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ي حالة "
البالد ماعادش فن

 إفالس
ل سنقاوم الفساد بك
 هأنواع

إصالح اإلدارة يجب 
 ورقمنتها

لوضع صعب مش 
ي 
 كارث 

ي منظومة دمار شامل 
  أحنا فن

 

 تعديل النظام السياس  و  تنقيح الدستور 
 

  عبير موس   نبيل القروي عبد الكريم الزبيدي روعبد الفتاح مو  محمد عبو يوسف الشاهد

أتعهد بمنع تدخل العائلة *
ي الحكم

 فن
الدستور غت  تنقيح *

 ممكن
إذا توفرت إمكانية لذلك *

ي اتجاه إلغاء 
فستكون فن

 الحصانة مراجعة آليات
رفع الحصانة عن كل * 
نائب مطلوب لدى القضاء 
ي قضية الفساد وتحديد 

فن
أجل لمجلس نواب 
 الشعب لإلجابة

من يدعون إىل تغيت  *
ن   الدستور فهم غت  جديي 

اح تغيت  النظام *
اقتر

لمان  الداخىلي للتر
ي *  تعديل النظام االنتخاثر

تنقيح الدستور *
ي مل 32)الفصل 

( فن
ما يتعلق 
ي 
بالتسميات فن

ي تهتم 
اإلدارات التر

باألمن القومي 
إلسنادها إىل 
صالحيات رئيس 
 الجمهورية

طرح موضوع *
تعديل النظام وفتح 
ي تغيت  

النقاش فن
النظام السياسي 
قبل االنتخابات 
 القادمة

تعديل الدستور * 
ي يوم )استفتاء 
 25فن

 2020 جويلية
النظام الحاىلي عىل *

قياس من كتب 
 (الدستور )النهضة

ي *
ال يوجد انسجام فن

تقسيم أدوار رئيس 
الجمهورية ورئيس 
 الحكومة

السلطة *
 مفتتة/متالشية

النظام الداخىلي هو *
المسؤول عىل الفوضن 
ي البالد

 فن
هذا النظام ال يوجد *

ي أي دولة ديمقراطية
 فن

  ءدستورنا استثنا *

اح   تعديل الدستور )اقتر
 (دستور

اح نظام رئاسي معدل*  اقتر
ن صالحيات * تداخل بي 

رئيس الجمهورية ورئيس 
 الحكومة

الحكم لألحزاب وليس *
المؤسسات وهذا الحكم 
أثبت فشله وهو المسؤول 
ي 
عىل الحرب السياسية فن
 تونس

صالحيات مضبوطة دون *
 ضبابية

النظام الداخىلي ال يفصل *
ن  لمان ال بي  السلط و التر

 يقوم بدور المراقب

 



السلطة التنفيذية معطلة *
بصالحيات السلطة 
يعية  التشر

 

 
 السياسة الخارجية
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ي  الخروج عن الحياد السلتر
مع ليبيا، أمن تونس هو من 
 أمن ليبيا واالقتصاد أيضا

ملف ليبيا يدعونا إىل *
ي   الحياد اإليجاثر

تبادل حر إرساء منطقة *
ن تونس والجزائر كبداية  بي 
ي    لالتحاد المغارثر

ولية *
ّ
نسج عالقاتنا الد

عىل مبدأي التكافؤ والحياد 
ي والعمل عىل إيجاد  اإليجاثر
 حلول عملية لألزمة الليبية

مواصلة االنتماء للتحالف *
 ضد اإلرهاب

ن التمثيلية * تحسي 
الديبلوماسية التونسية 
 بسوريا

تسهيل الحصول عىل *
ا مع أوروبا خاصة الف ن ت 

 .للشباب
ي االتفاقية *

إعادة النظر فن
ي   مع االتحاد األوروثر

الدبلوماسية *
االقتصادية * 
ي 
المواصلة فن

السياسات المتعامل 
ي تونس منذ 

بها فن
 االستقالل

التعاون مع كل *
دول العالم باستثناء 
ي 
الكيان الصهيوثن

ي 
بدون الدخول فن

اعات  ن التن
 والرصاعات

ي رفض *
الدخول فن
  محاور

تعزيز العالقات *
مع الدول الخليجية 
ام السيادة  مع احتر
 الوطنية

تقليص *
ن  االختالفات بي 
ي   دول المغرب العرثر

تفعيل اتحاد المغرب *
ي عتر تعزيز  العرثر
ن  العالقات الثنائية بي 
مكوناته ودعم تدفق 
ات  السلع وتبادل الختر
ن   وتيست  تنقل المواطني 

