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  ، اليمن  في  ة واألمني  ةوالعسكري  ةالسياسي   األصعدةعلى  غير مسبوقة،    تغييرات جذرية وتطورات مفصلية   2022العام    تضّمن

املدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، ،  مستمرة منذ ثماني سنوات، بين الحكومة املعترف بها دولياالذي يشهد حرب 

 وبين جماعة الحوثيين، املدعومة من إيران.  

لطرد مقاتلي الحوثيين من مديريات    ، قادتها ألوية العمالقة الجنوبية، بدأت هذه التطورات مع إطالق معركة عسكرية واسعة

أعلنت األمم املتحدة وألول مرة منذ بدء الحرب    أبريلفي مطلع    ومديرية حريب في مأرب.  ،محافظة شبوة الشمالية الشرقية

اليمن في  املتصارعة  األطراف  بين  ملدة شهرين  للنار  إطالق  وقف  هدنة  متواليتين   ،عن  لفترتين  من    وجددتها  الثاني  في  انتهت 

تمديدها وتوسيعهاأكتوبر الحوثيين  بعد رفض  أيضافي  .  ،  التعاون  اختت ،  أبريل،  لها مجلس  دعا  التي  اليمنية  املشاورات  مت 

وتكللت   الرياض،  السعودية  العاصمة  في  هاديالخليجي  منصور  عبدربه  السابق  الرئيس  من  السلطة  نقل  عن  إلى    باإلعالن 

شددت مخرجات هذه  مكون من ثمانية أعضاء مناصفة بين الجنوب والشمال.  في تاريخ اليمن،    السادسهو  مجلس رئاس ي  

 . خاص ضمن مفاوضات السالم التي ترعاها األمم املتحدةفي إطار  "قضية شعب الجنوب" املشاورات أيضا على إدراج

العربية املتحدة، بعد    في شبوة فقد حزب اإلصالح اليمني نفوذه في املحافظة لصالح القوات الجنوبية املدعومة من اإلمارات 

وضعت هذه األحداث تماسك املجلس الرئاس ي على املحك، مع  شخصا من الطرفين بينهم مدنيين.    35اشتباكات أدت ملقتل  

املطالبات ب من  تنفيذ  استكمال  استمرار  العسكري  الرياض.  الشق  أبين،  اتفاق  أطلقتها  وفي  التي  العسكرية  العمليات  لت 
ّ
مث

   .ا في مجال مكافحة اإلرهاب، تحّوال أمنيا كبير يةضد التنظيمات اإلرهاب  بدعم دولي،، القوات الجنوبية

الشامل  تقريرهفي    24رصد مركز سوث أبين وشبوة والضالع    24ما يزيد عن    السنوي  القاعدة في محافظات  هجوما لتنظيم 

فت  
ّ
في حين بلغ عدد  بارزة.  جنوبية  الت قيادات  فضال عن وقوع عمليات اغتيال طمصابا بينهم مدنيين.   72قتيال وقرابة    67خل

حة في الجنوب  
ّ
  شخص من العسكريين واملدنيين   110هجمة، تسببت بمقتل    41الهجمات التي قادتها جميع التنظيمات املسل

 آخرين. ولم تشمل هذ اإلحصائية ضحايا املعارك املباشرة في جبهات الصراع العسكرية. 120وإصابة 

الثالثة،  دفعت   الهدنة  اتفاقات  املقدّمة للحوثيين، في  حةالتنازالت 
ّ
للمطالبة بمزيد من التنازالت على حساب    الجماعة املسل

الجنوب. في  ا  الحكومة  موظفيها  رواتب  جميع  بدفع  من  وتطالب  واملدنيين  واألمنيين  للعسكريين  النفطية  في  املوارد  لحكومة 

لجأت    .نعد رفضها،  تم  "املتطرفة"،  بـ  األوروبيون  املراقبون  وصفها  التي  املطالب،  هذه  مرة،  وألّن  وألول  لقصف  الجماعة، 

النفط  موا الهجمات    .العابرة للبحار، وتهديد وكاالت الشحن الدولية والشركات  توحضرمو   شبوةفي    الحيويةنئ  قادت هذه 

   .تنذر بتبعات كارثيةأزمة اقتصادية  األخيرةتواجه معه  و ، في مناطق سيطرة الحكومة لوقف إنتاج وتصدير النفط
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قد كانت  األصل،  االقتصادية    تضاعفت   وفي  العام  األزمات  العملة  2022خالل  وبقي سعر  عن   يراوح،  اإلعالن  رغم    مكانه، 

سبقت  قادت الحكومة ما قالت أنها جهود إصالحية  اإلماراتية املعلنة.    سعوديةالنحة  مليون دوالر من امل  300تقديم مليار و

انالحرب في أوكرانيا، خصوصا، بعد اندالع  املرتفعةأسعار الغذاء    ضاعفتكما    املنحة الخليجية.  تقديم
ّ
.  ، من معاناة السك

تّحل اللحظة،  ،  لم  اليمن.حتى  جنوب  في  الرئيسية  والخدمات  الرواتب  أزمات  الجديد  الرئاس ي  املجلس  حين   وعود  أثار    في 

عن  حكومية  الكشف  ووزارات  الدبلوماس ي  السلك  في  فساد  وزراء  ملفات  ضد  واملجتمعي  الشعبي  الغضب  من  حالة   ،

 ومسؤولين في الحكومة اليمنية. 

من قبل أطراف الصراع. كما    املدنيين في وخارج مناطق النزاع العسكري   التي طالتاالنتهاكات  استمرت على الصعيد اإلنساني، 

النساء واألطفال  ت نتهاكات تعرضا  24مركز سوثرصد   الاعتقال وخطف وقتل    ، وعملياتلها  والعاملين في    صحفيين طالت 

واإلعالمي الصحفي  مناطق    .املجال  في  اإلعدام  وأحكام  اإلعدام  عمليات  الحوثيينزادت  حين    .جماعة  خفض  يفي  هدد 

 املساعدات اإلنسانية الدولية لليمن، من تزايد مخاطر املجاعة وانعدام األمن الغذائي.

سوث مركز  الشام  24يقّدم  السنوي  التقرير  هذا  والدراسات،  للعام  لألخبار  في2022ل  للمساهمة  و   ،  وتتبع  أرشفة  قراءة 

في اليمن، وفي جنوب اليمن على وجه التحديد. ألكثر من أربعة أشهر عمل    والقضايااألحداث وفهم سياقات وتطورات األزمات  

املركز دؤوب،    ، فريق  األحداثبشكل  رصد  اليمن.    على  في  واإلنسانية  واالقتصادية  والعسكرية  واألمنية  جميع  السياسية 

مصدرا، مرفقا روابطها أو إيضاحاتها في    370وقد بلغت مصادر األخبار املشار لها  مسنودة ملصادرها بدقة.  الواردة،  األخبار  

 هامش كل صفحة. 

سوث  يأمل والدراسات    24مركز  إصداراتهلألخبار  تساهم  أن  رفد    في  املحلي  في  املستوى  على  والصحفي  البحثي  العمل 

ل العالقة  ذات  الجهات  أعماله  تدفع  وأن  املجتمعية  والخارجي.  والقضايا  اإلنسانية بصورة خاصة  للقضايا  لبحث عن حلول 

األزمات  والسياسية ترحيل  من  الحد  بهدف  عام،  الحقوق  بشكل  وحماية  الحروب،  ووقف  والتعايش  السالم  قيم  وترسيخ   ،

 ية، واالنشغال بعمليات بناء اإلنسان واألوطان.  اإلنسان

      

 رئيس املركز         

 إياد قاسم         
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 ملحور السياس ي ا

معركة تحرير مديريات محافظة شبوة    ، مع انطالقفي اليمن  ساخنة   عسكرية  بأحداث  2022عام  الالساعات األولى من    بدأت

الجنوب في  وعسيالن(  وبيحان  في  ومديرية    )عين  اليمنية  ،مأربحريب  الحوثيين  جماعة  مقاتلي  ُسميت  إذ حسمت    .من  ما 

  وإشراف قوات التحالف   «قوات دفاع شبوة»  من  بمساندة  «العمالقة الجنوبية » ، التي قادتها قوات  «إعصار الجنوب»عملية  ب

. وبشكٍل مساعد، ساهمت التغييرات السياسية املتعلقة بالسلطة  يناملعركة لصالح القوات املناهضة ملعسكر الحوثي  ،العربي

املعارك.   نتائج سير  على  بالتأثير  العملية  التي سبقت هذه  في شبوة  الكبيرة،املحلية  الذي ظل    وعقب خسارتهم  السؤال  كان 

   الحوثيون خالل أيام، شّن   ل،بالفعبعد هذا التطور املهم؟    ون ُيطرح بإلحاح، ما هو الرد االنتقامي الذي سيقدم عليه الحوثي

في مسألة تحرير شبوة ودعمها    ، بصورة خاصة، إماراتية في دبي وأبوظبي، نظير دورها املساند  منشآت غير مسبوق على    ا هجوم

النتشار القوات الجنوبية هناك. وعلى إثر ذلك توالت ردود فعل إقليمية ودولية تستنكر الهجوم الحوثي، بما في ذلك مجلس  

  .ألول مرة  «اإلرهابية »دولي الذي وصف الجماعة بـ األمن ال

، وبعد تقّدم الحوثيين وسيطرتهم على مناطق كثيرة في شمال اليمن منها مأرب، والذي يبدو أنه جاء  2021و  2020عامي  خالل  

، وتبعثر القوى املحلية السياسية والعسكرية  « هادي  عبدربه منصور »السابق  نتيجة للتفكك السياس ي في فترة حكم الرئيس  

، كان البد من إحداث خطوة سياسية كبيرة بعد مرور ثمان سنوات من الصراع. وفي سبيل ذلك،  للتنسيق البينيوافتقارها  

يمنية مشاورات  الرياض  اليمن  -استضافت  في  للسلطة  نقل  أعقبها  أليام،  استمرت  الخليجي  التعاون  مجلس  رعاها  يمنية 

العليمي  يل مجلس رئاس ي مكّون من ثمانية أعضاءوتشك إذ بدىيرأسه رشاد  السابقة    .   لتالفي أخطاء املراحل 
ً
 ضروريا

ً
تغييرا

برزت إلى السطح  فقد  لكّن هذا التغيير ال يزال ناقصا وتعترضه كثير من التحديات.    .على مستويات سياسية وعسكرية عدة

عدد من القضايا، بدء بملف شبوة ومرورا بالتباطؤ في تنفيذ الشق العسكري    على ذمة الجديدالخالفات بين أعضاء املجلس  

والوضع االقتصادي املتردي، فضال عن املسار    اإليرادات وقضية    ،، ومصير املنطقة العسكرية األولىواألمني من اتفاق الرياض

 السياس ي واملفاوضات مع الحوثيين. 

الر جاءت   بنية  في  التغيير  مع  بالتزامن  واستمرت الهدنة  اليمنية،  حتى    ئاسة  أشهر  مئات  2022أكتوبر    2لستة  رغم  وعلى   ،

على العنف  أعمال  تقليل  في  كبير  بشكل  ساهمت  أّنها   
ّ

إال تخللتها،  التي  حاول    الخروقات  وقد  واإلقليمي.  املحلي  املستويين 

بالضغط على أطراف الصراع، من أجل محاولة إحداث استقرار في املنطقة ال سّيما في  األخيرة  املجتمع الدولي تثبيت الهدنة  

الغربية الدول  نحو  الطاقة  إمدادات  بما يضمن وصول  األوكرانية،  الروسية  الحرب  و ظل  البحرية  ،  املالحة  ممرات  في تأمين 

تجديد الهدنة لستة أشهر أخرى إال باشتراطات جديدة،   رفض الحوثيون   .منطقة الخليج ومضيق باب املندب والبحر واألحمر

 املتكرر.    الجوي   فكانت املوانئ الجنوبية في حضرموت وشبوة في دائرة استهدافهم 
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 على ذلك، ازدادت وتيرة عمليات االغتياالت خالل عام  
ً
اليمن عدة    2022عالوة بكثافة، وشهدت مناطق متفرقة من جنوب 

أطلقت القوات الجنوبية بتوجيهات من رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي  ت جنودا وشخصيات عسكرية بارزة.  هجمات استهدف

الرئاس ي   القيادة  الزبيدي »وعضو  عملية  «عيدروس  الشرق »،  بـ  «سهام  ُوصفت  مما  أبين  محافظة  لتحرير  الجماعات  »، 

العملية«هابية اإلر  التي تمت بتنسيق دولي،. ونجحت  املديريات    ،  الثغرات األمنية والسيطرة على كافة  بمراحلها األربع في سد 

ذروة تحركات لجان الحوار الوطني الجنوبي املشكلة من قبل االنتقالي  تزامنت هذه العملية مع    .واملناطق النائية في املحافظة

 ي. مجلس الحراك الثور ثاني أكبر فصيل جنوبي،  بالتوافق معملختلفة، وتكللت هذه الجهود الجنوبي مع األطراف الجنوبية ا 

بين السعودية والحوثيين، بمعزل عن األطراف اليمنية األخرى بما في    ثنائيةمحادثات  تحدثت تقارير عن  ،  2022أواخر عام  في  

. مع ذلك، فنتيجة املحادثات غير معروفة حتى اآلن، والخيارات ال  أثار األمر الكثير من الجدلذلك مجلس القيادة الرئاس ي،  

، وهو ما  يق السالم الشامل في اليمنتبدو كثيرة أمام األطراف اإلقليمية أو املحلية. فإما الذهاب نحو هدنة جديدة على طر 

اليمن، هانز غروندبيرغ إلى  املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  في ظل  تضغط ألجله جهود  العسكري  الحسم  لخيار  اللجوء  أو   ،

 .طية املحليةتصاعد الهجمات الحوثية على األعيان املدنية واملنشآت النف

 .بالتسلسل الزمني، كيف بدأت وإلى أين قادت 2022ثت خالل عام يستعرض هذا املحور أبرز األحداث السياسية التي حد
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             2022، يناير

 

 دعوة لتشكيل قوة عسكرية 

آالف جندي،    5، إلى تشكيل قوة عسكرية من أبناء املهرة، بقوام  «عبد هللا آل عفرار» يناير، دعا الشيخ القبلي    2في  

محافظة   تشهده  غير مسبوق  تصعيد شعبي  مع  عفرار  آل  دعوة  تزامنت  املحافظة.  من  الشمالية  القوات  وإخراج 

 بإخراج القوات الشمالية من الوادي وتجنيد قوات محلية بديلة. كانت  2021حضرموت منذ نوفمبر  
ً
، طالب أيضا

التي  مخاوف شبوة  محافظة  في  تم  ما  غرار  على  للحوثيين،  املهرة  القوات  هذه  معسكرات  م 
ّ
تسل أن  من  مرتبطة  ه 

 1 .2021سبتمبر  على ثالث مديريات في خاللهجماعة استولت ال

 احتجاز سفينة شحن 

ف  2في   الحديدة  سواحل  قبالة  إبحارها  أثناء  اإلمارات  علم  ترفع  شحن  سفينة  الحوثيون  احتجز  اليمن،  يناير،  ي 

أن العربي  التحالف  الشحن   وأوضح  بتشغيل   «روابي» سفينة  خاصة  معدات  تحمل  السعودي   املستشفى كانت 

 2ن أن السفينة تحمل معدات عسكرية. بينما زعم الحوثيو  .جزيرة سقطرى  امليداني في

 شبوة  مين محافظةتأ

شبوه    10في   محافظة  وتأمين  حماية  جهود  في  االستمرار  على  يؤكد   
ً
بيانا الجنوبي  االنتقالي  املجلس  أصدر  يناير، 

والتنظيمات   القوى  دابر  وقطع  اإلرهاب  من  في    «اإلرهابية»والجنوب  والجنوب  شبوة  إغراق  إلى  الهادفة  املعتدية 

وصفه وفق  والصراعات  الفوض ى  مدي  .مستنقع  أبناء  كافة  حياتهم  ودعا  ممارسة  إلى  الثالث  بيحان  ريات 

 3. «عوض محمد بن الوزير»وأكد البيان على دعم ومساندة محافظ محافظة شبوه  الطبيعية،

 إعالن تحرير شبوة 

، تحرير املحافظة من الحوثيين بعد إخراج قواتهم من  «عوض بن الوزير العولقي»يناير، أعلن محافظ شبوة    10في  

حملة عسكرية للحوثيين على مدى العامين  ، عقب  2021بيحان( التي احتلتها أواخر عام  مديريات )عين وعسيالن و 

 4املاضيين لتوسيع نفوذهم حول مدينة مأرب. 

 
  (south24.net)املهرة: حراك شعبي وسباق إقليمي 1
  bia.com)(skynewsaraميليشيا الحوثي تسطو على سفينة شحن قبالة الحديدة | سكاي نيوز عربية 2
  (stcaden.com)بيان هام صادر عن املجلس االنتقالي الجنوبي بشأن عملية تحرير شبوة من املليشيات الحوثية 3
 (26sepnews.netسبتمبر نت )  -محافظ شبوة يعلن تحرير مديرية عين من مليشيا الحوثي  4

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89&contentId=1490817
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89&contentId=1490817
https://south24.net/news/news.php?nid=2400
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1490817-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://stcaden.com/news/16510
https://www.26sepnews.net/2022/01/10/89-19/
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 حرية اليمن السعيد 

حرية  »عن انطالق عملية    «تركي املالكي»يناير، أعلن املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد    11في  

السعيد  وأوضح  «اليمن  شبوة    «املالكي» ،  محافظ  مع  املشترك  الصحفي  املؤتمر  العولقي»في  في    «عوض  املنعقد 

ليست عملية عسكري السعيد(  اليمن  )حرية  بأن عملية  إلى  مدينة عتق،  تهدف  ولكنها  البحت،  العسكري  باملعنى  ة 

 تم تشكيل قوات  
ً
 في   «ألوية اليمن السعيد » نقل اليمن إلى مرحلة النماء واالزدهار. والحقا

ً
 واسعا

ً
التي القت اعتراضا

   5جنوب اليمن.

 سفينة روابي 

الحوثي   14في   اختطاف  الدولي،  األمن  مجلس  دان  السفينة  يناير،  و   «روابي » ين  إن  التجارية.  األمن  مجلس  قال 

املتصاعدة» البحري  الهجمات  لألمن   
ً
تهديدا األحم في   تمثل  والبحر  عدن  تبنيه    .«رخليج  تم  بيان  في  املجلس  ودعا 

  6. «طاقمها »التي صادرها الحوثيون مطلع يناير وعن   « اإلفراج الفوري عن السفينة»باإلجماع إلى  

 ذكرى التصالح والتسامح 

م االتحاد العام لنقابات عمال الجنوب فعالية خطابية وفنية بمناسبة الذكرى الـ    14في  
ّ
ليوم التصالح    16يناير، نظ

العام   واالتحاد  الجنوبية  القيادات  من  عدد  حضرها  أبنائه(  وبكل  لكل  )الجنوب  شعار  تحت  الجنوبي  والتسامح 

 7لنقابات عمال الجنوب وعدد كبير من املواطنين.  

 لقاء تشاوري في املهرة 

املحافظ    15في   بقيادة  املهرة  في  املحلية  السلطة  دعت  ياسر»يناير،  بن  ملناقشة    « محمد  تشاوري  لقاء  عقد  إلى 

 على الدعوة، رفضت القيادة املحلية للمجلس االنتقالي الجنوبي في 
ً
األوضاع باملحافظة واملخاطر التي تواجهها. وردا

املشاركة   يك»املهرة،  لم  الحريزي ما  ميليشيات  عليها  أطلقت  مما  حاسم  موقف  املحلية  للسلطة  تهاجم    «ن  التي 

 8«التحالف العربي.

 

 

 
  (sabanew.net)املتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن انطالق عملية حرية اليمن السعيد 5
  (alarabiya.net)األمن الدولي يدين اختطاف ميليشيا الحوثي للسفينة روابيمجلس  6
  Facebook |الغد املشرق   By |والتسامح الجنوبي |  االتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ينظم فعالية في #عدن بمناسبة ذكرى التصالح  7
  (south24.net)املهرة: حراك شعبي وسباق إقليمي 8

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/01/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
https://www.sabanew.net/story/ar/82820
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/01/14/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://web.facebook.com/alghaadye/videos/217767657132515/
https://south24.net/news/news.php?nid=2400
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 إماراتية  منشآت استهداف 

إماراتية في أبوظبي ودبي بصواريخ بالستية وطائرات بدون طيار في عملية    منشآتيناير، استهدف الحوثيون   17في 

على منشآت مدنية في   « اعتداء حوثي آثم» . ونددت اإلمارات بما وصفته بـ«إعصار اليمن» أطلق عليها الحوثيين 

   9.ر، وتّوعدت بالردالعاصمة أبوظبي، بعد مقتل ثالثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في االنفجا 

 لقاء مع مبعوثة النرويج 

الجنوبي    18في   االنتقالي  املجلس  رئيس  التقى  الزبيدي»يناير،  مبعوثة    « عيدروس  أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في 

السيدة   اليمن  إلى  النرويج  ترومسدال»مملكة  ناقش    .«شارستي  اللقاء  اإلنسانية    «الزبيدي»وخالل  األوضاع 

املحررة، املناطق  في  ندد  كم واالقتصادية  للا  الحوثيين  السعودية  باستهداف  في  املدنية  واملنشآت  واألعيان  مدنيين 

 10واإلمارات والعاصمة عدن وسائر محافظات جنوب اليمن.  

 قيد النظر 

األميركي    19في   الرئيس  صّرح  بايدن»يناير،  قيد  «جو  مسألة  هي   
ً
مجددا اإلرهاب  قوائم  على  الحوثيين  وضع  إن   ،

،    النظر، وهي تصريحات تأتي
ً
 ودوليا

ً
وكانت إدارة    .على دولة اإلمارات  ةالحوثي  بالهجماتبعد تنديدات كبيرة أميركيا

جعة عن قرار إدارة  ، مترا 2021في فبراير  قائمة اإلرهاب  قد ألغت تصنيف الحوثيين اليمنيين ضمن    «بايدن »الرئيس  

 11.«دونالد ترمب »الرئيس السابق 

 نغ ياتصال مرئي مع ليندرك

لقاًء عبر اتصال مرئي مع املبعوث األمريكي    « عيدروس الُزبيدي»يناير، عقد رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي    22في  

التصدي للميليشيات الحوثية يتطلب  » وشدد الُزبيدي خالل اللقاء، على إن    « .تيموثي ليندركينغ»الخاص إلى اليمن  

 12.«نظمات اإلرهابية، وإعادة ترتيب صف القوى املناوئة للحوثيتوحيد املوقف الدولي ضدها، وتصنيفها في قائمة امل

 منظمة إرهابية 

على املدنيين واألعيان    «الهجوم اإلرهابي» ، ما وصفه  يناير، دان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة  23في  

العدوان   ورد  النفس  الدفاع عن  في  اإلمارات  دولة  لحق  تأييده ودعمه  املجلس  أكد  الحوثيين، كما  قبل  املدنية من 

 
 (france24.com) "اعتداء حوثي آثم"مقتل ثالثة أشخاص في انفجار صهاريج محروقات بأبوظبي واإلمارات تندد بـ 9

  (stcaden.com)واعتداءات امليليشيات الحوثيةالُزبيدي يستقبل مبعوثة مملكة النرويج ويندد بإرهاب  10
  (skynewsarabia.com)بايدن وتصنيف الحوثي.. قائمة اإلرهاب على مرمى حجر | سكاي نيوز عربية 11
  (stcaden.com)في اتصال مرئي مع املبعوث األمريكي الخاص.. الُزبيدي يؤكد على ضرورة توحيد املوقف الدولي ضد اإلرهاب الحوثي 12

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220117-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://stcaden.com/news/16545
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1494962-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://stcaden.com/news/16573
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كمنظمة   الحوثي  جماعة  تصنيف  الدول  كافة  وطالب  الدولي،  القانون  بصواريخ    « إرهابية »بموجب  هجماتها  بعد 

  13وطائرات مسيرة على اإلمارات. 

 مطل 12
ً
 حضرميا

ً
 با

محافظ حضرموت    25في   طالب  الركن    (السابق)يناير،  اللواء  الثانية  العسكرية  املنطقة  البحسني »قائد  ،  «فرج 

بتحقيق   تتصدره    12الحكومة  الذي  الشعبي  االحتقان   الحتواء حالة 
ً
 عاجال

ً
الحضرمية»مطلبا أبرزها رفع  «الهبة   ،

عائدات   من  املحافظة  لتجنيد   النفطحصة  وميزانية  تنموية  ملشاريع  ضخمة  مخصصات  فرد    10واعتماد  آالف 

، إنه لن يتم السماح بدخول باخرة النفط إلى ميناء  « معين عبد امللك»رئيس الوزراء    « البحسني» وخاطب    .مستجد

  14حتى تنفيذ املطالب األساسية للمحافظة.  «9قطاع»الضبة وتشغيل شركة كالفالي 

 ت محلية إذاعا 6إغالق 

الخاضعة    29في   صنعاء  في  محلية  إذاعات  ست  الحوثي  جماعة  إغالق  اليمنيين  الصحفيين  نقابة  أدانت  يناير، 

  15ومقيدة لحرية الرأي والتعبير.  « تعسفية»لسيطرة الجماعة، معتبرة أن هذه اإلجراءات  

 

             2022فبراير، 

 في عدن  مكتبه اإلقليمييفتتح  24سوث

في مدينة عدن، بحضور مسؤولين في السلطة    اإلقليمي  مكتبه لألخبار والدراسات،    24مركز سوث فبراير، افتتح   2في  

أكاديمية وشخصيات  وباحثين  وصحافيين  املعال،  و   .املحلية،  مديرية  مدير  االفتتاح  شريط  الرحيم  »قص  عبد 

 16.املحلية لتسهيل كافة أعماله ونشاطه، الذي بارك افتتاح مقر املركز وأكد على جهوزية السلطة «الجاوي 

 فعاليات حاشدة

من أبناء حضرموت، في مدينة سيئون، بفعالية جماهرية حاشدة للمطالبة بإخراج قوات    اآلالففبراير، خرج    12في  

 17.املنطقة العسكرية األولى إلى جبهات القتال مع الحوثي، واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية

 
  (alarabiya.net)الجامعة العربية تدين الهجوم على اإلمارات وتطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية 13
  (alsharaeanews.com)صحيفة الشارع  "– الهبة الحضرمية"مطلبا عاجال الحتواء تصعيد  12البحسني يطالب الحكومة بتحقيق  14
  (news.cn)إذاعات محلية في صنعاء 6نقابة الصحفيين اليمنيين تدين إغالق الحوثيين  15
  (south24.net)« يدشن مكتبه الرسمي في عدن24جنوب اليمن: »سوث 16
  (alsharaeanews.com)صحيفة الشارع  –حضرموت.. اآلالف يتظاهرون في سيئون واالنتقالي يلّوِّح بالخيار العسكري إلخراج قوات املنطقة العسكرية األولى  17

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/gulf/2022/01/23/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://alsharaeanews.com/2022/01/30/53536/
http://arabic.news.cn/2022-01/30/c_1310446928.htm
https://south24.net/news/news.php?nid=2439
https://alsharaeanews.com/2022/02/12/53971/
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 موظفين أممين   5اختطاف 

في محافظة أبين جنوب اليمن، عندما  فبراير، أعلنت األمم املتحدة أن خمسة من موظفيها تعرضوا لالختطاف  13في 

أنها تواصل   إلى   
ً
بها دوليا املعترف  اليمنية  إلى عدن بعد مهمة ميدانية. فيما أشارت الحكومة  كانوا في طريق عودتهم 

 .18مؤكدة أنهم اختطفوا على يد مسلحين مجهولين « لتحرير املختطفين وضمان سالمتهم بشكل عاجل»العمل  

 إدانة حملة قمع 

بيان   14في   في  الجنوبي  االنتقالي  رئاسة  هيئة  دانت  القمع واإلرهاب »ما وصفتها    فبراير،  عليها    «حملة  أقدمت  الذي 

القوات العسكرية الشمالية من خالل إطالق الرصاص الحي على املتظاهرين السلميين الُعّزل من أبناء حضرموت  

الجماهيري الذي شهدته مدينة سيئون ملنعهم  الذين توافدوا من مختلف مديريات املحافظة للمشاركة في الحشد  

 19من الوصول إلى ساحة االحتشاد.

 اتصال مع سفير اململكة املتحدة 

 مرئًيا مع سفير اململكة املتحدة إلى  «عيدروس الزبيدي»فبراير، أجرى رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي    20في  
ً

، اتصاال

أوبنهايم »اليمن   مست  .«ريتشارد  اللقاء  ومسار  واستعرض  واالقتصادية،  والعسكرية  السياسية  األوضاع  جدات 

دعم جهوده إلحالل السالم وإيقاف الحرب والدخول في ، و العملية السياسية التي يقودها املبعوث األممي إلى اليمن

  20عملية سياسية شاملة تستوعب جميع القضايا واألطراف وفي مقدمة ذلك قضية شعب الجنوب. 

 روسيا ل تأييد

الحوثي    21في   القيادي  أعلن  الحوثي » فبراير،  علي  ب«محمد  االعتراف  تأييده  تغريدة  في  ولوغانسك»  ـ،    « دونيستك 

جاء ذلك    اد لها استنزاف القدرات الروسية. ر جمهوريتين مستقلتين، ودعا إلى ضبط النفس وعدم االنزالق في حرب ي

توقيع من  أيام  الروس ي    بعد  بوتين »الرئيس  باستقالل    ،«فالديمير  روسيا  باعتراف  يقضيان  مرسومين  على 

 21.دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا «جمهوريتي »

 

 

 
  (france24.com)اختطاف خمسة من موظفي األمم املتحدة جنوب اليمن 18
دين حملة قمع  19

ُ
  (stcaden.com)للمتظاهرين في سيئون " ميليشيا اإلخوان"هيئة الرئاسة ت

  (stcaden.com)ري اتصاال مرئًيا مع السفير البريطاني لبحث مستجدات األوضاع في بالدناالُزبيدي يج 20
 مهوريتين مستقلتين  نؤيد االعتراف بدونيتسك ولوغانسك ج " :on Twitterمحمد علي الحوثي 21

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220213-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://stcaden.com/news/16752
https://stcaden.com/news/16818
https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1495847102580203524
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 دعوة لتحّمل املسؤولية 

إلى تحّمل مسؤوليتها املتمثلة في توفير  الحكومة اليمنية    فبراير، دعت هيئة رئاسة املجلس االنتقالي الجنوبي،  21في  

األساسية   الكهرباءالخدمات  خدمة  مقدمتها  وفي  الرياض  اتفاق  ملقتضيات   
ً
وفقا ملف    .للمواطنين  أن  مؤكدة 

 
ً
 سياسيا

ً
 إنساني، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في معالجته وعدم توظيفه توظيفا

ٌ
 22.الكهرباء، ملف

 جماعة إرهابية 

الحوثيين    28في   جماعة  الدولي  األمن  مجلس  وصف  بجماع  –فبراير،  هللا املعروفة  أنصار  بـ   -ة  فقراته  إحدى  في 

، وأدرج الحوثيين ككيان تحت حظر السالح املستهدف. وهي املرة األولى التي يصف فيها مجلس  «الجماعة اإلرهابية »

 وفي مقد
ً
 عربيا

ً
 23اإلمارات والسعودية. تامة ذلك دولاألمن الجماعة باإلرهابية. وقد القى األمر ترحيبا

 ب لطارق في شبوة مكت

التي يقودها   الوطنية  باملقاومة  ما تعرف  أول فرع  «طارق صالح » افتتحت  في محافظة شبوة، وهو   
ً
 سياسيا

ً
، مكتبا

الغربي.   الساحل  منطقة  خارج  السياس ي  نشاطه  ملمارسة  ش للمكتب  في  جدال  الخطوة  و أثارت  كثيرة  بوة  مناطق 

  24جنوب اليمن. ب

 

             2022مارس، 

 وقفة مناشدة 

الجنوبي بمدينة سيئون وقفة مناشدة للمطالبة برحيل ما    1في   التنفيذية للمجلس االنتقالي  مت الهيئة 
ّ
مارس، نظ

  25تسمى باملنطقة العسكرية األولى وسرعة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وبقية بنوده.

