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ملخص تنفيذي

يف	األيــام	الســتة	األخيــرة	مــن	شــهر	أغســطس	/	آب،	دخــل	الريــال	اليمنــي	يف	واحــدة	مــن	
أشــد	انخفاضاتــه	انحــدارًا	وســرعة	منــذ	بــدء	النــزاع،	ممــا	أدى	إلــى	ارتفــاع	مفاجــئ	يف	أســعار	
املــواد	الغذائيــة	األساســية.	ونظــرًا	العتمــاد	اليمــن	شــبه	الكلــي	ىلع	الــواردات	لطعام	الســكان،	
ــار	مباشــرة	ىلع	األزمــة	اإلنســانية	يف	 ــال	آث فقــد	كان	ملثــل	هــذه	التغييــرات	يف	قيمــة	الري

البــالد	)انظــر:	“انخفــاض	الريــال	اليمنــي	الســريع	وارتفــاع	أســعار	املــواد	الغذائيــة”(.

اتخــذت	كل	مــن	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا	يف	عــدن	وســلطات	الحوثييــن	يف	
صنعــاء	إجــراءات	خــالل	الشــهر	املاضــي	تســتهدف	شــركات	الصرافــة	غيــر	املرخصــة	–	التــي	
ــا	 ــن	تأثيره ــد	م ــة	للح ــام	2015	–	يف	محاول ــزاع	يف	ع ــدء	الن ــذ	ب انتشــرت	بشــكل	واســع	من
املزعــزع	لالســتقرار	يف	ســوق	العمــالت	)انظــر	“محــاوالت	للحــد	مــن	تأثيــر	شــركات	الصرافــة	

غيــر	املرخصــة”(.

ضربــت	غــارة	جويــة	للتحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	حافلــة	يف	ســوق	ضحيــان	
ــد	 ــاًل.	وق ــل	54	شــخصا،	منهــم	44	طف ــا	أســفر	عــن	مقت ــة،	مم يف	محافظــة	صعــدة	اليمني
ــد	 ــه	بع ــاًل	عســكريا	مشــروعا”.	إال	أن ــا	“عم ــارة	باعتباره ــن	الغ ــة	ع ــف	يف	البداي ــع	التحال داف
ــأن	 ــف	ب ــر	التحال ــة	–	أق ــاع	األمريكي ــك	مــن	وزارة	الدف ــة	–	بمــا	يف	ذل تصاعــد	الضغــوط	الدولي
ــن	ســتثبت	مســؤوليتهم	)انظــر	 ــه	سيحاســب	املســؤولين	الذي ــررة	وأن ــر	مب ــت	غي ــارة	كان الغ

ــال”(. ــة	باألطف ــة	مليئ ــف	يقصــف	حافل “التحال

ــاكات	 ــق	يف	انته ــم	املتحــدة	للتحقي ــن	فوضتهــم	األم ــن	الذي ــراء	الدوليي ــة	الخب نشــرت	لجن
ــة	 ــبابا	معقول ــا	وجــدت	أس ــة	بأنه ــادت	اللجن ــا	األول.	وأف ــن	تقريره ــوق	اإلنســان	يف	اليم حق
لالعتقــاد	بــأن	حكومــات	اليمــن	واإلمــارات	والســعودية	والحوثييــن	والقــوات	املتحالفــة	معهــم	

قــد	ارتكبــوا	جميعــا	جرائــم	حــرب	)راجــع	“فريــق	الخبــراء	ينشــر	تقريــره	األول”(.

طــوال	شــهر	أغســطس	/	آب،	أحــرزت	ألويــة	العمالقــة	املدعومــة	إماراتيــَا،	وبدعــم	مــن	طائــرات	
التحالــف	العســكري	بقيــادة	الســعودية،	تقدمــا	يف	مديريــة	الدريهمــي	بمحافظــة	الحديــدة.	
وقــد	تســبب	قصــف	قــوات	التحالــف	للدريهمــي	بمقتــل	عشــرات	املدنييــن،	بينهــم	22	طفــاًل	

)انظــر	“هجمــات	ضــد	الحوثييــن	يف	محافظــة	الحديــدة”(.

ــوات	 ــَا	وق ــة	إماراتي ــاس	املدعوم ــو	العب ــب	أب ــن	كتائ ــرات	بي ــدة	التوت ــت	ح ــز،	ارتفع يف	تع
ــف	 ــوات	التحال ــن	ق ــة	م ــوات	املدعوم ــن	الق ــا	م ــالح	–	وكالهم ــزب	اإلص ــوبة	ىلع	ح محس
ــد	 ــا	ورد	فق ــب	م ــلحة.	وبحس ــتباكات	مس ــوض	اش ــة	خ ــل	درج ــن	–	لتص ــة	للحوثيي املناهض
ســقط	عشــرات	املدنييــن	قتلــى	نتيجــة	االشــتباكات.	ويف	األثنــاء	هاجــم	مســلحون	يشــتبه	
بأنهــم	انفصاليــون	جنوبيــون	حفــل	تخــرج	يف	األكاديميــة	العســكرية	يف	عــدن،	ممــا	أســفر	

ــرى”(. ــة	أخ ــدرب	عســكري	)انظــر	“تطــورات	عســكرية	وأمني ــل	مت ــن	مقت ع
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ــي	 ــن	غريفيــث	مجلــس	األمــن	الدول ــى	اليمــن	مارت ــر	مبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص	إل أخب
أنــه	يخطــط	لعقــد	مشــاورات	مــع	األطــراف	املتحاربــة	الرئيســية	يف	يــوم	6	ســبتمبر	/	أيلــول	
ــاء	الثقــة	)انظــر	“خطــة	 ــر	الســالم	وبن ــث	ســيقومون	بمناقشــة	إطــار	لتدابي ــف،	حي يف	جني

املبعــوث	الخــاص	إلجــراء	مشــاورات	مــع	األطــراف	املتحاربــة	يف	جنيــف”(.

ــد	ترامــب	ىلع	مشــروع	قانــون	تفويــض	الدفــاع	الوطنــي	)NDAA(	لعــام	 وقــع	الرئيــس	دونال
2019،	والــذي	تضمــن	تعديــاًل	يشــترط	املصادقــة	ىلع	أن	التحالــف	يبــذل	جهــده	لتفــادي	إيقــاع	
ــة	 إصابــات	يف	صفــوف	املدنييــن	ويلتــزم	بإنهــاء	النــزاع	ويتخــذ	إجــراءات	للتخفيــف	مــن	حال

الطــوارئ	اإلنســانية.	)انظــر	“التطــورات	يف	الواليــات	املتحــدة”(.

ــر	 ــن	الخط ــف(	م ــة	)اليونيس ــدة	للطفول ــم	املتح ــة	األم ــذرت	منظم ــطس	/	آب،	ح ويف	أغس
املحــدق	بتعليــم	3.7	مليــون	طفــل	يف	شــمال	اليمــن	للعــام	الدراســي	القــادم.	ويف	الوقــت	
ــن	 ــة	يف	اليم ــلطات	الصحي ــف	والس ــة	واليونيس ــة	العاملي ــة	الصح ــت	منظم ــه،	أطلق نفس
املرحلــة	الثانيــة	مــن	أصــل	ثــالث	مراحــل	مــن	الحملــة	األولــى	ىلع	اإلطــالق	للتطعيــم	الفمــوي	

ــرا	يف	اليمــن	)انظــر	“التطــورات	اإلنســانية”(. ضــد	الكولي
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انخفاض الريال اليمني السريع وارتفاع 
أسعار المواد الغذائية

اعتبــارًا	مــن	2	ســبتمبر	/	أيلــول،	بلــغ	تــداول	الريــال	اليمنــي	عتبــة	حوالــي	660	ريــال	مقابــل	
الــدوالر	الواحــد	يف	أســواق	متوازيــة،	وهــو	مــا	يمثــل	خســارة	بنســبة	%17	تقريبــا	منــذ	بدايــة	
أغســطس	/	آب	عندمــا	كان	ســعر	الصــرف	مقابــل	الــدوالر	الواحــد	560	ريــال.	وكان	ســعر	الصــرف	
ــل	 ــاال	مقاب ــادل	215	ري ــارس	/	آذار	2015	يع ــعودي	يف	م ــكري	الس ــل	العس ــدء	التدخ ــا	ب عندم
ــدوالر،	ومنــذ	ذلــك	الحيــن	تضاعفــت	كلفــة	شــراء	العمــالت	األجنبيــة	ىلع	اليمنييــن	ثــالث	 ال
مــرات.	ويف	األيــام	الســتة	األخيــرة	مــن	شــهر	أغســطس	/	آب،	دخــل	الريــال	واحــدة	مــن	أشــد	
انخفاضاتــه	انحــدارًا	وســرعة	منــذ	بــدء	النــزاع.	واعتبــارًا	مــن	6	ســبتمبر	/	أيلــول،	كان	الريــال	قــد	

تعافــى	بعــض	الشــيء،	ليصــل	ســعر	صرفــه	600	ريــال	مقابــل	الــدوالر	الواحــد.

 

املصدر:	بيانات	البنك	املركزي	اليمني

ــواردات	–	قبــل	مــارس	/	آذار	2015	كان	البــالد	تســتورد	مــا	 بالنظــر	إلــى	اعتمــاد	اليمــن	ىلع	ال
ــار	 ــي	آث ــال	اليمن ــة	الري ــر	يف	قيم ــإن	ألي	تغيي ــية	–	ف ــلعها	األساس ــن	س ــى	%90	م ــل	إل يص

ــذاء. ــن	الغ ــدرة	الســكان	ىلع	تأمي ــة	وق ــوة	الشــرائية	املحلي مباشــرة	ىلع	الق

وفقــا	لوحــدة	الدراســات	االقتصاديــة	يف	مركــز	صنعــاء،	فــإن	االنخفــاض	الحــاد	الــذي	شــهدته	
ــج	مــن	 ــى	تقاطــع	عــدد	مــن	العوامــل	أبرزهــا	مزي ــرة	يعــود	إل ــة	األخي ــال	يف	اآلون قيمــة	الري
ــإن	 ــاألول،	ف ــق	ب ــا	يتعل ــة	يف	األســواق.	فيم ــة	واملضارب ــب	ىلع	العمــالت	األجنبي ــادة	الطل زي
ــام	لـــ20-21  ــذا	الع ــق	يف	ه ــد	األضحــى	الســنوية،	واملواف ــة	عي ــي	ســبقت	عطل ــرة	الت الفت
أغســطس	/	آب،	شــهدت	تقليديــا	زيــادة	يف	التحويــالت	املاليــة	التــي	أرســلها	اليمنيــون	يف	
الخــارج.	ســاعد	االرتفــاع	الحاصــل	يف	التحويــالت	النقديــة	يف	األســابيع	الســابقة	لعطلــة	هــذا	
العــام	يف	تأميــن	اســتقرار	نســبي	حققــه	الريــال	بيــن	6	أغســطس	/	آب	و26	أغســطس	/	آب	
ويف	تمويــل	زيــادة	املشــتريات	االســتهالكية	يف	اليمــن.	خــالل	الفتــرة	التاليــة	للعطلــة،	عندمــا	
ــادة	يف	 ــات	التجــار	بينمــا	تبقــى	محافظهــا	مليئــة	بالنقــود،	تحــدث	عــادة	زي تنضــب	مخزون

الطلــب	املحلــي	ىلع	العمــالت	األجنبيــة	لشــراء	الــواردات	وتجديــد	املخــزون.
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شــهد	النصــف	األخيــر	مــن	شــهر	أغســطس	/	آب	أيضــا	ارتفاعــا	يف	أســعار	النفــط	دوليــا،	حيــث	
ارتفــاع	خــام	غــرب	تكســاس	الوســيط	مــن	65	دوالر	تقريبــا	لــكل	برميــل	يف	16	أغســطس	/	آب	
إلــى	مــا	يقــرب	مــن	70	دوالر	اعتبــارًا	مــن	1	ســبتمبر	/	أيلــول.	ومــن	املرجــح	جــدًا	أن	مســتوردي	
الوقــود	يف	اليمــن	بــدأوا	بشــراء	الــدوالر	مــن	الســوق	خــالل	تلــك	الفتــرة	لشــراء	طلبــات	جديــدة،	

توقعــا	منهــم	ملزيــد	مــن	ارتفــاع	أســعار	النفــط.

