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الكتاب السادس

القضية الجنوبية – الحلول و الضمانات

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 كل مــا يتعلــق بالقضيــة الجنوبيــة بــدءاً مــن الخالصــات التــي تناولــت
جــذور ومحتــوى القضيــة الجنوبيــة بأبعادهــا السياســية والحقوقيــة والقانونيــة واالقتصاديــة،
وصــوال لوثيقــة الحلــول والضمانــات التــي اعتمــدت علــى معالجــة الماضــي للتأســيس لدولــة
اتحاديــة عادلــة ،قائمــة علــى مبــادئ تحتــرم اإلرادة الشــعبية و المســاواة .كمــا أوردت هــذه الوثيقــة
الترتيبــات الالزمــة التــي تضمــن تنفيــذ هــذه الحلــول عبــر دعــم المجتمــع الدولــي ورعايتــه وإنشــاء
مؤسســات وطنيــة تراقــب تنفيــذ هــذه الحلــول.
إضافــة إلــى مــا ســبق ،يتنــاول الجــزء األخيــر مــن الكتيــب النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر
الحــوار الوطنــي والتــي لهــا عالقــة مباشــرة بالقضيــة الجنوبيــة ،ســواء فيمــا يتعلــق بمحــددات
قانــون العدالــة االنتقاليــة و آليــات تطبيقــه ،أو معالجــة ملــف ضحايــا االحتجاجــات الســلمية منــذ
عــام  ،2007و معالجــة ملــف ســوء اســتغالل الســلطة و اســترداد األمــوال و األراضــي المنهوبــة,
وإصــاح المؤسســات األمنيــة و العســكرية ،و انتهــاءاً بالنصــوص التــي تعالــج مشــاكل التنميــة
واالقتصــاد.
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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جذور و محتوى القضية الجنوبية
كي يتم وضع حلول للقضية الجنوبية كان يتحتم الوصول لجذور هذه القضية الوطنية بما تحتويه
من جوانب عدة تتعلق باألبعاد السياسية و الحقوقية و القانونية و اإلقتصادية تشخص جوهر هذه
القضية تشخيصاً دقيقاً و تتوافق عليه كل المكونات السياسية و اإلجتماعية بما يمهد لحل عادل و
دائم يقوم على معالجة الماضي و يضمن عدم تكرار ما حدث و فيما يلي النصوص الواردة في هذا
الشأن:
البعد السياسي لجذور و محتوى القضية الجنوبية:
اكدت كافة الرؤى المقدمة ان اعالن قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م ،مثل تحقيقا آلمال اليمنيين و تتويجا
لنضاالتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية ال يعني بحال من األحوال إدانة لطرف سياسي او
اجتماعي او محاكمة هذه الفترة التاريخية او تلك ،بقدر ما يعني االستفادة من األخطاء لضمان عدم
تكرارها او إنتاجها بطريقة مختلفة ،فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوىإنما يهدف إلى تمكيننا
كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق باإلجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية
المفصلية والهامة كقضية وطنية ،سياسية ،عادلة ،بامتياز .
أن حرب 1994م و ما حدث بعدها ،اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبيةبما مثلته
من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما
رافقها من ممارسات وأخطاء ،أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية
حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي  ،غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية
سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى االعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة واإلشكاالت السياسية
تعود بدايتها الى الفترة التي نال فيها الجنوب استقالله الناجز من االستعمار البريطاني في 30
نوفمبر 1967م و إعالن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و ما تالها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها
في الشمال بالشمولية واإلقصاء وعدم االعتراف باألخر وحقه باالختالف ،وما نتج عن ذلك من دورات
عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من
حقوق مواطنين وممتلكاتهم.
Ũإن الوحــدة اليمنيــة هــي اتفــاق بيــن دولتيــن كانتــا طرفيــن سياســيين فــي الشــمال والجنــوب
إال أن الممارســات العبثيــة والخاطئــة التــي وقعــت خــال الفتــرة الماضيــة منــذ قيــام الوحــدة
والفتــاوى التكفيريــة خلقــت قناعــة كاملــة عنــد عــدد كبيــر مــن الجنوبييــن بتقويــض الوحــدة
الســلمية وأن مكانتهــم فــي إطــار دولــة الوحــدة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيا وعســكريا
وامنيــا قــد دمــرت وضربــت فــي مقتــل.
Ũإن واقــع الحــرب والممارســات الخاطئــة واالقصــاءات قــد حفــزت وجــذرت المشــاعر الرافضــة
للواقــع الســائد وصــوال إلــى انطــاق الحــراك الشــعبي الجنوبــي الســلمي بكافــة مكوناتــه فــي
2007/7/7م كحركــة شــعبية نضاليــة ســلمية شــاملة وحامــل للقضيــة الجنوبيــة بعــد أنأجهضــت
الوحــدة الســلمية ومشــروعها النهضــوي القائــم علــى التكامــل والشــراكة فــي صياغة المســتقبل
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األفضلبآفاقــه الرحبــة الواســعة وخاصــة وانــه لــم يتــم معالجــة آثــار حــرب صيــف 94م علــى
مختلــف األصعــدة الحياتيــة السياســية والمعيشــية والخدميــة.
البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية :
Ũعــدم وضــوح األســس واآلليــات السياســية التــي قــام عليهــا مشــروع دولــة الوحــدة االندماجيــة
عــام 1990م الــذي تــم بشــكل ســريع وفــوري وبأســلوب غيــر علمــي وغيــر واضــح المالمــح
لمســتقبل أبنــاء الدولتيــن.
Ũإن عــدم اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر فــي إصالحــات سياســية واقتصاديــة كانــت مــن
األسباباألساســية فــي اتخــاذ الطريقــة االســتعجالية لتحقيــق الوحــدة.
Ũعــدم االنجــاز الكامــل لمهــام المرحلــة االنتقاليــة المحــددة بثــاث ســنوات بموجــب إعــان
اتفاقيــة الوحــدة.
Ũانتخابــات عــام 1993م لــم تلــب الشــراكة بيــن الجنــوب والشــمال ،حيــث كان التقســيم االنتخابــي
للدوائــر االنتخابيــة معتمــداً علــى الجانــب الســكاني وليــس علــى الجانــب الجغرافــي ،حيــث قامــت
