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مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا
خالصات المؤتمر

 .1تلبيةةلدع ة وزيد الةةرديع األليةةلدياعكةةااسدوةةال زدمةةا د مةةي دوةةا دمنظكةةلديامةةاديعكدة ة يد اوزايةةزد
غةةزتيرل ديلدكةةاديعيةةز دمكثلةةزردألعي ةةزديعك ةةدزكدو ة د زمةةا ديعجزيئةةرد يعنةةي د لكةزأللةةلد
يع زاغزديع لكقريطيةلدرألئةياديحتةةاددياعرلقةس د منةرد عرا ةاد عكاايةاد للواعيةاد عيبيةاد وزعنة يد
أل سياد سزل ريد تزااد تركياد لكةزألللديع زاغزدرألئياديعلجنلديع ليادعالتةاددياعرلقةسد ةز د
عيبيةةا د د عةةلديامةةاألي ديع رميةةلديعكدة ة يد يعككل ةةلديعكدة ة يد يعزحلةةا ديعكدة ة يديامرل يةةلد يامةةاد
يعكدة يد يحتةاددياعرلقسد يحتةادديا أل مسد لام لديع ديع رميل،د ذعكدعكةتتكردمةرعي ديعثةااسد
ز دعيبيا.د
 .2ا رألداة ديعكشاألكزرد ا ي ديعدأكي دولىديحعدزيما ديعدسد ُولنتدعسديعبيارديع دامسدعكتتكردمةرعي د
ز دعيبيادمداأللخد19دكاازرديعثااس/دلنالرد.2020د
 .3عق دتة ديعزضادعسدعيبيادمش لدلزوريدمنذدوق دمتتكردمرعي د ز دعيبيةادعةسد19دكةاازرديعثةااس/د
لنالرد.2020دعق دتزقفتدياوكا ديع يئيل.د وناكد قفداطالقديعنةاألدقةائا.دككةادتةاديسةدننا دلادةا د
يعنفط.د يسةدننفد لضةاد ةزيألدسياسةسدشةاملدعلجكيةادلقةزد د لكلةكدامامةلديعليبيةزر،د وةذيدمةي دكةلد
ياطري د يعجةةا ديعفاولةلديعليبيةلد دتةةتدألوالةلديامةاديعكدةة ي.د تةادللجةاددسةلولدتنفيذلةلدمتقدةلد
صادقدمجلاديعنزيبدولىد زملديعز يديعزطنيلديعكتقدل.د
 .4مناءدولىدذعك،د لذد ردعيبيادتدجلديآلرداةزديحاد اما ديعزطنيل،دعةنردم ةاألدمةرعي دلشةكلديآلردعيبيةاد
ككشاألكدكامل.دار بدتر يبةاد ةاأليدمكشةاألكلدد عةلدألئةياديعةزاأليءددميبةلدمكةثالدعة زمةلديعز ة يد
يعزطنيةةلديعكتقدةةلدعليبيةةاديعدةةسد وةةاد ديعدأكي ة دلةةال ديعكةةتتكرديعكن ق ة ديعيةةز دولةةىديعدزيمة ةادمكزو ة د
يحاد اما ديعكة ددعسد24دكاازرديا /ددل كبرد.2021د
 .5مي د ردوناكد اللدعلقيا دماعكزل دمة د لةلدمزيلةةلدياسةبابديعجذأللةلدعلنةزيلد م اعجدةةادمااضةاعلد
لعىدت زلزديع ياديديعليبيلد يعبناءدولىديعدقة ديعكةةراد يسةد اديديع ةال د يحادوةاألدعجكيةاديعليبيةي .د
لد ةةي د ردتةةداديحاد امةةا ديعرئاسةةيلد يعبرعكاايةةلديعزطنيةةلديعكزمةةادللريؤوةةادعةةسد24دكةةاازرديا /د
دل كبرد2021دعسديعكزوة ديعكدفةعدوليةلدعةسدلاألطةلديعورلةعديعدةسدتبناوةادملدقةىديعةةزيألديع ياسةسد
يعليبسدعسدتةزاادعةسدشةةردتشةرل ديعثةااس/داةزعكبرد،2020دككةادلد ةي دولةىديعجكيةاديعقبةز دمندةائ د
يحاد امةةا .دلجةةبدتبنةةسديعدرتيبةةا ديع سةةدزألللد يعدشةةرل يلديعضةةر ألللدعةةذعك.دلد ةةي دسةةةبدلكيةةاد
يعقزي ديالنبيلد يعكرتزقلدم دعيبيادد ردتألير1دمااضاعلدلعىدلصالحديعقوالديامنسد ض لدم لد
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يعةز دتةتدسلولدم ايلدمز يد لشري دم اسدمز .دلجبدضكارديعشفاعيلد يع دعسدت نيصد
يعكةةزيألددعةةسدلكيةةاد اةةةاءديعةةبالد.دككةةادلجةةبدم اعجةةلديادةاكةةا د تجةةا اي د قةةزقدياا ةارد كةةذعكد