	أمــا	فيمــا	يتعلــق	بعامــل	املضاربــة	يف	الســوق	التــي	أثــرت	بدورهــا	ىلع	ســعر	الريــال،	فقــد	
أعلنــت	الحكومــة	اليمنيــة	منتصــف	أغســطس	/	آب	عــن	إصــدار	ورقــة	نقديــة	جديــدة	بقيمــة	
ــار	 ــل	تج ــا	جع ــن،	م ــر	يف	اليم ــي	كبي ــام	إعالم ــى	اهتم ــك	إل ــد	أدى	ذل ــي.	وق ــال	يمن 200	ري
ــر	تســعيرة	 ــى	تغيي ــي	مــا	أدى	إل ــادة	يف	املعــروض	مــن	النقــد	املحل العمــالت	يتوقعــون	زي

الريــال	اليمنــي	وفقــا	لذلــك	التوقــع.

جــاء	ذلــك	يف	أعقــاب	تنفيــذ	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بعــدن	يف	يوليــو	/	تمــوز	آليــة	جديــدة	
ــا	 ــاري	دوالر	قدمته ــي	ستســتخدم	ملي ــن	الســلع	األساســية،	والت ــة	م ــواردات	التجاري لدعــم	ال
ــادة	 ــوق	لزي ــع	الس ــي.	وكان	توق ــع	املاض ــزي	يف	الربي ــك	املرك ــي	للبن ــم	مال ــعودية	كدع الس
ــر	الدعــم	الســعودي	أحــد	العوامــل	التــي	خففــت	مــن	 ــة	إث املعــروض	مــن	العمــالت	األجنبي
ــزي	 ــك	املرك ــا	البن ــن	عنه ــي	أعل ــتيراد	الت ــم	االس ــة	دع ــال.	إال	أن	آلي ــرف	الري ــعر	ص ــار	س انهي
ــتوردين	 ــن	املس ــوب	م ــة	املطل ــروط	النهائي ــا،	والش ــة	عموم ــة	للغاي ــرت	طويل ــي	اعُتب اليمن
ــة	 ــت	الدفع ــة	بلغ ــة.	ويف	النهاي ــرت	مرهق ــك	اعُتب ــم	كذل ــول	ىلع	الدع ــتيفاؤها	للحص اس
األولــى	مــن	خطابــات	االعتمــاد	الصــادرة	عــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي	لــواردات	الســلع	األساســية	
والصــادرة	يف	31	يوليــو	/	تمــوز	مــا	قيمتــه	20.4	مليــون	دوالر	فقــط،	ومــن	املعروف	يف	الســوق	
أن	التدخــالت	التــي	تقــل	عــن	100	مليــون	دوالر	ال	تؤثــر	بشــكل	ملحــوظ	ىلع	املعــروض	مــن	
ــام	 ــى	قي ــي	الســعودي	إل ــر	املتوقــع	يف	الدعــم	املال ــك	االنخفــاض	غي ــد	أدى	ذل النقــود.	وق

ــر	املســتقبلي	للمعونــة. تجــار	العملــة	بإعــادة	تقييــم	توقعاتهــم	فيمــا	يتعلــق	باألث

اآلثار	املترتبة	ىلع	انخفاض	الريال

يف	نهايــة	شــهر	أغســطس	/	آب،	أجــرت	الوحــدة	االقتصاديــة	يف	مركــز	صنعــاء	مســحا	ســريعا	
ــية	يف	 ــة	األساس ــلع	الغذائي ــرون	بالس ــة	يتاج ــار	تجزئ ــرة	تج ــمل	عش ــن	وش ــتغرق	يومي اس
محافظــة	صنعــاء.	ووجــدت	أنــه	يف	الفتــرة	مــا	بيــن	بدايــة	يوليــو	/	تمــوز	ونهايــة	أغســطس	
ــح	)25%(	 ــوب	القم ــل	حب ــة	مث ــواد	الغذائي ــة	يف	امل ــعار	التجزئ ــادات	يف	أس ــت	زي /	آب	حدث
ودقيــق	القمــح	)%17(	والســكر	)%11(	واألرز	)%37(	والزيــت	النباتــي	)%26(.	وقــال	تجــار	التجزئــة	
ــاع	أســعارهم،	نظــرًا	ألن	التجــار	 ــى	ارتف ــرة	أدى	إل ــرة	األخي ــال	يف	الفت ــة	الري ــاض	قيم إن	انخف
ــة	املتوقعــة	 ــة	الخاصــة	بهــم	بحســب	التكلف ــة	الحالي ــام	أســعار	التجزئ يحــددون	بشــكل	ع
إلعــادة	مــلء	املخــزون.	وقــد	أشــارت	نتائــج	املتابعــة	مــع	التجــار	إلــى	أنــه،	واســتجابة	الســتمرار	
انخفــاض	قيمــة	الريــال	اليمنــي	بيــن	نهايــة	أغســطس	/	آب	وأوائــل	ســبتمبر	/	أيلــول،	فقــد	

ارتفعــت	أســعار	التجزئــة	للمــواد	الغذائيــة	لتعويــض	فقــد	القــوة	الشــرائية.

محاوالت	للحد	من	تأثير	شركات	الصرافة	غير	املرخصة

منــذ	مــارس	/	آذار	2015،	افُتتحــت	مئــات	مكاتــب	الصرافــة	غيــر	املرخــص	لهــا	يف	جميــع	أنحــاء	
ــر	حجمــا.	 ــدادا	لشــبكات	مرتبطــة	بشــركات	مكرســة	ومرخصــة	وأكب ــا	امت اليمــن،	وكانــت	غالب



أغسطس / آب 2018

9

وبينمــا	ال	تــزال	الشــركات	غيــر	املرخصــة	عمومــا	تتعامــل	مــع	أرقــام	أقــل	بكثيــر	مــن	األرقــام	
ــا	لإلمســاك	 ــه	كان	ملحاوالته ــر،	إال	أن ــا	الشــركات	املرخصــة	العشــرة	األكب ــل	معه ــي	تتعام الت

بحصتهــا	يف	الســوق	مــن	خــالل	التســعير	الجــريء	تأثيــر	كبيــر	ىلع	ســعر	صــرف	الريــال.	

وفقــا	للتقريــر	الســنوي	لعــام	2014	الصــادر	عــن	البنــك	املركــزي	اليمنــي،	كان	هنــاك	605	شــركة	
صرافــة	مرخصــة	تعمــل	يف	اليمــن	خــالل	العــام	2014	ولــم	تكــن	هنــاك	مكاتــب	صرافــة	غيــر	
مرخصــة.	كشــفت	دراســة	ســرية	للســوق	يف	العــام	املاضــي	أنجزهــا	عضــو	رفيــع	املســتوى	
يف	القطــاع	املصــريف	واطلــع	عليهــا	مركــز	صنعــاء	أن	عــدد	الصرافيــن	يف	اليمــن	ارتفــع	إلــى	
ــر	 ــب	الصــرف	غي ــن	مكات ــدر	800	م ــا	يق ــك	م ــا	يف	ذل ــام	2017،	بم ــول	ع ــن	1,350	بحل ــر	م أكث

املرخــص	لهــا.

 

املصدر:	مسح	وحدة	الدراسات	االقتصادية	يف	صنعاء،	تحرير	غيداء	الرشيدي

«	يرجى	مالحظة	أن	األرقام	الواردة	تعكس	تقديرات	ملكاتب	الصرافة	املرخصة	وغير	املرخصة	يف	املراكز	الحضرية	الرئيسية	

فقط،	وال	تمثل	حزمة	بيانات	شاملة.

يف	عدن

ــل	أغســطس	 ــو	/	تمــوز	وأوائ ــال	اليمنــي	خــالل	شــهري	يولي اســتجابة	النخفــاض	قيمــة	الري
ــن	 ــب	عــدد	م ــة	واســعة	إلغــالق	مكات ــي	يف	عــدن	حمل ــزي	اليمن ــك	املرك ــق	البن /	آب،	أطل
ــة	 ــة	للحكوم ــة	للســيطرة	اإلداري ــن	يف	املناطــق	الخاضع ــن	العاملي ــر	املرخصي ــن	غي الصرافي

ــة. اليمني
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ونتــج	عــن	حملــة	البنــك	املركــزي	اليمنــي	يف	مدينــة	عــدن	إغــالق	أكثــر	مــن	130	مــن	مكاتــب	
الصرافــة	غيــر	املرخصــة،	ومعظمهــا	عــاد	للعمــل	مــرة	أخــرى	خــالل	أيــام.

ــادة	 ــن	12	م ــام	مرســوما	م ــد	زم ــزي	محم ــك	املرك ــظ	البن يف	13	أغســطس	/	آب،	أصــدر	محاف
ــود	هــذا	املرســوم	“)أ(	تخصيــص	 ــت	بن ــة.	تضمن ــب	الصراف ــم	ســلوك	مكات ــى	تنظي يهــدف	إل
عــدد	محــدد	مــن	مكاتــب	الصرافــة	لــكل	منطقــة	جغرافيــة،	و)ب(	رفــع	متطلبــات	رأس	املــال	

ــة	يف	ســوق	الصرافــة”. للشــركات	العامل

ــادي		 ــور	ه ــه	منص ــد	رب ــي	عب ــس	اليمن ــدر	الرئي ــن،	أص ــاكل	اليم ــة	مش ــعاه	ملعالج ويف	مس
ــة،	برئاســة	 ــة	وطني ــة	اقتصادي يف	8	أغســطس	/	آب	مرســوما	رئاســيا	قضــى	بتشــكيل	لجن
املصــريف	اليمنــي	حافــظ	معيــاد،	الرئيــس	الســابق	لبنــك	التســليف	التعاونــي	الزراعــي	يف	
ــي.	يف	 ــي	يف	جيبوت ــي	الدول ــي	الزراع ــليف	التعاون ــك	التس ــي	لبن ــس	الحال ــن،	والرئي اليم
27	أغســطس	/	آب،	أصــدر	الرئيــس	هــادي	مرســوما	رئاســيا	آخــر	بتســمية	ســتة	مــن	أعضــاء	
اللجنــة	اآلخريــن:	وزيــر	املاليــة	أحمــد	عبيــد	الفضلــي،	ومحافــظ	البنــك	املركــزي	محمــد	زمــام،	
والرئيــس	الســابق	ملصلحــة	الضرائــب	الوطنيــة	أحمــد	غالــب،	وزيــر	املاليــة	الســابق	ومحافــظ	
البنــك	املركــزي	اليمنــي	الســابق	منصــر	القعيطــي،	والنائــب	الســابق	لرئيــس	هيئــة	املحاســبة	
ــن	أن	 ــت.	ويف	حي ــد	ثاب ــي	أحم ــن	الدول ــك	اليم ــام	لبن ــر	الع ــد	شــريم،	واملدي واملراجعــة	عبي
مســؤولية	اللجنــة	املعلنــة	هــي	تأميــن	اســتقرار	العملــة	املحليــة،	إال	أن	تفاصيــل	صالحياتهــا	

لــم	تــزل	غيــر	متاحــة	حتــى	كتابــة	هــذه	الســطور.

