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ملخص	تنفيذي

يف	اليمــن،	كان	مــن	الواضــح	اتخــاذ	قــوات	الحوثــي	موقعــا	دفاعيــا	يف	معظــم	أنحــاء	البــاد،	
ــن،	 ــدة	حيــث	تقدمــت	القــوات	املناهضــة	للحوثيي وال	ســيما	ىلع	األرض	يف	محافظــة	الحدي
مدعومــة	بالقــوة	الجويــة	اإلماراتيــة،	يف	مدينــة	الحديــدة.	وقــد	تعثــرت	خطــة	التحالــف	الــذي	
تقــوده	الســعودية	لشــن	هجــوم	عســكري	ىلع	املدينــة	العــام	املاضــي	بســبب	غيــاب	دعــم	
الواليــات	املتحــدة	واالحتجــاج	الدولــي	بشــأن	احتمــال	حــدوث	تداعيــات	انســانية	هائلــة.	يف	
الشــهر	املاضــي،	أكــد	مســؤولون	غربيــون	ملركــز	صنعــاء	أن	واشــنطن	ولنــدن	أعطتــا	الضــوء	
األخضــر	للهجــوم	الحالــي	ىلع	مدينــة	الحديــدة،	ولكــن	مــع	التأكيــد	ىلع	أن	املوانــئ	لــن	تتــم	
مهاجمتهــا	)انظــر	“القــوات	املدعومــة	مــن	التحالــف	تتقــدم	يف	مينــاء	الحديــدة”	و”القــوات	

املناهضــة	للحوثييــن	تحقــق	مكاســب	يف	تعــز”(.

يف	أوائــل	شــهر	مايــو	/	أيــار،	انســحب	رئيــس	الواليــات	املتحــدة	دونالــد	ترامــب	مــن	االتفــاق	
النــووي	اإليرانــي.	وخــال	الفتــرة	املتبقيــة	مــن	الشــهر،	صعــدت	إدارتــه	بشــكل	ملحــوظ	مــن	
خطابهــا	العدوانــي	والعقوبــات	املاليــة	املوجهــة	ضــد	طهــران،	مشــيرًة	يف	كثيــر	مــن	األحيــان	
إلــى	الدعــم	العســكري	اإليرانــي	املزعــوم	للحوثييــن	يف	اليمــن	كأحــد	مبــررات	ذلــك	التصعيــد	

)انظــر:	“واشــنطن	تغــادر	“صفقــة	إيــران”	وتصّعــد	التوّتــر	مــع	طهــران”(.	

ــي	–	 ــباط	املاض ــر	/ش ــهر	فبراي ــذ	ش ــا	من ــا	وأملاني ــا	وفرنس ــام	بريطاني ــع	قي ــك	م ــن	ذل تزام
ــع	 ــات	م ــة	املحادث ــي	–	بمواصل ــووي	اإليران ــاق	الن ــة	االتف ــا	دول	موقعــة	ىلع	صفق وجميعه
طهــران	للمســاعدة	يف	إنهــاء	الحــرب	يف	اليمــن،	مــع	قيــام	جميــع	األطــراف	بالحديــث	عــن	
تقــدم	ملحــوظ	لتلــك	املحادثــات	)انظــر	“دول	االتحــاد	األوروبــي	تفــاوض	إيــران	ىلع	إنهــاء	نــزاع	

اليمــن”(.

كمــا	كشــفت	تقاريــر	إعاميــة	الشــهر	املاضــي	أن	العســكريين	األمريكييــن	يلعبــون	دورًا	مباشــرًا	
وموســعا	يف	نــزاع	اليمــن	بمــا	يتجــاوز	مــا	اعترفــت	بــه	البنتاغــون	مــن	قبــل،	يف	حيــن	أكــد	
مســؤول	حكومــي	يمنــي	رفيــع	املســتوى	ملركــز	صنعــاء	أن	الواليــات	املتحــدة	كانــت	تقــوم	
بنشــر	طائــرات	بــدون	طيــار	كدعــم	مباشــر	للعمليــات	العســكرية	ضــد	الحوثييــن	)انظــر	“القوات	
الخاصــة	والطائــرات	بــدون	طيــار	األمريكيــة	نشــطة	يف	العمليــات	املناهضــة	للحوثييــن”(.	ويف	
نفــس	الوقــت	كان	املشــرعون	يف	مجلَســي	الكونغرس	األمريكي	يســعون	يف	واشــنطن	لوضع	
تشــريعات	لرفــع	مســتوى	الشــفافية	وزيــادة	الضوابــط	ىلع	التدخــل	األمريكــي	يف	حــرب	اليمن	

)انظــر:	“الكونغــرس	يفحــص	دور	الواليــات	املتحــدة	يف	نــزاع	اليمــن	وتعذيــب	املعتقليــن”(.

خــال	النصــف	األول	مــن	شــهر	مايــو	/	أيــار،	تبادلــت	الحكومــة	اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا	
ــرة	ســقطرى	 ــى	جزي ــوات	عســكرية	إل ــرة	ق ــل	األخي ــة	بشــأن	نق ــادات	علني ــي	انتق ــو	ظب وأب
واالســتياء	ىلع	مطارهــا	ومرفئهــا	البحــري.	وقــد	وصــف	رئيــس	الــوزراء	اليمنــي	أحمــد	عبيــد	
بــن	دغــر	ذلــك	بأنــه	“اعتــداء	ىلع	ســيادة	اليمــن”،	يف	حيــن	اتهمــت	اإلمــارات	جماعــة	اإلخــوان	
املســلمين	بشــن	حملــة	تشــويه	ضدهــا.	وبحلــول	منتصــف	الشــهر،	ســاعد	التدخــل	الســعودي	
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يف	تخفيــف	حــدة	املواجهــة	)انظــر	“مواجهــة	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	واإلمــارات	حــول	جزيــرة	
ســقطرى”(.

ــن	 ــرق	اليم ــن	ش ــزاء	م ــقطرى	وأج ــت	س ــار،	أصيب ــو	/	أي ــهر	ماي ــن	ش ــي	م ــف	الثان ويف	النص
ــة	الاحقــة	بنشــر	 ــف	ملناشــدات	الحكومــة	اليمني ــن،	حيــث	اســتجاب	شــركاء	التحال بعاصفتي
مســاعدات	إنســانية	عاجلــة	ملســاعدة	الســكان	املتضرريــن	)انظر	“إعصــاران	يغرقان	ســقطرى”(.

وفيمــا	يتعلــق	بالتطــورات	االقتصاديــة،	أدى	قــرار	الرئيــس	عبــد	ربــه	منصــور	هــادي	الصــادر	يف	
ــرى،	 ــرة	أخ ــى	اضطــراب	يف	الســوق	م ــود	إل ــر	واردات	الوق ــارس	/	آذار	املاضــي	بتحري شــهر	م
حيــث	اســتحوذت	أزمــة	الوقــود	ىلع	عــدن	ملــدة	ثاثــة	أيــام	)انظــر	“أزمــة	الوقــود	يف	عــدن”(.	
ويف	نفــس	الوقــت	يف	صنعــاء،	التقــى	املــدراء	التنفيذيــون	ألضخــم	بنــوك	البــاد	يف	اجتمــاع	
نظمــه	مركــز	صنعــاء	بجمعيــة	البنــوك	اليمنيــة	ملناقشــة	مواجهــة	التحديــات	املاليــة	للبــاد	

)انظــر	“	اجتمــاع	رفيــع	املســتوى	للقطــاع	البنكــي	يف	صنعــاء”(.

ويف	صنعــاء	أيضــا	الشــهر	املاضــي،	قصــف	التحالــف	العســكري	بقيادة	الســعودية	)وقــت	الدوام	
الرســمي(	مبنــى	مكتــب	رئاســة	الجمهوريــة	الــذي	يقــع	يف	منطقــة	مكتظــة	بالســكان	تضــم	
العديــد	مــن	املــدارس	واملنشــآت	التجاريــة.	وقــد	تواجــد	يف	املكتــب	عنــد	القصــف	مجموعــة	
كاملــة	مــن	املوظفيــن	املدنييــن،	ولقــي	مــا	ال	يقــل	عــن	ســتة	أشــخاص	مصرعهــم	وأصيــب	
ثاثــون.	ولــم	يتعــرض	مســؤول	كبيــر	مــن	الحوثييــن	كان	يف	الطابــق	الســفلي	للمبنــى	يف	

وقــت	القصــف،	ألي	أذى	)انظــر	“التحالــف	يقصــف	مكتــب	الرئاســة	يف	صنعــاء”(.

ويف	محاولــة	لتفــادي	ظهــور	الكوليــرا	مــع	بــدء	موســم	األمطــار	يف	اليمــن،	أطلقــت	منظمــة	
الصحــة	العامليــة	ومنظمــة	األمــم	املتحــدة	للطفولــة	والســلطات	الصحيــة	الوطنيــة	يف	اليمــن	
حملــة	تطعيــم	شــاملة	ضــد	الكوليــرا	الشــهر	املاضــي	)انظــر	“حملــة	التطعيــم	ضــد	الكوليــرا”(.

ــة	 ــة	اليمني ــن	الحكوم ــتوى	يف	كل	م ــة	املس ــادر	رفيع ــدت	مص ــا،	أك ــار	أيض ــو	/	أي ويف	ماي
والقيــادة	الحوثيــة	ملركــز	صنعــاء	أن	املفاوضــات	جاريــة	إلجــراء	تبــادل	واســع	النطــاق	لألســرى	

ــد”(. ــادل	األســرى	للعي ــة	شــهر	رمضــان	)انظــر	“الئحــة	تب يف	نهاي
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التطورات السياسية الدولية

يف	األمم	املتحدة

مجلس	األمن	الدولي

ــأن	 ــار	بش ــو	/	أي ــال	ماي ــن	خ ــس	األم ــاورات	ملجل ــة	أو	مش ــات	إحاط ــاك	جلس ــن	هن ــم	تك ل
الوضــع	يف	اليمــن.	إال	أن	كًا	مــن	ممثــل	حكومــة	اليمــن	الدائــم	لــدى	األمــم	املتحــدة	ونظيرتــه	
اإلماراتيــة	قدمــا	رســالتين	إلــى	رئيــس	مجلــس	األمــن	بخصــوص	التوتــرات	يف	جزيــرة	ســقطرى	

اليمنيــة	)انظــر	أدنــاه	“مواجهــة	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	واإلمــارات	حــول	جزيــرة	ســقطرى”(.

يف	الواليات	املتحدة	األمريكية

واشنطن	تغادر	“صفقة	إيران”	وتصّعد	التوّتر	مع	طهران

يف	8	مايــو	/	أيــار،	قــام	الرئيــس	األمريكــي	دونالــد	ترامــب	بإعــان	انســحاب	الواليــات	املتحــدة	
رســميا	مــن	خطــة	العمــل	املشــتركة	الشــاملة	)JJJJ(،	املعروفــة	ىلع	نطــاق	واســع	باســم	
“االتفــاق	النــووي	اإليرانــي”.	وكانــت	واشــنطن	والقــوى	العامليــة	األخــرى	قــد	وافقــت	مــن	خــال	
ــد	برنامجهــا	 ــل	قيامهــا	بتقيي ــران	مقاب ــة	ضــد	إي ــات	االقتصادي االتفــاق	ىلع	تخفيــف	العقوب
الخــاص	بتخصيــب	اليورانيــوم	والســماح	بالتفتيــش	الدولــي	ىلع	منشــآتها	النوويــة.	وســتعيد	
خطــوة	ترامــب	العقوبــات	املاليــة	األمريكيــة	يف	غضــون	180	يومــا.	إال	أن	موقعيــن	آخريــن	ىلع	
ــا	 ــدوا	جميع ــي	–	أب ــن	واالتحــاد	األوروب ــا	وروســيا	والصي ــا	وفرنســا	وأملاني ــة	–	بريطاني االتفاقي
ــرض	 ــة	بف ــدات	األمريكي ــن	التهدي ــم	م ــة،	ىلع	الرغ ــاظ	ىلع	االتفاقي ــة	الحف ــم	محاول نيته

عقوبــات	ىلع	الشــركات	األجنبيــة	املتعاملــة	مــع	إيــران.

يف	اليــوم	التالــي	إلعــان	ترامــب،	أصــدرت	الحكومــة	اليمنيــة	بيانــا	يؤيــد	انســحاب	الواليــات	
ــة	أن	االنســحاب	 ــة	اليمني ــان	صــادر	عــن	وزارة	الخارجي ــة.	وجــاء	يف	بي ــن	االتفاقي املتحــدة	م
)األمريكــي(	كان	“خطــوة	كبيــرة	يف	االتجــاه	الصحيــح	للحيلولــة	دون	قيــام	إيــران	بســلوك	مزعزع	
لاســتقرار	وخطيــر”،	مضيفــا	أن	“الصفقــة	فشــلت	يف	حمايــة	املصالــح	الحيويــة	ليــس	فقــط	
للواليــات	املتحــدة	ولكــن	أيضــا	لشــركائها”.	وبحســب	مســؤول	رفيــع	املســتوى	يف	الحكومــة	
اليمنيــة	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء،	فــإن	وزيــر	الخارجيــة	األمريكــي	بومبيــو	اتصــل	بالرئيــس	
ــكا	مــن	 ــان	يمنــي	لدعــم	انســحاب	أمري ــه	منصــور	هــادي	للحصــول	ىلع	بي اليمنــي	عبــد	رب
االتفاقيــة،	وقــد	وافــق	األخيــر	ىلع	ذلــك	مقابــل	بيــان	مــن	اإلدارة	األمريكيــة	يعتــرف	بســيادة	
اليمــن	ىلع	ســقطرى	وســط	توتــرات	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	واإلمــارات	بشــأن	الجزيــرة	حينهــا	

)انظــر	أدنــاه	“مواجهــة	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	واإلمــارات	حــول	جزيــرة	ســقطرى”(.

