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

إحـــــاطة إملبعوث إخلاص ل ألمني إلعام ل ألمم إملتحدة إىل إلمين
إلس يد مارتن غريفيث إىل جملس إ ألمن
 16اكنون إلثاين/يناير 2020

شكرإ جزي ً
ل س يدي إلرئيس ،وأأمتىن عا ًما سعيدً إ مجليع إلأعضاء،
ً
منذ إملرة إ ألخرية إليت خاطبت فهيا إجمللس ،مرت منطقتنا بأأزمة هتدد عوإقهبا إملاكسب إليت نلحظها يف إلمين .حلسن إحلظ،
يبدو أأن إ ألزمة إملبارشة قد إنهتت ،و أأجرؤ عىل إلقول إن تضافر هجود إلكثريين قد أأبقى إلمين يف مأأمن من هذه إ ألزمة يف إلوقت
إحلايل .ويستند هذإ إلجناز ،وهو إجناز حقيقي ،إىل إجامع عىل أأن إلمين جيب أأ ّل يتأأثر ابلتوترإت إلقلميية.
جديرإ ابلهامتم .يف
إ ألمه من ذكل هو أأننا مل نر أأي أأعامل إس تفزإزية عسكرية كربى يف إلمين خلل وقت إ ألزمة ،مما يعد أأ ًمرإ ً
هدوء يف إلمين منذ بدء إحلرب ،حيث اكنت هناك رضبة جوية وإحدة فقط يف فرتة
إلوإقع ،اكن هذإ إ ألس بوع من أأكرث إ ألسابيع ً
إ ألس بوعني إلسابقني ،وحركة عسكرية حمدودة للغاية عىل إ ألرض ،كام مل تكن هناك جهامت بطائرإت ُمسرية أأو صوإرخي عىل
إدلول إجملاورة .ذلإ أمل ،أمل أأ ّل يكون من إلسابق ألوإنه إلقول إن إلمين قد خرج من هذه إ ألزمة سامل ًا حىت إلن.
مل يتحقق هذإ إلجناز عن طريق إلصدفة .لقد معد إلقادة إلمينيون وإلقادة يف إملنطقة ملامرسة ضبط إلنفس ،كام إمتنعوإ عن أأي
أأعامل إس تفزإزية.
س يدي إلرئيس،
أأود أأن أأقدم تعازيي بوفاة صاحب إجللةل إلسلطان قابوس بن سعيد أل سعيد إملعظم إذلي تويف يف إلعارش من يناير/اكنون
إلثاين .ل شك أأن إلسلطان قابوس اكن قائدً إ مله ًما يف عامن يف جمال إلسلم وإملصاحلة .و أأمتىن جللةل إلسلطان هيمث بن طارق
أل سعيد إلنجاح يف قيادة بلده يف إلس نوإت إلقادمة ،وهو أأمر همم للغاية ابلنس بة للك إملهمتني ابلقضية إليت نناقشها إليوم.
س يدي إلرئيس،

لقد إمتحنت إ ألزمة إلقلميية مصود خمتلف إجلهود إخملتلفة إليت تبذلها إ ألطرإف ،ويه إملساعي إليت ينبغي أأن حترز تقد ًما إذإ
أأردان أأن ندرك إلطموح إملنشود بتحقيق إلسلم يف إلمين يف عام .2020
أأود أأن أألفت إنتباه إجمللس ،إذإ مسحمت ،إىل هذه إجلهود إملمتثةل أأو ًل يف خفض تصعيد إ ألعامل إلعدإئية إلعسكرية ،واثن ًيا يف
تنفيذ إلتفاقات إليت أأبرمت يف س توكهومل وإلرايض .و أأود أأيضً ا أأن أأشري ابجياز إىل إجلهود إملبذوةل لختاذ تدإبري إضافية ُمسا ِعدة
من جانب إ ألطرإف ،ويه تدإبري لها قمية حقيقة يف ذإهتا كام أأهنا تبين إلثقة بني إ ألطرإف.
