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« تنشر وثيقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار «

أقّر مؤتمر الحوار الوطني الشامل التمديد لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي  
ى فترة 

ّ
التي تنتهي فترته الرئاسية المحّددة بعامين بحلول فبراير القادم، بحيث يتول

انتقالية جديدة تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقًا للدستور الجديد وبناًء على المبادرة 
دت وثيقة "ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

ّ
الخليجية وآليتها التنفيذية. وأك

وإنجاحه" التي أقّرها المؤتمر باإلجماع أن "رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته 
من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق االقتراع بإقبال كبير النتخابه رئيسًا لليمن الجديد".
واتفقت األطراف السياسية على أن المؤسسات التي ستقوم بتنفيذ مهام الفترة االنتقالية 
هي المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة االنتقالية  "مؤسسة الرئاسة، الحكومة، 
المؤسسات التشريعية"، على أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صالحياته الدستورية للتغيير 
ة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك األجهزة التنفيذية  في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاء

ة. األخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاء
وتضّمنت الوثيقة توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات 

السياسية واالجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار 
بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%، وتوسيع لجنة 
ل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية واالجتماعية 

ّ
التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمث

المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها 
في مؤتمر الحوار الوطني على أن ال يقل عن مقعدين ألي مكون أو فعالية، وضمان نسب %50 
لين أن ال يكونوا 

ّ
للجنوب وما ال يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممث

منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى ال تعيق التزاماتهم األخرى 
أعمال الهيئة الوطنية.

وتتولى الهيئة الجديدة مهام "اإلشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، 
المتابعة واإلشراف على لجنة صياغة الدستور والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل 

ات الدستورية الالزمة لالستفتاء". رفعها لرئيس الجمهورية التخاذ اإلجراء
"الميثاق" تنشر نص وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار:

 استمرار رئيس الجمهورية حتى تنصيب الرئيس المنتخب وفقًا للدستور الجديد

إصدار التشريعات الالزمة والتهيئة النتقال البالد من الدولة البسيطة إلى الدولة االتحادية

ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه

إنجاز الدستور والسجل 
االنتخابي خالل عام

إطالق سراح الذين 
احتجزوا بصفة غير 

قانونية والعمل على إنهاء 
جميع النزاعات المسلحة

إنهاء جميع النزاعات المسلحة 
واستكمال عودة القوات 

المسلحة وغيرها من التشكيالت 
العسكرية إلى معسكراتها

التغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق 
الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية

توسيع مجلس الشورى وتشكيل هيئة وطنية 
تمثل بنفس نسب التمثيل في الحوار

مقدمة:
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن رقم »2014 و 2051« اقتضت تنفيذ حزمة من المهام 
واالستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون. وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية 

حاًل عاداًل يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن .
وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية واالجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية 

وتنتهي باالنتخابات العامة.
إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة األولى إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون. كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في 

مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

بناًء على رؤى مكونات مؤتمر 
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي السياسية 
واالجتماعية بشأن الضمانات 
فقد تم التوافق على مجموعة 

المبادئ التالية:
1- ال����ش����راك����ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��واس��ع��ة: على مبدأ "شركاء 
في وضع األس��س ، شركاء في 

التنفيذ".
2- التوافق: تأسست عملية 
االنتقال السياسي على أساس 
التوافق ويستمر التوافق حتى 

إجراء االنتخابات.
3- الحكم الرشيد: من أهم 
شروط هذه المرحلة هو مبدأ 
إرس���اء ن��ظ��ام الحكم الرشيد 
ك���إط���ار ح��اك��م ل��ل��م��ؤس��س��ات 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ض��ام��ن��ة لتنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني .
4- التقييم الدائم: المراجعة 
والتقييم المستمر إلنجاز مهام 
ال��م��رح��ل��ة ل��ض��م��ان تحقيقها 

بالشكل المطلوب.
5- إح��داث تغيير حقيقي: 
تنعكس آث����اره ف��ي العملية 
ال���س���ي���اس���ي���ة وع����ل����ى ح��ي��اة 
ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ش��ك��ل واق��ع��ي 

وملموس.
6- ال���م���واط���ن ه���و م��ح��ور 
ل��س��ي��اس��ي��ة وتلبية  العملية ا
طموحاته ه��و غايتها: رفع 

