
 

 

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

 إلس يد مارتن غريفيث 

 ىل جملس إلأمن إ    

 2020 يوليو/   متوز   28 

 

نه من دوإعي رسوري وجودمك عىل إلشاشة. س يدي إلرئيس شكًرإ  أأشكرك  ، وأأرحب بشدة ابملوجودين عىل إلشاشة من صنعاء، إ 

يف هناية إلأس بوع  ناس بة حلول عيد إلأحضى إملبارك ب أأود أأن أأبدأأ بهتنئة إملسلمني يف إلمين و يف مجيع أأحناء إلعامل ، و ةعىل هذه إلفرص

   . إلسالمةبعض لميين إلهدوء وإلصحة و و أأمتىن أأن جيلب هذإ إلعيد للشعب إ  ،إجلاري

 س يدي إلرئيس، 

حاطت  أأوجزت جوهر إملفاوضات إلت توسطت فهيا إلأمم إملتحدة بني حكومة    منذ شهر أأو ما يزيد عن ذكل،  لهذإ إجمللس،   إلأخرية  يف إ 

عالن مشرتك يتضمنهذه إملفاوضات  هتدف  . للتذكري،إلمين وأأنصار هللا ىل إ  ىل إلتوصل إ     : وقف ل طالق إلنار عىلإتفاقًا حول إ 

ىل  وتدإبري إقتصادية وإنسانية    و  مس توى إلبالد هناء إلرصإع بشلك شامل.   وإس تئناف إلعملية إلس ياس ية إلهادفة إ  لقد حذرت من    و  إ 

ىل حلظة حساسة   . وأأن هناك إلكثري عىل إحملك أأننا وصلنا إ 

و لقد قدم الك إلطرفني مالحظات حول مسودإت ومقرتحات خمتلفة لكهنام مل   ،إلآن أأربعة أأشهر عىل مدىهذه إملفاوضات  إس مترت

ىل إتفاق بشأأن نص هنايئ. لقد اكنت هذه إلعملية فرتإت من إلزمخ  طويةل وصعبة وشهدت ، كام انقش نا يف إملرة إملاضية، يتوصال بعد إ 

  من لكن  و  ، تتناول قضااي عظمية إلأمهية ابلنس بة للأطرإف ن هذإ أأمر طبيعي لأي معلية وساطةإ  عقبات كبرية.  كام وإهجهتاإملزتإيد، 

لست    . و بصفت وس يًطا، إلساحنة  إلفرصةفوإت    إملفاوضات قبل  تكمتل  جيب أأنإملهم يف أأن يوإصل إلطرفان إملشاركة يف هذه إلعملية.  

آمل أأن يقوموإ بتقدمي إلتنازلت إلرضورية للتوصل    جتسري إلفجوة ما زلت أأحاول    مفاوًضا، ولكن بصفت وس يط، بني موإقف إلطرفني وأ

ىل إتفاق   يليب تطلعات إلشعب إلميين. بل إتفاق إلأطرإف،  فامي بيهنم، وهو ليس إتفاقًا خاًصا يبإ 



حاطاهتم،  لسوء إحلظ، و حىت مع إس مترإر إملفاوضات، ياة إلمينيني يف  أأصبحت ح وكام سنسمع ابلتأأكيد من زماليئ ممن س يقدمون إ 

ن إلمين مير بأأسوأأ إلأوقات. س يخربان مارك  ن  وأأان متأأكد من أأ مجيع أأحناء إلبالد أأكرث قساوًة.   إ 

نسانية وإقتصادية   يفإمحلةل إلعسكرية ضد مأأرب  تسبب إس مترإر وقد. مل يتحسن إلوضع إلعسكري خالل إلشهر إملايض عوإقب إ 

طالق إلناربسهوةل  أأن يقوض إمحلةلكام ميكن لس مترإر تكل  وخمية، ىل إتفاق بشأأن وقف إ  يف معوم إلبالد ل هناء   إحامتلت إلتوصل إ 

لهيا يف إلعديد من إملرإت.. ل ينبغي الاس هتانة ابلأمهية الاسرتإتيجية ملأأربإلقتال إدلإئر أأدعو إ ىل إختاذ خطوإت   و ، ولهذإ أأرشان إ 

