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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون 

 من جدول األعمال 01البند 
 المساعدة التقنية وتعزيز القدرات

لف، تقريرررررر الاليرررررر المسرررررتقح المعنرررررف  مالرررررة حقررررروق اإلنسررررران  رررررف مرررررا  
  الدو سليمان

 موجز  
أيار/مدددايو  0يقددددخل ا بدددق ا يفددداقال ق يدددلا الاقييدددي الدددلة ين ددد  ال ددد   ا مادددد  مدددن  

 7ل معلومات عن زيارتد  الاالادإ إىل مدا  ق ال د   مدن 9102كانون األول/دييفمرب   92 إىل
ارتددد  . ويشدددق  قلدددن إىل أن الاقددددخل ا ليدددو   ددد ل زي9102تشددديين األول/أكادددو ي  07إىل 

ل ق جمدددداست  يفددددل وددددل إ الدولددددإل ونشددددي ا دار  ق  ددددال 9102الاانيددددإ ق /ددددبا / ربايي 
الددب دل ومفا يددإ ا  دد ت مددن العقددا ل بددد اياددز  يفددبه ا واجدددات الدد  /دددد ا كيدددال مددا 

. وكان هلله األحداثل ال   لقت موازين بو  جديدد   دني 9102أيار/مايو  90و 01 ني 
اليفياودديإ واألمنيددإ وا نيفددانيإ ق البلدددل    ا امدديد ل تددكبق كبددق ق ا ندداحاحلفومددإ وااماعددات 

 كما كانت عواببدا و يمإ على حالإ حقوق ا نيفان.
وددي ي ا اً  احليكددات ا يفددليإل يددا  يدددا ااماعددات ا ريا يددإل  دددأت تيفدداعيد تدددر ي 

دات تا عدإ لبعادإ األمد  على  ال الب دل كما أن ااماعات ااداديإ اوادد ت ألول مي  وح
اً ا ايددد  ا افاملددإ ا اعدددد  األ عدداد لايقيددن اسودداقيار ق مددا . ويددلا الو دد  الددلة ياددق بلقدد

من /كن  أن يبعدد جددات العمدا ا نيفدا  عدن ودفان الشدمال الدلين  داتوا  ديومني مدن اً  الن
 احلصول على ا دمات اسجاماعيإ األواويإ.
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ل ددارقل منددل تقييدديه األ ددقل  ددني ال اجدد  الفبددق ق حدداست وي حددا ا بددق ا يفدداقا ا 
اسعاددددداى علددددى احلددددن ق احليددددا  ا يفددددو إ علددددى القددددوات ا يفددددليإ ا اليددددإل والزيدددداد  الفبددددق  ق 
اناداكات حقوق ا نيفان والقانون الدو  ا نيفا  ال  تيتفبدا ااماعدات ا يفدليإ ق  دال 

غاصددا  الّقص ددي علددى يددد  عددق أ ددياد القددوات ا يفددليإ الددب د. ومصدددر القلددن األواودد  يددو ا
 ا اليإ.

وس تددددزال ااماعددددات ا يفددددليإ والعناملددددي ا ا ي ددددإ ا وجددددود  ق  ددددال مددددا  تيتفدددده  
اناداكدددات حقدددوق ا نيفدددان  اسعادددداى علدددى احلدددن ق احليدددا ل واس ا دددا ل و ددديو  ا عاملدددإ 

القددانو ل واوددان ل األ  ددال و نيدددي  ق القاودديإ أو ال إنيفددانيإ أو ا دينددإل واسحا دداز غددق 
 ااماعات ا يفليإل واهل مات غق ا افا ئإ وأعمال النده.

ويشا/دإ الو د  األمد  ق الشددمال تدد   جمموعدات كاددق ل ّمشدف لإ ق النالده علددى  
أوددا اهلويددإل إىل اباندداى اليفدد   للددد اهت عددن جمامعا ددا ا ليددإ. وق أجددواى مشدديونإ  ددالاوتيات 

مدددا  دددني ا امعدددات ا ليدددإ ودا لددددال وق  دددا اودددان ل ااددددات اليفياوددديإ واألمنيدددإ ال اعلدددإ  ي
 دد ن   ددي ارتفددا  اناداكددات جيفدديمإ حلقددوق ا نيفددان  ددن اليفددفان اًل لالددا الاددوتيات أحياندد

 ا دنيني ياق اسنشنال  وج   اص.
إ الو نيددإ حلقددوق ويشددق ا بددق ا يفدداقا إىل جدددود احلفومددإ الياميددإ إىل إملدد   الل ندد 

عددددن اادددددود ا بلولددددإ  بامددددإ وحدددددات  ا نيفددددان اعلدددددا ماواملمددددإ مدددد  ا عددددايق الدوليددددإل   دددد ً 
للمشدددور  القانونيدددإ تدددد  الاع يدددا  دددا جياىات الق دددامليإ ا اعلقدددإ  ددداايامل  ا يتفبدددإ ق  دددال 

 الب د.
أن ينددددري أة  و يمدددا ياعلدددن  عمليدددإ وددد خل اازاملددديل ي كدددد ا بدددق ا يفددداقا علدددى أ يدددإ 

مددد  الصدددفول الدوليدددإ حلقدددوق ا نيفدددانل ويدددو اً ات ددداق وددد خل ق إ دددار معيدددارة يفدددون ماوا قددد
يع  عدخل الع و عن ميتفيب اايامل  الدوليإ مادا ا  داد  ااماعيدإل وااديامل   دد ا نيفدانيإل  ما

القدامل  وجيامل  احلي ل واسناداكات اايفيمإ حلقوق ا نيفان يدا  يددا العندجل اانيفد  والعندجل 
علددددى نددددوهت ااددددنا. وي كددددد ا بددددق ا يفدددداقا أن وددددياد  القددددانون س ينبندددد  أن ييفدددداعا  عندددددا 
  تيبددات وياودديإ عدداد  مددا تّددربخل علددى حيفددا   دديايا اسناداكددات اايفدديمإ حلقددوق ا نيفددان 

 ا يتفبإ ق ما  منل اندسهت األزمإ.
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 مقدمة -أوال 
 98ا ددددد ر   93/31 قددددديار جملدددددا حقدددددوق ا نيفدددددان ربددددد   يقددددددخل يدددددلا الاقييدددددي عمددددد ً  -0

ا يوجب  وسيإ ا بدق ا يفداقا ا عد   الدإ حقدوق ا نيفدان ل اللة مدد ا ل9102آذار/مارس 
ق مددا   ددد  وددنإل مددن أجددا ميفدداعد  حفومددإ مددا  ق أعماهلددا ا اعلقددإ  اعزيددز حقددوق ا نيفددان 

 ق دورت  الاامنإ والعشيين.اً ومحايادال و له إلي  أن يقدخل إىل ا لا تقييي 
أيار/مددددايو  0ة ين ددد  ال دددد   ا مادددد  مدددن ويقددددخل ا بدددق ا يفددداقا ق يددددلا الاقييددديل الدددل -9
 7ل معلومددات عددن زيارتدد  الاالاددإ إىل مددا  ق ال دد   مدددن 9102كددانون األول/دييفددمرب   92 إىل
. وييفدداند إىل معلومددات جمم عددإ لدددت اليفددل ات احلفوميددإ 9102تشدديين األول/أكاددو ي  07 إىل

والدوليددإ ا عنيدإ  الق ددايا ا نيفددانيإ ووكداست األمدد  ا ايدد  العاملددإ ق البلددل واامعيددات الو نيدإ 
عدددن /ددددادات اعيدددات ال ددديايا وذوة  ددديايا اسناداكدددات  وب دددايا حقدددوق ا نيفدددانل   ددد ً 

 اايفيمإ حلقوق ا نيفان والقانون الدو  ا نيفا .
ويددود ا بددق ا يفدداقا أن ياوجدد   الشددفي إىل احلفومددإ ا اليددإ علددى تييفددق إبامادد  ق البلددد  -3

إىل كا إ ا يف ولني الدو نيني وا ليدني الدلين  لده مقدا لاد . وعلدى غديار الزيدارتني وتييفق وملول  
اليفددددا قانيل با ددددا ا بددددق ا يفدددداقا  دددد ل زيارتدددد  الاالاددددإ ميفدددد ولني ر يعدددد  ا يفدددداوت  يددددند  رملدددديا 

حددددا ا األ ادددداخلل ووزيددددي الددددد اهت و/دددد ون بدددددامى  - اامدوريددددإل ووزيددددي العدددددل وحقددددوق ا نيفددددان
الدا ليددإ واألمددنل ووزيددي الشدد ون ا ارجيددإ والافامددا األ ييقدد  والاعدداون الدددو ل  ا ددار نيل ووزيددي

 ووزيي الندو   ا يأ  وال  ا واألوي ل ووزيي الاعلي  الو  . 
األمدني و  وبا ا ا بق ا يفداقا الناملده العداخلل وباملدد األركدان العامدإ لقدوات اادي، ا اليدإل -2

صددداحلإل ورملييفدددإ الل ندددإ الو نيدددإ حلقدددوق ا نيفدددان. وزار مياكدددز العددداخل لل ندددإ احلقيقدددإ والعدالدددإ وا 
 احا ازل لفن  مل يامفنل ألوبا  أمنيإل من زيار   ال الب د. 

وأجيت ا بق ا يفاقا مقا  ت م  ممالد  ا امد  ا دد ل وممالد  اعيدات  ديايا  دال  -3
واألحددزا  اليفياودديإل واليفددلا ل اً مددا ل واعيددإ آ دداى وزوجددات العيفددفييني ا ول يددني ا قاددولني غدددر 

 الد لوماو ل ووكاست األم  ا ايد . 
ويددود ا بددق ا يفدداقا أن يشددفي دي يددد غيييفددل ل ناملدده ا ماددا ا دداص ل مددني العدداخل ق  -1

ما  ورمليا  عاإ األم  ا ايد  ا افاملإ ا اعدد  األ عداد لايقيدن اسوداقيار ق مدا  ة عادإ األمد  
وأرونولددد أكودجينددول ناملدده ا ماددا ا دداص ل مددني العدداخل للشدد ون اليفياودديإل ا ايددد  ق مددا  ل 

عددن مددو    /ددعبإ حقددوق ا نيفددان ق  عاددإ األمدد  ا ايددد  ق مددا . وكددان للدددع  الاقدد     دد ً 
واللوجيف  ا قدخل من الوكاست الاا عإ  نوومإ األم  ا ايد  ق ما  أ يإ  الندإ ق تييفدق مدمدإ 

 وإجناحدا.  ا بق ا يفاقا
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 السياق العام للللد -ثانيا   
 السياق السياسف  -ألف 

 9102آذار/مدددارس  93أعدددي  ا بدددق ا يفددداقا ق تقييددديه األول ا قددددخل إىل ا لدددا ق  -7
عن ارتياح   يوي ما   صور  مادرجدإ مدن األزمدإ العميقدإ وا اعددد  األ عداد الد  عصد ت  البلدد 

  علدى حا دإ اسايدار. وييجد  ال  دا ق العدود  الادر يدإ للنوداخل   ل اليفناني ا ا دياني وو دعا
ل إىل دعدد  9103الدوداورة والاييفدن الفبدق ق احلالددإ األمنيدإ ق الشدمالل منددل مناصدجل ودنإ 

 عاإ األمد  ا ايدد  ق مدا ل و لددان ااماعدإ اسباصداديإ  س ويما لدان ااوار وا ام  الدو ل و 
اادددود الدد  تبددلهلا اليفددل ات ا اليددإ تددد  إحدد ل اليفدد خل واودداعاد   لدددول غددي  أ ييقيددال وكددلا

 اسواقيار ق البلد. 
لفددا مددن  عاددإ الدددع  الدوليددإ  قيدداد  أ ييقيددإ    عاددإ  9103و   ددا الاددد ا ق عدداخل  -8

األمدد  ا ايددد  ا افاملددإ ا اعدددد  األ عدداد لايقيددن اسودداقيار ق مددا ل والقددوات ال ينيفدديإ ق إ ددار 
عدداد تشددفيلدال تيفددنت اودداعاد   ددال مددا  عمل

ّ
يددإ وددق الل إىل جاندده القددوات ا يفددليإ ا اليددإ ا 

من أيدة ااماعات ا و ميإ ا ا ي إ ماا تنوي  القاعد  ق ا ني  ا و م ل وحيكإ الاوحيدد 
 وااداد ق غي  أ ييقيال وأنصار الدين. 

