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 األسلحة المفروض على جنوب السودان المعايير المرجعية لتقييم حظر توريد   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  -   أول  

كانهر األهل/ديســمبر   16يقدم هذا التقرير عمال بالرســالا المهة ا مر رسيم مة م األمر المخر ا   - 1
ــ ر المعايير المرةعيا المة م   ب في ا طالتي ، ( 1) 2020 ــياع بيــــــــ لتقييم حظر إلى األمير العام تقديم تهصــــــــ

 تهريد األس حا المفرهض ع ى ةنهب السهدار.

ــعيدير القطر   - 2 ــاهراع مر بعد مي محاهرير ع ى الصـــــــ ــياذ إعداد هذا التقرير، اوةريع ميـــــــ هفي ســـــــ
هاإلق يمي هفي نيهيهرك. هع ى الصــــــــــــعيدير القطر  هاإلق يمي، اةريع ميــــــــــــاهراع مي مم  ي حكهما ةنهب 

هاعضـا  المةتمي المدني في ةنهب السـهدار )بما في ذلك الةماعاع النسـاسيا(ا هال يسا الحكهميا  ( 2) السـهدار
الــدهليــا المعنيــا بــالتنميــاا هالمبعهم ال ــام للمير العــام ل قرر األفريقيا هتليــا الرصـــــــــــــــد هالتحقذ مر هق  

يم المعاد تيــــــــــكي  اا هبع ا األمم إطالذ النار هالترتيباع األمنيا االنتقالياا هال ةنا الميــــــــــتركا ل رصــــــــــد هالتقي 
المتحدة في ةنهب الســــــــــهدارا هاعضــــــــــا  الســــــــــ ك الدب هماســــــــــي المهةهدير في ةهبا. هفي نيهيهرك، اةريع 

ا بيـــــــ ر ةنهب الســـــــهدار (2015) 2206ميـــــــاهراع مي اعضـــــــا  لةنا مة م األمر المنيـــــــ ة عمال بالقرار  
دارة عم يــاع الســــــــــــــالم )بمــا في ذلــك مكتــب ســــــــــــــيــادة القــانهر   ا( 3) المنطقــاهمم  ي البع ــاع الــداسمــا لــدهل  ها 

هالمخســـــــــســـــــــاع األمنيا(، همكتب المم  ا ال اصـــــــــا للمير العام المعنيا بالعن  الةنســـــــــي في حاالع الن ا  
اســتند هذا التقرير إلى الميــاهراع ههكاالع األمم المتحدة هصــناديق ا هبرامة ا المعنيا. هباإلضــافا إلى ذلك، 

 التي اةريع مي فريذ ال برا  المعني بةنهب السهدار، الذ  يعمل اعضاخه مر منا ل م.

  

_________________ 

 (1) S/2020/1277 ، (2020) 2521مر القرار  5لفقرة اتنفيذ عر انظر ايضا تقرير األمير العام (S/2020/1067). 
 نهح، هه يرة الدفا  هيخهر المحاربير القدما ، انة ينا تيني. - يرة ال ارةيا هالتعاهر الدهلي، بياتريم  ميسا هاني ه  (2) 
ريتريا هاهغندا. ههة ع الدعهة إلى ةيبهتي (3)   السهدار إلى المياركا في المياهرة المتع قا ب ذا التقرير.ه  ةرى التياهر مي إ يهبيا ها 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/2020/1277
https://undocs.org/ar/S/RES/2521(2020)
https://undocs.org/ar/S/2020/1067
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 السياق  -  ثانيا  

 ،ةنهب الســـــــهدار حظرًا عامًا ع ى تهريد األســـــــ حا إلى (2018) 2428بقراره  اعتمد مة م األمر  - 3
 . هفي تقرير 2021اـيار/مـايه  31حتى  هـاههه ـتدبير مر ـتدابير الة ا اع ةـدد مـنذـسذ عـدة مراع، يمـتد ت ر 

(S/2020/1067)،   قدمع إلى المة م تقييما لمسـاهما حظر تهريد األسـ حا في تيسـير هتنفيذ االتفاذ المنيـط
ــهدار، بما في ذلك التقيد باتفاذ هق  األعمال القتاليا هحمايا المدنيير  ــهيا الن ا  في ةم هريا ةنهب السـ لتسـ

االتفاذ المنيـــــط هب حكام   2017كانهر األهل/ديســـــمبر   21هتيســـــير هصـــــهل المســـــاعداع اإلنســـــانيا المخر  
 المتع قا بهق  إطالذ النار.

