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13- تقوم حكومة الوفاق الوطني 
مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:

)أ ( ات��خ��اذ ال��خ��ط��وات ال��ازم��ة، 
الجهات  م��ع سائر  بالتشاور 
لضمان  األخ����رى،  لمعنية  ا
وق���ف جميع أش��ك��ال العنف 
وانتهاكات القانون اإلنساني، 
وفض االشتباك بين القوات 
المسلحة والتشكيات المسلحة 
وال��م��ل��ي��ش��ي��ات وال��ج��م��اع��ات 
المسلحة األخ���رى، وضمان 
عودتها إلى ثكناتها، وضمان 
حرية التنقل للجميع في جميع 
أنحاء البلد، وحماية المدنيين 
وغير ذلك من التدابير الازمة 
لتحقيق األم���ن واالس��ت��ق��رار 

وبسط سيطرة الدولة؛

)ب ( تيسير وت��أم��ي��ن وص��ول 
المساعدات اإلنسانية حيثما 

تدعو الحاجة إليها؛
)ت ( إص���دار تعليمات قانونية 
وإدارية مائمة إلى جميع فروع 
م  لإللتزا لحكومي  ا ع  لقطا ا
الفوري بمعايير الحكم الرشيد 
وسيادة القانون واحترام حقوق 

اإلنسان؛

)ث ( إص���دار تعليمات قانونية 
وإداري���ة محددة إل��ى النيابة 
ال��ع��ام��ة ودوائ�����ر ال��ش��رط��ة 
والسجون واألمن للتصرف وفقًا 
الدولية،  والمعايير  للقانون 
وإطاق سراح الذين احتجزوا 

بصفة غير قانونية
)ج ( تلتزم حكومة الوفاق الوطني 
بكافة ق��رارات مجلس األمن 
وم��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن��س��ان 
واالع��راف والمواثيق الدولية 

ذات الصلة.

)ل���م ي��ن��ف��ذ م���ن قبل 
اح��زاب اللقاء المشترك 
و ش���رك���اه ف���ا ت���زال 
المليشيات المسلحه في 
شارع الستين وحي هائل 
وشوارع الحصبه الرئيسيه 
و الفرعيه و مدينة صوفان 
وف��ي مدينة تعز وأرح��ب 
وبيت دهره وفرضة نهم 
ولم تعد القوات التابعه 
ل��ي  ا لمنشقه  ا قه  للفر
ثكانتها وال ت��زال الطرق 
مقطعه بين المحافظات 
مثل طريق مأرب صنعاء 
وطريق الحديده صنعاء 

وطريق الحديده ذمار(.

)نفذ بشكل جزئي(

)لم يتم تنفيذه- بل العكس 
من ذلك وبدعم من أحزاب اللقاء 
المشترك يجري حاليا ما يسمى 
اعتسافًا واعتداء على الوظيفة 
العامة بثورة المؤسسات وهدم 
للدوله  لمؤسسي  ا ل��ن��ظ��ام  ا

واحال الفوضى(

)لم يتم تنفيذه( حيث وما 
تزال السجون غير القانونية 
ف��ي ال��ف��رق��ة األول����ى م��درع 
)ال��ق��ط��اع ال��م��ت��م��رد( تعج 
بالمسجونين والموقفين ظلمًا 

وبدون سند قانوني.

)ع��ب��رت ال��ح��ك��وم��ه عن 
التزامها(

صالحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
14- في تنفيذ هذه اآللية، يمارس 
نائب الرئيس إضافة إلى الصاحيات 
لصاحيات  ا منصبه  تخص  لتي  ا

الدستورية التالية:
1- الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية 

مبكرة.
2- ممارسة جميع مهام الرئيس 

المتصلة بمجلس النواب.
3- اعان تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني في المرحلة األول��ى 

وتنصيبها.
لمتصلة  ا ئل  لمسا ا جميع   -4
بمهام لجنة الشئون العسكرية 

وتحقيق األمن واالستقرار.
5- ادارة ال��ع��اق��ات الخارجية 
إل�����ى ال����م����دى ال����ض����روري 
 ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه اآلل���ي���ة.
6- اص��دار المراسيم الازمة 

لتنفيذ هذه اآللية.

