24 ــــا نيجمي ــــز مشــــاعلــــل  ث لق احــــو ركة املــــرأة ا اجملــــالق التشــــريعية تعزي
 .اتاحملاف 

 وأعربا النروي  عن قلقها إ اء العنف ضد املرأة وعد  التحقيق في  ومقاضاة مرتكبي . -25

التدابم التشريعية املتخاة للقضـاء علـل التمييـز ضـد املـرأة وتسـن علل باكستا   اأثنو  -26
 مركزاا السياس  والجتماع  والقتصادي.

قــانو  تصــديق الدولــة علــل الصــكو  الدوليــة حلقــو  اإلنســا  واعتمــاد بالفلبــن  ار بــو  -22
 لقضاء علل العنف ضد املرأة.ا

القضــــاء علــــل العنــــف ضــــد املــــرأة  قــــانو  أعربــــا بولنــــدا عــــن قلقهــــا إ اء عــــد  تنفيــــا و  -22
 عد  املساواة بن اجلنسن وجتنيد األففال.استمرار و 
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  ـــالت عـــدد  و حـــال  قـــو  املـــرأة كاســـات اقلقهـــا إ اء النتأعربـــا الرتغـــال عـــن و  -22
 العنف ضد النساء والفتيات.

ا ـــات حلمايـــة األففـــال مـــن الســـتغيل ا الـــ  صـــارمة الجراءات بـــاإلوأشـــادت قعـــر  -20
 النزاعات املسلحة.

جيــر   ل القضـاء علـل العنـف ضـد املـرأةقـانو  أعربـا لهوريـة كوريـا عـن قلقهـا مـن أ  و  -21
 عن الشر .اا لقتل دفاعا

 .فاعلة بشكل تا ا بناء دولة البلد واجهها يالتحديات ا عمة ال  إىل رومانيا  تأشار و  -28

 وأكد التاد الروس  أمهية احلوار الوفين بن احلكومة وممثل  اجملتمع املدي. -23

ا   ــا باألشــخاص  فغانســتا  ملكافحــة الجتــارأوأشــار الوفــد إىل التــدابم الــ  ا ــااا  -24
نفــا ليـــع أ كــا  التفاقيــة الدوليــة ا اصـــة ذكــر أاهنــا ت كمــا  ذلــ  تنفيــا قــانو  الجتــار بالبشـــر.

محـــــيت ضـــــد اسجـــــرة اا احلكومـــــة مـــــخخر ونفـــــات بـــــاحلقو  القتصـــــادية والجتماعيـــــة والثقافيـــــة. 
 الشرعية. غم

مراكـــز لـــدعم نشـــاء بشـــكل وثيـــق مـــع خمتلـــف الشـــركاء إل كومـــة أفغانســـتا  وعملـــا  -25
التعلـيم للضـحايا ا حـايل الـدعم  تقد  ااه املراكزو . ار بالبشر واسجرة غم الشرعيةضحايا الجت

 .ندماجوال

ا ذوي اإلعاقـات عـدد  ارتفـاعحبالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة  أكـد الوفـد  وفيما يتعلق -26
 .شخص 105 000اا  اليا أفغانستا    يت يبلد عدد املعوقن املسجلنالبلد. 

عمــــل  ا  ــــر تمــــن قــــانو  العمــــل  4مــــن الدســــتور واملــــادة  42وذكــــر الوفــــد أ  املــــادة  -22
ـــدد األففـــال ا أفغانســـتا . وكـــا  احلـــد األد  لســـن العمـــل  لتفاقيـــة من مـــة العمـــل اا وفقـــقـــد  م

األمــم املتحـــدة  من مـــةمــع من مــة العمـــل الدوليــة و اا الدوليــة ذات الصــلة. وتعمـــل احلكومــة  اليـــ
مباشــر القضــايا املتصــلة بشــكل لــة )اليونيســيفي لوضــع مشــروع قــانو  العفــل اجلديــد تعــا  للعفو 

 حبقو  األففال.

ا عـــوات الـــ  ا ـــات لســـن تشـــريعات جديـــدة علـــل اململكـــة العربيـــة الســـعودية  اأثنـــو  -22
 وإدخال إصي ات مخسسية.

 مـنواألالشرفة رجال النتهاكات من جانب ملنع املباولة اجلهود إىل سنغافورة  تأشار و  -22
 ال تجا  غم القانوي والتعسف .ملنع عمليات و 

 التحقيق ا مزاعم التعايب وسوء املعاملة. يةكيف  وتساءلا سلوفاكيا عن -100

 للجهود ال  تباسا الدولة لتعزيز وضع املرأة. اسلوفينيا عن تقديراوأعربا  -101
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ابم لتعزيــز  قــو  املــرأة واملســاواة بــن جنــو  الســودا  عــن تقــديره لعتمــاد تــدوأعــر   -108
 اجلنسن.

 عقوبة اإلعدا  ا السنوات األخمة.بناجع فرض إسبانيا  ور با -103

القضــــاء علــــل العنــــف بقــــو  الففــــات الضــــعيفة و املتعلقــــة حباملبــــادرات ببوتــــا   وأشــــادت -104
 املرأة. ضد

ية ا اصة  كافحة التمييز إدراج أ كا  التفاق عللشجعا دولة فلسعن أفغانستا  و  -105
 ا حال التعليم ا التشريعات الوفنية.

انضما  الدولة إىل اتفاقية  قو  األشـخاص ذوي اإلعاقـة والروتوكـول بالسودا  وأشاد  -106
 الختياري امللحق هبا.

 تعزيز  قو  املرأة.حال التقد  احملر  ا بأسناليا وأقرت  -102

 ها إ اء التمييز والعنف ضد املرأة.سويسرا عن قلقوأعربا  -102

لقضـاء علـل التمييـز ضـد اا عوات املتخـاة لتعزيـز تشـريعات إىل فاجيكستا  وأشارت  -102
 املرأة.

تشريعات املتعلقة حبقو  اإلنسا  وبانضما  الدولة إىل اتفاقية الاعتماد بتايلند وأشادت  -110
ييــــز ضــــد املــــرأة  وســــوء معاملــــة بقلــــق التم ال  ــــ ا قــــو  األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  لكنهــــ

 والعنف ضد األففال. يناتالسج

تنفيـــا لفـــرض وقـــف علـــل أفغانســـتا  اا شـــجعا لهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـيفية ســـابقو  -111
 .ةعقوبالااه أ كا  اإلعدا  هبد  إلغاء 

القضــاء علــل قــانو  ا ــاذ إجــراءات أكثــر قــوة لتنفيــا  علــلتــونق أفغانســتا  وشــجعا  -118
 ملرأة.العنف ضد ا

قـــو  اإلنســـا   لكنهـــا حل ةولويـــتععـــ  األالســـناتيجيات والـــرام  الـــ  بوأشـــادت تركيـــا  -113
 .يزال غم معبق إىل  د بعيد ل القضاء علل العنف ضد املرأةقانو  ل  ا أ  

إنشــاء حلــق أعلــل للســي  وو ــدات لــدعم  قــو  اإلنســا  ا بوأشــادت تركمانســتا   -114
 عن اعتماد اإلصي ات النتخابية. خمتلف الو ارات  فضيا 

خــيل ن ــا   قــو  اإلنســا  بالــدور املنــورب  عــناستفســرت اإلمــارات العربيــة املتحــدة و  -115
 .8015-8015التحوُّل  عقد

السـلعات بنـاء  يـةكيفعـن  يرلندا الشـمالية أاململكة املتحدة لريعانيا الع مل و وتساءلا  -116
 ين.تجز سوء معاملة احملتعلق بامل 8013 عا  علل استجابتها لتقرير
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 تأشـار  ا  لكنهـ8002 عـا  اإلحا ات ال  تققا مناب يةمهورية التشيكاجلواعنفا  -112
 التقد  ا تنفيا توصيات الستعراض الدوري الشامل الرئيسية.إىل تعزيز اجة احلإىل 

ضـــــوء  اإلصـــــي ات التشـــــريعية وغماـــــا مـــــن التـــــدابم املتخـــــاة ابأوروغـــــواي  اور بـــــ -112
 شروع قانو  األ وال الشخصية الشيع . املعاادات الدولية  و 

إنشـاء و ـدات بتعزيز اللجنة األفغانية املستقلة حلقو  اإلنسـا   و بوأشادت أو بكستا   -112
 لن ا  النتخايب.اصي ات بإ قو  اإلنسا  ا الو ارات و لدعم 

تــع الكامــل بــاحلقو  واحلريــات لتملفضــل األرأيهــا بــو  األســاو عــن  فييــا نــا وأعربــا  -180
 .ال رو  الجتماعية والقتصادية والثقافيةتسن األمن واملصاحلة و يكمن ا توفم 

لقضــاء علــل العنــف ضــد املــرأة  وقــانو  اقــانو  و ور ــب الــيمن بســن قــانو  األ ــدا    -181
جتـــار وقـــانو  مكافحـــة ال  مكافحـــة متويـــل اإلراـــا   وقـــانو  العمـــل  وقـــانو  مكافحـــة الفســـاد

 ختعا .البالبشر و 

خع  معاجلة اإلفـيت مـن العقـا  علـل جـرائم  عنزيد من املعلومات املفلبا ألبانيا و  -188
 رية التعبم.األفعال املنااضة حلالشر . وأعربا عن قلقها إ اء 

سـيما ا  ول  بـال املزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز  قـو  اإلنسـا إىل ضـرورة اجلزائر  توأشار  -183
 اإلصيين القضائ   ومكافحة التمييز وتعزيز مخسسات  قو  اإلنسا .حالت 

القضـاء علـل قـانو  ا اذ إجراءات أكثر قوة لتنفيا  عللفغانستا  أشجعا األرجنتن و  -184
 العنف ضد املرأة.

 القضــاء علــل العنــف ضــد املــرأة  لكنهــا ل  ــا أ  املــرأةقــانو  الســويد بســن  اور بــ -185
 لتمييز وسوء املعاملة.تزال تعاي من ا ل

زيـد مـن اجلهـود املإىل بـال  االنمسا عن قلقها إ اء اإلفيت من العقا   ودعوأعربا  -186
 لضما  املساءلة.

