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�
  ج��ً�، الس�د الرئ�س،  شكرا

�
  ع� االمت�از الذي حظ�ت به  أود أن أشكركم وأشكر أعضاء المجلس جم�عا

�
ي العمل مبعوثا

�ف

ف العام لألمم المتحدة إ� ال�من خالل السن  لألمني
�
ة إ� مجلس األمن  خاصا ي األخ�ي ة . وستكون هذە إحاطىت وات الثالث األخ�ي

  . ي منحها �ي خالل عم�ي ي الخاص إ� الرئ�س هادي ع� الثقة الىت
 بتلك الصفة. كما أوّد أن أعرب عن امتنائف

ها أسوأ أزمة إ�سان�ة صنعها اإل�سان    الس�د الرئ�س، 
َّ
ي العالم، كما سمعنا  لقد وصفت األمم المتحدة ال�من منذ أمد بع�د بأن

�ف

 من مارك �شكل واضح طوال تلك األشهر. وأود هنا أن أشّدد ع� عبارة "صنعها اإل�سان". إن إنهاء الحرب هو خ�ار.  
�
أ�ضا

ي ُعر�َضت عليهم لتقد�م التنازالت   توا الفرص الىت فال�منيون رجاً� و�ساًء وأطفاً� �عانون كّل يوم ألنَّ أصحاب السلطة قد فوَّ

ي الخوف  الالز  مة إلنهاء الحرب. ونت�جة لذلك، أصبح ال�منيون �ع�شون رغم إرادتهم تحت وطأة العنف وانعدام األمن وتف�ش

ي أبرز صورها ف�ما نراە من تحطم وتمزق آلمال ج�ل من  
. ور�ما تتج� المأساة �ف ي ظل قيود ع� ح��ة الحركة وح��ة التعب�ي

�ف

ي وتطلعاته نحو مستقبل السال   م. الشباب ال�مىف

 

ي مستقبل واعد. وحدها التس��ة الس�اس�ة القائمة  
ال �مكن للمساعدات اإل�سان�ة مهما بلغ حجمها أن تكون بد�ً� عن األمل �ف

ي من شأنها أن تن�ي الحرب وتؤذن �سالم   ي ال�من، تلك التس��ة الس�اس�ة الىت
ع� التفاوض كف�لة ب�عادة األمور إ� نصابها �ف

اع التح�ي بالشجاعة ال�اف�ة واإلرادة الخت�ار انتهاج ذلك المسار بدً�  عادل مستدام هو ما نحتاج  ف ي ال�فِّ
ي لطر�ف

إل�ه. وعل�ه، ينب�ف

. ل�ن من   ف ي ال�من، قدمنا العد�د من الفرص للطرفني
اع. وع� مدار السنوات الثالث الماض�ة من عم�ي �ف ف ي ال�فِّ

من االستمرار �ف

 دون جدوى. 
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عن السالم. وحىت االمت�از الذي يتمتع به ال �فّوضه بأي سلطة إلنهاء الحرب، رغم أن    ل�س الوس�ط مسؤوً� عن الحرب وال 

ي �مكن أن �سمح ب�نهاء الحرب.  ف السبل الىت اض المعا�س هو السائد. فامت�از الوس�ط هو أن �قّدم للطرفني ومن جد�د كل   االف�ت

 ذلك حىت اآلن من دون جدوى 

المجل  بالشكر ألعضاء هذا  أتقّدم  أن  األم��ك�ة والممل�ة  أوّد  المتحدة  الوال�ات  منهم  ال�من وأخص  أجل  من  المتحدين  س 

ي ال�ب�ي من أجل دعم   هم ع� جهودهم الدبلوماس�ة الدؤو�ة والدفع الدبلوما�ي الخار�ب الع���ة السعود�ة وسلطنة ُعَمان وغ�ي

. فقد تضافرت جهودنا و�رادتنا جم�ع ي أج��ت مؤخرا� ي جولة الوساطة الىت
.  جهودنا �ف

�
 ا

ي هذا الس�اقالس�د الرئ�س،  
سمحوا �ي أن أنتقل للحد�ث عن المفاوضات الحال�ة. كما تعلمون خالل السنة والنصف  ، إ�ف

لهذا   دأبت ع� وصفها  ما   
�
ي غالبا الىت القضا�ا  ف حول  الطرفني المكوك�ة مع  الدبلوماس�ة  َعَقدُت عدة جوالت من  المن�مة، 

