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 الجمسة العامة لممؤتمر

    
 لفرقالعملثانية اللمفترةالموضوع: التقرير النهائي 

 
 تحية طيبة وبعد،،،

 
أطيب التحايا والتقدير، ويسره أن يرفق لكم بيذا التقرير النيائي  () الحكم الرشيد ييديكم فريق عمل 

 م.2013 كتوبرأ 3إلىم 2013 يوليو 13و التي استمرت من  لفرقالعملثانيةاللمفترة
 وعميـــو..

صدار قرار عن المؤتمر بما ورد في التقرير  .من قرارات يرجى االطالع وا 
 
 

 وتقبموا خالص تحياتنا.
 
 

 د. حميمة جحاف

 مقرر الفريق

 القاضي. أفراح بادويالن

 رئيس الفريق

 
 

 

 

  



 

 50من  3صفحة   االخٌر

 

 :المقدمة
 

 ه . 1111رمضان  5م الموافق  11/7/3111بدأ الفريق عممو لمفترة الثانية بتاريخ  -1

تم خالل ىذه المرحمة تقسيم الفريق إلى ثالث مجموعات بحسب المحاور المؤجمة من المرحمة األولى عمى النحو  -3
 التالي :

 سيادة القانون .مجموعة  -1

 مجموعة أسس السياسة الخارجية . -3

 . ةمجموعة كفاءة اإلدارة وتوازن السمطة والمسؤولي -1
تم وضع خطة عمل مزمنة لممرحمة الثانية  تم تعديميا واإلضافة إلييا من قبل مجموعات العمل المصغرة كل في  -3

 ( 2) ممحق رقم اسيتم العمل فيي محور من المحاور التي
                                                    قامت بعض المجموعات بالنزول الميداني لممرافق التالية :   -4

 وزارة الخدمة المدنية . -
 وزارة الخارجية .  -
 وزارة المغتربين . -

 . (5موضح في ) الممحق رقم كما ىواالستماع  ق عدد من جمساتنفذ الفري -5
 اقانوني ا( موجي157و) ادستوري ا( موجي52موجيات الدستورية التي تصل إلى )من التوصل الفريق إلقرار عدد  -6

 قرارا وتوصية. (38و)
متعمقة بشكل الدولة تم رفعيا ( مخرج مابين موجيات دستورية وقانونية وتوصيات19كما خرج الفريق كذلك بعدد) -7

 مر.( مع مذكرة تغطية من الفريق لرئاسة المؤت6ضمن التقرير) ممحق رقم 
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 :هداف الفريقأ

 العامة : األهداف

 .تحقيق التوازن وعدم التداخل بين السمطة والمسئولية -1

وضع معايير وأسس تطبيقيو لتحقيق التنسيق والرقابة السميمة عمى مستوى التنظيم اإلداري لوحدات الدولة  -3

 .المختمفة

عالء القيم اإلسالمية ومبادئ النزاىة وتحقيقيا لدى  -1  .المواطن اليمنيترسيخ وا 

 .واإلستراتيجيةوضع أسس لمسياسة الخارجية تعبر عن اليوية العربية اإلسالمية وتعزز المكانة الجيوسياسية  -1

 والدولية.. اإلقميميةالسياسة الخارجية عمى مستوى العالقات  إلدارةوضع آلية فعالة   -5

 .وضع مبادئ عامة إلدارة السياسة الخارجية -6

 لسيادة القانون:ميل الوضع الحالي تح -7

 تحديد مشكمة سيادة القانون . أ

 تحميل أىم االختالالت و الثغرات القانونية في النظام التشريعي و ارتباطيا بالسمطة القضائية. . ب

 ج.تحميل وضع النظام القضائي في تطبيق سيادة القانون.

 د.تحميل االختالالت و اإلعاقة الناجمة عن التدخالت في تطبيق القانون.

 .تحميل واقع الضبط األمني.ىـ

 المجتمع و مؤسسات الدولة في نقاشات اليآت تطبيق سيادة القانون. إشراك -8

 صياغة مقترح نصوص دستورية حول سيادة القانون. -9
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 التفصيمية : األهداف

 .وعالقة السمطات المحمية بالمركز .تقييم وتحميل التشريعات الخاصة بمنح السمطات .1

 .الوظيفي بالدولةالتعرف عمى التوصيف  .3

 .التداخل بينيم ومعرفة أسباب عدم وجود توازن بين السمطة والمسئولية  .1

 وتحديد العالقة بينيم وبين السمطة المحمية. القضائية( –ذية يالتنف –تحميل وتقييم واقع سمطات الدولة )التشريعية  .1

 .تحديد االختالالت في توازن سمطات الدولة .5

 .األداء المؤسسي لإلدارة العامة وطرق الرقابة عمييا وتقييم تحميل  .6

 .العامة وطرق الرقابة عمييا اإلدارةالتعرف عمى األسس والمعايير المثمى لألداء المؤسسي في  .7

 تقييم وتحميل واقع اإلدارة العامة بين المحافظات والمراكز . .8

 تحميل واقع الموازنة العامة لمدولة وأدائيا . .9

 ع الشفافية لمرافق الدولة .تقييم وتحميل واق .11

 قيم النزاىة  ضعفالتعرف عمى أسباب  .11

 التعرف عمى التشريعات الدينية والتربوية  فيما يخص النزاىة .13

 مرافق الدولة المختمفةالتعرف عمى معايير وضوابط النزاىة في   .11

 تحديد عناصر األمن القومي لميمن . .11

 ة لميمن .دراسة الوضع الدستوري والقانوني لمسياسة الخارجي .15

 معرفة التجاوزات واالختالالت الراىنة في السياسة الخارجية . .16

 تشخيص جوانب التعاون العربي اإلقميمي والدولي لميمن في المجال السياسي واالقتصادي وا المني .17

 تحديد دور وزارة الخارجية في قضايا الدعم الخارجي والمغتربين. .18

 بما في ذلك )اتفاقيات الحدود(. واإلقميميةتقييم االتفاقيات الدولية  .19

 تقييم أدوات لتنفيذ السياسة الخارجية وفي المقدمة )األدوات الدبموماسية( .31
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 قراراث انفريق انًقذيت نهجهست انعايت انختاييت
 

وتبنيها واتفق عمى رفعها لمجمسة العامة الختامية إلقرارها والتوصيات الموجهات الدستورية والقوانين توافق الفريق عمى 
 :وهي عمى النحو اآلتي من قبل المؤتمر

 -انًىجهاث انذستىريت : :أوال

 . القومي اليمني و الحفاظ عمي سيادة الوطن و استقاللو األمنعمى حماية تعمل سياسة خارجية متزم الدولة بت .1

وتنتيج سياسة مبدأ حسن الجوار والتعاون والشراكة  يناإلقميميااللتزام بسياسة خارجية متوازنة تخدم األمن والسمم  .3

 .   واإلسالميةلخدمة المصالح المشتركة بما ال يخل بالتزامات اليمن المبدئية تجاه قضايا األمتين العربية 

المتحدة والجامعة العربية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاىدات  األممتمتزم الدولة باحترام ميثاقي  .1

 .ما اليخالف الدستورثيق الدولية الموقعة عمييا اليمن بوالموا

 السياسة الخارجية لمدولة. أسساعتماد الدبموماسية االقتصادية كأحد  .1

يجوز المساس بيا، و تعمل الدولة في  المصانةاليمني في الداخل و الخارج  اإلنسانحرية وكرامة وحقوق  .5

 سياستيا الخارجية عمى حمايتيا والدفاع عنيا.

بما يحقق المصمحة الوطنية، والدولية  واإلسالميةمل الدولة عمى تطوير وتوسيع عالقاتيا الخارجية العربية تع .6

 العمق االستراتيجي لميمن.   واإلفريقيدول الجوار العربي  دوتع

ا تخضع السياسة الخارجية لمبدأ المؤسسية وقواعد الحكم الرشيد، ورأس السمطة التنفيذية ووزير الخارجية ىم .7

 المعنيان بتنفيذىا.

من أسس السياسة الخارجية رفض اليمن العدوان واالحتالل واالستيالء عمى أراضي الغير بالقوة وتعتبر القضية  .8

 الفمسطينية إحدى ثوابت السياسة الخارجية اليمنية. 
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وزارة الخارجية در الدبموماسي والتأكيد عمى خصوصية كالنص في الدستور عمى تجريم العمل الحزبي في السمك ا .9

 . باعتباره كادرًا خاصاً 

تدخالت خارجية في الشئون  أوانتياكات  أيتمتزم الدولة بسياسة عدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول وترفض  .11

 .الداخمية لميمن

 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . أنالنص في الدستور عمى  .11

القوانين، و ال يجوز إصدار أي سن ىي الجية الوحيدة المخولة بالنص في الدستور عمى أن السمطة التشريعية  .13

 قانون يعارض نصًا دستوريًا.

دارياالنص في الدستور عمى االستقاللية الكاممة لمييئات الرقابية ماليا  .11  ، و عدم خضوعيا لمسمطة التنفيذية .وا 

منظومة متكاممة لمنزاىة  إطاري النص في الدستور بوجوب تمتع مرشحي السمطات العميا بالنزاىة والكفاءة ف .11

 الوطنية .

 النص في الدستور عمى المساواة أمام القانون. .15

النص في الدستور عمى تعزيز مبدأ استقاللية القضاء و سيادة القانون عمى أن يكون لمقضاء شرطة قضائية  .16

نفاذلتنفيذ أحكامو   .اإلنسانمة و حقوق بما يحمي الحريات و الحقوق المدنية الشخصية و العا قانون ال وا 

 النص في الدستور عمى تجريم الحزبية في القضاء و أجيزة األمن والقوات المسمحة. .17

و  تيار القضاة و محاسبتيم و عزليمالنص في الدستور عمى مسؤولية مجمس القضاء األعمى في تحديد آليات اخ .18

 تعزيز ىيبة القضاء بإقامة محاكم و مراكز شرطة نموذجية.
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معية في جيود تور عمى الشراكة الكاممة لقطاع المجتمع المدني و منظماتو لتعزيز المشاركة المجتالنص في الدس .19

تحقيق الصالح العام في ظل توازن و تكامل لالرقابة الشعبية كأداة لمضغط و  لتطوير دوره في التنمية الشاممة، 

 دوره مع القطاعين الحكومي و الخاص. 

أصالًة أو بالوكالة، و بما يعزز تطبيق مبدأ التغريم التأديبي القاسي  النص في الدستور عمى حق الدفاع .31

لممترافعين أمام القضاء بصورة تعسفية، و يكفل توفير المال لمتقاضي لغير القادرين ماليًا لتحقيق مبدأ العون 

 القضائي لممعسرين.

