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 08/02/2021التاريخ: 

 

 S/2021/79بمرجع رقم  22/1/2021في تاريخ مجلس االمن لير الخبراء تقر قراءة في 

 1 مدخل: 

اء:  تقرير طبيعة ما  2 الخبر

اء ا ي لفريق الخبر
ي باليمن: عن التقرير النهائ 

 3 لمعن 

 5 البيانات:  جمع آلية

 6 المنهجية: 

   الرد" "فرصة منهجية :  أ الملحق
 6 الفريق  يستخدمها الت 

 7 التدهور:  عوامل

 7 متهم:  الجميع

ة فقرات  8 للجدل:  مثبر

ة الفقرات ي  المثبر
 
 8 واالقتصادي:  المالي  اإلطار ف

ي  التوصيات
 
 10 التقرير:  ف

 12 خالصة ومالحظات: 

 

 مدخل: 

مرجع رقم  المقدم الى مجلس االمن ب   UNالخبراء    رير الذي اثار الجدل من لجنةالتق  صدر  2021يناير      22في يوم  

S/2021/79  االستجابة الىخاص في مساعدة القطاع اللصة  نسعى في هذه الخال، والذي  : 

   سلبا؟او   إيجابا؟ الخاصتأثير على القطاع  أيتقرير على  هل يشتمل ال .1

   ولماذا؟ ؟ أثيرت أية  ماهي االستجابة المناسبة لمواجه .2

   نتائج.نصل اليه من   فيما مع المجتمع الدولي  تشاوريال النقاش  فتح .3

التأكيد   ما  علي  ان  الخالصة  هنا  هذه  في  لنقدمه  مسعى  لمقراءهو  متأنية  االقتصادية  ة  وابعاده  التقرير  حتوى 

ومات  معلتدقيق لمصادر الوال الرصد    أدوات  الحالي، حيث ال نمتلك في الوقت    التقرير،نقد  من دورنا    ليسوالسياسية،  

   تقريرهم. خبراء في استند اليها الالتي  
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 تقرير الخبراء:  ما طبيعة 

، والقرار  2216:2015االممي  تتعلق بالقرار  انتهاكات   أيفي رصد هو تقرير لجنة تحقيق    التقرير،ان نقول ان   يمكننا 

و    2511  عياتج المر الى  اشارت  تقرير  ال  اجةديبحيث نجد ان     ،2511:2020، والقرار االممي    2140:2014االممي  

، حتى  2021مارس  28جدد والية اللجنة الى   2511اقر بتشكيل اللجنة ، والقرار  19المادة في    2140القرار .  2140

الل، لمراج  2021فبراير    28ترض ان يجتمع في  والذي يف  صدور قرار جديد من مجلس االمن ،   جنة ، عة توصيات 

االطالع   اعتقد انه من المهم.  تقرير قد تسند في القرار القادم لمجلس االمن  لصيات التي شملتها ا وهذا يعني ان التو 

 : ول اليها في الروابط ادناهوالتي يمكن الوص والرصد،التحقق يها الفريق في واليته في  التي يستند ال  الوثائقعلى تلك 

 :  S/2021/79خبراء تقرير اللالطالع على 

https://undocs.org/ar/S/2021/79 

   ى بعضها: التقرير ال   أشاروقد  سابقةال األعوامخبراء عن  التقارير السابقة للجنة اللالطالع على 

experts/reports-of-www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panelhttps:// 

 :قرارات مجلس االمن فيما يخص اليمن

-esgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AAhttps://os

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%AC%D9%84%D8%B3%D9%85%D8 

 2216القرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2216%282015%29 

 2140القرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2140%282014%29 

 : الذي 2511لقرار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020 ) 

،  لم واإلخالل به ووقوع العدوانالس  ألعمال في حاالت تهديدلسابع: فيما يتخذ من االفصل االطالع على ا  ايضا   األفضل ومن  

 قراراته ،  مجلس االمن في اتخاذ هم تحركات لف أهميةلما يمثله من 

.htmlvii/index-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un 

 العهد الدولي بالحقوق االقتصادية 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html 

 العهد الدولي بالحقوق السياسية

tmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.h 

mailto:ambmacpc@gmail.com
https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%282015%29
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%282014%29
https://undocs.org/ar/S/RES/2511(2020)
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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 :  عني باليمنبراء الم خ التقرير النهائي لفريق العن 

