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 إلس يد إلرئيس،

اتحة هذه إلفرصةأأود أأن  ن  ،إجمللس هذإ كام يعمل أأعضاءإليوم.  لمجلس ليك أأقدم إحاطيت ليل أأشكرمك عىل إ  فضال - هجودانإ 

 دلفع معلية إلسالم يف إلمين، هناية إلعام إملنرصم جرتإليت  إس توكهوملمشاورإت عن تنصب عىل إلزمخ إلناجت  -إهامتم إلعاملعن 

   إلشعب إلميين. حالحتسن ملموس يف  ل حدإثو

ن، إملشاورإتفور إنهتاء أأمام هذإ إجمللس  كام ذكرت جيب أأن أأبدأأ  ذلكل، .جناحمكاكن أأيضًا  إس توكهومل مشاورإت جناح إ 

ىل أأعضاء جملس إلأمن ومسح  ،إس توكهوملإذلي أأيد إتفاق و  ،إذلي أأرشمت إليه س يدي 2451لتبين إلقرإر رمق بتوجيه إلشكر إ 

مبا  ،إلعامملوإصةل إملشاورإت يف وقت مبكر من هذإ وأأعرب عن دمع إجمللس  إلتفاق، تنفيذدلمع وتيسري إملرإقبني  فريق بنرش

طار للمفاوضات. حول إتفاق إلتشاور يف ذكل شارة وإحضة إ  دمع إجملمتع إدلويل ل جنازإت  بشأأن أأعتقد أأن هذإ إلقرإر يبعث ب 

 إلزمخ إملكتسب. هذإ للبناء عىل بعد ذكلمن  ططناوخ   إس توكهومل

ويه: إلتفاق إذلي  إس توكهوملإمل ربمة من قبل إلأطرإف يف  الالزتإمات عىل تنفيذ لأطلعمك ليك إليوم سوف أأغتمن هذه إلفرصة

ليه لتفعيل إتفاق تبادل  إلتنفيذيةوإلآلية  ،صليف ورأأس عيىسإل إحلديدة و وموإئن  ومدينة إحلديدةحول حمافظة  مت إلتوصل إ 

 إس تعدإدإتنا للجوةل إملقبةل من إملشاورإت. أأيضا حول علام، س يدي إلرئيس،حيطمك وسأأ  .تعزحول  إلتفاهامتوإعالن  ،إلأرسى

لقد  و ،إس توكهومل مشاورإتبعد  عبد إملاكل إحلويث إلس يد إلتقيت بلرئيس عبد ربه منصور هادي وزعمي أأنصار هللالقد 

بلتقدم إحملرز يف إس توكهومل وإلتفاق إذلي مت إلتوصل  حارإً ترحيبًا  ،إلرايضإلتقيته بلأمس يف  إذلي ،هاديرحب إلرئيس 

ليه هناك وإذلي اكن بأأن هذه خطوة أأوىل  أ ماهلعن  وبنّاءة وإقعية يل بعبارإت عربو  ،يف إلتوصل إليه أأسايسقرإر  صاحب إ 

مع عبد  إجامتعايتخالل  عندما كنت يف صنعاء يوم إلأحدن من إلالفت سامع نفس تكل إل رإء اك .هممة حنو حل شامل للزنإع

 إليت مت إلتفاق علهيا يف س توكهومل. إلبنودقرإر وإلزتإم حركته بتنفيذ لك تكل ب إذلي أأخربين حبزم وبدون أأي شكو  ،إملكل إحلويث
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العام لالمين الخاص المبعوث مكتب  
لمتحدة لألمم  اليمن إلى ا  

  



جياد طريق للميض قدماً  امعزهمذلإ فقد أأعرب الكهام عن  أأود أأن . وموإصةل إلبناء عىل إلتقدم إحملرز يف إجلولت إلالحقة عىل إ 

ىل إلتقدم ذكل يف الاعتبار نانضع ك  ىل إلس يد عبد إملكل. كام أأينممنت للرئيس هادي  أأان إحملرز. عندما ننظر إ    ممنت أأيضا إ 

حدإث تقدمعل إتفاقات س توكهومل تنجح جل إمحلاس هذإنفس إن   موجودإ دلى اكن ،عىل أأرض إلوإقع للشعب إلميين ملموس وإ 

كهومل وخاصة يف إلأايم إس تو مشاورإت برشف لقاءها منذ إلأطرإف إملعنية إلأخرى وإدلول إلأعضاء إلرئيس ية إليت حظيت  