ويف	حديثــه	لشــبكة	JJJ	يف	13	مايــو	/	أيــار،	بــرر	مستشــار	األمــن	القومــي	يف	البيــت	األبيــض	
جــون	بولتــون	هــذه	الخطــوة	بقولــه	أن	إيــران	اســتطاعت	مــن	خــال	االتفــاق	النــووي	“النهــوض	
بمصالحهــا	يف	جميــع	أنحــاء	الشــرق	األوســط،	يف	العراق	ويف	ســوريا	ويف	لبنــان	ويف	اليمن”.
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ــا	أمــام	مؤسســة	 ــو	خطاب ــك	بومبي ــة	األمريكــي	ماي ــر	الخارجي ــار،	ألقــى	وزي ــو	/	أي ويف	21	ماي
ــدة	بشــأن	 ــار	املحافــظ،	وضــح	فيــه	اســتراتيجية	اإلدارة	الجدي هيريتيــج	املحســوبة	ىلع	التي
ــا	 ــزام	به ــران	االلت ــو	إن	ىلع	إي ــال	بومبي ــا	ق ــن	12	طلب ــتراتيجية	م ــذه	االس ــت	ه ــران.	تألف إي
ــوم”	 ــة	البلوتوني ــادة	معالج ــى	إع ــدًا	إل ــعي	أب ــدم	الس ــب	“ع ــك	املطال ــت	تل ــا،	وتضمن جميع
وإنهــاء	“ســلوكها	املهــدد	لجيرانهــا”	ووقــف	دعــم	عــدد	مــن	حلفائهــا	حــول	الشــرق	األوســط؛	
ــن	يف	 ــكري	للحوثيي ــا	العس ــران	دعمه ــي	طه ــأن	تنه ــة	ب ــرة	املطالب ــذه	األخي ــت	ه وتضمن
اليمــن.	ويف	الوقــت	الــذي	لــم	يصــل	فيــه	بومبيــو	للدفــاع	عــن	فكــرة	العمــل	العســكري،	إال	أنــه	
قــال	إن	الواليــات	املتحــدة	ستســتخدم	كامــل	قوتهــا	االقتصاديــة	إلجبــار	إيــران	ىلع	االمتثــال،	

مهــددًا	بـ”تعقــب”	و”ســحق”	العمــاء	والــوكاء	اإليرانييــن	يف	جميــع	أنحــاء	العالــم.

ــار،	 ــو	/	أي ــة	ماي ــة	ونهاي ــة	اإليراني ــن	الصفق ــحابه	م ــب	انس ــان	ترام ــن	إع ــرة	بي ــال	الفت وخ
ــات	 ــدة	ضــد	الكيان ــات	الجدي ــن	العقوب ــدة	جــوالت	م ــن	ع ــة	ع ــة	األمريكي ــت	وزارة	الخزان أعلن

ــا. ــن	به ــراد	املرتبطي ــة	واألف اإليراني

الكونغرس	يفحص	دور	الواليات	املتحدة	يف	نزاع	اليمن	وتعذيب	املعتقلين

يف	22	مايــو	/	أيــار،	أقــرت	لجنــة	العاقــات	الخارجيــة	يف	مجلــس	الشــيوخ	تشــريعات	يقــول	
ــن،	ومعالجــة	األزمــة	 ــة	املدنيي ــى	إنهــاء	الحــرب	يف	اليمــن،	وحماي مؤيدوهــا	أنهــا	تهــدف	إل
ــت	14	عضــوا	يف	 ــر	للحزبيــن	بتصوي ــون	العاب ــر	مشــروع	القان ــم	تمري اإلنســانية	يف	البــاد.	وت
اللجنــة	مــع	مشــروع	القانــون	مقابــل7	أصــوات	ضــده،	وقــد	تــم	تقديــم	مشــروع	القانــون	يف	
أبريــل	/	نيســان	املاضــي	مــن	قبــل	الســناتور	الجمهــوري	تود	يونــج	)عــن	إنديانــا(	والديمقراطي	
ــز	)عــن	مايــن(	والديمقراطــي	 جيــان	شــاهين	)عــن	نيوهامبشــير(	والجمهوريــة	ســوزان	كولين

كريــس	كوونــز	)عــن	دياويــر(.

وينــص	التشــريع	ىلع	أن	يشــهد	وزيــر	الخارجيــة	األمريكــي،	يف	غضــون	30	يومــا	مــن	صــدوره،	
ىلع	ســعي	الريــاض	النشــط	إلنهــاء	الحــرب،	وزيــادة	الغــذاء	والوقــود	والوصــول	الطبــي	لليمــن،	
والحــد	مــن	التأخيــر	يف	شــحنات	املســاعدات	اإلنســانية،	وتخفيــض	مخاطــر	تعــرض	املدنييــن	
ــدة	 ــات	املتح ــإن	التشــريع	ســيمنع	الوالي ــذه	الشــهادة،	ف ــدم	إصــدار	ه ــة	ع ــألذى.	ويف	حال ل
ــذي	تقــوده	الســعودية	 ــف	العســكري	ال ــرات	التحال ــة	لطائ ــر	الوقــود	للرحــات	الجوي مــن	توفي
ــريع	ىلع	 ــوي	التش ــن	ينط ــدودة.	ويف	حي ــروف	مح ــن،	إال	يف	ظ ــزاع	اليم ــاركة	يف	ن واملش
إعفــاء	يتعلــق	باألمــن	القومــي	وبإمــكان	البيــت	األبيــض	اســتخدامه	ملواصلــة	تزويــد	الطائــرات	
ــهادة	 ــدار	الش ــدم	إص ــبب	ع ــرح	س ــن	اإلدارة	ش ــب	م ــراء	يتطل ــذا	اإلج ــل	ه ــود،	إال	أن	مث بالوق

وتوضيــح	الخطــوات	التــي	تتخــذ	لضمــان	امتثــال	الريــاض.

ــت	كامــل	مجلــس	 ــا،	يجــب	أن	ينجــح	التشــريع	يف	الحصــول	ىلع	تصوي ــح	قانون ولكــي	يصب
ــرًا	أن	يوّقعــه	الرئيــس. ــواب،	وأخي ــس	الن ــل	يف	مجل ــت	مماث الشــيوخ،	وتصوي

يف	24	مايــو	/	أيــار،	وافــق	مجلــس	النــواب	األمريكــي	باإلجمــاع	ىلع	تعديــل	ملشــروع	قانــون	
وزارة	الدفــاع	ســيتطلب	مــن	الــوزارة	التحقيــق	فيمــا	إذا	كان	أعضــاء	التحالــف	العســكري	بقيــادة	
ــون	 ــون	األمريكي ــا	إذا	كان	املوظف ــن	وم ــن	يف	اليم ــب	املعتقلي ــون	بتعذي ــعودية	يقوم الس
ــبة	 ــة	بالنس ــار	قانوني ــق	آث ــة	التحقي ــن	نتيج ــر	املتضم ــيكون	للتقري ــك.	س ــن	يف	ذل متورطي
لألطــراف	األمريكيــة	املعنيــة،	يف	حيــن	ســيجري	حرمــان	أيــة	وحــدات	أجنبيــة	يثبــت	ارتكابهــا	
ــن	املســاعدات	 ــك	م ــر	ذل ــم	وغي ــب	والدع ــن	التدري ــوق	اإلنســان	م ــاكات	جســيمة	لحق النته

األمريكيــة.
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خــال	العــام	املاضــي،	قامــت	كل	مــن	هيومــن	رايتــس	ووتــش	ووكالــة	أسوشــيتد	بــرس	وفريــق	
الخبــراء	التابــع	لألمــم	املتحــدة	بتوثيــق	تعذيــب	معتقليــن	مــن	قبــل	القــوات	املحســوبة	ىلع	
دولــة	اإلمــارات	جنــوب	اليمــن.	كمــا	أكــد	تقرير	وكالــة	األسوشــييتد	بــرس	أن	عســكريين	أمريكيين	
شــاركوا	يف	اســتجواب	املعتقليــن	الذيــن	تعرضــوا	للتعذيــب.	ويأتــي	تعديــل	مجلــس	النــواب	
أيضــا	بعــد	إقــرار	تعييــن	جينــا	هاســبيل	رئيســة	جديــدة	لوكالــة	املخابــرات	املركزيــة	األمريكيــة	
ــع	 ــام	2002	ىلع	موق ــرفت	ع ــد	أش ــبيل	ق ــت	هاس ــار.	وكان ــو	/	أي ــه(	يف	17	ماي ــي	آي	إي )س
احتجــاز	تابــع	للســي	آي	إيــه	يف	تايانــد	جــرى	فيــه	تعذيــب	متكــرر	ملشــتبه	بــه	مــن	تنظيــم	
القاعــدة	–	يعتقــد	أنــه	كان	العقــل	املدبــر	وراء	تفجيــر	املدمــرة	األمريكيــة	كــول	قبالــة	ســاحل	

عــدن	يف	أكتوبــر	2000	–	كجــزء	مــن	عمليــة	االســتجواب.

ولكــي	يصبــح	التعديــل	قانونيــا،	يجــب	تبّنــي	لغــة	مماثلــة	مــن	قبــل	نســخة	مشــروع	قانــون	وزارة	
الدفــاع	الصــادرة	عــن	مجلــس	الشــيوخ،	ومــن	ثــم	مواءمــة	نســختي	مجلــس	النــواب	ومجلس	الشــيوخ.

ملخص تطورات أمريكية أخرى 

30 إبريــل / نيســان:	أصــدر	الجيــش	األمريكــي	إخطــارًا	بأنــه	يبحــث	عــن	مقاوليــن	 •
ــة	 ــات	الخاص ــي	العملي ــارئ	ملوظف ــي	الط ــاء	الطب ــات	اإلج ــر	خدم ــن	لتوفي متخصصي
“أساســا	داخــل	اليمــن”.	وتضمنــت	مســودة	بيــان	العمــل	مواصفــات	للطائــرات	ذات	األجنحة	
الثابتــة	والــدوارة،	والتــي	عليهــا	أن	تكــون	قــادرة	ىلع	القيــام	بعمليــات	يف	نطــاق	500 

ــة. ــة	الليلي ــات	الرؤي ــادرة	ىلع	عملي ــون	ق ــب،	وأن	تك ــل	بحــري	ىلع	الترتي و400	مي

3 مايــو / أيــار:	ذكــرت	صحيفــة	نيويــورك	تايمــز	أن	أفــرادًا	مــن	القــوات	الخاصــة	األمريكيــة	 •
منتشــرون	ســرًا	ىلع	طــول	الحــدود	الســعودية	اليمنيــة	ملســاعدة	الجيــش	الســعودي	
يف	تحديــد	وتدميــر	صواريــخ	الحوثييــن	ومواقــع	إطاقهــا	)انظــر	“التطــورات	العســكرية	

واألمنيــة”	أدنــاه	للمزيــد	مــن	التفاصيــل(.

11 مايــو / أيــار:	أفــاد	تقريــر	ملوقــع	إنترســيبت	أن	وزارة	الخارجيــة	األمريكيــة	أخــذت	 •
خطــوات	أوليــة	نحــو	بيــع	“قنابــل	ذكيــة”	بماييــن	الــدوالرات	للريــاض	وأبــو	ظبــي.	وتشــير	
ــن	 ــة”	م ــة	بدق ــر	املوجه ــة	تنطــوي	ىلع	“عشــرات	آالف	الذخائ ــى	أن	الصفق ــر	إل التقاري

ــة	لصناعــة	األســلحة. ــون”	األمريكي شــركة	“رايثي

14 مايــو / أيــار:	جــّدد	الرئيــس	ترامــب	قــرارًا	تنفيذيــا	أصــدره	الرئيــس	الســابق	بــاراك	أوبامــا	 •
يف	16	مايــو	/	أيــار	2012	للســماح	بتنفيــذ	عقوبــات	ماليــة	أمريكيــة	ضــد	األفــراد	“الذيــن	
ــر	مباشــر	الســام	واألمــن	أو	االســتقرار	يف	اليمــن”.	وقــد	 يهــددون	بشــكل	مباشــر	أو	غي
ــاد	 ــر	معت ــدًا	غي ــذي	رقــم	13611	ىلع	أن	“هــذه	األعمــال	تشــكل	تهدي نــص	القــرار	التنفي
وغيــر	عــادي	لألمــن	القومــي	والسياســة	الخارجيــة	للواليــات	املتحــدة،	وأنــا	أعلــن	بموجــب	

هــذا	حالــة	طــوارئ	وطنيــة	للتعامــل	مــع	هــذا	التهديــد”.

18 مايــو/ أيــار:	التقــى	وزيــر	الخارجيــة	األمريكــي	مايــك	بومبيــو	بمبعــوث	األمم	املتحــدة	الخاص	 •
لليمــن	مارتــن	غريفيــث	يف	العاصمــة	واشــنطن.	ووفقــا	للمتحــدث	باســم	وزارة	الخارجيــة،	اتفــق	
الطرفــان	ىلع	“الحــث	ىلع	التهدئــة	والحــوار”،	كمــا	أعربــا	معــا	عــن	“أمــل	يف	أن	تتمكــن	جميــع	

األطــراف	مــن	التوصــل	إلــى	اتفــاق	سياســي	شــامل	يحقــق	الســام	واالزدهــار	واألمــن	لليمن”.

