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  االختصارات

االختصارات
 CPYالبنك المركزي اليمني

 CCIFصندوق نظافة وتحسين المدينة
CSOالجهاز المركزي لإلحصاء

 DNAتقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن
 DTMمصفوفة تتبع النزوح

 ECالمفوضية األوروبية
EECRالعمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي
ERWمخلفات الحرب من المتفجرات
 ETCقطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ
FAOمنظمة األغذية والزراعة

 GBVالعنف القائم على نوع الجنس
 GISنظام المعلومات الجغرافية
  GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي
 GoYحكومة اليمن
 GPSنظام تحديد الموقع

HeRAMSنظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية
 HFمرفق صحي

HFOزيت الوقود الثقيل
HHاأُلسر\ العائالت

 HNOنظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية
HWSLCمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة

 ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر
 IDPالشخص النازح داخليًا
 IEDالعبوات الناسفة المتفجرة
IHLالقانون الدولي اإلنساني

 IHRLالقانون الدولي لحقوق اإلنسان
 INGO منظمة غير حكومية دولية

 IOMالمنظمة الدولية للهجرة
IRCلجنة اإلنقاذ الدولية

 IRGالحكومة المعترف بها دوليا
 JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي
 JRCمركز األبحاث المشترك

 KSAالمملكة العربية السعودية
 LAEOجهاز محو األمية وتعليم الكبار

 LALقانون السلطة المحلية
 LCمجلس محلي

 MASAM المشروع السعودي لنزع األلغام في اليمن 
 MC)فيلق الرحمة )ميرسي كور

 MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا
 MoAIوزارة الزراعة والري
 MoEوزارة التربية والتعليم

MoHESRوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
MHMوزارة االسكان والبلديات

 MoIوزارة الداخلية
 MoLAوزارة اإلدارة المحلية

 MoPHPوزارة الصحة العامة والسكان
 MoTوزارة النقل

MoTEVT وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
MPWHوزارة األشغال العامة والطرق

MSFمنظمة أطباء بال حدود
 MWميغاواط

MoWEوزارة المياه والبيئة

 NCDاألمراض غير المعدية
NNGOمنظمة وطنية غير حكومية

 NGOمنظمة غير حكومية
NRCالمجلس النرويجي لالجئين

NSSWMااالستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
NSWAالُمجمع الوطني للمياه و تعقيمها
NWRAالهيئة الوطنية للموارد المائية

NWSSIPاالستراتيجية الوطنية و برنامج االستثمار في قطاع المياه
PECالمؤسسة العامة للكهرباء
 PTCالمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

 PVكهروضوئية
RCCلجنة تنسيق إعادة االنتشار

 Sidaالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي
SLCالتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية

 SPCالمجلس السياسي األعلى
 SFDالصندوق االجتماعي للتنمية
  SLAالهيئة العامة لألراضي و المساحة و التخطيط العمراني
 SPCالمجلس السياسي األعلى
 SRCاللجنة الثورية العليا

 SWMإدارة المخلفات الصلبة
 UAEاإلمارات العربية المتحدة

UKالمملكة المتحدة
 UNاألمم المتحدة

 UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان
 UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة

 UNHCRمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
   UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
UNOCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
UNOSATيونيتار برنامج تطبيقات األقمار الصناعية العاملة

UNSCمجلس األمن التابع لألمم المتحدة
UNVIMآلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

USA الواليات المتحدة األمريكية
USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USDOSوزارة الخارجية األمريكية
WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

WFPبرنامج الغذاء العالمي
 WHOمنظمة الصحة العالمية
WNCاللجنة الوطنية لشؤون المرأة

WWTPمحطة معالجة مياه الصرف الصحي
YEMACالمركز التنفيذي اليمني للتعامل مع األلغام

YECريال يمني
YIUSEPالمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

YWUاتحاد نساء اليمن



الملخص التنفيذي6
مدينة الحديدة، الواقعة على البحر األحمر، هي رابع أكبر مدينة في 
اليمن وواحدة من أهم الموانئ في البالد. يشرح هذا الملف وضع 
المدينة ويحلله عبر المرور بمجموعة متنوعة من القطاعات. ويتناول 
التقرير المواضيع والنتائج الرئيسية التي برزت بسبب تأثير الصراع 
الدائر والخسائر التي لحقت بسكان المدينة وقدرة المؤسسات على 
توفير الخدمات األساسية. ويرسم كل قسم صورة للحالة السائدة 
واحتياجات سكان المدينة من خالل تثليث أنواع ومجموعات البيانات 
المختلفة )Triangulation(، بما في ذلك تحليل البيانات الثانوية الذي 
يعتمد على المنشورات المتاحة والتقارير اإلعالمية،واالستشعار عن 
بعد. إن الهدف من إعداد هذا الملف هو تزويد الشركاء بأوسع قدر 
ممكن من المعلومات ذات الصلة ومساعدتهم في وضع برامجهم 

التشغيلية ووضع سياساتهم االستراتيجية.

وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

وجود عدد كبري من الجهات الفاعلة )المسلحة( عند الخطوط  	
األمامية للمدينة؛ في عام 2020، شهدت الضواحي الرشقية 
للمدينة بشكل خاص كثافة كبرية نسبياً من األعمال العدائية؛ 
وال تزال التوترات بني المجموعات المتحاربة كبرية. كما وقد 
ضعفت سيادة القانون بشكل كبير منذ عام 2011، مع تزايد 
حوادث االستيالء على األراضي وغيرها من أشكال التعديات و قد 
أدت أهشاشة الوضع األمني في الوقت ذاته الى أتاحة الفرصة 
لمجموعات متنوعة من الجهات الفاعلة للتأثير على إجراءات 
المحاكم و القضاء. ومع كون نظام العدالة الرسمي ضعيفًا، 
يعتمد سكان مدينة الحديدة بشكل متزايد على قادة المجتمع 
المحلي، مثل شيوخ القبائل وعقال الحارات والقادة األمنيين 

للتحكيم في حل النزاعات بين األفراد.

إن الجهود الرامية إىل وضع آليات ونماذج للحكم المحيل  	
والتماسك االجتماعي أمر بالغ األهمية، ال سيما وأن 
المجالس المحلية ال تستطيع حاليًا الوفاء بمسؤولياتها.  
ومع وجود مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة السياسية 
والمسلحة في مدينة الحديدة وحولها، فلم تتمكن المجالس 
المحلية من توفير الخدمات األساسية لسكانها. وعلى الرغم من 
أن هناك تنفيذ لمشاريع مثل إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى في 
المنطقة التجارية في مدينة الحديدة، إال أن التمويل ال يزال غير 
كافيًا. وفي هذا السياق ينبغي تخطيط وإدارة األموال المخصصة 
للحكم المحلي على نحو سليم مما يمكن أن يعود بالنفع على 

المدينة بشكل عام من حيث الشفافية المالية.

عىل الرغم من أن معظم المواقع األثرية والحضارية في  	
الحديدة تقع خارج المدينة، إال أن هناك معالم هامة موجودة 
في مديرييت الميناء والحوك.  فبعد أن دمر حريق جزء كبير من 
المدينة في عام 1961، لم يتم ترميم بعض المواقع التاريخية 
الى اآلن. على الرغم من أن مدى الضرر/ الترميم غير واضح، إال 
أن العديد من المواقع قد تعرضت لمزيد من األضرار منذ بداية 
نشوب النزاع الحالي. وقد ُبنيت أماكن السكن والمحالت التجارية 
حول بعض المعالم وبعضها أصبح أشبه بمواقع دفن غير قانونية 
للمخلفات. ومن أجل القيام بأعمال إعادة البناء، سيلزم إجراء 
تقييم شامل لألضرار ووضع استراتيجية إدارية شاملة و تدريب 

للكوادر العاملة في هذا القطاع.

إن معدالت ملكية المنازل في مدينة الحديدة مرتفعة حيث أن أكثر  	
من ثالثة أرباع المساكن في المناطق الحضرية مملوكة لسكانها. 
و عىل الرغم من ذلك، فإن كثري من هذه المباني عشوائي 
)بما في ذلك هياكل معدنية( والجزء األكرب )70 %( ال يناسب 
سوى أرسة واحدة )حيث تكون هناك غرفة واحدة أو غرفتني 
فقط. وتظهر صور األقمار الصناعية أن هناك أكرث من 4000 
مبىن مترضر منترشة في جميع أنحاء المدينة. كما وأصيبت 
عدة مناطق غير المخطط لها شمال المدينة بتضرر شديد ال سيما 
المنطقة الواقعة غرب مستشفى الحديدة العام. إن النازحين داخليا 
مسجلون في جنوب منطقة الحوك بشكل رئيسي و على مقربة 
من المطار أيضًا، وكذلك على طول الطرق المؤدية إلى المدينة 
 وخارجها؛ إن غالبية النازحين داخليًا يستقرون في مساكن باإليجار.

تعاني مدينة الحديدة من حالة انقطاع طويل األمد عن  	
الكهرباء مع وجود دالئل واضحة عىل استمرار نقص الكهرباء، 
مما يضع عبئا كبريا عىل مختلف القطاعات ويقوض بشكل 
خطري توافر الخدمات عىل مستوى المدينة. قد ساهم تدمير 
محطة الكهرباء عصيفرة، وهي المصدر الرئيسي للكهرباء في 
الحديدة، إلى جانب األضرار التي لحقت بخطوط الجهد العالي التي 
تربط تعز بمحطتي الكهرباء في المكال والحديدة في تقليص 
اإلمداد بالطاقة في الحديدة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تعطل 
ما مجموعه 313 مرفقا من مرافق الطاقة، مما جعل الشبكة 

العامة ال يمكن االعتماد عليها وغير فعالة.

يوجد في مدينة الحديدة واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء  	
في البالد، وهي محطة الخطيب. هناك العديد من محطات توليد 
الطاقة األصغر المعتمدة على الديزل، بما في ذلك محطات الحالي 
1 و 2. تشير التقارير إلى أن جميع المحطات أوقفت عملياتها 
بين عامي 2015 و2016 بسبب نقص الوقود، و سرقة محوالت 
الطاقة، وتلف كابالت الكهرباء. ووفقا لمصادر محلية، ال تزال 
محطات الحالي هي المزود الوحيد الذي يوفر الكهرباء العامة.

إن ما يقارب ثالثة أرباع المرافق الصحية )74 %( فعالة بالكامل  	
في مدينة الحديدة، في حني يعمل 13 % منها جزئيًا، و13 % 
غري فعالة.  وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن  تشغيل المرافق يعتمد 
على المدفوعات التحفيزية في ظل الموارد المحدودة جدًا 
للحفاظ على وجود العاملين في مجال الصحة وتوفير الخدمات 
الصحية، مما يؤثر مجددًا على إمكانية الحصول على الخدمات 
الصحية.إن مديرية الحايل هي األكرث ترضرًا، حيث أن أكرث من 

30 % من المرافق الصحية غري فعالة. 

تشري التقارير المفتوحة المصدر إىل عدم وجود قدرة اتصال  	
باإلنرتنت أو شبكة الهاتف المحمول عند دخول مدينة 
الحديدة. ال يوجد أي اتصال باأللياف الضوئية أو عرب أي 
خطوط أرضية أخرى.  وباالضافة الى  ذلك، فقد تعطلت خدمات 
اإلنترنت بسبب األضرار التي لحقت بكابل األلياف الضوئية في 
مديريتي القناوص والمراوعة )محافظة الحديدة(، مما أثر في 
بعض األحيان على ما يقرب من 80 % من اتصال البالد باإلنترنت. 
ُيمكن للموظفين العاملين في المجال اإلنساني الحصول على 
خدمات اإلنترنت من خالل أربعة مراكز لإلنترنت، مما يتيح القيام 

باالستجابة اإلنسانية في المنطقة.

و بينما تم القيام باستثمارات كبيرة لتطوير شبكة الطرق )خاصة  	
في الستينات( ، تواجه مدينة الحديدة تحديات مرتبطة بسوء 
إدارة حركة المرور، واالزدحام المروري، وسوء مستوى 
السالمة عىل الطرق، واألرضار )المرتبطة بالزناع(. وقد لحقت 

أرضار بما يقارب من 20 % من الطرق داخل مدينة الحديدة.



مقدمة7
مدينة الُحديدة1 هي جزء من محافظة الُحديدة، وهي رابع أكبر 
محافظة في اليمن من حيث عدد السكان وتعتبر الميناء الرئيسي 
على البحر األحمر. تقع مدينة الُحديدة على بعد 226 كم تقريبًا من 
صنعاء أي في الجزء الغربي من الجمهورية على سهل تهامة 
اليمني الساحلي، الذي يمتد من ميدي في الشمال إلى باب المندب  

في الجنوب.

تحد المحافظة محافظات إب، ذمار، صنعاء، يريم، المحويت وحجة 
إلى الشمال الشرقي، و محافظة تعز من الجنوب، والبحر األحمر من 
الغرب. المناخ في المحافظة استوائي، و تتجاوز درجات حرارة أحيانا 
ال 54 درجة مئوية. كما و يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي 130 

مم ويكون على شكل عواصف غزيرة غير المنتظمة.

الموقع الجغرافي لمديتة الحديدة داخل حدود (ك 1شكل )
الجمهورية اليمنية.

Ta'iz  ,Date Created: 06 April 2020, Datum/Projection: WGS_84, Data sources: OCHA

Disclaimer: The boundaries, names and designations used in this map do not imply official endorsement or acceptance by iMMAP. 
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مدينة الحديدة تاريخ إعداد الخريطة 06 ابريل 2020 

UNOCHA االمصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

مدينة الحديدة  في ملف التنميط الحضري هذا، تضم مديريات الحالي والحوك   1
والميناء.

بقيت الُحديدة و في ظل السيادة العثمانية حتى عام 1918 موقعًا 
للمحاوالت العثمانية المتعاقبة للتنافس على السيطرة الكاملة و 
انتزاع حكم اليمن من األئمة آنذاك. بعد الحرب العالمية الثانية، سلم 
البريطانيون المنتصرون الُحديدة وسهول تهامة إلى اإلدريسيين 
حكام عسير، إلى الشمال. كما و أدت الثورة المدفوعة يمنيًا في 
عسير )التي كانت قد أصبحت جزءًا من المملكة العربية السعودية 
حينها( في عام 1934 إلى االحتالل السعودي للحديدة. وفي العام 
نفسه، تم التوقيع على معاهدة الطائف التي أعادت المدينة وسهول 
تهامة إلى اليمن؛ وقد اعترف األخير بدوره بحكم المملكة العربية 

السعودية لعسير.



8
الحديدة

مالمح حرضية رسيعة

في عام 1961، أكمل االتحاد السوفيتي  بناء ميناء »أحمد« الوحيد 
الواقع في المياه العميقة التابعة للبالد آنذاك، في الطرف الجنوبي 
من خور كتيب شمال الُحديدة. وقد كان البناء جزءا من جهد أوسع 
يهدف لتأمين الشحن البحري الدولي على طول البحر األحمر تحديدًا 
ومدخاًل إلى قناة السويس.2 وقد مكن ميناء أحمد الذي افتتح 
في يونيو 1962 المدينة من تطوير نفسها وتأكيد اسهامها في 
االقتصادي الوطني.3 أدى تطوير طرق جديدة في الستينات )التي 
تربط بين صنعاء و تعز والُحديدة( إلى جعل سهل تهامة متاحًا لإلنتاج 
الزراعي الذي تم تداوله في المدينة و حتى تصديره. كما و أدى 
االزدهار االقتصادي في السبعينيات والدخل الكبير جراء التحويالت 
المالية وتنفيذ برامج المساعدة التقنية إلى تسريع التنمية الحضرية 

في الُحديدة.4 

ازداد عدد سكان المدينة في التسعينيات بشكل حاد نتيجة لحرب 
الخليج وتوحيد شطري اليمن )حيث عاد ما يقرب من مليون يمني 
من دول الخليج(5. وعلى الرغم من أن ميناء عدن قد حصل على 
حصة كبيرة من السوق بعد بناء محطة عدن للحاويات في عام 
1999، إال أن الُحديدة ظلت أهم نقطة دخول للواردات إلى اليمن. و 
قبل اندالع الصراع، كان أكثر من 70 %من واردات اليمن من الغذاء 
والوقود يمر من خالل الُحديدة، وهو ما يمثل أكثر من 40 %من دخل 
البالد الجمركي. يقع المطار الدولي على بعد 10 كم جنوب الميناء 
وهو أحد أهم مطارات الطيران المدني في اليمن و يستخدم أيضًا 

كمطار عسكري. 

آشر أفياد أوركابي ، »التاريخ الدولي للحرب األهلية اليمنية ، 1968-1962« ،   2
https://dash.harvard.edu/bitstream/ ، أطروحة دكتوراه ، جامعة هارفارد

handle/1/12269828/Orkaby_gsas.harvard_0084L_11420.pdf?se-
quence= )تم االطالع في 15 يونيو 2020).

https://www. ، 2012 الحديدة« ، 31 أكتوبر« ، Encyclopaedia Britannica  3
britannica.com/place/Al-Hudaydah )تم االطالع في 20 فبراير 2020).

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   4
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 15 يونيو 2020).

منشورات البنك الدولي ، النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية: مصادر   5
وعوائق وإمكانيات ، 1 يناير 2002 ، ص.12.
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 الحديدة

 السياق

التسلسل الزمني للصراع.(ك 2شكل )

الُحديدة 
ضمن  سياق اليمن

الجدول الزمني للصراع

14 أكتوبر 2014
سيطرت قوات الحوثيين على مدينة الُحديدة االستراتيجية 

بما في ذلك ميناءها (الواقع على الطرف الشمالي 
للمدينة، خارج المنطقة الحضرية الرئيسية)، وانتشر 

مسلحوها عند نقاط الدخول الى المدينة والمطار 
والمرافق الحيوية األخرى في المدينة.

25 يوليو 2018
السعودية "توقف مؤقتا" جميع شحنات النفط عبر 

مضيق باب المندب على البحر األحمر بعد هجوم 
الحوثيون المزعوم على ناقلتي نفط خام في الممر 

المائي االستراتيجي. وُأفيد بأن إحدى الناقلتين 
تعرضت ألضرار طفيفة.

2 أغسطس 2018
تعرض مدخل مستشفى الثورة العام والمواقع 

المجاورة (بما في ذلك أحد أسواق السمك 
المعروفة) لغارات جوية كبيرة أسفرت عن وقوع ما 

ال يقل عن 40 إصابة في صفوف المدنيين بينهم 
أطفال وإصابة عدة أشخاص. إن مستشفى الثورة 
الذي يقع في شارع جمال بالقرب من ميناء الصيد 
والجامعة في وسط المدينة (مديرية الحوك) هو 
المستشفى العام الوحيد في الحديدة حيث يخدم 

المدينة وأربعة مديريات تقع في خارج المدينة.