وضع خطة *
للديبلوماسية 
االقتصادية وتعزيز 
انتشار تمثيلياتنا 
ي 
الدبلوماسية وخاصة فن
 العواصم اإلفريقية

 مندوب سامي *
ن تعيي 

ليبيا يأخذ بيده ملف 
  ليعالجه

يك تقليدي * فرنسا شر
اكة  ويمكن تطوير الشر
 معه

دعم القضية *
 الفلسطينية

تطوير التعاون مع *
ي  االتحاد األوروثر
والعمل عىل توسيع 

السياسة الخارجية * 
 البورقيبية

عية * التمسك بالشر
 الدولية

الدفاع عن مصالح *
ن أينما كانوا  التونسيي 

 الحياد*
دبلوماسية المصالح *

كة  المشتر
الدبلوماسية *

االقتصادية هي العنرص 
األساسي للديبلوماسية 
 التونسية

 البعد عن المحاور*
د بإعادة فتح التعه*

سفارة تونس بدمشق 
ي أجل 

بكامل طاقمها فن
 مارس 20ال يتجاوز 

2020 

رفض كل سياسات *
االصطفاف والمحاور 
ولية 

ّ
وإقامة العالقات الد

 :عىل أساس
ي  -مصلحة تونس أوال 

فن
دة 

ّ
العالقات الثنائّية ومتعد

األطراف وخصوصا 
 االقتصادّية
 - حسن الجوار

 ّ ام بالموقف الرسمي ن االلتر
ّ )األمم المتحدة( ا ألممي

فيما يخّص القضايا 
  الخالفّية

 
التمّسك بثوابت * 
الديبلوماسّية التونسّية 
ق بالقضّية 

ّ
فيما يتعل

الفلسطينّية )القدس 
 (عاصمة فلسطينية

 
المواصلة عىل خىط *

 بورقيبة وقائد السبسي 

ي *
جاع تواجد تونس فن استر
  المنظمات الدولية

دعم عالقاتنا الثنائية *
بدول الجوار والمغرب 
ي    العرثر

يكنا * دعم عالقاتنا بشر
ي  ي االتحاد األوروثر

التاريخن
ي اقتصادي

يك تاريخن  ()شر
اتيجيا أفقية مع دول * استر

اتيجيا  ي واستر المغرب العرثر
ي العمق نحو إفريقيا

 فن
الدبلوماسية االقتصادية: *

إحداث مجلس أعىل 
للدبلوماسية االقتصادية 
اف رئيس  تحت إشر

ية دوره تلميع الجمهور 
صورة تونس، جلب 
االستثمارات، إعادة النظر 
ي هيكلة السفارات وتعزيز 

فن
ي المواقع 

تعمق تونس فن
  االقتصادية عتر العالم

 رفض سياسة المحاور*

 



