
 

 تىافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية إلقراره

 :ا وتبنيها من قبل املؤمتر
َضىًٌ فشَك لعجَج رثس دعذ وغٍٕ وثٌّصجٌقز ثٌىغُٕز وثٌعذثٌز  .1

ثالٔضمجٌُز وظع ثٌّذجدا وثٌّقذدثس ٌمجٔىْ ثٌعذثٌز ثالٔضمجٌُز 
 العضّجدهج لذً ثصذثس ثٌمجٔىْ .

ظّٓ ِىثظُع  7002إدسثػ ثٔضهجوجس فمىق ثالٔسجْ فٍ عجَ  .2
 فشَك ثٌعذثٌز ثالٔضمجٌُز .

إؽشثء ثٌضقمُمجس ثٌالصِز وصمصٍ ثٌقمجةك دّج َؤدٌ إًٌ وشف  .3
فجالس ثإلخفجء ثٌمسشٌ خالي فضشثس ثٌصشثعجس ثٌسُجسُز 
ثٌسجدمز و ِصُش ثٌّخفُُٓ لسشث وثٌعًّ عًٍ صسٍُُ سفجس ِٓ 
لعً ِٕهُ ٌزوَهُ، و إٔصجف ثٌعقجَج وإعجدر ثالعضذجس ٌهُ، 
وصخٍُذ ثٌزثوشر ثٌىغُٕز ،وثصخجر وً ِج ٍَضَ ٌّٕع صىشثس ِآسٍ 

 ثإلخفجء ثٌمسشٌ.

إٔشجء هُتز وغُٕز ِسضمٍز السضشدثد ثألِىثي وثألسثظٍ   .4
ثٌّٕهىدز ثٌعجِز و ثٌخجصز فٍ ثٌذثخً و ثٌخجسػ و صّٕـ 

 صالفُجس ثسضغٕجةُز صّىٕهج ِٓ ِّجسسز عٍّهج. 

صعُُّ ثٌٍؾجْ ثٌمعجةُز ثٌخجصز دقً ِشجوً ثألسثظٍ ثٌضٍ شىٍش  .5
 . ٌٍّقجفظجس ثٌؾٕىدُز عًٍ ؽُّع ثٌّقجفظجس ثألخشي

صٍضضَ ؽُّع ثٌمىي ثٌسُجسُز وِٕظّجس ثٌّؾضّع ثٌّذٍٔ وغُشهج  .6
ِٓ ثٌفعجٌُجس ثٌّّغٍز دّؤصّش ثٌقىثس ثٌىغٍٕ إدثٔز ثألعّجي 
ثإلسهجدُز دىجفز أشىجٌهج وأٔىثعهج وأسذجدهج، وثالٌضضثَ دعذَ 
ثٌضؤصًُ ٌهج دَُٕجً أو سُجسُجً أو صقش أٌ ِذشسثس أو رسثةع أخشي 
وصىالً إًٌ ثٌضضثَ ؽُّع فتجس ثٌّؾضّع وفعجٌُجصه دئدثٔز ثإلسهجح 

 .وثألعّجي ثٌصجدسر عٕه

صٍضضَ ثٌذوٌز دضعىَط وؽذش ظشس ؽُّع ظقجَج ثٌعٍُّجس  .7
ثالسهجدُز و ظقجَج ثخطجء ِىجفقز ثالسهجح ِٓ ثٌّذُُٔٓ 
 وثٌعسىشَُٓ فٍ ِخضٍف ِقجفظجس ثٌؾّهىسَز  و صخٍُذ روشثهُ. 

صُجغز ثسضشثصُؾُز وغُٕز شجٍِز ٌّىجفقز ثإلسهجح ووظع  .8
لجٔىْ خجص دّىجفقز ثإلسهجح وفمج ٌٍّقذدثس ثٌضٍ سُصذسهج 
ِؤصّش ثٌقىثس خالي ثٌفضشر ثٌمجدِز و صؾشَُ ثٌمضً خجسػ ٔطجق 
ثٌمجٔىْ دّج فٍ رٌه ظشدجس ثٌطجةشر دذوْ غُجس و ثٌصىثسَخ 
ثٌّىؽهز وصؾشَُ صمُُذ فشَز ثٌّضهُّٓ ٌفضشثس غىٍَز دوْ 
صمذَّهُ ٌٍمعجء. و سد ثالعضذجس و ثٌضعىَط ٌألشخجص ثٌزَٓ 
سذك ثعضمجٌهُ دضهّز ثإلسهجح و ٌُ صغذش إدثٔضهُ و صٕفُز دشثِؼ 
إعجدر ثٌضؤهًُ وثٌذِؼ ، وإَالء ٍِف ِعضمٍٍ غىثٔضجٔجِى ثالهضّجَ 