أنــ  علــل الــرغم مــن تكثيــف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــن إىل البحــرين وأشــارت  -182
 اا.مر ستيزال م ل التمييز ضد النساء والفتياتفإ    اجلنسن

وتعزيـز مـن  يـت النـوع والكيـف التدابم املتخاة لتحسن التعلـيم بقمغيزستا  وأشادت  -182
 التعليم وعد  التمييز.ا تعلق باملساواة اإلفار القانوي واملخسس  امل

تنفيـــا اتفاقيـــة  ناألول والثـــاي عـــ اجلـــامع للتقريـــرين وأشـــار الوفـــد إىل أ  التقريـــر الـــدوري -182
تقــــد    وســــو  8013 عـــا  افيــــ  قـــد ن ــــر يـــع أشــــكال التمييــــز ضـــد املــــرأة القضـــاء علــــل ل
راجعـــة   املكلفـــةاللجنـــة وقـــال إ  لتنفيـــا. املتعلقـــة بااللجنـــة خعـــة عملهـــا الوفنيـــة أفغانســـتا  إىل 

قانو  العقوبات وغمه مـن القـوانن تفعـل ذلـ  ا ضـوء التفاقيـات الدوليـة حلقـو  اإلنسـا  الـ  
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لنضــما  إىل الروتوكــول الختيــاري تعتــز  اأفغانســتا   وقــال إ فيهــا. اا فــأفغانســتا  فر  أصــبحا
 .القضاء علل ليع أشكال التمييز ضد املرأة لتفاقية
يــزال  مــن التحــديات الرئيســية ا  ل أكــد الوفــد أ  اإلكــراه علــل الــزواج وتــزوي  األففــالو  -130

 : توقيـعيلـ  مـا ا ذلـ   ـا هبـاا الشـو  أفغانستا . ومع ذل   فقد ا ات احلكومة تـدابم حمـددة 
التــزوي  لقضـاء علــل العنـف ضــد املـرأة والقضــاء علـل املتعلــق باروتوكـول ال علــلاسيفـات ذات الصـلة 

القضـاء  قـانو قـانو  األسـرة و  وجـب األففـال وتزوي  زواج كراه علل الاإل  وجترل ؛ألففالالقسري ل
العمــل   لقــاتمــيت و عــن فريــق احلائل اإلعــي  عــر وســإذكــاء الــوع  علــل العنــف ضــد املــرأة؛ و 

"  الفتيــات"اــرو   ســولة فيمــا يتعلــق و  .علــل مســتويف احملاف ــاتتوعيــة محــيت تن ــيم والنــدوات و 
اسـرو  مـن علـل فتـاة  أو تعاقـب امـرأة ل حلكومـةفاجراـة. عـد ي ل أكد الوفد أ  اسـرو  مـن املنـزل

قــد البلــد  إ  ســجلد ال الوفــوســائل اإلعــي   قــ خبصــوصو . ةاــر ذلــ  جبرتب  يــ مل مــا ذويهــامنــزل 
 55أكثــر مــن اا هنــا   اليــف؛ الســنوات الثنــ  عشــرة املاضــيةمــديف  ا اــاا املضــمار علــل تســن

من  34املادة وتكرو فباعة ونشر ا البلد.  ةشرك 1 000و حمعة إذاعية 150حمعة تلفزيونية و
جــريف . و وســائل اإلعــي   املســائل املتعلقــة باإلعــيو الدســتور  ريــة التعبــم. ويــن م قــانو  الصــحافة 

املخسســــات اإلعيميــــة  لفائــــدةعلــــل قــــانو  وســــائل اإلعــــي  اا عــــدد مــــن التعــــدييت مــــخخر  إدخــــال
تــدخل مــن  أو رقابــةدو  إعــداد براحهــا  هــاوالصــحفين. وأكــد الوفــد أ  املخسســات اإلعيميــة اكن

و ارة اإلعـــي  فريـــق ن عـــت اإلعيميـــة احلكومـــة. ومـــع ذلـــ   تنفـــا أنشـــعة الرقابـــة ودعـــم املخسســـا
 والثقافة واجمللق األعلل لإلعي .

تــخمن وفيمــا يتعلــق بــدور املــرأة ا عمليــة الســي  ا أفغانســتا   أكــد الوفــد أ  احلكومــة  -131
فاوضــات الســي . ملشــامل مــع وضــع ايكــل   أفغانســتا    شــاركة النســاء عمليــة ســي  تقوداــاب
 ويةعضــالنســاء ا د مــن يــعدال انــا ا اجمللــق األعلــل للســي   تســع العضــوات الباإلضــافة إىل و 

سنشد اجمللق األعلـل ياألمانة العامة للمجلق األعلل للسي . و  وا ا احملاف اتجلا  السي  
 ال  تضمن وجود املرأة علل فاولة املفاوضات. ياالتوا   اجلنس سناتيجيةاب ت أنشعا للسي  

 يهــا.مرتكب يتســاال مــع ول د أ  قــانو  العقوبــات جيــر  جــرائم الشــر وذكــر رئــيق الوفــ -138
 للتنقـي رائم الشـر  جبـ املتعلقةاملادة  الياا  وستخضع    قانو  العقوبات قيد الستعراضذكر أو 

القضـاء علـل ليـع أشـكال التمييـز ضـد تفاقيـة وفقـاا لاجملتمع الـدويل و  أما مع التزا  الدولة اا متشي
 .املرأة

  ذكر رئيق الوفد أ  اللجنة باللجنة املستقلة حلقو  اإلنسا  ا أفغانستا وفيما يتعلق  -133
 وضـعا ا العتبـار لـديف كمـا  .42/134للدستور األفغاي وقـرار اجلمعيـة العامـة اا أنشفا وفق

املبـــادئ املتعلقـــة  ركـــز املخسســـات الوفنيـــة لتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  مـــخخراا اختيـــار أعضـــاء اللجنـــة 
رصــــد  قــــو  اإلنســــا  ا ا اا مخسســــة تــــوثم  أكثــــراللجنــــة  وتعــــد .ا  )مبــــادئ بــــاريقياإلنســــ

 500 000 مليــو  دولر: 8لاليهــا إممنحـا ميزانيــة بلـد علـل اســتقيسا. و تــافظ أفغانسـتا  و 
 .8013 لعا  مليو  دولر أمريك  1.5و 8018 لعا  دولر أمريك 
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 قــــد  و بشــــواهناقــــانو   ووضــــعة القانونيــــة لمســــاعدلبرنــــام   إعــــدادمت أنــــ  وذكــــر الوفــــد  -134
 اا.حان ةاملساعدمن ااا الرنام  الاي يقد  استفادت النساء والفتيات علل وج  ا صوص 

ليـع الشـركاء الـدولين وايفـات رصـد إىل شـكر تقـدل الرئيق الوفد مي  اتـ  ب اختتمو  -135
ساعد علل تعزيز التزا  الاي  ااواهنتععلل و  ةواملثمر  ةاملستمر ة ساعدعلل تقدل امل قو  اإلنسا  

أفغانستا  حبقو  اإلنسا . وأعر  عن امتنانـ  جلميـع البلـدا  الـ  دعمـا وسـاعدت أفغانسـتا  
جلميـــع الــاين شـــاركوا ا الفريـــق  أعـــر  عــن الشـــكرقضــايا أفغانســـتا   و ااتمامهـــا ب أبـــدتوالــ  

وذكــــر أ  شــــعب  حــــاور.جلســــة التشــــكر رئــــيق الوفــــد رئــــيق اجمللــــق واملشــــاركن ا و العامــــل. 
تعـاي مـن اإلراـا  تقيـق التنميـة والتمتـع حبقـو  اإلنسـا  ا دولـة إىل اا جااـدسـع  يأفغانستا  

 وأكد التزا  الدولة با نا  وتعزيز ومحاية  قو  اإلنسا . واحلر  األالية علل مديف أجيال.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
الت ي حظي   التوص يات المدرج ة أدن ا   ف ية التح اور أثناء جلس نظرت أفغانستان  -136
 :اهبتأييد

ت    وفير الحماي    ة القامل    ة لحق    وق  رامي    ة  ل     لاجهوده    ا مواص    لة  -136-1
 ؛اإلنسان في البلد ) ثيوبيا(

ق  يو ومب  ادو حق  وق اإلنس  ان ف  ي تق  ريس تعمي  ق جه  ود و مواص  لة  -136-8
ف ي مج اح حق وق ت دريب م ويفي الدول ة  ع ن رري قف ي لل    بم ا نظام الحقوم ة 

 اإلنسان ) ندونيسيا(؛
بذح مزيد من الجهود لض مان تنفي ذ اإلر ار الق انوني ال ذي يض من  -136-3

 في لل  الدستور )اليابان(؛ بما حقوق اإلنسان 
 في مجاح حقوق اإلنسان  فض  ا  ةدوليال بالتزاماتهاالوفاء  مواصلة -136-4

 عن  دماجها في التشريعات الورنية )كازاخستان(؛
مواص      لة تعزي      ز جهوده      ا لمراجع      ة اإلر      ار التش      ريعي و ج      راء  -136-5

الدولي  ة ف  ي م  ا التزام  ات أفغانس  تان  هالتع  دي ت ال زم  ة م  ن أج  ل ض  مان توافق  
 حقوق اإلنسان )النرويج(؛مجاح 
الت     ي الدولي     ة لحق     وق اإلنس     ان  الص     قو  دم     جتس     ريا عملي     ة  -136-6

س   يما العه   د ال   دولي ال    ا   وال  فيه   ا ف   ي التش   ريعات المحلي   ةاا أص   بح  ررف   

__________ 

 مل ترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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ب  الحقوق المدني  ة والسياس  ية  واتفاقي  ة القض  اء عل    جمي  ا أد  قاح التميي  ز ض  د 
 (؛نام فيي المرأة  واتفاقية حقوق الطفل )

الق   وانين المحلي    ة م   ا االتفاقي   ات الدولي   ة الت    ي  مواءم   ةمواص   لة  -136-2
 )البحرين(؛ فيهااا ررفأفغانستان أصبح  
ف   ي مج   اح توعي   ة ورني   ة  تير ال زم   ة لتنفي   ذ حم    ات    ال الت   داب -136-2

 -جمهوري      ة )  ي      ران) س      يما حق      وق النس      اء وا رف      اح وال حق      وق اإلنس      ان 
 ؛(اإلس مية(

