
 

 
 

 إحاطة ا� مجلس األمن  
ن العام لألمم المتحدة    الس�د مارتن غ��ف�ث     -المبعوث الخاص لألمني

ي / يناير   14
   2021كانون الثاين

 

 
�
ي األشهر المقبلة  الس�د الرئ�س،شكرا

 �ن
�
ع ا� التعاون معا

�
 وأرّحب بأعضاء المجلس الجدد واتطل

ف ع�    2020العام    انت� ال�من.  ي 
�ن ُمرّوع  حدث  األولوقع  /كانون  د�سم�ب من  ن  الثالثني ي 

 ، �ن
   ةال�من�الحكومة  س  �ش استهدف هجوم  

�
لدى وصول  ةل المشك ا  إ� مطار عدن    أعضائها   حديث�

أو    . الدو�ي  أص�ب  و وقد  فيهم مسؤولون حكوميون  بمن   ، ن المدنيني ات  من قتل ع�ش فون  موظ�
اإل  وصحاإل غاثة  منظمات  . ا �سان�ة  ي

ان    �ن إ�  اإلشارة  من  بد  الدو�ي ال  ي 
اإل�ساين �حظر    القانون 

ن أو ال  �المدن�ة، وقد  ممتل�اتالهجمات المتعمدة ع� المدنيني
�
 ج��مة حرب.   ذلك ل  شك

ي أدين هذا الهجوم بأ ي أقدم أصدق التعازي    ت الممكنةالعبارا  شّد إنين  ن فقدوا أرواحهممّ عو�نين
ال الشفاء  ي   وأودّ   م وال��ــــع للجر�. تاوأتمين  اليت ي مع الحكومة الجد�دة،  أن أعرب عن تضامين

ي عدن رغم المخاطر األمن�ة  
للق�ام بواجباتها تجاە الشعب الجس�مة  أظهرت عزمها ع� البقاء �ن

 . ي  ال�مين

تلت   ي  اليت األ�ام  ي 
ل�ن الرئ�س هادي و�� عدن  لمقابلة  ال��اض  إ�  بالهجوم، سافرت  رئ�س  لقاء 

ي   . بمحافظ عدن كما التق�ت  دكتور أحمد الحا�ن معنا اليوم،  الوزراء ووز�ر الخارج�ة  
  لقد هّزين

ي موقع الهجوم
ي عدن الحطام الذي رأيته �ن

ر  �ن  .  مهو�ً وكان حجم ال�ن

ي هجوم عدن    أطلقتقد  ل
ت استنتاجاتها  و� الحكومة تحق�قا �ن ي وقت سابق  �ش

ة ا� �ن اليوم مش�ي
 . عن الهجوم أنصار هللا �ي المسؤولةأّن 

ي الجهود الرام�ة إ� تحقيق 
ي أن �كون لحظة أمل �ن

لقد أل�ت الهجوم بظالل قاتمة ع� ما كان ينب�ن
ي ال�من.  وكان �شك�ل

ي  إ� عدن بمثابة    ا وعودته   الحكومة  السالم �ن
ق اتفاخطوة هامة تحققت �ن

ئ الرئ�س هادي أود ان    استقرار مؤسسات الدولة واالقتصاد وعمل�ة السالم. من أجل  ال��اض     أهين
ي أ�دت هذە العمل�ة وسمكّونات  أطراف اتفاق ال��اض وجميع األحزاب وال  و  همت االس�اس�ة اليت

ئ ،  فيها  ي الوساطة.  بالطبع كما أهين
 الممل�ة الع���ة السعود�ة ع� دورها الناجح �ن

 لرئ�س،   الس�د ا 



ي أشعر بقلق بالغ إزاء تأث�ي القرار الذي اتخذته الوال�ات المتحدة  أنصار   صن�ف بت  األم��ك�ة  إنين
ي   نخ�ش  هللا منظمة إرهاب�ة أجنب�ة.  ي بعثيت

  هذا القرار  يؤدي  أن    �ن
�
إ� تثب�ط الجهود المبذولة حتما

حيت   الواسعة األثر ونأمل جم�عا أن �كون لدينا وض�ح مطلق �شأن االستثناءات   . لجمع األطراف
ن �مكنكم ان تتأ�دوا من اع� أ�ة حال،   . مهامنا نتمكن من الق�ام ب مع جميع األطراف،    ا�ي العملل�ت

ي ذلك أنصار هللا، 
ن ، إلنهاء المع التصن�ف او من دونهبما �ن ي ال�من. �ن

   اع �ن

ئ ول�ن، س�دي الرئ�س، بأي ح ئ ال ال شيي ي أهم�ة  ب  ، ال شيي
، تبعات ذلك القرار ع� الوضع اإل�ساين

ي بقوة إ�    . ودا�ف�د   كما سنسمع من مارك
ي أضم صويت ي    ا صوتهمإنين

ي القرار    هذا   أن�ن
س�ساهم �ن

ي ال�من و 
ي احداث مجاعة �ن

اجع عنه ألسباب إ�سان�ة �نب�ن ي أقرب فرصة ممكنة.   ال�ت
 �ن

 الس�د الرئ�س،   

ي ال�من لم �كن  
  إن الط��ق إ� السالم �ن

�
وأنا أعتقد أن األمر أصبح اآلن أ��ث صع��ة مما    سهً�. يوما

ي عاين منها  كان عل�ه منذ شهر.  ول�ن هناك مخ�ج. و�جب أن نتذكر أنه حيت بعد كل المآ�ي اليت
ي جميع أنحاء البالد، فإن السالم ممكن حيثما تتوفر اإلرادة لتحقيق ذ 

