
مادة)2( 1- يهدف مؤتمر الحوار الوطنى إلى تمكين افراد 
المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي 

بتطلعاتهم.
2-يُعدّ عمل اللجنة الفنية أول خطوة من الخطوات 
األرب��ع للعملية اإلنتقالية التى أقرّتها مبادرة مجلس 

التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وهى:
 أ. المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
والتى تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من 
المشاركة فى إتخاذ القرارات الهامة التى تحدد شكل عملية 

الحوار الوطني.
 ب. عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذى تتمكن فيه 
كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة فى وضع رؤية 

جديدة لمستقبل البالد.
 ج. صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل 
تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك 
من مشاورات عامة حول مشروع الدستور وإستفتاء شعبى 

ينتهى بإعتماد الدستور الجديد.
 د. التحضير إلجراء إنتخابات عامة فى نهاية العملية 
اإلنتقالية، بما فى ذلك إنشاء لجنة جديدة لإلنتخابات 
وإع���داد سجل إنتخابى جديد وإعتماد قانون جديد 

لإلنتخابات وإجراؤها وفقًا للدستور الجديد.
3 - تتمثل مهمة اللجنة الفنية فى إتخاذ كل الخطوات 
التحضيرية الضرورية إلنعقاد مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل فى موعده.

م��ادة)3( 1- تضمن اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عقد المؤتمر فى اإلطار الذى 
حددته مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، 
كما تضمن أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سوف يُدار 

وفقا للمبادئ الجوهرية التالية:
 أ. التمثيل الشامل لكل األط��راف، بحيث يوّفر مؤتمر 
الحوار الوطنى التمثيل المالئم للمجموعات المشاركة التى 
حددتها اآللية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجى 

كما ورد فى المادة )1( من هذا القرار.
ويجب تمثيل النساء بالكامل فى كل وفود المجموعات 
المشاركة، كما يتعين توفير التمثيل الكافى لكل المناطق 
والمجموعات المعنية األخرى فى وفود كل المجموعات 

المشاركة.
 ب. المشاركة الفعلية، بحيث تشارك كل المجموعات 
المشاركة بشكل كامل في االع��داد والتحضير لمؤتمر 
الحوار الوطنى الشامل وتتمتع بالحق فى المشاركة الكاملة 
فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل بدون شروط مسبقة كما 

هو محدد في هذا القرار.
 ج. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداوالت مؤتمر 
الحوار الوطني علنية و تتوفر لكل األطراف فور صدورها، 
ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.
 د. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل األطراف تنفيذ 

نتائج مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.

عمل اللجنة الفنية وفقًا للمبادرة
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 )5 الجمهورية  رق��م )
لسنة 2013م  القاضي 
ب��إن��ش��اء أم��ان��ة عامة 
لمؤتمر الحوار الوطني 
وت��ع��ي��ي��ن أم��ي��ن ع��ام 
ونائبين ل��ه وج���اء في 

القرار:
1(:  أ- تنشأ  م���ادة )
بموجب هذا القرار أمانة 
عامة تسمى )األم��ان��ة 
الحوار  لمؤتمر  العامة 

الوطني الشامل(.
ب- تباشر األمانة العامة 
ف��ور ص��دور ه��ذا القرار 
األع��م��ال واإلج�����راءات 
م��ة  ز ل��ال ا ية  لتحضير ا
رة  واإلدا ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
الفعالين لمؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.

