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» تنشر مالم ينفذ من املرحلة األوىل من املبادرة

«
ما جاء يف اآللية التنفيذية
املزمنة للمبادرة الخليجية

املالحظات

الجزء األول  -المقدمة

ي�لاح��ظ ب��ص��ورة
عامة بأن المصاعب
االقتصادية وغيرها
م��ا زال����ت تتفاقم
مع استمرار عملية
االعتداء على أنبوب
النفط وتعدى ذلك
إل��ى االع��ت��داء على
خ���ط ن��ق��ل ال��غ��از
فض ً
ال عن المعاناة
ا لمعيشية با لنسبة
لكا فة ا لمو ا طنين
وب��ص��ورة مضاعفة
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��م��ن
يسكنون في محيط
س��اح��ات االعتصام
وف��ي أج���واء التوتر
السياسي والنفسي
إض��اف��ة إل��ى أعمال
التقطع في الطرقات
ما بين المحافظات
واالنتهاكات األمنية
وت���وس���ع ج��رائ��م
اإلره���اب واالع��ت��داء
ع��ل��ى م��ع��س��ك��رات
ال��ق��وات المسلحة
واألم���ن والمنشآت
العامة.

 -1يدرك الطرفان:
(أ) أن المأزق الذي وصلت
إ ل��ي��ه عملية ا ال نتقا ل
السياسي ق��د زاد من
تفاقم االوضاع السياسية
واالقتصادية واالنسانية
واألمنية التي ال تزال
تتد هو ر بسر عة فيما
يعاني الشعب اليمني
مصاعب جمة.
( ب) أن لشعبنا ،بما فيه
ال���ش���ب���اب ،ت��ط��ل��ع��ات
مشروعة إلى التغيير.
(ت) أن هذا الوضع يتطلب
وف���اء جميع األط���راف
السياسية بمسؤولياتها
ت��ج��اه ال��ش��ع��ب ،عبر
التنفيذ الفوري لمسار
واض���ح ل�لان��ت��ق��ال إل��ى
حكم ديمقراطي رشيد
في اليمن.

ما تزال صنعاء مشطرة ..وماتزال مسببات األزمة وعناصرها حاضرين ولم يتزحزحوا قيد أنملة منذ ان
بدأت المحاولة االنقالبية الفاشلة..
وبالرغم من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمخرج لحل األزمة ،إال أنه يجري تطبيقهما
بصورة انتقائية ..وإذا كان المؤتمر قد نفذ ما عليه في المرحلة األولى من المبادرة ،فإن المشترك من جانبه لم
ينفذ أغلب بنود المرحلة االنتقالية األولى..
«الميثاق» تنشر مالم يتم تنفيذه من المرحلة األولى ..إلطالع الرأي العام على الحقيقة التي يسعى االنقالبيون
والشموليون إلى اخفائها..
وهذه الحقائق تؤكد ان هناك انتقائية وقفزاً في تنفيذ المبادرة ،وهذا انقالب على المبادرة وآليتها ..
فإلى بعض هذه الحقائق

الجزء الثاني – الفرتة االنتقالية
 -9سيتخذ الطرفان الخطوات
ال�ل�ازم���ة ل��ض��م��ان اع��ت��م��اد
مجلس ال��ن��واب للتشريعات
والقوانين األخ���رى الالزمة
للتنفيذ الكامل لاللتزامات
المتعلقة بالضمانات المتعهد
بها في مبادرة مجلس التعاون
الخليجي وفي هذه اآللية.

(ج���اري العمل به)
ويالحظ استمرار تغيب
بعض أعضاء البرلمان
م���ن أح�����زاب ال��ل��ق��اء
ال��م��ش��ت��رك جلسات
ا لسلطة ا لتشر يعية
بدون أعذار أو مبررات
واض���ح���ة وك��أن��ه��م
خ��ارج بوتقة الوفاق
الوطني بل ويتنكرون
للمؤسسات الدستورية
القائمة.

الجزء الثالث – املرحلة األوىل من الفرتة االنتقالية
تشكيل حكومة الوفاق الوطني:
سير أعمال حكومة الوفاق الوطني

 -12تتخذ حكومة ال��وف��اق
الوطني قراراتها بتوافق اآلراء..
وإذا لم يكن التوافق الكامل
موجوداً بشأن أي قضية يتشاور
رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو
الرئيس عقب االنتخابات الرئاسية
المبكرة للتوصل إلى توافق ،وفي
حال تعذر التوافق بينهما يتخذ
نائب الرئيس أو الرئيس عقب
االنتخابات الرئاسية المبكرة
القرار النهائي.

