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  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٧تقرير بعثة جملس األمن إىل اليمن،     
    

  مقدمة  -أوال   
، ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ٣أبلغ رئيُس جملس األمن األمَني العام، يف رسالة مؤرخة            - ١

وأوِفــدت البعثــة . ينــاير/ كــانون الثــاين٢٧بــأن أعــضاء اجمللــس قــرروا إيفــاد بعثــة إىل الــيمن يف  
مــد لوليــشكي، املمثــل الــدائم للمغــرب لــدى األمــم املتحــدة، ومــارك ليــال غرانــت،  برئاســة حم

يرلندا الـشمالية لـدى األمـم املتحـدة، وكـان      أاملمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 
  : )١(تشكيلها كما يلي

  
  ماريو أويارزابال، وزير  األرجنتني 
  لدائمغاري فرانسيس كوينالن، املمثل ا  أستراليا

  أغشني مهدييف، املمثل الدائم  أذربيجان
  تشيانغ هوا، سكرتري أول  الصني
  مارتن بريان، نائب املمثل الدائم   فرنسا 

  غريت روزنثال، املمثل الدائم  غواتيماال 
  سيلفي لوكاس، املمثلة الدائمة  لكسمربغ 

يعاونه حممد لوليشكي، املمثل الدائم، والرئيس املشارك للبعثة،          املغرب 
  عبد اللطيف الروجا، اخلبري يف البعثة املغربية

  رضا بشري تارارا، نائب املمثل الدائم  باكستان 
__________ 

 .كانت الواليات املتحدة األمريكية ممثلة بسفريها يف اليمن، جريالد فيريشتاين  )١(  
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  إيك، نائب املمثل الدائم - شني دونغ  مجهورية كوريا
  بانكني، النائب األول للممثل الدائم. ألكسندر أ  االحتاد الروسي

  دائمأوليفييه ندوهونغوريهي، نائب املمثل ال  رواندا 
  كودجو مينان، املمثل الدائم  توغو 

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا 
  يرلندا الشماليةأالعظمى و

مــارك ليــال غرانــت، املمثــل الــدائم، والــرئيس املــشارك للبعثــة،  
  يعاونه سيمون دي، اخلبري يف بعثة اململكة املتحدة

    
ختـصاصات، يف إعـادة     ويتمثل الغـرض األساسـي مـن البعثـة، علـى النحـو املـبني يف اال                  - ٢

تأكيد الدعم املـستمر الـذي يقدمـه جملـس األمـن لعمليـة االنتقـال الـسياسي اجلاريـة يف الـيمن،                       
وفقا ملبادرة جملس التعاون لـدول اخللـيج العـريب وآليـة تنفيـذها املفـضية إىل االنتخابـات املزمـع                     

ارات جملـس األمـن     وسـعت البعثـة أيـضا إىل تقيـيم تنفيـذ قـر            . ٢٠١٤فربايـر   /إجراؤها يف شباط  
، واســتعراض التقــدم الــذي أحرزتــه احلكومــة )٢٠١٢ (٢٠٥١ذات الــصلة، وال ســيما القــرار 

ــة قــوات األمــن والقــوات املــسلحة،       ــوطين، وإعــادة هيكل ــة صــوب بــدء مــؤمتر احلــوار ال اليمني
ــة، مبــا يف ذلــك العمــ      ــة األمني ــة اإلنــسانية؛ والنظــر يف احلال ــة االقتــصادية واحلال ل ومعاجلــة احلال

اجلاري اليت تضطلع به احلكومة اليمنية من أجل حماربة تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيـرة العربيـة،                 
وإصالح القطاع األمين؛ وإبراز القلق الذي ما زال يـساور جملـس األمـن إزاء مـن يعيـق عمليـة                     

جييــز فــرض جــزاءات ) ٢٠١٢ (٢٠٥١االنتقــال أو يتــدخل فيهــا، مــع اإلشــارة إىل أن القــرار  
ملتـورطني يف ذلـك؛ وتقيـيم التقـدم احملـرز صـوب تفعيـل التعهـدات املعلنـة يف الريـاض يف                       على ا 

 ويف االجتمــاع الــوزاري ألصــدقاء الــيمن املعقــود يف نيويــورك يف      ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٤
، وإعــادة التأكيــد علــى أمهيــة التنــسيق املباشــر بــني اجلهــات املاحنــة   ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٢٧

لتمويل الفوري من أجل التخفيـف مـن حـدة احلالـة اإلنـسانية املزريـة يف                 وأمهية احلصول على ا   
اليمن؛ واإلعراب عن التأييـد القـوي للـدور الـذي يـضطلع بـه اجملتمـع الـدويل يف تنفيـذ مبـادرة             
جملس التعاون لدول اخلليج العـريب، مبـا يف ذلـك األعـضاء اخلمـسة الـدائمون يف جملـس األمـن،             

 العريب، وممثـل االحتـاد األورويب، واملستـشار اخلـاص لألمـني العـام       وجملس التعاون لدول اخلليج  
  .ومساعيه احلميدة يف اليمن

ــه األوىل        - ٣ ــيمن وزيارت ــارة اجمللــس األوىل لل ــة جملــس األمــن، وهــي زي ــدت بعث ــد أوِف وق
 للمنطقـة منـذ مخـس ســنوات، دعمـاً لتنفيـذ مبــادرة جملـس التعـاون لــدول اخللـيج العـريب وآليــة         

 ٢٠١٤  وفقـا للقـرارين  ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٣يت مت توقيعها يف الرياض يف التنفيذ ال 
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وتـــــرد اختـــــصاصات البعثـــــة، الـــــيت مت االتفـــــاق عليهـــــا يف  ). ٢٠١٢ (٢٠٥١ و) ٢٠١١(
  .التقرير  وبرنامج عملها يف املرفقني األول والثاين هلذا٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١٤
 / كـانون الثـاين    ٢٨ينـاير، وعـادت يف      /كـانون الثـاين    ٢٥وغادرت البعثة نيويـورك يف        - ٤

ــاير ــيمن يف  . ين ــة ال ــاين ٢٧وزارت البعث ــيمين   / كــانون الث ــالرئيس ال ــاير، والتقــت يف صــنعاء ب ين
ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء حممد باسندوة وحكومته، وأعضاء اللجنـة التحـضريية               عبد

 اإلريــاين، ومبمثلــي األحــزاب الــسياسية  ملــؤمتر احلــوار الــوطين، مبــن فــيهم رئيــسها عبــد الكــرمي  
والتقــت البعثــة أيــضا بــاألمني العــام جمللــس التعــاون  .واملنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع املــدين

لدول اخلليج العريب، عبد اللطيف بن راشد الزياين، إىل جانب ممثلي اجلهـات الـضامنة التفـاق                 
حتـاد الروسـي وفرنـسا والـصني واململكـة      جمموعة العشرة اليت تـضم اال     (الرياض والشاهدة عليه    

). املتحدة والواليـات املتحـدة، وبلـدان جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العـريب واالحتـاد األورويب             
وخالل البعثة، استمع ممثلو جملس األمن أيضا إىل إحاطة من املستشار اخلاص إىل األمـني العـام                 

املقيم يف الـيمن، إمساعيـل ولـد الـشيخ أمحـد،           املعين باليمن، مجال بنعمر، ومنسق األمم املتحدة        
   .وأعضاء فريق األمم املتحدة القطري

    
  املسائل الرئيسية  -ثانيا   

  وضع عملية االنتقال السياسي    
أشــارت البعثــة إىل أن رئــيس اجلمهوريــة آنــذاك علــي عبــد اهللا صــاحل، واملــؤمتر الــشعيب   - ٥

، ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٣ وقّعـت، يف     العام احلاكم وأحزاب اللقاء املشترك املعارضـة      
على مبـادرة جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العـريب وآليـة تنفيـذها يف الريـاض لنقـل الـسلطة مـن                          

وكـان االتفـاق    . رئيس اجلمهورية إىل نائب رئيس اجلمهورية وتطبيق فترة انتقالية مدهتا سنتني          
اص لألمني العام، الذي عمل عن كثب مـع         نتيجة املفاوضات املباشرة اليت يسرها املستشار اخل      

وحيـدد  . أعضاء جملس األمن وجملس التعاون لدول اخلليج العـريب والـشركاء الـدوليني اآلخـرين          
ويــتم يف املرحلــة األوىل تــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وإجــراء انتخابــات  . االتفــاق مــرحلتني

ــضون    ــاق   ٩٠رئاســية مبكــرة يف غ ــع االتف ــن توقي ــا م ــشمل املرح.  يوم ــة  وت ــة الثاني  /شــباط(ل
عقـد مـؤمتر حـوار وطـين ميّهـد لعمليـة وضـع الدسـتور                ) ٢٠١٤فربايـر   /شباط - ٢٠١٢ فرباير

  .٢٠١٤فرباير /اليت يليها استفتاء لُتتوج هذه املرحلة بإجراء انتخابات عامة يف شباط
 ووجدت البعثة أنه مت إحراز تقدم يف تنفيذ مبادرة جملس التعاون لـدول اخللـيج العـريب                  - ٦

ــذها وفقــا للقــرارين   ــة تنفي ــة  ). ٢٠١٢ (٢٠٥١و ) ٢٠١١ (٢٠١٤وآلي والحظــت أن املرحل
األوىل من اتفـاق االنتقـال الـسياسي يف الـيمن الـيت توجـت بانتخـاب نائـب رئـيس اجلمهوريـة                       
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كما أحاطـت علمـا بالتقـدم احملـرز حـىت اآلن يف      . هادي رئيسا جديدا لليمن قد أُجنزت بنجاح 
عمليــة االنتقــال، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإعــادة اهليكلــة العــسكرية، واجلهــود املرحلــة الثانيــة مــن 

الرامية إىل استعادة السيطرة على األراضي اليت كان قـد مت االسـتيالء عليهـا مـن جانـب تنظـيم                     
القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة واجلماعــات اإلســالمية املقاتلــة األخــرى، واالنتــهاء مــن مجيــع 

