
»                 « نص اتفـاق السلم والشـراكة الوطنية  البن��د 1: يج��ري األخ رئيس الجمهورية مش��اورات ش��املة 
وش��فافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني 
الش��امل فور توقيع هذا االتفاق. وتهدف هذه المش��اورات إلى 
تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر. وتكلف الحكومة 
الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة 
الجدي��دة. وتعتم��د في تش��كيل الحكوم��ة الجدي��دة مبادىء 
الكف��اءة والنزاهة والش��راكة الوطنية، على أن تضمن مش��اركة 

واسعة للمكونات السياسية.
تش��ارك المكونات في هذه المشاورات بش��كل فعال، ويتم 
تمثيله��ا في الهيئ��ات التنفيذية على المس��توى المركزي وفي 

المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية.
البن��د 2: خ��الل ثالث��ة أيام من توقي��ع هذا االتف��اق، يعين 
األخ رئيس الجمهورية مستش��ارين سياس��يين من أنصار الله 
والح��راك الجنوب��ي الس��لمي. ويح��دد األخ رئي��س الجمهورية 
مهام مستش��اريه السياس��يين وصالحياتهم بحيث تستوعب 

مهامهم المنصوص عليها في هذا االتفاق..
يتم تعيي��ن رئيس حكومة جديد، على أن يكون ش��خصية 
وطنية محايدة وغي��ر حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية 
من النزاهة، ويحظى بدعم سياس��ي واسع. ويصدر األخ رئيس 
الجمهوري��ة قرارًا رئاس��يًا بتكلي��ف رئيس الحكوم��ة الجديد 

لتشكيل حكومة جديدة.
يضع المستش��ارون السياس��يون ل��أخ رئي��س الجمهورية 
معايير المرش��حين للمناصب في الحكومة الجديدة. وتتضمن 
ه��ذه المعايير: النزاه��ة، والكفاءة، والتحل��ي بالخبرات الالزمة 
للحقائ��ب الوزاري��ة، والت��زام حماية حقوق اإلنس��ان وس��يادة 

القانون والحياد في إدارة شؤون البالد.
يرف��ع المستش��ارون السياس��يون لأخ رئي��س الجمهورية 
توصي��ات إلى كل من رئي��س الجمهورية ورئيس الحكومة حول 
توزي��ع مقاعد الحكومة عل��ى المكونات السياس��ية، مع ضمان 

تمثيل المرأة والشباب.
بع��د ثالثة أي��ام من إعالن رئي��س الحكوم��ة الجديد، ترفع 
المكونات أس��ماء مرش��حيها إلى كل من األخ رئيس الجمهورية 
ورئي��س الحكوم��ة. وفي ح��ال عدم تقدي��م أي م��ن المكونات 
مرش��حيها بعد ثالث��ة أيام من الفترة المح��ددة، يحق لرئيس 
الجمهوري��ة ورئي��س الحكومة تس��مية من يرونهم مناس��بين 
لش��غل تلك الحقائب، على أن تتواف��ر فيهم المعايير المدرجة 

أعاله، وبما يعزز الشراكة الوطنية.
يتول��ى األخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة االس��تعانة 
بممثل عن كل مكون من مستش��اريه السياس��يين للبت في أي 
طعون تقدمها المكونات حول عدم توافق ترشيحات مكونات 
أخرى مع معايير الترش��يح المتف��ق عليها، في فترة ال تتجاوز 

3 أيام.
وبعد إجراء مش��اورات، يخت��ار األخ رئيس الجمهورية وزراء 
الدف��اع والمالي��ة والخارجي��ة والداخلي��ة، ش��رط توافقهم مع 
المعايي��ر المدرجة أعاله، إضافة إلى ع��دم انتمائهم أو والئهم 

إلى أي طرف سياسي.
وبالتش��اور م��ع األخ رئي��س الجمهوري��ة، يخت��ار رئي��س 
الحكوم��ة وزراء الحقائب األخرى، ش��رط توافقهم مع المعايير 

المدرجة أعاله.
تعد الحكومة خالل ثالثين يومًا من تش��كيلها برنامج عمل 
توافقيًا متضمنًا بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني. ويرفع البرنامج إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
خالل خمسة عش��ر يومًا من توقيع هذا االتفاق، يصدر األخ 
رئيس الجمهورية مرس��ومًا لتوس��يع مجلس الشورى بناء على 
مخرج��ات مؤتمر الح��وار الوطني، وبما يكفل تحقيق الش��راكة 

