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اتفاقية الػفاق الػششي الفمدصيشي
القاىخة 3122
انصالقاً مغ السدؤولية الػششية والتاريخية التي تقتزي إعالء السرمحة العميا لمذعب الفمدصيشي،
ووفاء لجماء شيجائشا األبخار ،وإجالالً لسعاناة أسخانا البػاسل ،وفي سبيل تعديد الجبية الفمدصيشية
ً
الجاخمية ،وصيانة وحساية الػحجة الػششية ،ووحجة شعبشا في الػشغ والذتات ،ومغ أجل السحافطة
عمى مكتدبات شعبشا التي حققيا مغ خالل مديخة كفاحو الصػيل ،ويقيشاً بأن مشجدات وتزحيات
شعبشا الرامج عمى مجار عقػد مزت ال يجب أن تيجرىا أية خالفات أو صخاعات.
ابتجاء مغ 311:/3/37
وارتباشاً بالحػار الػششي الفمدصيشي الذامل الحؼ ُعقج في القاىخة
ً
ومقجرة ،وما تمي ذلظ مغ جمدات حػار متعجدة ومكثفة اتدست بالذفافية
بسذاركة مرخية فاعمة ّ
والسرارحة ،والتعسق في مشاقذة كافة قزايا العسل الػششي ،بعقل مفتػح وإرادة سياسية؛ ورغبة

حقيقية في إنياء االنقدام الدياسي والجرخافي والشفدي الحؼ أففى سمبياتو عمى كافة أرجاء
الػشغ الفمدصيشي.

وتأكيجاً لمتػجو الحقيقي نحػ الػفاق والسرالحة ،والترمب عمى السعػقات التي تحػل دون إعادة
وحجة الػشغ والذعب ،فقج اتفقت كافة الفرائل والتشطيسات والقػػ الفمدصيشية عمى إنياء حالة
االنقدام الفمدصيشي إلى غيخ رجعة ،وحجدت كافة السبادغ واألسذ الالزمة لتشفيح متصمبات ذلظ،
وتػافقت عمى حمػل لمقزايا التي مثمت جػىخ الخالف واالنقدام ،وأصبحت ىحه الحمػل ىي
الشبخاس الحؼ شكل القاعجة الخئيدية لتػقيع اتفاقية الػفاق الػششي الفمدصيشي في القاىخة ،عمى أن
يتع اإلنصالق مشيا إلى آفاق التشفيح ،لتشريخ فييا كل الخالفات ،وتتآلف معيا كل اإلرادات،
ويتحخك الجسيع يجاً بيج لبشاء الػشغ الفمدصيشي.

ومغ أجل إنجاح اتفاقية الػفاق الػششي في السخحمة القادمة التي ستعقب عسمية التػقيع ،فقج وافق
الجسيع عمى االلتدام التام بسقتزيات ىحه السخحمة وتػفيخ السشاخ السالئع لتشفيح متصمباتيا،
والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتيا ،عمى أن تتػلى لجشة عميا بخئاسة مرخية وبسذاركة عخبية
اإلشخاف والستابعة لتشفيح ىحه االتفاقية.
وفي الشياية يثسغ السجتسعػن الجور السرخؼ الجاعع لمقزية الفمدصيشية ،ولمجيج الجؤوب الحؼ
أدػ إلى تػقيع اتفاقية الػفاق الػششي بسا يتيح إعادة حقيقية لتختيب البيت الفمدصيشي كخصػة نحػ
إقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة ،كسا يتقجم السجتسعػن بكل الذكخ والتقجيخ لمجول العخبية الجاعسة
لمقزية الفمدصيشية ،وستطل فمدصيغ تخػ أن الجول العخبية ىي عسقيا الحقيقي.
وقج اتفق السجتسعػن عمى أن ىحه االتفاقية تتصمب أن تتحػل الشػايا الحدشة إلى بخنامج عسل
قابل لمتشفيح ،ويعاىجون هللا ،ويتعيجون أمام شعبيع في الػشغ والذتات ،أن يقػمػا بتشفيح كل ما
تزسشتو االتفاقية وبحل كل الجيج إلنجاحيا ،مغ أجل مرمحة الذعب الفمدصيشي في إشار مغ
السدؤولية وااللتدام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :مشطسة التحخيخ الفمدصيشية
تفعيل وتصػيخ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية وفق أسذ يتع التخافي عمييا بحيث تزع جسيع القػػ
والفرائل الفمدصيشية وفقاً التفاق القاىخة مارس ،3116وكسا ورد في الفقخة الثانية مغ وثيقة
الػفاق الػششي يػنيػ  3117فيسا يتعمق بتصػيخ وتفعيل مشطسة التحخيخ الفمدصيشية وانزسام كل
القػػ والفرائل إلييا وفق أسذ ديسقخاشية تخسخ مكانة مشطسة التحخيخ الفمدصيشية السسثل
الذخعي والػحيج لذعبشا في أماكغ تػاججه كافة ،بسا يتالءم مع التريخات عمى الداحة الفمدصيشية،
وبسا يعدز قجرة مشطسة التحخيخ في القيام والشيػض بسدؤولياتيا في قيادة شعبشا في الػشغ