وقد تأكـد هـذا الـرأي يف االجتمـاع الـذي           .  لعقد مؤمتر حوار وطين شامل     األعمال التحضريية 
   .ُعقد مع األمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العريب وجمموعة العشرة

ومكّنت هذه اإلجنازات جمتمعة الـشعب الـيمين مـن إبعـاد شـبح احلـرب األهليـة الـذي                      - ٧
الرئيس هادي وحكومـة الوحـدة الوطنيـة، بقيـادة          وسلّمت البعثة بالتزام    . كان خمّيما على البلد   

جهـود كـربى مـن أجـل إبقـاء عمليـة االنتقـال علـى                مـن   رئيس الـوزراء باسـندوة، ومبـا يبـذاله          
  .الصحيح الطريق

ومع ذلك، ورغم التقدم احملرز، وجدت البعثة أيضا أن هنـاك حتـديات كـثرية ال تـزال                    - ٨
ــة االنتقــال  ــزال ســيطرة. قائمــة أمــام عملي  احلكومــة حمــدودة علــى أجــزاء مــن أراضــيها،   وال ت

ويـشكل تنظـيم القاعـدة واجلماعـات املـسلحة املقاتلـة األخـرى              . سيما يف الشمال واجلنوب    ال
وعالوة على ذلك، الحظت البعثة حمدودية قدرة احلكومة علـى تقـدمي اخلـدمات              . خطرا حمدقا 

  . سانية وحتريك عجلة االقتصاداألساسية واملساعدة اإلن
علمت البعثة أيضا أن األعمال الرامية إىل تقويض احلكومة وعملية االنتقـال ال تـزال               و  - ٩

وقـف  ) ٢٠١٢ (٢٠٥١ مـن القـرار      ٦جارية، على الـرغم مـن طلـب جملـس األمـن يف الفقـرة                
مجيع هذه األعمال واإلعراب عن استعداده النظـر يف اختـاذ مزيـد مـن التـدابري، مبـا يف ذلـك يف                       

وأُبلغـت البعثـة بأنـه يف       . ثاق األمـم املتحـدة، إذا اسـتمرت هـذه األعمـال            من مي  ٤١إطار املادة   
ــد كانــت         ــاز يف البل ــنفط والغ ــستهدف اهلياكــل األساســية لل ــيت ت حــني أن بعــض اهلجمــات ال

وباإلضـافة  . طبيعة إجرامية حبتة، هناك أدلة على أن بعض اهلجمات ُتنفّذ بدوافع سياسـية              ذات
ن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة إلعـادة هيكلـة اجلـيش وتنفيـذ            إىل ذلك، أُبلغ أعـضاء اجمللـس بـأ        

 بــشأن التعيينــات العــسكرية واملدنيــة متــت  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٦املراســيم الرئاســية املؤرخــة 
   .عرقلتها يف عدة مناسبات

كما علمـت البعثـة مـع األسـف أن اعتمـاد قـانون العدالـة االنتقاليـة يف الـيمن ال يـزال                          - ١٠
   .جلمود السياسيمعلقا بسبب ا

  



S/2013/173  
 

13-26420 5 
 

  احلالة األمنية وإصالح القطاع األمين    
وجدت البعثة أن احلكومة قـد أحـرزت تقـدما يف حتـسني احلالـة األمنيـة يف البلـد، وإن             - ١١

  .بدا هلا بوضوح أن احلالة األمنية ال تزال هشة
كات ورغم أن احلالة األمنية يف صنعاء وتعز ومناطق أخرى قـد حتـسنت، فـإن االشـتبا                  - ١٢

بني حركة احلوثيني والسلفيني واجلماعات القبلية املرتبطة حبزب اإلصـالح يف الـشمال، حيـث               
ونتيجـة لـذلك، مل تـستطع احلكومـة     . ، ال تزال مستمرة٢٠٠٤اندلعت ست حروب منذ عام     
ــشمال   ــيطرهتا يف ال ــتعادة س ــة صــعدة،      . اس ــسياسي خــارج حمافظ ــوذهم ال ووســع احلــوثيني نف

ويف اجلنـوب، تتعـاىل أصـوات       . م يف صـنعاء ومنـاطق أخـرى يف الـيمن          وأنشأوا وجـودا قويـا هلـ      
منجـذبا إىل املتطـرفني     “ الـشارع ”عناصر حركة احلراك اليت تطالـب باالسـتقالل وبـات نـبض             

وعـالوة علـى ذلـك، ال يـزال الـيمن أحـد             . يف غياب املزايا املتأتية من وجـود حكومـة مركزيـة          
األنباء بـأن شـحنات جديـدة مـن األسـلحة تـدخل الـيمن               البلدان األشد تسلّحا يف العامل وتفيد       

   .من بلدان خمتلفة
وفيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة واجلماعـات            - ١٣

املــسلحة املقاتلــة األخــرى يف الــيمن، أُبلغــت البعثــة بأنــه يف ظــل قيــادة الــرئيس هــادي، جنحــت  
ــة يف   إخــراج عناصــر تنظــيم القاعــدة مــن مــدن حمــافظيت أبــني وشــبوة     القــوات املــسلحة اليمني

غـري أن   . واملناطق احمليطة هبما، وبالتايل استعادت احلكومـة سـيطرهتا علـى معظـم تلـك األقـاليم                
ــدة واجلماعــات         ــشار تنظــيم القاع ــد أدى إىل انت ــسكري ق ــضا أن اهلجــوم الع ــة أُبلغــت أي البعث

ويتجلــى هــذا .  وتــسلل عناصــرها إىل املــدن الرئيــسية املــسلحة املقاتلــة األخــرى يف أحنــاء البلــد 
التطــور مــن خــالل تزايــد عــدد اهلجمــات اإلرهابيــة باإلضــافة إىل اهلجمــات احملليــة الــيت تــشنها  
القبائــل علــى اهلياكــل األساســية للــنفط والغــاز يف الــيمن وكــذلك علــى أهــداف حكوميــة           

ــن       ــد م ــك العدي ــا يف ذل ــاكن أخــرى، مب ــة يف صــنعاء ويف أم ــيت   وخارجي ــال ال  حمــاوالت االغتي
  . استهدفت مسؤولني حكوميني وسياسيني وأفراد عسكريني ودبلوماسيني

وشددت البعثة، يف االجتماع الذي عقدته مع جلنة الشؤون العسكرية اليت أنـشئت يف            - ١٤
ــسمرب /كــانون األول ــة     ٢٠١١دي ــهوض بعملي ــة ميثــل حمطــة هامــة يف الن ، علــى أن عمــل اللجن

اللجنة الرئيس هادي وتضم وزير الداخلية، اللواء عبد القادر حممـد قحطـان،             ويرأس  . االنتقال
 . مـن كبـار ضـباط اجلـيش واألمـن          ١٢ووزير الدفاع، اللواء حممـد ناصـر أمحـد، باإلضـافة إىل             

وأُبلغت البعثة بأن العمل الذي اضطلعت به اللجنـة أدى إىل وضـع حـد للمواجهـات املـسلحة                    
ــشيات املتنافــسة يف العاصــمة صــنعاء وإىل إخــراج الوحــدات    بــني الوحــدات العــسكرية وامليل  ي

ويف أحنــاء كــثرية مــن البلــد، فُتحــت الطرقــات وأُزيلــت نقــاط التفتــيش  . العــسكرية مــن املدينــة
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وأُبلغــت البعثــة أيــضا بــأن اجلــيش قــد تعــاون يف األعمــال التحــضريية . واحلــواجز غــري القانونيــة
، وأن قـوات الـشرطة   ٢٠١٢فربايـر  /تخابات يف شباطلالنتخابات الرئاسية ويف إجراء هذه االن    

  . قد ُنشرت حلماية مؤسسات الدولة
كما قُدمت إىل البعثة إحاطة إعالمية بشأن اجلهود الـيت تـشرف عليهـا اللجنـة إلعـادة                    - ١٥

، قوبـل   ٢٠١٢وأُبلغـت بأنـه يف صـيف عـام          . هيكلة اجليش اليمين املقسم يف ظل قيادة موحدة       
شديدة من العناصر املسلحة املوالية للرئيس الـسابق صـاحل، عنـدما تعّرضـت              هذا اجلهد مبقاومة    

وزارتا الداخلية والدفاع هلجمات من اجلنود وقوات األمن ُيزعم أهنـا متـت تعـبريا عـن غـضبهم        
وأبلغــت احلكومــة البعثــة أهنــا تعتــرب أن هــذه اهلجمــات . بــسبب عــدم دفــع مرتبــاهتم ومكافــآهتم

ويف الــسياق نفــسه، أُبلغــت البعثــة بــأن وزيــر  . لــة قــوات األمــنهتــدف إىل تقــويض إعــادة هيك
   .الدفاع قد جنا مما ال يقل عن ست حماوالت اغتيال يف األشهر اإلثين عشر املاضية

ويف خطوة أخرى لتعزيـز اإلصـالح العـسكري، أصـدر رئـيس اجلمهوريـة مرسـوما يف             - ١٦
ــو ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ ــة القـ ــادة هيكلـ ــة  يـــنص علـــى إعـ ات العـــسكرية اليمنيـ

 ووضـع  - القوات الربية، والبحريـة واجلويـة واحلدوديـة    -وتقسيمها إىل أربع وحدات رئيسية    
وكـان مرسـوم سـابق صـادر        . وحدات مكافحة اإلرهاب حتت القيادة املوحدة لـوزارة الـدفاع         

سن وىل اليت كانت بقيادة اجلنرال علي حمـ        قد وضع الفرقة املدرعة األ     ٢٠١٢س  أغسط/يف آب 
األمحر، واحلرس اجلمهوري الذي كان بقيادة اجلنرال أمحد علـي عبـد اهللا صـاحل، حتـت سـلطة                   