زمة لمقضاء عمى ىذه اآلفة و منع ضع التدابير الالوو ن تعمل الدولة عمى منع الثأر، النص في الدستور عمى أ .31

 .اعودتي

النص في الدستور عمى تبعية األجيزة المساعدة لمقضاء )الشرطة القضائية، مصمحة السجون، السجل العقاري،  .33

 األدلة الجنائية، الطب الشرعي( لمسمطة القضائية.

ب أو تكتل ُيشكل النص في الدستور عمى حظر و تجريم كل المميشيات المسمحة، و إلغاء شرعية أي حز  .31

 .وحيازتو السالح الشخصيينات مسمحة، و تنظيم حمل مميشيات أو تكو 

 بقانون . إالعقوبة  جريمة والالمسئولية الجنائية شخصية والأنالنص في الدستور عمى  .31

 أوباستثناء من ثبت ارتكابيم لجرائم حرب ة أجنبية دولإلىتسميم أي مواطن يمني  النص في الدستور عمى تجريم .35

 وتعذر محاكمتو داخميًا . اإلنسانانتياكات لحقوق  اإلنسانيةأوجرائم ضد 

ويحدد القانون  وأمنيمتكفل الدولة لممواطنين حريتيم الشخصية وتحافظ عمى كرامتيم رعمى أن و تدسفي النص ال .36

 الحاالت التي تقيد فييا حرية المواطن .

 القضائية حق االعتراض عمى أحكام القضاء الباتة.النص في الدستور عمى منع منح سمطات الدولة غير  .37
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وجود محتجزين باألجيزة األمنية المختمفة أيا كانت نوع التيم عن اإلفصاح  تجريم عدم النص في الدستور عمى .38

 الموجية إلييم .

 ساعة، و تحديد الجيات المخولة 73تحديد فترة السجن االحتياطي بمدة ال تزيد عن  النص في الدستور عمى– .39

ماكن الخاضعة حجز أي إنسان في غير األ أوأثناء التحقيقات ، كما يحظر حبس  اً قسر اخذ االعتراف بذلك ويحظر

 .السجن أوأثناء فترة االحتجاز  أوم التعذيب والمعاممة غير اإلنسانية عند القبض جر لقانون السجون وي

دارياقمة ماليا النص في الدستور عمى أن المحكمة الدستورية ىيئة قضائية عميا مست .11 وليا ميزانيتيا المستقمة  وا 

 الجمعية العمومية لمقضاة .من قبل  ىاأعضاؤ ضمن موازنة السمطة القضائية وينتخب 

النص في الدستور عمى مبدأ الفصل بين السمطات الثالث وجعمو أساسًا حاكمًا لتنظيم الدستور الختصاصات  .11

 التوازن والتكامل والتعاون بينيا .وصالحيات سمطات الدولة الثالث وعمى مبدأ 

 . الجميع  متساوون أمام القانون أن  النص عمى أن الدستور ىو أسمى تعبير عن إرادة األمة و .13

يزىا من معينة بتعز  أحكاموالتنصيص عمى وجود ، النص في الدستور عمى المساواة في الحصول عمى العدالة  .11

 .ة لمن ال يستطيع االستعانة بمحاماو تقديم المساعدة القانوني خالل االستعانة بمحام

 النص في الدستور عمى أن السمطة التنفيذية وكافة أجيزتيا مسئولة قانونيا وقضائيا عن كافة أعماليا ومياميا .  .11

 التوازن بين السمطة والمسئولية قاعدة حاكمة .  أنالنص في الدستور عمى  .15

الشعب  أمامةمسؤول سمطة بدون مسؤولية وال مسؤولية بدون محاسبة وكل سمطة النص في الدستور عمى أن ال .16

 .  واإلدارةوتصرفاتيا في مختمف مستويات القيادة  أعمالياوالقانون عمى 

النص في الدستور عمى خضوع جميع سمطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السموك الوظيفي  .17

 وأخالقيات الوظيفة العامة . 
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النص في الدستور عمى خضوع كل الموارد والنفقات لممراقبة والفحص بما يحقق الشفافية والعمنية وتحديد أوجو  .18

 الصرف واإلنفاق.

النص في الدستور عمى وضع ميثاق منظومة نزاىة وطنية) مدونة سموك ( في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون  .19

نشاء جياز لمرقابة اإلداري  .ةعقوبات لممخالفين وا 

ا ات الثالث وتحديد مسئولية كل منيالنص في الدستور عمى تحديد ميام واختصاصات القيادات العميا في السمط .11

 بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد.

لمرقابة والمحاسبة تحت  الدور الرقابي لمسمطة التشريعية وتفعيمة وجعل الجياز المركزيالنص في الدستور عمى  .11

 اإلشراف الكامل لمجمس النواب وتابع لو.

 أعماالمنيما   أيالنص في الدستور عمى محاسبة رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء في حال ارتكاب  .13

الجيات المخولة  أمامالحنث باليمين وذلك  أوالقوانين النافذة  حكامأل أوأحكاميتعطيل  أومخالفة لمدستور 

 ريا. دستو 

 .النص في الدستور عمى منع االحتكار في كافة القطاعات االستثمارية  .11

ممارستو لمفساد أو _بحكم قضائي  _النص في الدستور عمى تجريم تولي السمطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت .11

العامة أو تسخير السمطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادتو  واألموالنيب الممتمكات 

 .    هواستقرار بأمنو  أواإلخالل

في من يترشح أو يعين في المناصب اآلتية: منصب رئيس  تور عمى وجوب توفر الشروط أدناهلنص في الدسا .15

 الجميورية ، رؤساء األحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة

 .يكون مسمم الديانة أن -1

 أن يكون من أبوين يمنيين. -3
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 أن ال يكون متزوجا من أجنبية ،وان ال تكون متزوجة من أجنبي. -1

 أن ال يكون حامال لجنسية أخرى غير جنسيتو اليمنية.  -1

 أن  يكون حاصال عمى الشيادة الجامعية. -5

لفترتين رئاسة األحزاب أو رئاسة الشورى أو رئاسة الوزراءو ئاسة الجميورية أأن ال يكون قد تولى منصب ر   -6

 . رئاسيتين 

 أن ال يقل عمره عن أربعين عام )منصب رئيس الجميورية(. -7

أن ال يكون قد صدر بحقو حكم قضائي بات في تيمة مخمة باألمانة والشرف ،أو قضايا فساد ،أو أي  -8

 .اعتبارهجريمة جسيمة ، ما لم يكن قد رد إليو 

أن ال يكون ممن ال يستطيع القضاء النفاذ إلييم إلدانتيم عمى أي انتياكات بسبب قيود قانونية تعرقل  -9

 القضاء .

ارتكاب انتياكات جسيمة بحقوق اإلنسان ، والقانون الدولي اإلنساني، وفقا  أن ال يكون قد تورط في -11

 .(جرائم الحرب ، جرائم اإلبادة الجماعية ، جرائم ضد اإلنسانية لممواثيق والعيود والقوانين الدولية )

ال  أن ال يكون منتسبا لممؤسسة العسكرية أو األمنية ما لم يكن قد ترك عممو في المؤسستين قبل فترة -11

 سنوات(  11) رفض مكون المؤتمر الشعبي العام المدة.تقل عن عشر سنوات

أن يقدم إقرار بالذمة المالية لو وألوالده وبناتو وزوجاتو وأن يعمن عن جميع ممتمكاتو المنقولة وغير  -13

 المنقولة في الداخل والخارج ، وان يرجعيا لموطن قبل الترشح.

لمنصب التزامو بالدستور واحترام  حقوق اإلنسان واالنصياع لحكم أن يتضمن القسم الذي يؤديو لتولي ا -11

 القانون ومبادئ الحكم الرشيد ، وان يعمل بكل نزاىة ومسؤولية لمصالح العام وليس لمصمحتو الشخصية.

 أن يكون مؤىال ومشيودا لو بالنزاىة والكفاءة وحسن المعاممة. -11

 أن ال يمارس عمال تجاريا أثناء توليو المنصب. -15

 (تحفظ مكون الشباب  عمى المادة وتمسك بالنص االصمي لمادة العزل السياسي)
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حصانة لتصرفاتيم تجاه  أيةالنص في الدستور صراحة عمى عدم منح القيادات العميا لمدولة في السمطات الثالث  .16

مكانات الدولة وحقوق المواطنين .  المال العام والوظيفة العامة وا 

سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات من النص في الدستور عمى منع المجالس التشريعية  .17

 الدولة وممتمكاتيا أو منحيا أو بيعيا بصورة نيائية من قبل أي جية وتحت أي ظرف كان . 

نين بما يخدم تعزيز النص في الدستور عمى ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواط .18

 العدالة االجتماعية . 

 جانب جنسيتو اليمنية .  أخرىإلىسمطة سيادية لكل من يحمل جنسية  أيالنص في الدستور عمى تجريم تولي  .19

 .عمى المواطنين والمراقبة ت نصأجيزة التواستخدام النص في الدستور عمى تجريم امتالك  .51

إفشاء  أوتفتيشيا  أوحرية وسرية وسائل االتصال بجميع أشكاليا وال يجوز مراقبتيا النص في الدستور عمى  .51

 .بأمر قضائي إالمصادرتيا  أوتأخيرىا  أوسريتيا 

 .يون من الحقوق والحرياتت أو قيدتأو  قصتنتن ينوامن سن ق ينالمشرعمنع النص في الدستور عمى  .53

 انًىجهاث انقانىنيت:ثانيا

 

، وضرورة التمثيل العادل  الدبموماسييخضع اختيار السفراء لمضوابط والمعايير المينية وفقا لقانون السمك  .1

 .مع مراعاة المناصفة بين الشمال والجنوب لجميع المناطق اليمنية

السياسة الخارجية ، وتوظيف عالقات اليمن الخارجية بما يخدم  أولوياتوضع القضايا االقتصادية في سمم  .3

 السيادة الوطنية و قضايا البناء والتنمية .
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 السفير ىو رئيس البعثة الدبموماسية وتتبعو جميع الممحقيات. .1

 تنظيم العالقات واالتصال مع الخارج بقيادة وزارة الخارجية.  .1

 الدبموماسيبما يحفظ مكانة وسمعة الجواز  بموماسيةالدصرف الجوازات  وضع ضوابط قانونية لتنظيم .5

عادةاليمني  لمقانون. إخضاعوالنظر فيما صرف منيا ويتم  وا 

 ضرورة رسم أىداف واضحة ومحددة لمسياسة الخارجية اليمنية .6

 تحديد سمطات رئيس الجميورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في رسم السياسة الخارجية. .7

الدبموماسية اليمنية  أداءشرف عمى ضمان التأكد منلتفتيش بوزارة الخارجية تلمرقابة واضرورة إنشاء وحدة  .8

 .أىدافياق حقبما يياميالم

نمارئيس البعثة الدبموماسية اليمنية وجميع منتسبييا ال يمثمون انتماءاتيم وتوجياتيم السياسية  .9 يمثمون  وا 

 مصالح الدولة اليمنية.