 ال   وزارات المزي   د م   نحق   وق اإلنس   ان ف   ي لدع   و  نش   اء وح   دات  -136-2
 )العراق(؛
نت اجج ه  ذا االس تعراض ال دوري الش  امل ف ي عملي ة التح  وح مراع اة  -136-10
 م نب اا ادة البناء الورني و ي ء اهتمام خ ا  للفا ات االجتماعي ة ا كض ر ض عفو ع

 )نيقاراغوا(؛ النساء وا رفاح في لل 
االستمرار في نشر الوعي بحق وق اإلنس ان ف ي جمي ا أنح اء البل د  -136-11

 و دراجه في المناهج الدراسية الورنية )باكستان(؛
ركاء اإلقليمي  ين وال  دوليين لمواجه  ة البن  اء م  ا الش   التع  اونمواص  لة  -136-18

 التحديات في مجاح تعزيز وحماية حقوق اإلنسان )الفلبين(؛
ج  ذا المس  اعدات واهتم  ام المجتم  ا ال  دولي والجه  ات المانح  ة  -136-13

لزيادة تعزيز ودعو مؤسس ات حق وق اإلنس ان العامل ة ف ي  ر ار الحقوم ة ا فغاني ة 
 نسان )المملقة العربية السعودية(؛حماية واحترام و عماح حقوق اإل لمن أج
التش   ريا ف   ي وزارة الع   دح ف   ي مج   اح الم   وارد   دارةتمق   ين  ةدازي    -136-14

الم    ويفين الفني    ين والمراف    ق الض    رورية ا خ    ر  ت    وفير البش    رية المت صص    ة  و 
 )المملقة العربية السعودية(؛

ف  ي  الس  لو وا م  ن كفال  ةمواص  لة جهوده  ا لتعزي  ز س  يادة الق  انون و  -136-15
 مجتمعها )سنغافورة(؛

ات ال جميا ال طوات ال زمة لضمان التنفيذ الفعاح ل طة العمل  -136-16
 نتهاكات ضد ا رفاح )سلوفينيا(؛االوقف تجنيد ا رفاح وغير  من رامية  ل  لا

)دول    ة  تعزي    ز الق    درات التقني    ة للمؤسس    ات القض    اجية والقانوني    ة -136-12
 فلسطين(؛
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ا مب   ادو حق   وق اإلنس   ان واالتفاقي   ات الدولي   ة ورف   ا مراقب   ة جمي    -136-12
ق يو حق وق بمستو  الوعي بين الط ا ف ي مؤسس ات التعل يو الع الي فيم ا يتعل ق 

 اإلنسان )تركمانستان(؛
زيادة الجهود في عملي ة خ دمات ال دعو والتش اور الفني ة م ن أج ل  -136-12

متوافق ة م ا وجع ل ه ذ  اإلص  حات دعو اإلص حات في مجاح حقوق اإلنسان 
 لمعايير الدولية )اإلمارات العربية المتحدة(؛ا

ات   ال ت  دابير لض  مان تنس  يق أنش  طة المنظم  ات الورني  ة والدولي  ة  -136-80
حق وق اإلنس ان ف ي الجوان ب المتص لة بم تل ف م ا م ل اعتتالتي لحقوق اإلنسان 

 أفغانستان )أوزبقستان(؛
حق  وق لاي  ة القامل  ة مواص  لة ات   ال خط  وات م  ن أج  ل ت  وفير الحم -136-81

حم      ايتهو م      ن العن      ف فيم      ا يتعل      ق بس      يما  وال  ه      االنس      اء وا رف      اح وتعزيز 
 )كازاخستان(؛

توجيه دعوة داجم ة  ل   جمي ا المق ررين ال اص ين لمجل س حق وق  -136-88
 (؛اا )جمهورية مقدونيا اليوغوس فية سابق اإلنسان
اإلجراءات ال اص   ة المقلف   ين ب   توجي   ه دع   وة مفتوح   ة  ل     جمي   ا  -136-83

جمي   ا التق   ارير الورني   ة  ديثلمجل   س حق   وق اإلنس   ان و نش   اء للي   ة مناس   بة لتح   
إلج   راءات الت   ي تق   دمها االمقدم   ة  ل     اللج   ان واالس   تجابة لطلب   ات المعلوم   ات 

 )أوروغواي(؛ ال اصة
المش  روعة   امواص  لة جهوده  ا لتمق  ين الم  رأة م  ن التمت  ا بحقوقه   -136-84

عي  ة ب  ين جمي  ا د  راجع المجتم  ا فيم  ا يتعل  ق بحق  وق الم  رأة و عط  اء ا ولوي  ة للتو 
 )السودان(؛ وأهمية تحقيقها في السياق الضقافي والمدني في المجتما ا فغاني

مواص   لة جهوده   ا ف   ي  نش   اء وت   وفير ال    دمات العام   ة م   ن خ    ح  -136-85
 )دولة فلسطين(؛ الضمان االجتماعي  خاصة بالنسبة للنساء وا رفاح

اعتم   اد ق   انون الحماي   ة االجتماعي   ة ف   ي أق   را وق      س   عي  ل    ال -136-86
 (؛نام فيي ) يةفعالب  ممقن وتنفيذ

الس  عي  ل    تحس  ين مؤسس  ات تق  ديو الرعاي  ة الص  حية م  ن أج  ل  -136-82
متناوح موارنيها  وب اصة النساء وا رفاح  وجعلها فيتسهيل ال دمات الصحية 

 )نيجيريا(؛
س    يما ف    ي  وال ل      القض    اء عل      ا مي    ة تعزي    ز الجه    ود الرامي    ة   -136-82

 )قيرغيزستان(؛ المنارق الريفية
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زي  ادة التركي  ز عل    ا د   ا  لوي اإلعاق  ة والعم  ل عل    دمجه  و  -136-82
 )العراق(؛ في المجتما

  لجمي   الالتعل  يو والرعاي   ة الص  حية  ت  وفيرزي  ادة جهوده  ا لض   مان  -136-30
 بمن فيهو لوو اإلعاقة )بوتان(؛

س    يما النس    اء  وال  العاج    دين ال جا    ين ا فغ    ان حص    وحض    مان  -136-31
خدمات الصرف الصحي والتعل يو والغ ذاء والس قن وحري ة التنق ل عل  والفتيات  
 )أوروغواي(؛بصورة م جمة والفر  
بالنس    بة بتعزي    ز االعتم    اد عل      ال    ذات  المتعلق    ةمتابع    ة الت    دابير  -136-38

 يجان(؛)ألرباا والمشردين داخليالعاجدين ل جاين 
أفض  ل  ل     مش  ردين تمق  نهو م  ن الوص  وح بش  قلوض  ا ت  دابير لل -136-33

 التحتية )فرنسا(؛  أراضيهو وتحسين مساكنهو والبن
سياس  ات د  املة به  دف تس  هيل التوص  ل  ل     أو اعتم  اد تش  ريعات -136-34

 )النمسا(؛اا داخلي للمشردينحلوح داجمة 
ي   ة للقض   اء عل     الفق   ر اعتم   اد المزي   د م   ن االس   تراتيجيات الورن -136-35

 لموارنين )المغرا(؛اوتحسين سبل عيش 
تعزي   ز التنمي   ة االقتص   ادية واالجتماعي   ة وح   ث المجتم   ا واص   لة م -136-36

االس تضمارات ف ي مج اح  ةدازيو المساعدة  في مجاح ه اتالدولي عل  الوفاء بالتزام
 نس    تانأفغاف    ي التنمي    ة المس    تدامة ف    ي تحقي    ق مس    اعدة الالرعاي    ة االجتماعي    ة و 

 )الصين(؛
االس  تراتيجية وب  رامج التنمي  ة  ر  ار ا رف  اح ف  ي بالقام  ل  االهتم  ام -136-32

 ن  بم  ا كض  ر تهميش  اا الفا  ات وب  الفتي  ات  وب اص  ة الص  حة والتعل  يو يف  ي مج  ال
 اإلعاقة )جيبوتي(؛ وا د ا  لو  هوفي

متابع    ة تنفي    ذ السياس    ات والب    رامج الورني    ة الرامي    ة  ل      تحس    ين  -136-32
 ظروف المعيشية للشعب )القوي (؛ال

مة م ن أج ل ض مان ااعتماد سياسات حقو رديد أكضر فعالية وص ر  -136-32
 الرخاء للشعب ا فغاني )موريتانيا(؛

 محاربة الفقر وتحسين نوعية حياة الناس )نيباح(؛مواصلة  -136-40
المعني ة في التنسيق بين م تلف اإلدارات الحقومي ة اا ضي قدمالم -136-41

 قضية الميا  ) سبانيا(؛ب
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تعزيز جهوده ا للقض اء عل   الفق ر وض مان ح ق التعل يو ف ي جمي ا  -136-48
 أنحاء البلد )السودان(؛

لجه   ود الرامي   ة  ل     تحقي   ق ا ه   داف اإلنماجي   ة ل ةولوي   ا   عط   اء -136-43
 (؛نام فيي لأللفية في أقرا وق  ممقن )

مس اواة ف ي الحص وح عل   ات ال جميا الت دابير ال زم ة لض مان ال -136-44
 )البحرين(؛ ال دمات الصحية والتعليو

مواص    لة تعزي    ز حماي    ة الفا    ات الض    عيفة  مض    ل ض    حايا الح    را  -136-45
 ) سبانيا(؛

الفس اد وتعزي  ز مقافح ة و  ء ص   ا القض ا المض ي بهم ة ف ي مج اح -136-46
 قدرة السلطة القضاجية )ألمانيا(؛

لض مان  نش اء نظ ام قض اجي مس تقل  ات ال جميا التدابير المناسبة -136-42
 )رومانيا(؛ فاعلو 

ع  ن ف  ي لل     بم  ا ات   ال ت  دابير لتحس  ين نظ  ام العدال  ة الجناجي  ة  -136-42
أغس  طس لا/ الم  ؤر  54اد ال  واردة ف  ي المرس  وم الرجاس  ي رق  و و تنفي  ذ الم   رري  ق

 )اليابان(؛ مادة 065والبالغ عددها  2102
حق  وق اإلنس  ان القام  ل لم حت  رااالب  ذح ك  ل جه  د ممق  ن لض  مان  -136-42

 للسجناء والمعتقلين في نظام العدالة الجناجية )نيوزيلندا(؛
تقلي ل تع رض ا رف اح لمواصلة جهودها في مجاح الحد من الفقر  -136-50