وتعتـرف البعثـة بأنـه يف حـني ال ميكـن تنفيـذ        . سبع قيادات إقليمية وقوة محايـة رئاسـية جديـدة         
هذا املرسوم إال على مر الزمن، فإن اعتماده ميثل خطـوة هامـة حنـو وضـع اجلـيش الـيمين حتـت          

  .موحدةقيادة 
) ٢٠١٢ (٢٠٥١عـرب عنـه يف القـرار        كما عّبرت البعثة عن قلق جملس األمن الذي أُ          - ١٧

، مــن اســتمرار جتنيــد )S/2012/261(ويف تقريــر األمــني العــام املعــين باألطفــال والنـــزاع املــسلح  
األطفال واستخدامهم من جانب اجلماعات املسلحة وبعـض عناصـر قـوات األمـن، واقترحـت           

ورّدت احلكومــة بــأن .  محايــة األطفــال يف جــدول أعمــال مــؤمتر احلــوار الــوطين  إدراج مــسألة
القانون اليمين حيظر جتنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة يف اجليش، وجيّرم أي خمالفة هلـذا                 

ويتم جتنيد األطفال أساسا من قبل ميليـشيات أخـرى، وتقـوم وزارة حقـوق اإلنـسان                 . القانون
  .بالتصدي هلذه املسألة

  
  احلالة االقتصادية واإلنسانية    

وأكــد الــرئيس واحلكومــة . وجــدت البعثــة أن احلالــة اإلنــسانية يف البلــد ال تــزال هــشة  - ١٨
فاحلكومـة ال تـزال عـاجزة عـن     . على أن اليمن يف حاجة ماسة إىل املـساعدة اإلنـسانية الدوليـة        
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وحتتــاج .  عديــدة مــن البلــدءتــوفري اخلــدمات األساســية، مبــا يف ذلــك امليــاه والكهربــاء يف أحنــا  
صنعاء واملدن األخـرى إىل اسـتثمارات كـبرية يف اهلياكـل األساسـية العامـة لتلبيـة االحتياجـات                    

 ٢٠٠٤ويف الشمال، خلفت احلروب الست اليت اندلعت منذ عـام           . األساسية جلميع املواطنني  
ويف حـني  . لقتـال كما أن حمافظة أبني اجلنوبية تضررت بـشدة مـن جـراء ا         . دمارا واسع النطاق  

ــاد  ــر مـــن     ٨٠عـ ــاك أكثـ ــزال هنـ ــا يف اجلنـــوب إىل أبـــني، ال يـ ــة مـــن املـــشردين داخليـ  يف املائـ
 يف كـــل مـــن ١٠٠ ٠٠٠ مـــشرد داخلـــي يف الـــشمال، مبـــن يف ذلـــك أكثـــر مـــن ٣٠٠ ٠٠٠

وباإلضافة إىل ذلـك، أبلغـت احلكومـة البعثـة أن الـيمن يستـضيف حنـو                 . حمافظيت صعدة وحجة  
ني الصوماليني واملهـاجرين ألسـباب اقتـصادية وأن لديـه مـوارد حمـدودة                مليون من الالجئ   ١,٢

  .للغاية من أجل التصدي للتهديدات النامجة عن القرصنة على سواحلها
وقـام فريـق األمـم املتحـدة القطـري بــإبالغ البعثـة بـأن نـصف الـسكان اليمنـيني البــالغ             - ١٩

 امليـاه النظيفـة ومرافـق الـصرف          مليون شخص ال تتاح هلم إمكانيـة احلـصول علـى           ٢٤عددهم  
 ماليني شخص ال تتاح هلم إمكانيـة احلـصول علـى مـا يكفـيهم مـن الغـذاء،         ١٠الصحي، وأن   

ــة الــصحية     ٦وأن مــا يزيــد علــى   ــة احلــصول علــى الرعاي  ماليــني شــخص ال تتــاح هلــم إمكاني
ــساء والفت        ــاة الن ــاذ حي ــة بإنق ــة الكفيل ــصحة اإلجنابي ــك خــدمات ال ــا يف ذل ــية، مب ــات، األساس ي

ومـن بـني األطفـال الـذين يعـانون مـن سـوء تغذيـة                . يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعـا      ال إذ
 إذا مل حيصلوا علـى مـساعدة        ١٥٠ ٠٠٠حاد والبالغ عددهم مليون طفل، قد ميوت أكثر من          

 ثلــث الــسكان مــن خــالل ٢٠١٣وتــستهدف خطــة اإلغاثــة اإلنــسانية يف الــيمن لعــام  . فوريــة
وبلغــت االحتياجــات  .األنــشطة الــيت تركــز علــى مواجهــة حــاالت الطــوارئتنفيــذ طائفــة مــن 

ــة  ــدرها  ٧١٦التمويليــ ــادة قــ ــون دوالر، أي بزيــ ــة   ٢٢ مليــ ــة اإلغاثــ ــة خبطــ ــة مقارنــ  يف املائــ
ورّحبـت البعثـة بقيـام احلكومـة، خـالل األشـهر املاضـية، بزيـادة عـدد املنظمـات                    . ٢٠١٢ لعام
ــيمن   غــري ــسجلة يف ال ــة امل ــم املتحــدة واملنظمــات    ونتيجــة  .احلكومي ــذلك، ازداد وجــود األم ل
  . احلكومية وحتسنت إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل معظم أحناء البلد غري
وعلى الصعيد االقتصادي، فإن خطة احلكومة اإلمنائية اليت تغطي فترة سـنتني جيـب أن         - ٢٠

باب الـذين تتـراوح أعمـارهم        ماليني مـن الـش     ٦ففي اليمن، هناك    . تعاجل الكثري من التحديات   
 خــريج إضــايف ٦٠٠ ٠٠٠ ســنة يبحثــون عــن عمــل كــل ســنة، وينــتج الــيمن   ٢٨ و ١٥بــني 

لــذلك، دعــا . غــري أن احلكومــة غــري قــادرة علــى تلبيــة احتياجــاهتم . ســنويا يبحثــون عــن عمــل
ر  باليـني دوال   ٧الرئيس هادي أصدقاء اليمن إىل حتويل تعهـداهتم الدوليـة الـيت تتجـاوز قيمتـها                 

ويف تطــور إجيــايب، الحــظ البنــك الــدويل أن الــيمن قــد زاد االحتيــاطي  . إىل مــساعدة ملموســة
ــه مــن   ــة عــام   ٣,٧املــايل لدي ــا ٥,٩ إىل ٢٠١١ باليــني دوالر خــالل أزم .  باليــني دوالر حالي

   .وكذلك استقرت العملة اليمنية
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دقع، وتقلـب أسـعار   وال يزال فريق األمم املتحدة القطري قلقا من أن يـؤدي الفقـر املـ               - ٢١
 إىل زيـادة إضـعاف األمـن        ٢٠١٣األغذية والسلع األساسية، وزيـادة تكـاليف املعيـشة يف عـام             

الغذائي وتقليـل فـرص احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية وسـبل كـسب الـرزق للماليـني مـن             
وقـد تتفــاقم هـذه احلالــة بـسبب النـــزاع احمللـي وحمدوديــة قـدرة احلكومــة علـى تــوفري       . اليمنـيني 

  .اخلدمات االجتماعية األساسية
  

  األعمال التحضريية ملؤمتر احلوار الوطين    
 . الحظت البعثـة أنـه مت إحـراز تقـدم كـبري يف التحـضري ملـؤمتر احلـوار الـوطين الـشامل                        - ٢٢

 مـؤمتر احلـوار الـوطين عنـصرا رئيـسيا يف عمليـة االنتقـال                وشددت علـى أن جملـس األمـن يعتـرب         
وسُيـستفاد مـن االسـتنتاجات الـيت      .السياسي يف اليمن نظرا ألنه حيـدد عمليـة صـياغة الدسـتور         

ــشعيب         ــى االســتفتاء ال ــد ســُيعرض عل ــة لدســتور جدي ــصياغة الرمسي ــؤمتر يف ال ــا امل . ســيخرج هب
   .أة والتنمية االقتصادية وقضية اجلنوبسيناقش املؤمتر مسائل هامة مثل حقوق املر كما
وقام رئيس اللجنة التحضريية، عبد الكـرمي األريـاين، بـإبالغ البعثـة أن التقريـر النـهائي             - ٢٣

 / كــانون األول١٢للجنــة الــذي حيــدد هيكــل املــؤمتر وتنظيمــه قــد قُــدم إىل الــرئيس هــادي يف  
طياف السياسية الرئيـسية يف البلـد،       ورّحبت البعثة بكون اللجنة متثل مجيع األ      . ٢٠١٢ديسمرب  

مبــا يف ذلــك املــؤمتر الــشعيب العــام، وحــزب اللقــاء املــشترك، والــشباب والنــساء واجملتمــع املــدين 
ــة هــي أول مؤســسة  . واحلــوثيني وحــزب اِحلــراك وغــري ذلــك مــن األحــزاب الــسياسية    واللجن

ــيمن     ــشاؤها يف ال ــة شــاملة ســيتم إن ــة متثيلي ــؤمتر  . حكومي ــضم امل ــع    ٥٦٥وسي ــن مجي ــدوبا م من
ــاف الرئيــ  ــة   ساألطي ــة عامل ــسعة أفرق ــذكر، سيقــسمون إىل ت ــة ال ــى  . ة اآلنف ــد مت االتفــاق عل وق

ساء نــ يف املائــة مــن ممثلــي ال٣٠ يف املائــة مــن ممثلـي اجلنــوب و  ٥٠يـضم املــؤمتر علــى األقــل   أن
دد بأنـه   وسـيتخذ املـؤمتر القـرارات بتوافـق اآلراء، الـذي حُـ             .يف املائة من ممثلـي الـشباب       ٢٠ و

ومــا زال يتعــّين اختيــار املنــدوبني عــن الــشباب والنــساء واجملتمــع .  يف املائــة٩٠موافقــة بأغلبيــة 
  .املدين وحزب اِحلراك اجلنويب