يف	صنعاء

يف	أوائــل	شــهر	أغســطس	/	آب،	أصــدرت	جمعيــة	الصرافيــن	اليمنييــن	ومقرهــا	صنعــاء	تعميما	
يحــث	جميــع	شــركات	الصرافــة	ىلع	وقــف	العمليــات	حتــى	اســتقرار	العملــة	املحليــة.	يف	6 
أغســطس	/	آب،	أصــدر	قســم	الرقابــة	املصرفيــة	يف	البنــك	املركــزي	اليمنــي	بصنعــاء	تعميمــا	
لجميــع	شــركات	الصرافــة،	محــددًا	الشــركات	التــي	ســيواصل	اعتمادهــا	حتــى	مــارس	/	آذار	2019.	
ــي	 ــد	النهائ ــد	التجدي ــون	موع ــا	الســنوية،	ويك ــد	تراخيصه ــة	لتجدي ــركات	الصراف ــاج	ش )تحت
مــارس	/	آذار	مــن	كل	عــام(.	وشــملت	القائمــة	املعتمــدة:	شــركة	ســويد	وأوالده	للصرافــة،	شــركة	
األكــوع	للصرافــة	والتحويــالت،	شــركة	الهتــار	للصرافــة،	شــركة	اليابانــي	للصرافــة،	شــركة	الجزيرة	
ــة	 ــاب	للصراف ــركة	املنت ــة،	ش ــي	للصراف ــة،	املريس ــي	للصراف ــركة	الحزم ــة،	ش ــوان	للصراف إخ

والتحويــالت،	شــركة	النصــر	للصرافــة.

كمــا	حــذر	تعميــم	البنــك	املركــزي	الصرافيــن	املرخصيــن	مــن	بيــع	العمــالت	األجنبيــة	أو	تغطية	
التحويــالت	الدوليــة	يف	مناطــق	خــارج	نطــاق	الســيطرة	الحوثيــة.	وبالنظــر	إلــى	النقــص	الحــاد	
ــة	باملناطــق	 ــال	اليمنــي	يف	مناطــق	ســيطرة	الحوثييــن	مقارن ــة	مــن	الري يف	األوراق	النقدي
التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة،	فــإن	الريــال	يســاوي	يف	املتوســط	5	أضعــاف	ســعره	
مقابــل	الــدوالر	األمريكــي	يف	مناطــق	ســيطرة	الحوثييــن.	كمــا	حــذر	البيــان	شــركات	الصرافــة	
مــن	تلقــي	تحويــالت	مــن	املناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة	بمــا	يزيــد	عــن	
5	مالييــن	ريــال.	وعــالوة	ىلع	ذلــك،	تتطلــب	التحويــالت	موافقــة	مســبقة	مــن	لجنــة	الدفــع	
ــأن	 ــر	/	تشــرين	األول	2017.	منــذرا	إياهــا	ب والعمــالت	األجنبيــة	التــي	تــم	تأسيســها	يف	أكتوب

شــركات	الصرافــة	التــي	يتــم	ضبطهــا	وهــي	تنتهــك	هــذه	اإلرشــادات	ســيلغى	ترخيصهــا.

تقييــم	وحــدة	الدراســات	االقتصاديــة	بمركــز	صنعــاء	هــو	أن	التعميــم	املذكــور	أعــاله	يهــدف	
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إلــى	الحــد	مــن	تأثيــر	عمليــات	الصــرف	غيــر	املرخصــة.	يف	26	أغســطس	/	آب،	أصــدر	البنــك	
ــن	 ــع	الصرافي ــالت	م ــع	التعام ــة	جمي ــر	صراح ــر	يحظ ــا	آخ ــاء	تعميم ــي	بصنع ــزي	اليمن املرك
ــي	 ــتقبل،	والحزم ــة،	املس ــاري	للصراف ــمي،	الحض ــه،	القاس ــماؤهم:	دادي ــة	أس ــة	التالي الخمس
للصرافــة.	هــذه	الشــركات	املدرجــة	يف	القائمــة	الســوداء	صغيــرة	نســبيا	وفقــا	ملعايير	الســوق.	

ــر	 ــة	الغي ــركات	الصراف ــع	ش ــالق	جمي ــن	بإغ ــلطات	الحوثيي ــرت	س ــول،	أم ــبتمبر	/	أيل يف	2	س
مرخصــة	يف	صنعــاء،	ورغــم	تلــك	األوامــر	فــإن	معظــم	تلــك	الشــركات	واصلــت	عملياتهــا	حتــى	

نهايــة	األســبوع	األول	مــن	ســبتمبر	/	أيلــول.

تطورات اقتصادية أخرى يف سطور

ــاريع	 • ــن	مش ــدد	م ــالق	ع ــرة	إلط ــى	امله ــادي	إل ــس	ه ــل	الرئي ــطس / آب:	وص 1 أغس
ــة	الشــرقية.	وكان	 ــن	الســعودية	يف	املحافظــة	الجنوبي ــة	م ــة	املمول ــة	التحتي البني
ــارة	 ــى	اليمــن.	جــاءت	الزي ــر،	ســفير	الســعودية	إل يف	اســتقباله	باملطــار	محمــد	الجاب
–	األولــى	لهــادي	كرئيــس	–	بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	االحتجاجــات	ىلع	وجــود	التحالــف	
العســكري	بقيــادة	الســعودية	يف	محافظــة	املهــرة	)انظــر	“اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	

–	نشــرة	يوليــو	/	تمــوز”(

ــص	 • ــعار	ونق ــاع	األس ــبب	ارتف ــدن	بس ــرات	يف	ع ــت	مظاه ــطس / آب:	اندلع 4 أغس
ــعد. ــورة	ودار	س ــان	واملنص ــيخ	عثم ــق	الش ــزت	يف	مناط ــة،	وترك ــات	العام الخدم

منتصــف أغســطس / آب:	بــدأت	القــوات	املدعومــة	ســعوديا	بفــرض	تعريفــة	جمركية	 •
ــع	 ــة	م ــدود	اليمني ــول	الح ــن	ىلع	ط ــل	اليم ــي	تدخ ــلع	الت ــبة	100	%	ىلع	الس بنس

عمــان.
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التحالف يقصف حافلة مليئة باألطفال

يف	9	أغســطس	/	آب،	ضربــت	غــارة	جويــة	للتحالــف	العســكري	الســعودي	حافلــة	يف	ســوق	
ــاًل،	 ــم	44	طف ــخصا،	منه ــل	54	ش ــن	مقت ــفر	ع ــا	أس ــة،	م ــدة	اليمني ــة	صع ــان	بمحافظ ضحي
ــون	 ــث	تلفزي ــد	ب ــي.	وق ــي	دين ــكر	صيف ــال	يف	معس ــن.	وكان	األطف ــرات	آخري ــة	عش وإصاب
املســيرة	التابــع	للحوثييــن	لقطــات	مــن	أعقــاب	القصــف	تظهــر	جثــث	أطفــال	مغطــاة	بالدمــاء	

ــاة. ــد	الحي ــون	ىلع	قي ــن	بأطــراف	مفقــودة	ال	يزال وآخري

رّد	األمم	املتحدة

يف	غضــون	ســاعات	أصــدر	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	أنطونيــو	غوتيريــس	بيانــا	أدان	فيــه	
“الغــارة	الجويــة	اليــوم	مــن	قبــل	قــوات	التحالــف	يف	صعــدة”.	كمــا	أصــدر	املبعــوث	األممــي	
ــا	 ــد	الحــادث	مباشــرة،	مقدم ــا	بع ــا	مقتضب ــا	علني ــث	أيضــا	بيان ــن	غريفي ــن	مارت الخــاص	لليم
تعازيــه	إلــى	العائــالت	املتضــررة	ومؤكــدًا	“صدمتــه	الكبيــرة	جــراء	املأســاة	املروعــة”	لكــن	دون	

أن	يلقــي	اللــوم	ىلع	طــرف	محــدد.

يف	10	أغســطس	/	آب،	طلبــت	الــدول	األعضــاء	يف	مجلــس	األمــن	بوليفيــا	والســويد	وبولنــدا	
وهولنــدا	وبيــرو	عقــد	جلســة	للمجلــس	بشــأن	الغــارة	الســعودية.	وقــد	حدثــت	هــذه	الجلســة	
يف	نفــس	اليــوم	وقــدم	مســاعد	األميــن	العــام	لألمــم	املتحدة	تايــي	بــروك	زيريهــون	للمجلس	
ــن	 ــس	األم ــدى	مجل ــا	ل ــفيرة	بريطاني ــرس،	س ــن	بي ــلمت	كاري ــك،	س ــد	ذل ــة.	بع ــة	مغلق إحاط
ورئيســة	املجلــس	لشــهر	أغســطس	/	آب	البيــان	اإلعالمــي	ملجلــس	األمــن،	والــذي	تــم	وضعــه	
بتوافــق	آراء	بيــن	جميــع	أعضــاء	املجلــس.	وجــاء	يف	البيــان	أن	أعضــاء	املجلــس	يعربــون	عــن	
“بالــغ	قلقهــم”	إزاء	كافــة	الهجمــات	األخيــرة	يف	اليمــن،	وأنهــم	يدعــون	“جميــع	األطــراف”	إلــى	
التقيــد	بالتزاماتهــم	بموجــب	القانــون	اإلنســاني	الدولــي،	كمــا	يطالبــون	بـ”تحقيــق	موثــوق	بــه	

وشــفاف”	دون	تحديــد	مــن	ينبغــي	عليــه	إجــراء	مثــل	هــذا	التحقيــق.

يف	10	أغســطس	/	آب	عبــرت	17	منظمــة	دوليــة	غيــر	حكوميــة	عاملــة	يف	اليمــن	يف	بيــان	
ــى	إجــراء	 ــة	إل ــف	املروعــة	يف	صعــدة”،	داعي ــارات	التحال ــة	لغ ــا	الحازم مشــترك	عــن	“إدانته
ــث	 ــي،	بع ــوم	التال ــدة.	ويف	الي ــم	املتح ــراء	األم ــن	خب ــة	مســتقلة	م ــل	لجن ــن	قب ــق	م تحقي
املمثــل	الدائــم	للســعودية	لــدى	األمــم	املتحــدة	عبــد	اهلل	بــن	يحيــى	املعلمــي	خطابــا	إلــى	
مجلــس	األمــن	الدولــي	وصــف	فيــه	التفجيــر	بأنــه	“عمــل	عســكري	مشــروع”	وأنــه	اســتهدف	
“قــادة	حوثييــن	مســؤولين	عــن	تجنيــد	وتدريــب	أطفــال	صغار	وإرســالهم	إلــى	ســاحة	املعركة”.
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املشّرعون	األمريكيون	والبنتاغون	يرّدون

يف	12	أغســطس	/	آب،	قــال	وزيــر	الدفــاع	األمريكــي	جيــم	ماتيــس	إنــه	أرســل	جنــرااًل	بثالثــة	
نجــوم	إلــى	الريــاض	مــن	أجــل	مــا	وصفــه	املســؤولون	بـ”بعثــة	لتقصــي	الحقائــق”	فيمــا	يتعلق	
ــكل	 ــق	ماي ــون	أن	الفري ــال	البنتاغ ــة.	وق ــف	ىلع	الحافل ــوات	التحال ــنته	ق ــذي	ش ــف	ال بالقص

جاريــت	يحــث	الســعودية	ىلع	إجــراء	تحقيــق	يف	الغــارة	الجويــة	ونشــر	نتائجــه.

