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إحـــــاطة إملبعوث إخلاص ل ألمني إلعام ل ألمم إملتحدة إىل إلمين
إلس يد مارتن غريفيث إىل جملس إ ألمن
 17ترشين إ أل أ
ول/أكتوبر 2019
شكر ًإ لمك إلس يد إلرئيس لعطايئ إلفرصة لحاطة هذإ إجمللس إليوم.
كنت أأحذر بشدة ،خالل إ ألشهر إملاضية ،من إخملاطر إليت توإجه إلمين مبا يف ذكل إحامتلت عدم الاس تقرإر يف إجلنوب
وإخملاطر إخمليفة إلاكمنة يف أأن ي ّمت ّزج إلبدل يف رصإع إقلميي .وقد بدإ يل يف بعض إ ألحيان أأنين ختليت عن عقيدة إلوس يط وإليت
تقيض بجياد أأي بدرة أمل إو لك بوإدر إ ألمل ورعايهتا .حس نًا  ،س يدي إلرئيس ،أأود إليوم أأن أأقول أأ ّن هناك بلفعل بوإدر
أأمل لشعب إلمين ،حىت يف خضم إلبؤس إذلي وصفه مارك للتو بدقته إملعتادة ومعقه وإذلي قد يبدو لهؤلء إملعنيني أأحياًنً إنه
بال هناية .نعم ،هناك بوإدر أأمل .ولكهنا هشة وحتتاج إىل إلعناية والاهامتم إدلؤوب.
يف إحاطيت إليوم  ،س يدي إلرئيس ،سأأشري إىل بوإدر إ ألمل هذه :يف إجلنوب بلطبع كام ذكرت ،ولكن أأيضا إىل إحلد من
إلعنف إحلاصل مؤخرإ يف إلشامل ؛ والانفتاح إملزتإيد إذلي تبديه إ ألطرإف وإلقامئ عىل سبيل إملثال ،عىل إطالق رسإح
إملعتقلني وإملسجونني وإجياد طرق مبتكرة للسامح لسفن إلنفط إليت متس إحلاجة إلهيا ،إليت أأشار إلهيا مارك ،بدخول إحلديدة
ماسة إلهيا.
يف إ ألايم إلقليةل إملاضية ،وكام أأخربًن مارك بأأهنا إحلاجة ّ
ذلإ ،إهنا بوإدر صغرية يف فرتة خميفة رمبا ،لكهنا أأمور هممة بلنس بة لنا ميكننا إلبناء علهيا.
إلس يد إلرئيس،
ل يزإل إلوضع يف إجلنوب متقل ًبا مع هدوء هش يف عدن .لكن جتدر إلشارة إىل أأنه مل حيدث قتال وإسع إلنطاق يف مناطق
إلزنإع بلرمغ من خماوفنا إلعميقة يف هذإ إجمللس إبتدإ ًء من شهر أب /أأغسطس ،و أأعتقد أأ ّن هذإ ميكن إعتباره شهادة عىل ضبط
إلنفس إذلي أأظهره أأولئك إملوجودون عىل إ ألرض وقادهتم.
كام قلت يف إليوم ،لقد أأمل إلعديد منا ،مبا يف ذكل أأًن هنا إملتوإجد يف إلرايض ،يف أأن يمت إلعالن عن إتفاق إليوم .وقد فهمت
أأننا مل نصل إىل ذكل بعد ،لكن يبدو أأنه مت إحرإز تقدم بلتأأكيد وهو تقدم كبري جدً إ خالل حماداثت جدة إليت اكنت برعاية
إململكة إلعربية إلسعودية وبفضل إجلهود إدلبلوماس ية إحلثيثة للمملكة إلعربية إلسعودية ،هناك عالمات مشجعة عىل أأن إلتفاق
إذلي هيدف إىل حل إلقضااي بني حكومة إلمين حتت قيادة إلرئيس هادي وإجمللس الانتقايل إجلنويب قد يكون يف متناول إليد.
إنه ملن إملهم ألعضاء هذإ إجمللس وهمم يل أأن يمت ذكل برسعة ألن إحلكومة حباجة إىل إلعودة بأأمان وبسلطة اكمةل إىل عدن
وجيب إلسامح ملؤسسات إدلوةل بأأن تعمل باكمل طاقهتا من جديد بلك رسعة .جيب إس تعادة إلقانون وإلنظام وتقدمي إخلدمات
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إىل أأهل إجلنوب .إن إلفجوة يف إ ألنشطة إحلكومية ،ول س امي تعطيل تقدمي إخلدمات إ ألساس ية ،هتدّ د حياة إلناس .و أأو ّد أأن
أأقول إن قيادة ويل إلعهد إلسعودي إ ألمري محمد بن سلامن لها أأمهية أأساس ية يف هذإ إلس ياق ،ليس فقط يف إلوساطة إليت
ر أأيناها يف حماداثت جدة هذه ،ولكن أأيضً ا يف إلس ياق إلخر إذلي سأأشري إليه إليوم ،أأي يف إحملاوةل خللق فرص جديدة
ل ألطرإف لالخنرإط بثقة جديدة بيهنم و أأًن ممنت هل عىل ذكل.
