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مم إملتحدة     إ حاطة إ ىل جملس إلأمن للأ

مم إملتحدة إ ىل إلمين   إلس يد مارتن غريفيث   -إملبعوث إخلاص للأمني إلعام للأ
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 ، إلس يد إلرئيس، ملنحي هذه إلفرصة ل حاطة إجمللس. جزيال  شكرإ  

 

 إلس يد إلرئيس، 

رت من أأنَّ إلمين  وقت سابق منيف  َّه أ نذإك إ  قلت و مفرتق طرق حرج:  ،ما إمسيته أ نذإك، عىلهذإ إلعام، حذَّ ّما ن  تسكتأأن إ 

ّما إلس ياس ية و  ف إلعمليةأأنس تت  إلبنادق و  هذإ ما حيدث  وللأسف يبدو أأّن عن إلطريق حنو إلسالم. وخيرج إلمين يزنلق أأن إ 

  رضب إلبالد.ت( 19-)كوفيدفريوس كوروان إملس تجد ت جاحئة إحلاجات إل نسانية وما زإلوتزإيدت وترية إلقتال زإدت إل ن. فقد 

 

َّنا لبتاات   هذإ ل يعين عادة إلأمور إ ىل نصاهبا  أأن لزنإع، لكنَّ ذكل هذإ إل حلّ  وإلعودة إ ىل إلسعي لجيادنس تطيع إلعمل معا  عىل إ 

من  نتشال إلمينل. ومجيعنا يعرف ما ينبغي فعهل وإخليارإت إليت جيب إختاذها ويتخذإ إلقرإر  د إلطرفان خيارإهتامأأن حيدّ يتطلّب 

  إلزنإع.هذإ 

   اإشهر، إرسلهت 6كام تعلمون إلس يد إلرئيس نناقشه منذ  ،إذليال عالن إملشرتك تقّدمة لم  ةدّ ع إملايض، أأرسلت مسو يف إلأس بو 

وتوإزن بيهنا   خالل تكل إلأشهر،  إليت أأفرزهتا إجلولت إلسابقة لهذه إحملاداثت الحظاتإملتعكس وهذه إملسودة إ ىل إلطرفني 

إدلإعية إيل  إلمين صوإت وغريها من إوية إلنسإجملموعات دهما إجملمتع إملدين و خالت إليت قّ إإملدوهذإ أأمر هام جدإ ،  وتتضّمن

 . إلسالم 

إختتام إملفاوضات وإلتفاق عىل إلصيغة إلهنائية لال عالن إملشرتك. وما أأانشد إلطرفني  ع إلطرفان إ ىل حان إلوقت ليك يسار لقد 

 عىل إل عالن إملشرتك.  شلك طارئ. إمعلوإ معنا ب زنإع إلهذإ م. أأهنوإ فعهل بس يط للغاية: إختاروإ إلسال 

 

  إلس يد إلرئيس، 

ل بل  الاقتتال إلعنيف س مترّ حيث ي إحملافظة إليت تقع رشق صنعاء مأأرب  أأكرث من أأمهية هذإ إخليار  يعكسما من ماكن 

  إجلوف وصنعاء وإلبيضاء.حمافظات  حدودها مععىل خاصة حدودها  عىل يتصاعد
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وإخلطر إحلقيقي حمدق مبئات إلألوف من  عالية جدإ  . فاخلسارة يف إلأروإح عديدة لقلق لأس باب ل يدعووإلوضع يف مأأرب 

إذلي إتوإ إىل مأأرب  إلمينأأخرى يف من للنازحني من مناطق إل  الذ يف هذه إحلرب دور إمل مأأربلعبت . إلنّازحني وإحملتاجني

 . عن دايرمه جمددإ. وأأي معركة هناك سوف تكون أ اثرها مأأساوية وجترب هؤلء إلنازحني عىل إلزنوح سعيا  للأمان

 

ذ س يكون لتحوّ  ةإلس ياس يإلأمهية شأأن إلتقليل من ل ينبغي  كام مأأرب أ اثر مضاعفة يف  يف ل إملسار إلعسكري ملأأرب، إ 

لدلخول يف مرحةل إنتقالية تقوم  شامةل أ مال إ جناز معلية س ياس ية  ذكل س يقّوِّضإ ن سقطت مأأرب،  .يف إلمين ديناميات إلزنإع

  عىل إلرشإكة وإلتعددية.