22 مايــو / أيــار:	حــددت	وزارة	الخزانــة	األمريكيــة	أســماء	خمســة	إيرانييــن	متهميــن	بتزويد	 •
الحوثييــن	بالخبــرة	الفنيــة	املتعلقــة	بإطــاق	الصواريــخ	الباليســتية	ضد	الســعودية.
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تطورات	دولية	أخرى

دول	االتحاد	األوروبي	تفاوض	إيران	ىلع	إنهاء	نزاع	اليمن

يف	29	مايــو	/	أيــار،	ذكــرت	وكالــة	رويتــرز	أن	املحادثــات	بيــن	إيــران	وكل	مــن	بريطانيــا	وفرنســا	وأملانيــا	
املتعلقــة	بالنــزاع	يف	اليمــن	جاريــة	منــذ	فبرايــر	/	شــباط،	ويقــول	املســؤولون	اإليرانيــون	واألوروبيــون	
ــب	األطــراف	اليمنيــة	 ــة	جل ــم	إحــراز	تقــدم	وأن	طهــران	مســتعدة	الســتخدام	نفوذهــا	ملحاول ــه	ت أن
املتحاربــة	إلــى	طاولــة	املفاوضــات.	ويتفــق	تقريــر	رويتــرز	مــع	املعلومــات	التــي	أدلــى	بهــا	مســؤولون	
حكوميــون	يف	عواصــم	أوروبيــة	مختلفــة	خــال	مناقشــات	مــع	مركــز	صنعــاء	يف	مايــو/	أيــار،	ذكــروا	

خالهــا	أن	نظراءهــم	اإليرانييــن	عبــروا	عــن	اســتعدادهم	لتســهيل	املحادثــات	مــع	الحوثييــن.

ــووي	 ــاق	الن ــع	مناقشــات	حــول	مســتقبل	االتف ــوازي	م ــن	بالت ــات	حــول	اليم ــري	املحادث وتج
ــات	 ــحاب	الوالي ــب	بانس ــس	ترام ــرار	الرئي ــابقة	لق ــة	الس ــت	يف	املرحل ــد	انطلق ــي،	وق اإليران
املتحــدة	مــن	االتفــاق	النــووي	اإليرانــي	)انظــر	أعــاه	“	واشــنطن	تغــادر	“صفقــة	إيــران”	وتصّعــد	
التوّتــر	مــع	طهــران”(.	وكان	هــدف	املحادثــات	األولــي	معالجــة	قلــق	واشــنطن	بشــأن	دور	إيــران	

اإلقليمــي	وإظهــار	قــدرة	أوروبــا	ىلع	التوســط	مــع	طهــران.

ملخص تطورات دولية أخرى 

ــه	 • ــى	التمــاس	قدمت ــة	االســتماع	إل ــررت	محكمــة	االســتئناف	البريطاني ــار:	ق ــو / أي 4 ماي
الحملــة	ضــد	تجــارة	األســلحة	)CAAT(،	والتــي	تهــدف	إلــى	منــع	حكومــة	بريطانيــا	مــن	
بيــع	األســلحة	البريطانيــة	للســعودية،	مشــيرًة	إلــى	تقاريــر	كثيــرة	عــن	انتهــاكات	لحقــوق	
اإلنســان	وجرائــم	حــرب	ارتكبهــا	التحالــف	العســكري	الــذي	تقــوده	الســعودية	يف	اليمــن.	
ــوز	 ــو	/	تم ــا	يف	يولي ــة	العلي ــل	املحكم ــن	قب ــة	م ــد	ســقط	الحكــم	األول	يف	القضي وق
2017،	وذلــك	عندمــا	أصــدرت	مرســوما	ينــص	ىلع	مشــروعية	تراخيــص	تصديــر	األســلحة	

الصــادرة	عــن	حكومــة	بريطانيــا	لــدول	التحالــف.

10 مايــو / أيــار:	أصبــح	مهاتيــر	بــن	محمــد،	الناقــد	الشــرس	لحملــة	التحالــف	العســكرية	 •
يف	اليمــن،	رئيــس	الــوزراء	الجديــد	ملاليزيــا،	بعــد	أن	فــاز	حزبــه	بأغلبيــة	يف	االنتخابــات	
البرملانيــة،	مطيحــا	بحــزب	رئيــس	الــوزراء	الســابق	نجيــب	رزاق،	والــذي	ينظــر	إليــه	ىلع	

أنــه	حليــف	الريــاض	وأبــو	ظبــي.

ــد	الســعودي	 • ــي	العه ــرون	وول ــل	ماك ــس	الفرنســي	إيمانوي ــق	الرئي ــار:	اتف ــو / أي 22 ماي
األميــر	محمــد	بــن	ســلمان	ىلع	عقــد	مؤتمــر	إنســاني	مشــترك	حــول	اليمــن	يف	باريــس	
أواخــر	يونيــو	/	حزيــران،	وفقــا	لقصــر	اإلليزيــه.	وقــد	أعلــن	ماكــرون	عــن	خطــة	لتنظيــم	
املؤتمــر	اإلنســاني	ضمــن	مؤتمــر	صحفــي	مشــترك	مــع	محمــد	بــن	ســلمان	لــدى	زيــارة	
ــو	/	 ــر	يف	26	يوني ــد	املؤتم ــرر	عق ــن	املق ــان.	وم ــل	/	نيس ــل	أبري ــس	أوائ ــر	لباري األخي

ــى	مركــز	صنعــاء. ــران،	وفقــا	ملســؤول	حكومــي	فرنســي	تحــدث	إل حزي

ــد	اهلل	 • ــد	عب ــعودي	محم ــاع	الس ــر	الدف ــاعد	وزي ــع	مس ــاع	م ــار:	يف	اجتم ــو / أي 23 ماي
العايــش،	أعلــن	الرئيــس	الســوداني	عمــر	البشــير	أن	األوضــاع	االقتصاديــة	الحاليــة	لبــاده	
ــف	 ــن،	فمواق ــرعية	يف	اليم ــترداد	الش ــي	يف	اس ــا	العرب ــب	دوره ــن	“لع ــا	ع ــن	تثنيه ل
الســودان	املبدئيــة	املعلنــة	هــي	الدفــاع	عــن	أرض	الحرميــن”،	وذلــك	بعــد	تــداول	أخبــار	

ــا	ســودانية	لســحب	قواتهــا	مــن	اليمــن. عــن	نواي
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التطورات في اليمن

التطورات	السياسية

مواجهة	بين	الحكومة	اليمنية	واإلمارات	حول	جزيرة	سقطرى

يف	أوائــل	شــهر	مايــو	/	أيــار،	قامــت	طائــرات	إماراتيــة	بنقــل	مركبــات	ومعــدات	عســكرية	ونحــو	
ــك	 ــد	ذل ــم	ســيطرت	بع ــدي،	ث ــط	الهن ــة	يف	املحي ــرة	ســقطرى	اليمني ــى	جزي ــدي	إل 100	جن
ــف	 ــل	ســقطرى	املؤل ــر	يف	أرخبي ــرة	األكب ــأ	البحــري.	ســقطرى	هــي	الجزي ىلع	املطــار	واملرف
مــن	أربــع	جــزر،	وهــي	أحــد	مواقــع	التــراث	العاملــي	املصنفــة	مــن	قبــل	منظمــة	اليونســكو	
بســبب	التنــوع	البيولوجــي	واألحيــاء	النــادرة	واملهــددة	باالنقــراض	املقيمــة	فيهــا.	كمــا	أنهــا	
تقــع	عنــد	تقاطــع	اســتراتيجي	بيــن	املمــرات	املاحيــة	بيــن	الخليــج	العربــي	والبحــر	األحمــر	

واملحيــط	الهنــدي.

ــائل	 ــرايف	يف	وس ــا	الجغ ــد	موقعه ــم	تحدي ــة	ت ــور	فوتوغرافي ــت	ص ــار،	كان ــو	/	أي يف	3	ماي
ــل	عســكرية	 ــرات	نق ــرت	أن	طائ ــد	أظه ــار	ســقطرى	ق ــا	بمط التواصــل	االجتماعــي	ىلع	أنه
مــن	طــراز	J-17	تفــرغ	مركبــات	مشــاة	قتاليــة	مــن	طــراز	JJJ-3	باإلضافــة	لشــاحنات	عســكرية.	
ــم	مســبق	مــن	الرئيــس	 ــة	االنتشــار	تمــت	دون	عل ــاء	الفرنســية	أن	عملي ــة	األنب وأفــادت	وكال
هــادي،	يف	حيــن	تزامــن	ذلــك	مــع	زيــارة	رئيــس	الــوزراء	أحمــد	عبيــد	بــن	دغــر	إلــى	الجزيــرة،	
ــن”،	 ــيادة	اليم ــداء	ىلع	س ــا	“اعت ــة	بأنه ــراءات	اإلماراتي ــار	اإلج ــو	/	أي ــف	يف	5	ماي ــذي	وص وال
رافضــا	املغــادرة	حتــى	يتــم	حــل	األزمــة.	ويف	اليــوم	التالــي،	شــجبت	وزارة	الخارجيــة	والتعــاون	
ــا”	للحفــاظ	ىلع	 ــو	ظبــي	“تلعــب	دورًا	متوازن ــة	أن	أب ــن	دغــر،	قائل ــان	ب ــة	بي ــي	اإلماراتي الدول
األمــن	واالســتقرار	وتعزيــز	املشــاريع	التنمويــة	يف	ســقطرى،	وأنهــا	“تــدرك	تمامــا	الــدور	الــذي	
ــي	 ــة	الت ــات	املغرض ــذه	الحم ــم	يف	ه ــف	وراءه ــن	يق ــلمون	وم ــوان	املس ــه	اإلخ ــوم	ب يق

ــارات”. تســتهدف	اإلم

ومــع	أن	توتــرات	عديــدة	حدثــت	منــذ	بدايــة	النــزاع	بيــن	القــوات	املدعومــة	إماراتيــا	والحكومــة	
اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا،	إال	أن	هــذا	الحــادث	شــكل	أول	مــرة	يتبــادل	فيــه	مســؤولو	هــادي	
وأبــو	ظبــي	االتهامــات	العلنيــة	املباشــرة	ضــد	بعضهــم	البعــض،	مــا	يظهــر	ىلع	املــأل	حجــم	

الخافــات	بيــن	الحليفيــن	)ظاهريــا(.

وقــد	أتبــع	املجلــس	االنتقالــي	الجنوبــى	املدعــوم	إماراتيــا	بيــان	وزارة	الخارجيــة	بآخــر	خــاص	
بــه،	واصفــا	ادعــاءات	حكومــة	هــادى	بـ”االفتــراءات”،	محمــًا	أيضــا	جماعــة	اإلخــوان	املســلمين	

مســؤولية	األزمــة.

وقــال	ســفير	اليمــن	لــدى	األمــم	املتحــدة	حينهــا	)وزيــر	خارجيتهــا	حاليــَا(	خالــد	اليمانــي	يف	
رســالة	إلــى	مجلــس	األمــن	يف	8	مايــو	/	أيــار	)J/2018/440(	أن	اإلمــارات	قامــت	“بعمل	عســكري	
غيــر	مبــرر”	يعكــس	الخــاف	العــام	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	وأبــو	ظبــي	ىلع	الســيادة	الوطنية.	
وخلصــت	الرســالة	إلــى	أن	“اســتمرار	ســوء	الفهــم	وانتشــاره	ىلع	جميــع	املحافظــات	املحــررة،	
ــاؤه،	وأن	 ــن	إخف ــن	املمك ــد	م ــم	يع ــر	بشــكل	واضــح	ول ــرة	ســقطرى،	مدّم ــك	جزي ــا	يف	ذل بم
ــرأي	العــام	 ــر	ســلبا	يف	ال ــى	جميــع	املؤسســات	العســكرية	واملدنيــة	وأث ــره	قــد	امتــد	إل تأثي

املحلــي”.
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يف	9	مايــو	/	أيــار،	أثــارت	الواليــات	املتحــدة	أيضــا	املســألة،	حيــث	أصــدرت	وزارة	الخارجيــة	بيانــا	
قالــت	فيــه	إن	“الحــوار	السياســي	ضــروري	لحكومــة	الجمهوريــة	اليمنيــة	لضمــان	ســامة	وأمــن	
ــة	تحــدث	 ــع	املســتوى	يف	الحكومــة	اليمني مواطنيهــا	يف	ســقطرى”.	ووفقــا	ملســؤول	رفي
إلــى	مركــز	صنعــاء،	فقــد	تــم	تأميــن	بيــان	واشــنطن	عبــر	محادثــة	مباشــرة	بيــن	وزيــر	الخارجيــة	
األمريكــي	بومبيــو	والرئيــس	هــادي؛	دعــا	فيــه	الوزيــر	إلــى	اســتصدار	بيان	مــن	الحكومــة	اليمنية	
يؤيــد	قــرار	الرئيــس	ترامــب	باالنســحاب	مــن	الصفقــة	اإليرانيــة	)انظــر	أعــاه	“واشــنطن	تغــادر	
“صفقــة	إيــران”	وتصّعــد	التوّتــر	مــع	طهــران”(.	وقــد	وافــق	الرئيــس	هــادي	ىلع	ذلــك	مقابــل	

تصريــح	الواليــات	املتحــدة	باالعتــراف	بســيادة	الحكومــة	اليمنيــة	ىلع	ســقطرى.

