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 ،عىل إ عطايئ إلفرصة ل حاطة هذإ إجمللس س يدي إلرئيس  شكًرإ جزيلً 

حاطة إ ىل هذإ إجمللس من آأن إلوضع إلعسكري يف إلمين يزدإد   إليوم   آأرىنين  إ  .  تدهوًرإحذرت يف إملرة إلأخرية إليت قدمت فهيا إ 

 آأو   ،وإس تئناف إلعملية إلس ياس ية  خفض إلتصعيد  يف إجتاهإلمين  أأخذ  با ما س تقوم آأطرإف إلزنإع  ف  نعطف حرج.ب   متر  إلبلدآأن  

 إملزيد من إلعنف وإملعاانة إليت س تجعل إلطريق إ ىل طاوةل إملفاوضات آأكرث صعوبة. يف إجتاه تكون إحلركةآأن  آأخش 

اثرة للقلق يف    تركزوقد    إملنطققلق معيق بشأأن  ينتابين  .  ويه إحملافظة إلوإقعة رشق صنعاء،  إجلوفإلتصعيد إلعسكري إلأكرث إ 

، نزحت آ لف إلأرس بسبب إلقتال إلأخري  حيث  ، إجلوف  ساكنتأأثري إلعنف عىل    ، كاميقلقينإلتصعيد  إقود هذت  إليت  وإملربرإت

 ، وآأان متأأكد آأننا سنسمع إملزيد يف هذإ إلشأأن من رإميش.يف حاجة ماسة إ ىل إملأأوى وإملساعدة ومه

دإئرة جديدة وغري كام آأنين آأشعر ابلقلق من آأن هذإ إلتصعيد ميكن آأن يؤدي إ ىل رصإعات يف حمافظات آأخرى وجير إلمين إ ىل 

نسانية وس ياس ية مدمرة  س يكونو   مسؤوةل من إلعنف. يؤخر إلعملية س  و   إجلس ميإملدنيني للخطر    س يعرض  ، كامذلكل عوإقب إ 

هناء هذه إحلرب بشلك شامل. جيب عىل إلأطرإف   لهيا وإليت هتدف إ ىل إ  إلس ياس ية إليت طال إنتظارها وإليت تش تد إحلاجة إ 

ابلزتإماهتم بوجب إلقانون إل نساين إلوفاء ومن إلرضوري  ،إلنفس ملنع مثل هذه إلنتيجة إلرهيبةممارسة آأقىص قدر من ضبط 

 مس هتجنة.و إملدنية يه جهامت غري قانونية  هدإفإلهجامت إلعشوإئية إليت متس إلساكن إملدنيني آأو إلأ  .إدلويل

 آأثناء وجودي يف مأأرب بسؤولني  وإلتقيت  للتأأكيد عىل رضورة وقف إلقتال.  إلمينمارس إ ىل  آ ذإر/  7يف  سافرت  ،  س يدي إلرئيس

بعض ممن نزحوإ و  -إلنساء وإلش باب يتضمنبن -إجملمتع إملدين  يادإت منوق  قبليةوقيادإت حكوميني حمليني وآأحزإب س ياس ية 

يف   دمعه وحسن ضيافتهحمافظ مأأرب، سلطان إلعرإدة، عىل وإمسحوإ يل، من خلل هذإ إجمللس، آأن آأشكر  .بسبب إلزنإع

نسانية خماوف مجيع من إلتقيهتملقد إس متعت إ ىل  ذكل إليوم. وآأكدت  إليت يوإهجوهنا، بشأأن إلتصعيد إلعسكري وإلتحدايت إل 

من موقع  إ ملؤهولكن ليس سلًما يمت  ،ابلسلممطالبات قوية  أأربيف م كام مسعت إلسلم يف إلمين. هلم إلزتإم مكتيب بدمع

  إلهمينة إلعسكرية.



قبلية خشصيات إلتقيت بمثلني عن  . كاموقد عدت لتوي من صنعاء، حيث انقشت إحلاجة لوقف إلقتال يف حمافظة مأأرب

 ات نظرمه وخماوفهم فامي خيص إلرصإع يف مأأرب. للس امتع لوهجوجممتعية من مأأرب تعيش يف صنعاء 

للتصعيد إلعسكري يف مأأرب، وجيب آألا تتحول مأأرب لبؤرة إلرصإع  يوجد هناك مربر  ، لس يدي إلرئيسآأود آأن آأكون وإحًضا،  

 يف إلزنإع إملأأساوي إدلإئر يف إلمين.  إلقادمة

إيد عدد إلضحااي يزت و   ، يف إملدينة وإجلزء إجلنويب من إحملافظةتشهد إشتبأاكت، ل س اميإحلديدة  ل تزإل حمافظة  ،  إلرئيسس يدي  

نقطة إملرإقبة إملشرتكة يف مدينة  حدثت ابلأمس يف    تبعت إلوإقعة إملزجعة وإملؤسفة إليتهتدد إلتطورإت إليت  و   إملدنيني للأسف.

