
 

 

ن العام ليمن،لألمم المتحدة اىل ا احـــــاطة المبعوث الخاص لألمي   

 السيد مارتن غريفيث اىل مجلس األمن

2018أغسطس/ اب  2    

 

 المجلس،أعضاء هذا السادة الرئيسة،  ةسيدال

ي وقت 
 
ي ف

ةو عامان  لقد مر   ،مهمنلتق  ي فرصة إنهاء هذه  هي فت 
طويلة جدا منذ أن أتيحت للشعب اليمن 

ي  واليوم، الحرب عن طريق التفاوض. 
 
ي  الوقتوف

فرص السالم. وآمل  لنستغل إمكانيةهنالك  فيه،الذي نلتق 

 عن الحرب.  والمجهولةالرحلة الصعبة  هذه أن أبدأ 
ً
  بعيدا

ي الرئيسة
ي مطلع ، سيدت 

 
ف االجتماع هذا األسبوع  ف  ،المصالحةومن ثم رجل عاش مهمة السالم بكان لي شر

ي مواجهة تحدي الحرب ، الكويت دولة سمو أمت   واقصد هنا 
 
ال أستطيع أن أتذكر بسهولة شخًصا نجح ف

  ونجح فيهما  ومن ثم السالم
ً
وكان . خر ال إل  الواحد من  ننتقل يمكننا أن بوضوح كيف أظهر لنا قد و  ،معا

  يتحدث
 
ي بشكل مؤث

ي و فيها إنقاذ بالده  تم   ر عن العملية الن 
  اقامة ومن ثم، التحالف تشملالن 

 
اءة عالقة بن

  مع العراق. 

 الرئيسة،  ةسيدال

ة وعىل الرغم من كل  ي الونة األخت 
 
ي بذلناها ف

ة الجهود الن  ي وقت يكون  اليوم نجتمعو  الحرب،ازدادت وتت 
 
ف

يقوله لي العسكريون عن الحديدة هو أنها أصبحت مركز  وحسب ما معركة الحديدة. عىل فيه تركت   الحرب 

حاولنا إيجاد طريقة لتفادي معركة لقد  أيضا مرسح حرب. الن هو  والبحر األحمر  الدائرة هناك ثقل الحرب

 الصفقة،متطلبات مثل هذه  نا لم نصل بعد اللكن عىل الرغم من أن ،ما زلنا نحاولو  ئها ومينا مدينة الحديدة

ي قمنا بها  جهود ال وبدعمكم نجحته إل أن هنا  اإلشارةتجدر 
ي تضييق الفجوة بي   الجانبي   بطريقة لم  الن 

 
ف

  يتوقعها أحد. 

ي  الن،ما هو واضح لي 
ي الحديدة  -هو أن هذه القضية  الرئيسة،سيدت 

 
لديها فرصة أفضل  -حل األزمة ف

 تسوية سياسية شاملة.  ضمن للحل

ي هذا لنا اليوم؟
 ماذا يعن 



ي 
ة لعملية السياسيةااستئناف دعوة ال لل معا، لنا،قد حان الوقت  انههذا يعن   بعد عامي   من الجولة األخت 

ي الكويت.  من المحادثات
 
ي الرئيسية و  ف

ي إن رسالن  نحث األطراف عىل  انهذا المجلس اليوم هو  من مطلن 

اع   من الوسائل العسكرية عن طريقحل هذا الت  
ً
 الذي عت  عنه  الرأيوهذا هو  التفاوض بدال

ً
باستمرار  ايضا

 هذا المجلس.  أعضاء

سبتمت  إلجراء جولة أول  6دعوتهم إل جنيف يوم نوي أذلك،  عىلاألطراف المعنية وبناء  بعد التشاور مع

واالتفاق  المفاوضات،لمناقشة إطار  أخرى،من بي   أمور  لألطراف،الفرصة من شأنها أن تتيح من المشاورات 