هاةرع األمانا العاما ميـــــــــــاهراع بيـــــــــــ ر المعايير المرةعيا الممكنا لتقييم حظر تهريد األســـــــــــ حا  - 4
اي هل/ســبتمبر   12في   المنيــط . همنذ تهقيي االتفاذالمنيــط  ظل منا  مر التقدم البطي  في تنفيذ االتفاذ في

، يــك ع 2020. هفي يــباط/فبراير  همن  1لت اماع الســياســيا الهاردة في الفصــل  يكتمل بعد تنفيذ اال ، لم2018
حكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيـــــــــطا، إيذانا بن ايا الفترة الســـــــــابقا ل مرح ا االنتقاليا. هبح هل   طرا األ

ار المتع ذ بنســـــــب القر  قد نفذع  حكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيـــــــطا كانع، 2021كانهر ال اني/يناير 
، هبعد ذلك عوّير في ن ايا المطا  حكام ( 4) تقاســــم المســــخهليا فيما يتع ذ بمناصــــب حكام همســــخهلي الهالياع

غير ار إعادة تيــــــــــــكيل المة م  .( 5) هنهاب حكام الهالياع العيــــــــــــر هالمديرهر الرسيســــــــــــيهر ل مناطذ اإلداريا
الهالياع لم ينة ا بعد. هعالهة ع ى ذلك، لم يتحقذ التقدم المنيـــهد التيـــريعي الهطني االنتقالي هتعيير مة م  

 .( 6) في الماسا في الس طا التنفيذيا 35االلت اماع المتع قا بتم يل المراة، بما في ذلك نسبا الـ  رعدد م في

هـتدريب ـا  لم يحر  بعـد تقـدم ـيذكر في تيــــــــــــــكيـل القهاع المهحـدة الال مـا فيمـا يتع ذ بقطـا  األمر، ه  - 5
عادة نيرها، هفقا ل فصل   لى المهارد هالتمهيل  هيعهذ. المنيط  مر االتفاذ 2ها  االفتقار إلى استراتيةيا امنيا ها 

التـقدم في تنفـيذ الترتيـباع األمنـيا االنتـقالـيا، بمـا في ذـلك حســــــــــــــر ســــــــــــــير العمـل في مهاقي التةميي هالـتدرـيب.  
ةـاح هادع إلى اعمـال عن ، ال ســــــــــــــيمـا في هالـيا هاراب تكـ ل حمالع ن   ســــــــــــــالح المـدنيير األ يرة ـبالن  هلم
ــطم   في ــتقل لبع ا  رير عرتق ير في. هعالهة ع ى ذلك، ايــــ 2020تب/اغســ ــتراتيةي المســ ــتعراض االســ االســ

 ي بةنهب الســــــــــــــهدارفريذ ال برا  المعن في تقرير ه   (S/2020/1224) األمم المتحـدة في ةنهب الســــــــــــــهدار
(S/2020/14)،  هال ت ال المنيـــــــط إلى ار اطرا  الن ا  تهاصـــــــل تةنيد قهاع ةديدة،  الفا ألحكام االتفاذ .

 ههق  إطالذ النار الداسم.المنيط االنيقاقاع هتغييراع الهال  بير األطرا  تقهض تنفيذ االتفاذ 

_________________ 

 بالتهافذ بير رسيم ةنهب السهدار، س فا كير، هالناسب األهل ل رسيم، ريك ميار. 2020ح يرار/يهنيه  17ات ذ في  (4) 
ــيير ألبيي، هبيبهر هرهينذ  هالمديرير 10ـــــــــــــــــــــــــ مر حكام الهالياع ال 8ـــــــــــــــــــــــــ  التعييناع لانة ع  ه  ةرى التهصــــــــــل إلى اتفاقاع (5)  الرسيســــــــ

اعـــالي النيـــل في كـــانهر ال ـــاني/ينـــاير  هحـــاكم 2020 ي في تمه /يهليـــه ةهنق حير انة  تعيير حـــاكم ، في2020ح يرار/يهنيـــه  في
 .10ـ لةميي الهالياع ال الحكهماع المح يا ، كار قد عير مسخهله الهالياع همسخهله2021. هبح هل تذار/مارم 2021

ــبا  ه  في الماسا لتم يل المراة في الســــــــــــ طا التنفيذيا  35 م بنســــــــــــباحـصـــــــــــ  تحديد، هافقع األطرا  ع ى المنيــــــــــــط  في االتفاذ (6)  بنســــــــــ
إيـــــــراك المراة في م ت   ا لياع   باإلضـــــــافا إلىتم يل المراة في تلياع العدالا االنتقاليا ال الم التي ي مي إنيـــــــاخها، لالماسا   في 35

ع، هال ةنا الهطنيا لتعديل الدسـتهر. هفي الهقع هالعم ياع األسـاسـيا بما في ذلك المة م التيـريعي الهطني االنتقالي، همة م الهاليا
منصــــــــــــــبا ه اريا، ههناك امراة مر بير  35نســــــــــــــا  ه يراع مر بير  9ينع ينع امراة في منصــــــــــــــب لناسب الرسيم، هعو الحاضــــــــــــــر، عو 

 في الماسا. 35نهاب ه را ، ههه ما يقل عر ال د  المحدد بنسبا  10 كل

https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/2020/1067
https://undocs.org/ar/S/2020/1224
https://undocs.org/ar/S/2020/14
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حير ار اتفــــاذ هق  األعمــــال القتــــاليــــا ههق  إطالذ النــــار الــــداسم يحترمــــار إلى حــــد بعيــــد  هفي - 6
هيع ى ذلك ة سيا إلى العن   .( 7) سـتمر ت ايد اعمال العن  ع ى الصـعيد دهر الهطنيي معظم انحا  الب د،  في

ى الصـــعيد الهطني. هاإلةرام بدهافي اقتصـــاديا هلكر ايضـــا بســـبب الن اعاع بير الة اع الفاع ا الســـياســـيا ع 
ة  ع اعمال عن  ع ى الصــــــــــــعيد دهر الهطني في منطقا اعالي النيل الكبرى،  ــو هفي األيــــــــــــ ر األ يرة، ســــــــــ

 هالمنطقا االستهاسيا الكبرى همنطقا بحر الغ ال الكبرى.

