
 

ىل إلمين يف إجللسة إلعلنية جمللس إلأمن  مم إملتحدة إ  حاطة إملبعوث إخلاص للأمني إلعام للأ  إ 
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 شكًرإ س يدي إلرئيس وشكًرإ لأعضاء إجمللس، 

حاطات لهذإ إجمللس ، مفنذ ترشين إلأول/أأكتوبر إملايض، قدمت عدة منذ وقت طويل نشهد إليوم يف إلمين ما كنا خنشاه إ 

 أأنكنا دإمئًا عىل درإية اتمة  ، يف إلوقت نفسه،ت ابلظهور وزمخ إلتقدم حنو إلسالم. لكنأأ نقلت لمك فهيا بوإرق إلأمل إليت بد

ىل إلّسالم  بةتكل إملاكسب ويزيد من صعو قد يبطل  جتدد إلعنف ويزيد من حدة إلتبعات إل نسانية إليت يتحملها إلتوصل إ 

 إلمينيون. 

عالن إ كبيً شهد إلوضع إلعسكري تدهورً  ،إلتقينا أ خر مرةمنذ  وخالل إلشهر إلفائت، عن أأهدإف  جانيب إلزنإعإ، مع إ 

ويف  مبحافظة صنعاء، يف مديرية هنم عنفًاأأكرث أأحدإث إلقتال تركزت وتبادهلام للخطاابت إملؤججة. و  موسعةعسكرية 

إلتصعيد.   يف إلمت إلزج هباإليت معَّها إلهدوء لعدة أأشهر مضت فقد حمافظات إجلوف ومأأرب وصعدة. وحىت خطوط إجلهبات 

 بشلك ملحوظ. إجلوية إلعابرة للحدود وإلهجامتوكذكل، تزإيدت إلتقارير حول إلرضابت إجلوية 

 إملئات، من، ورمبا عرشإتإل سقوط  إليت تفيدإلتقارير  بشأأن ، وجيب علينا مجيًعا أأن نشعر ابحلزن،أأشعر ابحلزن إلعميق

ِّّساء وإلأطفال تما زإلإملدإرس وإملستشفيات.  ونزوح إلعائالت، وترضر ،إملدنيني منإلضحااي  لكثي من إ ابإلأكرث تأأثرً  مه إلن

شديدة عىل نشاطاهتم وعىل ضغوطات وقيود  يف موإهجةوانشطو إجملمتع إملدين كام يس متر إلصحفيون  الاعتدإءإت،
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العام لالمين الخاص المبعوث مكتب  
لمتحدة لألمم  اليمن إلى ا  

  



مياهنم ابحلل إلس يايس إلسلمي لهذإ  ت يلأأكدوقد  لكننا ل نس تطيع إلنظر  س يدي إلرئيس، ،عدة مرإت إلزنإعإلأطرإف إ 

َّه أأمر مفروغ ّل أأن .عملية إلس ياس يةل ورعاية ل  إلزتإًما مس متًرإبل يتطلب حتقيقه  ،منه للسالم عىل أأن إذلي  إلتصعيد هذإ إ 

 يض قدًما يف ذكل الاجتاه. يتعارض بشلك مبارش مع رغبة إلأطرإف يف إمل وصفته

ن  والالزتإم بهتدئة أأكرث إس تدإمة، ويتحمل  ،إخلطايب إلتصعيدوخفض  ،كبح إلعنف دلهيم إلقدرة عىلطريف إلزنإع قيادإت إ 

اكن إلطرفان قد خفَّضا  وكام أأحطت إجمللس سابقًا، قبل إلتصعيد إلأخي،ف . إلأهدإفإملسؤولية عن حتقيق تكل إلطرفان 

ىل حد إجلوية إلعابرة للحدود وإلهجامتإلرضابت إجلوية  جيايب يف و ي ر. واكن لتكل إلهتدئة أأثر فو كبي إ   زايدة إحامتلت حتققإ 

ذإ إلزتم هبا إلأطرإف. للهتدئة أأن يصبح ، وميكنإلسالم    نفس إلأثر مرة أأخرى إ 

حرإزهأأنَّ أأعامل إلتصعيد قد هتدد إلتقدم إذلي  ، س يدي إلرئيس،أأيًضا يقلقين عرضة  إلوضع هناك حيث أأصبح يف إحلديدة مت إ 

