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ِ��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ؤمت��ر احل���وار  »ال���ي���وم ن���وج���ُه ط��اق��ات���
الوطني الذي سيضُع على عاتقه صياغَة منظومِة احلكم 
اجلديد من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام 
احل��ك��م، وتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، والبحث ع��ن حلول 

لألزمات في اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

»الميثاق« تنشر  مقترح جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني
لرسمية   ا لناطقة  ا كشفت 

باسم اللجنة الفنية لإلعداد 
والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني 
الشامل أمل الباشا عن االنتهاء من 
مشروع »مصفوفة المحاور المقترحة 
وموضوعاتها الفرعية« التي سيتم 
إدراجها على جدول أعمال المؤتمر 

العام  المقرّر إطالقه قبيل نهاية 
الجاري ويستمر ستة أشهر.

وقالت الباشا في بالغ صحفي إن 
مشروع المحاور المقترحة وعددها 13 
بندًا سيقدّم إلى األخ عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية مع التقرير 
لتحضيرية  ا لفنية  ا للجنة  لنهائي  ا

التي ستنهي عملها تمهيدًا لتدشين 
الحوار وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
في  لموّقعة  ا لمزمّنة  ا لتنفيذية  ا
العاصمة السعودية الرياض في الـ 

23 من نوفمبر 2011.
»الميثاق« تنشر »مصفوفة المحاور 

المقترحة وموضوعاتها الفرعية«..

بن عمر: 

القضية اجلنوبية هي من سُتنجح أو ُتفشل احلوار
قرارات ستصدر لمعالجة قضية المسرحين ورد المظالم ألبناء الجنوب

أكد مبعوث األمــم المتحدة الى  
اليمن جمال بن عمر ان األمم 
المتحدة تشجع جميع األطراف على الحلول 
السلمية التي لن تأتي إال عبر الحوار بين 
األطراف، وقال: ونشدد دائمًا على الدخول 
بدون شروط مسبقة وفي جميع الحوارات 
في العالم كانت هناك تنازالت من األطراف 
وخــرج المتحاورون ال غالب وال مغلوب، 
هذا تم في حاالت عديدة وممكن أن يتم 

بالنسبة فيما يخص القضية الجنوبية«.
وقال في كلمته امام مؤتمر قيادات من 
المعارضة الجنوبية في القاهرة »اتفق أنه 
يجب أن تكون هناك إجراءات ثقة ودافعنا 
في هذا اإلطار وأظن أن هناك تقدمًا أواًل 
طرحنا حل قضية المعتقلين وهذا مطلب, 
وأيضًا إصــدار قانون العدالة االنتقالية 
وأنــا متأكد  انه سيصدر قانون العدالة 
االنتقالية«، مشيرًا إلى أن التحضير ألي 
حوار يجب البدء برد المظالم في الجنوب 
وخاصة التمييز في الوظيفة ومصادرة 
األراضي والممتلكات والفصل التعسفي 
في الخدمة المدنية والقوات المسلحة منذ 

عام 94«.
وبخصوص إعادة المسرحين قال إن هناك 
ليس نية بل اتفاقًا على أن يصدر قرار أو 

قرارات بهذا الخصوص«.
وأضاف »خالل زياراتي األولى لصنعاء 
عندما أبديت اهتمامًا لما حصل في الجنوب 
سنة 94 من خروقات ومظالم كان أول من 
شرح لي بالتفصيل عبدربه منصور هادي 
الذي كان آنذاك نائب رئيس الجمهورية«, 
واعتبر أن »الحراك حقق مكاسب أولها 
اعتراف الجميع بالقضية الجنوبية، والثاني 

االعتراف بوجوب إيجاد اتفاق حل«.
وأكد أن »هناك رغبة عند الجميع بأن 
القضية الجنوبية يجب أن ال تميع في إطار 

عام, ربما حوار وطني يضم نحو 10 قضايا 
لكن هناك اتفاقًا أن أهم قضية ستُنجح 

أو تُفشل الحوار هي القضية الجنوبية«.
ورد بن عمر على بعض المداخالت التي 
انتقدت عدم ورود القضية الجنوبية في 
المبادرة الخليجية وعدم إشــارة مجلس 
األمن واألمم المتحدة إلى حق الجنوبيين 
في االنفصال أو تقرير المصير، رد بن عمر  
عليهم بالقول: لم أسمع من أي طرف في 
مجلس األمن الذين التقيتم بهم من طرح 
القضية الجنوبية, الطرف الوحيد الذي طرح 
ذلك هو التقرير الذي طرحه األمين العام 
لألمم المتحدة, ليس هناك طرف واحد في 
مجلس األمن طرح فكرة تقرير المصير ».