ــة يف اجلنــوب، رغــم اجلهــود الدوليــة       - ٢٤ ــة بوجــود نزعــات انفــصالية متنامي وأُبلغــت البعث
وتعود جـذور االضـطرابات يف جنـوب         .الكربى اليت ُتبذل من أجل التعامل مع اِحلراك اجلنويب        

 وإىل مـا ُيالحـظ مـن        ١٩٩٠اليمن إىل هتميش اجلنوبيني والتمييز ضدهم منـذ التوحيـد يف عـام              
وبسبب املظامل القائمـة منـذ أمـد طويـل، فـإن الكـثري مـن                . عدم حصوهلم على املوارد والفرص    
لمطالبـة بإعطـائهم    ، هـّب اجلنوبيـون ل     ٢٠٠٧ومنـذ عـام      .سكان اجلنوب يـشعرون باالسـتبعاد     

فرصا متـساوية للحـصول علـى العمـل واخلـدمات احلكوميـة واإلصـالح الزراعـي، وباحلـصول                   
وقد بدأت هذه احلركـة، املعروفـة بـاِحلراك، كحركـة قائمـة             . على درجة من االستقاللية احمللية    
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وعلــى مــر الــسنني، تعّمقــت مــشاعر  . علــى احلقــوق تطالــب باملــساواة يف ظــل ســيادة القــانون 
. ستياء وأدت إىل نزوع بعض أعضاء احلركة حنو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولـة منفـصلة               اال

 ٢وقد بدأ الرئيس هادي يف معاجلة شواغل اجلنوبيني من خالل إصدار املرسـوم الرئاسـي رقـم                  
 الذي نص على إنشاء جلنيت انتصاف جلرب املظـامل القائمـة منـذ         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٨يف  

  . شأن األراضي والوظائف العامةوقت طويل ب
وأُبلغــت البعثــة بــأن التحــضريات الــسياسية واللوجــستية النهائيــة، مبــا يف ذلــك حتديــد      - ٢٥

، أنـشأ الـرئيس     ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢١ويف  . رئيس املؤمتر ومكان انعقـاده، قـد بـدأت        
نتظـر الـرئيس هـادي      وي. هادي األمانة العامـة ملـؤمتر احلـوار الـوطين مـن خـالل مرسـوم رئاسـي                 

والحظـت البعثـة مـع    . حاليا ورود قائمة األمساء اليت سـيقدمها كـل وفـد للمـشاركة يف احلـوار       
غـري أن البعثـة أُبلغـت أنـه مبجـرد أن يبـدأ هـذا احلـوار                  . األسف أن بدء احلوار الوطين قد تـأخر       

قـد تبـدأ    ، فإنـه سـيعقد ملـدة سـتة أشـهر و           )٢٠١٣مـارس   / آذار ١٨التاريخ املعلن مـؤخرا هـو       (
عمليـة صــياغة الدسـتور يف غــضون ثالثـة أشــهر مـن انطــالق عمليـة احلــوار الـوطين، مــن أجــل       

  .اللحاق باجلدول الزمين املتفق عليه لعملية االنتقال
وقُدمت للبعثة إحاطـة مـن املستـشار اخلـاص لألمـني العـام بـشأن اجلهـود الكـبرية الـيت                        - ٢٦

ريية ملـؤمتر احلـوار الـوطين ولعقـد هـذا املـؤمتر، مـن        تبذهلا األمـم املتحـدة لـدعم األعمـال التحـض        
الـصندوق االسـتئماين    (خالل بعثة سياسـية خاصـة صـغرية وصـندوق اسـتئماين متعـدد املـاحنني                 

   ).للحوار الوطين وإصالح الدستوري يف اليمن
  

  الدعم الدويل لعملية االنتقال    
عن بالغ التقـدير لـدور جملـس        أعرب الرئيس واحلكومة والعديد من احملاورين اآلخرين          - ٢٧

التعــاون لــدول اخللــيج العــريب، واألمــم املتحــدة، وســفراء جمموعــة العــشرة، وأعــضاء جمموعــة    
أصدقاء اليمن يف دعم عملية االنتقال يف اليمن، مـع التـشديد علـى أنـه بـدون مـساعدة اجملتمـع            

هـذا الـصدد، كانـت      ويف   .الدويل، لن يكون اليمن قادرا على املـضي قـدما يف عمليـة االنتقـال              
مبادرة جملس األمـن بإرسـال بعثـة إىل الـيمن، والزيـارة الـيت قـام هبـا األمـني العـام إىل الـيمن يف                           

، موضع ترحيب شـديد باعتبارمهـا دلـيال واضـحا علـى التـزام       ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين  ١٩
  .األمم املتحدة مبساعدة اليمن على النجاح

بذهلا املستشار اخلاص لألمني العام وفريق األمـم املتحـدة          والحظت البعثة اجلهود اليت ي      - ٢٨
القطري لتيسري تنسيق تقدمي املساعدة الدولية إىل اليمن، وعملهما عن كثب مع أعضاء جملـس               

مـارس، وأعـضاء    / آذار ٧األمن، وأصدقاء اليمن الذين سيعقدون اجتماعهم املقبل يف لنـدن يف            
ــدول اخللــيج العــريب واالحتــ    ــيمن   . اد األورويبجملــس التعــاون ل ــة أن شــركاء ال والحظــت البعث
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، التــزامهم بقطــع ٢٠١٢أكّــدوا، يف االجتماعــات املعقــودة يف الريــاض ويف نيويــورك يف عــام   
.  باليــني دوالر ملــساعدة الــيمن علــى حتقيــق االنتعــاش االقتــصادي ٧تعهــدات تتجــاوز قيمتــها 

ى حتويـــل تعهـــداهتا إىل وحثـــت احلكومـــة أعـــضاء اجمللـــس علـــى تـــشجيع اجلهـــات املاحنـــة علـــ 
   .ملموسة مساعدة

  
  مالحظات  -ثالثا   

ــذها يف        - ٢٩ ــة تنفي ــادرة جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العــريب وآلي يــشكل التوقيــع علــى مب
 اليت أدت إىل نقل سلمي للسلطة يف الـيمن حمطـة بالغـة األمهيـة يف            ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
حـرز تقـدم كـبري يف تنفيـذ اتفـاق االنتقـال الـسياسي         وبعد مرور أكثـر مـن سـنة، أُ         .تاريخ البلد 

ويف أحنــاء كــثرية مــن البلــد، مبــا يف ذلــك   . رغــم العديــد مــن املــصاعب ويف إطــار زمــين ضــيق  
العاصمة صنعاء، حتسنت احلالة األمنية، وجيري بذل جهـود جـادة ملكافحـة اإلرهـاب، وإعـادة                 

دة اإلنـسانية، ودفـع عجلـة االقتـصاد         هيكلة اجليش اليمين يف ظل قيادة موحدة، وتـوفري املـساع          
وباإلضــافة إىل ذلــك، جــرت حتــضريات شــاملة لعقــد مــؤمتر حــوار وطــين    . باملــساعدة الدوليــة

وأثىن أعضاء اجمللس على الرئيس هادي، ورئيس الـوزراء باسـندوة، وحكومـة الوحـدة                . شامل
ــسالم واالســت      ــز ال ــة إىل تعزي ــيمن، علــى هــذه اجلهــود الرامي ــة، وشــعب ال ــة الوطني قرار والعدال

   .والرخاء جلميع اليمنيني
غـــري أنـــه مت إبـــالغ األعـــضاء مباشـــرة أن عمليـــة االنتقـــال ال تـــزال هـــشة جـــدا وأن     - ٣٠

وبــشكل خــاص، مــا زال القلــق يــساور . التحــديات األشــد صــعوبة ســتظهر يف املراحــل املقبلــة
ــا        ــة االنتق ــويض عملي ــيت هتــدف إىل تق ــال ال ــتمرار األعم ــسبب اس ــن ب ــس األم ــسياسي جمل ل ال

 مــن ٦وحكومــة الوحــدة الوطنيــة، علــى الــرغم مــن طلبــات اجمللــس املتكــررة مبوجــب الفقــرة   
وأكد اجمللس جمددا دعوتـه مجيـع املـسؤولني إىل          . بوقف هذه األعمال  ) ٢٠١٢ (٢٠٥١ القرار

ك االمتثال هلذا الطلب على الفور، ورأى أنه يتعني النظر يف اختاذ املزيد من التـدابري، مبـا يف ذلـ              
 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، مــع مراعــاة املعلومــات الــواردة مــن خــالل         ٤١يف إطــار املــادة  

  .البعثة هذه
وال يزال القلق يساور جملس األمـن إزاء تزايـد عـدد اهلجمـات الـيت ينفـذها أو يرعاهـا             - ٣١

مــن يعرقــل عمليــة االنتقــال مــن أفــراد ومجاعــات، مبــا يف ذلــك تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة 
العربيــة وغريهــا مــن اجلماعــات املــسلحة، واملوجهــة ضــد اهلياكــل األساســية للــنفط والغــاز يف   
اليمن وكذلك ضد أهداف حكومية وخارجية يف صنعاء وأماكن أخرى، مبـا يف ذلـك العديـد                  
مــن حمــاوالت االغتيــال الــيت تــستهدف مــسؤولني حكــوميني وسياســيني وأفــراد عــسكريني          

ن جديد تصميمه على التصدي هلذا التهديد وفقـا مليثـاق األمـم             ويؤكد اجمللس م   .ودبلوماسيني
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املتحدة والقانون الدويل، مبا يف ذلك من خالل تطبيـق اجلـزاءات علـى تنظـيم القاعـدة يف شـبه                     
وأشـار اجمللـس إىل أن تنظـيم القاعـدة يف شـبه              ).٢٠١٢ (٢٠٨٣اجلزيرة العربية عمال بـالقرار      

   .دا سواء داخل اليمن أو على الصعيد الدويلاجلزيرة العربية ال يزال يشكل هتدي
ورحب أعضاء اجمللس بالفرصة املتاحة للتعاون املباشر مع جلنة الشؤون العسكرية مـن               - ٣٢

