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  لفرٌق القضٌة الجنوبٌةمخرجات اللجنة المصغرة 

 حول حلّ عادل للقضٌة الجنوبٌة اتفاق

 2103 دٌسمبر 23 صنعاء،

20:00 

 

 

I. ًمعالجة الماض 

نقل السلطة الموّقع فً الرٌاض فً نوفمبر  )اتفاقمبادرة مجلس التعاون الخلٌجً واآللٌة التنفٌذٌة بناء على 

الذي ٌشٌر إلى أن عملٌة االنتقال تتطلب مشاركة  2150والقرار  2104قرار مجلس األمن و (2100

وتعاون جمٌع األطراف، بما فً ذلك الجماعات التً لم تكن طرفاً فً مبادرة مجلس التعاون الخلٌجً 

ق عمل القضٌة الجنوبٌة التً تبّنتها الجلسة العامة الثانٌة لمؤتمر التنفٌذٌة، وعمالً باستخالصات فرٌ اآللٌةو

 منذ تارٌخ المقترحاتالرؤى و وبعد مناقشتنا جمٌع الحوار الوطنً الشامل وبالنظام الداخلً لمؤتمر الحوار،

هذه إلى نات السٌاسٌة واالجتماعٌة المشاركة فً مؤتمر الحوار نحن المكوّ  لناتوصّ ، 2103سبتمبر 10

فً إطار دولة عادالً القضٌة الجنوبٌة حالً  حلّ نلتزم فٌها و .الوثٌقة التً تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق

وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوٌة، وذلك  موّحدة على أساس اتحادي ودٌموقراطً جدٌد

ن ٌْ ٌرسٌان وحدة الدولة االتحادٌة الجدٌدة وسٌادتها واستقاللها وسالمة  عبر وضع هٌكل وعقد اجتماعً جدٌد

وإساءة الصراعات واالضطهاد تارٌخ  وسوف تمثل هذه الدولة االتحادٌة الجدٌدة قطٌعة كاملة مع أراضٌها.

 الثروة.استخدام السلطة والتحّكم فً 

ن من أجل التغٌٌر، نتطلّع إلى بناء وإذ نقّدر مساهمات وتضحٌات الحراك الجنوبً السلمً ونضال الٌمنٌٌ

ٌّن  الدولة االتحادٌة الجدٌدة مع اعتراف كامل باألخطاء المؤلمة والمظالم التً ارتكبت فً الجنوب. لذلك، ٌتع

على الحكومة الٌمنٌة معالجة هذه المظالم، بما فٌها التطبٌق الكامل للنقاط العشرٌن واإلحدى عشرة، خالل 

وهذا جزء أساسً من سعٌنا الجماعً إلى بناء ٌمن اتحادي جدٌد.  لة الٌمنٌة االتحادٌة.لدوا فترة االنتقال إلى

ٌجب معالجة مظالم الماضً تحدٌداً من دون تأخٌر ووفق جدول زمنً ٌحّدد فً إطار متابعة تنفٌذ مخرجات 
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ٌجب توفٌر التموٌل اللتزامات جبر الضرر، بما فٌها إعادة الملكٌات ومؤتمر الحوار الوطنً الشامل. 

المصادرة واستعادة الملكٌات المنهوبة وتعوٌض المتضررٌن، وضمان تنفٌذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء 

العدالة االنتقالٌة ومن دون تمٌٌز، من أجل التأسٌس لمستقبل ٌتجاوز جمٌع مظالم الماضً وٌحقق المصالحة 

ٌة. وٌجب إعطاء األولوٌة القصوى للذٌن عانوا أكثر من سواهم. عموماً، ٌجب الضمان للجنوب أال الوطن

فً ما ٌتعلق باألمن واالستقرار خصوصاً عودة إلى الماضً أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، 

 والتنمٌة.

ٌُرسً أسس دولة ٌمنٌ ة جدٌدة، ذات صفة اتحادٌة، مبنٌة نلتزم جمٌعاً حالً شامالً وعادالً للقضٌة الجنوبٌة 

على اإلرادة الشعبٌة وضمان حرٌة جمٌع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقٌق ذلك، سوف نطبق المبادىء 

 التالٌة.

 

II.  المبادىء 

 

ٌُصاغ دستور جدٌد ٌقضً أن اإلرادة الشعبٌة والمساواة والتزام أعلى المعاٌٌر الدولٌة لحقوق  .0

ة الدولة االتحادٌة على جمٌع المستوٌات، وفق ما تقتضٌه الدٌموقراطٌة اإلنسان أساس سلطة وشرعٌ

 التمثٌلٌة والتشاركٌة والتداولٌة لضمان التعددٌة السٌاسٌة والتداول السلمً للسلطة.

