
هذا واتفقت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار 
الوطني في اجتماع االربعاء برئاسة الدكتور 
عبدالكريم االرياني وبحضور المبعوث األممي 
جمال بن عمر وفريق الخبراء المرافق له- المادة 
رقم 10 من مشروع الالئحة المتعلقة بقوام 
هيئة رئاسة المؤتمر -على أن يكون العدد 9 
أشخاص من أعضاء مؤتمر الحوار, وفيما يخص 
آلية اختيارهم فقد توصلت اللجنة الى أن يتم 
التشاور حولهم بين مكونات المؤتمر الممثلين 
في اللجنة الفنية ورئيس الجمهورية، ..وطرحت 

اللجنة خيارين بهذا الخصوص هما:
 - أن يصدر بتشكيل هيئة الرئاسة قرار من 

قبل رئيس الجمهورية.
- يقوم  رئيس الجمهورية في يوم افتتاح 
المؤتمر وفي الجلسة العامة األولى باقتراح 

هيئة الرئاسة  ليتم اتخاذ القرار بشأنها من قبل 
الجلسة العامة وهي الهيئة العليا للمؤتمر..

هذا  وقد تم االتفاق على ترك األمر لرئيس 
الجمهورية التخاذ القرار المتعلق بهذين الخيارين.

كما اتفقت اللجنة الفنية أن يكون من المرشحين 
التسعة منصب رئيس هيئة رئاسة المؤتمر و»5« 
نواب و3 مقررين، وذلك لالستجابة لمتطلبات 
العمل وتواجد ممثل لهيئة الرئاسة في فرق 
العمل التسعة، ويُترك لهيئة رئاسة المؤتمر 

االتفاق حول توزيع المناصب بينها باآللية التي 
تراها مناسبة.

إما فيما يتعلق  بمناقشة المادة رقم »8« من 
مشروع الالئحة الخاصة بقوام الجلسة العامة 
للمؤتمر وهي التي تضم جميع أعضاء وعضوات 
المؤتمر، فقد تمخض النقاش عن ثالث مقترحات 

على النحو التالي :
1- المقترح األول أن يكوم قوام المؤتمر بين 

250-300 عضو/عضوة.

2- المقترح الثاني أن يكون قوام المؤتمر بين 
400- 565 عضو/عضوة، وهو االتجاه الغالب.

3- المقترح الثالث أن يكون قوام المؤتمر بين 
700- 1000 عضو/عضوة.

هذا وتقوم  اللجنة بمناقشة حجم كل مكون 
من المكونات للمشاركة في  المؤتمر أي حصة 
األح��زاب والفعاليات السياسية واالجتماعية 
كالحراك الجنوبي والحركة الحوثية والحركات 

الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء.

االثنين : 19 / 11 / 2012م 
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العدد: )1636( 6

ِ��ن��ا ن��ح��و ال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ؤمت��ر احل���وار  »ال���ي���وم ن���وج���ُه ط��اق��ات���
الوطني الذي سيضُع على عاتقه صياغَة منظومِة احلكم 
اجلديد من خالل صياغة دستور جديد، واختيار نظام 
احل��ك��م، وتعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، والبحث ع��ن حلول 

لألزمات في اجلنوب وصعدة«.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

األمني العام للمؤتمر الشعبي العام

رئيس الجمهورية سيختار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار

االتفاق على أن يكون قوام هيئة رئاسة مؤتمر الحوار من 9 أشخاص
رئاسة المؤتمر تتكون من الرئيس و6 نواب و3 مقررين

القربي :على  رعاة المبادرة الضغط على 
كل األطراف للمشاركة في الحوار

دعا الدكتور ابو بكر القربي 
-وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة- ال��دول 
الراعية للمبادرة الخليجية 
وآليتها الى الضغط على كل 
االطراف اليمنية للمشاركة 
ف��ي ال��ح��وارال��وط��ن��ي  دون 
شروط مسبقة.. وتمنى ان 
تستمر دول مجلس التعاون 
في رعاية الحوار حتى يكلل 

بالنجاح ..
وق����ال ف���ي م��ق��اب��ل��ة مع 
ص��ح��ي��ف��ة »ال���س���ي���اس���ة 
الكويتية«: ان  قضية الوحدة 
ليست  ص��ب��ح��ت  ا ليمنية  ا
فقط من الثوابت الوطنية 

للشعب اليمني، وانما ايضا للدول االقليمية 
والدول الكبرى التي يهمها استقرار منطقة 
الشرق األوسط بما فيها الدول الخمس دائمة 
العضوية في األمم المتحدة والتي بتوافقها 
بدعم المبادرة الخليجية كان احد اسباب 
نجاحها، وهناك دعوة للحوار ستوجه بناًء على 
العمل الذي قامت به اللجنة الفنية التحضيرية 

