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متابعات

االثنين 2012 / 7 / 16 :م
الموافق  / 26:شعبان 1433 /هـ
العدد)1619( :

الرئيس يصدر قراراًبإنشـا ءاللجنةالفنيةلإلعدادلمؤتمرالحــوار
صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم()30لسنة 2012م بإنشاء
اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وتحديد مهامها واختصاصاتها فيما يلي نصه :
6-حسامالشرجبي
رئيسالجمهورية:
7-حسينمحمدعرب
بعد االط�لاع عل��ى دس��تور الجمهوري��ة اليمني��ة واس��تناداً إلى
8-راقيةعبدالقادرحميدان
مب��ادرة مجلس التع��اون الخليج��ي وآليته��ا التنفيذي��ة ،الموقعتين
9-رضيّةمحمدعبدالملكالمتوكل
ف��ى  23نوفمب��ر 2011؛ واللتي��ن تتطلب��ان عق��د مؤتم��ر الح��وار
نحزامالعتواني
10-سلطا 
الوطني في وقت مبكر م��ن المرحلة االنتقالية الثاني��ة من التنفيذ؛
11-د.صالحعليباصره
ف
ورغبة في ضمان انعقاد مؤتمر الحوارالوطنيبمشاركةكلاالطرا 
12 -صالحاحمدهبره
وبصورةتتسمبالمشاركةالكاملةوبالشفافيةوتجعلنتائجهجادة
13 -صالحمصلحصالحالصيادي
وحقيقيةمنأجلاإلسهامفىإرساءالسال موالديمقراطي ةالتعددية
14-عبدالقادرعليهالل
وحقوقاإلنسانوالحكمالرشيد.
ولضرورةتوفيرالمناخالموات��يالنعقادمؤتمرالحوارالوطنيمع 15-د.عبدالكريماألرياني
16-د.عبدالعزيزصالحبنحبتور
فالمعنية؛وألهميةاتخاذخطواتايجابي ةلبنا ءالثق ةفيما
كلاألطرا 
17-عبداهللعبدالمجيداألصنج
بينالمشاركينفيعمليةالحوارالوطنيالشامل؛
18-عبدالوهاباآلنسي
وتأكيداً منا بأن اللجنة الفنية المنشأة بموجب هذا القرار ليس لها
19-ماجدفيصلسعيدالمذحجي
س��وى الصالحية الفنية المتصلة بالتحضير لمؤتم��ر الحوار الوطني
20-محمدعب دالسالم
الش��امل ،ولن تس��تبق أو تتحكم مس��بقا بأي ش��كل من األش��كال
21-محمدعليأبولحوم
بمضمون اعمال مؤتمر الحوار أو نتائجه ،وبناء على نتائج عمل لجنة
ّ
22-ليزاحيدرهمحمد
المش��كـلة بموجبقراررئيسالجمهوريةرقم)13(لسنة
االتصال
23-ناديةعب دالعزيزالسقاف
2012م
24-نصرطهمصطفى
//قــــــــــــرر //
25-د.ياسينسعيدنعمان
د-تبدأاللجنةالفني��ةأعمالهافىاالع��دادوالتحضيرفيغضون
مادة ( )1أ -تنشأ بموجب هذا القرار لجنة تسمى اللجنة الفنية لإلعداد
والتحضير لمؤتم��ر الحوار الوطني الش��امل تتكون م��ن  25عضواً عش��رةاياممنإصدا رهذاالقرار،وتنتخبرئيس��اًللجنةونائباًاول
يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً ونائباًثانيومقرراً .
هـ -إذا اس��تقال أي من األعضاء المعينين بموجب هذا القرار أو لم
لما حددته اآللية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وهي:
 1-االئتالفالوطني (المؤتمرالشعبيوحلفاؤه)
يتمكن من أداء مهمته فى اللجنة الفنية ،يقوم رئيس الجمهورية فى
2-المجلسالوطني (احزاباللقاءالمشتركوشركاؤه )
غضون أسبوع واحد بتعيين عضو بديل يمثل ذات المجموعة المشارك
بالسياسيةواالطرافالسياسيةالفاعلةاالخرى .
3-االحزا 
عنها ذلك العضو.
4-الحركاتالشبابية
ىتمكينافرادالمجتمع
مادة1-)2(يهدفمؤتمرالحوارالوطنىإل 
5-الحراكالجنوبي
اليمنيمنتقريرمستقبلهمبالشكلالذييفيبتطلعاتهم.
6-الحوثيون
تاألرب عللعملي ة
نالخطوا 
لخطو ةم 
لاللجن ةالفني ةأو 
2-يُعدّعم 
ي .
7-منظماتالمجتمعالمدن 
االنتقاليةالت��ىأقرّتهامب��ادرةمجلسالتع��اونالخليج��يوآليتها
8-القطاعالنسائي.
التنفيذية،وهي:
ف
أ.المرحلةالتحضيريةلمؤتمرالحوارالوطنيالشامل،والتىتهد 
ب -تمّ اختيار أعض��اء اللجنة الفنية اس��تناداً لقدراتهم الحقيقية
عل��ى تمثي��ل قط��اع عري��ض م��ن آراء مجموعاته��م المش��اركة .إلىتمكينكلالمجموعاتالمعنيةمنالمشاركةفىاتخاذالقرارات
وس��تتاح المش��اركة الواس��عة فى مؤتمر الح��وار الوطنى الش��امل الهامةالتيتحد دشكلعمليةالحوارالوطني.
ت
لقطاعا 
نفي هك 
ىتتمك 
لالذ 
يالشام 
ب.عق دمؤتم رالحوا رالوطن 
لممثل��ي كل القطاع��ات المعني��ة ف��ى كل أنح��اء الجمهوري��ة.
لالبال د.
ىوض عرؤي ةجديد ةلمستقب 
نالمساهم ةف 
يم 
المجتم عاليمن 
ج -تشكل اللجنة الفنية من االخوة التالية اسماؤهم:
1-أحمدعوضمبارك
ج.صياغةالدس��توربواس��طةاللجنةالدس��توريةمنأجلتنفيذ
2-أملالباشا
قراراتمؤتمرالحوارالوطنيالش��املومايليذلكمنمش��اورات
3 -تمّاممحمدعليباشراحيل
عامةحولمشروعالدستورواستفتاءشعبيينتهيباعتمادالدستور
4 -توكلعبدالسالمكرمان
الجديد.
5-جعف رسعيدباصالح
د.التحضيرإلجراءانتخاباتعامةفىنهايةالعمليةاالنتقالية،بما