والسشافي وفي تعبئتو والجفاع عغ حقػقو الػششية والدياسية واإلندانية في الجوائخ والسحافل
والسجاالت الجولية واإلقميسية كافة.
إن السرمحة الػششية تقتزي تذكيل مجمذ وششي ججيج (شبقاً لمتػقيتات السحجدة) بسا يزسغ
تسثيل القػػ والفرائل واألحداب الػششية واإلسالمية جسيعيا وتجسعات شعبشا في كل مكان
والقصاعات والسؤسدات والفعاليات والذخريات كافة ،باالنتخابات حيثسا أمكغ ووفقاً لسبجأ
التسثيل الشدبي وبالتػافق حيث يتعحر إجخاء االنتخابات وفق آليات تزعيا المجشة السشبثقة عغ
اتفاق القاىخة مارس  3116والحفاظ عمى مشطسة التحخيخ الفمدصيشية إشا اًر جبيػياً عخيزاً
وائتالفاً وششياً شامالً وإشا اًر جامعاً ومخجعية سياسية عميا لمفمدصيشييغ في الػشغ والسشافي.
والية السجمذ الػششي " "5سشػات بحيث تتدامغ مع انتخابات السجمذ التذخيعي وتجخؼ انتخابات
السجمذ الػششي وفق مبجأ التسثيل الشدبي الكامل وبقانػن يتفق عميو ،وبالتػافق في السػاقع التي
يتعحر فييا إجخاء انتخابات.
تذكل المجشة السكمفة بتصػيخ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية (حدب إعالن القاىخة مارس )3116
لجشة متخررة إلعجاد قانػن االنتخابات لمسجمذ الػششي الفمدصيشي ورفعو إلييا العتساده.
تقػم المجشة السكمفة بتصػيخ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية (حدب إعالن القاىخة  )3116باستكسال
تذكيميا وعقج أول اجتساع ليا فػر البجء في تشفيح ىحا االتفاق.
تقػم المجشة بتحجيج العالقة بيغ السؤسدات واليياكل والسيام لكل مغ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية
والدمصة الػششية الفمدصيشية ،خاصة العالقة بيغ السجمذ الػششي والسجمذ التذخيعي ،وبسا
يحافع عمى مخجعية مشطسة التحخيخ الفمدصيشية لمدمصة الفمدصيشية ،ويزسغ عجم اإلزدواجية
بيشيسا في الرالحيات والسدؤوليات.
ولحيغ انتخاب السجمذ الػششي الججيج ومع التأكيج عمى صالحيات المجشة التشفيحية وسائخ
مؤسدات السشطسة تقػم المجشة السكمفة بتصػيخ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية حدب إعالن القاىخة
 3116باستكسال تذكيميا وعقج أول اجتساع ليا كإشار قيادؼ مؤقت وتكػن مياميا كالتالي:

* وفع األسذ واآلليات لمسجمذ الػششي الفمدصيشي.
* معالجة القزايا السريخية في الذأن الدياسي والػششي واتخاذ الق اخرات بذأنيا بالتػافق.
* متابعة تشفيح الق اخرات السشبثقة عغ الحػار وتعقج اجتساعيا األول في القاىخة لبحث آليات
عسميا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :االنتخابات
تجخػ االنتخابات التذخيعية والخئاسية والسجمذ الػششي الفمدصيشي متدامشة يػم االثشيغ السػافق
 3121/7/39ويمتدم الجسيع بحلظ.
تجخػ انتخابات السجمذ الػششي الفمدصيشي عمى أساس التسثيل الشدبي الكامل في الػشغ
والخارج حيثسا أمكغ ،بيشسا تجخؼ االنتخابات التذخيعية عمى أساس الشطام السختمط.
تتع االنتخابات التذخيعية بالشطام السختمط عمى الشحػ التالي:
* ( %86قػائع).
* ( %36دوائخ).
* ندبة الحدع .%3
* الػشغ ستة عذخ دائخة إنتخابية (إحجػ عذخ دائخة في الزفة الرخبية ،وخسذ دوائخ في قصاع
غدة).
تجخػ االنتخابات تحت إشخاف عخبي ودولي ،مع إمكانية اتخاذ كافة التجابيخ لزسان إجخائيا في
ضخوف متكافئة ومػاتية لمجسيع ،وفي جػ مغ الحخية والشداىة والذفافية في الزفة الرخبية
والقصاع.
التػافق عمى السبادغ العامة التالية:
* تييئة األجػاء الالزمة لتدييل وإنجاح االنتخابات الخئاسية والتذخيعية.

