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اع ف ز ك حول التز  بيان مشتر

 

1.  
ً
كا  مشتر

ً
 يوم  استضاف وزراء خارجية كل من المانيا و الكويت والسويد والمملكة المتحدة اجتماعا

لألمم المتحدة مع وزراء    75الجمعية العامة  ال   انعقاد    عىل هامش ،    2020سبتمتر    17بتاري    خ    الخميس 

، وفرنسا  وممثىلي من  ن ي األعىل ممثل الو روسيا الواليات المتحدة األمريكية ، والصي  اإلتحاد األوروبر

ي اليمن.  
 لمناقشة الحاجة الملحة للتقدم السياسي فن

 

ن العام لألمم المتحدة والمبعوث الخاص ل .2 ي قدمها األمي 
ليمن، ناقشت المجموعة بعد اإلحاطات التر

ي اليمن، مؤ 
كدين دعمهم الكامل الحاجة الملحة اىل وقف التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي فن

ن األطراف اليمنية عىل مارتن غريفيث، ولجهوده السيد  للمبعوث الخاص األعالن  لتسهيل اإلتفاق بي 
ك  ، والتدابت  اإلنسانية واإلقتصادية وإستئناف حول المشتر ي

وقف إطالق النار عىل الصعيد الوطتن
ام المجتمع الدوىلي الراسخ الكاملة و السياسية العملية ال

ن شاملة . كما أكدت المجموعة من جديد التر
 ان الحل السياسي الشامل  اليمن سيادة  بدعم  

ً
هو    ووحدتها واستقاللها وسالمة اراضيها. واكدوا  مجددا

ي اليمن الذي يمكن ان ينهي الرصاع  السبيل الوحيد 
 . فن

 

تفاق انتقاىلي اإبرام  شددت المجموعة عىل الحاجة الملحة لقيام األطراف من خالل العملية السياسية ب .3
ن مختلف   ة إنتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بي 

ي فتر
شامل عىل وجه الرسعة إلنهاء الرصاع، والدخول فن

ة المكونات السياسية واإلجتماعية.  ي نهاية هذه الفتر
انتقال سلمي للسلطة اىل حكومة  حيث تضمن فن

ة عىل الحاجة اىل عملية  واكدت المجموع. شاملة جديدة عىل اساس انتخابات وطنية ذات مصداقية
ي ذلك مشاركة كاملة للمرأة والشباب.  كما 

دعت المجموعة حكومة الجمهورية  سياسية شاملة بما فن
ن اىل   وط مسبقة  مع  مشاركة  الاليمنية والحوثيي  من اجل المبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر ودون شر
حات األمم المتحدة للالتوصل برسعة اىل ات الدول المجاورة  ما دعت المجموعة كسالم.  فاق حول مقتر

 . الغرض  لدعم جهود األمم المتحدة ليمن اىل استخدام نفوذهم لهذا ل

 

ي   صعيد العسكريعىل الحاجة الملحة اىل وقف التوشددت المجموعة  .4
اليمن وعىل وقف  ارجاء  كلفن

 عن التنفيذ الكامل للقرار  
ً
، فضال ي

ي هذا الصدد، رحبوا بدعوة .  2532إطالق النار عىل الصعيد الوطتن
وفن

ي 
ن العام فن ي اليمن  مارس اىل وقف فوري لألعمال العدائية 25األمي 

وكذلك وقف إطالق النار من  فن

ي 
عية فن اعربوا عن اسفهم ألن األطراف لم   ابريل، كما  8جانب واحد الذي اعلنه التحالف لدعم الرسر

ولقد اعربت المجموعة عن قلقها الشديد تنتهز الفرصة لتحقيق وقف إطالق النار عىل مستوى البالد.  

