مبادرة السلما في اليمن
يعيش ًاليمن ًوضعًا ًإنسانيًا ًصعبًا ًللغايةً ،خاصة ًمع ًتزايد ًعدد ًالضحايا ًمن ًالمدنيين
والعسكريين ًوتدمير ًمؤسسات ًالدولة ًوالبنية ًالتحتيةً ،وانتهاك ًكافة ًالحقوق
المدنية ًوالسياسية ًوالقإتصادية ًوالجاتماعية ًوالثقافية ًوالبيئية ًوالتنمويةً ،إضافة
لنتهاك ًالحق ًفي ًالحياة ًوفي ًالسلماً .مما ًيطلق ًصفارة ًإنذار ًلتدارك ًكارثة
إنسانية ًمحدقإة ًبالشعب ًاليمني.
لقد ًب ّينت ًالسنوات ًالست ًالماضية ًلكافة ًاليمنييسسن ًأن ًمعالجسسة ًالزأمسسة ًالسياسسسية
الداخلية ًعبر ًالعنف ًوالقإتتال ًالداخلي ًواستدعاء ًالتدخل ًالعسكري ًالخارجاي ًومسسا
تبعه ًمن ًتوفير ًتغطية ًعربية ًودولية ًلسسهً ،لسسم ًولسسن ًيقسسدما ًحلً ًللخلفسسات ًالسياسسسية
الداخليةً .كما ًأنه ًل ًيمكن ًبناء ًسلما ًأهلي ًوإقإليمسسي ًبإقإصسساء ًالخريسسن ًأو ًمصسسادرة
حقوقإهم ًأو ًالتحريض ًضدهم ًأو ًافتعال ًصراع ًمذهبي ًإقإليمي ًوتأجايجه.
ولما ًكان ًاليمن ًيعيش ًأزأمة ًسياسية ًداخلية ًمنسسذ ًمطلسسع ًالعسساما ًً 2011تجلسست ًفسسي
حراك ًشعبي ًسلميً ،جارى ًاللتفاف ًعليه ًبتدخل ًعربي ًإقإليمي ًوضسسع ًاليمسسن ًكمسسا
لو ًأنه ًتحت ًوصايتهاً ،وأوصل ًالبلد ًإلى ًفراغ ًرئاسي ًمنذ ًشباط/فبراير ً2014؛
وإقإتناع ًا ًبضرورة ًالحوارً ،ول ًشىء ًغير ًالحوارً ،كأداة ًوحيدة ًلحسسل ًالزأمسسة ًاليمنيسسة
المركبةً ،وبما ًيخدما ًمصلحة ًالشعب ًاليمني ًويحفظ ًلسسه ًحقسسه ًفسسي ًتقريسسر ًمصسسيره
بنفسسسه ًوفسسي ًالحريسسة ًوالديمقراطيسسة ًوالعدالسسة ًالجاتماعيسسةً ،ويوقإسسف ًنزيسسف ًالسسدما،
ويحقق ًالمن ًوالسلم ًفي ًالمنطقة؛ ً ً ً ً ً ً
وإنطلقإ ًا ًمن ًمبادىء ًالقانون ًالدولي ًلحقوق ًالنسان ًوالقانون ًالسسدولي ًالنسسساني،
ومبسسادىء ًالتعسسايش ًالسسسلمي ًوحسسل ًالنزاعسسات ًبسسالطرق ًالسسسلميةً ،وبخاصسسة ًحسسق
الشعوب ًفي ًتقرير ًمصيرها ًوحقهسسا ًفسسي ًالسسسيادة ًعلسسى ًثرواتهسسا ًووحسسدة ًوسسسلمة
أراضيها ًواختيار ًطريق ًتطورها ًدون ًتدخل ًخارجاي؛
وتأسيسسس ًا ًعلسسى ًمخرجاسسات ًالحسسوار ًالسسوطني ًاليمنسسي ًواتفسساق ًالسسسلم ًوالشسسراكة
والمبادرة ًالخليجيسة ًوم ا ًتسم ًذكسره ًأعلهً ،فإننسا ًكمنظمسات ًلحقسوق ًالنسسان ًفسي
المنطقة ً العربية ًنتقدما ًبهذه ًالمبسسادرةً ،مبسسادرة ًالسسسلما ًفسي ًاليمسسن ًالسستي ًتتضسسمن
البنود ًالتالية:
أول ً ً :تبدأ ًالخطوة ًالولى ًلحلل ًالسلما ًفي ًاليمن ًبإيقاف ًكافة ًالعمال ًالقتاليسسة
ودخول ًالمساعدات ًالنسانية ًبشكل ًعاجال ًوعلى ًرأسسسها ًالسدواء ًوالغسسذاءً ،لتكسسون
المفتاح ًالرئيس ًللسلما ًباليمن.