)تم تنفيذ الفقره كاملة(

15- في المرحلة األول��ى، يمارس 
نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني 
السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ 
كل ما يتعلق بهذا االتفاق بما في ذلك 
النقاط التالية جنبًا إلى جنب مع مجلس 

النواب حسب االقتضاء:

)أ ( وض��ع وتنفيذ برنامج أولي 
لتحقيق االستقرار االقتصادي 
والتنمية االقتصادية وتلبية 
االحتياجات الفورية للسكان 

في جميع مناطق اليمن.
)ب ( تنسيق العاقات مع الجهات 

المانحة في المجال اإلنمائي.
)ت ( ضمان أداء المهام الحكومية 
على نحو منظم بما فيها اإلدارة 
المحلية وفقًا لمبادئ الحكم 
الرشيد وسيادة القانون وحقوق 
اإلنسان والشفافية والمساءلة.

)ث ( الموافقة على ميزانية مؤقتة 
واإلش���راف على إدارة جميع 
جوانب مالية الدولة وضمان 
الشفافية والمساءلة الكاملتين.
)ج ( اتخاذ الخطوات التشريعية 
واإلدارية الازمة لضمان إجراء 
االنتخابات الرئاسية خال 90 

يوما من بدء نفاذ هذه اآللية.
)ح ( إنشاء الهيئات التالية حسب ما 

تنص عليه هذه اآللية:
1- لجنة الشؤون العسكرية 
وتحقيق األمن واالستقرار.

2- مؤتمر الحوار الوطني.
)خ ( عند تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني وتولي نائب الرئيس 
تشكيل الحكومة لجنة اتصال 
تتولى وبشكل فعال التواصل 
مع حركات الشباب في الساحات 
من مختلف االطراف وباقي أنحاء 
اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا 
االتفاق وإط��اق نقاش مفتوح 
ح��ول مستقبل ال��ب��اد وال��ذي 
سيتواصل م��ن خ��ال مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وإشراك 
الشباب في تقرير مستقبل الحياة 

السياسية.

)تم وضع البرنامج ولم 
يتم التنفيذ(

)يجري التنفيذ ببطء(

)لم يتم تنفيذه(

)تم الموافقه عليها من 
ر  نتظا با و مه  لحكو ا قبل 
أستكمال موافقة مجلس 

النواب(

)تم التنفيذ(

)تم التنفيذ(

)لم يتم التنفيذ(

)لم يتم التنفيذ(- )علما 
الشباب في  أغلبية  ب��أن 
الساحات ينتمون ألحزاب 

اللقاء المشترك(

لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار
16- في غضون 5 أيام من 
بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربية وآلية 
تنفيذها، يقوم نائب الرئيس 
خال المرحلة االنتقالية األولى 
بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون 
العسكرية )تم تشكيل اللجنه( 
وتحقيق األم��ن واالستقرار، 

وتعمل هذه اللجنة لضمان:
)أ ( إن��ه��اء االن��ق��س��ام ف��ي ال��ق��وات 

المسلحة ومعالجة أسبابة.
)ب ( إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

)ج ( عودة القوات المسلحة وغيرها 
من التشكيات العسكرية إلى 
المظاهر  ء  ن��ه��ا وإ معسكراتها 
العاصمة صنعاء  المسلحة في 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��م��دن، وإخ���اء 
ال��ع��اص��م��ة وب��اق��ي ال��م��دن من 
المليشيات والمجموعات المسلحة 

وغير النظامية.
)ح ( إزال���ة ح��واج��ز ال��ط��رق ونقاط 
التفتيش والتحصينات المستحدثه 

في كافة المحافظات.
)خ ( إع���ادة تأهيل م��ن ال تنطبق 
عليهم شروط الخدمة في القوات 

المسلحة واألجهزة األمنية.
)د ( أية إجراءات أخرى من شأنها أن 
تمنع حدوث مواجهة مسلحة في 

اليمن.