ــات	 ــى	احتجاج ــي	إل ــود	اإلمارات ــن	الوج ــاق	م ــع	النط ــتياء	الواس ــه،	أدى	االس ــت	نفس يف	الوق
عامــة	يف	عاصمــة	ســقطرى	)حديبــو(،	حيــث	أخــذ	مســتخدمو	وســائل	التواصــل	االجتماعــي	
يف	الجزيــرة	يســتعملون	الهاشــتاغ	ىلع	تويتــر	“ســقطرى	لــن	تصبــح	اإلمــارة	الثامنــة”.	وخــال	
األســبوع	الثانــي	مــن	شــهر	مايــو	/	أيــار،	بــدا	أن	جهــود	الوســاطة	الســعودية	اكتســبت	زخمــا	
ــبوك	أن	 ــور	ىلع	الفيس ــر	يف	منش ــن	دغ ــوزراء	ب ــس	ال ــن	رئي ــار،	أعل ــو	/	أي ــي	14	ماي ــا؛	فف م
ــعوديين،	 ــن	والس ــن	واإلماراتيي ــن	اليمنيي ــة	بي ــوة”	الدائم ــن	“األخ ــا	ع ــت،	متحدث ــة	انته األزم
وداعيــا	التحالــف	إلــى	إعــادة	التركيــز	ىلع	األعــداء	األساســيين	مــن	حوثييــن	وإيرانييــن.	وبفضــل	
الوســطاء	الســعوديين	وصغــر	حجــم	القــوات،	بــدأت	اإلمــارات	يف	ســحب	القــوات	التــي	كانــت	
ــة	يف	 ــة	والبحري ــئ	الجوي ــيطرتها	ىلع	املوان ــن	س ــي	ع ــقطرى	والتخل ــرتها	يف	س ــد	نش ق

ــرة. الجزي

ويف	رســالة	بتاريــخ	21	مايــو	/	أيــار	)J/2018/490(	إلــى	مجلــس	األمــن،	قالــت	املمثلــة	الدائمــة	
لدولــة	اإلمــارات	لــدى	األمــم	املتحــدة	النــا	نســيبة	إن	حكومتهــا	تأســف	لســوء	التفاهــم،	مؤكــدة	
ــرت	يف	 ــا	ذك ــقطرى.	كم ــة	لس ــانية	والتنموي ــاعدات	اإلنس ــابق	باملس ــي	الس ــو	ظب ــم	أب دع
الرســالة	أن	“الوضــع	يف	جزيــرة	ســقطرى	تــم	حلــه	بالكامــل	اآلن”،	مضيفــة	أن	اإلمــارات	“تعتــرف	

دون	قيــد	أو	شــرط	بالســيادة	اليمنيــة	ىلع	جزيــرة	ســقطرى”.

هادي	يعين	خالد	اليماني	وزيرًا	للخارجية

ذكــرت	وكالــة	األنبــاء	اليمنيــة	ســبأ	يف	24	مايــو	/	أيــار	أن	الرئيــس	هــادي	عيــن	خالــد	اليمانــي	
ــر	 ــرًا	للخارجيــة	بــدال	عــن	عبــد	امللــك	املخــايف.	وُينظــر	لليمانــي	عمومــا	ىلع	أنــه	وزي وزي

تكنوقــراط	مخلــص	للرئيــس.

وســبق	لليمانــي	أن	شــغل	منصــب	املمثــل	الدائــم	لليمــن	لــدى	األمــم	املتحــدة	حتــى	تعيينــه	
ــر	 ــياق	غي ــارك.	ويف	س ــن	مب ــوض	ب ــد	ع ــابق	أحم ــه	الس ــه	يف	منصب ــيحل	محل ــر،	وس األخي
ــا	ســيحافظ	ىلع	 ــم	املتحــدة	بينم ــي	يف	األم ــل	اليمن ــارك	املمث ــن	مب ــدي،	ســيصبح	ب تقلي

ــات	املتحــدة. منصبــه	كســفير	لليمــن	يف	الوالي
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تطورات سياسية أخرى يف سطور:

2 مايــو / أيــار:	أعلــن	تحالــف	قــال	أنــه	يمثــل	نحــو	12	جماعــة	يف	جنــوب	اليمــن	إنشــاء	 •
املجلــس	الوطنــي	الجنوبــي	)SNC(.	وقــال	بيــان	صــادر	عــن	املجلــس	الوطنــي	الجنوبــي	
أنــه	يهــدف	إلــى	العمــل	كقــوة	موازيــة	للمجلــس	االنتقالــي	الجنوبــي	لدعــم	الحكومــة	
اليمنيــة	املعتــرف	بهــا	دوليــا	والتحالــف	الــذي	تقــوده	الســعودية،	وإلنشــاء	نظــام	فيدرالي	
يف	اليمــن	كأحــد	أهدافــه	األساســية.	ورغــم	احتفاظــه	بتواجــد	ىلع	وســائل	التواصــل	
االجتماعــي،	إال	أن	التأثيــر	الفعلــي	للمجلــس	الوطنــي	الجنوبــي	ىلع	األرض	بــدا	ضئيــًا	

حتــى	نهايــة	مايــو	/	أيــار.

3 مايــو / أيــار:	أدانــت	اللجنــة	الوطنيــة	لحقــوق	اإلنســان	يف	قطــر	اعتقــال	مواطــن	قطري	 •
يف	اليمــن	يف	21	إبريــل	/	نيســان.	وقالــت	اللجنــة	الوطنيــة	أن	محســن	صالــح	ســعدون	
ــعودي	 ــف	الس ــوات	التحال ــه	ق ــن	اعتقلت ــه	حي ــارة	ألقارب ــاد	يف	زي ــى	كان	يف	الب الكرب
ــدود	 ــا	ىلع	الح ــا	قطري ــوا	مواطن ــم	اعتقل ــون	أنه ــول	مســؤولون	يمني ــة.	ويق دون	تهم
ــن	 ــال	عــدد	م ــن.	وق ــات	اســتخبارية	للحوثيي ــه	معلوم ــان	لاشــتباه	يف	تقديم ــع	عم م
الدبلوماســيين	وأصحــاب	املصلحــة	اليمنييــن	ملركــز	صنعــاء	أن	قطــر	ســعت	يف	اآلونــة	
ــادة	نفوذهــا	يف	محافظــة	املهــرة	املتاخمــة	لعمــان	مــن	خــال	قــادة	 ــى	زي ــرة	إل األخي
محلييــن،	فضــا	عــن	تقديــم	مســاعدات	إنســانية،	وذلــك	ملنافســة	النفوذيــن	العمانــي	

ــي	يف	املحافظــة. واإلمارات

21 مايــو / أيــار:	قــال	وزيــر	الداخليــة	اليمنــي	أحمــد	امليســري	لإلذاعــة	الوطنيــة	العامــة	 •
ــر	قادريــن	ىلع	مغــادرة	عــدن	دون	إذن	 األمريكيــة	أن	مســؤولين	حكومييــن	يمنييــن	غي
ــت	 ــع	تح ــن	واق ــأن	اليم ــاء	ب ــة”	لادع ــرات	داعم ــاك	“مؤش ــاف	أن	هن ــارات.	وأض ــن	اإلم م
االحتــال.	ومــع	نهايــة	الشــهر،	كان	امليســري	قــد	زار	اإلمــارات	كجــزء	ممــا	بــدا	أنــه	محاولــة	

ســعودية	للتوســط	بيــن	الحكومــة	اليمنيــة	وأبــو	ظبــي.

25 مايــو / أيــار:	تأكــدت	أنبــاء	عــن	تمكــن	خمســة	نــواب	مــن	حــزب	املؤتمــر	الشــعبي	 •
العــام،	بمــن	فيهــم	النائــب	ناصــر	باجيــل	مــن	الفــرار	مــن	صنعــاء	إلــى	عــدن.

27 مايــو / أيــار:	يف	أعقــاب	القبــض	ىلع	وليــد	اإلدريســي،	قائــد	ميليشــيات	يف	املقاومة	 •
الجنوبيــة	بعــدن،	اندلعــت	احتجاجــات	يف	حــي	املنصــورة	باملدينــة.	وقــال	مصــدر	محلــي	
مطلــع	ىلع	األحــداث	ملركــز	صنعــاء	أن	اعتقــال	اإلدريســي	جــاء	بعد	اشــتباكات	يف	ســاحة	
الشــهيد	باملنصــورة	بيــن	مقاتلــي	املقاومــة	الجنوبيــة،	وكثيــر	منهــم	ىلع	خصومــة	مــع	
الــدور	اإلماراتــي	يف	اليمــن	مــن	جهــة،	وبيــن	قــوات	الحــزام	األمنــي	املدعــوم	إماراتيــا	مــن	
جهــة	أخــرى.	وقــد	ُأطلــق	ســراح	اإلدريســي	يف	اليــوم	التالــي	بعــد	اعتــذاره	لإلمــارات	يف	

شــريط	فيديــو	تمــت	مشــاركته	ىلع	نطــاق	واســع	ىلع	اإلنترنــت.

28 مايــو / أيــار:	تــم	تنظيــم	اجتمــاع	يف	أبــو	ظبــي	بيــن	أبــرز	القــادة	الجنوبييــن	خــارج	 •
ــد	بحــاح،	وآخــر	 ــوزراء	الســابق	خال ــب	الرئيــس	الســابق	ورئيــس	ال اليمــن.	مــن	هــؤالء	نائ
حاكــم	لجنــوب	اليمــن	علــي	ســالم	البيــض،	والرئيــس	الســابق	ورئيــس	وزراء	جنــوب	اليمــن	
ــد	 ــس	وزراء	بع ــن،	أول	رئي ــوب	اليم ــس	وزراء	لجن ــر	رئي ــد،	وآخ ــي	ناصــر	محم الســابق	عل

الوحــدة	حيــدر	أبــو	بكــر	العطــاس.

31 مايــو / أيــار:	التقــى	الرئيــس	هــادي	بامللــك	الســعودي	ســلمان	بــن	عبــد	العزيــز	للمــرة	 •
األولــى	منــذ	أكثــر	مــن	عــام.



14

اليمن في األمم المتحدة

نشرة مايو / أيار 2018

التطورات	العسكرية	واألمنية

القوات	املدعومة	من	التحالف	تتقدم	نحو	ميناء	الحديدة

ــة	 ــعودي	املتقدم ــف	الس ــن	التحال ــة	م ــوات	املدعوم ــت	الق ــار،	حقق ــو	/	أي ــهر	ماي ــال	ش خ
ــاحلي،	 ــق	الس ــول	الطري ــا	ىلع	ط ــا	ملحوظ ــدة	تقدم ــة	الحدي ــي	محافظ ــن	جنوب ــمااًل	م ش
ُمجبــرًة	املقاتليــن	الحوثييــن	مــرارًا	ىلع	التخلــي	عــن	األراضــي	التــي	يســيطرون	عليهــا.	ويف	
حديثــه	مــع	مركــز	صنعــاء	الشــهر	املاضــي،	أكــد	طــارق	صالــح،	نجــل	شــقيق	الرئيــس	الراحــل	
علــي	عبــد	اهلل	صالــح	والقائــد	الحالــي	لقــوات	املقاومــة	الوطنيــة	املدعومــة	إماراتيــا	داخــل	
املحافظــة،	أن	الهــدف	القريــب	مــن	الهجــوم	هــو	إخــراج	قــوات	الحوثييــن	مــن	مدينــة	الحديــدة.

ــد	 ــدة	ق ــة	الحدي ــيطرة	ىلع	مدين ــاعية	للس ــف	والس ــن	التحال ــة	م ــة	املدعوم ــت	الحمل كان
تعثــرت	بســبب	غيــاب	دعــم	الواليــات	املتحــدة	واالحتجــاج	الدولــي	ىلع	التداعيــات	اإلنســانية	
الهائلــة	املحتملــة	جــراء	مثــل	هــذه	الحملــة.	وبالنظــر	إلــى	أن	مينــاء	الحديــدة	ومينــاء	الصليــف	
القريــب	يشــكان	نقطــة	لدخــول	أكثــر	مــن	%70	مــن	الســلع	األساســية	للبــاد،	فــإن	أي	انقطــاع	
ــم	اآلن	ىلع	 ــة،	وه ــون	مجاع ــن	يف	أت ــن	اليمنيي ــاء	مايي ــى	إلق ــؤدي	إل ــد	ي ــواردات	ق يف	ال
حافــة	املجاعــة	بالفعــل.	وقــال	مســؤول	غربــي	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء	الشــهر	املاضــي	أن	
واشــنطن	ولنــدن	أعطتــا	الضــوء	األخضــر	للهجــوم	الحالــي	الــذي	تدعمــه	قــوات	التحالــف	ىلع	

مدينــة	الحديــدة،	ولكــن	مــع	التأكيــد	ىلع	أن	املوانــئ	لــن	تتــم	مهاجمتهــا.

