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 إحاطة املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة إلى اليمن 

 السيد هانس غروندبرغ أمام مجلس األمن 

 2022 حزيران/يونيو 14

 

 شكرا لكم، أيها السيد الرئيس  

  شخصية بصورةاملرة األولى التي أحظى بفرصة إحاطة املجلس  هي يسعدني أن أكون معكم اليوم، وهذه
 
 .الهدنة في نيسان/أبريل عن ت  ن  منذ أن أعل

العام. هذا  بداية    يف  حدوثه  تصور ي  يكن  لمأمر    أنهبل   ،الحرب  ه هذ  خالل  مسبوق   غير  أمرفي اليمن منذ شهرين ونصف وهو    صامدة  ةالهدن  التزال

ٍّ قيادي وإلصغائها ألصوات    حتى ذاتها    البنودقد مدد األطراف الهدنة بموجب  ل
الثاني من آب/أغسطس. وإنني أثني على األطراف ما أبدته من حس 

زاع.  ِّ
 
 ماليين اليمنيين ممن استمرت نداءاتهم بوقف القتال ومنح الفرصة للسالم بعد أكثر من سبع سنوات على الن

 بعد مض ي   السّيد الرئيس،
 
  للمض ي  الطريق ستشرافو اوإبراز التحديات ها تقييم ما وصلنا إليه في تنفيذ د  و  شهرين ونصف على الهدنة، أ

 
 . قدما

إذ لم تحدث أي ضربات جوية مؤكدة  ،
 
الهدنة صامدة عسكريا ، ما زالت 

 
اليمن  أوال . كما حدث  وال هجمات عبر حدودهمنذ بدء االتفاق،    داخل 

   أعداد الضحايا املدنيين.انخفاض ملموس في  
 
   إال أنَّ هناك تزايدا

 
املدنيين    دخول نتيجة    في عدد ضحايا األلغام األرضية والذخائر غير املتفجرة    مؤسفا

 في السابق.  ليها إ الوصول  يتعذر كانت التي  خطوط املواجهةناطق مبمن فيهم األطفال إلى 

القصف املدفعي، والهجمات    تتضمنداخل اليمن    انتهاكات مزعومة، ما زلنا نتلقى تقارير من الجانبين بوجود  بشكل عام  القتال  انحساررغم  السيد الرئيس،  

رة، والطيران االستطالعي، وإعادة نشر القوات. كما   سيَّ
 
في   معظمها  عن  اإلبالغ  تم  والتيحدوث اشتباكات في جبهات مختلفة  ب  تواترت تقارير تفيدبالطائرات امل

 الضرورة   تستدعي  حيثليس لدينا قدرات مستقلة للرصد، لكنني آخذ كل هذه املزاعم على محمل الجد،    فإنمحافظات مأرب وتعز والحديدة. وكما تعلمون،  

للجنة التنسيق  أول اجتماعين    أن أبلغكم أنَّ مكتبي قد عقد  يسرني منع هذه الحوادث املزعومة من إثارة دوامة من التصعيد والعنف املتجددين. وفي هذا السياق،  

غرفة تنسيق    سوتأسيوقد اتفقت اللجنة على االجتماع مرة كل شهر  قيادة القوات املشتركة للتحالف.  التي ضمت ممثلين عن الطرفين باإلضافة إلى    العسكري 

 لو   وتمثل،    في الوقت املناسب   ق األحداث املثيرة للقلمشتركة ملعالجة  
 
 بين األطراف.   التواصلهمة نحو بناء الثقة وتحسين  مجه خطوة أولى  االجتماعات املباشرة وجها

 

ان في اليوم الذي سبق تلك اإلحاطة، وذلك  في آخر مرة أحطت بها هذا املجلس، كانت أول رحلة تجارية جوية قد انطلقت إلى عم    السّيد الرئيس، 

   رحالت جوية إلى القاهرة  بدأناومنذ ذلك الوقت،    .ست سنوات من إغالق مطار صنعاءالبعد مض ي قرابة  
 
. وحتى تاريخ اليوم، بلغ عدد الرحالت  أيضا

 ثمان رحالت نقلت  
 
 وإيابا

 
 من صنعاء إلى عم    2795التجارية ذهابا

 
د أن أعرب عن تقديري للجهود التي بذلتها حكومة اليمن  وأو   .ان والقاهرةمسافرا

اليمنيين من خالل تيسير فتح املطار. وكذلك أكرر خالص تقديري لجمهورية مصر العربية، واململكة األردنية الهاشمية،    حتياجاتال ألولوية  ا  بمنح

