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 الباب األول : التسمٌة والتعارٌؾ
 

 ( 1المادة ) 
 

 لحوار بمحافظة تعز  (ل تسمى هذه الالئحة ) الالئحة التنظٌمٌة
 
 

 (2المادة )
 ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة أٌنما وردت فً هذه الالئحة المعانً المخصصة لها

 على ؼٌر ذلك. أدناه ما لم تدل القرٌنة

 الجمهورٌة الٌمنٌة. الجمهورٌة:

 اللجنة الفنٌة لالعداد والتحضٌر للحوار المحلً تعز . لجنة الحوار

 هً لجنة ادارة وتسٌٌر اعامل الحوار . لجنة تسٌٌر أعمال الحوار

 لجنة صٌاؼة مخرجات االجتماعات الموسعة للحوار . لجنة الصٌاؼة

 ارة من الهٌئة العامة للمإتمر .اللجنة المخت توفٌق لجنة ال

 هً قوام المإتمر ) مكوناتة ( الهٌئة العامة للمإتمر

مإتمر الحوار بمحافظة تعز المنعقد لمناقشة قضاٌا تعز ودعم الحوار الوطنً  مإتمر الحوار

 الشامل .

 هً الهٌئة المنتخبة من الهٌئة العامة للمإتمر . هٌئة رئاسة المإتمر . 

 هً اللجنة المنتخٌة من الهٌئة العامة للمإتمر وتقوم بتوثٌق اعمال المإتمر . مإتمرسكرتارٌة ال

  

  

 
 
 

 الباب الثانً : األهداؾ 
  

 

 أهداؾ الحوار 
 (3المادة )
الوصول الى اقصى درجة من التوافق فً مجمل القضاٌا المحلٌة والوطنٌة لتكون  -1

 نموذجاً للشراكة فً بناء الوطن الجدٌد .
ج برإٌة جامعة لقضاٌا الحوار المحلً والوطنً لرسم مالمح الدولة المدنٌة الخرو -2

 الحدٌثة .
إبراز القضاٌا ذات الخصوصٌة لمحافظة تعز وإٌصالها الى مإتمر الحوار الوطنً  -3

 العام وإدخالها ضمن قضاٌا الحوار الوطنً .
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 الباب الثالث محاور وقضاٌا  الحوار
 (4المادة )

 ٌة الجنوبٌة وتفرعاتها المختلفة .المحور االول: القض

 المحور الثانً : قضٌة ) التوتر( صعدة

 .المحور الثالث : بناء الجٌش واألمن وضمان حٌادٌته

 االنفالت األمنً . -1

 اخراج المعسكرات من داخل المدن .  -2

 الثقة مابٌن المواطنٌن ورجال االمن . -3

 .كفاءة المإسسات االمنٌة كهٌئة مدنٌة خدمٌة  -4

 لرابع : المصالحة الوطنٌة والعدالة االنتقالٌة .المحور ا
 االنتهاكات الحقوقٌة  -1

تطبٌق مبدا العدالة االنتقالٌة واالجتماعٌة فً معالجة اثار الصراعات السٌاسٌة  -2

 السابقة واالنتهاكات الحقوقٌة المرتبطة بها . 

 المحور الخامس :بناء الدولة و ٌشمل النقاط التالٌة :

 .هوٌة وشكل الدولة  -1

 نظام الحكم . -2

 النظام االنتخابً . -3

 السلطة التشرٌعٌة . -4

 السلطة القضائٌة . -5

 النظام االداري )السلطة التنفٌذٌة( . -6

 
 المحور السادس : الحكم الرشٌد وٌشمل النقاط التالٌة :

