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�
 الرئ�س، ي لك س�دج��ً� شكرا

ي جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان  
ن �ن  أن أع�بِّ عن أحر األمن�ات إ� شعب ال�من وللمسلمني

ً
اسمح �ي بدا�ة

 . رمضان ك��م. الذي حل علينا اآلن المبارك 

 الس�د الرئ�س، 

اع   ن َّ ال�نِّ ي مناطق عدة من  نظرة ال�ث�ي من  لقد غ�ي
ن لح�اتهم ومستقبلهم. و�ن ج�ل من األطفال من    عاىن ،  البالد ال�منيني

.     التعل�م تقطع  
�
 أو الحرمان منه كل�ا

�
 ما تكون محدودة أو منعدمة تماما

�
ا ي  فرص العمل كث�ي   تلعب . ومؤسسات الدولة اليت

األساس�ة   الخدمات  تقد�م  ي 
 �ن

�
 حي��ا

�
التآ�ل  سنوات  من  عانتدورا اد مشكالت  وتؤدي   . من  الوقود لالستخدام    است�ي

ي  
رفعالمدىن يوم�ة.   إ�  معاناة  ال�من  مناطق  بعض  ي 

�ن ال�ه��اء  ع�  الحصول  وأصبح  األساس�ة.  السلع  وكما   أسعار 
ن    ستسمعون من مارك، عادت موجة وس كورونا لينت�ش بني ن ف�ي اوة متجددة   ال�منيني  عن هذا المشهد  ب�ن

�
. وال �قل سوءا

ن  العام  وقت انتهاء هذە المأساة غ�ي محدد.  أنَّ   بالنسبة لل�منيني

ي الحوارات الوطن�ة حول الحرب،  
ن ممن تتم استشارتهم أو استفتائهم أو ممن �شاركون �ن من المرجح أن أغلب ال�منيني

 نهاء الحرب هو أهم األهداف.  ��ون ع� أن إ

ي   هذا   أنَّ   المرجحومن   اعات.    الهائل  اإلجماع الشعيب ن ي كل ال�نِّ
 المنادي بالسالم موجود �ن

�
.  فرواد السالم هم الشعب دائما

اعات ن ي أنهكتها ال�ن ە من البالد اليت ي ذلك عن غ�ي
 .  ور�ما ال �ختلف ال�من �ن

ن آخ��نيتسم  الرئ�س،  يس�د ل�نَّ ال�من،   وحدة موقف المجتمع الدو�ي كما �مثله هذا    االختالف األول هو .  باختالفني
ن �شدة لهذا المجلس لدأبكم ع�المجلس ي أول��ة أجندة أعمال�م من خالل إحاطات    وضع ال�من  . أنا واحد من الممتنني

�ن
اع  مفادها أنَّ    محور�ة واضحة وثابتة �شكل مستمر ة  منتظمة ومتعددة، وإل�صال�م لرسال ن الط��ق الوح�د للخروج من ال�نِّ

 هو حل س�ا�ي عن ط��ق التفاوض. 

 بنجاحإلنهاء الحرب    داعمةصوات دبلوماس�ة  أل   هناك التقاء ،  باإلضافة إ� ذلك
�
اع س�اس�ا ن . منذ أن التقينا آخر  وحل ال�ن

ن   الس�د الرئ�س،مرة،   ي و�رلني ان ح�ث التق�ت زرت مسقط وال��اض وأبو ظيب ي عم�
ا بق�ادات من    ، وأنا اآلن �ن هنا أ�ض�

ي جميع الحاالت،   الحكومة. 
ي ال�من. و�ن

 إلنهاء الحرب �ن
�
ي نبذلها حال�ا ي تلك العواصم، ناقشت بالتفص�ل الجهود اليت

و�ن
 إجماع، ع� األقل،  كنت ألمس

�
ي   ،ع� الدعم  ا

ي تقد�م    جد كنت أ  أغلب األح�ان،  بل �ن
 حي��ة �ن

�
الدعم للنقاط  هذا  أدوارا

ي �س� إ� أن ن ن �شأنها اليت ن الطرفني ي  حصل ع� اتفاق بني
اير الما�ن ، هذا االتفاق الذي نركز عل�ه منذ شهر شباط/ف�ب

ك.   ي ع� تج��ة اإلعالن المش�ت  والذي يبين

، تتعزز وحدة موقف مجلس األمن باإلجماع الدبلوما�ي و�اتخاذ أبرز الدول األعضاء إلجراءات محددة.  وال بد  و�ذلك
أع�بِّ   أن    �ي هنا 