اليمن وفق��اً لمبادرة مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية يجب ان
يتوصل الحوار الوطني إلى النتائج التالية:
أ.يحددمؤتمرالحوارالوطنيالشاملعمليةصياغةالدستور،بما
فيذلكإنشاءلجنةصياغةالدستوروعضويتها.
ب.يضعمؤتمرالحوارالوطنيالشاملالعناصرالرئيسيةلالصال ح
الدستوري،بمافيهاهيكلالدولةوغيرذلكمنالقراراتالجوهرية
المرتبطةبالنظامالسياسي.
ج.يعالجمؤتمرالحوارالوطنيالشاملالقضيةالجنوبي ة.
د.يعالجمؤتمرالحوارالوطنيالشاملمختلفالقضاياذاتالبعد
بالتوترفىصعدة.
الوطني،بمافيهاأسبا 
تاإلضافي ة
نالخطوا 
لالمزي دم 
يالشام 
ه.يحد دمؤتم رالحوا رالوطن 
ىذلكإصالحالخدمةالمدني ة
نحوبناءنظامديمقراطيشامل،بماف 
والقضاءوالحكمالمحلي.
و.يحددمؤتم رالحوا رالوطنيالشاملالمزيدمنالخطواتالهادف ة
إلىتحقيقالمصالحةالوطني��ةوالعدالةاالنتقالي��ة،والتدابيرالتي
تضمنعدمحدوثانتهاكاتلحقوقاإلنسانوالقانوناإلنسانيفى
المستقبل.
لقانوني ةوغيرها
لاعتما دسب 
يالشام 
ز.يقتر حمؤتم رالحوا رالوطن 
تالضعيف ةبما
قالمجموعا 
ىتعز زحماي ةحقو 
لاإلضافي ةالت 
نالسب 
م 
فيهااألطفال،وكذلكالسبلالالزمةللنهوضبالمرأة.
 -3تضع اللجنة الفنية آلية لكيفية تناول هذه الموضوعات المحددة
في الفقرة السابقة على أكمل وجه ،بحيث تناقش هذه الموضوعات
 بعد انتهاء المناقشات العامة -بواس��طة فرق عمل متخصصة منالمشاركين في المؤتمر تتسم بالمشاركة الواسعة لألطراف ،ويجوز
أن تتنوع عضوية فرق العملوش��كلهاوفقاًللموضوعالذيتناقشه
فيذلكإنش��اءلجنةجديدةلالنتخاباتوإعدادسجلانتخابيجديد ولالهتماماتالخاصةللمجموعاتالمشاركة.
ىحلول30
مادة1-)4(تقو ماللجن ةالفني ةبتنفي ذالمها مالتالي ةحت 
نجديدلالنتخاباتواجراؤهاوفقاًللدستورالجديد.
واعتمادقانو 
 3-تتمثلمهمةاللجنةالفنيةفىاتخاذكلالخطواتالتحضيرية سبتمبر2012وإصدارتقريرنهائيبمايلي:
ي
ىمؤتم رالحوا رالوطن 
تالمشارك ةف 
موفو دالمجموعا 
أ.تحدي دحج 
الضروريةالنعقادمؤتمرالحوارالوطنيالشاملفىموعده.
ل .
مادة( -1 )3تضمن اللجنة الفنية لالعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الشام 
ب.تحدي��دآليةاختي��ارأعض��اءمؤتمرالح��وارالوطن��يومعايير
الوطني الشامل عقد المؤتمر فى اإلطار الذى حددته مبادرة مجلس