     ومه يعرفون أأنفسهم.   ممنت دلمعهم أأانإلأخرية، 

طالق إلنار يف حمافظة إحلديدة اإلزتمأأن الك إجلانبني قد  أأبلغمكأأن  ينيرس  ىل حد كبري بوقف إ   إذلي إتفقنا عليه يف س توكهومل إ 

يف إلأعامل إلعدإئية منذ ذكل إحلني.  ذو خمزىواكن هناك إخنفاض  إلأول،ديسمرب / اكنون  18وإذلي دخل حزي إلتنفيذ يف 

ويف إملناطق إجلنوبية من إحملافظة. مدينة إحلديدة  يف إلعنف أأعامل اكن هناك بعض ،إدلهشةل يثري  هذإ الامر ورمبا للأسف،

ن  ذكل،ومع  . أأعتقد أأن هذإ إس توكهوملمقارنة مبا رأأيناه يف إلأسابيع إليت س بقت مشاورإت  ،ةحمدود تعد إلعنفحوإدث فا 

ىل إلفائدة إمللموسة لتفاقإلهدوء إلنس يب يش ىل و  ،إس تكهومل بلنس بة للشعب إلميين ري إ  جناح إلتفاقإلزتإم إ   .إلأطرإف إملس متر ب 

ىل إحلديدة   إملتحدة بنرش فريق مرإقبةقامت إلأمم ،2451هذإ إجمللس من خالل إلقرإر وبفضل إلتفويض إلرسيع من  قيادة ب إ 

ىل إلمين يف بتريك اكمريت إلهولندي رنإلإجل ،إملوقر زمييل جنازإ  ديسمرب. 22، إذلي وصل إ  أأود أأن أأقول هنا أأنين أأعتقد أأن إ 

 يف وقت قصري جدإإىل إملنطقة  فريقه وإنطلق مع الالزتإمات إلأخرىاكفة  ، حيث حنى جانبااكمريت إجلرنإل به قام قدرإئعا 

عادة  جلنة ليبدأأ هممة  ويه إللجنة إليت سرتإقب تكل إلتفاقات يف إحلديدة. حنن ممتنون جدإ لباتريك اكمريت. ،الانتشارتنس يق إ 

شارة وإحضة للأطرإف وللشعب إلميين برغبة إجملمتع إدلويل يف حتويل  ىل  ذكل لقد أأعطى هذإ الانتشار إلرسيع إ   وإقعإلتفاق إ 

عادة ترأأس إجلرنإل اكمريت بلفعل عدة إجامتعات للجنة تن و  عىل إلأرض.  -مبشاركة ممثلني من الك إلطرفني  - الانتشارس يق إ 

طالق إلنار عىل إلنحو إملتفق عليه يف إلسويد بشأأن  عادة الانتشار ووقف إ  رشإف عىل تنفيذ معليات إ  وهو يعمل  ،إحلديدةلال 

عادة نرش إلقوإت وتوفري إلأمن يف إملدينة وفتح  ،إلسويدعىل إلنحو إملتفق عليه يف  ، أأيضاإلطرفنيمع  عىل تفاصيل معليات إ 

  .إس توكهوملطرق وصول إملساعدإت إل نسانية إملتفق علهيا يف 

ذ  عادة أأ وإ  أأحث إلطرفني  ،أأوإخر ديسمرب اكمريتإليت بدأأت معلها منذ وصول إجلرنإل  الانتشاررحب بتفعيل جلنة تنس يق إ 

لتحسني لرتتيبات إلأمنية و ل إلرسيع تنفيذإل يمت حىت  ،رنإل اكمريت وفريقهمنتظم وحبسن نية مع إجلرإط بشلك عىل موإصةل الاخن

 دلى ثقةإل  يف بناء ذكل سهم. وسي إس توكهوملمبا يامتىش مع ما مت إلتفاق عليه يف  ،بشلك حامس إل نسانية إملساعدإت مرور

 مت إحلديث عنه يف س توكهومل ميكن أأن يكون حقيقة. مابأأن و  ،إلأطرإف وإلشعب إلميين وإجملمتع إدلويل يف تنفيذ إلتفاق

 إلس يد إلرئيس،

ىل توإفق يف إل رإء ح إس توكهوملإتفق إلطرفان يف  لقد إجمللس،كام يذكر أأعضاء  بتعز،فامي يتعلق  آليات للتوصل إ  نشاء أ ول عىل إ 