ا ي ددإ يددو اايددار احللددجل القددامل  علددى وأحددد العوامددا احلا ددإ ق دحددي يددله ااماعددات ا  -2
ا صليإ اللة كدان يي  ددا  دادأل األمدي ي موعدات ال دوارق والعدي  ا اليدإ الد  ت الده  داحلف  
الدددددلاا أو ا  البدددددإ  اسوددددداق لل واتددددديا  يدددددله ا موعدددددات األ دددددق  مدددددن  عدددددّد ق احلملدددددإ  دددددد 

 ااداديني. 
ل ناخا ات اليملاويإ و ادبات اليفد خل الشداملإ و ح يلا الاعاون    ياخل است اق ا مدد  -01

ل  دني احلفومدإ اسناقاليدإ وااماعدات 9103حزييان/يونيد   08ق ما ل ا وبد  ق واغدادوغو ق 
دددن يدددلا است ددداق مدددن تنودددي  اناخا دددات رملاوددديإ يدددوم   متوز/يوليددد   98ا يفدددليإ ق الشدددمال. ومف 

كدانون   03و تشديين الادا /نو مرب 92ل واناخا ات تشييعيإ يدوم  9103آ /أغيف ا  00و
ق  دديو  مي دديإ وعلددى اماددداد أر  الددو ن. و   ددا األغلبيددإ ا  لقددإ  9103األول/دييفددمرب 

 يايي   و في كياال الا م  من أجدا مدا ل وحل دا هل إال  حصا عليدا حز  اليمليا ا ناخهل 
ىل إحدد ل اليفدد خل و يفددل األمددن لان يددل  يناجمدد  ا علددن اليامدد  إاً كبددق اً  تشددييعياً وجددد الدديمليا وددند

واودداعاد  احلفدد  الي/دديد. ويي ددك يددلا الاقدددخل ا دديز األر دديإ لايقيددن اسودداقيار اليفياودد  ق البلددد 
 .9102  ل عاخل 

ات دددددداق واغددددددادوغو "ة 9103حزييان/يونيدددددد   08ويددددددنا است دددددداق الامديدددددددة ا دددددد ر   -00
يامل  احلدي  وااديامل   دد ا نيفدانيإ على إنشاى انإ حتقين دوليإ ق ج 08  ق مادت  "الامديدة

وجدديامل  ا  دداد  ااماعيددإ وأعمددال العنددجل اانيفدد  وودداملي اسناداكددات اايفدديمإ حلقددوق ا نيفددان 
والقددانون الدددو  ا نيفددا  الدد  ارتفبدددا أ دديا  الصددياهت أبندداى احلددي  ق  ددال البلددد. ويددنا يددلا 
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علدددى اً وددديإ و عدددد مددديور وددداني يومدددعلدددى أنددد  ق أعقدددا  اسناخا دددات اليملا 90است ددداق ق مادتددد  
تنصدديه احلفومددإ ااديددد ل تبددادر يددله احلفومددإ إىل إجددياى  ادبددات ودد خل مدد  كا ددإ جمموعددات 
وفان الشمالل وم  ا وبعني علدى است داق وااماعدات ا يفدليإ الد  ببلدت  است داق الامديددة 

  نيإ إح ل و خل /اما ودامل .
يفدددل ات ااديددد  ا ناخبدددإ ق مدددا  مدددن أجدددا تن يدددل وتيفددبه الادددك ق الفبدددق ق حتددديل ال -09

يلين البندين ا دمني من ات اق واغدادوغو الامديددة ق  ديدد جددة  اقدويق مدا تيفد     دا 
است اق الامديدة من  يص لاييفني اسواقيار اليفياو  واحلالإ األمنيإ. وتيفود يدنإ يشإ  دني 

ا يواملددا مماددا عددن يددله ااماعددات مقا لددإ القددوات احلفوميددإ وااعددات الامدديد ق الشددمالل  ينمدد
 عمليدإ اليفد خل اً ا يف ولني احلفوميني ق  اماكو وق أمداكن أ ديت  بلددان اادوار  نيدإ الدد   بّددم

 ددددع  مدددن  عادددإ األمددد  ا ايدددد  ق مدددا . وق ا يددددانل س تدددزال تدددوتيات أمنيدددإ حقيقيدددإ باملمدددإ  دددني 
ق كيددالل معقدا متديد  س وديما  البدإ  اسوداق لل القوات ا يفليإ ا اليإ وااماعات ا يفدليإ ا

 .0211ال وارق منل اواق ل ما  عاخل 
وينددددددال حدددددددث  ددددددارز آ ددددددي علددددددى الصددددددعيد اليفياودددددد  يددددددو اودددددداقالإ رملدددددديا الددددددوزراىل  -03
. وبددد حددا  لدد  مووددى مددارال مي/ددح وددا ن لليملاوددإ 9102نييفددان/أ ييا  3 ل ق  تاتدداخل عمددي

 وع و احلز  اليفياو  ييليما.
 عمليدددإ اليفددد خل  يفدددبه ا واجددددات اً وبدددد تدددكبيت  شدددد  ا بدددادرات ا اخدددل  للدددد   بددددم -02

 ني القوات ا يفدليإ  9102أيار/مايو  90إىل  01ا يفليإ ال  جيت ق كيدال ق ال    من 
ا اليإ واحليكإ الو نيإ لايييي أزواد مدعومإ من ااماعات ا يفليإ األ ديت ا يتب دإ تدا. وتيفدبه 

مدن ات داق واغدادوغو الامديددةل ق  01ألحفداخل ا داد  اً  ديق لوبدجل إ د ق الندارل اناداكديلا ا
 تديور احلالإ األمنيإ وإ عا  الو   ا نيفا  وحالإ حقوق ا نيفان لليففان ا دنيني.

   ددددا ل 9102أيار/مددددايو  93وأّ دددديخل ات دددداق لوبددددجل إ دددد ق النددددار  ددددني األ دددديا  ق  -03
وريادددا ل  مدددد ولدددد عبدددد العزيدددز. وتعدددددت ااددددات ا وبعدددإ علدددى يدددلا ووددا إ بددداخل تدددا الددديمليا ا 

وتوا قددت اً. است دداق  دداليجوهت إىل أحفدداخل ات دداق واغددادوغو الامديدددة واوددائنا  ا  او ددات  ددور 
يديندإ كيددالل  األ يا  على إنشاى انإ حتقين دوليإ ق األحدداث الد  جديت ق الشدمالل  ددىاً 

 ة. ل ت اق الامديداً وذلا و ق
 02واناددت ااولدإ األوىل مدن ا  او دات الدد  جديت ق اازاملدي العاملدمإ ق ال د   مددن  -01
إىل اعامددداد  يي دددإ  ييدددن وإعددد ن وبدددجل األعمدددال العدامليدددإ وبعدددت  9102متوز/يوليددد   92إىل 

عليدمددددا احلفومددددإ ا اليددددإ مدددد  كددددا واحددددد مددددن املددددا ق ااماعددددات ا يفددددليإ وي ددددمان مددددن جدددددإ 
ل إ من احليكدإ الو نيدإ لايييدي أزوادل وا لدا األعلدى لوحدد  أزوادل واحليكدإ العي يدإ ةا    "ا نيفقيإ"

ةوت دد  منيفددقيإ حيكددات وجبدددات ا قاومددإ الو نيددإل وحتددالجل  "ا نددرب"ألزوادل ومددن جدددإ أ دديت 
 الشعه من أجا أزوادل و صيا آ ي منشن عن احليكإ العي يإ ألزواد . 
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إ بانيددإ مددن ا  او ددات اعددت مددن جدددإ  ددني احلفومددإ و دددأت أواملددا أيلول/وددبامرب جولدد -07
وا نيفددقيإل ومددن جدددإ أ دديت  ددني احلفومددإ وا نددرب. ومتيددورت ا  او ددات حددول أر دد  جمموعددات 
موا دديعيإ تناولددت علددى الاددوا  ميفدداملا اليفياوددإل واألمددنل والانميددإل والعدالددإ وا صدداحلإ. وجدديت 

      تشدددددديين األول/ 91إ علددددددى الاددددددوا  ق جولاددددددان ّأ ييددددددان مددددددن ا  او ددددددات ق اازاملددددددي العاملددددددم
 تشيين الاا /نو مرب. 91وا اداى من  9102أكاو ي 
واناددددت جولدددإ ا ادبدددات الددد  جددديت ق اازاملدددي العاملدددمإ ق تشددديين الادددا /نو مرب إىل  -08

 ييدددن ميفددددود  يفدددبه تبددداين ا وابدددجل  دددني احلفومدددإ ا اليدددإ وااعدددات ال دددوارق ا يفدددليإ.  ددددله 
أل ددق ل الدد  تعددززت بقادددا  ن يفدددا  عددد أحددداث كيدددال ق /دددي أيار/مددايول ت الدده ااماعددات ا

 فد  ذاا كامددا ق منددا ن الشددمال الددا ث ق  ددا كيددان احتددادة مدد  من قددإ اانددو ل علددى أن 
وعلى يلا النيدول تيفدعى يدله اً. يفون ل   ي ان  ا اص ونوام  الق امل  وحفوما  ا يفاقلإ ذاتي

ق كيدددددالل إىل اسودددداق لل ويدددد   س ودددديماإ ت لعددددات بواعددددديا الشددددعبيإل ااماعددددات إىل تلبيدددد
 ت لعات بد س تفون  ن ا القدر ق مدين  غاو ومتبفاو. 

 يدددد أن احلفومدددإ تقددد   مدددن جداددددا علدددى حيكدددات ال دددوارق ا يفدددليإ ملدددينإ معدددزز  مدددن  -02
وخل الددب د وددل إ أكددرب ق وياوددا ا العامددإ الياميددإ إىل ت ددويق اليفددل ات ا بليميددإ وا ليددإ ق عمدد

 اختاذ القيارات ا اعلقإ  ا يفاملا ا ليإ.
ل وزهت  يين الووا إ على األ يا  مشيوهت ات اق 9102تشيين الاا /نو مرب  31وق  -91

   اليفدد خل وا صدداحلإ ق مدددا  الددلة ودددّيناب، ق ميحلددإ الا ددداو  ا قبلددإ ا اوبعدددإ ق كددانون الادددا /
النقدداا العدداخل  دد ل األ/دددي ا قبلددإ وددّاديمن عليدد  ا يفددكلإ ا اعلقددإ . وس /ددا أن 9103ينددايي 

  درجإ اسواق ل اللاا ال  وّامنح  نا ن  ال ما  و يفل األمن ق يلا اازى من البلد. 
ويلا يو اليفدياق اليفياود  الدلة انددرجت  يد  الزيدار  الاالادإ للخبدق ا يفداقا إىل مدا .  -90

نودددي  ددد ل اتصددداست   ااددددات اليفياوددديإ ال اعلدددإ ا شددداركإ ق  ادبدددات ووجددد  ا بدددق ا يفددداقا ال
مدددد  اً اازاملددددي العامددددإ إىل أ يددددإ أن يندددددري أة ات دددداق ودددد خل  ددددمن إ ددددار معيددددارة يفددددون ماواملمدددد

الصفول الدوليإ حلقوق ا نيفانل ويو ما يع  عددخل الع دو عدن مديتفيب جديامل  ا  داد  ااماعيدإل 
امل  احلددي ل واسناداكددات اايفدديمإ حلقددوق ا نيفددان يددا  يدددا العنددجل واادديامل   ددد ا نيفددانيإل وجددي 

 اانيف  والعنجل القامل  على نوهت اانا. 
إىل نشددي  9102آ /أغيفد ا  97وق يدلا الصددددل يّندوه ا بددق ا يفداقا  ا بددادر  ق  -99

 إع ن ا نومات ا دا عإ عن حقوق ا نيفان من أجا ات اق ود خل رتد خل حقدوق ال ديايا.  قدد
ذكدديت يددله الوبيقددإ  ددكن ا  او ددات اليفياودديإ أمددي س غدد  عندد  للاوملددا إىل ات دداق ودد خل اددامل  
و/دددداما لل ميدددد  رتدددد خل الوحددددد  الو نيددددإ وحقددددوق ال دددديايا ق العدالددددإ وق معي ددددإ احلقيقددددإل وق 

 الاعويقل وي  احلقوق ا نصوص عليدا ق الصفول الدوليإ والو نيإ. 
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 السياق األمنف  - اء 
ببت يله الا ورات اليفياويإ والد لوماويإ ق انافاوإ جيفديمإ للاقددخل الدلة  ددأت تيف -93

ق األنشدد إ ا ادا لددإ  قددو  ا اعلقددإ  بيفددل  9102و دايددإ وددنإ  9103مددا  حتدديزه أوا ددي وددنإ 
األمددن ق من قددإ الشددمال وعددود  اليفددل ات ا داريددإ والق ددامليإ وا دددمات اسجاماعيددإ األواودديإ 

ن قدإ. و  بيعدإ احلدالل تدكبيت  شدد  ااددود الياميدإ إىل اوداعاد  ودياد  القدانون للدولإ إىل يله ا 
 من الصياهت ق الشمال.اً ا نا ن األكاي ت ير  س ويماق عموخل الب دل و 

ومتفنددددت احليكددددات ااداديددددإ مددددن إعدددداد  الا مدددد  ميفددددانلإ تددددك ي اليفددددل ات ق حتييددددا  -92
دنيدددإ للدولدددإ ق الشدددمالل وتبدددا    عادددإ األمددد   ادبدددات وددد خل اامليدددإ وإعددداد  نشدددي اليفدددل ات ا 

ا ايد  ق ما  ق نشي بوا ا ق الشدمالل وإعداد  تشدفيا عمليدإ ودق ال لاصدبح عمليدإ  ي دان 
غددق مافا ئددإ اً الشدداملإ  ن قددإ اليفدداحا  يمادددا. ومنددل ذلددا احلددنيل تشددن احليكددات ااداديددإ حي دد

ا ي لإل وعمليات القصجل  القدلاملجل الد   ددأت  بوامدا اهل مات اسناياريإل واألجدز  ا ا  ي 
 د القوات ا يفليإ ا اليدإ واأل دياد العيفدفييني الادا عني لعمليدإ ودق الل ببدا أن ت دال ق ا وندإ 

