
 

 
 

 ها�س غروندب�غ 
 المبعوث األم�ي الخاص إ� ال�من 

 ----------- 
ق األوسط (ال�من)  ي ال�ش

 إحاطة ا� مجلس األمن حول الوضع �ض
 

�ن األول/أ�ت��ر   14  2021��ش
 (كما تمت تالوتها) 

 
 
�
 من الس�د الرئ�س،  شكرا

�
، أج��ت عددا ي

ي السابقة أمام هذا المجلس الشهر الما�ض المشاورات مع جهات  منذ إحاطيت
 نحو حل س�ا�ي  

�
ي جميع تلك النقاشات حول ك�ف�ة الس�ي قدما

ي �ض ض فاعلة �من�ة و�قل�م�ة ودول�ة. وانصّب ترك�ي
ي وطلبت وجهات نظرهم حول  

ي الما�ض
اع. وطلبت إ� من التق�ت تقي�م ما نجح وما لم ينجح �ض ض مستدام إلنهاء ال�ضِّ

. وقد 
�
فونه للس�ي قدما ض لذلك.   الط��ق الذي �ست�ش ي ممنت  كّررت الدول األعضاء دعمها لجهود األمم المتحدة، و�نيض

 
ورة معالجة األوضاع االقتصاد�ة   ورة إنهاء الحرب. وأ�دوا ع� �ض َّ ال�منيون دون استثناء عن �ض ، ع�ب ي

خالل حواراىت
ض توف�ي الخدمات األساس�ة و  �سه�ل ح��ة التنقل  واإل�سان�ة المقلقة بما فيها إعادة االستقرار لالقتصاد وتحسني

والحركة ضمن البالد وكذلك الدخول إليها والخروج منها. وأقرَّ ال�منيون ع� اختالف وجهات نظرهم أنَّ بالدهم ال  
 �مكن أن تحكمها مجموعة واحدة بفعال�ة وأنَّ المطلب األسا�ي للسالم المستدام هو التعدد�ة. 

 
ّ ال�منيون الذين التق�ت بهم رجاً� و�س  اع. فهم  وقد ع�ب ض ي �خلفها ال�ضِّ اًء عن مخاوفهم إزاء العواقب البع�دة األمد اليت

ي حالة من  
�ــهم القلق من ظهور ج�ل من األطفال �ض  لحقوقهم األساس�ة ولمؤسسات دولتهم، �ع�ت

�
يرون تآ�ً� ممنهجا

ر  اع، طال ال�ض ض . فمنذ اندالع ال�ضِّ ض من التعل�م األسا�ي البيض التحت�ة المدن�ة   الصدمة النفس�ة �سبب الحرب، محرومني
وقد �حتاج إصالحها إ� عقود من الزمن. ولذلك، لم �عد إنهاء الحرب هو الخطوة األو� المطل��ة فحسب، بل  

 مع كل يوم  
�
ي تزداد عمقا ي تتضمن التئام الجروح المجتمع�ة اليت ي عمل�ة النهوض الط��لة اليت

أصبح الخطوة األساس�ة �ض
اع.  ض  �ستمر ف�ه ال�ضِّ

 
�حة الشباب �ي من شيت أنحاء ال�من   مع ذلك، ي بناء جهودنا عل�ه. لقد شّدد ممثلو �ش

هناك أمل علينا أن �ستمر �ض
ي مع �ساء �من�ات،   ي جمعتيض ي اللقاءات اليت

. ف�ض ي ع� دور الج�ل الجد�د كقوة دافعة محّر�ة للتغي�ي الس�ا�ي اإل�جاىب
ي 

ع�ع ع� أن �كون لهنَّ رأي �ض ض  ال ي�ت
�
�شك�ل مستقبل بالدهن، وعلينا أن نبدي لهن الدعم  كان تصم�مهن راسخا

ي تحول دون المشاركة   ي المحادثات الس�اس�ة وصوً� إ� إزالة الحواجز ع� الطرقات اليت
 بالمشاركة �ض