 إطارفي تتولى البعثات الدبموماسية جميع العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية والصحية  .11

 العالقات الخارجية.

االقتصادي بين اليمن والدول ذات  تعاونال إمكانياتمن أىداف السياسة الخارجية اليمنية العمل عمى توسيع  .11

 العالقة.

 حسب األىمية االقتصادية والسياسية وعدد المغتربين. موماسيةالدبإعادة النظر في توزيع الخارطة  .13

 تعمل الدبموماسية عمى حماية اليوية اليمنية وتعميق الوالء الوطني. .11

 تعمل الدولة عمى تأىيل ورعاية المغتربين بما يحقق كفاءتيم التنافسية. .11
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ضمام إلى االتفاقيات الدولية بما في ذلك االن ة تيريب األطفال واالتجار بالبشرتعمل الدولة عمى محارب .15

 الخاصة بيذا الشأن.

مصالح  بما ال يضر بمموارد الطبيعية والنفطية والغازيةوالبيع لمراجعة اتفاقيات الحدود  واتفاقيات التنقيب  .16

 .سيادة البالد و 

 .خباراتية بما يكفل سيادة القانونإعادة التقييم والييكمةلألجيزة األمنية واالست .17

كما يحضر كل أشكال التأثير في  وما دام يشغل منصب أخرىر عمى القاضي تولي أي مناصب ضحي  .18

شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجيزة  أونتداباستمالتيم سواء في شكل اال أوة أعضاء السمطة القضائي

 الدولة المختمفة .

المحاكم  أشكالو إلغاء كل  –المختص نوعيا ومكانيا  -لكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي .19

ن و سرعة ة تقريب جيات القضاء من المتقاضيتكفل الدولو  ،االستثنائية تحت أي مسمى  أوالخاصة 

 الفصل في القضايا .

 .عمى حساب سمطة الدولة وسيادتيا ألنيا تعزز من سمطة القبيمةاإللغاء الفوري لمصمحة شؤون القبائل  .31

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارىا بقرارات رئاسية و إعطائيا الصيغة  - .31

 الدالة عمى صدورىا من  الجية التشريعية.

القانونية واحترام تعزيز الدور التوعوي لإلعالم و منظمات المجتمع المدني و األحزاب بما يكفل نشر الثقافة  .33

 القانون .

تعزيز دور القضاء في اإلنفاذ الكامل لمقانون اإلداري، بما يحقق المساءلة و المحاسبة الكاممة لألجيزة  .31

 اإلدارية و التنفيذية، و ضمان حقوق الموظف في القطاعات العام و الخاص و المختمط.
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إلى المحاكم  بصورة فوريةحالة القضايا راكز الشرطة إلضرورة وجود ممثمي النيابة العامة في كل م .31

 )القضاء(.

وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة و القضاء و النيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين و تأدية  - .35

 مياميم وفقًا لمقانون.

 بإصدار قانون تنظيم حيازة و حمل السالح الشخصي. اإلسراع .36

 اإلقميميةوأجوائيامى كل شبر من أراضي اليمن ومياىيا اتخاذ اإلجراءات المناسبة لفرض ىيبة الدولة ع .37

 وعدم السماح ألي جية أن تحل محل الدولة.

 يمتد لمحاكمة المدنيين . أنيقتصر دور المحاكم العسكرية عمى العسكريين فقط دون  أن .38

 مع الدولة المدنية الحقوقية . إعادة ىيكمة القضاء و النيابة وتحسين اإلدارة القضائية بمايتناسب .39

 االلتزام بالمعايير الدولية في عممية بناء استقاللية القضاء. .11

 إصدار الموائح التفسيرية و التنفيذية لمقوانين لضمان الفيم الصحيح لمنصوص. .11

 االرتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحية  بشقييا البدني والنفسي . .13

الناجمة عن النزاعات المسمحة  األضرارالحق في السالمة الجسدية والتعويض ضد  مواطن ومواطنةلكم .11

 االعتقاالت التعسفية.و 

في الحاالت التي يبينيا القانون   إالوال يجوز تقييدىا  ةي البمد مكفولة لكل مواطن ومواطنحرية التنقل ف .11

عن األراضي  ةمواطن أومواطن  يأإبعادوال يجوز ،وحرية الدخول لميمن والخروج منيا ينظميا القانون 

 . إلييامنعو من العودة  أواليمنية 

 الحق في  القضاء العادل و االنتخابات الحرة النزيية. ةلكل مواطن ومواطن .15
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النيابة بإنشاء معاىد  وأعضاءقانون السمطة القضائية آليات لتوسيع التأىيل و التدريب لمقضاة  تضمين .16

تطويره في كميات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في  قضاء متعددة و تجويد التعميم و

 معاىد القضاء.

عدم إساءة ية بما يحقق مبدأ الحوكمةلضماننص قانوني يمزم السمطة بتطوير الييكل التنظيمي لموحدات اإلدار  .17

 استخدام السمطة . 

قانون يحدد التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف العامة لمدولة وتحديد الصالحيات والمسؤوليات المناطة  سن .18

ىمال واجبات الوظيفة .   لكل وظيفة لمنع تداخل الصالحيات وا 

 والضوابط الرادعة .  األحكامالنص عمى أن تكون تشريعات الخدمة العامة واضحة ومبسطة تتوفر ليا  .19

يير التعيين والتوظيف عمى قاعدة الكفاءة العممية والمينية والسموكية وتأمين أدلة لمعمل سن قانون يحدد معا .11

 والوظائف مع تحييد كامل لموظيفة العامة . 

واعتماد  ةفاءات إدارية متخصصة ولفترة محددك إلىالعامة  اإلدارةمناصب  إسنادسن قانون ينص عمى  .11

 .  إنتاجيتياورفع  اإلداراتىذه  سياسة التدوير الوظيفي بما يكفل تجدد كفاءة

قانون يوجب االلتزام بربط وتوحيد الخطط العامة لمدولة مع الخطط المستقمة لموزارات واألجيزة سن  .13

 والمؤسسات العامة  وااللتزام بتنفيذ الخطط المقرة. 

والكفاءة والنزاىة لجياز اإلداري لمدولة واعتماد المؤىل ا فين يوجب تحييد المؤثرات السياسية قانو  سن .11

 .وح لشغميا في ضوء تمك المعاييروالخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة واعتماد مبدأ التنافس المفت

إصدار قانون يحظر تنفيذ المشاريع بالتكميف المباشر واعتماد الشفافية والعمنية في تنفيذ المشاريع وتطبيق  .11

 قانون المناقصات والمزايدات  . 
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دولة والقطاعين العام وطنية شاممة لمجياز اإلداري لم إستراتيجيةقانون يضمن ضرورة وضع إصدار  .15

الوظيفي وعالقتو بالمجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويضمن  الدورحدد فيو يوالمختمط  

 تطوير الكفاءة اإلدارية . 

التعيين المباشر في الوظائف العامة خالفا إصدار قانون يحظر عمى السمطات العميا إصدار قرارات  .16

 لممعايير والضوابط اإلدارية والتي ينص عمييا قانون التوصيف الوظيفي .

الدولة وضع البرامج الوطنية التي تمبي االحتياجات اإلدارية والوظيفية لرفع  يتولالنص في القانون عمى   .17

 ميارات وكفاءة العاممين وفقا لممعايير المعترف بيا . 

قانون يمزم الدولة بوجوب رفع كفاءة الجياز اإلداري بما يحقق توظيف الموارد المادية والبشرية  سن .18

 واستيعاب الدعم والمساعدات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وحسن توظيفيا . 

النص في القانون عمى تطبيق أقسى العقوبات المنصوص عمييا في القانون ضد مرتكبي الفساد وحرمانيم  .19

 من الوظيفة العامة . 

 النص في القانون عمى اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات واالستحقاقات القانونية  لمموظف العام. .51

عداد وثيقة التوصيف الوظيفي  ةواطن ومواطنبار الوظيفة العامة حق لكل مالنص في القانون عمى اعت .51 وا 

 وضبط سقف لألجور والمكافئات . 

 قانون يوجب االلتزام بمعايير ومؤشرات األداء لكافة األجيزة اإلدارية لمدولة . سن  .53

النص في القانون عمى إنشاء جياز خاص ميمتو متابعة جودة األداء اإلداري بمؤسسات الدولة والقطاع  .51

 دى التقدم وتحديد مواطن الضعف والقوة ونشر مفاىيميا . الخاص وتقييم م
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مؤىمو مينيا وعمميا وتوفير فرص زمة إلصالح وتأىيل الكوادر الغير قانون يمزم الدولة بوضع البرامج الال سن .51

 عمل ليم . 

 إصدار قوانين وتشريعات تعزز وتحفز مساىمة القطاع الخاص في إطار التنمية الشاممة .  .55

المجتمع و القطاع الخاص والمختمط و الدولة  لمشراكة بينة موجب إستراتيجيةالنص في القانون عمى وضع  .56

 . المدني

الدقيق يمنع حدوث إي تعارض فيما بينيا والتحديد و إصدار قانون ينظم ميام الوزارات ومؤسسات الدولة  .57

 المسؤوليات التي عميو . لميام الموظف العام و 

وتفعيل لوائح داخمية لجميع الوزارات والمرافق الحكومية تنظم العمل اإلداري  إصدارالنص في القانون عمى  .58

 لة والمحاسبة القانونية والقضائية . ءتعيين والصرف فييا وخضوعيا لممساوالمالي ومراقبة جميع أوجو ال

 ي الجياز اإلداري . لمتعامل مع إساءات التصرف ف قانون عمى إجراءات وعقوباتنص في الال .59

إنشاء جياز معني باستيعاب وتنظيم أوجو صرف أموال الدعم الخارجي بحسب النص في القانون عمى  .61

 مبادئ الحكم الرشيد . 