�
المتحدة  مجددا السعود�ة والوال�ات  الع���ة  ُعمان والممل�ة  إ� كل من سلطنة  الخاص  ي 

امتناىن عن 



ن  األم��ك�ة ع�   ي المتم�ي ح الذي لدينا، و�� عمل نظ�ي ، المبعوث  ت�م النديركنغتنس�قهم الوثيق لتقد�م الدعم للمق�ت
ي بال كلل، ومثابرته ، بال كلل، وأعين ي جهودنا  مصدر    والذي �عد   األم���ي

.    لتجس�ي مساعدة عظ�م �ن ن ن الطرفني الفجوة بني
  . ي ح�ث عقدنا عدة اجتماعات مع ت�م وف��قه. فهناك إجماع دبلوما�ي ن وأبو ظيب  وقد عدت لتوي من برلني

اعات. وقد قلت    ،ف�ما يتعلق بال�من  ألمل مهم �دعونا لهناك سبب   ن ە من ال�ن وهو وجه آخر من أوجه االختالف عن غ�ي
 مع  إ إال أنه من المهم أن أ�ررە اآلن. هذا من قبل، 

�
نَّ ط��قة إنهاء الحرب معروفة وقد نوقشت عنا�ها األساس�ة مرارا

   . ن النقاشات    وتقر الطرفني للحاجات    ب�لحاحهذە  ، وتهدف إ� توف�ي نقاط دخول أساس�ة للتصدي  ي
الوضع اإل�ساىن

ن    ع� خلف�ة ذلك   مستدامة  وقنوات اتصال  الثقةتلك النقاط األر�عة، وتهدف إ� بناء    من خالل اإل�سان�ة   ن الطرفني بني
ي نخوضها مع األطراف بإ� الحرب من جد�د. و   �عودوا ل�ي ال   شد هذە النقاشات اليت تنا السابقة�س�ت ي ما سبق من    خ�ب

�ن
ي عام  

ي ال���ت من قبل ذلك، وأثناء الدبلوماس�ة المكوك�ة �ن
ي ستوكهولم، و�ن

ي جن�ف، و �ن
. وقد  2020مفاوضات �ن

ة السابقة، ولذلك، ع� سب�ل المثال،  تع ي جميع  لمنا من تلك الخ�ب
النار �ن ندعو هذە المرة إ� وقف شامل إلطالق 

النار، كما ن�  أنحاء البالد    إلطالق 
�
 جزئ�ا

�
ي إطار االتفاق  محدد    موعد ع�  ول�س وقفا

إلطالق  يتفق عل�ه الطرفان �ن
ي ال �مكن تجنبها بما لها منالعمل�ة الس�اس�ة   . أهم�ة حرجة  اليت

ي األمر.   اآلن هو أن يوافق الطرفان ع� هذا االتفاق كل ما نحتاج إل�ه  الس�د الرئ�س، 
 . هذا كل ما �ن

 

الرئ�س، ال  الس�د  التقدم نحو �س��ة س�اس�ة  حاجة  إنَّ  ، وهو ما  ع� األرضالمستمر  العنف    تجعل الملحة لتحقيق 
نا مارك �شأنه، اع،. فما  ��ث إثارة للقلقأ   س�خ�ب ن ي ال�نِّ

ي    زالت مأرب المركز الرئ��ي للجذب �ن
وهو ما ناقشناە باستمرار �ن

ي مضت منذ ذلك    منذ عام م�ن وخالل كل تلك الشهور اليت
�
ي اآلن بقدر ما كان حق�ق�ا

هذا المجلس، وهو أمر حق��ت
ات  الوقت. وقد رأينا ك�ف يتصاعد االقتتال ثم تخف حدته، ثم يتصاعد مرة أخرى، وتخف حدته. واآل  ن، هناك مؤ�ش

ة ع� تصع�د     خط�ي
�
. وأصبح النازحون داخل�ا

�
ي مر� خط النار   والمجتمع المح�ي االقتتال الدائر مجددا

، و�تعرضون  �ن
اء االعتداء ع� مدينة مأرب.    للتهد�د جر�

�
ي أ�ضا

ة و  هجمات الو�ث�ي قل�ت   الصوار�ــــخ البالست�ة المتعددة بالطائرات المس�ي
ي  ذها أنصار هللا   واليت ، خاصة ضد  نفَّ

�
ي ال�من�ة أ�ضا

ي األرا�ن
ي السعود�ة، و�ن

ي    األرا�ن
ي تضمنت  خالل األسب�ع الما�ن واليت

 استهداف مرافق مدن�ة. نحن نعلم أنه �جب أن تتوقف تلك الهجمات. 