 .ثٌالصَ

 
صٍضضَ ثٌذوٌز دئفجٌز وً ِنٓ عنذنش صنىسغنهنُ دنمنضنً ثٌنّنعنضنصنّنُنٓ  .9

ثٌسٍُُّٓ ثو ِٕضسذٍ ثٌّؤسسجس ثألُِٕز و ثٌعسىشَز ثًٌ ثٌضقمُنك 

 و ثٌّقجوّز وِٓ فشض عًٍ رٌه.   

ثإلفشثػ عٓ ثٌّقضؾضَٓ و ثٌّعضمٍُٓ دّٓ فُهنُ  ثٌنّنعنضنمنٍنُنٓ ِنٓ  .10

شذجح ثٌغىسر و ثٌقشثن ثٌسٍٍّ ثٌؾٕىدنٍ و سنؾنٕنجء ثٌنشأٌ ِنجٌنُ 

 َىىٔىث ِذثُٔٓ عًٍ رِز  لعجَج ؽٕجةُز ثو ثسهجدُه  

ظشوسر إؽشثء صقمُك شفجف فٍ ثٌؾشثةُ ثٌسُجسُز ثٌىذنُنشر ثٌنضنٍ  .11

  أعشس عًٍ ثٌّؾضّع

صُجغز ثٌٕصىص ثٌذسنضنىسَنز وثٌنمنجٔنىٔنُنز ثٌنّنضنعنٍنمنز دنجٌنعنذثٌنز  .12

ثالٔضمجٌُز دصُجغجس وثظقز وِقذدر وغُش لجدٍز ٌٍضؤوًَ ثو ٌضنعنذد 

 ثٌضفسُشثس

 :املبادئ الدستىرية للعدالة االنتقالية     

صٍضضَ ثٌذوٌز ثالِضغجي ٌٍمىثعذ و ثٌّعجَُش ثٌذوٌُز عٕنذ صصنّنُنُ و  .13

صٕفُز عٍُّجس ثٌُجس ثٌعذثٌز ثالٔضمجٌُز و صقمُك رٌه دشىً فعنجي و 

دثةُ دّج َضُـ صطذُك ثٌعذثٌنز ثالٔنضنمنجٌنُنز و صنقنمنُنك ثٌنّنصنجٌنقنز 

ثٌىغُٕز و ثٌّصجدلز عٍنً ؽنّنُنع ثالصنفنجلنُنجس ثٌنذوٌنُنز ٌنقنمنىق 

 ثالٔسجْ رثس ثٌعاللز دذشثِؼ و عٍُّجس ثٌعذثٌز ثالٔضمجٌُز. 

ظنّننجْ فننُنجدَننز ثٌننّنؤسننسنجس وثألؽنهننضر ثٌننعنسننىنشَننز وثألِننٕنُننز  .14

وثالسضخذجسثصُز وّؤسسجس وغٕنُنز ِنقنضنشفنز ال صنضنذخنً دنجٌشنؤْ 

ثٌسُجسٍ و ثٌّذٍٔ وصضؾسنذ ِنهنّنضنهنج فنٍ فنّنجَنز ثِنٓ ثٌنىغنٓ 

 وثٌّىثغٓ وصُجٔز ثٌسٍُ ثألهٍٍ وثالؽضّجعٍ . 