واكنت إملدينة  كلك،تمتتع مدينة تعز بأأمهية اترخيية هائةل بلنس بة للمين حيث   .وإحملافظةيف تكل إملدينة كيفية معاجلة إلوضع 



 حمافظة تعز يبلغ عدد ساكن ،نس بة إلساكن ومن حيث ة وإلثقافية للمين لس نوإت عديدة.وشعهبا قوة دإفعة يف إحلياة الاقتصادي

لفرتة طويةل  كثريإ،إملدنيون يف تعز  لقد عاىنو  وقد قسمت مدينة تعز بسبب هذإ إلرصإع لبعض إلوقت. .مليون نسمة 2.5

ىل إلزايدة  ،رهيًباواكن إدلمار يف إملدينة  جدإ ىلو واكن تدفق إملساعدإت إل نسانية بلطبع يف حاجة إ   عبور إخلطوط حيتاج إ 

 يه إللجنةو شرتكة،إمل لية إلآ فرصة ل عادة إلبناء. هذه يه إلقضااي إليت نعتقد أأن إل يف تعز إلناس حيتاجو  طرفني.بني إل إلأمامية

لهيا،إليت سأأشري   مع إلأطرإف ومع إلعديد من إس توكهومل، إجامتعات . لقد حتدثت منذس تكون مسؤوةل عن إلتعامل معها إ 

ىل إلهدوء أأمس، حمافظ تعز يومقابل مكتيب حيث  ،تعزمن  إلبارزين إلأشخاص وأأن يكون  ،ومجيعهم يريدون أأن تعود إملدينة إ 

خنطط و  .ذكل س متثل فرصة لدلفع حنوس توكهومل إ تفاهامت يسعدين أأن دلى إلناس إلأمل يف أأن تزدهر إملدينة مرة أأخرى.

آليةحنن نعمل أأيضا عىل  عقد الاجامتع إلأول لتكل إللجنة يف أأقرب وقت ممكن هذإ إلشهر.لإلأطرإف  مبوإفقة إجملمتع  من مكونة أ

رؤيته يف ليف أأن يكون ما خنطط  هنا إلأملوحيدوين  هذه إللجنة إملشرتكة يف مساعهيا.  كبري دلمعشاركة إملرأأة بشلك مب إملدين 

  تعز هو أأمر قد نشهده يف إحل ديدة. جيب أأل تكون إحلديدة إملس تفيد إلوحيد من إلتفاقيات إليت أأبرمناها يف إلسويد.

نعمل مع الك إلطرفني لوضع إللمسات إلأخرية عىل قوإمئ إلأرسى إملقدمة من لك طرف يف  إلأرسى،تبادل  لتفاق بلنس بة

لأمحر إدلولية يف هذإ دلمع إلقمي إذلي قدمته جلنة إلصليب إل تقديري عن عىل وجه إخلصوصأأن أأعرب هنا  وأأود .إس توكهومل

ننا خنطط لعقد إجامتع للجنة إل رشإف إليت تضم الك  ،إس توكهومليف  عليه مت إلتفاق طبقا ملاإلصدد. و  ل أأن وأ م إلطرفني،فا 

آلف من حيمل رؤية جرس جوي ب هإلأس بوع إلقادم. وس تكون هذه خطوة حنو ذكل إليوم إذلي نأأمل في عامنحيدث هذإ يف  أ

ىل أأرسمه. تبادهلم يمت إلسجناء  ويطلق رسإهحم للعودة إ 

نين ممنت عىل الالزتإم وإلصرب إلذلين أأبدإهام إلطرفان يف إلأايم وإلأسابيع إليت أأعقبت مشاورإت  . لقد اكن إلتقدم يف إس توكهوملإ 

سهاما ملموسا يف مثللكنه  ،وأأولياإلتنفيذ تدرجييا  إلسالم. ل شك أأن هناك إلعديد من إلعقبات إليت جيب إلتغلب  إحالل إ 

أأو إلصعوبت بسبب إلتأأخري  لزتإماهتمب عن إلهنوض إلأطرإف حييدولكن جيب أأل  إملقبةل،علهيا يف إلأايم وإلأسابيع وإلأشهر 

 ،نوإهجها عىل إلطريقإلأطرإف عىل إلتغلب عىل أأي حتدايت قد  حثدمع إجمللس يف  أأطلبوهنا  .متوقعةإليت اكنت غري 

