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الس يد الرئيس ،شكرا جزيال،
أود أن أشكرمك عىل إاتحة هذه الفرصة يل ليك أقدم احاطيت للمجلس ،حيث يرسين اليوم أن أبلغ اجمللس ابلتقدم اذلي مت
احرازه يف تنفيذ اتفاق احلديدة .لقد قام أنصار هللا خالل الفرتة من  11اىل  14مايو بإعادة انتشار مبدئية للقوات من موائن
احلديدة والصليف ورأس عيىس حتت مراقبة األمم املتحدة ،حيث اكن زمييل اجلرنال مايلك لوليسجارد وفريقه من بعثة األمم
املتحدة دلمع اتفاق احلديدة موجودين يف لك من املوائن الثالثة ملراقبة معليات إعادة الانتشار هذه والتحقق مهنا .هذا وأكدت
بعثة األمم املتحدة دلمع اتفاق احلديدة تعاون أنصار هللا اكنت بشلك اكمل طوال الانسحاب .لقد غادرت قوات أنصار هللا
العسكرية اآلن املوائن الثالثة يف احلديدة والصليف ورأس عيىس .أود أن أهئن اجلرنال مايلك لوليسجارد وفريقه عىل هذا
اإلجناز ،وأعرب عن امتناين هلم عىل ثباهتم يف دمع اتفاق احلديدة.
هذا التقدم س ميكن األمم املتحدة من القيام بدور رائد يف دمع مؤسسة موائن البحر األمحر المينية يف إدارة وتفتيش املوائن ،مبا
يف ذكل تعزيز دور آلية التحقق والتفتيش التابعة لألمم املتحدة ،حيث المفتشون مس تعدون لالنتشار .ان األمم املتحدة مس تعدة
أيضً ا للمساعدة يف حتسني إنتاجية وكفاءة ميناء احلديدة .هذا وسريسل برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ فرقًا إىل امليناء لتثبيت
مصابيح للمالحة ملساعدة السفن عىل الرسو بأمان وإصالح املرافق وحتسني أرصفة املرايس وإزاةل األلغام من احمليط اخلاريج
ملنشآت امليناء .ابإلضافة إىل ذكل وبد ًءا من يوم السبت ،س يقوم برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ بدمع  4000خشص يف احلديدة
مضن خمططات لألشغال العامة .هذه عالمات عىل بداية جديدة يف احلديدة ،ولقد صار التغيري يف احلديدة واقعا عىل الارض.

الس يد الرئيس،
كام قلت لهذا اجمللس عدة مرات منذ اكنون األول  /ديسمرب ومنذ أن أبرم الاتفاق يف السويد ،مل نكن نتوقع أن يكون تنفيذ
هذا الاتفاق سه ًال ،ومل يكن كذكل .ولكن مع الالزتام املس متر للطرفني وللتحالف وادلمع الرسيع واحلامس من هذا اجمللس وقيادة
الفريق مايلك لبعثة األمم املتحدة دلمع اتفاق احلديدة ،رأينا اخلطوة امللموسة األوىل حنو تنفيذ اتفاق احلديدة .أان ممنت للس يد عبد
املكل احلويث عىل الزتامه وألنصار هللا عىل الوفاء بوعودمه .إن ذكل يظهر جديهتم والزتاهمم بتنفيذ ما مت الاتفاق عليه يف
اس توكهومل .أعرب عن تقديري هلم لكوهنم أول من أعاد نرش قواهتم كام مت الاتفاق يف س توكهومل ،ان هذا هو موضع ترحيب
كبري .أود أن أضيف أيضاً أن احلكومة المينية اكنت اثبتة يف تأكيد الزتاهما بإعادة الانتشار عىل النحو املتفق عليه يف املرحةل
األوىل ،ان هذا أيضا موضع ترحيب كبري .لقد أتيحت يل الفرصة ملقابةل املمثل ادلامئ للمين ابألمس وانقش نا ابلضبط هذا الالزتام
الواحض والرصحي .أان ممنت جدا للرئيس هادي لقيادته املس مترة وهو ملزتم خشصيا ابلتنفيذ الاكمل التفاق احلديدة وكثريا ما أرص
عىل األمهية القصوى لعمليات إعادة الانتشار.
الس يد الرئيس،
ان هذه اللحظة هممة وتس تحق الرتحيب ،ولكن هذه ليست سوى البداية .جيب أن تتبع معليات إعادة الانتشار هذه إجراءات
ملموسة من الطرفني للوفاء ابلزتاماهتام مبوجب اتفاق اس توكهومل .ينبغي عىل الطرفني أن حيافظا عىل الزمخ احلايل ،وذكل بتطبيق
اخلطوات الالحقة من اعادة الانتشار املتبادل ،واذلي سيمت التحقق منه ومراقبته بواسطة الطرفني .كام ينبغي تقدمي ادلمع الالزم
لتعزيز دور األمم املتحدة يف املوائن .إذا مل يمت امليض قدماً يف هذه اإلجراءات ،فسيبقى اتفاق احلديدة يف وضع حمفوف ابخملاطر
كام رأينا يف أشهر هذا العام.
ذلا أدعو الطرفني إىل الاتفاق عىل اخلطة العملياتية للمرحةل الثانية ،واليت يتفاوض علهيا اجلرنال مايلك ،حىت تتواصل إعادة
الانتشار يف احلديدة .ومبجرد الانهتاء من التوصل إىل اتفاق وتنفيذ اكمل املرحةل األوىل واملرحةل الثانية ،س يقوم الطرفان برصد
مجيع معليات إعادة الانتشار والتحقق مهنا واملشاركة معنا يف رفع التقارير ،وفقًا ملا اتفقت عليه األطراف ،من خالل جلنة
تنس يق إعادة الانتشار ،واملمثل فهيا الطرفني .حنن نسعى للتوصل التفاق مع الطرفني حول مقاربة لقوات األمن احمللية ابلتوازي
مع مفاوضات إعادة الانتشار.
آمل ،ونأمل مجبعت ،أن يسمح التقدم اذلي شهدانه واخلطوات الالحقة اليت تنوي األطراف اختاذها ،بأن تشهد مناطق
إضافية يف احلديدة ،مثل منطقة ادلرهيمي ،املنفعة الفورية اليت تمتثل بزايدة تدفق املساعدات اإلنسانية .وابلطبع سوف نسمع
الكثري من الزمالء هرنيتا ومارك حول هذه األمور.
إن الهدف من اتفاق احلديدة وما اكن يف ذهننا طوال الوقت وما يدور يف ذهن األطراف طوال الوقت ،هو حتسني الوضع
اإلنساين هناك و يف أحناء المين ،هذا هو هدف اتفاق احلديدة.

وانين متشجع ابخلطوات اليت اختذها الطرفان ملعاجلة املسائل املتعلقة ابجلوانب الاقتصادية التفاق احلديدة ،وابألخص النظر
يف إيرادات املوائن ،حيث اجمتع ممثيل الطرفني يف عامن أمس واليوم مع مكتيب ملناقشة هذه املوضوعات .جيب أن أشدد عىل
أمهية هذه املناقشات ألهنا س تضمن ،وهذا هو الهدف ،أن عائدات املوائن تس تخدم لصاحل الشعب الميين ويف دفع املرتبات
بشلك عابر خلطوط املواهجات .أود أن أغتمن هذه الفرصة ألشكر حكومة األردن عىل السامح بعقد هذا الاجامتع واس تضافته.
الس يد الرئيس،
عىل الرمغ من أمهية األايم القليةل املاضية ،ال يزال المين عىل مفرتق طرق بني احلرب والسالم .إذا اكن وقف إطالق النار يف
احلديدة اثبتًا بشلك عام ،هناك تصعيدا مقلقا للرصاع يف جوانب ش ىت .ان هذا التصعيد هو تذكري بأن اإلجنازات اليت حتققت
بشق األنفس ميكن حموها يف طرفة عني .ال ميكننا جتاهل كيف تؤثر احلرب عىل العملية الس ياس ية وعىل امليض قدما يف مسار
السالم .ان التوصل حلل س يايس هو مبثابة جراحة دقيقة ،أو قيادة سفينة هشة يف مواهجة الرايح.
الس يد الرئيس،
إن التقدم امللموس يف احلديدة سوف ميكننا ،وينبغي أن ميكننا ،من امليض قدما يف مفاوضات إهناء الرصاع ،وس ميكننا من
اس تئناف املفاوضات الس ياس ية هبدف إجياد احلل الس يايس للرصاع .كام أوحض يل العديد من المينيني يل خالل األايم القريبة
املاضية ،فإن وحده احلل الشاملس يضمن للمين السالم املس تدام.
لقد مرت ثالث س نوات منذ أن انقش الطرفان احلل الس يايس .لقد حان الوقت ملنحهم الفرصة للقيام بذكل .آمل أن يمتكن
الطرفان من بدء هذه املفاوضات يف أقرب وقت ممكن .وهناك الكثري من العمل حول أسس احلل الس يايس مت إجنازه ابلفعل
وينبغي البناء عليه .واملبادئ األساس ية للحل معروفة جيدً ا وليس أقلها املناقشات املفصةل اليت جرت عىل مدار ثالثة أشهر يف
الكويت ،هذه املناقشات اليت تسرتشد كام نسرتشد حنن ،ابلقرارات ذات الصةل لهذا اجمللس ،مبا يف ذكل القرار .2216
ان تكل املفاوضات اليت يه بطبيعة احلال الركزية األساس ية ملهميت تتطلب الصرب وحسن النية وبطبيعة احلال مواءمات تفوق
ما رأيناه من قبل.
الس يد الرئيس،
لن يكون حل هذا الرصاع ممكنًا إال إذا اكن شامال لصوت مجموعة واسعة من المينيني .إن إرشاك النساء بشلك خاص يف معلية
السالم س يحدد مس تقبل مشاركهتن خالل املرحةل الانتقالية .واان أؤكد عىل الزتام مكتيب هبذا األمر .لقد اكنت مسامهة اجملموعة
أساسا
النسوية الاستشارية املتخصصة المينية يف معلية السالم هذه قيّمة ابلفعل خالل مشاورات اس توكهومل ،وينبغي أن توفر ً
للتواصل بشلك أوسع مع النساء المينيات الاليئ يبقني يف بيوهتن يف اخلطوط األمامية لرعاية أرسهن.

التقيت يف أبريل  /نيسان املايض مع اجملموعة النسوية الاستشارية املتخصصة المينية ،يف اسكتلندا يف اململكة املتحدة ،حيث
أفاكرا التفاق السالم الشامل ولكيفية احلفاظ عىل الاس تقرار يف المين خالل مرحةل ما بعد اتفاقية السالم .لقد
قدمت اجملموعة ً
جاءت املشاراكت بصعوبة شديدة إىل اململكة املتحدة ،فالسفر من المين ليس ابألمر البس يط كام أنه ليس ابألمر اآلمن .أان
ممنت للغاية لهن عىل حتملهن خماطر غري عادية عىل سالمهتن الشخصية من أجل إحالل السالم ،وممنت إلسهاماهتن .وسوف
نعمتد عىل اس مترار تكل الاسهامات وحنن ننتقل إىل النظر يف اخليارات الس ياس ية حلل هذا الرصاع.
أود أن أؤكد مرة أخرى عىل أمهية تعزيز مشاركة اجلنوب يف معلية السالم .لقد قابلت العديد من اجملموعات اجلنوبية خالل
العام املايض ،ودلينا اآلن مكتب يف عدن يتوىل قيادته موظف س يايس ابرز وخبري يف األمم املتحدة ،وأان ممنت لاللزتام اذلي
أظهرته لنا هذه اجملموعات بيار احلوار من أجل اجياد حل خملاوفهم بشأن مس تقبل اجلنوب ،وهذا هو الالزتام اذلي يؤكدونه
لنا .وعلينا أن حنافظ عىل عالقة وثيقة معهم للتأكد من أننا نسمعهم ،ونس متع إىل تطلعاهتم.
الس يد الرئيس،
هناكل بوادر أمل ،ال يشء جيب ان يقلل من ترحيبنا بعمليات إعادة الانتشار اليت متت يف احلديدة خالل األايم األخرية،
واحامتالت أن نشهد مزيد من التقدم يف تكل العمليات .لكن س يدي الرئيس ،هناك أيضً ا بوادر مقلقة يف األايم األخرية بشأن
احلرب .واحلرب عادة قادرة عىل أن تعصف ابلسالم ،وتأثريها أكرث من التأثري اإلجيايب للماكسب اليت مت حتقيقها بشق األنفس
حنو التسوية .ان احامتل حمو هذا التقدم بسهوةل هو أمر خميف للغاية .وأعتقد أن ادلرس اذلي جيب أن نتذكره خالل هذه
األايم هو أن التقدم اذلي ميكن أن يمت احرازه ميكن أيضا ان يمت افشاهل.
أخريًا ،س يدي الرئيس ،أود أن أطلب من أعضاء هذا اجمللس الرتحيب أوال بإعادة الانتشار اليت رأيناها يف احلديدة يف األايم
القليةل املاضية ،والرتحيب أيضا ابلزتام الطرفني بعمليات إعادة الانتشار ،وحث الطرفني عىل العمل بدأب مع اجلرنال لوليسجارد
لتنفيذ معليات إعادة الانتشار املتبقية ،وحهثام عىل العمل معنا بشلك رسيع للتوصل حلل س يايس .أخرياً ،جيب حامية هذه
البداايت من هتديد احلرب .جيب أال نسمح للحرب بأن تسحب خيار السالم من عن الطاوةل.
شكرا س يدي الرئيس.

