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 حقوق اإلنسان مجلس
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 10و 2البندان 
التقريررر السررلوف لماررو  اممررة المتحرردة السرراما لحقرروق اإلنسرران 

 وتقارير الماوضية السامية واممين العام 
    المساعدة التقلية وبلاء القدرات

المارررو  السررراما لحقررروق اإلنسررران عرررن حالرررة حقررروق اإلنسررران  رررا تقريرررر   
أ غانستان وعن إنجازات المسراعدة التقليرة  را ميردان حقروق اإلنسران  را 

 *2015عام 

 موجز 
كــــانون   1يعـــهذ  ـــقا التاهيـــه  الـــن  اـــون اان ـــان ة املمان ـــتان ة ال ـــ ة املمتـــدة  ـــ   

، ويعطــحمل  ــن عامــن عــن العمــا األعاعــحمل وامل ــاعدة 2015تشــهين الثــاين/نوملم   30والثاين/ينــايه 
دة إىل التانيــــن الــــ  ا ــــطحعو  ــــا و ــــدة  اــــون اان ــــان ة  عثــــن األمــــم املتحــــدة لتاــــد  امل ــــاع

   ال امين حلاون اان ان.األمم املتحدة م و ين املمان تان،  التعاون مع 
دان  اــون اان ـان تــهتبي  مايــن املـدني  ة النــزا  امل ــح ، ويثـ  التاهيــه ياــايا ة ي ـين ة ميــ 

وال عــــيما اعــــهن عحــــط الن ــــار واألل ــــالإ واعــــتمهاة التعــــقيت وإعــــارة املعامحــــن ة امــــاكن اال ت ــــا إ 
وانتشـــــاة العنـــــ؛  ـــــد املـــــهاةإ واعـــــتمهاة إملـــــ ا مـــــهت   انت اكـــــاا و ـــــاو اا  اـــــون اان ـــــان مـــــن 

عـــن انشـــطن الهتـــد والتوعيـــأل والـــدعوة واألنشـــطن  اا ال ـــحن الـــ   العاـــاو. ويعطـــحمل التاهيـــه  ـــن عامـــن
/امل و ــين ة لتاــد  امل ــاعدة إىل املمان تانا ــطحعو  ــا و ــدة  اــون اان ــان ة  عثــن األمــم املتحــد

   ال امين حلاون اان ان ملعاجلن  قن الااايا.

 
 

 يدم  قا التاهيه  عد انااار املوعد الن ا حمل، ل حمل يتامن آخه امل ت داا. * 
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ن اان ـــان. ملاملـــدنيون ويوّجـــل التاهيـــه االنتبـــان إىل تـــداعياا النـــزا  امل ـــح  عحـــط  ايـــن  اـــو  
 يتحمحـــون ولـــاة اعمـــال العنـــ؛، إ  عـــّ حو  عثـــن األمـــم املتحـــدة وامل و ـــين ال ـــامين ملعـــ ا يزالـــون  ال

          تشــــــهين الثــــــاين/ 30كــــــانون الثاين/ينــــــايه و  1جبــــــهو   ــــــ   6 935مــــــدين وإتــــــا ن  3 234ماتــــــا 
 .2009 ، و و اك  عدد من الاحايا املدني  ُي ّ ا منق عام2015نوملم  
وي ــّحي التاهيــه الاــور عحــط األنشــطن اله ي ــين الــ  ا ــطحعو  ــا احل ومــن األملمانيــن لحوملــار  

 االلتزاماا الوايعن عحط عاتا ـا ووجـت الاـانون الـدوو حلاـون اان ـان، وـا ة  لـ  اعتمـاد خطـي 
 توتــياا محموعــن عمــا ولنيــن ة حــال  اــون املــهاة وال ــحم واألمــن ومنــع التعــقيت. وُ تــتم التاهيــه 

 تادم إىل احل ومن والعناته املناو ن لحح ومن واجملتمع الدوو.
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 مقدمة -أولا  
 
  تشــهين الثــاين/ 27املــؤة   2/113 ــقا التاهيــه ماــدم عمــ ا واــهة ححــن  اــون اان ــان  -1

، واعــــد  التعــــاون مــــع  عثــــن األمــــم 2010 زيهان/يونيــــل  18املــــؤة   14/15ويــــهاةن  2006نــــوملم  
 املتحدة لتاد  امل اعدة إىل املمان تان. 

ــــن األمــــم املتحــــدة لتاــــد  امل ــــاعدة إىل املمان تان/امل و ــــين ال ــــامين حلاــــون  -2 وواتــــحو  عث
ثـــا ة توليــد  اـــون اان ــان ة املمان ـــتان اان ــان لالبعثن/امل و ـــينا اتبــا  اعـــ اتي ين  ــامحن تتم

ــــدعوة وإيامــــن  ــــهاكاا اعــــ اتي ين  عــــ  الهتــــد والتوعيــــأل وتاــــد  التاــــاةيه والتححيــــا، إىل جانــــت ال
و ـواةاا مــع احل ومـن واملؤع ــاا الولنيــن واجل ـاا ال اعحــن ة اجملتمــع املـدين واجلماعــاا ا حيــن ة 

 املمان تان والشهكار الدولي . 
يـــن ةم ـــن حـــاالا  ـــحمل  ايـــن املـــدني  ة و ، منحـــو البعثن/امل و ـــين األول2015 وة عـــام -3

النــزا  امل ــح إ و اــون اان ــان و ايــن األل ــال ة النــزا  امل ــح إ والااــار عحــط العنــ؛  ــد املــهاة 
وامل ـــاواة  ـــ  اجلن ـــ إ ومنـــع التعـــقيت واال ت ـــا  التع ـــ حملإ ودمـــ   اـــون اان ـــان ة عمحيـــ  

احلن. وإىل جانــت  لــ ، تــدعم البعثن/امل و ــين تعزيــز الح نــن امل ــتاحن حلاــون اان ــان ال ــ م وامل ــ
ة املمان ــتان. وتعــّ   ــقن األولويــاا عــن واليــن البعثن/امل و ــين واملشــابا اله ي ــين لحشــعت األملمــاين 

ي ــا ة حــال  اــون اان ــان. و ــحمل تشــّ ا ة الويــو عينــل اجملــاالا اله ي ــين الــ  ينبمــحمل ان تهكــز عح
احل ومـــن األملمانيـــن ة إلـــاة جـــدول اعماعـــا للتـــ  اا  عـــدما ناحـــو إلي ـــا امل ـــؤولياا املتعحاـــن 

  األمن وب  ا من امل ؤولياا من اجل اا ال اعحن الدولين. 
،  ــــ دا املمان ــــتان  هكــــن يفــــّهد م ثّ ــــن ة خاــــم عمحيــــن انتاــــال عياعــــحمل 2015وة عــــام  -4

و  هكــن لالبـان وب  ــا مـن العناتـه املناو ــن لحح ومـن ج ود ــا ومشـاكا ايت ــادين كبـ ة. وكثّ ـ ع ـ ة
 ــ دا  و ادا مــن حمــاوالا ال ــيطهة عحــط املهاكــز ال ــ انين ال ــ  . ومليمــا  ــحملةااألل عــتي ر عحــط 

م او ــاا ال ــ م  ــ  احل ومــن و هكــن لالبــان  عــ  الــزخم، مل ــحمل   ا ــ؛ مــن ج ــود  هكــن لالبــان 
 ت ـــاعد الاتـــال  ـــ   2015ُت ـــ م ة تهاجـــع العنـــ؛. وات ـــم عـــام  لزيـــادة عـــيطه ا عحـــط األةا ـــحمل و 

ــــدة تعحــــن والر ــــا  ــــن لحح ومــــن، و نشــــاة حموعــــاا جدي ــــن وحموعــــاا العناتــــه املناو  الاــــواا األملماني
ننمه ـــاة.  ماالعـــنلحتنظـــيم املعـــهو   اعـــم الدولـــن ااعـــ مين ة العـــهان والشـــام لداعـــ ا، ال عـــيما ة 

 عاة يحااا  الماا    املدني .ن ظ وة حموعاا ك قن اواملادا البعثن/امل و ين  ا
مهي يــن،  ــاةاب او امــا، يفديــد ، اعحــن ة ــين الواليــاا املتحــدة األتشــهين األول/اكتــو ه 15وة  -5

جنـــدي  5 500وااللتـــزام  ا اـــار  2016الوجـــود الع ـــ هي األمهي ـــحمل ة املمان ـــتان إىل مـــا  عـــد عـــام 
األملمــاين ا ــه  بــال  ــااع ن ماــي اا ان مــن  ــانل ان يُعــز   . وة ــت الــه ين2017عــام اوا ــا  ــ  

كــانون األول/دي ــم  اعحنــو منظمــن  حــ؛  ــال األلح ــحمل لالنــاتوا مواملات ــا عحــط  1االعــتاهاة. وة 
 جنــدي تـــا ع 350 000 وان يفــُول 2016ان تُباــحمل عحــط  عثــن الــدعم احلاعـــم ة املمان ــتان ة عــام 

وت  ــــا إم انيـــــن يفويـــــا يـــــواا األمـــــن الولنيـــــن  2017خـــــ ل عـــــام لاــــواا األمـــــن الولنيـــــن األملمانيـــــن 
 .  2020إىل عام  2018األملمانين من عام 



A/HRC/31/46 
 

 

GE.16-01911 5/23 

 

 10 169تشـهين الثـاين/نوملم ، وعّاـو البعثن/امل و ـين  30كـانون الثاين/ينـايه و  1وة ال  ة     -6
ا، اي ان عـــدد آخـــهين جبـــهو  6 935وإتـــا ن مـــدنياا  3 234املـــدني  لماتـــا ة تـــ و  إتـــا ن 

، وانــل العــدد األعحــط مــن 2014ة املا ــن مااةنــن  ــال  ة ن  ــ ا مــن عــام  4ااتــا اا ا داد  ن ــبن 
. ويُعـز   ــقا االةت ـا   شــ ا اعاعـحمل إىل ت ــاعد اال ـتباكاا امليدانيــن 2009ااتـا اا منـق عــام 

وإىل ويـــو  العديـــد مـــن  ــ  الاـــواا األملمانيـــن والعناتـــه املناو ـــن لحح ومـــن، ال عـــيما ة مدينـــن كنـــد  
 الت   اا االنتحاةين ال ب ة ة مدينن كا ا. 

 ــا مليتــا اا  ــ  املــدني  الــ  ت ــببو ومليمــا عــّ حو البعثن/امل و ــين ا  ا ــاا ة عــدد اا -7
عناتـه مناو ـن لحح ومـن، ظحـو  هكـن لالبـان وب  ـا مـن اجملموعـاا م ـؤولن عـن ابحبيـن ااتــا اا 

ــــ  املــــدني . وواتــــحو ا لعناتــــه املناو ــــن لحح ومــــن تن يــــق   مــــاا معاــــدة و  مــــاا انتحاةيــــن  
   املدني .عمحياا يتا ت ت د  و 
 زيــــاةة  ،ويـــام األمــــ  العــــام امل ـــاعد لشــــؤون  اــــون اان ــــان، ال ـــيد إي ــــان عــــيمونومليت  -8
ني ــــان/ا هيا. وتبا ــــ  ة إلــــاة الزيــــاةة مــــع ال ــــحطاا املعنيــــن ة  22إىل  15املمان ــــتان مــــن  إىل
ملشـــّ ع عحـــط الـــدملع يـــدماا  ااـــايا  اـــون اان ـــان، وال عـــيما  كا ـــا وكا ي ـــا وننمه ـــاةلعـــاا  ماا

تعزيــز  ايــن املـــدني ، و ــّ  احل ومــن عحـــط الت ــديأل عحــط ال وتوكـــول االختيــاةي الت اييــن منا اـــن 
 التعقيت وب ن من  هوو املعامحن او العاو ن الااعين او ال إن انين او امل ينن. 

 تح ــ  التايّــد  2015احل ومــن يطعــو عــدداا مــن االلتزامــاا الوا ــحن ة عــام وةبــم ان  -9
 اــون اان ـــان، من ـــا البعثـــن توعيــأل انت اكـــاا و ـــاو اا وعــاي   اـــون اان ـــان الدوليــن، واتـــحو 

   انتشاة وت شحمل العن؛  د الن ار وال تياا، ة ظا جو عام ي حو مليل اجلناة من العااو.
  