عادة الانتشار.  إليت مت إ رساهئا بتقويض آ لية خفض إلتصعيد  إحلديدة   تقوم بعثة إلأمم إملتحدة   وإل جنازإت إليت حققهتا جلنة تنس يق إ 

قرإرها من خلل هذإ إجمللس، س يدي إلرئيس، دلمع إتفاقية إحلديدة، عمل عىل ابلإجلرنإل غوها، زمييل، حتت قيادة  إليت مت إ 

 لس تعادة إلهدوء.تفق علهيا  إلطرفني للعمل من خلل إل لية إمل وإس تعادة إلثقة بني إلأطرإف بعد آأحدإث إلأمس. وآأدعو  إلتوسط  

بدخول مدينة دلورايت إلبعثة مل يمت إلسامح . عىل سبيل إملثال، إ عىل إحلركةتوإجه قيودً ل تزإل إلبعثة  آأن آأن آأضيف وعيلا 

 قدرة إلبعثة عىل تنفيذ وليهتا، ابلطبع.  يعرقلمما  آأكتوبرترشين إلأول/إحلديدة منذ إلعرشين من 

، كام انقش نا يف هذإ إس مترت الاشتبأاكت يف منطقة هنم بصنعاء  حيث  ،إلعنف يف آأماكن آأخرى من إلبلد  آأيًضا ببالغ إلقلق  آأاتبع 

 ويف حمافظات إلضالع وش بوة وتعز وصعدة. إجمللس من قبل، س يدي إلرئيس،

آأحناء  إلكثري منإلتصعيد إلعسكري إملطول يف يشلكه هناك خطر حقيقي، كام انقش نا من قبل، ، س يدي إلرئيسابختصار، 

 . جيب علينا آأن نبذل قصارى هجدان دلمع إلأطرإف يف إحتوإء وعكس إملسار إحلايل.إلمين

إلوقف إلفوري ا إ ىل إملوإفقة عىل آأدعو إلأطرإف علنً  و ما زلت كنت كام تعلمون، إلثاين/يناير،منذ بدء إلتصعيد يف اكنون 

تصعيد إلعسكري وإلعمل مع مكتيب لتحقيق هذإ إلهدف. من إلرضوري آأن يوإفق إلطرفان عىل إملشاركة يف  لل  وغري إملرشوط

بعادوترية إحلرب ة لهتدئإلبلد  عىل مس توى خلفض إلتصعيد خاضعة للمساءةل علنيةآ لية   إلمين عن هذإ إلطريق غري إملس تقر  ل 

جيابية آأولية من إلطرفني.، و عندما كنت يف مأأرب عوةكررت هذه إدللقد  ي طاملا وصفته.إذل جيب آأن ترتمج و  تلقيت ردوًدإ إ 

 . إل ن ردود إلفعل هذه إ ىل إلزتإمات ملموسة عىل آأرض إلوإقع 

لس تئناف إلعملية إلس ياس ية، وهو موضوع انقش ناه يف هذه يمت تعزيز آأي مناقشات حول خفض إلتصعيد جبهود جيب آأن 

ابلتحرك إلرسيع للس تجابة لبعض إلقضااي إليت وجيب آأن يمت دمع مسار خفض إلتصعيد وإملسار إلس يايس  إلقاعة من قبل آأيًضا.  

 جرإءإت لبناء إلثقة بني إلأطرإف. لها آأثر ملموس عىل حياة إلناس، وإليت متثل آأيًضا إ  

دإنةكتب إملفوض إلسايم حلقوق إل نسان مل  آأنين آأنضم آأود آأن آأضيف، س يدي إلرئيس إل عدإم إليت آأصدرهتا حممكة حاكم آأ  يف إ 

مدعاة جتزئة وتس ييس إلقضاء وغريها من إملؤسسات هو ن إ   برملانًيا مينًيا. 35حبق  يف صنعاء يف وقت سابق من هذإ إلشهر

 ، وهو آأقل ما ميكن قوهل.للقلق



 ، س يدي إلرئيس

لرمغ من إلقلق إذلي آأعرب عنه إليوم، آأود آأيًضا آأن آأشاركمك إلرسائل إليت مسعهتا من إلمينيني وإليت تؤكد يل آأن الاس تئناف  اب

 ابلرمغ من لك ذكل. يف متناول إليد إآأمرً  إلرسيع للعملية إلس ياس ية إلسلمية ل يزإل

، وآأشكر هنا يف عامن إلمينية  إلعامة وإلس ياس ية مجموعة من إلشخصياتا مع ، إجامتعً فربإيرش باط/ 27و 26يف  عقد مكتيب

ل من  . وقد عرب إملشاركونالاجامتع إس تضافة إحلكومة إلأردنية عىل  عن رآأي مشرتك بأأن إلسلم إدلإمئ ل ميكن آأن ينشأأ إ 

لهيا عن طريق إلتفاوضخلل تسوية س ياس ية  إلعديد من إملشاركني إ ىل الاس تئناف إلفوري للعملية  ودعا .يمت إلوصول إ 

حباط  آأعرب ، كامإلس ياس ية إلشامةل دون رشوط مس بقة إلس ياس ية   إلعمليةمن توقف ، م فيهوإذلي آأشاركه ، همإلعديد عن إ 

