األمــــــم المتحــــــدة

United Nations

مكتب المبعوث الخاص لالمين العام
لألمم المتحدة إلى اليمن

O F F I C E O F TH E S P E C I A L E N V O Y OF
T H E S E C R E TA RY-G E N E R A L F O R Y E M E N
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إلس يد إلرئيس ،شكرإ جزيال،
أأود أأن أأشكرمك عىل إاتحة هذه إلفرصة يل ليك أأقدم إحاطيت للمجلس .لقد مر عام تقري ًبا منذ أأن أأتيحت يل هذه إلفرصة
ألول مرة يف أأبريل من إلعام إملايض ،حيث قلت أنذإك إن إلتوصل حلل س يايس للزنإع يف إلمين أأمر ممكن .لكنين أأضفت أأنه
ميكن يف أأي وقت أأن تطيح إحلرب بفرصة إلسالم من عىل إلطاوةل .الك هذين الافرتإضني حصيحان إليوم كام اكن إحلال قبل
عام.
سوءإ خالل هذه إ ألشهر .إن
ابلضافة إىل ذكل ،وكام س يصف لنا مارك لوكوك ،إن معاانة إلشعب إلميين قد إزدإدت ً
مساعينا للسالم رضورية حلياة ومصلحة إلمينيني إذلين يدفعون مثن إحلرب لك يوم يف ش ىت أأحناء إلمين .هذإ هو سبب
إرصإري عىل إلتخطيط وعىل إ ألمل وعىل إدلفع قدم ًا من أأجل بدء مشاورإت تؤدي إىل هذإ إحلل إلس يايس إملنشود.
أأو ُد أأو ًل إن إحتدث عن إلوضع يف إحلديدة،
إلس يد إلرئيس،
معل إجلرنإل مايلك لوليسجارد ومازإل يعمل دون توقف لتأأمني إلوصول إىل إتفاق بني إلطرفني حول إخلطط إلعملياتية لتنفيذ
إعادة الانتشار يف إحلديدة ،متش يا مع ما مت إلتفاق عليه يف إلسويد يف ديسمرب إملُنرصم .أمل أأن نسمع إملزيد حول ذكل بعد
قليل.
لقد اكنت معلية طويةل وصعبة ،كام نعمل مجيعا .لكن يسعدين أأن أأعلن كل اي س يادة إلرئيس أأن الك إلطرفني قد قبال إلن
خطة إعادة الانتشار إملفصةل للمرحةل إ ألوىل إليت أأعدها إجلرنإل مايلك لوليسجارد و أأان ممنت لالك إلطرفني عىل إخنرإطهام
إلجيايب إذلي مسح لنا ابلوصول إىل هذه إلنقطة .وس ننتقل إلن بلك رسعة حنو حل إملسائل إلعالقة إملتعلقة ابملرحةل إلثانية،
و أأيضا وضع قوإت إ ألمن إحمللية ،وإليت س نطرهحا يف إ ألايم إلقادمة.

كام أأبلغت إجمللس من قبل ،لقد تعامل إلرئيس هادي مع هذإ إملوضوع بشلك معيل بوصفه رجل عسكري سابق .وقد
أأخربين يف أأكرث من مناس بة إنه يريد لعميات إعادة الانتشار هذه إن حتدث ،حىت تشهد إملدينة وموإئن إحلديدة ور أأس
عيىس وإلصليف بعض ًا من إلسالم .إان ممنت للرئيس هادي عىل صربه وإلزتإمه.
أأيضا ،لقد كنت يف صنعاء قبل أأس بوع ابلضبط حيث إلتقينا أأان وإجلرنإل مايلك لوليسجارد مع إلس يد عبد إملكل إحلويث زعمي
أأنصار هللا ،حيث أأبلغنا مرة أأخرى تأأكيده بعبارإت وإحضة وابلتفصيل ،وكذكل بشلك عام ،دمعه لتنفيذ إتفاق إحلديدة.
