سلسلة كتيبات الحوار الوطني
الكتاب الخامس

معالجة القضايا الوطنية والعدالة االنتقالية

هذه السلسلة
تتنــاول هــذه السلســلة مــن الكتيبــات النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي
الشــامل بحســب الموضوعــات والقضايــا التــي تهــم المواطــن ،كــون الوثيقــة الوطنيــة وضعــت
أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي تجربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اليمنــي المعاصــر ،ورســمت
بتفاصيــل نصوصهــا الدســتور القــادم لدولــة اليمــن االتحاديــة و محــددات قوانينــه و مؤسســاته،
و حلــوال لمشــكالته السياســية واإلجتماعيــة.
ويتطلــب تنفيــذ هــذه المخرجــات التفــاف كل مكونــات المجتمــع حــول هــذه المخرجــات لتأميــن
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة .ولضمــان مشــاركة الجميــع فــي التنفيــذ ،كان لزامــا وضــع
ٍ

المخرجــات التــي تمخــض عنهــا الحــوار الوطنــي بشــكل مركــز وفــق تصنيــف موضوعاتــي .وهــذا
مــا ســيتم تقديمــه فــي هــذه السلســلة.

هذا الكتيب
يحتــوي هــذا الكتيــب علــى المبــادئ الخاصــة بقانــون العدالــة االنتقاليــة كمنطلــق لالنعتــاق مــن
الماضــي ،و التأســيس لــوالدة يمــن جديــد متســامح ،و مرتكــز علــى ســلطة القانــون ،و قائــم علــى
معالجــة المظالــم و رد الحقــوق عبــر منظومــة متكاملــة للعدالــة االنتقاليــة تبــدأ بكشــف الحقيقــة
والمســاءلة و اإلعتــذار و جبــر الضــرر .كمــا يتضمــن الكتيــب المعالجــات الخاصــة بضحايــا انتهــاكات
حقــوق اإلنســان و المخفييــن قســراً و ضحايــا النزاعــات و الحــروب و قضايــا ســوء اســتغالل الســلطة
و اســترداد األمــوال المنهوبــة .
ويتنــاول الكتيــب كذلــك الحلــول و الضمانــات الخاصــة بالقضايــا الوطنيــة الملحــة كالقضيــة
الجنوبيــة و قضيــة صعــدة و النصــوص التــي تتعلــق بالقضايــا الوطنيــة األخــرى جــراء تراكــم
المظالــم و ســوء اســتغالل الســلطة فــي أنحــاء متفرقــة مــن الوطــن ،فضــا عــن قضايــا اإلرهــاب
وســبل إصــاح المؤسســات األمنيــة و العســكرية كضامــن رئيــس لعــدم تكــرار االنتهــاكات و تركــز
الســلطة وبمــا يحفــظ كرامــة المواطــن و يحقــق مبــادئ العدالــة و المواطنــة المتســاوية.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن المخرجــات ورد بشــكل مكــرر و حمــل تشــابهاً فــي اللفــظ أو
المعنــى ،وذلــك نتيجــة ورودهــا ضمــن محــاور مختلفــة مــن وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي
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العدالة االنتقالية:
مبادئ و تعريفات
±الضحيــة هــو كل مــن لحقــه ضــرر جــراء تعرضــه إلنتهــاك ،ســواء كان فــرداً أو جماعــة
أو شــخصاً معنويــاً ،ويعــد ضحيــة أفــراد األســرة
الذيــن لحقهــم ضــرر لقرابتهــم بالضحيــة وكل
المساءلة هي مجموع اآلليات
شــخص حصــل لــه ضــرر أثنــاء تدخلــه لمســاعدة
والتدابير القانونية المنصوص
الضحيــة أو لمنــع تعــرض الضحيــة لإلنتهــاك،
عليها في قانون العدالة
ويشــمل هــذا التعريــف كل منطقــة تعرضــت
اإلنتقالية والتي تحول دون
لالنتهــاك.
التنصل من المسؤولية لكافة

±الكشــف عــن الحقيقــة هــو جملــة الوســائل
واالجــراءات واألبحــاث المعتمــدة لتحديــد كل
وتختص بها الهيئة الـتي يحددها
االنتهــاكات وضبطهــا ومعرفــة أســبابها وظروفهــا
ومصدرهــا والمالبســات المحيطــة بهــا والنتائــج
قانون العدالة اإلنتقالية.
المترتبــة عليهــا ،ومعرفــة مصيــر الضحايــا
واالعتــراف واإلعتــذار وتحديــد هويــة مرتكبيهــا
مــن أجهــزة أو أطــراف أو أفــراد (بحســب اآلليــات التــي تقرهــا لجنــة الحقيقــة واإلنصــاف)
وبمــا ال يــؤدي إلــى اثــارة نزعــات االنتقــام وبمــا يحفــظ الســلم االجتماعــي ويؤخــذ بعيــن
االعتبــار عنــد الكشــف عــن الحقيقــة خصوصيــة وقــع االنتهــاكات علــى النســاء واألطفــال.
أشكال انتهاكات حقوق االنسان

±حفــظ الذاكــرة الوطنيــة حــق لألجيــال المتعاقبــة وهــو واجــب علــى الدولــة الســتخالص
العـــبر و تخليــد ذكــرى الضحايــا.
±االنتهــاكات هــي كل اعتــداء جســيم و ممنهــج علــى حــق مــن حقــوق اإلنســان صــادر عــن
أجهــزة الدولــة أو فــرد أو مجموعــة تتصــرف بإســمها أو تحــت حمايتهــا ولــو لــم تكــن لهــم
أي صفــه أو صالحيــة تخــول لهــم ذلــك ،ويشــمل أيض ـاً االنتهــاكات مــن قبــل الميلشــيات
المســلحة والقــوى النافــذة والجماعــات المســلحة ،وتســعى الهيئــة المنبثقــة عــن القانــون
لكشــف االنتهــاكات وإنصــاف الضحايــا.
±المســاءلة هــي مجمــوع اآلليــات والتدابيــر القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العدالــة
اإلنتقاليــة والتــي تحــول دون التنصــل مــن المســؤولية لكافــة أشــكال انتهــاكات حقــوق
االنســان وتختــص بهــا الهيئــة الـــتي يحددهــا قانــون العدالــة اإلنتقاليــة.
±إصــاح المؤسســات هــو مراجعــة التشــريعات وإزالــة الممارســات الخاطئــة وااللتــزام بعــدم
تجــاوز الصالحيــات الممنوحــة قانونــا لهــذه المؤسســات والمســؤولين عنهــا تحــت أي ذريعــة
وغربلــة مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا ممــن ثبــت تورطهــم أو مســؤوليتهم فــي جرائــم
الفســاد واالنتهــاكات.
±المصالحــة الوطنيــة هــي عمليــة الوفــاق السياســي واالجتماعي المبنـــي على آليــات العدالة
االنتقاليــة الشــاملة لالنتقــال مــن حالــة الصراعــات السياســية الــى حالــة الســلم وتعزيــز
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الديموقراطيــة ،وتنشــأ بموجبهــا عالقــة بيــن كل االطــراف السياســية وافــراد المجتمــع
اساســها العدالــة و تعتمــد علــى قيــم التســامح إلزالــة اثــار الصراعــات و االنتهــاكات.
قانون العدالة االنتقالية
±إصــدار قانــون العدالــة االنتقاليــة ،واتخــاذ
التدابيــر واإلجــراءات المؤسســية لتنفيــذه.
±صياغــة النصــوص الدســتورية والقانونيــة
المتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة بصياغــات
واضحــة ومحــددة وغيــر قابلــة للتأويــل أو لتعــدد
التفســيرات.
±تلتــزم الدولــة االمتثــال للقواعــد والمعاييــر
الدوليــة عنــد تصميــم وتنفيــذ عمليــات آليــات
العدالــة االنتقاليــة :وتحقيــق ذلــك بشــكل فعــال
ودائــم بمــا يتيــح تطبيــق العدالــة االنتقاليــة
وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة والمصادقــة علــى
جميــع االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق االنســان ذات
العالقــة ببرامــج وعمليــات العدالــة االنتقاليــة.

المصالحة الوطنية هي عملية
الوفاق السياسي واالجتماعي
المبنـي على آليات العدالة
االنتقالية الشاملة لالنتقال من
حالة الصراعات السياسية الى
حالة السلم وتعزيز الديموقراطية،
وتنشأ بموجبها عالقة بين
كل االطراف السياسية وافراد
المجتمع اساسها العدالة و
تعتمد على قيم التسامح إلزالة
اثار الصراعات و االنتهاكات.

±االلتــزام بمعاييــر القانــون اإلنســاني الدولــي
واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتحقيقــات
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وتوصيــات مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
المتحــدة فــي تشــكيل لجــان التحقيــق ،وإجــراءات التحقيــق والمقاضــاة .وتوفيــر الدعــم
الفنــي و اإلجرائــي والمــادي والسياســي للبــدء الفــوري فــي تحقيــق ذلــك ،وبمــا يضمــن
التنفيــذ الســريع والنزيــه لمعاقبــة المدانيــن وجبــر ضــرر الضحايــا.
±إعتبــار كل الصراعــات السياســية الســابقة جــزء مــن تاريــخ اليمــن تتحمــل مســؤوليتها كل
األطــراف التــي اشــتركت فيهــا ،ووجــوب رد االعتبــار لــكل مــن أُســيء إليهــم مــن ضحايــا
الصراعــات السياســية فــي أي مرحلــة خــال مختلــف نظــم الحكــم الشــطري والوحــدوي
والتأكيــد علــى حــق جميــع المتضرريــن مــن ضحايــا الصراعــات السياســية التــي تمــت علــى
مســتوى الشــطرين شــماال وجنوبــا إبتــداء مــن  1962شــماال و 1967جنوبــا وحتــى اآلن
وبحيــث ال يعتبــر ذلــك إدانــة أو محاكمــة لثورتــي ســبتمبر وأكتوبــر.
±تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة االجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .
±يحــدد القانــون برامــج العدالــة االنتقاليــة ملتزمــا بالقواعــد والمعاييــر الدوليــة لحقــوق
االنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،مــع وجــوب اإللتــزام بالمبــادئ التاليــة:
1 .1عــدم جــواز إســتخدام إجــراءات العدالــة اإلنتقاليــة بصــورة تعســفية بمــا فيهــا
تكــرار اإلســتدعاء غيــر المبــرر أو التشــهير بالســمعة.
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2 .2عــدم ســريان أي نــص فــي قانــون
العقوبــات علــى األطــراف التــي تمتثــل
إلجــراءات وقــرارات الهيئــة.
3 .3ضمــان عــدم إفــات منتهكــي حقــوق
اإلنســان وتنصلهــم مــن المســاءلة
بحســب اآلليــات المحــددة بقانــون
العدالــة اإلنتقاليــة.
4 .4تحقيــق مبــدأ إعتــراف وإعتــذار الجنــاة
للضحايــا.

تنفذ برامج العدالة اإلنتقالية
وفقا لمنهج متكامل ومتماسك
يشمل جميع آليات العدالة
االنتقالية من تدابير ،بما فيها
البحث عن الحقيقة وكشفها
وبرامج جبر الضرر واالصالح
المؤسسـي وتخليد الذاكرة،
من خالل التخطيط المناسب

5 .5تأطيــر تدابيــر العدالــة االنتقاليــة
وتوقيتهــا ،وضمــان مراعــاة برامجهــا
لألســباب الجذريــة للصراعــات ومعالجــة
الحقيقة أثناء النظر في القضايا
جميــع االنتهــاكات ،بمــا في ذلــك الحقوق
وجمع االدلة وحماية الضحايا
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة
والشهود.
مثــل (فقــدان حقــوق الملكيــة والحرمــان
منهــا ،والتمييــز المنهجــي ،والتوزيــع غيــر
المتســاوي للثــروة والخدمــات اإلجتماعيــة
واستشــراء الفســاد ،وذلــك علــى نحــو يتســم بالعدالــة واالنصــاف ،وعلــى أن يكــون
ذلــك مــن قبــل مؤسســات عامــة موثــوق بهــا وبنزاهتهــا).
والمشاورات المكثفة مع أصحاب

