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 مقّدمة

مناقشة القضايا التي سوف تحكم عمل املنّصة خالل السنوات الثالث  ٢٠١٧أيار  ١٧ – ١٢تّم في اجتماع اللجنة الوطنية الخامس ما بين 

ية خالل العامين 
ّ
ات ا  ل  وأكثر إستتتتتتتتتتتتتدراتيكّية، لعد أن كثرت القضتتتتتتتتتتتتتايا التي تّم طر اا مم املنصتتتتتتتتتتتتتّ

ً
املقبلة، بهدف جعل العمل أكثر تحديدا

 يث تّم تقستتتتتتتتيم أعضتتتتتتتتا  اللجنة الوطنية إام مكموعات عمل قام  كل مكموعة ميها بتحديد القضتتتتتتتتايا ومعايير ا، والشتتتتتتتتراكات  الفائتين،

 القضتتتتتتايا التي ت د  ر  ة وأ داف 
ً
مل واختيار املشتتتتتتدركات بين ا جموعات، وأيضتتتتتتا ل وموستتتتتتّ ومعايير ا، وبعد ا تّم  مناقشتتتتتتكها لشتتتتتتسل مفصتتتتتتّ

ة
ّ
 .املنّصة لشسل أكبر وأكثر دق

 القضايا

قضتتتتتتتتتتتّية املعتقلينع وعشتتتتتتتتتتتمل جميمل معتقني الرأ  و امعتقال املبفّي عنم اميتما  نالقائف.، والقوم. و املناطق. ....إل   أو امعتقال  .1

 السياس ّي أو امختقاف  بهدف ن امبدزاز , بيمل األعضا  و الثأر  .

ة النتاز ين والالج ينع الال   .2  مم ال تتتتتتتتتتتتتجم أو   و الشتتتتتتتتتتتتتخن الت    هر  مم قضتتتتتتتتتتتتتيتّ
ً
ا عنم  يتاتت ، أو خواتا

ً
بلتد  إام بلتد رخر خوات

ل أيواع اللجو . 
ّ
 التع يب، وبتعّدد أسبا  اللجو  نال ر , الفقر , اإلر ا ,...ال   تتشس

 يتيكة املعارا الدائرت أو يتيكة لفقدان مقوّ 
ً
 أو خارجيا

ً
مات ال يات وعشتتمل جميمل ال يم ارتتقّروا إام ترا منازلام وأماكم ستتكنا م داخليا

 الناتكة عم الصراع، كما عشمل أول ك امل ّجلين لدى األمم املّتحدت.

3.  
ً
قضتتتتتتتتّية وق  األعمال العدائيةع وعشتتتتتتتتمل جميمل أيواع القصتتتتتتتت  باألستتتتتتتتل ة الثقيلة وجميمل األعمال العدائية التي قد تل   رتتتتتتتتررا

 بحيات املديّيين وتدمير املنشآت املديّية العاّمة والخاّصة.

بل قضتتتتتتتتتتتتتّية ا .4 بات مم ق 
ّ
بات العيت الكر م أو يتّم ا تسار     املتقل

ّ
ملناط  ا  اصتتتتتتتتتتتتترتع و ي تلك املناط  التي م تتواار ااها متقل

 الجاات املسيقرت، واملناط  التي ُيمنمل إدخال املواّد الغ ائية والقّبية إلاها

بة تكا   قضتتتتتتتتّية التغيير الديمغرافّي والتسجير القستتتتتتتترّ ع ممارستتتتتتتتة تنّف  ا  سومات .5 أو قوى شتتتتتتتتب  عستتتتتتتتكر ة أو مكموعات متعصتتتتتتتتّ

 عيها، و ي عشتتتتتتتتتتتتتمل تر يل الستتتتتتتتتتتتتسان 
ً
مكموعات عرقية أو دينية أو م  بية بهدف إخال  أراٍض معّينة وإ الل مكاميمل ستتتتتتتتتتتتتسايية أخرى بدم

أخرى بهدف ارض واقمل  األصتتتتتليين مم مناطقام األصتتتتتلية إام مناط  أخرى. وعغيير أستتتتتما  القرى واملدن، واستتتتتتقدا  مكموعات مم مناط 

 جديد.
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ة املديية خالل األعوا  املقبلة للتصتتتتتتتتتتّد  لل زاعات القائفية والقومية الناشتتتتتتتتتت ة عم  .6 ا املنصتتتتتتتتتتّ
ّ
قضتتتتتتتتتتّية ال وار الوطفّيع ستتتتتتتتتتوف ترك

 ال زاعات السياسية التي تحول دون الوصول إام  ّل سياس ي ينهي العن  
ً
و حّق  طمو ات الصراع الرا م، أو يتيكة تراكم تار خي، وأيضا