وابلطبع ،اكن هذإ هم ًما فامي يتعلق ابلعالن إذلي مسعناه للتو إليوم .لقد كنت سعيدً إ لسامع ذكل وقد مت إلتأأكيد عليه بشلك
مبارش ،أأان ممنت هل عىل إملوقف إذلي يتخذه بشأأن هذه إلقضية وغريها.
إلس يد إلرئيس،
دعوان نكون وإحضني ،أأنه عندما حتدث معليات إعادة الانتشار هذه ،و أأقول عندما حتدث وليس إذإ حدثت ،س تكون تكل
يه أأول معليات إعادة إنتشار طوعية للقوإت من إلطرفني منذ بدإية هذإ إلرصإع إلطويل .وهذإ قرإر مل يكن من إلسهل عىل
إلطرفني إختاذه ،وابلطبع سيس تغرق إ ألمر وقتًا أأطول مما كنا نأأمل ،ولكن جيب أأن يكون حدوث ذكل يف إملقام إ ألول حمل
ترحيب كبري.
إحلديدة يه إختبار ألش ياء كثرية س يدي إلرئيس ،و أأمهها إلقيادة .و أأمتىن أأن نرى يف إ ألايم إلقادمة أأن ثقة إلناس يف قيادإهتا
يه ثقة يف حملها.
علينا أأل ننىس ،و أأان متأأكد من أأن مايلك س يذكران ،أأنه منذ دخول وقف إطالق إلنار حزي إلتنفيذ يف إلساعات إ ألوىل من
 18اكنون إ ألول (ديسمرب) من عام  ،2018إخنفضت مس توايت إلعنف يف حمافظة إحلديدة بشلك كبري ،رمغ أأهنا مل ختفض
بشلك اكف .كام إخنفضت إخلسائر يف صفوف إملدنيني وهناك تقارير تفيد ،كام تذكران دإمئ ًا لزي غرإندي ،زميلتنا إملوقرة يف
صنعاء ،بأأن إلناس بد أأوإ يف إلعودة إىل دايرمه ،أأقصد إلنازحني بسبب إحلرب.
هناك إلكثري مما جيب معهل لتثبيت وقف إطالق إلنار وإحملافظة عليه .لكن إلتطورإت إلجيابية يف إحلديدة أأظهرت ابلفعل ما
ميكن حتقيقه من خالل إحلوإر وإملوإءمات .أمل أأن إلطرفني يدراكن ذكل ،وميكهنام إلعمل للبناء عليه..
يف إلوقت نفسه ،وكام س يصف لنا مارك لوكوك ،فان إلوضع الاقتصادي يف إلمين ل يزإل هشً ا للغاية .وتوإجه إلسفن إلتجارية
صعوابت يف إلوصول إىل إحلديدة ،كام إن أأسعار إلوقود يف إرتفاع .اكنت هناك بعض إلتطورإت إلجيابية مثل قرإر إحلكومة
إلمينية ابلبدء يف دفع روإتب إلعاملني إملدنيني يف إحلديدة ،ورصف إملعاشات إلتقاعدية يف مجيع أأحناء إلبالد .ل أأريد إلتطرق
ملا سوف يتطرق هل مارك ،لكن جيب إختاذ مزيد من إلجرإءإت خلفض إ ألسعار وضامن توإفر إلسلع إ ألساس ية .أأان ممنت
لكوين مضن وحتت قيادة مارك ولزي غرإندي يف هذه إملسائل.

إلس يد إلرئيس،
أأوإفق عىل أأننا مجيعا حباجة إىل رؤية تقدم ملموس يف إحلديدة قبل الانتقال إىل إلرتكزي عىل إحلل إلس يايس .لقد قلت ذكل
ابلفعل لهذإ إجمللس من قبل .وإ ألمه من ذكل أأن قيادة الك إلطرفني قالت ذكل ،وكررت ذكل يل خالل إ ألايم إلعرشة إ ألخرية.