يادةاكا ديعقاازرديع عسدياا ااسد م ءدوكليلدمناعةلد و يعلديادقاعيلد طنيلدلام لدشامللد قائكلد
ولىد قزقدياا ار.دككادلد ي ديسدكريألديعةزيألديعليبسديع يللسديعشاملدعلجكيا.د
 .6اثنسدولىدياطري ديعليبيلديسد يدوادعفدحدصفةلدل ل يد طزيدصفةلديعنزيوا ديعكاضيلد يت ةاذد
لوزي دل للداةزدتز ي ديعكتس ا ديعليبيلد لاةاءديعكر للديحادقاعيلديع ياسيل.د
 .7ا ية ديعدأكي ة دولةةىديعدزيمنةةاديعقةةزيدماع كليةةلديع ياسةةيلديعدةةسدتي ةةرواديامةةاديعكدة ة يد لقزدوةةاد لكلةةكد
تةاديعزطنيل.د
امامةاديعليبيزرد كذعكديعدزيمنادم ياديدعيبياد يسدقالعةاد سالمدةادياقليكيلد
 .8ا ي ديعدأكي دولىديعدزيمنادماعنأيدو ديعد للدعسديعنزيلد دعسديعشةت رديع يلليةلدعليبيةاد اةة دلكيةاد
يعجةا ديعفاوللديع عيلد ردتةذ دافاديعةذ .د
 .9اقردماع ألديعةا د يعجةزدديعكةكلدعلبل يرديعكجا أليد يعلجنلديعرماويةلدمشةأردعيبيةادريحتةةاددياعرلقةسد
لام لديع ديع رميلد يحتةادديا أل مسد ياماديعكدة ي ددوكادع كليلديع ال ديعليبيلدتةةتدألوالةلد
ياماديعكدة ي.د
 .10ار بدم ألدم ثلدياماديعكدة يدعل وادعسدعيبيةادد ادقة دماعشة ردعلككثلةي ديع اصةي ديع ةامقي دع مةاد
يعكدة يد يعكب زثديع اصدع ماديعكدة يدكزمي دولىدوكلةاد اة وادمشة لدكامةلدلةةزدديعك ةاوسد
يعةكي يديعكدزيصللدع ماديعكدة ي.د
.11ار ةةبدمةةاعكجلاديعرئاسةةسديعكتقةةتدد زمةةلديعز ة يديعزطنيةةلديعكتقدةةلددمزصةةفةاديعة زمةةلديعليبيةةلد
يعك لفلدمقياديديعبل داةزديحاد اما ديعزطنيلدعسدتاأللخد24دكةاازرديا /ددل ةكبرد2021دككةاداشة دد
ولىديعدزيمنادمدق لاديع واديع املدعليبيادعسدوذ ديع كليل.د د
العملية السياسية

 .12اثنسدولىدد ألدملدقىديعةةزيألديع ياسةسديعليبةسد يااجةااي ديعدةسد ققةةاد لاألطةلديعورلةعديعكنبثقةلد
ونل كذعكدد ألد لاجااي دمجلاديعنزيبديعذيديلدكادماعننابديعقاازاسدم د للديعدنزلتد ةز د
منحديعثقلدعة زملديعز يديعزطنيل.د
 .13ا وزدمجلاديعنزيبد يعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زملديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلدحت ةاذدلوةزي د
لضاعيلدمغيلدلواديدتز ي ديعبل .داة دالدز دم وادوةذ ديع ةلوا دماعقة ألديعك ةدوالدمنةاءدولةىدطلبةةا.د
ارلةةزدمة دلكيةةاديعليبيةةي دتي يريعب ةةطديع امةةلدع ةةلولديعكجلةةاديعرئاسةةسديعكتقةةتد زمةةلديعز ة يد
يعزطنيلديعكتقدلدعسدلكياد اةةاءدعيبيةاد اشةجاديع ةلوا د يعكتس ةا ديعليبيةلدولةىديعقيةا دمزيلباتةةاد
م ت عياتةادمش لدكاملدلال د ديئةادعد ليفةا.د
يديعكتس ا ديعة زميلديعليبيلديعدنفيذللد
.14اة دلكياديعجةا ديعفاوللدولىدلواديد ي دري دازيولد
يعدشرل يلد يعقضائيلد غيروادم ديعكتس ا ،د مش لدلاصدمنر دعيبيةاديعكركةزيد يعكتس ةلد
يعزطنيلدعلنفط.د
 .15ا وزدمجلاديعنزيبد يعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زملديعز يديعزطنيلديعكتقدلد لكيةاديع ةلوا د
يعكتس ا ديعك نيلدعلقيا دماعدرتيبا ديعضر ألللدمة د لةلديحاد امةا د الةريءدياد امةا دألئاسةيلد
مرعكاايلد طنيلد ريد ازلةةلد شةامللدعلجكيةادعةسد24دكةاازرديح /ددل ةكبرد،2021دمكةادلشةكلد