 ال زاعات ا جتمعية ا ختلفة.
ً
 ورمال السور ين في ال ّر ة والسال ، وأيضا

بة  القايون   و قضتتتتتتتتتتتتتّية الدستتتتتتتتتتتتتتورع الدستتتتتتتتتتتتتتور  .7
ّ
ويظا   األعنم ال   يحّدد القواعد األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية لشتتتتتتتتتتتتتسل الدولة نلستتتتتتتتتتتتتيقة أ  مرك

  نملس. أ  جماور   وشتتتسل ال كم
ّ
م الستتتلقات العاّمة ااها مم  يث التسو م وامختصتتتاال والعالقات ال سومة نرئاستتتية أ  برملايية ، و نظ

الستتتتتلقة. و شتتتتتمل  التي بين الستتتتتلقات و دود كل ستتتتتلقة والواجبات وال قول األستتتتتاستتتتتية لعاراد والجماعات، و ضتتتتتمل الضتتتتتمايات لاا تكا 

 القضائية والتنفي ية . السلقات الثالث نالسلقة التشر عية اختصاصات

ستتتتتت .8 مة أو ة ال كمع ال سامةقضتتتتتتّية  وكمة م ستتتتتتّ
َ
مل في مقابل اللف  اإليكليز   ال اكمية أو الَ ْوك مصتتتتتتقل  جديد في العربية ُورتتتتتت 

 لف (gouvernanceأو الفرنس ي ن (governanceن
ً
  اكمّية. ، و ستعمل أيضا

عتتات، أو من  
ّ
  بتتالقرارات التي تحتتّدد التوق

ّ
متتة  ي النشتتتتتتتتتتتتتتاإل التت   تقو  بتت  اإلدارت. و ي تتعل

َ
الستتتتتتتتتتتتتلقتتة، أو التحّق  مم األدا . و ي  والَ ْوك

ل  سومة 
ّ
  إّما مم عملية منفصتتتتتتتتتتتتتلة أو مم جا  محّدد مم عملّيات اإلدارت أو القيادت. وفي لعع األ يان مكموعة مم النا  عشتتتتتتتتتتتتتس

ّ
تتأل

 إلدارت     العمليات والنظم.

مة وال سومة 
َ
ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية -"  ي ما تقو  ب  "ال سومة" مم أنشتتتتتتتتتتقة. و ي قد تسون  سومة جغرااية"الَ ْوكمة –مم  يث التمييز بين الَ ْوك

ستتتتتتتياستتتتتتتية نقبيلة، أستتتتتتترت، ال  ، أو أّ  عدد مم أيواع م تلفة مم -ندولة قومية ، أو شتتتتتتتركات  سومية نكيان تكار  ، أو  سومة اجتماعية

بالرغم مم أن ال سومة  ي األدات نلشتتتتتتسل إجمااي  التي تقو   ال سومات. لكم الَ ْوكمة  ي املمارستتتتتتة ال ركّية لستتتتتتلقة اإلدارت والستتتتتتياستتتتتتة،

 مصتتتقل  ال سومة كمرادف ملصتتتقل  الَ ْوكمة، كما  و ال ال في الشتتتعار الكند ، "الستتتال  والنظا  
ً
به   املمارستتتة. كما خستتتت د  تكر ديا

 وال سومة الجّيدت".

ة اميت تتتتابتتتتاتع .9 ي م قضتتتتتتتتتتتتتيتتتتّ
ّ
نصتتتتتتتتتتتتتتتتتب رستتتتتتتتتتتتتسّي، أو قبول أو راع اقدرا  ستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتت ي  ي العمليتتتتة الرستتتتتتتتتتتتتميتتتتة مختيتتتتار  تتتتتتتتتتتتتخن لتوا

 التصو  . مم املاّم التمييز بين شسل اميت ابات ومضمونها.  بواسقة

نالرئاستتتتتتتتة  نالستتتتتتتتلقة التنفي ية البرملاننممثل الستتتتتتتتلقة التشتتتتتتتتر عية ، وأ يايا في ملل  املقاعد في الديمقراطيات ال ديثة تتبمل اميت ابات في

 في كثير مم األماكم في الققاع الخااّل مثل  ني وال كم ا   ورئاستتتتتتتتتتة ال سومة
ً
والستتتتتتتتتتلقة القضتتتتتتتتتتائية . كما عستتتتتتتتتتت د      العملية أيضتتتتتتتتتتا

مات األعمال مم النواد  والجمعيات التقّوعية. الشركات املسا مة في مكالس اإلدارت الشركات نكايت ا 
ّ
 مم قبل املسا مين  ومنظ

 قول و ّر ات في العالم ال ديث،  مم م تل  األعمار مم والفتيات للمرأت ا ُيمن عنم م  قول املرأت قضتتتتتتتتتتتتتّية املرأتع يدّل مفاو  .10

 والتي مم املمكم أن يتّم تكا لاا مم قبل لعع التشر عات والقوايين في لعع الدول.

