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 سيدي الرئيس. شكراً 

للن ِّزاع في اليمنعلى أحد    ال يخفى السيد الرئيس، المقلقة    ماليو  . وأنا هناالتصعيد العسكري المستمر  التطورات  ألناقش هذه 

 .تأخرت كثيًرا المسار وللبدء في عملية سياسية عكسفي محاولة لوألحيطكم علماً بالجهود التي أبذلها 

، دائماً ما كنت أرى سالم اليمن وازدهاره قليمي للنزاع في اليمناإلبعد  الضوء على ال  األشهر األخيرة من التصعيد  سلطت  لقد  

ع الحرب الحالية. وعقب الهجمات التي وتلك حقيقة نعلمها حتى قبل اندال استقرار شبه الجزيرة العربية.  جل  من أأساسي    كعامل

تسببت    التيو      ا أنصار هللا على اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مطار مدني ومناطق صناعية مجاورةهأطلق

. لقد أدان األمين ا لعام لألمم  الذي وصلت إليه المخاطرالمدى      يرى بوضوح  اال    أصبح  جميعال  البد أن  ،  نيثالثة مدني  في مقتل

ملكة العربية الم  فالهجمات على اإلمارات العربية المتحدة و،  إضافة لذلك    هذه اإلدانة أيضاً.    أكررالمتحدة هذه الهجمات وأنا  

، ومن يةناليمألطراف  من قبل اعاجلة  بصورة  و  جدية  ل جهودأن تخرج هذه األزمة عن السيطرة ما لم تُبذ    تنذر بخطر السعودية  

 .النزاع ا إلنهاء هذ قبل المنطقة والمجتمع الدولي

 

 في عدد الضحايا المدنيينة  مروعأرقاماً قياسية و    أعداد الجبهات في  تضاعفًاالشهر المنصرم شهد ، و اليمنيات بالنسبة لليمنيين

من المحتجزين ما بين    300في سقوط ما يزيد عن  لتحالف على مرفق لالحتجاز في صعدة  لجوية    وقد تسببت غارة،  و المدنيات

  . إنَّ االرتفاع من حيث عدد الضحايا المدنيينثالث سنوات    منذوقعت  التي    الحوادثأسوء  من      هذه الحادثة  قتيل وجريح، ما يجعل

في صنعاء والحديدة هو أمر  والبنى التحتية المدنية  لسكنية  المناطق ا  يشمل الغارات علىالجوية في اليمن بما    الغاراتفي  الحاد

 قلق. للمثير 

 

لهجوم العشوائي أكرر إدانتي لالقانون اإلنساني الدولي، وتجاه    جميع األطراف بالتزاماتهم تذكير    أجد نفسي مضطراً إلى  مجدداً،  

 داخل اليمن وخارج حدوده. المدنيةعلى المدنيين وعلى البنى التحتية 

 

مارتن،  الرئيس،يد  الس سيوضح  زالت    كما  أيضاً  ما  االقتصادية  الجبهة  على  تُخاُض  اليمن  األطراف    نزاعخالل    منحرب 

  دع مجاالُ ، بما ال يالسياسة النقدية. وما زال أثر هذا الجانب من الحربعلى  تدفق السلع التجارية وعلى    و  المتحاربة على الموارد

ً بشكل خاص    فقد شهد الشهر الماضي  .    ناليمكافة  سكان        يؤثر على  للشك، و بشكل  في الوقود والمشتقات النفطية  شديداً    نقصا

تم  . وبعد تأخر طويل، مما شكل ضغًطا غير مسبوق على الحياة اليومية للناس، سيطر عليها أنصار هللايفي المناطق التي  ملحوظ

ال   و هذامخصصة للسوق العام،  فقط    منها سفينة واحدة  ان  ، كذا الشهرهلرسو في الحديدة  ل  ت  تصريحا  أربع سفن للوقود  منح

والتوزيع المحلي ستيراد  على االإلى إزالة كل العقبات المفروضة  جددا  م  أدعو األطراف    و أنا  السكان.    احتياجات  يكفي لتلبية  

 األساسية.لوقود وغيره من السلع ل
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في المجال العام مع  يتم خوض   المعادي في وسائل اإلعالم يصاحبه  لخ ا   حدة  في  زيادةالحرب أيضاً     و   إلعالميينتهديد اطاب 

إلى الحوار. وأحث   في الوقت الذي نحتاج فيه  ةمسموم  اءجوأ  كاءإذواحتجازهم ومضايقتهم في اليمن. ويسهم ذلك في  الناشطين  

 سياسيين الناشطين  الوصحفيين  ل ط عن جميع االفوري و غير المشروط    األطراف على حماية حرية الصحافة واإلفراج    جميع

 .المحتجزين

 

، هناك طريق للخروج من هذه الحرب. فالسماح للحرب باالستمرار ما هو  كل هذه التحديات،  من    رغم  على ال  سيدي الرئيس, 

أمر    هنخيار أيضاً. ونحن نعلم جميعاً أنَّ إنهاء الحرب لن يكون باألمر السهل لكنَّني على اعتقاد راسخ بأ  هو  إنهاؤهاوإال خيار  

 ممكن. 

تأسيس    ، وهي الخطة التي تشملشاملة  نحو تسوية سياسية  قدماً    تحركيحدد خطتي للس  عملأعمل على تطوير إطار  لهذه الغايةو  

المسارات،   التعامل مع مصالحعملية متعددة  المتصارعة ضمن سياق    يمكن من خاللها  ثالثة   فيأوسع    ةيمنيأجندة  األطراف 

 مسارات للشؤون السياسية واألمنية واالقتصادية.