الديبلوماسية االقتصادية *
كأولوية لجلب االستقرار 
 وغزو أسواق جديدة
ي * 

تفعيل دور تونس فن
وىلي 

ّ
مجلس األمن الد

لمنارصة القضايا العادلة 
وعىل رأسها القضية 
ي 
الفلسطينّية والمساهمة فن

ي العالم استتباب األم
ن فن

بحكم توىلي تونس عضوية 
ي مجلس األمن 

غت  القارة فن
 20 الدوىلي بداية من سنة

20 

حسن اختيار *
ي 
ممثىلي تونس فن
 الخارج

االنفتاح عىل *
 إفريقيا

اإلبقاء عىل *
عالقات تونس 
 بأوروبا

إحياء االتحاد *
ي   المغارثر

تسهيل *
المفاوضات لحل 
 األزمة الليبية

ليبيا أول الدول *
ي 
ي سأزورها فن

التر
 حالة الفوز

استغالل وضعية *
تونس كدولة 
ديمقراطية لبناء 
عالقات مع كل 
 الديمقراطيات

جاع أسواق * استر
فسفاط قفصة 
ي 
مسألة أولية فن

الدبلوماسية 
 االقتصادّية

إقامة بعض *
المناطق الحرة 
كة مع  المشتر
الحدود الجزائرية 

 قةأولوية مطل

المبادالت مع بقية 
 بلدان االتحاد

تنمية التعاون *
االقتصادي مع 
ن   األمريكيتي 

تعزيز التعاون مع *
المنظمات اإلقليمية 

ل عىل والدولية والعم
تنقية المناخات العربية 
 والدولية

الخارجية تسوق لتونس: *
 سفراء يسوقون لتونس

تعزيز العالقات مع *
، روسيا والبلدان  ن الصي 
 اآلسيوية

كات * مساعدة الشر
التونسية للتسويق بشكل 
أكتر لمنتوجاتها أو لجلب 
 االستثمارات لتونس
تفعيل الديبلوماسّية * 
  :االقتصادّية
 -ترفيع نسبة الكفاءات 
ي االقتصاد 

المختصة فن
ن  والتجارة والتسويق من بي 
إطارات اإلدارات المركزية 

ي لوزارة الخارجية و 
كذلك فن

السفارات والتمثيليات 
 الديبلوماسّية المختلفة
 -بهدف الضغط عىل 
المصاريف والرفع من 
مستوى النجاعة، إحكام 
ي الهيكلة 

التنسيق فن
ن  واألهداف ما بي 
التمثيليات االقتصادية 
ي 
والمكاتب ذات العالقة فن

كّل سفارة وذلك بتوحيد 
المكاتب الخارجية 
للسياحة، تونس الجوّية، 

النهوض بالصادرات  مركز 
وكالة النهوض باالستثمار 
ي   .الخارجر
ن عىل األسواق  كت 

 -التر
اإلفريقّية وتعزيز العالقات 

السياسة الخارجية *
 البورقيبية

 إرجاع العالقات مع سوريا*
ي *

تونس طرف داعم فن
 حفظ األمن
ي الشأن 

عدم التدخل فن
 لالداخىلي للدو 

 



مع دولها، وتنوي    ع األسواق 
نحو أسواق جديدة غت  
اكتنا  تقليدّية مع تقوية شر

ي  ّمع االتحاد األوروثر
 
. 
 -تعزيز القدرات عىل 
جلب التمويالت من 
المؤسسات المالية 

 .الدوليةواألسواق 
تعميم الديبلوماسية * 
ي العمل 

الثقافية فن
  .الديبلوماسي التونسي 

 ّ تعزيز الحضور * التونسي
ي المراكز القيادّية 

فن
للمؤسسات العربّية 
ولّية 

ّ
واإلقليمية والد

جاع المواقع  واستر
ي هذه 

التقليدّية فن
 .المؤسسات
إعادة الروح التحاد * 
ي وإعادة  المغرب العرثر

ق نحو هيكلته واالنطال
ي المناطق 

اكة فن تعميق الشر
قا(  الحدودية )غربا وشر
عتر إحداث المناطق الحّرة 
إلرساء نواة سوق مغاربّية 
كة انطالقا من  مشتر
مجموعة من الخدمات 
 .والمنتوجات
مبادرة دولّية إلحداث * 

هيئة األمم المتحدة “
لمكافحة التفاوت 

يكون مقّرها ” الجهويّ 



ي تعزيز 
تونس تساهم فن

وىلي 
ّ
ّحضورنا الد

 
. 