لك من تكل إملساعي؟
أأين نقف إ ًذإ فامي خيص ٍ
أأو ًل ،فامي يتعلق بوقف تصعيد إلعمليات إلعسكرية ،لقد قلت للمجلس يف نومفرب/ترشين إلثاين إن إحلرب إجلوية يف إلمين قد
جنازإ هم ًما يف حيهنا ،ولكن أأعتقد أأن إلأكرث أأمهية من ذكل هو إس تدإمة ذكل الاخنفاض،
إخنفضت بنس بة  80يف إملائة .اكن هذإ إ ً
بل وحتس نه أأيضً ا .مفنذ بدإية شهر يناير/اكنون إلثاين ،مرت تسعة أأايم دون أأية غارإت جوية عىل إلطلق .حصيح ،هو ابلتأأكيد
حصيح بشلك مفجع ،أأن بعض إجلهبات ل تزإل نشطة ول يزإل هناك إلكثري جدً إ من وفيات إملدنيني ،إ ّل أأن حركة إلقوإت
وإجليش عىل إ ألرض قد إخنفضت .حنن ابلتأأكيد ،و أأمتىن أأن يكون ذكل حقيق ًيا و أأمتىن أأن يظل حقيق ًيا ،نشهد وإحدة من أأهد أأ
فرتإت هذإ إلزنإع .هذإ ليس شيئًا بس ًيطا .وإس تدإمة إلهتدئة حىت يف وقت إ ألزمة كام ذكرت سابقًا هو أأمر جدير ابمللحظة.
ل ينبغي إحلمك عىل هذه إجلهود من خلل ما إذإ اكنت حتقق وق ًفا ات ًما لطلق إلنار ،ولكن مبا إذإ اكنت طاقات إ ألطرإف
موهجة بعيدً إ عن إحلرب .إل أأن إلتجربة ختربان أأيضً ا أأن إلهتدئة إلعسكرية ل ميكن أأن تس متر بدون إحرإز تقدم س يايس بني
إلطرفني ،وهو إلتحدي إلقادم.
اثن ًيا ،س يدي إلرئيس ،أأود إلتعليق عىل إلتقدم إحملرز يف تنفيذ إتفاق إلرايض .و أأود أأن أأثين عىل إحلكومة إلمينية وإجمللس
الانتقايل إجلنويب ،ويه إ ألطرإف إليت أأبرمت إلتفاق ،بدمع من إململكة إلعربية إلسعودية ،جلهودمه وإلزتإهمم يف تنفيذ تكل
الالزتإمات .إن إلتحسن إلنس يب يف إلوضع إ ألمين يف عدن يبرش ابخلري فامي يتعلق جبهودمه .كام يعد إلزتم إ ألطرإف جمددًإ ابختاذ
تدإبري حمددة زمن ًيا دلمع تنفيذ إتفاق إلرايض علمة إجيابية .و أأعمل بشلك مبارش أأن هناك مفاوضات يومية مفصةل حتدث بيامن
حنن هنا ،وأمل أأن نرى تعيينات هممة يف عدن يف إ ألايم إملقبةل .أأان وإثق إىل حد كبري من أأن تنفيذ ذكل يسري يف الاجتاه
إلصحيح.
بشلك عام ،هذه أأخبار جيدة ،ابلطبع ،ألهنا متثل نقطة بدإية حنو فتح صفحة جديدة تسودها ومت ألها وتعنوهنا مشاورإت
صادقة بني إ ألطرإف إلمينية من أأجل إلوصول حلل س يايس لهناء إ ألزمة إلمينية.
أأنتقل إلن س يدي إلرئيس إىل إتفاق س توكهومل ،ول س امي إحلديدة.
جيب أأل يشعر أأي منا ابلرضا عن جسل تطبيق هذه إلتفاقية ،لكن ميكننا أأن نشعر ابلرتياح ألن إ ألمم إملتحدة وإ ألطرإف ل
يزإلون ملزتمون ونشطون أأكرث من أأي وقت مىض لتنفيذ الالزتإمات إليت تعهدوإ هبا هبا يف س توكهومل منذ ما يزيد عن إلعام.