ويف	إشــارة	إلــى	قصــف	قــوات	التحالــف	يف	صعــدة،	تقدمــت	الســناتور	الديمقراطيــة	إليزابيــث	
ــيوخ،	 ــس	الش ــلحة	بمجل ــوات	املس ــة	الق ــوة	لجن ــي	عض ــتس(،	وه ــن	ماساتشوس ــن	)ع واري
ــه	 ــة	من ــل،	طالب ــف	فوتي ــرال	جوزي ــة	الجن ــة	األمريكي ــادة	املركزي ــس	القي ــى	رئي ــاب	إل بخط
ــف	 ــداف	التحال ــون	بأه ــة	البنتاغ ــأن	معرف ــرس	بش ــابقة	يف	الكونغ ــهادته	الس ــح	ش توضي

ــا. ــاركته	يف	تفحصه ومش

يف	مــارس	/	آذار	مــن	هــذا	العــام	كان	فوتيــل	قــد	قــدم	شــهادة	بــأن	الواليــات	املتحــدة	ليســت	
مطلعــة	ىلع	املهمــات	املرجــوة	مــن	الطائــرات	التــي	تقــوم	بإعــادة	تزويدهــا	بالوقــود،	وأنــه	
ــرات	التــي	تعمــل	 ــن	يكــون	مــن	املمكــن	تحديــد	مــا	إذا	كانــت	الطائ يف	أعقــاب	الهجمــات	ل
بالوقــود	األمريكــي	متورطــة	أم	ال.	كمــا	ذكــر	فوتيــل	أن	مــن	غيــر	املمكــن	التأكــد	ممــا	إذا	كان	

التحالــف	يســتخدم	أســلحة	أمريكيــة	الصنــع	يف	مثــل	هــذه	الغــارات.

ويف	خطابهــا	استشــهدت	وارن	بتحقيــق	ملوقــع	ذا	إنترســبت	مبنــي	ىلع	“تقريــر	مخابراتــي	
أمريكــي”	بخصــوص	غــارة	جويــة	يف	صعــدة	يف	مايــو	/	أيــار	املاضــي.	وقــد	قــدم	تقريــر	ذا	
ــن	يف	 ــوا	حاضري ــن	كان ــا	أن	مســؤولين	أميركيي ــارة،	مقترح ــرًا	مفصــاًل	عــن	الغ إنترســبت	تقري
مركــز	قيــادة	التحالــف	وقــت	املوافقــة	ىلع	تنفيــذ	الهجــوم	–	وقــد	توصلــت	وارن	إلــى	أن	ذلــك	

يتناقــض	مــع	شــهادة	فوتيــل.

أيضــا	يف	14	أغســطس	/	آب،	تقــدم	عضــو	الكونغــرس	الديمقراطــي	تيــد	و.	ليــو	)عــن	
كاليفورنيــا(	بخطــاب	إلــى	القائــم	بمهــام	املفتــش	العــام	لــوزارة	الدفــاع	الجنــرال	جليــن	فايــن.	
ودعــا	ليــو	إلــى	إجــراء	تحقيــق	لتقييــم	مــا	إذا	كان	دعــم	الواليــات	املتحــدة	للتحالــف	يشــكل	
ــو	 ــال	لي ــي.	وق ــي	والدول ــون	األمريك ــة	أو	القان ــاع	األمريكي ــح	وزارة	الدف ــد	ولوائ ــاكا	لقواع انته
ــى	إجــراء	مراجعــة	 ــا	إل ــم	حــرب”،	داعي ــدو	وكأنهــا	جرائ ــف	تب ــة	للتحال ــاك	غــارات	جوي إن	“هن

ــن. ــة	يف	اليم ــات	األمريكي ــتقلة	للعملي مس

ــم	 ــذي	ض ــارة	–	وال ــا	يف	الغ ــج	تحقيقه ــبكة	CNN	نتائ ــرت	ش ــطس	/	آب،	نش ويف	17	أغس
ــة	املســتخدمة	 ــى	أن	القنبل ــار	إل ــذي	أش ــر”	–	وال ــراء	ذخائ ــن	وخب ــن	محليي ــن	يمنيي “صحفيي
كانــت	قــد	قدمتهــا	الواليــات	املتحــدة	كجــزء	مــن	صفقــة	الســالح	التــي	أقرتهــا	وزارة	الخارجيــة	
ــة	املســتخدمة	هــي	MK82	وهــي	موجهــة	 ــة	إن	القنبل ــت	الشــبكة	األمريكي ــة.	وقال األمريكي
ــدات	 ــة	للتعاق ــن	األمريكي ــد	مارت ــركة	لوكهي ــا	ش ــد	صنعته ــرام،	وق ــزن	227	كيلوغ ــزر	وت باللي

ــة. الدفاعي

ــا	 ــد	عليه ــي	اعتم ــة	الت ــة	الصوري ــع	Bellingcat	االســتقصائي	إن	األدل ــر	ملوق ــاء	يف	تقري وج
ــم	تكــن	ملتقطــة	 ــوزارة	الدفــاع	األمريكيــة	–	ل ــر	CNN	–	والتــي	تعــرض	رقمــا	تسلســليا	ل تقري
يف	موقــع	الغــارة	وبالتالــي	فهــي	غيــر	حاســمة.	بيــد	أن	التقريــر	أضــاف	أن	حجــم	الحفــرة	التــي	
خلفتهــا	الغــارة	يتســق	مــع	التقديــرات	املنخفضــة	لقنبلــة	MK82.	وتبيــن	قاعــدة	بيانــات	وزارة	
ــة	 ــة	موجه ــن	4,020	قنبل ــدة	م ــى	واح ــود	إل ــورة	تع ــة	يف	الص ــة	املوضح ــاع	أن	القطع الدف

وافقــت	الواليــات	املتحــدة	ىلع	بيعهــا	للســعودية	يف	عــام	2015.
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يف	مقابلــة	مــع	صحيفــة	نيويــورك	تايمــز	نشــرت	يف	27	أغســطس	/	آب،	قــال	الفريــق	جيفري	
ل.	هاريجيــان	أن	هنــاك	“درجــة	مــن	اإلحبــاط”	ال	بــد	مــن	االعتــراف	بــه	فيمــا	يتعلــق	بالهجــوم	

وأن	“عليهــم	]التحالــف	العســكري	الســعودي[	أن	يأتــوا	ويخبرونــا	بمــا	حــدث	هنــاك”.

وخــالل	مؤتمــر	صحفــي	يف	البنتاغــون	يف	اليــوم	التالــي،	قــال	وزيــر	الدفــاع	ماتيــس	إن	الدعــم	
األمريكــي	للتحالــف	الســعودي	“ليــس	بــال	شــروط”،	لكنــه	أضــاف	أن	الدعــم	سيســتمر،	مشــيرًا	
إلــى	عــدم	وجــود	دليــل	ىلع	“المبــاالة	وحشــية”	مــن	جانــب	التحالــف	تجــاه	أرواح	املدنييــن	يف	
اليمــن.	وأضــاف	أن	املســاعدات	األمريكيــة	ترتكــز	ىلع	شــرط	بــذل	كل	الجهــود	لتجنــب	الوفيــات	
يف	صفــوف	املدنييــن	أثنــاء	عمليــات	التحالــف،	باإلضافــة	لدعــم	عمليــة	الســالم	التي	تتوســط	
ــات	املتحــدة.	وقــال	ماتيــس	إن	البنتاغــون	يراجــع	“باســتمرار”	املســاعدات	التــي	 فيهــا	الوالي
ــد	 ــت	دورًا	يف	الح ــدة	لعب ــات	املتح ــا	أن	الوالي ــعودي،	زاعم ــكري	الس ــف	العس ــا	للتحال يقدمه
مــن	وفيــات	املدنييــن	مــن	خــالل	التدريــب	وإنشــاء	حظــر	إطــالق	النــار	حــول	مناطــق	البنيــة	
التحتيــة	املدنيــة.	مــن	جانبــه	رفــض	الديمقراطــي	املخضــرم	يف	لجنــة	العالقــات	الخارجيــة	
بمجلــس	الشــيوخ	الســناتور	روبــرت	مينينديــز	)عــن	نيوجرســي(	مزاعــم	ماتيــس،	قائــاًل	إن	“مــن	
الصعــب	شــرح	كيــف	يمكــن	لضــرب	حافلــة	مدرســية	أن	يكــون	فعــاًل	نقــدم	عليــه	يف	ســبيل	

نتائــج	أفضــل”.

السعودية	تعترف	بالذنب

يف	1	ســبتمبر	/	أيلــول،	جــاء	تصريــح	الفريــق	املشــترك	لتقييــم	الحــوادث	–	وهــو	هيئــة	أنشــأها	
أعضــاء	يف	التحالــف	العســكري	الســعودي	عــام	2016	–	بــأن	الغــارات	الجويــة	أتــت	بنــاء	ىلع	
ــدف	العســكري	 ــم	اله ــوا	ه ــن	كان ــادة	للحوثيي ــل	ق ــة	تق ــأن	الحافل ــتخباراتية	ب ــات	اس معلوم
املشــروع.	ومــع	ذلــك،	كمــا	قــال	املستشــار	القانونــي	لفريــق	تقييــم	الحــوادث	منصــور	أحمــد	
املنصــور	للصحفييــن	يف	الريــاض:	“حــدث	تأخــر	واضــح	يف	إعــداد	الطائــرة	املقاتلــة	يف	الوقت	
واملــكان	املناســبين،	وبالتالــي	خســرنا	]فرصــة[	اســتهداف	هــذه	الحافلــة	كهــدف	عســكري	يف	

منطقــة	مفتوحــة	لتجنــب	ذلــك	الضــرر	الجانبــي”.

وردًا	ىلع	ذلــك،	أصــدرت	قيــادة	القــوات	املشــتركة	للتحالــف	بيانــا	قبلــت	فيــه	النتائــج	التــي	
توصــل	إليهــا	الفريــق،	معربــًة	عــن	أســفها	لتلــك	األخطــاء	ومبديــة	“تعازيهــا	ألهالــي	الضحايــا	

وتضامنهــا	معهــم”.

وتابــع	البيــان	أن	قيــادة	القــوات	املشــتركة	ســتتخذ	“فــور	حصولهــا	ىلع	تلــك	النتائــج	بشــكل	
رســمي	...	كافــة	اإلجــراءات	القانونيــة	ملحاســبة	كل	مــن	ثبــت	ارتكابهــم	أخطــاء	وفــق	األنظمــة	
ــع	االســتمرار	يف	مراجعــة	قواعــد	االشــتباك	 ــل	هــذه	الحــاالت،	م ــن	املتبعــة	يف	مث والقواني
وتطويرهــا	بمــا	يضمــن	عــدم	تكــرار	مثــل	هــذه	الحــوادث،	وفقــا	للــدروس	املســتفادة	مــن	تلــك	

العمليــات”.

وأضافت	قيادة	القوات	املشتركة	أنها	ستنظر	يف	تقديم	تعويضات	للمتضررين.
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تطورات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

مجموعة	الخبراء	تنشر	تقريرها	األول

ــن	 ــن	واإلقليميي ــراء	الدوليي ــن	الخب ــة	م ــر	األول	ملجموع ــر	التقري ــطس	/	آب،	نش يف	28	أغس
ــان	 ــوق	اإلنس ــاكات	حق ــق	يف	انته ــدة	بالتحقي ــم	املتح ــم	األم ــد	كلفته ــت	ق ــن،	كان البارزي
وغيرهــا	مــن	القوانيــن	الدوليــة	التــي	ارتكبتهــا	أطــراف	يف	نــزاع	اليمــن	منــذ	ســبتمبر	/	أيلــول	

.2014

وذكــر	الخبــراء	أنهــم	وجــدوا	أســبابا	معقولــة	لالعتقــاد	بــأن	كاًل	مــن	حكومــات	اليمــن	واإلمــارات	
والســعودية	وقــوات	الحوثييــن	ارتكبــت	جميعــا	انتهــاكات	لحقــوق	اإلنســان	وانتهــاكات	للقانون	
اإلنســاني	الدولــي،	مــع	احتمــال	أن	تكــون	هــذه	االنتهــاكات	األخيــرة	بمثابــة	جرائــم	حــرب	يف	
ــى	املفوضــة	الســامية	لحقــوق	اإلنســان	 ــراء	قائمــة	إل ــدم	الخب ــا	ق ــن	الحــاالت.	كم ــد	م العدي
تتضمــن	أســماء	األشــخاص	الذيــن	يحتمــل	أن	يكونــوا	مســؤولين	عــن	الهجمــات	ىلع	املدنييــن	
والبنيــة	التحتيــة	املدنيــة،	والقيــود	املفروضــة	ىلع	وصــول	املســاعدات	اإلنســانية،	واالحتجــاز	
ــاكات	 ــة،	وانته ــن	ضــروب	ســوء	املعامل ــره	م ــب	وغي ــاء	القســري،	والتعذي التعســفي،	واالختف

حريــة	التعبيــر،	والعنــف	الجنســي،	وتجنيــد	األطفــال	وإســاءة	معاملتهــم.

