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 خالصه اجرایی

المللد  بده   متحد،  ادد،اماا االدتبی بدی     به گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل

رهبری عربستان و آمریکا علیه یم  تاکنون دستاورد چن،ان  ن،اشته و بدا شکسدت موا ده    

المللد  و در اتتیدار داشدت     بدی   براساس ای  گزارش برتری نظدام  االدتبی   1ش،ه است.

ها و تسلیحاا پیشرفته آمریکای  در  نگ یم   که نزدیک به دو سال و ندی  از آن   نگن،ه

های چشمگیری را برای عربستان به ارمغان آورد.  ندگ باعد    گذرد  نتوانسته موفقیتم 

ها هدزار  گسست سیاس  در یم  ش،ه  کشور در آستانه دحط  و گرسنگ  درار گرفته و ده

المللد  بده   ان،. همچنی  حمدبا هدوای  االدتبی بدی     ها نفر آواره ش،هنفر کشته و میلیون

رهبری عربستان تأثیراا عملیات  و تاکتیک  ناچیزی در تاک یم  داشته و باعد  از بدی    

رفت  مقاومت مردم  در ای  کشور نش،ه است. در حال حاضر بیش از هفت میلیون یمند   

نگ  و دحط  درار دارن، و دست ک  نی  میلیون نفر به وبا مبتب شد،ه  در معرض تطر گرس

اند،. اید   ندگ    و دو هزار ت  از آنها بر اثر ابتب به ای  بیماری  ان تود را از دسدت داده 

های تروریست  در تاک یمد  شد،ه و دولدت مسدتعف      همچنی  باع  گسترش نفوذ گروه

رو ساتته اسدت  بده ویداه اینکده     ،دی روبههای متعیم  در  نوب ای  کشور را با چالش

های تروریست  به طور مسدتقی  از سدوی عربسدتان و امداراا متحد،ه      بسیاری از ای  گروه

ای آغاز ش، که ای  کشدور از  شون،.  نگ عربستان علیه یم  در برههعرب  تأمی  مال  م 

افزایش دیمت نفت توان ادتصادی و ثباا سیاس  و ا تماع  نسب  برتوردار بود. اما ع،م 

ش،ن  نگ از سوی  و ع،م همراه  سایر کشدورهای منطقده بدا ریداض در اید       و طوالن 

 نگ و همچنی  اتتبفاا داتل  تان،ان سلطنت  از سوی دیگر  رفته رفته عربستان را در 

                                                            
با حمله هوای  االتبف  از کشورهای منطقه به رهبری  (1394فروردی   6)میبدی  ۲۰1۵مارس  ۲۵م،اتله نظام  در یم  در  .1

ادامه یافت.  "احیای امی،"و سپس با نام عملیاا  آغاز ش، "اطعیتطوفان د"سعودی به ای  کشور با نام عملیاا عربستان

(  کویت و ۲۰17فارس )عربستان سعودی  اماراا متح،ه عرب   دطر)تا سالکشور عضو شورای همکاری تلیج ۵هواپیماهای 

  از دولت عب،ربه ان،. ای  عملیاا در پشتیبانبحری ( به همراه مراکش  مصر  اردن و سودان در ای  حمله مشارکت داشته

 مهور پیشی  یم   صورا گرفته که صنعا پایتخت یم  منصور هادی و بر ض، انصاراهلل  و پشتیبانان عل  عب،اهلل صالح  رالیس

تمام  کشورهای عضو شورای همکاری تلیج فارس  به استثنای عمان  در ای   و بیشتر مناطق شمال یم  را در اتتیار دارن،.

 هادی  هت مبارزه با حوثیان و القاع،ه و داعش در یم  استقبال کردن،. از درتواست منصور عملیاا شرکت کرده و
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ای  کشور در ابت،ای حمله به یم  تبش فراوان  کرد تا پای سدایر   .موضع ضعف درار داد

ای تود را به می،ان  نگ باز کرده و بخش  از بار پیمانان عرب منطقه مله ه کشورها از 

رس، که در تحقدق هد،ی تدود چند،ان     اما به نظر نم  .سنگی  آن را بر دوش آنها بگذارد

موفق ش،ه باش،. از ای  رو در ای  گزارش ضم  بررس  ا مال  تحوالا  ،ی،ی کده بده   

گیدری از مطالعداا و   وددو  پیوسدته و بهدره    های مختلف اید   ندگ بده   تازگ  در حوزه

 هدا و نقطده    دید،گاه ۲های تحلیل  و تبری و مراکز مطالعات  و پاوهش های سایتتحلیل

 گذرانی .نظراا کارشناسان و مقاماا غرب  و عرب  را نیز از نظر م 

 

 یمنتحوالت جدید جنگ

سان به  ،ی،تری  تحوالا های کارشناهای تبری و تحلیلدر ای  بخش  مبتن  بر گزارش

در تصوص نقش عربستان  اماراا متح،ه عرب   آمریکا و روسیه در  نگ یمد  پرداتتده   

 گذرانی .بشری آن را نیز از نظر م و ابعاد انسان  و حقوق

 

 

                                                            
تبرگزاری ب  ب  س   سایت تحلیل  گلوبال ریسرچ   تبرگزاری رویترز(  Foreign Policyنشریه فاری  پالیس  )۲ 

(Global Researchسایت تبری و تحلیل  می،ل  )( ایست آیMiddle East Eyeروز  )( نامه نیویورک تایمزThe New 

