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> أبدت األسرة الدولية واالقليمية في مقدمتها الدول الكبرى ودول مجلس التعاون  
الخليجي ومجموعة المانحين الداعمين للتسوية السياسية في بالدنا عن ثقتها 
الكبيرة على قدرة اليمنيين على صنع مستقبلهم ودولتهم الحديثة من خالل مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل والذي ينطلق اليوم في اطار تسوية سياسية قاعدتها العريضة المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..

»الميثاق« تنشر نص النظام الـــــــداخلي لمؤتمـر الحـوار الوطني
الفصل الخامس

واجبات وحقوق األعضاء والحاضرين من غير األعضاء
مادة )23( على األعضاء في كل 
األوقات أن يسلكوا مسلكا بناءًا 
لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو 
مبين في هذا النظام، وبمجرد 
الموافقة على مشاركتهم في 
المؤتمر، عليهم االلتزام باآلتي:

1- االلتزام بالنظام الداخلي 
للمؤتمر

2- القيام بأداء كل الواجبات 
والتكليفات بكفاءة وإخالص

3- ح��ض��ور أع��م��ال ول��ق��اءات 
الجلسات العامة وفرق العمل

4- التفاعل مع اآلخرين باحترام 
وبطريقة تحفز بناء التوافق

5- االل��ت��زام بعدم إث���ارة أي 
تضارب بين مصالحهم الخاصة 
وب��ي��ن مهامهم ك��أع��ض��اء في 

المؤتمر
6- االل��ت��زام ب��ق��رارات رئاسة 
المؤتمر والحديث في موضوع 
النقاش وع��دم ت��ج��اوز الوقت 
المحدد للحديث والتحدث من 

المكان المحدد لذلك
7- تجنب استخدام لغة مسيئة 

أو ألفاظ غير الئقة
8- عدم مقاطعة زمالئه أثناء 

الحديث
9- ع���دم اس��ت��خ��دام العنف 
أو التهديد ضد أي شخص أو 

مجموعة
10- االلتزام بقرارات المؤتمر

م���ادة )24( ح��ق��وق أع��ض��اء 

المؤتمر:
لعامة  ا الجلسات  1- حضور 

للمؤتمر.
2- المشاركة في فريق العمل 
المعين فيه، والحق في الترشح 

لهيئة رئاستها.
3- ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ك��اف��ة 
المعلومات والوثائق الخاصة 
بالمؤتمر واب����داء ال���رأي في 
المواضيع قيد النقاش و تقديم 
اوراق مكتوبة للجلسة العامة أو 

فرق العمل.
4- انتفاء المسئولية الشخصية 
عما يقدمه العضو أو يصوت عليه 
أو يثيره من مسائل في الجلسة 

العامة أو جلسات فرق العمل.
مادة )25( حقوق المشاركين 

من غير أعضاء المؤتمر:
1- يحق لكل من رئيس مجلس 
ال���وزراء وممثل األمين العام 
لألمم المتحدة ال��دخ��ول الى 
الجلسات العامة كمراقبين من 
غير اشتراط اذن مسبق، ويجوز 
لهم حضور جلسات عمل فرق 

العمل عند دعوتهم إليها.
2- يحق لسفراء الدول الداعمة 
ر  ل��ح��وا ا و لسياسية  ا للعملية 
الوطني حضور الجلسات العامة 
كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة 
لهم حضور  ويجوز  المؤتمر، 
جلسات فرق العمل عند دعوتهم 

إليها.

3- لرئيس مجلس الوزراء حق 
القاء كلمات داخ��ل الجلسات 
العامة بناء على تنسيق مسبق 

مع رئاسة المؤتمر.
النواب  4- ألعضاء مجلسي 
وال��ش��ورى، واعضاء الحكومة، 
وس��ف��راء ال��دول المعتمدة في 
مة  لعا ا ت  لشخصيا ا و  ، ليمن ا
ح��ض��ور ال��ج��ل��س��ات ال��ع��ام��ة 
كمراقبين بناء على دعوة من 

رئاسة المؤتمر.
5- ي��ق��دم ال��خ��ب��راء ال��ذي��ن 
مة  لعا ا لجلسة  ا عيهم  تستد
و  أ كلماتهم  لعمل  ا ف��رق  و  ا
ة  بصور لخطية  ا مداخالتهم 

حيادية.
6- ل��ل��م��ي��س��ري��ن ال���ذي���ن 
تستدعيهم مجموعات العمل 
طرح مقترحاتهم وارشاداتهم 
لفرق العمل حول افضل السبل 
وكيفية  لنقاش  ا تيسير  ف��ي 

تطوير خطة العمل وتقويمها.
مادة )26( واجبات المشاركين 

من غير أعضاء المؤتمر:
1- االل����ت����زام ب��ال��م��ق��اع��د 

المخصصة لهم مسبقا
2- عدم المشاركة في النقاش 

او التصويت على القرارات
3- يلتزم الخبراء والميسرون 
ب��ت��ق��دي��م م��ا ي��ط��ل��ب منهم 
بحيادية تامة، كما ال يحق لهم 

التصويت.