* تجخػ االنتخابات الخئاسية والتذخيعية في جسيع مشاشق الدمصة الػششية الفمدصيشية ،بسا فييا
القجس.
* تػفيخ الزسانات الالزمة إلجخاء وإنجاح االنتخابات في مػاعيجىا.
* تػقيع ميثاق شخف بيغ جسيع القػػ والفعاليات السذاركة في الحػار لزسان إجخاء االنتخابات
دورياً بشداىة وججية وشفافية في مػاعيجىا.
آلية الخقابة عمى االنتخابات:
* التأكيج عمى ما ورد في السادة ( )224مغ قانػن االنتخابات بذأن مخاقبة وترصية االنتخابات.
* تعديد الخقابة عمى االنتخابات بتػسيع السذاركة السحمية والعخبية والجولية.
* في حالة إنذاء نطام إلكتخوني يتع تػفيخ آليات الخقابة اإللكتخونية عمى أن يكػن التجقيق
الػرقي ىػ السعيار السعتبخ في ىحا الذأن.
تذكيل محكسة قزايا االنتخابات:
وفقاً ألحكام القانػن تذكل محكسة قزايا االنتخابات مغ رئيذ وثسانية قزاة بتشديب مغ مجمذ
القزاء األعمى ،ويعمغ عشيا بسخسػم رئاسي بعج إستكسال اإلجخاءات لتذكيمو (مجمذ القزاء
األعمى) بالتذاور والتػافق الػششي وفق القانػن وبسا ال يسذ إستقاللية الدمصة القزائية.
تذكيل لجشة االنتخابات:
عسالً بسا جاء في قانػن االنتخابات يقػم الخئيذ الفمدصيشي بتذكيل لجشة االنتخابات بشاء عمى
السذاورات التي يقػم بيا وعمى تشديب القػػ الدياسية والذخريات الػششية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً :األمـ ـ ـ ــغ
مبادغ عامة

مقجمة
إن شعبشا الفمدصيشي ال يدال يعير مخحمة التحخر الػششي ،لحا فإن عسل األجيدة األمشية في
الزفة الرخبية ،وقصاع غدة يجب أن يحقق أمغ الػشغ والسػاشغ مغ خالل السبادغ التالية:
* صياغة القػانيغ الخاصة باألجيدة األمشية حدب السيام السشػشة بيا وفقاً لمسرالح الػششية
الفمدصيشية.
* مخجعية األجيدة األمشية شبقاً لقانػن الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشية وأن تكػن تمظ األجيدة
ميشية وغيخ فرائمية.
* تحجيج معاييخ وأسذ إعادة بشاء وىيكمة وتػحيج األجيدة األمشية.
* جسيع األجيدة األمشية تخزع لمسداءلة والسحاسبة أمام السجمذ التذخيعي.
* كل ما لجػ األجيدة األمشية مغ معمػمات وأسخار تخزع لسفيػم وقػاعج الدخية السعسػل بيا
في المػائح والقػانيغ ،وأؼ مخالفة ليا تػقع صاحبيا تحت شائمة القانػن.
* كافة السقيسيغ عمى أرافي الدمصة ،مغ مػاششيغ وأجانب ىع أصحاب حق في تػفيخ األمغ
واألمان ،دون اعتبار لمجشذ أو المػن أو الجيغ.
* أؼ معمػمات أو تخابخ أو إعصاء معمػمات لمعجو تسذ الػشغ والسػاشغ الفمدصيشي والسقاومة،
تعتبخ خيانة عطسى يعاقب عمييا القانػن.
* تحخيع االعتقال الدياسي.

* إحتخام األجيدة األمشية لحق الذعب الفمدصيشي في السقاومة والجفاع عغ الػشغ والسػاشغ.

* العالقة الخارجية لمذؤون األمشية تخزع لقخار سياسي وتشفح التعميسات الدياسية.

* إبعاد السؤسدة األمشية عغ التجاذبات والخالفات الدياسية بيغ القػػ والفرائل وعجم التجخيح
والتخػيغ ليحه السؤسدة وإعتبارىا فساناً ألمغ وإستقخار الػشغ والسػاشغ.
معاييخ وأسذ إعادة بشاء وىيكمة األجيدة األمشية
* التأكيج عمى ما نز عميو قانػن الخجمة لقػػ األمغ والسػافقة عمى جسيع السحطػرات الػاردة
في القانػن (مغ السػاد مغ .):5 - :1
* اعتساد السعاييخ السيشية والػششية في االنتداب لألجيدة األمشية.
* اإلسخاع في إنجاز القػانيغ والمػائح الخاصة باألجيدة األمشية بسا يشطع عسل ىحه األجيدة ،وعجم
التجاخل في االختراصات.
* تحجيج وتشطيع التدمدل اإلدارؼ في صجور األوامخ في السؤسدة األمشية بسا يكفل ىخمية القيادة
والديصخة.
* يحطخ إقامة أؼ تذكيالت عدكخية خارج إشار الييكل السقخر لكل جياز.
* تشاسب عجد األفخاد لكل جياز مع السيام السػكمة لو.
* إلتدام جسيع األجيدة بالقػانيغ الدارية السعسػل بيا في مشاشق الدمصة ،وإحتخام مبادغ حقػق
اإلندان وكخامة السػاشغ ،والتعاون التام بيغ األجيدة ذات العالقة (القزاء  -الشيابة العامة -
مؤسدات السجتسع السجني  -الػ ازرات السختمفة) وتسكيغ الييئات الػششية ومخاكد مؤسدات حقػق
اإلندان مغ مسارسة عسميا لمتأكج مغ الحفاظ عمى حقػق اإلندان.
* تخزع األجيدة األمشية وقادتيا وعشاصخىا لمسداءلة والخقابة مغ قبل الييئات والجيات
السدؤولة السخػلة ووفق القانػن والشطام.
* تجخيع وتحخيع استخجام الدالح ألسباب خارج السيسات الػضيفية وبعيجاً عغ المػائح واألنطسة
السشرػص عمييا.
* السحافطة السصمقة عمى أسخار الجولة والسؤسدة.