عتن * 
ُ
بعث مؤّسسة ت

بالتسويق لصورة تونس 
 .اقتصادّيا وثقافّيا وسياحّيا
تعزيز عالقات * 
ي الخارج 

ن فن التونسيي 
بوطنهم تونس وتسهيل 
نت  تفاعلهم باعتماد اإلنتر
لخدمة 

 .االدارية احتياجاتهم
 

 
 األمن والدفاع
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ي *
وثن تعزيز الدفاع اإللكتر

لمقاومة اإلرهاب والتطرف 
وتطوير المراقبة 
ونية للحدود ونقاط  اإللكتر
  العبور
ي 
عاون األمتن

ّ
تعزيز الت

ول 
ّ
والعسكري مع الد

قيقة والّصديقة 
ّ
الش

ي 
وخاّصة مع دول الجوار فن

إطار محاربة اإلرهاب 
جار 

ّ
والهجرة الّشّية واالت

رات وكّل 
ّ
بالبشر والمخد

عّية 
 غت  الشرّ

ّ
المواد

 والخطرة

تجريم الدخول إىل *
ونية المواقع اإل لكتر

ر  اإلرهابية دون متر
 وجيه

لمقاومة اإلرهاب: *
توفت  التدريبات 
ات الالزمة  ن والتجهت 
  للمؤسسات األمنية

عالقة أعمق مع *
 الجزائر

القطع مع فساد *
ن والمال  السياسيي 
 السائب

ي * التنازع الحزثر
عىل مواقع تتعلق 

ي *
إحداث جيش رابع فن

ي مجال 
ثن األمن السيتر

ووضع خطة متكاملة 
ي 
لتعزيز األمن القومي فن

 ، ي
بعده الشامل )الماث 
ي 
ي والبيت 

، الطافر ي
 (الغذاث 
اتيجية * السعي الستر

ي مقاومة 
عالمّية فن

 اإلرهاب
دعم الجيش *

ن الحدود  وتحصي 
النهوض بمنظومات *

االستشعار عن بعد 
 واالستطالع الجوي

ي فتح ملف *
التشي    ع فن

 االغتياالت
العمل عىل إعالء *

ي ملف 
الحقيقة فن

 الجهاز الشي والتسفت  
متابعة ملف *

االغتياالت وجعله 
ي 
نقطة قارة فن

اجتماعات مجلس 
 األمن القومي 

التعهد بالعمل عىل *
استعادة األمن 
 االجتماعي 

إحداث وكالة مركزية * 
موّحدة لالستخبارات 
واالستعالمات )جيش، 
أمن، ديوانة( بلجنة قيادة 
 موّحدة
تعميق التنسيق مع * 
ول الصديقة إقليمّيا 

ّ
الد

ي الحرب عىل 
ودولّيا فن

اإلرهاب وعىل رأسها دول 
 الجوار

أكاديمية دولّية * إحداث 
خاصة بقوات النخبة 
ف  ومكافحة اإلرهاب تشر
ات تونسّية  عليها ختر

تشديد الرقابة عىل *
الحدود وتطبيق القانون 
 لمكافحة التهريب

اتيجيات * دعم االستر
الدولية الداعية لمكافحة 
 اإلرهاب

ي *
وضع المركز الوطتن

اف  للمخابرات تحت إشر
رئيس الجمهورية مع توسيع 
 صالحياته وتعزيزها

ن من * ضد عودة التونسيي 
 ؤر التوترب

إحالة العائدين *
ي تونس 

والموجودين حاليا فن
 عىل القضاء

 



طة الجوار * تعزيز شر
ات المراقبة للتصدي  وكامت 
لظاهرة قطع الطريق 
ات  والتحرش بتعميم كامت 
ي الفضاءات 

المراقبة فن
ن  ام القواني 

العاّمة مع احتر
افدة و مبدا حماية 

ّ
الن

خصّية
ّ
  المعطيات الش

بالمخابرات هو خط 
 أحمر

ن ظروف * تحسي 
عمل الجيش 
ي 
 الوطتن

جهاز  إنشاء*
لالستخبارات يتبع 
رئيس الجمهورية 
ويكون المسؤول 
األول حول األمن 
 القومي 

إنشاء إدارة عامة *
لمكافحة اإلرهاب 
ة لوزير  تخضع مباشر
الداخلية أو كاتب 
 .الدولة لألمن

