األمــــــم المتحــــــدة

United Nations

مكتب المبعوث الخاص لالمين العام
لألمم المتحدة إلى اليمن

O F F I C E O F TH E S P E C I A L E N V O Y OF
T H E S E C R E TA RY -G E N E R A L F O R Y E M E N
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إلس يد إلرئيس شكرإ جزيال
أأود أأن أأشكرمك عىل إاتحة هذه إلفرصة يل ليك أأقدم إحاطيت أأمام إجمللس حول أخر مس تجدإت معلية إلسالم يف إلمين .منذ
إن قدمت إلحاطة إلسابقة أأمام هذإ إجمللس ترشفت بلقاء وزرإء وكبار إملسؤولني إملعنيني مبلف إلمين يف إلعديد من إلبدلإن
وإلعوإمص .حيث شعرت ابلطمئنان يف لك لقاء وابلرغبة إمجلاعية لرؤية تقدم حنو حل س يايس وبرسعة .إن إجامع إجملمتع
إدلويل يعكس ابلطبع س يدي إلرئيس نفس إلجامع إذلي نرإه ونعزت به يف هذإ إجمللس.
لقد أأجعبت بصورة مماثةل خالل هذه إلزايرإت ابلتقدير إملشرتك يف إن يكون إحلل إلس يايس يف إلصدإرة .لقد اكن لك من
حتدثت إليه وإحض ًا حول فكرة أأن إلتقدم يف حتقيق أأهدإف إتفاق إس تكهومل إذلي مت إلتوصل إليه يف اكنون الاول/ديسمرب
إملايض أأمر حامس ابلنس بة ل ُف َرص إملفاوضات إلس ياس ية لهناء إحلرب وإحلُدَ يْدَ ة يه حمور هذه إ ألهدإف ابلطبع .
إن طريقنا إىل إ ألمام وإحض ومدعوم ابلجامع إدلويل :تنفيذ إتفاق إحلديدة ومن خالل هذه إلتجربة وهذإ إلسجل إرشإك
إ ألطرإف برسعة يف إلتسوية إليت يعرف إمجليع إخلطوط إلعريضة لها .
أأود أأن أأضيف س يدي إلرئيس قبل أأن أأنتقل للحديث عن إحلقائق عىل أأرض إلوإقع عنرصين هلام أأمهية جوهرية يف هذإ
إلس ياق .إ ألول وابلتأأكيد هو أأمه هذه إلعنارص هو إلوضع إلنساين إليسء وإملتدهور إذلي سوف تسمعون عنه من زمييل
مارك لوكوك ودإيفيد بيسيل .وإلثاين هو الاحامتل إخمليف للحرب يف إملنطقة .لقد وجدت عند لك إذلين قابلهتم رغبة قوية
لبعاد إلمين عن أأي رصإع من هذإ إلقبيل إذإ حدث وهذه رغبة إتفق معها بشدة.
ترشفت مبقابةل إلرئيس هادي يف إلرايض إ ألس بوع إملايض واكنت فرصة يل لتجديد إلزتإيم ابلقضية إليت نتشاركها ويه إعادة
إلمين إىل سالم حددته قرإرإت هذإ إجمللس مبا يف ذكل إلقرإر رمق  .2216ولقد عدت للتو من زايرة إىل صنعاء حيث متكنت
من مناقشة إلطرق للميض قدم ًا يف تنفيذ إتفاقية س توكهومل وكذكل إلعملية إلس ياس ية .