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مش لدملحد مةاع دزيععدمةادقةريألدمجلةاديامة ديعدةامادع مةاديعكدةة يدألقةاد،2570دتزضةيحدياسةا د
يع سدزأليدعالاد اما د س ديعدشةرل ا ،د ةبديحقدضةاء،دككةادوةزدمزضةحدعةسدلاألطةلديعورلةعد
يعكنبثقلدو دملدقىديعةزيألديع ياسسديعليبس،دكدرتيبا دعضكارديعكشاألكلديع امللد يعكد اعنلد يعةادعةلد
علكةر يد شةكلديعشةبابد تةةزعيرديعدكزلةلديعالئةعدعلكفزضةيلديعزطنيةةلديع ليةادعالاد امةا .دالدةز دمدقة لاد
يع واديعشاملدعة زملديعز يديعزطنيلديعكتقدلدماعش لديعالئعد مناءدولىدطلبةةا،د وةذيدعةسدلةزدوةاد
اةزدتةضيرديعبل دعةذ ديحاد اما .د
 .16ا وزدكذعكدملدقىديعةزيألديع ياسسديعليبسدلعىديعقيا دم وزي دم د للدتي يرديحاد اما دلرديقدضىد
يامرد وذيدماعدزيععدمادلاألطلديعورلعديعكنبثقلدونل.د
 .17اش ددولىد وكيلدتنفيذدت يميردمناءديعثقلدم د للدللعدمينةلدمزيتيةلدحاد امةا د طنيةلداالةةلد كةذعكد
ولىد وكيلدتثقيفديعنالبي د مجامةلدلوابديع ريويلد يعك لزما ديعكضللل.د
.18اشيردلعىد رديحاد اما ديعةريد يعنزلةلد ذي ديعكن يقيلد يعشةفاعيلد يعشةامللدمة دشةأاةاد ردت ةكحد
علش بديعليبسدمااد ابد زملدتكثلدلأليديديعش بد مز يد كذعكد ردت زاديسدقال دعيبيةاد سةيادتةاد
سةةالمدةادياقليكيةةلد ة تةاديعزطنيةةل.داقةةفدم ةةد ل دعدق ة لاديع ة وادعل ةةلوا ديعليبيةةلدعةةسدتنظةةياد
يحاد اما دمناءدولىدطلبةا،دمكادلشكلد اشولديعدزويلدمي ديعنةالبي د م اعةةلديعك لزمةا ديعكضةلللد
لال ديعةكللديحاد اميل.د
 .19اة وزدمجلةةاديعنةةزيبد يعكجلةةادياولةةىدعل عةةلدمشة لدملةةحدلعةةىديحتفةةاقد ةةز ديعكناصةةبديع ةةيادللد
مةةاعدزيععدمةةاداةةصدلاألطةةلديعورلةةعديعكنبثقةةلدوة دملدقةةىديعةةةزيألديع ياسةةسديعليبةةسدمة د لةةلدتك ةةي د
يع لولديعدنفيذللدم دمزيصللدوكليلدتز ي ديعكتس ا دمغيلدتق لادل ما د عضلدعلش بديعليبس.د
 .20اشةةجاديع ة دياوضةةاءدعةةسديامةةاديعكدة ة يد يعكنظكةةا ديع عيةةلد ياقليكيةةلدولةةىدياد ة يبدمةةريقبي د
عالاد اما ،د ذعكدمناءدولىددوزيدم ديع لوا ديعليبيلد ماعدن يعدمادم ثلديامةاديعكدةة يدعلة وادعةسد
عيبيا.د
 .21اشجادولىديعكشاألكلديع امللد يعف اعلد يعةادعلدعلكر يد يعشبيبلدعسدلكياديااشولديعكد لقلدماحادقا د
يع لكقريطسدعليبياد لديعنزيوا د مناءديع ةال .داشةيردلعةىديعدةزي د زمةلديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلد
مد يي ديعن اءدعيكادحدلقلدو د30دماعكائلدم ديعكناصبديعرعي لد اةثةادولىدتنفيذدوذيديحعدزي دد رد
تألير.د
 .22الدز دمقبز دم رلا دوذ د يع كليلديع ياسيلديع يلليلديعليبيلد دوكةاد اة دلكياديعليبيي د يعليبيةا د
ياطري ديعفاوللديع عيلدولىديعةذ دمنفاديعورلقل.د
 .23ا ة وزدحمدثةةا دلكيةةاديعجةةةا ديعفاولةةلدماع قزمةةا ديعكفر ضةةلدم ة دقبةةلدمجلةةاديام ة ديعدةةامادع مةةاد
يعكدة ي،د وذيد لضادو دطرلعدت يميرديعدنفيذديعزطنيل،دض د عنكديعذل دلثبُتدلرقةادعةظةردتزأللة د
ياسلةلد دعزقفدلطالقديعناألد ديعةذل دلةة د ردسةال دعيبيةاد ديسةدقريألواد د منةةاد دل رقلةزرد د
لقزضزرديحلددا ديعنالحدعل كليلديحادقاعيلديع ياسةيل،دمكةادلشةكلدتلةكديحاد امةا ديعك وةطدعةةادعةسد