مادة )2(:  تعتمد األمانة 
العامة المنش�أة بموجب 
هذا القرار في   تسييرها 
رد  لموا ا على  لمهامها 
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ه��ا من 
الحكومة، وعلى ما تتلقاه 
م��ن دع��م م��ن صندوق 
األم��م المتحدة لدعم 

الحوار الوطني.
مادة )3(: يعين األخوة 
التالية أسماؤهم باألمانة 
الحوار  لمؤتمر  العامة 
الوطني الشامل وعلى 

النحو التالي:
1- د. احمد عوض بن 

مب��ارك أمينًا عامًا
2- د.أفراح عبد العزيز 
صالح الزوبة نائبًا أول 

لالمين العام
3- ياسر عبد اهلل علي 
ثاني  ئبًا  نا لرعين��ي   ا

لالمين العام

اختارت  اللجنة الفنية لإلعداد لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل في اجتماعها 
المعقد برئاسة الدكتور عبدالكريم 
االري��ان��ي رئيس اللجنة ف��ي ي��وم 7 
مارس القضاة والمحامون المرشحون 
من مجلس القضاء ونقابة المحاميين 
ط  نضبا ال ا لجنة  ية  لعضو ليمنيين  ا

والمعايير لمؤتمر الحوار الوطني.
وقد نال الثقة بالتصويت 7 أشخاص 

من القائمتين وهم :
محمد  لرسول  عبدا جهاد  لقاضية  ا

الدنجي
القاضي عبدالجليل نعمان محمد نعمان

القاضي يحي محمد قايد الماوري
المحامي احمد علي الوادعي

المحامي علي عبدالقادر الحبشي
المحامية سهام فضل احمد الشاويش

المحامي عبدالمجيد ياسين نعمان.
المتوافق  القائمة  ه��ذا وستعرض 
عليها للتزكية من قبل اعضاء وعضوات 
المؤتمر في أول��ى الجلسات العامة 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .

االثنين : 18 / 3 / 2013م 
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العدد: )1653( متابعات11

لجنة الحوار وانجـــــــاز المهام الصعبة
د. اإلرياني.. نجاح متجدد 

لمهمة صعبة

اختارت اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل في  أول اجتماعا لها 
بتاريخ 6 اغسطس 2012م. الدكتور عبدالكريم 
األرياني، رئيسا وراقية عبد القادر حميدان نائبا 
أول، و سلطان حزام العتواني نائبًا ثانيًا، وأحمد 
عوض مبارك مقررًا، وأمل الباشا ناطقًا إعالميًا 

باسم اللجنة.
اليوم.. الوطن يفخر بهذا النجاح الكبير الذي 
قاده الدكتور االرياني باقتدار وبفضل حنكته 
السياسية استطاع أن ينفذ كل المهام الوطنية 

التي أوكلت للجنة..

إنشاء األمانة العامة 
لمؤتمر الحوار 

أعضاء لجنة االنضباط والمعايير 
في مؤتمر الحوار

التمثيل في مؤتمر الحوار
ينعقد مؤتمر الحوار  بضمان تنوع الوفود  حيث  سيتم تمثيل 
الشباب بنسبة التقل عن 20% والنساء بنسية التقل عن %30 
والجنوبين بنسبة كافية لتصل نسبة تمثيلهم الى 50 % على 
االقل من مجمل قوام المؤتمر, مع الحرص على ضمان التوازن 
في التمثيل في المؤتمر من كافة المحافظات ومختلف مكونات 

المجتمع اليمني .

موازنة المؤتمر
في 5 ديسمبر 2012م اقرت  اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 
لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الصيغة النهائية لموازنة مؤتمر 
الحوار وأقرتها بعد استيعاب كافة المالحظات التي سبق وان تم 

طرحها من أعضاء اللجنة. وتقدر الموازنة بحوالي 8 مليارات 

قوام المؤتمر
في ت��اري��خ  17 نوفمبر 2012م وافقت اللجنة الفنية 
التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل  باجتماعها برئاسة 
الدكتور االرياني وحضور جمال بن عمر  وافقت على أن يكون 
العدد اإلجمالي للمشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل 565 عضوا وعضوه.