ىل إتفاق إحلديدة  2018ن قد توصال يف اكنون إلأول/ديسمرب ا إلطرف فاكن .الارتفاع يف وتية إلعنفخلطر   بناءً يف س توكهومل إ 

ىل جتنيب إملدينة للعمليات تكل وضامن مرور إلسلع إل نسانية وإلتجارية عرب  ،إلعسكرية عىل إلأهدإف إملشرتكة إلرإمية إ 

 أأن تغيب تكل إلأهدإف عن أأنظاران. . ول ينبغي إلثالثة إملوإئن

ىل زايدة إلتوتر وإلتقلباتإلتصعيد يف إجلهبات إلأخرى    أأدى ّل  يف إحلديدة  إ  فهيا   إللكي  إلوضع إلعسكري  عىل  مل يؤثر كثًيإ  نهإ  ، إ 

ىل إل ن. وتعمل بعثة إلأمم إملتحدة دلمع إتفاقية إحلديدة )أأومنها( جاهدة للمحافظة عىل إلتعاون بني إلطرفني إس مترإر من رمغ ابل إ 

ل . حرية إحلركة وإلتنقلإلتحدايت إلعملية وإلقيود إملفروضة عىل  أأن توإجه إجلهود إلرإمية للحفاظ عىل إلهتدئة يف نين أأخىش إ  إ 

ىل تش تيت إنتباه  ل إحلديدة   إلأطرإف عن تنفيذ إتفاق تحدايت بسبب إلتصعيد يف إجلهبات إلأخرى، وأأن يؤدي ذكل إلتصعيد إ 

 إحلديدة. 

   إلس يد إلرئيس،

. إلمينينيمعاانة وختفيف بناء إلثقة  هجودا يف ا ملحوظً ، فقد أأحرز إلطرفان تقدمً بشلك متوإصلإملتدهور رمغ إلوضع إلعسكري 

  عىل، يف إلسادس عرش من ش باط/فربإير وإتفقاعرش من ش باط/فربإير،  وإلسادسبني إلعارش  معَّانن يف إلطرفافقد إجمتع 

لهيا  تبادل إلأرسى وإملعتقلني وفق إلآلية إلتنفيذية ، وهو تعبي عن يف إتفاقية س توكهومل قبل أأربعة عرش شهًرإإليت مت إلتوصل إ 

شارة بأأنَّ إلطرفني مس تعدإن للميض قدمً و. بأأن يمت مل مشلهم مع أأحباهئمإلعائالت  أأمام إلأطرإفاثبت من قبل إلزتإم  ا يه إ 



يفاءوالاس مترإر  يف إلهناية عىل أأساس مبدأأ إللك  عىل خلفية إلزنإعطالق رسإح مجيع إحملرومني من حريهتم اب  لزتإهمام  اب حنو إل 

حرإز عىل حكومة إلمين وأأنصار هللا عىل م بشدة . وأأثين مقابل إللك شاركهتام إل جيابية وعىل تقدمي إلتنازلت إليت يقتضهيا إ 

وأأتقدم ابلشكر كنت موجوًدإ أأثناء تكل إلنقاشات، واكن إملناخ إملوإيت لتقدمي تكل إلتنازلت موجوًدإ ابلتأأكيد. لقد إلتقدم. 

طالق  مجيًعا الاجامتع. ونتطلعلس تضافهتا ذلكل أأيًضا للمملكة إلأردنية إلهامشية ابلطبع، و ، للتحالف اأأيضً  ىل تنفيذ معليات إ  إ 

نا خفورون للغاية برشإكتنا مع إللجنة إدلولية للصليب أأضيف أأن  جيب أأن .أأقرب وقت ممكنيف  إليت مت إلتفاق علهيا إلرسإح

 هذإ إلصدد. إلأمحر وإليت اكن لها قمية وفائدة عظمية يف 

طالق أأنصار هللا لرسإح  بعد ، س يدي إلرئيس،تأأيت هذه إخلطوة إل جيابية   إليونيس يفزمالئنا يف بدمع من  فىت مثانية وس تنيإ 

عادة مل مشلهم  هؤلء إلفتية إل نيتلقى . و اكن قد مت إحتجازمه أأثناء إلعمليات إلعسكرية إلرعاية إملؤقتة، وجيري إلعمل عىل إ 

 ِّّ أأنصار هللا عىل الاس مترإر ابلعمل إملشرتك مع إلأمم إملتحدة ل حرإز إلتقدم يف معاجلة قضية إنهتأاكت حقوق  ع  بأأرسمه. وأأش 

 إلطفل.

