
 

 

تشمل النقبط العشزين اليت اقرتحتهب اللجنت الفنيت للحىار الىطين 

 :علً رئيس اجلمهىريت لتنفيذهب كخطىاث ضزوريت للتهيئت لعمليت احلىار

سخمشاس الخُاصل الداد معغ اعا عت معتعُوعاث العسعشا  ال ع عمعٓ ا .1
الدىُبٓ  ٓ الذاخل َ الخاسج َدػُحٍا ل مشعاساعت  عٓ العسعُاس 

 .الُطىٓ

إػادة المُظفٕه المذوٕٕه َالؼ تشٕٔه َالمُقُ ٕه َالمعسعالعٕعه  .2
ق شاً إلّ الخقاػذ َالىاصزٕه  عٓ العخعاسج خعشاب زعش  صعٕع  

 .، إلّ أػمالٍم  ُساً، َد غ م خسقاحٍم القاوُوٕت45

مؼالدت االَضاع الُظٕفٕت َالمالٕت لمه  قذَا َظائفٍم وعخعٕعدعت  .3
لخصخصت المؤس اث الؼامت بشتل غٕش س ٕم بؼذ زش  صعٕع  

45. 

إػادة الممخ تاث َاألمُال الخٓ حم االسخٕالب ػ عٕعٍعا بعؼعذ زعش   .4
، سُاب ااوج خاصت باأل شاد أَ األزضا  أَ الىقعابعاث 45صٕ  

أَ الذَلت، ََق  إخشاباث الب ظ َاالسخٕعالب ػع عّ األساضعٓ، 
َاسخؼادة ما صشف مىٍا بذَن َخً زق، َ ازالت المعخع عبعبعٕعه 
 ٓ رلك ل م ائ ت القاوُوٕت ، َإػطاب األَلُٔت  ٓ االوخعفعاع معه 

 .األساضٓ ألبىاب المسا ظاث الدىُبٕت

إػادة األساضٓ الضساػٕت الخٓ ااوج مم ُات لع عذَلعت أَ زصعل  .5
ػ ٍٕا الفالزُن بمُخب قاوُن اإلصالذ الضساػٓ  ٓ الدىُ  َ 

معه قعبعل أْ  45حم وٍبٍا أَ االسخٕالب ػ ٍٕا بؼذ زش  صٕ  
خٍت ااوج، مغ معشاػعاة زعقعُم العمع عتعٕعت العفعشدٔعت لع ساضعٓ 

 .الضساػٕت َ الممخ تاث األخشِ َحؼُٔض اصسابٍا

اطالم سشاذ اا ت المؼخق ٕه ػ ّ رمت السشا  ال  مٓ الدىُبعٓ  .6
َ السعشا  ال ع عمعٓ العدعىعُبعٓ  45َ مؼام ت اا ت ضسأا زش  

 .اشٍذاب َ مؼالدت الدشزّ َ دػم َ حتشٔم اسشٌم

 

إلغاب ثقا ت حمدٕذ السشَ  األٌ ٕت َالذػُة إلّ الثؤس َاالوخقام  .7
ال ٕاسٓ  ٓ مىاٌح الخؼ ٕم، َمىابش اإلػالم َالثعقعا عت، َإصالعت 
مظاٌش الغبه َاالوعخعقعاا َاإلقصعاب العمعُخعٍعت ضعذ العخعشاد 
الثقا ٓ َالفىٓ َاالخخماػٓ ل مىاطق الدىُبٕت َ الخٓ حؼشضعج 
ل طمس َ االلغاب، َ ػ ّ َخً الخصعُا بعؼعذ زعش  صعٕع  

45 

حُخًٕ اػخزاس سسمٓ ل دىُ  مه قبل اإلطشاف الخعٓ اعاساعج  .8
َ اػخباس حع عك العسعش  خعطعؤ حعاسٔعخعٕعا ال  45 ٓ زش  صٕ  

 .ٔدُص حتشاسي

مؼالدت قضعٕعت معؤسع عت صعسعٕعفعت األٔعام َ حعؼعُٔضعٍعا ػعه  .9
االضشاس المادٔت َ المؼىُٔت الخٓ لسقج بٍا وخعٕعدعت لع عخعُقعٕع  
الخؼ فٓ َ سشقت بؼض ممخ تاحٍا َ ضشَسة معؼعالعدعت قضعٕعت 

 .زاسسٍا

حغٕٕش القٕاداث االداسٔت  ٓ المؤس اث َ المتاحب العسعتعُمعٕعت .10
 ٓ الدىُ  َ ٓ ال مؤس اث الذَلعت معمعه ثعبعج   عادٌعم َ 
سُب اداسحٍم َرلك ل م اػذة ػ عّ خع عق معضاج أعدعابعٓ  عٓ 