مادة )45( تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق 
العمل في العاصمة صنعاء ويحق نقل الجلسة العامة إلى 
مدينة اخرى بموافقة اعضاء الجلسة، كما يمكن عقد 
اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بتوصية من الفرق 
نفسها، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة ، وفي الحالتين 

البد من موافقة رئيس المؤتمر .
مادة )46( تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة 
وجلسات فرق العمل من السبت وحتى األربعاء على فترتين 

صباحية ومسائية على أن ال تقل ساعات 
العمل اليومية عن ثمان ساعات.

مادة )47( يتم توثيق أعمال المؤتمر 
على النحو اآلتي:

1- التسجيل المرئي لوقائع الجلسات 
العامة كاملة بما فيها حفل االفتتاح.

2- تدوين محاضر بوقائع أعمال كل 
هيئات المؤتمر.

3- تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة 
والمرئية والمسموعة واإللكترونية، 
وحفظها في أرشيف االمانة العامة، 

وجهات التوثيق المختصة في الدولة(.
م��ادة )48( تتولى األم��ان��ة العامة 
للمؤتمر إع��الم جماهير الشعب بكل 
فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم 
في أعماله، وال يتم نشر ما يتم االتفاق 
على عدم نشره في اطار هيئات المؤتمر 

المختلفة.
مادة )49( تقوم لجنة التوفيق بمتابعة 
قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد 

انتهاء أعمال المؤتمر .
مادة )50( تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل 
في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، 

ويمكن لهيئة رئاسة
المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:

1- الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام
2- توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني

3- سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه 
النزول من المنصة

4- األمر بشطب مالحظة من السجالت
5- الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو 
الطلب من األمن القيام بإخراجه وتنطبق هذه اإلجراءات 
على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص 

آخر.
مادة )51( عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل 
متكرر بمقاطعة أعمال االجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، 
يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي 
في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في 
أعمال المؤتمر ولفترة ال تزيد عن ثالثة أيام من االجتماعات 
وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، 

أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، 
وخالل فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير واالنضباط التقرير 
المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني 
بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص 
المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من 
الحضور لعدد محدد من االجتماعات أو حرمانه نهائيا من 

حضور أعمال المؤتمر.
مادة )52( يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات 
العامة واجتماعات فريق العمل الذي 
العضو، والمساهمة بها  إليه  ينتمي 
مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إال بمبرر 
مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب 
غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات 
فريق العمل، يكون ذلك سببا كافيا 
إلحالته إلى لجنة المعايير واالنضباط. 
وتتم اإلحالة من قبل رئيس المؤتمر 
أو رئيس فريق العمل بحسب األحوال. 
ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثالثة ايام 

متتالية غيابا مستمرًا.
م��ادة )53( ت��درس لجنة المعايير 
واالنضباط التقرير واآلراء المرفوعة 
إليها حول الشخص المتغيب من قبل 
رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل 
الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر 
ما تراه حول حرمان الشخص المعني من 
الجلسات العامة او جلسات فرق العمل او 

عزله تماما من المؤتمر.
مادة )54( في حالة عدم تمكن اي عضو 
من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو اإلعاقة أو ألي 
سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر 
من قبل لجنة المعايير واالنضباط، يتم تعيين بديل عنه 
من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب 

في القائمة االحتياطية لألعضاء.
مادة )55( تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى 

الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله.
مادة )56( يتم تعديل هذا النظام او أي من فقراته من 
خالل طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر 
على األقل إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل 
واألسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 

90% من أعضاء المؤتمر.
مادة)57( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في 

الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
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عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهوري���ة

يقول مدير 
ع���ام مكتب 

مجلس  ل  و د
ال����ت����ع����اون 

ال���خ���ل���ي���ج���ي 
ب��ص��ن��ع��اء: »إن 

ليًا  حا تمر  ليمن  ا
ف�����ي ال���ف���ت���رة 
الثانية واألخيرة 
م���ن ال��م��رح��ل��ة 

