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رد مجهورية أفغانستان اإلسالمية على التوصيات اليت       
  قدمتها البلدان املشاركة يف جلسة النظر يف تقريـر         

   اخلاص بأفغانستان     االستعراض الدوري الشامل
  الرد  التوصيات  الرقم
والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري      ) فرنسا(التوقيع    ١

فرنسا واألرجنتني واجلمهوريـة    (التفاقية مناهضة التعذيب    
ووضع آلية الوقاية الوطنية لديها وفقـاً لـذلك         ) التشيكية

  )اجلمهورية التشيكية(

 الـوزارات    قريباً يف إجراء مشاورات بني     ءُيزمع البد 
ختيـاري التفاقيـة    االربوتوكول  البشأن التوقيع على    
  .مناهضة التعذيب

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل         ٢
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري      
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،           

ماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين       واالتفاقية الدولية حل  
 ،وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         
 وقبول اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفـاء        ،القسري

؛ والتوقيع والتـصديق علـى مجيـع        )األرجنتني(القسري  
ات الدولية لضمان   يللعهود واالتفاق الربوتوكوالت االختيارية   

  )إسبانيا(التنفيذ الفعلي للحقوق اليت حتميها االتفاقات 

قامت الوزارات املعنية باإلجراءات اخلاصة باتفاقية حقوق       
هـي حاليـاً قيـد      واالتفاقيـة   األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  .الربملاناالستعراض يف 
ـ     تزايد القدرة على    ونظراً إىل    شأن اإلبـالغ والتنفيـذ ب

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان لدى احلكومة األفغانية،       
ستبدأ قريباً مشاورات بني الـوزارات لدراسـة إمكانيـة          

ـ االنضمام إىل بروتوكوالت اختيارية واتفاق     ات أخـرى   ي
  .أشارت إليها هذه التوصية

مبا يتسق مـع    للشيعة  تعديل قانون األحوال الشخصية       ٣
ولية لضمان احترام حقوق    التزامات حقوق اإلنسان الد   

مبـا يـشمل    على قدم املساواة    اإلنسان جلميع األفغان    
  )كندا(النساء 

يف ضـوء   للشيعة  أُعيد النظر يف قانون األحوال الشخصية       
الدستور األفغاين وبسبب الشواغل اليت أعرب عنها اجملتمع        
الدويل، وُعدل القانون مبا يّتسق مع التزامات أفغانـستان         

بيد أنه إذا تبني    . قيات الدولية حلقوق اإلنسان   مبوجب االتفا 
أثناء التنفيذ وجود أوجه عدم اتساق مع التزاماتنا الوطنيـة          

  .والدولية، ميكننا أن نلجأ إىل أداة التعديل
استعراض وتعديل خمتلف قوانني العقوبات اليت حتـول دون           ٤

قيام الصحفيني مبهـامهم األساسـية يف كنـف األمـن            
  )بلجيكا(املني واالستقالل الك

ال توجد أحكام يف قوانني العقوبـات حتـول دون قيـام            
الصحفيني مبهامهم يف كنف األمن واالستقالل الكـاملني        
باستثناء احلاالت اليت يؤّدي فيها عملهم إىل إثارة الـشغب         

  .والفوضى العامني يف البلد
تعديل أي مواد من قانون األحـوال الشخـصية تنتـهك             ٥

تان الدولية أو احلماية الدستورية لتـساوي       التزامات أفغانس 
  )نيوزيلندا(احلقوق بني الرجال والنساء 

يف ضـوء   للشيعة  أُعيد النظر يف قانون األحوال الشخصية       
الدستور األفغاين وبسبب الشواغل اليت أعرب عنها اجملتمع        
الدويل، وُعدل القانون مبا يّتسق مع التزامات أفغانـستان         

بيد أنه إذا تبني    . دولية حلقوق اإلنسان  مبوجب االتفاقيات ال  
أثناء التنفيذ وجود أوجه عدم اتساق مع التزاماتنا الوطنيـة          

  .والدولية، ميكننا أن نلجأ إىل أداة التعديل
قـوق  حباملعنية نظمات املإشراك الوزارة املعنية حبقوق املرأة و     ٦