االنتخابــات علــى الدائــرة الفرديــة وفقــا للدســتور المســتفتي عليــه.
Ũبعــد حــرب صيــف 1994م تحولــت الوحــدة مــن الشــراكة إلــى الحكــم الفــردي  ،فألغــي مجلــس
الرئاســة بعــد الحــرب وتــم التغييــر واالرتــداد عــن دســتور دولــة الوحــدة المســتفتى عليــه -15
/16مايــو1991/م والتشــريعات التــي صــدرت أثنــاء الفتــرة االنتقاليــة.
Ũبعــد حــرب 1994م تــم اإلقصــاء والتســريح قســراً لــآالف مــن موظفــي جهــاز الدولــة المدنييــن
والعســكريين واألمنييــن والدبلوماســيين الجنوبييــن بمــا يخالــف دســتور دولــة الوحــدة.
Ũخصخصــة شــركات ومؤسســات ومصانــع القطــاع العــام التــي اســتفاد منهــا المتنفذيــن وقذفــت
بالعامليــن والعامــات إلــى ســوق البطالــة بــدون حقــوق مــع أحالتهــم إلــى صنــدوق الخدمــة
المدنيــة.
Ũاإلقصاء والتهميش واإلخالل بمبدأ المواطنة المتساوية.
Ũســقوط العديــد مــن الشــهداء والجرحــى واعتقــال أعــدادا كبيــرة مــن المشــاركين فــي االحتجاجات
واالعتصامــات الســلمية بمــا فيهــا اإلخفــاء القســري لبعضهــم ولفتــرات ،وتعــرض البعــض منهــم
للتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية مــن قبــل األجهــزة األمنيــة المختلفــة والتــي تتنافــى مــع
الدســتور و المواثيــق والقوانيــن والصكــوك الدوليــة الموقــع عليهــا مــن قبــل الدولــة.
Ũمصــادرة الحقــوق والحريــات وتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر (االنتهــاكات لحريــة الصحافــة مالحقة
وســجن الصحفييــن ومحاكماتهــم ،إيقــاف صــدور بعــض الصحــف وفــي مقدمتهــا صحيفــة األيام).
Ũتدنــي مســتوى القبــول للجنوبييــن فــي الكليــات واألكاديميــات العســكرية واألمنيــة (الحربيــة،
القــوى الجويــة والطيــران ،كليــة الشــرطة واألكاديميــات العســكرية).
Ũاالعتقــاالت والمالحقــات للناشــطين السياســيين وناشــطي الحــراك الشــعبي الســلمي
الجنوبيوإيقافرواتــب (اجــور \ معاشــات) البعــض منهــم بصــورة تعســفية واعتمــاد نهــج القمــع
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فــي مواجهــة الفعاليــات االحتجاجيــة الســلمية الجنوبيــة.
Ũعــدم ترتيــب أوضــاع اآلالف مــن الكــوادر العســكرية و األمنيــة والمدنيــة بعــد عودتهــم فــي
ســنوات الحقــة بعــد حــرب 1994م وحرمانهــم مــن بعــض حقوقهــم القانونيــة.
البعد االقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1تصفيــة معظــم الشــركات و مؤسســات القطــاع العــام تحــت مســمى الخصخصــة وتســريح
العامليــن فيهــا وإحالتهــم إلــى صنــدوق الخدمــة المدنيــة.
2 .2عــدم توفيــر الدولــة أمــوال لتطويــر مؤسســات القطــاع العــام و إعــادة تأهيلهــا ،كمــا أنهــا
لــم تأخــذ مــن القطــاع الخــاص الــذي انتقلــت إليــة تلــك المؤسســات عــن طريــق الخصخصــة
ضمانــات كافيــة تضمــن تطويــر تلــك المؤسســات و توســيع نشــاطها بمــا يمكنهــا مــن الحفــاظ
علــى العمالــة التــي كانــت موجــودة واســتيعابها لعمالــة جديــدة.
3 .3صرف مزارع الدولة لمسئولين و لمتنفذين و تسريح العاملين و المستفيدين منها.
4 .4تــم منــح نافديــن و مقربيــن مــن نظــام الحكــم مــا بعــد 94م امتيــازات فــي قطــاع االستكشــافات
النفطية.
5 .5إعطــاء معظــم العقــود الخاصــة بالخدمــات النفطيــة و الممنوحــة مــن الباطــن لشــركات خدمــات
مملوكــة لبعــض كبــار المســئولين و المتنفذيــن بتوجيهــات مباشــرة ودون فتــح بــاب التنافــس.
6 .6فــرض إتــاوات علــى الشــركات العاملــة فــي القطــاع النفطــي يتحصــل عليهــا بعــض القــادة
العســكريين تحــت مســمى الحمايــة األمنيــة.
7 .7عــدم توفيــر بيئــة مناســبة لالســتثمار فــي تطويــر و تشــغيل المنطقــة الحــرة و مينــاء الحاويــات
وانتهــاج سياســات أدت إلــى فشــل مينــاء عــدن مــن خــال إبــرام عقــود امتيــاز مجحفــة يكتنفهــا
الفســاد أدت إلــى أن تكــون حالــة الركــود هــي المســيطرة علــى هــذا المينــاء المحــوري فــي خــط
المالحــة الدوليــة وحرمــت البلــد مــورداً اقتصاديــا هامـاً.
8 .8قيــام شــركات تجاريــة مملوكــة لمتنفذيــن بالعبــث بالثــروة الســمكية عــن طريــق اســتخدام
أســاليب غيــر قانونيــة فــي الصيــد أدت إلــى حــدوث األضــرار التاليــة:
±نقص كمية المخزون السمكي.
±توقــف شــريحة كبيــرة مــن الصياديــن مــن مزاولــة عمليــة االصطيــاد التــي هــي مصــدر
رزقهــم الوحيــد وانعــكاس ذلــك ســلباً علــى مســتوى معيشــة أســرهم.
±ارتفاع أسعار األسماك في األسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
±اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على األسماك.
±تضــرر شــريحة كبيــرة مــن العمالــة فــي المصانــع و أســواق تــداول األســماك و النقــل
والشــركات المصــدرة التــي تعتمــد علــى إنتــاج االصطيــاد التقليــدي.
9 .9تحويــل مطــار عــدن الدولــي إلــى مطــار محلــي وهــو األمــر الــذي ال ينســجم مــع وظيفــة المدينــة
كعاصمــة تجاريــة.
1010صــرف مســاحات واســعة مــن األراضــي فــي المحافظــات الجنوبيــة وخاصــة فــي مدينــة عــدن
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تحــت مســمى مشــاريع اســتثمارية أثبتــت األيــام أنهــا وهميــة حيــث لــم يتــم تنفيذهــا.
1111صــرف معظــم المتنفســات وخاصــة الواقعــة علــى الشــواطئ و المتنزهــات البحريــة لبعــض
المســئولين والنافذيــن وحرمــان مدينــة عــدن مــن أهــم مقوماتهــا الســياحية.
1212إدارة الدولــة للقطــاع االقتصــادي و غيــاب أي وجــود للقطــاع الخــاص فــي الجنــوب قبــل الوحــدة
أدى بــدوره إلــى عــدم تراكــم قاعــدة رأســمالية قــادرة علــى المنافســة فــي الحصــول علــى فــرص
اســتثمارية وبمــا يحقــق العدالــة فــي الفــرص التــي خلقتهــا دولــة الوحــدة.
