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ر
المشتك هل سيؤدي لوقف إطالق النار أم إىل ديمومة الرصاع يف اليمن؟
اإلعالن
ر
مالحظات حول مسودة اإلعالن المشتك المقدمة من مكتب المبعوث لوقف إطالق النار يف اليمن
الماض لطراف الرصاع
يف هذه الوثيقة قام فريق مبادرة مسار السالم بعمل مقارنة بي مسودة وقف إطالق النار المقدمة من قبل مكتب المبعوث يف أبريل
ي
ر
الماض لفهم مواقفهم ،كما لم
وث (أنصار هللا) إلنهاء الحرب المقدمة يف أبريل
يف اليمن ،والمسودة الخية من اإلعالن المشيك ،إضافة إىل رؤية جماعة الح ي
ي
نستطع عكس موقف الحكومة لنها ليست معلنة بشكل مفصل.
ر
المدث ،بما يف ذلك
رسم مع مكونات المجتمع
المشيك ،ولم يتم مشاركتها بشكل
ومن الجدير بالذكر بأن مكتب المبعوث لم يتشاور بشأن مسودة اإلعالن
ي
ي
ا
ممثل الدول الخمسة
الحوث والتحالف ممثل بالمملكة العربية السعودية والدبلوماسيي/ات
النساء والشباب ،وقد تمت مشاركتها مع الحكومة وجماعة
ي
ي
ر
الدائمة يف مجلس المن .وتم الحصول عل هذه الوثائق بطريقة غي رسمية من أكي من مصدر مؤكد .وعليه اتخذنا قرار بنش هذه الوثائق من باب دعم
عملية سالم ر
اليمن للمشاركة يف انقاذ الوطن.
تليم بمبادئ المساءلة والمشاركة الوطنية الشاملة وإلعطاء الفرصة لمكونات المجتمع
ي
ر
كالتاىل:
المشيك
ونلخص هنا أهم المالحظات حول مسودة اإلعالن
ي
المشيك مصطلح "ف كافة أنحاء اليمن" بدال عن "الجمهورية اليمنية" مما قد يفش كأنه ر
ر
ضمن لتوجه نحو تغيي شكل
اعياف
 .1يستخدم اإلعالن
ي
ي
ر
الدولة يف اليمن أو اعياف بانعدام وجود النظام الجمهوري حاليا.
ر
الوطن والمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس المن ذات العالقة،
وه مخرجات الحوار
ي
 .2ال يستند اإلعالن المشيك إىل المرجعيات الثالث ،ي
ر
سيأث الحقا
مما يخالف قرارات مجلس المن بما يف ذلك القرار الخي  2511لعام  ،2020ويتم ذكر هذه المرجعيات كأساس لالتفاق الشامل الذي
ي
ر
المشيك.
ولكن ليس كأساس لمرحلة وقف إطالق النار الذي يدشنها توقيع اإلعالن
ا
ر
ه التوجه نحو استئناف "المشاورات" السياسية بدال من التوجه نحو
 .3يشي اإلعالن المشيك بأن النتيجة المرجوة من التوقيع عل هذا اإلعالن ي
استئناف "العملية" السياسية ،مما يدل عل تدث الطموح ف النتيجة المرجوة ،وقرص الخطوات القادمة بمشاورات ،ولم يتم ر
اقياح -عل القل -
ي
ي
التوجه نحو مفاوضات سالم ،كما لم يحدد ر
من ستستأنف هذه المشاورات.
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ر
ه "لإلرساع" يف الوصول التفاق سالم شامل عل أساس المرجعيات
 .4يشي اإلعالن المشيك بأن الهدف من استئناف هذه المشاورات السياسية ي
الثالث يف توجه لـ "استعجال" العملية ،والفضل أن يعىط لجميع المكونات السياسية والمدنية الفرصة الكافية للخوض يف نقاش عميق لمعالجة
النقاط الخالفية دون عجالة.
ر
ر
المشيك وقف فوري "وشامل" إلطالق النار ويقترص االتفاق عل الطرفي و"منتسبيهما" ،وال يعالج التحديات عندما ال يحتكم
يقيح اإلعالن
.5
ر
المنتسبون لألطراف .مثال ف حالة العالقة بي المجلس االنتقاىل والحكومة ر
الشعية ،هذا يجعل نجاح اإلعالن المشيك مرتبط بنجاح تنفيذ
ي
ي
اتفاقية الرياض ،ر
.
االنتقاىل كجبهة الضالع كما أن هناك مجموعات
حن يكون وقف إطالق النار فعال "شامال" ،ويشمل الجبهات بقيادة المجلس
ي
أخرى غي مشمولة كالمؤتمر غي المنطوي تحت ر
الحوث وكمجموعات المقاومة يف تهامة وتعز وغيها .إذا لم يتم شملهم
الشعية أو تحت جماعة
ي
ف هذا اإلعالن أو اتفاقيات موازية لإلعالن مكملة له لن يتم ضمان ر
اليام هذه المجموعات بوقف إطالق النار.
ي
ر
ر
المفيض أن يتم تحديد الجبهات الداخلية الرئيسية
المشيك بأن كافة العمليات العسكرية ستتوقف ولكن دون وضوح ،ومن
 .6يتحدث اإلعالن
أكي لألعمال المحظورة.
بوضوح وتحديد أطراف الرصاع المحلية يف كل جبهة ونقاط اعادة االنتشار وتجميد العمليات وتفصيل ر
ر
المشيك العمال العسكرية بما يف ذلك زرع اللغام والعبوات الناسفة ولكن يحدد ذلك بعدم استخدامها فقط عندما تهدد
 .7يحظر اإلعالن
الدوىل خصوصا اللغام ال ر ين تستهدف الشخاص.
"العمليات االنسانية" ،وكأنه يسمح باستخدامها يف مجاالت أخرى وهذا مخالف للقانون
ي
فف بنود هناك تقديم المواطنات عل
االجتماع يف اإلعالن ،وهناك انتقائية يف تعزيز النوع
 .8بشكل عام ،هناك ضعف يف عكس النوع
ي
ي
االجتماع ،ي
ر
وف بنود أخرى مثل مقيح "حماية المدنيي" لم يتم إضافة "والمدنيات".
المواطني الخاصة بحرية الحركة ي
ر
ر
المشيك تشكيل العديد من اللجان ومنها لجنة مكافحة الكورونا ،لجنة الرواتب ،لجنة السياسات النقدية ،اللجنة التنسيقية
يقيح اإلعالن
.9
العسكرية ،واللجان العسكرية المحلية ،لجنة إلصالح أنبوب النفط من رأس عيىس لمأرب ،لجنة ر
اإلرساف عل مطار صنعاء .ولكن لضمان فعالية
كل هذه اللجان هناك حاجة لتوضيح مهامها بدقة وآليات عملها ومعايي اختيار أعضائها/عضواتها .كما أن مهمة لجنة التنسيق العسكرية تحولت
ا
إىل الرقابة بدال عن دعم تنفيذ إطالق النار والتهدئة ،ومن الفضل أن تناط مسؤولية الرقابة لهيئة رقابية مستقلة تشمل إىل جانب الممثلي/ات
المدث بما يف ذلك النساء والشباب..الخ.
العسكريي/ات التمثيل
ي
ر
المشيك عن السماح بالطلعات الجوية االستطالعية بغرض الرقابة عل وقف إطالق النار وال يحدد من هو الطرف المسؤول عن
.10يتحدث اإلعالن
تسيي هذه الطلعات .كما يحيل استمرار هذه الطلعات الجوية للجنة العسكرية المكونة من الطرفي لخذ القرار بالموافقة عل استمرارها .هناك
أهمية الستخدام االستطالع الجوي المستقل ،ونعتب بأنه بعد  6سنوات من الحرب يف اليمن ال يزال مكتب المبعوث يبحث عن آلية رقابة ثالثة
وال يوجد استفادة من التجارب السابقة يف هذا المجال ،ويمهد لفشل هذه المرحلة إن لم يتم التوصل إىل إنشاء آلية واضحة للرقابة.
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ر
باالليام بتفاهمات ستوكهولم حول القضية وما
.11ال توجد قيمة فعلية لبنود اإلفراج عن المعتقلي لنها لم تحتوي أي مطالب حقيقية غي التذكي
توصلت له اللجان يف اجتماعات عمان ،كما أنه ال توجد قيمة للبنود المتعلقة بآلية التفتيش  UNVIMلألمم المتحدة لنها عبارة عن وصف
لمهمتها.
ر
ر
ر
الحوث يف وثيقة انهاء الحرب
الن اقيحتها جماعة
ي
.12بالنسبة لبند فتح الطرق تم اختصارها من ثمانية طرق كانت مقيحة من قبل ،بما يف ذلك الطرق ي
ـهم ،والطريق الذي يربط مأرب-صعدة-الجوف ،ومن غي
لديهم ،إىل ثالثة طرق شملت الحوبان يف تعز ،طريق الحديدة صنعاء بما يف ذلك الدريـ ي
أكي لفتح الطرق من وإىل تعز بما يف ذلك صنعاء تعز مدخل الحوبان
الواضح لماذا تم اختصار الطرق يف الوثيقة الخية .ويجب إعطاء أهمية ر
والطريق الموصلة بي عدن وتعز مدخل الحوبان والموصلة بي الحديدة وتعز ر
ورسعب تعز والضباب تعز.
ر
المشيك إىل تسهيل حركة "النساء والرجال" والحرى وضع مصطلح "المدنيات والمدنيي" لن تحركات العسكريي/ات قد تسبب
 .13أشار اإلعالن
المن أو استمرار وقف إطالق النار.
خطرا لالستقرار
ي
المشيك ر
ر
لموظف الخدمة المدنية بحسب كشوفات  ،2014ولكن لم يتم ذكر المتقاعدين/ات من الخدمة
مقيح رصف الرواتب
.14يطرح اإلعالن
ي
الحوث عل ذلك
المدنية .من الجدير بالذكر أن الحكومة كانت تطرح عن استعدادها لرصف الرواتب بحسب كشوفات  ،2014وقد وافقت جماعة
ي
الماض.
حسب وثيقتهم المنشورة يف أبريل
ي
المشيك فتح حساب خاص ر
ر
 .15ر
مشيك بي الطرفي يف البنك المركزي وفروعه إلدارة موارد الدولة ورصف الرواتب ،كيف يمكن لطرفي
يقيح اإلعالن
ر
بنك؟ وأين تم استخدام مثل هذا النموذج يف العالم من قبل؟ هذا
يعتي طرف ال
أحدهما يمثل الدولة والخر ر
ينتم للدولة بأن يشيكوا يف حساب ي
ي
ه الضمانات بأن مثل هذا
البند يقوض مفهوم الدولة واستعادة مؤسساتها وإن كان إجراء استثنا يث ،ويناقض ما جاء يف قرارات مجلس المن .وما ي
المقيح سينجح ف ظل فشل المبعوث ف ضمان ر
ر
الحوث بتفاهمات ستوكهولم من ناحية رصف إيرادات البنك المركزي يف الحديدة
اليام جماعة
ي
ي
ي
للرواتب.
ر
المشيك يشي عل أهمية مشاركتهم ،ولكن بعد عملية استئناف المشاورات ،وبعد الوصول إىل
.16أما بالنسبة لمشاركة النساء والشباب ،فاإلعالن
ر
سيأث الحقا.
اتفاق سالم شامل ،ويقترص هذه المشاركة فقط يف الهيئات والمؤسسات المنبثقة من االتفاق الشامل الذي
ي
 .17ر
يقيح اإلعالن فتح مطار صنعاء وهو أمر طارئ ومهم ،ولكن هناك حاجة لتوضيح عملية اإلدارة بشكل مفصل ،وهل سيكون هناك دور للية المم
ه آلية التدقيق لخلفيات المسافرين/ات للتأكيد عل قرص عمليات المطار عل نقل
المتحدة للتفتيش  UNVIMيف إدارة المطار ،وما ي
المسافرين/ات المدنيي/ات لألغراض اإلنسانية والمدنية والتجارية ،وكيف سيتم ضمان عدم استخدام المطار لنقل أسلحة أو عسكريي .كما أن
ر
الن ستفتح أمام الرحالت من وإىل صنعاء.
هناك حاجة لتوضيح كيفية استخدام ايرادات المطار ،وتحديد الوجهات ي
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ر
استثناث ومؤقت دون تحديد تاري ــخ انتهاء أو ررسوط
المشيك تحت التدابي اإلنسانية واالقتصادية تصف ما جاء بالبنود بأنه
.18هناك مادة يف اإلعالن
ي
ر
الن يجب أن تتوفر لوقف اتباع هذه التدابي.
ه الظروف ي
انتهائها وما ي
.19هذا االتفاق بهيئته الحالية لن يؤدي إال إىل ديمومة الرصاع وعدم الوصول إىل وقف إلطالق النار أو سالم شامل ودائم .هناك حاجة حقيقية إل ررساك
مكونات المجتمع المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والمحلية والقبلية للتشاور يف اثراء المسودة.
الت سبقتها المقدمة من مكتب المبعوث و ر
ر
ر
الحوث لوقف الحرب .وتم
مقتح جماعة
ي
أدناه تم عمل مقارنة ربي مسودة اإلعالن المشتك والمسودة ي
تحديد العوامل المشتكة والمختلفة عن طريق التظليل باللوان.
ر
الحوث إلنهاء الحرب
المشيكة مع مق ريح جماعة
العوامل
ي
ر
العوامل المشيكة مع مسودة مكتب المبعوث المقدمة يف ابريل
ر
المشيكة يف الثالث الوثائق
العوامل
يعن بأن الفقرات غي المظللة ليست مختلفة أيضا.
العوامل المختلفة هذا ال ي
ر
ر
المقتح من قبل مكتب
المشتك
مسودة اإلعالن
المبعوث (يوليو )2020
َّ
اتفاق وقف إطالق النار يف كافة أرجاء اليمن
 )1يوافق طرفا هذا االتفاق عل وقف فوري
وشامل إلطالق النار يف كافة أنحاء اليمن
التاىل :توسيع دائرة التدابي
لتحقيق ي
اإلنسانية واالقتصادية العاجلة لتخفيف
اليمن والتصدي
وطأة المعاناة عن الشعب
ي
لمخاطر الجائحة ،وضمان حرية حركة
المواطنات والمواطني وإعادة فتح الطرق
والمطارات وتدفق البضائع والخدمات
اإلنسانية والتجارية ،وبناء الثقة بي
الطرفي ،وإيجاد بيئة مواتية الستئناف
المشاورات السياسية يف اليمن.