النص في القانون عمى تحديد سمطة ومسؤولية رجال األمن والقوات المسمحة وعدم منحيم السمطة المطمقة  .61

 بما يحقق كفاءة اإلدارة العامة ومبادئ الحكم الرشيد . 

من خالل برامج توعوية في غرس قيم النزاىة المختمفةلنص في القانون عمى تأكيد دور المؤسسات التعميمية ا .63

لزاميا بوضع مناىج تعزز مبدأ النزاىة والقيم اإلسالمية وتثقيفية دوري ة خالل مراحل التعميم المتدرجة وا 

 الحميدة . 
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وطنية لحماية النزاىة الوطنية والقيم األخالقية  ستراتيجيةاالسمطة بوضع  إلزامالنص في القانون عمى  .61

  والسموكية لمموظف والمواطن وتعزيز القيم اإلسالمية ومكافحة الفساد .

 تضمن الدولة الحماية التامة لمشيود و المبمغين و القائمين عمى إنفاذ القوانين. .61

ضوابط تعزز دور المساجد في نشر قيم النزاىة وحث المواطنين والشباب عمى تطبقييا وضع النص عمى  .65

 . لدعم الالزموااللتزام بيا وتوفير ا

المعتدلة ،وتفعيل دور الوازع اإليماني  اإلسالميةوالتوجيو والثقافة في إحياء الثقافة  اإلعالمتفعيل دور وسائل  .66

 والوطني في نبذ الفساد ومحاربتو والحد منو.

التأكيد عمى حق المرأة في الحصول عمى الفرص المتساوية في كافة المجاالت والمشاركة الفاعمة في الحياة  .67

 .األخرىالرقابية أسوة بسمطات الدولة  األجيزة% في 11ال تقل عن  تعطى نسبة أنة والعامة وعمى يالسياس

تمكين الشباب عمميا ومينيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف النص في القانون عمى  .68

 طاقاتيم وتنمية مياراتيم لمقيام بدورىم في خدمة الوطن وقضاياه .

،وتحريم التعامل االنتقائي مع  التنمية الشاممة والمستدامة وعاتدالة في اعتماد وتنفيذ مشر عتطبيق ال .69

 المناطق والجيات .

عامل إرباك متجدد  دوالصراعات السياسية التي تع األزماتوء تحول دون نش قانونية وأسسوضع قواعد  .71

يعيق الدولة عن القيام بواجباتيا ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافو المختمفة  والقطاع الخاص والمجتمع 

 المدني  في البناء والتنمية الشاممة والمستدامة .

 الدولة واختصاصاتيا من أجل بناء تحول دون تغول القبيمة وتدخميا في سمطات قانونية وأسسوضع قواعد  .71

 .مدنيةالدولة ال
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حياء قيم لوضع أسس وقواعد قانونية  .73 تعميق ثقافة االنتماء لموطن والحرص عمى مقدراتو وسمعتو ، وا 

ونزعات االنتقام والثأر ، ومحاربو الدعوات التي تمجد  األحقادوالتصالح في المجتمع ،ونبذ  واإلخاءالتسامح 

 المناطقية والعصبية ، أو تدعو إلييا .

 العمل التجاري واالستثمار  واضحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين فيانونية قوضع قواعد  .71

 واالستفادة من ثروات الوطن .

منيا المجتمعية وخاصة لعام ،والتوسع  في الدراسات ا الرأيدعم مراكز استطالع النص في القانون عمى  .71

جراءوالبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة عمى تقديم االستشارات والرؤى  الدراسات الميدانية حول  وا 

 . األولويةالقضايا ذات 

ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم  ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسيا  إحياءعمى نص في القانون ال .75

اركة المجتمعية في معية ورعايتيا لرفع مستوى المشفي وعي وسموك المواطنين وتشجيع المبادرات المجت

 .الحياة العامة

التي في  األحزابأو لدولة ، وخاصة الحزب بنية او  األحزابالنص في القانون عمى وجوب الفصل التام بين  .76

مكاناتالسمطة ، ومنع توظيف مؤسسات  خاصة ، ووضع الومقرات الدولة لألىداف والمصالح الحزبية  وا 

 رادعة لمن يقوم بذلك .عقوبات 

واالتحادات منظمات المجتمع المدني ، والنقابات حرية واستقاللية  وضع قواعد وأسس قانونية تضمن .77

 والطالبية والجمعيات التعاونية المختمفة . واإلبداعيةالمينية  والعمالية 

ضرورة تنظيم العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجيات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود  .78

توفر الشفافية الكاممة فيما يتعمق بمصادر التمويل والصرف  أىميةالقانوني لتمك المؤسسات مع التأكيد عمى 

 تمك المؤسسات .   أنشطةفي 
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جتمع تشارك في صياغتو القوى السياسية والمجتمعية ، وجوب تبني مشروع وطني  لمنيوض بالدولة والم .79

 والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني . اإلداريويتكامل في تنفيذه جياز  الدولة 

، مؤسسات التعميم ، المؤسسات الشبابية والمجتمعية ،  األسريةتوظيف وسائل التنشئة العامة ) التربية  .81

والتكامل بين   اإلخاء...( لخمق ثقافة وقيم تؤكد وشائج  واإلرشادوالثقافة ، وسائل التوجيو  اإلعالموسائل 

الوطن الواحد وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور  إطارمبدأ التعايش والقبول باألخر في  ىين ، وعمياليمن

 .والحفاظ عمى المال والممتمكات والمرافق العامة

في الحصول عمى  اإلعالمضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل القانون عمى النص في  .81

المعمومات ، واستخداميا ، والقيام بدورىم في الرقابة ، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية 

ية من القيام والجيات المعن واألحزابوخاصة ما يتعمق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين  واإلجراءاتاإلدارية

 والمحاسبة .بدورىم في عممية الرقابة 

 والدولية . واالستقطاباتاإلقميميةالمحاور  إلىاالنزالق اليمن عبر سياساتيا الخارجية تجنيب  .83

متصدي عالنية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي ، والتوافق عمى وضع قواعد وأسس قانونية ل .81

بالعفو  إماوبناء اليمن الجديد كمما طمت برأسيا .  اإلصالحاتمعالجتيا حتى ال تظل عقبات في طريق 

رؤية يتم  أوأيالعفو الجزئي  أوبالمصارحة والمصالحة ،  أونسيان الماضي، والترفع فوق الجراح و الكامأل

 التوافق عمييا .    

 إصدار قانون حماية المبمغين والشيود والمحققين في قضايا الفساد . .81

 سوبية وتعاطي الرشوة لضمان تكافؤ الفرص.تجريم الوساطة والمح .85

نشاء محاكم ونيابإعادة ىيكمة الييئة الوطنية العميا لمكافحة الفساد و تبعيتيا   .86 ات لمجمس النواب وا 

 متخصصة لمكافحة الفساد .
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عالنيااالمتناع عن تقديم إقرار الذمة الماليةوتجريم  الذمة المالية  قانونالنصعمى .87  .وا 

 .إنشاء مجمس أعمى لممعايير والمحاسبة وفق المعايير الدولية  .88

 .وضع قانون استقاللية وحيادية موظفي األجيزة الرقابية .89

وضع قانون يمنح األجيزة الرقابية كافة الصالحيات الالزمة لموصول  إلى المعمومات  والوثائق في جميع  .91

 .الجيات والمرافق الحكومية 

 .داخمي  والخارجي  والمنح  وتحديد مسئولية الوزارات المعنية بووضع قانون لمدين العام ال .91

 .وضع قانون لممناقصات يضمن النزاىة والشفافية بما يحافظ عمى المال العام والمصمحة العامة  .93

 .مة قوانين وتشريعات مكافحة الفساد مع االتفاقيات الدولية ءمواالنص في القانون عمى  .91

مراجعة  الجدوى االقتصادية لممشروعات الممولة بالقروض والمساعدات ب وضع قواعد وأسس قانونية خاصة .91

 .الخارجية وتحديد مسؤولية الرقابة عمييا

 .يا عبر وسائل اإلعالم المختمفةفي القروض والمعونات وأوجو صرف النص في القانون عمى اعتماد الشفافية .95

ضمن تحويل  الميزانية  من تيية العامة لمدولة ة ونظام الماليتناسب مع الشكل الجديد لمدول قانون مالي سن  .96

 .أبواب  إلى برامج 

 .راديةياالوزارات وعمى رأسيا الوزارات الإعادة ىيكمة جميع عمى النص في القانون  .97

 .بالشكل المطموب مياميا أداء دعم الجيات الرقابية في التخصصات الفنية الالزمة بما يمكنيا منسن قانوني .98

 .المناطق  النفطية بناءولية بما يضمن حق االمتياز ألالعام وفق المعايير الدوضع قانون النفط  .99
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منع كبار موظفي  الدولة وأقاربيم من الدرجة األولى  ومسئولي السمطتين النص في القانون عمى  .111

 .مختمطالتشريعية والقضائية  من الدخول في المناقصات  العامة لمدولة والقطاعين العام وال

 المال المالي واإلداري ووقف عممية ىدر بتشكيل ىيئة وطنية عميا لمتصحيح قانون إصدار .111

 .وتسييس الوظيفة العامة وتمنح الصالحيات وفقا لمعايير الحكم الرشيد العام

جور ومكافآت موظفي  الدولة  والقطاع الخاص بيدف  النص في القانون عمى تصحيح ىياكل األ .113

 .كفاية لمحد من الفساد ال حدسين األوضاع المعيشية وضمان تح

المتعمقة  -إلزام المؤسسات الحكومية العمومية  بنشر الوثائق والمعمومات عمى  النص في القانون .111

 .العام نفاقباإلالمتعمقة   تمكن تحريرىا خصوصًا خالل فترة شير م -بنشاطاتيا 

موازناتيا وحساباتيا   بإعالن -بما فييا الرقابية  -إلزام الجيات الحكومية النص في القانون عمى  .111

 .الختامية  ومناقشتيا  عبر وسائل اإلعالم  المختمفة

الدخل العام واإليرادات مبادئ الشفافية فيما يتعمق بحجم الثروة الوطنية  و عتماد االنص في القانون عمى  .115

 . المختمفة

 .واالتفاقيات والصفقاتيتعمق بإبرام المعاىدات ما فيمبادئ الشفافية عتماد االنص في القانون عمى  .116

تقديم الموازنة العامة لمدولة إلى مجمس النواب في الموعد الدستوري المحدد  النص في القانون عمى  .117

 .وعدم اعتماد أي موازنات إضافية

إعادة النظر في قانون البنك المركزي  والبنوك المختمطة والخاصة بما يحد من الفساد ويحافظ عمى  .118

 ك المركزي االستقاللية التامة.المال العام ومنح البن

 .الحكومة بوضع سياسة نقدية واضحة تعمل عمى خفض  الدين العام تمزموضع قواعد قانونية  .119
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 طويمة األمد يتم من خالليا مكافحة الفساد . ستراتيجيةإبتبني الدولة زمتماعتماد أسس قانونية .111

الموظفين أثناء أدائيم لمياميم وتطبيق مبدأ اعتماد وتعميم مدونات السموك التي تنظم أخالقيات تعامل  .111

 الثواب والعقاب .