  )هولندا(املرأة يف العملية التشريعية 
  توصية مقبولة

قوق املعنية حب نظمات  امللوزارة املعنية بشؤون املرأة و    تساهم ا 
من ذلك، على سـبيل  .  يف العملية التشريعية  ، بالفعل ،املرأة

املثال، مسامهة الوزارة يف عملية اعتماد قانون القضاء على         
    .العنف ضد املرأة



A/HRC/12/9/Add.1 
Page 3 

  الرد  التوصيات  رقمال
وين اختاذ تدابري فعالة يف حينها كيما يتضمن اإلطـار القـان            ٧

ـ الوطين بصورة مالئمة املعايري واالتفاق     ات الدوليـة الـيت     ي
صدَّقت عليها أفغانستان، واليت تتعلق حبقوق املـرأة، مثـل          

  )الدامنرك(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  توصية مقبولة 
اختذت احلكومة بالفعل، يف ضوء التزامـات أفغانـستان         

ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،      مبوجب اتفاقية القضاء عل   
قانون القـضاء   " مبا فيها اعتماد     ،تدابري لتحقيق هذه الغاية   

  ".على العنف ضد املرأة
اختاذ تدابري لضمان تعيني منصف وذي طابع متثيلي حقيقـي      ٨

ألعضاء جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان ومحايـة         
  )فنلندا( له اللجنة من التدخل السياسي الذي ال مربر

  توصية مقبولة 
 للقانون الداخلي احلايل للجنة حقوق اإلنسان املستقلة        وفقاً

يف أفغانستان، خيضع تعيني تسعة أعضاء يف اللجنـة، قبـل      
الستعراض من جانب اجمللـس    لرئيس الدولة عليه،    تصديق  

االستشاري اخلاص التابع لرئيس الدولة، وهو اجمللس املعين        
التمثيل صحة  الرفيعي املستوى بغية ضمان     بتعيني املسؤولني   

  .يف التعيينات
وحيمي الدستور وميثاق اللجنة هذه األخرية من التـدخل         

  . الذي ال مربر لهالسياسي
تعزيز حضور جلنة حقوق اإلنسان املـستقلة يف أفغانـستان            ٩

وزيادة مواردها البشرية والتقنية لكي تضطلع بعملها بصورة        
  )إسبانيا(فعالة 

 ، فعـالً،  ع جلنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانستان      تضطل
بدور هام يف البلد وتنظر حكومـة أفغانـستان يف إدراج           

  .ميزانية اللجنة يف ميزانية احلكومة
تعزيز دعمها للجنة حقوق اإلنسان املستقلة يف أفغانـستان           ١٠

ووحدة حقوق اإلنسان املنشأة حديثاً يف إطار وزارة العدل،         
جمال الوقوف على االنتهاكات السابقة حلقـوق       وخباصة يف   

  )اجلمهورية التشيكية(اإلنسان 

  توصية مقبولة
  .اختذت احلكومة من قبل تدابري لتحقيق هذه الغاية

مضاعفة جهودها الرامية إىل القيام بإدارة حمايـدة وفعالـة            ١١
هليئات الدولة على الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلـك          

  )سويسرا(الفساد معاجلة 

  توصية مقبولة
الفساد إحدى األولويات الرئيسية حلكومـة      مكافحة  متثل  

وُتبذل جهود لتعزيز عمـل هيئـات الدولـة         . أفغانستان
وقد اختـذت اللجنـة املـستقلة       . للتصدي للفساد بفعالية  

لإلصالح اإلداري واخلدمـة املدنيـة تـدابري خمتلفـة يف           
  .هذا الصدد

نستان على اتفاقيـة األمـم      وإضافة إىل ذلك، صدَّقت أفغا    
 لذلك اهليئـة العليـا      املتحدة ملكافحة الفساد وأنشأت تبعاً    

  .ملراقبة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد
تعزيز ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان تتمشى مع اخلـصائص           ١٢

الوطنية واإلقليمية وكذلك اخللفية الثقافية والتارخيية والدينية       
  )ميةمجهورية إيران اإلسال(