 الجوية. واململكة العربية السعودية، على أدوارهم املحورية في تيسير الرحالت 
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ار/مايو، أجيز دخول ما يزيد عن      480لقد استمر تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام طيلة مدة الهدنة، فخالل شهري نيسان/أبريل وأيَّ
 
ا  طنَّ

 من منتجات الوقود  
 
ل  إلى الحديدة من وقود خالل العام املاض ي بأكمله. ومنذ    وهو ما متريا

 
خ ا د  أجيز إدخال سفينتين من    ،الهدنة  تمديديزيد عمَّ

النفطية،   املشتقات     وآملسفن 
َّ

السابقة  فترة يضيع زخم  أال ف  . فقد  الهدنة  الخدمات   الدخول   خفَّ الواقعة على  الضغوط  للوقود من  املنتظم 

ل إلى درجة كبيرة من طوابير الوقوف عند محطات املشتقات النفطية 
َّ
سادت في شوارع صنعاء، كما سمح    وهي الظاهرة التي كانت قد  الحيوية، وقل

ون ذلك لليمنيين باالنتقال بسهولة أكثر في جميع أنحاء البالد. وكما سوف نسمع من السيدة غادة مضوي، من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤ 

 إلى بعض اآلثار اإليجابية على الجانب اإلنساني. اإلنسانية، فقد 
 
 أدت الهدنة أيضا

حرية  يتسبب النزاع في إعاقات هائلة لفمنذ سنوات،  .  الهدنة إلى تخفيف وطأة املعاناة عن أهل تعزهذه    تؤدي  أن   الضروري من    السّيد الرئيس،

  ي شهر تشرين الثاني/نوفمبر املاض ي فوقد سافرت بنفس ي    الطرق الوحيدة املفتوحة إلى املدينة طويلة وشاقة.  إن وكما يعلم التعزيون ، ف.  الحركة

  الملدة زادت عن  
 
الرحلة ما كانت لتستغرق أكثر من ثالث   هذه  أنَّ بست ساعات على طول طريق جبلي متعرج وعر من عدن إلى مدينة تعز، علما

هونها  اليومية التي يواج  معاناتهم. وهناك في تعز، التقيت بالرجال والنساء والشباب الذين أخبروني عن  باستخدام الطريق الرئيس ي قبل النزاع  ساعات

إعاقة االقتصاد وتدهور قدرة الحصول   علىشهدت بنفس ي أثر هذه القيود املتشددة  كمابسبب إغالق الطرق الرئيسية إلى داخل املدينة وخارجها. 

 على الخدمات الصحية وتعريض املدنيين إلى الخطر في سفرهم. 

 

دت  اجتماعات  ق  ان للوصول إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز واملحافظات األخرى. وأود أن   معبعد تعيين الطرفين لوفود كل منهما، ع  الطرفين في عمَّ

 م تقديلوجهات نظرهم وأولوياتهم و   ءبداإل الوسطاء املحليون وممثلو املجتمع املدني الذين حضروا االجتماع    لعبهأؤكد على الدور املحوري الذي  

 خبراتهم بشأن فتح الطرق. 

 

مت   اءة حول وجهات النظر والخيارات التي اقترحها كل جانب، قدَّ  لفتح الطرق على مراح  لألطرافبعد جولتين من املداوالت الصريحة والبنَّ
 
ل  مقترحا

ن   ،تضمن فتح طريق رئيس ي من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان شرقي املدينة إضافة إلى طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى      املقترح  وتضمَّ
 
أيضا

ما إال إنني  االستجابة اإليجابية لحكومة اليمن تجاه مقترح األمم املتحدة،    وقد شجعتني عناصر آللية تنفيذ والتزامات بسالمة املسافرين املدنيين.  

 أنصار هللا على اال 
 
اءة التي أجريتها في صنعاء في نهاية األسبوع املاض ي، أحث دون    اإليجابيةستجابة  زلت أنتظر الرد من أنصار هللا. وبعد النقاشات البنَّ

 تأخير ملقترح األمم املتحدة. 

