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ا لك،   الس�د الرئ�س، شكر�

ي بينما يتأهب ال�منيون والمسلمون حول العالم   عشت بعد أن شهر رمضان المبارك.  الستقبالأقدم إحاطيت
ي هذە 

ا ال�ف  . لألملو  للتفكر منطقة سنوات عد�دة، أصبحت أقدر شهر رمضان المبارك باعتبارە وقت�

ي  منذ ما �قرب من عام، ومع بدا�ة شهر رمضان
ي  تحت الهدنة، فالما�ف تم التوصل إليها عن ط��ق  اليت

ي ع� الجبهات وساطة أمم�ة وأتاحت لنا الفرصة إلحراز تقدم   ،الباب أمام مرحلة جد�دة من الهدوء النسيب
ي  ي الجهود المبذولة لتخف�ف معاناة الشعب ال�ميف

 . �ف

اب حلول شهر رمضان ال���م ا   مع اق�ت د�ة،  ع� الرغم من األوضاع و ، مجدد� االقتصاد�ة واإل�سان�ة الم�ت
، بالطبع، ال�من �ستف�د من مكاسب الهدنة.   اليزال ف ي  ون �أملإال أن كل من تحدثت إليهم من ال�منيني

�ف
.   تحقيق  اع، وهو األمر الذي �مثل األول��ة بالنسبة �ي ف  حل شامل لل�ف

 
 الس�د الرئ�س، 

ا، ا �سب�� ي ال�من مستقر�
ف ا ما زال الوضع العسكري العام �ف ي من  لتنف�ذ فمنذ دخول الهدنة ح�ي

ي الثايف
�ف

اخت�ب ال�منيون وال�من�ات ع� مدار ما �قرب من العام مست��ات منخفضة من    ن�سان/أب��ل العام الفائت،
ي تصاعد  . ، إال أن هذا الوضع هشالعنف ة �قلقيف ي مأرب  جبهاتع� عدة   االشتبا�اتوحدة وت�ي

، الس�ما �ف
ة الحرجة،  ارسة أق� درجاتوتعز. أدعو األطراف إ� مم بما �شمل تجنب ضبط النفس خالل هذە الف�ت

 للح�لولة دون زعزعة استقرار الوضع.  الخطاب التصع�دي
 ، ي فبفضل الدعم القّ�م من الممل�ة األردن�ة   . عنا� الهدنة �ستمر تنف�ذ إضافة إ� الهدوء النسيب

ي العمل بواقع ثالث رحالت أسبوع�� 
ان، الهاشم�ة، ما زالت الرحالت التجار�ة مستمرة �ف ف صنعاء وعمَّ ا بني

ئ الحد�دة إضافة إ� سلع أخرى سفنوما زالت  . ا إال أنَّ هذە المكاسب هشة أ�ض�  . الوقود تدخل إ� موايف



ف  زالت صعبة بالنسبةما  الح�اة اليوم�ة كما أن ا مع  لمعظم ال�منيني د�� . فالوضع االقتصادي ما زال م�ت
ي تبادل اإل�ذاء ع� الصع�د االقتصادي

، بدً� من التعاون. وهناك قيود استمرار النمط المألوف والمؤسف �ف
ف أجزاء مختلفة من ، وال س�ما النساء، وتعيق الحركة التجار�ة بني ف  . البالد  جد�دة تعيق ح��ة تنقل المدنيني

ف ع� الحصول ع� الخدمات األساس�ة محدودة.    كما تب�ت قدرة ال�منيني
ي ذلك ليؤكد ما ذكرته قبل حوا�ي عام بالتحد�د، 

أنَّ الهدنة ال �مكن أن تكون سوى نقطة انطالق،  وهو �أيت
ي حققتها الهدنة والعمل  ي  وقف إطالق   من اجلما �جعلنا بحاجة ماسة للبناء ع� المكتسبات اليت

ار �ف النَّ
ي ال�من.  جامعةجميع أنحاء البالد والوصول إ� �س��ة س�اس�ة 

اع �ف ف  إلنهاء ال�فِّ
 

 الس�د الرئ�س، 

، ي ي للوضع األميف ا، قد يبدو أنَّ ال�من أصبح ل�ن مع االستقرار النسيب ي قدم�
ي غ�اب اتفاق حول سبل الم�ف

 �ف
ا  ي  عالق�

ع�عس�ا�ي  نمط�ف ف اع  ا جهود�  إال أن، م�ت ف ل ع� مختلف المست��ات إلنهاء ال�ف
َ

دبلوماس�ة حثيثة ُتبذ
ي ال�من. 

 �ف
ا دبلوماس��  ي الوقت الراهن زخم�

ي نطاق وعمق �ي ع� المستوى اإلقل��ي إضافة إ� تغي ا ا متجدد� �شهد �ف
 �ف

ي المنطقة، الس�ما  . المناقشات
الممل�ة الع���ة السعود�ة   أرحب بالجهود الحثيثة للدول األعضاء �ف

اءة للمناقشات و�تاحة الوقت  المحافظة ع� بيئة بنّ اغتنام الفرصة و  أدعو األطراف إ�و لطنة ُعمان، وس
ي هذە المرحلة المفصل�ة قد  

ي النقاشات ثمارها، فعدم التح�ي بالص�ب �ف
ف من أجل أن تؤيت والمساحة الالزمني

ض كل ما قد � و جد�دة يؤدي إ� خطر العودة إ� حلقة عنف   يت اآلن.  ح تم انجازەقوِّ
ة األمد  �شأن هذا المجلسأمام  سبق من إحاطات ف�ما ا لقد كنت واضح�  ي الحلول قص�ي ي واليت