 المدنيينحماية  -ثانياا  
 
ناــا امل ــؤولياا األمنيــن مــن الاــواا الع ــ هين الدوليــن إىل يــواا األمــن الولنيــن  إيفــامعاــت  -10

/ينــايه، كثّ ــو العناتــه املناو ــن لحح ومــن حمــاوالا ال ــيطهة عحــط املهاكــز الثاينكــانون   1األملمانيــن ة 
ال ــنواا ال ــا ان. وة  ال ــ انين ملاعــتولو عحــط عــدد مــن املهاكــز ااداةيــن ة املاطعــاا ي ــون عــدد

عحــط مدينــن كنــد ، و ــحمل اول عاتــمن واليــن   ــ ه ايحول/عــبتم ، اعــتولو  هكــن لالبــان ل ــ ة وجيــزة
 .2001ايدي احلهكن منق االا ن  نظام لالبان ة عام    ت اي 
كــــانون الثاين/ينــــايه إىل م مــــن  تــــدةيت   1وةبــــم ان الاــــواا الع ــــ هين الدوليــــن انتاحــــو ة  -11

وإة اد ، ملـ  يـزال عناتـه ا ياـدمون الـدعم لنظـها  م األملمـان مـع ت ـاعد اعمـال الاتـال.  وم اعدة
ل ـــن  ايـــن املـــدني  ا ـــحو اكثـــه تعايـــداا مـــن  ي يبـــا مـــع ظ ـــوة حموعـــاا م ـــححن جديـــدة، 
وانا ــام  هكــن لالبــان  عــد ال شــ؛ عــن ماتــا املــ  عمــه وعــودة ظ ــوة حموعــاا م ــححن مواليــن 

 البحد.  لحح ومن ة  ع  احنار
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تشـهين الثـاين/نوملم ، ا داد عـدد الاتحـط واجله ـط  30كـانون الثاين/ينـايه و  1وة ال ـ ة  ـ   -12
. 2014ة املا ـــن مااةنـــن  ـــال  ة ن  ـــ ا مـــن عـــام  4املـــدني   ـــحايا العنـــ؛ املت ـــا  ـــالنزا   ن ـــبن 

ة دني  عــّ حتل  ــ د اعحــط عــدد مــن ااتــا اا  ــ  املــ 2015وتشــ  األةيــام احلاليــن إىل ان عــام 
 .  2009عنن البعثن/امل و ين منق عام وا د 

 10 169 اين/نوملم  وعاـو البعثن/امل و ـينتشهين الث 30كانون الثاين/ينايه إىل   1وة ال  ة من  -13
ا. ويف نـــو البعثـــن مـــن آخـــهين جبـــهو  6 935إتـــا ن مـــدنياا و  3 234إتـــا ن  ـــ  املـــدني  لماتـــا 

ة املا ــن إىل يــواا  16ة املا ــن مـن  ــقن ااتـا اا إىل عناتــه مناو ـن لحح ومــن، ون ـبن  64ن ـبن 
مواليــــن لحح ومــــن لتعــــّه   اــــواا األمــــن الولنيــــن األملمانيــــن واجملموعــــاا امل ــــححن املواليــــن لحح ومــــن 

املا ـن مـن ااتـا اا الـ  ويعـو  ة 17والاواا الع ـ هين الدوليـنا. و  يت ـن دديـد امل ـؤولين عـن 
  ــبت اال ــتباكاا امليدانيــن  ــ  الاــواا املواليــن لحح ومــن والعناتــه املناو ــن عــا. و  ُدــدد اجل ــاا 

 .  املت  هاا من خمح اا احلهوعن اعاعاا ة املا ن من ااتا اا ال  جنمو  3امل ؤولن عن 
تباـط عا تـن ة عيـع  ،ملـن إىل يتـا املـدني مثـا  يـادة اع مـاا اعادعاا االنز وةبم ان  ع   -14

احنــار الــب د، وعّاــو البعثن/امل و ــين تهاجعــاا ة عــدد ااتــا اا  ــ  املــدني  ة عيــع املنــالأل مااةنــن 
، ال عــيما ة منطاــن الوعــيوعــي. مل ــحمل ال،  اعــتثنار املنطاــن الشــمالين الشــهيين ومنطاــن 2014 عــام 

   .عادة واالنتحاةين إىل اةت ا  عدد ااتا اا    املدني مدينن كا ا، اد  تزايد اع ماا امل
ايحول/عــبتم ،  ــداا  هكــن لالبــان   ومــاا عحــط مدينــن كنــد  ة الشــمال الشــهيحمل  28وة  -15

مـــع حماولـــن الاـــواا  ة املنـــالأل احلاـــهين اكثـــه مـــن اعـــبوع  مـــن الاتـــالة واعـــتولو عحي ـــا مت ـــببن 
تشـــهين األول/اكتـــو ه،  13عحـــط املنطاـــن. واعـــتمه الاتـــال  ـــ  املواليـــن لحح ومـــن اعـــتعادة ال ـــيطهة 

عندما اعحنو  هكن لالبان ةمسياا ان ـحا ا مـن املدينـن. وخـ ل  ـقن ال ـ ة، عـ حو البعثن/امل و ـين 
جهحيـااا مـن جـهار  559ويتـي ا  289 س ـاا ل 848ةيماا مبـد ياا لحس ـا ه ة تـ و  املـدني   حـ  

. واملــادا تاــاةيه  ــان المالبيــن العظمــط اجملــاوةة عــان كنــد  واملاالعــاا احلــوادا الــ  ويعــو ة مدينــ
مـــن ااتـــا اا ة تـــ و  املـــدني  نت ـــو عـــن الاتـــال امليـــداين  ـــ  ماـــاتححمل  هكـــن لالبـــان ويـــواا 
األمــن األملمانيــن. وتحاــو البعثن/امل و ــين تاــاةيه ت يــد  ويــو  إتــا اا ة تــ و  املــدني  مــن جــهار 

 .ا1لنظم عدالن موا ينة ظا عاو اا  ت حييو متعمدة،  عمحياا يتا موج ن او
 س ــــاا  67ووعّاــــو البعثن/امل و ــــين اياــــاا ةيمــــاا مبــــد ياا للتــــا اا ة تــــ و  املــــدني   حــــ   -16
جهحيــااا نتي ــن لمــاةة جويــن  ــنت ا الاــواا الع ــ هين الدوليــن عحــط م تشــ ط تــا ع ملنظمــن  37و يتــي ا  30ل

ــــار  ــــ   ــــدود ة مدينــــن   ــــو ه.  3كنــــد  ة الب وويــــو اع ــــوم كــــان امل تشــــ ط عحــــط تشــــهين األول/اكت
مهملاــاا لبيــاا يعمــا  شــ ا كامــا، وحيظــط مــن  ــقا املنطحــأل  مايــن تامــن ووجــت الاــانون الــدوو يبــدو،  مــا

__________ 

ل ــــامين حلاــــون اان ــــان، انظــــه  عثــــن األمــــم املتحــــدة لتاــــد  امل ــــاعدة إىل املمان ــــتان وم و ــــين األمــــم املتحــــدة ا ا1ل 
  ــــاالا ال ــــها  امل ــــح : تاهيــــه خــــا  عــــن ماالعــــن كنــــد ،:  اــــون اان ــــان و ايــــن املــــدني  ة املمان ــــتان

(Afghanistan: Human Rights and Protection of Civilians in Armed Conflict: Special Report on Kunduz Province) 
 ا.2015ول/دي م  لكانون األ
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اان ــاين. وياــع عحــط عــاتأل عيــع اجل ــاا الع ــ هين واجــت ا ــ ام املــدني  و ــايت م ة عيــع األويــاا، 
ن ملي ـــا  مايـــن خاتـــن.  اا ــاملن إىل  لـــ ، ال   ـــن اع ـــوم عحـــط و العــامححيظـــط الطبيـــن و  ودظــط املهاملـــأل

وتنطبــأل  ــقن الواجبــاا ايــاا كانــو الاــوة اجلويــن امل اعــن و مــ  النظــه  .ا2لاأل ـسا  العــاجزين عــن الاتــال
احلـــأل ة  عـــن انتمـــار امله ـــط الـــقين يتحاـــون الهعايـــن الطبيـــن. ويعـــال انت ـــاب  ـــقن الواجبـــاا اياـــاا انت ـــاب

دان كــــا مــــن املمثــــا اةــــا  لتمــــ  العــــام ألملمان ــــتان وة ــــين  عثــــن األمــــم املتحــــدة لتاــــد  او  .ا3لاحليــــاة
امل ــاعدة إىل املمان ــتان وم ـــوذ األمــم املتحـــدة ال ــامحمل حلاــون اان ـــان واملمثحــن اةاتـــن لتمــ  العـــام 

ين ومن ــــان ااباعــــن ة  ـــــاالا لشــــؤون األل ــــال والنــــزا  امل ــــح  وكيحــــن األمــــ  العــــام لحشــــؤون اان ــــان
 ة احلادعن.إجهار دايأل م تاا ونزيل الطواةئ  شدة  قا اع وم ودعوا إىل 

ــــار ا ت عــــا ل نــــد   -17 ــــان  شــــ ا وا ــــ ، اعن املــــداملع  عــــن  اــــون واعــــت دملو  هكــــن لالب
ممتح ـاا ومبـاين الدولـن واملنظمـاا بـ  وهنـت اان ان واملوظ   احل ـومي   ت تـي  منـا عم وتـدم  

احل وميــن واألمــم املتحــدة. وا ــت ط عــ ان كنــد  مــن اناطــا  املــار وال  ه ــار ونــدةة املــواد المقا يــن، 
الحـــقين ت ايمـــا   عـــا الايـــود ال ـــاةمن عحـــط وتـــول امل ـــاعداا اان ـــانين   ـــبت الاتـــال. وت ـــبت 

تحــ  ال ـ ة ة ملاـدان  ايــن ا  ـي  اـون اان ــان. بيـاو ااداةة واالهنيـاة التــام ل ـيادة الاـانون ة 
مــن الهجــال مــن عــ ن   ا4لعــ   600و ــ  دخــا عناتــه  هكــن لالبــان املدينــن  ــهةوا اكثــه مــن 

كند ، ونُاا اهنم عـحمو م يطـع عـ   متيحـ  عـم املشـاةكن ة الاتـال  ـد يـواا األمـن األملمانيـن. 
لتع ـ حمل واجله ـن االنت ا يـن والتـدم  ة ظـا وجنم عن  ـقن ال و ـط جـو عـادا مليـل عمحيـاا الاتـا ا

إمل ا تـام مـن العاـاو. واّكـدا البعثن/امل و ـين ان خـو  الن ـار مـن التعـهذ لعنـ؛ جن ـحمل عحـط 
الــقي بّقتــل تاــاةيه بــ  مؤكــدة عــن   ــول اعتــداراا جن ــين،  ،يــد م ــحح  او حــهم  انت ــا ي 

   ن املدينن. ّ ا عام ا ة ي ياا ة نزو  الن ار  اعداد كب ة م
واتــحو  عثـــن األمـــم املتحــدة لتاـــد  امل ــاعدة إىل املمان ـــتان العمـــا  ،2015وخــ ل عـــام  -18

مع عيع الها  النزا ، وا ملي ـا  هكـن لالبـان، لحـدعوة إىل  ايـن املـدني  و اـون الن ـار واألل ـال، 
   ال  م.إةعار اعن ة و ل  ة إلاة دعم ا لحح ومن األملمانين والشعت األملماين 

وة  ــــباا/مل ايه وآ اة/مــــاة ، اتــــدةا البعثن/امل و ــــين تاهيــــهين عــــام  ي ــــحطان الاــــور  -19
عحــط اعــداد ااتــا اا ة تــ و  املــدني ، والتوج ــاا والتححــي ا اله ي ــين، ويتاــمنان توتــياا 

ه ن ــ؛ ةياتاــالو  نةيه ال ــنويااملــدني  وإتــا ت م لانظــه التاــ وملــاةجلميــع األلــها  لححــد مــن  ــاالا 
 عن  اين املدني  ة النزا  امل ح ا. ال نوين 

  
__________ 

. اع ــــوم 47الااعــــدة  - الاــــانون الــــدوو اان ــــاين العــــهة ، ياعــــدة  يانــــااالدوليــــن ل ــــحيت األ ــــها جلنــــنانظــــه  ا2ل 
ـــــــــط ـــــــــال، متـــــــــا  عحـــــــــط الـــــــــها ي التـــــــــاو:  عح -https//www.icrc.org/customaryاأل ـــــــــسا  العـــــــــاجزين عـــــــــن الات

ihl/eng/docs/v1_rul_rule47 2015تشهين الثاين/نوملم   24ة  ياةة لحمويع ، آخه.   
 النزا  امل ح .مل اا خ ل عاةين الواجباا الوايعن عحط عاتأل املمان تان ووجت الاانون الدوو حلاون اان ان تظا  ا3ل 
 ايااا ع ن كند  ة  ل  الويو. بادةا الن ار ا ت زاا ة ال  ن ا4ل 
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ة املا ـــن مـــن  64البعثن/امل و ـــين ن ـــبو ، 2015ة األ ـــ ه األ ـــد عشـــه األوىل مـــن عـــام  -20

ـــــع  ـــــن لحح ومـــــن، الـــــ  تشـــــما لا  ـــــن مـــــن  ـــــاالا عي ااتـــــا اا  ـــــ  املـــــدني  إىل العناتـــــه املناو 
ة املا ــــن ة عــــدد ااتــــا اا  ــــ   10اا املعاة ــــن امل ــــححن. و ثّــــا  لــــ  ا  ا ــــاا  ن ــــبن اجملموعــــ

. وعحـط بـهاة مـا  ـدا ة ال ـنواا املا ـين، 2014املدني  الـ  تعـز  إىل  ـقن اجملموعـاا منـق عـام 
   يعحن اي له  م ؤوليتل عن معظم احلوادا ال  نُ بو إىل العناته املناو ن لحح ومن.

