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ً
 جزيال

ً
ي هذا المجلس.    السيدة الرئيسةشكرا

يك مهامك فن
ّ
ّ عىل تول ي

 وتهانن

ي 
ي أعود إىل هذا المجلس مرة أخرى لإلبالغ عن تدهور فن

اع    لن يتعّجب أحد إن قلت أنن ن ي اليمن. النن
  وهذه المرة  فن

ن للخطر،   ، األمر الذي يعّرض المدنيي 
ً
التدهور مأساوي. ما زال هجوم أنصار هللا عىل محافظة مأرب مستمرا

ر بنحو مليون نازح. 
ّ
ي هذه المعركة   بمن فيهم ما يقد

ن خسائر فادحة فن وقد تكّبدت القوى المتقاتلة من الجانبي 
ورية. أرى تقارير مرّوعة وأنا متأكد انكم ترونها أيض ، حول اغن  الضن
ً
ايد إىل الحرب    ستدراجا ن األطفال بشكل من 

   وحرمانهم من مستقبلهم. 

بات  الضن تكثيف  إزاء  بالقلق  أشعر  وأنا  ة.  األخن  األسابيع  ي 
فن بشكل كبن   الحدود  عنر  الهجمات  تزايدت  كما 

ي استهدفت البنية التحتية المدنية والتجاري
ي ذلك تلك الت 

ة، بما فن ي المملكة بالصواري    خ والطائرات المسن ّ
ة فن

.   العربية السعودية، تلتها
ً
ن للخطر أيضا  غارات جوية عىل مدينة صنعاء، معّرضة حياة المدنيي 

ي اليمن بما فيها التصعيد العسكري الذي تشهده حجة وتعز والحديدة.  
 اشتعال جبهات أخرى فن

ً
ونرى أيضا

   ،السيدة الرئيسة لقد عادت الحرب بشدة  

ي الحدي
، بمن فيهم النساء واألطفال. فن ن ي قتل واصابة المدنيي 

دة، كان هناك استمرار مقلق للعنف الذي تسّبب فن
إىل   أنضّم  ي 

ال غووها،    زميىلي وإنتن البعثة  الجنن وتواصل ل رئيس  للخطر.  ن  المدنيي  تعّرض  ي 
الت  الهجمات  دانة 

ا إعادة االنتشار وآلياتها  تنسيق  لجنة    البعثة جهودها لعادة إحياء 
ً
توازنا أكنر  أثر  كة، وتحقيق  المشن  لفرعية 
اء مع البعثة لحراز  

ّ
ن بالطبع، عىل العمل بشكل بن  الطرفي 

ّ
ي أحث

ي جميع أنحاء محافظة الحديدة. وإنتن
للبعثة فن

ي هذا المجال. 
م فن

ّ
    تقد

 السيدة الرئيسة،  

ي صنعاء وال 
ن فن ي الوقود للمدنيي 

اع، يستمر النقص الحاد فن ن محافظات المحيطة بها. ولم مع اشتداد حدة النن
السلع  أسعار  رفع  ي 

فن هذا  أسهم  وقد  يناير.   / ي
الثانن منذ كانون  الحديدة  بدخول  الوقود  من  للواردات  ُيسَمح 

 هذا 
ّ
 مارك سيتناول الموضوع بإسهاب. إن

ّ
األساسية وعّرض المستشفيات والخدمات للخطر، وانا متأكد أن

 واألمم المتحدة عىل لفت انتباه هذا المجلس إىل  دأب م  غن  مقبول من الناحية النسانية وقد
ً
ارك شخصيا

.  هذه القضايا.  
ً
ة طويلة جدا اد الوقود وتوزيعها الداخىلي لالستخدام ولفن  وري إزالة العوائق أمام استن 

من الضن
 أدعو األطراف إىل إعطاء األولوية لالحتياجات المدنية وعدم 

ً
. وطبعا ي

 . استخدام االقتصاد كسالحالمدنن



ي حكومة اليمن إىل السماح بدخول سفن الوقود إىل الحديدة بشكل طارئ من دون أي  ل
ذلك أدعو اصدقاءنا فن

  . ائب المفروضة عىل سفن النفط   تأخن   من استخدام العائدات المحّصلة من الرسوم والضن
ّ
كما نعتنر انه ال بد

 إىل قاعدة بي
ً
وآمل أن تنخرط     . 2014انات الرواتب للعام  الداخلة بشكل كامل لدفع رواتب القطاع العام استنادا