11 سبتمبر 2018
انهيار محادثات السالم القائمة برعاية األمم 

المتحدة ويعاد إطالق الهجوم؛ وتفيد وكاالت اإلغاثة 
بأن الوضع هو "األسوأ" حتى اآلن منذ بدء حملة 
[البحر األحمر] في أوائل يونيو/حزيران". تقدمت 

قوات التحالف جنوب شرق المدينة وقطعت الطرق 
البرية الرئيسية من الُحديدة إلى صنعاء، بما في 

ذلك منطق كيلو 10  ومنطقة كيلو 16 . تضخمت 
أسعار السلع األساسية حيث يضطر شحن إمدادات 

الغذاء والوقود إلى قطع مسافات أكبر. كما و 
تواصلت االشتباكات البرية العنيفة في المديريات 

جنوب وشرق مدينة الحديدة وأفادت التقارير 
مفتوحة المصادر أن مدينة الُحديدة قد ُأفرغت من 

عشرات اآلالف من الناس لكن مئات اآلالف ال يزالون 
داخل المدينة في حين استمرار القتال.

23 يونيو 2018
استمرار القتال البري المتقطع والغارات الجوية الثقيلة 

والقصف حتى اعالن اإلمارات العربية المتحدة وقف 
العمليات العسكرية بهدف دعم جهود األمم المتحدة 

للتوصل إلى حل سياسي. وال يزال القتال مستمرًا ولكنه 
في حالة توقف نسبي حيث ُيمنح المبعوث الخاص إلى 
اليمن مارتن غريفيث الوقت للتوسط بين األطراف في 

محاولة الستئناف مفاوضات السالم.

23 أبريل 2018
قتلت غارة جوية تابعة للتحالف بقيادة السعودية صالح 
الصماد، القائد المدني األعلى في حركة الحوثيين في 

اليمن و قد شغل منصب رئيس المجلس السياسي 
األعلى المدعوم من الحوثيين و الذي يدير معظم شمال 

اليمن.

13 يونيو 2018
أطلقت قوات التحالف بقيادة السعودية عملية النصر 

الذهبي إيذانًا ببدأ الهجوم على مدينة الحديدة في 
محاولة لتغيير ميزان القوى على األرض وإنهاء تدفق 

إمدادات األموال واألسلحة والصواريخ الباليستية 
للحوثيين التي ُيعتقد أنها كانت تمر عبر ميناء الُحديدة، 

في حين رد الحوثيون بالقول إنهم يدافعون عن اليمن 
من غزو تدعمه الواليات المتحدة.

14 يونيو 2018
زعمت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا أنها 

تخطت خط الدفاع األول للحوثيون. وأفادت مصادر طبية 
بمقتل 30 مسلحًا حوثيًا قرب مطار الحديدة الدولي، إلى 

جانب تسعة جنود آخرين موالين لـ هادي". وعلى الرغم 
من ذلك، أفادت التقارير مفتوحة المصدر أن قوات 

التحالف وصلت إلى خطوط المواجهة الواقعة على بعد 
14 يونيو 2018كيلومترين جنوب مطار المدينة.

أشارت تقارير وسائل اإلعالم الدولية عن غارات جوية 
شديدة وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض 

ومروحيات أباتشي ومدافع هاون وصواريخ على 
مشارف مدينة الُحديدة وعلى بعد 5 كيلومترات من 

مينائها.

19 يونيو 2018
تشير التقارير إلى أن إمدادات المياه قد تعطلت في 

عدة مناطق وأن الناس يعتمدون على المياه من آبار 
المساجد. وقد تضررت قريتان قريبتان من مطار 

الحديدة بشدة و يقوم الناس بالهرب إلى مدينة 
الحديدة ويصلون إلى المناطق المعرضة للكوليرا مما 
يثير المخاوف بشأن قدرتهم على الحصول على المياه 

الصالحة وغيرها من المساعدات اإلنسانية. كما وقام 
الشركاء في مجال المساعدة اإلنسانية بإعداد لوازم 
النظافة والصحة والمأوى لتلبية االحتياجات الطارئة 

لما يقارب ال 75,000 أسرة في إذا ما أمكن الوصول 
إليها.

يعود تاريخ الُحديدة إلى القرن الثامن الهجري، حيث كانت تستخدم كمنطقة صيد 
ومرسى للسفن في عام   1455 ميالدي.

1848  أصبحت الُحديدة قاعدة للعثمانيين وتحولت إلى 
مركز إداري مهم. تسلمها محمد اإلدريسي من 

البريطانيين في عام 1923 ثم تمكن اإلمام يحيى بن حميد 
الدين من السيطرة عليها في العام نفسه.

6 -13 ديسمبر 2018
ديسمبر 2018: اجتمع الحوثيون مع الحكومة 

المعترف بها دوليًا في ستوكهولم لمناقشة 
مختلف مقترحات خفض التصعيد وخريطة طريق 

محتملة التفاقية سالم شاملة. وفي 13 
ديسمبر/كانون األول، وافقت جميع األطراف على 

اتفاق ستوكهولم الذي يتألف من ثالثة بنود: وقف 
األعمال العدائية في مدينة الُحديدة وسحب القوات 

في مدينة الحديدة وموانئها والصليف (80 كيلومترًا 
شماًال) و رأس عيسى (50 كيلومترًا شماًال)، وأن يكون 

هناك آلية تنفيذ لتفعيل اتفاق تبادل األسرى، وبيان 
تفاهم حول تعز.

24 يناير 2019
حدوث إطالق نار يشتبه في أنه قذائف هاون و 

يسبب حرائق ألحقت أضرارًا في مخزنين حيوَيين 
 WFP للقمح تتبع لبرنامج األغذية العالمي

وصوامع الغالل ومرفق التوزيع الموجود في 
الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة. وقد كان لدى 

برنامج األغذية العالمي WFP في ذلك الوقت 
000 51 طن متري من القمح في مطاحن البحر 

األحمر (أي 25 % من مخزون القمح في البالد في 
ذلك الوقت)؛ و لذا لم يتمكن برنامج األغذية 

العالمي WFP من الوصول إلى المطاحن منذ 
سبتمبر 2018 بسبب األوضاع األمنية.

17 فبراير 2019 
بعد يومين من المحادثات في مدينة الحديدة، 

اتفق ممثلو حكومة هادي والحوثيين على 
صيغة المرحلة األولى لالنسحاب من المدينة و 

يتفقوا أيضًا على المرحلة الثانية من حيث المبدأ 
وفقا لبيان األمم المتحدة. كما و أفادت التقارير 

مفتوحة المصدر في أوائل فبراير بأن مصادر 
عاملة في المجال اإلنساني في الميدان ذكرت 
أنه و على الرغم من توقف الغارات الجوية على 
المدينة إال أن القتال لم يقل للدرجة التي تكفي 

للسماح بتوصيل المساعدات دون عوائق أو لجعل 
الحديدة آمنة بالنسبة لعمال اإلغاثة و/أو 

المدنيين.

 10-9 سبتمبر 2019
اجتمعت لجنة تنسيق إعادة االنتشار و التي تضم 

ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأعلنت أنها 
ستنشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على 

الخطوط األمامية في الحديدة كخطوة أولية 
تهدف إلى استمرار وقف إطالق النار. ومع ذلك، 

فقد فشلت األطراف في االتفاق على من 
سيوفر األمن في ميناء الحديدة بعد إعادة انتشار 

القوات العسكرية.

10 سبتمبر 2019 
يعلن المشروع السعودي إلزالة األلغام األرضية 

في اليمن "مسام" (MASAM) أنه أزال 876 لغمًا 
أرضيًا وذخيرة غير منفجرة من المنطقة الساحلية 

الغربية. كما وأفادت "مسام" بأن ما مجموعه 
637 90 لغمًا وجهاز متفجر وذخائر غير المنفجرة 

قد ُأزيلت منذ بدء المشروع.

30 سبتمبر/أيلول 2019
ذكر الحوثيون أنهم سيفرجون عن 350 سجينًا 

دون شروط في محاولة لتنفيذ جانب من الجوانب 
المشمولة ضمن اتفاق ستوكهولم و قد تم 

اإلفراج عن 290 سجينًا.

16 أكتوبر 2019 
سمحت الحكومة اليمنية بدخول ثماني شحنات وقود 

إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

25 نوفمبر 2019 
و ردًا على ضربات الحوثيين على مواقع التحالف 
في المخاء (في 24 نوفمبر)، فقد ُأفيد بحدوث 

غارات جوية للتحالف على ميناء رأس عيسى، مما 
أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الحوثيين. 

كما وحذر رئيس بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق 
الُحديدة "جوها" في أوائل نوفمبر من حدوث 

زيادة في انتهاكات وقف إطالق النار مؤخرا، بما 
في ذلك إنشاء األطراف للتحصينات الجديدة، 
وإعادة تمركز القوات، ونشر طائرات استطالع 

بدون طيار في انتهاك التفاق الهدنة. وحث 
"جوها" االطراف على مواصلة العمل معا بحسن 

نية محذرا من ان الوضع مازال متوترًا.

26 نوفمبر 2019 
أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية عن إطالق 

سراح 200 سجين حوثي. وفي 28 نوفمبر أطلق 
التحالف سراح 128 سجينًا عادوا إلى صنعاء.

19-18 ديسمبر 2019 
ترأس "جوها" اجتماعًا مع ممثلي الحكومة 

والحوثيين للجنة تنسيق اعادة االنتشار لمناقشة 
تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحسين وصول 

المساعدات اإلنسانية في محافظة الحديدة.

5 نوفمبر 2019 
سلطات الصحة في مديرية الجراحي شرق 

الحديدة تعلن عن وفاة 18 شخصًا بسبب حمى 
الضنك. "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى 

الضنك والمالريا الى 18 حالة خالل الفترة من 21 
اكتوبر الى 5 نوفمبر". حسب ما أفادت تلك 

السلطات

18 ديسمبر 2019
سلمت كتائب أشواس - وهي آخر قوات سودانية 

تغادر جبهات الساحل الغربي - مواقعها إلى 
القوات اليمنية المشتركة. هذا وكان السودان قد 

شارك بقوات العسكرية منذ بداية الحرب على 
اليمن مع قوات التحالف الدولي.

18 ديسمبر 2018 
بدأ سريان وقف إطالق النار في الُحديدة في ظل 

وجود انتهاكات بسيطة حتى نهاية الشهر. كما و 
أقر مجلس األمن الدولي في 21 ديسمبر قرارًا 

صاغته المملكة المتحدة والذي دعا جميع 
األطراف إلى التمسك باتفاق ستوكهولم. 

ووافق القرار على نشر فريق من االمم المتحدة 
لمدة 30 يوما لمراقبة تنفيذ وقف اطالق النار .

29 ديسمبر 2018
ذكر مصدر من األمم المتحدة والحوثيين أن قوات 

الحوثيين بدأت في اإلنسحاب من ميناء الحديدة 
وفقا التفاق ستوكهولم.

8 يناير 2019  
لم تنسحب قوات الحوثيين المتحالفة مع 

الحكومة من الحديدة وفقًا للموعد النهائي 
المتفق عليه.

16 يناير 2019  
يوافق مجلس األمن الدولي باإلجماع في على 

إنشاء بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، 
الذي يفوض 75 مراقبًا لإلشراف على تنفيذ 

االتفاق وقف إطالق النار.

17 يونيو 2019 
أفاد المبعوث الخاص لليمن "غريفيث" بأن 

األطراف في الحديدة قد استمرت في الحد من 
أعمال العنف في األشهر الستة منذ دخول 

اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ، في حين انخفض 
عدد الضحايا بنسبة ٪68 في األشهر الخمسة 

التالية.
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3  مايو 1924   تقدم جيش اإلمام يحيى لمحاربة 
اإلدريسي في الحديدة و كانت تهامة ساحة المعركة حيث 

ُهِزَم األدارسة وسيطر اليمنيون على الميناء وموانئ 
ومدن أخرى تهامية.

كما و ُشنت حملة عسكرية النتزاع هذه المناطق من نفوذ 
اإلدريسي، حيث تمكن الجيش اليمني من انتزاع الحديدة 

وتهامة الجنوبية خالل عامي عام 24 ـ 1925م،

26  سبتمبر 1962 اندلعت ثورة ضد حكم األئمة 
الزيدية و التي شارك فيها أبناء تهامة وقد كانت الُحديدة 
نقطة عبور مهمة للقوات التي أرسلها الرئيس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر إلى صنعاء لدعم الثورة.

1961 تأسس ميناء الحديدة بالتعاون مع االتحاد 
السوفياتي السابق وأصبح أهم ميناء يمني بعد ميناء عدن. 



10
الحديدة

مالمح حرضية رسيعة

الُحديدة 
ضمن  سياق اليمن

الجدول الزمني للصراع

14 أكتوبر 2014
سيطرت قوات الحوثيين على مدينة الُحديدة االستراتيجية 

بما في ذلك ميناءها (الواقع على الطرف الشمالي 
للمدينة، خارج المنطقة الحضرية الرئيسية)، وانتشر 

مسلحوها عند نقاط الدخول الى المدينة والمطار 
والمرافق الحيوية األخرى في المدينة.

25 يوليو 2018
 Saudi Arabia “temporarily halts” all oil shipments
 through the Red Sea’s Bab al-Mandeb strait after

 Houthis allegedly attacked two crude tankers in
 the strategic waterway. One of the two crude

.tankers reportedly sustained minor damage

2 أغسطس 2018
تعرض مدخل مستشفى الثورة العام والمواقع 

المجاورة (بما في ذلك أحد أسواق السمك 
المعروفة) لغارات جوية كبيرة أسفرت عن وقوع ما 

ال يقل عن 40 إصابة في صفوف المدنيين بينهم 
أطفال وإصابة عدة أشخاص. إن مستشفى الثورة 
الذي يقع في شارع جمال بالقرب من ميناء الصيد 
والجامعة في وسط المدينة (مديرية الحوك) هو 
المستشفى العام الوحيد في الحديدة حيث يخدم 

المدينة وأربعة مديريات تقع في خارج المدينة.

11 سبتمبر 2018
انهيار محادثات السالم القائمة برعاية األمم 

المتحدة ويعاد إطالق الهجوم؛ وتفيد وكاالت اإلغاثة 
بأن الوضع هو "األسوأ" حتى اآلن منذ بدء حملة 
[البحر األحمر] في أوائل يونيو/حزيران". تقدمت 

قوات التحالف جنوب شرق المدينة وقطعت الطرق 
البرية الرئيسية من الُحديدة إلى صنعاء، بما في 

ذلك منطق كيلو 10  ومنطقة كيلو 16 . تضخمت 
أسعار السلع األساسية حيث يضطر شحن إمدادات 

الغذاء والوقود إلى قطع مسافات أكبر. كما و 
تواصلت االشتباكات البرية العنيفة في المديريات 

جنوب وشرق مدينة الحديدة وأفادت التقارير 
مفتوحة المصادر أن مدينة الُحديدة قد ُأفرغت من 

عشرات اآلالف من الناس لكن مئات اآلالف ال يزالون 
داخل المدينة في حين استمرار القتال.

23 يونيو 2018
استمرار القتال البري المتقطع والغارات الجوية الثقيلة 

والقصف حتى اعالن اإلمارات العربية المتحدة وقف 
العمليات العسكرية بهدف دعم جهود األمم المتحدة 

للتوصل إلى حل سياسي. وال يزال القتال مستمرًا ولكنه 
في حالة توقف نسبي حيث ُيمنح المبعوث الخاص إلى 
اليمن مارتن غريفيث الوقت للتوسط بين األطراف في 

محاولة الستئناف مفاوضات السالم.

23 أبريل 2018
قتلت غارة جوية تابعة للتحالف بقيادة السعودية صالح 
الصماد، القائد المدني األعلى في حركة الحوثيين في 

اليمن و قد شغل منصب رئيس المجلس السياسي 
األعلى المدعوم من الحوثيين و الذي يدير معظم شمال 

اليمن.

13 يونيو 2018
أطلقت قوات التحالف بقيادة السعودية عملية النصر 

الذهبي إيذانًا ببدأ الهجوم على مدينة الحديدة في 
محاولة لتغيير ميزان القوى على األرض وإنهاء تدفق 

إمدادات األموال واألسلحة والصواريخ الباليستية 
للحوثيين التي ُيعتقد أنها كانت تمر عبر ميناء الُحديدة، 

في حين رد الحوثيون بالقول إنهم يدافعون عن اليمن 
من غزو تدعمه الواليات المتحدة.

14 يونيو 2018
زعمت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا أنها 

تخطت خط الدفاع األول للحوثيون. وأفادت مصادر طبية 
بمقتل 30 مسلحًا حوثيًا قرب مطار الحديدة الدولي، إلى 

جانب تسعة جنود آخرين موالين لـ هادي". وعلى الرغم 
من ذلك، أفادت التقارير مفتوحة المصدر أن قوات 

التحالف وصلت إلى خطوط المواجهة الواقعة على بعد 
14 يونيو 2018كيلومترين جنوب مطار المدينة.

أشارت تقارير وسائل اإلعالم الدولية عن غارات جوية 
شديدة وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض 

ومروحيات أباتشي ومدافع هاون وصواريخ على 
مشارف مدينة الُحديدة وعلى بعد 5 كيلومترات من 

مينائها.

19 يونيو 2018
تشير التقارير إلى أن إمدادات المياه قد تعطلت في 

عدة مناطق وأن الناس يعتمدون على المياه من آبار 
المساجد. وقد تضررت قريتان قريبتان من مطار 

الحديدة بشدة و يقوم الناس بالهرب إلى مدينة 
الحديدة ويصلون إلى المناطق المعرضة للكوليرا مما 
يثير المخاوف بشأن قدرتهم على الحصول على المياه 

الصالحة وغيرها من المساعدات اإلنسانية. كما وقام 
الشركاء في مجال المساعدة اإلنسانية بإعداد لوازم 
النظافة والصحة والمأوى لتلبية االحتياجات الطارئة 

لما يقارب ال 75,000 أسرة في إذا ما أمكن الوصول 
إليها.

يعود تاريخ الُحديدة إلى القرن الثامن الهجري، حيث كانت تستخدم كمنطقة صيد 
ومرسى للسفن في عام   1455 ميالدي.

1848  أصبحت الُحديدة قاعدة للعثمانيين وتحولت إلى 
مركز إداري مهم. تسلمها محمد اإلدريسي من 

البريطانيين في عام 1923 ثم تمكن اإلمام يحيى بن حميد 
الدين من السيطرة عليها في العام نفسه.