 ف )ألربيجان(؛اطتخوااللم ارر الفقر واالتجار بالبشر 
بش أن خ ر  ا تش ريعات الالق وانين و مجاالت مواصلة تدابيرها في  -136-51

 )ألربيجان(؛ اتعزيز العدالة ووضا المرأة وفر  تعليمه
 فيمواصلة جهودها الرامية  ل  تمقين النساء والشراجع المحرومة  -136-58

 المجتما ) ثيوبيا(؛
مواص  لة ات   ال خط  وات ته  دف  ل    تحقي  ق المزي  د م  ن التمق  ين  -136-53

 االقتصادي للمرأة )مصر(؛
الممقن   ة للقض   اء عل     جمي   ا أد   قاح ات    ال جمي   ا اإلج   راءات  -136-54

 )اليونان(؛للتمييز المرأة  تعرضالعنف ضد المرأة وتعديل جميا القوانين التي 
 تحسين وضا المرأة )الهند(؛لمواصلة جهودها  -136-55



A/HRC/26/4 

21 GE.14-12950 

متابع  ة  نف ال وتنفي  ذ الت دابير والتش  ريعات الرامي ة  ل    المض ابرة عل    -136-56
 ان(؛تعزيز وحماية حقوق المرأة )الياب

مواص  لة جهوده  ا لتعزي   ز النظ  ام الق  انوني المحل   ي لحماي  ة النس   اء  -136-52
 المساواة بين الجنسين )سنغافورة(؛ تعزيزوالفتيات  وتشجيا 

 مواصلة الجهود الرامية  ل  تعزيز وحماية حقوق المرأة )الجزاجر(؛ -136-52
وكفال      ة  ةش      ررال حس      ين تعي      ين ض      ابطاتمب      ادرات لتات       ال  -136-52
 )السويد(؛ مرارهن في العملاست

االتفاقية  وات ال مزيد م ن ال ط وات بموجب تزامات لاالمتضاح ل  -136-60
لتمق  ين الم  رأة عل    جمي  ا المس  تويات م  ن خ   ح خل  ق المزي  د م  ن ف  ر  العم  ل 

 )البحرين(؛ في المشاركة في صنا القرار نحقوقه تعزيزو 
 م نيني ة ف ي أفغانس تان الطواج ف الدأفراد جميا  تمقينالتأكد من  -136-61

المعتق د ف ي أي  أو حقهو في حرية ال دين حمايةو   ممارسة دعاجرهو الدينية بحرية
 تشريا قيد االستعراض )كندا(؛ أو تشريا جديد

ع  ن ض  مان حري  ة ال  دين ف  ي التش  ريا والممارس  ة وتعزي  ز التس  امع  -136-68
 المقسي (؛حرية الوصوح  ل  المعلومات ) كفالةحم ت توعية و  رريق تنظيو

حري  ة العب  ادة الديني  ة المنص  و  المتعلق  ة بتطبي  ق و نف  ال ا حق  ام  -136-63
فيه ا اا ررف  أص بح عليها في الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنس ان الت ي 

 )الجمهورية التشيقية(؛
الرعاي  ة الص   حية عل     ت   وفير مواص  لة الجه   ود الرامي  ة  ل     ض  مان  -136-64

 كوبا(؛) ينالمستويين المحدد
تسهيل الحص وح عل   ال  دمات الص حية والتعل يو  وخاص ة  زيادة -136-65

 اإلس مية(؛ -)جمهورية  بالنسبة للنساء وا رفاح  يران
  التعل يو والرعاي ة عل وح حص ات ال المزيد من ال طوات لت وفير ال -136-66

 حاج  ةال تق  ونس  يما ف  ي المن  ارق الريفي  ة حي  ث  وال الص  حية لجمي  ا الم  وارنين 
 ملحة )باكستان(؛

س يما لأليت ام وا رف اح المع وقين  وال التعل يو  ت وفيرمواصلة تعزي ز  -136-62
 المفقودين )جنوا السودان(؛ا د ا  وأرفاح 
يتو تنفيذها في مؤسس ات  ةياناستحداث واعتماد استراتيجية جنس -136-62

 التعليو العالي )تركمانستان(؛
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لتميي      ز ض      د الم      رأة ا فغاني      ة تعزي      ز الجه      ود للقض      اء عل        ا -136-62
الس   م المتعلق  ة بالسياس  ية و  اتالقي  ادة والمش  اركة المتس  اوية ف  ي العملي   وتعزي  ز

 والمصالحة )كرواتيا(؛
ف    ي الحي    اة  احماي    ة حق    وق الم    رأة م    ن خ     ح ض    مان مش    اركته -136-20

تق افؤ الف ر  كفال ة عن   فض ا   جميا عمليات الس م والمصالحة وفي السياسية
 عليو والعمل )جيبوتي(؛في الت
  ولل   تنفيذ قرارات مجل س ا م ن بش أن الم رأة والس  م وا م ن -136-21

عل    ق  دم المس  اواة عل    ك  ل تها مش  ارك خ   ح ض  مان عل    وج  ه ال ص  و  م  ن
 عملية المصالحة )فرنسا(؛ رار المسؤولية في  ياتمستو 
مجلس ا م ن قرار الواردة في التنفيذ القامل ل طة العمل الورنية  -136-28
 بشأن المرأة والس م وا من ) ستونيا(؛ 0224رقو 
ف ي  بم ا المرأة والس  م وا م ن  بشأنتنفيذ قرارات مجلس ا من  -136-23

لل  عن رري ق دع و مش اركة الم رأة ف ي محادث ات الس  م  واالس تمرار ف ي زي ادة 
رة  م   ا ف   ي ق   وات ا م   ن  وخاص   ة الش   ر اا نش   طاا دور  نيلع   بال ت   ي نس   بة النس   اء 
 يرلندا(؛أعمل )الفي مقان  تهاوكرامالمرأة  ةضمان س م

 تنفي    ذ ق     رارات مجل    س ا م     ن بش    أن الم     رأة والس     م وا م     ن  -136-24
س  يما م  ن خ   ح دع  و مش  اركة الم  رأة ف  ي مفاوض  ات الس   م وض  مان اإلر  ار  وال

ني ة في الحياة السياس ية والقض اجية وداخ ل المؤسس ات ا م تهاال زم لزيادة مشارك
 من والقرامة الش صية )بلجيقا(؛مراعاة ا في البلد  ما 

زواج ا رف  اح والس  ن القانوني  ة لل  زواج ب  مراجع  ة التش  ريا المتعل  ق  -136-25
عن رريق لتقون متسقة ما المعايير الدولية  ولل  بهدف مواءمة اإلرار القانوني 

 مية ف    ي الق    انون الم    دني والش    ريعة اإلس     ا حق    ام ب    ين رااض    القض    اء عل      ت
 ومنا ممارسة الزواج المبقر والقسري ) يطاليا(؛  ا نظمة
سن وتنفيذ تشريعات تحمي ا رفاح  وتحدي د الح د ا دن   لس ن  -136-26
 سنة للفتيان والفتيات )السويد(؛ 01  بالزواج 
 نو الص حفي يتع رض ل هأي ضرر مادي المعن وي كفالة التحقيق في  -136-22
 نس  ان وتق  ديو المس  ؤولين لمحاكم  ة حس  ب ا ص  وحن ع  ن حق  وق اإلو الم  دافع أو

 )بلجيقا(؛
تقيي د حري ة التعبي ر ب أي د قل لكي ان حق ومي كفالة عدم دعو أي   -136-22

 من ا دقاح )بلجيقا(؛
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لح   ق ف   ي حري   ة التعبي   ر  لة ي   قيان   ات الحقومال كفال   ة ع   دم تقيي   د -136-22
ة ف  ي مج  اح حق  وق وس  اجل اإلع   م م  ا التزام  ات أفغانس  تان الدولي   واتس  اق أنظم  ة

التهدي  دات واالعت   داءات  ف  ياإلنس  ان  وض  مان  ج   راء تحقيق  ات عاجل  ة وفعال   ة 
تق    ديو قوعه    ا و ن م    ن أج    ل من    ا و و لص    حفيت    ي يتع    رض له    ا الاالقت    ل عملي   ات و 

 المسؤولين عنها  ل  العدالة )ليتوانيا(؛
المدافعين عن حقوق اإلنسان بممارسة الحق للصحفيين و السماا  -136-20

 )ملديف(؛ التعبيرفي حرية 
ف  ي لل    تموي  ل  بم  ا ت  دابير لمقافح  ة اإلره  اا المواص  لة ات   ال  -136-21

 (؛النقا سري) اإلرهاا
ض   افية الممقن   ة لمن   ا ح   االت التع   ذيب وس   وء اإلجه   ود الب   ذح  -136-28

 المعاملة ومقاضاة الجناة ) يطاليا(؛
ض     مين النظ     ر ف     ي  مقاني     ة تحس     ين نظ     ام الس     جون  وك     ذل  ت -136-23
ش  ريعات الورني  ة أحق  ام اتفاقي  ة مناهض  ة التع  ذيب وغي  ر  م  ن ض  روا المعامل  ة الت

 المهينة )االتحاد الروسي(؛ أو ال  نسانية أو القاسية
 قام  ة الع  دح   ر  ار مواص  لة مقافح  ة التع  ذيب وس  وء المعامل  ة ف  ي  -136-24
 السجون ) سبانيا(؛ وفي قوات أمن الدولةجانب من 

القانوني  ة ف  ي وزارة الع  دح  و نش  اء س  اعدة الم مواص  لة تعزي  ز  دارة -136-25
اآللي   ات لات الص   لة لتنس   يق أنش   طتها م   ا الهيا   ات ا خ   ر  العامل   ة ف   ي مج   اح 

 تقديو المساعدة القانونية )أوزبقستان(؛
 ف   ات  ختض   مان ع   دم  عاق   ة الحص   وح عل     التعل   يو بس   بب اال -136-26

الطالب  ات وأعض  اء هيا  ة    وات   ال الت  دابير ال زم  ة لض  مان أم  نةيانخاص  ة الجنس  
 التدريس )المقسي (؛

 ب اص  ةت  دابير لض  مان ح  ق الفتي  ات ف  ي التعل  يو  و  ات   المواص  لة  -136-22
تعزي     ز ا م     ن  وتويي     ف ع     دد أكب     ر م     ن المعلم     ات وتحس     ين مراف     ق التعل     يو 