ع ى ة هد العـام ير في المةـال اإلنســــــــــــــاني، اـلذير يعـانهر ـبالفعـل  اضــــــــــــــار  ـت  يراالعن   هيخ ر هـذا - 7
ةرا  ال ةمـاع التي يتعرضــــــــــــــهر ل ـا، هالكهارم الطبيعيـا، هالعهاسذ البيرهقراطيـا هةـاسحـا مرض فيرهم  مر

لبع ا األمم المتحدة المســـــــــتقل  االســـــــــتعراض االســـــــــتراتيةي التقرير عر  (. هكما لهحظ في19-كهرهنا )كهفيد
ة  ًا  ،في بعض األحيار ،ييــكل مني إيصــال المســاعداع اإلنســانيا،  (S/2020/1224) دارةنهب الســه  في
اســـــــتراتيةياع مدرهســـــــا تقهم ب ا الة اع الفاع ا الســـــــياســـــــيا هالعســـــــكريا ب د  التالعب بته يي المهارد.   مر

 عهذ قدرت ا ع ى تنفيذ هاليت ا.ي  ، مماكاع التفاذ مرك  القهاعهبالم ل، ال ت ال البع ا تهاةه انت ا

ــتمرار العن   - 8 ــها  ارتكبته اطرا  االتفاذ -هتترتب ع ى اســـ ــط ســـ ــياع المةتمعيا المنيـــ ، اه المي ييـــ
عهاقب ه يما  -غيرهما مر العناصـــــر المســـــ حا الميـــــاركا في اعمال العن  ع ى الصـــــعيد دهر الهطني  اه

حقهذ اإلنســــــــــــــار في ةنهب الســــــــــــــهدار. هتيــــــــــــــمل اعمال العن  هذه القتل التعســــــــــــــفي،  فيما يتع ذ باحترام
هاالحتةا  )بما في ذلك االحتةا  بالهكالا(،  التعســفي ، هاالعتقال ( 8) هاال تطا ، هالعن  الةنســي هالةنســاني

رغم مر هالتعذيب هســـــــــه  المعام ا، هالتةنيد العســـــــــكر  القســـــــــر  هن ب الممت كاع المدنيا هتدميرها. هع ى ال
، فـنر التقـدم العـام فيمـا يتع ذ  ( 9) بعض ال طهاع التي ات ـذت ـا حكهمـا الهحـدة الهطنيـا االنتقـاليـا المنيــــــــــــــطـا

 يتسم بالبط . المنيط االتفاذ بالت اماع العدالا االنتقاليا الهاردة في

  
 المعايير المرجعية المقترحة  -  ثالثا  

. المنيـــط  المحاهرهر ع ى اهميا التنفيذ الكامل هالفعال لالتفاذ في ميـــاهراع مي األمانا العاما، يـــدد  - 9
اعت امه   التي اعرب في ا مة م األمر عر  ، ( 2020)   2521مر القرار    4هيتمايى هذا المنظهر تماما مي الفقرة  

ــه  التقدم المح  ــ حا في ضــ ــتعراض حظر تهريد األســ اتفاذ ب ر  في تنفيذ ةميي احكام االتفاذ المنيــــط، هالتقيد اســ
هـذا الفر   الـ ا مـعايير  في  تحـدد هق  إطالذ الـنار. ه احـكام االتـفاذ المنيـــــــــــــط المتع ـقا ب هق  األعـمال القـتالـيا ه 
المعايير  هدفا محددا( لكي يقّيم مة م األمر حظر تهريد األســـــ حا. هقد تســـــ م هذه   34مرةعيا اســـــاســـــيا )مي 

_________________ 

(. هانظر ايضـــــــا تقرير ال ةنا الفر   ال ا،  S/2021/172قباسل في بعض مناطذ الب د )انظر  ييـــــــمل ذلك العن  دا ل القباسل هبير ال (7) 
 (.A/HRC/46/53) 2021يباط/فبراير  4المخر  المعنيا بحقهذ اإلنسار في ةنهب السهدار 

ادرج مة م األمر العن  الةنســــــــي هالةنســــــــاني كمعيار منفصــــــــل مر معايير تحديد الة اع التي يمكر ار تتعرض ل ة ا اع، ع ى  (8) 
إلى هق  ةميي   المنيــط  التفاذمر ا  2-10-1-2، في حير تدعه المادة  (2020)  2521)ه( مر القرار    15النحه المبير في الفقرة  

 ايكال العن  الةنسي هالةنساني.
، اع نع حكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيــــــــــــــطا ار ه ارة العدل ت قع تع يماع بات اذ  طهاع 2021كانهر ال اني/يناير   29في  (9) 