صقضشَ ثٌذوٌز فك ثٌّىثغُٕٓ فٍ ثٌضظجهش ثٌسٍٍّ وثٌنضنعنذنُنش عنٓ  .15

ثٌشأٌ وفّجَز هزث ثٌقك دضششَعجس صعّٓ فّجَز ثٌّىثغُٕٓ دنّنج 

 .ٌقمىق ثإلٔسجْ ِسضمذالً ال َسّـ دجسصىجح أٌ ثٔضهجوجس 

 

االنتقالية العدالة 
 

قرارات الفريق
 



 املبادئ القانىنية للعدالة االنتقالية     
إٌضثَ وً ِؤسسجس ثٌذوٌز وهُتجصهج وأؽنهنضصنهنج ثٌنضنٕنفنُنزَنز  .17

وثٌضششَعُز وثٌمعجةُز، دجإلفصنجؿ عنٓ ونً ِنج ٌنذَنهنُ ِنٓ 
دُجٔجس وِعٍىِجس ووعجةك صضعٍك دجٔضهجوجس فمىق ثٌّىثغُٕٓ 
وفشَجصهُ. وِقجسذز وً ِٓ َضسضش أو َضمجعس عٓ ثإلفصجؿ 
ووشف ثٌقمُمز وصمذَُ وً ِج دقىصصه أو َنعنشفنه ِنٓ خنالي 

 عٍّه ثٌسجدك أو صقش ِستىٌُضه أعٕجء عٍّه ثٌقجٌٍ.

ثٌضعجًِ ثٌّضسجوٌ ِع وً ظقجَنج ثالٔنضنهنجونجس دوْ صنّنُنُنض  .18
 ِىجٍٔ أو صِجٍٔ.

ثالٌضضثَ دّٕـ ٌؾٕز وشف ثٌقمُمز ثٌصالفُنجس ثٌنىنجِنٍنز فنٍ  .19
ثٌىشف عٓ ؽُّع فجالس  ثإلخفجء ثٌمسشٌ و ؽُّع ثٔضهجوجس 

 فمىق ثالٔسجْ دّىؽخ ثٌمجٔىْ. 

ثالعضشثف دجسصىجح ثٌؾشثةُ دوْ صذشَش وثالعضزثس ثٌّؤسنسنٍ  .20
 .عٓ وً ثالٔضهجوجس ٌقمىق ثالٔسجْ

إٔصجف ظقنجَنج ثالٔنضنهنجونجس و ثإلخنفنجء ثٌنمنسنشٌ و ؽنذنش  .21
 ظشسهُ دصىسر عجدٌز .

ثإلصالؿ ثٌّؤسسٍ ألؽهضر و ِؤسسجس ثٌنذوٌنز ثٌنّنضنىسغنز  .22
 دجٔضهجوجس فمىق ثإلٔسجْ دّج َعّٓ عذَ صىشثسهج. 

َٕذغٍ عًٍ ثٌذوٌز ِىثغٕز ثالصفجلُز ثٌذوٌُز دضؾشَُ ثإلخنفنجء  .23
ثٌمسشٌ ثٌّىلعز ِٓ لذً ثٌُّٓ فٍ ثٌضششَعجس ثٌىغُٕنز رثس 

 ثٌعاللز .

ثعضذجس وً ثٌصشثعجس ثٌسُجسُز ثٌسنجدنمنز ؽنضء ِنٓ صنجسَنخ  .24
ثٌُّٓ صضقًّ ِسؤوٌُضهج وً ثألغشثف ثٌضٍ ثشنضنشونش فنُنهنج، 
ووؽىح سد ثالعضنذنجس ٌنىنً ِنٓ أسنُنب ثٌنُنهنُ ِنٓ ظنقنجَنج 
ثٌصشثعجس ثٌسُجسُز فٍ أٌ ِشفٍز خالي ِخضٍف ٔظُ ثٌقىُ 
ثٌشطشٌ و ثٌىفذوٌ و ثٌضؤوُذ عًٍ فك ؽُّع ثٌّضنعنشسَنٓ 
ِٓ ظقجَج ثٌصشثعجس ثٌسُجسُز ثٌضٍ صنّنش عنٍنً ِسنضنىي 
ثٌشطشَٓ شّجال و ؽٕىدج  فٍ أٌ فنضنشر صِنٕنُنز ِنٓ صنجسَنخ 

 ثٌُّٓ ثٌّعجصش وثٌقذَظ وفضً ولضٕج ثٌقجظش . 

