
املالحظات بشأن الفقرةماجاء يف املبادرة الخليجية
المبادئ األساسية في المبادرة الخليجية:

� أن ي���ؤدي ال��ح��ل ال��ذي 
سيفضي عن ه��ذا االتفاق 
إلى الحفاظ على وحدة اليمن 

وأمنه واستقراره .
� أن يلبي االتفاق طموحات 
الشعب اليمني في التغيير 

واإلصالح .
� أن يتم انتقال السلطة 
بطريقة سلسة وآمنة تجنب 
اليمن االن���زالق للفوضى 
والعنف ضمن توافق وطني .
� أن تلتزم كافة األطراف 
بإزالة عناصر التوتر سياسيًا 

وأمنيًا .
� أن تلتزم كافة األطراف 
بوقف كل أشكال االنتقام 
من  والمالحقة  لمتابعة  وا
خ��الل ضمانات وتعهدات 

تعطى لهذا الغرض.

هناك وضوح كامل في صياغة 
هذه المبادئ المهمة وخاصة 
وأن لها من التبعات وااللتزام 
من الطرفين الموقعين على 
المبادرة واآللية ما يفسر جدية 
االل��ت��زام بها ف��ي الخطوات 
العملية المطلوبة خالل الفترة 
االنتقالية بصورة أساسية وما 
بعدها غير أننا نالحظ بأن هناك 
من المواقف والتصريحات من 
قبل طرف المشترك وشركائه 
ما يتعارض ويجافي المبادئ 
المذكورة ، فضاًل عن تجاهل 
حكومة الوفاق الوطني ولجنة 
وتحقيق  لعسكرية  ا لشئون  ا
األمن واالستقرار لمسئوليتها 
تجاه إزالة عناصر التوتر سياسيًا 

وأمنيًا. 

ووفقًا للخطوات التنفيذية التالية:

� يعلن رئيس الجمهورية 
نقل صالحياته إل��ى نائب 

الرئيس .

)تم التنفيذ( وذل��ك بإصدار 
ق��رار من قبل فخامة رئيس 
الجمهورية السابق بتفويض 
الجمهورية في  نائب رئيس 
حينه بالصالحيات الدستورية 

الالزمة لتنفيذ المبادرة. 

الخطوات التنفيذية في المبادرة:

أوال: م��ن��ذ ال��ي��وم األول 
ل��الت��ف��اق ي��ك��ل��ف رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��م��ع��ارض��ة 
بتشكيل ح��ك��وم��ة وف��اق 
وطني بنسبة 50 في المائة 
لكل ط��رف على أن تشكل 
الحكومة خالل مدة ال تزيد 
عن سبعة أي��ام من تاريخ 

التكليف.

)ت��م التنفيذ( وذل��ك بإصدار 
القرار الجمهوري بتكليف محمد 
سالم باسندوة بتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني من قبل نائب 
رئيس الجمهورية في حينه وتلى 
ذلك تحديد األسماء والحقائب 
ال��وزاري��ة وص��دور ق��رار تشكيل 
الحكومة. وح��ازت بموجبه على 
الثقة من قبل السلطة التشريعية.

ث��ان��ي��ا: ت��ب��دأ الحكومة 
المشكلة على توفير األجواء 
الوفاق  لتحقيق  المناسبة 
الوطني وإزالة عناصر التوتر 

سياسيا وأمنيا.

)لم تعمل الحكومه على ازالة 
أسباب التوتر السياسي حيث ال تزال 
االعتصامات في الساحات و الخطاب 
االعالمي المتشنج وكذلك لم تزال 
عناصر التوتر االمني حيث ال تزال 
عناصر  و  لمسلحه  ا لمليشيات  ا
الفرقه في الشوارع الخلفيه المانه 
العاصمه و قطع الطرقات و التيار 
الكهربائي  و تفجير أنبوب النفط 

المتكرر(

ث��ال��ث��ا: ف��ي ال��ي��وم ال��ت��اس��ع 
والعشرين من بداية االتفاق يقر 
مجلس النواب، بما فيه المعارضة 
القوانين التي تمنح الحصانة ضد 
المالحقة القانونية والقضائية 
للرئيس ومن عملوا معه خالل 

فترة حكمه.

)تم التنفيذ لكن ال يزال الهجوم 
متواصل على رئيس الجمهورية 
السابق من قبل قيادات في اللقاء 
المشترك وممثلي هذه االحزاب 
من الشباب في الساحات ومواصلة 
اإلدالء بتصريحات متعارضة مع ما 
تم إنجازه وتبني حملة إعالمية 
مكرسة لتعميق األحقاد وإثارة 

الضغائن. 