مسودة مكتب المبعوث لخطة وقف
إطالق النار
( 11إبريل )2020
َّ
اتفاق لوقف إطالق النار يف الجمهورية
اليمنية
 .1يوافق أطراف هذه االتفاقية عل وقف
فوري وكامل إلطالق النار يف
الجمهورية اليمنية إليجاد بيئة مواتية
وتمهيد الطريق أمام توسيع دائرة
التدابي اإلنسانية واالقتصادية
العاجلة لتخفيف وطأة المعاناة عن
اليمن والتصدي لمخاطر
الشعب
ي
الجائحة وتمكي حرية حركة
المواطني والمواطنات وتدفق
4

ر
الحوث
مقتح وقف الحرب المقدم من جماعة
ي
(أنصار هللا)
(  8إبريل ) 2020
ً
أوال :إنهاء الحرب ووقف إطالق النار:
 .1إعالن الوقف الشامل والكامل والنهاث
يٌ
ٌ
للحرب وإيقاف كافة العمال العسكرية
ٌ
ٌ
ٌ
اليية- ،والبحرية ،والجوية.
ر
ٌ
َّ
ٌ
 .2يدخل وقف إطالق النار حي النفاذ بأثر
مبارس فور توقيع هذه الوثي ٌقة ،ف جم ٌ
ر
يع
ي
ٌ
المحاور القتالية ،وعل أنحاء أراض
ٌ
ر
وف الحدود المشيكة،
،
اليمنية
ة
الجمهوري
ي
وعل وجه الخصوص،
ٌ
ي ٌوقف الطرفان جميع العمال التالية:
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َّ
 )2يدخل اتفاق وقف إطالق النار حي النفاذ يف
اض اليمنية فور التوقيع
جميع أنحاء الر ي
عليه من الطرفي.
 )3يوقف طرفا هذا االتفاق وجميع من ينتسب
ا
إليهما وقفا كامل جميع العمليات العسكرية
اليية والجوية والبحرية بما يف
الهجومية ر
ذلك إعادة ر
نش القوات والسلحة الثقيلة
والمتوسطة والذخائر.
ُ )4ت ِّ
طرف هذا االتفاق ومنتسبيهما
جمد قوى
ي
عل الفور مواقعها وعملياتها بما يف ذلك
عمليات التحشيد.
 )5عل وجه الخصوص ،يمتنع طرفا هذا
االتفاق ومنتسبيهما عن القيام بأي من
العمال التالية:
اليية
( )1جميع العمليات العسكرية ر
والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع
وف كافة
وسائلها يف كافة جبهات القتال ي
أرجاء اليمن ومياهه ومطاراته وسفنه
ووحداته البحرية.
اليية
( )2جميع العمليات العسكرية ر
والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع
اض المملكة العربية
وسائلها ضد أر ي
السعودية ودول التحالف ومياهها
ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية.
ر
الن من شأنها تعريض
( )3جميع العمال ي
العمليات اإلنسانية للخطر ر
كنش اللغام
والعبوات الناسفة المرتجلة.