يعمل إلطرفان م ًعا يوميًا عىل منت سفينة بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة إلرإس ية يف ميناء إحلديدة ،ويف مرإكز إملرإقبة
إملشرتكة ويقومون مبوإصةل إجلهود لتعزيز تنفيذ إلتفاقية .عىل إلرمغ من إس مترإر إلعنف يف إملناطق إجلنوبية من إحملافظة ل ألسف،
إ ّل أأن إلهدوء إلنس يب يف إخلطوط إ ألمامية يف مدينة إحلديدة يدل عىل فعالية إلتدإبري إلرإمية إىل تعزيز خفض إلتصعيد ،وهو
إ ألمر إذلي ميكننا وجيب علينا إلبناء عليه.
إخنرطت جلنة تنس يق إعادة الانتشار ،وإليت مت إنشاهئا مبوجب إلتفاقية ،يف مناقشات حول خارطة طريق إلن لفتح ممرإت
إنسانية من شأأهنا حتسني قدرة إملنظامت إلنسانية عىل إلوصول ،و أأعمل أأن رإميش سريكز عىل هذإ لحقًا ،وحتسني حركة
إملدنيني يف إحملافظة .أمل أأن يمتكنوإ من إلتوصل إىل إتفاق بشأأن هذه إملمرإت يف إ ألسابيع إملقبةل ،و أأن ميهد ذكل إلطريق ابلفعل
ملزيد من إملناقشات حول تنفيذ إعادة إنتشار إلقوإت.
جيب أأن أأذكر أأنه عىل إلرمغ من إلجنازإت إليت حتققت يف إحلديدة ،إل أأن إلقيود إملس مترة إملفروضة عىل حرية حركة موظفي
بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة ل تزإل مصدر قلق ،وكنت قد أأثرت هذه إلنقطة يف صنعاء قبل أأعياد إمليلد .إن إلقيود
إملفروضة عىل دورايت بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة يف إحلديدة وإملوإئن وعىل أأنشطة إلبعثة إللوجستية و أأنشطة إدلمع
تتناقض مع روح إتفاقية س توكهومل و أأكرر دعويت لس تئنافها إلفوري.
كبريإ فامي يتعلق بدخول سفن إلوقود للحديدة ومجع إليرإدإت
ذكرت ساب ًقا أأمام هذإ إجمللس ،س يدي إلرئيس ،أأننا شهدان تقد ًما ً
عىل إلنحو إملتفق عليه يف إتفاقية س توكهومل .منذ إنشاء تكل إللية يف نومفرب/ترشين إلثاين وحىت هناية عام  ،2019وصل إملزيد
من إلوقود إىل إحلديدة أأكرث من أأي فرتة أأخرى مماثةل يف عام  ،2019كام مت إيدإع مجمل إلرضإئب إليت مت مجعها يف حساب يف
إلبنك إملركزي إلميين ابحلديدة .وحنن نعمل مع إ ألطرإف للتوصل إىل إتفاق حول كيفية إس تخدإم إلعائدإت دلفع روإتب إملوظفني
إملدنيني عىل إلنحو إملنصوص عليه يف إتفاقية س توكهومل.
س يدي إلرئيس ،إلن ننظر ابجياز يف إختاذ مزيد من تدإبري بناء إلثقة.
