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 ( 2مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا )برلين 

   2021يونيو   23 -برلين 

 

  المؤتمر خالصات

خنمملخد تحةوولميو يي لمنظ ة لتلبية لدةوة ولير الخدرةية ية لخند ةييكل ةي   لمةي ليممي لةةي ل .1

  يغ لخدخدجزخئاليخدصي لي  ه ة  للم ثل نلةفيع لخد ست ىلة لح  ميتللخ ت علخدي  للغ تيا شلل

دلخنفا قك(ليمصةةةاليفايسةةةيليمد ييييليا ويدييليديبييلي  دنوخليةي ةةةييلخدو  قاخطي ل)ةئيسلخالتحي

ي ةةةة  سةةةةاخليت يسليتاوييلي  ه ة  لخد  يغ ل)ةئيسلخدلجن لخدعلييلدفتحيدلخنفا قكلح  لديبيي(ل

بية لخد تحةووليخد  ل ة لخد تحةووليخد ال ةيتلخد تحةوولخنما  ية ليخنمملخد تحةووليديدة لخممةيةختلخدعا

د ؤت البادي لخدثةييكلح  لليذدة يخالتحةيدلخنفا قكليخالتحةيدلخنيةيبكلي ةيمعة لخدةوي لخدعابية  ل

 ديبيي.ل

مُةلنتلفكلخدبيينلخدرتيمكلد ؤت البادي لةلىلخالدتزخميتلخدتكللييعيولخدتأويولخد شةةيةو نللللي اةليح  .2

 .ل2020ويي نلخدثييك/ل ني الل19ح  لديبييلبتية خل

ويي نلخدثييك/للل19مؤت البادي لح  لديبييلفكلللةقولمنذللل   ايدقولتحسةة لخد  ةةعلفكلديبييلبشةة  ل .3

خ ةةةةت نةيالايتةي ل.لو ةيلتمللفةيئمليففلمطفقلخدنةية.لفقةولت فتةتلخنة ةي لخدعةوخئية .لي نةي لل2020 نةي الل

لبي لو لل ق دهلي  ل لرميمهلخدليبي ن لي ذخللشةةيم لدلج يع ةةيي ةةكللم ضةةيلح خةليخ ةةت نفللخدنتط.ل

 ةةةةلوة لتنتيةذ ة لمؤفتة للا جةيدليتملخنطاخاليخدجهةيتلخدتةيةلة لخدليبية ليلتحةتلةةةي ة لخنمملخد تحةوو.ل

 ل.يصيدقلمجلسلخدن خبلةلىلح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت 

ياذلمنلديبييلتتجهلخآلنليح لخاليتريبيتلخد طني  لفإنلمسةةةيةلبادي ل شةةة  لخآلنلديبييلبنيءلةلىلذد  ل .4

ح  م لخد حوولدلديد لةئيسلخد رةخءلدبيب لم ثفتاحيبيلحيةخلب شةةةةيةو لللياحبل.لو شةةةةية لويم 

يلب  ةةةول ؤت الخد نعقةةولخدي  لةلىلخدتزخمهةةلخدتةةأويةةولاف لخدلتلمةةةيدللتكدليبيةةيلخدلخد طنيةة لخد ؤفتةة 

 .ل2021ويي نلخني /لد س بالل24يتلخد حودلفكلخاليتريب

بيولمنل ني لحي  لدلقيي لبيد ز ولم لم  لم خ ه لخن ةةةبيبلخدجذة  لدلنزخمليمعيدجتهيلبيم ةةةيف ل .5

خ ةةتعيدولخدسةةف ليخالرد يةلدج يعلخدليبيي .لادىلتعز زلخدسةةييدولخدليبي ليخدبنيءلةلىلخدتقو لخد حارلي

وةيي نلخني /لل24ا اخؤ ةيلفكللزمعئةي ةةةةية ليخدباد ةييية لخد طنية لخد خاليترةيبةيتلخدا تعي لمنلتتمل

ملتقىلخدح خةلخدسةةةيي ةةةكلللخدتكلتبني يفكلخد  ةولخد تتقلةليهلفكلايةط لخدوا قللل2021د سةةة بال

 لو ةيل تعي لةلىلخدج يعلخدقب  لبنتةيئ ل2020فكلت يسلفكلشةةةةهالتشةةةةا  لخدثةييك/لي ف بالللخدليبك



 

 

2 

 تعي ل ةةةحبل  يعلتبنكلخدتاتيبيتلخدو ةةةت ة  ليخدتشةةةا عي لخدضةةةاية  لدذد .للخاليتريبيت.ل جبل

بيم يف لادىلاصفحلخدقويملخنمنكليي عهلب  للل1يخد اتزف لم لديبييلدينلتأاياخن نبي للخدق ختل

ياشةاخالمويكلم حو.ل جبل ة ينلخدشةتيفي ليخدعو لفكلترصةي لمويي لم حوولخدحز لتحتل ةلو ل

