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١- المستشارون:
ــيــس الــجــمــهــوريــة  ــهــام مــســتــشــاري رئ - تــحــديــد م

وصالحياتهم حسب اتفاق السلم والشراكة البند (٢).
- توسيع مجلس الشورى بما يحقق الشراكة الوطنية 
الحقيقية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بحسب 

البند (٢) من اتفاق السلم والشراكة.
٢- اللجنة العليا لالنتخابات:

إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات بما يضمن تحقيق 
الشراكة الوطنية في تكوينها، والــبــدء بــإعــداد وإنجاز 
سجل الكتروني جديد وفق جــدول زمني محدد إلجراء 

االستحقاقات الدستورية. 
٣- اللجنة االقتصادية:

توسيع اللجنة االقتصادية الستيعاب قطاع المال 
واألعمال وممثلي المكونات السياسية التي لم تشارك 

بحسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلم والشراكة. 
٤- لجنة التفسير: 

تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (١٦) الخاصة 
بتفسير ومتابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

٥- لجنة القضية الجنوبية:
يستمر الحوار مفتوحًا بما يؤدي إلى استيعاب وجهات 

نظر القوى التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني. 
٦- الهيئة الوطنية للرقابة:

التأكيد على سرعة قيام الهيئة الوطنية للرقابة بمعالجة 
شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات الحوار الوطني.

٧- الملحق األمني:

تطبيع األوضاع برفع المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش 
غير التابعة للدولة من أمانة العاصمة وجميع محافظات 
الجمهورية وذلــك بحسب مــا نــص عليه اتــفــاق السلم 

والشراكة ومخرجات الحوار الوطني.
٨- اإلعالم:

وقف كل أشكال الخطاب التحريضي والفتنوي ضد أي 
طرف كان ومن أي طرف واعتماد خطاب سياسي واعالمي 
يرسخ لغة االخاء والتسامح ويغلب المصالح العليا للوطن.

٩- التمثيل :
التزام المكونات بالتمثيل للجنوب والمرأة والشباب وفقًا 
للنسب المحددة (٥٠، ٣٠، ٢٠ بالمئة على التوالي) في 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولضوابط اللجنة الفنية 

التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
١٠- الدور الخارجي :

يشيد اللقاء بالدور االقليمي والدولي في دعم اليمن 
ويؤكد على ضــرورة النأي بهذا الــدور عن أي قــرارات او 

ات عقابية ال تخدم التسوية السياسية في اليمن. اجراء
كما توصل المجتمعون إلى ضرورة تواصل مجموعة لقاء 
بوتسدام لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات واستمرار عملية 
التشاور بخصوص كافة المستجدات المتعلقة بمواضيع 

هذا اللقاء.والله ولي الهداية والتوفيق،،،
١٠ ديسمبر ٢٠١٤

مدينة بوتسدام- المانيا

اختتم األمين العام للمؤتمر الشعبي العام الجمعة زيارته أللمانيا 
بعد مشاركته في لقاء بوتسدام المخصص لمناقشة المرحلة 

االنتقالية في اليمن وبطء استكمالها..
شارك األستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام في اللقاء التشاوري 
الرفيع الذي انعقد في مدينة بوتسدام األلمانية وضم نخبة من ممثلي وممثالت 

المكونات السياسية والمدنية اليمنية.
اللقاء الذي نظمه منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف برعاية وزارة 
الخارجية األلمانية على مدى أربعة أيام من ٧-١٠ من ديسمبر الجاري، مجمل 
القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع السياسي القائم في اليمن. كما جرى مناقشة 
العديد من التحديات المتعلقة بالعملية السياسية. و بروح عالية من المسؤولية 
والتعاطي الجاد توصل المجتمعون إلى مصفوفة من التوصيات المهمة لضمان 
تنفيذ المخرجات المتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني و اتفاق السلم والشراكة 
الوطنية. والتي تأتي لتعزيز فرص نجاح العملية االنتقالية إلى جانب التأكيد على 
ضرورة مواصلة هذه اللقاءات ومضاعفة الجهود بما يكفل ترسيخ الثقة وتجسيد 
 إلى إنجاز كافة استحقاقات ومهام المرحلة االنتقالية والعبور 