 

  إلرئيس، إلس يد  

 

يوميا . وما زإلت بعثة إلأمم إملتحدة يف إحل َديدة، د ابس مترإر إنهتأاكت وقف إ طالق إلنَّار يذكل، ما زإلت إلتقارير تفغضون  يف

، إلس يد إلرئيستوإجه عوإئق متنعها من أأدإء إلعمليات إملناطة هبا. وتذكرون،   ،بقيادة إجلرنإل غوها )إومنها( دلمع إتفاق إحلديدة

رإ   متأأثّ  لحقا  ضابط إرتباط إحلكومة إلمينية إلعقيد إلسليحي إذلي تويف  ار إملأأساوية يف أ ذإر/مارس عىلحادثة إ طالق إلن

 أأمامتكرإر مثل هذه إحلوإدث ومتهيد إلطريق دم عجبروحه. وتعمل بعثة إلأمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة مع إلطرفني لضامن 

عادة الانتشارترإقهبا مشرتكة أ لية تفعيل إلعودة إىل  ز تطبيق  . وينبغي لهذه إخلطوإت أأن تعزّ نشأأها إلتفاقإليت إ جلنة تنس يق إ 

  إتفاق إحلديدة.

 

 إلس يد إلرئيس،  

نين قلق للغاية من إلتبعات إل نسانية إل  مدإدإت إلوقود يف إملناطق إليت يس يطر عل يف نقصإل  نعنامجة إ  شامل يف ا أأنصار هللا هيإ 

مدإدإت إلوقود وغريه من إلسلع عىل ما يكفهيم وبنحو موثوق إملدنيني ابنتظام أأمهية ضامن حصول عىل  إلتشديد إلمين. وأأودّ  من إ 

نّ  الانسانية وإل غاثة، هذإ مبدأأ أأسايس للحامية س يقولهذإ مبدأأ وإان متأأكد أأّن مارك لوكوك  إلأساس ية. تدفق إلوإردإت ضامن  وإ 

ابلطبع من يه  إملدنينيتوزيعها يف مجيع أأحناء إلمين عىل إلساكن لزمات إلطبية و إلتجارية إلأساس ية مبا فهيا إلغذإء وإلوقود وإملس ت

  .إوىل الاولوايت 

 

ميكن أأن  مارك،  ذكروكام س ي  لرحالت إل نسانية.أأمام إمن إ عالن أأنصار هللا مؤخرإ  إ غالق مطار صنعاء كام إنين قلق للغاية 

وعىل معليات إملنظامت الانسانية إلأخرى يف ذإك إجلزء من إلمين، إليت تقّدم   إملتحدةمعليات إلأمم  عىلخطري  ثريكون ذلكل أأ 

  إ ىل صنعاء.إليت قد متنع بذكل من إدلخول و إملساعدإت إلأساس ية 

 

 إلس يد إلرئيس، 

بقاء إلرتكزي عىل ضامن وصول بعثة إلأمم إملتحدة إلفنية يف أأقرب وقت ممكن إل ن يف حاجة  وهذإ إجللس  حنن جرإء ل  أأيضا  إ ىل إ 

إن صافر إلعامئ تقيمي . وأأعمل أأنَّمك سوف تس متعون إ ىل مزيد من إلتفاصيل من مارك تصليحات أأولية ب  إلقيامو  يف ميناء إحلديدة  خلزَّ

 حول هذإ إملوضوع.  

 

 إلس ّيد إلرئيس،  

ولكن إن مسحت  ،وإزدإدت تعقيدإ  مع إجلاحئة  لأهنا معقّدة دإمئا  يف إلمين،إلرتتيبات إللوجستيةإ ن مسحت ، أأود إن إبلغمك إنه 

كام   هذإ إلأس بوع يف سويرسإ ملتابعة نقاشاهتام حول تنفيذ إتفاق تبادل إلأرسى برعاية مشرتكةإلرتتيبات نتوقّع أأن يلتقي إلطرفان 
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قد إلزتم إلطرفان . لحيهيم عىل معلهم عىل هذإ إملرشوعأأن أأ  ودّ أأ إذلين  من مكتيب وإللجنة إدلولية للصليب إلأمحرتعلمون 