 سٌادة القانون . -1

 توازن السلطة والمسإولٌة  . -2

 الحق فً السٌادة . -3

 المساءلة والمحاسبة و الشفافٌة . -4

 فحة كافةمظاهر الفساد ومناهجه وأدواته ووسائلة ومخرجاته.مكا -5

 تكافإ الفرص والعدالة والمساواة بٌن المواطنٌن . -6

 المشاركة الشعبٌة واهمٌتها فً تجسٌد الحكم الرشٌد . -7

 كفاءة االدارة . -8

 أسس السٌاسة الخارجٌة . -9

دور منظمات المجتمع المدنً و االحزاب السٌاسٌة لالرتقاء بالممارسة  -11

 لدٌمقراطٌة واإلسهام فً أرساء قواعد الحكم الرشٌد وعملٌة التداول السلمً للسلطة.ا

 منظومة القٌم واهمٌتها فً ارساء دعائم الحكم الرشٌد . -11

 المحور السابع :استقاللٌة الهٌئات ذات الخصوصٌة وتشمل النقاط التالٌة :
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 القضاء.-1

 الجامعات.   -2

 حاسبة.الجهاز المركزي للرقابة والم   -3

 البنك المركزي.   -4

 االعالم.   -5

 حقوق االنسان.   -6

 الخدمة المدنٌة.   -7

 الشباب والرٌاضة.   -8

 االوقاؾ.   -9

 الواجبات الزكوٌة.  -11

 .ادارة شئون العقال ومؤموري الضبط القضائً-11

 المحور الثامن :الحقوق والحرٌات :وٌشمل النقاط التالٌة :
:)السٌاسٌة ، المدنٌة ، االقتصادٌة ، االجتماعٌة ، الثقافٌة ، حقوق وحرٌات عامة  -1

 والفكرٌة .(

 المهمشٌن ( –المرأة  –الطفل  –حقوق وحرٌات خاصة ) الشباب  -2

 المحور التاسع : التنمٌة الشاملة والمتكاملة والمستدامة و تشمل النقاط التالٌة :
 التنمٌة االقتصادٌة . -1

 التنمٌة التعلٌمٌة . -2

 لثقافة .التنمٌة ا -3

 التنمٌة الصحة . -4

 التنمٌة الصناعٌة واالستثمارٌة . -5

 التنمٌة السٌاسة . -6

 التنمٌة فً مجال المٌاه و البٌئة . -7

 التنمٌة االجتماعٌة .  -8

 التنمٌة البشرٌة . -9

 التنمٌة الرٌفٌة . -11

 دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً واالفراد بعملٌة التنمٌة -11

 الخارجً للتنمٌة.التموٌل ) الدعم(  -12

المشاركة المجتمعٌة ابتداء من التخطٌط التنموي وانتهاء بإدارة المشارٌع  -13

 وصٌانتها وأهمٌتها فً عملٌة التنمٌة المستدامة فً مختلؾ مجاالت الحٌاة .
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 المحور العاشر : قضاٌا اجتماعٌة واقتصادٌة و تشمل النقاط التالٌة :
 الثاراتوالمنازعات. -1

 القات . -2

 السالح . -3

 الجماعات المسلحة خارج القانون . -4

 عمالة االطفال . -5

 زواج القاصرات . -6

 المخدرات . -7

 البطالة والفقر . -8

 العادات والتقالٌد والمنظورات الثقافٌة المعٌقة لعملٌةالتنمٌة . -9

 تفكك النسٌج االجتماعً . -11

 انتشار الجرٌمة وتوسعها .  -11

 التالٌة : المحور الحادي عشر : أسس صٌاؼة الدستور  وٌشمل النقاط
 المبادئ االقتصادٌة . -1