خالل االطّالع مباشرة على اجلهود املبذولة من أجل إعادة هيكلة القـوات املـسلحة اليمنيـة يف                 
 / كــــانون األول١٩املــــؤرخ إطــــار قيــــادة موحــــدة، كمــــا يتــــضح مــــن املرســــوم الرئاســــي 

  .٢٠١٢ ديسمرب
ويف هذا الصدد، يرحـب جملـس األمـن أيـضا بالبيـان الـذي أدىل بـه الـرئيس هـادي يف                         - ٣٣
 بــشأن حظــر جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن قبــل قــوات  ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧

 واسـتخدامهم مـن     وكرر أعضاء اجمللس تأكيد قلقهم من استمرار جتنيد األطفال        . األمن اليمنية 
ويشري اجمللس إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا احلكومة للممثل اخلـاص            .قبل األحزاب يف اليمن   

، ويسلم باسـتعداد    ٢٠١٢نوفمرب  /لألمني العام املعين باألطفال والنـزاع املسلح يف تشرين الثاين        
جلنــود وفقــا احلكومــة وضــع وتنفيــذ خطــة عمــل إلهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخدام األطفــال ا    

   ).٢٠٠٥ (١٦١٢ للقرار
ــسانية، ويف حــني أعــرب اجمللــس عــن        - ٣٤ ــة اإلن ــا زال أعــضاء اجمللــس قلقــني إزاء احلال وم

 يف املائة من املـشردين داخليـا متكنـوا مـن العـودة إىل ديـارهم يف حمافظـة                    ٨٠ارتياحه ألن نسبة    
 مجيـع أحنـاء البلـد ال يزالـون       أبني، فإن أعـضاء اجمللـس يـشعرون بـالقلق ألن ماليـني اليمنـيني يف               

يعانون من انعدام األمن الغذائي بـشكل حـاد، وعـدم تـوافر مرافـق الـصرف الـصحي والرعايـة                     
ــسانية         ــة اإلن ــوفري اخلــدمات األساســية واإلغاث ــى ت ــة عل ــدرة احلكوم ــة، وألن ق ــصحية الكافي ال

ىل اجلهـات املاحنـة     ويسلّم اجمللس بأمهيـة الـدعوة الـيت وّجههـا الـرئيس هـادي إ               .تزال حمدودة  ال
ويـسلّم   ) مليـون دوالر   ٧١٦ (٢٠١٣الدولية لتوفري متويل كامل خلطـة اإلغاثـة اإلنـسانية لعـام             

اجمللس بأن املسؤولية الرئيسية عن توفري اخلدمات األساسية للـشعب تقـع علـى عـاتق احلكومـة                  
 املـأمون  ويرّحب بإعطـاء عـدد متزايـد مـن املنظمـات اإلنـسانية غـري احلكوميـة فرصـة للوصـول                 

  .وبدون عوائق إىل السكان احملتاجني
ويرحــب أعــضاء اجمللــس بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة لتــشجيع االنتعــاش االقتــصادي   - ٣٥

ويأمـل اجمللـس أن   . والتنمية، ويطلـب إىل مجيـع اجلهـات املاحنـة تقـدمي دعـم قـوي هلـذه اجلهـود                 
نب اخلطط اليت ُوضعت إلنـشاء هيئـة      تؤدي املشاركة املستمرة لشركاء اليمن الدوليني، إىل جا       

 باليني دوالر مـن التعهـدات       ٧تنسيق حكومية دولية جديدة من أجل دعم تنفيذ ما يزيد على            
، إىل املــساعدة علــى توجيــه ٢٠١٢الــيت أعلنــها أصــدقاء الــيمن يف الريــاض ونيويــورك يف عــام  
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ويتطلـع   .قـت ممكـن   األموال بفعالية هبدف حتويل التعهـدات إىل مـساعدة ملموسـة يف أقـرب و              
اجمللس إىل صدور التقرير املرحلـي يف هـذا الـشأن يف االجتمـاع املقبـل الـذي سـيعقده أصـدقاء                      

  .٢٠١٣مارس / آذار٧ يف لندن يف اليمن
ويؤكد أعـضاء اجمللـس علـى أمهيـة إجـراء مـؤمتر حـوار وطـين شـامل جلميـع األطـراف                         - ٣٦

لــذلك يرحــب  .اب والنــساءوتــشاركي وشــفاف وهــادف، مبــا يف ذلــك مــع جمموعــات الــشب  
اجمللس مبشاركة العديد من أصـحاب املـصلحة يف الـيمن يف العمليـة التحـضريية مـشاركة فعالـة             

ولـذلك يـدعو مجيـع األطـراف        .غري أن اجمللس يعرب عن أسفه إزاء تـأخر عقـد املـؤمتر            . وبناءة
مــارس / آذار١٨ يف اليمنيــة املعنيــة إىل العمــل معــا الســتكمال الترتيبــات الــيت تتــيح بــدء املــؤمتر 

  . دون أي مزيد من اإلبطاء٢٠١٣
ويــسلم أعــضاء اجمللــس بالــدور اهلــام الــذي يــضطلع بــه جملــس التعــاون لــدول اخللــيج      - ٣٧

ــدوليني          ــشركاء ال ــيمن، وال ــشرة، وأصــدقاء ال ــة الع ــفراء جمموع ــم املتحــدة، وس ــريب، واألم الع
ويف هـذا الـصدد، يرحـب       . سارهااآلخرين لليمن يف املساعدة على إبقـاء عمليـة االنتقـال يف مـ             

اجمللس بالتفاعل املباشر الذي جرى خالل الزيـارة مـع أمـني عـام جملـس التعـاون لـدول اخللـيج                      
العريب، عبد اهللا بن راشد الزياين، واملستشار اخلاص لألمني العـام املعـين بـاليمن، مجـال بنعمـر،                

هذه اجلهات علـى االسـتمرار      وسفراء جمموعة العشرة، وفريق األمم املتحدة القطري، ويشجع         
   .يف أداء دورها دعما للمرحلة االنتقالية

وبعـد مـرور    .وخلصت البعثة إىل أن عملية االنتقال يف اليمن قد بلغت مرحلـة حامسـة             - ٣٨
أكثر من عام على توقيع اتفاق االنتقال الـسياسي يف الـيمن، أظهـر شـعب الـيمن روحـا قياديـة                 

 الــسالم مــن أجــل حتقيــق مــستقبل أكثــر أمنــا واســتقرارا  وشــجاعة وتــصميما يف اختيــار طريــق
غري أن العملية ما زالت تتعرض لتهديد مباشر من أولئـك الـذين يـسعون إىل                 .وعدال وازدهارا 

 .حتقيــق أهــداف سياســية عــن طريــق العرقلــة والعنــف وغــري ذلــك مــن الوســائل غــري املــشروعة 
يـة ونــزاع، ومـا يترتـب عليهمـا      ونتيجة لذلك، يرى أعضاء اجمللس أن خطر نشوب حـرب أهل  

ووفقـا للقـرارين     .من عواقب حمتملة علـى الـسلم واألمـن الـدوليني واإلقليمـيني، مـا زال قائمـا                 
، سيــستمر اجمللــس يف مــشاركته الكاملــة مــع الــشركاء   )٢٠١٢ (٢٠٥١و ) ٢٠١١ (٢٠١٤

اعدة يف إجنــاح الــدوليني اآلخــرين ويف تعاونــه الوثيــق معهــم ويف اختــاذه التــدابري املناســبة للمــس  
   .عملية االنتقال يف اليمن
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   األول املرفق
  اختصاصات بعثة جملس األمن إىل اليمن    

  :تتمثل اختصاصات البعثة فيما يلي   
إعادة تأكيد دعم جملس األمن املتواصـل لعمليـة االنتقـال الـسياسي اجلاريـة يف          )أ(   

ــد     ــذ الــيت وضــعها جملــس التعــاون ل ــة التنفي ــيمن، وفقــا آللي ول اخللــيج العــريب مبــا يفــضي إىل   ال
، وكـذا لـألدوار املهمـة الـيت يـضطلع هبـا يف              ٢٠١٤فربايـر   /االنتخابات املزمع عقدها يف شـباط     

  نطاق تلك العملية كل من الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية وشعب اليمن؛ 
تقيـــيم تنفيـــذ قـــرارات جملـــس األمـــن ذات الـــصلة باملوضـــوع، وال ســـيما          )ب(   

، واستعراض التقدم الذي أحرزتـه حكومـة الـيمن صـوب عقـد مـؤمتر                )٢٠١٢ (٢٠٥١ القرار
احلوار الوطين، وإعادة هيكلة قوات األمن والقوات املسلحة حتت قيادة مهنيـة وطنيـة موحـدة،             

  وإهناء النـزاعات املسلحة، ومعاجلة األوضاع االقتصادية واإلنسانية على السواء؛
يف الـيمن، مبـا يف ذلـك العمـل اجلـاري الـذي تقـوم بـه              النظر يف احلالـة األمنيـة         )ج(   

ــبه اجلزيـــرة العربيـــة، وإجـــراء إصـــالحات يف     احلكومـــة اليمنيـــة حملاربـــة تنظـــيم القاعـــدة يف شـ
  األمين؛  القطاع

االجتماع يف صنعاء بقطاع عريض من األطـراف اليمنيـة والـشركاء الـدوليني                )د(   
لـك، إذا أمكـن، جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العـريب               ملناقشة عملية االنتقال وتقييمها، مبا يف ذ      

  واألطراف اليمنية الفاعلة، مبا يشمل ممثلي اجملتمع املدين؛ 
 / أيلـول ٤تقييم التقدم احملـرز صـوب تفعيـل التعهـدات املقطوعـة بالريـاض يف                  )هـ(   

ــبتمرب ــورك يف      ٢٠١٢ س ــيمن املعقــود بنيوي ــاع الــوزاري ألصــدقاء ال  /أيلــول ٢٧ ويف االجتم
  ؛٢٠١٢ سبتمرب