  .يتضمن دستور أفغانستان بالفعل روح هذه التوصية

إشراك اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف وضع           ١٣
التشريعات ويف عمليات اختاذ القرار، عن طريـق عمليـة          

  )النرويج(تشاور مؤسسية 

  توصية مقبولة
يسَّرت احلكومة إشراك اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق        

. ن يف وضع التشريعات ويف عمليات اختـاذ القـرار       اإلنسا
واضطلعت مؤسسات اجملتمع املدين النشطة يف جمال حقوق        
اإلنسان بدور هام يف إدماج مفاهيم حقـوق اإلنـسان يف      
عملية اعتماد وتعديل القوانني يف البلـد أثنـاء الـسنوات     

   .الثماين األخرية
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  الرد  التوصيات  رقمال
تأخري وضمان  مزيد من ال  ري األول دون    تقدمي تقريرها الدو    ١٤

التنفيذ الكامل التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         
قوق اإلنـسان  الدولية اخلاصة حبتفاقات االاملرأة وغريها من    

  )آيسلندا(اليت تعد أفغانستان طرفاً فيها 

  توصية مقبولة
 إلعداد تقرير   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١بدأ العمل بالفعل يف     

تان األويل املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         أفغانس
هنايـة  التمييز ضد املرأة، وُيزمع استكمال التقرير حبلـول         

  .٢٠١٠يوليه /متوز
تقدمي تقاريرها املتـأخرة إىل جلنـة مناهـضة التعـذيب             ١٥

  )اجلمهورية التشيكية(
  توصية مقبولة

 اخلاصـة تزايد القدرة علـى تقـدمي التقـارير         بالنظر إىل   
باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان لدى احلكومة، جيـري        
النظر يف إعداد وتقدمي تقارير أفغانستان املتأخرة إىل جلنـة          

  .مناهضة التعذيب
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف             ١٦

  )التفيا(إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
 بالفعل مع املكلفني بواليـات يف       تتعاون حكومة أفغانستان  

إطار اإلجراءات اخلاصة وستواصل تعاوهنـا يف املـستقبل         
  .كذلك استناداً إىل اتفاقات ثنائية

طلبات احلـصول   لإنشاء آلية سريعة وفعالة لالستجابة        ١٧
على املعلومات اليت يقدمها املكلفون بواليات يف إطار        

و نـداءات   ادعاءات أ (اإلجراءات اخلاصة يف رسائلهم     
وختصيص الوسائل الالزمة حلماية األشـخاص      ) عاجلة

  )األرجنتني(واجملموعات املشار إليهم يف هذه الرسائل 

اختذت احلكومة بالفعل تدابري تتعلق بتنفيذ هذه التوصية      
  .وستواصل بذل جهودها لتحقيق هذه الغاية

تكثيف جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني مبا يتسق          ١٨
زامات أفغانستان مبوجب اتفاقية القـضاء علـى        مع الت 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك باستعراض         
وإلغاء القوانني والعادات واملمارسات اليت تـؤدي إىل        
التمييز ضد النساء والبنات، وإتاحة سبل االنتـصاف        
القانونية الفعالة لضحايا التمييـز والعنـف، وتعزيـز         

الة يف خمتلف امليادين     مشاركة النساء والبنا   ت بصورة فّع
  )املكسيك(مثل التعليم والعمل واحلياة السياسية 

  توصية مقبولة
يتضمن الدستور مبدأ املساواة يف احلقوق بني النـساء         
والرجال وحتترم أفغانستان التزاماهتا مبوجـب اتفاقيـة        

وقامـت  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         
خمتلفة تتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية يف      بأنشطة ومببادرات   

  . البلد وستواصل تعزيز أنشطتها يف هذا الصدد
ويّسرت احلكومة مشاركة النساء على نطـاق واسـع         

االجتماعية احلياة  وبصورة نشطة يف التعليم ويف جماالت       
  . واالقتصادية والثقافية

ألشـخاص  لاختاذ تدابري إضافية حلماية حقوق اإلنسان         ١٩
احترام ال يزال    يعيشون يف املناطق الريفية حيث       الذين