ي 
ن فن ن هناك لخطر جسيملوالذي يعرض السكان وا مأرب حول استمرار هجوم الحوثيي  األمر   ،نازحيي 

من استمرار دة . كما اكدت المجموعة قلقها يهدد بتعطيل عملية السالم التابعة لألمم المتح الذي

ي  
ن عىل المملكة العربية السعودية والتر ي ذلك استمرار هجمات الحوثيي 

ي ، بما فن
ي الرصاع اليمتن

العنف فن

ا تشكل تهدي  خطت 
ً
ي تتحدث عن إستمرار .  اإلقليمي لألمن    دا

وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء التقارير التر

 . ن امتها بموجب القانون دعسقوط ضحايا من المدنيي  ن ت المجموعة جميع األطراف اىل الوفاء بالتر

ي مجال 
ن فن ي والعاملي 

ي المجال اإلنسابن
ن فن ن وال سيما العاملي  ي ذلك حماية المدنيي 

، بما فن ي الدوىلي
اإلنسابن

 الصحة وكذلك البتن التحتية المدنية. 

 

ي ذلك  وجددت المجموعة التأكيد عىل عملية السالم اليمنية وقرارات مجلس  .5
األمن ذات الصلة، بما فن

ي وآ، ومبادرة مجلس التعا2216قرار مجلس األمن الدوىلي رقم   ليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر  ون الخليجر

  . ي
 كما جددت الحوار الوطتن

َ
التأكيد عىل اهمية اإلمتثال الكامل من قبل الدول األعضاء لحظر ايضا

رحبت المجموعة قد و األسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس األمن الدوىلي المتعلقة باليمن. 

إتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية كما رحبت بجهود   تطبيقلترسي    ع ، يوليو  28عالن بإ

ي هذا اإلطار  المملكة العربية السعودية
الحكومة اليمنية والمجلس اإلنتقاىلي تنفيذ هذه  كما دعت ،  فن



. اذا تَم تنفيذ هذه اإلتفاقات من شانه ان يعزز جهو 
ً
مم المتحدة لتحقيق حل  د األ الخطوات عاجال

 شامل. 

 

ة من مفاالبدء رحبت المجموعة  .6 ي جنيف ودعتوضات تبادل األ بالجولة األخت 
طراف اىل  األ  شى فن

ي هذا الصدد 
امتهم المعلنة فن ن اعادت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة األمم  . التنفيذ العاجل بالتر

ام وقف إطالق النار (UNMHA) المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  ي  ودعت األطراف اليمنية اىل احتر
فن

ي تنالحديدة  
ي ذلك  ستوكهولم،    إتفاقيةفيذ  والمشاركة بشكل بناء فن

لتحقق ا لية  ل األمم المتحدة    قرار بما فن

ي اليمن.  UNVIMوالتفتيش 
 من عملية السالم فن

ً
 مهما

ً
ي ال تزال تشكل جزءا

ي هذا اإلطار  دعت التر
وفن

حات للمشاركة بشكل بناء مع  المجموعة  األطراف اليمنية  ي  األمم المتحدة مقتر
لضمان التدفق الكافن

إلنشاء آلية لتوجيه إيرادات اإلنسانية واألغذية عتر مرفأ الحديدة    وصول الوقود والسلعل وبدون عوائق  

ئ  ي الخدمة المدنية ، بناًء عىل قاعدة بيانات الرواتب لعام  دفعاىل الموابن
وأبدت . 2014رواتب موظفن

ي 
مية  وأكدت المجموعة عىل اهاليمن. شمال المجموعة قلقها من التبعات اإلنسانية لنقص الوقود فن

ن بانتظام اىل األ  مدادات الكافية من الوقود والسلع األساسية األخرى. كما  ضمان وصول السكان المدنيي 

ي اليمن.  
 جددت المجموعة دعمها للية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش فن

 

ن العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية بشأن مخاطر  عقب المذكرة البيضاء  .7 الصادرة عن وكيل األمي 

ي 
ي فن
اشارت  (2417سبتمتر )باإلشارة اىل قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  4األمن الغذابئ

