
  
  
  

  نص المبادرة اليمنية إلنشاء اتحاد الدول العربية 
   

/27[  ] 2009/مارس
  صنعاء ـ سبأنت

ا دول وافق البرلمان العربي على المب اد ال شاء اتح ي المشترك وإن ات العمل العرب ة بتطوير آلي ة المتعلق درة اليمني
  . العربية واقر رفعھا إلى اجتماعات القمة العربية في الدوحة 

الم،  ة والع ي المنطق ة ف ورات الجاري ة التط ة ومواكب ديات الراھن ة التح ى مجابھ ة إل ادرة اليمني دف المب وتھ
ى بإستراتيجية سياسية واقتصادي ستند إل ة، ت ادئ راسخة و ثابت ق من مب املة، تنطل ة ش ة ودفاعية وأمنية واجتماعي

سياسي  ل ال ق التكام ا لتحقي دراتھا وإمكاناتھ د ق سيق وتوحي يم وتن ادة تنظ ى إع ادرة عل ة ق ة العربي ون األم ك
  . واالقتصادي العربي الشامل

ا اح ة منھ ادئ الجوھري ى عدد من المب ة عل رام حدودھا وترتكز المبادرة اليمني ة واحت ة عربي يادة كل دول رام س ت
دول  ة لل شؤون الداخلي دخل في ال ا وعدم الت ار نظام حكمھ اإلقليمية ووحدة ترابھا الوطني وحق كل دولة في اختي

وكذا عدم االعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف , األعضاء 
ي إقليمي عضوية أية دولة ع ضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية باإلضافة إلى الوصول إلى نظام أمن عرب

ل  ضاء بح دول األع زام ال دوليين والت سلم ال ن وال ق األم ي تحقي ھامھا ف ن إس زز م ضاء، ويع دول األع ي ال يحم
م  اق األم زام بميث ا وااللت ي حل منازعاتھ وة ف سلمية ورفض استخدام الق الطرق ال ا ب ات خالفاتھ المتحدة واالتفاقي
  . الثنائية بين الدول األعضاء والمحافظة على األمن واالستقرار الدوليين، ومكافحة اإلرھاب

  
  : نص المبادرة اليمنية 

ة،  ًاستشعارا من الجمھورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبة للمستجدات القومية واإلقليمية والدولي ً
ه رت في الم تغي ي ع ة ف سان ومكافح وق اإلن ة وحق ضايا التنمي ي ق دة ف اھيم جدي رزت مف وى، وب وازين الق  م

ة  ا ومواكب ى تجاوز عثرتھ ادرة عل ة ق ة العربي أن األم ا ب ًاإلرھاب،فإن الجمھورية اليمنية تعرب مجددا، عن ثقتھ
ق التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية و املة، تنطل ة ش اجتماعي

دراتھا  د ق سيق وتوحي يم وتن ادة تنظ ى إع ادرة عل ة ق ة العربي ون األم ى ك ستند إل ة، ت خة و ثابت ادئ راس ن مب م
  . وإمكاناتھا لتحقيق التكامل السياسي واالقتصادي العربي الشامل

ُإن الجمھورية اليمنية وھي تقدم ھذه المبادرة، تشعر أن الحلول واإلصالحات يجب أ ا ُ ة، مع إدراكھ ًن تكون جذري
ة إلصالح االختالالت في  تكن بداي ة، ول ة طموحات شعوبنا العربي ًالكامل بأن ھذه المبادرة تأتي على طريق تلبي

  .  العربية ودفعھا في االتجاه الصحيح-العالقات العربية 
 المشترك تفرض بالضرورة، لذلك، ترى الجمھورية اليمنية أن الظروف المحيطة باألمة العربية وبالعمل العربي

ة من وضعھا  ة العربي ل بالجامع داف، لننتق ي المشترك من األساس، وفي األھ أن تتم إعادة صياغة العمل العرب
ى  ا إل ر من خمسين عام ى مدى أكث لبياتھا عل ا وس ستفيدين من إيجابياتھ ًالحالي، مع كافة أجھزتھا ومؤسساتھا، م

دول ال«كيان عربي جديد يسمى  اد ال ةاتح ع » عربي ة في جمي ة والدولي رات والتطورات اإلقليمي يتوافق مع المتغي
ديات  ة التح ومي لمواجھ ن الق ق األم ة، ويحق ة والثقافي ة واألمني صادية واالجتماعي سياسية واالقت االت ال المج

لنھاية من والمخاطر التي تھدد حاضر ومستقبل األمة العربية، وتعيق تقدمھا وطموحاتھا، لتحقيق اتحاد األمة في ا
  . خالل الوحدة االقتصادية الشاملة