المشاركة بين الدولة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع  مبدأقانونية تضمن  أسسقواعد و  وضع  .113

 .آليات تحقيقاالمدني و السمطة المحمية في تحديد احتياجات التنمية و بناء 

تعزيز قدراتيا المؤسسية وذلك بموجب مراجعة وظيفة الدولة بما المالئمة بين دور الدولة وقدرتيا عمى  .111

عادة ىيكمة وحداتيا اإلدارية  .يؤدي إلى ترشيد حجم جيازىا اإلداري وا 

تأمين األساسيات االقتصادية واالجتماعية بما لالقدرات المؤسسية لمدولة  منتعزيز وضع أسس قانونية  .111

 يمكنيا من الوفاء بميام التنمية.

اعتماد سياسة مالية واقتصادية تكفل المحافظة عمى االستقرار االقتصادي النص في القانون عمى  .115

 مشجعة لالستثمار.وتحقيق معدالت 

العامة في أن يعاد تأسيسيا  ارةإلداوتصميم وىيكمة  وتأسيسوضع أسس وقواعد قانونية تعيد ىيكمة  .116

دولة في المجال االقتصادي ووظائف رسم السياسيات وتصميم ىيكمتيا بما يخدم تحقيق الوظائف األساسية لم

ووظائف مطالب التنمية وتصميم برامج مكافحة أسباب الفقر وتأمين شروط التمكين لتشجيع نمو القطاع 

 الخاص.

 اعتماد مبدأ الجدارة واالستحقاق والمعايير المينية في عممية التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية. .117

 الجمركي . التيريب إنشاء شرطة خاصة لمحاربة التيرب الضريبي و النص في القانون ب .118
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لتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية  مية وبرامج االستثماروضع خطط متوازنة لمتنعمىالنص في القانون  .119

 مستدامة.

في الترقية يز يطبيق مبدأ المساواة في اإلدارة العامة لمدولة وتجريم كل تمت عمىالنص في القانون  .131

والتوظيف واالستحقاقات المترتبة عمى االلتحاق بالوظيفة العامة عمى أساس النوع أو الجية أو االنتماء 

 السياسي أو المون.

األرقام الضريبية الوىمية التي وضعت بأسماء منشآت تجارية واستثمارية  إلغاءالنص في القانون عمى  .131

وضع الربط الضريبي و يفاء الضريبة والرسوم الجمركية تيدر المال العام ووضع تسعيرة ثابتة في المنافذ الست

 .عمى كبار المكمفين في المنافذ من واقع ما يتم استيراده من الخارج

 .ة لمدولة إدراج موازنات النوع االجتماعي في الموازنة العامعمىالنص في القانون  .133

لجنة حكومية دولية إلعادة تقييم ومراجعة عقود وموازنات الشركات  تشكيلعمىالنص في القانون  .131

 المنتجة لمنفط  وكذا الشركات االستكشافية . األجنبية

كافة الوزارات الخدمية إلعادة تقييم أداء تشكيل لجنة من القضاء ومجمس النواب عمىالنص في القانون  .131

 في مقدمتيا وزارة الكيرباء.و 

بدورىم مقيام بما يضمن حرية التعبير لعالميين والصحفيين وضمان استقالليتيم إصدار قانون لحماية اإل .135

 في ترسيخ الحياة الديمقراطية وقيم النزاىة والحكم الرشيد.

التزام الموظف  ضمنداخل كل مرفق حكومي بما ي تفعيل عمل اإلدارات الرقابيةوضع قواعد قانونية ل .136

 العام بالقوانين واإلجراءات اإلدارية السميمة والتقييم ألدائو الوظيفي .  

 المنظمات عمى التالي : األحزابأوالنص في قانون  .137
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عن التزكية أو التصويت  وبمعزلةالمباشرةالحر ات الدوريةعبر االنتخابمات والمنظ باحز األتجديد ىيئات  -أ

  العمني أو القوائم المغمقة .

  تفعيل المساءلة ودور الييئات الرقابية داخل األحزاب والمنظمات . -ب

تمتزم األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية المطمقة وبتوفير المعمومات  . ج

 الضرورية عن موارد الحزب والمنظمات لمرأي العام .

 .والمنظمات تجريم االعتداء عمى مقرات األحزابالنص في القانون صراحة عمى .138

 النص في القانون عمى : .139

 %. 11مكين المرأة في ىيئات األحزاب والمنظمات  بنسبو ال تقل عن ت -أ

 .عتضمين برامج األحزاب ورؤاىا حقوق المرأة والنيوض بدورىا ومكانتيا في المجتم -ب

تمكين الشباب دون سن األربعين  في ىيئات األحزاب والمنظمات  بنسبو ال تقل .النص في القانون عمى 111  

 %.31عن 

 والدستورية.وابط المينة ولممعايير وفقا لضواألىميالحزبي الحكومي و ترشيد اإلعالم النص في القانون عمى  -111

ت التعميمية والحكومية لممارسة آوالمنشر استخدام المساجد ظالنصوص القانونية التي تح التشديد في .113

النزاعات  إثارةوتجنب فرد  أوجماعة  أوالدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي  أوالنشاط الحزبي 

 الطائفية والمذىبية و المناطقية .

 إلزام القطاع الخاص بمبادئ الحوكمة الرشيدة.النص في القانون عمى  -111

والقطاع  تسترشد بيا منظمات المجتمع المدني إستراتيجيةالحكومة بوضع  إلزامالنص في القانون عمى  -111

 في إطار التنمية الشاممة . الخاص

 إعادة صياغة قانون األحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع الدستور الجديد . -115
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االستبيانات إشراك المجتمع في ترشيد سياسات األحزاب والمنظمات عبر النص في القانون عمى  -116

 واستطالعات الرأي واالجتماعات المفتوحة.

الجماعات  أوالدعم المالي غير القانوني لألحزاب السياسية أو المنظمات  تجريمالنص في القانون عمى  -117

 كونو ينطوي عمى فساد سياسي ومالي.األفرادأو 

عادة ماواألفرادوالجماعات تعويض األحزاب النص في القانون عمى  -118 نيب من ممتمكاتيا  المتضررة وا 

 ووثائقيا.

إصالح الجياز اإلداري لمدولة ومراجعة التعيينات والترقيات الوظيفية وتصحيح النص في القانون عمى  -119

 أوضاع من تضرروا وفقا لمقانون ولمدونة الحكم الرشيد بعيدا عن معايير الوالء واالنتماء الحزبي.

 مين.ضع السياسي كشيداء ومناحايا الصراضكل التعامل مع النص في القانون عمى  -111

 الكشف عن مصير المخفيين قسرا وجثامين ضحايا الصراع السياسي .وجوب النص في القانون عمى  -111

 إعادة المتضررين والمبعدين جراء الصراع السياسي إلى وظائفيم وتعويضيمالنص في القانون عمى  -113

 .تعويضا عادال

ومقننة إعفاءات ضريبية مؤقتة والمالية لضمان شريعات الضريبيةتعديل التالنص في القانون عمى  -111

 لممشاريع التي تستيدف التمكين االقتصادي لممرأة والشباب.

 وكذلك الشباب عمى القروض. األعمالمنح تسييالت لحصول النساء وسيدات النص في القانون عمى  -111

األحكام العامة ووضع تطبيق معايير الكفاءة في الخدمة تبسيط التشريعات و لقانونية وضع قواعد  -115

 لمعمل والوظائف. أدلةمع تحديد كامل لموظيفة العامة وتأمين ليا  والضوابط الرادعة 

 سمطة إدارية. ىعمأوالرقابة الداخمية وجعميا تتبع  تصميم وتعزيز وحدة المراجعةالنص في القانون عمى  -116
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ونزيية كفاءات إدارية متخصصة  إلىالعمل عمى إسناد مناصب اإلدارة العامة النص في القانون عمى  -117

 .وبما يكفل تعزيز مبدأ التدوير الوظيفيبما يكفل تجديد كفاءة ىذه اإلدارات ورفع إنتاجيتيا ولفترات محددة 

الدولة العون القضائي المجاني ألغراض تمكين غير القادرين عمى  النص في القانون عمى كفالة -118

 الوصول لخدمات القضاء حفاظا عمى حقوقيم.

يتم  وأنة محددة استثمارية ولمدع قانون يسمح بتأجير األراضي التابعة لمدولة ألغراض سكنية أو وض -119

العام وتعود إلى  حقمب ذلك ضررًا لبما يتوافق مع المتغيرات االقتصادية وأن ال يسبتجديد العقد وفقًا لمقانون 

 الدولة بعد انتياء عقد تأجيرىا. 

يتم إدراجيا في تاعتماد ا إقرار أيالنص في القانون  عمى أنو ال يحق تحت أي ظرف لمجمس النواب  -151

الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة ، وال يجوز لممجمس المصادقة عمى أي اعتماد 

 في يزيد عن النسبة المسموح بيا .إضا

والوثائق المالية لمدة والمؤسسات الحكومية باالحتفاظ بالمستندات إلزام الجيات عمى النص في القانون  -151

 ن خمسة وثالثين عاما بدال من خمس سنوات . عال تقل 

النص في القانون عمى إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية ميمتيا االحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية  -153

 لمؤسسات الدولة وعدم إتالف أي وثيقة من الوثائق. 

القانون بأنو ال يجوز لوزارة المالية والوحدات اإلدارية التابعة ليا بأي حال من األحوال حجب  النص في -151

أي معمومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعمق بمالية الدولة أو سياساتيا المالية أو النقدية 

وغيرىا من المؤسسات ذات العالقة  إلى مجمس النواب أو لجانو المختصة أو  ىيئة رقابية أو مجالس محمية

 ووسائل اإلعالم وكل صاحب مصمحة ويجرم ذلك القانون . 
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خفاء أي نوع من اإليرادات أو جانب -151 منيا نقدا أو  االنص في القانون عمى تجريم كل عمميات تجنيب وا 

 . العامة لمدولةعينا بعيدا عن إيرادات الموازنة 

النص في القانون عمى تجريم كل جريمة غسيل أموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد  -155

عمى ارتكابيا ويدخل في ذلك األموال الناتجة عن مزاولة شاغمي الوظائف العميا لمتجارة بصورة مخالفو 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البالد . 

