
 

 

مني إلعام  حـــــاطة إملبعوث إخلاص للأ م   إ   ىل إلمين إ  إملتحدة    للأ

 ىل جملس إلأمن إ  إلس يد مارتن غريفيث  

 2020  مايو /   أأاير   14  

 

 ، س يدي إلرئيس  ًرإ جزيلً شك

شهر رمضان  حلول  ةمبناس ب وإملسلمني يف مجيع أأحناء إلعامل أأواًل ابلطبع، بتقدمي أأحر متنيايت لشعب إلمين حاطيتإ   أأود أأن أأبدأأ  

 إملبارك.

 إلرئيس، س يدي  

ن هذإ أأمربلغمك عن إلنجاح. إ   إلأمل بداًل من أأعرب للمجلس عن  مرة أأخرى  دإء حمبط يف إلوقت إذلي هيدد فيه إنتشار إ 

، وسوف  أأي دوةل أأخرى يفوققد ما  ابلفعل عاىنيف بدل  إحملنالاقتصادي إلعاملي ابلتسبب يف إملزيد من  وإلتباطؤ 19-كوفيد

حاطة رإميش يف حيهنا.نس متع للمزيد من إلتفاصيل يف هذإ إلصدد من  قابةل إلأم إملتحدة خارطة طريق  طرحت لقد  خلل إ 

 تكل إخلارطة. أأهدإف إختاذ إلقرإر لتحقيق وإلقدرة عىلوإلأمر مرتوك ملن ميتلكون إلسلح  وإليت سأأحتدث عهنا إلآن، للتنفيذ

 إلرئيس، س يدي  

آذإرمنذ دعوة إلأمني إلعام يف   طلق  إملايض    مارس/أ يف مجيع أأحناء اندى إلمينيون  ،  عىل إلصعيد إلعاملي، مث يف إلمين  إلنارلوقف إ 

وأأنصار هللا يف   ، وأأرى إلسفري هنا،لحكومة إلمينيةات ليمسودإت إتفاق   أأرسلتوإس تجابة ذلكل،    ابلسلم.  مطالبنيبقوة    بلدإل 

آذإر نسانية وإقتصادية -اثنًياو إلمين،يشمل معوم وقف ال طلق إلنار  -أأوالً بشأأن:  إملايض مارس/هناية أ   - ااثلثً و ،تدإبري إ 

إخنرطت يف  وحىت إلآن، . ومنذ ذكل إحلني،كام انقش نا يف هذإ إجمللس يف إلسابق الاس تئناف إلعاجل للعملية إلس ياس ية

 . لفاتإخل  تس متر  حيامثا توفيقية  نصوصً   ، ابلطبع،إقرتحتكام    ،لبناء علهيا ل مفاوضات مكثفة مع إلأطرإف وحددت نقاط إلتقارب  



حرإز يرسين أأن أأبلغمك  طلق إلنار، وهو  تقدم كبريبأأنه مت إ    إلأكرث أأمهية  إلعنرصيف تكل إملفاوضات، خاصة فامي خيص وقف إ 

 تكل إلندإءإت إليت ل  أأيًضا يس تجيب مبارشة ، وهو إلأمر إذليإلثلثة إليت وضعناها أأمام إلأطرإف ابلطبع يف تكل إالتفاقات

ىل  خرجت من مجيع أأحناء إلمين وإليت تعرب عن إحلاجة إلشديدة ىل حياعودة إ   ة إلمينيني. قدر من إلهدوء إ 

ال أأن طلق إلنار هو جزء من حزمة أأوسع جيب إلتوإفق علهيا ابلاكمل، وال تزإل هناك خلفات حول بعض  إ  إلتدإبري وقف إ 

ابلفعل،   وقد تأأخرترضورية    إلتدإبريأأعتقد إعتقاًدإ رإخًسا أأن لك هذه    إلرئيس، س يدي  يف هذه إحلزمة.    إال نسانية والاقتصادية

يف اكنون  حىت يف إلسويد  ،منذ فرتة طويةل ال حرإز إلتقدم يف تكل إمللفاتدعت إلأم إملتحدة  قدف ،ليست قضااي جديدةويه 

آخر مت تضمني تكل إلتدإبري ولقد .2018إلأول/ديسمرب من عام  منا من من أأجل إلشعب إلميين وليس ملصلحة طرف أأو أ ، وإ 

، وأأشدد هنا عىل لكمة برسعة  إلتدإبريهذه    ا مع مليض قدمً أأن تكون إلأطرإف قادرة عىل إالتفاق عىل كيفية إ  جيب  أأجل إلمينيني.

 "جيب".