York Timesفارس( در واشنگت ) (  مؤسسه کشورهای عرب حوزه تلیج(Arab Gulf States Institute in 

Washington( پایگاه تبری و تحلیل  هیل  )The Hillسایت تبری گالف  )( نیوزThe Gulf Newsسایت می،ل  ) ایست

(  News Week(  نشریه نیوزویک )The Huffington Postینگتون پست )(  روزنامه هافMiddle East Newsنیوز )

 Al(  سایت تبری العربیه )Human Rights Watchبشر )(  سایت دی،بان حقوقMilitary Timesسایت میلیتری تایمز )

Arabiyaهای بی (  گروه بحران(  المللThe International Crisis Groupهفته  )( نامه االهرامAl-Ahram al-

Arabi( سایت تبری می،ایست وایر  )Mideast Wire( مؤسسه بروکینگز  )The Brookings Institution سایت  )

 ( و...Foreign Affairs(  سایت تحلیل  و مطالعات  فاری  افرز )Al-Monitorتحلیل  المانیتور )
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 عربی  الف( عربستان و امارات متحده

طق  ندوب   ها ) نگ  درگیری  سردت و ربایش شهرون،ان( در مناش،ا گرفت  ناامن  -1

هدا و منازعداا   های تروریست  وابسدته بده القاعد،ه و کشدمکش    یم  به دلیل فعالیت گروه

رغد   امنیت  و سیاس  عربستان سعودی و عب،ربه منصور هادی با اماراا متح،ه عرب  عل 

 ها در االتبی علیه یم  اتحاد آن

س  تود در یمد   تبش عربستان و اماراا برای گسترش حوزه نفوذ  غرافیای  و سیا -2

 4۲ها در مناطق مختلف ای  کشور  به ویاه منداطق  ندوب ا الحداق    از طریق افزایش ناامن 

هزار کیلومتر مربع از تاک یم  به ویاه  در مناطق شرد  به عربستان با همکداری عب،ربده   

های  از منداطق  ندوب  یمد  بده تصدوص      منصور هادی و در اتتیار گرفت  کنترل بخش

 توسط اماراا « یسقطر» زیره 

دتالت اماراا در انتصاب نیروهای محل  در مناطق  نوب  یم  و حمایدت عربسدتان    -3

رغ  تروریسدت  المسلمی  در ای  کشور )عل ای از اتوانسعودی از حزب االصبح  شاته

های متعد،د مسدلح   گیری گروهالمسلمی  توسط عربستان( و از ای  رو شکلتوان،ن اتوان

 اوا امنیت  در ای  کشور با اه،ای متف

ثمر بودن راهکار نظام  برای حدل  اذعان برت  از مقاماا و کارشناسان عربستان به ب  -4

 حل  سیاس .اوضا  یم  و تبش برای دستیاب  به راه

 

 ب( نقش آمریکا  

نقش پررنگ ایاالا متح،ه آمریکا در  نگ یم  از طریق کمپی  مبدارزه بدا القاعد،ه و     -1

 عربستان سعودی در  نگ حمایت از 
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تبش برای کاهش نقش آمریکا در  ندگ از طریدق ادد،ام بدرای تصدویی طرحد  در        -2

  توسط نماین،گان ض، نگ  ناظر برکداهش نقدش آمریکدا در حمایدت از عملیداا      3کنگره

های سیاس  و ادتصادی و همچنی  نگراند   نظام  عربستان علیه یم  به دلیل افزایش هزینه

رغ  ددرارداد نظدام  اتیدر    ا به4آمریکا در حمله علیه غیرنظامیان ای  کشور از دست داشت 

هدای د،رتمند،   میلیارد دالر  از یک سو و فشدار البد    11۰ای  کشور با عربستان به ارزش 

 های تسلیحات  در کنگره در راستای ت،اوم  نگ در یم  از سوی دیگر شرکت

فروند، هلیکدوپتر    36سدعودی بدرای ترید،    میلیارد دالری عربستان  ۲۵گذاری سرمایه -3

هددای دیگددر بلددک هدداوک و مدد،ل 6۰-فروندد، هلیکددوپتر سیکورسددک  یددواچ 7۲آپدداچ   

هلیکوپترهای ساتت آمریکا  همچنی  آموزش تلبانان توسط نیروهای آمریکای  و تأسیس 

مده  میلیون دالر بدر اسداس برنا   ۸۰۰پایگاه نظام  با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد و  3

 توسعه گارد مل  ای  کشور   

                                                            
(  نماین،ه Mark Pocan) ت کالیفرنیا  مارک پوک نماین،ه دموکراا از ایال ( Ro Khanna) . ای  الیحه توسط رو کانا3 

از  (Walter Jones( از ایالت کنتاک  و والتر  ونز )Thomas Massie) توماس ماس  تواه از ایالت ویسکانس   مهوری

امه کارولینای شمال  ارااله ش،ه و تواستار تروج نیروهای آمریکای  از  نگ یم  ش،ه است  مگر آنکه کنگره برای ادایالت 

رسان آمریکای  در عملیاا های آمریکا به عربستان مجوزی صادر کن،. هواپیماهای سوتتها و همچنی  کمکحضور آن

های اطبعات  درباره یم  به های سعودی در تها   به یم  نقش دارن،. همچنی  آمریکا کمکرسان  به  نگن،هسوتت