تشـــهين الثــــاين/نوملم ، ت ــــببو األج ــــزة املت  ــــهة  30كــــانون الثاين/ينــــايه و  1ال ـــ ة  ــــ   وة -21
ة املا ــــن مــــن  40 ةامله حــــن واع مــــاا االنتحاةيــــن واملعاــــدة مــــن جانــــت العناتــــه املناو ــــن لحح ومــــن 

م حمــــو  الومليــــاا وااتــــا اا ة تــــ و  املــــدني  الــــ  تُعــــز  إىل العناتــــه املناو ــــن لحح ومــــن. وةبــــ
ة ، ت ــببو األج ــزة املت  ــهة امله حــن و ــد ا 2014ت ــ يا ا  ــاذ مااةنــن  ــال  ة ن  ــ ا مــن عــام 

 ا. وخ ملــاا ل   ــاذ الــن  ــ  يتحــط وجه ــط 2 234لجبــهو  مــدنياا  1 571مــدنياا وإتــا ن  663وملــاة 
ن/امل و ــين اةت اعــاا العــام ة عــدد ااتــا اا  ــ  املــدني    ــبت األج ــزة املت  ــهة امله حــن، وعّاــو البعث

اـمي. الالـ  ت  ـه   عـا امله حـن ة املا ـن ة عـدد ااتـا اا  ـ  املـدني    ـبت األج ـزة  35 ن بن 
 313مـــدنياا وجـــه   42 ن ة مدينـــن كا ـــا عـــن ماتـــايـــان انتحاة اآو/اب ـــطن، اعـــ ه   ومـــ 7وة 

   منــــق ان  ــــداا البعثــــن/آخــــهين. و ــــقا الــــهيم مــــن ااتــــا اا  ــــ  املــــدني   ــــو األعحــــط ة يــــوم وا ــــد 
. وة إ ــد  تحــ  اع مــاا، ان  ــها 2009امل و ــين  ت ــ يا ااتــا اا  شــ ا من  ــحمل ة عــام 

عبــوة ناعــ ن يدويــن ال ــنع تناح ــا عــياةة محمومــن، ة منطاــن  ــان  ــ يد مــن مدينــن كا ــا، ممــا اعــ ه عــن 
ل ـــ وين ن ـــو  ـــا ااهكـــن لالبـــان  يانـــاا عحـــط مويعآخـــهين. واتـــدةا   283مـــدنياا وإتـــا ن  15ماتـــا 

 مليل م ؤوليت ا عن اع وم. 
ـــن لحح ومـــن اعـــت دا  ويتـــا املـــدني  ال عـــيما 2015ولـــوال عـــام  -22 ، واتـــحو العناتـــه املناو 

العــــامح  مــــع احل ومــــن او الــــقين يُت ــــوة اهنــــم يــــدعمون احل ومــــن او الاــــواا األمنيــــن الولنيــــن األملمانيــــن 
تشـــــــهين الثـــــــاين/نوملم   30كـــــــانون الثاين/ينـــــــايه إىل   1 والاـــــــواا الع ـــــــ هين الدوليـــــــن. وة ال ـــــــ ة مـــــــن

مــدنياا جبــهو ا   ــبت  493مــدنياا وإتــا ن  773مــدنياا لماتــا  1 266البعثن/امل و ــين إتــا ن  وعاــو
. 2014ة املا ن مااةنن  ال  ة ن  ـ ا مـن عـام  24اي  زيادة  حمو ن بن  - االا الاتا امل ت د  

ة املا ـن مــن ااتـا اا  ــ   20ل ــ وين عـن م ـؤوليت ا عــن  ـا اااعحنـو  هكــن لالبـان عحــط مويعويـد 
املــدني    ــبت  ــاالا الاتــا امل ــت د  الــ  وعّات ــا البعثن/امل و ــين. ملعحــط عــبيا املثــال اعحنــو  هكــن 

ايحول/عبتم ، م ؤوليت ا عن يتا مـدين ة مدينـن ينـد اة  ـدعو  انـل جاعـو  لحح ومـن  7لالبان ة 
 الدولين.  والاواا الع  هين

   احل وميــــــن املدنيــــــن. ووعّاــــــو البعثــــــن/ ةلعناتــــــه املناو ــــــن لحح ومــــــن لــــــلداة وا داد اعــــــت دا  ا -23
إتــا اا ة احل وميــن املدنيــن او موايع ــا، ت ــببو  ة  ومــاا مبا ــهاا عحــط مــوظ حمل ااداة  174امل و ــين 

ا اا   ــبت آخــهينا. واةت ــع عــدد ااتــ 794 س ــاا وجــه  147إتــا ن لماتــا  941 حــ  عــدد ا 
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ة املا ــــن مااةنــــن  ــــال  ة ن  ــــ ا مــــن  110احل وميــــن املدنيــــن  ن ــــبن  ةاع مــــاا عحــــط ا ــــدا  ااداة 
. وت ــــببو اع مــــاا االنتحاةيــــن  ــــاك  عــــدد مــــن ااتــــا اا  ــــ  املــــدني  ة  ــــوادا 2014 عــــام

ــــــن و  ةاعــــــت دملو مــــــوظ حمل ااداة  ــــــن او موايع ــــــا، تحي ــــــا اال ــــــتباكاا امليداني عمحيــــــاا احل وميــــــن املدني
 امل ت د . الاتا
تشـــهين األول/اكتــــو ه، وة حماولــــن وا ــــحن لت ديـــد ال ــــح ي  وتــــه يب م، اتــــدةا  12وة  -24

ا 1TVو Tolo TVدانــو مليــل التاــاةيه الــ  اجه ــا حمطتــان تح زيونيتــان ل ــا اجلنــن لالبــان الع ــ هين  يانــاا 
ااعـــ م  ـــقين   ـــدمل  ع ـــ هي   ج ـــا يعـــن عـــيطه ا عحـــط مدينـــن كنـــد ، واملـــادا  اهنـــا تعتـــ  

مشـــهوع   وموظ ي مـــا  مـــوظ   اعـــدار . وتـــدة البيـــان  عـــد تاـــاةيه  ثت ـــا ا طتـــان عـــن ادعـــاراا 
   تشــــهين األول/ 16كنــــد . وة اعــــتي   ا عحــــط مدينــــن   ت ــــاو اا اةت بت ــــا  هكــــن لالبــــان خــــ ل 

ل مبا ــهة إىل تن يــق   مــاا ل ــ وين دعــو مليــهكــن لالبــان ماــاالا عحــط مويع ــا اااكتــو ه، نشــها  
عحــــط وعــــا ي ااعــــ م وال ــــح ي   العــــامح  ل ــــار المــــهو واملمــــول  منــــل . وكــــهة البيــــان الحمــــن 

تشــــهين األول/اكتــــو ه ملا ــــاة إىل  ــــهوةة ان ت ــــب  وعــــا ي  12امل ــــتسدمن ة البيــــان ال ــــادة ة 
  .  ال  د من الااار عحي ا  تنااع م  قن  ا داملاا ع  هين 

اعــت د  عـن  ُعـد  مليـلتشـهين األول/اكتـو ه، ان  ـه ج ـا  مت  ـه مه ـا يُـتح م  26 وة -25
لح نــن األملمانيـــن امل ـــتاحن حلاــون اان ـــان إىل م تــت الح نـــن ة مدينـــن تـــا ع   املحــن تُاـــّا مــوظ   

ن، مــــن  يـــن م امـــهاة. وا ــــاةا و  ــــاة. ويُتـــا موظ ـــان وُجــــه  عـــتن آخـــه ننمه ماالعـــن جـــ ل آ ـــاد ة 
ن نــان م تب ــا   يتحــأل  اي  ديــداا او ا ــ ال مــن ال  يــت يبــا اع ــوم. واتــدةا الح الح نــن إىل 

 دانو ملي ا اع وم. ا عثن األمم املتحدة وامل و ين ال امين  ياناا و 
 اوا ـــاةا  عثـــن األمـــم املتحـــدة إىل اةت ـــا  عمحيـــاا يتـــا وخطـــ؛ املـــدني  مـــن عاعـــن  ـــا اة  -26

تشـــــهين األول/اكتـــــو ه عحـــــط عـــــبيا املثـــــال،  13حح ومـــــن. وة عحـــــط يـــــد العناتـــــه املناو ـــــن ل ااعنيــــن
بـــزين ماالعـــن ة  وتـــبّيان يـــن م ملتـــاة  اخط ـــو عناتـــه مناو ـــن لحح ومـــن عـــبعن مـــدني  مـــن اعـــا اة 

تشــهين الثــاين/نوملم ، اعــدمو العناتــه املناو ــن لحح ومــن املسطــومل   8و 6اجلنو يــن الشــهيين. و ــ  
م ــححن ا ــتباكاا آةبانــداوإ وامليــد كــقل  عــن ويــو  حماملظــن ة   ا ــا اجلنو يــن،ماالعــن ال ــبعن ة 

    حموعت  متنا عت  من العناته املناو ن لحح ومن ة  ا ا. 
 97، خط ـــو عناتـــه مناو ـــن لحح ومـــن مـــا ال ياـــا عـــن 2015وة اجلـــزر األول مـــن عـــام  -27

 اعــــتثنار  ادعــــن  ، ــــوادا من  ــــحن. ويعــــو عيــــع  ــــقن احلــــوادا 10ة  املــــهداا مــــن عاعــــن  ــــا اة 
 حـــف وملاةيـــاو  ماالعـــااومـــن بـــ  م ة  ان ـــا عاعـــاا مـــن اعـــا اة طة منـــالأل خمتحطـــن تا ،وا ـــدة

 س ــاا مــن  78وبــزين وبــوة وعــاةي  ــول واوةو بــان. واّكــدا  عثــن األمــم املتحــدة إلــ ن عــها  
مــــن دون ان تــــتم ن مــــن التحاــــأل مــــن م ــــ   ــــايحمل اله ــــا ن.  اا اة اعــــخمطوملــــاا مــــن عاعــــن  97 ــــ  

وتشـــما دواملـــع اةطـــ؛ اخـــق اله ـــا ن لحح ـــول عحـــط ملديـــن ومبـــادلت م وحت ـــزين واال ـــتبان  انتمـــار 
 23معهوملــــــن ا يانــــــاا. وة بــــــ  املسطــــــومل  لحاــــــواا األمنيــــــن الولنيــــــن األملمانيــــــن. ل ــــــن األعــــــباو 

كبـــ  مـــن الـــهاي العـــام، خط ـــو عناتـــه مناو ـــن ة  ادعـــن اعـــتحو ا عحـــط ا تمـــام   ، ـــباا/مل ايه
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ة ماالعـــن  ـــان العمـــومحمل كـــانوا عحـــط مـــل  ـــاملحت  لحناـــا   اا اة اعـــةاكبـــاا مـــن عاعـــن  30لحح ومـــن 
 ا ــا  ينمــا كــانوا م ــاملهين مــن  ــهاا إىل كا ــا. ويُتــا ع عــن مــن الاــحايا ة ملــ ة حماملظــن جــوي ة 

. وة ال ــ ة عحــط مــا يُــزعمة اعنــان ألعــباو لبيعيــن، األعــه لــد  العناتــه املناو ــن لحح ومــن  ينمــا تــو 
 ــ   ــ هي اياة/مــايو وآو/اب ــطن املــهئ عــن اله ــا ن املتباــ  ة عمحيــن تبــادل ماا ــا حموعــن مــن 

   ا ت زين لد  احل ومن،   بما املادا التااةيه.
  

 القوات الموالية للحكومة -باء 
 
 1 648تشــهين الثــاين/نوملم ، وعاــو البعثن/امل و ــين  30كــانون الثاين/ينــايه إىل   1ة ال ــ ة مــن  -28

إتــــا ن  ــــ  املــــدني ا نُ ــــبو إىل   ــــاالا 1 108 الــــن وملــــاة و 540إتــــا ن  ــــ  املــــدني  ل الــــن 
. وتعـز   ـقن الزيـادة 2014ة املا ـن  املااةنـن مـع عـام  30الاواا املواليـن لحح ومـن، اي  زيـادة يـدة ا 

ــــن إىل  يــــادة اع مــــاا واع مــــاا ا ملاــــادة مــــن يــــواا األمــــن الولنيــــن األملمانيــــن عحــــط العناتــــه املناو 
لحح ومــن، وــا ة  لــ  داخــا املنــالأل املدنيــن املا ولــن وجبواة ــا. وجنمــو ةانيــن و  ــون ة املا ــن مــن 

لاـــــواا املواليـــــن لحح ومـــــن خـــــ ل  ـــــقن ال ـــــ ة عـــــن اعـــــتسدام إىل اااتـــــا اا  ـــــ  املـــــدني  املن ـــــو ن 
وـــا ملي ـــا ال ـــواةيف والاـــقا ؛ والانا ــا اليدويـــن. وعحـــط عـــبيا املثـــال، الحـــأل اجلـــي   األعــححن املت  ـــهة،
ــــل يــــقا ؛ عحــــط مويــــع حلهكــــن لالبــــان ة  9الــــولال األملمــــاين ة  واالعــــن بوةمــــا   حماملظــــن زيهان/يوني

 .وإتا ن امهاة جبهو ع عن ال ال وةجا واع ها عن ماتا ملاةياو اتا و ع ناا مدنياا 
ا ــــاا املهتــــودة عــــا ااا، اةت ــــع عــــدد ااتــــا اا ة تــــ و  املــــدني    ــــبت وخ ملــــاا ل   -29

إتــا ن  ــ   275إ  يــ  عــببو  ــقن العمحيــاا 2015ة املا ــن ة عــام  77العمحيــاا اجلويــن  ن ــبن 
إتــا ن  ــ   165إتــا ن جبــهو ا. ومــن  ــ   ــقن ااتــا اا،  نــاب  128 الــن وملــاة و 147املــدني  ل
الاــواا الع ــ هين الدوليــن. و ثّــا  ــقا  ملي ــاإتــا ن جبــهو ا ت ــببو  61و  ــاالا وملــاة 104املــدني  ل

ة املا ـــن ة ااتـــا اا  ـــ  املـــدني  الـــ  عـــببت ا الاـــواا الع ـــ هين الدوليـــن  14العـــدد اةت اعـــاا  ن ـــبن 
 شـــ ا اعاعـــحمل إىل ي ـــ؛ امل تشـــ ط  ـــقا االةت ـــا  يُعـــز  و ، 2014مااةنـــن  ـــال  ة ن  ـــ ا مـــن عـــام 

إتــا ن  67تشــهين األول/اكتــو ه الــقي كانــو   ــيحتل  3البــار  ــ   ــدود ة كنــد  ة التــا ع ملنظمــن 
 إتا ن جبهو ا. الن  37 الن وملاة و 30   املدني  ل

ة املا ــن مــن ااتــا اا الناعــن عــن العمحيــاا  40ن ــبن ة وت ــببو الاــوة اجلويــن األملمانيــن  -30
إتــا ن جبــهو ا. واةت ــع عــدد ااتــا اا  67و الــن وملــاة  43إتــا اا  ــ  املــدني :  110اجلويــن ل