توجيه أجهزة *
االستخبارات 
للتعاون مع أجهزة 
الدولة الصديقة 
  للتصدي لإلرهاب

 

ن * تعزيز التعاون بي 
الدفاع ومراكز وزارة 

ي 
البحث والجامعات فن

المجاالت ذات األولوية 
 للمؤسسة العسكرّية

تطوير التعاون *
ي 
العسكري الدوىلي فن

مجال التكوين 
والتصنيع العسكري 
ك  المشتر

حماية وإعمار *
المناطق الحدودية 
وع إحياء  وتطوير مشر
ى عىل  الصحراء الكتر
وع رجيم  غرار مشر
 معتوق

تشجت  الحدود مع *
 ائر وليبياالجز 

مقاومة كل مظاهر  *
الفوضن والجريمة 
 بومكافحة اإلرها

العمل عىل تحقيق *
مصالحة وطنية شاملة 
سياسية واقتصادية 
 واجتماعية

ول 
ّ
بالكامل لفائدة الد

 العربّية واإلفريقّية خاصة
إعادة هيكلة مؤسسة * 
ّية  الرئاسة ومواردها البشر
بات الرؤية 

ّ
وفق متطل

الجديدة )األولوية 
القومي  االقتصادية واألمن

 (الشامل
*  معهد الدراسات
اتيجية   :االستر
 -تعزيزه بكفاءات من 
مختلف االختصاصات 
انّيته  ن ومضاعفة مت 
 .الحالّية
ات بحث 

َ
 -إحداث َوَحد

ي 
ودراسات مختّصة فن

القطاعات الجديدة وعىل 
كاء االصطناعي 

ّ
رأسها الذ

ّ واألمن  واالقتصاد الرقمي
ي لوضع دراسات 

ثن السيتر
اتيجية  قطاعّية استر
متوّسطة وطويلة المدى 

ي تست
أنس بها الحكومة فن
طاتها

ّ
 وضع برامجها ومخط

 
 

اتيجية * عرض وثيقة استر
وطنية لألمن الشامل عىل 
ن    التونسيي 

سنطلب خطة تقنية *
اتيجية من  علمية واستر
ن لمكافحة  اء العسكريي  الختر
ي 
اإلرهاب وسندعمهم فن
 تنفيذها

فتح ملف األمن القومي *
لتحديد أسباب انخرام 
 ناألم

 

يعيةالم  بادرات التشر
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ي *
يعية فن مبادرة تشر

ي األجور 
تحقيق المساواة فن

ن الرجل والمرأة   بي 
 المصالحة الشاملة*
مراجعة آليات رفع *

ي 
الحصانة عىل كل متهم فن
 قضية فساد

اح مراجعة الفصل * اقتر
من المجلة الجزائية  96

ي 
وحرص العقوبة فن

المسؤولية الخاصة للحد 
ر الالحق   بالدولةمن الرصن
اح مشاري    ع ن  اقتر قواني 

تشّجع عىل مزيد خلق 
وة وزيادة القيمة 

الت ّ
المضافة إلنتاجنا الصناعي 
ي 
والفالجي والخدماثر

ي 
وتشّجع عل االستثمار فن

مجاالت االقتصاد الالمادي 
واقتصاد المعرفة اعتمادا 
عىل مبدأي الكفاءة 
  والقدرة

سن قانون يجعل *
المحاكم العسكرية 

ي ال تختص 
إال فن
 الجرائم العسكرية

قانون يوفر *
ضمانات كافية 
للقضاء العسكري 
 لتكريس استقالليته

قانون يتعلق *
بتنظيم السياسة 
 الجزائية

قانون يتعلق *
بالعفو الخاص 
طي 

 والشاح الشر

مراجعة القانون *
ي بما يضمن  االنتخاثر
استقرار المؤسسات 
  ونجعتها

سن قانون جديد *
للطوارئ بما يحقق 

جاعة ويتالءم مع الن
ي 
الحقوق والحريات التر
 أقرها الدستور

المصالحة الوطنية *
الشاملة بما يمكن من 
ي 
 تجاوز مخلفات الماضن

مع تحديد سن *
شح للرئاسة  قصوى للتر

 (سنة70)

