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اليمن في األمم المتحدة سلسلة شهرية يعدها مركز 
صنعاء للدراسات االستراتيجية. ويهدف إلى تحديد 

الجهود التي تقودها األمم المتحدة لحل الصراع في 
اليمن ووضع سياق لهذه الجهود بالنسبة للتطورات 

السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية على أرض 
الواقع.

 مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجة 
هو مؤسسة بحثية مستقلة تقدم مقاربات جديدة لفهم قضايا اليمن واإلقليم المجاورعبر وجهات نظر متزنة، 

دراسات معمقة، وتحليالت خبراء.

منذ تأسيسه في العام 2014، ينفذ المركز أبحاث و إستشارات في المجاالت السياسية، واالقتصادية، 
والتطورات اإلجتماعية؛ باإلضافة إلى تقديم المشورات الفنية والتحليلية للقضايا ذات االهتمام المحلي 

واإلقليمي والدولي.

اليــمــــن فـــــي
األمم المتحدة

جميــع الحقــوق محفوظــة © مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية 2018
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ملخص	تنفيذي:

يف	آذار	/	مــارس	2018	بــدأ	التدخــل	العســكري	للتحالــف	العربــي	بقيــادة	الســعودية	يف	اليمــن	
ــذا	 ــة	له ــرى	الثالث ــزم”،.	ويف	الذك ــة	الح ــة	عاصف ــا	“عملي ــمي	حينه ــذي	س ــع،	وال ــه	الراب عام
ــة	 ــخ	باليســتية	ىلع	الســعودية	قبــل	منتصــف	ليل ــق	الحوثيــون	ســبعة	صواري التدخــل،	أطل
25	آذار	/مــارس،	قــال	الجيــش	الســعودي	أن	دفاعاتــه	الجويــة	قامــت	باعتــراض	تلــك	الصواريــخ.	
ــد	الحوثييــن	بالصواريــخ	وحــذرت	بالقــول	أن	لهــا	 ــران	بتزوي كمــا	وجهــت	الريــاض	اتهامهــا	إلي

ــرد”	)انظــر	“التطــورات	العســكرية“(. الحــق	يف	“ال

وقــد	أصــدر	مجلــس	األمــن	التابــع	لألمــم	املتحــدة	بيانــًا	رئاســيًا	جديــدًا	وشــاماًل	بشــأن	اليمــن	
ــاعدات	 ــع	واملس ــام	البضائ ــن	أم ــئ	اليم ــع	موان ــتدام	لجمي ــل	واملس ــح	الكام ــى	الفت ــا	إل دع
ــار	 ــى	مط ــة	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية	إل ــادة	إمكاني اإلنســانية،	مشــددًا	ىلع	ضــرورة	زي
ــع	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية	قــد	يشــكل	انتهــاكًا	 ــي،	والتأكيــد	ىلع	أن	من صنعــاء	الدول

ــس	األمــن“(. ــد	ملجل ــان	رئاســي	جدي ــي	اإلنســاني	)انظــر	“بي ــون	الدول للقان

كمــا	تولــى	البريطانــي	مارتــن	غريفيــث	رســميًا	منصــب	املبعــوث	الخــاص	لألميــن	العــام	لألمــم	
ــس	 ــى	بالرئي ــث	التق ــاض	حي ــى	الري ــارة	إل ــه	بزي ــث	مهمت ــدأ	غريفي ــن.	ب ــى	اليم ــدة	إل املتح
ــى	 ــد	أنه ــن.	وق ــؤولين	الحكوميي ــار	املس ــن	كب ــره	م ــادي	وغي ــور	ه ــه	منص ــد	رب ــي	عب اليمن
املبعــوث	الخــاص	الجديــد	هــذا	الشــهر	بزيــارة	اســتغرقت	أســبوعًا	إلــى	صنعــاء،	حيــث	أجــرى	
حديثــا	–	عبــر	دائــرة	تلفزيونيــة-	مــع	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	)انظــر	“الشــهر	

ــد“(. ــوث	الخــاص	الجدي األول	للمبع

وخــالل	الشــهر	املنصــرم،	أكــد	محمــد	عبــد	الســالم،	كبيــر	املفاوضيــن	يف	جماعــة	الحوثــي،	
ملركــز	صنعــاء	للدراســات	أن	الحوثييــن	كانــوا	يجــرون	محادثــات	مــع	ممثليــن	للســعودية	يف	
ُعمــان،	بتســهيالت	مــن	اململكــة	املتحــدة	وبمشــاركة	املبعــوث	الخــاص	)انظــر:	املحادثــات	

بيــن	الحوثييــن	والســعودية	يف	مســقط(.

وقــد	قــام	ولــي	العهــد	الســعودي	محمــد	بــن	ســلمان	بجولــة	يف	دول	التحالــف	شــملت	مصــر،	
ــا	 ــون	فيهم ــرعون	معارض ــدى	مش ــان	أب ــدة،	اللت ــات	املتح ــدة	والوالي ــة	املتح ــة	للمملك إضاف
مخاوفهــم	مــن	تواطــؤ	بلديهــم	يف	جرائــم	حــرب	نظــرا	لدعمهــم	للتحالــف	يف	اليمــن	)انظــر	

“ولــي	العهــد	الســعودي	يــزور	دول	التحالــف“(.

وبالتزامــن،	شــاركت	األمــم	املتحــدة	والســويد	وسويســرا	يف	اســتضافة	حــدث	رفيــع	املســتوى	
يف	جنيــف	مطلــع	شــهر	أبريــل	الجــاري،	حيــث	تــم	التعهــد	بمبلــغ	2.01	مليــار	دوالر	مــن	قبل	40 
دولــة	ومنظمــة،	أي	مــا	يعــادل	%68	مــن	حاجــات	خطــة	األمــم	املتحــدة	لالســتجابة	اإلنســانية	
يف	اليمــن	والــذي	تبلــغ	تكلفتهــا	2.96	مليــار	دوالر.	وقد	ســاهمت	الســعودية	واإلمــارات	مجتمعة	

بنحــو	مليــار	دوالر	)انظــر	“الحــدث	رفيــع	املســتوى	للتعهد	بـــ	2	مليــار	دوالر“(.
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يف	اليمــن،	اســتمر	تشــرذم	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	–	الــذي	كان	يرأســه	الرئيــس	الراحــل	
علــي	عبــد	اهلل	صالــح	–	بيــن	مختلــف	الفصائــل	اليمنيــة	والقــوى	اإلقليميــة	)انظــر	“التطــورات	

السياسية“(.

وخــالل	مــارس	شــنت	قــوات	الحــزام	األمنــي			املدعومــة	مــن	اإلمــارات	حملــة	إلخــراج	مســلحي	
ــي	 ــارف”	الت ــة	الســيل	الج ــار	“عملي ــن	يف	إط ــد	بمحافظــة	أبي ــة	املحف ــن	مديري ــدة	م القاع
شــهدت	حمــالت	مماثلــة	يف	محافظتــي	حضرمــوت	وشــبوة.	)انظــر	“التوســع	املســتمر	

ــة“(. ــرة	العربي ــبه	الجزي ــدة	يف	ش ــة	القاع ــار	مكافح ــن	يف	إط ــي	اليم ــات	جنوب للعملي

وأمــر	الرئيــس	هــادي	بتحريــر	اســتيراد	الوقــود	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	الحكومــة	يف	
محاولــة	لحــل	أزمــة	الوقــود	املتفشــية	)انظــر	“التطــورات	االقتصاديــة	يف	املناطــق	الخاضعــة	
لســيطرة	الحكومــة	اليمنيــة“(.	يف	نفــس	الوقــت	تســتمر	أزمــة	النقــص	الحــاد	يف	إمــدادات	
الغــاز	املنزلــي	باملناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	وبــدأت	الســلطات	هنــاك	باســتخدام	
الريــال	اليمنــي	اإللكترونــي	يف	محاولــة	ملعالجــة	أزمــة	الســيولة	النقديــة	)انظــر	“التطــورات	

االقتصاديــة	يف	املناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون(.

ــع	 ــان	التاب ــوق	اإلنس ــس	حق ــن	ملجل ــابعة	والثالثي ــة	الس ــالل	الجلس ــك،	وخ ــون	ذل يف	غض
ــة	املفــوض	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	كيــت	غيلمــور	 لألمــم	املتحــدة	بجنيــف،	أفــادت	نائب
أن	الضربــات	الجويــة	لقــوات	التحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية	كانــت	مســؤولة	عــن	%61	مــن	
ــم	 ــس	األم ــر	“مجل ــام	2015	)انظ ــذ	ع ــي	من ــراع	اليمن ــجلين	يف	الص ــن	املس ــا	املدنيي الضحاي

ــوق	اإلنســان“(. ــدة	لحق املتح



7

اليمن في األمم المتحدة

10 ابريل 2018

التطورات السياسية الدولية

يف	األمم	املتحدة

بيان	رئاسي	جديد	ملجلس	األمن

	)S/PRST/2018/5(	ــدًا ــيًا	جدي ــًا	رئاس ــي	بيان ــن	الدول ــس	األم ــى	مجل ــارس،	تبن يف	15	آذار/م
بشــأن	اليمــن	بعــد	أكثــر	مــن	شــهر	مــن	النقاشــات	واملفاوضــات.	والبيــان	الرئاســي	ملجلــس	
األمــن	هــو	وثيقــة	يتــم	تبنيهــا	باإلجمــاع	يف	مجلــس	األمــن	كرؤيــة	سياســية	للمجلــس	ويتــم	
عرضهــا	بشــكل	علنــي			مــن	قبــل	رئيــس	املجلــس،	)كاريــل	جــان	جوســتاف	فــان	أوســتروم	مــن	

هولنــدا،	الــذي	كان	رئيــس	املجلــس	لشــهر	آذار	/مــارس(.

ــدا	والســويد	األطــراف	الرئيســية	يف	املفاوضــات	 ــت	وهولن ــت	اململكــة	املتحــدة	والكوي وكان
ــعودية	 ــع	الس ــرة	م ــاورات	مباش ــراء	مش ــًا	إج ــملت	أيض ــي	ش ــان،	الت ــودة	البي ــة	بمس املتعلق
غيــر	العضــوة	حاليــًا	يف	مجلــس	األمــن.	بــدأت	النقاشــات	يف	نهايــة	كانــون	الثانــي	/	ينايــر،	
ــة	اإلنســانية	 ــن	بشــأن	األزم ــس	األم ــن	مجل ــرار	م ــدا	والســويد	الســتصدار	ق ــع	ســعي	هولن م
يف	اليمــن.	ويف	الوقــت	نفســه،	كانــت	الكويــت	قــد	دعــت	مجلــس	األمــن	الدولــي	للترحيــب	
بخطــة	العمليــات	اإلنســانية	الشــاملة	يف	اليمــن	)YCHO(،	والتــي	أعلــن	عنهــا	التحالــف	بقيــادة	
الســعودية	يف	اليمــن	يف	كانــون	الثانــي	/	ينايــر.	وقــد	عملــت	اململكــة	املتحــدة،	بصفتهــا	
“حامــل	القلــم”	بخصــوص	اليمــن	يف	املجلــس،	إلــى	البــدء	بإصــدار	بيــان	رئاســي،	وكانــت	قــد	
أشــارت	إلــى	ذلــك	يف	أواخــر	عــام	2017.	ويف	13	شــباط	/	فبرايــر،	ســلمت	اململكــة	املتحــدة	

مســودة	نــص	البيــان	إلــى	أعضــاء	املجلــس،	أعقبــه	نقاشــات	مكثفــة	حــول	لغــة	النــص	.