وخاصة فيما يتعلـق بـاملرأة   حقوق اإلنسان األساسية   
  مبوجب القانون العريفوالطفل، ُيعاق 

  توصية مقبولة
تشرف وزارة العدل على عدد من الربامج مبـا فيهـا           

الذي يساعد  " القضاء على مستوى املقاطعات   "برنامج  
األساسية للمرأة والطفل يف    على محاية حقوق اإلنسان     

  .املناطق الريفية
جهود هتدف إىل إقامـة     حالياً  وإضافة إىل ذلك، ُتبذل     

غـري  نظام القضاء   عالقات بني نظام القضاء النظامي و     
مع ) جريغا(لية  النظامي بغية مواءمة أداء اجلمعيات احمل     

  .قوانني البلد
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  الرد  التوصيات  رقمال
ية وغري املشروعة وإعـادة     تأمني إغالق السجون السر     ٢٠

مجيع السجون ومراكز االحتجاز هبدف أحوال النظر يف 
كفالة امتثاهلا للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       
وإتاحة ضمانات إجرائية فعالة ضد االحتجاز التعسفي       

  )اجلمهورية التشيكية(

  توصية مقبولة
ا ملعاملة  تلتزم أفغانستان بتنفيذ القواعد النموذجية الدني     

  .السجناء اليت هي طرف فيها
ووزارة الداخلية ووزارة العدل يف أفغانستان مكلفتان        

السجون السرية وغري املشروعة وبإعادة النظـر  بإغالق  
، وتبـذالن   مجيع السجون ومراكز االحتجاز   أحوال  يف  

  . جهوداً يف هذا الصدد
ستخدام اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال وا       ٢١

  )هنغاريا(األطفال كمحاربني من جانب طالبان 
فيما يتعلق باحلكومة، حيول قانون وتنظيمات اخلدمـة        

  . عاما١٨ًالعسكرية دون جتنيد األفراد دون سّن 
وقامت احلكومة، وخباصة عن طريـق وزارة العمـل         
والشؤون االجتماعية والشهداء واملعوقني باختاذ تدابري      

 مبا يف ذلك عن ،طفال ومحايتهمجدية لإلشراف على األ
 وهي  ،طريق إنشاء شبكة العمل من أجل محاية األطفال       

شبكة شاملة للمنظمات احلكومية وغري احلكومية يتمثل       
هدفها العام يف منع استغالل األطفال وإيذائهم ومحايتهم 
من العنف والتصدي لذلك وضمان محاية مجيع األطفال        

  .يف أفغانستان
نستان بتجنيد األطفال واستخدامهم    وتندد حكومة أفغا  

  . يف الرتاعات
 مبا يف ذلك العمل عن كثب مع جلنة         ،مضاعفة جهودها   ٢٢

وغريها مـن األطـراف ذات      الدولية  الصليب األمحر   
الصلة، لوقف جتنيد واستخدام األطفال من جانب مجيع        
ــدائرة يف    ــات ال ــشاركة يف الرتاع ــراف امل   األط

  )ماليزيا(البلد 

  لةتوصية مقبو
بذلت احلكومة جهوداً جدية لوقف جتنيد واسـتخدام        
األطفال من جانب مجيع األطراف املشاركة يف الرتاعات 

 مبا ،الدائرة يف البلد وعملت مع خمتلف املنظمات الدولية
.  لتحقيق هذه الغايـة    ةفيها جلنة الصليب األمحر الدولي    

أهنا ستتخذ تدابري لتشجيع اجلماعـات     بوأفادت اللجنة   
لحة املعارضة على االمتناع عن جتنيد واسـتخدام        املس

  .األطفال يف الرتاعات
املبادرة إىل تنفيذ خطة العمل من أجل السلم والعدالة           ٢٣

  )النرويج(واملصاحلة 
 خطة العمل من أجل     ٢٠٠٥اعتمدت احلكومة يف عام     

تلتزم أساساً بتنفيـذها    واملصاحلة وهي   السلم والعدالة   
 ،تحقيق هذه الغاية، ومع ذلك    وبادرت إىل بذل جهود ل    