ً
قيم الشراكة وصوال

باليمن واليمنيين واليمنيات نحو صناعة الغد المشرق والمستقبل الواعد في إطار 
الحرص المشترك على استكمال عملية بناء الدولة اليمنية المنشودة. 
«الميثاق» تنشر مصفوفة التوصيات التي تم التوصل إليها فيما يلي:

بمشاركة األمين العام عارف الزوكا

لقاء «بوتسدام» يطالب بدور دولي ينأى عن العقوبات التي ال تخدم التسوية في اليمن
إعادة تشكيل لجنة االنتخابات وإعداد سجل انتخابي مزمن إلجراء االستحقاقات الدستورية

º  التزام المكونات بالتمثيل للجنوب والمرأة والشباب وفق النسب المحددة في مخرجات الحوار

º استمرار الحوار بخصوص القضية الجنوبية 
الستيعاب وجهات نظر القوى التي لم تشارك 

في مؤتمر الحوار

º ســـرعة معالجة شكل الدولة بطريقة 
تلتزم بمخرجات الحوار 

º رفع المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش 
غير التابعة للدولة 

اللجنة القيادية المؤتمرية تحقق نتائج  مهمة في زيارتها لفروع عدن وأبين ولحج

د. القربي : المؤتمر اليزال األقوى واألكثر فعالية

القوى السياسية تناقش في بيروت (تعدد األقاليم) 
شارك عدد من قيادات االحزاب اليمنية في ورشة العمل المنعقدة 
في بيروت للفترة من ٩ - ١٠ ديسمبر ٢٠١٤م بدعوة من (مبادرة 
إدارة األزمات) «cmi»  والتي تعتبر امتدادًا لملتقى إسطنبول الذي 
س لتعزيز الحوار الوطني . رِّ

ُ
دشن أعماله في العام ٢٠١١م والذي ك

النقاشات التي دارت على مــدى يومين وشــارك فيها ممثًال عن 
المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسين  حــازب -عضو اللجنة العامة 

وخلصت الى نتائج وجهت الى :
١- رئاسة الجمهورية والحكومة

٢- لجنة صياغة الدستور
٣- الهيئة الوطنية لإلشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني.
٤- األحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة 

وتتلخص هذه النتائج في :
١- التأكيد على مبدأ قيام دولــة اتحادية تتحقق فيها الشراكة 

والعدالة في التوزيع للثروة والسلطة.
٢- إن تحديد أقاليم الدولة بحاجة إلى مزيد من الدراسة واالستفادة 
من تجارب سابقة لدول أخرى مع ضرورة إحالة األمر إلى لجان خبراء 

متخصصة متوافق عليها إلقرارها من قبل الهيئات المنتخبة الجديدة.
٣- ضمان المشاركة الشعبية والمجتمعية في إثراء مشاريع القوانين 
المنظمة لألقاليم قبل عرضها على الهيئات المنتخبة الجديدة 

وإقرارها.
٤- تجنب النص على عدد األقاليم في مسودة الدستور 

٥- اعتماد النظام الرئاسي للمركز والبرلماني لألقاليم 
٦- إشراك كل األطراف التي لم تشارك في مؤتمر الحوار في تحديد 

األقاليم والقوانين المنظمة لها 
وفيما يتعلق باإلطار القانوني العام لألقاليم نرى اآلتي:

١- واحدية المنظومة القانونية للعالقة بين األقاليم وبينها وبين 
المركز مع مراعاة خصوصية كل إقليم. 

ــوازن السلطة بين المركز  ٢- إعــداد منظومة قانونية تضمن ت
واألقاليم ومنح سلطات األقاليم الصالحيات الواسعة في إدارة اإلقليم 
وموارده وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم 

والشراكة.
إننا ندرك صعوبة المهام الملقاة على عاتقكم لكننا نعدكم أن نعمل 

معكم بروح الفريق الواحد للخروج باليمن إلى بر األمان .