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ثانيا ً ً :إجاراء ًحوار ًيمني ًيهدف ًإلى ًالحل ًالسياسي ًللزأمسسة ًفسسي ًاليمسسن ًمسسن ًخلل
التوافق ًعلى ًأحد ًالفكار ًالمقترحسسةً ،مسسن ًمثسسلً :وجاسسود ًنسسائب ًللرئيسسس ًبصسسلحيات
كاملة ًو/أو ًإقإرار ًصلحيات ًواسعة ًلرئيس ًالوزأراء.
ثالثا ًً :النسسسحاب ًمسسن ًالحسسدود ًلمسسسافة ًً 30كسسم ًمناصسسفة ًبيسسن ًحسسدود ًالجمهوريسسة
اليمنية ًوالمملكة ًالعربية ًالسعوديةً ،وبالتزامن ًمع ًرفع ًالحصار ًعن ًمسسوانئ ًاليمسسن
البحرية ًوالجوية ًوالبرية.
رابعا ًً :تشكيل ًحكومة ًتوافق ًوطني ًمدتها ًعسسامينً ،يتسسم ًالتوافسسق ًعلسسى ًأن ًيكسسون
مقرها ًفي ًإحسسدى ًالمحافظسسات ًالتاليسسةً :الحديسسدة ًأو ًالمهسسرة ًأو ًإب ًأو ًحضسسرموت،
وتتولى ًالمهاما ًالرئيسية ًالتالية:
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إطلق ًسراح ًجاميع ًالمعتقلين ًوالفصاح ًعن ًالمفقودين ًمن ًكافة ًالطراف
خلل ًشهر ًمن ًتاريخ ًتشكيل ًحكومة ًالتوافق ًالوطنيً .
تسلم ًالسلحة ًمن ًكافة ًأطراف ًالصراع ًعبر ًلجنة ًعسسسكريةً ،تشسسكل ًمسسن
كبار ًالضسسباط ًفسي ًالجيسسش ًوالمسسن ًمسن ًالسسذين ًلسسم ًينخرطسسوا ًمسسع ًأطسسراف
الصراع،
حل ًكافة ًالمكونات ًالمسلحة ًخارج ًإطسسار ًالدولسسة ًوادمسساجاهم ًفسسي ًالجيسسش
اليمنيً ،وفقًا ًللمعايير ًالمهنية ًوالدستورية،
منح ًالمحافظات ًاليمنية ًحكمًا ًمحليًا ًكامل ًالصسسلحيات ًفسسي ًإدارة ًشسسؤونها
الداخليةً ،لحين ًإجاراء ًالنتخابات ًالبرلمانية،
التحضير ًلنتخابات ًبرلمانية ًولستفتاء ًعلسسى ًالدسسستور ًولنتخابسسات ًرئاسسسية
بإشراف ًالمم ًالمتحدةً ،في ًموعد ًأقإصاه ًعامين.

خامسا ًً :يصدر ًمجلس ًالمن ًقإرارًا ًبرفع ًاليمن ًمن ًالبند ًالسابع ًورفسسع ًالعقوبسسات
عن ًالفراد.
سادسا ً  ًإدارة ًشؤون ًاليمن ًمن ًخلل ًإعادة ًبنسساء ًمؤسسسسات ًالدولسسة ًوفقسسًا ًلمبسسدأ
الشسسعب ًمصسسدر ًالسسسلطاتً ،وعسسبر ًإنتخابسسات ًبرلمانيسسة ًواسسستفتاء ًعلسسى ًالدسسستور
وانتخابات ًرئاسية ًحرة ًونزيهةً ،على ًأن ًَيعتمد ًقإانون ًالنتخابسسات ًالبرلمانيسسة ًنظسساما
التمثيل ًالنسبي ًعلى ًمستوى ًالمحافظاتً .
