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انتخااااااا ا شاااااا ا الزااااااوا     ا   اااااا ة 
الف عية وانتخا ا أخ ى: انتخاب مخسة 

    عز  عضوا   جملس حقوق اإلنسان
العاماااة ماااث البعثااااة مو  اااة األ ا ماناااة  2017أخلول/سااابتم   5ماااة  ة يااافوخة م رخاااة   

 الدائمة  فغانستان لدى ا مم اشتحدة
 

تتشــــلب البالــــة الدارمــــة نمتان ــــة ة لاى ــــتامل ادةــــحتملة لــــد  األمــــم املتحــــدة  مل  لــــ   لـــــ   
التاتـــداا وازلتاامـــاا الجلاعلـــة نمتان ـــة ة لاى ـــتامل ادةـــحتملة ح وـــال اا ـــة وتاا ـــا   ـــا  ادى ـــامل 

ل ــــاب(ش رد ــــانة مجه تل ـــغ نتان ــــة ة لاى ــــتامل ادةـــحتملة لا ــــا ة و ــــ  واحلـــلاا األةاةــــلة )اى ـــل امل
ح ازىتخــــارا الــــخ ةــــترل  لــــحتل الــــدونة اللاىلــــة وال ــــبا   2020-2018  ــــا  ادى ــــامل ل  ــــ ة 

 ل رمالة الاامة.

ش وهد ـ  اللرل ـه هـا ٦0/251ول د ةُعدَّ مل اب هذه املـذرلة الشـ ا ة و  ـا ل ـلان انمالـة الاامـة  
 ر  من الصالد ن الا ين والدويل. مجظتان التاام ة لاى تامل ب  لة   ا  ادى امل ع ى

وتلجـا البالــة الدارمـة أل لاى ــتامل لـد  األمــم املتحـدة متنــةا تامـلم هــذه املـذرلة الشــ ا ة ومل  تــا  
 الة الاامة.رعتبانمها وثل ة من واثراب انم

  

 
 

 * A/72/150. 
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اشو  ااة األ ا مانااة العامااة مااث  2017أخلول/ساابتم   5م فااا اشااة  ة الزاافوخة اش رخااة   
 البعثة الدائمة  فغانستان لدى ا مم اشتحدة

 
 2020-2018ت يُّح أفغانستان لعضوخة جملس حقوق اإلنسان للفرتة   

 
 60/251التع داا وااللت اماا الطوعية عماًل بق ار اجلمعية العامة   

. 2020-2018ُ شــلف ب ة لاى ــتامل ةمل تت ــدم ب  عــحتا لا ــا ة و ــ    ــا  ادى ــامل ل  ــ ة  - 1
وجت ـ  ة لاى ــتامل لــسة واةـاة ح مجعمــال   ــا  ادى ـامل ع ــى ةةــات ةلاةـاوا واةــ اتلرلاوا ومج ا اوــا 

ش   َّ ـت 2001  ا  ادى امل واا تتا. وح ةع اب ة اط ى ام  البـامل عـام  التدنجيلة ح وال تاا ا
ة لاى تامل مج ا اا رن ة ح وـال   ـا  ادى ـامل. و اـاد ال  ـ  ح ىللـد مجه عـدة ة ـلابش  ـا ح ىللـد 
الدولــة ى  ــتاش واملؤة ــاا الا نلــة حل ــا  ادى ــاملش واكتمــا املــدلش ورــذلد اكتمــا الــدويلش ةــاعدا 

 تاملش بت دمي الدعم امل تملش ع ى امل ه قـدما وـا ب ـد ة  ـ   اـل   لـ  ماا نـاه بيلامـة و تمتاـامل ة لاى
رحل ـــا . وقـــد عـــاَّ ا ة لاى ـــتامل مياةـــبتا ح وـــال   ـــا  ادى ـــاملش وهـــه ع ـــى اةـــتاداد لتباد ـــا مـــا 

هه امللة األوه الـخ  احملا   الدوللة حل ا  ادى املش وو     ا  ادى امل وهلئات  ال لعلة وآللات . وهذه
 حتا لا ا ة و     ا  ادى امل.تت دف م ة لاى تامل ب  ع 

و يلف ت الدةتان األ لال التاام ة لاى تامل حب ا  ادى ـامل. و اـ ب  مهلـة مللـا  األمـم املتحـدة  - 2
ال وادعـــحتمل الاـــامله حل ـــا  ادى ـــاملش وتي ـــ   لـــ  مـــااد أـــددة   ـــا  رـــ  نجـــ  وامـــلةة. و اتـــس ادعمـــ

التــدنجيه ملبــادو   ــا  ادى ــاملش ملــ   ل ــة التابــع  ومج ــلاق انملــا ح ةــنا ال ــلان  ومشــانرة املــلةة ح 
امللــاد ن ال لاةــلة وازجتماعلــة وازقتصــاد ة واألمنلــة  و  ــ  اعــدماا ازجتماعلــةش مــن قبلــ  احلصــال 

ذل الب د جتـادا دووبـة لبنـاو قـااا ع ى اللعا ة الصحلة والتا لمش مياة   لا ة    َّتتا ة لاى تامل. و ب
األمــن الا نلــة مــا ميا حــة ادنهــاب والتجلــلب الانلــز رــ   ــام ح رــ   او ــة ت ل بــا مــن ةنا ــل . وجت ــ  

