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إحـــــاطة املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة اىل المين،
الس يد مارتن غريفيث اىل جملس األمن
 19ش باط/فرباير 2019
الس يد الرئيس ،شكرا جزيال،
أود أن أشكرمك عىل إاتحة هذه الفرصة يل ليك أقدم احاطيت للمجلس اليوم.
لقد أحرزان تقدما كبريا ،منذ أن حتدثت إليمك آخر مرة ،يف تنفيذ الاتفاقات اليت مت التوصل إلهيا يف أواخر العام املايض يف
اس توكهومل ،وقد أكد يل الطرفان وللجرنال مايلك لولسغارد موافقهتام عىل املرحةل األوىل من خطة إعادة انتشار يف احلديدة.
أرحب ابالتفاق اذلي مت التوصل إليه ،واباللزتام اذلي أبداه الطرفان بتنفيذ اتفاق اس تكهومل واباللزتام ابلوعود اليت قدمت يف
ذكل الاجامتع يف أوائل ديسمرب املايض.
بقيادة اجلرنال لولسجارد ،وافق الطرفان عىل إعادة الانتشار من موائن الصليف ورأس عيىس كخطوة أوىل ،تلهيا إعادة انتشار
من ميناء احلديدة وأجزاء هممة من املدينة املرتبطة ابملرافق اإلنسانية يف اخلطوة الثانية .سيسهل هذا وصول املساعدات
اإلنسانية إىل مطاحن البحر األمحر ،حيث كام نعمل ان هناك مكية كبرية من احلبوب تنتظر أن يمت توزيعها عىل الشعب الميين.
أان ممنت هنا لالك الطرفني ملا قدماه من موامئات للسامح حبدوث ذكل ،وأدعومه إىل البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقية دون مزيد من
التأخري ،ولالتفاق عىل تفاصيل املرحةل الثانية من معليات إعادة الانتشار يف احلديدة ،واليت نأمل أن تؤدي إىل اهناء املظاهر
املسلحة يف املدينة.
مل يكن هذا الاتفاق ممكنا من دون القيادة القوية للجرنال مايلك لولسغارد ،اذلي قاد هذه املفاوضات ابلصرب واملثابرة .أان خشصيا
ممنت جدا هل وممنت لتحليه بتكل الصفات.
مل يكن ذكل ممكنا لوال الالزتام القوي اذلي أبداه الطرفان .وابلرمغ من التأخري يف اجلداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق ،فقد أبدى
الطرفان ابس مترار الزتاهمام بتنفيذ الاتفاق ،وقد أكدا يل هذا الالزتام مرارا .اان ال أنكر التحدايت اليت نواهجها .لكن ميكننا اليوم

أن نتشجع هبذا الالزتام ،بد ًال من أن جنزع بشأن التحدايت .ومما يثلج صدري ان الطرفان يقومان بتذكريي اان وزماليئ بشلك
متكرر بأن هذه فرصة فريدة.
س يدي الرئيس ،منذ آخر إحاطة قدمهتا لهذا اجمللس ،اكن يل رشف الاجامتع ثالث مرات مع خفامة الرئيس هادي بشأن
مجموعة واسعة من القضااي اليت هتمه وابلطبع هتمنا .أان ممنت للمرونة اليت أظهرها ،وللمشورة اليت قدهما يل ولزماليئ بشأن
املفاوضات حول احلديدة .ان التقدم اذلي نعلنه اليوم هو نتاج تكل اللقاءات .أان أعمتد عليه ملواصةل ذكل يف املس تقبل.
وأود أيضا أن أضيف أننا نمثن للغاية الاجامتعات املتعددة اليت عقدانها يوميا تقريبا مع التحالف ،حيث اكنت هذه الاجامتعات
إللقاء الضوء عىل املسائل املطروحة عىل الطاوةل مبا يساعد عىل التقدم حنو حلها.
الس يد الرئيس،
هناك زمخ حول الرصاع يف المين ،ومت وصف الاتفاق اذلي مت التوصل إليه يف ديسمرب العام املايض يف اس توكهومل ابالخرتاق،
وأعتقد أن هذا وصف يف حمهل .لقد اكن ً
حتوال كبريًا وأظهر لشعب المين أن شيئًا ما ميكن أن حيدث ابلفعل .كام ذكرت من قبل،
اكنت هناك مؤرشات عىل نشاط حركة املدنيني بشلك مزتايد يف احلديدة ،ويشهد ساكن املدينة ابلفعل بشائر الفائدة امللموسة
يف الاخنفاض امللحوظ واملتواصل يف األعامل العدائية يف تكل املنطقة نتيجة التفاق اس توكهومل.