ي يبذلها زميىلي دايفيد غراسىلي المنّسق 
ي جهود األمم المتحدة الحديثة، السيما تلك الت 

اء فن
ّ
األطراف عىل نحو بن

 إىل إيجاد حّل مستدام لهذه القضية النسانية الحرجة.  
ْ
 المقيم للشؤون النسانية الجديد، والرامية

ي  
.  ال تزال الحالة فن ي للتعبن 

عدن والمحافظات المحيطة بها بالغة الصعوبة وال أدري ان كانت هذه الكلمة تكفن
 مجلس الوزراء الجديد يواصل تنفيذ مهامه من داخل اليمن بالرغم من الهجوم 

ّ
ومن المشّجع عىل اّي حال أن

ي  
فن حصل  السالم    30الذي  وآفاق  الدولة  لمؤسسات  جّيد  أمر  وهذا  األول/ديسمنر  ي كانون 

فن الشاملة 
ن الكهرباء بشكل خاص،    اليمن.  ي ذلك القدرة عىل تأمي 

ن الخدمات األساسية، بما فن  تحسي 
ّ
ولكن من الواضح أن

ن وضمان األمن وتثبيت استقرار االقتصاد، كل ذلك سيتطلب المزيد  ن الحكوميي  وضمان دفع رواتب الموظفي 
. وهذه 

ً
ي تملكها الحكومة حاليا

 الموارد غن  متوفرة حاليا. من الموارد تتخىط تلك الت 

    السيدة الرئيسة،

المهاجرين   بمأساة  العالم  َر 
ِّ
ك
ُ
ذ لقد  اليمن.  ي 

فن يعانون  الذين  الوحيدين  ليسوا  ن  اليمنيي   
ّ
أن رأينا  الشهر  هذا  ي 

فن
ي صنعاء حيث كان أغلب المهاجرين من 

ي أحد مراكز االحتجاز فن
ن اندلع حريق كبن  مرّوع فن ي حي 

األسبوع الماضن
ي الحريق وأصيب أكنر من  الثيوبي

ات فن . وقد قتل العشر ن ة. يجب أن يكون هناك تحقيق    170ي  بجروح خطن 
ي سبب الحريق

 للتعليقات العامة المتداولة. يستحق جميع الناس   مستقل فن
ً
ا
ّ
يظهر حقيقة ما جرى ويضع حد

ي اليمن، بضف النظر عن جنسيتهم، الحصول عىل الحماية. 
 فن

 ، السيدة الرئيسة

را حول   اسمحي ىلي أن أعود إىل الحل
ّ
ة مؤخ ة وتعليقات عامة كثن  . وقد وردت تقارير كثن 

ً
ي قدما

ح للمضن المقن 
 هنا أن أوضح لهذا المجلس تقديري 

ّ
 للقتال والحاجة لبدء العملية السياسية. أود

ّ
الجهود المبذولة لوضع حد

 . لهذا االنخراط 

 ما نتذ 
ً
ا  المجاعة قد وصلت اآلن، كثن 

ّ
 اليمن هي األزمة النسانية األكنر عىل مستوى العالم وأعتقد أن

ّ
كر أن

ن المجاعة والحاجات النسانية األخرى   بالصلة بي 
ً
رنا مارك غالبا

ّ
ي هذا الصدد، يذك

ي اليمن. فن
لمضاعفة المأساة فن

اع البؤر األكنر  ن
 القتال، حيث تكون جبهات النن

ّ
للمرض واألزمات. لذلك من البديهي وقد   واألماكن حيث يشتد

، أن توافق عىل وقف القتال، وإسكات  ة طويلة، واآلن أكنر من أي وقت مضن  عىل األطراف منذ فن 
ً
كان لزاما

ق الوقود والسلع  
ّ
 لطالق النار عىل مستوى البالد، إىل جانب فتح مطار صنعاء وضمان تدف

ً
 وقفا

ّ
البنادق. إن

ورات إنسانية ملّحة. ومن شأن هذه التدابن  األخرى إىل اليمن دون ع ل ضن
ّ
ئ الحديدة، يشك راقيل من خالل موانن

ن علينا  ي حرية التنقل. ومن الواضح انه يتعي 
ن فن ن وأن تيّش حق اليمنيي  اع عىل المدنيي  ن

ف من تأثن  النن
ّ
أن تخف

ي 
بالبقاء عىل قيد الحياة والحصول عىل فرصة فن لليمن   ظل هذه الظروف،  أن نفعل كل ما بوسعنا للسماح 