ــان	 ــدا	والســويد	بخصــوص	طــرح	اململكــة	املتحــدة	مســودة	بي وقــد	تســاءلت	كل	مــن	هولن
رئاســي،	بــداًل	مــن	قــرار.	حيــث	يعتبــر	البيــان	الرئاســي	أقــل	أهميــة	مــن	قــرارات	مجلــس	األمــن	
ــزام	الــذي	تتمتــع	بــه	القــرارات	تحــت	الفصــل	الســابع.	وبالرغــم	مــن	أهميــة	 ويفتقــر	إلــى	اإلل
ــراءات	 ــان	الرئاســي	يتحــدد	باإلج ــر	البي ــإن	أث ــن،	ف ــس	األم ــان	كمؤشــر	ىلع	سياســة	مجل البي

ــان	إن	وجــدت. ــة	التــي	يتخذهــا	املجلــس	يف	متابعــة	نــص	البي التالي

أشــار	البيــان	الرئاســي	األخيــر	إلــى	“القلق	العميــق”	ملجلس	األمــن	إزاء	تدهــور	األوضاع	اإلنســانية	
يف	اليمــن	)انظــر	أدنــاه	“التطــورات	اإلنســانية“(	و”االنزعــاج	الشــديد”	مــن	“الهجمــات	العشــوائية	
يف	املناطــق	ذات	الكثافــة	الســكانية	العاليــة…	املتضمنــة	لضحايــا	كثــر	مــن	املدنييــن	وأضــرار	

ــة	يف	ممتلكاتهم”. مادي

دعــا	مجلــس	األمــن	جميــع	أطــراف	النــزاع	إلــى	التقيــد	بالتزاماتهــا	بموجــب	القانــون	اإلنســاني	
الدولــي،	رغــم	أن	قــوات	الحوثــي	فقــط	قــد	تمــت	إدانتهــا	باالســم	فيمــا	يتعلــق	بالهجمــات	
ضــد	املدنييــن.	عارضــت	خمــس	دول	غيــر	دائمــة	العضويــة	–	هــي	بوليفيــا	وهولنــدا	وبيــرو	
وبولنــدا	والســويد	–	فضــاًل	عــن	روســيا	إدراج	فقــرة	تتعلــق	بالهجمــات	الصاروخيــة	الباليســتية	
الحوثيــة	ضــد	الســعودية	يف	مســودة	البيــان	البريطانــي؛	إال	أن	الكويــت	واململكــة	املتحــدة	
والواليــات	املتحــدة	أصــروا	ىلع	تضميــن	جملــة	يف	ختــام	البيــان	الرئاســي	أن	مجلــس	األمــن	

“يديــن	بأشــد	العبــارات”	الهجمــات	الصاروخيــة	للحوثييــن.
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ــف	العســكري	 ــى	الغــارات	الجويــة	للتحال وقــد	نجحــت	الضغــوط	الكويتيــة	بإلغــاء	اإلشــارات	إل
بقيــادة	ســعودية	ممــا	أضعــف	اللغــة	املتعلقــة	باملســاءلة	عــن	االنتهــاكات	يف	اليمــن.	وتجــدر	
اإلشــارة	إلــى	أن	مجلــس	األمــن	الدولــي	قــد	اســتمع	خــالل	الشــهر	املاضــي	إلــى	كيــت	غيلمــور،	
ــي	أفــادت	يف	22	آذار/	 ــة	املفــوض	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	يف	األمــم	املتحــدة،	والت نائب
مــارس	أن	الضربــات	الجويــة	للتحالــف	كانــت	مســؤولة	عــن	%61	مــن	جميــع	الضحايــا	املدنييــن	
ــم	الحــرب	 ــام	2015	)انظــر:	“تطــورات	جرائ ــذ	الع ــن	من ــق	بشــأنهم	يف	اليم ــم	التحق ــن	ت الذي

وحقــوق	اإلنســان”	أدنــاه(.

يف	البيــان	الرئاســي،	دعــا	مجلــس	األمــن	أيضــًا	جميــع	األطراف	إلــى	تســهيل	عبور	املســاعدات	
اإلنســانية	والقائميــن	عليهــا	إلــى	جميــع	أنحــاء	اليمــن،	وأشــار	بقلــق	بالــغ	إلــى	“تأثيــر	القيــود	
ىلع	حركــة	البضائــع	واملســاعدات	ىلع	الوضــع	اإلنســاني”.	كمــا	دعــا	املجلــس	لفتــح	“كامــل	
ومســتدام”	لجميــع	املوانــئ	اليمنيــة	لحركــة	البضائــع	واملســاعدات،	مــع	اإلشــارة	خصوصــًا	إلــى	
مينائــي	الحديــدة	والصليــف	ىلع	البحــر	األحمــر،	ودعــا	إلــى	زيــادة	إمكانيــة	وصــول	املســاعدات	
اإلنســانية	عبــر	مطــار	صنعــاء	الدولــي.	ثــم	أعــاد	البيــان	الرئاســي	التأكيــد	ىلع	أن	“منــع	وصــول	

املســاعدات	اإلنســانية	قــد	يشــكل	انتهــاكًا	للقانــون	اإلنســاني	الدولــي”.

ودعــا	البيــان	الرئاســي	الــدول	األعضــاء	يف	األمــم	املتحــدة	إلــى	“رصــد	تعهــدات	بــارزة	فــورًا	
ــرة	الســابقة	ملؤتمــر	إعــالن	التبرعــات	 وتقديــم	دعــم	إضــايف	مــن	قبــل	املانحيــن”	يف	الفت
لليونيســف	3	أبريــل	/	نيســان،	الــذي	تســتضيفه	األمــم	املتحــدة	وحكومــات	الســويد	وسويســرا	
ــة	 ــوال	لخط ــع	األم ــى	جم ــات	إل ــر	التبرع ــدف	مؤتم ــانية“(.	ه ــورات	اإلنس ــاه	“التط ــر	أدن )انظ
االســتجابة	اإلنســانية	لليمــن	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	2.96	مليــار	دوالر	لعــام	2018.	وجــاء	يف	البيــان	
الرئاســي	أنــه	“يرحــب”	بمنحــة	املليــار	دوالر	مــن	تعهــدات	خطــة	األمــم	املتحــدة	لالســتجابة	
االنســانية	والتــي	أعلنــت	عنهــا	الســعودية	واإلمــارات،	والـــ	500	مليــون	دوالر	التــي	قالــت	دول	
التحالــف	أنهــا	ســتجمعها	مــن	جهــات	مانحــة	إقليميــة	أخــرى؛	كمــا	عبــر	مجلــس	األمــن	أيضــًا	

عــن	تقديــره	إلعــالن	ائتــالف	عمليــة	YCHO	التابعــة	للتحالــف.

أعــرب	مجلــس	األمــن	الدولــي	عــن	قلقــه	بشــأن	اقتصــاد	اليمــن،	ودعــا	حكومــة	اليمــن	املعترف	
ــام،	 ــاع	الع ــي	القط ــب	موظف ــع	روات ــة	2018	لدف ــة	يف	ميزاني ــاء	األولوي ــى	إعط ــًا	إل ــا	دولي به
ــة	 ــة	نقدي ــق	سياس ــي	وتطبي ــي	“لتبن ــزي	اليمن ــك	املرك ــز	البن ــى	تعزي ــة	إل ــرف	بالحاج واعت

وطنيــة	وشــفافة”.

ودعــا	مجلــس	األمــن	جميــع	الــدول	األعضــاء	يف	األمــم	املتحــدة	إلــى	التنفيــذ	الكامــل	لحظــر	
ــن.	وقــد	أشــار	 ــذي	تفرضــه	األمــم	املتحــدة	ىلع	القــوات	املتحالفــة	مــع	الحوثيي األســلحة	ال
البيــان	الرئاســي	ىلع	وجــه	التحديــد	إلــى	أن	هــذا	يشــمل	الــدول	األعضــاء	التــي	ترفــع	تقاريــر	
ــة	 ــم	خــارج	آلي ــش	لســفن	الشــحن	تت ــات	تفتي ــة	عــن	أي	عملي ــات	اليمني ــة	العقوب ــى	لجن إل
التحقــق	والكشــف	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	)UNVIM(،	مــع	التأكيــد	ىلع	ضــرورة	قيــام	جميــع	
األطــراف	“بمنــع	أي	تأثيــر	تعســيري	ىلع	تســليم	البضائــع	التجاريــة”.	ويبــدو	أن	هــذا	يشــير	إلــى	
املمارســة	املعتــادة	للتحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	بتفتيــش	الســفن	املتجهــة	إلــى	
ــة	األمــم	املتحــدة	بتفتيشــها	مســبقًا.	الحــظ	 ــي	تقــوم	آلي ــف	والت ــدة	والصلي ــي	الحدي مينائ
ــبات	 ــة،	يف	مناس ــات	اليمني ــة	العقوب ــن	لجن ــزء	م ــو	ج ــن،	وه ــي	باليم ــراء	املعن ــق	الخب فري
متعــددة	أن	التحالــف	لــم	يبلــغ	عــن	أي	مــن	عمليــات	التفتيــش	هــذه،	ويف	تشــرين	الثانــي	/	
نوفمبــر	مــن	عــام	2017،	قدمــت	اللجنــة	دراســة	ســرية	توضــح	بالتفصيــل	أوضحــت	أن	“فــرض	
قيــود	ىلع	حركــة	البضائــع	هــو	محاولــة	أخــرى	مــن	التحالــف	الســعودي	الســتخدام	القــرار	2216 

كمبــرر	لعرقلــة	تســليم	الســلع	التــي	هــي	أساســًا	ذات	طابــع	مدنــي	“.
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وذكــر	مجلــس	األمــن	أنــه	يأخــذ	“بجديــة	بالغــة”	محــاوالت	الحوثييــن	ضــرب	النقــل	البحــري	يف	
مضيــق	بــاب	املنــدب،	وأدان	نشــر	األلغــام	البحريــة	مــن	قبــل	الحوثييــن	وغيرهــم	مــن	الجهــات	

غيــر	الحكوميــة.

