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تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيض سعر البنزين والديزل  وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيهاتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيض سعر البنزين والديزل  وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها

ــاركة يف تنفيذها ــع" يقر مبادرة" الحل الوطني" ويدعو  عبدامللك الحوثي إىل املش ــاركة يف تنفيذها"اللقاء املوس ــع" يقر مبادرة" الحل الوطني" ويدعو  عبدامللك الحوثي إىل املش "اللقاء املوس

ــادرة  ــاع مب ــع باالجم ــي املوس ــاء الوطن ــر اللق أق
ــال عنها االخ  ــية  والتي ق ــة الرئاس ــة الوطني اللجن
ــف ولكن  ــف الضع ــن موق ــي م ــا ال تأت ــس بأنه الرئي
ــعب وحقن  ــة الوطن والش ــب مصلح ــن أجل تغلي م

الدماء.. وقد تضمنت املبادرة االتي  :
ــا  ــة بم ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم أو    تش
يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والرشاكة الوطنية 

عىل أساس اآلليات التالية:
ــس الجمهورية يف اجتماع اللقاء  ــالن رئي  1 -  إع
ــيقوم خالل أسبوع بتكليف  ــع أنه س الوطني املوس
ــات  ــع املكون ــاور م ــة بالتش ــكل الحكوم ــن سيش م

السياسية.
ــد اختيار وتعيني  ــس عىل وجه التحدي 2 - للرئي
وزارات،  ــي  وه ــيادية  الس ــوزارات  ال يف  ــوزراء  ال

الدفاع، الداخلية، الخارجية، واملالية.
ــع  ــاور م ــة بالتش ــس الجمهوري ــدد رئي - يح  3
ــة  ــيد الرشاك ــات تجس ــية متطلب ــات السياس املكون
ــد  ــك تحدي ــا يف ذل ــة بم ــاءة والنزاه ــة والكف الوطني
ــة والقوى  ــريف املبادرة الخليجي ــاركة ط حجم مش
السياسية األخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي 

السلمي واملرأة والشباب.

ــص  التخص ــاس  أس ــىل  ع ــوزراء  ال ــار  ُيخت  -  4
ــارك  ــىل املكون الذي سيش ــة وع ــاءة والنزاه والكف
تقديم اسمني لكل منصب وزاري محدد له إىل رئيس 
الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور 

مع رئيس الوزراء اسما من بني اإلسمني املقدمني.
ــات  للمكون ــة  الجمهوري ــس  رئي ــدد  يح  -  5
ــحيها  ــرتة زمنية محددة لتقديم مرش ــية ف السياس
ــحيه يف املوعد  ــرف ال يقدم مرش ــة وأي ط للحكوم
ــاركة يف الحكومة لرئيس  ــدد أو يعزف عن املش املح
ــا  وفق ــبا  مناس ــراه  ي ــذي  ال ــرار  الق ــة  الجمهوري

لصالحياته الدستورية.

ــدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة  ثانيًا    يص
النظر يف الكلفة املضافة عىل السعر الدويل بما يؤدي 
ــزل والبرتول  ــعر كل من مادتي الدي ــض س إىل تخفي
ــزل  الدي ــادة  م ــعر  س ــح  يصب ــث  بحي ــال)  (500ري

(3400ريال) وسعر مادة البرتول (3500ريال).

ثالثًا       يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة 
ــة والنقدية  ــة واملالي ــات االقتصادي ــر يف السياس النظ
ــا يف ذلك  ــات العميقة بم ــن اإلصالح ــذ حزمة م وتنفي
ــزل والبرتول  ــرق الرشاء ملادتي الدي ــادة النظر بط إع

بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا لألسعار الدولية 
ــل  ــعر وجع ــض الس ــن تخفي ــد م ــؤدي إىل مزي ــا ي مم
ــرتيات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء  املش
والعموالت واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة ملعالجة 
ــتقات النفطية للتخفيف عن  آثار رفع الدعم عن املش
ــني التحصيل الرضيبي  ــني والصيادين وتحس املزارع
ــة للدولة وإنهاء  ــي وجميع اإليرادات العام والجمرك
ــة والقضاء  ــم نظام البصم ــي وتعمي االزدواج الوظيف