ا عدد من  دمت بھ ي تق ة الت ادرات المبذول ود والمب ة الجھ والجمھورية اليمنية، إذ تعبر من جديد، عن تقديرھا لكاف
األردن في ) 218(ً وعمال بالقرار رقم -الدول العربية،فإنھا ان ب ة عم ا ورد في 28/3/2001َّالصادر عن قم م وم

رة الث ارس الفق ي م شيخ ف رم ال ة ش ة بمدين ستوى القم ى م ة عل دول العربي ة ال رار مجلس جامع ن ق ة م ) آذار(اني
ي -م2003 ة العمل العرب ا وتصوراتھا لتطوير و تحديث منظوم ديم اقتراحاتھ ة بتق  من الدعوة لقيام الدول العربي

ر عن الخطوط ا ذي يعب ة، ال دول العربي اد ال ل وتطوير المشترك، تتقدم بمشروع دستور اتح ا لتفعي ة لرؤيتھ لعام
ة«وترقية العمل العربي المشترك،وذلك من خالل إنشاء كيان عربي جديد يسمى  دول العربي ى » اتحاد ال ك عل وذل

  : النحو اآلتي
  المبادئ 
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  : على عدد من المبادئ الجوھرية التي ترتكز على» اتحاد الدول العربية«ترى الجمھورية اليمنية أن يقوم 

  . سيادة كل دولة عربية واحترام حدودھا اإلقليمية ووحدة ترابھا الوطني احترام -
  .  حق كل دولة في اختيار نظام حكمھا-
  .  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء-
ة - ة، ووقف عضوية أي ة عربي ة دول  عدم االعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أي

  .  تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعيةدولة عضو
سلم - ق األمن وال ي تحقي ھامھا ف ن إس زز م دول األعضاء، ويع ي إقليمي يحمي ال ام أمن عرب ى نظ  الوصول إل

  . الدوليين
  .  التزام الدول األعضاء بحل خالفاتھا بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتھا-
م المتح- اق األم زام بميث تقرار  االلت ن واالس ى األم ة عل ضاء والمحافظ دول األع ين ال ة ب ات الثنائي دة واالتفاقي

  . الدوليين، ومكافحة اإلرھاب
  

  األھداف 
ة«يھدف  دول العربي اد ال ق الت» اتح ى تحقي دول إل ين ال شتركة ب ة المصالح الم ار أن تنمي صادي، باعتب كامل االقت

ى  درج حت ة الت ار أھمي سياسي، آخذين في االعتب دخل الحقيقي للتوحد ال ا الم دماج االقتصادي ھم األعضاء واالن
  : يصل باألمة إلى تحقيق االتحاد، وذلك من خالل ما يلي

  . قتصادي متكامل بين دول االتحاد استكمال اإلصالحات االقتصادية لخلق مناخ عمل ا-
ة -  تحقيق التكامل االقتصادي بين دول االتحاد على أساس تطوير العمل االقتصادي المشترك وتبادل المنافع إلقام

  . ٍتكتل اقتصادي فاعل أمام التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية
  . وس األموال بين دول االتحاد تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤ-
ى - افي، وصوال إل اعي والثق ى المستوى االقتصادي واالجتم اد، عل ً الدفع بعملية التنمية المستدامة في دول االتح

  . تحقيق ھدف رفع مستوى معيشة مواطني االتحاد
ين - دولي ب اون ال ة« تشجيع التع دول العربي اد ال ة والد» اتح ره من التجمعات اإلقليمي ة في إطار دستور وغي ولي

  . االتحاد وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ا » اتحاد الدول العربية« دعم وتشجيع القطاع الخاص في - اد، وبم ين دول االتح ة ب إلرساء عالقات شراكة حقيقي

  . ُيسھم، بشكل فاعل، في تحقيق التكامل االقتصادي
  . ي المحافل الدولية والعمل ككتلة واحدة لمواكبة التطورات االقتصادية الدولية تنسيق جھود الدول العربية ف-
  .  توحيد كافة األطر والقوانين والتشريعات، في كافة المجاالت المتصلة بأھداف االتحاد-
  

  اآلليات 
ة جد)اتحاد الدول العربية(إن نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في ظل  ى وضع ھيكلي ة ، سيعتمد عل دة متقدم ي

في تشكيلھا وفاعلة بآلياتھا، وتعكس صدق التوجھات نحو قيام ھذا الكيان، األمر الذي يفرض صياغة ھيكلية تأخذ 
ذ زام بالتنفي رار وااللت وة الق صاصات وق ار وضوح االخت ي االعتب اء . ف ادة البن تم إع رى أن ي ك، ن ل ذل ن أج وم