6 -13 ديسمبر 2018
ديسمبر 2018: اجتمع الحوثيون مع الحكومة 

المعترف بها دوليًا في ستوكهولم لمناقشة 
مختلف مقترحات خفض التصعيد وخريطة طريق 

محتملة التفاقية سالم شاملة. وفي 13 
ديسمبر/كانون األول، وافقت جميع األطراف على 

اتفاق ستوكهولم الذي يتألف من ثالثة بنود: وقف 
األعمال العدائية في مدينة الُحديدة وسحب القوات 

في مدينة الحديدة وموانئها والصليف (80 كيلومترًا 
شماًال) و رأس عيسى (50 كيلومترًا شماًال)، وأن يكون 

هناك آلية تنفيذ لتفعيل اتفاق تبادل األسرى، وبيان 
تفاهم حول تعز.

24 يناير 2019
حدوث إطالق نار يشتبه في أنه قذائف هاون و 

يسبب حرائق ألحقت أضرارًا في مخزنين حيوَيين 
 WFP للقمح تتبع لبرنامج األغذية العالمي

وصوامع الغالل ومرفق التوزيع الموجود في 
الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة. وقد كان لدى 

برنامج األغذية العالمي WFP في ذلك الوقت 
000 51 طن متري من القمح في مطاحن البحر 

األحمر (أي 25 % من مخزون القمح في البالد في 
ذلك الوقت)؛ و لذا لم يتمكن برنامج األغذية 

العالمي WFP من الوصول إلى المطاحن منذ 
سبتمبر 2018 بسبب األوضاع األمنية.

17 فبراير 2019 
بعد يومين من المحادثات في مدينة الحديدة، 

اتفق ممثلو حكومة هادي والحوثيين على 
صيغة المرحلة األولى لالنسحاب من المدينة و 

يتفقوا أيضًا على المرحلة الثانية من حيث المبدأ 
وفقا لبيان األمم المتحدة. كما و أفادت التقارير 

مفتوحة المصدر في أوائل فبراير بأن مصادر 
عاملة في المجال اإلنساني في الميدان ذكرت 
أنه و على الرغم من توقف الغارات الجوية على 
المدينة إال أن القتال لم يقل للدرجة التي تكفي 

للسماح بتوصيل المساعدات دون عوائق أو لجعل 
الحديدة آمنة بالنسبة لعمال اإلغاثة و/أو 

المدنيين.

 10-9 سبتمبر 2019
اجتمعت لجنة تنسيق إعادة االنتشار و التي تضم 

ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأعلنت أنها 
ستنشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على 

الخطوط األمامية في الحديدة كخطوة أولية 
تهدف إلى استمرار وقف إطالق النار. ومع ذلك، 

فقد فشلت األطراف في االتفاق على من 
سيوفر األمن في ميناء الحديدة بعد إعادة انتشار 

القوات العسكرية.

10 سبتمبر 2019 
يعلن المشروع السعودي إلزالة األلغام األرضية 

في اليمن "مسام" (MASAM) أنه أزال 876 لغمًا 
أرضيًا وذخيرة غير منفجرة من المنطقة الساحلية 

الغربية. كما وأفادت "مسام" بأن ما مجموعه 
637 90 لغمًا وجهاز متفجر وذخائر غير المنفجرة 

قد ُأزيلت منذ بدء المشروع.

30 سبتمبر/أيلول 2019
ذكر الحوثيون أنهم سيفرجون عن 350 سجينًا 

دون شروط في محاولة لتنفيذ جانب من الجوانب 
المشمولة ضمن اتفاق ستوكهولم و قد تم 

اإلفراج عن 290 سجينًا.

16 أكتوبر 2019 
الحكومة اليمنية بدخول ثماني شحنات وقود 

إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

25 نوفمبر 2019 
و ردًا على ضربات الحوثيين على مواقع التحالف 
في المخاء (في 24 نوفمبر)، فقد ُأفيد بحدوث 

غارات جوية للتحالف على ميناء رأس عيسى، مما 
أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الحوثيين. 

كما وحذر رئيس بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق 
الُحديدة "جوها" في أوائل نوفمبر من حدوث 

زيادة في انتهاكات وقف إطالق النار مؤخرا، بما 
في ذلك إنشاء األطراف للتحصينات الجديدة، 
وإعادة تمركز القوات، ونشر طائرات استطالع 

بدون طيار في انتهاك التفاق الهدنة. وحث 
"جوها" االطراف على مواصلة العمل معا بحسن 

نية محذرا من ان الوضع مازال متوترًا.

26 نوفمبر 2019 
أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية عن إطالق 

سراح 200 سجين حوثي. وفي 28 نوفمبر أطلق 
التحالف سراح 128 سجينًا عادوا إلى صنعاء.

19-18 ديسمبر 2019 
ترأس "جوها" اجتماعًا مع ممثلي الحكومة 

والحوثيين للجنة تنسيق اعادة االنتشار لمناقشة 
تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحسين وصول 

المساعدات اإلنسانية في محافظة الحديدة.

5 نوفمبر 2019 
سلطات الصحة في مديرية الجراحي شرق 

الحديدة تعلن عن وفاة 18 شخصًا بسبب حمى 
الضنك. "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى 

الضنك والمالريا الى 18 حالة خالل الفترة من 21 
اكتوبر الى 5 نوفمبر". حسب ما أفادت تلك 

السلطات

18 ديسمبر 2019
سلمت كتائب أشواس - وهي آخر قوات سودانية 

تغادر جبهات الساحل الغربي - مواقعها إلى 
القوات اليمنية المشتركة. هذا وكان السودان قد 

شارك بقوات العسكرية منذ بداية الحرب على 
اليمن مع قوات التحالف الدولي.

18 ديسمبر 2018 
بدأ سريان وقف إطالق النار في الُحديدة في ظل 

وجود انتهاكات بسيطة حتى نهاية الشهر. كما و 
أقر مجلس األمن الدولي في 21 ديسمبر قرارًا 

صاغته المملكة المتحدة والذي دعا جميع 
األطراف إلى التمسك باتفاق ستوكهولم. 

ووافق القرار على نشر فريق من االمم المتحدة 
لمدة 30 يوما لمراقبة تنفيذ وقف اطالق النار .

29 ديسمبر 2018
ذكر مصدر من األمم المتحدة والحوثيين أن قوات 

الحوثيين بدأت في اإلنسحاب من ميناء الحديدة 
وفقا التفاق ستوكهولم.

8 يناير 2019  
لم تنسحب قوات الحوثيين المتحالفة مع 

الحكومة من الحديدة وفقًا للموعد النهائي 
المتفق عليه.

16 يناير 2019  
يوافق مجلس األمن الدولي باإلجماع في على 

إنشاء بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، 
الذي يفوض 75 مراقبًا لإلشراف على تنفيذ 

االتفاق وقف إطالق النار.

17 يونيو 2019 
أفاد المبعوث الخاص لليمن "غريفيث" بأن 

األطراف في الحديدة قد استمرت في الحد من 
أعمال العنف في األشهر الستة منذ دخول 

اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ، في حين انخفض 
عدد الضحايا بنسبة ٪68 في األشهر الخمسة 

التالية.
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3  مايو 1924   تقدم جيش اإلمام يحيى لمحاربة 
اإلدريسي في الحديدة و كانت تهامة ساحة المعركة حيث 

ُهِزَم األدارسة وسيطر اليمنيون على الميناء وموانئ 
ومدن أخرى تهامية.

كما و ُشنت حملة عسكرية النتزاع هذه المناطق من نفوذ 
اإلدريسي، حيث تمكن الجيش اليمني من انتزاع الحديدة 

وتهامة الجنوبية خالل عامي عام 24 ـ 1925م،

26  سبتمبر 1962 اندلعت ثورة ضد حكم األئمة 
الزيدية و التي شارك فيها أبناء تهامة وقد كانت الُحديدة 
نقطة عبور مهمة للقوات التي أرسلها الرئيس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر إلى صنعاء لدعم الثورة.

1961 تأسس ميناء الحديدة بالتعاون مع االتحاد 
السوفياتي السابق وأصبح أهم ميناء يمني بعد ميناء عدن. 



حيثيات الرصاع111

الخلفية
في أكتوبر 2014، و بعد شهر من السيطرة على صنعاء، بسط 
الحوثيون سيطرتهم على ميناء الُحديدة على البحر األحمر )الواقع 
على الطرف الشمالي للمدينة، خارج المنطقة الحضرية الرئيسية(، 
وأرسلوا قواتهم إلى مداخل المدينة بما في ذلك مطارها. إن  
ميناءها 6– الذي تمر من خالله 7%70 من واردات اليمن و 80 % من 
المساعدات اإلنسانية - قد أصبح خط امداد للمساعدات الرئيسية 
في البالد بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف على حدود اليمن 
ومجالها الجوي.8 وبالنسبة للحوثيين، فإن السيطرة على الُحديدة 
أمر حيوي ألنها تُمد معظم المناطق الشمالية غير الساحلية التي 
يسيطر عليها الحوثيون - بما في ذلك صنعاء - بإمكانية الوصول 
إلى البحر األحمر وحركته البحرية. باإلضافة إلى ذلك، ُيدّر الميناء أيضًا 
إيرادات9 للحوثيين الذين ُيفرضون الضرائب على الواردات ويتحكمون 
في توزيع المواد الغذائية والوقود المار بالميناء. كما وتتهم قوات 
الحكومة اليمنية الحوثيين باستخدام ميناء الُحديدة كخط إمداد 

للمال والسالح على حد سواء وهو األمر الذي يرفضه  الحوثيون.

رويترز، »المتمردون الحوثيون يستولون على ميناء الحديدة اليمني: سكان« ،   6
https://www.reuters.com/article/us-yemen-insurgency/،2014 15 أكتوبر
houthi-rebels-take-over-yemens-hodeidah-port-residents-idUSKCN0I-

40HB20141015 )تم االطالع في 10 يناير 2020).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP،  يوفربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   7
https:// ، 2019مركبات لدعم جهود إزالة األلغام في موانئ الحديدة ، 28 مايو

reliefweb.int/report/yemen/undp-provides-critical-vehicles-sup-
port-demining-efforts-ports-hodeidah  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

The Guardian، »أمل في نقطة تحول في اليمن بعد انسحاب الحوثيين من   8
https://www.theguardian.com/world/2019/  ، 2019 الحديدة« ، 15 مايو
may/15/yemen-hope-for-turning-point-after-houthi-hodeidah-port-

withdrawal  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

في يونيو 2018 ، قدرت Critical Threats إيرادات الموانئ بنحو 14 مليون دوالر   9
شهرًيا Critical Threats .، »االعتداء على الحديدة: ظهور مشكالت الشراكة 

https://www.criticalthreats.org/analysis/، 2018 األمريكية« ، 13 يونيو
  the-assault-on-al-hudaydah-surfacing-americas-partnership-problems

)تم االطالع في 10 يناير 2020).

اتفاق ستوكهولم
في ديسمبر 2017، تصاعدت العمليات العسكرية )بما في ذلك 
الغارات الجوية( في محاولة من قبل الحكومة اليمنية و بدعم من 
قوات التحالف الستعادة السيطرة على مدينة الُحديدة، بما في 
ذلك ميناءها المهم استراتيجيًا.10 أطلق التحالف  في يونيو 2018 
عملية النصر الذهبي. وبحلول نهاية عام 2018، كانت قوات التحالف 
قد تقدمت شمااًل على طول الساحل الغربي، ولكنها توقف فعليًا 
عند الطرف الجنوبي للمدينة حيث هدد الصراع المسلح بشل حركة 
الموانئ. كما و تتزايد في الوقت نفسه الضغوط الدولية لضمان 
استمرار تدفق المساعدات اإلنسانية عبر الُحديدة؛ هذا وقد حذرت 
وكاالت اإلغاثة مرارًا من أن أي ضرر يلحق بميناء المدينة أو تأخير 

في إيصال المساعدات سيذهب بالبالد إلى مجاعة شاملة.

وأسفر الضغط المبذول إلى تيسير مباحثات سالم تقودها األمم 
المتحدة في السويد في 6 ديسمبر 2018، كما و اجتمعت األطراف 
المتحاربة في ستوكهولم لمناقشة مختلف مقترحات خفض التصعيد 
وخريطة طريق محتملة للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة وكانت 

هذه المحادثات أول مفاوضات رسمية منذ عام 2016. 

وبعد أسبوع من المفاوضات، وافقت جميع األطراف على اتفاق 
استكهولم11 كإجراء لبناء الثقة لتمهيد الطريق لمفاوضات أوسع 
نطاقا بهدف إنهاء الحرب. يتكون االتفاق من ثالثة عناصر: وقف 
األعمال العدائية في مدينة الُحديدة وانسحاب القوات من المدينة 
وموانئ الُحديدة والصليف )80 كم شمااًل، والمستخدمة لتخزين 
الحبوب(12 ورأس عيسى )50 كم شمااًل، الذي خدم حقول نفط مأرب 
وكان محطة التصدير الرئيسية في البالد(13،  وبالتالي يضم ذلك الممر 
التجاري على البحر األحمر؛ وآلية تنفيذية بشأن تفعيل اتفاقية تبادل 
األسرى، وبيان تفاهم حول تعز. ووافقت االمم المتحدة على رئاسة 
لجنة تنسيق اعادة االنتشار لمراقبة وقف اطالق النار واعادة نشر\ 
انسحاب القوات. كما و أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
قراره رقم 2451 )2018)14  في 16 يناير 2019 الذي يصرح )و لفترة 
 (UNMHA(بإنشاء بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الُحديدة )6 أشهر

و الذي أعيد تمديد مدة عملها حتى يناير 2020.

https://www.acaps.،2018 تقرير: النزوح في تعز والحديدة ، 29 مارس ،ACAPS  10
org/sites/acaps/files/products/files/20180329_acaps_thematic_re-

port_yemen_displacement_final.pdf )تم االطالع في 10 يناير 2020).

األمم المتحدة ، مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لليمن ، النص الكامل   11
https://osesgy.unmissions.org/ ، 2018 التفاق ستوكهولم ، 13 ديسمبر

stockholm-agreement  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

رويترز ، »توافق األطراف اليمنية على بدء انسحاب القوات المتوقفة من   12
https://www.reuters.com/article/ ، 2019 الميناء الرئيسي« ، 17 فبراير

us-yemen-security-un/yemens-parties-agree-to- start-stalled-Troop-
pull-from-main-port-idUSKCN1Q60QY )تم االطالع في 10 يناير 2020).

المرجع نفسه.  13

مجلس األمن الدولي ، القرارS / RES / 2451 ، 21 ،)2018( 2451 ديسمبر 2018   14
، 2018(https://undocs.org/S/RES/2451( )تم االطالع في 10 يناير 2020).
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مالمح حرضية رسيعة

التطورات األخرية
في 12 مايو 2019، تحققت لجنة تنسيق اعادة االنتشار من أن 
الحوثيين سلموا سيطرة ميناء الُحديدة إلى وحدات خفر السواحل 
المحلية بالرغم من اعتراض الحكومة اليمنية على هذه النتيجة 
مدعية أن الحوثيين تسللوا إلى وحدات خفر السواحل المنتشرة في 
الميناء.15  أفاد المبعوث الخاص غريفيث في يونيو 2019 أن األطراف 
في الُحديدة »استمرت في الحد من العنف في األشهر الستة التي 
تلت دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ، في حين انخفض عدد 
الضحايا أيضا بنسبة 68 % في األشهر الخمسة التالية«16.  هذا و 
قد اجتمعت لجنة تنسيق اعادة االنتشار في سبتمبر 2019 وأعلنت 
أنها ستنشر »فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط األمامية 
للمواجهة كخطوة أولية تهدف إلى استمرارية وقف إطالق النار 
والحد من المعاناة والخسائر بين المدنيين«17 - في 19 أكتوبر، تم 
إنشاء خمسة مراكز مراقبة مشتركة حول مدينة الُحديدة )عند 
 ،8 مجمع الصالح، ومتجر سيتي ماكس للمالبس، وتقاطع الكيلو 

ومزارع الماشية، وقرية المنذر(.  

خدمة أبحاث الكونغرس ، اليمن: الحرب األهلية والتدخل اإلقليمي ، تم تحديثه   15
في 17 سبتمبر https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf ، 2019  )تم 

االطالع في 10 يناير 2020). 

مجلس األمن الدولي ، مسؤولو األمم المتحدة يحثون األطراف في اليمن على   16
الوفاء باتفاقية ستكهولم، اتفاقيات الحديدة ، وسط دعوات مجلس األمن 

https://www.un.org/press/ ، 2019 لفتح ممرات المساعدة ، 17 يونيو
en/2019/sc13845.doc .htm)تم االطالع في 10يناير 2020).

مجلس األمن الدولي ، مسؤولو األمم المتحدة يحثون األطراف في اليمن على   17
الوفاء باتفاقية ستكهولم، اتفاقيات الحديدة ، وسط دعوات مجلس األمن 

https://www.un.org/press/ ، 2019 لفتح ممرات المساعدة ، 17 يونيو
en/2019/sc13845.doc .htm)تم االطالع في 10يناير 2020).

وعلى الرغم من ذلك، فقد فشلت األطراف المتنازعة في نزع التسُلح 
من الُحديدة بالكامل إال أنه ال يزال وقف األعمال العدائية شبه 
الكامل في مدينة الُحديدة صامدًا إلى حد ما، فقد حذر رئيس بعثة 
األمم المتحدة لدعم اتفاق الُحديدة في نوفمبر 2019 من زيادة 
في انتهاكات وقف إطالق النار مؤخرًا، و يشمل ذلك بناء األطراف 
المتنازعة تحصينات جديدة وإعادة تمركز القوات ونشر طائرات 
استطالع بدون طيار، في خرق التفاق الهدنة. وحث كذلك األطراف 
على مواصلة العمل معا محذرا من أن الوضع ال يزال متوترًا. وعالوة 
على ذلك، وعلى الرغم من االنخفاض الكبير في األعمال العدائية 
في المدينة، فال تزال محافظة الُحديدة هي األعلى من حيث عدد 
الضحايا في  صفوف المدنيين، حيث يمثل العدد أكثر من 30 % من 

مجموع الضحايا في جميع أنحاء البالد.18 

ACAPS، الحصول على االحتياجات األساسية في اليمن: السيناريوهات ، أكتوبر   18
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/، 2019

files/20191106_acaps_yemen_analysis_hub_scenarios.pdf )تم االطالع 
في 10 يناير 2020)..
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حيثيات الرصاع

االعتبارات واالستنتاجات
20 البرية والبحرية حول  أفادت التقارير19 أنه تم زرع آالف األلغام 
ميناء الُحديدة و أنه وبشكل أكثر تحديدًا، فقد قدرت تقارير إعالمية 
حوالي 3500 عبوة ناسفة ُمرتجلة تم زرعها في وسط وفي ميناء 
مدينة الُحديدة وحوالي 6000 في الصليف ورأس عيسى,21 وهما 
الميناءان اآلخران القريبان المدرجان في اتفاق ستوكهولم. 22 وفي 
منتصف مايو 2019 ذكرت وسائل اإلعالم  أنه من المتوقع أن تتم 
عمليات نزع األلغام  وإزالة المعدات العسكرية في الموانئ الثالثة 

في المستقبل القريب.23 

وال تزال عمليات إزالة األلغام تجري في ميناء الُحديدة حتى وقت 
كتابة هذا التقرير لضمان قدرة االستيراد اآلمن لإلمدادات الحيوية 
ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP مع المركز اليمني 
التنفيذي لمكافحة األلغام بوصفه المنظمة الوطنية المنشأة إلزالة 
الذخائر غير المنفجرة.24 ومع ذلك، فإن عدًدا غير محدد من برامج 
اإلجراءات المتعلقة باأللغام في الُحديدة قد أصبحت بال تمويل، 
مما يعرض الميناء والطرق ومناطق أخرى للخطر.25 كما وال تتوفر 
للجمهور معلومات أكثر تفصياًل وأكثر حداثة عن أنشطة التطهير 

والتقدم الُمحرز فيما التخلص من الذخائر غير المنفجرة.