ف لم يتغلبا بعد ع� خالفاتهما.    الس�د الرئ�س،و�كل آسف،    . وال حاجة لتكرارها هنا اليوم المجلس أبلغكم اليوم واآلن أنَّ الطرفني

ي ذكر ذلك ما �سّجله التار�ــــخ إن لم  
، كما أفهمها، فلعّل �ف ف واسمحوا �ي أن أ�ّرر بوض�ح أمام أعضاء المجلس مواقف الطرفني

ط أسا�ي مسبق  �كن ذا فائدة أخرى. ما زال أنصار هللا �ّ�ون ع� اتفاق منفص  ئ الحد�دة ومطار صنعاء ك�ش ل �شأن موائف

ي  
ار و�طالق العمل�ة الس�اس�ة. و�الفعل خالل اجتما�ي األخ�ي والمف�د مع زع�م أنصار هللا عبد الملك الحوئ� لوقف إطالق النَّ

ار إال بعد تنف�ذ اتفاق� ي مفاوضات لوقف إطالق النَّ
ي صنعاء، قال �ي أنَّ أنصار هللا لن تدخل �ف

ئ والمطار. لم �كن  �ف ة �شأن الموائف

، المطار،   ئ . الحكومة ال�من�ة، كما تعلمون أ�ت من جهة أخرى، ع� أن يتّم االتفاق ع� كل هذە القضا�ا أي الموائف
�
هذا كاف�ا

ار. وقدمنا عد ف ع� بدء وقف إطالق النَّ ك�ي ة حلول  وقف إطالق النار واطالق العمل�ة الس�اس�ة وتنف�ذها كحزمة واحدة مع ال�ت

مختلفة لتجس�ي هذە المواقف. ل�ن حىت اآلن لم يوافق الطرفان ع� أي من هذە الحلول لسوء الحظ. وك�ي أمل وأنا أ��د أننا  

إ� صنعاء   ي 
بعد ز�ارائت ها، ول�ن سلطنة عمان �شكل خاص،  ُعمان وغ�ي بها سلطنة  تقوم  ي  الىت الجهود  ي 

تؤئت أن  ي 
�ف أمل  كلنا 

، وأ ي ثمارا�
ي مص�ي ال�من. وال��اض، أن تؤئت

 عن تحّول �ف
�
 ن �سمع ق��با

 أن ال حاجة للتشد�د ع� ذلك، بأّن وقف اطالق النار  الس�د الرئ�سأوّد أن أشدد  
�
ي ال  ، علما

ي كافة أنحاء ال�من له أثر إ�سائف
�ف

ي إسكات البنادق وفتح ال ، فهو �عىف ي
طرق الحي��ة بما  لبس ف�ه، واالتفاق ع� وقف اطالق النار والبدء بتنف�ذە هو عمل إ�سائف

ف الذين �ع�شون قرب مناطق   ء من األمن لشعب ال�من الس�ما للمدنيني ي
فيها طرق مأرب وتعز وأما�ن أخرى والعودة إ� �ش

ي أرواح  
ي شهدتها �ف ي ال�من. و ال بد من أن أض�ف أن مأرب �ي واحدة من عدة جبهات، ول�ن الخسارة الىت

الجبهات المتعددة �ف
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الماض السنة  والقيود  الشباب خالل  إغالق مطار صنعاء  استمرار  إنَّ  بكل وض�ح  أقول  أن   
�
أ�ضا اسمحوا �ي  �ة ْغ�ي معقولة. 

ي التعامل معها �شكل  
 و�نب�ف

�
غا ي ال نجد لها مسوِّ ئ الحد�دة هما من األمور الىت الشد�دة المفروضة ع� إدخال الوقود من موائف

  .
�
رنا مارك دائما

�
 أننا تأخرنا جدا� كما �ذك

�
 طارئ، علما

ي قلب ال�من، 
ي تعز، هذە المدينة الع��قة �ف

ورأينا العد�د من    يرزح المواطنون تحت وطأة الحرب منذ ست سنوات عجاف �ف

 وانا متأ�د أنها تراودنا  
�
ي غالبا

ي تراودئف ف ْ الذين قاموا بتغط�ة الوضع هناك، القنص ع� األطفال �ي من الصور الىت الصحافيني

