رفباير 2019

املقدمة:
مثلت مخرجات الحوار الوطني املرشوع الوطني الجامع الذي يلبي تطلعات شعبنا اليمني يف بناء
اليمن االتحادي الجديد ،دولة النظام والقانون التي ينعم جميع أفرادها فيها بالعدل واملساواة وتكافؤ
الفرص والتوزيع العادل للرثوة والسلطة ،فقد جاءت كنتيجة للتوافق الوطني بني كافة املكونات السياسية
وامل جتمعية يف معالجة إشكاالت املايض واالنتقال اىل املستقبل اآلمن ،وحظيت بدعم محيل وإقليمي
ودويل غري مسبوق ،إذ مثل الدعم الدويل أحد الضامنات الهامة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،فكانت
حارضة ضمن قرارات مجلس األمن املعنية باليمن التي نصت عىل دعمها ،ومعاقبة من يحاول إعاقة
تنفيذها.
وقد نصت الوثيقة الوطنية يف الباب الثاين الخاص بضامنات مخرجات مؤمتر الحوار الوطني الشامل عىل
أهمية استمرار دعم املجتمع الدويل للعملية السياسية يف اليمن وتلبية االحتياجات التنموية لضامن
استقرار الوضع واستكامل الرتتيبات لإلعداد لالستفتاء عىل الدستور ومن ثم االنتخابات وفقا ً للدستور
االتحادي الجديد.
لقد حرص املجتمع الدويل عىل دعم العملية السياسية يف اليمن ومن ذلك دعم مؤمتر الحوار الوطني
منذ بداية التحضري النعقاده ،أكد ذلك زيارة رئيس وأعضاء مجلس األمن للعاصمة صنعاء مطلع العام
2013م ،وعقد جلسة استثنائية ملجلس األمن يف اليمن ،تعبريا ً عن اهتامم املجتمع الدويل بدعم العملية
السياسية واالستقرار يف اليمن وتعزيز جهود التحضري ملؤمتر الحوار الوطني والتأكيد عىل انعقاده ،واستمر
هذا التأييد والدعم خالل فرتة انعقاد املؤمتر ،وبعد ذلك ،من خالل تأييد الوثيقة الوطنية ،ودعم ومساندة
تنفيذها عىل أرض الواقع.
وانطالقا ً من استشعار املجتمع الدويل ألهمية املؤمتر ومخرجاته وإنجاح االنتقال اىل الدولة ،كان االجامع
الدويل مرافقا للمؤمتر وداعامً لتنفيذ مخرجاته ،تجسد ذلك من خالل ترصيحات الدول املؤيدة النعقاده
وملخرجاته ،وكذلك من خالل قرارات مجلس األمن التي رحبت بنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل،
واعتربت قراراته مبثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال دميقراطي مستمرة بقيادة مينية تقوم عىل
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االلتزام بالدميقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون واملصالحة الوطنية واحرتام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ألفراد الشعب اليمني قاطبة ،يف عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع يتوىل
اليمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه املـرشوعة لتغـيري سـلمي وإصـالح سياسـي
واقتـصادي واجتمـاعي ذي مغـزى ،كمـا تـنص عليـه مبـادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج
مؤمتر الحوار الوطني الـشامل.
وسوف نستعرض يف هذا التقرير القرارات الصادرة من مجلس االمن التابع لهيئة األمم املتحدة بصفته
الجهاز الدويل املعني بعملية السالم وحفظ األمن واالستقرار يف الدول األعضاء يف املنظومة الدولية
مستعرضني فيه أهم مضامني تلك القرارات حول مخرجات الحوار الوطني والتأكيد عىل تنفيذها وصوالً
إىل بناء الدولة االتحادية.