لجنة التوافق
رحلت اللجنة الفنية لالعداد للحوار الوطني تشكيل لجنة 
التوفيق  الى  المؤتمر حيث  أرتأت اللجنة في اجتماعها المنعقد 
في 6 مارس 2013م على أن تشكيل لجنة التوافق  يمكن 
تأجيله إلى وقت انعقاد المؤتمر بعد أن يكون قد تم تحديد 
هيئة رئاسة المؤتمر ورؤساء الفرق التسعة مع اعداد مقترح 
من أعضاء اللجنة الفنية ليصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية 

بعد التشاور مع اللجنة الفنية.

الشروط الواجب توافرها  
في أعضاء الحوار

في 19 ديسمبر 2012م اعلنت اللجنة الفنية للحوار  المعايير المتفق عليها 
للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ومن ذلك ..المواطنة واالهلية القانونية 
الكاملة والتحلي بدرجة عالية من االحساس بالمسؤولية واإللمام بالقضايا 
المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الحوار واحترام حقوق االنسان والقانون 
الدولي االنساني وعدم وجود دعاوى جنائية ذات مصداقية مدعومة بدالئل 
قوية حول انتهاكات حقوق االنسان وعدم الخضوع لجزاءات معتمده من قبل 

مجلس االمن.
باالضافة  الى  اإللتزام بالمشاركة والتفرغ لمدة ستة أشهر وهي فترة انعقاد 

مؤتمر الحوار مع ارفاق قائمة لألعضاء

المطلوب من الحوار

مادة)4( 1- تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ المهام 
التالية حتى حلول 30 سبتمبر 2012 وإصدار 

تقرير نهائى بما يلى:
 أ. تحديد حجم وفود المجموعات المشاركة فى 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ب. تحديد آلية إختيار أعضاء مؤتمر الحوار 

الوطنى ومعايير أهليتهم.
وعند اإلمكان، يُترك ترشيح الممثلين لكل 

مجموعة من المجموعات المشاركة.
ج. تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
وفرق العمل وأساليبه، بما فى ذلك ترتيبات عقد 

الجلسات العامة.
د. إعداد مشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل وموضوعاته.
ه. إعداد مشروع النظام الداخلى لمؤتمر الحوار 

الوطني الشامل )ضوابط الحوار(.
 و. تحديد مكان إنعقاد مؤتمر الحوار الوطنى 
الشامل والترتيبات األمنية وسكرتارية المؤتمر 

والخبراء الالزمين .
 ز. إعداد خطة لإلعالم والمشاركة العامة فى 

الحوار الوطنى الشامل وفقًا لآللية التنفيذية.
 ح. إعداد ميزانية لعملية الحوار الوطنى الشامل.
ط. تحديد سبل إدارة دعم المجتمع الدولى 
لعملية الحوار الوطنى، وفقًا لما هو منصوص 

عليه في المادة )9( من هذا القرار .
 ي. إطالع الرأى العام على التقدم المحرز فى 
أعمالها وعلى القرارات الخاصة بأساليب عمل 
مؤتمر الحوار الوطنى الشامل طوال العملية 

التحضيرية.
2. تقوم اللجنة الفنية فى اول اجتماع لها 
بوضع خطة تضمن لها تنفيذ كل جوانب مهامها 
وصالحياتها ، كما تضع جدوال زمنيا لجلساتها 

العادية وأنشطتها األخرى.
م��ادة)5( أ-يكتمل النصاب القانونى إلنعقاد 

جلسات اللجنة الفنية بحضور ثلثى أعضائها. 
العادية على فترات  اللجنة جلساتها  وتعقد 
منتظمة وفقا لآللية التي تضعها في اول اجتماع 
لها ، ويجوز للجنة عقد اجتماعات إضافية حسب 

اإلقتضاء.
ب- تضع اللجنة الالئحة الداخلية التي تنظم 

اعمالها وتعتمدها .
ج- تعمل اللجنة الفنية على إتخاذ قراراتها 
بتوافق االراء. وإن لم يكن التوافق ممكنا، تتخذ 
اللجنة قراراتها بالتوافق المشروط، مع عدم 