 و�سبب لنا الصدمة
�
ي الوصول ا�  . لقد عاجم�عا

ئف هؤالء الناس من القصف المستمر ع� منازلهم ومدارسهم ومن صع��ة �ف

حاجات   ف  لتأمني عملهم  أما�ن  إ�  للوصول  ة  ال�ب�ي والمعّوقات  عبادتهم  ودور  مدارسهم  ط��ق  ع�  األلغام  ومن  مدارسهم 

ي ظّل ظروف كهذە. ومن المخجل لنا 
ي أن �ع�ش أي أحد �ف

 أال �كون االتفاق الذي تم التوصل    عائالتهم األ�سط. وال ينب�ف
�
جم�عا

ي ستوكهولم حول تعز قد أئت بنتائج.  
 إل�ه �ف

اتفاق ستوكهولم،   الرئ�سلقد تضّمن  ي  الس�د 
النار �ف  إلطالق 

�
ي أرست وقفا الىت الحد�دة  اتفاق�ة  فارقة �ي  محافظة  ، عالمة 

ئ البحر   ات�ج�ة. وأتاحت االتفاق�ة توز�ــــع السلع الحي��ة بما فيها الغذاء الوارد ا� البالد عن ط��ق موائف الحد�دة الساحل�ة االس�ت

ي   األحمر الثالثة بعد أن كان وصول السلع إليها معطً� �سبب التهاب الجبهات القتال�ة هناك. وتمخضت اتفاق�ة الحد�دة الىت

ي نها�ة العام تّم التوصل إلي
ف منهم بنسبة ال تقل عن   2018ها �ف ف المدنيني ف بني ي أعداد الوف�ات والمصابني

 عن خفض كب�ي �ف
�
أ�ضا

االتفاق�ة و�عدها.    80 بمقارنة األعداد قبل  الحد�دة،  بالمائة  ي 
ة �ف كما سنسمع من    ومع ذلك، ما زالت هناك تحد�ات كب�ي

  ،
�
ال غوها الحقا ق أي تقدم كاٍف نحو  فانتها�ات وقف إطالق الالج�ف ار ما زالت تحدث كّل يوم. وعالوة ع� ذلك، لم ُ�حقَّ نَّ

ي  
ار، منذ تعليق اللجنة �ف ي ضمان استمرار وقف إطالق النَّ

 �ف
�
 حي��ا

�
نا ي تمثل مكوِّ إعادة تفع�ل لجنة �سيق إعادة االنتشار الىت

ال غوها  2020آذار/مارس  ي يبذلها الج�ف ي تلك البعثة. ، بالرغم من الجهود الدؤو�ة الىت
 وزمالئه �ف

ب    الس�د الرئ�س، ي المحافظات الجن���ة. وقد ازداد الوضع هناك حدة لدرجة خطرة بل اق�ت
لقد فاقمت الحرب االنقسامات �ف

ي إحاطاتنا الشه��ة أمام المجلس،  
ي عدة مناسبات ألن يتحول إ� نزاع شامل آخر. وألجل عمل�ة السالم الذي أمامنا هنا �ف

�ف

 لآل 
�
ي بفضل وتحق�قا ف الحكومة ال�من�ة والمجلس االنتقا�ي الجنوئب ا�ة القائمة بني ف ال�ش مال باستقرار بع�د المدى، ال بد من تمتني

ي ظل  
ي أنَّ انعدام الثقة ما زال متجذرا� �ف

ي سب�ل ذلك. وما من شك �ف
ي بذلتها الممل�ة الع���ة السعود�ة �ف الجهود االستثنائ�ة الىت

ي الرأي
ة �ف ام    االختالفات ال�ب�ي ف ي ال�ت

حول التصّور لمستقبل ال�من. إال أنَّ السب�ل الوح�د للخروج من هذا المستنقع يتمثل �ف
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ي اتفاق ال��اض، بفّض خالفاتهما بنهج الحوار اآلن والمفاوضات الس�اس�ة ع�  
ق�ادات حكومة ال�من والمجلس، كما فعلوا �ف

 المدى البع�د. 