�
ال�امل. و�دءا

ة اع المطالب المحقَّ ض ي جميع أطراف هذا ال�ضِّ ي أن تليب
ي الح�اة المدن�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة، ينب�ض

ساء   ال�املة �ض للنِّ
  . ض  والشباب ال�منيني

 
ض األطراف  الس�د الرئ�س  ض الذين تحاورت معهم. وفجوة الثقة بني ض ال�منيني ، ال �خ�ض ع� أحد أنَّ هناك اختالفات بني

ي مسقط. وما زالت  
ي عدن وكذلك بأنصار هللا �ض

ي ال��اض و�ض
ي اال�ساع. لقد التق�ت بالحكومة ال�من�ة �ض

ة وآخذة �ض  كب�ي



 

ي نقاش عوامل  مسألة اتباع نه
 �ط�ض ع� الحاجة إ� البدء �ض

�
ج متسلسل من الخطوات المرحل�ة المحتملة هاجسا

اع.  ض ة لل�ض  التوّصل إ� �س��ة س�اس�ة عامَّ
 

ي الشؤون االقتصاد�ة واإل�سان�ة  
ه ال بد من إحراز التقدم المرح�ي �ض ت األطراف بها، رغم أنَّ ي أخ�ب من وجهة نظري، اليت

ي منت�  العاجلة، ال �مكن تحق
يق حل مستدام إال من خالل �س��ة س�اس�ة شاملة قائمة ع� التفاوض.  وقد كنت �ض

قة إلجراء هذە المحادثات الس�اس�ة العاجلة. وال   وط مسبَّ ي أن �كون هناك �ش
ه ال ينب�ض ي بأنَّ

ي كل مشاركاىت
الوض�ح �ض

ي استخدام التداب�ي اإل�سان�ة كورقة ضغط س�اس�ة، وأنَّ الحوار والت
ي  ينب�ض

نازل هما السب�ل الوح�د المستدام للم�ض
ي ذلك الحوار. 

ي المشاركة �ض
، أضع نف�ي تحت ت�ف كل من يرغب �ض ي . ومن جهيت

�
 قدما

 
ي  

، إذ ينب�ض ض اع ع� المدنيني ض ي حول األهم�ة القصوى التخاذ تداب�ي خفض األثر المبا�ش لل�ض
ي حواراىت

 �ض
�
 أ�ضا

�
كنت واضحا

ي 
ي فتح الطرق �ض

اد  دفع الرواتب و�نب�ض ي وضع حد للقيود المفروضة ع� است�ي
ي كل مكان آخر و�نب�ض

تعز ومأرب و�ض
ي فتح مطار صنعاء  

ي دون قيود. و�نب�ض
ر الوقود لالستخدام المدىض

ّ
الوقود والسلع ع�ب ميناء الحد�دة و�جب أن تتوف

ض ع� المد  ي ح�اة ال�منيني
 �ض

�
 ملموسا

�
.  للمالحة المدن�ة. فمن شأن هذە الخطوات أن تحدث تحسنا ى المبا�ش

ي هذا الخصوص، التشجيع  
ومسؤول�ة معالجة هذە المسائل العاجلة أمر مرهون باألطراف. وآمل أن يتلقوا، �ض

 الملموس من المجتمع الدو�ي الس�ما من الدول اإلقل�م�ة األعضاء. واألمم المتحدة مستعدة لالضطالع بدورها. 
 