 

الشعب حّر فً تقرٌر مكانته السٌاسٌة وحّر فً السعً السلمً إلى تحقٌق نمّوه االقتصادي  .2

مستوى، وفق ما ٌنص علٌه العهد الدولً  مؤسسات الحكم على كلّ واالجتماعً والثقافً عبر 

للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة اللذٌن وّقعهما 

 الٌمن وصادق علٌهما. 

 

ُتناط بكّل مستوى من مستوٌات الحكم، السلطات والمهام والمسؤولٌات بشكل حصري أو تشاركً،  .3

وموارد لخدمة المواطنٌن بالطرٌقة األفضل واألقرب. لدى كل مستوى من مستوٌات الحكم سلطات 

 كافٌة ألداء مهامه بفاعلٌة، وٌتحّمل حصة عادلة من المسؤولٌات المشتركة. 
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الدولة االتحادٌة توزٌع السلطات والمسؤولٌات بوضوح. وال تتدخل السلطة ٌحّدد الدستور فً  .4

المركزٌة فً صالحٌات السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة واإلدارٌة لمستوٌات الحكم 

األخرى فً نطاق مسؤولٌاتها الحصرٌة، إال فً ظروف استثنائٌة ٌنّص علٌها الدستور والقانون، 

ماعً والمعاٌٌر المشتركة الرئٌسة أو لحماٌة سلطة إقلٌمٌة من تدخل سلطة بهدف ضمان األمن الج

 أخرى. 

 

تكون السلطات غٌر الُمسندة إلى السلطة االتحادٌة من صالحٌة مستوٌات أخرى من الحكم، وفق ما  .5

ٌنّص علٌه الدستور االتحادي. وتفصل الهٌئة القضائٌة المختّصة، التً ٌنّص علٌها الدستور 

 فً أّي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزٌة واألقالٌم والوالٌات. االتحادي،

 

ٌضمن النظام االتحادي مستوى وإقلٌم دور قٌادي فً مجال تنمٌته االقتصادٌة اإلقلٌمٌة.  ٌكون لكلّ  .6

 مقبوالً لحٌاة كرٌمة لجمٌع أبناء الشعب وتوزٌعاً عادالً للثروة الوطنٌة. 

 

)وتمثٌلٌة مستوى من مستوٌات الحكم، المركز واإلقلٌم والوالٌة، بسلطة تنفٌذٌة وتشرٌعٌة  ٌتمتع كلّ  .7

 وإدارٌة ومالٌة مستقلة ٌحّددها الدستور، بما فٌها سلطة مناسبة لجباٌة الضرائب.فً الوالٌة( 

 

 ،والغاز منها النفطالموارد الطبٌعٌة ملك الشعب فً الٌمن. تكون إدارة وتنمٌة الموارد الطبٌعٌة،  .8

، من مسؤولٌة السلطات فً الوالٌات المنتجة بالتشارك والتطوٌربما فٌها منح عقود االستكشاف و

بموجب القانون و وفق ما ٌنّص علٌه قانون اتحادي.مع السلطات فً اإلقلٌم والسلطة االتحادٌة، 

بالتنسٌق مع ٌكون تنظٌم عقود الخدمات المحلٌة من مسؤولٌة السلطات فً الوالٌة المنتجة نفسه، 

ما سبق المصلحة الوطنٌة العلٌا لضمان إدارة الموارد الطبٌعٌة بشفافٌة  . وتراعى فً كلّ اإلقلٌم

تؤّسس هٌئة وطنٌة مستقلة تضّم جمٌع السلطات  ،وكفاءة وفاعلٌة واستدامة. وبموجب القانون نفسه

ٌّة  تطوٌر السٌاسات العامة وتمكٌن مهمتها االتحادٌة الحكومة و والوالٌة اإلقلٌمعلى مستوى المعن

 الوالٌات واألقالٌم المنتجة من إدارة الموارد الطبٌعٌة بكفاءة. 
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ٌُصاغ بالتشاور مع األقالٌم والوالٌات، مع اٌٌراً ومعادلة لتوزٌع عائدات الموارد ٌحّدد قانون اتحادي، 

الطبٌعٌة، بما فٌها النفط والغاز، بطرٌقة شفافة وعادلة لجمٌع أبناء الشعب فً الٌمن، مع مراعاة 

 المنتجة بشكل خاص وتخصٌص نسبة من العائدات للحكومة االتحادٌة. واألقالٌم حاجات الوالٌات 

 

، ٌمّثل الجنوب بنسبة خمسٌن فً المئة فً الدستور االتحاديً خالل الدورة االنتخابٌة األولى بعد تبنّ  .9