ىل ذكل، إنطلقت ضافة إ   مثانية وعرشين نقلتاو يف إلنصف إلأول من شهر ش باط/فربإير  أأول رحلتان للجرس إلطيب إجلوي وإ 

 إدمع إململكة إلعربية إلسعودية لهذوبطرفني إللزتإم ش يد جمدًدإ ابأأن أأ إلمين. وأأود  ا من صنعاء لتلقي إلرعاية إلطبية خارجمريضً 

نين ممنت أأيضً  إل جرإء إليت ستس تقبل إملزيد من وحلكومة مجهورية مرص إلعربية  ،ا للمملكة إلأردنية إلهامشيةإل نساين. وإ 

 إملرىض. 

ىل   ،ابلرمغ من صغرها ،إملهمة ورمغ ابرقة إلأمل آلف من إملرىض يف صنعاء حباجة إ  إليت نرإها يف ذكل إجلرس إلطيب، ما زإل أ

بشلك منتظم من أأجل ولبد من إس مترإر معل إجلرس إلطيب إجلوي . لعدم توفرها يف إدلإخل إلرعاية إلطبية خارج إلبالد

شؤون لل  إلأمم إملتحدة ة منسق يقيت لزي غرإندي،. أأان عىل درإية بأأن صدكحل مؤقت ، وليس فقطهؤلء إملرىضمصلحة 

يعمالن جبد عىل حتقيق  يف إلمين منظمة إلصحة إلعامليةممثل موساين،  وأألطاف ،يإلس يدة لزي غرإند مين،ل يف  إإل نسانية 

 وأأان متأأكد أأنمك تشاركوين إلأمل أأن تنجح تكل إجلهود. . ذكل



حرإزهيوّّضِّ لنا إلتقدم  س يدي إلرئيس، إلعموم، يف َّه مبقدور وإل جرإءإت إل نسانية،  إلقضااي تكل يف إذلي مت إ  ،  إلأطرإفأأن

،  أأنَّ إلثقة إليت بنوها، و معاانة إلمينيني لتخفيفمًعا، وأأن جيمتعوإ عىل طاوةل وإحدة  أأن يعملوإ، إلصعبحىت يف هذإ إلوقت 

 مل تذهب أأدرإج إلرايح.   كام جيب أأن نأأمل،

لَّ أأنين أأخىش   بدأأت توإجه حاةل مزتإيدة من إلهشاشة.وتكل إلعالقات قد أأنَّ هذه إلثقة  تكل إل حاطة،، كام يظهر من إ 

   إلس يد إلرئيس،

وإذلي انقش ناه يف هذه إلقاعة  انقةل إلنفط صافروضع  يشلكهإذلي لتعامل مع إلهتديد  يتعلق ابإ، ضعف إلتقدم فامييقلقين جدً 

ذإ ما حدث أأي خرق يف إلناقةل، يومً  حيث يزيد تدهور إحلاةل إلعامة للناقةل ،من قبل ر  ا بعد يوم. وإ  ترسب ب  فا نَّ ذكل ي نذِّ

ىل إلبحر إلأمحر  مبا يزيد عن مليونإلنفط مهنا بمكيات تقدر  وحنن مجيًعا ثل اكرثة بيئية وإقتصادية للمين وجليإنه. مما مي برميل إ 

 يف حاةل تأأهب قلقًا من إحامتلية وقوع تكل إلاكرثة. 

بعيًدإ عن حبت  تقينعىل أأساس  ، وإذلي نناقشه يف لك زايرة نقوم هبا لصنعاء،ول بد من إلتعامل مع ذكل إلهتديد

  ،إل صالحات إلأولية وبدءرسال خربإء فنيني موضوعيني ل جرإء تقيمي عام للناقةل ومس تعدة ل  . وإلأمم إملتحدة ملزتمة إلتس ييس

 . وجلعل تكل إلناقةل أ منةمبارشة ترتيبات دإمئة للتعامل مع إلهتديد  ذكل عىل أأن يتبع 

حاطيت إليت قدمهتا يف شهر  جرإء إلتقيمي إملذكور قد  ،أ ب/أأغسطس إملايض، أأخربت هذإ إجمللسويف إ   مت حتديدهأأنَّ اترخي إ 

إ دون قيد إلشهر. لكنَّ ذكل مل حيدث، وجيب أأن تبدأأ بعثة إلتقيمي معلها فورً  ذكلحسب إلتفاق ليكون يف إلأايم إلأخية من 

 أأو رشط ودون أأي تأأخي.