 هي: موضوعا،  13على  فقرة مبوبة  162موجز على اجية والعد الديبباشتمل التقرير 

   تفريع التبويب

  مقدمة ال .1

واالمن  .2 للسالم  التهديدات  عن  عامة  لمجة 

 2020واالستقرار في اليمن عام 

 

  2020ملخص زيارة الفريق الى اليمن   .3

 م  لوستوكهاتفاق  (a مفاوضات السالم   .4

b)   اتفاق الرياض 

c) المشترك   اإلعالن 

واالمن    اإلقليميةيات  حدالت .5 السالم  و  امام 

 رار في اليمن  االستق

a) ران اي 

b)   ُعمان 

c)   السعودية 

d)   االمارات 

e) يات المتحدة االمريكية الوال 

 . تصعيد االعمال العدائية (a   2216ر  ترض تنفيذ القرا عقبات التي تعال .6

b) لس االنتقالي الجنوبي سلطته.  المج توطيد 

c) يسي التي  المناطق  في  عليها  التطورات  طر 

 ثيون.  الحو 

d)   .التطورات في الساحل الغربي 

e) كومة اليمنطة حالتحديات امام سل  . 

f) اإلصالححزب  تأثير.   

  االمن البحري .7

 هداف السعودية.  الهجمات على ا  (a . األهداف ظر المحدد وتنفيذ الح األسلحة .8
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b)   مخ  حة األسلتحويل او  من  الحكومة  زنات 

 الف الى الحوثيين.  التح

c)  .عمليات الضبط البحري 

d) هريب مكونات من ُعمان برا.  ت 

e)  و المكونات.  األسلحةتسلسل عهدة 

االقتصالس .9 ولمياق  الوضع  ادي  عن  عامة  حة 

 المالي.  

a)   الموارد على  وشبكاتها  الحوثيين  سيطرة 

 المالية .  

b) و جا  األموالغسل  الفساد  مسئوليمن  ن  نب 

 بالحكومة. مرتبطين

c)   إيرادات بين الحكومة والحوثيين بسبب  التوتر  

 النفط. 

تجميد   .10 تدابير  )بالشخصيات  األصولرصد   .

 (2216ب القرار بموج ي جمدت ارصدتهمالت

 

تنت .11 التي  الدولي  االعمال  القانون    اإلنسانيهك 

 .  قانون حقوق االنسانو

a) من جانب  نسوبة االعمال والحوادث الم

 التحالف.  

b) من جانب  نسوبة عمال والحوادث الماال

 الحكومة. 

c) المجلس  نسوبة الى االعمال والحوادث الم

 .  تقالي االن

d) حوثيين.  لل نسوبةاالعمال والحوادث الم 

e)  واستخدامهم في النزاعات   األطفالتجنيد

 المسلحة.  

f) .المهاجرون   

g)  19التجاوزات المتصلة بمرض كوفيد  . 

    سانية اإلندات توزيع المساع إيصالعرقلة  .12

  التوصيات.   .13
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 ة جمع البيانات:  آلي

ثائق ومتابعة بعض الحصول على الو تحقيقات المباشرة والنزول الميداني ، و للجنة اعتمدت الالتقرير ان ا  أشار

 :  في المقدمة الى أيضا  أشار التقرير   ، اال انلفة ، وزيارة بعض الدولالمصادر المخت

  كما ان حقيقات، ، اضعف حركة الفريق وحريته في التنقل واجراء الت 19كوفيد ير بتأث و: انها  5فقرة في ال .1

وهذا اثر على واصل شخصي ، والمعلومات الحساسة اال بتتبالون البيانات فراد والكيانات ال يبعض اال

 . صياغة التقرير 

رسالة   88منها  الستكمال التحقيق، يةرسم رسالة 117 أرسلتالتقرير ان اللجنة    أشار: 7في الفقرة  .2

على تلك الرسائل لم  نات وشركات ، اال ان الردود  الى منظمات وكيارسالة   24، و في دول  ألعضاءوجهت 

ن معلومات او قق معت للتح) بمعنى ان اللحنة س. 2020سمبر دي  10خ ردا حتى تاري 45تزد عن 

نقاشا  يفتح  أيضا ا ولسبب ما لم يتحصل الفريق على تجاوب او رد ، وهذتصال بالمعنيين ، و االبيانات 

 . ( التي تواصل معها الفريق األطرافمن  عن غياب الرد 

 ترجمة ادناه:  ي مه: و  1ن المنهجية التي استخدمها الفريق في الملحق ا  أشار .3
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 :  المنهجية 

  استخدم الفريق صور األقمار الصناعية لليمن التي اشترتها األمم المتحدة من القطاع الخاص -  .1

بيانات   ا استخدمت قواعد البيانات التجارية لتسجيل البيانات البحرية و لدعم التحقيقات. كم

 الطيران وسجالت الهاتف المحمول. 