الوطنية.
البند 3: تخفيف المعاناة عن الش��عب مس��ؤولية مش��تركة 

ويتطلب تضافر جهود جميع األطراف. لذلك تشكل الحكومة 
الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من 
مختلف المكونات السياس��ية وال��وزارات المعنية في الحكومة 
م��ع خبرة ف��ي مجال التش��ريع واإلدارة المالي��ة واالقتصادية. 
وتكون التوصي��ات المتفق عليها في اللجن��ة ملزمة للحكومة. 
وتش��كل اللجن��ة ف��ي غضون أس��بوع م��ن تش��كيل الحكومة. 
وتدرس الوضعين االقتص��ادي والمالي في اليمن عبر مراجعة 
الموازنة العام��ة للدولة واإلنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية 
اس��تخدام الوفورات من أجل اعانة الفئ��ات الفقيرة والمناطق 

التي تعرضت للتهميش.
 وواضح��ًا ومزمن��ًا 

ً
 ومفص��ال

ً
تض��ع اللجن��ة برنامج��ًا ش��امال

لإلص��الح االقتصادي، يهدف في المقام األول إلى تجفيف منابع 
الفس��اد في جمي��ع القطاع��ات ومعالج��ة اخت��الالت الموازنة 
العامة وترش��يد اإلنفاق. وتح��دد اللجنة االخت��الالت الناتجة 
عن الفس��اد المستش��ري وس��وء التدبير، وتقترح مع الحكومة 
 حول اإلصالحات الش��املة المطلوبة في قطاعي 

ً
الجديدة حلوال

النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
يت��م ف��ورًا إص��دار ق��رار جديد يح��دد س��عرًا جديدًا هو 
3000 ري��ال لكل 20 ليترًا من الوق��ود والديزل. وعلى اللجنة 
االقتصادي��ة المش��ار إليها أعاله أن تعي��د النظر في ذلك، في 
غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات 
النفطي��ة وإصالح قط��اع الكهرب��اء، وبما يقود إل��ى إصالحات 
س��عرية حقيقية مبنية على أس��س علمية واقتصادية ويلبي 

تطلعات الشعب.
تضع اللجنة خطة مفصلة وش��املة، تتضمن حزمة إجراءات 

لمعالج��ة األزمة المالية واالقتصادي��ة الحالية، بطريقة تصون 
حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديدًا الفئات الضعيفة 
والفقي��رة. وتهدف الخطة إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين 

تحسين فرصهم االقتصادية وتوفير عيش كريم ألسرهم.
ت��درس اللجن��ة جميع القضاي��ا االقتصادي��ة والمالية خالل 

وضع هذه الخطة، على أن تشمل بالضرورة القضايا التالية:
أ - فتح المنافسة واالستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص

ب - أسعار السلع األساسية
ت - ضم��ان جباي��ة عائ��دات الضرائب والجم��ارك، واإلصالح 

الضريبي والجمركي
ث - تحصي��ل المديوني��ة العام��ة لكافة مؤسس��ات الدولة، 
س��واء أكان��ت ضريبية أو جمركي��ة أو خدماتي��ة أو غيرها، من 

الجميع مع التركيز على فئة كبار المالك
ج - إلغ��اء االزدواج الوظيف��ي والوظائ��ف الوهمية في جميع 
مؤسس��ات الدولة المدنية والعس��كرية واألمني��ة، والتوظيف 
في مؤسس��ات الدول��ة المدنية عبر وزارة الخدم��ة المدنية مع 
مراع��اة م��ا نص��ت عليه مخرج��ات مؤتم��ر الح��وار الوطني من 

معالجات استثنائية
ح - تطبي��ق نظ��ام البصم��ة ف��ي جمي��ع مؤسس��ات الدولة 

المدنية والعسكرية واألمنية
خ - تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار اإلصالحات 

السعرية للمشتقات النفطية
د - االستثمار في البنى التحتية

ذ - الفساد المالي واإلداري
ر - برامج الحماية االجتماعية.

