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 ملخص ثنفيري

  العُاس ي خلث سؤٍتها لإلؾاس الخىفُزي للجلذم الهُئت الهلُا للمفاوغا
ً
في ظىسٍا، والتي جمثل جطىسا

 للهملُت الخفاوغُت واإلاشخلت الاهخلالُت ولألظغ الهامت التي ًيبغي أن ًلىم نليها الىكام العُاس ي 
ً
شامال

الجذًذ لعىسٍا اإلاعخلبل، وللػماهاث اللاهىهُت التي جدمي خُاساث الشهب العىسي، مو الخأهُذ نلى 

ش  ٌغجي مىكىسَا أو ٌعهم في جدلُم جؿلهاث الشهب ا بما َدًىامُىُت َزٍ الشؤٍت والاظخهذاد لخؿٍى

 العىسي بيافت ميىهاجه. 

 مً ؤلاًمان الهمُم لذي الهُئت الهلُا للمفاوغاث بػشوسة الخىفُز ألامحن 
ً
وجىؿلم َزٍ الشؤٍت أظاظا

لاهىن لللشاساث ألاممُت راث الطلت، ولعاةش اإلاىحباث اللاهىهُت في ال، و 2012لهام والطادق لبُان حىُف 

 الذولي.

هما جمثل الشؤٍت في مجملها اظخجابت لخؿلهاث العىسٍحن ئلى الاوهخاق مً الذهخاجىسٍت، وضُاغت نلذ 

لىم نلى مبادب  طىن الخلىق الفشدًت، ٍو اث ٍو احخماعي حذًذ لعىسٍا، وبىاء هكام ظُاس ي ًدمي الخٍش

ت واإلاعاواة واإلاىاؾىت والهذالت مً خالٌ جمثُل وافت ميىهاث  وفئاث الشهب دون جمُحز أو ئكطاء الخٍش

ت الىؾىُت دًجي أو مزَبي أو ؾاةفي أو نشقي أو ؾبلي،  وضُاهت خلىكهم اإلاششونت غمً ئؾاس الهٍى

وجخمخو فُه اإلاشأة بيامل خلىكها الهامت والفشدًت وغمان ئظهامها الفانل الجامهت والىؾً الىاخذ، 

ُئاث   في حمُو مإظعاث الذولت َو
ً
 .باإلااةت 30بيعبت  ومىاكو ضىو اللشاسواإلاىفٌى دظخىسٍا

 

بهملُت جفاوغُت جمخذ ظخت  ثبدأ املسحلة ألاولىمشاخل سةِعت؛ زالر  جىلعم نملُت الاهخلاٌ العُاس ي ئلى

جبذأ نلى أظاط  ئكشاس حذٌو ألانماٌ الزي ٌهىغ اإلابادب الىاسدة في بُان حىُف اإلاىطىص نليها و أشهش، 

لتزم فيه2254وكشاس مجلغ ألامً سكم  2118في كشاس مجلغ ألامً سكم  الخفاوع بهذهت مإكخت،  ا ؾشفا، ٍو

ًخم مً خاللها وغو ألاظغ الهملُت لخىفُز كشاساث مجلغ ألامً، ورلً بالتزامً مو الخؿبُم الفىسي 

وظاةش اإلاىحباث  2015لهام  2254مً كشاس مجلغ ألامً سكم  14و13و12وغحر اإلاششوؽ للفلشاث 

والبروجىوىالث الخابهت  1949اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، وال ظُما في اجفاكُاث حىُف لهام اإلافشوغت في 

لها، والتي جلض ي بالىف نً اسجياب حشاةم الخشب والجشاةم غذ ؤلاوعاهُت ووكف ألانماٌ اللخالُت وحمُو 

مُو اإلاىاؾم أهىام اللطف اإلاذفعي والجىي والهجماث غحر اللاهىهُت نلى اإلاذهُحن، وفً الخطاس نً ح

 في 
ً
والبلذاث، والعماح بخىضُل اإلاعانذاث ؤلاوعاهُت، وؤلافشاج نً اإلاهخللحن وبُان مطحر اإلاغُبحن كعشا

السجىن، والالتزام باللاهىن الذولي واخترام خلىق ؤلاوعان، ووكف نملُاث الخهجحر اللعشي وأخيام 

م، واظخدذار آل ُاث لفشع رلً في خاٌ اظخمشاس الىكام في ؤلانذام، ونىدة الىاصخحن والالحئحن ئلى دًاَس

 مماؾلخه، وجىفحر الػماهاث الالصمت مً املجخمو الذولي إلهجاح الهملُت الخفاوغُت.
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فهي اإلاشخلت الاهخلالُت التي جمخذ لفترة ظىت وهطف وجبذأ فىس جىافم ؾشفي الخفاوع  ما املسحلة الثاهيةأ

ىكُو اجفاق ًػو َزٍ اإلاشخلت غمً ئؾاس دظخىسي حامو، نلى اإلابادب ألاظاظُت للهملُت الاهخلالُت، وج

 إلؾالق الىاس، وحً
ً
 وداةما

ً
 شامال

ً
َُئت الخىم الاهخلالي التي حعخىحب سخُل بشاس ألاظذ شىُل خػمً وكفا

خم الهمل مً خاللها نلى ضُاغت دظخىٍس بدم  وصمشجه الزًً جىسؾىا باسجياب الجشاةم الشهب العىسي، ٍو

هٍُت وسةاظُتحذًٍذ، وئضذاس اللى  ٍت وحشَش  .اهحن الالصمت إلحشاء اهخخاباٍث ئداٍس

ئضذاس ئنالن دظخىسي مإكذ جخمخو َُئت الخىم الاهخلالي مىز جأظِعها بعلؿاث جىفُزًت واملت جخػمً: 

ف أنماٌ، وئوشاء، و ًخم جؿبُله نلى امخذاد اإلاشخلت الاهخلالُت مجلغ نعىشي  حشىُل خيىمت جطٍش

ُئت للمطالخت الىؾىُت، ونلذ مإجمش وؾجي  نلُا،مشترن، ومدىمت دظخىسٍت  ُئت إلنادة ؤلانماس، َو َو

حامو، وئنادة َُيلت اللؿام ألامجي، وؤلاششاف نلى ئداسة الشإون الذاخلُت، وجأظِغ هكام ئداسة مدلُت 

ت، وغمان اظخمشاس نمل الىصاساث واإلاإظعاث والهُئاث الخذمُت  ت ؤلاداٍس ًلىم نلى مبذأ الالمشهٍض

هم لػمان ظحر َزٍ اإلاإظعاث دون أًت نشاكُل، والخطذي فمت في الذولت، وبلاء اإلاىقفحن في وقاةوالها

اب  اب الذولت الزي ماسظه الىكام في الفترة العابلت، أو ئَس اب وميافدخه، ظىاء وان مً بلاًا ئَس لإلَس

ت والخىكُمُت التي  حغزي الخؿشف ألافشاد والجماناث والخىكُماث، واللػاء نلى الخىاغً الفىٍش

 والؿاةفُت والاظدبذاد العُاس ي والفعاد، وغمان خشوج ظاةش اللىاث ألاحىبُت مً البالد.