أوال :قرارات مجلس األمن الداعية اىل الحوار الوطني:
تضمنت املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية النص عىل أن يقوم رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق
الوطني بالدعوة اىل إجراء حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية مبا فيها الشباب
وسائر األحزاب ومنظامت املجتمع املدين والقطاع النسايئ وذلك من أجل بحث عملية صياغة
الدستور والنظر يف القضايا املختلفة ذات البعد الوطني واتخاذ الخطوات للميض قدما نحو بناء
دميقراطي متكامل وتحقيق املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية .وتأكيدا لذلك وقف املجتمع
الدويل داعام للعملية االنتقالية يف اليمن ومطالبا بتنفيذ نصوص املبادرة الخليجية ومن اهم
بنودها إجراء الحوار الوطني الشامل مبشاركة مختلف االطياف السياسية واملكونات االجتامعية،
حيث صدر عن مجلس األمن القرار رقم  2051وذلك يف جلسته املنعقدة يف  12يونيو/حزيران
2012م.
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مضامني قرار مجلس األمن رقم  2051للعام (2012م)
أكد القرار يف ديباجته عىل التزام مجلس األمن الدويل بوحدة اليمن وسيادته واستقالله السيايس
وسالمته اإلقليمية ،ودعـمه التفاق االنتقال السيايس وفقا ً ملبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،مبا يف ذلك عقد مؤمتر للحوار الوطني يضم جميع األطراف ،مؤكدا ان أفضل حل للوضع
يف اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة ميسك اليمن بزمامها
لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاتـه املـرشوعة لتغـيري سـلمي وإصـالح سياسـي واقتـصادي
واجتمـاعي ذي مغـزى ،كمـا تـنص عليـه مبـادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذها .
ويف القرار  ،)2011(2014أكد مجلس االمن عىل االيت:
(الفقرة ـ )1
يعيد التأكيد عىل رضورة التنفيذ الكامل ومبوجب األزمنة املحددة يف املبادرة الخليجية وآلية
تنفيذها بشكل كامل وضمن اإلطار الزمني املالئم وفقا ً لقرار .)2011( 2014
يالحظ أنـه ،متاشـيا َ مـع آليـة التنفيـذ ،ينبغـي أن ينـصب تركيـز املرحلـة الثانيـة من عملية االنتقال
عىل:
أ .عقد مؤمتر للحوار الوطني يضم جميع األطراف،
ب .إعـادة هيكلـة قـوات األمـن والقـوات املـسلحة يف إطـار هيكـل قيـادي وطـني موحد وذي
طابع مهني وإنهاء جميع النزعات
ج .إجراء إصالح دستوري وانتخايب وإجراء انتخابات عامة.
(الفقرة ـ )4
يؤيد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي ،وحكومـة الوفـاق الـوطني الراميـة إىل الــدفع قــدما بعمليــة
االنتقــال عــرب ســبل منــها إصــالح القطــاع األمــني ،وإجــراء تغــيريات يف املناصـب العليـا يف قـوات
األمـن والقـوات املـسلحة ،وبـدء العمليـة التحـضريية لعقـد مـؤمتر الحوار الوطني.
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(الفقرة ـ )5
يشدد علـى أهميـة عقـد مـؤمتر للحـوار الـوطني يـضم جميـع األطـراف ويكـون تـشاركيا وشـفافا وذا
مغـزى وتكـون الجامعـات الـشبابية والنـسائية مـن بـني املـشاركني فيـه ،ويهيب بجميع األطراف املعنية
يف اليمن أن تشارك يف هذه العملية بصورة نشطة وبّناءة.
(الفقرة ـ )10
حــث الحكومــة اليمنيــة علــى ســن تــرشيع خــاص بالعدالــة االنتقاليــة لــدعم املصالحة.
(الفقرة ـ )17
يطلب من األمني العام أن يواصل تنسيق املساعدة املقدمة من املجتمع الدويل لدعم الحوار الوطني
وعملية االنتقال كام هو منصوص علية يف آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاوين الخليجي.