طالق رس  إعاب    لتنفيذ ذكلمناقشات مس تفيضة أأجراي و ،  2018يف إس تكهومل يف عام  إح إلأرسى وإملعتقلني عىل خلفية إلزّنِّ

وإلتأأكيد عىل تنفيذ  رسىإلأ إ طالق رسإح إ ىل هذإ الاجامتع يؤدي  من هذإ إلعام. وأ مل أأن  يف وقت سابق الالزتإم يف معَّان 

 أأماكن الاحتجاز.يف ( 19-فريوس كوروان إملس تجد )كوفيد خطرخاصة يف ظل الالزتإمات 

 

إعأأوّد إلتاكيد عىل ، إلس يد إلرئيس هناء إلزّنِّ هنم فعال  أأبطال   ،إدلور إحليوي إذلي يضطلع به إجملمتع إملدين إلميين يف إملطالبة اب  إ 

إ طالق رسإح إلأرسى وإملعتقلني. مؤخرإ  وبطريقة ممزّية . فقد انرص إجملمتع إملدين هجارإ  تبين إلتدإبري ل غاثة إلساكن مبا فهيا إلسالم 

 تاج إليه أأي نزإع وكذكل  إلمين من إجلحي إذلي  إلضغطإحلفاظ عىل  وتمتثل أأمهية إدلور إملركزي للمجمتع إملدين كذكل يف

م وقد ،حلل إلسلميإإدلعوة إىل  توفري إخلدمات  من حول قضااي ذإت أأمهية للمينيني  اتوصياغحتليال  وأأفاكرإ   إجملمتع إملدين قدَّ

، ليس فقط إىل مكتيب بل إىل لك من يسعى إىل حتسني إلظروف وإلفرص  بناء إلسالمإىل إل صالح الاقتصادي و إلعامة 

ّ إملتاحة للمين ن نناقش ابلتفاصيل عىل مفاوضات إل عالن إملشرتك و  ،يف ذكلعدة مجموعات وسنس متر  عمل عن كثب معنا ن . وإ 

 . ةكون بعيدتإذلي نأأمل الا  إحلقيقي للمجمتع إملدين يف إلعملية إلس ياس ية إملس تقبليةدماج الا لضامن إخلطط  

  

م ورشة معل بناء إلقدرإت مع إجملموعة إلنسوية إلمينية إلفنية الاستشارية، نظّ ن ، إلرإمية إىل تعزيز الادماجومضن هذه إجلهود 

مضن مجموعة    كام رفعنا مس توى إلتفاعل مع إملنظامت إلنسويةوأأعتقد إننا انقش نا دورها وإمهيهتا يف هذإ إجمللس من قبل، 

هبيئة إلأمم إليت تربطنا  وثيقة إلإلعالقة رئيس س يدي إل وإود أأن إحيي إل عالن إملشرتك.مسامههتا يف إلتسعة سعيا  للحصول عىل 

   . وإليت حنن ممتنون لها إملتحدة للمرأأة

 

طرإف ميكن إن خيتار إلأ . للغايةصعب ، ممةّل بطريقة قد تكون إذلي وصفته  ،إلوضع ، إختمت ابلتأأكيد بأأنّ إلس يد إلرئيسوأأخريإ ،  

ّما  ّما تقدمي تصعيد إلعنف  مبسارالاس مترإر إ  ، وهذه  س يايس لّ حبإلتنازلت إلرضورية ل حياء إلعملية إلس ياس ية وإلسامح  وإ 

  ، وأأان متأأكد من أأننا س نفعل، عضاء هذإ إجمللسأأ لأمم إملتحدة و عىل إ. وينبغي ويه بني أأيدي الاطرإفوجليّة إخليارإت وإحضة  

  ودمعه.إلأخري كن لدلفع حنو حتقيق إخليار ميلك ما ب إلقيام 

 

خيار  أأي لرنى  شعب إلميينمع إل وحنن هنا نرتقّب  طرإفإلأ لكنَّ إلنتيجة يف هناية إملطاف يه يف أأيدي دوران هو دور دمع، 

 . رسيعةوكيف ميكن تطبيقه بطريقة  يتخذ إلأطرإفس 

 

 لمك، إلس يد إلرئيس. جزيال   شكرإ  