 جةبلمعةيدجة لخيتهةيوةيتليتجةييرختلحق قلخميسةةةةةينليوةذدة لللو ةيلميحةيءلخدبفد.خد  خةدلفكل  يعل

شةيمل ليفيئ  ل يمع للخيتهيويتلخدقيي نلخدويدكلخميسةييكليبوءلة لي لمصةيدح ليةوخد لخيتقيدي ليطني لل

 .لو يل تعي لخ ت اخةلخدح خةلخدليبكلخدوخالكلخدشيم لدلج يع.لخميسينلةلىلحق ق

خدنزخةيتلخد ي ةي ليختريذل ةتعوخد يلدتت لصةتح ل و ووليط يلصةتح للخلليثنكلةلىلخنطاخالخدليبي  .6

 او ختل و  ليح لت حيولخد ؤ سيتلخدليبي ليايهيءلخد احل لخاليتقيدي لخدسيي ي .ل

ي ق د يلي  ل لخدتكلتيسةةةةا يلخنمملخد تحووليعيولخدتأويولةلىلخدتزخمنيلخدق يلبيدع لي لخدسةةةةيي ةةةةي لل .7

 بسييدولديبييليخ تقفدهيلي فمتهيلخمفلي ي لييحوتهيلخد طني .لخدتزخمنيليوذد للرميمهيلخدليبي ن

يعليعيولخدتأويولةلىلخدتزخمنيلبيدنأيلة لخدتوا لفكلخدنزخملميلفكلخدشةةةةؤينلخدوخالي لدليبييلييح ل   .8

 خدحذي.للنلتحذيليتسخدجهيتلخدتيةل لخدويدي لم

خالتحةيدلخنفا قكلدلجنة لخدابيةية لبشةةةةأنلديبيةيل)خيقالبيدويةلخدهةي ليخدجه دلخد ه ة لدلبلةوخنلخد جةييةولي .9

دة يلدع لي لخدسةةةف لخدليبي لتحتلةةي  لليخنمملخد تحوو(للي يمع لخدوي لخدعابي ليخالتحيدلخنيةيبك

 خنمملخد تحوو.ل

ييتقو لبيدشةة الدل  ثلي لخدريصةةي لخدسةةيبقي لد ممللياحبلبويةلبعث لخنمملخد تحوولدلوةملفكلديبييلل .10

د تحوولو بيشلةلىلة لهملييوةملبشةة  لويم ل ه دلخد سةةيةكلخخد تحووليخد بع ثلخدريصلد ممل

 خدح يوولخد ت خصل لد مملخد تحوو.ل

يح  مة لخد حةوولخد طنية لخد ؤفتة للب صةةةةتهةيلخدح  مة لخدليبية للياحةبلبةيد جلسلخدائةي ةةةةكلخد ؤفةتل .11

و يليشةةودللل2021ويي نلخني /لد سةة باللل24ييدولخدبلوليح لخاليتريبيتلخد طني لفكلتية خللخد  لت لبق

لةلىلخدتزخمنيلبتقو ملخدوةملخد يم لدليبييلفكل ذهلخدع لي .ل

 العملية السياسية

يايةط لخدوا قلخد نبثق ليخميجيرختلخدتكلحققهيلللليثنكلةلىلديةلملتقىلخدح خةلخدسةةةةيي ةةةةكلخدليبك .12

 تلح  ل يايجيرختلمجلسلخدن خبلخدذيلخ ت علبيدنصةيبلخدقيي يكلم لم  لخدتصةليوذد لديةل هةن

 من لخدثق لدح  م لخد حوولخد طني .ل

التريذلاو ختلللخد ؤفت يح  م لخد حوولخد طني لللخد ؤفتليوة لمجلسلخدن خبليخد جلسلخدائي ةةةةكلل .13

يملبنيءلةلىلطلبهي.لا ةةيفي لبغي لاةيدولت حيولخدبلو.ليح ليلتز لبوةمل ذهلخدسةةلويتلبيدقوةلخد سةةتو

ح  م لخد حوولخد جلسلخدائي ةةةكلخد ؤفتلييا  لم ل  يعلخدليبيي لتيسةةةياخدبسةةةطلخد يم لدسةةةلو ل

ييشةةجعلخدسةةلويتليخد ؤ ةةسةةيتلخدليبي لةلىلخدقيي لب خ بيتهيلللني لخد ؤفت لفكل  يعلميحيءلديبييخد ط

 يمسؤيدييتهيلبش  لويم لاف لمدخئهيلدت ليتهي.ل
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خدتيةل لةلىلاةيدوليخحتاخ ليزخ  لييحوولخد ؤ ةسةيتلخدح  مي لخدليبي لخدتنتيذ  للجهيتليح ل  يعلخد .14

زيليخد ؤ ةسة لبشة  لايصلمصةاالديبييلخد اويخد ؤ ةسةيت لغيا يلم لليخدتشةا عي ليخدقضةيئي لي