ة، اتخذ التصع�د ال الس�د الرئ�س،  ي األخ�ي . فما زالت مأرب ومح�طها  منذ إحاطيت
�
ا  خط�ي

�
عسكري ع� األرض منعطفا

  
�
ض العام المساعد راجاسنغهام، الوضع يزداد سوءا نا زم��ي األمني بما فيها شبوة والب�ضاء بؤرة الحرب. وكما س�خ�ب

 
َ
ذ

�
ة. وأ ي األسابيع األخ�ي

 عن األمان �ض
�
�ن ع� الفرار بحثا ض كل يوم وقد وجد اآلالف أنفسهم مج�ب ر جميع  للمدنيني

�
�

ض والبيض التحت�ة المدن�ة. كما أنَّ تط��ق   ي الدو�ي وحما�ة المدنيني
اماتهم تجاە التق�د بالقانون اإل�ساىض ض اع بال�ت ض أطراف ال�ضِّ

ي وضع �ا�س. وكما ق�ل أمام هذا المجلس  
 آالف األشخاص �ض

�
ي مأرب مستمر منذ قرابة شهر تاركا مدي��ة العبد�ة جنوىب

، �جب أن يتوقف ت
�
ي العبد�ة عن  مرارا

 التطورات �ض
�
ض العام شخص�ا ي مأرب. و�تابع األمني

صع�د أنصار هللا العسكري �ض
كثب. وأ�ّرر دعوة األمم المتحدة إ� جميع األطراف إ� �سه�ل وصول المساعدات اإل�سان�ة إ� المناطق المتأثرة  

ي �شأن التطور 
ي وقتها. وأود التعب�ي عن عميق قل�ت

ي المناطق  بط��قة آمنة، ومستمرة و�ض
ي با�ت

ات واألعمال العسك��ة �ض
ة �سبب تبادل النار   ض بط��قة غ�ي مبا�ش ي ال�من. إن استمرار االقتتال ي��د من خطر وق�ع جر� وضحا�ا من المدنيني

�ض
 والقذائف والغارات الج��ة. أدعو جميع األطراف إ� خفض التصع�د. 

 
 واس الس�د الرئ�س،  

�
 مأساو�ا

�
ك إرثا اع ي�ت ض ة، شهدنا  ما زال ال�ض ي األسابيع األخ�ي

ع االنتشار النتها�ات حقوق اإل�سان. ف�ض
ي أنحاء مختلفة من  

ض �ض ة الح�ة ضد المحتجني عمل�ات إعدام علن�ة و�خفاء ق�ي وأحداث قتل واستخدام الذخ�ي
ض ب�مكان�ة التعا�ش السل�ي  ومستقبل    البالد. وقد أدى غ�اب المساءلة واإلفالت من العقاب إ� تق��ض إ�مان ال�منيني

اء البارز�ن. ع�   ي هذا الس�اق، من المؤسف عدم تجد�د وال�ة مجموعة الخ�ب
ض كافة. و�ض م ف�ه حقوق ال�منيني َ ُتح�تَ

ي ال�من. 
ي الضغط من أجل تطبيق المساءلة �ض

 الرغم من ذلك، سوف �ستمر األمم المتحدة �ض
 

ي ح�ث التق�ت فيها برئ�سالس�د الرئ�س، 
ض   لقد زرت عدن األسب�ع الما�ض ض محليني ض عبد الملك ومسؤولني الوزراء معني

ي ومنا�ي حقوق النساء. ورّحبت بعودة رئ�س  
نات الس�اس�ة وأبناء المجتمع المدىض ض عن مختلف المكوِّ وممثلني

الوزراء إ� عدن لما تمثله عودته من خطوة مهمة نحو تع��ز عمل مؤسسات الدولة وقدرتها ع� مواجهة الحاجة  
تصادي وتوف�ي الخدمات األساس�ة. ل�نَّ التحسينات المستدامة لن تكون ممكنة إال إذا عملت  العاجلة للنهوض االق



 

ي عرضها   ي لإلصغاء إ� اآلراء اليت
ي عدن، أخذت الوقت ال�ا�ض

 متخط�ة االنقسامات الس�اس�ة. و�ض
�
الجهات الس�اس�ة معا

ي األو�، ال �مكن تجاهل ي إحاطيت
. وكما ذكرت �ض ّ ي الجنوب ع�ي

ي هذە النقاشات. ال�منيون �ض
 ها وال بد من االستمرار �ض

 
ي ع� أهم�ة تنف�ذ اتفاق ال��اض إلعادة االستقرار إ�   دت للحكومة ال�من�ة وللمجلس االنتقا�ي الجنوىب