* تباشخ األجيدة األمشية عسميا وفقاً لمقانػن وبعيجاً عغ التجخالت ،ووفق الرالحيات السخػلة
ليا في القانػن ،مع فخورة تعديد القانػن والتذخيعات بسا يخجم ذلظ.
* فخورة االىتسام بالتجريب السحمي والخارجي نط اًخ لسا لمتجريب مغ أىسية قرػػ في صقل
السيارات ،واكتداب الخبخات نحػ التصػيخ السيشي.
* تدتجيب السعاييخ السػفػعة الحتياجات الفمدصيشييغ األمشية في حجودىع الديادية.
* تتشاسب السػازنة السقخرة مع حجع السيام السشػشة باألجيدة األمشية ،وتخزع جسيع أوجو
الرخف لسبجأ الخقابة والذفافية.
* االلتدام بالسجد السحجدة لقادة األجيدة وفق القانػن.
المجشة األمشية العميا واالستيعاب
* تذكيل لجشة أمشية عميا يرجر الخئيذ الفمدصيشي مخسػماً بيا ،تتكػن مغ فباط ميشييغ
بالتػافق ،وتسارس عسميا تحت إشخاف مرخؼ وعخبي لستابعة وتشفيح اتفاقية الػفاق الػششي في
الزفة والقصاع ،وتكػن مغ بيغ مياميا رسع الدياسات األمشية واإلشخاف عمى تشفيحىا.
* يتع إعادة بشاء وىيكمة األجيدة األمشية الفمدصيشية بسداعجة مرخية وعخبية في كل مغ الزفة
الرخبية وقصاع غدة.
* التأكيج عمى حق الزسان الػضيفي لجسيع العامميغ باألجيدة األمشية (استيعاب  -إحالة لمتقاعج
 نقل إلى وضائف مجنية .)...-* تبجأ عسمية استيعاب عجد (ثالثة آالف) عشرخ مغ مشتدبي األجيدة األمشية الدابقة في
الذخشة واألمغ الػششي والجفاع السجني في األجيدة القائسة في قصاع غدة بعج تػقيع اتفاقية الػفاق
الػششي مباشخًة ،عمى أن يداد ىحا العجد تجريجياً حتى إجخاء االنتخابات التذخيعية وفق آلية يتع

التػافق عمييا.

* يتع فسان تأميغ كافة مدتمدمات استيعاب ىحه العشاصخ مغ خالل دعع مرخؼ وعخبي.

السػافقة عمى عجد األجيدة األمشية حدب قانػن الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشية لدشة 3116
لتكػن عمى الشحػ التالي:
* قػات األمغ الػششي وجير التحخيخ الػششي الفمدصيشي.
* قػػ األمغ الجاخمي (الذخشة  -الجفاع السجني  -األمغ الػقائي).
* السخابخات العامة.
(وأؼ قػػ أو قػات أخخػ مػجػدة أو تدتحجث تكػن فسغ القػػ الثالثة).
ميام األجيدة األمشية:
األمغ الػششي:
التعخيف
األمغ الػششي ىيئة عدكخية نطامية ،تؤدؼ وضائفيا وتباشخ اختراصاتيا تحت قيادة القائج
العام ،وىػ الحؼ يرجر الق اخرات الالزمة إلدارة عسميا وتشطيع شؤونيا كافة ،وفقاً ألحكام القانػن
واألنطسة الرادرة بسقتزاه.
ميام قػات األمغ الػششي
* حساية سيادة البالد وتأميغ سالمة أرافييا والسذاركة في تعسيخىا والسداعجة في مػاجية
الكػارث الجاخمية وذلظ وفقاً لمحاالت التي يجػز فييا اإلستعانة بقػات األمغ الػششي في السيام
غيخ العدكخية.
* تشفيح األحكام القزائية واألوامخ الرادرة عغ الدمصة ذات االختراص فيسا يتعمق بقػػ األمغ
وفق الشطام والقانػن العدكخؼ.

* حساية الػشغ مغ أؼ اعتجاء خارجي.
* مػاجية التيجيجات الخارجية والجاخمية في مشاشق إنتذارىا ،وتذتخك في الترجؼ لحاالت
الصػارغ السحجدة دستػرياً.
* التسثيل العدكخؼ في الدفارات الػششية في الخارج.
قػات األمغ الجاخمي
التعخيف
األمغ الجاخمي ىػ ىيئة أمشية نطامية ،تؤدؼ وضائفيا وتباشخ اختراصاتيا بخئاسة وزيخ الجاخمية
وبقيادة مجيخ عام األمغ الجاخمي وىػ الحؼ يرجر الق اخرات الالزمة إلدارة أعساليا وتشطيع شؤونيا.
ميام قػػ األمغ الجاخمي
* حفع الشطام العام والحفاظ عمى اآلداب واألخالق الفافمة.
* حساية أمغ السػاشغ وحقػقو وحخياتو والسؤسدات العامة والخاصة.
* تشفيح واحتخام القانػن.
* القيام بأعسال الجفاع السجني واإلنقاذ وإشفاء الحخائق.
* مكافحة كافة أعسال وصػر التجدذ داخل الػشغ.
* السحافطة عمى الجبية الجاخمية مغ أؼ اختخاقات أو تيجيجات خارجية.
* تشفيح األحكام القزائية أو أؼ ق اخرات قانػنية صادرة عغ الدمصة ذات االختراص وفق ما
يشز عميو القانػن.

