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الس يد الرئيس،
اكن يشار منذ فرتة طويةل إىل المين بأهنا احلرب املنس ية ،أان ممنت ألن األمر مل يعد كذكل .فمل حتظ أزمة أخرى بذات القدر
من الاهامتم ادلويل والطاقة اليت أعطيت لهذه األزمة ،وهذا أمر يف حمهل .فالمين تظل أكرب اكرثة إنسانية يف العامل ،كام سنسمع
من مارك لوكوك وديفيد بيسيل .ماكحفة اجملاعة ال تزال مس مترة ،والنساء واألطفال والرجال ميوتون من أمراض ميكن الوقاية مهنا،
ويظل الاقتصاد عىل وشك الاهنيار.
لك هذا يتطلب اختاذ إجراء عاجل منا مجيعا.
لقد دعا الرأي العام وقادة العامل إىل القضاء عىل احامتل حدوث جماعة بأرسع وقت .وهذا مثال واحض عىل وجود الضمري ادلويل.
ولهذا السبب ،أحث اجمللس عىل دمع الطلبات امخلسة اليت قدهما مارك لوكوك يف هذه القاعة ذاهتا يف أواخر ترشين األول /
أكتوبر ،حيث أهنا توفر خارطة طريق واحضة للغاية جيب أن ندمعها مجي ًعا.
الس يد الرئيس،
الرصاع يف المين مس متر ،وحيتدم .وتعد احلديدة مكركز جاذبية لهذه احلرب .ولهذا السبب ،نرحب بشدة ابلتقارير األخرية حول
احلد من العنف عىل جهبات احلديدة.
واحلاجة ملحة ألن يس متر ذكل احلد من العنف.
أان ممنت للغاية مجليع القادة ،وغريمه ،ممن دعوا إىل وقف األعامل العدائية .وجيب أال يكون هناك أي اس تفزاز إلعادة اشعال تكل
املعركة .كوين وس يط يف هذا الرصاع ،أعتقد اعتقادا قواي بأن ال يشء ينبغي أن يسمح بعرقةل فرصة احلوار والتفاوض .لقد دعا

هذا اجمللس ابس مترار مجيع األطراف إىل جتنب أي اكرثة إنسانية ،وقد ذكّران األمني العام غوترييس مؤخرا مبخاوفنا يف هذا
الصدد .لكن الوضع يف احلديدة هش وغري مس تقر ،وحنن حباجة إىل اختاذ إجراءات عاجةل بشأنه .كام تذكرون ،لقد أحرزان
بعض التقدم خالل الصيف للتوصل إىل اتفاق تفاويض حول ميناء احلديدة ،يقيض بدور لألمم املتحدة يف الارشاف عىل امليناء.
كام أنين أخطط لزايرة احلديدة يف األس بوع القادم مع زميليت لزي غراندي ،إلعادة طرج ادلور اذلي ميكن لألمم املتحدة أن تقوم
به بشأن امليناء ،ولفت الانتباه اىل رضورة اس مترار الهتدئة.
أان متفائل ابلنداءات األخرية من مجيع األطراف ،من احلكومة المينية عىل وجه اخلصوص ،ومن أنصار هللا ،ابإلضافة إىل
التحالف ،ليك يتس ىن لألمم املتحدة امليض قدماً للقيام بدورها يف هذا الوقت بشأن هذا الزناع .دعوان نبين عىل هذا بد ًال من
أن نرتاجع.
