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 شكرا جزيال، الس يد الرئيس،

 . اليوم لمجلس ليك أقدم احاطيت ليل أشكرمك عىل إاتحة هذه الفرصةأود أن 

 يف أواخر العام املايض يف ليت مت التوصل إلهيايف تنفيذ الاتفاقات ا ،مرةمنذ أن حتدثت إليمك آخر ، كبرياأحرزان تقدما لقد 

يف احلديدة.  عىل املرحةل األوىل من خطة إعادة انتشار موافقهتام لولسغارد وللجرنال مايلك وقد أكد يل الطرفان س توكهومل،ا

يف  تدملوعود اليت ق  اس تكهومل واباللزتام اب الطرفان بتنفيذ اتفاقاللزتام اذلي أبداه ابو ،أرحب ابالتفاق اذلي مت التوصل إليه

 .املايض ذكل الاجامتع يف أوائل ديسمرب

تلهيا إعادة انتشار  أوىل،خطوة كصليف ورأس عيىس ال  وافق الطرفان عىل إعادة الانتشار من موائن، لولسجارد اجلرنالقيادة ب 

وصول املساعدات  هذاسيسهل   من ميناء احلديدة وأجزاء هممة من املدينة املرتبطة ابملرافق اإلنسانية يف اخلطوة الثانية.

 .الشعب الميينتنتظر أن يمت توزيعها عىل  مكية كبرية من احلبوبان هناك  نعمل كام حيثاألمحر، إلنسانية إىل مطاحن البحر ا

وأدعومه إىل البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقية دون مزيد من  ،للسامح حبدوث ذكل اتموامئ اه منقدم ملالالك الطرفني  هنا أان ممنت

اهناء املظاهر واليت نأمل أن تؤدي إىل  احلديدة،يف  ت إعادة الانتشارالتفاق عىل تفاصيل املرحةل الثانية من معليالو  ،التأخري

  .املسلحة يف املدينة

أان خشصيا قاد هذه املفاوضات ابلصرب واملثابرة.  اذلي، لولسغاردمايلك للجرنال  القيادة القويةمن دون  مل يكن هذا الاتفاق ممكنا

 .  وممنت لتحليه بتكل الصفات هلممنت جدا 

 أبدىفقد  ،الزمنية لتنفيذ الاتفاقالتأخري يف اجلداول  وابلرمغ من الالزتام القوي اذلي أبداه الطرفان.لوال  ممكنامل يكن ذكل 

 اليوم ميكننالكن  .هجهاانو التحدايت اليت اان ال أنكر  .مرارا هذا الالزتام يل أكدا وقد، س مترار الزتاهمام بتنفيذ الاتفاقابالطرفان 
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العام لالمين الخاص المبعوث مكتب  
لمتحدة لألمم  اليمن إلى ا  

  



ري ان الطرفان يقومان بتذكريي اان وزماليئ بشلك ومما يثلج صد .التحدايت زع بشأنأن جن بداًل من ،هبذا الالزتام نتشجعأن 

 بأن هذه فرصة فريدة.متكرر 

اكن يل رشف الاجامتع ثالث مرات مع خفامة الرئيس هادي بشأن  اجمللس،لهذا  قدمهتا منذ آخر إحاطة الرئيس،ي س يد

يل ولزماليئ بشأن  ا قدهميتال مشورةل ل و  أظهرها،أان ممنت للمرونة اليت  .هتمنامجموعة واسعة من القضااي اليت هتمه وابلطبع 

  يف املس تقبل. ذكلأان أعمتد عليه ملواصةل . للقاءاتنتاج تكل ا التقدم اذلي نعلنه اليوم هو ان املفاوضات حول احلديدة.

الاجامتعات حيث اكنت هذه  ،التحالفالاجامتعات املتعددة اليت عقدانها يوميا تقريبا مع  نا نمثن للغايةوأود أيضا أن أضيف أن 

 حنو حلها.التقدم مبا يساعد عىل طروحة عىل الطاوةل إللقاء الضوء عىل املسائل امل

 الس يد الرئيس،

ابالخرتاق،  س توكهوملايف  العام املايض اذلي مت التوصل إليه يف ديسمربمت وصف الاتفاق وحول الرصاع يف المين،  هناك زمخ

 قبل،كام ذكرت من  حيدث ابلفعل. ميكن أن لقد اكن حتواًل كبرًيا وأظهر لشعب المين أن شيئًا ما. وأعتقد أن هذا وصف يف حمهل

 لموسةاملفائدة ال بشائر املدينة ابلفعل يشهد ساكنو  ،يف احلديدة مزتايدحركة املدنيني بشلك  عىل نشاطمؤرشات  اكنت هناك

 .س توكهوملانتيجة التفاق  ية يف تكل املنطقةاألعامل العدائ  يف لحوظ واملتواصلخنفاض املالايف 

 حلفاظ عىلعالمة عىل الزتام األطراف ابهو  الانتشار يف احلديدة إلعادة ةل األوىلاملرح بشأنن الاتفاق اذلي مت التوصل إليه إ

إىل تقدم ملموس عىل أرض  تعهداتحتويل ال و  ،ف قادرة عىل الوفاء ابلزتاماهتاأن األطرا يوحض ذكلأحتدث عنه. الزمخ اذلي 

 اإلرادة الس ياس ية. وجود أنه يظهر أيضاورمبا األمه  األطراف،بني  امر يف غاية الامهية وهذا الثقة،الواقع. إنه يعزز 

لالنتقال  الرئيس، ، س يديفرصة دلينا، س يكون احلديدةتنفيذ ذكل اجلزء من اتفاق مع بدء  اليوم أو غداً  رمبا، البدايةمع هذه 

 المين. يفاألمل  حنو قطعناه يف السويد من الوعد اذلي

 يف الوضع أن مارك سوف يصف لنا يف البالد. ومبا األوسعية ن الاتفاق عىل إعادة الانتشار همم أيضا ابلنس بة للجهود اإلنسان ا

برانمج األغذية العاملي  منح بشأنعىل مس ئولية األطراف  ،املاضيةيف األايم القليةل ، مًعاومارك ت اان فقد أكد .دقيقة غضون

مليون خشص ملدة  3.7ما يكفي من الغذاء إلطعام  حيوي ياحلبوب اذل خمزونإىل والوصول إىل مطاحن البحر األمحر إماكنية 

 شهر.

 الس يد الرئيس،

 واحلديدة،إىل صنعاء لعديد من الزايرات ابمقت  السويد،يف  أبرمتيف األسابيع األخرية ومن أجل إحراز تقدم يف الاتفاقات اليت 

خنراطه أن أبلغ هذا اجمللس اب ينيف حركة أنصار هللا. يرس مالئههناك يف لك مرة مع الس يد عبد املكل احلويث وز تحيث التقي

بعثة األمم  نرشمة ل اللوجستية احليوية الالز بشأن القضااي  احلديدة،يف مجيع املناقشات اليت أجريناها حول  واملس متر الاجيايب



. وأان ممنت اللزتامه بدمع مجيع بشلك عام سجناءل ا د حمددين وإطالق رساحإطالق رساح أفرابشأن و  ،احلديدة اىلاملتحدة 

وابلتايل  حقيقي،ومن الواحض يل أن الالزتام من هناك بتنفيذ اتفاق احلديدة هو ابلفعل  صنعاء،هجودان. لقد عدت يوم أمس من 

 فهو موضع ترحيب كبري.

 الس يد الرئيس،

وسوف  املعتقلني.السجناء و  رساح وتبادل إطالقبشأن  الاتفاق إلمتام لسعياب املاضيةيف األسابيع  أيضالقد كنا مشغولني 

اكن يف الواقع أول اتفاق بني  توفري مثل هذا اإلفراج والتبادلل  عىل آليةو  الامر رمبا أن التوصل إىل اتفاق حول هذا تتذكرون

 عقدان اجامتعني جوهريني وموضوعيني خرية،األيف األسابيع  الطرفني ومت التوصل إليه قبل أن نذهب إىل السويد يف نومفرب املايض.

 ملعايل وزير اخلارجية خشصياالهامشية واان ممنت . إنين ممنت حلكومة اململكة األردنية مهناأحتدث  يتال الطرفني هنا يف عامنبني 

 تكل الاجامتعات. عقدتسهيل ل  األردين

متكنا يف هذه الاجامتعات ويف املناقشات ، اإلرشافيةنة اجل  رئاسة يف يه رشيكة، واليت األمحراللجنة ادلولية للصليب ابلتعاون مع 

نية ان  ود أن أؤكد هناوأ الثنائية مع األطراف من إحراز تقدم حنو ما نأمل أن يكون اإلفراج عن ادلفعة األوىل من السجناء.

ن مجيع إلفراج عايه  مبارش يف أكرث من مناس بة ، كام عرب األطراف وقادهتم بشلكإليهاتفاق تبادل األرسى اذلي أرشت 

ويبقى هذا الزتامنا  ،هذه العملية مبدأهو  ،اللك مقابل اللك هذا الرصاع. يفاجلانبني  الكومن من مجيع األطراف  ألرسى

 ومسؤوليتنا كام يه مسؤوليهتم.

 تعاوهنم لتحقيقفني عىل نت جدا للطر وأان مم .من األرسى واملعتقلني األوىل ادلفعة رساح إطالق أعتقد أننا لس نا بعيدين عن

جزًءا من  هذه ادلفعة ضامن أن تكون ليس أقهل ذكل، إمتام مل اذلي جيب القيام به قبل. ما زال أمامنا بعض العهذه اخلطوة

 قدما، حيت ميكندفع هذه اجلهود  الاس مترار يف آمل أن يمتكن الطرفان من  رساح ابيق األرسى واملعتقلني. إلطالقمعلية أكرب 

  يف هذا الرصاع. لقابعني يف السجونل اهناء املعاانة الانسانيةت و عائالآالف ال مشل مجع

اذلي أوجد وقتاً رئيس اللجنة ادلولية للصليب األمحر  العزيز،صديقي  ماورر، لبيرت أرجو أن تسمحوا يل ابإلعراب عن امتناين

اللجنة ، منظمته مشاركةإن . يف عامن اليت عقدت الاجامتعات تكلخر آ افتتاحللمشاركة يف لغاية جدول أعامهل املزدمح ل مضن

 .يةهن امل زناهة و اليضمن  هذه العملية يف ،األمحرادلولية للصليب 

 الس يد الرئيس،

ين أرشت إىل هذا يف أ ونس توكهومل. تذكر ااملتفق عليه يف  تفاهامت حول تعزال إعالن بالزتاهمام  دداجميل  االك الطرفني أكد

أنه ميكننا حتسني حرية الوصول وحركة الرصاع. هذه األمهية تمكن يف يف هذا  ورمزية تعز مدى أمهيةو  السابقة، يتإحاط

اجة إىل الاتفاق حنن حبلتحقيق تقدم يف هذا الامر.  خطوات ذات مغزى احراز عىلسأركز هجودان  األشخاص يف تكل املنطقة.



املاكن  يه: تعز يسريةيشري إىل أن العملية س تكون . ال أحد وليس خطوات كبرية يف وقت الحق اآلن،عىل خطوات صغرية 

 نعتقد أن دلينا فرصة جيدة لرؤية بعض التقدم امللموس يف األسابيع القادمة. الرصاع. لكننا مراحلاذلي شهد بعض أسوأ 

 الس يد الرئيس،

 احلقيقة،كذكل. ولكن يف  يهورمبا  ،الرصاعهذا  ثقلن احلديدة يه مركز أ قبل لهذا اجمللس يف أكرث من مناس بة لقد قلت من

حل س يايس. مينحنا الاتفاق حول  هو امليض حنو لنا،هذا الرصاع ابلنس بة ي ل احلقيق الثقل ركزم ان عىنومب الرئييس،فإن اهامتمنا 

بيامن حنتاج إىل س توكهومل.  اتفاقلتطلع إىل ما بعد ل  لفرصةا اليوم،كام مت تأكيده  احلديدة،يف  نتشارإعادة الااملرحةل األوىل من 

مور الصعبة ة هذه األميكننا اآلن أن نتخيل كيف سنبدأ يف معاجل األمام،قبل أن نتحرك إىل  واحض،إحراز تقدم ملموس بشلك 

حيث  املس تقبل،إىل البدء يف احلديث عن حنن حباجة و عىل إجياد هذا احلل الس يايس.  حنن ملزتمون ابلعمل .واجلوهرية

الطرفني يف ل هام عىل جدية وس يكون دلي ،خطوة كبرية إىل األمامية واألمنية يبات الس ياس  الرتت  يكون بدء النقاش حولس  

 هذا الرصاع.ًعا ومعنا ومع دمعمك إلهناء اع، موضع هناية لهذا الزن 

 .حلظة عظمية اكنو  ،خطوة إنسانيةو  أن يكون خطوة أولية منه اكن الغرض س توكهوملاتذكر أعضاء هذا اجمللس أن اتفاق سي 

فعلمت  وتكراراً كامراراً ادلويل ذكّروين م واجملمتعاملرأة وممثيل  املدينواجملمتع  األطرافأن  ،الواقعيف  هناية القصة.  تليس هذه لكن

دلمع خصوصا اب وأنوهيل الوحيد لوضع حد لهذا الرصاع. بأن احلل الشامل هو السب  املوضوع،هذا  مرة حول آخر عناعندما اجمت 

بشأن  الكبرية اوفهمموعات اجلنوبية جلهودان ورغبهتم الواحضة يف التوصل إىل تسوية سلمية للرصاع وخملاجمل من قبل املزتايد

 د.مس تقبل البال

أكون ساذجا  آمل أالو  ذكلالرصاع. أقول  اهناء من أجل س توكهوملا ناجت عن ال للبناء عىل الزمخ جس ميةدلينا مسؤولية  وذلكل،

 ،ذكل أبعد من لكن علينا أن ننظر إىل انتاكسات،يف تنفيذ الوعود والاتفاقات. س تكون هناك  هجهاانو بشأن الصعوابت اليت 

لية للربامج اإلنسانية سيمت تذكريان يف جنيف ابالحتياجات املا  – س يخربان مارك كام –األس بوع القادم  أمامنا. فتوحإىل األفق امل 

أن تلكفة ب ذكليذكران  .هناك يوميا مبسؤولياهتم وواجباهتم هنضونوجشاعة هؤالء الزمالء اذلين ي الضخمة،وأبعادها  يف المين

  .مأساويبشلك ، شعب المين عىل حساب احلادستس متر يف الارتفاع  الرئيس، س يديذا فشلت هجودان امجلاعية إ احلرب،

 . الرئيس س يدي ،جزيالشكرا 

 

    

      