 )البرتغاح(؛
مواص  لة ات   ال جمي  ا الت  دابير الممقن  ة لتحس  ين ف  ر  الحص  وح  -136-22

 د دون تمييز بين الجنسين )سويسرا(؛عل  التعليو الجي
 مواصلة تعزيز المؤسسات الديمقرارية الورنية )نيباح(؛ -136-22
س يما  وال  ي ء اهتمام خا  لقضايا حق وق اإلنس ان لات الص لة  -136-20

 عن رريق تشجيا المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية )المغرا(؛
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ن أجل تحسين نظامه ا االنت  ابي  ولل   التماس التعاون الدولي م -136-21
  واالنت اب ات المق ررة 2105 ع ام قبل االنت ابات الرجاسية والمحلية المقررة ف ي

 )البرازيل(؛ 2104 عام في
ات  ال الت  دابير ال زم  ة لزي  ادة نس  بة النس  اء ف  ي مواق  ا ص  نا الق  رار  -136-28

 ) ثيوبيا(؛
تتعل ق بالمس اواة  اا ي أحقامالدستور والنظام التشريع تضمينضمان  -136-23

رامي   ة  ل     لافعال   ة الت   دابير الب   ين الرج   ل والم   رأة  واالس   تمرار ف   ي متابع   ة تنفي   ذ 
 مقافحة عدم المساواة بين الجنسين )ديلي(؛

في تطبيق التدابير التشريعية الرامية  ل  حظ ر التميي ز اا المضي قدم -136-24
ة  ولل    به  دف تعزي  ز المس  اواة س  يما ف  ي المن  ارق الريفي   وال ف  ي مج  اح التعل  يو 

 بين الجنسين )ديلي(؛
مقافح  ة التميي  ز ض  د النس  اء والفتي  ات   الرامي  ة  ل   تعزي  ز الجه  ود  -136-25

وخاص     ة فيم     ا يتعل     ق بالحص     وح عل       التعل     يو والص     حة والعدال     ة والمش     اركة 
 ) كوادور(؛

تحس  ين التش  ريعات الورني  ة لض  مان المس  اواة ب  ين الرج  ل والم  رأة  -136-26
 مبدأ عدم التمييز )االتحاد الروسي(؛  ل اا ستنادا

اإلص    ا  س   ياقأي أحق   ام تمييزي   ة ض   د الم   رأة ف   ي  ع   دم وض   ا -136-22
 ) سبانيا(؛ ةالحالي للقانون الجناجي وقانون اإلجراءات الجناجي

ضمان مشاركة النساء والمدافعين عن حقوق المرأة في كل مرحل ة  -136-22
لتوصل  ل  تسوية سياسية للصراع  واحت رام حق وق من مراحل المفاوضات بشأن ا

 النساء والفتيات في أي تسوية نهاجية )كندا(؛
م  ا اا الم  رأة ف  ي جمي  ا مس  تويات ص  نا الق  رار تمش  يتمضي  ل ض  مان  -136-22

تفاقي  ة القض  اء الاا وفق  والق  رارات لات الص  لة  و  0224ق  رار مجل  س ا م  ن رق  و 
 ندا(؛عل  جميا أدقاح التمييز ضد المرأة )فنل

عل     إنف   ال الق   انون المقلف   ين بوض   ا تش   ريعات د   املة لمس   اعدة  -136-100
تحدي  د ح  االت ال  زواج المبق  ر والقس  ري وتنظ  يو حم   ت توعي  ة ف  ي ه  ذا الص  دد 

 )كرواتيا(؛
مواصلة الجهود الرامية  ل  القضاء عل  العن ف ض د الم رأة ولل    -136-101
جنة المعنية بالقضاء عل  التمييز ما التوصيات لات الصلة الصادرة عن اللاا تمشي

 ضد المرأة )التفيا(؛
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ات ال جميا التدابير الممقنة لضمان حماية واحترام حقوق المرأة  -136-108
 والطفل عل  المستو  القانوني والعملي )سويسرا(؛

بممارس ة دان تهو  ال ذين تضب     دان ةلض مان ال زمة تدابير الات ال  -136-103
ف ت من العقاا الذي يستفيدون منه في كضير من ا حيان ووضا حد لإل  لعنفا

 )بلجيقا(؛
 ساءة معاملة المعتقلين  أو التحقيق في جميا مزاعو سوء المعاملة -136-104

من قبل  دارة ا من الورني والشررة الورني ة ا فغاني ة والش ررة المحلي ة ا فغاني ة 
 مضل هذ  ا فعاح )كندا(؛ يرتقبمساءلة موضمان 
التحقي   ق بدق   ة ف   ي م   زاعو انتهاك   ات حق   وق اإلنس   ان عل     أي   دي  -136-105

أف     راد ق     وات ا م     ن الورني     ة ا فغاني     ة  ومس     اءلة الجن     اة )الوالي     ات المتح     دة 
 ا مريقية(؛

مواص   لة الجه   ود الرامي   ة  ل     وض   ا ح   د لإلف    ت م   ن العق   اا   -136-106
نظ  ام  رري  قن ع  ية لتش  ريعات وا حق  ام القض  اجلنزي  ه الفع  اح و التطبي  ق الوض  مان 
 الرسمي )ا رجنتين(؛ ءالقضا
مواص    لة ات     ال ت    دابير ته    دف  ل      حماي    ة ا رف    اح والش    باا   -136-102

 )كوبا(؛ حقهو في التعليوكفالة وب اصة  
مواصلة جهودها في مج اح حماي ة حق وق الطف ل وتحس ين ي روف  -136-102

 )قطر(؛ ا رفاح  وخاصة في مجاالت التعليو والرعاية الصحية
 عتم  اد الت  دابير ال زم  ة لض  مان رعاي  ة الطف  ل ال ه  امواص  لة جهود -136-102
ف   ي لل     لألرف   اح لوي االحتياج   ات ال اص   ة  وض   مان حقه   و ف   ي التعل   يو  بم  ا

 والصحة )اليمن(؛
مدرس   ية لمن   ة للفتي   ات وتعزي   ز الح   ق ف   ي  ةبيا    تهيا   ةس   ن ت   دابير ل -136-110

 )كرواتيا(؛ التعليو للبنات عل  قدم المساواة ما الفتيان
ا رف اح واالس تغ ح الجنس ي  ةل اات ال تدابير فعال ة لمقافح ة عم -136-111

 عن الزواج القسري )ألمانيا(؛ لألرفاح  فض ا 
ف  ي لل     بم  ا حماي  ة حق  وق ا رف  اح  الرامي  ة  ل   جه  ود تعزي  ز ال -136-118

 تدابير مقافحة العنف ضد ا رفاح )ماليزيا(؛
لم  دارس والمعلم  ين م  ن جمي  ا لحماي  ة ال م  ن و ت  وفير اباالهتم  ام  -136-113
 )قيرغيزستان(؛عتداءات الع اا أنو 
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غي    ر المش    روع  دام مواص    لة وتعزي    ز جهوده    ا لمقافح    ة االس    ت -136-114
 (؛النقا سريلألرفاح في النزاعات المسلحة )

اس  ت دامهو ف  ي  أو ألرف  احلات   ال ت  دابير لوض  ا ح  د  ي تجني  د  -136-115
 قوات الشررة )فرنسا(؛ وفي سلحةالموالجماعات القوات 
 ألرفاح من قب ل الجماع ات العس قريةلتجنيد واست دام  أي نهاء  -136-116

 )الجبل ا سود(؛
ألرف    اح المس    رحين ومعاقب    ة المس    ؤولين ع    ن لمس    اعدة لاق   ديو ت -136-112
 )بولندا(؛ هوتجنيد
ة اس ت دام حقه ا الس يادي ف ي تطبي ق عقوب ة اإلع دام ك أدا مواصلة -136-112

مناس   بة المح   ددة بموج   ب الق   انون ال   دولي الللض   مانات اا للعدال   ة الجناجي   ة وفق   
 )مصر(؛ لحقوق اإلنسان

عم   ل بالالس  ماا للجن  ة حق  وق اإلنس   ان المس  تقلة ف  ي أفغانس  تان  -136-112
 بأمان واالضط ع بواليتها بطريقة مستقلة وفعالة )الواليات المتحدة ا مريقية(؛

ن لجن     ة حق     وق اإلنس     ان المس     تقلة ف     ي زي     ادة م صص     ات م      -136-180
 )الدانمر (؛ عل  المد  الطويلعملها  ةأفغانستان من أجل ضمان استدام

جن     ة حق     وق اإلنس     ان المس     تقلة ف     ي للت     وفير الم     وارد القافي     ة  -136-181
أل ف  حصولها عل   الفا ةضمن تطريقة عضاء بعملية ترديع ا  وتحديدأفغانستان 

 ا(؛)ألماني في  رار مبادو باريس
ع  ن رري  ق ف  ي لل     بم  ا ض  مان اس  تق ح لجن  ة حق  وق اإلنس  ان  -136-188
 في تعيين أعضاجها )اليونان(؛اا فور والشروع  منتظمة ميزانية منحها
تعي   ين أعض    اء اللجن   ة المس   تقلة لحق    وق اإلنس   ان ف    ي باإلس   راع  -136-183

 )العراق(؛ أفغانستان
س   ان ف   ي أفغانس   تان تمق   ين ودع   و اللجن   ة المس   تقلة لحق   وق اإلن -136-184
د فافة عملي ة تحدي د ف ي لل    بم ا تواصل عملها كمؤسس ة فعال ة ومس تقلة  لقي
 )هولندا(؛ مستمرعل  أساس  يقافالتمويل منحها ال  و عضاءختيار ا ال

دعو عم ل لجن ة حق وق اإلنس ان المس تقلة ف ي أفغانس تان  مواصلة -136-185
  عضاء اللجنة )نيوزيلندا(؛عن رريق است دام عملية اختيار دفافة وتشاركية 

لجن  ة حق  وق اإلنس  ان المس  تقلة لزي  ادة وتنظ  يو التموي  ل ا ساس  ي  -136-186
 في أفغانستان )نيوزيلندا(؛
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تعي    ين أعض    اء لجن    ة حق    وق اإلنس    ان ل  ج    راءات د    فافةاعتم    اد  -136-182
 )جمهورية كوريا(؛ تقديو المساعدة المالية القافية لذل و المستقلة في أفغانستان 