المصلحة ودعم لجان كشف

6 .6الكشــف عــن الحقيقــة ركــن أساســي للعدالــة اإلنتقاليــة وال يجــوز أن تحــول دون
تحقيقــه أيــة عوائــق.
7 .7تنفــذ برامــج العدالــة اإلنتقاليــة وفقــا لمنهــج متكامــل ومتماســك يشــمل جميــع
آليــات العدالــة االنتقاليــة مــن تدابيــر ،بمــا فيهــا البحــث عــن الحقيقــة وكشــفها
وبرامــج جبــر الضــرر واالصــاح المؤسســـي وتخليــد الذاكــرة ،مــن خــال التخطيط
المناســب والمشــاورات المكثفــة مــع أصحــاب المصلحــة ودعــم لجــان كشــف
الحقيقــة أثنــاء النظــر فــي القضايــا وجمــع االدلــة وحمايــة الضحايــا والشــهود.
8 .8ضمان حقوق الضحايا.
9 .9ضمان حقوق المرأة والطفل واألقليات.
±تنشــأ بمقتضــى قانــون العدالــة اإلنتقاليــة هيئــة عليــا مســتقلة تســمى هيئــة العدالــة
اإلنتقاليــة ،وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة واإلســتقالل المالــي واإلداري.
±إعتبــار كل الصراعــات السياســية الســابقة جــزءاً مــن تاريــخ اليمــن تتحمــل مســؤوليتها كل
األطــراف التــي اشــتركت فيهــا ،ووجــوب رد االعتبــار لــكل مــن أُســيء إليهــم مــن ضحايــا
الصراعــات السياســية فــي أي مرحلــة خــال مختلــف نظــم الحكــم الشــطري والوحــدوي
8
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والتأكيــد علــى حــق جميــع المتضرريــن مــن ضحايــا الصراعــات السياســية التــي تمــت علــى
مســتوى الشــطرين شــماال وجنوبــا.
±كمــا تلـــتزم هيئــة العدالــة اإلنتقاليــة باســتالم ملفــات ضحايــا محطــات الصراعــات،
والحــروب مــا بيــن شــطري اليمــن ســابقاً ،والصراعــات السياســية واالنقالبــات العســكرية،
والحــروب األهليــة والنزاعــات المســلحة ،ودراســتها عبــر المختصيــن ،والتحقيــق فــي تلــك
األحــداث وخلفياتهــا ومالبســاتها واالنتهــاكات المرافقــة لهــا ،فــي ظــل الحكــم الشــطري
فــي الجنــوب والشــمال ،وفــي ظــل الوحــدة وحتــى صــدور القانــون لمــا مــن شــأنه كشــف
الحقيقــة ،وأخــذ العبــرة ،ومعالجــة آثــار االنتهــاكات ،واالعتــذار ورد االعتبــار للضحايــا وجبــر
ضررهــم ،وتخليــد األحــداث فــي الذاكــرة الوطنيــة ،واعتبــار كل ضحايــا الصراعــات شــهداء
للوطــن علــى طريــق إغــاق جميــع ملفــات الصراعــات الســابقة وإحــداث مصالحــة وطنيــة
تاريخيــة شــاملة.
±مدة عمل الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحده بقرار من السلطة التشريعية.
±تتشــكل الهيئــة مــن عــدد ال يقــل عــن  11وال يزيــد عــن  15عضــوا مــع اإللـــتزام علــى أن ال
تقــل نســبة تمثيــل النســاء عــن  30%والجنــوب عــن  50%مــن قــوام تمثيــل الهيئــة ،وتقــوم
الســلطة المخولــة وفقــا للقانــون بإختيارهــم ممــن تتوفــر فيهــم الشــروط التاليــة:
1 .1يمني الجنسية وال يقل عمره/عمرها عن  35عاما.
2 .2الكفــاءة والمؤهــل الجامعــي والنزاهــة واالســتقاللية والحيــاد والخبــرة فــي مجــاالت
عمــل الهيئــة.
3 .3يتصف باألمانة واالستقامة ،ولم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف.
4 .4أال يكــون مدان ـاً بحكــم قضائــي فــي إنتهــاكات حقــوق اإلنســان أو جرائــم فســاد
مالــم يــرد إليــه اعتبــاره.
5 .5أن يكون مدنيا وأن ال يكون له صلة بعمل عسكري أو أمني مطلقاً.
6 .6أال تربطــه قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة أو مصاهــرة أو مصالــح مشــتركة بــأي مــن
منتهكــي الحقــوق أو ممارســيها.
7 .7خــال فتــرة عمــل الهيئــة يقــدم العضــو مــا يفيــد بتجميــد عضويتــه مــن حزبــه أو
حركتــه السياســية.
8 .8جميــع اإلجــراءات والمعالجــات وكل مــا يصــدر عــن الهيئــة مــن قــرارات وأحــكام
تعتـــبر ملزمــة ونهائيــة وغيــر قابلــة للنقــض.
±تنظــر الهيئــة فــي قضايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتضــع الهيئــة اإلطــار الزمنــي الــذي
ينظــم آليــات العمــل وتنــاول القضايــا بمــا يعمــل علــى ترســيخ الســلم والمصالحــة
الوطنيــة.
±نوصــي بالمصادقــة علــى نظــام رومــا األساســي الخــاص بمحكمــة الجنايــات الدوليــة فــي
فتــرة ال تتجــاوز تقديــم قانــون العدالــة اإلنتقاليــة.
9
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±تلتــزم الهيئــة بالتحقيــق وكشــف الحقيقــة فيمــا يتعلــق بــأي مظالــم طالــت أي جماعــة
أو طائفــة ،ومازالــت أثارهــا الماديــة والثقافيــة مســتمرة إلــى اليــوم ،بمــا يحقــق العدالــة
واإلنصــاف وإحقــاق الحقــوق.
±التمســك بالخصوصيــة اليمنيــة واإلســتفادة مــن المخــزون العربــي واإلســامي لصياغــة
مشــروع قانــون العدالــة االنتقاليــة.
كشف الحقيقة
±إلــزام كل مؤسســات الدولــة وهيئاتهــا وأجهزتهــا التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة،
باإلفصــاح عــن كل مــا لديهــم مــن بيانــات ومعلومــات ووثائــق تتعلــق بانتهــاكات حقــوق
المواطنيــن وحرياتهــم .ومحاســبة كل مــن يتســتر أو يتقاعــس عــن اإلفصــاح وكشــف
الحقيقــة وتقديــم كل مــا بحوزتــه أو يعرفــه مــن خــال عملــه الســابق أو تحــت مســئوليته
أثنــاء عملــه الحالــي.
±االلتــزام بمنــح لجنــة كشــف الحقيقــة الصالحيــات الكاملــة فــي الكشــف عــن جميــع حــاالت
االخفــاء القســري وجميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان بموجــب القانــون.
±ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
±معرفــة وكشــف حقيقــة االنتهــاكات حــق يكفلــه
القانــون لــكل المواطنيــن والمنظمــات والقــوى
السياســية ،دون المســاس بالحقــوق الشــخصية
ومراعــاة المصلحــة والكرامــة لجميــع االطــراف.

Ũ

في الجرائم السياسية
الكبيرة التي أثرت على

±دعم وتشجيع الشهود وحمايتهم.
±تشــكيل لجــان أو هيئــات محايــدة متخصصــة
ومســتقلة لجمــع المعلومــات وفرزهــا يشــترك
فيهــا ممثليــن عــن المناطــق المتضــررة وصنــدوق
اإلعمــار وتقديمهــا للجهــات المعنيــة.

Ũضرورة إجراء تحقيق شفاف

المجتمع.
Ũ

Ũمعرفة وكشف حقيقة
االنتهاكات حق يكفله
القانون لكل المواطنين
والمنظمات والقوى

المساءلة:
بالحقوق الشخصية ومراعاة
±القيــام بالتحقيقــات والكشــف عــن االنتهــاكات
المصلحة والكرامة لجميع
الجســيمة لحقــوق االنســان واالنتهــاكات الخطيــرة
األطراف.
للقانــون الدولــي االنســاني .وإتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة لضمــان عــدم التنصــل مــن المســؤلية
وفــي حــال قيــام أي طــرف بإعاقــة اآلليــات
واإلجــراءات الموضوعــة بموجــب قانــون العدالــة اإلنتقاليــة أو التخلــف عــن التعــاون معهــا،
يخضــع هــذا الطــرف المعيــق للمالحقــة القضائيــة وال يجــوز أن تحــول أيــة عوائــق دون
تنفيــذ هــذه المــادة مــع مراعــاة إتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمعاقبــة مرتكبــي أي جرائــم
بحــق هيئــة العدالــة اإلنتقاليــة ،بمــا فــي ذلــك :عرقلــة عمــل الهيئــة ،أو اإلدالء بمعلومــات
مــزورة عــن قصــد ،أو التقاعــس عــن المثــول أمــام الهيئــة ،أو عــدم اإلفصــاح عــن معلومــات
السياسية ،دون المساس
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ســرية ،أو إتــاف األدلــة أو األرشــيفات.
كشف الوقائع واالعتذار وجبر الضرر :
±االعتــراف بارتــكاب الجرائــم دون تبريــر واالعتــذار المؤسســي عــن كل االنتهــاكات لحقــوق
االنســان.
±جبــر ضــرر ضحايــا اإلنتهــاك حــق يكفلــه القانــون ،والدولــة ملزمــة بتوفيــر أشــكال الجبــر
الكافــي والفعــال بمــا يتناســب مــع جســامة اإلنتهــاك ووضعيــة كل ضحيــة.
±جبــر الضــرر نظــام يقــوم علــى التعويــض المعنــوي أو المــادي أو كليهمــا ورد اإلعتبــار
وإعــادة الحقــوق والتأهيــل واإلدمــاج ،ويمكــن أن يكــون فردي ـاً أو جماعي ـاً ،ويؤخــذ بعيــن
اإلعتبــار وضعيــة كبــار الســن والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 ±يتمتــع ضحايــا إنتهــاكات حقــوق اإلنســان بموجــب هــذا القانــون بمجانيــة التقاضــي
وتتحمــل الدولــة جميــع النفقــات المترتبــة عــن ذلــك.
±يجب تحديد أشكال جبر الضرر في وثيقة مبادئ أساسية وتشمل:
.

أاالســترداد :يتضمــن اســترجاع الحريــة والحقــوق القانونيــة والوضــع االجتماعــي
والحيــاة األســرية والعــودة إلــى مــكان االقامــة واســترداد العمــل وإعــادة الممتلــكات.
 .بالتعويض :يتم تقييمه اقتصاديا ويشمل:
1 .1الضرر البدني أو الذهني ،بما في ذلك األلم والمعاناة واإلضطراب العاطفي.
2 .2ضياع الفرص بما فيها فرص التعليم.
3 .3األضــرار الماديــة والخســائر فــي الكســب بمــا فــي ذلــك الخســارة فــي الكســب
الممكــن.
4 .4الضرر بالسمعة والكرامة.
5 .5تكاليــف المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخبــراء واألدويــة والخدمــات الطبيــة
والنفســية واإلجتماعيــة.

±جبــر الضــرر علــى المســتوى الشــخصي وجبــر
الضــرر الجماعــي ويشــمل:
.

أرد اإلعتبــار عــن طريــق كشــف الحقيقــة
ومحــو أثــار اإلنتهــاكات.

جبر الضرر نظام يقوم على
التعويض المعنوي أو المادي
أو كليهما ورد اإلعتبار وإعادة

 .بالتأهيل الصحي والنفسي.

الحقوق والتأهيل واإلدماج،

 .جإعادة اإلدماج اإلجتماعي.

ويمكن أن يكون فردي ًا أو جماعياً،

 .دتسوية األوضاع القانونية.
 .همتابعة التعليم المهني.
 .وجبــر الضــرر عــن األضــرار الماديــة
و ا لمعنو يــة .

ويؤخذ بعين اإلعتبار وضعية كبار
السن والنساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقة.
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 .زبرامج التنمية وإعادة اإلعتبار.
±إنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض:
.

أيكــون صنــدوق جبــر الضــرر والتعويــض صنــدوق وطنــي واحــد ،وال يجــوز تجزئــة
الصناديــق.
 .بيكــون إختصــاص صنــدوق جـــبر الضــرر والتعويــض تحــت إشــراف الهيئــة ،ويخضــع
لرقابــة األجهــزة الرقابيــة ذات العالقــة.
 .جيــؤول إختصــاص جبــر الضــرر التــي لهــا اثــر مالــي يتســم بالديمومــة للضحايــا
وأســرهم الــى الهيئــة العامــة لرعايــة أســر الشــهداء ومناضلــي الثــورة.

 .دتتكون موارد الصندوق مما يلي:
1 .1اعتماد سنوي مخصص من ميزانيه الدولة.
2 .2الهبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة.
3 .3تبرعات المواطنين والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج غير المشروطة.
4 .4أية موارد أخرى.
±الترضية والضمانات بعدم التكرار وتشمل:
.

أوقف اإلنتهاكات المستمرة.
 .بالتحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة.
 .جإعــان رســمي يشــمل القــرارات النهائيــة والنافــذة يعيــد الكرامــة والســمعة والحقــوق
القانونيــة واالجتماعيــة للضحيــة ولألشــخاص الذيــن تربطهــم بهــا صلــة وثيقــة.

 .دتقديم االعتذار ،بما في ذلك اإلعتراف علنا بالوقائع وتحمل المسؤولية.
 .هيتخــذ القضــاء اإلجــراءات القضائيــة
ضــد األطــراف المســؤولة عــن إســتمرار
ا إل نتهــا كا ت .
 .و إقامــة اإلحتفــاالت التذكاريــة للضحايــا
و تكر يمهــم .
 .زتوثيــق جميــع مــواد وأوراق العدالــة
اإلنتقاليــة وقــرارات الهيئــة بشــأن مــا عــرض
عليهــا وحفظهــا كجــزء مــن أرشــيف الذاكــرة
الوطنيــة ووضعهــا تحــت تصــرف المواطنيــن
والباحثيــن لإلطــاع عليهــا واإلســتفادة منهــا
لمصلحــة األجيــال القادمــة.

إطالق سراح المعتقلين على
ذمة األحداث لدى كل األطراف
والكشف عن المفقودين
والمخفيين قسر ًا والمختطفين
وتعويضهم مادي ًا ونفسي ًا في
إطار قانون المصالحة والعدالة
االنتقالية.

