
 

خمرجات احلوار  توصيات فريق الحقوق والحريات 
 الوطني 



تلتصم بلدّلة بئعدبد بستسبت٘د٘ة إعاةد  ُا٘ا الاة بلالاراةي بلاصزبعاٖ ّبلا اٌاة   .1

بلوؤسسٖ ّت ةهل بألدّبز بلوؤسسا٘اة بلاواةاتالاةاة ندبز  ّتاٌاوا٘اة بلالاراةي 

بلصزبعٖ بلٌ ةتٖ ّبلحْ٘بًٖ ّذلك هي خالل تحْٗل بلسالاراةا ّبلياال ا٘اةا 

ّهسبخعة ّبستثوةز بلتشسٗعةا بللةًًْ٘ة ّبللْبئح بلوٌظوة لللرةي بلصزبعاٖ 

ّبالُتوةم بةلس٘ةسةا بلتسْٗل٘ة ها  بتاداةُاةا ّتشادا٘ا  بلالاراةي بلاةاة  

 ّإشسبكَ فٖ بللرةي بلصزبعٖ ّإًشة  شسكة تسْٗق شزبعٖ.

إشسبك بلوسأ  بلسٗة٘ة ّبلسة ل٘ة فٖ تاةارا٘اظ ّتاٌاةا٘ار بلا اسبهاح بلاصزبعا٘اة  .2

ّبلسو ٘ة ّتلدٗن بلتسِ٘الا بالفتسبض٘اة ّبلاتاساْٗالا٘اة لاِاة ّتاراْٗاس دّز 

بنزشةد بلصزبعٖ ّبلسو ٖ بلٌسْٕ ّبالُتوةم بةألًشرة بلصزبع٘ة ّبلسو ٘ة 

 ّبألًشرة بألخسٓ بلودز  للدخل بلوٌصلٖ.

 وةٗة أّضةي بلوسأ  فٖ بللرةي بلصزبعٖ ّبلسو ٖ هي  ٘ث بٙٗاةا ساْ   .3

بلعول فٖ بللرةي بلصزبعٖ ّبلسو ٖ خةصة بألخس ّسةعةا بلعوال ّيا٘اسُاة 

 هي بلحلْ 

 إخضةي بلْظ٘ةة بلعةهة لإلعالى ّبلوةةضلة. .4

 إعةد  بلٌظس فٖ قةًْى بلتأهٌ٘ةا ّبلوعةشةا. .5

تسْٗة هعةشةا بلوتلةعدٗاي قا ال صادّز قاةًاْى بألخاْز ّبلاواستا اةا عاةم  .6

 م بصهالئِن بلوتلةعدٗي بعد صدّزٍ.5002

 

تلتصم بلدّلة بترْٗس س٘ةسة بألخْز ّ بلوست ةا بوة ٗتال م ه  بألسعةز بلساةئاد   .7

 فٖ بلسْ  ، ّ بلل٘وة بلشسبئ٘ة بةلسٗةل 

م ّ اتأ 5002هرةل ة ّشبز  بلوةل٘ة سسعة بطال  فْبز  بلعالّبا هاي عاةم  .8

 م ّصسفِة بةثس زخعٖ لدو٘  هْظةٖ بلدّلة.5000

 تٌة٘ر بل٘ة هسب ل بستسبت٘د٘ة بألخْز ّبلوست ةا دفعَ ّب دٍ. .9

هرةل ة ّشبز  بلوةل٘ة بسسعة تث ٘ت خو٘  هْظةٖ بلدّلة بلرٗي تواتاعا٘اٌاِان فاٖ  .10

 م.5000عةم 

إعدبد قْبً٘ي خدٗد  تتال م ه  هةسخةا بلاحاْبز بلاْطاٌاٖ بلشاةهال ّبلادساتاْز  .11

 بلددٗد.

إعدبد قةًْى للدوع٘ةا ّبلوؤساساةا بألُالا٘اة ٗاستالاٖ بادّز بلاواسأ  ّبلشا اةت  .12

 ّبلوِوش٘ي ّبلوعةق٘ي ّبألطةةل.

بالُتوةم بةلوٌةطق بلٌةئ٘ة ّبل عا٘اد  ّبألزٗاةا ّبلالاسٓ ّإعاراةئاِاة  الاِاة هاي  .13

 بلوشةزٗ  بنًوةئ٘ة.

تضو٘ي بٌد ُةم فٖ قةًْى بلدوع٘ةا ّبلوؤسسةا بألُل٘ة "ٗحظس علٔ بلِ٘اااةا  .14

 ّبلوؤسسةا بألُل٘ة بلعول بلحصبٖ بّ ليةلح  صت هع٘ي.

 بنفسبج عي بلوعتلل٘ي بلس٘ةس٘٘ي ّبلوةة٘٘ي بللسسٗ٘ي. .15

تش ٘ل لدٌة بستل ةل هلةةا بألزبضٖ بلوٌِْبة ّبلووتل ةا بلوٌِْبة فٖ بلشوةل  .16

  . هي ق ل هتٌةرٕ ّعس س ّذلك للٌظس  ْلِة ّإعةد  بلحلْ  ألُلِة