ثالٌضضثَ دّعجَُش ثٌمجٔىْ ثإلٔسجٍٔ ثٌذوٌٍ وثالصفجلُجس ثٌذوٌُز  .25
ٌقمىق ثإلٔسجْ وصقمُنمنجس ثٌنّنفنىظنُنز ثٌسنجِنُنز ٌنقنمنىق 
ثإلٔسجْ وصىصُجس ِنؾنٍنس فنمنىق ثإلٔسنجْ ثٌنضنجدنع ٌنألِنُ 
ثٌّضقذر فٍ صشىًُ ٌؾجْ ثٌنضنقنمنُنك، وإؽنشثءثس ثٌنضنقنمنُنك 
وثٌّمجظجر. وصنىفنُنش ثٌنذعنُ ثٌنفنٕنٍ و ثإلؽنشثةنٍ وثٌنّنجدٌ 
وثٌسُجسٍ ٌٍذذء ثٌفىسٌ فٍ صقمُك رٌه، ودّج َعّٓ ثٌضٕفُز 

 .ثٌسشَع وثٌٕضَه ٌّعجلذز ثٌّذثُٔٓ وؽذش ظشس  ثٌعقجَج

 :املبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا السرتداد األمىال و األراضي املنهىبة      
 ثالٌضضثَ دجصفجلُز ثألُِ ثٌّضقذر ٌّىجفقز ثٌفسجد. .26

صننٍننضننضَ ثٌننذوٌننز دننجسننضننشدثد ؽننّننُننع ثألِننىثي وثألسثظننٍ   .27
ثٌّٕهىدز ثٌعجِز و ثٌخجصز دنجٌنذثخنً و ثٌنخنجسػ دسنذنخ 
سىء ثسضخذثَ ثٌسٍطز أو دسذخ ثسضغالي ثٌٕفىر وثٌسطى 
وثٌضضوَش وغُشهج ِٓ ثألسذجح غنُنش ثٌنّنشنشوعنز  دنّنج 
َعّٓ فك ثٌعقجَج و ثٌّؾضّنع دنّنسنجةنٍنه و ِنقنجسنذنز 
ثٌٕجهذُٓ إدثسَج و لعجةنُنج وفنمنج ٌنٍنّنعنجَنُنش ثٌنىغنٕنُنز و 
ثٌذوٌُز و دنّنج َنىنفنً صنذوس ثٌنضنشنشَنعنجس ثٌنضنٍ صنّنٕنع 
ثٌضصشفجس غُش ثٌمجٔنىٔنُنز دنجٌنّنّنضنٍنىنجس و ثألسثظنٍ و 

 ثألِىثي.

إؽشثء  ثإلصالفجس ثٌضششَعُنز ٌنٍنّنٕنظنىِنز ثٌنمنجٔنىٔنُنز   .28

ثٌخجصز دئدثسر ثألسثظٍ و صقذَذث ثإلسنشث  فنٍ إصنذثس  
لجٔىْ ثٌسؾً ثٌعمجسٌ ثٌعنُنٕنٍ ثٌنّنٕنظنىس أِنجَ ِنؾنٍنس 

و غُشهج ِنٓ ثٌنضنشنشَنعنجس رثس  7002ثٌٕىثح ِٕز عجَ 
 .ثٌعاللز

 التىصيات:     

ثإلسشث  دضسُّز أععنجء ٌنؾنٕنز ثٌنضنقنمنُنك ثٌنّنسنضنمنٍنز   .29
ورٌنه  7022ٌٍضقمُك فٍ ثٔضهجوجس فمىق ثإلٔسجْ ٌعجَ 

دقسخ صىصُجس ِؾٍس فمىق ثإلٔسجْ و وفنمنج ثٌنمنشثس 
 . 7027ٌعجَ  240ثٌؾّهىسٌ سلُ 

صضذًٕ ثٌذوٌز إصذثس لجٔىْ خجص إلٔشجء هُتز ِسنضنمنٍنز  .30
ٌّىثؽهز  فجالس ثٌٕضوؿ وثٌطىثسا وثٌىىثسط ألٌ سذخ 
ونجْ ، صسننخننش ٌننه وننً ثإلِننىننجٔننجس ثٌننذننشننشَننز وثٌننّننجدَننز 
وثٌّعذثس وثٌضؾهُضثس ثٌفُٕز ثٌالصِز دّج فنٍ رٌنه دنٕنجء 
ِعسىشثس ثإلَىثء ثٌنّنٕنجسنذنز وفنمنج ٌنٍنّنعنجَنُنش ثٌنذوٌنُنز 
ثٌّضعجسف عٍُهج دّج َىنفنً ثٌنمنذسر عنٍنً ِنىثؽنهنز صنٍنه 

 ثٌظىثهش و أعجسهج.