The National ، »يقول المتمردون الحوثيون اليمنيون الذين يرتكبون جرائم   19
https://www.، 2018 حرب في الحديدة ، وزير حقوق اإلنسان« ، 16 يونيو

thenational.ae/world/mena/yemen-s-houthi-rebels-committing-war-
crimes-in-hodeidah-human-rights-minister-says-1.740777  )تم االطالع 

في 10 يناير 2020).

تفيد وسائل اإلعالم الدولية أن العديد من األلغام األرضية مغلفة بألياف   20
 The Wall Street، زجاجية ومطلية لتبدو مثل الصخور. انظر ، على سبيل المثال

Journal،   »مع وجود الكثير على المحك في ميناء اليمن ، التحالف يوقف 
https://archive.md/ZtGl2#selec-،2018 8 يوليو  التقدم« ،

tion-1615.1-1615.65  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

The National، »خبراء إزالة األلغام في اليمن يبدأون في تطهير موانئ   21
https://www.thenational. ، 2019 الحديدة مع انسحاب الحوثيين« ، 14 مايو

ae/world/mena/un-deminers-in-yemen-start-clearing-hodeidah-ports-
as-houthis-withdraw-1.861374 )تم االطالع في 10 يناير 2020).

جمعية مراقبة األسلحة ، اتفاقية أوتاوا: الدول الموقعة والدول األطراف ،   22
يناير https://www.armscontrol.org/factsheets/ottawasigs ،2018 )تم 

االطالع في 10 يناير 2020).

The Guardian، »أمل في نقطة تحول في اليمن بعد انسحاب الحوثيين من   23
https://www.theguardian.com/world/2019/  ، 2019 الحديدة« ، 15 مايو
may/15/yemen-hope-for-turning-point-after-houthi-hodeidah-port-

withdrawal  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

تويتر ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، اليمن ، 14 نوفمبر 2019 ،   24
https://twitter.com/UNDPYemen )تم االطالع في 10 يناير 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، آخر المستجدات   25
https://reliefweb.int/report/yemen/ ،2019 االنسانية، 28 أغسطس

yemen-humanitarian-update-covering-26-july-28-august-2019-is-
sue-11-enar )تم االطالع في 10 يناير 2020).

وعلى الرغم من أن وقف إطالق النار لم ُينَفذ بالكامل، إال أنه كان له 
آثار إيجابية: فقد مّكن بعض الوكاالت اإلنسانية من العودة إلى مدينة 
الُحديدة؛ وساعد على الحد من العنف في المدينة مما أتاح للبعض 
العودة إلى ديارهم؛ وقد أعيد فتح المحالت التجارية والشركات كما 
ويحاول الناس مواصلة حياتهم اليومية.26  وعلى الرغم من ذلك، 
فأنه ال يزال يتم اإلبالغ عن التدخالت في سريان العمليات اإلنسانية 
و وجود القيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء البالد. كما 
 UNOCHA و أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
في أوائل سبتمبر 2019 أنه تم اإلبالغ عن 119 حالة تقييد على 
حركة )على الوكاالت أو الموظفين أو البضائع( من يونيو الى يوليو 
2019، وتم اإلبالغ عن حدوث نصف الحوادث تقريبًا في محافظات 

الُحديدة وحجة وصنعاء.

المجلس النرويجي الدنماركي NRC، آخر التطورات في حجة والحديدة ، 13   26
https://www.nrc.no/news/2019/march/on-the-record-up- ،2019  مارس

date-on-situation-in-hajjah-and-hodeidah-yemen/ )تم االطالع في 10 
يناير 2020).
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جمع البيانات
يصف هذا الملف المالمح الحضرية ويحلل الوضع في مدينة الُحديدة 
وباستخدام نهج قائم عىل  في اليمن عبر مختلف القطاعات. 
المنطقة،  يوضح كل قسم على حدة صورة منفصلة من خالل 
أحدث البيانات المتاحة. ثم يتم تصنيعها لتوفير أحدث المعلومات 
الشاملة المدعومة بالمعلومات والتحليالت السياقية والهدف من 
الملف شقين. أواًل، يوفر للشركاء صورة متكاملة لدعم خطط إعادة 
التأهيل المستقبلية وتحديد أولويات االستثمارات. وثانيا، يساعد 
في اعداد البرامج التنفيذية ووضع السياسات االستراتيجية. يعتمد 
التنميط الحضري على مجموعات مختلفة من العناصر والركائزالتي 
توفرمعا تحليال متكامال لتقييم قدرات المدينة فضال عن احتياجات 
سكانها. وترد أدناه مناقشة العناصر الرئيسية للتنميط الحضري 

والمبينة  - بالخط العريضك  

سبل جمع البيانات.(ك 4شكل )

مراجعة البيانات
الثانوية

التحقق
من األصول

االستشعار
عن بعد

مراجعة البيانات الثانوية المنشورات ووسائل اإلعالم المتاحة . 	
إلنشاء خلفية محددة للسياق  من المعلومات عن اتجاهات  
التنمية والبيانات األساسية قبل الصراع وبعده، والتي يتم موازنة 
المجموعة الكاملة من البيانات األولية على أساسها. وهذا يوفر 
فهًما أفضل لألحداث المحورية في تاريخ المدينة، مما يسمح 
.(Triangulation of Data( بتثليث التحليل مع نتائج البيانات األولية

االستشعار عن بعد  توفر صور األقمار الصناعية تقييما دقيقا . 	
لمدى الضرر المادي الذي يلحق بالبنية التحتية والخدمات، حيث 
تقارن بين ما قبل األزمة والصور الحالية.  يتم تعريف فئات الضرر 
من قبل )UNOSAT(، وتوفر أدوات نظام المعلومات الجغرافية 
تحليال مقارنا لما قبل الصراع وما بعده عن تصنيف استخدام 

االراضي وتقييم االضرار في كل مديرية.
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المنهجية

التحقق من األصول 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 
كاًل من اإلدارة، المياه والصرف الصحي، إدارة المخلفات الصلبة، 
والطاقة، والصحة، والتعليم، واالتصاالت، والتراث والثقافة، والنقل

وقد تم التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المباني المتضررة لغايات 
تقييم حجم الضرر، بما في ذلك كاًل من المباني الخدمية الخاصة، 
والعامة والحكومية، حيث أن الهدف من التقييم الميداني السريع 
لم يتم بهدف تقييم جميع المباني المتضررة أو معظمها وذلك 
نظرًا لصعوبة تنفيذ ذلك في ظل الظروف السائدة في اليمن. 
وعليه، . اعتمدت عينة عشوائية للمباني داخل المناطق المحددة 
سلفًا. وكان هذا النهج قائمًا 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 150 مبنى من مختلف األنواع والتي تم تقييمها على أساس 
مستوى الضرر الحاصل، ونوع ملكية العقار وطبيعة استخدامه 
باستثناء المباني األمنية والعسركية فضاًل عن المباني 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 الحقًا باستخدام 
نظام خرائط »Google Earth«، مما أتاح الفرصة إلعداد تقييم أكثر 

دقة للمباني من خالل الصور الميدانية وفقًا 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 عمومًا مع وجود تلف جزئي )كإنهيار اجزاء من المبنى او 
قطع 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 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 واضحًا 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 
تحديًا آخر، حيث أن ارتفاع الكثافة السكانية من شأنه اإلسهام في 
تقويض إمكانية اكتشاف األضرار نظرًا 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 نظرًا لعدم 
إمكانية تحديد جميع المالمح من خالل صور األقمار الصناعية ، حيث 
أن واجهات المباني المتأثرة بالقذائف قد ال تكون واضحة على 

اإلطالق في صور األقمار الصناعية.

كذلك، واجه القائمون على العمل الميداني عدة تحديات نظرًا لعدم 
دقة تحديد المواقع وهوامش الخطأ المحتمل لدى استخدام نظام 
تحديد المواقع العالمي مما يؤدي إلنتاج معلومات مكانية متباينة.
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كانت محافظة الُحديدة موطنًا لحوالي 2,985,122 من السكان في 
عام 2019. كما وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء عام 2017، كانت محافظة الُحديدة موطنًا لحوالي 3,098,000 
نسمة، منهم 2,005,000 يقيمون في المناطق الريفية، و1,093,000 
في المناطق الحضرية. إن الُحديدة هي مدينة متوسطة الحجم ذات 
كثافة سكانية عالية بمساحة إجمالية 2.25 كم27.2 يسكن المدينة 
في المقام األول مواطنون من المناطق الحضرية والساحلية ينتمون 
للمذهب الشافعي من اإلسالم السني.  وتأتي البيانات المتاحة عن 
سكان المدينة من تعدادي السكان والمساكن لعامي 1994 و2004، 
والتوقعات المستندة إلى هذه التعدادات لعام 2017 التي أجراها 
الجهاز المركزي لإلحصاء. وعلى الرغم من أن العدد الحالي للسكان 
في المدينة غير معروف، إال أنه يمكن إجراء بعض التقديرات بناًء 
على مصفوفة َتَتُبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة على 
اعتبار أن الُحديدة تتكون من حي الهوك والميناء والحالي. و بناًء 

على البيانات أعاله، يمكننا تحديد عدد السكان كالتالي:

النمو السكاني لمدينة الحديدة.2829(ك 1الجدول )

1994

2004

2017

2019

تعداد السكان والمساكن

توقعات الجهاز المركزي لإلحصاء

Source: Population and Housing Censuses ١٩٩٤, ٢٠٠٤, CSO ٢٠١٧, HNO Data ٢٠١٩.

مراجعة توقعات عام 2017 مع األرقام المتعلقة
بالنازحين الصادرة عن مصفوفة َتتُبع النزوح عبر

IOM للجولة رقم 37
176,344

416,000

28تعداد السكان والمساكن302,600

29

المصدرالتقدير السكانيالعام

Total Estimated Population in Al Hodeidah city

604,439

معهد واشنطن، تحسين جودة سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط ،   27
حملة الحديدة )الجزء الثاني(: هل يمكن لليمن استعادة الموانئ الرئيسية من 

https://www.washingtoninstitute.، 2018 المتمرديين الحوثيين ، 15 مايو
org/policy-analysis/view/the-hodeida-campaign-part-2-can-yemen-

recapture-hodeida-from-the-houthi-reb  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   28
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

بالنسبة لكل مديرية من المديريات الثالث، استخدمت العملية التالية لحساب   29
هذه األرقام: 1(. إضافة عدد من النازحين داخليًا الوافدين؛2(. طرح عدد النازحين 

في مواقع أخرى القادمين من المديرية؛ 3(. إضافة العائدين في المنطقة من 
بيانات تقييم الموقع المنظمة الدولية للهجرة IOM )المنظمة الدولية 

للهجرةIOM  مصفوفة تتبع النزوح، مارس 2019).

هناك عدد ليس بالقليل من التحديات الديموغرافية التي تواجه 
الُحديدة – وهي العمر واألمية والفقر. أما بالنسبة للسن، فإن اليمن 
لديه طفرة كبيرة في عدد الشباب وتشير أحدث البيانات المتاحة عن 
الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن 51.2 % من مجموع السكان على 
مستوى البالد تقل أعمارهم عن 20 سنة؛ وباإلضافة إلى ذلك، تشير 
التقديرات إلى أن 15.4 %من مجموع السكان ينتمون إلى فئة الشباب 
الذين يندرجون في الفئة العمرية بين صفر و4 سنوات )ويرجع ذلك 
أساسا إلى ارتفاع معدالت الوالدة في البالد(.30  ال تزال بطالة الشباب 
تشكل تحديًا إنمائيًا حاسمًا يواجه اليمن. كما و تشير تقديرات المتاحة 
للجمهور لعام 2016 إلى أن معدل البطالة بين األشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاًما والذين يعيشون في المناطق 
الحضرية يتراوح بحوالي 30 %.31  وبحلول خريف عام 2015، ذكر 45 
% من اليمنيين الذين شملهم االستطالع أنهم فقدوا مصدر دخلهم 
الرئيسي بسبب النزاع.32  وتفيد بيانات منظمة العمل الدولية في 
يناير 2016 أن تأثير األزمة كان واضحًا جدًا في الُحديدة وأن العمالة 

كانت قد انخفضت بنسبة 11.6 % الى حين إعداد هذا التقرير.33 

http:// ،2019 جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017، 22 يوليو  30
www.cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690، )تم االطالع في 

10 يناير 2020).

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UN-Habitatوالتقرير الوطني   31
للجمهورية اليمنية ، مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية 

المستدامة ، الموئل الثالث )كيتو ، اإلكوادور: 2016).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP  ومركز فريدريك س. باردي للمستقبل   32
https:// ، 2019 الدولي ، تقييم أثر الحرب على التنمية في اليمن ، 1 مايو

www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDe-
velopmentInYemen.pdf  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

منظمة العمل الدوليةILO ، اليمن ، تقييم األضرار واالحتياجات ، يناير 2016   33
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/،
documents/publication/wcms_501929.pdf )تم االطالع في 10 يناير 2020).
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تحديد النازحني )وتحليل السياق(
النزوح في الُحديدة باألرقام(ك 5شكل )

النزوح في الُحديدة باألرقام, 2019

األفراد النازحين
من محافظة الُحديدة

األسر النازحة
من مدينة الُحديدة

األفراد النازحين
من مدينة الُحديدة

نازحون ألكثر
من عام واحد

80%

نازحون ألكثر
من عامين

72%

مكان
إقامة باإليجار

34%

يقيمون في
اماكن سكن

معينة

33%

مستضافين
عند

األقارب

11%

مستضافين
عند غير
األقارب

10%

488.898809.574
81.483

Source: IOM, DTM Round 37, 2019. ،37 مصفوفة تتبع النزوح الجولة ، IOM المصدر: المنظمة الدولية للهجرة 
.2019

و وفقًا لبيانات »النظرة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية HNO«، كان 
هناك 105,000 نازحًا داخليًا في محافظة الُحديدة، و361,900 في 
2019، وهو ما يمثل زيادة قدرها 256,900 نازحًا داخليًا. ومن بين 
مجموع السكان اليمنيين في محافظة الُحديدة، أصبح 12  %منهم 
اآلن من النازحين داخليًا. كما وتشير األرقام المتاحة على مستوى 
المدن إلى متوسط زيادة سنوية بنسبة 3.2 % بين عامي 1994 و 
2004 و متوسط زيادة سنوية بين عامي 2004 و 2017 بنسبة 3.8 %. 
كما و تشير إلى انخفاض كبير بأكثر من 475,000 شخص، أي بنسبة 
78 %من عدد السكان في عام 2019، نتيجة للنزوح من المدينة. 
وتشير تحليالت أخرى إلى أن حوالي الثلث بقي داخل المحافظة، 

بينما انتقل ثلث آخر إلى محافظات ذمار ومأرب وصنعاء.

أعلى 10 محافظات حسب عدد النازحين من مدينة (ك 2الجدول )
الحديدة، 2019

1

2

3

4

33%

11%

11%

10%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

Source: IOM, DTM Round 37, 2019.

46,818

55,950

163,170

العدد اإلجمالي للنازحينالمحافظة#

Top 10 Governorates with the Greatest Number of Displaced Individuals
from Al Hodeidah city, 2019

53,412

5

6

7

8

الُحديدة

ذمار

مأرب

امانة العاصمة

تعز

ريمة

حجة

صنعاء

اب

المحويت

16,998

29,520

37,572

26,418

9

1013,632

15,672

 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37، 
.2019

 المناطق التي تستضيف نازحين داخليًا من مدينة (ك 6شكل )
 )UN-Habitat )2020 ،الُحديدةDistricts that are Hosting IDPs from Al Hodeidah city,

UN-Habitat (2020)

Source: IOM, DTM Round 37, 2019.

عمران الجوف
حضرموت

شبوة

أبين

مأرب

لحج

حجة

ريمة

اب
الُحديدة

المحويت

عدن البيضاء

المهرة

ذمار
امانة العاصمة

صعدة

تعز

0%50%100%

 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37، 
.2019
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مالمح حرضية رسيعة

بقيت الحديدة حتى مارس 2020 موضع نزاع وال تزال خط مواجهة 
نشط. أدى االقتتال المتزايد في الُحديدة ومحافظات تعز المجاورة 
إلى نزوح أكثر من 80 ألف شخص بين ديسمبر 2017 ومنتصف مارس 
34.2018 تم تسجيل وقوع ربع مجموع الخسائر بين المدنيين في جميع 
أنحاء اليمن في عام 2019 في محافظة الُحديدة.35 وبحلول أغسطس 
من العام نفسه قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين 
في الُحديدة وصل إلى ما يقدر بـ 336,846 رجاًل وامرأة وطفاًل بسبب 
تصاعد العنف.36 وكان 72 %من هؤالء قد نزحوا من ديارهم ألكثر 
من عامين.37 لقد سعى معظم السكان النازحين إلى االبتعاد حيث 
السالمة بعيدًا عن خطوط المواجهة النشطة من خالل اإلقامة مع 
أقاربهم في المناطق المجاورة أو االستئجار في محافظات أخرى 
أو العثور على ملجأ في مساكن عشوائية، في حين انتقل آخرون 

نحو عدن والمحافظات الجنوبية األخرى.