خم في َزٍ الفترة الخأظِغ لىكام ظُاس ي ًلىم نلى مجمىنت مً اإلابادب ألاظاظُت مً أبشصَا: ظُادة ، ٍو

ت واإلاماسظت الذًملشاؾُت ظىسٍا واظخلاللها وظالمت أساغيها، والذولت مخهذدة ألاخضاب اإلابيُت نلى ال خٍش

والشمٌى والخمثُل واإلاىاؾىت، وظُادة اللاهىن وخلىق ؤلاوعان واإلاعاءلت، واظخدذار آلُاث فانلت 

الخترام خلىق ؤلاوعان العىسي وخفل هشامخه وغمان خله في اإلاشاسهت الياملت في الهملُت العُاظُت، 

ت والثلافُت وانخباس اللػُت الىشدًت كػُت وؾىُت ظىسٍت، والهمل ن لى غمان خلىكهم اللىمُت واللغٍى

 
ً
.، دظخىسٍا

ً
 وئؾالق خىاس وؾجي شامل ال ٌعدثجي أخذا

 

 وجإرن نهاًت اإلاشخلت الاهخلالُت بخذشحن 
ً
 نهائيا

ً
نبر جؿبُم مخشحاث الخىاس  مسحلة ثالثة ثمثل اهتقاال

هُت وسةاظُت جدذ ئششاف ألامم اإلاخدذة  الىؾجي واإلاشاحهت الذظخىسٍت، وئحشاء اهخخاباث مدلُت وحشَش

ت   مً ودنمها الفجي، وجبلى اإلابادب ألاظاظُت املخذدة في الاجفاق اإلاإكذ ظاٍس
ً
اإلافهٌى بىضفها حضءا

ىظ نلى: الجذًذ للبالد، والزي ًلىم نلى مبذأ اإلاى  الذظخىس  واظخلالٌ  ،فطل العلؿاثاؾىت، ٍو

ت الانالم ،اللػاء لخيىمت الششنُت وخػىنها للجِش واللىاث اإلاعلخت العُاس ي لخُاد الو  ،وخٍش

َعخفُذ منها حمُو شاعي الهذالت الاحخمانُت و وئوشاء مىكىمت اكخطادًت ج ،غلبُت بشإلااهُتأاإلاذنىمت ب

 العىسٍحن دون أي مفاغلت أو جمُحز.
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 ياتاملحتو 

 مقدمة

 مبادئ عامة

: مسحلة التفاوض
ً
 إقساز املبادئ ألاساسية للعملية الاهتقاليةو  أوال

: هيثا
ً
 الاهتقاليةاملسحلة ا

: الحالة النهائيةثالث
ً
 ا

 ملحق
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 مقدمة

جػو الهُئت الهلُا للمفاوغاث بحن ًذي الشهب العىسي سؤٍتها إلاعخلبل البالد مً خالٌ نملُت جفاوغُت 

خُل بشاس ألاظذ وصمشجه الزًً جىسؾىا باضذاس زجفض ي ئلى ئكشاس مبادب أظاظُت إلاشخلت اهخلالُت جبذأ مو 

خىم اهخلالي واملت  أوامش باسجياب الجشاةم واملجاصس بدم الشهب العىسي نً العلؿت وجىلي َُئت

 الطالخُاث الخىفُزًت. 

وجمثل َزٍ الىزُلت سؤٍت شاملت إلاشخلت مفطلُت مً الخؿىس البيُىي في ظىسٍا نبر ئوشاء مىكىمت خىم 

حذًذة جدلم الخمثُل الهادٌ لعاةش أبىاء الىؾً، وئنالن دظخىسي ًىظ نلى فطل العلؿاث واظخلالٌ 

ت الانالم، وجأهُذ الخُاد  للخيىمت وخػىنهما  العُاس ي للجِش واللىاث اإلاعلختاللػاء وخٍش

ل اإلاإظعاث ألامىُت مً أحهضة كمهُت ئلى مإظعاث اخترافُت جطىن ظُادة الذولت  الششنُت، وجدٍى

اث الهامت.  واظخلاللها وجدمي الخٍش

 الىاصخحنوحهالج الىزُلت حملت مً اللػاًا املجخمهُت مخمثلت بترجِباث ؤلاداسة املخلُت وئنادة الالحئحن و 

 مً أنمالهم، وئؾالق خىاس وؾجي شامل
ً
وجبجي بشامج اإلاطالخت الىؾىُت، ، واإلابهذًً واإلافطىلحن حهعفُا

م جأمحن الخماًت  للمجمىناث اإلاعتهذفت، ئغافت ئلى غىابـ دظخىسٍت  وسدم الجزناث الاهخلامُت نً ؾٍش

لت واملخاظبت وجؿبُم الهذالت وكاهىهُت جخىلى جؿبُلها مإظعاث حهخمذ آلُاث واضخت وفانلت للمعاء

ت الىؾىُت الاهخلالُت، و  غمان خلىق ظاةش اإلاىاؾىحن، وضُاهت خلىكهم اإلاششونت غمً ئؾاس الهٍى

جمخو اإلاشأة بيامل خلىكها الهامت والفشدًت، وغمان ئظهامها الفانل في حمُو الجامهت والىؾً الىاخذ، و 

ُئاث ومىاكو ضىو اللشاس.   مإظعاث الذولت َو

الشؤٍت وغو آلُاث نملُت لػمان مماسظت َُئت الخىم الاهخلالي وافت مكاَش ظُادة الذولت في وحشمل 

حمُو املجاالث، ومىو ظاةش أشياٌ الخذخل الخاسجي، وئخشاج حمُو اإلالاجلحن ألاحاهب مً مُلِشُاث 

ت جابهت لذٌو أحىبُت مً ألاساض  ت أو شبه نعىٍش ي ؾاةفُت وحماناث معلخت ومشجضكت وكىاث نعىٍش

اب وميافدخه، ظىاء وان  اب جذانُاث العىسٍت، ورلً بالتزامً مو جبجي بشهامج شامل للخطذي لإلَس ئَس

ت  اب ألافشاد والجماناث والخىكُماث، واللػاء نلى الخىاغً الفىٍش الذولت الزي ماسظه الىكام، أو ئَس

 والخىكُمُت التي حغزي الخؿشف والؿاةفُت والاظدبذاد العُاس ي والفعاد.

هما جخهشع في الىكذ راجه لخدذًاث: ئنادة ؤلانماس، واظخهادة البيُت الخدخُت، وجىفحر الخذماث 

ألاظاظُت، وجىفُز اللشاساث الذولُت بشأن نىدة حمُو العىسٍحن ئلى وؾنهم ومىاؾم ظىىاَم ألاضلُت، 

)باظخثىاء ججىِغ  وما جشجب نليها مً نملُاث الخجىِغ 2011وئلغاء اللشاساث اإلاخخزة بهذ آراس مً نام 

اإلاىاؾىحن الىشد في جلً الفترة( والاظخمالن والخغُحر الذًمغشافي والترخُل الفشدي والجماعي، وئبؿاٌ 

 اث والخهجحر اللعشي.مخليجذابحر وكشاساث مطادسة اإلا
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وتهذف الشؤٍت في مجملها ئلى وغو أظغ ظلُمت لهملُت اهخلاٌ ظُاس ي ًفض ي ئلى مشخلت نهاةُت مً 

العُاس ي والاكخطادي واملجخمعي مً خالٌ اظخدذار ئضالخاث في مإظعت اللػاء جخػمً  الاظخلشاس

هاث اللمهُت  اب وئلغاء أخيامها، وئلغاء حمُو الدشَش ت والاظخثىاةُت ومداهم الاَس خل املخاهم الهعىٍش

، وا
ً
هُذ لخماإلاخىاكػت مو كشاساث ألامم اإلاخدذة، وئضذاس نفى نام وشامل نً الزًً خىهمىا غُابُا

هاث واإلاشاظُم اإلاىكمت لخلً الاهخخاباث.   الهخخاباث بلذًت وهُابُت وسةاظُت، وئضذاس الدشَش
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 مبادئ عامة

جشجىض نملُت الاهخلاٌ العُاس ي نلى الخىفُز الفىسي وغحر اإلاششوؽ للشاساث مجلغ ألامً راث الطلت، وال 

الهملُت العُاظُت نلى أظاظه، مو وحىب ، الزي جمذ الذنىة لبذء 2015لهام  2254ظُما اللشاس سكم 

ا التزاماث  14و13و12سكام الهاملت رواث ألا فلشاث الترهحز نلى الخىفُز اليامل لل مً َزا اللشاس بانخباَس