ي الحد�دة، تجري بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحد�دة (أونمها)
نقاشات مكثفة    ، بق�ادة الف��ق أبيه�ج�ت غوها،و�ن

ن  نا إل�ه من قبل،مع الطرفني . وأود أن  الستئناف تنف�ذ النشاطات تحت مظلة لجنة تنسيق إعادة االنتشار   ، وهو ما أ�ش
ا�ي �شكل خاص لنشاط البعثة، و�شاط نائب رئ�س البعثة باإلضافة لنشاط الف��ق غوها، ح�ث دأبوا      أعرب عن اح�ت

ن موافقة ع� اجتماع  ع� الس�ي لتحقيق هذا الهدف. وأعلم أ هما من المناطق لمحاولة تأمني نهما زارا عدن وصنعاء وغ�ي
ي  

 ونأمل أن �كلل هذا الجهد بالنجاح ألن من شأن ذلك تع��ز الجهود الرام�ة للحفاظ ع� التهدئة �ن
�
ن معا �ضم الطرفني

امات اتفاق�ة ستوكهولم.  ن  الحد�دة، ودعم تنف�ذ الم��د من ال�ت

 س�دي الرئ�س، 

ي تعز و   زادت حدة االقتتال لقد  
ي المدينة �عانون من أسوء ما  وال يزال  �ستمر التوترات بالتصاعد.  �ن

السكان المدنيون �ن
اع ن ي    جاء به ال�ن ة اليت ي كث�ي من  وآثارە الملموسة وال�ب�ي

دت ح��ة الحركة. وكما الحال �ن طالت الخدمات األساس�ة وق�َّ
�ت تعز موجة ي تعز    . كما أن19-كوف�دداء  من    ةهائلة ومروع  مناطق ال�من، فقد �ن

الت مغلقة  ما ز الطرق الرئ�س�ة �ن
ي عواقب اجتماع�ة واقتصاد�ة وخ�مةسنوات   عدةمنذ 

 ، ف�ي مدينة محا�ة. للسكان مما �سبب �ن



ن إلطالق   ي دعوات من الطرفني
 �ن

�
ي تمت إثارتها مؤخرا أود أن أش�ي ب��جاز لقض�ة السجناء والمحتج��ن، و�ي القض�ة اليت

مازالوا   اآلالف  أن  ببساطة  سأقول  شامل.  عنهم�اح  اإلفراج  بانتظار  االحتجاز  تلك  ق�د  تحقق  نرى  أن  ونتمين   ،
ي 
ن �ن ن الطرفني  للجمع بني

�
ي مستعدا ي أي مكان إذا كانت هناك فرصة حق�ق�ة إلحراز التقدم    التطلعات. يب�ت مكتيب

أو وقت و�ن
ي هذا االتجاە

ن األر�عة    . �ن ي دعمت إطالق ال�اح. وأود اإلشارة أن الصحفيني ة اليت ولذا، فأنا أرحب بالطبع بالب�انات األخ�ي
ان �جب التصدي لها. و�جب  ما زالوا ق�د االحتجاز، وما زالوا بحاجة إلطالق �احهم. هناك قضا�ا تتعلق بحقوق اإل�س

 أن ��ي الجميع أننا مازلنا نركز �شكل كب�ي لتحقيق تلك الفرص. 

 ما هو إال    الس�د الرئ�س،
�
ةما وصفته آنفا   إذا أصغيتم لنساء ال�من، س�منحكم ذلك الحرب.    آثار من جملة    لمحة صغ�ي

 
�
اع  لأعمق    فهما ن ي ه قصص ال�ن

 �ن
�
ي أثارها مارك مرارا  بجولة ثان�ة  المسكوت عنها، واليت

�
ي مؤخرا ذا المجلس. وقد قام مكتيب

المشاورات   نت)من  اإلن�ت (ع�ب  اض�ة  المحافظات.    االف�ت مختلف  من  �من�ات  �ساء  األدوات  مع  استخدام  و�سمح 
وقد  مناطقهن.  ي 