ثانيا :مرحلة ما بعد عملية الحوار الوطني وإعالن مخرجاته:
بتاريخ  2013/3/18م انطلق مؤمتر الحوار الوطني مبشاركة جميع األطراف السياسية ومنظامت
املجتمع املدين وفئة الشباب واملرأة ،والذي استمرت جلساته فرتة (عرش اشهر) تم فيها الحوار
والنقاش حول مختلف القضايا الوطنية والسياسية والتنموية ،ولغرض التأكيد من املجتمع الدويل
عىل أهمية إلتزام جميع األطراف بعملية االنتقال السيايس ومخرجات الحوار الوطني صدر قرار
مجلس االمن رقم  2140لسنة ( 2014م ) الذي اتخذه مجلس األمن يف جلسته  7119املنعقدة
يف 26شباط/فرباير .2014
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مضامني قرار مجلس األمن الدويل رقم )2014( 2140
رحب القرار بنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،معتربا ً قراراته مبثابة خارطة طريق من أجل
عملية انتقال دميقراطي مستمرة بقيادة مينية تقوم عىل االلتزام بالدميقراطية والحكم الرشيد
وسيادة القانون واملصالحة الوطنية واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ألفراد الشعب
اليمني قاطبة.
يَّسوا سبل التوصل إىل نتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل من خالل مشاركتهم البناءة،
وأشاد مبن ر
وال سيام قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
واعترب أن أفضل حل للوضع يف اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع
ومنظمة يتوىل اليمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه املـرشوعة لتغـيري سـلمي
وإصـالح سياسـي واقتـصادي واجتمـاعي ذي مغـزى ،كمـا تـنص عليـه مبـادرة مجلس التعاون
الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤمتر الحوار الوطني الـشامل.
مؤكدا ً من جديد الحاجة إىل تنفيذ عملية االنتقال السيايس بشكل كامل ويف الوقت املناسب يف
أعقاب مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك متاش ًيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،ووفقًا لقرارات املجلس ،ومبا يلبي تطلعات الشعب اليمني؛
وطلب إىل األمني العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات يف اليمن ،مبا يف ذلك عن تنفيذ
نتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل.
كام نص عىل التايل:
(القفرة ـ )1
ي ؤكد من جديد الحاجة إىل تنفيذ عملية االنتقال السيايس بشكل كامل ويف الوقت املناسب يف
أعقاب مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك متش ًيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،ووفقًا للقرارين  )2011( 2014و )2012( 2051وفيام يتعلق بتطلعات الشعب اليمني؛
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ويف دعمه لتنفيذ عملية االنتقال السيايس كانت (الفقرة ـ  )2يرحب بالتقدم املحرز مؤخرا ً يف عملية
ي
االنتقال السيايس يف اليمن ،ويعرب عن تأييده الشديد الستكامل الخطوات التالية من عملية
االنتقال ،وذلك متش ًيا مع آلية التنفيذ ،مبا يف ذلك ما ييل:
أ .صياغة دستور جديد يف اليمن؛
ب .وتنفيذ اإلصالح االنتخايب ،مبا يشمل صياغة واعتامد قانون انتخايب جديد يتفق مع الدستور
الجديد؛
ج .وإجراء استفتاء عىل مرشوع الدستور ،مبا يف ذلك التعريف به بالشكل املناسب؛
د .وإصالح بنية الدولة إلعداد اليمن لالنتقال من دولة وحدوية إىل دولة اتحادية؛
ه .وإجراء االنتخابات العامة يف الوقت املناسب ،عىل أن تنتهي بعدها والية الرئيس هادي
الحالية عقب تنصيب الرئيس املنتخب مبوجب الدستور الجديد.
(الفقرة ـ )3
يشجع جميع الدوائر االنتخابية يف البالد ،مبا يف ذلك حركات الشباب والجامعات النسائية يف
جميع املناطق يف اليمن ،عىل مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة يف عملية االنتقال السيايس
ومواصلة روح التوافق يف سبيل تنفيذ الخطوات الالحقة يف عملية االنتقال وتوصيات مؤمتر الحوار
الوطني ،ويهيب بحركة الحراك الجنويب وحركة الحوثيني وغريهام إىل املشاركة البناءة ونبذ اللجوء
إىل العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
(الفقرة ـ )4
يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة األصول ،ويدعم التعاون الدويل يف
هذا الشأن.