إلس يد إلرئيس،
أأرحب  ،كام فعلت علنا يف ذكل إلوقت مببادرة أأنصار هللا  ،بقيادة عبد إملكل إحلويث  ،بتعليق مجيع جهامت إلطائرإت إمل ُ ّ
سرية
وإلصوإرخي إلباليستية عىل إململكة إلعربية إلسعودية ،و أأعتقد أأهنا اكنت مبادرة مت إلعالن عهنا يف  20سبمترب ،وكام أأرحب بحلد
من إلعنف إذلي أأعقب هذإ إلعالن.
لقد اكن مارك لوكوك حمق ًا يف تذكريًن بملس توى إلعايل غري إملعقول للخسائر إملدنية يف أأيلول  /سبمترب ،وبلفعل فامي يتعلق بدرجة
إلنشاط إلعسكري عىل تكل إجلهبات إليت اكن يشري إلهيا ،هذه حقيقة موضوعية .كام أأنه حصيح ،كام قال ،إنه منذ بدإية شهر
ترشين الالول /أأكتوبر ،إخنفض عدد إلغارإت إجلوية بشلك كبري يف مجيع أأحناء إلمين ،وإًن أأشعر بلرتياح حيال ذكل بلطبع .إن
هذإ مكسب جديد للغاية رمغ كونه هش ًا غري أأنه خطوة يف الاجتاه إلصحيح.
إلس يد إلرئيس،
لقد توىل صديقي إلعزيز وزمييل إجلرنإل غوها مؤخر ًإ منصب رئيس بعثة الامم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة ورئيس جلنة تنس يق
إعادة الانتشار ،وفقه هللا للقيام هبذه إملهمة و أأمتىن هل إلتوفيق يف مسعاه .لقد إلتقينا بلفعل عندما جاء إىل إملنطقة وحنن عىل
إتصال يويم بلقضااي إليت توإهجه .إنين ممنت هل لتويل هذإ إملنصب حتت قيادة إ ألمني إلعام.
إن بناء إلثقة هو جحر إلزإوية يف إلتنفيذ إلاكمل لتفاقية إحلديدة .و أأو ّد أأن أأؤكد كل س يدي أأن وجود بعثة الامم إملتحدة دلمع
إتفاق إحلديدة ومعلها يف إحلديدة ،وإلطريقة إليت مصمت هبا معلياهتا يف بعض إ ألحيان يه طريقة دقيقة و أأحيا ًًن بطرق جذرية
لتلبية الاحتياجات عىل أأرض إلوإقع ،يه يف إلوإقع أأكرث رايدة مما يدرك إلكثريون منا .ويف هذإ إلس ياق ،إن إلقيادة إليت أأظهرها
إجلرنإل لوليسغارد وفريق معهل وإلن إجلرنإل غوها لعطاء إ ألولوية لنشاء مركز إلعمليات إملشرتكة مع إلطرفني عىل إلنحو إملتفق
عليه يف ذكل الاجامتع إذلي عقدته جلنته عىل إلقارب يف إلبحر إ ألمحر وإذلي أأحطنامك به ،أأدت بلفعل إىل إخنفاض ملموس
يف إنهتأاكت وقف إطالق إلنار ،وحنن وإثقون من أأن إلعملية ستس متر .بلضافة إىل ذكل ،إن إعادة نرش إلقوإت إليت تعترب
أأساس ية يف إتفاقية إحلديدة س تظل حمور إلرتكزي إ ألسايس .و أأعتقد أأن هذين إجلز أأين من إسرتإتيجية إحلديدة حتت مظةل بعثة
الامم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة وإ ألطرإف يف تكل إللجنة س يضمنان لنا تقد ًما اثبتًا حنو أأهدإف هذإ إلتفاق إذلي مت إلتوصل
إليه يف إلسويد ،وإليت يه أأساس ًا أأهدإف إنسانية وهو أأمر أأسايس لنجاح وإس تدإمة إلربًنمج إلنساين يف إلمين.
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إلس يد إلرئيس ،يف هذإ إلصدد وخالل هذإ إلشهر ،كام أأرشت يف إلبدإية ،أأبدت إ ألطرإف إلزتإهما إلقوي بجياد بعض إلتفامه
بشأأن بعض إلتدإبري إليت من شأأهنا ختفيف معاًنة إلشعب إلميين.