ىل هذه إال جرإءإت إال نسانية والاقتصادية ملساعدة إلمين غري  وتريةإذلي ينترش ب كوروان فريوسيف موإهجة  هناك حاجة أأيًضا إ 

نشاء    تشمل إلتدإبري  .إلفحص  معدالتالخنفاض  نظًرإ  ة  معروف وهو ما   شرتكة بني إلأطرإف ملاكحفة إلفريوسإمل عمليات  لل   مركزإ 

 وس متكن  إقرتحته زميليت لزي غرإندي، منسقة إلشؤون إال نسانية يف إلمين، وما إقرتحه أأيًضا ممثل منظمة إلصحة إلعاملية يف إلمين.

ىل إلفئات إلساكنية  لطوإمق إلطبيةإال مدإدإت وإ هذه إال جرإءإت  للغاية.، ويه أأولوية عاجةل إلهشةمن إلوصول إ 

عادة تأأكيد اللزتإمات إلأطرإف إلسابقة ابال فرإج عن    إال جرإءإت إليت يمت إلتفاوض علهيا  كام تتضمن إلزنإع.   عىل خلفية  إحملتجزينإ 

انقش هتا   إلنطاق إليت  ةوإسعرسإح  إل إطلق  معليات  ويف هذإ إلصدد ، أآمل وأأتوقع أأن متيض إلأطرإف عىل إلفور يف خطة تنفيذ  

حباط شديد لأن إلعديد من إلعائلت إلمينية إضطرت  نينإ   .يف عامن فربإيرش باط/يف  اإلزتمت هبإلأطرإف ابلفعل و  أأشعر اب 

ىل الانتظار دون دإع   ضافية لأش  إ  آخر ال طاةل أأمد مشلها بأأحباهئا. ال ينبغي أأن تصبح تفاصيل إلتنفيذ  يمت ملحىت هر إ  سببًا أ

 إملفاوضات. 

 إلرئيس، س يدي  

 أأشكرمك.  .عىل ذكل  وأأان ممنت هلم  للغاية  أأمر مشجع ، وهو  جًدإبشلك بناء    مع مقرتحات إلأم إملتحدة  إحلكومة إلمينية  تعاملتلقد  

جيايب مع مقرتحات إلأم إملتحدةبشلك أأيًضا أأنصار هللا  تفاعلوقد  . هذه مؤرشإت هممة عىل إس تعدإد إلأطرإف  جدي وإ 

، كام . وقد إس تفادت إملفاوضاتكام هو إحلال يف أأي معلية تفاوضية يف إلمين هناء إحلربإللزمة ال   للوصول للحلول إلوسط

وإذلي جاء من بلد تتضمن إململكة إلعربية إلسعودية، وسلطنة   ي إملتضافرمن إدلمع إدلبلومايس إدلويل وإال قلمي انقش نا سابقًا،

طلق إلنار وينبغي عيل هنا أأن أأنوه عن إمتناين. من إدلول عامن وأأعضاء هذإ إجمللس وغريمه  خلل للتحالف لمتديده وقف إ 

 شهر رمضان.

حباطهم من بطء وترية هذه إملفاوضات،  رمغ ذكل،  أأن تمت إملفاوضات بنجاح قريًبا. نمتىن مجيًعافا ن إلمينيني حمقني يف إ 



 إلرئيس، س يدي  

أأظهرت إملرأأة  ولقد إلضوء عىل إلعوإقب إلرهيبة لهذإ إلرصإع عىل إلنساء وإلفتيات. إلناشطات إحلقوقيات من إلنساءأألقت 

طلق إلنار حيثمرإًرإ وتكرإًرإ  إلمينية قيادهتا ونشاطها وإال فرإج عن  ، وهو إملقرتح إملوجود أأمامنا،قادت إدلعوإت لوقف إ 

، ويه مجموعة من إلنساء سوية إلمينية الاستشارية إملُختّصةإجملموعة إلن أأتشاور ابنتظام مع  نينإ   ومساعدة إملدنيني. إحملتجزين

عىل إتصال مع مجموعة متنوعة من إملنظامت إلنسائية. جيب   مكتيب  ساعديت ومساعدة بعثيت عىل إلرتكزي، كام أأنمل   هيدفنإلمينيات  

إلنساء يف وفود  إلأطرإف يشملأأن  مقتنع متاًما هبذإ. وأأود أأن أأكرر دعويت وأأان يف طليعة هجود إلسلم تظل إلنساءأأن 

 ، وهو إال جناز إلعظمي إذلي حققه إلمينييون منذ عدة أأعوإم.إحلوإر إلوطين خمرجاتا مع صنع إلقرإر، متاش يً دوإئر إملفاوضات و 