 .حإضافــة إلــى جبــر الضــرر الرمــزي ،جبــر الضــرر الصحــي وجبــر الضــرر فــي مجــال
التربيــة ،جبــر الضــرر االقتصــادي ،اســترداد حقــوق المواطنــة.
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±إنشــاء وحــدة خاصــة فــي مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي ،ينــاط بهــا الدراســة العلميــة
الموضوعيــة لتاريــخ الحركــة الوطنيــة اليمنيــة والصراعــات السياســية ،لمــا مــن شــأنه
تصحيــح التاريــخ وإظهــار الحقيقــة وتحقيــق اإلنصــاف وتخليــد الذاكــرة الوطنيــة وتســخر
لهــا اإلمكانيــات الفنيــة والماديــة الالزمــة للقيــام بهــذا العمــل.
±إطــاق ســراح المعتقليــن علــى ذمــة األحــداث لــدى كل األطــراف والكشــف عــن المفقوديــن
والمخفييــن قســراً والمختطفيــن وتعويضهــم مادي ـاً ونفســياً فــي إطــار قانــون المصالحــة
والعدالــة االنتقاليــة.
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معالجة آثار اإلنتهاكات لحقوق اإلنسان:
ملف اإلحتجاجات السلمية :2011 2007-
±تلتــزم الدولــة بإحالــة كل مــن ثبــت تورطهــم بقتــل المعتصميــن الســلميين أو منتســبي
المؤسســات األمنيــة والعســكرية إلــى التحقيــق والمحاكمــة ومــن حــرض علــى ذلــك.
±اإلفــراج عــن المحتجزيــن والمعتقليــن بمــن فيهــم المعتقلــون مــن شــباب الثــورة والحــراك
الســلمي الجنوبــي وســجناء الــرأي مــا لــم يكونــوا مدانيــن علــى ذمــة قضايــا جنائيــة أو
إرهابيــة.
±اإلســراع بتســمية أعضــاء لجنــة التحقيــق المســتقلة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق
اإلنســان لعــام  2011وذلــك بحســب توصيــات مجلــس حقــوق اإلنســان ووفــق القــرار
الجمهــوري رقــم  140لعــام .2012
±تبنــي وتحقيــق المطالــب واألهــداف المشــروعة لشــباب التغييــر الســلمي والحــراك
الجنوبــي الســلمي.
±علــى الحكومــة إعــادة وتســوية أوضــاع الموظفيــن المدنييــن والعســكريين الذيــن تــم
إقصائهــم مــن وظائفهــم بســبب أحــداث 2011م.
±تشــكيل لجنــة حكوميــة وطنيــة لمعالجــة أوضــاع أســر الشــهداء ومعالجــة الجرحــى الناتــج
عــن أحــداث 2011م وأحــداث 2007م بغــض
النظــر عــن توجهاتهــم وانتماءاتهــم السياســية.
±تحقيــق المطالــب واألهــداف المشــروعة لحــركات
التغييــر و النضــال الســلمي.
±يشــمل قانــون العدالــة اإلنتقاليــة محتــوى القــرار
الجمهــوري رقــم  140لســنة 2012م ومــا ورد
فــي مــواده بشــأن تشــكيل لجنــة تحقيــق فــي
إنتهــاكات حقــوق اإلنســان عــام 2011م وفقــا
لقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان ومجلــس
األمــن.
±معالجــة إنتهــاكات حقــوق اإلنســان وتعويــض
الضحايــا مــن جرحــى النضــال الســلمي وأســر
الشــهداء والمدنييــن والعســكريين وفقــا لبرامــج
و آليــات العدالــة اإلنتقاليــة.

إجراء التحقيقات الالزمة وتقصي
الحقائق بما يؤدي إلى كشف
حاالت اإلخفاء القسري خالل
فترات الصراعات السياسية
السابقة ومصير المخفيين قسر ًا
والعمل على تسليم رفات من
قضي منهم لذويهم ،وإنصاف
الضحايا وإعادة االعتبار لهم،
وتخليد الذاكرة الوطنية واتخاذ
كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي
اإلخفاء القسري.

قضايا المخفيين قسراً:
±النــص فــي القانــون علــى وجــوب الكشــف عــن مصيــر المخفييــن قســرا وجثاميــن ضحايــا
الصــراع السياســي.
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±إجــراء التحقيقــات الالزمــة وتقصــي الحقائــق بمــا يــؤدي إلــى كشــف حــاالت اإلخفــاء
القســري خــال فتــرات الصراعــات السياســية الســابقة ومصيــر المخفييــن قســراً والعمــل
علــى تســليم رفــات مــن قضــي منهــم لذويهــم ،وإنصــاف الضحايــا وإعــادة االعتبــار لهــم،
وتخليــد الذاكــرة الوطنيــة واتخــاذ كل مــا يلــزم لمنــع تكــرار مآســي اإلخفــاء القســري.
±ينبغــي علــى الدولــة موطنــة االتفاقيــة الدوليــة بتجريــم اإلخفــاء القســري الموقعــة مــن
قبــل اليمــن فــي التشــريعات الوطنيــة ذات العالقــة.
±الكشــف عــن مصيــر المخفييــن قســراً لــدى جميــع األطــراف المتهمــة بإرتــكاب اإلخفــاء
القســري.
.

أإلــزام الدولــة بتســليم رفــاة مــن تــم اعدامهــم عقــب محاكمــات سياســية أو جنائيــة أو
بــدون محاكمــة ولــم تســلم جثامينهــم لذويهــم ســواء فــي الشــمال والجنــوب خــال
الفتــرة المشــمولة فــي القانــون.
 .بإعتبــار مــن تــم اعدامهــم عقــب محاكمــات سياســية أو بــدون محاكمــة شــهداء للوطــن
وحركتــه الوطنية.

±إلــزام الدولــة كشــف حقيقــة اإلنتهــاكات مــن تعذيــب وقتــل وإخفــاء قســري فــي جميــع
محطــات الصراعــات السياســية مــن مختلــف المناطــق للفتــرة المشــمولة فــي القانــون
وحتــى اللحظــة الراهنــة ،وتســليم رفــاة مــن تــم تصفيتهــم لذويهــم وإعتبارهــم شــهداء
للوطــن وحركتــه الوطنيــة والعمــل علــى إغــاق جميــع محطــات الصراعــات السياســية
الســابقة.
±علــى هيئــة العدالــة اإلنتقاليــة أن تحقــق فــي كافــة الحــوادث والوقائــع بمــا فيهــا القتــل
واالعتقــاالت واإلخفــاء القســري ورد اعتبــار الضحايــا فــي عمــوم محافظــات الجمهوريــة
وتعويضهــم تعويضــاً عــاد ً
ال وتخليدهــم فــي الذاكــر الوطنيــة.
ضحايا االنتهاكات جراء النزاعات والصراعات السياسية والحروب:
±التعامل المتساوي مع كل ضحايا االنتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.
±إنصاف ضحايا االنتهاكات و االخفاء القسري وجبر ضررهم بصورة عادلة.
±علــى الحكومــة اإلســراع باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة إعمــار المناطــق والمنشــآت
الخاصــة والعامــة المتضــررة بســبب النزاعــات المســلحة فــي كل مــن صعــدة وأبيــن وحجــة،
إضافــة إلــى جـــبر الضــرر بتعويــض الممتلــكات ومعالجــة الجرحــى وتعويــض أســر الضحايا،
والعمــل علــى توفيــر حيــاة كريمــة مالئمــة تغطــى فيهــا االحتياجــات الصحيــة والتعليميــة
واالجتماعيــة فــي مناطــق النــزوح.
±تلتــزم الدولــة باالعتــذار وجبــر الضــرر والتعويــض العــادل لمــن تضــرروا وانتهكــت
حقوقهــم خــال أيــة حــروب ،و تلتــزم بمعالجــة أوضــاع المبعديــن والمفصوليــن مــن
وظائفهــم المدنيــة والعســكرية.
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±النص في القانون على التعامل مع كل ضحايا الصراع السياسي كشهداء ومناضلين.
±النــص فــي القانــون علــى إعــادة المتضرريــن والمبعديــن جــراء الصــراع السياســي إلــى
وظائفهــم وتعويضهــم تعويضــا عــادال.
±االفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين.
±التــزام كل األطــراف المشــاركة فــي الصراعــات المســلحة بكشــف خرائــط األلغــام المزروعة
مــن قبلهــا ،وعلــى الدولــة القيــام بمســـح مناطــق الـــنزاع فــي أبين وصعــدة وحجــة وعمران
والمناطــق الوســطى وغيرهــا ،ونــزع األلغــام وبقايــا المتفجــرات مــن هــذه المناطق.
±ال تسقط قضايا انتهاكات حقوق االنسان بالتقادم.
±إحتــرام الضحايــا ومصالحهــم وضمــان مشــاركتهم الخاصــة فــي برامــج العدالــة االنتقاليــة
وكفالــة حقوقهــم فــي تنفيذهــا وفقــا للمعاييــر التــي تحددهــا الهيئــة.
±إتخاذ اإلجراءات التي تضمن سالمة وكرامة الضحايا ومساعدتهم.
±تلتــزم الهيئــة المنبثقــة عــن قانــون العدالــة اإلنتقاليــة بدراســة ومعالجــة جميــع شــكاوى
ومظالــم وقضايــا المواطنيــن والجماعــات واألحــزاب المنتهكــة حقوقهــا ذات الصلــة
بموضــوع العدالــة اإلنتقاليــة دون تميـــيز ،بمــا فــي ذلــك الشــكاوى والمظالــم والقضايــا
التــي لــم يتــم عرضهــا ولــم تصــل إلــى مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
±تعمــل الدولــة مــن خــال الجهــات ذات العالقــة علــى رصــد وجمــع وتحليــل البيانــات
واإلحصــاءات إلنتهــاكات حقــوق اإلنســان وقــت الســلم وخــال الصراعــات السياســية
والمســلحة وعمــل قاعــدة بيانــات دقيقــة مفصلــة لإلنــاث والذكــور (النــوع اإلجتماعــي)
للمســاعدة علــى معالجــة اإلنتهــاكات.
±علــى الحكومــة اإلســراع باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة إعمــار المناطــق والمنشــآت
الخاصــة والعامــة المتضــررة بســبب الحــروب والصراعــات المســلحة فــي كل مــن صعــدة
وأبيــن وحجــة و غيرهــا مــن المناطــق المتضــررة،
إضافــة إلــى جبــر األضــرار ،وتعويــض الممتلــكات،
تلتزم الهيئة المنبثقة عن
ومعالجــة الجرحــى ،وتعويــض أســر الشــهداء،
قانون العدالة االنتقالية بدراسة
والشــروع الفــوري بقيــام الدولــة بواجباتهــا ببنــاء
ومعالجة جميع شكاوى ومظالم
الســام فــي صعــدة وأبيــن وباقــي المحافظــات
وقضايا المواطنين والجماعات
المضطربــة والمتضــررة.
±تســوية أوضــاع المبعديــن قســراً عــن وظائفهــم
مــن المدنييــن والعســكريين واألمنييــن نتيجــة
الصراعــات السياســية والنزاعــات المســلحة
الســابقة ،وإنشــاء لجــان خاصــة للنظــر ومعالجــة
تلــك القضايــا.
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ذات الصلة بموضوع العدالة
اإلنتقالية دون تميـيز ،بما في
ذلك الشكاوى والمظالم والقضايا
التي لم يتم عرضها ولم تصل إلى
مؤتمر الحوار الوطني.
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±تلتــزم الدولــة بإدانــة جميــع إنتهــاكات حقــوق اإلنســان وأيــة فتــاوى تكفيريــة وتحريضيــة
ومعالجــة آثارهــا بحســب منهــج وآليــات قانــون العدالــة اإلنتقاليــة.
±وضــع السياســات واإلجــراءات الخاصــة والســريعة لتعويــض النســاء واألطفــال ضحايــا
الحــروب واألحــداث المتواليــة مــن العنــف والقــوة المســتخدمة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
والعســكرية.
±االهتمــام بأســر الشــهداء والجرحــى والمعاقيــن مــن كل األطــراف مــن المواطنيــن والقــوات
المســلحة واألمــن ورعايتهــم الرعايــة الكاملــة واعتمــاد مرتبــات ألســر الشــهداء وجرحــى
ومعاقــي الحــرب.
±عــودة المبعديــن والمفصوليــن مــن وظائفهــم ومــن تــم نقلهــم نقــل تعســفي وتســليم
مســتحقاتهم الموقوفــة وحقوقهــم القانونيــة فــي الترقيــة والعــاوات.
±تعمــل الدولــة علــى رعايــة أســر شــهداء الوطــن عامــة ومعالجــة أوضــاع الجرحــى وضحايــا
كل الصراعــات وأعمــال العنــف
النازحون و الالجئون
±النازحــون هــم مجموعــة أشــخاص اضطــروا واجبــروا علــى مغــادرة أماكــن إقامتهــم
المعتــادة بســبب النزعــات المســلحة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة ولــم
يعبــروا حــدودا دوليــة.
±علــى الدولــة توفيــر المســاعدة اإلنســانية للنازحيــن وللنــازح الحــق فــي التنقــل الحــر وفــي
اختيــار محــل إقامتــه .
±تضمن الدولة العمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم .
±تتبنــى الدولــة إصــدار قانــون خــاص إلنشــاء هيئــة مســتقلة لمواجهــة حــاالت النــزوح
والطــوارئ والكــوارث ألي ســبب كان ،تُســخر لهــا كل اإلمكانــات البشــرية والماديــة
والمعــدات والتجهيــزات الفنيــة الالزمــة بمــا فــي ذلــك بنــاء معســكرات اإليــواء المناســبة
وفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا بمــا يكفــل القــدرة علــى مواجهــة تلــك الظواهــر
وأثارهــا.
±إصــدار قانــون خــاص ،تنشــأ بموجبــه هيئــة وطنيــة مســتقلة لمواجهــة حــاالت الـــنزوح
الداخلــي جــراء الحــروب والنزاعــات المســلحة ،وحــاالت العنــف اآلخــرى والكــوارث الطبيعيــة،
وتســخر لهــا اإلمكانيــات البشــرية والماديــة الالزمــة ومعســكرات اإليــواء المناســبة ،وفق ـاً
للقوانيــن الســارية فــي ذلــك الوقــت ،لمــا مــن شــأنه توفيــر المســاعدة والحمايــة ألرواح
وكرامــة المتضرريــن.
±موطنة اإلتفاقية الدولية الخاصة بالنزوح في التشريع الوطني.
±إلــزام الدولــة القيــام بواجبهــا فــي إعــادة جميــع النازحييــن إلــى ديارهــم ،والعمــل علــى
توفيــر حيــاة كريمــة مالئمــة وآمنــة تغطــى فيهــا اإلحتياجــات الصحيــة والتعليميــة
واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والخدماتيــة وغيــر ذلــك.
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±تفعيــل الــدور الرقابــي علــى أداء الوحــدة التنفيذيــة للنازحيــن لضمــان شــفافية عملهــا،
ومراجعــة السياســة الوطنيــة لمعالجــة النــزوح الداخلــي علــى وجــه العمــوم ،وكذلــك أداء
الجهــات الدوليــة والمنظمــات اإلنســانية المحليــة واإلقليميــة العاملــة مــع النازحيــن.
±تضمن الدولة حقوق الالجئين طبقا لالتفاقيات الدولية .
±تضمــن الدولــة لالجئيــن حــق التقاضــي أمــام
المحاكــم أســوة بمواطنيهــا وان تحقــق لهــم
نفــس المعاملــة الممنوحــة لمواطنيهــا فــي كافــة
جوانبهــا العمليــة والمعيشــية .
±ال يجــوز تســليم الالجئيــن السياســيين او
اعادتهــم قســرا إلــى البلــد الــذي فــروا منــه ،
وينظــم القانــون حــق منــح اللجــوء السياســي
بحيــث ال يجــوز منحــه لــكل مــن ارتكــب جرائــم
دوليــة او ارهابيــة  ،كمــا يســقط حــق اللجــوء
السياســي عــن كل مــن الحــق ضــررا باليمــن .
±ال يجــوز إبعــاد االجانــب المقيميــن فــي اليمــن
بصفــة قانونيــة إال بحكــم قضائــي بــات.
±تضمــن الدولــة توفيــر مســتوى معيشــي الئــق
للنازحيــن مــن المــأوى و المــأكل و المشــرب
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة.