 کن،.عربستان ارااله م 

 

های آمریکای  در مورد حمایت از مشترک نظام  ایاالا متح،ه در واکنش به انتقاد یک  از رسانهستاد ۲۰17. در سپتامبر 4 

های سعودی و های واشنگت  از ریاض تنها در ح، اعزام تلبان برای  نگن،هعربستان در  نگ علیه یم  اعبم کرد که حمایت

گیرد. با زدای  در آن منطقه صورا م ه با ه،ی تنشهای مستشاری و پشتیبان  مح،ود لجستیک  است کارااله برت  حمایت

گیری هوشمن، علیه غیرنظامیان یمن  را از  انی مرکز فرمان،ه  هوای  آمریکا ارااله ت،ماا ه،ی ای  حال ستاد مشترک

ن،. اما های سعودی نقش  ن،ارگیری هوشمن،  نگن،هارتش آمریکا تکذیی کرد و گفت که نظامیان آمریکای  در سیست  ه،ی

ده، که آنها از ایفای نقش ای  کشور در  ریان با و ود تکذیی ای  مرکز  طرح ارااله ش،ه از سوی نماین،گان آمریکا نشان م 

های سیاس  و ادتصادی منجر ش،ه تا ای  نماین،گان به فکر تروج آمریکا از وضعیت به بحران یم  نگرانن، و افزایش هزینه

ل  در یم  باشن،. در صورا تصویی طرح مذکور در کنگره  نظامیان آمریکای  مجبور تواهن، نظر آنها مبه  و نامشخص فع

روز پس از تصویی دانون از یم  تارج ش،ه و تمام نیروها و ادواا  نگ  تود را از االتبی سعودی علیه یم   3۰بود تا 

 .بیرون بکشن،
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تبش عربستان برای ایجاد اتتبی میان انصارا... و صالح به مثابده راهد  بدرای پایدان      -4

بخشی،ن به گرداب  نگ یم  با تو ه به هزینه گدزای آن بدرای عربسدتان  در تطربدودن     

 الملل  عربستان و ع،م محبوبیت  نگ یم  در  هان غرب.  اعتبار و و هه بی 

 

 نقش روسیه   ج(

مهر  1۵تا  1۲تو ه به منافع سیاس  و ادتصادی سفر سلمان ب  عب،العزیز  به روسیه از  -1

ماه سال  اری برای عربستان )نخستی  سفر در ای  سطح در تداری  حکومدت عربسدتان(ا    

میلیدارد دالر  ددرارداد تأسدیس صدن،وق      3امضای ددرارداد تسدلیحات  بده ارزش بدیش از     

به ارزش یک میلیدارد دالر در زمینده فنداوری  ددرارداد همکداری در زمینده       گذاری سرمایه

سازی بده کدارگیری اندردی در اسدتفاده از وسدایل سرمایشد        شیری  کردن آب و ه،فمن،

میلیارد ریال برای  1.1روسیه و عربستان به ارزش « سیبور»وتوافق  میان شرکت پتروشیم  

 ساتت کارتانه در عربستان 

عب،ا..ّ. صالح با کمک روسدیها پدرواز تدی     ستان برای بهبود حال  سم  عل تبش عرب -2

مهر ماه( به صنعا با مجوز عربسدتان سدعودی     19اکتبر سال  اری ) 11پزشک  روسیه در 

 ساله سابق یم     7۵ مهور برای انجام عمل  راح  بر روی رالیس

ار به عربستان سدعودی و  ردابت میان مسکو و واشنگت  برای فروش سبح و  نگ افز -3

و تولید، کبشدنیکف در    4۰۰هدای اس ایجاد  نگ سدردی دیگدرا توافدق فدروش سدامانه     

های دیپلماس  نظام  روسدیه  هدت برددراری روابدط راهبدردی و      عربستان  به مثابه روش

م،ا با عربستان و واکنش مقاماا آمریکا بده اید  تحدول )اعدبم فدروش سیسدت        طوالن 

میلیدارد دالری   1۰۰میلیارد دالر  به عنوان بخشد  از معاملده    1۵رزش ض،موشک  تاد به ا

 تجارا اسلحه در سفر دانل، ترامپ به عربستان( 
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هدای اتیددر بدده ددانون  بددودن عب،ربده منصددور هددادی     اذعدان مقامدداا مسدکو در مدداه   -4

 مهور دانون  کشور و در عی  حال هش،ار بده   مهور مستعف  یم   به عنوان رالیسرالیس

 مقاماا عربستان سعودی به دلیل تلفاا باالی غیرنظامیان 

حل سازش در یمد  بدا   گیری عربستان از رهبری مسکو در طراح  یک راهاحتمال بهره -5

استناد به فراین، صلح سوریه  به منظور ایجاد شرایط  برای بهتدر  لدوه دادن و هده تدود     

های تروریست  و احتمداال بده رسدمیت    رو از گروهنشین ا تمایز شورشیان میانهپس از عقی

 ها.شناتته ش،ن حوث 

 

 بشری  انسانی و حقوق د( ابعاد

-درارگرفت  االتبی به رهبری عربستان سعودی در فهرست سیاه گزارش سدازمان ملدل   -1

بشر بده دلیدل حمدبا    ش،ن آن توسط دی،بان حقوقمتح، در تصوص کودکان و محکوم

 6۸3حملده( و کشدت  و زتمد  کدردن کودکدان )      3۸ا )هد نظام  به مد،ارس و بیمارسدتان  