تق��دم اللجن��ة توصي��ات إل��ى وزي��ر الخدم��ة المدنية حول 
إصالح سلم األجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين 

محدودي الدخل.
تضّم��ن اللجن��ة ف��ي خطته��ا رؤي��ة لتفعي��ل المؤسس��ات 
الرقابية والمحاس��بية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاس��بة وهيئة مكافحة الفساد، وتعلن تقاريرها السنوية 

للرأي العام.
تق��دم اللجن��ة خطته��ا ومصفوفته��ا التنفيذي��ة المزمنة 
والملزم��ة إل��ى الحكوم��ة الجدي��دة ف��ي غضون ثالثة أش��هر. 
ويعم��ل األخ رئي��س الجمهوري��ة والحكومة الجديدة بش��كل 

وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.
البند 4: تتخذ الحكومة الجديدة اإلجراءات التالية:

أ - زي��ادة دفع��ات صندوق الضمان االجتماعي بنس��بة 50 
في المائة وتس��ديدها للمستفيدين فورًا، مع مراجعة معايير 
أهلية المس��تفيدين لضمان ش��طب غير المؤهلين وتس��جيل 

المؤهلين الفعليين.
الجي��ش  المدني��ة وقطاع��ي  الخدم��ة  أج��ور  ب - زي��ادة 
واألمن، وتس��ريع عملي��ة إلغاء الوظائ��ف الوهمية والموظفين 
المزدوجي��ن، م��ن خ��الل تس��ديد جمي��ع المدفوع��ات عب��ر 

المصارف أو التحويالت البريدية.
ت - زيادة موازنة الس��نة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم 
والصح��ة من أجل اس��تهداف الفئ��ات الفقي��رة والمناطق التي 

تعرضت للتهميش.
البند 5: تلتزم الحكومة الجديدة التنفيذ الكامل لمخرجات 
مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي المتعلق��ة بمكافح��ة الفس��اد وتوفر 

الموارد الضرورية لذلك.
صالحيات��ه  الجمهوري��ة  رئي��س  األخ  يم��ارس   :6 البن��د 
الدس��تورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات 
التنفيذي��ة وعلى المس��تويين المركزي والمحافظ��ات، إضافة 
إلى هيئات اإلش��راف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والش��راكة 
الوطنية والفاعلية. ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات 

القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تعمل الحكوم��ة بموجب مبادىء الش��راكة الوطنية وتحترم 
مصال��ح اليم��ن العلي��ا ف��ي السياس��ات المحلي��ة والخارجي��ة، 

وتعكس تطلعات جميع أبناء الشعب.
البند 7: تش��ارك جمي��ع المكونات في التحضيرات للس��جل 
االنتخابي الجديد واالس��تفتاء على الدس��تور بناء على الس��جل 
الجديد، وتش��ارك في التحضيرات لالنتخابات ومراقبتها وفق 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البن��د 8: يعمل األخ رئيس الجمهوري��ة عن كثب مع جميع 
المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات 

لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
البن��د 9: تراج��ع عضوي��ة الهيئ��ة الوطني��ة خ��الل فترة ال 
تتج��اوز 15 يوم��ًا لضم��ان تمثيل ع��ادل للمكون��ات. وتحضر 
الهيئة الوطنية الالئح��ة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة 
التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

البن��د 10: تعم��ل الهيئة الوطنية عبر اإلش��راف على لجنة 
صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل 
الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

البن��د 11: تش��كل الحكومة لجنة مش��تركة م��ع أنصار الله، 
إلع��داد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل 
قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني. وتشكل الحكومة لجنة 
أخرى، بمش��اركة جمي��ع المكونات بم��ا فيها الح��راك الجنوبي 
الس��لمي، إلعداد مصفوف��ة تنفيذية عاجل��ة لتنفيذ مخرجات 

فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.
البن��د 12: تنف��ذ مخرج��ات فريق عمل الجي��ش واألمن في 
مؤتم��ر الحوار الوطني بش��كل صارم ضمن فت��رة زمنية متفق 

عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.
البن��د 13: تعال��ج الحال��ة العس��كرية واألمني��ة والقضاي��ا 
المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى 

بملحق هذا االتفاق.
البند 14: وقف التصعيد السياس��ي والجماهيري واإلعالمي 
ورف��ع مظاه��ر التهديد والق��وة. ويش��مل ذلك إلزام وس��ائل 
اإلعالم الرس��مية وحث وس��ائل اإلعالم الحزبي��ة والخاصة على 
وقف الحمالت التحريضي��ة ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو 