ولكن لم تُستخدم أي معلومات ُجمعت كدليل ما   االجتماعي،استعرض الفريق وسائل التواصل    .2

لوفاء بشكل  ل ود العيان بما في ذلك شه تقنية،لم يمكن إثباتها باستخدام عدة مصادر مستقلة أو 

 مناسب بأعلى معايير اإلثبات التي يمكن تحقيقها. 

المصدر أو جودة الترجمة الصوتية.  غالًبا ما يعتمد تهجئة األسماء الجغرافية داخل اليمن على  .3

 اعتمد الفريق نهجا متسقا في هذا التحديث. 

ه في حالة ظهور  اء الفريق ووافق على أنأولى الفريق أهمية لقاعدة توافق اآلراء فيما بين أعض .4

خالفات و / أو تحفظات أثناء إعداد التقارير ، فإنه سيعتمد النص واالستنتاجات والتوصيات  

بأغلبية أربعة فقط. من األعضاء الخمسة. في حالة وجود توصية لتعيين فرد أو مجموعة ، يتم  

   تنفيذ هذه التوصية على أساس اإلجماع.

عضاء والكيانات واألفراد المتورطين في معظم الحوادث  الدول األمن الفرصة للرد  أتاح الفريق .5

التي يغطيها هذا التقرير. وقد أُخذ ردهم في االعتبار في استنتاجات الفريق. منهجية ذلك متوفرة في  

 الملحق أ. 

 منهجية "فرصة الرد" التي يستخدمها الفريقالملحق أ : 

إال أنه ينبغي االعتراف   عقابية،ة وليست ت هو أن تكون وقائيعلى الرغم من أن المقصود من العقوبا .1

يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الفرد.  للجنة،في التقرير العام  (1بأن مجرد تسمية فرد أو كيان )

ينبغي أن تتاح لألفراد المعنيين فرصة لتقديم روايتهم لألحداث   أمكن،حيثما  النحو، على هذا 

يتم منح الفرد الفرصة  التفاعل، دعمهم. من خالل هذا / مواد محددة ومحددة ل ولتقديم معلومات 

 إلثبات أن سلوكه المزعوم ال يندرج ضمن معايير اإلدراج ذات الصلة. وهذا ما يسمى "فرصة الرد". 

 كانت منهجية الفريق بشأن إتاحة الفرصة للرد على النحو التالي:  .2

 لرد" للفرد هو القاعدة.)أ( ينبغي أن يكون توفير "فرصة ل 

يجوز للفريق أن يقرر عدم إتاحة فرصة للرد إذا كان هناك دليل موثوق به على أنه سيضر تحقيقاته دون   )ب(

 بما في ذلك ما إذا كان:  داع،

(I .ينتج عن األصول المتحركة الفردية إذا تلقوا تحذيًرا من توصية محتملة للتعيين ) 

(II ) مصادر الحيوية.تقييد وصول الفريق إلى ال 

(IIIتعري ).ض مصادر الفريق أو أعضاء الفريق للخطر 

(IV )  .التأثير بشكل سلبي وخطير على وصول المساعدات اإلنسانية للجهات الفاعلة اإلنسانية في الميدان 

(V .ألي سبب آخر يمكن إثباته بوضوح على أنه معقول ومبرر في الظروف السائدة ) 
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قادرة على توفير فرصة  اللجنةي أن تكون )ب( ، ينبغ 2وص عليها في ذا لم تنطبق الظروف المنصإ  .3

 للفرد للرد.