االنتقالية المزمنة 
بعامين، بعد تجاوز 

الفترة األول���ى من 
لية  نتقا ال ا حلة  لمر ا

ب��ن��ج��اح وب��ف��ض��ل ت��واف��ر 
اإلرادة السياسية 
وال���ش���ع���ب���ي���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة، إل��ى 

ج���ان���ب ال�����دور 
ال��م��س��اع��د للدعم 

االق��ل��ي��م��ي وال��دول��ي 
وعلى رأس��ه دع��م دول 

مجلس التعاون، حيث اجتازت 
اليمن الكثير من التحديات الصعبة التي 

حفلت بها الفترة األولى 
من المرحلة االنتقالية، 
واليوم ينعقد مؤتمر 
ال����ح����وار ال��وط��ن��ي 
الشامل وهو ما يعزز 
من قناعتنا بأن اإلرادة 
والشعبية  لسياسية  ا
اليمنية تتجه بتصميم 
ج��اد للخروج باليمن 
إلى مصاف االستقرار 

المنشود.
وأكد مدير مكتب دول 
مجلس التعاون دعم 
دول المجلس الكامل 
لهذه اإلرادة اليمنية.. 

وعملت والتزال تعمل بشكل محوري مع كافة االطراف 
الراعية التفاق المبادرة الخليجية على تذليل الصعاب 

التي تواجه مسار العملية السياسية.
وحث كافة االط��راف على استغالل الدعم الدولي 

واالقليمي الفريد للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية نحو الخروج باليمن 
من أزمته والمشاركة في مؤتمر الحوار 
واالسهام في انجاحه، كون نجاح هذا 
االستحقاق الوطني المهم سيوفر مخارج 
آمنة لتسوية كافة الخالفات والتباينات 
واح���داث اصطفاف وطني لمجابهة 

التحديات الراهنة والمستقبلية.
وم��ن جانبها حثت وزارة الخارجية 
البريطانية جميع االط��راف في اليمن 
على المشاركة الفاعلة والمثمرة في 

مؤتمر الحوار الوطني.
فرصة وحيدة أمام اليمنيين

وقال متحدث باسم الوزارة )الجمعة( 
الماضية ان الحوار الوطني »يكمن في 
تصميم عملية االنتقال السياسي في 
اليمن ويمثل الفرصة األفضل والوحيدة 
بالنسبة لليمنيين للعمل معًا على حل 
خالفاتهم السياسية وبشكل سلمي، 
والمشاركة في تكوين مستقبل جديد 

لبلدهم«.
وأض��اف في تصريحات صحافية ان 
الحوار »يتطلب أوسع مشاركة ممكنة 

ونشجع جميع اليمنيين، بما في ذلك المشاركين من 
جنوب البالد وشمالها ومجموعات الشباب والنساء وجميع 

األحزاب القائمة على اغتنام هذه الفرصة..
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية: إن الحوار 
الوطني »لن يكون عملية سهلة وسيشهد خالفات.. لكن 
على جميع االطراف االنخراط في عملية الحوار بشكل 

جدي وبعقول مفتوحة ومن دون شروط مسبقة.
نثق بنجاح اليمنيين

بدورها قالت نائبة السفير األمريكي بصنعاء السيدة 
اليزابيت ريتشارد ان الواليات المتحدة تثق بقدرة 
اليمنيين على اتخاذ القرارات المناسبة في مؤتمر 
الحوار الوطني.. وأكدت في تصريحات صحافية: »إن 
الحوار الوطني في اليمن سيكون ناجحًا بكل المقاييس 
ألن اغلب اليمنيين يريدون الحوار وحل كافة قضاياهم 
عن طريقه خاصة انه يمثل جزءًا من المبادرة الخليجية، 
والواليات المتحدة األمريكية تدعم وتساند كل خطوة 

للمضي ق��دم��ًا ف��ي هذا 
االتجاه..«.

