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هيكلية وتكوين مؤتمر الحوار الوطني
مهام اجللسة العامة

القضية اجلنوبية.

قضية صعدة.

قضايا ذات بعد وطين
والمصاحلة الوطنية
والعدالة االنتقالية.


وط
قضايا ذات بعد

ولة
ء الد
 بنا

فرق العمل مبا يأيت:

أمني عام ونائبان ،عىل أن يكون
األمني العام من الجنوب.

بناء الدولة

شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها
بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية
معروفة بالكفاءة واملعايري الخلقية العالية

مهام ومسئوليات رئاسة

األمانة العامة

(الدستور :مبادئه وأسسه)

(متثيل مناسب ملمثيل املكونات
املشاركة يف املؤمتر مع مراعاة
الحصص).

نية
ين
والمصاحلة الوط

دئه
(الدستور :مبا

 6ممثلني كحد
اعىل لكل من
املكونات األخرى

ا

50
عضوا ً

حل ك م الر ش

يد

50
عضوا ً

بن
اسس

فرق العمل

جلنة المعايري واالنضباط

80
عضوا ً

55
عضوا ً

30

50
عضوا ً

ممثلني للحوثيون

من
اء اجليش واأل

80
عضوا ً

 .1إدارة جلسات فريق العمل.
 .2إعداد مشاريع خطط وجداول أعامل فريق العمل.
 .3تطبيق القواعد واإلجراءات التي تنظم سري عمل فريق العمل.

ضاي
ت اخلصوصية وق

40

 6ممثلني كحد
اعىل لكل من
املكونات األخرى

80
عضوا ً

حل ق و ق وا حل

ا

جلنة التوفيق

(رئاسة املؤمتر ورؤساء فرق العمل
واعضاء اللجنة الفنية).
متثيل كافة املكونات بشكل متوازن

متثيل املرأة يف كل
املكونات

 .1افتتاح اعامل املؤمتر.
 .2ادارة جلسات هيئة الرئاسة.
 .3ادارة الجلسات العامة.

متثيل أبناء الجنوب
يف كل املكونات عدا
الحراك والحوثيني

40
عضوا ً

ممثالً للحراك
الجنويب السلمي

10

ر يا

ت

80
عضوا ً

(ال
نمية
الت

٪ 90

نسبة أي قرار من
االعضاء ليتم اعتامده

٪ 50

فريق القضية اجلنوبية

فريق قضية صعدة

ذا
ئات
اس
تقاللية الهي

متثيل الشباب يف كل
املكونات

احلكم الرشيد

٪ 20
٪ 30

15

(رئيس اجلمهورية)

هيئة الرئاسة:
 رئيس املؤمتر. ستة نواب. -مقرر ونائب له.

اسس بناء اجليش
واألمن ودورهما.

بواقع  4لكل حزب وهم :حزب البعث – التجمع الوحدوي – احتاد القوى الشعبية – المجلس الوطين – حزب احلق.

استقاللية الهيئات
ذات اخلصوصية وقضايا
اجتماعية وبيئية خاصة.

20

40

منظمات المجتمع المدين

7

حزب الراشد

7

رئيس المؤمتر

مهام ومسئوليات رئيس المؤمتر:

حزب العدالة والبناء

احلقوق واحلريات

37

احلزب االشرتاكي اليمين

30

الوحدوي النارصي

37

احلوثيون

40

الناسء

40

الشباب

العمل واللجان املختلفة.
 .7متابعة عمل فرق العمل.
 .8اإلرشاف عىل عمل األمانة
العامة وتقويم أدائها.

التمثيل في فرق العمل:

وال
لية:
عدالة االنتقا

112

المؤمتر الشعيب وحلفاءه

85

احلراك اجلنويب

62

رئيس اجلمهورية

50

التجمع اليمين لإلصالح

التنمية (الاشملة
والمتكاملة والمستدمية).

1

تشكيل جلنة صياغة
الدستور.

7

المؤمتر ما يأيت:

 .3متثيل املؤمتر لدى الجهات
الداخلية والخارجية.
 .4تعريف األعضاء بأدوارهم
ومسئولياتهم وواجباتهم

ضمانات تنفيذ
خمرجات احلوار وجناحها

6

مهام ومسئوليات رئاسة

 .1إدارة الجلسات العامة.
 .2إعداد مشاريع خطط
وجداول اعامل الجلسات
العامة.

املختلفة يف املؤمتر.
 .5تطبيق القواعد واإلجراءات
التي تنظم سري اعامل املؤمتر.
 .6اإلرشاف عىل تشكيل فرق

صة

5

وأ
سسه)

4

ودورهما

2
3

ا
خا
اجتماعية وبيئية

وتتكون من كافة أعضاء املؤمتر وعددهم  565عضوا ً

1

اقرار مرشوع جدول اعامل
املؤمتر.
تشكيل فرق العمل.
تقديم مالحظات ومقرتحات
لفرق العمل.
اتخاذ القرار يف ما تتوصل
إليه فرق العمل.
دراس��ة ومناقشة التقارير
املرفوعة من لجنة التوفيق
واتخاذ القرارات بشأنها.
االستعانة بالخرباء واملختصني
عند الحاجة
إص��دار بيانات وإعالنات
عامة بحسب ما تراه مناسبا.
 .8إق��رار النتائج النهائية
للمؤمتر وبيانه الختامي.

مس
تدمية)

اجللسة العامة (الهيئة العليا للمؤمتر)

جدول أعمال المؤتمر

وال
اش
كاملة
ملة والمت

 .4املشاركة الف ّعالة يف اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل.
 .5التنسيق مع األمانة العامة يف االستعانة بخرباء وميرسين وكذا
النزول امليداين.

رئاسة جمموعات احلوار

رئيس ونائبان ومق ِّرر ،بني رئاسة كل
مجموعة عضو جنويب وامرأة..

w w w. m a r e b pr e s s . n e t
حقوق النرش محفوظه لشبكة مأرب برس االعالمية
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