ي فيما يتعلق  الشخص حكمهإلبالغ  اللجنةينبغي أن يكون الفرد قادًرا على التواصل مباشرة مع  .4

 . بمستوى وطبيعة تفاعله 

 لم تكن في ظروف استثنائية.  ما مباشرة،والفرد  اللجنةيجب أن تكون التفاعالت بين   .5

 للفرد.  اللجنةتحديد مستوى تفاعلها مع  الفرد، دون علم  ثالثة، ألحوال ألطراف ال يمكن بأي حال من ا  .6

استشارة أطراف ثالثة أو   ، لجنةالعند تحديد مستوى وطبيعة التفاعل مع  للفرد،يجوز  أخرى،من ناحية   .7

الممثل القانوني أو حكومته( باالتصال نيابة عنه / عنها  المثال،السماح ألطراف ثالثة )على سبيل 

 . اللجنةبشأن التفاعالت الالحقة مع 

 

 عوامل التدهور:  

   :والتحديات في  الى اشار التقرير الى عوامل تدهور الوضع في اليمن  

االقتصادي   .1 الفساد  من  التربح  العامة وتفشي  او    األطرافمن جميع  الموارد  افراد  والسيطرة عليها من 

 .  كيانات

 .  من العقاب اإلفالتفي ظل نسان والقانون الدولي  االنتهاكات المستمرة واسعة النطاق لحقوق اال .2

 التصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين وزيادة النزوح.   .3

االستراتيجية   .4 والتغياب  للحوثي  المناهضين  ا المتماسكة في صفوف  برزت في  بينهمي  )االنتقالي    القتتال 

 ( .ومةوالحك

 .  هاعليالحكومة في المناطق التي تسيطر وضعف سلطة  تفكك .5

 هداف سعودية.  زيادة الهجمات على ا  .6

 .   اإلنسانيةعرقلة االستجابة   .7

 هجمات البحرية.  ادة الزي .8

كثر من   المفاوضاتن تشمل  غي ا ( انه ينبوضات السالم)مفاتبويب رابعا  وربما هذا يبرر اشارته في ال كيانات ا

 حل الغربي.جنوبي والسا، منها الكيانات في الساحل ال   2216اليها القرار    أشارتلك التي  

 هم:  لجميع متا

  ،   2216اليها القرار    أشار التي    األطرافبل وليست  يادة حالة التدهور ،  تهمة بز م  األطرافجميع  الى    التقرير    أشار

حراس الجمهورية في الساحل  ، و  قالي الجنوبي نتمنها المجلس االالتي تنتهك القرار بل هناك اطراف جديدة برزت ، 

 :  الموجهة في ، و ابرز تلك التهم الغربي 

 .  لأموا وغسيل  انخرطت في ممارسات فسادالحكومة  .1
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ن تبرز أي  والقانوني الدولي لحقوق االنسان ، دون ا   اإلنساني للقانون  تنتهك انتهاكات صارخة    األطرافجميع   .2

 . نعدام سيادة القضاء والقانونفي ظل ا  ةمبادرة للمحاسب

م ، عدا  و اتفاقية ستوكهول   2216نتهكوا قرارات  ، وا جبهاتهم  مويل  دولة في تال  أموالالحوثيون يستخدمون   .3

 .  لألطفالتجنيدهم 

 .   2216قرار ينتهك التقالي الجنوبي نالمجلس اال .4

 . 2216االمارات تنتهك روح القرار ايران و  .5

 : جدلمثيرة للقرات ف

 ها،  مان حياديعُ تفقد سلطنة ن ان خوف مالى ان هناك ت أشار،  24في الفقرة  .1

تبادل    الى الحوثيين ، منها    األسلحة ريب  الى ته  76و    75و    74و    73و    72وكذا الفقرة    25في الفقرة    أشار .2

العمانية    األسلحة البحرية  المياه  الصووفي  في  الذا  وكمال  خليج ُعمان المتوجه الى  الفي باب  اه  ميمندب في 

 مان الى اليمن.  ، وكذا برا من عُ بعض الموانئ اليمنية في الساحل الجنوبي  وفي الصومالية ،  اإلقليمية

سيطرة الحوثيين في حال تم  ي والتجاري لمناطق  ذائ داد الغي االمرز ف تب   تيطر الالى المخا  34في الفقرة    أشار .3

 .  2021يناير   14خارجية االمريكية في  وزارة التي اتخذته ال  FTOتصنيفهم 

   الخمس،الئحة   الى  43في الفقرة  أشار .4

ال    أيضا  أشار .5 الحوثيين في    43فقرة  في  ان قدرة  )تز هياكل ح  إدارة،  اسكومية  امنتبداد  ي  وقائ   دادا( وجهاز 

 .(  ضدهم  )منع المعارضةاستخباراتي قوي اسهم في قدرتهم على 

 .  45هذا في المادة خل الحركة قيادة الحوثيين تأتي من دان التهديدات لفي ا أشار .6

 .  اإلنسانية وتنسيق الشئون الدارة  األعلى الى االسكمشا او المجلس    أشار 48قرة في الف .7