)ح��ت��ى االن ل��م تنجح 
اللجنه اال في إزالة حواجز 
ال��ط��رق ون��ق��اط التفتيش 
والتحصينات المستحدثه 
م��ن ال��ش��وارع الرئيسيه 
ولكن  العاصمه  ن��ة  ب��أم��ا
ل���اس���ف ت���م���رك���زوا في 
الشوارع الفرعيه واشادت 
ال��ل��ج��ن��ه ب��ت��ج��اوب ق��وات 
الحرس الجمهوري و االمن 

المركزي مع اللجنه(

17- تقوم لجنة الشؤون العسكرية 
وتحقيق األم��ن واالستقرار خال 
مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف 
واتخاذ الخطوات الازمة لتحقيق 
تكامل القوات المسلحة تحت هيكل 
قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار 

سيادة القانون.

لمرحله  ا ف��ي  لهيكله  ا (
التالية بعد إزال��ة عناصر 
التوتر السياسي واألمني 
وان��ه��اء االن��ق��س��ام��ات في 
الجيش وإعادة المعسكرات 
والتشكيات العسكرية إلى 
معسكراتها وإنهاء المظاهر 
المسلحة وإخاء المدن من 
الميليشيات والمجموعات 
لنظامية  ا وغير  المسلحة 
وإن���ج���از م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
الوطني لمهامه وتأسيس 
عملية اإلصاح الدستوري 
ل��ة  و ل��د ا هيكل  لجة  لمعا

والنظام السياسي(

االنتخابات الرئاسية المبكرة:
18- تعقد انتخابات رئاسية مبكرة 

وفقًا لألحكام التالية:
)أ ( تجرى االنتخابات الرئاسية المبكرة 
في فترة اقصاها 90 يوما من 
ت��اري��خ التوقيع إل��ى المبادرة 

الخليجية وآلية تنفيذها.
الرئاسية  االنتخابات  تجرى  )ب ( 
في  لرئيس  ا لمنصب  لمبكرة  ا
ظل ادارة اللجنة العليا لانتخابات 
واالستفتاء الحالية وتحت اشرافها 
باستخدام سجل الناخبين الحالي 
وذلك بصورة استثنائية، ويحق 
ألي مواطن ذكرا كان ام انثى بلغ 
السن القانونية لانتخاب ويمكنة 
اثبات ذل��ك استنادًا إل��ى وثيقة 
رسمية، من قبيل شهادة المياد 
أو بطاقة الهوية الوطنية، حق 
االنتخاب استنادًا إلى هذه الوثيقة.

)ت ( يلتزم الطرفان في هذه االتفاقية 
بعدم ترشيح أي شخص لخوض 
االنتخابات الرئاسية المبكرة أو 
المرشح  تزكية أي مرشح غير 
التوافقي نائب الرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
)ث ( يطلب من األمين العام لألمم 
ال��م��ت��ح��دة ت��وف��ي��ر ال��م��س��اع��دة 
االنتخابية وتنسيقها للمساعدة 
في كفالة إجراء االنتخابات بصورة 

منظمة وفي أوانها.

لتنفيذ  ا عملية  ت��م��ت 
ب��ص��ورة إيجابية ع��ززت 
االل��ت��زام بخيار الممارسة 
الباد  ف��ي  الديمقراطية 
ب���خ���روج ال��م��اي��ي��ن من 
الناخبين والناخبات النتخاب 
لوطني  ا لتوافق  ا مرشح 
رئيسًا للجمهورية وحققت 
لانتخابات  لعليا  ا للجنة  ا
ن��ج��اح��ًا اس��ت��ح��ق��ت عليه 
الشكر والتقدير إنما النجاح 
األكبر هو للشعب اليمني 
لناخبين  ا في  ممثًا  كله 

والناخبات. 