ووفقًا آلخر التقديرات المتاحة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، 
انتهى المطاف بتواجد نحو 33 %من النازحين داخليًا في الُحديدة في 
مساكن جماعية لأُلسر )مراكز جماعية أو أماكن سكن عشوائية(، في 
حين يتم استضافة 21 %منهم )11 %مع األقارب، و10 %ليس لهم 
أقارب(. وقد ُافيد بأن النازحين داخليًا ال يقيمون في مرافق تابعة 
لقطاع الصحة أو مبان دينية. كما و من الجدير بالذكر أن حوالي 90 
% من النازحين داخليًا يتواجدون خارج مدينة الُحديدة وال سيما في 
ضواحيها. ويستخدم العديد من النازحين مدخراتهم ويبيعون مجوهرات 
عائالتهم ويأخذون قروضًا لدفع ما يصل إلى 250 دوالرًا أمريكيًا لكل 
أسرة للسفر.38 وبشكل عام، أدى وجود النازحين في الُحديدة إلى 

زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

https://www.acaps.،2018 تقرير: النزوح في تعز والحديدة ، 29 مارس ،ACAPS  34
org/sites/acaps/files/products/files/20180329_acaps_thematic_re-

port_yemen_displacement_final.pdf  )تم االطالع في 22 مارس 2020).

Oxfam، بعد مرور عام على اتفاقية ستوكهولم ، ما زالت الحديدة أخطر مكان   35
https://www.oxfam.org/en/، 2019 في اليمن للمدنيين ، ديسمبر

press-releases/one-year-stockholm-agreement-Hodeidah-still-most-
dangerous-place-yemen-civilians  )تم االطالع في 22 مارس 2020).

المنظمة الدولية للهجرة  IOM، النازحون في الحديدة يقدرون  بـ 336,846 ،   36
https://www.iom.int/news/yemen-Hodeidah-dis- ، 2018  أغسطس

placed-population-now-estimated-336846 )تم االطالع في 22 مارس 
.(2020

مشاريع المأوى ، اليمن 2017-2018 / أزمات متعددة ، A.33 / اليمن   37
http://shelterprojects.org/shelterpro- ، 2017-2018 / نظرة عامة

pdf.2018-A33-Yemen-2017_18-SP17/2018-jects2017 )تم االطالع في 
23 مارس 2020).

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR، التحديث   38
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ، 2018 التشغيلي ، اليمن 1-14 فبراير

20%20Feb%202018%int/files/resources/Yemen%20Update%201_14
%28Final%29.pdf  )تم االطالع في 23 مارس 2020).
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معلومات حول مأوى النازحين في محافظة الُحديدة، (ك 3الجدول )
يناير – نوفمبر 2019.

في مباني المدارس

في مباٍن عامة أخرى

فــي مكان إقامة باإليجار

في المنزل األصلي

في منزل ثاني

في مبانــي ملكية خاصة أخرى

عند عائالت مســتضيفة من األقارب (ال يدفعون رســوم إيجار)

عند عائالت مســتضيفة من غير األقارب

غيــر معروف – ال توجد معلومــات أو يتعذر الوصول اليها

في تجمعات ســكنية (مســاكن أســر جماعية) – حضري وريفي

في مســاكن معزولة/عشــوائية (بعيدة عن المدينة)
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المصدر: المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37، 
.2019

على األغلب تعتمد حجم ووتيرة حركة العودة على عدة عوامل، منها 
امكانية الوصول إلى موطنهم األصلي والبعد منه ومدى اندماج 
النازحين داخليًا في منطقة سكناهم )بما في ذلك امكانية تأمين 
سبل المعيشة(، ومدة نزوحهم. ويشير ما سبق إلى أنه على الرغم 
من أن ثلث السكان النازحين على األقل قد يعودون قريبًا، إال أن ثلثًا 
آخر من السكان النازحين قد تكون حركتهم أبطأ نحو العودة. وفي 
حين فّر العديد من النازحين داخليًا إلى منازل أفراد من عائالتهم في 
المناطق المجاورة، واجه آخرون ممن حاولوا الفرار من المدينة تحديات 
بسبب ارتفاع اإليجارات الناجمة عن نقص المساكن في تلك المناطق 
وهو األمر الذي من المرجح أن يصبح عاماًل يدفعهم للعودة. كما 
و أفادت التقارير في يوليو 2018 أن خروج عائلة من مدينة الُحديدة 
نحو مدينة صنعاء قد يكلف حوالي 60 ألف ريال يمني )حوالي 240 

دوالرًا أمريكيًا(، وبالتالي فإن تكاليف العودة قد تكون مماثلة.39

The Globe Post  39، السكان الفقراء ليس لديهم وسيلة للهروب من معركة 
https://theglobepost. ،2018الحديدة في اليمن« ، 19 يوليو

com/2018/07/19/yemen-hodeidah-poor-residents/ )تم االطالع في 11 
مارس 2020).
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توزيع النازحين داخليا و عدادهم،)UN-Habitat 2020((ك 7شكل )
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اماكن تواجد النازحين واعدادهم

المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37، 2019.
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توزيع النازحين داخليا و عدادهم،)UN-Habitat 2020((ك 8شكل )
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الدريهمي
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الميناء
المراوعه

نازحين داخليًا في مبان عامة أخرى!
نازحين داخليًا في مكان إقامة باإليجار!

نازحين داخليًا في مساكن أَسر جماعية!
نازحين داخليًا في مساكن معزولة عشوائية!

نازحين داخليًا عند عائالت مستضيفة من غير األقارب!
نازحين داخليًا في أماكن إقامة غير معروفة!

نازحين داخليًا عند عائالت مستضيفة من األقارب!
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المصدر: المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37، 2019.



22
الحديدة

مالمح حرضية رسيعة

تحديد المهاجرين )تحليل السياق(
إن لليمن تاريخ هجرة معقد، فمنذ عقود وهو ُيعد بلد منشئ وعبور 
ومقصد للهجرة وغالبًا ما ارتبطت الهجرة ارتباطًا وثيقًا بالوضع 
السياسي واألمني لليمن، فضاًل عن السياق اإلقليمي األوسع 
الذي ُيأخذ بعين الُحسبان. وعلى الرغم من استمرار الصراع وتجدد 
وباء الكوليرا والظروف التي تقترب من المجاعة في معظم أنحاء 
البالد، فإن قرب اليمن من القرن األفريقي يعني أن المحافظات 
الساحلية الجنوبية كعدن ولحج وأبين ال تزال نقاط عبور ووجهات 
مهمة للمهاجرين الباحثين عن سبل العيش والفرص االقتصادية. 
وتفيد المنظمة الدولية للهجرة في أوائل نوفمبر الثاني 2019 
أنه في من يوليو إلى سبتمبر، وصل 23,403 مهاجر إلى اليمن، 
ليصل العدد اإلجمالي للوافدين الذين سجلتهم المنظمة الدولية 
للهجرة منذ بداية عام 2019 إلى 40.107,781 وتفيد المنظمة 
الدولية للهجرة أنه في عام 2018، وصل نحو 150 ألف مهاجر إلى 
اليمن، بينما ُقّدرت أعدادهم في عام 2017 بـ 100 ألف شخص.41 
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن معظم المهاجرين هم من 
إثيوبيا )ما يقدر بنحو 92  %،ويمثل الصوماليون البقية(؛ ويسافرون 
إلى اليمن عبر طرق التهريب عبر البحر األحمر، ومعظمهم من 

الصومال وجيبوتي.42 

المنظمة الدولية للهجرةIOM ، اليمن ، التحديث الفصلي: الربع الثالث - يوليو   40
https://www.iom.int/sitreps/، 2019 سبتمبر 2019 ، 6 نوفمبر -

yemen-quarterly-update-q3-july-september-2019 )تم االطالع في 10 
يناير 2020).

المنظمة الدولية للهجرةIOM، استقبلت اليمن في عام 2018 مهاجرين أكثر   41
https://micicinitiative.iom.int/news/yemen-re-،2019 10 يناير  من أوروبا ،

ceived-more-migrants-2018-europe  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

المرجع السابق. انظر أيضا, المنظمة الدولية للهجرة IOM، اليمن_ نقاط تتبع   42
التدفق | المهاجرون الوافدون واليمنيون العائدون من المملكة العربية 

https://reliefweb.int/sites/ ،2019 السعودية في نوفمبر 2019 ،  ديسمبر
reliefweb.int/files/resources/YE-Migrants_FMR_Nov%202019_Dash-

board_03122019.pdf )تم االطالع في 10 يناير 2020).

أما وجهتهم النهائية فليست اليمن، بل المملكة العربية السعودية 
وغيرها من بلدان الخليج الغنية حيث يأملون في العثور على عمل 
مدفوع األجر. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن معظم المهاجرين 
الذين يصلون إلى اليمن هم عادة دون سن الخامسة والعشرين 
وكثير منهم أطفال.43 ويتكون تدفق الهجرة المختلط أساسًا من 
الذكور اليافعين ومع ذلك، فإن 20 % تقريبًا من النساء.44 وأخذًا بعين 
االعتبار تاثير النزاع على الوضع األمني واالقتصادي، يجد العديد من 
المهاجرين )والالجئين( أنفسهم دون وسائل إلعالة أنفسهم وأسرهم 
وقد تقطعت بهم السبل.45 وحينئٍذ يلجأون إلى المنظمات اإلنسانية 
للحصول على مساعدات للعودة إن توَفَر ذلك. على سبيل المثال، 
في أكتوبر 2019، ُأفيد بأن المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة 
قد قامتا معًا بإعادة ما يقرب من 5,000 الجئ صومالي بالقوارب من 
اليمن إلى الصومال منذ عام 46.2017 كما و تشير األرقام اإلضافية 
المتاحة عن شهر أكتوبر 2019 إلى أنه منذ أكتوبر 2018، حصل 2,691 
مهاجر و716 الجئ على خدمات الحماية ودعم العودة الطوعية.47  

https:// ، 2019 اليمن ، 16 نوفمبر ، IOMتويتر، المنظمة الدولية للهجرة  43
twitter.com/IOM_Yemen )تم االطالع في 10 يناير 2020).

مركز الهجرة المختلط ، وصول أعداد قياسية من الالجئين والمهاجرين إلى   44
https://،2019 اليمن في خضم الحرب المتصاعدة والمعقدة ، 19 أغسطس

reliefweb.int/report/yemen/record-numbers-refugees-and-mi-
grants-arrive-yemen-amidst-intensifying-and-complicated  )تم االطالع 

في 10 يناير 2020).

تجدر اإلشارة إلى أن وسائل اإلعالم الدولية تشير إلى أن المهاجرين األفارقة(   45
غالًبا ما يتعرضون النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ، بما في ذلك على سبيل 

المثال االحتجاز التعسفي في ظروف سيئة ، بما في ذلك مدينة الحديدة ؛ 
انظر ، على سبيل المثال ، هيومن رايتس ووتش ، اليمن: تعذيب المهاجرين 

https://www.hrw.org/ ،2018  األفارقة المحتجزين ، 17 أبريل
  news/2018/04/17/yemen-detained-african-migrants-tortured-raped

)تم االطالع في 10 يناير 2020).

صوت أمريكا ، عشرات الالجئين الصوماليين يعودون إلى وطنهم من اليمن ، 5   46
https://www.voanews.com/africa/scores-somali-refu- ، 2019  أكتوبر

gees-return-home-yemen  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

https:// ، 2019 اليمن ، 16 نوفمبر ، IOMتويتر، المنظمة الدولية للهجرة  47
twitter.com/IOM_Yemen )تم االطالع في 10 يناير 2020).
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نبذة عن الموضوع
يواجه اليمن و بما في ذلك الُحديدة أكبر أزمة حماية في العالم،48  
حيث تزداد احتمالية حدوث انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والتشريد القسري، 

وضعف سيادة القانون.49 

وتشير آخر البيانات المتاحة في تقرير نظرة عامة عن االحتياجات 
االنسانية إلى أن عدد السكان الحاليين في محافظة الُحديدة  يبلغ 
)42 %( في احتياج شديد،   2,985,122 نسمة، منهم 1,239,513 
و524,760  )18 %( في احتياج متوسط من حيث الحماية.50 وتشير 
المقارنة بين بيانات عام 2018 والبيانات الصادرة عن »HNO« لعام 
2019 إلى أن عدد األشخاص الذين هم في احتياج شديد قد زاد 
بشكل كبير بالنسبة لقطاع الحماية )بزيادة قدرها 26 %(.51 وفي 
محافظة الُحديدة تحديدًا، فإن أكثر المحتاجين للحماية هم من 
الفتيات )472,377 – 27 %(، يليهم الفتيان )445,583 – 25 %(، 
والنساء )431,054 – 24 %(، ثم الرجال )415,259 – 14 %(.52 وبسبب 
نقص الحماية، إزدادت حاالت تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة، 
وعمالة األطفال والزواج المبكر ،باإلضافة إلى عمليات االعتقال 
واالحتجاز التعسفي، واالتجار بالبشر والتهريب، واالختفاء القسري، 

والعنف القائم على نوع االجتماعي.53 

كما و أثرت الغارات الجوية واالستخدام العنيف للمتفجرات الُمرتجلة 
المحمولة في المناطق المأهولة وفي الُحديدة تحديدًا على السكان 
وال تزال تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، مثل 
المرافق الصحية والبنى التحتية للغذاء وسبل العيش. وعالوة على 
ذلك، حال وجود األلغام األرضية دون وصول المنظمات اإلنسانية 
إلى المجتمعات المحتاجة على طول الساحل الغربي،54 في حين تم 
اإلبالغ عن وقوع 114 حالة وفاة و56 إصابة بسبب األلغام األرضية 

في محافظة الُحديدة منذ يناير 2018.    

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين UNHCR، صحيفة وقائع اليمن، يناير   48
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20 ،2019

Yemen%20Fact%20sheet%20-%20January%202019.pdf )تم االطالع في 12 
يناير 2020).

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليSIDA ، تحليل أزمة اليمن اإلنسانية   49
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/، 2018 2019 ، ديسمبر

how-we-work/humanitarian-aid/hca-2019/hca-yemen-2019.pdf )تم 
االطالع في 12 يناير 2020).

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  50

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   51
https://reliefweb.int/sites/ ،3 يغطي 24 يناير - 19 فبراير 2019، العدد

reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdf )تم االطالع في 12 يناير 
.(2020

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  52

المرجع نفسه.  53

 Block   ،هيومن رايتس ووتش ، اليمن: األلغام األرضية الحوثية تقتل مدنيين  54
https://www.hrw.org/news/2019/04/22/  ، 2019أبريل Aid، 22

yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid  )تم االطالع في 12 يناير 
.(2020

السكان الذين يحتاجون إلى الخدمات المرتبطة (ك 9شكل )
بالحماية في محافظة الحديدة      

السكان الذين يحتاجون إلى الخدمات المرتبطة
بالحماية في محافظة الُحديدة     
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المصدر: نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية، 2019.

األطفال
يتعرض األطفال للخطر بسبب الصراع و أفادت منظمة إنقاذ الطفولة 
في عام 2019 بأن  الُحديدة و تعز هما أكثر المناطق الخطرة على 
حياة األطفال في اليمن.55 وعلى الرغم من توقيع اتفاق ستوكهولم 
في ديسمبر 2018، ُقتل نحو 56 طفاًل وُجرح 170 بين يناير وأكتوبر 
2019 كنتيجة مباشرة لإلقتتال في الُحديدة. كما و أفادت اليونيسف، 
3 ديسمبر 2019، أنه تم تجنيد  2,700 صبي56 في القوات  في 
والجماعات المسلحة )بعض هؤالء األطفال ال تتجاوز أعمارهم 10 
سنوات(.57 ومن شبه المؤكد أن المدى الفعلي لحصول االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق األطفال أعلى بكثير مما ُيبَلغ عنه؛ وُيعزى نقص 
اإلبالغ إلى عدم إمكانية الوصول لبعض المجتمعات المتضررة من 

النزاع والحساسيات إزاء قضايا الحماية.58 

 أجبر أرباب العمل األطفال في بعض الحاالت على االستعباد المنزلي 
والعمل الزراعي وأجبروا النساء على االسترقاق المنزلي أو البغاء.59 

منظمة إنقاذ الطفولة ، بعد عام واحد من اتفاقية ستوكهولم: مقتل أو إصابة   55
https:// ،2019 33 طفاًل كل شهر في المدن اليمنية األكثر دموية ، 9 ديسمبر
reliefweb.int/report/yemen/stockholm-one-year-33-children-killed-or-
injured-every-month-deadliest-yemeni-towns  )تم االطالع في 20 مارس 

.(2020

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، العمل اإلنساني من أجل األطفال   56
https://reliefweb.int/report/yemen/ ، 2019 2020 - اليمن ، 3 ديسمبر

humanitarian-action-children-2020-yemen )تم االطالع في 24 مارس 
.(2020

مجلس األمن ، األطفال والنزاع المسلح في اليمن ، S / 2019/453 ، 3 يونيو   57
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ، 2019

N1916123.pdf https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
N1916123.pdf  )تم االطالع في 24 مارس 2020).

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  58

وزارة الخارجية األمريكية، التقرير القطري حول ممارسات حقوق اإلنسان 2018   59
- اليمن ، https://www.ecoi.net/en/document/2004222.html  )تم االطالع 

في 23 مارس 2020).
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النساء والفتيات
وبعد ما يقرب من نصف عقد من الصراع والتدهور االقتصادي، 
تواجه النساء والفتيات اآلن مخاطر ومواطن ضعف أكثر تعقيدا. 
كما وتفيد معلومات مفتوحة المصدر أن عشرات النساء محتجزات 
دون تقديمهن للمحاكمة أو توجيه تهم ارتكاب جرائم لهن ؛60 تفيد 
وسائل اإلعالم في المنطقة بوجود 12 امرأة مسجونة في مدينة 
الُحديدة على وجه التحديد.61 ومن الجدير بالذكر ان للحالة األمنية 
السائدة والظروف االقتصادية أثر كبير في تدهور فرص حصول 
النساء والفتيات على الخدمات والموارد األساسية. وقد أدى النزاع 
إلى ارتفاع معدالت زواج األطفال وإلى زيادة بنسبة 63 % في حوادث 
العنف القائم على النوع اإلجتماعي ضد المرأة.62 و بالمقارنًة, 
يتأثر الرجال بالقيود المفروضة على التنقل بشكل أكبر حيث أنهم 
معرضون أكثر لخطر الترحيل القسري أو االحتجاز. غير أنه و نتيجة 
لذلك، تضطر النساء إلى السفر بمفردهن بشكل متزايد للحصول 
على الخدمات، مما يزيد من تعرضهن لخطر العنف القائم على النوع 
اإلجتماعي على الطرق أو عند نقاط التفتيش. إن النساء والفتيات 
أكثر عرضة لألخطار المتعلقة بالحماية باالضافة للتهديدات الصحية 
في المناطق التي يتحملن فيها مسؤولية جلب الماء والوقود. وال 
تزال قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية وغيرها 
من الخدمات األساسية تشكل تحديًا بسبب بعد المسافة ونقص 
الموارد المالية الالزمة لدفع تكاليف التنقل. وفي ضوء خيارات 
اإليواء المحدودة، تعاني النازحات داخليًا أكثر من غيرهن من قلة 
الخصوصية، وتهديدات المتعلقة بالسالمة، ومحدودية فرص الحصول 
على الخدمات األساسية، ال سيما في المراكز الجماعية المكتظة. 
إن النساء والفتيات النازحات من الفئات المهمشة أو ذوي اإلعاقة 

يكافحن أكثر لضمان الحصول على الخدمات.