 األ ق  بوات األم  ا ايد .
 اتدت  عادإ األمد  ا ايدد  ق مدا  مصدن إل حد  ل و يفبه أوجد  ال دعجل ااديدد  يدله -93

الاالاإ للخبق ا يفاقال  دمن  عادات ح دا اليفد خل األكادي دمويدإ حيدا بادا تدا  منل أياخل الزيار 
مددن أ ددياد ح ددا اليفدد خل وأملدديه ماملددإ ردديو   يندددا جدديو  تيفددببت ق حدداست  93مددا جمموعدد  

 ع ز. 
وعددددد و  علدددددى ذلدددددال د لدددددت الع بدددددات  دددددني احلفومدددددإ وااعدددددات الشدددددمال ا  البدددددإ  -91

رملديا الدوزراى وميفد ولني آ ديين ر يعد  ا يفداوت مدن احلفومددإ  د ع ن اً   دق اً  اسوداق ل منع  د
      أيددددار/ 01ا اليددددإ إجددددياى زيددددار  لفيدددددال ق أيار/مددددايو. وأبندددداى موددددايي  معار ددددإ هلددددله الزيددددار  ق 

ل يااددت جمموعددإ يقدددر بوامدددا ياملددإ مددن أنصددار احليكددإ الو نيددإ لايييددي أزواد أ ددياد 9102مددايو 
ا اليددإ وأ ددياد /ددي إ األمدد  ا ايددد  ا فل ددني   عدداد   ددي  النودداخل  بددوات األمددن الاا عددإ لليفومددإ

 العاخل ق م ار كيدالل وذلا  ي/قد   احل ار  وإلقاى القنا ا احلاربإ عليد .
و ددددد رملدددديا الدددوزراى إىل مدينددددإ كيدددددال. وزار اً ل وملددددا أ دددق 9102أيار/مدددايو  07وق  -97

مددد  مدددو    ا دار  اً حيدددا عقدددد اجاماعددد معيفدددفي القدددوات ا يفدددليإ ا اليدددإل ومفاتددده ا ا ودددإ
ا بليميدددإ وبيدددادات ا امدددد  ا لددد  وا دددد . وق أعقددددا  ذلدددال انددددلعت مواجدددددات عني دددإ  ددددني 
العناملدي ا يفدليإ الاا عدإ للييكددإ الو نيدإ لايييدي أزواد والقدوات ا يفددليإ ا اليدإ مدن أجدا اليفددي ي  

 على مب   ا وإ كيدال. 
ل الددد  انادددددت  يفدددي ي  عناملدددي احليكدددإ الو نيدددإ لايييددددي أزواد وحصددديلإ يدددله ا واجددددات -98

من  3مدنيني و 8 يند   باي ً  00وا لا األعلى لوحد  أزواد على مب  ا ا وإل ماق  للقلن  
عدد و  علددى  يفدداملي اًل مدددني 32أ ددياد القددوات ا يفددليإ ا اليددإل واسحا دداز الاعيفدد    ددا جمموعدد  



A/HRC/28/83 

9 GE.15-00250 

ل تعي  مب  ا ا وإ للاخييه والنده علدى أيددت عناملدي احليكدإ ماديإ. وق أعقا  ا واجدات
الو نيددددإ لايييددددي أزواد واحليكددددإ العي يددددإ ألزواد الددددلين ان دددد  إلدددديد   يمددددا  عددددد اليفددددفان ا دددددنيون. 

ل أحدداث كيددال علدى 9102أيار/مدايو  07وومل ت احلفومإ ا اليدإل ق  يدان ملدادر عنددا ق 
. وندددددت احلفومدددإ  اغايدددال يانيدددإ مددددنيني "ناوددده عليددددا ددداليد ا "أادددا إعددد ن حدددي ل ووعددددت 

 و البت  اشفيا انإ دوليإ للايقين ق يله األحداث.
اً ل /دددن اادددي، النودددام  ا دددا ل  عدددد تعزيدددز موابعددد ل ي ومددد9102 أيار/مدددايو 90وق  -92

العي يدددإ علدددى موابددد  احليكدددإ الو نيدددإ لايييدددي أزواد وا لدددا األعلدددى لوحدددد  أزوادل واحليكدددإ اً ميفدددلي
ألزواد ق مديندددإ كيددددال. واوددداخدخل القصدددجل  ا د عيدددإ الاقيلدددإ وا  ي دددإ مدددن أجدددا اليفدددي ي  علدددى 
ا دينددددإ. و عددددد مواجدددددات عيفددددفييإ عني ددددإ دامددددت زيدددداى بدددد ث ودددداعاتل وددددي يت ااماعددددات 
ا يفددليإ علددى القاعددد  العيفددفييإ للقددوات ا يفددليإ ا اليددإل جّمددرب  إيايددا علددى ال اجدد  واسنيفدديا  

ق مل و  القوات  39 يند  ل باي ً  31اري ا دينإ. و يما يل  حصيلإ يله ا واجدات  إىل  
مددددن أ ددددياد  23 يمددددا وبدددد  اًل جيرتدددد 23و ق ملدددد و  ااماعددددات ا يفددددليإل 2و ا يفددددليإ ا اليددددإ

القددوات ا يفددليإ ا اليددإ ق أوددي ااماعددات ا يفددليإل عدد و  علددى ختييدده وادده منشدد ت إداريددإ 
 وميفاكن  دنيني.

وزادت يددله األحددداث  صددور  كبددق  مددن   ددور  الو دد  األمدد  ق  ددال الددب دل حيددا  -31
ختلددت القددوات ا يفددليإ ا اليددإ عددن موابعدددال و اتددت ااماعددات ا يفددليإ حتقددن مفاودده ميدانيددإ 
وتزيددددد مددددن حتيكا ددددا وعمليا ددددا. وّت ددددا  إىل يددددلا أعمددددال اللصوملدددديإ الدددد  تيتفبدددددا جمموعددددات 

 ات وجمموعات أ يت جمدولإ اهلويإ.ميفليإل  يندا ميليشي
وق أعقددددا  يددددله األحددددداثل وأبندددداى  ادبددددات اازاملددددي العاملددددمإل تعددددددت ا واجدددددات  -30

ا يفليإ ق الشمال  ني خمالجل مفوندات األحد   العيفدفييإ ا نيداز  إىل ال دي ني اليملييفديني ق 
 عمليإ اليف خل. 

إ الدددد  جدددديت علددددى مقي ددددإ مددددن و ددددق /ددددايد علددددى يددددلا الاوجدددد  يددددو ا واجدددددات العني دددد -39
 ددددددني حتددددددالجل ا موعددددددات ا  البددددددإ  ل9102متوز/يوليدددددد   01تا ددددددانفورت ق من قددددددإ غدددددداول ق 

 اسودداق ل الاا عددإ للييكددإ الو نيددإ لايييددي أزوادل وا لددا األعلددى لوحددد  أزوادل واحليكددإ العي يددإ 
ا تدا   للييكدإ العي يدإ ألزواد ألزوادل و ني جمموعات العي  وال وارق ا عيو إ  دا واس  ومنددا  صدي
عدن  دار ني تدا عني  نيفدقيإ  بييه من احلفومإ ومن مقاتل  ال وارق من أ ناى ببيلإ إمينادل   د ً 

متوز/يوليد   91حيكات وجبدات ا قاومإ الو نيإ. ووبعت ماا يله ا واجددات  دني ال صداملا ق 
إ العي يدإ ألزواد واحليكدإ الو نيدإ لايييدي ق تاركينت  داملي   ورميل  ني  صداملا تا عدإ لفدا مدن اابدد

 أزواد. 
و يفددددبه  دددددد ا واجدددددات ا ليددددإل  ددددادر ال ي ددددان ق  ادبددددات اازاملددددي العاملددددمإل إبددددي  -33

متوز/يوليددددد ل إىل تشدددددفيا اندددددإ مشددددد كإ وددددداو د إىل  دددددال مدددددا ل  92االيفدددددإ األوىل ق  اناددددداى
وملددا إىل وبددجل داملدد  ل عمددال العدامليددإ  ددني ييفدداعد  مددن  عاددإ األمدد  ا ايددد  ق مددا ل  نيددإ الا
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والاا عإ لن ا  اابدإ العي يإ ألزواد وال صاملا ا ايال إ م  احلفومإ -احليكإ الو نيإ لايييي أزواد 
 اني. بناسا موعاني 

 لدور  ر يدإ و نيدإ  ملد    وتقدمت احلفومإل رغ  الايدديات اام دإ الد  تواجدددال ق -32
ل   نشداى 9102آ /أغيفد ا  02 قد عل  ا بدق ا يفداقا  ارتيدا ل ق ب اهت األمن. ويفلال 

ا لا الو    مل   ب اهت األمن يوجه ميووخل ملادر عن رملديا اامدوريدإ. ويدلا ا ملد   
ق عصددينإ بددوات الددد اهت واألمددن اً مددن   ددإ اليفدد خل ق مددا  ودديفون جويييدداً الددلة يشددفا  نددد

 ا اليإ. 

 ثح  ف مكا مة اإل الت من العقابالتمدي المزمن المتم -جيم 
ل ددد   اً ل حدددد9102أيلول/ودددبامرب  2و ددد  تنصددديه الددديمليا ا ددديايي   دددو في كيادددال ق  -33

أبنددداى ا يحلددإ اسناقاليدددإ الددد  متيدددزت  ددداسنق   الدددلة جددديت اً ا دد يا ات دامدددت وددداإ عشدددي /ددددي 
الاا /يندددايي إىل وحالدددإ ال دددوارأل الددد  أّعلندددت ق الدددب د مدددن كدددانون  9109آذار/مدددارس  99 ق

 .9103متوز/يولي  
وت ي دت احلفومدإ اسناقاليدإ  اختاذيدا إجدياىات ما دار إ ق جمدال ا  د ت مدن العقدا .  -31

 قددد ر عددت إىل ا فمددإ اانامليددإ الدوليددإ ملددجل اادديامل  الدوليددإ ا يتفبددإ ق مددا  أبندداى  دد   األزمددإل 
ل النقيه أمادو يايا واننوغول إىل رتبدإ لدواىل  ينما  يت ق الوبت ن يف    بيإ باملد اسنق  

 ويو ا اد   ال لوهت ا با/ي ق ارتفا  يله اايامل  .
وينددددال بنددددي  أ دددديت ق ال وددددانإ القانونيددددإ  فا يددددإ ا  دددد ت مددددن العقددددا  تاماددددا ق  -37
لاقددإ مددن ات دداق واغددادوغو الامديدددة الدد  تاعدددد يوجبدددا األ دديا   اختدداذ تدددا ق  ندداى ا 08 ا دداد 

 ا ناوبإ لاييفق تن يل است اق وا  ياي عن األ/خاص ا ا زين جياى النزاهت ا يفلح.
علدى اوداق ل الق داىل لفدن اًل ل اللة س يزال واري0229وينا الدواور ا ا  لعاخل  -38

 لليفل إ الان يليإ و ماروات ال يفاد ا يفاشييإ.اً يلا ااداز  ا ق الناله  ا ع
ااددددود الفبدددق  الددد  يبدددلهلا  9102 ا يفددداقا ق تقييددديه ا ددد ر  آذار/مدددارس وحي دددا ا بدددق -32

الق اى ا ا ل حيا أ ان عن / اعإ وعن نوهت من اسواق ل عند مبا/يت  الايقيدن ق ااديامل  
ا  دددق  ا يتفبدددإ ق جندددو  الدددب د أبنددداى األزمدددإل رغددد  توا ددد  الووددداملا اللوجيفدددايإ وا اديدددإ الددد  

 فومإ. أتاحادا ل  احل
ومدد  ذلدددال يشددق ا بدددق ا يفدداقا إىل  دددعجل أو انعددداخل الاقددددخل ا يفدد ا حددد  حينددد  ق  -21

الايقيقدددات ق جددديامل  احلدددي  وااددديامل   دددد ا نيفدددانيإ الددد  ارتفباددددا ايددد  األ ددديا  ا انازعدددإ ق 
  ال الب د.