إلس يد إلرئيس
حنن نوإجه حلظة حامسة حول مصري هذه إحلرب وحنن حباجة إىل إلتفكري الان يف إحلقائق وإلفرص إليت حتدد فرصنا يف
إلتحرك حنو إلسالم.
أأو ًل إعادة نرش بعض قوإت إلتحالف يف أأجزإء من إلمين .كام أأكد كبار مسؤويل إلتحالف بأأن هذإ الاجرإء هيدف إىل وضع
"إلسالم أأو ًل" يف قلب هجودمه لس تعادة إلسالم والاس تقرإر يف إلمين وهذإ تذكري ابلر أأي إذلي مت إلتعبري عنه ابلفعل إذلي
يقول إن إلسالم س يأأيت عىل خلفية إلوعود إليت مت إلتعهد هبا يف س توكهومل وإليت يمت إلوفاء هبا إلن.
اثني ًا إن إحلُدَ يْدَ ة كام قُلت يه حمور هذه إلبوإبة حنو إلعملية إلس ياس ية .وإنه ملن دوإعي رسوري إلبالغ أأن أأهئن إلطرفني
ً
ملحوظا .حيث عُقد الاجامتع كام أأشار
إلذلين حققت إجامتعاهتام برعاية زمييل إجلرنإل مايلك لوليسغارد هذإ إ ألس بوع جنا ًحا
مايلك يف عُرض إلبحر إ ألمحر وإتفق إلطرفان إلذلإن إجمتعا عىل مدإر يومني  -وهو الاجامتع إ ألول إملشرتك هلام  -س يدي
إلرئيس منذ ش باط/فربإير عىل إلتفاصيل إلتشغيلية مجليع معليات إعادة الانتشار إملشار إلهيا يف حمادثتنا يف س توكهومل .إن
هذإ إجناز همم وإشارة مشجعة للتقدم .ابلرمغ من ذكل ل تزإل هناك عقبة رئيس ية أأل ويه إلتفاق عىل قوإت إ ألمن إحمللية
بشلك خاص وكذكل الاهامتم بقضية إليرإدإت .حيث ستتطلب هذه إلقضااي ً
معال شاقًا ومرونة وإقتناعًا  -كام اكن إحلال يف
إتفاقية س توكهومل  -بأأن أأي حل هو حل مؤقت ألن إحلل إلأكرث دميومة يمكن يف إلتفاقات إلشامةل إليت سيمت إلتفاوض علهيا
بني إلطرفني فامي بعد .سأأضاعف هجودي مع إلطرفني يف إ ألسابيع إملقبةل للتوصل إىل إتفاق لرضاء إلطرفني و أأدعو مجيع
إ ألطرإف إىل حشد إلرإدة إلس ياس ية إلالزمة لتحقيق ذكل بأأقىص رسعة .
أأغتمن هذه إلفرصة ألشكر إجلرنإل لوليسغارد عىل زمالته ومثابرته وحمكته حيث معلت بعثته بعثة إ ألمم إملتحدة دلمع إتفاق
إحلديدة حتت قيادته مكُ َح مِك موثوق وفعال ونزيه حيث سامهت إلبعثة بشلك كبري يف معلية إلسالم.
سواي سوإء يف إملرإقبة إلثالثية أأو فامي يتعلق بتحصيل إليرإدإت أأو يف إلتقياميت
سيسمح إلتقدم يف إحلديدة ل ألطرإف ابلعمل ً
إملشرتكة لنهتأاكت وقف إطالق إلنار إحملمتةل.
خريإ ابلرتكزي عىل إلعملية إلس ياس ية وأمل أأن نرى ذكل قبل هناية هذإ إلصيف.
ابلطبع أمل أأن يسمح لنا إلتقدم يف إحلديدة أأ ً
يف إلوإقع كام لحظنا من قبل ليس دلى إلمين وقت يضيعه.
اثلثًا لحظنا يف تعز تقد ًما حمدودًإ يف إنفتاح تعز حنو إحلياة إملدنية ووصول إملساعدإت إلنسانية .إلشارة إ ألوىل ذلكل اكنت
يف الاجامتعات إ ألخرية حول إحامتل فتح معرب إنساين وإحد .سنبحث هذه إل ُف َرص مع إللجنة إملعنية بتعز إليت تشلكت يف
س توكهومل وكيف ميكننا الاس تفادة مهنا لصاحل هذه إملدينة إليت تتوق إىل إ ألمن وإلسالم والاس تقرإر أأكرث من أأي يشء أخر.
أمل أأن تس تفيد تعز من دمع إملبادرإت إجملمتعية إليت يقوم هبا إجملمتع إحمليل لسد جفوإت إحلرب حيث دلى إجملموعات إلنسائية
يف تعز اترخي ممتزي يف هذإ إجملال .أمل أأن نمتكن مجي ًعا من الاس تفادة من مثاهلم.