للحوار الوطني.
مشيرًا الى  ان هناك بعض االطراف التي 
اعلنت مقاطعتها لهذا الحوار وطلبت وضع 
شروط مسبقة قبل مشاركتها، بينما الجميع 
يقول ان الحوار الوطني ال يستثني احدا 
وانه ال يوجد حظر على اي موضوع يطرح 
اثناء الحوار، وبالتالي ال داعي لوضع شروط 

مسبقة..
 وحول طلب اليمن من بعض الدول التدخل 
للضغط على الحراك للمشاركة في الحوار قال 

القربي: نحن نعرف ان لدول 
ت  عالقا جنبية  وا عربية 
بأطراف مختلفة، وندعو 
هذه الدول الى أن يدفعوا 
بهذه االطراف لالنضمام الى 
طاولة الحوار النها الوسيلة 
الوحيدة امامهم لكي يقنعوا 
اآلخ��ري��ن ب��م��ا يعتقدون 
أن��ه مطلب مشروع لهم، 
وسيقبل اآلخ��رون بكل ما 
هو منطقي.. وكلنا تعلمنا 
اآلن انه كلما استطعت ان 
تضمن لآلخرين مطالبهم 
وان ت��ح��ق��ق ال��م��واط��ن��ة 
ال��م��ت��س��اوي��ة وال��ع��دال��ة 
االجتماعية وتوزيع الثروة فهذه قضايا ال خالف 
عليهام، وهي القضايا الرئيسية التي تهم كل 

مواطن في اليمن اليوم.
والمطلوب من هذه الدول ان ترى كيفية ان 
تقنع وتضغط على هذه االطراف للمشاركة 

في الحوار.
 وفيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة اليمنية  
قال وزير الخارجية : الجميع يعرف ان فخامة 
رئيس الجمهورية  من القيادات التي كان لها 
في عام 1994 الدور االساسي في الدفاع 
ع��ن ال��وح��دة عندما كانت هناك محاولة 
انفصالية وال يمكن ان يفرط في قضية 
الوحدة.. وال اعتقد ان اغلبية الشعب اليمني 
تعتقد ان االنفصال هو الوسيلة للحل، انما 
المعالجة الحقيقية اليوم في كيفية ان نصوغ 
دستورًا جديدًا لليمن نتجنب فيه كل االخطاء 

السابقة..

السفير األلماني بصنعاء : 
الحوار الوطني هو السبيل 

الوحيد لحل المظالم
تمنى سفير جمهورية 
ألمانيا االتحادية بصنعاء 
قرين،  السيد/ هولقر 
أن يبدأ الحوار الوطني 
اليمني الشامل في وقت 
مبكر، مؤكدًا أنه ال تزال 
هناك بعض االختالفات 
بين األطراف السياسية 
في اليمن بشأن مسائل 
لبت  ا ينبغي  ية  هر جو
فيها أواًل، مشيرًا إلى أن 
ألمانيا كباقي الداعمين 
للمبادرة الخليجية  تحث 
كافة األط��راف اليمنية 
على تناول هذه القضايا 

في أقرب وقت، ومراعاة الجدول الزمني 
المحدد في المبادرة الخليجية وآليتها.

وقال السفير األلماني -في حوار مع 
يومية »يمن فوكس« الناطقة باللغة 
اإلنجليزية - » ال تزال هناك عدد من 
لية  االنتقا لعملية  ا م��ام  أ المعوقات 
باليمن.. وحسب علمي فإنه لم يتم 
حتى اآلن التوصل التفاق بشأن عدد 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني 
بين مختلف  الفصل  وك��ذل��ك بشأن 
التنظيمات السياسية، وعالوًة على ذلك، 
لم يتم بعد التأكد من مشاركة الحراك 
الجنوبي في الحوار الوطني.. مشيرًا إلى 
أنه ال بد أن يكون حجم المشاركين في 
الحوار محصورًا بالعدد الذي ستظل معه 
الفرصة سانحة لعقد نقاشات واقعية في 

المؤتمر وضمن اللجان العاملة فيه.
وأكد أنه في حال لم يتم تحقيق ذلك 
فإن النقاش قد يخرج عن إطار المؤتمر، 
وهو ما قد يتعارض مع مبدأ الشفافية 
والمشاركة الذي ينص قرار مجلس األمن 
رقم »2051« على ضرورة توافره في 

هذه العملية.
وعن رأيه في الحوار - الذي يتم مع 
القيادات الجنوبية ونتائجها- أوضح 
السفير هولقر قرين، أن ألمانيا والمجتمع 

