
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عام بعد اتفاقية ستوكهولم

 أين نحن اآلن؟

 2019كانون أول ديسمبر /  

Photo/Ninni Anderson 



 
 

 ماهي اتفاقية ستوكهولم؟

ي ستوكهولم   اتفاقية ستوكهولم
ي اليمن تم التوصل إليها فن

اع فن ن ن أطراف البن هي اتفاقية طوعية بي 

ي 
ي السويد فن

 وتتكون االتفاقية من ثالثة محاور رئيسية:  . 2018عام كانون أول / ديسمبر  13فن

ئ الحديدة والصليف ورأس عيىسا .1  تفاق حول مدينة الحديدة وموانن

 المحتجزينآلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل  .2

 إعالن تفاهمات حول تعز .3

 . 2018لعام  2451هذا وأقر مجلس األمن اتفاقية ستوكهولم بموجب القرار رقم 

 لذي دفع األمم المتحدة لبذل جهود التوسط من أجل التوصل عىل اتفاقية ستوكهولم؟ا ما 

ي يمكن لألطراف معالجتها  المبعوث الخاصَعِمَل 
اع لتحديد القضايا المهمة الت  ن مع أطراف البن

ي الحديدة وتعز 
مًعا من أجل بناء الثقة وخلق زخم نحو حل شامل. وبرزت قضايا مثل الوضع فن

كة فيها  المحتجزينوكذلك تبادل   .كقضايا قد يجد الطرفان أرضية مشب 

ي ذلك الوقت، كان هناك ترقًبا لمعركة وشيكة تسته
دف مدينة الحديدة الساحلية، وهي فن

ا 
ً
ي تعتبر موطن

شخص مع المنطقة المحيطة بها. كما يستورد  500،000لحوالي المدينة الت 

٪ من هذه الواردات عبر  70٪ من احتياجاته الغذائية والدوائية بينما تدخل حوالي  90اليمن 

 .ميناء الحديدة وميناء الصليف القريب

 
 
ر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )أوتشا( قبل اتفاقية ستوكهولم، حذ

ب 
 
ي سيكون من المستحيل بعدها تجن

من أن تدمب  الميناء كان سيشكل "نقطة تحول" والت 

ي األرواح بسبب المجاعة. وقد قدرت اليونيسف أن 
طفل كانوا  300,000خسائر فادحة فن

 إذا تم إغالق المينا 
ً
 .ءُعرضة لخطر الموت جوعا

ي تجنب المزيد من 
ي العالم، نجح اتفاق ستوكهولم فن

ن ال يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية فن ي حي 
فن

ن للخطر   التدهور الذي كان من شأنه أن يعرض حياة مئات اآلالف من اليمنيي 

ي اتفاقية ستوكهولم؟
امات الرئيسية المنصوص عليها فن ن  ماهي االلب 

ئ الحديدة والصليف ورأس عيىساتفاقية حول مدينة الحديدة  •  :وموانن

ئ الحديدة والصليف ورأس  ي مدينة الحديدة وموانن
مت األطراف بوقف فوري إلطالق النار فن ن الب 

، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة  عيىس، ئ ن الموانن ك للقوات، وتأمي  واتفقوا عىل إعادة انتشار مشب 

كة برئاسة األمم المتحدة، واستخدام العائدات    انتشار  ئ لدعم مدفوعات  مشب  رواتب من الموانن

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-0
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9


ئ  ي مدينة الحديدة وموانن
الخدمة المدنية. كما نص االتفاق عىل تعزيز وجود األمم المتحدة فن

الحديدة والصليف ورأس عيىس، مما أدى إل إنشاء بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 

ي  (2019) 2452)أونمها( من خالل قرار مجلس األمن رقم 
 .2019يناير  16الذي اعتمد فن

  :المحتجزينآلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل  •

اتفق الطرفان عىل تزويد مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب األحمر بقوائم 

بض عل
ُ
ن أو أي أشخاص ق يهم خالل االحداث، وإنشاء نهائية للسجناء والمحتجزين والمختطفي 

ن حرصًيا عىل الجوانب اللوجستية والتقنية للتبادل كب 
 .مجموعة عمل فنية للب 

  :إعالن تفاهمات حول تعز •

اع  ن ن عن أطراف البن ي تعز، تضم ممثلي 
كة لمعالجة الوضع فن اتفق الطرفان عىل تشكيل لجنة مشب 