، مّما أّدى إام خل  قضتتتتتتتّية املسّوياتع يتيكة لالستتتتتتتتبداد وال كم الستتتتتتتلقو  الل يم أّديا إام  رمان الكثير مم املسّويات مم  قوقاا .11

الكثير مم امنشتتتتتتتتتتتتتقاقات بين املسّويات الستتتتتتتتتتتتتورّ ة، ل لك اون اإلدارت الستتتتتتتتتتتتتليمة للتنّوع وتحقي  العدالة واملستتتتتتتتتتتتتاوات للجميمل  ي مم أولوّ ات 

 املنّصة للوصول إام بلد ديمقراط. ومكتممل موّ د.

 ومكموعات، وت رل املوا ي  قضتتتتتتتتتّية مسااحة اإلر ا  واملليشتتتتتتتتتيات األجنتيةع كل عمل  هدف لدرو مل  .12
ً
وتر يب املدييين أ تتتتتتتتتخاصتتتتتتتتتا

 وامّتفاقيات الدولية، و امليليشيات األجنتية  ي كل مكموعة تقاتل ألجندات غير وطنية و ملصال   خصية.
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ف  لقدع اإلعمار إعادت قضّية13.       
ّ
  ال ر  خل

ً
 أكثر مم أصبح  ماراإلع إعادت اون ل لك كبير لشسل السور ة التحتية البنية طال دمارا

 الستتنوات مدار عنم للدمار ععّررتت  التي واملناط  املدن جميمل عشتتمل أن و كب إلي ، نستت م ال   امستتتقرار خل  أجل مم املقلوبة األمور 

 .املارية

 

ل معايير 
ُّ

 التدخ

ر قضايا -1
ّ
 .التفاورية السياسية العملية عنم ت  

 . امّتفاقيات وتنفي  السياس ي اميتقال لعملية األررية تهي ة في عساعد أن -2

 . الصراع وأطراف املسّويات بين ام تقان  ّدت ت في  في عسا م أن -3

 . األ نيّ  السلم عنم بالغ أ ر لاا التي القضايا تلك -4

 . واملساوات العدالة وتحقي  املظلومية رامل في عسا م أن -5

 . املدنّ.  ا جتممل دور  تفعيل إام ت ّد  -6

ل التي القضايا تلك -7
ّ
  عشس

ً
 .الدولية واملوا ي  والعاود اإلنسان ل قول  ايكهاكا

 .السور ة املديية املنّصة وأ داف بر  ة صلة ذات تسون  أن -8

9-  
ّ

 .مستقاللّيكها السور ة املديية املنصة اقدان إام ي ّد  أم

10-  
ّ

  تسون  أم
ً
  . ال قول  ال ّر ات، الديمقراطية،ن  السور ة املديية املنصة لثالوث خرقا

 

 الشراكات

يين الشتتتتتتتتتتتتتركا  -
ّ
ماتع  ا  ل

ّ
ية املنظ

ّ
 وغير الرستتتتتتتتتتتتتمية القوى  ستتتتتتتتتتتتتور ة، وخارج داخل ا ختلفة الثال ة املستتتتتتتتتتتتتارات عنم ععمل التي ا  ل

ية، البي ة في الرستتتتتتتتتتتتتمية
ّ
 ا جتمعية والقيادات ا ختلفة، اإلعالمية والوستتتتتتتتتتتتتائل ا ختلفة، الستتتتتتتتتتتتتور ة  الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتية وال ركات التيارات  ا  ل

 .ا ختلفة

ة، الداعمة والدول  الستتتتتتتتتور ، للشتتتتتتتتتعب الصتتتتتتتتتديقة الدول ع  الدولّيين الشتتتتتتتتتركا  - مات للمنصتتتتتتتتتّ
ّ
 واروع الدولية، املدن. ا جتممل ومنظ

ية الببي ة في املتواجدت املتحدت واألمم األوربّ.  امّتحاد
ّ
 ا  ل
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  الشراكات عقد معايير 

 .السور ة املديية املنّصة استقاللية  عنم التأ ير عد  .1

2.  
ّ

  املنصة جعل إام ت ّد  أم
ً
 .اميكهاكات في طرف أل  شر سا

 .السور  الشعب معايات ز ادت في املسا مة عد  .3

 .السور  الشعب طمو ات يلّبي  ّل  إام الوصول  في املسا مة .4

 .ااها لتَس  م واض ة الشراكة تسون  أن .5

 

 ايتهى

 