کودک(ا الزم به ذکر است که نیروهای دولت  یم   نیروهای القاع،ه و رزمن،گان حوث  نیز 

 در ای  فهرست درار دارن، 

ملدل مبند  بدر درتواسدت از     بشدر سدازمان  ای از سوی شورای حقوقتصویی دطعنامه -2

المللد   ای و بی روه  از کارشناسان بر سته منطقهکمیسرعال  ای  شورا به منظور ایجاد گ

بشر در یم  و ارااله گزارش در اید  زمینده  انجدام بررسد      برای نظارا بر وضعیت حقوق

الملدل توسدط تمدام     های حقوق بدی  بشر و سایر حوزههای ادعای  حقوق انبه نقضهمه

نقدض اید  حقدوق  اراالده      ها و شناسای  مسئوالن  احراز وادعیت۲۰14ها از سپتامبر طری
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بشدر و تعامدل بدا مقامداا یمند  و سدایر       های عموم  برای بهبود وضدعیت حقدوق  توصیه

  ۲۰17۵نفع ح،اکثر تا پایان سال های ذیگروه

المللد  بدا   هدای انسدان  بدی    ممانعت یا به تأتیر ان،اتت  دسترس  مردم یم  به کمک -3

مون آن توسط نیروهای االتبی و عقی ران،ن های یم  و پیرااستقرار نیروی دریای  در آب

های حامل مواد غذای   دارو و سوتت  به بهانه ممانعت از رسدی،ن  کردن کشت  یا متودف

  6سبح به دست شبه نظامیان حوث 

میلیون نفر  معیت  دسدت و پنجده ندرم کدردن      ۲۸به انزوا کشی،ه ش،ن کشور یم  با  -4

هزار نفدر و تعد،اد   رسی،ن میزان تلفاا انسان  به ده چهارم از  معیت آن با گرسنگ  ویک

 نفر  749 3۲ها و مجروحان به کشته

 ۲ک  دچارش،ن نی  میلیون کودک زیر پنج سال یمن  به سوءتعذیه ش،ی، و مرگ دست -5

 نفر بر اثر ابتب به بیماری وبا ط  شش ماه گذشته  13۵هزار و 

 رنگاران به بسیاری از مناطق کشور های ام،اد و تبع،م امکان دسترس  گروه -6

میلیدون نفدر    ۲۰افزایش شمار غیرنظامیان یمن  محتاج دریافت کمک در سال  اری به  -7

 بر اساس برآورد برنامه  هان  غذا 
                                                            

ع  را تا زمان برگزاری ا بس س  و نه  شورا )شهریور بشر از ای  گروه درتواست نمود تا گزارش  ام. شورای حقوق۵

های مختلف از ایجاد سعودی سال گذشته با استفاده از ابزارالزم به توضیح است عربستان .( به کمیسرعال  ارااله نمای،1397

د  ممانعت به های اروپای  از  مله هلن، پیشنهاد ش،ه بوالملل  درتصوص یم   که از سوی برت  کشورگروه تحقیق بی 

 یاب را به تشکیل گروه کارشناسان تب،یل نمای،.امسال نیز توانست درتواست تشکیل کمیسیون حقیقت .عمل آورد

 

ها در یک سال ان،  در حال  که تع،اد آنهای حمل کاال به بن،ر الح،ی،ه رسی،هکشت  از کشت  ۲1. در سال  اری تنها 6 

 .کشت  تجاری به بن،ر الح،ی،ه رسی،ن، 1۲9  ۲۰14و   نگ در هشت ماهه اول سال کشت  بوده است. پیش از ود ۵4گذشته 

های فعال در  رثقیل ۲۰1۵االتبی سعودی در اوا ها درار دارد  از زمان  که به گفته رالیس ای  بن،ر  که تحت کنترل حوث 

های ال دارو به الح،ی،ه نرسی،ه است. بانکبن،ر الح،ی،ه را با حمبا هوای  تود نابود کردن،  هیچ کشت  تجاری برای انتق

ها های  که نسبت به پرداتت هزینه و مشکبت  که در انجام معامبا دارن، تطوط اعتباری شرکتتار   نیز به دلیل نگران 

ه های بانک مرکزی یم  نیز به دلیل اتتبی بی  دولت منصور هادی با شبه نظامیان حوث  فلج ش،را دطع کرده و فعالیت

های غذای   ملل ممانعت االتبی عربستان از رسی،ن کمکدر همی  حال عب،اهلل المعلم   سفیر عربستان در سازمان .است

 .کن،های بشردوستانه را دریافت م داروی  و سوتت تجاری به یم  را رد و تأکی، کرده است که یم  کمک



 9 (                                                                    1بشری )ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسی و حقوقتحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

 

هزار مکان غیرنظام  اع  از م،ارس  مؤسساا  4۵۰دی،گ  دریی به نابودی و یا آسیی -8

ها  تأسیساا و اماک  بازرگان  و کشاورزی و تانآموزش   منازل مسکون   مسا ،  بیمارس

 تأسیساا زیربنای  

هدای بشردوسدتانه و   میلیون نفر( به کمک ۲۰درص،  معیت یم  )ح،ود  7۰نیاز مبرم  -9

میلیدون کدودک    ۵/4کودک با سوء تغذیه ش،ی،  بازمان،ن  4۰۰۰۰۰دست و پنجه نرم کردن 

های ها به ازدواجدکان سرباز و یا ا بار آنها به عنوان کویمن  از تحصیل و تطر  ذب آن

 ناتواسته و در سنی  پایی    

هدا و  های به،اشت  و کمبود دارو و تجهیزاا پزشک  در بیمارستانفروپاش  نظام مرادبت -10