إن الاتفاق اذلي مت التوصل إليه بشأن املرحةل األوىل إلعادة الانتشار يف احلديدة هو عالمة عىل الزتام األطراف ابحلفاظ عىل
الزمخ اذلي أحتدث عنه .ذكل يوحض أن األطراف قادرة عىل الوفاء ابلزتاماهتا ،وحتويل التعهدات إىل تقدم ملموس عىل أرض
الواقع .إنه يعزز الثقة ،وهذا امر يف غاية الامهية بني األطراف ،ورمبا األمه أيضا أنه يظهر وجود اإلرادة الس ياس ية.
مع هذه البداية ،رمبا اليوم أو غداً مع بدء تنفيذ ذكل اجلزء من اتفاق احلديدة ،س يكون دلينا فرصة ،س يدي الرئيس ،لالنتقال
من الوعد اذلي قطعناه يف السويد حنو األمل يف المين.
ان الاتفاق عىل إعادة الانتشار همم أيضا ابلنس بة للجهود اإلنسانية األوسع يف البالد .ومبا أن مارك سوف يصف لنا الوضع يف
غضون دقيقة .فقد أكدت اان ومارك م ًعا ،يف األايم القليةل املاضية ،عىل مس ئولية األطراف بشأن منح برانمج األغذية العاملي
إماكنية الوصول إىل مطاحن البحر األمحر وإىل خمزون احلبوب اذلي حيوي ما يكفي من الغذاء إلطعام  3.7مليون خشص ملدة
شهر.
الس يد الرئيس،
يف األسابيع األخرية ومن أجل إحراز تقدم يف الاتفاقات اليت أبرمت يف السويد ،مقت ابلعديد من الزايرات إىل صنعاء واحلديدة،
حيث التقيت هناك يف لك مرة مع الس يد عبد املكل احلويث وزمالئه يف حركة أنصار هللا .يرسين أن أبلغ هذا اجمللس ابخنراطه
الاجيايب واملس متر يف مجيع املناقشات اليت أجريناها حول احلديدة ،بشأن القضااي اللوجستية احليوية الالزمة لنرش بعثة األمم

املتحدة اىل احلديدة ،وبشأن إطالق رساح أفراد حمددين وإطالق رساح السجناء بشلك عام .وأان ممنت اللزتامه بدمع مجيع
هجودان .لقد عدت يوم أمس من صنعاء ،ومن الواحض يل أن الالزتام من هناك بتنفيذ اتفاق احلديدة هو ابلفعل حقيقي ،وابلتايل
فهو موضع ترحيب كبري.
الس يد الرئيس،
لقد كنا مشغولني أيضا يف األسابيع املاضية ابلسعي إلمتام الاتفاق بشأن إطالق رساح وتبادل السجناء واملعتقلني .وسوف
تتذكرون رمبا أن التوصل إىل اتفاق حول هذا الامر وعىل آلية لتوفري مثل هذا اإلفراج والتبادل اكن يف الواقع أول اتفاق بني
الطرفني ومت التوصل إليه قبل أن نذهب إىل السويد يف نومفرب املايض .يف األسابيع األخرية ،عقدان اجامتعني جوهريني وموضوعيني
بني الطرفني هنا يف عامن اليت أحتدث مهنا .إنين ممنت حلكومة اململكة األردنية الهامشية واان ممنت خشصيا ملعايل وزير اخلارجية
األردين لتسهيل عقد تكل الاجامتعات.
ابلتعاون مع اللجنة ادلولية للصليب األمحر ،واليت يه رشيكة يف رئاسة اجلنة اإلرشافية ،متكنا يف هذه الاجامتعات ويف املناقشات
الثنائية مع األطراف من إحراز تقدم حنو ما نأمل أن يكون اإلفراج عن ادلفعة األوىل من السجناء .وأود أن أؤكد هنا ان نية
اتفاق تبادل األرسى اذلي أرشت إليه ،كام عرب األطراف وقادهتم بشلك مبارش يف أكرث من مناس بة يه اإلفراج عن مجيع
ألرسى من مجيع األطراف ومن الك اجلانبني يف هذا الرصاع .اللك مقابل اللك ،هو مبدأ هذه العملية ،ويبقى هذا الزتامنا
ومسؤوليتنا كام يه مسؤوليهتم.
أعتقد أننا لس نا بعيدين عن إطالق رساح ادلفعة األوىل من األرسى واملعتقلني .وأان ممنت جدا للطرفني عىل تعاوهنم لتحقيق
هذه اخلطوة .ما زال أمامنا بعض العمل اذلي جيب القيام به قبل إمتام ذكل ،ليس أقهل ضامن أن تكون هذه ادلفعة جز ًءا من
معلية أكرب إلطالق رساح ابيق األرسى واملعتقلني .آمل أن يمتكن الطرفان من الاس مترار يف دفع هذه اجلهود قدما ،حيت ميكن
مجع مشل آالف العائالت واهناء املعاانة الانسانية للقابعني يف السجون يف هذا الرصاع.