الجية المسئولة في البالد عن رقابة البنك المركزي باعتبارى واختصاصاتإصدار قانون يحدد ميام  -156

صدار األوراق النقدية والعحركة الن  العمل بنظام الخزانة العامة . ودةإلىقد وا 

النص في القانون عمى تجريم كافة المخالفات المتعمقة بأعمال المشتريات والمقاوالت واألشغال العامة  -157

 تالس .لمالية ووقائع االخوعقود التوريد وكذلك المخالفات ا

 : وانتىصياث ثقراراانثانثا 

إيقاف الرسوم غير القانونية التي تتقاضاىا السفارات والقنصميات في الخارج، وتشكيل لجنة تحقيق بشأن  .1

 اإلمكاناتغير القانونية التي تم تحصيميا في القنصميات والبعثات الدبموماسية وعمى الحكومة توفير  اإليرادات

 الخارجية لضمان دبموماسية  فعالة.وزارة المالية الكافية لعمل 

 صياغة قانون يضمن وحدة وكفاءة الدبموماسية اليمنية. .3

عالميةسياسية واقتصادية  إستراتيجيةتمتزم الدولة بوضع  .1 السياسة الخارجية لميمن ودعم  أداءمستوى من  رفع لموا 

 والدولية . قميميةاإلحضور اليمن في المنظمات والييئات فاعمية 

داريةتشريعية  إجراءإصالحاتضرورة  .1 والبعثات القنصمية بما  الدبموماسيعاجمة في وزارة الخارجية والسمك  وا 

 الحكم الرشيد. العمل بمبادئ يحقق 
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 .والمالية لوزارة الخارجية  اإلداريةتشكيل لجنة لمراجعة القرارات  .5

فترة سجنيم بالعمل فييا ليتمكنوا من  اتمسجونوالإقامة منشآت اقتصادية تابعة لمسجون يقضي فييا المسجونون  .6

و والمعسرات إعالة أسرىم و تسديد ديونيم و تتحمل الحكومة مسؤولية الموجودين في السجون من المعسرين 

سراحيم فور انتياء مدة محكوميتيم وتعويضيم في حال عدم  إطالقالكفيمة بمعالجة مشاكميم و  اإلجراءاتتتخذ 

 قانونية حبسيم .

دماجيم في المجتمع .فاعمية المحكومين و لمنع تفشي األمية ولضمان إقامة مراكز تعميمية وتأىيميو في السجون  .7  ا 

 إلغـــــــاء محكمة الصحافة.يوصي الفريقب .8

 ليكون تصرفيم بناًء عمييا . اإلنسانتثقيف وحدات األمن باختصاصاتيم القانونية ومبادئ حقوق ضرورة البدء ب .9

 إعادة النظر في المناىج الدراسية واعتماد المبادئ الحقوقية و القانونية فييا.ضرورة  .11

 مياتيم .وسجون خاصة بالنساء مؤىمة بدور حضانة لألطفال الموجودين  مع أ  النسويةإنشاء  أقسام لمشرطة  .11

 محاكم نموذجية في حواضر المحافظات. إنشاء .13

ثبوت عممو لصالح أي جية من  أوحزبية  أمنيةأوكل منتسب لمقضاء عند ثبوت انتسابو ألي جية  يعاقب .11

 الجيات السابقة وتسحب الحصانة عنو.

داريا لمخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية.  .11  إنشاء ىيئة وطنية مستقمة ماليا وا 

 م كل الوزارات بتنفيذ الخطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية العامة لمدولة بصورة تضامنية وتكاممية .إلزا .15

 يكون ىناك حاجة اقتصادية أو إدارية ليا . أندون   أيإدارةاستحداث  منعي .16
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وضع الضوابط الالزمة لتقميص التضخم الوظيفي والقضاء عمى االزدواج الوظيفي من خالل تطبيق قانون  .17

 التقاعد واالنتياء من إجراءات البصمة االلكترونية لممجالين المدني والعسكري خالل عام فقط . 

جراءات اإلدارية داخل الجياز جوانب الشفافية والمسائمة والرقابة والسماح بالحصول عمى المعمومات في اإلتعزيز  .18

 اإلداري لمدولة . 

إلزام الوزارات والوحدات اإلدارية بوضع ىيكل تنظيمي يضمن تبسيط وتقميص اإلجراءات والمراتب اإلدارية بما  .19

 يضمن سيولة تقديم الخدمة لممواطن . 

خطة وطنية تيدف إلى وضع لتأكيد عمى أىمية دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالجتماعية . ا .31

لغاء معيار العيب في امتيان الحرف المختمفة .   تغيير الصورة السمبية عن الحرف اليدوية المختمفة وا 

ومعدل الزيادة في  اإلنتاجيةالموظفين وفقا لخطة مالية منيجية تربط بين تطور  وأجورزيادة رواتب ضرورة  .31

 لمفقر .  األدنىالراتب والحد 

عمى توفير الغذاء والسكن والمواصالت من قبل الدولة ألبناء المحافظات الريفية الستكمال تعميميم  لعملضرورة ا .33

 الجامعي والميني في المحافظات الرئيسية التي تتوفر فييا الكميات والمعاىد التعميمية .

العامل وتطبيق مبدأ  ربط الحوافز المادية والمعنوية باإلنتاج وتحقيق الرضا الوظيفي عند أىميةالتأكيد عمى  .31

 الثواب والعقاب. 

والوظيفية والتنظيمية الصادرة عن الموظف  اإلداريةسد الثغرات القانونية التي من خالليا تتم كل االنحرافات  .31

 تأدية وظيفتو ومراجعتيا ومتابعتيا باستمرار . أثناءالعام 

 أيإجراءين السمطة والمسؤولية وعدم تفعيل دور السمطة التشريعية في جانب الحفاظ عمى التوازن بضرورة  .35

 تعديالت دستورية تخل بالتوازن .
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 .لسمطة بالمسؤولية والتالزم بينياتفعيل دور السمطة القضائية في الحفاظ عمى المبادئ العامة التي تربط اضرورة  .36

 نظام معمومات وطني قادر عمى تمبية حاجة التخطيط والرقابة والمساءلة . إنشاء .37

جميع الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات والمرافق الحكومية لمقانون وتنظيميا والرقابة عمييا إخضاع  .38

ويجرم كل صرف يتم من ىذه الصناديق لممصمحة الخاصة أو خارج القانون وكل من يخالف ذلك يخضع 

 لممسائمة والمحاسبة القانونية والقضائية دون استثناء . 

ت تتضمن جميع القواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاممين ، واألعمال المنظمة لذلك وضع لوائح وأنظمة لمجزاءا .39

األخذ بأحدث نظم المعمومات ) األتمتة بحيث يمكن تمييز المتميز والمقصر ومحاسبتو بطريقة موضوعيو .

 اإلدارية (  في تحسين اإلدارة العامة . 

الوجو األمثل حسب الضوابط والمعايير والتي تضمن الكفاءة اختيار الكوادر العاممة في المال العام عمى ضرورة  .11

 والنزاىة وتشديد العقوبات بحق المخالفين . 

االستفادة من تجارب وخبرات الدول األخرى في مجاالت الكفاءة اإلدارية والتنمية البشرية من خالل إعداد ضرورة  .11

 برامج مشتركة .

ت الدولة ومنظمات المجتمع المدني وانتياج سياسة اقتصادية تحديث وتطوير اإلدارة في جميع المؤسساضرورة  .13

ومالية محفزه لزيادة الموارد الوطنية واستغالليا االستغالل األمثل وترشيد اإلنفاق العام وتحقيق التوازن بين 

 اإليرادات والنفقات . 

زالةخمق بيئة استثمارية جاذبة ضرورة  .11 كافة العوائق التي توضع أمام القطاع الخاص لتحقيق مشاركة حقيقية  وا 

 بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني. 

 التدخل والتداخل في اختصاصات مختمف الوزارات فيما بينيا بما يحقق كفاءة اإلدارة العامة .  ضرورة منع  .11
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لضرائب ( بما يحقق القضاء عمى الفساد المالي واإلداري العمل عمى إعادة ىيكمة المصالح االيرادية ) الجمارك وا .15

 ويحقق أيضا كفاءة اإلدارة العامة .

نشاءإعادة ىيكمة وزارة النفط  .16 الشركة اليمنية لمبترول والغاز وتوحيد جميع الشركات فييا عمى أن تخضع لموزارة  وا 

جراء التغيرات الالزمة  بما يحقق كفاءة اإلدارة وكذا ىيكمة وزارة األشغال العامة لمحد من الفساد المالي واإلداري وا 

 العامة .

 التأكيد عمى الفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري. .17

يع التنموية وكذا مصفوفة حكومة بتنفيذ مصفوفة السمطة المحمية لممحافظة)حضرموت( الخاصة بالمشار إلزام ال .18

 م وعكسيا في برامج تنموية مزمنة.3111لتشاوري مع شركات النفط المنعقد في االمقاء 
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 المالحق
 ( االسماء 1ممحق ). 
 ( خطة عمل الفريق .2ممحق ) 
  المقدم لمجمسة العامة الثانيةالفريق ( تقرير 3)ممحق . 
 ( محضر توقيع أعضاء الفريق عمى التقرير الختامي .4ممحق ) 
 ( جمسات االستماع .5ممحق ) 
 ( المواد المتعمقة بشكل الدولة .6ممحق ) 
 ( المواد المرفوعة لمجنة التوفيق .7ممحق ) 
 ( تقارير النزول الميداني لممجموعات .8ممحق ) 
 ( محاضر 9ممحق ). الجمسات لمفترة الثانية 
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 عضاء فريق انعًمأسًاء أ: (1يهحق رقى )
 

 المكون اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــم

 المؤتمر فاطمة عبد هللا عبد هللا الخطري

 المؤتمر ناصر محسن باعوم د.

 المؤتمر عبده محمد ردمان رافع

 المؤتمر عبدالعزٌز أحمد سالم كرو

 المؤتمر سعٌد سالم سعد باحقٌبه

 المؤتمر سلطان سعٌد عبدهللا البركانً 

 قائمة الرئٌس د. احمد محمد عبدالملك االصبحً

 قائمة الرئٌس جالل ناصر علً عبادي

 قائمة الرئٌس  ٌحٌى راصع معبد الكرٌد.

