اطرتاتٔجٔ٘ حضب األم٘ الكْمٕ للظالو العادل ّاحلْنن٘ الذميكشاطٔ٘ ..

اخلٔاس الْحٔذ اجملذٖ ٍْ ٍيذط٘ طشٓل سلْ احلهه ّالظالو ّالذطتْس ال ٓعضل أحذاً
ّال ٓظٔطش علُٔ أحذ .جذٍّ ٚزا اخلٔاس تتطلب مً اليعاو إعالٌ ّثب٘ حكٔكٔ٘ سلْ
ٍزا الفجش اجلذٓذ.
بششىا باطتنشاس أٌ ٍزا الفجش اجلذٓذ ميهً حتكٔكُ عرب حْاس خشٓط٘ الطشٓلّ .لهً
العشّف ال متَلّ ،اطتعذاد أطشاف احلْاس متعجش ما ٓعين أٌ أماو اليعاو إٌ أساد حكاً
رلشجاً لُ ّللْطً أٌ ٓطع اجلنٔع أماو مظؤّلٔتَه بجنشٗ خشٓط٘ الطشٓل ّرلو
بااللتضاو باالتٕ:
( )1إجشاٛات للنياخ اجلذٓذ ٍّٕ:
 ّقف العذأٜات ّآلٔ٘ مشاقب٘ التيفٔز العادل٘. اىظٔاب اإلغاثات اإلىظاىٔ٘ ّإطياد رلو للنعْى٘ األمشٓهّٔ٘ ،إطياد اإلخال ٛالالصوللصلٔب األمحش.
 إطالم طشاح احملبْطني ّاألطش.ٚ نفال٘ احلشٓات العام٘. االلتضاو بالعفْ العاو.( )2تأطٔع اتفاقٔ٘ الظالو العادل الشامل عل:ٙ
 أٌ اهلْٓ٘ الظْداىٔ٘ مشنب٘ مً التيْع الظهاىٕ. املظاّاٗ يف حكْم ّّاجبات املْاطي٘. االعرتاف مبا حلل املْاطيني مً تفاّت يف التينٔ٘ ّاخلذمات ّاقتظاو الظلطّ٘االلتضاو بالعذال٘ ّالتْاصٌ امليشْد.
 -االلتضاو بإصال٘ آثاس االحرتاب ّما ٓلضو مً سد احلكْم ّالتعْٓطات.
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ٍٔهل٘ الكْات اليعامٔ٘ بصْسٗ تهفل قْمٔتَا ّتْفل مْقف الكْ ٚاملظلخ٘

األخش.ٚ
( )3إقام٘ حهه اىتكالٕ قْمٕ معاملُ:
 حهه قْمٕ ال َٓٔنً علُٔ حضب ّال ٓعضل حضباً. متجل فُٔ الكْ ٚالظٔاطٔ٘ سمضٓاً. تهْٓيُ الػالب تهيْقشاطٕ. مَنتُ :إصال٘ آثاس التنهني ،إجشا ٛتظْٓ٘ يف أمش احملهن٘ اجليا ٜ٘ٔالذّلٔ٘ ٓكبلَادللع األمً الذّلٕ ،إجشا ٛعذال٘ اىتكالٔ٘ عً طشٓل ذلهن٘ ٍجني أّ مفْضٔ٘
للخكٔك٘ ّاإلىصاف ،إلػا ٛالذًٓ اخلاسجٕ ،سفع اطه الظْداٌ مً سعآ٘ اإلسٍاب ،إصال٘
آثاس الكشاسات الذّلٔ٘ املتعلك٘ بالظْداٌ.
( )4الذعْٗ ملؤمتش قْمٕ دطتْسٖ عل ٙأطاغ املبادئ اآلتٔ٘:
 إقام٘ حهه دميكشاطٕ ٓهفل حكْم اإلىظاٌ. ـ إقام٘ حهه ال مشنضٖ راتٕ بصالحٔات فذسالٔ٘. ـ حل الكْ ٚالظٔاطٔ٘ رات املشجعٔ٘ اإلطالمّٔ٘ ،الكْمّٔ٘ ،األفشٓكاىٔ٘ يف التيافعالذميكشاطٕ ما دامت مجٔعاً تلتضو باملظاّاٗ يف املْاطي٘ ،إلضاو أجَضٗ الذّل٘ اليعامٔ٘
ّاملذىٔ٘ ّاإلعالمٔ٘ بيَج قْمٕ حيْل دٌّ االطتػالل احلضبٕ.
 اعتناد أٌ للظْداٌ مخع حلكات اىتنا :ٍٕ ٛالْطئّ٘ ،اإلطالمّٔ٘ ،الكْمٔ٘،ّاألفشٓكاىّٔ٘ ،الذّلّّٔ٘ ،ضع أطع لتذاخلَا بصْسٗ تْفٔكٔ٘.
ٍ .5زِ الْثب٘ الْطئ٘ تتطلب أٌ تْحذ الكْ ٚالظٔاطٔ٘ مْقفَا اإلجيابٕ ميَاّ ،أٌ
تتدز ٍٕ ىفظَا إجشاٛات إصالحٔ٘ فهشٓ٘ ٍّٔهلٔ٘ إلزلاح الذميكشاطٔ٘ املظتذام٘
امليشْدٗ.
اطتجاب٘ هلزِ الْثب٘ سلً ىلتضو بإجيابٔ٘ ناف٘ الكْ ٚاملعئ٘ ّىتصذ ٚلبلْسٗ ٍزِ
اإلجيابٔ٘.