ي لمكافحة  المصالحة*
ا لميثاق الوطتن

 * الفقر
العقد االجتماعي لمقاومة “

يقع طرحها  أولوية ”: الفقر
ي كمبادرة رئاسيّ 

ة فن
ن يوم األوىل اعتبارا  التسعي 

 للحالة االستعجالّية
وع مبادرة  *”طرح مشر

ستور االقتصادي 
ّ
” الد

 ()قانون توجيهي اقتصادي
يعّية *   وضع مبادرة تشر

ى خاّصة  باالعتماد -كتر
اء القانون  عىل ختر

ستوريّ 
ّ
تهدف إىل  -الد

يعّية  تنقية المنظومة التشر
ن واألوامر غت   من القواني 
المتناسبة مع مبادئ 
ستور وروحه وخاصة 

ّ
الد

ق بالحرّيات 
ّ
منها ما يتعل

 الفردّية وبأوضاع المرأة
يعّية *   وضع مبادرة تشر

ى خاّصة  باالعتماد -كتر
اء القانون  عىل ختر

ستوريّ 
ّ
تهدف إىل  -الد

يعّية  تنقية المنظومة التشر
ن واألوامر غت   من القواني 
المتناسبة مع مبادئ 

ستور وروح
ّ
ه وخاصة الد

ق بالحرّيات 
ّ
منها ما يتعل

 الفردّية وبأوضاع المرأة
تحويل كّل المراسيم إىل * 
ن  ن ومنها المرسومي  قواني 

 88وعدد  87عدد 

تعديل الدستور وذلك *
  بفتح حوار

حذف " بمنع سحب *
الجنسية " من الدستور 
ن   بالنسبة لإلرهابيي 

تنقيح قانون منح *
الجنسية بإضافة إمكانية 
ي صورة 

سحب الجنسية فن
ي وجه 

حمل السالح فن
ي 
الدولة أو باسم الدولة فن
 أماكن أخرى

 



قان بالجمعيات 
ّ
المتعل

 واألحزاب
مبادرة من أجل تحييد * 
عمل المؤسسات الوطنّية 
لإلحصاء والتقييم وجعلها 

ة
ّ
عن الجهاز  مستقل

  .التنفيذي
ي لإلحصاءالمعهد ال

 - وطتن
INS 
راسات الكمّية

ّ
 - معهد الد

ITCEQ 
. 

 

 العالقة مع األحزاب
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أخت ّ أن أكون رئيسا بكتلة *
برلمانية مهمة )من حزب 
 (تحيا تونس

رفض المحاصصة * رفض المحاصصة*
 الحزبية والمحسوبية

شح مستقل * متر
 وسأظل مستقال

عىل نفس المسافة *
 من جميع األحزاب

رفض المحاصصة *
 الحزبية

ي التوافق * خيار الباجر
ن األحزاب هو خيار  بي 

ستقرار كان موفق واال 
ي هذا التوافق

 يقتضن

إقصاء اإلسالم السياسي * 
 من الساحة السياسية

التعامل مع من يقبل مبدأ *
تعديل الدستور ومبدأ 
ن   حكومة بدون إسالميي 

إن استلزم األمر يمكن *
 التحالف مع المعارضة

ي *
 سأضع حد للغنوسر

رفض المحاصصة  *
 الحزبية

 

 

 االقتصاد والتنمية
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  الطاقاتتحرير *
وضع عدد من العقارات *

الشاغرة التابعة للدولة عىل 
ي المشاري    ع 

ذمة باعت 
والضيعات الفالحية من 
 الشباب
اكة *  تيست  سبل الشر
ن  الحقيقّية والمنتجة بي 
مراكز البحث العلمي 
 والمؤّسسات الّصناعية
ي من 

ن جيشنا الوطتن تمكي 
* أن يكون قاطرة للتنمية 
 بإنجازه لمشاري    ع نموذجية
ي المناطق الحدودية عىل 