 اختطاف موظفين أجنبيين 

دهما أملاني والثاني مكسيكي، يعمالن لصالح منظمة  مارس، اختطف مسلحون مجهولون، موظفين أجنبيين أح  6في  

حدود» بال  خمسة  بحضرموت  وادي  في    «أطباء  تعّرض  من  أسابيع  ثالثة  بعد  الحادثة  هذه  أتت  اليمن.  جنوب 

 
  (stcaden.com)هيئة الرئاسة تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء 22
  (un.org)مجلس األمن يتبنى قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السالح | أخبار األمم املتحدة 23
  (alharf28.com)اإلخباري   28حرف  موقع ال -طارق صالح يفتتح مقرا بـشبوة  24
  (smanews.org)سما نيوز  -مطالبين بتنفيذ بنود اتفاق الرياض..انتقالي سيئون ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل املنطقة العسكرية األولى من حضرموت.  25

https://stcaden.com/news/16824?fbclid=IwAR0aVKC1UlaTk-w29OEj2lIlJ3NkBrKOdLAWpdCSW3ZNsnBiXYlsXF2N4Uw
https://news.un.org/ar/story/2022/02/1095132
https://alharf28.com/p-74584
https://smanews.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/273647/
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دوالر   ماليين  خمسة  قدرها  مالية  بفدية  الخاطفون  خاللها  طالب  أبين،  محافظة  في  لالختطاف  أمميين  موظفين 

   26صادر محلية.إلطالق سراحهم، بحسب م

 مشاورات في عّمان 

، سلسلة من املشاورات في  «غروندبرغهانس »مارس، بدأ املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة إلى اليمن،   7في 

من   أكثر  مع  التشاور  تم  حيث  عّمان،  األردنية  األمن    100العاصمة  وقطاعي  السياسية  األحزاب  من  ويمنية  يمني 

  27ملجتمع املدني في األردن واليمن، واستمرت املشاورات ألكثر من أسبوعين. واالقتصاد ومنظمات ا 

 مجلس التعاون يعلن عن مشاورات يمنية 

  « يمنية   -يمنية  »مارس، أعلن مجلس التعاون الخليجي، مبادرة بشأن األزمة اليمنية عبر استضافة مشاورات    17في  

بين   الفترة  في  املجلس  الرياض، برعاية  و  29في  الخليجي،    .أبريل  7مارس  التعاون  العام ملجلس  األمين  نايف  »وذكر 

ال«الحجرف  لرأب  تهدف  املشاورات  إن  مؤتمر صحافي،  في  دون  ،  من  اليمنية  األطراف   
ً
داعيا اليمنيين،  بين  صدع 

  28.استثناء للمشاركة في املشاورات

 رفض مكونات سياسية يمنية في شبوة

مارس، احتشد اآلالف من كافة مديريات محافظة شبوة، في مدينة عتق جنوب اليمن، استجابة للدعوة التي    19في  

املحافظة، في  الجنوبي  االنتقالي  قيادة  في    وجهتها  يمنية  سياسية  مكونات  أي  إلشهار  القاطع  الرفض  عن  للتعبير 

   29الجنوب وعودتها ملمارسة نشاطها في املحافظة مرة أخرى. 

 حمل املسؤولية تالسعودية لن ت

لألسواق    21في   البترول  إمدادات  في  نقص  أي  مسؤولية  تتحمل  لن  أنها  السعودية  العربية  اململكة  أعلنت  مارس، 

من   النفطية  منشآتها  لها  تتعرض  التي  الهجمات  في ظل  الحوثية»العاملية  إيران، وأكدت    « املليشيات  املدعومة من 

استمرائها بتزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية  على أهمية أن يعي املجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في  

  30والطائرات املتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في اململكة.

 
  (news.cn)شرقي اليمن "أطباء بال حدود"مسلحون يختطفون موظفين أجنبيين يعمالن لصالح منظمة  26
  (un.org)اليمن: انطالق املشاورات لتحديد األولويات العاجلة وطويلة األجل للمسارات السياسية واألمنية واالقتصادية | أخبار األمم املتحدة 27
  (asharq.com)األزمة | الشرق لألخبارلحل  "مشاورات يمنية"يعلن استضافة  "التعاون الخليجي" 28
  (stcaden.com)عتق رفضا إلشهار أي مكونات سياسية يمنية في الجنوب  شبوة يحتشدون في استجابة لدعوة االنتقالي.. أبناء 29
األنباء فطية من مليشيات الحوثي اإلرهابية وكالة عام / اململكة تعلن أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول لألسواق العاملية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها الن 30

  (spa.gov.sa)السعودية

http://arabic.news.cn/2022-03/07/c_1310502725.htm
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1095692
https://asharq.com/ar/4Via4l6KfK5KySAfqbP9FP-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://stcaden.com/news/17082
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2339202
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2339202


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 اغتيال جواس 

حادثة    هزتمارس،    23في   اللواء  اليمن  البارز،  الجنوبي  العسكري  القائد  مثنى جواس»اغتيال  من    ، «ثابت  وعدد 

عد  مرافقيه شمال  مفخخة  بسيارة  هجوم  إلى  يُ ن.  في  الحوثيين    قتل  «جواس»نسب  جماعة  بدر  »مؤسس  حسين 

الحوثي مّران«الدين  بمنطقة  األولى  صعده  حرب  في  الشخص ي  بمسدسه  بمقتل  ،  حوثية  قيادات  ابتهجت  وقد   .

  31. حينها 24س في تغريدات رصدها مركز سوثجوا

 اليمنية-فتتاح املشاورات اليمنية ا

، جلسات املشاورات اليمنية  «نايف الحجرف»مارس، افتتح األمين العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربي    30في  

 من    –
ً
، املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة إلى اليمن،  «غروندبرغهانز  »اليمنية في الرياض، بمشاركة كال

لندركنج »و لليمن،  «تيموثي  الخاص  السويدي  واملبعوث  اليمن،  لـ  األمريكي  املتحدة  للواليات  الخاص  املبعوث   ،

  32دول العربية، واألمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي. واألمين العام لـ جامعة ال

 

             2022، أبريل

 

 استجابة األطراف لهدنة شهرين 

، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن بشكل إيجابي  «غروندبرغهانس  »، أعلن املبعوث األممي إلى اليمن  أبريل  1في  

الهدف من    . وأشار إلى أّن 2022 أبريلملقترح األمم املتحدة بشأن هدنة ملدة شهرين تدخل حيز التنفيذ يوم الثاني من 

ء  واألهم من ذلك إحيا» هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من املعاناة اإلنسانية  

 «.33ع األمل في إنهاء هذا الصرا

 حقبة رئاسية جديدة 

 بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاس ي  «عبدربه منصور هادي »  اليمني  ، أصدر الرئيسأبريل  7في  
ً
الستكمال  »، قرارا

املرحلة االنتقالية  الخليجية  وأعلن،  «تنفيذ مهام  الدستور واملبادرة  بكامل صالحياته وفق      .تفويض املجلس 
ً
ووفقا

فإّن  يترأسه   للقرار،  الرئاس ي  القيادة  العليمي» مجلس  محمد  هم«رشاد  أعضاء  سبعة  من  ويتكون  عيدروس    :، 

 
  (south24.net)جواس يرحل في ثاني محاولة اغتيال خالل أشهر 31
  (alarabiya.net)انطالق املشاورات اليمنية.. الحجرف: اتفاق الرياض خارطة طريق 32
  (un.org)اليمن: هدنة ملدة شهرين تدخل حيز التنفيذ مساء السبت واملبعوث الخاص يدعو األطراف إلى احترامها | أخبار األمم املتحدة 33

https://south24.net/news/news.php?nid=2574
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/03/30/%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://news.un.org/ar/story/2022/04/1097862
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عبدالرحمن  فرج    املحرمي  الزبيدي،  زرعه،  وسلط  ساملين أبو  صالح،  محمد  طارق  العليمي،  عبدهللا  ان  البحسني، 

 
ّ
 طوال املرحلة االنتقالية» ى مجلس القيادة الرئاس ي العرادة. ويتول

ً
 وأمنيا

ً
 وعسكريا

ً
 34.«إدارة الدولة سياسيا

 إقالة األحمر 

الرئيس  أبريل  7في   أعفى  وبالتزامن،  هادي»،  منصور  األحمر»،  « عبدربه  محسن  رئيس    « علي  نائب  منصب  من 

  35الجمهورية 
ً
. واعتبرت أوساط سياسية وإعالمية القرار في محله، ملا شكلته شخصية األحمر من جدل واسع نظرا

 لتاريخه العسكري املرتبط بنظام صالح، وكذا ارتباطه بجماعات دينية متطّرفة في اليمن.  

 البيان الختامي ملشاورات الرياض

وية الحل السياس ي واالتفاق على سرعة استكمال تنفيذ  ، أكد البيان الختامي ملشاورات الرياض على أولأبريل  7في  

ل إطار  وضع  وأقر  الرياض،  الجنوب»ـ  اتفاق  شعب  املتحدة  « قضية  األمم  ترعاها  التي  السالم  مفاوضات  وتم    .في 

للمسارات االقتصادية والتنموية واالجتماعية والسياسية واإلنسانية واإلغاثية،    6االتفاق على تشكيل   فرق عمل 

  36مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء كافة واجباتها الدستورية.وتعزيز 

 يقيم ندوة سياسية  24سوث 

أقامأبريل  9في   حول    24مركز سوث ،  سياسية  ندوة  والدراسات،  اليمن»لألخبار  في  للسالم  الجنوبيين  في «رؤية   ،

املدني، بحضور صحفيين ونشطاء.  العاصمة عدن، شارك فيها ممثلو بعض األطراف الجنوبية الفاعلة،   واملجتمع 

أن   يمكن  التي  الجنوبية  واألطراف  اليمن،  في  السالم  عملية  مفهوم  منها  رئيسية،  محاور  خمسة  الندوة  وتضمنت 

السالم، وتوحيد   صناعة السالم، واآلليات واملبادئ  تساهم في الجنوبيون من عملية  ينتظرها  التي  النهاية  والحلول 

  37مواقفهم تجاهها. 

 مجلس األمن يرحب بنقل السلطة

، ملجلس  «عبد ربه منصور هادي »، رّحب مجلس األمن الدولي بإعالن النقل السلمي لصالحيات الرئيس  أبريل  13في  

الرئاس ي االستقرار    .القيادة  نحو  مهمة  خطوة  ذلك  يشكل  أن  وتوقعهم  أملهم  عن  األمن  مجلس  أعضاء  وأعرب 

  38وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية األمم املتحدة. 

 
  (sabanew.net)صدور اعالن رئاس ي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاس ي 34
  (sabanew.net)محسن األحمر من منصبه قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي 35
  ain.com)-(alالبيان الختامي للمشاورات اليمنية.. الحل السياس ي واتفاق الرياض أولوية 36
  (south24.net)ندوة | رؤية الجنوبيين للسالم في اليمن 37

38 Security Council Press Statement on Yemen | UN Press 

https://www.sabanew.net/story/ar/85336
https://www.sabanew.net/viewstory/85335
https://al-ain.com/article/1649343220
https://south24.net/news/news.php?nid=2620
https://press.un.org/en/2022/sc14861.doc.htm
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 لصنعاء «غروندبرغ»زيارة  

زيارة استمرت ثالثة أيام إلى صنعاء، وهي األولى من نوعها له    «غروندبرغهانس  »، اختتم املبعوث األممي  أبريل  13في  

إّن  في مطار صنعاء،  الصحفيين  أمام  الثاني من    منذ تسلم مهامه. وذكر  في  التنفيذ  التي دخلت حيز  ،  أبريلالهدنة 

انتهاكات،» وقوع  بخصوص  واملقلقة  املتواترة  التقارير  صامدة  «ورغم  زالت  إّن   .ما      وقال 
ً
انخفاضا في  هناك   

ً
كبيرا

 39.األعمال العدائية، مع عدم وجود تقارير مؤكدة تفيد بوقوع ضربات جوية أو هجمات عابرة للحدود

 فرار عناصر من القاعدة 

عشرة أفراد  بعد إعالن نقل السلطة في اليمن بأسبوع، أعلنت السلطات األمنية بوادي حضرموت فرار    ،أبريل  14في  

، بينهم عناصر يشتبه انتمائهم لتنظيم القاعدة من سجن مشدد يتبع املنطقة العسكرية األولى بوادي  
ً
مطلوبين أمنيا

  40حضرموت.

 ة الدستوري اليمين

القيادأبريل  19في   رئيس مجلس  أدى  الرئاس ي  ،  العليمي» ة  في    «رشاد  الدستورية  اليمين  السبعة،  املجلس  وأعضاء 

العاصمة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، بحضور رئيس الحكومة ووزرائها وعدد من السفراء األوروبيين  

لليمن   املتحدة  األمم  ومبعوث  واألحزاب  «غروندبرغهانس  » والعرب،  القوى  ممثلو  وكذلك  ومنظمات  ،  السياسية 

 41من الشخصيات االجتماعية والوجهاء.  املجتمع املدني وعدد

 القاعدة تهاجم الرئاس ي 

رعت  أبريل  19في   التي  الخليجية  والدول  الرئاس ي  القيادة  مجلس  العرب،  جزيرة  في  الجهاد  قاعدة  تنظيم  هاجم   ،

اليمن في  الرئاس ي  املجلس  بموجبه  تأسس  الذي  التنظيم  االتفاق  وزعم  للمشهد  ا أّن  .  جديًدا  يضف  لم  التفاق 

الوقت   ذات  في  ونصح  القديمة.  السياسية  النخب  لنفس  إنتاج  إعادة  هو  وإنما  اليمني  » السياس ي،  التجمع  حزب 

 42على األوضاع قبل أن يغرق الجميع.، باملسارعة في السيطرة «لإلصالح

 

 

 
  (un.org)دةاليمن: املبعوث الخاص لألمم املتحدة هانس غروندبرغ يشدد على أهمية استغالل الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة | أخبار األمم املتح 39
40 South24 | عربيon Twitter: "#    
  (sabanew.net)رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاس ي يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعدن  41
 )تويتر(  .2022ابريل   19بيان تنظيم القاعدة، منقول عن صفحة الباحثة البريطانية "اليزا بث كاندل" بتاريخ   42

 

https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098932
https://twitter.com/South24_net/status/1514685428867211269?t=VWKuklmej9Vn5xqUGrkYIg&s=19
https://www.sabanew.net/story/ar/85582
https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1516417069134270481
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 للدولة
ً
 بن مللس وزيرا

قرار  أبريل  20في   مللس»بتعيين    رئاس ي ، صدر  بن  الوزر « أحمد حامد  مجلس  في   
ً
للدولة عضوا  

ً
وزيرا جانب  ،  إلى  اء، 

 43.، بناًء على اتفاق الرياض2020خر توليه منصب محافظ محافظة منذ أوا

 البرملان يمنح الثقة 

املنعقدة  ، باإلجماع، منح مجلس النوابأبريل  21في   اليمنية ، الثقة  عدن بالعاصمة، في جلسته  املشكلة    للحكومة 

 .202044بموجب اتفاق الرياض في ديسمبر 

 قضية الجنوبموقف سعودي حول 

قضية  »القضية الجنوبية  بأن   ،، في حوار تلفزيوني«محمد آل جابر » السفير السعودي لدى اليمن   قال إبريل،    22في  

وعادلة أّن    .«حية  إلى  جنوبية  »مشيرا  ومكونات  الجنوبي،  االنتقالي  املجلس   
ً
حاليا يقوده  الجنوبية  القضية  ملف 

اليمني ما يقرره  اململكة ودول  ن على  و أخرى. وأن  القوة سيحصل على دعم ليس من  طاولة الحوار دون استخدام 

 
ً
 45. «الخليج فقط، بل من املجتمع الدولي كامال

 وفد عماني لبحث الهدنة 

وفق ما تم اإلعالن    ،، أعلنت جماعة الحوثيين عن وصول وفد من سلطنة ُعمان إلى صنعاء. وأتت الزيارةأبريل  22في  

الهدن  ،عنه الوفد  لبحث موضوع  زيارة  السياس ي. وعّدت  في مفاوضات الحل  للدخول  في خطوات جديدة  ة واملض ي 

  2021.46العماني هي الثانية لصنعاء بعد زيارة سابقة في يونيو 

 انفجار أنبوب غاز 

اليمن،  أبريل  24في   بمحافظة شبوة جنوب  النشيمة  منطقة  في  املسال  الغاز  أنبوب  هائل خط  انفجار  استهدف   ،

وذكرت مصادر أن مجهولين يعتقد انتمائهم لجماعات دينية متشددة، قاموا بتفجير األنبوب الذي يمر بالقرب من  

 .201547وهي املرة األولى التي يتم فيها تفجير أنبوب الغاز الذي توقف تصديره منذ   .شبوة بمحافظةمديرية مْيفعة 

 

 
  (sabanew.net)تعيين محافظ عدن احمد مللس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء  43
  (alarabiya.net)مجلس النواب اليمني يمنح الثقة للحكومة 44
  - YouTubeاليمن ( )حكايةالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر ضيف برنامج الليوان مع عبدهللا املديفر  (100) 45
  (sputnikarabic.ae), سبوتنيك عربي22.04.2022 -تعلن وصول وفد عماني إلى صنعاء ملتابعة الهدنة  "أنصار هللا " 46
  (skynewsarabia.com)اليمن.. انفجار ضخم يستهدف خط أنبوب غاز في شبوة | سكاي نيوز عربية 47

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/04/20/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9&contentId=1517180
https://www.sabanew.net/story/ar/85616
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/04/21/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
https://www.youtube.com/watch?v=gRHm6VAbI5Q
https://sputnikarabic.ae/20220422/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-1061499037.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1517180-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
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             2022مايو، 

 

 مفاوضات في عّمان 

أنصار  »، أن ممثلي الحكومة اليمنية و «غروندبرغهانز  » مايو، أعلن بيان صادر عن مكتب املبعوث الخاص إلى اليمن    25في  

عّمان،    «هللا األردنية  العاصمة  في  من  »بدأوا  وغيرها  تعز  في  الطرق  فتح  على  لالتفاق  املتحدة،  األمم  رعاية  تحت  مفاوضات 

 .48«املحافظات.

 ونقاشات عّمان الهدنة 

اليمن    30 إلى  األممي  املبعوث  مع  الرئاس ي  القيادة  مجلس  التقى  الهدنة  «غروندبرغهانس  »مايو،  معه  وبحث   ،

األ  املبعوث  الرئاس ي  وأبلغ  عّمان.  إنهاء  ونقاشات  ضرورة  على   
ً
مشددا تكتمل،  لم  الهدنة  تمديد  شروط  بأن  ممي، 

 49.يةحصار تعز أوال وفتح كافة املعابر والطرق الرئيس 

 مع محور تعز  لقاء 

التقى  30في   الوطنية،   «طارق صالح»  مايو،  للمقاومة  السياس ي  املكتب  رئيس  الرئاس ي  القيادة  رئيس مجلس  نائب 

 ألنباء  
ً
قيادة محور تعز العسكري. جاء اللقاء للوقوف أمام تحديات املرحلة. ويسيطر على محور تعز العسكري وفقا

  50. «حزب اإلصالح»قوات موالية لـ  متواترة 

 

             2022يونيو،

 

 تصنيف الحوثيين التأكيد على 

خارجية  1في   وزراء  أعلن  الخليجي يونيو،  التعاون  التحالف  ،  مجلس  جهودها ضمن  بمواصلة  املجلس  دول  التزام 

تنظيم   ملكافحة  منابع  «داعش »الدولي  وتجفيف  املتطرفة  التنظيمات  كافة  ضد  واإلقليمية  الدولية  والجهود   ،

 
  (un.org)تعز وغيرها من املناطق | أخبار األمم املتحدة اليمن: ممثلو الحكومة وأنصار هللا يبدأون مفاوضات في األردن لفتح الطرق في 48
49 South24 | عربيon Twitter: "#  ان عاجل | املجلس الرئاس ي يلتقي املبعوث األممي إلى اليمن ويبحث معه   south24 https://t.co/qUYNswmdw6" / Twitter#الهدنة ونقاشات عمَّ
  (hunaaden.com)طارق صالح يلتقي محور تعز العسكري بعد فشل مفاوضات األردن.. بوادر حرب | هنا عدن 50

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2022-6-5.aspx
https://news.un.org/ar/story/2022/05/1102942
https://twitter.com/South24_net/status/1531314884339695617
https://hunaaden.com/news71805.html
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د وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على تصنيف الحوثيين    .تمويلها
ّ
وفرض حظر السالح    « جماعة إرهابية»وأك

 .51مم املتحدة عليها من قبل األ 

 تمديد الهدنة 

املبعوث    2في   وذكر  إضافيين،  لشهرين  الهدنة  بتجديد  املتحدة  األمم  القتراح  اليمنية  األطراف  استجابت  يونيو، 

اليمن   التنفيذ  «غروندبرغ»األممي إلى  الهدنة تم وفق نفس أحكام االتفاقية األصلية، والتي دخلت حيز  ، أن تمديد 

أن    .2022  أبريل  2يوم   إلى   
ً
املاضيين، »مشيرا الشهرين  خالل  للهدنة  امللموسة  الفوائد  شهدوا  اليمن  حيث   أبناء 

واستأنفت   الحديدة،  ميناء  عبر  اليمن  إلى  الوقود  من  املزيد  ودخل  كبير،  بشكل  املدنيين  الضحايا  عدد  انخفض 

 52.«الرحالت التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي 

 جولة خارجية للرئاس ي 

في  ي  6في   البالد  إدارة  توليه  له منذ  في أول جولة خارجية  الرئاس ي  القيادة  بدأ مجلس  ، شملت  2022  أبريل  7ونيو، 

استغرقت   التي  الجولة    13الجولة  وأتت  مصر.  وكذلك  والبحرين،  والكويت  قطر  منها  خليجية   
ً
دوال زيارة   

ً
يوما

ومست املشتركة،  األمنية  التحديات  حول  التشاور  إطار  في  والدولية  الرئاسية  واألممية  الخليجية،  الجهود  جدات 

 53إلحالل السالم واالستقرار في اليمن. 

 رفض لنقل البنك املركزي 

يونيو، أعلنت هيئة رئاسة املجلس االنتقالي الجنوبي رفضها القاطع ألي محاوالت من شأنها أن تفض ي إلى نقل    11في  

 البنك املركزي اليمني من العاصمة عدن إلى صنعاء، محذر 
ً
 أو جزئيا

ً
. في وقت الحق، رد البنك  54ة من املساس به كليا

بأنه   االنتقالي،  على  اليمني  السلطة  »املركزي  في  رسمية مشاركة  كيانات  من  الصادرة  والبيانات  الحمالت  يستغرب 

 بالت
ً
 وتصريحا

ً
 55.«مر والعمل على نقل البنك إلى صنعاءآتتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحا

 مشاورات جنوبية بينية 

قيمت  16في  
ُ
مارتي   ألول مرة بإشراف من معهد  «جنوبية بينية »، مشاورات  «هلسنكي»في العاصمة الفنلندية  يونيو، أ

للسالم جميع  (CMI) أهتيساري  واتفقت  العالم.  في  اإلقليمي  للحكم  النماذج  بعض  الجنوبية  املكونات  وناقشت   ،

 
  (asharq.com)مواصلة العمل ضمن التحالف الدولي ضد داعش | الشرق لألخبار :"التعاون الخليجي" 51
  - cRT Arabiاألمم املتحدة تعلن تمديد الهدنة شهرين في اليمن 52
  (almushahid.net)املشاهد نت –أولويات الجولة اإلقليمية للمجلس الرئاس ي  53
  (eremnews.com)نرفض أي محاوالت لنقل البنك املركزي إلى صنعاء :"االنتقالي الجنوبي" 54
  arabinews.com)-(alويحمله هذه املسؤولية "االنتقالي"البنك املركزي يرد على اتهامات  نيوز:العربي  55

https://asharq.com/ar/1BOX1A6iN0jcN55Ux68ZeI-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/1360356-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
https://almushahid.net/96879/
https://www.eremnews.com/news/2386344
https://al-arabinews.com/news4485.html
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ة الحوار الجنوبي البيني من أجل املساهمة في الحد من األزمة اليمنية القائمة،  املكونات على أهمية استمرار وشمولي

 لقضية الجنوب.  والوصول 
ً
 عادال

ً
   56لحلول مقبولة تضمن حال

 الجمعية الوطنية في دورتها الخامسة

يونيو، عقدت الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي دورتها الخامسة في العاصمة عدن تحت شعار   22-21في 

في  » الجنوب  وحق  الرياض  ومشاورات  ملخرجات  الخالق  والتنفيذ  الدائم  السالم  أجل  من  الجنوبي  الصف  وحدة 

د التفاوض ي املشترك للمشاركة في مفاوضات  . وشددت في بيانها الختامي، على ضرورة تشكيل الوف«استعادة دولته 

 .57الحل الشامل

 هيكلة لالنتقالي الجنوبي

،  ، البدء بإجراءات هيكلة املجلس االنتقالي الجنوبي«عيدروس الزبيدي »يونيو، أعلن رئيس االنتقالي الجنوبي    21في  

 58داء ونشاط هيئات املجلس. أتهدف إلى تحسين  

 سفير كويتي 

الدبلوماس ي    23في   بتعيين  كويتي  أميري  مرسوم  صدر  الحجرف »يونيو،  بعد    «فالح  اليمن،  لدى   
ً
مفوضا  

ً
سفيرا

إلى الكويت تضمن    أسبوعين من زيارة قام بها رئيس مجلس القيادة، وعقب  سنوات من خفض التمثيل الدبلوماس ي

  59. جولة خارجية

 فاجن في حضرموت

األمريكي    27في   السفير  زار  فاجن»يونيو،  حضرموت«ستيفن  محافظة  وقالت    ، ،  املحليين.  باملسؤولين  والتقى 

إنَّ   األمريكية  في    «فاجن »السفارة  عملهم  على  وتعرَّف  املنطقة  في  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  بشركاء  التقى 

   60قطاعات مصايد األسماك.

 

 

 
  (south24.net)املوقف األوروبي: مقاربات جنوبية للسالم ونهج بحاجة إلعادة نظر 56
 (stcaden.com) "نص كلمة الُزبيدي"الق أعمال الدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي انط 57
  - YouTubeأداء ونشاط هيئات املجلس الزبيدي: إعادة هيكلة املجلس االنتقالي الجنوبي الهدف منها تحسين 58
 لدى اليمن  59

ً
 مفوضا

ً
  (yemenfuture.net)يمن فيوتشر -الكويت: مرسوم أميري بتعيين الدبلوماس ي فالح الحجرف سفيرا

 ( تويتر) السفير األمريكي في حضرموت 60

https://south24.net/news/news.php?nid=2759
https://stcaden.com/news/17766
https://www.youtube.com/watch?v=dPOALN-k5SA
https://yemenfuture.net/news/8934
https://twitter.com/USEmbassyYemen/status/1541775521335414784?t=zigr2pUvFqaY-NBogr2pfA&s=19
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             2022يوليو، 

 

 هنية ُينهئ 

ه  8في   حماس  نأ يوليو،  لحركة  السياس ي  املكتب  هنية »   الفلسطينية،   رئيس  السياس ي  «اسماعيل  املجلس  رئيس   ،

، وفقا ملا أعلنه الحوثيون. القت التهنئة ردود فعل ساخطة  ، بمناسبة حلول عيد األضحى«مهدي املشاط »للحوثيين  

 61. من قبل بعض األطراف اليمنية

 سعوديةبايدن إلى ال

السعودية، بعد عامان من العالقات املتوترة بسبب مقتل الصحفي    «جو بايدن»يوليو، زار الرئيس األميركي    15في  

الطاقة،   إنتاج  بزيادة  السعودية  إقناع  محاولة  منها  ملفات  عدة  مناقشة  تم  اليمن.  في  والحرب  خاشقجي،  جمال 

   62ا ملف اليمن.األخرى منه فاتلاملوحقوق اإلنسان والتعاون األمني وعدد من  

 قمة جدة 

األميركي، جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون  الرئيس  ، بحضور  قمة جدة لألمن والتنمية و، اختتمت يولي  16في  

،  «محمد بن سلمان »وفي كلمة له بالقمة، دعا ولي العهد السعودي األمير    .الخليجي، وكل من مصر واألردن والعراق

إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول لتحقيق االستقرار في املنطقة. كما أعلن دعم اململكة لجميع الجهود  

   .63يمني لألزمة وتثبيتِّ الهدنة -ة لحل سياس ي يمنيالرامي

 غير مدعو 

القيادة    16في   رئيس مجلس  التقى  العليمي»يوليو،  االميركي  «رشاد  الخارجية  بلينكن» ، مع وزير  في جده،  «انتوني   ،

التعاون   اليمن، واستعادة  في  إلى إحالل السالم واالستقرار  الرامية  اليمنية، والجهود  ملناقشة مستجدات األوضاع 

املشترك في مجال مكافحة اإلرهاب. انتقد كثير من اليمنيين اللقاء لكونهم توقعوا أن يلتقي العليمي بالرئيس األمريكي  

 للقم«بايدن»
ً
   64ة ولم يلتق باألخير في نهاية املطاف.، لكنه لم يكن مدعوا

 

 
  (saba.ye)وكالة سبأ -سبأنت  -األضحى املشاط يتلقى برقية تهنئة من إسماعيل هنية بحلول عيد  61
  - YouTubeالرئيس األميركي جو بايدن يزور السعودية 62
  (alarabiya.net)قمة جدة.. هذا أبرز ما تحدث عنه ولي العهد السعودي 63
  (sabanew.net)االرهاب ومكافحةرئيس مجلس القيادة الرئاس ي يبحث مع وزير الخارجية االميركي املستجدات اليمنية  64

https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/07/16/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
https://www.saba.ye/ar/news3194059.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sWm5Lf4z9EU
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/07/17/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-
https://www.sabanew.net/story/ar/88115
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 الهدنة فرق ملموس 

اليمن،    21في   إلى  الخاص  املبعوث  أكد  لليمن، وحققت  «غروندبرغهانس  »يوليو،   كبيرا 
ً

الهدنة أحدثت تحوال أن   ،

الهدنة،   بنود  جميع  تنفيذ  لدعم  األطراف  مع  اتصاالته  يكثف  أنه  إلى  وأشار  الناس.  حياة  في  ملموسا  فرقا 

ها ملا بعد الثاني من أغسطسواس وأشار إلى أن العدد اإلجمالي للضحايا  .تكشاف الفرص لتوسيع نطاقها وتمديد أَجلِّ

  65خاللها انخفض مقارنة بأعدادهم قبل الهدنة. 

 مكتب جديد 

 له وسط مدينة تعز«طارق صالح»يوليو، افتتح املكتب السياس ي التابع لعضو مجلس الرئاسة    21في  
ً
جاء .  ، فرعا

االفتتاح بعد عدة لقاءات مع قيادات عسكرية وأمنية في املحافظة، وهو يعد الفرع الثالث ملكتب املقاومة الوطنية  

  66بعد فرع املخا وشبوة. 

 تعديالت وزارية

الرئاس ي    يوليو،  28في   القيادة  رئيس مجلس  العليمي» أجرى  بها دولًيا،  «رشاد  املعترف  الحكومة   على 
ً
 وزاريا

ً
، تعديال

شمل أربع حقائب بينها الدفاع والنفط والكهرباء واألشغال العامة والطرق. وهو يعد أول تعديل وزاري على حكومة  

 .672020ب في ديسمبر ، التي تم تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنو «معين عبدامللك»

 ن جدد و محافظ

الرئاس ي    31في   القيادة  رئيس مجلس  العليمي» يوليو، أصدر  بتعيين  «رشاد      «مبخوت بن ماض ي »، قرارات 
ً
محافظا

للواء    لحضرموت،   
ً
البحسني»خلفا منذ    « فرج  املنصب  شغل  الثقلي» وتعيين    2017.68الذي    «رأفت 

ً
محافظا  ،

 . عقب عامين من شغور املنصب ،69لسقطرى 

 وفد عماني

، أنه  «محمد عبدالسالم» وذكر رئيس وفد الحوثيين املفاوض  .  د من سلطنة عمان إلى صنعاءفيوليو، وصل و   31في  

التشاور مع القيادة حول التطورات املتعلقة بالهدنة، واملقترحات التي قدمها املمثل األممي ملعالجة القضايا  »سيتم  

 70. «القتصاديةاإلنسانية وا 

 
  (un.org)أخبار األمم املتحدة | "ملا تعود به من فائدة على الشعب اليمني"أغسطس  2اليمن: املبعوث الخاص يكثف جهوده لتمديد الهدنة إلى ما بعد   65
  - YouTubeبحضور رسمي.. افتتاح مقر فرع املكتب السياس ي للمقاومة الوطنية في محافظة تعز 66
  (aawsat.com)حقائب | الشرق األوسط 4تعديل حكومي يمني شمل   67
  (sabanew.net)تعيين مبخوت بن مبارك يسلم بن ماض ي محافظا ملحافظة حضرموت 68
  (sabanew.net)م الثقلي محافظا ملحافظة أرخبيل سقطرى تعيين رأفت علي إبراهي 69

https://news.un.org/ar/story/2022/07/1107422
https://www.youtube.com/watch?v=CKbSSTDQHqc
https://aawsat.com/home/article/3786046/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D9%84-4-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://sabanew.net/story/ar/88584
https://sabanew.net/story/ar/88587
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            2022أغسطس، 

 

 تمديد الهدنة 

اليمن،    2في   إلى  الخاص  األممي  املبعوث  أعلن  اتفقا على  «غروندبرغهانس  »أغسطس،  اليمن  في  األزمة  أن طرفي   ،

مل ذاتها  بالشروط  الهدنة  من  تمديد  إضافيين  شهرين  وحتى    2دة  وقال  أكتوبر  2أغسطس،    إن   ،«غروندبرغ». 

 71. «التمديد يتضمن التزاما من الطرفين بتكثيف املفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن »

 بيانات متبادلة 

، حّمل فيه محافظ شبوة    11في  
ً
اليمني بيانا العولقي»أغسطس، أصدر حزب اإلصالح    « كامل املسؤولية »  «عوض 

األخيرة عن   مركز شهدهاالتي    األحداث 
ً
مطالبا وإحالته املحافظة،  التحقيق  بإقالته  أصدر    .72إلى  التالي،  اليوم  في 

  ،
ً
بيانا شبوة  فيهمحافظ  الفتنة»بأنه    اإلصالححزب    اتهم  االستقرار، يؤجج  ويزعزع  املحافظة  ملليشيات   في   

ً
خدمة

 
ً
إيرانيا املدعومة  أن«الحوثي  واعتبر  عن  .  صدر   « ُيعد الحزب ما 

ً
  تبنيا

ً
لتمردرسميا على     واضح  عسكري  وانقالب 

 73. «لطة املحلية في محافظة شبوة مجلس القيادة الرئاس ي والس

 غليان شعبي 

أغسطس، شهدت مدن ومديريات وادي حضرموت حالة من الغليان الشعبي الرافض للقرارات التي أصدرها    20في  

الداخلية   حيدان»وزير  بتعيين  «إبراهيم  السبعي» ،  مجاهد  الخاصة  ،  «مروان  األمن  قوات  فرع  ألركان  رئيسا 

 لذلك، أصدرت الهيئة التنفيذية املساعدة للمجلس االنتقالي لشؤون صحراء  
ً
بحضرموت الوادي والصحراء. ووفقا

شؤونهم   إدارة  في  حضرموت  أبناء  إرادة  تتجاوز  التي  القرارات  يرفض  واستنكار،  إدانة  بيان  حضرموت  ووادي 

  74العسكرية.