إصدار قانون خاص ،تنشأ بموجبه
هيئة وطنية مستقلة لمواجهة
حاالت الـنزوح الداخلي جراء
الحروب والنزاعات المسلحة،
وحاالت العنف اآلخرى والكوارث
الطبيعية ،وتسخر لها اإلمكانيات
البشرية والمادية الالزمة
ومعسكرات اإليواء المناسبة،
وفق ًا للقوانين السارية في
ذلك الوقت ،لما من شأنه توفير
المساعدة والحماية ألرواح
وكرامة المتضررين.

±عــودة النازحيــن إلــى بالدهــم ومســاكنهم مــن
كل األطــراف دون قيــود وشــروط وتعويضهــم فيمــا أخــد ونهــب مــن ممتلكاتهــم وإزالــة
مــا يحــول دون عودتهــم.
±إضافــة النــص التالــي الــى المــادة رقــم( )8المتعلقــة بعــودة النازحيــن وال ترتبــط عودتهــم
بــأي ملفــات سياســية أو إداريــة أخــرى.
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القضايا الخاصة بسوء استغالل السلطة واسترداد األموال المنهوبة:
±تشــكيل لجنــة اســتقبال ملفــات االراضــي المنهوبــة والممتلــكات المنهوبــة فــي الشــمال
مــن قبــل متنفــذي وعســكر وذلــك للنظــر حولهــا وإعــادة الحقــوق ألهلهــا.
±إعــادة كافــة المنشــآت العســكرية واالمنيــة التــي آلــت ملكيتهــا لجهــات او أشــخاص إلــى
ملكيــة الجهــات العســكرية واالمنيــة.
±إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة الســترداد األمــوال واألراضــي المنهوبــة العامــة والخاصــة
فــي الداخــل والخــارج وتمنــح صالحيــات اســتثنائية تمكنهــا مــن ممارســة عملهــا.
±تلتــزم الدولــة باســترداد جميــع األمــوال واألراضــي المنهوبــة العامــة والخاصــة بالداخــل
والخــارج بســبب ســوء إســتخدام الســلطة أو بســبب اســتغالل النفــوذ والســطو والتزويــر
وغيرهــا مــن األســباب غيــر المشــروعة بمــا يضمــن حــق الضحايــا والمجتمــع بمســائله
ومحاســبة الناهبيــن إداريــا وقضائيــا وفقــا للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة وبمــا يكفــل صــدور
التشــريعات التــي تمنــع التصرفــات غيــر القانونيــة بالممتلــكات واألراضــي واألمــوال.
±التأكيد على أن قضايا األموال و األراضي المنهوبة ال تسقط بالتقادم(.توصية)
±إلــزام الدولــة باتخــاذ إجــراءات وآليــات قانونيــة
عاجلــة وســريعة إلســتعادة كافــة األراضــي
المنهوبــة بمــا فــي ذلــك األراضــي التــي تــم
اإلســتيالء عليهــا مــن قبــل قيــادات عســكريه
وأمنيــة ومدنيــة وإعــادة أمــوال وممتلــكات
األحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي المنهوبــة،
وإعــادة النظــر فــي األراضــي المصروفــة تحــت
مســمى االســتثمار ،ومعالجــة آثــار اإلســتخدام
الســيئ واالنتقائــي للقانــون.
±إلغــاء جميــع التصرفــات باألصــول العامــة للدولــة
مــن قبــل الحكومــة اإلنتقاليــة .
±الــزام الدولــة باســتعادة المواقــع األثريــة فــي
الداخــل واآلثــار والمخطوطــات المنهوبــة ،وتلــك
المهربــة للخــارج وتشــديد العقوبــة القانونيــة
بحــق مــن يقــوم بذلــك.

تلتزم الدولة باسترداد جميع
األموال واألراضي المنهوبة
العامة والخاصة بالداخل والخارج
بسبب سوء إستخدام السلطة أو
بسبب استغالل النفوذ والسطو
والتزوير وغيرها من األسباب غير
المشروعة بما يضمن حق الضحايا
والمجتمع بمسائله ومحاسبة
الناهبين إداريا وقضائيا وفقا
للمعايير الوطنية والدولية

±ســرعة إزالــة كل التعديــات فــي األراضــي المخصصــة للمطــارات والموانــئ والمناطــق
الصناعيــة وأحرامهــا.
±الــزام الدولــة بتحصيــل الضرائــب المســتحقة للخزينــة العامــة لــدى كبــار المكلفيــن وجميــع
الشــركات المتهربــة ضريبيــا وســرعة تفعيــل قانــون ضرائــب األربــاح.
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±التعويــض العــادل والعاجــل للمواطنيــن الذيــن دخلــت أراضيهــم ضمــن أراضــي المصلحــة
العامــة.
±إلــزام الدولــة ســرعة إعــادة األراضــي التــي تــم اإلســتيالء عليهــا بدوافــع سياســية أو
مذهبيــة أو غيرهــا مــن األســباب مــن قبــل الدولــة ،وتــم إحالــة إدارتهــا إلدارة الوصايــا
والتــرب بــوزارة األوقــاف والموثقــة بالســجالت وإعادتهــا إلــى أصحابهــا.
±الغــاء جميــع العقــود االحتكاريــة فــي مجــاالت إســتغالل القطاعــات النفطيــة والخدمــات
المرتبطــة بهــا ،وكذلــك خدمــات نقــل المشــتقات النفطيــة بمــا يحقــق المصلحــة العامــة.
±الغــاء جميــع عقــود اإلمتيــاز لشــركات االصطيــاد البحــري المنتهكــة لحقــوق الصياديــن
المحلييــن والتــي اضــرت بالبيئــة البحريــة ،وتفعيــل الرقابــة علــى أداء هــذه الشــركات
ومقاضاتهــا حــال إنتهاكهــا لحقــوق الصياديــن أو إضرارهــا بالبيئــة البحريــة.
±إلغــاء جميــع عقــود اإلحتــكار لشــركات اإلتصــاالت وغيرهــا ،وإعطــاء فــرص متكافئــة أمــام
ســوق المنافســة فــي جميــع القطاعــات بمــا يحقــق المصلحــة العامــة.
±استكمال المعالجات آلثار قانون التأميم بشكل عادل.
±قضايا األموال واألراضي المنهوبة ال تسقط بالتقادم.
±معالجة آثار إساءة استخدام السلطة و استرداد األموااللمنهوبة.
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القضية الجنوبية:
تضمنــت الوثيقــة الوطنيــة خالصــة التوافقــات بيــن المكونــات حــول جــذور القضيــة الجنوبيــة
بأبعادهــا السياســية و الحقوقيــة و القانونيــة و االجتماعيــة و اإلقتصاديــة و الحلــول و الضمانــات
التــي خــرج بهــا مؤتمــر الحــوار الوطنــي بشــأن القضيــة الجنوبيــة و هنــاك كتيــب تفصيلــي يتعلــق
بــكل مــا ورد فــي القضيــة الجنوبيــة فــي الوثيقــة الوطنيــة و فيمــا يلــي النصــوص الــواردة فــي
الحلــول و الضمانــات:
حلول القضية:
±يصــاغ دســتور جديــد يقضــي أن اإلرادة الشــعبية والمســاواة والتــزام أعلــى المعاييــر الدولية
لحقــوق اإلنســان أســاس ســلطة وشــرعية الدولــة االتحاديــة علــى جميــع المســتويات ،وفــق
مــا تقتضيــه الديموقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية والتداوليــة لضمــان التعدديــة السياســية
والتداول الســلمي للســلطة.
±الشــعب ح ـ ّر فــي تقريــر مكانتــه السياســية وح ـ ّر فــي الســعي الســلمي إلــى تحقيــق نم ـ ّوه
االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي عبــر مؤسســات الحكــم علــى ّ
كل مســتوى ،وفــق
مــا ينــص عليــه العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة اللذيــن وقّعهمــا اليمــن وصــادق عليهمــا
±يكــون لـ ّ
ـكل إقليــم دور قيــادي فــي مجــال تنميتــه االقتصاديــة اإلقليميــة .ويضمــن النظــام
ال لحيــاة كريمــة لجميــع أبنــاء الشــعب وتوزيعــاً عــاد ً
االتحــادي مســتوى مقبــو ً
ال للثــروة
الوطنيــة.
±المــوارد الطبيعيــة ملــك الشــعب فــي اليمــن .تكــون إدارة وتنميــة المــوارد الطبيعيــة ،منهــا
النفــط والغــاز ،وبمــا فيهــا منــح عقــود االستكشــاف والتطويــر ،مــن مســؤولية الســلطات
فــي الواليــات المنتجــة بالتشــارك مــع الســلطات فــي اإلقليــم والســلطة االتحاديــة ،وفــق
ـص عليــه قانــون اتحادي.وبموجــب القانــون نفســه ،يكــون تنظيــم عقــود الخدمــات
مــا ينـ ّ
المحليــة مــن مســؤولية الســلطات فــي الواليــة المنتجــة بالتنســيق مــع اإلقليــم .وتراعــى
فــي ّ
كل مــا ســبق المصلحــة الوطنيــة العليــا لضمــان إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــفافية
تؤســس هيئــة وطنيــة مســتقلة
وكفــاءة وفاعليــة واســتدامة .وبموجــب القانــون نفســهّ ،
تضــم جميــع الســلطات المعن ّيــة علــى مســتوى اإلقليــم والواليــة والحكومــة االتحاديــة
ّ
مهمتهــا تطويــر السياســات العامــة وتمكيــن الواليــات واألقاليــم المنتجــة مــن إدارة المــوارد
الطبيعيــة بكفــاءة.
ـدد قانــون اتحــاديُ ،يصــاغ بالتشــاور مــع األقاليــم والواليــات ،معاييــراً ومعادلــة لتوزيــع
±يحـ ّ
عائــدات المــوارد الطبيعيــة ،بمــا فيهــا النفــط والغــاز ،بطريقــة شــفافة وعادلــة لجميــع
أبنــاء الشــعب فــي اليمــن ،مــع مراعــاة حاجــات الواليــات واألقاليــم المنتجــة بشــكل خــاص
وتخصيــص نســبة مــن العائــدات للحكومــة االتحاديــة.
±اســتكمال تنفيــذ النقــاط الواحــد والثالثــون الـــتي خرجــت بهــا اللجنــة الفنيــة للحــوار
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الوطنــي والقضيــة الجنوبيــة والمؤكــد عليهــا فــي مخرجــات بيــان الجلســتين العامــة االولى
والنصفيــة لمؤتمــر الحــوار الوطنــي.
±إعــادة جميــع المتقاعديــن والمقصييــن والمنقطعيــن الجنوبييــن قســراً جــراء حــرب 1994م
إلــى أعمالهــم ووظائفهــم ومنحهــم كافــة مســتحقاتهم مــن رتــب وتســويات وتعويضهــم
عــن الفتــرة الســابقة وتطبيــق اســتراتيجية المرتبــات عليهــم ،بمــا فــي ذلــك أصحــاب
خمســة أرقــام الذيــن صــدرت قــرارات بعودتهــم عــام  90وتشــكلت لهــم لجــان عــام 2006م
و2007م ولــم يتــم تنفيــذ ذلــك.
±يتــم التمثيــل فــي القــوات المســلحة واألمــن والمخابــرات فــي المرحلــة التأسيســية 50%
شــمال و 50%جنــوب علــى مســتوى المراتــب القياديــة فــي الجيــش واألمــن والمخابــرات مــا
عــدا ذلــك  50%ســكان و 50%جغرافيــا.
±منــح كافــة الحقــوق لــكل مــن تــم ترقيمهــم فــي المؤسســتين العســكرية واالمنيــة
فــي الجنــوب مــن عناصــر الجبهــة الوطنيــة
قبــل الوحــدة المباركــة بموجــب اتفــاق قيادتــي
على اللجنة القضائية الخاصة
الشــطرين ســابقا و عقــب توقــف النشــاطات
بمعالجة قضايا األراضي
المســلحة للجبهــة الوطنيــة وجــرى ايقــاف
والمسرحين من أعمالهم في
مســتحقاتهم وإقصائهــم منــذ اواخــر 1990م.
±علــى الدولــة ســرعة تنفيــذ النقــاط العشــرين
المقدمــة مــن اللجنــة الفنيــة والنقــاط األحــد
عشــر المقدمــة مــن فريــق القضيــة الجنوبيــة.
±علــى اللجنــة القضائيــة الخاصــة بمعالجــة
قضايــا األراضــي والمســرحين مــن أعمالهــم فــي
المحافظــات الجنوبيــة ســرعة اســتكمال مهامهــا
بشــأن اســتعادة االراضــي والممتلــكات العامــة
والخاصــة والمســرحين قســريا مــن أعمالهــم
بموجــب القــرار الجمهــوري.

المحافظات الجنوبية سرعة

استكمال مهامها بشأن استعادة
االراضي والممتلكات العامة
والخاصة والمسرحين قسريا
من أعمالهم بموجب القرار
الجمهوري.