 ووضع بناء الثقة  إجراءاتعىل 
 
ي هذا الشأن.  ططخ

 
 محددة لدفع العملية إل األمام. أطلب دعم المجلس ف

ي هذا 
 
ي اليمن مكونات الجنوبية ال مع لمجموعة النسائية وكذلكمع ا مشاوراتنا إن  الصدد،وف

 
 أساسي أمر هو  ف

ي قرار مجلس األمن رقم 
 
أهدف إل تحقيق عملية  فانا  ،2216لنجاح المشاورات المقبلة كما هو محدد ف

 قدر اإلمكان. شاملة 

ي ذلك بسهولةاتخذ هذا القرار لم 
 
ي أعطيت لا. لقد استندت ف

من اليمنيي   من جميع  الي  النصيحة الن 

. لقد  الجهات ي
ي تلت تولي مسؤوليات 

ي األشهر الن 
 
ي المقام األول ولكن  المعنية مع األطراف تشاورتف

 
بالطبع ف

ي  كانت لي مشاورات  أيضا 
ي مع النساء  أنا ممي   و  مع المجتمع المدت 

حيث  ،اليمنياتبشكل خاص الجتماعات 

ي التشاور  مستمر انا 
 
بشكل مدهش وثابت بأن  ن وتذكرنا أصواتههذا  . السالمحول عنارص عملية  ن  معهف

ي  هي  العائالت اليمنية
 . تضع حدا لهتتحمل وطأة هذا الرصاع وتريد أن  الن 

ي  أعلم من
  ،مع االطراف خالل مشاورات 

 
بما يتماسر مع القرارات ذات  الحرب،متاح لهذه  الحل السياسي  أن

ي ونتائج المجلس،الصلة لهذا  ي الحوار  مؤتمر  ومبادرة مجلس التعاون الخليج 
ي   . الوطن 

 
كما قلت من قبل ف

، ،المجلسهذا  ي
ي  صدقوت 

 الجهات،نحن نعرف ما يمكن أن ينجح. لقد سمعناه من جميع  الرئيسة،سيدت 

. لقد درسنا تجربة الجهود السابقة لحل هذا 
ً
اع،لقد تحدثنا معهم جميعا ي الكويت  المائةتجربة و  الت  

 
يوم ف

ي أمت  الكويت قبل أيام
شد بها  يمكن أنللغاية  ةمقي   هي تجربة كما ذكرت   . نست 

 الرئيسة، ةسيدال

 وكما  برسعة،ال يمكن إنهاء هذه الحرب 
 
ي  العاملوننا ؤ رنا زمال يذك

ي المجال االنسات 
 
وأنا متأكد من أن جون  ،ف

 أنه  ،بعد قليل ذلكسوف يفعل 
ً
ي إذا لم ننجح معا
 
 ف

 
  ماليي    المزيد من  فسيكون هناك ،للحرب وضع حد

 مساعداليعتمدون عىل الذين يمنيي   ال
 
 أنا واع  اإل  مة من منظماتنا ات المقد

ه جميعا بأن كما نحنتماما   نسانية.

ي وقت سابق
 
  لو أننا ترصفنا ف

ً
عىل لم يعودوا  وأرواح اشخاصللحرب، كنا قد حافظنا عىل حياة  ووضعنا حدا

 قيد الحياة اليوم. 

ي اسمحوا لي أن أ
 
 اليمن،تكلم للحظة حول ما يحدث ف

  ذكرتكما   الحديدة،ب ما يتعلقفي
ً
  ،سابقا

 
 فيما يتعل

ً
ي حققنا تقدما

 
 تاتفق حيث الميناء،ق بدور األمم المتحدة ف

ي  ،أسابيعقبل بضعة  حول ذلك معي قيادة أنصار هللا
ما زالت الفجوة  ،سد الفجوة انه تم  ولكن هذا ال يعن 

. وي   سنواصل جهودنا إليجاد حل  و  موجودة عزى هذا التقدم إل التعاون الجاد الذي تلقيته من جميع سلمي

 وقيادتها من الحكومة اليمنية  وثيقودعم  تعاونب أحظ  من هذا المجلس. ال أزال  الالفع  األطراف والدعم 



ي هذه العمليةهو 
 
يك أساسي ومهم ف  ان كما ك.  التحالففضال عن قيادة  م شر

 
اءة لي سلسلة من اللقاءات البن

  مهمةالعالقات  هذهوتعتت   مع القيادة العليا ألنصار هللاواإليجابية 
 
ي هذا ألي نجاح محتمل قد نتوق

 
عه ف

 
 
ألي شخص يقوم  مهمة أساسية مع األطراف هي  العالقات الحفاظ عىل المسع للتسوية السياسية. إن

ي أقوم بها. 
 بالمهمة الن 

ي  نضيعدعونا ال 
 
ي  حيث الحديدةما حققناه ف

ي مشاوراتنا  عىل ذلكعىل البناء  ممصم   انن 
 
 ال دعونا و المقبلة  ف

 
 