 

 

 
  (news.cn)وفد من سلطنة عمان يزور صنعاء للتشاور حول الهدنة في اليمن 70
  (un.org)للمدنيين | أخبار األمم املتحدة "انفراجة ملموسة"اليمن: األطراف توافق على تمديد الهدنة ملدة شهرين آخرين بهدف توفير  71
  (almasdaronline.com)املصدر أونالين -اإلصالح يلوح بتعليق مشاركته في مؤسسات الدولة في حال عدم معالجة أحداث شبوة  72
  (alsharaeanews.com)صحيفة الشارع  –محافظ شبوة يرد على بيان حزب اإلصالح ويتهمه بقيادة التمرد وإنشاء تشكيالت إيديولوجية  73
 على قرار وزير الداخلية اللهجةبيان شديد  74

ً
  tm.net)-(adenالنتقالي وادي حضرموت ردا

http://arabic.news.cn/20220731/133de0a456e74f699d0d21eed7a3ff31/c.html
https://news.un.org/ar/story/2022/08/1108282
https://almasdaronline.com/articles/257623
https://alsharaeanews.com/2022/08/12/59217/
https://www.aden-tm.net/news/216634
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 لة لقاءات متواص

محافظ حضرموت    22في   التقى  ماض ي » أغسطس،  بن  الثانيةب،  «مبخوت  الحضرمية  الهبة  الشيخ    قيادة  برئاسة 

د  
َّ
وعقب ذلك  على ضرورة وحدة الصف لتحقيق مطالب حضرموت.    «بن ماض ي »حسن الجابري. خالل اللقاء، أك

  75على كافة تراب املحافظة. ملطالب الهبة وعلى رأسها نشر النخبة الحضرمية  بيومين أكد بن ماض ي تأييده

 تشكيل فريقي الحوار الجنوبي 

الجنوبي، عيدروس  أغسطس،    27في   االنتقالي  رئيس املجلس  لالُزبيدي قرارا بتشكيل فريقيأصدر  الوطني  ن  لحوار 

ف  و صالح محسن الحاج، وفي الخارج، برئاسة أحمد عمر بن فريد.  برئاسة    ،في الداخل  ،الجنوبي
ّ
الفريقين  القرار  كل

 76« بإجراء مشاورات وحوارات مع النخب والشخصيات واملكونات الجنوبية.»

 قلق من تواجد عسكري 

الحديدة    30في   محافظة  في  النار  إطالق  وقف  ومراقبة  لدعم  املتحدة  األمم  بعثة  عّبرت  عن  «أونمها»أغسطس،   ،

قلقها البالغ من التواجد العسكري الكبير في مدينة الحديدة غربي اليمن. وأكدت أونمها عبر حسابها على تويتر، على  

العسكرية، كما  » الُحديدة خالية من املظاهر  بقاء  في ستوكهولم وجوب  البعثة األممية،  «تم االتفاق عليه  . وحثت 

  77. «قيادة الحوثيين، على احترام بنود اتفاق الُحديدة واالمتناع عن األعمال التي قد تسهم في التصعيد

 

             2022سبتمبر، 

 

 تصعيد حضرمي

في منطقة الغرف بوادي حضرموت، جمع هيئات املجلس االنتقالي الجنوبي، كتلة  اء هو األهم  سبتمبر، ُعقد لق  3في  

من   اللقاء  ر 
َ
وحذ ونسوية.  وقبلية  مجتمعية  الحضرمية وشخصيات  الهبة  قيادة  وجامع حضرموت،  خطر  »حلف 

 
  (south24.net)تفاصيل –أبين سهام الشرق« عملية عسكرية في « 75
  (stcaden.com)الُزبيدي يصدر قرارا بتشكيل فريقي الحوار الوطني الجنوبي 76
  (shorouknews.com)بوابة الشروق -بعثة أممية تعبر عن قلقها إزاء التواجد العسكري في مدينة الحديدة اليمنية  77

https://south24.net/news/news.php?nid=2882
https://stcaden.com/news/18305
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082022&id=07c6a3dc-15ee-41ed-b7a4-ba76f5792a25
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وضاع وارتباطها  . واتهم املنطقة العسكرية األولى بمحاولة تفجير األ «انهيار املنظومة األمنية بشكل كامل في املحافظة 

   78بالحوثيين. كما أقر ببدء برنامج تصعيدي في مديريات الوادي والصحراء للمطالبة بإخراج قوات املنطقة.

 من الحوار الجنوبي  2مرحلة 

برئاسة    3في   الخارجي،  الجنوبي  الوطني  التقى فريق الحوار  بقيادة  «أحمد عمر بن فريد » سبتمبر،  الفريق،  ، رئيس 

السلمي   للحراك  األول  الجنوبي  وقدم    -املؤتمر  القاهرة،  فريد»مؤتمر  في    «بن  الحوار  فريق  أهداف  حول   
ً
شرحا

  79املرحلة الثانية. 

 مسيرة سلمية 

مدينة  5في   شهدت  بالسيارات    سبتمبر،  حاشدة  شعبية  سلمية  مسيرة  انطالق  املهرة،  محافظة  عاصمة  الغيضة 

دولة   أعالم  ترفع  املحافظة، وهي  من  بخروج قوات حزب اإلصالح اإلسالمي  للمطالبة  الغيضة  مدينة  جابت شوارع 

محافظ شؤون  إدارة  من  املحافظة  أبناء  وتمكين  الرياض  اتفاق  تنفيذ  بسرعة  وطالبت  الجنوبي،    اليمن 
ً
إداريا تهم 

.
ُ
  80وعسكريا

 تحذير من املنطقة العسكرية األولى

رت من استمرار  «ساحة الحرية »سبتمبر، شهدت مديرية القطن بحضرموت، تظاهرة شبابية سلمية في    8في  
َ
، حذ

تواجد قوات املنطقة العسكرية األولى، وأكدت على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون املحافظة. وفي 

في مدينة تريم، طالب بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق    « مشطة»اليوم، أقيم حفل خطابي نسوي في منطقة  ذات  

  81الرياض وتحسين الوضع الخدمي واملعيش ي بحضرموت. 

 تظاهرات مستمرة 

بشعارات  سبتمبر، رفع املئات في مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، أعالم دولة اليمن الجنوبي وهتفوا    12في  

للمجلس  منتمون  محليون  قادة  حضرها  راجلة  سلمية  جماهيرية  فعالية  في  األولى  العسكرية  للمنطقة  مناوئة 

  82االنتقالي. 

 

 
  (south24.net)حضرموت واملهرة: تصعيد جديد ومطالب قديمة 78
 om)" (stcaden.cمؤتمر القاهرة"فريق الحوار الوطني الجنوبي يلتقي قيادة  79
  ⋆ (nhadramout.com)مظاهرة شعبية في الغيضة تطالب بخروج القوات اإلخوانية وتمكين أبناء املحافظة من إدارة شؤون محافظتهم 80
  (south24.net)حضرموت واملهرة: تصعيد جديد ومطالب قديمة 81
 املصدر السابق نفسه.   82

https://south24.net/news/news.php?nid=2932
https://stcaden.com/news/18402
https://www.nhadramout.com/10/09/2022/156239/.html
https://south24.net/news/news.php?nid=2932
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 تأمين حضرموت واملهرة 

أن الوضع   ، «عيدروس الزبيدي»سبتمبر، قال رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي، نائب مجلس القيادة الرئاس ي    14في  

عليه   تسيطر  النفط  منابع  في  مصور   .«عصابة»االقتصادي  تسجيل  في  قناة  وأضاف  تبثه  أن  املفترض  من  كان   ،

  83. «ننتقل إلى حضرموت واملهرة»أنه وعقب االنتهاء من تأمين محافظتي شبوة وأبين سوف   فضائية إماراتية،

 إدانة الخطوط اليمنية  

اليمنية    14في   الجوية  الخطوط  محكمة فرنسية  أدانت  العمد»سبتمبر،  غير  تحطم    «بالقتل  بحادث  يتعلق  فيما 

الهندي عام   فرنسيا، ولم تنج    66شخصا بينهم    152ن مقتل  أسفر ع  2009طائرة وقع قبالة جزر القمر باملحيط 

ألف يورو، ووصف رئيس   225يران سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة من عمرها. وقضت املحكمة بتغريم شركة الط

 84.ة أهالي الضحايا الحكم بأنه ممتاز ويتفق مع التوقعاتيعجم

 حراك في الوادي واملهرة 

ا  17في   إدارة مدنهم وتأمينها  سبتمبر، أكد املجلس االنتقالي  في  املهرة ووادي حضرموت  أبناء محافظتي  لجنوبي حق 

 باالحتجاجات السلمية ضد
ً
  85. «تنظيم اإلخوان »ما وصفه   بقوات من أبنائها، مشيدا

 
ً
 العمل من الخارج لم يعد مقبوال

الرئاس ي    18في   القيادة  مجلس  رئيس  نائب  أكد  الُزبيدي» سبتمبر،  واملسؤولين  «عيدروس  الوزراء  عمل  أن   ،

 
ً
ووجه الزبيدي الحكومة بسرعة فتح مقار كل الوزارات، ومزاولة  .  الحكوميين من خارج العاصمة عدن لم يعد مقبوال

   86عدن.جميع وزراء الحكومة ملهامهم من املقار الرئيسية لوزاراتهم في 

 العليمي وبلينكن

  « أنتوني بلينكن»، مع وزير الخارجية األمريكية  «رشاد العليمي» سبتمبر، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاس ي    20في  

أكتوبر. من  الثاني  بحلول  املتحدة  األمم  فيها  توسطت  التي  الهدنة  تمديد  ضرورة  وبحثا  نيويورك،  زيارة    في  كانت 

  87. لحضور أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدةالعليمي للواليات املتحدة 

 

 
  - YouTube. مناطق منابع النفط تسيطر عليها عصابة وبعد تأمين شبوة سنتجه إلى حضرموت واملهرةالُزبيدي. 83
  (france24.com)2009بسبب تحطم طائرة في  "القتل غير العمد"القضاء الفرنس ي يدين الخطوط الجوية اليمنية بتهمة  84
  ain.com)-(alيعلن دعم مظاهرات املهرة وحضرموت ضد اإلخوان "االنتقالي الجنوبي" 85
  (stcaden.com)الُزبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا ملجلس الوزراء  86
  online.com)-east-| MEO (middleرورة تمديد الهدنة في اليمنبلينكن يبحث مع العليمي ض 87

https://www.youtube.com/watch?v=jZ7jvq1T2TM
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20220914-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2009
https://al-ain.com/article/southern-transitional-yemen-brotherhood
https://stcaden.com/news/18602
https://middle-east-online.com/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 محادثات مع الحكومة الفرنسية 

الرئاس ي،    23في   املجلس  رئيس  العليمي»سبتمبر، كشف  بخصوص  « رشاد  الفرنسية  الحكومة  مع  محادثات  ، عن 

شركة  »أّن  إعادة تصدير الغاز من منشأة بلحاف بشبوة. وقال العليمي في ندوة مع السفير األمريكي السابق لليمن:  

   «.88توتال تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا األمنية خشية ضرب املنشأة بصواريخ باليستية 

 حضرموت السفير الفرنس ي في 

بزيارة إلى حضرموت. عقد خالل الزيارة لقاءات مع مسؤولين    «جان ماري صفا »سبتمبر، قام السفير الفرنس ي    24في  

في تصريح صحفي:   وقال  السمكي.  القطاع  لدعم  يورو  مليون  بقيمة  إلى »محليين وأعلن عن مشروع فرنس ي  جئت 

    89. «حضرموت لتدشين أول مشروع فرنس ي في القطاع السمكي

 الرئاس ي مع خالد بن سلمان 

الدفاع    28في   وزير  مع  الرياض،  السعودية  العاصمة  في  أعضائه  بكامل  الرئاس ي  القيادة  مجلس  اجتمع  سبتمبر، 

حديثا، السعودي املعّين  سلمان»األمير    ،  بن  الهدنة،  «خالد  ومسار  اليمني،  الوضع  مستجدات  إلى  اللقاء  وتطرق   .

دة الرئاس ي في املجاالت االقتصادية والخدمية. والدعم املطلوب للمض ي قدما  واإلصالحات التي يقودها مجلس القيا

اإلصالحات.  هذه  عقب    90في  اللقاء  املجلس  جاء  أعضاء  بين  وجود خالفات  تقارير صحفية عن  ذمة    حديث  على 

 ، والتطورات األمنية بمحافظة شبوة.  قضايا عدة بينها، رفع العلم اليمني في قصر معاشيق

 

             2022، أكتوبر

 تهديد حوثي 

أكتوبر، وقبل يوم واحد من انتهاء الهدنة األممية في اليمن، هددت جماعة الحوثيين بضرب الشركات النفطية    1في  

في   العاملة  الرئاس ي،واملالحية  املجلس  نهائي عن    مناطق سيطرة  للتوقف بشكل  الشركات ساعات محددة  وأمهلت 

 .91ا سيصدر عنها خالل الساعات املقبلة إنتاج وتصدير النفط، وحّملت شركات املالحة مسؤولية تجاهل م

 

 
  - YouTubeاألوسط في واشنطن مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاس ي اليمني رشاد العليمي مع معهد الشرق  88
  (south24.net)النفط والغاز يدخالن خط الصراع في اليمن 89
  (alsharaeanews.com)صحيفة الشارع   –املجلس الرئاس ي يلتئم بكامل أعضائه في الرياض ويبحث مع وزير الدفاع السعودي مسار الهدنة  90
  (yemenmonitor.com)يمن مونيتور  -جماعة الحوثي تعلن رفضها تجديد الهدنة وتتوعد باستهداف الشركات النفطية في البالد  91

https://www.youtube.com/watch?v=T18jvwyff1E&ab_channel=%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://south24.net/news/news.php?nid=2962
https://alsharaeanews.com/2022/09/28/63762/
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/79084
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 عدم تجديد الهدنة 

اليمن،أكتوبر،    2في   إلى  الخاص  املتحدة  األمم  مبعوث  إلى  «غروندبرغهانس  «  أعرب  التوصل  لعدم  األسف  عن   ،

في   أبرمت  التي  الهدنة  تمديد  بشأن  بشكل    .أبريل  2اتفاق  مقترحه  مع  للتعاطي  اليمنية  الحكومة  موقف  ثّمن  كما 

 إلى األطراف في  «غروندبرغ»إيجابي. وكان 
ً
  92أكتوبر لتمديد الهدنة ملدة ستة أشهر.  1قد قدم مقترحا

 تهديد باستهداف شركات نفطية 

وقال املتحدث    .اإلمارات والسعوديةاستهداف الشركات النفطية العاملة في  ، بأكتوبر، هددت جماعة الحوثيين  2في  

القوات املسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في اإلمارات  »، عبر تويتر، إن  «يحيى سريع»باسم قوات الحوثيين،  

  93. «والسعودية فرصة لترتيب وضعها واملغادرة مادامت دول العدوان لم تلتزم بالهدنة

 إدانة ثالثة مسؤولين حوثيين 

ل مجلس األمن الدولي الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن، مشدًدا على أن  حّم أكتوبر،    6في  

الحوثيين   املتحدة    «املتطرفة »مطالب  األمم  اليمن أعاقت جهود  في  الهدنة  لتمديد  املفاوضات  األخيرة من  األيام  في 

سلبية بعواقب  يخاطر  مما  االتفاق،  في  بينهم    .للتوسط  من  حوثيين  مسؤولين  ثالثة  األمن  مجلس  أحمد  »وأدان 

  94قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين.  «الحمزي 

 االحتفال بالذكرى النبوي 

أكتوبر، احتشد اآلالف من اليمنيين في ميدان السبعين بصنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لالحتفال بذكرى    8في  

النبوي.   باملولد  الحوثيين  تقارير  الذكرى   استغاللاتهمت  لالستعراض  وتهذه  موسم  إلى  السياس ي  حويلها 

 95. والعسكري 

   محافظ الجوف

تعيين    10في   تم  العواض ي»أكتوبر،  العجي  ويخلف   «حسين  لواء.  رتبة  إلى  وترقيته  الجوف،  ملحافظة   
ً
محافظا

  96. «أمين العكيمي» العواض ي في محافظة الجوف القيادي في حزب اإلصالح وعضو مجلس النواب، 

 

 
  (un.org)املبعوث األممي الخاص إلى اليمن يعرب عن األسف لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة | أخبار األمم املتحدة 92
 على تويترتغريدة للمتحدث باسم القوات الحوثية،   93
  (alwatannews.net)صحيفة الوطن  -يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل التفاق هدنة ويدرج ثالثة مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات  مجلس األمن  94
  (almasirahnews.com)صحيفة املسيرة  -العشُق املحمدي في أبهى صورة احتفاالُت املولد النبوي تبهر العالم..  95
  ws.com)(alsharaeaneسيرة ذاتية صحيفة الشارع  -قرار جمهوري يزيح العكيمي ويعيد العجي العواض ي محافظا للجوف  96

https://news.un.org/ar/story/2022/10/1113387
https://twitter.com/army21ye/status/1576620949561954304?ref_src=twsrc%5Etfw
https://alwatannews.net/World/article/1030331/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.almasirahnews.com/90461/
https://alsharaeanews.com/2022/10/10/64961/
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 وفد سعودي في صنعاء

الجانبين.  ، إلجراء محادثات حول عملية تبادل لألسرى بين  جماعة الحوثيين بصنعاء أكتوبر، زار وفد سعودي  12في  

لوكا  
ً
)واس(،  ووفقا السعودية  األنباء  وتمديد  لة  الثقة  بناء  جهود  ضمن  اإلنساني  األسرى  بملف  عنى 

ُ
ت الزيارة  فإن 

  97الهدنة. 

 وفد مفاوض جديد 

الخارجية    18في   وزير  برئاسة   
ً
جديدا  

ً
مفاوضا  

ً
وفدا اليمنية  الحكومة  لت 

ّ
شك مبارك »أكتوبر،  بن  عوض  ،  «أحمد 

الشعبي    8وعضوية   الوحدوي  والتنظيم  لإلصالح  اليمني  التجمع  حزبي  من:   
ً
كال يمثلون  منهم  أربعة  أشخاص، 

  98، واملجلس االنتقالي الجنوبي.«املقاومة الوطنية حراس الجمهورية» الناصري، واملكتب السياس ي لقوات 

 « منظمة إرهابية»تصنيف الحوثيين  

الوطني    22في   الدفاع  مجلس  أصدر  اليمن،  أكتوبر،  لقانون  في  وفقا  إرهابية،  منظمة  الحوثيين  بتصنيف   
ً
قرارا

املصادق   واإلقليمية  الدولية  واملعاهدات  واالتفاقيات  اإلرهاب،  ملكافحة  العربية  واالتفاقية  والعقوبات،  الجرائم 

  99. يوم من استهداف الحوثيين ميناء الضبة بحضرموت بطائرات مسّيرة جاء ذلك عقبعليها من قبل اليمن. 

 في املهرةجامعة 

بالشخصية    26في   الجامعة  وتتمتع  املهرة(،  )جامعة  باسم  املهرة،  في  جامعة  بإنشاء   
َ
جمهوريا  

ً
قرارا صدر  أكتوبر، 

مدينة   الرئيس ي  مقرها  ويكون  النافذة،  واألنظمة  القوانين  في حدود  واإلداري  املالي  االستقالل  لها  ويكون  االعتبارية 

   100رئيسا للجامعة.   «لشات أنور ك»الغيضة. كما صدر قرار بتعيين  

 

 

 

 

 
عنى بملف األسرى اإلنساني ضمن ج " :on Twitterواس العام 97

ُ
 .هود بناء الثقة وتمديد الهدنةقيادة القوات املشتركة للتحالف: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين ت

https://t.co/6V6Sf6nEJy #واس_عام" / Twitter 
  (sputnikarabic.ae)سبوتنيك عربي "-  ,18.10.2022أنصار هللا"الحكومة اليمنية تشكل فريقا جديدا للتفاوض مع جماعة  98
  (sabanew.net)مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشيا الحوثي منظمة ارهابية ويحذر من التعامل معها 99

  (sabanew.net)صدر قرار جمهوري بشأن انشاء جامعة املهرة 100

https://twitter.com/SPAregions/status/1580293143324332032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580293143324332032%7Ctwgr%5Eb6dfa6fe8d4ab5e9667e5c7174821bb91a52bd94%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.euronews.com%2F2022%2F10%2F13%2Fsaudi-delegations-visits-sanaa-houthis-war-prisoners-exchange-yemen
https://twitter.com/SPAregions/status/1580293143324332032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580293143324332032%7Ctwgr%5Eb6dfa6fe8d4ab5e9667e5c7174821bb91a52bd94%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.euronews.com%2F2022%2F10%2F13%2Fsaudi-delegations-visits-sanaa-houthis-war-prisoners-exchange-yemen
https://sputnikarabic.ae/20221018/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-1069210798.html
https://sabanew.net/story/ar/91308
https://www.sabanew.net/story/ar/91425
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             2022نوفمبر، 

 

 السفير األمريكي في حضرموت 

اليمن،    8في   لدى  األمريكي  السفير  زار  فاجن»نوفمبر،  باملحافظ  «ستيفن  التقى  حيث  حضرموت،  محافظة   ،

ماض ي » بن  محليين  «مبخوت  عسكريين  وقادة  املتحدة،    .ومسؤولين  الواليات  إدانة  فاجن  الحوثي  »وجدد  الهجوم 

ميناء  «اإلرهابي  النفطي. على  زيارات السفراء    24علم مركز سوث  101الضبة  أّن  لعة، 
ّ
في وقت الحق من مصادر مط

 األجانب إلى حضرموت تتم في الغالب بدون علم املجلس الرئاس ي. 

 لتجديد الهدنة دعوة

نوفمبر، عقد مجلس األمن الدولي جلسة لبحث الوضع في اليمن، حيث قدم مبعوث األمين الخاص إلى اليمن،   22في 

في    « غروندبرغهانس  » الهدنة  انقضاء  أسابيع على  البالد بعد مرور سبعة  في  الوضع  أكتوبر. كما    2ملحة عامة عن 

  
ً
موجزا األمامقدم  إلى  واملض ي  الحالية  الوساطة  جهود  الهدنة    .عن  تجديد  إلى  النزاع  أطراف  األممي  املبعوث  ودعا 

  102.باتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل شامل للصراع -بشكل حاسم   -وااللتزام 

 ذكرى االستقالل  

الـ    30في   الذكرى  الجنوبيين،  من  اآلالف  أحيى  اليمن  55نوفمبر،  استقالل جنوب  االستعمار  ،  1967نوفمبر    30  ،لعيد  عن 

منها مدينة املكال عاصمة محافظة حضرموت، ومدينة عتق في شبوة، وفي محافظات لحج وأبين    .البريطاني، في املدن الرئيسية

  103وسقطرى واملهرة، حيث رفع املشاركون األعالم الوطنية لليمن الجنوبي.

 

 

 

 

 
  (almashhadalaraby.com)على رأس وفد رفيع.. السفير األمريكي يزور حضرموت 101
  (un.org)األمن على ضرورة تجديد الهدنة والعمل على إيجاد حل دائم للصراع | أخبار األمم املتحدةاليمن: مسؤوالن أمميان يؤكدان في مجلس  102
  (south24.net)محافظات جنوب اليمن تحيي ذكرى االستقالل 103

https://almashhadalaraby.com/news/372176
https://news.un.org/ar/story/2022/11/1115902
https://south24.net/news/newse.php?nid=3063
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             2022ديسمبر، 

 

 عزل وتعيين في املنطقة العسكرية األولى 

العميد    6في   بعزل   
ً
قرارا الرئاس ي  املجلس  أصدر  عوجا »ديسمبر،  أبو  املنطقة  «يحيى  حرب  كأركان  منصبه  من   ،

 عنه. كما تم تعيين  «نعامر بن حطيا »العسكرية األولى في حضرموت، وتعيين العقيد  
ً
،  «ناصر صالح الوادعي»  بدال

حلول ترقيعية  . رأت أطراف حضرمية محلية أّن القرارات مجرد  104مشاة ويرقى إلى رتبة عميد   ١٣٥أركان حرب اللواء  

ومحاولة لاللتفاف على ما نص عليه اتفاق الرياض، بإخراج ما يسمى املنطقة العسكرية األولى من وادي وصحراء  

  105حضرموت.

 عصيان مدني 

ق  8في   أعمال  اليمن، وسط  بجنوب  وادي حضرموت  مدن  واسع  مدني شعبي  مع عسكرية  ديسمبر، شّل عصيان 

األولى. العسكرية  املنطقة  قوات  األولى    قادتها  املنطقة  أركان  لرئيس  تصريحات  من  أيام  بعد  التطورات  هذه  وأتت 

عوجا،   أبو  يحيى  العميد  حضرموت  السابق،  ألهالي  بالتصدي  فيها  من  تّوعد  املنطقة  قوات  بإخراج  املطالبين 

  106. الوادي

 اتفاقية تعاون عسكري وأمني 

اليمني  ديسمبر  8في   الدفاع  وزير  وقع  اإلماراتي  «الداعري   محسن»،  العدل  وزير  مع  النعيمي»،  اتفاقية  «عبدهللا   ،

بين   واألمني  العسكري  التنسيق  لتعزيز  الرامية  الجهود  ضمن  وذلك  اإلرهاب  ومحاربة  واألمني  العسكري  التعاون 

الطرفين   لرغبة  تلبية  االتفاقية  وتأتي  الشقيقين.  وشعبيهما  البلدين  البلدين  مصالح  يخدم  ملا  املتبادل  بالتعاون 

 منهما على األهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على األمن والسلم واالستقرار في اليمن. 
ً
  107وتأكيدا

 زيارة صينية للمنطقة 

.   «ش ي »إلى الرياض، وقد القت زيارة    « ش ي جين بينغ»ديسمبر، وصل الرئيس الصيني    7في  
ً
 كبيرا

ً
 للخارجية  زخما

ً
فوفقا

أكبر نشاط دبلوماس ي على نطاق واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس  » ، يمثل  «ش ي»الصينية، فإن برنامج  

 
  (sabanew.net)١٣٥تعيين العقيد الركن عامر بن حطيان اركان حرب املنطقة العسكرية األولى والعقيد الركن ناصر الوادعي اركان حرب اللواء  104
  (alayyam.info)موجة غضب تجتاح مدن وادي حضرموت للمطالبة برحيل العسكرية األولى  -صحيفة األيام  105
  (south24.net)وادي حضرموت: عصيان مدني يتحّدى القمع 106
  et)(sabanew.nاليمن واالمارات توقعان اتفاقية للتعاون العسكري واألمني ومحاربة اإلرهاب 107

https://sabanew.net/story/ar/92818
https://www.alayyam.info/news/98HIJAQS-K2O3BQ-B3E8
https://south24.net/news/newse.php?nid=3072
https://www.sabanew.net/story/ar/92867
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الشعبية الصين  أكدت  «جمهورية  وقد  وعربية(.  وخليجية،  )سعودية،  قمم  ثالث  عقد  الزيارة  تضمنت  وقد   .

على الختامي  القمة  بيان  في  والصين  د السعودية  والوصول  أهمية  مهامه،  أداء  من  لتمكينه  الرئاس ي،  املجلس  عم 

  108لحل سياس ي لألزمة اليمنية. 

 لقاعدة وطرف ثالث ا

قت    ديسمبر،   9في  
ّ
كيندالعل إليزابيت  املتطرفة،  الجماعات  مجال  في  به  الخبيرة  نفى  القاعدة  لتنظيم  بيان  على   ،

منذ أوائل سبتمبر، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن  »قائلة: ، صلته بتفجيرات طالت قبائل في وادي عبيدة بمأرب

في التفجيرات األخيرة في وادي   يلقي يلومعشرات العبوات ضد القوات املدعومة من اإلمارات في جنوب اليمن. لكنه  

  109. «عبيدة على محاولة طرف ثالث إلفساد عالقات القاعدة مع القبائل

 « ش ي جين » العليمي يلتقي

على هامش    «ش ي جين بينغ»، بالرئيس الصيني  «رشاد العليمي»ديسمبر، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاس ي    10في  

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاس ي    .انعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، في العاصمة الرياض

اليمني، وقيادت إلى جانب الشعب  ه الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة  عن تقديره للموقف الصيني 

 110.«انقالب املليشيات الحوثية اإلرهابية املدعومة من النظام اإليراني »ما وصفه   وإنهاء

 مدراء عموم

عدن    10في   العاصمة  محافظ  أصدر  مللس» ديسمبر،  بن  املكاتب  «أحمد  من  عدد  عموم  مدراء  تكليف  قرارات   ،

 . 111التربية والصناعة والتجارة والتعليم الفني ومكتب الثقافة ومحو األمية التنفيذية، شملت  

 قمة نسوية

الشركاء    10في   مع  بالتعاون  االنساني  لألمن  نظمتها مؤسسة وجود  التي  الخامسة  النسوية  القمة  ديسمبر، دشنت 

وزير الدولة محافظ محافظة  ، وبرعاية  « تحت شعار: قوتنا. نضالنا. جهودنا»الدوليين الداعمين في العاصمة عدن  

امرأة بهدف تعزيز دور املرأة الريادي داخل    200وقد انطلقت القمة بمشاركة أكثر من    .«أحمد حامد مللس»عدن  

  112املجتمع والعمل على دعم حقوقها ورفع مهاراتها للوصول إلى مراكز صنع القرار. 

