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 إلس يد إلرئيس،   

 شكًرإ جزياًل عىل منحي إلفرصة ل حاطة هذإ إجمللس.

إلوقت إذلي متر فيه إلبالد ببعض من أأصعب ما هناك فرصة ساحنة أأمامنا ل حالل إلسالم يف إلمين. وتأأيت هذه إلفرصة يف 

مر علهيا من أأايم. فقد إس مترت إلتصعيدإت إلعسكرية عىل عدة جهبات عىل مدى ثالثة أأشهر. مثَّ وصلت جاحئة فريوس 

ساكت   ىل إلمين لهتدد بتعميق معاانة إلمينيني وزايدة نطاقها. ليس هناك وقت أأفضل لتلزتم إلأطرإف ب  كوروان إملس تجد إ 

هناء إلزنإع عن طريق حل س يايس سلمي. إ  لبنادق وإ 

 

ه إلأمني إلعام  لقد دفع هتديد إجلاحئة جبهود إلمينيني وإجملمتع إدلويل قدًما حنو إلسالم. ويف إخلامس وإلعرشين من أ ذإر/مارس، وجَّ

ىل تسوية للأمم إملتحدة ندإًء عاجاًل للأطرإف للوقف إلفوري للك إلأعامل إلعدإئية يف إلمين، وانشدمه  إلرتكزي عىل إلوصول إ 

 س ياس ية من خالل إلتفاوض، وبذل لك ما ميكن فعهل يف موإهجة إجلاحئة. 

ىل إدلمع إلكبري من  ضافة إ  بت إحلكومة إلمينية عىل إلفور بندإء إلأمني إلعام للأمم إملتحدة، كام فعلت قيادة أأنصار هللا، إ  وقد رحَّ

 إلقادة إلس ياس يني إلمينيني وإجملمتع إملدين مبا يتضمن فئتا إلن ِّساء وإلش باب. 

 

هناء إحلرب أأذهلين إلثبات وإلوضوح يف رسائل إلمينيني عىل مدى إلأسابي م يريدون إ  ع إملاضية يف ش ىت أأحناء إلمين ومفادها أأهنَّ

ويريدون من قادهتم إلتفاق عىل حل خالفاهتم من خالل إحلوإر وإلتفاوض. ويف مثال وإحد عىل ذكل، يف لقايئ مع إجملموعة  

ة، ويه إجملموعة إليت تقدم إدلمع وإلنصيحة وإل رش اد للبعثة، شددت عضوإت إجملموعة يف  إلنسوية إلمينية الاستشارية إملُختص 



ًة فامي خيص حتسني  نسانية خاصَّ حديهثن معي عىل أأنَّ إحلرب جيب أأن تتوقف إل ن، وركَّزن عىل أأمهية إلتفاق عىل إلتدإبري إل 

طالق رسإح إحملتجزين عىل خلفية إحلرب.   حرية إحلركة وإ 

ملكة إلعربية إلسعودية وقفًا ل طالق إلنَّار من جانب وإحد ملدة ويف إلثامن من نيسان/أأبريل، أأعلن إلتحالف إذلي تقوده إمل

جياد إلبيئة إملوإتية ل جناح إجلهود إليت تقودها  طالق إلنار هو إ  أأس بوعني مبدئًيا. وأأوحض إل عالن أأنَّ إلهدف إلرصحي من وقف إ 

ود إلتعبري عن إمتناين للتحالف ولقيادة صاحب إلأمم إملتحدة حنو حتقيق إلسالم وإليت أأشار لها إلأمني إلعام للأمم إملتحدة. أأ 

ىل الالزتإم حبل سلمي س يايس للزنإع  شارة وإحضة إ  إلسمو إملليك إلأمري محمد بن سلامن عىل هذه إملبادرة إل جيابية إليت متثل إ 

د قدمت إلعديد من إحلكومات ودمع هجود إلأمم إملتحدة لتحقيق هذإ إلهدف يف إلمين. واكن إجملمتع إدلويل أأيًضا وإحًضا يف دمعه، فق

 يف إملنطقة وخارهجا إملساعدة خلف إلكوإليس يف تكل إلفرتة ممارسني هجوًدإ هممة للمنارصة يف إلوقت إملناسب دلمع هجودان. 

