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السيدة الرئيسة ،السادة أعضاء هذا المجلس،
اليمن فرصة إنهاء هذه
ه فتة طويلة جدا منذ أن أتيحت للشعب
ي
نلتق يف وقت مهم ،لقد مر عامان و ي
ي
.
نلتق فيه ،هنالك إمكانية لنستغل فرص السالم .وآمل
الذي
الوقت
وف
واليوم،
التفاوض
طريق
عن
الحرب
ي
ي
ً
أن أبدأ هذه الرحلة الصعبة والمجهولة بعيدا عن الحرب.
سيدت الرئيسة ،يف مطلع هذا األسبوع كان يل رشف االجتماع برجل عاش مهمة السالم ومن ثم المصالحة،
ي
ً
شخصا نجح يف مواجهة تحدي الحرب
واقصد هنا سمو أمت دولة الكويت ،ال أستطيع أن أتذكر بسهولة
ً
ومن ثم السالم ونجح فيهما معا ،وقد أظهر لنا بوضوح كيف يمكننا أن ننتقل من الواحد إل الخر .وكان
الن شملت التحالف ،ومن ثم اقامة عالقة بناءة
الن تم فيها إنقاذ بالده و ي
يتحدث بشكل مؤثر عن العملية ي
مع العراق.
السيدة الرئيسة،
الن بذلناها ازدادت وتتة الحرب ،ونجتمع اليوم يف وقت يكون
يف الونة األختة وعىل الرغم من كل الجهود ي
فيه تركت الحرب عىل معركة الحديدة .وحسب ما يقوله يل العسكريون عن الحديدة هو أنها أصبحت مركز
ثقل الحرب الدائرة هناك والبحر األحمر هو الن أيضا مرسح حرب .لقد حاولنا إيجاد طريقة لتفادي معركة
مدينة الحديدة ومينائها وما زلنا نحاول ،لكن عىل الرغم من أننا لم نصل بعد ال متطلبات مثل هذه الصفقة،
الن قمنا بها يف تضييق الفجوة بي الجانبي بطريقة لم
تجدر اإلشارة هنا إل أنه وبدعمكم نجحت الجهود ي
يتوقعها أحد.
سيدت الرئيسة ،هو أن هذه القضية  -حل األزمة يف الحديدة  -لديها فرصة أفضل
ما هو واضح يل الن،
ي
للحل ضمن تسوية سياسية شاملة.
يعن هذا لنا اليوم؟
ماذا ي

يعن انه قد حان الوقت لنا ،معا ،للدعوة ال استئناف العملية السياسية بعد عامي من الجولة األختة
هذا ي
مطلن من هذا المجلس اليوم هو ان نحث األطراف عىل
رسالن الرئيسية و
من المحادثات يف الكويت .إن
ي
ً
ي ً
حل هذا التاع عن طريق التفاوض بدال من الوسائل العسكرية وهذا هو الرأي الذي عت عنه ايضا باستمرار
أعضاء هذا المجلس.
بعد التشاور مع األطراف المعنية وبناء عىل ذلك ،أنوي دعوتهم إل جنيف يوم  6سبتمت إلجراء جولة أول
من المشاورات من شأنها أن تتيح الفرصة لألطراف ،من بي أمور أخرى ،لمناقشة إطار المفاوضات ،واالتفاق
عىل إجراءات بناء الثقة ووضع خطط محددة لدفع العملية إل األمام .أطلب دعم المجلس يف هذا الشأن.
أساس
وف هذا الصدد ،إن مشاوراتنا مع المجموعة النسائية وكذلك مع المكونات الجنوبية يف اليمن هو أمر
ي
ي
لنجاح المشاورات المقبلة كما هو محدد يف قرار مجلس األمن رقم  ،2216فانا أهدف إل تحقيق عملية
شاملة قدر اإلمكان.
ال من اليمنيي من جميع
الن أعطيت ي
لم اتخذ هذا القرار بسهولة .لقد استندت يف ذلك ال النصيحة ي
مسؤوليات .لقد تشاورت مع األطراف المعنية بالطبع يف المقام األول ولكن
تول
ي
الن تلت ي
الجهات يف األشهر ي
الجتماعات مع النساء اليمنيات ،حيث
المدت وأنا ممي بشكل خاص
أيضا كانت يل مشاورات مع المجتمع
ي
ي
انا مستمر يف التشاور معهن حول عنارص عملية السالم .هذا وتذكرنا أصواتهن بشكل مدهش وثابت بأن
الن تتحمل وطأة هذا الرصاع وتريد أن تضع حدا له.
ه ي
العائالت اليمنية ي
ر
يتماس مع القرارات ذات
السياس متاح لهذه الحرب ،بما
ات مع االطراف ،أن الحل
أعلم من خالل مشاور ي
ي
الوطن .كما قلت من قبل يف
الخليج ونتائج مؤتمر الحوار
الصلة لهذا المجلس ،ومبادرة مجلس التعاون
ي
ي
سيدت الرئيسة ،نحن نعرف ما يمكن أن ينجح .لقد سمعناه من جميع الجهات،
صدقوت،
هذا المجلس،
ي
ي ً
لقد تحدثنا معهم جميعا .لقد درسنا تجربة الجهود السابقة لحل هذا التاع ،وتجربة المائة يوم يف الكويت
ه تجربة قيمة للغاية يمكن أن نستشد بها.
كما
ي
ذكرت أمت الكويت قبل أيام ي
السيدة الرئيسة،
االنسات ،وأنا متأكد من أن جون
ال يمكن إنهاء هذه الحرب برسعة ،وكما يذكرنا زمالؤنا العاملون يف المجال
ي
ً
سوف يفعل ذلك بعد قليل ،أنه إذا لم ننجح معا يف وضع حد للحرب ،فسيكون هناك المزيد من ماليي
اليمنيي الذين يعتمدون عىل المساعدات المقدمة من منظماتنا اإلنسانية .أنا واع تماما كما نحن جميعا بأنه
ً
لو أننا ترصفنا يف وقت سابق ووضعنا حدا للحرب ،كنا قد حافظنا عىل حياة وأرواح اشخاص لم يعودوا عىل
قيد الحياة اليوم.
اسمحوا يل أن أتكلم للحظة حول ما يحدث يف اليمن،
ً
ً
فيما يتعلق بالحديدة ،كما ذكرت سابقا ،حققنا تقدما فيما يتعلق بدور األمم المتحدة يف الميناء ،حيث اتفقت
يعن انه تم سد الفجوة ،الفجوة ما زالت
مع قيادة أنصار هللا حول ذلك قبل بضعة أسابيع ،ولكن هذا ال ي
ي
.
سلم ويعزى هذا التقدم إل التعاون الجاد الذي تلقيته من جميع
موجودة وسنواصل جهودنا إليجاد حل
ي
األطراف والدعم الفعال من هذا المجلس .ال أزال أحظ بتعاون ودعم وثيق من الحكومة اليمنية وقيادتها

