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 شكرإ جزيال، إلس يد إلرئيس،

اتحة هذه إلفرصة يل ليك أأقدم إحاطيت للمجلس  هذه إلفرصة يل أأتيحتلقد مر عام تقريًبا منذ أأن . أأود أأن أأشكرمك عىل إ 

 لكنين أأضفت أأنه للزنإع يف إلمين أأمر ممكن.ل س يايس حل إلتوصل نإقلت أ نذإك  حيث إملايض،يف أأبريل من إلعام  مرةلأول 

الك هذين الافرتإضني حصيحان إليوم كام اكن إحلال قبل . فرصة إلسالم من عىل إلطاوةلبرب إحل طيحأأن ت  ميكن يف أأي وقت

  عام.

ىل   . إنهذه إلأشهر خاللإلشعب إلميين قد إزدإدت سوًءإ  معاانةإن  ،وككلومارك لنا  س يصفوكام  ذكل،ابل ضافة إ 

 هو سببهذإ . لمينإمساعينا للسالم رضورية حلياة ومصلحة إلمينيني إذلين يدفعون مثن إحلرب لك يوم يف ش ىت أأحناء 

رصإري عىل ىل هذإ إحلل إلس يايسم بدء من أأجل  قدماً  إدلفععىل إلأمل و  عىلو  إلتخطيط إ   .إملنشود شاورإت تؤدي إ 

 أأوُد أأوًل إن إحتدث عن إلوضع يف إحلديدة،

  إلس يد إلرئيس،

 تنفيذل  إلعملياتيةإتفاق بني إلطرفني حول إخلطط  إىلإلوصول  دون توقف لتأأمنييعمل  ومازإل معل إجلرنإل مايلك لوليسجارد

عادة الانتشار يف إحلديدة بعد  ذكل حولأ مل أأن نسمع إملزيد  .إملُنرصم متش يا مع ما مت إلتفاق عليه يف إلسويد يف ديسمرب ،إ 

 قليل. 

يسعدين أأن أأعلن كل اي س يادة إلرئيس أأن الك إلطرفني قد قبال إل ن  لكن مجيعا. كام نعمل ،وصعبةلقد اكنت معلية طويةل  

عادة  إخنرإطهام ممنت لالك إلطرفني عىل  أأانو  إجلرنإل مايلك لوليسجاردأأعدها  إليت إملفصةل للمرحةل إلأوىل الانتشارخطة إ 

ىل هذه  إل جيايب إذلي  ،علقة ابملرحةل إلثانيةتإمل  ائل إلعالقةسس ننتقل إل ن بلك رسعة حنو حل إمل و  ة.إلنقطمسح لنا ابلوصول إ 

 يف إلأايم إلقادمة. طرهحانإليت س  و  ،وضع قوإت إلأمن إحملليةأأيضا و 
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وقد  .سابقرجل عسكري  مع هذإ إملوضوع بشلك معيل بوصفهإلرئيس هادي  عاملتلقد كام أأبلغت إجمللس من قبل، 

نه يريد مناس بةيف أأكرث من  أأخربين عادة لعميات  إ   ورأأسإحلديدة  موإئنو  إملدينة تشهد حىت دث،هذه إن حت الانتشارإ 

  عىل صربه وإلزتإمه. لرئيس هاديممنت ل إانمن إلسالم.  بعضاً  إلصليفو عيىس 

زعمي  إحلويثعبد إملكل مع إلس يد إجلرنإل مايلك لوليسجارد و  أأان ناكنت يف صنعاء قبل أأس بوع ابلضبط حيث إلتقي لقد أأيضا، 

دمعه لتنفيذ إتفاق إحلديدة.  ،وكذكل بشلك عام ،ابلتفصيلو وإحضة تأأكيده بعبارإتمرة أأخرى  أأبلغنا هللا، حيثأأنصار 

ل عالن إذلي مسعناه للتو إليوم. لقد كنت سعيًدإ لسامع ذكل وقد مت إلتأأكيد عليه بشلك  يتعلق اباكن هذإ همًما فامي وابلطبع،