1313كانــت الدولــة فــي الجنــوب هــي الكافــل األساســي لخلــق فــرص العمــل عبــر القطــاع العــام و
هــي التــي تتكفــل بتوفيــر احتياجــات النــاس األساســية و تحديــد أســعارها بصــورة تتناســب مــع
دخولهــم ،ولقــد أدى االنتقــال إلــى اقتصــاد الســوق بعــد الوحــدة إلــى اإلضــرار بشــبكة المصالــح
التــي اعتــاد المواطــن أن تقــوم الدولــة بتوفيرهــا األمــر الــذي أثــر ســلباً علــى معيشــة المواطنيــن
فــي المحافظــات الجنوبيــة.
1414المركزيــة الشــديدة برغــم صــدور قانــون الســلطة المحليــة عــام 2000م إال أن عــدم تخصيــص
مــوارد تتناســب و الصالحيــات التــي نقلهــا القانــون مــن المركــز إلــى الوحــدة اإلداريــة وكذلــك
غيــاب الرقابــة زادت مــن ســوء اإلدارة و ســوء الجانــب االقتصــادي للمواطنيــن وخاصــة فــي
المحافظــات الجنوبيــة.
1515لقــد كان إلشــاعة ثقافــة الفســاد المالــي واإلداري التــي لــم تكــن متفشــية فــي المحافظــات
الجنوبيــة نظــراً لطبيعــة النظــام اإلداري الصــارم الــذي يجــرم هــذا المســلك ويعاقــب عليــه أثــر
ســلبي علــى حيــاة المواطنيــن حيــث بــرزت أنمــاط مــن الســلوك فــي الوظيفــة العامــة ظهــرت
جليــة فــي اتســاع نطــاق الرشــوة و المحســوبية و الكســب غيــر المشــروع و انتشــرت فــي كل
مفاصــل و أعمــال الخدمــات الحكوميــة و المدنيــة و األمنيــة و العســكرية.
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وثيقة الحلول و الضمانات
معالجة الماضي
بنــاء علــى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي واآلليــة التنفيذيــة (اتفــاق نقــل الســلطة المو ّقــع فــي
الريــاض فــي نوفمبــر  )2011وقــرار مجلــس األمــن  2014والقــرار  2051الــذي يشــير إلــى أن عمليــة
االنتقــال تتطلــب مشــاركة وتعــاون جميــع األطــراف ،بمــا فــي ذلــك الجماعــات التــي لــم تكــن طرف ـاً
فــي مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي واآلليــة التنفيذيــة ،وعمـ ً
ا باســتخالصات فريــق عمــل القضيــة
الجنوبيــة التــي تبنّتهــا الجلســة العامــة الثانيــة لمؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل وبالنظــام الداخلــي
توصلنــا
لمؤتمــر الحــوار ،وبعــد مناقشــتنا جميــع الــرؤى والمقترحــات منــذ تاريخ10ســبتمبر ،2013
ّ
نحــن المك ّونــات السياســية واالجتماعيــة المشــاركة فــي مؤتمــر الحــوار إلــى هــذه الوثيقــة التــي تحقــق
ا عــاد ً
ـل القضيــة الجنوبيــة ح ـ ً
أعلــى قــدر ممكــن مــن التوافــق .وفيهــا نلتــزم حـ ّ
ال فــي إطــار دولــة
موحــدة علــى أســاس اتحــادي وديموقراطــي جديدوفــق
ّ
مبــادىء دولــة الحــق والقانــون والمواطنــة المتســاوية ،وذلــك
عبــر وضــع هيــكل وعقــد اجتماعــي جديد ْيــن يرســيان وحــدة
نلتزم حلّ القضية الجنوبية حالً
الدولــة االتحاديــة الجديــدة وســيادتها واســتقاللها وســامة
موحدة على
عادالً في إطار دولة
ّ
أراضيهــا .وســوف تمثــل هــذه الدولــة االتحاديــة الجديــدة
أساس اتحادي وديموقراطي
قطيعــة كاملــة مــع تاريــخ الصراعــات واالضطهــاد وإســاءة
جديدوفق مبادىء دولة الحق
ّ
والتحكــم فــي الثــروة.
اســتخدام الســلطة
والقانون والمواطنة المتساوية،
ـدر مســاهمات وتضحيــات الحــراك الجنوبــي الســلمي
وإذ نقـ ّ
وذلك عبر وضع هيكل وعقد
ونضــال اليمنييــن مــن أجــل التغييــر ،نتط ّلــع إلــى بنــاء
جديدين يرسيان
اجتماعي
ْ
الدولــة االتحاديــة الجديــدة مــع اعتــراف كامــل باألخطــاء
وحدة الدولة االتحادية الجديدة
المؤلمــة والمظالــم التــي ارتكبــت فــي الجنــوب .لذلــك،
وسيادتها واستقاللها وسالمة
يتع ّيــن علــى الحكومــة اليمنيــة معالجــة هــذه المظالــم ،بمــا
أراضيها .وسوف تمثل هذه الدولة
فيهــا التطبيــق الكامــل للنقــاط العشــرين واإلحــدى عشــرة،
االتحادية الجديدة قطيعة كاملة
خــال فتــرة االنتقــال إلــى الدولــة اليمنيــة االتحاديــة .وهــذا
مع تاريخ الصراعات واالضطهاد
جــزء أساســي مــن ســعينا الجماعــي إلــى بنــاء يمــن اتحــادي
وإساءة استخدام السلطة
جديــد .يجــب معالجــة مظالــم الماضــي تحديــداً مــن دون
ـدد فــي إطــار متابعــة تنفيــذ
ّ
والتحكم في الثروة.
تأخيــر ووفــق جــدول زمنــي يحـ ّ
مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل .ويجــب توفيــر
التمويــل اللتزامــات جبــر الضــرر ،بمــا فيهــا إعــادة الملكيــات
المصــادرة واســتعادة الملكيــات المنهوبــة وتعويــض
المتضرريــن ،وضمــان تنفيــذ ذلــك بشــكل كامــل وفــق مبــادىء العدالــة االنتقاليــة ومــن دون تمييــز،
مــن أجــل التأســيس لمســتقبل يتجــاوز جميــع مظالــم الماضــي ويحقــق المصالحــة الوطنيــة .ويجــب
إعطــاء األولويــة القصــوى للذيــن عانــوا أكثــر مــن ســواهم .عمومـاً ،يجــب الضمــان للجنــوب أال عــودة
إلــى الماضــي أو إلــى إســاءة اســتخدام الســلطة والثــروة ،خصوصـاً فــي مــا يتعلــق باألمــن واالســتقرار
والتنميــة.
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ال وعاد ً
ال شام ً
نلتزم جميعاً ح ً
ال للقضية الجنوبية ُيرسي أسس دولة يمنية جديدة ،ذات صفة اتحادية،
مبنية على اإلرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم .لتحقيق ذلك ،سوف
نطبق المبادىء التالية.
المبادىء
ُ Ũيصــاغ دســتور جديــد يقضــي أن اإلرادة الشــعبية
والمســاواة والتــزام أعلــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان أســاس ســلطة وشــرعية الدولــة االتحاديــة
علــى جميــع المســتويات ،وفــق مــا تقتضيــه
الديموقراطيــة التمثيليــة والتشــاركية والتداوليــة
لضمــان التعدديــة السياســية والتــداول الســلمي
للســلطة .
Ũالشــعب ح ـ ّر فــي تقريــر مكانتــه السياســية وح ـ ّر فــي
الســعي الســلمي إلــى تحقيــق نمــ ّ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.