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(الفقرة ـ )8
يتطلع أيضً ا إىل التعجيل باعتامد قانون بشأن العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية يكون متوافقًا
مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتتربع فيه أفضل املامرسات عند االقتضاء ،ويأخذ بعني االعتبار
يف الوقت ذاته توصيات مؤمتر الحوار الوطني؛
(الفقرة ـ )10
يؤكد أن عملية االنتقال التي اتفق عليها الطرفان يف مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية
تنفيذ عملية االنتقال مل تتحقق بعد بالكامل ،ويهيب بجميع اليمنيني إىل احرتام تنفيذ عملية
االنتقال السيايس بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ.
(الفقرة ـ )33
يطلب إىل األمني العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات يف اليمن ،مبا يف ذلك عن تنفيذ
نتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك كل  ٦٠يو ًما؛
ثالثا :مرحلة ما بعد االنقالب عىل السلطة الرشعية يف اليمن:
خالل الفرتة التالية لعملية االنقالب السيايس عىل السلطة الرشعية يف اليمن وإميانا من املجتمع
الدويل بأهمية االلتزام مبخرجات الحوار الوطني واستكامل عملية االنتقال السيايس املتفق عليها
من جميع األطراف واملكونات السياسية واالجتامعية صدرت عدة قرارات من مجلس االمن الدويل
بشأن اليمن شددت جميعها عىل رضورة العودة اىل تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها
التنفيذية ونتائج مخرجات الحوار الوطني الشامل حيث صدرت القرارات التالية:
 .1قرار مجلس االمن رقم 2015( 2201م) الذي اتخذه مجلس االمن يف جلسته املنعقدة بتاريخ
2015/2/15م والذي نص عىل:
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(الفقرة ـ )4
يهيب بشدة بجميع األطراف وال سيام الحوثيون ،أن تتقيد مببادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،وبنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وباتفاق السلم والرشاكة الوطنية وملحقه االمني،
التي تنص جميعها عىل عملية انتقال دميقراطي بقيادة مينية.
(الفقرة ـ )5
يحث جميع األطراف ،وال سيام الحوثيون ،عىل التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع بواسطة
االمم املتحدة ملواصلة االنتقال السيايس بهدف التوصل إىل حل توافقي وفقا ملبادرة مجلس التعاون
الخليجي وآلية تنفيذها ،ونتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،واتفاق السلم والرشاكة الوطنية ومرفقه
االمني ،وتنفيذ هذا الحل.
(الفقرة ـ )6
يحث جميع األطراف عىل االتفاق عىل مواعيد إلنهاء عملية التشاور الدستوري ،وإجراء استفتاء بشأن
الدستور ،وإجراء انتخابات مبوجب القانون االنتخايب الجديد عمال بالدستور الجديد ،واإلعالن عن
هذه املواعيد.
(الفقرة ـ )13
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقارير عن تنفيذ آلية هذا القرار ،وأن يواصل تقديم تقارير عن
التطورات يف اليمن ،مبا يشمل تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،ونتائج مؤمتر
الحوار الوطني الشامل ،واتفاق السلم والرشاكة الوطنية ومرفقه األمني ،وذلك يف غضون  15يوما
من تاريخ اتخاذ هذا القرار ،وكل  60يوما بعد ذلك.
 .2قرار مجلس االمن رقم  )2015( 2216الذي اتخذه مجلس االمن يف جلسته املنعقدة بتاريخ
 2015/4/14م والذي تضمن اإلشارة اىل مؤمتر القمة السادس والعرشين لجامعة الدول العربية
بشأن التطورات يف اليمن ،وأكد عىل رضورة استئناف عملية االنتقال السيايس يف اليمن مبشاركة
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جميع األطراف اليمنية وفقا ً ملبادرة املجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤمتر الحوار
الوطني الشامل.
ودعا كل األطراف اليمنية والسيام الحوثيون إىل االلتزام مببادرة مجلس التعاون الخليجي والية
تنفيذها وبنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،واستئناف
وتَّسيع املفاوضات الشاملة لجميع األطراف التي تجري بوساطة من األمم املتحدة ،والتي تتناول
أمور من بينها املسائل املتعلقة بالحكم وذلك من اجل مواصلة عملية االنتقال السلمي بهدف
التوصل إىل حل توافقي.