رابعا: في اليوم الثالثين من 
بداية االتفاق، وبعد قرار مجلس 
ال��ن��واب بما فيهم المعارضة، 
لقانون الضمانات يقدم رئيس 
الجمهورية استقالته إلى مجلس 
النواب ويصبح نائب الرئيس هو 
الرئيس الشرعي باإلنابة بعد 
مصادقة مجلس ال��ن��واب على 

االستقالة.

تم التنفيذ بموجب ما تضمنته 
بهذا  المزمنة  لتنفيذية  ا اآلل��ي��ة 
الخصوص وبما ينسجم مع الدستور 
وروح الوفاق الوطني وهو التمسك 
الرئاسية  ب��ال��دع��وة لالنتخابات 
المبكرة واإلع���داد لها وتنفيذها 
وكما تم في يوم 21 فبراير الشهر 

الماضي.

الرئيس  ي��دع��و   : خامسا
باإلنابة إلى انتخابات رئاسية 
في غضون 60 يوما بموجب 

الدستور.

)تم التنفيذ حسب ما تم إيضاحه 
سابقًا(

سادسا: يشكل الرئيس الجديد 
لجنة دستورية لإلشراف على 

إعداد دستور جديد.
لم يأتِ دورها كونها مرتبطة 

بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.

سابعا: في أعقاب اكتمال 
الدستور الجديد يتم عرضه 

على استفتاء شعبي.

)لم يأت دورها( حيث وهي من 
المهام الرئيسية بعد انجاز مؤتمر 

الحوار الوطني لمهامه..

ث��ام��ن��ا: ف��ي ح��ال��ة إج���ازة 
الدستور في االستفتاء يتم 
وضع جدول زمني النتخابات 
بموجب  ج��دي��دة  برلمانية 

أحكام الدستور الجديد.

)لم يأت دوره��ا( ألنها من المهام 
ال��ت��ي ت��ع��ق��ب إن��ج��از ال��ت��ع��دي��الت 
الدستورية وإقرارها من قبل السلطة 
التشريعية ومن الشعب عبر االستفتاء 

العام.

ت���اس���ع���ا: ف���ي أع��ق��اب 
االنتخابات، يطلب الرئيس 
م��ن رئيس ال��ح��زب الفائز 
بأكبر ع��دد م��ن األص��وات 

تشكيل الحكومة.

)لم يأت دورها( ألنها من مهام 
ما بعد المرحلة االنتقالية.

عاشرا: تكون دول مجلس 
التعاون والواليات المتحدة 
األمريكية واإلتحاد األوروبي 
تنفيذ هذا  ش��ه��ودا على 

االتفاق.

تمت عملية التنفيذ وما يزال 
دورها مستمرًا ومطلوبًا إلى حين 
تحقيق النجاح المأمول بالنسبة 
للتسوية السياسية لألزمة التي 

ما زالت قائمة لألسف الشديد.

حادي عشر: حرر هذا االتفاق 
من أربع نسخ أصلية باللغة 
العربية ويسري من تاريخ 
استكمال كافة التواقيع عليه.

االثنين : 2 / 4 / 2012م 
 الموافق :10 / جماد أول / 1433هـ 

العدد: )1602( متابعات10

ثانيًا: بالنسبة لآللية التنفيذية املزمنة 
للمبادرة الخليجية 

ما جاء يف اآللية التنفيذية
 املزمنة للمبادرة الخليجية

املالحظات 

الجزء األول - المقدمة

1- يدرك الطرفان:
)أ ( أن ال��م��أزق ال��ذي وصلت إليه 
عملية االنتقال السياسي قد زاد 
من تفاقم االوض��اع السياسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالن��س��ان��ي��ة 
واألمنية التي ال تزال تتدهور 
لشعب  ا ني  يعا فيما  بسرعة 

اليمني مصاعب جمة.
)ب ( أن لشعبنا، بما فيه الشباب، 

تطلعات مشروعة إلى التغيير.
)ت ( أن هذا الوضع يتطلب وفاء 
لسياسية  ا األط����راف  جميع 
بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر 
التنفيذ الفوري لمسار واضح 
لالنتقال إلى حكم ديمقراطي 

رشيد في اليمن.

