
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

بشجهىف يؤسست فٍ يذَُت بىتسذاو األنًاَُت وبتُظُى يشتشن يٍ لبم يُتذي انتًُُت انسُاسُت و

َخبت يٍ يًثهٍ   اَعمذ نماء تشاوسٌ سفُع انًستىي ضى وبشعاَت كشًَت يٍ وصاسة انخاسجُت األنًاَُت

 – 7انهماء انزٌ استًش عهً يذي أسبعت أَاو يٍ  . وخاللانًُُُتوانًذَُت انًكىَاث انسُاسُت ويًثالث 

يٍ شهش دَسًبش كاَىٌ األول جشي بحث يجًم انمضاَا وانًىاضُع راث انصهت بانىضع  01

ُت. و بشوح انسُاسٍ انمائى فٍ انًٍُ. كًا جشي يُالشت انعذَذ يٍ انتحذَاث انًتعهمت بانعًهُت انسُاس

انًجتًعىٌ إنً يصفىفت يٍ انتىصُاث انهايت نضًاٌ انتعاطٍ انجاد تىصم و عانُت يٍ انًسؤونُت 

تُفُز انًخشجاث انًتىافك عهُها فٍ يؤتًش انحىاس انىطٍُ و اتفاق انسهى وانششاكت انىطُُت. وانتٍ 

تأتٍ نتعضَض فشص َجاح انعًهُت االَتمانُت إنً جاَب انتأكُذ عهً ضشوسة يىاصهت هزِ انهماءاث 

ثمت وتجسُذ لُى انششاكت وصىالً إنً إَجاص كافت استحمالاث ويضاعفت انجهىد بًا َكفم تشسُخ ان

َحى صُاعت انغذ انًششق وانًستمبم  وانًُُُاث ويهاو  انًشحهت االَتمانُت وانعبىس بانًٍُ وانًٍُُُُ

 انىاعذ فٍ إطاس انحشص انًشتشن عهً استكًال عًهُت بُاء انذونت انًُُُت انًُشىدة.  

 ي تم التوصل إليها بما يلي:وقد تمثلت مصفوفة التوصيات الت

 لمستشارون:ا -1

 .(7البند ) تحدٌد مهام مستشاري رئٌس الجمهورٌة وصالحٌاتهم حسب اتفاق السلم والشراكة

بما ٌحقق الشراكة الوطنٌة الحقٌقٌة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً مجلس الشورى  توسٌع

 .والشراكة ( من اتفاق السلم7بحسب البند )

 

 العليا لالنتخابات:اللجنة  -2

والبدء بإعداد  ،إعادة تشكٌل اللجنة العلٌا لالنتخابات بما ٌضمن تحقٌق الشراكة الوطنٌة فً تكوٌنها

 . وفق جدول زمنً محدد إلجراء االستحقاقات الدستورٌة وإنجاز سجل الكترونً جدٌد



 

 اللجنة االقتصادية: -3

تً لم تشارك الالمكونات السٌاسٌة واألعمال وممثلً المال قطاع  ستٌعابال توسٌع اللجنة االقتصادٌة

 . تفاق السلم والشراكةبحسب ما هو منصوص علٌة فً ا

 

 : لجنة التفسير -9

  .اتفاق السلم والشراكة تنفٌذمتابعة تفسٌر و( الخاصة ب;6ص علٌها فً البند )اللجنة المنصو تشكٌل

 

 الجنوبية:القضية لجنة  -5

 الحوارمؤتمر استٌعاب وجهات نظر القوى التً لم تشارك فً إلى  ٌستمر الحوار مفتوحا بما ٌؤدي

 . الوطنً

 

 :للرقابة الهيئة الوطنية -6

معالجة شكل الدولة بطرٌقة تلتزم مخرجات الحوار ب قٌام الهٌئة الوطنٌة للرقابة التأكٌد على سرعة

 الوطنً.

 

 الملحق األمني: -7

جمٌع من امانة العاصمة و غٌر تابعة للدولةتفتٌش المسلحة ونقاط المظاهر تطبٌع األوضاع برفع ال

 السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطنً. بحسب ما نص علٌه اتفاقالجمهورٌة وذلك محافظات 

 

 اإلعالم: -8

وقف كل اشكال الخطاب التحرٌضً والفتنوي ضد أي طرف كان ومن أي طرف واعتماد خطاب 

 مصالح العلٌا للوطن.سٌاسً واعالمً ٌرسخ لغة االخاء والتسامح وٌغلب ال

 



 

 

 التمثيل : -9

بالمئة على  75، 85، 5:) للنسب المحددة اوفقجنوب والمرأة والشباب للالتمثٌل ب المكونات  لتزاما

ولضوابط اللجنة الفنٌة التحضٌرٌة لمؤتمر الحوار  مخرجات مؤتمر الحوار الوطنًفً التوالً( 

 .الوطنً

 

 الدور الخارجي : -11

فً دعم الٌمن وٌؤكد على ضرورة النأي بهذا الدور عن أي ٌشٌد اللقاء بالدور االقلٌمً والدولً 

 .قرارات او اجراءات عقابٌة ال تخدم التسوٌة السٌاسٌة فً الٌمن

 

لمتابعة تنفٌذ هذه التوصٌات   IIكما توصل المجتمعون إلى ضرورة تواصل مجموعة لقاء بوتسدام

 بخصوص كافة المستجدات المتعلقة بمواضٌع هذا اللقاء. واستمرار عملٌة التشاور

 

 وهللا ولً الهداٌة والتوفٌق،،،

 7569دٌسمبر  65

 المانٌا  -مدٌنة بوتسدام