المناطقي.
البند 15: فور توقيع هذا االتفاق واعتماد الس��عر الجديد 
للمش��تقات النفطي��ة واع��الن رئي��س حكوم��ة جدي��د، تزال 
المخيم��ات التي أقيمت في محيط منش��آت أمني��ة حيوية، ومن 

ضمنها حزيز، الصباحة، والمطار.
وببدء تش��كيل حكومة جديدة تزال المخيمات التي أقيمت 
ح��ول العاصمة صنعاء، وكذل��ك المخيمات في داخ��ل العاصمة 

ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.
البند 16: تلت��زم األطراف حل أي خالفات حول هذا االتفاق 
عبر الحوار المباش��ر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
والتف��اوض من خالل لجنة مش��تركة تؤس��س بدع��م من األمم 
المتحدة. وتكون اللجنة المش��تركة المنبر المناسب لطرح أية 

قضايا تتعلق بتفسير هذا االتفاق وتنفيذه.
البن��د 17: تطل��ب األط��راف من مس��اعد أمين ع��ام األمم 
المتحدة ومستشاره الخاص لليمن مواصلة دعم األمم المتحدة 
ف��ي تنفيذ اإلج��راءات المتفق عليها في ه��ذا االتفاق، وتطلب 

منه كذلك مواصلة مراقبة أي انتهاكات.

يا جماهير شعبنا األبي الصابر :
أدرك جي��دًا كم هي قس��اوة األيام التي مرت عليك��م وأنتم تضعون أيديكم 
عل��ى قلوبكم خوف��ًا على الوطن وأمنه واس��تقراره وس��المة أبنائه ومس��تقبل 
أجيال��ه.. كم��ا ادرك جيدًا أنك��م قلقون عل��ى حلمكم الذي انتظرت��م تحقيقه 

 وضحيتم من أجل بلوغه كثيرًا.
ً
طويال

وأع��ي جيدًا أنكم عش��تم لحظات عصيبة تس��تحضرون معه��ا واقعًا أليمًا 
ومرًا إلخوان وأخوات لنا في دول ش��قيقة أصابها العن��ف والدمار جراء الحروب 
األهلي��ة وغي��اب الحوار، وكأن��ي أراكم تش��خصون بأبصاركم ص��وب قيادتكم 
وسياس��ييكم وفي عيونكم األم��ل بأن الحكمة لن تب��ارح مكانها وثقتكم بالله 
كبيرة بأنهم س��يجتازون ه��ذا المنعطف الخطير واألزم��ة الكبيرة بما يجنب 

بالدنا ويالت الحرب والدمار .
وإنن��ي اليوم أق��ول لكم بأننا لم نخيب ظنكم أبدًا وكنا على قدر المس��ؤولية 
التاريخي��ة إلخراج الوطن من اتون االنزالق إلى مربع العنف والفوضى واالقتتال، 
وحقنًا للدماء الزكية التي س��فكت وكادت أن تس��فك وهي من أبناء اليمن جنودًا 
ومدنيين فقد توصلنا إلى اتفاقية نهائية تمكنا من تجاوز هذه المحنة الكبيرة 
الت��ي كادت أن تعص��ف بالوط��ن وأح��الم ابنائه وغلبن��ا لغة الحكم��ة والتعقل 
والمضي قدمًا في بن��اء اليمن الجديد يمن الجمهورية والوحدة والديمقراطية 

والح��وار الوطني يم��ن التعايش والس��الم والمواطنة المتس��اوية يمن الحرية 
والكرام��ة والعي��ش الكريم، اليم��ن الذي نحلم ب��ه جميعًا والقائ��م على العدل 
حترم فيه ثقافة التنوع 

ُ
وس��يادة القانون، اليمن الذي تسود فيه لغة الحوار وت

والقبول باآلخر.
فف��ي مس��اء الس��بت المواف��ق 20 س��بتمبر 2014م وبع��د جه��ود حثيثة 
ومضني��ة تم االتف��اق بين كل األطراف السياس��ية على اتف��اق تطوى بموجبه 
صفح��ة األزمة األخي��رة التي كادت تعص��ف بوطننا الحبيب وتدفعه إلى ش��فا 