اإلجراءات الت   ي تع   زز ق   درة اللجن   ة المس   تقلة لحق   وق ب   االلت   زام  -136-182
ق   انون الف   ي لل    ت   وفير التموي   ل الق   افي ومراجع   ة  بم   ا  اإلنس  ان ف   ي أفغانس   تان

ووالي    ة اللجن    ة لض    مان تماد    يها م    ا مب    ادو ب    اريس  متعل    ق بهيق    ل وواجب    اتال
 )أستراليا(؛

)المالية والمؤسس ية(  لمناسبةمواصلة تعزيز وتوفير جميا الوساجل ا -136-182
تمقن م  ن متابع  ة لق  ي ت  دفاع ع  ن حق  وق اإلنس  ان بال   معني  ةلاورني  ة الللمنظم  ات 

 )جزر القمر(؛ وتحقيق أهدافها
للمع  ايير اا لحماي  ة حق  وق الطف  ل وفق   ي  ةسياس  ة  رار اعتم  اد ض  مان  -136-130

 حملة ورنية لتعزيز الوعي بحقوق الطفل )اليونان(؛ تنظيوالدولية و 
تقضي  ف جهوده  ا لض  مان التنفي  ذ القام  ل والفع  اح لق  انون القض  اء  -136-131

ب المرأة والس  م  تعلق ةوتنفيذ ق رارات مجل س ا م ن الم - عل  العنف ضد المرأة
 وا من )ليتوانيا(؛

بالقض اء عل   المتعل ق  عداد تدابير لتسهيل وتسريا تنفيذ الق انون  -136-138
 العنف ضد المرأة )بلجيقا(؛

ع ن وضا استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء عل  العن ف ض د الم رأة  -136-133
والتحقي ق ح االت العن ف ض د الم رأة لتبلي غ ع ن  نشاء لليات داجمة وفعالة ل رريق

 )البرازيل(؛فيها ونشرها 
لقضاء عل  العنف قانون اات ال خطوات من أجل التنفيذ القامل ل -136-134

ن لم  ويفيلفير الت  دريب وبن  اء الق  درات ت  و  رري  قن ع  ف  ي لل     بم  ا  ض  د الم  رأة
م ن اق البل د المقلفين بإنفال القانون؛ وتنفيذ المعايير واإلجراءات ال زمة عل  نط

التحقي   ق تس   جيل وتتب   ا الش   قاو  المتعلق   ة ب   العنف ض   د الم   رأة؛ وض   مان أج   ل 
 ل    الس  لطات الم تص  ة  تحويله  اجمي  ا م  زاعو العن  ف ض  د الم  رأة و  الش  امل ف  ي

 ن ا فغاني )كندا(؛بموجب القانو 
قض  اء عل    العن  ف ض  د بال ق  انون المتعل قض مان التنفي  ذ القام  ل لل -136-135

 نف    ال الق    انون مقص    رين ف    ي الم    رأة ومحاس    بة رج    اح الش    ررة والنياب    ة العام    ة ال
 )كرواتيا(؛

ق   انون ات    ال خط   وات قابل   ة للقي   اس م   ن أج   ل التنفي   ذ القام   ل ل -136-136
ف  ي جمي  ا الح  االت المش  تبه  الش  املوالتحقي  ق   لقض  اء عل    العن  ف ض  د الم  رأةا

العن ف الق اجو عل   ن وع الج نس والعن ف ض د الم دافعين م ن اا أنها تشقل ضربفي 
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وتق   ديو المس   ؤولين عنه   ا  ل     العدال   ة )الوالي   ات المتح   دة   ع   ن حق   وق الم   رأة
 ا مريقية(؛

خط ة العم ل الورني ة  س رعة تنفي ذ ات ال ال ط وات ال زم ة لض مان -136-132
لقض اء عل   العن ف ض د   وتنفي ذ الق انون المتعل ق بالمرأة في أفغانستانلمتعلقة باا

بموجب اتفاقية القضاء عل  جميا أدقاح التمييز ض د الدولية وااللتزامات المرأة 
 )الدانمر (؛ تل  التدابير منلت فيف لورفض أي محاوالت أخر   المرأة
 2112 ع  ام الفع  اح لق  انون تطبي  قلات   ال جمي  ا الت  دابير ال زم  ة ل -136-132

 بشأن القضاء عل  العنف ضد المرأة )فرنسا(؛
قض اء عل   العن ف ض د بال ق انون المتعل قضمان التطبيق القامل لل -136-132

 المرأة )فنلندا(؛
لقض اء عل    العن  ف اتنفي ذ ق  انون المتعل  ق بتقري ر التق  ديو اإلس راع ب -136-140

  ة د  املةبص  ور  تجمي  ا البيان  اتو بل  د لة عل    مس تو  اي  فعالب  وتنفي  ذ  ض د الم  رأة
وض   مان   التنفي   ذعملي   ة ض   عف ف   ي لل تحدي   د نق   ا  ام   ن أج   والرص   د والتقي   يو 

ض د الم رأة جمي ا أد قاح التميي ز لقضاء عل   ما اتفاقية القانون اتساق ااستمرار 
 )ألمانيا(؛
 يسلندا(؛ل) تعزيز تنفيذ قانون القضاء عل  العنف ضد المرأة -136-141
وض   ا خط   ة ملموس   ة تغط   ي فت   رة ب ف   ي غض   ون س   تة أد   هرالقي   ام  -136-148

بش  أن القض  اء عل    العن  ف  2112 ع  ام لتحس  ين تنفي  ذ ق  انون الق  ادمتينس  نتين ال
اللجن ة المعني ة بالقض اء عل     ت ي أوص   به اف ي لل   الت دابير ال بم ا  ض د الم رأة

 يرلندا(؛أ) 2102 /يوليهالتمييز ضد المرأة في تموز
لقض اء ق انون ازيد من ال طوات لضمان التنفي ذ القام ل لات ال الم -136-143

احترام ا حقام ال واردة ف ي المعاه دات الدولي ة  مراعاة عل  العنف ضد المرأة ما
 أفغانستان ) يطاليا(؛عليها التي وقع  

تنفي   ذ  رري   قن ع   متابع   ة ت   دابير القض   اء عل     التميي   ز ض   د الم   رأة  -136-144
 لعنف ضد المرأة )ماليزيا(؛قانونها المتعلق بالقضاء عل  ا

لعن ف ض د   ال ع المتعلق بالقض اءتعزيز التشريعات و نفال القانون  -136-145
 )ملديف(؛ وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات وتعزيزالمرأة 
العن ف ض  د المتعل  ق بالقض اء عل    ض مان التطبي ق الفع  اح للق انون  -136-146

 المرأة )نيوزيلندا(؛
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لقضاء عل  العنف ضد المرأة ا التوعية بقانونتدابير لتعزيز اعتماد  -136-142
 الشررة والقضاء لضمان التنفيذ الفعاح للقانون )النرويج(؛ في أوسا 

لقضاء عل  العنف قانون افعاح لالتنفيذ الة الجهود الرامية  ل  زياد -136-142
 )الفلبين(؛ ةضد المرأة والبرامج المحددة في خطة العمل الورنية للمرأة ا فغاني

 ع   دمالتنفي   ذ القام   ل لق   انون القض   اء عل     العن   ف ض   د الم   رأة و  -136-142
عل    تنفي  ذ اتفاقي  ة القض  اء عل    اا ؤثر س  لبي  الموافق  ة عل    أي تش  ريا جدي  د ق  د 
 )البرتغاح(؛فيها اا ررفأفغانستان  أصبح جميا أدقاح التمييز ضد المرأة التي 

 2112 ع    ام لق    انون لقام    لم    ن أج    ل التنفي    ذ اات     ال خط    وات  -136-150
 )أستراليا(؛مرأة العنف ضد العل  القضاء المتعلق ب
لتنفي  ذ الفع  اح لق  انون القض  اء عل    لات   ال المزي  د م  ن ال ط  وات  -136-151

 العنف ضد المرأة )تركيا(؛
تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ ق انون القض اء عل   العن ف ض د الم رأة  -136-158

القض  ايا متابع  ة مت صص  ة ل ةنياب  مقات  ب رة و م  ن أج  ل دع  و  نش  اء وح  دات د  ر 
المن  ارق  أو ف  ي المحافظ  ات اتحقيق  إلج  راء تو   ق  انونه  ذا الة بموج  ب قدم  الم

 عدد الم حقات القضاجية )السويد(؛ التي ين فض فيها
ات ال خطوات  ضافية لضمان المشاركة القاملة للمرأة في الحي اة  -136-153
القض  اء المتعل  ق بق  انون ال تنفي  ذوض  مان   عملي  ة الس   م والمص  الحة وف  ي العام  ة

ف  ي جمي  ا أعم  اح العن  ف ض  د الم  رأة الش  امل عل    العن  ف ض  د الم  رأة والتحقي  ق 
 المسؤولين  ل  العدالة )النمسا(؛تقديو و 

لمرأة المتعلق ة ب التنفي ذ خط ة العم ل الورني ة  يقدقال رص د الضمان  -136-154
دؤون الم رأة والقيان ات الورني ة وزارة في تطوير قدرات الرصد والتقييو  رريقن ع

 ا خر  ) يطاليا(؛
 ل  ضمان  عماح حقوق النساء  ةدفاهالتشريعات لالتنفيذ الفعاح ل -136-155

 وخاصة التشريا المتعلق بمقافحة العنف المنزلي )رومانيا(؛  وا رفاح
المرأة والس    م ب    المتعلق   ةورني   ة العم   ل الاس   تقماح وتنفي   ذ خط   ة  -136-156
 )أستراليا(؛وا من 
متعل   ق لاات    ال ت   دابير  ض   افية لض   مان التطبي   ق الفع   اح للق   انون  -136-152

 لقضاء عل  العنف ضد المرأة وكفالة حماية حقوق المرأة )ديلي(؛با
متابع  ة اإلج  راءات الرامي  ة  ل    القض  اء عل    جمي  ا أد  قاح العن  ف  -136-152

 ضد النساء والفتيات ) كوادور(؛
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للقضاء عل  العنف ضد النساء وا رفاح المتواصلة  زيادة الجهود -136-152
 ؛(اإلس مية( -)جمهورية   يران)في البلد 
 )بولندا(؛ ألرفاحلات ال تدابير فعالة لمنا الزواج القسري  -136-160
ل  لغ اء الممارس ات م ن أج قص ار  جه دها في ب ذح اا قدمالمضي  -136-161