 .لخد طني لدلنتط

ح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت لي  يعلخدسةلويتللخد جلسلخدائي ةكلخد ؤفتلييوة لمجلسلخدن خبلي .15

يخد ؤ ةةسةةيتلخد عني لدلقيي لبيدتاتيبيتلخدضةةاية  لم لم  لخاليتريبيتليم اخءلخيتريبيتلةئي ةةي ل

 لم يل شةة  ل2021ويي نلخالي /لد سةة باللل24يشةةيمل لدلج يعلفكلللييز ه يباد ييي ليطني لحاول

ت  ةةةي لخن ةةةي ل لل2570د مملخد تحوولةفمللللت خفقلمعلفاخةلمجلسلخنم لخدتيبعبيدبشةةة  لمل لي

لخدو ةةت ةيلدفيتريبيتلي ةة لخدتشةةا عيت لحسةةبلخالفتضةةيء لو يل  لم  ةة لفكلايةط لخدوا ق

ملتقىلخدح خةلخدسةيي ةكلخدليبك لوتاتيبيتلدضة ينلخد شةيةو لخد يمل ليخد ت يف  ليخدهيدف لخد نبثق لة لل

.ليلتز لبتقو ملدل ت  ةةةي لخد طني لخدعلييلدفيتريبيتلخدشةةةبيبليت فيالخدت    لخدفئقللليشةةة  دل امول

خدوةملخدشةةيم لدح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت لبيدشةة  لخدفئقليبنيءلةلىلطلبهي لي ذخلفكل ه د يل

 خدبلولدهذهلخاليتريبيت.للتحضيايح ل

م لم  لتيسةيالخاليتريبيتلانلخفتضةىلليوة لوذد لملتقىلخدح خةلخدسةيي ةكلخدليبكلادىلخدقيي لبرو ختل .16

 ه.ليدت خفقلمعلايةط لخدوا قلخد نبثق لةنخنمالي ذخلب

طنية ليي حة ليوذد لاليترةيبيتليللي م ختللبي ة يشةةةةودلةلىلم  ية لتنتيةذلتوخبيالبنةيءلخدثقة لم لم  لالقل .17

 ي ليمجيبه لاويبلخد اخ ي ليخد عل ميتلخد ضلل .لخدنيابلةلىلم  ي لتثقيف

منلخاليتريبيتلخدحاوليخدنز ه ليذختلخد صةوخفي ليخدشةتيفي ليخدشةيمل لم لشةأيهيلمنلتسة  لشةيالادىلي .18

رلخ ةتقف لديبييلي ةييدتهيلتعزمنليم حووليوذد للت ث لاةخدولخدشةعبلدلشةعبلخدليبكلبييتريبلح  م لل

و  لدتقةو ملخدةوةملدلسةةةةلوةيتلخدليبية لفكلتنظيملخد طنية .ليقفلمسةةةةتعةلي ةةةةفمتهةيلخمفلي ية لييحةوتهةيلل

خاليتريبيتلبنيءلةلىلطلبهي لم يل شةة  لميشةةو لخدت ةي لبي لخدنيابي ليم يفح لخد عل ميتلخد ضةةلل ل

 اف لخدح ل لخاليتريبي .ل

خالتتيقلح  لخد نيصةةةةبلخدسةةةةييد  ليوة لمجلسلخدن خبليخد جلسلخنةلىلدلويد لبشةةةة  لمل لادىل .19

دت خفقلمعلي لايةط لخدوا قلخد نبثق لة لملتقىلخدح خةلخدسيي كلخدليبكلم لم  لت  ي لخدسلو لبي

 خدتنتيذ  لم لم خصل لة لي لت حيولخد ؤ سيتلبغي لتقو ملاوميتلمفض لدلشعبلخدليبك.ل

يشةةةةجعلخدةوي لخنةضةةةةيءلفكلخنمملخد تحةووليخد نظ ةيتلخدةويدية ليخمفلي ية لةلىلخيتةوخبلماخفبي ل .20

دة ولم لخدسةةلويتلخدليبي ليبيدتنسةةيقلمعلبعث لخنمملخد تحوولدلوةملفكلنيءلةلىلليت ليذد لبدفيتريب

 ديبيي.ل

يخدشةبيب لفكل  يعلخنيشةو لخد تعلق لبياليتقي للدل امويشةجعلةلىلخد شةيةو لخد يمل ليخدتعيد ليخدهيدف ل .21

خدتزخ لح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت لشةةةيالادىلح لخدنزخةيتليبنيءلخدسةةةف .ليخدو  قاخطكلدليبييلي

 ذخلخالدتزخ لدينلللتنتيذلبيد يئ لم لخد نيصةبلخدافيع لييحثهيلةلىلللل30بتعيي لخدنسةيءلفي يلالل ق لة لل

 تأايا.ل

خدع لي لخدسةيي ةي لخدوخالي لخدليبي ليدة هيلييح ل  يعلخدليبيي ليخدليبييتلله ذليلتز لبقب  لمرا يتل .22

