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 االختصارات

االختصارات
AQAP

القاعدة في شبه الجزيرة العربية (أنصار الشريعة)

CCIF

صندوق نظافة وتحسين المدن

CFP

المرجع المجتمعي ( عاقل الحارة)

CRPD

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

CSO

الجهاز المركزي لإلحصاء

DTM

مصفوفة تتبع النزوح

EC

االتحاد األوروبي

EFSNA

التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية

ERW

المتفجرات من مخلفات الحرب

FAO

منظمة األغذية والزراعة

GBV

العنف القائم على نوع الجنس

GHG

الغازات الدفيئة

GIS

نظام المعلومات الجغرافية

GIZ

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

GoY

حكومة اليمن

GPC

حزب المؤتمر الشعبي العام

GPS

النظام العالمي لتحديد المواقع

GSM

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة

Ha

هكتار

HF

مرفق صحي

HH

األسرة

HLP

اإلسكان ،واألراضي والممتلكات

HNO

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية

MoHUD

وزارة اإلسكان والتخطيط الحضري

MoI

وزارة الداخلية

MoLA

وزارة اإلدارة المحلية

MoPHP

وزارة الصحة العامة والسكان

MoT

وزارة النقل

MoTEVT

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

MoWE

وزارة المياه والبيئة

MPWH

وزارة األشغال العامة والطرق

MTIT

وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات

NAMCHA

الهيئة الوطنية الدارة وتنسيق الشؤون االنسانية ومواجهة الكوارث

NFI

مواد غير غذائية

NGO

منظمة غير حكومية

NSSWM

االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة

NWRA

الهيئة العامة للموارد المائية

NWSSIP

االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

OHCHR

ّ
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
مفوضية األمم
ّ

OPHP

مكتب الصحة العامة والسكان

PEC

المؤسسة العامة للكهرباء

PiN

األشخاص المحتاجون

REA

الهيئة العامة لكهرباء الريـف

SBF

قوات الحزام األمني

SFD

الصندوق االجتماعي للتنمية

SPCRP

مشروع الحماية اإلجتماعية

STC

المجلس االنتقالي الجنوبي

IASC

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

SWM

إدارة المخلفات الصلبة

ICT

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

UAE

اإلمارات العربية المتحدة

ID

التعريف (الهوية الشخصية)

UN

األمم المتحدة

IDP

الشخص النازح داخلياً

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

IHL

القانون الدولي اإلنساني

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

IHRL

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

ILO

منظمة العمل الدولية

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة

IOM

المنظمة الدولية للهجرة

UNOCHA

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية

UNOPS

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

IRG

الحكومة المعترف بها دوليا

UNOSAT

يونيتار برنامج تطبيقات األقمار الصناعية العاملة

JRC

مركز البحوث المشتركة

USA

الواليات المتحدة األمريكية

KI

خبير القطاع

USAID

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

LAEO

جهاز محو األمية وتعليم الكبار

UXO

الذخائر التي لم تنفجر

LAL

قانون السلطة المحلية

WASH

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

LC

المجلس المحلي

WFP

برنامج الغذاء العالمي

LPG

الغاز البترولي المسال

WHO

منظمة الصحة العالمية

LWSC

المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي /لحج

WSS

إمدادات المياه والصرف الصحي

MENA

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

WWTP

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

MHM

وزارة اإلسكان والبلديات

YER

الريال اليمني (عملة)

MoAI

وزارة الزراعة والري

MoE

وزارة التربية و التعليم

MoHESR

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الملخص التنفيذي
يصف هذا الملف الحضري ويفحص الظروف المعيشية واالحتياجات
في مدينة الحوطة في مختلف القطاعات .ويتناول التقرير النتائج
المواضيعية الرئيسية التي برزت من خالل تأثير الصراع المستمر،
والخسائر التي تلحق بسكان المدينة ،وقدرة المؤسسات على
توفير الخدمات األساسية .ويرسم كل قسم على حدة صورة للحالة
السائدة واحتياجات سكان المدينة من خالل التثليث trangulation
ألنواع مختلفة من البيانات ،بما في ذلك تحليل البيانات الثانوي الذي
يعتمد على المنشورات المتاحة وتقارير وسائط اإلعالم؛ االستشعار
عن بعد ،ومقابالت منظمة مع قادة المجتمع المحلي وخبراء القطاع
الرئيسيين .والهدف من هذه النبذة هو تزويد الشركاء بأوسع صورة
ممكنة ،ومساعدتهم في برامجهم التنفيذية ووضع سياساتهم
االستراتيجية.

●وتتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجه القطاع الصحي،
ً
وفقا للرشكاء الحكوميني ،في انخفاض الميزانية التشغيلية
المعتمدة للمرافق الصحية ،الناجم جزئياً عن ضعف الريال
اليمني مقارنة بالدوالر .وهذا أمر ذو أهمية خاصة ألن هناك
أيضاً أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية الصحية ،التي تعاني
أيضاً من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي .وهذا يشمل
عدم وجود ميزانية للتصدي النتشار األوبئة .وعالوة على ذلك،
فإن قطاع الصحة في الحوطة ال يعاني فقط من نقص في
العاملين الطبيين بسبب التقاعد وانخفاض الرواتب ،ولكن
أيضا من نقص األدوية واإلمدادات الطبية بسبب الزيادات
السكانية األخيرة.
●أدت سنوات من الرصاعات المستمرة إىل جانب نقص
التمويل المُ تاح إىل تدهور قطاع التعليم في الحوطة.
وفي حين أن معظم المدارس مفتوحة حاليا ،فإن العديد
من المباني المدرسية في حالة سيئة ،حيث تفيد التقارير
بأن بعضها على وشك االنهيار 4.وقد حدث معظم التدهور
في المرافق التعليمية بسبب األضرار المرتبطة بالنزاعات،
واالفتقار إلى الصيانة واإلصالح ،وسوء البناء عموما.

وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
●أرضار في الممتلكات واضحة في جميع أنحاء الحوطة.
منذ فترة طويلة تعتبر الحوطة موطئ قدم استراتيجي
من قبل الفصائل المتحاربة ،عانت المدينة من كم كبير
من الضرر منذ بداية الحرب في اليمن .األضرار الناجمة عن
الغارات الجوية والمدفعية والقذائف المتفجرة ونيران
األسلحة الصغيرة تركت بصماتها على مختلف المساكن
والمباني التجارية والمعالم واألماكن العامة .يثير الوضع
اإلسكاني العام في الحوطة عدة مخاوف .ويأتي في
مقدمة هذه القضايا معدل النمو السكاني المتسارع في
المدينة ،وهو عدد السكان العشوائي المتزايد الذي ليس
لديه حيازة آمنة لألراضي ويفتقر إلى الوصول إلى الخدمات
البلدية األساسية وزيادة تكاليف األراضي والسكن 1.يمكن أن
ُيعزى نقص اإلسكان في المدينة في الغالب إلى ( )1التدفق
داخليا إلى لحج ( 75.1في المائة
السريع المفاجئ للنازحين
ً
داخليا) )2( 2،
من المستأجرين المحتملين هم من النازحين
ً
عدم قدرة المستأجرين على الحفاظ على األموال الالزمة
لدفع اإليجار في الوقت المناسب )3( 3وضع البنية التحتية
المتدهور الذي يعرض المباني وسالمتها الهيكلية للخطر.

1

 ،UN-Habitatجامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية.2019 ،

2

قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن ،
(اليمن :صندوق التمويل اإلنساني لليمنhttps://www.sheltercluster. )2018 ،
org/sites/default/files/docs/shelternficccm_cluster_preparedness_as( sessment_report_-_lahj_governorate.pdfتم االطالع في  12مارس
.)2020

3

المرجع نفسه.

●تعرضت العديد من مرافق البنية التحتية للمياه والرصف الصحي
ألرضار مرتبطة بالزناع .وشمل ذلك مبنى المكتب الرئيسي (الواقع
5
في الحوطة) ،والمستودعات ،والخزانات ،ومحطة الضخ واآلبار.
في عام  ،2018يبدو أن ما يقرب من  84في المائة من البنية
التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لم
تتعرض ألي أضرار ،في حين أن  12في المائة منها تضررت
جزئياً  ،و 4في المائة قد ُدمرت 6.وأبلغ كل عقال الحارات
وخبراء القطاع عن مشاكل تتعلق بالقدرة على تحمل
التكاليف فيما يتعلق بتلبية االحتياجات من المياه .وعند
السؤال عن المعيقات الرئيسية المتعلقة بتلبية احتياجات
المياه ألغراض الشرب ،أكد الجميع عن عدم كفاية األموال،
يليها عدم كفاية عدد مقدمي الخدمات/المحالت التي
تزود المنطقة ( 57في المائة) ،وعدم كفاية سالمة السلع
والخدمات ( 54في المائة) ،وعدم كفاية المهارات والكفاءات
7
لدى مقدمي الخدمات ( 46في المائة).

4

مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :

5

مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن (:)DNA
المرحلة ( ،3واشنطن العاصمة.)2018 :

6

مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن (:)DNA
المرحلة ( ،3واشنطن العاصمة.)2018 :

7

استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات ( CFP:مارس .2020
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الحوطة

يذيفنتلا صخلملا
●كان النهيار قطاع الكهرباء عواقب مدمرة في الحوطة ،
فالكهرباء عائق ملزم أمام الخدمات والمرافق الحيوية في
المدن التي ال تملك الوسائل الالزمة لالستثمار في مصادر
الطاقة البديلة .وتشمل هذه المرافق الصحية والمدارس
ومحالت البقالة وسالسل التبريد .ويؤثر النقص في الكهرباء
على إمدادات المياه ،والصرف الصحي ،وإمدادات األغذية،
والخدمات المصرفية ،ومحطات الوقود ،وغير ذلك .وحتى
في الحاالت التي اعتُ مد فيها على مولدات الديزل لتوفير
الطاقة في حاالت الطوارئ أثناء النزاع ،فإن نقص الوقود
يعوق بشدة تقديم الخدمات .ولتحقيق هذه الغاية ،تحتاج
الحوطة بشدة إلى مواد ومعدات حيوية إلعادة تأهيل شبكات
التوزيع الكهربائية الحضرية التي تضررت بشدة.
●ال يوجد مكب رسمي للمخلفات في محافظة لحج .يوجد
أقرب مكب للمخلفات في مدينة عدن ،وهو موجود هناك
منذ أكثر من  15عاماً  .يتم جمع المخلفات في شاحنات
8
من مدينة الحوطة ثم يتم التخلص منها في مكب عدن.
تحدث عملية الجمع بشكل غير متكرر ،حيث يشير عقال
الحارات وخبراء القطاع إلى أن  50في المائة من السكان
يعيشون في مناطق تظهر فيها القمامة بشكل متكرر،
وأن جمع القمامة يتم مرة واحدة في الشهر .ونتيجة لذلك،
كان هناك أكثر من  50موقعاً للقمامة في الحوطة حتى
مارس  ،2019وبعضها كان بمثابة مدافن مؤقتة أنشأها
السكان 9.وقد لجأ العديد من السكان إلى إلقاء القمامة
في القنوات الزراعية في المدينة ،مما يشكل تهديدا بيئيا
10
لمدينة الحوطة وسكانها.
●حىت عام  ، 2018ورد أن أكرث من نصف الطرق داخل
المدينة في الحوطة أصيبت بأرضار  11تقدر تكلفة األضرار
التي لحقت بقطاع النقل في مدينة الحوطة بما يتراوح
بين  1.7و 2.1مليون دوالر أمريكي 12.ويؤثر ذلك على تنقل
السكان ويقلل من إمكانية الحصول على مختلف الخدمات،
مثل األسواق والمرافق الصحية والمدارس .من حيث األداء
الوظيفي ،ووفقا لخبراء القطاع ،فإن الطرق الرئيسية والفرعية
13
في الحوطة قابلة للتشغيل جزئيا فقط.

8

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع « ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية»،
(كوبنهاغن ،الدنماركhttp://documents.worldbank.org/curated/،)2018 :
( ،en/494961526464057594/pdf/P164190-ESMF-Final.pdfتم االطالع
في  1أغسطس .)2019

9

أليام 53 « ،موقعا للقمامة بحوطة لحج بعضها تحول الى مكب للنفايات»17،
مارس ( ، https://www.alayyam.info/news/7QFDP67Y-71243X ،2019تم
االطالع في  22مارس .)2020

10

األيام« ،رفع المخلفات المتراكمة في قنوات الري بحوطة لحج» 3 ،ابريل
( ، https://www.alayyam.info/news/7R3O7L4N-DB5KES ,،2019تم االطالع
في  22مارس .)2020

11

مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن (:)DNA
المرحلة ( ،3واشنطن العاصمة.)2018 :

12

المرجع نفسه.

13

يبحث هذا التقرير ظروف مدينة الحوطة  ،وهي نفسها مديرية الحوطة.

8

السياق
وتشتهر لحج بمناخها شبه االستوائي ووديانها الخصبة للغاية التي
منحتها وفرة رعوية ،مما شجع على زراعة الخضروات والفواكه
وأنواع مختلفة من الحبوب والقطن طويل التيلة  -مما يساعد على
رفد االقتصاد المحلي ودعم الموارد الزراعية في اليمن .تتنوع
تضاريس لحج من مستوى سطح البحر ،مثل وادي طوبان ،إلى
الجبال العالية التي تصل إلى  2500متر فوق مستوى سطح البحر
كجزء من سلسلة جبال السروات.

الحوطة 14هي عاصمة محافظة لحج ،التي تقع على بعد  337كم
إلى الجنوب الغربي من العاصمة صنعاء ،وعلى بعد  30كم فقط
إلى شرق عدن وميناءها البحري الدولي ومطارها .وتعرف لحج
بأنها حلقة الوصل بين جنوب وشمال اليمن ،كما تقع بالقرب من
محافظات أخرى مكتظة بالسكان في الشمال .لهذا يعتبر موقع
لحج استراتيجياً للوصول إلى األسواق المحلية والعالمية على حد
سواء .باإلضافة إلى كونها قريبة من المدن الكبيرة ،فهي أيضاً
قريبة من المناطق الغنية بالمعادن في اليمن حيث تم استغالل
احتياطيات كبيرة وعالية الجودة من المعادن الفلزية وغير الفلزية
لفترة طويلة لإلنتاج الصناعي ،بما في ذلك في لحج.

كانت من ضمن محمية عدن السابقة ،التي كانت خاضعة للحكم
البريطاني ،عاصمة السلطنة العبدلية ،التي انتهت باستقالل
جمهورية اليمن الشعبية في عام  15.1967يبلغ إجمالي عدد سكان
لحج حوالي مليون نسمة ،في حين أن عدد سكان الحوطة ،وفقاً
16
لتقديرات  ، 2020هو  39,009من السكان.

 (1):لكشالموقع الجغرافي للحوطة داخل اليمن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

اﻟﺴﻮدان
اﻟﻴﻤﻦ
إرﺗﺮﻳﺎ

ﻟﺤﺞ

ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

مدينة الحوطة ،تاريخ إعداد الخريطة  18يناير 2020
المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA

وكانت لحج عاصمة السلطنة العبدلية ،ثم اصبحت بعد ذلك جزءاً من
المحمية البريطانية بسبب موقعها االستراتيجي ولحماية مصالح
المحمية في عدن .أصبحت السلطنة العبدلية ذاتية الحكم في عام
 1728وحصلت على استقاللها في عام .1740

14

يبحث هذا التقرير ظروف مدينة الحوطة  ،وهي نفسها مديرية الحوطة.

في عهد الساللة العبدلية كانت لحج مركزاً ثقافياً فقد كانت موطناً
لمختلف الفنانين والشعراء والملحنين ،الذين ألفوا موسيقاهم
17
وقصائدهم وأغانيهم الخاصة بثقافة لحج.

15

موسوعة بريتانيكا« ،لحج» 1 ،ديسمبر https://www.britannica.com/ ،2009
( ،place/Lahijتم االطالع في  8مارس .)2020

16

دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

17

سالم صالح محمد ،مدن نسكنها ومدن تسكننا (مصر :وكالة الصحافة
العربية.)2018،

9

الحوطة

قايسلا
 (2):لكش التسلسل الزمني للصراع

اﻟﺤﻮﻃﺔ

SAUDI ARABIA

OMAN

ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻴﻤﻦ

SA'DAH

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺼﺮاع

HADRAMAUT

AL MAHARAH

AL JAWF
AMRAN
AMANAT
AL ASIMAH

MARIB

1915

ﺷﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ
اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ وﻋﺪن وﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺟﺰاء اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﺤﺞ ،ﺑﻌﺪ
ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮور آﻣﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺤﻮﻃﺔ ﻫﻲ ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﺪن.

1918

ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
واﺳﺘﻌﺎدت ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻛﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

1967

زوال اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺎً ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ /اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

 28ﺣﺰﻳﺮان 1994

دﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﺤﺞ ﺧﻼل
ﺣﺮب ﻋﺎم .1994

 28ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015

دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪق اﺑﻮاب ﻟﺤﺞ وﻳﻬﺪﻣﻮن اﻟﻘﺒﻮر
واﻻﺿﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻃﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﺮ وﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻔﻴﺎن
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻤﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800ﻋﺎم

 20ﻣﺎرس 2015

اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 20
ﺷﺨﺼﺎً  ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﺮدﻫﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ اﻟﻴﻮم.

 21ﻣﺎرس 2015

ﻏﺎدر ﺣﻮاﻟﻲ  100ﺟﻨﺪي أﻣﺮﻳﻜﻲ وأﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻘﻮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻃﺔ وﺳﻂ ﺗﺰاﻳﺪ
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ.

 26ﻣﺎرس 2015

ﺳﻴﻄﺮت ﻗﻮات اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻃﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ
ﻋﺪن.

 4أﻏﺴﻄﺲ 2015

اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻃﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.

 25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016

ﺳﻴﻄﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ.

ﻟﺤﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ .ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ
ﻫﺠﻮم ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪن ﻓﻲ ﻋﺎم  .1839وﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺪة
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ .ﺗﺴﺒﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم  1863ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻋﺪن.

HAJJAH

Arabian Sea

AL MAHWIT

SANA'A
SANA'A

SHABWAH

AL HODEIDAH

DHAMAR
AL BAYDA

RAYMAH

Red Sea

IBB

AL DHALE'E
ABYAN
LAHJ
SOCOTRA
ADEN

TA’IZ

ERITREA
DJIBOUTI

 15أﺑﺮﻳﻞ 2016

ﺳﻴﻄﺮت ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﺎل ﺿﺎر ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻰ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﻦ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻀﺎﻟﻊ ﺧﻼل ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ.

 25ﻣﺎرس 2018

ﺳﻴﻄﺮت ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻟﺤﺞ.

 28أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎ .ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺣﺎﺻﺮت ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺤﺰام اﻷﻣﻨﻲ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ ،واﺳﺘﻌﺎدت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

 30أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎً  ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎدت ﻗﻮات اﻟﺤﺰام اﻷﻣﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺤﻮﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎً ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺤﺪودة.

 24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺳﺠﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻃﺔ.

 10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

دﻓﻊ ﻣﺴﻠﺤﻮن ﻗﺒﻠﻴﻮن ﺑﺘﻌﺰﻳﺰات ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻘﺮ اﻟﻠﻮاء
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﺤﻮﻃﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮات اﻟﺤﺰام
اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة
اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

 2دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮﻃﺔ

 13ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

أﺻﺪر ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
ﻓﻲ أواﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮاً ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﺤﻤﻰ اﻟﻀﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﺒﻌﻮض ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻟﺤﺞ ،وﺗﻢ ﺗﻮﻳﻖ  1,288ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
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 1أثر الرصاع
نظرة عامة

في أعقاب هجوم عام  ،2012قلصت القوات العسكرية التابعة
للحكومة اليمنية من تواجدها في المنطقة ،ولم يتم توفير تمويل
مستدام للجان القبلية الشعبية ،مما سمح للقاعدة في شبه الجزيرة
العربية بحرية كبيرة في التنقل للقيام بعمليات اغتيال وشن غارات
محدودة على المحافظات المحيطة .وعلى وجه التحديد ،شن تنظيم
القاعدة في شبه الجزيرة هجمات في حزيران/يونيو  2013في
لحج من أجل االحتفاظ بالقرى الرئيسية وإظهار قدراته المستمرة.
ومن الدروس التي استخلصها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
من انتشاره أن التطبيق االنتقائي ألحكام الشريعة الرئيسية مع
معالجة المشاكل الرئيسية للسكان المحليين (مثل األمن ،والعدالة،
والنزاعات حول األراضي والمياه ،والكهرباء ،والصرف الصحي) هو
18
أكثر فائدة من التطبيق الصارم لقواعد الشريعة اإلسالمية.
في مارس/آذار  ،2015استولى الحوثيون على قاعدة العند العسكرية
ومدينة الحوطة بينما كانوا يتقدمون إلى عدن .كما دارت معارك
عنيفة في مناطق لحج األخرى ومحافظة الضالع ،وفقا لمصادر
عسكرية وأمنية.
وفي خضم الحرب ضد الحوثيين ،واصل تنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية توسيع أنشطته .طوال عام  ،2015وللحد من القدرات
العملياتية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،شنت قوات
التحالف عشرات الغارات الجوية والطائرات بدون طيار ضد أهداف تابعة
لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المناطق الخاضعة
لسيطرتها .وفي أغسطس/آب من العام نفسه ،توغل مئات الجنود
شماال باتجاه قاعدة العند العسكرية ،في الوقت
الموالين للحكومة
ً
الذي مهدت فيه غارات التحالف بقيادة السعودية الطريق أمام
تقدمهم .فقد الحوثيون سيطرتهم على الحوطة وبدا أنهم فقدوا
19
معظم أسلحتهم الثقيلة في معركة للدفاع عن العند في لحج.

التطورات األخرية

في آب/أغسطس  ،2019أصبحت االشتباكات بين القوات الموالية
لهادي والموالية للمجلس االنتقالي الجنوبي عنصراً رئيسياً في
بيئة الصراع في الحوطة .ويمكن تفسير ذلك على ما يبدو بأن
القوات الموالية لهادي قد ركزت إلى حد كبير على القتال ضد
القوات الموالية للحوثيين في الخطوط األمامية الغربية والشمالية
للمحافظة .هذا في الوقت الذي سيطرت فيه قوات الحزام األمني
على مواقع مختلفة عن خطوط المواجهة ،مما يشهد على النفوذ
الذي اكتسبته في المحافظة ،ومواءمة كل من النخب السياسية
22
وشريحة كبيرة من سكان لحج مع المجلس االنتقالي.
ويتمتع المجلس االنتقالي الجنوبي بالدعم األكثر شعبية في محافظات
الجنوب ،حيث ينظر  22في المائة من المقيمين في الجنوب إلى
المجلس االنتقالي بإيجابية ،و 37في المائة من الجنوبيين قالوا أن
المجلس االنتقالي يجب أن يكون له بعض السلطة على األقل في
الجنوب .أكبر قاعدة جماهيرية لدعم المجلس االنتقالي الجنوبي
23
موجودة في لحج.
حتى اآلن ،أصبح الصراع على السلطة واضحاً بين الحكومة المعترف
بها دولياً والمجلس اإلنتقالي الجنوبي .وبشكل أكثر تحديداً  ،بدأت
التسلسالت الهرمية ألمن الدولة بين قوات الحكومة المعترف بها
دولياً وقوات الحزام الجنوبي الموالية للمجلس اإلنتقالي الجنوبي
بالتداخل 24.وقد أدت االشتباكات المتكررة بين قوات «الحكومة
المعترف بها دولياً » و «المجلس االنتقالي الجنوبي» إلى تعريض
25
حياة المدنيين للخطر ،وخلقت انطباعاً بأن هياكل الدولة غائبة.

وبحلول نهاية كانون الثاني/يناير  ،2016كان تنظيم القاعدة في
شبه الجزيرة العربية قد سيطر سيطرة كاملة على الحوطة مع
ذروة أنشطته في نيسان/أبريل  .2016وفي يونيو/حزيرانُ ،أنشئت
قوات الحزام األمني في لحج ،التي تؤدي مهام الجيش والشرطة
على السواء ،كقوة رئيسية على األرض.

وتأكيداً على قوة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وانتشارها،
شنت هجمات أخرى في المحافظة في مارس/آذار  2017ضد مقر
قوات األمن 20.وفي وقت الحق ،لوحظ حدوث تراجع تدريجي في
انشطتهم وتوقفت في أوائل عام  2018بسبب عمليات مكافحة
اإلرهاب ،التي دفعت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى
محافظة البيضاء.
وفي حين أن جهود اإلغاثة للنازحين داخليا في المناطق التي يسيطر
عليها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد ساعدت كثيراً في
تحسين صورة الحكومة اليمنية في أعين الجنوبيين ،إال أنه لم يتم
االضطالع بمبادرة مستدامة للحكم الرشيد والتنمية في المناطق
21
األكثر تضرراً من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

18

دانيال ر .غرين ،هزيمة حكومة الظل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن
(واشنطن العاصمة :معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى.)2019 ،

19

إميل روي ولوكا نيفوال ،جنوب اليمن الممزق :عدن ،أبين ،ولحجALCED، 18 ،
ديسمبر .2019

20

دانيال ر .غرين ،هزيمة حكومة الظل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن
(واشنطن العاصمة :معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى.)2019 ،

21

المرجع نفسه.

22

ميل روي ولوكا نيفوال ،جنوب اليمن الممزق :عدن ،أبين ،ولحجALCED، 18 ،
ديسمبر .2019

23

ماريك ترانسفيلد ،السالم وتفتت الدولة في اليمن (واشنطن العاصمة:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدوليhttps://carnegieendowment.org/ ،)2019 ،
( ،sada/80399تم االطالع في  16فبراير .)2020

24

فاطمة صالح وأحمدالشرجابي ،المتطلبات المؤسسية للمجلس االنتقالي
الجنوبي «االنقالب» في عدن و وجهات نظر حول صفقة جدة ،ملخص البحث،
المركز اليمني لقياس الرأي العام  ،أكتوب ر https://www.yemenpoll� ،2019
ing.org/institutional-prerequisites-for-the-stccoup-in-aden-and-per( spectives-on-the-jeddah-dealتم االطالع في  16فبراير .)2020

25

محمداإلرياني وماريكي ترانسفيلد(،اإلنسان) انعدام األمن في دولة مجزأة،
ملخص البحث  ،المركز اليمني لقياس الرأي العام ،أكتوبر .5 ،2019
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 2المنهجية
 (3):لكشاالطار التحليلي
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺮض – ﻗﺪرة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
– اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺪن

ﻧﻄﺎق
اﻟﻨﺰاع

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻧﻮع
ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻢ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ

اﺗﺠﺎﻫﺎت أﺳﻮاق
اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻌﻘﺎر

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺪرة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح
أﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن
واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

درﺟﺔ اﻟﻮﺻﻮل،
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﺟﻮدﺗﻬﺎ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻜﺎن
واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻮدة
ّ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ )اﻟﺨﻄﻂ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة
ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء اﻟﻔﻘﺮ
وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﺠﻮل(
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

درﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
درﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻟﻸﻏﺮاض
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك

ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻴﺶ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ
اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﺷﺮاك اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ – اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

تجميع البيانات

المصلحة االقتصاديين ،بسبب خبرتهم العملية ومعرفتهم
بالمدينة .وأجريت مقابالت تركز على قطاعات التعليم والرعاية
الصحية والحصول على الخدمات واإلسكان والبنية التحتية
للمدينة والسالمة واألمن وما شابه ذلك.

يصف هذا الملف الحضري ويحلل الوضع في مدينة الحوطة في
اليمن عبر مجموعة متنوعة من القطاعات .وباستخدام نهج قائم
عىل المناطق ،يرسم كل قسم على حدة صورة مستقلة من خالل
أحدث البيانات المتاحة .ثم يتم توليف هذه المعلومات لتوفير أحدث
المعلومات الشاملة المدعومة بالمعلومات والتحاليل السياقية.
أوال ،يرسم للشركاء
والهدف من ملف التنميط الحضري مزدوجً .
صورة متكاملة لدعم خطط إعادة التأهيل المستقبلية وتحديد
أولويات االستثمارات .وثانيا ،يساعدهم في البرمجة التنفيذية ووضع
السياسات االستراتيجية .ويستند التنميط الحضري إلى مجموعات
متكامال لتقييم
تحليال
مختلفة من العناصر والركائز ،التي تقدم معا
ً
ً
قدرات المدينة فضال عن احتياجات سكانها .وترد أدناه العناصر
الرئيسية للتنميط الحضري  -بالخط العريض:

●ا لمراجع المجتمعية ( عقال الحارات) CFPsتم تحديد واختيار
 37من قادة المجتمع المحلي وكبار السن إلجراء مقابالت
معهم بسبب عالقاتهم طويلة األمد بمجتمعاتهم ومعرفتهم
باحتياجات المواطنين .هم أنفسهم يسكنون في المناطق
التي يمثلونها – حارة أو حي أو مديرية – وهم مناسبين
بشكل مثالي لتقديم صورة دقيقة عن الناس و احتياجاتهم
في المجتمع ،فضال عن نوعية و توافر وإمكانية الوصول
إلى الخدمات األساسية .ولضمان أوسع تغطية ممكنة على
مستوى المدينة ،فإن مجموعة عقال الحارات المختارة هي
تلك التي تمثل عدد من األسر وتتمتع بعالقات مع الحكومة.

 (4):لكش سبل جمع البيانات
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع

1.مراجعة البيانات الثانوية وتستند البيانات الثانوية إلى المنشورات
والوسائط المتاحة إلنشاء خلفية خاصة بالسياق من المعلومات
عن االتجاهات وخطوط األساس السابقة والناشئة للنزاع ،والتي
يتم على أساسها موازنة مجموعة كاملة من البيانات األولية.
ويوفر ذلك فهماً أفضل لألحداث المحورية في تاريخ المدينة ،مما
يسمح بتثليث التحليل مع النتائج األولية للبيانات (Triangulation
.)of Data
2.جمع البيانات األولية إن األدلة السياقية األساسية وتحليل
المناطق هي مواد غير كافية لفهم التجارب الفردية والمجتمعية
بشكل كامل .لذلك ،تم إجراء سلسلة من المقابالت المنظمة في
الحوطة في شهر مارس  2020مع مختلف أصحاب المصلحة من
مجموعة متنوعة من المجاالت للحصول على بيانات مشتركة
بين القطاعات والبيانات التي تركز على احتياجات السكان.
●خرباء القطاع /الـ  KIsتم تحديد واختيار  11من المسؤولين
الحكوميين الحاليين أو المتقاعدين ،والمهنيين ،وقادة
األعمال ،وموظفي المنظمات غير الحكومية ،وأصحاب

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﻋﻘﺎل اﻟﺤﺎرات

اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮل

3.االستشعار عن بعد توفر صور األقمار الصناعية تقييما دقيقا
لدرجة الضرر المادي الذي لحق بالبنية التحتية والخدمات ،ومقارنة
ما قبل األزمة بالصور الحالية .يتم تعريف فئات الضرر من قبل
 .))UNOSATوقد وفرت أدوات نظام المعلومات الجغرافية تحليال
مقارنا قبل النزاع وما بعده بشأن تصنيف استخدام األراضي
وتقييم األضرار لكل مديرية
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مالمح حرضية رسيعة
●التحقق من حالة المنشئات تم جمع بيانات الرصد على
مجموعة متنوعة من المباني العامة للبلديات ،مثل المرافق
والطرق والمدارس والمستشفيات وما شابه ذلك.
ويتمثل الهدف الرئيسي في جمع المعلومات وتحديد درجة الضرر
الذي لحق بالمبنى وتقييم قدرته التشغيلية .وتشمل القطاعات
كال من اإلدارة ،المياه والصرف الصحي ،إدارة المخلفات الصلبة،
ً
والطاقة ،والصحة ،والتعليم ،واالتصاالت ،والتراث والثقافة ،والنقل.
وقد تم التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المباني المتضررة لغايات
كال من المباني الخدمية الخاصة،
تقييم حجم الضرر ،بما في ذلك ً
والعامة والحكومية ،حيث أن الهدف من التقييم الميداني السريع
لم يتم بهدف تقييم جميع المباني المتضررة أو معظمها وذلك
نظراً لصعوبة تنفيذ ذلك في ظل الظروف السائدة في اليمن.
وعليه . ،ولذلك ،اعتمدت عينة عشوائية للمباني داخل المناطق
المحددة سلفاً  .وكان هذا النهج قائماً على التوزيع النسبي لعدد
المباني ،ومستوى األضرار التي تظهر في صور األقمار الصناعية،
وإمكانية الوصول إليها نسبة إلى البعد عن خطوط المعركة ،حيث
تم إدراج أكثر من  150مبنى من مختلف األنواع والتي تم تقييمها
على أساس مستوى الضرر الحاصل ،ونوع ملكية العقار وطبيعة
فضال عن المباني
استخدامه باستثناء المباني األمنية والعسركية
ً
المخصصة ألي غرض محدد من أغراض األمن القومي.
كما تم إعداد المقارنة ما بين الصور الميدانية للمباني المتضررة أو
المهدمة و صور االقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات الجغرافية
التي تم جمعها في الميدان عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي
والمثبت على األجهزة المحمولة والتي تم تصويبها الحقاً باستخدام
نظام خرائط « ،»Google Earthمما أتاح الفرصة إلعداد تقييم أكثر
دقة للمباني من خالل الصور الميدانية وفقاً للتصنيف أدناه:
●المباني الخالية من األضرار المرئية (الفئة األولى) :والتي تضم
المباني ذات الهياكل العمرانية السليمة أي ذات األسوار
القائمة والتي يخلو سقفها من أي تلف واضح،
●المباني ذات الضرر المعتدل (الفئة الثانية) :والتي تضم
المباني التي تعاني من ضرر واضح كالمباني التي يكون
سقفها بحالة جيدة عموماً مع وجود تلف جزئي (كقطع بالط
السقف) أو التي تكون محاطة بالحطام أو الرواسب الرملية.
●المباني التي تعاني من أضرار جسيمة (الفئة الثالثة) :والتي
تضم المباني التي تعرض جزء من سقفها لالنهيار باإلضافة
للخلل الواضح في جدرانها.
●المباني المدمرة (الفئة الرابعة) :والتي تضم المباني
المتهدمة بالكامل أو التي تعرضت لدمار واسع ،كما تضم
هذه الفئة المباني المنهارة والتي اختفت معالمها بالكامل. .

لقد تم تطوير المنهجية الساتلية الموصوفة باالستناد إلى خبرة
المفوضية األوروبية ومركز البحوث المشترك لتقييم األضرار في
العديد من مناطق األزمات (بما في ذلك جورجيا ،وقطاع غزة ،ولبنان).
توجد بعض الحاالت حيث يكون التفسير واضحاً إضافة لتدني معيار
الخطأ ( في كل من المناطق الصناعية والسياحية) ،وثمة حاالت أخرى
مبهمة ويصعب تقييمها (مثل المناطق العشوائية والمكتظة) .من
جانب آخر ،وبهدف تجنب التحيز الفردي المرتبط باالستنتاج الشخصي
لصورة منفردة ،فال بد من تنفيذ العمل الجماعي من خالل فريق
واحد لدى تفسير الحاالت المبهمة.
كما أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على نوعية الصورة وتوقيتها،
حيث يتعين إدراك أهمية وقت إعداد التقييم خالل السنة والذي
يمكن أن يشكل مصدر تحديات هامة فيما يتعلق برصد األضرار خالل
حاالت النزاع الطويلة – بما في ذلك زاوية التقاط الصورة ،وموسمها
واللذان يعتبران بمثابة أبرز التحديات التي تواجه عمليات التقييم
باستخدام الصورالمأخوذة بواسطة االقمار الصناعية.
من ناحية أخرى ،فإن النمط العمراني في المدن اليمنية يشكل
تحدياً آخر ،حيث أن ارتفاع الكثافة السكانية من شأنه اإلسهام في
تقويض إمكانية اكتشاف األضرار نظراً لدروها في إخفاء مالمح الضرر
ومواقع التدمير باإلضافة لمجموعة من التحديات األخرى الهامة
للكشف عن المناطق المتأثرة.
وال تزال الصور الفوتوغرافية الميدانية لنفس مواقع صور االقمار
الصناعية هامة للغاية في المناطق عالية الكثافة نظراً لعدم
إمكانية تحديد جميع المالمح من خالل الصور الساتلية ،حيث أن
واجهات المباني المتأثرة بالقذائف قد ال تكون واضحة على اإلطالق
في الصور الساتلية.
كذلك ،واجه القائمون على العمل الميداني عدة تحديات نظراً لعدم
دقة تحديد المواقع وهوامش الخطأ المحتمل لدى استخدام نظام
تحديد المواقع العالمي مما يؤدي إلنتاج معلومات مكانية متباينة.
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 3الديموغرافيا وحركة
السكان
تعتبر محافظة لحج موطناً لحوالي  1,090,000نسمة في عام ،2019
26األغلبية العظمى يعيشون في المناطق الريفية (> 90في المائة)
متساو تقريباً بين الذكور واإلناث .وقدر مكتب الصحة
27مع توزيع
ٍ
والسكان المحلي عدد سكان الحوطة في عام  2020بـ 39,009
نسمة 28،بمعدل زيادة سنوية حوالي  2.52في المائة منذ عام :2004
تتراوح أعمار  52في المائة من سكان المدينة بين  64-16سنة ،
في حين أن  44في المائة تتراوح أعمارهم بين  14-0سنة وأربعة
في المائة فوق  65سنة  29.وتنص بيانات السكان في تقرير نظرة
عامة عن االحتياجات اإلنسانية على أن الحوطة لديها أكبر عدد من
الذكور مقارنة باإلناث  ،كما هو مبين في الشكل أدناه .ومع ذلك
 ،فإن الطبيعة المتغيرة للصراع تعني ً
أيضا أن التدفق المستمر
داخليا يمكن أن يغير تقديرات السكان
والتدفق الداخلي للنازحين
ً
هذه في أي وقت معين.
 (5):لكشتوزيع السكان في مدينة الحوطة حسب العمر
والجنس
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المصدر :نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية2019 ،

26

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة عن
االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

27

جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي  22 ،2017يوليو http:// ،2019
( ،www.cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690تم االطالع في
 12فبراير .)2020

28

دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

29

المرجع نفسه.

إﻧﺎث
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مالمح حرضية رسيعة
وفقاً لغالبية عقال الحارات ( 78.4في المائة) ،فقد زاد إجمالي عدد
السكان في مدينة الحوطة على مدى األشهر الـستة الماضية،
في حين أن  18.9في المائة ذكروا أن إجمالي عدد السكان ظل
على حاله تقريباً  ،وذكر  2.7في المائة من المجيبين أن إجمالي عدد
السكان في مدينة الحوطة قد انخفض .في وقت تعداد السكان
والمساكن لعام  ،2004كان عدد سكان مدينة الحوطة 25,881
نسمة .بحسب تقرير تطوير المدن اليمنية  ،التوقعات لعام 2030
تنبأ باستمرار النمو السكاني في مدينة الحوطة  ،ليصل إلى ما
30
يقدر بنحو  50,918نسمة.

.

(6):اﻟﻒلكشالنمو السكاني لمدينة الحوطة منذ عام 1973
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المصدر ،UN-Habitat :دراسة أعدها أساتذة جامعتي عدن وصنعاء ضمن
«تقرير حالة المدن اليمنية».2020 ،

الجماعات الدينية

99في المائة من سكان اليمن مسلمون45 –35 ،في المائة من
المسلمين هم من الشيعة الزيديين ،في حين أن الباقي سنة.
الزيديون نحو  40في المائة من السكان اليمنيين 31في
ويشكل ّ
حين أن األغلبية ،ال سيما في جنوب اليمن والمناطق الساحلية،
تنتمي إلى المذهب الشافعي من اإلسالم السني .تضم األقليات
المهمشين ،وتاريخيا كانوا يعتبروا
في اليمن حوالي  500ألف من ُ
عمال من الطبقة الدنيا يعيشون أساساً في المناطق الحضرية ،و
 2000بهائي تعرضوا لالضطهاد الديني بشكل متزايد منذ اندالع
النزاع .كان اضطهاد البهائيين اليمنيين يسبق الهيمنة السياسية
للحوثيين في عام  ، 2014حيث حاول البهائيون بشكل متكرر الحفاظ
على عالقات ودية مع السلطات المحلية والمجتمع ككل حتى قبل
32
الحرب الجارية  ،لكن هذه الجهود عادة لم تقابل بالمثل .

30

دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

31

مجموعة حقوق األقليات الدولية ،الزيدي الشيعي ،يناير https:// ،2018
( ،minorityrights.org/minorities/zaydi-shiasتم االطالع في  12فبراير .)2020

32

ايمينا أسماندزيكوفيتش« ،المحاكمات التي ال تنتهي لمجتمع البهائيين في
اليمن»  ،عرب نيوز  5 ،سبتمبر https://www.arabnews.com/ ، 2019
( node/1549856/middle-eastتم االطالع في  29يونيو )2020

2014

2017

2020

2025

2030

15

الحوطة

 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا

الهجرة السياقية

في عام  ،2019قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو  140,000مهاجر
دخلوا اليمن وأن حوالي  50,000مواطن يمني عادوا من المملكة
العربية السعودية 33.وشملت القضايا التي تمت مالحظتها بشكل
رئيسي مواطنين إثيوبيين ( 92في المائة) ومواطنين صوماليين
( 8في المائة) ،حيث توجه  88في المائة من أولئك الذين تتبعهم
المنظمة الدولية للهجرة نحو المملكة العربية السعودية و 12في
المائة يعتزمون التوجه إلى اليمن والبقاء فيه 34.وكان المهاجرون
الذين تتبعهم المنظمة الدولية للهجرة معظمهم من الذكور (72
في المائة) ،و  18في المائة منهم من النساء و  10في المائة
من األطفال ( 7في المائة من الفتيان و 3في المائة من الفتيات).
طفال هاجروا إلى اليمن في عام  ،2019كان 8,186
من بين 14,210
ً
طفال تقل أعمارهم عن
طفال قاصراً غير مصحوبين بذويهم و 173
ً
ً
خمس سنوات 35.وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أنه على الرغم
من استمرار عبور المهاجرين (أكرهم من بوساسو في الصومال)
طوال عام  ،2019فقد تم اإلبالغ عن أصغر عدد من المهاجرين
خالل الربع الثالث ،بسبب موجات الحرارة في جيبوتي ومياه البحر
المضطربة36 .وقد ذكر أكثر من  98في المائة من المهاجرين الذين
37
تم تعقبهم أن الدوافع االقتصادية هي سببهم الرئيس للهجرة.
أما نقطة الوصول المعروفة من المهاجرين األجانب إلى اليمن،
فهي رأس العارة في محافظة لحج 38،حيث تم اإلبالغ عن أكبر عدد
من المهاجرين الوافدين في عام  .2019وتعتبر منطقة العزافة
( 20كيلومترا غرب رأس العارة) وبئر عيسى ( 25كيلومترا غرب رأس
العارة) مكاناً لالتجار بالبشر 39.على مدار عام  ،2019دخل 52,600
مهاجر إلى اليمن عبر نقطة مراقبة رأس العارة ،وهي أيضا النقطة
الوحيدة التي وصل إليها المهاجرون الذين أعربوا عن رغبتهم في
البقاء في اليمن .أفادت المنظمة الدولية للهجرة في نوفمبر/
تشرين الثاني  2019أن جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى رأس
العارة هم من إثيوبيا .أولئك الذين يعتزمون السفر إلى اليمن دون
الحاجة إلى العبور إلى المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل
رئيسي عن العمل كعمال غير مهرة وعامالت منازل في المناطق
الحضرية (أو كعمال زراعيين في المناطق الريفية) .وشروط القيام
بهذه الرحلة قاسية؛ في مايو/أيار  ،2019أفادت المنظمة الدولية
للهجرة أن ما ال يقل عن  14مهاجراً في لحج توفوا إثر مضاعفات
40
مرتبطة باإلسهال المائي الحاد.

33

المنظمة الدولية للهجرة ،اليمن_ نقاط تتبع التدفق | المهاجرون الوافدون
واليمنيون العائدون من المملكة العربية السعودية في  19 ، 2019يناير
94-flow-moni�%80%https://migration.iom.int/reports/yemen-%E2 ،20200
toring-points-migrant-arrivals-and-yemeni-returns-saudi-arabia-2019
(تم االطالع في  17مايو .)2020

34

المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.

38

المنظمة الدولية للهجرة ،اليمن_ نقاط تتبع التدفق | المهاجرون الوافدون
واليمنيون العائدون من المملكة العربية السعودية في نوفمبر ، 2019
ديسمبر https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2019
( YE-Migrants_FMR_Nov%202019_Dashboard_03122019.pdfتم االطالع
في  11مارس .)2020

39

المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،رأس العارة ..طريق طالبي اللجوء
األثيوبيين نحو الجحيم (جنيف ،سويسراhttps://euromedmonitor.org/ ،)2020 :
( uploads/reports/en-ye.pdfتم االطالع عليه في  18مايو .)2020

40

أخبار األمم المتحدة« ،اليمن تحديث :الممثل المقيم لليونيسف يدين الهجوم
في تعز الذي أودى بحياة سبعة أطفال» 27 ،مايو/أيار https://news. ،2019
( un.org/en/story/2019/05/1039201تم االطالع عليه في  11مارس .)2020

 (7):لكشإجمالي عدد المهاجرين المتتبعين الذين يصلون إلى
نقاط مراقبة المنظمة الدولية للهجرة.2019 ،
اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺻﻌﺪة

اﻟﻤﻬﺮة

اﻟﺠﻮف

ﺣﻀﺮﻣﻮت

56

30%

ﺷﺒﻮة
-3%

اﻟﻒ

اﻟﺨﻴﺒﺔ
ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮج اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ

ﻋﻤﺮان

ﻣﺄرب
ﺻﻨﻌﺎء

29

ﻋﻴﻦ ﺑﺎﻣﻌﺒﺪ

أﺑﻴﻦ

اﻟﻀﺎﻟﻊ

ﺿﺎﻣﺮ
رﻳﻤﺔ

اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﻒ

ﺣﺠﺔ

اﻟﻤﺤﻮﻳﺖ

إب

ﻟﺤﺞ
ﻋﺪن

-6%
53

ﺗﻌﺰ

اﻟﻒ

اﻟﺤﺪﻳﺪة
أب

رأس اﻟﻌﺎرة

المصدر :المنظمة الدولية للهجرة  -اليمن.