فقرة ب من ذات  في ال وأشاركومة ،  ي مناطق سيطرة الحبسرعة ف   األمينتلة تدهور الوضع    53فقرة  في ال  أشار .8

  5ندة من افراد او كيانات خارج الدولة ، ومشيرا الى المرفقات  دولة اال انها مجالفقرة ان انتشار قوات تابعة لل

 ،   9و 

   .اإلصالحى االنقسام بين المؤيدين والمعارضين لحزب  البنج ج ال   53في الفقرة  أشار .9

ال  أشار .10 ات  البند ب  69فقرة  في  الحكومة بتالى  اطراف في  الحك  أسلحة حويل  هام  التحالف  من مخازن  ومة او 

 ثيين.  لصالح الحو 

 المالي واالقتصادي:   اإلطاررة في  الفقرات المثي

بدال  حولها الحوثيون لصالح عملياتهم  يار $ امريكي  مل  1.8بلغ  بميالت مالية  الى تحو   أشار   94في الفقرة   .1

 . الخدمات   من دفع المرتبات وتقديم

الحوثيين عبر الحارس لقطاع الخاص من  اصول لذ على شركات والى االستحوا  أشار    98و    97في الفقرة   .2

 .  اليه باالسم  أشارالقضائي والذي 
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  لهذه الفقرات ند اليها  الوثائق التي است، والذي يشمل    28الى المرفق    أشار  112الى    103ات من  فقرفي ال .3

الى    اإلشارةتم  ت  أشار، حيث   التي  فيها  السعودية  االع ستخا الوديعة  لشراء دمت لتمويل خطابات  تماد 

 في هذه الفقرة ، طية( يشر الى المشتقات النف )لم ،  أساسيةسلع 

ن  حد اال ا التمويل التجاري المو اإلجراءاتان هذه العملية كان ينبغي ان تكون واضحة وتتبع    105في    أشار .4

كبيرا من  زءا  غسل جو  األجنبيوتالعب في سوق الصر ف    اإلجراءات خرق هذه  ي في عدن  مركزالالبنك  

اقتباس رقم    أشارا االتهام الخطير ،  هذ  ،    األموالكة لغسل  الوديعة في اطار خطة محب انه تلقى   52في 

م بأن  افادة  الحكومة  المركزي  إجراءاتن  البنك   ، محلية  )مصارف  مستويات  بعدة  تمر  وزارة االعتماد   ،

ال والبنك  السعودية،  والبنك  المالية  السعودي،  انه ورغم هذه    األهليمركزي  اال   ، من    اإلفادةالسعودي( 

 لوديعة !!!  الى فساد الحكومة استغالل ا   اإلشارةالحكومة لم يتغير النص في  

في تكبيد المركزي خسائر   أسهمت التفضيلية التي استخدمها المركزي   األسعاراال ان   أشار  106في الفقرة  .5

 المركزي.   أداءوهو ما اثر على كي امريمليون $  423تجاوزت 

ا   أشار  109الفقرة  في   .6 ادارها  التي  االعتمادات  ان  ،    91لمركزي استفادت منها فقط  الى  ن  ا   وأشارشركة 

موعة تعمل في نطاق  بأن المج  110ا في الفقرة  نه برر هذ ال ا ا بضة يمنية ،  قا% كانت تعود لمجموعة  48

هورية ، وهذا يعطيها  واسع في اليمن ، وتعمل في عدد كبير من الشركات واالعمال التي تصل الى عموم الجم

 . افسية الميزة التن

،  بقة لعملية االستيرادكبيرة سا  أرباحاحصدت    91وبقية الشركات ال  ان المجموعة    أشار ،    111في الفقرة   .7

تقارير بناء على  سوق  شركات في الالبيع لهذه ال  أسعارعر التفضيلي ، والذي لم يظهر في  بسبب السوهذا  

   .يةاألساس ذائية لمواد الغل األسعارعن   WFBغذاء منظمة ال

الفقرة    أشار .8 المرك   ان   112في  و البنك  االثائقزي لم يوضح في  تبني هذه  التي اسمها  ستراتيجية  ه سبب 

  ، بشوأشار"هدامة"  الفقرة  الفر ت  يعتبرها  القضية  ان هذه  واضح  ارتكبته و  أموالل  يق )غسكل  فساد 