 إلس يد إلرئيس، 

مم إملتحدة وهذإ إجمللسخبأأثناهئا  إليت رشفتيف إلشهور إلسابقة   لك ما مسعته، من خالل هذإ إلتلكيف دمة إلأمني إلعام للأ

ىل مبدأأ جوهري  أأثناء تكل إلشهور ينيقادة إلمين إلمن  ل ميكن أأن  يف إلمين هو أأنَّ إلسالمأأود أأن أأؤكد عليه إليوم، أأل و يشي إ 

ل  بدور إلوساطة، ويه إلعملية إليت   إلأمم إملتحدة تقوم فهياس ياس ية من خالل معلية الك إلطرفني للتنازلت إل  بتقدمي يأأيت إ 

ول بد من أأن تكون  ، لن ينجح ذكل يف حل إلزنإع.إ تفرضه إلهمينة إلعسكريةولن يكون إلسالم أأمرً  نناقشها يف لك لقاء.

حلصول عىل اب أأمًرإ اثنواًي ابملقارنةأأن يكون إلسالم  ميكن. ول غي مرشوطةإملشاركة يف إلعملية إليت تقودها إلأمم إملتحدة 



ماكنية حل هذإ إلزنإع عسكراًي وهو ما نرإه بوضوح يف إلمينخاصًة يف ظل  ،ماكسب عىل إلأرض . وهنا أأطرح عدم إ 

ننا نعمل، بتشجيع من هذإ إجمللس، حنو حت  طالق معلية إلسالم يف هناية إملطاف؟ إ  قيق هذإ إلسؤإل: كيف لنا أأن نتقدم حنو إ 

ىل ترتيبات خفض إلتصعيد   . تشمل إمجليع إلهدف إملرجو وإلوصول إ 

من  حنتاجفنحن ، اكن ذكل هو إدلرس إملس تفاد من إلشهرين إملاضيني. اخفض إلعنف وحده ليس اكفيً  نا ندرك أأنلكنَّ 

س إلأمن إملعنية. ورمبا حان جملقرإرإت مع مبا يامتىش  إلزنإعإلطرفني أأن يوحدإ موإقفهام حول رؤية مشرتكة لمين ما بعد 

، تشمل إمجليع بشلك حقيقي ويه حكومة ومعلية إنتقال س يايس :لنس تذكر عنارص تكل إلرؤية، س يدي إلرئيس، إلوقت

جيب أأن يكون عادة إل عامر وتنش يط مؤسسات إلبالد وإقتصادها، ل  وفرصة  ،إلمينيني مجيع  وقطاع عسكري وأأمين حيمي

ن إس مترت إخلالفات هناك قبول وأأان  تكل إلأهدإف معقوةل وقابةل للتحقيق ول متثل رًسإ. .أأنه عىل إلعدإوة أأن تنهتيي، حىت وإ 

عندما  قريًبا تتحقق إفتكل إلأهد نرىأأرص، س يدي إلرئيس، أأن إلوقت حان لتذكر تكل إلأهدإف مرة أأخرى وأأن نأأمل أأن 

 إل رإدة إلس ياس ية إحلقَّة.  تتوفر

كلِّ إملسار إلس يايس نرى إلسبب إل ن. إ   إلصرب أأحيااًن، وحنن بفروغ إهتايميمت إلس يد إلرئيس،    بعلو يسمحنَّ إلرتدد يف س 

نَّ لك ما بذلناه من معل وهجد يوإجه ويضاعف أأصوإت طبول إحلرب ويزيد  ً إليوم خطرً من الاس تفزإزإت. وإ  ا قد يأأيت إ عظمي

لتنحية إلأهدإف إلعسكرية قصية إلأمد  إليت أأعمل أأهنم ميتلكوهنا. ول بد للطرفني من أأن ي ظهِّرإ إلشجاعة حققناهعىل لك ما 

بدإء إلزتإم مس تدإم جانًبا   حنو إلعملية إلس ياس ية. ول رجعة فيه ملموس و وإ 

 لمك س يدي إلرئيس،   جزيالً   إ شكرً 

 