±توصــي جميــع المكونــات فــي فريــق العدالــة االنتقاليــة اإلعتــراف بالقضيــة الجنوبيــة
باعتبارهــا قضيــة سياســية و حقوقيــة.
±رد اإلعتبار لمطار وميناء عدن وإستعادة موقعهما السيادي والدولي.
±تلتــزم الدولــة بمعالجــة بعــض تســميات المنشــآت والمياديــن العامــة والشــوارع التــي تــم
تغييرهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة.
±اســتعادة الثــروة التــي تــم نهبهــا مــن الجنــوب والغــاء عقــود الملكيــة واإليجــار واإلســتثمار
التــي تــم الحصــول عليهــا بالتدليــس واالحتيــال والتزويــر ،وإســاءة اســتخدام الســلطة.
±إعتبــار مخرجــات فريــق القضيــة الجنوبيــة المتعلقــة بالعدالــة اإلنتقاليــة ملزمــة لفريــق
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العدالــة اإلنتقاليــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ العامــة للعدالــة اإلنتقاليــة.
±تعمــل الدولــة علــى إيــاء إهتمــام خــاص بإذاعــة وتلفزيــون عــدن ،مــع القيــام بالتوثيــق
واألرشــفة المتكاملــة واإللكترونيــة لمخزونهــا ومصنفاتهــا الفنيــة والثقافيــة وتزويدهــا
بمعــدات وأجهــزة حديثــة تســهم فــي النهــوض بهــا وإعــادة اإلعتبــار لهــا.
±تمكيــن الجنوبييــن مــن اإلســتفادة مــن مواردهــم اإلقتصاديــة وفقـاً لمعاييــر العــدل وبمــا
يضمــن رفــع المعانــاة عنهــم.
±تلتــزم الدولــة بإعــادة وتأهيــل القطــاع العــام والتعاونيــات الخدميــة والزراعية والمؤسســات
والمصانــع المدمــرة والمنهوبــة فــي الجنــوب منــذ حــرب صيــف 1994م والتــي كانــت عمــاد
الغالبيــة مــن أبنــاء الجنــوب فــي حياتهــم المعيشــية.
±تنشــأ ســلطة موانــي خليــج عــدن تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة وتتمتــع باالســتقالل
المالــي واالداري والفنــي لتســيير أعمــال المينــاء وفــق منهــج تجــاري حــر ،وتلحــق بالســلطة
المنطقــة الحــرة والجمــارك والمناطــق الصناعيــة والشــؤون البحريــة والجهــات الرســمية
العاملــة بهــذا المجــال وتنظــم بقانــون.
±إصــدار قانــون خــاص لســلطة موانــئ خليــج عــدن يحــدد ســلطات المينــاء وإخضــاع كافــة
المرافــق ذات العالقــة المباشــرة بالمينــاء ونشــاطه لســلطات المينــاء الســيادية ،وينظــم
العالقــة بينهمــا.
±يحــدد القانــون حــدود المينــاء ويحــدد المناطــق الســاحلية والواقعــة فــي مخطــط المنطقــة
الحــرة والمخطــط العــام للمينــاء وبامتــداد مســتقبلي الــى بــاب المنــدب.
±إعــادة كافــه اراضــي وامــاك مينــاء عــدن التــي تــم التصــرف بهــا مــن قبــل جهــات حكومية،
أو البســط عليهــا ،وإزالــة كل مــا اســتحدث فــي المســاحات مــن األراضــي التابعــة للميناء.
±رد االعتبــار لمدينــة عــدن لمكانتهــا االقتصاديــة العالميــة والحفــاظ علــى معالمهــا واثارهــا
التاريخيــة وتعويــض مدينــة عــدن عمــا لحــق بمعالمهــا واثارهــا وشــواطئها وبيئتهــا مــن
أضــرار جســيمة جــراء المشــاريع االســتثمارية التــي لــم تخضــع للقوانيــن الســارية فــي
ذلــك الوقــت ولدراســات االثــر البيئــي العالميــة والعشــوائيات واســتعادة هويتهــا التاريخيــة
ضمانات الحلول:
ّ
±خــال الــدورة االنتخابيــة األولــى بعــد تب ّنــي الدســتور االتحــادي ،يمثــل الجنــوب بنســبة
خمســين فــي المئــة فــي كافــة الهيــاكل القياديــة فــي الهيئــات التنفيذيــة والتشــريعية
ـم التعييــن فيهــا بموجــب قــرارات يصدرهــا
والقضائيــة ،بمــا فيهــا الجيــش واألمــن ،التــي يتـ ّ
رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الــوزراء .ويم ّثــل الجنــوب كذلــك بنســبة خمســين فــي المئــة
فــي مجلــس النــواب.
±يجــب معالجــة عــدم المســاواة فــي الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة واألمــن علــى
المســتوى المركــزي عبــر قوانيــن ومؤسســات وبمــا يضمــن إلغــاء التمييــز وتحقيــق تكافــؤ
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الفــرص لجميــع اليمنييــن .ومــن أجــل معالجــة تفــاوت التمثيــل فــي التوظيــف ،يكــون
للجنوبييــن أولويــة فــي شــغل الوظائــف الشــاغرة والتأهيــل والتدريــب فــي الخدمــة
المدنيــة والقــوات المســلحة واألمــن .ويجــب أن تحتــرم التعيينــات متطلبــات الخدمــة
ّ
أي موظــف بشــكل تعســفي.
والمؤهــات .وال
المدنيــة المتعلقــة بالمهــارات
ّ
يحــق صــرف ّ
ينــص الدســتور االتحــادي علــى آليــات تنفيذيــة
±لمــا بعــد الــدورة االنتخابيــة األولــى،
ّ
وقضائيــة وبرلمانيــة مــن أجــل حمايــة المصالــح الحيويــة للجنــوب .قــد تتضمــن هــذه
اآلليــات حقــوق نقــض أو تصويــت خاصــة حــول قضايــا تتعلــق بالمصالــح الحيويــة للجنوب،
وتمثيـ ً
ا خاصـاً يقــوم علــى معادلــة المســاحة والســكان ،وعــدم إمــكان إجــراء تعديــل فــي
ـص الجنــوب أو يغ ّيــر شــكل الدولــة إال عبــر ضمــان موافقــة أغلبيــة ممثلــي
الدســتور يخـ ّ
الجنــوب فــي مجلــس النــواب ،إضافــة إلــى ترتيبــات لتحقيــق التشــاركية فــي الســلطة
ـدد فــي الدســتور االتحــادي.
تحـ ّ
±تبــدأ مرحلــة بنــاء دولــة اليمــن االتحاديــة بتب ّنــي الدســتور ،وتتبــع جــدو ً
ال زمني ـاً وتنتهــي
يحددهــا الدســتور .ويتطلــب االنتقــال الكامــل والفاعــل إلــى دولــة اليمــن
فــي فتــرة ّ
االتحاديــة الجديــدة ،وفــق الرؤيــة أعــاه ،بنــاء القــدرات فــي كل واليــة وإقليــم وإنشــاء
ـن تشــريعات وقوانيــن ،إضافــة إلــى تب ّنــي إصالحــات تشــمل الملــف
مؤسســات جديــدة وسـ ّ
الحقوقــي للجنــوب وضمــان التنفيــذ الكامــل
للنقــاط العشــرين واإلحــدى عشــرة وإنشــاء
صنــدوق ائتمانــي للجنــوب.
يجب معالجة عدم المساواة
±بنــاء عليــه ،يســتوجب االســتثمار وبــذل جهــود
مســتمرة لتوفيــر وتطويــر المــوارد البشــرية
والماديــة الالزمــة لحوكمــة مســؤولة تخــدم
المشــار إليهــا بفاعليــة وكفــاءة .وتكــون
األهــداف ُ
األولويــة لتحســين إمكانــات ّ
كل واليــة وإقليــم
وتعزيــز مســؤوليات مســؤوليها المنتخبيــن ونقــل
الســلطات بشــكل مناســب.
ينــص الدســتور علــى تأســيس
±لتحقيــق ذلــك،
ّ
هيئــة لمراقبــة التطبيــق الكامــل لهــذه المرحلــة.
وتضــع الهيئــة خطــة عمــل لهــذه الغايــة ،وتعمــل
بشــفافية ،علــى أن يوفــر لهــا تمويــل وإمكانــات
وافيــة لتطبيــق المهــام اآلتيــة:
1 .1وضــع جــدول زمنــي لتطبيــق ترتيبــات
بنــاء الدولــة االتحاديــة.
2 .2مراقبــة تنفيــذ المخرجــات والجــداول
تتضمنهــا خطــة
الزمنيــة والمعاييــر التــي
ّ
العمــل.
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في الخدمة المدنية والقوات
المسلحة واألمن على المستوى
المركزي عبر قوانين ومؤسسات
وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق
تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين.
ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل
في التوظيف ،يكون للجنوبيين
أولوية في شغل الوظائف
الشاغرة والتأهيل والتدريب
في الخدمة المدنية والقوات
المسلحة واألمن .ويجب أن تحترم
التعيينات متطلبات الخدمة
المدنية المتعلقة بالمهارات
ّ
أي
والمؤهالت .وال
ّ
يحق صرف ّ
موظف بشكل تعسفي.
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3 .3تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.
4 .4تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.
تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على األقل.
5 .5نشر تقارير علنية حول ّ
ّ ±
نص الدستور خالف ذلك.
تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إال إذا ّ
±نطلــب مــن المجتمــع الدولــي دعــم تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي والعمليــة
االنتقاليــة فــي اليمــن ،خصوص ـاً مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وجامعــة الــدول
العربيــة واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة والــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي
مجلــس األمــن الدولــي ومجموعــة أصدقــاء اليمــن وباقــي الدولوالمنظمــات الداعمــة.
±نطلــب مــن أميــن عــام األمــم المتحــدة مواصلــة المســاعي الحميــدة وفــق قــراري مجلــس
األمــن  2014و .2051ونطلــب مــن مجلــس األمــن عبــر األميــن العــام دعــم الجهــود اليمنيــة
ـدم العمليــة االنتقاليــة،
لتطبيــق مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل ومراقبــة تقـ ّ
خصوص ـاً تطبيــق هــذا االتفــاق .ونطلــب كذلــك اســتمرار مســاعدة األمــم المتحــدة ،بمــا
فيهــا تنســيق جهــود المجتمــع الدولــي ،لدعــم بنــاء دولــة اليمــن االتحاديــة الجديــدة.
±نطلــب مــن مجلــس األمــن ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تب ّنــي قــرارات تدعــم
هــذا االتفــاق.
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قضية صعدة:
وضعــت الوثيقــة الوطنيــة نصــوص تتعلــق بجــذور قضيــة صعــدة و وضعــت أسســاً للحلــول و
الضمانــات فــي إطــار دولــة عادلــة وفــق مبــادئ ســيادة القانــون و المواطنــة المتســاوية و الشــراكة
الوطنيــة و فيمــا يلــي النصــوص الــواردة فــي قضيــة صعــدة:
±إن جدور قضية صعدة تتلخص في االتي :
1 .1ضعف الدولة وفشل مؤسساتها.
2 .2ضعف التنمية الشاملة.
3 .3التدخالت الخارجية.
4 .4دخول أفكار أثرت على التعايش التاريخي بين المذاهب األساسية.
5 .5اللعب بورقة التوازنات واإلدارة باألزمات.
6 .6عدم مهنية وحيادية وسائل االعالم.
7 .7مشــروع الســيد حســين بدرالديــن الحوثــي الفكــري ومــا حصــل علــى إثــر إطــاق
{الشــعار والصرخــة} مــن خــاف مــع الســلطة واعتقــاالت ووســاطات لــم تنجــح
وصــوال الــى الحــرب فــي يونيــو 2004م .
حلول القضية:
±يحــرم الدســتور والقانــون ويضمــن عــدم فــرض أي فكــر أو مذهــب أو منعهــا بالقــوة
وحياديــة الدولــة وأجهزتهــا فــي تبنــي أو دعــم أي فكــر او مذهــب ومســئوليتها فــي رعايــة
الجميــع وتحريــم كل مــا يثيــر النزاعــات الطائفيــة والعرقيــة والمذهبيــة ونبــذ ثقافــة
الكراهيــة وتمجيــد الحــروب األهليــة.
±الشــراكة الوطنيــة الفعليــة فــي كل مؤسســات الدولــة عبــر االلتــزام بالديمقراطيــة
والتعدديــة السياســية والحزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة مــن خــال انتخابــات حــرة
ونزيهــة وشــفافة.
±إعــادة المتقاعديــن والمقصييــن قســرا مــن المحافظــات الشــمالية وفــي مقدمتهــم
المتضــررون مــن حــروب صعــدة وحــرب 94م فــي جميــع الحقــوق اســوة بزمالئهــم وحســاب
الفتــرة التــي قضوهــا فــي التقاعــد واالقصــاء وتطبيــق اســتراتيجية المرتبــات عليهــم.
±إعتبــار مخرجــات فريــق قضيــة صعــدة المتعلقــة بالعدالــة اإلنتقاليــة ملزمــة لفريــق
العدالــة اإلنتقاليــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ العامــة للعدالــة اإلنتقاليــة..
±اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي تؤســس لمعالجــة حقيقيــة وشــفافة لقضيــة صعــدة
وتســاعد علــى الحلــول.
±علــى الحكومــة اعتمــاد الدرجــات الوظيفيــة المخصصــة لمحافظــة صعــدة خــال الســنوات
الماضيــة والتــي حرمــت منهــا بســبب الحــروب وتعويضهــا عــن الدرجــات الوظيفيــة التــي
نقــل أصحابهــا وهــم مــن محافظــات أخــرى وذلــك بنــاء ً علــى مفاضلــة علنيــة يتــاح فيهــا
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لجميــع أبنــاء صعــدة الفــرص المتكافئــة وفقــا ً للمعاييــر العلميــة الموضوعيــة.