وف  . وسوصقله  إطار العمل  تهدف إلى إثراء  المنظمةالثنائية      المشاوراتوضمن هذا الجهد، سوف أبدأ األسبوع القادم سلسلة من  

فيهم األطراف  مع  أتناقش   اليمنيين بمن  المصلحة  السياسية وممثلمختلف أصحاب    عن      و ممثالت    ونالمتحاربة واألحزاب 

في الميادين السياسية واألمنية واالقتصادية. وسوف تستطلع هذه التشاورات أيضاً  و اليمنيات  المجتمع المدني والخبراء اليمنيون 

المسارات الثالثة وكذلك تطلعاتهم ورؤيتهم    في إطار  وكذلك على المدى البعيد  القريبعلى المدى  و اليمنيات    أولويات اليمنيين  

ل على دعم    .  من الجوانب المهمة لهذه المشاورات  انسيكون  .النساء  و إشراك  الشمولية  أن  ضمان    إننهاء النزاع.  إلاألوسع   ِّ وأعو 

البنَّاءة دون   الفاعلة على المشاركة  اليمنية. فهذه فرصة حقيقية  تأخيرهذا المجلس لتشجيع جميع الجهات  تحويل في    لألطراف 

ً  يسلم وتحديد طريق  مسارال  .  للمضي قدما

الرئيس,  العملإنَّ    سيدي  المتمثلة في  ل  تفعيالً يكون  ، س  إطار  تنهي  أن    يمكن  شاملة  لعملية سياسية    التأسيسمهمتي األساسية 

ح فيها لهذه الحرب أن تستمر، تزداد تحديات هذه المهمة لكن  أهميتها لن تقل..  الحرب بشكل مستدام   لقد ظل   ففي كل سنة يُسم 

تسعى    منظمة. ومن خالل البدء بعملية النزاعلفترة طويلة بدون عملية سياسية وبدون أمل في أن ينتهي هذا و اليمنيات    اليمنيون

وأتطلع   .الطاحنة  العسكرية والسياسية واالقتصاديةالمعارك    إنهاء  لعناصر األساسية للنزاع، يمكن استعادة األمل في  ا  للتعامل مع

ً  هذا لعرض إطار العمل  في الربيع, الحقا

استمريت في وقد  .  يدخفض التصعكل فرصة ممكنة لتسريع مسار    عن    بحثالما زالت مستمراً في    السيد الرئيس،،  بالتوازِّ و

. وفي االجتماعات التي عقدتها مؤخراً في حلول وسط متفق عليها  إمكانية التوصل إلى حول  المتحاربةمع األطراف  االنخراط 

في    تقدم نحو األماملل، وعرضت خيارات  لخفض التصعيدأطراف النزاع إلى المشاركة في محادثات    قمت بحثِّ الرياض ومسقط،  

 على مدار السنوات لنداءاتي وال لنداءات هذا المجلس بضبط النفس والتهدئة. وكما رأينا    تتم االستجابة. وحتى اآلن، لم  هذا الصدد

غير   كانت    التسلسل والضماناتطرف فيما يتعلق ب  كلوضعها      متطلبات    من خالل      متنافرة    األطراف  كانت مواقف  ،  ةالماضي

غض النظر عن ذلك وسوف أبقى على تواصل نشط مع األطراف  لكنَّ جهودي في هذا الشأن ستستمر ب.  مقبولة للطرف اآلخر

 وسوف أحيط هذا المجلس علماً بأي تقدم يحدث. , اء أي فرصة متاحةالمتحاربة سعياً ور

د كرئيس لبعثة األمم  في دوره الجديباللواء مايكل بيري    في هذا المجلس    اسمح لي أن أرحبالسيد الرئيس،  ر،  في هذا اإلطا

ه المهم مع األطراف . لقد تولى الجنرال بيري مهامه في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير وبدأ تواصلالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة

  هم واستكشاف أي فرصة ممكنة للتهدئة وخفض العنف في الحديدة.في عدن وصنعاء والحديدة لتقييم مواقف

للذين ذكرتهما لهذا المجلس: تأسيس عملية متعددة المسارات يمكنها أن ا  بذل الجهد في المسارينمر في سوف أست  السيد الرئيس،

  المنظم  النهجإنني على اقتناع بأنَّ    .لخفض تصعيد فوري  تنتج حلوالً مستدامة لهذا النزاع، وفي الوقت نفسه السعي نحو أي فرصة  

، بينما يتطلب إنهاء  مستوى الثقة منخفض. لكنَّ  مطلوب  التحديات األساسية والمعقدة هو أمر  الخوض في    يخشى والمركزَّ الذي ال  

تنازالت غير مريحة،   تقديم  الحرب  المتحارهذه  األطراف  أيٌّ من  يبدي  لتقديمها. و  بةتنازالت ال  أي رغبة  األمر حالياً  لذلك، 

حل عسكري مستدام    يوجد  لجعل أطراف هذا النزاع يدركون أنَّه الهذا المجلس لبذل كل جهد ممكن    يتضمناً بما  مرهون بنا جميع

عندما يصبح الطرف اآلخر ضعيفاً لى اللحظة المثالية من التوازن في أرض المعركة إ   للوصول  سعيهم    ه ال طائل من للنزاع وأنَّ 
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 سأم يفي انتظار أن  و اليمينات  للمعاناة   اليمنيين  يترك  حتى ال  التنازالت  تقديم  الحوار و  هناك حاجة إلى.  مصيرهبما يكفي لقبول  

 هي طريقنا األفضل للتقدم نحو األمام. هذا المجلسعملية سياسية تحت مظلة األمم المتحدة بدعم من إن  األطراف من القتال. 

 . السيد الرئيسكراً ش