إعادة تأكيد أمهية التنسيق املباشر بني اجلهات املاحنة والتعجيل بتوفري التمويـل              )و(   
  من أجل التخفيف من حدة احلالة اإلنسانية املزرية يف اليمن؛

اإلقرار بالتحـديات العديـدة الـيت مـا زالـت تعتـرض عمليـة االنتقـال يف الـيمن                      )ز(   
املــستمر ممــن يعرقلــون تلــك العمليــة أو يتــدخلون فيهــا، مــع والتــشديد علــى قلــق جملــس األمــن 

  جييز فرض عقوبات على املتورطني يف ذلك؛) ٢٠١٢ (٢٠٥١اإلشارة إىل أن القرار 
ــادرة جملــس         )ح(    ــذ مب ــدويل يف تنفي ــدور اجملتمــع ال ــدعم القــوي ل اإلعــراب عــن ال

 يف جملـس األمـن، وجملـس        التعاون لدول اخلليج العريب، مبا يف ذلك األعضاء اخلمـسة الـدائمون           
التعاون لدول اخلليج العريب، وممثل االحتاد األورويب، واملستشار اخلاص لألمني العـام ومـساعيه              

  .احلميدة يف اليمن
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  املرفق الثاين 
   برنامج عمل بعثة جملس األمن إىل اليمن    
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٧    

      
اص لألمـني العـام املعـين بـاليمن،         إحاطة من املستـشار اخلـ        صباحا٥٠/٠٩-٣٠/٠٩

  مجال بنعمر
 اجتماع مع رئيس اجلمهورية اليمين عبد ربه منصور هادي   صباحا٠٠/١١-٠٠/١٠
  اجتماع مع جلنة الشؤون العسكرية   صباحا٣٠/١١-١٠/١١
اجتمـــاع مـــع رئـــيس الـــوزراء الـــيمين، حممـــد باســـندوة،    مساء٢٠/١٢ - صباحا ٤٠/١١

  طنيةوأعضاء حكومة الوحدة الو
  احتفال   مساء٣٠/٠١-٣٠/١٢
  غداء   مساء٣٥/٠٢-٣٥/٠١
اجتمــاع مــع األمــني العــام جمللــس التعــاون لــدول اخللــيج      مساء١٥/٠٣-٤٥/٠٢

العــريب، عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيــاين، وســفراء بلــدان  
  جمموعة العشرة 

  اجتماع مع اللجنة التحضريية ملؤمتر احلوار الوطين    مساء٢٠/٠٤-٢٠/٠٣
ــيمن،       مساء٠٠/٠٥-٣٠/٠٤ ــيم يف الـ ــدة املقـ ــم املتحـ ــع منـــسق األمـ ــاع مـ اجتمـ

إمساعيل ولد الشيخ أمحـد، وأعـضاء فريـق األمـم املتحـدة              
  القطري، واملنظمات غري احلكومية

  مؤمتر صحفي    مساء٠٠/٥-٠٠/٤
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	ثانيا - المسائل الرئيسية
	وضع عملية الانتقال السياسي

	5 - أشارت البعثة إلى أن رئيس الجمهورية آنذاك علي عبد الله صالح، والمؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وقّعت، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها في الرياض لنقل السلطة من رئيس الجمهورية إلى نائب رئيس الجمهورية وتطبيق فترة انتقالية مدتها سنتين. وكان الاتفاق نتيجة المفاوضات المباشرة التي يسرها المستشار الخاص للأمين العام، الذي عمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والشركاء الدوليين الآخرين. ويحدد الاتفاق مرحلتين. ويتم في المرحلة الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق. وتشمل المرحلة الثانية (شباط/ فبراير 2012 - شباط/فبراير 2014) عقد مؤتمر حوار وطني يمهّد لعملية وضع الدستور التي يليها استفتاء لتُتوج هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014.
	6 - ووجدت البعثة أنه تم إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها وفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012). ولاحظت أن المرحلة الأولى من اتفاق الانتقال السياسي في اليمن التي توجت بانتخاب نائب رئيس الجمهورية هادي رئيسا جديدا لليمن قد أُنجزت بنجاح. كما أحاطت علما بالتقدم المحرز حتى الآن في المرحلة الثانية من عملية الانتقال، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة العسكرية، والجهود الرامية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي كان قد تم الاستيلاء عليها من جانب تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات الإسلامية المقاتلة الأخرى، والانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر حوار وطني شامل. وقد تأكد هذا الرأي في الاجتماع الذي عُقد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة العشرة. 
	7 - ومكّنت هذه الإنجازات مجتمعة الشعب اليمني من إبعاد شبح الحرب الأهلية الذي كان مخيّما على البلد. وسلّمت البعثة بالتزام الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة رئيس الوزراء باسندوة، وبما يبذلاه من جهود كبرى من أجل إبقاء عملية الانتقال على الطريق الصحيح.
	8 - ومع ذلك، ورغم التقدم المحرز، وجدت البعثة أيضا أن هناك تحديات كثيرة لا تزال قائمة أمام عملية الانتقال. ولا تزال سيطرة الحكومة محدودة على أجزاء من أراضيها، لا سيما في الشمال والجنوب. ويشكل تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى خطرا محدقا. وعلاوة على ذلك، لاحظت البعثة محدودية قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد. 
	9 - وعلمت البعثة أيضا أن الأعمال الرامية إلى تقويض الحكومة وعملية الانتقال لا تزال جارية، على الرغم من طلب مجلس الأمن في الفقرة 6 من القرار 2051 (2012) وقف جميع هذه الأعمال والإعراب عن استعداده النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت هذه الأعمال. وأُبلغت البعثة بأنه في حين أن بعض الهجمات التي تستهدف الهياكل الأساسية للنفط والغاز في البلد كانت ذات طبيعة إجرامية بحتة، هناك أدلة على أن بعض الهجمات تُنفّذ بدوافع سياسية. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ أعضاء المجلس بأن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الجيش وتنفيذ المراسيم الرئاسية المؤرخة 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية تمت عرقلتها في عدة مناسبات. 
	10 - كما علمت البعثة مع الأسف أن اعتماد قانون العدالة الانتقالية في اليمن لا يزال معلقا بسبب الجمود السياسي. 
	الحالة الأمنية وإصلاح القطاع الأمني

	11 - وجدت البعثة أن الحكومة قد أحرزت تقدما في تحسين الحالة الأمنية في البلد، وإن بدا لها بوضوح أن الحالة الأمنية لا تزال هشة.
	12 - ورغم أن الحالة الأمنية في صنعاء وتعز ومناطق أخرى قد تحسنت، فإن الاشتباكات بين حركة الحوثيين والسلفيين والجماعات القبلية المرتبطة بحزب الإصلاح في الشمال، حيث اندلعت ست حروب منذ عام 2004، لا تزال مستمرة. ونتيجة لذلك، لم تستطع الحكومة استعادة سيطرتها في الشمال. ووسع الحوثيين نفوذهم السياسي خارج محافظة صعدة، وأنشأوا وجودا قويا لهم في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن. وفي الجنوب، تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال وبات نبض ”الشارع“ منجذبا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية. وعلاوة على ذلك، لا يزال اليمن أحد البلدان الأشد تسلّحا في العالم وتفيد الأنباء بأن شحنات جديدة من الأسلحة تدخل اليمن من بلدان مختلفة. 
	13 - وفيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى في اليمن، أُبلغت البعثة بأنه في ظل قيادة الرئيس هادي، نجحت القوات المسلحة اليمنية في إخراج عناصر تنظيم القاعدة من مدن محافظتي أبين وشبوة والمناطق المحيطة بهما، وبالتالي استعادت الحكومة سيطرتها على معظم تلك الأقاليم. غير أن البعثة أُبلغت أيضا أن الهجوم العسكري قد أدى إلى انتشار تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى في أنحاء البلد وتسلل عناصرها إلى المدن الرئيسية. ويتجلى هذا التطور من خلال تزايد عدد الهجمات الإرهابية بالإضافة إلى الهجمات المحلية التي تشنها القبائل على الهياكل الأساسية للنفط والغاز في اليمن وكذلك على أهداف حكومية وخارجية في صنعاء وفي أماكن أخرى، بما في ذلك العديد من محاولات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين حكوميين وسياسيين وأفراد عسكريين ودبلوماسيين. 
	14 - وشددت البعثة، في الاجتماع الذي عقدته مع لجنة الشؤون العسكرية التي أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2011، على أن عمل اللجنة يمثل محطة هامة في النهوض بعملية الانتقال. ويرأس اللجنة الرئيس هادي وتضم وزير الداخلية، اللواء عبد القادر محمد قحطان، ووزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، بالإضافة إلى 12 من كبار ضباط الجيش والأمن. وأُبلغت البعثة بأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة أدى إلى وضع حد للمواجهات المسلحة بين الوحدات العسكرية والميليشيات المتنافسة في العاصمة صنعاء وإلى إخراج الوحدات العسكرية من المدينة. وفي أنحاء كثيرة من البلد، فُتحت الطرقات وأُزيلت نقاط التفتيش والحواجز غير القانونية. وأُبلغت البعثة أيضا بأن الجيش قد تعاون في الأعمال التحضيرية للانتخابات الرئاسية وفي إجراء هذه الانتخابات في شباط/فبراير 2012، وأن قوات الشرطة قد نُشرت لحماية مؤسسات الدولة. 
	15 - كما قُدمت إلى البعثة إحاطة إعلامية بشأن الجهود التي تشرف عليها اللجنة لإعادة هيكلة الجيش اليمني المقسم في ظل قيادة موحدة. وأُبلغت بأنه في صيف عام 2012، قوبل هذا الجهد بمقاومة شديدة من العناصر المسلحة الموالية للرئيس السابق صالح، عندما تعرّضت وزارتا الداخلية والدفاع لهجمات من الجنود وقوات الأمن يُزعم أنها تمت تعبيرا عن غضبهم بسبب عدم دفع مرتباتهم ومكافآتهم. وأبلغت الحكومة البعثة أنها تعتبر أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض إعادة هيكلة قوات الأمن. وفي السياق نفسه، أُبلغت البعثة بأن وزير الدفاع قد نجا مما لا يقل عن ست محاولات اغتيال في الأشهر الإثني عشر الماضية. 
	16 - وفي خطوة أخرى لتعزيز الإصلاح العسكري، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 ينص على إعادة هيكلة القوات العسكرية اليمنية وتقسيمها إلى أربع وحدات رئيسية - القوات البرية، والبحرية والجوية والحدودية - ووضع وحدات مكافحة الإرهاب تحت القيادة الموحدة لوزارة الدفاع. وكان مرسوم سابق صادر في آب/أغسطس 2012 قد وضع الفرقة المدرعة الأولى التي كانت بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر، والحرس الجمهوري الذي كان بقيادة الجنرال أحمد علي عبد الله صالح، تحت سلطة سبع قيادات إقليمية وقوة حماية رئاسية جديدة. وتعترف البعثة بأنه في حين لا يمكن تنفيذ هذا المرسوم إلا على مر الزمن، فإن اعتماده يمثل خطوة هامة نحو وضع الجيش اليمني تحت قيادة موحدة.
	17 - كما عبّرت البعثة عن قلق مجلس الأمن الذي أُعرب عنه في القرار 2051 (2012) وفي تقرير الأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلح (S/2012/261)، من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة وبعض عناصر قوات الأمن، واقترحت إدراج مسألة حماية الأطفال في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني. وردّت الحكومة بأن القانون اليمني يحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة في الجيش، ويجرّم أي مخالفة لهذا القانون. ويتم تجنيد الأطفال أساسا من قبل ميليشيات أخرى، وتقوم وزارة حقوق الإنسان بالتصدي لهذه المسألة.
	الحالة الاقتصادية والإنسانية