كام نص عىل:
(الفقرة ـ )5
يدعو كل األطراف اليمنية والسيام الحوثيون إىل االلتزام مببادرة مجلس التعاون الخليجي والية
تنفيذها وبنتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وقرارات مجلس األمن ذات الصلة .. ،ويشدد يف
هذا الصدد عىل أهمية التنفيذ الكامل لالتفاقات املربمة وااللتزامات التي تم التعهد بها من اجل
بلوغ ذلك الهدف ويدعو األطراف يف هذا الصدد إىل االتفاق عىل الرشوط الكفيلة الن تفيض اىل
التعجيل بوقف العنف وفقا مليثاق األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن ذات الصلة مبا يف ذلك
القرار والقرار)2015( 2210
(الفقرة ـ )6
يطالب جميع األطراف اليمنية بااللتزام بتسوية الخالفات عن طريق الحوار والتشاور ،ونبذ القيام
بأعامل العنف لتحقيق أهداف سياسية ،واالمتناع عن اإلعامل االستفزازية ،وجميع اإلجراءات
االنفرادية بهدف تفويض عملية االنتقال السيايس ويؤكد أنه ينبغي لجميع األطراف أن تتخذ خطوات
ملموسة لالتفاق وتنفيذ حل سيايس يقوم
عىل توافق اآلراء الالزمة يف اليمن وفقا ً ملبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤمتر
الحوار الوطني الشامل.
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(الفقرة ـ )13
يطلب كذلك إىل األمني العام تكثيف املساعي الحميدة إلتاحة استئناف عملية انتقال سيايس تكون
سليمة وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة مينية وتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته املرشوعة،
مبا يشمل املرأة اليمنية ابتغاء إحداث تغري سلمي وإصالح سيايس واقتصادي واجتامعي هادف عىل
النحو املبني يف مبادرة مجلس التعاون الخليجي والية تنفيذها ونتائج مؤمتر الحوار الوطني
الشامل،
ويشدد عىل أهمية التنسيق والوثيق بني األمم املتحدة ورشكائها الدوليني ،والسيام مجلس التعاون
الخليجي ومجموعة السفراء يف صنعاء وسائر الجهات الفاعلة بغية اإلسهام يف إنجاح العملية
االنتقالية.
 .3قرار مجلس األمن الدويل  )2016( 2266الذي اتخذه مجلس األمن بجلسته  7630املعقودة يف
24شباط فرباير  2016والذي تضمن التأكيد عىل أهمية االلتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقالله
وسالمته اإلقليمية وأعرب عن قلق املجتمع الدويل من املصاعب السياسية واألمنية واالقتصادية،
واالنسانية املستمرة يف اليمن ،مبا يف ذلك أعامل العنف املستمرة ،والتهديدات الناشئة عن النقل
غري املرشوع لألسلحة وتكدسيها املزعزع لالستقرار وإساءة استعاملها.
كام نص يف (الفقرة ـ  )1منه عىل:
يوكد مجلس األمن الدويل من جديد عىل الحاجة إىل تنفيذ عملية االنتقال السيايس بشكل كامل
ويف الوقت املناسب يف أعقاب مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك متشيا ً مع مبادرة مجلس
التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،ووفقا ً للقرارات  )2011( 2014و )2012(2051و )2014( 2140
و )2015( 2201و )2015(2204و )2015( 2216مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.
 .4قرار مجلس األمن رقم 2017( 2342م) الذي اتخذه مجلس االمن يف جلسته 7889املنعقدة يف
23شباط /فرباير  2017والذي تضمن اإلشارة اىل قراراته السابقة بشأن اليمن ،وأكد عىل التزامه القوي
بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية،
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 .5ونص يف (الفقرة ـ  )1منه عىل:
يوكد مجلس األمن من جديد عىل الحاجة اىل تنفيذ عملية االنتقال السيايس بشكل كامل ويف الوقت
املناسب يف أعقاب مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك متشيا ً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي
وآلية تنفيذها وفقا للقرارات  )2011( 2014و )2012(2051و  )2014(2140و )2015( 2201و
 )2015(2204و )2015( 2216و )2016( 2226مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.