  والنهج الجزيئ
ار والوصول  � �س��ة س�اس�ة  إال �مكن أن تقدم إال انفراجة جزئ�ة، فال �مكن تحقيق وقف إطالق النَّ

 إمستدامة 
ً

إضافة إ� أصحاب   مع األطراف ال�من�ة العمل الدؤوبأواصل و   . ال من خالل نهج أ��� شمو�
ف لتحقيق هذا الهدف. فاألطراف ودول المنطقة  ف والدوليني ورة المصلحة اإلقل�ميني واضحون �شأن �ف

ي يتفاهم  ترجمة أيّ  ي برعا�ة األمم المتحدة-تم التوصل إل�ه ضمن النقاشات الجار�ة إ� اتفاق �ميف إن   . �ميف
ي -استئناف العمل�ة الس�اس�ة ال�من�ة

ي قلب ال�من�ة عن� محوري �ف
التف��ض   ذلك الخصوص و�ب�ت �ف

 الذي أعمل بمقتضاە.  
اع، وسوف تكون عمل�ة صعبة تتطلب    ب�ج ف ي الحسبان تعق�دات ال�ف

ع� العمل�ة الس�اس�ة أن تأخذ �ف
ا  ا ط� تخط� ام األطرافب وأن تكون مدعومة  متينة، ورؤ�ة ق��� ف ي هذا الس�اق . ال�ت

ي بذلتها �ف ، أرحب بالجهود اليت
  وأنا لعمل�ة الس�اس�ة من خالل عمل لجنة المشاورات والمصالحة، ل لالستعداد  ا مؤخر� الحكومة ال�من�ة 

ي العمل�ة الس�اس�ة حينما تبدأ  ع� استعداد للعمل مع األطراف ال�من�ة ودعمها 
�حساس  و بثقة لالنخراط �ف

 باالتجاە. واضح 

 الس�د الرئ�س، 



ي تعالج شواغل  .  �جب أن تكون العمل�ة الس�اس�ة اليت ف ي جامعة ومملوكة لل�منيني وتطلعات الشعب ال�ميف
ي ذلك الشباب والمجتمع 

ف بما �ف و�جب أن �شمل أصوات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ال�منيني
ي والنساء 

ي بالدور الذي تلعبه المرأ  و�ذكرنا  . المديف
ي تع��ز  ةاالحتفال بيوم المرأة العال�ي األسب�ع الما�ف

�ف
ا  ،السالم النساء جزء محوري من النسيج االجتما�ي . ه النساء من مخاطر وقيود مستمرةبما تواجهوأ�ض�

، ومشاركتهن الحق�ق�ة عن� أسا�ي  ي  لتقدم ال�من. ال�ميف
ا  أظل م� ف ي جميع جوانب عمل�ة السالم بما يتما�ش مع أجندة المرأ ةبتع��ز المشاركة الهادفة للمرأ مل�ت

  ة�ف
ي قرار 

ف �ف  وسائر القرارات 1325 رقم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والسالم واألمن ع� النحو المبني
 األخرى ذات الصلة. 

 
 الس�د الرئ�س، 

ي  اف�ة لتنف�ذ اتفاق تبادل المحتج��ن، اليت أسها اسمح �ي أن أطلعكم ب��جاز عن اجتماع اللجنة اإل�ش  ي�ت
ف األطراف، وأدعوهم إ�  . مع اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر  بالمشاركة المداوالت ما زالت قائمة بني

ي 
 بحسن ن�ة.  المشاركةاالستمرار �ف

اماتها بموجب اتفاق  ف ي أن تتمكن األطراف من الوفاء بال�ت
ي األمل الصادق �ف

إلطالق �اح  ستوكهولم�حدويف
اع، وأحث األطراف  ف ي اتفقوا  جميع المحتج��ن ع� خلف�ة ال�ف ع� االنتهاء من تفاص�ل المرحلة الحال�ة اليت

ي ذلك خطة التنف�ذ، وأود أن أتقدم بالشكر إ� الحكومة الس����ة الستضافتها لهذە 
عليها بما �ف

 المحادثات. 
 

 الس�د الرئ�س، 

ە � جهودي لتحقيق السالم، أجدد تقديري لوحدة هذا المجلس ودعمه الثابت، فهذا الدعم وهذإبالعودة 
ي و�ار�س وطهران وال��اض ة إ� موسكو وأبو ظيب ي األخ�ي

ي الغا�ة قد أ�دتهما ز�ارايت
اسمح �ي أن   . الوحدة �ف

 
�
ح�ب باالتفاق الذي أ م مؤخر� أنتهز الفرصة لل�ت ف السعود�ة و�يران الستئناف العالقات الدبلوماس�ة  ا بر� بني

ف الشعب�ة،  ات الجوار الطيبة لها أهميتها للمنطقة  الحوار وعالقفف�ما بينهما بت�س�ي من جمهور�ة الصني
 ولل�من. 

ي �قدمها هذا الزخم اإلقل��ي والدو�ي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة نحو   ع� األطراف انتهاز الفرصة اليت
ا. و�تطلب ذلك الص�ب و�عد النظر، كما يتطلب الشجاعة والق�ادة، فقد تحقق ال�ث�ي  مستقبل أ��� سالم� 

 . ن حان وقت اتخاذ الخطوات التال�ةخالل السنة الماض�ة، واآل
 

 . الرئ�س س�ديا شكر� 

 

 