في عام  ،2017أفادت المعلومات مفتوحة المصدر أن مسؤولي
األمن في محافظة لحج يشيرون إلى أن بعض شبكات التهريب
تقدم طرق للدفع يقوم فيها المهاجرون بالدفع بالريال السعودي
وغالبا ما يكون أحد
لطرف ثالث في المملكة العربية السعودية،
ً
ً
معروفا ألحد األقارب الذي يعيش بالفعل في السعودية،
األشخاص
41حيث يدفع المهاجرون للمهربين في لحج (أو تعز) ليتم نقلهم إلى
المملكة العربية السعودية ُ ،يقال أن المهربين يتقاضون ما بين
 800و  1,300دوالر أمريكي 42.ومع ذلك ،تتغير األسعارحسب الحالة
األمنية وتغير طرق المهاجرين نتيجة لألوضاع المتغيرة في اليمن.
لألسف ،ال تتوفر بيانات من عقال الحارات وخبراء القطاع تتعلق
بالمهاجرين ووضعهم في مدينة الحوطة.

41

معهد الدراسات األمنية ،مسارات تهريب المهاجرين من القرن األفريقي إلى
اليمن والمملكة العربية السعودية (بريتوريا ،جنوب أفريقياhttps:// ،)2017 :
( issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/aitwr-7.pdfتم االطالع في 19
مايو .)2020

42

المرجع نفسه.
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (8):لكشخصائص السكان النازحين داخلياً في الحوطة.

مخيم خرز في محافظة لحج

منذ بدء النزاع  ،كان هناك  318مخيم للنزوح في جميع أنحاء اليمن.
بحلول عام  ، 2017كان هناك سبعة في محافظة لحج .أكبر هذه
المخيمات  ،التي تغطي مساحة  5.4كيلومتر مربع  ،هي مخيم
خرز  .43بحلول عام  ، 2018وصل عدد سكان المخيم إلى ما يقرب من
44
 16,000معظمهم من الالجئين الصوماليين واإلثيوبيين .

وتشير البيانات المتاحة لعام  2019إلى أن عدد النازحين في منطقة
الحوطة بلغ  ،7,356منهم  4,620نازحاً من المنطقة و 1,482من
خارجها .وتشير تقديرات في تقرير نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية
أيضاً إلى أن النازحين يشكلون  21.11في المائة من مجموع السكان
المقدرين في منطقة الحوطة ،في حين يقدر عقال الحارات أن 25
في المائة من سكان المدينة هم من النازحين داخلياً  .في أواخر
عام ُ ،2017ق ِّدر أن  16في المائة من السكان النازحين في مدينة
الحوطة كانوا من األطفال (ذكور) الذين تتراوح أعمارهم بين صفر
و 4سنوات ،و 12في المائة من السكان النازحين داخلياً كانوا من
الفتيان بين  5و 17عاماً  ،و 28في المائة رجال تتراوح أعمارهم
بين  18و 60عاماً  46.وفيما يتعلق بالنساء النازحات داخلياً  8 ،في
المائة هم أطفال (إناث) تتراوح أعمارهن بين صفر و 4سنوات ،و4
في المائة من الفتيات بين  5و 17سنة ،و 32في المائة من النساء
بين  18و 60عاماً  ،مما يعني أن النساء بين  18و 60عاماً كن أكبر
47
مجموعة سكانية من حيث النازحين.

43

قطاع المأوى ،تقرير عن المهمة الرسمية لقطاع المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المخيمات في مركز العمل اإلنساني في عدن (صندوق
التمويل االنساني في اليمن.)2017 ،

44

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،UNHCRمخيم خرز لالجئين (نيويورك:
نيويورك.)2018 :

45

استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

46

قطاع المأوى ،تقييم خط األساس للتقارير عن موقع استضافة النازحين في
اليمن :أبين،عدن ،الضالع،المهرة ،حضرموت ،إب ،لحج،شبوة ،سقطرى ،تعز-
أغسطس ( 2017اليمنhttps://www.sheltercluster.org/sites/ ،)2018 :
_default/files/docs/yem_factsheet_cccm_idp_hosting_site_profiles
( ، august_2017_0.pdfتم االطالع في  14مايو .)2020

47

المرجع نفسه.

8%

16%

 4-0ﺳﻨﻮات

الزنوح الداخيل

يشكل نزوح اليمنيين في جميع أنحاء اليمن تحديات كبيرة في
مجال الحماية .وفي مقدمة هذه التحديات انهيار شبكات األمان
التي تعتمد عليها النساء واألطفال .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
الظروف المعيشية السيئة هي سمة أساسية من سمات المواقع
المستضيفة للنازحين داخلياً  .وعادة ما يجد النازحون أنفسهم في
مواجهة بيئة مكتظة بشكل ال يطاق تفتقر إلى الخصوصية وتزيد
بشكل متزايد من الضغوط النفسية  -وبالتالي تزيد من المخاطر
الفردية والنزاعات داخل األسرة .في ظل غياب السلطات األمنية
والمدنية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،تتصاعد بسرعة
تهديدات اإلخالء فقط لتفاقم مخاطر حماية النازحين .مع ذلك ،أفصح
عقال الحارات بأن األسباب الرئيسية الثالثة لمجيء النازحين إلى مقر
إقامتهم الحالي في الحوطة ،القدرة على تحمل التكاليف ،وتقديم
45
المساعدات اإلنسانية واألمن كانت قواسم مشتركة للمستجيبين.

إﻧﺎث

ذﻛﻮر

4%

12%

 17-5ﺳﻨﺔ
32%

28%

 60-18ﺳﻨﺔ

المصدر :قطاع المأوى في اليمن2017،

يواجه النازحون تحديات مختلفة ،بما في ذلك المأوى والمواد غير
الغذائية ،والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم .وتشمل هذه
التحديات المسجلة :من حيث المأوى النوافذ المكسورة وتسرب
السقوف ،ودورات المياه غير النظيفة ،وعدم وجود مساحة/خصوصية.
48ومن حيث نوع الخصوصية لمعظم دورات المياه العائلية ،يتم استخدام
الستائر أو غيرها كفواصل مؤقتة .معظم النازحين في مدينة الحوطة
لديهم مشاكل في الحصول على المياه .ويعتمد النازحون داخلياً
في المقام األول على ضخ المياه عن طريق األنابيب لمساكنهم،
وثانيا على نقل المياه بالشاحنات (الوايتات) .يحصل نحو  25في المائة
من النازحين في مدينة الحوطة على مرافق االستحمام والصرف
الصحي 49.ويقوم األطباء والممرضون بزيارة مواقع النازحين داخلياً ،
ولكن ال توجد خدمات عامة للرعاية الصحية األولية .في الفترة ما
طالبا من النازحين
بين عامي  2017و ،2018من حيث التعليم151 ،
ً
طالبا التحقوا بالتعليم االبتدائي
التحق مرة أخرى بالمدرسة128 :
ً
طالبا في المرحلة الثانوية .باإلضافة إلى ذلك ،لم يكن أي من
و23
ً
النازحين داخلياً يعمل كمعلم ،وهذا يختلف عن المديريات والمدن
50
المجاورة األخرى ،مثل مديرية تُ َبن.

48

المرجع نفسه.

49

المرجع نفسه.

50

الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي http://www. ،2017
( ،cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690تم االطالع عليها في
 15أبريل .)2019
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 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
 (9):لكشموقع النازحين داخلياً واعدادهم (UN-Habitat )2020
!

!

!

اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

36
400

!

1,600

Al Tha'lab

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

!
اﻟﺪﺑﺎء

اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

!

!

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر

اﻟﺸﻈﻴﻒ
!

!
ﻃﻬﺮور

!
ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي

!
ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

اﻟﺠﻮﻟﺔ

!

المصدر :المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMمصفوفة تتبع النزوح الجولة .37
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (10):لكشاألسباب الرئيسية والثانوية واألخرى للنزوح إلى مواقع السكن الحالية في مدينة الحوطة.2020 ،

أﺳﺒﺎب ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺮص
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ
وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺮص
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻮت اﻟﺰوج /اﻷﺳﺮة

أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﻴﺔ
27%

37.8%

اﻹﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻷﻣﻦ

2.8%

5.4%

اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺸﺘﻌﻞ

أﺳﺒﺎب أﺧﺮى /ﺛﺎﻟﺜﺔ

2.8%

18.9%
ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

2.8%
ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

2.8%
اﻹﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻷﻣﻦ

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺮص
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ

13.5%

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺮص
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ
وﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ

8.1%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  :CFPمارس .2020

أشار عقال الحارات أن األسباب الرئيسية للنزوح ،حسب األهمية
:أوال االفتقار إلى السالمة والصراع النشط .ثانياً  :انخفاض فرص
بالترتيب ً
الحصول على السكن ومساحة المعيشة ،وانخفاض فرص الحصول
على الخدمات التعليمية والصحية ،ووفاة الزوج/األسرة ،وانعدام
األمان عموماً  .ثالثاً  :نقص فرص العمل ،وانخفاض فرص الحصول
51
على التعليم والخدمات الصحية ،وأخيراً  ،عدم الحصول على السكن.
ووفقاً لتصورات عقال الحارات عن اختيار النازحين داخلياً لموقع
إقامتهم الحالي ،تشمل األسباب التي رتبت حسب األهمية ،أوال:
تكاليف اإلقامة الميسورة واألمن في الموقع ،وسبل كسب العيش
(مصدر الدخل في الموقع) ،وتقديم المساعدة اإلنسانية في المنطقة.

51

استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

ثانياً  :تقديم المساعدة اإلنسانية في الموقع ،واألمن في الموقع،
وسبل العيش (مصدر الدخل في الموقع) 52.وقد تم إشغال معظم
مواقع النازحين داخلياً في الحوطة منذ يناير/كانون الثاني ،2015
وغالبا ما تكون األسرهناك UXيرأسها رجال 53.وغالبية النازحين داخلياً
يعانون من مشاكل في الحصول على المياه ،وكثيراً ما يتعرضون
لمخاطر مرتبطة باأللغام األرضية والذخائر التي لم تنفجر والمتفجرات
من مخلفات الحرب .وفي هذا السياق ،أفاد الشركاء المحليون في
عام  2015بأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية زرع ألغاما
54
أرضية في منطقة الحمراء في الحوطة منعاً لتقدم الحوثيين.

52

المرجع نفسه.

53

قطاع المأوى ،تقييم خط األساس للتقارير عن موقع استضافة النازحين في
اليمن :أبين،عدن ،الضالع،المهرة ،حضرموت ،إب ،لحج،شبوة ،سقطرى ،تعز-
أغسطس ( 2017اليمنhttps://www.sheltercluster.org/sites/ ،)2018 :
_default/files/docs/yem_factsheet_cccm_idp_hosting_site_profiles
( ، august_2017_0.pdfتم االطالع في  14مايو .)2020

54

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAاليمن :تقرير حالة
النزاع المتصاعد رقم ( 1في  31مارس ( )2015نيويورك ،نيويورك،)2015 :
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20
( Yemen%20Situation%20Report_20150331.pdfتم االطالع عليه في 11
مارس .)2020
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الحوطة

 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
 (11):لكشاألسباب األولية والثانوية والثالثة لقدوم النازحين إلى الموقع الحالي لإلقامة في مدينة الحوطة.2020 ،

أﺳﺒﺎب رﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺳﺒﺎب أﺧﺮى /ﺛﺎﻟﺜﺔ

29.7%

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

21.6%

اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

5.4%
اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

2.8%
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

8.1%

2.8%
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
)ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ(

5.4%

أﺳﺒﺎب ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
)ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ(

21.6%

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

2.8%
13.5%

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

2.8%

5.4%
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
)ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ(
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فيما يتعلق باالحتياجات ،تشير بيانات عقال الحارات إلى أن النازحين
هم ثاني أكبر مجموعة سكانية تواجه معظم التحديات في تلبية
احتياجاتهم (بعد المجتمع غير المستضيف) .على وجه التحديد،
يواجه النازحون داخلياً في مدينة الحوطة أكبر التحديات في تلبية
احتياجاتهم من حيث الحصول على األدوية وغيرها من منتجات
الرعاية الصحية ،والوصول إلى مرافق النظافة الصحية والصرف
55
الصحي ومستلزمات النظافة الشخصية ،واستخدام وسائل النقل.

55
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎً
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 4الحماية
الخلفية

يواجه اليمن ،بما في ذلك الحوطة ،أكبر أزمة حماية في العالم،
مع احتمال حدوث انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والنزوح القسري ،وضعف سيادة
57
القانون.

56

وتشير آخر البيانات المتاحة في تقرير نظرة عامة عن اإلحتياجات
اإلنسانية إلى أن عدد السكان الحاليين في محافظة لحج يبلغ
 1,090,000صنف  7901,000منهم ( 72في المائة) بأنهم أشخاص
محتاجون –تم تصنيف  57في المائة منهم هم أشخاص محتاجون
بشدة بينما  43في المائة هم أشخاص ذوي احتياج متوسط في
مجال الحماية 58.بالمقارنة بين عامي  2018و ،2019حسب تقرير
نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية ،عدد األشخاص الذين هم في
حاجة ماسة لخدمات قطاع الحماية قد زاد بشكل كبير (حوالي 26
في المائة) 59.في محافظة لحج تحديداً  ،فإن أكثر المحتاجين إلى
المساعدة في مجال الحماية هم من النساء ( ،)132,091يليهم
الرجال ( ،)131,957ثم الفتيات ( ،)102,728ثم الفتيان (.)95,870
60وبشكل أكثر تحديداً  ،قدرت البيانات في نفس التقرير أن عدد سكان
مديرية الحوطة لعام  2019بلغ  34,852نسمة منهم 80( 27,882
في المائة) في حاجة إلى مساعدة في مجال الحماية.

الوثائق

تظهر بيانات استبيان عقال الحارات فيما يتعلق بالفئات السكانية
المستهدفة ،بشكل عام الوثائق متاحة ومتوفرة .ووفقا لبيانات
خبراء القطاع ،فإن  100في المائة من السكان يملكون حاليا بطاقة
هوية وطنية ،و  100في المائة من السكان في حوزتهم شهادات
تسجيل/شهادة الزواج و/أو الطالق .عالوة على ذلك ،فإن  100في
المائة من السكان في حوزتهم حالياً شهادات ميالدهم .مع ذلك،
فإن  50في المائة فقط من السكان يحملون حاليا جواز سفر و50
في المائة من السكان يحملون بطاقات عائلية .ووفقاً للمجيبين
على االستبيان ،فإن ما يقرب من  80في المائة من النازحين داخلياً
يملكون وثائق تسجيل المواليد ،في حين أن  8في المائة فقط من
61
النازحين داخلياً يملكون بطاقات عائلية.
 (12):لكشنسبة السكان الذين يمتلكون حالياً وثائق في
مدينة الحوطة.2020 ،
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

100%

ﺷﻬﺎدة /ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج

100%

ﺷﻬﺎدة /ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼق

100%

ﺷﻬﺎدة /ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻻدة

100%

ﺷﻬﺎدة /ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎة

100%

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

50%

ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ

50%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  :CFPمارس .2020

وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً إلجابات خبراء القطاع  ،فإن مراكز السجل
المدني ال تعمل في مدينة الحوطة .ومن المؤكد أن هذا من شأنه
أن يمنع السكان المحليين من الحصول على شهادات الميالد/الوفاة
الالزمة ،وأن يؤخر المسائل الزوجية التي تنطوي على تسجيل حاالت
الزواج/الطالق .وفي حين أن النظام القانوني ضعيف وتفتقر المحاكم
إلى الموارد والموظفين الالزمين ،أفاد خبراء القطاع بأن المحاكم
62
تعمل على الرغم من ذلك.

56

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،UNHCRصحيفة وقائع اليمن ،يناير
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20 ،2019
( Yemen%20Fact%20sheet%20-%20January%202019.pdfتم االطالع في 11
مارس .)2020

57

مجلس التعاون اإلنمائي الدولي ،تحليل األزمات اإلنسانية في اليمن ،2019
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/how-we-work/humanitari( an-aid/hca-2019/hca-yemen-2019.pdfتم االطالع في  11مارس .)2020

58

ظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

59

60

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAتحديث إنساني
يغطي  24يناير  19 -فبراير  ،2019العدد https://reliefweb.int/sites/ ،3
( reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdfتم االطالع في  11مارس
.)2020
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نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
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ةيامحلا

األطفال

أظهرت التقييمات المتعلقة بحماية الطفل أن معظم األطفال في
اليمن يعيشون تحت ضغوط هائلة – ما يقارب ال  80في المائة
من األطفال المتضررين يقولون إنهم يخشون اللعب في العراء.
63باإلضافة إلى ذلك ،فإن األطفال في  18محافظة من أصل 22
(بما فيها محافظة لحج) معرضون أكثر من غيرهم لخطر التعرض
لإلصابات الناجمة عن األلغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة 64.وفي
محافظة لحج ،ركزت الجهات الفاعلة اإلنسانية على تزويد األطفال
بأنشطة تتعلق بالتوعية بمخاطر األلغام في المجتمعات المحلية،
حيث تعتبر محافظة لحج منطقة معرضة لخطر كبير .وباإلضافة
إلى ذلك ،تم تدريب المعلمين واألخصائيين االجتماعيين على تثقيف
ونشر رسائل التوعية بمخاطر األلغام على األطفال .عالوة على ذلك،
ركزت الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني على دعم المتطوعين
المجتمعيين والمدرسين واألخصائيين االجتماعيين من خالل التدريب
على حقوق الطفل وحماية الطفل في حاالت الطوارئ ،وبدائل العقاب
البدني ،ورصد حماية الطفل.
أكد عقال الحارات على وجود ما يقرب من  70صبيا و  20صبية كضحايا
للعمل االستغاللي 65.باإلضافة إلى ذلك ،هناك حوالي  55أسرة -
66
يعتبر فيها الطفل نفسه أو أسرته  -رئيساً لألسرة.

النساء و الفتيات

تفيد المعلومات مفتوحة المصدر عن محافظة لحج أن الجهات
الفاعلة في المجال اإلنساني تهدف إلى التركيز على استشارة النساء
والفتيات بشأن احتياجاتهن الخاصة لضمان الخصوصية والحماية،
وضمان أن تكون نقاط توزيع المياه ،واألموال النقدية ،ومستلزمات
المعونة الوطنية في مناطق آمنة ويمكن الوصول إليها .قد
أعطيت األولوية للنساء وغيرهم من أفراد األسر المستضعفة (ال
سيما األسر المعيشية التي ترأسها نساء) بالنظر إلى أعباء العمل
التي تُ لقى على عاتق المرأة .ووفقا إلفادة عقال الحارات فهناك
حوالي  940من النساء الحوامل  /المرضعات أو الفتيات حاليا في
مدينة الحوطة 67.باإلضافة إلى ذلك ،هناك حوالي  300أسرة تعتبر
أفرادها أن المرأة فيها هي ربة األسرة أو تعتبر نفسها ربة األسلرة
إذا كانت تعيش بمفردها.

االشخاص ذوي اإلعاقة

ّ
وقع اليمن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها
االختياري في عام  ،2007وصادق عليها في عام  .2009يتباين عدد
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وفقاً للمسح الوطني للصحة والسكان
لعام  ،2013فإن  3في المائة من سكان اليمن يعانون من اإلعاقة
68
( 1في المائة إعاقة شديدة و  % 2في المائة إعاقة متوسطة).
على النقيض من ذلك ،تقدر مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 OHCHRأن ثالثة ماليين شخص من ذوي اإلعاقة يواجهون تحديات
كبيرة في تلبية احتياجاتهم األساسية.69
صدرت عدة تشريعات وطنية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة .ويسند
قانون رعاية وتأهيل المعوقين لعام  1999مسؤوليات الحماية إلى
وزارة التأمينات والشؤون االجتماعية .وباإلضافة إلى ذلك ،ينص
القانون على إنشاء مختلف خدمات الرعاية ،بما في ذلك إعادة
التأهيل والتدريب المهني 70.وتعترف االستراتيجية الوطنية لإلعاقة
لعام  2010بالنموذج االجتماعي لإلعاقة ،وتهدف بالتالي إلى
ضمان المساواة في الحصول على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والمجتمع الشامل للجميع .ونظراً إلى استمرار الصراع ،لم يتم بعد
كامال .قد تأثرت األموال الحكومية أيضاً
تنفيذ االستراتيجية تنفيذاً
ً
بسبب نقص التمويل ،مما يحد من توفير الدعم المالي المباشر
فضال عن الخدمات والرعاية الصحية واإلسكان للمعوقين 71.فعلى
ً
سبيل المثال ،كان عدد األشخاص الذين لم يتلقوا األدوية من خالل
صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يقدر بنحو  20,000شخص ،وذلك
اعتبارا من عام .2014
يواجه أكثر من  80في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم
من األشخاص المستضعفين مشاكل في الحصول على الخدمات.
العوامل المعيقة تشمل معيقات الوصول المادي ،والحواجز
االقتصادية واالجتماعية  -الثقافية ،والتمييز ،واالفتقار إلى
72
المعلومات والخدمات.

68

الجمهورية اليمنية  ،اليمن :المسح الوطني الصحي والديموغرافي ، 2013
يوليو ( https://dhsprogram. com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf ،2015تم
االطالع في  12مارس .)2020

69

أخبار األمم المتحدة« ،قتلى النزاع في اليمن يقترب من  650شخصاً ،
ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تسلط الضوء على محنة 3
ماليين شخص من ذوي اإلعاقة» 5 ،مايو https://news.un.org/en/ ،2015
story/2015/05/497832-yemen-conflict-death-toll-nears-650-un( ،rights-office-spotlighting-plight-3تم االطالع في  12مارس .)2020

63

منظمة األمم المتحدة للطفولة ،UNICEFاليمن:الطفولة تحت التهديد،
أغسطس https://www.unicef.be/content/uploads/2015/08/ ،2015
( Yemen-Childhood-Under-Threat.pdfتم االطالع في  12مارس )2020

70

 ،The Equal Rights Trustمن الليل إلى الليل المظلم :معالجة التمييز وعدم
المساواة في اليمن ،في سلسلة التقرير القطري التاسع (لندنStroma Fund، :
)2018

64

المرجع نفسه.

71

المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.
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المرجع نفسه.

 ،Handicap Internationalصحيفة اإلدماج -المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المخيماتsites/default/files/docs/inclusion_of_ ،2018 ،
people_with_disabilities_other_vulnerable_in_shelter_response-yem( ، en_factsheet.pdfتم االطالع في  14مايو )2020

22

الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
كثيرا ما يتأثر األشخاص ذوي اإلعاقة بحركتهم المحدودة ويمكن
أن تتركهم أسرهم في حالة اإلجالء من المناطق التي تعاني من
الصراع .عالوة على ذلك ،هناك وصمة عار مرتبطة باإلعاقة تؤدي
73
إلى عزل الكثيرين من قبل أسرهم.
وفقا لبيانات عقال الحارات ،هناك حوالي  180شخصا من ذوي اإلعاقة
يعيشون في مدينة الحوطة وحوالي  520شخص لديه حاالت طبية
خطيرة تهدد الحياة (تتطلب العالج الفوري) أو مزمنة (تتطلب عالجا
طويل األجل) .كما تشير بيانات المصادر المفتوحة إلى أن الصعوبات
التي يواجهها النازحون في مدينة الحوطة هي أساساً متعلقة
بعدد األشخاص المصابين بأمراض مزمنة (وليس إعاقات جسدية
74
أو عقلية).
ال يملك خبراء القطاع معلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في
مدينة الحوطة.

األقليات العرقية

توجد جماعات مهمشة في اليمن منذ قرون ،لكنها تكافح اآلن بشكل
متزايد من أجل البقاء .من أكثر الفئات ضعفاً التي تم تحديدها هم
المهمشون (يشار إليها محلياً باسم «األخدام»،وهي أكثر الفئات
تهميشاً في 75اليمن ،والتي تعاني من التمييز الطبقي واالجتماعي
واالقتصادي والسياسي وتقع خارج الهياكل القبلية والمجتمعية
القائمة .في حين ال توجد إحصاءات رسمية عن عددهم ،فقد ُق ِّدر
المهمشين بـ  76200,000شخص ،وفي عام
في عام  2002عدد ُ
المهمشين يشكلون نحو  10في
السكان
أن
 ،2014قدرت اليونيسف
ُ
المائة من السكان 77.تاريخياً  ،عاش المهمشون في ظروف سيئة
للغاية في أحياء فقيرة منفصلة في أطراف المناطق الحضرية،
بما في ذلك مدينة الحوطة .وتتكون األحياء الفقيرة من أكواخ
صغيرة مبنية عشوائيا من الخشب والقماش ،حيث ال تتوفر سوى
خدمات أساسية قليلة .العديد من المهمشين عاطلين عن العمل،
عموما من وظائف القطاع العام (باستثناء
ُيستبعد المهمشين
ً
وغالبا
الخاص،
القطاع
و
الشوارع)
تنظيف
وعمال
إدارة المخلفات
ً
ما يقتصر عملهم على الوظائف الصغيرة واألجور المنخفضة مثل
78
تلميع األحذية وغسيل السيارات.

الناجيات من العنف

زادت حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي المبلغ عنها بنسبة 36
في المائة بين عامي  2016و ،2017و 70في المائة إضافية في عام
 ،2018لكنه ال يعطي فكرة عن حجم المشكلة بسبب قلة اإلبالغ عن
هذه الحاالت 79.ويزيد تصاعد النزاع والضغوط االقتصادية من مخاطر
العنف المبني على النوع اإلجتماعي ،وأدى إلى انهيار آليات الحماية
تقريباً وزيادة التعرض للعنف وسوء المعاملة .وتشير أحدث البيانات
المتاحة على نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على
النوع اإلجتماعي إلى أن النساء والفتيات يتلقين ما يقرب من  85في
المائة من جميع الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على
النوع اإلجتماعي ،بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني والصحي
والمأوى؛ وتم توفير ما يقرب من  12في المائة من هذه الخدمات
للنساء والفتيات المشردات 80.أفاد صندوق األمم المتحدة للسكان
 UNFPAفي ديسمبر/كانون األول  2018بأن حوادث العنف القائم
على النوع اإلجتماعي في جميع أنحاء البالد شملت االعتداء البدني
( 46في المائة) ،واالعتداء النفسي ( 22في المائة) ،والحرمان من
الموارد ( 17في المائة) ،وزواج األطفال ( 11في المائة) ،واالعتداء
الجنسي ( 3في المائة) ،واالغتصاب ( 1في المائة) 81.وتجدر اإلشارة
إلى أن اإلبالغ عن العنف القائم على النوع اإلجتماعي في اليمن ال
يزال صعباً بشكل خاص بسبب البيئة المحافظة والوصم اإلجتماعي.
من حيث االستجابة ،أفادت لجنة اإلنقاذ الدولية  IRCفي يناير/كانون
الثاني  2019أن الفجوات والتحديات الحالية في تقديم خدمات العنف
القائم على النوع االجتماعي  -ال سيما توافرها وجودتها ومدى
مالءمتها  -هي إلى حد كبير نتيجة عدم إدراج المنظور الجنسانية
بشكل كافي في تخطيط البرامج في اليمن في جميع القطاعات،
82
بما في ذلك الحماية.
ولسوء الحظ ،ال تتوفر بيانات عن الناجيات من العنف من قبل عقال
الحارات أو خبراء القطاع في مدينة الحوطة.

ال يملك خبراء القطاع معلومات عن الفئات المهمشة في مدينة
الحوطة.

73

 ،The Equal Rights Trustمن الليل إلى الليل المظلم :معالجة التمييز وعدم
المساواة في اليمن.219 ،

74

قطاع المأوى ،تقييم خط األساس للتقارير عن موقع استضافة النازحين في
اليمن :أبين،عدن ،الضالع،المهرة ،حضرموت ،إب ،لحج،شبوة ،سقطرى ،تعز-
أغسطس ( 2017اليمنhttps://www.sheltercluster.org/sites/ ،)2018 :
_default/files/docs/yem_factsheet_cccm_idp_hosting_site_profiles
( ، august_2017_0.pdfتم االطالع في  14مايو .)2020

75

المفوضية األوروبية ،دراسة حالة  ،حزمة إرشادية عن الحماية االجتماعية حول
العالقة بين التنمية اإلنسانية 27 ،مايو https://europa.eu/ ،2019
( capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-yemenتم
االطالع عليها في  12مارس .)2020

76

م .كولبورن ،الجمهورية اليمنية :تحديات التنمية في القرن الحادي والعشرين،
 ،CIIR، 2002ص .63

77

منظمة األمم المتحدة للطفولة  »،UNICEFاليمن :كسر الحواجز االجتماعية
للوصول إلى المجتمعات الهشة» ،بيانات صحفية 15 ،أكتوبر https:// ،2014
www.unicef.org/mena/press-releases/yemen-breaking-social-barriers
(تم االطالع في  12مارس .)2020

78

مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع
المهمشين في اليمن (صنعاء ،اليمنhttps://sanaacenter.org/ ،)2019 :
( publications/analysis/7490تم االطالع في  12مارس .)2020

79

صندوق األمم المتحدة للسكان  ،UNFPAالدعم النفسي االجتماعي للنساء
الناجيات من العنف في اليمن (نيويورك ،نيويوركhttps://www. ،)2019 :
255-MHPSS-Case-YEM�-unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/199
( pdf.1718-04-10-EN-2019تم االطالع في  12مارس .)2020

80

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

81

المرجع نفسه.

82

لجنة اإلنقاذ الدولية  ،IRCالحماية والمشاركة وامكانات النساء والفتيات في
حرب اليمن (نيويورك ،نيويوركhttps://www.rescue.org/sites/ ،)2019 :
default/files/document/3550/yemenwomenandgirlspolicybrieffinalrea( dyfordissemination.pdfتم االطالع في  12مارس .)2020
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 5الحوكمة
اإلطار القانوني

أبرز المالمح

خالل السنوات االنتقالية بين ( 1990الوحدة) و  ،2001نظم
اليمن الموحد الجديد ثالثة انتخابات وطنية ،اثنتان برلمانيتان
وواحدة رئاسية .في عام  ،1994قام الرئيس السابق صالح بإعادة
أوال ،أنهى الدور اإلداري
هيكلة واسعة النطاق لإلدارة الجنوبيةً .
المركزي الذي لعبته العاصمة السابقة عدن في المحافظات
الجنوبية الخمسة :لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ،مما
83
عزز السلطة والموارد في اليمن على المستوى المركزي.

●مع تزايد االحتياجات اإلنسانية في اليمن ،تركز جهود
الدعم الدولي في معظمها على االستجابة اإلنسانية.
في هذا السياق ،ظلت الجهود الرامية إلى وضع آليات
ونماذج للحكم المحلي والتماسك االجتماعي غير كافية
وغير منسقة ،وشارك فيها حتى اآلن عدد محدود من
الجهات الفاعلة .وخالل ورشة التخطيط المشترك للتحليل
واإلنعاش التي عقدت في آذار/مارس ،بعث القادة في
الحوطة برسالة واضحة جداً مفادها أنه ينبغي تلبية
االحتياجات اإلنمائية على سبيل األولوية ،لتمكينهم من
تقديم الخدمات لسكان المدينة.

وكانت الدولة قد استجابت في وقت سابق للدعوات إلى
الالمركزية في عام  2000من خالل قانون السلطة المحلية.
بعد عام  ،2002عندما حدد القانون إنشاء المجالس المحلية ،كان
الغرض منها هو تبسيط الهيكل اإلداري .من الناحية النظرية،
تمثل هذه اإلدارات آلية لالستقرار من شأنها أن تسمح من ناحية،
بتقليص سلطة الحكومة المركزية بنقل بعض المهام اإلدارية
والمالية إلى اإلدارات المحلية (أي مجلس اإلدارات المحلية)
ومن ناحية أخرى ،من شأنها أن تمكن السكان المحليين من
انتخاب ممثليهم.

●ال يستطيع المجلس المحلي تقديم الخدمات المتوقعة
حسب األموال المتوفرة حالياً  .وينبغي التخطيط
لتخصيص األموال لإلدارة المحلية.
●إن استقالل المجلس المحلي عن الفصائل المتحاربة
على األرض أمر بالغ األهمية للتمكن من تقديم الخدمات
دون انقطاع لجميع الناس على قدم المساواة.

قد كان هناك التباس كبير فيما إذا كانت «الالمركزية» تشير إلى
نقل السلطة من الهيئات اإلدارية المركزية إلى مجالس اإلدارة
المحلية ،أو مجرد تفويض المسؤوليات والمهام مع االحتفاظ
بالسلطة في أيدي الهيئات الوطنية المركزية .وبالتالي ،ال يوجد
تعريف واضح للسلطات واالمتيازات اإلدارية الهرمية.

●يجب مواصلة التنسيق بين الجهات الفاعلة اإلنسانية
والمجالس المحلية حيث أن السكان المحليين يعرفون
المنطقة على أفضل نحو ويمكنهم التنسيق بسهولة
مع الناس هناك.
●تشكل معدالت الفقر المتفشية واالفتقار الشديد إلى
المرتبات والدخل المستدامين عقبات حاسمة أمام بناء
القدرة على الصمود داخل المجتمع المحلي.

باإلضافة إلى ذلك ،تمكن المسؤولون المنتخبون من مناقشة
القضايا العامة في مختلف اجتماعات مجلس المحافظات
والمديريات ،وكذلك مع سكان المنطقة ،إال أنهم كانوا ال
يستطيعون فصل المسؤولين المحليين المعينين مركزياً (على
سبيل المثال ،مدراء الصحة والتعليم واألمن) .يمكنهم فقط
أن يحجبوا الثقة للتأكد من عدم تمديد فترة والية المسؤولين
84
المحليين.

عالوة على ذلك ،ووفقاً لتعديل قانون السلطة المحلية في
عام  ،2002لم تعد مجالس المحافظات والمديريات المحلية
مسؤولة عن اإلشراف على قادة الشرطة في مجتمعاتهم
85
المحلية الذين يأتون تاريخياً من خارج جنوب اليمن.

83

ستيفن داي« ،العوائق أمام الديمقراطية االتحادية في العراق :دروس من
اليمن» ،مجلس سياسة الشرق األوسط ،خريف https://mepc.org/ ،2006
( journal/barriers-federal-democracy-iraq-lessons-yemenتم االطالع في
 23مارس .)2020

84

المرجع نفسه.

85

المرجع نفسه.
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 (13):لكشالحكم المحلي في اليمن وفقاً للقوانين  2000/4و2008/18

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻳﻨﺘﺨﺐ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات

اﻟﺤﺎﻛﻢ

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

)اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ(

ﻳﺪﻳﺮ

ُﻳﻌﻴﻦ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم )رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﻳﻀﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت

إدارة اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

)اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ(

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ(

ﻳﻨﺘﺨﺐ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
المصدر.Berghof Foundation Operations GmbH، 2019، :

ﻳﻨﺘﺨﺐ

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت
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الحوطة

ةمكوحلا

الهيكل الحكومي

على الرغم من أن هيكل الحكم المحلي يستند إلى الهيكل
التنظيمي العام للمحافظات ،لكنه يختلف عنه بعدة نقاط هامة.
على نطاق واسع ،فإن الوحدات التنظيمية (المكاتب واللجان) إما
مرتبطة مباشرة بمكتب المحافظ أو يديرها مكتب نائب المحافظ.
يمارس مكتب المحافظ ،برتبة وزير في الحكومة ،الرقابة التنفيذية
86
على المحافظة ،إما مباشرة أو من خالل ممثليه.
وللسلطات المحلية في المديرية هيكل مماثل على مستوى
المحافظة ،باستثناء أن رئيس المجلس والموظفين المدنيين
وموظفي القطاع العام في المديرية يسمى مدير عام المديرية
الذي يعين مركزياً  ،واللجان التنظيمية مرتبطة مباشرة باللجان
87
الموجودة في المحافظة.
تقسم العملية االنتخابية سكان المديريات إلى دوائر انتخابية
اعتمادا على كثافة كل منهاُ .يدلى السكان بأصواتهم لممثليهم
ً
في المجلس المحلي وكذلك رئيس المجلس المحلي الذي بدوره
ً
مواطنا
يمثلهم في مجلس المحافظة  ،يجب أن يكون المرشح
عاما على األقل
طبيعيا
مولودا
يمنيا
ً
ً
ومسلما ويبلغ من العمر ً 25
ً
ً
مقيما في الوحدة اإلدارية التي يسعى إلى تمثيلها.
وأن يكون
ً
عند االنتخاب تقتصر واليتهم على أربع سنوات في المنصب ،على
الرغم من أنهم قد يرشحون إلعادة االنتخاب في نهاية تلك الفترة.
حتى عام  2008تم تعيين المحافظين بموجب مرسوم رئاسي ،وبعد
ضغوط سياسية كبيرة تمت إضافة تعديل في ذلك العام يمنح
المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريا الحق في
انتخاب المحافظين .منذ عام  2011وعلى الرغم من تعديالت عام
 2008تم تعيين المحافظين بموجب مرسوم رئاسي.
ووفقاً للمادة  ،38بعد انتخاب الجهاز اإلداري للمحافظ ،يصدر بتعيينه
قرار جمهوري .وألن المحافظين هم برتبة وزراء  ،فإن القليل منهم
قد انتُ خبوا بهذه الطريقة .في البداية ،أيد الرئيس السابق علي
عبد هللا صالح على مضض القانون في معظم المحافظات اليمنية
باستثناء الضالع وصعدة ،حيث عين الموالين له .هناك عدم وضوح
في نصوص قانون اإلدراة المحلية نفسه مما يخلق العديد من
التناقضات .على سبيل المثال تنص المادة  105على أنه إذا فشلت
وزارة اإلدارة المحلية في انتخاب محافظ ،يجوز للرئيس تعيين شخص
من اختياره من بين أعضاء المجلس المحلي للمحافظة .ويتمسك
القانون نفسه بحق الرئيس في تعيين مسؤولين في المناصب على
مستوى المديريات أيضاً .

تعتبر مجالس المحافظات والمديريات هيئات «منتخبة» تم إنشاؤها
من خالل قانون السلطة المحلية لعام  2000باإلضافة إلى مجالس
تعاون القرى (تسمى أيضاً اللجان التنموية) التي أنشأها الصندوق
االجتماعي للتنمية في عام  ،2013وفي بعض المحافظات ،بما
في ذلك لحج ،المجالس على جميع المستويات مسؤولة عن قتراح
المشاريع والخدمات اإلنمائية واإلشراف عليها في مناطق اختصاصهم،
باالضافة الى مسؤوليات ائتمانية وتوليد اإليرادات .في مجال
المشاريع اإلنمائية :تقع على عاتق المجالس أيضا مهمة اإلشراف
عليها والتأكد من تنفيذ مشاريع البنى التحتية حيث ان المجالس
المحلية مسؤولة عن التشاور والتفاوض مع مالك األراضي وسكانها
لضمان مراعاة مطالبهم .ومنذ اندالع الحرب ،انخفضت إيراداتها في
الغالب ،وحاولت الفصائل المتحاربة  -في الشمال والجنوب على حد
سواء  -فرض ضوابط عليها.
منذ ثورة  2011واألزمة السياسية التي تلتها بعد عام  ،2014لم
تُ جرى انتخابات جديدة للمجالس المحلية في عام  2012كما كان
مقرراً  .وهكذا ،ال يزال أعضاء المجلس المنتخبون منذ عام 2006
في مناصبهم حتى اليوم.
 (14):لكشاألنشطة التي تقوم بها السلطات لمحلية التي ال
تحتاج إلى إذن من الحكومة المركزية.
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة
أو زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﻌﺎش/اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻌﻢ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس ..2020

86

أحمد البسطي وآخرون  ،صنعاء :استراتيجية تطوير المدينة (واشنطن
العاصمة :مجموعة البنك الدولي http://documents.worldbank. ، )2009 ،
 -org/curated/en/639151468170064779/Sanaa-A-cityاستراتيجية
التنمية ( ،تم االطالع في  23مارس .)2020

87

جوشوا روجرز ،الحكم المحلي في اليمن :النظرية والممارسة والخيارات
المستقبلية (برلين ،ألمانيا :عمليات مؤسسة بيرغهوف GmbH، 2019)،
.16-13

ﻻ
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 (15):لكشنظام الحكم المحلي في اليمن.

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ

ﻳﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن اﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً
و  3رؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن
إﻟﺰاﻣﻴﻴﻦ

اﻋﻀﺎء اﻟﻮزارات
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

ﻳﻴﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن اﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً
و 3رؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن
إﻟﺰاﻣﻴﻴﻦ

أﻋﻀﺎء اﻟﺰوارات
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،

قبل الصراع :على الرغم من كونها عاصمة محافظة لحج ،تخلفت
حكومة الحوطة عن المتوسط الوطني في معظم األمور التشغيلية
بما في ذلك الموارد البشرية والمعدات والمسؤولية االئتمانية.
وتفيد التقارير بأن المجلس المحلي ال يملك سوى قاعدة بيانات
مطبوعة للسجالت ولم يكن لديه أرشيف متكامل ،معتمدا حصرا
على المستندات األصلية على مستوى المحافظات .واشتكت اللجنة
أيضا من عدم كفاية الموارد الالزمة ألداء مهامها ،مشيرة على
وجه التحديد إلى ضعف قدرة موظفي المديريات ،وعدم كفاية
النفقات التشغيلية ،ونقص األثاث والمعدات وأدوات العمل ،واالفتقار
إلى المكاتب وأماكن العمل .على سبيل المثال ،قسم التراث في
الحوطة ليس لديه مكتب 88.على الرغم من الثغرات في القدرات،
شارك موظفو إدارة المشاريع في إعداد وتنفيذ الخطة والميزانية
السنوية ،على عكس ما هو عليه الحال في سائر المجالس المحلية،
لم يكن المجلس المحلي على مستوى المحافظة ُيجرى تعديالت
على خطط وميزانيات المديرية.
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مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :

كما هو الحال في معظم المديريات األخرى ،إال أن فروع األجهزة
التنفيذية داخل الحوطة حصلت على تعليمات مباشرة من نظيراتها
على مستوى المحافظة في حين يقدم المدير العام للمديرية تقارير
دورية إلى المحافظ عن أداء األجهزة التنفيذية على مستوى األجهزة
التنفيذية .وفي الوقت نفسه ،يساهم المجلس المحلي أيضاً في
مراقبة مشاريع المحافظات وبعض المشاريع على المستوى الوطني،
مثل شبكة إنارة الشوارع والوحدات/المراكز الصحية.
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الحوطة

ةمكوحلا

لمزيانية والتمويل

ّ
تمكن قانون مجالس المحافظات والمديريات
ومن الناحية النظرية،
من توليد إيراداتها الخاصة من خالل سلسلة من التعريفات الجمركية
والضرائب .ويحدد القانون أربعة مصادر رئيسية لإليرادات بالنسبة
أوال ،اإليرادات المحلية للمديرية (يوضح الشكل  16وفقا
للمجالس؛ ً
لنتائج المسح الخاص بخبراء القطاع في الحوطة); ثانياً  ،اإليرادات
المشتركة التي تجمعها المحافظة والمديرية؛ ثالثاً  ،الموارد العامة
المشتركة؛ و رابعاً  ،الدعم المالي من الحكومة المركزية .غير أن
ميزانية المجالس المحلية ليست مختلفة أو منفصلة عن ميزانية
الدولة الوطنية .وهي في الواقع مجموعة فرعية من موازنة الدولة
تدمج الضرائب والتمويل عموديا من المديرية إلى المحافظة إلى
الموازنة الوطنية .ويحد هذا اإلعداد إلى حد كبير من سلطة البلديات
في تعديل الميزانيات أو إعادة تخصيص الموارد لمعالجة األزمات
عند ظهورها .باإلضافة إلى ذلك ،ال تملك المجالس المحلية سلطة
تقديرية لتحديد مبلغ الضرائب ،وعليها أن تتقاسم كل ما يتم جمعه
مع سلطات المحافظة ،التي يجب عليها بدورها أن تتقاسمها مع
الحكومة المركزية .إن اإليرادات المتأتية من المصدرين األخيرين قابلة،
نظرياً  ،إلعادة التوزيع إلى المجالس المحلية استناداً إلى مجموعة
من المعايير التي تتراوح بين أولوية الحاجة ،والكثافة السكانية،
مستويات الفقر ،وتوافر الموارد  ،وما إلى ذلك .من الناحية العملية،
فإن درجة كفاية هذه األموال لمعالجة القضايا المحلية والتخفيف
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حدة هذه القضايا غير مؤكدة.
من ّ
على الرغم من أن اللجان المالية تستحق من الناحية النظرية الحصول
على دعم مالي من الحكومة المركزية لالستثمارات الرأسمالية
ونفقات التشغيل المتكررة ،فقد أدى الصراع ،من الناحية العملية،
إلى خفض هذه التمويل إلى حد كبير .عادة ما تكون إيرادات المجلس
المحلي من الضرائب التجارية :الرسوم على الفعاليات الرياضية
والسياحة وتراخيص البناء والتسجيالت؛ المرافق التي تديرها الدولة،
مثل فواتير المياه والكهرباء ،ونقل الممتلكات ،وتسجيالت السيارات،
وأماكن الترفيه ،وما شابه ذلك .مع ذلك ،فإن الدخل من هذه الموارد
ضئيل .لم تتمتع المجالس المحلية بسلطة وضع موازنة تغطي
العمليات وتتكيف مع مواجهة التحديات حسب الحاجة .فقد كانت
تعتمد على تمويل الحكومة المركزية لتغطية تكاليف العمليات
والمشاريع ،واألجور ،وصيانة البنية التحتية ،واالستثمارات ،وبرامج
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التنمية ،وتحويالت رأس المال.
 (16):لكش مصادر اإليرادات الرئيسية لمجلس المديرية

اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
اﻟﻌﺮﺑﺎت ,اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ(

رﺳﻮم ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات/
اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ

الوضع الحايل

الدولة المركزية في اليمن ضعيفة ومجزأة ،ومن المتوقع أن
تكون أكثر تشرذماً في المستقبل القريب حيث أن البالد منقسمة
بين فصائل مختلفة ،األمر الذي يتعارض بدوره مع عمل المجالس
المحلية .تفتقر المدينة إلى العديد من الخدمات األساسية ،وال تلعب
الحكومة دوراً يذكر أو ال تشارك على أي نحو في توفير األمن أو
دعم مبادرات المساعدات اإلنسانية ألنها تفتقر إلى القدرات والبنية
التحتية على حد سواء .بدال من ذلك ،تقوم القوات شبه العسكرية
التابعة لـ المجلس اإلنتقالي الجنوبي بدوريات في الشوارع.
منذ ظهورها في عام  ،2017تطور «المجلس االنتقالي» إلى كيان
يشبه الدولة مع هيئة تنفيذية (مجلس القيادة) ،وهيئة تشريعية
(الجمعية الوطنية الجنوبية) ،والقوات المسلحة ،على الرغم من أن
هذه األخيرة تخضع لهيكل القيادة الفعلي لوزارة الداخلية للحكومة
المعترف بها دوليا .بالرغم من السيطرة جزئياً على المدينة ،إال أن
المجلس االنتقالي كافح من أجل توفير الخدمات العامة أو إدارة
عمل السلطات المحلية.
بالمناسبة ،بعد أقل من  24ساعة على انعقاد الدورة األولى للجمعية
الوطنية الجنوبية في  23ديسمبر/كانون األول  ،2017قام الرئيس
هادي بإقالة محافظي الضالع ولحج ،اللذين كانا آخر محافظين
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جنوبيين متبقيين من أعضاء المجلس االنتقالي.
تم خفض الدعم المالي من الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية
إلى النصف في عام  ،2015في 92حين صدرت تعليمات للمجالس
المحلية بالحفاظ على تكاليف التشغيل األساسية ألعمالها فقط.
عالوة على ذلك ،استنفذ الحوثيون إيرادات الدولة لتمويل جهودهم
العسكرية على حساب الخدمات األساسية.
من ناحية أخرى ،واصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
توسيع نطاق انتشاره في عدة محافظات جنوبية أخرى بما في
ذلك لحج .ويبدو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تعلم
من تجربته السابقة في السيطرة على أجزاء من محافظتي أبين
وشبوة في  ،2012-2011عندما نأى عن مجموعة كبيرة من السكان
المحليين بفرضه حكمه بالقوة .مع ذلك ،ووفقاً إلحدى الدراسات،فإن
الفوائد الثالث الكبرى التي قدمها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية للمجتمعات المحلية خالل تلك الفترة هي األمن والعدالة
واالستقرار 93.وفي عام  ،2015ادمج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية نفسه بشكل أفضل بين المجتمعات المحلية ،ال سيما من
خالل توفير برامج الرعاية االجتماعية .وقد استخدمت المجموعة
هذا التكتيك في المكال من خالل توفير الغذاء والمياه الضروريين
للسكان المحليين على الرغم من النقص في المناطق األخرى.
كما قدم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إغاثة طارئة في
أعقاب إعصار تشاباال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ وكان في
الواقع الجهة الوحيدة في اليمن التي كانت مستعدة لألضرار قبل
أن يضرب اإلعصار اليابسة.
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الموقع الرسمي لرئيس الجمهورية اليمنية« ،الوزراء الجدد يؤدون اليمين
الدستورية أمام فخامة الرئيس «  25 ،ديسمبر https://presidentha� ،2017
88%D8%B2%D8%B1%D%84%D9%di-gov-ye.info/ar/archives/%D8%A7%D9
84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9
%8A%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%%D9
88%%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9
( ،/2-8A%D8%A9%D8%B1%D9تم االطالع في  22مارس .)2020
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وضاح العولقي وماجد المدحجي  ،بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد:
مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن (صنعاء  ،اليمن:
إطار عمل
ّ
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية https://carpo-bonn. ، 41-25 ، )2018 ،
_ org/wp-content/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy
( white_paper_2.pdfتم االطالع في  22مارس .)2020
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دانيال ر .غرين ،هزيمة حكومة الظل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن
(واشنطن العاصمة :معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى.)2019 ،

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI :مارس 2020
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الجمهورية اليمنية  ،بيانات مركز المعلومات الوطني https://www. ، 2014 ،
( ،yemen-nic.info/gover/aden/politlocalتم االطالع في  30مارس .)2020
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البسطي  ،صنعاء :استراتيجية تطوير المدينة  30 - 24 ،؛ العولقي وماجد
المدحجي  ،الحكم المحلي .41-35 ،
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
لم يبدل التغيير الحكومي بعد سبتمبر/أيلول  2014الهيكل القانوني
األساسي للحكم ،إال أنه أثر بشكل كبير على قدرة المجالس على
توفير الخدمات األساسية لمجتمعاتهم ،مما قوض ثقة المواطنين
اليمنيين في مؤسسات الدولة .ومع ذلك ،فقد قامت المجالس
المحلية بدور جدير بالمالحظة في التخفيف من آثار الحرب وآثارها
على السكان في بعض المناسبات؛ وفي الوقت الذي كانت تقوم
فيه بدور الوساطة بين الجماعات المسلحة ،مما أسفر عن وقف
إطالق النار محليا؛ تيسير المسارات اآلمنة للمساعدات اإلنسانية على
خطوط الجبهات؛ وسهل تبادل األسرى بين المجموعات المختلفة.
وباإلضافة إلى ذلك ،دعمت هذه المنظمات توزيع المعونة مباشرة
على المستفيدين على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الفاعلة
اإلنسانية .ومن األمثلة الجيدة على ذلك في أبريل/نيسان ،2016
استعاد  2.1مليون شخص إمكانية الوصول إلى مصدر موثوق به
للمياه بعد تزويد شركات المياه المحلية بالوقود في ثماني محافظات:
صنعاء والحديدة وعمران وحجة وصعدة وأبين ولحج ومأرب .
 (17):لكش حالة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية لكل
مديرية
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

التكتيك في المكال من خالل توفير الغذاء والمياه الضروريين
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للسكان المحليين على الرغم من النقص في المناطق األخرى.
كما قدم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إغاثة طارئة في
أعقاب إعصار تشاباال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ وكان في
الواقع الجهة الوحيدة في اليمن التي كانت مستعدة لألضرار قبل
95
أن يضرب اإلعصار اليابسة.
لم يبدل التغيير الحكومي بعد سبتمبر/أيلول  2014الهيكل القانوني
األساسي للحكم ،إال أنه أثر بشكل كبير على قدرة المجالس على
توفير الخدمات األساسية لمجتمعاتهم ،مما قوض ثقة المواطنين
اليمنيين في مؤسسات الدولة .ومع ذلك ،فقد قامت المجالس
المحلية بدور جدير بالمالحظة في التخفيف من آثار الحرب وآثارها
على السكان في بعض المناسبات؛ وفي الوقت الذي كانت تقوم
فيه بدور الوساطة بين الجماعات المسلحة ،مما أسفر عن وقف
إطالق النار محليا؛ تيسير المسارات اآلمنة للمساعدات اإلنسانية على
خطوط الجبهات؛ وسهل تبادل األسرى بين المجموعات المختلفة.
وباإلضافة إلى ذلك ،دعمت هذه المنظمات توزيع المعونة مباشرة
على المستفيدين على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الفاعلة
اإلنسانية .ومن األمثلة الجيدة على ذلك في أبريل/نيسان ،2016
استعاد  2.1مليون شخص إمكانية الوصول إلى مصدر موثوق به
للمياه بعد تزويد شركات المياه المحلية بالوقود في ثماني محافظات:
صنعاء والحديدة وعمران وحجة وصعدة وأبين ولحج ومأرب. 96
الوضع الحالي :في  30مارس  ،2017نشرت إحدى وسائل اإلعالم
ً
مقال جاء فيه أن رئيس المجلس في مدينة لحج حضر
في عدن
اجتماعا لتحديد جدول أعمال المدينة لعام  ،2017مما يشير إلى أن
ً
المجالس المحلية كانت تعمل في ذلك الوقت .في  28مارس/آذار
مقاال يزعم أن انفجاراً
 ،2017نشرت إحدى وسائل اإلعالم المحلية
ً
ألحق أضراراً بمبنى المجلس المحلي .وعالوة على ذلك ،يشير تحليل
الصور في مارس  2017إلى أن معظم األضرار التي لحقت بمبنى
المدينة واضحة في المناطق غير السكنية ،مما يشير إلى احتمال
وقوع أضرار في منشأة المجلس المحلي.