يحدد الدستور في الدولة
ّ
االتحادية توزيع السلطات
والمسؤوليات بوضوح .وال
تتدخل السلطة المركزية في
صالحيات السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية واإلدارية
لمستويات الحكم األخرى في
نطاق مسؤولياتها الحصرية،
ينص
إال في ظروف استثنائية ّ
عليها الدستور والقانون ،بهدف
ضمان األمن الجماعي والمعايير
المشتركة الرئيسة أو لحماية
سلطة إقليمية من تدخل سلطة

Ũتُنــاط بـ ّ
ـكل مســتوى مــن مســتويات الحكــم ،الســلطات
والمهــام والمســؤوليات بشــكل حصــري أو تشــاركي،
لخدمــة المواطنيــن بالطريقــة األفضــل واألقــرب .لــدى
ويتحمــل
كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم ســلطات ومــوارد كافيــة ألداء مهامــه بفاعليــة،
ّ
حصــة عادلــة مــن المســؤوليات المشــتركة.
أخرى.

يحــدد الدســتور فــي الدولــة االتحاديــة توزيــع الســلطات والمســؤوليات بوضــوح .وال تتدخــل
Ũ
ّ
الســلطة المركزيــة فــي صالحيــات الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة واإلداريــة
ـص
لمســتويات الحكــم األخــرى فــي نطــاق مســؤولياتها الحصريــة ،إال فــي ظــروف اســتثنائية ينـ ّ
عليهــا الدســتور والقانــون ،بهــدف ضمــان األمــن الجماعــي والمعاييــر المشــتركة الرئيســة أو
لحمايــة ســلطة إقليميــة مــن تدخــل ســلطة أخــرى.
المســندة إلــى الســلطة االتحاديــة مــن صالحيــة مســتويات أخــرى مــن
Ũتكــون الســلطات غيــر ُ
المختصــة ،التــي
ـص عليــه الدســتور االتحــادي .وتفصــل الهيئــة القضائيــة
ّ
الحكــم ،وفــق مــا ينـ ّ
أي تنــازع حــول اختصاصــات الحكومــة المركزيــة واألقاليم
ـص عليهــا الدســتور االتحــادي ،فــي ّ
ينـ ّ
والواليــات.
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ّ
لــكل إقليــم دور قيــادي فــي مجــال تنميتــه االقتصاديــة اإلقليميــة .ويضمــن النظــام
Ũيكــون
ً
ً
ً
االتحــادي مســتوى مقبــوال لحيــاة كريمــة لجميــع أبنــاء الشــعب وتوزيعــا عــادال للثــروة الوطنيــة.
Ũيتمتــع ّ
كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم ،المركــز واإلقليــم والواليــة ،بســلطة تنفيذيــة
يحددهــا الدســتور ،بمــا فيهــا
مســتقلة
وماليــة
وإداريــة
الواليــة)
فــي
(وتمثيليــة
وتشــريعية
ّ
ســلطة مناســبة لجبايــة الضرائــب.
Ũالمــوارد الطبيعيــة ملــك الشــعب فــي اليمــن .تكــون إدارة وتنميــة المــوارد الطبيعيــة ،منهــا
النفــط والغــاز ،وبمــا فيهــا منــح عقــود االستكشــاف والتطويــر ،مــن مســؤولية الســلطات فــي
ـص
الواليــات المنتجــة بالتشــارك مــع الســلطات فــي اإلقليــم والســلطة االتحاديــة ،وفــق مــا ينـ ّ
عليــه قانــون اتحادي.وبموجــب القانــون نفســه ،يكــون تنظيــم عقــود الخدمــات المحليــة مــن
مســؤولية الســلطات فــي الواليــة المنتجــة بالتنســيق مــع اإلقليــم .وتراعــى فــي ّ
كل مــا ســبق
المصلحــة الوطنيــة العليــا لضمــان إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــفافية وكفــاءة وفاعلية واســتدامة.
ـم جميــع الســلطات المعن ّيــة علــى
وبموجــب القانــون نفســهّ ،
تؤســس هيئــة وطنيــة مســتقلة تضـ ّ
مســتوى اإلقليــم والواليــة والحكومــة االتحاديــة مهمتهــا تطويــر السياســات العامــة وتمكيــن
الواليــات واألقاليــم المنتجــة مــن إدارة المــوارد الطبيعيــة بكفــاءة.
يحــدد قانــون اتحــاديُ ،يصــاغ بالتشــاور مــع األقاليــم والواليــات ،معاييــراً ومعادلــة لتوزيــع
Ũ
ّ
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.
Ũخــال الــدورة االنتخابيــة األولــى بعــد تب ّنــي الدســتور االتحــادي ،يم ّثــل الجنــوب بنســبة خمســين
فــي المئــة فــي كافــة الهيــاكل القياديــة فــي الهيئــات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة ،بمــا
ـم التعييــن فيهــا بموجــب قــرارات يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة أو
فيهــا الجيــش واألمــن ،التــي يتـ ّ
رئيــس الــوزراء .ويم ّثــل الجنــوب كذلــك بنســبة خمســين فــي المئــة فــي مجلــس النــواب.
Ũيجــب معالجــة عــدم المســاواة فــي الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة واألمــن علــى المســتوى
المركــزي عبــر قوانيــن ومؤسســات وبمــا يضمــن إلغــاء التمييــز وتحقيــق تكافــؤ الفــرص لجميــع
اليمنيين.ومــن أجــل معالجــة تفــاوت التمثيــل فــي التوظيــف ،يكــون للجنوبييــن أولويــة فــي
شــغل الوظائــف الشــاغرة والتأهيــل والتدريــب فــي الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة واألمــن.
والمؤهــات .وال
ويجــب أن تحتــرم التعيينــات متطلبــات الخدمــة المدنيــة المتعلقــة بالمهــارات
ّ
يحـ ّ
أي موظــف بشــكل تعســفي.
ـق صــرف ّ
ـص الدســتور االتحــادي علــى آليــات تنفيذيــة وقضائيــة
Ũلمــا بعــد الــدورة االنتخابيــة األولــى ،ينـ ّ
وبرلمانيــة مــن أجــل حمايــة المصالــح الحيويــة للجنــوب .قــد تتضمــن هــذه اآلليــات حقــوق نقض
أو تصويــت خاصــة حــول قضايــا تتعلــق بالمصالــح الحيويــة للجنــوب ،وتمثيـ ً
ا خاصـاً يقــوم علــى
ـص الجنــوب أو يغ ّيــر
معادلــة المســاحة والســكان ،وعــدم إمــكان إجــراء تعديــل فــي الدســتور يخـ ّ
شــكل الدولــة إال عبــر ضمــان موافقــة أغلبيــة ممثلــي الجنــوب فــي مجلــس النــواب ،إضافــة إلــى
ـدد فــي الدســتور االتحــادي.
ترتيبــات لتحقيــق التشــاركية فــي الســلطة تحـ ّ
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ـص الدســتور االتحــادي علــى ضــرورة تفعيــل جميــع الحكومــات ومؤسســات الدولــة فــي دولــة
Ũينـ ّ
ـن تشــريعات وإجــراءات تتضمــن اتخــاذ خطــوات فعليــة
اليمــن االتحاديــة مبــدأ المســاواة ،عبــر سـ ّ
لتحقيــق تمثيــل للنســاء ال تقـ ّ
ـل نســبته عــن ثالثيــن فــي المئــة فــي الهيــاكل القياديــة والهيئــات
المنتخبــة والخدمــة المدنيــة.
Ũينتمــي جميــع أبنــاء الشــعب ،مهمــا كان موطنهــم اإلقليمــي ،إلــى جنســية وطنيــة واحــدة،
وهــم متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات .ولــكل مواطــن يمنــي ،مــن دون تمييــز ،حــق اإلقامــة
أي واليــة أو إقليــم مــن