ب دديإ  علددى  ددو مددا  يفددده الاقدددخل الددلة أحدديزه الايقيددن قاً و ددا يددلا الا ددار  باملمدد -20
ل و دددا ب دددياان تددددوران حدددول معيفدددفي  9103وب ددديإ متددديد أيلول/ودددبامرب  "ا ول يدددني ا خا دددني"
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نق  يددني.  قا ددد  الايقيددن ا فلددجلل كدددان ميلددال ببدددا ا /دديا  علدددى ل كدداال القيدداد  العامدددإ 
اودداخياي جاددا ال دديايا ق ب ددي  ا ا دداى بيفددية وبعاددا علددى الاددوا  ق كددانون األول/دييفددمرب 

ل مدددا يف ددد  مدددن األدلدددإ  ملددددار األمدددي  اوبيدددجل اللدددواى ودددانوغو 9102ييفدددان/أ ييا ون 9103
وأر عددإ ميفدد ولني ر يعدد  ا يفدداوت مددن ال نمددإ العيفددفييإ الدد  كانددت حتفدد  الددب د و/دديكاملد . وس 

وبا دا ا بدق ا يفداقا ميفد ولني مدن اعيدإ آ داى  يزال ا ادمون موبو ني ق اناودار  ددى  داكماد .
ق معيفددفي كدداال أكدددوا لدد  مددا يعاصدديي  مددن أمل اً ني ا ول يددني ا قاددولني غدددر وزوجددات العيفددفيي

وحزن ألن األوي س تزال تناويل منل اواخياي ر ات ذويددال أن تيفدل  إليددا جادا ال ديايا مدن 
مددن عدددخل تلقيددددا أة ميفدداعد  مدددن اً أجددا إمتدداخل مياوددد  د ددن ااندداز . وتشددداف  يددله األوددي أي ددد

  ا تنا علي  بواعد وأنومإ ااي، ا ا .اً    جانه اليفل ات العيففييإل 
وي كدددد ا بدددق ا يفددداقا أن احلفومدددإ واليفدددل ات العيفدددفييإ حيملددداا ق كدددا مدددي  علدددى أن  -29

حّت ي إىل الق اى ا د  كا عيففية أملدر الق اى  ق  أمي إح دارل وذلدا دو دا اعابدار ليتبدإ 
  مدن جددود لاككيدد   دوهت اادي، وغدقه العيففية ا ع . ويلا األمي /ايد على ما تبللد  مدا

 من األجدز  األمنيإ األ يت لليفل ات ا دنيإ. 
و ا قا ددال  دد ن جدديامل  احلددي  واادديامل   ددد ا نيفددانيإ ا يتفبددإ ق إ ددار الصددياهت ق  ددال  -23

الدددب د تودددا ق جزملددددا األوب دون عقدددا .  احلفومدددإ أنشدددكت اندددإ  املدددإ للايقيدددن ق اغايدددال 
ل لفددن أع دداى يددله الل نددإ مل يامفنددوا مددن الوملددول 9109ق آغويلدددول ق عدداخل جنددود مدداليني 

إىل آغويلدددول ألوددبا  أمنيددإل وا دد يوا للاوبددجل ق غدداو حيددا بددا لوا أوددي ال دديايا. وأحصددت 
الل نددددإ الندددداجني واألرامددددا واأليادددداخل وبددددا لاد ل لفندددددا مل تددددامفن مددددن إجددددياى حتقيقددددات ماعمقددددإ. 

 ليفل ات. إىل ااً ميحلياً وبدمت تقييي 
ويددود ا بددق ا يفدداقا أن ينددوه  ا نومددات ا اليددإ ا دا عددإ عددن حقددوق ا نيفددان و/دديكاملدا  -22

الدددوليني الدد  مددا  ائددت تّددلك ي اليفددل ات ا اليددإ العليددا  واجبدددا ق جمددال احدد اخل حددن  دديايا يددله 
ادبدددات ااددديامل  ق العدالدددإ وحقدددد  ق الاعدددويقل وعددددخل اختددداذ يدددله احلقدددوق عملدددإ تبدددادل ق ا 

اليفياويإ م  ااماعات ا يفليإ. وبد أكدت يله ا نومات و/د بت ممارودإ عددخل الامييدز  دني 
اليف ناى اليفياوينيل وجميم  احلن العداخلل واأل/دخاص ا ادمدني  ارتفدا  جديامل  حدي  أو جديامل  

  د ا نيفانيإ. 
ق تشديين ورغ  يدله ا نا/دداتل  قدد عمددت احلفومدإ ا اليدإ  د ل يدله اليفدنإل كمدا  -23

ل إىل عمليدات إ دياي وياود  عدن  ا دزين ينامدون إىل احليكدات ا يفدليإل 9103األول/أكادو ي 
 مالرعإ  ادا ق  ناى الاقإ ا نصوص عليدا ق ات اق واغادوغو الامديدة. 

من احليكدإ الو نيدإ لايييدي اً ع و  29عن  9102متوز/يولي   03وأ يجت احلفومإ ق  -21
وبعدوا ق اً عيففيي 23ى لوحد  أزواد واحليكإ العي يإ ألزواد مقا ا ا  ياي عن أزواد وا لا األعل

األوددي أبندداى أحددداث كيدددال ق أيار/مددايو. و عددق يدد سى العناملددي ا  دديي عددند  كددانوا مادمددني أو 
  ا عني للايقين  شكن دوري  ا زعوخل ق ارتفا  جيامل  دوليإ أبناى الصياهت ق  ال الب د.
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عدددن يوكدددا يوكدددا آ  ال يفدددي   9102آ /أغيفددد ا  03حلفومدددإ ا اليدددإ ق وأ يجدددت ا -27
 ا فمدإ ا ود ميإ ق متبفادو أبنداى احدا ل اً اللة يقال إن  آذت اليفدفان ا ليدني  دا كدان با دي

ااماعات ااداديإ للمدينإ.  قد أميت يله ا فمدإ  ق د  أ ديا ل و عمليدات جلددل واحا داز 
جل بددددد وجدددد  الادمددددإ إىل آ  ال يفددددي   ندددداى علددددى دوره ا زعددددوخل ق تعيفدددد  . وكددددان القا دددد  ا فلدددد

 ارتفا  يله اايامل . 
وعمليات ا  ياي اليفياو  يله وبعت ق حني كان ب ا  الايقين ا فل ون ييفامعون  -28

اً ألول مي  إىل جمموعإ أوىل من  يايا اايامل  الدوليإ ا يتفبدإ ق  دال مدا . ويد  تشدفا   دي 
 يايا اللين  دأوا ي قدون كدا بقداد  ق ب داى  لددي . وأعي دت اعيدات ال ديايا على الاً أمني

عددددن انشددددناهلا البددددالر  يفددددبه الشددددعور  ددددا و  الددددلة يامل ددددا ال دددديايا ويدددد  ي حوددددون وجددددود 
 يفبه إحياى نشا  ااماعات ا يفليإ الد   اتدت حتادا مدن اً ج  ديد  اللين أّ يي عند ل وأي 

ال الب د. ومما يزيد القلن اللة تبعا علي  يله احلالإ أن ا نوومدإ س  كس    من  اً جديد جزى
 الق امليإ ا اليإ س تا من أة نا ياعلن  مايإ الشدود وال يايا.

علدى منومدات ا امد  ا دد  ا اليدإل  دكن تددا ق  نداى الاقدإ ويّلك ي ا بق ا يفاقال ع  داً  -22
مددن ات دداق واغددادوغو الامديدددة س ميفددن أن تدددربر  08مددن ا دداد   3ا نصددوص عليدددا ق ال قددي  

ا  ددياي اليفياودد  عددن اانددا  الددلين يددزع  ارتفددات  اناداكددات جيفدديمإ حلقددوق ا نيفددان. ويشددفا 
 80يبدأ  صا اليفدل ات ا فديس ق ا داد  اً  اسلازامات الدوليإ  ا  وميفاو يلا ال عا إ  سً 

 .0229 /با / ربايي 93من الدواور ا ا  ا  ر  
وبدد أبددار ا بدق ا يفدداقا يددله ا يفداملا أبندداى مقا لاد  وزيددي العدددل وحقدوق ا نيفددان الددلة  -31

أكد  دوره أن أيإ عمليإ مدن عمليدات ا  دياي يدله لييفدت اامليدإل ألن ا جدياىات مل ييفدقل أة 
مندال وأ ا  أن إجياىات وياويإ بد اختلت  عدخل حيمان ي سى األ/خاص من حديياد ل وأن 

فومددإ ودداييص علددى عدددخل تقددادخل اادديامل  الدد  ارتفبدددا األ/ددخاص ا  دديي عددند . وأ لدد  الددوزيي احل
ا بددق ا يفدداقا علددى مبددادرات احلفومددإ الياميددإ إىل إعدداد  إحيدداى الايقيقددات ق  ددال الددب د عددن 

  يين إبامإ مياكز مشور  من ا اوب  أن تبدأ عملدا ق القييه العاجا. 
اقا علدى يدله ا بدادرات وعلدى عمليدإ النددو   الل ندإ الو نيدإ حلقدوق ويّا  ا بق ا يفد -30

ا نيفددان اعلدددا ماواملمددإ مدد  مبددادأل  دداريا. وي حددا ا بددق ا يفدداقا  ارتيددا  أن احلفومددإ ا اليددإ 
 08للمدداد  اً ل و قدد9102متوز/يوليدد   01وجدددت إىل األمانددإ العامددإ  نومددإ األمدد  ا ايددد ل ق 

ل 9102أيار/مايو  93مديدة ويوجه ات اق وبجل إ  ق النار ا  ر  من ات اق واغادوغو الا
للميفدداعد  الاقنيددإ  نيددإ اوددايداث انددإ للايقيددن ق اسناداكددات اايفدديمإ حلقددوق ا نيفددان اً  لبدد

إىل تدداريإ إنشدداى  9109كددانون الاا /ينددايي   0والقددانون الدددو  ا نيفددا  ا يتفبددإ ق ال دد   مددن 
له الل ندددإل إن يدد  ّزودت يدددا يف دد  مددن ووددداملال أن ختلددن ديناميدددإ يددله الل نددإ. ومدددن /ددكن يدد

 جديد  لصاحل مفا يإ ا   ت من العقا  ق ما .
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تعيددددني األمددددني العدددداخل  ل إىل9102حزييان/يونيدددد   2ق  ورّتي دددد  ا بددددق ا يفدددداقا ا بددددادر ل -39
 91ون ا نشئ لل ندإ ق لل نإ احلقيقإ والعدالإ وا صاحلإ ا نشك  ق أعقا  اعاماد مشيوهت القان

. ويددله الل ندإ ا نشددك   دد  بدد ث ودنوات ّمفل ددإ  دالايقين ق اسناداكددات 9102آذار/مدارس 
ل وتشد ي  ا صداحلإ 9103إىل عداخل  0211اايفيمإ حلقوق ا نيفان ا يتفبإ ق ما  من عاخل 
 وتو يد الوحد  الو نيإ وإ/اعإ القي  الدميقيا يإ. 

عديدد  عدن بلقددا إزاى اوداق ل اندإ احلقيقدإ والعدالدإ وا صداحلإ  وأعي ت جدات  داور  -33
ال  وافون تا عإ لوزار  ا صاحلإ الو نيإل ولفون إنشاملدا مت دون إجياى مشاورات و نيدإ ميفدبقإ 
م  القوت احليإ ق الب د. وّأ/ق إىل ما يّلجل إجياىات تعيني أع اى الل نإ من غمو . وس  دد 

ااماعدددات ا يفدددليإ بدددد ّدعيدددتل ق إ دددار ا  او دددات اليفياوددديإ ق اازاملدددي مدددن ا /دددار  إىل أن 
العاملدددمإل إىل ا شددداركإ ق عمليدددإ ا ايدددار أع ددداى انددددإ احلقيقدددإ والعدالدددإ وا صددداحلإ. ومدددن يددددلا 
ا نوورل يوج  ا بق ا يفاقا اسناباه إىل  يور  احليص على حتا/  أن يصدبح أع داى ق الل ندإ 

 ناداكات جيفيمإ حلقوق ا نيفان. من يزع  ارتفات  س

 حالة حقوق اإلنسان  -ثالثا   
 المقوق المدنية والسياسية -ألف 

 انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكلة من القوات المسلمة المالية -1 
تلقى ا بق ا يفاقا معلومات عن اناداكات ارتفباددا القدوات ا يفدليإ ا اليدإ. وق يدلا  -32

است تور ددت  يدددا يددله القددوات. وياعلددن األمددي  اناداكددات لليددن ق حدد الصددددل ّودد لت يددا 
 احليا  واليف مإ اايفديإل و يو  من ا عاملإ القاويإ أو ال إنيفانيإ أو ا دينإ. 