	18 - وجدت البعثة أن الحالة الإنسانية في البلد لا تزال هشة. وأكد الرئيس والحكومة على أن اليمن في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية الدولية. فالحكومة لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء في أنحاء عديدة من البلد. وتحتاج صنعاء والمدن الأخرى إلى استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية العامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين. وفي الشمال، خلفت الحروب الست التي اندلعت منذ عام 2004 دمارا واسع النطاق. كما أن محافظة أبين الجنوبية تضررت بشدة من جراء القتال. وفي حين عاد 80 في المائة من المشردين داخليا في الجنوب إلى أبين، لا يزال هناك أكثر من 000 300 مشرد داخلي في الشمال، بمن في ذلك أكثر من 000 100 في كل من محافظتي صعدة وحجة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الحكومة البعثة أن اليمن يستضيف نحو 1.2 مليون من اللاجئين الصوماليين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وأن لديه موارد محدودة للغاية من أجل التصدي للتهديدات الناجمة عن القرصنة على سواحلها.
	19 - وقام فريق الأمم المتحدة القطري بإبلاغ البعثة بأن نصف السكان اليمنيين البالغ عددهم 24 مليون شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، وأن 10 ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وأن ما يزيد على 6 ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذ حياة النساء والفتيات، إذ لا يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعا. ومن بين الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد والبالغ عددهم مليون طفل، قد يموت أكثر من 000 150 إذا لم يحصلوا على مساعدة فورية. وتستهدف خطة الإغاثة الإنسانية في اليمن لعام 2013 ثلث السكان من خلال تنفيذ طائفة من الأنشطة التي تركز على مواجهة حالات الطوارئ. وبلغت الاحتياجات التمويلية 716 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بخطة الإغاثة لعام 2012. ورحّبت البعثة بقيام الحكومة، خلال الأشهر الماضية، بزيادة عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في اليمن. ونتيجة لذلك، ازداد وجود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وتحسنت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى معظم أنحاء البلد. 
	20 - وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن خطة الحكومة الإنمائية التي تغطي فترة سنتين يجب أن تعالج الكثير من التحديات. ففي اليمن، هناك 6 ملايين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 28 سنة يبحثون عن عمل كل سنة، وينتج اليمن 000 600 خريج إضافي سنويا يبحثون عن عمل. غير أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجاتهم. لذلك، دعا الرئيس هادي أصدقاء اليمن إلى تحويل تعهداتهم الدولية التي تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار إلى مساعدة ملموسة. وفي تطور إيجابي، لاحظ البنك الدولي أن اليمن قد زاد الاحتياطي المالي لديه من 3.7 بلايين دولار خلال أزمة عام 2011 إلى 5.9 بلايين دولار حاليا. وكذلك استقرت العملة اليمنية. 
	21 - ولا يزال فريق الأمم المتحدة القطري قلقا من أن يؤدي الفقر المدقع، وتقلب أسعار الأغذية والسلع الأساسية، وزيادة تكاليف المعيشة في عام 2013 إلى زيادة إضعاف الأمن الغذائي وتقليل فرص الحصول على الخدمات الأساسية وسبل كسب الرزق للملايين من اليمنيين. وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب النـزاع المحلي ومحدودية قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
	الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

	22 -  لاحظت البعثة أنه تم إحراز تقدم كبير في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشددت على أن مجلس الأمن يعتبر مؤتمر الحوار الوطني عنصرا رئيسيا في عملية الانتقال السياسي في اليمن نظرا لأنه يحدد عملية صياغة الدستور. وسيُستفاد من الاستنتاجات التي سيخرج بها المؤتمر في الصياغة الرسمية لدستور جديد سيُعرض على الاستفتاء الشعبي. كما سيناقش المؤتمر مسائل هامة مثل حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية وقضية الجنوب. 
	23 - وقام رئيس اللجنة التحضيرية، عبد الكريم الأرياني، بإبلاغ البعثة أن التقرير النهائي للجنة الذي يحدد هيكل المؤتمر وتنظيمه قد قُدم إلى الرئيس هادي في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012. ورحّبت البعثة بكون اللجنة تمثل جميع الأطياف السياسية الرئيسية في البلد، بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام، وحزب اللقاء المشترك، والشباب والنساء والمجتمع المدني والحوثيين وحزب الحِراك وغير ذلك من الأحزاب السياسية. واللجنة هي أول مؤسسة حكومية تمثيلية شاملة سيتم إنشاؤها في اليمن. وسيضم المؤتمر 565 مندوبا من جميع الأطياف الرئيسة الآنفة الذكر، سيقسمون إلى تسعة أفرقة عاملة. وقد تم الاتفاق على أن يضم المؤتمر على الأقل 50 في المائة من ممثلي الجنوب و 30 في المائة من ممثلي النساء و 20 في المائة من ممثلي الشباب. وسيتخذ المؤتمر القرارات بتوافق الآراء، الذي حُدد بأنه موافقة بأغلبية 90 في المائة. وما زال يتعيّن اختيار المندوبين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني وحزب الحِراك الجنوبي.
	24 - وأُبلغت البعثة بوجود نزعات انفصالية متنامية في الجنوب، رغم الجهود الدولية الكبرى التي تُبذل من أجل التعامل مع الحِراك الجنوبي. وتعود جذور الاضطرابات في جنوب اليمن إلى تهميش الجنوبيين والتمييز ضدهم منذ التوحيد في عام 1990 وإلى ما يُلاحظ من عدم حصولهم على الموارد والفرص. وبسبب المظالم القائمة منذ أمد طويل، فإن الكثير من سكان الجنوب يشعرون بالاستبعاد. ومنذ عام 2007، هبّ الجنوبيون للمطالبة بإعطائهم فرصا متساوية للحصول على العمل والخدمات الحكومية والإصلاح الزراعي، وبالحصول على درجة من الاستقلالية المحلية. وقد بدأت هذه الحركة، المعروفة بالحِراك، كحركة قائمة على الحقوق تطالب بالمساواة في ظل سيادة القانون. وعلى مر السنين، تعمّقت مشاعر الاستياء وأدت إلى نزوع بعض أعضاء الحركة نحو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولة منفصلة. وقد بدأ الرئيس هادي في معالجة شواغل الجنوبيين من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 2 في 8 كانون الثاني/يناير 2013 الذي نص على إنشاء لجنتي انتصاف لجبر المظالم القائمة منذ وقت طويل بشأن الأراضي والوظائف العامة. 
	25 - وأُبلغت البعثة بأن التحضيرات السياسية واللوجستية النهائية، بما في ذلك تحديد رئيس المؤتمر ومكان انعقاده، قد بدأت. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2013، أنشأ الرئيس هادي الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني من خلال مرسوم رئاسي. وينتظر الرئيس هادي حاليا ورود قائمة الأسماء التي سيقدمها كل وفد للمشاركة في الحوار. ولاحظت البعثة مع الأسف أن بدء الحوار الوطني قد تأخر. غير أن البعثة أُبلغت أنه بمجرد أن يبدأ هذا الحوار (التاريخ المعلن مؤخرا هو 18 آذار/مارس 2013)، فإنه سيعقد لمدة ستة أشهر وقد تبدأ عملية صياغة الدستور في غضون ثلاثة أشهر من انطلاق عملية الحوار الوطني، من أجل اللحاق بالجدول الزمني المتفق عليه لعملية الانتقال.
	26 - وقُدمت للبعثة إحاطة من المستشار الخاص للأمين العام بشأن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ولعقد هذا المؤتمر، من خلال بعثة سياسية خاصة صغيرة وصندوق استئماني متعدد المانحين (الصندوق الاستئماني للحوار الوطني وإصلاح الدستوري في اليمن). 
	الدعم الدولي لعملية الانتقال