ي نجري  ها. 
ي المفاوضات الت 

ز عىل تلك األمور كأولويات فن
ّ
ي ان نرك

 لذلك من المنطف 

ي األساسية
ي مساعدة األطراف عىل إنهاء ، السيدة الرئيسة بالضافة اىل تلك األمور النسانية تكمن مهمت 

، فن
اع، وال يمكن أن يتحق ن    تسوية خالفاتهم عن طريق  خاللمن  ق ذلك إال  النن

ّ
ز عليه، وهذا  التفاوض. وهذا ما أرك



ي ذكرتها 
ما أقوم به، ولذلك نضيف استئناف عملية سياسية شاملة للجميع اىل األولويات النسانية الثالث الت 

لتوي. نعلم انه من دون حل لهذه الخالفات ومن دون تسوية سياسية لن نتمكن من السيطرة عىل المشاكل  
أعمال األمم المتحدة الطارئ للمفاوضات أرب  ع نقاط: ثالثة منها هي إنسانية ل  و النسانية. ومن هنا تضّمن جد

ي طال انتظارها. وآمل انكم تو 
ي بإعادة إطالق العملية السياسية الت 

ي الرأي ابشكل خاص وواحدة تقضن
فقونتن

ي بوضع هذه القضايا عىل الئحة اولوياتنا.  
 بأن المنطق يقضن

ي أن أوضح انه يجالسيدة الرئيسة
وط مسبقة الستئناف العملية السياسي، ينبغن ، إن لم  ةب أال تكون هناك شر

ق ب
ّ
. إن استئناف العملية، واالنخراط فيها بجدية، هي واجب عىل األطراف المتحاربة القضايا   تلك  تطبيقنوف

ي جميع المراحل مع األمم المتحدة لتحقيق ذلك. وهم  
ي أي مكان. ويجب عليها أن تنخرط باستمرار وجدية فن

فن
 مدي

ّ
ي  نون بذلك للشعب الذي يمث

اع فن ن ي أن تكون هناك نهاية لهذا النن
ي هذه األيام، فن

لونه، لبعث األمل حت  فن
ي أشعر بالجزع بك

   ل األفق. إنتن
ّ
مجرد االجتماع عنر الطاولة لمناقشة الخطوط العريضة لنهاء الحرب    ضاحة ألن

 
ً
ه البعض، ال الجميع، تنازل نا او مع بعضنا يعتنر   معنا او مع غن 

ً
اما ن  ، او صفقة ال أولوية.  ال الن 

 الرئيسة   ة سيد ال 
ّ
 ، كن

ّ
وأظن الخطة،  هذه  نتابع  إننا  ا  الماضية.  األسابيع  ي 

فن د 
ّ
متجد بنشاط  بسيطة،  خطة  ها 

بلدان أعضاء رئيسية للعمل عن كثب مع  ي من    . .. محظوظون 
منعتتن اآللة قد  تكون  اال  ( آمل  ي

تقتن )انقطاع 
ي يبذلها ت

ن له  الشارة اىل الجهود الحثيثة الت   السيدة الرئيسة، وأنا ممي 
ً
يم الندركينغ الذي يبدو انه ال ينام أبدا

 وبضاحة، هذا يمنحن 
ً
ا  كبن 

ً
ون منهم ال تذكر أسماؤهم لكنهم يحدثون فرقا االمل  ا لجهوده. وهناك آخرون كثن 

ي هذا الصباح. 
ي سمعتموها متن

 بالرغم من الصورة القاتمة الت 

الكنت   لكم  احمل  أن   
ً
طبعا هذا  أتمتن  يريده  ما  نعرف  نحن  بعد.  هذا  إىل  نصل  لم  لكننا  أنباء سعيدة.  يوم 

. نحن نعرف ما يريده      المجلس ي الونعرف ما يريده المجتمع الدوىلي
. جميعهم يريدون األمر نفسه، شعب اليمتن

ي  
ي حياتهم الت 

: نهاية هذا البؤس فن
ً
ر امر بسيط جدا

َ
هد
ُ
ي ،  من أجل مكاسب عسكرية وهمية  ت

  ونهاية المأساة الت 
ي تسغ جاهدة إىل الخروج من هذا البؤس. ونحن نقول لهم ولكم ولنا جميعا انه يجب 

تعيشها أش اليمن الت 
ي هذه االنباء السعيدة بشعة. 

 أن تأن 

 
ً
   السيدة الرئيسةشكرا

 