ازقتصـاد ة  - ة لاى تامل ح  د ىلاوا لساا متناعة ميت بة من النااع وتبااتـ ش والتحـداا ازجتماعلـة
لادالــة والتجل اــاا الدط لا لــةش ور تــا عاامــ  تتــلغ ل ب ــد ةمل وانتــاد املؤة ــلة مــن ةجــ    لــاب ال ــحتم وا

  ا  ادى امل واليلامة ادى اىلة. يامل ل  دون عم ه واةتلناره ح وال تاا ا واا ة  

ول ـد   لــت ال رنـة األ لاىلــة امل ــت  ة املانلـة حب ــا  ادى ـاملش املنشــبة و  ــا زت ـا  بــامل الــذ   - 3
( 58ش رزعـ اب نيلـا ح الدةـتان األ لـال )املـادة 2001مل األول/د  ـمس تلعاه األمم املتحـدة ح رـاىا 

. وال رنـــة هـــه مؤة ــة و نلـــة حل ـــا  ادى ــامل ميلَّةـــة لتاا ـــا   ــا  ادى ـــامل واا تتـــا 200٤ح عــام 
ونةدهاش   حت عن التح لاب ح اىتتاراا   ا  ادى ـامل. و صـ ت ال رنـة مـلت ش بـدعم مـن م ا ـلة 

مــن عم لــة اةــتالاا األقــلامل الــخ جتل تــا  “ةلــز” ــا  ادى ــاملش ع ــى اعتمــاد مــن ال ئــة األمــم املتحــدة حل
ننـة التن ــلاب الدوللــة ل مؤة ــاا الا نلـة لتاا ــا واا ــة   ــا  ادى ـاملش مــا عــاَّ  مجمياىلــة اى ــمامتا مجه 

لـة   ـا  هلئاا األمم املتحدة حل ا  ادى امل. وا ـجل ات ال رنـة بـدون هـام ح تاا ـا واا ـة ونةـد  ا
 ادى امل ح ة لاى تامل منذ مجىشارتا.
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  اااا اشتخةة على الصعيد الدويلاإل  - 1 

 اشتحدة ا ساسية حلقوق اإلنسان االنضمام األ اتفاقياا ا مم  

وةـدَّقت ع ـى ةـبا ات اقلـاا دوللـة ةةاةـلة حل ـا  ادى ـاملش وةـدَّقت ع ـى  وقَّات ة لاى تامل - ٤
. وتشــم  هــذه ازت اقلــاا الاتــد الــدويل اعــاي رحل ــا  املدىلــة 1٩83ام با ــتا منــذ  ــ ة تلجــا مجه عــ

(ش 1٩83(ش والاتـــــد الـــــدويل اعـــــاي رحل ـــــا  ازقتصـــــاد ة وازجتماعلـــــة والل ا لـــــة )1٩83وال لاةـــــلة )
(ش وات اقلـــة مناه ـــة التاـــذ   1٩83وازت اقلــة الدوللـــة ل   ـــاو ع ـــى التمللـــا الانصـــل  بيا ـــة ة ـــيال  )

(ش وات اقلـة   ـا  الجل ـ  1٩87املاام ـة ةو الا ابـة ال اةـلة ةو الحتمجى ـاىلة ةو املتلنـة ) وغعه مـن  ـلوب
( وات اقلـة   ــا  األ ــخاي 2003(ش وات اقلـة ال  ــاو ع ـى نلــا ة ـيال التمللــا  ـد املــلةة  )1٩٩٤)

ا  (. وةـــدَّقت ة لاى ـــتامل ة  ـــا ع ـــى السوتارـــال ازلتلـــان  امل حـــاب رت اقلـــة   ـــ2012ىلو  ادعاقـــة )
( والسوتارـــــال 2002الجل ـــــ  بشـــــبمل بلـــــا األ  ـــــال واةـــــتلحتل األ  ـــــال ح البلـــــاو وح املـــــااد ادر لـــــة )

 (.2003ازلتلان  زت اقلة   ا  الجل   بشبمل ا  اق األ  ال ح املنا عاا امل  حة )

حل ــا  وراىــت ة لاى ــتامل مــن بــ  الــدول ادةــحتملة األوه الــخ ة َّــدا اعتمــاد ادعــحتمل الاــامله  - 5
  ع الاامللة ل يلامة ادى اىلة.ش وها مؤ ل قا  ع ى التاام الب د رملاا1٩٤8ادى املش ح عام 

 
 التعاون مع آلياا اإل  اااا اخلاصة  

ن َّبــت ة لاى ــتامل  ملــا املي َّ ــ  بــازاا ح مج ــان ادجــلاواا اعاةــة ح ال ــنااا األلــعة.  - ٦
  الاـــام وامل ـــلنومل اعاةـــامل بشـــبمل ملت ـــز اكـــازا املاا ـــلالةش ومـــن و ان الب ـــد اململ ـــامل اعاةـــامل ل مـــ

