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 (1ملحق رقم )

 )لجنة عسكرية وأمنية( المؤقتة الترتيبات األمنية والعسكرية

أمنية وعسكرية تنهي حالة التوتر والصراع القائم يف مناطق خمتلفة على الساحة اليمنية  تمهيدًا لترتيبات
ى إنشاء عل احلاجةل اقتضت ايف ح تثبيت وقف إطالق النار يتم التوافقادلعنية ب اللجان احملليةومواصلة جلهود 

 .عليها اليت سيتم التوافق التنفيذية جلنة عسكرية وأمنية عليا من قبل السلطة

 اإلنشاء: 

عضوًا ، ويكون  02-11جلنة عسكرية وأمنية عليا بقوام اليت سيتم التوافق عليها التنفيذية تشكل السلطة 
ادلهام التوافقية ويصدر هبا قرارًا منها وتُنفذ  السلطة التنفيذيةحتت إدارة  وتعملرئيس ونائبني لديها 

 ادلوكلة إليها من السلطة التنفيذية التوافقية. واالختصاصات

وتقوم مبهام ، البدء مبهامهما ادلرسومة ذلايبدأ عمل اللجنة بتاريخ و ، كون ذلا رئيسًا توافقيًا ونائبنيعلى أن ي
 االنتقالية.دلرحلة وأعمال اللجنة األمنية العليا حىت االنتهاء من ا

 معايير االختيار لألعضاء.

 والكفاءة ادلهنية. 

 النزاىة واخلربة. 

  ومن مجيع التشكيالت والصنوفممن ميتلك اخلربة العسكرية واألمنية ، أن يكونوا. 

 وتقوم احلكومة بفتح اعتماد ذلذه اللجنة مبا ميكنها من القيام مبهامها بشكل صحيح.

وتكون آلية تنسيق ىذه اللجنة مع األمم ادلتحدة نفس آلية تنسيق جلان التهدئة أي عرب جلنة االتصال والتنسيق 
تكون قرارات اللجنة بالتوافق ويف إطار ادلهام ، كما أيضًا وإىل ىذه اللجنة وترفع تقاريرىا اليومية إىل احلكومة 

 ادلرسومة ذلا. 
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 مهام وصالحيات اللجنة.  

ادلسؤولة عن  تنفيذ ما  لجاهنا الفرعيةىي بتكون ، و يف كل مناطق الصراع  ذلا فرعية اه اللجنة جلانل ىذتشك 
 -يلي:

  عمليات ادلشًتكة يف مناطق الصراع.اإلشراف على غرف ال 

 التنسيق مع اللجان احمللية يف مناطق الصراع دلواصلة إهناء الوضع القائم سواًء عسكريًا أو أمنيًا وإحالل
األمن واالستقرار وللجنة احلق يف االستعانة بلجان التهدئة على أن تكون حتت قيادهتا حىت يتم االستغناء 
عنها تتبع ىذه اللجنة كل الوحدات األمنية والعسكرية يف مناطق الصراع وىي ادلسؤولة عن مجيع مؤسسات 

 اجليش واألمن فيها.

 اف يف مجيع جبهات القتال وفق اخلطة ادلزمنة اليت اإلشراف على االنسحابات العسكرية من مجيع األطر
سيتم التوافق عليها وذلك من خالل تشكيل جلان فرعية ذلا يف ىذه ادلناطق وباالستعانة بلجان التهدئة إذا 

 اقتضت احلاجة.

   ما قد تستغلو القاعدة أو داعش. سد أي فراغ أمين أو عسكري نتيجة انسحاب 

  استالم أي مؤسسة أو منشأة من منشئات الدولة يتم االنسحاب منها من أي طرف وتسليمها إىل
 التوافقية. للسلطة التنفيذيةاجلهات ادلعنية وادلسئولة التابعة 

   وضع خطة أمنية حتفظ األمن واالستقرار وتضمن مواجهة القاعدة وداعش أو أي خماطر أمنية أخرى يف
 اع  أوالً ويف كل ادلناطق اليمنية ثانياً.كل منطقة من مناطق الصر 

 .اإلشراف على عودة اجليش واألمن اىل ثكناتو ادلوجودة من قبل األحداث 

 .استالم السالح وفق اآللية اليت سيتم التوافق عليها 
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  حصر كل األضرار واخلسائر على كل  بعديف مناطق الصراع ترتيب وضع مؤسسيت اجليش واألمن
 . تعرضتا ذلمااللتنيادلستويات 

  و ضمن مهام واختصاصات ىذه ىذه اللجنة كجهة منفذة دلا ى إدارةتكون وزاريت الدفاع والداخلية حتت
، أما دلا ىو ضمن مهام الوزارتني ادلنصوص عليها يف القانون فيكون ىناك تنسيق يف إطار مهامها  اللجنة

 واختصاصاهتا.