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
واﻷراﺿﻲ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻃﻔﺎء
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ
ﻣﺴﺎﻟﺦ
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توماس جوسلين« ،التحالف العربي يدخل معقل تنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية في مدينة المكال الساحلية ،اليمن» ،مجلة  ،Long Warآخر
تعديل ف ي  25أبريل https://www.longwarjournal.org/ar� ،2016
chives/2016/04/arabcoalition-enters-aqap-stronghold-in-port-city-of( mukalla-yemen.phpتم االطالع في  22مارس )2020؛ إليزابيث كيندال،
«كيف يمكن هزيمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية؟» واشنطن بوست ،آخر
تعديل في  3مايو https://www.washingtonpost.com/news/ ،2016
monkey-cage/wp/2016/05/03/howcan-al-qaeda-in-the-arabi( an-penginsula-be-defeatedتم االطالع عليه في  23مايو .)2018

95

آدم بارون وآخرون ،.الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن (صنعاء،اليمن:
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجيةAdam Smith International، 2016، ،
( https://sanaacenter.org/publications/main-publications/3770تم االطالع
عليه في  10مارس .)2020
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المرجع نفسه.

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
ﻳﻌﻤﻞ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ
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الحوطة

ةمكوحلا
 (18):لكشتفاعل الحكومة المحلية مع المواطنين في
األشهر الست الماضية تنظيم اجتماعات مجلس المدينة و  /أو
االستشارات العامة
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و  /أو
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

وثمة عامل آخر يجب مراعاته هو عالقة السلطة المحلية والباعة
المتجولين ،حيث أن قطاع العمالة غير الرسمية هو جزء ال يتجزأ من
االقتصادات الحضرية ،وخاصة بالنسبة ألولئك الذين تقل فرص العمل
لهم ،أو الذين يكون مصدر دخلهم باألجر اليومي ،وقد أشار خبراء
القطاع إلى أن هناك حيثيات مختلفة في كل مديرية .على سبيل
المثال ،أكد خبراء القطاع على شفافية المجالس المحلية من خالل
اإلعالن العام النشط ،والجهود المبذولة لتنظيم اجتماعات مفتوحة،
وإصدار تقارير سنوية ،مما يشير إلى درجة من الشفافية المضافة
97
مقارنة بالمنطقة المجاورة (تبن) .

حالة المرافق الحكومية

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻻﺳﺘﻬﻼك،
ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﺦ(

تحدث خبراء القطاع حسب االستبيان الذي أجري في آذار  2020عن
مدى الضرر الذي لحق بقطاع الحوكمة في الحوطة .في المدينة،
يعمل حاليا ما مجموعه تسعة مرافق ،و ثالثة أخرى تعمل جزئيا،
وثالثة مكاتب غير عاملة .يبدو الوضع مشابها لمديرية تبن ،والفرق
الرئيسي هو أنه لم يتم اإلبالغ عن أي مرفق ال يعمل هناك .حجم
98
الدمار ممكن تفسيره بسبب القتال الذي وقع في وسط المدينة.

أدارة ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻜﺎوى ﻓﻌﺎل
اﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 (20):لكشإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في
مدينة الحوطة.2020 ،

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أو ﺣﻤﻼت ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻌﻢ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ
ُ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

ﻻ
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ(

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻟﻠﺸﻜﺎوى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

 (19):لكشعالقة الباعة المتجولين بالسلطة المحلية
اﻟﺤﻮﻃﺔ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﻋﺔ رﺷﺎوي
ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻮاﻗﻌﻬﻢ

ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

1

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

1

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ

2

اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
)إن وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة(
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ

ﺗﺒﻦ

1

)إن ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

1
1
1

ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻃﻔﺎء
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1

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ

1

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت
واﻟﺪﻓﻦ

1

اﻟﻤﺴﻠﺦ

3

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻜﺎوى
)ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ(

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
وﺣﺪة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﺧﺮى

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1

9
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 6التماسك االجتماعي
أبرز المالمح

المساءلة مشوهة ،والسلطات غارقة في األعباء .وبرز شيوخ
القبائل ليشغلوا دوراً أكبر في حل المشاكل والوساطة في
النزاعات.

كثيراً ما يتم انشاء نقط تفتيش على طول الطريق جنوب الحوطة
والمؤدي مباشرة الى عدن نظراً ألهميته االستراتيجية وقد تم
توثيق العديد من حاالت اإلساءة ضد المسافرين منذ بدء النزاع.
في عام  ،2014بلغ عدد المنظمات غير الحكومية في اليمن
نحو  9,996منظمة ،لكن مع نهاية عام  ،2018قفز العدد إلى
 .18,650قد أنشأت الفصائل المتحاربة معظم هذه المنظمات.

الخلفية و نظرة عامة

إن االضطراب في اليمن هو أكثر من مجرد صراع واحد ،بل هو عبارة
عن فسيفساء من صراعات لقوى إقليمية ومحلية ودولية متعددة
األوجه التي هي نتاج األحداث األخيرة والسابقة التي طال أمدها.
ربما بدأ الصراع نفسه كخالف بين مجموعات محددة ،لكن منذ ذلك
الحين ،ظهرت توجهات ومصاعب جديدة كمشكلة الحفاظ على
التماسك االجتماعي .يخدم نظام شبكات المحسوبية المتتالي في
اليمن المصالح الضيقة للنخب وأولئك الذين يوافقون على نظام
الحكم هذا .يرى الكثير من اليمنيين ،وخاصة في المناطق الريفية،
أن الدولة غير مبالية بتطبيق سيادة القانون بطريقة من شأنها أن
تحقق تكافؤ الفرص أو العدالة .هناك عدم ثقة عميقة في الحكومة
والمؤسسات 99.ويمكن أن يعزى معظم االنخفاض الملحوظ في
رأس المال االجتماعي في الحوطة إلى أحد ما يلي :عدم المساواة
المستمر في الحصول على المياه واألراضي ،والتهميش االقتصادي
لبعض الفئات (غالباً ما يستند إلى تقارب سياسي أو والءات أو عدم
وجودها  -يتم تهميش الشباب والنساء بشكل روتيني) ،وانخفاض في
نظام سبل العيش التقليدية التي اعتادت عليها المدينة ،والتهميش
االجتماعي واالقتصادي للنازحين داخلياً  ،وعدم المساواة في االنفاق
على البنية التحتية على مر السنين.

الزناعات عىل األرايض والمياه تؤثر
سل ًبا عىل التماسك االجتماعي

مؤسسات الدولة الرئيسية المعنية بتخفيف و/أو حل النزاعات حول
األراضي والموارد الطبيعية في اليمن تشمل مجالس المحافظات
المحلية ،والمديريات ،ومجالس القرى ،والشرطة ،والمحاكم.
يميل االستقطاب االجتماعي والوالءات والميول الشخصية إلى زيادة
انقسام اليمنيين إلى مجموعات صغيرة .وتم االستيالء على مناطق
مثل الحوطة واستعادتها على مر التاريخ .وكجزء من هذا ،حاولت
كل مجموعة وصلت للسلطة تطوير جهازها المستفيد ،مما يعني
في نهاية المطاف أن هناك أفراد مفضلين من قبل مجموعات
مختلفة لخدمة أجندات سياسية متضاربة.
ولألسف ،فإن آليات تسوية المنازعات المتعلقة باألراضي ال تعمل
بشكل جيد .في غياب ما يكفي من حل المنازعات ،ال تزال سيادة
القانون ضعيفة ،وهذا بدوره يقوض حقوق الملكية واألمن .وفي
المناطق القبلية في لحج وأماكن أخرى ،ظهر شيوخ القبائل ليحتلوا
دوراً أكبر في حل النزاعات والوساطة في النزاعات داخل مجتمعاتهم
المحلية .في حين تعمل الوحدات التنفيذية الحكومية والمجالس
المحلية أيضاً بشكل جماعي أو بالتوازي ،فإن الشيوخ غالباً ما
يستطيعون ردم الفجوات بشكل أسرع بكثير من السلطات المحلية،
99

فاطمة أبو األسرار ،تجنب الهفوات في اليمن :آفاق تطوير عقد اجتماعي
مرن( ،جوهانسبرغ ،جنوب أفريقيا :جامعة Witwatersrand ، 2018)، http://
www.socialcontractsforpeace.org/wp-content/uploads/2018/12/
( Resilient-Social-Contracts_Yemen-case-study-9.2018.pdfتم االطالع
في  17مارس )2020

كما يمكنهم إتاحة فرصة للتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في
مجال الحكم المحلي أيضاً  100.فالهيئات ذات السلطة تعتمد في نهاية
المطاف على مكوناتها ،وأي نهج للحكم المحلي يتطلب النظر في
جميع األطراف المتصارعة وإشراكها ،بما في ذلك النساء والشباب
وزعماء القبائل والزعماء الدينيون والسلطات المحلية.

تهميش األقليات العرقية

قد أدى تصاعد الصراع المستمر منذ مارس/آذار  2015إلى زيادة
الفقر في مجتمع المهمشين وتهجيره وتقويض مكانتهم
االجتماعية بشكل كبير .يقدر عددهم بـ  3.5مليون شخص في
جميع أنحاء اليمن 101،كان المهمشون من بين المجموعات األولى
التي نزحت في وقت مبكر من النزاع ،ولم يؤد النزوح إال إلى تفاقم
مشاكل التمييز التي يواجهونها .بالمثل ،فهم ال يزالوا يكافحوا من
أجل الوصول إلى مخيمات النازحين داخلياً أو المأوى المناسب في
المؤسسات العامة ،مثل المواقع الثقافية أو حتى المدارس ،نظراً
لعدم التقبل الذي يواجهونه من جانب نازحين داخليا آخرين 102 .يشار
إليهم عادة في اليمن باسم»األخدام»،ليس لديهم امتيازات قبلية
بدال من ذلك ،اضطر العديد
وليس لديهم موطن أصلي للفرار إليهً .
من النازحين الذين تمكنوا من الفرار من خطوط الجبهات إلى اإلقامة
في األراضي الزراعية والحدائق واألماكن العامة  -حيث يصعب
للغاية الحصول على أي خدمات أو مساعدات أو تلقي الدعم .كثيراً
ما تم استبعادهم من الجهود التي تبذلها المجتمعات المستضيفة
والسلطات المحلية لدعم النازحين داخلياً وطردوا من األراضي التي
لجأوا إليها 103 .وتشير التقارير إلى أنه في بعض المدن مثل الحوطة،
حتى «عقال الحارات» (وسطاء األحياء المعينون من قبل الحكومة)
104
قد اتُ هموا بانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت ضد المهمشين.

وضع المرأة

على الرغم من الفجوة بين الجنسين ،لعبت النساء دوراً هاماً في
النزاع في جميع أنحاء اليمن .شملت التصورات عن مساهماتها
في السالم ودعم المقاتلين في توفير الغذاء ،والعناية بالجرحى،
105
وتهريب األسلحة ،بل وحتى حمل السالح في عدد قليل من الحاالت.
في الوقت نفسه ،تساهم المرأة أيضا في تماسك المجتمع بطرق
مختلفة (ليس فقط على مستوى األسرة) من خالل الدعم النفسي
واالجتماعي والحياة المدنية والعمل اإلنساني .إن دراسة هذه
االختالفات هو أمر ضروري لوضع صورة كاملة عن أدوار المرأة
ومكانتها في الحوطة وخارجها.

 100شوقي مكتاري وكاتي سميث ،سبل السالم واالستقرار في اليمن( ،واشنطن
العاصمة :البحث عن أرضية مشتركةhttps://www.sfcg.org/ ،)2017 ،
( ، wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdfتم
االطالع في  17مارس )2020
 101الدورة الحادية والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،تقرير
المقرر الخاص المعني بقضايا األقليات( ،نيويورك ،نيويوركhttp://ap. ،)2016 :
( .ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/56تم االطالع في
 17مارس )2020
 102نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية2019.7 ،
 103مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع
المهمشين في اليمن (صنعاء ،اليمنhttps://sanaacenter.org/ ،)2019 :
( publications/analysis/7490تم االطالع في  12مارس .)2020
 104األيام« ،توجيه رسمي بضبط عاقل حارة يضطهد المهمشين بلحج»23 ،
نوفمبر https://www.alayyam.info/news/80E6O4XJ-JCK02K-A0F9، 2019
(تم االطالع في  18مارس )2020
 105سوزي ماديجان« ،داخل النزاع :ماذا تكشف األبحاث عن حقوق المرأة وتغيير
أدوار الجنسين في اليمن؟»  Care Insights، 24 ،يوليو/تموز https:// .2017
insights.careinternational.org.uk/development-blog/inside-conflictwhat-does-research-reveal-about-women-s-rights-and-changing-gen( der-roles-in-yemenتم االطالع في  18مارس )2020

31

الحوطة

عامتجالا كسامتلا

تراجع نظام الخدمات االجتماعية
التقليدية

كانت الخدمات االجتماعية في اليمن منخفضة بالفعل وذات نوعية
رديئة قبل األزمة .وقد أدى النزاع المستمر إلى تفاقم الحالة ،مما
أدى إلى انهيار الخدمات االجتماعية .يؤثر ذلك تأثيراً كبيراً على
التماسك االجتماعي وسبل العيش .وتشكل األضرار المادية الهائلة
التي لحقت بالخدمات الرئيسية (بما في ذلك الخدمات العامة مثل
الصحة والتعليم والمياه والكهرباء) وضعف القدرات المؤسسية
عائقاً أمام النمو االقتصادي ،وتحسين سبل العيش ،وتوفير الخدمات
األساسية ،مما يزيد من 106أوجه عدم المساواة.
يقدم صندوق الرعاية االجتماعية الحد األدنى من المساعدات المالية
لألسر الفقيرة ،لكنها توقفت في بداية عام  ،2016مما ترك ثمانية
ماليين شخصا من المستضعفين في اليمن بدون أمان مالي 107.وقد
أدى إغالق الشركات إلى زيادة متوسط عدد المعالين مباشرة إلى
108
 13:1وأضعف القوة الشرائية للسكان.
ومما يزيد األمور تعقيداً استمرار االختالس والمضايقة المستمرة
التي يعاني منها أصحاب األعمال الخاصة في أماكن مثل الحوطة.
وعلى وجه التحديد ،تجبر مجموعات مجهولة من الرجال المسلحين
أصحاب األعمال التجارية على المساهمة في صندوق مجهول
لتحسين المدينة دون تقديم هوية صحيحة أو إصدار أي إيصاالت.
عادة ما يتعرض أصحاب األعمال التجارية للتهديد بالمساهمة بجزء
109
من أرباحهم ،كجزء من مخطط ضريبي غامض للمدينة.

نقاط التفتيش التلقائية
واالعتقاالت التعسفية

الطريق جنوب الحوطة يؤدي مباشرة إلى عدن .ونظراً لألهمية
االستراتيجية للمدينة ،كثيراً ما يتم انشاء نقاط تفتيش على طول
الطريق .وقد تم توثيق العديد من حاالت إساءة المعاملة ضد
المسافرين منذ بداية النزاع .وذكرت تقارير كثيرة أيضا أن األطفال
يجندون في نقاط التفتيش هذه ،مما يشير إلى حدوث انتهاكات
لحقوق الطفل.
عالوة على ذلك ،تم احتجاز أشخاص ومحاكمتهم في المحكمة
بسبب معتقداتهم الدينية ،واحتُ جز آخرون بسبب عملهم الصحفي.
وقد قامت جميع أطراف النزاع باحتجاز مدنيين من مناطق خاضعة
لسيطرة الطرف الخصم ،على أساس كنيتهم أو حسب ميول سياسية
معينة (يعتقد أن بعض األسر تساند بفصائل معينة) .وتستمر
عمليات االحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة أو اتهامات واضحة.

 106مجموعة البنك الدولي والجمهورية اليمنية وآخرون ،التقييم االجتماعي
واالقتصادي المشترك لجمهورية اليمن (واشنطن العاصمةhttps://،)2012 :
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
-31-info/files/assessments/FINAL%20Yemen%20JSEA_pub%208
( 2C%20web.pdf%12تم االطالع في  16مارس .)2020
 107معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية« ،اليمن ستة أشهر تحليل اقتصادي
لستة أشهرللحرب االقتصادية والسياق اإلنساني» ،يناير https://www. ،2017
iris-france.org/wp-content/uploads/2017/04/IARAN-YEMEN-6-month( analysis-REPORT-1.pdfتم االطالع في  16مارس .)2020

وقد اختفى عدد من المحتجزين قسراً وعذبوا وقتلوا في بعض
الحاالت .في حين أن غالبية ضحايا االنتهاكات بسبب االحتجاز كانوا
من الرجال ،فقد تم أيضاً احتجاز النساء وسوء معاملتهن والحكم
110
عليهن باإلعدام في أعقاب محاكمات جائرة.

منظمات المجتمع المدني

حتى قبل اندالع الحرب ،كان الفساد منتشراً في اليمن .تتراوح بين
الفساد الصغير على جميع مستويات التسلسل الهرمي للدولة
إلى المحسوبية على نطاق واسع والثراء .في الوقت الراهن ،أكد
الناشطون ومنظمات المجتمع المدني ،بأن الفساد مستمر في تصاعد
ويشكل عائقاً خطيراً أمام التقدم المجتمعي .في كثيرمن األحيان
تفشل المعونة اإلنسانية في الوصول إلى المستفيدين .ويحاول كل
فصيل من الفصائل المتحاربة في اليمن تنظيم المساعدات ووصول
المنظمات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها .يخضع قبول للمساعدات
إلى الوالء السياسي من قبل منظمات المجتمع المدني والجهات
المتلقية للمساعدات على حد سواء – وهي معادلة تزيد من حدة
الصراع االجتماعي وتصعيد الصراعات بين الفصائل .كثيرا ما تقوم
الفصائل بتحويل مواد اإلغاثة وتباع في السوق السوداء ،وعندئذ
111
تعود اإليرادات بالفائدة على عدد قليل من األفراد المختارين.
في عام  ،2014بلغ عدد المنظمات غير الحكومية في اليمن نحو
 9,996منظمة ،ولكن مع نهاية عام  ،2018قفز العدد إلى .18,650
وقد أنشأت الفصائل المتحاربة معظم هذه المنظمات (قوات هادي
والحركة الجنوبية والحوثيين) .فعلى سبيل المثال ،قامت جماعة
الحوثيين ،بين عامي  2014و ،2018بتأسيس حوالي  1,500منظمة
غير حكومية في مختلف المدن التي تسيطر عليها .ولم يتم ذلك
لتلبية االحتياجات المحلية وإرساء الشرعية فحسب ،بل أيضاً من أجل
112
الحصول على المعونة األجنبية.
قسم المرأة والطفل في الحوطة ،برنامج القيادة المحلية للمجلس
االنتقالي الجنوبي هو الفاعل الرئيسي في مجال تمكين المرأة
في المدينة .وكثيراً ما تعقد ورش عمل في الحوطة تتناول تعريف
حقوق المرأة ،وسلطت الضوء على بعض القضايا األكثر تحدياً التي
تواجهها المرأة المحلية فيما يشار إليه بـ «المجتمع الذكوري
المهيمن الذي ينتقص من حقوقها القانونية» 113،كما زودت
ورشة العمل المشاركين بالمعلومات القانونية .ويبدو أن مثل هذه
المبادرات توحي بأن المنظمات المحلية التي تقودها النساء تتزايد
في الحوطة .ومن المنظمات النسائية األكثر نشاطا في المدينة›1‹ :
جمعية نساء الحوطة التنموية ›2‹ 114،اتحاد نساء اليمن بمحافظة
116
لحج  ›3‹115 ،دائرة المرأة والطفل.
 110مواطنة لحقوق اإلنسان ،حياة تذوي :حالة حقوق اإلنسان في اليمن ،2018
(اليمن https://www.fidh.org/IMG/pdf/withering_life_com� ،)2019 :
( pressed.pdfتم االطالع في  19مارس .)2020
 111إليا م.وفيركورين و»،.المجتمع المدني خالل الحرب :حالة اليمن» ،مجلة بناء
السالمDOI: 10.1080/21647259.2019.1686797 (2019)،https://www. ،
( tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2019.1686797تم االطالع
في  19مارس .)2020
 112المرجع نفسه.
 113المشهد العربي« ،انتقالي الحوطة ينظم ورشة عمل عن حقوق المرأة
ودورها في المجتمع صور» 5 ،أغسطس almashhadalaraby.com/ ،2019
( news/110373#تم االطالع في  17مارس .)2020
 114المؤتمر برس « ،لحج  :تدشين مساعدات اغاثية لجمعية نساء الحوطة
التنموية» 4 ،نوفمبر ( http://yemeninews.net/show480978.html ،2018تم
االطالع في  19مارس .)2020

 108برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPتقييم تأثير سبل العيش ،2019
(نيويورك ،نيويوركhttps://yemen.un.org/sites/default/ ،)2019 :
( Livelihoods%20Impact%20Assessment%202019.pdf/09-files/2019تم
االطالع في  16مارس .)2020

 115الخالصة نت« ,أ  /فاطمة سعيد الحاج  . .نصيرة حقوق المرأة و قضاياها بلحج . .
اسي ُأ َّم َهات الشهداء و ُأ َسرهم» 22 ،مارس http://khlaasa.net/،2019
تُ َو ِ
( news215759.htmlتم االطالع في  19مارس .)2020

 109األمناء نت« ،اخبار اليمن االن  -شكاوى من تحصيل مبالغ مالية دون سندات
في لحج» 12 ،فبراير https://al-omana.net/details.php?id=108302 2020،
(تم االطالع في  16مارس .)2020

 116األيام« ،المرأة الجنوبية و دورها في حلقة نقاشية بحوطة لحج» 18 ،مارس
( https://www.alayyam.info/news/84YC2CAT-STHSMH-0BCE ،2020تم
االطالع في  20مارس .)2020
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قد جمع هذا التقرير تفاصيل تتعلق بالمنظمات المجتمعية التي أبلغت
عن عملها في منطقة الحوطة .ولم يتسن التحقق من أنشطتهم
بشكل وافي في المدينة من مصدر مستقل .مع ذلك ،يشير الدليل
اإللكتروني لمنظمات المجتمع المدني في اليمن 117إلى أن لحج
والحوطة ،باإلضافة إلى المناطق والمحافظات المجاورة األخرى في
البالد ،تقعان ضمن مناطق عمل منظمات المجتمع المدني .وتشمل
منظمات المجتمع المدني هذه ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
1.مؤسسة إسهام االجتماعية الثقافية الخيرية؛ تقديم المساعدات
اإلنسانية ودعم العمل الخيري والتعليمي والثقافي واالجتماعي
المحدد لجميع فئات المجتمع اليمني بنقل الشرائح المحتاجة
من دائرة الحاجة إلى الكفاية واإلنتاج .تركز في المقام األول على
األسر األقل حظا .وتعمل المؤسسة على تحقيق أثر إيجابي في
حياة األسر الفقيرة من خالل الدعم المادي والمعنوي وبرامج
التدريب والتأهيل المتخصصة.
2.موسسة روافد للبحوث والدراسات التنموية؛ تستهدف المؤسسة
القطاعات الزراعية واالقتصادية واالجتماعية .حيث يعقدون ورش
عمل حول شؤون المرأة والطفل ،ومشاركة الشباب ،والحوكمة
والشفافية ،وحقوق اإلنسان ،والحوار حول حل النزاعات.
3.مركز استطالع للدراسات وبحوث الرأي العام ؛ أول مؤسسة رائدة
في مجال البحوث واستطالعات الرأي في اليمن .تقديم خدمات
البحوث ،وإجراء استطالعات الرأي العام.
4.مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق
عرف بأنها كيان محايد غير حزبي يهدف إلى نشر
والحريات :تُ ّ
وتعزيز قيم ومبادئ حقوق اإلنسان الملتزمة باإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان وجميع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان .تقوم المؤسسة برفع الوعي القانوني من خالل
الدورات التدريبية وورش العمل والندوات.

 117الدليل اإللكتروني لمنظمات المجتمع المدني في اليمنhttp://www. ،
( ngodirectory.org/yemen/ar/taxonomy/term/57?page=3تم االطالع في
 20مارس .)2020

5.مؤسسة الرفقاء التنموية الخيرية؛ التخصص في التضامن
االجتماعي وترجمته الفعلية بين أفراد المجتمع مع نشر قيم
الرحمة والتعاون والتضامن بين المجتمع ،وإعادة تأهيل األيتام،
وتوفير الرعاية الصحية والغذاء الكافي والمجاني لأليتام واألرامل
والمسنين واألسر المعدمة ،وخاصة في األحياء الفقيرة والمناطق
النائية والريفية.
6.حماية الشباب؛ إعداد وتأهيل القيادات الشبابية من خالل برامج
التالحم االجتماعي العديدة التي تركز في المقام األول على
تطوير المهارات التقنية وبرامج مكافحة المخدرات .بناء قدرات
الشباب ورعاية المبادرات الشبابية.
7.منظمة ُحماة البيئة والتنمية المستدامة ()EPSDO؛ تأسست
تحت اسم «جمعية النحل لحماية البيئة» في البداية .ثم أعيدت
تسميتها بعد زيادة مشاركتها في التنمية االجتماعية في
اليمن للحصول على اعتراف من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر .UNCCD
8.منظمة وقاية للتنمية الصحية؛ رفع الوعي الصحي ،إجراء الدراسات
الميدانية ،وجمع البيانات عن صحة األم والطفل ،وتعزيز ثقافة
التطعيم ،وخاصة في المناطق النائية.
9.منظمة شباب بال حدود للتنمية ؛ إشراك الشباب لتحقيق التنمية
المستدامة ،ومكافحة التهميش من خالل تشجيع الشباب على
المشاركة في عملية التنمية في اليمن ،وإيصال أصوات الشباب
إلى صناع القرار.
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 7الثقافة والرتاث
أبرز المالمح

تعرضت مواقع التراث الثقافي لهجمات متكررة من قبل
الفصائل المتحاربة .ووفقاً الستبيان خبراء القطاع الذي أجري
في مارس  ،2020فإن ثمانية من أصل تسعة مواقع ثقافية
رئيسية إما تعمل بشكل جزئي أو التعمل.

وهناك عدة تحديات تعوق إعادة تأهيل هذه اآلثار ،لكن العقبة
الرئيسية هي عدم كفاية التمويل.
أكد خبراء القطاع في االستبيان الذي أجري في مارس 2020
أنه في حين يمكن الوصول إلى مواقع التراث في الحوطة ،إال
أنها لم تتلق «أبداً » أي مساعدات دولية.

مما زاد من تفاقم األضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية فقدان
الموارد البشرية والموارد المالية وتعطيل الرقابة اإلدارية.

نظرة عامة

تقع الحوطة في دلتا وادي تبن ،وقد اشتهرت بأراضيها الخصبة
والزراعة ،وكالهما يمثل مصدر رزق للسكان المحليين.
في الجنوب ،بعدما دمرت القوات العثمانية مدينة الرعارع عند
القضاء على الدولة الطاهرية في القرن السادس عشر ،أصبحت
مدينة الحوطة عاصمة لحج .وقد تُ ركت العاصمة السابقة محطمة
إلى الحد الذي لم يذكره سوى القليل .المؤرخ أحمد بن فاضل الذي
وثق تاريخ الحوطة في كتابه بعنوان« :هدية الزمن» ،أشار إلى
أن« :من بين أول من جعل الحوطة عاصمة للحج كان عمال األئمة
المتوكل والمنصور» في القرن العاشر .مشيرا إلى بيتوهم موجودة
في الحوطة ،حتى يومنا هذا.
تحتوي الحوطة على تسعة مواقع تراثية وأكثر من  23مسجداً و30
بئراً مائياً قديماً  .تشتهر المدينة أيضاً باألضرحة ،وأبرزها ضريح الصالح
مزاحم بلجفار ،الذي يزوره الناس خالل شهر رجب اإلسالمي .يتطلع
التجار إلى هذه المناسبة طوال العام ،ويتوقعون وصول الزوار من
جميع أنحاء البالد .في الواقع ،تنسب الحوطة إليه فهي أيضا تسمى
118
باسم حوطة بلجفار ،الذي كان مشهوداً له بالعلم والصالح.
منذ عام  ،2015تعرضت مواقع التراث الثقافي لهجمات متكررة
من قبل الفصائل المتحاربة .ووفقاً الستبيان خبراء القطاع الذي
أجري في مارس  ،2020فإن ثمانية من أصل تسعة مواقع تراثية
إما تعمل بشكل جزئي أو ال تعمل 119.يعزى ذلك أيضا للعوامل
البيئية :فقد تم بناء العديد من المواقع في األصل باستخدام الطوب
المصنوع من الطين .و لكونه هشا ،فإن المواقع تحتاج إلى صيانة
وحفظ وحماية بشكل منتظم .على الرغم من وجود أكثر من 180
موقعاً ذات أهمية ثقافية/تراثية ذات صلة في جميع أنحاء لحج،
إال أن الهيئة العامة لآلثار والمتاحف ليس لديها مكتب أو مساحة
تخزين في المنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،تفتقر الوزارة إلى السيولة
120
المالية الالزمة لتزويد المديرية بما يلزمها الستئناف أعمالها.

 118محمد عباس ناجي« ،متى اصبحت الحوطة عاصمة لحج؟» ،اليوم الثامن19 ،
يناير ( https://alyoum8.net/news/37117 ،2019تم االطالع في  8مارس
)2020
 119استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 120عدن تايم« ،شاهد بالصور  ..قصور لحج تعاني اإلهمال» 26 ,فبراير ,2020
( http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=118929تم االطالع في 10
مارس .)2020
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (21):لكشالمباني العامة والمساجد والمرافق الترفيهية في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،
اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

اﻟﺪﺑﺎء

D
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺪاﺣﻲ

ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺤﺎو

B

F
G

L

K
J

A

E
H

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر

C

ﻣﻠﻌﺐﻣﻌﺎوﻳﺔ

ﻃﻬﺮور

ﺳﻴﻨﻤﺎ

اﻟﺸﻈﻴﻒ

I
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺤﻮﻃﺔ ﻟﻠﺒﻠﻮك

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي
اﻟﺠﻮﻟﺔ

!
!

ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

#
A
B
C
D

اﻻﺳﻢ

#

اﻻﺳﻢ

#

اﻻﺳﻢ

ﻣﺒﻨﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺼﺤﻲ وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

I
J
K
L

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻀﺮي
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ

E
F
G
H

إدارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت

المصدر Wikimapia :و OpenStreetMaps

ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم
ﻣﺒﻨﻰ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
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الحوطة

ارتلاو ةفاقثلا
 (22):لكشإجمالي عدد المواقع التراثية والثقافية وحالتها،
.2020

Total Number of Culture and Heritage Facilities and
Their Functionalities in Al Hawtah city, 2020
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎً

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

في عام  ،1976تبرع السلطان علي عبد الكريم بالمبنى لجامعة عدن
الستخدامه كمركز للبحوث والمعرفة الزراعية الوطنية .وفي عام
 ،2019دعت حفيدة السلطان السلطات إلى إيالء المزيد من االهتمام
لتدهور المواقع الثقافية في المدينة والبدء في تنفيذ خطط تجديد
125
هذه اآلثار وحمايتها.
 (23):لكشقصر الروضة في الحوطة

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

3

ﻣﻜﺘﺒﺎت

1

ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت وأراﺷﻴﻒ
ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري/
ﻣﻌﻠﻢ رﺋﻴﺴﻲ
1

ﻣﺘﺎﺣﻒ
ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻴﺔ
)ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻛﻨﺎﺋﺲ ،أﻟﺦ(

1

2

ﻣﺴﺎرح
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺛﻲ
أو ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺧﺮ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

1

1

7

1

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI :مارس 2020

المعالم

المصدر:الجزيرة« ،قصور لحج اليمنية ...تاريخ يعاني اإلهمال».2013،

 (24):لكشقصر العبدلي في الحوطة

تقف قصور سلطنة العبدلي كشاهد تاريخي مع ميزات معمارية
فريدة في مدينة الحوطة .على الرغم من القيمة الثقافية والتاريخية
الملحوظة المرتبطة بهذه المعالم ،إال أنها قد تضررت بشدة
وأهملت في السنوات األخيرة .قصر دار الحجر ،الذي بناه السلطان
عبد الكريم بن فضل العبدلي في عام  ،1930وجلب حرفيين وعمال
من الهند لبناء هذا اإلنجاز المعماري المميز .على غرار العديد من
المباني األخرى ،تعرض القصر أيضاً ألعمال نهب وتخريب عديدة.
بحلول فبراير  ،2020كانت صروح القصر قد انهارت بسبب اإلهمال
121
واالفتقار الدائم للصيانة.
كما تم بناء قصور أخرى مثيرة لإلعجاب في الحوطة ،من أبرزها قصر
122الروضة وقصر لحج الجديد .وكان هذا األخير بمثابة مقر آلخر حكام
السلطنة العبدلي في الستينات .في اآلونة األخيرة ،تم تحويل العديد
من هذه األماكن التاريخية إلى مالجئ مؤقتة للعائالت بسبب النزاع.
ومن أبرز المعالم التي تضررت قصر العبدلي 123.على مر السنين،
تم احتالل المواقع التاريخية ذات القيمة الثقافية في جميع أنحاء
الحوطة ،بشكل منهجي وتم استهدافها .على سبيل المثال ،عند
اشتداد الصراع عام  ،2015سيطر مقاتلو المقاومة الجنوبية على
كلية ناصر للعلوم الزراعية (مؤسسة أكاديمية مرموقة بنيت في
 )1940وقاموا بتحويلها إلى موقع عسكري ،وأنشأوا مواقع إطالق
124
النار وقاذفات الصواريخ ،وخزنوا أسلحتهم في المباني.

المصدر:جولدن نيوز2017 ،

 121المرجع نفسه.
 122الجزيرة« ،قصور لحج اليمنية ...تاريخ يعاني اإلهمال» 31 ،يناير https:// ،2013
(bit.ly/2GdNzQ0تم االطالع في  10مارس .)2020
 123مجلس حقوق اإلنسان ،حالة حقوق اإلنسان في اليمن ،بما في ذلك
االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول  27-9 .2014سبتمبر ،2019
(نيويورك :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين)2019 ،
 124مجلس حقوق اإلنسان ،حالة حقوق اإلنسان في اليمن ،بما في ذلك
االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول  27-9 .2014سبتمبر ،2019
(نيويورك :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين)2019 ،

 125عدن الخبر« ,األميرة مريم العبدلي تناشد كل من يهمه األمر ترميم التراث
العبدلي» 26 ،فبراير ( /https://adenkbr.news/97122 ،2016تم االطالع في
 10مارس .)2020
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (25):لكشمواقع التراث الرئيسية في الحوطة.)UN-Habitat (2020 ،

Main Heritage Sites in Al Hawtah

اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

f

اﻟﺪﺑﺎء
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

i
h
j

a
e

c
b

اﻟﺤﻤﺮاء

d

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر

g

اﻟﺸﻈﻴﻒ

ﻃﻬﺮور

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

!

#
A
B
C

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي
اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

D
E
F
G
H
I
J

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺛﻲ

اﻻﺳﻢ
ﻗﺼﺮ دار اﻟﺤﺠﺮ
ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺿﺮﻳﺢ ﺳﻔﻴﺎن
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻔﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻠﻐﻴﺚ )اﻟﺮﺣﻤﻦ(
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺎوي

اﻟﻤﺼﺪر2019 ,Google Maps and Wikimapia :

المصدر Wikimapia :و OpenStreetMaps
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الحوطة

ارتلاو ةفاقثلا
منذ عام  1967تم تحويل معظم المباني التاريخية في الحوطة
إلى مرافق حكومية وعسكرية  ،خدمت مختلف الوزارات والمكاتب
الميدانية للبعثات الطبية حسب الحاجة في جميع أنحاء المحافظة.
كما تم تسليم بعض هذه القصور للمواطنين.
1.قرص دار الحجر (بيت الحجر) هو أكبر وأشهر معلم تاريخي
في مدينة الحوطة .تم بناء المبنى في عام  ،1926في عهد
سلطان لحج عبد الكريم بن فضل العبدلي الثاني (،)1947-1918
وتأثر بشكل كبير بتصميم قصر باكنغهام في لندن ،حيث تم
استضافة السلطان لحج عبد الكريم فضل وابنه «فضل» في عام
 .1925يحتوي القصر على مدخلين يواجهان الغرب والجنوب ،مع
ساحة كبيرة أمامه تستخدم الستقبال الضيوف والوفود .قد تم
تحويل جزء من دار الحجر إلى متحف ،ولكن بسبب انعدام األمن
خالل الصراع األخير ،تم نهب العديد من أجزائه .في بداية الحرب،
تعرض الجزء العلوي من القصر على الجانب الشمالي الغربي
للقصف .وتعرض المبنى أيضا للعديد من نيران األسلحة الخفيفة
126
والمتوسطة .وال تزال األضرار التي لحقت به واضحة اليوم.
في عام  ،2019صرح محافظ لحج بأنه سيتم تجديد القصر كجزء
من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية لعام  ،2020إال أنه لم
127
يتم إجراء أي تجديدات حتى اآلن.
تم تحويل غرف قصردار الحجر إلى مكاتب لوكالة أنباء جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية في الطابق األرضي .وتحول هذا بدوره بعد
عام  1990إلى وكالة األنباء اليمنية «سبأ» .تم تحويل الطابق الثاني
إلى مقر إذاعة لحج المحلية ،ومؤخراً أنشأ اتحاد الكتاب اليمنيين
مقرهم في نفس الطابق .وكان لوجود اتحاد الكتاب اليمنيين ،وهو
مجموعة من المثقفين المحليين ،دور في الحفاظ على السالمة
128
العامة للمبنى.
ً
سابقا ،هو أبرز معالم
2.قرص السلطان العبديل :الذي ذكر
الحوطة .تدهور الموقع بسبب النقص المستمر في الترميم
واألضرار التي لحقت به كمأوى مؤقت لعائالت النازحين الذين
سكنوا المبنى في وقت مبكر من عام  ، 2014بموافقة وكيل
نظرا ألن القصر غير مجهز بوحدات سكنية مناسبة ،فقد
المالكً .
استخدمت عائالت األشخاص النازحين داخليا المبنى الرئيسي
وكان ُيطلب منهم فقط الحفاظ على حالة المبنى وتجنب إجراء
129
أي تعديالت في الموقع.