تتألف قػػ األمغ الجاخمي مغ األجيدة التالية:
الذخشة
ميام جياز الذخشة
* السحافطة عمى الشطام واألمغ وحساية األرواح واألعخاض واألمػال واآلداب العامة.
* مشع الجخائع ،والعسل عمى اكتذافيا وتعقبيا والقبس عمى مختكبييا وتقجيسيع لمعجالة.
* إدارة مخاكد اإلصالح وحخاستيا.
* تشفيح القػانيغ واألنطسة واألوامخ الخسسية ،ومعاونة الدمصات العامة بتأدية وضائفيا وفق أحكام
القانػن.
* مخاقبة وتشطيع الشقل عمى الصخق.
* حساية التجسعات والسديخات حدب القانػن.
األمغ الجاخمي/األمغ الػقائي
ميام جياز األمغ الجاخمي/األمغ الػقائي
* مكافحة األعسال التجددية داخل أرافي الدمصة.
* متابعة الجخائع التي تيجد األمغ الجاخمي لمدمصة والعسل عمى مشع وقػعيا.
* الكذف عغ الجخائع التي تدتيجف اإلدارات الحكػمية والييئات والسؤسدات العامة والعامميغ
فييا.
* تػفيخ السعمػمات لمقيادة الدياسية لالستخشاد بيا في التخصيط واتخاذ الق اخرات.
الجفاع السجني

ميام الجفاع السجني( :قانػن الجفاع السجني الفمدصيشي).
األمغ والحساية
التػافق عمى السيام التالية لو:
* حساية الذخريات الخسسية والقيادات الحكػمية خالل تحخكاتيع الجاخمية وأثشاء الدفخ لمخارج.
* تػفيخ الحساية لمػفػد األجشبية.
* تأميغ أماكغ المقاءات واالجتساعات الخسسية.
* متابعة أمغ وفحز السخكبات التابعة لمجياز والذخريات.
* حساية مػاكب الذخريات وتحخكاتيع داخل الػشغ.
* تػفيخ الحساية لمذخريات والدوار في معابخ الػشغ وتدييل ميسة الدفخ.
* تػفيخ األماكغ اآلمشة إليػاء الذخريات والقيادات الحكػمية في حالة الصػارغ.
* وفع خصط الصػارغ لتشقل وإتراالت الذخريات والقيادات الحكػمية في حالة الصػارغ.
السخابخات العامة
تعخيف السخابخات العامة
السخابخات العامة ىيئة أمشية نطامية مدتقمة تتبع الخئيذ الفمدصيشي ،وتؤدؼ وضائفيا وتباشخ
اختراصاتيا بخئاستو وتحت قيادتو ،وىػ الحؼ يرجر الق اخرات الالزمة إلدارة عسميا وتشطيع
شؤونيا كافة.
ميام جياز السخابخات وفق قانػن السخابخات العامة الفمدصيشية
* اتخاذ التجابيخ الالزمة لمػقاية مغ أية أعسال تعخض أمغ وسالمة فمدصيغ لمخصخ واتخاذ
اإلجخاءات الالزمة فج مختكبييا وفقاً ألحكام القانػن.

* الكذف عغ األخصار الخارجية التي مغ شأنيا السداس باألمغ القػمي الفمدصيشي في مجاالت
التجدذ والتآمخ والتخخيب أو أعسال أخخػ تيجد وحجة الػشغ وأمشو وإستقاللو ومقجراتو.
* التعاون السذتخك مع أجيدة الجول الرجيقة السذابية لسكافحة أية أعسال تيجد الدمع واألمغ
السذتخك ،أو أؼ مغ مجاالت األمغ الجاخمي ،شخيصة السعاممة بالسثل.
عقيجة قػػ األمغ
* تشصمق عقيجة األجيدة األمشية وفق ما نز عميو القانػن األساسي (السادة  )95مع إفافة
جسمة "وحساية حقػقو السذخوعة".
مخجعية قػػ األمغ
* تكػن مخجعية قػػ األمغ وفقاً لسا تع االتفاق عميو في ميام األجيدة األمشية.
مجمذ األمغ القػمي
* ُيخجع لمسجمذ التذخيعي إلصجار قانػن لسجمذ األمغ القػمي الفمدصيشي.
آليات السداعجة العخبية لبشاء األجيدة األمشية
* تذكيل لجشة لإلترال وتػفيخ اإلحتياجات السحجدة.
* يقػم كل جياز بتحجيج إحتياجاتو وتقجم لمجشة.
* إستقبال الػفػد األمشية الدائخة برخض تقجيع السداعجة لألجيدة األمشية عمى أن يكػن محكػماً
بزػابط السيسة وفق ججول زمشي محجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعاً :السرالحات الػششية
االتفاق عمى األىجاف التالية:
* نذخ ثقافة التدامح ،والسحبة ،والسرالحة ،والذخاكة الدياسية ،والعير السذتخك.