الس يد الرئيس،
مع تزايد الاهامتم ادلويل فقد جاء الزتام متجدد من جانب األطراف المينية ابلعمل عىل إجياد حل س يايس ،وأان هنا أرحب
بإعالن الرئيس هادي حول التحرك برسعة حنو حل س يايس .وأان أعرف من خالل تواصيل مع صنعاء أن أنصار هللا ملزتمة
بذكل أيضً ا .ويف هذا اإلطار ،أعزتم دعوة األطراف قريبا ً الس تئناف املشاورات يف السويد .أود ان أشكر احلكومة السويدية،
من خالل ممثل السويد املوجود هنا ،عىل عرضها اس تضافة املشاورات .أعتقد أننا قريبون من حل املسائل التحضريية اليت
ستسمح بعقد هذا الاجامتع .أان ممنت للتحالف ملوافقته عىل الرتتيبات اللوجيستية املقرتحة ،كام أنين ممنت للك من التحالف
وسلطنة عامن ملوافقهتم عىل تسهيل اإلخالء الطيب لبعض المينيني املصابني من صنعاء .هذه حلظة حامسة للمين ،لقد تلقيت
تأكيدات قوية من قيادة األطراف المينية ،حكومة المين وأنصار هللا ،أهنم ملزتمون حبضور هذه املشاورات .أعتقد أهنم جادون
وأتوقع مهنم أن يس متروا عىل هذا املنوال ،وأن حيرضوا هذه املشاورات ،وهذا ما يتوقعه الشعب الميين أيضا ،اذلي هو يف
حاجة ماسة إىل حل س يايس للحرب ،نكل احلرب اليت يدفع الشعب الميين مثنا ابهظا لها.
الس يد الرئيس،
لقد أمضيت الشهرين املاضيني يف السعي للحصول عىل دمع من األطراف للحصول عىل نسخة حمدّثة من إطار املفاوضات اليت
أطلعتمك علهيا يف هذا اجمللس يف  18يونيو ،حيث أطلعتمك شفو ًاي عىل عنارص هذا اإلطار .يستند اإلطار إىل املرجعيات
الثالثة ،قرار جملس األمن رمق  2216ابإلضافة إىل التقدم اذلي مت احرازه يف الكويت .وأكرر مرة أخرى ،كام قلت يف الاجامتعات
السابقة لهذا اجمللس ،أعرب عن امتناين حلكومة الكويت الس تضافهتا تكل احملاداثت يف عام  .2016بعد الاس امتع إىل األطراف
خالل األشهر القليةل املاضية ،أان عىل ثقة بأن هذا اإلطار يامتىش مع متطلبات هذا اجمللس ،وأيضا مع مس تجدات الزناع يف
المين.

هذا اإلطار هو رؤييت .لكن أفاكره ليست يل وحدي .فلقد حاولت أن يكون لك حوار جرى ،ولك تفاوض سابق ،اسهامات
تصب كأساس لهذه الوثيقة.
لقد مقت مبشاركة هذا اإلطار مع األطراف لسامع وهجات نظرمه حوهل ،وآمل ان يلقى قبو ًال دلهيم كأساس للتفاوض ،ال أن
يكون التفاوض عىل هذا النص نفسه .فهذا هو األمر اذلي من شأنه أن جيمع األطراف يف األسابيع واألشهر املقبةل .وعندما
تتاح الفرصة للطرفني الطالعنا عىل وهجات نظرمه بشأن هذا اإلطار ،أود أن أضعه أمام هذا اجمللس ،وأن أطلب تأييدمك هل،
حىت نمتكن من اس تخدامه كأساس للمشاورات املقبةل ،وكأساس لالتفاق عىل خارطة طريق يف اجلوةل املقبةل من املشاورات،
مبا ميكننا من امليض حنو اتفاق انتقايل.
حيدد هذا اإلطار املبادئ واملعايري ملفاوضات مينية شامةل بقيادة األمم املتحدة إلهناء احلرب واس تئناف معلية الانتقال الس يايس،
ويشمل مجموعة من الرتتيبات األمنية والس ياس ية املؤقتة ،مبا يف ذكل اآلليات والتسلسل وضامانت التنفيذ .إهنا وثيقة واسعة
أساسا إلجراء مفاوضات مفصةل .لكنين أعتقد أن الرتتيبات املوحضة واملشار إلهيا ،ستسمح بإهناء
للغاية وهتدف فقط ان تكون ً
القتال داخل المين ،وعودة عالقات المين الودية مع ادلول اجملاورة ،وعودة مؤسسات ادلوةل ملامرسة دورها .وأعتقد أن هذا
اإلطار يعكس ،يف مضمونه ويف منطوقه ،قرارات هذا اجمللس ،دون أي انتفاص .همميت يه شق الطريق لألطراف للتوصل
حلل تفاويض قامئ عىل املبادئ ،مبا يتيح لشعب المين أن يعيش مرة أخرى يف سالم .وكام قلت من قبل ،ميكننا الوصول اىل
ذكل احلل الس يايس.