< أكدت اللجنة القيادية المؤتمرية التي زارت فروع المؤتمر 
ات  في عدن ولحج وأبين االسبوع الماضي بان نتائج الزيارة واللقاء

الميدانية كانت مثمرة جدًا.
وقــال االمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة واالعــالم 
الدكتور ابوبكر القربي -رئيس اللجنة ان النزول الميداني جاء 
بتكليف من اللجنة العامة لالطالع على أوضــاع فــروع المؤتمر 
وبما يحفظ دور المؤتمر ويوحد الصف لمواجهة محاوالت خلق 

االنقسامات بين كوادر المؤتمر الشعبي العام..
وفي تعليقه على نتائج الزيارة قال القربي : استطيع ان اؤكد 
ات التي عقدناها بفروع  بعدما سمعته من االطروحات في اللقاء
المؤتمر في عدن ولحج وأبين ان المؤتمر الشعبي العام اليزال 
الحزب القوي والفاعل واألكثر تماسكًا، مشيرًا الى ان فروع المؤتمر 
اكدت تمسكها بوحدته ونظامه الداخلي وان تصحيح األخطاء 
يجب ان يكون عبر األطر القانونية للمؤتمر، كما اكدوا رفضهم 

ات او اجتماعات خارج النظام الداخلي. ألي اجراء
من جانبها أكدت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
اتهم مع فروع المؤتمر الشعبي العام  األستاذة فائقة السيد، أن لقاء
في محافظات عدن، ولحج، وأبين ناجحة إلى حد كبير،مشيرة في 
ذات الصدد إلى انه لم يكن هناك في األصل أي قلق أو خوف على 

وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام.
وقالت السيد في اتصال أجرته معها "اليمن اليوم": التقينا بقيادة 
المؤتمر في أبين، وقبل ذلك التقينا قيادات المؤتمر في جامعة 
عدن، واتفقنا على ضرورة االلتزام بالوثائق، وبقرارات الهيئات 
العليا، وما يأتي من الهيئات الدنيا، ومقررات المؤتمرات العامة، 
وكذلك مقررات اللجنة الدائمة، واتفقنا على إيجاد المخارج لبعض 
التجاوزات، حتى التي حصلت من هيئات مؤتمرية عليا هي قابلة 
للنقاش وقابلة للتصويب من أجل وحدة المؤتمر، وأن يمضي قدمًا 
إلى األمام بنجاح، حيث أن ذخيرته هي الجماهير الطيبة التي بهم 

يرتفع المؤتمر، ونحن نرتفع به.
وأضــافــت السيد: إن الجميع أكــدوا في المؤتمر على ضــرورة 
معالجة األوضاع التنظيمية، وفقًا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي 
العام، وبما يفعل دور فروع المؤتمر في المحافظات ويضع حدًا 

لمحاوالت اإلقصاء والتهميش، باإلضافة إلــى تفعيل المؤتمر 
وتوحيد الصفوف لمواجهة محاوالت خلق االنقسام في صفوف 
كوادر المؤتمر الشعبي العام..واختتمت السيد تصريحها بالقول: 
"لقد جدد المؤتمريون العهد والبيعة للزعيم القائد رئيس المؤتمر 

علي عبدالله صالح، وأن المؤتمر ال يقبل القسمة على «٢».
وحــول الوضع التنظيمي في المحافظات قــال األستاذ احمد 
ات  الزهيري عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية إن اللقاء
التي عقدتها اللجنة مع قيادة المؤتمر في تلك المحافظات كانت 
ناجحة بكل المقاييس مشيرًا إلى أن اللجنة استعرضت مع قيادات 
المؤتمر في تلك المحافظات األوضــاع على الساحة السياسية 
ومواقف المؤتمر الشعبي العام منها كما استعرضت االوضــاع 
التنظيمية في فروع المؤتمر في تلك المحافظات، مؤكدًا أن كافة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام أثبتت حرصها على تماسك 
المؤتمر ووحدته وعلى ضرورة التزام الجميع بنصوص النظام 

الداخلي والعمل وفقًا له.
مثمنًا موقف قيادات وقواعد المؤتمر في محافظات (عدن - 
لحج - أبين) ورفضهم ألي محاوالت من شأنها شق وحدة الصف 

المؤتمري.
وكانت اللجنة القيادية المؤتمرية قد عقدت اجتماعًا تنظيميًا 
مساء االثنين الماضي بمدينة عدن لقيادات المؤتمر الشعبي 