 قائمة الرئٌس محمد صالح احمد جمٌح

 قائمة الرئٌس قباطً دعبد المجٌمحمد د. 

 قائمة الرئٌس نصر الشمٌري ًد. عبد الغن

 انصار هللا حسٌن حمود درهم العزي

 انصار هللا ناصر جحاف عبد هللاد. حلٌمة 

 الناصري محمد ٌحً عبد هللا  الصبري

 الناصري صالح عبد الحبٌب نصٌب حٌإبك

 لناصريا عزانهعبد اللعلً 

 حلفاء المؤتمر الصٌاديمصلح صالح 

 حلفاء المؤتمر نصر حسن محمد البعدانً

 حلفاء المؤتمر ابو غانم عبد هللامحمد 
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 حلفاء المؤتمر سالم أحمد سعٌد الخنبشً

 اإلصالح باتٌسمسلم  صالح 

 االصالح عائشة علً ٌوسف حربة

 االصالح مختار محمد سعٌد عوٌض

 االصالح الحمٌري رعبد القادفؤاد حسن 

 االشتراكً الثورمحمد قاسم حسٌن د. 

 االشتراكً بارجاءرعبد القادابوبكر

 االشتراكً شفٌقة مرشد أحمد

 الشباب سمٌة أحمد علً الحسام

 الشباب علً مكنون قطاعً أمل

 الشباب بدر سالم سعد كلشات

 الشباب مبارك البحار نعبد الرحممبارك 

 النساء صالح محمد بادوٌالن أفراح

 النساء عثمان ٌىامة الرحمن احمد ٌح

 النساء خدٌجة علً ناصر علٌوة

 النساء ناجً رعبد القادنٌللً 

 مجتمع مدنً فائزة أحمد المتوكل

 مجتمع مدنً فٌصل أحمد محسن خلٌفً

 مجتمع مدنً القٌسً عبد هللاعصام صالح 

 مجتمع مدنً فاطمة علً قحطان سالم

 العدالة عٌدروسابوبكربازرعة

 الرشاد قاسم علً قاسم قعبان

 اتحاد عبدهللا علً صالح صبري
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 الحراك )نائب رئٌس مؤتمر الحوار( ٌاسٌن عمر أحمد مكاوي 

 الحراك ناصر باصهٌب عبد هللانزار  د.

 الحراك سمٌرة خمٌس عبٌد محمد د.

عجمٌةعلً محمد علً اال  الحراك 

 الحراك محمد صالح محمد السعدي د.

 الحراك محمد حسٌن سعٌد حلبوب د.
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)كفاءة اإلدارة(أسماء األعضاء حسب مجموعات العمل  
 

  املكون اإلســـــــــــــــــــــــــم الرقم

  قائمه الرئٌس عبدالغنً نصر الشمٌريد/  1

  المؤتمر عبده محمد ردمان رافع 2

  المؤتمر سعٌد سالم سعد باحقٌبه 3

  المؤتمر  فاطمة عبدهللا الخطري 4

  حلفاء المؤتمر الخنبشًسالم أحمد سعٌد  5

  االشتراكً ابوبكر عبدالقادر بارجاء 6

  الشباب سمٌة أحمد علً الحسام 7

  النساء نٌللً عبدالقادر ناجً 8

  مجتمع مدنً فائزة أحمد المتوكل 9

  مجتمع مدنً فٌصل أحمد محسن خلٌفً 11

  الجنوبً الحراك نزار عبدهللا ناصر باصهٌبد/ 11

  الجنوبً الحراك خمٌس عبٌد محمدسمٌرة د/  12

  الجنوبً الحراك محمد صالح محمد السعديد/  13

  الجنوبً الحراك محمد حسٌن سعٌد حلبوبد/  14

  االصالح فؤاد حسن عبدالقادر الحمٌري 15

  االشتراكً شفٌقة مرشد أحمد 16

  الشباب بدر سالم كلشات 17
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 سة الخارجٌة( مجموعة )أسس السٌا  

  املكون اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم

  المؤتمر عبدالعزٌز أحمد سالم كرو 1

  قائمة الرئٌس االصبحً عبد الملكد. احمد محمد  2

  قائمة الرئٌس راصعٌحٌى عبد الكرٌم د/  3

  الناصري زانع عبد هللاعلً  4

  اإلصالح عائشة علً ٌوسف حربة 5

  االشتراكً الثورمحمد قاسم حسٌن د/  6

  الشباب مبارك البحار عبد الرحمنمبارك  7

  النساء عثمان ٌىامة الرحمن احمد ٌح 8

  مجتمع مدنً القٌسً عبد هللاعصام صالح  9

  الرشاد قاسم علً قاسم قعبان 10

  اتحاد صبريالعلً صالح  عبد هللا 12

  حلفاء المؤتمر نصر حسن محمد البعدانً 13

  حلفاء المؤتمر هللا ابو غانمدعبمحمد  14

  إلصالحا صال ح مسلم باتٌس 15

  العدالة والبناء ابو بكر بازرعة عٌدروس 16

  أنصار هللا العزيحمود درهم حسٌن  17

  التنظٌم الناصري  محمد ٌحٌى الصبري 18

  النساء علٌوة علً ناصر خدٌجة  19
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 مجموعة )سٌادة القانون(  
 
 
 

 سيادة القانون املكون اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم

  المؤتمر ناصر محسن باعوم د/ 1

  المؤتمر سلطان سعٌد عبدهللا البركانً 2

  قائمة الرئٌس جالل ناصر علً عبادي 3

  قائمة الرئٌس محمد صالح احمد جمٌح 4

  أنصار هللا حلٌمة عبد هللا جحاف د/  5

  قائمة الرئٌس د/ محمد عبد المجٌد قباطً 6

  الناصري صالح عبد الحبٌب نصٌب حٌإبك 7

  حلفاء المؤتمر حسٌن عبد هللا محمد األحمد 8

  اإلصالح مختار محمد سعٌد عوٌض 9

  الحراك  على محمد على األعجمٌة 10

  اءالنس صالح محمد بادوٌالن أفراح 11

  مجتمع مدنً فاطمة علً قحطان سالم 12

  الشباب       قطاعً     مكنونعلً أمل  13
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يقخطت عًم انفر(: 2يهحق رقى )
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 يق انًقذو نهجهست انعايت انثانيت(:  تقرير انفر3يهحق رقى )
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 يحضرتىقيعأعضاءانفريقعهىانتقريراننهائي(: 4يهحق رقى )

 التوقٌع المكون اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــم

  المؤتمر فاطمة عبد هللا عبد هللا الخطري

  المؤتمر ناصر محسن باعوم د.

  المؤتمر عبده محمد ردمان رافع

  المؤتمر عبدالعزٌز أحمد سالم كرو

  المؤتمر سعٌد سالم سعد باحقٌبه

  المؤتمر سلطان سعٌد عبدهللا البركانً 

  قائمة الرئٌس د. احمد محمد عبدالملك االصبحً

  قائمة الرئٌس جالل ناصر علً عبادي

  قائمة الرئٌس  ٌحٌى راصع معبد الكرٌد.

  قائمة الرئٌس محمد صالح احمد جمٌح

  قائمة الرئٌس نصر الشمٌري ًعبد الغند. 

  قائمة الرئٌس قباطً دعبد المجٌمحمد د. 

  انصار هللا درهم العزيحسٌن حمود 

  انصار هللا ناصر جحاف عبد هللاد. حلٌمة 

  الناصري محمد ٌحً عبد هللا  الصبري

  الناصري صالح عبد الحبٌب نصٌب حٌإبك

  لناصريا عزانهعبد اللعلً 

  حلفاء المؤتمر صالح مصلح الصٌادي

  حلفاء المؤتمر نصر حسن محمد البعدانً

  حلفاء المؤتمر ابو غانم عبد هللامحمد 

  حلفاء المؤتمر سالم أحمد سعٌد الخنبشً
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  اإلصالح مسلم باتٌس صالح 

  االصالح عائشة علً ٌوسف حربة

  االصالح مختار محمد سعٌد عوٌض

  االصالح الحمٌري رعبد القادفؤاد حسن 

  االشتراكً محمد قاسم حسٌن الثورد. 

  االشتراكً بارجاءرعبد القادابوبكر

  االشتراكً شفٌقة مرشد أحمد

  الشباب سمٌة أحمد علً الحسام

  الشباب علً مكنون قطاعً أمل

  الشباب بدر سالم سعد كلشات

  الشباب مبارك عبدالرحمن مبارك البحار

  النساء صالح محمد بادوٌالن أفراح

  النساء عثمان ٌىامة الرحمن احمد ٌح

  النساء خدٌجة علً ناصر علٌوة

  النساء نٌللً عبدالقادر ناجً

  مجتمع مدنً فائزة أحمد المتوكل

  مجتمع مدنً فٌصل أحمد محسن خلٌفً

  مجتمع مدنً عصام صالح عبدهللا القٌسً

  مجتمع مدنً فاطمة علً قحطان سالم

  العدالة عٌدروسابوبكربازرعة

  الرشاد قاسم علً قاسم قعبان

  اتحاد عبدهللا علً صالح صبري

)نائب رئٌس  ٌاسٌن عمر أحمد مكاوي 

 مؤتمر الحوار(

  الحراك
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  الحراك ناصر باصهٌب عبد هللانزار  د.

  الحراك سمٌرة خمٌس عبٌد محمد د.

عجمٌةاالعلً محمد علً    الحراك 

  الحراك محمد صالح محمد السعدي د.