 

َّين أأيًضا ممنت،  ن هناء هذإ إلزنإع.س يدي إلرئيس وإ   ، جمللسمك هذإ دلمعمك إملس متر جلهود إلأمم إملتحدة حنو إ 

 

 س، إلس يد إلرئي 

 

ىل أأطرإف إلزنإع إل ن. هذإ وقت إختاذ إلقرإرإت إلصعبة. ول ينبغي عىل أأي منا الاس هتانة بملطالب إملوهجة   تتجه إلأنظار لكها إ 

لقيادإت إلطرفني. فالقرإرإت إليت يتعني عىل إلطرفني إختاذها إل ن لها أأمهية وجودية بلنس بة ملس تقبل بالدمه. وأأعمل أأن حكومة 

هناء هذإ إلزنإع عىل أأساس سالم عادل. وأأان ممنت هلم عىل ذكل. وأأعمل من خالل إلمين، وقيادإ ت أأنصار هللا أأيًضا، يريدون إ 

لقاءإيت بلرئيس هادي عىل مدإر عامني منذ توليت رشف هذه إملهمة، أأن تركزيه دإمئًا منصب عىل حتقيق ما هو أأفضل ملس تقبل 

 بالده. 

ثر ندإء إلأمني إلعام، عرضت مقرتحا طالق إلنَّار يف معوم إلمين، وإلثاين إ  ت عىل إلطرفني. إملقرتح إلأول  يمتحور حول وقف إ 

طالق رسإح إلسجناء وإحملتجزين، وفتح مطار صنعاء إدلويل، ودفع  حول أأمه إلتدإبري إل نسانية والاقتصادية إليت تتضمن إ 

إحملمةل بلسلع إلأساس ية يف موإئن إحلديدة،  روإتب موظفي إلقطاع إحلكويم، وفتح إلطرق إلرئيس ية، وضامن رسو إلسفن

ا إملقرتح إلثالث فيخص   ومجيعها تدإبري ستساعد بشلك مبارش وغري مبارش يف موإهجة جاحئة فريوس كوروان إملس تجد. أأمَّ

 الاس تئناف إلعاجل للعملية إلس ياس ية.  

 



وضات متوإصةل مع إلطرفني حول نصوص وتفاصيل  وعىل مدإر إلأس بوعني إلسابقني، منذ تقدمي تكل إملقرتحات، إخنرطت يف مفا

هذه إلتفاقيات. ونتوقع أأن يوإفق إلطرفات عىل إلتفاقيات إملذكورة وأأن يتبنياهنا رمسًيا يف إملس تقبل إلعاجل. ومل تتأأثر رسعة  

ن إحملاداثت إليت نعقدها مع إلطرف جرإهئا بشلك إفرتإيض. بل إ  ني وكذكل إستشارإتنا إملفاوضات أأبًدإ، س يدي إلرئيس، برضورة إ 

َّنا حنرز بلفعل تقدًما جيًدإ للغاية. ن  مع إلتحالف إلعريب وغريه من إجلهات إلفاعةل إدلولية مس مترة ومفصةل وبناءة. وأأس تطيع إلقول إ 

طالق إلنَّار يف معوم  ًة حول مبدأأ وقف إ  إلمين وأأؤمن وأ مل أأننا يف طريقنا للتوصل لتوإفق حول إملقرتحات إليت قدمهتا، خاصَّ

وهو إملبدأأ إذلي يدمعه إلطرفان. وحنن إل ن نكرر مضاعفة هجودان لتجسري أأمه نقاط الاختالف بني إلطرفني يف نصوص 

 إملقرتحات قبل أأن نعقد بيهنام إجامتعًا إفرتإضًيا تُطَرح فيه إلتفاقيات ويمت تأأكيدها، كام أأمتىن، مث نرشها. 

 

وأأان ممنت للطرفني عىل إلطريقة إليت تعاملوإ هبا مع إملفاوضات مع إلأمم إملتحدة، حيث إتسم تعاملهم بلنفتاح وإلرصإحة وإلرتكزي 

هناء هذه إحلرب. بل ضافة  والالزتإم بعدم إلتأأخري.  يف نقاشايت مع إلس يد عبد إملكل إحلويث، اكن دإمئ إلتعبري عن رغبته يف إ 

ىل ذكل، ل شك  يف أأنَّ إلتوإفق إدلبلومايس إمللموس يف س ياق إلمين، وخصوًصا فامي يتعلق هبذه إلعملية إحلالية، وإذلي متتع إ 

برإم هذه  جناح إ  مم إملتحدة، يلعب دوًرإ حامًسا وحموراًي يف دفعنا مجيًعا، وإلطرفني أأيًضا، حنو إ  بتحفزي وتوجيه إلأمني إلعام للأ

 نأأمل. إلتفاقيات عىل إملدى إلقريب كام 

 