 دلمع هذإ إلهدف.  تعًدإيبقى مكتيب مس  و  إلعيد.   يف وقت حلولأأي وقت مىض أأكرث من  إلآن، فورية وعاجةل لوقف إلتصعيد

أأس هتجن  ، كام  دنيني يف مأأربم  وأأصابتإ زإء إلهجامت إلصاروخية إلت هددت    ، ومتأأكد من أأن مارك يشاركين إلقلق،أأان أأشعر ابلقلق 

أأدين مجيع إلهجامت ضد إملدنيني   نين إ   . حضااي مدنيني مهنم إلعديد من إلأطفال إلهجامت إجلوية عىل إجلوف وجحة وإلت أأودت حبياة 

ىل إلوفاء ابلزتإماهت إملنخرطني يف إلزنإعوأأدعو مجيع ، كام يديهنا مارك، إملدنية هدإفإلأ و    ، وإلأطفال بشلك خاص،حبامية إملدنيني مإ 

 . بوجب إلقانون إل نساين إدلويل

عادة الانتشار وإلآليات   زإد و  ،يف إحلديدة مس توى إلعنف ينخفض مل  طالق إلنار. و ل تزإل جلنة تنس يق إ  عدد إنهتأاكت وقف إ 

،  بعثته، ُأومنهاوها، وإذلي تس متر ج، وسوف تسمعون إملزيد حول ذكل لحقًا من إجلرنإل إملشرتكة لتنفيذ إتفاق إحلديدة ل تعمل 

عادة إحلوإر بيهنامهجودها للتغلب عىل إنعدإم إلثقة بني  عىل إلأقل.   إلطرفني وإ 

ن  يف الا يةإملؤرشإت الاقتصاد مجيع  تسري  ، صعوبة إحلياة عىل إلمينيني إزدايد أأخرى عىل   عالمة يف  جتاه إخلاطئ. كام س يوحض مارك، فا 

لتلبية إحتياجاهتم إلأساس ية. ل توجد حلول    يكفهيممما  معظم إلمينيني  وختلو جيوب    ، إلعمةلبيامن تنخفض قمية  أأسعار إملوإد إلغذإئية ترتفع  

هو   لأن شعب إلمين  إلرصإع عنالاقتصاد  توإفق حول خطوإت لتحييدجيب عىل إلأطرإف إل  بل، ملشألك الاقتصاد إلميينرسيعة 

ىل إتفس تخدإمه كسالحإذلي يعاين عندما يمت تسيس الاقتصاد و إ ىل إلتوصل إ  اق بني إلطرفني بشأأن  . هتدف معلية إل عالن إملشرتك إ 

نسانية  نتطلع للطرفني ليتوإفقا بشلك عاجل  ، و جتلب بعض إلفوإئد إمللموسة حلياة إلناس من شأأهنا عىل إلأقل أأن تدإبري إقتصادية وإ 

آليات تنفيذ هذه إلتدإبري   . عىل أ

 س يدي إلرئيس، 

ىل  د أأبلغت إجمللس إلشهر إملايض بأأننا نرُشك إلأطرإف ل جيا حل يسمح ابدلخول إملس متر وإملنتظم للسفن إلت حتمل مش تقات إلنفط إ 

ن  مف ، ا بعد يوم. ل ميكن لهذإ إلوضع أأن يس متريومً   تكل إلأزمةإلعوإقب إل نسانية ل  صعوبةتزدإد  . ن هذه إجلهود مس مترةإ  ميناء إحلديدة. 

زإةل إلعوإئق إلت تعرتض الاس تريإد وإلتوزيع إحمليل للوق   . وغريه من إلسلع إحليوية للمدنينيود إلرضوري إ 

  إلسامح لقد إختذت إحلكومة إلمينية خطوة إ جيابية ابلسامح بدخول عدد من سفن إلوقود يف إلأسابيع إلأخرية ونشجعها عىل الاس مترإر يف  

ساءة فهمه يف إلكثري من إلأحيان: حنن نريد وحنتاج   . وأأود هنا إلتأأكيد عىل موقفنا من هذه إملسأأةلابدلخول   إلسفنزيد من للم لأنه يمت إ 

 ونود أأن نرى تكل إلسفن تدخل ميناء إحلديدة. 