لاألطلديعورلعديعكنبثقلدو دملدقىديعةزيألديع ياسسديعليبس،د د عنكديعذل دلندة زرديعقاازرديع عسد
ياا ااسديعكنوبعد دقاازرد قزقدياا ارديعة عسد دلرت بةزرديادةاكةا دضة د قةزقدياا ةاردعةسد
عيبيةةا.دا ة وزدمجلةةاديام ة ديعدةةامادع مةةاديعكدة ة يدمقةةزيدلعةةىديالةةذدم ةةي ديحودبةةاألدعةةر دمثةةلدوةةذ د
يع قزما دماعش لديعكناسب.د د
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األمن

 .24ار بدماتفاقد قفدلطالقديعناألديعكتألخدعسد23دتشرل ديا /د كدزمرد2020ديعذيدل وزدمة دمةي د
لكللد مزألدلعىديا ةابدلكياديعكرتزقلد يعكقاتلي ديالاابدمة دياأليضةسديعليبيةل،دككةاداة وادذعةكد
يحتفاقد اناش دمنعةاحدلكيادياطري ديعليبيلدعضكارديعدنفيذديع املدعالتفاقدد ردمزل دمة ديعدةأليرد
ككاداة دلكياديع دياوضةاءدعةسديامةاديعكدةة يدمقةزيدولةىدي دةري ديعدنفيةذديع امةلدحتفةاقد قةفد
لطالقديعناألد دوكل.د
 .25اشةةي دماعلجنةةلديع ة رللديعكشةةدركلد5+5ددعدزصةةلةادلعةةىديتفةةاقد قةةفدلطةةالقديعنةةاألد يعةفةةا دوليةةل،د
اش ددولىد وكيلديعدورقدلعىدكاعلديعدة لا ديعدسدحدتزي دت در ديعدنفيذديع املدعةا،دمكادعسدذعةكد
لسةةد كا دت ة يميردمنةةاءديعثقةةلد لطةةالقديعكةدجةةزل د لايعةةلدياعغةةا د عةةدحديعورلةةعديع ةةا لسد لاشةةاءد
متس ةةا دعيبيةةلدمز ة يدع م ة ديعقةةزمسدتةةةتدسةةلولد ألقامةةلديعكجلةةاديعرئاسةةسد زمةةلديعز ة يد
يعزطنيلديعكتقدي دتأسي ادولىدمةادثا ديعقاوريد يعجةزدديعجاأللل.د
 .26ا وزدكاعلديعجةا ديعفاوللدذي ديعنةللدعدوبيةعد لافةاذدقةريألي دمجلةاديامة ديعدةامادع مةاديعكدةة يد
دم دقِبَلدمجلاديام ديعدامادع ماديعكدة يد دعزقفد
ض دم دتبي دلرقةادعةظردياسلةلديعكفر
لطالقديعناأل،د ذعكد لضًادم دلال دت يميرديعدنفيذديعزطنيلد يع عيل.د
 .27دالدز دم وادعجنلدمجلاديام ديعدامادع ماديعكدة يديعكنشأيدمكزلبديعقريألد1970در 2011د عجنةلد
يع بريءديعكنشأيدمكزلبديعقريألد1973در، 2011د يعد ا ردم ةكادمنزأليدكاملل.د
 .28ا ربدو دقلقنادمشأردت يويا ديعنزيلدولىدمل يرديعجزيأل،دمكادعسدذعكدم دتة ل ي داالكلدو ديعنقلد
غيةةةرديعكشةةةر لدع سةةةلةلد ت ل ةةةةاددمشةةة لدم ةةةلدماحسةةةدقريأل،د تةةة ععديعكجكزوةةةا ديعك ةةةلةلد
يعكرتزقل.د
 .29الدز دم وادم اوسديعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زملديعز يديعزطنيةلديعكتقدةلديعريميةلدلعةىدتةأمي د
كاعلديعة دديعليبيلد يع يوريدولىد ركلديعكجكزوا ديعك لةلد ياسلةلدوبرديعة د.د
 .30الدز دم واديآلعيلديعليبيلدعرص د قفدلطالقديعناألدتةةتدألئاسةلديعلجنةلديع ة رللديعكشةدركلدتكاشةياد
مادقريألدمجلاديام ديعدامادع ماديعكدةة يدألقةاد2570در 2021د مة وادمة دوننةردعرصة د قةفد
لطالقديعناألدتامادعب ثلدياماديعكدة يدعل وادعسدعيبيا.د
 .31ا وزدلعىديسد اديدي د األديع علدحسد ي ديعقزيدمش لدمشةر لد اة واديعجةةزدديعريميةلدلعةىدتز ية د
يعكتس ةةا ديعليبيةةلدعةةسدمجةةا ديامة ديعقةةزمسد يعشةةرطلد يعكتس ةةلديع ة رللدتةةةتدسةةلولد ألقامةةلد
يعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زملديعز يديعزطنيلديعكتقدل.