 لك. ال�منيون �ن

 الس�د الرئ�س،   
 

ي هذا  
ي  ناقشنا �ن

ي �شاطرنا أن   تسعة الماض�ة،كل شهر ع� مدى األشهر الالمجلس، �ن اآلمال اليت
ك ن قد يتفقان ع� اإلعالن المش�ت ركم أنه  ، الذي كّنا نناقشه  الطرفني

�
مجموعة من    وال دا�ي ألذك

ي   حات اليت بعض إجراءات اإلغاثة اإل�سان�ة   مستوى البالد و وقف إطالق النار ع�  تتضمنالمق�ت
ن اتفقا  ي و�الطبع استئناف العمل�ة الس�اس�ة. والحق�قة �ي أن الطرفني واالقتصاد�ة للشعب ال�مين

، ول�ن الخالفات ظلت قائمة �شأن  مستوى البالد من ح�ث المبدأ ع� وقف إطالق النار ع�  
حات االقتصاد�ة   ي سيتم بها دفع المق�ت واإل�سان�ة.  وكان هذا يتعلق �شكل خاص بالط��قة اليت

ي  
لموظ�ن العامالرواتب  لال   القطاع  الحد�دة  ئ  مواين اد وفتح  للرحالت   ست�ي صنعاء  مطار  وفتح 

 الدول�ة.  

الرئ�س، أن  الس�د  البدا�ة  المتحدة واضحة منذ  القد كانت األمم  التداب�ي ب  ألخذ ه ال بد من  هذە 
ي أول إحاطة �ي  ود التذك�ي  أ اإل�سان�ة. و 

ي �ن ي ن�سان/أب��ل    هذا المجلسأمام  أنين
ت بطال،  2018�ن

  . ن ع� األ بفتح مطار صنعاء الدو�ي  ع� إطالق �اح الم��د من السجناء  تأن  طراف  يتعني
�
تفق أ�ضا

ي    . اال�ىو  ف ق��با �شأن اطر جتمع األ تمن المتوقع أن    هأن  الس�د الرئ�س   أرى بوادر مشجعةانين
 هذا الملف. 



ك كانت مرهقة ومحبطة، و   وأنا أعلم أنّ  ن أ��ث من المفاوضات �شأن اإلعالن المش�ت لع�ي ع� �قني
أنها ال �مكن أن �ستمر إ� ما ال نها�ة. ول�ن اسمحوا �ي أن أ�ون واضحا، أن أي شخص آخر  

ي  تقسم  أن  طراف  بوسع األ 
حات الواردة �ن ك بمجموعة المق�ت ي ي��دون ��قة  الطاإلعالن المش�ت  . اليت

اض ع� ط��قة اعتماد   هلد� أحد  ال   أجزاء.   �شكل  ان تتم  و�مكن  �مكن أن تكون حزمة كاملة اع�ت
 . ي ذلك اإلعالن.  اآلن وال زلت أعتقد أنه من الصواب  هذە التداب�ي

حات الواردة �ن  متابعة المق�ت
 

ي األ�ام القل�لة الماض
ي تلق�ت �ن ي ا� المنطقة  �ةوالواقع أنين

ة  مشورة ��حة  خالل ز�اريت  ومبا�ش
ي المنطقة، 

ختتام هذە ال هو الوقت المناسب اآلن ع� وجه الخصوص، أن من الدول األعضاء �ن
 المفاوضات بنجاح.  

 
علينا أن نوجه اهتمامنا حول هذا اإلعالن،    و��ف النظر عن نت�جة المفاوضات  ع� أي حال

. والهدف األسا�ي هو استئناف العمل�ة الس�اس�ة الشاملة    الهدف  األطراف إ�  اهتمامو  األسا�ي
ي من شأنها   اع �شكل كامل. إاليت ن ال�ن أهم�ة   نهاء  له  الس�ا�ي  ي 

النهايئ الوضع  االتفاق ع� هذا  إن 
ي تنت�ي بها الحرب.  و�التا�ي بالنسبة   لألطراف، إن استئناف العمل�ة  أساس�ة  وهذە �ي الط��قة اليت

ام، هو أ�الس�اس�ة،  ن      واجب.  إنه�ث من مجرد ال�ت

   الس�د الرئ�س،

قاتمة أ�ام  انها  أ�ام صعبة،  ال�من.    إنها  ي 
ي بمالحظة  �ن أن�ي حدييث أن  تكون  اسمحوا �ي  أ��ث قد 

ب بذل إ�جاب�ة. إن إحراز تقدم ع� مسار اتفاق ال��اض أمر بالغ األهم�ة
�
ب الوقت وتطل

�
. تطل

ام وتكلل بالنجاح. والدكتور احمد الحا�ن معنا اليوم هو خ�ي دل�ل ع�  ن الجهود واالهتمام واالل�ت
ن األطراف المت  ذلك.   ن لنا أن المصالحة بني وع� الرغم من كل   ة �مكن أن تتحقق. زعانوهو يبني

ي بذلتها الممل�ة   ل توّص   كوس�ط،الع���ة السعود�ة  معارضتهم الم��رة ومع الجهود الدؤو�ة اليت
 ، �مكن الق�ام بذلك س�دي الرئ�س لذا، �مكن الق�ام بذلك،  . بينهما  السالماحراز الجانبان إ� 

 
 ل�م

�
 .  شكرا

 