ي وبمشاركة 
 األمم المتحدة. والمجتمع المدنن

 كيف تتقدم عملية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم؟

  :فيما يتعلق بالحديدة •

، وساهم وقف إطالق جنبت اتفاقية الحديدة هجوًما كارثًيا كان متوقًعا عىل المدينة  ئ والموانن

ي  
ن التنفيذ فن . 2018  كانون أول/ ديسمبر   18النار، الذي دخل حب  ن ا للمدنيي 

ً
ي توفب  بيئة أكبر أمان

، فن

ألف شخص كانوا قد نزحوا من المدينة عادوا إليها بعد االتفاق  150وتشب  التقديرات إل أن 

  .مع وقف إطالق النار الذي ما زال قائًما إل حد كبب  

ع  ي المحافظة منذ دخول وقف إطالق وقد توس 
طري وآخرون فن

ُ
عمل فريق األمم المتحدة الق

ن  ي تدفق المساعدات اإلنسانية إل المحتاجي 
ن التنفيذ مما أدى لزيادة فن  .النار حب 

ي تنفيذ اتفاقية الحديدة، 
ي الحديدة )أونمها( لدعم األطراف فن

وتم إنشاء بعثة لألمم المتحدة فن

ي تعمل من خاللها بما يشمل تولي رئيس البع
ثة األممية رئاسة لجنة تنسيق إعادة االنتشار الت 

ي اتفاق ستوكهولم
اماتها عىل النحو المنصوص عليه فن ن   .األطراف مًعا من أجل الوفاء بالب 

كةمركزً كما أنشأ الطرفان  ي مقر بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  ا للعمليات المشب 
فن

ي تعمل والحد من التصعيد، وهو المساحة ا  آلية وقف إطالق النار )أونمها( من أجل  
لوحيدة الت 

ي الحديدة. ضباط االرتباط 
ك للحفاظ عىل وقف إطالق النار فن األطراف من خاللها بشكل مشب 

ك   .من كل طرف موجودون فعلًيا عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع داخل هذا الهيكل المشب 

https://undocs.org/ar/S/RES/2452(2019)
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-09/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-(rcc)-joint-press-statement-the-sixth-joint-rcc-meeting-scroll-down-for-arabic
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-09/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-(rcc)-joint-press-statement-the-sixth-joint-rcc-meeting-scroll-down-for-arabic
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-09/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-(rcc)-joint-press-statement-the-sixth-joint-rcc-meeting-scroll-down-for-arabic
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-07-15/note-correspondents-redeployment-coordination-committee-chair%E2%80%99s-summary-of-the-joint-meeting-of-the-redeployment-coordination-committee-scroll-down-for-arabic


كة عىل األرض لمراقبة الوضع ومنع المزيد من التصعيد   نقاط مراقبةهذا وتم إنشاء خمس   مشب 

ي المس
ي العسكري مما أدى إل انخفاض كبب  فن

توى العام للعنف وعدد الحوادث األمنية فن

 .الخطوط األمامية للمدينة

ي 
ي فرع البنك المركزي فن

ي حساب خاص فن
واتفق الطرفان عىل آلية إليداع إيرادات الميناء فن

ي الحديدة وأماكن 
ي الخدمة المدنية فن

اف األمم المتحدة لدفع رواتب موظفن الحديدة تحت إشر

 .أخرى

ي بالرغم من أن عمليات ا
النتشار لم تتم بالكامل بعد، ساهم االتفاق ووجود األمم المتحدة فن

، مع توفب  فرص  ي
ن الوضع اإلنسانن ي خفض األعمال القتالية وتحسي 

الحديدة بشكل مباشر فن

اع ن ي احتمالية انتهاء البن
 .لزيادة الثقة فن

ي تواجه عم
ل بعثة األمم وتمثل القيود المفروضة عىل حرية الحركة أحد التحديات الرئيسية الت 

ام األطراف للتغلب عىل هذا  ن عول عىل الب 
ُ
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة )أونمها(، لكن البعثة ت

 .التحدي

 :المحتجزينفيما يتعلق بتبادل  •

، ومناقشة المسائل اللوجستية. المحتجزينتم إنشاء لجنة مختصة تم من خاللها تبادل قوائم  