 مراکز درمان  

هدای کشداورزی  به،اشدت و    هدا  تأسیسداا فاضدبب  زیرسداتت    تخریی کلینیدک  -11

 ونقل حمل

های مخف  در مناطق  نوب  یم  توسط اماراا متح،ه عربد   ای از زن،انهایجاد شبک -12

 و نیروهای متح، آن و بازداشت  شکنجه یا ناپ،ی، ش،ن افراد در آن 

در اثر حمبا هوای  و نبرد زمیند    ۲۰1۵نفر از ماه مارس  ۸۵3۰ش،ن بیش از  کشته -13

میلیدون و   ۲۰نفر  نیداز   ۸۰۰و  هزار 4۸درص، آنها غیرنظام  بودن،(  زتم  ش،ن  6۰)که 

دوستانه  ایجاد بزرگتری  بحران امنیت غذای   شدیو  وبدا   های انسانهزار نفر به کمک 7۰۰

 نفر بر اثر ای  بیماری  ۲13۰ک  هزار نفر و مرگ دست 77۵در میان 

وارد آم،ن تساراا  ان  و مال  به نیروهای االدتبی عربسدتان و عد،م دسدتیاب  بده       -14

های فاحش میان ارددام و  وثق برای ارااله اطبعاا ددیق در ای  زمینها و ود تفاوامنبع  م

 های یمن  و مردم  های عربستان با رسانهاع،اد رسانه
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ای از نقداط  کمبود آب و منابع آب  در یم ا به پایان رسی،ن مندابع آبد  بخدش عمد،ه     -15

 .۲۰1۸شهرنشی  تا سال 

 

 نهای کارشناساها و دیدگاهتحلیل

های مقاماا و کارشناسان غربد  و عدرب در اید  تصدوص     ها و است،اللبا نگاه به تحلیل

شای، بتوان دو نو  دی،گاه را در تصوص نتیجه اید   ندگ تشدخیص داد کده از دضدا در      

روزهای اتیر برت  منابع تبری از ارااله طرح  بر اساس یک  از ای  دو دی،گاه اطبعات  

 ان،ارا منتشر کرده

 

حداکثری: نگاه آن دسته از کارشناسان که معتقدند با توجه به شرایط ذکر دیدگاهالف( 

معنا بوده و باید مسیری را برای اتمام آن و دستیابی بهه له     شده تداوم این جنگ بی

 تواند شامل راهکارهای زیر شود:تعیین کرد که می

هدا و گشدایش   عیدت بس فراگیر و  امع  برداشدت  تمدام  حصدرها و ممنو   اعبم آتش -1

الملل  و تضمی  امنیت تمام و کمال کشور با اطمینان حاصل کردن از ع،م های بی فرودگاه

ها و طرف،اران عل  عب،اهلل صدالح از اید  مودعیدت بدرای تقویدت نیروهدا و       استفاده حوث 

 تسلیح مج،د تود 

لل  بدر ا درای   المبرگزاری دور  ،ی،ی از مذاکراا صلح و لزوم پافشاری  امعه بی  -2

    7سازمان ملل متح، ۲۲16تمام و کمال دطعنامه 

                                                            
رأی موافق و رأی ممتنع روسیه  ذیل فصل 14با  ۲۰1۵آوریل  14 متح، در تاری شورای امنیت سازمان ملل ۲۲16دطعنامه . 7 

ملل تصویی ش،ه و ب،ون اشاره به عملیاا نظام  عربستان در تاک یم   نیروهای نظام  در یم  را هفت منشور سازمان

و ارسال هر  مهور فراری یم   حمایت تحری  تسلیحات  کرده است. ای  دطعنامه از مشروعیت عب،ربه منصور هادی  رالیس

گونه سبح به نیروهای  نبش انصاراهلل و نیروهای عل  عب،اهلل صالح  رالیس  مهوری پیشی  ای  کشور  را ممنو  اعبم کرده 
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ملدل از  ها به شرکت در مذاکراا صلح توسط فرستاده ویاه سازمانمتقاع، کردن حوث  -3

 ای  سازمان  ۸زدای  و هماهنگ های کمیته تنشسازی مج،د اد،اماا و فعالیتطریق فعال

،ن پیشنهاد ای  سازمان در تصوص شدهر و  ملل بر ا رای  شپافشاری فرستاده سازمان -4

هدا و ممانعدت از   بن،ر ح،ی،ها ممانعت به عمل آوردن از گزینده نظدام   مقابلده بدا حدوث      

 ها از ای  بن،ر برای داچاق سبح و یا سایر معامبا بازار سیاه استفاده آن

نشدین   عقی بازگردان،ن تمام  رزمن،گان انصارا... و عل  عب،اهلل صالح به تاک یم  و -5

 ها از مرز ای  کشور با عربستان آن

 های نظام  یمن  به دطع روابط نظام  با ایران و مبارزه با القاع،ه تعه، تمام  گروه -6

متعه، ش،ن عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه به کمک در بازسازی یمد  پدس از    -7