 ذه بشأأن هذه إلقضية وغريها.أأان ممنت هل عىل إملوقف إذلي يتخ مبارش،

 إلس يد إلرئيس،

عادة الانتشار  ،وإحضنيدعوان نكون  ذإ حدثت، هذه،أأنه عندما حتدث معليات إ   تكل س تكون وأأقول عندما حتدث وليس إ 

عادة يه وهذإ قرإر مل يكن من إلسهل عىل هذإ إلرصإع إلطويل.  منذ بدإية من إلطرفني للقوإت ةطوعي إنتشار أأول معليات إ 

 يكون حدوث ذكل يف إملقام إلأول حملولكن جيب أأن  ،يس تغرق إلأمر وقتًا أأطول مما كنا نأأملس  ابلطبعو إلطرفني إختاذه،

 ترحيب كبري.

نرى يف إلأايم إلقادمة أأن ثقة إلناس يف قيادإهتا أأن  أأمتىنو  .وأأمهها إلقيادة إلرئيس،إحلديدة يه إختبار لأش ياء كثرية س يدي 

 .حملهايه ثقة يف 

طالق إلنار حزي  س يذكران،وأأان متأأكد من أأن مايلك  ،ننىسأأل  علينا يف إلساعات إلأوىل من  إلتنفيذأأنه منذ دخول وقف إ 

رمغ أأهنا مل ختفض  ،كبريإخنفضت مس توايت إلعنف يف حمافظة إحلديدة بشلك  ،2018اكنون إلأول )ديسمرب( من عام  18

يف  ةإملوقر  تنازميل  غرإندي،لزي  دإمئاً  كام تذكران ،تفيدوهناك تقارير إخلسائر يف صفوف إملدنيني  إخنفضتكام  .بشلك اكف  

ىل  سبأأن إلنا صنعاء،   بسبب إحلرب.نيإلنازح أأقصد دايرمه،بدأأوإ يف إلعودة إ 

طالق إلنار وإحملافظة عليه. لكن إلتطورإت إل جيابية يف إحلديدة أأظهرت ابلفعل ما  لتثبيتهناك إلكثري مما جيب معهل  وقف إ 

 ..إلطرفني يدراكن ذكل، وميكهنام إلعمل للبناء عليه . أ مل أأنإملوإءماتو ميكن حتقيقه من خالل إحلوإر 

ن ،وككلومارك لنا  س يصفوكام  نفسه،يف إلوقت  توإجه إلسفن إلتجارية و  .للغايةإلوضع الاقتصادي يف إلمين ل يزإل هًشا  فا 

ىل  . اكنت هناك بعض إلتطورإت إل جيابية مثل قرإر إحلكومة يف إرتفاع أأسعار إلوقود إن كام إحلديدة،صعوابت يف إلوصول إ 

إلتطرق  ل أأريد اعدية يف مجيع أأحناء إلبالد.إملعاشات إلتقرصف و ،يف إحلديدة لعاملني إملدنينيإلمينية ابلبدء يف دفع روإتب إ

أأان ممنت لكن جيب إختاذ مزيد من إل جرإءإت خلفض إلأسعار وضامن توإفر إلسلع إلأساس ية.  ،ملا سوف يتطرق هل مارك

 مارك ولزي غرإندي يف هذه إملسائل. قيادةمضن وحتت  كوينل

 



 إلس يد إلرئيس،

ىل رؤية  ىل إلرتكزي عىل إحلل إلس يايس. لقد قلت ذكل أأوإفق عىل أأننا مجيعا حباجة إ  تقدم ملموس يف إحلديدة قبل الانتقال إ 

خالل إلأايم إلعرشة إلأخرية.  ، وكررت ذكل يلابلفعل لهذإ إجمللس من قبل. وإلأمه من ذكل أأن قيادة الك إلطرفني قالت ذكل

جيب أأن نرى تقدم يف  .عىل طريق هذإ إلتقدم ، ورمبا يكون إليوم هو إخلطوة إلأوىلنعم جيب أأن نرى تقدما يف إحلديدة