ـــنتم امل ـــلن اعـــاي املاـــين حبـــازا ادعـــدام لـــانو ال  ـــاو ةو يفجـــلاواا مـــاجاة ةو تا ـــ اش ح تشـــل ن  بل
  وامل ـــلن اعـــاي املاـــين رل ـــين الحترـــاب رانصـــل مـــن الاناةـــل 2008وةان/مـــا ا  2002األول/ةرتـــابل 

م ــــتا  مالشــــه محترــــمش ورحلــــاب ح عــــدم التمللــــا ح هــــذا ال ــــلا ش ح ة  ال/ةــــبتمس املياىـــة ل حــــاب ح 
  وال ل ــاب الاامــ  املاــين   ــبلة اةــتخدام امللتاقــة راةــل ة زىتتــاق   ــا  ادى ــامل ومجعاقــة مانةــة 2003

ااع   واململ ـــة اعاةـــة ل مـــ  الاـــام املانلـــة رأل  ـــال والنـــ200٩ ــاب الشـــااب ح ت ل ـــل املصـــعش ح عـــام 
  وامل ـــلنة اعاةـــة املانلـــة   ـــبلة الانـــز  ـــد املـــلةة وةةـــباب  وعااقبـــ  ح 2010امل ـــ غش ح  ـــباط/ سا ل 
ــــــال/ىا مس  ــــــااع امل ــــــ غش ح 201٤تشــــــل ن الل ــــــة رأل  ــــــال والن   واململ ــــــة اعاةــــــة ل مــــــ  الاــــــام املانل

لــااش ح تشــل ن األول/ةرتــابل   وامل ــلن اعــاي املاــين حب ــا  ادى ــامل ل مشــلد ن دال 201٦ ــباط/ سا ل 
عـــن  . وتنت ـــل  يامـــة نتان ـــة ة لاى ـــتامل ادةـــحتملة  انة امل ـــلن اعـــاي املاـــين حبالـــة املـــدا ا 201٦

 .2017  ا  ادى امل لحتل عام 

ون َّبـــت  يامـــة نتان ـــة ة لاى ـــتامل ادةـــحتملة رلتاةـــلاا الصـــادنة عـــن ادجـــلاواا اعاةـــة  - 7
ا الن م. وة لاى تامل م تامة  ااة ة ازمتلال ل تاةلاا ومتاباتتا. وقد ةعدَّ واةتخدمتتا رتاجلتاا لتاا 

 ونةد الت دم احملل  نةدا دقل ا. الب د لجلط عم  ل مامل تن لذ التاةلاا
 

 التعاون مع مفوضية ا مم اشتحدة حلقوق اإلنسان  

ى امل. وح ال نااا ازثنخ تااة  ة لاى تامل تاا ا تااوهنا ما م ا لة األمم املتحدة حل ا  اد - 8
عشـلة املا ـلةش قـام م ا ــا األمـم املتحـدة ال ـامامل حل ــا  ادى ـامل بـلحتة  اناا ملت  ـة مجه ة لاى ــتامل 

اوة مــا  الــت قارمــة بــ  الب ــد وامل ا ــلة. وعــحتوة ع ــى ىللــدش ةىشــئت و ــدة ة مــت رــ  منتــا عحتقــة بنَـّـ
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اعدة مجه ة لاى ـتامل رعتبانهـا جـاوا مـن م ا ـلة األمـم   ا  ادى ـامل ح بالـة األمـم املتحـدة لت ـدمي امل ـ
املتحـــدة حل ـــا  ادى ـــامل ل  ـــاه مجه تن لـــذ اةـــ اتلرلة  ـــام ة مـــن ةجـــ   ـــمامل اا ـــة   ـــا  ادى ـــامل 
وتاا اهــا. وتشــانق هــذه الا ــدة ح املناقشــاا ازةــ اتلرلة بشــبمل   ــا  ادى ــاملش مجه جاىــ  م ــاعدة 

 وت دمي الت ان ل عن ةو اع   ا  ادى امل. الب د ح مججلاو حباة أددة ا دب
 

 اشتحدة ا ساسية حلقوق اإلنسان تنفية اتفاقياا ا مم  

تايل ة لاى تامل قلمة ربعة زلتااماوا بت دمي الت ان ل  اج  الصياق املتا  ة حب ا  ادى امل وتتـابا  - ٩
ـــدون   ـــل ال ـــذ تاةـــلاوا. ول ـــد جـــل  اةـــتالاا الت ل  ـــ  ة لاى ـــتامل مجه ننـــة عـــن رلـــ  تن ل ـــال الـــذ  قدَّمت الل

. و يامـة نتان ـة ة لاى ــتامل ادةـحتملة م تامـة التاامــا يمـا بتن لــذ 2017مناه ـة التاـذ   ح ىل ــامل/ةبل   
ومتاباـة املحت  ــاا اعتاملــة املنبل ـة عــن هــذا ازةــتالاا. ول ـد ة ــا الت ل ــل الــدون  اللـال الــذ  قدَّمــ  الب ــد 

ش والت ل ــل الــذ  قدَّمــ  الب ــد مجه ننــة 2011نلــة رل  ــاو ع ــى التمللــا  ــد املــلةة ح  ا / اللــ  مجه ال رنــة املا
. ومج ـــا ة مجه ىللـــدش قـــدَّمت ة لاى ـــتامل ت ل ـــلا بشـــبمل التااماوـــا  اجـــ  الاتـــد 200٩  ـــا  الجل ـــ  ح عـــام 