التعاون الخليج��ي وآليتها التنفيذي��ة ،كما تضم��ن أن مؤتمر الحوار أهليتهم.وعنداإلمكان،يُتركترش��يحالممثلينلكلمجموعةمن
المجموعاتالمشاركة.
الوطني الشامل سوف يُدار وفقاً للمبادئ الجوهرية التالية:
ج.تحديدش��كلمؤتم��رالح��وارالوطنيالش��املوف��رقالعمل
ي
أ.التمثيلالشامللكلاألطراف،بحيثيو ّفرمؤتمرالحوارالوطن 
التمثيلالمالئمللمجموعاتالمشاركةالتىحددتهااآلليةالتنفيذية وأساليبه،بمافيذلكترتيباتعقدالجلساتالعامة.
د.إعدادمش��روعجدولأعم��المؤتم��رالحوارالوطنيالش��امل
نهذاالقرا ر.
ىالمادة)1 (م 
يكماور دف 
نالخليج 
سالتعاو 
لمبادر ةمجل 
ويجبتمثيلالنساءبالكاملفىكلوفودالمجموعاتالمشاركة، وموضوعاته.
يلمؤتم رالحوارالوطنيالش��امل
ه.إعدادمش��روعالنظامالداخل 
كمايتعينتوفي رالتمثيلالكافيلكلالمناطقوالمجموعاتالمعنية
ل
يالشام 
نانعقا دمؤتم رالحوا رالوطن 
طالحوار)  .وتحدي دمكا 
(ضواب 
لالمجموعاتالمشاركة.
األخرىفىوفودك 
ن .
ب .المش��اركة الفعلية ،بحيث تش��ارك كل المجموعات المشاركة والترتيباتاألمنيةوسكرتاري ةالمؤتمروالخبراءالالزمي 
ل
يالشام 
ىالحوا رالوطن 
ز.إعدا دخط ةلإلعال موالمشارك ةالعام ةف 
بش��كل كامل فى االعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
وتتمتع بالحق فى المشاركة الكاملة فى مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقاًلآلليةالتنفيذية.
ل .
يالشام 
ح.إعدادميزانيةلعمليةالحوارالوطن 
بدون شروط مسبقة كما هو محدد في هذا القرار.
ط.تحديدسبلإدارةدعمالمجتمعالدوليلعمليةالحوارالوطني،
ي
تمؤتم رالحوا رالوطن 
قمداوال 
لوثائ 
نك 
ثتكو 
ج.الشفافية ،بحي 
علني��ةوتتوفرلكلاألطراففورصدورها،ويتمتش��جيعوتيس��ير وفقاًلماهومنصوصعليهفيالمادة)9 (منهذاالقرار.
ت
ىالقرارا 
ىأعمالهاوعل 
ىالتقد مالمحر زف 
يالعا معل 
ي.اطال عالرأ 
المشاركةالعامةطوالعمليةالحوار.
د .النتائ��ج الحقيقي��ة ،عل��ى الحكوم��ة وكل االط��راف الخاصةبأساليبعملمؤتمرالحوارالوطنيالشاملطوالالعملية
تنفي��ذ نتا ئ��ج مؤ تم��ر ا لح��و ا ر ا لو طن��ي ا لش��ا مل  .التحضيرية.
2.تقوماللجنةالفنيةفىاولاجتم��اعلهابوضعخطةتضمنلها
 -2وفقاً لما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ العملية االنتقالية في