ي��الح��ظ ب��ص��ورة عامة 
بأن المصاعب االقتصادية 
وغيرها ما زالت تتفاقم مع 
استمرار عملية االعتداء 
على أنبوب النفط وتعدى 
ذل��ك إل��ى االع��ت��داء على 
خ��ط ن��ق��ل ال��غ��از فضاًل 
لمعيشية  ا ة  نا لمعا ا عن 
بالنسبة لكافة المواطنين 
وب����ص����ورة م��ض��اع��ف��ة 
ن  يسكنو لمن  لنسبة  با
ف���ي م��ح��ي��ط س��اح��ات 
االع��ت��ص��ام وف���ي أج���واء 
التوتر السياسي والنفسي 
إضافة إلى أعمال التقطع 
ف��ي ال��ط��رق��ات م��ا بين 
المحافظات واالنتهاكات 
األمنية وت��وس��ع جرائم 
اإلره�������اب واالع����ت����داء 
القوات  على معسكرات 
المسلحة واألمن والمنشآت 

العامة.

2- ويعرب الطرفان عن بالغ 
يبذلها  لتي  ا للجهود  تقديرهما 
مجلس التعاون الخليجي وأمينه 
ال��ع��ام واألم���ي���ن ال��ع��ام لألمم 
ع��ن طريق مستشاره  المتحدة 
الخاص وس��ف��راء ال��دول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس األمن 
وس��ف��راء مجلس التعاون ل��دول 
الخليج العربية واالتحاد األوروبي 
من أج��ل دع��م االت��ف��اق المتعلق 
بعملية االنتقال السلمي للسلطة، 
ويعتمدان هذه اآللية على أساس 
مبادرة مجلس التعاون الخليجي 
بما يتفق كليًا مع ق��رار مجلس 
األمن لألمم المتحدة 2014 لعام 

)2011م(.

وي��الح��ظ ب��ه��ذا الشأن 
أيضًا الدور األخوي المتميز 
للمملكة العربية السعودية 
خ��ادم  بقيادة  الشقيقة 
الحرمين الشريفين الملك 
عبد اهلل بن عبد العزيز 
بية  لعر ا لمملكة  ا ملك 
تقدمه  وم��ا  السعودية 
من دعم اقتصادي سخي 
معضلة  ع��ل��ى  للتغلب 
في  لنفطية  ا المشتقات 
ال��ب��الد ودول���ة اإلم���ارات 
المتحدة ودول  العربية 
مجلس التعاون والواليات 
المتحدة األمريكية ومعها 
الدول األعضاء في مجلس 

األمن. 
3- وتنطبق التعاريف التالية فيما 

يتعلق بهذا االتفاق:
)أ ( يشير مصطلح ) مبادرة مجلس 
التعاون الخليجي( إل��ى مبادرة 
الخليجي لحل  التعاون  مجلس 
ف��ي صيغتها  اليمنية  األزم���ة 
ال��م��ؤرخ��ة 21-22 أي���ار/ مايو 

2011م.
)ب ( يشير مصطلح )الطرفان( 
إلى التحالف الوطني)المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه( كأحد 
ال��ط��رف��ي��ن، وإل���ى المجلس 
الوطني )أحزاب اللقاء المشترك 

وشركاؤه(.
4- يحل االتفاق على المبادرة 
محل  ها  تنفيذ لية  آ و لخليجية  ا
أي ترتيبات دستورية أو قانونية 
قائمة وال يجوز الطعن فيهما أمام 

مؤسسات الدولة.

الجزء الثاني – الفرتة االنتقالية
5- يعتبر الجانبان أن الرئيس 
قد فوض نائب الرئيس، بموجب 
ال��م��رس��وم ال��رئ��اس��ي رق��م )24( 
2011، تفويضًا ال رجعة  لعام 
فيه، الصالحيات الرئاسية الالزمة 
ل��ل��ت��ف��اوض ب��ش��أن ه���ذه اآلل��ي��ة 
وتوقيعها وإنفاذها، إل��ى جانب 
ية  ر ستو لد ا ت  حيا لصال ا جميع 
بعتها  متا و ها  بتنفيذ لمتصلة  ا
وممتد الصالحيات لتشمل الدعوة 
إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع 
القرارات الالزمة لتشكيل حكومة 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي، بما ف��ي ذلك 
من  ها  غير و ئها  عضا أ تنصيب 
الهيئات المنصوص عليها في هذه 

اآللية.

)تم التنفيذ(

6- وتُنفذ الفترة االنتقالية على 
النحو التالي:

)أ ( وفقًا لقرار مجلس األمن 
ال��دول��ي رق��م 2014 لعام 
2011 ال��ذي يالحظ التزام 
رئيس اليمن بالتوقيع فورًا 
على مبادرة مجلس التعاون 
و  أ ه��و  ويشجعه  لخليجي  ا
من أذن له بالتصرف بأسمه 
على القيام بذلك وعلى إجراء 
تسوية سياسية تستند إليها 
ووف��ق��ًا للمرسوم الرئاسي 
الحالية  24( السنه  رق��م )
2011، سيوّقع الرئيس أو 
نيابة عنه  الرئيس  ن��ائ��ب 
على مبادرة مجلس التعاون 
الخليجي بالتزامن مع توقيع 

الجانبين لهذه اآللية.