 الهؿالق الهملُت العُاظُت، باإلغافت ئلى الفلشاث 
ً
كاهىهُت ٌعخىحب نلى املجخمو الذولي جىفُزَا جدػحرا

 .2013لهام  2118سكم  مً اللشاس 17و16و 15أسكام 

وحشيل نملُت الاهخلاٌ ئلى هكام خىم حذًذ في ظىسٍا الهذف ألاظاس ي للهملُت العُاظُت الخفاوغُت، 

واإلاعدىذ ئلى كشاس  2013لهام  2118، واإلالخم الثاوي مً اللشاس سكم 2012ورلً وفم: بُان حىُف لهام 

 .2013لهام  262/67الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة سكم 

دمي دولخه ومجخمهه و   ًلبي مؿالب الشهب العىسي ٍو
ً
 نادال

ً
 ظُاظُا

ً
ججعذ نملُت الاهخلاٌ َزٍ خال

اث وخلىق حمُو ميىهاجه وفم مجمىنت مً اإلابادب ألاظاظُت التي جخلخظ فُما ًلي: ىفل خٍش  ٍو

لافت ظىسٍا حضء ال ًخجضأ مً الىؾً الهشبي، واللغت الهشبُت هي اللغت الشظمُت للذولت، وجمثل الث -1

 لإلهخاج الفىشي والهالكاث الاحخمانُت بحن العىسٍحن نلى اخخالف 
ً
 خطبا

ً
الهشبُت ؤلاظالمُت مهُىا

ت العىسٍحن ئلى الهشوبت وجذًً باإلظالم  اهخماءاتهم ؤلازيُت ومهخلذاتهم الذًيُت خُث جيخمي أهثًر

 وسظالخه العمداء التي جخمحز بالىظؿُت والانخذاٌ. 

ظُادة، وال ًجىص اكخؿام أي حضء مً أساغيها أو الخخلي نىه، هما ال  ظىسٍا دولت معخللت راث -2

ًجىص الخخلي نً خلها في اظخهادة ألاحضاء املخخلت منها بيافت الؿشق اإلاششونت التي هفلها مُثاق 

تها في الجامهت الهشبُت،  ألامم اإلاخدذة، وجلتزم بالههىد واإلاىازُم الذولُت وملخػُاث نػٍى

ُئت ألامم اإلاخدذة واإلاىكماث اإلاخفشنت ننها، وحععى للمعاَمت في ومىكمت اإلاإجمش ؤلا  ظالمي َو

ٌٍ مً الجزاناث وكاةم نلى الخهاون وجبادٌ اإلاطالح وجلاظم  الجهىد الذولُت إلكامت هكام دولي خا

 اإلاعإولُت في مىاحهت الخدذًاث وألاخؿاس التي تهذد ألامً والعلم الهاإلاُحن.

مها اللاهىن، الشهب العىسي َى مطذس العل -3
ّ
ؿاث، ًماسظها مً خالٌ اهخخاباث دوسٍت هضيهت ًىك

لىم هكامه العُاس ي نلى أظاط اإلا واإلاىاؾىت  وجذاٌو العلؿت، خهذدًتماسظت الذًملشاؾُت والٍو

التي حعاوي بحن حمُو العىسٍحن في الخلىق والىاحباث مً دون جمُحز نلى أظاط اللىن أو 

ػمً الخمثُل الجيغ أو اللغت أو اللىمُت أو الش  اإلادعاوي ليافت أي أو الذًً أو اإلازَب، ٍو

 اإلاىاؾىحن في مخخلف اإلاإظعاث التي ًخم حشىُلها.

ًلىم هكام الخىم نلى مبادب الفطل بحن العلؿاث، واظخلالٌ اللػاء وغمان الخلىق  -4

ت   دون جمُحز، وخماًت الخم في الخهبحر العُاس ي وخٍش
ً
اث ألاظاظُت للمىاؾىحن حمُها والخٍش

 نالم وخم الىضٌى للمهلىماث. ؤلا 
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ظغ الهلذ الاحخماعي في الىكام الجذًذ نلى مبذأ اإلاىاؾىت وجخمثل فُه ميىهاث الشهب  -5
َ
إ ًُ

ت اإلاماسظت العُاظُت،  ت الانخلاد وخٍش اث الهامت هدٍش شجىض نلى ضُاهت الخٍش العىسي وافت، ٍو

 واإلاعاواة والهذالت وجيافإ الفشص.

ت  انخباس اللػُت الىشدًت كػُت -6 وؾىُت ظىسٍت، والهمل نلى غمان خلىكهم اللىمُت واللغٍى

.
ً
 والثلافُت دظخىسٍا

باإلاهاَذاث واإلاىازُم والههىد الذولُت الخاضت بدلىق ؤلاوعان وبخاضت  الذولت العىسٍتجلتزم  -7

جلً التي هي ؾشف فيها، هما جلتزم بشناًت الخلىق الثلافُت والذًيُت اإلاششونت ليل ميىهاتها في 

 ذة الذولت والشهب. ئؾاس وخ

ت في ئداسة شإون البالد بما ًمىذ أَالي ول مدافكت  -8 ت ؤلاداٍس حهخمذالذولت العىسٍت مبذأ الالمشهٍض

 نلى 
ً
 في ئداسة شإونهم املخلُت: الاكخطادًت واملجخمهُت والخُاجُت، وال ًإزش ظلبا

ً
ومىؿلت دوسا

 وخذة البالد. 

ت معخذامت ومخىاصهت، في ئؾاس جيافإ الفشص، حهمل الذولت نلى جدلُم جىمُت اكخطادًت وبشٍش -9

 والخىصَو الهادٌ للذخل، وميافدت البؿالت والفلش، وجدلُم الهذالت الاحخمانُت، وخماًت البِئت.

10-  
ً
جخمخو اإلاشأة بيامل خلىكها الهامت والفشدًت، وجػمً الذولت ئظهامها الفانل واإلاىفٌى دظخىسٍا

ُئاث ومىاك  باإلااةت. 30و ضىو اللشاس بيعبت ال جلل نً في حمُو اإلاإظعاث الشظمُت َو

جػمً اإلابادب ألاظاظُت الجفاق اإلاشخلت الاهخلالُت اإلاشاسهت الشهبُت في ضُاغت العُاظاث  -11

الىؾىُت، واظخدذار آلالُاث الالصمت لخدلُم رلً، وجؿبُم كىانذ اجخار اللشاس بالخىافم فُما 

هُت والخىفُزًت التي  جإزش نلى ميىهاث بهُنها في املجخمو العىسي، وفي ًخهلم باإلحشاءاث الدشَش

خخز اللشاس بأغلبُت الثلثحن. ًُ  خاٌ حهزس رلً 

ت بىاظؿت غىابـ دظخىسٍت  -12 جدلُم العلم ألاَلي واإلاطالخت الىؾىُت، وسدم الجزناث الثأٍس

وكاهىهُت جخىلى جؿبُلها مإظعاث حهخمذ آلُاث واضخت وفانلت للمعاءلت واملخاظبت وجؿبُم 

ت الاهخلالُت لخدلُم ؤلاهطاف وسد اإلاكالم ئلى أَلها، وئلغاء وافت ئحشاءاث وكشاساث الهذال

)باظخثىاء ججىِغ اإلاىاؾىحن الىشد( وئلغاء كشاساث الاظخمالن  2011الخجىِغ التي جمذ مىز آراس 

 التي جمذ لغحر العىسٍحن مىز جلً الفترة.