أي مســاع شــخصية قانونيــة أخــرى ،فــي ّ
والتم ّلــك والتجــارة والعمــل أو ّ
الدولــة االتحاديــة.
تحديد األقاليم
يشكل رئيس الجمهورية ،رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر
الحوار الوطني لتحديد عدد األقاليم ،ويكون قرارها نافذاً.
وأي خيار ما
تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم -أربعة في الشمال واثنان في الجنوب -وخيار إقليم ْينّ ،
بين هذين الخيار ْين يحقق التوافق.
ترتيبات بناء دولة اليمن االتحادية الجديدة
ً
ً
يحددها
تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن االتحادية بتبنّي الدستور ،وتتبع جدوال زمنيا وتنتهي في فترة ّ
الدستور .ويتطلب االنتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن االتحادية الجديدة ،وفق الرؤية أعاله،
وسن تشريعات وقوانين ،إضافة إلى تبنّي
بناء القدرات في كل والية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة
ّ
إصالحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين واإلحدى عشرة
وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
بناء عليه ،يستوجب االستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية الالزمة
المشار إليها بفاعلية وكفاءة .وتكون األولوية لتحسين إمكانات ّ
كل
لحوكمة مسؤولة تخدم األهداف ُ
والية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة .وتضع
لتحقيق ذلك،
ّ
الهيئة خطة عمل لهذه الغاية ،وتعمل بشفافية ،على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق
المهام اآلتية:
1 .1وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة االتحادية،
تتضمنها خطة العمل،
2 .2مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي
ّ
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 ّ
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دور المجتمع الدولي
نطلــب مــن المجتمــع الدولــي دعــم تنفيــذ مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي والعمليــة االنتقاليــة فــي
اليمــن ،خصوصـاً 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 مجلس األمــن 2014
و .2051ونطلــب مــن مجلــس األمــن عبــر األميــن العــام دعــم الجهــود اليمنيــة لتطبيــق مخرجــات
ـدم العمليــة االنتقاليــة ،خصوصـاً تطبيــق هــذا االتفــاق.
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل ومراقبــة تقـ ّ
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 تبنّــي قــرارات تدعــم هــذا
االتفــاق.
التزام رسمي
يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكامل ْين في أن هذا االتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً
يصب في مصلحة الشعب اليمني .وعليه ،نلتزم احترام
دقيقاً لفهمنا المشترك .نعتقد أن هذا االتفاق
ّ
ودعم هذا االتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية ،بهدف بناء دولة اليمن االتحادية الديموقراطية
الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقاللها وسالمة أراضيها.
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القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية في الحوار الوطني
ضمــت الوثيقــة الوطنيــة الكثيــر مــن النصــوص فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجنوبيــة فــي إطــار محــددات
قانــون العدالــة اإلنتقالــة و ملــف ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان و اإلخفــاء القســري و بشــكل خــاص
ملــف اإلحتجاجــات الســلمية بــدءاً مــن عــام  2007فــي إطــار كشــف الحقيقــة و جبــر الضــرر و رد
اإلعتبــار و اإلعتــذار و تخليــد الذكــرى كمــا وردت عــدد مــن النصــوص فيمــا يتعلــق باســترداد الحقــوق
و االمــوال المنهوبــة جــراء ســوء اســتغالل الســلطة و معالجــة االختــاالت فــي المؤسســات األمنيــة و
العســكرية و القضايــا المتعلقــة بالتنميــة و التمكيــن اإلقتصــادي فــي الجنــوب تحديــداً و فيمــا يلــي
النصــوص الــواردة فــي هــذه المحــاور:
قانون العدالة االنتقالية
Ũإعتبــار 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 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.
Ũإدراج إنتهاكات حقوق االنسان في عام  2007ضمن مواضيع فريق العدالة االنتقالية.
Ũتكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة االجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .
Ũكمــا 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.
Ũإعتبــار مخرجــات فريــق القضيــة الجنوبيــة المتعلقــة بالعدالــة اإلنتقاليــة ملزمــة لفريــق العدالــة
اإلنتقاليــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ العامــة للعدالــة اإلنتقاليــة.
Ũتوصــي جميــع المكونــات فــي فريــق العدالــة االنتقاليــة اإلعتــراف بالقضيــة الجنوبيــة باعتبارهــا
قضيــة سياســية و حقوقيــة.
Ũتلتــزم الدولــة بمعالجــة بعــض تســميات المنشــآت والمياديــن العامــة والشــوارع التــي تــم
تغييرهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة.
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Ũتعزيــز مبــدأ التصالــح والتســامح كمبــدأ مــن مبــادئ المصالحــة الوطنيــة ودعــم وتشــجيع أي
مبــادرات وطنيــة ســابقة فــي هــذا الشــأن.
معالجة ملف اإلحتجاجات السلمية :2011 2007-
Ũتلتــزم الدولــة بإحالــة كل مــن ثبــت تورطهــم بقتــل المعتصميــن الســلميين أو منتســبي
المؤسســات األمنيــة والعســكرية إلــى التحقيــق والمحاكمــة ومــن حــرض علــى ذلــك.
Ũاإلفــراج عــن المحتجزيــن والمعتقليــن بمــن فيهــم المعتقليــن مــن شــباب الثــورة والحــراك
الســلمي الجنوبــي وســجناء الــرأي مــا لــم يكونــوا مدانيــن علــى ذمــة قضايــا جنائيــة أو إرهابيــة.
Ũتشــكيل لجنــة حكوميــة وطنيــة لمعالجــة أوضــاع أســر الشــهداء ومعالجــة الجرحــى الناتــج عــن
أحــداث 2011م وأحــداث 2007م بغــض النظــر عــن توجهاتهــم وانتماءاتهــم السياســية.
Ũتحقيــق المطالــب واألهــداف المشــروعة لحــركات
التغييــر و النضــال الســلمي.
Ũمعالجــة إنتهــاكات حقــوق اإلنســان وتعويــض
الضحايــا مــن جرحــى النضــال الســلمي وأســر الشــهداء
والمدنييــن والعســكريين وفقــا لبرامــج و آليــات العدالــة
اإلنتقاليــة.