 .6قرار مجلس االمن الدويل رقم 2018( 2402م) الذي اتخذه مجلس األمن يف جلسته 8190املعقودة
يف 26شباط  /فرباير 2018م والذي تضمن اإلشارة اىل قرارته السابقة وأكد عىل التزامه القوي بوحدة
اليمن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية وان الحالة يف اليمن التزال تشكل خطرا ً يهدد السالم
واألمن الدوليني،
كام نص يف (الفقرة ـ  )1منه عىل:
يوكد من جديد الحاجة اىل تنفيذ عملية االنتقال السيايس بشكل كامل ويف الوقت املناسب يف
أعقاب مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وذلك متشيا ً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية
تنفيذها ،ووفقا ً للقرارات  )2011( 2014و )2012(2051و  )2014(2140و )2015( 2201و2204
( )2015و )2015( 2216و )2016( 2226مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.

ختاما:
من خالل هذا االستعراض املوجز لبعض ما تضمنته قرارات مجلس األمن املتعلقة بدعم ومساندة
مخرجات الحوار الوطني واعتبار املعيقني لتنفيذ هذه املخرجات معطلني لعملية االنتقال
السيايس السلمي يف اليمن ،يتعني عىل لجنة العقوبات التابعة ملجلس األمن ادراجهم ضمن قامئة
املشمولني بالعقوبات االممية املقررة من املجلس،
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حيث ينص قرار املجلس رقم  2140للعام  2014عىل اآليت:
معاير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات -العقوبات -تشمل عىل سبيل املثال:
 .1عرقلة أو تفويض نجاح عملية االنتقال السيايس عىل النحو املبني يف مبادرة مجلس التعاون
الخليجي واالتفاق املتعلق بالية تنفيذها.
 .2أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل اليها التقرير النهايئ ملؤمتر الحوار الوطني الشامل.
وهذا يوضح بالتأكيد األهمية التي يوليها املجتمع الدويل يف دعم تنفيذ مخرجات الحوار ،التي
مثلت قواعد إرساء مداميك اليمن االتحادي الجديد ،وتضمنت إجراء مراجعة عميقة وشفافة
ومسؤولة لكل االختالالت ومكامن الضعف يف هياكل الدولة واملامرسات السلبية التي أفضت
ملشك الت سياسية واجتامعية واقتصادية وضعت اليمن ضمن قامئة الدول الفاشلة واملهددة
باالنهيار ،األمر الذي عزز حشد ودعم وتأييد املجتمع الدويل لتلبية تطلعات الشعب اليمني الذي
اختار طريق الحوار باعتباره الخيار األفضل واألنسب واألسلم ،والطريق اآلمن املوصل اىل الوفاق
الوطني لحل مختلف القضايا الوطنية ،واسترشاف آفاق مستقبل واعد بالتغيري لبناء الدولة املدنية
الدميقراطية الحديثة وإرساء قواعد األمن والسالم والتقدم ،قبل أن تعمل قوى االنقالب عىل حرف
هذا املسار السلمي.
ولتفويت الفرصة أمام مطامع االنقالبيني بعرقلة هذا املرشوع الوطني الجامع ،فإن املجتمع
الدويل مطالب بتكثيف الجهود إلسناد تنفيذ املخرجات عىل أرض الواقع ،ومعاقبة املعرقلني لها،
وذلك يتطلب يف املقام األول مساندة استعادة الدولة وإنهاء االنقالب ،وتحقيق هذا الحلم
الوطني الذي انتظره الشعب طويالً وهو يعلق اآلمال الكبرية عىل ما سينتهي إليه مؤمتر الحوار
الوطني الشامل من قرارات تزيح عن كاهله وطأة املعاناة من هموم املعيشة واتساع رقعة الفقر
والبطالة والغالء وغريها من الهموم ،يف إطار الجهود الدولية ملساندة استكامل استحقاقات
املرحلة االنتقالية وصوالً إىل بناء اليمن االتحادي الجديد.
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