	27 - أعرب الرئيس والحكومة والعديد من المحاورين الآخرين عن بالغ التقدير لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمم المتحدة، وسفراء مجموعة العشرة، وأعضاء مجموعة أصدقاء اليمن في دعم عملية الانتقال في اليمن، مع التشديد على أنه بدون مساعدة المجتمع الدولي، لن يكون اليمن قادرا على المضي قدما في عملية الانتقال. وفي هذا الصدد، كانت مبادرة مجلس الأمن بإرسال بعثة إلى اليمن، والزيارة التي قام بها الأمين العام إلى اليمن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، موضع ترحيب شديد باعتبارهما دليلا واضحا على التزام الأمم المتحدة بمساعدة اليمن على النجاح.
	28 - ولاحظت البعثة الجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام وفريق الأمم المتحدة القطري لتيسير تنسيق تقديم المساعدة الدولية إلى اليمن، وعملهما عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، وأصدقاء اليمن الذين سيعقدون اجتماعهم المقبل في لندن في 7 آذار/مارس، وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. ولاحظت البعثة أن شركاء اليمن أكّدوا، في الاجتماعات المعقودة في الرياض وفي نيويورك في عام 2012، التزامهم بقطع تعهدات تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار لمساعدة اليمن على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وحثت الحكومة أعضاء المجلس على تشجيع الجهات المانحة على تحويل تعهداتها إلى مساعدة ملموسة. 
	ثالثا - ملاحظات
	29 - يشكل التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي أدت إلى نقل سلمي للسلطة في اليمن محطة بالغة الأهمية في تاريخ البلد. وبعد مرور أكثر من سنة، أُحرز تقدم كبير في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي رغم العديد من المصاعب وفي إطار زمني ضيق. وفي أنحاء كثيرة من البلد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، تحسنت الحالة الأمنية، ويجري بذل جهود جادة لمكافحة الإرهاب، وإعادة هيكلة الجيش اليمني في ظل قيادة موحدة، وتوفير المساعدة الإنسانية، ودفع عجلة الاقتصاد بالمساعدة الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، جرت تحضيرات شاملة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل. وأثنى أعضاء المجلس على الرئيس هادي، ورئيس الوزراء باسندوة، وحكومة الوحدة الوطنية، وشعب اليمن، على هذه الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والعدالة والرخاء لجميع اليمنيين. 
	30 - غير أنه تم إبلاغ الأعضاء مباشرة أن عملية الانتقال لا تزال هشة جدا وأن التحديات الأشد صعوبة ستظهر في المراحل المقبلة. وبشكل خاص، ما زال القلق يساور مجلس الأمن بسبب استمرار الأعمال التي تهدف إلى تقويض عملية الانتقال السياسي وحكومة الوحدة الوطنية، على الرغم من طلبات المجلس المتكررة بموجب الفقرة 6 من القرار 2051 (2012) بوقف هذه الأعمال. وأكد المجلس مجددا دعوته جميع المسؤولين إلى الامتثال لهذا الطلب على الفور، ورأى أنه يتعين النظر في اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المعلومات الواردة من خلال هذه البعثة.
	31 - ولا يزال القلق يساور مجلس الأمن إزاء تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها من يعرقل عملية الانتقال من أفراد وجماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات المسلحة، والموجهة ضد الهياكل الأساسية للنفط والغاز في اليمن وكذلك ضد أهداف حكومية وخارجية في صنعاء وأماكن أخرى، بما في ذلك العديد من محاولات الاغتيال التي تستهدف مسؤولين حكوميين وسياسيين وأفراد عسكريين ودبلوماسيين. ويؤكد المجلس من جديد تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تطبيق الجزاءات على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عملا بالقرار 2083 (2012). وأشار المجلس إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لا يزال يشكل تهديدا سواء داخل اليمن أو على الصعيد الدولي. 
	32 - ورحب أعضاء المجلس بالفرصة المتاحة للتعاون المباشر مع لجنة الشؤون العسكرية من خلال الاطّلاع مباشرة على الجهود المبذولة من أجل إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في إطار قيادة موحدة، كما يتضح من المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012.
	33 - وفي هذا الصدد، يرحب مجلس الأمن أيضا بالبيان الذي أدلى به الرئيس هادي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية. وكرر أعضاء المجلس تأكيد قلقهم من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الأحزاب في اليمن. ويشير المجلس إلى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ويسلم باستعداد الحكومة وضع وتنفيذ خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدام الأطفال الجنود وفقا للقرار 1612 (2005). 
	34 - وما زال أعضاء المجلس قلقين إزاء الحالة الإنسانية، وفي حين أعرب المجلس عن ارتياحه لأن نسبة 80 في المائة من المشردين داخليا تمكنوا من العودة إلى ديارهم في محافظة أبين، فإن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق لأن ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلد لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، وعدم توافر مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية، ولأن قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية لا تزال محدودة. ويسلّم المجلس بأهمية الدعوة التي وجّهها الرئيس هادي إلى الجهات المانحة الدولية لتوفير تمويل كامل لخطة الإغاثة الإنسانية لعام 2013 (716 مليون دولار) ويسلّم المجلس بأن المسؤولية الرئيسية عن توفير الخدمات الأساسية للشعب تقع على عاتق الحكومة ويرحّب بإعطاء عدد متزايد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية فرصة للوصول المأمون وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين.
	35 - ويرحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع الانتعاش الاقتصادي والتنمية، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة تقديم دعم قوي لهذه الجهود. ويأمل المجلس أن تؤدي المشاركة المستمرة لشركاء اليمن الدوليين، إلى جانب الخطط التي وُضعت لإنشاء هيئة تنسيق حكومية دولية جديدة من أجل دعم تنفيذ ما يزيد على 7 بلايين دولار من التعهدات التي أعلنها أصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك في عام 2012، إلى المساعدة على توجيه الأموال بفعالية بهدف تحويل التعهدات إلى مساعدة ملموسة في أقرب وقت ممكن. ويتطلع المجلس إلى صدور التقرير المرحلي في هذا الشأن في الاجتماع المقبل الذي سيعقده أصدقاء اليمن في لندن في 7 آذار/مارس 2013.
	36 - ويؤكد أعضاء المجلس على أهمية إجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع الأطراف وتشاركي وشفاف وهادف، بما في ذلك مع مجموعات الشباب والنساء. لذلك يرحب المجلس بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة في اليمن في العملية التحضيرية مشاركة فعالة وبناءة. غير أن المجلس يعرب عن أسفه إزاء تأخر عقد المؤتمر. ولذلك يدعو جميع الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل معا لاستكمال الترتيبات التي تتيح بدء المؤتمر في 18 آذار/مارس 2013 دون أي مزيد من الإبطاء.
	37 - ويسلم أعضاء المجلس بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمم المتحدة، وسفراء مجموعة العشرة، وأصدقاء اليمن، والشركاء الدوليين الآخرين لليمن في المساعدة على إبقاء عملية الانتقال في مسارها. وفي هذا الصدد، يرحب المجلس بالتفاعل المباشر الذي جرى خلال الزيارة مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد الله بن راشد الزياني، والمستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بنعمر، وسفراء مجموعة العشرة، وفريق الأمم المتحدة القطري، ويشجع هذه الجهات على الاستمرار في أداء دورها دعما للمرحلة الانتقالية. 
	38 - وخلصت البعثة إلى أن عملية الانتقال في اليمن قد بلغت مرحلة حاسمة. وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الانتقال السياسي في اليمن، أظهر شعب اليمن روحا قيادية وشجاعة وتصميما في اختيار طريق السلام من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وعدلا وازدهارا. غير أن العملية ما زالت تتعرض لتهديد مباشر من أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق العرقلة والعنف وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة. ونتيجة لذلك، يرى أعضاء المجلس أن خطر نشوب حرب أهلية ونـزاع، وما يترتب عليهما من عواقب محتملة على السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ما زال قائما. ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، سيستمر المجلس في مشاركته الكاملة مع الشركاء الدوليين الآخرين وفي تعاونه الوثيق معهم وفي اتخاذه التدابير المناسبة للمساعدة في إنجاح عملية الانتقال في اليمن. 
	المرفق الأول 
	اختصاصات بعثة مجلس الأمن إلى اليمن
	تتمثل اختصاصات البعثة فيما يلي:
	(أ) إعادة تأكيد دعم مجلس الأمن المتواصل لعملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن، وفقا لآلية التنفيذ التي وضعها مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يفضي إلى الانتخابات المزمع عقدها في شباط/فبراير 2014، وكذا للأدوار المهمة التي يضطلع بها في نطاق تلك العملية كل من الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية وشعب اليمن؛ 
	(ب) تقييم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما القرار 2051 (2012)، واستعراض التقدم الذي أحرزته حكومة اليمن صوب عقد مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء النـزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية على السواء؛
	(ج) النظر في الحالة الأمنية في اليمن، بما في ذلك العمل الجاري الذي تقوم به الحكومة اليمنية لمحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإجراء إصلاحات في القطاع الأمني؛ 
	(د) الاجتماع في صنعاء بقطاع عريض من الأطراف اليمنية والشركاء الدوليين لمناقشة عملية الانتقال وتقييمها، بما في ذلك، إذا أمكن، مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأطراف اليمنية الفاعلة، بما يشمل ممثلي المجتمع المدني؛ 
	(هـ) تقييم التقدم المحرز صوب تفعيل التعهدات المقطوعة بالرياض في 4 أيلول/ سبتمبر 2012 وفي الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن المعقود بنيويورك في 27 أيلول/ سبتمبر 2012؛
	(و) إعادة تأكيد أهمية التنسيق المباشر بين الجهات المانحة والتعجيل بتوفير التمويل من أجل التخفيف من حدة الحالة الإنسانية المزرية في اليمن؛
	(ز) الإقرار بالتحديات العديدة التي ما زالت تعترض عملية الانتقال في اليمن والتشديد على قلق مجلس الأمن المستمر ممن يعرقلون تلك العملية أو يتدخلون فيها، مع الإشارة إلى أن القرار 2051 (2012) يجيز فرض عقوبات على المتورطين في ذلك؛
	(ح) الإعراب عن الدعم القوي لدور المجتمع الدولي في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثل الاتحاد الأوروبي، والمستشار الخاص للأمين العام ومساعيه الحميدة في اليمن.
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