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 (4ملحق رقم )

 والموضوعين تحت اإلقامة الجبرية والمفقودين ية تبادل وتسليم األسرى  والمعتقلينآل

 
 .من كل األطرافجلنة يتم تشكيل  -1
الطرف   واملوووعني تح  اقإاامة اجليرية منتعتللنياملرسر  و األ إطالق عن ولنيمسؤ  وحلفاؤه ون كل طرفيك -2

الت املسلحة التابتعة لو أو املرتبطة بو أو املتحالفة متعو ))داخلية أو على كافة اللوات والتشكي ا  اآلخر وملتزم
 خارجية ((أو املتواجدة يف نطاق رسيطرتو .

 تكون الثلة وحسن النية ىي األرساس بني الطرفني . -3
 -تلوم اللجنة بووع جدول عمل هلا مزمن للخطوات اآلتية :  -4
بالتفصيل ابتعني لو عند الطرف اآلخر تكون لتيلدم كل طرف كشوفات تتضمن عدد األرسر  واملتعتللني ا - أ

تسميتو أي أنو أرسري حرب  –أين يتواجد حاليا   –ادر اقإمكان عن )) مكان وتاريخ األرسر أو االعتلال 
 –مكان إاامتو  –يف أي رسجن  –ىذه  باألحداثأو متعتلل رسيارسي أو أي رسبب آخر لو ارتباط 

 ة تحدده اللجنة وبالتزامن .وغريىا من التفاصيل إن وجدت (( خالل فرتة زمني
عند ارستكمال ارستالم اللجنة للكشوفات من الطرفني تلوم بتسليم كشف كل طرف للطرف اآلخر   - ب

 كامال  عن الكشف امللدم إليو خالل فرتة زمنية حمددة وبالتزامن .  إيضاحا  على أن يلدم كل طرف 
وتلدمي  اوو على الطرف اآلخر  إعرت تسلم اللجنة إيضاح كل طرف للطرف اآلخر وعلى كل طرف تلدمي- ج

أي دليل خيالف ىذا اقإيضاح إن وجد وعلى اللجنة إرغام أي طرف يتهرب بتعد وجود الدليل والرفع إىل 
 األمم املتحدة وتحميلو املسؤولية الكاملة عن حياة من يتهرب من وجودىم عنده .

تلوم اللجنة بتجهيز اطالق رسراحهم على دفع وبنسب وتصنيف حسب الكشوفات حىت تنتهي من  - د
 اللجنة . اتحددى ل طرف وذلك خالل فرتة زمنية اقإفراج عن اجلميع عند ك

 



2 
 

 ما تبقى:

مدددددددددددن عمليدددددددددددة اقإفدددددددددددراج تلدددددددددددوم اللجندددددددددددة بتشدددددددددددكيل فدددددددددددريلني يشدددددددددددارك فيهمدددددددددددا كدددددددددددل طدددددددددددرف  االنتهدددددددددددا عندددددددددددد 
 -تكون مهمتها كالتايل : مبندوب أو أكثر حسب احلاجة

فريددددددددددي أو أكثددددددددددر يلددددددددددوم بددددددددددالتحليي والتاكددددددددددد عنددددددددددد كددددددددددل طددددددددددرف مسددددددددددتتعينا  مبتعلومددددددددددات  صددددددددددل عليهددددددددددا  -1
بطريلتددددددددددددو عددددددددددددن صددددددددددددحة املتعلومددددددددددددات امللدمددددددددددددة مددددددددددددن الطددددددددددددرف اآلخددددددددددددر وغريىددددددددددددا إن وجدددددددددددددت ويسددددددددددددتمر 

 حىت تنتهي مهمتو ويرفع تلريره إىل اللجنة وفي مدة زمنية تحددىا اللجنة .
و النددددددددددزول امليددددددددددداص إىل مندددددددددداطي املواجهددددددددددة مصددددددددددطحبا  متعددددددددددو تددددددددددملددددددددددودين تكددددددددددون مهأو أكثددددددددددر للمففريددددددددددي  -2

فريدددددددددي مدددددددددن كدددددددددل طدددددددددرف يكدددددددددون لديدددددددددو املتعلومدددددددددات عدددددددددن كدددددددددل املفلدددددددددودين التدددددددددابتعني لدددددددددو والبحددددددددد  عدددددددددن 
 أي دليل أو أثر يتوصل إليو يثب  أنو فارق احلياة وفي مدة زمنية تحددىا اللجنة. 

اللجنددددددددددة التعسددددددددددكرية  –للددددددددددني بكددددددددددل مددددددددددن احلكومددددددددددة تسددددددددددتتعني اللجنددددددددددة املكلفددددددددددة بتبددددددددددادل األرسددددددددددر  واملتعت -3
األمددددددددم املتحددددددددددة فيمدددددددددا تدددددددددر  احلاجددددددددة إليدددددددددو ويف األخدددددددددري تلدددددددددوم اللجنددددددددة برفدددددددددع تلريرىدددددددددا إىل كدددددددددل مدددددددددن  –

 ملتحدة  .  ااألمم  –اللجنة التعسكرية  –احلكومة 
 

 تنويه :
ن لدولددددددددددة مددددددددددالنيابددددددددددة التعامددددددددددة لالسددددددددددجنا  علددددددددددى ذمددددددددددة أحددددددددددداث جنا يددددددددددة أو ارىابيددددددددددة يددددددددددتم إحددددددددددالتهم إىل 

 . الطرفني وال يتم تسليمهم من أي طرف


