
االثنين : 18 / 3 / 2013م 
 الموافق :5 / جماد أول / 1434هـ 

العدد: )1653( متابعات10

لجنة الحوار وانجـــــــاز المهام الصعبة
رئيس الجمهورية رئيسا 

لمؤتمر الحوار الوطني

تشكل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل من تسعة أعضاء ،رئيس المؤتمر 
وه��و االخ  المناضل  عبد رب��ه منصور 
هادي،رئيس الجمهورية  وستة نواب 
لرئيس المؤتمر، وع��دد اثنين مقررين 
جميع  تمثيل  يتم  ن  أ وعلى  للمؤتمر، 
المكونات الثمانية في هيئة رئاسة المؤتمر 
،ويصدر ق��رارًا بتشكيلها من قبل األخ 
رئيس الجمهورية بعد التشاور مع قيادات 
المكونات المختلفة وعرضها على مؤتمر 
الحوار في أولى جلساته العامة للتصويت 

عليها وإقرارها.
وكان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه  قد 
اكدوا في وقت سابق تمسكهم بأن يتولى 
الرئيس عبدربه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني 
مجددين موقفهم المساند والداعم لجهود 
رئيس الجمهورية ودعم قراراته للوصول 

باليمن إلى بر األمان. 

توزيع  الحصص بين االحزاب
 جرى تقسيم المقاعد البالغة 565  
م��ق��ع��دًا  بين االح����زاب والتنظيمات 
السياسية ومختلف التكوينات للمشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني على التحو 

التالي :
1-  تخصيص  112 مقعدًا للمؤتمر 

الشعبي العام وحلفائه .
2- تخصيص  50 مقعدًا للتجمع اليمني 

لإلصالح
للحزب  م��ق��ع��دًا   37 3- تخصيص  

االشتراكي اليمني
للتنظيم  مقعدًا   30 تخصيص    -4

الوحدوي الناصري
5-تخصيص  20 مقعدًا ألحزاب البعث 

والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق .
85 م��ق��ع��دًا للحراك  6- تخصيص  

الجنوبي
7- تخصيص  35 لجماعة الحوثيين

8- تخصيص  40 مقعدًا للشباب .
9- تخصيص   40 مقعدا للنساء

10- تخصيص 40 مقعدا  لمنظمات 
المجتمع المدني

يسمي  مقعدًا   62 تخصيص    -11
للرئيس هادي

12-تخصيص  7 مقاعد لحزب الرشاد 
السلفي

13-تخصيص  7مقاعد  لحزب العدالة 
والبناء.

قرار تعديل أعضاء اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار

صدر يوم 17ديسمبر   قرار 
رئيس الجمهورية رق��م)46( 
لسنة 2012م بتعديل قرار 
رئيس الجمهورية رقم ) 30( 
القاضي بإنشاء اللجنة الفنية 
لإلعداد و التحضير لمؤتمر 
الحوار الوطني الشامل ونص 

على :
 أ. تصحيح اسم االخت/ امل 
حسين الباشا ليكون - امل 

محمد عباس الباشا
 ب. تعيين االخ/ الدكتور/ 
احمد عبد الرحمن شرف الدين 
بدال عن االخ/ صالح احمد هبره
- واالخ/ محمد ناصر قائد 
البخيتي بداًل عن االخ/ محمد 

عبد السالم.
 ج. إض��اف��ة األخ���وة التالية 
أسماؤهم إل��ى ق��وام اللجنة 
ليكون ق��وام��ه��ا)31( عضوًا 

وهم:
26- ي��اس��ر ع��ب��داهلل علي 

الرعيني
27-محمد موسى العامري

28- علي حسن زك���ي
29- عبداهلل حسن الناخبي
30-عبد القوي محمد رشاد

عبد  لرشيد  ا عبد  د.   -31
الحافظ عبد الواسع سعيد.

استكمال تسلم قوائم 
ممثلي األحزاب

بقية في يوم 13  فبراير 2013 م  اعلنت اللجنة  قوائم ممثلي  للحوار تسلمها   أنصار اهلل )الحوثيين(.العربي، والمجلس الوطني لقوى الثورة، وحركة الحق، واتحاد القوى الشعبية، وح��زب البعث و ممثلي حزب اتحاد الرشاد السلفي، وحزب الناصري وحزب العدالة والبناء.االشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح والحزب جميع األح��زاب السياسية من ضمنها المؤتمر لتكون اللجنة بذلك استكملت استالم قوائم األحزاب السياسية للمشاركة في مؤتمر الحوار، الفنية 

اقرارتمثيل الجنوب 
بنسبة 50 %

في اجتماع  اللجنة الفنية للتحضير 

للحوار برئاسة الدكتور عبد الكريم 

اإلرياني رئيس اللجنة  المنعقد يوم 

21 نوفمبر 2012 م  اقرت  اللجنة 

تمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار 

الوطني بنسبة ال تقل عن 50 % من 
إجمالي قوام المؤتمر.

كما أق���رت ب��اإلج��م��اع أن تضمن 

المشاركة في  السبعة  المكونات 

مؤتمر الحوار »عدا الحراك الجنوبي 

» تمثيل أبناء الجنوب في وفودها 

بصورة كافية بحيث ال تقل عن 50 %.

