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ن العام لألمم المتحدة إىل اليمن إحاطة    المبعوث الخاص لألمي 
 مجلس األمن أمام  السيد مارتن غريفيثكما تالها  

اير   18   2021شباط/فبر
 

 عىل هذه الفرصة، يالسيدة الرئيسة،  
ً
ي  شكرا

كم  طلعأن أ،  ال تعّب  بما فيه الكفايةهذه الكلمة    ولعل  حزنن 
ي اليمن اتخذ  

 
اع ف  

 الب ِ
َّ
 خالل الشهر أن

ً
 حادا

ً
   ،الفائت  منىح تصعيديا

 
   هبالهجوم الذي شن

 
  أنصار هللا مؤخ
ً
را

ي  العملية الهجوميةهذه عىل محافظة مأرب. لقد أدنت ذلك عدة مرات منذ بدء 
 
،  مطلع ف ي

العام الماض 
 الهجوم عىل مأرب يجب أن يتوقف

َّ
ي اآلن فأقول إن

ضفهو ي  ،وأكرر ندائ  خطر  للحياة ماليي   المدنيي      عر 
ة مع كما أشار مارك خالل هذا األسبوع،  . خطر  خاصَّ ازحي  

َّ
 السعي نحو  إوصول القتال إىل مخيمات الن

َّ
ن

 
 
 آلفاق عملية السال تحقيق مكاسب عىل األرض بالقوة يمث

ً
  كلها.  م  ل تهديدا

ً
ي تدهور أيضا

 
ي ف

الوضع اإلنسائ 
ح لنا مارك بمزيد من التفاصيل ة من الموظفي    و   لوح باألفقتالمجاعة  و   بعد قليل  كما سيشر أعداد كبب 

ع لهم رواتبهم. ومع عدم كفاية عدد سفن المشتقات النفطية الداخلة إىل ميناء الحديدة،  
َ
دف
ُ
المدنيي   لم ت

البالد   الشمالية من  األجزاء  ي 
بالوقود ف  هناك نقص خطب   أصبح   ،

ً
توزيعها محليا تواجه  ي 

الن  والعقبات 
ف كل ما  تردنا  هللا. كما    الخاضعة لسيطرة أنصار   المستشفيات ومصانع األغذية بدأت تستب  

َّ
تقارير بأن

من  تخفيف  لمنح التصاري    ح لدخول سفن الوقود لإىل  آمل أن تسارع الحكومة اليمنية  و وقود.  اللديها من  
 الذي يشهده الالتدهور  من  رغم  بال  .حدة هذا الوضع

ً
السيدة الرئيسة،    ، وضع عىل األرض، أجد تشجيعا

ي أن أ
 للجهود الساعية نحو التوص    طلعكمف 

ً
 متجددا

ً
 دوليا

ً
 هناك زخما

َّ
اع. و   ل إىل حل  أن أنضم سلمي للب  

حيب  ي الب 
ين ف   بعىل وجه الخصوص   اىل الكثب 

 
كب   المتجد

د الذي تضعه الواليات المتحدة األمريكية  الب 
اع  
    عىل هذا الب ِ

ً
 لبال وأهن    السيد تيم الندركينغ عىل تعيينه مبعوثا

ً
الدعم الدوىلي عن  ال غن   ف.  دهخاصا

اع    
 يو إلنهاء الب ِ

 
أمام حل    ا هذ  لشك  فرصة جديدة إلعادة فتح المجال 

ً
التيت  أيضا ل إليه من خالل  وص  م  

  .التفاوض
 

اع  ال  ا هناك طريقة للخروج من هذ السيدة الرئيسة، ي أي  ب  
  تعتمد عىل التفاوض. لكنَّ ذلك يتطلب، كما ف 

أين يتجهانن  االطرفدرك  يخر، أن  آتفاوض   ي المرجو.  اىل 
النهائ  فا بوضوح الوضع  . وعليهما أن يستشر

ه من المهم أن أكرر ذكر ما  ،  ولذلك
 
   أعتقد أنهأعتقد أن

 
 نهاءإل يتفق عليها الطرفان    ل عنارص أساسيةيمث

ي أن   .سلوك الطريق نحو السالمو لحرب  ا
 ال عىل هذه العنارص ترتكز  وينبع 

 
ي لطالما عّب  عنها عات تطل

الن 
والح  وهي ن،  و اليمني السلمية  السياسية  المشاركة  فيه  تسود  مستقبل  نحو    ة المسؤول  ة كمو التطلعات 

 
َ
  نة المتساوية والعدالة االقتصادية. وهذا ما سمعته  والمواط

ً
 من  أنا وسواي وسمعناه جميعا

ً
 وتكرارا

ً
مرارا

والمجتمع   والشابات  والشباب  منهم  النساء  المجتمعات  اليمنيي    وقادة  السياسية  واألحزاب  ي 
المدئ 

ي  باختصار كله  من شعب اليمن    ،  المحلية
. فاليمنيون يمتلكون الرؤية للمستقبل، وتلك الرؤية هي الن 