ذإ مل أأكن أأيًضا  همميتلكنين سأأكون همماًل يف إحلديدة.  نلأس باب ليس أأقلها  س ياس ية،ل جرإء مشاورإت  همدأأ إ  إحلرب يف  إ 

ن مأ يس إحلرب ت. الاحنسارظهر أأي عالمات عىل إلمين ل تُ  ، وهو إلأمر إذلي إلضحاايعندما يكون إلأطفال مه  ديم قلوبناإ 

 .إلأخرى أأيًضا أأل ننىس ساحات إلقتال إلكربى جيبولكن  مجيًعا،وجيب أأن يكون هذإ هو إلأمل إذلي نشعر به  .تكرر مؤخرإ

  .ينيد إملدن يإلبؤس إل نساين وترش يف  يت تس ببتإلبعض إملعارك إملدمرة  جحوراكنت هناك يف 

ىل حل س يايس لهذإ إلرصإع و  رتكزييعين أأنه جيب علينا إللكه هذإ  نعمل مجيعا إخلطوط إلعريضة  رسعة. بأأقىصعىل إلتوصل إ 

هناء  ثل هذإ إلتفاق من أأجلمل  ، وحنن إجمللسإلثالثة وقرإرإت هذإ  جعياتعىل وجه إلتحديد مع إملر  إذلي يامتىشو  ،إحلربإ 

 جادون يف هذه إملساعي. 

ىل إلعمل مع  "إل طار" إذلي انقش ته مع أأعضاء هذإ  فرد تفاصيلعىل إخلطوط إلعريضة لتسوية هنائية بطريقة تُ  طرفنيإلحنتاج إ 

بطريقة  حنتاج إملايض.إلسويد يف ديسمرب من إلعام  مشاورإت وإذلي اكن عىل إلطاوةل يف تكل إلأايم يف ،إجمللس من قبل

ىل إلقيام بذكل إل ن قبل  ىل إلبحث عن وهجات نظرمه حول لك من إملفاهمي وإلتفاصيل. حنن حباجة إ  بشلك عودة إلهادفة إ 

ىل معلية إملشاورإت إلس ياس ية. هذإ هو متهيد إلطريق ل جرإء مشاورإت جادة يف هناية إملطاف بني إلطرفني. رمسي  إ 

 إلس يد إلرئيس،

قدر إل ماكن. إلميين بمن إجملمتع  ةوإسع اتقطاع لقاء عىل معيلأأحرص خالل  إلسالم،لطريق إلس يايس حنو إ يف س ياق متهيد

مع أأكرث من مائة إمرأأة مينية نظمته هيئة  هنا يف عامن يف إلأردن مؤخرإً  ُعقد لقد كنت حمظوًظا بشلك خاص حلضور إجامتع

ىل هناك بشجاعة  عناء إلسفر نكثري مهنحيث حتمل  ،للمرأأةإلأمم إملتحدة  اكن و   .يف حل هذإ إلرصإع ةمسامهلل للوصول إ 

إلقضااي إليت ستمت مناقش هتا بني  سائربشأأن  نش باكهتمع و  ،يف إلأشهر إملقبةل نمعه س نتشاور ابلتأأكيدهو أأننا  نتعهدي له

ل شك يف أأنه ميكننا مجيًعا أأن نفعل إلكثري بشلك أأفضل عندما يتعلق إلأمر  إلرئيس،س يدي  قبل، من وكام قلت .طرفنيإل

رشإك إلنساء وقطاعات أأخرى من إجملمتع إملدين يف إلعملية إلس ياس ية.  اب 

دلهيم من الاسهامات إلفكرية ما ولكهم  إملتنوعة،أأكرب عدد ممكن من ممثيل إلأحزإب إلس ياس ية إلمينية لقاء سأأس متر أأيًضا يف 

دإرة إلس ياسة  نوط هبمإمل  ناسهؤلء مه إل  إلأمه هو أأن الامر يضمن إلقيام بذكل أأننا نس تفيد من جتربهتم. لكن .يقدمونه إ 