اإلنسانية
والخدمات
البضائع
والتجارية وبناء الثقة بي الطرفي
وتسهيل استئناف العملية السياسية
يف اليمن.
َّ
 .2تدخل اتفاقية وقف إطالق النار حي
النفاذ بأثر ر
مبارس فور توقيعها يف جميع
اض الجمهورية اليمنية.
أنحاء أر ي
 .3يتوقف أطراف هذه االتفاقية وجميع
ا
من ينتسب إليهما توقفا كامل عن
جميع العمليات العسكرية الهجومية
اليية والجوية والبحرية بما
والدفاعية ر
ف ذلك إعادة ر
نش القوات العسكرية
ي
والسلحة الثقيلة والمتوسطة
والذخائر.
ُ .4ت ِّ
جمد جميع القوى تحركاتها وعملياتها
ف مواقعها بأثر ر
مبارس.
ي
 .5عل وجه الخصوص ،يوقف أطراف
هذه االتفاقية جميع العمال التالية:
(أ) جميع العمليات العسكرية ا رليية
والبحرية والجوية الموجهة بكافه
اض الجمهورية
اشكالها ضد أر ي
اليمنية ومياهها ومطاراتها وسفنها
5

أ .إعادة نش القوات العسكرية
ٌ
والسلحة الثقيلة والمتوسطة
والذخائر.
ٌ
اض
ب .جميع العمليات
الموجهة ضد أر ي
ٌ
الجمهورية اليمنية ومياهها وسفنها
ووحداتها البحرية ،سواء أكان ذلك
باستخدام الطائرات الحربية أو
المس رتة أو باستخدام البارجات
الحربية أو الفرقاطات والقوارب
العسكرية ،أو الصواري خ الموجهة أو
غتها من الوسائل.
ٌ
ت .جميع العمليات الموجهة إىل أراض
ٌ
المملكة العربية السعودية ومياهها
ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية
سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات
المستة أم القوارب أو غتها من
وسائل.
ٌ
َّ
السلت يف البيانات العامة
ث .الخطاب
ي
ووسائل اإلعالم ضد الطرف اآلخر،
ٌ
وازدراء الخصوصيات الثقافية
ٌ
والسياسية واالجتماعية لكل طرف.
ٌ
ر
االستاتيجيات العدائية وكافة
ج .جميع
أساليب االستهداف المادية
والمعنوية.
ح .وأي أفعال أخرى قد تؤدي إىل تقويض
هذه الوثيقة.
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َّ
العامة وكافة
السلن يف البيانات
( )4الخطاب
ري
وسائل اإلعالم ضد الطرف الخر.
( )5أي أفعال أخرى قد تؤدي إىل تقويض
هذا االتفاق أو تهدد تنفيذه.
ِّ
(ُ )6ينفذ طرفا هذا االتفاق وجميع
منتسبيهما عل الفور ما ي يل:
( )1تعميم أحكام اتفاق وقف إطالق
َّ
النار هذا عل جميع قوات الطرفي
ُ
ومنتسبيهما ،وتعد جميع القوات
المنتسبة لكل منهما ُحكما عل
معرفة تامة بهذه الحكام بعد 72
ساعة من توقيع االتفاق.
( )2تسهيل المرور وضمان سالمة
مسارات الشحن الدولية واإلقليمية
الدوىل.
وفقا للقانون
ي
( )3دراسة وإقرار التدابي اإلضافية
الالزمة لتعزيز ر
احيام وقف إطالق
النار ولتحقيق أهداف هذا االتفاق.
( )4ضمان الحماية للسكان المدنيي
والمنشآت المدنية.
( )5التعاون مع المم المتحدة يف تنفيذ
هذا االتفاق.
( )7يجتمع طرفا هذا االتفاق عل الفور
للتوافق عل آلية ر
مشيكة لمراقبة تنفيذ

البحرية

ووحدتها
الوسائل.
(ب) جميع العمليات العسكرية
اض المملكة
الموجهة إىل أر ي
العربية السعودية ودول التحالف
ومياهها ومطاراتها وسفنها
ووحداتها البحرية سواء أكان ذلك
الم َّ
باستخدام الطائرات ُ
سية أو
القوارب و بجميع الوسائل.
َّ
الموجهة ضد
(ج) جميع الهجمات
السكان المدنيي والمنشآت
المدنية ،خاصة منها أعمال
ِّ
العنف ضد النساء والطفال.
ر
الن من شأنها
(د) جميع الفعال ي
تعريض العمليات اإلنسانية
للخطر.
ر
(ه) جميع أعمال نش اللغام
والعبوات الناسفة المرتجلة وأي
افعال أخرى قد تعيق العمليات
المنسقة لتطهي اللغام.
السلن يف البيانات
(و) الخطاب
ري
الع َّامة ووسائل اإلعالم ضد
الطرف الخر.
(ز) أي أفعال أخرى قد تؤدي إىل
تقويض هذه االتفاقية.

6

وبجميع

.3

.4

.5
.6
أ.

ٌ
ٌ
العمل عل حرص أي قضايا أو إشكاليات
ٌ
طرف هذه الوثيقة ووضع
أخرى لدى
ي
ٌ
ا رليامج أو المسارات العملية المطلوبة ،بما
ٌ
ٌ
ٌ
يضمن استئناف عالقات أخوية قوية
ٌ
ومتينة ،تقوم عل أساس مبدأ حسن الجوار
ر
واالحيام المتبادل والتعاون
وعدم التدخل
ٌ
المشيكة بيٌ
ر
ر
المشيك وأولوية المصالح
الطرف ٌ
ي عل وجه الخصوص ،وعدم دخول
ٌ
ٌ
أي طرف يف أية اصطفافات عسكرية أو
أمني ٌة ضد الطرف الخر بشكل ر
مبارس.
الدوىل قرارا بهذه
ي ٌصدر مجلس المن
ٌي
الوثي ٌقة عقب التوق ٌ
يع عليها تحت رإرساف
المم المتحدة- ،وتقوم الخ ٌية بالتنسي ٌق
ٌ
والتعاون مع ممثل الطرف ٌ
ي بوضع الليات
ٌ ٌ
يٌ
التنفيذية ،وتحديد الخطوات واإلجراءات
العملي ٌة ،ر
اعيافا بهذه المبادئ ،ورفعا للي ٌمن
ٌ
من البند السابع وما ي ريتب عليه ،وعل
االليام ر
أساس الوضوح ف ر
واليامن يف
ي
ٌ
التنفيذ.
تجمد جميع القوى تحركاتها وعملياتها يف
مواقعها بأثر ر
مبارس.
يل ريم الطرفان بما هو آت:
النش المباش لحكام اتفاقية وقف
َّ
إطالق النار هذه وبنودها وتعميمها عىل
جميع قوات الطرفي ومنتسبيهما ،وتكون
ُ
جميع القوات المنتسبة لكل منهما حكما
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اتفاق وقف إطالق النار .وتتضمن هذه
اللية العنارص الرئيسية التالية:
( )1لجنة تنسيق عسكري برئاسة المم المتحدة
رفيع المستوى
وعضوية ممثلي عسكريي
ي
طرف االتفاق:
من كال
ي
 .1تتوىل لجنة التنسيق العسكري مراقبة وقف
َّ ُ ِّ
ر
اتيج العام
إطالق النار وتقدم التوجيه االسي ر ي
ر
المشيكة وإىل لجان
إىل مركز العمليات
المحل .تعقد
المحافظات عل المستوى
ي
اللجنة اجتماعات اسبوعيه عل القل كما
تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجه اىل ذلك.
 .2تعقد لجنة التنسيق العسكري اجتماعاتها
شهريا إلجراء المراجعة الرسمية لحالة
َّ
االمتثال بوقف إطالق النار.
( )2يتبع لجنة التنسيق العسكري مركزا
ر
المشيكة يضم ضباط ارتباط
للعمليات
طرف هذا االتفاق
رفيع المستوى من كال
ي
ي
إضافة إىل ممثلي عن المم المتحدة .ويتوىل
ر
المشيكة التنسيق بشأن
مركز العمليات
تنفيذ هذا االتفاق وإدارة تدفق المعلومات.
( )3خط اتصال ساخن يعمل  24ساعة يف اليوم
ُ َّ
يديره طرفا االتفاق .وتقدم تقارير الحوادث
اليومية إىل المم المتحدة.
( )4لجان وقف إطالق نار محلية لتنفيذ وقف
المحل ورفع
إطالق النار عل المستوى
ي

 .6ر
يليم أطراف هذه االتفاقية فوريا
بالتاىل:
ي
ر
ر
(أ) النش المبارس لحكام اتفاقية
َّ
وقف إطالق النار هذه وبنودها
وتعميمها عل جميع قوات
الطرفي ومنتسبيهما ،وتكون
جميع القوات المنتسبة لكل
منهما ُحكما عل معرفة تامة بهذه
الحكام بعد  72ساعة من
توقيعها.
(ب) سالمة المرور يف مسارات الشحن
الدولية واإلقليمية وفقا للقانون
دوىل.
ال ي
(ج) تكثيف الجهود الرامية إىل
التفاقية
الكامل
التطبيق
استكهولم إضافة إىل اتفاقية
الحديدة ،وذلك تحديدا من خالل
دعم بعثة المم المتحدة لدعم
تنفيذ اتفاقية الحديدة (أنمها)
والتعاون معها.
(د) دراسة التدابي اإلضافية الالزمة
ر
احيام وقف
وإقراراها لتعزيز
َّ
إطالق النار والتنفيذ العام
لهداف هذه االتفاقية.
(ه) التعاون مع المم المتحدة يف
تنفيذ هذه االتفاقية.
7