3.حديقة األندلس  :كانت الحديقة ذات يوم منطقة ترفيهية
مجتمعية نابضة بالحياة ،تعرضت هذه الحديقة ألضرار كبيرة
خالل النزاع حيث كانت الفناء الرئيسي لقصرالسلطان العبدلي.
في اآلونة األخيرة ،أوشكت التجديدات على االنتهاء مع تركيب
130
نافورة وأعمدة.
4.مسجد الجامع :يقع في حارة الجامع ويعرف أيضاً باسم مسجد
عمر بن عبد هللا المساوي .يعتبر من أهم المساجد في مدينة
الحوطة .تم بناء المبنى في البداية من قبل عمر بن عبد هللا
المساوي في القرن الخامس الميالدي ( 1083هـ) .يتكون المسجد
من طابقين .وكان الطابق األول يستخدم للمحالت التجارية ،حيث
تستخدم العائدات لصيانة المسجد .الطابق الثاني مزين بالعناصر
اإلسالمية التقليدية وله مدخالن ،أحدهما يواجه الجنوب واآلخر
131
مواجه للشرق .آخر تجديد للمسجد كان في عام .1970
5.مسجد الدولة :قام السلطان أحمد فضل العبدلي السالمي ببناء
مسجد «الدولة» ثم قام إخوة محمد بن محسن بتجديده في
القرن الثاني عشر الميالدي ( 1292هـ) .يتميز الهيكل بالطبيعة
المختلطة للعمارة الهندية  ،حيث تزين ست قباب السقف .البئر
في الموقع هو المصدر الرئيسي للمياه للزوار .على الجانب
األمامي من المسجد ،الذي يواجه مكة المكرمة ،يمكن العثور
132
على مقابر معظم سالطين لحج.
 (26):لكشحديقة األندلس في الحوطة

المصدر :عدن تايم« ،وضع اللمسات األخيرة إلعادة تأهيل كبرى حدائق لحج»،
 25أكتوبر .2019

 126نجيب الهنيشي« ،مدينة الحوطة بين الماضي األصيل والحاضر المميت «،
شبوة برس 29 ،ديسمبر/كانون األول https://shabwaah-press.info/ ،2014
( news/24175تمت صولها في  8مارس/آذار .)2020
 127األيام« ،محافظ لحج يعلن عن إعادة ترميم وتأهيل قصر دار الحجر بلحج»02 ،
ديسمبر https://www.alayyam.info/news/80SF0S8A-ROTI4T-64C1 ،2019
(تم االطالع في  8مارس .)2020
 128الجزيرة »،قصور لحج اليمنية ..تاريخ يعاني اإلهمال»  31 ،يناير https:// ،2013
82%D8%B5%D%www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1/31/%D9
8%8A%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%9
8A%D8%AE-%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%5%D9
84%D8%A5%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%%D9
( 84%85%D8%A7%D9%87%D9%تم االطالع في  8مارس .)2020
 129مواطنة لحقوق االنسان ،تجريف التاريخ انتهاكات أطراف النزاع للمتلكات
الثقافية في اليمن (اليمنhttps://mwatana.org/wp-content/ )2018 :
uploads/2018/12/The-Degradation-of-History-Arabic.pdf

 130محمد السالمي« ،وضع اللمسات االخيرة العادة تأهيل كبرى حدائق لحج»،
عدن تايم  25 ،أكتوبر http://aden-tm.net/NDetails.aspx?con� ،2019
( tid=103427تم االطالع في  8مارس .)2020
 131اليوم الثامن« ،مسجد الجامع« ...أبرز المعالم الدينية والتاريخية بلحج»»10 ،
فبراير ( https://alyoum8.net/news/14802 ،2018تم االطالع في  8مارس
.)2020
 132المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
 (27):لكشمسجد الدولة في الحوطة

المصدر :الجزيرة« ،قصور لحج التاريخي يطالها االهمال».2013 ،

6.رضيح سفيان :يعتقد البعض أن الحوطة سميت على اسم هذا
الضريح .هو المثوى األخير للشيخ سفيان بن عبد هللا  ،رجل المعرفة
المحلي الموقر الذي أقام في المنطقة خالل القرن الثالث عشر
الميالدي (القرن الثامن الهجري) .الموقع قد سوي باألرض في
133
عام  2015من قبل القاعدة في شبه الجزيرة العربية .
 (28):لكشالدمار الذي أصاب ضريح سفيان ومسجده في
الحوطة

المصدر :عدن اوبزيرفر« ،جماعه إرهابية تهدم اهم معلم إسالمي بحوطة
لحج عمره ثمان مائة سنة و يمن برس“ ،تنظيم القاعدة يهدم معلم
إسالمي تجاوز عمره  800عام في حوطة لحج».2015 ،

 133األيام« ،لحج...متشددون يهدمون أهم معلم اسالمي عمره  800سنة”29 ،
يناير ( https://www.alayyam.info/news/62L3ENR1-OQEY81 ،2015تم
االطالع في  8مارس .)2020
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ارتلاو ةفاقثلا
7.مدرسة المحسنية العبدلية :تأسست المدرسة في الثالثينات
من القرن العشرين ،وقد استقدم المعلمين من مصر والسودان
قبل تحويلها إلى المحكمة الزراعية 134.بنى المدرسة ألول مرة
السلطان علي عبد الكريم العبدلي .ويعتقد أنها من بين المدارس
الرسمية األولى في جنوب الجزيرة العربية .وكانت الشهادات
الصادرة من هناك معتمدة في مصر .عندما بدأت الحرب ،لم
يعد المبنى يستخدم كمدرسة ،بل تم تحويله إلى المكتب
اإلداري لوزارة التربية والتعليم .وكان المبنى في حالة سيئة
بسبب نقص مزمن في الصيانة ،وتم إخالئه في وقت الحق .في
أبريل/نيسان  ،2015تمت السيطرة على المدرسة واستخدامها
كقاعدة عسكرية و بعد أشهرضربت غارة جوية المبنى وانهار
135
المبنى في نهاية المطاف.
8.مسجد الجفارية  :يقع على الجانب الشرقي من المقبرة القديمة
لمدينة الحوطة ،تم بناء المسجد عام  1952م من قبل عمار حسن
إبراهيم باستخدام الطوب من الطين واللبن.
9.مسجد بلغيث :يقع في حي بلغيث ،بجوار الحي اليهودي
القديم ،تم بناءه في القرن السابع عشر الميالديُ .ينسب مسجد
«بلغيث» إلى عبد الرحمن بن إبراهيم ،وهو شيخ وعالم محلي
مبجل .تم تجديد المسجد من قبل سيد أحمد بن بلغيث ،ثم من
قبل ابنه محمد بن أحمد بلغيث ،حتى تم تجديده مرة ثالثة من
136
قبل ُمحسن محلي لم يذكر اسمه في عام .1994
10.مسجد مساوي :تم بناؤه ألول مرة عام  892م،ويحتوي على
منبر تم نقله من الرعارع ،العاصمة القديمة للحج .أعيد بناء
مسجد مساوي في عام  2000من قبل فاعل خير لم يذكر اسمه
ويعتبر من الناحية الفنية أقدم مسجد في الحوطة.

العوائق اليت تواجه التجديد

 (29):لكشالقضايا الخطيرة التي تتطلب التدخل الفوري
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﻣﺪادات

ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷرﺷﻔﺔ
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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مكتب وزارة الثقافة والمجلس المحلي لمديرية الحوطة هما الهيئتان
الرئيسيتان المسؤوالن عن أي ترميم للمعالم التاريخية .هناك عدة
تحديات تعوق إعادة تأهيل هذه اآلثار ،والعقبة الرئيسية هي عدم
كفاية التمويل .عالوة على ذلك ،أكد خبراء القطاع حسب االستبيان
الذي أجري في مارس  ،2020في حين يمكن الوصول إلى مواقع
«أبدا» أي مساعدات 137.ومما
التراث في الحوطة ،إال أنها لم تتلق
ً
زاد من تفاقم الضرر الذي لحق بالمواقع الثقافية فقدان الموارد
البشرية والموارد المالية وتعطيل الرقابة اإلدارية ،وهي ثالث مسائل
138
أكدها االستبيان نفسه.
 (30):لكشوصف لحالة قطاع الثقافة والتراث
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

إﻏﻼق ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث
وﺻﻮل ﻣﺤﺪود ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث
ﻫﺪم ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻧﻬﺐ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ  /اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
ﺳﺠﻼت أرﺷﻴﻔﻴﺔ
أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي
واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪود إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي
ﺗﻌﻄﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

 134األيام « ،مدرسة المحسنية العبدلية..تدمير ممنهج للتعليم في لحج»10 ,
نوفمبر ( https://www.alayyam.info/news/7LDV1BSY-6S3ZQ5 ،2018تم
االطالع في  21مايو .)2020
 135مجلس حقوق اإلنسان ،حالة حقوق اإلنسان في اليمن ،بما في ذلك
االنتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر/أيلول  27-9 .2014سبتمبر ،2019
(نيويورك :مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين)2019 ،
 136المؤتمر برس « ،مساجد لحج..فن معماري مطرز باألحجار الكريمة» 1 ,سبتمبر
( http://www.almotamar.net/2014x/73365.htm ،2009تم االطالع في 20
مايو .)2020

اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه،
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻧﻌﻢ
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 8االقتصاد
نظرة عامة

أبرز المالمح

تقع مدينة الحوطة على الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط عدن
وتعز وإب وصنعاء .تقع مدينة الحوطة على دلتا وادي تبن الذي
يشتهر بنقاء مياهه ويشتهر بحدائق أشجار الياسمين والورود .وبما
أن وادي تبن يتميز بمناخ شبه استوائي مما يمأل حدائق محافظة لحج
بالخضروات والفواكه وأنواع مختلفة من الحبوب واأللياف القطنية
الطويلة والزهور.تقسم لحج لقسمين من حيث طرق كسب الرزق:
الدخن المزروع في السهل الساحلي الغربي ،والذرة الرفيعة و الثروة
الحيوانية (المرتفعات) ،ومنطقة غرب ووسط الوادي تزرع فيها الذرة
الرفيعة  ،والدخن  ،والخضار والفاكهة والثروة الحيوانية (األراضي
بناء على الجغرافيا
المنخفضة) .بالتالي تختلف سبل عيش الناس ً
ومناخ المنطقة التي يقيمون فيها .الزراعة هي النشاط االقتصادي
الرائد بما في ذلك إنتاج المحاصيل (أساسا الدخن والذرة الرفيعة)،
وتربية الحيوانات ،وتربية النحل 139.وتبلغ المساحة اإلجمالية الصالحة
للزراعة في محافظة لحج  31,804فدان منها  88في المائة تستخدم
لزراعة المحاصيل .وتشكل المحاصيل المنتجة في المنطقة  4في
140
المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي في الجمهورية.

من أهم التحديات السكانية التي تواجه محافظة لحج ،بما في
ذلك مدينة الحوطة ،هو الفقر.

أفاد معظم عقال الحارات بأن القطاع العام كان القطاع االقتصادي
الرئيسي النشط في مدينة الحوطة قبل اندالع النزاع ،يليه
االنشاءات ،والعمل الحرفي ،والزراعة.

وفقاً لتصورات عقال الحارات ،فإن العقبات الرئيسية التي تحول
دون الحصول على وظيفة في الحوطة تشمل :نقص المهارات
أو عدم وجود المهارات الكافية ،ونقص المال الالزم لالنتاج،
واالفتقار إلى الروابط العائلية/العشائرية أو السياسية ،وارتفاع
تكلفة الوقود ،ونقص المعلومات عن سوق العمل المحلية،
واالفتقار إلى األراضي التي يمكن الوصول إليها ،والمحسوبية.

لحج غنية بالمعادن ،وتشتهر المنطقة بالمعادن الطينية المستخدمة
في صناعة اإلسمنت والطوب الحراري .كما تشتهر المنطقة بإنتاجها
للسجاد اليدوي والفخار الخزفي باإلضافة إلى تربية النحل وإنتاج العسل.
 (31):لكش أرقام مهمة على المستوى الوطني ابان الصراع.
26.1%

6%

12.3%

25.4%

24.5%

اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
12.7% 55.6%
14.5%

45hr
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ/اﻷﺳﺒﻮع

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر $

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة

أﺳﺎﺳﻴﺔ

68.6%

7.9%
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اﻟﺰراﻋﺔ
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اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

رﺟﺎل
ﻳﺎﻓﻌﻴﻴﻦ

أرﻗﺎم أﺧﺮى

4.2

ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

22.7%
29.2%

44 hr

45hr

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻧﺴﺎء

$244

65.4%

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺧﺪﻣﺎت

34hr

36,3%

13.5%

$248

$161

Other Figures

13.4

ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ

73.2%
ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ

المصدر :منظمة العمل الدولية2013 - 2014 ،

 139مؤسسة إنقاذ الطفولة ،تقييم الضعف واالحتياجات لحج وتعز( ،لندن ،المملكة
المتحدةhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،)2016 :
vulnerability_needs_assessment_lahj_and_taiz_sc_yemen%20
( pdf.29%281%تم االطالع في  19مارس .)2020
 ،Berghof Foundation 140الحكم المحلي في المحافظات اليمنية (برلين  ،ألمانيا:
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/ ، )2020
Publications/Papers/2020_BerghofMappingLocalGovernanceYemeniG( overnorates_EN.pdfتم االطالع في  20مايو .)2020
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اصتقالا
 (32):لكشاألراضي الزراعية واألنشطة الصناعية والتجارية في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،

Agricultural Land, Industrial and Commercial
Activities in Al Hawtah
اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ
N1

to Sana’a

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

اﻟﺪﺑﺎء

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر
اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﺸﻈﻴﻒ

ﻃﻬﺮور

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

Block Factory

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي

اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد
to Aden

N1

المصدر.Wikimapia, OpenStreetMap, JRC , 2020 :

!
!
!
!

ارض زراﻋﻴﺔ
وادي
ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﺗﺠﺎري

Sources: Based on Wikimapia, OpenStreetMap, JRC. UN-Habitat, 2020.

Note: The main markets are located along the major road that
الرئيسيleads
to Aden.
المؤدي إلى
مالحظة :األسواق الرئيسية تقع على طول الطريق
عدن.

بالقرب من مدينة الحوطة ،يتم بناء شبكات الري حول السهول التي
تنقل مياه األمطار الموسمية من الجبال إلى الشمال .وتوفر المزارع
في هذه المناطق إنتاجاً زراعياً أفضل من المواقع المجاورة التي
تعاني من سوء نوعية التربة وندرة مصادر المياه .مع ذلك ،تجدر
اإلشارة إلى أن المشاركين في ورشة العمل المشتركة للتحليل
والتخطيط واإلنعاش يذكرون أن مياه األمطار الموسمية تجرف
أجزاء من األراضي الزراعية (خاصة في مديرية تبن وطور الباحة) ،مما
يعني أنه يجب تركيب مضخات لتجنب المشاكل المستقبلية .وتشمل
المصادر الرئيسية للري هطول األمطار ،تليها اآلبار ،والفيضانات.
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مالمح حرضية رسيعة

الفقر

من أهم التحديات الديموغرافية التي تواجه محافظة لحج ،بما في
وقدر الجهاز المركزي لإلحصاء في
ذلك مدينة الحوطة ،هو الفقر.
ّ
عام  2014معدل الفقر بنسبة  69.1في المائة .وتجدر اإلشارة إلى
أن محافظة لحج كانت ثاني أفقر محافظة في اليمن بعد محافظة
صعدة التي تم تم تحديد معدل فقر فيها  84.5في المائة .وتشير
أحدث البيانات المتاحة من الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن أكثر
من نصف مجموع السكان في جميع أنحاء البلد تقل أعمارهم عن
 20سنة؛ وأن نسبة  10في المائة من مجموع السكان تقل عن 20
سنة .باإلضافة إلى ذلك ،تشير التقديرات إلى أن أكثر من  15.4في
المائة من مجموع السكان ينتمون إلى فئة الشباب التي تقع في
الفئة العمرية بين صفر و 4سنوات (ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع
معدالت المواليد) .ال تزال بطالة الشباب تشكل تحدياً إنمائياً حاسماً
يواجه اليمن مقارنة بالنسبة المرتفعة للشباب .تشير تقديرات عام
 2016المتاحة للجمهور إلى أن معدل البطالة بين األشخاص الذين
عاما والذين يعيشون في المناطق
تتراوح أعمارهم بين  15و ً 24
الحضرية حوالي  30في المائة .بحلول خريف عام  ،2015ذكر  45في
المائة من اليمنيين الذين شملهم االستطالع أنهم فقدوا مصدر
دخلهم الرئيسي بسبب النزاع .وعالوة على ذلك ،يذكر تقرير لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في أيار/مايو  2019أنه إذا استمر القتال
حتى عام  ،2022فإن اليمن سيكون أفقر بلد في العالم ،حيث يعيش
ما يقرب من  80في المائة من السكان تحت خط الفقر ،و 65في
المائة منهم فقراء للغاية.
في عام  ،2006-2005بلغ معدل الفقر في المناطق الحضرية في
محافظة لحج  22.9في المائة (مقارنة بمتوسط وطني قدره 20.7
في المائة) ،ومعدل الفقر في المناطق الريفية  49.49في المائة
(مقارنة بمتوسط وطني قدره  40.1في المائة 141.في عام ،2009
تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة في محافظة لحج بلغ 13.9
142
في المائة (حوالي نصف معدل البطالة في محافظة صعدة).
أفاد عقال الحارات أن تأثير النزاع على سبل العيش لغالبية األسر
في مدينة الحوطة كان إما شديداً ( 89.1في المائة من المجيبين)
أو كبيراً ( 10.9في المائة من المستطلعين) .قبل النزاع ،في عام
 ،2009كان متوسط دخل األسرة السنوي حوالي  659,000ريال أو
 13,612دوالر أمريكي (عندما كان المتوسط الوطني 884,000
ريال أو  18,260دوالر أمريكي)  143.وبحلول عام  ،2016بلغ متوسط
دخل األسرة الشهري في لحج  25,569ريال يمني ( 306,828ريال
144
يمني سنوياً ).

 141برنامج األغذية العالمي  ،WFPاليمن :تحليل ثانوي للبيانات عن األمن الغذائي
والضعف ،أغسطس https://documents.wfp.org/stellent/groups/ ،2009
( public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم االطالع عليه في 26
أبريل .)2020
 142المرجع نفسه.
 143برنامج األغذية العالمي  ،WFPاليمن :تحليل ثانوي للبيانات عن األمن الغذائي
والضعف ،أغسطس .2009
 144مؤسسة إنقاذ الطفولة ،تقييم الضعف واالحتياجات لحج وتعز( ،لندن ،المملكة
المتحدةhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،)2016 :
vulnerability_needs_assessment_lahj_and_taiz_sc_yemen%20
( pdf.29%281%تم االطالع في  19مارس .)2020

 (33):لكشمعدل البطالة في اليمن.2015 ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

29.7%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

18.3%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ

15.4%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

13.9%
7.7%
6.2%
3.3%

المصدر :منظمة العمل الدولية ، ILOاالتجاهات الديموغرافية و سوق العمل
في اليمن.2014 ،
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الحوطة

اصتقالا

األنشطة االقتصادية

من حيث المساحة اإلجمالية في محافظة لحج التي يمكن زراعتها،
ويعزى ذلك أساساً إلى زراعة الحبوب
ال تستخدم سوى  2في المائةُ .
( 40في المائة) ،والبرسيم ( 23في المائة) ،والقات ( 20في المائة)،
وبدرجة أقل المحاصيل النقدية ( 5في المائة) ،والفواكه ( 5في
المائة) .باإلضافة إلى ذلك ،يزرع القطن طويل التويلة في المنطقة.
قدرت ملكية األراضي الزراعية في محافظة لحج في عام 2009
بنحو  50.7في المائة.
يبلغ طول ساحل لحج  250كم ويوفر إمكانات إلنشاء مصائد األسماك،
إلى جانب األراضي الصالحة للزراعة بسبب توافر المياه .وقد ارتفع
اإلنتاج السمكي في محافظة لحج في رأس العارة ،وهي أيضاً نقطة
العبور الرئيسية للمهاجرين األجانب في المحافظة ،من صفر إلى
 7.3طن في عام  .2005غير أنه ال تتوافر معلومات حديثة عن إنتاج
األسماك لألسف.
 (34):لكشالزراعة في محافظة لحج.2009 ،
اﻟﺤﺒﻮب

40%

اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ

23%

اﻟﻘﺎت

20%

اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

5%

اﻟﻔﻮاﻛﻪ

5%

اﻟﺨﻀﺎر

3%

اﻟﺒﻦ

3%

اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ

ذكر المشاركون كذلك أن المصانع في مدينة الحوطة ،بما في ذلك
مصنع الطماطم والقطن (الذي كان يعمل فيه أكثر من  10 000عامل)
قد ُدمرت .هناك منطقة صناعية كبيرة ،منطقة الرجاع  ،تقع على
بعد  20كيلومتراً خارج مدينة الحوطة (على بعد  27كيلومتراً من
ميناء عدن) وتبلغ مساحتها اإلجمالية  2,800هكتار 146.على الرغم
من وجود بعض األنشطة لتشجيع استخدام المنطقة الصناعية ،مثل
تخصيص مساحات للمشاريع الصناعية المرخصة وأشغال الطرق
(الحفر والملء والتسوية) ،فهناك حاجة إلى وجود استثمارات في
مجاالت الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي والهاتف (حسب
147
األهمية) لتسهيل األنشطة االقتصادية هنا.
ذكر خبراء القطاع أن هناك ثالثة مسالخ مملوكة للقطاع الخاص في
مدينة الحوطة؛ 148جميعها يعمل بشكل جزئي .باإلضافة إلى ذلك،
هناك مرفق واحد للتسويق يعمل بشكل كامل ومرفق تخزين واحد
ال يعمل ،كالهما مرتبط باالنتاج السمكي .تقام األسواق في مدينة
الحوطة كل يوم اثنين وخميس.
أفاد معظم عقال الحارات أن القطاع العام ،كان قبل اندالع النزاع،
القطاع االقتصادي الرئيسي النشط في مدينة الحوطة ،يليه االنشاءات،
والعمل الحرفي ،والزراعة .ووفقاً للمجيبين فإن المصادر الرئيسية
الرئيسية لألموال قبل اندالع الصراع ،حسب األهمية ،شملت أنشطة
مدرة للدخل (العمالة غير الرسمية والمبيعات) ،تليها شبكات األمان
(المعاشات التقاعدية ،والتأمين) ،واألنشطة المدرة للدخل (العمالة
الرسمية) ،والقروض من المصارف أو الحكومة أو التمويل متناهي
149
الصغر.

1%

المصدر :برنامج األغذية العالمي  ،WFPتحليل البيانات الثانوية عن األمن
الغذائي وهشاشة األوضاع.2009 ،

ووفقاً للمشاركين في ورشة التخطيط المشترك والتحليل واإلنعاش،
145فإن نسبة  20في المائة تقريباً من مديرية الحوطة تتكون من
األراضي الزراعية ،في حين أن  70إلى  80في المائة من منطقة تبن
تتكون من األراضي الزراعية .قبل اندالع النزاع ،وجدت مزرعة وادي
خير في مدينة الحوطة التي كانت تستخدم مئات العمال .منذ بداية
النزاعُ ،دمر جزء كبير من األراضي الزراعية والمزارع (بما في ذلك
مزرعة وادي خير) وسرقت السلع الزراعية أو نهبت.

 146الهيئة العامة لالستثمار ،فرص واعدة ،المناطق الصناعيةhttp://www. ،
( investinyemen.org/content.php?c=39&langid=2&pageid=5تم االطالع
في  14مايو .)2020
 147المرجع نفسه.
 145وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،
مناقشات خبراء القطاع ،مارس .2020

 148استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 149استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
من المثير لالهتمام أن المصادر الرئيسية لألموال هي نفسها في
الوقت الراهن ،حيث ذكر عقال الحارات أن المصادر الرئيسية لألموال
هي األنشطة المدرة للدخل (العمالة غير الرسمية ،والمبيعات)،
وشبكات األمان (المعاشات التقاعدية ،والتأمين) ،واألنشطة المدرة
للدخل (العمالة الرسمية) ،والقروض من البنوك أو الحكومة أو
150
التمويل البالغ الصغر.
أشار عقال الحارات إلى أن غالبية السكان يعملون بشكل رئيسي
في العمل غير المنتظم (الزراعة واإلنشاءات والعمل المنزلي)،
يليه العمل بأجر مع الحكومة ،والعمل في مجال اإلغاثة اإلنسانية
ثم العمل بأجر في الشركات الخاصة (شركات ربحية أو غير ربحية).
العمل غير المنتظم (الزراعة والبناء والعمل المنزلي) ثم العمالة بأجر
مع الحكومة هي الوسيلة الثانوية الرئيسية للعمالة ،يليها العمل
الحر (صاحب العمل ،والتجارة الصغيرة ،والزراعة ،ومبيعات منتجات
الماشية) ،يليها العمل في مجال اإلغاثة اإلنسانية ،والعمالة بأجر
في شركات خاصة (من أجل الربح أو ال من أجل الربح) والعمل الحر
فيما يتعلق بصيد األسماك و/أو بيعها.

وفقاً لبيانات عقال الحارات ،فإن مصادر الدخل األولية والثانوية
في األيام الثالثين الماضية (مارس/آذار  )2020في مدينة الحوطة
كانت تتألف أساساً من أنشطة مدرة للدخل (العمالة غير الرسمية،
المبيعات) ،تليها شبكات األمان (المعاشات التقاعدية ،والتأمين،
واألنشطة المدرة للدخل (العمالة الرسمية) ،وقروض من البنوك أو
الحكومة أو التمويل البالغ الصغر .كمصدر ثانوي للدخل ،يعتمد سكان
مدينة الحوطة بشكل رئيسي على األنشطة المدرة للدخل (العمالة
الرسمية) ،وشبكات األمان ،واألنشطة المدرة للدخل (العمالة غير
الرسمية ،والمبيعات) .من المثير لالهتمام أن المصدر الثالث الرئيسي
للدخل يتكون من المساعدة المقدمة من األسرة واألصدقاء التي
لم يرد ذكرها كمصدر رئيسي أو ثانوي للدخل .باإلضافة إلى ذلك،
ُيشار إلى الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية/المجتمع
152
المحلي كمصدر ثانوي وثالث للدخل.

العقبات الرئيسية التي تعترض العثور على عمل حسب األهمية
هي :نقص التدريب التقني/المهني ،والصعوبات في الحصول
على قرض تجاري في ظل ظروف مواتية ،والصعوبات في مواصلة
151
التعليم أو إكماله.

 150المرجع نفسه.
 151المرجع نفسه.

 152المرجع نفسه.
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اصتقالا
 (35):لكشمصادر الدخل األولية والثانوية والثالثة في الثالثين يوماً الماضية في مدينة الحوطة.2020 ،

ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

29.7%

54%
أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
)اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت(

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
)اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(

24.3%
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن ) اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ(

24.3%
8.1%

ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن )اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ(

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ )اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(

ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﻐﺮ

8.1%

10.8%
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
)اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت(

5.4%
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺪ ﻣﺘﺎح

ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ أﺧﺮى/ﺛﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
)ﻧﻘﺪ ،ﻗﺴﺎﺋﻢ(

35.1%

ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء

10.8%

5.4%
ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ

16.2%
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ )اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ(

5.4%
16.2%

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ

دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
)ﻧﻘﺪا  ،ﻗﺴﺎﺋﻢ(
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  /اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً

8.1%

2.7%
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

8.1%
ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن )اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  ،اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ(

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
)اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت(

2.7%
2.7%

ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

2.7%

2.7%
ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ

اﻟﻤﺪﺧﺮات

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) CFP:مارس .2020

فيما يتعلق بالعقبات الرئيسية التي تواجهها األسر في تأمين
وظيفة في مدينة الحوطة ،يذكر ما يقرب من نصف عقال الحارات بأن
العقبة الرئيسية األولى هي فرص عمل محدودة أو غير منتظمة،
يليها نقص في المهارات أو عدم وجود المهارات الكافية ،وعدم
توفر المال الالزم لإلنتاج ،واالفتقار إلى الروابط العائلية/العشائرية
أو السياسية ،وارتفاع تكلفة الوقود ،ونقص المعلومات عن سوق
العمل المحلية ،وعدم وجود أراض يمكن الوصول إليها ،والمحسوبية
153 .ومن المثير لالهتمام أن عدم وجود روابط عائلية/عشائرية أو
سياسية مذكور بوصفه العقبة الرئيسية األولى ،ولكنه لم ُيذكر

كذلك كعقبة رئيسية ثانية أو ثالثة .األسباب المتعلقة بفرص العمل
(بما في ذلك الحصول على معلومات عن سوق العمل المحلية)،
واالفتقار إلى المهارات ،أو نقص المال للمدخالت ،يتم ذكرها في
جميع المجاالت كعقبات تواجهها األسر في مدينة الحوطة .أما
أراض يمكن الوصول إليها،
قضايا األراضي ،بما في ذلك عدم وجود ٍ
وعدم وجود نظام ري أو عدم كفايته ،والقروض الزراعية التي تكون
باهظة التكلفة ،فهي من حيث الترتيب العقبات الرئيسية األولى
والثانية والثالثة التي تواجهها األسر في تأمين وظيفة في مدينة
154
الحوطة .

 153المرجع نفسه.

 154المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
 (36):لكشالعقبات الرئيسية األولى والثانية والثالثة التي تواجهها األسر في تأمين وظيفة في مدينة الحوطة.2020 ،

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻻوﻟﻰ

48.6%

ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

21.6%

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻟﻺﻧﺘﺎج

18.9%
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ

16.2%
13.5%
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻟﻺﻧﺘﺎج

ﻧﻘﺺ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮة  /اﻟﻌﺸﻴﺮة
اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ
)ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻜﻠﻔﺎً (
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮاﻷرض
)ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻟﻐﺎم اﻷرﺿﻴﺔ أو اﻟﻘﺼﻒ
ﻣﺆﺛﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ و  /أو اﻟﺮﻋﻲ(

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

8.1%

2.7%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات
أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ

2.7%

16.2%

16.2%
ﻻ اﻋﺮف

2.7%
5.4%
2.7%

أﺧﺮى  ،اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

24.3%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

5.4%
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودة
أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

18.9%
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

5.4%
18.9%

اﻹﻋﺎﻗﺔ  /اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

18.9%
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻟﻺﻧﺘﺎج

10.8%

2.7%
اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ
)ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة(

اﻟﺼﺮاع واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

2.7%
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮي
أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ )اﻟﺰراﻋﺔ(

2.7%
ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

2.7%
أﺧﺮى  ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

2.7%
ﻻ اﻋﺮف
المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  :CFPمارس .2020

2.7%
أﺧﺮى  ،اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ
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اصتقالا
بالنسبة للنساء على وجه التحديد ،من الصعب تأمين وظيفة والحفاظ
عليها .وفقا لما يقرب من  70في المائة من عقال الحارات ،فإن أول
عائق رئيسي تواجهه المرأة في االضطالع بدور أكبر في االقتصاد
المحلي في الحوطة هو تربية األطفال والعمل المنزلي .باإلضافة
إلى ذلك،بالترتيب حسب األهمية ،نقص فرص العمل والمهارات،
155
إلى جانب محدودية فرص الحصول على التمويل.
 (37):لكشالعقبات الرئيسية األولى والثانية والثالثة التي
تواجهها المرأة في االضطالع بدور أكبر في االقتصاد المحلي
في مدينة الحوطةRole،
First, Second, Third Main Barriers that Women Face in Taking a Greater.2020

in the Local Economy in Al Hawtah city, 2020

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻻوﻟﻰ
70.3%

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

8.1%

8.1%

ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

10.8%

37.8%

10.8%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ

ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﻤﻬﺎرة

8.1%

5.4%

21.6%

13.5%

32.4%

10.8%

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

5.4%

5.4%
اﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻟﻘﻮل

13.5%

21.6%

أﺳﺒﺎب ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ

2.7%
ﻻ أدري

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  :CFPمارس .2020

 155المرجع نفسه.

Source: CFP Survey, March 2020.
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األمن الغذائي

حسب تقرير «نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية» لعام  ،2019كانت
ً
موطنا لما مجموعه  416,500شخص بحاجة ماسة
محافظة لحج
لألمن الغذائي والمساعدة الزراعية ،في حين كان هناك 344,000
شخص ذوي احتياج متوسط  ،مما يعني أن  71.8في المائة من األسر
تعاني من انعدام األمن الغذائي بشكل عام .بالنسبة للتغذية ،هناك
 168,731شخص محتاج بشدة ،و  92,241شخص ذو احتياج متوسط،
مما يعني أن هناك  260,972شخص يحتاج للدعم في المحافظة
 156.قدرت البيانات المتاحة لعام  2003عدد األسر التي تعاني من
انعدام األمن الغذائي في محافظة لحج بنسبة  23.10في المائة
(مقارنة بمتوسط وطني قدره  21.7في المائة) 157.كانت نسبة 12
ً
معتدل ،و 11.2في المائة
جوعا
في المائة تقريباً من األسر تواجه
ً
من األسر تعاني من الجوع الشديد ،كما أن  10.4في المائة من األسر
في محافظة لحج معرضة النعدام األمن الغذائي 158.بحلول عام
 ،2016كان أكثر من نصف األسر في لحج تعطي األولوية للغذاء
159
( 59.3في المائة) باعتبارها حاجة إنسانية رئيسية.
 (38):لكشحالة األمن الغذائي في محافظة لحج (واليمن)،
.2003
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ

اﻟﻴﻤﻦ

أﺳﺮ ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺎً

23.1%

21.7%

أﺳﺮ ذات ﻣﺴﺘﻮى
ﺟﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ

11.9%

13.8%

أﺳﺮ ذات ﻣﺴﺘﻮى
ﺟﻮع ﺷﺪﻳﺪ

11.2%

7.8%

أﺳﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻹﻧﻌﺪام
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

10.4%

20.8%

من حيث الوقت المستغرق للحصول على الطعام مشيا على األقدام
(الغذاء الرئيسي ،الخضروات الطازجة والفواكه ،اللحوم ،إلخ) ،يحتاج
معظم سكان مدينة الحوطة أقل من  20دقيقة .أكد حوالي 32
في المائة من عقال الحارات أن السكان يستغرقون  40 – 20دقيقة
للحصول على المواد الغذائية مشياً على األقدام ،بينما ذكر  14في
المائة تقريباً أن سكان المدينة يحتاجون أكثر من  40دقيقة .يشتري
نحو  97في المائة من السكان المواد الغذائية بأنفسهم ،في حين
يعتمد  3في المائة من السكان على المساعدات اإلنسانية .وأخيراً
تقريبا من عقال الحارات أن المواد الغذائية ليست
ذكر  16في المائة
ً
160
متاحة بسهولة .
 (39):لكشالوقت المستغرق للحصول على الغذاء مشيا على
األقدام في مدينة الحوطة.2020 ،
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن

ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

5%
19%

57%

19%

المرجع :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  :CFPمارس .2020

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي
وهشاشة األوضاع.2009 ،

 156نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 157برنامج األغذية العالمي  ،WFPاليمن :تحليل ثانوي للبيانات عن األمن الغذائي
والضعف ،أغسطس https://documents.wfp.org/stellent/groups/ ،2009
( public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم االطالع عليه في 26
أبريل .)2020
 158المرجع نفسه.
 159مؤسسة إنقاذ الطفولة ،تقييم الضعف واالحتياجات لحج وتعز( ،لندن ،المملكة
المتحدة.)2016 :

أﺑﺪا

 160استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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 9اإلسكان واألرايض
والممتلكات
أبرز المالمح

تشير صور األقمار الصناعية إلى وجود حوالي  285مبناً متضرراً
( 97مبنى مدمراً  ،و 156مبنى ذو أضرار جسيمة ،و 219مبنى
ذو ضرر متوسط) في الحوطة.
كثيراً ما تحدث نزاعات حول األراضي الزراعية حول الحوطة.

يميل كثير من المواطنين إلى تسوية قضاياهم خارج النظام
القانوني بسبب عدم كفاية عدد الموظفين وعدم كفاية الموارد
وضعف الهياكل اإلدارية.

يمكن العثور على المساكن العشوائية ،أو»العشوائيات “التي
ال تتجاوز في كثير من األحيان بضعة أمتار مربعة في جميع
أنحاء الحوطة .وهذا هو الحال بشكل خاص في حارة الخطيب.

في جميع أنحاء لحج بما في ذلك في الحوطة توجد منازل من
الطوب اللبن بكثرة .تميل هذه المباني إلى أن تكون جدرانها
وغالبا ما يصل قياسها إلى متر ونصف .هناك سببان رئيسيان
سميكة
ً
أوال ،تعمل على االحتفاظ بالهواء البارد
الستخدام الطوب الطينيً :
داخل المبنى ،وهو أمر ضروري خالل موجات الحر الصيفية  ،والتي
ثانيا الطين متوفر على نطاق
يمكن أن تصل إلى  40درجة مئويةً .
واسع وأقل تكلفة مقارنة بالخرسانة والخشب .تحتوي بيوت الطين
هذه على نوافذ صغيرة لتجنب أشعة الشمس المباشرة وتوفر ً
ظل
كبيرا باإلضافة إلى الخصوصية .تحتوي المباني الطينية الطويلة
ً
مجاورا للساللم) ليكون بمثابة
على هيكل طويل (عادة ما يكون
ً
مجرى لسحب النسيم البارد عبر المبنى بأكمله لتبريده .يتم بناء هذه
المباني بطريقة منفصلة أو شبه منفصلة لتوفير الظل لبعضها
البعض ولتوفر الحماية من االشعاع الشمسي المباشر في الشوارع
واألزقة فيما بينها .تعرضت هذه المباني الهشة لهجمات متكررة
خالل الصراع في اليمن.

المباني المترضرة

 (40):لكشأمثلة على األضرار السكنية في الحوطة

األضرار التي لحقت بالممتلكات واضحة في جميع أنحاء الحوطة.
عانت المدينة ،التي طالما اعتبر موقعها استراتيجيا من قبل الفصائل
المتحاربة ،من أضرار كبيرة منذ بداية الحرب في اليمن .تركت األضرار
الناجمة عن الغارات الجوية والمدفعية والقذائف والمتفجرات اليدوية
الصنع ونيران األسلحة الصغيرة بصماتها على مختلف المساكن
والمباني التجارية والمعالم واألماكن العامة .التقطت األقمار الصناعية
( )UNOSAT 2018صورا لعدة مباني معطلة ومتضررة .عالوة على
ذلك ،ووفقاً للبنك الدولي ،فإن  60في المائة من مباني الحوطة
تظهر عالمات واضحة على األضرار الهيكلية 161.بسبب التحديات
المالية ،واالفتقار الدائم للصيانة ،وانعدام السلطة ،تضررت العديد
من المباني في المدينة بشكل مثيرة للجزع .قد ُدمرت العديد من
المنازل تدميراً
كامال أو جزئياً  ،حيث يواجه شاغلوها خيار الفرار ،ولجأ
ً
بعضهم إلى المكوث في المباني الحكومية ،أو البقاء في منازلهم
شبه المدمرة ،التي تكون في بعض األحيان معرضة لخطر االنهيار.
ال توجد أي آلية لتعويض أولئك الذين تضررت منازلهم خالل الحرب.
 (41):لكشتحليل األضرار عن بعد

)(20

18%

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ذات
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻌﺘﺪل

)45% (49
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ

)37% (40
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻣﺮة

المصدر.UNOSAT، 2019 :

أوالُ ،ي َع ّد
يثير وضع اإلسكان في الحوطة العديد من المالحظاتً .
معدل النمو السكاني المتسارع في المدينة ،وهو عدد متزايد من
السكان الذين يسكنون العشوائيات وال يمتلكون األرض ويفتقرون
162
إلى الخدمات األساسية ،كما يزيد من تكاليف األراضي والمساكن.
يمكن العثور على المساكن العشوائية ،أو»العشوائيات»التي ال
تتجاوز في كثير من األحيان بضعة أمتار مربعة في جميع أنحاء
الحوطة .هذا هو الحال بشكل خاص في حارة الخطيب ،وهي منطقة
يتواجد بها العديد من النازحين داخلياً  ،الذين إما فقد العديد منهم
منازلهم في المدينة أو نزحوا من مدن أخرى بسبب النزاع .تميل
المنازل المؤقتة سيئة البناء هنا  ،وغيرها من المناطق غير الرسمية
في المدينة إلى السقوط واالنهيار ،لدرجة أن هذه المباني التي
163
سقطت أصبحت ً
فولكلوريا للحوطة.
رمزا
ً

المصدر :عدن الغد“ ،لحج بعد الحرب  ..دمار ومعانة وغياب الجهات الحكومية”,
.2015

 161مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن (:)DNA
المرحلة ( ،3واشنطن العاصمة.)2018 :
 162دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

المصدر :عدن الغد“ ،حوطة لحج ..المدينة المنكوبة”.2016 ,

 163عدن تايم« ,تقرير مصور -مساكن تهدد حياة قاطنيها في لحج» 8 ،يناير ،2020
( http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=111113تم االطالع في 16
مارس .)2020
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حيازة/ملكية المساكن

 (42):لكشالسكان المستهدفون حسب أنواع حيازة المساكن
الحالية في الحوطة.2020 ،

2.70%

اﻧﺨﻔﻀﺖ

18.90%

ﺑﻘﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ

78.40%
ازدادت

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

تشير حيازة المساكن إلى االتفاق المالي الذي يحق بموجبه لشخص
ما أن يعيش في منزل أو شقة .وأكثر أشكال الحيازة شيوعا هي
التملك واإليجار .في حين بقيت بعض الحيازات السكنية دون تغيير
في الحوطة (وفقاً لـ  18.9في المائة من عقال الحارات) ،أشار أكثر
من  78في المائة من المشاركين في االستبيان الذي أجري في
164
مارس  2020إلى أن حيازة المساكن آخذة في االزدياد.

الفيضانات واألرضار السكنية
 (43):لكشالفيضانات في الحوطة

تتعرض الحوطة بشكل مستمر لألمطار الغزيرة والفيضانات .كمدينة
يكثر فيها البناء من الطوب الطيني ،تأثرالكوارث الطبيعية والعواصف
بشكل كبير على األبنية .تحمل األعاصير القادمة داخلياً من خليج
عدن (على بعد أقل من  25كم) الكثير من األمطار والرياح القوية،
مما يؤثر في كثير من األحيان على المنازل الخرسانية والطينية على
حد سواء بشكل كبير 165.في بعض الحاالت ،أدى ذلك أيضاً إلى نزوح
ثانوي .خالل األمطار األخيرة ،تعرضت  225أسرة إلى درجة ما من
األضرار التي لحقت ببيوتها .وفقاً للهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق
الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث ،تضرر  80ألف شخص ،بمن
فيهم النازحون داخلياً واألسر المستضيفة ،من جراء الفيضانات
المفاجئة في اليمن .كانت الغالبية العظمى منهم من لحج وعدن
وحجة 166.فقد السكان في المناطق المتضررة سبل عيشهم،
وممتلكاتهم األساسية وممتلكاتهم الشخصية بسبب الكميات
الهائلة من األمطار والفيضانات.

الوصول إىل الممتلكات

يمكن أن يعزى في الغالب نقص المساكن في المدينة إلى ‹›1
التدفق السريع المفاجئ للنازحين داخلياً إلى لحج ( 75.1في المائة
من المستأجرين المحتملين هم من النازحين داخلياً )167 ،و( )2عدم
قدرة المستأجرين على حيازة األموال الالزمة لدفع اإليجار في الوقت
المناسب 168،و( )3تدهور حالة البنية التحتية التي تعرض المباني
وسالمتها الهيكلية للخطر .قد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى
انخفاض كبير في العدد اإلجمالي لوحدات اإليجار المتاحة في الحوطة.
 (44):لكشخصائص المستأجرين في محافظة لحج.
0.30%
ﻻﺟﺌﻮن

24.60%

ﺳﻜﺎن ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

75.10%
أﺷﺨﺎص ﻧﺎزﺣﻮن
داﺧﻠﻴﺎً

المصدر :قطاع المأوى في اليمن.2018 ،
المصدر :المشاهد.2019 ،

من التحديات الرئيسية التي تواجه الحصول على السكن في الحوطة
عدم كفاية عدد الوحدات السكنية ،ونقص كفاءة مالكي العقارات
 ،والنقص الشديد في المال لدفع اإليجار .وأكد عقال الحارات حسب
االستبيان الذي أجري في مارس  2020من جديد أن هذه التحديات
169
ال تزال تعوق الوصول إلى المأوى المناسب في المدينة.

 165المشهد العربي« ،بسبب األمطار ..أضرار مادية كبيرة في الحوطة بلحج صور»،
 27سبتمبر ( https://almashhadalaraby.com/news/124033 ،2019تم
االطالع في  12مارس).
 166االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،اليمن :الفيضانات
 خطة العمل الطارئة (( ، )EPoAجنيف  ،سويسرا https://reliefweb.int/ )2019 :report/yemen/yemen-floods-emergency-plan-action-epoa-update-n( 001-dref-n-mdrye007تم االطالع في  12مارس .)2020
 167قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن ،
(اليمن :صندوق التمويل اإلنساني لليمن)2018 ،
 168المرجع نفسه
 164استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

 169استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا
 (45):لكشمعيقات الحصول على المأوى والسكن (اإليجار،
الشراء ،البناء ،إلخ)2020 ،

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ /اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﻴﺎً
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

تمر عملية العدالة االنتقالية الجارية حاليا في اليمن بمرحلة
حرجة من التطور والتنفيذ .يرتبط قانون العدالة االنتقالية
بشكل إيجابي بااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان ،بما
في ذلك األحكام المتعلقة بالتعويض ورد الممتلكات (المادة
 7جيم) .على الرغم من هذه األحكام ،فإن عمليات العدالةاالنتقالية عموماً  ،بما في ذلك العملية الحالية في اليمن،
تميل إلى اإلفراط في الوعود لكن تقدم القليل من الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما أنها تفتقر إلى سوابق
كافية لتفعيل هذه الحقوق .ونظام المحاكم غير فعال ومثقل
بالبت في قضايا الملكية وحل النزاعات المتعلقة باألراضي .حتى
قبل تصاعد الصراع األخير ،كانت هناك عدة تحديات بارزة تواجه
النظام القضائي ،وهي ›1‹ :عدم كفاية المهارات التعليمية
للموظفين القانونيين واإلداريين؛ ‹ ›2عدم مالئمة نظم التوثيق
اإلداري؛ ‹ ›3عدم كفاية المرافق ؛ و ( )4الفساد 172.نتيجة لذلك،
كثيراً ما يتجنب المواطنون العاديون استخدام النظام القانوني
ويحتارون ان كان يجب التوجه للمؤسسات القبلية أو الحكومية.

13.5%

الحوطة تحيط باألراضي الريفية المزروعة .معظم هذه المزارع مملوكة
ملكية خاصة ويتم الحصول عليها عن طريق اإلرث .ومع ارتفاع عدد
األراضي وكثرة المنازعات بشأنها ،تصبح القوانين المتعلقة بالوصول
إلى األراضي الزراعية وملكيتها أمراً حاسماً لتأمين سبل العيش.

100%
10.8%
48.6%

32.4%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ

75.7%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ
أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

18.9%

أﺧﺮى

قانون العدالة االنتقالية -
الملكية

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  : CFPمارس .2020

قوانني وملكية األرايض في
الحوطة

كانت األرض عنصراً أساسياً في الصراع الحالي والصراعات على
السلطة في جميع أنحاء اليمن ،ال سيما في محافظات الحديدة
ولحج و صعدة حيث كانت الزراعة منذ فترة طويلة وسيلة أساسية
للعيش .ومع عدم وجود سجل أراضي نزيه ،وتضارب نظم الملكية،
والمطالبات القبلية ،واالستيالء على األراضي ،والفساد ،فإن التوصل
إلى المصالحة الوطنية يتطلب حلول عاجلة للنزاعات على األراضي.

تتولى الهيئة العامة لألراضي و المساحة و التخطيط العمراني،
التابعة لوزارة المالية ،مسؤولية جميع أراضي الدولة في اليمن،
التي تؤجر األراضي للمزارعين بترتيبات مماثلة لألراضي األخرى.
تقدر الهيئة العامة لألراضي أن  90في المائة من جميع األراضي
في اليمن هي أراض مملوكة للدولة ،ولكن نسبة األراضي الصالحة
للزراعة أقل بكثير ،ويشمل هذا الرقم الكثير من األراضي التي تعتبر
170
محلياً مملوكة جماعياً .
في الحوطة ،يملك القطاع الخاص  71في المائة من األراضي الزراعية،
في حين أن  26في المائة منها مستأجرة .كانت المزارع في الحوطة
تشتهر بأراضيها الزراعية الوفيرة ،وتعاني اليوم من نقص حاد في
المياه .قد حول العديد من المزارعين أراضيهم الزراعية إلى أراض
سكنية للبيع بعد أن فشلوا في إيجاد الوسائل الالزمة للمياه لحرث
وري 171أراضيهم .ومن الواضح أن هذا النقص في إمدادات المياه
الكافية قد أدى إلى نشوب نزاعات بين مالكي المزارع وزاد من حجم
النزاعات بين المالكين والمستأجرين.