والاهدُاص التي سسخها الىكام، وئخشاج  مىو وافت أشياٌ الخذخل الخاسجي، وهبز ظُاظاث الخبهُت -13

ت  وافت اإلالاجلحن غحر العىسٍحن مً مُلِشُاث ؾاةفُت وحماناث معلخت ومشجضكت وكىاث نعىٍش

ت جابهت لذٌو أحىبُت مً وافت ألاساض ي العىسٍت.  أو شبه نعىٍش

 جخمثل مهمت الجِش واللىاث اإلاعلخت في الذفام نً الىؾً وخماًت أمىه واظخلالله وظالمت -14

مىو نلى أفشاد الجِش مماسظت اليشاؽ العُاس ي  خػو في رلً للشاساث الخيىمت، وٍُ أساغُه، ٍو

 أو الاهخماء ألخضاب وجُاساث ظُاظُت مادامىا في الخذمت.
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اب واللػاء نلُه، ظىاء وان  -15 اب جبهاث الخطذي لإلَس اب الذولت الزي ماسظه الىكام، أو ئَس ئَس

اب، واللػاء نلى ألافشاد والجماناث والخىكُماث،  ض الجهىد الذولُت في مداسبت ؤلاَس وحهٍض

ت والخؿشف والؿاةفُت والاظدبذاد العُاس ي  غزًهوالعُاظُت والخىكُمُت التي ح اإلاشجىضاث الفىٍش

 والفعاد.
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: مسحلة التفاوض وإقساز املبادئ ألاساسية للعملية الاهتقالية
ً
 أوال

، واللشاساث ألاممُت 2012اإلاخدذة ئلى جىفُز بُان حىُف لهام تهذف اإلافاوغاث التي جشناَا ألامم  -1

(، 2258/2015( و)2254/2015( و)2118/2013، وخاضت منها كشاساث مجلغ ألامً )ألاخشي راث الطلت

وئلى الىضٌى ئلى اجفاق اهخلاٌ ظُاس ي وامل خالٌ ظخت أشهش جبذأ نلى أظاط انخماد حذٌو ألانماٌ الزي 

 .2254و  2118مجلغ ألامً سكم ي في بُان حىُف اإلاىطىص نليها في كشاس  ٌهىغ اإلابادب الىاسدة

ًخهحن جىفُز الالتزاماث الذولُت مً كبل ؾشفي الخفاوع، بما في رلً الالتزام في اإلاشخلت الخفاوغُت  -2

باالمخىام نً اظخخذام أظلخت الخشب املخكىسة، واظخخذام البرامُل اإلاخفجشة واللىابل الهىلىدًت 

اب، ووكف الاهتهاواث التي والفى  ت وأًت وظُلت مً وظاةل ؤلاَس ظفىسٍت وأي هىم مً ألاظلخت الىُماٍو

 ومً دون أي مماؾلت جشجىب بدم الشهب العىسي، و 
ً
فً الخطاس نً اإلاذن واإلاىاؾم املخاضشة فىسا

م في ىواالث ؤلاوعاهُت مً جىضُل اإلاعانذاث ئلى حمُو مً َوبشيل وامل ال اهخلاص فُه، وجمىحن ال

خاحت ئليها، وؤلافشاج نً حمُو اإلاهخللحن، ووكف حمُو نملُاث اللطف الجىي والطاسوخي واإلاذفعي 

والهجماث غذ اإلاذهُحن وألاَذاف اإلاذهُت، ووكف نملُاث الخهجحر اللعشي، ووكف جىفُز أخيام 

، وجأمحن نىدة الالحئحن والىاصخحن، وئنادة اإلاف
ً
طىلحن واإلابهذًً ؤلانذام، وبُان مطحر اإلاغُبحن كعشا

بعبب آسائهم دون كُذ أو ششؽ، وغمان جدلُم رلً مً خالٌ فشع سكابت دولُت ضاسمت إلاىو الىكام 

 وخلفاةه مً الاظخمشاس في اهتهان الخلىق ألاظاظُت للشهب العىسي.

ًتزامً مو ئكشاس اإلابادب ألاظاظُت للهملُت الاهخلالُت ضذوس كشاس مً مجلغ ألامً ًدكش أي نمل  -3

ىشي نلى ألاساض ي العىسٍت خاسج ئؾاس مداسبت اإلاُلشُاث الؿاةفُت ومجمىناث اإلاشجضكت والجماناث نع

ابُت املخذدة في كشاساث مجلغ ألامً راث الطلت.  ؤلاَس

دون أن ًإزش رلً -ًخم الاجفاق في بذاًت اإلاشخلت الخفاوغُت نلى َذهت حشمل حمُو ألاساض ي العىسٍت  -4

اب خػمً وحىد مشاكبت دولُت فهالت وئحشاءاث فشع امخثاٌ واضخت نلى  -نلى أنماٌ ميافدت ؤلاَس ٍو

 ئلى وكف ئؾالق هاس داةم مو بذاًت اإلاشخلت الاهخلالُت.
ً
 الؿشفحن، وضىال

ض فش  -5 خالٌ اإلاشخلت الخفاوغُت ًخهحن ئلضام ظاةش اللىاث غحر العىسٍت بسخب الهذهت اخترام  علخهٍض

حههذَا باخترام اظخلالٌ وظُادة ظىسٍا، وجيلف ألامم اإلاخدذة وامل كىاتها وفم حذٌو صمجي مدذد، و 

 بالخيعُم مو َُئت الخىم الاهخلالي فىس حشىُلها. الاوسخابكىاث دولُت مداًذة باإلششاف نلى نملُت 

ًخػمً اجفاق اإلابادب ألاظاظُت للهملُت الخفاوغُت اجخار ئحشاءاث فىسٍت لخدلُم الهذالت الاهخلالُت  -6 

 لبُان حىُف الزي ًؿالب في الفلشة واإلاعاءلت 
ً
)د( بـ "اإلاعاءلت نلى ألافهاٌ اإلاشجىبت  10واإلاطالخت وفلا

ؼ ضخاًا َزا  خالٌ َزا الجزام"، باإلغافت ئلى "مجمىنت شاملت مً أدواث الهذالت الاهخلالُت هخهٍى

 الجزام وسد الانخباس ئليهم، واجخار خؿىاث مً أحل اإلاطالخت الىؾىُت والهفى".
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خؿلب َزا الاجفاق ئًلاف نمل بهؼ اإلاإظعاث، الخيىمُت والخابهت، اإلاخىسؾت في اهتهاواث خلىق ً -7

ثما ًخم ئبشام اجفاق للمشخلت الاهخلالُت.   الاوعان ٍس

جخػمً اإلابادب ألاظاظُت لالجفاق العُاس ي خٌى اإلاشخلت الاهخلالُت: ئكشاس ئنالن دظخىسي ًدىم  -8

ػمً اإلا ش الالُاث لزلً .  شهبُت في ضُاغت العُاظاث الىؾىُتشاسهت الاإلاشخلت الاهخلالُت، ٍو  وجؿٍى

9-  
ً
خػمً وكفا ، ٍو

ً
 ودولُا

ً
ًخمخو اجفاق الاهخلاٌ العُاس ي فىس ئبشامه بطفت دظخىسٍت مهترف بها وؾىُا

 إلؾالق الىاس، وحشىُل َُئت خىم اهخلالي واملت الطالخُاث الخىفُزًت وفم: اإلاادة )
ً
 وشامال

ً
 ( م16ًداةما

( مً كشاس الجمهُت الهامت لألمم 2(، واإلاادة )2258/2015( مً اللشاس )4(، والفلشة )2118/2013اللشاس )

خ 262/67اإلاخدذة سكم ) ، والتي جلض ي بىلل ظلؿاث وضالخُاث سةِغ الجمهىسٍت 2013أًاس  15( بخاٍس

ن جبادس الهُئت، وبمجشد والخيىمت ئليها، بما في رلً ظلؿاث سةِغ الجمهىسٍت نلى الجِش وألامً، نلى أ

 َزٍ الطالخُاث مباششة .لها، ئلى مماسظت حشىُ

ًلتزم املجخمو الذولي باإلاعانذة في جىفُز ئحشاءاث بىاء الثلت، وجىفحر الذنم الفهاٌ إلهجاح الهملُت  -10

 العُاظُت وئنادة ئنماس ظىسٍا.