وبسبب عدم االستقرار وانعدام األمن والعجز الـذي        
يعاين منه البلد يف جمال القدرة املؤسسية املطلوبة، تنظر         
احلكومة يف تنفيذ خطة العمل بصورة كاملة بوصـفها         

  .عملية على املدى الطويل
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  الرد  التوصيات  رقمال
 أجـل الـسلم   العمل من لتنفيذ خطة   تكثيف جهودها     ٢٤

 تنفيذاً كامالً ٢٠٠٥واملصاحلة املعتمدة يف عام والعدالة 
  )املكسيك(وبأسرع ما ميكن 

 خطة العمل من أجل     ٢٠٠٥اعتمدت احلكومة يف عام     
تلتزم أساساً بتنفيـذها    واملصاحلة وهي   السلم والعدالة   

وبادرت إىل بذل جهود لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك         
عدام األمن والعجز الـذي     وبسبب عدم االستقرار وان   

يعاين منه البلد يف جمال القدرة املؤسسية املطلوبة، تنظر         
احلكومة يف تنفيذ خطة العمل بصورة كاملة بوصـفها         

  .عملية على املدى الطويل
 خطة العمل من أجل     ٢٠٠٥اعتمدت احلكومة يف عام       )هولندا(مواصلة تنفيذ عملية العدالة االنتقالية   ٢٥

تلتزم أساساً بتنفيـذها    هي  وواملصاحلة  ة  السلم والعدال 
 ،وبادرت إىل بذل جهود لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك        

وبسبب عدم االستقرار وانعدام األمن والعجز الـذي        
يعاين منه البلد يف جمال القدرة املؤسسية املطلوبة، تنظر         
احلكومة يف تنفيذ خطة العمل بصورة كاملة بوصـفها         

  .عملية على املدى الطويل
تعزيز وتدعيم تنفيذ برنامج العدالة االنتقاليـة الـذي           ٢٦

  )املغرب(اعتمدته 
 خطة العمل من أجل     ٢٠٠٥اعتمدت احلكومة يف عام     

تلتزم أساساً بتنفيـذها    هي  وواملصاحلة  السلم والعدالة   
 ،وبادرت إىل بذل جهود لتحقيق هذه الغاية، ومع ذلك        

الـذي  وبسبب عدم االستقرار وانعدام األمن والعجز       
يعاين منه البلد يف جمال القدرة املؤسسية املطلوبة، تنظر         
احلكومة يف تنفيذ خطة العمل بصورة كاملة بوصـفها         

  .عملية على املدى الطويل
مراعاة منظور حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف أي          ٢٧

  )اجلمهورية التشيكية(مقبلة مصاحلة وطنية مفاوضات 
األساسية حلقـوق اإلنـسان     يتضمن الدستور املبادئ    

وبناء على ذلك، أعلنت حكومة أفغانـستان       . والعدالة
قبوهلا للدستور كشرط أساسـي مـسبق إلجـراء أي          

مـع اجلماعـات    مـصاحلة   مفاوضات أو وضع برامج     
  .املسلحة املعارضة

إنشاء آليات لتعيني وإقالة القضاة بـصورة مـستقلة            ٢٨
هود املبذولة  وملعاقبة القضاة على الفساد، وتكثيف اجل     

حلماية القضاة من هجمات املتمردين وزيادة رواتـب        
القضاة واملدعني العـامني ومـوظفي وزارة العـدل         

  )الواليات املتحدة(

  توصية مقبولة
اختذت احملكمة العليا ووزارة العـدل بالفعـل تـدابري          

  .لتحقيق هذه الغاية

ح السعي ملواصلة تنفيذ خمتلف التدابري الرامية إىل إصال         ٢٩
  )تركيا(وتعزيز نظام القضاء احلايل 

  توصية مقبولة
نفَّذ استراتيجيات وبرامج     لغرض إصالح  القضاء  سلك  ُت

  . النظام القضائي يف البلد
سّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد الذي اعتمده جملس          ٣٠

نفَّـذ هـذا القـانون               النواب يف الربملان، علـى أن ُي
  )النرويج(فوراً 

  توصية مقبولة
ّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد يف أفغانستان بالفعل        ُس