مستوى ثقة المواطن بالعملية 
االنتقالية وتشجيعه لضمان 
مشاركته في العملية السياسية 

خاصة في الجنوب .
7- ال������ت������زام األط��������راف 
المشاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل بالعمل الجاد 
لمؤتمر  لتنفيذ م��خ��رج��ات ا
ف���ي س��ي��اس��ات��ه��ا وأنشطتها 

وفعالياتها المختلفة.
8- ت���ل���ت���زم ال��م��ؤس��س��ات 
اإلعالمية الرسمية واألطراف 
المشاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل بتبني سياسة 
إع��الم��ي��ة وخ���ط���اب إع��الم��ي 
بناء و إيجابي وداع��م للعملية 
ال���س���ي���اس���ي���ة ب���ش���ك���ل ع���ام 
ول��م��خ��رج��ات م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 

الوطني الشامل بشكل خاص.
9- اع���ت���م���اد ال��ض��م��ان��ات 
الواردة في تقارير فرق العمل 
وم��خ��رج��ات م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 

الوطني الشامل .
10- أهمية استمرار دعم 
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي للعملية 
السياسية ف��ي اليمن وتلبية 
االحتياجات التنموية لضمان 
اس��ت��ق��رار ال��وض��ع واستكمال 
الترتيبات لإلعداد لالستفتاء 
ع���ل���ى ال����دس����ت����ور وم�����ن ث��م 

االنتخابات.

ال����م����ؤس����س����ات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
للمرحلة  لحاكمة  ا لتشريعية  وا

االنتقالية:
- مؤسسة الرئاسة

- الحكومة
- المؤسسات التشريعية

تم التوافق على التالي:
: مؤسسة الرئاسة

ً
أوال

رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية 
لمنتخب يستمد شرعيته من  ا
قبل الشعب اليمني ال���ذي ذهب 
إلى صناديق االقتراع بإقبال كبير 

النتخابه رئيسًا لليمن الجديد. 
وب��ن��اًء على ال��م��ب��ادرة الخليجية 
وآل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���إن والي��ة 
الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس 

المنتخب وفقًا للدستور الجديد.
ثانيًا: الحكومة

ي���ق���وم رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
بممارسة صالحياته الدستورية 
للتغيير في الحكومة بما يضمن 
ة والنزاهة والشراكة  تحقيق الكفاء
ال��وط��ن��ي��ة ، وك���ذل���ك األج���ه���زة 
التنفيذية األخ��رى على المستوى 
ال��م��رك��زي وال��م��ح��اف��ظ��ات لضمان 

ة. الشراكة الوطنية والكفاء
ثالثًا:

1- توسيع مجلس الشورى بما 
يضمن تمثيل جميع المكونات 
والفعاليات السياسية واالجتماعية 

المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 
بنفس نسب التمثيل في مؤتمر 
ال��ح��وار بما فيها الشباب والمرأة 
وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي. م��ع ضمان 

تمثيل الجنوب بنسبة %50.
2- ت��وس��ي��ع ل��ج��ن��ة ال��ت��وف��ي��ق 
وتعمل كهيئة وطنية تمثل 
فيها جميع المكونات والفعاليات 
السياسية واالجتماعية المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
، بنفس نسب التمثيل وحسب 
ال��م��ع��اي��ي��ر ال��م��ت��ف��ق عليها في 
مؤتمر الحوار الوطني على أن ال 
يقل عن مقعدين ألي مكون أو 
فعالية ، وضمان نسب %50 
للجنوب ، وماال يقل عن %30 
للمرأة و20% للشباب ويراعى 
في اختيار الممثلين أن ال يكونوا 
منشغلين في مناصب وزاري��ة أو 
برلمانية أو في مجلس الشورى 
حتى ال تعيق التزاماتهم األخرى 
أعمال الهيئة الوطنية ، وتكون 

مهامها اآلتي :
1� اإلشراف والمتابعة في تنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني الشامل .
2� المتابعة واإلشراف على لجنة 
صياغة ال��دس��ت��ور ، وال��ت��أك��د من 
وثيقة الدستور والموافقة عليها 
قبل رفعها لرئيس الجمهورية 
ات ال��دس��ت��وري��ة  الت��خ��اذ اإلج������راء

الالزمة لالستفتاء .