  لتحقيقوالطريق األوحد    .تقود عملنايجب أن  
 
ي عملية سياسية  هو من خالل  عات  هذه التطل

االنخراط ف 
ل    تحت رعاية األمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدوىلي   حقيقية شاملة للجميع  يقودها اليمن

 
المتمث

اع و   حول. ومن خالل هذه العملية السياسية، يمكن لليمنيي   التفاوض  هنا  االنطالق عىل  اتفاق إلنهاء الب  
مستدام  اللإحطريق      .سالم 

 
 كاتفاقإن

ً
العنف كوسيلة    ،هذا ا الستخدام  نهاية كاملة  يضمن  أن  يجب 

 وأن ينتهي بانتخابات وطنية.  مكاسب س لتحقيق 
ً
 زمنيا

ً
ي أن يكون االتفاق محددا

ي ياسية. وينبع 
أن  وينبع 

بي   مختلف مكو  تقوم   المستمر  للجميع والحوار  الشاملة  اكة  الشر السياسية عىل أسس  تيبات  نات  الب 
اكة السياسية قوية،   . ويجب أن تكون الشر ي

اليمن السياسية واالجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدئ 
ي كثب  من  

ي وف 
ي ستبق  بارزة عىل المستوى الوطن 

وعىل اليمنيي   التصدي للمسائل السياسية الحرجة الن 
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اع  مناطق البالد   ي للب  بعد انتهاء الب  
ي الجنوب. وينبع 

 
لشعب  ن سالمة اتؤم  تيبات األمنية أن  ليس أقلها ف

ي وأن  
ي اىل اليمن 

م بسيادة القانون  تفض  وسيحتاج اليمنيون إىل ضمانات    .مؤسسات أمنية مستجيبة تلب  
ام مبدأ   ي  باحب 

 
ي ظل  المواطنة التساوي ف

 
القانون بمن فيهم النساء والفتيات. وسيحتاجون إىل ضمانات  ف
ي االقتصادي نتقاليةوالعدالة اال   ر مابتقديم اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلع

 
  .والتعاف

 
ي يجب أن    السيدة الرئيسة،

نة من الرؤية الن  وري ان اكرر هذه العنارص لنكون عىل بي  وجدت من الض 
اع ورية النهاء الب   ي مساعينا الهامة والض 

 
وليس أي من هذه العنارص المطلوبة لالتفاق باألمر    . تقودنا ف
جِرَيتبل إنها قائمة ع  ،الجديد

ُ
ي أ
مع اليمنيي   وعىل أساس الجوالت السابقة   ىل المشاورات الواسعة الن 

ي العام    من مفاوضات السالم
 
ي حصلت طوال مئة يوم ف

ي الكويت  2016والسيما تلك الن 
 
. ويبق  السؤال  ف

فرصة  هذه الن  االطرفكي يغتنم     .كيف يمكن الوصول إىل ذلك الهدفسهل    سؤالهو  الرئيسي العالق  
ي لهما  وهو ما نأمل أن نشهده،   العملية السياسية،    إحياءإلعادة  

ي ينبع   االتفاق    برأئي
ً
عىل تنفيذ وقف    فورا

ي 
 
النار ف أنحاء    مباشر إلطالق  ي  كافة 

أنواع القتال. وينبع  ي بتعليق جميع 
هما االتفاق عىل  يلعالبالد يقض 

ي يجب أن تضم  
ي حدها   التدابب  االقتصادية واإلنسانية الن 

 ضمان التدفق غب  المنقطع    ف 
لوقود  لاألدئ 

ه من السلع إىل اليمن   ة منها لدفع رواتب  واردموائ   الحديدة مع تخصيص اإليرادات ال  عن طريقوغب 
ي ال

ي لتلك     .التجاريةالدولية  وفتح مطار صنعاء للحركة    2014بناء عىل قوائم  العام    قطاعموظق 
وينبع 

ها   التدابب  
 
،  نسانية  األهداف اإل خدم  أن ت  كل ي الوقت ذاته الضمانات األمنية المالئمة  بشكل كبب 

وتوفر ف 
ال يجوز استغالل ذلك للحصول عىل مكاسب سياسية أو عسكرية.  و مجلس.  هذا البما ينسجم مع قرارات  

ي من تحويل االقتصاد إىل سالح
ي هو الذي يعائ 

 .فالشعب اليمن 
 

الرئيسة، أمد    السيدة  طال  قد  صنعاء  ومطار  الحديدة  وموائ    ار 
َّ
الن إطالق  وقف  وهي  القضايا  هذه 

ي    ر نا عليها كل شه ضد تقاو قلالتفاوض عليها.  
آذار مارس الماض  وهي  أشكركم عىل صّبكم،  و منذ شهر 

 وبكل  نحتاج إليه  ما  معروفة لدى جميع األطراف. ويمكن االتفاق عىل اآلليات الالزمة لتحقيقها.  
ً
اساسا

اع.    هذا   ة السياسية إلنهاءدار هو اإل ساطة ب  
 الوصول إىل اتفاق  إ  . وكل ما نحتاجه اآلن هو اتخاذ القرار الب ِ