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦يف ونشر 
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  العمل بسرعة على اعتماد قـانون وسـائط اإلعـالم            ٣١
  )كندا(اجلديد 

  توصية مقبولة
ُسّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد يف أفغانستان بالفعل        

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦يف ونشر 
سّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد، وهو القانون الذي          ٣٢

، ميكن أن يساعد على تعزيز ومحاية احلـق يف التعـبري          
  )اململكة املتحدة(وتنفيذه فوراً، 

  توصية مقبولة
ُسّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد يف أفغانستان بالفعل        

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٦يف ونشر 
 الصحفيني من التخويـف     اختاذ التدابري الالزمة حلماية     ٣٣

والعنف والرقابة واإلدانة التعسفية، ونشر وتطبيق قانون 
  )فرنسا(وسائط اإلعالم اجلديد الذي اعتمده الربملان 

  توصية مقبولة
ُسّن قانون وسائط اإلعالم اجلديد يف أفغانستان بالفعل        

، وهو القانون الـذي حيمـي الـصحفيني مـن           ونشر
  .دانة التعسفيةالتخويف والعنف والرقابة واإل

وسائط اإلعالم، وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف      لسّن قانون     ٣٤
 ومواصلة إضفاء الصبغة املهنيـة      ،جمال حقوق اإلنسان  

على سلطتها القضائية، والسعي ملتابعـة اإلجـراءات        
القضائية يف قضايا اغتيال الصحفيني وضمان امتنـاع        

لـصحفيني  قوات األمن واحملاكم اجلنائية عن معاقبـة ا       
هـذه  مثـل   بسبب نشر تقارير خالفية؛ وعند إصدار       

رزاي حقه يف منح    كأن ميارس الرئيس    يؤمل  العقوبات،  
  )الواليات املتحدة(العفو 

  :يشمل ردنا على هذه التوصية النقاط التالية
ــّن قــانون وســائط اإلعــالم اجلديــد يف   -  ُس

  أفغانستان بالفعل؛
صبغة املهنية  اخلطط لتعزيز إضفاء ال   إعداد  جيري    - 

  ؛على السلطة القضائية
قامت احلكومة جبد مبتابعة اإلجراءات القضائية يف   - 

  صحفيني؛قضايا اغتيال ال
يكفل قانون وسائط اإلعالم اجلديد وغريه مـن          - 

تقارير تقدمي  القوانني يف البلد حق الصحفيني يف       
طاملا ال تثري هذه التقارير الـشغب والفوضـى         

  . العاّمني يف البلد
الرئيس كرزاي على حنو واسع حقه الدستوري       ميارس  

 مبـا فيهـا قـضايا       ،يف منح العفو يف قضايا عديـدة      
  .تتعلق بصحفيني

تعزيز الضمانات ملمارسة حرية التعبري واعتماد تشريع         ٣٥
  )هولندا(حلماية تنوع وسائط اإلعالم 

  توصية مقبولة

وسائط اختاذ تدابري موسَّعة ويف حينها لضمان استقالل          ٣٦
مبا يف ذلك    وعدم تعرضها للتخويف أو القمع،       اإلعالم

عن طريق التطبيق املناسب لقانون وسـائط اإلعـالم         
  )الدامنرك (٢٠٠٨املعتمد يف خريف عام 

  توصية مقبولة 
ُتتخذ تدابري لضمان التنفيذ املناسب لقـانون وسـائط         
اإلعالم اجلديد الذي يضمن استقالل وسائط اإلعـالم        

  .قمعالتخويف أو  للوعدم تعرضها
وضع، نظام قواعد شفاف وُمحكـم، علـى سـبيل            ٣٧

األولوية، للتحقق من أهلية املرشحني، يرتبط ارتباطـاً        
 جلنـة   ةوثيقاً بتقييم عملية نزع السالح وتعزيز قـدر       

  )اجلمهورية التشيكية(الشكاوى االنتخابية 

  توصية مقبولة
دها اختذت احلكومة بالفعل تدابري وستواصل بذل جهو      

  .يف هذا الصدد

 -  -  -  -  -   