لخيىمُت والهامت لذي البذء في ًلىم املجخمو الذولي بشفو الهلىباث الاكخطادًت نً اإلاإظعاث ا -11

اإلاشخلت الاهخلالُت، دون أن ٌشمل رلً مجشمي الخشب ومً ظاَم في اهتهان خلىق الشهب العىسي 

مت  ىُت، وجلذًم معانذاث لخأمحن نىدة هٍش واإلاذسححن نلى كىاةم الهلىباث الذولُت وألاوسوبُت وألامٍش

 لالحئحن والىاصخحن واإلابهذًً دون كُذ أو ششؽ.

لتزم ألامم اإلاخدذة بػمان هجاح الهملُت الاهخلالُت مً خالٌ ئوشاء بهثت لألمم اإلاخدذة لذنم جىفُز ج -12

 الاجفاق.

في خاٌ اظخمش الىكام في اهتهان الخلىق ألاظاظُت للشهب العىسي ومخالفت اللاهىن الذولي والخليإ  -13

لى مجلغ ألامً أن ًػؿلو واإلاماؾلت لىعب الىكذ أو ئفعاد الهملُت العُاظُت؛ فاهه ًخىحب ن

بمعإولُاجه لخدلُم نملُت الاهخلاٌ العُاس ي وفم اللشاساث ألاممُت العابلت ونبر ئحشاءاث وجذابحر 

، لخجىب وكىم أًت آزاس ظلبُت ًمىً أن جيخج نً وغو ظىسٍا جدذ البىذ العابو.
ً
 ملضمت ومهخمذة دولُا
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 :
ً
 الاهتقاليةاملسحلة ثاهيا

لالُت باوشاء َُئت خىم اهخلالي حعخىحب سخُل بشاس ألاظذ وصمشجه ممً جلؿخذ جبذأ اإلاشخلت الاهخ -14

خم الخدػحر مً خاللها لهلذ مإجمش وؾجي شامل  أًذيهم بذماء العىسٍحن، وجمخذ لفترة ظىت وهطف، ٍو

هُت وسةاظُت  وئكشاس دظخىس حذًذ للبالد، وئضذاس اللىاهحن الالصمت وئحشاء اهخخاباث ئداسة مدلُت وحشَش

 رن باهتهاء اإلاشخلت الاهخلالُت.جإ 

 نً العىسٍحن، ئهما جلخطش مهماتها نلى جأمحن  -15
ً
َُئت الخىم الاهخلالي ظلؿت مإكخت ال جلشس نىغا

تهم الخشة في جدذًذ معخلبل بالدَم، وغشوسة خػىنها ادالششوؽ الالصمت لخمىُنهم مً الخهبحر نً ئس 

 للمداظبت وغمان الشفافُت في نملها.

هُت والخىفُزًت ومً غمنها:  -فىس حشىُلها-جخىلى َُئت الخىم الاهخلالي  -16  وافت العلؿاث الدشَش

أ. الخفاف نلى ظُادة الذولت العىسٍت نلى وامل أساغيها وضُاهت اظخلاللها ووخذتها الىؾىُت 

 بشيل وامل.

ت وألامىُت بما فيها ؤلاشش  اف نلى املجلغ ب. مماسظت العلؿت الهلُا نلى  ألامىس الهعىٍش

 الهعىشي اإلاشترن.

ج. بعـ العُؿشة نلى الخذود، والىلاؽ الخذودًت، واإلاؿاساث، واإلاهابش، وؾشق اإلاىاضالث، ومىو 

حعلل الهىاضش ألاحىبُت داخل ألاساض ي العىسٍت، والخيعُم مو دٌو الجىاس فُما ًخهلم بطُاهت 

 ألامً ؤلاكلُمي وألامً الذولي.

اءاث وكشاساث إلخشاج اللىاث غحر العىسٍت واإلاُلشُاث اإلاعلخت د. اجخار ما ًلضم مً ئحش 

ت الخاسحُت ومداسبت الخىكُماث  ت وشبه الهعىٍش ومجمىناث اإلاشجضكت والخىكُماث الهعىٍش

ابُت.  ؤلاَس

ٌ. جمثُل الذولت العىسٍت في حمُو املخافل واإلاىكماث الذولُت وؤلاكلُمُت واللُام بمهام الشإون 

.الخاسحُت والهالكا  ث مو الذٌو

 و. ئًجاد البِئت الىؾىُت اإلاىاظبت والالصمت لهملُت الاهخلاٌ العُاس ي.

( وئضذاس ئنالن دظخىسي مإكذ لػبـ 2012ص. وكف الهمل بالذظخىس الخالي )الطادس نام 

ت واإلاعاواة والهذالت وجيافإ الفشص لجمُو اإلاىاؾىحن  اإلاشخلت الاهخلالُت، ورلً لػمان الخٍش

 ووعاء.
ً
 سحاال

ح. جلىم َُئت الخىم الاهخلالي بدشىُل لجىت مخخطت إلاشاحهت حمُو اللىاهحن العىسٍت ووكف 

الهمل بالبىىد التي جخهاسع مو الاجفاق، وفي مثل َزٍ الخاالث حعىد بىىد الاجفاق نلى 
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هاث اللاةمت التي ًخم ججمُذَا، خاضت  فُما ًخهلم باخخياس خضب البهث للعلؿت في البالد  الدشَش

هاث أخشي جشسخ العلؿت الذهخاجىسٍت وال جخذم الطالح الهام، وجشفو أو أً ت كىاهحن أو حشَش

ا ئلى َُئت الخىم الاهخلالي. َش  جلٍش

. ئداسة الشإون الذاخلُت، وؤلاششاف اليامل نلى مىاصهت الذولت ومىاسدَا اإلاالُت وغمان ؽ

 ذولت.اظخمشاس نمل الىصاساث واإلاإظعاث والهُئاث الخذمُت والهامت في ال

هُت بهذ خل مجلغ الشهب، وججمُذ الهمل بلاهىن ألاخضاب ئلى ي . مماسظت العلؿاث الدشَش

اث ألاخضاب اإلاشخطت وحشىُل ممخليخحن ئضذاس كاهىن حذًذ، وفشع الخشاظت اللاهىهُت نلى 

ا هاث إلاهالجت  .لجىت للبذ في مطحَر وفي خاٌ وحذث َُئت الخىم الاهخلالي أنها جدخاج لىغو حشَش

هاث املجمذة أمىس  هاث مإكخت  ًيىن لها كىة اللاهىن.؛ جخػو للدشَش  جطذس حشَش

. ئلغاء اللشاساث الخهعفُت وما جشجب نليها مً نملُاث حغُحر دًمغشافي أو جشخُل فشدي وحماعي، ن

ت اث والخهجحر اللعشي، وخل املخاهم اإلاُذاهُخليموئبؿاٌ جذابحر وكشاساث مطادسة وحجض اإلا

اب  وافت اللىاهحن الاظخثىاةُت التي حهاسع اللاهىن الذولي ، وئلغاء وئلغاء أخيامهاومداهم ؤلاَس

اإلاشاظُم ، وهزلً وأخيام وحمُو ما جشجب نلُه مً هخاةج 49وخلىق الاوعان ومنها اللاهىن سكم 

ا الخهعفُت بدم الىشد العىسٍحن ووغو آلالُاث الالصمت إلاهالجت واللىاهحن الاظخثىاةُت  آزاَس

 .اوجذانُاته

 .  ئصالت الهىاةم أمام وضٌى اإلاعانذاث الؿبُت وؤلاوعاهُت ئلى حمُو اإلاىاؾم.ٌ

ئلى وؾنهم ومىاؾم ظىنهم غحر اإلاششوؾت . جىفُز اللشاساث الذولُت اإلاخهللت بهىدة العىسٍحن م

 ألاضلُت، وتهُئت الكشوف اإلاالةمت لزلً.