  : المؤسسي إلصالح الوضع العربي على النحو اآلتي
  

  : الھياكل واألطر التنظيمية لالتحاد
  

  المجلس األعلى لالتحاد 
ة  سياسات العام رار ال اد، ويختص برسم وإق ى سلطة في االتح ويتألف من الملوك والرؤساء واألمراء، ويعد أعل
ى، وتكون رئاسة المجلس  وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس األدن

  . ة بالتناوبسنوي
  . مجلس األمة

  : ويتكون من مجلسين
  .  مجلس النواب-
  .  مجلس الشورى-

اد،  زة االتح ى أجھ ة عل ة في اإلشراف والرقاب شعوب العربي دأ حق ال اد، تجسيدا لمب شريعية لالتح ًويعد الھيئة الت
دول، وصو ة موجودة في ال زة تمثيلي ة وأي أجھ شكيل بواسطة ويتدرج في تشكيله من البرلمانات القائم ى الت ًال إل

دول  ل ال س تمثي ل مجل داخلي لك ام ال دد النظ ى أن يح ا، عل اق عليھ تم االتف ددات ي ايير ومح ا لمع اب وفق ًاالنتخ
  . واختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله



  : مجلس رؤساء الحكومات
  . وھو المجلس التنفيذي لالتحاد، ويتشكل من رؤساء حكومات دول االتحاد

  . وزاريةالمجالس ال
  : وتشمل اآلتي

  .  مجلس وزراء خارجية دول االتحاد-
  ). المجلس االقتصادي( مجلس وزراء التنمية واالقتصاد والتجارة -
  .  مجلس الدفاع واألمن-
  .  أي مجالس أخرى يلزم إضافتھا-

اد، رة لالتح ة المق سياسات العام ار ال ي إط ة ف سياسات التكاملي اقتراح ال الس ب ذه المج ال وتختص ھ ي مج ل ف  ك
ة  ا تحدد األنظم اختصاصه، واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار اآلليات واإلجراءات التنفيذية المقرة كم

  . الداخلية لھذه المجالس طريقة تشكيلھا وأساليب عملھا
  . محكمة العدل العربية

ا لنظ ا وفق اط بھ ام تن ة مھ دول األعضاء، وأي ين ال سم المنازعات ب ى ًوتختص بح ره المجلس األعل ذي يق ا ال امھ
  . لالتحاد

  . ـ ھيئة المفوضين
  . ـ ھيئة المندوبين الدائمين
  . ـ األمانة العامة لالتحاد

  . وقد شمل مشروع الدستور التفاصيل المتعلقة بھذه األجھزة والھيئات
  : إلى جانب إنشاء العد يد من آليات العمل الفعالة ومنھا

  : ركصندوق الدعم والتطوير المشت
  . ويھدف إلى تأھيل الدول األعضاء، بما يحقق التقارب في مستوى التقدم االقتصادي والتقني

  : بنك التنمية االتحادي
شتركة والتكامل  ة الم سوق العربي ق ال شتركة لغرض تحقي ويھدف إلى تمويل المشاريع التكاملية واالستثمارية الم

  . االقتصادي، بشكل عام
  : لتجارية بين الدول العربيةھيئة تسوية المنازعات ا

  . تھدف إلى تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والتوفيق
  : ميزانية االتحاد

ا يتناسب مع  اد، بم ة االتح ة عضو في موازن اد وتحدد حصة كل دول ا مجلس االتح ة يقرھ يكون لالتحاد ميزاني
  . دخلھا القومي

  : التصويت
ة وبالنسبة لنظام التصويت، فقد ت دول األعضاء ومصالح األم ة ال م وضع نظام تصويت جديد يحقق مصالح غالبي
  : ًووفقا لألسس والضوابط التالية

  .  يشترط حصول اإلجماع في حالة قبول أي عضو جديد-
  .  أغلبية الثالثة أرباع في المسائل األساسية-
  .  أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية-
  . مواضيع اإلجرائية األغلبية البسيطة في ال-

رح  ة تقت ل المقترح ات العم ادئ وآلي داف والمب ى أساس األھ رح عل ة المقت دول العربي اد ال تور اتح صياغة دس ول
ة  دول العربي اد ال ولى إعداد مشروع دستور اتح ة تت ة من سبع دول عربي ة وزاري شكيل لجن الجمھورية اليمنية ت

ى أن ينجز باالستعانة بالخبرات القانونية واالقتصادية وا دول األعضاء، عل ة ومن ال ة العربي سياسية من الجامع ل
راره  ة إلق المشروع خالل ستة أشھر ويقدم للدول األعضاء لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس وزراء الخارجي

  . ورفعه إلى قمة دورية أو طارئة للتوقيع عليه
  وهللا من وراء القصد،، 

  
 