ويشددق ا بددق ا يفدداقا إىل تياجدد  كبددقل منددل تقييدديه األ ددقل ق حدداست انادددال احلددن ق  -33
ا اليإ. وريا ي يفي يلا الا دور كدون يدله احلداست  صدور  ق  احليا  ا نيفو إ إىل القوات ا يفليإ

 منا ن خمال إ من الشمال. 
واحلدث األ يز ق يلا ا نيدى وبد  ق مديندإ كيددال حيدا انددلعت مواجددات ميفدليإ  -31

 01عني إ  ني القدوات ا يفدليإ ا اليدإ وااماعدات ا يفدليإ أبنداى زيدار  رملديا الدوزراى ا دا  يدوم  
أيار/مدددايول وبعدددت ا/دداباكات  ا د عيدددإ الاقيلدددإ  90. وق ملدددبييإ يددوخل 9102ار/مددايو أي 07و

 ددددددني القددددددوات ا يفددددددليإ ا اليددددددإ وخمالددددددجل ااماعددددددات ا يفددددددليإ ا وجددددددود  ق ا دينددددددإ. وتيفددددددببت 
مبددد   ا ودددإ كيددددال وق  ي ددد  ق  يفددداملي ق األروا  ةبالدددى مدددن ا ددددنيني اس/ددداباكات دا دددا 

والعيفددفييني  و يفدداملي ماديددإ كبددق . ويقددال إن القددوات ا يفددليإ ا اليددإ /ددنت ي مددات عشددوامليإ 
  اليففان ا دنيني ق ا دينإ.اً وغق مافا ئإ أحلقت أ يار 
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. 2ق حد  غداو ربد  اً بالدت /خصدوي حا ا بق ا يفداقا أن القدوات ا يفدليإ ا اليدإ  -37
 9102ويقال إن احلادث وب  ق ليا ا اما عشي إىل اليفادس عشي من تشيين الاا /نو مرب 

عندما د ا ربيده مدن اادي، ا دا  حاندإ ويدو رتمدا ود ح ل اًل ق حدود اليفاعإ الواحد    ي 
أغدديا  احلا دديينل    وبدداخل  ا اددي،   ابددات اهلويددإ. وأبندداى يددلا الا اددي،ل يقددال إندد  احاددال علددى

وأملددا  ةيفددإ آ دديين ردديو ل ببددا أن تددا  اليفددي ي  عليدد  ويّقادداد إىل اً أ لددن النددار وباددا /خصدد
 الاا   للقوات ا يفليإ ا اليإ. 0الدرل حيا احّا ز ق ا عيففي رب  

وي حدددا ا بدددق ا يفددداقا  قلدددن  دددالر تعددددد حددداست اغاصدددا  الّقص دددي علدددى يدددد القدددوات  -38
ق من ق  متبفاو وغاو. وذك ي ا بق ا يفاقا خب دور  يدله األ عدال الد   س ويمايإل ا يفليإ ا ال

 تشفا أحد اسناداكات اايفيمإ اليفاإ ا يتفبإ  د األ  ال أبناى النزاعات ا يفليإ.
      أيددددار/ 2و دددددأت موجددددإ اسغاصددددا  يددددله علددددى يددددد أ ددددياد القددددوات ا يفددددليإ ا اليددددإ ق  -32
ونإ ق ح  /داتو ق غداو. ومل  02عيففييني ابنني ل اا  باملي عمييا  اغاصا   9102مايو 

خي   العيففييان ا ادمان أليإ م حقإ ب امليإل ويو ما يعزز الشعور  دا   ت مدن العقدا  ق 
 مل و  ااي،. 

اً ل اغاصده عيفدفية مدن القدوات ا يفدليإ ا اليدإ  ادا  باملدي 9102متوز/يوليد   30وق  -11
ودددنإ ق متبفادددو. وتف  دددا  ال دددييإ  بيددده تدددا   للصدددندوق ا يكدددزة  01مدددن أملدددا عدددي  عمييدددا 

للاد  ت ا يفاع لإ ق متبفاو وأ باى    حدود. وأّوبجل ااا ؛ ويدو  ا دز ق زنزاندإ ان ياديدإ 
 ق الافنإ العيففييإ  اناوار جليفإ اواماهت يعقديا ا لا العيففية ا خاا تله األ عال.

ل اغاصددده عيفدددفية مدددن القدددوات ا يفدددليإ ا اليدددإ 9102 ي تشددديين األول/أكادددو  7وق  -10
ونإ. وحيفه أبوال ال ييإل  قد كانت ق منزهلا عندما  لباددا إحددت  00 اا  ملنق  عمييا 

مدددن منزهلدددال حيدددا اً تقييبددداً مددد   031جارا دددا.   املددد يبادا جار دددا إىل مندددزل يقددد  علدددى  عدددد 
ن عليدمدا البدا . و لدت ال دييإ  بوودإ ق أد لادا ق غي إ يوجد تا رجا ببدا أن ختديي وتّنلد

الني ددإ  ددد  ودداعإ مدد  ااددا  الددلة اغاصددبدا. وق اليددوخل ن يفدد ل ّعي ددت ال ددييإ علددى ميفاشدد ى 
مدددن ا نومدددإ غدددق احلفوميدددإ غيي دددا. وأّوبدددجل اادددا  اً ن يفدددياً غددداو حيدددا تلقدددت ع جدددات ودعمددد

 و/ييفا  ق اايخل وّو عا رين اسحا از.
ل أعي ت ممالإ حيكإ النيفداى ق نيدا ونف ل الوابعدإ 9102ا /نو مرب تشيين الا 00وق  -19

مدددن متبفاددول عدددن بلقدددا إزاى الايددديا اانيفدد  الدددلة تدديو   دددييا  اً كيلددوم    021علددى ميفدددا إ 
 ايات يله البلد  على يد أ ياد القوات ا يفليإ ا اليإ. وحيفده يدله ا مالدإ النيفدويإل  د ن أ دياد 

و  ون ال ايات  جبارين على إبامإ ع بات جنيفيإ معد . ورغ  القلدن القوات ا يفليإ ا اليإ خيّ 
من أ ياد القوات ا يفدليإ ا اليدإ  الشديد اللة يناا  اليففان  شكن يله ا يفكلإل مل ياعي  أة

 للم ايقإ ق يلا الشكن من جانه ر وامل .
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تشددديين  9إ.   ددد  إنيفدددانيإ أو مدينددد وأّ لدددر ا بدددق ا يفددداقا  ددداست معاملدددإ باوددديإ أو س -13
ل وعلددددى إبددددي اهل ددددوخل الددددلة /ددددن  ااددددي، ا ددددا  لايييددددي بييددددإ  ولفييفدددد ل 9102الاددددا /نو مرب 

وو عوا رين اسحا از. وأبناى نقا ي سى ا ا دزينل سحدا ا عنيدون  قدوق اً /خص 91 أّوبجل
  ا نيفان ق مفاه مو   ا بليم  ع مات  اديإ على  عق يد سى األ/دخاص بدد تدوح   دكا

إنيفانيإ أو مدينإ. وملي   عدق مدند   دكا  تعي دوا لل دي  علدى يدد  تعي وا  عاملإ باويإ أو س
العيفددفييني  عددد احا ددازي . ويقددال إن يدد سى ال دديايا تعي ددوا لل ددي  علددى الدديأس وق موا دد  

 أ يت من أجيفادي .
 انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكلة من الجماعات المسلمة -2 

عات ا يفليإ والعناملي ا ا ي إ ا وجدود  ق  دال مدا  تيتفده اناداكدات س تزال ااما -12
حقدددددوق ا نيفدددددان  اسعادددددداى علدددددى احلدددددن ق احليدددددا ل واس ا دددددا ل و ددددديو  ا عاملدددددإ القاوددددديإ 

ال إنيفددانيإ أو ا دينددإل واسحا دداز غددق القددانو ل واوددان ل األ  ددال و نيدددي  ق ااماعددات  أو
 يقددا  افا ئدإ وأعمدال النددده. وأوبعدت اهل مدات غددق ا افا ئدإ مدا سا يفدليإل واهل مدات غددق ا

مددن  2 يددند  اً جيرتدد 30 ددياد ح ددا اليفدد خلل ومددا س يقددا عددن أمددن  93بادديً ل  يددند   98عددن 
القاملدديين. وارتفبددت يددله اسناداكددات علددى وجدد  ا صددوص ق ا نددا ن الدد  احالدددا ااماعددات 

 ق مدينإ كيدال. 9102أيار/مايو  90ا يفليإ  عد أحداث 
         أيدددددار/ 01مدددددن يدددددلا الاقييددددديل  قدددددد يدددددوج ل ق  91وعلدددددى  دددددو مدددددا ذّكدددددي ق ال قدددددي   -13
ل أ دددياد بدددوات األمدددن الاا عدددإ لليفومدددإ ا اليدددإ وأ دددياد /دددي إ األمددد  ا ايدددد ل أبنددداى 9102مدددايو 

 موايي  احا اجيإ على بدوخل رمليا الوزراى ا ا  إىل كيدال. 
ل وأبندددداى اجامددداهت  ددددني و دددد رملدددديا الدددوزراى ومددددو    ا دار  9102ايو أيار/مددد 07وق  -11

ا بليميددإ وبيددادات ا امدد  ا لدد  وا ددد  ق كيدددالل اندددلعت ا/دداباكات عني ددإ انادددت  يفدددي ي  
عناملددي احليكدددإ الو نيدددإ لايييددي أزواد وا لدددا األعلدددى لوحدددد  أزواد علددى مبددد  ا ا ودددإل و ل  دددت 

عددن  مددن أ ددياد القددوات ا يفددليإ ا اليددإل   دد ً  3مدددنيني و 8 يددند   باددي ً  00تلددا اس/دداباكات 
مدددددن  98و 97و يفدددداملي ماديددددإ ةانودددددي ال قيتددددان اً مددددددني 32اسحا دددداز الاعيفدددد    دددددا جمموعدددد  

 الاقييي .  يلا
ي مدددات  الصدددواريإ  3و حدددوادث ألنددداخلل 1وّوددد لت ي مدددات غدددق مافا ئدددإل  ينددددا  -17

 واودد إ األجدددز  ا ا  ددي  ا ي لددإ. وا ن قددإ الدد  اً ي ومدد 91و والقددلاملجلل وي ومددان اناياريددانل
 93ودد لت تددا ا حصدداىات األكاددي دمويددإ ق يددلا الصدددد يدد  من قددإ كيدددالل حيددا وبدد  تددا 

باملدديين. وتليدددا من قددإ غدداو حيددا  3 يددند   30وجددي  اً /خصدد 03جندد  عندددا مقاددا اً ي ومدد
 ددق من قددإ متبفادددو الدد  ّوددد لت باملدديين. وتددكا ق ا يكدددز األ 1ي مددات ق مقادددا  1تيفددببت 

 حوادث.  3 تا
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 92وي حددا ا بددق ا يفدداقا  قلددن  ددالر تعدددد يددله اهل مددات وتكبقيددا ق الّقص ددي. وق  -18
ودنإ ق يدده اليمد   01ل ق تيداوسلنيل ين قإ غاول ّجي  /ا  عي  عمديه 9102متوز/يولي  

ن  يفدددبه أجددددز  ما  دددي ل ل ّجدددي    ددد 9102آ /أغيفددد ا  8 يفدددبه أجددددز  ما  دددي . وق 
ونّقدد  إبددي ذلددا إىل مصدديإ الفايبددإ اليفددنناليإ ا اميكددز  ق تا ددانفورت.   ّأجليددا  عددديا  واودد إ 
 املي  ميوحيإل وييفاعد  أ باىل لياف ا تمدا ال ييدن ال ديب الادا   لل ندإ الدوليدإ للصدليه األمحدي 

وات كدان يلعده ق ودن 8ل ّجي    ا عميه 9102آ /أغيف ا  08ق ميفاش ى غاو. وق 
تا ددانفورت رددداز ما  ددي. وإبددي يددلا احلددادثل مل يعددد ال  ددا ياصددي  ق ب بددإ أملددا   وأملدديه 

 ريو  ق ذراع  ورأو .
ودنوات إبدي ان  دار  01وق اليوخل ن يف ل ّجي    دا ينامد  إىل ا موعدإ العي يدإ وعمديه  -12

األمد  ا ايدد  ق مدا ل حيدا جداز ما  دي ق من قدإ إزادجداد. ونّقدا ال  دا إىل معيفدفي  عادإ 
تشدديين  2آ /أغيفدد ا إىل ميفاشدد ى غدداو. وق  90تلقددى ا وددعا ات األوليددإ ببددا إج ملدد  ق 

 09ل أملدددديه   ددددال ينامدددد  إىل ا موعددددإ العي يددددإ ق تا ددددانفورت وعمدددديه 9102األول/أكادددو ي 
  انفورت. ونإل ريو   لينإ ق ميناه  ينما كان يلعه رداز ما  ي الاق   غق  عيد من تا

وتعي  أ ياد ح ا اليف خل هل مات عديد   الصواريإ والقدلاملجل ق القوا دا وق م دار   -71
ل وبد  اهل دوخل األكادي دمويدإ  دد األمد  ا ايدد  ق 9102تشيين األول/أكاو ي  3كيدال. وق 

مدن أ دياد ح دا اليفد خل مدن الني دي ق كمدني نصدب  هلد  رجدال  2ما . و ال عال  قد بّاا يومدا 
 دج ون  اليف   يانقلون  دراجات ناريإ  ني مدين  ميناكا وأنيفوننول ق  ال ما .م

ألحفددددداخل ات ابيدددددإ مناي دددددإ الاعدددددليه وغدددددقه مدددددن  ددددديو  ا عاملدددددإ القاوددددديإ أو اً وو قددددد -70
ل تلقددددى ا بددددق 0222/ددددبا / ربايي  91ال إنيفددددانيإ أو ا دينددددإل الدددد  ملدددددبت عليدددددا مددددا  ق 

إنيفانيإ أو مدينإ على يد ااماعات ا يفليإ.  وبوهت معاملإ باويإ أو سا يفاقا معلومات ت يد  
وييفدداور ا بددق ا يفددداقا بلددن  دداص إزاى يدددله ا وجددإ مدددن اسعاددداىات الدد  ييتفبددددا أ ددياد احليكدددإ 

زالدت موجدود   الو نيإ لايييي أزواد  د أوي العيفدفييني الادا عني للقدوات ا يفدليإ ا اليدإ الد  مدا
 ق ميناكا. 