عىل معرفة تامة بهذه الحكام بعد 72
ساعة من توقيعها.
ب .سالمة المرور يف مسارات الشحن
الدوىل
الدولية واإلقليمية وفقا للقانون
ي
أعاىل البحار.
لسالمة ي
ت .تكثيف الجهود الرامية إىل التطبيق الكامل
التفاقية استكهولم إضافة إىل اتفاقية
الحديدة ،وذلك تحديدا من خالل دعم
بعثة المم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية
الحديدة (أنمها) والتعاون معها.
ث .دراسة التدابت اإلضافية الالزمة وإقراراها
َّ
لتعزيز ر
احتام وقف إطالق النار والتنفيذ
العام لهداف هذه الوثيقة.
ج .التعاون مع المم المتحدة يف تنفيذ هذه
الوثيقة.
ٌ
اض
 .7إنهاء
الجنن يف جميع أر ي
التواجد ٌ ر ي
ٌ
ٌ
الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها،
ٌ
وأجوائها - ،وإنهاء أي تواجد عسكري يم ين
ٌ
اض السعودية.
يف االر ي
 .8ي ٌوافق الطرفان خالل أسبوع واحد من
ٌ
ٌ
ية ر
توق ٌ
مشيكة
يعهما هذه الوثيقة عل آل
ٌ
ٌ
َّ
لمراقبة تنفيذ اتفاقية وقف إطالق النار،
ٌ
ٌ
وتتضمن اللية العنارص الرئيسية التالية:
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التقارير الخاصة بذلك إىل مركز العمليات
ر
المشيكة.
( )8ا
بناء عل المعلومات الواردة إليها من
خالل اللية المذكورة يف المادة السابعة
أعاله ،تقوم المم المتحدة بإعداد تقارير
دورية حول تنفيذ هذا االتفاق.
َّ
( )9خالل المرحلة الولية لوقف إطالق النار
سوف ُي َ
سمح بتنفيذ طلعات جوية غي
مسلحة لغايات المراقبة واالستطالع.
ا
وبناء عل طلب من رئيس لجنة التنسيق
ُ َّ
الم َّ
سلم المعلومات ُ
جمعة
العسكري ،ت
إىل رئيس اللجنة لمساعدتها يف معالجة
َ
أي خروقات واقعة أو ُمحت َم ٌل وقوعها
َّ
وف المراجعة
لوقف إطالق النار .ي
الرسمية الشهرية االوىل ،تبحث لجنة
التنسيق العسكرية موضوع استمرار
استخدام الطلعات الجوية االستطالعية.
وسوف تستمر المم المتحدة يف البحث
عن تنفيذ تلك المهمة من خالل طرف
ثالث.
( )10يقع عل عاتق الطرفي مسؤولية
تنفيذ هذا االتفاق .تدعم المم المتحدة
َّ
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار.
( )11لألمم المتحدة تقديم ر
مقيحات
للطرفي لتسهيل تحقيق أهداف هذا
االتفاق ،بما يف ذلك الليات المناسبة

 .7يوافق أطراف هذه االتفاقية عل
االجتماع الفوري لالتفاق عل آلية
ر
مشيكة لمراقبة تنفيذ اتفاقية وقف
إطالق النار وتتضمن اللية العنارص
الرئيسية التالية:
(أ) لجنة للتنسيق العسكري برئاسة
المم المتحدة وعضويه ممثلي
رفيع المستوى من كل
عسكريي
ي
طرف من أطراف االتفاقية .تقدم
لجنه التنسيق العسكري التوجيه
ر
اتيج العام لهذه االليه.
االسي ر ي
(ب) يتبع للجنه التنسيق العسكري
ر
المشيكة يضم
مركز للعمليات
رفيع المستوى من
ضباط ارتباط
ي
كل طرف إضافة من أطراف هذه
االتفاقية إضافة إىل ممثلي من
المم المتحدة .يتوىل مركز
ر
المشيكة تنسيق وإدارة
العمليات
تدفق المعلومات بموجبها.
(ج) خط اتصال ساخن يعمل 24
ساعة يف اليوم يديره أطراف هذه
االتفاقية .تقدم تقارير الحوادث
اليومية إىل المم المتحدة .

8

أ .لجنة للتنسيق العسكري تتألف من
يع المستوى من كل
ممثلي رعسكريي رف ي
طرف وتتأسها المم المتحدة.
ٌ
ر
المشتكة يتألف من
ب .مركز للعمليات
ع المستوى من كل
ضباط ارتباط رفي ي
طرف إضافة إىل ممثلي من المم
ٌ
ر
المتحدة ،ويتوىل مركز العمليات المشتكة
إدارة تدفق المعلومات.
ت .خط اتصال ساخن يزود بموظفي من
الطرفي ،و يعمل  24ساعة يف اليوم وكل
يوم .إعداد تقارير الحوادث اليومية
وإرسالها لألمم المتحدة.

َّ
ث .لجان وقف إطالق النار القائمة يف جميع
المحاور القتالية لرفع التقارير حول
تطبيق وقف إطالق النار عىل مستوى
ٌ
ر
المشتكة.
المحافظات إىل مركز العمليات
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َّ
لتعزيز االمتثال لوقف إطالق النار
والرقابة عل تنفيذه.

(د) لجان وقف إطالق النار المحلية
لتنفيذ وقف إطالق النار عل
المحل ورفع التقارير
المستوى
ي
الخاصة بذلك إىل العمليات
ر
المشيكة.
 .8تعمل المم المتحدة عل
المعلومات الواردة من خالل
المذكورة يف النقطة السابعة
عل رفع التقارير الدورية حول
هذه االتفاقية .

ضوء
اللية
أعاله
تنفيذ

 .9ر
تليم المم المتحدة بدعم وإعالن وقف
رٌ
َّ
إطالق النار ،وإدانة من يخيقه.
 .10لألمم المتحدة ب ٌ
ي وقت وآخر عرض
المقيحات عل الطرف ٌ
ر
ي لتسهي ٌل بلوغ
الهداف المرجوة من هذه االتفاقية ٌ بما يف
ذلك ما ي ٌناسب من مراقبة ر
وإرساف وغ ٌي
ٌ
ذلك من آليات مناسبة لتعزي ٌز االمتثال
َّ
لوقف إطالق النار ،بحضور ومشاركة
ٌ
ي عن الطرف ٌ
ممثل ٌ
ي ،وبما ال يتناف مع
ٌ
ٌ
القوان ٌ
ي المحلية والدولية.

 .9تساعد المم المتحدة يف تنفيذ اتفاق
َّ
وقف إطالق النار ودعمه.
.10لألمم المتحدة بي وقت وآخر عرض
ر
المقيحات عل الطرفي لتسهيل بلوغ
الهداف المرجوة من هذه االتفاقية
بما يف ذلك ما يناسب من مراقبة
ر
وإرساف وغي ذلك من آليات مناسبة
َّ
لتعزيز االمتثال لوقف إطالق النار.
اتفاق بشأن التدابت اإلنسانية واالقتصادية
ر
المشيك،
 )1فور التوقيع عل هذا اإلعالن
ر
يشكل الطرفان وحدة عمليات مشيكة
لجائحة فيوس كورونا المستجد لتحديد

اتفاقية حول أهم التدابت االقتصادية
واإلنسانية

إنهاء الحصار والتدابت والمعالجات االقتصادية
واإلنسانية:

عل ضوء انتشار جائحة الكورونا ، COVID-19
عل ضوء انتشار جائحة الكورونا -19
 ، COVIDغدت الحاجة أكي إلحاحا يف تنفيذ غذت الحاجة أكي إلحاحا يف تىفيذ التدابي
9
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التدابي الرصورية لمواجهة أخطار جائحة
فيوس كورونا المستجد وتنفيذها ومراقبتها
عل مستوى اليمن .تدعم المم المتحدة
ر
المشيكة.
وحده العمليات
 )2ر
يليم الطرفان بالتنفيذ الجاد والفعال لجميع
التدابي الرصورية الالزمة لتخفيف معاناة
اليمن ،بما يف ذلك التدابي التالية،
الشعب
ي
للمساعدة يف تهيئه اليمن لمواجهة خطر
جائحة فيوس كورونا المستجد .وستقدم
المم المتحدة المشورة والمساعدة التقنية
لدعم الطراف يف تحقيق هذه التدابي:

اإلنسانية واالقتصادية وغيها من تدابي رصورية
تدابي إنسانية وإقتصادية أساسية ورصورية
اليمن ،وضمان حرية
لرفع المعاناة عن الشعب
اليمن وضمان
لرفع المعاناة عن الشعب
ي
ي
حرية حركة الناس والسلع اإلنسانية والتجارية حركة الناس والسلع اإلنسانية والتجارية إىل البالد
يف جميع أنحائها ،ولهذا فقد وافق الطرفان عل ما
إىل جميع أنحاء البالد ودعم التقدم نحو
هو آت:
سلم.
تسوية سياسية إلنهاء الرصاع بشكل
ي
يوافق الطرفان عل ما هو آت:

 .1إنهاء الحظر الجوي:
تنفيذ جهود ر
يع المطارات ف الي ٌمن بما فيهاٌ
أ .فتح جم ٌ
مشتكة لمواجهة فتوس
ي
ٌ
الدوىل أمام الرحالت الدولية
مطار صنعاء
كورونا المستجدCOVID-19
ي
ٌ
ر
المبارسة ،وإعادة تشغيل المطارات اليمنية كما كان
ٌ
أ .تأسيس خلية عمليات يمنية ر
الوضع عليه قبل عام  2015م.
مشيكة من
ٌ
ب .ر
تليم الجهات اليمنية المختصة بإجراءات
ممثلي من الطرفي بدعم من االمم المتحدة
السالمة والمن الدول ومعاييها وفقا
للعمل سويا لمواجهة فيوس كورونا
( )1فيما يخص الشى:
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التفاقية شيكاغو للطيان ،واالتفاقيات ذات
المستجد  COVID-19وتنفيذ التدابي عل
 .1إطالق رساح جميع الرسى والمعتقلي
ٌ
اليمن.
الصلة وبما يتوافق مع القانون
الوطن ومراقبتها للتصدي
المستوى
والمفقودين والمحتجزين تعسفيا
ي
ي
ٌ
ر
للجائحة.
ج .تليم الجهات المختصة يف المنافذ الجوية
والمخفيي قشا والموضوعي تحت
ٌ
ر ٌ
ر
ب .تتوىل خلية العمليات المشيكة مسؤولية:
بتنفيذ اإلجراءات االحيازية للسالمة واجبة
الجيية والشخاص المسلوبة
اإلقامة ر
ٌ
ٌ
ر
التطبيق إزاء فيوس كورونا المستجد COVID - .
تحديد السكان المعرضي للخطر ونش
حريتهم بسبب الياع ،وفقا التفاق
المعلومات للمواطني حول الخطوات
ستوكهولم ،وخاصة يف ضوء تهديد
 .2إنهاء الحصار التي:
انتشار جائحة فيوس كورونا المستجد الوقائية والممارسات السليمة ورصد نزعات
ٌ
ٌ
ٌ
اليية للجمهورية
فيوس كورونا المستجد  COVID-19يف
يف أماكن االحتجاز.
أ .إعادة فتح جميع المنافذ ر
ٌ
 .2تجتمع اللجنة ر
اليمنية أمام جميع المدنيي والحركة
الصج واالتفاق عل
البالد واجراءات الحجر
اإلرسافية لمتابعة تنفيذ
ي
ٌ
ٌ
التجارية ،وضمان إزالة الصفة العسكرية
اتفاق الرسى والمحتجزين لالتفاق عل خطوات رسيعة يف تطبيق إجراءات منظمة
جميع السماء المتبقية من اجتماع ّ
عنها.
عمان الصحة العالمية والعمل سويا عل جذب
الدعم المطلوب وتنظيم عملية ايصال
الثالث ،وآلية تبادلهم باإلضافة إىل ما
ر
تبف من الرسى والمعتقلي والمفقودين
10
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والمحتجزين تعسفيا والمخفيي قشا
الجيية
والموضوعي تحت اإلقامة ر
وكافة الشخاص المسلوبة حريتهم
بسبب الياع ،وفقا التفاق ستوكهولم
ومبدأ الكل مقابل الكل.
( )2فتح الطرق الرئيسية إىل المدن،
بالتنسيق مع لجنه التنسيق العسكري
للية وقف إطالق النار ،ال سيما الطرق
يف تعز (خاصة طريق الحوبان) وصنعاء
ـهم) ومأرب
والحديدة (خاصة الدريـ ي
وصعدة والجوف بغية تسهيل حرية
ّ
حركة الرجال والنساء والبضائع
والخدمات اإلنسانية والتجارية بما فيها
تلك الرصورية لمواجهة جائحة فيوس
كورونا المستجد واتخاذ كافة ر
اليتيبات
المنية الالزمة لضمان سالمه وأمن
وحريه الحركة والمرور للمسافرين.
( )3فيما يخص الرواتب:
موظف الخدمة
 .1رصف رواتب جميع
ي
المدنية يف كافة أرجاء اليمن وفقا لقوائم
رواتب عام .2014
 .2تشكيل لجنه ر
مشيكه من الطرفي
لالتفاق عل كافة التدابي الفنية الالزمة
لرصف الرواتب وتقوم المم المتحدة
الدوىل لحثه عل
بالتواصل مع المجتمع
ي

ٌ
ر
بالمبارسة
ب .فتح الطرق الرئيسية الداخلية،
المستلزمات والدوية المطلوبة وفق جدول
زمن واضح يف كافة انحاء اليمن.
عل الفور يف إجراءات فتح الطرق
ي
ٌ
االساسية:
إطالق شاح الشى والمعتقلي عىل خلفية )(1بي صنعاء ومأرب  -حرصموت  -المهرة.
)(2بي تعز والراهدة -عدن.
الرصاع
)(3الطريق الشي ع لتعز -إب -صنعاء من خالل
طريق الحوبان الشي ع .
أ .إطالق رساح الرسى والمعتقلي اليمنيي
م.
ومن دول التحالف عل الفور من المدرجة
)(4بي الحديدة والدري ه ي
)(5بي التحيتا  -حيس وعدن.
أسمائهم يف القوائم المتفق عليها يف اجتماع
 6طريق الحديدة صنعاء .
عمان الثالث ونقلهم.
ب .عقد اجتماع فوري للجنة ر
 7طر يق الحديدة -حجة  -حرض المالحيط .
اإلرسافية
التفاقية تبادل الرسى والجثامي بهدف
ٌ
ر
ٌ
ح .تشكيل لجنة مشيكة لتنفيذ ذلك ،وللعمل
تشي ــع عملية إطالق رساح جميع الرسى
عل فتح طرق وصول أخرى.
المسلوبة حريتهم بسبب الرصاع ونقلهم
ٌ
خ .ضمان إزالة الصفة العسكرية من الطرق
سواء كانوا يمنيي او من دول التحالف ،عل
ان يشمل ذلك ر
ٌ
وضمان سالمة المرور أمام جميع المدنيي
باف الكشوفات المتعلقة
ي
ٌ
باتفاقية عمان.-
والحركة التجارية .وتشتمل ضمانات
ٌ
ٌ
ر
الطرفي عدم توجيه الرصبات الجوية أو
المبارس بي جميع
ج .تسهيل التواصل
ر
حشد السلحة االسياتيجية أو الفراد
الرسى والمعتقلي وأرسهم وأيضا من خالل
ٌ
العسكريي أو المعدات العسكرية أو إطالق
زيارات اللجنة الدولية للصليب الحمر.
ٌ
النار ،كما تتضمن إزالة جميع العبوات
الناسفة واللغام عل طول الطرق
موظف القطاع العام
دفع رواتب
ي
المحددة.
ٌ
د .تقدم المم المتحدة الدعم لتنفيذ هذه
موظف الخدمة المدنية
أ .دفع رواتب جميع
ي
ر
اليتيبات.
حسب قوائم رواتب عام  2014بما يشمل
مرتبات المتقاعدين.
 .3إنهاء الحصار البحري:
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أ .إنهاء الحصار البحري ورفع القي ٌود عن
ب .البدء بشكل فوري بدفع رواتب القطاع
المساهمة يف موضوع الرواتب .تقدم
ٌ
ٌ
ٌ
جميع المواث اليمنية ،بما فيها (الحديدة
الصج لكافة انحاء الجمهورية اليمنية حسب
الفن لعمل تلك
المم
ي
المتحدة الدعم ي
ٌ
ٌ
ر
ٌ
الصليف رأس عيىس) وجميع مواث البحر
قوائم رواتب عام  2014باستخدام إيرادات
اللجنة المشيكة.
ٌ
ٌ
 .3تعقد لجنة الرواتب اجتماعها الول فور الدولة.
الحمر ،بما يضمن إعادة تشغيلها بقدرتها
ر
التشغيلية المعمول بها قبل عام  2015م.
فن يضم الطرفي والمم
ج .عقد اجتماع
المشيك لوضع
توقيع هذا اإلعالن
ي
ٌ
ر
ب .عدم اعياض أو منع أو حجز السفن التالية
التدابي واإلجراءات الفنية الالزمة لرصف المتحدة خالل سبعة أيام من توقيع هذه
ٌ
ٌ
من الدخول إىل ميناء الحديدة:
الرواتب يف غضون شهر من توقيع هذا االتفاقية لالتفاق عل كافه التدابي الالزمة
ٌ
ر
سفن الحاويات التجارية.
موظف الخدمة المدنية
لدفع رواتب جميع
المشيك.
اإلعالن
ي
ر
باستخدام إيرادات الدولة.
السفن الحاملة للغذاء.
 .4فتح حساب خاص ،بإدارة مشيكة من
سفن الوقود والغاز والنفط ومشتقاته.
اليمن
الطرفي ،يف البنك المركزي
ي
د .اتخاذ التدابي الالزمة لتعزيز عملية تنسيق سفن الدواء والمستلزمات والمعدات الطبية.
وفروعه إليداع الالزم من اإليرادات
ٌ
ٌ
الوطن .تقوم سفن المركبات وقطع الغيار والمعدات الثقيلة أو
السياسة النقدية عل المستوى
المركزية والسيادية بما يف ذلك إيرادات
ي
الفن بالتنسيق غتها.
النفط والغاز والجمارك والرصائب
االمم لمتحدة بتقديم الدعم ي
ر
مع المنظمات الدولية المختصة بذلك.
الت تحمل السلع الساسية
والمواث ،بما يف ذلك مواث الحديدة،
غت ذلك من السفن ي
 ،أو غتها.
والمنافذ يف كافة أنحاء اليمن وبشكل
ٌ
ر
ج عدم االعياض عل إدخال الكر ينات أو
فتح المطارات
موظف
منتظم لرصف رواتب جميع
ي
ٌ
ر
الن تمكن من
الخدمة المدنية يف كافة أنحاء اليمن وفقا أ .فتح جميع المطارات يف اليمن بما فيها
المعدات الالزمة لتأهيل المواث ي
استعادة عملها بقدرتها االستيعابية.
الدوىل أمام الحركة التجارية
مطار صنعاء
لقوائم عام .2014
ي
ٌ
 .5تشكيل لجنة ر
مشيكة أخرى متخصصة والرحالت المدنية.
الجنن يف جميع الجزر والمواث
د إنهاء التواجد
ري
اليمنية.
الدوىل فورا امام
ب .فتح مطار صنعاء
العتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية
ي
ٌ
ه التعزيز العاجل للية المم المتحدة للتحقق
الوطن لحماية االقتصاد إستقبال المواد والفرق الطبية الالزمة
عل المستوى
ي
ٌ
ٌ
والتفتيش UNVIMوتفعيلها من خالل
لمكافحة فيوس كورونا المستجد وكذلك
الجنن
الوطن ودعم احتياطات النقد
ري
ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أمام منظمات االغاثة الدولية وأعضاء السلك تعزيز وجود المراقبي يف ميناء الحديدة وحسن
يف الخارج ،ولضمان االمتثال للقواني
ٌ
ٌ
الدبلوماس.
ته العمل بها
اليمنية النافذة ذات العالقة بالعمل
تجهيها بالمعدات  ،عل ان ين ي
ي
ر
بعد انقضاء ستة أشهر.
ج .تأسيس لجنة مشيكة تضم ممثلي عن
المرصف .تقوم المم المتحدة بتقديم
ي
خياء فنيون من المم
الفن لتلك اللجنة ،بالتنسيق مع الطرفي ويدعمها ر
الدعم ي
ر
 .4ضمان سالمة ناقلة النفط صافر:
المتحدة لضمان االليام بإجراءات المن
المنظمات الدولية المتخصصة.
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( )4فيما يخص المطارات:
الدوىل للرحالت
 .1فتح مطار صنعاء
ي
الدولية والتجارية واإلنسانية والمدنية
أسوه بالمطارات اليمنية الخرى.
 .2تدعم المم المتحدة ،وفق آلية تعاون
يتفق عليها ،اإلجراءات التشغيلية لمطار
الدوىل.
صنعاء
ي
 .3تقوم المم المتحدة ،بالتعاون مع
المنظمات الدولية المتخصصة
الفن
والمجتمع
ي
الدوىل ،بتقديم الدعم ي
وبناء القدرات للمطارات اليمنية وفق
الحاجة واإلمكانيات المتاحة.