 
  (south24.net)الصين والعرب: مالمح نظام دولي جديد وتعاون استراتيجي أوسع 108
 على تويتر إلليزا بث كاندال عن القاعدة،  24تغريدة ينشرها سوث 109
  (spa.gov.sa)سياس ي / رئيس مجلس القيادة الرئاس ي اليمني يلتقي الرئيس الصيني وكالة األنباء السعودية 110
  - YouTubeمللس يصدر قرارات تكليف ملديري عموم عدد من املكاتب التنفيذية بالعاصمة عدن 111
  (alayyam.info)امرأة.. بدء القمة النسوية الخامسة بعدن 200بمشاركة   -صحيفة األيام  112

https://south24.net/news/news.php?nid=3077
https://twitter.com/South24_net/status/1601289948531163137
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2408383
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xIOoJEXu_9o&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9AICHDTV
https://www.alayyam.info/news/98LLM3QY-5ZXZ7I-A411
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 االتحاد األوروبي وردود مستنكرة 

أصدر  12في   األوروبي    ديسمبر،  كمبدأ،  االتحاد  التزامه  على   
ً
مؤكدا  

ً
وسالمة  بيانا اليمن  وسيادة  بوحدة 

ودعمه الكامل لجهود السالم التي تبذلها األمم املتحدة ومبعوثه الخاص لليمن في جهود الوساطة التي يقوم   أراضيه،

  
ً
الرئاس ي، مشيرا املجلس  أهمية وحدة أعضاء  ا   إلىفي ذلك  بها. وشدد على  الجنوبياملجلس   . وقد رحبت 113النتقالي 

اليمني للمجلس    ةالحكومة  أشار  الذي  األوروبي  املوقف  يستنكر  عليه،   
ً
ردا الجنوبي  االنتقالي  أصدر  فيما  بالبيان، 

   114. «سياق سلبي غير صحيح ومخيب لآلمال»ما وصفه   االنتقالي في

 ماليين دوالر   5مكافأة 

ماليين دوالر، مقابل اإلدالء بمعلومات عن    5ركية عن مكافأة تصل إلى  ديسمبر، أعلنت الواليات املتحدة األمي  14في  

وقالت املصري.  أيمن  أبو  باسم  أيضا  واملعروف  البنا،  إبراهيم  املدعو  القاعدة  تنظيم  في  البارز  السفارة   القيادي 

يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى »، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر،  مناألميركية لدى الي

 . 115» إبراهيم البنا  ماليين دوالر مقابل اإلدالء بمعلومات عن 5

 الكتلة الوزارية الجنوبية 

البيان الصادر عن مجلس   15في   الوزارية للمجلس االنتقالي الجنوبي، عن أسفها ملا جاء في  ديسمبر، عّبرت الكتلة 

 . 116االتحاد األوروبي، وإشارته السلبية حول ما يشاع من خالفات بين االنتقالي الجنوبي والحكومة 

  16إعدام 
ً
 معارضا

جماعة الحوثي بإعدام    أحكام أصدرتها ديسمبر، دعت أحزاب يمنية مجلس األمن الدولي، إلى التدخل لوقف    19في  

16   
ً
الذين    معارضا محافظة صعدة  أبناء  عدةمن  سياسية  لقوى  إصدار    .ينتمون  من  يومين  بعد  الدعوة  جاءت 

 بإعدام وسجن 
ً
 117. «العدوان » معتقال بتهمة التخابر مع ما تطلق عليه  29محكمة حوثية حكما

 مؤتمر الصحفيين الجنوبيين تحديد موعد  

  يناير   17املؤتمر في  أعمال  عقد    الجنوبيين، ديسمبر، أقّرت اللجنة التحضيرية ملؤتمر الصحفيين واإلعالميين    20في  

 118العاصمة عدن. في 2023من العام 

 
  EEAS Website (europa.eu) |اليمن: مجلس االتحاد األوروبي يتبنى قرارات بشأن اليمن 113
  (stcaden.com)مجلس االتحاد األوروبيتصريح صادر عن املجلس االنتقالي الجنوبي بشأن البيان الصادر عن  114
 على تويتر تغريدة للسفارة األمريكية لدى اليمن،  115
  (stcaden.com)بيان صادر عن الكتلة الوزارية للمجلس االنتقالي الجنوبي بخصوص البيان الصادر عن مجلس االتحاد االوروبي والبيان الحكومي املؤيد له 116
  (shorouknews.com)بوابة الشروق -معارضا   16أحزاب يمنية تدعو مجلس األمن لوقف حكم الحوثيين بإعدام   117

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&contentId=1580792
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86&contentId=1580792
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7&contentId=1580792
https://www.eeas.europa.eu/delegations/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_ar?s=211
https://stcaden.com/news/19631
https://twitter.com/USEmbassyYemen/status/1603004868939186183
https://stcaden.com/news/19638
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19122022&id=8ab23d21-4a5b-4dcd-8bca-a95b35624708
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 اليوم الوطني لحضرموت 

الذكرى  حفال خطابيا في    ،في املكال  ، من حلف قبائل حضرموتشخصيات قبلية واجتماعية    نظمت ديسمبر،    20في  

ال  األولىالتاسعة  العسكرية  املنطقة  من  يد جنود  على  حبريش  بن  الشيخ سعد  ومقتل  الحضرمية  الهبة  في    نطالق 

لحضرموت"2013 الوطني  "اليوم  بـ  املناسبة  املشاركون  وصف  سيئون .  وفي  املطالبة    .  االحتجاجات  تتعاظم  حيث 

  يمني، يقودها عصام الكثيري على صلة بحزب اإلصالح الشخصيات    أقامت  برحيل، القوات الشمالية من الوادي،

 119"دولة حضرموت".   ما زعموا أنها دعا إلقامة ، لقاءا املسؤول السابق في السلطة املحلية

 البيان األوروبييرّحب وينتّقد الرئاس ي 

في    21في   الحوثيين  ممارسات  يدين  الذي  األوروبي  االتحاد  ببيان  ترحيبه  الرئاس ي  القيادة  مجلس  جدد  ديسمبر، 

أّن  إلى  أشار  لكنه  االنسانية،  األزمة  يتعلق    مفاقمة  ما   
ً
خاصة األخرى  القضايا  في   

ً
دقيقا يكن  لم  األوروبي  البيان 

دعم جميع القوى واملكونات السياسية ملجلس القيادة  »بتماسك مكونات املجلس الرئاس ي، حيث أكد املجلس على  

د احترام املجلس    .وفي طليعتها املجلس االنتقالي الجنوبي
ّ
لكافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية ملكونات  وأك

 120. «املجلس

ة 
ّ
 هدنة هش

، إن هذا العام كان بالغ األهمية  «غابرييل فينيالس» ديسمبر، قال رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى اليمن،    23في  

تغريدة له   ، بحسب«فينيالس»مم املتحدة. ونّوه  اليمن، السيما مع الهدنة التي توسطت فيها األ لتحقيق السالم في  

ة» ، لكنها  «ال تزال قائمة على أرض الواقع» ، إلى أن الهدنة على تويتر
ّ
 121. «تظل هش

 

 

 

 
 النعقاد املؤتمر األول  17تحضيرية مؤتمر الصحفيين واإلعالميين الجنوبيين تحيي نجاح تشاوري عدن وتقر   118

ً
  (stcaden.com)يناير املقبل موعدا

  ain.com)-(alيافطة إخوانية لتشطير اليمن .."انفصال حضرموت"دعوة  119
  (sabanew.net)ي يؤكد في اجتماع افتراض ي التزامه بمواصلة االصالحات ودفع رواتب املوظفينمجلس القيادة الرئاس  120
 لدى اليمن على تويتر  الصفحة الرسمية لرئيس بعثة االتحاد األوروبي 121

https://stcaden.com/news/19683
https://al-ain.com/article/yemen-secession-hadramout-muslim-brotherhood
https://www.sabanew.net/story/ar/93273
https://twitter.com/EUinYemen/status/1605972187592003588
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بمحافظة أبين، من    وادي عومران بمديرية مودية  عملية تحرير القوات الجنوبية متحدثا خالل االتصال الالسلكي، أثناء    منضابط عسكري  

 يوسف ثابت( – 24)مركز سوث  2022، أكتوبر «سهام الشرق »تنظيم القاعدة، ضمن عملية 

 

 

 بواسطة: يعقوب السفياني 

 لألخبار والدراسات في عدن 24مدير املكتب اإلقليمي ملركز سوث   
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 املحور العسكري واألمني

بين   التي استمرت لستة أشهر  األممية  الهدنة  افتتحت    2022وأكتوبر، لم يكن عام    أبريلرغم  اليمن.  في جنوب   
ُ
 كثيرا

ً
هادئا

عليها   استولى  مديريات  ثالث  بتحرير  انتهت  الجنوب(،  )إعصار  بـ  سّميت  خاطفة  عسكرية  بعملية  العام  الجنوبية  القوات 

أيام فقط، تمكنت ألوية العمالقة الجنوبية من تحرير    10وخالل     .في سبتمبر العام املاض ي  الحوثيون غرب محافظة شبوة

مديريات )عسيالن، بيحان العليا، عين( وتقدمت نحو محافظة مأرب املجاورة في شمال اليمن لتسيطر على أجزاء واسعة من  

 مديرية حريب وتكسر الحصار املفروض على مدينة مأرب.  

 غير مسبوقا من الحوثيين ضد دول التحالف حيث    أبريل  2وشهدت األسابيع القليلة قبل إعالن الهدنة األممية في  
ً
تصعيدا

الخليجيتان   الدولتان  ردت  بينما  واإلمارات،  السعودية  في  ومدنية  نفطية  منشآت  على  الهجمات  عشرات  الجماعة  شنت 

صنعاء. وفي  الحديدة  في  الجوية  ال   بالغارات  وقالت  خالل  عسكرية،  خروقات  بارتكاب  االتهامات  النزاع  أطراف  تبادل  هدنة، 

يافع،  جبهة  في  بارز  قيادي  بينهم  الجبهات،  في  حوثية  بخروقات  وأصيبوا  قتلوا  جنودها  من  العشرات  إنَّ  الجنوبية  القوات 

 باإلضافة ملدنيين في لحج والضالع. 

ال  من القادة والضباط 
ً
الجنوبية عددا القوات  بارزين في عمليات اغتيال بمحافظة عدن واملحافظات املجاورة، على  وفقدت 

اللواء ثابت جواس والنقيب كرم املشرقي، كما نجا قادة آخرون بينهم قائد العمليات املشتركة اللواء    قائد محور العند،   رأسهم 

قبضت األجهزة األمنية في   طيف السيد. صالح الذرحاني ومدير أمن لحج اللواء صالح السيد والقيادي في الحزام األمني عبد الل

متهمين اعترفوا بوقوف القيادي العسكري املقرب من حزب اإلصالح العميد أمجد خالد وراء معظم العمليات،    عدة  عدن على

 .ونفى الرجل هذه االتهامات، باإلضافة للحوثيين

في جزيرة العرب، في محافظة أبين. جاءت  وفي أغسطس، أطلقت القوات الجنوبية أهم عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة  

الجنوبية   القوات  واستطاعت  عدن،  شرقي  الواقعة  املحافظة  في  املختلفة  القوات  ت  وحدَّ ميدانية  تنسيقات  بعد  العملية 

طويلة. لسنوات  القاعدة  معقل  عومران،  وادي  في  القاعدة  معسكرات  أكبر  كانت    إسقاط  الشهر،  ذلك  من  سابق  وقت  في 

إلصالح إثر  الخاصة التابعة لحزب ا بية قد سيطرت على مدينة عتق في شبوة بعد أيام من املواجهات مع القواتالقوات الجنو 

هامة ضمن   نفطية  على حقول  السيطرة  من  الجنوبية  القوات  وتمكنت  الخاصة.  القوات  قائد  بإقالة  قرارات  األخيرة  رفض 

 حملة للسيطرة على ما تبقى من شبوة وتأمين الخط الدولي. 

تنظيم القاعدة، كان أكبرها الهجوم الدامي على معسكر   معظمها هجمة متنوعة تبنى 24القوات الجنوبية ألكثر من  وتعّرضت

 مع عملية  
ً
للحزام األمني بمدينة الضالع في مايو، والهجوم على نقطة للحزام األمني بمدينة أحور الساحلية في سبتمبر تزامنا

 « سهام الشرق. »
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الحوثيون   أكتوبر ونوفمبر، شن  املسيرة استهدفت مو   أربعوخالل  بالطائرات  انئ نفطية في حضرموت وشبوة ضمن  هجمات 

ضد الشركات    تصعيديةالتصعيد الذي تلى انتهاء الهدنة دون االتفاق على تمديدها أو توسيعها. وهددت الجماعة بعمليات  

 واملنشآت النفطية في جنوب اليمن.

 

 . 2022خالل عام  العسكرية واألمنية يستعرض هذا املحور أبرز األحداث 

أبين. 1 شبوة. 2 حضرموت. 3 الضالع. 4

هجمات 14 8 2 2

جرحى 58 11 0 4

قتلى 47 13 3 9
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تنظيم القاعدة. 1 الحوثيون. 2 لواء النقل. 3 مجهولون. 4 عصابات مخربة. 5

هجمات 24 10 3 2 2

جرحى 72 5 9 34 0

قتلى 67 27 11 2 3
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             2022 ،يناير

 

 « إعصار الجنوب »انطالق  

الجنوبية عملية    1في   العمالقة  ألوية  أطلقت  الجنوب»يناير،  بيحان،    «إعصار  )عين،  مديريات  لتحرير  العسكرية 

 122عسيالن(، في محافظة شبوة، من سيطرة الحوثيين. 

 تحرير عسيالن 

يناير، أكملت ألوية العمالقة الجنوبية سيطرتها على مديرية عسيالن النفطية في شبوة بعد معارك عنيفة مع    3في  

  123العسكرية.   «إعصار الجنوب»الحوثيين ضمن عملية  

 تحرير بيحان 

  « جنوبإعصار ال»يناير، دخلت ألوية العمالقة الجنوبية مركز مديرية بيحان في محافظة شبوة، ضمن عملية    7في  

 العسكرية ضد الحوثيين.  

 مقتل قيادي بالعمالقة 

عمالقة جنوبية، وعدد    –يناير، أودى قصف صاروخي حوثي بحياة العقيد مجدي الردفاني، قائد اللواء الثالث    8في  

 124من مرافقيه، في مديرية بيحان. 

 تحرير عين 

، وفرار املئات  125شبوة بدخول مركز مديرية عين يناير، أكملت ألوية العمالقة الجنوبية تحرير مديريات غرب    10في  

 إلى البيضاء ومأرب.   ين من مقاتلي الحوثي

 

 

 
  (south24.net) انطالق معركة تحرير شبوة: استراتيجية جديدة للتحالف والقوات الجنوبية 122
  - Arabic RT تستعيد مديرية عسيالن وتطرق أبواب بيحان النفطية بشبوة "إعصار الجنوب " ..اليمن 123
 من مرافقيه في معركة تحرير ب 124

ً
املركز اإلعالمي أللوية العمالقة   –يحان قائد ألوية العمالقة يعزي باستشهاد قائد اللواء الثالث عمالقة العقيد مجدي الردفاني )أبو حرب( وعددا

(alamalika.net) 
125  

ً
  (south24.net)جنوب اليمن: شبوة تحت سيطرة القوات الجنوبية ُمجددا

https://south24.net/news/news.php?nid=2359
https://arabic.rt.com/middle_east/1311089-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9/
https://alamalika.net/site/2022/01/08/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6/#:~:text=%D8%A8%D8%B9%D8%AB%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%2F%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9,%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%3A-
https://alamalika.net/site/2022/01/08/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6/#:~:text=%D8%A8%D8%B9%D8%AB%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%2F%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9,%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%3A-
https://south24.net/news/news.php?nid=2376
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 تأمين حدود شبوة 

يناير، بدأت ألوية العمالقة الجنوبية بتأمين حدود محافظة شبوة مع محافظة مأرب التي يسيطر الحوثيون    15في  

 126حريب.على أجزاء واسعة منها، وتوغلت القوات الجنوبية في مديرية 

 العثور على صواريخ للحوثيين 

 للحوثيين في مديرية حريب بمأرب.   20يناير، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية العثور على أكثر من  17في 
ً
 127صاروخا

 هجوم على أبوظبي 

بدء الحرب في  يناير، تبنى الحوثيون هجوما بارزا على مدينة أبوظبي اإلماراتية بالطائرات املسيرة هو األول منذ    17في  

الدولي، وتسبب    128اليمن.   أبوظبي  املدنيين العاملين في مطار  الهجوم ثالثة قتلى من  ف 
َّ
 للدفاع اإلماراتية، خل

ً
وفقا

 129الصناعية.   «املصفح» بانفجار صهاريج نفطية في منطقة 

 هجوم على جنوب السعودية

إسقاط    17في   التحالف  أعلن  مسيرة    3يناير،  اململكة  طائرات  في  الجنوبية  املنطقة  استهداف  حاولت  للحوثيين 

 العربية السعودية.

 ضربات على الحديدة 

على    20في   الحديدة  في  الحوثيين  قدرات  لتدمير  تنفيذ ضربات جوية  بدء  السعودية  بقيادة  التحالف  أعلن  يناير، 

 130ساحل البحر األحمر.  

 ضربات على صنعاء

التح  20في   مقاتالت  ت 
َّ
شن التحالف  يناير،  طالب  بيان،  وفي  للحوثيين.  الخاضعة  صنعاء  مدينة  على  غارات  الف 

ه دمر منظومات صاروخية ومخازن سالح.   131املدنيين باالبتعاد عن مطار صنعاء؛ وقال إنَّ

 

 
 (south24.net)العمالقة« تحرر حريب وإحباط هجمات حوثية على اإلمارات والسعودية » 126
  - YouTube ألوية العمالقة الجنوبية تسيطر على صواريخ حوثية في حريب 127
  - beYouTuبيان القوات املسلحة للكشف عن عملية إعصار اليمن التي استهدفت العمق اإلماراتي 128
  (elwatannews.com) -مصابين بهجوم الحوثيين على اإلمارات  6قتلى و 3 129
   - RT Arabicلتدمير قدرات الحوثيين بالحديدة "ةضربات جوية دقيق"التحالف العربي يعلن بدء   130
  arabic.com)-(defense موقع الدفاع العربي –الف العربي يطالب املدنيين والعاملين في املجال اإلنساني في مطار صنعاء باإلخالء الفوري التح 131

https://south24.net/news/news.php?nid=2412
https://www.youtube.com/watch?v=hn_WwLc5ex4
https://www.youtube.com/watch?v=m63-WFf3WAQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5908792
https://arabic.rt.com/middle_east/1316541-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/20/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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 قصف سجن صعدة 

،  132يناير، اتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية بتنفيذ غارات على سجن في محافظة صعدة الحدودية  21في  

من   أكثر  ف 
َّ
الهجوم  70خل املتحدة  لألمم  العام  األمين  أدان  الجرحى.  نفى الحقا  133قتيال وعشرات  التحالف  لكن   ،

 134صحة هذه املزاعم.  

 تحرير حريب 

ق مدينة   24في  يناير، دخلت ألوية العمالقة الجنوبية مركز مديرية حريب في مأرب، وفكت الحصار الحوثي الذي طوَّ

 الجهة الجنوبية. مأرب، من  

 تقرير أممي 

م فريق الخبراء األممي بمجلس األمن الدولي تقريره السنوي حول اليمن لعام    29في   . قال التقرير إنَّ  2021يناير، قدَّ

الطائرات املسيرة  ووفقا للتقرير، فإّن    هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر األحمر تهدد األمن البحري.

والصواريخ وبعض املعدات البدائية التي يملكها الحوثيون يتم تصنيعها باستخدام املواد املتوفرة محليا، والتجارية  

 135من الوسطاء في أوروبا وآسيا والشرق األوسط.  «شبكة معقدة »التي توفرها 

 

             2022، فبراير

 

 ألوية اليمن السعيد 

فبراير، بدأت ألوية اليمن السعيد ]قوات محلية من املقاتلين السلفيين والقبائل دعمتها السعودية[ في االنتشار    9في  

 136ببعض جبهات مأرب، بالتزامن مع أنباء عن حمالت للتجنيد في أبين ومناطق أخرى في جنوب اليمن.  

 

 

 
  (althawrah.ye)| الثورة نت "مد قصف سجن صعدة بهدف قتل أكبر عدد من البشرمذابح انتقامية مروعة.. تحالف العدوان تع" 132
  (un.org)األمين العام يدين الضربات الجوية املميتة في اليمن ويدعو إلى إجراء تحقيق وضمان املساءلة | أخبار األمم املتحدة 133
 عربي  -  BBC Newsالحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية ينفي مسؤوليته عن الغارة الدامية على سجن صعدة 134
  (un.org)مجلس األمن  -التقارير | األمم املتحدة  135
  (masralyoum.net)تنشر التفاصيل ز ماذا يحدث في مأرب.. التحالف ينشر قوات جديدة من “ألوية اليمن السعيد” ورويتر 136

https://althawrah.ye/archives/724357
https://news.un.org/ar/story/2022/01/1092302
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60078164
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://www.masralyoum.net/Yemen/8801234/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
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 قصف على صنعاء

السعودي  13في   بقيادة  التحالف  أعلن  على  فبراير،  غارات  تنفيذ  مشروعة»ة  عسكرية  اتهم    «أهداف  صنعاء.  في 

 .  «تيليمن »الحوثيون التحالف بتدمير منظومة اتصاالت  

 توسيع حظر السالح على الحوثيين

القرار    28في   الدولي  األمن  مجلس  اعتمد  نظام  2022)  2624فبراير،  بتجديد  يقض ي  الذي  السابع،  البند  تحت   )

كما يدرج القرار الحوثيين    137.  «جماعة إرهابية »جماعة الحوثيين في إحدى فقراته بـ    العقوبات على اليمن، ويصف

د زعيم الحوثيين وقادة آخرين كأفراد. 2015) 2216ككيان تحت حظر السالح، كتوسيع للقرار   ( الذي حدَّ

 

             2202 ،مارس

 

 مكافحة اإلرهاب 

اليمن،    4في   إلى محافظة حضرموت، كبرى محافظات جنوب  ليندركينغ  تيم  لليمن  األميركي  املبعوث  مارس، وصل 

د املبعوث أنَّ    برفقة القائمة بأعمال السفارة األمريكية.
َّ
مكافحة اإلرهاب في  » خالل لقاء مع املسؤولين املحليين، أك

 138  «اليمن تتصدر أولويات الواليات املتحدة.

 مصفاة أرامكو 

الحوثي   11في   استهدف  وأكدت    ون مارس،  مسيرة.  بطائرات  السعودي  العمق  في  أخرى  ومواقع  أرامكو  مصفاة 

الندالع   أدى  لهجوم  الرياض  في  النفط  مصفاة  تعّرض  السعودية  لهجمات    « حريق صغير »السلطات  اإلشارة  دون 

  139أخرى. 

 

 

 
  (un.org)مجلس األمن يتبنى قرارا يخضع جماعة الحوثيين ككيان لحظر السالح | أخبار األمم املتحدة 137
   (msn.com)واشنطن: مكافحة اإلرهاب في اليمن يتصدر أولوياتنا 138
  DW | 11.03.2022 |عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم  DWالحوثيون يستهدفون مصفاة لتكرير النفط في الرياض بطائرة مسيرة | أخبار 139

https://news.un.org/ar/story/2022/02/1095132
https://www.msn.com/ar-ae/news/featured/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/ar-AAUArrl#:~:text=%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%3A%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A.
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/a-61097867
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 نجاة قيادة أمني جنوبي  

السيد، النفجار سيارة مفخخة.    15في   اللطيف  العميد عبد  األمني،  الحزام  بقوات  القيادي  تعرض موكب  مارس، 

ف الهجوم 
َّ
 140من املهاجمين.   ثالثةقتيال وجريحا بينهم مدنيون. كما قتل  14خل

 هجوم على جازان 

ن هجوما استهدف  ي ، عن شن الحوثي أعلن التحالف، الذي تقوده اململكة العربية السعودية في اليمنمارس،    20في  

 141.  محطة توزيع املنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو بجدة

 استهداف معمل ينبع 

طائرات مسيرة     هجماتلض معمل ينبع للغاز الطبيعي في جازان السعودية ومنشآت نفطية أخرى  مارس، تعرّ   20في  

 لحوثيين. ل

 اغتيال جواس  

مارس، اغتيل اللواء الركن ثابت جواس، قائد محور العند العسكري، بسيارة مفخخة في املنطقة الخضراء    23في  

 142شمالي عدن، مع نجله ومرافقين آخرين.  

 هجوم على أرامكو 

السعودية    25في   النفطية  أرامكو  لشركة  تابعة  البترولية  املنتجات  لتوزيع  منشأة  في  هائل  حريق  نشب  مارس، 

.  العمال
ً
ت الجماعة الهجوم رسميا

َّ
 143قة في جدة بسبب هجوم بالصواريخ واملسيرات للحوثيين. تبن

 أيام  3هدنة من 

رة ملدة    26في   أيام، ووقف    3مارس، أعلن الحوثيون عن وقف هجماتهم على السعودية بالصواريخ والطائرات املسيَّ

 144العمليات العسكرية الداخلية للفترة ذاتها.  

 

 
  - YouTubeنجاة قائد الحزام األمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد من محاولة اغتيال 140
  (alarabiya.net)تعرُّض محطة توزيع املنتجات البترولية في جازان لالعتداء بمقذوف حوثي 141
  (south24.net)جواس يرحل في ثاني محاولة اغتيال خالل أشهر 142
  - CNN Arabicالتحالف يعلن استهداف هجوم حوثي ملحطة توزيع منتجات بترولية بجدة 143
 عربي -  BBC Newsأيام بعد سلسلة هجمات ضد السعودية 3الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون هدنة من  144

https://www.youtube.com/watch?v=uDGYwC1owmA
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/03/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8F%D9%91%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B0%D9%88%D9%81-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://south24.net/news/news.php?nid=2574
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/03/20/coalition-houthi-attack-petroleum-products
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60890208#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85,%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7.
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 التحالف يوقف العمليات العسكرية

وجاء اإلعالن قبل يوم واحد    145مارس، أعلن التحالف بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية في اليمن.    29في  

وقال املتحدث باسم    اليمنية في الرياض، التي جمعت األطراف املناهضة للحوثيين.   –من انطالق املشاورات اليمنية  

 أتت تلبية لطلب مجلس التعاون الخليجي راعي املشاورات ألجل تهيئة األجواء.   التحالف إنَّ الخطوة

 اغتيال قيادي أمني بعدن 

   29في  
ُ
، القيادي في قوات الحزام األمني بالعاصمة عدن، بعد استهدافه من قبل مسلحين  «كرم املشرقي »تل مارس، ق

 146.  «ثابت جواس »أتت حادثة اغتيال املشرقي بعد أسبوع من اغتيال القائد العسكري  ن.  مجهولي

 

             2022 ،أبريل

 

 وقف إطالق للنار 

 وقف إطالق النار في اليمن، بناء على هدنة رعتها األمم املتحدة تستمر لشهرين. ، بدأ سريان أبريل 2في 

 اتهامات بخروقات عسكرية 

لهم بارتكاب  ،  اتهم الحوثيون ،  أبريل  10في   املناهضة  للهدنة   1647التحالف والقوات  املقابل  147خرقا عسكريا  في   ،

ا  1230الحوثيين بارتكاب  أبريل، 13، في اليمنيةالحكومة   اتهمت
ً
 148.الهدنةفي كل الجبهات منذ بدء خرق

 هروب أعضاء من القاعدة 

 أبريل  14في  
ّ
تمك تن  و أمني   ون مطلوب  10ن  ،  في  من  األولى  العسكرية  للمنطقة  من سجن  الفرار  من  القاعدة  نظيم 

 149محافظة حضرموت، جنوب اليمن.  

 

 
 من األربعاء 145

ً
  (france24.com)التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن بدءا

 anoob.com)(deraalgقيادة حزام عدن تنعي استشهاد النقيب كرم املشرقي | درع الجنـــوب  146
  (almayadeen.net)اليمن: التحالف يرتكب أكثر من ألف خرق التفاق الهدنة خالل أسبوع | امليادين 147
 للهدنة منذ سريانها | ديبريفر  1230اليمن.. اتهامات للحوثيين بارتكاب   148

ً
  (debriefer.net)خرقا

  - RT Arabicمن سجن في اليمن "القاعدة"من أفراد  10معظمهم قياديون بارزون.. فرار  149

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220329-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://deraalganoob.com/archives/5226#:~:text=%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%86,%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D8%AF%D9%86.
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AE
https://debriefer.net/news-29354.html
https://arabic.rt.com/middle_east/1344554-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-10-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/
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 هجوم على الحزام األمني 

هم من القاعدة مقرا لقوات الحزام األمني بمدينة الضالع، شمال عدن. تسبب   8مايو، هاجم  6في  مسلحون يعتقد أنَّ

تل املهاجمون الثمانية. الهجوم بمقتل 
ُ
 150قائدين أمنيين بارزين وجندي، كما ق

 مقتل قيادي في القاعدة 

مايو، قتل القيادي في تنظيم القاعدة، يونس القشعوري، في اشتباكات مع قوات دفاع شبوة ]أحد فصائل    11في  

 االشتباكات. القوات الجنوبية[ في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة. كما قتل أحد الجنود في 

 نجاة قائد عسكري بعدن 

اغتيال    15في   محاولة  من  الذرحاني،  صالح  الركن  العميد  الجنوبية،  للقوات  املشتركة  العمليات  قائد  نجا  مايو، 

 151بسيارة مفخخة في مديرية املعال بعدن.

 مقتل مدنيين بعدن 

بلة في سوق شعبي بمديرية الشيخ  آخرين بانفجار قن  34أشخاص على األقل وأصيب أكثر من    5مايو، قتل    26في  

 ولم تتبن أي جهة العملية، كما لم تعلن السلطات مستجدات التحقيق بالحادث. .152 عثمان بمحافظة عدن

 تشكيل اللجنة العسكرية العليا 

الجيش    30في   بهيكلة  املعنية  العليا  واألمنية  العسكرية  اللجنة  تشكيل  اليمني  الرئاس ي  املجلس  أقر  واألمن  مايو، 

. 58برئاسة اللواء هيثم وعضوية 
ً
 153ضابطا

 هجمات في شبوة 

بمدينة    « جنود من القوات الجنوبية بانفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية لـ قوات دفاع شبوة  3مايو، قتل    31في  

رضت مركبة عسكرية أخرى للقوات الجنوبية النفجار عبوة ناسفة بمديرية ميفعة.   هابعدو عتق.   ساعات، تعَّ

 
  (south24.net)شهداء وجرحى من القوات الجنوبية بأول هجوم لـ »القاعدة« بالضالع 150
  (albwaabh.org)البوابة -نجاة قائد العمليات املشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة  151
  - RT Arabicجريحا بانفجار قنبلة بسوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن )فيديو( 35قتلى على األقل وأكثر من   5 152
  (cri.cn)لس الرئاس ي في اليمن يقر تشكيل لجنة إلعادة هيكلة القوات العسكرية واألمنية في البالداملج 153

https://south24.net/news/news.php?nid=2670
https://albwaabh.org/2369446/%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85/
https://arabic.rt.com/middle_east/1358144-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7-5-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-35-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabic.cri.cn/2022/05/31/ARTIRhlDUADvSlYBndKliXWp220531.shtml
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 اغتيال صحفي بعدن 

الصحفي    15في   اغتيال  تم  الحيدري » يونيو،  منطقة  «صابر  في  وانفجرت  سيارته،  في  زرعت  ناسفة  عبوة  عبر   ،

على الفور  ه  أدى االنفجار إلى مقتل  .على الطريق الرابطة بين مديريتي املنصورة والبريقة إلى الغرب من عدن  «كابوتا»

   154ن كانا بجواره.ي اثنوإصابة 

 هجوم للقاعدة في أبين 

تل    21في  
ُ
هم من  جنود من القوات الحكومية وأص  3يونيو، ق يب جندي، واختطف آخران، بكمين لعناصر يعتقد أنَّ

الحقا، قالت مصادر أمنية أنَّ الجنديين االثنين تمت تصفيتهما لترتفع     155القاعدة في مدينة أحور بمحافظة أبين. 

 قتلى.   5الحصيلة إلى 

 القاعدة ينعي القشعوري 

يونيو، نعى تنظيم القاعدة القيادي يونس القشعوري بعد أكثر من شهر على مقتله في اشتباكات مع القوات    21في  

 156الجنوبية بمدينة عتق في شبوة.  

 للقاعدة في شبوة هجوم 

،    30يونيو، قتل خمسة من القوات الجنوبية وأصيب خمسة آخرون في هجوم واسع نفذه أكثر من    22في  
ً
مسلحا

 157يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، على نقطة أمنية في عتق بمحافظة شبوة. 

 غرفة عمليات مشتركة في أبين 

افق القوات في محافظة أبين على إنشاء غرفة عمليات مشتركة  يونيو، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية عن تو   24في  

 ملعركة ضد  
ً
 158  «التنظيمات اإلرهابية.»استعدادا

 

 

 
  ain.com)-(alاغتيال صحفي يمني في عدن بتفجير سيارته 154
  (almawqeapost.net)املوقع بوست -مقتل وإصابة ثالثة جنود من القوات الحكومية في كمين بمحافظة أبين  155
  (masralyoum.net)واألب يرفض العزاء "إرهابي شبوة"يوسف القشعوري.. القاعدة تقر بخسارة   156
  (albaud4.net)هجوم إرهابي بمدينة عتق شهداء من دفاع شبوة في 5 157
  (alamalika.net)املركز اإلعالمي أللوية العمالقة –( اجتماع أبين يناقش إنشاء غرفة عمليات مشتركة ملختلف التشكيالت العسكرية في املحافظة )فيديو  158

https://al-ain.com/article/yemeni-journalist-aden
https://www.almawqeapost.net/news/49633
https://www.masralyoum.net/Egypt-Today/9221681/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1
https://www.albaud4.net/news/15299
https://alamalika.net/site/2022/06/23/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84/
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 مقتل جنود ومدنيين بالضالع

إنَّ    28في   الجنوبية  القوات  الضالع، ضمن    6يونيو، قالت  في هجمات للحوثيين شمالي  الجنود واملدنيين قتلوا  من 

 األممية. خروقات الهدنة  

 نجاة مدير أمن لحج  

يونيو، نجا مدير أمن لحج، اللواء صالح السيد، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة مركونة في الطريق أثناء    29في  

ف159مرور موكبه في مديرية خور مكسر بعدن.  
َّ
 جرحى.  9قتلى من الجنود واملدنيين، و  7ما ال يقل عن  الهجوم   خل

فخخة التي تستهدف رجال األمن في عدد من املدن الخاضعة لسيطرة أطراف في املجلس ان سياسيون العمليات املأد

    160الرئاس ي، منها عدن وشبوة وحضرموت.

 

             2022 ،يوليو

 

 بيان أمني في لحج 

السيد.   5في   اللواء صالح  املحافظة  أمن  مدير  اغتيال  محاولة  بتنفيذ  املتهم  تحديد  لحج  أمن  إدارة  أعلنت    يوليو، 

دت ضلوع قائد لواء النقل املقرب من حزب اإلصالح، العميد أمجد خالد، في الترتيب 
َ
وقال البيان إنَّ التحقيقات أك

 161للعملية وتجهيز العنصر املنفذ.  

 في البيضاءحصار حوثي 

قرية    15في   على  حصارا  فرض  الحوثيون  بدأ  تعرض    «خبزة»يوليو،  بعد  البيضاء  بمحافظة  القريشية  بمديرية 

القرية.  هذه  مصدرها  إنَّ  قالت  لهجمات  البيضاء  على  املسيطرة  استخدم   162الجماعة  اليمنية،  للحكومة   
ً
ووفقا

 ملدنيين.الحوثيون األسلحة الثقيلة مما أدى ملقتل وإصابة عشرات ا

 

 
ْحج  159

َ
 مدير أمن محافظة ل

ُ
ه في عدن | #رادارنجاة   - YouTubeاللواء صالح السيد بعد استهداف موكبِّ

  (alayyam.info)تفجير إرهابي في عدن وصمت للتحالف واملبعوثين  -صحيفة األيام  160
  city.net)-(adenأمن لحج يكشف تفاصيل هامة حول محاولة اغتيال السيد  161
  (news.cn)في البيضاء "خبزة"املجلس الرئاس ي اليمني: الحوثيون يفرضون حصارا خانقا على منطقة  162

https://www.youtube.com/watch?v=Q1KL3OmxSjc
https://www.alayyam.info/news/923BHCK5-DRGK1V-516D
https://www.aden-city.net/news/6826
http://arabic.news.cn/20220722/12c72d9da2e84a61b24f7d498894f9e2/c.html
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 القبض على قياديين من داعش 

د مصدر أمني    18في  
َّ
في وادي حضرموت القبض على اثنين من قيادات تنظيم داعش في    « 24سوث»  لـ رفيعيوليو، أك

 مديرية القطن، وإحالتهم للنيابة الجزائية.