من فضائـح وزيــرة حقـوق اإلنسـان

بمهامهاوصالحياتها ،كماتض عجدو ًالزمنياًلجلساتها
لجوان 
تنفي ذك 
العاديةوأنشطتهااألخرى.
مادة( )5أ -يكتمل النصاب القانوني النعقاد جلسات اللجنة الفنية
بحضور ثلثي أعضائها .وتعقد اللجنة جلس��اتها العادية على فترات
منتظمة وفق��اً لآللية التي تضعها في أول اجتم��اع لها ،ويجوز للجنة
عقد اجتماعات إضافية حسب االقتضاء.
يتنظماعمالهاوتعتمدها .
ب-تضعاللجنةالالئحةالداخليةالت 
ج-تعملاللجنةالفنيةعلىاتخاذقراراته��ابتوافقاالراء.وإنلم
قالمشروط ،م ععد م
قممكناً ،تتخ ذاللجن ةقراراتهابالتواف 
نالتواف 
يك 
ضأكث رمنعضوين.
اعترا 
د-اذالمتس��تطعاللجن ةالفني ةاتخاذالقراروفقاًللفقرةالسابقة،
ترفعاللجنةموضوعالقرارإلىرئي��سالجمهوريةلتحقيقالتوافق
أواتخاذالقرار.
م��ا د ة (  -1 )6يك��و ن للجن��ة ا لفني��ة س��كر تا ر ية
مس��تقلة يت��م إنش��اؤها بمس��اعدة األم��م المتح��دة الت��ى
س��تقد م ا لد ع��م ط��و ا ل عمليت��ي ا لتحضي��ر و ا لح��و ا ر .
 -2توفر الحكومة للجنة الفني��ة الميزانية الضرورية لتنفيذ اعمالها،
وتضع تحت تصرفها كافة الوسائل التي تمكنها من اداء اعمالها.
3-علىاللجنةالفنيةإب�لاغالرأيالعامبأعماله��اوبالنتائجالتي
تتوصلإليهاطوالالعمليةالتحضيري ةباستخدامكاف ةالوسائلبما
يذلكوسائلاالعالمالحكومية.
ف 
مادة( )7يقوم رئيس الجمهورية بإص��دار قرارات باالجراءات التي
اتخذتها اللجنة الفنية بشأن القضايا المذكورة فى المادة ( )4من هذا
القرار وذلك بعد س��تة اس��ابيع من صدور التقرير النهائي للجنة ،أي
بحلول / 15نوفمبر2012 /م
م��ادة( )8أ -يت��م تش��جيع مب��ادرات منظم��ات المجتم��ع المدني
والمواطني��ن على ترتيب وإجراء مش��اوراتها الخاص��ة أو اجتماعاتها
التحضيرية فى كل محافظات الجمهورية حول القضايا التى سيتناولها
مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل المؤتمر أو أثنائه ،وال يحق للجنة
تأوفيعقدها .
الفنية التدخل في التحضي رلهذهالنشاطا 
لمستعدالقبولمايقدمله
يالشام 
نمؤتم رالحوا رالوطن 
ب-يكو 
جهذ هالمشاوراتوالنظرفيها.
مننتائ 
مادة( )9يُعاد تشكيل س��كرتارية اللجنة الفنية لتصبح سكرتارية
لمؤتمر الحوار الوطني الش��امل تقوم بأداء مهام دعم عملية الحوار
الوطني الشامل كما توختها اللجنة الفنية ،وحتى أثناء مرحلة االعداد
 ،تتولى السكرتارية مسؤولية وضع الترتيبات العملية لمؤتمر الحوار
الوطني الش��املوفقاًلماتق��ررهاللجنةالفنية،معقي��امالحكومة
بتقديمالدعمالضروري.
مادة) 0(1وفق��اًلقرارمجل��ساألمنرق��م)2012 (2051،على
الحكومةتنسيقأطرتقديمالدعمالدوليلعمليتياالعدادوالحوار
نالمجتم ع
تم 
مالمتحد ةبمساهما 
للألم 
ممتكام 
جدع 
لبرنام 
نخال 
م 
الدولي.
مادة) 1(1يعملبهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدة
الرسمية .
صدربرئاس ةالجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 24/شعبان1433 /هـالموافق 14/يوليو2012 /م