والتفتيش والسالمة وفق المعايي الدولية
واالتفاق عل الليات المناسبة لفتح مطار
وىل بما يخدم مصلحة الشعب
صنعاء الد ي
اليمن.
ي
د .ضمان استمرارية رحالت الجش الجوي
الطبية ورفع أعدادها بما ال يتناف مع تدابي
السالمة واجبة التطبيق إزاء جائحة فيوس
كورونا المستجد .COVID-19
فتح الطرق الرئيسية

ر
أ.
المبارسة عل الفور يف إجراءات فتح سبع
ر
طرق رسيانية أساسية لتسهيل حركة وصول
الناس و المواد الغذائية واإلنسانية وبتنسيق
ر
ئ
المشيكة مع آلية وقف
كامل بي اللجنة
مواث الحديدة:
( )5فيما يخص
إطالق النار لمراعاة الجوانب االمنية المتعلقة
 .1رفع القيود عل دخول سفن الحاويات
التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط بذلك بي:
( )1صنعاء ومأرب
والمشتقات النفطية ،وغيها من السفن
( )2تعز والراهده-العي
المحملة بالسلع والبضائع ،بشكل منتظم
وبدون تأخي ما دامت ر
( )3الطريق الشي ــع لتعز-إب-صنعاء
مليمة بحظر
من خالل طريق الحوبان الشي ــع
توريد السلحة المفروض بموجب
ـهم
قرارات مجلس المن ذات الصلة .تقوم
( )4الحديدة والدريـ ي
( )5التحيتا/حيس وعدن
آلية المم المتحدة للتحقق والتفتيش
( )6الحديدة و صنعاء
(الونڤيم) بمنح تصاري ــح دخول لكافة
السفن بعد التأكد من ر
( )7صعدة والجوف ومأرب
اليامها بحظر
توريد السلحة .حال الحصول عل
ترصيـ ـح الدخول من قبل آلية المم
13

ٌ
ر
أ.
النش لبعثة فنية بقيادة المم المتحدة إىل
الناقلة لتقييم أوضاعها وإجراء اإلصالح
والصيانة.
الفن
ب .االتفاق عل ضوء توصيات الفريق ي
عل خطة الستخراج النفط من الناقلة
بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إىل
عي أنبوب صافر-رأس عيىس.
الناقلة ر
 .5دفع المرتبات:
ٌ
منتسن قطاعات الدولة
أ .دفع رواتب جميع
ري
ٌ
يف الجمهورية اليمنية حسب قوائم رواتب
عام 2014م لدى الطرف ٌ
ي.
ب .تسليم جميع المرتبات المتأخرة غي
منتسن قطاعات الدولة يف
المسلمة لجميع
ري
الشمال والجنوب وعموم محافظات
ٌ
ٌ
الجمهورية اليمنية ،وبما يشمل مرتبات
المتقاعدي ٌن.
ت .تسل ٌ
االجتماع
يم مخصصات الضمان
ي
ٌ
المتأخرة لجميع مستحقي ٌها يف الجمهورية
اليمنية.
ٌ
ث .تفتح قيادة دول التحالف اعتمادا مستنديا
خاصا برصف المرتبات لمدة ر
عش سنوات
ر
اليمن.
تعاف االقتصاد
قادمة ،حن ي
ي
ج .تخصي ٌ
ص عائدات النفط والغاز للتوزي ــع
عل جميع الرس اليمنية المسجلة يف
سجالت
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المتحدة للتحقق والتفتيش (الونڤيم) ،ب .تشكيل لجنه ر
مشيكه لتنفيذ ذلك
يتم رسو تلك السفن ر
وللعمل عل فتح طرق وصول أخرى وخاصة
مبارسة بمواث
اليية.
الحديدة ورأس عيىس دون تعطيل أو
المرتبطة بالمنافذ ر
ج .ضمان إزالة الصفة العسكرية من الطرق
تأخي.
 .2تعزيز انتشار آلية المم المتحدة للتحقق وضمان سالمة المرور أمام جميع المدنيي
والحركة التجارية .عل ان يشمل ذلك عدم
والتفتيش (الونڤيم) يف مواث الحديدة
توجيه الرصبات الجوية أو حشد السلحة
ورأس عيىس وتفعيلها للمساهمة يف
ر
اإلسياتيجية أو الفراد العسكريي أو المعدات
تيسي إجراءات رسو السفن بتلك
ر
ر
العسكرية أو إطالق النار المبارس وغي المبارس
اقن
المواث ،وتسهيل دخول وعمل مر ر ي
كما تتضمن إزالة جميع العبوات الناسفة
الونڤيم وتسهيل إدخالهم المعدات
واللغام عل طول الطرق المحددة وتقديم
الالزمة لعملهم.
خرائط اللغام الخاصة بتلك الطرق.
د .تقدم المم المتحدة الدعم لتنفيذ هذه
( )6ضمان سالمة ناقلة النفط صافر ،بما
ر
اليتيبات.
يف ذلك السماح الفوري بإجراء
التقييمات الفنية لها ر
بإرساف من المم
المتحدة وإجراء اإلصالحات َّ
تعزيز دخول السفن إىل ميناء الحديدة
الولية
الرصورية لضمان سالمة استخراج النفط أ .تعزيز وتسهيل دخول سفن الحاويات
التجارية اىل مواث الحديدة وخصوصا السفن
المن منها تمهيدا لبيعه واستخدام
موظف الخدمة الحاملة للغذاء والدوية والمعدات الطبية
إيراداته يف رصف رواتب
ي
والغاز والوقود والنفط ومشتقاته وغي ذلك
المدنية
ر
من السلع الساسية.
( )7يشكل الطرفان لجنة مشيكة لمعالجة
ر
الجوانب الفنية والمالية الالزمة إلصالح ب .تشكيل لجنة مشيكة بدعم االمم
المتحدة لتطوير عمل الية استياد النفط
أنبوب مأرب ـ رأس عيىس بهدف
والمشتقات النفطية إىل مواث الحديده بشكل
استئناف ضخ النفط ،وكذلك العمل
ر
ر
المشيك لعودة الخدمات ر
يضمن عدم اعياض أو منع أو حجز أي
الن توقفت
ي
سفينة ر
تليم باالجراءات القانونية المتبعة عل
بسبب الحرب كغازيه مأرب وأية
خدمات أخرى تعود بالنفع عل
14