إعتراض أكثر من عضوين.
د-اذا لم تستطع اللجنة الفنية إتخاذ القرار وفقا 
للفقرة السابقة ، ترفع اللجنة موضوع القرار إلى 
رئيس الجمهورية لتحقيق التوافق أو إتخاذ القرار.
م��ادة)6(1-ي��ك��ون للجنة الفنية سكرتارية 
مستقلة يتم إنشاؤها بمساعدة األمم المتحدة 
التى ستقدم الدعم ط��وال عمليتي التحضير 

والحوار.
الميزانية  الفنية  للجنة  الحكومة  توفر   -2
الضرورية لتنفيذ اعمالها ، وتضع تحت تصرفها 

كافة الوسائل التي تمكنها من اداء اعمالها .
3- على اللجنة الفنية إبالغ الرأى العام بأعمالها 
وبالنتائج التى تتوصل إليها ط��وال العملية 
التحضيرية بإستخدام كافة الوسائل بما في ذلك 

وسائل االعالم الحكومية .
مادة)7( يقوم رئيس الجمهورية باصدار قرارات 
باالجراءات التي اتخذتها اللجنة الفنية بشأن 
القضايا المذكورة فى المادة )4( من هذا القرار 
وذلك بعد ستة اسابيع من صدور التقرير النهائي 

للجنة، أى بحلول 15 /نوفمبر/2012م

2- وفقًا لما هو منصوص عليه في 
آلية تنفيذ العملية االنتقالية في اليمن 
وفقًا لمبادرة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية يجب ان يتوصل الحوار 

الوطنى إلى النتائج التالية:
 أ. يحدد مؤتمر ال��ح��وار الوطنى 
الشامل عملية صياغة الدستور، بما 
فى ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور 

وعضويتها.
 ب. يضع مؤتمر ال��ح��وار الوطنى 
الشامل العناصر الرئيسية لإلصالح 
الدستورى، بما فيها هيكل الدولة وغير 
ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة 

بالنظام السياسى.
 ج. يعالج مؤتمر الحوار الوطنى 

الشامل القضية الجنوبية.
د. يعالج مؤتمر ال��ح��وار الوطنى 
الشامل مختلف القضايا ذات البعد 
الوطنى، بما فيها أسباب التوتر فى 

صعدة.
 ه. يحدد مؤتمر ال��ح��وار الوطنى 
الشامل المزيد من الخطوات اإلضافية 
نحو بناء نظام ديمقراطى شامل، 
بما فى ذلك إصالح الخدمة المدنية 

والقضاء والحكم المحلى.
 و. يحدد مؤتمر ال��ح��وار الوطنى 
الشامل المزيد من الخطوات الهادفة 
إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة 
اإلنتقالية، والتدابير التى تضمن عدم 
ح��دوث إنتهاكات لحقوق اإلنسان 

والقانون اإلنسانى فى المستقبل.
 ز. يقترح مؤتمر الحوار الوطنى 
الشامل إعتماد سبل قانونية وغيرها 
من السبل اإلضافية التى تعزز حماية 
حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها 
األط��ف��ال، وك��ذل��ك السبل الالزمة 

للنهوض بالمرأة.
3- تضع اللجنة الفنية آلية لكيفية 
تناول هذه الموضوعات المحددة في 
الفقرة السابقة على اكمل وجه، بحيث 
تناقش هذه الموضوعات - بعد انتهاء 
المناقشات العامة- بواسطة فرق عمل 
متخصصة من المشاركين في المؤتمر 
تتسم بالمشاركة الواسعة لألطراف، 
ويجوز أن تتنوع عضوية فرق العمل 
وشكلها وفقا للموضوع الذى تناقشه 
ولإلهتمامات الخاصة للمجموعات 

المشاركة.

المهام التي أوكلت إلى اللجنة الفنية