تم  حيث  لتنفيذ  ا ت��م  (
التوقيع بالرياض من قبل 
فخامة األخ علي عبد اهلل 
صالح رئيس الجمهورية 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا رئيس 
العام على المبادرة الخليجية 
بالتزامن مع توقيع ممثلي 
ال��ط��رف��ي��ن ف��ي المؤتمر 
ل��ع��ام وحلفائه  ا الشعبي 
واح���زاب اللقاء المشترك 
وش���رك���اه ع��ل��ى اآلل��ي��ة 
التنفيذية المزمنة للمبادرة 
الخليجية برعاية من خادم 
الحرمين الشريفين الملك 
عبد اهلل بن عبد العزيز ملك 
المملكة العربية السعودية 
وحضور وزراء خارجية دول 
الخليجي  التعاون  مجلس 
واالمين العام لدول مجلس 
التعاون الخليجي وسفراء 
ال��دول الدائمة العضويه 
في مجلس االمن و االتحاد 
االوروب�����ي وس��ف��راء دول 
مجلس التعاون الخليجي و 
مبعوث االمين العام للالمم 

المتحده(

 )ب ( بالتزامن مع توقيع هذه اآللية، 
الصالحيات  بمقتضى  وع��م��اًل 
المخولة له من الرئيس بموجب 
المرسوم الرئاسي رق��م )24( 
للسنة الحالية 2011، سيُصدر 
نائب الرئيس مرسومًا يدعو إلى 
إج��راء انتخابات رئاسية مبكرة 
خالل فترة ال تتجاوز 90 يومًا من 
تاريخ بدء نفاذ هذه اآللية، ووفقًا 
لألحكام ذات الصلة من الدستور، 
سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 60 يومًا 
من إج��راء االنتخابات؛ )مشروع 
نص المرسوم مرفق بهذه اآللية(.

)ت ( يبدأ نفاذ ه��ذه اآللية بمجرد 
التوقيع على المبادرة الخليجية 
من قبل الرئيس أو نائبه وعلى 
هذه اآللية من قبل جميع األطراف 
ووف��ق��ًا ل��ه��ذه ال��ف��ق��رة وص��دور 
المرسوم المشار إليه في الفقرة 

الفرعية )ب(.

)تم التنفيذ(

)تم التنفيذ(

7- تبدأ الفترة االنتقالية مع بدء 
نفاذ هذه اآللية.. وتتألف الفترة 

االنتقالية بعد ذلك من مرحلتين:
)أ ( تبدأ المرحلة األولى مع بدء نفاذ 
هذه اآللية وتنتهي مع تنصيب 
الرئيس عقب إج��راء االنتخابات 

الرئاسية المبكرة؛
)ب ( تبدأ المرحلة الثانية ومدتها 
عامان مع تنصيب الرئيس بعد 
لمبكرة  ا لرئاسية  ا بات  االنتخا
وتنتهي بإجراء االنتخابات العامة 
وفقًا للدستور الجديد وتنصيب 

رئيس الجمهورية الجديد.

)تم التنفيذ حيث شهدت 
ثين  حد ء  صنعا صمة  لعا ا
بهذا  رزي��ن  ب��ا ريخيين  تا
األخ  أدى  الخصوص حيث 
منصور  رب��ه  عبد  المشير 
ه���ادي رئ��ي��س الجمهورية 
المنتخب اليمين الدستورية 
التشريعية  السلطة  أم��ام 
حسب المراسيم البروتكولية 
لنص  ا بتنفيذ  تبطة  لمر ا
الدستوري الخاص باليمين 
الدستورية والحدث التاريخي 
المهم الذي تم بعد ذلك في 
في  مشهود  كبير  ل  حتفا ا
دار الرئاسة حيث أقيم حفل 
يد  لجد ا ئيس  للر تنصيب 
منصور  رب��ه  عبد  المشير 
ه���ادي وق���ام ف��خ��ام��ة األخ 
المشير/ علي عبد اهلل صالح 
ية  ر لجمهو ا علم  بتسليم 
يد  لجد ا ئيس  للر ليمنية  ا
المنتخب في سابقة تاريخية 
ديمقراطية ت��ؤك��د رس��وخ 
في  ية  ر ستو لد ا عية  لشر ا
الجمهورية اليمنية والتبادل 
السلمي في مظهر حضاري 

راٍق للسلطة الرئاسية(

8- يكون اتخاذ القرارات في مجلس 
ال��ن��واب خ��الل المرحلتين األول��ى 
والثانية بالتوافق وفي حال تعذر 
التوصل إلى توافق حول أي موضوع 
يقوم رئيس مجلس النواب برفع 
األمر إلى نائب الرئيس في المرحلة 
األول��ى وإل��ى الرئيس في المرحلة 
الثانية الذي يفصل في األمر ويكون 

ما يقرره ملزمًا للطرفين.