 170المرجع نفسه
 171اليوم الثامن« ,تقرير :لحج الخضيرة ...كيف أصبحت يابسة؟» 14أبريل
( https://alyoum8.net/news/19034،2018تم االطالع في  17مارس )2020

ست فئات ألغراض إدارة األرايض

يقسم القانون اليمني أراضي الدولة إلى ست فئات ألغراض
إدارة األراضي ،مع قواعد مختلفة تنطبق عليها .وال توجد
بيانات محددة عن عدد األراضي التي تندرج ضمن هذه الفئات.
1.األراضي المخصصة :األراضي التي تم تخطيطها
واعدادها وتجهيزها تمهيدا لصرفها ؛
2.األراضي البيضاء :هي االراضي الواقعة خارج نطاق
المخصصات التفصيلية والمتصلة باالراضي المخصصة
وتقع في نطاق المخططات الهيكلية للمدن ؛
3.األراضي الزراعية :األراضي المزروعة أوالمهيأة للزراعة؛
4.أرض البور :األراضي الزراعية التي تم التخلي عنها أو
إهمالها؛
5.أراضي المرافق العامة :الجبال واآلكام والمنحدرات
التي تتلقى مياه االمطار وتصريفها وتعتبر في حكم
المرافق العامة الوسائل العظمى التي تمر عبرها مياه
السيول المتجمعة من سوائل فرعية ؛
6.األراضي الصحراوية :األراضي التي تغطيها األراضي
الرملية أو الرمل

 172مجموعة البنك الدولي ,حيازة أراضي الجمهورية اليمنية من أجل اإلدماج
االجتماعي واالقتصادي في اليمن :القضايا والفرص( ،واشنطن العاصمة:
http://documents.worldbank.org/curated/ ،)2009
en/901231468347330974/Land-tenure-for-social-and-economic-in( clusion-in-Yemen-Issues-and-opportunitiesتم االطالع في  12مارس
.)2020
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مالمح حرضية رسيعة
تدير معظم حقوق الملكية والمطالبات لجان متخصصة تسمى
«لجان األراضي» .وقد كُ ِّلفت هذه اللجان بالعمل ألول مرة في عام
 2013بموجب مرسوم رئاسي بإنشاء لجنة تعويضات األراضي في
جنوب اليمن ،التي تتألف من  5قضاة ،وكانت بمثابة هيئات إدارية
لتسوية المنازعات المتعلقة باألراضي وتحديد أي مبالغ ذات صلة.
غير أنه ونظرا لطول اإلجراءات القانونية الواجبة التي قد تستغرق
 11.4سنة على األقل 173،وبسبب عدم كفاية الموظفين ،وعدم كفاية
الموارد ،والفساد ،وضعف الهياكل اإلدارية ،فقد يميل العديد من
المواطنين إلى تسوية قضاياهم خارج النظام القانوني .إن معالجة
المظالم المتعلقة باألراضي في جنوب اليمن بطريقة مرضية
ومستدامة ال تتوقف فقط على سرعة ونوعية عمل هيئة األراضي
ولكن أيضا على التنفيذ الناجح وفي الوقت المناسب للقرارات ،
األمر الذي يتوقف بدوره على اإلرادة السياسية والقدرة التشغيلية
لمجموعة من الهيئات اإلدارية األخرى في الجنوب وكذلك على
المستوى المركزي.
 (46):لكشملكية األراضي الزراعية.
2%

1%

ﻣﻌﺎرة

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ

العوائق اليت تحول دون الحصول
عىل األدوات المزنلية

في معظم المدن اليمنية ،بما فيها الحوطة ،يشكل عدم كفاية
األموال العقبة الرئيسية أمام الحصول على الضروريات الشخصية
واألدوات المنزلية على حد سواء .كما أشار عقال الحارات أن هناك نقصاً
مستمراً في تنوع المنتجات وعدم كفاية عدد المحالت التجارية التي
توفر المنتجات المنزلية في المدينة 175.يعني عدم إمكانية الوصول
أن معظم األسر المعيشية ال تملك العدد الالزم من الناموسيات
والبطانيات ،من بين مواد أخرى بالغة األهمية.
 (48):لكشالعوائق أمام الحصول على المستلزمات المنزلية
في الحوطة.
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

91.9%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

59.5%

45.9%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

40.5%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

26%

71%

ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

29.7%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

24.3%

أﺧﺮى

المصدر :البنك الدولي.2009،

 (47):لكشمتوسط مدة النزاعات على األراضي في محافظة
لحج

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

5.4%

2.7%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي عقال الحارات (  : ) CFPمارس 2020

األقليات العرقية

11.4

34.4

ﺳﻨﻮات

ﺳﻨﻮات

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ

المصدر :البنك الدولي.2009،

إسكان النازحني

وفقاً لبيانات قطاع المأوى  ،فإن حوالي  75بالمائة من المستأجرين
المالك في
في محافظة لحج هم من النازحين داخلياً  ،عادة ما يكون ُ
محافظة لحج على استعداد لتأجير عقاراتهم للنازحين .تشير بيانات
قطاع المأوى أيضا إلى أن  96.4في المائة من المالك في محافظة
لحج أشاروا إلى أنهم لن يعترضوا على تأجير ممتلكاتهم لألفراد
النازحين داخليا  -في حين رفض الباقي 174.غير أن عدم رغبة بعض
المالك في التأجير لألشخاص النازحين داخلياً قد يكون نتيجة لعدم
قدرة النازحين داخلياً على دفع اإليجار على أساس منتظم بسبب
صعوبات تأمين سبل كسب العيش ونقص الدخل.

قبل النزاع الحالي ،حد التمييز االجتماعي ضد المهمشين من فرص
حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والعمل المجدي والسكن .ال
المهمشين،حيث
شك أنه ال يوجد قانون دولة يمني يميز صراحة ضد ُ
يواجه المهمشين االستغالل واإلساءة عندما يتجهون للوساطة أو
ً
منهجيا في نظام العدالة،
تحامل
تسوية النزاعات ؛ وهم يواجهون
ً
باإلضافة إلى عدم اهتمام الحكومات المحلية والسلطات القبلية.
وأسوأ من ذلك عموماً في المناطق الريفية ،حيث ُيحظر على
المهمشين في كثير من األحيان شراء األراضي أو الممتلكات.
وبالتاليُ ،يجبر المهمشين في المناطق الريفية على تأمين دخل
من خالل العمل مع زعماء القبائل أو القرى المحليين .ويزرع آخرون
األراضي ألغراض الزراعة ويدفعون لمالك األراضي من غلتهم في
ترتيب معين للتشارك حسب نوع المحاصيل.

 173المرجع نفسه.
 174قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن ،
(اليمن :صندوق التمويل اإلنساني لليمن.)2018 ،

 175المرجع نفسه.
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 10الخدمات الصحية
وخدمات الطوارئ
أبرز المالمح

●باإلضافة إلى النقص في عدد الموظفين ،فإن انخفاض
الميزانية التشغيلية المعتمدة للمرافق الصحية هو
أيضاً من بين التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع
الصحي في الحوطة ،والتي ترجع جزئياً إلى ضعف الريال
اليمني مقارنة بالدوالر.
●هناك  39مرفقاً (من ضمنهم الصيدليات) للرعاية
الصحية (عام وخاص) يعمل في المدينة .منذ مارس
 ،2020يعتقد أن جميع هذه المرافق تعمل.
●ابن خلدون هو المستشفى العام الرئيسي في محافظة
لحج .فيما يتعلق بخدمة سكان الحوطة ،تبلغ سعة
المستشفى حالياً  250سريراً  ،وكثيراً ما يتم تحويل غالبية
النازحين من المناطق المحيطة إليه لتلقي العالج.
●يعاني القطاع الصحي في الحوطة ليس فقط من نقص
في العاملين الطبيين بسبب التقاعد وانخفاض الرواتب،
ولكن أيضا من نقص األدوية واإلمدادات الطبية بسبب
الزيادات األخيرة في عدد السكان.

 (49):لكشكثافة العاملين الصحيين على مستوى اليمن لكل
.10,000
اب
اﺑﻴﻦ

23.4
23.4

ﺗﻌﺰ

21.8

اﻟﺠﻮف

19.8

ﺣﺠﻪ

18.6

اﻟﺤﺪﻳﺪة

14.4

ﺣﻀﺮﻣﻮت
ذﻣﺎر
ﺷﺒﻮة
ﺻﻌﺪة
ﺻﻨﻌﺎء

نظرة عامة

في جميع أنحاء اليمن ،يقدر أن هناك  14.8مليون شخص يفتقر إلى
الرعاية الصحية الكافية .يعيش  8.8مليون منهم في المناطق التي
ال تقدم لها خدمات حيث أن عدد المرافق العاملة أقل من النصف
في جميع أنحاء البالد ( 45في المائة) 176.من بين المرافق الصحية
العاملة ،تتلقى  60في المائة منها تقريباً الدعم من المنظمات
اإلنسانية من خالل دفع الحوافز وتغطية التكاليف التشغيلية .كما
تعرضت البالد لعدة أوبئة وأمراض ،مثل الكوليرا واإلسهال المائي
الحاد وحمى الضنك .اعتباراً من عام  ،2019كانت هناك خمس محافظات
في اليمن لديها معدالت سوء تغذية حاد تتجاوز عتبة الطوارئ التي
تبلغ  15في المائة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وهي:
177
الحديدة ،ولحج ،وتعز ،وعدن ،وحضرموت.
في محافظة لحج ،تفيد التقارير بأن نحو  75في المائة من المرافق
الصحية تعمل بكامل طاقتها .وتشمل هذه المستشفيات
العامة والمستشفيات في المديريات والمراكز الصحية والوحدات
الصحية :حيث أن هناك حوالي  7.45سرير لكل  10,000نسمة في
ً
عامال
المحافظة178.ويبلغ عدد العاملين الصحيين في المحافظة 14
لكل  10 000نسمة ،وهو ما يقل عن المتوسط الموصى به البالغ
عامال وفقاً لمعيار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت .IASC
22
ً
مع ذلك ،تدعم منظمات مثل اليونيسيف عدة محافظات ،بما في
179
ذلك لحج ،في توفير العاملين الصحيين المؤهلين.
وفقا ألحدث بيانات الجهاز المركزي إلحصاء  ،CSOكانت هناك131235
حالة تم اإلبالغ عنها مع األمراض في محافظة لحج في عام .2017
وكانت األمراض األكثر انتشاراً في المحافظة هي اإلسهال والتهاب
فضال عن
المعدة واألمعاء ( 51.6في المائة من إجمالي األمراض)
ً
التهابات الجهاز التنفسي السفلي ( 33في المائة من مجموع
األمراض) 180.كما أظهرت اإلصابة بأمراض أخرى مثل انتشار عدوى
الجهاز التنفسي العلوي والتيفوئيد واألنفلونزا.

14
10.7
8.6
7.8
7

ﻋﺪن
7.1
ﻟﺤﺞ

 176نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2017 ،

7
ﻣﺎرب
اﻟﻀﺎﻟﻊ
ﺳﻘﻄﺮى

6.6
5.7

المصدر :نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية.2019 ،

 177نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 178منظمة الصحة العالمية  ،WHOوزارة الصحة العامة والسكانYemen: , ،
Health Resources and Services Availability Mapping System (HeRAMS)،
.2018
 179منظمة األمم المتحدة للطفولة  ، UNICEFبرنامج الصحة( ،نيويورك ،نيويورك:
84%D8%B5%D8%%https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9 )2019
( AD%D8%A9تم االطالع عليه في  18مارس .(2020
 180جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017
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اإلطار المؤسيس والقانوني

تكفل المادة  55من دستور الجمهورية اليمنية حق الرعاية الصحية
لجميع المواطنين اليمنيين .وزارة الصحة العامة والسكان هي
الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي على الصعيد
الوطني .بعد موافقة البرلمان على قانون السلطة المحلية في
شباط/فبراير  ،2000أصبحت المكاتب الصحية في المحافظة
مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية على مستوى المحافظات ،في
حين تتولى المكاتب الصحية في المديريات إدارة الشؤون الصحية
على المستوى المحلي 181.قبل الصراع ،كان القطاع الصحي يعتمد
بالفعل بشكل كبير على التمويل الخاص ،حيث يأتي  76في المائة
من اإلنفاق الصحي من مصادر خاصة.
حدد خبراء القطاع العوائق الرئيسية الثالثة األولى أمام الخدمات
الصحية في المدينة .وكان في مقدمة هذه القضايا االنقطاع
المتكرر في توريد األدوية ،وارتفاع أسعار التجزئة فيها ،واالفتقار
182
العام إلى خدمات الطوارئ.
 (50):لكشالحاالت/األمراض المبلغ عنها في محافظة لحج،
2017
اﻹﺳﻬﺎﻻت

67,706

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﺴﻔﻠﻲ

43,103

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﻠﻮي

10,667

أﻣﺮاض أﺧﺮى

2,960

ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻴﻔﻮد واﻟﺒﺎراﺗﻴﻔﻮدﻳﺔ

1,753

اﻟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة )اﻻﻧﻔﻠﻨﺰا(

1,275

  (1):لودجلامعوقات الخدمات الصحية الرئيسية في المجتمع،
.2020
أوﻻ
ً

إﻣــﺪاد أدوﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
اﻟﺤﻮﻃﺔ
أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ
)ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮاء(

ﺗﺒﻦ

أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ
)ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮاء(

ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ

إﻣــﺪاد أدوﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ

اﻟﺠﻮدة )ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻴﺌﺔ،
ﻣﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ/
ﻏﻴﺮ ودودﻳﻦ(

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس .2020

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

هناك أربعة مرافق صحية حكومية في مدينة الحوطة ،ومستشفى
متخصص ،ومركز صحي ،وبنك دم واحد ،ومكتب صحي .في حين
أن مركز األمومة والطفولة ليس لديه أسرة وفقا لبيانات .2019
183على الرغم من أن هذا المركز تم مؤخرا إعادة تأهيله بالكامل
من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPبالتعاون مع صندوق
التنمية اإلجتماعية .وحتى عام  ،2020هو يعد أكبر وأهم مرفق
184
للتخزين الطبي في المحافظة.
بين القطاعين العام والخاص ،هناك  39مرفقاً للرعاية الصحية يعمل
في المدينة .حتى مارس  ،2020جميع هذه المرافق تعمل .في
حين أن أربعة مرافق منها فقط هي مرافق عامة  ،الباقي تتبع
185
القطاع الخاص ،تضم  16عيادة محلية و  19صيدلية.
أهم التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي ،وفقاً للشركاء
الحكوميين ،انخفاض الميزانية التشغيلية المعتمدة للمرافق الصحية،
الناجم جزئياً عن ضعف الريال اليمني مقارنة بالدوالر .وهذا أمر ذو
أهمية خاصة ألن هناك أيضاً أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية
الصحية ،التي تعاني أيضاً من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.
وهذا يشمل عدم وجود ميزانية لمكافحة األوبئة .عالوة على ذلك،
فإن قطاع الصحة في الحوطة يعاني ليس فقط من نقص في
العاملين الطبيين بسبب التقاعد وانخفاض الرواتب ،ولكن أيضا من
نقص األدوية واإلمدادات الطبية بسبب الزيادات السكانية األخيرة.

اﻟﻨﻜﺎف

957

اﻟﺸﺎﻫﻮق اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ

706

داء اﻟﻠﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎت

458

ﺣﻤﻰ اﻟﻀﻨﻚ

396

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ

346

ﺟﺬﻳﺮي اﻟﻤﺎء

312

اﻟﺤﺼﺒﺔ و اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

273

داء اﻟﺒﻠﻬﺎرﺳﻴﺎ

165

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ

54

داء اﻟﻜﻠﺐ

34

اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا

32

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﺤﺎد

13

اﻟﺘﻬﺎب ﺳﻨﺠﺎﺑﻴﻪ
اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺤﺎد ﺷﻠﻞ اﻻﻃﻔﺎل

ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

13

ﻛﺰاز ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

6

ﺣﻤﻰ )اﻟﺪﻧﻚ ( اﻟﻨﺰﻓﻴﻪ

6

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب االحصاء السنوي ..2017

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

 (51):لكشإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها .2020 ،
ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻋﺎم
ﺧﺎص

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺎم

1

ﻋﻴﺎدة ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﺪم

ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺼﺤﺔ

16
1
1
19
1

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

39

-

-

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب االحصاء السنوي .2017
 183بيانات .HeRAMS، 2019

 181الجمهورية اليمنية ،القانون رقم ( )4لعام  2000بشأن السلطة المحلية،
أغسطس /10-http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019 ،2000
( 20local%20authorities.pdf%Law%202000تم االطالع عليه في  18مارس
.)2020

 184برنامج األمم المتحدة اإلنمائي »،UNDPفي اليمن ،االتحاد األوروبي يساعد
على الحصول مجدداً على الرعاية الصحية» ،بيانات صحفية 3 ،يونيو،2019
https://www.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/
pressreleases/in-yemen--eu-helps-to-restore-access-to-healthcare.
( htmlتم االطالع في  18مارس .)2020

 182استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 185استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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 ئراوطلا تامدخو ةيحصلا تامدخلا
Main Health Facilities in Al Hawtah.
 (52):لكشالمرافق الصحية الحكومية الرئيسية في الحوطة .UN-Habitat )2020(،
اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

اﻟﺪﺑﺎء
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ
1

"
K

"
K4
2

"
K

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر

اﻟﺤﻤﺮاء

اﻟﺸﻈﻴﻒ

"
K

3

ﻃﻬﺮور

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

K
K

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

اﻻﺳﻢ
ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺣﺺ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ اﻟﺪﺑﺎء

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ UN-Habitat
ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن.2020 ،

اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻳﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻳﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

اﻟﻨﻮع
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

المصدر :معلومات حصلت عليها  UN-Habitatمن مكتب الصحة والسكان.2020 ،

كما حدثت زيادة في الطلب على الصحة في الحوطة ،وال سيما بين
النازحين داخلياً القادمين من المناطق الريفية .عالوة على ذلك ،لم
يتلق العديد من النازحين داخلياً اللقاحات األساسية في مناطقهم
األصلية ،مما تسبب في زيادة األمراض التي يمكن الوقاية منها.
من العوامل األخرى التي تزيد الطلب على الخدمات الصحية زيادة
سوء التغذية بسبب انعدام األمن الغذائي ،فضال عن نقص مياه
الشرب النظيفة وسوء شبكات الصرف الصحي.

مستشفى ابن خلدون
ُبني مستشفى ابن خلدون عام  ،1990وهو المستشفى العام
الرئيسي في محافظة لحج الذي يخدم السكان في الحوطة،
تبلغ سعة المستشفى حالياً  250سرير .وكثيراً ما يتم نقل غالبية
النازحين من المناطق المحيطة من مرافق أخرى إلى ابن خلدون
لتلقي العالج .تشير التقارير الحكومية إلى أن المستشفى يحتاج
إلى نظام تكييف الهواء ،وإصالح نظام الصرف الصحي ،والمزيد من
المساعدات الدولية .قد زادت األقسام الجديدة التي بنيت على ما
كان ُيعرف بمساحة حديقة ملحقة بالمستشفى من الضغط على
خدمات الكهرباء والمياه بشكل كبير .وبما أن الخدمات المقدمة
تكون مجانية بصفة عامة ،فإن المستشفى ال يدر إيرادات .هناك
نقص مستمر في عدد األخصائيين ،الذين فر معظمهم إلى بلدان
أخرى .تشدد السلطات على أن المستشفى في حاجة ماسة إلى
متخصصين في مجاالت :جراحة الصدر ،التخدير ،جراحة العظام ،األوعية
186
الدموية ،المسالك البولية ،أمراض النساء والتوليد.

 186وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش،
مناقشة خبراء القطاع ،مارس .2020

56

الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (54):لكشتصورات خبراء القطاع عن الرعاية الصحية2020 ،

احتياجات السكان

 (53):لكشعدد األشخاص المحتاجون إلى الرعاية الصحية في
الحوطة.
32,905
21,388

34,852

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻷﻗﺮب ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ
ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام

5,228
7,280

1,649
6,751
1,790
3,818
860
3,539

 40 - 20دﻗﻴﻘﺔ

ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ً
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻄﻮارئ
ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

929

2018

ﺗﺒﻦ

2019

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ

المصدر :نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية.2019 ،

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

من بين  34,852شخص يعيشون في الحوطة حتى عام  ،2019يحتاج
 15في المائة منهم إلى الرعاية الصحية ( .)5,228من بين هؤالء،
 16في المائة فتيان ،و  18في المائة فتيات ،و  32في المائة رجال،
و  34في المائة نساء .قد حدث تحسن كبير خالل عام 2019 187
مقارنة بعام 2018 188مما يشير إلى انخفاض في العدد اإلجمالي
لألشخاص المحتاجين.

ﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﺮة
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺼﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪي
اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﻨﻴﻴﻦ
ﻓﻮق ال 46

أﻃﻔﺎل
ﺗﺤﺖ ال 18
ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
46 - 18

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس .2020

 187نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 188المرجع نفسه.

اﻟﺤﻮﻃﺔ
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الحوطة

 ئراوطلا تامدخو ةيحصلا تامدخلا
نظراً لكونها عاصمة محافظة لحج ،فقد شهدت الرعاية الصحية في
مدينة الحوطة دعماً كبيراً من المنظمات غير الحكومية الدولية
والوطنية ووكاالت األمم المتحدة كما هو مبين في الجدول أدناه.
يشمل الدعم المرافق القائمة بالفعل ،فضال عن إنشاء عيادات
متنقلة لتوفير الرعاية الصحية كتدابير لسد الفجوات .عالوة على
ذلك ،قامت 189إدارة الصحة العامة ومكتب السكان في الحوطة
في يناير  2020بتنفيذ أنواع مختلفة من الحمالت وجلسات التوعية
190
لمكافحة العديد من القضايا واألمراض الصحية.
في عام  ،2015تعرض مرفق الوالدة ألضرار جسيمة خالل االشتباكات
المسلحة  -مما خفض قدرته االستيعابية إلى حوالي  30في المائة،
وذلك يحد بشدة من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية
للنساء واألطفال في المقام األول .واستجابة الحتياجات المجتمع
المحلي ،تم تجديد جناح األمومة ومرفق التخزين في عام .2019
وقد أدار المشروع مشروع الحماية االجتماعية لصمود المجتمعات
المحلية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPوالصندوق
االجتماعي للتنمية ،الذي موله االتحاد األوروبي بمبلغ 136,548
191
دوالرا أمريكياً .

أفاد المشاركون في الدراسة االستقصائية التي ُأجريت في مارس
 2020بأن خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والجراحة الكبرى
وخدمات المختبرات والتحصينات والجراحة البسيطة وخدمات صحة
األم ال تزال غير متاحة للسكان في الحوطة .كما حددوا عدم وجود
خدمات الصحة النفسية ضمن أهم أربع احتياجات 192.في حين أن
توافر الخدمات في الوحدات الصحية متفاوت بين محافظات اليمن،
193
فإنه األكثر توافراً في صنعاء واألقل في لحج.

التحديات المجتمعية اليت تواجه
تلبية االحتياجات الصحية

ووفقاً لتصورات عقال الحارات ،ال يزال المجتمع غير المستضيف
في الحوطة يواجه التحديات األكثر إلحاحاً لتلبية االحتياجات الصحية،
حيث ذكر ما بين  90-86في المائة من المشاركين أن المجتمع غير
المستضيف لديه إمكانية أقل للحصول على خدمات الرعاية الصحية
والمنتجات الصيدالنية .وأشار المجيبون أيضاً إلى أن النازحين داخلياً
والمجتمعات المحلية غير المستضيفة والمجتمعات المستضيفة
هي المجموعات السكانية الثالثة األولى التي تواجه تحديات مستمرة
194
في التغلب على هذه التحديات.
 (55):لكشالمجموعة السكانية التي تواجه أكبر التحديات في
تلبية االحتياجات.2020 ،
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷدوﻳﺔ واﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى

37.8%

35.1%

اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﻟﻌﺎﺋﺪون

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

13.5%

13.5%

89.2%

86.5%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﻟﻼﺟﺌﻮن
المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات ( CFP:مارس .2020

 189مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :
 190المشهد العربي« ،الحوطة تكافح حمى الضنك بالرش الضبابي والتوعية»20 ,
يناير ( ،https://almashhadalaraby.com/amp/153930 ،2020تم االطالع في
 18مارس .)2020
 191برنامج األمم المتحدة اإلنمائي »،UNDPفي اليمن ،االتحاد األوروبي يساعد
على الحصول مجدداً على الرعاية الصحية» ،بيانات صحفية 3 ،يونيو،2019
https://www.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/
pressreleases/in-yemen--eu-helps-to-restore-access-to-healthcare.
( htmlتم االطالع في  18مارس .)2020
 192استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 193بيانات .HERAMS، 2019

 194استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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 11التعليم
أبرز المالمح

نظرة عامة

●يرى عقال الحارات ،أن عدم كفاية األموال الالزمة
لدفع تكاليف الخدمات التعليمية ،وعدم كفاية عدد
المرافق ،وعدم كفاية مهارات أعضاء هيئة التدريس،
هي العقبات الرئيسية المتصلة بالخدمات التعليمية.
وأشار خبراء القطاع إلى أن التمييز االجتماعي بسبب
العرق أو الدين أو الفقر أو الجنس أو الصحة أو اإلعاقة أو
غيرها هو المسبب الرئيسي للتسرب من المدارس في
منطقة الحوطة ،خصوصا فئة األطفال الذكور واإلناث
الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 17سنة.

يقدر عدد األطفال المنقطعين عن الدراسة بمليوني طفل في
اليمن195 .قد لحقت أضرار جسيمة بأكثر من  250مدرسة ،في حين
196
ُأبلغ عن تضرر أكثر من  1,400مدرسة جزئيا في بداية عام .2017
عالوة على ذلك ،تستضيف نحو  150مدرسة النازحين داخلياً  ،وتشغل
تغير السياق ،حيث
الجماعات المسلحة  23مدرسة .في العام التاليّ ،
أن النازحين
تضرر ما مجموعه  2,000مدرسة في  15محافظة ،ال سيما ّ
داخلياً يسكنون في  48في المائة من المدارس  ،و  20في المائة
تقع على الجبهة  ،و 16في المائة متضررة جزئياً و  15في المئة
197
متضررة كلياً  ،و  1في المائة منها تحتلها الجماعات المسلحة.

●هناك نقص عام في عدد المعلمين .باإلضافة إلى ذلك،
فقد ازداد عدد الطالب المسجلين بسبب النزوح ،األمر
الذي يتطلب المزيد من المدرسين .ال يزال عدد الطالبات
الملتحقات بالمدارس وكذلك المدرسات أقل بكثير من
الطالب والمدرسين الذكور.

يتزايد عدد األطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة التعليمية عاماً
بعد عام ،حيث ارتفع العدد من  2.3مليون طفل في عام  2017إلى
 4.7مليون في عام  .2019قد ازداد ضعف األطفال في سن الدراسة
زيادة كبيرة بسبب تصاعد الصراعات ،والتدهور الحاد في الحالة
198
االقتصادية ،وزيادة النزوح.

●النعدام السالمة واألمن أثر كبير على األطفال في
طريقهم إلى المدرسة.

تشتهر محافظة لحج في جنوب اليمن بتاريخها الطويل في التعليم،
وخاصة منذ الثالثينات في عاصمتها الحوطة.

●كلية ناصر للعلوم الزراعية هي من المعالم األكاديمية
البارزة جداً في الحوطة .قد شهدت الكلية تدميرا ونهبا،
مما أدى إلى انقطاع التعلم العملي ،وأصبح النهج
النظري هو األسلوب الوحيد للتعلم في الكلية.

حتى اليوم ،يعاني النظام التعليمي من ضعف فرص الحصول
على مياه الشرب والكهرباء في المدارس ،ونقص المعلمين
والموظفين المؤهلين ،والمدرسين الذي ال يتقاضون رواتبهم
أو يحصلون على حقوقهم األساسية .في الواقع ،نفذ المعلمون
إضراباً في كانون الثاني/يناير  2020في مدينة الحوطة ،مطالبين
بحقوقهم األساسية في الحصول على رواتب وبدالت منتظمة،
199
وبزيادة مرتباتهم الشهرية.
تحاول وزارة التعليم ،بالتعاون مع الصندوق االجتماعي لتنمية مهارات
المعلمين باستخدام نهج مختلفة .شمل بناء القدرات دورات تدريبية
على الحاسوب واللغة اإلنجليزية ولغة اإلشارة  .200كما تجري أنشطة
ومبادرات للتعلم اإللكتروني في المدارس ،باإلضافة لتعليم الخط
العربي والرسم واالنشاد في مدارس الحوطة.

 195نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 196قطاع التعليم في اليمن  ،قاعدة بيانات المدارس المتضررة في اليمن ،2017 ،
( ،https://data.humdata.org/dataset/affected-schools-in-yemenتم
االطالع في  27فبراير .)2020
 197نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 198المرجع نفسه.
 199المشاهد« ،لحج  :نقابة المهن التعليمية تعلن اإلضراب الشامل» 9 ،يناير
 /https://almushahid.net/55070 ,،2020أخبار اليمن“ ،نقابة المعلمين بعدن
تؤكد استمرار إضراب الموظفين حتى تحقيق مطالبهم الكاملة» 1 ،فبراير
( https://www.yemenakhbar.com/2282920 ،2020تم االطالع في  18مارس
)2020
 200أخبار اليمن“ ،لحج ...اختتام دورة لغة اإلشارة والمعالجة النطقية لمعلمات
مدرسة التربية الشاملة « 31 ،يناير https://www.yemenakhbar. ،2020
( com/2281564تم االطالع في  19مارس )2020
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ميلعتلا

الهيكل التنظيمي

تشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم ( ،)1964الذي يحدد
مستويات مختلفة من التعليم ،وقانون التعليم ( ،)1965الذي يحدد
المنح الدراسية والزماالت 201.قبل الصراع ،كان نظام التعليم مركزياً
إلى حد كبير .وتوجد حاليا عدة وزارات تدير نظام التعليم على مختلف
المستويات .يقع التعليم العام ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم.
وتدير وزارة التعليم الفني والتدريب المهني المدارس المهنية
والكليات المجتمعية التي بدأ العمل بها ألول مرة في السبعينات
في إطار وزارة التربية والتعليم ،قبل أن تتحول إلى وزارة منفصلة
في عام  .202 2001وأخيرا ،تتولى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي إدارة مستوى التعليم العالي ،والتي أنشئت أول مرة في
203
عام  ،1990وبعد توقف قصير ،أعيد إنشاؤها في عام عام 2001
تدعم حكومة اليمن التعليم العام على جميع المستويات 204.جهاز
محو األمية وتعليم الكبار ،وهي وكالة فنية مستقلة داخل وزارة
التعليم تقيس معدالت محو األمية الوطنية وتقدم تقارير بشأنها.

تبدأ دورة التعليم في اليمن في مرحلة الطفولة المبكرة ،أو مرحلة
ما قبل المدرسة ،وهي غير إلزامية .وبعد ذلك ،يكون التعليم
األساسي إلزامياً لجميع األطفال ،ويبدأ عادة في سن السادسة أو
السابعة .وبعد تسع سنوات من التعليم األساسي ،يمضي الطالب
إما من خالل مسار ثانوي عام أو مسار مهني (يتألف إما من التعليم
205
الثانوي المهني أو التعليم المهني).
وتستمر المدرسة الثانوية ثالث سنوات .السنة األولى هي التعليم
العام وتتألف من مواد أدبية وعلمية 206.خالل السنة الثانية ،يمكن
للطالب اختيار متابعة العلوم أو العلوم اإلنسانية .بعد التعليم الثانوي
العام ،يمكن للطالب اختيار متابعة التعليم العالي في جامعة أو
معهد للمعلمين أو كلية مجتمعية أو تلقي تعليم مهني .لكي
يتم قبوله في الدراسات العليا ،يجب على المرء أن يكمل درجة
البكالوريوس من بين متطلبات أخرى .ويمكن الدخول إلى سوق
العمل بعد أي مستوى بعد إتمام التعليم األساسي .وبعد التعليم
207
الثانوي المهني ،يجوز للطالب أن يختار التعليم الفني.

 (56):لكشهيكل نظام التعليم

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ودﻛﺘﻮراه

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻌﺎﻫﺪ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
أﺳﺎﺳﻲ

ﺑﻌﺪ-اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺑﻌﺪ-اﻷﺳﺎﺳﻲ

أﺳﺎﺳﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

المصدر :اليونيسكو ،بيانات العالم حول التعليم النسخة السابعة،
 2011/2010والبنك الدولي ،اليمن  -تقرير عن حالة التعليم :التحديات
والفرص (باللغة اإلنجليزية).2010 ،

 201البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدوليhttp://documents.worldbank.org/ )2010 ،
cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re( ،port-challenges-and-opportunitiesتم االطالع في  19مارس )2020
 202المرجع نفسه.

 205بروني ميشيل والجميع  ،االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن ،
(جنيف ،سويسرا :منظمة العمل الدوليةhttps://www.ilo.org/ )2014 ،
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
( ،publication/wcms_358144.pdfتم االطالع في  19مارس )2020

 203المرجع نفسه.

 206المرجع نفسه.

 204المرجع نفسه.

 207المرجع نفسه.
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القبول واإللتحاق

القواعد التي تنظم القبول واإللتحاق معقدة ويمكن أن تمنع
الطالب من الحصول على مزيد من التعليم .وقبل الصراع ،كان
عدد الطالب الذين يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعا.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي في عام  ،2010استغرق إكمال
208
السنوات التسع اإللزامية من التعليم  15.9سنة في المتوسط.

ويفقد الطالب الذين يختارون المضي قدماً في التعليم المهني
عند إتمام التعليم األساسي فرصة االلتحاق بالجامعة في
المستقبل 209.وعالوة على ذلك ،فإن كل من التعليم الفني
والتدريب المهني بعد التعليم األساسي و الثانوي مرتبط بسن
نظرا ألن معظم الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت
محدد.
ً
ً
مؤهل
للتقدم في التعليم األساسي  ،فقد ال يكون بعضهم
للحصول على التعليم الفني والتدريب المهني فقط بسبب
القيود العمرية .وعالوة على ذلك ،ال توجد قواعد تسمح بإعادة
الدخول في نظام التعليم األساسي بعد االنقطاع عن الدراسة.
210وفي مثل هذه الحاالت ،فإن السبيل الوحيد الممكن هو البرامج
األبجدية ،التي ال يتمثل دورها إال في تعليم القراءة والكتابة.

ويشترط الحصول على دبلوم في التعليم الثانوي للقبول في
جامعة حكومية .ومع ذلك ،ال يمكن للخريجين ،عند االنتهاء
من التعليم الثانوي ،التقدم مباشرة أو التسجيل للحصول على
التعليم العالي .وفترة التوقف لمدة سنة واحدة منصوص
عليها قانونا .وعلى الرغم من عدم وضوح السبب ،يعزى السبب
عموما إلى األداء اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية عند
بلوغ سن الثامنة عشرة للذكور (توقف العمل به حاليا) .وبعد
انقضاء السنة ،ال يكون أمام خريجي التعليم الثانوي سوى ثالث
سنوات للتقدم بطلب القبول في الجامعة .وإذا لم يتمكنوا
من ذلك ،فإنهم يفقدون امتياز االلتحاق بالتعليم العالي مدى
الحياة 211.وبالتالي فإن تعقيد النظام ال يحول دون مواصلة
التعليم فحسب ،بل يحول أيضا دون الحصول على المؤهالت
الالزمة لالنتقال إلى سوق العمل.

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

أدت سنوات من الصراعات المستمرة إلى جانب نقص التمويل المتاح
إلى تدهور قطاع التعليم في الحوطة .في حين أن معظم المدارس
مفتوحة حاليا ،فإن العديد من المباني المدرسية في حالة سيئة،
حيث تفيد التقارير بأن بعضها على وشك االنهيار 212 .على سبيل
المثال ،في سبتمبر/أيلول  ،2017أفادت التقارير أن ثماني مدارس
في الحوطة قد تعرضت للضرر ،حيث تدمرت مدرسة بالكامل وتضررت
 7مدارس أخرى جزئياً ُ .أفيد بأن خمسا من هذه المدارس تعمل ،وأن
ثالثا منها ُأغلقت بسبب األضرار 213مما ترك المزيد من األطفال خارج
المدرسة .ولم تلحق أضرار ببقية المدارس التي تشكل  33في المائة
214
من المجموع الكلي.
معظم الدمار الذي لحق بالمرافق التعليمية كان بسبب األضرار
المرتبطة بالنزاعات ،واالفتقار إلى الصيانة واإلصالح ،وسوء البناء
عموما.
خالل عام  ،2015تعطل التعليم المدرسي للعديد من األطفال ،حيث
استقبلت محافظة لحج العديد من النازحين من المحافظات المجاورة.
215وأشارت الدراسات االستقصائية التي أجرتها مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRبشأن أطفال النازحين داخلياً في
لحج إلى أن ثلثي هؤالء األطفال تقريباً ال يذهبون إلى المدارس.

 212مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :
 213قطاع التعليم في اليمن  ،قاعدة بيانات المدارس المتضررة في اليمن ،2017 ،
( ،https://data.humdata.org/dataset/affected-schools-in-yemenتم
االطالع في  12فبراير )2020
 208البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن ،العاصمة البنك الدولي)2010 ،
 209المرجع نفسه.
 210المرجع نفسه.
 211المرجع نفسه.

 214قطاع التعليم في اليمن  ،قاعدة بيانات المدارس المتضررة في اليمن ،2017 ،
( ،https://data.humdata.org/dataset/affected-schools-in-yemenتم
االطالع في  27فبراير )2020
 215مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين  ،UNHCRورقة السياسات ،26
ال مزيد من األعذار :توفير التعليم لجميع النازحين قسراً (جنيف ،سويسرا:
( https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244847 ،)2016تم
االطالع في  22يناير/كانون الثاني .)2020
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ميلعتلا
في حين كان هناك تدفق للنازحين داخلياً  ،على مستوى المحافظة،
كان هناك أيضاً انخفاض ملحوظ في عدد رياض األطفال التي يمكن
أن تستوعب أعداد جديدة للعام الدراسي  2017-2016مقارنة بالفترة
 2016-2015كما هو مبين أدناه:
 (57):لكشالمدارس في الخدمة في منطقتي الحوطة وتبن،
.2018-2017
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

 (58):لكشعدد رياض األطفال الخاصة والعامة.2017 ،
اﻷﻃﻔﺎﻻﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ

58

اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن
ﻋﺪد رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

14

2

205

27

12
2016 - 2015

2017 - 2016

ﻋﺎم

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

ﺧﺎص

ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ
أﺳﺎﺳﻲ
ﺛﺎﻧﻮي
أﺳﺎﺳﻲ/ﺛﺎﻧﻮي

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2

1

51

11

3

2

أما بالنسبة لعدد المدارس األساسية والثانوية (الخاصة والعامة)،
فلم يطرأ أي تغيير على عدد المدارس من  2016-2015إلى -2016
 710 :2017مدارس (منها  535مدرسة مختلطة 82 ،مدرسة إناث
فقط ،و 93مدرسة للذكور فقط) .أما بالنسبة لعدد الطالب المسجلين
والمعلمين في التعليم األساسي والثانوي ،فقد حدثت زيادة بنسبة
 0.3في المائة في عدد الطالب المسجلين للعام 2017-2016
( )227,273مقارنة بالفترة  .)226,777( 2016-2015وفي حين أن
عدد المعلمين ال يزال على حاله (.)12,200

24

72

80

8

4

10

14

المصدر :مكتب وزارة التربية والتعليم محافظة لحج  ،الكتاب اإلحصائي للعام
الدراسي 2018/2017
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 (59):لكشمرافق التعليم في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،

Education Facilities in Al Hawtah
اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة

!
(

ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

!
(

!
(
اﻟﺪﺑﺎء
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

!
(

8

!
(

6 15

!
(5

!
(

11
(
!!
(
!
! (
(7
9

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر
اﻟﺤﻤﺮاء

!
(

!
(

!
( 3 10
!
! !14
(
((
! 12
(16
!
(
!2
! 13
((

1

!
(

4

(
!
!
(
!
(
!
(
(
!
(
!

اﻟﺸﻈﻴﻒ

!
(
ﻃﻬﺮور

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

أﺳﺎﺳﻲ
ﺛﺎﻧﻮي
أﺳﺎﺳﻲ /ﺛﺎﻧﻮي
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف /أﺧﺮى
رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي
اﻟﺠﻮﻟﺔ

!
(

ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

 #اﻻﺳﻢ

اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل

 1ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺎروق ﺑﻨﻴﻦ
 2ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻨﺎت

6
6
6
6
10
12
6
6
0
0
18
18
7
10
0
-

 3ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﺔ ﺑﻨﻴﻦ
 4ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
 5ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﻤﺎء ﻟﻠﺒﻨﺎت
 6ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻮرة

 7ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﻌﺞ
 8ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻤﺎر ﻟﻤﻠﻤﻊ

 9روﺿﺔ اﻟﺸﺮوق

 10ﻣﺒﻨﻰ ادارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ
 11دار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

 12ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
 13ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

 14ادارة اﻻﺧﺘﺒﺎرات

 15اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 16ﻛﻠﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

المصدر :مكتب التربية والتعليم.OpenStreetMaps، Wikimapia ،

ﻧﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
إﺿﺎﻓﺔ

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺛﺎث ﺑﺎﻟﺪوﻻر

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺪوﻻر

200اﻟﻒ

50اﻟﻒ

250اﻟﻒ

200اﻟﻒ

50اﻟﻒ

250اﻟﻒ

إﺿﺎﻓﺔ

200اﻟﻒ

ﺗﺸﻄﻴﺐ

105اﻟﻒ

إﺿﺎﻓﺔ

ﺗﺄﻫﻴﻞ+ﺗﻮﺳﻌﺔ

50اﻟﻒ
100اﻟﻒ

205اﻟﻒ

95اﻟﻒ

475اﻟﻒ

200اﻟﻒ

100اﻟﻒ

200اﻟﻒ

50اﻟﻒ

اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء

380اﻟﻒ

اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ+اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻖ

200اﻟﻒ

اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء

300اﻟﻒ

70اﻟﻒ

اﻋﺎدة اﻋﻤﺎر

570اﻟﻒ

142اﻟﻒ

إﺿﺎﻓﺔ

ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ

اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء

570اﻟﻒ

اﺿﺎﻓﺔ دور ﺛﺎﻧﻲ

اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ

50اﻟﻒ

اﻋﺎدة اﻋﻤﺎر

اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ

300اﻟﻒ

250اﻟﻒ

50اﻟﻒ

120اﻟﻒ

320اﻟﻒ

250اﻟﻒ

200اﻟﻒ

250اﻟﻒ

80اﻟﻒ

200اﻟﻒ

142اﻟﻒ

712اﻟﻒ

100اﻟﻒ

420اﻟﻒ

30اﻟﻒ

80اﻟﻒ

370اﻟﻒ

712اﻟﻒ

70اﻟﻒ

-

270اﻟﻒ

-

,

,

-

,

,

,

,
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ميلعتلا
وفقاً للمدخالت التي تلقتها مديرية التربية والتعليم في آذار 2020
ً
فصال دراسياً جديداً في
 ،216فإن الحوطة لديها حاجة فورية لبناء 111
 16منشأة تعليمية مختلفة في المدينة .في حين أن بعض المدارس
تحتاج إلى بناء توسعة الستيعاب هذه الفصول الدراسية ،فإن البعض
اآلخر يحتاج إما إلى تجديد أو إعادة تأهيل  -بعض هذه المرافق يجب
هدمها وإعادة بنائها بسبب عدم االستقرار الهيكلي الشديد .وتقدر
217
مديرية التعليم أن تكلفة هذا المشروع تبلغ  4 994 000دوالر.

على مستوى المحافظة ،شهد االلتحاق بالتعليم االساسي والثانوي
في لحج زيادة طفيفة .مع ذلك ،فإن التحاق اإلناث بالتعليم االساسي
والثانوي يظل أقل بكثير من عدد الذكور (كما هو مبين في الرسم
البياني أدناه):
 (61):لكشالطالب الملتحقين بالتعليم األساسي والثانوي
(ذكوراً واناث) 2013-2012 ،و2017-2016

معدالت االلتحاق

معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي أعلى بالنسبة للطالب الذكور
في الحوطة ،مع ذلك ،فإن الفجوة بين الجنسين أعلى بكثير في
مديرية تبن .أما بالنسبة للتعليم الثانوي ،في حين أن معدالت
االلتحاق بالتعليم الثانوي أعلى بين الطالب الذكور في تبن ،فإنه
بالعكس في مديرية الحوطة .وقد أدى تدفق النازحين داخلياً  ،إلى
جانب تدهور المرافق التعليمية خالل النزاع ،إلى اكتظاظ المدارس،
وال سيما في مرافق التعليم األساسي.
 (60):لكشمعدل االلتحاق اإلجمالي والصافي في مديريتي
الحوطة وتبن.2018-2017 ،
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

138% 120%

88% 87%

127% 110%

79% 78%

اﻟﺼﺎﻓﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

2012-2013

2016-2017

 214.4اﻟﻒ

 227.2اﻟﻒ

 121.6اﻟﻒ

 128.8اﻟﻒ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻹﻧﺎث
 98.5اﻟﻒ

 92.5اﻟﻒ

المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

باإلضافة إلى ذلك ،ووفقاً إلطار النتائج المتوسط األجل الذي قدمته
وزارة التربية والتعليم اليمنية 218،يبين الجدول أدناه العدد الحالي
والمستهدف للطالب وصافي معدل االلتحاق حسب الجنس والمحافظة
بين عامي  2009-2008و.2016-2015
كما يتم توفير التعليم في مساجد المدينة ،على مدى قرون كان
العلماء والمرشدون واألئمة يعقدون حلقات دراسية لتعليم مبادئ
الدين والقرآن.
 (62):لكش 50اجمالي عدد الطالب ومعدل االلتحاق الصافي
حسب الجنس  2009-2008و.2016-2015
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺼﺎﻓﻲ

-

73%

56% 72%

62%

54% 43%

28% 50%

المصدر :مكتب وزارة التربية والتعليم محافظة لحج  ،الكتاب اإلحصائي للعام
الدراسي 2018/2017

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ 14-6
ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

85,571

67,693

85

73

153,264

79

اﺟﻤﺎل ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ 14-6
ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

95,501

82,980

90

80

178,481

85

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻌﺪل

المصدر :وزارة التربية والتعليم اليمنية ،إطار النتائج متوسط المدى -2013
2015

 216المرجع نفسه.
 217المرجع نفسه.

