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 السيد الرئيس،  

ي اليمن
ي أن أنضم إليكم اليوم لكي أطلع مجلس األمن عىل التطورات الراهنة فن

  .يرستن

 

ي تبذلها األمم المتحدة  إنه لمن المؤسف انه منذ انعقاد آخر 
ي الجهود الت 

جلسة للمجلس بشأن اليمن لم يتحقق أي تقدم آخر فن

ي تتألف من: وقف إطالق النار عىل مستوى البالد  
للتوصل إىل اتفاق يستند إىل خطة النقاط األرب  ع المقدمة إىل األطراف، والت 

والسلع األساسية األخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف  وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة عىل تدفق الوقود  

ن األطراف اليمنية ة بي    .المفاوضات السياسية المباشر

 

 عن إنهاء ما يسمونه "العدوان واالحتالل" قبل استئناف  
ً
ئ الحديدة ومطار صنعاء، فضال اط فتح مواتن ي اشب 

لقد استمر الحوثيون فن

ي عملية السالم. وقد كرر رئيس
امن مع مناسبة عيد األضىح مشاركتهم فن ن ن هذا الموقف بالب   .المجلس السياسي األعىل للحوثيي 

 

ي كانت تركز عىل عودة رئيس الوزراء  
ي سهلتها المملكة العربية السعودية بشأن اتفاق الرياض والت 

ستأنف بعد المفاوضات الت 
ُ
لم ت

ي شهر يوليو/تموز.  ولم
ه من الوزراء إىل عدن بعد عطلة العيد فن ُيحدد أي موعد الستئناف هذه الجهود. وال يزال إحراز تقدم    وغب 

والمحافظات   ي عدن 
فن األمنية  الحالة  وأن  الجنوب، خاصة  ي 

فن التوترات  لمعالجة   
ً
 حيويا

ً
أمرا الرياض  اتفاق  تنفيذ  بشأن  شي    ع 

 بسبب استمرار المشاكل المتعلقة بتوفب  ال
ً
ي ذلك  الجنوبية ال تزال تتدهور. ويتفاقم هذا الوضع أيضا

خدمات األساسية، بما فن

ها  ي عدن وغب 
إمدادات الكهرباء، عىل الرغم من التحويالت السعودية لمنح الوقود. وقد صاحب ذلك المزيد من االحتجاجات فن

ن عىل كل أصحاب المصلحة التعاون من أجل تجنب   من مناطق المحافظات الجنوبية، مما قد يؤدي إىل مزيد من التصعيد. يتعي 

 .اريوهذا السين 

 



 السيد الرئيس، 

ي محافظات الجوف وتعز، ولكن يبدو أن مأرب  
ن مٍد وجزر. فقد تم رصد قتال متقطع فن ي اليمن بي 

ال يزال النشاط العسكري فن

اليمنية بدعم من   ي حققتها القوات 
. وقد تمكن الحوثيون من قلب المكاسب األولية الت  ي الرئيسي اتيىحر تظل هي المحور االسب 

ي  التحالف  
ن محافظت   حول الحدود بي 

ً
ي  البيضاء الواقعة جنوب مأرب، وقد تقدم الحوثيون اآلن شماًل

الذي تقوده السعودية فن

ي الوضع العسكري، أصبحت الطرق الرئيسية المؤدية إىل مأرب اآلن أكبر  
 إىل هذه التطورات المستمرة فن

ً
مأرب وشبوة. استنادا

ي ضوء ذلك، نكرر 
. وفن  عىل نحو خطب 

ً
 هذه المحاوالت لتحقيق مكاسب    تهديدا

ً
 وفورا

ً
نداءنا إىل جميع األطراف بأن تنهي تماما

  .عىل األرض بالقوة

 

ي الهجمات الصاروخية البالستية العابرة للحدود والهجمات بطائرات بدون طيار ضد جنوب المملكة  
ة من الهدوء فن ن ة وجب  وبعد فب 

ة. كما وردت تقارير  العربية السعودية، تم استهداف البنية التحتية ال ي األسابيع األخب 
ي هذه المنطقة مرة أخرى فن

