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 المبادئ واألسس الرئيسية أواًل:
 :أمن واستقرار وسيادة اليمنو  وحدة ضمنتيف كافة القضايا  للنقاشاالتفاق على مبادئ وأسس وآليات حاكمة 

د على حرية القيو  إزالةعمال القتالية شكل  اام  وكام    ورف  اصحاار شل  أالالو و التثبيت لوقف األ (1
 .ومن وإىل اليمن داخليا وخارجيا ٌنالتنق  للمواطن

واإلجراءات األمنية تلون القالب السياسي لتنفيذ كافة اآلليات جديدة توافقية تنفيذية سلطة التوافق على  (2
 .لتنفيذية التوافقيةاملتعلقة شالسلطة ا وغًن األمنية

جات مؤمتر اصحوار الوطين الكام  املتوافق خمر الدستور و املتمثلة يف  ية السياسية االنتقاليةمرجعيات العمل (3
وقرارات جملس األمن   واتفاق السلم والكراكة الوطنية   املزمنة واملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية   عليها

 .ذات الالة

 ذية للافة القضايا املطروحة للنقاش.تزمٌن املراح  التنفي (4
 

  ثانياً:

فضي إىل اتفاق حبيث تشاورة متزامنة املطروحة على الطاولة املبادئ واألسس يتم مناقكة القضايا  تلك شناًء على
تعترب أي توافقات حول أي قضية من ىذه   وال اام  وموحد يتضمن ك  القضايا املطروحة كحزمة واحدة 

هنائية شعيدا عن توافقات شقية القضايا األخرى مبعىن آخر قب  تضمٌن ك  التوافقات يف ك  القضايا ملزمة أو 
والتعام  معها كحزمة واحدة مبا فيها التوافق على  يف اتفاق موحد واام األمنية اجلوانب و  القضايا السياسية

 تكلي  سلطة تنفيذية توافقية.
 

 الجانب السياسي:

 موضوو  مبا يف ذلك السياسي شٌن امللونات السياسية رحلة انتقالية كحلومة شالتوافقم مب2111منذ العام  مير اليمن
تنفيووذ مهووام املرحلووة االنتقاليووة كمووا ىووو مناوووص عليووو يف مرجعيووات العمليووة السياسووية االنتقاليووة و السوولطة االنتقاليووة 
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ا للمرحلة االنتقالية وسلطتهالوطنية والكراكة  التوافق حاكمية مبدأعلى  مجي  ىذه املرجعيات حيث تؤكد؛ عروفة امل
 .متارس سلطتها من التوافق إمنا انتقاليةتنفيذية أي سلطة أن و  التنفيذية 

التمسوك مببودأ التوافووق ك سواس للوصوول إىل اصحلووول ىوو  عووادل للوصوول إىل حو  سياسويالوحيوود الطريوق  عليوو فو نو 
فو ن مون الو زم أن تكوارك كافوة امللونوات  وشالتواي؛  يذيوةاملتعلقة شالسولطة التنف وشالذات السياسيةألي من القضايا 

السياسوووية يف التوافوووق علوووى اصحووو  السياسوووي إال أنوووو وحبلوووم اصحالوووة االسوووتثنائية وامللحوووة الووو  يعيكوووها الووويمن فووو ن مووون 
كمعاجلة عاجلة مناقكة شعض جوانب اصحو  السياسوي والبوت فيهوا كمبوادئ نتفوق عليهوا أوالً   الطرفٌنالضروري على 

شوٌن امللونوات الوذي كوان جاريوا  يتب  ىذا االتفاق استئناف فوري للحوار السياسوي حبيث؛  شطريقة تضمن التوافقو 
 تعلقووة شكوؤون اصحلووماملقضوايا المبوا فيهووا  رعايووة األموم املتحوودة والوذي يتنوواول كافوة القضوايا السياسوويةالسياسوية توت 

شتكووولي  السووولطات االنتقاليوووة التوافقيوووة تعلوووق آخووور موووا يمبعوووىن ( 2115) 2216حسوووب قووورار جملوووس األمووون رقوووم 
 هام املرحلة االنتقالية.ة ميشاإلضافة إىل القضايا املتعلقة شبق

 
 توافقية: تنفيذية سلطة
منية خ ل ىذه املرحلة وما يليها ف نو يتطلب تكلي  سلطة تنفيذية األية وغًن مناألليات اآلجراءات و اإللتنفيذ 
ويف    الرئيسية التفاصي  وشعض عامة مبادئ على شاتفاق اخلروجحبيث يتم ة ملحة   شاعتبارىا قضيجديدة  توافقية

لس رئاسي   حلومة توافق وطين(( خاصة أنو  م التوص  إىل توافقات ساشقة شذلك ))جمتكلي  ىذا السياق يتم 
 تت رعاية األمم املتحدة.