مااةنـن  الن ـ؛  2015   املدني  جهار عمحياا الاـوة اجلويـن األملمانيـن ة الن ـ؛ الثـاين مـن عـام 
األول من العـام. و ثّـو البعثن/امل و ـين الاـواا الع ـ هين الدوليـن عحـط تعزيـز دعم ـا لحاـواا اجلويـن 

ا  ا يــــن ملنــــع ويــــو  إتــــا اا  ــــ  املــــدني  وإ ــــ ار لــــا ع األملمانيــــن لتشــــ يع ا عحــــط تن يــــق تــــدا   
مؤع ـــحمل عحـــط املماةعـــاا ال اـــحط امل ت ـــبن عحـــط مـــه ال ـــن  ة احلـــد مـــن  ـــقن ااتـــا اا   عـــا 

   العمحياا اجلوين.
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إتــا ن  ــ  املــدني   130البعثن/امل و ــين ان تن ــت  اعــتطاعووة ال ــ ة املشــمولن  ــالتاهيه،  -31
ة املا ــن  76إتــا ن جبــهو ا إىل امليحيشــياا املواليـن لحح ومــن، اي  اةت ــا  ن ــبتل  80 الـن وملــاة و 50ل

. وجنمـو عيـع ااتـا اا تاهيبـاا عــن عمحيـاا يتـا متعمـد عحــط 2014مااةنـن  ـال  ة ن  ـ ا مـن عــام 
 ين مع العناته املناو ن لحح ومن.من واال تباكاا امليدانيد امليحيشياا املوالين لحح و 

وكـــــهةا البعثن/امل و ـــــين التعبـــــ  عـــــن يحا ـــــا مـــــن ملشـــــا ال ـــــحطاا ة  ايـــــن املـــــدني  مـــــن  -32
 ــــاو اا  اــــون اان ــــان ومــــن األ   الــــقي تهت بــــل اجلماعــــاا امل ــــححن املواليــــن لحح ومــــن ومــــن 

 ــا البعثن/امل و ــين وجــود  ــوة  ــ  العــدد ال بــ  عــن  ــقن األملعــال. وت امل ــارلن اعــتمهاة بيــاو 
مـــــن الت ـــــاو اا املوعاـــــن الـــــ  اةت بت ـــــا اجلماعـــــاا امل ـــــححن املواليـــــن لحح ومـــــن والعـــــدد النـــــادة مـــــن 
التحاياــاا وامل  اــاا ة الت ــاو اا الــ  اةت بت ــا  ــقن اجملموعــاا. وّتشــدد البعثن/امل و ــين عحــط 

واجلـــها م الـــ  تطـــال  اـــون اان ـــان يُطيـــا امـــد انعـــدام ان ااملـــ ا مـــن العاـــاو عحـــط الت ـــاو اا 
 ــاو اا اجملموعــاا امل ــححن املواليــن منــي األمــن وياــّوذ  ايــن املــدني  وُياــع؛ عــيادة الاــانون. و 

    هعين احل ومن ويمقي تواتا  حااا العن؛.ينتاص من لحح ومن وإمل  ا من العااو 
، مل ــحمل 2014و 2013ا  ــقن امل ــالن ة عــامحمل وعحــط الــهبم مــن ان البعثن/امل و ــين اعــاة  -33

  ت  ـــا إال الاحيـــا مـــن التح ـــن ة م ـــارلن الاـــواا األمنيـــن الولنيـــن األملمانيـــن عـــن احلـــوادا الـــ  
ت ـــبت ملي ـــا عناتـــه ا  اتـــا اا  ـــ  املـــدني . وتشـــ  البعثن/امل و ـــين إىل اعـــتمهاة االملتاـــاة عي ـــا 

ولنيـــــن األملمانيـــــن ياـــــوم   ـــــوةة منتظمـــــن  ـــــالتحايأل ة دا ـــــم ة اعيملـــــاا املعنيـــــن مـــــن يـــــواا األمـــــن ال
ااتـــا اا املدنيــــن املزعومــــن، ويشـــه  ة تــــدا   ع جيــــن ويتســـق إجــــهاراا لحمتا عــــن. وةبــــم ان و اةة 

  يويـــع و يـــه الـــدملا  ن ا يـــ؛ ااتـــا اا  ـــ  املـــدني ، الـــدملا  اعـــّدا مشـــهو  عياعـــن و اةيـــن  شـــا
ةبــــم ان يــــواا النــــاتو املوجــــودة ة املمان ــــتان تنــــوي ناــــا  اانا ــــن  ــــ  اذن عحــــط  ــــقا املشــــهو . و 

م ــؤولين ححــن ت ــادي ااتــا اا  ــ  املــدني  واحلــد من ــا مــن اا ــها  الع ــ هي الــدوو إىل  يملــن 
 2015،   ت ـــن  نـــاب ة هنايـــن  ـــ ه كـــانون األول/دي ـــم  2016املمانيـــن ة كـــانون الثاين/ينـــايه 

الداعمـــن الـــ  و ـــعت ا الاـــواا الع ـــ هين الدوليـــن عـــت ون  ايـــن دال ـــا عحـــط ان اعياكـــا والعمحيـــاا
جـــــا زة لـــــدعم عمحيـــــن االنتاـــــال  ـــــقن. ومليمـــــا ال ظـــــو البعثن/امل و ـــــين إجـــــهار  عـــــ  التحاياـــــاا 

إىل ان ة ن ــن الويــو ، ا ــاةا  امــنوماا ــاة جنــود مــن اجلــي  الــولال األملمــاين   ــبت  ــوادا 
ىل العناتــه املناو ــن لحح ومــن إالحــوم ملي ــا جــل وُ  األبحبيــن العظمــط مــن احلــوادا   ااــع لحتحايــأل او

 عات دايأل ب  ةمسحمل. 
  

 امطاال واللزاع المسلح -جية 
 
ن ـــ  األل ـــال يعـــانون مـــن التـــداعياا املبا ـــهة وبـــ  املبا ـــهة لحعنـــ؛ املـــهتبي  ـــالنزا . وة ا مـــا -34

 1 189بعثن/امل و ـــين مـــن تشـــهين الثـــاين/نوملم ، دااـــو ال 30كـــانون الثاين/ينـــايه إىل   1ال ـــ ة مـــن 
إتــــا نا. وتشــــ  احلــــوادا  2 551لال ــــال آخــــهين  1 906ل ــــ ا وجــــه   645 ادعــــن يُتــــا ملي ــــا 
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  يـُــــقكه نـــــو   13مـــــن اانـــــاا و 155مـــــن الـــــقكوة و 477ل ـــــ ا ل 645املتحاـــــأل من ـــــا إىل ماتـــــا 
ــــاا و 491مــــن الــــقكوة و 1 381آخــــهين جبــــهو  لال ــــال  1 906جن ــــ ما وإتــــا ن   34مــــن اان

ل ـ ا  58يُقكه نو  جن  ما. وملـان معـدل عـدد األل ـال الـقين يُتحـوا وجه ـوا ة عيـع احنـار البحـد   
 ة املا ن من ااتا اا    املدني  من األل ال.  25، وكان ما يااةو 2015ة األعبو  ة عام 

، اعـــتمها اال ـــتباكاا امليدانيـــن ة إياـــا  اعحـــط عـــدد مـــن ااتـــا اا ة 2015 وة عـــام -35
إتــا ن. وكانــو األج ــزة املت  ــهة امله حــن عــاين ا ــم عــبت ة  1 301 ةتــ و  األل ــال مت ــببن 

ا 297إتــا ن، تحت ــا املت  ــهاا مــن خمح ــاا احلــهو ل 512يتــا وجــه  األل ــال،  يــ  جنــم عن ــا 
وُعــــّ حو اعحــــط اةيــــام مــــن  ا.178العناتــــه املناو ــــن لحح ومــــن لبــــا واع مــــاا االنتحاةيــــن مــــن ي

ااتــا اا ة منطاــن وعــي املمان ــتان. وادا المــاةاا اجلويــن الــ   ــنت ا الاــواا الدوليــن إىل ماتــا 
. وكانــو العناتــه املناو ــن لحح ومــن م ــؤولن 2014ل ــ ا ة عــام  51 مــعل ــ ا مااةنــن  60وجــه  

و  ااتــا اا ة تــ و  األل ــال امل ــّ حن واملتحاــأل من ــا،  ينمــا  ة املا ــن مــن حمــ 44عــن ن ــبن 
 ة املا ن. 23كانو الاواا املوالين لحح ومن م ؤولن عن ن بن 

 101اــو البعثن/امل و ـــين تشــهين الثـــاين/نوملم ، وعّ  30كـــانون الثاين/ينــايه إىل 1وة ال ــ ة مــن  -36
ـــاا اتـــاو مـــداة  وموظ ي ـــا، اي  ا  ـــاذ ن ـــبتل  ،  يـــ   ـُحّـــ  2014ة املا ـــن مااةنـــن  عـــام  35 ادع

 الــــن موعاــــن مــــن الت ديــــد وال  يــــت  61 ــــادا مــــن  ــــقا النــــو . و حــــو احلــــوادا  155عــــن ويــــو  
 ــوادا   عــا اج ــزة  8 الــن خطــ؛ و 11 الــن يتــا م ــت د  و 12واملاــايان  ــد مــوظ حمل التعحــيم و

آخـــهين، و ـــحمل إتـــا اا تُعـــز   15مـــدنياا وجـــه   15ماتـــا ة  ـــهة مه حـــن. وت ـــببو  ـــقن احلـــوادا مت 
 شــ ا اعاعــحمل إىل االعــت دا  املا ــود ملــوظ حمل التعحــيم وان  ــاة األج ــزة املت  ــهة ة املــداة  او يه ــا. 

 ة املا ن من احلوادا املتحاأل من ا إىل العناته املناو ن لحح ومن.  87ونُ ت ما ال ياا عن 
 62، وعاــو البعثن/امل و ــين الثــاين/نوملم  تشــهين 30كــانون الثاين/ينــايه إىل 1وة ال ــ ة مــن  -37
 ونُ ـــب ن ادعـــ 55ة حـــال ال ـــحن، وـــا ملي ـــا امل تشـــ ياا واملـــوظ    واو اتـــا  واعـــت دمل ن ادعـــ

ن   ــبت  ــقن احلــوادا. و حــو و إىل العناتــه املناو ــن لحح ومــن. ويُتــا عــتن مــدني  وُجــه  اة عــن آخــه 
 ن الــن  ديــد وته يــت وماــايان. واحلادعــ 28و عــام ا ة اجملــال الطــ  44احلــوادا األخــه  خطــ؛ 

المــاةة اجلويــن عحــط امل تشــ ط التــا ع ملنظمــن البــار  وعحــط تاــد  الهعايــن ال ــحين كانــ ا اعّــه  األ ــه  الــ
آخـــهين  37مـــدنياا واتـــا و  30الـــ  اودا  يـــاة  ،تشـــهين األول/اكتـــو ه 3 ـــدود ة كنـــد  ة   ـــ 

 اع نا.  16لانظه ال اهة  جبهو  ودّمها املبىن اله ي حمل لحم تش ط
عهيحــــن الوتــــول إىل الهعايــــن ال ــــحين، ال عــــيما  الن ــــبن ة العنــــ؛ املــــهتبي  ــــالنزا   واعــــتمه -38

 حماملظـــنتشـــهين الثـــاين/نوملم ، تومليـــو امـــهاة  امـــا وجنين ـــا ة ماالعـــن بوةمـــا  ة  7لحن ـــار. وة 
  ــبت إبــ ن مهملـــأل الهعايــن ال ــحين الو يـــد ة املاالعــن  عــد اعـــتي ر  هكــن لالبــان عحـــط  ملاةيــاو
   بوةما .حماملظن وعي 
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وخــ ل ال ـــ ة ييـــد االعـــتعهاذ، دااـــو ملهيـــن العمــا الاطهيـــن املعنيـــن  الهتـــد واا ـــ   عـــن  -39
لنــزا ، مااةنــن م مــن يبــا الــها  ا الــن  نيــد لتل ــال واعــتسدام  11األل ــال والنــزا  امل ــح  مــن 

ــد األل ــال واعــُتسدموا لــزة  اج ــزة مت  ــهة مه حــن وناــا مت  ــهاا2014 الــن ة عــام  17     . وُجّن
 وتن يـق عمحيـاا انتحاةيـن ولحت  ـن. وكانـو  هكـن لالبـان م ـؤولن عـن  نيـد عـتن ال ـال مـن الـقكوة

ولال األملمـــاين ع عـــن ة  ـــ  جنـــدا الشـــهلن ا حيـــن األملمانيـــن ل حـــ  مـــن الـــقكوة، وجنّـــد اجلـــي  الـــ
   من م وجّندا الشهلن الولنين األملمانين ع عن آخهين.