الحكومية نا  (المؤسسات  وكيانات  شخصيات  الممار لصالح  وهذه  اسفذة  النخبة"  سة  سيطرة   " ماها 

االقتباس رقم  و الن  58بحسب  العامة  ان سيطرة  الموارد  فيه  الفساد تسخر  اشكال  خبة هي شكل من 

 .  كانسعلى حساب عموم ال األعلى كز االجتماعي فراد ذوي المرلصالح عدد قليل من اال 

االقتباس رقم   .9 الخبرا   أشار  57في  كدت لفريق  ا القابضة  المجموعة  المجموعة وان تلقت  ان  ان  ا  أسعارء 

البيع للمستهلك   أسعار الصرف تعكس على    أسعار على  فإن الخصوم    ، كات  رمثلها مثل بقية الش   تفضيلية

ثائق للتحقق من عة ، وان الفريق طالب المجموعة بمزيد من الو المنتجات المقدمة من المجمو في النهائي 

وتأكيداِ   التقرير : )    في ضوء ردها على  2021يناير    31بتاريخ  نشور  وقد اشارت المجموعة في بيان مافادتهم.  

على التزامنا بمعايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق األمم المتحدة في جميع  

عن   للجميع  تعلن  المجموعة  فإن  األفراد  أو  المدني  المجتمع  أو  العام  القطاع  مع  أو  الداخلية  تعامالتنا 

السجالت تفويض على  لالطالع  دوليا  والمعتمدة  المحايدة  والتحقيق  التدقيق  شركات  كبر  أ إلحدى  ها 
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والوثائق المتعلقة باالدعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة وترحب المجموعة كذلك بعمل الشركة  

 .( ها وتدقيقهاالمتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية إلعالن نتائج تحقيق

تعمل  ميناء الحديدة ، وانها رادات النفط في على وطرتها يسو مكو النفطية الى شركة تا  أشار 113فقرة في ال .10

ناء الحديدة رادات النفط من ميكومة على نقل وحيث تعمل الح  116في الفقرة  او تنقل مكتبها الى عدن  

 ئب ،  والضرا  الجمارك إيراداتالى عدن للسيطرة على 

 ذات طابع سياسي.  الى ان ازمة النفط  أشار  117فقرة في ال .11

   في التقرير:   التوصيات

ت توصيات الفريق ، وهذه التوصيات في االغلب ستنعكس في القرار  جاء  162ى الفقرة  ال   159من الفقرة   •

 ودراستها:   الى تلك التوصيات  اإلشارةراير ، ولذا ينبغي  فب 28المتوقع في  مجلس االمن بعد اجتماعه 

 يوصي الفريق مجلس األمن بما يلي: - 159 .1

مناقشة قضية المساءلة عن    )أ( تضمين جدول أعمال االجتماع الشهري الخاص باليمن موضوًعا مركًزا  .2

المساءلة  آليات  استكشاف  ذلك  في  بما   ، اإلنسان  وتجاوزات حقوق  وانتهاكات  الدولي  اإلنساني  القانون 

الضحا وإنصاف  العدالة  تضمين  لضمان  في  والنظر   ، هذه يا  في  المعنيين  اليمنيين  المصلحة  أصحاب 

 المناقشة ؛ 

)ب( النظر ، في قرارها المقبل ، الذي يدعو جمهورية إيران اإلسالمية واإلمارات العربية المتحدة إلى احترام   .3

( باالمتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض وحدة وسيادة  2015) 2216التزاماتهما بموجب القرار 

 اليمن؛ واستقالل وسالمة أراضي 

في اليمن إلى االمتناع   حكومةغير التابعة للج( النظر ، في قرارها القادم ، في دعوة جميع الجماعات المسلحة  ) .4

عن اتخاذ إجراءات قد تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية ، على النحو المتوخى في  

 ( ؛ 2015)  2216)أ( ، ) ب( و )ج( و )د( من القرار   1الفقرة 

اإلشارة ، في قرارها المقبل ، إلى أن سوء إدارة الموارد العامة يقوض األمن والجهود المبذولة إلعادة بناء )د(   .5

، وحث أطراف النزاع على اتخاذ تدابير فورية لتحسين الشفافية والمساءلة في نظام اإلدارة    اليمن مؤسسات  

 المالية العامة للبلد ؛

قراره)هـ(   .6 في   ، في  اإلشارة  التأخر  أن  إلى   ، المقبل  المرتباا  اضعاف وكذ،  ت  دفع  األمنية   ا  القوات  قدرة 