 .الدىُ 

حؼٕٕه مُظفٕه مه ابىاب الدىُ   ٓ العمعؤسع عاث العمعشاعضٔعت .11
َدَأَه الُصاساث  ٓ صىؼعاب َبعمعا ٔع عبعٓ اعشَط الشعشااعت 

 . الُطىٕت

َق  الخسشٔض الطائفٓ َالمزٌبٓ َالمىاطقٓ َإلعغعاب ثعقعا عت .12
حمدٕذ السشَ  األٌ ٕت حسج مبعشساث معزٌعبعٕعت َطعائعفعٕعت  عٓ 
َسائل االػالم َ العمع عاخعذ َ معىعاٌعح العخعؼع عٕعم َاالػعخعشاف 

 .بالخؼذدٔت المزٌبٕت

َق  حغزٔت السشَ  َ الصشاػاث  ٓ اخاف َ زدت َ غعٕعشٌعا .13
مه المىاطق َحؤمٕه طشٔق صىؼاب صؼذي َ معىعغ اعا عت اوعُاع 

 .الخقطؼاث

 

 
 

النقبط العشزين املقرتحت من قبل اللجنت 
 الفنيت للحىار  الىطين 

 و
 النقبط اإلحدي عشز املقرتحت من قبل 

 فزيق القضيت اجلنىبيت يف مؤمتز احلىار الىطين

 



اا ت إخشاباث الؼقا  الدماػٓ ضذ أبىاب صؼذي، َ خعر َق   .14
مىفزْ البقغ َ ػ ب أمام صادساث المىخداث الضساػٕت  ُسا ، 
َاػخماد الذسخاث الُظٕفٕت المخصصت ل معسعا عظعت، َ إػعادة 
المُظفٕه المذوٕٕه َالعؼع عتعشٔعٕعه العمعُقعُ عٕعه ق عشا خعشاب 
السشَ  ال ابعقعت إلعّ أػعمعالعٍعم َد عغ اعامعل م عخعسعقعاحعٍعم 
القاوُوٕت ، َمؼام ت اا عت ضعسعأعا زعشَ  صعؼعذي اشعٍعذاب، 

 .َمؼالدت الدشزّ َ حؼُٔضٍم

حُخًٕ اػخزاس سسمٓ ألبىاب صؼذي َزشف سفٕان َالعمعىعاطعق  .15
المخضشسة األخعشِ معه قعبعل األطعشاف العمعشعاساعت  عٓ حع عك 
السشَ  ، َاػخبعاس حع عك العسعشَ  خعطعؤ حعاسٔعخعٕعا ال ٔعدعُص 
حتشاسي .َإػادة أػماس ما دمعشحعً حع عك العسعشَ  معه معىعاصل 

 .َم اخذ َ مؤس اث َطشم َ حؼُٔض المخضشسٔه

اإل شاج الفُسْ ػه بقٕت المؼخق ٕه ػ ّ رمعت زعشَ  صعؼعذة  .16
 .َالتش  ػه المخفٕٕه ق شاً سُاب ااوُا أمُاحا أَ إزٕاب

ح شٔغ إصذاس قاوُن الؼذالت االوخقالٕت بالخُا ق بٕه معتعُوعاث  .17
الؼم ٕت ال ٕاسٕت َمىظماث المدخمغ المعذوعٓ راث العؼعالقعت ، 
َبما ٔخُا ق مغ المُاثٕق الذَلٕت لسقُم االو ان َالمعؼعأعٕعش 

 . الذَلٕت ل ؼذالت االوخقالٕت

ح شٔغ ٌٕت ت المؤس ت العؼع عتعشٔعت َ األمعىعٕعت ػع عّ أسعس  .18
 .مٍىٕت ََطىٕت

حفؼٕل قشاساث َحُخٍٕاث سئٕس الدعمعٍعُسٔعت بشعان اإل عشاج  .19
ػه المؼخق ٕه ػ ّ رمت الثُسة الشبابٕعت الشعؼعبعٕعت ال ع عمعٕعت 
َاا ت المؼخق ٕه خاسج اطاس القاوُن َمساسبت المخ ببٕه  عٓ 

 رلك 

اإلسشاع  ٓ حشتٕل لدىت حسقٕق م خق ت َمسأذة َم خعُ عٕعت  .20
ل مؼإٔش الذَلٕت ، ل خسقٕق  ٓ اوخٍاااث زقُم االو ان العخعٓ 