ل أأن   قبل إلوصول    ا يف إملدى إلقريب لأطرإف حول كيفية إمليض قدمً لأأفاكر    أأرسلنا . لقد  ختفيفًا مؤقتًا فقط للمعاانة يوفر  هذإ الاجرإء    إ 

ل أأن ،لتفاق حول إل عالن إملشرتك  ىل حل طويل إلأجل.  إ  وذلإ، فأأان أأحث إلأطرإف من خاللمك، س يدي إلرئيس،  هناك حاجة إ 



،  مقرتحاتنا حىت حيصل إلمينيون عىل إلوقود إذلي حيتاجونه بشدة. كام جيب عىل إلطرفني  تفاعل إلبناء مع عىل إل ومن خالل هذإ إجمللس،  

يرإ كام يعلام، آلية لرصف إل  كام إتفقا يف   دإت من ميناء إحلديدة مكسامهة يف روإتب موظفي إخلدمة إملدنيةإلتفاق بشلك عاجل عىل أ

 . إلسويد قبل مثانية عرش شهًرإ 

ىل إتفاق بشأأن دفع روإتب موظفي إخلدمة إملدنية مجليع إلمينيني وفقًا لقاعدة بياانت  ىل دمع إلأطرإف يف إلتوصل إ    سعى مكتيب ابس مترإر إ 

ن لهؤلء إملوظفني إملدنيني إحلق  إ    أأكرر ذكل هنا، س يدي إلرئيس، لأن هناك إلبعض ممن ينكرون ذكل.. وأأان 2014إلروإتب لعام 

، ول يصال  ذو إلأمهية إحليويةإلأطرإف لتحقيق هذإ إلهدف  مقرتحات مع  مناقشة. سنس متر يف موعدهايف تلقي روإتهبم ابلاكمل ويف 

   ات إل نسانية يف إلمين. ثنائية للمتطلبللناس لأمهيهتا الاس ت   تكل إملس تحقات

 س يدي إلرئيس، 

ترسب  ب انقةل إلنفط إملتدإعية إلت هتدد    ، و يه"صافر"إلعامئ،  زإن  بشأأن إخل  حتت رئاس تك   لقد مر أأس بوعان منذ جلسة هذإ إجمللس 

آخرون انقوس إخلطر مرة أأخرى بشأأن إلهتديد إلبييئ   أأكرث من مليون برميل من إلنفط يف إلبحر إلأمحر. يف تكل إجللسة، دق مارك وأ

ترشف علهيا إلأمم  وإل نساين إلهائل إذلي تشلكه هذه إلناقةل. يف بدإية هذإ إلشهر، أأكد أأنصار هللا كتابًة أأهنم س يرصحون لبعثة فنية 

ىل إلناقةل ابل  طط لها منذ فرتة طويةل خم إملتحدة ل أأننا. وصول إ  ما زلنا ننتظر إلأذوانت إلالزمة لنرش هذإ إلفريق. وقد أأوحضت إلأمم   إ 

صالحات أأولية حممتةل وصياغة توصيات بشأأن إل جرإءإت   جرإء أأي إ  إملتحدة لأنصار هللا هممة إلفريق: و يه لتقيمي حاةل إلناقةل وإ 

إملشلكة وإحللول إملمكنة بشلك اكمل. سأأبقي إجمللس   وجحم  نطاق لفهمترب إلتقيمي بوإسطة إخلربإء أأمًرإ ابلغ إلأمهية ع إل ضافية إملطلوبة. يُ 

 ، كام س يفعل مارك ذكل أأيًضا، يف إلأايم وإلأسابيع إملقبةل. عىل عمل بأأي تطورإت يف هذإ إلصدد

، يرسين أأن مس توى إلنشاط إلعسكري قد إخنفض يف إلأسابيع إلأخرية ابلرمغ من بعض  س يدي إلرئيس يف إحملافظات إجلنوبية، 

، وهو أأمر مقلق بشلك  ول مؤسسات إدلوةل يف عدن ومناطق أأخرىح  ويس متر إلتوتر.  خط إملوإهجة يف أأبني  عىلالاشتبأاكت إحملدودة  