سابعا ًًُ :يصدر ًمجلس ًالنواب ًالجديد ًقإانونًا ًللعدالة ًالنتقالية ًوالمصالحة ًالوطنية.
ثامنا ًً :حل ًقإضية ًالجنوب ًحلً ًعادلً ًسلميًا ًوديمقراطيسسًاً ،وفقسسًا ًلمخرجاسسات ًالحسسوار
الوطني.
تاسعا ًً :معالجة ًملف ًصعدةً ،وفقًا ًلمخرجاات ًالحوار ًالوطني.
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عاشرا ًً :انخراط ًحركة ًأنصار ًالله ًفي ًالعملية ًالسياسيةً ،وفقسسًا ًلقسسانون ًالحسسزاب
السياسية.
إحدى عشرً :تجري ًالحزاب ًالسياسية ًاليمنية ًمؤتمراتها ًوتنتخب ًقإياداتهسساً ،خلل
ستة ًأشهر ًمسسن ًتشسسكيل ًحكومسسة ًالوفسساق ًالسسوطنيً ،علسسى ًأن ًل ً ًتترشسسح ًالقيسسادات
السابقة ًنفسها.
إثنى عشرًُ ً :تجري ًحكومة ًالوفاق ًالوطني ًحوارًا ًيمنيًا ًسعوديًاً ،يهدف ًإلى ًوضع
ضمانات ًلكل ًالدولتين ًالشقيقتينً ،تضمن ًعدما ًعودتهما ًللحرب ًمرة ًأخرى.
ثلثة عشرًُ ً :تشكل ًمجموعة ًالتنفيسسذ ًوالتحقسسق ًلتسسسهيل ًوضسسمان ًتنفيسسذ ًالتفسساق
ومراقإبتهً ،وتضم ًهذه ًالمجموعة ًفي ًعضسسويتها ًً :سسسلطنة ًعُمسسانً ،ودولسسة ًالكسسويت،
وجامهورية ًمصر ًالعربيةً ،وألمانياً ،والمم ًالمتحدةً ،والتحسساد ًالوروبسسيً ،ومجموعسسة
البركس.
أربعة عشر ً :تدعو ًالتحالف ًالسعودي ًإلى ًتحمل ًمسؤوليته ًفي ًتغطيسسة ًتكسساليف
إعادة ًالعمار.
خمسة عشر ً :خلل ًالمرحلة ًالنتقاليسسة ً ًيتسسم ًالعمسسل ًبالدسسستور ًالحسسالي ًلمسسا ًبعسسد
إجاراء ًالنتخابات ًالبرلمانية ًوالستفتاء ًعلى ًالدستور ًالجديدً .
ستة عشر ً :ترفض ًالحزاب ًالسياسية ًجاميعهسسا ًالرهسساب ًوتسسدينهً ،وتضسسع ًحكومسسة
الوفاق ًالوطني ًاستراتيجية ًشاملة ًلمكافحة ًالرهاب.
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التحالف ًالمدني ًللسلما ًوحماية ًالحقوق ًوالحريات/اليمن
منظمة ًيمن ًللدفاع ًعن ًالحقوق ًوالحريات ًالديمقراطية ً
منتدى ًالشقائق ًلحقوق ًالنسان/اليمن
الرابطة ًالتونسية ًللدفاع ًعن ًحقوق ًالنسان
مركز ًالقدس ًللمساعدة ًالقانونية ًوحقوق ًالنسان
اللجنة ًالعربية ًلحقوق ًالنسان/باريس
التحالف ًالعراقإي ًلمنظمات ًالمجتمع ًالمدني
الرابطة ًالجزائرية ًللدفاع ًعن ًحقوق ًالنسان
الجمعية ًالمغربية ًلحقوق ًالنسان
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صنعاء ًفي ً3/4/2017
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