 اشتباكات في عتق 

املوالية لحزب اإلصالح بمدينة عتق.    19في   يوليو، اندلعت اشتباكات بين قوات دفاع شبوة وقوات األمن الخاصة 

فت االشتباكات جريحين من دفاع شبوة وقتي
َّ
 من القوات الخاصة. خل

ً
 ال

 إيقاف قيادات في شبوة 

يوليو، أوقف محافظ شبوة عوض العولقي قائد قوات األمن الخاصة في املحافظة العميد عبد ربه لعكب،    24في  

 163وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم، على خلفية اشتباكات عتق. 

 

             2022 ،أغسطس

 

 الهدنة في اليمن تمديد 

املبعوث األممي لليمن عن التوصل    بعد إعالن  ،في اليمن  املعلن، استمرت عمليات وقف إطالق النار  أغسطس،  2في  

ى الثانية التفاق مع األطراف لتمديد الهدنة لشهرين إضافيين للمرة    164أكتوبر.   2، حتَّ

 إقاالت في شبوة 

العولقي»أغسطس، أصدر محافظ محافظة شبوة    6في   الوزير  إنه  ، قراًرا  «عوض بن  آثار األحداث مل»قال    عالجة 

شبوة  « املؤسفة دفاع  الثاني  واللواء  الخاصة  القوات  بين  حصلت  من    .التي   
ً
كال إقالة  على  القرار  مواد  ونّصت 

 165قائد معسكر القوات الخاصة.  « أحمد درعان»، قائد القوات الخاصة، و«عبدربه لعكب»

 

 
  (alayyam.info)إيقاف لعكب وباعوم ومنعهما من دخول املعسكرات -صحيفة األيام  163
  (un.org)للمدنيين | أخبار األمم املتحدة "انفراجة ملموسة"اليمن: األطراف توافق على تمديد الهدنة ملدة شهرين آخرين بهدف توفير  164
عالجة آثار األحداث املؤسفة التي حصلت بين القوات الخاصة واللواء الثاني دفاع شبوة  165   24et)(aden24.nعدن  -املحافظ بن الوزير يصدر قراًرا ملِّ

https://www.alayyam.info/news/933962G9-34L9Q8-0823
https://news.un.org/ar/story/2022/08/1108282
https://aden24.net/news/173250?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
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 انتشار في عتق 

أغسطس، بدأت القوات الجنوبية االنتشار في مدينة عتق بعد التوترات مع القوات املوالية لإلصالح ووصفها بـ   7في  

 166من قبل محافظ شبوة في وقت سابق.   «املتمردة»

 انفجار الوضع بعتق 

القوات الجنوبية من جهة، والقوات الخاصة ووحدات أخرى موالية  أغسطس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين    8في  

تل  لحزب اإلصالح بمدينة عتق.
ُ
   .الرائد أحمد لشقم العولقي، قائد كتيبة أمنية في القوات الخاصةفي االشتباكات ق

 قرارات رئاسية 

شب  8في   أمن  ومدير  العتيقي  عزيز  العميد  عتق  محور  قائد  الرئاس ي  املجلس  أقال  عوض  أغسطس،  العميد  وة 

 167الدحبول، وقائد القوات الخاصة العميد عبد ربه لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد وجدي باعوم.  

 ملحور عتق واللواء  
ً
مدرع، كما عين    30الحقا في ذات يوم، عين مجلس القيادة الرئاس ي العميد عادل املصعبي قائدا

 الخاصة.قادة آخرين لألمن والقوات 

 التصدي لتعزيزات من مأرب 

باتجاهها    9في   كانت  مأرب  محافظة  من  قادمة  عسكرية  لتعزيزات  التصدي  الجنوبية  القوات  أعلنت  أغسطس 

 في عتق بمحافظة شبوة.  القوات الخاصة ملساندة 

 السيطرة على عتق 

تمرت أليام، وفرار القوات  أغسطس، استكملت القوات الجنوبية تأمين مدينة عتق بعد اشتباكات طاحنة اس  10في  

 168املوالية لإلصالح. 

 شخص  35مقتل 

الـ    بين "القوات املوالية للحكومة" في شبوةأغسطس، قالت أسوشيتد برس أّن االشتباكات    10في   ساعة    24خالل 

 169.  بينهم خمسة مدنيين قتيل من الطرفين 35، خلفت املاضية

 
  - YouTubeمحافظ شبوة كلمة مهمة يتهم فيها قائد القوات الخاصة برفض قراراته 166
  (south24.net)تمرد عسكري في شبوة والرئاس ي يقيل قادة بارزين  167
  (almontasaf.net)ات العمالقة ودفاع شبوة تسيطر على عتق والحياة تعود لطبيعتها | املنتصف نتقو  168

169 Yemen officials say fresh infighting kills 35 in south | AP News 

https://www.youtube.com/watch?v=qZAyr5Z-vrM
https://south24.net/news/news.php?nid=2855
https://almontasaf.net/news72477.html#:~:text=%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D8%AA%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1,%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.
https://apnews.com/article/middle-east-united-arab-emirates-yemen-sanaa-houthis-e379db927cde0d8fe1aaf66ed3b560d5


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 إفشال هجوم على مطار عتق 

بمحافظة  أغسطس،    12في   الدولي  استهداف مطار عتق  طائرة مسيرة حاولت  الجنوبية  القوات  أسقطت دفاعات 

 شبوة.

 للمنطقة العسكرية الثانية 
ً
 قائدا

الرئاس ي    13في   القيادة  مجلس  رئيس  أصدر  العليمي»أغسطس،  العميد  «رشاد  بتعيين   
ً
قرارا منصور  »،  فائز 

 للمنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء. ويأتي تعيين قائد للمنطقة  «قحطان
ً
، قائدا

 لقائد املنطقة السابق، اللواء 
ً
   170. «فرج البحسني»العسكرية الثانية، ومقرها املكال، خلفا

 اللجنة الرئاسية تصدر قرارات 

املجل  19في   شكلها  التي  اللجنة  أقرت  الفريق  أغسطس،  الدفاع  وزير  برئاسة  شبوة،  أحداث  ملعالجة  الرئاس ي  س 

املصعبي. عادل  الجديد  عتق  محور  لقائد  الدولي  العبر  خط  تأمين  مهمة  إسناد  الداعري،  أقرت    171محسن  كما 

 استمرار وحدات الحماية النفطية في شبوة بمهامها. 

 السيطرة على مناطق نفطية 

على    20في   املواجهات  من  أيام  بعد  شبوة  بمحافظة  النفطي  العقلة  مجمع  الجنوبية  القوات  وصلت  أغسطس، 

وفي ذات اليوم، تسلمت القوات الجنوبية مهام    172امتداد الخط الدولي الذي يصل شبوة بوادي حضرموت ومأرب.  

 بشبوة.  «عياذ»النفطي في منطقة   4حماية القطاع 

 ر السيطرة على مفرق العب 

أغسطس، أحكمت القوات الجنوبية سيطرتها على مفرق العبر الخشعة ومعسكر حراد بمحافظة شبوة على    21في  

 الحدود مع وادي حضرموت. 

 « سهام الشرق »إطالق  

، عضو مجلس القيادة ورئيس املجلس االنتقالي الجنوبي، بإطالق  «عيدروس الزبيدي»واء  أغسطس، وّجه الل  22في  

وأتت العملية بعد سلسلة عمليات نفذها    .«الجماعات اإلرهابية»لتحرير محافظة أبين من    « سهام الشرق »عملية  

 
  (sabanew.net)تعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدآ للمنطقة العسكرية الثانية 170
  (shmsan.net)العبر لقائد محور عتق –اللجنة الرئاسية تعلن إسناد مهمة تأمين الخط الدولي عتق  171
  - YouTubeرض سيطرتها على حقل العقلة النفطيخبر | القوات الجنوبية تف 172

https://www.sabanew.net/viewstory/88951
https://www.shmsan.net/news/12924
https://www.youtube.com/watch?v=nECxYuwe2TY
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القاعدة   الجنوبية، وكذ  استهدفت تنظيم  الحكومية املتحالفة  لك القوات  القوات  انسحاب  الناجم عن  الفراغ    مللئ 

 173مع حزب اإلصالح من أبين. 

 دخول شقرة

، دخلت القوات الجنوبية مدينة شقرة باتفاق مع  «سهام الشرق »أغسطس، وبعد ساعات من إعالن عملية    23في  

أنهت    قوات محور أبين، كما دخلت وحدات من أمن أبين مدينة زنجبار التي كانت تحت سيطرة قوات الحزام األمني.

الترتيبات   والتوترات هذه  الخصام  من  القاعدة  174أعوام  تنظيم  تواجد  ضد  عسكرية  حملة  النطالق  ومهدت   ،

 بمديريات أبين الوسطى. 

 بدء االنتشار وسط أبين 

 أغسطس، بدأت القوات الجنوبية االنتشار على طول الطريق الرابطة بين شقرة وأحور بمحافظة أبين.   23في 

 ن تأمين الخط الساحلي بأبي 

عملية  أغسطس،    25في   ضمن  أبين  بمحافظة  الساحلي  الخط  تأمين  استكمال  الجنوبية  القوات  سهام  »أعلنت 

 175. «الشرق 

 فشل محاولة اغتيال محافظ شبوة

عبوة    27في   عبر  اغتيال  محاولة  من  نجا  ه  أنَّ العولقي  عوض  شبوة  ملحافظ  اإلعالمي  املكتب  قال  أغسطس، 

 176ناسفة.

 هجمات حوثية على الضالع

من    27في   أكثر  حوثية  مسيرة  طائرات  شنت  محافظة    6أغسطس،  شمالي  الجنوبية  القوات  مواقع  على  هجمات 

 177الضالع.

 

 

 
  (south24.net)تفاصيل –سهام الشرق« عملية عسكرية في أبين » 173
نهي سنوات من الخصومة 174

ُ
  (south24.net)ترتيبات أمنية بأبين ت

 24مصادر أمنية لـ مركز سوث 175
  omana.net)-(alاألمناء نت |  -نجاة محافظ محافظة شبوة بن الوزير من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة  176
 في محافظة الضالع 24مراسل مركز سوث  177

https://south24.net/news/news.php?nid=2882&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://south24.net/news/news.php?nid=2891
https://al-omana.net/news183280.html


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 
ً
 القاعدة يصدر بيانا

فيه    28في   اتهم  شبوة،  بمحافظة  األخيرة  األحداث  حول   
ً
بيانا العرب  جزيرة  في  القاعدة  تنظيم  أصدر  أغسطس، 

املجل هاجم  كما  الجنوب،  انفصال  بدعم  الجنوبيةالتحالف  والقوات  الجنوبي  االنتقالي  على،  س  القتال    وحّرض 

 178.  ضدهم

 إكمال املرحلة األولى من سهام الشرق 

الجنوبية استكمال املرحلة األولى من عملية    28في   بمحافظة أبين وبدء   « سهام الشرق »أغسطس، أعلنت القوات 

 179املرحلة الثانية. 

 دخول لودر 

 .«سهام الشرق »أغسطس، دخلت القوات الجنوبية مديرية لودر بمحافظة أبين ضمن عملية  31في 

 مقتل قيادي بدفاع شبوة

أغسطس، أودى كمين نفذه مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بحياة القيادي بقوات دفاع شبوة،    31في  

 180أبو بكر الديولي، وأحد مرافقيه. 

 

             2022 ،سبتمبر

 

 عرض عسكري حوثي 

األحمر   1في   البحر  على  الحديدة  بمدينة  عسكريا  عرضا  الحوثيون  أقام  صواريخ  181سبتمبر،  العرض  تضمن   .

 182وطائرات مسيرة واعتبرته بعثة األمم املتحدة للحديدة ]أونمها[ بمثابة خرق التفاق ستوكهولم.  

 

 
 (south24.netقراءة في تسجيل »تنظيم القاعدة« حول أحداث محافظة شبوة األخيرة 178
  - YouTubeتقرير | القوات املسلحة الجنوبية تعلن استكمال املرحلة األولى من عملية #سهام الجنوب في #شبوة 179
 محافظة شبوة في  24مراسل مركز سوث  180
  (almayadeen.net)مصادر تكشف للميادين تفاصيل العرض العسكري في الحديدة | امليادين 181

182 Twitter \ UNMHA-UN Mission to support the Hudaydah Agreement" 

https://www.south24.net/news/news.php?nid=2906
https://www.youtube.com/watch?v=GTLE7_OUxuE
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://twitter.com/UN_Hudaydah/status/1565367603543085056?t=RFOYMOHOpfO_4NKXImmPYQ&s=19
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 لقاعدة يبث فيديو لرهينة ا

في    3في   آخرين  أربعة  مع  اختطافه  تم  الذي  املتحدة  األمم  رهائن  فيديو مصور ألحد  القاعدة  تنظيم  بث  سبتمبر، 

ه مدير  
ّ
بأن ُعّرف عنه  الذي  أنام،  أكام سوفيول  ناشد  أبين.  األمم املتحدة للسالمة واألمن» فبراير وسط  في    « مكتب 

 183اليمن، إطالق سراحه.  

 هجوم ضد دفاع شبوة 

مركبة عسكرية  سبتمب  5في   استهدف  في هجوم  آخرون  ثالثة  دفاع شبوة وأصيب  من قوات  اثنان  ر، قتل جنديان 

 بمديرية مرخة بمحافظة شبوة. 

 هجوم أحور 

ف الهجوم    6في  
َّ
سبتمبر، شن تنظيم القاعدة هجوما عنيفا على نقطة أمنية لقوات الحزام األمني بمحافظة أبين. خل

ا   21 الكتيبة  قائد  بينهم   ،
ً
جرحى.  قتيال وأربعة  شائع،  ياسر  إرهاب  مكافحة  األول  اللواء  في  قوات   184ألولى  نشرت 

 منهم.  8الحزام األمني صورا لجثث عناصر القاعدة املهاجمين وقالت إَنها قتلت 

 مقتل قيادي عسكري جنوبي

الحد    6في   جبهة  في  حوثي  قناص  برصاص  الشوحطي  هدار  العميد  وإسناد  دعم  الرابع  اللواء  قائد  قتل  سبتمبر، 

 بمنطقة يافع بمحافظة لحج. تمت العملية في ظل الهدنة األممية.

 الداخلية اليمنية: ضبط عنصر بالقاعدة

القبض على    8في   اليمنية  الفارين من سجن  ،  «فهد الضمر»سبتمبر، أعلنت وزارة الداخلية  أحد عناصر القاعدة 

حضرموت.   بوادي  مفاجئ  أمني  حاجز  في  العسكرية،  يكون    185للمنطقة  أن  الحقا  التنظيم  أحد    «الضمر »نفى 

 أعضاءه.

 

 

 

 
  (france24.com)تنظيم القاعدة يبث رسالة مصّورة ملوظف في األمم املتحدة مختطف في اليمن )سايت( 183
  t)(south24.neهجوم أحور: رسالة متوحشة تكشف عن أزمة وجودية للقاعدة 184
 وكالة سبأ الرسمية  185

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220903-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://south24.net/news/news.php?nid=2924
https://sabanew.net/story/ar/89716
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 انطالق عملية سهام الجنوب 

القوات الجنوبية انطالق عملية    10في   ة،  نعة بمحافظة شبو ياملص   منطقة باتجاه    « سهام الجنوب»سبتمبر أعلنت 

 في ذات اليوم، قال مراسل    «التنظيمات اإلرهابية.» ضد  
ً
إنَّ القوات الجنوبية نجحت في السيطرة    «24سوث» الحقا

 التابع للقاعدة بمنطقة املصينعة بمحافظة شبوة. « طفة»على معسكر  

 هجوم ضد دفاع شبوة 

مدينة عتق إلى مقتل جندي وإصابة  سبتمبر، أدى انفجار استهدف مركبة عسكرية لقوات دفاع شبوة شرقي    10في  

 186بينهم مدنيون.  7

 القبض على خلية حوثية 

عمليات    10في   بتنفيذ  متهمة  للحوثيين  تابعة  خلية  على  القبض  لحج  بمحافظة  الجنوبية  القوات  أعلنت  سبتمبر، 

 187فردا، بمنطقة طور الباحة.   12ومكونة من  «إرهابية »

 ة العثور على أسلحة للقاعد

سبتمبر، عثرت القوات الجنوبية على أسلحة ومتفجرات في وكر لتنظيم القاعدة بمديرية املصينعة. الحقا في    11في  

 ذات اليوم، قالت القوات الجنوبية إنَّ حملتها بمديرية املصينعة تمت بنجاح. 

 لقاعدة ينفي ا

القاعدة    12في   تنظيم  نفى  بـ   سبتمبر  الضمر»صلته  الدا«فهد  أعلنت  الذي  القبض عليه،  اليمنية  في وقت   خلية 

 188.  سابق

 االنتشار في مودية 

 سبتمبر، انتشرت القوات الجنوبية بمديرية مودية وسط محافظة أبين ضمن عملية سهام الشرق.  12في 

 القاعدة يتبنى هجوم أحور 

 189. سبتمبر، تبنى تنظيم القاعدة الهجوم على الحزام األمني بمديرية أحور في محافظة أبين 12في 

 
 في محافظة شبوة  24مراسل مركز سوث  186
  (deraalganoob.com)اللواء الثامن احتياط يلقي القبض على خلية حوثية في طور الباحة | درع الجنـــوب 187
188 ) Twitter ل يصِّ

َ
 ") .ُمحّمد بن ف

https://deraalganoob.com/archives/12773
https://twitter.com/M_F311/status/1569015294395383808?t=AiviIhzftreJvVv3lFbOpw&s=19
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 مجلس األمن الدولي يدين 

في الحديدة وعبر عن قلقه من    12في   للحوثيين  العسكري  العرض  الدولي  أدان مجلس األمن  حالة عدم  »سبتمبر، 

 190  «االستقرار األخيرة في جنوب اليمن.

 القاعدة يعلن عملية مضادة

سهام  »سبتمبر، أعلن تنظيم القاعدة عن عملية مضادة للقوات الجنوبية بمحافظة أبين، أطلق عليها اسم    13في  

 191  «الحق. 

 دخول وادي عومران 

سبتمبر، دخلت القوات الجنوبية وادي عومران بمحافظة أبين الذي يضم أكبر معسكر لتنظيم القاعدة في   14في  

   192جزيرة العرب.  
ُ
آخرون بانفجار عبوة ناسفة بمديرية    5تل جندي من القوات الجنوبية وأصيب  في ذات اليوم، ق

 مودية.

 القاعدة يتبنى 

 193سبتمبر.   10سبتمبر، تبنى تنظيم القاعدة الهجوم الذي استهدف قوات دفاع شبوة في مدينة عتق في  14في 

 « إرهابي» إحباط مخطط 

إحباط    15في   الجنوبية  القوات  أعلنت  لشن »سبتمبر،  اليمن.  مخطط  في جنوب  إرهابية  ها    194« عمليات  إنَّ وقالت 

منطقة   في  للتفجير  املعدة  الناسفة  العبوات  من  كبيرة  كميات  من    « سباح»ضبطت  قادمة  كانت  أبين،  بمحافظة 

 محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين باتجاه عدن. 

 عرض أمني حوثي

 195بميدان السبعين بمحافظة صنعاء. «الوحدات األمنية »سبتمبر، أقام الحوثيون عرضا لـ   15في 

 

 
189 Twitter \ South24 |  
190 "Twitter \ Ireland at UN"  

  - YouTubeخبر | تنظيم القاعدة يطلق حملة سهام الحق لقتال التحالف والقوات الجنوبية 191
 )(south24.netالعربية القوات الجنوبية تسيطر على أكبر معسكر للقاعدة في شبه الجزيرة  192

193 Twitter \ South24 |  
  (south24.net) « في جنوب اليمنقوات الحزام األمني تحبط مخططا »إرهابيا 194
 (26sep.net)-سبتمبر نت  195

https://twitter.com/South24_net/status/1569397646774738947?t=fUK4tASqENylr8jyY4akFw&s=08
https://twitter.com/irishmissionun/status/1569368487390232578
https://www.youtube.com/watch?v=52pwvTdPwKQ
https://south24.net/news/newse.php?nid=2934
https://twitter.com/South24_net/status/1570113013956644865?t=2mloqyg31QAw5EUqxJpzfw&s=08
https://south24.net/news/newse.php?nid=2930
https://www.26sep.net/index.php/local/43401-2022-09-15-17-33-03
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 السيطرة على أكبر معسكرات القاعدة

الق  18في   معسكر  على  الجنوبية  القوات  سيطرت  القوات  سبتمبر،  فقدت  أبين.  بمحافظة  عومران  بوادي  اعدة 

 الجنوبية جنديين اثنين كما أصيب آخرون بينهم القيادي العسكري الخضر حمصان أثناء العملية.

 بيان للقاعدة

ه زعم    18في   سبتمبر، اعترف تنظيم القاعدة بشن القوات الجنوبية هجوما ضد معقله بوادي عومران في أبين، لكنَّ

 196التصدي له.  

 عرض عسكري حوثي 

 197سبتمبر، أقام الحوثيون عرضا عسكريا هو األكبر خالل العام في مدينة صنعاء.   21في 

 القاعدة ينشر صورا 

ها لعمليات نفذها ضد قوات الحزام األمني بمحافظة أبين.   13سبتمبر نشر تنظيم القاعدة  23في   198صورة قال إنَّ

 « سهام الشرق »املرحلة الرابعة من  

سبتمبر أعلنت القوات الجنوبية بدء املرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق ضد تنظيم القاعدة بمحافظة    24في  

 أبين. 

 عدة إصدار مرئي للقا

سبتمبر، بث تنظيم القاعدة إصدارا مرئيا هاجم فيه املجلس االنتقالي الجنوبي والتحالف بقيادة السعودية   25في  

 199  «الجهاد والنفير لتحرير اليمن. »والواليات املتحدة، ودعا إلى  

 عروض بمناسبة سبتمبر 

بالذكرى    26في   احتفاء  مأرب  بمحافظة  في عرض ضخم  العسكرية  قوتها  الشرعية  الحكومة  استعرضت  سبتمبر، 

تنظيم    26لثورة    60الـ تم  ثقيلة ووحدات عسكرية مختلفة.  سبتمبر. وشمل االستعراض عربات عسكرية وأسلحة 

 
196  \(2) Twitter ل يصِّ

َ
 "ُمحّمد بن ف

  - YouTube صنعاء - للحوثيين العرض العسكري  197
198 Twitter \ South24 |  
199 Twitter \ South24   

https://twitter.com/M_F311/status/1571600881749196800
https://www.youtube.com/watch?v=4XyholAnY6w
https://twitter.com/South24_net/status/1573349992575934464?t=HUE_DDm_4OJRgzi6_5jDRA&s=08
https://twitter.com/South24_net/status/1574135063360507904?t=AJGZeKe-FgBMoZ2Puzgmkw&s=08
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راء معين عبدامللك وعدد من  ، ورئيس مجلس الوز «سلطان العرادة»العرض بحضور عضو مجلس القيادة الرئاس ي  

   200الوزراء والقيادات. 

 الئحة سوداء في شبوة 

.»سبتمبر أعلنت شرطة محافظة شبوة إعداد  27في 
ً
 201  « قائمة سوداء ملالحقة املطلوبين أمنيا

 هجوم حوثي

مركبة عسكرية  من جنودها بهجوم بصاروخ حراري حوثي استهدف    3سبتمبر، أعلنت القوات الجنوبية مقتل    30في  

 بمنطقة يافع بمحافظة لحج. 

 

             2022 ،أكتوبر

 

 هجوم في شبوة 

الهندس ي لنزع األلغام في   3أكتوبر، أصيب    1في   الفريق  القوات الجنوبية في تفجير استهدف مركبة قائد  جنود من 

 ألوية العمالقة الجنوبية، غرب مدينة عتق بمحافظة شبوة.

 تهديد حوثي 

إذا لم    1في   العربي  التحالف  أكتوبر، هدد الحوثيون باستهداف الشركات املالحية والنفطية في جنوب اليمن ودول 

 وأمهلت الجماعة الشركات حتى مساء اليوم التالي للتوقف عن العمل.  202تتم االستجابة لشروطهم.  

 فشل تمديد وتوسيع الهدنة 

 203فشل التوصل التفاق بشأن تمديد الهدنة األممية.   غروندبرغس أكتوبر، أعلن املبعوث األممي لليمن هان 2في 

 

 
  " :on Twitterاملركز اإلعالمي للقوات املسلحة اليمنية 200
  (2dec.net)ديسمبر اإلخبارية  2أمن شبوة يقر إعداد قائمة سوداء ملالحقة املطلوبين أمنًيا | وكالة  201
202  \Twitter     العميد يحيى سريع 
  OSESGY (unmissions.org) |بيان صادر عن املبعوث األممي الخاص حول مفاوضات تمديد وتوسيع الهدنة على مستوى البالد في اليمن203

https://twitter.com/Yem_army_media/status/1574409475418529792?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1574409475418529792%7Ctwgr%5E4f9cef5787f406ade03648f3d35818bda03991b5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps3A2F%2Ftwitter.com%2FYem_army_media%2Fstatus%2F15744094754185297923Ft3DkrzRfSZHEAcRXxukfUNKsQ26s%3D19
https://www.2dec.net/news56103.html
https://twitter.com/army21ye/status/1576269083305472000
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 اشتباكات 

ها خاضت اشتباكات مع الحوثيين إثر هجوم    2في   أكتوبر وبعد ساعات من انتهاء الهدنة، قالت القوات الجنوبية إنَّ

 للجماعة في جبتهي الضالع ويافع.

 دخول املحفد 

عملية    8في   ضمن  أبين  بمحافظة  املحفد  مديرية  الجنوبية  القوات  دخلت  الشرق »أكتوبر،  تنظيم    «سهام  ضد 

 204القاعدة. 

 ضبط أسلحة بعدن

منطقة    8في   في  وقنابل  ذخائر  متنها  على  حافلة  ضبط  األمني  الحزام  قوات  أعلنت  بمحافظة    «العريش»أكتوبر، 

 205عدن.

 استكمال سهام الشرق 

أكتوبر، أعلنت القوات الجنوبية استكمال عملية سهام الشرق بمحافظة أبين وتطهير املناطق الوسطى من    11في  

 206تنظيم القاعدة. 

 بيان للقاعدة

 207أكتوبر، أصدر تنظيم القاعدة بيانا توعد فيه القوات الجنوبية بحرب الكمائن والعبوات واالستنزاف.   11في 

 القاعدة ينعي

تن  16في   األمني.  أكتوبر نعى  الحزام  أحور ضد قوات  في هجوم  الذين قتلوا  أحد عناصره  القاعدة    18وفي    208ظيم 

  .
ً
 آخرا

ً
 209أكتوبر، نعى التنظيم عنصرا

 

 

 
  (south24.net) تدخل مديرية املحفدأبين: القوات الجنوبية  204
  - RT Arabicاليمن.. ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب بعدن 205
  (south24.net) القوات الجنوبية: انتهاء عملية »سهام الشرق« في أبين 206
207 Twitter \  ل يصِّ

َ
 ُمحّمد بن ف

208 Twitter \ South24 
209 Twitter \ South24 

https://south24.net/news/newse.php?nid=2967
https://arabic.rt.com/middle_east/1397139-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://south24.net/news/newse.php?nid=2972
https://twitter.com/M_F311/status/1579860969794461698
https://twitter.com/South24_net/status/1581693597572661248?t=ces3ZjPa-pZTPond8dPY2A&s=08
https://twitter.com/South24_net/status/1582459825367097344?t=GUFZ87BeeW6xxXJxxCFl4Q&s=08
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 هجوم في شبوة 

في شبوة وأصيب جندي  20في   أمني سابق  قيادي  نجل  قتل  بانفجار  ااثن  انأكتوبر،  الجنوبية  العمالقة  ألوية  ن من 

 210مدينة عتق بمحافظة شبوة.عبوة ناسفة في 

 استهداف ميناء نفطي جنوبي 

 مع وصول    21في  
ً
تزامنا النفطي بمحافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين  الضبة  ميناء  استهدف الحوثيون  أكتوبر، 

دولية. نفطية  شحن  شبوة    سفينة  بمحافظة  النفطي  رضوم  ميناء  تعرض  عن  اليمنية  الحكومة  كشفت  الحقا، 

 211من ذات الشهر.   19و 18ثلين من قبل الحوثيين خالل لهجومين سابقين مما

 مقتل جنود جنوبيين 

 أكتوبر، قتل أربعة جنود من القوات الجنوبية بانفجار عبوة ناسفة بمديرية املحفد بمحافظة أبين.  22في 

 القبض على عصابة مسلحة بعدن

على    23في   القبض  في عدن  األمنية  األجهزة  أعلنت  تابعة »أكتوبر،  إرهابية  لعمليات  كانت تخطط  عصابة مسلحة 

 212« للواء النقل وتلقت تدريبات بمنطقة التربة بمحافظة تعز.

 إفشال هجوم على مطار عتق 

 عتق الدولي.أكتوبر، أعلنت قوات دفاع شبوة إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار  24في  

 هجوم حوثي بلحج 

 أكتوبر، أعلنت القوات الجنوبية مقتل جنديين اثنين بهجوم حوثي بجبهة كرش بمحافظة لحج.  29في 

 إصابة جنود جنوبيين 

 أكتوبر، أصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية بانفجار عبوة ناسفة بمديرية املحفد بمحافظة أبين.  31في 

 

 
 في شبوة  24مراسل سوث  210
  (south24.net)الحوثيون يستهدفون ألول مرة ميناًء نفطيا في حضرموت 211
  (deraalganoob.com)في عملية أمنية نوعية... أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية إرهابيه بدار سعد | درع الجنـــوب   212

https://south24.net/news/news.php?nid=2994
https://deraalganoob.com/archives/15347
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             2022 ،نوفمبر

 

 ضبط خلية حوثية بشبوة

 »نوفمبر، أعلنت وكالة    1في  
ً
الحكومية القبض على خلية تابعة للحوثيين بمحافظة شبوة زرعت عبوات ناسفة    « سبأ

 213شملت محاولة اغتيال محافظ شبوة عوض العولقي.  

 عملية في املحفد 

تنفيذ    4في   الجنوبية  القوات  أعلنت  لتطهير  »نوفمبر،  نوعية  أمنية  بوادي  عملية  القاعدة  عناصر  من  تبقى  ما 

أبين.  الجنوبية مقتل    214  «الخيالة بمديرية املحفد، في محافظة  القوات  من جنودها وإصابة آخرين    3الحقا، نعت 

 خالل العملية. 

 استهداف ميناء قنا 

الحوثي   10في   استهدف  أدت  و نوفمبر،  مفخخة،  مسيرة  بطائرة  اليمن  بمحافظة شبوة جنوب  التجاري  قنا  ميناء  ن 

وعربية   غربية  إدانات  االستهداف  والقى  امليناء.  في  الوقود  من  شحنة  تفرغ  كانت  سفينة  طاقم  في  إصابات  لوقوع 

بأنه   وصف  إذ  البحار » واسعة،  لقانون  األساسية  للمبادئ  الت«إهانة  بيانات  الحوثيين  وصف  بينما  ب،  ـ نديد 

  215، وهددوا بتكرار الهجمات. «السخيفة»

 ضبط سفينة مخدرات قرب سقطرى 

نوفمبر، ضبطت القوات البحرية في أرخبيل سقطرى، إلى الجنوب من عدن، سفينة إيرانية محملة باملخدرات    11في  

 216بعملية أمنية مشتركة مع البحرية األمريكية.  

 القاعدة ينفي 

 217اتهم قوات الحزام األمني بقتلهم في أبين. و نوفمبر، نفى تنظيم القاعدة انتماء ثالثة أشخاص للتنظيم  11في 

 

 
  (almawqeapost.net)املوقع بوست  -  تابعة لجماعة الحوثي  "إرهابية"شبوة.. اإلعالن عن ضبط خلية  213
  (deraalganoob.com)لتطهير وادي الخيالة بمديرية املحفد بأبين | درع الجنـــوب   أبين : عملية أمنية نوعية 214
  (aawsat.com)تنديد دولي بهجوم الحوثيين اإلرهابي على ميناء قنا | الشرق األوسط 215
 قناة الغد املشرق | القوات البحرية في #سقطرى تضبط سفينة إيرانية محملة باملخدرات في عملية أمنية مشتركة مع البحرية األمريكية  216

217 AQAP Threatens Yemeni Tribesmen Helping Enemies, Denies Affiliation with 3 Killed by SBF | (siteintelgroup.com) 

https://almawqeapost.net/news/79338
https://deraalganoob.com/archives/15874
https://aawsat.com/home/article/3982196/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D8%A7
https://nabd.com/s/111202351-4dd02a/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ent.siteintelgroup.com/Jihadist-Threat-Statements/aqap-threatens-yemeni-tribesmen-helping-enemies-denies-affiliation-with-3-killed-by-sbf.html
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 هجوم حوثي في لحج 

أشخاص بينهم مدنيون وأطفال وأصيب آخرون في هجوم بصاروخ حراري حوثي بمنطقة كرش    6نوفمبر، قتل    11في  

 218بمحافظة لحج. 

 ناعتراض سفينة أسلحة للحوثيي 

نوفمبر، أعلنت البحرية األمريكية عن اعتراض سفينة صيد كانت تحمل كميات ضخمة من املواد املتفجرة في    15في  

طن    100األمونيوم و  طنا من فوق كلورات  70وعثرت القوات األمريكية على أكثر من    طريقها من إيران إلى الحوثيين. 

تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بالستية متوسطة  »ت،  من سماد اليوريا الذي يمكن استخدامه لصنع املتفجرا

 219  .«املدى بالوقود حسب الحجم 

 نجاة قيادي أمني في أبين 

ب   17في   ناسفة  عبوة  انفجار  من  املرفدي  فهد  األمني  بالحزام  الطوارئ  قوات  قائد  نجا  في  نوفمبر،  املحفد  مديرية 

 محافظة أبين. أسفر التفجير عن إصابة جنديين اثنين. 

 هجوم في مودية

أمني  نوفمبر،    19في   مصدر  ثالثة  «24سوث»أبلغ  أّن  الجنوبية،  القوات  من  تلوا   جنود 
ُ
آخرون    ثالثةوأصيب    ق

 بانفجار عبوة ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة أبين. 

 ميناء الضبة هجوم على  

وصول    21في   مع   
ً
تزامنا بمحافظة حضرموت،  النفطي  الضبة  ميناء  على  الثاني  هجومهم  الحوثيون  نفذ  نوفمبر، 

  «24سوث»ألحق الهجوم أضرارا كبيرة في منصة تصدير النفط بامليناء. قال مصدر رفيع لـ    220سفينة شحن نفطية. 

ف ماليين الدوالرات.
ّ
 أّن األضرار تكل

 ي شبوة مقتل قيادي ف

الجبواني وجندي  25في   الرائد سالم  باللواء األول دفاع شبوة  الثانية  الكتيبة  انفجار  ااثن  اننوفمبر، قتل قائد  في  ن 

 221.عبوة ناسفة بمركبة عسكرية بمنطقة املصينعة

 
 " 24مصدر عسكري محلي تحّدث عبر الهاتف ملراسل "سوث 218
  (france24.com)البحرية األمريكية تعترض سفينة محملة بكميات ضخمة من املواد املتفجرة في طريقها إلى الحوثيين باليمن  219
  (south24.net)جنوب اليمن: رابع هجوم حوثي على موانئ النفط  220

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221115-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://south24.net/news/news.php?nid=3044
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 هجوم في شبوة 

مديرية    26في   في  الجنوبية  العمالقة  أللوية  مركبة عسكرية  استهدف  انفجار  في  آخر  وأصيب  قتل جندي  نوفمبر، 

 املصينعة. 

 انفجار في أبين 

نوفمبر، أصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة بوادي عومران بمديرية مودية في   28في  

 222محافظة أبين. 

 

             2022 ،ديسمبر

 

 منع فعالية في حضرموت 

فنية    2في   فعالية  ملنع  بوادي حضرموت  مدينة سيئون  في  األولى  العسكرية  املنطقة  انتشر مسلحون من  ديسمبر، 

 1967.223نوفمبر  30وخطابية بمناسبة ذكرى استقالل جنوب اليمن عن بريطانيا 

 اعتراض سفينة أسلحة 

طنا من األسلحة متجهة إلى    50مريكية اعتراض سفينة في خليج عمان كان على متنها  ديسمبر أعلنت البحرية األ   3في  

في   البحر    224اليمن.  الحوثيين  في  األمريكي  الوجود  الحوثي  الخارجية  وزير  نائب  ضمنيا،  هدد،  بيوم  ذلك  عقب 

 225األحمر. 

 خرج دفعة من القوات الجنوبيةت

 226ديسمبر، أعلنت القوات الجنوبية تخرج دفعة جديدة من القوات البرية في العاصمة عدن.  3في  

 

 
 في شبوة  24مراسل سوث  221
 " 24مصدر أمني تحّدثت لـ "سوث 222
 محليةأبلغ بذلك نشطاء وصحفيون ووسائل إعالم  223
 (sputnikarabic.ae) -البحرية األمريكية تعلن اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن  224
 ( تويترصحفة نائب وزير الخارجية الحوثي، حسين العزي على ) 225
  (deraalganoob.com)تخرج دفعة جديدة من القوات البرية الجنوبية في العاصمة عدن | درع الجنـــوب 226

https://sputnikarabic.ae/20221203/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-1070802796.html
https://twitter.com/hussinalezzi5/status/1599368629249720320?lang=ar
https://deraalganoob.com/archives/17423
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 قرارات رئاسية 

   6في  
ً
 بتعيين العقيد عامر بن حطيان النهدي أركان حرب املنطقة العسكرية  ديسمبر، أصدر املجلس الرئاس ي قرارا

 227مشاة. 135األولى بوادي حضرموت، خلفا للعميد يحيى أبو عوجا، والعقيد ناصر الوادعي أركان حرب اللواء  

 القاعدة ينعي

من    8في   النشطين  عناصره  أحد  القاعدة  تنظيم  نعى  القوا2011ديسمبر،  يد  على  مصرعه  لقي  في  ،  الجنوبية  ت 

 228شبوة. 

 قمع عصيان مدني

الوادي    8في   ديسمبر، قمعت قوات املنطقة العسكرية األولى في وادي حضرموت عصيانا مدنيا سلميا في مديريات 

 229والصحراء نفذه شباب محتجون.

 هجوم على منظمة دولية 

العبر غرب سيئون بوادي حضرموت.  ديسمبر، هاجم مسلحون فريق منظمة الهجرة الدولية في كمين بطريق    9في  

 
ُ
 230خالل الهجوم.  جنديان حضرميان مرافقانتل ق

 هجوم في شبوة 

ديسمبر، أصيب جندي من القوات الجنوبية في انفجار عبوة ناسفة استهدفت شاحنة نقل في مديرية مرخة    15في  

 في شبوة.  « 24سوث»وفقا ملصادر أمنية تحدثت ملراسل ، العليا

 مقتل جندي في أبين 

   16في  
ُ
ق وادي  ديسمبر،  من  بالقرب  ناسفة  عبوة  انفجار  في  آخران  اثنان  وأصيب  الجنوبية  القوات  من  جندي  تل 

 231عومران في مديرية مودية. 

 

 
 وكالة سبأ –تعيين العقيد عامر بن حطيان أركان حرب املنطقة العسكرية األولى  227

228 Twitter \ South24 
  (south24.net)حضرموت: حملة قمع واعتقال ملواجهة التصعيد الشعبي 229
  (south24.net)املنظمة الدولية للهجرة تعلق على كمين استهدف موظفيها في وادي حضرموت 230
 " 24مصادر أمنية لـ "سوث 231

https://sabanew.net/story/ar/92818
https://twitter.com/South24_net/status/1600921675838541824?t=rNk5tIeqbgfelhRJmvPszw&s=08
https://south24.net/news/newse.php?nid=3073
https://south24.net/news/newse.php?nid=3076
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 مقتل ثالثة جنود بأبين 

آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمديرية املحفد    ثالثةجنود من القوات الجنوبية وأصيب    ثالثةديسمبر، قتل    21في  

 . بانفجار عبوة ناسفة في نفس املنطقة جنود ستة ديسمبر، أصيب  22في و 232بمحافظة أبين. 

 

 

 
 " 24"سوثمصادر أمنية لـ  232

تنظيم القاعدة. 24
59%

الحوثيون. 10
24%

لواء النقل. 3
7%

مجهولون. 2
5%

عصابات مخربة. 2
5%

أخرى
10%

تنظيم القاعدة. 24 الحوثيون. 10 لواء النقل. 3 مجهولون. 2 عصابات مخربة. 2

أبين  شبوة الضالع

قتلى تنظيم القاعدة 10 2 8

قتلى مشتبه بهم نفى القاعدة صلتهم به 3 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14



 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 24)مركز سوث 2022في مدينة عدن، جنوب اليمن، نوفمبر  أحد املحال التجارية )البقاالت(

 

 

 

 

 

 بواسطة: رعد الريمي

 لألخبار والدراسات  24صحفي ميداني لدى مركز سوث   

 

 

 

 



 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 املحور االقتصادي 
 

املعالم  ،االقتصادي  بشقه  ،2022بصفة عامة سجل عام   في    اضطرابا واضح  بها دوليا  املعترف  الحكومة  في مناطق سيطرة 

اليمن،   االقتصادية  جنوب  ودوائره  اليمني  املركزي  البنك  عجز  في  االقتصاد    عناتسم  في  إيجابي  تطور  أي  إحداث 

وتداعياتها وإيقاف الوطني، الحرب  االقتصادي بسبب  االنكماش  الدولة  ، وبسبب عجز  حدة  إدارة  عمليات    ؤ وتباطمنظومة 

في هذا الوقت استمر االقتصاد في شمال اليمن    . بالفساد  للحكومة  مع استمرار االتهامات املتكررة  املطلوبة  اإلصالح والحوكمة 

طبعة  ذي    عملة محليةاملداوالت باستمرار ، مع مستقلة عن الجنوب أحادية  الواقع تحت سيطرة الحوثيين، خاضعا إلجراءات 

 ني. مختلفة من الريال اليم 

  

البنك املركزي اليمني بالعاصمة عدن نجح في إيقاف اعتماده على طبع العملة    ّن أ إال  ،  التدهور االقتصاديوعلى الرغم من  

العام  املحلية ب  ،2022  خالل  بالوفاء  بالتي    ،الحكوميةدفوعات  امللتغطية عجزه  العملةتأثرت  القيمة   وانعدام تدهور  تعافي 

لم تشهد العملة املحلية مقابل  و .  ، تضخما في شهوره األولى2022  خالل عامسجل الريال اليمني  فقد  .  النقدية للريال اليمني

العام.  األولى  مقارنة بالثالثة األشهر    أبريلفي شهر    ملحوظ   تحسن  باستثناءالعمالت األجنبية تعافيا طويل املدى،   من نفس 

تقديم كل منهما   العربية املتحدة  واإلمارات  السعودية  اململكة العربية  ي دولت  عالنإل جاء ذلك التعافي النسبي كنتيجة طبيعية  

عدن في  اليمني  املركزي  للبنك  جديد  مالي  كدعم  أمريكي  دوالر  سرعا  .مليار  في  سعر  عاود    ما   ن لكن  املحلية  األشهر  العملة 

 .ريال يمني 1200الدوالر الواحد بالتدهور، إذ بلغت قيمة الالحقة 

  

وارتفاع أسعار املواد الغذائية، فضال عن استمرار انقطاع     اقتصادية قاهرة  ا، ظروف2022شهد عام  على الصعيد املعيش ي،  

الجهات الخدمية   معدالت التضخم   فضال عن وصول ،  الخدمات األساسية كالكهرباء واملياه  وتدهور واألمنية،    رواتب بعض 

إلى أرقام قياسية البطالة والفقر  الغذاء في  في عدن،  البنك املركزي  وأقر  .  ونسب  مقارنة    اليمن بارتفاع تكلفة املعيشة لسلة 

نسبته  2021يناير  بشهر بما  ضابط.  %  74،  االقتصادي  واجتهد  البالد،  ن  و الرسمي  ةاألسواق  كالبنك  في 

غير  ،  الخصوص والوضع االقتصادي بشكل عام هعلى وج  االقتصادية العليا في محاولة إحداث تعاف للعملة واللجنة املركزي 

إجراءاتأنّ  الفني    ها  جانبها  على  قبل  ،  اإلداري و اقتصرت  من  فعلي  نجاح  عدن  دون  بضبط بنك  املالية  ووزارة 

املركزي،  . للدولة اإليرادية األوعية البنك  قبل  من  العلنية  املزادات  في  االقتصادية  الفنية  الجهود  تلك  سقف   وتحديد  تمثلت 

األجنبية العمالت  مقابل  املحلية  بسب   ،العملة  فرضه  املركزي  البنك  يستطع  لم  الذي  على   باألمر  عالوة  العملة،    تعويم 

 . البنوك  وكذلكاملحلية ف اإلجراءات الفنية مقابل افتتاح املصارف  سق فعور  آلية جديدة ملحاّل الصرافة، تحديد

  

لبحث فرص توسيع املنح   واملحلية الدوليةالجهود الفنية االقتصادية الرسمية اليمنية بعقد سلسلة من اللقاءات  تمثلت كما

االقتصادي، التعافي  لدعم  مالية   والعمل  الدولية  تحويالت  شبكة  تيسير  مكثف  والعمل دولية، على  بين   بالتشبيك بشكل 

بتأجيل موعد سداد   واملطالبة الصرافين املحليين وجمعية  األمريكية والخزانة البنك وجهات دولية اقتصادية كالوكالة الدولية

 الدين العام للبلد عند الجهات الدولية.
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نهايته من  العام  اقتراب  نوفمبر،مع  شهر  وفي  تلق  ،  رسميا  الحكومة  العربية    300يها  أعلنت  اإلمارات  دولة  من  دوالر  مليون 

، عن تقديم مبلغ في نفس الشهر  اململكة العربية السعوديةكما أعلنت    املعلن عنها.   اإلماراتية السعودية املنحةاملتحدة، ضمن  

،  ، يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنيةلليمنلدعم برنامج إصالح اقتصادي ومالي ونقدي شامل  ،  املنحةمن  مليار دوالر  

لبيان،يهدفو  وفقا  العامة  »إلى    ،  املالية  وضعية  وتعزيز  اليمن،  في  والنقدي  واملالي  االقتصادي  االستقرار  مقومات  إرساء 

 « حوكمتها وشفافيتها.واملوقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز 

 

تواجه   إذ  املحلي.  والسوق  اليمني  الريال  سعر  على  عملي  بشكل  ذلك  ينعكس  لم  عنه،  املعلن  الدعم  هذا  من  الرغم  على 

بالعجز   كبيرا  تحديا  اليمنية  اليمنيين  فيالحكومة  املوظفين  رواتب  موانئ  تسديد  عبر  النفط  وتصدير  إنتاج  توقف  بعد   ،

ملينائي الضبة والنشيمة وقنا بطائرات مفخخة مسيرة، واستمرار تهديداتها لشركات  الحوثيين  الجنوب، نتيجة قصف جماعة  

الناقلة   الدولية  لالنفط 
ّ
تمث التي  الرئيسية،  النفط  يدعمها  س  رئيال  اإليرادات  مصدر لشحنات  التي  اليمنية  للحكومة 

 التحالف.  

 

إجراءات   اتخاذ  الحكومة  إعالن  من  الرغم  الطائرات  وعلى  وحركة  السلع  تدفق  أّن  إال  الحوثيين،  ضد  اقتصادية  عقابية 

وناقالت النفط استمرت بوتيرتها إلى مناطق الحوثيين. يزعم الحوثيون بين الحين واآلخر أّن التحالف العربي منع أكثر من مرة  

 ميناء الحديدة.  إلى  من الوصول تحمل شحنات نفطية سفن 

 

في العام   أكثر قتامة  االقتصاد اليمني نحو مرحلة يقود استمرار تهديدات الحوثيين في ظّل حالة الالسلم والالحرب في البالد،  

، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لحماية  وتقود الضطراب األسواق  العملة املحلية في الجنوب  فيهاالقادم، قد تتدهور  

 األساسية. ها موارد

 .2022خالل عام  طورات ذات العالقة بالشأن االقتصاديالتيستعرض هذا املحور أبرز  
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             2022يناير، 

 

 ريال  1105 =  الدوالر

أسعار صرف  يناير، سّج   5في   املحليةلت  األمريكي    العملة  الدوالر  أمام  املحلية  ريال،    «1105»وتحديدا  السوق  في 

 233بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن. 

 لقاءات اقتصادية محلية 

لقاءً   5في   املركزي  البنك  محافظ  عقد  ملناقشة    يناير،  واإلسالمية،  التجارية  البنوك  إدارات  مجالس  برؤساء 

 234اإلشكاالت والسليبات املؤثرة على االقتصاد الوطني. 

 لقاء يمني سعودي لتسهيل التبادل التجاري 

الخليجي  13في   االعتماد  مركز  إدارة  ملجلس  اجتماع  قض ى  الرياض،  (GAC) يناير،  السعودية  بالعاصمة  املنعقد 

البنية  الخليجية    بدعم  السوق  في  االقتصادي  والتكامل  النمو  يعزز  بما  األعضاء  الدول  في  للجودة  التحتية 

   235.املشتركة

 شركة عمانية تستحوذ على معظم أصول "إم تي إن" 

املشغلة للهاتف املحمول في    " MTN"  شركة  على معظم أسهم  استحوذت شركة الزمرد الدولية العمانيةيناير،    16في  

في صنعاء أقّر اسم الشركة الجديد، لتكون الشركة اليمنية العمانية    قداجتماعا عُ  وقال مسؤول لرويترز إّن   .اليمن

 236. ( ابتداء من نهاية فبرايرYOUاملتحدة لالتصاالت "يو" أو )

   السنةالجمارك تعلن عن إيرادات  

أعلنت مصلحة    20في   العام  يناير،  املصلحة خالل  التي حصلتها  اإليرادات  إجمالي  ان  الى    2021الجمارك،  وصلت 

 237. 2020% عن العام 99,65مليار ريال يمني بزيادة بلغت  243

 

 
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  233
  ye.com)-(cbyالتجارية واإلسالميةمحافظ البنك املركزي يجتمع برؤساء مجالس إدارات البنوك  234
  (sabanew.net)بالرياض  (GAC)اليمن تشارك في اجتماع إدارة مركز االعتماد الخليجي 235
  (aljazeera.net)للهاتف املحمول باليمن | اقتصاد | الجزيرة نت "إم تي إن"ُعمانية تستحوذ على معظم أسهم  شركة 236
  ye.com)-(customsمصلحة الجمارك اليمنية 237

http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.cby-ye.com/news/235
https://www.sabanew.net/story/ar/82876
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/1/17/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%85-%D8%AA%D9%8A
https://customs-ye.com/posts.php?id_n=22
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 اليمن األكثر استثمارا بالسعودي

األكثر استثمار في يناير، قالت وزارة االستثمار في اململكة العربية السعودية إن اليمن تصدرت قائمة الدول    23في  

.  663بنحو  2021السوق السعودي خالل الربع األخير من 
ً
 وصناعيا

ً
 تجاريا

ً
 238تصريحا

 هولندا تشيد بميناء عدن  

 اهتمام الحكومة الهولندية بنشاط امليناء وسعيها    27في  
ً
يناير، أثنى السفير الهولندي، على أداء ميناء عدن، مؤكدا

 239.ة في تنفيذ مشروع الوديعة املالية لشركات التأمين البحري عبر األطر الرسمية والدبلوماسي 

 
ّ
 ق عملها  شركة نفطية تعل

الكندية تعليق عملياتها النفطية في حضرموت باليمن، حتى إيجاد حلول لألوضاع    يناير، أعلنت شركة كالفالي30في  

 240األمنية املتدهورة. 

 إصالحات للبنك املركزي 

اليمني    30في   املركزي  للبنك  اجتماع  املمثليناير، خرج  بقرار    مع  باليمن،  اإلنسانية  املتحدة للشؤون  املقيم لألمم 

 241تطوير أداء البنك املركزي وأدوات السياسة النقدية.تنفيذ مصفوفة اإلصالحات في البنك و 

 إقرار بارتفاع التكلفة املعيشية 

، بما نسبته  2021يناير  مع شهرمقارنة  اليمن  يناير أقر البنك املركزي بارتفاع تكلفة املعيشة لسلة الغذاء في  30في  

74.%242   

 خطة حكومية بعدن 

الفنية  أيناير،    31في   اللجنة  االتفاق  قرت  بالعاصمة عدن،  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  املعنية 

 243.على خطة وبرنامج عمل اللجنة للفترة القادمة

 

 

 
  sa.org)-(yemenembassyاليمنية بالرياضسفارة الجمهورية -اليمن في صدارة الدول املستثمرة في السعودية والسفارة تدعو أبنائها إلى اغتنام املهلة املتبقية  238
  (sabanew.net)امزربة يطلع السفير الهولندي على النشاط املالحي مليناء عدن 239
  Euronews |كالفالي الكندية تعلن تعليق عملياتها النفطية في حضرموت باليمن 240
  ye.com)-(cbyمحافظ البنك املركزي يلتقي املمثل املقيم لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية باليمن 241
242  ye.com)-626a5b26031b3.pdf (cby 
  (sabanew.net)انعقاد اجتماع اللجنة الفنية املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 243

https://www.yemenembassy-sa.org/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/93218497?id=736&type=news
https://www.sabanew.net/story/ar/83280
https://arabic.euronews.com/next/2022/01/30/calvalley-oil-yemen-im2
https://www.cby-ye.com/news/249
https://www.cby-ye.com/files/626a5b26031b3.pdf
https://www.sabanew.net/story/ar/83412
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 ر الناتج اليمني باملليارات ئخسا

من ناتجه  مليار دوالر    126يناير، كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي حجم خسارة االقتصاد البالغ حوالي    31في  

العملة صرف  سعر  وتدهور  التضخم،  معدالت  وتصاعد  من    املحلي  وتدهور    %   300بأكثر  اإليرادات  وانخفاض 

مشيرا  باملائة من السكان،    80ضرت بحياة ومعيشة  أ مستوى املعيشة، األمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة  

 244.% 78والفقر إلى حوالي   % 35نسبة البطالة إلى أكثر من إلى ارتفاع 

 توجيهات بنكية مصرفية  

ه  31في    
ً
تعميما املركزي  البنك  أصدر  أعمال  يناير،  تراخيص  تجديد  حول  الصرافة،  ومنشآت  شركات  لكافة   

ً
اما

 245.  2022الصرافة لعام 

 تعزيز املرونة االقتصادية في اليمن

( والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة  OECDيناير، أطلق االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )  31في  

  246.  «تعزيز املرونة االقتصادية في اليمن »تنفيذ مشروع لالتخطيط والتعاون الدولي مبادرة 

 

             2022، فبراير

 

 ريال  1063 =  الدوالر

أسعار صرف  سّج   ،فبراير  1في   املحليةلت  األمريكي    وتحديدا  العملة  الدوالر  املحلية    ريال  «1063»أمام  السوق  في 

 247  بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 دعم طويل األمد  مناقشة ال

املنح    1في   االقتصادي، من  الصمود  للجنة تسيير مشروع تعزيز  األردنية عمان، اجتماع  العاصمة  في  ُعقد  فبراير، 

 248املانحين من أشقاء وأصدقاء اليمن ملساعدته في استعادة مؤسسات الدولة والتعافي االقتصادي. ا التي يقدمه

 
  (sabanew.net)انعقاد اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود االقتصادي في اليمن 244
 لكافة شركات ومنشآت الصرافة )وثيقة( 245

ً
 هاما

ً
  ye.com)-(cbyالبنك املركزي يصدر تعميما

  EEAS Website (europa.eu) |يعمل اليمن واالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مًعا من أجل تعزيز الصمود االقتصادي 246
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  247

https://www.sabanew.net/story/ar/83408
https://cby-ye.com/news/250
https://www.eeas.europa.eu/delegations/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_ar?s=211
http://yemenief.org/Currency.aspx
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 دراسة إلعادة االعمار 

ن الحكومة تعمل على دراسة خطط التعافي املبكر،  أ فبراير، أوضح مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة، ب  2في  

 249.آخذة في االعتبار التجارب السابقة للدول التي عاشت نفس ظروف الصراع ،عمار وإعادة اإل 

 إصالحات اقتصادية

، مختلف التطورات االقتصادية واملالية، وما ينفذه البنك من  املركزي اليمني  فبراير، استعرض محافظ البنك  3في  

 250.واملصرفيإصالحات ضمن خطته االستراتيجية، الستعادة دور القطاع املالي 

 منحة سابعة من املشتقات النفطية

فبراير، وصلت إلى العاصمة عدن، الدفعة السابعة من منحة املشتقات النفطية املقدمة من اململكة العربية    3في  

 251.السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في املحافظات املحررة

 ر قيمة املنح الوقودمليون دوال  312

املحافظات    5في   في  الكهرباء  محطات  لتشغيل  النفطية  املشتقات  منح  قيمة  أن  السعودي  الجانب  أعلن  فبراير، 

 252%. 28 % من املنح، ومن الحكومة72مليون دوالر، ما نسبته  312املحررة بلغت نحو 

 بحث فرص االستثمار 

وزير 14في   مع  لدى مسقط،  اليمن  بحث سفير  تعزيز    فبراير،  العماني، سبل  االستثمار  وترويج  والصناعة  التجارة 

 253وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين في مجال االستثمار والتبادل التجاري والصناعي. 

 بوابة املعلومات التجارية 

الوطني  14في   للجنة  العامة  األمانة  تشكيل  العاصمة عدن،  في  املنعقد  للجنة  ثالث  اجتماع  أقر  لتسهيل  فبراير،  ة 

 254التجارة واللجان الفنية لتدشين العمل في بوابة املعلومات التجارية.

 
  ye.com)-(cbyالوفد االقتصادي اليمني يلتقي دبلوماسيون من االتحاد األوروبي في عّمان 248
  (sabanew.net)اليمن تؤكد العمل على التخفيف من أثار املعاناة االنسانية والحفاظ على ما تبقى من مقدرات االقتصاد 249
  (sabanew.net)محافظ البنك يناقش مع رجال األعمال االوضاع املالية واالقتصادية في اليمن 250
  (sabanew.net)وصول الدفعة السابعة من منحة النفط السعودية إلى ميناء عدن 251
  (sabanew.net)مليون دوالر قيمة دفعات املنحة النفطية السعودية الواصلة لليمن ٣١٢  252
  (sabanew.net)شطيف يبحث مع وزير التجارة والصناعة العماني تعزيز التعاون في مجال االستثمار والتبادل التجاري   253
  (sabanew.net)يقةلجنة تسهيل التجارة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشق 254

 

https://www.cby-ye.com/news/252
https://www.sabanew.net/story/ar/83489
https://www.sabanew.net/story/ar/83520
https://www.sabanew.net/story/ar/83525
https://www.sabanew.net/story/ar/83566https:/www.sabanew.net/story/ar/83566
https://www.sabanew.net/story/ar/83799
https://www.sabanew.net/story/ar/83810
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 انكماش الناتج املحلي

الناتج املحلي اإلجمالي بحوالي    15في   انكماش  الدولي،  التخطيط والتعاون  % خالل الفترة من  50فبراير، أعلن وزير 

للناتج  2019-  2014 الضائعة  الفرص  تكلفة  قدرت  فيما  بحوالي  ،  إلى    93املحلي  وارتفعت  دوالر،  مليار   126مليار 

 .» نتيجة للحرب 2020دوالر في عام 

 البنك الدولي بمشاركة الُقطرية 

القيادة    17في مع  القاهرة،  املصرية  العاصمة  في  لقائه  خالل  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزير  ناقش  فبراير، 

 255. 2023-2022رية للبنك الدولي في اليمن للعامين اإلقليمية للبنك الدولي، مذكرة املشاركة القط

 مناقشة املوازنات العامة 

اجتماعها،    22في   في  اللجنة،  رئيس  الوزراء  رئيس  برئاسة  العامة  للموازنات  العليا  اللجنة  استعرضت  فبراير، 

الت للدولة والسقوف  العامة  للموازنة  العام  اإلطار  للعام  أ بالعاصمة عدن، مشروع  ، واملقدم من وزارة  2022شيرية 

 256املالية.

 رفض إجراءات اقتصادية أحادية  

اعتر   توأكد   . MTNفبراير، أعلنت وزارة االتصاالت رفضها واعترافها بخروج شركة االتصاالت    23في   بأي  افها  عدم 

 257طرف قامت الشركة باالتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة للحكومة.  

 اجتماع يقر توصيات مالية  

 258. 2022فبراير، ناقشت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة توصيات اللجنة العليا واستيعابها بموازنة  28في 

 

 

 

 

 
  (sabanew.net)2023-2022وزير التخطيط يناقش مذكرة املشاركة القطرية للبنك الدولي في اليمن  255
  yemen.net)-(mofم 2022املوافقة على مشروع االطار العام والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للسنة املالية  256
  MTN (alayyam.info)وزارة االتصاالت تعلن رفضها وعدم اعترافها بخروج شركة -فة األيام صحي 257
  2022yemen.net)-(mofاللجنة الفنية تناقش توصيات اللجنة العليا واستيعابها بموازنة  258

https://www.sabanew.net/story/ar/83924
https://mof-yemen.net/news/95
https://www.alayyam.info/news/8TG1TC34-E4A76C-BFA1
https://mof-yemen.net/news/98
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             2022، مارس

 

 ريال  1220 =  الدوالر

أسعار صرف  سّج مارس،    8في   املحليةلت  األمريكي  وتحديدا  العملة  الدوالر  املحلية    ريال  «1220»  أمام  السوق  في 

 259  بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 صندوق لتسهيل استيراد املشتقات النفطية 

مارس، أقرت مباحثات رسمية بين شركة النفط اليمنية والبنك املركزي اليمني من جهة والبرنامج السعودي    10في  

 260استيراد املشتقات النفطية.  لتنمية وإعادة إعمار اليمن، آلية التسهيل إلنشاء صندوق مخصص لتسهيل تمويل

 برنامج األغذية يطلق تحذير 

 261مارس، قال برنامج األغذية العاملي أن الجوع باليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نضوب التمويل.  14في 

 ز دور البنوك في االقتصاد الوطني يتعز 

رقم    23  في التعميم  عدن  في  املركزي  البنك  أصدر  الذي  8مارس،  التجارية  ،  للبنوك  املال  رأس  متطلبات  يرفع 

 262مليار ريال.  45مليارات ريال إلى  6واإلسالمية من 

 تدشين شبكة األموال املوحدة 

تكنولوجي   29في   أدرويت  مع شركة  اتفاقية  بتوقيع  اليمني  املركزي  بالبنك  لألموال  املوحدة  الشبكة  قامت  مارس، 

 263لشراء وتنفيذ نظام التحويالت املالية.

 

 

 
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  259
  ye.com)-(cbyسعودية لتوفير تسهيالت للمشتقات النفطية للسوق اليمنية من شركة أرامكو  -مباحثات يمنية  260
  World Food Programme (wfp.org) |اليمن: الجوع الحاد يصل إلى مستويات غير مسبوقة في اليمن مع نضوب التمويل 261
  ye.com)-(cbyك املركزي اليمني يصدر حزمة من القرارات تعزز دور البنوك في االقتصاد الوطنيالبن 262

  ye.com)-(cbyنظام الحواالت املالية  بإشراف محافظ البنك املركزي.. دشنت شركة الشبكة املوحدة لألموال توقيع اتفاقية شراء وتوريد263

http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.cby-ye.com/news/273
https://ar.wfp.org/news/alymn-aljw-alhad-ysl-aly-mstwyat-ghyr-msbwqt-fy-alymn-m-ndwb-altmwyl
https://cby-ye.com/news/279
https://www.cby-ye.com/news/288


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

             2022، أبريل

 

 ريال  690الدوالر = 

األولى من نفس  مقارنه بالثالثة األشهر    ،لفترة قصيرة  أمام العمالت األجنبية،  سعر الريال اليمني  تحسن،  أبريل 7في  

إمارات  ، وذلكالعام في عدن  يةعقب اإلعالن عن منحة سعودية  اليمني  املركزي  تزامنت مع تشكيل املجلس    للبنك 

 الحقا. تالش ى  لكّن هذا التحسن سرعان ما 264. الرئاس ي الجديد

 تأخير تسديد الديون 

ديونهأبريل  9في   سداد  تأجيل  اليمن  طلبت  لإلنماء  ا،  العربي  والصندوق  اإلسالمي  بسبب  للبنك  األوضاع  »، 

 265.«االقتصادية الصعبة القائمة 

 مجلس النواب يقر موازنة الدولة  

 266، ناقش مجلس النواب مشروع موازنة الدولة. أبريل 14في 

 

             2022، مايو

 

 ريال  1000 =  الدوالر

صرف  سّج ،  مايو  1في   أسعار  املحلية لت  األمريكي    وتحديدا   العملة  الدوالر  املحلية    «999.99»أمام  السوق  في 

 267  املحافظات في جنوب اليمن.بالعاصمة عدن وباقي 

 

 

 
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  264
  window.com)-(yemenونه للبنك اإلسالمي والصندوق العربياليمن يطلب تأجيل سداد دي 265
  yemen.net)-(mofمجلس النواب يناقش مشروع موازنة الدولة 266
267 ye.com)-63284ba4a7db3.pdf (cby 

http://yemenief.org/Currency.aspx
https://yemen-window.com/posts/139948
https://mof-yemen.net/news/112
https://www.cby-ye.com/files/63284ba4a7db3.pdf
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 أزمة مشتقات نفطية 

للطوابير    10في   مفاجئة  عودة  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  بصنعاء،  النفطية  املشتقات  محطات  شهدت  مايو، 

أزمة   وجاءت  املواطنين.  معاناة  تضاعف  جديدة  بأزمة  منذرة  الوقود،  محطات  أمام  واملركبات  للسيارات  الطويلة 

دخول املشتقات النفطية  السماح بة، عقب مرور شهر من بدء الهدنة األممية، والتي تم بموجبها  املشتقات النفطي

 268إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. 