فيما   2020ا األ رى ع ى ال طهاع المت ذة في عام . همر األم  المنيــــــط  إلنيــــــا  تلياع العدالا االنتقاليا ال الم المبينا في االتفاذ
ر لم تحدد في االتفاذ، المحاكماع العســــــكريا المتع قا بالعن  الةنســــــي المتصــــــل بالن ا  في يي، هنيــــــر  يتع ذ بالعدالا االنتقاليا، ها 

نيا  المحكما ال اصا ل تصد  ل عن  الةنسي هالةنساني همقاضاة   األحدام في ةهبا.محاكم عسكريا متنق ا في بانتيه ها 

https://undocs.org/ar/S/2020/1224
https://undocs.org/ar/S/RES/2521(2020)
https://undocs.org/ar/S/2021/172
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/53
https://undocs.org/ar/S/RES/2521(2020)
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، ههق  األعمال القتاليا هتحقيذ هق  إطالذ النار الداسم. هينبغي اســتعراض  المنيــط  عيا في تنفيذ االتفاذ المرة 
 .المعايير المرةعيا هاألهدا  ذاع الص ا المبينا ادناه لتقييم التقدم المحر  في ا، حسب االقتضا  

 
 كمةالتقدم المحرز في المسائل السياسية ومسائل الحو  :1المعيار المرجعي   

سـيما  يمكر ار يسـ م معيار مرةعي يتع ذ بالتقدم المحر  في المسـاسل السـياسـيا همسـاسل الحهكما، هال  - 10
نةا  عم ياع اإلصــــــالح  تحقيذ االلت اماع الةنســــــانيا، في تقييم حظر تهريد  ه   في تيــــــكيل الحكهما االنتقاليا، ها 

تنفيذ بعض عناصــــــــر   هلسر كار قد احر  تقدم في األســــــــ حا فيما يتع ذ بتهطيد الســــــــالم في ةنهب الســــــــهدار. 
، تت    عناصــــر هاما ا رى عر الركب. هســــيكهر تنفيذ بعض هذه العناصــــر المنيــــط  مر االتفاذ   1 الفصــــل 

 .لطرا  في عم يا بنا  الدهلا هتهطيد السالم في ةنهب السهدار ل المتبقيا مخيرا قهيا ع ى االلت ام السياسي 

األهل، ع ى الصعيد الهطني، في إنيا  المخسساع السياسيا المتفذ ع ي ا   هينبغي ار يتم ل ال د  - 11
 :. هسيقام هذا ال د  بما ي يالمنيط في االتفاذ

ــريعيا الهطنيا االنتقاليا )ا(  ــا  ال يسا التيــــــ ــريعي الهطني  ،إنيــــــ التي تت ل  مر المة م التيــــــ
 االنتقالي همة م الهالياعا

 المخسساع الحكهميا ع ى صعيد الهالياع هالصعيد المح ي.االنت ا  مر تيكيل  )ب( 

العمل التيـــريعي الال م لترةما االلت اماع  ييســـرهمر يـــ ر إنيـــا  هذه المخســـســـاع بمهارد كافيا ار  - 12
إلى هاقي. ههه ســـيمكر الســـ طاع الهطنيا ايضـــا مر تع ي  ادا  مخســـســـاع ســـيادة   المنيـــط االتفاذ الهاردة في

الهالياع هالصــعيد المح ي هتهســيي نطاذ ال دماع هتقديم ا ل ســكار )بما في ذلك إمكانيا القانهر ع ى صــعيد 
 ال ةه  إلى القضا ( هالمساهما في الحد مر العن  ع ى الصعيد دهر الهطني.

ــيا المحددة في االتفاذ - 13 التي  المنيـــــــــــــط هينبغي ار يتم ل ال د  ال اني في إنةا  العم ياع الرسيســـــــــــ
قام هذا ال د    العم ياع التيــريعيا هالقضــاسيا هعم يا الحهكما في ةنهب الســهدار. هســيو تع   يــ ن ا ار مر
 :ي ي بما

عم يا هضـي  إنةا هكذلك  ،ةنهب السـهدارلفي الدسـتهر االنتقالي  المنيـط اج االتفاذمإد )ا( 
 الدستهر الداسما

صـالح القضـا ، م صـصـا إل إحرا  تقدم في إصـالح القضـا ، ا  عر طريذ إنيـا  لةنا )ب( 
عادة تيكيل مفهضيا الة ا  القضاسي هاستعراض القانهر القضاسيا  ها 

إنةا  اإلصـالحاع المخسـسـيا ل مخسـسـاع الماليا الرسيسـيا، ههي مصـر  ةنهب السـهدار،  )ج( 
 هه ارة الماليا هالت طيط، هلةنا مكافحا الفساد هديهار المراةعا القهميا

ــرا  رف )د(  ــا  تليا إيـــــــ ــيل إنيـــــــ ــم بالكفا ة هالفعاليا هتتهلى مراقبا تحصـــــــ ــتهى تتســـــــ يعا المســـــــ
 ا، هتيغي  ا ع ى نحه فعالاإليراداع، هالمي نـا، هت صيم اإليراداع هالنفقاع

ــاليـــا  اإلبالغ عر )ه(  ــدة الهطنيـــا االنتقـ ةميي إيراداع هنفقـــاع هعةه اع هديهر حكهمـــا الهحـ
رير ســــنه  يتضــــمر تفاصــــيل األنيــــطا الماليا التي المنيــــطا بطريقا يســــ ل هصــــهل الةم هر إلي ا هنيــــر تق

