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النتائج التي توصل إلیھا مكتب مساءلة الحكومة 
أدارت وزارة الدفاع ما ال یقل عن 54.6 ملیار دوالر من الدعم العسكري للمملكة العربیة السعودیة 

واإلمارات العربیة المتحدة من السنوات المالیة 2015 حتى نھایة 2021. كانت الغالبیة العظمى من ھذا 
الدعم عبارة عن مواد دفاعیة وخدمات دفاعیة، بما في ذلك التدریب، تم شراؤھا من قبل ھذین البلدین من 
خالل برنامج المبیعات العسكریة األجنبیة. على سبیل المثال، شملت مبیعات المواد الدفاعیة المروحیات 
والصواریخ والقنابل صغیرة القطر. كما قدمت وزارة الدفاع خدمات استشاریة للمملكة العربیة السعودیة 

واإلمارات العربیة المتحدة، بعضھا تناول الحد من األضرار المدنیة.  

أمثلة على المواد الدفاعیة التي یمكن شراؤھا من خالل برنامج المبیعات العسكریة األجنبیة: المروحیات 
والصواریخ والقنابل صغیرة القطر 

لم تحدد وزارتا الدفاع والخارجیة بشكل كامل إلى أي مدى ساھم الدعم العسكري األمریكي في إلحاق 
الضرر بالمدنیین في الیمن. قال مسؤولو وزارة الخارجیة إنھم یأخذون في االعتبار الضرر الذي یلحق 

بالمدنیین واستخدام المعدات عند النظر في المبیعات العسكریة األجنبیة المحتملة للمملكة العربیة السعودیة 
واإلمارات العربیة المتحدة. باإلضافة إلى ذلك، قال مسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجیة إنھم بذلوا 

بعض الجھود لفھم إلى أي مدى استُخدمت المواد الدفاعیة ذات المنشأ األمریكي في الیمن. ومع ذلك، 
وعلى الرغم من التقاریر العدیدة التي تفید بأن الغارات الجویة وغیرھا من الھجمات التي شنتھا المملكة 

العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة قد تسببت في أضرار جسیمة للمدنیین في الیمن، لم تُبلغ 
وزارة الدفاع ولم تستطع وزارة الخارجیة تقدیم أدلة على أنھا حققت في أي حوادث استخدام محتمل غیر 

مصرح بھ للمعدات المنقولة إلى المملكة العربیة السعودیة أو اإلمارات العربیة المتحدة. وفقا لسیاسة 
وزارة الدفاع، یجب على المسؤولین المشرفین على جھود التعاون األمني أن یكونوا متیقظین وأن یبلغوا 

عن أي مؤشر على استخدام مواد دفاعیة أمریكیة المنشأ ضد أي شيء آخر غیر األھداف العسكریة 
المشروعة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخارجیة بالتحقیق في حوادث االستخدام غیر المصرح بھ 

المزعومة. أخبر مسؤولو وزارة الدفاع مكتب مساءلة الحكومة أنھم یفتقرون إلى التوجیھ لإلبالغ عن مثل 
ھذه الحوادث، ولم یتمكن مسؤولو وزارة الخارجیة من تقدیم إرشادات محددة. بدون مثل ھذه التوجیھات، 
قد ال تتمكن وزارتا الدفاع والخارجیة من تقییم إلى أي مدى ساھمت المعدات األمریكیة المنشأ في إلحاق 

الضرر بالمدنیین في الیمن. 

ً

قدمت وزارة الدفاع تقریرھا بشأن عملیات الوالیات المتحدة وشركاء التحالف في الیمن في الوقت المحدد 
وتناولت بشكل كامل جمیع العناصر المطلوبة التي استعرضناھا، لكن وزارة الخارجیة لم تقدم جمیع 
الشھادات المطلوبة بشأن أفعال المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة في الیمن. تناول 

تقریر وزارة الدفاع غیر المصنف بشكل كامل أربعة عناصر ذات صلة مطلوبة في تفویضھا، بما في ذلك
ما إذا كان أي من شركاء التحالف قد ارتكب انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان. وقدمت وزارة الخارجیة 
شھادة أولیة في عام 2018 تفید بأن الحكومتین السعودیة واإلماراتیة بذلتا جھودا لتقلیل الضرر الالحق 

بالمدنیین في الیمن، لكنھا لم تقدم شھادتین الحقتین مطلوبتین. وعلى الرغم من اكتمال الشھادة األولیة 
لوزارة الخارجیة، فإن مستنداتھا الداعمة - التي ال یشترطھا القانون - لم تتناول جمیع العناصر المطلوبة 

في الشھادة.  

 

مكتب مساءلة الحكومة ھذه لماذا أجرى 
 الدراسة

وصفت األمم المتحدة الصراع في الیمن بأنھ أحد 
أسوأ األزمات اإلنسانیة في العالم. تتمتع الوالیات 

المتحدة بعالقات أمنیة طویلة األمد مع المملكة 
العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة - وھما 
العبان أساسیان في الصراع - وواصلت تقدیم الدعم 

العسكري لھما، بما في ذلك للعملیات في الیمن منذ 
عام 2015. 

یدعو القانون العام 283-116 مكتب مساءلة 
الحكومة إلى مراجعة الدعم العسكري األمریكي 

للتحالف الذي تقوده المملكة العربیة السعودیة في 
الیمن. یفحص ھذا التقریر (1) إجمالي القیمة المالیة 

للدعم العسكري الذي قدمتھ وزارة الدفاع إلى المملكة 
العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة في 

السنوات المالیة 2015-2021، و(2) إلى أي مدى 
قامت وزارتا الدفاع والخارجیة بتقییم استخدام الدعم 

العسكري األمریكي في الیمن ومدى مساھمة ھذا 
الدعم في إلحاق الضرر بالمدنیین وانخفاضھ، و(3) 

إلى أي مدى تم تقدیم شھادات وزارة الخارجیة 
وتقریر وزارة الدفاع استجابة لتفویضین من 

الكونجرس في الوقت المناسب وبشكل كامل. حلل 
مكتب مساءلة الحكومة بیانات وزارة الدفاع ووثائق 

وزارتي الخارجیة والدفاع، وأجرى مقابالت مع 
مسؤولي الوكالتین في المقر الرئیسي، والمملكة 
العربیة السعودیة، واالمارات العربیة المتحدة. 

ھذه نسخة عامة من تقریر حساس أصدره مكتب 
مساءلة الحكومة في أبریل/ نیسان 2022. تم حذف 

المعلومات التي اعتبرتھا كل من وزارتي الدفاع 
والخارجیة معلومات حساسة. 

ماذا یوصي بھ مكتب مساءلة الحكومة 
یقدم مكتب مساءلة الحكومة أربع توصیات، بما في 

ذلك أن تقوم وزارتا الخارجیة والدفاع، على التوالي، 
بوضع إرشادات محددة للتحقیق واإلبالغ عما إذا 
كانت المعدات ذات المنشأ األمریكي قد استُخدمت 

ألغراض غیر مصرح بھا في الیمن، وأن تقدم وزارة 
الخارجیة معلومات حدیثة إلى الكونجرس. ووافقت 

وزارة الدفاع على التوصیات. ووافقت وزارة 
الخارجیة على وضع إرشادات محددة وأن تواصل 

تحدیث الكونجرس بانتظام. 
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