ــا	باســتقصاء	 ــي	بالتزاماته ــن	تف ــم	تك ــن	ل ــزاع	اليم ــدول	املشــاركة	يف	ن ــر	أن	ال ــال	التقري وق
االنتهــاكات	التــي	ترتكبهــا	قواتهــا	املســلحة	ومواطنوهــا	ومعاقبــة	املتورطيــن	فيهــا.	وتضيــف	
أن	اللجنــة	الوطنيــة	للتحقيــق	يف	ادعــاءات	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	يف	اليمــن	–	والتــي	
تلقــت	مســاعدة	تقنيــة	وغيرهــا	مــن	أشــكال	الدعــم	مــن	األمــم	املتحــدة	–	والفريــق	املشــترك	
لتقييــم	الحــوادث	التابــع	للتحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	ال	يتمتعان	باالســتقاللية	

الكافيــة.

وعليــه	ســتقوم	املفوضــة	الســامية	الجديــدة	لحقــوق	اإلنســان	والرئيســة	الســابقة	لتشــيلي،	
ميشــيل	باشــليت،	بتقديــم	التقريــر	األول	للمجموعــة	إلــى	لجنــة	حقــوق	اإلنســان	يف	الــدورة	
العاديــة	التاســعة	والثالثيــن	يف	ســبتمبر	/	أيلــول	2018،	والتــي	ســيتم	خاللهــا	مناقشــة	تجديد	

تفويــض	املجموعــة	واتخــاذ	قــرار	بشــأنها.

تقرير	هيومن	رايتس	ووتش	عن	الفريق	املشترك	لتقييم	الحوادث

يف	24	أغســطس	/	آب،	نشــرت	هيومــن	رايتــس	ووتــش	تقريــرًا	مــن	90	صفحــة	عــن	الفريــق	
ــذي	تقــوده	 ــف	العســكري	ال ــة	أنشــأها	أعضــاء	التحال ــم	الحــوادث،	وهــي	هيئ املشــترك	لتقيي
ــف	 ــر	“يص ــن.		التقري ــزاع	يف	اليم ــالل	الن ــوادث	خ ــق	يف	الح ــام	2016	للتحقي ــعودية	ع الس
ــن	 ــالت	هيوم ــر	وتحلي ــق	املشــترك	وتقاري ــن	عمــل	الفري ــة	بي ــة	والقانوني التناقضــات	الواقعي

رايتــس	ووتــش	لـــ17	غــارة	]جويــة[”.		
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ــة.	 ــه	متناقض ــر	ونتائج ــترك	قاص ــق	املش ــل	الفري ــش	أن	عم ــس	ووت ــان	رايت ــدت	هيوم ووج
ــم	يحقــق	 ــق	ل ــش	أن	الفري ــان	رايتــس	ووت ــي	ذكرتهــا	هيوم ومــن	أوجــه	القصــور	األخــرى	الت
يف	االنتهــاكات	ضــد	املعتقليــن	يف	الســجون	الســرية	التــي	تديرهــا	اإلمــارات	والقــوات	التــي	
تدعمهــا	يف	املحافظــات	الجنوبيــة	لليمــن.	وقالــت	هيومــن	رايتــس	ووتــش	إن	الفريــق	كذلــك	
ــوع	 ــه	ون ــكة	ملنهجيت ــيرات	املتماس ــى	التفس ــة	إل ــة	باإلضاف ــات	واألدل ــى	املعلوم ــر	إل يفتق
ــم	يقــدم	أي	شــكل	مــن	 ــف	العســكري	الســعودي	ل ــرت	أن	التحال ــا	ذك مصــادره	املعتمــدة.	كم
أشــكال	اإلنصــاف	لضحايــا	انتهــاكات	القانــون	اإلنســاني	الدولــي	وقانــون	حقــوق	اإلنســان	التــي	

ــزاع	اليمنــي. ارتكبتهــا	قواتــه	يف	الن

وقــد	تضمــن	تقريــر	هيومــن	رايتــس	ووتــش	توصيــات	للســعودية	واإلمــارات	والحكومــة	اليمنيــة	
والقــوات	الحوثيــة	وفريــق	تقييــم	الحــوادث	والــدول	األعضــاء	يف	مجلــس	األمن	والــدول	األعضاء	
ــف	العســكري	 ــدول	التــي	تدعــم	التحال يف	مجلــس	حقــوق	اإلنســان	يف	األمــم	املتحــدة	وال
ــن	 ــرد	أي	م ــم	ت ــام	2017	ل ــالل	ع ــا،	وخ ــا	وفرنس ــدة	وبريطاني ــات	املتح ــل	الوالي ــعودي	مث الس
ــذي	تقــوده	الســعودية	ىلع	األســئلة	املتعلقــة	 ــف	العســكري	ال ــدول	املشــاركة	يف	التحال ال
بالفريــق	املشــترك	لتقييــم	الحــوادث	التــي	كانــت	قــد	طرحتهــا	هيومــن	رايتــس	ووتــش.	ويف	
هــذا	العــام	يف	2018	تلقــت	هيومــان	رايتــس	ووتــش	ردًا	مكتوبــا	واحــدًا	مــن	قطــر،	والتــي	تــم	

طردهــا	مــن	التحالــف	يف	يونيــو	/	حزيــران	2017.

تطورات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

10	أغســطس	/	آب:	قامــت	ســلطات	الحوثييــن	برفــض	تجديــد	تأشــيرة	العبيــد	أحمــد	 •
ــد،	رئيــس	مكتــب	األمــم	املتحــدة	لحقــوق	اإلنســان	يف	اليمــن،	والتــي	انتهــت	 العبي
صالحيتهــا	يف	يونيــو	/	حزيــران	املاضــي.	وكان	العبيــد	مقيمــا	يف	اليمــن	منــذ	أكتوبــر	

/	تشــرين	األول	2016.

18	أغســطس	/	آب:	وفقــا	لصحيفــة	املصــدر	اإللكترونيــة	املحليــة،	قتــل	قنــاص	حوثــي	 •
الصحفــي	أحمــد	املصعبــي	أثنــاء	قيامــه	بتغطيــة	االشــتباكات	بيــن	قــوات	الحكومــة	

اليمنيــة	والقــوات	الحوثيــة	ىلع	جبهــة	املالجــم	يف	محافظــة	البيضــاء.

 

املصدر:	بحث	مركز	صنعاء،	تحرير	غيداء	رشيدي
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هجمات ضد الحوثيين في محافظة 
الحديدة

طــوال	شــهر	أغســطس	/	آب،	قامــت	ألويــة	العمالقــة	املدعومــة	إماراتيــَا،	بدعــم	مــن	طائــرات	
التحالــف	العســكري	الســعودي،	بالتقــدم	يف	مديريــة	الدريهمــي	بمحافظــة	الحديــدة	–	وهــي	
نقطــة	دخــول	اســتراتيجية	إلــى	مدينــة	الحديــدة.	وتجــدد	الهجــوم	ضــد	قــوات	الحوثــي	يف	
ــي	 ــدة	الدريهم ــو	بل ــة	نح ــت	الحمل ــث	انطلق ــطس	/	آب،	حي ــن	1	أغس ــا	م ــة	انطالق املنطق
الرئيســية	–	حوالــي	20	كــم	جنــوب	مدينــة	الحديــدة	–	مــن	املواقــع	العســكرية	يف	الشــمال	

الغربــي.

يف	19	أغســطس	/	آب،	أعلنــت	ألويــة	العمالقــة	اســتيالءها	ىلع	غالبيــة	املنطقــة،	بمــا	يف	
ــا	اســتهدفت	 ــة	املحاصــرة.	كم ــز	الشــرطة	يف	املدين ــة	ومرك ــة	املحلي ــب	الحكوم ــك	مكات ذل
القــوات	املدعومــة	مــن	التحالــف	مواقــع	الحوثــي	يف	مديريــة	بيــت	الفقيــه	واســتولت	ىلع	

مركــز	مديريــة	التحيتــا	جنــوب	محافظــة	الحديــدة.

غارات	التحالف	تقتل	العشرات	بينهم	22	طفاًل

يف	22	أغســطس	/	آب،	أصابــت	غــارة	جويــة	منــزاًل	يف	مديريــة	الدريهمــي،	ممــا	أســفر	عــن	
مقتــل	أربعــة	وإصابــة	مدنييــن	اثنيــن.	ويف	اليــوم	التالــي،	أدت	غــارة	جويــة	أخــرى	إلــى	مقتــل	
ــا،	بينهــم	22	طفــاًل،	أثنــاء	فرارهــم	مــن	القتــال	يف	قريــة	الكوعــي	 مــا	ال	يقــل	عــن	27	مدني
يف	نفــس	املديريــة.	هــذا	وقــد	أفــاد	فريــق	األمــم	املتحــدة	يف	اليمــن	بوقــوع	كال	الحادثيــن.	
ــق	 ــماح	لفري ــي	الس ــوات	الحوث ــت	ق ــدر	رفض ــة	املص ــة	املحلي ــة	اإللكتروني ــا	للصحيف ووفق

الصليــب	األحمــر	الطبــي	بدخــول	وســط	مديريــة	الدريهيمــي.

يف	24	أغســطس	/	آب،	أصــدر	مــارك	لوكــوك،	وكيــل	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	للشــؤون	
اإلنســانية	ومنســق	اإلغاثــة	يف	حــاالت	الطــوارئ،	بيانــا	عبــر	فيــه	عــن	قلقــه	مــن	الهجمــات	
األخيــرة	يف	اليمــن،	داعيــا	إلــى	إجــراء	تحقيــق	محايــد	ومســتقل	وســريع	يف	هــذه	الحــوادث	
األخيــرة.		بعــد	ذلــك	اتهمــت	الحكومــة	اليمنيــة	وكاالت	األمــم	املتحــدة	بالتحيــز،	وببنــاء	
ادعاءاتهــا	ىلع	املعلومــات	التــي	قدمتهــا	وزارة	الصحــة	التــي	يديرهــا	الحوثيــون	يف	صنعــاء.	
كمــا	زعمــت	الحكومــة	أن	الوفيــات	التــي	حدثــت	يف	2	أغســطس	/	آب	كانــت	نتيجــة	صــاروخ	

أطلقــه	الحوثيــون.