وخـــ ل ال ـــ ة ييـــد االعـــتعهاذ، وعّاـــو ملهيـــن العمـــا الاطهيـــن املعنيـــن  الهتـــد واا ـــ   عـــتن  -40
ل ــ ا، اةت بت ــا العناتــه املناو ــن لحح ومــن. ويُتــا ت ــعن مــن األل ــال  33 ــوادا خطــ؛ لالــو 
 ،ة الشــهلن الولنيــن األملمانيــن، وا ــن موظــ؛   ــومحمل  ــا طانوالــدا ا ملتيــان  ة األعــه، مــن  يــن م

   اوياا العما الهمسين.من الشهلن الولنين األملمانين خاةئ ياتهان ن اوعن ه 
وة  ــــــ ه تشــــــهين الثــــــاين/نوملم ، عــــــّ حو البعثن/امل و ــــــين ومنظمــــــن األمــــــم املتحــــــدة لحط ولــــــن  -41

إىل و ــــدة  ايــــن األل ــــال ة مهكــــز الت نيــــد التــــا ع لحشــــهلن الولنيــــن ؛ا  يــــاةة لــــو يه الداخحيــــن يلاليوني ــــ
األملمانيــن ة واليــن  ــهاا. وإنشــار و ــداا  ايــن األل ــال جــزر مــن اجل ــود الــ  تبــقعا احل ومــن ل متثــال 

وة . 2011 ةطـــن العمـــا مـــن اجـــا منـــع  نيـــد الا ـــه الـــ  و ـــعت ا احل ومـــن واألمـــم املتحـــدة ة عـــام
، عيع ـــا ة املنطاــــن ماالعــــاان الثـــاين/نوملم ، انشـــملو و ــــداا ك ـــقن ة اة ـــع هنايـــن  ـــ ه تشــــهي

عيـع لتشـما المه ين. وعات  قن الزياةة، يطع و يه الداخحيـن التزامـاا  توعـيع و ـداا  ايـن األل ـال 
 طن عما احل ومن وخهيطن الطهيأل. حف وننما اة، عم ا خبواالع  مهاكز الت نيد،  دراا 

مناتـــهة ، انشـــاا الح نـــن األملمانيـــن امل ـــتاحن حلاـــون اان ـــان جلنـــن 2015ن/يونيـــل وة  زيها -42
 ـا  ـا ي لالحعـت مـع ال تيـانا او الحـواا او األ ـ ال مماةعـن البا لتتوىل إعداد خطن عمـا لحااـار عحـط

؛، ياألخـــــه  مـــــن االعـــــتم ل اجلن ـــــحمل لح تيـــــان عحـــــط يـــــد ةجـــــال. ويـــــدمو البعثن/امل و ـــــين واليوني ـــــ
ة الح نــن، دعمــاا تانيــاا ل ــيابن التشــهيع الــقي حيظــه  ــقن املماةعــن و هّم ــا. وكــان  وتــ  ما عاــوين 

 هناين   ه تشهين الثاين/نوملم  ال يزال ييد االعتعهاذ ة و اةة العدل.    املشهو  
 21 و عــد تــاخه دام عــنت  تاهيبــاا، التامــو ملهيــن العمــا الاطهيــن املعنيــن  الهتــد واا ــ   ة -43

يفو /يوليــل واعتمــدا اخت اتــا ا وانشــاا آليــن عمــا تانيــن  شــان األل ــال والنــزا  امل ــح . وجــدد 
اعاار ملهين العمـا الاطهيـن املعنيـن  الهتـد واا ـ   التـزام م ودعم ـم مل ـاعدة احل ومـن عحـط الوملـار 

ع اعـــم  االلتزامـــاا الوايعـــن عحـــط عاتا ـــا ووجـــت خطـــن العمـــا وخهيطـــن الطهيـــأل  تحايـــأل  ـــد  ةملـــ
 م عن األل ال والنزا  امل ح .الشهلن الولنين األملمانين من مهملااا تاهيه األم  العا

  
 الحماية من الحتجاز التعساا واحترام الحق  ا محاكمة عادلة -ثالثاا  

 
ــــالنزا ، وخاتــــن  -44 ــــزال معامحــــن ا ت ــــزين ألعــــباو  اا تــــحن   ــــن ال ت ن لــــد  يا ت ــــز معامح

 من، مدعاة يحأل ة ي ين من نا ين  اون اان ان.املديهين الولنين لت
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وة  ـــباا/مل ايه، نشـــها البعثن/امل و ـــين تاهيهي ـــا العحـــال الثالـــ   شـــان معامحـــن ا ت ـــزين  -45
اجه ــــا حمت ـــزاا خـــ ل  يـــاةاا  790ألعـــباو  اا تـــحن  ـــالنزا ، اعـــتناداا إىل لاـــاراا اجه ـــا مـــع 

 .  2014وكانون األول/دي م   2013مهملأل ا ت ا      باا/مل ايه  128 ة
 278ة املا ـــن مـــن م او  35لاي  س ـــاا  790وكشـــ؛ التاهيـــه ان عحـــ  ا ت ـــزين وعـــدد م  -46

 س ااا القين يا حت م البعثن/امل و ين تعه وا لحتعقيت او املعامحـن الااعـين خـ ل ا ت ـا  م لـد  املديهيـن 
ــــن األملمانيــــن والشــــهلن  ــــو الولنيــــن لتمــــن والشــــهلن الولني ــــولال األملمــــاين. ووعّا ــــن واجلــــي  ال ــــن األملماني ا حي

من ــا الاــهو املطــّول واملــ    واعــطن اعــ ب وانا يــت وخــهاليم  اا اعــحوو تعــقيت خمتح ــ 16البعثن/امل و ــين 
وع حمل خشبين لوا ة  ل  عحط ا ـص الاـدم ا والح ـم والهكـا والاـهو عحـط عيـع احنـار اجل ـم ولـوي 

يــد  ااعــدام و/او  االعتــدار اجلن ــحمل. ووعّاــو البعثن/امل و ــين  ــاالا نــز  اظــامله األعاــار التناعــحين والت د
   اتا ع اليدين والهجح  واةنأل  ادخال يطع م  ن او اكيا    عتي ين ة املوان ا ت زين.

ة املا ــــن ة الن ــــبن العامــــن لحمحت ــــزين  14وة  ــــ  عــــّ حو البعثن/امل و ــــين ا  ا ــــاا  حــــ   -47
   حت م والــــقين تعه ــــوا لحتعــــقيت وإعــــارة املعامحــــن مااةنــــن   ــــ ة املهايبــــن ال ــــا ان لتشــــهين األول/الــــقين يــــا 
عــن ةتــدا نا ــاا م ــتمهاا ومت شــياا ة امل ــارلن  ملاــدا، 2012تشــهين األول/اكتــو ه  - 2011 اكتــو ه

الح ــور لحتعــقيت، ووعّاــو  الــن ماا ــاة وا ــدة مل ــؤول  ة املديهيــن الولنيــن لتمــن   ــبت اعمــال 
 ع عن وعشهين   هاا.عحط تعقيت خ ل كا مل ة املهايبن املمتدة 

و حو التوتياا اله ي ين الـواةدة ة التاهيـه إنشـار آليـن ويا يـن ولنيـن م ـتاحن ملنـع التعـقيت  -48
لــدييأل ة عيـع ادعــاراا التعــقيت ا ت ــا  بـ  الهمسيــن والتحايــأل ال ـهيع وا ايــد و وإبـ ن مهاكــز اال
 لامان امل ارلن. 

اتـــدةا خطـــن ولنيـــن لحااـــار عحـــط  ويـــدوكانـــو ةدة ملعـــا احل ومـــن عحـــط التاهيـــه إ ا يـــن  -49
التعـــقيت تع ـــدا ملي ـــا  الشـــهو  ة عمحيـــن الت ـــديأل عحـــط ال وتوكـــول االختيـــاةي الت اييـــن منا اـــن 

لتعــقيت وبــ ن مــن  ــهوو املعامحــن او العاو ــن الااعــين او ال إن ــانين او امل ينــن و انشــار آليــن ولنيــن ا
ملنــع التعــقيت، وملاــاا ملــا يــنص عحيــل ال وتوكــول. و حــو اةطــن الولنيــن اياــاا تــدا   تشــهيعين وويا يــن 

ه ملعاليـــن مـــن  ي يبـــا وتثاي يـــن وتـــدا   لبنـــار الاـــدةاا مـــن اجـــا تعزيـــز امل ـــارلن و ـــمان تن يـــق اكثـــ
 املمان تان  الااار عحط التعقيت ووجت الاانون الدوو والاانون ا ححمل.  اللتزاماا

، تعّ ــــــد الــــــه ين بــــــال  ــــــالتوييع عحــــــط ات اييــــــن منا اــــــن التعــــــقيت. 2015وة  زيهان/يونيــــــل  -50
ام اجلمعيـــن العامـــن الـــه ين التن يـــقي لحح ومـــن عبـــد ات عبـــد ات االلتـــزام ن  ـــل ة خطـــاو الاـــان امـــ وكـــهة
 و ـــــعايحول/عـــــبتم . وة هنايـــــن  ـــــ ه تشـــــهين الثـــــاين/نوملم ، كانـــــو و اةة العـــــدل تعمـــــا عحـــــط  28 ة

 النطان تتناول ج   حايا العقيت.ا  اماا واععن امن تيجديد مل املحن التعقيت يُتويع ان  يانون
ا  ة عيـــع احنـــار البحـــد، وةبـــم تع ـــداا احل ومـــن، ال يـــزال التعـــقيت مت شـــياا ة مهاملـــأل اال ت ـــ -51

ماا حــن  ،تــداة التاهيــهإ عــد  ،ينوال عــيما املهاملــأل الــ  تــديه ا املديهيــن الولنيــن لتمــن. وتا عــو البعثن/امل و ــ
ـــــالنزا ، وـــــا ملـــــي م األ ـــــداا، ة مهاملـــــأل اال ت ـــــا  ة  . ماالعـــــن 25ا ت ـــــزين ألعـــــباو  اا تـــــحن  
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او إعـــارة املعامحـــن ويـــو تـــويي  م وخـــ ل االعـــت واو  ان ا ت ـــزين ال يزالـــون يتعه ـــون لحتعـــقيت وتبـــّ  
. وكانــــو ابحبيــــن احلــــاالا 2015اال ت ـــا  و ــــتوياا مشــــا ن لتحــــ  املوعّاــــن ة تاهيـــه  ــــباا/مل ايه  او

مهتبطـــن وهاملــــأل املديهيـــن الولنيــــن لتمـــن، وإن كانــــو البعثن/امل و ــــين يـــد وعّاــــو  ـــاالا تعــــقيت وإعــــارة 
 انين ا حين والشهلن األملمانين الولنين واجلي  األملماين الولال. معامحن اةت بت ا الشهلن األملم

ايحول/عــبتم  مهعــوماا تشــهيعياا لاملهعــوم اله اعــحمل  2 اا ــاملن إىل  لــ ، ويّــع الــه ين بــال ة  -52
وي ـــد  إىل  ماا ـــاة مـــهت    ا5ل2014ا يعـــّدل يـــانون ااجـــهاراا اجلنا يـــن ال ـــادة ة عـــام 76ةيـــم 

ن ماا ــاة ملعالــن  وابحبيــن اجلــها م املن ــو  عحي ــا ة يــانون اجلــها م  ــد األمــن الــداخححمل اجلــها م ااة ا يــ
مــــن خطــــه اال ت ــــا  التع ــــ حمل والتعــــقيت. و ال عــــا تــــنص يــــد يزيــــد املهعــــوم  و ــــقا .ا6لواةــــاةجحمل

مـــن املهعـــوم عحـــط الح ـــور إىل اال ت ـــا  اال تيـــالحمل ة  مهملـــأل خـــا   أل ـــسا  تعتـــ   10 املـــادة
ش حون  ديداا ملعحيـاا او حمـتم ا لتمـن الـولال. و  ـن ا ت ـا  املشـتبل ملـي م مـن دون احل ومن اهنم ي

عحـط ال ـ نار اياـاا  10ويفديد مل ة اال ت ـا  إىل اجـا بـ  م ـمط عنـد احلاجـن. وتنطبـأل املـادة  من 
ـــاا تامـــاا ة مويـــ؛ احل ومـــن ال ـــا أل.املـــدان   وكـــان  الـــقين اهنـــوا عاـــو ت م. ويُشـــّ ا  ـــقا احل ـــم انا  

دان  اــوة ة مناعــباا عــدة اجلــي  األمهي ــحمل ا اا ــل عحــط حمت ــزين ة االــه ين ال ــا أل كــه اي يــد 
عـــ ن  ـــابهام مـــن دون  ـــم ومـــن دون ال ـــما  عـــم  ـــالح ور إىل النظـــام الااـــا حمل األملمـــاين. وادا 

ديهن كمهملــأل تـــ  2014الشــوابا الــ  اعاة ــا ة هنايـــن املطــا  إىل إبــ ن عــ ن  ـــابهام ة اياة/مــايو 
 احل إىل والين احل ومن الااا ين.الوالياا املتحدة األمهي ين ون

ويُعـــّدل املهعـــوم اياـــاا يـــانون ااجـــهاراا اجلنا يـــن  يـــ   يـــز لحم ـــؤول  األمنيـــ  ا ت ـــا   -53
ايــام يبــا مثــوعم امــام مــد    10ا ــسا  يشــتبل  اــحوع م ة جــها م امنيــن ملــدة   ــن ان ت ــا إىل 

يومــاا  60العــام  إتــداة اوامـه  ا ت ــا  املشـتبل ملــي م ل ــ ة   ـن ان ت ــا إىل عـام و يــز لحمـدع  
 .  يبا مثوعم امام ياذ 

وكانـو ا  ـام يــانون ااجـهاراا اجلنا يــن اعاعـاا تنت ــ  التزامـاا املمان ــتان ووجـت الع ــد  -54
 ت ــزين ار عحــط األهنــا كانــو  يــز ملــوظ حمل األمــن اا اــ ا7لالــدوو اةــا   ــاحلاون املدنيــن وال ياعــين

__________ 

ـــن الـــقي تـــدة ة العـــدد  ا5ل  يـــن  شـــان اجلـــها م مـــن اجلهيـــدة الهمس 1132انظـــه املهملـــأل األول لاـــانون ااجـــهاراا اجلنا ي
تشــهين  19مــن اجلهيــدة الهمسيــن ة  1190واملسال ــاا ااة ا يــن  ــد األمــن الــداخححمل واةــاةجحمل لُنشــه ة العــدد 

   ا.2015األول/اكتو ه 
 ُعــّن  ــقا املححــأل ملاا ــاة مــهت   اجلــها م ااة ا يــن ماا ــاة ملعالــن ووجــت  - 1، املــادة 76املهعــوم اله اعــحمل ةيــم  ا6ل 