  الحراك محمد حسٌن سعٌد حلبوب د.
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تفاصيم انهقاءاث يع انخبراء وانًختصين أياو انفريق بصىرة عايت أو ( : 5يهحق رقى )

 خالل انفترة انثانيت ين انحىار انىطنييجًىعاث انعًه أياو

 المجموعة التارٌخ االسم

 عام 11/7 زٌارة األستاذ / عبد الكرٌم االرٌانً  .1

)سفٌرة الٌمن بهولندا  األستاذة / امة العلٌم السوسوة .3
 سابقا األمٌن العام المساعد لألمم المتحدة سابقا(

15/7 
أسس السٌاسة 

 الخارجٌة

 آرون آرٌا )خبٌر البنك الدولً ( .1

16/7 

 عام

 سٌادة القانون  القاضً عصام السماوي )رئٌس المحكمة العلٌا( .1

  زٌارة عضو لجنة التوفٌق توكل كرمان .5

 )سفٌر الٌمن فً كندا(األستاذ/ خالد بحاح  .6

17/7 

 

 

أسس السٌاسة            

 الخارجٌة

 محًٌ الدٌن الضبً )وكٌل أول وزارة الخارجٌة( .7
أسس السٌاسة 

 الخارجٌة

القاضً / علً ناصر سالم )رئٌس مجلس القضاء  .8
 األعلى (

 سٌادة القانون

القاضً / ٌحٌى الماوري )عضو المحكمة العلٌا عضو  .9
 لجنة االنضباط(

 

 سٌادة القانون

استاذ العلوم د/ محمد عبد الملك المتوكل ) .11
 18/7 (جامعة صنعاء  –السٌاسٌة 

 كفاءة اإلدارة

 سٌادة القانون د/ رشاد العلٌمً )وزٌر الداخلٌة السابق ( .11

 األستاذ/ محمد ناجً عالو )منظمة هود( .13

31 /7 

 سٌادة القانون 

 د/ حسن مجلً )أعوان العدالة( .11
11.  

 د/ عبد القادر الشامً )اعوان العدالة(         

 سٌادة القانون

جلسات استماع حول انتهاكات األجهزة  .15
لكل من صالح حٌابك عضو الفرٌق وعبد  الضبطٌة 

 الكرٌم الخٌوانً عضو فرٌق العدالة االنتقالٌة
 

 سٌادة القانون 7/ 31
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 7/ 33 زٌارة سفٌر االتحاد األوربً   .16
أسس السٌاسة 

 الخارجٌة

 د/ حسام الشرجبً .17
 

 كفاءة اإلدارة      31/7

القاضً / داوود درعاوي )خبٌر الٌونٌسٌف  .18
 لشؤون الطفولة(

31/7 

 عام          

المحامً / غازي السامعً )مستشار  .19
 الٌونٌسٌف لشؤون الطفولة(

 عام

األستاذ/ عبده صالح الحرازي )المنسق العام  .31
 لرعاٌة الطفولة(

 عام

 العرٌفً )مجلس التعاون الخلٌجً(سعد  .31
ونائبة األمٌن العام لمؤتمر الحوار أفراح          
 الزوبة

 عام 38/7

سلطان  األستاذزٌارة نائب رئٌس المؤتمر  .33
 العتوانً

 عام 11/8

القاضً / عبد الجلٌل نعمان )عضو المحكمة  .31
 العلٌا(

5/9 

 عام

)نائب رئٌس نادي  القاضً/  جمال الفهٌدي .31
 قضاة الٌمن (

 عام

د/ محمد الغشم )أمٌن عام مجلس القضاء  .35 
 السابق(

د/ محمد عبد العزٌز الزوبة )الخبٌر النفطً  .36
 ورئٌس مجلس الجمعٌة الٌمنٌة لحماٌة الثروة الطبٌعٌة(

 عام 9/9

القاضً / الجراح بالعٌد)رئٌس نادي قضاة  .37
 الٌمن(

 الفهٌدي )نائب رئٌس نادي القاضً/  جمال  .38 عام 16/9
 قضاة الٌمن (

القاضً/ رواء عبد هللا مجاهد )سكرتٌر عام  .39
 نادي قضاة الٌمن(
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انفريق وتى تأجيهها بحسب تىجيهاث رئاست انًؤتًر  أعذهاانًىاد انتي ( : 6يهحق رقى )

 نتعهقها بشكم انذونت.

 النص في الدستور عمى وجوب إناطة مسئولية تحصيل اإليرادات لإلقميم مع التزامو بنسبة الحكومة المركزية .  -1
النص في الدستور عمى تحديد نسب توزيع العائد من الثروات  الطبيعية ونسب إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة  -2

 وغيرىا من موارد تحصل بين المركز واإلقميم ، وكرؤية أولية نقترح االتي : 
 % لممركز .  40% لإلقميم و 60وضع نسبة  -
 % لممركز .  25% لإلقميم و75وضع نسبة  -
 % لممركز . 30% لإلقميم و 70 وضع نسبة -
 % لممركز .  25% لإلقميم و 25% لممحافظة و  25% لممديريات و 25وضع نسبة  -
 
 تحديد نسبة تميز األقاليم الحاوية لمثروات الطبيعية .  -
 . واألقاليماالختصاصات المشتركة بين سمطات االتحاد ،، المركز ،،  األقاليميحدد قانون  -3
ى تحديد السمطات بين المركز واألقاليم بما يضمن توازن السمطة والمسؤولية وعدم التداخل النص في الدستور عم -4

 بينيما بما يحقق الكفاءة اإلدارية . 
النص في الدستور عمى حق السمطات المحمية ) األقاليم ( في اإلشراف والمراقبة عمى عمل الشركات العاممة في  -5

 اطق التي تخضع لسيادتيا والمشاركة في عقد االتفاقيات الخاصة بذلك . مجال استخراج الموارد الطبيعية في المن
النص في الدستور عمى تشكيل ىيئة عمى مستوى المحافظة برئاسة المحافظ لتكون إطارا جامعا لييئات الحكم المحمي  -6

حكم المحمي لألقاليم بالمديريات وكذا ىيئة عمى مستوى اإلقميم وىيئة وطنية عميا برئاسة رئيس الجميورية لييئات ال
 وتكون مسئولة مباشرة عمى كل مالو عالقة بمخرجات لييئات الحكم المحمي . 

 النص في الدستور عمى انتخاب ىيئات الحكم المحمي انتخابا حرا ومباشرا من قبل الناخبين لدورتين انتخابية فقط .  -7
مركزية ) االتحادية ( ويحدد المناصب التي النص في الدستور عمى إصدار قانون ينظم التداول السممي لمسمطة ال -8

تخضع لمتداول وتمك التي تخضع لمكفاءة والمنافسة بما يضمن المناصفة بين الشمال والجنوب والحيمولة دون تأييد 
 وتوريث المواقع القيادية ومنع تعدد الوظائف والمسؤوليات لمشخص الواحد .

اجتماعية وسياسية عند إنشاء الوزارات واألقاليم والوحدات اإلدارية نص قانوني يمزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية و  -9
 وتضمن الدراسة حاجة المجتمع لذلك وتوضح ميام ىذه المؤسسات المستحدثة . 

إصدار قانون بإنشاء ىيئة وطنية عميا لمحكم في األقاليم تكون إطارا جامعا لييئات حكم األقاليم ويكون رئيسيا  -10
 تحادية وىي مسئولة عن كل مالو عالقة بالحكم المحمي) اإلقميمي ( عمى مستوى الدولة . ىو رئيس الجميورية اال
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إصدار قانون ينص عمى اعتبار الموانئ الدولية ) برية وبحرية وجوية ( سيادية تتبع السمطات المركزية )  -11
 فذ . االتحادية ( وتحدد نسبة مقدره كموارد تعود إلى خزينة األقاليم التي بيا ىذه المنا

النص في القانون عمى أن كل إجراءات التوظيف والتعيين في الوظائف الغير سيادية من ميام ىيئات الحكم  -12
 المحمي ) اإلقميمي ( . 

النص في القانون عمى تشكيل ىيئة من الجيات المختصة في السمطات المركزية ) االتحادية ( والسمطات  -13
ص واردات المنح والقروض والمساعدات الخارجية بما يضمن الشفافية المحمية ) اإلقميمية ( ميمتيا مراقبة تخصي

 والعدالة في توزيعيا بموجب استحقاق األقاليم والبرامج التنموية . 
إصدار قانون يعتبر اإليرادات الخدمية ) الكيرباء والمياه واالتصاالت وغيرىا ( إيرادات محمية ) تتبع اإلقميم (  -14

 المقاطعات في اإلقميم.  ويحدد القانون توزيعيا بين
وضع القوانين الالزمة والتي تكفل ألبناء األقاليم الحاوية لمثروات الطبيعية تنفيذ اإلعمال الموجستية والخدمية  -15

لمشركات العاممة واألولوية في التوظيف فييا وال يسمح ألي شركات خدماتيو أن تعمل في اإلقميم إال بعد اخذ الموافقة 
 . من سمطات اإلقميم 

إعادة النظر في تعريف الدولة ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص ودورىما في التنمية ، استجابة لمثورة  -16
 الشبابية والحراك الجنوبي السممي .

رساليا  تاالعتماد اتعزيز األقاليم بكل  -17 المالية والمقررة في الموازنة حال الموافقة عمييا وبحسب أبواب الموازنة وا 
إلى فروع البنك المركزي في األقاليم وتتحمل ىيئات السمطات المحمية مسؤولية اإلنفاق وكما يتم تعزيز األقاليم بمبالغ 

 الدعم المركزي ضمن نظام السمة الواحدة . 
 ل اإلداري بما يحقق األداء األفضل لإلدارة . تكريس مبدأ النزاىة في العم -18
ربط كل من مدراء عموم مكاتب المالية ومدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بييئات الحكم المحمي باألقاليم  -19

 والوحدات اإلدارية . 
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نهفترة انثانيت ين انعقاد يؤتًر انحىار انًىاد انًرفىعت نهجنت انتىفيق ( 7يهحق رقى )

 انشايم:انىطني 

طبقًا لمصالحيات المخولة لها في القانون و بما  والعنف احتكار الدولة الستخدام القوةالنص في الدستور عمى  -1
يتوافق مع أحكام الدستور، و أن تبقى القوات المسمحة أداة بيد السمطة المدنية التنفيذية و التشريعية 

 المنتخبة.
إلعالم بإقامة هيئة مستقمة لإلعالم التابع لمدولة، و بما يعزز النص في الدستور عمى االستقاللية الكاممة ل -2

كسمطة رابعة، مسئولة عن تكوين رأي عام مستنير يخدم مبدأ الشفافية و سيادة  اإلعالمبقية وسائل و أجهزة 
 القانون و تطوير و تعزيز الممارسة الديمقراطية.

النص في الدستور عمى استقاللية و وحدة و نوعية القضاء، و بأنه الجهة الوحيدة  المختصة بفض  -3
 النزاعات. 

منع التمييز بين سفراء الدول المقيمين في اليمن إال عمى أساس ما يقضي به مبدأ المعاممة بالمثل وتجريم  -4
 .يوالدبموماساسي أي خروج ألي منهم عن حدود ما يقضي به العرف السي

 

 د/ حميمة جحاف                                                             القاضي / افراح بادويالن 

 ريق الحكم الرشيد                                                       رئيس فريق الحكم الرشيد فمقرر 

 

 

 

 

 

 