الس يد الرئيس،
تمتثل املهمة الرئيس ية للوس يط يف امجلع بني األطراف حلل خالفاهتم من خالل احلوار واملواءمات ،بدال من القتال والرصاع.
هذا ما آمل أن نفعهل قريباً ،وحنن منيض قدما ً يف هممتنا .حنن نبذل لك ما يف وسعنا لتحقيق هذه األهداف .ولكن كام قلت،
يف نيسان  /أبريل ،يف هذه القاعة ،ميكن ألحداث احلرب أن تعصف خبيار السالم من عىل الطاوةل ،جيب أال ندع ذكل حيدث
اآلن .حنن نعمل جبد لوضع اللمسات األخرية عىل الرتتيبات اللوجستية الس تئناف املشاورات الس ياس ية ،وسوف أذهب إىل
صنعاء األس بوع املقبل لهذا الغرض ،حيث سألتقي بزعمي أنصار هللا ،عبد املكل احلويث ،اذلي أجريت معه نقاشات مفصةل يف
األشهر املاضية حول احلاجة إىل املشاركة واملشاورات ،ومن مث املفاوضات .س يكون من املفيد ابلنس بة يل أن أس متع مرة
أخرى منه حول هذه األمور .وسأكون سعيداً أيضاً ابلسفر بنفيس ،إذا لزم األمر ،مع وفدمه إىل املشاورات ،إذا اكن ذكل
رضور ًاي.
الس يد الرئيس،
ليك تكون التسوية الس ياس ية مس تدامة ،جيب أن تكون شامةل ،وهذا ما تنص عليه القرارات املتعلقة هبذا الرصاع .كام جيب
أن تمتتع تكل التسوية بقبول الشعب الميين .أان حمظوظ ألنين حصلت عىل دمع اجملموعة الاستشارية النسوية المينية ،اليت

شاركت معنا يف جنيف ،ليس ذكل حفسب ،بل قدمت أيضا أفاكرا حمددة حول التكتياكت والاسرتاتيجيات بيامن منيض قدما
حنو اس تئناف املشاورات.
كام أننا نعمل من أجل اس تخدام التكنولوجيا لتعزيز املشاركة الشامةل ،عن طريق توفري منصة تفاعلية ألصوات املواطنني يف
المين ،هؤالء الذلين لن يكونوا حارضين بيامن جنمع األطراف الس ياس ية حول الطاوةل .ففي القرن الواحد والعرشين ،احلضور
الشخيص ليس السبيل الوحيد لتعزيز املشاركة الشامةل.

إن القضية اجلنوبية دامئًا يف أذهاننا .إننا نشهد حاليا فرتة من الهدوء ،لكن هتديد العنف وزعزعة الاس تقرار موجود أكرث من
أي وقت مىض .لقد قضيت الكثري من الوقت يف الاس امتع إىل اجملموعات اجلنوبية واكتشاف الس بل للتعامل مع خماوفهم .يف
هناية املطاف ،جيب أن يتحقق احلل العادل للقضية اجلنوبية .برأيي ،جيب ان يمت ذكل خالل الفرتة الانتقالية ،وجيب أن تليب
التطلعات املرشوعة لشعب المين ،وأن تضمن متتعهم مبزااي احلمك الرش يد.