توفــر	اإلمــارات	غطــاًء	جويــا	وتنســيقا	للهجــوم	الحالــي	بيــن	مجموعــة	متنوعــة	مــن	القــوات	
ــة،	 ــة	املحلي ــاوم	التهامي ــوات	املق ــة،	وق ــة	العمالق ــك	ألوي ــا	يف	ذل ــن،	بم املناهضــة	للحوثيي
ــة	 ــان	نحــو	مدين ــان	جنوبي ــة	طريق ــح.	وثم ــة	لطــارق	صال ــة	التابع ــة	الوطني ــوات	املقاوم وق
الحديــدة:	األول	يســير	ىلع	طــول	الخــط	الســاحلي	والثانــي	يمتــد	ىلع	طــول	عشــرات	
الكيلومتــرات	الداخليــة	ويمــر	عبــر	مناطــق	ســكنية	مختلفــة.	وقــد	حقــق	الهجــوم	املدعــوم	
ــوات	 ــحبت	ق ــث	انس ــاحلي،	حي ــق	الس ــول	الطري ــا	ىلع	ط ــف	تقدم ــوات	التحال ــل	ق ــن	قب م
الحوثييــن	عمومــا	مــع	زرعهــا	األلغــام	األرضيــة	والعبــوات	الناســفة	إلبطــاء	التقــدم	املدعــوم	
ــا	ىلع	 ــان	لتأثيره ــوق	اإلنس ــات	حق ــا	جماع ــتراتيجية	أدانته ــي	اس ــف	–	وه ــل	التحال ــن	قب م
ــم	 ــي”(.	ول ــاني	الدول ــون	اإلنس ــاكات	للقان ــون	انته ــون	يواجه ــاه	“النازح ــر	أدن ــن	)انظ املدنيي
يحقــق	التقــدم	ىلع	الطريــق	الداخلــي	حتــى	اآلن	أيــة	مكاســب	مماثلــة	مــع	نهايــة	مايــو	/	
أيــار،	حيــث	لــم	تدخــل	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن	مدينــة	زبيــد	التاريخيــة	املصنفــة	كأحــد	
مواقــع	التــراث	العاملــي	والواقعــة	ىلع	مســافة	100	كيلومتــر	جنــوب	الحديــدة.	وقــال	محللــون	
عســكريون	ملركــز	صنعــاء	أن	نجــاح	الهجــوم	ىلع	مدينــة	الحديــدة	ســيتطلب	ىلع	األرجــح	من	

ــدة. ــن	نحــو	الحدي ــن	كا	الطريقي ــن	تأمي القــوات	املناهضــة	للحوثيي

القوات	املناهضة	للحوثيين	تحقق	مكاسب	يف	تعز

منتصــف	شــهر	مايــو	/	أيــار،	قامــت	القــوات	املناهضــة	للحوثييــن	بإخــاء	مناطــق	يف	مديريتي	
ــز	 ــة	تع ــرب	محافظ ــوب	غ ــيطرتها	ىلع	جن ــخة	س ــوب،	مرس ــال	كهب ــة	وجب ــوزع	والوازعي م
ــة	 ــى	محافظــة	لحــج	املجــاورة.	كمــا	ســيطرت	قــوات	املقاومــة	الوطني وقاطعــة	الوصــول	إل
بقيــادة	طــارق	صالــح	وألويــة	العمالقــة	الجنوبيــة	ىلع	معســكر	العمــري	يف	مديريــة	ذوبــاب	
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بمحافظــة	تعــز.	وتعتبــر	هــذه	املنشــأة	العســكرية	ثانــي	أكبــر	موقــع	عســكري	ىلع	الســاحل	
الغربــي	لليمــن،	وهــي	ذات	موقــع	اســتراتيجي	ىلع	مفتــرق	الطــرق	الرئيســية	لإلمــداد	البــري	

والبحــري،	كمــا	تســتخدم	كقاعــدة	لإلشــراف	ىلع	الشــحن	عبــر	مضيــق	بــاب	املنــدب.

القوات	الخاصة	والطائرات	بدون	طيار	األمريكية	نشطة	يف	العمليات	
املناهضة	للحوثيين

ــة	 ــة	األمريكي ــوات	الخاص ــراد	الق ــز	أن	أف ــورك	تايم ــة	نيوي ــرت	صحيف ــار،	ذك ــو	/	أي يف	3	ماي
ــش	الســعودي	يف	 ــة	ملســاعدة	الجي منتشــرون	ســرًا	ىلع	طــول	الحــدود	الســعودية	اليمني
ــر	أن	القــوات	املكونــة	 تحديــد	وتدميــر	صواريــخ	الحوثييــن	ومواقــع	إطاقهــا.	وأفــادت	التقاري
ــا	مــن	ذوي	القبعــات	الخضــراء”	انتشــروا	يف	ديســمبر	/	كانــون	 مــن	“نحــو	اثنــي	عشــر	جندي
األول	2017،	عقــب	هجــوم	حوثــي	بالصواريــخ	الباليســتية	ىلع	مطــار	امللــك	خالــد	الدولــي	يف	
الريــاض	يف	شــهر	نوفمبــر	)ملزيــد	مــن	املعلومــات	انظــر	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	

ــي	2017(. ــر	/	تشــرين	الثان نوفمب

وقــال	مســؤول	حكومــي	رفيــع	املســتوى	تحــدث	إلــى	مركــز	صنعــاء	الشــهر	املاضــي	أن	الجيش	
ــة	 ــة	البري ــات	القتالي ــم	العملي ــن	لدع ــار	يف	اليم ــدون	طي ــرات	ب ــا	طائ ــر	أيض ــي	ينش األمريك

للحكومــة	اليمنيــة	ضــد	قــوات	الحوثييــن.

وكانــت	وزارة	الدفــاع	األمريكيــة	قــد	أكــدت	من	قبــل	أن	العمليــات	العســكرية	األمريكية	املباشــرة	
يف	اليمــن	محصــورة	بعمليــات	مكافحــة	اإلرهــاب	ضــد	تنظيــم	القاعــدة	يف	جزيــرة	العــرب،	وأن	
الواليــات	املتحــدة	لــم	تشــارك	يف	أيــة	عمليــات	مباشــرة	ضــد	الحوثييــن.	وقالــت	وزارة	الدفــاع	
أيضــا	أن	القــوات	األمريكيــة	يف	الســعودية	تركــز	ىلع	الدفــاع	عــن	الحــدود	وأن	دعــم	التحالــف	
ــد	 ــتخبارية	وتزوي ــات	االس ــادل	املعلوم ــر	ىلع	تب ــعودية	يقتص ــوده	الس ــذي	تق ــكري	ال العس
الطائــرات	بالوقــود	والدعــم	اللوجســتي.	ومؤخــرًا،	يف	17	أبريــل	/	نيســان،	أبلــغ	مســاعد	وزيــر	
الدفــاع	لشــؤون	األمــن	الدولــي	روبــرت	كارم	لجنــة	العاقــات	الخارجيــة	يف	مجلــس	الشــيوخ	أن	
50	جنديــا	أمريكيــا	منتشــرون	يف	الســعودية	“ليســاعدوا	أساســا	يف	مســألة	تهديــد	الصواريــخ	
البالســتية”.	وأشــار	تقريــر	لصحيفــة	نيويــورك	تايمــز	أن	مدينــة	نجــران	يف	جنــوب	الســعودية	

هــي	محــور	هــذه	الجهــود	األمريكيــة.

قائمة	تبادل	األسرى	للعيد

ــز	 ــن	ملرك ــادة	الحوثيي ــة	وقي ــة	اليمني ــن	الحكوم ــتوى	يف	كل	م ــة	املس ــادر	رفيع ــدت	مص أك
صنعــاء	أن	املفاوضــات	جاريــة	يف	مايــو	/	أيــار	لتبــادل	أســرى	واســع	النطــاق	بيــن	الجانبيــن.	

ــة	شــهر	رمضــان. ــران	مــع	نهاي ــو	/	حزي ــادل	يف	منتصــف	يوني ــم	التب ومــن	املتوقــع	أن	يت



16

اليمن في األمم المتحدة

نشرة مايو / أيار 2018

موجز تطورات عسكرية وأمنية أخرى 

ــى	 • ــن	حت ــف	يف	اليم ــات	التحال ــه	بعملي ــددًا	التزام ــودان	مج ــد	الس ــار:	أك ــو/ أي 4 ماي
ــودان	 ــالم	أن	الس ــي	س ــاع	عل ــر	الدف ــال	وزي ــار،	ق ــو	/	أي ــرعية”.	ويف	2	ماي ــترداد	الش “اس
يعيــد	النظــر	يف	تورطــه	يف	النــزاع	يف	أعقــاب	مطالبــة	برملانييــن	ســودانيين	بإعــادة	

ــى	الوطــن. ــوات	الســودانية	إل الق

ــن	مــن	مديريتــي	 • ــة	أنهــا	طــردت	قــوات	الحوثيي ــت	القــوات	الحكومي ــار:	قال ــو / أي 8 ماي
ــاف	والبقــع	شــرقي	محافظــة	صعــدة. كت

10 مايــو / أيــار:	أصيبــت	ســفينة	تركيــة	تنقــل	حمولــة	50,000	طــن	مــن	القمــح	بالصواريخ	 •
قبالــة	بلــدة	الصليــف	بمحافظــة	الحديــدة	املطلــة	ىلع	البحــر	األحمــر.	وقــال	الرائــد	تــوم	
موبــس،	رئيــس	االســتخبارات	واألمــن	يف	بعثــة	االتحــاد	األوروبــي	ملكافحــة	القرصنــة،	أن	
الهجــوم	ربمــا	جــاء	مــن	جهــة	غيــر	تابعــة	للدولــة	باســتخدام	قذائــف	أو	صواريــخ	أرضيــة.	
ــي	 ــي	املالك ــد	ترك ــعودية	العقي ــوده	الس ــذي	تق ــف	ال ــم	التحال ــدث	باس ــم	املتح واته

الحوثييــن	بتنفيــذ	الهجــوم.

ــواء	العمالقــة	املدعــوم	مــن	قــوات	التحالــف	وقــوات	املقاومــة	 • 13 مايــو / أيــار:	ســيطر	ل
ــر	 ــر	األحم ــاحل	البح ــول	س ــا	ىلع	ط ــة	التحيت ــة	يف	مديري ــاء	الحيم ــة	ىلع	مين الوطني
ــة	مدنييــن	 ــار،	قتلــت	قنبلــة	ىلع	الطريــق	ثاث ــو	/	أي ــدة.	ويف	22	ماي بمحافظــة	الحدي
بالقــرب	مــن	املينــاء،	ويعتقــد	أن	قــوات	الحوثييــن	زرعــت	عبــوات	ناســفة	قبــل	انســحابها	

مــن	املنطقــة.

20 مايــو / أيــار:	بدعــم	مــن	القــوات	الجويــة	للتحالــف،	اســتولت	القــوات	املواليــة	 •
للحكومــة	اليمنيــة	ىلع	سلســلة	جبــال	النــار	يف	محافظــة	حجــة.	واســتمر	القتــال	يف	
منطقــة	حــرض،	وهــي	منطقــة	اســتراتيجية	تربــط	محافظتــي	صعــدة	وحجــة	شــمال	

غــرب	اليمــن.

ــرت	 • ــة	دم ــلحة	اإلماراتي ــوات	املس ــارات	أن	الق ــاء	اإلم ــة	أنب ــادت	وكال ــار:	أف ــو / أي 23 ماي
زورقيــن	تابعيــن	لقــوات	الحوثييــن	بدعــوى	“تهديدهــا	إحــدى	ناقــات	النفــط	التجاريــة	

ــر”. ــر	األحم يف	البح

ــواء	عبــد	اهلل	ســعيد	 • 25 مايــو / أيــار:	قتــل	قائــد	عمليــات	كتيبــة	العمالقــة	الثالثــة،	الل
ــم	 ــد	90	كل ــد	ىلع	بع ــع	زبي ــن	تقاط ــتهدف	تأمي ــن	اس ــاد	للحوثيي ــوم	مض ــال	هج خ
جنــوب	شــرق	مدينــة	الحديــدة.	ويف	اليــوم	نفســه،	أعلنــت	القــوات	املدعومــة	مــن	قوات	
التحالــف	ســيطرتها	ىلع	منطقــة	الفــازة	يف	مديريــة	التحيتــا،	مؤمنــة	طريقــا	اســتراتيجيا	

يربــط	بيــن	مديريتــي	زبيــد	والتحيتــا	بمحافظــة	الحديــدة.

31 مايــو / أيــار: أعلنــت	قــوات	الحــزام	األمنــي	املدعومــة	إماراتيــا	اســتياءها	ىلع	مدينــة	 •
الضالــع	بعــد	اشــتباكات	مــع	قــوات	املقاومــة	الجنوبيــة.	ترتبــط	الجماعتــان	املســلحتان	
بالتحالــف	املناهــض	للحوثييــن.	الجديــر	بالذكــر	أن	الضالــع	تعتبــر	معقــًا	للحــراك	الجنوبي،	
والــذي	ترتبــط	بــه	قــوات	املقاومــة	الجنوبيــة	غيــر	املواليــة	للمجلــس	االنتقالــي	كمــا	هــو	

حــال	قــوات	الحــزام	األمنــي.
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التطورات	االقتصادية

أزمة	الوقود	يف	عدن

ــت	 ــدن.	وكان ــة	ع ــزل	ىلع	مدين ــود	والدي ــاد	يف	الوق ــص	ح ــتحوذ	نق ــار،	اس ــو	/	أي يف	9	ماي
محطــات	الوقــود	الرســمية،	والتــي	بلــغ	ســقف	ســعر	التجزئــة	الحكومي	املنظــم	لعملهــا	6,300 
ريــال	يمنــي	لــكل	عشــرين	لتــرًا	مــن	البنزيــن	،	قــد	اضطــرت	لإلغــاق	بأعــداد	كبيــرة	وبشــكل	
ملحــوظ،	مــع	اســتمرار	بيــع	الكميــة	نفســها	مــن	الوقــود	يف	الســوق	الســوداء	املوازيــة	مقابــل	

8,000	ريــال	يمنــي.

ــت	 ــا	قال ــود	فيم ــر	واردات	الوق ــادي	بتحري ــس	ه ــر	الرئي ــام،	أم ــذا	الع ــن	ه ــارس	/	آذار	م ويف	م
الحكومــة	أنــه	محاولــة	ملعالجــة	النقــص	املســتمر	يف	الوقــود.	وتوقــع	الخبــراء	االقتصاديــون	
يف	مركــز	صنعــاء	أن	يــؤدي	هــذا	التحــرك	إلــى	ضغــط	هبوطــي	ىلع	قيمــة	العملــة	املحليــة	
وبالتالــي	زيــادة	أســعار	الوقــود	)لاطــاع	ىلع	التفاصيــل،	انظــر	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	
ــد	األقصــى	 ــارس	/	آذار،	كان	الح ــادي	يف	شــهر	م ــان	ه ــل	إع ــارس	/	آذار	2018(.	قبي نشــرة	م

الرســمي	لســعر	التجزئــة	لعشــرين	لتــرًا	مــن	البنزيــن	هــو	3,700	ريــال	يمنــي.