 دعم دولي ألزمة صافر 

البدء املرحلة األولى لحل أزمة خزان صافر    41.5جمع  ب مايو، تعهد مؤتمر دولي    11في     النفطي مليون دوالر لغرض 

 269.قبالة سواحل الحديدة

 

             2022، يونيو

 

 ريال  1091 =  الدوالر

أسعار صرف  سّج يونيو،    1في   املحليةلت  األمريكي    وتحديدا  العملة  الدوالر  املحلية  ريال    «1094»أمام  السوق  في 

 270  بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 مشاركة البنوك البنك املركزي يرفع سقف 

بمبلغ أسبوعي14في   املزاد  البنك املركزي استمرار عمليات  أقر  أمريكي)  يونيو،  مليون دوالر  على أن يرفع    (،ثالثون 

 من 30سقف املشاركة للبنوك الى 
ً
 271% لكل بنك. 25% بدال

 تشبيك دولي اقتصادي

اجتماعيونيو،    17في   األمريك  بحث  والوكالة  اليمني  املركزي  البنك  الدولية  بين  للتنمية  وبناء  امل ية  التعاون  من  زيد 

 272جسور الشراكة. 

 
  rabia.com)(skynewsaأزمة وقود جديدة بصنعاء تضاعف معاناة املواطنين | سكاي نيوز عربية 268
  (sabanew.net)مليون دوالر لبدء املرحلة األولى لحل أزمة خزان صافر النفطي  41.5مؤتمر دولي يجمع  269
270 ye.com)-63284ba4a7db3.pdf (cby 
  ye.com)-(cbyاملركزي اليمني في دورته الخامسة لهذا العامبدء اجتماعات مجلس إدارة البنك  271

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1521181-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.sabanew.net/story/ar/86105
https://www.cby-ye.com/files/63284ba4a7db3.pdf
https://www.cby-ye.com/news/324
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 تشبيك بين املركزي وجمعية الصرافين 

 273.يونيو، البنك املركزي اليمني يلتقي بممثلي جمعية الصرافين، إلشراكهم في عمليات املزادات 29في 

 

             2022، يوليو

 

 ريال  1118 =  الدوالر

في السوق املحلية  ريال    «1118»أمام الدوالر األمريكي    وتحديدا  العملة املحليةلت أسعار صرف  سّج يوليو،    03في  

  274بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 العالوات السنوية  

 275يوليو، أطلقت وزارة املالية العالوات السنوية لكافة املرافق املستوفية إجراءاتها. 22في 

 الديون بين البلدين تأجيل 

 276يوليو، وقع وزير املالية والسفير الفرنس ي، اتفاقية تأجيل الديون بين البلدين.  26في 

 تعزيز الصمود االقتصادي 

األردنية    30في   بالعاصمة  الدولي،  التعاون  لقطاع  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  املساعد  الوكيل  ناقش  يوليو، 

 277التعاون االقتصادي والتنمية تنفيذ مشروع تعزيز الصمود االقتصادي. عّمان، مع ممثلي منظمة 

 

 

 
  ye.com)-(cbyالبنك املركزي اليمني والوكالة األمريكية للتنمية الدولية: نحو مزيد من التعاون وبناء جسور الشراكة  272
  ye.com)-(cbyإلشراكهم في عمليات املزادات.. البنك املركزي اليمني يلتقي بممثلي جمعية الصرافين 273
  (yemenief.org)اسعار العمالت -ملنتدى اإلقتصادي اليمني ا  274
  yemen.net)-(mofوزارة املالية تطلق العالوات السنوية لكافة املرافق املستوفية إجراءاتها 275
  yemen.net)-(mofاملالية والسفير الفرنس ي يوقعان اتفاقية تأجيل الديون بين البلدينوزير  276
  (sabanew.net)مناقشة جهود تنفيذ مشروع تعزيز الصمود االقتصادي في اليمن بدعم أوروبي 277

https://www.cby-ye.com/news/120
https://www.cby-ye.com/news/333
http://yemenief.org/Currency.aspx
https://mof-yemen.net/news/126
https://mof-yemen.net/news/127
https://www.sabanew.net/story/ar/87843
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            2022، أغسطس

 

 1160 =  الدوالر

األمريكي    4في   الدوالر  أمام  وتحديدا  املحلية  العملة  وتداول  أسعار صرف  السوق   يف  «1160» اغسطس، سجلت 

 278 املحلية بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 تنظيم اعمال الصرافة 

أعمال الصرافة عند مليار ريال  البنك املركزي تحديد الحد األدنى ملبلغ رأس املال املدفوع ملزاولة   أقرأغسطس،  5في 

 من
ً
 2023.279 لشركات الصرافة، ومنح الصرافين املرخصين مدة سنتين اعتبارا

 

 

             2022، سبتمبر

 

 ريال  1129 =  الدوالر

السوق املحلية    يف  ريال  «1129»أمام الدوالر األمريكي    وتحديدا  العملة املحليةلت أسعار صرف  سّج سبتمبر،    13في  

 280 بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 تحسين كفاءة ميناء عدن 

بحوالي  19في   منحه  واليابان  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  وقع  في    3.6سبتمبر،  للمساعدة  أمريكي  دوالر  مليون 

 281تحسين كفاءة ميناء عدن. 

 

 
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  278
  cby)-(ye.comتنظيم اعمال الصرافة )وثيقة( بشأن( 58البنك املركزي اليمني رقم )صدور قرار محافظ  279
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  280
  (portofaden.net)مليون دوالر أمريكي للمساعدة في تحسين كفاءة ميناء عدن 3.6ية بحوالي ميناء عدن | برنامج األمم املتحدة اإلنمائي واليابان يوقعان اتفاق 281

http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.cby-ye.com/news/350
http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.portofaden.net/ar/news/show/565?slug=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-3.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A--%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%86
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             2022، أكتوبر

 

 ريال  1110 =  الدوالر

صرف  سّج أكتوبر،    1في   أسعار  املحليةلت  األمريكي    وتحديدا   العملة  الدوالر  املحلية    يف  « 1110»أمام  السوق 

 282 بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 تخفيض جمارك املركبات 

 283%.  80املركبات بنسبة جمارك  أكتوبر، وملدة شهر أعلنت مصلحة جمارك تخفيض  1في 

 مليون دوالر  30يبيع ركزي امل

(، USD  30,000,000أكتوبر، أعلن البنك املركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثالثون مليون دوالر أمريكي )  11في  

 284وذلك، وفًقا للشروط والتفاصيل املقرة. 

 مريكيةتعزيز الثنائية مع الخزانة األ 

  285أكتوبر، بحث وزير املالية ومحافظ البنك املركزي تعزيز التعاون الثنائي مع الخزانة األمريكية. 13في 

 دعم الصمود االقتصادي 

ر  أكتوبر، ح  17في  
ّ
الغذائيمن    ة وزير املاليذ التضخم وانعدام األمن  ارتفاع  ت  املساعدا  تقديم، وحث على  مخاطر 

 286 .التنموية لتعزيز القدرة على الصمود، والعمل على تأهيل البنية التحتية الزراعية

 تأمين على النقل البحري اليمني 

جراءات شركات  إأكتوبر، بحث وزير النقل، في العاصمة عدن، مع مستشار البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة،    18في  

 287التأمين البحري بشأن تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري.

 
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  282
  (alayyam.info) %80ملدة شهر.. تخفيض جمارك املركبات بنسبة   -صحيفة األيام  283
  ye.com)-(cby( لبيع عملة أجنبية2022-39إعالن مزاد رقم ) 284
  yemen.net)-(mofوزير املالية ومحافظ البنك املركزي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي مع الخزانة األمريكية 285
  yemen.net)-(mofوزير املالية يستعرض مخاطر ارتفاع التضخم وانعدام األمن الغذائي في اليمن باجتماع دولي في واشنطن 286
  (sabanew.net)وزير النقل يبحث مع البرنامج اإلنمائي إجراءات تخفيض تكاليف التأمين البحري  287

http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.alayyam.info/news/95TP09SN-RRKEC2-0599
https://cby-ye.com/news/386
https://mof-yemen.net/news/142
https://mof-yemen.net/news/148
https://www.sabanew.net/story/ar/91228
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 عودة الخط املالحي الفرنس ي 

 إلى محطة عدن للحاويات. مجد  CMA CGMأكتوبر، أعلن ميناء عدن عودة الخط املالحي الفرنس ي  21في 
ً
 288دا

 سعودية جديدة  وقود منحة 

ألف طن ملحطات توليد    45بـ   محملة عدن  ميناء إلى السعودية الوقود منحة من األولى الدفعة أكتوبر، وصول   25في  

 289الكهرباء بعموم املحررة. 

   «جماعة إرهابية»تصنيف الحوثيين  

اليمنية   أكتوبر،   25  في الحكومة  فت 
ّ
بمقترحات    كل بالرفع  املركزي  عدن  وبنك  االقتصادي  بامللف  املعنية  الوزارات 

 290. "إرهابيةجماعة ـ "ملناقشة اإلجراءات االقتصادية واملالية املرتبطة بتصنيف الحوثيين ك

 استعادة الثقة بالقطاع املصرفي اليمني 

لثقة والقدرة على الصمود في القطاع  أكتوبر، ناقشت ورشة عمل خاصة في العاصمة األردنية عمان تعزيز ا  27في  

 291. اليمناملصرفي في 

 شركات نفطية تهدد باملغادرة 

إّن أكتوبر،    28في   النفط العاملة بمحافظة شبوة  قالت تقارير  إيقاف    ، هددت شركات  البالد حال استمر  بمغادرة 

 292إنتاج وتصدير النفط بسبب تهديدات جماعة الحوثي األخيرة. 

 االرتقاء بالعمل املصرفي

   أكتوبر،  30في  
ّ
االستقرار وخدمة    حث لتحقيق  املصرفي  بالعمل  االرتقاء  الفروع على  مدراء  املركزي  البنك  محافظ 

 293الصالح العام.

 

 

 

 
 

  ye.com)-(moeeوزارة الكهرباء والطاقة –اململكة العربية السعودية وصول الدفعة االولى من منحة املشتقات النفطية املقدمة من  289
 للميليشيات | الشرق األوسط 12اليمن يحظر ويجمد أموال   290

ً
 تقدم دعما

ً
  (aawsat.com)كيانا

  (sabanew.net)الردن حول استعادة الثقة والقدرات في القطاع املصرفي اليمنيورشة عمل با 291
  (yemenmonitor.com)مونيتور يمن   -شركات نفطية باليمن تهدد باملغادرة حال استمر إيقاف تصدير النفط  292
  ye.com)-(cbyفي لقاءه بمدراء الفروع.. محافظ البنك املركزي يحث على االرتقاء بالعمل املصرفي لتحقيق االستقرار وخدمة الصالح العام 293

https://moee-ye.com/site-ar/1670/
https://aawsat.com/home/article/4030971/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%85%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-12-%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%8b-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa
https://www.sabanew.net/story/ar/91482
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/80517
https://www.cby-ye.com/news/401


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

 إنتاج النفط وقف كالفالي تعلن 

النفطية أعلنت    أكتوبر،  31  في كالفالي  العاملة  الكندية  شركة  وإيقاف  وادي حضرموت،  ب،  القاهرة"  "القوة  وضع 

( املربع  في  النفطي9العمل  الخشعة  بحقل  السياسية  (  "األوضاع  وصفته  ما  بسبب   ، 
ّ
توف لتخزين  وعدم  سعة  ر 

 294النفط.

 

             2022، نوفمبر

 

 ريال  1148 =  الدوالر

في السوق املحلية    ريال   «1148»أمام الدوالر األمريكي    وتحديدا  العملة املحليةلت أسعار صرف  سّج نوفمبر،    1في  

 295  بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.

 دعم مشاريع األمن الغذائي  

القطرية للبنك الدولي، سبل تخصيص دعم اضافي  نوفمبر، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع املديرة    2في  

 296ملشاريع األمن الغذائي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية في إطار.

 غاثية  خفض العمليات اإل 

املنظمات غير الحكومية قد تضطر إلى تقليص بأّن    اللجنة الدولية للصليب األحمرمسؤول في    نوفمبر، كشف  5  في

 297 ماليين اليمنيين ما زالوا في حاجة ماسة إلى املساعدة اإلنسانية. رغم من أّن ، على الفي اليمن عملياتها 

 دعم الصمود االقتصادي 

نوفمبر، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الرياض، مع وفد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، دعم    5في  

 298القدرات للمؤسسات االقتصادية الرئيسية. اليمن في مجال تعزيز صمود االقتصاد الوطني وبناء 

 
 ، تويتر 24كالفالي تعلن القوة القاهرة، سوث 294
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  295
  (sabanew.net)اريع األمن الغذائيوزير التخطيط يبحث مع املديرة القطرية للبنك الدولي دعم اضافي ملش 296
  (yemenmonitor.com)ونيتور يمن م  -الصليب األحمر الدولي: مستمرون في الحفاظ على العمليات الحيوية في اليمن رغم األزمة االقتصادية العاملية  297
  (sabanew.net)وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعزيز صمود االقتصاد الوطني 298

https://twitter.com/South24_net/status/1587915889399123968?t=B9wnTS3yk6X0NU9eG0CO_A&s=19
http://yemenief.org/Currency.aspx
https://www.sabanew.net/story/ar/91630
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/80915
https://www.sabanew.net/story/ar/91700
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 2023لجنة ملوازنات الدولة للسنة 

املالية    6  في للسنة  للدولة  العامة  للموازنات  العليا  اللجنة  بتشكيل  قرارا  الوزراء،  مجلس  رئيس  أصدر  نوفمبر، 

0232 .299 

 أوامر حكومية لإلسراع بإعداد املوازنة املالية 

رئيس  10في   وجه  القادم نوفمبر،  للعام  للموازنات  الفنية  اللجنة  عمل  تفعيل  في  باإلسراع  املالية  وزارة  الوزراء، 

2023 .300 

 دوالر من اإلمارات  مليون  300

 300مليار درهم إماراتي ]حوالي  1.1حولت  العربية املتحدة اإلمارات دولة أعلنت الحكومة اليمنية أن نوفمبر،  23في 

 301مليون دوالر[ إلى حساب البنك املركزي كدفعة أولية من الوديعة السعودية اإلماراتية البالغة ملياري دوالر.

   سعوديةمليار دوالر من ال

تقديم نوفمبر،    27في   السعودية  دوالر    أعلنت  أعلنت مليار  التي  املنحة  لدعم  من  أبريل،  في  اإلصالح    عنها  برنامج 

 302. صندوق النقد العربي كجهة فنية هذا البرنامج  يقود. االقتصادي في اليمن

 

             2022، ديسمبر

 

 1165 =  الدوالر

في السوق املحلية  ريال    «1165»أمام الدوالر األمريكي    وتحديدا   العملة املحلية لت أسعار صرف  سّج ديسمبر،    17في  

 303بالعاصمة عدن وباقي املحافظات في جنوب اليمن.  

 

 
 بتشكيل لجنة إعداد املوازنة العامة للدولة للعام  299

ً
  (sabanew.net)2023رئيس الوزراء يصدر قرارا

  2023yemen.net)-(mofرئيس الوزراء يناقش مع وزير املالية اعداد موازنة  300
301 UAE Aids the Central Bank of Yemen With $300 Million (south24.net) 

  (alarabiya.net)ة تقدم مليار دوالر لدعم برنامج اإلصالح االقتصادي في اليمنالسعودي 302
  (yemenief.org)اسعار العمالت -املنتدى اإلقتصادي اليمني  303

https://www.sabanew.net/story/ar/91706
https://mof-yemen.net/news/155
https://south24.net/news/newse.php?nid=3049
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://yemenief.org/Currency.aspx
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 تحذير من توقف املرتبات 

ر رئيس املجلس الرئاس   19في 
َّ
اليمني رشاد العليمي، في لقاء متلفز، من عجز الحكومة اليمنية عن   يديسمبر، حذ

 304دفع رواتب املوظفين نتيجة توقف اإلنتاج النفطي بسبب هجمات الحوثيين. 

 أول مشروع للطاقة النظيفة 

ع وزير الكهرباء اليمني و ديسمبر،  21في 
ّ
ويد للطاقة لتز  اإلماراتية على اتفاقية مع شركة أبوظبيمحافظ عدن، وق

ل هذا   305. 2023ميجاوات، تدخل حيز التشغيل في يونيو  120العاصمة عدن بمحطة كهربائية شمسية بقدرة 
ّ
ويمث

األول من نوعه، لتوليد الطاقة النظيفة في   عضو الرئاس ي، عيدروس الزبيدي،الذي جاء بمتابعة من   املشروع، 

 اليمن. 

 الرئاس ي يتعهد 

واإلصالحات   ،الرئاس ي اليمني، في اجتماع افتراض ي، بمواصلة دفع مرتبات املوظفينديسمبر، تعهد املجلس  21في 

 306واملالية.  ،االقتصادية، والنقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  - YouTubeلقاء رئيس مجلس القيادة الرئاس ي الدكتور رشاد العليمي مع قناة العربية 304
  (stcaden.com)توقيع اتفاقية إنشاء أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة في بالدنا  بمتابعة حثيثة من الزُبيدي.. أبوظبي تشهد 305
  - YouTubeصالحات ودفع رواتب املوظفينمجلس القيادة الرئاس ي يؤكد في اجتماع افتراض ي التزامه بمواصلة اإل  306

https://www.youtube.com/watch?v=CZQIxXItm0M
https://stcaden.com/news/19691
https://www.youtube.com/watch?v=TV4uhqSjUkg
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ا: املحور اإلنساني
ً
  ثالث

  

ن ودمرت البنى التحتية في البالد منذ  ي بظاللها على ماليين اليمنيفي اليمن، حيث ألقت الحرب  ثمانية أعوام مرت على األزمة  

 عن استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية واملعيشية ، وخلفت2015العام 
ً
 .آثارا اقتصادية كارثية، فضال

اإلنس والقضايا  األحداث  من  العديد  املحور  هذا  العام  يرصد  االنتهاكات  2022انية خالل  على  الضوء  ط 
ّ
ويسل طالت ،    التي 

والصحفيين واألطفال  النساء  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات  العسكري،  النزاع  مناطق  وخارج  في  البالد  لقد    .املدنيين  مرت 

قية بحق اإلنسان في اليمن  بمنعطفات خطيرة، جاءت كامتداد لتدهور الحالة اإلنسانية في البالد، اختلفت االنتهاكات الحقو 

 .عن األعوام املاضية

قتيال    85، سقط على األقل ما يقارب  الذي تقوده السعودية في مطلع العام، وبسبب التوتر املتصاعد بين الحوثيين والتحالف 

شهرين من  طفال قد لقوا مصرعهم خالل أول    47آخرين في صنعاء ومأرب، وأكدت منظمة اليونيسيف أن قرابة الـ    30وجرح  

٪ 73مليون يمني أي ما يقارب الـ    20أن  و شارت العديد من التقارير الدولية إلى تدهور الوضع اإلنساني في اليمن،  أكما    .العام

يعانون من فقر مدقع السكان  األثناء،     .من  العام  خّف وفي هذه  الغذائية منتصف  اليمن  العاملي حصة  الغذاء  ضت منظمة 

   .اتجة عن الحرب الروسية األوكرانيةزمة العاملية النبسبب األ 

لقي   فقد  الصحفيين.  طالت  التي  االنتهاكات  يخص  فيما  السابق  العام  عن  كثيرا  العام  هذا  يختلف  صحفيين    ثالثةولم 

الذي   الحيدري،  الصحفي صابر  بينهم  العام  في  أ مصرعهم خالل  في سيارته  ناسفة زرعت  عدن    العاصمةودت بحياته عبوة 

نفت منظمة مراسلون بال حدود اليمن كأحد أكثر البلدان املحفوفة باملخاطر على الصحفيين، حيث يشهد  وص   .جنوب اليمن

عن   يقل  ال  ما  املهنة  11احتجاز  أهل  من  انتهاكا    .رهينة  الجماعات  كأكثر  القائمة،  رأس  في  الحوثيون  املنظمة  ووضعت 

لى جانب الصحفي  ، إآخرين  10ال تزال الجماعة تحتجز  سراح الصحفي كامل املعمري،   أطلقت. وبعد أن  2022للصحفيين في  

 .املختطف من قبل تنظيم القاعدة محمد املقري 

االنتقالي الجنوبي والحكومة    املجلس  فيما لم تذكر املنظمة أي انتهاكات بحق العاملين في املجال الصحفي في مناطق سيطرة 

العام  اليمنية  نهاية  كانت  2022، حتى  ذلك  ومع  القضاء  .  وأصدر  اعتقلت صحفيين وصحفية،  قد  في حضرموت  السلطات 

 ، وتم إطالق سراح جميع الصحفيين في نهاية املطاف. 24هناك أحكاما بحق بعض زمالء املهنة، بينهم صحفي في مركز سوث

أكتوبر    2وحتى   أبريل 2بين  التي رعتها األمم املتحدة    الهدنة العميقة في جميع جوانب الحياة في البالد، لعبت  وبرغم آثار الحرب

العام،   نفس  باألعوام  من  مقارنة  املتقاتلة،  األطراف  بين  املباشر  الصراع  عن  الناتجة  االنتهاكات  نسبة  في خفض  هاما  دورا 

عداد اليمنيين النازحين  أخفض  في  على سبيل املثال، ساهمت الهدنة  ف  .السابقة بشكل عام والعام املاض ي على وجه التحديد

لحكومة اليمنية  لالقتال. حيث أشارت التقارير الصادرة عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين التابعة    من مناطق

 من    49227أسرة مؤلفة من    8979أنها رصدت نزوح  
ً
في اليمن،    2022نوفمبر    30محافظة بين األول من يناير وحتى    21فردا

بنزوح   و  17078مقارنة  الف  101355أسرة  وقد سجلفردا خالل  الفائت،  العام  من  فقط  ونوفمبر  سبتمبر  من شهري    تترة 
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عتق  بمحافظة تعز، ومديرية    النزوح في مديريات الوادي ومدينة مأرب بمحافظة مأرب ومديريات الخوخة واملخا  حاالت  غلبأ

  .شبوة محافظة في

أمام   الدولي  صنعاء  مطار  فتح  في  دورا  الهدنة  لعبت  في  كما  الواقعين  منذ  املسافرين  الحوثيين،  سيطرة  مايو  مناطق  شهر 

األطراف في الفترة ما قبل انطالق الهدنة،    توناقش  .جوية بين القاهرة واألردنعشرات الرحالت ال املنصرم، وقد سيرت خاللها

ما  سراح  السعودية    العربية  أسير من جهتها، فيما أطلقت اململكة  200ملف األسرى. وعرضت جماعة الحوثي حينها إطالق  

بداية    100  قاربي في  الهدنة شهدت  كما    .مايوشهر  أسير  العام    فترة  إطالق2022من  ل  ،  الحوثيين  السفينة  جماعة  طاقم 

 .اإلماراتية املحتجزة روابي، إلى جانب إطالق سراح عدد من املحتجزين األجانب لدى الجماعة بوساطة عمانية

ة للتوصل إلى  يدالعد  الحالية رغم املحاوالت األممية   أزمتهاليست قريبة من الخروج من    ومع نهاية هذا العام، يبدو بأن اليمن

. ضاعفت هجمات الحوثيين، في أكتوبر ونوفمبر على موانئ النفط في شبوة وحضرموت في جنوب  حل بين األطراف املتنازعة

 ، وخصوصا مع توقف تصدير وإنتاج النفط. اليمن، من املخاطر االقتصادية واإلنسانية التي قد تتشكل جراء هذه الهجمات

املحور   هذا  بحقوق  يستعرض  املتعلقة  االنتهاكات  بعض  على  الضوء  ويسلط  اإلنساني  العمل  وتطورات  اإلنسانية  األحداث 

 . 2022خالل عام اإلنسان 
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              2022، يناير

 

 صنعاء قتلى مدنيون في 

وسائل    17في   قالت  إّن يناير،  وسكان  للحوثيين  تابعة  الجوية  إعالم  تقوده    ،الضربات  الذي  التحالف  شنها  التي 

 307. شخًصا على األقل، بينهم مدنيون  20أسفرت عن مقتل  ،السعودية

 في غارة جوية في اليمن   شخًصا 60مقتل أكثر من   

يناير،  21في   ثالثة  ،  بمقتل  األطفال،  أنقذوا  منظمة  عن  صادر  بيان  من  أفاد  وأكثر  ضربات    60أطفال  في  ا 
ً
بالغ

اليمنية.  صعدة  محافظة  في  مؤقت  احتجاز  مركز  الهجوم،   استهدفت  في  العربي  التحالف  الحوثيون  اتهم  والحقا، 

 308األمر الذي نفاه التحالف وفقا لبيان نشرته وكالة األنباء السعودية.

 عودة خدمة اإلنترنت

في اليمن بعد انقطاع دام ألربعة أيام عقب غارة جوية للتحالف بقيادة   يناير، بدأت شبكة االنترنت بالعودة  25في  

 .309، استهدفت بنى تحتية لالتصاالت يتحكم بها الحوثيون السعودية على مدينة الحديدة غربي البالد

 في هجوم صاروخي على مأرب   جريح 30خمسة قتلى و

إثر استهداف منطقة العمود اآلهلة بالسكان في مديرية  يناير، أعلنت السلطات اليمنية، سقوط قتلى وجرحى    28في  

 .310ة جنوبي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيبالجو 

 قصف في شبوة

   29في  
ُ
ق عسيالن  يناير،  مديرية  في   

ً
مسجدا استهدف  للحوثيين  بقصف  آخرون  خمسة  وأصيب  مدنيون  أربعة  تل 

 .أعلن الحوثيون الحقا مسؤوليتهم عن الهجوم 311بمحافظة شبوة. 

 

 

  

 
 على هجمات أبوظبي 307

ً
 عربي -  BBC Newsالحرب في اليمن: قتلى مدنيون في قصف للتحالف على صنعاء ردا

  (spa.gov.sa)الصحة وكالة األنباء السعوديةسياس ي / قيادة القوات املشتركة للتحالف: ما تم تداوله من تقارير إعالمية بشأن استهداف التحالف ملركز احتجاز بمحافظة صعدة عارِّ من  308
  - wissinfo.chSWI sاليمن يعاني من انقطاع خدمة اإلنترنت لليوم الثالث بعد الضربات الجوية 309
  (aljazeera.net)اليمن.. قتلى وجرحى في قصف حوثي على مأرب واملبعوث األميركي يحذر من التصعيد املتواصل | أخبار سياسة | الجزيرة نت 310

311 Twitter \ South24 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60025576
https://www.spa.gov.sa/2322965
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9/47285842
https://www.aljazeera.net/politics/2022/1/27/%D8%A7%D8%A7-764
https://twitter.com/South24_net/status/1487922328998658054?t=S-2gYW9ul7-I5Sl8YYSX6g&s=19


 لألخبار والدراسات  24مركز سوث  : اليمن، آمال فقيرة وآفاق قاتمة  2022لعام  السنوي الشامل التقرير

 

              2022فبراير، 

  

  تتبع حركة النزوح 

أسرة    1963نزوح    2022فبراير، قالت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين إنها رصدت خالل شهر يناير    7في  

التقرير الشهري ف. و فردا  813و  11مؤلفة من   من    85%شكلت    مأرب وشبوة والحديدة وتعزن محافظات  إحسب 

 312% على محافظات عدن، أبين، الضالع، حضرموت املهرة، حجة. 15األسر النازحة، فيما توزعت 

 اختطاف خمسة من موظفي األمم املتحدة  

  فبراير، تعرض خمسة من موظفي األمم املتحدة لالختطاف في جنوب اليمن عندما كانوا في طريق عودتهم إلى   13في  

 313عدن بعد مهمة ميدانية، على يد مسلحين مجهولين في محافظة أبين.

  

              2022، مارس

 

 تأثير الصراع في أوكرانيا  

ر معهد الشرق  األوسط مارس،  3في  
ّ

واشنطن   حذ أنفي  ا  من  تعطيل  على    لحربيؤثر  أوكرانيا  القمح  في  إمدادات 

 .314 الذي يعتمد بشدة على الواردات الغذائية  ، ومنها اليمن،للعالم العربي

 في اليمن  «أطباء بال حدود»  موظفين لـختطاف ا 

أّن   6في   محافظة حضرموت  في  ومحلية  أمنية  أكدت مصادر  تابعين    مارس،  أجنبيين  اختطفوا موظفين  مسلحين 

املحافظة شرق  حدود  بال  أطباء  أن  .315ملنظمة  األمن  قوات  شبه    سلحينم  تعتقد  في  القاعدة  بتنظيم  مرتبطون 

 من سيارتهما.  ،أحدهما أملاني واآلخر مكسيكي ،يَن الجزيرة العربية خطفوا املوظَف 

 الحوثيين إنقاذ امرأتين أمريكيتين من أيدي 

أّن   11في   أكدت مصادر حكومية  الثاني    مارس،  كانون  يناير  في  عملية مشتركة  شنتا  املتحدة  والواليات  السعودية 

 316.إلنقاذ شابتين أمريكيتين كانتا قد أسرتهما جماعة الحوثي املدعومة من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء

 
  marib.com)-(exuمأرب -الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين  - 2022تقرير تتبع حركة النزوح في اليمن يناير  312
  (france24.com)اختطاف خمسة من موظفي األمم املتحدة جنوب اليمن 313

314 Middle East Institute (mei.edu) 
  - SWI swissinfo.chمصادر: خطف اثنين من موظفي أطباء بال حدود في اليمن 315

https://www.exu-marib.com/18135/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220213-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.mei.edu/
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/47406644
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  خالل شهرين طفل 47وإصابة مقتل  

اليمن، مقتل وإصابة    12في   اليونيسف في  طفال على األقل في   47مارس، أكد بيان منسوب لفيليب دواميل ممثل 

 .317مواقع متعددة خالل أول شهرين فقط من العام، شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير

 وكاالت أممية تحذر من كارثة   

لتحليل    14في   الجديد  اإلصدار  وعقب  الغذائيمارس،  لألمن  املتكامل  املرحلي  حذر   (IPC) التصنيف  اليمن،  في 

املتحدة   لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  العاملي  األغذية  وبرنامج  )اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق 

 .318)الفاو( من اشتداد أزمة الجوع في اليمن مما يجعل البالد تتأرجح على حافة كارثة حتمية

 يكية لليمن مساعدات أمر 

ما يقرب من    16في   بتقديم  املتحدة  الواليات  لليمن    585مارس، تعهدت  إنسانية جديدة  مليون دوالر كمساعدات 

حاد    2022لعام   نقص  من  يعانون  الذين  اليمنيين  ملاليين  املساعدات  لزيادة  املتحدة  األمم  تقودها  إطار حملة  في 

 .319سنوات من الصراع 8بسبب 

 مليار دوالر   1.3األمم املتحدة تجمع 

املتحدة تعهدات بقيمة    16في   مليار دوالر   4.27مليار دوالر فقط لخطة مساعدات بقيمة    1.3مارس، تلقت األمم 

لليمن الذي مزقته الحرب حيث شهدت الحملة اإلنسانية نقًصا في التمويل حتى قبل أن يتحول االهتمام العاملي إلى  

 .320الصراع في أوكرانيا

 ي يناقش هدنة رمضاناملبعوث األمم

املتحدة الخاص  20في     " كبير مفاوض ي الحوثيين"إنه يبحث مع    ،غروندبرغهانز    ،مارس، قال مكتب مبعوث األمم 

ومسؤولين عمانيين في مسقط ملناقشة مشاورات األمم املتحدة والجهود املبذولة ملعالجة الوضع اإلنساني املتردي في 

 .321خالل شهر رمضان «بما في ذلك هدنة محتملة»اليمن 

 

 

 
 نقلهما إلى الرياض، وكالة األنباء السعوديةوزارة الدفاع : تحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء املعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين و   316

(spa.gov.sa) 
  - SWI swissinfo.ch)يونيسف(  2022طفال في اليمن في أول شهرين من  47مقتل وإصابة  317
  (un.org)اليمن: وكاالت أممية تحذر من كارثة تلوح في األفق مع ارتفاع عدد من يصارعون الجوع | أخبار األمم املتحدة 318

319 U.S. pledges $585 mln in new aid for Yemen in 2022 -Blinken | Reuters 
  (un.org)مليار دوالر مطلوبة لالستجابة اإلنسانية | أخبار األمم املتحدة 4.3مليار دوالر لليمن من أصل  1.3جهة مانحة تتعهد بتقديم نحو   32036

321 U.N. envoy discussing Yemen truce for Ramadan | Reuters 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2336521
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2336521
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-47-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-2022--%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-/47425634
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096242
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-pledges-585-mln-new-aid-yemen-2022-blinken-2022-03-16/
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096442
https://www.reuters.com/world/middle-east/un-envoy-discussing-yemen-truce-ramadan-2022-03-20/
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 تبادل أسرى نقاش حول 

إلى    ناقشتمن مارس، قال مسؤولون إن األطراف املتحاربة في اليمن    28في   صفقة تبادل أسرى محتملة قد تؤدي 

 .322 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني 16اإلفراج عن مئات املعتقلين بينهم 

 أزمة غذاء عاملية  

فاع أسعار الوقود والغذاء وتكاليف  مارس، قال رئيس برنامج األغذية العاملي إن البرامج يعاني بالفعل من ارت  30في  

 .323 الشحن، وهو ما يجبره على خفض حصص اإلعاشة ملاليين األشخاص في أماكن مثل اليمن

 ضغوط لهدنة في اليمن 

مارس، رحب مبعوثا األمم املتحدة والواليات املتحدة بتحركات الهدنة املؤقتة التي اتخذها الجانبان املتحاربان    31في  

باعتبارها خطوات مشجعة، في حين شددا على ضرورة التوصل إلى وقف إلطالق النار على نحو أكثر شموال  في اليمن 

 .324والذي قد يسهم في تخفيف أزمة إنسانية حادة

  

              2022، أبريل

 

 إعالن الهدنة في اليمن 

األطراف املتحاربة في اليمن اتفقت على وقف إطالق النار    ، قال مبعوث األمم املتحدة الخاص لليمن إّن أبريل  1في  

السبت يوم  من  ابتداء  عليه    أبريل،   2،  ملدة شهرين  يسيطر  الذي  الحديدة  ميناء  بدخول  الوقود  لسفن  والسماح 

 .325الحوثيون واختيار رحالت جوية من مطار صنعاء

 بال طعام ماليين اليمنيين 

ماليين اليمنيين ال يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان املبارك، مع تأزم  ، أعلنت األمم املتحدة أن  أبريل  4في  

 .326األوضاع املعيشية في البالد

 

 
322 Yemen warring parties discuss possible prisoner swap including 16 Saudis | Reuters 

  DW | 30.03.2022 |جميع أنحاء العالم عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من  DWاّتهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء عاملية وقلق على سكان الدول النامية | أخبار 323
  -  swissinfo.chSWIاألمم املتحدة وأمريكا تضغطان من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن 324
  (un.org)اليمن: هدنة ملدة شهرين تدخل حيز التنفيذ مساء السبت واملبعوث الخاص يدعو األطراف إلى احترامها | أخبار األمم املتحدة 325
  (aa.com.tr)األمم املتحدة: ماليين اليمنيين ال يملكون طعاما كافيا في رمضان 326

https://www.reuters.com/world/middle-east/houthi-official-says-new-prisoner-swap-deal-includes-16-saudis-brother-yemen-2022-03-27/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-61300041
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/47475876
https://news.un.org/ar/story/2022/04/1097862
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/2555502
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 جماعات اإلغاثة  

النرويجي لالجئين إن املجموعة تمكنت من تقديم  أبريل  23في   إيرين هاتشينسون، مديرة اليمن في املجلس  ، قالت 

إلى   إحدى    12000مساعدات  في  ثالث شخص  من  أكثر  منذ  إليها  الوصول  يتم  لم  التي  حجة  محافظة  مناطق 

 .327سنوات

 إطالق محتجزين بوساطة عمانية

عن  أبريل  24في   اإلفراج  سهلت  عمان  إن  العمانية  الخارجية  وزارة  قالت  وزوجته    14،  بريطاني  رجل  بينهم  أجنبيا 

 .328ميانماروطفله وسبعة هنود وفلبيني وإندونيس ي وإثيوبي ومواطن من 

 طاقم سفينة روابي

السالم  أبريل  25في    عبد  محمد  الجماعة  باسم  املتحدث  قال  تويتر-،  في  حسابه  طاقم    -عبر  عن  اإلفراج  تم  إنه 

 329. «روابي » السفينة اإلماراتية 

 

               2022، مايو

 

 السعودية تفرج عن عشرات األسرى  

املفرج عنهم إلى اليمن   )الحوثيين( من األسرى  100السعودية، إنه نقل أكثر من مايو، قال التحالف الذي تقوده  7في 

 .330هدنةالبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، في إطار مبادرة إنسانية لدعم 

 منحة مساعدات يابانية 

ماليين دوالر أمريكي من حكومة    10مايو، رحب برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة بمساهمة قدرها    10في  

 331اليابان لتقديم املساعدات الغذائية املنقذة للحياة في اليمن. 