ص��در ف���ي14 يوليو 2012م  ق���رار رئيس 
الجمهورية رقم)30(لسنة 2012م بإنشاء اللجنة 
الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، وتحديد مهامها واختصاصاتها  مكون من 

11 مادة ونذكر من ذلك:
مادة )1( أ- تنشأ بموجب هذا القرار لجنة تسمى 
اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار 
الوطني الشامل تتكون من 25 عضوًا يمثلون 
مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر 
الحوار وفقًا لما حددته اآللية التنفيذية لمبادرة 

مجلس التعاون الخليجي و هى:
1. االئتالف الوطني )المؤتمر الشعبي وحلفاؤه(

2. المجلس الوطني )اح��زاب اللقاء المشترك 
وشركاؤه (

3. االح��زاب السياسية و االط��راف السياسية 
الفاعلة االخرى.

4. الحركات الشبابية
5. الحراك الجنوبي

6. الحوثيون
7. منظمات المجتمع المدني .

8. القطاع النسائي.
ب- تمّ إختيار أعضاء اللجنة الفنية استنادًا 
لقدراتهم الحقيقية على تمثيل قطاع عريض من 
آراء مجموعاتهم المشاركة. وستتاح المشاركة 
الواسعة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل لممثلى 

كل القطاعات المعنية فى كل أنحاء الجمهورية.
ج- تشكل اللجنة الفنية من االخ��وة التالية 

اسماؤهم:
1- أحمد عوض مبارك

2- أمل الباشا
3- تمّام محمد علي باشراحيل

4- توكل عبد السالم كرمان
5- جعفر سعيد با صالح

6- حسام الشرجبي
7- حسين محمد عرب

8- راقيه عبد القادر حميدان
9- رضيّه محمد عبد الملك المتوكل

10- سلطان حزام العتواني
11- د. صالح علي باصره

12- صالح احمد هبره
13- صالح مصلح صالح الصيادي

14- عبد القادر على هالل
15- د. عبد الكريم األرياني

16- د. عبد العزيز صالح بن حبتور
17- عبد اهلل عبد المجيد األصنج

18- عبد الوهاب اآلنسي
19- ماجد فيصل سعيد المذحجي

20- محمد عبد السالم
21- محمد علي أبو لحوم

22- ليزا حيدره محمد
23- ناديه عبد العزيز السقاف

24- نصر طه مصطفى
25- د. ياسين سعيد نعمان

قضايا الحوار في المبادرة
نصت اآللية التنفيذية للمبادرة  

الخليجية على القضايا التي يجب 
ان يبحث فيها مؤتمر الحوار الوطني ) 
أي جدول اعمال مؤتمر الحوار الوطني(  

حيث جاء فيها التالي:
21- يبحث المؤتمر في ما يلي:.

أ  . عملية صياغة الدستور، بما في 
ذل��ك إنشاء لجنة لصياغة الدستور 

وتحديد عدد أعضائها..
ب . اإلص��الح الدستوري ومعالجة 
ال��دول��ة والنظام السياسي  هيكل 
واقتراح التعديالت الدستورية إلى 

الشعب اليمني لالستفتاء عليها..
ج .يقف الحوار أمام القضية الجنوبية 
بما يفضي إلى حل وطني عادل لها 
يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه..
د. النظر في القضايا المختلفة ذات 
البعد الوطني وم��ن ضمنها أسباب 

التوتر في صعدة..
ه� .اتخاذ خطوات للمضي قدمًا نحو 
بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في 
ذلك إصالح الخدمة المدنية والقضاء 

واإلدارة المحلية..
و. اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق 
المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية، 
والتدابير الالزمة لضمان عدم حدوث 
انتهاكات لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني )توضيح : كحماية المدنيين 

والنازحين.. الخ ( مستقباًل..
ز. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها 
من الوسائل التي من شأنها تعزيز 
حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما 

في ذلك األطفال والنهوض بالمرأة..

ح .اإلس��ه��ام ف��ي تحديد أول��وي��ات 
برامج التعمير والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية المستديمة لتوفير فرص 
عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية 

وثقافية أفضل للجميع..

كانت الرحلة شاقة الى يوم الـ18 من مارس 2013م.. يوم انطالق مؤتمر الحوار الوطني.. بيد أن القيادة السياسية بزعامة المناضل عبدربه  
منصور هادي رئيس الجمهورية استطاعت أن تقود المسيرة بنجاح وتتجاوز الصعوبات والتحديات..

كما أن اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل برئاسة الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس 
اللجنة الفنية كان لها دور كبير في تحقيق هذه الغاية الوطنية وقد أبلوا بالًء حسنًا، ولم يكن العمل في أجواء سبعة نجوم بل لقد اختلفوا وبعضهم 

قاطعوا وآخرون انسحبوا.. و.. ولكنهم باألخير اتفقوا ونجحوا وأسقطوا رهان أعداء اليمن والطابور الخامس الذين عملوا ليل نهار إلفشال الحوار..
»الميثاق« ترصد أبرز المحطات في اإلعداد والتحضير للعرس الوطني الذي يدشنه األخ المناضل عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية.. اليوم 

18 مارس والمتمثل بإنطالق أعمال مؤتمر الحوار الوطني..