 تاح ل ةمعيا التيريعيا الهطنيا االنتقاليا.هي حكهما التضط ي ب ا 
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ــماناع  - 14 ــ رهيمكر ار يهفر تحقيذ هذه اإلصـــالحاع ضـ ــا لا فيما يتع ذ بالةهانب  بيـ ــفافيا هالمسـ اليـ
تســـاعد االصـــالحاع ايضـــا في ضـــمار عدم  االستمانيا لحكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيـــطا. هيمكر ار

تحهـيل مهارد البـ د )هال ســــــــــــــيمـا اإليراداع المـت تـيا مر قطـا  النفط( نحه النفقـاع التي ـقد تســــــــــــــتمر في ـت ةي   
 الن ا ، بما في ذلك ع ى الصعيد دهر الهطني.

فيما  منيـــــــطال هينبغي ار يتم ل ال د  ال الم في الهفا  بااللت اماع المنصـــــــهم ع ي ا في االتفاذ - 15
 :يتع ذ بتم يل المراة في المخسساع هالعم ياع السياسيا. هسيقام هذا ال د  ب الم طرذ

في الماسا لتم يل المراة في الحكهما الهطنيا هحكهماع الهالياع  35  حصـــــا الـــــــــــــــــــ تحقيذ  )ا( 
 حكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيطاامر ةانب هالحكهماع المح يا 

المة م التيـــــــــــــريعي الهطني  في رسيمال ناسبفي هاحد مر  ال ا مناصـــــــــــــب  تعيير امراة   )ب( 
 مة م الهالياعافي رسيم الاالنتقالي هامراة في هاحد مر منصبي ناسب 

 إيــــــــــــــراك م ت   الةمــاعــاع النســـــــــــــــاسيــا في عم يــاع التيـــــــــــــــاهر ذاع الصــــــــــــــ ــا المبينــا )ج( 
 .المنيط في االتفاذ

اصــهاع النســا  في ال يساع الرسيســيا لصــني  تســميهيمكر ار تســاعد هذه العناصــر ع ى ضــمار ار  - 16
 في المساسل السياسيا همساسل الحهكما. في الحسبار االعتباراع الةنسانيا تخ ذالقرار هار 

 
صالح قطا يالتقدم المحرز في مجال :2المعيار المرجعي    عادة اإلدماج وا   ع األمننزع السالح والتسريح وا 

ــم معيار مرةعي يرك  ع ى األبعاد األمنيا لالتفاذ - 17 ــط يتســ ــتعراض قطا  األمر المنيــ ــيما اســ ، هال ســ
صـــالحه، هالترتيباع األمنيا االنتقاليا عادة اإلدماج عم ياه  ها  باألهميا لتقييم الحظر  ،ن   الســـالح هالتســـريا ها 

لمعيار في الحفاظ ع ى هق  األعمال القتاليا ع ى تهريد األســـــــــ حا هتعدي ه. هيمكر ار يســـــــــاعد تحقيذ هذا ا
ههق  إطالذ النار الداسم، هفي اإلســـــــــــ ام في إصـــــــــــالح قطا  األمر هفي الحد مر مســـــــــــتهياع العن  ع ى 

 الصعيد دهر الهطني.

هينبغي ار يتم ل ال د  األهل في إنةا  عم يا االســـــــــــتعراض االســـــــــــتراتيةي ل دفا  هاألمر الهاردة  - 18
 :. هيمكر قيام هذا ال د  بالعناصر الرسيسيا التالياالمنيط االتفاذ في

ــخهلياع م ت   ال يساع هالهكاالع  )ا(  ــا مســـــــــ ــا األمنيا الذ  يهضـــــــــ ــياســـــــــ إنةا  إطار الســـــــــ
 االستةابا ل تحدياع األمنيا التي يوقدر ار يهاة  ا ةنهب السهدارا في

ــا الدفاعيا المنقحا التي تحدد الدهر )ب(  ــياســـــــــ هالم ما المحددير ل ةيش الهطني،  إنةا  الســـــــــ
 هة ا  األمر الهطني هالقهاع المنظما األ رىا

لقـــــدراع العم يـــــاتيـــــا المط هبـــــا ل ةيش الهطني هقهاع األمر األ رى لمهاة ـــــا ا لتح ـيــــ  )ج( 
 التحدياع المحددةا

، يهافذ ع يه مة م هاألمر  تحهل قطا  الدفا لكتاب ابيض عر  ريطا طريذ  إصــــــــــدار  )د( 
 اله را  هالمة م التيريعي الهطني االنتقالي.
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 التفــاذلهينبغي ار يتم ــل ال ــد  ال ــاني في إنةــا  احكــام الترتيبــاع األمنيــا االنتقــاليــا الرسيســــــــــــــيــا  - 19
 :. هيمكر قيام هذا ال د  بما ي يالمنيط