ذكــر	مجلــس	األمــن	أن	“الوضــع	اإلنســاني	ســوف	يســتمر	يف	التدهــور	يف	غيــاب	حــل	سياســي	
شــامل”،	ودعــا	جميــع	األطــراف	املتحاربــة	“إلــى	التخلــي	عــن	الشــروط	املســبقة	واالنخــراط	
بحســن	نوايــا	يف	العمليــة	التــي	تقودهــا	األمــم	املتحــدة،	بتمثيــل	جيــد	للنســاء	واملجموعــات	
ــم	 ــاص	لألم ــوث	خ ــث	كمبع ــن	غريفي ــن	مارت ــن	بتعيي ــس	األم ــب	مجل ــة”.	ورح ــر	ممثل الغي
املتحــدة	يف	اليمــن،	ثــم	أعــاد	التأكيــد	ىلع	التــزام	مجلــس	األمــن	“بوحــدة	اليمــن	وســيادته	

واســتقالله	وســالمة	أراضيــه”.

وبتاريــخ	28	آذار/	مــارس	أصــدر	مجلــس	األمــن	الدولــي	بيانــًا	صحفيــًا	يديــن	“بأقــوى	العبــارات”	
ــة	 ــرى	الثالث ــام،	يف	الذك ــدة	أي ــل	ع ــعودية	قب ــوب	الس ــخ	ص ــدة	صواري ــن	لع ــالق	الحوثيي إط

ــاه	“التطــورات	العســكرية“(. ــف	العســكري	الســعودي	يف	اليمــن	)انظــر	أدن النطــالق	التحال

الشهر	األول	للمبعوث	الخاص	الجديد

يف	19	آذار/	مــارس،	تســلم	مارتــن	جريفيــث	رســميًا	منصــب	املبعــوث	الخــاص	لألميــن	العــام	
ــال	 ــه،	ق ــح	ل ــد.	ويف	تصري ــد	الشــيخ	أحم ــًا	إلســماعيل	ول ــن،	خلف ــى	اليم ــدة	إل ــم	املتح لألم
ــاون	 ــس	التع ــادرة	مجل ــة	ىلع	مب ــورة	“مبني ــية	بص ــة	السياس ــيتابع	العملي ــه	س ــث	أن غريفي
الخليجــي	وآليــة	التنفيــذ	الخاصــة	بــه،	ونتائــج	مؤتمــر	الحــوار	الوطنــي،	وجميــع	قــرارات	مجلس	
األمــن	ذات	الصلــة”.	وذكــر	أن	أي	عمليــة	موثوقــة	تســتدعي	املرونة	والتنــازالت	وإعطــاء	األولوية	
للمصلحــة	الوطنيــة	مــن	قبــل	جميــع	األطــراف.	وأضــاف	أنــه	يتطلــع	إلــى	“العمــل	مــع	حكومــة	

اليمــن	والتعامــل	مــع	جميــع	األطــراف	الفاعلــة	دون	اســتثناء”.

ــاض،	حيــث	التقــى	الرئيــس	 ــي،	كان	غريفيــث	يف	العاصمــة	الســعودية،	الري ــوم	التال ويف	الي
اليمنــي	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	وعــدد	مــن	كبــار	املســؤولين	اليمنييــن	الحكومييــن	إضافــة	
إلــى	نائــب	هــادي	ورئيــس	الــوزراء	الســابق	خالــد	بحــاح،	وتوجــه	املبعــوث	الخــاص	بعدهــا	إلــى	
ــارة	اســتغرقت	 ــث	زي ــدأ	جريفي ــارس،	ب ــات.	ويف	24	آذار/	م ــن	االجتماع ــد	م ــد	مزي ــن	لعق اليم
أســبوعًا	إلــى	صنعــاء،	والتــي	شــملت	لقــاء	متلفــزا	مــع	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي.	
الجديــر	بالذكــر	أن	قــادة	الحوثييــن	قــد	منعــوا	املبعــوث	الخــاص	الســابق	ولــد	الشــيخ	أحمــد	من	
دخــول	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرتهم	ورفضــوا	مقابلتــه	معظــم	عامــه	األخيــر	يف	منصبــه.

ــت	 ــد	عمل ــارس.	وق ــن	يف	آذار/	م ــدًا	لليم ــم	املتحــدة	منســقًا	إنســانيًا	جدي ــت	األم ــا	عين كم
ــن	 ــت	املنصــب	يف	اليم ــراق.	وتول ــابقًا	يف	الع ــدي،	س ــز	غران منســقة	الشــؤون	اإلنســانية	لي
ــق	 ــل	للمنس ــر	كوكي ــباط/	فبراي ــه	يف	ش ــم	تعيين ــذي	ت ــك،	ال ــاك	غولدري ــي	م ــًا	لجيم خلف

ــط. ــرق	األوس ــالم	يف	الش ــة	الس ــدة	لعملي ــم	املتح ــاص	لألم الخ
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ولي	العهد	السعودي	يزور	دول	التحالف

أطلــق	ولــي	عهــد	الســعودية	محمــد	بــن	ســلمان	يف	آذار/	مــارس	جولــة	يف	دول	التحالــف،	
حيــث	بــدأ	بزيــارة	إلــى	مصــر	التقــى	فيهــا	الرئيــس	عبــد	الفتــاح	السيســي	يف	4	آذار/	مــارس.

ويف	نفــس	اليــوم	الــذي	بــدأت	فيــه	زيــارة	بــن	ســلمان	إلــى	اململكــة	املتحــدة	)7	آذار/	مــارس(	
التــي	اســتغرقت	ثالثــة	أيــام،	أكــد	زعيــم	حــزب	العمــال	جيريمــي	كوربيــن	يف	نقــاش	بمجلــس	
العمــوم	البريطانــي	أن	املستشــارين	العســكريين	البريطانييــن	“يوجهــون	الحــرب”	التــي	يشــنها	
التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	اليمــن.	وقالــت	كوربيــن	إنــه	مــن	خــالل	هــذا	الدعــم	
وصفقــات	الســالح	البريطانيــة	إلــى	الريــاض	–	التــي	بلــغ	مجموعهــا	1.5	مليــار	دوالر	عــام	2017 	 
كانــت	الحكومــة	البريطانيــة	“تتواطــأ	مــع	مــا	تعتبــره	األمــم	املتحــدة	أدلــة	ىلع	جرائــم	حــرب”.	
ويف	اليــوم	التالــي	يف	شــارع	داونينــج	يف	لنــدن،	اندلعــت	احتجاجــات	ضــد	دور	بريطانيــا	يف	

الحــرب	الدائــرة	باليمــن	وضــد	اجتمــاع	رئيســة	الــوزراء	تيريــزا	مــاي	مــع	ولــي	العهــد	الســعودي.

يف	9	مــن	آذار/	مــارس،	وافقــت	الحكومــة	البريطانيــة	ىلع	بيــع	48	طائــرة	مقاتلــة	مــن	طــراز	
تايفــون	إلــى	الســعودية.	ىلع	الرغــم	مــن	عــدم	اإلفصــاح	عــن	تفاصيــل	الصفقــة،	إال	أن	هنــاك	
اتفاقيــة	ســابقة	مــع	قطــر	لبيــع	نصــف	هــذا	العــدد	مــن	الطائــرات	بقيمــة	تصــل	إلــى	7	مليارات	
دوالر.	يف	نفــس	اليــوم	أصــدرت	الحكومتــان	الســعودية	والبريطانيــة	بيانــًا	مشــتركًا	أكدتــا	فيــه	
ــق	باليمــن،	 ــا	يتعل ــا.	وفيم ــد	بينهم ــة	األم ــب	الشــراكة	االســتراتيجية	طويل ــد	مــن	جوان العدي
شــمل	ذلــك	التأكيــد	ىلع	ضــرورة	التوصــل	إلــى	حــل	سياســي	للنــزاع	وااللتــزام	بمواصلــة	العمــل	
معــًا	ملعالجــة	األزمــة	اإلنســانية.	كمــا	رحبــت	اململكــة	املتحــدة	“بااللتــزام	املســتمر	مــن	جانــب	
الريــاض	بضمــان	تنفيــذ	الحملــة	العســكرية	للتحالــف	وفقــًا	للقانــون	الدولــي	اإلنســاني	”	)انظــر	

أدنــاه	“تطــورات	حقــوق	اإلنســان	وجرائــم	الحــرب“(.

يف	20	آذار/	مــارس،	اجتمــع	بــن	ســلمان	مــع	الرئيــس	األمريكــي	دونالــد	ترامــب	يف	العاصمــة	
ــارة	اســتمرت	ثالثــة	أســابيع	للواليــات	املتحــدة.	ويف	نفــس	اليــوم،	 واشــنطن،	حيــث	بــدأ	بزي
ــات	 ــيجبر	الوالي ــراح	كان	س ــض	اقت ــل	44	لرف ــي	بـــ	55	مقاب ــيوخ	األمريك ــس	الش ــّوت	مجل ص
ــن.	 ــادة	الســعودية	يف	اليم ــف	العســكري	بقي ــات	التحال ــم	لعملي املتحــدة	ىلع	ســحب	الدع
ــر،	بدعــم	مجموعــة	 ــذي	تــم	تقديمــه	يف	نهايــة	شــهر	شــباط	/فبراي وقــد	حظــي	القــرار،	ال
مــن	أعضــاء	مجلــس	الشــيوخ	مــن	الحزبيــن،	بمــا	يف	ذلــك	الســيناتور	املســتقل	بيرنــي	ســاندرز،	
والجمهــوري	مايــك	لــي،	والديمقراطــي	كريــس	ميــريف.	وقــد	عــارض	العديــد	مــن	املســؤولين	

يف	البنتاجــون	عالنيــًة	هــذا	االقتــراح.

يف	أعقــاب	زيــارة	ســلمان	إلــى	البيــت	األبيــض،	أعلنــت	اإلدارة	األمريكيــة	عــن	صفقــات	أســلحة	
جديــدة	إلــى	الســعودية	تقــدر	قيمتهــا	بأكثــر	مــن	مليــار	دوالر.
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محادثات	بين	السعودية	والحوثيين	يف	مسقط

أكــد	أحــد	كبــار	املفاوضيــن	الحوثييــن	محمــد	عبــد	الســالم	ملركــز	صنعــاء	خــالل	حديــث	معــه	
يف	مســقط	يف	آذار/	مــارس	أنــه	شــارك	يف	محادثــات	مــع	ممثليــن	للســعودية	يف	ُعمــان.	
جــرت	هــذه	األحاديــث	بتســهيالت	مــن	قبــل	املســؤولين	يف	اململكــة	املتحــدة	واشــترك	فيهــا	
ــى	 ــه	ســافر	مؤخــرًا	إل ــد	الســالم	أن ــد	لألمــم	املتحــدة.	كمــا	أكــد	عب املبعــوث	الخــاص	الجدي

أملانيــا	وتركيــا	ملناقشــة	دور	هــذه	الــدول	يف	تيســير	مفاوضــات	الســالم.

يمكــن	فهــم	هــذا	التواصــل	اإلقليمــي	والدولــي	مــع	الحوثييــن	ىلع	أنــه	محاولــة	إلنهــاء	العزلــة	
التــي	عاشــوها	منــذ	انهيــار	التحالــف	بينهــم	وبيــن	الرئيــس	الســابق	علــي	عبــد	اهلل	صالــح.	
قبــل	أن	يقــوم	الحوثيــون	بتصفيــة	صالــح	يف	كانــون	األول	/	ديســمبر	2017،	حيــث	كان	صالــح	

ومعاونــوه	يديــرون	معظــم	العالقــات	الدوليــة	للتحالــف	الثنائــي.

تطورات	دولية	أخرى

4 آذار/مــارس:	صــوت	االتحــاد	الديمقراطــي	املســيحي	يف	أملانيــا	وحــزب	الديمقراطييــن	 •
ــد	 ــدة.	وأح ــة	جدي ــكيل	حكوم ــزاب	لتش ــن	األح ــالف	بي ــاق	ائت ــح	اتف ــتراكيين	لصال االش
فقــرات	هــذه	االتفاقيــة	تمنــع	مبيعــات	األســلحة	للــدول	املشــاركة	يف	النــزاع	اليمنــي،	

ــادة	الســعودية. ــف	العســكري	بقي ــدول	األعضــاء	يف	التحال مثــل	ال

ــادة	 • ــي،	بقي ــاد	األوروب ــن	االتح ــي	م ــد	دبلوماس ــاء	وف ــى	صنع ــل	إل ــارس:	وص 20 آذار/ م
أنطونيــا	كالفــو،	رئيســة	بعثــة	االتحــاد	األوروبــي	إلــى	اليمــن.	كمــا	ضــم	الوفــد	أيضــًا	ايرمــا	
فــان	دوريــن	الســفيرة	الهولنديــة	إلــى	اليمن	وكريســتيان	تيســتوت	الســفير	الفرنســي	إلى	
اليمــن	وهانــز	بيتــر	مبعــوث	وزيــر	الخارجيــة	الســويدي.	وقالــت	كالفــو	إن	مــن	بيــن	القضايــا	

التــي	سيناقشــها	الوفــد	مــع	الســلطات	املحليــة	الوضــع	اإلنســاني	وحــل	النزاعــات.

23 آذار/ مــارس:	باســتخدام	ثغــرة	يف	اتفــاق	االئتــالف	بيــن	االتحــاد	الديمقراطــي	 •
املســيحي	األملانــي	والديمقراطييــن	االشــتراكيين	–	والــذي	يتضمــن	فقــرة	تحظــر	مبيعات	
ــي	 ــن	الفيدرال ــس	األم ــق	مجل ــن	–	واف ــراع	يف	اليم ــاركة	يف	الص ــدول	املش ــلحة	لل األس

ــة	لســعودية. ــات	بحري ــة	زوارق	دوري ــع	ثماني ــي	ىلع	بي األملان
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التطورات في اليمن

التطورات	السياسية

ــي	مســتمر	يف	 ــام	اليمن ــر	الشــعبي	الع ــًا	أن	حــزب	املؤتم ــارس،	كان	واضح يف	شــهر	آذار/	م
التفتــت	الــذي	تــال	مقتــل	مؤســس	الحــزب	ورئيســه،	الرئيــس	الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صالــح،	
يف	كانــون	األول/	ديســمبر	مــن	عــام	2017.	بــدأت	االنقســامات	بيــن	فصائــل	حزبيــة	مختلفــة	
بالظهــور	داخــل	اليمــن.	كمــا	يتــم	مراقبــة	التطــورات	داخــل	الحــزب	عــن	كثــب	مــن	قبــل	كبــار	
املســؤولين	يف	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	املنتشــرين	يف	مختلــف	العواصــم	اإلقليميــة	التــي	
تشــمل	الريــاض	وأبــو	ظبــي	والقاهــرة.	ويف	1	آذار/	مــارس،	رفــض	فــرع	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	
ــر	الشــعبي	العــام	يف	 ــرع	حــزب	املؤتم ــرار	ف ــو	راس(	ق ــن	أب يف	صنعــاء	)برئاســة	صــادق	أمي
تعــز	)برئاســة	عــارف	جمــال،	وهــو	أيضــًا	وكيــل	محافظــة	تعــز(	باالعتــراف	بالرئيــس	عبــد	ربــه	
منصــور	هــادي	كرئيــس	لحــزب	املؤتمــر	الشــعبي	العــام.	)رغــم	أن	عــددًا	مــن	أعضــاء	املؤتمــر	
ــم	عــزل	 ــه	ت ــون	مواليــن	لهــادي،	مــن	املهــم	مالحظــة	أن ــاض	ال	يزال الشــعبي	العــام	يف	الري
هــادي	كأميــن	عــام	للمؤتمــر	الشــعبي	العــام	يف	أواخــر	عــام	2014(.	يف	منتصــف	آذار/	مــارس،	
تجاهلــت	فصائــل	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	ومقرهــا	صنعــاء	دعــوات	رئيــس	الــوزراء	أحمــد	عبيــد	

بــن	دغــر	العلنيــة	لوحــدة	الحــزب.

اســتنادًا	إلــى	محادثــات	مركــز	صنعــاء	للدراســات	االســتراتيجية	والتــي	عقــدت	مــع	عــدد	مــن	
ــن	 ــرًا	بي ــاك	إدراكًا	مباش ــدو	أن	هن ــرة،	يب ــام	يف	القاه ــعبي	الع ــر	الش ــؤولين	يف	املؤتم املس
صفــوف	الحــزب	بالفتــرة	الحرجــة	التــي	يمــر	بهــا	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	وتــرددًا	واضحــًا	يف	
إجــراء	انتخابــات	للقيــادة	الحزبيــة	الداخليــة	يف	الوقــت	الحالــي.	ودعــا	أحــد	كبــار	املســؤولين	
يف	املؤتمــر	الشــعبي	العــام	بالقاهــرة	إلــى	إنشــاء	مجلــس	قيــادة	مشــترك	يف	محاولــة	ملنــع	

االنصهــار	املتزايــد	للحــزب	وضمــان	بقائــه	العبــا	نشــطًا	داخــل	اليمــن	وخارجــه.

تطورات	سياسية	أخرى

• 	)STC(	الجنوبــي	االنتقالــي	املجلــس	أن	املحليــة	اإلعــالم	وســائل	ذكــرت	16 آذار /مــارس:
قــد	عيــن	أحمــد	حامــد	مللــس	كأميــن	عــام	للمجلــس	االنتقالــي.	وسيشــرف	مللــس	ىلع	
ــة	 ــدي	لرئاس ــدروس	الزبي ــرغ	عي ــث	يتف ــي،	بحي ــس	االنتقال ــة	للمجل ــؤون	التنظيمي الش

املجلــس.

23 آذار/ مــارس:	نشــرت	جريــدة	“األخبــار”	اليوميــة	اللبنانيــة	الناطقــة	بالعربيــة	مقابلــة	 •
مطولــة	مــع	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي.	كانــت	املقابلــة	هــي	األولــى	التــي	
قــام	بهــا	الحوثــي	مــع	صحيفــة	غيــر	يمنيــة	منــذ	التدخــل	العســكري	الســعودي	يف	26 
آذار/	مــارس	عــام	2015.	وخــالل	املقابلــة،	تطــرق	الحوثــي	إلــى	مجموعــة	مــن	املواضيــع	
التــي	شــملت:	املقاومــة	املســتمرة	ضــد	التحالــف	الســعودي،	العمليــات	العســكرية	ضــد	
الحوثييــن	ىلع	ســاحل	اليمــن	املطــل	ىلع	البحــر	األحمــر؛	برنامــج	الصواريــخ	البالســتية	
للحوثييــن،	الصــراع	اإلســرائيلي	الفلســطيني	وعالقــات	الحوثييــن	مــع	إيــران	وحــزب	اهلل.	
وخــالل	املقابلــة،	قــال	الحوثــي	أنــه	مســتعد	إلرســال	مقاتليــن	إلــى	لبنــان	للقتــال	مــع	

حــزب	اهلل	ضــد	إســرائيل.
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25 آذار/ مــارس:	يف	خطــاب	واســع	النطــاق	بمناســبة	ذكــرى	انطــالق	التحالــف	العســكري	 •
الســعودي	يف	اليمــن،	حــذر	زعيــم	الحوثييــن	عبــد	امللــك	الحوثــي	مــن	“نشــاط”	الجماعة	
البهائيــة	التــي	وصفهــا	بأنهــا	“حركــة	شــيطانية	جديــدة”	تتســلل	إلــى	املجتمــع	اليمنــي	
وســعت	إلــى	تحــدي	اإلســالم	–	ىلع	حــد	تعبيــره.	وأفــادت	جماعــات	حقوقيــة	مــرارًا	بــأن	
الحوثييــن	قــد	أخضعــوا	البهائييــن،	وهــم	أقليــة	دينيــة	صغيــرة	يف	اليمــن،	إلــى	االعتقــال	
التعســفي	والســجن،	وإســاءة	املعاملــة	أثنــاء	احتجازهــم،	وقامــو	بانتهــاكات	ضدهــم	حيث	
تــم	الحكــم	ىلع	بعــض	منتســبي	البهائيــة	باإلعــدام	فيمــا	وصــف	بأنــه	انتهــاك	لحريــة	

االعتقــاد	وحقــوق	اإلنســان.

التطورات	العسكرية

بمناســبة	الذكــرى	الســنوية	الثالثــة	النطــالق	التحالــف	العســكري	الســعودي	يف	اليمــن،	أطلــق	
ــارس.	 ــة	25	آذار/	م ــل	منتصــف	ليل ــخ	باليســتية	ىلع	الســعودية	قب ــون	ســبعة	صواري الحوثي
وقالــت	القــوات	الســعودية	أنهــا	اعترضــت	ثالثــة	صواريــخ	باليســتية	فــوق	الريــاض،	وصاروخيــن	
ــي	 ــس	مشــيط	جنوب ــران	وخمي ــن	اســتهدفا	نج ــن	منفصلي ــازان،	وأحبطــت	هجومي ــوق	ج ف
ــا	 ــم	اعتراضه ــي	ت ــخ	الت ــة.	وأدى	أحــد	الصواري ــن	الحــدود	الســعودية	اليمني ــرب	م ــالد	بالق الب
فــوق	الريــاض	إلــى	مقتــل	مواطــن	مصــري	وجــرح	آخريــن	بعــد	ســقوط	شــظايا	الصــاروخ	ىلع	

أحــد	املنــازل	يف	العاصمــة	الســعودية.