* حل جسيع االنتياكات التي نجست عغ الفمتان واالنقدام بالصخق الذخعية والقانػنية.
* وفع بخنامج لتعػيس الستزخريغ مغ االنقدام والعشف مادياً ومعشػياً.
* وفع األسذ واآلليات الكفيمة بسشع تكخار األحجاث السؤسفة.
* تأميغ السػازنات الالزمة لجعع إنجاح ميسة المجشة مغ خالل صشجوق وششي يسػل عخبياً.
* اإلشخاف عمى السرالحة االجتساعية.
* تذكيل لجان فخعية في كافة السحافطات.
آليات ووسائل السرالحة
* الػقف الفػرؼ لكل أشكال التحخيس الستبادل واالنتياكات بسختمف أنػاعيا ومخاقبة تشفيح ذلظ.
* عقج لقاءات جساىيخية مػسعة تصال كل قصاعات السجتسع (مجارس ،جامعات ،تجسعات
شعبية) ،وتشطيع حسالت إعالمية ىجفيا إشاعة مشاخ السرالحة والتدامح في السجتسع ،وإشخاك
كافة السشابخ اإلعالمية ،بسا في ذلظ السداجج مغ أجل تحقيق ىحا اليجف.
* إشخاك كل مغ القػػ الدياسية ،ومؤسدات السجتسع السجني ،والسدتقميغ ،ولجان اإلصالح ،في
خمق بيئة السرالحة والتدامح والرفح العام.
* اإلستساع إلى جسيع فحايا العشف الجاخمي والفمتان األمشي ،وتحجيج الزخر السادؼ والسعشػؼ
الحؼ لحق بالستزخريغ وذوييع.
* تحجيج أسذ التعػيس السادؼ لمستزخريغ.
* بحث سبل تفعيل دور القانػن في السحاسبة ،والتػصيات بحلظ لجيات االختراص.
* الديارات السيجانية وإجخاء اإلستقراءات الالزمة.
* الستابعة مع الجيات السعشية ومصالبتيا بالحدم في مػاقفيا لػقف عسمية أخح القانػن باليج
والسحاسبة الرارمة لسشع كل ذلظ.

*العسل عمى رفع الرصاء التشطيسي والعذائخؼ والعائمي عغ كل مغ يختكب االعتجاءات عمى
الشاس ومستمكاتيع.
* إصجار ميثاق شخف يؤكج عمى تحخيع اإلقتتال الجاخمي ،ووفع آلية متابعة ذلظ.
* القيام بجػالت عخبية لتدييل ميام لجشة السرالحة ،بالتشديق مع الجيات السخترة.
تتذكل لجشة السرالحة مغ اآلتي:
* رئيذ المجشة (بالتػافق)
* نائب الخئيذ.
* أميغ الدخ.
* أميغ الرشجوق.
* األعزاء.
تذكيل وحجات إستذارية لمسعالجات القزائية ،بالتشديق مع الجيات السخترة وىي:
* وحجة التعبئة واإلعالم.
* وحجة الذكاوػ والسطالع.
* وحجة العالقات العامة.
* وحجة حرخ األفخار.
* وحجة التػجيو القزائية (القزاء الشطامي  -القزاء الذخعي  -القزاء العذائخؼ).
إعتبار أن األفخاد الحيغ لحق بيع أذػ بسختمف أنػاعو أثشاء مخحمة السػاجيات الجاخمية فحايا
العشف ،وأن تتحسل الدمصة الػششية الفمدصيشية مدؤولية معالجة قزاياىع ،بستابعة ومذاركة مغ
لجشة السرالحة الػششية ،ويشصبق عمى الجخحى ما يشصبق عمى الزحايا

وبشاء عمى ذلظ فإن الحيغ لحق بيع أذػ بسختمف أنػاعو بدبب أعسال جشائية فخدية ،يتحسل
الجاني مدؤولية ذلظ وتتخح بحقو اإلجخاءات القزائية السالئسة ،أما الحيغ لحق بيع بسختمف
أنػاعو عمى خمفية الرخاع الدياسي ،يتحسل التشطيع الستدبب باألذػ مدؤوليتو ،دون تحسيل
مدؤولية لألفخاد ،وتجخؼ معالجة آثار ذلظ بسذاركة وششية مغ الجسيع ،وبسا يحقق العجالة
لمستزخريغ.
لكل مػاشغ حق ثابت أو مشقػل سمب مشو ويذكل ممكية لو ،أن يتقجم إلى لجشة الذكاوػ أو
السطالع إلعادة حقػقو كاممة.
آليات لجشة السرالحة
تعسل لجشة السرالحة مغ خالل اآلليات التالية:
* تجتسع المجشة عقب تػقيع اتفاقية الػفاق الػششي لتػزيع السيام بيغ أعزائيا حدب الييكمية
الستفق عمييا.
* الحرػل عمى مقخ مخكدؼ مشاسب في مجيشة غدة.
* البجء فػ اًر بتذكيل لجان فخعية في السحافطات داخل الزفة وغدة ،لسداعجة المجشة العميا في
تشفيح مياميا.
* تحجيج الكادر الػضيفي الزخورؼ لتذكيل وحجات العسل الستفق عميو.
* اإلسخاع في تشطيع مؤتسخ شعبي لمسرالحة والتدام ،يسثل انصالقة لعسميا ،وإعالن العسل
لسيثاق الذخف.
* تذخع المجشة فػر تذكيميا بسسارسة مياميا.
* اإلعالن عبخ كافة الػسائل اإلعالمية عغ بجء أعسال المجشة ،واإلعالن عغ أماكغ مقخاتيا،
آلية عسميا وتشفيحىا.
* وفع مػازنة فخورية إلنجاح أعساليا ،وتدعى لتأميغ ىحه السػازنة الزخورية الالزمة مغ
جية االختراص.