 .2008والل ا لة ح ىل امل/ةبل    الدويل اعاي رحل ا  ازقتصاد ة وازجتماعلة
 

 االستع اض الدوري الزام   

ة لاى تامل م تامة رملشـانرة املن تحـة والبنـاوة ح مججـلاواا ازةـتالاا الـدون  الشـام  اللاةـخةش  - 10
 ــا ح ىللــد ادبــحتل عــن التــدابع املتخــذة ملتاباــة تاةــلات . وراىــت ة لاى ــتامل مــن بــ  ةوه الب ــدامل الــخ 

الــدون  الشــام  التاباــة ك ــ    ــا  ادى ــامل ح ةان/مــا ا جــل  اةتالا ــتا ح مج ــان آللــة ازةــتالاا 
. وقــــد ةُعــــدَّا الــــدونيمل مــــن 201٤ش ةع بتتــــا الــــدونة اللاىلــــة لحتةــــتالاا ح رــــاىامل اللال/ نــــا ل 200٩

ـــا اناا املانلـــة وغعهـــا مـــن  ـــا ال لـــحتل عم لـــة تشـــاون واةـــاة النجلـــا  و ـــام ة ل رملـــا  ـــانرت  لتـــا نل
نــة األ لاىلــة امل ــت  ة املانلــة حب ــا  ادى ــاملش واكتمــا املــدلش واملن مــاا غــع اليلــا ا احلياملــةش وال ر

زةــتالاا ال ــابابش وهــه ادمل بصـــدد احلياملــة. وتايــز ة لاى ــتامل ع ــى تن لــذ التاةــلاا الــااندة ح ا
 .201٩التح ع للالث دوناا ازةتالااش املاما مججلاوها ح راىامل اللال/ نا ل 

 
 ة الدوليةاحملكمة اجلنائي  

ة لاى ــتامل م تامــة رلتاــاومل مــا احمليمــة اننارلــة الدوللــة. ول ــد ةدنجــت غالبلــة انــلارم املنصــاي  - 11
ع لتا ح ى ام نوما األةاةـه ح قـاىامل الا ـارا اند ـد أل لاى ـتاملش الـذ  ب ـ  رل اـ  امللا ـ  النتارلـة 

ام  املا ل ش واحليامـة م تامـة ردب ـاو ع لتـا دقلانه. وةىشئت قناة لحتتصال والتااومل ما احمليمة ح الا
م تا ـــة وبنـــاوة. وةـــالا لتاا ـــا الاحتقـــاا واز ـــحتع ع ـــى الت ـــدم احملـــل ش قـــام و ـــدامل ن لاـــا امل ـــتا  مـــن 
ـــاانة ت ـــدمي ومـــاعت  مـــن   يامـــة نتان ـــة ة لاى ـــتامل ادةـــحتملة بـــاانة م ـــل احمليمـــةش وةع ـــ  هـــذه ال

لـــخ ااـــذوا احليامـــة  ـــد انـــلارم احمليمـــة تتا  ـــامل ردجـــلاواا ال اىاىلـــة ا وماعـــاا املـــااد ادعحتملـــة مجه
 ة مجه احمليمة لاانة ة لاى تامل.املنصاي ع لتا ح ى ام نوما األةاةه. رما ُوجَّتت دعاة نيل
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 اإل  اااا اشتخةة على الصعيد الوطين - 2 
 

    على مستوى التز خعاا الوطنيةالتقدم احمل  

 يامة نتان ة ة لاى تامل ادةحتملة جاهدة مجه مجدناو ة يـام ازت اقلـاا الـخ ةـدَّقت ت اى  - 12
(ش وال ــاىامل 2017ع لتـا ح ال ـااى  احمل لــة. وةقـلَّا ة لاى ــتامل مـؤللا قــاىامل منـا التاــذ   ) ـباط/ سا ل 

جــلاواا اننارلــة (ش وقــاىامل اد201٦املتا ــاب  يا حــة ادجتــان رملتــاجل ن والبشــل )رــاىامل األول/د  ــمس 
(ش وال ـــاىامل بشـــبمل   ـــل جتنلـــد األ  ـــال ح ال ـــااا امل ـــ حة )رـــاىامل األول/د  ـــمس 201٤)ةان/مـــا ا 

(. ورد ـا ة مجه ىللـدش اعتمـدا 201٤( وقاىامل احلصال ع ى املا اماا )تشل ن اللال/ىا مس 201٤
ا ـلةش  ـا ح ىللـد قـاىامل األ ـداةش ة يام ازت اقلاا ح الاد د من ال ااى  الـخ ُةـنَّت ح ال ـنااا امل

وقــــاىامل ال  ــــاو ع ــــى الانــــز  ــــد املــــلةةش وقــــاىامل  ا ــــ  ادنهــــابش وقــــاىامل الامــــ ش وقــــاىامل اةــــ اتلرلة 
ميا حــة ال  ــادش وقــاىامل ملارــا مجعــادة ثهلــ  األ ــداةش وال ــاىامل املاــين رزلتجلــاب وازجتــان رلبشــلش 