 المواطنة المتساوٌة . -2

 الحقوق والحرٌات االساسٌة والمعلوماتٌة . -3

 هٌكل الدولة فً المستوٌات المختلفة والعالقة بٌن تلك المستوٌات . -4

 نظام الحكم . -5

 النظام االنتخابً . -6

 المحاسبة . -7

 الفصل بٌن السلطات . -8

 ضائٌة .النظام القانونً والقضاٌا وااللٌات الق -9

 اسس االدارة العامة والمالٌة العامة . -11

 القوات المسلحة واالمن . -11

 الٌة تعدٌل الدستور . -12

 كفالة مشاركة كافة فئات واطٌاؾ المجتمع فً صٌاؼة الدستور .  -13
 

 . بشكل تفصٌلً المحور الثانً عشر: قضاٌا ذات خصوصٌة بتعز
 

 إهمال تؤهٌل مطار تعز .  -
 ها التارٌخً .تدهور مٌناء المخا وتؽٌب دور -
 شحة المٌاه .  -
 تهالك شبكة الكهرباء والمٌاه والمجاري . -
 تدنً مستوى الوضع التعلٌمً . -
 تدنً مستوى الوضع الصحً و انتشار االمراض واألوبٌة . -
ارتفاع نسبة البطالة بٌن افراد المجتمع و خاصة فً صفوؾ المتعلمٌن وذوي  -

 الكفاءات والتخصصات النوعٌة . 
  المهمشة ودمجهم فً المجتمع . قضاٌا الفئات -
 قضاٌا ذوي االحتٌاجات الخاصة ودمجهم فً المجتمع .  -
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ضعؾ البنٌة التحتٌة فً مختلؾ الخدمات وخاصة فً مإسسات ) القضاء , أمن ،  -
 تعلٌم ، صحة و المنشآت الرٌاضٌة والثقافٌة (.

 العشوائٌة فً توزٌع الخدمات للمحسوبٌات .  -
 ن قضاٌا وهموم المحافظة .ؼٌاب منبر إعالمً ٌعبر ع -
 تدنً مستوى الوعً فً تعلٌم الفتاة خاصة فً المناطق الساحلٌة . -
 المراهق . -إهدار اراضً األوقاؾ واالمالك و أراضً الدولة  -
 االختالالت األمنٌة وظهور بعض العادات السٌئة كحمل السالح والثارات . -
 . انعدام التخطٌط الحضري واالستخدام االمثل لألراضً  -
 انتشار ظاهرة الفقر  . -
 انتشار االمٌة   -
انخفاض حصة المحافظة من البرنامج االستثماري )المتعلق بالمشارٌع التنموٌة  -

 مقارنة بالتعداد السكانً للمحافظة (.
انخفاض حصة المحافظة من الدرجات الوظٌفٌة مقارنة بعدد طالبً الوظائؾ من ابناء  -

 المحافظة .
 قضاٌا الصٌادٌن . -
ٌا السٌاسٌة و ضحاٌا الحروب و الصراعات عبر مراحل التارٌخ المعاصرة فً القضا -

 محافظة تعز  .
 تؽٌب تعز كمنطقة صناعٌة معتمدة . -
  إقصاء رأس المال فً تعز . -

 
 
 

 الباب الرابع : أحكام العضوٌة
 

 (5المادة )
 الفئات والمكونات المشاركة فً الحوار  –أ 
االحزاب الجدٌدة   -5ر وحلفاإه . المإتم -4ترك وشركاإه . المش -3المرأة .  -2الشباب .  -1
شخصٌات  -7منظمات مجتمع المجتمع المدنً نقابات ومنظمات جماهٌرٌة جمعٌات  -6

 مهمشٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة .  -9تجار ، علماء ، حرفٌٌن .    -8اجتماعٌة . 

 
 نسبة التمثٌل   –ب 
( 2، 1االحزاب السٌاسٌة خارج البند -3وشركاإه .  المشترك -2المإتمر وحلفاإه .    -1

 %.41الكل بنسبة 
 %للنساء . 21%للشباب ، و31مع مراعاة 

 %(المرأة المستقلة . 15)-5%(الحركات الشبابٌة المستقلة تمثٌل االطٌاؾ .  15)-4
 %للمرأة ( 21%للشباب و31%( منظمات المجتمع المدنً ) مع مراعاة 15)-6
 اخرى )منظمات مهنٌة ، مهمشٌن .....( %( مكونات15)-7 

 

 

 الباب الخامس : البناء التنظٌمً 
 (6المادة )

  الهٌئة العامة للمإتمر 
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مجموع ممثلً االطراؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة والمهنٌة المشاركٌن فً حوار تعز  هً
 والمنصوص علٌها فً هذه الالئحة .