ــي	أطلقــت	 ــخ	الت ــن	بالصواري ــد	الحوثيي ــران	بتزوي وردت	الســعودية	ىلع	الهجمــات	باتهــام	إي
ــي	 ــد	ترك ــعودي	العقي ــكري	الس ــف	العس ــم	التحال ــق	باس ــن	الناط ــث	أعل ــة.	حي ىلع	اململك
املالكــي	أن	الهجمــات	“لــم	تكــن	ممكنــة	مــن	دون	دعــم	إيــران،	التــي	زودت	الحوثييــن	بصواريــخ	
باليســتية”،	وحــذرت	مــن	أن	الســعودية	لديهــا	الحــق	يف	“الــرد”.	ونفــى	املســؤولون	اإليرانيــون	
هــذه	االدعــاءات،	يف	حيــن	أدان	مجلــس	األمــن	الدولــي	والواليــات	املتحــدة	هجمــات	الحوثييــن	

الصاروخيــة.

ــة	ضــد	الســعودية	بعــض	التشــابه	 ــخ	الباليســتية	الحوثي ــرة	بالصواري ــت	الهجمــات	األخي حمل
ــر،	بوضــع	 ــي	/	نوفمب ــت	ســابق	الــــ4	تشــرين	الثان ــع	هجــوم	صاروخــي	باليســتي	يف	وق م
ــاع	الجــوي	محــل	شــك	مجــددًا.	ادعــى	املتحــدث	 ــوت	للدف ــة	لنظــام	باتري ــة	املزعوم الفعالي
باســم	التحالــف	العســكري	الســعودي،	العقيــد	تركــي	املالكــي،	أن	جميــع	الصواريــخ	الباليســتية	
الســبعة	تــم	اعتراضهــا	بنجــاح.	وقــد	تــم	التشــكيك	بهــذا	االدعــاء	عبــر	مقطــع	فيديــو	يتعلــق	
بالهجمــات	الصاروخيــة	يف	الريــاض،	يظهــر	يف	أحدهــا	مــا	يبــدو	أنــه	صــاروخ	باتريــوت	يغيــر	

مســاره	بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	إطالقــه.

حمــل	الهجــوم	الصاروخــي	–	بعــد	مضــي	ثــالث	ســنوات	ىلع	انطــالق	العمليــات	العســكرية	
للتحالــف	الســعودي	يف	اليمــن	–	الكثيــر	مــن	الرمزيــة،	إذ	دل	ىلع	أن	الحوثييــن	مــا	زالــوا	قادريــن	
ىلع	تهديــد	األمــن	القومــي	الســعودي	ىلع	الرغــم	مــن	حملــة	التحالــف	املســتمرة	إلخضاعهم.
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التوسع	املستمر	للعمليات	جنوبي	اليمن	ملكافحة	القاعدة	يف	شبه	الجزيرة	
العربية

يف	7	آذار/	مــارس،	أطلقــت	قــوات	الحــزام	األمنــي			يف	محافظــة	أبيــن	“عمليــة	الســيل	الجــارف”	
التــي	تهــدف	لتطهيــر	مديريــة	املحفــد،	شــمال	غــرب	أبيــن،	مــن	مســلحي	القاعــدة.	وقــد	قــاد	
ــر	وســائل	اإلعــالم	 قائــد	قــوات	الحــزام	األمنــي			عبــد	اللطيــف	الســيد	العمليــة.	ووفقــًا	لتقاري
املحليــة،	ألقــت	قــوات	الحــزام	األمنــي			يف	أبيــن	القبــض	ىلع	تســعة	قــادة	محلييــن	للقاعــدة	
يف	أعقــاب	العمليــة،	مــن	بينهــم	رجــل	يدعــى	صالــح	أحمــد	لقــرع،	األميــر	املزعــوم	للقاعــدة	
ــن.	 ــه،	ناصــر	محســن	باصبري ــه	نائب ــم	أن ــا	يزع ــل	م ــى	مقت ــة	إل ــد.	باإلضاف ــة	محف يف	مديري
“عمليــة	الســيل	الجــارف”	هــي	األحــدث	يف	سلســلة	مــن	العمليــات	ملكافحــة	اإلرهــاب	

واملدعومــة	إماراتيــًا	والتــي	تســتهدف	القاعــدة	يف	محافظــات	حضرمــوت	وشــبوة	وأبيــن.

ــد	اختتمــت	 ــة	الســيل	الجــارف”	ق ــارات	إن	“عملي ــاء	اإلم ــة	أنب ــت	وكال ــارس،	أعلن يف	11	آذار	/م
ــم	 ــي	تنظي ــن	مقاتل ــد	م ــة	املحف ــر	مديري ــي			بتطهي ــزام	األمن ــوات	الح ــام	ق ــع	قي ــاح	م بنج
ــو	القاعــدة	 ــف	الســعودي.	ولكــن	ال	يبــدو	واضحــًا	مــا	إذا	كان	مقاتل القاعــدة	بدعــم	مــن	التحال

ــن	القــوى. ــر	موازي ــن	املنطقــة	نظــرًا	لتغي ــد	انســحبوا	م يف	املحفــد	ق

القوات	السعودية	تنتشر	يف	مدينة	حرض

نشــرت	الســعودية	قــوات	بريــة	يف	مدينــة	حــرض،	بمحافظــة	حجــة،	يف	6	آذار/	مــارس،	يف	
ــر	مدينــة	حــرض	مــن	املقاتليــن	الحوثييــن.	انضــم	 ــى	تطهي إطــار	هجــوم	مســتمر	يهــدف	إل
الجيــش	الســعودي	إلــى	مجموعــة	مــن	القــوات	الحكوميــة	الســودانية	واليمنيــة	الفاعلــة	ىلع	
األرض	يف	منطقــة	حــرض.	وكانــت	قــوات	الحكومــة	اليمنيــة	قــد	ســيطرت	ىلع	مينــاء	ميــدي	
يف	ينايــر	/	كانــون	الثانــي	2016،	لكنهــا	فشــلت	منــذ	ذلــك	الحيــن	يف	تحقيــق	أي	نجاحــات	

كبيــرة	يف	منطقــة	ميــدي	أو	منطقــة	حــرض	املجــاورة.

يمثــل	توســيع	العمليــات	املناهضــة	للحوثييــن	يف	حــرض	محــاوالت	لزيــادة	الضغــط	عليهــم	
مــن	عــدة	جبهــات،	بمــا	يف	ذلــك	اســتمرار	العمليــات	ضدهــم	يف	معقلهــم	ب		محافظــة	صعدة	
معقــل	الحوثييــن،	واســتهداف	طــرق	رئيســية	تربــط	بيــن	صعــدة	ومحافظــة	الجــوف،	طــوال	

شــهر	آذار/	مــارس.

تطورات	عسكرية	أخرى

17 آذار /مــارس:	عيــن	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	علــي	صالــح	األحمــر	–	األخ	غيــر	 •
الشــقيق	للرئيــس	الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صالــح	–	قائــدا	لقــوات	االحتيــاط،	وهــي	وحــدات	

كانــت	جــزءًا	مــن	قــوات	الحــرس	الجمهــوري	الســابق،	بقيــادة	نجــل	صالــح	أحمــد.

18 آذار/ مــارس:	أكــد	القائــم	بأعمــال	وزير	الدفــاع	يف	الحكومــة	اليمنية	محمد	املقدشــي،	 •
يف	حديثــه	مــع	مركــز	صنعــاء	يف	مــأرب،	أن	الهجــوم	الحكومــي	املتصاعــد	يف	محافظة	

البيضــاء	يحظــى	بدعــم	التحالــف	إلحــراز	تقدم.
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ــى	معســكر	 • 19 آذار / مــارس: ُنقلــت	مجموعــة	مــن	قــوات	الحــزام	األمنــي			مــن	عــدن	إل
ــات	االنتشــار	 ــه	أحــد	عملي ــدو	أن ــا	يب ــى	م ــا	يشــير	إل ــع،	مم ــاء	يف	محافظــة	الضال الجرب
ــًا	يف	 ــي	حالي ــزام	األمن ــوات	الح ــر	ق ــع،	وتنتش ــي			يف	الضال ــزام	األمن ــوات	الح ــى	لق األول

ــن. ــج	وأبي ــدن	ولح محافظــات	ع

20 مــارس / آذار:	أكــد	محافــظ	حضرمــوت	فــرج	البحســني،	يف	حديثــه	مــع	مركــز	صنعــاء	 •
يف	املــكال،	أن	عمليــة	قــوات	النخبــة	الحضرميــة	األخيــرة	الهادفــة	إلخــالء	وادي	امليســني	
مــن	مســلحي	القاعــدة	قــد	تمــت	بغطــاء	أرضــي	وجــوي	مــن	اإلمــارات،	وبدعــم	أمريكــي	

اســتخباراتي	وبصــور	األقمــار	الصناعيــة.

ــر	 • ــه	“أظِه ــراء	عســكريون	أن ــال	خب ــو	ق ــون	شــريط	فيدي ــق	الحوثي ــارس:	أطل 21 آذار / م
صــاروخ	آر	27	تــي،	أو	صــاروخ	مــن	العهــد	الســوفييتي”	ُأطلــق	مــن	منصــة	إطــالق	أرضيــة	
ــى	أن	هــذا	النــوع	مــن	الصواريــخ	عــادة	مــا	 ــراء	إل ــة	ســعودية.	ويشــير	الخب ــًا	مقاتل مصيب
ُيطلــق	مــن	الجــو	مــن	طائــرة	بمــدى	يصــل	لـــ	70	كيلومتــرًا	عنــد	إطالقــه	مــن	ارتفــاع	عال.	
ــن	الهجــوم،	 ــى	قاعدتهــا	ىلع	الرغــم	م ــان	إل ــرة	عــادت	بأم زعمــت	الســعودية	أن	الطائ

وتــدور	شــكوك	للخبــراء	العســكريين	حــول	هــذا	االدعــاء.

23 آذار / مــارس:	أصــدرت	صحيفــة	“ذا	ناشــيونال”	اإلماراتيــة	تقريــرًا	عــن	قــوات	الحكومــة	 •
ــب	 ــن	املكاس ــلة	م ــت	سلس ــا	حقق ــعودي	وأنه ــف	الس ــن	التحال ــة	م ــة	املدعوم اليمني
اإلقليميــة	يف	محافظــة	لحــج،	حيــث	ورد	أنهــا	ســيطرت	ىلع	“رأس	التيــوام	والكعيــدات	

والســاقية	وشــرق	وشــمال	الهشــمة	وجبــل	األحمــر	“.

ــور	 • ــتخدام	ص ــالل	اس ــن	خ ــد	م ــرًا	يؤك ــة	Jane’s 360	تقري ــرت	مجل ــارس:	نش 28 آذار / م
األقمــار	الصناعيــة	وبيانــات	تتبــع	الســفن	أن	دولــة	اإلمــارات	قــد	توقفــت	عــن	بنــاء	مــدرج	
طولــه2	كيلومتــر	يف	جزيــرة	ميــون	)بريــم(	اليمنيــة،	والواقعــة	يف	مضيــق	بــاب	املنــدب	

االســتراتيجي،	بعــد	أقــل	مــن	عــام	ىلع	البــدء	بتشــييده.

30 آذار /مــارس:	تقدمــت	القــوات	الحكوميــة	اليمنيــة	يف	مديريــة	القبيطــة	بمحافظــة	 •
ــة	 ــوات	الحكوم ــتبكت	ق ــوم،	اش ــس	الي ــف.	ويف	نف ــالت	التحال ــن	مقات ــم	م ــج	بدع لح

ــأرب. ــة	صــرواح	بمحافظــة	م ــن	يف	مديري ــوات	الحوثيي ــع	ق ــة	م اليمني
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التطورات	االقتصادية

يف	املناطق	الخاضعة	لسيطرة	الحكومة	اليمنية

يف	األول	مــن	آذار	/	مــارس،	ظهــرت	تقاريــر	إعالميــة	تتحــدث	عــن	أن	الحكومــة	اليمنيــة	كانــت	
تخطــط	لنقــل	مقــر	البنــك	املركــزي	اليمنــي	مــن	مدينــة	عــدن	اليمنيــة	الجنوبيــة	إلــى	عمــان	
يف	األردن.	ونفــى	ذلــك	يف	وقــت	الحــق	محمــد	زمــام	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	الــذي	
تولــى	املنصــب	قبــل	أقــل	مــن	شــهر	ذلــك،	وقــال	أن	ذلــك	مجــرد	شــائعات	تنتشــر	يف	وســائل	

التواصــل	االجتماعــي.

بعــد	عــدة	أيــام،	يف	3	أيــار	/	مايــو،	اضطــر	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	مــرة	أخــرى	للتحدث	
علنــا			لتبديــد	تقاريــر	إعالميــة	متعــددة	بأنــه	تــم	تأخيــر	اإليــداع	الســعودي	بقيمــة	مليــاري	دوالر	
ــًا	يف	 ــودة	حالي ــة	موج ــاء	أن	الوديع ــز	صنع ــادر	مرك ــدت	مص ــدن.	وأك ــزي	بع ــك	املرك يف	البن

االحتياطــي	الفيدرالــي	األمريكــي	وقــد	دفعتهــا	الســعودية.

ــق	 ــود	يف	املناط ــام	واردات	الوق ــود	أم ــع	القي ــادي	برف ــس	ه ــر	الرئي ــارس،	أم يف	5	آذار	/	م
الخاضعــة	لســيطرة	الحكومــة	يف	محاولــة	ملعالجــة	أزمــة	الوقــود	واســعة	النطــاق.	قبــل	هــذا	
القــرار،	كان	املقــاول	الخــاص	أحمــد	العيســي،	وشــركة	البتــرول	الوطنيــة	قــد	احتكــرا	اســتيراد	
الوقــود	وتوزيعــه.	يتوقــع	خبــراء	االقتصــاد	يف	مركــز	صنعــاء	أن	تحــرك	هــادي	ســيؤدي	لهبــوط	
يف	قيمــة	الريــال	اليمنــي،	كمــا	حــدث	بعــد	أن	اتخذت	الســلطات	الحوثيــة	يف	صنعــاء	تحركات	
ــك،	ســرعان	مــا	اســتفادت	 ــة	لرفــع	القيــود	ىلع	واردات	الوقــود	يف	عــام	2015.	بعــد	ذل مماثل
كارتيــالت	اســتيراد	الوقــود	يف	اإلثــراء،	مــع	الطلــب	الالحــق	ىلع	الــدوالر	األمريكــي	يف	الســوق	

غيــر	آبهيــن	أساســًا	للتقلبــات	يف	ســعر	صــرف	الريــال.

يف	األســبوع	التالــي	إلعــالن	هــادي	رفــع	القيــود	أمــام	واردات	الوقــود،	أعلــن	محافظــا	كل	مــن	
مــأرب	وحضرمــوت	أنهــم	لــن	يســمحوا	بإلغــاء	القيــود	ىلع	واردات	الوقــود	يف	محافظاتهــم.

ــة	 ــًا	ىلع	حرك ــيطر	عموم ــي	تس ــارات،	الت ــت	اإلم ــارس،	قام ــهر	آذار	/	م ــة	ش ــا	يف	بداي أيض
املوانــئ	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	الحكومــة	اليمنيــة،	بمنــع	ســفن	شــحن	تحمــل	170 
مليــار	ريــال	مــن	دخــول	مينــاء	عــدن.	كان	الهــدف	مــن	األوراق	النقديــة،	املطبوعــة	يف	روســيا،	
هــو	الســماح	للحكومــة	بدفــع	مرتبــات	املوظفيــن	املدنييــن.	وكان	البنــك	املركــزي	اليمنــي	قــد	
اشــتكى	يف	الســابق	مــن	أن	اإلمــارات	–	التــي	طاملــا	اتهــم	املســؤولون	فيهــا	حكومــة	هــادي	
بالفســاد	–	منعــت	الطائــرات	التــي	تحمــل	شــحنات	نقديــة	مــن	الهبــوط	يف	مطــار	عــدن.	يف	

هــذه	الحالــة،	اســتمر	منــع	الســفن	لســتة	أيــام	قبــل	الســماح	لهــا	بالرســو.

يف	12	و13	مــن	آذار	/	مــارس،	كان	محمــد	زمــام	محافــظ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	بيــروت،	
حيــث	التقــى	محافــظ	مصــرف	لبنــان،	ريــاض	ســالمة،	إلجــراء	مشــاورات	حــول	إصــدار	ســندات	
حكوميــة	أجنبيــة.	ووفقــًا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء،	فــإن	تاريــخ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	وحالتــه	
ــاك	 ــن	املحتمــل	أال	يكــون	هن ــر،	وم ــه	يف	الســوق	بشــكل	كبي ــد	أضعــف	الثقــة	ب ــة	ق الراهن
رغبــة	يف	إصــدار	ديــون	لحكومــة	اليمــن،	بغــض	النظــر	عــن	ســعر	الفائــدة	املرتبــط	بالســندات،	
وأثنــاء	وجــوده	يف	بيــروت،	التقــى	زمــام	بممثلــي	مؤسســة	التمويــل	الدوليــة،	التــي	هــي	جــزء	

مــن	مجموعــة	البنــك	الدولــي.
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يف	املناطق	التي	يسيطر	عليها	الحوثيون

يف	25	آذار	/	مــارس،	أصــدر	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	)أوتشــا(	تقريــرًا	
ــا	 ــي	يســيطر	عليه ــه	يف	املناطــق	الت ــظ	أن ــات.	والح ــي	واملحروق ــاز	املنزل ــص	الغ ــن	نق ع
الحوثيــون،	ارتفــع	ســعر	أســطوانة	غــاز	الطهــي	بســعر	التجزئــة	مــن	5,000	ريــال	قبــل	ثالثــة	
أســابيع	إلــى	مــا	بيــن	8,000	و10,000	ريــال،	حســب	املنطقــة.	يف	حيــن	أن	املنافــذ	الرســمية	
تبيــع	الغــاز	بـــ	4000	ريــال،	فــإن	روايــات	قادمــة	مــن	صنعــاء	ومناطــق	أخــرى	تشــير	إلــى	أن	
ــاز	بالســعر	 ــام	لشــراء	الغ ــة	أي ــى	ثالث ــر	ملــدة	تصــل	إل ــالء	اضطــروا	لالنتظــار	يف	طوابي العم
الرســمي،	بينمــا	أشــار	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	أن	العديــد	مــن	العائــالت	واملخابــز	

قــد	لجــأت	للحطــب.

وأفــادت	مصــادر	مركــز	صنعــاء	أن	نقــص	الغــاز	املنزلــي	بــدأ	يف	شــباط	/	فبرايــر	بعــد	أن	حاولت	
الســلطات	الحوثيــة	تحديــد	ســعر	ثابــت	لــكل	أســطوانة	يبلــغ	3000	ريــال	يمنــي،	ممــا	أدى	إلــى	
زيــادة	مبيعاتــه	يف	الســوق	الســوداء.	بالنظــر	إلــى	تجــدد	القتــال	ىلع	الطريــق	الرئيســي	بيــن	
صنعــاء	ومــأرب	–	والــذي	يعتبــر	املصــدر	الرئيســي	للغــاز	املنزلــي	يف	اليمــن	–	يتوقــع	مركــز	

صنعــاء	املزيــد	مــن	الزيــادات	الســريعة	يف	أســعاره	يف	املناطــق	تحــت	ســيطرة	الحوثييــن.

أيضــًا	يف	املناطــق	الخاضعــة	لســيطرة	الحوثييــن،	ويف	محاولــة	أخــرى	ملعالجــة	أزمة	الســيولة	
النقديــة،	أطلــق	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	صنعــاء	نســخة	إلكترونيــة	مــن	الريــال	لتمكيــن	
الشــراء	عبــر	الهاتــف	املحمــول.	ومــن	املتوقــع	أن	يكــون	هنــاك	برنامــج	تجريبــي	ملــدة	شــهرين	

قبــل	أن	تكــون	هنــاك	محــاوالت	لجعــل	هــذا	النظــام	يســتخدم	ىلع	نطــاق	أوســع.

وأشــارت	مصــادر	ملركــز	صنعــاء	إلــى	أن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	قــد	وضــع	الالئحــة	التنظيميــة	
ــن	أن	الخطــة	الســابقة	تصــورت	نموذجــًا	 ــام	2014،	ولكــن	يف	حي ــذ	ع ــي	من ــال	اإللكترون للري
يقــوده	البنــك	التجــاري،	فــإن	النظــام	الحالــي	تتولــى	زمــام	قيادتــه	شــركة	يمــن	موبايــل،	كمــا	
ــه	ســيكون	 ــوع	ســلفًا”،	فإن ــي	“مدف ــال	اإللكترون ــه	إذا	كان	نظــام	الري ــى	أن أشــارت	املصــادر	إل
ــت	الســلطات	اســتخدامه	لدفــع	رواتــب	 ــه	تأثيــر	ضئيــل	ىلع	أزمــة	الســيولة.	ولكــن	إذا	حاول ل
ــي،	فمــن	املرجــح	أن	 ــج	التجريب ــع	بعــد	البرنام ــا	هــو	متوق ــة،	كم ــات	املدني موظفــي	الخدم
تكــون	النتائــج	مشــابهة	لتلــك	الخاصــة	ببرنامــج	القســائم	الــذي	حاولــت	الســلطات	يف	صنعــاء	
تطبيقــه	يف	نيســان	/	أبريــل	مــن	عــام	2017:	ســيخلق	الريــال	اإللكترونــي	ضغطــًا	ىلع	العملــة	
املحليــة	مــن	خــالل	زيــادة	الطلــب	ىلع	الســلع	املســتوردة،	وســرعان	مــا	ســيظهر	تبايــن	يف	
ــر	 ــة	وآخ ــة	املادي ــل	األوراق	النقدي ــعرًا	مقاب ــة	س ــيفرض	الباع ــث	س ــوق	حي ــعار	يف	الس األس
للريــال	اإللكترونــي.	مــن	بيــن	النتائــج	طويلــة	املــدى،	ىلع	األرجــح،	تدميــر	ثقــة	الجمهــور	يف	

املعامــالت	اإللكترونيــة.
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التطورات	اإلنسانية

نظام	التعليم	يف	اليمن	“يف	انهيار”

ــة	 ــي	ملنظم ــر	اإلقليم ــدم	املدي ــي،	ق ــهر	املاض ــالل	الش ــن	خ ــة	لليم ــه	امليداني ــد	زيارت بع
)اليونيســف(	ملنطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	أفريقيــا	جيــرت	كابياليــر	عــددًا	مــن	التصريحــات	
اإلعالميــة	التــي	لقيــت	أصــداء	واســعة.	“نحــن	نتحــدث	عــن	األزمــة	الصحيــة	يف	اليمــن،	عــن	
ــب	 ــن”،	بحس ــم	يف	اليم ــة	التعلي ــن	أزم ــدث	ع ــا	نتح ــن	قلم ــن،	لك ــة	باليم ــة	املحدث املجاع

ــر. كابيالي

أوجــز	كابياليــر	االنخفــاض	يف	معــدالت	الــدوام	املدرســي	لألطفــال	خــالل	النــزاع:	“اليــوم	يف	
ــم	يعــد	بمقــدور	نصــف	مليــون	طفــل	جــدد	 ــة	مــع	ثــالث	ســنوات	مضــت،	ل اليمــن،	باملقارن
الذهــاب	إلــى	املدرســة.	اليــوم،	مــا	يقــرب	مــن	2	مليــون	مــن	الفتيــة	والفتيــات	يف	اليمــن	ال	
ــات	التــي	 ــه	وفقــًا	للبيان ــر	أن ــح	لهــم	الفرصــة.	أكــد	كابيالي ــم	تت ــى	املدرســة	أو	ل ــون	إل يذهب
تــم	التحقــق	منهــا	مــن	قبــل	اليونيســف	مــا	يقــدر	بنحــو	2500	مدرســة	يف	اليمــن”	لــم	تعــد	
تخــدم	ألغــراض	تعليميــة	“،	مــع	عــدد	غيــر	محصــور	للمــدارس	التــي	إمــا	“دمرتهــا	الحــرب”	أو	”	

ــواء	النازحيــن”. تســتخدم	اآلن	ألغــراض	عســكرية”	أو	“إلي

كمــا	تطــرق	مديــر	اليونيســف	إلــى	بعــض	املشــكالت	الرئيســية	املرتبطــة	بهــا	والتــي	نشــأت	
ــي	 ــة	أن	حوال ــل	حقيق ــزال	مفتوحــة،	مث ــي	ال	ت ــر	ىلع	املــدارس	الت ــي	تؤث عــن	الصــراع	والت
ثالثــة	أربــاع	املعلميــن	اليمنييــن	لــم	يتقاضــوا	رواتــب	ألكثــر	مــن	عــام	ونقص	االســتثمار	يســهم	
يف	نظــام	تعليمــي	متخلــف	للغايــة.	“يتعلــم	األطفــال	اليمنيــون	مــن	الكتــب	املدرســية	التــي	
ــم	لديهــم	 مضــى	عليهــا	عشــرات	الســنين،	يف	حيــن	أن	آخريــن	يف	أي	مــكان	آخــر	يف	العال

إمكانيــة	الوصــول	إلــى	اإلنترنــت،	ولديهــم	أجهــزة	iPad	للتعلــم	منهــا”.

وذكــر	كابياليــر	أن:	“قطــاع	التعليــم	يف	اليمــن	ىلع	وشــك	االنهيــار.	وينهــار	بالفعــل.	لقــد	رأيــت	
ذلــك	يف	كل	مدرســة	زرتهــا	وســمعت	ذلــك	مــن	كل	مــدرس	تحدثــت	إليــه.	كما	حــذر	مــن	التأثير	
املجتمعــي	للنظــام	التعليمــي	اليمنــي	املتعثــر،	الــذي	ازداد	تعقيــدًا	بســبب	زيــادة	مســتويات	
البطالــة	والفقــر،	حيــث	تــم	دفــع	العديــد	مــن	األطفــال	إلــى	الــزواج	املبكــر	أو	عمالــة	األطفــال،	
ومــا	ال	يقــل	عــن	2400	آخريــن	تــم	تجنيدهــم	مــن	قبــل	الجماعــات	املســلحة	املختلفــة	منــذ	
ــار	الرواتــب	غيــر	املدفوعــة،	بــدأت	 آذار	/	مــارس	مــن	عــام	2015.	وبهــدف	مكافحــة	الفقــر	وآث
اليونيســف	جولــة	ثانيــة	مــن	التحويــالت	النقديــة	يف	26	آذار	/	مــارس،	بتمويــل	مــن	مؤسســة	
التنميــة	الدوليــة	التابعــة	للبنــك	الدولــي.	قدمــت	الجولــة	األولــى،	التــي	اســتكملت	يف	أكتوبــر	

2017،	بدعــم	لنحــو	%30	مــن	ســكان	اليمــن.

التعهد	الرفيع	املستوى	يرسم	2	مليار	دوالر	من	االلتزامات

ــدة	 ــم	املتح ــتركت	األم ــام	2018،	اش ــن	)YHRP(	لع ــانية	لليم ــتجابة	اإلنس ــة	االس ــًا	لخط دعم
والســويد	وسويســرا	يف	اســتضافة	حــدث	رفيــع	املســتوى	إلعــالن	التبرعــات	يف	قصــر	األمــم	
يف	جنيــف	يف	3	نيســان	/	ابريــل.	وقــد	تــم	التعهــد	بدفع	مبلــغ	إجمالي	قــدره	2.01	مليــار	دوالر	
مــن	قبــل	40	دولــة	ومنظمــة		مشــكلة	حوالــي	68	%	من	احتياجات	تمويل	YHRP	البالغــة	2.96 
مليار	دوالر	أمريكي.	وشــمل	ذلــك	930	مليــون	دوالر	تــم	توفيرهــا	بالفعــل	مــن	قبــل	الســعودية	

واإلمــارات،	أكبــر	املســاهمين،	وذلــك	يف	27	آذار	/	مــارس.
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ويف	حــدث	جمــع	تبرعــات	مماثــل	يف	نيســان	/	أبريــل	مــن	عــام	2017،	تــم	التعهــد	بمبلــغ	1.1 
مليــار	دوالر	لصالــح	خطــة	االســتجابة	YHRP	الســابقة.	وبحلــول	منتصــف	كانون	األول	/	ديســمبر	

مــن	عــام	2017،	لــم	يقــدم	املجتمــع	الدولــي	ســوى	%70.5	مــن	الطلــب	البالــغ	2.3	مليــار	دوالر.

تطورات	إنسانية	أخرى

ــة	واليونيســف	وســلطات	 • ــة	الصحــة	العاملي ــارس:	أجــرت	منظم ــى 15 آذار / م ــن 10 إل م
الصحــة	اليمنيــة	حملــة	تلقيــح	ملــرض	الخنــاق،	اســتهدفت	نحــو	2.7	مليــون	طفــل	تتراوح	
ــة	موزعــة	ىلع	11	محافظــة	)	 ــع	يف	37	مديري ــن	6	أســابيع	و15	ســنة،	وتق ــم	بي أعماره
للمزيــد	مــن	التفاصيــل	انظــر	هنــا	وهنــا(.	كمــا	صــرح	رئيــس	بعثــة	منظمــة	أطبــاء	بــال	
حــدود	يوهيــن	باســيلينك	بعــد	رحلتــه	األخيــرة	إلــى	اليمــن:	“يف	أوروبــا،	عندمــا	تكــون	
طفــاًل	تحصــل	ىلع	اللقــاح	ضــد	الخنــاق،	لذلــك	تــم	اســتئصال	املــرض.	لكــن	يف	اليمــن،	
مــع	انهيــار	النظــام	الصحــي،	ال	يحصــل	النــاس	ىلع	اللقــاح	وبالتالــي	يصابــون	بالعــدوى	«.

ــم	املتحــدة	 • ــة	األم ــا،	وكال ــة	وقيادته ــة	اليمني ــادت	مجموعــة	الحماي ــارس:	أف 12 آذار / م
ــون	األول	/	 ــذ	1	كان ــل	من ــوا	يف	الداخ ــد	نزح ــي	ق ــن	100,000	يمن ــر	م ــن،	أن	أكث لالجئي
ديســمبر	مــن	عــام	2017؛	ويعتبــر	تصاعــد	العنــف	عبــر	الخطــوط	األماميــة	يف	محافظتــي	
الحديــدة	وتعــز	يف	كانــون	الثانــي	/	ينايــر	مــن	عــام	2018	أحــد	العوامــل	الرئيســية	وراء	
هــذا	الرقــم.	بعــض	املناطــق	األكثــر	تضــررًا	هــي	مديريــات	الخوخــة	والجراحــي	وحيــس	
ــن	25	آذار	/	 ــارًا	م ــز.	اعتب ــوزع	يف	تع ــا	وم ــات	املخ ــك	مديري ــدة	وكذل ــوب	الحدي يف	جن
مــارس،	فــر	مــا	يقــرب	مــن	%42	مــن	الســكان	املحلييــن	ملديريــات	حيــس	والخوخــة	مــن	
منازلهــم.	وينــزح	أكثــر	مــن	مليونــي	مواطــن	يف	اليمــن،	مــن	بينهــم	%76	مــن	اإلنــاث.

12 آذار / مــارس:	ســّهلت	وكالــة	الهجــرة	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	العــودة	الطوعيــة	لـــ41  •
مهاجــرًا	إثيوبيــًا	ومهاجــرًا	كرواتيــًا	واحــدًا	مــن	الحديــدة	باإلضافــة	إلــى	144	الجئــًا	صوماليــًا	

مــن	عــدن.