رصتجزينحالمأفرجت عن مئات واتخذت األطراف مبادرات أحادية الجانب و 
ُ
 .، بمن فيهم ق

  :فيما يتعلق بتعز •

ن للتوسط   كب 
ي اتفاقية ستوكهولم يحتاج المزيد من االهتمام والب 

مثل تعز جزًء مهًما فن
ُ
لألسف، ت

ن لتخفيف حدة األعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية  ن الطرفي  من أجل الوصول التفاقات بي 

 .تعز مستدامة لتخفيف معاناة سكان

ي اليمن؟ 
 كيف تساعد اتفاقية ستوكهولم عملية السالم الشاملة فن

ي اليمن حيث كانت هذه هي المرة األول 
اع فن ن ن أطراف البن تعتبر اتفاقية ستوكهولم أول اتفاق بي 

ي عام 
اع منذ مشاورات الكويت فن ن ي تجتمع فيها أطراف البن

، وهي المرة األول منذ بدء 2016الت 

ي 
اع الت  ن تمكن بها االطراف أن يتوصلوا إل اتفاق بشأن العديد من القضايا المهمة لتخفيف البن

ي اليمن. من هذا المنطلق، تظل مشاورات ستوكهولم بمثابة تقدم كبب  عىل 
ي فن
الوضع اإلنسانن

ن وهي سلعة أساسية ألي جهد ناجح لبناء السالم ن الطرفي   .طريق بناء الثقة بي 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-10-22/note-correspondents-statement-the-chair-of-the-redeployment-coordination-committee-lt-gen-(ret)-abhijit-guha-scroll-down-for-arabic


الخاص لألمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل التفاقية  لذي يفعله مكتب المبعوثا ما 

 ستوكهولم؟

مون بمواصلة العمل مع األطراف من خالل مساعينا الحميدة لتنفيذ اال  ن ي نحن ملب 
تفاق والمضن

ي عملية السالم السياسي ونواصل الضغط عىل األطراف
 فن
ً
وعدم تفويت  تنازالت لتقديم قدما

ي اكتسبناها 
 . بصعوبةهذه الفرصة الت 

، جنًبا إل جنب مع ، نعمل بشكل مكثف مع األطراففيما يتعلق باتفاق المحتجزين والسجناء 

. لجنة الصليب األحمر الدولية ، ونقدم دعمنا  ي
ي واللوجست 

 التقتن

ستوكهولم بالكامل، كيف ينعكس هذا عىل الجهود المبذولة الستئناف  م يتم تنفيذ اتفاقية ل

ي اليمن؟
 العملية السياسية للتوصل إل سالم شامل فن

ي عالمنا اليوم. عالوة 
يعيش اليمن حرب وحشية منذ خمس سنوات أدت ألسوأ أزمة إنسانية فن

ن من عدم االستقرار وحلقات من  ات السني  العنف المتقطع. نركز عىل ذلك، عاش اليمن عشر

ي أن ينتهي هذا قريًبا، ونركز عىل ترجمة هذا األمل إل واقع جديد للشعب 
عىل إيجاد أمل فن

ي أشع وقت ممكن
ي فن
 .اليمتن

إننا نرى النجاحات المتواضعة التفاقية ستوكهولم كخطوة تقربنا من تحقيق سالم دائم لجميع 

. قد تكون العملية بطيئة، وسوف تكون   ن هناك انتكاسات، لكننا سنواصل رعاية وتعزيز اليمنيي 

ي سعيهم لتحقيق السالم واالستقرار
ن فن  .كل إنجاز صغب  عىل طريق دعم اليمنيي 

هو تجنب شن هجوم عسكري عىل الحديدة، وتخفيف  ستوكهولمكان الغرض من اتفاقية 

 . ي
ن تجلب السالم لكل أ  وحدها  ال يمكن لهذه االتفاقيةولكن  المعاناة اإلنسانية للشعب اليمتن

ي العمل من اليمن. 
ي العمل عىل تنفيذ  تمر بينما نسو  أجل بناء السالم الشامل. يجب أن نبدأ فن

فن

ي اليمن 
اتفاقية الحديدة، فإن الوقت المناسب لالنتقال إل عملية سياسية للتوصل إل السالم فن

 . االنتظار اليمن ال يستطيع  اآلن. هو كله 

 


