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أشكركم بشدة على وجودكم ھنا الیوم، واسمحوا لي أوالً أن أھنئكم بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك. الیوم أغادر
بعد زیارة استمرت ثالثة أیام قابلت خاللھا قیادات سیاسیة ھنا في صنعاء، وناقشنا تطور تنفیذ الھدنة بجمیع

عناصرھا وسبل البناء على الھدنة كخطوة نحو حل سیاسي شامل للنزاع. منذ دخلت الھدنة حیز التنفیذ في الثاني من
نیسان/أبریل، وبالرغم من التقاریر المتواترة والمقلقة بخصوص وقوع انتھاكات، إال أننا رأینا انخفاًضا عاًما  كبیًرا

في األعمال العدائیة، كما ال توجد تقاریر مؤكدة تفید بوقوع ضربات جویة أو ھجمات عابرة للحدود. رأینا أیًضا
دخول سفن الوقود التي تشتد الحاجة إلیھا إلى موانئ الحدیدة، وھو األمر الذي آمل أن یساھم في حل أزمة الوقود
التي كنت تختبرونھا ھنا في صنعاء. یجب أن یستمر دخول المزید من سفن الوقود إلى الحدیدة بشكل ثابت خالل
فترة الھدنة. كما یجري العمل والتحضیرات على قدم وساق لفتح مطار صنعاء للرحلة التجاریة األولى منذ ست
سنوات.  كما بدأت التحضیرات والمشاورات من أجل عقد اللقاء للتوافق حول فتح الطرق في تعز وغیرھا من

المحافظات.

وبینما نرى أن الھدنة صامدة بشكل عام حتى اآلن، إال أن علینا االنتباه للتحدیات أیًضا. فنحن نعتمد على استمرار
التزام األطراف وانخراطھا الجاد من أجل تنفیذ الھدنة. فمن المھم أن تتحاور األطراف مع بعضھا البعض بحسن

نیة، وعلیھم أیًضا أن یستخدموا اآللیات التي تیسرھا األمم المتحدة والتي وفرناھا لدعمھم في ھذا الصدد.

أثناء لقاءاتي ھنا، شددت على أھمیة استغالل الفرصة النادرة التي توفرھا الھدنة. فالھدنة تقدم استراحة من العنف
وإغاثة إنسانیة فوریة. دعونا نكون واضحین، إن ھذه الھدنة ھي لخدمة الیمنیین في المقام األول. كما توفر أیًضا

فرصة لخلق بیئة مواتیة لعملیة سیاسیة تستھدف إنھاء النزاع، وإلجراءات مستدامة لتحسین الوضع اإلنساني
واالقتصادي وإنھاء العنف.

سنستمر في عملنا على مدار الساعة لدعم األطراف من أجل أداء واجباتھم في االلتزام بالھدنة والحفاظ علیھا
وتقویتھا، وفي االنخراط بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاع. إن المنطقة والعالم یراقبون الوضع عن

كثب وعلى أھبة االستعداد لتقدیم الدعم. إن ھذه ھي فرصة إلنھاء النزاع والتوصل إلى سالم یلبي التطلعات
المشروعة للیمنیین، ولدینا مسؤولیة مشتركة لنكون على قدر ما تحتاجھ تلك اللحظة.

أشكركم شكًرا جزیالً.
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