المبـادئ:

 يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خالل مدة 
أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

المحطة األولى: االستفتاء على الدستور
أ- حزمة المهام اإلجرائية

- تشكيل لجنة صياغة الدستور.
- انجاز السجل االنتخابي .

- صياغة الدستور.
- اإلشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.

- التحضير لالستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا 
لالنتخابات الحالية.

- االستفتاء على الدستور.
ب- حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية: 

- استكمال تنفيذ النقاط ال�20 وال�11.
- تكثيف حمالت التوعية:

- ُيكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج 
توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار كونهم 
الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق واإليمان 

بها وذلك خالل فترة إعداد الدستور.
- يتم تنفيذ حمالت إعالمية توعوية بالمخرجات من قبل 

وسائل اإلعالم والمنظمات والمؤسسات والهيئات.
- إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة 
ودوائر الشرطة والسجون واألمن للتصرف وفقًا للقانون والمعايير 

الدولية، وإطالق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
- العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

- استكمال ع��ودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيالت 
العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة 
صنعاء وغيرها من المدن، وإخ��الء العاصمة وباقي المدن من 

المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
- اتخاذ الخطوات الالزمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية 
األخ��رى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون 
اإلنساني، وفض االشتباك بين القوات المسلحة والتشكيالت 
المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة األخ��رى، وضمان 
عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء 
البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير الالزمة لتحقيق 

األمن واالستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
- استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات 

المستحدثة في كافة المحافظات.
ات إعادة هيكلة الجيش واألمن. - استكمال إجراء

- اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة االنتقالية والمصالحة 
الوطنية، والتدابير ال��الزم��ة لضمان ع��دم ح��دوث انتهاكات 
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مستقباًل (إصدار قانون العدالة 

االنتقالية) وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
للجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات  - استكمال تشكيل ا

2011م.
- إطالق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي 

السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون .
- تيسير وتأمين وصول المساعدات اإلنسانية حيث ما تدعو 

الحاجة إليها.

المحطة الثانية: تأسيس الدولة وإجراء االنتخابات:
المهام التشريعية واإلجرائية المطلوب تنفيذها:

  إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.

  إصدار التشريعات الالزمة والتهيئة النتقال البالد من الدولة 
البسيطة إلي الدولة االتحادية وفقًا للدستور الجديد ومنها:

- قانون األقاليم.
- تشريعات األقاليم.

- قوانين اإلدارة المحلية في األقاليم.
- قوانين تقسيم األقاليم إلى وحدات محلية.

- قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.
ات الالزمة   -  التهيئة لألقاليم )تصميم المؤسسات واإلج��راء

في األقاليم(.
 -  إصدار قانون االنتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.

-  تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات.
-  اإلعداد لالنتخابات.

-  إجراء االنتخابات.
- تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة اإلقليمية 

واالتحادية وإج��راء االنتخابات العامة وفقًا ألحكام الدستور 
المستفتى عليه.

- البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية مالئمة إلى جميع 
فروع القطاع الحكومي لاللتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد 
وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان والضامنة لإلصالح ويجب 

الشروع بالجهات التالية ذات األولوية :
الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك ال��م��رك��زي، الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة، اإلعالم، النيابة العامة، مكتب رئاسة 
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، اإلدارة المحلية، أي تشريعات 
أخرى تتعلق بمكافحة الفساد و بالحقوق والحريات مثل قانون 
األحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، 
والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة )تعطى هذه 

التشريعات األولوية(.
- العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما 
فيها اإلدارة المحلية وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون 

لة. وحقوق اإلنسان والشفافية والمساء
- البدء في إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم شروط الخدمة في 

القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
ات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة  - أية إجراء

في اليمن.
- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها 
تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك األطفال 

والنهوض بالمرأة.

المهام التنفيذية الالزمة للتهيئة لالستفتاء واالنتخابات

تأسست عملية 
االنتقال السياسي 

على أساس 
التوافق ويستمر 

التوافق حتى 
إجراء االنتخابات

التزام األطراف 
المشاركة في 
مؤتمر الحوار 

الوطني بالعمل 
الجاد لتنفيذ 

مخرجات المؤتمر

اعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني

المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة


