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 ،س يديت إلرئيسة شكرًإ جزيلً 

غتنام إلفرص أأغسطس من هذإ إلعام إ ىل إختاذ إ جرإء حامس الأ ب/قد يتذكر أأعضاء هذإ إجمللس أأنين دعوت يف 

رأأينا فقد  .إلزمخ للوصول إ ىل تسوية س ياس ية يف إلمين يتناىمإملتاحة ال حلل إلسلم يف إلمين. ومنذ ذكل إحلني، 

قلميية وإجملمتع إدلويل وإلأمم إملتحدة للتوصل إ ىل  إلأطرإف تعمل مًعا بدمع من إململكة إلعربية إلسعودية وإلقوى إال 

 ئيةوختفيض إلتصعيد يف إلأعامل إلعدإإلوضع يف إحملافظات إجلنوبية  تضمنت بشأأن مجموعة من إلقضااي تسوايت

إلقضااي  تكل فامي خيص تسوايتوإلتوصل إ ىل  ،. هذه ليست قضااي صغريةإحملددة إلتحدايت الاقتصاديةبعض و 

جناًزإ بس يًطا  .للأطرإف إملعنية ليس إ 

 ،س يديت إلرئيسة

إلتوصل للحلول . فقائد إلسلم هو إذلي ميارس فن لقد بدأأان نرى حاجة إلمين لنوع إلقيادة إذلي خيلق إلسلم

بعض إال شارإت وحنن إل ن نرى . س تحقاقالاتفضيل إلتسامح عىل  يشجعإذلي  ، وهووتضمني إمجليعإلوسط، 

 عىل هذإ يف تكل إال حاطة.فصل بعض إلأمثةل أأن أأ  ، س يديت إلرئيسة،عىل وجود هذإ إلنوع من إلقيادة، وأأود

نتقايل نومفرب بني إحلكومة إلمينية وإجمللس إال  ترشين إلثاين/ 5تفاقية إلرايض إملوقعة يف إ هو ذكلمثال عىل أأول 

اكن إحامتل  حيث للمين "هتديًدإ وجودايً " ، كام أأخربت إجمللس يف حيهنا،أأغسطسأ ب/إجلنويب. لقد خلقت أأحدإث 

وإليت إتفاق إلرايض  ىلإ  إلتوصل  إحملاداثت إليت أأدت إ ىل خللولكن،  .يف إحلقيقة تفكك إدلوةل حقيقيًا وخميًفا

قد و مًعا وإتفقوإ عىل إلعمل من أأجل قضية أأكرب.  إملتنافرة إلأطرإفيوًما، جلس قادة من  86عىل مدى  إس مترت
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العام لالمين الخاص المبعوث مكتب  
لمتحدة لألمم  اليمن إلى ا  

  



 بدالً  إلأطرإف ةشجاعب  ،لأفضل تقاليد دور إلوساطةوفقًا و  بوصفها إلوس يط، إململكة إلعربية إلسعودية أأشادت

 إللحظة. ىل هذهإ  سبيل إلتوصل  يف إليت مرت إلشاقةعديدة إلسابيع إلأ  عىل نتقادمهإ  من 

إجمللس الانتقايل إجلنويب، وكذكل إلقيادة إلسعودية عىل هذإ قيادة أأن نشكر إلرئيس هادي و  علينا مجيًعا جيب

مبثابة حافز لتحريك إلمين برسعة حنو تسوية هذإ  هذإ أأن يكون جيبو  .طرإفإملثال لكيفية إ خرإج إلأفضل يف إلأ 

 من خلل إلوسائل إلس ياس ية.إجمللس  إذلي نناقشه إليوم يفإلرصإع 

جناز إململكة إلعربية إلسعودية   لك إدلور إال جيايب إذلي ميكن أأن يلعبه إدلمع إال قلميي يفيف هذإ إخلصوص يظهر إ 

، ويل إلعهد صاحب إلسمو إملليك إلأمري محمد بن سلامنقبل أأس بوعني، ترشفت بلقاء هجودان للوصول إ ىل إلسلم.  

جيابًيا  وقد ،إلوزرإءجملس انئب رئيس  ل إ ىل حل سلمي شامل للزنإع يف إلمين حامتالت إلتوص  إ  بشأأن  للغايةاكن إ 

ذكل مكل إململكة  أأكدهذإ و  إجلهود إملبذوةل لتحقيق ذكل.لك أأن إململكة إلعربية إلسعودية س تدمع  يل اً واكن وإحض

ع تفاق إملوق  أأن يفتح إال أأمهل  عن عرب  لس إلشورى، حنيخطابه جمليوم إلأربعاء يف  ،سلامن ، إملكلإلعربية إلسعودية

 . ةمعإإدل ملكامهتلقيادة ويل إلعهد و ل لقيادة إملكل و منت يف إلرايض إلباب أأمام حماداثت سلم أأوسع. أأان م  

 ،إلرئيسةس يديت 

شارة    قد يعدفامي عن  أأن هناك شيئًا ما يتغري يف إلمين، أأود أأن أألفت إنتباهمك إ ىل مؤرش بس يط عىل أأمهية أأكرث إ 

 إلغارإت إجلوية بنس بةخنفضت إ   فقد كبري: بشكل  معدل إحلربخنفض إ  إلأس بوعني إملاضيني،  خلل. نفسها ربإحل

إلأسابيع إلأخرية، اكنت  ويف .لتقاريروفقًا ل  ٪ عىل مس توى إلبلد مقارنًة ابلأس بوعني إلسابقني80 تقرتب من إلـ

 منذ بدء إلزنإع. للمرة إلأوىلساعة بدون غارإت جوية  48ملدة  طالتهناك فرتإت 

وقف إ طلق إلنار حممتًل حنو  أأن يكون هذإ حتراكً نأأمل وترية إحلرب، و ل وهتدئةً تصعيد لل  ذكل خفضاً ي حنن نسم  

وإلعديد من أأعضاء هذإ إجمللس لفرتة طويةل  توإفقه،ورسوال ن أ  ، وأأثق أأ إلشامل يف إلمين إذلي طالب به مارك

ةوقف إلهجامت إلصاروخية وإلطائرإت  إس مترقد و  .للغاية علنه من قبل ،عىل إلأرإيض إلسعودية إملسري    وإذلي مت إ 

مس مترة. أ مل  ما زإلت إلعنف للحد منللشهر إلثاين عىل إلتوإيل. إجلهود إملبذوةل  ،سبمتربأأيلول/ 20أأنصار هللا يف 

 من إلبناء عىل هذإ إال جناز. اً أأن نمتكن قريب

إلأمم تس متر و  ،إحلرب يف إلمين لهتدئة إلرإمية ك إجلهودتأأييدي ودمعي إلاكملني ل نعنوه هنا بوضوح جيب أأن أ  

ن ما جيري يف إلوقت إلرإهنمن إلطرفني تقريب  مسؤوليتنا يف هتا، مسؤولي يف حتمل إملتحدة هناء إلزنإع. إ  يف  ،إ 

فعال إليت رأأينا وتكل إلأ  لتكل إلعملية. ،وإحليوي ، بلريس إلأساس إلرضوريإجلنوب وإلشامل عىل حد سوإء، ي  



تفاق خبصوص إجلنوب، يه قرإرإت إختذها قادة بدأأوإ إلوصول الهتدئة حدة إحلرب، ويف صورة ترمجهتا يف صورة 

ال أأنه ال جمال ال غفاهل. بشكل  اً إحامتلية إلوصول للسلم بشك قد ال يكون وإحض يف رؤية  اكمل، إ 

  إلطاوةل.دلوران عىل  نس تعد بيامنحنتفل هبذه إال جنازإت  حنن ،ة إلرئيسيتذلكل، س يد

 ،إلرئيسةس يديت 

جيابية مس مترة ، وإذلي يقرتب معره إل ن من إلعامتفاق إس تكهوملإمثايل إلثالث يتعلق بتنفيذ  . لقد رأأينا إ شارإت إ 

ليه يف تنفيذ إال حنويف إحلديدة، حيث إختذت إلأطرإف إملزيد من إخلطوإت  س توكهومل إتفاق إذلي مت إلتوصل إ 

 إلعام إملايض.

حاط من جانب  إخللقةعن إحلاجة إملاسة إ ىل بعض إملرونة  لوكوك ماركو  نا أأانحتدث  ،إ ىل هذإ إجمللس ة سابقةيف إ 

ل بس ب   قد تلحقإحلكومة للسامح لسفن إلوقود عىل وجه إلرسعة بدخول إحلديدة لتجنب إلأرضإر إلهائةل إليت 

قفت و قد و  .، وإليت بدأأت ملحمها يف إلظهور ابلفعل يف صنعاء وغريها من إملدنإلعيش بسبب نقص إلوقود

بشأأن  مأأزقأأدت إ ىل إليت عملية إل  ، ويهغرض رفع إلرضإئبب قرإرإتإ صدإر  حقها يف مع ذكل إلوقتإحلكومة يف 

 وإردإت إلوقود إ ىل صنعاء وإحملافظات إحمليطة هبا.

نشاء أ لية ال يدإع إلتجار إتفق  إجلاري، إلشهر يفولكن،  إلفريق الاقتصادي وإلفين إلتابع للحكومة مع مكتيب عىل إ 

لبنك إملركزي يف إحلديدة حتت ابيف حساب خاص  إلتجارية غازإلنفط و إل  لشحنات إلرسوم إمجلركيةو إلرضإئب 

نفاق وسيمت  إ رشإف إلأمم إملتحدة. يرإدإتإ   غريها من إملناطقدلفع روإتب موظفي إخلدمة إملدنية يف إحلديدة و  إال 

نين ممنت  كبري ال حرإز تقدم  تقدمي إلتنازالت إلرضورية عىل للحكومة إلمينية ولأنصار هللامبوجب إتفاقية إحلديدة. إ 

يرإدإت إملوإئن يف  للحديدة. إلوقودختطي إملأأزق إخلاص بدخول سفن ويف ،معاجلة مسأأةل إ 

 للتفكري إخللق من قبل إلأطرإف إملعنية.نتيجة  وإلنتيجة يه أأن سفن إلوقود تدخل إل ن إحلديدة ومت تفادي إلأزمة

يقاف  فقد إلأطرإف أأيًضا متسكها بوقف إ طلق إلنار.يف إحلديدة، عززت  نشاء أ لية وقف إ طلق إلنار وإ  أأاتح إ 

 حزي إلتنفيذ. يف إملائة أأقل مما اكنت عليه قبل دخول إل لية 40إلتصعيد إحلد من عدد إحلوإدث إلأمنية يف إحملافظة: 

نشاء مخس و  يف إملائة يف عدد  80بنس بة تقارب  اً إخنفاض الحظنا مرإقبة مشرتكة عىل إخلطوط إلأمامية، نقاطمنذ إ 

حوإدث يف إملدينة عىل إال طلق. أأود أأن أأثين  تقع أأيإحلوإدث إلأمنية يف إملدينة. يف إلوإقع، لعدة أأايم متتالية، مل 



جيب الفتات للنظر، و جنازين الك إال   يوإفقين يف ذكل.إجلرنإل جوها ، وأأثق أأن اءعىل إلطرفني لهذإ إلتعاون إلبن  

 علينا مجيًعا إال شارة هلام. 

 ل حمل إلرغبة يف إلنرص.عندما حت ةإخللق إلتسويةعىل قمية  أ خر أأطرحهإحلديدة يه مثال  ،إلرئيسةس يديت 

تنفيذ إتفاقية إحلديدة. ذلكل أأود أأن ل يف دمع إلأطرإف  حيوايً  إً دور بعثة إلأمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة تلعب

بعثة يف إحلديدة. هذه إلقيود ال تعرقل إل أأعرب عن قلقي بشأأن إلقيود إملزتإيدة إملفروضة عىل حتراكت موظفي 

أ مل أأن تتخذ إلسلطات إملعنية مجيع إلتدإبري  إلبعثة. همامتنفيذ  اً إلعمليات إليومية للبعثة حفسب، بل هتدد أأيض

  ية إحلركة إلرضورية لقيام بعثة إلأمم إملتحدة دلمع إتفاق إحلديدة بتنفيذ واليهتا.إللزمة لضامن حر 

 ،إلرئيسةس يديت 

انقش نا ومن مجيع أأحناء إلبلد.  رإئدإت إلسلم إلمينياتمن  20يف أأوإخر شهر أأكتوبر، إلتقى مكتيب ملدة يومني مع 

. كام قدموإ إملفاوضات يف أأي تسويةإل ن، وقبل بدء ن لضامن مرإعاة وهجات نظره اً عنارص أأي تسوية س ياس ية مع

إجملموعات إلنسائية يف إلمين يف حتسني إلظروف  تقدمهإذلي  ،إلفريد ، يف ظينأأدةل عىل إال سهام إجلوهري ورمبا

 إملرأأة يف معليات إلسلم.إحمللية أأثناء إلزنإع. حنن نعرف مدى أأمهية تضمني إملنظور إجلنساين ومشاركة 

 ،س يديت إلرئيسة

حاطيت إلأخرية أأرشت إ ىل علمات إلأمل يف إلمين. أ مل عىل أأن هذه  هذه إملرة كون قد قدمت أأدةلأأ أأن  يف إ 

 .إلعلمات بدأأت تؤيت مثارها

إلسلم. سوف  إلشك إذلي جيب أأن يتخذه جيب عىل قادة إلمين إل ن أأن يسأألوإ أأنفسهم عنويعين ذكل أأنه 

ساعدهتم يف ن مل يموجود، وس نكون تفاق بشأأن إلرتتيبات إلس ياس ية وإلأمنية ال هناء إلقتالالحيتاجون إ ىل إلتوصل 

عادة بناء إلبدل وإقتصاده ونس يجه الاجامتعي .ذكل لتحقيق ، وس نكون مجيًعا موجودين سوف حيتاجون إ ىل قيادة إ 

إ ىل إلتعامل بشك معيل مع حتدايت س ياس ية معقدة يف مشهد تغري بشك كبري خلل سوف حيتاجون  ذكل.

، س يديت إلرئيسة، عىل إل ن ولكننا .إل ن عاجلة لك هذه إلقضاايمل إلتحضرييس نوإت إلرصإع. جيب أأن يبدأأ إلعمل 

  أأوحض يل أأحد إلقادة إلمينيني. للحياة الاجامتعية يف إلمين كام إملدنيةعىل وشك أأن نرى عودة أأننا قناعة 

 جزيلً شكرإ 

 