وأشادت بمستوى التقدم 
ال���ذي ت��م اح�����رازه في 
طريق العملية االنتقالية 
السلمية وبكافة اإلجراءات 
لعقد  للتهيئة  ة  لمتخذ ا
مؤتمر الحوار.. معتبرة 
»ان التجربة  اليمنية في 
فريدًا  أنموذجًا  لتغيير  ا
ومتميزًا بالنظر إلى الكثير 
من البلدان في المنطقة 
التي تعاني من المشاكل 
واالضطرابات عكس 
تتمتع  لتي  ا ليمن  ا
بالهدوء إلى 

حدٍ ما..«.
ال حل لألزمة 

إاّل بالحوار
ق���ال ال��س��ي��د/ 
سيرجي ك��وزل��وف، 
سفير روسيا بصنعاء، إن 
المبادرة الخليجية نجحت كونها حل 
وس��ط سياسي وف��رت 
الظروف المناسبة للجميع 
وشكلت طريقًا أدى إلى 
طر  مخا ليمن  ا تجنيب 
االنزالق نحو الصراعات 
المعقدة وفتح طريق آخر 
لإلصالح التدريجي في 
إطار نقل السلطة بشكل 
سلمي وس��ل��س، وبناء 
مؤسسات الدولة المدنية 
الحديثة، كما نجحت في 
وقف المواجهات والنزاع 
المسلح واخرجت اليمن 

إلى بر األمان. 
وأكد سيرجي كوزلوف، 
على أن موقف روسيا من 
وحدة اليمن، منسجم مع موقف المجتمع الدولي، الداعم 
لوحدة اليمن واستقراره، مستبعدًا وجود أي فرص من 

شأنها تعرض الوحدة ألي مخاطر. 
وأضاف قائاًل »نؤكد للجميع أن الحوار 
هو الطريق األمثل والوحيد لمعالجة 
كافة القضايا تحت مظلة الوحدة ومن 
خالل الحوار سيطرح وسيتم مناقشة 
تحديد شكل الدولة القادمة/ فيدرالية، 
أقاليم، تكون أعضاء في الدولة الواحدة، 
وه��ل ستكون ال��دول��ة مركزية أو ال 
مركزية، هل سيتم إعطاء األقاليم أو 
المناطق صالحيات واسعة… كل هذه 
األمور يمكن مناقشتها خالل الحوار، 
وأي نتائج سيتوصل إليها اليمنيون 

نرحب بها.
لبة  لمطا ا ت  ا ع��و ل��ل��د لنسبة  با و
باالنفصال، قال السفير الروسي في 
حوار أجراته الزميلة صحيفة »الثورة« 
)بالنسبة لمطالب الداعين لالنفصال 
أعتقد أن هناك فئة قليلة، ضيقة من 
ممثلي الجنوب وخصوصًا الموجودين 
في الخارج هم يحلمون باالنفصال، 
وهذه مجرد أوهام وال أساس لها في 
الواقع. وه��ؤالء الذين يفكرون بهذه 
الطريقة عليهم أن يضعوا باعتبارهم 
موقف المجتمع الدولي ومجلس األمن 
والدول الكبرى التي تدعم بقوة وحدة 

واستقرار اليمن(. 
نجاح الحوار مفتاح لالستثمار

من ناحيته قال السفير الصيني تشانج هوا ان الصين 
ترحب بتقدم  عملية االنتقال السياسي في اليمن.. 
مؤكدًا مواقف حكومة الصين الداعمة النجاح االنتقال 
السياسي السلمي، داعيًا اليمنيين إلى التفاعل الصادق 
مع الحوار الوطني لترجمة التسوية السياسية إلى واقع 
ملموس، منوهًا إلى أن نجاح الحوار الوطني وتثبيت 
االستقرار سيكون مفتاح االستثمار والتنمية للشعب 

اليمني«..
بدوره أكد سفير كوريا الجنوبية بصنعاء السيد بارك 
كيو أوك دعم ب��الده الكامل النجاح عملية االنتقال 

السياسي وتحقيق أمن واستقرار اليمن.
وقال: إن »كوريا الجنوبية ترى ان العملية االنتقالية 
باليمن خطوة يمنية متقدمة ومهمة لرسم معالم 

مستقبل اليمن.

مجلس التعاون الخليجي: انطالق مؤتمر الحوار يعزز 
قناعتنا بجدية اإلرادة السياسية والشعبية اليمنية

بريطانيا: الحوار يمثل الفرصة األخيرة لليمنيين

أمريكا: اليمنيون قادرون على حل مشكالتهم بالحوار

روسيا: عملية الحوار لن تكون سهلة وعلى الجميع المشاركة

الصين: ندعو 
جميع االطراف إلى 
التفاعل الصادق 
مع الحوار الوطني

كوريا الجنوبية: 
انطالق الحوار 
رسم لمعالم 

مستقبل اليمن

الفصل السابع

أحكام عامة

الجلسات العامة في 
صنعاء ويحق نقلها 

إلى مدينة أخرى

تؤول جميع أصول 
المؤتمر إلى 

الخزينة العامة بعد 
انتهاء أعماله