±علــى الحكومــة تعويــض كل مــن تــم اعتقالــه أو ســجنه أو تعذيبــه أو ترويعــه أو ممارســة
أي تجــاوز بحقــه خــال حــروب صعــدة ومــن أي طــرف كان.
±إعادة الوكاالت المؤممة إلى أصحابهاوتلك التي تم إلغائهاتعسفياً.
±احتــرام الوظيفــة العامــة وحقــوق المواطنــة المتســاوية واحتكامهــا ألســس ومعاييــر الحكــم
الرشــيد وتجريــم سياســة االقصــاء واإلبعــاد للمواقــف السياســية أو الــرؤى.
±علــى الحكومــة معاملــة أســر كافــة المخفييــن بســبب حــروب صعــدة أســوة بأســر الشــهداء،
وكشــف مصيرهــم فــوراً ســواء كانــوا أمــوات أو
أحيــاء.
±إطــاق برنامــج مزمــن لدعــم معيشــة ســكان
المناطــق المتضــررة مــن النــزاع لتحســين
ظروفهــم االقتصــادي واعتمــاد برامــج لدعــم
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي تلــك
المناطــق وباألخــص المتضــررة مــن الحــرب
وبحســب الحرمــان والحاجــة.
±تلتــزم الدولــة بانتهــاج سياســة اقتصاديــة
تســتهد ف :
±تعزيــز القــدرات اإلقتصاديــة للدولــة وتطويــر
اإلقتصــاد الوطنــي.
±تعزيــز القاعــدة اإلنتاجيــة للقطاعــات اإلقتصاديــة
غيــر النفطيــة.

على الحكومة اعتماد الدرجات
الوظيفية المخصصة لمحافظة
صعدة خالل السنوات الماضية
والتي حرمت منها بسبب الحروب
وتعويضها عن الدرجات الوظيفية
التي نقل أصحابها وهم من
محافظات أخرى وذلك بناء ً على
مفاضلة علنية يتاح فيها لجميع
أبناء صعدة الفرص المتكافئة
وفقا ً للمعايير العلمية
الموضوعية.

±تحقيــق التنميــة العادلــة والمتوازنــة فــي
تخصيــص المــوارد الداخليــة والخارجيــة للتنميــة بيــن القطاعــات والمناطــق وبيــن
اإلقتصــادي واإلجتماعــي والعــام والخــاص وبمــا يحقــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة.
±توفيــر فــرص العمــل وتقليــص الفقــر وتطويــر البنــى التحتيــة والخدمــات وتحســين
المســتوى المعيشــي للمواطنيــن ورفــع قــدرات اإلقتصــاد الوطنــي.
±سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.
±ترعــى الدولــة ضحايــا النزاعــات المســلحة مــن النســاء واألطفــال ممــن ال عائــل لهــم مــن
غيــر أســر الشــهداء والجرحــى الذيــن كانــوا يعيشــون علــى المهن والحــرف المحــدودة الدخل
وتعطلــت مداخيلهــم بســبب األحــداث وتســتمر رعايتهــا لهــم لحيــن تمكنهــم المعيشــي
واالقتصــادي وتعمــل ألجــل ذلــك علــى إلحاقهــم ببرامــج إعــادة التأهيــل والتدريــب المهنــي
والضمــان االجتماعــي.
±إلــزام وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي بســرعة معالجــة أوضــاع الطــاب
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والطالبــات المتضرريــن مــن حــروب صعــدة
والمناطــق المتضــررة األخــرى عبــر برنامــج مــرن
يمكنهــم مــن اختبــار المــواد الدراســية ألكثــر
مــن ســنة وك ً
ال بحســب قدرتــه ليتمكــن مــن
اللحــاق بزمالئــه وأقرانــه فــي الســن وينطبــق
هــذا األمــر علــى الجامعــات مــع منــح المتضرريــن
مــن حــروب صعــدة والمناطــق األخــرى تخفيــض
 % 10مــن نســب القبــول فــي الجامعــات وبشــكل
اســتثنائي ولمــدة  10ســنوات مــن تاريــخ البــدء
بتطبيــق هــذا االســتثناء.

إطالق برنامج مزمن لدعم
معيشة سكان المناطق المتضررة
من النزاع لتحسين ظروفهم
االقتصادي واعتماد برامج لدعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في تلك المناطق وباألخص
المتضررة من الحرب وبحسب
الحرمان والحاجة.

±برنامــج تنميــة شــامل لصعــدة والمحافظــات
والمديريــات المتضــررة واضــح المعالــم ومحــدد
بمــدة ال تزيــد عــن خمــس ســنوات وموازنــة محــددة ومعلومــة وبرنامــج تنفيــذي مزمــن
يشــمل كل قطاعــات التنميــة بمــا فــي ذلــك قطــاع التعليــم العالــي وقطــاع الزراعــة
والتســويق وفتــح منافــذ علــب والبقــع.
±علــى الحكومــة تعويــض كل المؤسســات والمكتبــات التــي تضــررت مــن حــروب صعــدة
وإعــادة كل مــا أخــذ أو صــودر مــن مخطوطــات وكتــب وغيرهــا وتعويضهــا عــن أي أضــرار
أخــرى.
±معالجــة الثــارات والنزاعــات الناجمــة عــن
حــروب صعــدة فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة
والمصالحــة الوطنيــة.
±إنتهــاج خطــاب إجتماعــي ديمقراطــي
وسياســي وإعالمــي عــام يعلــي مــن شــأن
ثقافــة الحــوار والتعايــش والتســامح والتعــدد
ويعــزز مــن قيــم الحــق والخيــر والجمــال
كقيــم إنســانية أساســية فــي الحيــاة ،ويعمــل
علــى مجابهــة ثقافــة التخويــن والتكفيــر
والتحريــض المذهبــي والطائفــي والمناطقــي
والجهــوي وإصــدار التشــريعات والقوانيــن
المحققــة لذلــك.

صياغة المناهج الدراسية والوسائل
التربوية في مدارس التعليم العام
الحكومية والخاصة بحيث تستوعب
مبادئ الدستور الجديد و ما هو
متفق عليه بين المذاهب الرئيسية
والمدارس الفكرية وتستبعد األمور
الخالفية وتشكل لجنة وطنية عليا
مختصة من الجميع بذلك.

±صياغــة المناهــج الدراســية والوســائل التربويــة فــي مــدارس التعليــم العــام الحكوميــة
والخاصــة بحيــث تســتوعب مبــادئ الدســتور الجديــد و مــا هــو متفــق عليــه بيــن المذاهــب
الرئيســية والمــدارس الفكريــة وتســتبعد األمــور الخالفيــة وتشــكل لجنــة وطنيــة عليــا
مختصــة مــن الجميــع بذلــك.
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±وضــع ضوابــط للمناهــج الدراســية والتعليــم الدينــي واألهلــي بحيــث يكــون ذلــك تحــت
إشــراف الدولــة ووفقـاً لمــا يتــم االتفــاق عليــه بيــن جميــع األطــراف علــى مســتوى الوطــن
وبمــا يعــزز روح التســامح ويحافــظ علــى النســيج االجتماعــي والوحــدة الوطنيــة.
ضمانات الحلول:
±تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.
±تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل األصعدة.
±قرار الحرب والسلم قرار وطني ُيتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .
±علــى الحكومــة وضــع آليــة تنفيذيــة مزمنــة
لتنفيــذ النقــاط العشــرين والقــرارات الــواردة
فــي هــذا التقريــر فــي مــدة أقصاهــا شــهر
مــن اختتــام مؤتمــر الحــوار الوطنــي علــى أن
تكــون األولويــة لتطبيــق كل مــا هــو متعلــق
بحقــوق المتضرريــن مــن تلــك الحــروب.
±علــى أنصــار اهلل ســحب نقاطهــم وكل عمــل
يتنافــى مــع واجبــات الدولــة علــى أن يتزامــن
ذلــك مــع اســتيعاب عناصرهــم فــي كل
مؤسســات وأجهــزة الدولــة.
±تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ مخرجــات فريــق
قضيــة صعــدة بوضــع مصفوفــة لتطبيــق
القــرارات المتفــق عليهــا بحياديــة وشــفافية
وبمــا يضمــن تطبيــق الحلــول ليســتفيد منهــا
كل المتضرريــن والمســتحقين مــن جميــع
األطــراف دون تمييــز.

على الحكومة وضع خطة عاجلة
وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية
واضحة إلعادة إعمار صعدة وحرف
سفيان والمناطق المتضررة من حروب
صعدة ،على أن يشمل اإلعمار كل
ما دمرته الحرب من أمالك خاصة
وعامة من أي طرف وألي طرف
كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت
ممتلكاتهم ,وكل ذلك عن طريق
تفعيل صندوق إعمار صعدة وتوفير
األموال الالزمة من الخزينة العامة
للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك.

±علــى الحكومــة وضــع خطــة عاجلــة وبرنامــج زمنــي محــدد وآليــة تنفيذيــة واضحــة إلعــادة
إعمــار صعــدة وحــرف ســفيان والمناطــق المتضــررة مــن حــروب صعــدة ،علــى أن يشــمل
اإلعمــار كل مــا دمرتــه الحــرب مــن أمــاك خاصــة وعامــة مــن أي طــرف وألي طــرف كان
وتعويــض المتضرريــن الذيــن ذهبــت ممتلكاتهــم ,وكل ذلــك عــن طريــق تفعيــل صنــدوق
إعمــار صعــدة وتوفيــر األمــوال الالزمــة مــن الخزينــة العامــة للدولــة بمــا يكفــي لتنفيــذ
ذلــك.
±صلــح عــام وتصالــح وتســامح بيــن أبنــاء محافظــة صعــدة والمحافظــات والمديريــات
المتضــررة ،صلــح يأمــن فيــه الخائــف وتــزول بــه الضغائــن ،وتعويــض مــن لديــه مظلمــة
مــن هــذا الطــرف أو ذاك مــن قبــل الدولــة.
±علــى الدولــة اعتبــار ومعاملــة كافــة ضحايــا حــروب صعــدة مــن جميــع األطــراف كشــهداء
والقيــام بكفالــة أســرهم وأســر الجرحــى أســوة بشــهداء وجرحــى الثــورة الشــبابية الشــعبية
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والحــراك وعبــر صنــدوق وقــرار جمهــوري واحــد
بــدون أي تمييــز.
±وضــع نصــوص دســتورية تجــرم الحصــول علــى
األمــوال مــن جهــات خارجيــة تحــت أي مســمى
واعتبــار ذلــك خيانــة عظمــى ،واعتبــار أي ســلوك
أو عالقــة فرديــة خــارج الدولــة جريمــة تمــس
األمــن الوطنــي والدولــة هــي المســئولة عــن
تنظيــم العالقــات الخارجيــة الخاصــة باألمــن
والســيادة وفقــا للقانــون.
±منــع وتجريــم التدخــات الخارجيــة فــي شــئون
اليمــن ووقــف أشــكال الدعــم للجماعــات
واألشــخاص.

وضع نصوص دستورية تجرم
الحصول على األموال من جهات
خارجية تحت أي مسمى واعتبار
ذلك خيانة عظمى ،واعتبار
أي سلوك أو عالقة فردية
خارج الدولة جريمة تمس األمن
الوطني والدولة هي المسئولة
عن تنظيم العالقات الخارجية
الخاصة باألمن والسيادة وفقا
للقانون.

±تجريــم المجازفــة بعالقــات اليمــن الدوليــة
واإلقليميــة إرضــا ًء لنــزوات شــخصية أو مذهبيــة أو حزبيــة أو تنفيــذا لرغبــات دوليــة وبمــا ال
يتعــارض مــع مصالــح الشــعب والســيادة الوطنيــة.
±يجــرم أي مســاس بالســيادة الوطنيــة تحــت أي مبــرر أو االســتعانة بقــوات خارجيــة فــي
الصراعــات الداخليــة.
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قضايا وطنية:
±وضــع قواعــد وأســس قانونيــة تحــول دون
تغــول القبيلــة وتدخلهــا فــي ســلطات الدولــة
واختصاصاتهــا مــن أجــل بنــاء الدولــة المدنيــة.

Ũ

الواقع على أبناء تهامة
ورد الحقوق ورفع الضرر
عن كاهلهم في إطار جـبر

±تشــكيل لجــان وطنيــة لتفتيــش كافــة الســجون
الخاصــة وإغالقهــا ومحاســبة اصحابهــا وتعويــض
الضحايــا.
±تلتــزم الدولــة بتشــكيل اللجــان القضائيــة
الخاصــة بحــل مشــاكل األراضــي والمتقاعديــن
والمســرحين قســرا واللجــان العســكرية والمدنيــة
وتعميمهــا علــى جميــع المحافظــات وإلــزام هــذه
اللجــان بنشــر نتائــج أعمالهــا للــرأي العــام.
±تعميــم اللجــان القضائيــة الخاصــة بحــل مشــاكل
األراضــي التــي شــكلت للمحافظــات الجنوبيــة
علــى جميــع المحافظــات األخــرى.