�ن النساء  من  أ��ب  لعدد  بالوصول  اض�ة  ع�   النساء   سلطت   االف�ت الضوء  النسيج    المشاركات  تآ�ل 
ي تتحمل النساء والفت�ات أسوأها.  للحرباأل��ث حدة اآلثار اإل�سان�ة و �ش الس�ا�ي التهم و االجتما�ي   ، واليت

ي إحاطة واحدة.    �مكن أن نتخ�لهآلثار المروعة أعمق مما  إن تلك ا
ي برسائل �شج�ع�ة  �ن ي أر�د أن أختم إحاطيت ول�نين

ي بالنسبة لتفاق  فرصة إتمام هذا اال بالحد�ث عن معين   ي نتفاوض �شأنها. وأود أن  لشعب ال�مين ، تلك النقاط األر�ــع اليت
ي داعم إلنهاء الحرب. لدينا وحدة   : لدينا ست سنوات من البؤس والفرقة والحرب. لدينا إجماع شعيب

�
ألخص مجددا

، لدينا خطة حول ك�ف�ة تحقيق ذلك.  
�
 لتحقيق هدف إنهاء هذە الحرب. ورابعا

�
 دبلوماس�ة للس�ي ��عا

ي دقا 
ي اليوم الذي ��ي الوصول التفاق حول  وأود أن أق�ن

ي الختام الستعراض ما �مكن حدوثه �ن
ئق، الس�د الرئ�س، �ن

اض.    تلك النقاط األر�ــع، وأن أقول ما ��ي لتشجيع كل من �مكنهم الموافقة أو االع�ت

ي الحد�دة  
ي تحمل النفط �سمح ل مما سعوائق دخول السفن، ستتم إزالة �ن ە من السلو جميع السفن اليت األساس�ة   ع غ�ي

ه اإليرادات من   بالرسو وتف��ــــغ بضائعها وحموالتها.  ائب ع�  وسوف ُتوجَّ ي الخدمة  ال�ن
هذە السفن إ� رواتب موظ�ن

 المدن�ة. 

المر�ن لتق�ي    ، وس�سافر الطالب إ� د�ارهمإ� وجهات محل�ة ودول�ة. س�عود  مطار صنعاء رحالت ج��ة  س�شهد  
  العالج. 

ار   ي إنَّ وقف إطالق النَّ
ي  جميع أنحاء ال�من    �ن ي أغلقتها جبهات القتال    الطرق  يتم فتح، وأن  أن تصمت البنادق�عين اليت

ي وقت قص�ي 
ي يوم واحد، ول�ن �ن

 ول�س �ن
�
منها    اإل�سان�ة،  للسماح بمرور البضائع  لوقت ط��ل، وسيتم ذلك تدر�ج�ا

الحركة بح��ة،  أوً�، ثم   الناس من  ن  المن  األطفال  ليتمكن  تمكني العمال إ�  ، ولمدرسة دون عوائقالذهاب إ�  �عود 
ي أعاقت ذلك.  أما�ن عملهم ع�ب الخطوط   اليت

 و 
�
ا  حلم،  ،  أخ�ي

�
  أن يتفق الطرفان ع� استئناف محادثات السالم تحت رعا�ة األمم المتحدة  وأنا مدرك أنه أمل ور�ما أ�ضا

الجميع، وس�قودە و�مل�ه    هذا الحوار الس�ا�ي   مع االتفاق ع� موعد لذلك. ونحن جاهزون ومستعدون، وس�شمل
اعوسيهدف إ� إنهاء ال�منيون،  ن .  �شكل مستدام وشامل  ال�ن

�
نا مرارا ي كما يتم تذك�ي  وهو ما يتطلع إل�ه الشعب ال�مين

 الس�د الرئ�س، 

تيبات    ا ما  لط  الح�اة  ب�عادةستسمح هذە ال�ت ،  ا، ور�ما يبدو بدب�عتها، وهو األمر الذي كث�ي
�
قاس  وكأنه أمل    اليوم أ�ضا

ي ال�ث�ي من بالدنا. 
، بينما هو حق�قة وامت�از يو�ي بالنسبة للعد�د منا �ن ن    بالنسبة لل�منيني

�
    ندعو األطراف  دعونا معا

ّ
أل�

 تخل�ص ال�من من محنته. ول �خيبوا أمل شعبهم، ول�س أملنا نحن،



 
�
 س�دي الرئ�س.   شكرا

 

 