مـــــــــــــن يـــــــــــــانون  28و 27و 23و16و 15و 14و 13و 12و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1املـــــــــــــواد 
اجلــها م  ــد األمــن الــداخححمل واةــاةجحمل  لوتشــما املــواد املــقكوةة جــها م عديــدة من ــا المــدة والت  ــن وااة ــاو 

 وال تنن والتسهيت واحلم ا الدعا ين ونشه اعهاة الدولن وخط؛ ة ا ن وتاد  م اعدة لحعدوا.
ياـدم املويـو  او املعتاـا املدنيـن وال ياعـين عحـط مـا يحـحمل   مـن الع ـد الـدوو اةـا   ـاحلاون 9مـن املـادة  3تـنص ال اـهة  ا7ل 

مبا ـهة وظـا ؛ ياـا ين . ومـع ان املعـىن الـدييأل  ، إىل ا ـد الااـاة او ا ـد املـوظ   املسـول  يانونـاا  ت من جزا ين، عهيعاا 
هو  املو ــوعين، تــه  الح نــن املعنيــن  اــون اان ــان انــل ينبمــحمل اال يت ــاو  التــاخ  لعبــاةة  عــهيعاا  يــد  تحــ؛ تبعــاا لحظــ

عــاعن عحــط احلــاالا االعــتثنا ين. لانظــه جلنــن  اــون  48 اــعن ايــام مــن ويــو االعتاــال وان يات ــه اي تــاخ  يت ــاو  
 ا.33، ال اهة CCPR/C/GC/35، الوعيان 2014ول/دي م  كانون األ  16، 35اان ان، التعحيأل العام ةيم 
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اجلــن   نايــام ة  الــ عــبعنا ت ــا  املشــتبل ملــي م ملــدة   ــن ان ت ــا إىل عــاعن ولحمــدع   72ملــدة 
اجلنايــاا. ويشــّ ا التعــديا التشــهيعحمل الــقي اُدخــا ووجــت املهعــوم اله اعــحمل  نيومــاا ة  الــ 15وإىل 

مــن خطــه ان إىل  ــد كبــ  انت اكــاا اكثــه ج ــامن مــن  ي يبــا لحمعــاي  الدوليــن  اا ال ــحن ويزيــد 
ل ـــــ اا ممـــــددة مـــــن دون اعـــــارة املعامحـــــن والتعـــــقيت ن ة اال ت ـــــا  و يتعـــــّهذ األ ـــــسا  الاـــــا ع

   إ ها  ياا حمل ومن دون إم انين وتول املهايب  إلي م.
  

 العلف ضد المرأة وتعزيز حقوق المرأة  -رابعاا  
 
ة ال ـ ة املشــمولن  ـالتاهيه ظــا انتشـاة العنــ؛  ـد املــهاة مـدعاة يحــأل  ـديد. وة ال ــ ة مــن   -55

 الــن مزعومــن مــن العنــ؛  838كــانون الثاين/ينــايه إىل تشــهين الثــاين/نوملم ، وعّاــو البعثن/امل و ــين 
 الــن  24 الــن إكــهان عحــط االنتحــاة  هيــاا و 46 الــن يتــا و 98 ــد املــهاة ة املمان ــتان، وــا ملي ــا 

 الـن إكـهان عحـط  73، وولعـن الـن  ـهو  398 الـن ابت ـاو و 41يتـا دملاعـاا عـن  الشـه   و
 ــحين  145كانــو حمــا عــدد احلــاالا املوعّاــن   ومــن الــن  وائ دون ال ــن الاانونيــن.  27الــزوائ و

ت مــن الااتــهاا. و كــّها البعثن/امل و ــين ال ــحطاا املعنيــن  االلتزامــاا الوايعــن عحــط عاتا ــا ووجــ
الاــانون الــدوو الــ  تااــحمل  ااــا  التــدا   ال  مــن ملنــع العنــ؛  ــد املــهاة و ايت ــا منــل والت ــدي لــل، 

   اةاتن او العامن.ال اعحن اكان مهت بون من اجل اا 
 زيهان/يونيــل، وخــ ل الـــدوةة التاعــعن والعشـــهين جملحــن  اـــون اان ــان، الحعـــو  16وة  -56

إىل  ن العنـ؛  ـد املـهاة واعـبا ل وعوايبـل اجملحـن عحـط البعثـن الـ  يامـو  ـااملاهةة اةاتن املعنين و ـال
. وة  ــ  ايــّها  ــدوا تاــدم ة معاجلــن و ــع الن ــار 2014املمان ــتان ة تشــهين الثــاين/نوملم  

ج ن وال تيـــاا، ا ـــاةا إىل ان ابحبيـــن الن ـــار األملمانيـــاا مـــا  لـــن يتعه ـــن لحت مـــي  والتمييـــز ويـــوا
 التعهذ لحعن؛.خطهاا كب اا  

، و ــا: الشـ ت ولنيــاا ودوليــاا ، اعــاةا  ادعتــان حمـددتان موجــن واعــعن مــن 2015وة عـام  -57
آ اة/مــاة    ــبت ادعــاراا كا  ــن  19يتــا  ــا ن عحــط يــد حموعــن مــن الموبــار ة مدينــن كا ــا ة 
بـــوة  عـــن ماالتشـــهين األول/اكتـــو ه ة  25 هي ـــا لن ـــسن مـــن الاـــهآنإ وةجـــم امـــهاة  ـــ  املـــوا ة 

كعاـــاو ن قتـــل  ا ـــا عناتـــه مناو ـــن لحح ومـــن  ـــزعم الزنـــا. وكانـــو احلادعتـــان وثا ـــن تـــقك  تـــاة  
 .  ملمان تانا طبيعن العن؛ القي تواج ل الن ار ة 

 Justice through the Eyes of"لبعثن/امل و ــين تاهيــهاا  عنــوان: ني ــان/ا هيا، اتــدةا ا 19وة  -58

Afghan Women: Cases of Violence against Women Addressed through Mediation and Court 

"Adjudication  لالعدالــن مــن منظــوة املــهاة األملمانيــن:  ــاالا العنــ؛ املوجــل  ــد املــهاة الــ  يُبــو ملي ــا
 الوعــــالن والااــــارا، يتاــــمن توعياــــاا لحعوامــــا الــــ  تتــــي  او تعيــــأل وتــــول الن ــــار إىل الااــــار ة 

ن ــار  110ة الن ــار ان  ــ ن. واعــتند التاهيــه إىل ماــا  ا ُاجهيــو مــع  ــاالا العنــ؛ مــن منظــو 
 ـــــ   34املمان ــــتان البــــال  عــــدد ا ماالعــــن مــــن ماالعــــاا  18وملتيــــاا مــــن  ــــحايا العنــــ؛ ة 
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. وكشـــ؛ التاهيـــه جلـــور الن ـــار  شـــ ا كثيـــ؛ 2015و ـــباا/مل ايه  2014آو/اب ـــطن   ـــ هي
 . ويشـــ  التاهيـــه تح ـــيا العدالـــن وعـــبا االنت ـــاإىل الوعـــالن،  ـــدالا مـــن اال ت ـــام إىل الااـــار، ل

وجـود اوجـل ي ـوة ة نظـام الااـار الشـعوة  لوعالن امه يتـاعه  عوامـا عـدة من ـا إىل اإىل ان الح ور 
ل ــحطن وناـــص التع ــ؛ ة اعـــتسدام ا  ـــاد، و الاجلنــا حمل ة التعــالحمل مـــع  ــ او  الن ـــار، ومــزاعم 

إىل ان ابحبيــن الن ــار الحــواي ُاجهيــو مع ــن املاــا  ا   امل نيــن. وا ــاةا اعــتنتاجاا البعثن/امل و ــين
كــّن ي ـــع  إىل احل ـــول عحـــط جـــ  اجتمـــاعحمل كـــالط ن او تهتيبـــاا الن اـــن واحلاـــانن او العـــي  ة 
حمــيي خــال  مــن العنــ؛، اكثــه مــن عــعي ن إىل تطبيــأل عاو ــاا جنا يــن عحــط اجلنــاة. ودعــا التاهيــه إىل 

اعــين ت اــحمل إىل د ــ  إم انيــن جلــور املــهاة إىل الااــار إدخــال إتــ  اا تشــهيعين ومؤع ــين وعي
   ة  االا العن؛.

وواتــــحو البعثن/امل و ــــين تن يــــق انشــــطن لتوعيــــن اجلم ــــوة  الاــــماناا الاانونيــــن الــــ  دمــــحمل  -59
ة إلــــاة اليــــوم تظــــا هاا ل، نّظمــــو البعثن/امل و ــــين االنــــاج  مــــن اعمــــال العنــــ؛. وعحــــط عــــبيا املثــــ

آ ـــاد  إعـــ مآ اة/مـــاة  ة عيـــع احنـــار املمان ـــتان، وـــا ة  لـــ  ة مـــدن  11و 1 العـــاملحمل لحمـــهاة  ـــ 
 نو و اةانا.الو اميان و هاا وج ل آ اد وكا ا ويند اة وكند  وميدان   ه ومزاة ويحعن 

ة  لـــ  اعاـــار ة حـــالن  نةجـــا وامـــهاة، وـــ 500مـــا ال ياـــا عـــن ودةّ ـــو البعثن/امل و ـــين  -60
إن ــا  الاــانون والااــار،  ن مــن مــوظ حملون ومشــايف يبا ــا، وعحمــار ديــن، وموظ ــو العحمــار وخــ ار يــانوني

ومنظمــاا بــ    وميــن، وج ــاا ملاعحــن مــن اجملتمــع املــدين ون ــار ناجيــاا مــن العنــ؛، عحــط  اــون 
املــهاة ووجــت االــاة الاــانوين الــدوو والــداخححمل، وــا ة  لــ  الشــهيعن ااعــ مين. وعحــط عــبيا املثــال، 

موظ ــن ة  245ن/امل و ــين تــدةيباا عحــط  اــون اان ــان و اــون املــهاة لعــدد ال ياــا عــن يــدّمو البعث
ة حـــــالن العـــــام ا ة الشـــــهلن وو ـــــداا االعـــــت ا ن لتعـــــه ن ـــــار اعاـــــار الشـــــهلن، وـــــن ملـــــي ن 

    اميان وداي ندي و  تيا.ماالعاا العام ا ة 
نيـــــن  شـــــان يـــــهاة ححـــــن  زيهان/يونيـــــل، الحـــــأل الـــــه ين بـــــال اول خطـــــن عمـــــا ول 30وة  -61
ا الــ  تعيــد التاكيــد عحــط التــزام احل ومــن  تن يــق جــدول األعمــال  شــان املــهاة 2000ل1325 األمــن

وال ـــ م واألمـــن ة املمان ـــتان. وت ـــه   خطـــن العمـــا الولنيـــن تع ـــداا احل ومـــن  ـــاجهار تـــدخ ا 
والويايــن، وااباعــن واانعــا . اعــ اتي ين  ــد  إىل  يــادة دوة املــهاة ة حــاالا املشــاةكن، واحلمايــن، 

 هنــا تعت  ــا  ــهوةين وعاجحــن العــتحدااإوتواتــا البعثن/امل و ــين الــدعوة إىل التن يــق ال ــهيع عــقن اةطــن إ  
يـــاا تـــنع الاـــهاة والتـــاع  ة هنايـــن املطـــا  حملـــه  يُفّ ـــن الن ـــار مـــن مماةعـــن ادواة يياديـــن وامل ـــا ن ة عم

    ل  ة جدول اعمال  نار ال  م. واألمال ة املمان تان، وا ةعمحياا االنتاال ال ياعحمل  ة
ج ود ـــا ، عمحـــو البعثن/امل و ــين ة إلـــاة و ــ   ـــ هي ايحول/عــبتم  وتشـــهين الثــاين/نوملم  -62

ا، عحـــط تي ـــ  تنظـــيم ت ـــعن ايـــام م تو ـــن  ـــاةب 2000ل1325لحـــدعوة إىل تن يـــق يـــهاة ححـــن األمـــن 
جملتمـــع املـــدين، وـــن ملـــي ن لالبـــاا جامعيـــاا ونا ـــطاا حمحيـــاا ة ممثحـــن عـــن ا 370ملي ـــا اكثـــه مـــن 

ة العمحيـــن  ملـــاع ا حـــال ال ـــ م مـــن عيـــع احنـــار املمان ـــتان. ودعـــو املشـــاةكاا إىل إعطـــار املـــهاة دوةاا 
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ال ياعــين وعمحيــن ال ــ م عو ــاا عــن اعتبــاة ن حــهد  ــحايا حيــت ن إىل  ايــن. وخــ ل ال ــ ة املشــمولن 
لبعثن/امل و ــين إىل اعتمــاد مبــادةاا محموعــن تاــمن  يملــن  يملــن مهاعيــن لحبعــد اجلن ــاين  ــالتاهيه، دعــو ا

تاــود إىل مشــاةكن الن ــار ة العمحيــن االنتسا يــن. واي  ــو البعثن/امل و ــين عحــط وجــل اة ــو  حموعــن 
عــوم اله اعــحمل مــن التــدا   اةاتــن املؤيتــن عحــط الح نــن اةاتــن املعنيــن  ااتــ   االنتســا . وعمــ ا  امله 

و توتــياا الح نــن، ُ ــدد عــدد املااعــد التمثيحيــن الــ   ،ا8ل2015ايحول/عــبتم   6ال ــادة ة  84ةيــم 
 ة املا ن.  25ياا عن ن بن  وا الا املظاا تشمح ا ن ار ة حالن الوالياا وحالن 

اتــدةا احل ومــن تاهيه ــا الثالــ   مــن الناــال  ــد العنــ؛ اجلن ــاين يومــاا  16وخــ ل  حــن  -63
،  نـارا عحـط  يانـاا ُععـو مـن و اةة  ـؤون 2009عن تن يق يانون الااار عحط العن؛  د املهاة لعام 

. 2015وآ اة/مــــاة   2014املــــهاة وو اةة الداخحيــــن وم تــــت النا ــــت العــــام  ــــ   ــــ هي آ اة/مــــاة  
ا ال ـيان ألجـا دحيـا البيانـاا وتـيابن التاهيـه. ويّدمو البعثن/امل و ين دعماا كب اا إىل احل ومن ة  ق

ــــث ا املــــقكوةة اعــــ ن، وــــا  5 720و  ــــت التاهيــــه، ُعــــ ا مــــا حموعــــل  ــــن لــــد  املؤع ــــاا ال  ال
    الن تش ا اعماالا   ن ماا اة مهت بي ا ووجت يانون الااار عحط العن؛  د املهاة. 3 038 ملي ا
عامـن مـدعاة يحـأل مـع اعـتمهاة  ـيو  التحـّه   ـن. وظحو م ـالن امـن الن ـار ة األمـاكن ال -64

الــقي يهمــحمل  ا9ل شــان  ظــه التحــّه   الن ــار الاــانونوة  ــ ه ايحول/عــبتم ، اعتمــد ححــن الــو ةار 
 ـــقا الاـــانون إىل منـــع التحـــه  ة امـــاكن العمـــا واألمـــاكن العامـــن والت ـــدي عـــقن املشـــ حن. ل ـــن 

ون  ت ـــــحمل  اا ـــــاةة إىل يـــــاني  داياـــــاا و ا لت ـــــ يا  ـــــ او  او ملـــــتنص عحـــــط ايـــــن إجـــــهارايـــــ ال
 م تابححمل   يُعّد مشهوعل  عد.