هاوية الحرب األهلية واالقتتال الداخلي.
وإنن��ي إذ أب��ارك ومعي كل الق��وى الوطنية المخلصة وش��ركاؤنا اإلقليميون 
والدولي��ون ه��ذا االتف��اق التاريخي وقبلها كافة المس��اعي والجه��ود الحثيثة 
والمخلصة التي أخرجته إلى النور وآخرها تلك التي بذلها المبعوث األممي لليمن 
جم��ال بنعم��ر ، فإنني أدع��و الجميع إلى العمل معًا على تنفي��ذ ما ورد فيه من 
بنود بدءًا من هذه اللحظة المباركة.. فش��عبنا العظيم يحدوه أمل كبير بطي 
هذه الصفحة األليمة ويتطلع للخالص من كل ما يؤرقه ويثقل كاهله من أزمات 
ومشكالت فقد مل الصراعات والحروب والدماء ويصبو بكل لهفة لشروق فجر 
جديد ليمن جديد يس��وده األمن واألمان واالس��تقرار وتظلله مشاعر األخوة 

والمحبة والتعاضد بين جميع أبنائه.

إن ه��ذه الوثيق��ة تمثل عبورًا نحو تطبيق مخرج��ات مؤتمر الحوار الوطني 
الش��امل وتج��اوز كاف��ة العقب��ات والتحديات، األم��ر الذي يس��توجب ضرورة 
تطبيقه��ا بص��ورة دقيقة من قبل الجميع مع الحرص عل��ى البدء فورًا في وقف 

إطالق النار سواء في العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات والمناطق.
بوركت��م جميعًا يا أبناء ش��عبنا العظيم الصابر المصابر وب��ارك الله وطننا 
الغال��ي وحفظ��ه دوم��ًا م��ن كل ش��ر ومك��روه والحمد لل��ه ال��ذي بنعمته تتم 

الصالحات.
كم��ا تحدث مس��اعد أمين عام األمم المتحدة ومستش��اره الخاص لش��ؤون 
اليم��ن جم��ال بنعم��ر بكلمة ب��ارك فيها للش��عب اليمن��ي التوقي��ع على هذه 
االتفاقية المهمة التي تمت بين كل القوى السياسية بناًء على مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الش��امل.. معتب��رًا هذا االتفاق بأنه وثيق��ة مهمة إلنهاء األزمة 

وإيقاف الصراع.
وأش��ار المبع��وث األممي إلى أن االم��م المتحدة تتطلع إلى اس��تمرار العمل 
والتعاون مع الرئيس هادي وكافة األطراف السياسية اليمنية إلنجاح الخطوات 
المتبقية للعملية االنتقالية بما يكفل وضع اللبنات القوية لبناء اليمن الجديد.. 
مش��ددًا على ضرورة التزام جميع األطراف ببن��ود االتفاق والبدء بوقف إطالق 

النار فورًا ووقف نزيف الدم اليمني.

وعقب ذلك جرى التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
من قبل ممثلي األطراف السياسية وهم:

الدكتور عبدالكريم اإلرياني- المؤتمر الشعبي العام
عبدالوهاب اآلنسي- التجمع اليمني لإلصالح

يحيى منصور أبو أصبع- الحزب االشتراكي اليمني
الدكتور عبدالله نعمان- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ))لم يوقع((.

الدكتور محمد موسى العامري- حزب الرشاد
محمد أبو لحوم- حزب العدالة والبناء

ياسين مكاوي- الحراك الجنوبي السلمي
حسن زيد- حزب الحق

محمد الرباعي- اتحاد القوى الشعبية
الدكتور قاسم سالم- احزاب التحالف الديمقراطي الوطني
الدكتور عبدالله عوبل منذوق- التجمع الوحدوي اليمني

محمد الزبيدي- حزب البعث
حسين العزي- أنصار الله

مهدي المشاط- أنصار الله

جرت مس��اء أمس االحد في دار الرئاس��ة بصنعاء مراس��م التوقيع على اتفاق الس��لم والش��راكة الوطنية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني برعاية األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- وبحضور رئيس مجلس النواب األخ يحيى على الراعي 
ومستشاري رئيس الجمهورية ومساعد أمين عام األمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر وممثلي األطراف السياسية بمن فيهم "أنصار الله". وقد تحدث األخ رئيس الجمهورية بكلمة مهمة في مستهل تلك المراسم قال فيها:

بعد مخاض عسير وأحداث مؤسفة

التوقيع على اتفاق الس�لم والش��راكة الوطني�ة
رئيس الجمهورية: لم نخيب ظنكم وكنا عند قدر المسئولية التاريخية

جمال بنعمر: سنعمل مع الرئيس وكافة أدعو الجميع إلى العمل على تنفيذ بنود االتفاق
األطراف السياسية إلنجاز الخطوات المتبقية الشعب اليمني مل الصراعات والحروب ويتوق للسالم
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الحال��ة العس��كرية واألمنية والقضايا المتعلق��ة بعمران والجوف ومأرب وصنع��اء وأية محافظات 
أخرى.