  يتعرض إليت    الاس تثنائيةتذكري ابخملاطر    وإذلي اكن مبثابة  إليوم إلعاملي حلرية إلصحافة  أأاير/مايوإلثالث من    اكن  ،س يدي إلرئيس

كنا بقينا يف إلظلم غري مدركني للكثري ل دون معلهم إلصحفي،  .، عاملًيا، ويف إلمينبعملهم إلقيام خلل إلصحفيون يف إلمين لها

جيب أأن تتحمل إلأطرإف وإجباهتا  سوَء. يزدإدلل علم بشلك مقعية  خلق إلرصإع بيئة لقد .من إلتاكليف إحلقيقية لهذإ إلزنإع 

إليت أأصدرهتا  و إال عدإم    حاكم إليت تضمنتويساورين إلقلق بشلك خاص بشأأن إلأ يف حامية إلصحفيني وإحرتإم حرية إلصحافة.  

طلق رسإهحم عرشة حصفينيضد حممكة يف صنعاء إلشهر إملايض   مجيًعا.، ونمتىن أأن يمت إ 

 إلرئيس، س يدي  

ن إلوضع إلعسكري يف إلمين ال يزإل مقلقً  ، ابلرمغ من إملفاوضات إجلارية حول تفاصيل وقف ال طلق إلنار يشمل معوم ا للغايةإ 

ال أأن إس مترإر إلقتال ويه إحملافظة إلوإقعة رشق صنعاء.  ،بشأأن إملعركة يف مأأرب إلأخريتني،حاطتني إال  يف  حذرت لقد إلمين. إ 

 ال شك أأنه مرتبط أأيًضا بتكل إملعركة.  ا يف حمافظيت إلبيضاء وإلضالع عنيفً  ا قتاالً أأيضً  نشهد هناك يثري إلفزع، كام

طلق إلنار تس متر إحلديدة، يف  و إلقصف إملنتظم  إءجر ويساورين إلقلق بشلك خاص يف كثري من إلأحيان. إنهتأاكت وقف إ 

إحلوإر مع  ، بقيادة إجلرنإل غوها،بعثة إلأم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة توإصل إجلنوبية. وإلأجزإءللمناطق إلسكنية يف إملدينة 

إذلي  إلطرفني لكن معلها يتعرض لضغوط. يؤسفين أأن أأبلغمك أأن إلعقيد محمد إلصليحي، ضابط إالتصال يف إحلكومة إلمينية 

آذإر/مارس إ جبرإحه. اكنت وفاة إلعقيد إلصليحي مأأساوية ، وأأتقدم بأأحر إلتعازي لأرسته.  قد مات متأأثرً   ،أأصيب بطلق انري يف أ

آمل أأن جيد إلطرفان طري عادة الانتشار وإلآليات إملشرتكة لتنفيذ إتفاق أ عادة تنش يط جلنة تنس يق إ  قة للتغلب عىل عدم إلثقة وإ 

 إحلديدة.

. يوإجه ساكن  قويةعاصفة  تتكون، يساورين قلق معيق بشأأن إلوضع يف إجلنوب حيث س يدي إلرئيس علوة عىل ذكل ، 

 ، تزتإيد إلوفيات يوميًا  وأأمرإض أأخرى يعتقد أأهنا تشمل إمللراي وإلكولريإ ومحى إلضنك.  19-كوفيد  دإءعدن بشلك خاص تفيش  

  س يول نيسان/أأبريل أأرضت    لقد  .لأن إلنظام إلصحي غري مؤهل للتشخيص وإلعلجوذكل    سببإل   ما  لكن ال أأحد يعرف ابلضبط

 إنقطاع إلتيار إلكهرابيئمشلكة إلبنية إلتحتية وفامق  كشف ضعفمر إذلي وإملنازل، إلأ ابلبنية إلتحتية  بشلك إس تثنايئإلغزيرة 



عىل حافة  منذ فرتة طويةل يه إلآن  إليت إس مترت يف إلتدهورإخلدمات إلعامة  نإ   .سيئة ومتكررة يوميًا ابلفعلإليت اكنت 

ن عدن يه مثال عىل إلأهوإل إليت يوإهجها إلمين.   .الاهنيار  إ 

علن إجمللس الانتقايل إجلنويب يف    يصبح،  وعىل هذه إخللفية غري إملس تقرة وإلهشة للقلق بشلك خاص.   إأأبريل مثريً نيسان/  25إ 

ىل هذإ إملزجي إملر وأأان مزنجع من حماوالت إجمللس للس يطرة عىل إملؤسسات إحمللية يف عدن ضافة إ  وع، تتصاعد إلتوترإت  . إ 