والعن ف المنزل ي عل   الص عيدين  ل جراجو الشرف وال زواج القس ري المبق رن قبيم
 )جمهورية كوريا(؛ القانوني والسياسي

ح  االت العن  ف الق  اجو عل    ن  وع لعل    نح  و أكض  ر فعالي  ة  التص  دي -136-168
 الجن   اةوم حق   ة  والم ج   وفع   اح الالتحقي   ق ع   ن رري   ق ف   ي لل      بم   ا  الج   نس

 )سلوفاكيا(؛
لل     و   الم  رأةلقض   اء عل    التميي  ز والعن   ف ض  د لتعزي  ز الجه  ود  -136-163
القض  اء و نف  ال الق  انون عل    م  ويفي م وت  دريب اوعي الع  ال   زي  ادة ع  ن رري  قاا أيض  

 جميا المستويات التي تشمل حقوق اإلنسان للمرأة )سلوفينيا(؛
زي    ادة جمي    ا أن    واع الت    دابير الرامي    ة  ل      مقافح    ة اإلف     ت م    ن  -136-164

ن ف المرتقب ة ض د عاح الأعم  ومن ا  العقاا فيما يتعلق بأعماح العنف ض د الم رأة
الم رأة م  ن جان ب م  ويفي الدول  ة وغي رهو م  ن ا د   ا  والتحقي ق فيه  ا وم حق  ة 

 )أوروغواي(؛ مرتقبيها ومعاقبة
بغي   ة تعزي   ز ا ر   ر القانوني   ة واإلداري   ة الورني   ة عملي   ات ح اقماس   ت -136-165

  تنفي   ذ القام   ل لتل     ا ر   رال رري   قن ع   م   ا مب   ادو حق   وق اإلنس   ان مواءمته   ا 
و دراج مب ادو   بشأن القضاء عل  العنف ضد المرأة 2112 عام سيما قانون وال

 ) ندونيسيا(؛ 2115 لعام العدالة التصالحية في قانون ا حداث
القام   ل م   ا  اتس  اقهامراجع  ة تش   ريعاتها الورني   ة م  ن أج   ل ض   مان  -136-166

 اح دخ  رري قن ع س يما  وال  االلتزامات المنصو  عليها في نظام روم ا ا ساس ي
 التعاون ما المحقمة )التفيا(؛من أحقام تمقن 

تس   ريا عملي   ة مواءم   ة تش   ريعاتها الورني   ة م   ا أحق   ام نظ   ام روم   ا  -136-162
 ا ساسي )تونس(؛

م ا جمي ا االلتزام ات المنص و  اا مواءمة التشريعات الورني ة تمام  -136-162
 عليها في نظام روما ا ساسي للمحقمة الجناجية الدولية )النمسا(؛

ت   ام  حق   ام البروتوك   وح المتض   اح االات    ال ت   دابير فوري   ة م   ن أج   ل  -136-162
زع ات المس لحة انماالختياري التفاقية حقوق الطفل بش أن اد ترا  ا رف اح ف ي ال
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 ه اوقعتالت ي وض ا ح د لتجني د واس ت دام ا رف اح  رامي ة  ل  لاعمل الوتنفيذ خطة 
 )ليتوانيا(؛ 2100 عام ما ا مو المتحدة في

المحل    ي  يينوتط    وير ثقاف    ة حق    وق اإلنس    ان عل      المس    تو  وض    ا -136-120
س ياق الضق افي ف ي  ر ار التعل يو تتف ق م ا البرامج مناس بة تنفيذ  رريقن علورني او 

 الرسمي وغير الرسمي )جزر القمر(؛
تط   وير وتعزي   ز المع   ايير الدولي   ة لحق   وق اإلنس   ان ب   ين الم   وارنين  -136-121
 )القوي (؛ ا فغان
تعزيز التنسيق بين المؤسسات الورني ة والدولي ة العامل ة ف ي مج اح  -136-128

ف   ي مج   اح حق   وق فعال   ة  ج   راء دورات تدريبي   ة و حق   وق اإلنس   ان به   دف  ر    ق 
 )المملقة العربية السعودية(؛ ينالحقومي نلمويفيلاإلنسان 
قض  ايا المتعلق  ة ب  التعليو والت  دريب ف  ي بال هتم  ام لولوي  ة ا   عط  اء -136-123
هيا   ات  نف   ال الق   انون والقض   اء وهيا   ات ف   ي للمس   ؤولين  اإلنس   انحق   وق  مج   اح

 التحقيق )راجيقستان(؛
تطوير المناهج الدراسية عل  أساس معايير حق وق اإلنس ان والق يو  -136-124

 واالتفاقيات الدولية )تركمانستان(؛
 لم  ن أج  إنف  ال الق  انون ب المقلف  ينالت  دريب  جه  زة ا م  ن و  ةدازي   -136-125
 ية وتعزيز حقوق اإلنسان ) ثيوبيا(؛حما
  إنف   ال الق   انونب للمقلف   ينتقضي   ف ب   رامج بن   اء الق   درات الورني   ة  -136-126
 )مصر(؛ في لل  عن رريق التعاون الدولي بما

س يما ف ي  وال  مواصلة الجهود في مجاح التوعية بحق وق اإلنس ان -136-122
 )قطر(؛ قطاع  نفال القانون

ب  ين الجنس  ين ف  ي مؤسس  ات التعل  يو الع  الي ف  ي  ض  مان المس  اواة -136-122
 .د الطالبات )بوتان(اعدأزيادة  رريقن عالبلد 

  تق  دم ردوده  ا ف  ي الوق    المناس  بو ت  درس أفغانس  تان التوص  يات التالي  ة وف س   -132
يتج   اوز ال   دورة السادس    ة والعش   رين لمجل   س حق    وق اإلنس   ان ف    ي  ال ولق   ن ف   ي موع    د

 :2105 هيونيحزيران/
ر ف  ي التص  ديق عل    االتفاقي  ة الدولي  ة لحماي  ة حق  وق جمي  ا النظ   -132-1

 )مصر(؛ العماح المهاجرين وأفراد أسرهو
 التص  ديق عل    بروتوك  وح من  ا وقم  ا ومعاقب  ة االتج  ار با د   ا  -132-8

وب اص   ة النس   اء وا رف   اح المقم   ل التفاقي   ة ا م   و المتح   دة لمقافح   ة الجريم   ة 
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من ا المتعلق ة بجنوا لسيا للتع اون اإلقليم ي واتفاقية رابطة   المنظمة عبر الورنية
 ومقافحة االتجار بالنساء وا رفاح  غراض البغاء ) سبانيا(؛

التص   ديق عل     االتفاقي   ة الدولي   ة لحماي   ة جمي   ا ا د    ا  م   ن  -132-3
والبروتوك وح   والبروتوكوح االختياري التفاقي ة مناهض ة التع ذيب  االختفاء القسري

 قضاء عل  جميا أدقاح التمييز ضد المرأة )تونس(؛االختياري التفاقية ال
الجهود الرامية  ل  دعو التنفيذ العملي ل لتزامات في مجاح دعو  -132-4

حقوق اإلنسان واالنضمام  ل  البروتوكوالت االختيارية التفاقي ات حق وق اإلنس ان 
 )هنغاريا(؛ فيهااا ررف أصبح التي 
 ص دار دع وة  ع ن رري قإلنس ان تعزيز التعاون م ا مجل س حق وق ا -132-5

 (؛هنغاريا) والياتب المقلفينداجمة لإلجراءات ال اصة وقبوح جميا زيارات 
ع ن تعزيز تعاونها ما اإلجراءات ال اصة لمجلس حق وق اإلنس ان  -132-6
والنظر في توجيه دعوة داجمة  ترد عليها لو التي اتاالستجابة لطلبات الزيار  رريق

 يات في  رار اإلجراءات ال اصة )التفيا(؛ ل  جميا المقلفين بوال
المق   رر ال    ا  المعن   ي ق   دمها االس   تجابة لطلب   ات الزي   ارة الت   ي  -132-2

 )المقسي (؛ وعواقبهبالعنف ضد المرأة وأسبابه 
ها المق   رر ال    ا  المعن   ي ق   دماالس   تجابة لطلب   ات الزي   ارة الت   ي  -132-2

المهين   ة  أو ال  نس   انية وأ بمس   ألة التع   ذيب وغي   ر  م   ن ض   روا المعامل   ة القاس   ية
 )المقسي (؛

ف  ي لل    م  ا  بم  ا  التع  اون م  ا اإلج  راءات ال اص  ةنط  اق توس  يا  -132-2
المق   رر ال    ا  المعن   ي بمس   ألة التع   ذيب وغي   ر  م   ن ض   روا المعامل   ة والعقوب   ة 

والمق   رر ال   ا  المعن   ي ب  العنف ض   د الم   رأة   المهين  ة أو ال  نس   انية أو القاس  ية
 جيقستان(؛)را وأسبابه وعواقبه

 الت دابيرالنظر في دمج قواعد ا مو المتحدة لمعاملة السجينات و  -132-10
كج زء م ن برنامجه ا    باسو "قواعد ب انقو " ةالمعروف  غير االحتجازية للمجرمات
 )تايلند(؛ في السجونحتجزات لتعزيز أوضاع النساء الم

ة في مراك ز اعتماد تدابير لمقافحة حاالت التعذيب وسوء المعامل -132-11
 االحتجاز )فرنسا(؛

 وناالنت اب  ات ال  دولي ب  ومعالج  ة أوج  ه القص  ور الت  ي ح  ددها مراق -132-18
د   فافة وح   رة  قادم   ةاالنت اب   ات والحم    ت االنت ابي   ة التق   ون والتأك   د م   ن أن 
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ف    ي لل       وص     وح المرد    حين  ل       وس    اجل اإلع      م )الجمهوري     ة  بم     ا  ونزيه    ة
 التشيقية(؛

م   ن ق   انون العقوب   ات ا فغ   اني به   دف ض   مان  221  لغ   اء الم   ادة -132-13
 )بولندا(؛ يسم  بجراجو الشرف ما المساءلة القاملة لمرتقبي

تن ازالت قانوني ة  تم نعمن قانون العقوبات الت ي  221 لغاء المادة  -132-14
 يرلندا الشمالية(؛أمرتقبي جراجو الشرف )المملقة المتحدة لبريطانيا العظم  و ل