اعــــايش وال ـــاىامل املتا ـــاب رل ــــرامل وملارـــا از ترــــا ش وقـــاىامل الاةـــا ة التران ــــةش وقـــاىامل ازةـــتلمان 
وقاىامل األ ااب ال لاةلةش وقـاىامل الترماـاا والحترحـة اعاةـة  حتجا/ملارـا دعـم املـلةة. وت ـمغ هـذه 
ال ــااى ش وبا ــتا مــن اد ــا اا البــان ة مــن ىاعتــاش ل ب ــد بــاادة تاا ــا واا ــة   ــا  ادى ــامل واليلامــة 

ه وآللــــــاا امل ـــــــاولة وت ـــــــدمي امل م تامــــــة بتاا ـــــــا ةــــــلادة ال ـــــــاىامل والن ــــــام ال  ـــــــارادى ــــــاىلة. وة لاى ـــــــت
 ملاا نلتا. األ   

 
 حتسني اشساالة والزفافية  

تــؤمن  يامــة نتان ــة ة لاى ــتامل ادةــحتملة  مل امل ــاولة والشــ ا لة جــاوك ز  ترــاة مــن احلارمــة  - 13
ادةــحت اا التشــل الةش  ــلعت ة لاى ــتامل ح مــن ةجــ  ال ــحتم والتنملــة و  ــا  ادى ــامل. ومجه جاىــ  

تن لــذ بــل مص ل ةــحتا ال  ــاره  شــم  مججــلاو اةــتالاا ل تلارــ  وادجــلاواا. ول ــد اةــت دمت ما ــم 
املااند البشل ة ل محيمة الا لا وميت  املدعه الاام ح الاام  املا ل  من لـحتل املنا  ـة ال ارمـة ع ـى 

حـــاو. وةُىشـــا و ــ  ن لـــا امل ــتا  ماـــين ب ــلادة ال ـــاىامل وميا حـــة انــدانةش مـــا  للــ  املـــلةة بشــي  م 
ال  ادش   دف م ت ان له مجه نرل  انمتان ةش ل لادة انتاد الخ تبذ ا احليامة ح وال امل اولة والشـ ا لة. 
وملااةــ ة   ــ  امل ــاولة والشــ ا لةش ةىشــئت أيمــة لاةــة مللاجاــة ق ــاا ال  ــاد اةتال ــت  ــ  ادمل 

  ازا من ال  اد املاعام. عدة

ول تشد د ع ى احلاجة مجه احليم الل لد وامل اولةش ة   ـت احليامـة بـل مص مللـا  املـاا ن  ح  - 1٤
. و نــــدنو مللــــا  املــــاا ن   ــــمن انتــــاد املبذولــــة لي ــــل دوامــــة ا شا ــــة 201٦تشــــل ن األول/ةرتــــابل 

امل تا  الشايب. و ي   هذا املللا  ع دا اجتماعلا والانز والنتاا رحلاب ح ةنا ال لان والتنملة ع ى 
بــــ  احليامــــة ووــــال  التنملــــة ع ــــى م ــــتا  اكتماــــاا احمل لــــة مــــن ةجــــ    ــــ  ت ــــدمي البــــ  التحتلــــة 

ح املارـــة مـــن ةع ـــاو وـــال   ٤0واعـــدماا ازجتماعلـــة األةاةـــلة. وعـــحتوة ع ـــى ىللـــدش  ـــ مل مـــا  نـــاها 
 التنملة هم من الن او.

وراىـــت  ل ـــة التابـــع  ا ـــا ةةاةـــلا ل م ـــامهة ح تاا ـــا   ـــا  ادى ـــامل وامل ـــاولة ازجتماعلـــة  - 15
و  لــاب الن  ــة التحاللــة الــخ تن ــلد اــا ة لاى ــتامل وجل تــا احلــايل. وجت َّــت هــذه احلل ــة ح الاــدد ا ارــ  مــن 

 ـــن واملاةـــل ىش مجه جاىــــ  ال نـــااا الت  ا اىلـــة واحملجلـــاا ادىلاعلــــة ووةـــارط ادعـــحتم املجلباعـــة ومنــــابل ال
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احل ـــان الجلـــاغه ل  لـــامل ح  ـــبياا التااةـــ  ازجتمـــاعه. وىتلرـــة لـــذلدش ةةـــبحت وةـــارط ادعـــحتم 
احلــلة وامل ــت  ة تــؤد  دونا هامــا ح اا ــة   ــا  ادى ــامل وتاا اهــا ونةــدها ح ة لاى ــتامل. ورــامل قــاىامل 

تمــا املــدل املتنــامه وامل اــم  لا ــةا مــن بــ  احلصــال ع ــى املا امــاا م لــدا ح  يــ  املــاا ن ش و اتــس اك
 ح ة لاى تامل. ةهم انتاا امل امهة ح تاا ا   ا  ادى امل واا تتا

 
  أة وتع خ  اشساواة بني اجلنسنيمتكني اش  

احليامــة هـــه األداة اللرل ـــلة لتن لـــذ ال لاةـــاا وازلتاامـــاا اللاملـــة مجه النتـــاا با ـــا الن ـــاو  - 1٦
 د  مَّ ت الن او األ لاىلاا عبئا ث لحت ألةباب تتا اب رلنااع املامن وةدمة احللب وت شه وال تلاا.   