، وخلل الاجامتع ، منذ ثلث س نوإت ونصف.2016منذ إجلوةل إلأخرية من حماداثت إلسلم إلرمسية يف إلكويت يف عام 

وإلقيادإت إلنساء وإلش باب  تشمل  عىل آأمهية تضمني مجموعة متنوعة من إلمينيني يف إملفاوضات إلس ياس ية إملشاركون شدد

دفع إلأطرإف سأأس متر يف إلعمل من آأجل  .، ومع وجود تكل إحلاجةوإملطلب وآأان آأتفق متاًما مع تكل إدلعوة .إلقبلية وإجملمتعية

 وقد انقشت ذكل ابلفعل إليوم يف صنعاء. حنو ضامن إلمتثيل إلاكمل للنساء يف إملشاورإت إلس ياس ية، 

 ، س يدي إلرئيس

ل آأنلرمغ من  اب  ذإت إلغرض   بعض الاس تعدإد ملوإصةل الاخنرإط يف تدإبري بناء إلثقة  آأبدتإلأطرإف قد    تكل إلفرتة إلعصيبة، إ 

ليه يف منتصف  ، كام تعلمون،طوإت هممةخبإلطرفان  يقوم حيث .إل نساين ر يف فربإيش باط/حنو تنفيذ إلتفاق إذلي توصلوإ إ 

يف .  إلتعهدلتنفيذ هذإ  ويس متر مكتيب وإللجنة إدلولية للصليب إلأمحر يف إلعمل معهم  .  رسىبشأأن تبادل وإسع إلنطاق للأ   عامن

 ت إلقادمة للقاهرة،، وتصل إلرحلإجلوي  لضامن تشغيل رحلت إجلرس إلطيبمنظمة إلصحة إلعاملية  ود  هج، تس متر  إلوقت نفسه

 إليت ل ميكهنم تلقهيا يف صنعاء. مما يسمح للمرىض إلمينيني ابلسفر إ ىل إخلارج للحصول عىل إملساعدة إلطبية

. تتحمل مجيع إلأطرإف مسؤولية ختفيف آأثر إحلرب عىل إلكثري من إل جرإءإت إل ضافية إليت جيب إلقيام هباهناك ولكن 

وقد  وغريها من إلأماكن،فتح وتأأمني طرق يف تعز وإحلديدة ومأأرب  عىلو  ،إملدنيني. جيب آأن يعملوإ جبد عىل تبادل إلأرسى

ليه من قبل.  ضامن دفع روإتب إلقطاع  كام تتضمن تكل إل جرإءإتانقشت تكل إلقضية بعيهنا مع حمافظ مأأرب إذلي آأرشت إ 

 جرإءإت الاهذه  نإ   .إلمينينيإلعام يف مجيع آأحناء إلبلد. جيب فتح مطار صنعاء للرحلت إجلوية إلتجارية لتخفيف معاانة 

جرإءإت  نسانية حامسةإ   .آأن ختضع تكل إل جرإءإت للتس ييسول جيب  جبديد، ا، وليس إحلديث عهنإ 

،  تركزيان  نبقي. جيب آأن كام آأرشت  س ياس يةإل عملية إل دإر ما ميكننا حتقيقه يف غياب ملق ،س يدي إلرئيس، ومع ذكل، هناك حد

حياء معلية  وآأتعهد بذكل،  معبعيًدإ عن إلرصإع. لقد تشاوران عىل نطاق وإسع  رحةل إنتقالية تشمل إمجليع تصل ابلمين ملعىل إ 

ظهرت إلعديد من وقد  .تكل إلعملية الانتقاليةوس نوإصل إلقيام بذكل، بشأأن إلعنارص إلرئيس ية ملثل  كام تعلمون، إلمينيني،

ذإ مسحمت يل، إلعنارصآأود آأن آأكرر إلتأأكيد عىل تكل علنًا من قبل.   حتدثت عهنا إملشرتكة، وقد إلأفاكر درإية إلمينيني لضامن ، إ 

 وممكن. با هو متاح



  إلنساء  بشلك يشمللل إملرحةل الانتقالية، خإلسلطة بني خمتلف إملكوانت إلس ياس ية والاجامتعية  آأن يمت تقامس  جيب 

حنو  وإلتوجهإلتفاق عىل ترتيبات آأمنية إنتقالية لتوفري إلأمن للشعب إلميين  جيبكام  وإجملمتع إملدين، بروح إلرشإكة وإلتوإفق.

عادة إل عامر  تخفيف إملعاانةل س يحتاج إلشعب إلميين إ ىل ضامانت آأخرًيإ، إحتاكر إدلوةل لس تخدإم إلقوة. و   وإلتعايفإل نسانية وإ 

 .، حىت تصبح تكل إملعاانة إليت خلفهتا إحلرب جزًء من إلتارخيالاقتصادي يف مجيع آأحناء إلبلد

 آأن ما وصفته إل ن س يصبح حقيقة قريًبا ابلنس بة للمين. مجيعنا نأأمل  آأظن آأن ،س يدي إلرئيس  

 شكًرإ جزيًل 

    