انفجارات	تضرب	مناطق	مكتظة	بالسكان	يف	مدينة	الحديدة

يف	2	أغســطس	/	آب،	لقــي	55	مدنيــا	مصرعهــم	وُجــرح	170	آخــرون	يف	انفجــارات	بمدينــة	
الحديــدة،	وفقــا	ملــا	ذكرتــه	اللجنــة	الدوليــة	للصليــب	األحمــر.	شــملت	هــذه	االنفجــارات	واحــدًا	
ــا	 ــة	يدعمه ــأة	طبي ــي	منش ــورة،	وه ــفى	الث ــل	مستش ــر	يف	مدخ ــمك	وآخ ــوق	الس يف	س
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ــا	تضــررت	ســيارتا	 ــدة.	كم ــا	يف	الحدي ــر	املؤسســات	ازدحام ــن	أكث ــر	م ــر	وتعتب ــب	األحم الصلي
ــورة	 ــل	ملستشــفى	الث ــات،	كان	ســوق	الســمك	وشــارع	مقاب ــت	الهجم إســعاف	أيضــا.	يف	وق

ــة. ــن	بكثافــة.	وقــد	اســتمر	املستشــفى	يف	العمــل	بعــد	الغــارات	الجوي مكتظي

ويف	6	أغســطس	/	آب،	أصــدرت	20	منظمــة	إنســانية	وحقوقيــة	بيانا	مشــتركا	يديــن	الهجمات	
ويطالــب	بإجــراء	تحقيــق	فــوري	يف	الحــوادث.	وبحســب	مصــادر	مركــز	صنعــاء	فــإن	تحقيقــا	

مســتقاًل	ومســتمرًا	يف	التفجيــرات	يجــري	حاليــا	إلثبــات	مســؤولية	الجــرم.

يف	16	أغســطس	/	آب،	قصفــت	قــوات	الحوثــي	مستشــفى	الثــورة	العــام	بتعــز،	مــا	أدى	إلــى	
إصابــة	ممرضــة	واحــدة	وحــارس	يف	جنــاح	الطــوارئ	وأحــد	املرضــى،	بحســب	مكتــب	الصحــة	

العامــة	والســكان	يف	تعــز.

تطورات	عسكرية	وأمنية	أخرى

ألوية	أبو	العباس	املدعومة	إماراتيَا	تصطدم	بالقوات	املوالية	لإلصالح

يف	مدينــة	تعــز	جنــوب	غربــي	اليمــن،	اندلعــت	اشــتباكات	بيــن	كتائــب	أبــو	العبــاس	املدعومة	
ــس	 ــب	الرئي ــن	لنائ ــن	املوالي ــا	م ــالح،	وبعضه ــة	لإلص ــكرية	املوالي ــدات	العس ــَا	والوح إماراتي
ــوات	 ــن	ق ــة	م ــوات	املدعوم ــن	الق ــزء	م ــا	ج ــان	كالهم ــر.	الطرف ــي	محســن	األحم ــي	عل اليمن

ــن. ــف	املناهضــة	للحوثيي التحال

ــي	 ــز،	الت ــة	تع ــز	يف	شــرق	مدين ــن	يف	8	أغســطس	/	آب	وترك ــن	املجموعتي ــال	بي ــدأ	القت ب
كانــت	بحكــم	األمــر	الواقــع	تحــت	ســيطرة	كتائــب	أبــو	العبــاس	منــذ	أكثــر	مــن	عاميــن.	وقــد	
أفيــد	بوقــوع	عشــرات	املدنييــن	قتلــى	أو	جرحــى	أثنــاء	القتــال.	وعقــد	الرئيــس	هــادي	اجتماعا	
طارئــا	مــع	محافــظ	تعــز	أميــن	محمــود	يف	مدينــة	عــدن	يــوم	11	أغســطس	/	آب،	أعلــن	خاللــه	
هــادي	عــن	تشــكيل	لجنــة	رئاســية	إلنهــاء	العنــف.	يف	14	أغســطس	/	آب،	نجــا	أميــن	محمــود	
مــن	محاولــة	اغتيــال	بعدمــا	انفجــرت	عبــوة	ناســفة	بالقــرب	مــن	موكبــه	يف	مدينــة	إنمــاء	

الســكنية	شــمال	غــرب	مدينــة	عــدن.

ويف	إطــار	اتفــاق	الهدنــة	الــذي	توســطت	فيهــا	لجنــة	رئاســية	يف	16	أغســطس	/	آب،	وافقــت	
ــة	لإلصــالح	ىلع	االنســحاب	مــن	 ــاس	والوحــدات	العســكرية	املوالي ــو	العب ــب	أب ــن	كتائ كل	م
مواقــع	لهــا	داخــل	مدينــة	تعــز،	ونقــل	أســلحة	متوســطة	وثقيلــة	مــن	داخــل	مدينــة	تعــز	إلــى	
ــع	 ــت	أن	جمي ــة	أعلن ــة	يف	الشــمال.	ويف	18	أغســطس	/	آب،	ورد	أن	اللجن خطــوط	املواجه

املواقــع	جــرى	تســليمها	إلــى	الحــرس	الرئاســي.

ــالح	 ــاًل	إن	اإلص ــه،	قائ ــم	لقوات ــحاب	الدائ ــاس	االنس ــو	العب ــن	أب ــطس	/	آب،	أعل يف	25	أغس
ــادي	 ــة	ه ــا	حكوم ــة،	وداعي ــاق	التهدئ ــا	يف	اتف ــع	املتفــق	ىلع	إخالئه ــض	إخــالء	املواق رف
ــد	رفــض	اإلصــالح	 ــق	يف	غضــون	أســبوع.	وق ــه	بمغــادرة	تعــز	دون	عوائ ــى	الســماح	لقوات إل
ــي	 ــزب	سياس ــالح	ح ــاًل	إن	اإلص ــطس	/	آب،	قائ ــان	يف	27	أغس ــاس	يف	بي ــو	العب ــم	أب مزاع
ــة	 ــه	ميليشــيا	أو	أعضــاء	يف	الجيــش	الحكومــي	تمثــل	مصالحــه.	ويف	حال فقــط،	وليســت	ل
ــن	 ــه	ل ــا	يف	30	أغســطس	/	آب	قــال	فيــه	أن	قوات ــو	العبــاس	بيان انقــالب	واضحــة،	أصــدر	أب
تنســحب	مــن	مدينــة	تعــز.	وقــال	أبــو	العبــاس	إن	القــرار	أتــى	بنــاء	ىلع	طلبــات	الرئيــس	هــادي	
ــه	يف	 ــأن	تبقــى	كتائب ــن	محمــود	والقــادة	العســكريين	يف	املحافظــة	ب ومحافــظ	تعــز	أمي

املدينــة	لتجنــب	فــراغ	أمنــي.
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مسلحون	يهاجمون	حفل	تخرج	يف	األكاديمية	العسكرية	يف	عدن

يف	18	أغســطس	/	آب،	هاجــم	مســلحون	حفــل	تخــرج	عســكري	يف	عــدن،	العاصمــة	الوظيفيــة	
ــن	 ــن	آخري ــة	اثني ــدرب	عســكري	وإصاب ــل	مت ــا	أســفر	عــن	مقت ــة	يف	اليمــن،	م ــة	اليمني للحكوم
ىلع	األقــل.	وفتــح	املســلحون	–	الذيــن	أفــادت	وســائل	اإلعــالم	املحليــة	والدوليــة	بأنهــم	أعضــاء	
يف	جماعــات	انفصاليــة	جنوبيــة	–	النــار	ىلع	االحتفــال	يف	معســكر	صــالح	الديــن	يف	مديريــة	
البريقــة	غربــي	عــدن،	وقــد	قيــل	إن	ذلــك	جــاء	احتجاجــا	ىلع	رفــع	العلــم	الوطنــي	اليمنــي.	كمــا	
أفــادت	تقاريــر	عــن	مظاهــرات	مؤيــدة	لالنفصالييــن	يف	وقــت	الحــق	مــن	ذلــك	اليــوم	يف	مديريــة	
البريقــة،	حيــث	قــام	املحتجــون	بقطــع	الطرقــات	والجســور	املؤديــة	إلــى	األكاديميــة	العســكرية.

ــوم	 ــي	املدع ــزام	األمن ــواء	األول	يف	الح ــه	أن	الل ــان	ل ــادي	يف	بي ــس	ه ــب	الرئي ــى	مكت وادع
ــعلي	 ــد	املش ــود	أحم ــر	محم ــد	مني ــادة	العمي ــا	الق ــوم،	مطالب ــذ	الهج ــذي	نف ــو	ال ــا	ه إماراتي

ــام(. ــو	هم ــروف	أيضــا	بأب ــوة	)املع ــح	البع ــد	الناصــر	راج ــة(	وعب ــو	يمام ــب	بأب )امللق

تطورات عسكرية وأمنية أخرى يف سطور

ــن	 • ــزام	م ــات	ح ــالح	عرف ــزب	اإلص ــي	يف	ح ــادي	املحل ــا	القي ــطس	/	آب:	نج 8	أغس
محاولــة	اغتيــال	يف	مديريــة	املعــال	بعــدن	بعــد	انفجــار	عبــوة	ناســفة	يف	ســيارته.	
ــب	قــوات	األمــن	 ــة	مــن	جان ــر	فعالي ــى	رد	أكث ويف	أعقــاب	الهجــوم،	دعــا	اإلصــالح	إل

ــة. ــرة	يف	املدين ــاالت	األخي ــة	االغتي ــة	ملوج الحكومي

ــف	 • ــل	التحال ــة	املدعومــة	مــن	قب ــت	قــوات	الحكومــة	اليمني 16	أغســطس	/	آب:	أعلن
الســعودي	عــن	تحقيــق	تقــدم	ملمــوس	يف	مديريــة	حيــران	بمحافظــة	حجــة	شــمال	
غــرب	اليمــن.	وقــد	اســتولت	القــوى	الحكوميــة	ىلع	تقاطــع	عاهــم	االســتراتيجي	الــذي	
يربــط	مدينــة	حــرض	الحدوديــة	والحديــدة	–	وهــو	خــط	اإلمــداد	الرئيســي	للحوثييــن	

عبــر	مينــاء	البحــر	األحمــر.

16	آب:	ســيطر	الجيــش	الوطنــي	اليمنــي	ىلع	مركــز	مديريــة	باقــم	بمحافظــة	صعــدة.	 •
كمــا	عــززت	القــوات	الحكوميــة	ســيطرتها	ىلع	الطريــق	الرئيســي	بيــن	صعــدة	والحدود	

الســعودية	خــالل	النصــف	األول	مــن	الشــهر.

ــوا	 • ــذي	كان ــد	األحــادي	ال ــاء	التجمي ــون	انته ــن	مســؤولون	حوثي 17	أغســطس	/	آب:	أعل
قــد	أعلنــوه	للهجمــات	يف	البحــر	األحمــر.	يف	4	أغســطس	/	آب،	اســتأنفت	الســعودية	
شــحنات	النفــط	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب	بعــد	عشــرة	أيــام	مــن	التوقــف	إثــر	هجــوم	
ىلع	ناقلتــي	نفــط	يف	البحــر	األحمــر.	)انظــر	“اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	يوليــو	

/	تمــوز”(.

25	أغســطس	/	آب:	نجــا	العميــد	ســند	الرهــوة	قائــد	اللــواء	األول	مــن	الحــرس	الرئاســي	 •
مــن	محاولــة	اغتيــال	إثــر	انفجــار	عبــوة	ناســفة	يف	موكبــه	ىلع	الطريــق	الواصــل	بيــن	

مديريتــي	البريقــة	والشــعب	يف	محافظــة	عــدن.