Ũتلتزم الدولة بإزالة الظلم

الضرر الجماعي وإعطائهم
اهتمام مستقبلي خاص
في خطط وبرامج التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية
والتعليمية والخدمية
وإنصافهم،
Ũ

Ũكل من محافظة مأرب
والجوف والمهرة وأرخبيل
سقطرى والجزر المأهولة
عناية أكبر من خالل نشر
التعليم وتحسين األوضاع
الصحية وتمكين السكان

±تلتــزم الدولــة بإزالــة الظلــم الواقــع علــى أبنــاء
تهامــة ورد الحقــوق ورفــع الضــرر عــن كاهلهــم
مستواهم المعيشي وبناء
فــي إطــار جـــبر الضــرر الجماعــي وإعطائهــم
مؤسسات الدولة وإستثمار
اهتمــام مســتقبلي خــاص فــي خطــط وبرامــج
الموارد الطبيعية والثقافية
التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والتعليميــة
لهذه المحافظات
والخدميــة وإنصافهــم ،والعنايــة بالتــراث الوطنــي
النضالــي والثقافــي واإلنســاني لمناطــق الســهل
التهامــي ،لمــا مــن شــأنه تحســين األوضــاع
الحياتيــة ألبنــاء تهامــة ،بمــا يحقــق شــراكتهم الحقيقيــة فــي الســلطة والثــروة ويرفــع عــن
كاهلهــم المظالــم التــي مــا زالــوا يعانــوا منهــا منــذ عقــود.
من الخدمات العامة ورفع

±فــي إطــار جبــر الضــرر الجماعــي ضــرورة إيــاء كل مــن محافظــة مــأرب والجــوف والمهــرة
وأرخبيــل ســقطرى والجــزر المأهولــة عنايــة أكبــر مــن خــال نشــر التعليــم وتحســين
األوضــاع الصحيــة وتمكيــن الســكان مــن الخدمــات العامــة ورفــع مســتواهم المعيشــي
وبنــاء مؤسســات الدولــة وإســتثمار المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة لهــذه المحافظــات ،بمــا
فــي ذلــك العنايــة باآلثــار والتــراث ،لمــا مــن شــأنه تحقيــق وتجســيد الشــراكة الوطنيــة
فــي الســلطة والثــروة وضمــان عدالــة التوزيــع فــي برامــج وخطــط التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
±تلتــزم الدولــة بالحفــاظ علــى جزيــرة ســقطرى محميــة طبيعيــة ومنــع أي إســتحداثات تضر
بالبيئــة والغطــاء النباتــي والثــروة الحيوانيــة فيهــا وتفقدهــا قيمتهــا الطبيعيــة وتعلــن عــن
ذلك رســميا.
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±إحالــة جميــع المتورطيــن بصــرف تصاريــح للمشــاريع بشــكل لــم يخضــع للقوانيــن
المعمــول بهــا فــي حينــه وأضــرت بالبيئــة و باإلنســان وحرمانــه مــن التمتــع بهــا والمتمثلــة
بــردم البحــر وحجــز المتنفســات والشــواطئ خاصــة فــي مدينــة عــدن والمــكال والحديــدة.
±الغــاء جميــع االتفاقيــات االســتثمارية علــى بحــار وشــواطئ عــدن والمــكال والحديــدة التــي
اضــرت بالبيئــة وأنتهكــت حقــوق اإلنســان للحيــاة فــي بيئــة ســليمة وصحيــة فــي الجنــوب
لعــدم خضوعهــا لقانــون البيئــة ومعاييــر القوانييــن الســارية فــي ذلــك الوقــت.
±مســاءلة ومحاســبة جميــع المتورطيــن باإلســتيالء علــى ثــروة الجنــوب وجميــع أنحــاء اليمــن
وتحديــداً النفــط والبحــر واألرض المنهوبــة واألرض التــي صرفــت بإســتغالل الســلطة
وإعــادة ملكيتهــا للدولــة.
±مباشــرة برامــج إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــروب والنزاعــات المســلحة بشــكل عاجــل
وشــامل ،وتفعيــل عمــل صناديــق إعــادة اإلعمــار والرقابــة عليهــا فــي كل مــن صعــدة
وأبيــن وحجــة والمحافظــات المتضــررة ،وتعويــض النازحيــن عمــا لحــق بهــم مــن أضــرار
ماديــة ومعنويــة.
±إشــراك ممثليــن عــن المتضرريــن والمجتمــع المدنــي والنســاء فــي لجــان صناديــق إعــادة
اإلعمــار.
±تعميــم إنشــاء لجــان خاصــة لمعالجــة قضايــا األراضــي فــي كل محافظــات الجمهوريــة التــي
تعانــي مــن هــذه القضايا.
±تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة االجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية.
±تلتــزم الدولــة ببنــاء و حمايــة وتطويــر البنيــة التحتيــة األساســية وإســتعادة المؤسســات
التــي دمرتهــا الحــروب والنزاعــات المســلحة.
±فــي إطــار جبــر الضــرر الجماعــي تلتــزم الدولــة بمباشــرة برامــج حكوميــة تنمويــة
وإقتصاديــة وإجتماعيــة وسياســية ،وتعمــل علــى توفيــر الفــرص العادلــة والمتكافئــة ألبناء
كل المحافظــات لإللتحــاق بكافــة الجامعــات والكليــات والمعاهــد واألكاديميــات المدنيــة
والعســكرية فــي الداخــل والخــارج ،وكذلــك الســلك الدبلوماســي ،ودواويــن الــوزارات
والمناصــب العليــا فــي الدولــة والوظيفــة العامــة بمــا يكفــل عكــس الشــراكة الوطنيــة
الفعليــة والتواجــد العــادل لــكل أبنــاء الوطــن فــي كل مؤسســات الدولــة وســلطاتها
المختلفــة بمــا ال يتعــارض مــع الشــروط القانونيــة لشــغل الوظائــف وبمــا يتوافــق مــع
مخرجــات القضيــة الجنوبيــة
±تعزيــز مبــدأ التصالــح والتســامح كمبــدأ مــن مبــادئ المصالحــة الوطنيــة ودعــم وتشــجيع
أي مبــادرات وطنيــة ســابقة فــي هــذا الشــأن.
±إدانــة أعمــال التقطعــات والقتــل والخطــف والحصــار الجائــر فــي أي منطقــة مــن مناطــق
اليمــن وضــد أي طــرف.
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±تشــكيل هيئــة حكوميــة وطنيــه لمعالجــة أوضــاع أســر الشــهداء ومعالجــة الجرحــى مــن
جميــع األطــراف دون تمييــز أو إســتثناء.
±إنشــاء دور ومراكــز رعايــة لتأهيــل المتضرريــن والمعاقيــن جســديا ونفســيا أطفــاال ونســا ًء
وكبــاراً وتــوزع علــى المناطــق المتضــررة مــن الحــرب وإنشــاء معاهــد للتدريــب والتأهيــل
الفنــي والمهنــي الســتيعاب الشــباب.
±اعتمــاد برنامــج عاجــل لنــزع األلغــام وتطهيــر المناطــق التــي تضــررت منهــا أو كانــت
ميــدان للقتــال وعلــى األطــراف أو مــن لديــة خرائــط ومعلومــات تمكيــن الجهــة المعنيــة
فــي ذلــك.
±إصــدار قــرار جمهــوري بإنشــاء صنــدوق موحــد لرعايــة أســر شــهداء وجرحــى الثــورة
الشــبابية والحــراك الســلمي وحــرب  94وحــروب صعــدة والقضيــة التهاميــة ومــن كل
األطــراف التــي شــاركت فــي تلــك األحــداث بحيــث يتــم التعامــل مــع الجميــع بمعاييــر
موحــدة.
±تشكيل لجنة لحل مشكلة األراضي في محافظة الحديدة.
±تلتــزم الدولــة بإنهــاء الحــروب والثــارات القبليــة باإلســتفادة مــن تجربــة الجنــوب فــي هــذا
الشــأن.
±تعمل الدولة على إنشاء صندوق خاص بالكوارث الطبيعية.
±ســرعة تحســين األوضــاع اإلنســانية وخاصــة األكثــر تضــرراً ومنهــا بصــورة أساســية توفيــر
المســاعدات والتعويضــات ألســر الشــهداء والجرحــى والحــراك الســلمي منــذ  2007والثــورة
الشــبابية الشــعبية وأحــداث صعــده وأبيــن والكــوارث الطبيعيــة وإعــادة إعمــار وتأهيــل
البنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة لهــا ،وإعــادة األولويــة للخدمــات التعليميــة والصحيــة
والطــرق والكهربــاء وشــبكات الميــاه وتهيئــة األوضــاع لعــودة النازحيــن.
±إتخــاذ الخطــوات الالزمــة والحازمــة والحاســمة لضمــان وقــف جميــع الممارســات
واالنتهــاكات الجهويــة والمناطقيــة والمذهبيــة ومواجهــة الدعــوات التحريضيــة والطائفيــة
والتكفيــر والتخويــن بإصــدار التشــريعات الكفيلــة بتجريمهــا وتشــديد العقوبــات ألي جهــة
أو فــرد يثبــت تورطــه أو إشــتراكه فيهــا بــأي صــورة مــن الصــور قوليــة أو فعليــة ،ماديــة
أو معنويــة .وكــذا وقــف كافــة أشــكال العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وقواعــد القانــون
اإلنســاني الدولــي ،والعمــل علــى إنهــاء جميــع النزاعــات المســلحة.
±الشــراكة الوطنيــة فــي الحكومــة خــال المرحلــة التأسيســية وبعــد ذلــك تشــكل الحكومــة
وفقـاً لنتائــج االنتخابــات التــي ســتلي المرحلــة التأسيســية.
±وضــع قواعــد وأســس قانونيــة تحــول دون نشــوء األزمــات والصراعــات السياســية التــي تعد
عامــل إربــاك متجــدد يعيــق الدولــة عــن القيــام بواجباتهــا ،ويحــد مــن مشــاركة المجتمــع
وأطيافــه المختلفــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي البنــاء والتنميــة الشــاملة
والمســتدامة.
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قضايا اإلرهاب:
±اإلرهــاب آفــة عالميــة يجــب محاربتهــا وفقــا الســتراتيجية وطنيــة واضحــة يعــرف فيهــا
االرهــاب والتعــاون مــع المجتمــع الدولــي فــي ذلــك بمــا ال يمــس الســيادة الوطنيــة ولكــن
بالتعــاون فــي تدريــب وتأهيــل األجهــزة األمنيــة والعســكرية اليمنيــة المختصــة بمحاربــة
اإلرهــاب وتطويــر قدراتهــا وتســليحها القتالــي وعــدم التدخــل المباشــر.
±نقــل األحــداث الذيــن صــدرت فــي حقهــم أحــكام إلــى األماكــن المخصصــة الحتجــاز
األحــداث .وإصــدار قــرار عاجــل بإنشــاء إصالحيــة لألحــداث فــي القضايــا المرتبطــة باألمــن
الوطنــي ومكافحــة اإلرهــاب ونقــل مــن هــم تحــت الســن القانونيــة إليهــا ليكفــل لهــم
مســتوى مــن اإلصــاح النفســي والتأهيــل بحيــث يعطــي لهــم مســتوى مــن العلــوم
الشــرعية واإلســامية المعتدلــة بمــا ال يتعــارض مــع مناهــج التربيــة والتعليــم وكــذا
تأهيــل فنــي ومهنــي وأكاديمــي لمــا بعــد الدراســة الثانويــة مثــل كليــة المجتمــع وتكــون
هــذه اإلصالحيــة تحــت إشــراف قضائــي بمــا يضمــن تأهيلهــم واعــادة دمجهــم بالمجتمــع.
±تلتــزم الدولــة بتعويــض وجبــر ضــرر جميــع ضحايــا العمليــات اإلرهابيــة وضحايــا أخطــاء
مكافحــة اإلرهــاب مــن المدنييــن والعســكريين فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة وتخليــد
ذكراهــم.
±صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لمكافحــة اإلرهــاب ووضــع قانــون خــاص بمكافحــة
اإلرهــاب وفقــا للمحــددات التــي ســيصدرها مؤتمــر الحــوار خــال الفتــرة القادمــة وتجريــم
القتــل خــارج نطــاق القانــون بمــا فــي ذلــك ضربــات الطائــرة بــدون طيــار والصواريــخ
الموجهــة وتجريــم تقييــد حريــة المتهميــن لفتــرات طويلــة دون تقديمهــم للقضــاء .ورد
االعتبــار والتعويــض لألشــخاص الذيــن ســبق اعتقالهــم بتهمــة اإلرهــاب و لــم تثبــت
إدانتهــم و تنفيــذ برامــج إعــادة التأهيــل والدمــج ،وإيــاء ملــف معتقلــي غوانتانامــو
االهتمــام الــازم.
±تلتــزم جميــع القــوى السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الفعاليــات
الممثلــة بمؤتمــر الحــوار الوطنــي إدانــة األعمــال اإلرهابيــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا
وأســبابها ،وااللتــزام بعــدم التأصيــل لهــا ديني ـاً أو سياســياً أو تحــت أي مبــررات أو ذرائــع
أخــرى وصــوال إلــى التــزام جميــع فئــات المجتمــع وفعالياتــه بإدانــة اإلرهــاب واألعمــال
الصــادرة عنــه.
±نبــذ الغلــو والتطــرف ورفــض ثقافــة وســلوك العنــف ،ومواجهــة الممارســات اإلرهابيــة وفقــا
للقوانيــن الوطنيــة ونصــوص القانــون الدولي.
±صيانــة مصالــح الوطــن والمجتمــع اليمنــي ومقدراتهمــا وتوفيــر شــروط التنميــة الشــاملة
والمســتدامة وتهيئــة البيئــة المالئمــة لإلســتثمار فــي مختلــف المجــاالت بمــا يحمــي مــن
الفقــر ويقلــل مــن العوامــل المحرضــة علــى نشــوء اإلرهــاب وممارســاته.
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±التــزام أجهــزة الدولــة المختصــة باإلجــراءات
القانونيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب ،وال يجــوز ألي
جهــة عســكرية أو أمنيــة اســتخدام القــوة خــارج
نطــاق القانــون.
±ال يحــق للدولــة تســليم أي مواطــن يمنــي ألي
دولــة أخــرى تحــت أي مبــرر كان ،بمــا فــي ذلــك
تهمــة اإلرهــاب وتبــذل الدولــة قصــارى جهودهــا
لضمــان محاكمتهــم محاكمــة عادلــة أمــام القضاء
الوطنــي والدولــي.
±تلتــزم الدولــة بمبــادئ حقــوق اإلنســان المقــرة
فــي االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا بالدنــا فــي جميــع إجــراءات
مكافحــة اإلرهــاب.
±ال تعتبــر أي اتفاقيــة تعــاون لمكافحــة اإلرهــاب
نافــذة مــا لــم تكــن مقــرة مــن قبــل الســلطة
التشــريعية.