 
 لجنة أمنية وعسكرية عليا:

موضو  التوافق على تكلي  جلنة جديدة توافقية تنفيذية يندرج ضمن التوافقات على سلطة ميلن أن 
يف حال رأت األطراف أمهية تكلي  مث  ىذه التوافقية التنفيذية من قب  السلطة عليا وعسلرية أمنية 

وجمال  على مهامها وص حياهتايف حال وجد اجلمي  اصحاجة لذلك اللجنة   على أن يتم التوافق أوال 



4 
 

من التفاصي  كتكلي  جلان فرعية هلا من مدهتا وتلوينها وآلية عملها وغًن ذلك  شالتحديد وكذلكعملها 
تلون  على أن  ال  سيتم التوافق عليهاالتوافقية التنفيذية السلطة  وحبيث تكل  شقرار صادر عن  عدمو 

خ ل ىذه  األمنية ال زمة توافقاتالوتساعدىا يف تنفيذ  سلطتهاتعم  تت اللجنة أداة من أدواهتا 
 آليات املواضي  التالية :تنفيذ ويف مقدمتها  املرحلة

 .فاألطرااالنسحاب من مجي   -1
 ف للسلطة التنفيذية التوافقية.تسليم األسلحة الثقيلة من ك  األطرا -2
 .لتقدم على األرضالقاعدة وداعش من استغ ل ىذا الفراغ أو اأمين مين   فراغمن  حدوث أي  -3

 (.3  2  1انظر امللحقات رقم )
 استئناف الحوار السياسي: 

قد أصبحت قاب قوسٌن أو  وكانتسياسيا مهما  حواراوالقوى السياسية ختوض ن العدوان على اليمن وا  
للعام  2214و  2211جملس األمن رقم قراري  جاء يفكما الوصول إىل ح  سياسي اام    أدىن من
  راط فيو حبسن نية مبن فيهم ىاديواالحنطراف االلتزام ذهذا اصحوار اددا على ك  األاللذين م 2115

والتسري  شعملية اصحوار  ستئنافم الذي أكد على ضرورة اال2115للعام  2216ومن شعدمها القرار رقم 
والذي مما يتناولو قضايا متعلقة شكؤون اصحلم   لذلك نرى أن رعاية األمم املتحدة تت  اجلاريالسياسي 

ألمهية مبلان سرعة استئناف ىذا اصحوار من النقطة ال  توقف عندىا ويف أقرب وقت مملن وميلن  من ا
 يف مبا يضمن مضي اجلمي  تهاء مكاورات اللويتخ ل أسبوعٌن من انيست نف أن  كموعد أقاى

ميلن  املطروحة على طاولتو ال لقضايا السياسية واصحسم النهائي لاخلروج شاتفاق سياسي اام  وكام  
هام املرحلة األول متعلق شالسلطة االنتقالية التوافقية واآلخر متعلق مبا تبقى من م رئيسيٌن يف كحورين اختزاهلا

 االنتقالية وتزمينها.
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 األسرى والمعتقلين:
شاعتبارىا قضية إنسانية يتم  واملفقودين واملوضوعٌن تت اإلقامة اجلربيةملعاجلة قضية األسرى واملعتقلٌن 

املعتقلٌن و  األسرى مبثاشرة واىتمام شالغٌن إلط ق كافةتعم  و  ك  األطرافميث  فيها  نة لي  جلتك
آلية عم   وفقذلك و  وحلفاؤىم من ك  األطراف واملوضوعٌن تت اإلقامة اجلربيةواللكف عن املفقودين 

 ة يتم االتفاق عليها.واضحة وكحدد
 (.4انظر امللحق رقم )

  ثالثاً:
القضايا أيضا  يكم على أن موحد واام  يف اتفاق  حول ك  القضايا املذكورةتوافقات تضمٌن كافة ال

 التالية:
 إع ن وقف دائم واام  لألعمال العسلرية والقتالية وإط ق النار. ( أ
 افة القوات اخلارجية دون استثناء من اليمن.انسحاب ك ( ب
 رف  اليمن من تت الفا  الساش . ( ت
 رف  اصحاار شل  أالالو. ( ث
 .إعادة اإلعمارويضات و التع ( ج

 

 

 انتهى،،،