ٌ
ٌ
الحوال المدنية للجمهورية اليمنية باحتياجاتها
االنسانية من غذاء ودواء وغيه.
 .6اتخاذ التدابت الالزمة لتعزيز عملية
ٌ
تنسيق السياسة النقدية عىل المستوى
الوطت ً،وإتالف العمالت غت المتوافق
ي
عليها ،وعدم إصدار أي عمالت إال وفق
ٌ
ر
مشتكة
السياسة النقدية من خالل لجنة
.
 .7تقوم المم المتحدة بدعوة الدول الدائنة
للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون
وأي فوائد أو آثار ترتبت عليها.
 .8إعادة اإلعمار والتعويض:
ر
أ.
تليم دول التحالف بإعادة اإلعمار
ض المترصرينٌ.
وتعوي ٌ
ب .ر
ر
المبارسة
تليم دول التحالف بمعالجة الثار
ٌ
ر
ر
اليمن
الن لحقت بالمواطن
ي
وغي المبارسة ي
وجي الرصر ،ودعم االقتصاد ،ومعالجة
ر
ٌ
ٌ
وتعويض الجرىح والمعاقي والمرض وأرس
الشهداء ممن تم استهدافهم وسوا ء كان
ٌ
ذلك بمجازر أو غ ٌيها  ،وذوي االحتياجات
الخاصة ،وتجه ٌي مراكز العالج والتأهي ٌل
ىس.
النف ي
ٌ
ت .إعادة اإلعمار وتعويض كل من تم قصف
منازلهم من قبل دول التحالف أو من
ٌ
ينتسب إلي ٌها.
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الوطن وتوفي
المواطني عل المستوى
ي
كافة الظروف المنية والفنية الالزمة
لذلك.
َّ
ا
َّ
 )3إن التدابي والليات المتبناة ِإعماال لهذه
ه تدابي وآليات مؤقتة
االتفاقية ي
ُ
َ
واستثنائية ،ويقصد منها حرصا التصدي
لالحتياجات اإلنسانية واالقتصادية العاجلة
ر
الن تواجه اليمن وشعبه .
ي

ر
المشيكة صاحبة االختصاص
أن تكون اللجنة
يف كل ما يتعلق بذلك.
ج .التعزيز العاجل للية المم المتحدة
للتحقق والتفتيش ) (UNVIMوتفعيلها من
خالل تعزيز وجود المراقبي يف ميناء الحديدة
وضمان حسن تجهيها بالمعدات الالزمة بما
يف ذلك الماسحات والسماح لها بالعمل
بحرية دون إعاقة.

ٌ
مالك وعمال
تعوض
ث .إعادة اإلعمار و
ي
المصانع ر
والشكات والهيئات والمنشآت
والسواق والمطاعم وغ ٌيها.
ٌ
ج .تشكي ٌل لجنة عليا ر
مشيكة برعاية المم
المتحدة لتنفي ٌذ إعادة اإلعمار والتعوي ٌ
ض
للمترصري ٌن ،عل غرار ما تم العمل به يف
ٌ
دولة الكويت والذي أقره مجلس المن
الدوىل عام 1991م.
ي

سالمة ناقلة النفط صافر
أ .ر
النش الفوري لبعثة فنية بقيادة المم
المتحدة إىل الناقلة لتقييم أوضاعها وإجراء
اإلصالحات المبدئية وتقديم التوصيات
الفنية الالزمه لغايات االستخراج المن للنفط
من الناقلة ،وتلك المتعلقة بإجراءات اإلصالح
والصيانة االضافية.
الفن
ب .االتفاق عل ضوء توصيات الفريق ي
عل خطة الستخراج النفط من الناقلة
بطريقة مأمونة تمهيدا لبيعه عل ان تودع
جميع اإليرادات يف حساب خاص متفق عليه
َ
ر
بإرساف المم المتحدة وعل أن يستخدم
ذلك الحساب لغرض المساهمة يف سداد
موظف الخدمة المدنية حسب
رواتب جميع
ي
قوائم الخدمة المدية لعام  .2014تقدم المم
المتحدة دعما فنيا لهذه الخطة.

 .9اإلفراج عن كافة المعتقل ٌ
ي والرسى
وكشف المفقودي ٌن وتبادل الجثام ٌ
ي حسب
ٌ
ي الطرف ٌ
االتفاقي ٌات الموقعة ب ٌ
ي برعاية
المم المتحدة.
ٌ
ئ
لكهرباث من المحطة الغازية
ا
ر
ا
 .10إعادة التي
ي
بمارب اىل االمانة وجميع المحافظات
ال ر يت كانت تصل اليها الطاقة الكهربائية
قبل الحرب.

15

ٌ
ر
المشيكة لمواجهة ف ٌيوس
 .11تنفيذ الجهود
كورونا المستجد: - COVID- 19
أ .تأسيس خلية عمل ٌيات ر
مشيكة من الجهات
ٌ
ٌ
المعنية يف الجمهورية اليمنية لمواجهة
ف ٌيوس كورونا المستجد COVID - 19
ٌ
الوطن
لتنفيذ التداب ٌي عل المستوى
ي
ومراقبتها للتصدي للجائحة.
ب .ر
تليم المم المتحدة ودول التحالف
ٌ
بتقدي ٌم كافة االحتياجات من أجهزة طبية
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ٌ
وأدوية ولقاحات ومحالي ٌل ومعقمات
ٌ
ونحوه ،واحتياجات المحاجر الطبية ،بما
ٌ
ٌ
ي ٌمكن الجهات المعنية يف الجمهورية من
مواجهة الجائحة.

العملية السياسية اليمنية:
إتفاق الستئناف العملية السياسية
اتفاق بشأن استئناف المشاورات السياسية
ٌ
أ تنطلق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس مرحلة
 )1يوافق الطرفان عل استئناف العملية
 )1وافق الطرفان عل استئناف المشاورات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
السياسية يف أقرب وقت ممكن بقيادة يمنية السياسية بقيادة يمنية وبرعاية المم المتحدة انتقالية جديدة عقب تنفيذ بنود هذه الوثيقة وعل
ٌ
أساس المبادئ التية:
والعمل عل تهيئه الظروف المفضية لذلك
وتحت رعاية المم المتحدة بهدف وضع
ضمان وحدة اليمن واستقالله وسالمة أراضيه.
بهدف اإلنهاء الكامل والتام للرصاع القائم يف
نهاية كاملة للحرب يف اليمن من خالل
دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها.
اليمن من خالل إبرام اتفاقية انتقالية شاملة
اإلرساع يف إبرام اتفاق سالم شامل عل
ما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوط يت
يمكن بلوغها بشعه وتكون ذات مصداقية
أساس قرارات مجلس المن ذات الصلة
ر
احتام سيادة الجمهورية اليمينة عىل جميع
ويمكن ان تنفذ يف جو يتسم باالستقرار
الخليج وآليتها
ومبادرة مجلس التعاون
ر ي
ٌ
أراضيها وأجوائها ومياهها بما تكفله القواني
الماض وتؤذن
الوطن .والهدوء وتطوي صفحة
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار
ي
ي
ُ ِّ
ٌ
ر
تسيشد المشاورات السياسية أيضا بالمبادئ بمرحلة انتقالية تمكن من تحقيق سالم عادل واالتفاقيات والعراف الدولية.
)2
ٌ
ر
ر
ر
ب يقدم كل طرف مقيحاته ورؤاه حول العملية
ودائم يحيم سيادة الجمهورية اليمنية
التالية :احيام سيادة اليمن واستقالله
ٌ
ووحدة وسالمة أراضيه ،والدخول إىل مرحلة واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها.
السياسية إىل مبعوث المي العام لألمم المتحدة
ر
ٌ
ٌ
إىل اليمن ،وعند استكمال تقديم المقيحات والرؤى
انتقالية بعد التوصل إىل اتفاق سالم شامل
عل أساس التوافق ر
والشاكة الوطنية الفاعلة  )2تهدف العملية السياسية اىل إبرام اتفاقية تدعو المم المتحدة الطراف المحددة إىل طاولة
انتقالية شاملة يف اقرب وقت ممكن تتضمن حوار وتحدد مكانها وزمانها.
والحكم الرشيد ومحاربة الفساد واالمتثال
ر
ر
ج يليم مجلس المن الدول والمم المتحدة بعقد
المبادئ المتعلقة باليتيبات االمنية
الدوىل واستقالل
لقانون حقوق اإلنسان
ي
ر
ا
القضاء وسيادة القانون واالليام بالمصالحة والسياسية لدارة المرحلة االنتقالية بناء عل الحوار يف أجواء حرة ومستقلة ،وبعدم تدخل أي
َ
ٌ
ُ
دولة يف مجرياته أو التأثي يف المتفاوضي ،وعدم
ق َرارات مجلس المن ذات الصلة ومبادرة
الوطنية والعدالة االنتقالية ونبذ التميي
َّ
ر
االعياض عل مقرراته.
الخليج وآليتها التنفيذية
االجتماع وتمثيل مجلس التعاون
وتعزيز المساواة يف النوع
ر ي
ي
ِّ
الوطن وعل أساس د تطرح مخرجات العملية السياسية لالستفتاء
ومخرجات مؤتمر الحوار
النساء والشباب يف الهيئات والمؤسسات
ي
التمسك بمبادئ التوافق ر
اليمن.
الشعن وفقا للدستور
والشاكة الوطنية
المنبثقة عن االتفاق الشامل .ويطلب
ي
ري
16
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الطرفان بموجب هذا االتفاق دعم المجتمع
الدوىل للمشاورات السياسية ومخرجاتها
ي
والتعاف
والمساهمة يف إعادة اإلعمار
ي
االقتصادي لتحسي الظروف المعيشية
لشعب اليمن.