 عضو  225 – 211وتتكون من 
( الفقرة 5جتمع و بحسب التمثٌل النسبً الوارد فً الباب الثالث المادة )وتمثل جمٌع فئات الم

 ) ب ( .
 (7مادة )

 -فً الهٌئة العامة لمإتمر الحوار المحلً :شروط العضوٌة   
 ان ٌكون من ذوي القدرة والكفاءة والمشاركة فً اتخاذ القرار .-1
 ان ٌكون ممثالً حقٌقٌاً ألحد الجهات والفئات المنصوص علٌها فً هذه الالئحة .-2
 تفوٌضا ً مكتوباً من الجهة التً ٌمثلها تخولة اتخاذ القرار .ان ٌحمل -4
 ان ٌلتزم بماوردفً هذه الالئحة من اجراءات تنظم سٌر اعمال المإتمر .-5
 

 :هٌئة المإتمر  مهام (  8ماده ) 
 -المإتمر المهام التالٌة : تتولى هٌئة

 إختٌار هٌئة رئاسة المإتمر . -1
 مناقشة وإقرار جدول اعمال المإتمر . -2
 مناقشة وإقرار الالئحة التنظٌمٌة  للمإتمر . -3
 تشكٌل اللجان العامة على ضوء ماورد فً الالئحة التنظٌمٌة . -4
 مناقشة نتائج اعمال اللجان وإقرارها . -5
التً ٌطلب أعضاء الهٌئة العامة ادراجها وٌرون  مناقشة الموضوعات او المقترحات -6

 فً هذه الالئحة .انها ضرورٌة ألنجاح الحوار ولم ترد 
 اصدار البٌان الختامً لمخرجات وتوصٌات مإتمر الحوار المحلً . -7
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار . -8

 
 
 

 -اجتماعاتها :(  9ماده ) 
ر المحلً بصورة اعتٌادٌة ثالث مرات على االقل فً الزمن تجتمع الهٌئة العامة لمإتمر الحوا

 المحدد للحوار على النحو التالً : _
 االجتماع االول االفتتاحً لؽرض : -1

 إقرار جول اعمال الهٌئة .     ( أ
 مناقشة وإقرار الالئحة التنظٌمٌة .  ( ب
 إنتخاب هٌئة رأسة المإتمر . ( ت
 انتخابات اللجان العاملة  ( ث
 اع الثانً للهٌئة .تحدٌد موعد االجتم ( ج
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار . ( ح

 -االجتماع الثانً  لؽرض : -2
 مناقشة اعمال اللجان وإقرارها . ( أ

مناقشة الموضوعات والمقترحات التً ٌطلب اعضاء الهٌئة العامة ادراجها   ( ب
 الضرورٌة ألنجاح الحوار ولم ترد فً هذه الالئحة .

 -ض :االجتماع الثالث  لؽر-3
 إقرار البٌان الختامً لمخرجات وتوصٌات مإتمر الحوار .

 (    11ماده ) 
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اعضائها على االقل فإذا لم ٌكتمل  من  ثلثٌنٌنعقد اجتماع الهٌئة العامة للمإتمر اذا حضره 
ٌإجل االجتماع الى الٌوم التالً ، وٌعقد االجتماع بحضور هذا العدد فً الموعد المحدد 

كتمل هذا العدد ٌإجل لمدة ثالث اٌام وٌبلػ الجهات بالحضور مالم ٌحضر ، واذا لم ٌ %1+51
ممثلً الجهات  ٌتم استبدالهم من المجموعات الفاعلة والملتزمة بحضور االجتماعات عن 

 ممثلً المإتمر .
  (    11ماده )

للمإتمر ))المتوافق علٌها توجة لجنة التسٌٌر الدعوة الى جمٌع اعضاء الهٌئة العامة 
(لحضور اجتماعات الهٌئة قبل الموعد بؤسبوع على اإلقل وتتضمن الدعوة تحدٌد زمان (

 ومكان االجتماع وجدول اعمالة .
 (  12ماده )  
االجتماع االول االفتتاحً للهٌئة العامة للمإتمر أكبر االعضاء  سناً من بٌن الحاضرٌن ٌرأس 

. 
 