 يخنطاخالخدتيةل لخدويدي لةلىلخدحذيلبنتسلخدوا ق .ل
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خدتةيةلة لبةيدعق بةيتلخد تاي ةةةةة لم لفبة لمجلسلخنم لخدتةيبعلد ممللجهةيتليةوة لالمتثةي ل  يعلخد .23

فهملدحظالت ة ولميد  لخدذ  ل ثبُتلاالي ذخلم ضةيلة لطا قلتوخبيالخدتنتيذلخد طني  ل ةولخد تحوو ل

ميلخدذ  ل هودينل ةةف لديبييلميلخ ةةتقاخة يلميلممنهيلميل عافل نلميللل ففلاطفقلخدنيةخن ةةلح لميلد

 لتل لخاليتريبيتلخد روطلدهيلفكل لي لخاليتقيدي لخدسةةيي ةةي  لم يل شةةل ق  ةة نلخالاتتي لخدني  لدلع 

ميلميد  لخدذ  ل نته  نلخدقيي نلخدويدكلل دسةيي ةكلخدليبكايةط لخدوا قلخد نبثق لة لملتقىلخدح خةلخ

 ةةولحق قلخميسةةينلفكلللخيتهيويتلميلفيي نلحق قلخميسةةينلخدويدكلميل ات ب نللخميسةةييكلخد نوبقلل

 ةذهلمثة لديبيةي.ليةوة لمجلسلخنم لخدتةيبعلد مملخد تحةوولبق ولادىلخناةذلبعي لخالةتبةيةلفا ل

 .ل ني بلخدش  ليدبخدعق بيتل

ل

 األمن

خدذيل وة لم لبي للل2020تشةةةا  لخني /لموت بالللل23ياحبلبيتتيقليففلاطفقلخدنيةلخد ؤةخلفكل .24

يوةملذد ل  ل لمم ةلادىلخيسةةةحيبل  يعلخد اتزف ليخد قيتلي لخن ييبلم لخنةخ ةةةكلخدليبي  لو يل

تأايالخدمز ولم لدينللخدتنتيذلخد يم لدفتتيقللللدضةة ينينيشةةولبإدحيحل  يعلخنطاخالخدليبي للخالتتيقلي

التتةيقليففللو ةيليحة ل  يعلخدةوي لخنةضةةةةيءلفكلخنمملخد تحةوولبق ولةلىلخحتاخ لخدتنتيةذلخد ةيمة 

 اطفقلخدنيةليدة ه.ل

يففلاطفقلخدنيةليخدحتيظلةليه لللقدت صةةةلهيلادىلختتيللل5+5بيدلجن لخدعسةةة ا  لخد شةةةتاو للللشةةةيولي .25

ويف لخدتحو يتلخدتكلاللتزخ لتعتا لخدتنتيذلخد يم لدهي لب يلفكلذد لدىلاييشةةودلةلىلم  ي لخدتواقل

ليايشةةةةيءيارخدة لخندغةي ليفت لخدوا قلخدسةةةةيحلكلللبنةيءلخدثقة لياطفقلخد حتجز  لتةوخبيا  ةي ل ةةةةتا

ح  م لخد حوولخد طني لخدائي كليلخد جلسد م لخدق مكلتحتل لو ليةفيب للللمؤ سيتلديبي لم حوو

 يدثيتلخدقي اوليخدجه دلخدجية  .لةلىلمحيلتأ يسلي خد ؤفت

فاخةختلمجلسلخنم لخدتةيبعلد مملخد تحةووللليةوة لوةيفة لخدجهةيتلخدتةيةلة لذختلخدصةةةةلة لدتوبيقليايتةيذل .26

 ففلدميللم لفِبَ لمجلسلخنم لخدتيبعلد مملخد تحووحظالخن ةلح لخد تاي لاافهملد ةولم لتبي لل

 لخد طني ليخدويدي .لتنتيذلخدل ليذد لم ًضيلم لاف لتوخبيااطفقلخدنية

(ليدجن ل2011)لل1970خدقاخةلللب   بليلتز لبوةملدجن لمجلسلخنم لخدتيبعلد مملخد تحوولخد نشةةأوللل .27

 ( ليخدتعيينلمعه يلبص ةولويمل .ل2011)ل1973خدقاخةللب   بلخدرباخءلخد نشأول

خدج خة لب يلفكلذد لم لتهو وختليي   لة لخدنق للبلوخنةلىلللليعابلة لفلقنيلبشةأنلتوخةييتلخدنزخم .28

ح لليال ةةةتقاخة ليتوفقلخد ج  ةيتلخد سةةةلغيالخد شةةةايملد  ةةةلح ليت و سةةةهيللبشةةة  لمر لب

 يخد اتزف .ل

تأمي للخداخمي لادىخد جلسلخدائي ةةكلخد ؤفتليح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت للللمسةةيةكلليلتز لبوةم .29