فن
 غرار نموذج رجيم معتوق

ي *
حسن الترصف فن
 المال العام

التشجيع عىل *
 االستثمارات

 مقاومة الفساد*
العمل مع رئيس *

الحكومة لتبسيط 
اإلجراءات لتشجيع 
 االستثمارات

دعم وتطوير *
مكتسبات المرأة 
واألشة والعمل عىل 
ن االقتصادي  التمكي 
ي للمرأة والشباب و ذو 

 اإلعاقة
ن * دعم التنسيق بي 

الحكومة والمنظمات 
الوطنية بهدف دفع 
ى  اإلصالحات الكتر

تجميع مختلف *
األطراف لبلورة منوال 
تنموي يحقق الرفاه 
ن الفئات  والعدالة بي 
 والجهات

تعزيز تمثيلية المرأة *
ي المبادرات 

والشباب فن
الرامية إىل دفع الحوار 
ي حول 

الوطتن
ى اإلصالحات  الكتر

 ومراجعة منوال التنمية
وضع برنامج *

الستقطاب الكفاءات 
العليا بالخارج لالرتقاء 
بأداء المؤسسات 
 العمومية

تحرير نشاط تنظيم *  
سفرات الحج والعمرة 
وإحالته بالكامل إىل وكاالت 
 األسفار الخاّصة
اتيجية وخطة *  وضع استر

ن لتلبية  عمل عاجلتي 
احتياجات أشد الناس فقرا 

حيث الغذاء واإلسكان  من
 .والنقل والصحة

 االقتصاد والتنمية 

 

 اقياتاالتف
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المفاوضات * 
الحالية حول األليكا 

سنعيد مناقشة اتفاقية *   
رابح( -األليكا بمبدأ )رابح

 



تستوجب بعض 
الوقت ونحتاج 
للقيام بتدقيق 
شامل لدراسة أثر 
اكة عىل الوضع  الشر
 االقتصادي للبالد

ومع مراعاة مصلحة 
 الشعب

 

 الحريات الفردية والمساواة والمرأة
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ي *
يعية فن تقديم مبادرة تشر

ن النساء  مساواة األجور بي 
 .والرجال

ي التسميات *
التناصف فن

ي هي من صالحيات 
التر

 رئيس الجمهورية
ضمان الحرمة * الجسدّية 
للفرد والعمل عىل تنقيح 
ن المتعارضة  جميع القواني 
 مع هذا الحق الدستوري
التشجيع إلحداث * 
محاضن لألطفال من أبناء 
ن والعّمال داخل  في 

ّ
الموظ

المؤّسسات إجراء لمبدأ 
ن  ن المسؤولّيتي  وفيق بي 

ّ
الت

 العائلّية والمهنّية

حرية االختيار *
اث  لنظام المت 

ضد عقوبة *
 اإلعدام

ي *
تحقيق التناصف فن

عضوية الديوان الرئاسي 
وحث رئيس الحكومة 
ف واألحزاب 

ّ
المكل

ي االنتخابات 
الفائزة فن

ي 
 عىل مراعاة التناصف فن
 تركيبة الحكومة

لمان * م قرار التر
سأحتر

اث ي المت 
ي المساواة فن

 فن

اعتماد الكفاءة *  
والتناسب مع المسؤولية 
ي 
فيع فن معيارا رئيسّيا والتر
ي 
ّالتمثيل النساث 

 
 

وع الحاىلي خطت  وال *
المشر

 يمنح المساواة للمرأة
ن مع تقرير * لسنا متفقي 

 لجنة الحريات الفردية
ورة فتح * حوارات رصن

ي مثل هذه 
ى فن اجتماعية كتر

 المواضيع
 حماية المرأة من التحيل*

الحريات الفردية 

 والمساواة والمرأة

 

 
ن لها  المحكمة الدستورية والمرشحير
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أولوية خالل الستة أشهر *
 األوىل

فصل  109التصويت ب*
 145 عوض

 أولوية*
 

رعاية التوافقات *
ن المحكمة  كت 

الالزمة لتر
ي أقرب 

الدستورية فن
 اآلجال

ي 
لمان هو المعتن التر
 باألمر

   

 