  أأننا هنا ملساعدهتم.تأأكيد و 

 إلس يد إلرئيس،

مس مترة يف أأجزإء أأخرى من  إحلرب إن .كلكأأن هذه إلأايم حساسة للغاية ومليئة بلتحدايت لالك إلطرفني وللمين أأان أأعي 

حرإز تقدم ،إلبالد ىل إ  ىل الا ولهذإ إلسبب حنتاج إ  هذه إخلطوإت إلأوىل حىت  ةحامي جيبه بأأن قرإررسيع. أأدعو إلأطرإف إ 

جزإء إلأخرى من إلبالد يف إلوقت إملناسب.ل ميكن أأن متتد هذه إخلطوإت  لأ

 اكن من إملؤسف دقيقة، غضون مارك س يصف ذكل يفإل نساين، إلوضع مجمل  الاقتصاد و ل يزإل إلرصإع يؤثر بشلك كبري عىل

ىل توإفق يف إل رإء بشأأن إلبنك إملركزي إلميين وفتح مطار صنعاء خالل إملشاورإت يف  نمتكنإننا مل   إس توكهوملمن إلتوصل إ 



ذإ مت حل. يف ديسمرب إملايض سهاما كبريإ ذلكلس يكون  إلقضيتني،هاتني  إ  وبلطبع كام انقش نا  إل نسانية،يف ختفيف إملعاانة  إ 

ىل حلول قبل إس تئناف إجلوةل إملقبةل من إملشاورإت. ديسمرب،يف إجامتع جملس إلأمن يف   ما زلنا نعمل عىل حماوةل إلتوصل إ 

ن مط ،أأيضا جيب أأن أأذكر للجهد إذلي يبذهل  هنا أأان ممنتو  جزء أأسايس من حل إملعادةل إلمينية.الب إجملموعات إجلنوبية يه إ 

جناًزإ رإئًعا. ، حيثإلأخريةالاس تقرإر يف إحملافظات إجلنوبية يف إلأشهر  معوإجملمتع إدلويل دل إلأطرإف إلمينية ذإت إلشأأن  اكن إ 

قيق هذإ إلهدف بلتشاور وسأأوإصل إلعمل حنو حت  ،إلسالمأأان ملزتم بضامن مشاركة إجملموعات إجلنوبية يف معلية  دإمئا،وكام قلت 

 .تحقيق أأمل إلسالموس تكون مسامههتم ذإت أأمهية حيوية ل  ،إجملموعاتهذه  من عددمع 

 إلس يد إلرئيس،

ن إلرساةل إل إخلتام،يف  بلسالم يف  عنيةول إلأعضاء إلرئيس ية وإدلول إمل إدل وأأيًضا من يت تلقيهتا بشلك خاص من إلأطرإفإ 

تكل  بشأأن ملموستقدم  حرإزمت إلتفاق عليه يف إلسويد وإ  جيب علينا تنفيذ ما  أأنهويه  ،اكنت اثبتة يف إلأايم إملاضية إلمين،

ذإ أأردان بناء إلثقة إليتالالزتإم لقلق. بوكذكل  ،بلتفاؤل هناك شعورو  ،بلأمل ملموس . هناك شعورإلتوصل إلهيامل يف نأأ  ات إ 

قبل إحلديدة حول ننا نود أأن نرى تقدما ملموسا . ل شك يف أأ أأيضا أ خرينو  ،وهجة نظري وتتقامسها قيادة الك إلطرفني تكل يه

 رشوط،ليست مسأأةل  إهناإملشاورإت دون رشوط.  إىل حول إلعودة س توكهومليف  اكن هناك إتفاق قادمة.عقد إملشاورإت إل

حرإز تقدم حىت ل  هنا مسأأةل إ  ذلكل  .سابقةإل  وةليف إجلبشأأهنا لتفاق إلتوصل إليت مت قضااي مع ذإت إل إملقبةليف إجلوةل  نتعاملإ 

ل أأزإل أ مل أأن نمتكن من إمليض قدما يف جوةل مقبةل من إملشاورإت يف إملس تقبل إلقريب. أأان أأمعل مع الك إلطرفني للتأأكد من 

س نقوم أأيضا بطرح إلسويد ولكن  يفدم إحملرز إلتق إقبيف تكل إملشاورإت سرن وأأنه  ،أأن ذكل س يحدث يف أأقرب موعد ممكن

ىل معاجلة حلل هذإ نزإع.إلقضااي إلأساس ية إليت حتتاج   إ 

 . إلس يد إلرئيس ،كلشكرإ جزيال 