 .32ا وادعيبيادعسديحضواللدم ألوادك ضزدم دقرد ع ا دعسدمةيوةادياقليكسد يع عس،د اش ددولىد
يعجةةةزدديعكبذ عةةلدمة د لةةلدم اعةةةلديعجكاوةةا دياألواميةةلديعدةةسدلةة دوادمجلةةاديامة ديعدةةامادع مةةاد
يعكدة ي.د ا وزدلعىدلصالحديعقوالديامنسدم دلال دت رلحديعجكاوا ديعك ةلةلد يعكيليشةيا دعةسد
عيبياد ازلدسال ةادعسدوكليةلدتدكيةزدم زاةةادشةامللد ذي دمنة يقيلد قاملةلدعلدةقةع،دمااضةاعلدلعةىد
دم د عريدواديعكناسبي دعسديعكتس ا ديعك ايلد يامنيلد يع رللدعل علدولىد سةا دعةرديد منةاءد
ولةىدل نةةاءدلةةاصداوضةةاءديعكجكزوةةا ديعك ةلةلد عةةةصدمةةتوالتةادمنةةفلدي دريعيةةل.د اة وزد
منظكلدياماديعكدة يدعك اا يدتلكديع كليل.د
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 .33اة دلذداتك دمج دًيدولىديعةاللدلعىدم اعةلدياألوابدعسدعيبيادم اعلديع بلدمكةادلدكاشةىدمةادميثةاقد
ياماديعكدة يد يعقاازرديع عسداقردمأرديعدنكيلد يام د قزقدياا ةاردت ةزادم ضةةادم ضةاد اةةاد
ت دم ديامزألدياساسةيلدعةسدسةبيلدتةقيةعداةة دع ةا د شةاملدعةسديعدنة يدعإلألوةاب.داة وزدكاعةلد
ياطري د ردتنأكدمنف ةادو ديعجكاوا دياألواميلد ياألواميي ديعك أللي دولىدقزيئادمنظكلديامةاد
يعكدة ي.دد
 .34ا وزدلعىدتنفيذدقريألدمجلةاديامة ديعدةامادعكنظكةلديامةاديعكدةة يدألقةاد2368در 2017د يعقةريألي د
يالةةركدذي ديعنةةللدمشةةأردتنظةةياديع عةةلدياسةةالميلدعةةسديع ةةريقد يعشةةا درديوة د تنظةةياديعقاوة يد
ياعريدد يعجكاوا د يع يااا ديعكة دي،دحدسيكاديا ةا ديعكد لقةلدمةظةرديع ةفرد تجكية دياصةز د
يعكاعيةةل.د اتكةة دمجةة ديدولةةىدت زلةةزديعد ةةا ردمةة د لةةلدمزيلةةةلديع وةةرديعةةذيدلشةة للديعكقةةاتلزرد
ياألوةةاميزرديالااةبدماعدكاشةةسدمةةادقةةريألدمجلةةاديامة ديعدةةامادعكنظكةةلديامةةاديعكدةة يدألقةةاد2322د
ر. 2015د
 .35الدز دماح دري د يعدنفيذديعكولةعد يع امةلدعةظةردياسةلةلديعكننةزصدوليةلدمكزلةبدقةريألدمجلةاد
يام ديعدامادعكنظكلدياماديعكدة يدألقاد1970در 2011دد قريألي ديعكجلاديعداعيلدعل،د اة وزدكاعةلد
يعجةا ديع عيلديعفاوللدعالمدثا دمذعك.