العفو الع ام واالس تقرار و المصالحة الورنية لقانون المتعلق بال يتعد -132-15
مض ل اإلب ادة الجماعي ة وج راجو الح را مح ددة ج راجو  ب النظر ف يالورني للس ماا 

 والتعذيب )السويد(؛
ت  دعيو وتعزي  ز انتع  اد البل  د وتحقي  ق المص  الحة الورني  ة ومعالج  ة  -132-16

وض  ا اس  تراتيجية  رري  ق نع  ف  ي الماض  ي الت  ي وقع    انتهاك  ات حق  وق اإلنس  ان 
 لعدالة االنتقالية )المغرا(؛ل

انتهاكات حقوق اإلنس ان وج راجو الح را  النظر بطريقة صارمة في -132-12
 في العقود الماضية بهدف تقديو الجناة  ل  العدالة )ألمانيا(؛التي وقع  

  ض  مان وج  ود للي   ة ورني  ة للعدال  ة االنتقالي   ة والمص  الحة الورني   ة -132-12
  لجن  ة حق  وق اإلنس  انال  ذي وض  عته الص  راع المتعل  ق بالتقري  ر  بس  رعة نش  ر اا ب  دء

 المساعدة ا منية القافية لمويفيها )هولندا(؛توفير وضمان 
بش   أن الس    م والعدال   ة  2114 ع   ام تنفي   ذ أه   داف خط   ة عم   ل -132-12

 م حق ةو   تعلق بحق وق اإلنس انالم 6 ات الورنية رقوا ولويبرنامج والمصالحة و 
 جراجو الحرا )سويسرا(؛ أو لحقوق اإلنسانال طيرة نتهاكات ي االبرتقم

المتعلق    ة بوض    ا ا د     ا   0245 ع    ام االنض    مام  ل      اتفاقي    ة -132-80
 بش   أن خف   ض ح   االت انع   دام الجنس   ية 0260 ع   ام ع   ديمي الجنس   ية واتفاقي   ة

 )أوروغواي(؛
لجن     ة حق      وق اإلنس      ان ل ت     وفير االس      تق ح والس     لطة القانوني      ة -132-81

حتج   زين المعل      س   اءة معامل   ة محاس   بة ال لم   ن أج   المس   تقلة ف   ي أفغانس   تان 
 يرلندا الشمالية(؛أ)المملقة المتحدة لبريطانيا العظم  و 

القض  اء عل    جمي  ا االنض  مام  ل    البروتوك  وح االختي  اري التفاقي  ة  -132-88
ج راء وتيس ير    تعديل القوانين التي تمي ز ض د الم رأةأدقاح التمييز ضد المرأة  و 
 حقوق المرأة والمساواة )الجمهورية التشيقية(؛ بشأنمناقشة عامة واسعة النطاق 
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امتي   ازات وحص   انات المحقم   ة المتعل   ق بتف   اق االالتص   ديق عل      -132-83
نظ ام ب االلت زامع ن  فض  ا   وات ال جميا الت دابير ال زم ة لتنفي ذ   الجناجية الدولية

 روما ا ساسي )فرنسا(؛
 تف   اق لنظ   ام روم   ا ا ساس   ي و ليق عل     تع   دي ت كمب   اال التص   د -132-84
 امتيازات وحصانات المحقمة الجناجية الدولية ) ستونيا(؛ب المتعلق
االنض    مام  ل      اتف    اق امتي    ازات وحص    انات المحقم    ة الجناجي    ة  -132-85

 الدولية )سلوفاكيا(؛
ض   ة التوقي   ا والتص   ديق عل     البروتوك   وح االختي   اري التفاقي   ة مناه -132-86

المهين ة  أو ال  نس انية أو العقوب ة القاس ية أو التعذيب وغي ر  م ن ض روا المعامل ة
 )فرنسا(؛
التص   ديق عل     البروتوك   وح االختي   اري التفاقي   ة مناهض   ة التع   ذيب  -132-82

 لمنا التعذيب وسوء المعاملة ) ستونيا(؛ سياسيةوات ال تدابير 
فاقي   ة مناهض   ة التع   ذيب التص   ديق عل     البروتوك   وح االختي   اري الت -132-82

  نشاء للية وقاجية ورنية )سويسرا(؛ العمل بموجبه عل و 
االنض   مام  ل     البروتوك   وح االختي   اري التفاقي   ة مناهض   ة التع   ذيب  -132-82

معامل  ة وتع  ذيب ف  ي  س  اءة  ةونزيه   ةس  ريعبص  ورة تحقي  ق الض  من توتنفي  ذ ت  دابير 
ات المس  لحة )الجمهوري  ة لق  و اوتعزي  ز للي  ات مس  اءلة أف  راد الش  ررة و  حتج  زينلما

 التشيقية(؛
التص   ديق عل     البروتوك   ولين االختي   اريين للعه   د ال   دولي ال    ا   -132-30

ب   الحقوق المدني   ة والسياس   ية والبروتوك   وح االختي   اري التفاقي   ة مناهض   ة التع   ذيب 
 21م  ن العه  د ال  دولي والم  واد  50و ص  دار اإلع ن  ات ال زم  ة بموج  ب الم  ادة 

 مناهضة التعذيب )النمسا(؛من اتفاقية  22و 20و
بطريق   ة م   ن الدس   تور  22لم   ادة اخط   وات لض   مان تنفي   ذ ات    ال  -132-31
والتصديق عل  البروتوك وح االختي اري التفاقي ة مناهض ة   وعل  نطاق واسا ةسليم

 )الدانمر (؛ التعذيب
التصديق عل   البروتوك وح االختي اري التفاقي ة حق وق الطف ل بش أن  -132-38

 زعات المسلحة )الجزاجر(؛انمح في الادترا  ا رفا
التص    ديق عل      البروتوك    وح االختي    اري الملح    ق بالعه    د ال    دولي  -132-33

ال ا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية والبروتوكوح االختياري التفاقية 
 حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديو الب غات )البرتغاح(؛
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البروتوك   وح االختي   اري التفاقي   ة حق   وق  االنض   مام  ل    النظ   ر ف   ي  -132-34
 .)تايلند( الطفل المتعلق بإجراء تقديو الب غات

 بدعو أفغانستان: حظت لو التوصيات الواردة أدنا  -132
أبعد من لل  النظر  ل  وقف تنفيذ أحقام اإلعدام و ب العمل عادة  -132-1

 )فرنسا(؛ بشقل نهاجيعقوبة هذ  الفي  لغاء 
ه  ذ  اعتم  اد وق  ف تنفي  ذ أحق  ام اإلع  دام به  دف  لغ  اء  النظ  ر ف  ي -132-8

 ) يطاليا(؛ عقوبةال
إللغاجه     ا اا وق     ف رس     مي ف     وري لعقوب     ة اإلع     دام تمهي     د اعتم     اد -132-3
 ا سود(؛ )الجبل
 جه   ا بش   قلإللغااا تمهي   دم وق   ف اس   ت دام عقوب   ة اإلع   دا اعتم   اد -132-4
 ) سبانيا(؛ نهاجي
عقوب  ة م  ن لغ  اء ه  ذ  الام به  دف  وق  ف تنفي  ذ أحق  ام اإلع  د اعتم  اد -132-5

والتص  ديق عل    البروتوك  وح االختي  اري الض  اني الملح  ق بالعه  د   الق  وانين الجناجي  ة
 الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا(؛

عقوب ة ه ذ  الوقف تنفيذ أحقام اإلعدام بهدف  لغاء ب عادة العمل  -132-6
 )الجمهورية التشيقية(؛

عقوب ة ه ذ  الاإلعدام بهدف  لغاء  العمل بوقف تنفيذ أحقام عادة  -132-2
 والتص    ديق عل      البروتوك    وح االختي    اري الض    اني الملح    ق العه    دبش    قل نه    اجي  
 )أوروغواي(؛

 النظ  ر ف  يع  دام و اإل تنفي  ذ أحق  امحظ  ر رس  مي لتطبي  ق النظ  ر ف  ي  -132-2
 عقوبة )ا رجنتين(؛هذ  ال مقانية  لغاء 

تنفي ذ أحق ام اإلع دام ك ط وة أول   نح و  لغ اء   عادة العمل بوقف -132-2
 عقوبة )السويد(؛هذ  ال
خ قي      ة" ا ج      راجو ال" بس      بب لغ      اء ممارس      ة م حق      ة النس      اء  -132-10

 )نيوزيلندا(؛
 انيةالجنس ي والهوي ة الجنس  المي لضمان عدم التمييز عل  أس اس  -132-11

بالتراضي بين البالغين  و لغاء أحقام قانون العقوبات التي تجرم الع قات الجنسية
 من نفس الجنس )النرويج(؛
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ج   راجو أخ قي   ة عل     اا جناجي   النس   اء وض   ا ح   د لممارس   ة م حق   ة  -132-18
 (.)فرنسابسبب الفرار من المنزح 

جمي   ا االس   تنتاجات و/أو التوص   يات ال   واردة ف   ي ه   ذا التقري   ر تعب   ر ع   ن موق   ف  -132
ينبغ   ي أن يفه   و أنه   ا  وال ع االس  تعراض الدول  ة )ال   دوح( الت   ي ق  دمتها و/أو الدول   ة موض   و 

 تحظ  بتأييد الفريق العامل بقامله.

 المرفق

 تشقيلة الوفد  
[English only] 
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• Mr. Wasil Noor Mohmand, Deputy Minister Social Affairs, Martyrs and Disabled 

• Dr. Najia Tareq, Deputy Minister Public Health 

• Mr. Mohammad Osman Babori, Deputy Minister Higher Education 

• Dr. Nanguyalai Tarzi, Ambassador and Permanent Representative of Afghanistan to 

the United Nations and other International Organisations in Geneva 

• Mrs. Khujasta Fana Ibrahimkhel, Director of Human Rights & Women’s 

International Affairs, Ministry of Foreign Affairs 

• Mr. Atiqullah Murad, Second Secretary, Permanent Mission of Afghanistan 

• Mr. Sher Alam Abasi, Desk Officer, Ministry of Foreign Affairs 

• Mr. Saedullah Reshteen, Desk Officer, Ministry of Foreign Affairs 

• Mr. Mohamed Raha, Third Secretary, Permanent Mission of Afghanistan. 

    