 218وزارة التربية والتعليم اليمنية ،إطار النتائج متوسط المدى 2015-2013
(اليمنhttps://www.globalpartnership.org/sites/default/ )2013 :
( 02-Yemen-Education-Sector-Plan.pdf-files/2013تم االطالع في  22يناير
)2020
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مالمح حرضية رسيعة

التعليم العايل

احتياجات السكان

يوجد معهدان فقط للتدريب المهني و الفني في محافظة لحج.
طالبا مسجلين
خالل العام الدراسي  ،2017 - 2016كان هناك 792
ً
في هذه المؤسسات ،منهم  160طالبة فقط ( 20في المائة).
219يمكن مالحظة االختالفات في الرسم البياني أدناه:

وفقاً لتقرير نظرة عامة عن االحتياجات ( ،)2019هناك  6,796شخصاً
في حاجة إلى خدمات تعليمية في مدينة الحوطة ،وهو ما يمثل
19في المائة من إجمالي عدد سكان المدينة 221 .بالمقارنة مع
222
العام السابق ،ارتفع العدد بنسبة  4في المائة.

 (63):لكشعدد الطالب الملتحقين في المعاهد التدريبية
والتقنية في محافظة لحج.2017-2015 ،

ووفقا للتقارير الصادرة عن الحكومة ،تشمل القضايا ذات األولوية
إعادة بناء المرافق المدمرة والمنهوبة ،وبناء مدرسة أساسية
وثانوية جديدة ،وإعادة تأهيل المدارس القديمة وتوسيع المدارس
القائمة ،ودعم أنشطة الطالب ،وطباعة الكتب المدرسية ،وتحسين
رواتب المعلمين ،فضال عن توفير التدريب للمعلمين.

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب-
دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﻲ )ﺳﻨﺘﺎن(

361

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب-
دﺑﻠﻮم ﺗﻘﻨﻲ )ﺳﻨﺘﺎن(

308
293

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

209
199

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب -ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ )ﺛﻼث ﺳﻨﻮات(

147
140

2016 - 2015

380

2017 - 2016

المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

كلية نارص للعلوم الزراعية

تأسست الكلية في الحوطة عام  ،1969تهدف إلى تسهيل التعاون
األكاديمي بين العلماء المصريين واليمنيين .قامت بعثة تعليمية
مصرية من كلية العلوم الزراعية بجامعة الزقازيق بتطوير منهج
مقتبس من المناهج الجامعية للكليات المصرية وتعديله ليالئم
الظروف المحلية في اليمن .في وقت الحق ،أصبحت كلية ناصر
واحدة من ثالث كليات شكلت النواة األولى لجامعة عدن 220 .كانت
أيضا أول كلية زراعة في اليمن والجزيرة العربية بتخصص واحد في
مجال اإلنتاج الزراعي التي تقدم درجة البكالوريوس لمدة  4سنوات،
وتخصصت في مجال اإلنتاج الزراعي.الحقاً  ،تم افتتاح برامج الدراسات
العليا في عام  1996كخطوة مهمة في تايخ الكلية  .تقدم الكلية
حالياً سبع برامج ماجستير و برامجي دكتوراه في تخصصي وقاية
النبات والمحاصيل الزراعية.
في عام  ،2015عندما وصل النزاع إلى محافظة لحج ،تعرضت كلية
ناصر للنهب والدمار .اليوم ،تم بناء منازل خاصة على مشارف ما
كان في يوم من األيام حرم الكلية .ونتيجة للحربُ ،سرقت جميع
مقتنيات الكلية ،بما في ذلك الماشية وأنواع الطيور النادرة ومعدات
المختبرات واألدوات ،وبالتالي فإن كل ما كانت الجامعة تعتمد عليه
سابقاً لتعليم الجانب العملي لم يعد متاحاً .

توافر الخدمات والسلع التعليمية قليل ،حيث أفاد ما بين  80و 85في
المائة من عقال الحارات بأن السلع والخدمات التعليمية غير متاحة
بسهولة في الحوطة .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد ما يقرب من  60في
المائة بأن معظم األسر بالكاد تتلقى الخدمات التعليمية ،في حين
ذكر ثلث عقال الحارات أن األسر ال تتلقى الخدمات التعليمية إطالقاً .
بشكل مشابه ،أفاد أكثر من  70في المائة من عقال الحارات بأن
معظم األسر تكاد تحصل أو ال تستطيع الحصول إطالقاً على السلع
223
األساسية التعليمية .
عند السؤال عن الوقت الالزم للوصول إلى أقرب مرفق تعليمي سيراً
على األقدام ،تباينت إجابات عقال الحارات وخبراء القطاع .حيث أشار
خبراء القطاع إلى أن األمر يستغرق ما بين  20و 40دقيقة بالنسبة
للفئات العمرية  12-3سنة ،وأكثر من  40دقيقة للطالب الذين تتراوح
أعمارهم بين  13و  17سنة .بينما ذكر أكثر من نصف عقال الحارات
أن الوصول إلى أقرب مرفق تعليمي سيراً على األقدام يستغرق
أقل من  20دقيقة في المتوسط ،في حين أفاد ثلثهم أن األمر
يستغرق ما بين  20و 40دقيقة .أما  14في المائة من عقال الحارات
224
ذكروا أن األمر يستغرق عادة أكثر من  40دقيقة .
إن التمييز االجتماعي بسبب العرق والدين والفقر و الجنس والصحة
واإلعاقة هي المسبب الرئيسي للتسرب من المدرسة في الحوطة،
وخاصة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و  17سنة .ويلي
ذلك نقص المال لدفع الرسوم المدرسية ،واألسر التي لها أولويات
أخرى لألطفال ،مثل جمع المياه أو العمل .بالنسبة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  3و 5سنوات ،عدم وجود المال الكافي لدفع
الرسوم المدرسية اعتبر السبب الرئيسي ،يليه التمييز االجتماعي،
225
واألسر التي لها أولويات أخرى .

 221نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،
 222المرجع نفسه.
 223استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 219جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

 224المرجع نفسه.

 220جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

 225استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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ميلعتلا
 (64):لكشتصورات خبراء القطاع.2020 ،
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام
إﻟﻰ أﻗﺮب ﺑﻤﺮﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

 20دﻗﻴﻘﺔ  40 -دﻗﻴﻘﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

كما ذكر ما بين  70و 80في المائة من عقال الحارات أن هناك نقصاً
في المرافق التعليمية ،وأشاروا إلى عدم كفاية مهارات وكفاءات
المدرسين والموظفين اإلداريين .أكد  90في المائة من عقال الحارات
أن المجتمع غير المستضيف أكثر تأثراً من غيره ،يليه النازحين داخلياً
حسب  35في المائة من عقال الحارات .باإلضافة إلى ذلك ،أشار 14
في المائة من عقال الحارات إلى أن المجتمع المستضيف يواجه أكبر
التحديات فيما يتعلق بالخدمات والسلع التعليمية .من بين القضايا
األخرى نقص خدمات البنية التحتية ،والفصول الدراسية ،واللوازم
228
المدرسية ،والمعلمين ،والمناهج الدراسية.
 (65):لكشالعوائق الرئيسية أمام تلبية/تأمين السلع
والخدمات التعليمية2020 ،

3-5

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
 /ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

6-12

3%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

13-17

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
100%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

75%
50%

ﻣﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ

ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺪى ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

 5-3ﺳﻨﻮات

13 18

30 30

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

 12-6ﺳﻨﺔ

46 40

45 41

100%

100%

14%

8%

70%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

25%

اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﺧﺮى

49%

16%

32%

78%

76%
8%

11%

27%

8%

8%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

17-13ﺳﻨﺔ

40 43

46 41

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس .2020

في مديرية تبن ،انعدام األمن أو الخوف من اإلصابة الجسدية
باعتبارها القضية الرئيسية ،وأعقب ذلك عدم وجود بنية تحتية
الستيعاب األطفال كقضية ثانية ،وعدم وجود مواد تعليمية كقضية
ثالثة لألطفال الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  3و  17سنة،
باستثناء األطفال اإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17سنة،
226
حيث ُأبلغ عن التمييز االجتماعي باعتباره القضية الرئيسية.
أفاد جميع عقال الحارات تقريباً بأن السكان يشترون السلع ويفعون
مقابل الخدمات التعليمية .وهكذا ،فعدم كفاية األموال هي العائق
227
الرئيسي المتصل بهذه االحتياجات.

  (2):لودجلاأخطر القضايا التي تتطلب تدخال فوريا في مدينة
الحوطة2020 ،
أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﻧﻘﺺ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠــﻢ )ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ
 ،ﻣﺒﺎﻧــﻲ ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ،إﻟﺦ(
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

اﻧﻌﺪام أﻣﻦ وﺳــﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓــﻲ اﻟﻤﺪارس أو ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس

ﺗﺒﻦ

واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ )روﺿﺔ،
أﺳﺎﺳــﻲ ،ﺛﺎﻧﻮي ،ﻋﺎﻟﻲ ،إﻟﺦ(

اﻧﻌﺪام أﻣﻦ وﺳــﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓــﻲ اﻟﻤﺪارس أو ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

أشار خبراء القطاع إلى ثالث قضايا رئيسية تتطلب اهتماماً فورياً
في الحوطة :عدم وجود مساحة للتعلم ،وانعدام السالمة لألطفال،
ونقص المعلمين 229.ووفقاً للتقارير الصادرة عن الحكومة ،فإن نقص
الموظفين يرجع في المقام األول إلى الزيادة الكبيرة في التقاعد،
والصحة المتردية لقوى العاملة.

 226المرجع نفسه.

 228المرجع نفسه.

 227استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

 229استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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على مستوى المحافظة ،يقل عدد المعلمات في محافظة لحج كثيرا
عن عدد المعلمين الذكور .خالل العام الدراسي  ،2017-2016من
بين  12,200معلم ،كان هناك  3,383معلمة فقط ( 28في المائة).
نقص المعلمات الحاد يظهر في المدارس الثانوية ،حيث تقل نسبة
المعلمات عن ربع مجموع المعلمين .تعكس الرسوم البيانية التالية
أعداد الطالب والمعلمين المسجلين ،والمصنفة حسب نوع الجنس
ومستوى التعليم في محافظة لحج  ،مع مراعاة ثالثة أنواع من
المرافق التعليمية وهي المدارس األساسية والمدارس الثانوية
والمدارس التي تقدم التعليم األساسي والثانوي على حد سواء:
 (66):لكشمتوسط عدد المعلمين والطالب لكل مدرسة في
مديريتي الحوطة وتبن.2018-2017 ،

 (68):لكشمجموع الطالب الملتحقين بالتعليم العام األساسي
والثانوي (الحكومي والخاص) في محافظة لحج.2017-2016 ،

اﻟﻤﺠﻤﻮع

227.2

214.4

128.8

121.6

اﻟﻒ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﻒ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻒ

اﻟﻒ

98.5
اﻟﻒ

92.5
اﻟﻒ

ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

32

69

469

573

8

15

المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

التدخالت اإلنسانية والحكومية

اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻄﻼب
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب/اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

المصدر :وزارة التربية والتعليم اليمنية ،إطار النتائج متوسط المدى -2013
2015

 (67):لكشمجموع المعلمين في التعليم العام األساسي
والثانوي في محافظة لحج.2017-2016 ،

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﺜﺎﻧﻮي

3.7k

1.5k

493

137

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ

4.6k

1.7k

اﻟﻤﺠﻤﻮع

8.8k

3.4k

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي

تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف القطاع التعليمي
في الحوطة .وتدعم تونس تصميم المناهج الدراسية ومراجعتها،
وتدرب المعلمين وتقدم المنح الدراسية من خالل اللجنة الوطنية
للتربية والثقافة والعلوم .وتدعم ألمانيا مشاريع إعادة اإلعمار من
خالل مصرفها األلماني لإلنشاءات .أما بالنسبة للصندوق االجتماعي
للتنمية فقد ركز على توفير فرص متساوية وإتاحة فرص التعليم لكال
الجنسين ،باإلضافة إلى تدريب الشباب على تقديم الدعم التعليمي
230
في المناطق التي تفتقر إلى المعلمين في محافظة لحج.
في كلتا المديريتين (الحوطة وتبن) ،أفاد خبراء القطاع بأن المساعدة
231
اإلنسانية المقدمة ال تلبي االحتياجات ذات األولوية.

المصدر :الجهاز المركزي لألحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

 230الصندوق االجتماعي للتنمية ,التدخالت التعليميةhttps://www.sfd-yemen. ،
( org/ar/category/3تم االطالع في  22يناير .)2020
 231استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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 12المياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية
أبرز المالمح

●تضررت البنية التحتية إلمدادات المياه بسبب تصاعد
الصراع بشكل كبير ،وهي بحاجة ماسة إلى اإلصالحات.
يشمل ذلك مبنى المكتب الرئيسي (الواقع في
الحوطة) والمستودعات والخزانات ومحطة الضخ واآلبار.
●في حين أن عدد آبار المؤسسة العامة للمیاه والصرف
الصحي بمحافظة لحج العاملة قد زاد منذ عام ،2015
لكن هناك خمسة آبار ال تزال غير عاملة.
●ذكر  95في المائة من عقال الحارات أن المياه ألغراض
الشرب ليست متاحة بسهولة ،وأفاد  86في المائة
منهم أن معظم األسر إما بالكاد تلبي هذه الحاجة أو
أنها غير قادرة على تلبية هذه الحاجة على اإلطالق.
عالوة على ذلك ،ووفقاً لـ خبراء القطاع فإن نصف
السكان فقط في مديريتي الحوطة وتبن لديهم ما
يكفي من المياه للشرب وشاحنات كافية لجلب/تخزين
المياه.
●أفاد معظمم عقال الحارات بأن إمدادات المياه متاحة
يومياً لمدة تقل عن  6ساعات.
●قد أبلغ كل من عقال الحارات وخبراء القطاع عنأكبر
مشكلة وهي توفير المال لتلبية االحتياجات من المياه.
●أفاد غالبية عقال الحارات وخبراء القطاع أن مياه الصرف
الحظ في المنطقة.
الصحي والمخلفات كثيراً ما تُ َ
ووصفوا حدة هذه المشاكل بالشديدة جدا في تبن
وشديدة في الحوطة.

نظرة عامة

قبل تصاعد النزاع ،واجه اليمن بالفعل العديد من القضايا المتعلقة
بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي .اليمن هو واحد من أكثر
البلدان ندرة في المياه في المنطقة .المياه الجوفية هي المصدر
الرئيسي في البلد ،لكنها تنضب بمعدل سريع .النمو السكاني
والهجرة من الريف إلى الحضر شكال عبئاً إضافيا على قطاع المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية.
في أعقاب تصاعد النزاع في عام  ،2015ساءت الخدمات بسبب األضرار
المرتبطة بالنزاع ،واالفتقار إلى الموارد المالية ،وعدم انتظام إمدادات
الكهرباء .باإلضافة إلى ذلك ،يساهم تدهور إمدادات المياه وشبكات
الصرف الصحي في انتشار األمراض المنقولة بالمياه.

إدارة المياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية

تقع إدارة الموارد المائية واالستخدامات تحت إشراف عدة
أوال ،الهيئة العامة للموارد المائية  ،التي
مؤسسات حكوميةً .
أنشئت في عام  1995وهي هيئة حكومية ال مركزية تتمتع
بسلطات قانونية واسعة النطاق لتنفيذ قوانين وأنظمة المياه،
وتقسيم حصص المياه ،والموافقة على تصاريح حفر اآلبار،
واالضطالع بـمختلف وظائف إدارة الموارد المائية األخرى .ثانياً ،
وزارة المياه والبيئة  ،التي أنشئت في عام  ،2003هي الوزارة
المسؤولة التي تعنى بقطاع المياه ككل ،وإدارة المياه على
وجه الخصوص ،تحت إشراف الحكومة المركزية ،مما يسهل عمل
تخصيص األموال الالزمة .أما ادارة المياه ألغراض الري فهي
من مسؤوليات وزارة الزراعة والري ،التي تتقاسم الصالحيات
مع وزارة المياه والبيئة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمياه
232
السطحية.

الصالحيات المتقاسمة هي إشكالية إلى حد ما وتحول دون
تكامل التخطيط و مأسسة المسؤولية التنظيمية ،واألهداف
اإلنمائية لنظام المياه والصرف الصحي بشكل عام .وال يزال
قانون المياه ،الذي تم التصديق عليه في عام  ،2002هو
الجزء الرئيسي من التشريع الذي يتناول تنظيم وإدارة وحماية
الموارد المائية 233.وعقب إعادة تنظيم قطاع المياه في عام
 ،2003بادرت وزارة المياه والبيئة المنشأة حديثا بعملیة شاركت
فیها مختلف األطراف ذات العالقة إلعداد استراتیجیة موحدة
وخطة عمل وبرنامج استثماري لقطاع المیاه ككل اطلق علیها
االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه ؛
ويتضمن قطاع المياه (الموارد المائیة  ،والمیاه والصرف الصحي
في الحضر و الریف ،والري  ،والبيئة واالنسان(.

وتهدف االستراتيجية إلى ضمان التنسيق بين أصحاب العالقة،
وتوحيد السياسات المتعلقة بإمدادات المياه في الحضر والريف،
وضمان التوزيع العادل لالستثمارات ،وإدماج السياسة التنموية،
234
وتخفيف الفقر ،وضمان التمويل الفعال.
ويتضمن جزء من االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري
لقطاع المياه  ،نقل مسئولیة تقديم الخدمات تدریجیا نحو
الالمركزیة عن طریق تحویل فروع المؤسسة العامة للمیاه
والصرف الصحي إلى مؤسسات محلية مستقلة مسؤولة
عن إدارة خدمات المياه والصرف الصحي . 235على الرغم من
أن اإلطار القانوني إلقامة الشركة المحلية قد صدر في عام
 ،1997إال أنه لم يبدأ العمل به إال بعد عام  .2000ولكل شركة
محلية مجلس ادارة ،وهي مسؤولة أيضاً عن تسعير المياه.

 232وزارة المياه والبيئة  ،االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع
المياه.2004 ،
 233نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن
العاصمة :البنك الدولي ،يوليو  )2018المرجعhttp://documents. worldbank. :
org/curated/en/434091532620702995/pdf/128907- WP-P165727Water-Supply-in-a-War-Zone-PUBLIC.pdf
 234المرجع نفسه.
 235المرجع نفسه.
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة

البنيه التحتيه

إن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج هي
الهيئة المسؤولة عن إدارة خدمات المياه في مديريتي الحوطة و
تبن والعديد من القرى الواقعة على طول خطوط أنابيب نقل المياه
من اآلبار إلى مدينة الحوطة 236.تنقسم منطقة التغطية إلى أربع
مناطق توزيع مع تغطية متساوية .ويتم تزويد المياه أساساً حسب
237
الجاذبية من خزانات المياه أو مباشرة من اآلبار.
اعتباراً من عام  ،2017تغطي المؤسسة العامة للمياه والصرف
ً
انخفاضا
الصحي  71في المائة من سكان المنطقة ،مما يمثل
بنسبة  11في المائة في تغطية الخدمات مقارنة بعام  .2014كما
تعتمد وزارة المياه والصرف الصحي على  53بئراً للمياه ،منها 48
بئراً عاملة 238.يبدو أن الوضع قد تحسن خالل السنوات األخيرة ،حيث
لم يكن هناك سوى  38بئراً تعمل في عام  ،2014وانخفض العدد
إلى  28بئراً في عام  .2015ووفقاً لـ خبراء القطاع ،هناك بئر حكومي
واحد في منطقة الحوطة و 12بئراً خاصاً  ،منها  10آبار تعمل بكامل
طاقتها وثالثة ال تعمل 239.أيضا ،هناك  60بئرا حكومياً في منطقة
تبن ،منها  59يعمل بشكل كامل و وواحد يعمل جزئيا.
 (69):لكشعدد اآلبار العاملة في محافظة لحج
50
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40
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المصدر ، GIZ:تقرير تقييم األضرار في قطاع المياه في اليمن من اثنتي
عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف الصحي.2018 ،

كما تشمل البنية التحتية للمياه  20خزان مياه وبرج مياه بطاقة
 28,800متر،3ومرفق واحد لتعقيم المياه و 89كم طول شبكة
اإلمداد 240.هناك سبعة مولدات وقود في حوزة المؤسسة العامة
241
للمياه والصرف الصحي ،وكلها تستخدم لنظام إمدادات المياه.
كما كان هناك أيضاً  7مولدات ومختبر مياه لدعم تشغيل إمدادات
المياه حتى عام  242.2018ال توجد مركبات للتشغيل والصيانة ألنها
تعرضت للتلف أو السرقة أثناء النزاع.
 236شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع
المياه في اليمن من اثنتي عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف
الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم
الفني لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018

القدرة التشغيلية

قد تضررت العديد من المرافق األساسية للمياه والصرف الصحي ،وشمل
ذلك مبنى المكتب الرئيسي (الواقع في الحوطة) ،والمستودعات،
243
والخزانات ،ومحطة الضخ واآلبار.
حتى عام  84 ،2018في المائة من البنية التحتية لقطاع المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية لم تتعرض ألي أضرار ،في حين
244
أن  12في المائة منها تضررت جزئياً و 4في المائة قد ُدمرت.
مع ذلك ،هذه األرقام أقل بكثير مقارنة مع أرقام عام  ،2017عندما
ُأبلغ عن تضرر جزئي في  40في المائة من منشئات قطاع المياه
245
والصرف الصحي ،في حين ُدمر  6في المائة منها تدميراً
كامال.
ً

حتى عام  ،2017لم يكن يعمل سوى نصف المنشئات ( 49في
المائة)  ،و  15في المائة منها تعمل جزئياً و 37في المائة ال تعمل.
246أبلغ عن أضرار أقل بين عامي  2017و  2018مما يؤدي إلى تحسن
في أداء مرافق القطاع .حاليا ،ووفقا لـ خبراء القطاع فإن  88في
المائة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في الحوطة وتبن
تعمل بشكل كامل ،بينما  5في المائة تعمل جزئيا ،و  7في المائة
ً
مقارنة
ال تعمل 247.إن مستويات التشغيل في مديرية تبن أقل
بمديرية الحوطة .في الواقع تم اإلبالغ عن أن جميع مرافق البنية
التحتية للمياه والصرف الصحي باستثناء ثالثة آبار  ،تعمل بشكل
كامل في مديرية الحوطة.
انخفض عدد الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للمياه والصرف
الصحي بمحافظة لحج انخفاضا كبيرا ،ويرجع ذلك أساسا إلى نقص
الديزل ،وعدم انتظام إمدادات الكهرباء ،ونقص قطع الغيار .وأفيد
أيضا عن وقوع أعمال نهب طوال فترة النزاع ،مما أدى إلى فقدان
المعدات 248.عالوة على ذلكُ ،دمر مبنى مكتب المؤسسة وأصبح
الموظفون بال مكان للعمل .واألهم من ذلك ،انخفض عدد الموظفين
شخصا يعملون
في المؤسسة بشكل كبير من  323قبل النزاع إلى 30
ً
حتى أغسطس  249.2016ووفقاً لـ خبراء القطاع فإن جميع مرافق
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الحوطة تعمل بشكل
كامل ،باستثناء ثالثة آبار ال تعمل .وفي الوقت نفسه ،يعمل جزئيا بئر
واحد في منطقة تبن وخزانان للمياه ومضختان ،أما بالنسبة لمحطة
معالجة المياه ،ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ،ومحطة ضخ
250
واحدة ،ومكتب إداري واحد جميعهم ال يعملون.
كما يتأثر إنتاج المياه باالنقطاع المتكرر للكهرباء ،الذي يحد من
ساعات الضخ .وتشمل المعيقات األخرى سوء حالة األنابيب  ،وقلة
الصيانة وتعذر السكان عن دفع فواتير المياه .ونتيجة لذلك يعتمد
العديد من السكان على نقل المياه بواسطة صهاريج او شاحنات
المياه (الوايتات) ،والتي يمكن أن تكلف حوالي  40دوالر أمريكي
251
شهرياً .

 237وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،
مناقشات خبراء القطاع ،مارس .2020
 238شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع
المياه في اليمن من اثنتي عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف
الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم
الفني لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018
 239استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 240شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع
المياه في اليمن من اثنتي عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف
الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم
الفني لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018
 241وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،
مناقشات خبراء القطاع ،مارس .2020
 242شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع
المياه في اليمن من اثنتي عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف
الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم
الفني لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018

 243المرجع نفسه.
 244مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAالمرحلة
( ,3واشنطن العاصمة :البنك الدولي.)2018 ،
 245مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ,واشنطن العاصمة :البنك الدولي.)2017 ،
 246المرجع نفسه.
 247استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 248مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAالمرحلة
( ,3واشنطن العاصمة.)2018 :
 249المرجع نفسه.
 250استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 251مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ,واشنطن العاصمة.)2017 :
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ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
 (70):لكشحجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للمياه
والصرف الصحي في الحوطة.2018 ،

4%

ﻣﺪﻣﺮ

 (71):لكشتصورات خبراء القطاع،قكاع المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية.2020 ،

12%

ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

Non-available

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻟﻠﺸﺮب

50%

50%

84%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

المصدر :مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن:
المرحلة الثالثة( ،واشنطن العاصمة :البنك الدولي.)2018 ،

احتياجات السكان

ووفقاً لـتقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية ( ،)2019هناك
شخصا في حاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي
20,911
ً
في مديرية الحوطة ،أي ما يمثل حوالي  60في المائة من سكان
المديرية .وقد زادت األرقام بشكل طفيف ( 6في المائة) ،مقارنة
بعام  .2018وذكر معظم عقال الحارات ( 95في المائة) أن المياه
ألغراض الشرب ليست متاحة بسهولة ،وأفاد  86في المائة أن
معظم األسر إما بالكاد تلبي هذه الحاجة أو أنها غير قادرة على
تلبية هذه الحاجة على اإلطالق 252.عالوة على ذلك ،ووفقاً لـ خبراء
القطاع فإن حوالي نصف السكان فقط في مديريتي الحوطة وتبن
لديهم ما يكفي من المياه للشرب وشاحنات كافية لجلب/تخزين
المياه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أقل من ثلث السكان في الحوطة
ونصف السكان في مديرية تبن لديهم ما يكفي من المياه لألغراض
المنزلية .وأفاد معظم عقال الحارات بأن الحصول على مياه الشرب
يستغرق أقل من  20دقيقة سيرا على االقدام .بشكل عام ،أكد
خبراء القطاع أن عدد المرضى في كلتا المديريات (الحوطة وتبن) قد
ازداد نتيجة للمشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية 253.كبارالسن هي الفئة التي تواجه أشد المصاعب بما يتعلق
بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مديرية الحوطة ،أما
في مديرية تبن فأن الفئات السكانية التالية (المسنين والبالغين
واألطفال) تواجه أشد المصاعب .كما ورد عن غالبية عقال الحارات
( 89في المائة) فأن المجتمع غير المستضيف يواجه أكبر التحديات
في تلبية احتياجات المياه ألغراض الشرب.

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻟﺠﻠﺐ  /ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه

50%

30%

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
ﻟﻠﻄﻬﻲ واﻟﺤﻤﺎم واﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

50%

50%

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ذكر  84في المائة من عقال الحارات بأن إمدادات المياه من خالل
شبكة خطوط األنابيب هي المصدر الرئيسي للمياه في مدينة
الحوطة وأن جميع األسر ( 100في المائة) لديها إمكانية الحصول
على المياه المنقولة باألنابيب 254.وهذا ما يتماشى مع إجابات
خبراء القطاع ،حيث أشاروا إلى إمدادات المياه المنقولة باألنابيب
باعتبارها المصدر الرئيسي للمياه لكل من الشرب و األغراض األخرى
في مديريتي الحوطة وتبن ،وشاحنات النقل هي المصدر الثاني في
كلتا المنطقتين .أما مياه الينابيع والمياه الصحية المعبأة فكانت
هي المصدر الرئيسي الثالث في مديريتي الحوطة وتبن 255.مع
ذلك ،ووفقا لتقييم قام به قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة
 REACHفإن أكثر مصادر المياه شيوعاً ألغراض الشرب في مديرية
تبن ،هي نقل المياه بالشاحنات في المجتمعات المستضيفة (49
256
في المائة).

 254استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 252استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 253استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 255استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 256قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة REACH، 2018، https://reach-info.
( ،/org/yemتم االطالع في  22مارس .)2020
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مالمح حرضية رسيعة
لكن بين النازحين داخلياً  ،ال يعتمد سوى  14في المائة في المقام
األول على نقل المياه بالشاحنات ،ومنهم من يحصلون على مياههم
من الشبكة العامة ( 21في المائة) والمياه المعبأة في زجاجات (20
في المائة) .ولألغراض المنزلية ،تعتمد معظم األسر داخل المجتمع
المستضيف أيضاً على نقل المياه بالشاحنات ( 57في المائة) ،في
حين تعتمد معظم أسر النازحين داخلياً على امدادات المياه عبر
257
شبكة األنابيب في المجتمعات المستضيفة ( 25في المائة).
وأفاد ما يقرب من ثلثي عقال الحارات(من بين الذين ذكروا أن امدادات
المياه عبر شبكة األنابيب هي المصدر الرئيسي للمياه في المدينة)
بأن إمدادات المياه متوفرة يوميا لمدة تقل عن  6ساعات ،في حين
258
أفاد ثلث آخر أنها متاحة يوميا بين  6و  12ساعة .
وذكر جميع عقال الحارات ،باستثناء واحد ،أن السكان يشترون مياه
الشرب  ،في حين أفاد أحدهم أنه يتم الحصول عليها عن طريق
المعونات 259.وأبلغ كل من عقال الحارات وخبراء القطاع عن مشاكل
تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف فيما يتعلق بتلبية االحتياجات
من المياه .عندما ُسئلوا عن العوائق الرئيسية المتعلقة بتلبية
احتياجات المياه ألغراض الشرب ،جميع عقال الحارات أكدوا على عدم
كفاية األموال ،يليها عدم كفاية عدد مقدمي الخدمات/المحالت
التي تزود المنطقة ( 57في المائة) ،وعدم كفاية إجراءات السالمة
الخاصة بالسلع والخدمات ( 54في المائة) ،وعدم كفاءة مقدمي
الخدمات ( 46في المائة) 260.عالوة على ذلك ،أفاد خبراء القطاع في
كل من مديريتي الحوطة وتبن بأن خزانات المياه باهظة الثمن .كما
تم التأكيد على أن المواد الكيميائية لمعالجة المياه باهظة الثمن
في مديرية تبن ،بينما في الحوطة أشار خبراء القطاع إلى أن نقاط
261
المياه بعيدة جداً .
 (72):لكشالوقت المستغرق للحصول على مياه الشرب سيرا
على األقدام.2020 ،

3%
ﻻ اﻋﻠﻢ

16%

 40-20دﻗﻴﻘﺔ

57%
اﻗﻞ ﻣﻦ
 20دﻗﻴﻘﺔ

 (73):لكشالمصدر الرئيسي للماء في الحوطة ،تصور عقال
الحارات2020 ،

5%

3%
ﻧﺒﻊ أو ﺑﺌﺮ ﻣﻜﺸﻮف

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮي

8%
ﻧﺒﻊ أو ﺑﺌﺮ
ﻧﻤﻮذﺟﻲ

)ﻣﺤﻤﻲ/ﻣﻐﻄﻰ(

84%
إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ

) ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ(

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

فيما يتعلق بنوعية المياه ،في الحوطة ،ذكر معظم عقال الحارات
( 65في المائة) أن المياه مالئمة لالستخدام ،وجميع عقال الحارات
 بإستثناء واحد -ذكروا أن السكان ال يعالجون المياه حتى تصبح262
صالحة للشرب ،أما األسر التي تعالج المياه فهي تقوم بغليها .
ووفقاً للتقييم الذي الذي قام به قطاع المياه والصرف الصحي
ومنظمة  REACHللمجتمع المستضيف والنازحين داخلياً عن نوعية
المياه ،فقد أشار ما يقرب من نصف المسجيبين ( 24و  22في المائة
على التوالي) إلى وجود مشاكل في طعم المياه المستخدمة أو
مظهرها أو روائحتها ،في حين أكد عدد قليل فقط من المجيبين
بمعالجة المياه ( 6و  2في المائة على التوالي) .المشكلة األكثر
263
شيوعاً هي سوء الطعم  ،تليها سوء المنظر.
أكثر الطرق شيوعاً للتعامل مع نقص المياه في مديرية تبن هي
الحد من استهالك مياه الشرب ،وصرف المال لشراء حاجيات أخرى
264
بدال من شراء الماء ،والذهاب لجلب المياه من نقاط المياه األخرى.
ً

24%

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 40دﻗﻴﻘﺔ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

 257المرجع نفسه.
 258استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 259المرجع نفسه.
 260المرجع نفسه.
 261استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 262استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 263قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة REACH، 2018، https://reach-info.
( ،/org/yemتم االطالع في  22مارس .)2020
 264المرجع نفسه.
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ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
 (74):لكشالعوائق الرئيسية أمام تلبية احتياجات أغراض
الشرب ،تصورات عقال الحارات.2020 ،
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

 (75):لكشتصورات عقال الحارات وخبراء القطاع حول الصرف
الصحي.2020 ،
ﺗﺒﻦ

100%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

57%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ )اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ(
100%

54%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺎح

75%
50%

46%

25%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

22%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

19%

أﺧﺮى

3%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻼﺣﻆ وﺟﻮد
ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻄﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ

50%

70%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق /
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

0%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
 /ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KIوالمرجع المجتمعي (عقال الحارات) :CFP
مارس .2020

0%

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

 (76):لكشتكرار حدوث مشاكل في معالجة مياه الصرف
الصحي في مديرية الحوطة.2020 ،

0%
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن

ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

الرصف الصحي

وفقاً لعقال الحارات ،فإن ما يقدر بنحو 76في المائة من األسر في
مديرية الحوطة مرتبطة بشبكة مياه الصرف الصحي .مع ذلك ،فإن
غالبية عقال الحارات وخبراء القطاع أفادوا بأن مشاكل إدارة مياه
الصرف الصحي والمياه العادمة كثيراً ما تُ الحظ .وحسب خبراء القطاع
فإن حدة القضايا هي شديدة جداً في تبن وشديدة في الحوطة.
وفقاً للتقييم الذي قام به قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة
 ، REACHفإن نصف األسر في المجتمع المستضيف تقريباً ( 51في
المائة) أفادت بأن جميع أفراد األسرة لديهم إمكانية الوصول إلى
المراحيض الصالحة للعمل ،والشيء نفسه ينطبق على  17في المائة
فقط من أسر النازحين داخلياً  265 .أشار أيضاً نحو  20في المائة من
النازحين داخلياً أنه ال أحد من أفراد األسرة يستطيع الوصول لمرحاض
صالح لإلستخدام ،لكنه هذه لم تكن مشكلة للمجتمع المستضيف.
عندما ُسئل خبراء القطاع عن المشاكل المتعلقة بالمراحيض التي
يواجهها السكان من الذكور واإلناث في مديرية الحوطة ،أفاد خبراء
القطاع بأن نقص المراحيض هي المشكلة الرئيسية ،وعدم وجود أو
نقص في المياه باعتبارها المسألة الثانوية بالنسبة للسكان اإلناث
ومسألة ثالثة بالنسبة للسكان الذكور ،والمراحيض غير النظيفة أو
غير الصحية باعتبارها قضية ثالثة بالنسبة لإلناث وثانوية بالنسبة
للسكان الذكور 266.في مديرية تبن ،لم ُي َ
بلغ عن وجود شبكة للصرف
الصحي باعتبارها القضية الرئيسية بالنسبة للسكان الذكور واإلناث
على حد سواء .باإلضافة إلى ذلكُ ،أبلغ عن نقص المياه بوصفه ثاني
267
المسائل الرئيسية بالنسبة لإلناث.

 265قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة REACH، 2018، https://reach-info.
( ،/org/yemتم االطالع في  22مارس .)2020
 266استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 267المرجع نفسه.

ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

أﺑﺪا

5%

اﻟﺤﻮﻃﺔ

19%

19%

57%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

 (77):لكشمشاكل الصرف الصحي الرئيسية في المجتمع
المحلي ،مدينة الحوطة.2020 ،
أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻻ ﺗﻌﻤــﻞ أو ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ

ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع

ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪاً

ﺗﺒﻦ

ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺸــﺄت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
أو أن اﻟﻤﻨﺸــﺂ ت ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﺟﺪاً

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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مالمح حرضية رسيعة

التعقيم

ذكر غالبية عقال الحارات أن مواد النظافة الصحية مثل المالبس ومواد
الغسيل والصابون وفرشاة األسنان والفوط النسائية والحفاضات،
وكذلك مرافق النظافة والصرف الصحي ،ليست متاحة بسهولة.
عالوة على ذلك ،فإن ما يقرب من  70في المائة من األسر بالكاد
تلبي هذه الحاجة أو ال تتمكن من تلبية هذه الحاجة على اإلطالق،
في حين أن نسبة الـ  30في المائة المتبقية ذكرت أن هذه الحاجة
إما أن تُ لبى بالكامل أو الى حد كبير في معظم األسر 268.أما بالنسبة
لمرافق غسل اليدين ،فقد أفاد خبراء القطاع أن ما يقدر بنحو 60
في المائة من السكان في الحوطة و  90في المائة من السكان
في تبن لديهم هذه المرافق في مساكنهم .مع ذلك  ،معظم
األشخاص يفضلون استخدام الصابون لكن ال يملكونه ،ألنه غير
269
متوفر (الحوطة) أو مكلف للغاية (تبن) .
أفاد نصف العقال الحارات أن الحصول على مواد النظافة الصحية
يستغرق أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام ،في حين ذكر 27
في المائة أن األمر يستغرق ما بين  20و 40دقيقة ،و 19في المائة
أفادوا أن األمر يستغرق أكثر من  40دقيقة 270.أكد تقريباً جميع
العقال الحارات ( 97في المائة) بأن عدم كفاية األموال لشراء السلع
والخدمات هو العائق الرئيسي المتعلق بتأمين مواد النظافة الصحية.
وأعقب ذلك عدم كفاية المهارات وكفاءات مقدمي الخدمات (68
في المائة) ،وعدم سالمة أو موثوقية السلع أو الخدمات المقدمة
( 43في المائة) .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد نحو  30في المائة من عقال
الحارات بأن هناك عدد غير كافية أو سلع غير موثوق بها محلياً  ،وعدم
271
كفاية عدد مقدمي الخدمات أو المحالت التي تزود المنطقة.

التدخالت اإلنسانية

بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني  ،2019كانت هناك وكالتان
من وكاالت األمم المتحدة ،وهيئتان حكوميتان ،واثنان من المنظمات
الوطنية غير الحكومية ،تدعم مجموعة المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية في الحوطة 274.وتشمل األنشطة المدعومة إصالح
شبكات الصرف الصحي وإصالحها وتعزيزها ،ودعم جمع المخلفات
الصلبة والتخلص منها ،وتوفير خيارات معالجة المياه على مستوى
األسر  ،وتوزيع حقائب النظافة الصحية ،وتعزيز النظافة الصحية
وإشراك المجتمع المحلي 275.وفي كلتا المديريات (الحوطة وتبن)،
أفاد خبراء القطاع بأن المساعدة اإلنسانية المقدمة إلى السكان
في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تلبي جزئياً
276
االحتياجات ذات األولوية.
  (3):لودجلاالمجاالت ذات األولوية للتدخالت في قطاع المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية.2020 ،
ﺛﺎﻟﺜﺎً

أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

اﻟﺤﻮﻃﺔ

أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﺎء ﺷﺮب ﻛﺎف

أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن
ﻣﻴﺎﻫﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮب

أﺷــﺨﺎص ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟــﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ
)ﻣﺮاﺣﻴﺾ/ﺣﻤﺎﻣﺎت(

ﺗﺒﻦ

أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﺎء ﺷﺮب ﻛﺎف

أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻋﺎﻣﻠﺔ

أﺷــﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ ﺧﺰاﻧــﺎت ﻹﺣﻀﺎر/ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎء

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KIوالمرجع المجتمعي (عقال الحارات) :CFP
مارس .2020

أفاد معظم العقال الحارات ( 76في المائة) بأن معظم األسر إما
بالكاد تلبي احتياجاتها فيما يتعلق بمرافق النظافة الصحية والصرف
الصحي أو ال تلبي هذه الحاجة على اإلطالق .إن العوائق الثالثة األولى
التي تحول دون تلبية احتياجات المرافق الصحية والمرافق الصحية
التي أبلغ عنها :عدم وجود األموال الكافية للشراء ( 95في المائة)،
وعدم كفاية عدد المرافق ،أو مقدمي الخدمات ،أو المحالت التي
تزود المنطقة ( 65في المائة) ،وعدم كفاية المهارات والكفاءات
لدى مقدمي الخدمات ( 51في المائة) 272.فيما يتعلق بتأمين
احتياجات السلع الصحية ومرافق الصرف الصحي ،أفاد غالبية عقال
الحارات ( 86في المائة في كل حالة) بأن المجتمع المستضيف يواجه
أكبر التحديات .وذكر  43في المائة أن الوصول إلى مرافق النظافة
والصرف الصحي يستغرق ما بين  20و  40دقيقة سيرا على األقدام،
في حين ذكر  35في المائة أن األمر يستغرق ما بين  20و  40دقيقة،
273
و  22في المائة ذكروا أن األمر يستغرق أكثر من  40دقيقة.

 268استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 269استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 270استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 271المرجع نفسه.

 274قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن« ،لوحة تفاعلية
عن شركاء  »WASHيناير -ديسمبر https://app.powerbi.com/view?r=e ،2019
yJrIjoiNjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0Nzk4IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsIm( MiOjF9تم الوصول اليه في  22مارس .)2020

 272استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

 275المرجع نفسه.

 273المرجع نفسه.

 276استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

أبرز المالمح

●في الحوطة ،هناك نقص حاد في الوقود (خاصة الديزل)؛
الشبكة العامة تعمل جزئيا فقط ونقص الديزل يؤدي
إلى تقليل كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد
الطاقة .المولدات الشخصية تعتمد بشكل كبيرعلى
الديزل أيضا.
●التحديات المالية التي تواجه السلطات المحلية؛ قد أدى
جمع فواتير الكهرباء في وقت غير مناسب والشبكات
غير القانونية إلى زيادة الضغط على الموارد المالية
لمؤسسات الطاقة العامة .ونظراً لعدم وجود ميزانية
حدت التحديات المالية من
مركزية منذ عام  ،2014وقد ّ
قدرات هذه المؤسسات على إعادة تأهيل البنية التحتية
ودفع رواتب الموظفين في الوقت المناسب.
●العوامل الرئيسية التي تساهم في نقص الكهرباء
هي عدم كفاية قدرات التوليد ،وقدم المعدات ،ونقص
277
الديزل ،ونقص الموارد المالية.

●ويلجأ عدد متزايد من األفراد في جميع أنحاء لحج واليمن
إلى الطاقة الشمسية.

تدير قطاع الكهرباء في اليمن وزارة الكهرباء والطاقة المسؤولة
عن قدرة قطاع الكهرباء على التوريد وتلبية المطالب الوطنية.
والوزارة مسؤولة أيضا عن وضع سياسات الكهرباء .كما أنها السلطة
الرئيسية في جميع قضايا الصيانة والتراخيص وتقريبا جميع القرارات
المشابهة باستثناء التعرفة.
تشرف المؤسسة العامة للكهرباء ،وهي مؤسسة مملوكة للدولة،
على معظم عمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في البلد .قبل
عام  ،2015كانت الطاقة المتبقية الالزمة تنتجها شركة بريطانية
تبيع الكهرباء بأسعار مرتفعة للمؤسسة .قد تم تكليف مجلس
تنظيم قطاع الكهرباء بموجب قانون الكهرباء لعام  2009بتحديد
التعرفات للشركات ومراقبة امتثالهم للقواعد التنظيمية .كما تم
تكليف هيئة الكهرباء الريفية بموجب قانون الكهرباء لعام 2009
بالتنسيق مع المجلس برئاسة وزير الكهرباء .قبل النزاع ،وضعت
الحكومة اليمنية خططاً لتوسيع الشبكة الوطنية ( اقترحت الخطة
مضاعفة الطاقة الكهربائية المنتجة إلى ثالثة أضعاف متوسط عام
 ، 2009أي ما يعادل  3جيجاوات) ، 278ولكن نظراً لتصاعد الصراع منذ
ذلك الحين ،توقفت معظم هذه الخطط بشكل مفاجئ وتوقفت
العديد من المشاريع غير المكتملة .الشكل أدناه يوضح خطط ما
قبل الصراع بما في ذلك قدرة النقل المقترحة.

 (78):لكشخطوط النقل المنفذة والمقترحة للشبكة الوطنية
اليمنية.