 الىفُلت بزلً.. حشىُل لجىت إلنادة ؤلانماس، وجيلُفها بىغو الخؿـ ن

 1962. ئنادة الجيعُت لجمُو العىسٍحن الزًً حشدوا منها بمىحب ؤلاخطاء الاظخثىاتي لهام ط

بمدافكت الخعىت، ومهالجت آلازاس اإلاترجبت نلى رلً، بمً فيهم اإلاىخىمىن والزًً لم ًخم 

لُا جدبو حسجُلهم مً العىسٍحن وأبىائهم هدُجت الكشوف التي جمش بها البالد، وحشىُل لجىت ن

ا لهُئت الخىم الاهخلالي للبذ فُه.  لهُئت الخىم الاهخلالي لذساظت َزا اإلاىغىم نلى أن جشفو كشاَس

. ئنادة الىكش في نمل أحهضة الذولت التي جىسؾذ باهتهان خلىق الشهب العىسي، واجخار م

 ؤلاحشاءاث الالصمت مً خل وئنادة َُيلت وحشىُل. 

ل َُئت الخىم الاهخلالي لجىت خاضت مهمتها ئنذاد هكام  الحكم الاهتقالي:النظام ألاساس ي لهيئة  -17
ّ
شي

ُ
ح

 أظاس ي لهمل الهُئت ًشاعي الانخباساث الخالُت: 
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أ. بُان مشحهُت الهُئت، وغمان دظخىسٍت نملها؛ مً خالٌ ؤلانالن الذظخىسي الزي ًخم ئكشاٍس 

 والهمل به فىس جىلي َُئت الخىم الاهخلالي مهامها.

ذًذ ضالخُاث سةاظت الهُئت وألانماٌ اإلاىىؾت بأنػائها، واإلاإظعاث التي جدبو لها، وجىكُم ب. جد

 الهالكت بُنها وبحن اإلاإظعاث الاهخلالُت الخابهت لها. 

 ج. جدذًذ آلُاث اجخار اللشاس داخل الهُئت  ومذوهت كىانذ العلىن.

 اإلاعإولُاث.د. غمان الشفافُت والىغىح فُما ًخهلم بخىصَو اإلاهام وجدذًذ 

ًخم جدذًذ نػىٍت َُئت الخىم الاهخلالي بىاء نلى اإلاىافلت اإلاخبادلت،  عظوية هيئة الحكم الاهتقالي: -18

 وفم مهاًحر ًخم الاجفاق نليها في اإلاشخلت الخفاوغُت.

ًػمً جمثُل ظاةش ميىهاث الهُئت بما  جلعم اإلالانذ في َُئت الخىم الاهخلالي ثخصيص املقاعد: -19

ا الجعم اإلاعإوٌ نً ئداسة الهملُت الخفاوغُت بىاء نلى كشاساث مجمىنت  الهلُا للمفاوغاث بانخباَس

الذنم الذولُت الخاضت بعىسٍا، وممثلحن نً الىكام ممً لم جخلؿخ أًذيهم بذماء الشهب العىسي، 

 وغمان جمثُل وافت ششاةذ املجخمو العىسي. 

ت َُئت الخىم الاهخلالي ًجب أن ًيىن ألافشاد: ير ألاهلية:معاً -20  للترشح لهػٍى

ابُت خعب كشاساث مجلغ ألامً  أ  2178(، و2014) 2170. ال نالكت لهم بأي مً اإلاىكماث ؤلاَس

 (، واللشاساث ألاممُت راث الطلت.2014)

اَهم في اسجياب حشاةم ىت الخدلُم الخاضت بعىسٍا باشدبج. لِعىا غمً ألاظماء التي أوسدتها ل ب

خشب وحشاةم غذ ؤلاوعاهُت ولِعىا غمً كاةمت ألاظماء اإلاخىافم نليها في الاجفاق، والتي ًجب أال 

 مىز دخٌى الاجفاق  خحز الخىفُز.
ً
 جدخل مىطبا

 ج. ًخمخهىن بلبٌى واظو مً كبل املجخمو العىسي.

ة في حمُو الىُاهاث واإلاإظعاث التي ًخم حشىُلها جلتزم َُئت الخىم الاهخلالي بخمثُل اإلاشأ ثمثيل املسأة: -21

 باإلااةت، والهمل نلى جمىُنها في شتى املجاالث. 30بيعبت 

ًخم اخخُاس أنػاء سةاظت َُئت الخىم الاهخلالي باالهخخاب أو الخهُحن )بدُث  اختياز زئاسة الهيئة: -22

خم جدذًذ نذد أنػاء الشةاظت في الاجفا ق، وجدذد الششوؽ الىاقمت لشةاظت ٌعمي ول ميىن ممثلُه(، ٍو

 َُئت الخىم الاهخلالي مً خالٌ اللجىت اإلايلفت بانذاد اللىانذ الىاقمت لهمل الهُئت.
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جخىلى سةاظت َُئت الخىم الاهخلالي معإولُت جىكُم نمل الهُئت ووغو   زئاسة هيئة الحكم الاهتقالي: -23

ششاف نلى نمل اإلاإظعاث الاهخلالُت الخابهت لها  حذٌو أنماٌ احخماناتها، ومخابهت جىفُز كشاساتها، وؤلا 

 والخىاضل مو املجخمو الذولي.

جخىلى سةاظت َُئت الخىم الاهخلالي معإولُت غمان اخترام اإلابادب ألاظاظُت للمشخلت الاهخلالُت،  -24

هاملت جدذ وجىول ئليها مهمت الفطل  في الخالفاث التي ًمىً أن جؿشأ بحن مخخلف اإلاإظعاث الاهخلالُت ال

 ظلؿتها.

حهمل سةاظت َُئت الخىم الاهخلالي نلى كانذة الخىافم، وفي  قواعد اثخاذ القساز في زئاسة الهيئة: -25

 خالت نذم جدلم رلً ًخم اجخار اللشاس بأغلبُت الثلثحن.

 ي.حهمل خيىمت  اإلاشخلت الاهخلالُت  جدذ ئششاف َُئت الخىم الاهخلالحكومة املسحلة الاهتقالية:  -26

 ًخػو إلششافها.املجلس العسكسي:  -27
ً
 مشتروا

ً
ا  نعىٍش

ً
 حشيل َُئت الخىم الاهخلالي مجلعا

ػم ممثلحن نً  -28 ت املخلُت اللاةمت، ٍو ٌهمل املجلغ الهعىشي اإلاشترن نلى غبـ الهُيلُاث الهعىٍش

همل املجلغ ب  كىي الثىسة وحِش الىكام مً الزًً لم جخلؿخ أًذيهم بذماء العىسٍحن، َو
ً
طفخه كاةذا

ػمً الالتزام بىكف ئؾالق الىاس، وئخشاج ظاةش اللىي غحر العىسٍت   ت، ٍو لجمُو الهملُاث الهعىٍش

 واإلاُلشُاث الؿاةفُت والجماناث اإلاشجضكت مً البالد. 

ًيعم املجلغ الهعىشي اإلاشترن مو ممثلحن نً ألاؾشاف اإلالاجلت التي لها خػىس مهخبر نلى اإلاعخىي  -29

يش ئ الىؾجي، َو ثما حعخىمل نملُت الذمج، ٍو نىذ -همل بطىسة مإكخت غمً الهُيلُاث املخلُت اللاةمت ٍس

 َُئاث مدلُت لىكف ئؾالق الىاس.  -الػشوسة

ًمثل املجلغ الهعىشي اإلاشترن جىىم املجخمو العىسي بما في رلً اإلاىاؾم الجغشافُت، وجخػمً  -30

ت  خه أنػاء مً فطاةل الثىسة وشخطُاث نعىٍش مً الجِش والػباؽ اإلايشلحن وجخىلى َُئت نػٍى

 الخىم الاهخلالي نملُت الخهُحن.