نعم جيب أأن نرى تقدما يف إحلديدة ،ورمبا يكون إليوم هو إخلطوة إ ألوىل عىل طريق هذإ إلتقدم .جيب أأن نرى تقدم يف
إحلديدة .لكنين سأأكون ً
هممال يف همميت إذإ مل أأكن أأيضً ا أأهمد لجرإء مشاورإت س ياس ية ،ألس باب ليس أأقلها إن إحلرب يف
إلمين ل تُظهر أأي عالمات عىل الاحنسار .إن مأيس إحلرب تديم قلوبنا عندما يكون إ ألطفال مه إلضحااي ،وهو إ ألمر إذلي
تكرر مؤخرإ .وجيب أأن يكون هذإ هو إ ألمل إذلي نشعر به مجي ًعا ،ولكن جيب أأيضً ا أأل ننىس ساحات إلقتال إلكربى إ ألخرى.
اكنت هناك يف جحور بعض إملعارك إملدمرة إليت تس ببت يف إلبؤس إلنساين وترشيد إملدنيني.
هذإ لكه يعين أأنه جيب علينا إلرتكزي عىل إلتوصل إىل حل س يايس لهذإ إلرصإع وبأأقىص رسعة .نعمل مجيعا إخلطوط إلعريضة
ملثل هذإ إلتفاق من أأجل إهناء إحلرب ،وإذلي يامتىش عىل وجه إلتحديد مع إملرجعيات إلثالثة وقرإرإت هذإ إجمللس ،وحنن
جادون يف هذه إملساعي.
حنتاج إىل إلعمل مع إلطرفني عىل إخلطوط إلعريضة لتسوية هنائية بطريقة تُفرد تفاصيل "إلطار" إذلي انقش ته مع أأعضاء هذإ
إجمللس من قبل ،وإذلي اكن عىل إلطاوةل يف تكل إ ألايم يف مشاورإت إلسويد يف ديسمرب من إلعام إملايض .حنتاج بطريقة
هادفة إىل إلبحث عن وهجات نظرمه حول لك من إملفاهمي وإلتفاصيل .حنن حباجة إىل إلقيام بذكل إلن قبل إلعودة بشلك
رمسي إىل معلية إملشاورإت إلس ياس ية .هذإ هو متهيد إلطريق لجرإء مشاورإت جادة يف هناية إملطاف بني إلطرفني.
إلس يد إلرئيس،
يف س ياق متهيد إلطريق إلس يايس حنو إلسالم ،أأحرص خالل معيل عىل لقاء قطاعات وإسعة من إجملمتع إلميين بقدر إلماكن.
ً
حمظوظا بشلك خاص حلضور إجامتع عُقد مؤخر ًإ هنا يف عامن يف إ ألردن مع أأكرث من مائة إمر أأة مينية نظمته هيئة
لقد كنت
إ ألمم إملتحدة للمر أأة ،حيث حتمل كثري مهنن عناء إلسفر للوصول إىل هناك بشجاعة للمسامهة يف حل هذإ إلرصإع .واكن
تعهدي لهن هو أأننا ابلتأأكيد س نتشاور معهن يف إ ألشهر إملقبةل ،ومع ش باكهتن بشأأن سائر إلقضااي إليت ستمت مناقش هتا بني
إلطرفني .وكام قلت من قبل ،س يدي إلرئيس ،ل شك يف أأنه ميكننا مجي ًعا أأن نفعل إلكثري بشلك أأفضل عندما يتعلق إ ألمر
ابرشإك إلنساء وقطاعات أأخرى من إجملمتع إملدين يف إلعملية إلس ياس ية.
سأأس متر أأيضً ا يف لقاء أأكرب عدد ممكن من ممثيل إ ألحزإب إلس ياس ية إلمينية إملتنوعة ،ولكهم دلهيم من الاسهامات إلفكرية ما
يقدمونه .يضمن إلقيام بذكل أأننا نس تفيد من جتربهتم .لكن الامر إ ألمه هو أأن هؤلء مه إلناس إملنوط هبم إدإرة إلس ياسة
وإحلمك يف إلمين ،عقب أأن يضع إلطرفان هناية لهذإ إلرصإع .ليك حيدث هذإ ،س يحتاج هؤلء إلس ياس يون إىل إلعمل م ًعا بد ًل
من إلتنافس بني بعضهم إلبعض.