ات اإلقتصادية واإلنسانية تظهر تزايد انعدام األمن الغذا ي وان المجاعة هي  المجموعة اىل ان المؤشر
بئ

ي  
اد المواد الغذائية او عوائق التوزي    ع التر ي حال إستمرار تعطل إستت 

ي اليمن هذا العام فن
احتمال واقعي فن

ي جائحة كورونا.  
ي هذا اإلطار اعربت المجموعة عن قلقها العميق من ان خطة تفاقمت بسبب تفشر

وفن

كما  التمويل الذي تحتاجه هذا العام.  % من 30 فقط ستجابة اإلنسانية قد تلقت األمم المتحدة لل 

والكويت و اإلتحاد  للمملكة المتحدة و الواليات المتحدة األمريكية والسويد اعربوا عن تقديرهم 

ي  عات األوروبر ي منذ مؤتمر اعالن التتر
ام بتمويل إضافن ن ستجابة اإلنسانية   لخطة األمم المتحدة لل لللتر

ي  
المجموعة جميع   حثتومن اجل منع المجاعة،  . $ مليون دوالر  350يونيو بإجماىلي يتخىط  2فن

ن اىل رصف التعهدات  ي تقديم المزيد من المساهمات.  المانحي 
كما ناقشت الحالية عىل الفور والنظر فن

كاء اليمن عىل ي تكثيف مخاطر المجاعة وحثت شر
النظر    المجموعة الدور المركزي للنهيار اإلقتصادي فن

ي 
ي بشكل قتصاد جميع التدابت  الممكنة لتعزيز اإل فن ي ذلك ضخ النقد األجنتر

ي البنك  ، بما فن
منتظم فن

ئ اليمن.  المركزي وخطوات تشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة من خالل جميع موابن

ي هذا  
زمة اإلنسانية القائمة لأل  المضمار جددت المجموعة الحاجة اىل دعوة جميع األطراف الرئيسيةوفن

ي هذا  واشارت اىل 
ي واألمم المتحدة والبنك الدوىلي فن جهود التنسيق الجارية من قبل اإلتحاد األوروبر

 الصدد.  

 

حظت المجموعة ان عرقلة عمليات المساعدة اإلنسانية والتدخل فيها ال تزال صعبة للغاية عىل وجه  ال  .8

ي شمال اليمن. 
، هناك الخصوص فن ن ي اتخذها الحوثيي 

بينما الحظت المجموعة الخطوات األولية التر

ن المنظمات    المنقذةدة  اإلنسانية من مواصلة تقديم المساعحاجة اىل مزيد من التقدم بشكل عام لتمكي 

ن األشخاص   ي جميع انحاء اليمن.  لماليي 
تسهيل   جميع األطراف اليمنية  ودعت المجموعة    المحتاجة فن

 . ن ن   حثتكما الوصول الكامل والمن ودون عوائق لجميع األشخاص المحتاجي  جميع المانحي 

ن  ة المحتملي  ي الذين قدموا مساهمات كبت 
مبادرة بقيادة لل  يةعدة اإلنساناىل تكثيف المساالسابق فن

 .  تقودها االمم المتحدة

 

ئ  ، الذي يكما اقرت المجموعة بالتهديد الخطت  الذي يمثله الخزان  النفىطي صافر  .9 هدد وضعه الست 

وط   ، كما دعتبكارثة بيئية اقتصادية وانسانية لليمن والمنطقة ن اىل تسهيل الوصول غت  المرسر الحوثيي 

اء األمم المتحدة إلجراء حملة تقييم وإصالح .    والمن لختر

 



ي الجلسة المقبلة ووافقت عىل اإلجتماع مرة   .10
وطلبت المجموعة من مجلس األمن مراجعة التقدم فن

ن خالل ستة اشهر.  كما رحبت المجموعة عرض المانيا  باستضافة  اخرى عىل مستوى كبار المسؤولي 

  . ن ي برلي 
 اإلجتماع فن