ن حكومة إلمين وإجمل خاص يف ظل إلظروف إل نسانية إحلالية. منخرطان يف هجود يومية يف إلرايض  لس الانتقايل إجلنويب كام نعمل، فا 

حول   حتت رعاية إململكة إلعربية إلسعودية للتوإفق حول إمليض قدًما يف تنفيذ إتفاق إلرايض. وكنا نأأمل يف إحلصول عىل أأخبار بعيهنا

ل أأننا  هذإ إلصدد، وهو أأمر ابلغ إلأمهية ابلنس بة  يف  هناك أأخبار جيدة وش يكة نعتقد أأنه قد تكونتكل إلقضية قبل هذه إجللسة، إ 

عالن إملشرتك.لوابلنس بة لنا مجيًعا      ال 

 س يدي إلرئيس، 

ن إلعنارص قيد إلتفاوض يف إل عالن إملشرتك هممة للطرفني وللشعب إلميين عىل حد سوإء. ولقد شهدان  إجملمتع   يف أأوساط جدًل مكثفًا إ 

ن مكتيب ملزتم متاًما بعملية  مخشصيات أأخرى حول هذه إلقضااي. أأان ممنت للغاية للنصاحئ وإل رشادإت إلت تلقيناها مهنبني إملدين و  . إ 

كام يقتيض، كام تعلمون    با يتضمن إس تخدإم أأدوإت رمقية  وسيس متر يف إلتعامل مع إجلهات إلفاعةل يف إجملمتع إملدين   مل إمجليع تشوساطة  

درإج إلنوع. 2216قرإر جملس إلأمن رمق جيًدإ،  ن إ  ، كام أأعمل أأنه كذكل ابلنس بة كل أأيًضا س يدي  هو أأولوية عالية الاجامتعي إ 

د  إلرئيس،  بتنفيذه لحقًا. إلتخطيط إملتعلق نص إل عالن إملشرتك و ماج إملنظورإت إجلنسانية بشلك مهنجي يف ويقوم مكتيب اب 

 س يدي إلرئيس، يف إلهناية،  



آمل أأن حتول مفاوضات إل عالن إملشرتك إملسار يف إلمين  حنو إلسالم، لكنين ل أأرغب يف  بعيًدإ عن تكل إلصورة إلقامتة و  ما زلت أ

ن إلفرصة إلت متثلها هذه إملفاوضات عرضة خلطر إل فالت بشلك حقيقي  .  إليوم  جتميل إلوإقع مما هيدد بدخول إلمين يف مرحةل جديدة  إ 

 . إحلاد وإخلطري والاهنيار الاقتصادي 19-كوفيد دلإءامح إجل نتشار  الاو من إلتصعيد إملطول 

ىل إتفاق يضع إلمين عىل إلطريق حنو مس تقبل  ن إلأمم إملتحدة ملزتمة ببذل لك ما يف وسعها دلمع إلأطرإف يف إلتوصل إ  من إلسالم  إ 

وغريمه من إدلول صاحبة إملصلحة    ، با يف ذكل أأعضاء هذإ إجمللس من خاللمك س يدي إلرئيس   . وأأدعو مجيع إدلول إلأعضاء والازدهار

لنا ل قناع مجيع إملنخرطني للميض قدًما وبشلك عاجل حنو الاس تكامل إلناحج   إ ىل تقدمي دمعهم إلاكمل  ملنطقةيف إس تقرإر ومس تقبل إ

ل أأن  .لتكل إملفاوضات أأل أأقولها  ىن  لقد قلهتا سابقًا وأأمت هذه إملفاوضات بنجاح.    لس تكامل  يف إلهناية  إلأطرإفإملسؤولية تقع عىل عاتق    إ 

رإدة إلأطرإف إلس ياس ية س تخترب إلفرتة إلقادمة كثرًيإ جمدًدإ،  بالغمك عن أأخبار أأفضل عندما  ، وأأمتىن أأن أأس تطيع لتحقيق إنفرإجةإ  إ 

 نلتقي يف إملرة إلقادمة، س يدي إلرئيس.  

 شكًرإ جزيالً 

     

 