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻤﺎن

ﻧﺠﺮان

ﻋ

73

 13الطاقة والكهرباء

ﺻﻌﺪة

ﺟﻴﺰان

ﺻﻨﻌﺎء
اﻟﺤﺪﻳﺪه
اﻟﻤﻜﻼ
ﺑﺮوم
ك.ف - .ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -اﻟﻤﻨﻔﺬة  32/132-ﺑﺌﺮ ﻋﻠﻲ

ك.ف - .ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ 400

اﻟﺤﻴﺒﻠﻪ

ك.ف - .ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﻔﺬة 400
ك.ف - .ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ 400
ك.ف - .ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ400 2

Ta’iz
ﺷﻘﺮة

اﻟﻤﺨﺎ

Aden
ﻋﺪن

ك.ف - .ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﻔﺬة 132
0

50

ﻛﻢ
100

المصدر :االستراتيجيات والوضع الحالي ومشكالت الطاقة وآفاق حلول
الطاقة المتجددة في اليمن.2017 ،

 277البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAتقرير المرحلة
الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :

 278راوي عادل وعروج شبانة« ،االستراتيجيات والوضع الحالي ومشكالت الطاقة
وآفاق حلول الطاقة المتجددة في اليمن» ،مراجعات عن الطاقة المتجددة
والمستدامة.82 ، )2017( ،
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
حتى قبل النزاع األخير ،كان الكثير من سكان اليمن محرومين من
خدمات الكهرباء األساسية .كان لدى اليمن أدنى معدل للحصول
وق ِّدر أن
على الكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياُ .
الحصول على الكهرباء من الشبكة أو خارجها يتراوح بين  40و 60في
المائة ،بمتوسط  123.303كيلووات في الساعة للفرد في الفترة
من كانون األول/ديسمبر  1971إلى عام  279.2014وبلغ نصيب الفرد
من استهالك الكهرباء في البالد  217كيلووات في الساعة في عام
 ،2014أي أقل من سدس المتوسط اإلقليمي 280.في عام ،2015
ُق ِّدر اإلمداد بالكهرباء بنحو  1,520ميغاواط ، 281مع انخفاض قدرة
العرض بنسبة  20في المائة أقل من الطلب وقت ذروة .عانى معظم
المستهلكين المتصلين بالشبكة من انقطاع الكهرباء المتكرر
يومياً  .بحلول عام  ،2017بلغ معدل الحصول على الكهرباء (في
المائة من السكان) في اليمن  79.2في المائة 282.على الرغم من
اإلعانات المباشرة وغير المباشرة الكبيرة ،لم يتمكن قطاع الطاقة
من تلبية الطلبات وعجز عن توليد الكهرباء الكافية والميسورة
التكلفة الالزمة لدعم النمو االقتصادي وسبل العيش،كما أن الحكومة
لم تكن قادرة على توسيع نطاق تغطية خدمات الكهرباء بشكل
مستدام ليشمل المناطق الريفية .في الواقع ،كانت محطة مأرب
الغازية األولى هو مشروع التوليد الكهربائي الوحيد الذي تمكنت
الحكومة من استكماله في العشرين سنة الماضية.
بسبب النزاع األخير في لحج ،تعرضت نحو  55في المائة من مرافق
قطاع الطاقة ،باستثناء األبراج  ،للضرر وتم تدمير  8في المائة منها.
كانت جميع محطات توليد الطاقة الحرارية الكبيرة قد تعرضت لدرجة
ما من الضرر ،ولم تكن  71في المائة منها تعمل ،في حين تضررت
 80في المائة من وحدات التوليد الموزعة ،وكانت  90في المائة
تعمل جزئياً فقط أو ال تعمل على اإلطالق 283.ويؤدي تدهور هذه
البنية التحتية في المراحل األولى من التوليد إلى تقييد شديد
في األداء الوظيفي للقطاع ككل ،حيث تهمل بعض المرافق على
الرغم من عدم تعرضها للضرر أوتعرضت لضرر جزئي .في حين أشارت
تقديرات البنك الدولي في عام  2018إلى أنه يجري االستفادة من
 45ميغاواط 284من الكهرباء من خالل الشبكة العامة في لحج ،إال
أنه في بداية عام  ،2020أشارت مؤسسة الكهرباء إلى أنه ال يتم
285
توليد سوى  35ميغاواط.

كان النهيار قطاع الكهرباء آثار مدمرة في الحوطة وخارجها .تعتبر
عامال رئيسيا في تقديم خدمات الرئيسية في المدن وتشغيل
الكهرباء
ً
المرافق الحيوية التي ال تتوفر فيها الوسائل الالزمة لالستثمار
في مصادر الطاقة البديلة .تشمل هذه الخدمات المرافق الصحية
والمدارس ومحالت البقالة وسالسل التبريد للقاحات .ويؤثر النقص
في الكهرباء على إمدادات المياه ،والصرف الصحي ،وإمدادات
األغذية ،والخدمات المصرفية ،ومحطات الوقود ،وغير ذلك .حتى في
الحاالت التي اعتمدت فيها مولدات الديزل لتوفير الطاقة في حاالت
الطوارئ أثناء النزاع ،فإن نقص الوقود يعوق بشدة تقديم الخدمات.
قد لحقت أضرار جسيمة بالعديد من خطوط نقل الكهربائية الرئيسية
 ،مما يشير إلى أنه يجب إعادة اإلمداد بالكهرباء على المستوى
اإلقليمي أوال قبل المستوى الوطني .لتحقيق هذه الغاية ،فإن
الحوطة بحاجة ماسة إلى المواد والمعدات الضرورية إلعادة تأهيل
شبكات التوزيع الكهربائي الحضرية التي تضررت بشدة .حتى يونيو
 ،2019كان جدول إمدادات الكهرباء في الحوطة يتكون من ساعتين
عمل وساعتين ايقاف ،مما ترك السكان المحليين بدون كهرباء
لمدة  12ساعة أو أكثر كل يوم 286.كما أن نقص الكهرباء خالل
حرارة الصيف التي تصل درجات الحرارة فيها ل  40درجة يعني أيضاً
أن مواطني الحوطة غالباً ما كانوا محرومين من التهوية المناسبة
وتكييف الهواء.
 (79):لكشأسعار الغاز والديزل.2019-2014 ،
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 ،CEIC 279استهالك الطاقة الكهربائية :نصيب الفرد في اليمنhttps://www. .
ceicdata.com/en/yemen/energy-production-and-consumption/
( ye-electric-power-consumption-per-capitaتم االطالع في  22مارس
.)2020
 280الوكالة الدولية للطاقة ،أهم إحصاءات الطاقة العالمية ( 2016باريس :وكالة
الطاقة الدولية)2016 ،

2016

2017

2018

اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

المصدر :أسعار الوقود ،أسار الوقود فياليمن لألعوام .2019-2014
متوفر علىhttps://www.thefuelprice.com/Fye/en :

يؤثر ارتفاع تكاليف الوقود بالفعل على إمكانية الحصول على الطاقة
ويعوق النقل .ونظرا لالنقطاع المتكرر في توافر الديزل ،فقد ظهرت
سوق غير رسمية للديزل في جميع أنحاء اليمن.

 281توفيق سفيان ،دراسة استراتيجية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع
لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن ( ،اليمن :ميثاق الطاقة الدولي)2019 ،
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/
( Occasional/2019-Yemen_paper_final.pdfتم االطالع في  10مارس .)2020
 ،Trading Economics 282اليمن  -الحصول على الكهرباء ( %من السكان)https:// ،
tradingeconomics.com/yemen/access-to-electricity-percent-of-popula( tion-wb-data.htmlتم االطالع عليه في  24مارس .)2020
 283غسان خالد إسماعيل  »،قياس إمكانية الحصول على الكهرباء في خضم
الصراعات الساخنة:الدروس المستفادة من اليمن « ،مدونات البنك الدولي7 ،
مايو/أيا ر https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electrici� ،2019
( ty-access-amidst-active-conflict-lessons-yemenتم االطالع في  9مارس
.)2020
 284مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :
 285وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،
مناقشات خبراء القطاع ،مارس .2020

 286كريتر سكاي « ،انهيار منظومة الكهرباء في لحج والوزير العناني يتجاهل!»،
 12يونيو ( https://cratersky.net/posts/17614 ،2019تم االطالع في  9مارس
.)2020
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حالة مرافق الطاقة

وفقاً لخبراء القطاع في مارس  ،2020تمتلك الحوطة حالياً 420
محوال و 20محطة فرعية للتوزيع وخمس محطات ناقلة ،إلى جانب
ً
 15خزان نفط لخدمة السكان المحليين .كما أشار خبراء القطاع إلى
287
محوال ال يعمل حالياً .
محوال من أصل 420
أن 20
ً
ً
أربعة مصادر رئيسية للطاقة الكهربائية تغذي الحوطة )1( :محطة
األهرام ( 20ميجاوات) )2( ،محطة العليان ( 10ميجاوات) )3( ،محطة
اإلمارات العربية المتحدة ( 10ميجاوات) و ( )4عدن.
هناك العديد من التحديات التي تعيق التقدم في قطاع الكهرباء في
أوال ،تجاوزت محطات الكهرباء والمولدات التي تعتمد عليها
الحوطةً .
الحوطة تاريخ انتهاء صالحيتها التشغيلية ،وهناك نقص مستمر في
اإلمدادات الالزمة لصيانتها وإصالحها .ثانياً  ،ركزت مبادرات االستثمار
الجديدة التي تهدف إلى توفير المزيد من الكهرباء للمجتمعات
بدال من توليد الكهرباء .ثالثاً  ،يحد النقص الشديد
الريفية على التوسع ً
في الوقود من أداء محطات توليد الطاقة 288.في أبريل  ،2020تم
إغالق محطتي بير ناصر وعباس بسبب نقص الديزل ،289مما يثبت
أن نقص الوقود ال يزال مشكلة حرجة.
 (80):لكشإمدادات الكهرباء في الحوطة.
ﻣﺤﻄﺔ اﻷﻫﺮام

33%

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎن

يتم تحويل جميع كميات الطاقة التي تصل إلى الحوطة من خالل
أوال.
الشبكة الكهربائية الوطنية إلى محطة لحج الكهربائية الفرعية ً
تقع المحطة الفرعية جنوب المدينة ،بجوار مبنى المؤسسة العامة
للكهرباء على الطريق السريع  ،N1وهي الجهة الوحيدة التي توفر
الكهرباء في المدينة .وتعتمد المحطة التي تعمل بالديزل على
حصص الوقود المرسلة من عدن 290.وكثرة انقطاع الخدمة أمر شائع
بسبب نقص الديزل وزيادة األسعار عند توافر الوقود .االنقطاعات
291
المنتظمة في الكهرباء هي جزء روتيني من الحياة في الحوطة.
في يونيو  ،2019ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن الحكومة في
منطقة الحوطة قد قامت بإعادة تأهيل محطة بقدرة  20ميجاوات
292
تسمى «محول الشهيد العباس».
 (81):لكشقدرة مولدات الكهرباء في الحوطة.2020 ،
اﻟﻘﺪر ة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺬ

)ﻣﻴﻐﺎوات(

)ﻣﻴﻐﺎوات(

اﻷﻫﺮام

2019

20
39

18

اﻟﻌﻠﻴﺎن

2018

15
10

8

28%

ﻣﺤﻄﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﺪن

محطة لحج الكهربائية الفرعية –
الحوطة

22%

اﻻﻣﺎرات

2017

10

4

16%
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اﻟﻤﺠﻤﻮع

40
66

30

المصدر ،UN-Habitat :ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش،
مارس .2020

 287استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 288وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،
مناقشات خبراء القطاع ،مارس .2020
 289األيام « ،لحج ...نفاذ الديزل يخرج محطتي بئر ناصر و عباس عن الخدم» 19 ,أبريل
( https://www.alayyam.info/news/869LIY4O-N6WJQT-2885 ،2020تم
االطالع في  20أبريل .)2020

 290عدن تايم« ،لحج..نفاذ الوقود يؤدي لخروج محطات الكهرباء عن الخدمة»23 ،
فبراير ( http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=118577، 2020تم االطالع
في  16مارس .)2020
 291المشهد العربي« ،بدء عملية تزويد محطات كهرباء لحج بالوقود» 3 ،فبراير
( https://almashhadalaraby.com/amp/157349،2020تم االطالع في 18
مارس .)2020
 292اليمن العربي« ,لحج ...بدء تركيب محطة كهرباء بقدرة  20ميجاوات»23 ،
يونيو (https://bit.ly/3k01CHg ،2019تم االطالع في  18مارس .)2020
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 (82):لكشقدرة محوالت الحوطة.2020 ،
اﻟﻘﺪرة ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ )ﻣﻴﻐﺎوات(

اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
)ﻣﻴﻐﺎوات(

30

39

9

15

5

ﻋﺒﺎس
ﺑﺌﺮ ﻧﺎﺻﺮ

10

ﺻﺒﺮ

0

اﻟﻤﺠﻤﻮع

40

12

اﻟﻌﺠﺰ

بحلول فبراير/شباط  ،2020بدأ المواطنون في جميع أنحاء لحج
يدعون علناً السلطات المحلية إلى وضع حد النقطاع التيار الكهربائي
الذي دام  20ساعة وبذل جهود جادة إلعادة الكهرباء .كما اتهموا
السلطات المحلية باالستفادة من مخصصات الديزل التي تتلقاها
المحافظة من عدن .قد عزت السلطات المحلية
نقص اإلنتاج إلى نقص الديزل 295،الذي يتم شراؤه عادة من محطات
الوقود المحلية أو من خالل السوق السوداء.

12
66

وتعمل المحوالت الرئيسية الثالثة في الحوطة مع العجز الشديد.
294حتى لو تحسنت جميع الظروف وتم تجديد الشبكة ،ستكون
هناك حاجة إلى محول آخر واحد على األقل ( 26ميجاواط) لتلبية
الطلب المحلي.

26

المصدر ،UN-Habitat :ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش،
مارس .2020

قبل ذلك ،كان الفساد المزمن والصراع المستمر قد دمرا آمال
الحوطة في توفير الطاقة الكهربائية الكافية من خالل محوالتها
المحلية .حتى عام  ،2018تضاعف اإلهمال في محطة العباس التي
أصبحت مستودع للحاويات يتم فيه التخلص من مولدات الكهرباء
خارج الخدمة .قد ُدمر أحد المحوالت في الموقع ويبدو أن النيران
293
التهمته بالكامل في مرحلة ما.

 294المرجع نفسه.
 293وفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش،
مناقشة خبراء القطاع ،مارس .2020

 295أخبار اليوم« ،تضاعف ساعات انقطاع ..كهرباء عدن تخرج عن الخدمة» 3 ،فبراير
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=ara� ،20200
( bic&sid=118751تم االطالع في  19مارس .)2020
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اإلضاءة الليلية

 (83):لكشتغير اإلضاءة الليلية في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،

Nightlight Change in Al Hawtah

اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

اﻟﺪﺑﺎء
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر
اﻟﺤﻤﺮاء

اﻟﺸﻈﻴﻒ

ﻃﻬﺮور

ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ
)اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﺿﺎءة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ(
%46- - %39%39- - %35-

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي
اﻟﺠﻮﻟﺔ

%35- - %29%29- - %25%25- - %19-

ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

%19- - %6-

المصدر :مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية  NCEIالتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي  )2019-NOAA (2014عولجت
البيانات من قبل PNGK

حتى وقت سابق من عام  ،2011أشارت تقارير إعالمية إلى أن
الحوطة شهدت في كثير من األحيان انقطاع التيار الكهربائي
الكلي 296.ال تزال المدينة ال تحصل على الكعرباء بشكل يعتمد عليه
من الشبكة العامة وتفتقر إلى كميات الوقود الالزمة لتشغيل
المولدات الكهربائية كل يوم .حالياً في عام  ،2020ال تزال التقارير
اإلعالمية تسلط الضوء على الشكاوى في المدينة ،مشيرة إلى أن
السكان يشكون في كثير من األحيان من انقطاع التيار الكهربائي
297
لفترات طويلة.

في حين أن صور األقمار الصناعية تشير إلى أن الحوطة تبدو مدينة
عادية نسبياً خالل النهار ،إال أنها غارقة في الظالم خالل الليل.
ويمكن مالحظة أهم تغيير سلبي بين عامي  2012و  .2016وخالل
تلك الفترة ،لوحظ االنخفاض للضوء الليلي في لحج وعمران وأمانة
العاصمة والمحويت وصنعاء وذمار وإب والضالع أكبر من جميع
298
المحافظات األخرى.

 296عدن الغد« ,حوطة لحج تغرق في ظالم دامس» 5 ،أغسطس http://old. ،2011
( adenghd.net/news/3187/#.XuoQmkUzaMoتم االطالع في  16مارس
.)2020
 297نبض « ،تقرير خاص -كابوس انقطاع الكهرباء ينغص حياة أهالي لحج «في 11
مارس ( 1a81b8-https://nabd.com/t/69962723 2020تم االطالع في 16
مارس .)2020

 298وي جيانغ وآخرون« ،الصراع المستمر يجعل اليمن مظلماً  :من منظور الضوء
الليلي» ،MDPI ،االستشعار عن بعد.)2017( ،
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تكاليف األرضار وإعادة التأهيل

تعرضت البنية التحتية للضرر نتيجة للصراع ،واالفتقار إلى الصيانة
واسعة النطاق .في عام  ،2017قدر البنك الدولي أن الحوطة ستحتاج
ما بين  4.75مليون و  5.81مليون دوالر أمريكي 299.وتجدر اإلشارة إلى
أن أعمال النهب قد أسهمت أيضا في األضرار الشاملة التي لحقت
ومحوالت الكهرباء
بالمحطات الكهربائية ،والشبكة الكهربائية،
ّ
المحلية .كما قدر الميثاق الدولي للطاقة أن  952,350دوالرا أمريكياً
ممكن أن تغطي التكاليف الفورية لقطع الغيار (وغيرها من المواد)
300
الالزمة الستعادة قابلية تشغيل شبكات التوزيع في المدينة.
وفقاً لخبراء القطاع ،فإنه يمكن رؤية أضرار ملحوظة في شبكة
الكهرباء والبنية التحتية في الحوطة في جميع أنحاء المدينة.
وأشاروا أيضاً إلى عدم الثقة بإمدادات الكهرباء ،والضرر الذي لحق
بالبنية التحتية للكهرباء وعدم القدرة على إصالح الشبكة ،هي
من بين التحديات الثالثة األكثر إلحاحا التي تتطلب اهتماما فوريا.
باإلضافة إلى ذلك ،تم تسليط الضوء على األضرار الكبيرة التي لحقت
301
بأعمدة اإلنارة في الشوارع.
 (84):لكشتصورات خبراء القطاع حول قطاع الطاقة.2020 ،
ﺗﺒﻦ

الكهرباء في الصيف في الحوطة

وفقاً للبيانات التي تم جمعها من ورشة العمل المشتركة للتخطيط
والتحليل واالنعاش في عدن في مارس  ،2020تتوقع وزارة الكهرباء
والطاقة أن تستمر الحوطة في مواجهة نقص الطاقة هذا الصيف
بمتوسط امداد للكهرباء كل ساعتين إلى أربع ساعات لكل ساعتين
انقطاع .وبما أن معظم وحدات توليد الطاقة تعتمد على توافر كميات
من الديزل  ،فإن المولدات الكهربائية ال يمكن أن تعمل أكثر من 18
302
ساعة في اليوم بكفاءة  70-50في المائة.
 (85):لكشالكهرباء في الصيف في الحوطة.2020 ،
ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻋﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻬﺮﺑﺎء

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

اﻷداء

ﻋﺒﺎس

4

2

18

70%

ﺻﺒﺮ

2

2

12

50%

ﺑﺌﺮ ﻧﺎﺻﺮ

4

2

18

70%
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اﻟﺤﻮﻃﺔ

أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻮري
اﻟﺴﺒﺐ اﻻول

ﻻ

ﻧﻌﻢ

إﻣﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ
و  /أو إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات ،
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ(

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
و  /أو ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ
و  /أو إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات ،
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ(

وﺻﻒ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ2020،
ﻣﺘﻀﺮرة
ﻣﺘﻀﺮرة ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮرة

وﺻﻒ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺄﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة اﻟﺸﺎرع2020،
ﻣﺘﻀﺮرة
ﻣﺘﻀﺮرة ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮرة

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 299البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير المرحلة
الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :
 300توفيق سفيان ،دراسة استراتيجية إعادة اإلعمار بعد الصراع لقطاع الكهرباء
والطاقة في اليمن( ،اليمن :الميثاق الدولي للطاقة.)2019 ،
 301استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 302وفقا لورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،عرض بيانات وزارة
الكهرباء والطاقة ،المؤسسة العامة للكهرباء  ،مارس .2020
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الحوطة

ءابرهكلاو ةقاطلا

محطات الوقود في الحوطة

تتلقى محطات الوقود في الحوطة الوقود من مصفاة البريقة
بالقرب من عدن حسب الحصص المنصوص عليها من قبل المؤسسة
العامة للكهرباء .وعادة ما تنشر السلطات أسماء محطات الوقود
المتلقية للوقود قبل التسليم 303.هناك أربع محطات رئيسية تقع
على الطريق السريع  ،N1جنوب وسط المدينة ،لخدمة المواطنين
من الحوطة:

الطاقة الشمسية في الحوطة

ازدهرت تجارة البطاريات واأللواح الشمسية في لحج ،ويتزايد الطلب
على هذه السلع مع استمرار انقطاع الكهرباء .تشير التقارير اإلخبارية
بدال من
إلى أن السكان يفضلون االعتماد على األلواح الشمسية
ً
الشبكة العامة أو المولدات .اعتاد معظمهم على استخدام البطاريات
بدال من المولدات الكهربائية ،خاصة وأن هذه
القابلة إلعادة الشحن ً
األخيرة تكلفة الوقود والصيانة عالية.

من شأن البطارية القياسية  200أمبير أن تسمح للمستخدم تشغيل
اإلضاءة في بعض أجزاء من المنزل وتشغيل األجهزة األساسية مثل
306
التلفزيون ومروحة كهربائية لمدة عشر ساعات تقريبا.

●محطة طيبة للوقود
●بتروغاز صبر
●محطة وقود الحوطة لخدمات الوقود

بديال سريعاً  ،فإن ارتفاع تكلفة
في حين أن األلواح الشمسية قد توفر
ً
األلواح الشمسية ال يزال يشكل عقبة.

●محطة وقود ابن خلدون
في يناير/كانون الثاني  ،2020ذكرت تقارير إعالمية أن السلطات
المحلية في الحوطة حاولت ترميم محطة وقود واحدة على األقل،
مشيرة إلى أن المجلس المحلي في المديرية بدأ مشروع ترميم
إلعادة فتح محطة غاز أخرى على األقل في المدينة لوقف التداول
في السوق السوداء .وقد أغلقت هذه المحطة األخيرة منذ عام
304
.1994

 (87):لكشصورة من األلواح الشمسية التي تباع في متجر
محلي في الحوطة

 (86):لكشالوقت الالزم لتأمين سلع الطاقة في الحوطة،
.2020

19%

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 40دﻗﻴﻘﺔ

المصدر :المدينة أونالين.2020 ،

57%
اﻗﻞ ﻣﻦ
 20دﻗﻴﻘﺔ

24%

 40-20دﻗﻴﻘﺔ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

الوقت الالزم لتأمني احتياجات
الوقود

عندما يتوفر الوقود في المدينة ،يحتاج  57في المائة من السكان
إلى  20دقيقة أو أقل في المتوسط سيراً على األقدام ،لقطع
المسافة بين مستودع الوقود ومكان إقامتهم ،في حين أن 24
305
في المائة يحتاجون ما بين  20و 40دقيقة سيراً على األقدام.

 303المشهد العربي« ،بالتفاصيل ..أسماء محطات تعبئة الوقود بعدن وباقي
المحافظات» 30 ،أكتوبر https://almashhadalaraby.com/ ،2018
( news/48041تم االطالع في  19مارس )2020
 304األيام« ،إعادة تأهيل محطة الوقود بالحوطة للقضاء على السىق السوداء «،
 311يناير https://www.alayyam.info/news/835YWG� ،2020
( 9752-BA-YJ63U7تم االطالع في  22مارس )2020
 305استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

ً
بديال عن الكهرباء في
 306المدنية اونالين« ,ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات
لحج» 4 ,مايو ( https://almadaniya.info/posts/27052 ,2020تم االطالع في
 18مارس .)2020
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة

استخدام الغاز البرتويل المسال في
الحوطة

وتعاني الحوطة من استمرار نقص الغاز المنزلي ،حيث ارتفعت
أسعاره بشكل حاد في محطات الوقود ،وتحول العديد من السكان
إلى الحطب للطهي .ويمكن العثور على براميل غاز البترول السائل
في المحطات المملوكة ملكية خاصة التي يملكها التجار المحليون،
ولكن العرض العام غير متوفر على أساس مستمر .ووفقاً للتقييم
الطارئ لألمن الغذائي والتغذية  EFSNAالذي أجراه برنامج األغذية
العالمي  WFPومنظمة األغذية والزراعة  FAOواليونيسيف UNICEF
في اليمن :تعتمد  45في المائة من األسر في لحج في الطهي
على مواقد تعمل بالغاز المسال و 48.3في المائة تعتمد على
الحطب .في حين أن  63.3في المائة يعتمدون إما على الكهرباء
العامة  /الغاز  ،مولد أو األلواح الشمسية لإلضاءة .في حين أن 36.4
في المائة يعتمدون حصرا على ضوء الشموع خالل المساء 307.مع
ذلك ،ازداد االعتماد على الشبكة العامة إلى أكثر من  90في المائة
حتى مارس  ،2020ويبدو أن استخدام الطاقة الشمسية بازدياد
في المدينة 308.نظرا لعدة عوامل أخرى متصلة ،فإن هذا االعتماد
المتزايد على خدمات الشبكة العامة ال يترجم بالضرورة إلى وفرة
في إمدادات الكهرباء المحلية .في الواقع ،تحسن امداد الكهرباء
إلى حد ما في السنوات األخيرة ،لكن الحوطة ال تزال تعاني من
انقطاع التيار الكهربائي المتكرر .وأكد خبراء القطاع على تدهور
حالة الشبكة العامة وأشاروا إلى أن السكان المحليين يعتمدون في
309
كثير من األحيان على الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
 (88):لكشمصدر الطاقة الرئيسي لإلنارة في محافظة لحج،
.2017

)Main Energy Source of Lighting - Lahj (EFSNA, 2017

0.3%
ﻛﺎز

63.3%
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ/
اﻟﻐﺎز/اﻟﻤﻮﻟﺪات/
اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

36.40%
اﻟﺸﻤﻮع

المصدر :التقييم الطارئ لألمن الغذايئ والتغذية .EFSNA، 2017

 (89):لكشمصدر الطاقة الرئيسي للطهي في محافظة لحج،
.2017

6.70%

اﺧﺮى

48.30%
اﻟﺤﻄﺐ

45.00%

اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل

المصدر :التقييم الطارئ لألمن الغذايئ والتغذية .EFSNA، 2017

فصل التيار الكهربائي الجماعي:

ثمة تحد آخر في الحوطة هو سعر الكهرباء ،حيث يبلغ متوسط
فواتير الكهرباء الشهرية حوالي  2,000ريال يمني شهرياً  310.هذا
يؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة السلطات على دفع مرتبات الموظفين
الذين يشغلون محطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية .لذلك
بدأت السلطة المحلية بفصل التيار الكهربائي بشكل جماعي إلجبار
المستهلكين على الدفع 311.هذا يعني في كثير من األحيان أن أحياء
بأكملها يتم توبيخها ألن بعض سكانها فشلوا في دفع فواتيرهم
الشهرية .وعادة ما تعلن السلطات المحلية عن انقطاع الكهرباء هذه
أوال ،مما يعني أن معظم السكان
على وسائل التواصل االجتماعي ً
الذين ال يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت أو الشبكة الكهربائية
في البداية ،لن يتمكنوا من رؤية هذه اإلعالنات.
في ديسمبر/كانون األول  ،2019أشارت تقارير إعالمية محلية إلى
أن المؤسسة العامة للكهرباء والسلطات األمنية المحلية في
الحوطة بدأت بتنفيذ اعتقاالت جماعية استهدفت أصحاب المحالت
الذين لم يدفعوا فواتير الكهرباء .تم القبض على أكثر من أربعين
صاحب محل بحجة تراكم ديون الكهرباء .أثار هذا غضب المجتمع
312
المحلي الذي احتج على ما أشاروا إليه باسم «أعمال االبتزاز»

العوائق الرئيسية اليت تحول دون
تلبية احتياجات الطاقة

تمنع الصعوبات المالية سكان الحوطة من الحصول على منتجات
وخدمات الطاقة .يعتمد معظم سكان المدينة على الشبكة العامة
على الرغم من االنقطاعات المتكررة في الكهرباء .مع ذلك ،ظهرت
عدة أنواع أخرى من الحواجز وفقا لمسح العقال الحارات حيث أكد
المجيبون أن الجهود الرامية إلى تأمين مصادر الطاقة الموثوقة
غالبا ما تعرقلها المهارات غير الكافية لمقدمي الخدمات (77.8
في المائة) ،وعدم كفاية عدد مقدمي الخدمات ( 59.5في المائة)
313
وعدم موثوقية الخدمة ( 32.4في المائة).

 310المشهد اليمني« ،لحج..حملة لقطع التيار الكهربائي في مديريتي الحوطة و
تبن»20 ،أكتوبر ( https://www.almashhad-alyemeni.com/147340 ،2020تم
االطالع في  20مارس .)2020
 307قطاع األمن الغذائي والزراعة في اليمن ،التقييم الطارئ لألمن الغذائي
والتغذية ( ،EFSNAاليمنhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ )2017 :
( files/resources/yemen_efsna_-_full_report_final_2016.pdfتم االطالع
في  20مارس .)2020
 308استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 309استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 311عدن تايم« ،كهرباء لحج تبدأ بتنفيذ حملة الفصل الجماعي بالمحافظة»25 ،
يناير ( http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=114602 ،2020تم االطالع
في  19مارس .)2020
 312وكالة الصحافة اليمنية « ،حملة اعتقاالت تطال التجار والمحالت التجارية في
لحج لهذه االسباب» 30 ،ديسمبر http://www.ypagency.net/225156 ،2019
(تم االطالع في  16مارس )2020
 313استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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الحوطة

ءابرهكلاو ةقاطلا
في الحوطة ،يواجه المجتمع غير المستضيف معظم التحديات
في تلبية احتياجاتهم من الطاقة .وقد أدى تدفق النازحين داخلياً
أصال .عالوة على
إلى زيادة الضغط على إمدادات الوقود المحدودة
ً
ذلك ،ووفقاً لتصورات عقال الحارات ،فإن أكثر من  89في المائة من
المجيبين حددوا المجتمع غير المستضيف على أنه األكثر عرضة
314
لالنقطاع في الخدمات المتعلقة بالطاقة .
 (90):لكشالعوائق التي تحول دون تلبية احتياجات الطاقة في
الحوطة.2020 ،

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

100%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

77.8%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

59.5%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ
أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

32.4%

في عام  ،2018قام مشروع ممول من حكومة هولندا ونفذته
المنظمة الدولية للهجرة  IOMبتركيب نظام ضخ يعمل بالطاقة
الشمسية الستخراج المياه من بئر في كلية ناصر للعلوم الزراعية
316
في الحوطة.
ووفقاً لدراسة تقييم السوق التي أجراها المركز اإلقليمي للطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة ،بتكليف من البنك الدولي 50 ،في المائة
من المنازل في المناطق الريفية في اليمن لديها أنظمة الطاقة
الشمسية  ،و 75في المائة على األكثر في المدن بحلول نوفمبر/
تشرين الثاني  .2016وقد توصل استطالع أجراه معهد مؤسسة
بيرسنت الستطالعات الرأي وتعزيز الشفافية في يناير  2017إلى
استنتاج مماثل ،حيث تبين أن نصف اليمنيين يتمتعون بشكل ما من
أشكال الحصول على الطاقة الشمسية خارج الشبكة الموحدة ،حيث
317
تصل المعدالت في بعض المحافظات إلى أكثر من  80في المائة.
قد وجد تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPلعام 2019
الستهالك الطاقة الشمسية في لحج أن  54في المائة من المدارس
راضين جداً عن الحلول الشمسية المقدمة لها و 46في المائة راضيين،
وطالبوا أيضا بأنظمة أكبر والمزيد من الطاقة للسماح للعديد من
318
األجهزة للعمل في نفس الوقت.
 (91):لكشالسكان الذين يواجهون أكبر التحديات في الحصول
على سلع الطاقة ألغراض التدفئة واألضواء والطبخ والتدفئة،
.2020

18.9%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

8.11%

أﺧﺮى

8.11%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي عقال الحارات ( : )CFPمارس 2020

قصص نجاح الطاقة المتجددة

قام مشروع الطوارىء لتوفير الكهرباء في اليمن للبنك الدولي
بتزويد أنظمة الطاقة الشمسية في المناطق التي يصعب الوصول
إليها في المدارس والمرافق الصحية .وتعمل الوكالة الدولية
للتنمية التابعة للبنك الدولي ،بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع  ،UNOPSمع مقدمي الخدمات المحليين بهدف
دعم مئات المرافق الصحية في جميع أنحاء اليمنُ .أغلق مستشفى
السالم في محافظة لحج بعد اندالع الحرب ،ولكنه حصل مؤخراً على
أنظمة شمسية جديدة وهو اآلن قادر على استقبال المرضى مرة
أخرى .وقبل التدخل ،حال نقص الكهرباء دون تقديم العاملين في
مجال الطب الخدمات الصحية الحيوية ،ال سيما في الليل .لم يتمكن
المستشفى من قبول المرضى في الحاالت الطارئة والحرجة ،أو
والدة األطفال ،أو حاالت المخاض الصعبة .بعد الحصول على أنظمة
الطاقة الشمسية الحديثة والفعالة ،يعمل مستشفى السالم اآلن
على مدار  24ساعة في اليوم ،سبعة أيام في األسبوع .كما تم افتتاح
315
جناحا خاصا لخدمات الوالدة ورعاية المواليد الجدد.

اﻟﺤﻮﻃﺔ
ﻧﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ

35%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
13.5%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
89.2%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 316سبأ نت « ،تم تدشين الطاقة الشمسية في محافظة لحج « 8 ،ابريل ،2018
( https://www.sabanew.net/viewstory/31489تم االطالع في  15مارس
.)2020
 317سارة بديعي« ،لمحة عن الكهرباء في اليمن :المساعدة في تعزيز الطاقة
الشمسية من خالل ريادة األعمال واالبتكار»،مدونات البنك الدولي 14 ،ديسمبر
( https://blogs.worldbank.org/ar/node/17829 ،2018تم االطالع في 15
مارس .)2020

 314المرجع نفسه.
 315أخبار البنك الدولي« ،الطاقة الشمسية تساعد المستشفيات اليمنية على
إنقاذ األرواح» 12 ،فبراير https://www.worldbank.org/en/news/،2020
feature/2020/02/12/solar-energy-helps-yemeni-hospitals-save-lives
(تم االطالع في  20مارس .)2020

 318برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPالممارسات الجيدة والدروس
المستفادة :التدخالت الشمسية في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود
في المناطق الريفية في اليمن  ERRYفي اليمن (أبين وحجة والحديدة ولحج)
( ،نيويورك  ،نيويوركhttps://yemen.un.org/sites/default/ ، )2019 :
( Solar%20Interventions%20Lessons%20Learned.pdf/09-files/2019تم
االطالع في  22مارس .)2020
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 14المخلفات الصلبة
أبرزالمالمح

●كان هناك  53موقعاً للقمامة في الحوطة حتى مارس
 .2019معظم األسر إما تترك مخلفاتها في المناطق
العامة أو تحرق وتدفن مخلفاتها.

●وفقاً لـخبراء القطاع فإن  50في المائة من السكان
المحليين يعيشون في مناطق كثيراً ما تكون فيها
المخلفات ظاهرة للعيان.
●على الرغم من تدخل صندوق التنمية اإلجتماعية في
مدينة الحوطة لدعم جمع المخلفات الصلبة والتخلص
منها ،باإلضافة إلى جميع الحمالت والجهود التي تقوم
بها صناديق النظافة والتحسين ،ال تزال هناك حاجة إلى
دعم كبير إلنشاء نظام مستدام إلدارة المخلفات الصلبة.
●المخلفات الصلبة في الحوطة هي مصدر رئيسي لتلوث
الهواء.

 (92):لكشتصورات خبراء القطاع وعقال الحارات عن إدارة
النفايات الصلبة2020 ،
ﺗﺒﻦ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

ﻛﻢ ﻣﺮة ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻋﺪة
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺪﺳﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ %100
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ %75

نظرة عامة

تدهورت خدمات المخلفات الصلبة في جميع أنحاء اليمن بشكل كبير
منذ بداية النزاع .انخفضت خدمات جمع القمامة ،مما أدى إلى تراكم
أكوام القمامة في الشوارع .كما تأثر القطاع بعدم وجود معدات
التنظيف  ،وانخفاض أعداد العمال واألضرار التي لحقت المرافق.
ذكر التقرير السنوي الصادر عن إدارة صندوق نظافة وتحسين المدينة
في محافظة لحج أن صناديق النظافة أنشئت وفقاً للمرسوم
الجمهوري رقم  20لسنة  ،1999مشيراً إلى أن مهام الصندوق
تقتصر على النظافة والزراعة والبستنة والتحسين العمراني وتحصيل
الرسوم التي تحددها القوانين لتغطية األنشطة الموكلة للصندوق.
على الجانب المالي ،أشار التقرير إلى أن صندوق النظافة وتحسين
المدينة في لحج تلقى دعماً مالياً من وزارة المالية خالل العام
الماضي ( )2018بلغ  108,989,095ريال (ما يعادل  435,348دوالر
عامال.
أمريكي) لدفع الرواتب الثابتة للعاملين البالغ عددهم 174
ً
مع ذلك ،تفيد التقارير بأن التحصيل كان منخفضا جدا بسبب التغير
في مديري التحصيل .كما أشار التقرير إلى أن الحوطة لديها نقص
في عدد عمال النظافة .على هذا النحو ،اقترحت إدارة الصندوق
إضافة  55عامل تنظيف خالل عام  2019ليتم توزيعهم في جميع
أنحاء المدينة .بيد أن المساكن العشوائية وحركة المرور الكثيفة
حول المدينة أعاقت آليات التنظيف والجهود التي تبذلها المدينة
إلزالة المخلفات المتراكمة في الشوارع.
تفيد التقارير بأن السكان يتخلصون من مخلفات البناء في مدافن
القمامة ،التي تختلط بالمخلفات وتؤدي إلى صعوبة في جمع
المخلفات .كما أفيد بعدم تعاون السكان وأصحاب المتاجر في رمي
مخلفاتهم في األماكن المخصصة لهم.
في يناير  ،2020دعا رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس إدارة صندوق
النظافة وتحسين المدينة بمحافظة لحج إلى تفعيل الهيكل اإلداري
لصندوق النظافة وفقاً للقانون وتكليف اإلدارات المعنية بالمهام.

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ %50
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ %25

اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻜﺪس ﻷﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KIوالمرجع المجتمعي (عقال الحارات) :CFP
مارس .2020
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ةبلصلا تافلخملا

أصحاب المصلحة واإلطار
القانوني

بعد توحيد اليمن في عام  ،1990وقعت إدارة المخلفات الصلبة
تحت إشراف العديد من المؤسسات الحكومية .تقليدياً  ،كانت وزارة
اإلسكان والبلديات هي المؤسسة المسؤولة منذ إنشائها في
السبعينيات 319.بعد عام  ،1990تم تغيير االسم لوزارة اإلنشاءات
واإلسكان والتنمية الحضرية .وفي عام  ،1997انتقلت المهام
اإلدارية إلدارة المخلفات الصلبة إلى وزارة األشغال العامة
والطرق .في عام  ،1999تم إنشاء صناديق نظافة وتحسين
المدينة إلدارة الجوانب المالية إلدارة المخلفات الصلبة .وصدر
قانون النظافة العامة( 320القانون  )1999/39في العام نفسه،
وصيغ نظام داخلي ليقدم تعليمات مفصلة للقانون .ومع اقرار
قانون السلطة المحلية عام  ،2000أصبحت السلطات المحلية
مسؤولة عن جمع المخلفات وإدارتها ،وفي عام  2006أصبحت
مسؤولية إدارة المخلفات الصلبة تقع على عاتق وزارة اإلدارة
المحلية والمجالس المحلية في المديريات 321.وفي عدن ،يقوم
صندوق نظافة وتحسين المدينة بتوفير خدمات إدارة المخلفات
الصلبة مباشرة في المدينة.

فوضت االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة ،وزارة
اإلدارة المحلية بصالحيات إعادة تنظيم وإدارة عملية صنع
السياسات ،والتنسيق على المستوى الوطني ،واإلشراف على
عمل المجالس المحلية في مديرياتها 322.في عام  ،2008تم
إنشاء قسم إلدارة المخلفات الصلبة في وزارة االدارة المحلية
بوصفها الجهة المسؤولة عن صياغة وتعديل القوانين ،وإصدار
االستراتيجية الوطنية والمبادئ التوجيهية ،والتنسيق مع
صناديق نظافة وتحسين المدن  ،وتوزيع األموال الحكومية
.كما أقرت االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة الحاجة
إلى مراجعة قانون النظافة العامة ليتماشى مع وزارة اإلدارة
المحلية و المجالس المحلية ومع ذلك ،لكن تصاعد وتيرة الصراع
323
في اليمن بعد عام  2015حال دون تنفيذه.

صناديق نظافة وتحسين المدن تدار من قبل مجلس المحافظة.
ووفقاً لالستراتيجية ،فإن  83%من االستثمارات الرأسمالية لجميع
صناديق االستثمار الدولية جاءت من مانحين أجانب ،ولكنها
324
شملت أيضاً األموال التي خصصتها الحكومة المركزية.
وحدد مرسوم مجلس الوزراء رقم  236لعام  2000أنه يجب
استخدام ما ال يقل عن  60%من الصندوق لتمويل ادارة المخلفات
الصلبة  ،في حين أن الباقي لمشاريع أخرى مثل إعادة التأهيل
الحضري والتحسين.

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

ووفقاً لكتاب اإلحصاء السنوي  ،2017ال يوجد مكب رسمي للمخلفات
في محافظة لحج .يوجد أقرب مكب للمخلفات في مدينة عدن،
وهو موجود هناك منذ أكثر من  15عاماً  .يتم جمع المخلفات في
325
شاحنات من مدينة الحوطة ثم يتم التخلص منها في مكب عدن.
صندوق عدن للنظافة والتحسين هو صاحب الملكية القانونية
326
الرسمية للموقع ويتم تشغيله وصيانته من قبل إدارة المكب.
ووفقاً لتقارير إعالمية ،كان هناك  53موقعاً للقمامة في الحوطة
حتى مارس/آذار  ،2019بعضها تم تحويله إلى مدافن مؤقتة من
قبل السكان 327.قد لجأ العديد من السكان إلى إلقاء القمامة في
القنوات الزراعية في المدينة ،مما يشكل تهديدا بيئيا لمدينة
الحوطة وسكانها 328.أطلق مكتب األشغال العامة بمحافظة لحج،
بالتعاون مع إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة ،حملة إلزالة
المعوقات والمساكن العشوائية ،وفتح ممرات في المناطق
المزدحمة بمدينة الحوطة 329.قد تم تنظيم العديد من حمالت
التنظيف على مدار عام  330.2019لجأ مكتب األشغال العامة إلى
استخدام القوة لتحصيل رسوم التنظيف من سكان مديرية تبن في
331
وقت سابق من يناير .2019
ويينتج ما يقرب من  136,670طن من المخلفات الصلبة في محافظة
طنا ُم ّ
لحج سنوياً (ً 141,222
ولدة في عام  332.)2017ينتج أكثر من
 80في المائة منه في المناطق الريفية .على الرغم من أن انتاج
المخلفات الصلبة أعلى في المناطق الريفية ،إال أنه بالمقارنة مع
عدد سكانها ،فإن انتاج المخلفات الصلبة للفرد يكاد يتضاعف في
المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية في محافظة لحج
في عام .2017

 325مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع « ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية»،
(كوبنهاغن ،الدنماركhttp://documents.worldbank.org/curated/،)2018 :
( ،en/494961526464057594/pdf/P164190-ESMF-Final.pdfتم االطالع
في  1أغسطس .)2019
 326المرجع نفسه.
 327األيام 53 « ،موقعا للقمامة بحوطة لحج بعضها تحول الى مكب للنفايات»،
 17مارس ( https://www.alayyam.info/news/7QFDP67Y-71243X ،2019تم
االطالع في  22مارس .)2020

 319وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
.2013-2009
 320المرجع نفسه.
 321المرجع نفسه.
 322المرجع نفسه.

 328األيام“ ,رفع المخلفات المتراكمة في قنوات الري بحوطة لحج» 3 ،أبريل ،2019
( https://www.alayyam.info/news/7R3O7L4N-DB5KESتم االطالع في 22
مارس .)2020
 329األيام « ،أشغال لحج ينفذ حملة الزالة العشوائيات في الحوطة» 11 ,مارس
( https://www.alayyam.info/news/7Q6SUP3N-UEFMTS ،2019تم االطالع
في  22مارس .)2020
 330األيام“ ,حملة نظافة بحوطة لحج لمنع انتشار االمراض» 15 ,سبتمبر ،2019
( 7FAB-https://www.alayyam.info/news/7XONOFC1-Z5WO63تم االطالع
في  29مارس .)2020

 323سويب نت ،تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن (بون وإسشبورنGIZ, :
 ،2014) ،12المرجعhttps://www.retech-germany.net/fileadmin/ :
_retech/05_mediathek/laenderinformationen/Jemen_RA_ANG_WEB
( Laenderprofile_sweep_net.pdfتم االطالع في  1أغسطس .)2019

 331األيام « ،صندوق النظافة بلحج يلجأ الى استخدام قوة امنية لتحصيل الرسوم»,
فبراير ( https://www.alayyam.info/news/7P9YIX3A-WB8GSN 2019 ,16تم
االطالع في  22مارس .)2020

 324وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
.2013-2009

 332حسابات مستندة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي
 2015و  2016و.2017
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مالمح حرضية رسيعة
 (93):لكشتلوث المخلفات الصلبة في الحوطة.
ﻟﺤﺞ

اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺳﻮﻳﺎً

%
ﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

5,364
ﻃﻦ

ﻃﻦ

447

11,389

ﻃﻦ

ﻃﻦ

%
ﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

أكد كل من العقال الحارات وخبراء القطاع على تراكم المخلفات
الصلبة في جميع أنحاء المدينة ،وأشاروا كذلك إلى أن  50في
المائة من السكان المحليين يعيشون في مناطق حيث المخلفات
مرئية في كثير من األحيان 334.كما أكد المجيبون الذين شملهم
االستطالع على أنه يتم جمع القمامة في المتوسط مرة واحدة
335
كل شهر في الحوطة.

اﻟﺤﻮﻃﺔ

136,670

اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ

احتياجات السكان

%

ﺣﺮق اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻏﻴﺮاﻟﻤﺨﺼﺼﺔ

0.35
ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮام

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮ
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ
اوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

88
ﻃﻦ

المصدر :جامعة عدن2019 ،وكتاب االحصاء لسنوي.2017 ،

وجدت دراسة أجرتها جامعة عدن في عام  2019أن المخلفات الصلبة
في الحوطة هي المصدر الثانوي الرئيسي لتلوث الهواء .يقدر عدد
سكان المدينة بـ  38,636نسمة ،وقدرت كمية المخلفات اليومية بـ
 0.35كيلوغرام للفرد .وخلصت الدراسة إلى أن الحوطة أنتجت 447
طناً من المخلفات الصلبة شهريأ .في المتوسط ،يتم حرق  75في
المائة من هذه المخلفات الصلبة في المناطق المفتوحة .ذكرت وزارة
االدارة المحلية ان المخلفات تتكون من  65في المائة من المخلفات
الغذائية و 10في المائة من البالستيك و 7في المائة من الورق
و 6في المائة من المنسوجات و 4في المائة من الجلود او المطاط
و  1في المائة من الزجاج و  6في المائة معدن  .تقع مسؤولية
تحديد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة ،ضمن إدارة المخلفات الصلبة
333
وتقدرب  88طناً من ثاني أكسيد الكربون /الشهر في الحوطة.

ً
ووفقا لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية و
منظمة  REACHالذي أجري في عام  ، 2018فإن الغالبية العظمى
من األسر الذين يعيشون في منطقة تبن ( 56في المائة من المجتمع
المستضيف و  58في المائة من النازحين داخلياً ) تتخلص من القمامة
عن طريق تركها في المناطق العامة حيث ال يتم جمعها  ،في حين
أن  34في المائة من المجتمع المستضيف و  32في المائة من
336
النازحين داخليا يتخلصون من القمامة عن طريق حرقها.