ىل إلعمل مًعا بدًل  س يحتاج هذإ،. ليك حيدث إع، عقب أأن يضع إلطرفان هناية لهذإ إلرص يف إلمين وإحلمك هؤلء إلس ياس يون إ 

  بعضهم إلبعض. بني من إلتنافس



وهنا  ،س نوإتائة يوم يف إلكويت قبل ثالث إملخاصًة  للمفاوضات،إلغنية  سابقةإلتجربة إل  عىل ومعلية الاخنرإط تكل مبنية

 د هذه إلعملية.يقو  من مكتيب ولكن ليس فقط أأترشف ابلعمل به،إملكتب إذلي معلية يقودها ويه  .أأحيي إلسفري منصور

إجملموعة مع  إلأس بوع إملقبل هيف أأدنرب  إملزيد من إملناقشات أأيضا سأأجريو  .لقد ذكرت مسامهة هيئة إلأمم إملتحدة للمرأأة

  . إليت تعمل معنا الاستشارية إلنسوية إملتخصصة

دإرةمبادرة و  الانتخابيةإدلويل لدلميقرإطية وإملساعدة  وإملعهد بريغوفمبا يف ذكل مؤسسة  ،للسالم منظامت إملسار إلثاين إن  إ 

 ،رشاكء نش يطون وقميون يف هذإ إملسعى ونديع إلمين،وإسعة يف إل مهتعىل خرب  مستندينيعملون  ينذل  (CMI) الازمات

خنرإط يف يف الا أأن يصب ذكل إلعمل ، نأأملجنرهيام يف هذإ إملكتبيف إلتفكري وإلتخطيط إلذلين ومه رشاكء مركزيون 

إليت متثل  ويكام أأنين ممنت لدلمع وإملشورة إليت نتلقاها من مبادرة مسار إلسالم وش بكة إلتضامن إلنس .إلس ياس يةإلعملية 

 عدًدإ كبرًيإ من إلنساء إلمينيات وإملنظامت إليت تقودها إلنساء.

وأأان متأأكد من  أأضيف،ولكين أأود أأن  أأحد نشطاء إلسالم إلبارزين يف إلمين. لقامن،من إلس يدة مىن  بعد قليلسمع ن سوف 

 ، أأوإملشاورإت إلرمسية خاللإلوفود متثيل سوإء يف  إلنساء،هودان ل رشإك ب   يتعلقأأهنا س تحثنا عىل إلقيام بعمل أأفضل فامي

 .طرفنيإل س نطرهحا عىلإلقضااي إليت  نبحث فهياإليت وسع إملشاورإت إلأ 

 إلس يد إلرئيس،

 من طرح عند إجامتعهم يمتكنوإ حىت إلطرفني،بني  ضيق إلفجوةبةل يف ت تمتثل مسؤولييت إلأساس ية يف إلأشهر إلقليةل إملق 

 أأس ئةل حمددة حول طبيعة إلرتتيبات ل هناء هذإ إلزنإع وفقًا لقرإرإت جملسمك. عىل تإل جااب

 نحيإن ن و نطلب معا تشجيع من يس تطيعون مساعدتنا يف حتقيق إلسالم  دعواندمع هذإ إجمللس لهذإ إلهنج.  أأطلب

 .وإصل إلعمل من أأجل قضيتناإملتشككني جانبا بيامن ن

 إلس يد إلرئيس،

يعانون من إجلوع.  أأههلو  يزنف إلمينإن أأفضل، وأأان متأأكد من أأن مارك س يفعل ذكل بطريقة  تذكري،إل ل ميكنين الانهتاء دون 

هذإ هو إدلإفع إذلي . وإحد من أأكرث إلأماكن مأأساوية يف إلعاملإن إلمين إلفصل إدلرإيس.  ما هول يعرفون أأطفاهل  وإلكثري من

ىل أأبعد من  ننظريشجعنا عىل أأن  أ مال إلأرس  ققإذلي ميكن أأن حي ، ذكل إحللحنو إحللمبا ميكننا من حتقيق تقدم  ،إحلديدةإ 

  إلمينية.

 شكرإ س يدي إلرئيس.