ودنإ لل دي  علدى يدد ب بدإ  31ل تعي ت اميأ  عمييدا 9102حزييان/يوني   09وق  -79
رجال ينامون إىل احليكإ الو نيإ لايييي أزوادل وذلدا ق ودوق ميناكدا. وبالدت ال دييإ إن ب بدإ 

 لريعددإ أن زوجدددا ينامدد  إىل القددوات ا يفددليإ ا اليددإ ا يا  ددإ ق آنيفددوننو؛ اً أ ددياد أووددعويا  ددي 
مشددفلإ محايددإ أوددي اانددود ق اً علددى أودداس أاددا مناملددي   ددا . ويددلا مددا ي ددي  عمومدد وّعوملددت

 البلدات ال  حتالدا ااماعات ا يفليإ. 
ل وق إ ددار الافليددجل  يملددد حالددإ حقددوق ا نيفددان ق ميا ددن 9102متوز/يوليدد   1وق  -73

  /ددددددادات اسحا دددددازل اعدددددت /دددددعبإ حقدددددوق ا نيفدددددان الاا عدددددإ لبعادددددإ األمددددد  ا ايدددددد  ق مدددددا
/ددخاص ا ا دددزين ق كيددددال لددددت ا لدددا األعلددى لوحدددد  أزواد. وبدددد أ لندددوا عدددن بلقدددد  إزاى األ
يبدددر مددن ا قدداتلني الاددا عني للم لددا األعلددى لوحددد  أزواد مددن إيانددإ وحتقددق  ددن ا ا ددزين.  مددا
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ا ددز ق عندددما يفددون ا  س ودديماوياماددا ذلددا ق الاقددا  ملددور  واودد إ أجدددز  اهلدداتجل النقددالل 
 ا يحا  أو ييفاي  ق احلم اخلل وذلا لني  اليفخييإ واسوادزاى. 

احليكدددإ العي يدددإ ألزواد ا واليدددإ لليفومدددإ  وارّتفبدددت أعمدددال تعدددليه أبنددداى ا واجددددات  دددني -72
واحليكدددإ الو نيدددإ لايييدددي أزواد.  علدددى ودددبيا ا ادددالل تعدددي  للاعدددليه مقاتدددا تدددا   للييكدددإ العي يدددإ 

يفومددإ مددن أجددا إرغامدد  علددى البددو  يعلومددات عددن احليكددإ العي يددإ ألزواد ا واليددإ ألزواد ا واليددإ لل
ق بيياد   9102حزييان/يونيد   8لليفومإل وذلا  عد أن أويت  احليكإ الو نيإ لايييدي أزواد ق 

اً. علدددى مقي دددإ مدددن تا دددانفورتل ق من قدددإ غددداول حيدددا احّا دددز ق إناا/ددددايت  دددد  ودددبعني يومددد
 الاا عون للييكإ الو نيإ لايييي أزواد على حيق أذ  ال ييإ وأع امل  الاناوليإ. وأبدخل ا قاتلون 

آ /أغيفددددددد ا  08وق أعقدددددددا  تبدددددددادل للميا دددددددزين  دددددددني ااماعدددددددات ا يفدددددددليإ ق  -73
ل نّقددا أحددد األ/ددخاص األر عددإ الددلين أ يجددت عددند  احليكددإ الو نيددإ لايييددي أزوادل ويددو 9102

آ /أغيفدد ا.  91ودنإ إىل ا يفاشدد ىل ق  23زواد عمدديه  ا دز وددا ن تددا   للييكدإ العي يددإ أل
 دد ل ممددا تيفددبه ق  وكددان ا عدد  يعددا  مددن إملددا ات ق معصددمي   ل  دددا القيددد الددلة كددان ّمفددب  ً 

وحيفدده ال بيددهل  دد ن األمددي اً. حتددويي االددد والليدد  حدد   اتددت العودداخل  اديددإ حيددا كددان مي و دد
اً  صا إ. ويو ناي إ حلالإ تفبيا م ولإ تشفا  ي ياعلن  الإ   ق  ريا تقا      األ يا  ا

من ا عاملدإ القاوديإ ق إ دار عمليدإ احا داز. وأعي دت ال دييإ عدن رغباددا ق ر د  /دفوت  دد 
اانددا . وق اليددوخل ن يفدد ل ق ميناكددال ين قددإ غدداول أّوبددجل ودداإ مدددنيني عنددد حدداجز ت اددي، أبامادد  

  كلوان ادوريإ ما . اً   إ أا  ييتدون بمصان اً احليكإ الو نيإ لايييي أزواد وّأ/بعوا  ي 
حالدإ اعاقدال  18وو لت /دعبإ حقدوق ا نيفدان الاا عدإ لبعادإ األمد  ا ايدد  ق مدا   -71

واحا دددداز تعيفدددد يني علددددى يددددد ااماعددددات ا يفددددليإ ق منددددا ن كيدددددال وغدددداو ومتبفاددددو. ومعودددد  
األم  ا ايد  ق ما  كانوا إما أع داى  ا ا زين اللين زار   /عبإ حقوق ا نيفان الاا عإ لبعاإ

  أوب ددد  ر وددا ي  ألوددبا  تكديبيددإ أو ألوددبا  تاعلددن  دداحلن العدداخلل 07ق ااعددات ميفددليإ ة
 -ا لدا األعلدى لوحدد  أزواد  -  أوب اد  منيفدقيإ احليكدإ الو نيدإ لايييدي أزواد 92مدنيني ة أو

 احليكإ العي يإ ألزواد ألوبا  تاعلن  احلن العاخل. 
وق كيدال وق  قل أوب ت ا نيفقيإ مدنيني  ادمإ الا يفا أو اسنامداى إىل ااماعدات  -77

ااداديددددإ أو  دددداد  الايايددددا أو اليفدددديبإ أو اسغاصددددا  أو القاددددال وتددددا عاد  أمدددداخل ب ددددا  النودددداخل 
  الدددلين مل تدددامفن /دددعبإ حقدددوق ا نيفدددان 99الق دددامل  ا وددد م . أمدددا ا ا دددزون ا  ددديون ة

إ األم  ا ايد  ق مدا  مدن زيدار    فدانوا أع داى ق ااعدإ ميفدليإ أوب داد  ااعدإ الاا عإ لبعا
مناوملدددددإ  ددددد ل مواجددددددات  يندمدددددا. وق كيددددددالل أبامدددددت ا نيفدددددقيإل مندددددل تشددددديين األول/أكادددددو ي 

 عاملإ ا ا زين حيفه كدوا  مددنيني أو منامدني اماعدإ ميفدليإ   اسحا داز اً ل نوام9102
ه كددا ااعددإ مددن ااماعددات الددا ث علددى ميفدداوايا الدددا ل ل واسحا دداز ألوددبا  تكديبيددإ تددديي 

ألوبا  احلن العاخل ّ م   أمليا   ق مي ن واحد وخي دعون حلفد  القا د   قدد ل وبدد متفندت 
 /عبإ حقوق ا نيفان الاا عإ لبعاإ األم  ا ايد  ق ما  من زيار  يلا ا ي ن. 
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يل ود لت /دعبإ حقدوق ا نيفدان الاا عدإ لبعادإ األمد  و  ل ال د   ا شدمولإ تدلا الاقييد -78
حالدددددددإ ق  01حالددددددإ إ ددددددياي بامددددددت تددددددا ااماعددددددات ا يفددددددليإل  يندددددددا  32ا ايددددددد  ق مددددددا  

آ /أغيف ا ق إ ار تبادل لليف ناى  ني  صيا من احليكدإ الو نيدإ لايييدي أزواد واحليكدإ العي يدإ 
وددبا  تكديبيددإ. و يمددا ياعلددن  دداست حدداست إ ددياي عددن أ/ددخاص  ا دزين أل 3و ألزواد ةا ندرب 

 99  ل ال    ا شمولإ  الاقيييل  يند  اً /خص 38اسحا از ألوبا  احلن العاخلل أّ يي عن 
إىل إجددياىات ّعدددد تددا إىل بددا  /ددديع  اً مددن أع دداى ااماعددات ا يفددليإل اوددداناد 01واً مدددني

 إو م .

 هاالنزاعات  يما  ين المجتمعات المملية وداخل - اء 
يوا القلن ييفاور ا بق ا يفاقا إزاى تعدد النزاعات  يما  ني ا امعات ا ليإ ودا لددا  -72

وإزاى اناداكددددات حقددددوق ا نيفددددان الدددد  تايفددددبه  يدددددا يددددله النزاعددددات. و دددد ل ال دددد   ا شددددمولإ 
 حاست و دا   يفدبه يدله النزاعدات ق 7 الاقيييل متفن ا بق ا يفاقا من توبين ما س يقا عن 

 س وديماجمموهت منا ن  ال ما . ويدله النزاعدات أملدوهلا خمال دإ وتفداد متدا كا دإ ا موعداتل 
 مندا ال وارق واليفونناة والعي . 

آ ددي إىل نشددو   وعدد و  علددى ذلددال سحددا ا بددق ا يفدداقا ق األ/دددي األ ددق  ا ايدداً  -81
وبدد تيفدببت ق ا/داباكات نزاعات  ني ااعات ميفدليإ ّمشدف لإ ق النالده علدى أودا اهلويدإ. 

 من األ يار ااانبيإ  اليففان ا دنيني. اً أحلقت كاق 
ل أّ لددر عددن وبددوهت ا/دداباكات  ددني ببيلاددني مددن ال ددوارق  ددا 9102متوز/يوليدد   97وق  -80

الداووددا  وا  يياياددانل ق أعقددا  ودديبإ ب عددان مددن ا ا/دديإ ق تانفددادمي  الاا عددإ لددداملي  ميناكددا. 
وددنإ  98جدديرتني ابنددني. وأحددد اايحددى يددو رجددا عمدديه و  بالددى 2واجدددات عددن وأودد يت يددله ا 

ينامدد  إىل  صدديا داووددا  تاماليددت وع ددو احليكددإ الو نيددإ لايييددي أزوادل وبددد أملدديه ق ودداعده 
 األمين وبدم  الييفيت. ونّقا اايرتان إىل ا يكز الصي  ا خاا ق ميناكا.

إ رجال ملامني جمددو  اهلويدإ علدى مد  ل اباي  ب ب9102آ /أغيف ا  0وق ليلإ  -89
دراجددإ ناريددإ خمددي   دد   ق إيبددانر ميلددنيل ق غوودد ؛ وأ لقددوا النددار علددى وددفان ا خددي ل وأردوا 

آ دددي رددديو   ليندددإل وكددد  الددديجلني مدددن أ نددداى جمموعدددإ  ددد  .  وأملدددا وا رجددد ً  بادددي ً اً واحدددد رجددد ً 
نر ميلني يو ناي إ لش ار  دني رعدا  وحيفه مصدر  ل  ق غوو ل   ن اهل وخل على خمي  إيبا

من الب   وال وارق.  اليعا  ال وارق حاولوا ودق  ب عداا  عندد  ئدي مامليدإ علدى مقي دإ مدن خمدي  
 إيبانر ميلني. و يفبه ر ق أ ناى جمموعإ    ل ياج  أ ياد من ال وارق خمي  الب  .

 العنف ضد النساء -جيم 
 دددالعنجل  دددد النيفددداى ق إ دددار يدددلا الندددزاهتل ويعادددرب اً  املددداً يدددو  ا بدددق ا يفددداقا ايامامددد -83

توبيددن يددلا ا و ددوهت أولويددإ  النيفددبإ إليدد . و دد ل ال دد   ا شددمولإ  ددالاقيييل ارتب ددت اادديامل  ذات 
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ال بيعإ اانيفيإ ا ققإ أكادي مدا ارتب دت  دالقوات ا يفدليإ ا اليدإ ورندا  مددنيني. وي حدا ا بدق 
لومدات ا اعلقدإ  دالعنجل اانيفد  الدلة تيتفبد  ااماعدات ا يفدليإل ا يفاقا  قلن ملعو إ ا  ا ع

ّيي مدات ق مدا ل  د ن  س ويما
ق ا نا ن ا الدإ. ويدا أن ا دو  ق يدله الق ديإ س يدزال مدن ا 

 البيانات ا اوا ي  بد حتّ ه احل   احلقيق  هلله الوايي . 
وم  كوندة ق متبفادو لقداى ق ل نومت اعيإ غ9102تشيين الاا /نو مرب  02وق  -82

مدن  ديايا العندجل اانيفد  ا ديتبل  دالنزاهت. وكدان اهلدد   39ح  وانفورة ح يه ما جمموعد  
ا نشود من يلا اللقاى يدو ر دل استصدال تد سى النيفداى وتبدادل ا راى  شدكن و د  إ دار للاشداور 

 دددد ان يعشددددن وا ددددو   يمددددا ياعلددددن  عمليددددإ العدالددددإ اسناقاليددددإ ق متبفاددددو. وحيفدددده ال دددديايال 
يامل فدن من اناقاخل اانا  ا زعومني ا  يي عند ل كما يعانني مدن وملد  ا امد  هلدن ور  د  هلدن. 
ويبددددو أن الشدددعور  ددد   ت مددديتفيب يدددله اسناداكدددات مدددن العقدددا   دددات ياعدددزز لددددت اليفدددفانل 

عمليددإ اليفدد خل. ومدد   يفددبه عمليددات ا  ددياي ا ن دل  ق إ ددار تدددا ق  ندداى الاقدإ ا اصددلإ   وديما س
 ذلال  لد سى النيفاى احلن ق العدالإ وق تلق  تعوي ات كا يإ. 