ًخيىن املجلغ الهعىشي اإلاشترن مىاضفت مً اإلاهاسغت والىكام، وجترأظه  كُادة  ًخم حهُُنها مً كبل  -31

 َُئت الخىم الاهخلالي.

 اإلاهام الخالُت: -ومً غحر خطش-ًخىلى املجلغ الهعىشي  -32

 ظُادة واظخلالٌ البالد وخماًت وخذتها. أ. الذفام نً 

ت نلى أظغ وؾىُت وجأمحن ئدماج كىي الثىسة وفهالُاتها  ب. ئنادة َُيلت وبىاء اإلاإظعت الهعىٍش

 غمً َزٍ اإلاإظعاث، جدذ ئششاف َُئت الخىم الاهخلالي.
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اب.     ت لخماًت الخذود ومداسبت ؤلاَس  ج. كُادة وافت الهملُاث الهعىٍش

 د. غمان  وكف ئؾالق الىاس.               

 إلاهاًحر اللاهىهُت لػمان خماًت اإلاذهُحن وخاضت في مىاؾم الجزام وبإس الخماط.جؿبُم ا .ٌ 

و. خماًت البجى الخدخُت، ومإظعاث الذولت واإلاىاسد الىؾىُت بىاء نلى جيلُف مً َُئت الخىم 

 الاهخلالي.

مج مً ًشغب مً كىي الثىسة غمً حشىُالث ص. ئنادة الىفاءاث والخبراث والهىاضش اإلايشلت ود

 وؾىُت اخترافُت، 

ح. خماًت الخذود واإلاهابش ومىو دخٌى الهىاضش غحر العىسٍت أو اإلاعانذاث ئلى أًت حماناث 

 مدكىسة.

ا ئلى املجلغ الهعىشي اإلاشترن  َش ل لجان وؾىُت إلاشاكبت وكف ئؾالق الىاس، وجشفو جلاٍس
ّ
شي

ُ
ؽ. ح

ٍش وجىضُ  اجه ئلى َُئت الخىم الاهخلالي.الزي ًلذم جلاٍس

لىم املجلغ بشفهها ئلى َُئت  ي. جبلغ لجان وكف ئؾالق الىاس املجلغ الهعىشي باالهتهاواث، ٍو

الخىم الاهخلالي إلاهالجتها واجخار اللشاس اإلاىاظب بشأنها، ورلً بالخيعُم مو ألامم اإلاخدذة التي 

 َُئت الخىم الاهخلالي.جخىلى مهمت ؤلاششاف نلى وكف ئؾالق الىاس، بؿلب مً 

ت املخلُت نلى حمو العالح  ت املخلُت بما فيها املجالغ الهعىٍش ن. الهمل مو البجى الهعىٍش

 وغمان خطش خم خُاصجه بُذ الذولت.

العلؿت الهلُا ي، مً لخكت جأظِعها وبمىحب الاجفاق، جمخلً َُئت الخىم الاهخلالمحازبة إلازهاب:  -33

ابُت، ولها الخم في الاظخهاهت باملجخمو في مداسبت اإلاُلشُاث الؿا ةفُت ومجمىناث اإلاشجضكت واإلاىكماث ؤلاَس

اب والخطذي  الذولي بلشاس ًخخز بمىافلت زلثي أنػاء الهُئت، وجػو الهُئت ظُاظت نامت ملخاسبت ؤلاَس

 للفىش اإلاخؿشف.

اب، وفم ضُغت ال جمىو َزٍ الشؤٍت مً اظخمشاس الجهىد التي ًلىم بها الخدالف الذولي في  -34 مداسبت ؤلاَس

 ًخم الاجفاق نليها مو َُئت الخىم الاهخلالي.

: ًخم خل مجلغ الشهب في املؤثمس الوطني السوزي والسلطات التشسيعية خالل املسحلة الاهتقالية -35

هُت خالٌ الفترة الاهخلالُت.  بذاًت اإلاشخلت الاهخلالُت وجػؿلو َُئت الخىم الاهخلالي باإلاهام الدشَش

خيىن  -36 ذ نً زالزت أشهش، ٍو جذنى َُئت الخىم الاهخلالي ئلى نلذ مإجمش وؾجي ظىسي خالٌ مذة الجٍض

مً أشخاص ًمثلىن مخخلف ميىهاث الشهب العىسي وكىي املجخمو  اإلاذوي  ومىكماجه ئغافت ئلى 
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ت لها خػىس نلى الطهُذ الىؾجي، وجمثُل العى  سٍحن في شخطُاث دًيُت وظُاظُت وزلافُت وهلابُت وفىٍش

اإلاهجش والشخاث، ورلً وفم مهاًحر ًخم جدذًذَا في مشخلت اإلافاوغاث، مو غمان جمثُل اإلاشأة بطىسة 

 مً ميىهاث 
ً
لىم اإلاإجمش الىؾجي العىسي باؾالق نملُت خىاس وؾجي شامل ال ٌعدثجي أخذا مىاظبت، ٍو

 املجخمو.

ذ للبالد بلشاس مً َُئت الخىم ًلىم اإلاإجمش الىؾجي بدشىُل لجىت لطُاغت معىدة دظخىس حذً -37

 الاهخلالي.

 أمامها نً وغو  -38
ً
يىن معإوال ًػؿلو اإلاإجمش الىؾجي بذوس اظدشاسي ججاٍ َُئت الخىم الاهخلالي ٍو

 ئؾاس الخىاس الىؾجي العىسي.

م مً اإلاشاسهت في مإظعاث الخىم بعبب  -39 مىو وحىد ألاشخاص الزًً جم الاجفاق نلى خكَش ًُ

ت اإلاإجمش الىؾجي في اإلاشخلت الاهخلالُت أو أًت مشخلت جىسؾهم في اهته ان خلىق الشهب العىسي مً نػٍى

 الخلت.

 بانادة حشىُل املخىمت الذظخىسٍت املحكمة الدستوزية العليا:  -40
ً
جطذس َُئت الخىم الاهخلالي كشاسا

 الهلُا بشةاظت شخطُت معخللت، وغمان اظخلاللها وخُادًتها.

 بانادة حشىُل املجلغ اللػاتي ألانلى وغمان اظخلالله.جطذس َُئت الخىم  -41
ً
 الاهخلالي كشاسا

اب واملخاهم اإلاُذاهُت، وئخالت  -دون خطش-ًخم ئلغاء املخاهم الاظخثىاةُت بما فيها  -42 مداهم ؤلاَس

 اخخطاضاتها اللػاةُت ئلى اللػاء الهادي.

ؼ حهخبر ألاخيام الطادسة نلى خلفُت اليشاؽ العُاس ي  -43 خم حهٍى  لها، ٍو
ً
 كاهىهُا

ً
ملغاة وال أزشا

 اإلاخػشسًٍ منها.