 5وا تحـــو ياـــايا  اـــون املـــهاة مويـــع ال ـــداةة ة منايشـــاا اجتمـــا  كبـــاة امل ـــؤول  ة  -65
ايحول/عبتم . ويتاـمن إلـاة االعتمـاد عحـط الـقاا مـن خـ ل امل ـارلن املتبادلـن الـقي ات اـو عحيـل 

و، مؤ ـهاا جن ـانين ة حـاالا م املحـن ال  ـاد وااداةة وعـيادة الاـانون احل ومن مع اجملتمع الـدو 
ة االــــاةين الاــــانوين وال ياعــــحمل لتم ــــ  املــــهاة، ن حوا ــــو اــــون اان ــــان، ودديــــداا: لاا تطــــوةاا 

وـا ة  لـ  ة ، ما  يـادة مشـاةكن املـهاة ة احل ـوخاتن مـن خـ ل الااـار عحـط العنـ؛  ـد اإ ولو
 اإ2000ل1325ولنيــن  شـان يــهاة ححـن األمــن مــنإ ولئا تن يـق خطــن العمـا اليطـاعحمل الااـار واأل

ولدا إعــــداد لــــوا   مل املحــــن التحــــّه  وتن يــــق اإ ولاا تن يــــق توتــــياا التاــــاةيه عــــن تن يــــق يــــانون 
الااـار عحــط العنــ؛  ــد املــهاة وإنشــار و ــداا خم  ـن ملاا ــاة مــهت    ــاالا العنــ؛  ــد املــهاة 

. وتشــما النتــا   الا ــ ة املــد  الــ  وةدا ة املاالعــااة عيــع النيا ــن العموميــن داخــا م اتــت 
مـــا يحـــحمل: لاا الشـــهو  ة تن يـــق خطـــن العمـــا  2016جنا  ـــا  حـــول هنايـــن عـــام إمـــحمل االـــاة والـــ  ينب

،  عــد مواملاــن 2016ا ة الن ــ؛ األول مــن عــام 2000ل1325ولنيــن  شــان يــهاة ححــن األمــن ال
همــــحمل إىل يمل املحــــن التحــــه  يــــانون إ ولوا إتــــداة 2015املمولــــن ة هنايــــن عــــام  اجل ــــاا املاحنــــن

__________ 

تعـــدي ا وإ ـــاملاا عحـــط توييع الا مهعـــوم تشـــهيعحمل يتعحـــأل  ـــ2015ايحول/عـــبتم   6ل 84املهعـــوم اله اعـــحمل ةيـــم  ا8ل 
 بع  مواد الاانون االنتسا .ل

 .2015تشهين األول/اكتو ه  3من اجلهيدة الهمسين  تاةيف  1185ُنشه ة العدد  ا9ل 



A/HRC/31/46 
 

 

GE.16-01911 19/23 

 

إ ولئا إنشـار و ـداا 2016د    يملن عمـا الن ـار ة الاطـا  العـام ة الن ـ؛ األول مـن عـام 
  ول/ حــــول  ــــ ه كــــانون األماالعــــن  26خم  ــــن ملاا ــــاة مــــهت    ــــاالا العنــــ؛  ــــد املــــهاة ة 

عـن عمـا الـدعوة الاـوي الـقي تاـطحع  ـل يع ـن املؤ هاا والنتـا    قناألخق  . و 2016دي م  
 البعثن/امل و ين مع احل ومن واجل اا املاحنن. 

دمــائ املــهاة ة احليــاة ال ياعــين وااليت ــادين إوخــ ل ال ــ ة املشــمولن  ــالتاهيه، ظــّا التاــدم ة  -66
 مناتــــت و اةيــــن،  ــــحمل  ــــؤون واالجتماعيــــن  طيملــــاا. وعيّنــــو   ومــــن الو ــــدة الولنيــــن اة ــــع ن ــــار ة

نإ وم املحـــــن املســـــدةاا. و والتعحـــــيم العـــــاوإ والعمـــــا والشـــــؤون االجتماعيـــــن والشـــــ دار واملعويـــــ املـــــهاةإ
داي نــــدي وبــــوةإ وتهكــــو األخــــ ة من ــــب ا ة كــــانون  ماــــالع امهاتــــان ملن ــــ   ــــاكم   واختــــ ا

ملن ـــت يا ـــين ة ا  مـــن  كا ـــا. ومُسّيـــو امـــهاةماالعـــن  لت ـــب  نا بـــن  ـــاكم  2015األول/دي ـــم  
معاة ــن مــن الاطــا  ا ــاملا، وــا ة  لــ  اعاــار ة ححــن العحمــار. و  تعــّ  ة  ــقا  خح يــنالعحيــا ة 

ا. وة  ــــ  تتواملــــأل  ــــقن التعيينــــاا Wolesi Jirgaاتــــواا ة ححــــن العمــــوم ل 9املن ــــت إ  نا ــــ ا 
، 2014ملعاــود ة كــانون األول/دي ــم  االلتزامــاا الــ  ُيطعــو ة مــؤيفه لنــدن  شــان املمان ــتان ا مــع
يــزال يفثيــا املــهاة ة ادواة الايــادة منس اــاا جــداا، و يــا إىل ان ي ــون حمــدوداا ة عواتــم املاالعــاا  ال

 وةمزياا ة ابحت األ يان. 
 ـــــها  تاـــــدم ة توظيـــــ؛ ن ـــــار ة الشـــــهلن، ال يـــــزال يفثـــــيح ن ة الشـــــهلن الولنيـــــن إوةبـــــم  -67

ة املا ــن مــن حمــو  يــو  الشـــهلنا ة  1.5ل عن ــه 2 700جــداا و حــ  مــا ينـــا ز  األملمانيــن متــدنياا 
هنايـــن  ـــ ه كـــانون األول/اكتـــو ه. وة  ـــ ه آو/اب ـــطن، وة عـــعحمل إىل تعزيـــز توظيـــ؛ الن ـــار، 
ويعــــو و اةة الداخحيــــن وو اةة  ــــؤون املــــهاة مــــقكهة ت ــــا م تطحــــت إىل امل اتــــت ا حيــــن التا عــــن لــــو اةة 

دخول اكاد يــاا الشــهلن ونشــه  ــ ــّن م تمــاا ييــد مه ــحاا مناعــباا   ــن ان ة دد ــؤون املــها
معحوماا ومواد دعا يـن جلـقو الن ـار إىل الشـهلن الولنيـن األملمانيـن. والحاـو كـقل  مشـاةيع لـدعم 

 وجود ن ار ة الشهلن كانشار به  و اماا من  حن. 
  
 والعدالة النتقالية السالم والمصالحة، بما  ا ذلك المساءلة  -خامساا  

 
لحمه حـن الثالثـن مـن  ـواة الشـعت  2015واتحو البعثن/امل و ين تاد  الـدعم خـ ل عـام  -68

كــانون الثاين/ينــايه ة مدينــن كا ــا، وملّــه   15األملمــاين  شــان ال ــ م. وعاــد مــؤيفه لححــواة الــولال ة 
آليــــاا لبنــــار ال ــــ م  اــــوة  منتـــد  لنا ــــطحمل اجملتمــــع املــــدين مــــن عيــــع احنـــار املمان ــــتان لينايشــــوا

النا ت الثاين لحه ين وعحطاا ولنين اخـه  مـن   ومـن الو ـدة. وة ختـام املـؤيفه، اتـدةا الوملـود 
 يانـــاا مشـــ كاا يـــدعو احل ومـــن إىل دعـــم اجملــــاالا األة عـــن الـــ  اعتـــ ا ا ـــداملاا  اا اولويـــن  الن ــــبن 

اا تعزيــز وجــود مؤع ــاا م ــت يبن تــدعم لح ــان الــدعوة التا عــن لحم تمــع املــدين ة املاالعــاا: ل
 اــون اان ــان وعــيادة الاــانون وتعــاف عااملــن ااملــ ا مــن العاــاو وت شــحمل ال  ــادإ ولوا تعزيــز 
املؤع ـاا األمنيـن و هيــد اجملموعـاا امل ــححن بـ  الشـهعين وب  ــا مـن امليحيشــياا املواليـن لحح ومــن 

ن عادلـن، ودعـم إ ـاد ملـه  عمـا وتعزيـز نظـام ميـن ايت ـادين واجتماعيـنمـن عـ   ا ويو ـاإ ولئا ت
 . امحن التعحيمإ ولدا عمحين ع م جامعن
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جلنــــن تا عــــن  32تشــــهين الثــــاين/نوملم ، انشــــملو  30كــــانون الثاين/ينــــايه إىل 1وة ال ــــ ة مــــن  -69
 26عاــــواا ل 127ة املا ــــنا مـــن الهجــــال و 74عاـــواا ل 362لحم تمـــع املــــدين ة الواليـــاا  ــــّمو 

لــــد  ال ــــحطاا  شــــان خهيطــــن الطهيــــأل  مناتــــهةمــــن الن ــــار. ويامــــو  ــــقن الح ــــان  عمــــا  املا ــــنا ة
ناــــاا، والتوتــــياا الــــث ا والث عــــ  املاــــمنن ة التاهيــــه  10الولنيــــن مــــن اجــــا ال ــــ م املؤل ــــن مــــن 

. وان ــ اماا مــع املاالعــاااملــوجز عــن امله حــن الثانيــن مــن احلــواة وخــها ي الطهيــأل مــن اجــا ال ــ م ة 
وو املمان ــتان مبــادةاا  نــار ال ــ م وامت ك ــا لزمام ــا، ا ــطحعو البعثن/امل و ــين  ــدوة امليّ ــه  مبــدا تــ

كامانـــن لح نـــن التوجي يـــن حلـــواة الشـــعت األملمـــاين ودعمـــو منظمـــاا اجملتمـــع املـــدين ة ييـــادة عمحيـــن 
حمل جامعـــن ويا مـــن عحـــط  اـــون اان ـــان، ل  ـــ  اجملـــال لحمـــوالن األملمـــاين كـــحمل يُ ـــمع تـــوتل وي ـــ ع

 ا تمام اعيملاا وال حطاا احل ومين ا حين و  ومن الو دة الولنين وتانعحمل ال ياعاا. 
 ماالعـــن 32ة  ةاجتمــا  دعـــو  278، عاـــدا جلــان الـــدعوة ة الواليـــاا 2015وة عــام  -70

ن ـــــا  الاـــــانون إة  لـــــ  ا ـــــاملظون وةتعـــــار مؤع ـــــاا ملنا ـــــدة ال ـــــحطاا احل وميـــــن ا حيـــــن، وـــــا 
األج زة األمنيـن ومـوملهو اةـدماا العامـن، و ـث م عحـط الشـهو  ة إتـ  اا لتعزيـز وامل ؤولون عن 

 ا  ام  اون اان ان وعيادة الاانون.
  