إلزام الدولة باتخاذ إجراءات
وآليات قانونية عاجلة وسريعة
إلستعادة كافة األراضي
المنهوبة بما في ذلك األراضي
التي تم اإلستيالء عليها من

القضايا الخاصة بسوء استغالل السلطة واسترداد األموال
المنهوبة:
Ũإنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة الســترداد األمــوال
واألراضــي المنهوبــة العامــة والخاصــة فــي الداخــل
والخــارج وتمنــح صالحيــات اســتثنائية تمكنهــا مــن
ممارســة عملهــا.

قبل قيادات عسكريه وأمنية
ومدنية وإعادة أموال وممتلكات
األحزاب ومنظمات المجتمع
المدني المنهوبة ،وإعادة النظر
في األراضي المصروفة تحت
مسمى االستثمار ،ومعالجة آثار

Ũتلتــزم 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.
اإلستخدام السيئ واالنتقائي

للقانون.

Ũالتأكيد على أن قضايا األموال و األراضي المنهوبة ال تسقط بالتقادم.
Ũإلــزام 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
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النظــر فــي األراضــي المصروفــة تحــت مســمى االســتثمار ،ومعالجــة آثــار اإلســتخدام الســيئ
واالنتقائــي للقانــون.
Ũعلــى 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.
Ũاســتعادة الثــروة التــي تــم نهبهــا مــن الجنــوب والغــاء عقــود الملكيــة واإليجــار واإلســتثمار التــي
تــم الحصــول عليهــا بالتدليــس واالحتيــال والتزويــر ،وإســاءة اســتخدام الســلطة.
Ũمســاءلة ومحاســبة جميــع المتورطيــن باإلســتيالء علــى ثــروة الجنــوب وجميــع أنحــاء اليمــن
وتحديــداً النفــط والبحــر واألرض المنهوبــة واألرض التــي صرفــت بإســتغالل الســلطة وإعــادة
ملكيتهــا للدولــة.
Ũســرعة إزالــة كل التعديــات فــي األراضــي المخصصــة للمطــارات والموانــئ والمناطــق الصناعيــة
وأحرامها.
Ũالغــاء 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.
Ũقضايا األموال واألراضي المنهوبة ال تسقط بالتقادم.
Ũمعالجة آثار إساءة استخدام السلطة و استرداد األموااللمنهوبة.
إصالح المؤسسات األمنية و العسكرية:
Ũإعــادة 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.
Ũيتــم 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.

إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين
والمنقطعين الجنوبيين قسر ًا
جراء حرب 1994م إلى أعمالهم
ووظائفهم ومنحهم كافة
مستحقاتهم من رتب وتسويات
وتعويضهم عن الفترة السابقة
وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم،
بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام
الذين صدرت قرارات بعودتهم عام
 90وتشكلت لهم لجان عام 2006م
و2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.
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Ũإعــادة مــن تغيــب مــن جيــش جمهوريــة اليمــن الديموقراطيــة ســابقا جــراء المضايقــة والتهميش
وتــم إعتبارهــم فــرار واســتبدالهم الــى اعمالهــم بأرقامهــم وتعويضهــم عــن الفتــرة الســابقة
وكذلــك ابنــاء المحافظــات الشــمالية.
Ũمنــح خريجــي موســكو دورة 1990م القــوى البحريــة قاعــدة عــدن الرتبــة العســكرية اســوة
بزمالئهــم فــي قاعــدة الحديــدة نفــس الــدورة والتخصــص.
Ũمنــح كافــة الحقــوق لــكل مــن تــم ترقيمهــم فــي المؤسســتين العســكرية واالمنيــة فــي الجنــوب
مــن عناصــر الجبهــة الوطنيــة قبــل الوحــدة المباركــة بموجــب اتفــاق قيادتــي الشــطرين ســابقا
و عقــب توقــف النشــاطات المســلحة للجبهــة الوطنيــة وجــرى ايقــاف مســتحقاتهم وإقصائهــم
منــذ اواخــر 1990م.
Ũعلــى الدولــة ســرعة تنفيــذ النقــاط العشــرين المقدمــة مــن اللجنــة الفنيــة والنقــاط األحــد عشــر
المقدمــة مــن فريــق القضيــة الجنوبيــة.
Ũالنــص فــي الدســتور علــى تجريــم عــدم اإلفصــاح عــن وجــود محتجزيــن باألجهــزة األمنيــة
المختلفــة أيــا كانــت نــوع التهــم الموجهــة إليهــم.
Ũإعادة التقييم والهيكلة لألجهزة األمنية واإلستخباراتية بما يكفل سيادة القانون.
Ũالتأكيــد 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 المتعلقة
بإنفــاذ القانــون.
Ũتجريــم االســتغالل الســيئ للمؤسســة االمنيــة والعســكرية بمــا يــؤدي الــي انتهــاك حقــوق
االنســان.
معالجة قضاياالتنمية و اإلقتصاد
 Ũرد اإلعتبــار لمطــار ومينــاء عــدن
وإســتعادة موقعهمــا الســيادي والدولــي.
Ũتمكيــن الجنوبييــن مــن اإلســتفادة مــن
مواردهــم اإلقتصاديــة وفقــاً لمعاييــر
العــدل وبمــا يضمــن رفــع المعانــاة عنهــم.
Ũتلتــزم الدولــة بإعــادة وتأهيــل القطــاع
العــام والتعاونيــات الخدميــة والزراعيــة
والمؤسســات والمصانــع المدمــرة
والمنهوبــة فــي الجنــوب منــذ حــرب صيــف
1994م والتــي كانــت عمــاد الغالبيــة مــن
أبنــاء الجنــوب فــي حياتهــم المعيشــية.
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رد االعتبار لمدينة عدن لمكانتها
االقتصادية العالمية والحفاظ
على معالمها واثارها التاريخية
وتعويض مدينة عدن عما لحق
بمعالمها واثارها وشواطئها
وبيئتها من أضرار جسيمة جراء
المشاريع االستثمارية التي لم
تخضع للقوانين السارية في
ذلك الوقت ولدراسات االثر البيئي
العالمية والعشوائيات واستعادة
هويتها التاريخية .
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Ũ