البن��د 1: تتعه��د األطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياس��ي واألمني م��ن أجل حل أي نزاع عبر 
الح��وار وتمكين الدولة من ممارس��ة س��لطاتها. ويجب وق��ف جميع أعمال العنف ف��ورًا في العاصمة 

صنعاء ومحيطها من جميع األطراف.
البند 2: تؤكد األطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 3: يتم االتفاق على آلية، بمساعدة فنية من األمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار 
الوطني الش��امل المتعلقة ب�«نزع الس��الح واستعادة األس��لحة الثقيلة والمتوسطة من كافة األطراف 
والجماع��ات واألح��زاب واألفراد التي نهب��ت أو تم االس��تيالء عليها وهي ملك للدولة على المس��توى 
 لجميع المكونات، وال تس��تثني من 

ً
الوطن��ي وف��ي وقت زمني محدد وموحد«. وتش��مل اآللية تمثي��ال

 زمنيًا للتنفيذ ووفق 
ً
عمله��ا أي أط��راف أو جماعات أو أف��راد. وتتضمن اآللية خطة مفصلة وج��دوال

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 4: بخصوص عمران، يش��كل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، 
مهمتها تطبيع الوضع واس��تكمال أعمال ترتيب السلطات اإلدارية واألمنية والعسكرية، بما يحقق 

فرض سلطة الدولة ويحقق األمن واالستقرار والتنمية المستدامة.
ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صالحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات األمنية 

والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.
وتتحمل اللجنة المس��ؤولية الرئيسة عن اإلشراف على االتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع 

المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.
تتعه��د األط��راف إعطاء جمي��ع المعلومات الضروري��ة إلى لجن��ة المراقبة والتحقق ف��ور طلبها 

لتمكينها من القيام بمهامها.
وتوفر اللجنة المش��تركة كل الدعم والمس��اعدة الالزمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من 
ممارس��ة مسؤولياتهم بش��كل كامل، وضمان مبدأ الش��راكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب 

لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.

البن��د 5: وق��ف جميع أعم��ال القتال ووقف إطالق الن��ار في الجوف ومأرب فورًا، وانس��حاب جميع 
المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع االداري واألمني والعسكري.

وتؤس��س األط��راف آلية تنفيذ حازمة ومش��تركة ومحاي��دة من أجل المراقبة والتحقق. وتش��رح 
 زمنيًا صارم��ًا. وتقوم 

ً
وثيق��ة مكمل��ة تفاصيل وق��ف إطالق الن��ار واآللية المش��تركة، وتضع ج��دوال

الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إداريًا وأمنيًا وعس��كريًا بما يكفل تحقيق 
األمن واالس��تقرار والش��راكة الوطنية. وتقوم القوات المس��لحة واألمنية التابعة للدولة بمهامها في 

ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:

أ - مبادىء وقف إطالق النار
ب - مجموعة تعريفات من أجل تجنب االلتباس خالل تنفيذ وقف إطالق النار

ت - تعريف مراحل التنفيذ
ث - تش��كيل لجنة مش��تركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق 

تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة
ج - التفنيد الواضح لأعمال التي تعد انتهاكًا لوقف إطالق النار

ح - وجدول أعمال واضح للتنفيذ.
البند 7: تلتزم األطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى المحتاجين لتقديم المساعدة 
اإلنس��انية ف��ي ظروف آمنة وم��ن دون عوائق. وتلتزم األط��راف كذلك ضمان س��المة المدنيين، بمن 
 عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة اإلنسانية 

ً
فيهم المدنيون الذين يتلقون المس��اعدة، فضال
وموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها.

البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم لهم الدعم 
الالزم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة واالرهاب.

البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات 
عسكرية فيها.

البن��د 10: إلغ��اء كل االجراءات العقابية اداري��ة أو مالية أو غيرها على العس��كريين أو المدنيين 
على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.

ملح�����ق :