ال��دول��ي ككل يقرون 
لم  لمظا ا ب��ش��رع��ي��ة 
الخاصة بالجنوب، وأن 
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي هو 
لحل  لوحيد  ا السبيل 
هذه المظالم بطريقة 
سلمية، منوهًا إلى أنه 
من أجل ذلك، فقد ظلوا 
الجنوب على  يحثون 
المشاركة في الحوار 
الوطني بدون شروط 

مسبقة.
وح���ول م��ا إذا ك��ان 
المنادون باالنفصال 
سيكون لهم مقاعد في 
الحوار قال السفير األلماني: أود التذكير 
بأن قراري مجلس األمن الدولي برقم 
»2014« الصادر العام الماضي ورقم 
»2051« الصادر العام الحالي يؤكدان 
على االلتزام الدولي بوحدة اليمن، وهذا 
هو المنطلق الذي يجب أن ينطلق منه 

مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: من خالل التصريحات العامة 
لمؤيدي فكرة االنفصال، يبدو أنهم 
للمشاركة في  استعداد  ليسوا على 
مؤتمر الحوار الوطني.. ومع ذلك، ليس 
من شأن ألمانيا تحديد من سيكون له 
مقعد في مؤتمر الحوار الوطني، بل هذا 

من شأن اليمن.
وعن مشاركة الجماعات التي ال تزال 
تستخدم السالح، أكد السفير األلماني 
أن الحوار والعنف ال يجتمعان.. داعيًا 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني 
الى القبول بمبدأ النقاش السلمي لحل 
كافة القضايا ذات الصلة بمستقبل اليمن 
السياسي.. مشددًا على أن القرارات التي 
ستُـتخذ في أي مؤتمر شامل للحوار 
الوطني يجب أن تلقى القبول واالحترام 
من كافة المشاركين في نهاية المطاف 
وال يجوز معارضتها من خالل وسائل 

العنف.

مهام واختصاصات  اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار

 انعدام الثقة ونبش الماضي أبرز العقبات:

بن عمر: الخالفات في الحراك أفرزتها صراعات دموية قديمة في الجنوب

حدد القرار الرئاسي رقم »30« الصادر 
في 14 يوليو 2012م مهام واختصاصات 
اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار 

الوطني على النحو التالي:
- تقوم اللجنة الفنية بتنفيذ المهام 

التالية وإصدار تقرير نهائي بما يلى:
 أ. تحديد حجم وف��ود المجموعات 
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل .
ب. تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر 
الحوار الوطني ومعايير أهليتهم.. وعند 
اإلمكان، يُترك ترشيح الممثلين لكل 

مجموعة من المجموعات المشاركة.
ج. تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وفرق العمل وأساليبه، بما في 

ذلك ترتيبات عقد الجلسات العامة.
د. إعداد مشروع جدول أعمال مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل وموضوعاته.

ه. إعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل )ضوابط الحوار(.
 و. تحديد مكان انعقاد مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل والترتيبات األمنية 
وسكرتارية المؤتمر والخبراء الالزمين .

 ز. إع��داد خطة لإلعالم والمشاركة 

العامة في الحوار الوطني الشامل وفقًا 
لآللية التنفيذية.

 ح. إعداد ميزانية لعملية الحوار الوطني 
الشامل .

ط. تحديد سبل إدارة دعم المجتمع 
الدولي لعملية الحوار الوطني، وفقًا لما 
هو منصوص عليه في المادة )9( من 

هذا القرار .
 ي. إط��الع ال��رأي العام على التقدم 
المحرز في أعمالها وعلى ال��ق��رارات 
الخاصة بأساليب عمل مؤتمر الحوار 
ال��وط��ن��ي ال��ش��ام��ل ط���وال العملية 

التحضيرية.
- تقوم اللجنة الفنية في أول اجتماع 
لها بوضع خطة تضمن لها تنفيذ كل 
جوانب مهامها وصالحياتها ، كما تضع 
جدواًل زمنيًا لجلساتها العادية وأنشطتها 

األخرى.

أوضح المبعوث األممي جمال بن عمر - مساعد األمين 
العام لألمم المتحدة- أن مواقف قيادة الحراك الجنوبي حول 
الحوار الوطني، متباينة وليست موحدة.. وقال بن عمر - في 
حديث لقناة الجزيرة: »هناك مواقف مختلفة في الحقيقة ألن 
الحراك الجنوبي ليس منظمة واحدة بل عددًا من الفعاليات 
واالتجاهات، فهناك من يقبل الدخول في الحوار، وهناك من 
يقبل الحوار كمبدأ، ولكن يطرح عددًا من اإلجراءات التي يجب 
اتخاذها من طرف الحكومة، وهناك مواقف مختلفة، لكن 
بشكل عام هناك إجماع على أن يكون حاًل سلميًا.. واضاف 
:حان الوقت لحل هذه القضية عن طريق الحوار ونحن نرى 
أن الحوار الوطني هو مناسبة لحلها كما أنه مناسبة تاريخية 
لمعالجة قضايا أخرى ولمعالجة أسباب التوتر في صعدة، 
وكذلك لالتفاق على عقد اجتماعي جديد عبر مناقشة عدد 
من القضايا الدستورية والبدء في عملية صياغة الدستور 