ي ملف الحديدة نسمح بأن يؤدي التقد

 
م ف

 
نا  ال ابعادنا م او عدم التقد ،عن تركت   وهو البحث عن  األساسي

  . حل سياسي لهذا الرصاع

  أنا قلق
ً
 التصعيد،مع أي عرض لتخفيف  أتعامل بجديةو  من أن الحديدة يمكن أن تكون نقطة اشتعال جدا

ي ذلك العرض  حجمه،بغض النظر عن 
 
حادي الجانب من أنصار هللا لوقف جميع الهجمات عىل األ بما ف

ل اهتمامي النقل البحري. الكثت  منا لم يكن يريد أن تحدث هذه الهجمات عىل اإلطالق. إن 
  ج 

 
جنب أي هو ت

تب عليه عواقب إنسانية  ي ض قو  ي يمكن ان وتجنب أي عمل وخيمة،عمل تت 
 
استئناف العملية السياسية ف

. أدعو  وأستخدم هذه الكلمات  اتية،ؤ مإل تهيئة بيئة  المجلس،هذا  بدعم منو  األطرافأيلول / سبتمت 

 اتية للسماح بحدوث ذلك. ؤ بيئة م بعناية،

ي إطالق شاح آالف من أشى  أخرى،وفيما يتعلق بمسائل  
 
كة لألطراف ف أشعر بتفاؤل كبت  بالرغبة المشت 

ي يعمل بجد   حيث حربال ي دعا  هذا الشأن. وكانت هذه هي القضية عىل كان مكتن 
ي  هاديالرئيس  اليها  الن 

 
ف

ي عحيث   كل مرة التقيته
 عزىي  وأعتقد أن هذا  فيما يتعلق بهذا الموضوع ىل أخذ زمام المبادرةكان يحثن 

ي هذا الموضوعإلنسانيته. وأنا أعلم أننا جميعا نريد أن نرى 
 
 ف
ً
 وقت ممكن. بأشع  تقدما

 الرئيسة،ة سيدال

ي لكأختسمجي لي أن ا
،ول م بتلخيص طلبات  مي  

 ألعضاء المحت 

،
ً
ي سبتمت   أوال

 
ي جنيف.  أيلول المقبل / دعم جهودي لبدء المشاورات ف

 
 ف

،
ً
ي الحديدة الحد من الجهود الرامية ال دعم  ثانيا

 
 األحمر خارج الرصاع.  البحر ابقاء و  التصعيد ف

،
ً
ي  ثالثا

عيد األمل إل شعب اليمن. إن ت وتدابت  أخرى اإلفراج عن السجناءك  ذكرتها، دعم تلك التدابت  الن 

 مشاركتهمشعب اليمن هو الذي سيضمن أن لدينا فرصة جيدة إلنجاح هذه المفاوضات السياسية. من دون 

  المفاوضات حنجا  نتمكن من تحقيق لندعمهم و وتأييدهم اهتمامهم و 
ً
جون إل التشجيع يحتا وهم أيضا

 صل. يمكن أن يح النجاح بأن هذا  لكي يؤمنوا 

 
ً
ي أرجو  ،رابعا

قر  ، وانا اعلم انكم سوف تقومون بذلكمنكم ان تشاركوت 
 
للمنظمات بالشجاعة غت  العادية  بأن ن

ي 
 ترسر   اإلنسانية الدولية الن 

 
ي المتكررة لليمن بأن  خالل فت

ومدى  ،ا واجتهاده ،ا شجاعتهعن كثب  أرىزيارات 

 . إنه ا ونزاهته ا واستقالله ،ا موثوقيته
 
ف ي لنا جميعا أن  لرسر

  نا. ءزمال  تكونوا استثنات 

 

 



     ،
ً
ا ي الرئيسة أن أشكر هذا المجلس عىلخاللك أود من  أخت 

المستوى غت  العادي من الدعم  هذا  سيدت 

 إنه ي   ،لجهودي هقدميالذي  
ً
  حدث فرقا

ً
ي أن يكون هناك مجلس موح   هائال
 
يؤكد عىل مبادئ األمم  رصي    حد و ف

 المستمرة هي مفتاح حل هذا الرصاع.  مإن وحدتك حيث المتحدة

 

 الرئيسة.  ةسيدالشكرا 

   

 

 

 

 