 قرارات الهٌئة العامة للمإتمر :(    13ماده ) 
 التوافق بٌن ممثلً تكوٌنات المإتمر كلما أمكن .ب -1
 اذا لم ٌتم التوافق تحال القضاٌا المختلؾ فٌها إلى لجنة التوافق لتقرٌب وجهات النظر . -2
إذا لم تصدر لجنة التوافق قراراً فٌها تعرض على مإتمر الهٌئة العامة للفصل فٌها  -3

 (.1% +51بالتصوٌت النسبً )
 

 الهٌكل والتكوٌن
 (41مادة )

 ٌتكون الهٌكل التنظٌمً للمإتمر من االتً : 
 هٌئة رئاسة المإتمر . -1
 لجنة التوفٌق . -2
 لجنة التسٌٌر . -3
 لجان عاملة )العمل (. -4
 لجنة الصٌاؼة .  -5

  من ( تتكون رئاسة المإتمر   15ماده )     
 رئٌس  -1
 نواب  4 -2
 امانة عامة . -3

 -: مهام هٌئة الرأسة( 16مادة )
 ة للمإتمر .ترأس اجتماع الهٌئة العام -1
 ادارة العمل الٌومً للمإتمر .  -2
 متابعة اعمال اللجان . -3
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار . -4

 :ق من( تتكون لجنة التواف   17ماده )   
 عدد من الشخصٌات العامة محل اجتماع متوافق علٌها من قبل لجنة التسٌٌر . 

 
 (18مادة )
 :  لجنة التوافق مهام

 لقضاٌا التً تحال لها وتكون محل خالؾ واختالؾ بٌن االطراؾ المتحاوره . الفصل فً ا
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار .
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 -( تتكون لجنة التسٌٌر من :  19ماده )  
 

 اللجنة التحضٌرٌة + خمسة اعضاء ٌتم التوافق علٌهم: 
 مقرر . -3نائبٌن               -2رئٌس     -1
 

 ( 21مادة )
 سٌٌر:لجنة الت مهام

 توزٌع االدوار بٌن اعضاء لجنة التسٌٌر فً اول اجتماع لها . -1
التواصل مع الفئات المشاركة فً الحوار لؽرض االعداد للحوار وتحدٌد محاوره  -2

 وقضاٌاه .
 تحدٌد نسب التمثٌل فً المإتمر . -3
 اقتراح اسماء هٌئة رئاسة المإتمر والتوافق علٌها .  -4
 التوافق  والتوافق علٌها . اقتراح اسماء لجنة  -5
 اقتراح اسماء لجان العمل  والتوافق علٌها .  -6
 اقتراح اسماء لجنة الصٌاؼة  والتوافق علٌها .  -7
 التوافق حول االسماء المشاركٌن فً المإتمر والمقترحٌن من قبل الجهات . -8
 مساعدة هٌئة رئاسة المإتمر فً تسٌٌر اعمالة . -9

 االعالمٌة . توفٌر الدعم اللوجستً والتؽطٌة -11
 ترتٌب وتنظٌم الدعوات للمإتمر والتحضٌر له . -11
 تحدٌد زمان ومكان انعقاد المإتمر . -12
 اللجان العاملة والمساعدة للمإتمر .قوام تحدٌد تقدٌم مقترح ب -13
 تجهٌز ادبٌات ووثائق المإتمر . -14
 وادارة خطط الجلسات العامة للمإتمر .إعداد  -15
جان الحوار واالسهام فً اتخاذ  التوصٌات والمقترحات لمجموعات ل عرض  -16

 القرار. 
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار . -17

 
 (21مادة )

 اجتماعات لجنة التسٌٌر 
 . اعضائها نتحدد اجتماعاتها فً اول اجتماع لها وبعد توزٌع المهام بٌ

 
 ( 22مادة )

  -:قراراتها 
 بالتوافق كلما امكن ذلك .  -1
 بٌة .اذا لم ٌتم التوافق باالؼل -2

 
 ( تتكون لجان العمل من :     23ماده ) 