والتهيئة النتخابات جدية«.
وأشار إلى أنه كانت له عدة لقاءات مع األطراف في الحراك 

الجنوبي من خ��الل زي��ارت��ه لعدن مرتين، 
واالتصال بجميع األطراف بهدف معرفة موقف 
عدد من الفعاليات في الحراك من العملية 
السياسية الجارية وتشجيع اإلخوان في الحراك 
على المشاركة في الحوار، ألنه حان الوقت لحل 
القضية الجنوبية بشكل ع��ادل.. مؤكدًا أن 
هناك فرصة تاريخية لحل هذه القضية عن 

طريق الحوار.
وعن أبرز العقبات التي تواجه الحوار اآلن، أكد 
المبعوث األممي أن أبرزها انعدام الثقة، ونبش 
الماضي.. موضحًا أن الخالفات الموجودة في 
الحراك ليست جديدة في تاريخ الجنوب.. حيث 
إن صراعات دموية وإفرازات ماتزا موجودة.. 
مضيفًا: نؤكد كذلك على وجود تباين حتى في 

الشمال - في كيفية حل القضية الجنوبية حتى داخل األحزاب 
الرئيسية نفسها، لهذا ندعو الجميع إلى الدخول في حوار 

بدون شروط ودون أي سقف للحوار، حسب 
تأكيد األخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- أن الحوار مفتوح للجميع، ويمكن 
مشاركة جميع الفعاليات، ونحن ننطلق من 
مبادئ األمم المتحدة، ندعو الجميع إلى حوار 

شفاف ونبذ العنف.
وحول توقعه متى سيبدأ الحوار أكد مساعد 
الفنية لإلعداد  اللجنة  أن  العام  األمين 
والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني تقدمت 
بشكل كبير بإعداد ضوابط المؤتمر.. وقال : 
وقد حضرت اجتماع اللجنة  الثالثاء والحظت 
أن القضايا التي مازالت معلقة محدودة.. 
نتمنى أن ينتهي التحضير ورف��ع تقرير 
للرئيس، وكذلك االنتهاء من ضوابط المؤتمر 
في األيام القليلة المقبلة ويبدأ التحضير من الناحية العملية 

لعقد المؤتمر. 

»565«  قوام  املشاركني  في مؤمتر احلوارالوطني  

نفت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ما تردد من أنباء حول   
تأجيل موعد عقد مؤتمر الحوار، مبينة انها سترفع تقريرها إلى األخ عبدربه 
منصور هادي رئىس الجمهورية والذي سيحدد موعد عقد المؤتمر المتوقع ان يكون 

قوامه )565( مشاركًا ومشاركة.
وأكدت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الثاني الذي عقد السبت انها مستمرة في 
التواصل مع جميع االطراف للمشاركة في الحوار وان هناك جهودًا محلية ودولية 
القناع بعض فصائل الحراك الجنوبي السلمي بالمشاركة في مؤتمر الحوار وان 

هناك بعض الفصائل قد استجابت  للمشاركة في الحوار.
إلى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها يوم امس برئاسة الدكتو عبدالكريم االرياني 
التقرير المقدم من لجنة النظام التي يرأسها عضو اللجنة عبدالقادر هالل والمتضمن 
مشروع خطة عمل اللجنة وطبيعة مهامها ودليلها التنفيذي ولجانها الفرعية لتنظيم 

فعاليات مؤتمر الحوار الوطني.
وشرعت اللجنة الفنية في اجتماعها أمس بمناقشة البند المطروح على جدول 
اعمالها بشأن اعداد الموازنة المالية التقديرية لتغطية التكاليف المادية والموارد 

البشرية لمؤتمر الحوار لمراحله الثالث المقترحة والتي تشمل المرحلة التحضيرية 
للمؤتمر ومرحلة انعقاده والمرحلة الالحقة وخالل فترة تمتد نحو 11 شهرًا، منها 
شهران فترة التحضير للمؤتمر، وستة اشهر فترة انعقاده و3 أشهر فترة ما بعد 

المؤتمر.
هذا وستستكمل اللجنة الفنية مناقشتها لهذا البند في جلساتها القادمة بغية 
الوصول إلى وضع موازنة تقديرية متفق عليها ومن ثم استكمال مناقشة بقية البنود 

التي مازالت مطروحة على جدول أعمال اللجنة خالل هذا االسبوع.

اللجنة الفنية تحدد فترة )11 شهرًا( النجاز قضايا الحوار