 ل.حاو لخد ج  ةيتلخد سلح ليخن لح لةبالخدحويدلةلىللخدحويدلخدليبي ليخدسيواوويف ل

ليت يشةيليلتز لبوةملخآلدي لخدليبي لداصةوليففلاطفقلخدنيةلتحتلةئي ة لخدلجن لخدعسة ا  لخد شةتاو لل .30

يبوةملم لةنصةةةالداصةةةوليففل(لل2021)لل2570معلفاخةلمجلسلخنم لخدتيبعلد مملخد تحوولةفمل

 لوةملفكلديبيي.لبعث لخنمملخد تحوولددلتيبعاطفقلخدنيةل
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ييوةملخدجه دلخداخمي لادىلت حيولبشةة  لمشةةايمللخحت يةلخدويد لال ةةتروخ لخدق ولخ ةةتعيدوللليوة لادى .31

تحتل ةةلو ليةفيب للخدعسةة ا  لليخد ؤ ةةسةة خنم لخدق مكليخدشةةاط للمجي خد ؤ ةةسةةيتلخدليبي لفكل

 خد جلسلخدائي كلخد ؤفتليح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت .

خال ةوفملبوية يلوعضة لمسةتقاليفعي لفكلمحيوهيلخمفلي كليخدويدك لييشةودلةلىليوةملديبييلفكل .32

مجلسلخنم لخدتةيبعلد مملل حةود ةيخدتكلم لم ة لم ةيفحة لخدج ةيةةيتلخمة ةيبية للخد بةذيدة لخدجه دل

تسةا  لخدج يةيتلخد سةلح ليخد يليشةييتلفكلاصةفحلخدقويملخنمنكلم لاف لادىلللييوة خد تحوو.ل

 لبيم ةةيف لادىللتحققدلليفيبل مصةةوخفي لهيلفكلة لي لتت يزلب  يهيلشةةيمل ليذختلييزمل ةةفحللديبيي

ةلىلم ةي لفاديليبنيءللدلويد للعسة ا  دم لمفاخد يلخد ني ةبي لفكلخد ؤ ةسةيتلخد ويي ليخنمني ليخد

.لييوة لبصةةت لخحتاخفي ةلىلاحصةةيءلايصلنةضةةيءلخد ج  ةيتلخد سةةلح ليفح لمؤ فتهملل

 منظ  لخنمملخد تحوولد سييوولتل لخدع لي .ل

فكلديبييلب يف لخدسةةب لب يل ت يشةةىلمعلميثيقلخدحي  لادىلم يفح لخمة يبلةلىللمجودًخللليؤووليح لاذل .33

يليميهيليسةةينلتعزرلبعضةةهيلبعضةةلم ليحق قلخميقالبأنلخدتن ي ليخنخنمملخد تحووليخدقيي نلخدويدكل

يوة لويف لإلة يب.لدللخدتصةةوي لتحقيقليه لفعي ليشةةيم لفكليفكل ةةبللخن ةةي ةةي تعولم لخنم ةل

ة لخدج يةيتلخمة يبي ليخمة يبيي لخد وة ي لةلىلف خئملمنظ  لخنمملللمنلتنأىلبنتسةةهيخنطاخال

 لل.خد تحوو

(ليخدقاخةختل2017)ل2368تنتيةذلفاخةلمجلسلخنم لخدتةيبعلد نظ ة لخنمملخد تحةوولةفملليةوة لادى .34

خدقيةوولتنظيمللخنااىلذختلخدصةةةل لبشةةةأنلتنظيملخدويد لخم ةةةفمي لفكلخدعاخقليخدشةةةي ل)دخةش(لي

 لالل ةةي يلخنح ي لخد تعلق لبحظالخدسةةتاليتج يولخنصةة  لخد حودوخدج يةيتليخد ييييتلليلدليخنفاخ

خدروالخدةذيل شةةةة لةهلخد قةيتل نلتعز زلخدتعةيينلم لم ة لم خ هة لةلىلخلولمجةودلوةلخد ةيدية .لييؤ

ل2322بةيدت ةيشةةةةكلمعلفاخةلمجلسلخنم لخدتةيبعلد نظ ة لخنمملخد تحةوولةفمللخن ةييةبل ةيبي نلةخم

 (.ل2015)

بيالحتاخ ليخدتنتيذلخد ولقليخد يم لدحظالخن ةةةةلح لخد نصةةةة صلةليهلب   بلفاخةلمجلسللليلتز  .35

سلخدتةيدية لدةه لييةوة لوةيفة لفاخةختلخد جليللل(2011)لل1970خنم لخدتةيبعلد نظ ة لخنمملخد تحةوولةفمل

 خدويدي لخدتيةل لدفمتثي لبذد .لجهيتلخد

 لخنطاخالخدتةيةلة لدفمتنةيملة لم ة لميشةةةةوة لم لشةةةةأيهةيلتةأ ي لخدنزخملميلغيالمتتقة لمعلفةليةوة لوةي .36