أأرحب بلفرإج عن  290معتق ًال من قبل أأنصار هللا .اكن من إلرإئع رؤية إلفرحة إليت تقنا إلهيا وإنتظرًن رؤيهتا ،للعائالت إلكثرية
إليت رحبت بعودة أأحباهئا .أمل ،و أأًن متأأكد أأن إمجليع يأأمل أأن تكون هذه إخلطوة بدإية ملبادرإت أأخرى ،وحنن نشارك حىت
إلن إليوم يف حماداثت مع إ ألطرإف من شأأهنا تسهيل إطالق رسإح مجيع إحملتجزين .و أأدعو ،يف هذإ إلبيان ،إ ألطرإف لالجامتع
بنا ومع رشاكئنا ،جلنة إلصليب إ ألمحر إدلولية ،إليت ركز رئيسها بيرت مورير هذإ إ ألس بوع يف إلرايض عىل هذه إلقضية ،يف
أأقرب فرصة لس تئناف إملناقشات حول معليات إلفرإج إلضافية إحملددة وإملفصةل وإملطلوبة وإملأأموةل مبوجب إتفاقية س توكهومل.
إلس يد إلرئيس  ،أأًن ممنت للغاية،وهذه ليست إملرة إ ألوىل إليت يشري فهيا مارك إىل هذه إلقضية ،لقد أأرشت سابق ًا إىل هذه
إملسأأةل ،أأًن ممنت لقرإر إلرئيس هادي بلسامح لسفن إلوقود بلوصول إىل إحلديدة .إن هذإ قرإر همم ،وإذلي أأوجز مارك إاثره
إلنسانية ،كام أأن هل أأاثر يف إطار بناء إلثقة .حبيث س يؤمن هذإ إلقرإر إملهم إس تجابة كبرية لالحتياجات إلنسانية .وإن هذإ
صب
ملثال جيد عىل قضية ذإت أأمهية إنسانية كبرية من شأأهنا بناء ثقة حيوية بني إلطرفني ملعاجلة خالفاهتام إليت إًن بلطبع أأ ّ
تركزيي علهيا ،ذلإ شكر ًإ للرئيس هادي عىل ذكل.
إلس يد إلرئيس ،بيامن حنن نتحدث ويف طريقيس إىل هذإ الاجامتع ،وبفضل دمع وتضافر هجود إلواكلت إلنسانية إلتابعة ل ألمم
إملتحدة ،ول بد من أأن أأن أأذكر إجلهود إلتفصيلية وإلصعبة وإلجيابية إليت بذلهتا أأطرإف إلزنإع ،جيري تسلمي مساعدإت إنسانية
إىل إحملتاجني يف إدلرهيمي .ل ميكنين أأن أأعرب لمك عن مدى تقديري للزي غرإندي منسق إلشؤون إلنسانية إملقمي يف إلمين
و أأيضً ا لربًنمج إلغذإء إلعاملي ،إذلي اكن لنا رشف الاس امتع لرئيسه إلس يد ديفيد بيسيل يف هذه إلقاعة وإذلي يتابع فريقه هذه
إملهمة إخلطرة وإلصعبة وإملهمة جبد وجناح جلعل هذإ إ ألمر حيدث .قد يكون هذإ معلهم إليويم لكنه بلنس بة لساكن إدلرهيميي،
ميكنين أأن أأؤكد لمك إلس يد إلرئيس ،إنه يوم خمتلف متام ًا.
نظرإ ألن
مسعنا تقارير يف تعز حول عروض حممتةل من الك إلطرفني لفتح ممرإت إنسانية ،وقد ذكرت ذكل ،س يدي إلرئيسً ،
تعز اكنت بلطبع إحدى إلقضااي إليت مت إلتفاق علهيا يف إلسويد للبحث عن مثل هذه إملمرإت عىل وجه إلتحديد .أمل أأن
ترتمج هذه إلتقارير ،إلس يد إلرئيس  ،إىل وإقع .يعمل هللا أأن تعز تس تحق بعض إ ألخبار إلسارة ذلكل أمل أأن ي ّمت إلتوصل إىل
إتفاق يف أأعقاب إلوعود إليت يمت تقدميها.
إلس يد إلرئيس،
فرصا ميكن إغتناهما .لكن
أأخريإ  ،إلس يدي إلرئيس وكام قلت يف إلبدإية ،هناك عالمات أأمل وميكننا أأن نرى بوضوح أأن هناك ً
يف إلوقت نفسه ،لن يكون دلينا أأي ومه بشأأن إلتحدايت وإلصعوبت إملقبةل.
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دلينا إليوم بعض إملؤرشإت إلجيابية وأمل أأن يكون دلينا إملزيد من إلوضوح وإملزيد من إليقني وإملزيد من إ ألس باب ل ألمل،
عندما نلتقي يف إملرة إملقبةل اي س يادة إلرئيس.
شكرإ جزيال س يدي