)تم التنفيذ(

 الجزء الرابع – املرحلة الثانية من نقل السلطة
مهام وصالحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

19- بعد االنتخابات الرئاسية المبكرة، 
ي��ق��وم ال��رئ��ي��س المنتخب وحكومة 
الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام 
االعتيادية المنوطة بهما على النحو 
المنصوص عليه في الدستور، وإضافة 
إلى ذلك يمارسان الصاحيات الازمة 
لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة 
االولى، والمهام االضافية المحددة في 

المرحلة الثانية من نقل السلطة
وتشمل هذه المهام ما يلي:

)أ ( ضمان انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني وتشكيل لجنة إعداد 
لجنة  و تمر  للمؤ تحضير  و
االخ��رى  لهيئات  وا لتفسير  ا

المنشأة بموجب هذه اآللية.
لاصاح  عملية  تأسيس  )ب ( 
الدستوري تعالج هيكل الدولة 
السياسي وع��رض  والنظام 
ال��دس��ت��ور بعد تعديلة على 

الشعب اليمني في استفتاء.
)ت ( اصاح النظام االنتخابي.

)ث ( إجراء انتخابات مجلس النواب 
ورئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة وف��ق��ًا 

للدستور الجديد.

)لم تنفذ مهام المرحله 
االولى كما سبق االشاره 

اليها في الفقرات السابقه(

)لم يتم تنفيذه(

)لم يأت دور تنفيذها(

)لم يأت دور تنفيذها(

)لم يأت دور تنفيذها(

مؤتمر الحوار الوطني

20- مع بداية المرحلة االنتقالية 
الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة 
الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار 
وطني شامل لكل القوى والفعاليات 
السياسية بما فيها الشباب والحراك 
الجنوبي، والحوثيون وسائر االحزاب 
وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع 
النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن 

جميع االطراف المشاركة.

)لم يتم التنفيذ(

21- يبحث المؤتمر في ما يلي:
)أ ( عملية صياغة الدستور، بما 
في ذلك انشاء لجنة لصياغة 
الدستور وتحديد عدد أعضائها.
)ب ( االصاح الدستوري ومعالجة 
هيكل الدولة والنظام السياسي 
واقتراح التعديات الدستورية 
إلى الشعب اليمني لاستفتاء 

عليها.
)ت ( يقف ال��ح��وار ام��ام القضية 
الجنوبية بما يفضي إلى حل 
وطني عادل لها يحفظ لليمن 

وحدته واستقراره وآمنه.
)ث ( النظر في القضايا المختلفة 
ذات البعد الوطني ومن ضمنها 

أسباب التوتر في صعدة.
)ج ( اتخاذ خطوات للمضي قدمًا 
ديمقراطي  نظام  ء  بنا نحو 
ك��ام��ل، بما ف��ي ذل��ك اص��اح 
ء  والقضا لمدنية  ا ل��خ��دم��ة  ا

واالدارة المحلية.
)ح ( ات��خ��اذ خ��ط��وات ترمي إلى 
طنية  لو ا لحة  لمصا ا تحقيق 
والعدالة االنتقالية، والتدابير 
الازمة لضمان ع��دم حدوث 
االن��س��ان  لحقوق  نتهاكات  ا

والقانون االنساني مستقبًا.
القانونية  الوسائل  اتخاذ  )خ ( 
وغيرها من الوسائل التي من 
لفئات  ا حماية  تعزيز  شأنها 
بما في   ، الضعيفة وحقوقها
ذلك االطفال والنهوض بالمرأة.
)د ( االسهام في تحديد أولويات 
لتنمية  ا و لتعمير  ا م��ج  ا ب��ر
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
المستدامة لتوفير فرص عمل 
وخدمات اقتصادية واجتماعية 

وثقافية أفضل للجميع.

)لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

 )لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

)لم يأت دور التنفيذ(

اللجنة الدستورية
22 – تنشئ حكومة الوفاق الوطني 
لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر 
الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة 
أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع 
دستور جديد خال ثاثة أشهر من 
تاريخ أنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح 
الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع 
الدستور واالستفتاء عليه لضمان 

مشاركة شعبية واسعة وشفافة.

)لم يأت دور التنفيذ(

إدارة االنتخابات في ظل الدستور الجديد
23- خال ثاثة أشهر من اعتماد 
الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان 
ق��ان��ون��ًا الج���راء انتخابات وطنية 
برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية 
اذا كان الدستور ينص على ذلك، 
وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون 
االنتخابات واالستفتاء وإع��ادة بناء 
السجل االنتخابي الجديد وفقًا لما 
يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا 
القانون الستعراض الحق من قبل 

البرلمان المنتخب حديثًا.

)لم يأت دور التنفيذ(

24- ستنتهي م��دة والي��ة الرئيس 
المنتخب وفقًا للفقرة 7 من هذه اآللية 
لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب 

حسب األصول ووفقًا للدستور الجديد.

)لم يأت دور التنفيذ(

الجزء الخامس – تسوية املنازعات
25- في غضون 15 يوما من دخول 
مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وألية تنفيذها حيز التنفيذ، 
ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء 
حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة 
التفسير لتكون مرجعية للطرفين 
لحل أي خاف في تفسير المبادرة 

الخليجية واآللية.

لم يتم التنفيذ

الجزء السادس – األحكام الختامية
26- تمثل المرأة تمثيًا مناسبًا في 
جميع المؤسسات التي جرت االشارة 

اليها في هذه اآللية.
التمويل  الحكومة  27- ستوفر 
الكافي للمؤسسات والنشاطات التي 

يتم إنشاؤها وفق هذه اآللية.
28- ضمانًا للتنفيذ الفعال لهذه اآللية، 
يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ومجلس األمن الدولي إلى 
دعم تنفيذها ويطلبان دعم دول مجلس 
التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية 
في مجلس األمن واالتحاد األوروبي ودول 
االعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية 

وهذه اآللية.
29- دع��وة األمين العام لألمم 
لمساعدة  ا تقديم  ل��ى  إ لمتحدة  ا
المستمرة بالتعاون مع الوكاالت 
االخرى من اجل تنفيذ هذا االتفاق، 
ويطلب منه ايضًا تنسيق المساعدة 
المقدمة من المجتمع الدولي لتنفيذ 

المبادرة وآليتها.

30- يحضر التوقيع األمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي واألمين 
العام لألمم المتحدة أو من يمثلهم 
وممثلو دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وممثلو الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن واالتحاد 

األوروبي والجامعة العربية.

وثيقــــة مهـمـــــــة تكـشـــــف عـــــــدم تنـفيــــــــذ »املشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك« ملهام املرحلة األولى من الفترة االنتقالية
على خطوات التنفيذ مرت أربعة أشهر تم فيها القليل وبقي فيها الكثير.. بعض فقرات وبنود 
المبادرة تم تنفيذها ببطء شديد من قبل أحزاب المشترك وهناك أكثر من عشر التزامات لم تنفذ 

حتى اآلن من أحزاب المشترك وشركائه وبداًل من ذلك تعمل على إعاقة ما ُأنجز.
»الميثاق« تنشر مقارنات بين ما نفذه المؤتمر وما لم ينفذه المشترك ويضع هذه الحقائق للرأي 

العام وأمام الدول الراعية للمبادرة الخليجية ليعرفوا من يقف ضد المبادرة..

المظاهر المسلحة 
مازالت تتمترس 

داخل المدن

مهام المرحلة 
االنتقالية لم 

تنفذ كاملة