)جاري العمل به(

الخطوات  الطرفان  سيتخذ   -9
الالزمة لضمان اعتماد مجلس النواب 
للتشريعات والقوانين األخرى الالزمة 
للتنفيذ الكامل لاللتزامات المتعلقة 
بالضمانات المتعهد بها في مبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وفي هذه 

اآللية.

 )ج��اري العمل به( ويالحظ 
استمرار تغيب بعض أعضاء 
البرلمان م��ن أح���زاب اللقاء 
لسلطة  ا ت  جلسا ك  لمشتر ا
التشريعية ب���دون أع���ذار أو 
م���ب���ررات واض��ح��ة وك��أن��ه��م 
خ��ارج بوتقة الوفاق الوطني 
للمؤسسات  ويتنكرون  ب��ل 

الدستورية القائمة. 

الجزء الثالث – املرحلة األوىل من الفرتة االنتقالية
تشكيل حكومة الوفاق الوطني:

10- فور التوقيع على المبادرة 
تسمي  ها  تنفيذ لية  آ و لخليجية  ا
المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء 
الذي يكلفه نائب الرئيس من خالل 
قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في 
فترة أقصاها 14 يومًا من تاريخ 
التكليف ويصدر بها قرار جمهوري 
يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس 

الوزراء:
)أ ( تتألف حكومة الوفاق الوطني 
من 50 في المائة لكل طرف 
مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة 
بتقسيم  يتعلق  وم��ا   . . فيها
الحقائب ال��وزاري��ة يقوم أحد 
قائمتين  ب��إع��داد  الطرفين 
بالوزارات تسلم للطرف اآلخر 
الذي يكون له حق اختيار إحدى 

القائمتين.
)ب ( يسمي رئيس الوزراء المكلف 
أعضاء الحكومة كما هو مقترح 
من الطرفين.. ويقوم نائب 
ال��رئ��ي��س بعد ذل��ك ب��إص��دار 
م���رس���وم ي��ت��ض��م��ن أع��ض��اء 
الحكومة المتفق عليهم على 
أن يكون المرشحون على درجة 
عالية من النزاهة وااللتزام 
بحقوق اإلن��س��ان وال��ق��ان��ون 

اإلنساني الدولي.

تم التنفيذ

تم التنفيذ

تم التنفيذ

11- يؤدي أعضاء حكومة الوفاق 
الوطني اليمين الدستورية أمام 
نائب الرئيس وفي غضون عشرة 
أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها 
لمجلس النواب لمنحها الثقة خالل 

خمسة أيام.

)تم التنفيذ(

سير أعمال حكومة الوفاق الوطني
12- تتخذ حكومة الوفاق الوطني 
قراراتها بتوافق اآلراء.. وإذا لم يكن 
التوافق الكامل موجودًا بشأن أي 
قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب 
الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات 
لى  إ للتوصل  لمبكرة  ا لرئاسية  ا
توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما 
يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب 
االنتخابات الرئاسية المبكرة القرار 

النهائي.

)جاري العمل به(

وثيقــــة مهـمـــــــة تكـشـــــف عـــــــدم تنـفيــــــــذ »املشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك« ملهام املرحلة األولى من الفترة االنتقالية
انطالقًا من مبدأ الشفافية الكاملة التي ينتهجها المؤتمر الشعبي العام في مواقفه  

أيًا كانت والتزامه المعهود بانجاز األعمال الوطنية التي تلبي تطلعات الشعب 
وتغلب المصلحة العامة على ما عداها.. يواصل المؤتمر بذل جهوده الخراج البالد من 
األزمة المفتعلة مجددًا حرصه الكبير على تنفيذ التزاماته من المبادرة الخليجية التي 

ارتضاها الجميع كحل وحيد.

أواًل: بالنسبة للمبادرة الخليجية

لم تعمل الحكومة 
على إزالة أسباب 
التوتر السياسي..

برنامج تحقيق 
االستقرار 

االقتصادي لم ينفذ