العام بمحافظة عدن برئاسة الدكتور أبو بكر القربي األمين العام 
المساعد لقطاع الفكر والثقافة واإلعالم وحضور رؤساء فروع 
المؤتمر بدوائر محافظة عدن ومسئوالت النشاط النسوي بفروع 

الدوائر.
وفي االجتماع المنعقد بحضور األستاذة فائقة السيد األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام واألستاذ احمد الزهيري عضو 
اللجنة العامة رئيس الدائرة التنظيمية والدكتور بشير العماد 
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية ، أوضح الدكتور أبو بكر القربي أن 
نزولهم إلى فرع المؤتمر بمحافظة عدن جاء بتكليف من اللجنة 
العامة لالطالع على أوضاع المؤتمر في محافظة عدن، وبما يحفظ 
دور المؤتمر ويوحد الصفوف لمواجهة محاوالت خلق االنقسامات 

في صفوف كوادر المؤتمر الشعبي العام.
وفي االجتماع أكد األمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة 
واإلعالم ابو بكر القربي على الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر 
الشعبي العام لتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مشيرًا كذلك الى وقوف قيادات المؤتمر أمام األوضاع التنظيمية 
ومعالجتها وفقًا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام وبما يفعل 
دور فروع المؤتمر في المحافظات ويضع حدًا لمحاوالت االقصاء 

والتهميش واالستهداف للمؤتمر الشعبي العام.

وأوضح القربي أنهم سيرفعون إلى قيادة المؤتمر كل المقترحات 
ات لمعالجتها. التي تم مناقشتها خالل االجتماع التخاذ اإلجراء

من جانبه استعرض الدكتور مهدي عبدالسالم رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن نتائج اجتماع قيادات 
فرع المؤتمر المنعقد امس االحــد والــذي وقف على جملة من 

المقترحات لتفعيل دور فرع المؤتمر تنظيميًا..
من جانب آخــر أثــار نجاح الــزيــارة الميدانية للجنة القيادية 
المؤتمرية العليا امتعاض بعض األطــراف التي تسعى الى شق 
الصف المؤتمري وشنت هجومًا ضد االستاذة فائقة السيد االمين 
العام المساعد لقطاع المنظمات المدنية بالمؤتمر كما سبق ان 
تعرض االستاذ عبدالله احمد غانم الى محاولة اغتيال بعدن 
بسبب موقفه الرافض لشق الصف المؤتمري وتصديه للمحاوالت 
البائسة والمكشوفة التي يقوم بها البعض الضعاف الدور الوطني 

والسياسي للمؤتمر.
وتعليقًا على الهجوم الذي تعرضت له االستاذة فائقة السيد أدلى 
مصدر مسئول في فرع المؤتمر بعدن بتصريح صحفي استغرب 
فيه من تلك الحملة االعالمية التي شنتها بعض المواقع الممولة 
من المال العام وسخرت نفسها لمهاجمة الوطنيين والشرفاء الذين 

الترضى عنهم السلطة الفاقدة للشرعية..
واضاف المصدر :  ان األستاذة فائقة السيد مناضلة مؤتمرية 
وهي أشرف وانزه منهم ومعروفة بوطنيتها وتتمتع بموقف ثابت 
وليست من أصحاب الشرائح المزدوجة والذين يتلونون على كل لون 

من اجل مكاسبهم الشخصية ولو على حساب الوطن والمؤتمر .
واكد المصدر ان االستاذة فائقة السيد عملت وتعمل ضمن 
النظم واللوائح والميثاق الوطني وكانت بمواقفها الوطنية الثابتة 
افضل ممن يتسكعون في الخارج وعلى أبواب السفارات األجنبية 
ولم تكن ممن ينهبون أموال الصناديق ويودعونها في الخارج وفي 

ات . منازلهم من اجل شراء الضمائر وكسب الوالء
وذكر المصدر الذين يتكلمون باسم الجنوب ان عليهم ان يعرفوا 
حجمهم الحقيقي وان المواطن في المحافظات الجنوبية لم تعد 
تنطلي عليه الخزعبالت والكالم غير المسؤول وسيحمي الوحدة 

كما حماها من قبل.