 اتمام  نگ 

هدای  ندگ و دولتد  مرکدزی     تمام  طدری ایجاد نظام ف،رال  با درنظر گرفت  حقوق  -8

 گری بر سر منازعاا ارض   منابع حیات  و سیاست تار    هت میانج 

 مهدور موددت  معاوندت ریاسدت     توافق بر سر نظام ا رای   ،ی، مشتمل بر  رالدیس  -9

  مهوری  نخست وزیر و دولت االتبف   امع تا زمان برگزاری انتخاباا 

نشدین  تمدام    ی دولت مودت مشتمل بر  اد،ام بدرای عقدی  هاتوافق بر سر مسئولیت -10

های سنگی  بده دولدت از طریدق تشدکیل     دادن تمام  سبحنظامیان از شهرها و تحویلشبه

 امنیت  فراگیر و همچنی  نظارا بر ای  رون،  -یک شورای نظام 

                                                                                                                                                            
ها به مقص، یم  را تصویی و رهبر انصاراهلل و فرزن، ارش، است. بر ای  اساس شورای امنیت همچنی   بازرس  تمام  کشت 

  از سفر اعبم کرده و از انصاراهلل تواسته است که د،را را تحویل داده و از شهرهای یم  عل  عب،اهلل صالح را ممنو

 نشین  کن،. عقی
8 .De-escalation and Coordination Committee (DCC) 
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 مشدتمل بدر  اصدل    9متعه، ش،ن تمام  احزاب یم  به نتایج کنفرانس گفتگوی ملد   -11

هدا و  هدای دوره موددتا برگدزاری رفراند،وم    تمرکززدای  و تکمیل سایر امور و مسدئولیت 

 انتخاباا بر اساس دانون اساس  کشور 

 ش،ن و تحقق ت،ابیر تمرکززدای  در دوران حاکمیت دولت مودت توافق بر سر ا رای  -12

ن  تعد،اد  ای برای نظارا بر مباحثداا کنفدرانس گفتگدوی ملد  همچدو     ایجاد سامانه -13

 مناطق ف،رال  وضعیت یم   نوب  و موضو  وفاق مل  

ملل در ای  فرآین،ا حمایدت شدورای امنیدت سدازمان ملدل و      ایفای نقش مؤثر سازمان -14

ای بدا هد،ی ترغیدی مشدارکت و     فرستاده ویاه ای  سازمان از تمدام  گفتگوهدای منطقده   

کدردن  ملل  هدت ا راید   زمانهای فن  و سیاس  از سوی ساها  ارااله کمکتضمی  توافق

توافق نهای  برای پایان بخشی،ن به  نگ و حل و فصل موضوعاا و معضدبا سیاسد     

های زنان   وانان و  امعه م،ن  از  ایگاه الزم و ایفدای  تضمی  برتورداری فعاالن حوزه

 در دوره گذار. گیرینقش مؤثر در نهادهای تصمی 

 

ز مقامات و کارشناسان غربی و عربی که راهکارهای ب( دیدگاه اق یت: نگاه آن گروه ا

 پندارند:می ثمر، ب که سفسطهفوق را به دالیل زیر نه تنها بی

با تو ده بده و دود     بس بی قید و شرط و نامحدود در یمن:مخالفت با اجرای آتش -1

نیروهای انصارا... در شمال یم   ای  سیاست مو ی تجزیده یمد  و ددرار گدرفت  بخدش      

ل  آن در اتتیار ای  نیروها و انزوای ای  بخش از همسدایه تدود  عربسدتان سدعودی      شما

شود و از ای  رو بخش  نوب  آن نیز در اتتیار نیروهای القاع،ه و داعش درار گرفتده و  م 

زن،  در حال  که از منابع طبیعد  و  ها رد  م تر کردن مواضع آنپایگاه  را برای مستحک 

 شود م انسان  نیز محروم 

                                                            
9. .National Dialogue Conference (NDC) 
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معضل  های درگیر و آغاز روند مذاکرات:گردهم آمدن تمامی طرف بیهوده پنداشتن -2

 نگ یم  کمبود مذاکره نیست. در طول ای  م،ا اندوا  مدذاکراا مسدتقی   غیرمسدتقی       

محرمانه  غیرمحرمانه و ...در کشورهای مختلف )یم   عربستان  عمدان  سدوالیس  کویدت    

ها برای و...( انجام ش،ه است. مهمتری  معضل ای   نگ فق،ان اراده سیاس  در میان حوث 

ها بده  های مه  یم  و اذعان آننشین  از پایتخت و شهرتود  عقی هایکنارگذاردن سبح

 ها است که مهمتری  مانع آن نیز مقاماا ایران هستن، مشارکت سیاس  با سایر طری

بشری در خصوص وجود بیمهاری وبها و   ها و نهادهای حقوقمبالغه رسانه اعتقاد به -3

عضبا در یم  نیسدت  امدا تنهدا    تردی،ی در و ود ای  م همچنین قحطی شدید در یمن:

تدورد.  ها است به ش،ا به چشد  مد   درص، از تاک یم  که تحت نظارا حوث  ۲۰در 

های پ  در پ  در زمینه م،یریت و توزیع موادغذای  و داروید  و  مشکل ای  مناطق ناکام 

 گیری از تمام  بنادر در دسترس تدود ها از بهرههای بشردوستانه است  چراکه حوث کمک

آورن، و از پرداتت دستمزد به پزشکان  پرسدتاران و  برای انتقال کمک ممانعت به عمل م 

 رون،.سایر مسئوالن ت،ماا ا تماع  در مناطق تحت نفوذشان طفره م 

 