 إلس يد إلرئيس، 

 

من إحملزن أأنَّ إلأنشطة إلعسكرية ما زإلت مس مترة عىل عدد من إجلهبات رمغ إلندإءإت إلعديدة إليت وهجها إلمينيون وإجملمتع 

طالق   ىل إتفاق عىل مقرتحاتنا مبا يف ذكل وقف إ  ىل أأن نصل إ  يقافها. وأأخىش أأن تس متر تكل إحلرب إ  إدلويل وهذإ إجمللس ل 

ل أأهنا ليست إملرسح إلوحيد  إلنَّار يف معوم إلمين. ومازإلت حمافظة مأأرب، رشيق صنعاء، متثل مركز إجلاذبية لهذه إحلرب، إ 

يقاف إلقتال، اكن ذكل أأفضل.   لها. ولكام سارعنا يف إ 

عىل إلتفاصيل. وأأود  مفا زإل إلقتال إلعنيف إدلإئر حيصد حياة مزيد من إملدنيني إلمينيني إلأبرايء، وأأثق أأن مارك سوف يطلعنا

ىل الاعتدإء إلفارغ من إملعىن إذلي وقع عىل قسم إلن ِّساء يف إلسجن إملركزي يف مدينة تعز يف إخلامس  لفت إنتباه إجمللس أأيًضا إ 

من نيسان/أأبريل إجلاري، وإذلي أأصاب وأأودى حبياة إلكثريين، مبا يتضمن إلن ِّساء وإلأطفال. وقد أأدنت هذإ الاعتدإء إملروع، 

ام أأدإنه إلكثري من إلمينيني وإملسؤولني إلأمميني، وشددت جمدًدإ، ومل تكن إملرة إلأوىل، عىل رضورة حامية أأروإح إملدنيني ك

 وإملنشأ ت وإملرإفق إملدنية مبا فهيا إلسجون مبوجب إلقانون إدلويل إل نساين.  



طالق إلنَّار قامئة ومتكررة بشلك حاطيت  يف إحلديدة، ما زإلت إنهتأاكت وقف إ  يويم بملس توى ذإته إذلي حتدثت عنه يف إ 

صابة إخلطرية لضابط إرتباط من طرف إحلكومة إلمينية بنريإن إلقناصة، توقف معل جلنة  ثر إحلادثة إملؤسفة لال  إلسابقة. وإ 

عادة الانتشار وإلآليات إملشرتكة إخلاصة بتنفيذ إتفاقية إحلديدة معلًيا.   تنس يق إ 

جناز وقف ل طالق إلنَّار يف معوم إلمين كتعزيز بلتوإزي، وهو وبيامن جناهد مجيًعا يف  إحملافظة عىل الاس تقرإر يف إحلديدة وإ 

عادة الانتشار وإلآليات  إل جناز إذلي يلوح يف إلأفق إل ن، من إملهم، بل هو جوهري، أأن يس تئنف إلطرفان معل جلنة تنس يق إ 

وها، رئيس بعثة إلأمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة، مازإل مس متًرإ يف هجوده للعمل إملشرتكة إليت تدمعها. وأأعمل أأن زمييل إجلرنإل غ

 مع إلطرفني للحيلوةل دون تدهور إلوضع أأو إلتأأثر بتبعات إلتصعيد يف مناطق أأخرى. 

  

 إلس يد إلرئيس، 

 

جهبيت إحلرب وإجلاحئة يف نفس تتطلب جاحئة فريوس كوروان يف إلمين جل إهامتمنا وموإردان، فالمين ل يس تطيع إلقتال عىل 

إلوقت. وهذه إملعركة إجلديدة يف موإهجة إجلاحئة قد تس تزنف قدرإت إلمين. وأأعمل أأن هذإ هو تقدير زماليئ حتت قيادة مارك 

وحتت قيادة لزي غرإندي يف إلمين، وهو إلتقدير إذلي يثري خماوفنا. أأقل ما ميكننا فعهل من هجتنا هو وقف هذه إحلرب لتوجيه 

ىل هذإ إلهتديد إجلديد. وقد مسعنا ندإءإت ومناشدإت من معوم إلمين تطالبنا مجيًعا بوضع إلفريوس وجاحئته يف  لك إهامتمنا إ 

 مقدمة إلأولوية. وأأعرف أأنَّ قادة إلطرفني وكذكل إلقادة يف إملنطقة يفهمون ذكل متاًما كام يفهمه إمجليع. 

 س يدي إلرئيس. شكًرإ،  

 

 