َّ
ن

ل حركة الناس وتدفق البضائع.  اليمنيي   من الدوامات المفرغة للعنف. وسيسه  ي    ح  عىل هذه القضايا سب  
  لك  ت  –القضية الحقيقية  لالنتقال اىل  اتية للطرفي    ؤ بيئة م  يخلق  وس

ً
ي عرضتها سابقا

وهي    -العنارص الن 
عات   المحادثات الدامجة الشاملة إلنهاء الحرب 

 
ذلك، ال بد من استئناف العملية  ل. و عىل أساس تلك التطل

ي  
ار ف 

َّ
    كافة انحاءالسياسية عىل الفور. فلن يكون وقف إطالق الن

ً
ونعرف ذلك من اليمن  اليمن مستداما

  .ما لم يصحبه تقدم عىل المسار السياسي ومن نزاعات أخرى 
 

ي    السيدة الرئيسة،
ي هذا المسار االنخراط  سوف أستمر ف 

 ف 
ً
ي قدما

وأرجو أن يبديا  ،  مع الطرفي   للمض 
  ن و آخر وأمل أن يبذل   اإلرادة إلحراز التقدم

ً
  . كل ما بوسعهم القناعهما ايضا

أؤكد   أن  لذلك   عىل  وأود 
 
المحك  من  ما هو عىل 

ً
البالد يشهد درجة عالية جدا ي 

العسكري ف  فالوضع   .

ف العمل  ظ وأ  التوتر،   منذ كان ىلي شر
ً
وبات المدنيون يعيشون قضية اليمن    عىلن انه لم يشهد توترا مماثال

ي 
ي محافظن 

. فق  الدوىلي ي 
الهجمات العدائية وما يصحبها من انتهاكات صادمة للقانون اإلنسائ  ي وطأة 

  ف 
تصيب المدنيي   بي   قتيل وجري    ح ة و الحديدة وتعز، ما زالت أحداث العنف واألعمال العدائية مستمر 

ي الكبب  بسبب استمرار الهجمات العابرة  
 التعبب  عن قلق 

ً
ار المادية. وأود أيضا ي عىل المنازل باألرص 

وتأئ 
ار   بق أن ذكرت أن نقطة ارتكاز  وس   .السالم واالستقرار اإلقليمي عىل آفاق  للحدود وما تلحقه من أرص 

ي تخطف كل يوم مستقبل ارواح شابة. هذه الحرب 
ي مأرب الن 

   . المعركة ف 
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الرئيسة، المفاوضات    السيدة  طاولة   

 
أن نعلم  أن  نحن  إىل  يمكن  ي 

فيها ي نتائج  تفض  من    كون  الجميع 
ي التفاوض عىل عملية  

 
ي عندما نجحا ف

ي أثبت الطرفان إمكانيتها العام الماض 
الفائزين، وذلك من األمور الن 

ي أن اواسعة النطاق إلطالق شاح األشى  
قدان االجتماعات  أن الطرفي   يعكم  طلعوالمحتجزين ويشئ 

ان ساعي   إىل االتفاق عىل إطالق شا أسابيع  ثالثة    منذ  ي عمَّ
 
اىل اتفاق بعد    ال يصلم    ح مزيد من األفراد ف

ي متأكد أنكم تنضمون اىلي  و قائمة    نقاشاتوما زالت ال
ي النقاش    لكن 

 
هم عىل االستمرار ف

 
ة حسنة  بني  بحث

الجولة.   اليمن  إلنجاح هذه  أنحاء  ي كل 
 
ف نسمعها  ي 

الن  الدعوة  أكرر  أن   
 
أود جميع  كما  إطالق شاح  إىل 

النساء   فيهم  بمن   
ً
تعسفيا المحتجزين  والمدنيي    واألطفال  السن  وكبار  والجرىح  المرض   المحتجزين 

طي   يوالصحاف ة دون قيد أو شر   . مباشر
  
ً
ا الرئيسة،أخب  وسيط،    السيدة  ي 

مر عوأبصفن  ذلك  رت  ي كر 
أنن    لم 

ً
إىل  ارا كة    ايجاد أسع  مشب  أرضية 

.    هذه هي لالتفاق.   ي
،  من  وبدعم  مهمن    اإلقناع والتيسب  والتشجيع عىل الحوار نحاول  المجتمع الدوىلي

ء يمكن ألي أحد أن يونحاول تخطي احداث الحرب  ي
ليفرض عىل الطرفي     قوم به  . ومع ذلك، ال سر

يختارا   لم  ما  السالم  عملية  ي 
ف  الدخول  الإالمتحاربي    و سال لقاء  بعض.  الح  إىل  بعضهم  هذه  تحدث 

  مسؤولي
ً
ي لقائنا   أال يفِوتوا هذه الفرصةتهم. ونأمل جميعا

ي هذا المجلس ف 
فيكون لنا نقاش مختلف ف 

  . المقبل
 

 
ً
 جزيال

ً
   يدة الرئيسةسال شكرا

ً
 .شكرا

 