التدخالت اإلنسانية والحكومية

تبعاً للوحة التفاعلية للشركاء الفاعلين في مجموعة المياه والصرف
الصحي في اليمن ،فإن الصندوق االجتماعي للتنمية هو الشريك
الذي ُينظرإليه أنه يوفر أكبر قدر من الدعم لجمع المخلفات الصلبة
والتخلص منها في مدينة الحوطة .ويمول الصندوق من قبل الوكالة
األميركية للتنمية الدولية  USAIDوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
337
 ،UNDPومنذ مايو  ،2019قدموا الدعم لـ 1,600مستفيد.

الطرق شيوعاً
للتخلص من
تبن
مديرية
في
أكثر
 (Disposedلكش
94):
Most
Common
Way
Households
in Tuban
District
of
Garbage
in the
Last
30 Days
يوماً .
آخر 30
في
القمامة
1.9% 1%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

58.1%

9.5% 29.5%
2% 5.1%

اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ
ﺟﻤﻌﻬﺎ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗﺪﻓﻦ أو ﺗﺤﺮق

47.5%

اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺗﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺮة وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻦ

45.5%

أﺧﺮى

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت
اﻟﺸﻮارع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة وﺟﻤﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻦ

Source: WASH Cluster Yemen and REACH, Yemen WASH Cluster Assessment

REACH،
ومنظمة
الصحية
المصدر :قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة
Dashboard.
Available
at: https://reach-info.org/yem/
/2018، https://reach-info.org/yem

 334استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 335استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 336قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومنظمة REACH، 2018،
( /https://reach-info.org/yemتم االطالع في  15يناير .)2020

 333دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

 337قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن ،الشركاء الفاعلين،
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0Nzk4IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYz( MC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9تم االطالع في  15يناير .)2020

85

 15النقل
أبرز المالمح

●حتى عام  2018أكثر من نصف الطرق في مدينة الحوطة
تضررت وهي في حاجة إلى إعادة تأهيل.
●المعوق الرئيسي ،كما أفاد جميع عقال الحارات تقريبا،
لتلبية احتياجات النقل هو عدم كفاية األموال الالزمة
لدفع تكاليف خدمات النقل .يلي ذلك عدم كفاية
الخدمات المتاحة محلياً أو عدم كفائتها ،وعدم كفاية
مهارات وكفاءات مقدمي الخدمات.
●تفيد التقارير بأن األسر في الحضر تنفق جزءاً كبيراً من
دخلها لتغطية تكاليف النقل ،حيث تنفق بعض األسر ما
بين  20و 30في المائة من دخلهم.

نظرة عامة

تقع الحوطة على الممر الوطني للطرق السريعة بين عدن  -تعز،
على بعد  30كيلومتراً من عدن و 337كم إلى الجنوب الغربي من
صنعاء .تقع محافظة لحج على حدود المحافظات الخمس عدن وتعز
والضالع والبيضاء وأبين ،وتحتفظ بأهميتها وموقعها االستراتيجي
بين جنوب وشمال اليمن.
بعد بدء الصراع ،لحقت بالمدينة أضرار جسيمة  ،بما في ذلك البنية
التحتية للنقلُ .
وأبلغ أيضا عن إقامة نقاط تفتيش وحواجز طرق ،
مما حد من حركة السكان.

أصحاب المصلحة واإلطار
القانوني

حيث كان يتم تقديم خدمات النقل البري قبل ذلك من خالل
نقابتين داخل المحافظة أال وهما نقابة النقل البري والشحن
حيث كان يتعين على الشركات التسجيل بها من خالل عملية
طويلة ومكلفة مادياً .

ويتضمن القانون الجديد التعليمات الناظمة للشركات الخاصة
العاملة في خدمات النقل البري الجماعي والشحن ،حيث يحدد
القانون ضررة امتالك شركات الشحن لما مجموعه  10شاحنات
على األقل بحيث ال تتجاوز مدة تصنيعها السنتين ،باإلضافة
إلى  250شاحنة ثقيلة ،أو  400شاحنة متوسطة أو  300شاحنة
خفيفة لكل شركة .وتمنح وزارة النقل تراخيص سنوية قابلة
للتجديد بناء على المعلومات التي تقدمها الشركات المعنية،
كال من السياسات ،واألنظمة ،والعقود المعمول
والتي تشمل ً
بها وغيرها من المتطلبات .كما يتيح القانون للشركات تقديم
كفاالت بنكية كبديل عن رسوم التجديد ،مما ساهم بدوره في
خفض أسعار الشحن بنسبة  40المائة سنوياً .
أما فيما يتعلق بخدمات النقل الجماعي ،فقد حدد القانون
ضرورة امتالك الشركات الحد األدنى ألسطول الحافالت بما
مجموعه  10حافالت ،باإلضافة لتشغيل عدد من محطات الركاب
في نقاط مختلفة داخل المدينة .وتعمل جميع شركات النقل
الجماعي في اليمن تحت مظلة القطاع الخاص وذلك باستثناء
الهيئة العامة للنقل البري المملوكة للدولة.

من جانب آخر ،فقد لوحظ عدم دخول القانون حيز التنفيذ بالكامل
وهو ما يمكن أن يعزى إلى حد كبير لمسائل مالية وفنية إضافة
للنقص في الكوادر العاملة ،فعلى سبيل المثال ،وبالرغم مما
ينص عليه القانون من اشتراط فحص جميع المركبات ،إال أن هنالك
342
الكثير من المركبات العاملة والتي لم تجتاز شروط الفحص.
وفي عام  ،2004تم تفعيل أنظمة أخرى ذات صلة بشروط نقل
البضائع والشاحنات ،وحافالت النقل البري ،وتأجير المركبات.

تعتبر كل من وزارتي الداخلية والنقل اليمنيتين الجهتان
الحكوميتان األبرز واللتان تضطلعان بمهام إدارة قطاع النقل،
حيث تتولى وزارة الداخلية الخدمات التفتيشية وترخيص المركبات،
فيما تتولى وزارة النقل مهام وضع السياسات الخاصة بهذا
339
القطاع 338إضافة إلدارة مرافق المطار والموانئ البحرية.
كما تتولى وزارة األشغال العامة والطرق مهام اإلشراف على
البنية التحتية لشبكة الطرق في البالد ،بما في ذلك العمليات
المتصلة بالتطوير والصيانة 340،إال أنها ال تعد الجهة المسؤولة
عن مشاريع تطوير الطرق في كل من مدينتي صنعاء وعدن.
وفي  30مارس  /آذار  ،2003تمت المصادقة على قانون النقل
البري ضمن إطار المساعي الرامية لتوفير اإلطار التنظيمي
341
لقطاع النقل البري،

 338البنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري في المدينة وبين المدن :مذكرة
إستراتيجية (واشنطن العاصمةhttp://documents.worldbank.org/ ،)2010 :
( ،curated/en/395881468168254654/Yemen-City-and-interتم االطالع
في  22يونيو .)2019
 339البنك الدولي ،قطاع النقل اليمني .مدخل إلى مذكرة سياسة اليمن رقم.4 .
حول تقديم الخدمات الشاملة (واشنطن العاصمةhttp://documents. ،)2017 :
worldbank.org/curated/en/636961508411397037/Yemen-trans( port-sectorتم االطالع في  22يونيو .)2016
 340مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  ، UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ( ،)YIUSEPإطار عمل اإلدارة البيئية
واالجتماعية (كوبنهاغن  ،الدنماركhttp://documents.worldbank. ،)2018 :
org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf
(تم االطالع في  17سبتمبر .)2019
 341البنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري بين المدن وبين المدن :مذكرة
إستراتيجية (واشنطن العاصمةhttp://documents.worldbank.org/ ،)2010 :
( ، curated/en/395881468168254654/Yemen-City-and-interتم االطالع
في  22يونيو .)2019

 342المرجع نفسه.
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الحوطة

مالمح حرضية رسيعة

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

النقل والتنقل

بعد توسع المدينة بإتجاه مناطق النمو إلى الشرق والغرب ،تم
توسيع أجزاء من الطرق المعبدة لتلبية طلبات السكان المحليين.
مع ذلك  ،فإن التوسع إلى الغرب يمكن أن يشكل مصدر قلق على
السالمة ألنه يؤدي إلى ازدحام حركة المرور المتكرر ،حيث يجب المرور
عبر الطريق السريع ( )N1للوصول إلى األحياء الغربية.

في حين ال توجد بيانات عن ملكية المركبات على مستوى المدينة،
فإن عدد وسائل النقل العام ( )8 582والمركبات العامة ()9 899
مماثل على مستوى المحافظة ،يليه عدد أقل من سيارات األجرة
( .)2 729باإلضافة إلى ذلك ،تم إصدار  1,483لوحة دراجة نارية بين
348
عامي  2004و.2017

لحقت بقطاع الطرق أضرار واسعة النطاق ،بما في ذلك ما لحق
بخطوط الطرق والجسور الرئيسية 343.في عام  2017وعلى مستوى
المحافظة ،كان هناك ما يقرب من  605.5كم من الطرق اإلسفلتية
344
( 3.5في المائة).

مع ذلك ،فإن استخدام المركبات اآللية داخل البلدة القديمة هو
أمر إشكالي حيث أن معظم األبنية غير ُمصرح بها والشوارع ضيقة.
بالتالي ،يتم قطع معظم المسافات سيراً على األقدام .لذلك ،يتم
استخدام معظم وسائل النقل لربط األحياء المحيطة مع وسط
المدينة .ففي الرحالت بين المدن توجد خدمة الحافالت الكبيرة
والحافالت الصغيرة ،باإلضافة إلى توفر سيارات األجرة المشتركة
349
لعدن ،والوهط ،والعند ،والحبيلين.

حتى عام  ،2018أفادت التقارير أن أكثر من نصف الطرق داخل
المدينة في الحوطة تعرضت لضرر 345.تقدر تكلفة األضرار التي لحقت
بقطاع النقل في مدينة الحوطة بما يتراوح بين  1.7و 2.1مليون
دوالر أمريكي 346.ويؤثر ذلك على تنقل السكان ويقلل من إمكانية
الحصول على مختلف الخدمات ،مثل الوصول لألسواق والمرافق
الصحية والمدارس .من حيث األداء الوظيفي ،وتبعا لـ خبراء القطاع،
فإن الطرق الرئيسية والفرعية في الحوطة تعمل جزئياً  ،بينما تعمل
347
في تبن بشكل كامل.

 (96):لكشععدد المركبات المسجلة حسب نوع األرقام في
محافظة لحج.2017-1996 ،
ﺧﺼﻮﺻﻲ

9,899

ﻧﻘﻞ ﻋﺎم

 (95):لكشحالة الطرق داخل مدينة الحوطة2018،

ﺳﻴﺎرت اﻷﺟﺮة

8,582
2,729

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي 2017

56%

ﻣﺪﻣﺮ

44%

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

المصدر :مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية (:)DNA
المرحلة ( ,3واشنطن العاصمة.)2018 :

 343دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».
 344الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017
 345مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية ( :)DNAالمرحلة
( ,3واشنطن العاصمة.)2018 :
 346المرجع نفسه.
 347استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 348المرجع نفسه.
 349دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

لقنلا

احتياجات السكان

بشكل عام ،ذكر ما يقرب من  80في المائة من الـعقال الحارات أن
خدمات النقل ليست متاحة بسهولة في المدينة 350 .فاد  70في
المائة من عقال الحارات أن معظم األسر إما بالكاد تلبي هذه الحاجة
أو أنها غير قادرة على تلبية هذه الحاجة على اإلطالق .ويرى 16
في المائة فقط من عقال الحارات أن هذه الحاجة يجب أن تلبى إما
بشكل كبير أو كلي في معظم األسر  ،في حين أن نسبة الـ  14في
المائة المتبقية ذكرت أن هذا ال ينطبق .العائق الرئيسي كما ذكر
جميع عقال الحارات تقريباً ( 97في المائة) هو عدم كفاية األموال
لدفع تكاليف خدمات النقل .يلي ذلك عدم كفاية أو عدم موثوقية
كمية الخدمات المتاحة محليا ،والمهارات والكفاءات غير الكافية
من مقدمي مقدمي الخدمات  ،والتي تم اإلبالغ عنها من قبل
ثلثي عقال الحارات.

 (97):لكشالعوائق الرئيسية المتعلقة بخدمات النقل .منظور
المرجعيات المجتمعية2020 ،
اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

3%

3%

اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

0%
97%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت

وتفيد التقارير بأن األسر الحضرية تنفق جزءاً كبيراً من دخلها لتغطية
تكاليف النقل ،حيث تنفق بعض األسر ما بين  20و 30في المائة.
وفي حين أن العديد من السكان ينتقلون إلى أماكن عملهم خارج
المدينة ،ال سيما إلى عدن ،فإن النقل بالحافالت ال يعمل إال على
الطريق السريع الرئيسي ( ،)N1دون تغطية على طرق الحي ،مما
فضال عن التكلفة
يزيد من االعتماد على وسائل النقل األخرى،
ً
اإلجمالية للرحلة 351.وعالوة على ذلك ،ارتفعت أسعار الوقود أيضاً
منذ تصاعد النزاع بنحو  127في المائة ،من  158ريال/لتر إلى 360
ريال/لتر ،وكانت متقلبة للغاية منذ عام  ،2015حيث وصلت إلى أكثر
من  500ريال/لتر في أكتوبر  352.2018وأفاد غالبية العقال الحارات
( 86في المائة) بأن المجتمع غير المستضيف يواجه المزيد من
353
العوائق أمام تلبية احتياجات النقل.

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

5%
65%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
30%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

65%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
19%

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ
أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج

14%

أﺧﺮى
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 (98):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات
المتعلقة بخدمات النقل  ،تصورات عقال الحارات.2020 ،

 (99):لكشأسعار الوقود في مدينة الحوطة2020-2015 ،
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87

الحوطة
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2020

 351دراسة أجراها أساتذة في جامعتَ ي عدن وصنعاء كجزء من «تقرير عن حالة
المدن اليمنية».

المصدر :برنامج الغذاء العالمي  ،WFPاليمن -بيانات أسعار الطعام .متاح
علىhttps://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-yemen :

 352برنامج الغذاء العالمي  ،WFPتقرير مراقبة السوق اليمني ،العدد ( ،34تموز/
يوليو و آب/أغسطس https://docs.wfp.org/api/documents/ ،)2019
_?WFP-0000104941/download/
906459213.1576756458-ga=2.147311287.1666722025.1585221539
(.)accessed March 26, 2020
 353استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

2019

2018

2017

2016

2015

أبرز المالمح

●ذكر ما يقرب من  15في المائة من عقال الحارات أن
خدمات االتصاالت (مقدمي الخدمات  ،واألبراج  ،والشبكة
 ،الخ) ليست متاحة بسهولة .وأفصح خبراء القطاع أن كل
من اإلنترنت وشبكة الهاتف المحمول غير متوفرة حالياً
للسكان في مدينة الحوطة .يوجد برج واحد في مدينة
الحوطة والذي من المفترض أن يوفر تغطية الالزمة
لكنه يعمل جزئيا.

●أكد خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي يواجهها
السكان من حيث الوصول إلى خدمة االتصاالت هي أن
تغطية الشبكة غير متوفرة أو سيئة ،والتعرفة مرتفعة
الثمن ،وخدمات العمالء سيئة.
●ال يبدو أن توافر سلع االتصاالت (الهاتف ،والرصيد ،وما
إلى ذلك) يمثل مشكلة رئيسية في مدينة الحوطة؛
فقط  3في المائة من المشاركين في االستبيان ذكروا
أن هذه العناصر ليست متاحة بسهولة.

نظرة عامة

في جميع أنحاء اليمن ،شهد عدد المشتركين في شبكات الهاتف
المحمول واإلنترنت زيادة مطردة في السنوات الـ  15الماضية.
قبل عام  ،2015كان حوالي  90في المائة من السكان في اليمن
متصلين بشبكات الهاتف المحمول .قد ارتفع عدد هذه االشتراكات
من  3ماليين في عام  2006إلى  18.36مليون اشتراك في كانون
األول/ديسمبر  354.2015بعد ذلك ،حدث انخفاض حاد بنسبة  4في
المائة في نهاية العام ،وظلت األرقام ثابتة نسبياً عند  16مليون
355
اشتراك في عام .2016
خضع قطاع االتصاالت إلصالح كبير قبل تصاعد الصراع .وشمل ذلك
سن تشريعات جديدة ،وإعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
356
المعلومات ،وإنشاء هيئة تنظيمية لمراقبة الشبكة.
 (100):لكشعدد االشتراكات في خطوط الهاتف الثابت
والهاتف الخلوي المحمول في اليمن.2017-2015 ،

20

●المجتمع غير المستضيف هو مجموعة السكان التي
تواجه معظم التحديات في تلبية احتياجاتهم عندما
يتعلق األمر بخدمات االتصاالت والسلع تبعاً لحوالي 90
في المائة من عقال الحارات .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر
حوالي  35في المائة من المجيبين على االستبيان أن
النازحين يواجهون نفس القضايا.
●من حيث الوقت الالزم للوصول إلى مقدمي خدمات
االتصاالت والخدمات واإلمدادات ،ذكرأغلب عقال الحارات
أن المقيمين يحتاجون أقل من  20دقيقة سيراً على
األقدام .مع ذلك ،ذكر  25في المائة من المجيبين أن
سكان مدينة الحوطة يحتاجون ما بين  20و 40دقيقة
في حين أفاد  20في المائة تقريباً من المشاركين في
االستطالع أن على السكان السير ألكثر من  40دقيقة
للوصول إلى مقدمي خدمات االتصاالت والخدمات
واإلمدادات.

16,433,055
)(+9.4%

17,556,062
)(+6.8%

15,021,953

15

ﻣﻠﻴﻮن
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 16االتصاالت

10

5
1,142,227

1,165,828
)(+2%

1,086,753
)(-6.8%

0
2015

2016

2017

ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
المصدر :نظرة عامة عن اإلحياجات اإلنسانية209 ،
 354هاليوود ،نعومي ج .و ديكستر ،كزافييه ستيفان ،اليمن :تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (اإلنجليزية) .مذكرة السياسة اليمنية( ،واشنطن العاصمة:
مجموعة البنك الدوليhttp://documents.worldbank.org/curated/ .)2017 ،
en/337651508409897554/Yemen-information-and-communica( tion-technology-ICTتم االطالع في  26مارس .)2020
 355المرجع نفسه.
 356خليل السبياري ،اجتماع خبراء متعدد السنوات حول الخدمات والتنمية والتجارة:
البعد التنظيمي والمؤسسي ،االتصاالت السلكية والالسلكية ،الخدمات
المالية وخدمات النقل في اليمن( ،جنيف ،سويسرا .)UNCTAD، 2010 :يسترجع
منhttps://unctad.org/sections/wcmu/docs/cImem3_2nd_YEMEN_en. :
( pdfتم االطالع في  26مارس .)2020
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لاصتالا
وفقاً لجهاز اإلحصاء المركزي ،كان هناك  30,997خطاً
عامال في
ً
محافظة لحج بحلول عام  .2017في عام  2016بلغ هذا العدد ،32,944
بينما كان هناك  32,629في عام  .2015كما أن لدى المحافظة 4
مقاهي لإلنترنت (فقط في المناطق الحضرية) و 286مركز اتصال.
قد ُأبلغ عن نفس األرقام للفترة  .2017 - 2015باإلضافة إلى العدد
المحدود من مقاهي اإلنترنت فإن التكاليف هي عامل كبير يحد
من استخدام اإلنترنت .في عام ُ ،2012ق ِّدر أن تكلفة ساعتين من
الوصول إلى اإلنترنت عبر شبكة الهاتف بلغت حوالي  1,200ريال
(حوالي  4.80دوالر) 357.معظم السكان ال يستطيعون تحمل تكاليف
الوصول المنتظم إلى اإلنترنت في المنزل.

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

قبل النزاع ،كان هناك  13,000كيلومتر من األلياف البصرية في جميع
أنحاء اليمن التي ترتبط باأللياف البحرية الدولية في عدن والمكال
والحديدة 358 .مستوى الضرر الهيكلي غير معروف ،على الرغم من
أن معظم شبكة األلياف في اليمن فوق سطح األرض وهذا يزيد من
ضعفها واحتمال حدوث انقطاعات .تقع البنية التحتية لالتصاالت في
صنعاء في الغالب .ووفقاً لتقارير إعالمية ،فإن الحكومة تبحث عن
سبل إلطالق مشاريع جديدة لالتصاالت في عدن لتعزيز استقاللها
الذاتي عن صنعاء 359.تتألف الشبكة المحلية من الموجات الصغرية
360
الالسلكية ،والكابالت ،ومبعثر التروبوسفير.

تشير بيانات خبراء القطاع أن هناك مرافق اتصال محدودة في مدينة
الحوطة .تشمل المرافق المتاحة المحدودة محطة لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت تعمل جزئياً  ،ومرفق لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت يعمل جزئياً  ،وبرج متنقل واحد يفترض أن يوفر تغطية
شبكية تعمل جزئياً .
 (101):لكشإجمالي عدد مرافق االتصاالت وحالتها ،الحوطة،
.2020
ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

1

ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

1

ﺑﺮج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

1

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

0

3

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

0

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 358هاليوود ،نعومي ج .ودريكستر ،كزافييه ستيفان ،اليمن :تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت (اإلنجليزية) ،مذكرة السياسة اليمنية (واشنطن
العاصمة :مجموعة البنك الدولي.)2017 ،

 ، Info As Aid 357دليل اإلعالم واالتصاالت في اليمن ،فبراير  ،2012متاح على:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20
pdf.20120212%media%20and%20telecoms%20landscape%20guide%20
(تم االطالع في  18مايو .)2020

 359سبأ نت« ،الحكومة تعد مشروع عمالق لالتصاالت في عدن ،حسب الناطق
باسم الحكومة»  10 ،نوفمبر https://www.sabanew.net/ .2017
( viewstory/24800تم االطالع في  28مارس .)2020
 360مجموعة اللوجستيات ،االتصاالت اليمنية .متوفر فيhttps://dlca.logcluster. :
( org/display/public/DLCA/3.5+Yemen+Telecommunicationsتم االطالع
عليه في  28مارس .)2020
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مالمح حرضية رسيعة

مزودو الخدمات

هناك مشغالن للهاتف المحمول في الحوطة :سبأفون وMTN
اليمن361 .تأسست سبأفون ،أول شبكة للهاتف المحمول في اليمن،
من قبل زعيم قبلي بارز ورجل أعمال وهو حميد األحمر ،الذي ساعد
والده في تأسيس حزب اإلصالح 362.ال تقدم شركة «يمن موبايل»،
وهي شركة مملوكة للدولة ،وشركة «ي-تيليكوم» ال تقدم خدمات
اإلتصاالت في محافظة لحج ،بما في ذلك مدينة الحوطة.
 (102):لكشتغطية شبكة الهاتف المحمول في الحوطة
مقابل المناطق المحيطة بها.2019 ،

فيما يتعلق بالوقت الالزم للوصول إلى مقدمي خدمات االتصاالت
واإلمدادات ،ذكر غالبية عقال الحارات أن سكان مدينة الحوطة
يحتاجون أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام .ومع ذلك ،ذكر ما
يقرب من  25في المائة من المشاركين في االستبيان أن سكان
المدينة يحتاجوا ما بين  20و  40دقيقة في حين أن حوالي  20في
المائة من المشاركين أفادوا أن على السكان الحركة ألكثر من 40
دقيقة للوصول إلى مقدمي خدمات االتصاالت والخدمات واإلمدادات.

Mobile Network Coverage in Al Hawtah, 2019

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﺤﻮﻃﺔ

Sabafon

MTN
No Coverage

Range of Coverage

المصدرGSMA, Network Coverage Maps. Available at: https://www. :
./gsma.com/coverage

 (103):لكشالوقت الالزم للوصول إلى خدمات وإإمدادات
االتصاالت في الحوطة.2020 ،
اﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

49%

 40 - 20دﻗﻴﻘﺔ

24%

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

ﻻ اﻋﻠﻢ

22%

5%
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 ،GSMA 361خرائط تغطية الشبكة ،متوفرة علىhttps://www.gsma.com/ :
( /coverageتم االطالع في  28مارس .)2020
 362كيسي كومبس ،في اليمن ،اإلنترنت هو واجهة رئيسية في الصراعCoda ،
 Story، 100مارس/آذار https://www.codastory.com/authoritari� ،2020
( /an-tech/yemen-internet-conflictتم الوصول إليها في  28مارس .)2020
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لاصتالا

احتياجات السكان

إن خدمات االتصاالت واإلنترنت الموثوقة واآلمنة هي حاجة أساسية،
لكنها تعطلت بشكل كبير في اليمن .في حين أن الصورة الكاملة
عن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية
غير واضحة ،فإن األبراج المتنقلة كثيرا ما تكون مستهدفة عن عمد،
والصيانة تشكل خطرا على الموظفين (ممن بقي على رأس عمله)،
كما تفيد التقارير عن ندرة معدات االتصاالت السلكية والالسلكية (بما
في ذلك محطات الشحن) فضال عن محدودية الوصول إلى اإلنترنت،
ال سيما في المناطق الريفية 363.ووفقاً للمشاركين في ورشة
العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش ،فإن الشبكة مهترئة
وتحتاج إلى إعادة تأهيل .على الرغم من صيانتها بالحد األدنى ،إال
ان الشبكة لم تحدث أو تجدد منذ دخولها الخدمة.
تحدد بيانات خبراء القطاع أن كل من اإلنترنت وشبكة الهاتف
المحمول غير متوفرة حالياً للسكان في مدينة الحوطة .كما تؤكد
على أن أهم المشاكل التي يواجهها السكان من حيث الحصول
على خدمة االتصاالت هي تغطية الشبكة حيث انها غير متوفرة
أو سيئة ،والتعرفة مرتفعة الثمن ،وخدمة العمالء سيئة 364.وذكر
حوالي  3في المائة من المجيبين على االستبيان أن سلع االتصاالت
(الهاتف والرصيد ،وما إلى ذلك) ليست متاحة بسهولة .وذكر جميع
المجيبين من عقال الحارات ان خدمات االتصاالت واللوازم يتم شراؤها
من قبل السكان; ولم يذكر أي من المجيبين أنهم يعتمدون على
العائلة واألصدقاء أو على تقديم المعونة اإلنسانية للحصول على
مواد االتصال الخاصة بهم .ووفقا لعقال الحارات فإن ما يقرب من
 75في المائة من السكان البالغين في مدينة الحوطة لديهم
هاتف محمول يعمل وحوالي  15في المائة من السكان البالغين
لديه اتصال باإلنترنت في المنزل 365.في مدينة الحوطة ،ذكر 13.5
في المائة من عقال الحارات أن خدمات االتصاالت (مقدمي الخدمات
366
واألبراج والشبكة ،إلخ) غير متوفرة بسهولة.

ذكر خبراء القطاع أنه في حين أن خدمة العمالء في الحوطة أفضل
نسبياً من منطقة تبن المحيطة بها وأن التعرفة أقل ،فإن تغطية
367
الشبكة في الحوطة ال يعتمد عليها.
 (104):لكشأهم المشاكل المتعلقة بالحصول على خدمات
االتصاالت في مدينة الحوطة.2020 ،
ﺗﺒﻦ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ أو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﻴﺌﺔ
المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ووفقاً لـ  89.2في المائة من عقال الحارات ،يواجه المجتمع غير
المستضيف تحديات في تلبية احتياجاتهم في مدينة الحوطة .باإلضافة
إلى ذلك ،أفاد  35.1في المائة من المجيبين أن النازحين يواجهون
نفس القضايا ،و 13.5في المائة من المجيبين على االستبيان ذكروا
الشيء نفسه بالنسبة للمجتمع المستضيف .ال تتوفر بيانات خاصة
بالعائدين والالجئين والمهاجرين.

 363كتاب حقائق وكالة االستخبارات المركزية ،اليمن ،آخر تحديث في  6ديسمبر/
كانون األول https://www.cia.gov/library/publications/the-world- ،2019
( factbook/geos/ym.htmlتم االطالع في  24مارس .)2020
 364استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 365استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 366المرجع نفسه.

اﻟﺤﻮﻃﺔ

 367استبيان خبراء القطاع : KIمارس ..2020

الملحق
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أولويات االنتعاش اإلسرتاتيجي
 .1اﻹﺳﻜﺎن
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ودﻣﺞ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻴﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 .2اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 .3اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 .4اﻟﺒﻴﺌﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻮﻃﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ وإدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
 .5اﻟﺘﺮاث
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺻﻮن ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
 .6اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإدارة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻵﻟﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

94

الحوطة

مالمح حرضية رسيعة
 (105):لكش نوع اإلقامة للنازحين داخلياً .)UN-Habitat (2020 ،

IDPs Accommodation Typology
اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ

!
!
!
!

ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب

اﻟﺜﻌﻠﺐ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺎودة
ﻋﺒﺮ ﺑﺪر

ﺳﻔﻴﺎن

اﻟﺪﺑﺎء
اﻟﻜﺪﻳﻤﺔ

ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻜﺒﺎر
اﻟﺤﻤﺮاء

اﻟﺸﻈﻴﻒ

ﻃﻬﺮور

ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻠﻮم

ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﻏﺒﺮي
اﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻧﻮﺑﺔ ﻋﻴﺎد

المصدر :المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMمصفوفة تتبع النزوح الجولة 37

1.التعامل مع األرضار الكبرية اليت لحقت بالمنازل وتحسني إدارة النمو
الحرضي.
كانت «الحوطة» تنمو بمعدل  2.5في المائة سنوياً مقارنة
بمتوسط وطني قدره  4.1في المائة 369.غير أن الهجرة الداخلية
نتيجة للنزاع أدت مؤخراً إلى تدفق النازحين داخلياً مما أدى إلى
الضغط على المجتمع المستضيف ،سواء في القرى المحيطة أو
في المدينة نفسها ،حيث يشكل النازحون  21في المائة تقريباً من
السكان حسب تقرير نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية .ويقيم
معظم النازحين داخلياً في مساكن مستأجرة ،مما أدى إلى انخفاض
توافر الوحدات المستأجرة وأدى إلى ارتفاع اإليجارات ،مما دفع بعض
األسر التي تقطعت بها السبل إلى السكن في المباني العامة أو
غيرها من المرافق مثل المدارس المتضررة.
368

 368تعداد السكان والمساكن لعام 2004
 369البنك الدولي  -آفاق التحضر في العالم.2018 ،

الغالبية العظمى من المساكن في المحافظة هي مساكن ريفية،
مما يجعل السيطرة على التوسع غير الرسمي وغير المخطط له
في هذا السياق أمراً صعباً ولكنه أمر ملح .عادة ما تتعدى هذه
التطورات على األراضي الزراعية أو الشوارع بطريقة غير آمنة .عالوة
على ذلك ،أدت سلسلة من الصراعات والفيضانات إلى إلحاق أضرار
بالعديد من المنازل المبنية من الطوب الطيني في المدينة.
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يتارتسإلا شاعتنالا تايولوأ
 (106):لكشتقييم األضرار في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،

Damage Assessment in Al Hawtah
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المصدر.UNOSAT، 2019 :
مالحظة :حوالي ال 285مبنى ( 97مبنى مدمر 156 ،منى ذو ضرر جسيم،
 219مبنى ذو ضرر متوسط) يمكن مشاهدتهم عبر صور األقمار الصناعية.
بما أن معظم المباني متضررة بشكل جزئي ،فالوضع على أرض الواقع أسوأ
بكثير.

لذلك ،يمكن أن تشمل بعض اإلجراءات الرامية إلى تحسين ظروف
السكن داخل الحوطة ما يلي:
●التركيز على إعادة تأهيل المساكن لرفع مستوى المنازل
المتضررة إلى الحد األدنى المقبول.
●فرض حدود للنمو والزحف العمراني حول المناطق الحساسة
بيئياً  ،ال سيما الوديان واألراضي الزراعية.
●تحديد المناطق الموسعة للتعامل مع الوافدين الجدد
المحتملين من النازحين.

●النظر في نمو متعدد األقطاب من خالل زيادة مستوى
تقديم الخدمات في هذه القرى وتوفير الحوافز للمجتمعات
القروية الستضافة النازحين داخلياً من أجل تخفيف الضغط
على الخدمات في وسط المدينة وتقليل أوقات السفر.
●تحديد مسارات للنازحين داخلياً لتحقيق درجة من التملك
في جميع أنحاء المدينة.
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2.االستثمار في شبكات الطرق
والكهرباء لترسيع االنتعاش
االقتصادي

االنتعاش االقتصادي هو األساس الذي يستند إليه تحسين االعتماد
على الذات بين السكان المتضررين ،وهو ضروري للحد من البطالة.
رغم أن الحالة السياسية الراهنة ،بما في ذلك السياسات المالية
والنقدية ،ستظل تشكل عقبات رئيسية أمام االنتعاش االقتصادي،
فهناك أيضا عدة عقبات أخرى .يتصل بعضها جزئيا بشبكات البنية
التحتية:

استعادة شبكة الكهرباء العامة
توفير الكهرباء في الحوطة مسألة صعبة .األضرار التي سببها النزاع
ونقص الصيانة قد أثرت تأثيراً شديداً على البنية التحتية المتدهورة
أصال حسب معلومات المتوافرة من المؤسسة العامة للكهرباء.
ً
االنقطاع عن توفير الكهرباء ،الذي يمكن أن يمتد إلى  20ساعة في
المرة الواحدة ،هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي
والتشغيل المالئم لمضخات المياه .وتهدف المؤسسة إلى زيادة
السعة الحالية بثالث اضعاف من  35ميجاواط إلى  100ميجاواط من
خالل انشاء محطة إضافية ومحطة للطاقة الشمسية في منطقة
بئر ناصر ومزرعة رياح في الوادي الكبير .على الرغم من أن هذا
الهدف قد يبدو طموحاً في ظل الظروف الراهنة ،إال أنه من الواضح
أن تحسين توليد الطاقة يجب أن يكون أولوية لتحسين نوعية الحياة
لسكان الحوطة .ينبغي أن تشمل التدابير الهامة األخرى الحد من
االعتماد على طرائق توليد الكهرباء القائمة على الوقود للحماية
من تقلبات أسعار النفط وقيمة الريال ،فضال عن الحد من الفاقد من
خالل إعادة تأهيل الشبكة والمحوالت ،التي تقدر مؤسسة الكهرباء
تكلفتها بنحو  10ماليين دوالر.

3.إعادة تأهيل قطاع الصحة والتعليم

لحقت أضرار بالمرافق الصحية في لحج خالل النزاع .على الرغم من
أن  75في المائة من المرافق تعمل ،إال أن المستشفيات والمراكز
الصحية والوحدات الصحية تعاني من نقص في الموظفين المتخصصين
والمعدات الكافية ،مما يجعل محافظة لحج ومدينة الحوطة
تعتمدان على دعم المجتمع الدولي .من أجل زيادة االستقاللية
في القطاع الصحي ،ينبغي على الحوطة أن تستثمر في التدريب
المهني وبناء القدرات .ما يلي بعض االجراءات التي يجب أن تتخد
بالحوطة بشكل مستعجل:
●تجهيز المرافق الصحية والمتطلبات الطبية التشخيصية
والعالجية وتزويدها بكوادر مؤهلة.
●تعزيز وتطوير الخدمات المدرسية والصحية.
●زيادة االستعداد لالنتشار المحتمل لألمراض المعدية ،مثل
.COVID-19
 (107):لكشمبنى إدارة االختبار المركزي في الحوطة.

إن النقص الحالي في الكهرباء يؤثر سلباً (على األعمال التجارية
والصناعة المحلية القائمة والمحتملة) .يمكن مالحظة انخفاضات
كبيرة جدا في اإلضاءة الليلية على وجه الخصوص في وسط المدينة،
تصل إلى  40في المائة ،مقارنة بمستويات ما قبل النزاع .وهذا يشير
إلى تدهور حاد في إمدادات الكهرباء العامة ،ويشير أيضاً إلى حدوث
انخفاض كبير في النشاط االقتصادي في هذه المجاالت.

توسيع الطرق والنقل العام لتحسين الربط بين
المناطق الحضرية والريفية.
شبكة الطرق في الحوطة كانت سيئة قبل النزاع .فالتوسعات
على الجانب الشرقي والغربي من الطريق السريع  ،N1هو العمود
الفقري للنقل الوطني الذي يربط عدن بصنعاء عابراً الحوطة من
الشمال إلى الجنوب ،تؤدي إلى االزدحام عند معابر الطريق .قد أثر
النزاع إلى حد ما على شبكة الطرق :فقد ُعثر على  32حفرة على
الطرق حسب صور األقمار الصناعية ،ويقال إن الطرق قد تعرضت
ألضرار ألسباب أخرى أيضا ،مثل الفيضانات الموسمية أو غير العادية.
هناك إمكانية تكمن في تعزيز الروابط الهيكلية بين مدينة الحوطة
والقرى المحيطة بها لتحسين الروابط الحضرية الريفية .بالنسبة لبعض
األسر ،يمكن أن تصل تكاليف التنقل اليومية إلى ثلث دخل األسر.
وتشمل الخيارات المتاحة هنا زيادة خدمات الحافالت الصغيرة التي
تعمل حالياً على الطريق السريع الرئيسي فقط وتربط الحوطة بمدن
فضال عن تزفيت وصالت الطرق القائمة.
أخرى مثل عدن والوهط،
ً

المصدر ،UN-Habitat :ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنعاش
في مارس .2020
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يتارتسإلا شاعتنالا تايولوأ

4.تحسني القدرات المحلية في مجال
إمدادات المياه وإدارتها

تعتمد الحوطة والقرى المحيطة بها بشكل رئيسي على المناطق
الزراعية الواقعة على سهل يقع بين واديين .نتيجة لذلك ،يمكن أن
تؤدي حتى أخف األمطار إلى حدوث فيضانات .والمنازل في لحج مبنية
تقليدياً على الطوب الطيني الذي يتطلب صيانة منتظمة حيث أن
فرصة حصول هذه الفيضانات عالية .وينبغي النظر في إجراء دراسة
بشأن آليات تحويل الفيضانات في المراحل األولى لمنع إلحاق الضرر
بالمدينة في المستقبل.
ال يملك سوى ثلث النازحين داخلياً ما يكفي من المياه لتغطية
احتياجاتهم ،كما أن نوعية المياه التي يتم توفيرها عبر الشبكة رديئة
عموماً  .وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن وكالتين من وكاالت
األمم المتحدة تدعمان الحكومة المحلية في األنشطة المتعلقة
بالمياه والصرف الصحي ،فإن هناك حاجة إلى إعادة تأهيل إضافية
لشبكات إمدادات المياه ،التي لحقت بها أضرار واسعة النطاق ذات
صلة بالنزاع .ويشمل ذلك مبنى مكتب إدارة المياه الرئيسي (الموجود
في الحوطة) ،والمستودعات ،والخزانات ،ومحطة الضخ واآلبار.

5.وضع خطة لحفظ الرتاث مع
الرتكزي عىل حماية المنازل الطينية
والمعالم األثرية

يتميز تراث الحوطة بمجموعة متنوعة من أنواع المباني .هي موطن
لـ  23مسجداً وآبار مياه قديمة ،تمثل جميعها قطع أثرية فريدة تمزج
بين العمارة اليمنية و الشرق آسياوية .كما تستضيف الحوطة قصوراً
هامة لسلطنة العبدلي وأضرحة .في المجموع ،هناك أكثر من 180
موقعاً ذات أهمية ثقافية/تراثية ذات صلة في محافظة لحج ،لكن
مديرية التراث تفتقر حالياً إلى مكتب ومساحات للتخزين والترميم.
ويرجع ذلك أيضا إلى أن الوزارة ليس لديها أي ميزانية تشغيلية
للمديرية ،مما يمثل عقبة أمام توظيف األجيال الشابة من خبراء
التراث .عالوة على ذلك ،أعرب المسؤولون المحليون عن رغبتهم في
تقديم بلدة الحوطة إلى اليونسكو كموقع للتراث الثقافي .وتشمل
اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها إعادة تأهيل المكاتب والمستودعات
التابعة لمديرية التراث ونقلها ،وإجراء دراسات استقصائية عن التراث
لتقييم أحوال الطقس واألضرار الناجمة عن النزاعات التي تلحق
بالمباني ،من أجل طلب تخصيص أموال إضافية الستعادة المواقع
التراثية واآلثار وترميمها وتخزينها.
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التحقق من األصول
حدد فريق العمل مناطق متعددة داخل مدينة صنعاء استناداً لنتائج
ّ
التحقق من صور األقمار الصناعية الصادرة عن مركز البحوث المشترك
(لعام  ،)2019وشركة «ديجيتال غلوب» (في شهر مايو  /أيار )2020
لما مجموعه  153مبنى ،باإلضافة لمجموعة من الصور الحقيقية
 (108):لكشالتحقق من أصول مدينة الحوطة.2020 ،

(خالل شهري فبراير  /شباط و مارس /آذار  ،)2020حيث عملت وحدة
نظم المعلومات الجغرافية ( )iMMAPبمعالجة البيانات المتأتية من
مصادر متنوعة باإلضافة لتجميع إحداثيات نظام تحديد المواقع
العالمي وتحليلها مثلما هو موضح على الخريطة المبينة أدناه:

)YEMEN: Al Hawtah City Assets Verification (of 2019

Funded by the
European Union
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وصألا نم ققحتلا
هدوءا من بعد اشتداد
على الرغم من أن العامين الماضيين كانا أكثر
ً
ً
شرسا بسبب
قتال
الصراع عام  ، 2015إال أن محافظة لحج تشهد
ً
موقعها االستراتيجي وقربها من عدن .تم اإلبالغ عن حوالي 300
حادثة اشتباكات مسلحة (من أصل  1,843على الصعيد الوطني)
370في لحج منذ تصاعد النزاع .تظهر أدلة على الدمار الواسع النطاق
في المناطق السكنية  ،المكتظة بالسكان  ،وتلف البنية التحتية
بشكل كبير كما يظهر على صور األقمار الصناعية.
يبدو أن المباني المتضررة متناثرة في جميع أنحاء المدينة .يمكن
أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن القتال الرئيسي على األرض ال يتبع
واضحا  ،باإلضافة إلى الطبيعة الحضرية للمدينة حيث تنتشر
نمطا
ً
ً
المساكن العشوائية  ،ويتم بناء المنازل من الطوب الطيني.

التحقق من األصول ميدانيا في وسط المدينةكشف أن الوضع أسوأ
من مما تظهر األقمار الصناعية .مع ذلك  ،لم يتم التحقق من حجم
الضرر بدقة في المناطق األخرى بسبب صعوبة إمكانية الوصول.
في الختام  ،يمكن االعتماد على صور األقمار الصناعية في التحقق
السريع من األصول  ،خاصة عند تقييم الضرر على نطاق واسع كبديل
للتقييمات الميدانية .قد يكون من الصعب إجراء هذا األخير في مناطق
القتال مثل الحديدة خالل فترات النزاع المسلح والتوترات السياسية.

Al Hawtah City

 (109):لكشالتحقق من األصول عبر األقمار الصناعية.2019 ،
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مالمح حرضية رسيعة
 (110):لكشصور من التحقق من األصول الميدانية.
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شكل ( :)76خطوط النقل المنفذة والمقترحة للشبكة الوطنية اليمنية.

73

شكل ( :)77أسعار الغاز والديزل.2019-2014 ،

74

شكل ( :)78إمدادات الكهرباء في الحوطة.

75

شكل ( :)79قدرة مولدات الكهرباء في الحوطة.2020 ،

75

شكل ( :)80قدرة محوالت الحوطة.2020 ،

76

شكل ( :)81تغير اإلضاءة الليلية في الحوطة.)UN-Habitat (2020 ،

77

شكل ( :)82تصورات خبراء القطاع حول قطاع الطاقة.2020 ،

78

شكل ( :)83الكهرباء في الصيف في الحوطة.2020 ،

78

شكل ( :)84الوقت الالزم لتأمين سلع الطاقة في الحوطة.2020 ،

79

شكل ( :)85صورة من األلواح الشمسية التي تباع في متجر محلي في الحوطة

79

شكل ( :)86مصدر الطاقة الرئيسي لإلنارة في محافظة لحج.2017 ،

80

103

ت
شكل ( :)87مصدر الطاقة الرئيسي للطهي في محافظة لحج.2017 ،

80

شكل ( :)88العوائق التي تحول دون تلبية احتياجات الطاقة في الحوطة.2020 ،

81

شكل ( :)89السكان الذين يواجهون أكبر التحديات في الحصول على سلع الطاقة ألغراض التدفئة واألضواء والطبخ والتدفئة.2020 ،
81

شكل ( :)90تصورات خبراء القطاع وعقال الحارات عن إدارة النفايات الصلبة2020 ،

82

شكل ( :)91تلوث المخلفات الصلبة في الحوطة.

84

شكل ( :)92أكثر الطرق شيوعاً في منطقة توبان تخلصت من القمامة في آخر  30يوماً .

84

شكل ( :)93حالة الطرق داخل مدينة الحوطة2018،

86

شكل ( :)94عدد المركبات حسب رقم اللوحة الصادرة في محافظة لحج.2017-1996 ،

86

شكل ( :)95العوائق الرئيسية المتعلقة بخدمات النقل .منظور المرجعيات المجتمعية2020 ،

87

شكل ( :)96المجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات المتعلقة بخدمات النقل  ،تصورات عقال الحارات.2020 ،

87

شكل ( :)97أسعار الوقود في مدينة الحوطة2020-2015 ،

87

شكل ( :)98عدد االشتراكات في خطوط الهاتف الثابت والهاتف الخلوي المحمول في اليمن.2017-2015 ،

88

شكل ( :)99إجمالي عدد مرافق االتصاالت وحالتها ،الحوطة.2020 ،

89

شكل ( :)100تغطية شبكة الهاتف المحمول في الحوطة مقابل المناطق المحيطة بها.2019 ،

90

شكل ( :)101الوقت الالزم للوصول إلى خدمات وإإمدادات االتصاالت في الحوطة.2020 ،

90

شكل ( :)102أهم المشاكل المتعلقة بالحصول على خدمات االتصاالت في مدينة الحوطة.2020 ،

91

شكل ( :)103نوع اإلقامة للنازحين داخلياً .)UN-Habitat (2020 ،

94

شكل ( :)104تقييم األضرار في الحوطة.UN-Habitat )2020( ،

95

شكل ( :)105مبنى إدارة االختبار المركزي في الحوطة.

96

شكل ( :)106التحقق من أصول مدينة الحوطة.2020 ،

98

شكل ( :)107التحقق من األصول عبر األقمار الصناعية.2019 ،

99

شكل ( :)108صور من التحقق من األصول الميدانية.

100

104

ث

قائمة الجداول

قائمة الجداول
الجدول ( :)1معوقات الخدمات الصحية الرئيسية في المجتمع.2020 ،

54

الجدول ( :)2أخطر القضايا التي تتطلب تدخال فوريا في مدينة الحوطة2020 ،

65

الجدول ( :)3المجاالت ذات األولوية للتدخالت في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.2020 ،
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