من الواحض أن األطراف اجلنوبيني س يكون هلم دور حامس يف صون نتاجئ معلية السالم اليت نعمل علهيا اآلن ،ومن املهم جدا
ان نضمن قبوهلم .ومن مسؤولييت أن أنهبمك إىل أن هناك معل مل يمت الانهتاء منه يف جنوب المين.
الس يد الرئيس،
أود أن أغتمن هذه الفرصة ألعلن ألعضاء هذا اجمللس أننا عىل وشك إبرام اتفاق بني الطرفني بشأن تبادل األرسى واملعتقلني،
قد يكون هذا هو أول اتفاق موقّع بني الطرفني يف هذا الرصاع .لقد حققنا تقدما كبريا يف هذه املسأةل .اكن الرئيس هادي أول
من حثنا عىل الرتكزي عىل هذا املوضوع ،وقد حظيت أيضا بدمع عبد املاكل احلويث عندما التقيت به ألول مرة .أرحب اباللزتام
املبين عىل حسن النية من مجيع األطراف اليت شاركت يف التوصل لهذا الاتفاق؛ التحالف واحلكومة المينية وأنصار هللا .إهنا
لفتة إنسانية هممة ورساةل أمل يف الوقت املناسب للشعب الميين .كنت آمل أن نعلن إمتام هذه الاتفاقية بشلك رمسي اليوم،
لكنين متأكد من أن ذكل س يحدث يف األايم القادمة.
أعتقد اعتقادا راخسا أن األطراف حباجة إىل الاجامتع دون رشوط ،برعايتنا ،للتصدي بشلك مشرتك للحاةل الاقتصادية الصعبة
يف المين ،مبا يف ذكل التدهور الرسيع يف الرايل الميين ،اذلي قد يسامه يف حدوث اجملاعة .من املفيد أن نشري هنا ،ومن املهم
أن ننوه حبهود احلكومة المينية يف وقف اخنفاض قمية الرايل الميين ،اذلي اكن مثريا للقلق .التعامل مع الوضع الاقتصادي ال
ينبغي أن يكون خاض ًعا للحساابت س ياس ية ،فالضحااي مه الشعب الميين .هذه ليست تدابري لبناء الثقة ،بل إهنا مسؤولية
أخالقية والزتام من جانب األطراف المينية .أخطط لعقد اجامتع قريبا للبنك املركزي الميين ،وسيمت تيسريه من قبل صندوق
النقد ادلويل ،لالتفاق عىل خطة معل تسمح للبنك املركزي الميين ابلقيام مبسؤولياته يف مجيع أحناء البالد ومجليع مواطين المين.

أخرياً ،س يدي الرئيس،
جيب أن نغتمن هذا الزمخ ادلويل اإلجيايب بشأن المين .إن الاهامتم ابلمين هو دمع عظمي ،كام أن وحدة هذا اجمللس يف هذا الشأن
يه يشء عظمي .وأعتقد اعتقادا قواي أن هذه فرصة يف حلظة حامسة من أجل التوصل إىل تسوية س ياس ية شامةل للرصاع .يف
الواقع ،مل يعد من املمكن التعامل مع المين عىل أهنا حرب منس ية.
ما أود أن أطلبه منمك ،س يدي الرئيس ،هو أن مجيع هجودان ينبغي أن توجه حنو ش يئني عىل األقل .أوال؛ األولوية اإلنسانية،
اليت سيشري إلهيا لك من مارك ودافيد األن ،ويه أمه أولوية لشعب المين .واثنيا؛ دعوان نأمل أال تكون هناك أعامل متنع
األطراف من اجراء املشاورات يف السويد يف األسابيع املقبةل .هذه فرصة طاملا انتظرها الشعب الميين وإهنا فرصة لطاملا حث
هذا اجمللس الطرفني علهيا .أعتقد أننا وصلنا اىل ما نريد تقريبا .حنن حباجة إىل الرتكزي للتأكد من أن ال يشء يعطل الطريق إىل
هذا الاجامتع.