اســتمر	نقــص	الوقــود	ثاثــة	أيــام	الشــهر	املاضــي،	وانتهى	عندمــا	تدخلــت	الســلطات	لتحقيق	
اســتقرار	األســعار	وإعــادة	فتــح	محطــات	الوقــود	الرســمية.	ولكــن	حتــى	نهايــة	مايــو	/	أيــار،	لــم	
يكــن	مــن	الواضــح	مــا	هــي	العوامــل	األساســية	وراء	نقــص	الوقــود.	يفتــرض	خبــراء	االقتصــاد	
يف	مركــز	صنعــاء	أن	مــن	املرجــح	أن	مالكــي	محطــات	الوقــود،	الذيــن	يتتبعــون	أســعار	الســوق	
ــاع	أســعار	 ــوا	ارتف ــد	توقع ــوا	ق ــن،	كان ــة	يف	اليم ــة	املحلي ــة	العمل ــاض	قيم ــة	وانخف العاملي
ــة	مــن	خــال	إعــان	 ــوا	فيــه	ككتل ــذي	عمل ــة	لاســتفادة	مــن	الوضــع	ال الوقــود.	ويف	محاول
نقــص	الوقــود،	توقفــوا	عــن	بيــع	وقودهــم	للنــاس،	واختــاروا	بــداًل	مــن	ذلــك	بيعــه	عبــر	الســوق	

الســوداء.

الجديــر	بالذكــر	أن	محافظتــي	مــأرب	وحضرمــوت	–	وهمــا	خاضعتــان	اســميا	للحكومــة	اليمنيــة	
–	لــم	تحــررا	اســتيراد	الوقــود	يف	مناطقهمــا	عندمــا	أصــدر	الرئيــس	هــادي	قــراره	يف	مــارس	
ــن	يف	 ــرًا	مــن	البنزي ــوة	العشــرين	لت ــع	عب ــم	بي ــار،	كان	يت ــو	/	أي ــة	شــهر	ماي /	آذار.	ويف	نهاي
محطــات	التجزئــة	الرســمية	يف	مــأرب	بمبلــغ	3,500	ريــال،	ويف	حضرمــوت	بمبلــغ	5,800	ريــال.

محافظ	البنك	املركزي	يواصل	الدفع	الستعادة	وظائف	البنك

يف	16	مايــو	/	أيــار،	زار	محمــد	زمــام	عــدن	للمــرة	الثانيــة	منــذ	تعيينــه	محافظــا	للبنــك	املركــزي	
ــركات	 ــة	وش ــوك	اليمني ــي	والبن ــزي	اليمن ــك	املرك ــع	إدارة	البن ــات	م ــد	اجتماع ــي	لعق اليمن
ــوكاالت	الحكوميــة	ملناقشــة	السياســات	 الصرافــة	والجهــات	الفاعلــة	يف	القطــاع	الخــاص	وال
ــك	االجتماعــات	 ــة	للبنــك.	ووفقــا	ملصــادر	القطــاع	البنكــي	يف	عــدن،	فقــد	بنيــت	تل النقدي
ىلع	تدخــات	البنــك	املركــزي	اليمنــي	املعلنــة	خــال	الشــهر	املاضــي.	وركــزت	املناقشــات	
ــك	 ــا	للبن ــم	توفيره ــار	دوالر	وت ــة	2	ملي ــعودية	البالغ ــة	الس ــة	بالوديع ــروط	املرتبط ىلع	الش
املركــزي	يف	أبريــل	/	نيســان	املاضــي،	ووضــع	إطــار	تنفيــذ	لاســتخدام	الفعــال	لهــذه	األمــوال.	
وبالفعــل	خصصــت	هــذه	األمــوال	جزئيــا	لدعــم	واردات	الســلع	األساســية	الخمــس	)القمــح	واألرز	
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والســكر	والحليــب	وزيــت	الطعــام(	ومــن	املقــرر	أن	يبــدأ	اســتعمالها	يف	بدايــة	يونيــو	/	حزيران.	
باإلضافــة	إلــى	ذلــك،	أعلــن	املحافــظ	أنــه	اعتبــارًا	مــن	1	يونيــو	/	حزيــران	ســيتم	دفــع	رواتــب	
ــة	لتخفيــف	أزمــة	الســيولة	 ــة،	يف	محاول املوظفيــن	الحكومييــن	مــن	خــال	البنــوك	التجاري

لــدى	البنــوك	واســتعادة	الثقــة	بالقطــاع	البنكــي.

ــات	 ــاون	يف	السياس ــيق	والتع ــن	التنس ــد	م ــز	املزي ــول	تعزي ــات	ح ــا	مناقش ــرت	أيض ــا	ج كم
املاليــة	والنقديــة	بيــن	وزارة	املاليــة	ومصلحتــي	الجمــارك	والضرائــب	والبنــك	املركــزي،	وذلــك	
ــتعادة	 ــام	واس ــاق	الع ــة	واإلنف ــتحقات	الحكومي ــل	املس ــة	ىلع	تحصي ــديد	الرقاب ــان	تش لضم
الحســابات	املحتفــظ	بهــا	خــارج	البنــك	املركــزي	اليمنــي.	وقــال	مصــدر	يعمــل	يف	القطــاع	
البنكــي	بعــدن	أنــه	خــال	األشــهر	الثاثــة	املاضيــة	اســترد	البنــك	املركــزي	اليمنــي	نحــو	400 
مليــون	دوالر	مــن	عائــدات	نفــط	املســيلة	يف	حضرمــوت	والتــي	كانــت	تحــول	إلــى	حســابات	

خــارج	البنــك	املركــزي	اليمنــي.

اجتماع	رفيع	املستوى	للقطاع	البنكي	يف	صنعاء

يف	25	مايــو	/	أيــار،	نظــم	مركــز	صنعــاء	اجتماعــا	مــع	جمعيــة	البنــوك	اليمنيــة،	عقــد	االجتمــاع	
بصنعــاء	وشــارك	فيــه	رؤســاء	أكبــر	13	بنــكا	يف	البــاد.	وقــد	ســلطت	املناقشــات	الضــوء	ىلع	
أهــم	التحديــات	التــي	تواجــه	القطــاع	البنكــي،	ســواء	التحديــات	النســقية	–	مثــل	التعقيــدات	
الناشــئة	عــن	التشــغيل	يف	بلــد	يصــدر	فيــه	بنــكان	مركزيــان	سياســات	متباينــة	–	أو	التحديــات	
العاجلــة	–	مثــل	أزمــة	الســيولة	الناجمــة	عــن	زيــادة	الطلــب	ىلع	العملــة	الصعبــة	خــال	شــهر	
رمضــان.	وركــزت	مناقشــات	أخــرى	ىلع	رفــض	الســلطات	التابعــة	للحوثييــن	الســماح	للبنــوك	
ــت	يف	 ــي	طبع ــي،	والت ــال	اليمن ــن	الري ــة	م ــة	القيم ــدة	الضخم ــة	الجدي ــول	أوراق	العمل بقب
روســيا	وأصدرتهــا	الحكومــة	اليمنيــة	مــن	عــدن.	وكانــت	قــوات	األمــن	التابعــة	للحوثييــن	قــد	

اعتقلــت	مصرفييــن	لقبولهــم	التعامــل	بهــذه	األوراق	النقديــة	الجديــدة	بصنعــاء.

تطورات	اقتصادية	من	املناطق	التي	يسيطر	عليها	الحوثيون

يف	10	مايــو	/	أيــار،	أصــدر	مهــدي	املشــاط،	رئيــس	ما	يســمى	بـ”املجلــس	السياســي	األىلع”	–	
وهــي	الهيئــة	الحاكمــة	األىلع	يف	مناطــق	ســيطرة	الحوثييــن	–	أمــرًا	للبنــك	املركــزي	اليمنــي	

يف	صنعــاء	باالســتياء	ىلع	األصــول	املاليــة	للرئيــس	الراحــل	علــي	عبــد	اهلل	صالــح.

ويف	19	مايــو	/	أيــار،	فرضــت	ســلطات	الحوثييــن	أيضــا	رســوما	جديــدة	ىلع	مــزودي	الكهربــاء	
يف	القطــاع	الخــاص،	والتــي	يتوقــع	أن	يمّررهــا	هــؤالء	ىلع	شــكل	تكاليــف	زائــدة	ىلع	

املســتهلكين.
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التطورات	اإلنسانية

حملة	التطعيم	ضد	الكوليرا

أعلنــت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	عــن	بــدء	حملــة	التطعيــم	الفمــوي	األولــى	ىلع	اإلطــاق	
يف	اليمــن	يف	الفتــرة	مــا	بيــن	6	و15	مايــو	/	أيــار.	يف	حيــن	تواصــل	منظمــة	الصحــة	العامليــة	
القــول	أن	اليمــن	يشــهد	أكبــر	تفــش	للكوليــرا	يف	العالــم،	إال	أن	عــدد	الحــاالت	الجديدة	اســتقرت	
إلــى	حــد	كبيــر	خــال	األشــهر	القليلــة	املاضيــة.	وقــد	ازدادت	مخــاوف	تفشــي	املــرض	مؤخــرًا	
ــى	 ــل	/	نيســان	حت ــن	منتصــف	أبري ــد	م ــذي	يمت ــن،	وال ــة	موســم	األمطــار	يف	اليم ــع	بداي م

نهايــة	أغســطس	/	آب.

يف	3	مايــو	/	أيــار،	وجــد	تحليــل	علمــي	لتفشــي	وبــاء	الكوليــرا	حتــى	اآلن	أنــه	مــن	املرجــح	
أن	تحصــل	زيــادة	مفاجئــة	لحــاالت	جديــدة	خــال	موســم	األمطــار	الحالــي.	وقــد	قــام	املشــروع	
البحثــي	املمــول	مــن	قبــل	الســلطات	الصحيــة	اليمنيــة	ومنظمــة	الصحــة	العامليــة	ومنظمــة	
ــول	2016  ــبتمبر	/	أيل ــر	س ــاء	يف	أواخ ــات	رصــد	تفشــي	الوب ــل	بيان ــدود	بتحلي ــا	ح ــاء	ب أطب
وأواخــر	أبريــل	/	نيســان	2017،	وخلــص	إلــى	أن	“أول	موجــة	صغيــرة	مــن	وبــاء	الكوليــرا	زرعــت	
املــرض	عبــر	اليمــن	خــال	فصــل	جــاف،	وعندمــا	عــادت	األمطــار	يف	أبريــل	/	نيســان	2017	أدت	
إلــى	انتشــار	واســع	قــاد	بــدوره	إلــى	املوجــة	الثانيــة	الكبيــرة.	وتشــير	هــذه	النتائــج	إلــى	أن	

الكوليــرا	قــد	تتفاقــم	خــال	موســم	األمطــار	لعــام	2018	إذا	اســتمر	انتقــال	العــدوى”.

ــة	 ــدة	للطفول ــم	املتح ــة	األم ــة	ومنظم ــة	العاملي ــة	الصح ــذت	منظم ــذا	الســياق،	نف ويف	ه
ــة	 ــن	خط ــزء	م ــهر	كج ــذا	الش ــح	ه ــة	التلقي ــن	حمل ــة	يف	اليم ــة	الوطني ــلطات	الصحي والس
ــس	 ــخص	يف	خم ــون	ش ــف	ملي ــو	نص ــتهدفت	نح ــي	اس ــرا	الت ــة	للكولي ــتجابة	املتكامل االس
ــاوض	ىلع	 ــزال	تف ــا	ال	ت ــة	أنه ــة	العاملي ــة	الصح ــت	منظم ــدن.	وقال ــة	ع ــق	بمحافظ مناط
ــا	ال	 ــتهدفة	م ــرى،	مس ــات	األخ ــة	يف	محافظ ــذ	الحمل ــاد	لتنفي ــتوى	الب ــة	ىلع	مس املوافق
يقــل	عــن	4	ماييــن	شــخص.	ووفقــا	لعمــال	اإلغاثــة،	فقــد	أدى	رفــض	املســؤولين	الحوثييــن	

ــا. ــح	ملــدة	عــام	تقريب ــذ	حمــات	التلقي ــر	تنفي ــى	تأخي إل

إعصاران	يغرقان	سقطرى

يف	النصــف	الثانــي	مــن	مايــو	/	أيــار،	عبــر	إعصــاران	بحــر	العــرب	وخليــج	عــدن	ووصــا	إلــى	
املناطــق	الســاحلية	يف	اليمــن	وعمــان	والقــرن	اإلفريقــي.	األول،	إعصــار	ســاغار،	ضــرب	القــرن	
األفريقــي،	ىلع	الرغــم	مــن	تســببه	أيضــا	بهطــول	أمطــار	غزيــرة	وفيضانــات	مفاجئــة	جنــوب	
اليمــن،	ممــا	زاد	مــن	تأثــره	باإلعصــار	الثانــي	الــذي	أعقبــه	بعــد	أقــل	مــن	أســبوع.	يف	22	مايــو	/	
أيــار،	تحولــت	عاصفــة	مداريــة	يف	جنــوب	البحــر	العربــي	إلــى	مــا	أصبــح	يعــرف	باســم	إعصــار	
ميكونــو،	ليصــل	إلــى	ســقطرى	بعــد	قرابــة	24	ســاعة.	وقــد	أعلنــت	الحكومــة	حالــة	الطــوارئ	
يف	24	مايــو	/	أيــار	ودعــت	التحالــف	العســكري	الســعودي	لتقديــم	املســاعدات	اإلنســانية	ىلع	
الفــور.	بعــد	ضــرب	جزيــرة	ســقطرى،	وصــل	إعصــار	ميكونــو	إلــى	اليابســة	ىلع	طــول	الســاحل	

العماني-اليمنــي،	مــارًا	عبــر	محافظــة	املهــرة	يف	26	مايــو	/	أيــار.