تشةةةا  للل23م لفب لمجلسلخنم لخدتيبعلد نظ  لخنمملخد تحوولميلختتيقللللخد تاي لحظالخن ةةةلح ل

خد قةيتلي للخدعسةةةة ا ة لميلتجنيةوللتلخني /لموت بالد ففلاطفقلخدنةية لب ةيلفكلذدة لت   ة لخدقةوةخ

 خد اتزف .لخن ييبلي

(لبةيم  ةيمل2021)ل2578بلبةيةت ةيدلفاخةلمجلسلخنم لخدتةيبعلد نظ ة لخنمملخد تحةوولةفملحةليا .37

نشةةيطلة لي ليح لمحيط نلةل يلب(.لل2016)لل2292يتجو ولخدتت  ضةةيتلخد تضةة ن لفكلخدقاخةلةفمل

 فبيد لخدس خح لخدليبي .لكلخد تعلقلبتنتيذلحظالخن لح لفكلمةيدكلخدبحيةلنخالتحيدلخنيةيبكلا ا 

 ةوالمالي ةاالقتصادي اتاإلصالح

 د يلخداخمي لادىلتحسةةةي لخدروميتلخن ةةةي ةةةي لهفكل للخد ؤفت يلتز لبوةملح  م لخد حوولخد طني لل .38

بيد ييهليخد هابيءليوذد لخدتعليمليخدروميتلخدصةةحي  لب يلخمموخدلللياصةةفحل لشةةعبلخدليبكخد قوم لد
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 لهليعيشلخالفتصةةةةيدلخدق مكليتن  علايخدتسةةةةيدللليم يفح  لل19-فكلذد لت فيالخدلقيحيتل ةةةةولو فيول

 خدبني لخدتحتي لدلبفد.لاة يةيخاليراخطلفكلاةيدول

 دجن لخدرباخءلخالفتصيد  لخدليبي .لياحبلبيدجه دلخد  ثت لخدتكلتبذدهيل .39

ياحبلبيدجه دلخدجية  لفكل ةةبي لخ ةةتادخدليخحتاخ ليح ي  ليزخ  لييحووليشةةاةي لخدح و  لفكل .40

 لييشجعلخدجه دلخد ت خصل لم لم  لر يدولي ليخالفتصيد  لذختلخدسييدولويف لخد ؤ سيتلخدليبي لخد يد

 شتيفي لخميتيقلخدعي .ل

يشيولبيدجه دلخد بذيد لفكل بي ليحوولييزخ  لمصاالديبييلخد اوزيليخ تعيدولخدروميتلخد صافي ل .41

لخدبفدل لل ةبا لتل لخدجه د. لدوةم ليبوىلخ تعوخيي لخد صاالو ي لخ ت اخةلة  لمجلسلادخةو  عتبا

فكل ذخلخدصود.ل نبغكلللي يخدسيي يتلخدنقو  لب ثيب لممالحخد اوزيلةفيولةلىلخدقوةولةلىلادخةول

 ي.ليشويلدلج يعلليم ثفللمنل   نلمجلسلادخةولخد صاالخد اوزيلشيمف

يخد  خةدلخدعةيمة لدثايولخت ر عللخداخمية لادىلخد ؤفتة يشةةةةجعلييةوةمل ه دلح  مة لخد حةوولخد طنية لل .42

ماوز  ليدةملفالل ةةي يلم لاف لخدلليمت يفئي لبشةة  لشةةتياليمسةةؤي ليةيد لليةلىلويف لخدليب

 لدلنزخم.لل خفعلخدائيسييخدولمحولصي ل خدبلو يت لب يلفكلذد ل ن بلديبيي لي ذخلم لشأيهلخ ت

خداخمية لادىلتحسةةةةي لفةوةختلللخد ؤفتة يشةةةةيةولبةيدجه دلخد بةذيدة لم لفِبَة لح  مة لخد حةوولخد طنية ل .43

خد طني لدل حي ةب لللو خد ؤ ةسةيتلخدافيبي لخدليبي لذختلخدصةل  لياصة صًةيلد  خنلخد حي ةب ليخدسةل

يلم لاف لت فيالم ل لييوةملتل لخدجه دليم تبلخدنيئبلخدعي لدلخد طني لد  يفح لخدتسةةةيلليخدهي    ضةةةً

 خد  خةد.لل

منل لييشةةةةيالادىلدينلابويءللميزخيي ليطني لمت خري ليمتتقلةليهيللخةت يدليح لمجلسلخدن خبلةلىل .44

دتت   لم لتلبي لخدتزخميتهي لو يلميهلم لللخد ؤفت  ةايةيلبيدنسةب لدح  م لخد حوولخد طني لللذد لمما