عىل كل مظاهر الفساد والعبث املايل.
ــدة  ــة الجدي ــج الحكوم ــن برنام رابعًا       يتضم

رفع الحد األدنى لألجور.
ــع املكونات  ــزام من جمي ــد وااللت خامسًا     التأكي
ــات الحوار  ــية بتنفيذ مخرج ــات السياس والفعالي
ــام  ــتكمال امله ــة، واس ــات مزمن ــا آللي ــي وفق الوطن
ــتفتاء  واالس ــتور  الدس ــرار  وإق ــة  لصياغ ــة  املتبقي

عليه.
ــمية  ــات اإلعالمية الرس سادسًا       تلتزم املؤسس
ــر الحوار  ــاركة يف مؤتم ــراف املش ــة واألط والخاص
ــة إعالمية وخطاب  ــامل بتبني سياس الوطني الش
ــية  ــاء وإيجابي وداعم للعملية السياس إعالمي بن

ــكل  ــوار الوطني بش ــات الح ــام وملخرج ــكل ع بش
خاص وتلتزم بعدم النيل من األشخاص وكرامتهم 
ــات  للرصاع ــو  يدع ــا  م ــي  تبن أو  ــم  وخصوصياته
ــة أو التحريض عىل  ــة والطائفية واملناطقي املذهبي
ــة والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية  الكراهي

بوضع اآلليات املناسبة لذلك.
ــات  ــع املكون ــن جمي ــزام م ــد وااللت سابعًا      التأكي
ــف والتطرف  ــية بنبذ ورفض العن ــات السياس والفعالي
ــدءا بإزالة  ــالد ب ــتقرار الب ــة بأمن واس ــال املخل واألعم
أسباب التوتر املتمثلة يف التجمعات املحيطة بالعاصمة 
ــا من خالل إزالة املخيمات وفض االعتصامات  وداخله
ــيطرة الدولة عىل محافظة عمران  ــتكمال بسط س واس
ووقف املواجهات املسلحة يف محافظة الجوف وبسط 

سيطرة الدولة عىل كافة أراضيها.
ثامنًا      يدعو اللقاء الوطني املوسع واملكونات 
ــي  ــك الحوث ــد املل ــية األخ عب ــات السياس والفعالي
ــل الوطني  ــذا الح ــاركة يف ه ــه إىل املش ــار الل وأنص
ــن  ــىل أم ــا ع ــة وحفاظ ــة الوطني ــيدا للرشاك تجس
ــالل تنفيذ ما عليه  ــتقرار ووحدة اليمن من خ واس
ــة يف الفقرات  ــاق وخاص ــذا االتف ــات يف ه ــن التزام م

السادسة والسابعة من هذه املبادرة.

قواتنا المسلحة مصدر فخر لليمنيني وستحظى دومًا بالرعاية واالهتمام

ماضي القهر لن يعود .. ونهج الحوار الذي ارتضيناه سيكون مالزمًا لنا ليقود الوطن نحو االزدهار

 بنود مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية 

ــفراء الدول العشر رئيس الجمهورية يلتقي س

ــن أمني عام مجلس التعاون .. ويتلقى اتصا م

ويل العهد السعودي : ما يجري يف اليمن 
ــية يهدف إىل تقويض العملية السياس

٢ ــى األولــ
صندوق النقد الدويل يمنح اليمن تسهيالت 

اقتصادائتمانية قيمتها ٥٥٢ مليون دوالر

سأتعامل بكل حزم مع محاوالت زعزعة األمن وبث الفرقة
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التحرر من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام وإقامة حكم أهداف الثورة اليمنية
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحامية البالد 
وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصادياً 
واجتامعياً وسياسياً وثقافياً.

إنشاء مجتمع دميقراطي تعاوين عادل مستمد 
أنظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق 
الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظامت الدولية والتمسك مببدأ الحياد االيجايب وعدم 
االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم. 123456

املبادرة لم تأِت من موقف ضعف بل  تغليبًا ملصلحة الوطن والشعب وحقنًا للدماء