يشري مقرتح إلرحلت إلنسانية إىل مرشوع ملنظمة إلصحة إلعاملية تفاوضت عليه إملنظمة مع إحلكومة إلمينية و أأنصار هللا عىل
مدى عدة أأشهر .ستنقل تكل إلرحلت إملرىض إذلين حيتاجون إىل رعاية طبية غري متوفرة يف إلمين إىل موإقع متفق علهيا يف
إخلارج .يف إ ألسابيع إ ألخرية ،شهدت منظمة إلصحة إلعاملية د ًمعا دبلوماس ًيا غري عادي لتنفيذ تكل إلرحلت .ابلفعل ،قدم
إلتحالف دمعه للمرشوع يف بيان صدر يف  26نومفرب/ترشين إلثاين من إلعام إملايض .وميكنين أأن أأخربمك أأن عددًإ من إدلول
إ ألعضاء قد تدخل عىل أأعىل إملس توايت لزإةل أأي عقبات أأمام هذإ إملرشوع ،وحنن نشكرمه عىل هذإ إلعمل إدلؤوب .حنن
عىل وشك أأن نرى أأول رحةل تنقل  30مريضً ا ينتظرون إلن يف صنعاء لتلقي إلعلج .أمل حقًا أأن نرى حتقق أأوىل تكل
إلرحلت قبل حلول موعد إجامتعنا يف إلشهر إملقبل ،س يدي إلرئيس.
ل شك أأن إطلق رسإح س تة حمتجزين سعوديني من قبل أأنصار هللا يف  1يناير /اكنون إلثاين هو دليل أخر عىل حسن إلنية
بني إ ألطرإف ،وأأشكر أأنصار هللا عىل هذه إلبادرة إلنسانية إلهامة ،و أأشكر إللجنة إدلولية للصليب إ ألمحر دلمعهم يف نقل

إحملتجزين من إلمين إىل إململكة إلعربية إلسعودية .مع ذكل،حيب أأن أأقول إنه ل يرىق إىل مس توى تطلعات إ ألطرإف مبوجب
إتفاقية س توكهومل وإملناقشات بشأأن إطلق رسإح عدة ألف من إلسجناء وإملعتقلني .لزلنا نأأمل أأن يمتكن إلطرفان من حتقيق
ذكل يف إلقريب إلعاجل ،و أأنوي ،من انحييت ،إعادة إنعقاد جلنة تبادل إحملتجزين إليت مت إنشاؤها مبوجب إتفاقية س توكهومل يف
إ ألايم إملقبةل هبدف إطلق رسإح أأعدإد كبرية من إحملتجزين.
س يدي إلرئيس،
يف إلهناية ،لك هذه إملبادرإت وإلتدإبري إملرتبطة هبا تدمع إلبحث إلعاجل عن حل س يايس وعن هناية للرصإع يف إلمين .ل يتوقف
هذإ إلسعي ،ل يتوقف ،عىل جناح أأ ٍي من تكل إملبادرإت ،بل يعززه جناهحم مجي ًعا .مع لك خطوة إجيابية ،نقرتب من إلرشوع
رمس ًيا يف إطلق مشاورإت س ياس ية بني إحلكومة إلمينية و أأنصار هللا .لقد حتدثت عن ذكل يف هذإ إجمللس يف عدة مناس بات،
عىل أأمل أأن نرى هذإ حيدث قري ًبا.
يف إلوإقع ،إن أأمهية ومعىن إملبادرإت إليت تطرقت إلهيا ل يصبح حقيق ًيا إل يف س ياق ذكل إحلل إلس يايس لهناء إلزنإع .ولقد
انقش نا ابلفعل ،يف هذه إلقاعة ويف إملشاورإت ،إحلاجة إىل نفاد إلصرب يف هذإ إلصدد .لقد أأقرتب إلمين حديثًا من مأأساة حممتةل
بسبب إلتوترإت إلقلميية ،ولكن يبدو أأن إلمين قد خرج سامل ًا حىت إلن .يعد ذكل دلي ًل عىل رغبة إلقادة يف إحلفاظ عىل إلمين
يف مأأمن من هذه إلتوترإت ،ولكن هذإ إ ألمان يزإل هشً ا وحباجة لهامتمنا إدلؤوب وإملس متر إذإ كنا سنس تطيع تنفيذ ذكل
إلوعد للشعب إلميين بأأن هذإ إلعام ،ميكن أأن يروإ إلسلم إذلي يس تحقونه عن جدإرة.
شكرإ س يدي إلرئيس
ً