Ũميناء عدن
±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.
Ũرد 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 .
Ũتعمــل 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.
Ũاســتكمال تنفيــذ النقــاط الواحــد والثالثــون الـــتي خرجــت بهــا اللجنــة الفنيــة للحــوار الوطنــي
والقضيــة الجنوبيــة والمؤكــد عليهــا فــي مخرجــات بيــان الجلســتين العامــة االولــى والنصفيــة
لمؤتمــر الحــوار الوطنــي.

Ũ

Ũمصفاة عدن :
±إصــدار قانــون ينظــم عمــل المصفــاة كشــركة ذات شــخصية اعتباريــة تتمتــع باســتقالل
مالــي واداري.
±توحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.
±علــى الحكومــة دعــم المصفــاة وتمكينهــا مــن التحديــث والتطويــر بمــا لــه مــن أهميــة
اقتصاديــة بالغــة فــي التنميــة وتوفيــر فــرص عمــل.
±منــع جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا بمختلــف مســتوياتها مــن منــح عقوداســتئجارأو
تمليــك وغيــره مــن المنافــع مــن أراضــي المصفــاة وبمــا يحافــظ علــى المســاحات المتبقيــة
مــن أراضيهــا لخدمــة مشــاريع التطويــر والتحديــث .
±على السلطة التنفيذية العمل على استعادة األراضي الخاصة بالمصفاة.
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سلسلة كتيبات الحوار الوطني

Ũفــي إطــار جبــر الضــرر الجماعــي تلتــزم الدولــة بمباشــرة برامــج حكوميــة تنمويــة وإقتصاديــة
وإجتماعيــة وسياســية ،وتعمــل علــى توفيــر الفــرص العادلــة والمتكافئــة ألبنــاء 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
Ũوضــع قواعــد وأســس قانونيــة تحــول دون نشــوء األزمــات والصراعــات السياســية التــي تعــد
عامــل إربــاك متجــدد يعيــق الدولــة عــن القيــام بواجباتهــا ،ويحد مــن مشــاركة المجتمــع وأطيافه
المختلفــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي البنــاء والتنميــة الشــاملة والمســتدامة.
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التقرير النهائي للجنة تحديد األقاليم
بنــاء علــى القــرار الجمهــوري رقــم  2لســنة 2014م بشــأن تشــكيل لجنــة تحديــد األقاليــم والــذي حــدد
مهامهــا بالقيــام بدراســة وإقــرار خيــار ســتة أقاليــم – أربعــة فــي الشــمال واثنــان فــي الجنــوب وخيــار
إقليميــن وأي خيــار مــا بيــن هذيــن الخياريــن يحقــق التوافــق ويكــون قرارهــا نافــذا ،كمــا و تقــوم
اللجنــة بتحديــد عــدد األقاليــم والواليــات (المحافظــات) التــي سيتشــكل منهــا كل اقليــم مــع مراعــاة
الواقــع الحالــي والتجــاور الجغرافــي وعوامــل التاريــخ والثقافــة.
وحــدد القــرار انــه وبنهايــة المهمــة تقــدم اللجنــة تقريرهــا النهائــي إلــى لجنــة صياغــة الدســتور
وتحــدد فيــه عــدد األقاليــم والواليــات (المحافظــات) التــي يتكــون منهــا كل اقليــم ،ليتــم النــص عليهــا
فــي الدســتور .وقــد بــدأت اللجنــة اولــى اجتماعاتهــا بتاريــخ  29ينايــر 2014م وبرئاســة االخ الرئيــس
عبدربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة رئيــس اللجنــة حيــث أكــد علــى ضــرورة تحلــي كافــة
أعضــاء اللجنــة بمعاييــر الحيــاد وإعــاء المصلحــة الوطنيــة علــى كل اعتبــار.
وتــم فــي هــذا اإلجتمــاع اإلتفــاق علــى تشــكيل لجنــة فنيــة تعــد مقتــرح آليــة عمــل للجنــة وتــم
مناقشــته وإقــراره فــي اإلجتمــاع التالــي الــذي عقــد فــي  2فبرايــر 2014م وقــد تــم عقــد اربعــة
اجتماعــات رســمية برئاســة رئيــس الجمهوريــة  /رئيــس اللجنــة  ،باإلضافــة لعقــده مجموعــة مــن
اللقــاءات التشــاورية مــع عــدد مــن ممثلــي المكونــات السياســية واالجتماعيــة .
كمــا اســتضافت اللجنــة عــدد مــن الخبــراء المحلييــن فــي عــدة جوانــب اقتصاديــة واداريــة واجتماعيــة
ذات عالقــة بتكويــن األقاليــم اإلتحاديــة على أســس التكامــل واالســتقرار اإلقتصادي .و تم اســتعراض
تجــارب العديــد مــن دول العالــم االتحاديــة وأبــرز نقــاط القــوة والضعــف والــدروس المســتفادة منهــا
فــي مجــال توزيــع عائــدات الثــروة والســلطة .
ونظــرا لألهميــة الخاصــة لمدينتــي امانــة العاصمــة صنعــاء وعــدن فقــد تــم تقديــم عرضيــن
خٌ صصــا إلعطــاء رؤيــة عامــة حــول وضــع هاتيــن المدينتيــن لتمكينهمــا مــن لعــب الــدور المتوقــع
منهمــا كركيزتيــن أساســيتين فــي الدولــة اإلتحاديــة .وبنــاء علــى تلــك المعطيــات العلميــة للوضــع
اإلقتصــادي وتحليــل الواقــع السياســي والجغرافــي واإلجتماعــي والثقافــي لليمــن تــم التوافــق علــى
المخرجــات المبينــة فــي ســياق هــذا التقريــر.
المبادئ :
وقــد اعتمــدت اللجنــة علــى المبــادئ التــي تــم التوافــق عليهــا فــي وثائــق وادبيــات مؤتمــر الحــوار
الوطنــي الشــامل وهــي كاالتــي:
±تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية.
±التنافس اإليجابي بين األقاليم.
±التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع األقاليم األخرى.
±التجانــس لضمــان االســتقرار االجتماعــي واإلقتصــادي لتلبيــة احتياجــات الشــعب فــي حيــاة
كر يمة .
±يتمتــع كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم فــي الدولــة بصالحيــات تحــدد فــي الدســتور
فــي إطــار الدولــة اإلتحاديــة.
21