2

( )1الكْٖ الظٔاطٔ٘ التاسخئ٘ ال طٔنا حضبا األم٘ ّاالحتادٖ جتشٖ إصالحات فهشٓ٘
ٍّٔهلٔ٘ عل ٙسلْ ما طيْضح يف حضب األم٘ الكْمٕ.
( )2الكْ ٚالظٔاطٔ٘ رات املشجعٔ٘ اإلطالمٔ٘ احلذٓج٘ تشاجع مْاقفَا الفهشٓ٘
ّاهلٔهلٔ٘ لاللتضاو مبيعْم٘ حكْم اإلىظاٌ ّاملظاّاٗ يف املْاطي٘ ّاآللٔ٘ الذميكشاطٔ٘.
( )3الكْ ٚالظٔاطٔ٘ رات املشجعٔ٘ املاسنظٔ٘ تشاجع املْقف مً الذًٓ ّمً آلٔ٘ الظْم
احلشّ ،مً الذميكشاطّٔ٘ ،مً الْطئ٘ عل ٙأطاغ التطْسات اإلجيابٔ٘ يف ٍزِ
اجملاالت ميز عَذ املاسنظٔ٘ األّلّ ،ميز ىَآ٘ التجشب٘ الظْفٔتٔ٘.
( )4الكْ ٚالظٔاطٔ٘ رات املشجعٔ٘ الكْمٔ٘ البعجٔ٘ ّالياصشٓ٘ تلتضو بتعشٓف نظيب
للعشّبّ٘ ،بكبْل حكْم الجكافات األخش ٚيف ظل حكْم املْاطًّ ،تلتضو بالذميكشاطٔ٘
التعذدٓ٘ خبالف التجاسب الكْمٔ٘ الياصشٓ٘ ّالبعجٔ٘ الفعلٔ٘.
( )5الكْ ٚالظٔاطٔ٘ رات املشجعٔ٘ األفشٓكاىٔ٘ تتدل ٙعً التعشٓف اإلثين لألفشٓكاىٔ٘،
ّتلتضو مبظاّاٗ لهاف٘ طهاٌ الكاسٗ ّما ٓتطلبُ رلو مً مصاحل جْٔطٔاطٔ٘
مشرتن٘.
( )6قْ ٚاملكاّم٘ امليتصشٗ لكْ ٚاهلامش تلتضو بأطع اتفاقٔ٘ الظالو امليشْدّٗ ،يف ظل
طْداٌ مْحذ ّعادل تتدل ٙعً مطلب تكشٓش املصري ّتكبل اطتخكاقات الذّل٘
الْاحذّٗ ،عل ٙضْ ٛاتفاقٔ٘ الظالو تهٌْ أحضاباً طٔاطٔ٘ أّ تتخالف مع األحضاب
الظٔاطٔ٘ رات األٍذاف املناثل٘.
عل ٙنل الكْ ٚالفهشٓ٘ ّالظٔاطٔ٘ رات االستباط بكْ ٚمماثل٘ خاسج الظْداٌ أٌ
حتشص عل ٙاألّلْٓ٘ الظْداىٔ٘ ّجتيب التبعٔ٘.
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