أرجو أن تسمحوا يل ابإلعراب عن امتناين لبيرت ماورر ،صديقي العزيز ،رئيس اللجنة ادلولية للصليب األمحر اذلي أوجد وقتا ً
مضن جدول أعامهل املزدمح للغاية للمشاركة يف افتتاح آخر تكل الاجامتعات اليت عقدت يف عامن .إن مشاركة منظمته ،اللجنة
ادلولية للصليب األمحر ،يف هذه العملية يضمن الزناهة واملهنية.
الس يد الرئيس،
الك الطرفني أكدا يل جمددا الزتاهمام بإعالن التفاهامت حول تعز املتفق عليه يف اس توكهومل .تذكرون أين أرشت إىل هذا يف
إحاطيت السابقة ،ومدى أمهية ورمزية تعز يف هذا الرصاع .هذه األمهية تمكن يف أنه ميكننا حتسني حرية الوصول وحركة
األشخاص يف تكل املنطقة .سأركز هجودان عىل احراز خطوات ذات مغزى لتحقيق تقدم يف هذا الامر .حنن حباجة إىل الاتفاق

عىل خطوات صغرية اآلن ،وليس خطوات كبرية يف وقت الحق .ال أحد يشري إىل أن العملية س تكون يسرية :تعز يه املاكن
اذلي شهد بعض أسوأ مراحل الرصاع .لكننا نعتقد أن دلينا فرصة جيدة لرؤية بعض التقدم امللموس يف األسابيع القادمة.
الس يد الرئيس،
لقد قلت من قبل لهذا اجمللس يف أكرث من مناس بة أن احلديدة يه مركز ثقل هذا الرصاع ،ورمبا يه كذكل .ولكن يف احلقيقة،
فإن اهامتمنا الرئييس ،ومبعىن ان مركز الثقل احلقيقي لهذا الرصاع ابلنس بة لنا ،هو امليض حنو حل س يايس .مينحنا الاتفاق حول
املرحةل األوىل من إعادة الانتشار يف احلديدة ،كام مت تأكيده اليوم ،الفرصة للتطلع إىل ما بعد اتفاق س توكهومل .بيامن حنتاج إىل
إحراز تقدم ملموس بشلك واحض ،قبل أن نتحرك إىل األمام ،ميكننا اآلن أن نتخيل كيف سنبدأ يف معاجلة هذه األمور الصعبة
واجلوهرية .حنن ملزتمون ابلعمل عىل إجياد هذا احلل الس يايس .وحنن حباجة إىل البدء يف احلديث عن املس تقبل ،حيث
س يكون بدء النقاش حول ال ترتيبات الس ياس ية واألمنية خطوة كبرية إىل األمام ،وس يكون دليل هام عىل جدية الطرفني يف
وضع هناية لهذا الزناع ،م ًعا ومعنا ومع دمعمك إلهناء هذا الرصاع.
سيتذكر أعضاء هذا اجمللس أن اتفاق اس توكهومل اكن الغرض منه أن يكون خطوة أولية وخطوة إنسانية ،واكن حلظة عظمية.
لكن هذه ليست هناية القصة .يف الواقع ،أن األطراف واجملمتع املدين وممثيل املرأة واجملمتع ادلويل ذكّروين مراراً وتكراراً كام فعلمت
عندما اجمتعنا آخر مرة حول هذا املوضوع ،بأن احلل الشامل هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الرصاع .وأنوه خصوصا ابدلمع
املزتايد من قبل اجملموعات اجلنوبية جلهودان ورغبهتم الواحضة يف التوصل إىل تسوية سلمية للرصاع وخملاوفهم الكبرية بشأن
مس تقبل البالد.
وذلكل ،دلينا مسؤولية جس مية للبناء عىل الزمخ الناجت عن اس توكهومل من أجل اهناء الرصاع .أقول ذكل وآمل أال أكون ساذجا
بشأن الصعوابت اليت نواهجها يف تنفيذ الوعود والاتفاقات .س تكون هناك انتاكسات ،لكن علينا أن ننظر إىل أبعد من ذكل،
إىل األفق املفتوح أمامنا .األس بوع القادم – كام س يخربان مارك – سيمت تذكريان يف جنيف ابالحتياجات املالية للربامج اإلنسانية
يف المين وأبعادها الضخمة ،وجشاعة هؤالء الزمالء اذلين يهنضون يوميا مبسؤولياهتم وواجباهتم هناك .يذكران ذكل بأن تلكفة
احلرب ،إذا فشلت هجودان امجلاعية س يدي الرئيس ،ستس متر يف الارتفاع احلاد عىل حساب شعب المين ،بشلك مأساوي.
شكرا جزيال ،س يدي الرئيس.