عًٍ ثٌقىىِز ثإلسشث  دجصخجر ثإلؽشثءثس ثٌالصِز إلعجدر  .31
إعّجس ثٌّٕجغك و ثٌّٕشآس ثٌخجصز وثٌعجِز ثٌنّنضنعنشسر 
دسذخ ثٌٕضثعجس ثٌّسٍقز فنٍ ونً ِنٓ صنعنذر وأدنُنٓ و 
فؾز، إظجفز إًٌ ؽذش ثٌعشس دضنعنىَنط ثٌنّنّنضنٍنىنجس و 

 ِعجٌؾز ثٌؾشفً و صعىَط ثسش 

ثٌعقجَج، وثٌعًّ عًٍ صىفُش فنُنجر ونشَنّنز ِنالةنّنز صنغنطنً فنُنهنج 

 ثالفضُجؽجس ثٌصقُز و ثٌضعٍُُّز و ثالؽضّجعُز فٍ ِٕجغك ثٌٕضوؿ .

 

إعجدر ثٌٕظش فٍ أفىجَ لجٔىْ شجغٍٍ ثٌىظجةنف ثٌنعنٍنُنج ظشوسر  32.

دّج َىفً خعىعهنُ ٌنٍنّنسنجةنٍنز وؽنعنٍنهنُ صنقنش غنجةنٍنز ثٌنمنجٔنىْ 

 وثخضصجص ثألؽهضر ثٌشلجدُز .
 

عًٍ ثٌٍؾٕز ثٌمعجةُز ثٌنخنجصنز دنّنعنجٌنؾنز لعنجَنج ثألسثظنٍ و 33.

ثٌّسشفُٓ ِٓ ثعّجٌهُ فٍ ثٌّقجفظجس ثٌؾٕىدُز سنشعنز ثسنضنىنّنجي 

ِهجِهج دشؤْ ثسضعجدر ثالسثظٍ و ثٌّّضٍىجس ثٌعجِنز و ثٌنخنجصنز و 

 ثٌّسشفُٓ لسشَج ِٓ ثعّجٌهُ دّىؽخ ثٌمشثس ثٌؾّهىسٌ.

 

صىفنً ثٌنذوٌنز صعنّنُنٓ ِنذنجدا ثٌنعنذثٌنز ثالؽنضنّنجعنُنز ظنّنٓ 34 .

 . صششَعجصهج ثٌىغُٕز
 

صؾشَُ ثٌضىفُش و ثٌضخىَٓ دشىً عجَ ودشىً خجص فنٍ ثٌنعنّنً 35 .

 .ثٌسُجسٍ وثٌقمىلٍ  

 

ثٌضؤوُذ عًٍ ثْ لعجَج ثالِىثي و ثالسثظٍ ثٌّٕنهنىدنز ال صسنمنػ 36. 

 .دجٌضمجدَ

 

صذٍٕ وصقمُك ثٌّطجٌخ و ثألهذثف ثٌّششوعز  ٌشذجح ثٌنضنغنُنُنش 37. 

 ثٌسٍٍّ وثٌقشثن ثٌؾٕىدٍ ثٌسٍٍّ.

 

عًٍ ثٌقىىِز ثعجدر وصسىَنز ثوظنج  ثٌنّنىظنفنُنٓ ثٌنّنذٔنُنُنٓ 38. 

 .7022وثٌعسىشَُٓ ثٌزَٓ صُ ثلصجءهُ ِٓ وظجةفهُ دسذخ ثفذثط 

 

صشىًُ ٌؾٕز فىىُِز وغُٕه  ٌّعجٌؾز  ثوظج   ثسنش ثٌشنهنذثء 39. 

 7002َ و ثفنذثط  7022وِعجٌؾز ثٌؾشفً ثٌٕجصؼ عنٓ ثفنذثط 

 .دغط ثٌٕظش عٓ صىؽهجصهُ وثٔضّجءثصهُ ثٌسُجسُز
 

صىصٍ ؽُّع ثٌّىىٔجس فٍ فشَك ثٌعذثٌز ثالٔضمنجٌنُنز ثالعنضنشثف 40. 

 دجٌمعُز ثٌؾٕىدُز دجعضذجسهج لعُز سُجسُز و فمىلُز.