Associated Press  60، ، »مجموعة يمنية: متمردون حوثيون يحتجزون و يعذبون 
https://apnews.com/0b4af81e4c1a4e5ab- ، 2019 17 يناير  محتجزات« ،

ce813d5eacdd975 )تم االطالع في 24 مارس 2020).

عين الشرق األوسط ، »تم اعتقال عشرات اليمنيات من قبل الحوثيين في   61
https://www. ،2019 حملة سياسية  ضد العمل بالجنس« ، 17 يونيو

middleeasteye.net/news/women-face-sex-work-accusation-houthi-
prisons  )تم االطالع في 24 مارس 2020).

صندوق األمم المتحدة للسكانUNFPA ، النزاع الذي دام عامين في اليمن   62
https://yemen. ،2017  يتسبب في خسائر فادحة للنساء والفتيات ، 27 مارس

99s-takes-heavi-%80%unfpa.org/en/news/two-year-conflict-yemen%E2
est-toll-women-and-girls  )تم االطالع في 22 مارس 2020).

يشير تقريرصدر مؤخرًا  لمنظمة أوكسفام إلى أن الصراع أدى إلى 
زيادة في معدالت زواج األطفال حيث تسعى العائالت إلى اإلستفادة 
من الُمهر لمواجهة الصعوبات المرتبطة بالنزاع وحماية بناتهن من 
التحرش والعَوز.63 وتشير البحوث التي أجرتها منظمة »إنترسوس« 
إلى أن عادة الزواج المبكر كانت قد انخفضت قبل نشوب النزاع 
ولكن النزاع الدائر قام بعكس هذا االتجاه نتيجة للفقر وانعدام 
األمن االجتماعي.64 وأكد تقرير لللجنة الوطنية لشؤون المرأة 
حدوث االنتهاكات ضد المرأة وعدم وجود خدمات تقدم إلى الضحايا 
في حاالت االعتداء البدني والتحرش الجنسي، بما في ذلك الدعم 
القانوني والصحي - الثقافة المحلية التي تمنع اإلبالغ عن جرائم 
العنف الجنسي – مما يعمل على إدامة العنف ضد المحرومين 
والنازحين.65 وال تتفاوت درجات معاناة الفتيات النازحات فقط بسبب 
ظروف النزاع واألزمة اإلنسانية، بل هم أيضًا ُعرضة- على صعيد األسرة 
والمجتمع على حد سواء- للعنف وسوء المعاملة واالستغالل.66 

مودلي س. ، ما يحتاجه اليمنيون إلعادة بناء حياتهم في بلد مزقته   63
Oxfam، 2016،http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/،النزاعات

resources/bp-yemen-picking-up-the-pieces-210916-en.pdf  )تم االطالع 
في 22 مارس 2020).

إنترسوس وصندوق األمم المتحدة للسكانUNFPA ، تعزيز الوقاية واالستجابة   64
للعنف المبني على النوع االجتماعي في اليمن:التقييم للعنف المبني على 

النوع االجتماعي - زواج األطفال ، 2016.

العين الخبرية، »النساء النازحات في اليمن.. ضحايا النظرات الرخيصة«، مارس   65
https://al-ain.com/article/yemen-women-displaced ،2019 )تم االطالع في 

24 مارس 2020).

صندوق األمم المتحدة للسكانUNFPA ، األزمة اإلنسانية في اليمن: منع   66
https://،2016 العنف القائم على النوع االجتماعي وتعزيز االستجابة ، أكتوبر

yemen.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Final%20-GBV%20
Sub-Cluster-%20Yemen%20Crisis-Preventing%20GBV%20and%20

Strenthening%20the%20Response.pdf  )تم االطالع في 24 مارس 2020).
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الحماية

الُمهمشون
توجد هناك فئات مهمشة في اليمن منذ قرون لكنها تكافح 
اآلن بشكل متزايد من أجل البقاء. ومن أكثر الفئات ضعفًا التي 
تم تحديدها هي جماعة المهمشين )التي ُيشار إليها محليًا باسم 
»األخدام« ( وهي أكثر الفئات تهميشًا في اليمن،67 وتعاني هذه 
الفئة من التمييز الطبقي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي 
وتقع خارج الهياكل القبلية والمجتمعية الراسخة. وفي حين ال توجد 
ر عدد الُمهمشين في  إحصاءات رسمية عن حجم الجماعة، فقد ُقدِّ
عام 2002 بـ 200,000 68شخص، وفي عام 2014، قدرت اليونيسف 

أن الُمهمشين يشكلون نحو %10 من السكان.69 

وتتواجد مجتمعات الُمهمشين في كل محافظة يمنية، بما في 
ذلك و بأعداد كبيرة في محافظة الُحديدة ومحافظتي تعز وحجة 
المتجاورتين. أما تاريخيًا، فقد عاش المهمشون عامًة ظروف سيئة 
للغاية في أحياء فقيرة منفصلة على أطراف المناطق الحضرية 
بما في ذلك مدينة الُحديدة. وتتكون األحياء الفقيرة من أكواخ 
صغيرة مبنية عشوائيا من الخشب والقماش، حيث ال تتوفر سوى 
خدمات أساسية بسيطة. كما و كان ُيقَدر أن 80 % من الُمهمشين 
في الُحديدة لم يمتلكوا أراض قبل اندالع الصراع.70 إن كثيرًا من 
المهمشين عاطلون عن العمل  و ُهم مستبعدون عموما من وظائف 
القطاع العام )باستثناء التعامل مع المخلفات وتنظيف الشوارع(؛ و 
أما في القطاع الخاص، فغالبا ما يقتصر عملهم على وظائف يدوية 
منخفضة األجر مثل تلميع األحذية و تنظيف السيارات، وباإلضافة إلى 
ذلك فأنه يتم71 توظيفهم كعمال زراعة أومزارعين في القطاعات 

الزراعية بأجور منخفضة.  

https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-  67
study-yemen  )تم االطالع في 24 مارس 2020).

م. كولبورن، الجمهورية اليمنية: تحديات التنمية في القرن الحادي والعشرين،   68
CIIR، 2002، ص 63.

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF،« اليمن: كسر الحواجز االجتماعية   69
https:// ،2014 للوصول إلى المجتمعات الهشة«، بيانات صحفية، 15 أكتوبر

 www.unicef.org/mena/press-releases/yemen-breaking-social-barriers
)تم االطالع في 24 مارس 2020).

برنامج األغذية العالمي WFP، تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   70
https://documents.wfp.org/ ،2009 وهشاشة األوضاع، 2009، أغسطس
stellent/groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم 

االطالع عليه في 9 أبريل 2020).

عائشة الوراق، »التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع المهمشين في   71
 http://sanaa- ،2019 اليمن«، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، 4 يونيو

center.org/publications/analysis/7490 )تم االطالع عليه في 24 مارس 
.(2020

نزحت أعداد كبيرة من جماعة المهمشين بسبب النزاع في الُحديدة. 
كما و تشير التقارير إلى أنه تم منعهم من الوصول إلى مخيمات 
النازحين داخليًا من نفس هؤالء النازحين أو من أجل تحصيل المأوى 
في »مراكز جماعية« التي تقع في المدارس والمرافق الصحية 
والمباني الدينية والمباني العامة والخاصة الشاغرة على الرغم 
من السماح للنازحين داخليًا اآلخرين من غير المهمشين بالقيام 
بذلك.72 وعلى هذا النحو، ُيجبر الُمهمشون النازحون على اللجوء إلى 
»مساكن عشوائية« ويضطرون إلى اإلقامة في مزارع ومتنزهات 
وأماكن عامة أخرى مفتوحة حيث يواجهون عدائيًة من المجتمع 
المحلي )أو مالك األراضي( وحيث يكون الحصول على الخدمات 

األساسية صعبًا للغاية.73 

المرجع نفسه.  72

المجلس النرويجي لالجئينNRC ، إصالح األراضي المحطمة ؛ التحديات والفرص   73
لحل النزاعات على األراضي والسكن والمياه والموارد الطبيعية األخرى في 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/ ,، 2019 اليمن ، أبريل
repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---chal-

lenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-hous-
ing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf  )تم االطالع عليه 

في 24 مارس 2020).
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الناجون من العنف
ازدادت حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي المبلغ عنها بنسبة 
36 % بين عامي 2016 و2017، وبنسبة 70 % إضافية في عام 2018، 
وهو ما ال يعكس الحاالت التي لم يتم تسجيلها بسبب قلة اإلبالغ 
74 كما ويزيد تصاعد النزاع والضغوط االقتصادية من  المتواصلة. 
مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي، وأدى إلى انهيار آليات 
الحماية تقريبًا وزيادة التعرض للعنف وسوء المعاملة. وتشير أحدث 
البيانات المتاحة عن نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم 
على النوع اإلجتماعي إلى أن النساء والفتيات يتلقين ما يقرب من 
85 %من جميع الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على 
النوع اإلجتماعي، بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني والصحي 
والمأوى؛ وتم توفير ما يقرب من 12 %من هذه الخدمات للنساء 
 UNFPA والفتيات النازحات.75 أفاد صندوق األمم المتحدة للسكان
في ديسمبر 2018 بأن حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
على مستوى البالد شملت االعتداء البدني )46 %(، واالعتداء النفسي 
)22 %(، والحرمان من الموارد )17 %(، وزواج األطفال )11 %(، واالعتداء 
الجنسي )3 %(، واالغتصاب )1 %(.76 وتجدر اإلشارة إلى أن اإلبالغ عن 
العنف الجنسي في اليمن ال يزال صعبًا بشكل خاص بسبب المحافَظة 
االجتماعية والخوف من الوصم. أما من حيث االستجابة، فقد أفادت 
لجنة اإلنقاذ الدولية في يناير 2019 أن الفجوات والتحديات الحالية 
الموجودة في تقديم الخدمات المرتبطة بالعنف القائم على النوع 
االجتماعي - ال سيما توافرها وجودتها ومدى مالءمتها - هي إلى 
حد كبير نتيجة لعدم كفاية إدراج المنظورات الجنسانية في دورة 
إعداد البرامج اإلنسانية في اليمن فيما يخص جميع القطاعات، بما 

في ذلك الحماية.77

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA، الدعم النفسي االجتماعي للنساء   74
https://www. ،)2019 :الناجيات من العنف في اليمن )نيويورك، نيويورك

255-MHPSS-Case-YEM--unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/19
pdf.1718-04-10-EN-2019 )تم االطالع في 24 مارس 2020).

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019.  75

المرجع نفسه.  76

لجنة اإلنقاذ الدولية ، الحماية والمشاركة والنساء والفتيات المحتمالت في   77
https://www.rescue.org/sites/default/files/ ، 2019 حرب اليمن ، يناير

document/3550/yemenwomenandgirlspolicybrieffinalreadyfordissemi-
nation.pdf  )تم االطالع في 24 مارس 2020).
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اإلطار القانوني
خالل السنوات االنتقالية بين 1990 )الوحدة( و 2001، نَظم اليمن 
الموحد الجديد ثالثة انتخابات على المستوى وطني، اثنتان برلمانيتان 
وواحدة رئاسية. وفي عام 1994، قام الرئيس السابق صالح بإعادة 
هيكلة واسعة النطاق لإلدارة الجنوبية. أواًل، أنهى الدور اإلداري 
المركزي الذي لعبته العاصمة السابقة عدن في المحافظات الجنوبية 
الخمسة: لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، مما عزز السلطة 

والموارد في اليمن على المستوى المركزي.78  

وكانت الدولة قد استجابت في وقت سابق للجهود الرامية إلى 
الالمركزية في عام 2000 من خالل قانون السلطة المحلية. كما وكان 
الغرض من القانون بعد عام 2002 هو تبسيط الهيكل اإلداري و ذلك 
عندما حدد القانون إنشاء المجالس المحلية. ومن الناحية النظرية، فقد 
مثلت هذه المجالس آلية لالستقرار من شأنها أن تسمح من ناحية 
بتقليص سلطة الحكومة المركزية عبر نقل بعض المهام اإلدارية 
والمالية إلى اإلدارات المحلية )أي المجالس المحلية( ومن ناحية 
أخرى فمن شأنها أن ُتمكن السكان المحليين من انتخاب ممثليهم.

ستيفن داي، »العوائق أمام  الديمقراطية االتحادية في العراق: دروس من   78
https://mepc.org/ ،2006 اليمن«، مجلس سياسة الشرق األوسط، خريف

journal/barriers-federal-democracy-iraq-lessons-yemen )تم االطالع في 
23 مارس 2020).

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

باإلضافة إلى ذلك، و في حين تمكن المسؤولون المنتخبون من 
مناقشة القضايا العامة في مختلف اجتماعات مجالس المحافظات 
والمديريات و سكانها، إال أنهم كانوا يفتقرون الى صالحيات فصل 
المسؤولين المحليين الُمعينين مركزيًا )على سبيل المثال، مدراء 
الصحة والتعليم واألمن(. ويمكن ألعضاء المجالس المحلية أن يقدموا 
تصويتًا بحجب الثقة للتأكد من عدم تمديد فترة والية للمسؤولين 

المحليين.79  

وعالوة على ذلك، ووفقًا لتعديل قانون السلطة المحلية في عام 
2002، لم تعد المجالس المحلية للمحافظات والمديريات مسؤولة 
عن اإلشراف على قادة الشرطة ضمن مجتمعاتهم المحلية و الذين 

كانوا عادة ما يأتون من خارج جنوب اليمن.80 

دانيال ر. غرين، هزيمة حكومة الظل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن   79
)معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 2019(، 14.

المرجع نفسه.  80
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 الحكم المحلي في اليمن وفقا للقوانين  /     و   /    (ك 10شكل )

الوزراء المركزيينمجلس الوزراءالرئيس 

تحت إشراف

الرئاسة واإلشراف

الرئاسة واإلشراف

الرئاسة 

الرئاسة واإلشراف

على مستوى
المحافظة

على مستوى
الوطني

الموافقة
على القرارات

الحاكم
ينتخب 

ينتخب ينتخب 

المجلس المحلي

المجلس المحلي
(على مستوى المديرية)

يعتمد على ثقة

يضع السياسات

اإلدارة المحلية
(المكاتب التنفيذية)

يدير

يقدم الموظفين 

يضع الميزانية واألولويات على مستوى
المديرية

ُيعين

 المدير العام (رئيس المجلس)

دفع
الضرائب

تقديم
خدمات

إدارة المديرية
(المكاتب التنفيذية)

المواطنين

.GmbH 2019  ، عمليات Berghof المصدر: برامج  مؤسسة
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الحوكمة

الهيكل الحكومي
وعلى الرغم من أن هيكل الحكم المحلي يقوم على الهيكل 
التنظيمي العام للمحافظات، إال أنه يخرج أيضا عن هذا االيطار من 
خالل عدة أشكال هامة. وبشكل عام، فإن الوحدات التنظيمية 
)المكاتب واالدارات( إما مرتبطة مباشرة بمكتب الُمحافظ أو يديرها 
مكتب نائب الُمحافظ. ويمارس مكتب المحافظ و الذي يوازي منصب 
وزير في الحكومة الرقابة التنفيذية على المحافظة، إما مباشرة 

أو من خالل نوابه. 

وفي حين يبدو األمر أن هذا الهيكل يحافظ على السلطات النسبية 
للحكم المحلي، وبالتالي يؤكد وجود الالمركزية السياسية اإليجابية، 
إال أن السيطرة المركزية على صنع القرار المحلي تظل قوية حيث 
يحتفظ الرئيس والحكومة المركزية بالحق في نقض أي من أنشطة 

الحكم المحلية.

كما و تقسم العملية االنتخابية سكان المديريات إلى مديريات فرعية 
اعتماًدا على كثافة كل منها. كما و ُيدلى السكان بأصواتهم الختيار 
ممثليهم في المجلس المحلي وكذلك رئيس المجلس المحلي الذي 
بدوره يمثلهم في مجلس المحافظة. و ألخذ منصب مستشار، يجب 
أن يكون العضو المنتخب مواطًنا يمنًيا مسلًما و مولوًدا في اليمن 
ويبلغ من العمر 25 عاًما على األقل وأن يكون مقيًما في المديرية 
التي يسعى إلى تمثيلها. و عندما تتم عملية االنتخاب,  تقتصر والية 
الشخص على أربع سنوات في المنصب، و مع ذلك, يمكن لألشخاص 
أعادة الترشح لالنتخاب مرة أخرى في نهاية تلك الفترة. و حتى عام 
2008, كان يتم تعيين المحافظين بموجب مرسوم رئاسي. وبعد 
ضغوط سياسية كبيرة  تمت إضافة تعديل في ذلك العام يمنح 
المجالس المحلية  على مستوى المحافظات والمديريات الحق في 
انتخاب المحافظين. منذ عام 2011 وعلى الرغم من وجود تعديالت 

عام 2008  تم تعيين المحافظين بموجب مرسوم رئاسي.

ووفقًا للمادة 38  من قانون االدارة المحلية، فبعد انتخاب الهيئة 
االنتخابية للمحافظ، يتم تثبيت الفائز المعلن في المنصب بمرسوم 
رئاسي. ومع ذلك، وألن المحافظين يحتلون مرتبة الوزراء، فإن القليل 
منهم فقط تم انتخابهم بهذه الطريقة عمليًا. في البداية، أيد 
الرئيس السابق علي عبد هللا صالح على مضض خطاب القانون فيما 
يخص معظم المحافظات اليمنية باستثناء الضالع وصعدة، حيث عين 
الموالين له. وتنبع التناقضات من الغموض المتأصل داخل قانون 
اإلدراة المحلية نفسه. على سبيل المثال تنص المادة 105 على أنه 
إذا فشلت وزارة اإلدارة المحلية في انتخاب محافظ، يجوز للرئيس 
تعيين شخص من اختياره من بين أعضاء المجلس المحلي التابع 
للمحافظة. ويشمل القانون نفسه حق الرئيس تعيين مسؤولين 

في مناصب أدنى على مستوى المديريات أيضًا.