ومعلية الاخنرإط تكل مبنية عىل إلتجربة إلسابقة إلغنية للمفاوضات ،خاص ًة إملائة يوم يف إلكويت قبل ثالث س نوإت ،وهنا
أأحيي إلسفري منصور .ويه معلية يقودها إملكتب إذلي أأترشف ابلعمل به ،ولكن ليس فقط مكتيب من يقود هذه إلعملية.
لقد ذكرت مسامهة هيئة إ ألمم إملتحدة للمر أأة .وسأأجري أأيضا إملزيد من إملناقشات يف أأدنربه إ ألس بوع إملقبل مع إجملموعة
الاستشارية إلنسوية إملتخصصة إليت تعمل معنا.
إن منظامت إملسار إلثاين للسالم ،مبا يف ذكل مؤسسة بريغوف وإملعهد إدلويل لدلميقرإطية وإملساعدة الانتخابية ومبادرة إدإرة
الازمات ) (CMIذلين يعملون مستندين عىل خربهتم إلوإسعة يف إلمين ،يعدون رشاكء نش يطون وقميون يف هذإ إملسعى،
ومه رشاكء مركزيون يف إلتفكري وإلتخطيط إلذلين جنرهيام يف هذإ إملكتب ،نأأمل أأن يصب ذكل إلعمل يف الاخنرإط يف
إلعملية إلس ياس ية .كام أأنين ممنت لدلمع وإملشورة إليت نتلقاها من مبادرة مسار إلسالم وش بكة إلتضامن إلنسوي إليت متثل
كبريإ من إلنساء إلمينيات وإملنظامت إليت تقودها إلنساء.
عددًإ ً
سوف نسمع بعد قليل من إلس يدة مىن لقامن ،أأحد نشطاء إلسالم إلبارزين يف إلمين .ولكين أأود أأن أأضيف ،و أأان متأأكد من
أأهنا س تحثنا عىل إلقيام بعمل أأفضل فامي يتعلق بهودان لرشإك إلنساء ،سوإء يف متثيل إلوفود خالل إملشاورإت إلرمسية ،أأو
إملشاورإت إ ألوسع إليت نبحث فهيا إلقضااي إليت س نطرهحا عىل إلطرفني.
إلس يد إلرئيس،
تمتثل مسؤولييت إ ألساس ية يف إ ألشهر إلقليةل إملقبةل يف تضيق إلفجوة بني إلطرفني ،حىت يمتكنوإ عند إجامتعهم من طرح
إلجاابت عىل أأس ئةل حمددة حول طبيعة إلرتتيبات لهناء هذإ إلزنإع وفقًا لقرإرإت جملسمك.
أأطلب دمع هذإ إجمللس لهذإ إلهنج .دعوان نطلب معا تشجيع من يس تطيعون مساعدتنا يف حتقيق إلسالم وإن ننحي
إملتشككني جانبا بيامن نوإصل إلعمل من أأجل قضيتنا.
إلس يد إلرئيس،
ل ميكنين الانهتاء دون إلتذكري ،و أأان متأأكد من أأن مارك س يفعل ذكل بطريقة أأفضل ،إن إلمين يزنف و أأههل يعانون من إجلوع.
وإلكثري من أأطفاهل ل يعرفون ما هو إلفصل إدلرإيس .إن إلمين وإحد من أأكرث إ ألماكن مأأساوية يف إلعامل .هذإ هو إدلإفع إذلي
يشجعنا عىل أأن ننظر إىل أأبعد من إحلديدة ،مبا ميكننا من حتقيق تقدم حنو إحلل ،ذكل إحلل إذلي ميكن أأن حيقق أمال إ ألرس
إلمينية.
شكرإ س يدي إلرئيس.