ال  ــل والت اللــد واملمانةــاا ازجتماعلــة الل ا لــة و ــاز ا لارــ  األةاةــلة. وةةــبغ قــاىامل ال  ــاو ع ــى 
املؤة ـــاا  ش وةُقـــلَّا زرحـــة بشـــبمل اا ـــة   ـــا  ادى ـــامل ح200٩الانـــز  ـــد املـــلةة   ـــذا منـــذ عـــام 

ش ةُقــــلَّا لجلـــة الامــــ  الا نلــــة املتاــــددة ال ــــنااا 2015. وح عــــام 201٤احلياملـــة ح آب/ةغ ــــجل  
بشـبمل املـلةة وال ــحتم واألمـن. وو ـا الب ــد لجلـة عمـ  و نلــة  (2000) 1325لتن لـذ قـلان و ـ  األمــن 
اد  ل مــلةة مـن لـحتل عم لــة  ـام ة ل رملـا وواةـاة النجلــا  تشـانق  لتـا مــلحتا بشـبمل التميـ  ازقتصـ

امللةة من الازاا واكتما املدل وةوةاط اعساو. و اتس ر  من تا لم ال تلـااش  ـا ح ىللـد الاةـال مجه 
ون م ــتا  ةع ــى مــن التا ــلم  وةــحة األمتــاا والتلذ ــة  وتل ــع  ــلي املــلةة ح احلصــال ع ــى عمــ   ود

املـــــلةة ح احللـــــاة ال لاةـــــلة وازجتماعلـــــة وازقتصـــــاد ة والشـــــؤومل األمنلـــــة  ومجمياىلـــــة ال رـــــاو مجه ال  ـــــاو  
ومشانرة امللةة ح عم لة ال حتم  ااغ  أان ة رلن بة ل حيامة. وُر ف  ـت و انة  ـؤومل املـلةة  تمـة ةـلاغة 

املــلةة مــا  ــلراو آلــل ن. وح ال ــنااا  ال لاةــااش و د ــد األولــاااش وتن ــلاب الــسامص املتا  ــة بتميــ 
ـــد اع واألمـــن  ـــا اناا وح قـــااا ال األلـــعةش ةىشـــئت مـــد لاا ل شـــؤومل انن ـــاىلة و  ـــا  ادى ـــامل ح ال
الا نلــة األ لاىلــة. وح ادوىــة األلــعةش ةىشــا منصــ   رــ  املــدعه الاــام لصلصــا  لمــا  تصــ  ركــازا 

اة و  ــا  ادى ــامل. ورمللــ ش ع ــى ةــالد الــازااش ةىشــئت املتا  ــة رلانــز  ــد املــلةة وجــلارم األ ــد
مياتــ  أامـــاة وهلارـــ  لاةـــة  يا حــة الانـــز  ـــد املـــلةة وجــلارم األ ـــداة وبشـــبمل   ـــا  ادى ـــامل. 
وادب   لاب امل اواة بـ  انن ـ  واةـت دام املـاظ   ع ـى ةةـات انـدانةش  اد  للـ  اد ة ح ميتـ  

مـد ل ى ـاو بلتبـة  10و شم  ىللـد تالـ   ح املارة ح الاام املا ه. 17ة مجه ح املار ٤املدعه الاام من 
عامش ةنبا منتن ةع ـاو ح اك ـ  األع ـى مليتـ  املـدعه الاـام. وعـحتوة ع ـى ىللـدش   ـد ةىشـئت أـارم 
لاةة وميات  مل ه ازدعـاو بشـبمل ال  ـاا املتصـ ة رلانـز  ـد املـلةة وق ـاو األ ـداة لي الـة مجي ـة 

 وةال امللةة مجه ى ام الادالة ع ى وا ة   .ةب  
 

 اص اشز َّدخث داخليًا والعائدخثحقوق ا يخ  

 ـــتدا ة لاى ـــتامل عـــادةا     ـــباب  ـــا مللـــ  لحتجئـــ  واملشـــلَّد ن دال لـــا ح األ ـــتل األلـــعة.  - 17
 بلـــة ا تلاجــــاوم واحليامـــة م تامـــة حبما ـــة   ـــا  املشـــلد ن دال لــــا والاارـــد ن وتـــا ع ادللـــاا ال االـــة لت

احملــددة. وو ــ  ا رــلةش ب لــادة الــلرل ش وال رنــة التن لذ ــة املانلــة بشــؤومل النــاوا والاــادةش ب لــادة الــلرل  
التن لــذ ش مهــا آللتــامل ن لاتــا امل ــتا  لصــنا ال ــلان مــن ةجــ  ر الــة  االلــة امل ــاعه الــخ ت ادهــا احليامــة 

ــــا ح  ــــازا التشــــلع  ــــ  األمــــدشلصــــاش األ ــــخاي املشــــلد ن دال ل ــــد ن.  د الجلا  والنــــا     ــــد لا والاار
تـــاال ال لاةـــة الا نلـــة املتا  ـــة رأل ـــخاي املشـــلد ن دال لـــا ةداة نرل ـــلة لتاجلـــ  انتـــاد الـــخ تبـــذ ا  وز

احليامة من ةجـ  ماانـة از تلاجـاا اعاةـة. وملااجتـة تشـلعد ال ـياملش ت ـاى احليامـة مجه مججيـاد  ـ  
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مـــنش ومجي ــة املــااند الــخ طيـــن التنبــؤ اــاش وتــا ع  ـــلي الامــ . وةــاب تـــدعم دارــم  تملــ  ح   ــ  األ
اعجلــااا املتخــذة  ــ  ادمل ح عم لــة ال ــحتمش والتيامــ  ازقتصــاد  ادق لمــه ومجةــحتا اعدمــة املدىلــة 

 مججياد   ال ل تن حتا ال ياىلة.
 