والعسكرية التابعة للحكومة اليمنية ، تهديًدا للسالم واألمن واالستقرار في اليمن وعائًقا أمام تنفيذ حظر  

 (. 2015) 2216من القرار  14األسلحة المستهدف وفًقا للفقرة 

وجود أحكام تتعلق مباشرة بضرورة المساءلة فيما يتعلق بالقانون اإلنساني الدولي    في ضوء عدم  -  160 .7

القرارين   النزاع في  أطراف  اإلنسان من جانب جميع  (  2015)  2216( و  2014)  2140وانتهاكات حقوق 

المقبل  الالحقة،والقرارات   قراره  في  المجلس  األمن تضمين  الفريق  وجوب   ة  صيغ  يوصي  على  تؤكد 

محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ، وتؤكد على  
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لحقوق  المزعومة  االنتهاكات  الدولية في  المعايير  مع  يتوافق  ونزيه  تحقيق شامل ومستقل  إلى  الحاجة 

 اإلفالت من العقاب وضمان المساءلة الكاملة.  اإلنسان ، لمنع

االقتصاد واألمن الغذائي لليمنيين ، مما    والموارد   األموالإلى تأثير أعمال تحويل    وفي إشارة  -  161 .8 على 

يدعو الفريق مجلس األمن إلى  يؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية وتقويض األمن واالستقرار العام في البلد ،  

 األعمال. ( إلدراج هذه2014) 2140من القرار  18 النظر في زيادة تفصيل المعايير الواردة في الفقرة

 بما يلي: يوصي الفريق  - 162 .9

)أ( النظر في العمل مع الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح بهدف التواصل مع  .10

المساعدة   تقدم  التي  كز  والمرا البرامج  تطوير  دعم  لزيادة  األعضاء  فيهم    لألطفال،الدول    الفتيات،بمن 

 اليمن ؛   المتضررين من النزاع في 

بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة ،    اليمن، )ب( النظر في التعامل مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في   .11

لتوضيح التدابير التي تم اتخاذها للتحقيق في انتهاكات القانون اإلنساني الدولي ومقاضاة مرتكبيها ، وتوفير  

بما في ذلك العمليات   العمليات، اء هذه االنتهاكات.  سبل االنتصاف أو المساعدة لألفراد المتضررين من جر 

 البرية واالحتجاز ؛ 

)ج( النظر في كتابة خطاب إلى الحكومة اليمنية يطلب منها تقديم خريطة لجميع القوات الخاضعة لقيادتها   .12

نية  وسيطرتها حالًيا في ضوء التناقضات المتعلقة بحسابات القيادة والسيطرة التي قدمتها الحكومة اليم

، والمرفق   بما في ذلك مرفقاته   ، التقرير  إليها في هذا  المشار  ، مثل   / Sبالوثيقة    8في مراحل مختلفة 

 ؛  2020/326

وال    اليمن،تشير إلى أنها تعمل مع حكومة    للطفولة،)د( النظر في كتابة رسالة إلى منظمة األمم المتحدة   .13

ارس لألغراض المتعلقة بالنزاع ، وتقديم الدعم ، مناسب  سيما في تعز ، فيما يتعلق باستمرار استخدام المد

 ( ؛ 10إليجاد مواقع بديلة للتعليم )انظر الملحق  

)هـ( النظر في االنخراط مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لطلب تقديم المساعدة في إعادة بناء المدارس  .14

بما في    للتحالف،الضربات الجوية    ( وغيرها من الهياكل األساسية المدنية المتضررة من10)انظر المرفق  

 ذلك تلك التي حددها الفريق في تقاريره ؛ 

الفريق في عامي  )و(   .15 الحالة الصادرة عن  األفراد الذين تم تحديدهم في بيانات  و    2019النظر في تسمية 

 ؛  ، ألنهم يواصلون ارتكاب أعمال تنتهك السالم واألمن واالستقرار في اليمن  2020

تقارير التنفيذ المقدمة إلى اللجنة ، على النحو المطلوب لطلب تقديم    األعضاء،إلى جميع الدول    الكتابةز(  ) .16

 ( ؛ 2019)  2456من قرار مجلس األمن  10بموجب الفقرة 

)ح( النظر في توجيه انتباه الدول األعضاء إلى قائمة المكونات المتاحة تجارياً الموجودة في أنظمة األسلحة   .17