تطوير وصياغة االستراتيجية
الوطنية لمكافحة اإلرهاب بحيث
تتضمن بنودها (إضافة إلى
المقاربات العسكرية واألمنية
واالستخباراتية) الجوانب
التشريعية والقانونية والسياسية
والتربوية والتعليمية والتنموية
(االقتصادية واالجتماعية)
والثقافية واإلعالمية ،والتوعية
واإلرشاد الديني ،وكذلك العالقات
الخارجية والتعاون اإلقليمي
والدولي.

±تجريم استخدام ورقة اإلرهاب للوصول ألي مكاسب سياسية.
±تجريم القتل خارج نطاق القانون على وجه اإلطالق.
±الجريمــة والعقوبــة شــخصية ،ويجــرم اخــذ الرهائــن ،أو إحتجــاز أحــد مــن أقــارب المتهميــن
أو المشــتبه بهــم علــى ذمــة أي قضيــة ،بمــا فــي ذلــك قضايــا اإلرهــاب.
±التــزام التعامــل مــع المواطنيــن األجانــب أو عديمــي الجنســية أو مزدوجــي الجنســية
المتورطيــن فــي جرائــم إرهابيــة ,وفقــا للقانــون الوطنــي.
±التأكــد مــن الوضــع القانونــي للمقيميــن األجانــب ومــن ســامة ملفاتهــم مــن أي عالقــة
بالجرائــم اإلرهابيــة.
±تطويــر وصياغــة االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب بحيــث تتضمــن بنودهــا
(إضافــة إلــى المقاربــات العســكرية واألمنيــة واالســتخباراتية) الجوانــب التشــريعية
والقانونيــة والسياســية والتربويــة والتعليميــة والتنمويــة (االقتصاديــة واالجتماعيــة)
والثقافيــة واإلعالميــة ،والتوعيــة واإلرشــاد الدينــي ،وكذلــك العالقــات الخارجيــة والتعــاون
اإلقليمــي والدولــي.
±يرفــض مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل كل المحــاوالت إللصــاق تهمــة اإلرهــاب بالديــن
اإلســامي .ويؤكــد أن اإلرهــاب ال ديــن لــه وال وطــن ويحمــل مســؤولية ذلــك كل مــن يعمــل
علــى إقحــام الديــن اإلســامي فــي هــذا.
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±علــى الحكومــة إســناد وتســهيل دور المنظمــات الحقوقيــة التــي تقــوم بمتابعــة ملــف
معتقلــي غوانتانامــو وقاعــدة باجــرام وغيرهــا والســعي لالفــراج عنهــم وإتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة إلعــادة تأهيلهــم ودمجهــم فــي المجتمــع.
±علــى الدولــة أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة مــن اإلتصــال والتواصــل وباالســتفادة مــن
الخبــرات والتجــارب الســابقة والناجحــة ،لغــرض اســتيعاب واحتــواء أي مــن الجماعــات
المســلحة شــريطة تخليهــا عــن ســلوك العنــف فــي تحقيــق مآربهــا ،وتســليم مــا بحوزتهــا
مــن ســاح للدولــة والجنــوح للســلم وتقبلهــا المعطيــات المجتمعيــة واإلندمــاج فيهــا ،وإذا
مــا رغبــت ،االنخــراط فــي منظومــة العمــل السياســي.
±رعايــة وتكريــم أســر شــهداء الجيــش واألمــن واللجــان الشــعبية الذيــن استشــهدوا أثنــاء
تأديــة الواجــب الوطنــي فــي مكافحــة اإلرهــاب.
±الشــروع الفــوري بإنشــاء وتجهيــز مركــز متخصــص لتأهيــل وإعــادة دمــج المفــرج عنهــم
مــن المعتقــات الخارجيــة ،وكذلــك مــن يقضــون عقوبــات علــى ذمــة قضايــا إرهــاب فــي
الداخــل ورفــد الســجون والمعتقــات الوطنيــة بالــكادر المتخصــص فــي علــم النفــس
والعلــوم االجتماعيــة وعلمــاء الديــن والعلــوم الضروريــة للتعامــل مــع المحكوميــن علــى
ذمــة قضايــا اإلرهــاب والقضايــا الجنائيــة ،لمــا مــن شــأنه إعــادة تأهيلهــم ودمجهــم فــي
المجتمــع ،بحيــث تكــون فتــره اعــادة التأهيــل مصاحبــه لفتــرة العقوبــة.
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إصالح المؤسسات األمنية:
±النــص فــي الدســتور علــى تجريــم عــدم اإلفصــاح عــن وجــود محتجزيــن باألجهــزة األمنيــة
المختلفــة أيــا كانــت نــوع التهــم الموجهــة إليهــم.
±إعادة التقييم والهيكلة لألجهزة األمنية واإلستخباراتية بما يكفل سيادة القانون.
±النــص فــي القانــون علــى تحديــد ســلطة ومســؤولية رجــال األمــن والقــوات المســلحة
وعــدم منحهــم الســلطة المطلقــة بمــا يحقــق كفــاءة اإلدارة العامــة ومبــادئ الحكــم
الرشــيد.
±التأكيــد علــى ارتبــاط حقــوق اإلنســان عبــر تطبيــق ســيادة القانــون وإقامــة العــدل
وانصــاف الضحايــا ومنــع االفــات مــن العقــاب واصــاح المؤسســات القضائيــة واالمنيــة
بمــا فــي ذلــك نظــام الشــرطة والســجون وايجــاد نظــم للمســاءلة ولكيفيــة االلتــزام
بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بإنفــاذ القانــون.
±ضــرورة البــدء بتثقيــف وحــدات األمــن باختصاصاتهــم القانونيــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان
ليكــون تصرفهــم بنــا ًء عليهــا.
±تدرس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية.
±انشاء قسم في النيابة يختص بتولي رفع القضايا الخاصة بالحقوق والحريات.
±تجريــم االســتغالل الســيئ للمؤسســة االمنيــة والعســكرية بمــا يــؤدي الــي انتهــاك حقــوق
االنسان.
±تلتــزم الدولــة اســتئناف العمــل فــي المركــز الــذي خصــص للتوثيــق العســكري و توفيــر
كافــة اإلمكانيــات الماديــة لــه.
±ســرعة إطــاق ســراح كافــة المعتقليــن والمحتجزيــن فــي ســجون المخابــرات خالفــا
للقانــون وهــم  -مــن انتهــت محكوميتهــم  -مــن ليــس فــي حقــه حكــم قضائــي -
المعتقلــون ألســباب سياســية.
±إصــاح المؤسســات العدليــة واألمنيــة كمنظومــة واحــدة (قــوات األمــن  -النيابــة  -القضــاء)
ويحــدد القانــون العالقــة فيمــا بينهــا بحيــث يتحقــق العــدل الشــامل ولضمــان الحقــوق
والحريــات وحمايــة األرواح واألعــراض والممتلــكات طبق ـاً للقواعــد والثوابــت االتيــة:
.

أتلتــزم أجهــزة األمــن حرمــة المســاكن ،وفيمــا عــدا حالــة االســتغاثة والتبليــغ والعنــف
االســري والمنزلــي ال يجــوز دخولهــا وتفتيشــها وال مراقبتهــا اال بأمــر قضائــي مســبب
وفــق االحــوال التــي يبينهــا القانــون ويحــدد فــي األمــر القضائــي المــكان والتوقيــت
والغــرض ويجــب تنبيــه مــن فــي الســكن قبــل دخولــه او تفتيشــه.
 .بلحيــاة المواطنيــن الخاصــة حرمــة ,وســريتها مكفولــه وال يجــوز مصادرتهــا كمــا ال
يجــوز فــض او مراقبــة او االطــاع علــى المراســات البريديــة والبرقيــة واإللكترونيــة
كمــا ال يجــوز التنصــت علــى المحادثــات الهاتفيــة وغيرهــا مــن وســائل االتصــال اال
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بأمــر قضائــي مســبب ولمــدة محــدودة وفــي االحــوال التــي يبينهــا القانــون.
 .جال يجــوز ألجهــزة االمــن والمخابــرات الحــد مــن الحريــة الشــخصية للمواطنيــن
باعتبارهــا حــق طبيعــي وهــي مصونــه ال تمــس ماعــدا حــاالت التلبــس بالجريمــة
وال يجــوز القبــض علــى احــد وال تفتيشــه وال حبســه وال منعــه مــن التنقــل وال تقييــد
حريتــه بــأي قيــد اال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق ويجــب ان يبلــغ كل مــن
تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك كتابــة خــال اثنــى عشــر ســاعة وان يحــال الــى القضــاء
خــال  24ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه وال يجــرى التحقيــق معــه اال بحضــور
محاميــه فــان لــم يكــن لــه محــام فيعيــن لــه محــام.
 .دكل مــن يقبــض عليــه او يحبــس او تقيــد حريتــه بــاي قيــد يجــب معاملتــه بمــا يحفــظ
كرامتــه وال يجــوز تعذيبــه وال ترهيبــه وال اكراهــه وال ايذائــه بدنيــاً او معنويــاً وال
يكــون حبســه وال حجــزه اال فــي اماكــن الئقــة انســانياً وصحيـاً ،وعلــى الدولــة توفيــر
األماكــن الالئقــة ومخالفــه مــا تقــدم يعــد جريمــة يعاقــب مرتكبهــا طبق ـاً للقانــون
وكل قــول صــدر تحــت وطــأة التعذيــب او التهديــد ال يعــول عليــه.
±التنظيــم القانونــي لبرامــج التوعيــة لمنتســبي األمــن والشــرطة إلزالــة آثــار التعبئــة
الخاطئــة مــن األطــراف المتصارعــة خــال الفتــرة الماضيــة وإرســاء قيــم الــوالء الوطنــي
والتســامح والمصالحــة مــع اعتمــاد سياســة محــددة تقــوم علــى الــوالء الوطنــي وحكــم
القانــون وخدمــة الوطــن وتحســين مهنيــة العامليــن طبقــاً لمعاييــر الكفــاءة واالحـــتراف
وخضــوع األمــن والعامليــن فيــه لرقابــة الســلطة التشــريعية وبمــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة.
±اصــاح القطــاع األمنــي مــن خــال وضــع األســس المهنيــة إلعــادة اصــاح المنظومــة
األمنيــة وتعزيــز دوره كهيئــة مدنيــة خدميــة ويقــوم رجــال االمــن دون غيرهــم بتنفيــذ
المهــام والواجبــات االمنيــة.
±إعــادة تنظيــم مصلحــة الســجون وتوفيــر الموازنــة الكافيــة لهــا ورفدهــا بالكــوادر ذات
المؤهــات العاليــة حتــى يمكــن تنفيــذ برنامــج اإلصــاح والتأهيــل للمصلحــة وتوفيــر
حوافــز ماليــة للعامليــن فيهــا وتقــوم بحراســة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل جهــة أمنيــة
واحــدة وااللتــزام بتصنيــف النــزالء باعتبــار الســجن دار تأهيــل وتهذيــب وإصــاح يخضــع
لألشــراف القضائــي ويحظــر فيــه كل مــا ينافــي كرامــة االنســان او يعــرض صحتــه للخطــر
وتعنــى الدولــة بتأهيــل المحكــوم عليهــم وتيســر لهــم ســبل الحيــاة الكريمــة بعــد االفــراج
عنهــم وتنشــأ مراكــز حضانــة لرعايــة أطفــال الســجينات.
±اإلصــاح المؤسســي ألجهــزة ومؤسســات الدولــة المتورطــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا
يضمــن عــدم تكرارهــا.
±حياديــة المؤسســات واألجهــزة العســكرية واألمنيــة واإلســتخباراتية كمؤسســات وطنيــة
محترفــة ال تتدخــل فــي الشــأن السياســي والمدنــي وتتجســد مهمتهــا فــي حمايــة أمــن
الوطــن والمواطــن وصيانــة الســلم األهلــي واإلجتماعــي.
±يجــرم ســلوك إســاءة اســتخدام إمكانيــات مكافحــة اإلرهــاب واســتغاللها فــي تصفيــة
حســابات سياســية .
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±تحقيــق مبــدأ الشــفافية واإللتــزام باإلجــراءات القضائيــة والقوانيــن النافــذة فــي تعامــات
أي أجهــزة يتــم إنشــاؤها مســتقبال بمــا يضمــن عــدم تكــرار اإلنتهــاكات وإحتــرام حقــوق
اإلنســان وإرســاء دولــة القانــون.
±تنظيــم وتعزيــز التدريــب فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والرقابــة الفاعليــة علــى جميــع
األجهــزة ذات الصلــة ،بمــا فيهــا القــوات المســلحة واألمــن وأفــراد الضبــط القضائــي
والســجون ووســائل اإلعــام.
±فتــح الســجون المدنيــة والعســكرية أمــام الجهــات ذات العالقــة القانونيــة ،أو الحقوقيــة
للوقــوف علــى مــدى تطبيــق القانــون وإحتــرام حقــوق اإلنســان وإغــاق جميــع الســجون
الخارجــة عــن نطــاق القانــون.
±تعــاد هيكلــة جهــازي األمــن السياســي والقومــي وتحديــد اختصاصاتهمــا بمــا يحفــظ
أمــن البلــد وال يتعــارض مــع حقــوق اإلنســان وتكــون الرقابــة علــى أداء مهامهمــا للقضــاء
والبرلمــان.
±تجريــم الحزبيــة والتحريــض الطائفــي والمذهبــي وثقافــة الكراهيــة فــي المؤسســة
العســكرية واألمنيــة.
±تجريــم ممارســة األحــزاب والتنظيمــات السياســية ألنشــطتها فــي إطــار الجيــش واألمــن
والقضــاء واســتغالل المســاجد والوظيفــة العامــة لصالــح حــزب أو تنظيــم وتعتبــر تلــك
األعمــال جريمــة يحــل بهــا ذلــك الحــزب أو التنظيــم.
±تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.
±هيكلة أجهزة الدولة العسكرية واألمنية على أسس وطنية وعلمية.
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