 .36ا وزدكاع لدياطري ديعفاوللدعالمدنةالدوة د لةلد اشةولدمة دشةأاةادتةألي ديعنةزيلد دغيةردمدفقةلدمةاد
دم دقبلدمجلاديامة ديعدةامادعكنظكةلديامةاديعكدةة يد ديتفةاقد23دتشةرل د
ظردياسلةلديعكفر
يا /د كدةةزمردعزقةةفدلطةةالقديعنةةاأل،دمكةةادعةةسدذعةةكدتكزلةةلديعق ة ألي ديع ة رللد دتجني ة ديعكقةةاتلي د
يالاابد يعكرتزقل.د
 .37ار ةبدماودكةةاددقةةريألدمجلةةاديامة ديعدةةامادعكنظكةةلديامةةاديعكدةة يدألقةةاد2578در 2021دماالكةةالد
تج ل ديعدفزلضا ديعكدضكنلدعسديعقريألدألقاد2292در. 2016داة دمةةاطزردولكةادمنشةاطدوكليةلد
يحتةادديا أل مسدللرلنسديعكد لعدمدنفيذد ظردياسلةلدعسد واعسديعبةاألدقباعلديع زي لديعليبيل.د
اإلصالحات االقتصادية والمالية

 .38الدز دم واد زمةلديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلدعةسدلةزدوةاديعريميةلدلعةىدتة ةي ديع ة ما دياساسةيلد
يعكق ملدعلش بديعليبس،د لصالحديام يددماعكيا د يع ةرمةاءد كةذعكديعد لةياد يع ة ما ديعنةةيل،دمكةاد
عةةسدذعةةكدتةةزعيرديعلقا ةةا دض ة دكزعي ة ،19-د م اعةةةلديعف ةةادد لا ةةااديحقدنةةادديعقةةزمسد تنزل ةل،د
يحا ريطدعسدلواديدلوكاألديعبنيلديعدةديلدعلبالد.
 .39ار بدماعجةزدديعك ثفلديعدسدتبذعةادعجنلديع بريءديحقدنادللديعليبيل.د
 .40ار بدماعجةزدديعجاألللدعسدسبيلديسدرديدد ي دةري د كالةلدازيوةلد ة يد شةرويلديعةزككةلدعةسد
كاعةةلديعكتس ةةا ديعليبيةةلديعكاعيةةلد يحقدنةةادللدذي ديع ةةياديد،د اشةةجاديعجةةةزدديعكدزيصةةللدمة د لةةلد
الاديدشفاعيلدياافاقديع ا .د
 .41اشي دماعجةزد ديعكبذ عل دعس دسبيل د ي د ازيول دمنر دعيبيا ديعكركزي د يسد ادي ديع ما د
يعكنرعيل دوبر ديعبالد ،دككا داب ك ديسد ياا دع وا دتلك ديعجةزد .دل دبر ديسدكريأل دوكل دمجلا دلديأليد
يعكنر ديعكركزي دوال ي دولى ديعق ألي دولى دلديألي ديع ياسا ديعنق لل دمكثامل د مر د يزي دعس دوذيد
يعن د.دلنبغسد ردل زردمجلادلديأليديعكنر ديعكركزيدشامالد مكثالدعلجكياد اشوا.
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 .42د اشجاد ا وادلةزدد زملديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلديعريميةلدلعةىدتزالةاديعثةر يد يعكةزيألدديع امةلد
ولىدكاعلديعليبيةي دمشة لدشةفا د م ةت د وةاد د مد ةاع دحدسةيكادمة دلةال ديعالمركزلةلد دوةاد
يعبل لا ،دمكادعسدذعكدلنزبدعيبيا،د وذيدم دشأالديسدننا د ديع يعاديعرئي يلدعلنزيل.دد
 .43اشةةي دمةةاعجةزدديعكبذ عةةلدمةة دقِبَةةلد زمةةلديعز ةة يديعزطنيةةلديعكتقدةةلديعريميةةلدلعةةىدتة ةةي دقةة ألي د
يعكتس ا ديعرقاميةلديعليبيةلدذي ديعنةلل،د لنزصًةاددلةزيرديعكةاسةبلد يع ةلولديعزطنيةلدعلكةاسةبلد
يعةينلديعزطنيلدعك اعةلديعف ادد م دبديعنائبديع ةا ،د اة وادتلةكديعجةةزد،د لضًةادمة دلةال دتةزعيرد
يعكزيألد.د
 .44اة دمجلاديعنزيبدولىديودكاددميزيايلد طنيلدمدزياالد مدفعدوليةةادد ردلموةاء،د اشةيردلعةىد رد