 لجنة . 12تتكون اللجان من عدد اللجان بحسب  المحاور 
 تضاؾ الٌها خمس لجان مساعدة وهً :  -

 .وتإلؾ من ذوي االختصاص واالكادمٌٌن ( –االستشارٌن  -1
 االعالمٌة . -2
 المتابعة . -3
 الخدمات . -4
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 االتصال والتواصل . -5
  - ان العمل :شروط عضوٌة لج ( 24ماده )

 -التالٌة :  طٌشترط فً عضو اللجنة الشرو
ان ٌكون العضو متخصص بموضوع عمل اللجنة المكلؾ العمل بها او من ذوي  -1

 الخبره بموضوع عمل اللجنة .
 ان ٌتفرغ لحضور اجتماعات اللجنة . -2
 ان ٌتصؾ بالنزاهه واالمانة واالخالص والصدق فً العمل .  -3

 
 - جان العمل :( مهام اعضاء ل 25ماده )
 اختٌار رئٌس ومقرر للجنة من بٌن اعضائها .  -
 وبما ٌتناسب مع الفترة الزمنٌة المحددة للمإتمر .تحدٌد موعد اجتماع اللجنة وعملها  -
 التحاور والنقاش حول القضاٌا المطروحة على اللجنة . -
 رفع مخرجات عملها المتفق علٌة ، والمختلؾ  فٌة لرأسة هٌئة المإتمر . -
 ا ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار .كل م -

 
 لجنة الصٌاؼة (  26ماده ) 

 تتكون لجنة الصٌاؼة من عدد )            ( من االعضاء .
 

 :  تشكٌل اللجنة محددات (27) مادة
 ٌشترط للعضوٌة )الكفاءة +القدرة +اإلختصاص +النزاهه +المهنٌة فً العمل (.- 1
للشروط السابقة من قبل لجنة التسٌٌر ثم تعرض على  ٌتم اقترح لجنة الصٌاؼة وفقاً  -2

 الهٌئة العامة إلقرارها .
 ٌتم تمثٌل المكونات المقرة فً هذه الالئحة بواقع عضو واحد لكل مكون . -3
 

 مهام لجنة الصٌاؼة :( 28مادة )
 إعادة صٌاؼة مخرجات اللجان كماوردت من اللجان مع مراعاة عدم اإلخالل بالمخرجات. -
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار . -
 

 -( آلٌة الحوار :   29ماده )   
توفٌر فرص متكافئة لكل األطراؾ المشاركة فً الحوار فً المناقشات وعضوٌة اللجان -1

 وفق ضوابط ُتعد لهذا الؽرض . 
 استقبال ملفات القضاٌا المعدة من قبل اإلطراؾ المتحاورة . -2
 منٌة لعرض كل ملؾ .تحدٌد المدة الز-3
 الى اللجنة المختصة . ات التً تتعلق بالحوار ملفالإحالة -4
 إتاحة الفرصة لرئٌس او مقرر كل لجنة لعرض محصلة عمل اللجنة للهٌئة العامة .-5
 ضبط التعقٌبات زمناً وموضوعاً .-6
 . وضع ضوابط الحوار وأدبٌاتة وبما ال ٌسمح بعرقلة أعمال المإتمر أو تعطٌلها-7
 كل ما ٌستجد بما ٌساعد على انجاح الحوار .-8
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 الباب السادس : األحكام الختامٌة
 (31المادة )

 
 االلتزام بكل ما ورد فً هذه الالئحة .  -1
 مالم ٌتم اإلشارة الٌة فً هذه الالئحة ٌتم التوافق حولة داخل المإتمر . -2
 ٌُعمل بها اعتبارا من تارٌخ اقرارها  . -3

 (  31ماده ) 
وٌستبدل ثالثة اجتماعات متتالٌة بدون عذر  عضو فً اللجنة التسٌٌرٌة  ٌؽٌب ٌستبعد كل 

 .بؤحد اعضاء لجان العمل الفاعلٌن 