كافة الهٌاكل القٌادٌة فً الهٌئات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة، بما فٌها الجٌش واألمن، التً ٌتّم 

التعٌٌن فٌها بموجب قرارات ٌصدرها رئٌس الجمهورٌة أو رئٌس الوزراء. وٌمّثل الجنوب كذلك 

 .ة فً مجلس النواببنسبة خمسٌن فً المئ

ٌجب معالجة عدم المساواة فً الخدمة المدنٌة والقوات المسلحة واألمن على المستوى المركزي 

ومن أجل  تكافؤ الفرص لجمٌع الٌمنٌٌن.تحقٌق عبر قوانٌن ومؤسسات وبما ٌضمن إلغاء التمٌٌز و

ئف الشاغرة والتأهٌل معالجة تفاوت التمثٌل فً التوظٌف، ٌكون للجنوبٌٌن أولوٌة فً شغل الوظا

والتدرٌب فً الخدمة المدنٌة والقوات المسلحة واألمن. وٌجب أن تحترم التعٌٌنات متطلبات الخدمة 

 موظف بشكل تعسفً. المدنٌة المتعلقة بالمهارات والمؤّهالت. وال ٌحّق صرف أيّ 

وقضائٌة وبرلمانٌة من  ، ٌنّص الدستور االتحادي على آلٌات تنفٌذٌةالدورة االنتخابٌة األولىلما بعد 

أجل حماٌة المصالح الحٌوٌة للجنوب. قد تتضمن هذه اآللٌات حقوق نقض أو تصوٌت خاصة حول 

قضاٌا تتعلق بالمصالح الحٌوٌة للجنوب، وتمثٌالً خاصاً ٌقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم 

ٌّر شكل الدولة إ ال عبر ضمان موافقة أغلبٌة إمكان إجراء تعدٌل فً الدستور ٌخّص الجنوب أو ٌغ

ممثلً الجنوب فً مجلس النواب، إضافة إلى ترتٌبات لتحقٌق التشاركٌة فً السلطة تحّدد فً 

 الدستور االتحادي.

  

الٌمن دولة الدستور االتحادي على ضرورة تفعٌل جمٌع الحكومات ومؤسسات الدولة فً  ٌنصّ  .01

وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلٌة لتحقٌق تمثٌل مبدأ المساواة، عبر سّن تشرٌعات االتحادٌة 

 للنساء ال تقّل نسبته عن ثالثٌن فً المئة فً الهٌاكل القٌادٌة والهٌئات المنتخبة والخدمة المدنٌة.
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متساوون فً وهم ، واحدة ٌنتمً جمٌع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم اإلقلٌمً، إلى جنسٌة وطنٌة .00

مواطن ٌمنً، من دون تمٌٌز، حق اإلقامة والتملّك والتجارة والعمل أو . ولكل الحقوق والواجبات

 إقلٌم من الدولة االتحادٌة. والٌة أو مساع شخصٌة قانونٌة أخرى، فً أّي  أيّ 

 

 

III.  تحدٌد األقالٌم 

 من مؤتمر الحوار، رئٌس مؤتمر الحوار الوطنً الشامل، لجنة برئاسته بتفوٌض رئٌس الجمهورٌةٌشكل 

 .تحدٌد عدد األقالٌم، وٌكون قرارها نافذاً ل الوطنً

ن، وأّي خٌار  -أربعة فً الشمال واثنان فً الجنوب -أقالٌمة تسخٌار تدرس اللجنة  ٌْ ما بٌن هذٌن وخٌار إقلٌم

ن ٌْ  .ٌحقق التوافق الخٌار

   

  

IV.  ترتٌبات بناء دولة الٌمن االتحادٌة الجدٌدة 

. وتتبع جدوالً زمنٌاً وتنتهً فً فترة ٌحّددها الدستور ،بتبّنً الدستوربناء دولة الٌمن االتحادٌة تبدأ مرحلة 

، وفق الرؤٌة أعاله، بناء القدرات فً كل االنتقال الكامل والفاعل إلى دولة الٌمن االتحادٌة الجدٌدةتطلب ٌو

تشرٌعات وقوانٌن، إضافة إلى تبّنً إصالحات تشمل الملف وسّن والٌة وإقلٌم وإنشاء مؤسسات جدٌدة 

 الحقوقً للجنوب وضمان التنفٌذ الكامل للنقاط العشرٌن واإلحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتمانً للجنوب. 

بناء علٌه، ٌستوجب االستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفٌر وتطوٌر الموارد البشرٌة والمادٌة الالزمة 

والٌة  وتكون األولوٌة لتحسٌن إمكانات كلّ  األهداف الُمشار إلٌها بفاعلٌة وكفاءة. لحوكمة مسؤولة تخدم

 وإقلٌم وتعزٌز مسؤولٌات مسؤولٌها المنتخبٌن ونقل السلطات بشكل مناسب.