 ج( طرح جدید برای حل بحران یمن

های عرب  از آن پرده برداشدته شد،ه نیدز بدر     رس، که طرح  ،ی،ی که در رسانهبه نظر م 

  1۰ای  طرح در  ریان سدفر اسدماعیل ولد، الشدی      ریزی ش،ه باش،اپایه گزینه الف اساس

روزنامده العدرب    .11ملل در پرون،ه یم   به عربستان مطرح ش،ه استفرستاده ویاه سازمان

هدای درگیدر در   به نقل از ای  منابع گزارش داده است که طرح  ،ی، به برتد  از  ریدان  

رس  آن پیش زمینه الزم برای تب،یل ای  طرح به راهکار حدل  بحران یم  ارااله ش،ه تا با بر

                                                            
10 .Ismail Ould Cheikh Ahmed 
11 .http://wam.ae/en/details/1395302640460 



 14                                                                                                                                          18 راهبردی گزارش 

 

 

در روز شدنبه   همزمان با حضور ول، الشی  در ریداض   در حال  که .بحران یم  فراه  آی،

  1۲ مهور مستعف  یمد   و دیوید، سدترفیل،     عب،ربه منصور هادی  رالیس139۵مهر ماه ۲9

نابع م،ع  ش،ن، کده طدرح پیشدنهادی    م معاون وزیر تار ه آمریکا  دی،ار کرده بودن،  ای 

طرح مورد نظر  . ،ی، تا کنون از حمایت و استقبال کشورهای بزرگ برتوردار بوده است

 بر چن، اصل استوار است که عبارتن، ازا  

روز از سوی انصاراهلل و نیروهای علد  عبد،اهلل صدالح      1۰بردراری آتش بس به م،ا  -1

ها و تودف حمبا هوای  االتبی نیت آنثباا حس رالیس  مهور پیشی  یم   به منظور ا

هدای  روزه و تبش برای پایان بخشی،ن به درگیدری 1۰عرب  دو روز پس از پایان آتش بس

 های نظام  داتل  یم  با تشکیل کمیته

  نخست وزیدر عب،ربده منصدور    13تشکیل دو هیأا یمن   متشکل از دولت احم، ب  دغر -2

  نخست وزیر دولت نجاا مل  یمد  و حضدور صدالح    14حبتور هادی  و دولت عب،العزیز ب 

   رالیس شورای عال  سیاس  یم  و افراد منتخی دولت نجاا مل  در ای  هیأا  1۵الصماد

بس  ارااله پیشنهاد کشدورهای  های طرفی  به ریاض در دو روز نخست آتشسفر هیأا -3

یت و برگزاری مذاکراا عرب منطقه از سوی عربستان مبن  بر تودف عملیاا طوفان داطع

 های یمن  داتل  و تار   صلح با حضور تمام   ریان

های یمن   متشدکل از چهدار   ایجاد تی  م،یریت  توسط االتبی عرب  با همکاری  ریان -4

و حضدور نمایند،گان  از سدازمان ملدل       19و انسدان   1۸  دیپلماتیک17  نظام 16کمیته م،ن 

 عرب در آن عمان  کویت و چن، کشور عضو اتحادیه 

                                                            
12 .David Satterfield 
13 .Ahmed Obeid bin Daghr 
14 .Abdel-Aziz bin Habtour 
15 .Saleh Ali al-Sammad 

ها و بنادر  لغو ممنوعیت پروازی و ممنوعیت کشتیران  در م،ن  عبارتن، ازا بازگشای  فرودگاهها و وظایف کمیته. مسئولیت16 

 ل.بنادر یم  و ازسرگیری فعالیت دفاتر حمل و نق
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های درگیر در  نگ یم  از ریاض تنها پس از امضای توافق امکان تروج تمام  طری -5

 روز  1۰صلح برای تشکیل دولت وح،ا مل  و ا رای نتایج گفتگوهای مل  در طول 

گیری عب،ربه منصور هدادی و معداون وی از   تشکیل  مهوری ف،رال در کشور یم   کناره -6

عب،اهلل صالح از فعالیت سیاس  و حت  در صورا لزوم تروج از یم  د،را  کنار رفت  عل  

برای م،ا زمان مشخص و پذیرش یم  توسط کشورهای عرب  حاشیه تلیج فارس به عنوان 

های آت  در دالدی شدورای   یک  از اعضای سازمان واح، پول مشترک )که درار است ط  سال

 همکاری تلیج فارس تشکیل شود( 

روز پس از تشکیل دولت  بدرای حمایدت    9۰تا  6۰الملل   در طول ی بی اکمیته ایجاد -7

ایالدت   6از دولت  ،ی، یم   به رأی گذاشت  دانون اساس   ،ی، و پروده تب،یل یم  بده  

 اصول برگزاری انتخاباا پارلمان  و ریاست   اعبم بر اساس نتایج گفتگوهای مل  و

دولت  ،ی، یمد  در دو شدهر صدنعا و     درتواست از  امعه  هان   هت همکاری با -8

های کشورها در راستای حمایدت  تانهها و سفاراع،ن و اد،ام برای بازگشای  کنسولگری

 از بازسازی و بازگشت ساز و کار اداری به کشور و فعالیت مج،د نهادهای دولت .