منذ ثورة 2011 واألزمة السياسية التي تلتها بعد عام 2014، لم 
ُتجرى انتخابات جديدة للمجالس المحلية التي كانت مقررة للعام 
2012. و كنتيجة لذلك، ال يزال أعضاء المجلس المنتخبون منذ عام 
2006 في مناصبهم حتى اليوم, هذا الى جانب أن الكثير منهم قد 

توفوا، فروا من البالد أو نزحوا بسبب الحرب..81 

المرجع نفسه.  81

المزيانيات والتمويل
من الناحية النظرية، ُيمّكن قانون االدارة المحلية مجالس المحافظات 
والمديريات من خلق إيراداتها الخاصة من خالل سلسلة من التعريفات 
الجمركية والضرائب. ويحدد القانون أربعة مصادر رئيسية لإليرادات 
بالنسبة للمجالس؛ أواًل، اإليرادات المحلية للمديرية; ثانيًا، اإليرادات 
المشتركة التي تجمعها المديرية و المحافظة؛ ثالثًا، الموارد العامة 
المشتركة؛ و رابعًا، الدعم المالي من الحكومة المركزية. غير أن 
ميزانية المجالس المحلية ليست منعزلة أو منفصلة عن الميزانية 
الوطنية للدولة. وإنما هي في الواقع مجموعة فرعية من ميزانية 
الدولة تدمج و تجمع الضرائب والتمويل عموديا من مديرية الى 
محافظة الى الميزانية الوطنية. وتحد هذه التركيبة إلى حد كبير 
من سلطة البلديات فيما يخص تعديل الميزانيات أو إعادة تخصيص 
الموارد لمواجهة األزمات عند ظهورها. وباإلضافة إلى ذلك، ال تملك 
المجالس المحلية حرية تحديد مبلغ الضرائب، وعليها أن تتقاسم كل 
ما يتم جمعه مع سلطات المحافظة، و التي بدورها يجب عليها أن 
تتقاسمها مع الحكومة المركزية. إن اإليرادات المتأتية من المصدرين 
األخيرين قابلة إلعادة التوزيع نزواًل إلى المجالس المحلية نظريًا 
استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي تتراوح بين أولوية الحاجة، 
والكثافة السكانية، ومستويات الفقر، وتوافر الموارد، الخ. ومن 
الناحية العملية، فإن درجة كفاية هذه األموال لمعالجة القضايا 

المحلية والتخفيف من حدتها غير واضحة.

على الرغم من التخصيص المالي الُمستحق من الحكومة المركزية 
نظريًا نحو المجالس المحلية لتنفيذ االستثمارات و تغطية نفقات 
التشغيل المتجددة، إال أن النزاع قلل إلى حد كبير من هذا التخصيص 
من الناحية العملية. تأتي االيرادات للمجالس المحلية عادة من 
الضرائب التجارية: الرسوم على األحداث الرياضية والسياحة وتصاريح 
البناء والتسجيالت ؛ المرافق التي تديرها الدولة ، مثل فواتير المياه 
والكهرباء ، ونقل الممتلكات ، وتسجيل السيارات ، وأماكن الترفيه، 
وما شابه ذلك. وعلى أية حال, فإن الدخل من هذه الموارد ضئيل، 
ولم تتمتع المجالس المحلية بالسلطة الكافية لوضع ميزانية تغطي 
العمليات\ األنشطة والتكيف للتعامل مع التحديات حسب الحاجة. 
لقد اعتمدت األخيرة على تمويل الحكومة المركزية لتغطية تكاليف 
العمليات\ األنشطة والمشاريع، واألجور، وصيانة البنية التحتية، 

واالستثمارات، وبرامج التطوير، وتحويالت رأس المال.
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العمليات الحالية
تم خفض الدعم المالي من الحكومة المركزية للمجالس المحلية 
إلى النصف في عام 2015، في حين صدرت تعليمات للمجالس 
المحلية بإبقاء تكاليف التشغيل األساسية فقط سارية ألعمالها. 
وعالوة على ذلك، استنفد الحوثيون إيرادات الدولة لتمويل الجهد 

العسكري على حساب الخدمات األساسية.

بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في عام 2014، شكلوا اللجنة 
الثورية العليا ثم المجلس السياسي األعلى ليكون بمثابة السلطة 
المؤقتة/االنتقالية في اليمن، التي اسندت إليها مسؤولية التعيينات 
األمنية، من بين مهام أخرى. و على أي حال، فقد تجاهل المجلس 
السياسي األعلى القواعد واألنظمة األمنية العامة على مستوى 
المحافظة فيما يخص تعيينات الموظفين.82 وقد أّثر ما سبق بشكٍل 
سلبي على قدرة المجالس المحلية على توفير الخدمات األساسية 
لمجتمعاتها، مما قّوض ثقة المواطنين اليمنيين في مؤسسات 
الدولة. ومع ذلك، فقد قامت المجالس المحلية بدور هام للغاية 
في التخفيف من آثار الحرب وآثارها على السكان حيث لعبت أدوار 
الوساطة بين المجموعات المسلحة، مما أسهم في حدوث عدة 
ايقافات إلطالق النار على الصعيد المحلي، وسّهل وجود السبل 
اآلمنة لوصول المساعدات اإلنسانية بالقرب من خطوط المواجهة 
األمامية، وسهل عمليات تبادل األسرى بين مختلف الجماعات، مما 

عزز تماسك النسيج االجتماعي.

و باإلضافة الى ذلك, قدمت هذه المجالس المحلية الدعم عبر 
توزيع المعونة مباشرة على المستفيدين على األرض بالتنسيق 
مع الجهات الفاعلة اإلنسانية. ومن األمثلة الجيدة على ذلك كان 
ما حدث في أبريل 2016، عندما استعاد 2.1 مليون شخص إمكانية 
الوصول إلى مصدر مياه جيد بعد تزويد شركات المياه المحلية 
بالوقود في ثماني محافظات: صنعاء والُحديدة وعمران وحجة 

وصعدة وأبين ولحج ومأرب.83 

أفادت بعض المصادر اإلعالمية بأن اجتماعا ُمطواًل ُعقد في المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، في سبتمبر 2019، 
بهدف تفعيل دور المجالس المحلية من خالل إعادة ترتيب العمل 
اإلداري والوظيفي في المديريات المركزية بالمحافظة. كما سلطت 
وسائل اإلعالم الضوء على 20 مشروعًا للمياه في المناطق الريفية 
ومشروع الرئيس صماد إلنشاء مركز جديد لغسيل الكلى في الحي 
التجاري بمدينة الُحديدة، ومشاريع إنشاء الطرق وتعبيد األسفلت 

وغيرها من المشاريع الخدمية والزراعية.84 

علي عبد هللا وآخرون ، » الدبلوماسية تغرق في ميناء الحديدة« ، مركز صنعاء   82
للدراسات االستراتيجية ، فبراير 2019 ، ص. 8.

آدم بارون وآخرون.، الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن )صنعاء،اليمن:   83
 Adam Smith International، 2016، ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/3770 )تم االطالع 
في 10 مارس 2020).

الُحديدة نيوز، »الُحديدة: لقاء موسع للمجالس المحلية بمديريات الميناء   84
والحالي والحوك«، 3 سبتمبر2019 )تم االطالع في 26 مارس 2020).

حركة تهامة
من الفصائل األخرى التي تلعب دورًا رئيسيًا في الُحديدة هي حركة 
تهامة.  إن مجلس المقاومة في إقليم تهامة هو تنظيم سياسي 
يسعى إلى تحسين أوضاع سكان »تهامة«، وهو االسم التاريخي 
لمنطقة السهل الساحلي على البحر األحمر التي تمتد من جنوب 
غرب ساحل المملكة العربية السعودية إلى منطقة الُحديدة. يجند 
مجلس المقاومة قوات يمنية محلية للقتال مع التحالف ويتم 
تدريب مقاتليه على يد اإلمارات العربية المتحدة.85 كما و ُأفيد بأن 
حركة تهامة تسعى إلى زيادة الحكم المحلي لمنطقتها في هيكل 
حكم اتحادي مستقبلي لليمن ونهاية ما  تعتبره استغالاًل اجتماعيًا 
واقتصاديًا و تاريخيًا لهذه المنطقة من قبل سلسلة من الحكومات 

اليمنية المتعاقبة.

المحاكم
إن عشرة من أصل 26 مديرية )38 %( في محافظة الُحديدة ليس لديها 
حاليا محاكم ابتدائية.86 ومع ضعف نظام القضاء الرسمي  يعتمد 
السكان بشكل متزايد على قادة المجتمع ، مثل شيوخ القبائل، 
وُعقال الحارات، وقادة األمن للتحكيم في النزاعات بين األفراد. و 
ضمن هذا السياق، غالًبا ما تلعب زوجات ُعقال الحارات والشيوخ 
دوًرا ُمكماًل ألزواجهن، حيث يقومون بتناول القضايا والتحقيق 
في الحاالت التي ترتبط بالنساء.87 ومع هذا فال يمكن للمجتمعات 
االعتماد على هذه اآلليات بطريقة منهجية ومستدامة،88 و ثمة 
مستويات كبيرة من الفساد السياسي في السلطة القضائية وما 
يرتبط بها، مثل اختالس المخصصات المالية القضائية. وعالوة على 
ذلك، ُيالحظ وجود المحسوبية في التعيينات القضائية واالدعاء العام 
وغيرها من تعيينات الموظفين واستخدام التأثير السياسي لعرقلة 

أو التأثير على التطبيق الصحيح للقانون.89 

هذا وقد ضعفت سيادة القانون عموما منذ عام 2011، مع تزايد 
حوادث االستيالء على األراضي وغيرها من أشكال اإلجرام، في حين 
أن هشاشة الحالة األمنية قد أتاحت فرصا للجهات الفاعلة القوية 
للتأثير على إجراءات المحاكم.90 وعلى الرغم من وجود الشرطة 
واألمن إلى حد ما في جميع أنحاء المحافظة، إال أن إنفاذ القانون 
غير فعال في العديد من المناطق. وكمثال على ذلك، أفادت التقارير 
بأن الميليشيات ابتزت مالك األراضي من أجل »حمايتهم« بداًل من 
االستيالء على األراضي، في حين أعربت السلطات المحلية في 
الُحديدة )العرفية و التابعة للدولة( عن عجزها عن حل هذه األنواع 

من النزاعات.91 

نيكوالس أ. هيراس ، »مجلس مقاومة تهامة: قتال محمد عمار مؤمن من   85
https://،2018 يونيو The Jamestown Foundation، 7 ، »أجل الحديدة

jamestown.org/brief/the-tihama-resistance-council-muhammad-am-
mar-muamens-fight-for-al-hudaydah/ )تم االطالع في 19 فبراير 2020).

غاستون إيريكا وآخرون ، »العدالة في المرحلة االنتقالية - رسم خرائط للعدالة   86
المحلية التي تعمل في عشر محافظات« ، Peaceworks، معهد الواليات 

المتحدة للسالم، 2014.

المجلس النرويجي لالجئينNRC ، إصالح األراضي المحطمة ؛ التحديات والفرص   87
لحل النزاعات على األراضي والسكن والمياه والموارد الطبيعية األخرى في 

اليمن ، أبريل 2019.

 :)DNA( مجموعة البنك الدولي ، تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن  88
المرحلة 3، )واشنطن العاصمة: 2018).

غاستون إيريكا وآخرون ، »العدالة في المرحلة االنتقالية - رسم خرائط للعدالة   89
المحلية التي تعمل في عشر محافظات« ، Peaceworks، معهد الواليات 

المتحدة للسالم، 2014.

المرجع نفسه.  90

المرجع نفسه.  91
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الحوكمة

أبرز النقاط
مع تزايد االحتياجات اإلنسانية في اليمن، تركز جهود الدعم  	

الدولية في معظمها على االستجابة اإلنسانية الفورية. وفي 
هذا السياق، ال بد من  تركيز الجهود على وضع آليات ونماذج 
للحكم المحلي والتماسك االجتماعي بين مختلف أفراد القبائل 

والتخفيف من األخطار التي يواجهها الشباب والفئات الهش؛

وال تستطيع المجالس المحلية، بتمويلها الحالي تقديم الخدمات  	
المتوقعة منها. كما وينبغي إدارة األموال المخصصة لإلدارة 

المحلية والتخطيط لها على النحو األمثل.

هناك مستويات كبيرة من الفساد السياسي في النظام القضائي،  	
بما في ذلك اختالس أموال السلطة القضائية والرشوة؛ والفساد 

في القطاع القضائي.

ال توجد محاكم ابتدائية في 10 مديريات من أصل 26 مديرية  	
في محافظة الُحديدة.

إن استقالل عمل المجلس المحلي عن الفصائل المتحاربة على  	
األرض أمر بالغ األهمية و ذلك للتمكن من تقديم الخدمات دون 

انقطاع لجميع الناس على قدم المساواة.



التماسك االجتماعي326

الخلفية
يواجه التكيف االجتماعي في الُحديدة مجموعة من العوامل. 
فالصراع الدائر، وخطر المجاعة، وتفشي األمراض، وتقهقر الخدمات 
والمؤسسات األساسية، تشكل تهديدات متعددة بخصوص األمن 
البشري و حصول االستضعاف في المدينة. وقد نتجت مستويات 
الضعف هذه بسبب غياب\ خسارة أرباب اأُلسر أو مقدمي الرعاية 
األولية أو أفراد األسرة اللذين ُيدرون دخاًل. وعالوة على ذلك، أجبر 
انهيار هياكل الدعم المجتمعي الناس على اللجوء إلى آليات التكيف 
السلبية، مثل عمالة األطفال، والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، 
وزواج األطفال، و تعرض األشخاص لخطر االستغالل والعنف األسري. 
كما وقد قوض تدهور هيكل الدعم االقتصادي على قدرة التكيف 
االجتماعية، و أدى الى زيادة أسعار السلع، و إلى إغالق األعمال 

التجارية مع انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، توقفت مدفوعات مرتبات موظفي الخدمة 
العامة في الُحديدة واستحقاقاتهم االجتماعية منذ أواخر عام 
2016،وهي التي كانت ُتعد مصادر هامة للدخل قبل األزمة. وقد أدت 
هذه القضايا مجتمعة إلى زيادة متوسط عدد الُمعالين من األسر 
إلى نسبة 13:1 ،92 مما فرض ضغوطا اقتصادية واجتماعية خطيرة 
على اأُلسر. وقد ازدادت بشكل كبير أعداد األسر التي تلجأ إلى آليات 
التكيف السلبية مثل بيع األصول\ الممتلكات، والتقليل من الغذاء 
و وجود المياه النظيفة، وزيادة االستدانة منذ بداية الصراع. ُتظهر 
الُحديدة درجة عالية في مؤشر استراتيجيات التكيف المنخفضة 
لبرنامج األغذية العالمي WFP الذي يأخذ في االعتبار مؤشرات 
مثل شراء أغذية أقل تكلفة، والتقليل من أحجام الوجبات و عددها، 
وإستعارة الطعام من الغير، وترشيد استهالك البالغين من الغذاء.93  

كما و زاد الصراع األخير في الُحديدة من األعباء على كاهل جماعة 
المهمشين الذين ال يزال العديد منهم يعيشون في مبان مهجورة 
وخيام مؤقتة وأماكن عامة. كما و ُأفيد بأن المدارس والمستشفيات 
تمنعهم من اإلقامة لديها ويصعب على هؤالء الحصول على 
المعونة من المنظمات اإلنسانية بسبب التمييز. وقد كانت هذه 
األقلية التي لطالما واجهت التمييز الطبقي متأثرًة بشكل كبير 
في الُحديدة و قد شردت في وقت مبكر من نشوب النزاع. كما وال 
يُسلط الضوء على أوضاعهم بالشكل الكافي، ومن غير الواضح أين 
يستقرون على الرغم من أنه من المرجح أن بعضهم على األقل 

بقي في المحافظة.

تشير تقارير وسائل التواصل االجتماعي إلى أن سكان الُحديدة يجتمعون 
من حين آلخر لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل أساسية في أحيائهم مثل 
فتح أنابيب الصرف الصحي. وذكرت تقارير مماثلة، أن إدارة الخدمات 
البلدية في الُحديدة تقوم بحشد السكان المحليين للمساعدة في 
تنظيم المخلفات الصلبة واإلبالغ عن تراكمها في األماكن العامة. 
ونظمت العديد من المدارس حمالت لتنظيف باحات المدارس يقوم 
بها طالبها. ومع ذلك، ال يوجد دالئل كبيرة على وجود عمل جماعي 
مستدام في المجتمع المحلي. و بالمقابل، يبدو أن السكان يتجاوزون 
آليات المساعدة على مستوى المجتمع المحلي ويعتمدون على 
الدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.94 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، تقييم تأثير سبل العيش 2019،   92
https://yemen.un.org/sites/default/  ،)2019 :نيويورك، نيويورك(

Livelihoods%20Impact%20Assessment%202019.pdf/09-files/2019 )تم 
االطالع في 23 مارس 2020).

برنامج األغذية العالميWFP ، اليمن، النشرة رقم 29 لبرنامج mVAM ، يناير   93
  https://dataviz.vam.wfp.org/yemen-mvam-bulletin-29-jan-2018 ،2018

)تم االطالع في 23 مارس 2020).

مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   94
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017).

استراتيجيات/ ساليب التأقلم السلبية التي (ك 11شكل )
استراتيجات\ أساليب التأقلم السلبيةتستخدمها عائالت في الُحديدة

التي تستخدمها عائالت في الُحديدة

طعام أقل تكلفة

تقليل حجم الوجبة

تقليل عدد الوجبات

ترشيد استهالك
البالغين من الغذاء

75.9%

68.4%

62.6%

59.1%

77.5%

إستعارة الطعام من الغير

 .WFP، 2018 المصدر: برنامج األغذية العالمي .WFP، 2018 المصدر: برنامج األغذية العالمي
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قائمة منظمات المجتمع المدني الناشطة في الُحديدة:

	 (FHF( مؤسسة الغذاء من أجل اإلنسانية

	 (YWU( اتحاد نساء اليمن

	 (JAF( مؤسسة جيل البناء

	 (Estijabah( شبكة استجابة لالعمال االنسانية واالغاثية

	  (YEMAC( المركز اليمني التنفيذي لمكافحة األلغام

	 (MMFY( مؤسسة الرحمة الطبية اليمنية

	 (NFDHR( المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة البشرية

	 (RRD( مؤسسة االستجابة لإلغاثة والتنمية

	 (YFCA( جمعية رعاية األسرة اليمنية

	 (AOBAC( منظمة األمان لرعاية النساء المكفوفات

	 (ADO( مؤسسة عبس للتنمية

	 (Ghadaq( منظمة غدق للتنمية

منظمة التعاون اإلنساني للتنمية  	

	 (NFDHR( المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة البشرية

	 (LMMPO( منظمة ملتقى صناع الحياة

	 (SDHGF( مؤسسة التنمية االجتماعية بنات الحديدة

	 (BFD( مؤسسة بناء للتنمية

	 (AGFD( مؤسسة كل البنات للتنمية

	 (Taybah( مؤسسة طيبة للتنمية

	 (SDF( مؤسسة التنمية المستدامة

منظمات المجتمع المدني الناشطة في الُحديدة, (ك 4الجدول )
2018

Source: UNOCHA, 2018.