حشيل َُئت الخىم الاهخلالي لجىت جخيىن مً كػاة ومدامحن أهفاء ومشهىد لهم العدالة الاهتقالية:  -44 

ت حهىغ الخىىم املجخمعي.  بالجزاَت ومً شخطُاث انخباٍس

املخذد في بىىد الاجفاق نلى اإلاشخلت النهاةُت، وجبذأ جخىلى اللجىت جىفُز بشهامج الهذالت الاهخلالُت  -45

ت في نمل اللجىت، ومشاناة اللػاًا الخالفُت وئشيالُت  بالخاالث اإلالّخت لػمان اإلاطذاكُت والاظخمشاٍس

ا ئلى َُئت الخىم  َش اإلاىاصهت بحن حهىد اإلاطالخت مً حهت واملخاظبت مً حهت أخشي، وجشفو اللجىت جلاٍس

 نذم اللُام بأًت أنماٌ اهخلامُت أو جبجي ظُاظاث نلاب حماعي. الاهخلالي، وجػمً

جلىم لجىت الهذالت الاهخلالُت بهملها وفم اإلاهاًحر الذولُت للهذالت الاهخلالُت، ونلُه ًجب أن جذسط  -46

(، وجدلُم ؤلاضالح اإلاإظعاحي، 
ً
ا  و مهىٍى

ً
وجلترح آلُاث لػمان املخاظبت، وحبر الػشس للطخاًا )مادًا

 راح آلُاث الخدلُم في الخجاوصاث والجشاةم وخفل السجالث اإلاخطلت باهتهاواث خلىق الاوعان.واكت
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ئوشاء لجىت لػمان ؤلافشاج نً اإلاهخللحن والبدث نً مطحر اإلافلىدًً  لجنة املعتقلين واملفقودًن: -47

خدلُم اهخلاٌ واملخؿىفحن، ٌههذ ئليها بمهمت جلذًم هخاةج ملمىظت حعانذ في جدلُم زلت العىسٍحن ب

خلُلي، وجىول لهزٍ اللجىت مهمت مشاكبت مشاهض الاخخجاص وغمان ؤلافشاج نً اإلاهخللحن والبدث نً 

 مطحر اإلافلىدًً.

حهمل َُئت الخىم الاهخلالي نلى اهػمام ظىسٍا ئلى هكام سوما للمدىمت الجىاةُت الذولُت  واإلاطادكت  -48

 ق الاوعان.نلى الاهػمام لػمان نذم جىشاس اهتهاواث خلى 

حهخمذ َُئت الخىم الاهخلالي جىكُم ئداسة للمجالغ املخلُت ووغو َُيلُتها وحشىُلها إلادازة املحلية:  -49

ت جػمً جمخو العىسٍحن بعاةش الخذماث  في مخخلف املخافكاث العىسٍت، وفم جلعُماث حغشافُت وئداٍس

 دون أي جمُحز.

ت في العلؿاث واإلاعإولُاث، وجخػمً ًلىم هكام ؤلاداسة املخلُت نلى مبذأ الال  -50 ت ؤلاداٍس مشهٍض

هّحن ليل منها مجلغ مدلي ًخألف مً نذد  ت: املخافكاث، واإلاذن، والبلذاث، واللشي، َو الىخذاث ؤلاداٍس

مً ألانػاء اإلاىخخبحن خعب كاهىن الاهخخاب الخاص باإلداسة املخلُت، وحهمل مً خالٌ مىخب جىفُزي، 

شأط سةِغ الىصساء املجل  غ ألانلى لإلداسة املخلُت.ٍو

جخىلى املجالغ املخلُت مهام: الخىمُت الاكخطادًت، والاحخمانُت، والثلافُت، والهمشاهُت، اإلاخىاصهت  -51

واإلاعخذامت إلاىؿلتها، بما في رلً أنماٌ: الخخؿُـ، والطىانت، والضسانت، والاكخطاد، والخجاسة، 

، والىهشباء، والصخت، والشإون الاحخمانُت، والهمل، والخهلُم، والثلافت، والعُاخت، والىلل، والشي 

ا مً اإلاعإولُاث املخلُت مو  مشاناة خطت املخافكت مً مىاسدَا اإلاالُت.  والخذماث، والبِئت، وغحَر

حششف َُئت الخىم الاهخلالي نلى دمج املجالغ املخلُت في اإلاىاؾم الخابهت للمهاسغت والىكام مو حهاص  -52

 ئداسة مىخذة بما ًشاعي جىاصن الخمثُل.الخىم املخلي جدذ 

جشاعي ظلؿاث ؤلاداسة املخلُت قشوف الخىىم والاخخالف في أهماؽ ؤلاداسة بحن مخخلف املخافكاث  -53

ب، وبىاء نلى رلً فاهه ًخم الخفاف نلى َُيلُاث ؤلاداسة املخلُت  وضهىبت مهالجت بهػها نلى اإلاذي اللٍش

 ما وحذث.الفانلت الشظمُت وغحر الشظمُت خُث

الهمل نلى جىفحر الخذماث الهامت في اإلاىاؾم التي ال ًىحذ فيها هكام ئداسة مدلُت، والهمل نلى  -54

 حشىُل مجلغ وجىكُمه خُثما جؿلب ألامش. 

 مجمىنت مً اإلابادب اإلاشترهت التي جىكم نمل املجالغ املخلُت ومنها )مً غحر  -55
ً
ًلذم ؤلاؾاس أًػا

 خطش(:

في الخمثُل بحن مخخلف فئاث املجخمو وجدلم اإلاعاواة في اإلاىاؾىت، وجىفحر  . جدلُم الخىاصن  أ

 الخذماث دون أي جمُحز. 



 

20 

 في املخافكاث والبلذًاث.
ً
 ب. مماسظت وامل العلؿاث اإلامىىخت دظخىسٍا

ًػمً  ابما ًخم الخفاف نلى مإظعاث الذولت وئضالخهالحفاظ على مؤسسات الدولة وإصالحها:  -56

والخمثُل اإلاخىاصن فيها، ومدافكت اإلاىقفحن نلى وقاةفهم بهزٍ اإلاإظعاث لػمان اظخمشاس جيافإ الفشص 

 نملها دون أًت نشاكُل.

ضُاهت وافت مإظعاث الذولت، والهمل نلى ئضالخها فُما ًػمً جمىُنها مً أداء مهامها في خذمت  -57

ت وألامىُت وا للػاةُت؛ نلى أظاط الىفاءة الشهب العىسي، وئنادة َُيلت وحشىُل اإلاإظعاث الهعىٍش

والجزاَت والىؾىُت بهذف غمان خػىنها لللاهىن واإلاعاءلت والتزامها الذظخىس وخلىق ؤلاوعان، وغمان 

ض الخىىم، خُث جخىلى َُئت الخىم الاهخلالي جىفُز بشهامج ئنادة الهُيلت والدشىُل اإلاهخمذ  الاخترافُت وحهٍض

 في اجفاق الاهخلاٌ العُاس ي.

داظبت ألاشخاص الزًً جىسؾىا باهتهاواث حعُمت لخلىق الاوعان وحشاةم خشب بدم ظِخم م -58

حن وفم اللاهىن، واظدبذالهم بصخطُاث لم  الشهب العىسي، بما فيهم اإلاعإولحن ألامىُحن والهعىٍش

جخىسؽ في اسجياب أًت اهتهاواث ئوعاهُت، دون جبجي ظُاظت احخثار شاملت أو اللُام بشدود أفهاٌ غحر 

خم رلً نلى أظغ مً الجزاَت والىفاءة والتزام اللاهىن.مدعى   بت، ٍو

ؼ ألافشاد والفئاث  -59 الذنىة ئلى مإجمش دولي للماهدحن، وئوشاء ضىذوق إلنادة ئنماس البالد وحهٍى

 اإلاخػشسة.
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: الحالة النهائية
ً
 ثالثا

هُت في نهاًت اإلاشخلت الاهخلالُت، ًخم جؿبُم مخشحاث الخىاس الىؾجي، وججشي  -60 اهخخاباث مدلُت وحشَش

أرن رلً ببذاًت مشخلت حذًذة  وسةاظُت باششاف ألامم اإلاخدذة ودنمها الفجي، وفم حذٌو صمجي مدذد، ٍو

ت وألامً والاظخلشاس والعالم، وجبلى اإلابادب ألاظاظُت املخذدة في الاجفاق   في ظىسٍا جخمخو فيها بالخٍش

 مً الذظخىس.
ً
ت بىضفها حضءا  ظاٍس

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