 اللجوء إلى كما أن  بالكامل.    بهدمها  يهدد  قد  بنودها   في تنفيذ   أنَّ التأخير  تاألسابيع املاضية عن هشاشة الهدنة وأظهر   كشفتلقد    ئيس،السّيد الر 

يقوض الهدنة. فاألمر    والتهديد بتعليق تنفيذ عنصر ما من الهدنة على تنفيذ عنصر آخر واستخدام الخطاب اإلعالمي التصعيدي  املقايضة سياسة  

 .  بهدف إفادة اليمنيينفي حماية الهدنة والوفاء بوعدها  األطراففي نهاية املطاف رهن برغبة 

أت الهدنة بيئة أكثر مالءمة النخراط السّيد الرئيس،  في الحوار على أساس حسن النوايا. لكن تنفيذ   األطرافخالل الشهرين ونصف املاضيين، هيَّ

أكثر  إدارة اإليرادات وسداد رواتب موظفي القطاع العام ووثائق السفر والوصول إلى وقف  ك  ،  ذات تداعيات سياسية   خالفيةالهدنة أظهر قضايا  

ار. وهذه كلها    استدامة اجراءات أكثر استدامة فيما يتعلق بتلك  بالحوكمة، وعلينا أن نتخذ خطوات نحو    مرتبطةسياسية    موضوعاتإلطالق النَّ

 القضايا.

التطرق  تم  القائمة    القضاياإلى بعض هذه    ولقد  املشاورات  ابالفعل خالل  إلى  تهدف  مة متعددة  التي 
َّ
لعملية منظ األولويات  في صياغة  ملساعدة 

دت  مشاورات مع شخصيات يمنية عامة، ومختلف  .املسارات ق  النسائية، ومع الخبراء االقتصاديين والقطاع   املجموعاتوخالل الشهر املنصرم، ع 

 ةوانبثقت من هذه املشاورات عدة موضوعات بما فيها ضرورة تحويل الهدن  .هذه العملية متعددة املسارات  ومحتوى   الخاص من أجل إفادة تصميم

ار  إلى وقف مست النَّ تر دام إلطالق  أمنية يستشرف  األبعد  تيبات  املدى  اإليرادات  على  العام وإدارة  القطاع  ، ودعوة عاجلة لسداد رواتب موظفي 
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 على ضرورة أن تكون العملية السياسية أكثر شمولية
 
ساء والشباب  مع تمثيل ا  وتنسيق السياسية النقدية وإعادة اإلعمار. وشدد املشاركون أيضا ِّ

 
لن

إلى . ويقر  املسارات املختلفةفي  واملجتمع املدني   اليمن، ومن هنا أتطلع  في  الفاعلة  مة لجهات السالم  ِّ
القي  مكتبي أدرك منذ زمن طويل املساهمات 

   .يفالسل آزالاالستماع إلى إحاطة السيدة 

اليم أثارها  التي    لقد منحتنا القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية 
 
ننتهجهنيون خالل مختلف جوالت املشاورات توجيها الذي  . وبينما للطريق 

 منظمة شاملة للجميع متعددة املسارات يمكنها أن  منعمل على تعزيز  
 
للوصول إلى   ةاملطلوب  املنصة  تكون نافع الهدنة، من املهم أن ندرك أنَّ عملية

 مثل هذه الحلول املستدامة
 
تلبي الطموحات واملطالب املشروعة لليمنيات    مستدامة فرصة لنقل اليمن نحو تسوية سياسية    ، كما ستوفر أيضا

 واليمنيين.  

 

، سوف أعمل مع األطراف لضمان تنفيذ عناصر الهدنة وتمتينها بما في ذلك    الشهر ونصف القادمة، سوف أنتهج خطين من الجهود،   فترةخالل  
 
أوال

، سوف أعمل على  
 
أخطط    ولذلك،امللحة االقتصادية واألمنية.    لالحتياجاتحلول أكثر استدامة    تحقيقفتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى. وثانيا

 نحو تسوية سياسية.   وأن يتوجهإلى سياق سياس ي  هذا العملغي أن يرتكز وينب  ،على املسارين االقتصادي واألمني فاوضات للشروع في م

مان واململكة العربية السعودية وعموم املجتمع  السيد الرئيس  للدعم املستمر الذي أتلقاه من هذا املجلس وكذلك من سلطنة ع 
 
، ما زلت ممتنا

 في األشهر القادمة. فاألمر في نهاية املطاف رهن برغبة  
 
في اغتنام هذه الفرصة للتفاوض على أساس    األطراف الدولي. وسيبقى ذلك الدعم محوريا

النو  املطلوبة  حسن  التنازالت  وتقديم  مصلحةايا  أجل  فرصة    من  تقدم  الهدنة  وهذه  ككل.  تفويتها.   نادرةاليمن  ينبغي  وال  السالم  نحو   للتحول 

 

 لكم، السيد الرئيس.
ً
 شكرا