�
وأ�

ي   ي الجنوب بما فيها محاولة االغت�ال اليت
 �ض

�
ي وقعت مؤخرا ة اليت المحافظات الجن���ة. وما األحداث األمن�ة الخط�ي

، إال مثال ع� وضع ال �مكن ت  ض ض حكوميني  حّمله.  استهدفت مسؤولني
 

ي الحد�دة، ما زالت بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحد�دة (أونمها) تواصل جهودها الحثيثة لالنخراط مع  
�ض

ام باللجنة   ض األطراف إلعادة تفع�ل عمل لجنة تنسيق إعادة االنتشار. وتحث األمم المتحدة األطراف ع� إعادة االل�ت
للتطبيق لضمان استدامة خفض التصع�د وخفض أثر العنف ع�  دون تأخ�ي ف�ي اإلطار العام الوح�د القابل 

ال أبه�ج�ت غوها   . وأود اغتنام الفرصة بالتعب�ي عن تقديري لمساهمات الج�ض ي
ض ورفع وطأة الوضع اإل�ساىض المدنيني

ي مطلع هذا الشهر. فقد عمل ع� 
دعم  الذي أن� عمله كرئ�س لبعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحد�دة (أونمها) �ض

ي ظل ظروف س�اس�ة ولوجست�ة صعبة و�ستحق منا كل االمتنان والتقدير.  
ي سب�ل تنف�ذ اتفاق الحد�دة �ض

 األطراف �ض
 

ي  الس�د الرئ�س بالنظر إ� المستقبل، أيها 
. و�نب�ض

�
، هناك حاجة إ� �س��ة س�اس�ة شاملة تفاوض�ة إلنهاء العنف كل�ا

ا ع� العمل وتمّهد الط��ق أمام النهوض االقتصادي والتنم�ة. من  لتلك التس��ة أن تع�د لمؤسسات الدولة قدرته
ي عن الحاجة إ� حكم خاضع للمحاسبة و��  

ي ع� المدى البع�د، ال �مكن التغا�ض
أجل ضمان سالم مستدام �ض

ورة توف�ي وحما�ة نطاق كامل لحقوق اإل  ي عن �ض
ي ظل س�ادة القانون. كما ال �مكن التغا�ض

�سان   العدالة والمساءلة �ض
ض .   لل�منيني

 
 نحو �س��ة س�اس�ة شاملة.  الس�د الرئ�س، 

�
ي قدما

هم حول الم�ض ض وغ�ي سوف أستمر ب�جراء المشاورات مع ال�منيني
ورة حتم�ة. إنَّ األسابيع   ها مع ذلك �ض  ل�نَّ

�
ودعونا ال نخدع أنفسنا، ستكون تلك مهمة شاقة ومعقدة ستستغرق وقتا

ة الحرب واالنه�ار االقتصادي من جهة والوقت الالزم لتحد�د الط��ق  الماض�ة توضح لنا قدر التوّتر الح ض وت�ي اصل بني
 والمشورة حوله من جهة أخرى. 

�
ي قدما

 المجدي للم�ض
 

 من أعضاء هذا المجلس ومن  
�
 كهذا سيتطلب دعما

�
. إن اتفاقا

�
ي قدما

ي هو التوّصل إ� اتفاق حول ك�ف�ة الم�ض
هد�ض

ي التأ��د ع� األطراف المتحار�ة أنَّ مسؤول�ة  دول المنطقة ومن المجتمع الدو�ي ك
 ع� دعمكم �ض

�
كل. سأعّول أ�ضا

ي العمل�ة تقع ع� عاتقهم تحت رعا�ة األمم المتحدة.  
 اللقاء ف�ما بينهم واالنخراط بجد�ة �ض

 
 الس�د الرئ�س.  شكرا ل�م،

 
 
 