وأضاف »رأينا اآلن أظن أن هناك فرصة 
ألول مرة منذ 94 ليتم النظر بشكل جدي 
لحل القضية الجنوبية وتعاون دولي لحل 
عادل لهذه القضية، للمرة األولى هناك 
اعتراف من الجميع, اإلصالح واالشتراكي 
بأنه قد آن األوان إليجاد حل عادل، وهذا 
بنظري تقدم ومكسب للحراك أن يتم 

االعتراف بعدالة القضية الجنوبية.
وأشــار إلى أن مجلس األمــن لم يتبنَّ 
المبادرة في صيغتها  المبادرة ككل, 
األولى التي رفضها صالح، وكانت صفحة أو 

اثنتين ومبنية على تخلي صالح وتعويضه 
والتوافق على ما هو منصوص عليه في 
الدستور, والقضية الجنوبية غير موجودة 
وال حقوق اإلنسان والمرأة والشباب الذين 
كانوا السبب الرئيسي..وقال : كانت لنا 
تحفظات على الصيغة, أولى التحفظات 
أن مواقفنا مبنية على أن الصفقة مبنية 
بين األحزاب الممثلة في البرلمان، وقلنا 
المشاركة للجميع وقلنا ال تقدم وال ضمان 
لالستقرار في اليمن إال بهذا الحوثيون 
مثاًل لن يستتب األمــن إال بحل التوتر 
كذلك معروف للجميع هناك حراك جنوبي 
بدأ في 2007 بمطالب حقوقية مشروعة 
وارتــفــع سقف المطالب عندما جُوبه 
الحراك الجنوبي بالقمع طرحنا أن ال يعقل 
)وجود( حل سياسي بدون مشاركة الشباب 
الذين يحتلون الساحات من الشمال إلى 
الجنوب, كذلك ال يمكن أن تكون عملية 
سياسية بإقصاء المرأة, كذلك قضايا مثل 
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية, 
لم نطرح مبادرة موازية بل قبلنا اإلطار 

العام«.
ــرار مجلس األمــن في هذا  ــاف »ق وأض
اإلطار شجع األطراف على الحوار المباشر, 
كان الهدف ليس على اتفاق عام بل اتفاق 
مفصل لعملية انتقال السلطة فهو ليس 
حوارًا من أجل إصالح النظام وكذا التفكير 
في خارطة طريق تمتد لمدة، في شهر 
نوفمبر اتفقت األطــراف ووجد اتفاق هو 
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهي 
ليست اتفاقًا جديدًا«، مؤكدًا »نحن من 

اقترحنا أن يكون التوقيع في الرياض«.
وأضاف »ما أريد أن أنبهكم به أنه خالل 
هذه المفاوضات من أهم القضايا التي كان 
حولها نقاش جاد هو الوصول لحل القضية 
الجنوبية، حيث دافــع اإلخــوان أن يكون 

هناك حل عادل«.

نشدد على دخول الحوار 
بدون شروط مسبقة

مجلس االمن لم يطرح 
موضوع تقرير المصير

م
مجموعات 

املوضوعات 
الرئيسية

املوضوعات الفرعية

القضية  1
 الجنوبية

 -  جذور   القضية   الجنوبية
 -  محتوى   القضية   الجنوبية

 -  سبل   معالجة   القضية   الجنوبية
 -  ضمان   عدم   تكرار   ما   حدث

2
قضية  
 صعدة

 -  جذور   القضية   
 -  محتوى   القضية
 -  سبل   المعالجة

-  ضمان   عدم   تكرار   ما   حدث

3
قضايا  

 ذات   بعد  
 وطني

 -  قضايا   النازحين   وسبل   معالجتها
 -  اســتــرداد   األمـــوال   واألراضـــي  
 المنهوبة   في   الداخل   والخارج   بسبب  

 إساءة   استخدام   السلطة
-  مكافحة   االرهاب

4
 المصالحة  
 الوطنية  
 والعدالة  
 االنتقالية

 -  الصراعات   السياسية   السابقة  
 واالنتهاكات   الحقوقية   المرتبطة   بها

 -  قضايا   وحقوق   المخفيين   قسرًا
 -  انتهاكات   حقوق   اإلنسان   التي  

 حصلت   في   العام   1102م

 بناء  5
 الدولة

 -  هوية   الدولة
 -  شكل   الدولة

 -  نظام   الحكم   في   الدولة
 -  النظام   االنتخابي

 -  السلطة   التشريعية
 -  السلطة   القضائية

 -  النظام   اإلداري

 الحكم  6
 الرشيد

 -  سيادة   القانون
 -  توازن   السلطة   والمسؤولية

 -  تحقيق   المساءلة   والمحاسبة   والشفافية
 -  تحقيق   العدل   والمساواة

 -  محاربة   ظاهرة   الفساد
 -  تكافؤ   الفرص   بين   المواطنين

 -  توسيع   المشاركة   الشعبية
 -  كفاءة   اإلدارة   العامة

 -  دور   منظمات   المجتمع   المدني
 -  دور   األحزاب

 -  أسس   السياسة   الخارجية

7

 أسس  
 بناء  

 الجيش  
 واألمن  
 ودورهما

 -  أسس   بناء   الجيش   وطنياً   ومهنيًا
ــادة    -  مــدى   توافق   مخرجات   إع

 هيكلة   الجيش   مع   تلك   األسس
 -  دور   الجيش   في   الحياة   السياسية
 -  مؤسسة   األمن   كهيئة   خدمة   مدنية