 

ي أرسم صورة قاتمة  الس�د الرئ�س،  ي حققها ال�منيون، وأنا متأ�د أننا سنسمع    ،أعلم أنىف ف ع� اإلنجازات الىت ك�ي  ال�ت
�
ي أوّد أ�ضا ىف ل�نَّ

 ع� فتح الطرق و�طالق �اح األ�ى بغض النظر عن الوساطة 
�
 ، وهم ال�منيون الذين �عملون يوم�ا

�
عن الم��د منها الحقا

قادتهم.  ف  بني ذو    الدبلوماس�ة  ونفَّ تحالفات  ال�منيون  ل 
�
تعبئة  فقد شك إ�  �ة  المتح�ِّ اإلعالم غ�ي  منابر  من  امتدت  مبادرات  ا 

ي   ي وشبكات األمان للمجتمعات المحل�ة. تلك جهود شجاعة و�ي أمل هذە البالد الجم�لة الىت
وتنظ�م تحّر�ات للمجتمع المدئف

، ومستقبلها. ومن واجبنا توف�ي الدعم لهم واإلصغاء إليهم وفهم قادتهم. 
�
 تع�ش مأساة حال�ا

 

مه من السنوات  س�د الرئ�س،  ال
�
ي اليوم ع� الحد�ث عما أحاول أن أتعل ي ما تب�ت من إحاطىت

أود أن أعود خطوة إ� الوراء ألركز �ف

  .  الثالث الماض�ة من عم�ي

ي أقول  ة أو واضحة. بل دعىف اع ل�ست كث�ي ف . ل�س ذلك ألنَّ فرص اإلفالت من ال�ف
�
هِدَرت الحقا

�
َتت وفرص أ وِّ

ُ
 فال�من قصة فرص ف

 التخاذ  
�
وري دائما بوض�ح إنَّ هذە قرارات صعبة. إنهاء الحرب هو قرار صعب يتطلب ق�ادة واثقة مستعدة للتنازل وهو أمر �ف

ي الوقت الذي   قرار االنتقال من الحرب إ� السالم وتلك مسؤول�ة ثق�لة.  
ه �ف

ّ
ي وتعام�ي مع نزاعات كهذا أن

ي ح�ائت
مت �ف

�
لقد تعل

 متاحة نادرا� ما تكون هناك شجاعة النتهاز تلك الفرص. تكون الفرص إلنهاء الحرب و 
�
  االنتقال ا� السالم غالبا

  . ي
، كان القادة ع� مر� حجر من   ول�س ال�من استثناًء لذلك من هذا الواقع التار��ف

�
ي بعض األوقات، وقد رأينا ذلك معا

ف�ف

ي ستوكهولم  انتهاج خ�ار السالم بدل الحرب، إلسكات السالح و�دء الحوار. وقد رأ
ينا لحظات من التنازالت والفرص أ�ان ذلك �ف

ف 3منذ   ي اتفاقات تبادل المحتج��ن    ، أ��� من سنتني
 أ��� فعال�ة عندما قام بها الشعب من  أم �ف

�
، للمناسبة، جاءت غالبا ي والىت

نا شهددون مشاركتنا،  ي ال�من. ل�نَّ
ي خفض التصع�د الذي حصل من وقت إ� آخر ع� عدة جبهات �ف

  أو �ف
�
 أخرى أ�ضا

�
نا أوقاتا

ي وسائل اإلعالم والتعل�قات  
ي أثناء ذلك، تصاعد الجدل �ف

للتنازل دون الطرف اآلخر. و�ف أبدى فيها أحد األطراف استعدادا� 

ي ال�من ومنه، والذي جاء محتدا� ضد العدو، ضد الطرف اآلخر وط�ف ذلك الخطاب ع� أصوات النساء والرجال  
اإلعالم�ة �ف

    ختاروا، مثلنا، السالم كل يوم. واألطفال ممن ا
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زت مرة    الس�د الرئ�س،
�
ي غ�اب محادثات السالم الشاملة. وقد رك

 خالل عم�ي �ف
�
تلو أخرى  لقد تمّثلت أ��� اللحظات إحباطا

ور�ة إلنهاء الحرب و�حالل السالم.  وتّم    ع� أهم�ة العمل�ة الس�اس�ة للتفاوض حول القضا�ا المحور�ة الس�اس�ة واألمن�ة ال�ف

ي هذا األسب�ع إذ زرت ال���ت منذ أ�ام أن ي عام    تذك�ي
ي ال���ت �ف

آخر مرة جلس فيها الطرفان لنقاش تلك القضا�ا كان هناك �ف

ة بالطبع.  منذ خمس سنوا 2016  ت، وهذە صدمة كب�ي

 

اع. وقد �ستغرق  ف ي حاجة إ� عمل�ة س�اس�ة شاملة وهو بحاجة إ� �س��ة إن أردنا الخروج من حلقات العنف وال�ف
إنَّ ال�من �ف

ف ع� تحد�د   ال�منيني  ط��ً�. وس�كون معقدا� ومتعدد المست��ات. و�جب أن �ساعد 
�
، وقتا

�
الحوار، الذي نأمل أن يبدأ ق��با

ا�ة الس�اس�ة والحوكمة  ع ي هذە القاعة، واضحة و�ي ال�ش
نا� التس��ة السلم�ة. واألسس اإلرشاد�ة لهذە الرؤ�ة، كما ناقشنا �ف

 المساَءلة والس�ادة والعدالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والمواطنة المتساو�ة. 