ية والبحرية فن بر

  .مستمرة عن هجمات جوية يشنها التحالف

 

 السيد الرئيس، 

ي تسيطر  
ي المناطق الت 

ي فن
ي مختلف أنحاء البالد.  فاستمرت قيمة الريال اليمتن

إن الوضع االقتصادي الصعب واضح وملموس فن

ي ال
ريال للدوالر الواحد.    1000تدهور، ووصلت إىل مستوى قياسي من االنخفاض، حيث بلغت قيمة التداول  عليها الحكومة فن

ن صنعاء وعدن إىل نحو   ي أسعار الرصف بي 
ي مؤخرا بفرض   400كما ارتفعت الفجوة فن ريال. وقد هدد المجلس االنتقاىلي الجنوتر

ي جنوب
ي عدن ومناطق أخرى تحت سيطرته فن

اليمن، وهو وضع من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود   سعر رصف محىلي مستقل فن

ن وأعضاء القطاع الخاص زيادة الحكومة لسعر الدوالر الجمركي   الرامية إىل تحقيق انتعاش اقتصادي متماسك.  كما عارض الحوثيي 

  .ريال للواردات 500إىل   250من 

 

ي ال تزال ت
، أود أن أتطرق اىل مسألة إمدادات الوقود، الت 

ً
ا ي يسيطر عليها الحوثيون. منذ  أخب 

ي المناطق الت 
زداد سوًء، وال سيما فن

ي ميناء الحديدة إال لثالث سفن وقود تابعة لمصانع من القطاع الخاص. وقد 
بداية تموز/يوليه، لم يتم منح تصاري    ح الرسو فن

ي الحديدة
ِعم. وال تزال هناك ثالث    أرِغمت إحدى السفن عىل العودة إىل منطقة المرس بسبب امتالء خزانات الوقود فن

ُ
كما ز

ي يسيطر عليها 
ي المحافظات الت 

كة النفط اليمنية فن ي منطقة سيطرة التحالف. لقد أغلقت كل محطات الوقود التابعة لرسر
سفن فن

ايد، مع  ن ىلي بشكل مب 
ن ي الغاز المبن

 فن
ً
 حادا

ً
كة الغاز اليمنية إىل أن هناك نقصا ن باستثناء محطة واحدة.  وأشارت شر ات    الحوثيي  فب 

ي  
ي دفع األسعار إىل االرتفاع بشكل كبب  فن

 فن
ً
 إلعادة ملء األسطوانات الفارغة. وكان هذا سببا

ً
انتظار تصل إىل شهر واحد تقريبا

. ويجب   السوق الموازية. نكرر نداءنا إىل حكومة اليمن بأن تسمح عىل وجه الرسعة بدخول سفن الوقود إىل الحديدة دون تأخب 

ي ضوء الحالة اإلنسانية  عىل جميع األطراف  
أن توىلي األولوية لالحتياجات المدنية وأن تمتنع عن تسليح االقتصاد، ال سيما فن

ي البالد
 .الحرجة فن



 

 السيد الرئيس، 

ي بذلها مارتن غريفيث عندما كان  
 إىل اليمن هو فرصة للبناء عىل الجهود الهائلة الت 

ً
 جديدا

ً
 خاصا

ً
ن السيد غروندبرغ مبعوثا إن تعيي 

وري  مبع ي هذا الصدد، من الرصن
ي ال تزال أمامنا. وفن

ن العمل عىل التغلب عىل العقبات الت  ، ولتقييم نهج الوساطة وتركب 
ً
 خاصا

ً
وثا

ي للرصاع. وندعو جميع األطراف وأصحاب  
ي يقودها اليمن للتوصل إىل حل تفاوضن

أن نستأنف العملية السياسية الشاملة الت 

ي ذلك هذا المجلس، إ
ي جهوده المقبلةالمصلحة، بما فن

ن إىل السيد غروندبرغ فن  .ىل تقديم دعمهم وتعاونهم الكاملي 

 

 شكًرا لكم. 