إلس يد إلرئيس
ل تزإل هناك حتدايت  .لقد شعران مجيع ًا ابلفزع إزإء إعالن إ ألس بوع إملايض يف صنعاء عن فرض أأحاكم ابلعدإم عىل 30
جسينا .إن إ ألمني إلعام كام نعمل مجيع ًا يعرتض عىل عقوبة إلعدإم يف مجيع إلظروف .إن إ ألحاكم إلصادرة ضدمه إلن يه قيد
الاس تئناف وقد حثثت عىل إتباع إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة وإلر أأفة يف هناية إملطاف بروح من إلنسانية.
كام أأنين أأشعر ابلقلق من أأن إملشهد إلس يايس وإ ألمين يف إلمين  -سوإء عىل إخلطوط إ ألمامية أأو يف مناطق أأخرى  -حيث
أأصبح جمز ًأ بشلك مزتإيد .ومع إس مترإر إحلرب ،هناك خطر كبري من أأنه س يكون هناك إملزيد من إلتوترإت و أأنه س يكون من
إلصعب عىل حنو مزتإيد إلتوفيق بني هذه إلتوترإت وحلها لكام إس مترت هذه إحلرب.
هناك أأيضا أأعامل مس مترة من الاس تفزإزإت إلس ياس ية وإلعسكرية إليت من شأأهنا أأن تعيق معلية إلسالم.
ابلرمغ من أأن وقف إطالق إلنار يف إحلديدة مس متر عىل نطاق وإسع إل أأن إلعمليات إلعسكرية كام ذكران مر ًإرإ وتكر ًإرإ
إس مترت يف عدة خطوط أأمامية أأخرى وكذكل عىل حدود إلمين من إلشامل مع إململكة إلعربية إلسعودية .أأشعر ابلقلق بشلك
خاص من إلهجامت إملس مترة من قبل أأنصار هللا عىل إلبنية إلتحتية إملدنية يف إململكة إلعربية إلسعودية .
إلس يد إلرئيس
إن إلمين ابلقرب من إخلطوط إ ألمامية ملأأساة حممتةل انمجة عن إلتوترإت يف إملنطقة وليس من مصلحة إلمين أأن يمت جرها إىل
حرب إقلميية .جيب عىل مجيع إ ألطرإف أأن تكف عن أأي إجرإءإت من شأأهنا إن تأأخذ إلمين يف هذإ الاجتاه .حنتاج إىل منع
ذكل لتخفيف إلتوترإت إلقلميية ولنقاذ إ ألروإح وإعطاء إلمين فرصة للسالم بد ًل من حرب موسعة .س يدي إلرئيس علينا إن
نرى خفض ًا للتصعيد الان ذإ أأردان حتقيق هذه إلطموحات.
أأخري ًإ إلس يد إلرئيس
ل أأس تطيع إلتوقف عن إلتفكري أأن إلمين يقرتب من هناية حربه .أأعمل أأنين غال ًبا ما إهتم ابلتفاؤل .أأان أأقر هبذه إلهتمة بلك رسور.
لكن مل أأكن إان من قال ذكل بل مسؤول كبري وحكمي جد ًإ يف إملنطقة حيث قال مؤخر ًإ إن هذه إحلرب ميكن أأن تنهتيي هذإ
إلعام .أأعترب ذكل مبثابة توجيه وأمل إليوم أأن أأكون قد متكنت من مشاركة أرإيئ فامي يتعلق بكيفية إلبدء يف حتقيق هذإ إلتطلع.
شكرإ س يدي إلرئيس.