 إن ا  فهر  لتةنيد قهاع األمرا )ا( 

طالذ سراح ةميي األطفال مر صفه  القهاع ها   ،إن ا  فهر  لتةنيد األطفال هاست دام م )ب( 
 ا( 10) المس حا هتس يم م إلى الة اع الفاع ا المدنيا المعنيا بحمايا الطفل

 هضي  طا إلعادة نير القهاع المهحدة الال ما التي تت رج مر مراك  التدريبا )ج( 

ار، هالةناح م ت   القهاع )قهاع الدفا  اليــــعبي لةنهب الســــهد اعبد  عم يا تهحيد قياد )د( 
 المعارض في الحركا اليعبيا/الةيش اليعبي لتحرير السهدار هتحال  المعارضا في ةنهب السهدار(ا

عادة نيرهاا )ه(   تدريب القهاع المهحدة الال ما ها 

ــر القهاع المهحدة الال ما،  )ه(  ــيم مهارد كافيا لت طيط هتنفيذ إعادة نيـ قيام الحكهما بت صـ
 حتياةاع ةميي افراد القهاع مر الذكهر هاإلنام.ينبغي ار يراعي ا ههه ما

عادة اإلدماج. هيمكر   - 20 ــريا ها  هينبغي ار يتم ل ال د  ال الم في إنةا  عم يا ن   الســـــــــــالح هالتســـــــــ
 قيام هذا ال د  بما ي ي:

 هضي هتنفيذ  طا لةمي األس حا ال قي ا الطهي ا هالمتهسطا المدى هالت  م من اا )ا( 

ــا  هتنفيذ )ب(  عادة اإلدماج، مي تهفير التمهيل الكافي،  إنيــــ ــريا ها  ــالح هالتســــ برنام  لن   الســــ
 ع ى ار ي  ذ في االعتبار االحتياةاع الم ت فا ل مقات ير السابقير مر الذكهر هاإلناما

هضــــــي  طا محددة  منيًا لن   ســــــالح ةميي المناطذ المدنيا بيــــــكل كامل هقابل ل تحقذ  )ج( 
 تنفيذ برام  ل حد مر العن  بير المدنيير.منه، يمكر ار تيمل ايضًا 

ــهدار ع ى إدارة  - 21 هينبغي ار يتم ل ال د  الرابي في تع ي  قدرة قهاع الدفا  هاألمر في ةنهب الســـــــــــ
م  هنات ا الحاليا مر األســـ حا هالذ يرة ع ى النحه الهاةب، بما في ذلك تســـةيل األســـ حا هالذ يرة هت  ين ا  

دارت ا ع ى النحه الس يم. هيمكر قيام هذا ال د  بما ي يهته يع ا   :ها 

هضـــــــــي ه يقا ت طيط بيـــــــــ ر احتياةاع قهاع الدفا  هاألمر مر مرافذ ت  ير األســـــــــ حا  )ا( 
 االمذكهرة هالذ يرة، هتدريب افراد قهاع الدفا  هاألمر هالتحقذ من م فيما يتع ذ بندارة مرافذ األس حا هالذ يرة

دارت ا )ييـــمل األســـ حا الصـــغيرة هاألســـ حا ال فيفا( لقهاع برهتهكهل لت  )ب(  ســـةيل األســـ حا ها 
نيــــــا  نظام لالســــــتالم الفرد  للســــــ حا هنظام لتطبيذ تدابير المســــــا لا الفرديا في حاالع   ،الدفا  هاألمر، ها 

 ضيا  األس حا اه سرقت ا اه تحهيل هة ت اا

ــا اه غير )ج(  ــ حا هالذ يرة الفاسضـــــ ــهرة  برهتهكهل لةمي األســـــ ــة ا اه المحتفظ ب ا بصـــــ المســـــ
 ميرهعا التي تصادرها القهاع هتدميرها اه نق  ا إلى قهاع الدفا  هاألمر. غير

 
_________________ 

ييـكل تةنيد األطفال هاسـت دام م ايضـا احد االنت اكاع الةسـيما السـتا المرتكبا ضـد األطفال الهاردة في  طا العمل اليـام ا إلن ا   (10) 
 .2020يباط/فبراير  7في  المنيط التي هقعت ا اطرا  االتفاذ ،همني ةميي االنت اكاع الةسيما ضد األطفال
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 التقدم المحرز في الحالة اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان :3المعيار المرجعي   

ــانيا هاألبعاد المتع قا بحقهذ اإلنســــــــــار في االتفاذ يتســــــــــم - 22  معيار مرةعي يرك  ع ى األبعاد اإلنســــــــ
ســيما تحســير إمكانيا إيصــال المســاعداع اإلنســانيا، هتيســير التهصــل إلى ح هل داسما لالةسير  ، الالمنيــط

د األســــــ حا هتعدي ه. تقييم الحظر ع ى تهري األهميا لالتصــــــد  النت اكاع حقهذ اإلنســــــار، ب ه  هالنا حير دا  يا
يخد  تحقيذ هذا المعيار المرةعي إلى إيةاد بيسا اك ر مال ما إليصــــــال المســــــاعداع اإلنســــــانيا،  هيمكر ار

 مكافحا اإلفالع مر العقاب، مما يق ل مر احتماالع اندال  اعمال العن  المس ا.ه  هتع ي  سيادة القانهر