أساس ومهم يف هذه العملية فضال عن قيادة التحالف .كما كان يل سلسلة من اللقاءات البناءة
وهم رشيك
ي
واإليجابية مع القيادة العليا ألنصار هللا وتعتت هذه العالقات مهمة ألي نجاح محتمل قد نتوقعه يف هذا
ه مهمة أساسية ألي شخص يقوم
المسع للتسوية السياسية .إن الحفاظ عىل العالقات مع األطراف ي
الن أقوم بها.
بالمهمة ي
انن مصمم عىل البناء عىل ذلك يف مشاوراتنا المقبلة ودعونا ال
دعونا ال نضيع ما حققناه يف الحديدة حيث ي
األساس ،وهو البحث عن
نسمح بأن يؤدي التقدم او عدم التقدم يف ملف الحديدة ال ابعادنا عن تركتنا
ي
سياس لهذا الرصاع.
حل
ي
ً
أنا قلق جدا من أن الحديدة يمكن أن تكون نقطة اشتعال وأتعامل بجدية مع أي عرض لتخفيف التصعيد،
بغض النظر عن حجمه ،بما يف ذلك العرض األحادي الجانب من أنصار هللا لوقف جميع الهجمات عىل
اهتمام هو تجنب أي
النقل البحري .الكثت منا لم يكن يريد أن تحدث هذه الهجمات عىل اإلطالق .إن جل
ي
عمل تتتب عليه عواقب إنسانية وخيمة ،وتجنب أي عمل يمكن ان يقوض استئناف العملية السياسية يف
أيلول  /سبتمت .أدعو األطراف وبدعم من هذا المجلس ،إل تهيئة بيئة مؤاتية ،وأستخدم هذه الكلمات
بعناية ،بيئة مؤاتية للسماح بحدوث ذلك.
وفيما يتعلق بمسائل أخرى ،أشعر بتفاؤل كبت بالرغبة المشتكة لألطراف يف إطالق شاح آالف من أشى
الن دعا اليها الرئيس هادي يف
الحرب حيث كان
ه القضية ي
مكتن يعمل بجد عىل هذا الشأن .وكانت هذه ي
ي
يحثن عىل أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بهذا الموضوع وأعتقد أن هذا يعزى
كل مرة التقيته حيث كان
ي
ً
إلنسانيته .وأنا أعلم أننا جميعا نريد أن نرى تقدما يف هذا الموضوع بأشع وقت ممكن.
السيدة الرئيسة،
طلبات لك ولألعضاء المحتمي،
سمج يل أن أختم بتلخيص
ا
ي
ي
ً
أوال ،دعم جهودي لبدء المشاورات يف سبتمت /أيلول المقبل يف جنيف.
ً
ثانيا ،دعم الجهود الرامية ال الحد من التصعيد يف الحديدة وابقاء البحر األحمر خارج الرصاع.
ً
الن ذكرتها ،كاإلفراج عن السجناء وتدابت أخرى تعيد األمل إل شعب اليمن .إن
التدابت
تلك
دعم
،
ثالثا
ي
شعب اليمن هو الذي سيضمن أن لدينا فرصة جيدة إلنجاح هذه المفاوضات السياسية .من دون مشاركتهم
ً
واهتمامهم وتأييدهم ودعمهم لن نتمكن من تحقيق نجاح المفاوضات وهم أيضا يحتاجون إل التشجيع
لك يؤمنوا بأن هذا النجاح يمكن أن يحصل.
ي
ً
كوت وانا اعلم انكم سوف تقومون بذلك ،بأن نقر بالشجاعة غت العادية للمنظمات
رابعا ،أرجو منكم ان تشار ي
ر
ات المتكررة لليمن بأن أرى عن كثب شجاعتها ،واجتهادها ،ومدى
الن ترسفت خالل زيار ي
اإلنسانية الدولية ي
ر
استثنات لنا جميعا أن تكونوا زمالءنا.
موثوقيتها ،واستقاللها ونزاهتها .إنه لرسف
ي

ً
سيدت الرئيسة أن أشكر هذا المجلس عىل هذا المستوى غت العادي من الدعم
أختا ،أود من خاللك
ي
ً
ً
الذي يقدمه لجهودي ،إنه يحدث فرقا هائال يف أن يكون هناك مجلس موحد ورصي ح يؤكد عىل مبادئ األمم
ه مفتاح حل هذا الرصاع.
المتحدة حيث إن وحدتكم المستمرة ي
شكرا السيدة الرئيسة.