ٌنّص الدستور على تأسٌس هٌئة لمراقبة التطبٌق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهٌئة خطة عمل  لتحقٌق ذلك،

 وتعمل بشفافٌة، على أن ٌوفر لها تموٌل وإمكانات وافٌة لتطبٌق المهام اآلتٌة:لهذه الغاٌة، 

 ، االتحادٌة بناء الدولةترتٌبات وضع جدول زمنً لتطبٌق  .0
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 تتضّمنها خطة العمل،التً معاٌٌر مخرجات والجداول الزمنٌة والتنفٌذ ال مراقبة .2

 تقدٌم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته،  .3

 تقدٌم توصٌات إلى السلطات المعنٌة وفق الحاجة، .4

 . على األقل حول تقّدم عملٌة التطبٌق كل ستة أشهرعلنٌة نشر تقارٌر  .5

 .خالف ذلك الدستورإال إذا نّص المرحلة هذه فً نهاٌة الهٌئة تحّل 

 

V. ًدور المجتمع الدول 

العملٌة االنتقالٌة فً الٌمن، خصوصاً وتنفٌذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً نطلب من المجتمع الدولً دعم 

والدول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة وجامعة الدول العربٌة واالتحاد األوروبً واألمم المتحدة 

 الداعمة.     والمنظمات ومجموعة أصدقاء الٌمن وباقً الدولالخمس دائمة العضوٌة فً مجلس األمن الدولً 

. 2150و 2104مجلس األمن  يقرار نطلب من أمٌن عام األمم المتحدة مواصلة المساعً الحمٌدة وفق 

ونطلب من مجلس األمن عبر األمٌن العام دعم الجهود الٌمنٌة لتطبٌق مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً 

ستمرار مساعدة األمم ااالتفاق. ونطلب كذلك هذا ، خصوصاً تطبٌق نتقالٌةالشامل ومراقبة تقّدم العملٌة اال

 فٌها تنسٌق جهود المجتمع الدولً، لدعم بناء دولة الٌمن االتحادٌة الجدٌدة.   المتحدة، بما

 دعم هذا االتفاق. تنطلب من مجلس األمن ومجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة تبّنً قرارات 

 

VI.  ًالتزام رسم 

أن هذا االتفاق ٌتضمن تسوٌة عادلة وانعكاساً دقٌقاً لفهمنا ن فً ٌعلن الموقعون أدناه إٌمانهم وثقتهم الكاملٌْ 

المشترك. نعتقد أن هذا االتفاق ٌصّب فً مصلحة الشعب الٌمنً. وعلٌه، نلتزم احترام ودعم هذا االتفاق 

بحسن نٌة ونظرة مستقبلٌة، بهدف بناء دولة الٌمن االتحادٌة الدٌموقراطٌة الجدٌدة والحفاظ على وحدتها 

 واستقاللها وسالمة أراضٌها. وسٌادتها
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 مكّونال توقٌعال سماال مقرال

 المؤتمر الشعبً العام  أحمد عبٌد مبارك بن دغر 1

 المؤتمر الشعبً العام  أحمد محمد ٌحٌى الكحالنً 2

 التجمع الٌمنً لإلصالح  محمد محمد قحطان قائد 3

 التجمع الٌمنً لإلصالح  علً حسٌن عثمان عشال 4

 الحزب االشتراكً الٌمنً  قاسم حٌدر أحمدقادري  5

 الحزب االشتراكً الٌمنً  عبدالرحمن عمر السقاف 6

 التنظٌم الوحدوي الشعبً الناصري  عبدهللا نعمان محمد القدسً 7

 أنصار هللا  محمود عبدالقادر عبدهللا الجنٌد 8

 الشباب  نادٌة عبدهللا األخرم  9

 منظمات المجتمع المدنً  ابراهٌم مالك شجاع الدٌن 11

 حزب العدالة والبناء  محمد علً عبدهللا أبو لحوم 11

 الحراك الجنوبً السلمً  خالد باراس 12

 الحراك الجنوبً السلمً  محمد سالم الشدادي 13

 الحراك الجنوبً السلمً  رٌاض ٌاسٌن عبدهللا 14

 الحراك الجنوبً السلمً  علً شلمة العوضً 15
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 الحراك الجنوبً السلمً  لكرشمقبل  16

 الحراك الجنوبً السلمً  غالب مطلق مسعد 17

 

 2113 بردٌسمتّم فً صنعاء بتارٌخ ____ 