ــانيا هحمايا  هينبغي ار يتم ل ال د  األهل في ت يسا بيسا - 23 ــال المســــــــــــاعداع اإلنســــــــــ مالسما إليصــــــــــ
 :المدنيير. هيمكر قيام هذا ال د  بما ي ي

هضـي هتنفيذ السـياسـاع هاإلةرا اع السـياسـيا هالقانهنيا هاإلداريا هالتيـغي يا لتيسـير العهدة  )ا( 
اة م مح يـا اه إعـادة الطهعيـا هالكريمـا ها منـا لالةسير هالنـا حير دا  يـا إلى ديـارهم هامـاكر إقـامت م، اه إدمـ 

 تهطين م في اماكر ا رى مر الب دا

ال فض المســتمر في انت اكاع اتفاذ مرك  القهاع، بما في ذلك ما يتع ذ بحريا تنقل البع ا،   )ب( 
 .عهذ تنفيذ هاليا البع ا المتم  ا في حمايا المدنيير هت يسا الظره  المالسما إليصال المساعداع اإلنسانيا التي ت 

هينبغي ار يتم ل ال د  ال اني في  فض مســــتهياع العن  الةنســــي هالةنســــاني، مي التركي  ع ى  - 24
 :الذ  ترتكبه عمهما قهاع األمر. هيمكر قيام هذا ال د  بما ي ي ،العن  الةنسي المتصل بالن ا 

صـل  التنفيذ الكامل ل طا العمل الميـتركا ل قهاع المسـ حا بيـ ر التصـد  ل عن  الةنسـي المت )ا( 
 امي التركي  الفهر  ع ى تدريب قهاع الدفا  هاألمر هتهعيا افرادها همحاسبت ا هاإليرا  ع ي ا ( 11) بالن ا  

إيـــــــــراك الســـــــــ طاع الهطنيا هســـــــــ طاع الهالياع مي منظماع المةتمي المدني هاليـــــــــركا   )ب( 
ــي ــ ر مني العن  الةنســــ ــةيي   الدهليير في الة هد الراميا إلى تهعيا المةتمعاع المح يا بيــــ ــاني هتيــــ هالةنســــ

 الةراسم هالحد مر هصم الضحايا. ت كاإلبالغ عر 

مر اةل  المنيـــــــط هال د  ال الم هه تفعيل تلياع العدالا االنتقاليا المتفذ ع ي ا الهاردة في االتفاذ - 25
 :تهفير المسا لا عر الةراسم هاالنت اكاع المرتكبا هتع ي  المصالحا. هيمكر قيام هذا ال د  بما ي ي

، بحيم تتضـــــــــمر ال طهاع األهلى إبرام ( 12) إنيـــــــــا  المحكما الم ت طا لةنهب الســـــــــهدار )ا( 
مذكرة تفاهم بير مفهضيا االتحاد األفريقي هحكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيطاا هقيام مفهضيا االتحاد 

اا هاعتماد تيـــــــريي  مي ه ير العدل بهضـــــــي ةدهل  مني هاضـــــــا لكي تبدا المحكما عم  بااليـــــــتراك األفريقي 
 إلنيا  المحكما مر قبل المة م التيريعي الهطني االنتقاليا

_________________ 

. هتسـتند  طا العمل إلى  طط العمل التي هضـعت ا قهاع 2021ادة الع يا لمة م الدفا  الميـترك في كانهر ال اني/يناير عت ا القيهقّ  (11) 
ــرطا الهطنيا  ــهدار، هة ا  اليــ ــعبي لتحرير الســ ــعبيا/الةيش اليــ ــهدار، هالةناح المعارض في الحركا اليــ ــعبي لةنهب الســ الدفا  اليــ

حتى كانهر تمتد ا إلى مني العن  الةنســــي المتصــــل بالن ا  هالتصــــد  له لفترة  الم ســــنهاع لةنهب الســــهدار، هتهّحد الة هد الرامي
 .2023األهل/ديسمبر 

المحكما الم ت طا لةنهب الســهدار هي محكما قضــاسيا م ت طا مســتق ا ســتنيــس ا مفهضــيا االتحاد األفريقي ل تحقيذ هعند االقتضــا   (12) 
ليا عر انت اكاع القانهر الدهلي ه/اه قانهر ةنهب الســـــهدار، بما في ذلك الةراسم الةنســـــانيا لمقاضـــــاة األفراد الذير يتحم هر المســـــخه 

 ن ايا الفترة االنتقاليا. إلى 2013كانهر األهل/ديسمبر  15المرتكبا في الفترة مر  ،هاعمال العن  الةنسي
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بد ًا مر صــياغا التيــريي المط هب،  ( 13) إنيــا  لةنا فنيا ل حقيقا هالمصــالحا هألم الةراح )ب( 
 ا م اعتماد التيريي مر قبل المة م التيريعي الهطني االنتقالي

، مي ت صــــيم حكهما الهحدة الهطنيا االنتقاليا ( 14) الضــــررإنيــــا  هيسا التعهيض هةبر   )ج( 
دارته بيــــــــفافيا هينبغي ار تضــــــــم ال يسا التنفيذيا ل يسا التعهيض هةبر الضــــــــرر   االمنيــــــــطا التمهيل ل  يسا ها 

ــاط األعمال التةاريا،  ــاسيا، هال عما  الدينيير، هاهســــــ مم  ير عر منظماع المةتمي المدني، هالةماعاع النســــــ
  عما  التق يدييراهاليباب هال

تم يل المراة في تلياع العدالا االنتقاليا المذكهرة اعاله، لفي الماسا   35 حصا الــــــــــــ تحقيذ  )د( 
 مي تم يل مر المةتمي المدني، بما في ذلك الةماعاع النساسيا.