ــب	 • ــت	غال ــي	قتل ــوات	الحوث ــة	أن	ق ــة	يمني ــرت	شــخصيات	قبلي 25	أغســطس	/	آب:	ذك
الزايــدي،	وهــو	قيــادي	يف	تنظيــم	القاعــدة	يف	جزيــرة	العــرب،	أثنــاء	مشــاركته	بحســب	
تقاريــر	إلــى	جانــب	القــوات	الحكوميــة	يف	محافظــة	مــأرب	شــرق	اليمــن.	وكانــت	األمــم	
املتحــدة	قــد	وضعــت	الزايــدي	ىلع	قائمــة	العقوبــات	بســبب	دوره	املزعــوم	يف	تجنيــد	
وتمويــل	تنظيــم	القاعــدة	وتورطــه	يف	التخطيــط	واملوافقــة	ىلع	عمليــات	عســكرية	

يف	مــأرب.
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خطة المبعوث الخاص إلجراء مشاورات 
مع األطراف المتحاربة في جنيف

يف	2	أغســطس	/	آب،	أبلــغ	املبعــوث	األممــي	الخــاص	إلــى	اليمــن	مارتــن	غريفيــث	مجلــس	
األمــن	أنــه	يخطــط	لعقــد	مشــاورات	مع	أبــرز	األطــراف	املتحاربــة	يف	اليمــن،	حيث	سيناقشــون	
إطــارًا	إلجــراءات	ســالم	وبنــاء	الثقــة	)للمزيــد	عــن	اجتمــاع	املجلــس	انظــر	“اليمــن	يف	األمــم	
املتحــدة	–	نشــرة	يوليــو	/	تمــوز	2018“(.	وقــد	حــدد	غريفيــث	يف	وقــت	الحــق	أن	املحادثــات	
ســتغطي	اتفــاق	حكــم	انتقالــي	ونــزع	الســالح	وســحب	القــوات	املســلحة،	كمــا	ســتتم	معالجة	
قضايــا	أخــرى	–	مثــل	وضــع	جنــوب	اليمــن	ودعــوات	مجموعــات	مختلفــة	هنــاك	لالنفصــال	–	
يف	مرحلــة	انتقاليــة	مقبلــة.	ويف	7	أغســطس	/	آب،	عقــد	غريفيــث	اجتماعــا	استشــاريا	ملــدة	

يوميــن	مــع	22	شــخصية	يمنيــة	بــارزة	ونشــطاء	حقــوق	املــرأة	يف	بريطانيــا.

يف	مقابلــة	أجريــت	معــه	يف	10	أغســطس	/	آب،	قــال	رئيــس	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	
عيــدروس	الزبيــدي	إن	محادثــات	جنيــف	ستفشــل	مــا	لــم	يتــم	إشــراك	املجلــس	الجنوبــي،	قبل	
أن	يهــدد	بالســيطرة	ىلع	الحديــدة	ردًا	ىلع	اإلقصــاء	–وهــو	التعبيــر	الــذي	كــرره	الحقــا	األميــن	
ــخ	11  ــي	فضــل	الجعــدي.	ويف	خطــاب	عــام	بتاري ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــة	للمجل العــام	بالنياب
أغســطس	/	آب	ملبعــوث	األمــم	املتحــدة	الخــاص،	طالــب	الزبيــدي	بإشــراكه	يف	املفاوضــات	
املســتقبلية،	وبــإدراج	القضايــا	الخاصــة	بجنــوب	اليمــن	يف	أي	مشــاورات	أو	مفاوضــات	
مســتقبلية.	يف	16	أغســطس	/	آب،	حــذر		فضــل	الجعــدي	مــن	أن	املجلــس	الجنوبــي	لديــه	

“القــدرة	الكاملــة”	إلفســاد	مشــاورات	األمــم	املتحــدة	يف	حــال	تــم	تجاهــل	مطالبــه.

ــادة	 ــع	ق ــر	م ــن	دغ ــد	ب ــد	عبي ــي	أحم ــوزراء	اليمن ــس	ال ــى	رئي ــطس	/	آب،	التق ويف	13	أغس
مجلــس	التعــاون	الخليجــي	يف	الريــاض.	ويف	كلمــة	ألقاهــا	أمــام	الــدول	األعضــاء	يف	مجلــس	
التعــاون	الخليجــي،	قــال	بــن	دغــر	إن	الحكومــة	اليمنيــة	مــا	تــزال	ملتزمــة	بنتائــج	مؤتمــر	الحوار	

الوطنــي	2014-2013	–	أي	بإنشــاء	فيدراليــة	يف	اليمــن.

يف	20	أغســطس	/	آب،	حــدد	وزيــر	الخارجيــة	اليمنــي	خالــد	اليمانــي	عــددًا	مــن	إجــراءات	بنــاء	
ــد	شــملت	 ــف.	وق ــة	يف	مشــاورات	جني ــة	اليمني ــد	الحكوم ــا	وف ــي	سيســعى	إليه ــة	الت الثق
ــب	يف	املناطــق	 ــرض	ضرائ ــام	وف ــات	القطــاع	الع ــع	مرتب ــادل	أســرى	ودف ــراءات	تب هــذه	اإلج
التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون.	كمــا	كــرر	الوزيــر	دعــوة	الحكومــة	اليمنيــة	لالنســحاب	الحوثــي	

الكامــل	مــن	صنعــاء	بموجــب	قــرار	مجلــس	األمــن	2216.

ــد	الســالم	إن	مشــاورات	 ــد	عب ــن	محم ــال	الناطــق	باســم	الحوثيي ويف	16	أغســطس	/	آب،	ق
جنيــف	ســتكون	“تحديثــا	لألفــكار	وليــس	مفاوضــات	حــول	حلــول	جــادة”.	ويف	مقابلــة	متلفزة،	
أضــاف	عبــد	الســالم	أن	إطــالق	الصواريــخ	الباليســتية	مــن	جانــب	الحوثييــن	مــا	يــزال	الشــغل	
ــة	 ــع	الحكوم ــرى	م ــادل	أألس ــات	تب ــاف	صفق ــى	أن	إيق ــي،	مشــيرًا	إل ــع	الدول الشــاغل	للمجتم
ــال	 ــان،	ق ــة	ىلع	ضحي ــارة	الجوي ــى	الغ ــة.	ويف	إشــارة	إل ــة	كان	مؤشــرًا	ىلع	ســوء	الني اليمني

عبــد	الســالم:	“نحــن	ال	نراهــن	ىلع	األمــم	املتحــدة	لوقــف	املجــازر”.

ــي	 ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــس	املجل ــاص	رئي ــي	الخ ــوث	األمم ــى	املبع يف	29	أغســطس	/	آب،	التق
ــة	عمــان.	ويف	أعقــاب	 ــي	العاصمــة	األردني ــي	الجنوب ــس	االنتقال ــادة	املجل ــره	مــن	ق ــدي	وغي الزبي
االجتمــاع،	أصــدر	مكتــب	املبعــوث	الخــاص	بيانــا	قــال	فيــه	إن	الزبيــدي	“أكد	“دعــم	املجلــس	االنتقالي	

الجنوبــي	لجهــود	املبعــوث	الخــاص	واســتعداده	للمشــاركة	اإليجابيــة	يف	العمليــة	السياســية”.



أغسطس / آب 2018

21

تقرير فريق خبراء األمم المتحدة

يف	10	أغســطس	/	آب،	عقــدت	لجنــة	العقوبــات	التابعــة	ملجلــس	األمــن	بشــأن	اليمــن	
مشــاورات	غيــر	رســمية	للنظــر	يف	تقريــر	منتصــف	املــدة	لفريــق	الخبــراء	بشــأن	اليمــن.	وقــد	
اســتمعت	اللجنــة	إلــى	عــرض	قدمــه	منســق	برنامــج	لجنــة	الخبــراء	أحمــد	حميــش،	والــذي	
ناقــش	توصيــات	التقاريــر	وناقــش	تقريــرًا	ســابقا	للجنــة	الخبــراء	اســتقصى	هجوميــن	شــنتهما	
قــوات	الحوثــي	ضــد	الســفن	التجاريــة	يف	البحــر	األحمــر	يف	وقــت	ســابق	مــن	هــذا	العــام.

وينــص	تقريــر	منتصــف	املــدة	الــذي	أصدرتــه	لجنــة	الخبــراء	أن	إيــران	تلعــب	دورًا	أساســيا	يف	
مفاوضــات	الســالم.	ومــع	ذلــك،	ينــص	التقريــر	أيضــا	ىلع	أن	اللجنــة	مــا	تــزال	تعتقــد	بــأن	نقــل	
الصواريــخ	الباليســتية	والقذائــف	املضــادة	للدبابــات	وربمــا	الصواريــخ	الجويــة	مــن	إيــران	إلــى	

اليمــن	حــدث	بعــد	فــرض	حظــر	األســلحة	يف	نيســان	/	أبريــل	2015.

ــك	نظــام	 ــا	يف	ذل ــن،	بم ــة	ىلع	قطــاع	األم ــة	اليمني ــر	أن	“ســيطرة	الحكوم ــن	التقري ــا	بّي كم
العدالــة	والســجون،	مــا	تــزال	ضعيفــة	للغايــة،	ممــا	يســهم	يف	ثقافــة	اإلفــالت	مــن	العقــاب	

ــة	يف	املســتقبل”. ــاء	الدول ــات	أمــام	جهــود	بن ــق	تحدي ويخل

التطورات	يف	الواليات	املتحدة

يف	13	أغســطس	/	آب،	وقــع	الرئيــس	دونالــد	ترامــب	ىلع	مشــروع	قانــون	تفويــض	الدفــاع	
الوطنــي	)NDAA(	لعــام	2019،	والــذي	تضمــن	تعديــاًل	يشــترط	متطلبــات	قانونيــة	جديــدة	فيمــا	
يتعلــق	بدعــم	الواليــات	املتحــدة	للتحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن	)انظــر	
اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	يونيــو	/	حزيــران	2018(.	واشــترط	التعديــل	ىلع	وزيــر	الخارجيــة	
تقديــم	تقريــر	للكونغــرس	يف	غضــون	30	يومــا	يؤكــد	جهــود	التحالــف	لتفــادي	وقــوع	إصابــات	يف	
صفــوف	املدنييــن،	وااللتــزام	بإنهــاء	النــزاع،	واتخــاذ	تدابيــر	للتخفيــف	مــن	حالة	الطــوارئ	اإلنســانية.

ــس	 ــع	الرئي ــه	إن	موق ــال	في ــا	ق ــع	بيان ــد	التوقي ــض	بع ــت	األبي ــدر	البي ــد	أص ــك	فق ــع	ذل وم
كقائــد	أىلع	يطغــى	ىلع	ســلطة	الكونغــرس	بالنســبة	لعــدد	مــن	أحــكام	القانــون	–	بمــا	يف	
ــف	العســكري	الســعودي.	ويف	30  ــي	للتحال ــم	األمريك ــة	بحــدود	الدع ــك	األحــكام	املتعلق ذل
آب،	قامــت	مجموعــة	مــن	تســعة	أعضــاء	يف	مجلــس	الشــيوخ	عابــرة	للحزبيــن	الديمقراطــي	
والجمهــوري	بتوجيــه	رســالة	إلــى	وزيــر	الخارجيــة	مايــك	بومبيــو	تحثــه	ىلع	التصديــق	ىلع	

ــف	يف	اليمــن. أنشــطة	التحال

ــري	 ــق	البح ــب	الفري ــس	ترام ــح	الرئي ــطس	/	آب،	رش ــي،	يف	23	أغس ــهر	املاض ــا	يف	الش أيض
كينيــث	ماكنــزي	جونيــور	كقائــد	جديــد	لقــوات	الواليــات	املتحــدة	يف	الشــرق	األوســط.	ويف	
ــا	منصــب	رئيــس	األركان	 ــذي	يشــغل	حالي ــزي	–	ال ــس	الشــيوخ	ســيحل	ماكن حــال	وافــق	مجل
	)CENTCOM(	األمريكيــة	املركزيــة	القيــادة	رئيــس	فوتيــل	جوزيــف	الجنــرال	محــل	–	املشــترك

ــات	العســكرية	األمريكيــة	يف	اليمــن. التــي	تشــرف	ىلع	العملي
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ــا	علمــت	 • ــرت	تســاؤالت	حــول	صحــة	الرئيــس	هــادي	عندم 14 أغســطس / آب:	أثي
مصــادر	مركــز	صنعــاء	أنــه	خــالل	زيــارة	لــه	يف	القاهــرة	انهار	يف	ممــر	مبنــى	البرملان	
املصــري	قبــل	إدالئــه	بخطــاب	يف	مجلــس	النــواب.	ومــن	املعــروف	أن	هــادي	يعانــي	
ــك	 ــد	كلين ــة	الشــهر	كان	هــادي	يف	كليفالن ــول	نهاي ــب.	وبحل مــن	مــرض	يف	القل

بالواليــات	املتحــدة	إلجــراء	فحــص	طبــي.