 ل.لييفبش  لموثالشتيفي ليايصلخنم خ شأيهلمنل سهملفكلت ر عل

يلمعلد حيووليخد سةتقل ليخدشةاةي لت يشةييشةودلةلىلو نلخد ؤ ةسة لخد طني لدلنتطلشةاو لخدنتطلخدليبي لخ .45

ل2441(لي2015)ل2259مةيلتن لةليةهلفاخةختلمجلسلخنم لخدتةيبعلد نظ ة لخنمملخد تحةوولةفمل

ودي لةلىلويلم اخدختلخدنتطلليشةاخد ؤ ةسة لخد طني لدلنتطلشةها (.لييقوةلل2021)لل2571(لي2018)

خدتزخمهيلبتحسةةةي لخدشةةةتيفي لخد يدي .ليوة لويف لخنطاخالدح ي  ليزخ  لخد ؤ ةةةسةةة لخد طني لدلنتطل

 لخدحتيظلةلىلطيبعهيلخدتنكلخدف يي ك.لي

منلمجلسلخنم لخدتيبعلد نظ  لخنمملخد تحوولوينلفولفي لبتج يولمصة  لايصة لبيد ؤ ةسة لشةيالادىلي .46

 اخ ع لخدخدليبي لدف ةةتث يةلبهوالخدحتيظلةليهيلدصةةيد لخدشةةعبلخدليبك لييشةةودلةلىلخدحي  لادىل

م لم  لدةملخدجه دلخداخمي لادىلاةيدولت حيو يل يدي لدل ؤ ةةةسةةةيتلخد يدي ليخالفتصةةةيد  لخدليبي للخد

مسةييوولخدسةلويتلخدليبي لذختلخدصةل لفكلتعز زليزخ  لييحوولخد ؤ ةسة لخدليبي لدف ةتث ية لب يلفكلي

يخد ؤ ةسةيتلخدتيبع لللذد لا اخءلماخ ع لميدي لشةيمل ليذختلمصةوخفي لدل ؤ ةسة لخدليبي لدف ةتث ية

 دهي.ل

ح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت لحيي لخنصةة  لخدريصةة لبيد ؤ ةةسةة لخدليبي لللمرييايح لاذليوة ل .47

ياحبلبيدع  لةلىلاصةةفحلدف ةةتث يةلخد ج وولم لفب لمجلسلخنم لخدتيبعلد نظ  لخنمملخد تحوو ل

خد ؤ ةةسةة لخدليبي لدف ةةتث يةليخدذيل شةة  لم ضةةيلخدع  لبي لخد ؤ ةةسةة لخدليبي لدف ةةتث يةليح  م ل
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خد نبثق لة لدجن لخد تيبع لخدويدي لخد عني لبليبييلؤفت ليمج  ة لخدع  لخالفتصيد  للخد حوولخد طني لخد 

 .ل  علم ي لخمدخةولخدتعيد لنص  لخد ؤ س لخدليبي لدف تث يةلفكلخد ستقب د

يلم لتو  اليفت لخفتصةةةةيد ةيلخد طنك لم ضةةةةليةوةمل ه دلح  مة لخد حةوولخد طنية لخد ؤفتة لدتن  علي .48

فكلم يل سي ملب تيءولفكلتحقيقلخال تقاخةليبنيءلخد ؤ سيتليدم لخدشبيبلاف لتاي  لخال تث ية لل

 خدنشيطلخالفتصيدي.لللل

  اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي القانون احترام

ح  م لخد حوولخد طني لخد ؤفت لي  يعلخنطاخالفكليلخد جلسلخدائي ةةكلخد ؤفتللليشةةيالادىلخدتزخ  .49

خميسةةةةييكليخدقيي نلخدويدكلدحق قلخميسةةةةينلبشةةةة  لويم  لحسةةةةبلديبييلبيحتاخ لخدقيي نلخدويدكل

يخدسة يحلب صة  ل ليبح ي  لخد وييي ليخدبني لخدتحتي لخد ويي لي  يعلخدليبيي ليغيالخدليبيي للخالفتضةيء

خد سةةةيةوولبيم ةةةيف لادىلخدعيملي لفكلخد جي لخميسةةةييكلييماخفبكلحق قلخميسةةةينللللخدويفملخدوبك

 معل ي يتلخنمملخد تحوو.خدتعيينلطا قلي ذخلم ضيلة للخميسييي 

خد حوولخد طني لخد ؤفت ل بيدرو ختلخنيدىلخدتكلخترذ يلخد جلسلخدائي ةةكلخد ؤفتليح  م يعتاالل .50

يح لاطفقلة لي لمصةةيدح ليطني ل يمع ليشةةيمل ليفيئ  لةلىلخدحق ق لييشةةجعلخدسةةلويتلخدليبي ل

دتقصةةكلخد طني لللجن للخدحسةةبلخالفتضةةيء ليمنهيللةلىلبنيءلمؤ ةةسةةيتلخدعوخد لخاليتقيدي ليتعز ز ي لل