 أهداف التنمية اشستدامة   أفغانستان  

 لاى تامل ادةحتملة  مل امل اواة والادالة هه متجل باا ةةاةلة لتح لـاب تؤمن  يامة نتان ة ة - 18
ال حتم والتنملة امل تدامة. وع ى هذا النحـاش ة َـّدا ة لاى ـتامل اللرـارا األةاةـلة ل تنملـة امل ـتدامةش وهـه 

. و ؤرــد ل  ــحتم والادالــة وتنملــة املؤة ــاا األهــداب ازقتصــاد ة وازجتماعلــة والبلئلــة واملبــادو املتيام ــة
( نو ــة الب ــد والتااماتــ  لتح لــاب ازعتمــاد ع ــى 2021-2017مج ــان ة لاى ــتامل الــا ين ل  ــحتم والتنملــة )

الــذاا و  ــ  ن ــاه ماا نلــ . وتــلتبط التاقاــاا ازقتصــاد ة وادتارلــة ح ة لاى ــتامل انتبا ــا وثل ــا بتح لــاب 
 ـــحتم وهـــه تنـــتتص ماق ـــا  ا مـــا بشـــبمل ال ـــحتم الـــدارم واملصـــاحلة. ول ـــد اةـــتلملا احليامـــة ح عم لـــة ال

  لونة مججياد   ال ةلاةلة ل نااع.
 

 التحدايا - ٣ 

اةـتتدب ادنهـاُب الاــامله ة لاى ـتامل ب ــب  ماقاتـا امللرــا  ووعـانة ت ان  ــتا. وت تـل ة  ــ   - 1٩
ع ــى مــد  الاــام  املا ــل . وتبــذل  11 000مجه  200الت ــد لاا  ادة عــدد امل ــات   األجاىــ  مــن 

لاى ـتامل م ــامهة رام ــة باةـ تا مــن دول لــط املااجتـة ولــط الــد اع األول عـن ةمــن املنجل ــة. وتيــا غ ة 
ناعــة مجنهابلــة دوللـة ىلابــة عــن الاــا . وح وقــت  20 يامـة نتان ــة ة لاى ــتامل ادةــحتملة مـا  ا ــد ع ــى 

  جــلاو النــااعش  ــا ح ال لــام اــذا التاتــدش تتر َّــى  الــة الب ــد مــن لــحتل انت ــاع عــدد ال ــحاا مــن املــدىل
ىللـــد ا رمـــاا ازىتحان ـــة والتتد ـــداا الـــخ  جلل تـــا رـــ  مـــن  لرـــة الجلالبـــامل وتن ـــلم ال اعـــدة والدولـــة 

و ـــبية   ـــال وغعهـــا مـــن انماعـــاا امل ات ـــة. و ااجـــ  الب ـــد ة  ـــا احلالـــة  ادةـــحتملة ح الاـــلا  والشـــام
دا ربــعا مــن الحتجئــ  الاارــد ن. وع ــى الــلغم مــن ادى ــاىلة النانــة عــن التشــلد الــدال ه جــلاو النــااع وعــد

هــــذه التحــــدااش   ــــاى األ لــــامل جاهــــد ن رــــ   ــــام مجه   لــــاب تجل اــــاوم مجه األمــــن وال ــــحتم والادالــــة 
واليلامـة ادى ــاىلة. وةــتااف   ع ــا ة ة لاى ــتامل ح و ــ    ــا  ادى ــامل تجل اــاا األمــة مجه مــا تيت ــب  

 لة وغع قاب ة ل ترارة وم ابجلة.ه احل ا  عامل  ا  ادى امل من قلمةش  لث ةمل هذ
 

  يَّحة لعضوخة جملس حقوق اإلنسانالت اماا أفغانستان بوصف ا م - ٤ 

 امــــا رمل ــــؤوللاا امل  ــــاة ع ــــى عــــاتاب ع ــــا تتا ح و ــــ    ــــا  ادى ــــامل.  ت ــــلع ة لاى ــــتامل - 20
واا تتـا ع ـى الصـاد الـا ين وادق لمـه وة لاى تامل م تامة بت دمي م امهة ود ة ح تاا ا   ا  ادى ـامل 

  تامل  اج  هذه اللةالة  ا   ه:والدويل لحتل ع ا تتا ح اك   وبادها. وتتاتَّد ة لاى
 

 على الصعيد الوطين  

ازةتملان ح ازلتـاام رلتصـد اب ع ـى السوتارـال ازلتلـان  زت اقلـة مناه ـة التاـذ    )ة( 
 الا ابة ال اةلة ةو الحتمجى اىلة ةو املتلنة وغعه من  لوب املاام ة ةو 