  
 خاتمة  -  رابعا  

. هلكر، هنـاك حـاةـا المنيــــــــــــــط  تقـدم المحر  في تنفيـذ بعض ةهانـب االتفـاذل  ا ني ع ى األطرا  - 26
هبتهقعاع يـعب ةنهب السـهدار. هيمكر  المنيـط الهفا  باألحكام الرسيسـيا لالتفاذ  حقيقيا لإلسـرا  بالتقدم في

المعايير المرةعيا المقترحا بيـــــــــــــ ر حظر تهريد األســـــــــــــ حا، الهاردة في هذا  ار يخد  نظر مة م األمر في
. هبالم ل، ســــيحتاج ةنهب الســــهدار إلى الدعم المســــتمر المنيــــط ذالتقرير، دهرا هاما في تيســــير تنفيذ االتفا

 تعاهر الدهل المةاهرة.ه  المةتمي الدهلي هالمنظماع اإلق يميا هدهر اإلق يميا مر

حكهما   ةانب ، بما في ذلك مر  النطاذ مي األمانا العاما  هاســـــــــعا ال ميـــــــــاركا ال هايـــــــــعر بالتفاخل إ ا    - 27
الهحــدة الهطنيــا االنتقــاليــا المنيـــــــــــــطــا، في إعــداد هــذا التقرير. هت ــد  المعــايير المرةعيــا المقترحــا إلى تحــديــد 
األهدا  التي يمكر ار تكهر اسـاسـًا لنظر مة م األمر في فعاليا حظر تهريد األسـ حا هاسـتمرار ةدهاه. هاحم  

ل األهدا  المتصــ ا بااللت اماع الةنســانيا التي اتفذ  المة م ع ى النظر في هذه المعايير المرةعيا، التي تيــم 
ــا  تبير . ه المنيــــــط  ع ي ا اطرا  االتفاذ  ــاهما ال اما اعترافا المعايير المرةعيا المقترحا ايضــــ التي يقدم ا بالمســــ

ذـلك قـياداع المةتمي الـمدني النســــــــــــــاسـيا هم ت   الةـماعـاع النســــــــــــــاسـيا، في العم ـياع  في  لمةتمي الـمدني، بـما ا 
الصــ ا. هبمةرد هضــي المعايير المرةعيا، ينبغي ار يةر  اســتعراض التقدم المحر  في تنفيذها   يا ذاع التيــاهر 

 .بانتظام، بغيا تعديل الحظر اه رفعه بمةرد تحقيذ األهدا  المذكهرة لتدابير الة ا اع هذه بالكامل 

عـا ع ى غير المهقّ  هال يتضــــــــــــــمر هـذا التقرير معـايير مرةعيـا هاهـدافـا محـددة يتعير ع ى األطرا  - 28
ار إنةـا  عـدة اهـدا  مر المعـايير المرةعـيا المقترحـا ـقد يـت  ر   ع ى الرغم مرالهـفا  ب ـا،  المنيــــــــــــــط االتـفاذ

ـب عمـال هـذه الةمـاعـاع. هايــــــــــــــةي بقهة هـذه الةمـاعـاع ع ى التقـيد ـب حكـام اتـفاذ هق  األعمـال القـتالـيا ههق  
ار االمت ال الكامل ل قانهر الدهلي لحقهذ اإلنسـار هالقانهر  مر اةل احترام هضـم ال سـيماإطالذ النار الداسم، 

 الدهلي اإلنساني.
 

_________________ 

ــط بالتحقيذ في ةميي ةهانب انت  (13)  ــيادة القانهر ال ةنا مك فا هفقا ألحكام االتفاذ المنيــــ ــار، هانت اكاع ســــ اكاع هتةاه اع حقهذ اإلنســــ
هاعمال التعس  المفرط في استعمال الس طا التي ترتكب ا ةميي الة اع الفاع ا الحكهميا هغير الحكهميا، هالتحقيذ في مسار الن ا  

 صـــــــا  بصـــــــهرة كام ا، بما في ذلكاالنت هاســـــــبابه هته يق ما هاإلبالغ عن ما هالتهصـــــــيا بعم ياع مر اةل تمتي الضـــــــحايا بالحذ في
 اقتراح تدابير لةبر الضرر هالتعهيض. طريذ عر

ممت كات م بســبب الن ا   عألحكام االتفاذ المنيــط، تقدم هيسا التعهيض هةبر الضــرر الدعم الماد  هالمالي ل مهاطنير الذير دمر هفقا  (14) 
 هما الهحدة الهطنيا االنتقاليا المنيطا.هتساعدهم ع ى إعادة بنا  سبل عيي م هفقًا لمعيار راسخ تضعه حك