ىل ضبط إلنفس عىل إلفور.أأيًضا إلعسكرية إلآن يف إجلنوب وخاصة يف أأبني وسقطرى  . أأدعو إ 

،  عاجل  إس تئناف تنفيذ إتفاق إلرايض بشلكإحلكومة إلمينية وإجمللس الانتقايل إجلنويب تكثيف إجلهود من أأجل  كام أأدعو

سيساعد   إملايض.  نومفرب/إلثاينوإذلي قد تتذكر س يدي إلرئيس أأن إململكة إلعربية إلسعودية قامت فيه بدور إلوساطة يف ترشين  

 وحتسني تقدمي إخلدمات يف عدن ، وهو أأمر همم للغاية لساكن إجلنوب،حمك قادر عىل الاس تجابة عىل ضامن إالتفاق تنفيذ

  عند إس تئناف  ة إلمينيةوفد تفاوض إحلكوم يفمض إجمللس الانتقايل إجلنويب  فيذ إالتفاقس يضمن تن . كام وغريها من إملناطق

 . هذإ همم جلعل هذه إلعملية إلس ياس ية أأكرث مشولية.  وإليت نأأمل أأن تأأيت قريًبا س ياس ية بقيادة إلأم إملتحدةإل عملية إل 

 إلرئيس، س يدي  

من إحلساب  أأموإل عن نيهتم لسحب إملايض نيسان/أأبريل 16يف هللا أأعلن أأنصار  حيث أأخرى، مقلقة أأن أأثري مسأأةلأأود 

طلوبة للتحقق من نشاط إلواثئق إملطلب مكتيب مرإًرإ من أأنصار هللا  لقد .ابحلديدة إخلاص يف فرع إلبنك إملركزي إلميين

ىل قيادة أأنصار هللا ل   كتبت كام، إحلساب إخلاص   للتفاق عىل طريقة مع إلطرفني  ونعمل إلآنخشصًيا،  هذإ إلطلب عىل تأأكيدل إ 

 يف هذإ إمللف إلشائك. للميض قدًما

ن نيتنا يه أأن تس تأأنف إلأطرإف تكل إلعملية   آمل، إ  بعد تبين إالتفاقيات إليت وصفهتا وإليت يمت إلتفاوض علهيا حالًيا، كام أ

برإم إتفاق ال هناء إلزنإع  إلس ياس ية إليت تعطلت لوقت طويل وإليت نتحدث عهنا مرإًرإ. ىل إ  هتدف هذه إلعملية إلس ياس ية إ 

ىل إلوصول حلكومة منتخبة خاضعة للمساءةل بشلك شامل وحتديد إلرتتيبات إلس ياس ية وإلأمنية لفرتة إنتقالية س متنح و  .تقود إ 

عا بتحويل إلرتكزي لينصب عىل وستسمح، إلفرتة الانتقالية إلمين فرصة للهروب من بؤس إلزنإع ، وإملصاحلة وإلتعايفدة إال عامر إ 

آمنة  كام س تؤسس ملس تقبل أأود أأن نتذكر ملحمه إحملمتةل، حيث تمت تلبية إحتياجات إلمينيني إلأساس ية وتكون إلأرس إلمينية أ

 ءإلنساوستتحدث    ،حرية إحلركة  إحرتإم  وسيمت  ،ةبعملهم حبريإلصحفيون    س يقومسارة.  خ رض و مجوع و مما يعانونه إلآن من  بداًل  

آماالً  وبدالً  .أأن يتعرضن خلطر إلقمع دون  ويتقدلن مناصب إلقيادة بدون خوف  من إلقلق وإلغموض، س يعلق إلش باب إلميين أ

 رؤية إلمينيني للعودة للمدنية يف إلمين بعد حل إلزنإع. أأود أأن أأقول أأن هذإ يذكران أأن تكل يه  كبرية عىل مس تقبلهم.

طار هذه إلرؤية، حل إخللفات، كام سيمت إملوإطنني بشلك منصف ، ابلطبع،سوف ختدم مؤسسات إدلوةل إلمينية من ، يف إ 

 خلل إلرشإكة وإحلوإر. 

 إلرئيس، س يدي  



بدإية إلمين عىل  طرهحا مكتيبإالتفاقيات إليت  إتمسود تضع  حتقيقه قريًبا يف إلمين. إملس تقبل وإقعي وممكن أأان مرص أأن هذإ

ال أأن إحملصةل إلهنائية عائدة للأطرإف. يلعب    هذإ إملسار. ، من خلهلم  إلشعب إلميين  دمع، و   ميف دمع  حيوايً   إهذإ إجمللس دورً إ 

 عىل طريق إلسلم.

 إ اي س يديشكرً 

 

 

  

    

 

 