ر الـــة مجقـــلان قـــاىامل الا ـــارا املـــن َّغش  ـــا  ت ـــاب مـــا ة يـــام الدةـــتان األ لـــال ومـــا  )ب( 
 ة لاى تامل رزت اقلاا الدوللة  ازة  اد رلتاام
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 ة عم  و نلة بشبمل اا ة األ  ال  مامل اعتماد قاىامل  ام  ل جل  ش وو ا لجل )و( 

 مامل التن لذ التـام عجلـة الامـ  الا نلـة املتاـددة ال ـنااا املتا  ـة ب ـلان و ـ  األمـن  )د( 
 بشبمل امللةة وال حتم واألمن  (2000) 1325

 شم    ا شةنا ال لان ال لاةه ازةتملان ح ازلتاام بي الة املشانرة اكد ة ل ملةة ح )هـ( 
 التشل الةش والسامص ازقتصاد ة أاداثا ال حتمش وقجلاعه األمن والادالةش والام لاا 

 النااع امل  غ مجه احلد األدىن  ر الة اخن اا اع ارل ح ة اب املدىل  جلاو )و( 

مااة ة دعمتا اليام  ل رنة األ لاىلة امل ت  ة املانلة حب ا  ادى ـاملش و ـمامل تن لـذ  ) ( 
 يت  ةم  امل ا  دال  ال رنة م

مجىشــــاو ى ـــــام محترــــم لتبـــــادل املا امــــاا بشـــــبمل األلجلــــان الـــــخ وــــدد وةـــــار  ادعـــــحتم  )ا( 
  ا  ادى امل ع ى م تا  الازاا ومن ماا اكتما املدل والصح ل  واملدا ا  عن  

املدا ا  عن   ا  مااة ة تاا ا املشانرة احل ل لة وازخنلاط اكد  ل مرتما املدل و  )ط( 
 ح تاا ا   ا  ادى امل واا تتا ادى امل 

 
 على الصعيد اإلقليمي  

احملا  ة ع ى الـدعم دىشـاو آللـة مجق لملـة حل ـا  ادى ـامل ح جنـاب آةـلا والـد اع عـن  ) ( 
  او املانلة دونها وثثعها ما الدول األع

 
 على الصعيد الدويل  

مااةـــــ ة تااوهنـــــا اليامـــــ  مـــــا و ـــــ    ـــــا  ادى ـــــاملش و  ـــــا ل ـــــلان انمالـــــة الاامـــــة  )ق( 
 تن لذ وز ة اك   تن لذا يما ش والام  ما نلا الدول األع او ادب امل امهة ح ٦0/251

مـا نلـا ةجــااو آللـاا نةـد   ــا  و ـا ماـا ع جد ـدة مــن النا لـة الناعلـة ل تاــاومل  )ل( 
ادى ــامل التاباــة ملن امــة األمــم املتحــدةش  ــا ح ىللــد م ا ــلة األمــم املتحــدة حل ــا  ادى ــاملش واملي َّ ــ  

لتـــــــابا ك ـــــــ    ـــــــا  ادى ـــــــامل بـــــــازاا ح مج ـــــــان ادجـــــــلاواا اعاةـــــــةش ومججـــــــلاو ت ـــــــدمي الشـــــــياو  ا
 املااهداا  وهلئاا

ازةــــــــتالاا الـــــــدون  الشــــــــام ش واملشــــــــانرة ح عم لــــــــة دعـــــــم ازى ــــــــمام الاــــــــامله مجه  )م( 
  امهة البناوة ح ج  اا التحاون ازةتالاا عن  ل اب امل

ازةتملان ح ازلتاام بتن لذ التاةلاا الخ  صـ ت ع ـى ث لـدها لـحتل الـدونة اللاىلـة  )مل( 
 تالاا الدون  الشام  أل لاى تامل من ازة

ة قــدنة اك ــ  ع ــى تاا ــا   ــا  ة ــاز ال ئــااش مــا دعــم املبــادناا ا اد ــة مجه  اد )ت( 
 و واملشلَّد ن دال لا والاارد ن مج حتو اهتمام لاي ل   ال واأل خاي ىلو  ادعاقة والن ا
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ـــــز  )ع(  ـــــسامص مالو ـــــة ح ملت  ـــــادل لسوـــــا ح از ـــــجلحتع ب  ادة ةىشـــــجلتتا اللاملـــــة مجه تب
 التابـعش ووـازا ةلـل ش اـدم ا ـدب املتملـ  ح اكازا مل  ميا حـة ادنهـابش و  ـا  املـلةةش و ل ـة

 ال حل ا  ادى امل ادعمال ال اَّ 

احلياملـــة مـــا و ـــ   مااةـــ ة دعـــم املشـــانرة اكد ـــة ل مرتمـــا املـــدل واملن مـــاا غـــع )ب( 
   ا  ادى امل 

ح الــة ل تحــداا النا ــئة  ــد لا دعــم انتــاد اللاملــة مجه ر الــة ازةــترابة الدوللــة ال اَّ  )ي( 
 وال   ا  ادى امل.

 