 

                                                                                                                                                            
های نظام  از تطوط تماس در نشین  گروهها و وظایف کمیته نظام  عبارتن، ازا حفظ و تثبیت آتش بس  عقی.مسئولیت17 

های مرزی یم  با عربستان و عمان  ادغام نظامیان ارتش یم  در یک ارتش واح، محورهای مختلف  بازگشای  تمام  گذرگاه

های مسلحانه  ز  نگ  به منظور حفظ امنیت و ثباا کشور و  لوگیری از درگیریو ایجاد استراتای امنیت  برای زمان پس ا

ا... و حصول اطمینان از تروج نیروهای االتبی عرب  از تاک های یمن  به ویاه  انصاردراتتیار گرفت  تسلیحاا تمام   ریان

 روز پس از امضای توافق صلح. 1۰۰یم  

های عرب  و تار   در صنعا و ع،ن و ها و کنسولگریتانهیک عبارتن، ازا بازگشای  سفاراها و وظایف کمیته دیپلمات. مسئولیت1۸ 

 نظارا بر آن.

  ارااله گزارش از ۲۰14ها و وظایف کمیته انسان  عبارتن، ازا پرداتت معوداا بازنشستگان دولت تا پایان سال .مسئولیت19 

م اد،اماا الزم در زمینه بازسازی یم   برگزاری نشست دوستان یم  ش،ه یم  در  ریان  نگ  انجادی،ه و ویرانمناطق آسیی

دی،ه در  ریان  نگ  تهیه فهرست  از افراد مفقوداالثر  بررس  برای بازسازی ای  کشور  پرداتت غرامت به افراد آسیی

های تانهوزراا های مه  دولت  وهای درگیر در یم  و تخصیص بود ه فوری برای ارگانوضعیت زن،انیان تمام  طری

 به،اشت و آموزش در صنعا و ع،ن  هت آغاز به کار فوری آنها.
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 بندیجمع

م،اتلده نظدام     های گذشته چه در بحری  و چه در یم  اد،ام بهعربستان سعودی در سال

کرده و منطق ریاض در هر دو مورد نیز  محافظت از کشورهای عرب  در مقابل نفوذ ایدران  

بوده است. ریاض در مباحثاا سیاست تار    ایران را به عندوان دد،رت  هامونیدک بده     

های حوث  شیعه به  نگ داتل  در یم  منجدر شد،ه   کش، که حمایتش از گروهتصویر م 

قاد بسیاری از کارشناسان  عربستان سعودی بده طدور عمد،ه بدرای تو یده      است. اما به اعت

کند،. ایدران عامدل  ندگ     های تود  در نقش ایران در یم  اغراق مد  طلب تمایبا و  اه

 نگند،. در کدل ایدران  یمد  را     ها ه  به نیابت از ایران نم داتل  در یم  نیست و حوث 

کند، و تنهدا در   یا ادتصادی را در یم  دنبال نمد  تحت کنترل ن،ارد  هیچ منافع راهبردی و 

ها حمایت کرده است تا حوزه نفدوذ سیاسد  تدود را گسدترش     چن، سال گذشته از حوث 

گذاری اه،ای تدود را  داده باش،. با ای  حال  ایران از طریق د،را نرم و با ح،ادل سرمایه

شد،ا نگدران امنیدت تنگده      المللد  بده  پیش برده است. البته ایران نیز همانن،  امعده بدی   

هدا دالر  های نفت  به ارزش میلیونالمن،ب در یم  است که مسیر عبور و مرور محمولهباب

ور کردن  نگ داتل  در یم  م،اتله نظام  نکرده است. شود  اما برای شعلهمحسوب م 

میان در در ای  میان عربستان تا کنون به اه،ای تود دست نیافته و با افزایش تلفاا غیرنظا

یم   آمریکا نیز در شرایط دشواری درار گرفته است. اکندون زمدان  حسداس بدرای ایدران      

اند،از مدبه  بر دام کده در صدورا تغییدر  شدرایط        شود و با تو ه بده چشد   محسوب م 

هدای  استراتایک تاورمیانه را نیز دچار تحوالا  ،ی تواه، کرد  تهران بای، در سیاسدت 

 ، را در نظر بگیرد.  ای تود تحوالا  ،یمنطقه

با ای  حال و فارغ از صحنه سیاس   نگ در یم   نبای، فراموش کرد که عربستان کدارزار  

بشدری و  الملل  راه ان،اتته تا در منظر حقدوق تبلیغات  وسیع  را در میان افکار عموم  بی 

بدا  دوستانه  تود را حام  مردم یم )در حقیقدت منطقده  ندوب( نمایاند،ه و     حقوق انسان



 17 (                                                                    1بشری )ها در خصوص یمن: ابعاد سیاسی و حقوقتحوالت و تحلیل  
 

 

 

 

 

ملدل و شدورای   هدای دولتد   حتد  سدازمان    های مال  بسیار  از طریق دولت و سم کمک

 بشر را نیز ح،ادل نسبت به اتبار  نایاا االتبی  مردد سازد.حقوق

های ممکد  در تداک یمد      در ای  فضا   مهوری اسبم  ایران بای، با تو ه به دسترس 

هدای دیپلماتیدک و   سدتن، کدرده و از روش  دفا  یمد  را م اولیه مردم ب موارد نقض حقوق

 الملل  مانع دلی وادعیت از سوی عربستان شود.  های بی رسانه

 

 

 

 