عبدربهمنصورهادي
رئيسالجمهورية

السعي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وتعدد الزوجات
< أظهرت مصفوفة اإلج��راءات التنفيذية
لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق االنسان بشأن
مناقشة تقرير بالدنا حول تنفيذ العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفترة
من  15-14مارس 2012م بنيويورك والتي
قدمتها وزيرة حقوق االنسان حورية مشهور
الى مجلس الوزراء بتاريخ  30مايو 2012م،
أظهرت أن الوزارة أعدت مشروع قرار لمجلس
ال��وزراء يعد من أخطر وأبشع القرارات في
تاريخ اليمن حيث تسعى الوزيرة للحصول
على موافقة مجلس ال��وزراء على مصفوفة
اإلجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق
اإلنسان ..حيث تتضمن مصفوفة اإلجراءات
التنفيذية  32توصية تتصدرها مطالبة

الوزيرة «على الدولة الطرف إلغاء قانون العفو
رقم السنة  2012واالمتثال لقانون حقوق
االنسان الدولي الذي يمنع الحصانة لمن هم
مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق
االنسان فيما يتعلق بأية دولة ،وهي مطالبة
بتقديم مرتكبي االنتهاكات للعدالة.».
وال تبالي الوزيرة عندما تحمل توصيات
تسعى من خاللها الى زج اليمن في قضايا
شرعية ال يجب تجاوزها مثل «على الدولة
العضو تنظيم حمالت توعوية للحد من تعدد
الزوجات ،في عملية رسمية ومنظمة والذي
يعد شك ً
ال من أشكال التمييز ضد المرأة».
وكذلك نجد أن إحدى التوصيات جاءت كالتالي:
«يجب على الدولة العضو تعديل تشريعات

إلغاء قانون الحصانة ومحاكمة
المشاركين في الحرب
ضد االرهابيين

عقوبة االعدام وتكفل تطبيق عقوبة اإلعدام
مرفقًا للمتطلبات الصارمة للمادة ( )6من
العهد الدولي ..الخ .»..وكذلك «وينبغي على
الدولة العضو أن تلغي رسمياً عقوبة االعدام
رميًا بالحجارة ،وأخير اً ينبغي على الدولة
العضو أن ت��درس إمكانية المصادقة على
البروتوكول االختياري الثاني للعهد والذي
يهدف الى إلغاء عقوبة االعدام».
ولم تتردد الوزيرة -ايضًا  -من المطالبة
بمحاكمة كل من يشاركون في الحرب ضد
تواجد القاعدة في أراض��ي الدولة العضو..
وليس فقط في أحداث  ،2011وأحداث صعدة
وأح��داث الجنوب دون أن تحدد العام وربما
تقصد بذلك حرب 1994م.