ــة	 • ــة	أن	1,368	حال ــة	اليمني ــة	والحكوم ــة	العاملي ــة	الصح ــادت	منظم ــارس:	أف 17 آذار/ م
مشــتبه	فيهــا	بمــرض	الخنــاق،	بمــا	يف	ذلــك	76	حالــة	وفــاة	ناجمــة	عنــه،	حدثــت	يف	

ــدة. ــي	إب	والحدي ــا	يف	محافظت ــن	20	محافظــة،	أبرزه ــة	م 179	مديري

ــات	 • ــن	منظم ــة	م ــي،	املؤلف ــن	الغذائ ــات	األم ــبكة	معلوم ــدرت	ش ــارس:	أص 21 آذار / م
ــة	 ــول	أزم ــي	ح ــا	العامل ــي،	تقريره ــن	الغذائ ــال	األم ــية	يف	مج ــة	رئيس ــانية	دولي إنس
الغــذاء	لعــام	2018.	وتســلط	الضــوء	ىلع	أن	“اليمــن	ســيظل	أكبــر	أزمــة	غذائيــة	بامتيــاز.	
ــول،	 ــود	املفروضــة	ىلع	الدخ ــيما	بســبب	القي ــور	الوضــع،	ال	س ــع	أن	يتده ــن	املتوق وم
واالنهيــار	االقتصــادي،	وتفشــي	األمــراض.	“وفقــًا	ملكتــب	األمــم	املتحدة	لتنســيق	الشــؤون	
 ”UNVIM	خــالل	مــن	اليمــن	تدخــل	التــي	التجاريــة	الــواردات	وصلــت	)أوتشــا(،	اإلنســانية
إلــى	أدنــى	مســتوى	لهــا	ىلع	اإلطــالق	يف	شــباط	/فبرايــر	مــن	عــام	2018.	أشــارت	بيانات	
ــدم	 ــن	ع ــم	م ــف،	ىلع	الرغ ــكل	طفي ــت	بش ــد	تعاف ــواردات	ق ــارس	أن	ال ــهر	آذار	/	م ش
تســليم	حمــوالت	الحاويــات	إلــى	مينائــي	الحديــدة	والصليــف	للشــهر	الرابــع	ىلع	التوالــي.	
ونظــرًا	للقيــود	املفروضــة	ىلع	الــواردات،	ال	تــزال	أســعار	املــواد	الغذائيــة	أىلع	بكثيــر	مــن	
مســتويات	مــا	قبــل	النــزاع،	ممــا	يســهم	يف	وضــع	يشــتري	أكثــر	مــن	نصــف	األســر	اليمنيــة	

الطعــام	مــن	خــالل	الديــون.
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ــة	 • ــهد	1,085,000	حال ــن	ش ــة	أن	اليم ــة	العاملي ــة	الصح ــادت	منظم ــارس:	أف 25 آذار / م
مشــتبه	بهــا	بالكوليــرا،	و2,267	حالــة	وفــاة	ناجمــة	عنهــا،	ومعــدل	وفيــات	بنســبة	0.21% 
منــذ	27	أبريــل	مــن	عــام	2017.	وشــهدت	محافظــات	عمــران،	املحويــت،	الضالــع،	صنعــاء،	
وذمــار	أىلع	عــدد	مــن	حــاالت	االشــتباه	فيهــا	بالنســبة	لعــدد	الســكان.	ىلع	الرغــم	مــن	
أن	العــدد	األســبوعي	مــن	الحــاالت	يتناقــص	منــذ	األســبوع	الـــ36	مــن	أزمــة	الكوليــرا،	إال	أن	
موســم	األمطــار	املتوقــع	حدوثــه	يف	الفتــرة	مــن	آذار	/	مــارس	إلــى	حزيــران	/	يونيــو	يثيــر	

املخــاوف	مــن	تفشــي	املــرض	مــن	جديــد.

31 آذار / مــارس:	اشــتعلت	النيــران	يف	أربعــة	مســتودعات	مليئــة	باملســاعدات	اإلنســانية	 •
يف	مينــاء	الحديــدة.	وقــد	أدى	الحريــق	إلــى	تدميــر	وقــود	الطهــي،	ومــا	يقــدر	بنحــو	50 
ــي	تخــص	برنامــج	 ــن	املســاعدات	اإلنســانية	الت ــا	م ــة،	وغيره ــن	املــواد	الغذائي ــًا	م طن

األغذيــة	العاملــي.	بــدأ	برنامــج	األغذيــة	العاملــي	بالتحقيــق	حــول	املســببات.

حقوق	اإلنسان	وتطورات	جرائم	الحرب

مجلس	حقوق	اإلنسان	التابع	لألمم	املتحدة

ــان	 ــوق	اإلنس ــس	حق ــن	ملجل ــابعة	والثالثي ــة	الس ــدورة	العادي ــاء	ال ــارس،	وأثن يف	21	آذار	/	م
التابــع	لألمــم	املتحــدة	)HRC(	يف	جنيــف،	تحدثــت	نائبــة	املفــوض	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	
يف	األمــم	املتحــدة	كيــت	غيلمــور	عــن	حالــة	حقــوق	اإلنســان	يف	اليمــن،	وفتحــت	مناقشــة	

عامــة	حــول	املســاعدة	التقنيــة	وبنــاء	القــدرات.

ذكــرت	غيلمــور	أنــه	منــذ	بدايــة	التدخــل	العســكري	الســعودي	يف	اليمــن،	قــام	مكتــب	مفــوض	
األمــم	املتحــدة	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	بتوثيــق	رســمي	لعــدد	6100	ضحيــة	مــن	املدنييــن،	
مــن	بينهــم	1,491	طفــاًل،	و9683	إصابــة.	وأشــارت	جيلمــور	إلــى	أن	اإلحصــاء	الشــهري	الرســمي	
للخســائر	املدنيــة	قــد	ارتفــع	خــالل	األشــهر	الســتة	املاضيــة،	ووصــل	إلــى	ذروتــه	يف	كانــون	

الثانــي	/	ديســمبر	لعــام	2017،	عندمــا	تــم	تســجيل	714	حالــة	وفــاة	بيــن	املدنييــن.

وبحســب	مكتــب	املفــوض	الســامي	لحقــوق	اإلنســان	التابــع	لألمــم	املتحــدة،	فــإن	الغــارات	
الجويــة	للتحالــف	العســكري	بقيــادة	ســعودية	أوقعــت	مــا	نســبته	)%61(	مــن	جميــع	الضحايــا	
ــة	ىلع	 ــران	القناص ــن	وني ــوات	الحوثيي ــوائي	لق ــف	العش ــار	القص ــم	اعتب ــا	ت ــن،	بينم املدنيي

ــك. املناطــق	الســكنية	الســبب	الرئيســي	لذل

ويشــير	العديــد	مــن	املراقبيــن	يف	نــزاع	اليمــن	إلــى	أن	األرقــام	الرســمية	لألمــم	املتحــدة	تقلــل	
بشــكل	كبيــر	مــن	عــدد	القتلــى	املدنييــن	يف	الصــراع.

هجمات	ىلع	وسائل	اإلعالم

يف	1	آذار	/	مــارس،	أغــار	مســلحون	ىلع	مكاتــب	مؤسســة	الشــموع	يف	عدن	وأشــعلوا	النار	يف	
مطابعهــا.	وطبقــًا	لرئيــس	مؤسســة	الشــموع،	ســيف	الحاضــري،	فــإن	املســلحين	املجهوليــن	
“وصلــوا	ىلع	ســيارات	وارتــدوا	الــزي	الرســمي”	املرتبــط	عــادًة	بقــوات	الحــزام	األمنــي			يف	عدن.	
ُيعتقــد	أن	مؤسســة	الشــموع	قريبــة	مــن	الحكومــة	اليمنيــة،	وىلع	وجــه	التحديــد	مــن	نائــب	
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الرئيــس	علــي	محســن	األحمــر.

ــب	 ــون	مكات ــلحون	مجهول ــتهدف	مس ــارس،	اس ــن	آذار	/	م ــوم	23	م ــل	ي ــوم	منفص يف	هج
مؤسســة	الشــموع	يف	عــدن	للمــرة	الثانيــة	خــالل	شــهر.	حيــث	اختطــف	املســلحون	ســبعة	
أشــخاص	ىلع	األقــل	مــن	املكاتــب	وســرقوا	أمــواال	ومعــدات.	ويف	نفــس	اليــوم،	تمــت	مداهمــة	

منــزل	مديــر	املؤسســة.

تطورات	أخرى	فيما	يتعلق	بحقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب

9-5 آذار /مــارس:	أدت	عــدد	مــن	غــارات	الطائــرات	األمريكيــة	بــدون	طيــار	ىلع	مــدى	عدة	 •
أيــام	بالقــرب	مــن	بلــدة	الحــدي	يف	محافظــة	حضرمــوت	إلــى	مقتــل	ثمانيــة	مدنييــن،	

بينهــم	ســبعة	مــن	النازحيــن	وطفــل	واحــد.

ــة	صعــدة،	 • ــن	يف	ضواحــي	مدين ــف	منزلي ــة	للتحال ــت	غــارات	جوي 7 آذار /  مــارس:	ضرب
ممــا	أســفر	عــن	مقتــل	فتــاة	وامــرأة،	وإصابــة	عــدد	آخــر	مــن	األطفــال.

8 آذار / مــارس:	أصابــت	غــارات	جويــة	تابعــة	لقــوات	التحالــف	منــزاًل	شــمال	غــرب	مدينــة	 •
صنعــاء،	ممــا	أســفر	عــن	مقتــل	ســتة	أفــراد	مــن	نفــس	العائلــة،	بينهــم	ثالثــة	أطفــال،	

وإصابــة	ســبعة	آخريــن.

22 آذار / مــارس:	أدى	غــارة	جويــة	لقــوات	التحالــف	إلــى	مقتــل	عشــرة	مدنييــن،	بينهــم	 •
عــدد	غيــر	محــدد	مــن	النســاء	واألطفــال،	يف	قريــة	أوالد	عامــر	بمحافظــة	صعــدة.

26 آذار / مــارس:	وردًا	ىلع	الهجمــات	الصاروخيــة	لقــوات	الحوثييــن	ىلع	الســعودية	يف	 •
اليــوم	الســابق،	صرحــت	ســماح	حديــد،	نائبــة	مديــر	قســم	الحمــالت	يف	منظمــة	العفــو	
ــأن	مثــل	هــذه	الهجمــات	العشــوائية	“يمكــن	أن	ترقــى	 الدوليــة	يف	الشــرق	األوســط،	ب

لجرائــم	حــرب”.

2 نيســان / أبريــل:	أدت	غــارة	جويــة	شــنتها	قــوات	التحالــف	بقيــادة	ســعودية	ىلع	منــزل	 •
ــة،	 ــل	12	شــخصًا	مــن	نفــس	العائل ــى	مقت ــدة	إل ــة	الحدي ــي	يف	مدين ــة	الحال يف	مديري

بينهــم	ســبعة	أطفــال.



22

اليمن في األمم المتحدة

نشرة مارس / آذار 2018

أعــد هــذا التقريــر كل مــن وليد الحريري وسبنســر أوســبيرغ وفارع المســلمي 
وأنطونــي بيزويــل وعلــي عبــد اللــه وفيكتوريــا ســوير وتيماء اإلرياني ونيكوال أســك.

شــكر وتقدير
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