دراليدددددإ الدوليدددددإ حلقدددددوق ا نيفدددددان يل بددددددمت ال 9102تشددددديين الادددددا /نو مرب  09وق  -83
من  يايا اسغاصا  والعنجل اانيف   د ل  81واليا  إ ا اليإ حلقوق ا نيفان /فوت  او  

د. وي يددددد ا بدددق ا يفددداقا يدددله ا بددددادر  الددد  تنددددري ق إ دددار مفا يددددإ  ددد   احدددا ل  دددال الدددب 
 ا   ت من العقا . 

ق من ق  متبفادو  س ويماوس تزال تيد تقاريي عن حاست الزواي ا بفي و/أو القيفيةل  -81
ا ل أ لنت را  إ القانونيني ا اليني ق نيدا ونف  أاد9102تشيين الاا /نو مرب  00ومو  . وق 

من  ديايا الدزواي القيفدية واناددال اليفد مإ اايفدديإ ةاسغاصدا   031تعي ت على أكاي من 
 وغقه من أنواهت العنجل اانيف  . 

 حالة األطفال -دال 
يوا القلن ييفاور ا بق ا يفاقا إزاى األ يار ال  حلقت  الّقص دي مدن اانيفدني ق إ دار  -87

واملدا  ديايا األزمدإ ألاد  األكادي عي دإ وألاد  ييفدانلون النزاهت ق مدا . و ال عدال  الّقص دي يد  أ
و نددددون ق ااماعدددات ا يفدددليإ. ويقددد  األ  دددال  ددديايا للعندددجل اانيفددد  وياعي دددون ل ملدددا إ 

 يخل ات احلي  من ا ا  يات.
وتلقى ا بق ا يفاقا معلومات ت يد  ا نيد أ  ال على يد ااعات ميفليإ وما ي ني  -88

لدددب د. ويفدددلال  قدددد لدددوحا ح دددور األ  دددال ق ملددد و  ااماعدددات ق  عدددق مندددا ن  دددال ا
ا يفليإ ق  قل وميناكال وإنايليتل وكيدالل وآغلدولل و ولفييفيف ل ويو مدا يّعي دد  لعوابده 
أ دديت ماددا األوددي واسحا دداز. والوابدد  أن تيفددعإ أ  ددال يوجدددون ريددن اسحا دداز ق ودد ون ق 

 ق ودديا  األ  ددال ا دديتب ني  ددالقوات وااماعددات  امدداكول ويددو مددا خيددالجل الربوتوكددول  شددكن إ دد
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ل والددلة يددد  9103متوز/يوليدد   0ا يفددليإ ونقلددد  ومحدداياد ل الددلة وبعددت عليدد  احلفومددإ ق 
 اي  أ يا  النزاهت ا ا .

ودنإل  07ل جنح باملديل أملدل  مدن مديندإ غوود  وعمديه 9102آ /أغيف ا  0وق  -82
اد ق غددي  أ ييقيددا ق تا ددانفورت. وملددي   كندد  بددد ق ا  دد ت مددن أيدددة حيكددإ الاوحيددد وااددد

علددى يددد حيكددإ الاوحيددد وااددداد ق غددي  أ ييقيددا ق من قددإ  9109 عدداخل تعددي  ل  ا ددا  ق
متبفاددو ونّقددا إىل تا ددانفورت. وملددي   كندد  بدداخل ييدداوست  دديار عديددد   دد ل  دد   احا دداز يددله 

ل عقدددت 9102ين األول/أكاددو ي تشددي  92ااماعددإ لدد ل لفددن كددا  اولادد   دداىت  ال شددا. وق 
ق متبفاددو مدد  /ددبا   ددق. واجامدد  باملددد عمليددات احليكددإ الو نيددإ اً ااماعددات ا يفددليإ اجاماعدد

مددن جممدددوع  العددي  وال دددوارق ق  دددق اً /دددا  31لايييددي أزواد ق مقدددي احليكددإ ق  دددق  ددككاي مدددن 
ت ا يفدددليإ ق تدددد  تعبئدددإ الشدددبا ل و لددده مدددند  أن ي دددعوا أن يفدددد  حتدددت تصدددي  ااماعدددا

 الوبت ا ناوه.
ويلك ي ا بق ا يفاقا  ا بدأ اللة رّتيخل علدى أ ديا  الندزاهت  نيدد األ  دال أو اودان هل    -21

ددددي عدددد و  علددددى ذلددددا  ددددكن يددددله  كمقدددداتلني أو مددددو    دعدددد  ق إ ددددار األعمددددال العدامليددددإ. وذك 
ل أبندددداى النزاعددددات ا ماروددددات تندددددري  ددددمن اسناداكددددات اايفدددديمإ اليفدددداإ ا يتفبددددإ  ددددد األ  ددددا

 ا يفليإ. 
ويوددا القلددن ييفدداور ا بددق ا يفدداقا إزاى األ دديار الدد  تليقدددا  األ  ددال خمل ددات احلددي   -20

 09ل  قدددد   دددا أملدددا ع  ق بييدددإ داكددد  وعمددديه 9102آ /أغيفددد ا  3مدددن ا ا  ددديات. وق 
ل آ ديين وّجدي  وداإ أ  دا ونإ وينام  إىل جمموعإ البوسرل وذلا  يفبه ان  ار جداز ما  ي.

  يفبه أجدز  ما  ي  إبي مواجدات ق تا انفورت.

 حالة السجون  -هاء 
 ددد ل ال ددد   ا شدددمولإ  دددالاقيييل وددد لت /دددعبإ حقدددوق ا نيفدددان الاا عدددإ لبعادددإ األمددد   -29

عمليإ توبيجل هلدا ع بدإ  دالنزاهت ن دل ا القدوات احلفوميدإ ةاادي، والددرل ل  29ا ايد  ق ما  
  ك/خاص بدموا أن يفد  على أا  ّبص ي.  حاست تاعلن 2 يندا 
وياككد ا اصداص الوسيدإ الق دامليإ  فد  الوابد  لفدا مدن غداو ومتبفادو ومدو    النيفدبإ  -23

لليددداست ا اصدددلإ  دددالنزاهت ألن /دددعبإ حقدددوق ا نيفدددان الاا عدددإ لبعادددإ األمددد  ا ايدددد  ق مدددا  بدددد 
حالددإ  مل يّنقددا  93و 33و 31حالددإ توبيددجل ق يددله البلدددات ةيدد  علددى الاددوا   21ودد لت 

حالدددإ. ومددد  ذلدددال مل يصددددر أة بددديار مدددن ا فمدددإ العليدددا  لنددداى  33منددددا إىل  امددداكو ودددوت 
اليفددوا ن الدد  أوددق ت ا اصدداص يددله الوسيددات الق ددامليإ وأيدددت ا اصدداص ا فمددإ اس ادامليددإ 

 للبلديإ الاالاإ ق  اماكو. ويلا ما ي ي  ميفكلإ /يعيإ عمليات الاوبيجل يله.
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      و عددددددد أن اوددددددداقي عدددددددد حددددددداست الاوبيددددددجل ق ال ددددددد   مددددددن حزييان/يونيددددددد  إىل أيلدددددددول/ -22
ةأبددددا مددددن عشددددي حدددداست ق الشدددددي  ّودددد لت زيدددداد  عدديددددإ بويددددإ ق تشدددديين  9102وددددبامرب 

  ويددو مددا يّعددزت ق جلدد  إىل 39  وق تشدديين الاددا /نو مرب علددى ا صدوص ة08األول/أكادو ي ة
حالدددإ  92ات أ/دددخاص ق إ دددار عمليدددات حتقدددن مدددن اهلويدددإ ةحددداست احا ددداز تعيفددد    موعددد

ل أّ دديي 29ميفدد لإ . ومددن  ددني األ/ددخاص ا وبددو ني  دد ل ال دد   ا شددمولإ  ددالاقيييل وعددددي  
 رين اسحا از. /خصاً  91 ينما س يزال  /خصاً  79 عن
 على ذلال ود لت /دعبإ حقدوق ا نيفدان الاا عدإ لبعادإ األمد  ا ايدد  ق مدا  وع و  -23

حالددإ إ ددياي.  021مددا جمموعدد   9102كددانون األول/دييفددمرب   3أيار/مددايو إىل  0ق ال دد   مددن 
 حالإ مندا  ك/خاص اوادد اد  ااعدإ ميفدليإ واحدد  أو أكادي وأّ ديي عدند  عمد ً  89وتاعلن 
ق حزييان/يونيددد  ومتوز/يوليددد    ينمدددا تاعلدددن اً مدددن ات ددداق واغدددادوغو الامديددددة ةأواوددد 08 ا ددداد  
ا  ددياي ا ن ددل  ق ال دد   مددن تشدديين األول/أكاددو ي إىل كددانون األول/دييفددمرب  ك/ددخاص  حدداست

 أوب وا أبناى عمليات حتقن من اهلويإ أو  ناى على ادعاىات  ا لإ.
حالددددإ  072وودددد لت /ددددعبإ حقددددوق ا نيفددددان الاا عددددإ لبعاددددإ األمدددد  ا ايددددد  ق مددددا   -21

علددن  ّقص ددي مزعددومني. ومددن  ددني يدد سى ا ا ددزينل حدداست تا 3احا دداز هلددا ع بددإ  ددالنزاهتل  يندددا 
 7و ريدددن اسحا ددداز اليفدددا ن للمياكمدددإ يوجددده أمدددي  ددداحلبا اسحايدددا  لاً /خصددد 88يوجدددد 

ممددن اً  دددون أمددي ب ددامل . وس يددزال بيددد اسحا دداز أر عددإ وب بددون /خصدداً  ا ددز  72مددداننيل و
 ت اله ااعإ ميفليإ واحد  أو أكاي  ا  ياي عند .

وزيي العدل وحقوق ا نيفان اواعداد احلفومإ  نح عنايإ  املإ لاييفني  ديو   وأكد -27
اسحا ددددداز ق مدددددا  ألن ميا دددددن اسحا ددددداز مادالفدددددإ وت دددددي  مشددددداكا تاعلدددددن  الصددددديإ واألمدددددن 
والنوا ددإ.  دددله ا يا ددن بددد أنشددئت منددل احلقبددإ اسودداعماريإل ومل خت دد  أليددإ أعمددال ملدديانإ منددل 

     اليف ون بليا وتدريبد   عيجل.ذلا احلني. كما أن عدد مو 

 الالجئون والمشردون  ف وطنهم -واو 
عقد ا بق ا يفاقا جليفإ عما مامي  م  أع اى  يين احلمايإ الق اع  ق مدا  الدلين  -28

تقلددا حي ددز العمليددات  س ودديما ي نددوا خمالددجل الايددديات الدد  تعدد   عمددا اادددات ا نيفددانيإل 
 يور الويو  األمنيإ وتياج   يص الوملول إىل وفان الشمال. ا نيفانيإ اللة يّعزت إىل تد

 9.3وحيفدده البيانددات الددد  اعدددا  ييدددن احلمايددإ الق ددداع  ق مددا ل  ددد ن مددا جمموعددد   -22
مليددون /ددخا ق و دد  يدد، بددد تددكبيوا  عوابدده األزمددإ ق  ددال مددا  ويدد  ق حاجددإ ماوددإ إىل 

سجدئ أعيددوا  911 111وأكادي مدن دا دا و دند ل اً مشديد 091 922احلمايإل ومن  يند  
عدن األيدا     ييقدإ  وعيدإل   د ً اً عاملدد 39 293واًل ماليداً سجئد 021 718و إىل و ند ل

ا يفا دددددي ني أو غدددددق ا شددددديدين الدددددلين يددددد  ق و ددددد  يددددد،. وحيكدددددإ اليفدددددفان تاواملدددددا ييفدددددايي  
يددددإ إىل ا واجدددددات. وتشدددد   احلفومددددإ ال جئددددني وا شدددديدين دا ددددا و ددددند  علددددى العددددود  ال وع
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منا قد  األملليإ. وييفعى ا بق ا يفاقا إىل حتقين عدود  آمندإ وكيميدإ ل جئدني وا شديدين دا دا 
 و ند  إىل جمامعا   األيليإ. 