 ميشيء.لخدعلييلح  لخد صيدح لخد طني لحو ث لخيخد ت  ي لخدحقيئقليخد صيدح لل

ياحبلبوةملخد نظ يتلخمفلي ي ليخدبلوخنلخد جييةولدع لي لمصةةيدح ليطني ل يمع ليشةةيمل ليفيئ  ل .51

 لا ةيف لادىلخ ةتعوخدلخدجزخئالدلتشةية لفكلةلديةلخالتحيدلخنفا قكلفكل ذخلخدصةودلولةلىلخدحق قلييق

 .هيلفكلمجي لخد صيدح لخد طني تتجاب

لةلىلخدنح لخد نصة صلةليهلفكلفاخةختليشةودلةلىلخدحي  لد سةيءد لو لم لخيته لخدقيي نلخدويدكل .52

وةمل(.لي2011)دعي لللل1970ذختلخدصةةةل لم يل شةةة  لخدقاخةلةفملمجلسلخنم لخدتيبعلد مملخد تحوول

 ه دلخد ؤ ةةةسةةةيتلخدليبي لم لم  لت ثيقليمفحق لخيتهيويتلخدقيي نلخدويدكلخميسةةةييكليخيتهيويتل

  ني لحي  لدلتاويزلخدريصلةلىلخد تق د  ليخد رتتي لفساخ.لتجييرختلحق قلخميسين.لي

ج يعلمش ي لتها بلخد هي ا  لخدجهيتلخدتيةل لخدويدي ليخدسلويتلخدليبي لدادخي ليشةودلةلىل ايةولل .53

ديبييلتجيةلبيدبشةالادىليةباليم لخنةخ ةكلخدليبي ليخيوففيلم ل ةيح ليمعيدجتهيليوذد لم يفح لخال

ةق بيتلم لفب لمجلسلخنم لخدتيبعلدتا لبيم ةةيف لادىلخدسةةعكل ليمسةةيءد لخد سةةؤيدي لة لذد 

يوة لخدسةةةلويتلخد ؤفت لخدليبي لادىلتيسةةةيالخدوةملولبيدت خفقلمعلفاخةختهلذختلخدصةةةل .لد مملخد تحول

 ءلخميسييي ليخد غيدةولخدو ةي لدينلخيقويم.لخميسييكليةحفتلطياخنلخم ف

حلخدت ةيلد ة لخيةوة لم اخءلماخ عة لفضةةةةةيئية لدج يعلخد حتجز  ليخد عتقلي لياطفقلخدسةةةةا .54

خد حتجز  لبشةةةة ة لغيالفةيي يكلميلتعسةةةةتك.ليةوة ل  يعلخنطاخالادىلايهةيءلخدتعةذ ةبليخد عةيملة ل

 .لجنسييكفلخدجنسكلميلخدخدقي ي ليغيالخميسييي ليمنعلحويثهيلبيم يف لادىلخدعن

فكلتو  اليه لشةيم لد عيدج لمسةأد لخدهجاو لم يلللبيدشة  لخد ني ةبللليلتز لب سةيةوولخدسةلويتلخدليبي  .55

 شةةة  لخن ةةةبيبليخد صةةةيدةلخدجذة  لياغفقلماخوزلخالحتجيرليتوخبيالمااىلفيئ  لةلىلمبيد ل

 لخدتعيينلخمفلي كليخدويدكليخدقيي نلخدويدك.
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ليبي لخد ؤفت لم لم  لتنتيذلخدتزخ لايةط لطا قلملتقىلخدح خةلخدسةةةيي ةةةكلةل ه دلخدسةةةلويتلخدوليق .56

خدليبكلفي يل تعلقلبيدحق قلخدسةيي ةي ليخد ويي ليخد بيد لخدو  قاخطي ليخد سةييخولبي ل  يعلخد  خطني ل

اويبلخد اخ ي ليخ ةتروخ لخدعنفلفكلخدع لي لخدسةيي ةي .ليوة ليبذلم لخدا ي ليخدنسةيء لم يل شة  لل

يقالبيدحي  لادىلح ي  لخدنسةيء لاخالادىلخحتاخ لحق قلحا  لخدتج عليخدتنظيمليخدتعبيا.لل  يعلخنط

 م يل ش  لخد شيةويتلفكلخدتضيءختلخدعيم لم لخدتهو وختليخنة ي لخاليتقيمي .ل

  لمتابعةا

يخد   ي لم لخدبلوخنليخد نظ يتلمعلا ةةيف لديبييلوعضةة  لت لفلدجن لخد تيبع لخدويدي لخد عني لبليبييلل .57

 تحتلةةي  لخنمملخد تحوو.لخدرفصيتلخد شيةو لفكلمؤت الخدي   لبتنسيقلتنتيذل ذهل

 ذخللللديبييلح  خدثييكللللبادي للمؤت ابرفصةةيتللللةل يلخد تحوولد ممللخدتيبعللخنم لمجلسلليحيطلل ةة ا .58
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