اع ع� اختالفهم. وال  ف اع  وال بد للتس��ة الس�اس�ة من أن تعكس مصالح أطراف ال�ف ف  بد لها من أن تضمن مصالح المتأث��ن بال�ف

ي   ي أوليتها لمشاركىت ف األهم�ة القصوى الىت اع. وهنا تتبني ف وحقوقهم، ال أن تقت� ع� أولئك الذين �عملون ع� تمد�د وق�ادة ال�ف

ف والشباب خالل السنوات الم ي وحركات النساء والقادة المحليني ي ال�مىف
ي مع المجتمع المدئف

ها لم  ومشاركة زمالئئ
ّ
 أن

�
اض�ة علما

كاء   ة المطل��ة. هؤالء الفاعلون، أبطال السالم هؤالء هم ال�ش ف  تكن بالوت�ي الذين نحتاج إليهم لرسم خارطة الط��ق  األساسيني

ي ال�من. 
 نحو السالم �ف

ي  
اع، تضاعفت أعداد الجهات المسلحة والس�اس�ة و�شظت. وتنا� �ف ف ي صالح ال�من فع� مدار ال�ف

غضون  لم �عد الوقت �ف

 اليوم. وما هو ممكن اليوم قد ال يب�ت  
�
اع قبل سنوات لم �عد ممكنا ف  لفّض ال�ف

�
اجع. وما كان ممكنا ي ولم ي�ت ذلك التدخل األجنىب

ي المستقبل. وأعتقد أنه ر�ما �جب أن تجري عمل�ة حوار دول�ة إلعادة ص�اغة األهداف الواقع�ة لعمل�ة التفاوض. 
 �ف

�
 متاحا

، قض�ت معظم وق  ا� ي عم�ي  وأخ�ي
ي �ف ي أقل تقدير الحاجات اإل�سان�ة لشعبهما. ل�نَّ    الس�د الرئ�سىت

ف أن �لب�ا �ف  إ� الطرفني
�
طالبا

ف حقوقهم وضمان مستقبلهم.   ي حسن الع�ش المبا�ش للشعب بل إنها معن�ة أ��� بتأمني
ة تتجاوز مسألة النظر �ف الق�ادة الحقَّ

،   . هذا ما ينتظرنا  فهذە �ي المعركة الحق�ق�ة ي
ار بقدر ما يرتبط  الس�د الرئ�سإنَّ قل�ت  من قض�ة وقف إطالق النَّ

�
، ل�س نابعا

ي للعمل�ة الس�اس�ة أن تعكس ذلك بط��قة  
بالمستقبل. وأقول بوض�ح إنَّ ال�من بحاجة إ� مستقبل التعدد�ة الس�اس�ة، و�نب�ف

 ق��ة وجامعة. 



   ا كما تمت تالوته
 

، ل�س ي ه ي��د بالضبط ما قاله هذا المجلس: ي��د االستقرار القائم ع� الحقوق   نعلم ج�دا� ما ي��دە الشعب ال�مىف
َّ
باألمر ّ�. إن

ي دعم الحقوق األساس�ة     والح��ة. 
لبقائه ولحسن ع�ش مواطن�ه إ� حكومة مسؤولة أمام شعبها متحدة �ف وال�من �حتاج 

، كل يوم ال يبدأ ف�ه وقف إطالق النار،    و�حتاج إ� اقتصاد منفتح وزاهر مرتبط بالمنطقة و�ما هو ابعد منها. ومع ي
كل يوم �م�ف

ي إنهاء هذە الحرب دون أي تأخ�ي من أجل ال�من، ل�ي نبدأ    الس�د الرئ�س،تزداد الحرب تهد�دا� لهذا المستقبل. فدعونا،  
نأمل �ف

ي �ي بالطبع، معركة السالم.  ة، والىت   المعركة الحق�ق�ة واألخ�ي

 شكرا ل�م. 