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

مخرجـــات عمل اللجنــــة:
أوال :تحديد عدد األقاليم :
بنــاء علــى مجموعــة المعطيــات والــروئ السياســية التــي تــم نقاشــها وبعمــق خــال فتــرة إنعقــاد
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل وتحقيقــا للمبــادئ التــي أقــر اليمنييــون اإلعتمــاد عليهــا إلنشــاء
الدولــة اإلتحاديــة التــي تهــدف لضمــان الشــراكة العادلــة فــي الثــروة والســلطة وللحفــاظ علــى
األمــن والســلم االجتماعييــن والتأكيــد علــى وحــدة وأمــن واســتقرار اليمــن فقــد توافــق معظــم
اعضــاء اللجنــة علــى اعتمــاد خيــار الســتة األقاليــم بحيــث يكــون هنــاك اقليميــن فــي الجنــوب
وأربعــة أقاليــم فــي الشــمال.
ثانيا :تحديد الواليات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية االقليم وتحديد عاصمته
اعتمدت اللجنة على المعايير اآلتية:
±القدرة اإلقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم لالستقرار اإلقتصادي .
±الترابط الجغرافي .
±العوامل اإلجتماعية والثقافية والتأريخية .
وبنــاء علــى هــذه المعاييــر وبتوافــق معظــم أعضــاء اللجنــة تــم التوصــل للتحديــد المبيــن فــي
الجــدول أدنــاه:
جدول رقم ()1
األقاليم

الواليات (المحافظات)

إسم اإلقليم

األول

المهرة -حضرموت –
شبوة  -سقطرى

حضرموت

الثاني

الجوف – مأرب -
البيضاء

سبأ

مدينة مأرب

الثالث

عدن – أبين – لحج -
الضالع

عدن

مدينة عدن

الرابع

تعز -إب

الجند

مدينة تعز

الخامس

صعدة  -عمران -صنعاء
-ذمار

آزال

صنعاء

السادس

22

الحديدة -ريمة -
المحويت -حجة

تهامة

عاصمة اإلقليم
مدينة المكال

مدينة الحديدة

الكتاب السادس :القضية الجنوبية – الحلول و الضمانات

واتفق على ان تكون ٌ
كل من :
1 .1أمانــة العاصمــة صنعــاء :مدينــة اتحاديــة غيــر خاضعــة لســلطة أي إقليــم ويتــم وضــع
ترتيبــات خاصــة بهــا فــي الدســتور لضمــان حياديتهــا واســتقالليتها.
2 .2مدينــة عــدن :مدينــة إداريــة واقتصاديــة ذات وضــع خــاص فــي إطــار إقليــم عــدن وتتمتــع
بســلطات تشــريعية وتنفيذيــة مســتقلة تحــدد فــي الدســتور االتحــادي.
ثالث ًا  :أحكـام عامة
3 .3تُشــكل الحــدود الحاليــة للمحافظــات «الواليــات» المنضويــة فــي كل إقليــم إجمالــي حــدود
اإلقليــم.
4 .4يجــب أن يتضمــن قانــون االقاليــم إمكانيــة مراجعــة الحــدود الداخليــة الحاليــة المكونــة لــكل
إقليــم وتوزيعــه اإلداري وفقـاً لضوابــط محــددة بعــد دورة انتخابيــة أو أكثــر و ُينظــم بقانــون
تصــدره الســلطة التشــريعية لــكل إقليــم.
5 .5يجــب أن يحــدد قانــون األقاليــم أن حــدود األقاليــم يمكــن مراجعتهــا بعــد دورة انتخابيــة أو
أكثــر وينظــم ذلــك بقانــون اتحــادي.
6 .6لضمــان الشــراكة الحقيقــة فــي الســلطة التشــريعية لــكل إقليــم يجــب ضمــان تطبيــق مبــدأ
التدويــر فــي هيئــة رئاســة المجلــس التشــريعي ،كمــا يجــب ضمــان التمثيــل العــادل لــكل
واليــة فــي البرلمــان اإلتحــادي.
7 .7لضمــان الشــراكة الحقيقيــة فــي الســلطة التنفيذيــة لــكل إقليــم يجــب ضمــان عــدم ســيطرة
واليــة بعينهــا علــى التشــكيل الحكومــي فــي اإلقليم.
8 .8لضمــان التوزيــع العــادل لعائــدات الثــروة يصــاغ بالتشــاور مــع االقاليــم والواليــات معاييــر
ومعادلــة لتوزيــع عائــدات المــوارد الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة بطريقــة شــفافة و عادلــة
لجميــع أبنــاء الشــعب مــع مراعــاة حاجــات الواليــات و االقاليــم المنتجــة بشــكل خــاص و
تخصيــص نســبة مــن العائــدات للحكومــة االتحاديــة.
9 .9ضمــان حريــة اإلتجــار والنشــاط اإلقتصــادي بمــا يعــزز التكامــل بيــن األقاليــم ،وتيســير
حركــة المواطنيــن والبضائــع و الســلع و االمــوال و الخدمــات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
و عــدم فــرض اي حواجــز او عوائــق او قيــود جمركيــة او ضريبيــة او اداريــة عنــد مرورهــا
مــن إقليــم آلخــر.
1010لــكل إقليــم دور قيــادي فــي تنميتــة اإلقتصاديــة وتضمــن الدولــة اإلتحاديــة ظــروف
معيشــية متكافئــة فــي جميــع األقاليــم عبــر تعزيــز قيــم التعــاون والتضامــن بيــن األقاليــم.
واهلل الموفق ،،،
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قائمة التوقيعات ألعضاء لجنة تحديد األقاليم:
 Ũد.عبدالكريم علي اإلرياني
 . Ũمحمد محمد قحطان
 Ũأبو بكر عبد الرزاق باذيب
 . Ũسلطان حزام العتواني
 Ũياسين عمر مكاوي
 Ũصالح أحمد هبرة
 Ũغالب عبداهلل مطلق الضالعي
 Ũد.عبد اهلل سالم لملس
 Ũنادية عبد العزيز السقاف
 Ũد.أفراح عبد العزيز الزوبه
 Ũخالد أبو بكر باراس
 Ũعبد القادر علي هالل
 Ũمحمد علي أبو لحوم
 Ũد .معين عبد الملك سعيد
 Ũأحمد أبو بكر بازرعة
 . Ũياسر احمد سالم العواضي
 Ũسعيد سالم باحقيبة.
 Ũد.العزي هبة اهلل علي شريم
 Ũمقبل ناصر لكرش
 Ũعوض محمد بن الوزير العولقي
 . Ũاحمد محمد القردعي
 Ũد .أحمد عوض بن مبارك مقرر اللجنة
يعتمد
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
رئيس اللجنة
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