18 أغســطس / آب:	التقــى	األميــن	العــام	لحــزب	اهلل	حســن	نصــر	اهلل	مــع	وفــد	مــن	 •
الحوثييــن	بقيــادة	الناطــق	الرســمي	محمــد	عبــد	الســالم.	ويقــال	أن	الرجليــن	ناقشــا	
التطــورات	يف	حــرب	اليمــن	خــالل	االجتمــاع	الــذي	عقــد	يف	بيــروت.	وقــد	اتهمــت	
حكومــة	هــادي	حــزب	اهلل	بإرســال	مقاتليــن	إلــى	اليمــن	للقتــال	إلــى	جانــب	قــوات	

الحوثــي	–	وهــو	أمــر	ينفيــه	نصــر	اهلل.
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التطورات اإلنسانية

السنة	الدراسية	الجديدة	تقترب	والتعليم	يف	خطر

ــر	 ــن	الخط ــف(	م ــة	)اليونيس ــدة	للطفول ــم	املتح ــة	األم ــذرت	منظم ــوز،	ح ــو	/	تم يف	31	يولي
املحــدق		بتعليــم	3.7	مليــون	طفــل	يف	شــمال	اليمــن،	مشــيرة	إلــى	أن	بدايــة	العــام	الدراســي	
يبــدأ	تقليديــا	يف	منتصــف	ســبتمبر	/	أيلــول.	بعــد	التصعيــد	األخيــر	لألعمــال	العدائيــة	يف	
عــدة	مــن	الجبهــات،	وال	ســيما	يف	محافظــة	الحديــدة،	وبعــد	حوالــي	ســنتين	مــن	املرتبــات	
غيــر	املدفوعــة	تقريبــا	للمعلميــن	يف	املحافظــات	الشــمالية	باليمــن،	فــإن	كثيريــن	مــن	هــؤالء	

غــادروا	منازلهــم	أو	التحقــوا	بوظائــف	بديلــة.

ويف	الوقــت	نفســه،	فــإن	عــدد	املــدارس	املتاحــة	انخفــض	بشــكل	ملحــوظ.	فوفقــا	للهيئــة	
ــي،	تعرضــت	297  ــط	املدرســي	يف	املناطــق	الواقعــة	تحــت	ســيطرة	الحوث ــة	للتخطي العام
ــي	 ــة	الت ــارات	الجوي ــبب	الغ ــرة	بس ــرار	كبي ــر،	و2,334	ألض ــن	للتدمي ــمال	اليم ــة	يف	ش مدرس
شــنها	التحالــف	حتــى	9	أغســطس	/	آب.	وهنــاك	868	مدرســة	أخــرى	تعمــل	كمالجــئ	مؤقتــة	
للنازحيــن	داخليــا.	وقــد	اجتمــع	منســقو	الــدول	اإلنســانية	الدوليــة	والســلطات	الوطنيــة	ذات	
الصلــة	يف	صنعــاء	يف	منتصــف	الشــهر	ملناقشــة	طــرق	بديلــة	الســتيعاب	النازحيــن،	بمــا	يف	

ذلــك	إمكانيــة	دفــع	إعانــات	بإيجــار	مســاكن	لهــم.

ــانية،	و4.1  ــاعدات	إنس ــى	مس ــة	إل ــن	بحاج ــل	يف	اليم ــون	طف ــف	أن	11.3	ملي ــدر	اليونيس وتق
ــة. ــى	مســاعدات	تعليمي ــل	بحاجــة	إل ــون	طف ملي

استئناف	حملة	التطعيم	ضد	الكوليرا	يف	جولتها	الثانية

يف	الرابــع	مــن	أغســطس	/	آب،	أطلقــت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	واليونيســف	والســلطات	
الصحيــة	يف	اليمــن	املرحلــة	الثانيــة	مــن	أصــل	ثــالث	مراحــل	لحملــة	التطعيــم	الفمــوي	األولى	
ىلع	اإلطــالق	يف	اليمــن،	مســتهدفة	هــذه	املــرة	نصــف	مليــون	شــخص	يف	ثــالث	مديريــات	
عاليــة	الخطــر	يف	محافظتــي	الحديــدة	وإب	ىلع	مــدار	أســبوع.	ويف	15	أغســطس	/	آب،	أفــاد	
مكتــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	تحقــق	الوصــول	إلــى	أكثــر	مــن	380,000 

شــخص.

ــم	نقــل	32	طــن	مــن	اللقاحــات	مــن	مخــزون	اللقــاح	 ــة	فقــد	ت ــرات	للحمل ويف	إطــار	التحضي
الفمــوي	العاملــي	للكوليــرا	إلــى	صنعــاء	يف	منتصــف	يوليــو	/	تمــوز،	وفقــا	ملنظمــة	الصحــة	
العامليــة.	وقــد	أجريــت	أول	عمليــة	تطعيــم	يف	نيســان	/	أبريــل	يف	محافظــة	عــدن	)انظــر	
للمزيــد	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	مايــو	/	أيــار	2018(.	وقــد	تزايــدت	املخــاوف	الدوليــة	
مؤخــرًا	مــن	احتمــال	مواجهــة	اليمــن	ملوجــة	ثالثــة	مــن	وبــاء	الكوليــرا	يف	املســتقبل	القريــب،	

والتــي	قــد	يفاقمهــا	اســتمرار	الهجــوم	ىلع	مدينــة	ومحافظــة	الحديــدة.
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1 أغســطس / آب:	أفــادت	منظمــة	أطبــاء	بــال	حــدود	بافتتاحهــا	مستشــفى	ميدانيــا	 •
جراحيــا	يحتــوي	ىلع	20	ســريرًا	يف	مدينــة	املخــا	لعــالج	جرحــى	الخطــوط	األمامية	
ــوم	 ــوم	املدع ــالق	الهج ــي	إلط ــوم	التال ــز.	يف	الي ــدة	وتع ــي	الحدي يف	محافظت
ــال	حــدود		إخــالء	 ــاء	ب ــادت	منظمــة	أطب ــران،	أف ــو	/	حزي ــف	يف	13	يوني ــن	التحال م
العديــد	مــن	الجرحــى	يف	الخطــوط	األماميــة	بالحديــدة	ليتــم	عالجهــم	يف	املخــا.	
ومــع	ذلــك،	ونظــرًا	الحتــواء	املدينــة	ىلع	مستشــفى	واحــد	فقــط	وبــال	أيــة	غرفــة	
عمليــات	جراحيــة	فــإن	ظــروف	العديــد	مــن	هــؤالء	الضحايــا	حرجــة	للغايــة	وال	بــد	

مــن	نقلهــم	مســافة	250	كيلومتــر	أخــرى	باتجــاه	عــدن.

2 أغســطس / آب:	ذكــرت	ووكالــة	األمــم	واملتحــدة	لالجئيــن	حــدوث	اشــتباكات	بيــن	 •
حــراس	قبلييــن	وقــوات	أمنيــة	يف	محافظــة	لحــج	يف	مضافــة	الربــاط	للنازحيــن	
داخليــا	يف	عــدن	يف	نهايــة	يوليــو	/	تمــوز.	وقــد	أفــادت	تقاريــر	مقتــل	رجل	شــرطة	
واحــدة	وإصابــة	عــدد	مــن	النازحيــن	بجــروح	يف	وقــت	الحــق.	بعــد	ذلــك	ُطلــب	مــن	

النازحيــن	مغــادرة	املضافــة	حيــث	عــاد	بعضهــم	إلــى	محافظــة	الحديــدة.

ــودة	 • ــن	ع ــرة	والالجئي ــدة	للهج ــم	املتح ــت	وكاالت	األم ــطس / آب:	نظم 5-4 أغس
طوعيــة	لـــ132	مهاجــرًا	إثيوبيــا	و116	الجئــا	صوماليــا،	حيــث	غــادرت	املجموعــة	األولى	
ــاء	عــدن	نحــو	 ــة	مين ــي،	وغــادرت	الثاني ــر	جيبوت ــا	عب ــدة	نحــو	إثيوبي ــاء	الحدي مين

ــاء	بربــرة	يف	الصومــال. مين

7 أغســطس / آب:	أطلقــت	املنظمــة	الدوليــة	للهجــرة	خطتها	اإلقليمية	لالســتجابة	 •
ــرة	بيــن	2018	و2020.	وقــد	دعــت	الخطــة	 ملهاجــري	القــرن	األفريقــي	واليمــن	للفت
إلــى	تقديــم	تبرعــات	بقيمــة	45	مليــون	دوالر	للدعــم	اإلنســاني	والتنمــوي	لحوالــي	
81,000	شــخص	مــن	القــرن	اإلفريقــي	ممــن	ينتقلــون	مــن	وإلــى	اليمــن.	وكمــا	هــو	
الحــال	يف	عــام	2017،	مــن	املتوقــع	أن	يدخــل	نحــو	100	ألــف	مهاجــر	والجــئ	اليمــن	
هــذا	العــام،	يف	حيــن	يتوقــع	أن	يعــود	حوالــي	150	ألــف	مواطــن	إثيوبــي	و50	ألــف	

مواطــن	صومالــي	مــن	دول	الخليــج	ومــن	اليمــن.

9 أغســطس / آب:	حتــى	هــذا	التاريــخ،	مــا	تــزال	الحركــة	التجاريــة	عبــر	مطــار	صنعاء	 •
الدولــي	مغلقــة	بعــد	ســنتين،	وقــد	شــهد	وقــوع	56	غــارة	جويــة	نفذتهــا	قــوات	

التحالــف	خــالل	هاتيــن	الســنتين	بحســب	مشــروع	البيانــات	اليمنــي.

2 ســبتمبر / أيلــول:	حتــى	2	ســبتمبر	/	أيلــول،	حصلــت	خطــة	االســتجابة	اإلنســانية	 •
ــغ	 ــن	املبل ــادل	%64.7	م ــا	يع ــار	دوالر،	أي	م ــغ	1.9	ملي ــام	2018	ىلع	مبل ــن	لع لليم

ــارات	دوالر. ــغ	3	ملي ــوب	البال املطل



أعــد هــذا التقريــر كل مــن فــارع المســلمي ومنصور راجــح ووليد الحريري 
وفيكتوريــا ك. ســوير وعلــي عبــد اللــه وهولــي توبهام ووضــاح العولقي وغيداء 

الرشــيدي وتيمــاء اإلريانــي وماجــد المدحجي وأنتوني بيســويل وســا خالد 
وسبنســر أوســبيرغ وعائشــة الوراق وحمزة الحمادي.

شــكر وتقدير



Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel:  +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
        /sanaacenter

WWW.SANAACENTER .ORG

 مركز	صنعاء	للدراسات	اإلستراتيجة	
هو	مركز	أبحاث	مستقل	يسعى	إلى	إحداث	فارق	عبر	اإلنتاج	املعريف،	
مع	تركيز	خاص	ىلع	اليمن	واإلقليم	املجاور.	تغطي	إصدارات	وبرامج	
املركز،	املتوفرة	باللغتين	العربية	واإلنجليزية،	التطورات	السياسية	
واالجتماعية	واالقتصادية	واألمنية،	بهدف	التأثير	ىلع	السياسات	

املحلية	واإلقليمية	والدولية.

 تــم إعــداد تقرير بدعم
 مــن مملكــة هولندا
 ومكتــب فريدريش
إيبــرت في اليمن
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