الفعالة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد
وتمتثل للمعايي الدولية لحقوق اإلنسان
واستقالل القضاء وسيادة القانون واالتزام
بالمصالحة الوطنية و تمثيل المرأة اليمنية يف
جميع جوانب المرحلة االنتقالية.
 )3يوافق الطرفان عل استئناف العملية
السياسية خالل أسبوعي من توقيع هذا
االتفاق والمشاركة فيها بفعالية والعمل
بصدق وجدية مع مكتب البعوث الخاص
نهاث
لالمي العام لألمم المتحدة لوضع حد ي
للياع يف اليمن بأرسع وقت ممكن.
ُ ِّ
سم كل طرف عل الفور ممثال له ليكون
 )4ي ي
همزة الوصل بينهما وبي ومكتب المبعوث
الخاص لألمي العام لألمم المتحدة لليمن
للتحضي للعملية السياسية بما يف ذلك
تحديد الوفود واتخاذ ر
اليتيبات اللوجستية
الالزمة عل ان يقدم الطرفي لألمم المتحدة
ر
مقيحات متعلقة باستئناف العملية
السياسية خالل السبوعي القادمي.

تنفيذ االتفاقات آنفة الذكر
ر
 )1يدخل هذا اإلعالن المشيك حي
َّ
النفاذ ر
مبارسة فور توقيعه.
ُ )2ي َ
المشيك ُ
ر
وي َّ
فش
فهم هذا اإلعالن
كوحدة واحدة بهدف تحقيق
17
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)3

)4

)5

)6

أهدافه وأغراضه بما فيها ما هو
وف المادة ()1
محدد يف الديباجة ي
َّ
من اتفاقية وقف إطالق النار.
ر
المشيك تعاون
ُيس ِّهل هذا اإلعالن
الطرفي لتحقيق أهداف هذا
ر ُ ُّ
الن تعد
اإلعالن وبلوغ مقاصده ي
ُ
ُ
حدث
عاجلة ورصورية ،وعليه ،ال ي ِ
اإلعالن تغييا يف الحقوق والمراكز
القانونية للطرفي وال يؤسس لي
سابقه رسميه .وأي مسائل تتعلق
ر
باليتيبات السياسية والمنية
ُ َّ
المستقبلية لليمن تحدد حرصا من
خالل العملية المتضمنة يف اتفاقية
استئناف المشاورات السياسية.
جميع االتفاقيات الواردة يف هذا
المشيك ُي ِّ
ر
عزز بعضها بعضا
اإلعالن
ُ َّ
وتنفذ كل واحدة منها كجزء من
حزمة واحدة متماسكة.
يتعهد الطرفان بأداء ر
الياماتهما
بموجب هذا اإلعالن الم ر
شيك
بحسن نية بهدف تحقيق أهداف
ر
المشيك ومقاصده.
اإلعالن
يف حالة نشوء أي نزاع أو مسألة
تفسي يف أثناء تنفيذ أي جزء من هذا
ر
المشيك ،فيكون حله
اإلعالن
ر
الكي
الن تمنح الثر ر
بالطريقة ي
18
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ر
المشيك
لهداف اإلعالن
ومقاصده.
 )7ال َي ُح ُ
ول نشوء أي نزاع أو مسألة
تفسي دون تنفيذ أي جزء من
ر
المشيك إذا لم يكن محل
اإلعالن
نزاع أو خاضعا لعملية تفسي.
 )8ر
يليم الطرفان باالجتماع عل الفور
ر
المشيكة
لالتفاق عل اللية
ر
لإلرساف عل اتفاق وقف إطالق
َّ
النار.
 )9يبدأ تنفيذ االتفاق بشأن التدابي
اإلنسانية واالقتصادية ،ال سيما فيما
يتعلق بالمطارات والمواث ،فور
توقيع الطرفي عل هذا اإلعالن مع
إعطاء الولوية لإلجراءات المتعلقة
بمكافحة جائحة فيوس كورونا
المستجد وتقدم المم المتحدة
الدعم للطرفي للوفاء ر
بالياماتهما يف
هذا الشأن وتنسق العمل معهما عن
كثب.
يكثف الطرفان جهودهما
)10
الرامية إىل التطبيق الكامل التفاقية
ستوكهولم إضافة إىل اتفاقية
ُ
الحديدة من خالل دعم بعثة المم
المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية
الحديدة (أونمها) والتعاون معها،
وكذلك تعزيز انتشار اليه المم
19
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المتحدة للتحقق والتفتيش
(االونڤيم) يف مواث الحديدة وراس
عيىس .
يقوم المبعوث الخاص
)11
لألمي العام لألمم المتحدة بتقديم
تقارير دوريه حول تطبيق هذا
اإلعالن .
فور التوقيع عل هذا
)12
اإلعالن ،تبدأ المم المتحدة
المشاورات مع الطرفي بشأن جدول
العمال واإلطار الزمن ر
واليتيبات
ي
اللوجستية الالزمة بهدف التحضي
الستئناف المشاورات السياسية ا
بناء
عل دعوه المبعوث الخاص لألمي
العام لألمم المتحدة يف أرسع وقت
ممكن.

الدوىل
آلية تنفيذيه لفتح وتشغيل مطار صنعاء
ي
 )1يتم استئناف الرحالت الجوية
الدولية المدنية والتجارية واإلنسانية
20
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)2

)3

)4

)5

الدوىل دون
من وإىل مطار صنعاء
ي
عوائق.
ر
تشكل لجنة رإرسافية فنية مشيكة
بي إدارة المطار يف صنعاء والمم
المتحدة للتعاون والتنسيق
والتسهيل يف اإلجراءات التشغيلية
بما فيها ر
الياخيص.
تقوم إدارة المطار يف صنعاء بمنح
ر
الياخيص وفقا لآللية المتفق عليها
مع المم المتحدة.
)4تقوم اداره المطار يف صنعاء
باتخاذ كافه االجراءات الالزمة
لضمان امتثال المطار لجميع معايي
ر
يتماس مع
المن والسالمة وبشكل
المعايي واالتفاقيات الدولية .تقدم
المم المتحدة بالتنسيق مع
المنظمات الدولية المتخصصة
الدوىل المشورة
والمجتمع
ي
والمساعدة الفنية لتحقيق ذلك.
تقوم إدارة المطار يف صنعاء بالسماح
ر
للشكات الجوية الوطنية والدولية
بتوفي خدمات النقل الجوي
التجاري للمسافرين والشحن الجوي
واإلنساث من وإىل مطار صنعاء
ي
عي الوجهات الدولية
الدوىل ر
ي
المتنوعة .تقوم المم المتحدة
بالتنسيق مع المنظمات الدولية
21
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الدوىل
المتخصصة والمجتمع
ي
الفن والمساعدة
بتقديم الدعم ي
إلدارة المطار يف صنعاء من أجل
دعم عملياتها يف المطار.
 )6تقوم المم المتحدة بتقديم تقارير
دورية حول تنفيذ بنود هذا االتفاق
فيما يخص ممارسة دورها يف دعم
المطارات اليمنية وفقا للمحدد يف
هذا اإلعالن.

22
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