
 

، 2007بنود قد توصل إليها الحكومة اليمنية مع المتمردين منتصف  9وكانت اتفاقية الدوحة المكونة من  •

. وأضيفت  2008وتمكنت من إنهاء الحرب الرابعة في صعدة آنذاك،، لكنه وقع عليها بشكل نهائي مع مطلع 

 :بنداً. وهي على النحو التالي  14بنود جديدة، لتصبح  5إليها 

 

 .المناطقااللتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع 

 

 .ار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية )االنتربول(تأكيد تنفيذ قر

 

 .إطالق المعتقلين خالل فترة ال تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة

 

عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية  

ية وحكومة قطر إليجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة اليمن 

 .أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور األحكام في هذه القضايا

 

 تشكيل لجنة من الطرفين يتم االتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف

 .الكشوفات المتوفرة لديه

 

تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهالل األحمر اليمني وجمعية الهالل األحمر القطري ومدراء المديريات  

 .ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق

 

 .كغيرها من المديريات األخرى في الجمهورية بسط نظام الدولة العام في المديريات

 

إعادة األسلحة التابعة للجيش واألمن وكذا تسليم األسلحة المتوسطة بعد االطمئنان واستقرار األمور بالتشاور مع 

 .الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات األسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها

 

 .تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها

 

 .أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق األخرى من الجمهورية 

 

 .عن نقاط التفتيش احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات 

 

أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدهللا عيضه الرزامي إلى قطر، بعد استقرار   

األوضاع وتطبيق االتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خالل 

 .ستة أشهر وبطريقة رسمية

 

إلى اللجنة الرئاسية وهم: حسين ثورة، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه،  إضافة أربعه أعضاء

صالح شرمه،تكون مهمتهما اإلشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في االتفاق الخاص وهذا  

 .الوثيقة الخاصة باإلجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعاله

 

 .قة سرية وال يجوز نشرها أو اإلفصاح عن محتوياتها إال ألطرافها وال أغراض تطبيقهاتعتبر هذه الوثي