 دعة المؤسسات الوطلية -سادساا  

 
، اتـــدةا الح نـــن ال هعيــــن املعنيـــن  االعتمـــاد التا عـــن لح نـــن التن ــــيأل 2015ة  دايـــن عـــام  -71

يــــز و ايــــن  اــــون اان ــــان يهاةا ــــا  شــــان مهكــــز الح نــــن األملمانيــــن الدوليــــن لحمؤع ــــاا الولنيــــن لتعز 
. االعتمـــادامل ـــتاحن حلاـــون اان ـــان  نـــارا عحـــط االعـــتعهاذ الـــقي  ـــهي كـــا  ـــن عـــنواا  شـــان 

وكانــو الح نــن يــد اّجحــو يهاة ــا لعــام وا ـــد   ــبت خمــاو  مهتبطــن  عمحيــن اختيــاة اعاــار الح نـــن 
ا املــاحن  الــدولي ، وت ــاوا ن ــبن الن ــار والهجــال ة عاــوين وتعييــن م، واعتمــاد الح نــن عحــط يفويــ

 ال ملن ال؛ . اعتماد ا ة  الح نن  ا ت ظوالح نن. وعات االعتعهاذ 
واتــحو الح نــن األملمانيــن امل ــتاحن حلاــون اان ــان معاجلــن الشــوابا الــ   ،2015وة عــام  -72

البعثن/امل و ـــين محتزمـــن  تعزيـــز  ـــقن املؤع ـــن امل مـــن اعاة ـــا الح نـــن ال هعيـــن املعنيـــن  االعتمـــاد. وتباـــط 
ودعم تن يق خطن عمح ـا االعـ اتي ين. ودـ  البعثن/امل و ـين احل ومـن اجلديـدة عحـط ك الـن اعـتمهاة 

   ن الح نن وم داييت ا وملعاليت ا.اعتا لي
  
 التعاون مع آليات اممة المتحدة لحقوق اإلنسان  -سابعاا  

 
يّ ــها البعثن/امل و ــين تن يــق  هنــام  لبنــار الاــدةاا يدمتــل امل و ــين ال ــامين حلاــون اان ــان  -73

لعـــدد اختاةتـــل مـــن األخ ـــا ي  العـــامح  لـــد  و ـــدة دعـــم  اـــون اان ـــان ة و اةة العـــدل، ويتنـــاول 
. 2015ةتـــد تن يـــق توتـــياا االعـــتعهاذ الـــدوةي الشـــاما ألملمان ـــتان الـــقي ُعاـــد ة آ اة/مـــاة  

ن  د  التـدةيت  يـادة يـدةاا و ـدة دعـم  اـون اان ـان عحـط معاجلـن الثمـهاا ال بـ ة ة تن يـق وكا
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   توتــياا االعــتعهاذ الــدوةي الشــاما وعــع البيانــاا عحــط م ــتو  احل ومــن ك ــا. وة  ــ ه ايحــول/
هذ عـــبتم ، عيّنــــو البعثن/امل و ــــين م تشــــاةاا حمحيــــاا ليتــــوىل م ــــاعدة الو ــــدة ة  ــــقن امل مــــن. واعــــتع

امل تشــاة الاــوان  الداخحيــن ة  ــور الاواعــد واملعــاي  الدوليــن حلاــون اان ــان ومؤ ــهاا تاــين مــد  
 الشاما و يملاا املعا داا.تن يق توتياا االعتعهاذ الدوةي 

ويفشــياا مــع دعــوة امل و ــين ال ــامين ومشــوة ا، دملعــو و ــدة دعــم  اــون اان ــان ة ا ــان  -74
 يــانونعمــا لاملعهوملــن عــا ااا  اعــم جلنــن تن ــيأل  اــون اان ــانا مــن خــ ل إعــادة ت عيــا جلنــن ملهيــن ال

ة  ـــــ ه  نو ةار يـــــد اعتمـــــد ـــــدعم  اـــــون اان ـــــان ة ااداةاا احل وميـــــن كـــــان ححـــــن الـــــ خـــــا 
. وتتــوىل الح نــن م ــؤولين تن ــيأل ج ــود احل ومــن لتايــيم توتــياا املؤع ــاا 2014آو/اب ــطن 

   ا ال حن  اون اان ان وتطبيا ا ة اعيملاا احل ومين.الولنين والدولين  شان االلتزاماا  ا
. 2014ايحول/عــــــبتم   17ة اجلهيــــــدة الهمسيــــــن ة  نُشــــــهالاــــــانون الــــــقي وايّــــــد الــــــه ين بــــــال  -75

. ويـــ ا  الح نـــن و يـــه العـــدل و ـــحمل 2015كـــانون الثاين/ينـــايه   19وعاـــدا الح نـــن اجتماع ـــا األول ة 
إ و ــؤون املــهاةإ وال ــحن يــنداخحيــنإ والشــؤون اةاةجيــنإ والتعحــيمإ واملالن و اةاا الــدملا إ والمــتاــم نوا ــاا 

إ وااعـــــ م والثااملـــــنإ والعمـــــا والشـــــؤون االجتماعيـــــن والشـــــ دار واملعـــــوي إ العا ـــــدينالعامـــــنإ وال جملـــــ  
 اان ان ومنظماا اجملتمع املدين.وممثح  عن م تت النا ت العام، والح نن األملمانين امل تاحن حلاون 

  
 الستلتاجات -ثاملاا  

 
ن التحـــدياا األمنيـــن وال ياعــــين وااليت ـــادين الــــ  تواج  ـــا   ومــــن املمان ـــتان و ــــع؛ إ -76

مؤع ــاا عــيادة الاــانون واعــتمهاة ااملــ ا مــن العاــاو واملماةعــاا التمييزيــن املت ــقةة  اــوة الــ  
، 2015ان ـان. ولـوال عـام تعاين من ا الن ـار، امـوة تـؤعه عيع ـا تـاع اا عـحبياا عحـط و ـع  اـون ا

ظــّا املــدنيون يتحمحــون عــتر النــزا . ووعّاــو البعثن/امل و ــين اكــ  عــدد مــن ااتــا اا  ــ  املــدني  
   .2009منق عام 

وت ــود ة املمان ــتان عااملــن مت شــين مــن إملــ ا مــهت   انت اكــاا و ــاو اا  اــون اان ــان  -77
اع مـــاا عحـــط ال ـــ ان املـــدني  والعنـــ؛  ـــد املـــهاة والتعـــقيت وإعـــارة  من ـــا مـــن العاـــاو، وخاتـــن

 املعامحن والاتا وب ن من ا  ال اايقار. 
ااـــقا احل ومـــن خطـــواا لتعزيـــز  ،وة خاـــم اعـــتمهاة العنـــ؛ وعـــدم االعـــتاهاة ال ياعـــحمل -78

ححـــن خطـــن عمـــا ولنيـــن  شـــان يـــهاة  و ـــعاله ي ـــين  ااجنـــا اا اـــون اان ـــان و ايت ـــا. و حـــو 
 ،ا املتعحــــأل  الن ــــار وال ــــ م واألمــــن وخطــــن ولنيــــن لحااــــار عحــــط التعــــقيت2000ل1325األمــــن 

وإدخال مؤ هاا ونتا   خاتـن  اـون اان ـان ة إلـاة االعتمـاد عحـط الـقاا مـن خـ ل امل ـارلن 
اــمان املتبادلــن. وتــدعم البعثن/امل و ــين  ــقن املبــادةاا دعمــاا كــام ا، وتــه  اهنــا  اا ا يــن  امســن ل

 ان.ح ميع ة املمان تل اين ودعم احلاون األعاعين 
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ــــا ال ــــحطاا  -79 ــــا األمــــد مــــن يب ــــار عااملــــن  اــــون اان ــــان و ايت ــــا التزامــــاا لوي ويتطحــــت  ن
اجملتمـع الــدوو. وعتواتــا البعثن/امل و ــين  جانــت األملمانيـن عحــط عيــع م ــتويا ا ودعمـاا م ــتمهاا مــن

ومـا  عـدن لحعمـا مـع احل ومـن واألج ـزة األمنيـن واجملتمـع املـدين واجملتمـع  2016ج ود ا خ ل عـام 
 الدوو وعا ه األلها  املعنين لتعزيز  اون اان ان و ايت ا ة املمان تان. 

  
 التوصيات -تاسعاا  

 
   امية لحقوق اإلنسان بما يلا:توصا ماوضة اممة المتحدة الس -80
 يلبغا أن تقوم حكومة أ غانستان بما يلا:  -81

السررركان  مرررلمة اتخررراذ تررردابير سرررليمة تمررردا إلرررن حمايرررة المررردنيين وخاصرررة )أ( 
 المستضعاون من أضرار اللزاع المسلح، ووضعما حيز التلايذ؛ 

يون والترررا تعزيرررز المياكرررن المعليرررة برصرررد اإلصرررابات الترررا يرررذ   ضرررحيتما مررردن )ب( 
والتخايررف مررن تبعاتمررا ومسرراءلة تلررك القرروات علمررا؛ وضررمان  ،تتسررب   يمررا  رروات مواليررة للحكومررة

المسررراءلة عرررن انتماكرررات القرررانون الررردولا اإلنسرررانا والقرررانون الررردولا لحقررروق اإلنسررران وتجررراوزات 
والقروات حقوق اإلنسان من جانر   روات اممرن الوطليرة ام غانيرة والميلياريات المواليرة للحكومرة 

المتحالاررة معمرررا، ومقاضررراة ومعا برررة المسرررؤولين علمرررا؛ ومواصرررلة تخصررري  جميرررع المررروارد الالزمرررة 
 اجرة المرتجلة؛تإلتاحة التلايذ الكامن لالستراتيجية الوطلية لمكا حة امجمزة الم

اإلسرررراع  رررا حرررني الميلياررريات المواليرررة للحكومرررة ونرررزع سرررالحما والتحقيرررق  رررا  )ج( 
ومقاضراة المسرؤولين ومعرا بتمة، وضرمان غير را مرن امعمرال اإلجراميرة اإلنسران و حقروق تجاوزات 

 التحقيق  ا سجالت امشخاص المجلدين  ا القوات امملية اللظامية علن نحو مالئة؛ 
القررروانين والتوجيمرررات لملرررع تجليرررد امطارررال دون السرررن القانونيرررة  إناررراذتعزيرررز  )د( 

خرررح لحقررو مة وضررمان المسرراءلة علمررا؛ وكاالررة ت بيقمررا واسررتخداممة والنتماكررات الجسرريمة ام
 من  بن موظاا اممن الوطلا؛ 

اتخررراذ خ ررروات ملموسرررة لت بيرررق خ رررة العمرررن الوطليرررة باررر ن  ررررار مجلرررس  ) ر( 
، وتخصررري  2022إلرررن عرررام  2015( الترررا تغ رررا الاتررررة مرررن عرررام 2000)1325 اممرررن

ت مسررراءلة لرصرررد التقررردم المحررررز  رررا المررروارد الباررررية والماليرررة لمرررا،  ضرررالا عرررن وضرررع آليرررا
 جدول امعمال الخاص باللساء والسالم واممن ور ع تقارير عله؛ 

ضررمان التلايررذ السررريع للطررار القررانونا لحمايررة حقرروق المرررأة، بمررا  ررا ذلررك  )و( 
 عدم التعر  للعلف وخاصة بلاء  درة المؤسسات الوطلية  ا  ذا المجال؛

  ة الوطلية للقضاء علن التعذي ؛خضمان التلايذ السريع لل )ز( 
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دعرروة المقرررر الخرراص المعلررا بمسرر لة التعررذي  وغيرررا مررن ضررروب المعاملررة  ()ح 
العقوبررررة القاسررررية أو الالإنسررررانية أو المميلررررة إلررررن زيررررارة أ غانسررررتان للمسرررراعدة  ررررا صررررياغة  أو

 استجابة شاملة لملع إساءة المعاملة  ا مرا ق الحتجاز ومعالجتما؛
اللجلرررة ام غانيررة المسرررتقلة  اإمكانيررة وصرررول البعثةوالماوضررية ومرا بررضررمان  )ط( 

 ن جميع أماكن الحتجاز.لحقوق اإلنسان إل
 يلبغا أن تقوم العلاصر الملاوئة للحكومة بما يلا:  -82

التو ف  وراا عن الستمداا المتعمرد للموا رع المدنيرة والمردنيين، بمرن  ريمة  )أ( 
المرردا عون عررن حقرروق اإلنسرران وموظاررو الملظمررات غيررر الحكوميررة والصررحايون والموظاررون 

 الحكوميون؛ 
و رررف السرررتخدام العاررروائا وغيرررر المتلاسررر  لاسرررلحة الحار رررة والمتاجررررة،  )ب( 

وت بيرق التوجيمرات الترا تحظرر اسرتخدام امجمرزة المتاجررة   ا الملاطق التا يق لما مدنيون،
 ضغط؛المرتجلة التا تاجر باعن 

البيانررات التررا ترردلا بمررا  يررادة حركررة طالبرران بارر ن حقرروق اإلنسرران لللسرراء  إنارراذ )ج( 
 والاتيات، ول سيما الستاادة من التعلية،  ا الملاطق الوا عة تحت سي رة حركة طالبان؛

وجيمررررات الصررررادرة عررررن  يررررادة حركررررة طالبرررران التررررا ترررر مر بحمايررررة ت بيررررق الت )د( 
د ون المدنيين وتحظر القيرام بمجمرات  را الملراطق الترا يق لمرا المردنيون ومسراءلة مرن يسرتم

 .يؤذونمةالمدنيين و 
 يلبغا أن يقوم المجتمع الدولا بما يلا:  -83

 عاتقمررا نعلرر مواصررلة دعررة الحكومررة لتمكيلمررا مررن تلايررذ اللتزامررات الوا عررة )أ( 
 بموج  القانون الدولا لحقوق اإلنسان؛ 

اإلصرابات  را صراوا دعة الحكومة  ا إعداد خ ة وطليرة بار ن الحردي مرن  )ب( 
 وتلايذ خ ة عمن لملع و وع إصابات بين المدنيين  ا سير العمليات العدائية؛ المدنيين 
تورطررررة  ررررا لضررررمان أن تتخررررذ المؤسسررررات ام غانيررررة الممرجعيررررة وضررررع معررررايير  )ج( 

 التعذي  وإساءة المعاملة خ وات لملع أعمال كمذا، وتحسين اإلشراا وبلاء المساءلة؛ 
دعررة الحكومررة  ررا اللمررو  ببرنرراما المرررأة والسررالم واممررن عبررر تلايررذ خ ررة  )د( 

( وضرررمان وجرررود آليرررات مسررراءلة 2000)1325العمرررن الوطليرررة باررر ن  ررررار مجلرررس اممرررن 
 دارة أموال المانحين ولر ع تقارير  ا  ذا الا ن؛ عالة لرصد التقدم المحرز وإ

 يمررا يتصررن دعررة الحكومررة  ررا تحقيررق تقرردم  ررا تلايررذ المؤشرررات واللتررائا  ) ر( 
 ضمن إطار العتماد علن الذات من خالل المساءلة المتبادلة.بحقوق اإلنسان، 

 