ــر	 ــال	األحم ــر	واله ــب	األحم ــات	الصلي ــي	لجمعي ــاد	الدول ــام	االتح ــار،	ق ــو	/	أي ــول	27	ماي وبحل
ــي	العامــة	 ــو	وقلنســية	نحــو	املبان ــة	مــن	بلدتــي	حديب ــر	مــن	500	عائل بتوثيــق	إجــاء	أكث
بســقطرى.	ويف	26	مايــو	/	أيــار،	ذكــرت	وكالــة	األنبــاء	اإلماراتيــة	أن	طائــرة	إغاثــة	إماراتيــة	أولــى	
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نقلــت	40	طنــا	مــن	املســاعدات	اإلنســانية	إلــى	ســقطرى،	فيمــا	قامــت	الســعودية	أيضــا	يف	
30	مايــو	/	أيــار	بتوجيــه	أربــع	طائــرات	إغاثــة.	يف	اليــوم	التالــي،	أعلنــت	الريــاض	عــن	افتتــاح	
أول	مكتــب	لبرنامــج	إعــادة	اإلعمــار	الســعودي	يف	اليمــن	بســقطرى.	كمــا	كان	مــن	املقــرر	أن	
تبــدأ	وكاالت	األمــم	املتحــدة	ثــاث	عمليــات	لتوزيــع	إمــدادات	الطــوارئ	خــال	األســبوع	بيــن	28 

مايــو	/	أيــار	و3	يونيــو	/	حزيــران.

بحلــول	نهايــة	الشــهر،	خُلــص	مكتــب	تنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	إلــى	أن	تأثيــر	اإلعصــار	ىلع	
ســاحل	ســقطرى	والســاحل	الشــرقي	لليمــن	كان	“أقــل	شــدة	ممــا	ُخشــي	منــه	يف	األصــل”.	
ــن	 ــن	الذي ــك	املفقودي ــا	يف	ذل ــقطرى،	بم ــًا	يف	س ــبان	20	قتي ــم	حس ــد	ت ــك،	فق ــع	ذل وم
ــر.	 ــال	األحم ــر	واله ــب	األحم ــات	الصلي ــي	لجمعي ــاد	الدول ــا	لاتح ــم،	وفق ــور	عليه ــذر	العث تع
كمــا	تدمــرت	املخزونــات	الغذائيــة	إلــى	حــد	كبيــر،	ولحقــت	أضــرار	بالغــة	باملمتلــكات	والبنــى	
التحتيــة،	وأصيبــت	آبــار	وشــبكات	امليــاه	يف	مدينتــي	حديبــو	وقلنســية	بأضــرار	جزئيــة،	مــا	

أبقــى	ىلع	بئــر	ميــاه	واحــد	فقــط	يف	حديبــو	قيــد	العمــل.

ــر	أن	 ــا،	غي ــقطرى	عمله ــة	يف	س ــة	والبحري ــئ	الجوي ــتأنفت	املوان ــار،	اس ــو	/	أي يف	26	ماي
ــت	 ــا	زال ــر.	وم ــى	حــد	كبي ــدًا	إل ــرة	ظــل	مقي ــة	للجزي ــرى	الشــرقية	والجنوبي ــى	الق الوصــول	إل
هنــاك	مخــاوف	بشــأن	حالــة	2,500	أســرة	تعيــش	يف	جزيرتــي	عبــد	الكــوري	وســمحة	اللتيــن	
انقطــع	االتصــال	بهمــا	منــذ	اجتــاز	اإلعصــار	أرخبيــل	ســقطرى.	ومــن	املتوقــع	أيضــا	أن	تتأثــر	
ســبل	العيــش	يف	ســقطرى	بشــدة،	نظــرًا	لنســبة	الصياديــن	واملزارعيــن	العاليــة	يف	ســقطرى؛	

ــي	120	قــارب	صيــد	ضــاع	يف	اإلعصــار. ويعتقــد	أن	حوال

ويف	محافظــة	املهــرة،	ُأبلــغ	عــن	إصابــة	أكثــر	مــن	20	شــخصا،	ودمــرت	املبانــي	واملركبــات	
وخطــوط	الكهربــاء	واملولــدات،	ولحقــت	أضــرار	باملعــدات	واملســتودعات	الزراعيــة	يف	مدينــة	
الغيضــة،	كمــا	تضــررت	الطــرق	بيــن	حضرمــوت	واملهــرة	جزئيــا.	واعتبــارًا	مــن	30	مايــو	/	أيــار،	
ــاه	 ــبب	مي ــة	بس ــام	متتالي ــة	أي ــدة	ثاث ــر	مل ــة	العب ــخص	يف	مدين ــي	2,000	ش ــزل	حوال ُع

الفيضــان.

منسق	األمم	املتحدة	للشؤون	اإلنسانية	يحث	الحكومة	ىلع	زيادة	الواردات

يف	24	مايــو	/	أيــار،	أصــدر	وكيــل	األميــن	العــام	لألمــم	املتحــدة	للشــؤون	اإلنســانية	ومنســق	
اإلغاثــة	يف	حــاالت	الطــوارئ	مــارك	لوكــوك	بيانــا	حــول	الوضــع	يف	اليمــن،	معربــا	فيــه	عــن	
ــود	املفروضــة	ىلع	 ــادة	القي ــة،	وزي ــال	القتالي ــر	يف	األعم ــد	األخي ــق	إزاء	التصعي ــه	العمي قلق
األنشــطة	اإلنســانية،	وانخفــاض	الــواردات	التجاريــة.	وأشــار	لوكــوك	إلــى	أن	“حوالــي	8.4	مليــون	
ــن	 ــم	تتحس ــة.	إذا	ل ــر	املجاع ــن	خط ــديد	وم ــي	ش ــن	غذائ ــدام	أم ــن	انع ــون	م ــخص	يعان ش

الظــروف،	فــإن	10	ماييــن	شــخص	آخــر	ســيقعون	يف	هــذه	الفئــة	بحلــول	نهايــة	العــام”.

وقــد	عبــر	لوكــوك	عــن	قلــق	خــاص	إزاء	االنخفــاض	األخيــر	يف	واردات	األغذيــة	التجاريــة	عبــر	
ــذي	أثنــى	فيــه	ىلع	املناقشــات	 موانــئ	اليمــن	املطلــة	ىلع	البحــر	األحمــر.	ويف	الوقــت	ال
واالتفاقيــات	األخيــرة	لإلســراع	بتجهيــز	الســفن،	دعــا	لوكــوك	الحكومــة	اليمنيــة	“بدعــم	مــن	
التحالــف،	إلــى	اتخــاذ	خطــوات	فاعلــة	لتعزيــز	الــواردات	التجاريــة	مــن	املــواد	الغذائيــة	والوقــود	
واإلمــدادات	اإلنســانية	عبــر	جميــع	موانــئ	اليمــن”.	وأفــاد	بــأن	القيــود	املفروضــة	ىلع	العمــل	
اإلنســاني	يف	اليمــن	مســتمرة،	بمــا	يف	ذلــك	احتجــاز	موظفــي	املســاعدة	اإلنســانية	وتأخيــر	

أو	رفــض	منــح	تأشــيرات	لهــم	يف	املناطــق	الشــمالية.



21

اليمن في األمم المتحدة

 10 يونيو, 2018 

ملخص تطورات إنسانية أخرى 

ــار:	أفــادت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أنهــا	ســلمت	أكثــر	مــن	7	أطنــان	مــن	 • 7 مايــو / أي
األدويــة	املضــادة	للســرطان	ومضــادات	العــاج	الكيميائــي	ملركــز	عــاج	األورام	بصنعــاء،	
ــة	مرضــى	الســرطان	ملــدة	ســنة	 ــاد	يف	أدوي ــذي	ســوف	“يغطــي	النقــص	الح ــر	ال األم
واحــدة.”	كمــا	أعلنــت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أن	شــحنة	أخــرى	ســتليها	يف	النصــف	
األول	مــن	هــذا	العــام،	مشــيرة	إلــى	أن	“األمــراض	غيــر	الســارية	تمثــل	%39	مــن	األســباب	
ــر	 ــد	توف ــة	يف	البل ــق	الصحي ــن	املراف ــط	م ــن،	وأن	%20	فق ــاة”	يف	اليم الرئيســية	للوف

العــاج	املناســب.

ــه	 • ــب	األمــم	املتحــدة	لتنســيق	الشــؤون	اإلنســانية	)أوتشــا(	أن ــاد	مكت ــار:	أف ــو / أي 7 ماي
يف	ظــل	االشــتباكات	املســتمرة	يف	مدينــة	تعــز	ومــا	حولهــا،	قــد	تتعــرض	22,000	عائلة	
ــار،	أضــاف	مكتــب	أوتشــا	أن	140,000	آخريــن	يف	 ــو	/	أي ــا.	يف	28	ماي ــزوح	قريب أخــرى	للن
مديريــات	زبيــد	والجراحــي	والتحيتــا	جنــوب	محافظــة	الحديــدة	معرضــون	لخطــر	النــزوح.	
كمــا	ســيواجه	200,000	شــخص	خطــر	النــزوح	إذا	وصــل	القتــال	ىلع	األرض	إلــى	مدينــة	
الحديــدة.	وقــد	نــزح	حتــى	اآلن	أكثــر	مــن	130,000	يمنــي	ىلع	طــول	ســاحل	البحــر	األحمر	

ويف	تعــز	منــذ	تصاعــد	األعمــال	القتاليــة	يف	ديســمبر	/	كانــون	األول	2017.

ــات	 • ــر	العملي ــف	مدي ــار،	وص ــو	/	أي ــل	ماي ــن	يف	أوائ ــه	لليم ــد	زيارت ــار:	بع ــو / أي 8 ماي
والطــوارئ	يف	وكالــة	الهجــرة	التابعــة	لألمــم	املتحــدة	محمــد	عبــد	القــادر	وضــع	
املهاجريــن	يف	اليمــن	بأنــه	“مــروع	وغيــر	إنســاني”،	داعيــا	إلــى	“دعــم	وحمايــة	أكبــر	مــن	
ــاد”.	وبحســب	منظمــة	الهجــرة	 ــي	والســلطات	داخــل	الب ــع	الدول ــن	املجتم ــل	كل	م قب
الدوليــة	فقــد	دخــل	مــا	يقــرب	مــن	100,000	مهاجــر	إلــى	اليمــن	عــام	2017،	أغلبيتهــم	من	
القــرن	األفريقــي.	وقــد	ســهلت	منظمــة	الهجــرة	ووكالــة	األمــم	املتحــدة	لاجئيــن	العــودة	
الطوعيــة	لنحــو	2,900	مهاجــر	والجــئ	عــام	2017	وأكثــر	مــن	1,300	حتــى	نهايــة	مايــو	/	

أيــار	مــن	هــذا	العــام.

ــم	ضــد	 • ــة	للتطعي ــة	وطني ــأن	حمل ــة	ب ــرة	الدولي ــة	الهج ــادت	منظم ــار:	أف ــو / أي 12 ماي
ــن. ــبوة	وأبي ــي	ش ــت	يف	محافظت ــة	أجري الحصب

ــره	العاملــي	لعــام	2018	بشــأن	 • ــار:	أصــدر	مركــز	رصــد	النــزوح	الداخلــي	تقري 16 مايــو / أي
النــزوح	الداخلــي.	ووفقــا	للتقريــر،	شــهد	عــام	2017	حــدوث	160,000	عمليــة	نــزوح	جديــدة	
يف	21	محافظــة	مــن	أصــل	22	محافظــة	يمنيــة،	وكانــت	“الغالبيــة	العظمــى”	مــن	حــاالت	
ــران.	 ــاء(	وعم ــة	)صنع ــة	العاصم ــة	وأمان ــز	وحج ــات	تع ــت	يف	محافظ ــد	حدث ــزوح	ق الن
ــات	 ــات	والديناميكي ــر	نســبيا	يحجــب	التقلب ــم	الصغي ــذا	“الرق ــى	أن	ه ــر	إل ويشــير	التقري
ــرة	 ــرة	التــي	تهــرب	وتعــود	يف	خضمهــا	العائــات	مــع	كل	اشــتعال	وانحســار	لوتي الكبي
العنــف”.	وقــد	بقــي	%44	مــن	النازحيــن	داخليــا	داخــل	محافظاتهــم	األصليــة.	ويعيــش	
معظــم	النازحيــن	داخليــا	أيضــا	يف	مســاكن	خاصــة،	وهــو	مــا	يعــزوه	التقريــر	إلى	“سياســة	
وطنيــة	بشــأن	النازحيــن	داخليــا	تســمح	بإنشــاء	مخيمــات	للنازحيــن	كمــاذ	أخيــر	فقــط”.	
ــر	 ــا،	وهــم	أكث ــن	داخلي ــوع	األشــخاص	النازحي ــن	مجم ــال	%75	م وتشــكل	النســاء	واألطف

عرضــة	لخطــر	اإلســاءات	مثــل	العنــف	القائــم	ىلع	الجنــس.
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نشرة مايو / أيار 2018

20 مايــو / أيــار:	أفــادت	منظمــة	الصحــة	العامليــة	أن	اليمــن	شــهد	أكثــر	مــن	1.1	مليــون	من	 •
الحــاالت	املشــتبه	بإصابتهــا	بوبــاء	الكوليــرا،	بمــا	يف	ذلــك	2,291	حالــة	وفــاة	مرتبطــة	بــه،	
منــذ	انــدالع	الوبــاء	يف	أبريــل	/	نيســان	عــام	2017.	ووفقــا	للنشــرة	األســبوعية	ملنظمــة	
الصحــة	العامليــة	بشــأن	األوبئــة	للفتــرة	بيــن	7	إلــى	13	مايــو	/	أيــار	فقــد	بلغــت	نســبة	
الحــاالت	الشــديدة	بيــن	إجمالــي	الحــاالت	املشــتبه	فيهــا	%15.3”.	ومــن	أصــل	305	مديريــة	
متضــررة	مــن	اليمــن،	كان	نصفهــا	تقريبــا	قــد	أبلــغ	عــن	عــدم	وجــود	حــاالت	مشــتبه	بهــا	

جديــدة	خــال	األســابيع	الثاثــة	الســابقة.