( وإتاحتها كوثيقة منفصلة على  20يستخدمها األفراد أو الكيانات التي تحددها اللجنة )انظر المرفق  التي  

 موقع اللجنة على اإلنترنت ؛ 
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جهود بناء القدرات لخفر السواحل اليمني ، وكذلك ل )ط( النظر في التعامل مع الدول األعضاء لزيادة الدعم   .18

المنطقة األخرى لتحسين تنفيذ حظر األسلحة المستهدف عمالً   لقوات مراقبة الحدود في اليمن وفي دول

 (. 2015) 2216من القرار   14بالفقرة 

 

 : ومالحظاتخالصة 

يحوي   التقرير  للجدلمن    الكثيرهذا  المثيرة  ان  النقاط  اال  و  الالى    اإلشارة،  المالي    ، اليمني  المركزي  أداءموضوع 

فتح الباب للبحث  ، كما ان التقرير    عريقةشركات  سبب الكثير من التنمر على    بعينها،ات تجارية  واالشارة الى شرك

ة التي تعامل  مؤسسات الصرف  وو المؤسسات المالية    عن بقية الشركات التي لم يشر اليها التقرير ، والى البنوك

مما يثير االستفسار    ، مكو والعيسي  كشركة تا  أيضا اليه التقرير   أشاردي النفط التي  بل ومور ،  زي  معها البنك المرك

لم تكن في المستوى  زي و البنك المرك ا الحكومية   ردود. في المقابل التحقق التي اعتمدتها اللجنة من جهةعن آلية  

يتصادف  الذي و   االمن. قرار يتخذه مجلس   أيفي مواجهة  قف حساسهذا االتهام والذي يفترض ان يضعها في مول

هذا التقرير قد يزيد   التصنيف. ن  حكومة االمريكية عفي حال عدم تراجع ال.     FTOقرار تصنيف انصار هللا ذ مع انفا

وعلى دعم االستقرار    التمويل جذب  تها في  داقيوقد يؤثر على مص  اليمن، منظومة المالية والنقدية في الضغط على ال

االع وعلى سهولة   واالشفتح   ، السلع  الى  والوصول  والتيارة  تمادات   ، عمان  الى سلطنة  التقرير  اليها    في  تستند 

على النقل واالمداد والتخليص    األعباءزيد من  ستيراد قد يمثل المواال   اإلنتاجعمليات  الشركات الصناعية اليمنية في  

التأمين ، مع  النقل و تكاليفيادة على ز كل هذا ينعكس و ،، وحتى على آلية التفتيش والتحقق للواردات في اليمن 

عادي ستتأثر  ال  آلية التحويالت النقدية حتى للمواطن  .عبء على المواطن اليمني  زيادة المخاطر وبالتالي زيادة ال

 .  بحسب التقرير غير آمنة ، وغير مساءلة  ومة المصرفية في اليمن حال اعتبرت المنظ في 

  أعباءحمل  في االطار السياسي ، اال ان  تقرير  انه    أي،    2216بالتأكيد هذا التقرير هو تقرير تحقق حول تنفيذ القرار  

.  رائدةار شركاته البالتأكيد على كب مة المصرفية ، وعلى القطاع الخاص ، وعلى االقتصاد اليمني ، وعلى المنظوكبيرا 

   : وأخيرا

حتماالت  لما اثارته من عالمات استفهام ، و وضعت ا لجنة الخبراء ،ا التقرير مجرد قراءة لتقرير  ان هذعلي التأكيد  

كثر تشددا للمنظومة   أيضاوقد يؤثر  يؤثر على شخصيات وكيانات ،    مية ، قد تؤدي الى قرار امجديد على نظرة ا

المصرفية في اليمن ، والى  المالية   الوطني ،  و  االقتصاد  الجميع وعلى رأسهم  مزيد من اضعاف  ولذا يتطلب من 

، وكذا البحث    2021  ها خارطة العام لمواجهة التحديات التي ابرزت  ت واحد، العمل في اتجاه واحد بصولقطاع الخاص  ا 

 : ثالثية التالي ها ، وفي اطار ال عن الفرص في

   سلبا؟او   إيجابا؟ الخاصتأثير على القطاع  أيتقرير على  هل يشتمل ال .1

   ولماذا؟ ؟ أثيرت أية  ماهي االستجابة المناسبة لمواجه .2
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   نتائج.نصل اليه من   فيما مع المجتمع الدولي  تشاوريال النقاش  فتح .3
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