* تخفع المجشة تقخيخىا لمجيات السخترة لمتشفيح بعج تجسيع السعمػمات الزخورية الستعمقة
بالسػاششيغ الحيغ تعخفػا لالنتياكات واألفخار وسبل عالجيا.
ميثاق الذخف الخاص بالسرالحات الػششية
تع االتفاق عمى ميثاق شخف خاص بالسرالحة الػششية الفمدصيشية (السمحق "أ").
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامداً :المجشة السذتخكة
لتشفيح اتفاقية الػفاق الػششي
تذكيل المجشة
تتذكل المجشة مغ ( 27عزػاً) مغ حخكتي فتح وحساس والفرائل والسدتقميغ تدسي كل مغ فتح
وحساس ( 9أعزاء) ويرجر الديج /الخئيذ "محسػد عباس" مخسػماً رئاسياً بتذكيميا بعج التػافق
عمى أعزائيا.
مخجعية المجشة
الخئيذ الفمدصيشي /محسػد عباس "أبػ مازن" ىػ مخجعية ىحه المجشة برفتو رئيذ مشطسة
التحخيخ الفمدصيشية ورئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية.
اإلشار القانػني لمجشة
تكػن المجشة إشار تشديقي ليدت لجييا أية إلتدامات أو إستحقاقات سياسية ،وتبجأ عسميا فػر
تػقيع اتفاقية الػفاق الػششي ،ويشتيي عسميا في أعقاب إجخاء االنتخابات الخئاسية والتذخيعية
والسجمذ الػششي وتذكيل حكػمة فمدصيشية ججيجة.
ميام المجشة

تتػلى المجشة السذتخكة تشفيح اتفاقية الػفاق الػششي السقخر تصبيقيا في الػشغ مغ خالل التعامل
مع الجيات السعشية السختمفة ،بسا في ذلظ اآلتي:
* تييئة األجػاء إلجخاء االنتخابات الخئاسية والتذخيعية والسجمذ الػششي.
* اإلشخاف عمى معالجة قزايا السرالحة الجاخمية الفمدصيشية.
*متابعة عسميات إعادة اإلعسار في قصاع غدة.
تػحيج مؤسدات الدمصة الػششية بالزفة والقصاع
يتع تػحيج مؤسدات الدمصة الػششية في الزفة الرخبية وقصاع غدة بالتشديق مع جيات
االختراص معتسجة في ذلظ عمى مبجأ الذخاكة والتػافق الػششي وتعديد الػحجة الػششية ،إندجاماً
وتشفيحاً لشتائج ومقخرات اتفاقية الػفاق الػششي ،وخاصة معاييخ ونتائج عسل المجشة اإلدارية
القانػنية.
تدػية أوفاع الجسعيات والسؤسدات األىمية
إعادة أوفاع الجسعيات والسؤسدات األىمية التي أغمقت أو صػدرت لسا كانت عميو قبل
 3118/7/25في الزفة الرخبية وقصاع غدة فػر تػقيع اتفاقية الػفاق الػششي ،والعسل عمى
إعادة مستمكاتيا وتعػيزيا عغ خدائخىا نتيجة لحلظ.
تدػية أوفاع الجسعيات والسؤسدات األىمية وفقاً لمقػانيغ السعسػل بيا قبل .3118/7/25
معالجة وتدػية أوفاع السػضفيغ السشتجبيغ لمعسل بالجسعيات والسؤسدات األىمية حدب القانػن.
ال يجػز مرادرة أمػال الجسعيات أو السؤسدات األىمية إال بقخار قزائي.
معالجة القزايا السجنية والسذاكل اإلدارية الشاجسة عغ االنقدام
إن معالجة القزايا السجنية التي نتجت عغ االنقدام (بعج  )3118/7/25بحل مذاكل العامميغ
الحيغ تزخروا مغ االنقدام وإستعادة وحجة السؤسدات الحكػمية والجستػرية ،والحفاظ عمى
إستقالل القزاء ،وعػدة العسل في ىحه السؤسدات وفقاً لمقانػن األساسي والقػانيغ ذات الرمة