ذعكد مردضر أليدماعن بلدعة زملديعز يديعزطنيلديعكتقدلدعددك دم دتلبيلديعدزيماتةا،دككاد الدم د
شأالد ردل ةادعسدتزالاديامزي دمش لد كثردشفاعيلد لاناعا.دد
 .45اش ددولىدكزرديعكتس لديعزطنيلدعلنفطدشركلديعنفطديعليبيلديعز ي يد يعك دقللد يعشرويلدتكاشيادماد
مادتنصدوليةلدقةريألي دمجلةاديامة ديعدةامادعكنظكةلديامةاديعكدةة يدألقةاد2259در 2015د 2441د
ر 2018د 2571در. 2021د اق ألداشريعكتس لديعزطنيلدعلنفطدشةرلادالريدي ديعنفطدكة عيلدولةىد
يعدزيمةةةادمدة ةةي ديعشةةفاعيلديعكاعيةةل.دا ة وزدكاعةةلدياطةةري دعةكالةةلدازيوةةلديعكتس ةةلديعزطنيةةلدعلةةنفطد
يعةفا دولىدطام ةاديعفنسديعالسياسس.دد
 .46اشيردلعىد ردمجلاديام ديعدامادعكنظكلدياماديعكدة يدكاردق دقا دمدجكي د صز دلاصلدماعكتس ةلد
يعليبيلدعالسدثكاألدمةة ديعةفةا دوليةةادعنةاعحديعشة بديعليبةس،د اشة ددولةىديعةالةلدلعةىديعكريل ةلد
يع كاعيةلدعلكتس ةا ديعكاعيةلد يحقدنةادللديعليبيةلدمة د لةلددوةاديعجةةزدديعريميةلدلعةىدلوةاديدتز ية واد
يديعكتس ةلديعليبيةلدعالسةدثكاأل،دمكةادعةسد
م اا يديع لوا ديعليبيلدذي ديعنللدعسدت زلزدازيولد
ذعكدللريءدمريل ةلدماعيةلدشةامللد ذي دمنة يقيلدعلكتس ةلديعليبيةلدعالسةدثكاألد يعكتس ةا ديعدام ةلد
عةا.د
 .47اة دلذدا ألكدم ا د زمةلديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلد يةا دياصةز ديع اصةلدماعكتس ةلديعليبيةلد
عالسدثكاألديعكجك يدم دقبلدمجلاديام ديعدامادعكنظكلدياماديعكدة ي،دار بدماع كلدولةىدلصةالحد
يعكتس ةةلديعليبيةةلدعالسةةدثكاألد يعةةذيدلشةةكلد لضةةاديع كةةلدمةةي ديعكتس ةةلديعليبيةةلدعالسةةدثكاألد زمةةلد
يعز يديعزطنيةلديعكتقدةلد مجكزوةلديع كةلديحقدنةادللديعكنبثقةلدوة دعجنةلديعكدام ةلديع عيةلديعك نيةلد
مليبيادعزضاد سا دياديأليديعف اعلداصز ديعكتس لديعليبيلدعالسدثكاألدعسديعك دقبل.د
 .48ا وادلةزدد زمةلديعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلدعدنزلةاد توةزلرد عةدحديقدنةادواديعةزطنس،د لضةادمة د
لال دتر ل ديحسدثكاأل،دمكادل اوادم فاءيدعةسدتةقيةعديحسةدقريألد منةاءديعكتس ةا د دمة ديعشةبابد
عسديعنشاطديحقدنادي.
احترام القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

 .49اشيردلعىديعدزي ديعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زملديعز يديعزطنيةلديعكتقدةلد لكيةادياطةري دعةسد
عيبيةةادمةةا دري ديعقةةاازرديعةة عسدياا ةةااسد يعقةةاازرديع ة عسدعةقةةزقدياا ةةاردمشةة لدكامةةل،د ةةبد
يحقدضاء،د مةكاللديعك ايي د يعبنيلديعدةديلديعك ايلد لكياديعليبيي د غيرديعليبيي د يع كاحدمزصز د
يعوةةاقاديعوبةةسد مريقبةةسد قةةزقدياا ةةاردمااضةةاعلدلعةةىديع ةةاملي دعةةسديعكجةةا دياا ةةااسد يعك ةةاو يد
ياا اايلد وذيد لضادو دطرلعديعد ا ردمادوينا دياماديعكدة ي.