  3122الؼام زص ج  ٓ 

  11من جبنبه أقز فزيق القضيت اجلنىبيت يف مؤمترز احلرىار         

نقطت، كإجزاءاث وتدابري ضزورة حتتبج تنفيذا عبجال علي ارض 

الىاقع، واليت تعد انطالقب من النقبط العشزين املقدمت 

 .من قبل اللجنت الفنيت للحىار الىطين
 :ػ ّ االحٓ 22َحشمل الىقاط الـ

  

إداوت أْ  خاَْ حتفٕشٔت صذسث بسق أبىعاب العدعىعُ   عٓ  .1
 .م َإزالت المخٍمٕه  ٍٕا ل قضاب2445زش  ػام 

س غ اا ت المظاٌش الؼع عتعشٔعت العمع عخعسعذثعت  عٓ اعُاسع  .2
َإزععٕععاب مععسععا ععظععت ػععذن َزضععشمععُث َػععُدة األلععٕععاث 
الؼ تشٔت إلّ ثتىاحٍا َالُق  العفعُسْ لع عؼعىع  أٔعا اعان 

 .مصذسي ضذ  ؼالٕاث زقُم الخؼبٕش ال  مٓ

اإل شاج ػه المؼخقع عٕعه ال عٕعاسعٕعٕعه ػع عٓ رمعت العسعشا   .3
الدىُبٓ ال  عمعٓ َإلعغعاب اعا عت األزعتعام الصعادسة بعسعق 

 .القٕاداث َالشمُص الدىُبٕت

الخؤإذ ػ ٓ سشػت إوداص ال دىخٕه المشت خٕه لع عىعظعش  عٓ  .4
قضأا المعُظعفعٕعه العمعذوعٕعٕعه َالعؼع عتعشٔعٕعه َاألمعىعٕعٕعه 

م 45الععمععبععؼععذٔععه ق ععشٔععا ػععه َظععائععفععٍععم ػععقععب زععش  
َحؼُٔضٍم الخؼُٔض المادْ الؼادل َاطالع العشأْ العؼعام 

 .المىدضةاَال بؤَل لتا ت الخطُاث َاإلخشاباث 

الُق  الفُسْ لصش ف األساضٓ  ٓ مسا ظت ػذن َبقٕعت  .5

 .المسا ظاث الدىُبٕت

 

ػام ت اٍذاب َخشزٓ السشا  ال  مٓ الدىُبٓ اؤمثالٍم  .6

مه اعٍعذاب َخعشزعٓ العثعُسة َسعشػعت وعقعل العمعطع عُ  

ػالخٍم إلعّ العخعاسج ػع عّ وعفعقعت العذَلعت َػع عٓ َخعً 

 .م3124 بشأش  32الخصُا خشزٓ 

إصذاس الخُخٍٕاث الؼاخع عت لعُصٔعش العمعالعٕعت بعذ عغ اعا عت  .7

الم خسقاث َالخؼُٔضاث لمؤس ت )األٔعام  َحعؼعُٔضعٍعا 

الخؼُٔض الؼادل لما لسق بٍا مه أضشاس مادٔت َمؼىعُٔعت 

لتٓ حخمتعه معه الصعذَس َإطعالم سعشاذ زعاسسعٍعا  عٓ 

 .صىؼاب أزمذ ػمش الؼبادْ المشقشٓ

إٔقاف خمٕغ المىاقصاث الدذٔذة المعخعؼع عقعت بعالعقعطعاػعاث  .8

 .الىفطٕت  ٓ الدىُ  َمؤس 

َق  اا ت االمعخعٕعاصاث لشعشاعاث االصعطعٕعاد  عٓ العمعٕعاي  .9

 .اإلق ٕمٕت الدىُبٕت

اسخؼادة ال المىشآث الىفطٕت المؤخشة بما  عٕعٍعا معىعشعؤة  .10

زدٕ  إلّ الذَلت َإلغاب اا عت العؼعقعُد االزعخعتعاسٔعت  عٓ 

مدال وقل المىخداث َالمشخقاث العىعفعطعٕعت ، َإلعغعاب أٔعت 

ػقُد مشابعٍعت اعزلعك إٔعقعاف بعٕعغ العمعىعشعؤة َالعمعشا عق 

 .ال ٕازٕت َالؼامت

مشاخؼت ال اإلخشاباث َالخعشحعٕعبعاث العمعخعؼع عقعت بعسعمعأعت  .11

الششااث ل خذماث الىفطٕت َالعخعٓ حعسعخعُْ ػع عّ  عش  

 .اإلحاَاث لصالر قُِ مخىفزي