والتػافق الػششي ،وحل اآلثار التي تختبت عمى الق اخرات التي صجرت بعج ىحا التاريخ ،ركيدة
أساسية إلنياء االنقدام ،ولتحقيق الػحجة الػششية وتثبيتيا.
تذسل ىحه القزايا تعييشات السػضفيغ وتخقياتيع والفرل ووقف الخاتب والتشقالت في السؤسدات
واإلدارات الحكػمية ،والسخاسيع والق اخرات الخئاسية والحكػمية السختمف عمييا ذات صمة.
تذكل لجشة إدارية قانػنية تجسع بيغ خبخاء إدارييغ وخبخاء قانػنييغ متخرريغ يقػمػن بجراسة
القزايا السحكػرة بعاليو وإقتخاح سبل معالجتيا ،وتقجم المجشة نتائج أعساليا لمجيات التشفيحية
السخترة  -في مػعج أقراه أربعة أشيخ مغ بجء تذكيميا  -التي تقػم بتشفيحىا عمى أساس
القانػن األساسي والقػانيغ ذات الرمة.
تقػم ىحه المجشة بعسميا وفقا لألسذ والسبادغ التالية:
* االلتدام بالقانػن األساسي السعجل لعام  ،3116وبالقػانيغ واألنطسة والمػائح ذات الرمة السقخة
قبل .3118/7/25
* تحقيق العجالة واإلنراف دون التسييد بيغ السػاششيغ وعجم اإلجحاف بحقػق األفخاد الحيغ
تزخروا نتيجة لإلنقدام.
* التأكيج عمى مبجأ الذخاكة ألبشاء الذعب الفمدصيشي في مؤسدات الدمصة وعمى أساس الكفاءة
والسػائسة بيغ السػضف والػضيفة التي يخشح لذرميا.
* مخاعاة اإلمكانيات والسػارد السالية الستاحة وانعكاسيا عمى السػازنة العامة ،وعمى اليياكل
اإلدارية والتشطيسية لمسؤسدات الحكػمية وسياسات التػضيف السقخة ،وبسا يعالج التزخع الػضيفي
في السؤسدات الحكػمية.
تذكيل لجشة قانػنية مخترة برالحيات تتذكل مغ مجسػعة قزاة مذيػد ليع بالكفاءة والشداىة
تفرل في السطالع والذكاوػ والتطمسات التي يخفعيا األفخاد والسؤسدات والييئات لإلعتخاض عمى
أؼ ق اخرات صجرت بحقيع ،دون اإلجحاف بحق األفخاد والسؤسدات والييئات في المجػء إلى
القزاء حدب القانػن.

تتبع جسيع الييئات والدمصات مخجعيتيا التي يحجدىا القانػن األساسي وفق القانػن الحؼ يشطع
عسميا ،وترػب أوفاعيا وفق القػانيغ السعسػل بيا بسا ال يتعارض مع القانػن األساسي.
عػدة جسيع السػضفيغ السجنييغ بالزفة الرخبية وقصاع غدة الحيغ كانػا عمى رأس عسميع قبل
 3118/7/25إلى وضائفيع ،بسا في ذلظ السفرػليغ والستريبيغ عمى خمفية االنقدام مع الحفاظ
عمى كامل حقػقيع وسحب وإلراء ق اخرات الفرل ،ويكػن ذلظ فػر بجء تشفيح اتفاقية الػفاق
الػششي ،وتكػن العػدة وفق اآللية التي ستػصي بيا المجشة اإلدارية والقانػنية السذكمة وخالل
السجة السقخرة لعسميا.
االلتدام بعجم القيام بأية تعجيالت أو تعييشات ججيجة لحيغ إنتياء عسل المجشة اإلدارية القانػنية
السذكمة بسػجب ىحه االتفاقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسا :السعتقمػن
في إشار التػافق عمى فخورة حل مذكمة السعتقميغ مغ كل الفرائل والتشطيسات الفمدصيشية،
وتأكيجاً لسبادغ تحخيع االعتقال عمى خمفية اإلنتساء الدياسي أو دون إجخاءات قزائية ،فقج تع
االتفاق عمى حل ىحه السذكمة مغ خالل اآلليات السحجدة التالية:
* تقػم كل مغ حخكتي فتح وحساس بتحجيج قػائع السعتقميغ شبقاً آلخخ مػقف ،ويتع تدميع مرخ
ومؤسدة حقػقية (يتفق عمييا) ندخة مشيا بعج التحقق مشيا (تثبيت األعجاد واألسساء) قبل تػقيع
اتفاقية الػفاق الػششي.
* يقػم كل شخف باإلفخاج عغ السعتقميغ السػجػديغ لجيو مغ كافة الفرائل فػر تػقيع االتفاقية.
* في أعقاب عسمية اإلفخاج عغ السعتقميغ ،يقػم كل شخف بتدميع مرخ قائسة تتزسغ أسساء
أولئظ السعتقميغ الستعحر اإلفخاج عشيع وحيثيات عجم اإلفخاج عشيع ،ورفع تقاريخ بالسػقف لقيادتي
فتح وحساس.
* بعج تػقيع االتفاقية تدتسخ الجيػد السبحولة بسذاركة مرخية إلغالق ممف االعتقاالت نيائياً.
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التػقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
بعج إشالعشا عمى اتفاقية الػفاق الػششي الفمدصيشي القاىخة  3122إلنياء االنقدام وتحقيق
السرالحة الػششية الفمدصشية ،فإنشا نػافق عمى ما جاء بيحه االتفاقية ونتعيج بتشفيحىا عمى أكسل
وجو لسا فيو مرمحة الذعب الفمدصيشي.
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