ــفينة	 • ــت	س ــر	2017،	حصل ــي	/	نوفمب ــرين	الثان ــذ	تش ــى	من ــرة	األول ــار:	للم ــو / أي 26 ماي
ــدة. ــاء	الحدي ــى	مين ــول	إل ــح	الوص ــات	ىلع	تصري ــة	بالحاوي ــحن	محمل ش

28 مايــو / أيــار:	أفــاد	مكتــب	أوتشــا	أنــه	تــم	تمويــل	1.46	مليــار	دوالر	مــن	خطة	االســتجابة	 •
اإلنســانية	لليمــن	لعــام	2018	والتــي	بلغــت	قيمتهــا	الكاملــة	2.96	مليــار	دوالر،	أي	تحقــق	
ــغ	 ــي	550	مليــون	دوالر	مــن	املبل ــوب.	وبقــي	حوال ــغ	املطل مــا	يعــادل	%49.3	مــن	املبل
ــل	/	 ــل	أبري ــف	أوائ ــتوى	يف	جني ــة	املس ــد	الرفيع ــة	التعه ــال	فعالي ــه	خ ــد	ب املتعه
نيســان	يف	انتظــار	الوفــاء	بــه.	الجديــر	بالذكــر	أن	عــدة	بلــدان	تبرعــت	بمبلــغ	422	مليــون	

دوالر	خــارج	إطــار	خطــة	االســتجابة	اإلنســانية.

ــة	ثانيــة	مــن	 • ــة	تنفيــذ	جول ــار:	اختتمــت	منظمــة	األمــم	املتحــدة	للطفول 28 مايــو / أي
ــر	 ــات	األكث ــة	الفئ ــي	ملصلح ــك	الدول ــا	البن ــي	يموله ــة	الت ــة	الطارئ ــات	النقدي التحوي
ضعفــا	يف	اليمــن.	يف	املجمــوع،	تــم	الوصــول	إلــى	مــا	يقــرب	مــن	1.5	مليــون	عائلــة	مــن	
قبــل	املشــروع،	والــذي	انطلــق	منتصــف	العــام	2017	)ملزيــد	مــن	املعلومــات	راجــع	اليمــن	
يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	أغســطس	/	آب	2017(.	ومــن	املقــرر	إجــراء	جولــة	ثالثــة	مــن	

التحويــات	النقديــة	خــال	شــهر	أغســطس	/	آب	مــن	هــذا	العــام.

تطورات	حقوق	اإلنسان	وجرائم	الحرب

التحالف	يقصف	مكتب	الرئاسة	يف	صنعاء

ــوده	الســعودية	 ــذي	تق ــف	العســكري	ال ــة	للتحال ــارات	جوي ــتهدفت	غ ــار،	اس ــو	/	أي يف	7	ماي
ــة	 ــة	مكتظ ــع	يف	منطق ــاء	ويق ــون	يف	صنع ــره	الحوثي ــذي	يدي ــة	ال ــب	الرئاس ــى	مكت مبن
بالســكان	وناشــطة	تجاريــا	وتضــم	العديــد	مــن	املــدارس.	ووفقــا	ملصــادر	مركــز	صنعــاء	فقــد	
ــدوام	 ــاء	ال ــك	الوقــت	)أثن ــة	مــن	املوظفيــن	املدنييــن	يف	ذل شــغل	املكتــب	مجموعــة	كامل

ــن. ــون	آخري ــب	ثاث ــا	ال	يقــل	عــن	ســتة	أشــخاص	مصرعهــم	وأصي الرســمي(،	ولقــي	م

ــة	 ــس	اللجن ــن	)رئي ــن	الحوثيي ــار	القياديي ــد	كب ــي	أح ــي	الحوث ــد	عل ــاء	أن	محم ــادت	األنب وأف
الثوريــة	العليــا(،	كان	يف	الطابــق	الســفلي	مــن	املبنــى	عنــد	وقــوع	الغــارات،	إال	أنــه	لــم	يصــب	

بــأذى	يف	الحــادث.
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النازحون	يواجهون	انتهاكات	للقانون	اإلنساني	الدولي

يف	17	مايــو	/	أيــار،	أصــدرت	منظمــة	العفــو	الدوليــة	تقريــرًا	حــول	انتهــاكات	القانــون	الدولــي	
اإلنســاني	التــي	ارتكبتهــا	األطــراف	املتحاربــة	يف	اليمــن	ضــد	النازحيــن	الفاريــن	مــن	الخطــوط	
األماميــة	ىلع	طــول	ســاحل	البحــر	األحمــر.	ووفقــا	للتقريــر،	فــإن	قــوات	الحوثــي	عرضــت	حيــاة	
ــة	بالســكان،	وال	 ــات	عشــوائية	ىلع	مناطــق	مأهول ــن	خــال	شــن	هجم ــن	للخطــر	م املدنيي
ــز	 ــف	الهــاون	وتمرك ــل	اســتخدام	قذائ ــة	مث ــر	دقيق ــن	خــال	اســتخدام	أســلحة	غي ســيما	م

املقاتليــن	والســيارات	العســكرية	يف	املناطــق	الســكنية.

ــام	يف	 ــن	زرع	ألغ ــن	“م ــوات	الحوثيي ــن	ق ــا	شــاع	ع ــى	م ــة	إل ــو	الدولي ــة	العف وأشــارت	منظم
الطرقــات	ومنــع	املدنييــن	مــن	املغــادرة”.	وأفــادت	املنظمــة	كذلــك	أن	قــوات	الحوثييــن	قامــت	
بالتجنيــد	القســري	للمدنييــن	الذكــور،	بمــا	يف	ذلــك	القّصــر،	يف	حــاالت	أخــرى.	وقــال	التقريــر	

أيضــا	إن	الغــارات	الجويــة	للتحالــف	العســكري	الســعودي	قتلــت	وأصابــت	مدنييــن.

الحكومة	تسعى	للحصول	ىلع	إجابات	من	اإلمارات	بشأن	مصير	املعتقلين

ــة	هــادي	 ــره	عــدن	“عــدن	الغــد”	أن	حكوم ــي	مق ــار	يمن ــع	أخب ــاد	موق ــار،	أف ــو	/	أي يف	2	ماي
أرســلت	رســالة	رســمية	إلــى	اإلمــارات	تطلــب	فيهــا	معلومــات	حــول	مصيــر	12	معتقــًا	جــرى	
احتجازهــم	يف	عــدن.	جــاء	ذلــك	بعــد	قيــام	أمهــات	املعتقليــن	بتنظيــم	احتجاجــات	عامــة.	
ــر	 ــل	وزي ــن	قب ــا	م ــالها	وتوقيعه ــم	إرس ــالة	ت ــة	أن	الرس ــاء	املحلي ــز	صنع ــدت	مصــادر	مرك وأك
ــى	 ــن	إل ــة	املعتقلي ــارات	إحال ــن	اإلم ــب	م ــذي	طل ــري،	وال ــد	امليس ــن	أحم ــد	ب ــة	أحم الداخلي

ــب	العــام. ــب	النائ مكت

كمــا	بعــث	امليســري	برســالة	إلــى	مديــر	أمــن	عــدن	العــام	شــال	شــايع	يطالــب	فيهــا	بنقــل	
ــت	هــذه	هــي	املــرة	 ــب	العــام.	وبحســب	“عــدن	الغــد”،	كان ــى	النائ ــن	وملفاتهــم	إل املعتقلي
األولــى	التــي	تخاطــب	فيهــا	الحكومــة	اإلمــارات	فيمــا	يتعلــق	بمســألة	املعتقليــن	يف	عــدن.

ــات	 ــرس	تحقيقي ــيتد	ب ــة	أسوش ــش	ووكال ــس	ووت ــن	رايت ــرت	هيوم ــي،	نش ــام	املاض يف	الع
صحفيــة	تكشــف	عــن	اســتخدام	مرافــق	االعتقــال	الســرية	والتعذيــب	واالختفــاء	القســري	مــن	
قبــل	القــوات	املدعومــة	إماراتيــا	يف	محافظتــي	عــدن	وحضرمــوت	)ملزيــد	مــن	املعلومــات	

ــران	2017(. راجــع	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	يونيــو	/	حزي

تطورات أخرى يف مجال حقوق اإلنسان وجرائم الحرب

10 مايــو / أيــار:	أصــدر	التحالــف	العاملــي	لحمايــة	التعليــم	تقريره	لعــام	2018	حــول	التعليم	 •
تحــت	الخطــر،	والــذي	يغطــي	فتــرة	الســنوات	الخمــس	بيــن	2013	و2017.	ويشــير	التقريــر	
ــرة	أو	املســتخدمة	 ــة	املتضــررة	أو	املدم ــن	املؤسســات	التعليمي ــدد	م ــر	ع ــى	أن	“أكب إل
ألغــراض	عســكرية	تــم	توثيقــه	يف	اليمــن،	حيــث	تأثرت	أكثــر	مــن	1,500	مدرســة	وجامعة	
بالهجمــات	ىلع	التعليــم	أو	باالســتخدام	العســكري،	وفقــا	ملصــادر	األمــم	املتحــدة	
ووســائل	اإلعــام.	وجــاءت	العديــد	مــن	هــذه	الهجمــات	نتيجــة	الهجمــات	الجويــة	التــي	



24

اليمن في األمم المتحدة

نشرة مايو / أيار 2018

قــام	بهــا	التحالــف	بقيــادة	الســعودية	أو	التفجيــرات	التــي	قامــت	بهــا	جماعــات	الحوثييــن	
املســلحة	غيــر	الحكوميــة”.	الجديــر	بالذكــر	أن	الحكومــة	اليمنيــة	صادقــت	ىلع	“إعــان	
املــدارس	اآلمنــة”،	وهــو	التــزام	عاملــي	بيــن	الحكومــات،	يف	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2017 

)للمزيــد	انظــر	اليمــن	يف	األمــم	املتحــدة	–	نشــرة	أكتوبــر	/	تشــرين	األول	2017(.

ــة	 • ــأن	حماي ــنوي	بش ــره	الس ــدة	تقري ــم	املتح ــام	لألم ــن	الع ــدم	األمي ــار:	ق ــو / أي 14 ماي
ــى	 ــر	إل ــق	باليمــن،	يشــير	التقري ــا	يتعل ــزاع	املســلح	للعــام	2017.	فيم ــاء	الن ــن	أثن املدنيي
ــتخدام	 ــوائية”	و”اس ــدة	وعش ــات	متعم ــملت	“هجم ــن	ش ــق	املدنيي ــاكات	بح أن	االنته
ــات	البيروقراطيــة	ىلع	وصــول	 ــادة،	ووضــع	العقب ــة”	ىلع	أماكــن	العب ــر	العنقودي الذخائ
املســاعدات	اإلنســانية،	ومهاجمــة	عمــال	اإلغاثــة،	و”اســتخدام	األســلحة	املتفجــرة	يف	

ــة	بالســكان”. مناطــق	مأهول

ــة”	 • ــة	“مواطن ــر	الحكومي ــة	غي ــار:	أصــدرت	منظمــة	حقــوق	اإلنســان	اليمني ــو / أي 15 ماي
ــون	حقــوق	اإلنســان.	 ــي	وقان ــون	اإلنســاني	الدول تقريرهــا	الســنوي	عــن	انتهــاكات	القان
وتشــمل	قائمــة	“أبــرز	أنمــاط	انتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	يف	عــام	2017”	التجويــع	
ــارات	 ــن	الغ ــًا	ع ــانية،	فض ــاعدات	اإلنس ــول	املس ــن	وص ــان	م ــرب،	والحرم ــيلة	للح كوس

ــة. ــات	البري ــوائية	والهجم ــة	العش الجوي

ــة	بالســكان	يف	 • ــر	املناطــق	املأهول ــي	إحــدى	أكث ــار:	أصــاب	صــاروخ	حوث ــو / أي 22 ماي
مدينــة	مــأرب	بعــد	وقــت	قصيــر	مــن	تنــاول	وجبــة	اإلفطــار،	مــا	أســفر	عــن	مقتــل	خمســة	

مدنييــن	وإصابــة	مــا	ال	يقــل	عــن	20	شــخصا،	بحســب	مســؤولين	محلييــن.



25

اليمن في األمم المتحدة

 10 يونيو, 2018 

أعــد هــذا التقريــر كل مــن فــارع المســلمي وليــد الحريري وفكتوريا ك. ســوير وعلي 
عبــد اللــه وسبنســر أوزبــرغ وغيداء الرشــيدي ووضــاح العولقي وهولــي توبهام وماجد 

المذحجــي وأنتونــي بيســويل وأســامة الروحانــي وتيماء اإلريانــي ومنصور راجح.

شــكر وتقدير
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