(جاري العمل به)

 -13تقوم حكومة الوفاق
الوطني مباشرة بعد تشكيلها
بما يلي:
(أ) اتخاذ الخطوات الالزمة،
ب��ال��ت��ش��اور م���ع س��ائ��ر
الجهات المعنية األخرى،
ل��ض��م��ان وق����ف جميع
أشكال العنف وانتهاكات
القانون اإلنساني ،وفض
االش��ت��ب��اك بين ال��ق��وات
ا لمسلحة و ا لتشكيال ت
ا لمسلحة و ا لمليشيا ت
وال��ج��م��اع��ات المسلحة
األخرى ،وضمان عودتها
إل��ى ثكناتها ،و ضما ن
حرية التنقل للجميع في
جميع أنحاء البلد ،وحماية
المدنيين وغير ذلك من
التدابير الالزمة لتحقيق
األمن واالستقرار وبسط
سيطرة الدولة؛

(ل�����م ي��ن��ف��ذ م��ن
قبل اح���زاب اللقاء
المشترك و شركاه
فال تزال المليشيات
المسلحه في شارع
الستين وح��ي هائل
وش�����وارع الحصبه
الرئيسيه و الفرعيه
و م��دي��ن��ة ص��وف��ان
وف���ي م��دي��ن��ة تعز
وأرح��ب وبيت دهره
وف��رض��ة ن��ه��م ول��م
تعد القوات التابعه
ل��ل��ف��ر ق��ه ا لمنشقه
الي ثكانتها وال تزال
الطرق مقطعه بين
ال��م��ح��اف��ظ��ات مثل
طريق م��أرب صنعاء
وط��ري��ق ال��ح��دي��ده
ص���ن���ع���اء وط���ري���ق
الحديده ذمار).

القفز من
االنتقالية إلى
االنتقامية
(ب) تيسير وتأمين وصول
المساعدات اإلنسانية (ن����ف����ذ ب��ش��ك��ل
حيثما تد عو ا لحا جة جزئي)
إليها؛
( ت) إص���دار تعليمات
قانونية وإدارية مالئمة
إلى جميع فروع القطاع
ال��ح��ك��وم��ي ل�لإل��ت��زام
ا ل���ف���و ر ي بمعا يير
الحكم الرشيد وسيادة
القانون واحترام حقوق
اإلنسان؛

(لم يتم تنفيذه-
بل العكس من ذلك
وبدعم من أح��زاب
ال��ل��ق��اء المشتر ك
يجري حاليا ما يسمى
اعتسافًا واع��ت��داء
على الوظيفة العامة
ب��ث��ورة المؤسسات
وه������دم ال��ن��ظ��ام
ا لمؤ سسي للد و له
واحالل الفوضى)

( ث) إص����دار تعليمات
ق��ان��ون��ي��ة وإداري�����ة
م��ح��ددة إل��ى النيابة
العامة ودوائر الشرطة
وال���س���ج���ون واألم����ن
للتصرف وفقًا للقانون
والمعايير ال��دول��ي��ة،
وإط�لاق س��راح الذين
اح��ت��ج��زوا بصفة غير
قانونية

(ل��م يتم تنفيذه)
ح��ي��ث وم����ا ت���زال
ال���س���ج���ون غ��ي��ر
ال��ق��ان��ون��ي��ة في
الفرقة األولى مدرع
( ا لقطا ع ا لمتمر د )
تعج با لمسجو نين
و ا لمو قفين ظلمًا
وبدون سند قانوني.

( ج) ت��ل��ت��زم ح��ك��وم��ة
الوفاق الوطني بكافة
ق��رارات مجلس األمن (ع��ب��رت الحكومه
ومجلس حقوق اإلنسان عن التزامها)
واالع���راف والمواثيق
الدولية ذات الصلة.

صالحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
 -15ف��ي ال��م��رح��ل��ة األول���ى،
يمارس نائب الرئيس وحكومة
الوفاق الوطني السلطة التنفيذية
ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق
بهذا االتفاق بما في ذلك النقاط
التالية جنبًا إلى جنب مع مجلس
النواب حسب االقتضاء:

مهام وصالحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

(لم يتم تنفيذه)

( ت) ض��م��ان أداء المهام
ال��ح��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى نحو (تم الموافقه عليها
منظم بما فيها اإلدارة م��ن ق��ب��ل الحكومه
المحلية وف��ق � ًا لمبادئ و با نتظا ر أ ستكما ل
الحكم الرشيد وسيادة موافقة مجلس النواب)
القانون وحقوق اإلنسان
والشفافية والمساءلة.
(ث) الموافقة على ميزانية
مؤقتة واإلش���راف على
إدارة جميع جوانب مالية
الدولة وضمان الشفافية
والمساءلة الكاملتين.

(لم يتم التنفيذ)

 -2مؤتمر الحوار الوطني.
( خ) عند تشكيل حكو مة
ال��وف��اق الوطني وتولي
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س تشكيل
ا لحكو مة لجنة ا تصا ل
ت��ت��ول��ى وب��ش��ك��ل فعال
ال��ت��واص��ل م��ع ح��رك��ات
الشباب في الساحات من
مختلف االط���راف وباقي
أنحاء اليمن لنشر وشرح
تفاصيل ه���ذا االت��ف��اق
وإط�ل�اق ن��ق��اش مفتوح
حول مستقبل البالد والذي
سيتواصل من خالل مؤتمر
الحوار الوطني الشامل
وإشراك الشباب في تقرير
مستقبل الحياة السياسية.