 

 

 
327 Aid groups push to feed Yemen's hungry millions during Ramadan ceasefire | Reuters 

  - SWI swissinfo.chأجنبيا محتجزين في اليمن 14سلطنة عمان تسهل اإلفراج عن  328
  - SWI swissinfo.chمتحدث: الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة اإلماراتية روابي 329
  (aljazeera.net)عدم االلتزام باالتفاق | أخبار سياسة | الجزيرة نتاإلفراج عن عشرات األسرى الحوثيين واتهامات للتحالف ب 330

331 Japan provides US$10 million for life-saving food assistance in Yemen | World Food Programme (wfp.org) 

https://www.reuters.com/world/middle-east/aid-groups-push-feed-yemens-hungry-millions-during-ramadan-ceasefire-2022-04-22/
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-14-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/47540680
https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A/47543716
https://www.aljazeera.net/politics/2022/5/7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
https://www.wfp.org/news/japan-provides-us10-million-life-saving-food-assistance-yemen
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 « صافر»جمع أموال لناقلة النفط  

  ، صافر باليمن  كارثةمليون دوالر أمريكي فقط لتمويل خطة طارئة ملواجهة    35مايو، جمعت األمم املتحدة،    11في  

 .332مؤتمر دولي للمانحين في الهايفي وذلك 

 اتفاق بشأن الرحالت الجوية املتوقفة

على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين    املعترف بها دوليامايو، وافقت الحكومة اليمنية    12في  

 .333بالصعود إلى الرحالت الجوية

 من صنعاءأول رحلة تجارية  

أول    16في   في  عّمان،  إلى  املسافرين من صنعاء  اليمنية عشرات  الجوية  الخطوط  تابعة لشركة  طائرة  نقلت  مايو، 

 .334الهدنةضمن إطار ،  رحلة تجارية منذ ست سنوات

 احتجاجات في تعز

إلى    17في   ، املنفذ الشرقي الرئيس ي  « جولة القصر»مايو، نفذ نشطاء وإعالميون وقفة احتجاجية في الخط املؤدي 

تعز الحوثيون  ملدينة  يقطعه  الذي  من  ،  أكثر  ونصف  7منذ  الطرق    ،أعوام  فتح  على  لاللتفاف  رفضا  وذلك 

 .335الرئيسية

 مدقع مليون يمني يعيشون في فقر  20أكثر من 

سبع سنوات من النزاع املتواصل في    مايو، أكد تقرير صادر عن املرصد األورو متوسطي لحقوق اإلنسان أّن   23في  

نحو   أصبح  إذ  املستويات،  مختلف  على  ان 
ّ
السك بإضعاف  تسببت  )   23.4اليمن  يمني  السكان(  73مليون  من   %

 .336يعتمدون على املساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية 

 مقتل ثالثة أشخاص في صنعاء  

إّن   23في   العاصمة    مايو، قال مسؤولون حوثيون ومصادر طبية  ثالثة أشخاص قتلوا فيما أصيب ثالثة آخرين في 

 .337اليمنية صنعاء بعد أن أسقطت قوات الحوثي طائرة تجسس مسيرة للتحالف بقيادة السعودية

 

 
  ain.com)-(alباليمن "قنبلة صافر"مليون دوالر لحل   38األمم املتحدة تجمع  332

333 Yemen's warring sides reach deal on stalled Sanaa flights, officials say | Reuters 
  (france24.com)اليمن: أول رحلة تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ ست سنوات 334
  ain.com)-(alاحتجاجات تعز تتصاعد.. رفض يمني واسع لحصار الحوثي 335
  (euromedmonitor.org)اليمن.. إنهاء حصار تعز أولوية إنسانية ملّحة ينبغي العمل على تحقيقها فوًرا 336
  - SWI swissinfo.chفي العاصمة اليمنية جراء إسقاط طائرة مسيرة 3مسؤولون حوثيون: مقتل    337

https://al-ain.com/article/un-raises-38-million-solve-safer-bomb-yemen
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-warring-sides-reach-deal-stalled-sanaa-flights-officials-say-2022-05-12/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220516-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://al-ain.com/article/yemen-houthi-taiz765
https://euromedmonitor.org/ar/article/5137/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86..-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/47617842
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 توافق مبدأي لفتح الطرق 

الحوثيين حول  مايو، أعلنت األمم املتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا وجماعة    28في  

املعلنة   الهدنة  اتفاق  بموجب  أخرى،  ومحافظات  تعز  مدينة  في  تدريجي  بشكل  واملعابر  الطرق  فتح  إلعادة  اقتراح 

 .338برعاية املنظمة الدولية

  

                             2022، يونيو

 

 تمديد الهدنة ملدة شهرين 

إن    2في   اليمن  إلى  املتحدة  األمم  مبعوث  قال  التي  يونيو،  الهدنة  تمديد  على  اتفقت  اليمن  في  املتحاربة  األطراف 

 .339 توسطت فيها األمم املتحدة ملدة شهرين آخرين بموجب نفس شروط االتفاق األصلي

 مقتل صحفي يمني  

يونيو، قال أمن عدن إن الصحفي اليمني صابر الحيدري قتل في انفجار سيارة إثر زرع عبوة ناسفة فيها في    16في  

ح وزير اإلعالم اليمني لتورط الحوثيين في الجريمة.  .340ضد الصحفيين أحدث واقعة عنف  في املنصورة بعدن،
ّ
 341مل

 تخفيض الحصص الغذائية 

حيث يواجه املاليين الجوع بسبب    ،ض الحصص الغذائية في اليمنالغذاء العاملي إنه خّف يونيو، قال برنامج    27في  

 .342فجوات التمويل الحرجة والتضخم العاملي واآلثار املترتبة على الصراع في أوكرانيا

 مقتل خمسة أشخاص في عدن 

بجروح    29في   األقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون  مدنيين على  لقي خمسة  الهجوم على موكب  يونيو،  في  خطيرة 

 .343مدير أمن محافظة لحج صالح السيد في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن

 

 
  | Euronewsاألمم املتحدة تعلن عن توافق مبدئي بين أطراف الصراع باليمن على فتح الطرق تدريجيا 338
  OSESGY (unmissions.org) |بيان صحفي للمبعوث األممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حول تجديد هدنة املبَرمة بوساطة أممية 339

340 Yemeni journalist killed in car blast in Aden | Reuters 
 لـ #مليشيا إيران الحوثية (102) 341

ً
  - YouTubeوزير اإلعالم جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري تؤكد أن الصحفيين باتوا هدفا

342 WFP cuts Yemen food rations further due to funding gap, inflation | Reuters 
343 Car bomb kills at least six in Yemen's Aden -officials | Reuters 

https://arabic.euronews.com/2022/05/28/united-nations-announces-preliminary-agreement-between-parties-conflict-yemen-roads
https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8E%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-journalist-killed-car-blast-aden-2022-06-16/
https://www.youtube.com/watch?v=JZliBLrvr6A
https://www.reuters.com/world/middle-east/wfp-cuts-yemen-food-rations-further-due-funding-gap-inflation-2022-06-27/
https://www.reuters.com/world/middle-east/car-bomb-kills-least-six-yemens-aden-officials-2022-06-29/
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              2022، يوليو

 

 انفجار مخزن سالح 

آخرون في انفجار مخزن للسالح في مديرية لودر بمحافظة أبين،    32مواطنون على األقل وأصيب    6يوليو، قتل    5في  

 344شرق عدن.  

 على تعز   «حوثي»أطفال إثر قصف    7إصابة 

، في ظل هدنة  اليمنية  أطفال على األقل جراء قصف منسوب لجماعة الحوثي في محافظة تعز  7يوليو، أصيب    23

 .345حينهااألمم املتحدة السارية 

 في عدن  تسرب نفطي

بت به ناقلة متهالكة  تقارير صحفيةيوليو، كشفت  30في  . تعود  «PEARL OF ATHENA»، عن تسرب جديد تسبَّ

في حديث   اململوكة لرجل األعمال اليمني أحمد العيس ي. حذر مختصون   «عبر البحار »ملكية هذه السفينة لشركة 

 346من تبعات التلوث النفطي الخطرة على البيئة البحرية واملوارد الطبيعية الحية.  24مع مركز سوث

 

 

             2022، أغسطس

 

 عن صحفي  إلفراج دعوات ل

أحد الصحفيين األربعة    –الصحفي توفيق املنصوري  فراج عن  إلى اإل   منظمة العفو الدولية   أغسطس، دعت   1ي  ف

  .2020347نيسان /أبريلباإلعدام في جماعة الحوثي  الذين حكمت عليهم ، 2015املحتجزين منذ عام 

 

 

 
  (masralyoum.net)انفجار مخزن سالح في لودر اليمنية.. حصيلة رسمية ولجنة تحقيق 344
  (akhbarelyom.com)أطفال إثر قصف منسوب لجماعة الحوثي على تعز غرب اليمن | بوابة أخبار اليوم اإللكترونية 7إصابة  345
د سواحل عدن 346   (south24.net)قنابل بيئية موقوتة ُتهدَّ
ة  347 لحَّ

ُ
  (amnesty.org)منظمة العفو الدولية -اليمن: يجب اإلفراج عن الصحفي املحتجز املحروم من الرعاية الصحية امل

https://www.masralyoum.net/Egypt-Today/9269573/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82#:~:text=%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%22%D8%8C,%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86.
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3830433/1/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-7-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB
https://south24.net/news/news.php?nid=2840
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/08/yemen-detained-journalist-denied-urgent-health-care-must-be-released/
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 شهران ونصف من القمح 

التجارة  4ي  ف لوزارة  وثيقة  أظهرت  استهالك شهرين    أّن ،  أغسطس،  لتغطية  القمح  من  يكفي  ما  على  اليمن حصل 

بتعميق املحلية  العملة  استقرار  وعدم  العاملية  االضطرابات  تهدد  حيث  الشهر  في  ونصف  الجوع  التي    أزمة  البالد 

 .348مزقتها الحرب 

 شخصا   14بحياة  سيول تودي

على    14أغسطس، تسببت سيول األمطار الغزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي حجة ومأرب بمقتل    10في  

األقل وأصيب عدد آخر وفق مصادر محلية وسكان املناطق املتضررة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا منذ بدء  

  349شخصا. 59إلى   في شهر يوليوالسيول في اليمن 

 األمن الغذائي انعدام 

العاملي  24في   األغذية  برنامج  أعلن  في   أغسطس،  الحاد  الغذائي  انعدام األمن  الذين يواجهون  أن عدد األشخاص 

إلى   أكثر من الضعفين  العالم زاد  أنحاء  بسبب جائحة كورونا والصراعات وتغير    2019مليونا منذ عام    345جميع 

 .350% من البحر األسود30تياجاته الغذائية، ويحصل على نحو % من اح90ي يستورد ذال  ،اليمن املناخ، بينهم 

 صافر   «كارثة»تبرع محلي لتفادي 

تبرعها    28في   اليمن، عن  في  الخاص  القطاع  أنعم وشركاه، كبرى شركات  هائل سعيد  أعلنت مجموعة  أغسطس، 

 351النفط صافر.  خزانمليون دوالر دعًما لجهود األمم املتحدة لتفادي كارثة  1.2بمبلغ 

 حبوب إلى اليمن نة يسف

سفينة تابعة له غادرت من ميناء يوزني على البحر األسود األوكراني    أغسطس، قال برنامج الغذاء العاملي إّن   30في  

اليمن في  للوكالة  اإلنسانية  طن متري من    37000  السفينة  تحمل.  )بيفديني( بحبوب القمح املخصصة لالستجابة 

 352. حبوب القمح

 

 

 

 
348 Yemen has enough wheat for two-and-a-half months, document shows | Reuters 

  (france24.com)شخصا بينهم أربعة أطفال  14اليمن: سيول في شمال البالد تودي بحياة  349
  (aljazeera.net)العالم يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد | أخبار | الجزيرة نتمليونا في  345برنامج األغذية العاملي:   350
 (alarabiya.net) "صافر"مليون دوالر لتفادي كارثة  1.2تتعهد ب   اليمن.. مجموعة تجارية 351

352 WFP vessel leaves Ukraine with grain for humanitarian response in Yemen | World Food Programme 

https://www.reuters.com/markets/commodities/yemen-has-enough-wheat-two-and-a-half-months-document-shows-2022-08-10/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220810-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-14-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-4-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/24/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-345-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/08/25/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8-1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1-
https://www.wfp.org/news/wfp-vessel-leaves-ukraine-grain-humanitarian-response-yemen
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              2022، سبتمبر

  

  لسيول تفاقم معاناة اليمنيينا

مكتب األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في اليمن إن األمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت البالد  سبتمبر، قال  1في 

 .353ألف أسرة، معظمها من النازحين 51خالل األسابيع املاضية أثرت على 

 إعدامات في صنعاء 

الحوثيين،سبتمبر،    1في   تقارير جماعة  للحوثيين  اتهمت  التابعة  العليا  املحكمة  بعد   بإعدام عضو   24في صنعاء، 

محمد  » ساعة من اختطافه. وقالت مصادر قضائية متطابقة، إن عصابة مسلحة تابعة للحوثيين، أعدمت القاض ي  

عقارات   «حمران  على  حوثية  قيادات  بين  شجار  خلفية  على  اختطافه  مسلحون  354بعد  اغتال  اليوم،  نفس  وفي   .

  355، من أمام منزله في حي الحصبة شمال صنعاء.«عبدهللا الكبس ي»مجهولون العضو السابق في مجلس النواب  

 مليون شخص يواجهون املجاعة 

م  21في   أن  من  املتحدة  األمم  وكاالت  حذرت  وجنوب  سبتمبر،  وإثيوبيا  أفغانستان  في  مليون شخص  من  يقرب  ا 

)املرحلة الخامسة من التصنيف املرحلي املتكامل لألمن   «جوعا كارثيا »يتوقع أن يوجهوا السودان والصومال واليمن 

الغذائي(، وهم يعانون بالفعل من الجوع الشديد أو يتوقع أن يعانوا من الجوع الشديد أو معرضون لخطر التدهور  

  .356لى حاالت كارثيةإ

 « صافر »استكمال األموال الالزمة لتفريغ  

ب  21في   املتحدة  األمم  قالت  الـ  نّ أسبتمبر،  مبلغ  أّمنت  إنقاذ    75ها  من عملية  األولى  املرحلة  لبدء  الالزم  مليون دوالر 

املهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن واملهددة بالتسبب بتسرب نفطي ضخم في البحر    «صافر»ناقلة النفط  

 .357األحمر 

 

 

 
  (aljazeera.net)السيول تفاقم معاناة اليمنيين وباكستان تعلن عدد الضحايا وتستعد للمزيد من الفيضانات | أخبار | الجزيرة نت 353
  (alsharaeanews.com)عصابة حوثية تعدم القاض ي حمران بعد ساعات من اختطافه في صنعاء 354
  (almasdaronline.com)املصدر أونالين - الكبس ي عضو مجلس النواب السابق أمام منزله في العاصمة صنعاء  مصادر: اغتيال العميد عبدهللا 355
  World Food Programme | (wfp.org)تقرير جديد –بؤرة جوع ساخنة حول العالم حيث يلوح شبح املجاعة في أفق القرن األفريقي  19اشتداد قبضة أزمة الغذاء على  356
  (aljazeera.net)سنوات.. األمم املتحدة تؤمن التمويل الالزم إلنقاذ ناقلة النفط املهجورة قبالة اليمن | أخبار | الجزيرة نت  7عالقة منذ نحو   357

https://www.aljazeera.net/news/2022/9/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alsharaeanews.com/2022/09/01/60400/
https://almasdaronline.com/articles/258927
https://ar.wfp.org/news/food-crisis-tightens-its-grip-19-hunger-hotspots-famine-looms-horn-africa-new-report
https://www.aljazeera.net/news/2022/9/22/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%86%D8%AD%D9%88-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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              2022، أكتوبر

 

 طفال في صنعاء 18يقتل  طبيإهمال  

أّن    أكتوبر،  13في   محلية  تقارير  األقل    18قالت  على  الدمطفل  مرض ى سرطان  مستشفيات    توفوا  من  إحدى  في 

الحوثيين  صنعاء، لسيطرة  بدواء    ، الخاضعة  حقنهم  جرى  ومهّرب» بعدما  الخارج،  « ملوث  اعترفت  حين    في  من 

 .358سلطات الحوثيين بوفاة عشرة أطفال

 الحوثيين إطالق موظفيها واشنطن تدعو   

والحاليين    19في   السابقين  املوظفين  عن  لإلفراج  الحوثيين  بلينكن،  أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  دعا  أكتوبر، 

وموظفي األمم املتحدة اليمنيين كي يدللوا على التزامهم بالسالم واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم  

 .359 القانون سيادة 

 انتهاكات بيئية 

ض أنواع نادرة من السالحف إلى جرائم بيئية من قبل الصيادين  تعرّ   «24سوث»  ـل  محلي  أكتوبر، أكد مصدر  22في  

 360.لحج، وسط صمت الجهات األمنية والهيئة العامة لحماية البيئةمحافظة ب  الساحلية  خور عميرةفي منطقة 

 وصلوا اليمن ألف مهاجر أفريقي  42

ألف مهاجر أفريقي إلى   42من أكتوبر، أعلنت املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة، وصول أكثر من    23في  

 .361% من املهاجرين هم من اإلثيوبيين، بينما البقية من الصومال92وأشارت إلى أن  .2022اليمن، منذ مطلع العام 

 

 

 

 

 

 
  – (alsharaeanews.com)10طفال بعد حقنهم بأدوية مهربة ومليشيا الحوثي تعترف بوفاة   18اة أكثر من  وف 358
  (alarabiya.net)اواشنطن تدعو الحوثيين إلى اإلفراج عن موظفي سفارته 359
 ( تويترعلى منصة ) 24صفحة مركز سوث 360

361 [EN] IOM Yemen_Migration Overview Q3 2022.pdf 

https://alsharaeanews.com/2022/10/13/65254/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/10/19/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://twitter.com/South24_net/status/1583585701450330112?t=d7sP0NbZllbAp9oSEYBneA&s=08
https://yemen.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1176/files/documents/%5BEN%5D%20IOM%20Yemen_Migration%20Overview%20Q3%202022.pdf
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             2022، نوفمبر 

 

 افتتاح مستشفى عدن العام

بتقديم    والبدءفي العاصمة عدن،    «مستشفى عدن العام»عن افتتاح  السعد السعودية  أعلنت شركة  نوفمبر،    1في  

للمواطنين.  إ  خدماتها  إلعادة  السعودي  البرنامج  مع  الشركة  وقعتها  التي  لالتفاقية  اليمن،  ع ووفقا  ستقوم  مار 

 362. بتشغيل املستشفى ملدة ثالث سنوات مجموعة السعد لالستثمار والتنمية

 ابتزاز يدفع ناشطة ملحاولة االنتحار 

بعد    3في   االنتحار  محاولة  على  يمنية  مجتمعية  ناشطة  أقدمت  تهديدها  نوفمبر،  عبر  اإللكتروني  لالبتزاز  تعرضها 

بنشر صورها على مواقع التواصل االجتماعي، في حادثة تسلط الضوء على انتشار جرائم االبتزاز الذي تتعرض له  

 .363الفتيات والنساء في اليمن

 حريق هائل يلتهم خيام النازحين 

للنازحين    11في   في مخيم  اندلع حريق هائل  اليمن(،  من نوفمبر،  الحديدة )غربي  الخوخة جنوبي محافظة  بمدينة 

 364ملتهًما عشرات الخيام واملساكن الخاصة بالنازحين مما شرد عشرات األسر، من دون وقوع خسائر بشرية. 

 العثور على جثة طفلة  

بعد    17في   عدن،  العاصمة  في  التواهي  مديرية  في  طفلة،  قتل  على  رجل  أقدم  اختطا  24نوفمبر،  من  فها  ساعة 

 الحقا قضت محكمة محلية بإعدام املتهم.  .365مديرية التواهيبوإخفائها في منزله 

 

             2022، ديسمبر

 

 قتلى وجرحى في مسجد 

تل مدنيان وأصيب آخرون نتيجة قصف حوثي استهدف مسجًدا بمديرية حيس، جنوب محافظة    2في  
ُ
ديسمبر، ق

 366غربي اليمن.  ،الحديدة

 
  (newsyemen.net)تدشين افتتاح مستشفى عدن العام ومركز القلب -نيوزيمن  362
  (alarabiya.net)ابتزاز بالصور يدفع ناشطة يمنية ملحاولة االنتحار 363
  (aljazeera.net)أسرة باتت في العراء.. حريق هائل يلتهم خيام النازحين غربي اليمن | أخبار | الجزيرة نت 100أكثر من   364
لعت عيناها وكسر رأسها.. اغتصاب وقتل طفلة في التواهي -صحيفة األيام  365

ُ
  (alayyam.info)ق

https://www.newsyemen.net/new/89019
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/11/03/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/2022/11/12/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-100-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%84
https://www.alayyam.info/news/97Q3L4CM-H45SIV-B53B
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 دوالر مليون  150منحة إضافية بقيمة  

بقيمة    2في   إضافية  منحة  تقديم  على  الدولي  البنك  وافق  الثانية من مشروع    150ديسمبر،  للمرحلة  مليون دوالر 

 .367االستجابة في مجال األمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن 

 اليابان تقدم  حزمة  مساعدات إنسانية لليمن  

مليون    19الحكومة اليابانية، عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة حوالي    ديسمبر، أعلنت   8في  

 .2022368دوالر امريكي من ميزانيتها التكميلية للسنة املالية 

 حكم باإلعدام  350

األورومتوسط    18في   باإلعدام    350الحوثي أصدرت ما يقرب من    جماعة  أّن ديسمبر، كشف تقرير ملنظمة   
ً
حكما

حكم    11، نفذت منها  2014ضد سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين منذ سيطرتها على صنعاء عام  

 369. قل حتى اللحظةعلى األ

 فنان يمني في صنعاء اختطاف

حين يتبعون جماعة    ديسمبر، أكدت مصادر محلية وإعالمية أّن   23في  
ّ
لفنان أحمد  الحوثيين اختطفوا بالقوة امسل

للفس انتقاده  عقب  صنعاء،  مدينة  شوارع  أحد  من  لحجر  الحوثيين  إدارة  في  يسيطرون  اد  التي  املناطق  شؤون 

ق الحوثيون على هذه الحادثة.  370ا.عليه
ّ
 لم يعل

 

 

 

 

 

 

 

 
  (almushahid.net)املشاهد نت –مقتل مدنيين بقصف حوثي استهدف “مسجًدا” بالحديدة  366
  (sabanew.net)مليون دوالر لألمن الغذائي 150البنك الدولي يقدم منحة إضافية بقيمة  367
  (sabanew.net)مليون دوالر 19اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة  368

369 Death penalty for 16 Yemenis reflects high cost of Houthi impunity (euromedmonitor.org) 
  ain.com)-(alاملليشيات "سياسة تجويع"يمنيا هاجم  "يوتيوبر "الحوثي يعتقل  370

https://almushahid.net/108700/
https://www.sabanew.net/story/ar/92684
http://www.sabanew.net/story/ar/92868
https://euromedmonitor.org/en/article/5480/Death-penalty-for-16-Yemenis-reflects-high-cost-of-Houthi-impunity
https://al-ain.com/amp/article/houthi-arrests-yemeni-youtuber
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لألخبار والدراسات، مصدرا موثوقا لعدد من وسائل اإلعالم املحلية    24، أصبح مركز سوث2019سبتمبر    23منذ تأسيسه في  

إذ   والدولية.  ملواإلقليمية  اإلشارة  والصحفية تم  البحثية  من  نتجاته  البحثية امل  في عدد  واألعمال  الدولية    ؤلفات  والصحف 

   ومنصات اإلنترنت العاملية.

 :  2022العام خالل عن مركزنا الدولية التي أشارت أو استندت أو نقلت عينة من وسائل اإلعالم  أدناه

 

 الوصف  التاريخ  الخبر  الوسيلة اإلعالمية 

Marineinsight US Navy Intercepts Over 50 
Tons Of Ammunition in Gulf Of 
Oman (marineinsight.com) 

األخبار  شركة   12.2022 توفير  في  رائدة  عاملية 

 البحرية 

News360 U.S. Navy intercepts more than 
50 tons of ammunition allegedly 
destined for Yemen - News360 

 منصة إخبارية ومجلة متعددة الجنسيات  12.2022

Europapress Tres militares yemeníes 
muertos y dos heridos en una 
explosión cerca de Adén 
(europapress.es) 

 وكالة إخبارية إسبانية )أوروبا برس( 11.2022

wikipedia 2022 Southern Yemen offensive 
- Wikipedia 

 (ويكيبيديا)الشهيرةمنصة التوثيق  11-2022

Critical Threats Gulf Of Aden Security Review – 
November 16, 2022 | Critical 
Threats 

خليج  11.2022 في  التهديدات  لرصد  أمريكية  منصة 

معهد   مشاريع  أحد  األحمر،  والبحر  عدن 

 انتربرايز

Acaps 20221122_acaps_yah_simp_july 
to_september_2022.pdf 
 

 مستقل )اكابز( دولي   مزود معلومات 11.2022

 

Rival Times Yemeni authorities denounce 
failed Houthi attack on Dabba 
oil port (rivaltimes.com) 

 ل تايمز( منصة إخبارية عاملية )رايفا 10.2022

Reliefweb ACLED Regional Overview - 
Middle East (17 - 23 September 
2022) - Yemen | ReliefWeb 

املتحدة  09.2022 لألمم  تابعة  إخبارية    منصة 

 )رياليف(

ACLED Regional Overview: Middle East 
17-23 September 2022 
(acleddata.com) 

النزاع   09.2022 وأحداث  مواقع  بيانات  مشروع 

 )أكليد(  املسلح 

Arab Observer Yemen: The Start of the 4th 
Phase of the «Arrows of the 
East (arabobserver.com) 

 منصة املراقب العربي الناطقة باإلنجليزية 09.2022

https://www.marineinsight.com/shipping-news/us-navy-intercepts-over-50-tons-of-ammunition-in-gulf-of-oman/
https://www.marineinsight.com/shipping-news/us-navy-intercepts-over-50-tons-of-ammunition-in-gulf-of-oman/
https://www.marineinsight.com/shipping-news/us-navy-intercepts-over-50-tons-of-ammunition-in-gulf-of-oman/
https://www.news360.es/uk/2022/12/04/u-s-navy-intercepts-more-than-50-tons-of-ammunition-allegedly-destined-for-yemen/
https://www.news360.es/uk/2022/12/04/u-s-navy-intercepts-more-than-50-tons-of-ammunition-allegedly-destined-for-yemen/
https://www.news360.es/uk/2022/12/04/u-s-navy-intercepts-more-than-50-tons-of-ammunition-allegedly-destined-for-yemen/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-militares-yemenies-muertos-dos-heridos-explosion-cerca-aden-20221119200821.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-militares-yemenies-muertos-dos-heridos-explosion-cerca-aden-20221119200821.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-militares-yemenies-muertos-dos-heridos-explosion-cerca-aden-20221119200821.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-militares-yemenies-muertos-dos-heridos-explosion-cerca-aden-20221119200821.html
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Southern_Yemen_offensive
https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Southern_Yemen_offensive
https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-november-16-2022
https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-november-16-2022
https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/gulf-of-aden-security-review-november-16-2022
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20221122_acaps_yah_simp_july_to_september_2022.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20221122_acaps_yah_simp_july_to_september_2022.pdf
https://rivaltimes.com/yemeni-authorities-denounce-failed-houthi-attack-on-dabba-oil-port/
https://rivaltimes.com/yemeni-authorities-denounce-failed-houthi-attack-on-dabba-oil-port/
https://rivaltimes.com/yemeni-authorities-denounce-failed-houthi-attack-on-dabba-oil-port/
https://reliefweb.int/report/yemen/acled-regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://reliefweb.int/report/yemen/acled-regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://reliefweb.int/report/yemen/acled-regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://acleddata.com/2022/09/29/regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://acleddata.com/2022/09/29/regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://acleddata.com/2022/09/29/regional-overview-middle-east-17-23-september-2022
https://www.arabobserver.com/yemen-the-start-of-the-4th-phase-of-the-arrows-of-the-east-to-complete-the-cleansing-abyan-from-terrorism/
https://www.arabobserver.com/yemen-the-start-of-the-4th-phase-of-the-arrows-of-the-east-to-complete-the-cleansing-abyan-from-terrorism/
https://www.arabobserver.com/yemen-the-start-of-the-4th-phase-of-the-arrows-of-the-east-to-complete-the-cleansing-abyan-from-terrorism/
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Middel East 

Monitor 

Al-Qaeda in Yemen release 
video of Bangladeshi UN worker 
– Middle East Monitor 

موقع إخباري متخصص بالشرق األوسط،   09.2022

 مقره بريطانيا 

Times of Israel Yemen restores Jewish 
cemetery, remainder of a once 
booming, now long-gone 
community | The Times of Israel 

 صحيفة تايم اوف اسرائيل  08.2022

Atalayar Yemen's Presidential Ruling 
Council: Opportunities and 
Threats | Atalayar - Las claves 
del mundo en tus manos 

 اإلسبانية   «اتاليار » مجلة  04.2022

Aljazeera ابط رفيع في الجيش اليمني بتفجير مقتل ض
نت الجزيرة   | سياسة  أخبار   | عدن   في 

(aljazeera.net) 

 شبكة الجزيرة نت القطرية  03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/20220904-al-qaeda-in-yemen-release-video-of-bangladeshi-un-worker/
https://www.middleeastmonitor.com/20220904-al-qaeda-in-yemen-release-video-of-bangladeshi-un-worker/
https://www.middleeastmonitor.com/20220904-al-qaeda-in-yemen-release-video-of-bangladeshi-un-worker/
https://www.timesofisrael.com/yemen-restores-jewish-cemetery-remainder-of-countrys-once-booming-community/
https://www.timesofisrael.com/yemen-restores-jewish-cemetery-remainder-of-countrys-once-booming-community/
https://www.timesofisrael.com/yemen-restores-jewish-cemetery-remainder-of-countrys-once-booming-community/
https://www.timesofisrael.com/yemen-restores-jewish-cemetery-remainder-of-countrys-once-booming-community/
https://atalayar.com/en/content/yemens-presidential-ruling-council-opportunities-and-threats
https://atalayar.com/en/content/yemens-presidential-ruling-council-opportunities-and-threats
https://atalayar.com/en/content/yemens-presidential-ruling-council-opportunities-and-threats
https://atalayar.com/en/content/yemens-presidential-ruling-council-opportunities-and-threats
https://www.aljazeera.net/politics/2022/3/23/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/politics/2022/3/23/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/politics/2022/3/23/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1
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