8
 استقاللية  
 الهيئات  

 ذات  
 الخصوصية

 -  الخدمة   المدنية
 -  اإلعالم
 -  األوقاف

 -  الواجبات   الزكوية
 -  حقوق   اإلنسان  ) شبه   رسمية ( 

 -  دار   االفتاء
 -  األجهزة   الرقابية

9
 الحقوق  
 والحريات

 -  حقوق   وحريات   عامة  ) السياسية  - 
 المدنية  -  االقتصادية  -  االجتماعية  

-  الثقافية  -  الفكرية ( 
 -  حقوق   وحريات   خاصة  ) المرأة  - 
 الشباب  -  الطفل  -  المهمشين  -  ذوي  
 االحتياجات   الخاصة  -  المغتربين  - 

 األقليات  -  النازحين  -  الالجئين ( 

10

 التنمية  
) الشاملة  

 والمتكاملة  
 والمستديمة ( 

 -  االقتصادية
 -  التنمية   البشرية

 -  الثقافية
 -  التعليمية

 -  الصحية
 -  االجتماعية
 -  السياسية

ــة   والــقــطــاع   الــخــاص   ــدول  -  دور   ال
 ومنظمات   المجتمع   واألفراد   في   التنمية   

 -  ترشيد   استخدام   الموارد
 -  الدعم   الخارجي   للتنمية

11

 قضايا  
 اجتماعية  
 وبيئية  
 خاصة

 -  الثأر
 -  السالح

 -  الجماعات   المسلحة   خارج   إطار   القانون
 -  القات

 -  زواج   الصغيرات
 -  التنوع   والتسامح

 -  المياه   والبيئة

12
تشكيل  

 لجنة   صياغة  
 الدستور

 -  معايير   العضوية   والتمثيل
 -  طريقة   االختيار

 -  تحديد   مهامها   وآلية   عملها

13

ت  نا ضما
ــذ  ــي ــف ــن ــت ب
ــات  ــرج ــخ م
ـــــوار  ـــــح ال

ونجاحها

لمؤتمر  ا مــن  لجنة  تشكيل   -
لمتابعة تنفيذ المخرجات

- سلطة مجلس النواب المنتخب 
في المتابعة والرقابة ومسئولية 

الحكومة الجديدة في التنفيذ
- الشراكة الوطنية طويلة األمد

- ميثاق شرف
- ضمانات أممية

اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار تتراجع عن قرار حظر االعالم

المدن المقترحة النقعاد الجلسات العامة للحوار أمام اللجنة قريبًا
تراجعت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار  

الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة 
الدكتور عبد الكريم االرياني عن قرارها الذي اتخذته 
االسبوع الماضي والقاضي بمنع القنوات التلفزيونية 

االهلية والحزبية من تغطية اجتماعاتها .
وأقرت اللجنة باالجماع السماح لجميع القنوات التلفزيونية 

بال استثناء بالتغطية االعالمية الجتماعاتها.
وواصلت اللجنة الفنية مناقشة بعض المواد المتبقية من 
الئحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي 
تم تأجيلها لمناقشتها باستفاضة ومنها المواد المتعلقة 
بآليات ومعايير وحجم التمثيل في بعض هيئات مؤتمر 
الحوار الوطني ورئاستها والتى لم تكن قد حسمت في 

السابق مثل لجنة االنضباط والمعايير.
 حضر اإلجتماع المستشار القانوني جون باكر وعبد 

الرحيم صابر مدير مكتب مبعوث االمم المتحدة الخاص 
باليمن جمال بن عمر.

الجدير بالذكر أن عضو اللجنة الفنية صالح الصيادي كان 
قد كشف الثالثاء عن وقوف عبدالهاب اآلنسي األمين العام 
لحزب االصالح وراء المطالبة بمنع قناة »اليمن اليوم« من 

تغطية اجتماعات اللجنة.
واعتبر الصيادي في منشور على صفحته في الفيسبوك 
أن منع قناة »اليمن اليوم« من التغطية االعالمية يعد 
مخالف للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة رقم 30 

لعام 2012م والذي أكد على مبدأ الشفافية.
وقال الصيادي: إن قناة »اليمن«اليوم« هي الوسيلة 
االعالمية الوحيدة التي تغطي اجتماعات اللجنة 
يوميًا في ظل غياب القنوات األخرى بما فيها القنوات 

الحكومية.