 -16ف���ي غ��ض��ون 5
أيام من بدء نفاذ مبادرة
مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
ا لخليج ا لعر بية و آ لية
تنفيذ ها  ،ي��ق��و م نا ئب
الرئيس خ�لال المرحلة
االنتقالية األولى بتشكيل
ورئاسة لجنة الشئوون
العسكرية (تم تشكيل
اللجنه) وتحقيق األمن
واالستقرار ،وتعمل هذه
اللجنة لضمان:
(أ) إنهاء االنقسام في القوات
المسلحة ومعالجة أسبابة.
( ب) إن��ه��اء جميع النزاعات
المسلحة.
(ج) عودة القوات المسلحة وغيرها
من التشكيالت العسكرية إلى
معسكراتها وإنهاء المظاهر
المسلحة في العاصمة صنعاء
وغيرها م��ن ال��م��دن ،وإخ�لاء
العاصمة وب��اق��ي ال��م��دن من
ا لمليشيا ت و ا لمجمو عا ت
المسلحة وغير النظامية.
(ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط
ا لتفتيش و ا لتحصينا ت
ال��م��س��ت��ح��دث��ه ف��ي كافة
المحافظات.
(خ) إعادة تأهيل من ال تنطبق
عليهم شروط الخدمة في
القوات المسلحة واألجهزة
األمنية.
(د) أية إجراءات أخرى من شأنها
أن تمنع ح��دوث مواجهة
مسلحة في اليمن.

(حتى االن لم تنجح
اللجنه اال ف��ي إزال��ة
حواجز الطرق ونقاط
التفتيش والتحصينات
ال��م��س��ت��ح��دث��ه من
ال��ش��وارع الرئيسيه
بأمانة العاصمه ولكن
لالسف تمركزوا في
ال���ش���وارع الفرعيه
واش�������ادت ال��ل��ج��ن��ه
بتجاوب قوات الحرس
ال��ج��م��ه��وري و االم��ن
المركزي مع اللجنه)

الجزء الرابع – املرحلة الثانية من نقل السلطة

( أ) وض��ع وتنفيذ برنامج (تم وضع البرنامج
أول��ي لتحقيق االستقرار ولم يتم التنفيذ)
االق���ت���ص���ادي والتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة وت��ل��ب��ي��ة
االحتياجات الفورية للسكان (يجري التنفيذ ببطء)
في جميع مناطق اليمن.

( ب) تنسيق العالقات مع
ال��ج��ه��ات ال��م��ان��ح��ة في
المجال اإلنمائي.

لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار

(ل��م يتم التنفيذ)-
(ع��ل��م��ا ب���أن أغلبية
الشباب في الساحات
ينتمون ألحزاب اللقاء
المشترك)

 -19بعد االنتخابات الرئاسية
المبكرة ،يقوم الرئيس المنتخب
وحكومة الوفاق الوطني بممارسة
(لم تنفذ مهام
جميع المهام االعتيادية المنوطة
المرحله االولى كما
بهما على النحو المنصوص عليه
سبق االشاره اليها في
في الدستور ،وإضافة إل��ى ذلك
الفقرات السابقه)
ي��م��ارس��ان الصالحيات ال�لازم��ة
لمواصلة مهام التنفيذ المحددة
للمرحلة االولى ،والمهام االضافية
المحددة في المرحلة الثانية من
نقل السلطة
وتشمل هذه المهام ما يلي:
(أ) ضمان انعقاد مؤتمر الحوار
ا لو طني و تشكيل لجنة
إع��داد وتحضير للمؤتمر
ولجنة التفسير والهيئات
االخ��رى المنشأة بموجب
هذه اآللية.

(لم يتم تنفيذه)

(ب) تأسيس عملية لالصالح
هيكل
الدستوري تعالج
(لم يأت دور
السياسي
الدولة والنظام
تنفيذها)
وع���رض ال��دس��ت��ور بعد
تعديلة على الشعب اليمني
في استفتاء.
(ت) اصالح النظام االنتخابي( .لم يأت دور
تنفيذها)
(ث) إج��راء انتخابات مجلس
النواب ورئيس الجمهورية
(لم يأت دور تنفيذها)
وفقاً للدستور الجديد.
مؤتمر الحوار الوطني

 -20م��ع ب��داي��ة المرحلة
االنتقالية الثانية يدعو الرئيس
المنتخب وح��ك��وم��ة ال��وف��اق
الوطني إلى عقد مؤتمر حوار
وط��ن��ي ش��ام��ل ل��ك��ل ال��ق��وى
والفعاليات السياسية بما فيها
الشباب وال��ح��راك الجنوبي،
وال��ح��وث��ي��ون وس��ائ��ر االح���زاب
وممثلون عن المجتمع المدني
وال��ق��ط��اع النسائي ،وينبغي
تمثيل ال��م��رأة ض��م��ن جميع
االطراف المشاركة.

(لم يتم التنفيذ)