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 .50ا در دماع وزي ديا عىديعدسديت ذواديعكجلاديعرئاسسديعكتقتد زمل يعز ة يديعزطنيةلديعكتقدةلد
اةزدلطالقدوكليلدمناعةلد طنيلدلام لد شامللد قائكةلدولةىديعةقةزق،د اشةجاديع ةلوا ديعليبيةلد
ولىدمناءدمتس ا ديع يعلديحادقاعيةلد ت زلزوةا،د ةبديحقدضةاء،د منةةاديعلجنةلديعزطنيةلدعدقنةسد
يعةقائعد يعكناعةلدد يعكفزضيلديع لياد ز ديعكناعةلديعزطنيلد لثلديااشاء.د
 .51ار بدم واديعكنظكا دياقليكيلد يعبل يرديعكجا أليدع كليلدمنةاعةلد طنيةلدلام ةلد شةامللد قائكةلد
ولىديعةقزقد اق ألدد ألديحتةاددياعرلقسدعسدوذيديعن د،دلضاعلدلعىديسد يدديعجزيئردعلدشاألكدعسد
تجرمدةادعسدمجا ديعكناعةلديعزطنيل.
 .52اش ددولىديعةاللدعك اءعلدكلدم ديادةكديعقاازرديع عسدولىديعنةزديعكننزصدوليةلدعةسدقةريألي د
مجلاديام ديعدامادع ماديعكدة يدذي ديعنةللدمكةادلشةكلديعقةريألدألقةاد1970درع ةا د. 2011داة واد
لةزدديعكتس ا ديعليبيةلدمة د لةلدتزثيةعد مال قةلديادةاكةا ديعقةاازرديعة عسدياا ةااسد يادةاكةا د
تجا اي د قزقدياا ار.دوناكد اللدعلدركيزديع اصدولىديعكفقزدل د يعك دفي دق ري.د
.53اش ددولىدضر أليدلديالديعجةا ديعفاوللديع عيلد يع لوا ديعليبيلدعجكياد ش ا دتةرلبديعكةالرل د
م اعجدةاد كذعكدم اعةلديحتجاألدماعبشردلعىد وبرد م دياأليضسديعليبيلد ياوالقادم دسا لدعيبياد
م اءعلديعك ت عي دو دذعك،دمااضاعلدلعىديع سدعفةر دوقزمةا دمة دقبةلدمجلةاديامة ديعدةاماد
ع ماديعكدة يدمةاعدزيععدمةادقريأليتةلدذي ديعنةلل.داة وزديع ةلوا ديعكتقدةلديعليبيةلدلعةىدتي ةيرديعة واد
ياا ااسد أل ال دطيريرديالالءدياا اايلد يعكغادأليديعوزويلدد ردياقوال.د
 .54اةة وزدالةةريءدمريل ةةلدقضةةائيلدعجكيةةاديعكةدجةةزل د يعك دقلةةي د لطةةالقديع ةةريحديعفةةزأليدع ةةلد
يعكةدجةةزل دمشة لدغيةةردقةةاازاسد دت ةةفس.داة وزدلكيةةادياطةةري دلعةةىدلاةةةاءديعد ةةذلبد يعك املةةلد
يعقاسيلد غيردياا اايلد مناد ثةادمااضاعلدلعىديع نفديعجن سد ديعجن ااس.د
 .55الدز دمك او يديع لوا ديعليبيلدماعش لديعكناسبدعسدتوزلرداة دشاملدعك اعجلدم أعلديعةجري،دمكةاد
لشكلدياسةبابد يعكنةادألديعجذأللةلد لغةالقدمريكةزديح دجةااد تة يميرد لةركدقائكةلدولةىدمبةاد د
يعد ا ردياقليكسد يع عسد يعقاازرديع عس.د
.56اق ألدلةزدديع لوا ديعليبيلديعكتقدةلدمة د لةلدتنفيةذديعدةزي دلاألطةلدطرلةعدملدقةىديعةةزيألديع ياسةسد
يعليبسدعيكادلد لعدماعةقزقديع ياسيلد يعك ايلد يعكباد ديع لكقريطيلد يعك ا ييدمي دلكياديعكةزيطني د
م ديعرلا د يعن اء،دمكادلشكلدابذدلوابديع ريويلد يسةد ي ديع نةفدعةسديع كليةلديع ياسةيل.داة وزد
لكيادياطري دلعىدي دري د قزقد رللديعدجكاد يعدنظياد يعد بير.داقردماعةاللدلعىد كاللديعن اء،د
مكادلشكلديعكشاألكا دعسديعفضاءي ديع املدم ديعدة ل ي د ياوكا ديحادقاميل.د
المتابعة

 .57مادلضاعلدعيبيادك ضز،دت لفدعجنلديعكدام لديع عيلديعك نيلدمليبياد يعك زالدمة ديعبلة يرد يعكنظكةا د
يعكشاألكلدعسدمتتكرديعيز ،دمدن يعدتنفيذدوذ ديع الصا دتةتدألواللدياماديعكدة ي.د
 .58سز داةيطدمجلاديام ديعدامادع ماديعكدة يدولكادم الصا دمتتكردمرعي ديعثااسد ز دعيبيةادوةذيد
عيقز دماعنظردعيةا.د