ومددد  ذلدددال  ددد ن تدددديور احلالدددإ األمنيدددإ ق  دددال الدددب دل وأعمدددال العندددجل الدددداملي   دددني  -011
 ر تا  عن العود .ا امعات ا ليإل وخما ي الب غات الفاذ إ كلدا أمو 

 مسألة الرق -زاي 
تلقى ا بق ا يفاقا معلومات ت يد  اواميار اليق ق ما . وق ال    من متوز/يولي  إىل  -010

ل ودددد لت ا نومددددإ غددددق احلفوميددددإ تيميدددددتل  دددددع  مددددن مبددددادر  وددددياد  9102آ /أغيفدددد ا 
حالددإ ق  39و   لددد  س يزانندداحالددإ اودد باق ق 33القددانون الاا عددإ ليا  ددإ ا ددامني األمددييفينيل 
ل متفندت مبدادر  ودياد  القدانون الاا عدإ ليا  دإ 9109 لد  غوو . وببا وقو  مدينإ غداول ق 

ل مدددن تقددددمي ا يفددداعد  القانونيددددإ "احلدددن"ا دددامني األمدددييفينيل  واوددد إ ميكدددز ا يفددداعد  القانونيدددإ 
لليق ق تيوانإ بوانني العقو دات ق حالإ او باق. و النوي إىل غيا  أة  يمي اً /خص 08 إىل

ا اليإل متفن يانيإ مدن األ/دخاص الدلين اودا ادوا مدن ا شدور  مدن ر د  /دفوت  يفدبه خمال دات 
اس ا ا /اسحا دددددداز  س ودددددديماميتب ددددددإ  دددددداليق منصددددددوص عليدددددددا ق القددددددانون اانددددددامل  ا ددددددا ل 

 واسغاصا .
ا  س يدنا علدى عقو دات جنامليدإ وي حا ا بق ا يفداقا  قلدن أن ا  دار الاشدييع  ا د -019

ا اعلن يفا يإ اس ار  193-9109ق حاست اسو باق. وعلي ل ورغ  ملدور القانون رب  
الديق ا ادوارثل س تدزال موجدود ل  س وديما البشي وا ماروات الشدبيدإ  د ل  د ن ممارودات الديقل و 

 ق  ال ما . س ويماو 

 الثقا ية يةالمقوق االقتصادية واالجتماع -حاء 
ي حددا ا بددق ا يفدداقا  قلددن أن ااماعددات ا يفددليإ حتاددا مدددارس ق منددا ن الشددمال  -013

  مدروداان ق مدروياً اً ل كانت حتاا ما جمموع  أر عإ عشي  مي ق9102الا ث. وق اايإ عاخل 
درودإ ميناكال ومدروإ إنايليتل ومدروإ تيفداليتل وبانويدإ كيددالل ومدروداان ق آغويلددولل وا 

اس ادامليددددإ ق تا ددددانفورتل ومدروددددإ لينددددهل ومدروددددإ ق  ولفييفدددد  حتالدددددا احليكددددإ العي يددددإ ألزواد 
 وا لا األعلى لوحد  أزوادل وأر   مدارس جديد  رتالددا علدى الادوا  حتدالجل الشدعه مدن أجدا

ا شد كإ  دني احليكدإ ا ندرب ل واحليكدإ العي يدإ ألزواد ةا نيفدقيإ  والفايبدإ أزواد واحليكإ العي يدإ ألزواد ة
الو نيددإ لايييددي أزواد وا لددا األعلددى لوحددد  أزواد واحليكددإ العي يددإ ألزواد ةا نددرب  ق من قدد  غدداو 
ومتبفادددو. ويدددله ا ددددارس األر ددد  ااديدددد  ت دددا  إىل باملمدددإ ا ددددارس العشدددي األوىل الددد  احالاددددا 

واحليكددإ العي يددإ ألزواد ةا نيفددقيإ  احليكددإ الو نيددإ لايييددي أزوادل وحتددالجل الشددعه مددن أجددا أزوادل 
 وا لا األعلى لوحد  أزواد ق ا نا ن الا ثل يا ق ذلا من قإ كيدال. 
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ل أ لددت وحددد  تا عددإ لبعاددإ األمدد  ا ايددد  ق مدددا  9102وق كددانون األول/دييفددمرب  -012
دددال حلددن . ويددله احلالددإ كانددت ياا ددإ انا9103ميكددز الادددريه ا ددد  الددلة كانددت تشددنل  منددل 

 أ  ال  ال ما  ق الاعلي . 
ويددلك ي ا بددق ا يفدداقا  ال بيعددإ ااويييددإ هلددلا احلددن الددلة تاوبددجل عليدد  احلقددوق األ دديت   -013

كلددددال ويشدددق إىل إحدددياز تقددددخل مقارندددإ يدددا كدددان عليددد  احلدددال ق اليفدددا ن. و ال عدددال  قدددد حوددد  
بدول واود  ق خمالدجل مندا ن  دال  ق 9102مدن تشديين األول/أكادو ي اً الد ول ا درو  اعابدار 

ما ل رغ   عق الا اوت ق الندج. ويفلال  قد ا اايت ا دارس أ واتدا ق مديندإ كيددال علدى 
 دديامج تي ويددإ ختالددجل عددن الددربامج ا ابعددإ ق عمددوخل الددب د.   دد  مدينددإ كيدددالل أملددبح الدددين  ددور 

 ازى من الب د. الربامج ال  ويإل ويو ما ي ج  تياج  العلمانيإ ق يلا ا
ومدد  ذلدددال س تددزال يدددإ حتدددديات باملمددإل مادددا انعددداخل األمدددن الدددلة ييفددد   قدددو  ق بددد   -011

و   ددلت  الا ميدل عددن الانقدا إىل ا يا ددن ا درودديإ مد  كانددت غدق  الددإ مددن ااماعدات ا يفددليإ.
 صلوا على الاعلي .البلدان ا اور  لف  رت أوي كاق  ق كيدال إروال أ  اهلا إىل  اماكو أو إىل

 استنتاجات وتوصيات -را عا   
 االستنتاجات -ألف 

تررردهورت المالرررة  رررف  رررمال مرررالف  صرررورة كليررررة، والتقررردم الررر ي الح ررر  الاليرررر  -017
،  رف مجراالت  سرل سرللة الدولرة، 2112المستقح خالل زيارت  الثانيرة  رف  رلابر لراير 

مررررن العقرررراب، قررررد اهتررررز  سررررل  الررررلالد، ومكا مررررة اإل ررررالت  ونشررررر اإلدارة  ررررف  ررررمال
مرحلتران  . وهناك  عال  2112أياررمايو  21و 11 ين  المواجهات التف  هدتها كيدال ما

والثانيررة  عرردن، ألن هرر ن األحرردا   ررف   2112 ررف مررالف هحررداهما قلررح منتصررف أياررمررايو 
كيررردال قرررد سررراهمر  رررف ت ييرررر الاريلرررة السياسرررية  ت ييرهرررا لميرررزان القررروة  رررين المكومرررة 

 عات التمرد. وجما
وترتلر على ه ن المالرة ثثرار مهمرة  رف حالرة حقروق اإلنسران  رف الللرد. والفرارق  -018
 ررين التراجررك الكليررر  ررف حرراالت االعترداء علررى المررن  ررف الميرراة المنسررو ة للقرروات  صرار 

المسلمة المالية، والزيادة الكليرة  ف انتهاكات حقوق اإلنسران والقرانون الردولف اإلنسرانف 
رتكلها الجماعات المسرلمة  رف  رمال الرلالد. ويتمثرح القلرن الرييسرف  رف ا تصراب التف ت

 الُقّصر على يد  عض أ راد القوات المسلمة المالية. 
والجماعرررات المسرررلمة والعناصرررر المتلر رررة الموجرررودة  رررف  رررمال مرررالف ترتكررر   -012

وب المعاملرة انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة مثح االعتداء على المن  ف المياة، وضر 
القاسررررية أو الالهنسررررانية أو المهينررررة، واالختلرررراا، واالحتجرررراز  يررررر القررررانونف، واسررررت الل 
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األطفرررال وتجنيررردهم  رررف الجماعرررات المسرررلمة، والهجمرررات االنتماريرررة، والهجمرررات  يرررر 
 المتكا ئة، وأعمال النه .

فاوضررف  ررف الجزايررر العاصررمة يممررح  رر ور حررح تا  والمرروار السياسررف الجرراري حاليرر -001
لألزمررة الماليررة  ررريلة أال يكررون حلرر  علررى حسرراب ضررمايا االنتهاكررات الجسرريمة لمقرروق 

لرة وحردن العشر  يمروت. و رف المالرة ثرح أ ريقرف هنر  عنردما تتصراري الفياإلنسان. ويقرول م
 رررف األزمرررة ويشرررعرون  رررأنهم ا  الماليرررة، يرمرررز العشررر  لليرررمايا الررر ين د عررروا الرررثمن  اه ررر

السياسية والقيايية التف تراعف مصرال  الفراعلين السياسريين ر رم مستلعدون من العمليات 
 أنهم هم مصدر ثالمهم.

 التوصيات - اء 
 يوصف الالير المستقح السللات المالية  ما يلف: -000

تزويد الدولة  الوسايح اليرورية   ية ضرمان حمايرة السركان المردنيين مرن  )أ( 
 اإلنسان والقانون الدولف اإلنسانف؛ هجمات الجماعات المسلمة  ف ظح احترام حقوق

تهيئة ال روا السياسرية إلعرادة  سرل سرللة الدولرة  صرورة  عليرة ودايمرة  )ب( 
ة  رررف منررراطن الشرررمال   يرررة تيسرررير حصرررول السررركان علرررى الاررردمات االجتماعيرررة األساسررري

 لمنلقة؛وضمان التقدم االقتصادي له ن ا
أي عفررررو عررررن الجرررررايم  تعزيررررز مكا مررررة اإل ررررالت مررررن العقرررراب  اسررررتلعاد )ج( 

الدولية،  مرا  يهرا العنرف الجنسرف وتجنيرد األطفرال  رف الجماعرات المسرلمة، واالسرتمرار 
 لن ام روما األساسف؛ا   ف التعاون مك الممكمة الجنايية الدولية، و ق

 12المرررر ر   2112 - 120اعتمرررراد المرسرررروم التلليقررررف للقررررانون رقررررم  )د( 
وحركرررة  2112كرررانون الثانفرينررراير   11ا تمررررد  شرررأن تعرررويض ضرررماي 2112تموزريوليررر  

 ؛2112ثحاررمارس  22عصيان 
ا ، تللية طللات جمعية أ راء وزوجرات العسركريين الم ليرين المقترولين  ردر  )هر( 
عررن طريررن اتارراح ترردا ير  - يمررا يتعلررن علررى وجرر  التمديررد  تن رريم مراسررم الررد ن  ال سرريما

 المادية ألسر اليمايا؛ وتقديم المساعدة -رمزية  ردية وجماعية قوية 
تمام الملادرات الجارية الرامية هلرى اسرتمدا  مراكرز جوالرة للمشرورة مرن  )و( 

أجررح التعجيررح  رروتيرة اإلجررراءات القيررايية  ررف  ررمال الررلالد، والنهررو   اللجنررة الوطنيررة 
لمقرروق اإلنسرران لمواءمتهررا مررك المعررايير الدوليررة، وتعيررين أعيرراء لجنررة المقيقررة والعدالررة 

 صالمة  ف ظح الشفا ية واحترام استقالل األعياء؛ والم
الجرريو والشرررطة والرردرك ودوايررر  ال سرريماملا رررة هصررالا قلرراي األمررن،  )ز( 

 أمن الدولة؛
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تيسررير وصررول اللجنررة الدوليررة للصررلي  األحمررر و ررعلة حقرروق اإلنسرران  )ا( 
قرار  ررف مررالف هلررى التا عررة للعثررة األمررم المتمرردة المتكاملررة المتعررددة األ عرراد لتمقيررن االسررت

 األ ااص ال ين تمتجزهم دواير الماا رات؛
هعلاء أوامر واضمة، عن طرين السلم القيادي ومردونات قواعرد السرلوك  )ب( 

ما يعادلها( تمرم على أ راد قوى األمرن والجماعرات المسرلمة ارتكراب أعمرال العنرف  )أو
 الجنسف؛
لاردمات القانونيرة المرص على أن يمصح ضمايا العنف الجنسرف علرى ا )ي( 
 رررف مجرررال  يرررروس نقرررب المناعرررة اللشرررريةراإليدز، وكررر ل  علرررى خررردمات هعرررادة  واللليرررة

 االجتماعف؛ -التأهيح النفسف 
تعزيرررز اإلطرررار القرررانونف لمكا مرررة الررررق مرررن خرررالل اعتمررراد قرررانون يجرررّرم  )ك( 

 ممارسات الرق  أ كالها القديمة والمعاصرة.
 عات المسلمة  ما يلف:ويوصف الالير المستقح الجما -009

 وقف كح هجوم على السكان المدنيين؛ )أ( 
احترررام حيّررز العمليررات اإلنسررانية وتيسررير وصررول الجهررات اإلنسررانية هلررى  )ب( 

 السكان ال ين يمتاجون المساعدة والمماية؛ 
وضرررك حرررد لتجنيرررد األطفرررال واسرررت اللهم، وتيسرررير اإل رررراج عرررن األطفرررال  )ج( 
 ا الجماعات المسلمة وتيسير هعادة هدماجهم. يزالون  ف صفو  ال ين ال
 ويوصف الالير المستقح المجتمك الدولف  ما يلف: -003

المررص علررى أال ت يرد من مررة األمرم المتمرردة ودولهرا األعيرراء أي اتفرراق  )أ( 
عررن الجرررايم الدوليررة مررن قليررح جرررايم اإل ررادة ا  سررالم  شررأن األزمررة  ررف مررالف يتيررمن عفررو 

ضرررد اإلنسررررانية، وجررررايم المرررررب، واالنتهاكرررات الجسرررريمة لمقرررروق  الجماعيرررة، والجرررررايم
 اإلنسان،  ما  يها العنف الجنسف والعنف القايم على نوي الجنس؛

تقديم دعم مالف ومساعدة تقنية لما تل لر  المكومرة مرن جهرود ترمرف هلرى  ()ب 
ف  ررمال تعزيررز قرردرات الن ررام القيررايف المررالف   يررة جمررك أدلررة هثلررات للجرررايم المرتكلررة  رر

 مالف من جان  الجماعات المسلمة وقوات األمن المالية؛
 دعم الملادرات المالية  ف مجال هصالا قلاي األمن. )ج( 

    