منظمات المجتمع المدني الناشطة في الُحديدة, 2018

49
منظمة

26/26
مديرية

UNDP, SDF

PWP, SFD

IOM, UNFPA, UNICEF, WHO, ACF-F, ADD, ADRA, IRC, PU-AMI,
QRCS, SCI, ADO, AGFD, BFD, MMFY, RRD, Taybah, YFCA

FAO, WFP, CARE, IRY, PU-AMI, SCI, VHI, ADO,
RADF, SHS, YWU

IOM, OHCHR, UNFPA, UNHCR, UNICEF, ACTED,ADRA, DRC, IRY, NRC,
SCI, VHI, AGFD Al- Kuthban, Al-Mashaheer, Banan, LMMPO, NPF, 

Osus, RACA, SDF, SDHGF, YWU

IOM, UNICEF, ACF-F, ACTED, ADRA, DRC, NRC, OXFAM, SCI, AGFD,Al-
Mustaqbal, Al-Kuthban, IFMC, NADA, NPF, Osus, PWP, SDHGF, Taybah

UNHCR, JAF

UNICEF, WFP, WHO, ACF-F, ADRA, IRY, QRCS,
SCI, ADO, BFD, CSSW, MMFY, Taybah

IOM, UNHCR

.UNOCHA، 2018 المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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منظمات تمكني المرأة
وتفيد التقارير بأن مجموعات غير ذات صفة رسمية من النساء كانت 
شاهدة على تَدُمر الهياكل المدنية\ االجتماعية األساسية وقد 
ساعدت هذه النسوة المستضعفين على كسب الدخل؛ باإلضافة 
إلى ذلك، ساعدت هذه المجموعات النساء المحتجزات على الخروج 
من مراكز الشرطة وضمان عدم تعرضهن لألذى أثناء االحتجاز. كما 
و تلعب هذه المجموعات غير الرسمية في بعض الحاالت دورًا في 
التعامل مع النزاعات المحلية التي اندلعت بسبب الضغوط المالية 

الشديدة على األسر والمجتمعات المحلية.95 

لدى اتحاد نساء اليمن96 فروع في جميع أنحاء اليمن تهدف أساسًا 
الى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها. ومن خالل عمل فروع االتحاد، 
تدعم برامجه األشخاص المتأثرين بالنزاع والنازحين والنساء واألطفال، 
م وتساعد في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي  وُتعلِّ
لمختلف القطاعات وغير ذلك من إعداد البرامج المندرجة تحت 
القطاعات المختلفة . ومنذ عام 2012، وبدعم من صندوق األمم 
المتحدة للسكان UNFPA، ما فتئ االتحاد يرفع مستوى الوعي في 
المجتمعات المحلية بشأن الممارسات الضارة في المجتمع باستخدام 
المسارح التفاعلية؛ عن طريق الممثلين والممثالت الُمدربين احترافيًا 
وكذلك الموظفين للمشاركة في المسارح والتفاعل مع الجمهور 
لزيادة وعي المجتمع المحلي بالمسائل الحساسة مثل زواج األطفال 
وختان اإلناث. و حتى مؤخرًا، ظل استخدام هذا النمط التفاعلي لرفع 
مستوى الوعي في الُحديدة – حيث أن 44 % من جميع الزيجات 
تكون الفتيات فيها دون سن الخامسة عشرة.97 إن منظمات حماية 
وتمكين األطفال في الُحديدة محدودة؛ وعلى الرغم من ذلك تسعى 
مؤسسة بنات الُحديدة98  إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع وتعزيز 
بناء القدرات والتمكين الثقافي واالجتماعي للفتيات في المنطقة.

Oxfam، »لن ننتظر - مع خراب الحرب في اليمن ، تسعى نساءها لبناء السالم«   95
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_at- ، 2017  ، يناير

tachments/bp-yemen-women-in-peacebuilding -300117-en_0.pdf )تم 
االطالع في 24 مارس 2020).

هيئة األمم المتحدة للمرأةUN Women ، »اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن«   96
https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/ ،

yemen/1996/women-national-committee  )تم االطالع في 24 مارس 
.(2020

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2018.  97

هيئة األمم المتحدة للمرأةUN Women ، القيادات اليمنية تطالب باالعتراف   98
بالمنظمات التي تقودها النساء ودعمها كجزء من االستجابة اإلنسانية في 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemeni-women-lead-،2019  اليمن ،
ers-call-recognition-and-support-women-led-organizations-part  )تم 

االطالع في 24 مارس 2020).



الثقافة والرتاث357
تشتهر الُحديدة بتاريخها الغني وميناء أحمد االستراتيجي الذي صمد 
خالل العديد من المعارك ضد المجموعات التي كانت تحاول السيطرة 
عليه.  وعلى الرغم من أن الُحديدة كان بها 37 قلعة وحصنًا لحماية 
المدينة من الغزاة طوال وجودها، فإن معظم مواقعها التاريخية 
تقع خارج المدينة. وتعاني هذه القالع من اإلهمال ونقص التمويل 
الالزم للصيانة على نطاق واسع ، في حين تضررت هذه المواقع أو 
ُدمرت نتيجة للصراع. بعد اندالع حريق في عام 1961 الذي ألحق 
ضررًا بمعظم المدينة، تم »استبعاد« بعض المواقع التاريخية من 
عملية إعادة اإلعمار التي هيمن عليها االتحاد السوفيتي الذي لم 

يجعل األولوية للتاريخ المعماري اليمني.99 

من بين المواقع التاريخية المهمة في الُحديدة:100 

خزانات المياه: كانت المياه في المدينة مالحة جدا، لذلك كان  	
3كم من  يتم جلب مياه الشرب من مديرية الحالي التي تبعد 
وسط المدينة. كما و كان يتم سحب المياه  من بئر إلى سرداب 
تحت األرض متصل بالمدينة. وأمر اإلمام يحيى بن محمد حامد 
الدين ببناء السرداب تحت األرض، باإلضافة إلى خزاني مياه: 
األول بجوار بوابة الُمشَرف، والثاني في حي الصادقية بالقرب 
من المدرسة السيفية سابقًا و المعروفة حاليًا بمدرسة خولة 
بنت األزور. وفي عهد اإلمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين، تم 
بناء ثمانية خزانات مياه: اثنان في الحوك، وواحد في كل من 
المناطق التالية: المطراق، والمستشفى، والعرضي، ودار النصر، 

ودار النزهة، ومقام شريف.

ُبنيت خزانات المياه من الحجر الصلب الذي تم جلبه من منطقتي 
الصليف وكمران. و يوجد فيه مكان تجمع مياه تحت األرض يمكن 
دخوله عبر درج حجري يؤدي إلى خزان المياه الُمزخرف بالشعاب 
المرجانية التي يتم جلبها من البحر, و يعتلي ذلك القبة المبنية 
من الطوب والطين. وكانت خزانات المياه تستخدم حتى الثمانينات؛ 
أربعة من هذه الخزانات ال ُتستخدم حاليًا وهي في حالة سيئة ألنها 
مهملة وُتستخدم كمكب للمخلفات وُتشكل تهديدا لصحة الناس 
والبيئة. إن خزان مياه المطراق هو أسوأ حالًة من بين األربعة. 
وباإلضافة إلى إستخدامه كمكب للمخلفات بشكل غير قانوني، تم 
بناء عدد من أماكن السكن والمتاجر حوله، مما يدل بوضوح على 
عدم وجود تنسيق بين مختلف السلطات. و على الرغم من وقوع 
ذلك ضمن سلطة وزارة األوقاف، إال أن دائرة األراضي تملك األرض، 

كما أن مكتب األشغال العامة يوفر تراخيص البناء والتصاريح.101

 Middle East Monitor ، »ديانا الغول ، »الحديدة اليمنية: أسوأ كابوس لألطفال  99
https://www.middleeastmonitor.com/20161022-yem- ، 2016 22 ، أكتوبر

ens-al-hudaydah-a-childs-worst-nightmare/ )تم االطالع في 17 مارس 
(2020

التركيز في هذا الملف على اآلثار داخل حدود مدينة الُحديدة أو المواقع   100
المهمة في محافظة الُحديدة.

مصطفى بدير، مدّبات المياه األثرية بالُحديدة... مطامع للناهبين«، مندب   101
برس، 3 ديسمبر https://mandabpress.com/m/news535.html ،2014 )تم 

االطالع في 17 مارس 2020).

خزان الماء في المطراق(ك 12شكل )

المصدر: الحديدة نيوز، 2013.
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مديرية الحوك
الكورنيش )قلعة  الُحديدة(

تقع قلعة الكورنيش في الُحديدة على تلة عالية عند كورنيش 
المدينة بالقرب من ميناء الصيد. و وفقا لمصادر تاريخية، تم بناؤها 
في عام 1538، خالل فترة الوجود العثماني األول في اليمن بهدف 
حماية المدينة. كما و كانت تستخدم كسجن خالل حكم العثمانيين 

واألئمة، و هي اليوم مجمع حكومي.

وهي مبنية من الطوب والطين والجيرالمحروق، ومحصنة بجدار 
كبير يحيط بها من جميع االتجاهات، باإلضافة إلى نوافذ مستطيلة 
صغيرة للحراس. تم اعادة تجديدها عدة مرات )على الرغم من عدم 
معرفة متى تم ذلك )األطر الزمنية(( وبقيت محافظًة على نفس 
الطابع المعماري و ذلك بهدف إعدادها لتكون مركزًا للحرف اليدوية 

والسياحة.

ال تزال القلعة قائمة حتى اليوم على الرغم من تعرضها ألنواع 
مختلفة من التضرر والهجمات في حين أن القالع األخرى في المدينة 

قد تضررت كليا أو جزئيا.102 

قلعة الكونيش )الحديدة((ك 13شكل )

المصدر: يمن الغد، 2018.

متحف الُحديدة
إن متحف الُحديدة هو أحد المباني القديمة الموجودة في مدينة 
الُحديدة ويعتبر أحد معالمها. يعود تاريخ بنائه إلى فترة الوجود 
العثماني في اليمن حيث كان مركزًا لجمع األموال وكذلك خالل 
فترة حكم األئمة و ُأستخدم أيضًا لإلشراف على الميناء القديم الذي 
يقع أمامه. و بعد توحيد اليمن,  تم استخدام المبنى من قبل وزارة 
التربية والتعليم. يتكون المتحف من طابقين وواجهته الرئيسية 
التي بها ثالث شرفات خشبية وقبة واحدة صغيرة. كانت هناك بعض 
الخطط لتجديد المتحف وتحويله إلى متحف هام للمنطقة ككل.103

هاني رياض، »قلعة الكورنيش األثرية بالُحديدة.. صامدة في وجه الغزاة طوال   102
https://al-ain.com/article/ ،2018 500 عام«، العين االخبارية، 25 يونيو

al-Hodeidah-castle )تم االطالع في 17 مارس 2020).

محمد بن محمد االراشي، منتدى تهامة لإلبداع والتنمية الثقافية، 7 سبتمبر   103
http://alarachi.maktoobblog.com/?fbclid=IwAR0gDOI2zPsj1pc3Ui- ،2012
WQSzbTMnUZrhCfsQvdgXwtKsdB0xDM-seFmGZo9_E )تم االطالع في 17 

مارس 2020).

مديرية الميناء
المستشفى العسكري

تم بناؤه خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ووصفه الكاتب 
اإلنجليزي جون بالدري في إحدى مقاالته »بأنه أروع مستشفى 
عسكري«. في 15 أغسطس 1912 قصف اإليطاليون في حربهم 
مع العثمانيين المستشفى ودمروه بالكامل، وفي عام 1941  
وضع اإلمام يحيى بن محمد حامد الدين حجر األساس إلعادة بناء 
المستشفى وأعيد بناؤه تحت إشراف لواء الُحديدة سيف اإلسالم 

وعبد هللا بن يحيى بن حميد الدين.

بوابة قلعة الُمَشرف
كانت هذه واحدة من الحصون التي بنيت في  خمسينيات القرن التاسع 
عشر، خالل الحقبة العثمانية األولى على الجدار القديم الذي أحاط 
بأقدم أحياء المدينة، ولكن الجدار ُدمر بالكامل واختفى. و بعد 300 
عام، لم تبقى قائمة سوا بوابة مشرف التي بناها الشريف الحسين 
بن علي الخيراتي باإلضافة إلى برج القلعة. ويتكون البرج من طابقين 
مبنيين من الطوب األحمر ويستخدم حاليًا كمركز للشرطة. ومع ذلك، 
فالمبنى في حالة إهمال وال يتم الحفاظ عليه بشكل جيد. وعالوة 
على ذلك، يجري بناء المحالت التجارية بجوار البوابة باستخدام مواد 

مختلفة من البوابة نفسها.104

حسن يحيى، »آثار تهامه ..شواهد لحضارة عريقة منذ القدم«، الحديدة نيوز،   104
29 يوليو https://bit.ly/2RcPnef ،2019 )تم االطالع في 17 مارس 2020).
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لطالما كان ًينظر إلى الُحديدة على أنها منطقة جاذبة للمهاجرين، 
وقد كانت هناك هجرة كبيرة من المناطق الحضرية الى الريفية 
على مر السنين مع تراجع أهمية األنشطة الساحلية مقارنة بالفرص 

المتاحة في المراكز الحضرية.

إن معدالت ملكية المنازل في الُحديدة مرتفعة، حيث أن أكثر من 
ثالثة أرباع المساكن )77 %( في المناطق الحضرية في منطقة 
الُحديدة، ومعظمها منازل منفصلة، يملكها السكان أنفسهم. 
في المدينة عدد قليل نسبيا من المباني السكنية مقارنة ب تعز 
وصنعاء على سبيل المثال. وبما أن المنطقة تقع على أرض أكثر 
سهولة في تضاريسها مقارنة بصنعاء وتعز، فمن المرجح أن يكون 
قلة هامش الفرق بين األراضي و سعرها أدى إلى انخفاض الحافز 
لبناء مباني متعددة الطوابق. وعالوة على ذلك، وبالمقارنة مع 
المدن الكبرى األخرى، يوجد في الُحديدة كمية كبيرة من المباني 
الُمنشأة عشوائيًا )بما في ذلك السقائف المعدنية( ومعظم المنازل 
)70 %( مناسبة ألن تعيش فيها أسرة واحدة فقط حيث يكون فيها 

غرفة أو غرفتين فقط.

كما و ارتفع عدد المساكن العشوائية في الُحديدة بشكل كبير بعد 
عام 1991 مع عودة المغتربين من الخليج. ووفقًا لتعداد السكان 
112 من السكان  والمساكن لعام 2004، كان هناك أكثر من 000 
يعيشون في مساكن عشوائية داخل خيام أو أكواخ. لقد كان شمال 
المدينة أكثر جذبًا من حيث الحاجة الى التطوير في السنوات األخيرة 
وقد حدثت معظم جهود التطوير غير الرسمية هذه في شمال 
المدينة و دون الرجوع الكافي للمخطط الرئيسي لعام 2025 حيث 
تتقاطع هذه التطويرات مع مسارات الطرق الرئيسية. وعلى الرغم 
من بدأ بناء الطريق الدائري في عام 2009؛ إال أنه و في عام 2016 
كانت ال تزال هناك مساكن غير رسمية على المسارات المحددة 
للطرق و قد تم ازالة هذه المساكن كنتيجة لذلك. كما وُيعتقد أن 

المقيمين في هذه المساكن ال يملكون وثائق ملكية رسمية.

االسكان في الحديدةاالسكان في الحديدة(ك 14شكل )

Tenure

أخرى
مستأجر 6,531

21,469

مملوك
92,830

77%

77%

عدد الغرف

84,231غرفة أو غرفتين

شاغر
10,634

مسكون
110,196

91%

Status

منزل منفصل

شقة

مسكن جماعي

,أخرى (خيام
(أكشاك, أكواخ

نوع السكن

77%
93,295

13,911

11,665

1,959

المصدر: جهاز االحصاء المركزي, 2014.
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امتّد التطور العمراني في الُحديدة تاريخيًا جنوبًا من المدينة القديمة 
إلى أن حاّلت المنطقة العازلة للمطار دون المزيد من التطوير و 
النمو في هذا االتجاه. وتتوقع السلطات المحلية أن تنمو المدينة 
بمحاذاة طريق صنعاء الساحلي، وقد خططت السلطات المحلية 
لألراضي وفقًا لهذا المحور وشيدت شبكات طرق بين عامي 2004 
و2009. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه األراضي ليست فارغة 

بالتأكيد إال أن العديد من األراضي ال تزال غير مأهولة.

ويمكن النظر في أربعة تفسيرات رئيسية لتفسير أنماط التطوير 
المذكورة أعاله:

وجود قيود أخرى على حيازة األراضي في المناطق الرسمية  	
المخطط لها، على سبيل المثال العقبات التي يواجهها الغرباء 
عن المدينة في الحصول على األراضي أو أشكال االستبعاد ذو 
الخلفية السياسية التي تقف عائقًا أمام تطويرها. من الممكن 
أيضًا أن تؤوي المساكن الواقعة شمااًل أقليات أو مهاجرين 
معينين كان لديهم مشاكل في امتالك األراضي بالطرق رسمية.

إن الشعور بانعدام األمن على طول طريق صنعاء يحول دون اتخاذ  	
اأُلسر قرارًا باالنتقال إلى المناطق الغربية البعيدة.

إن المنطقة الواقعة في الشمال أكثر جاذبية نسبيًا، نظرًا لموقعها  	
القريب من المناطق ذات األهمية االقتصادية، مثل ميناء أحمد.

بالنسبة لبعض الفئات االجتماعية، فإن ثمن األرض وليس ثمن  	
البناء هو العامل الرئيسي الذي يتحكم بمدى السكن في مكان 
ما حيث تشير صور األقمار الصناعية إلى أن العديد من األسر قادرة 
على تحمل تكاليف بناء المنازل ولكنها لم تتخذ الخطوات الالزمة 
للحصول على األراضي في المناطق السكنية المخصصة للبناء.

وللُحديدة تجربة مع أنماط التطوير غير الرسمية\ العشوائية في 
الماضي: تشير صور األقمار الصناعية إلى أن مراحل التطوير غير 
الرسمي، وما تالها من عمليات التعديل لألراضي قد حدثت مرارًا 
وتكرارًا في الماضي. وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى 
أن النازحين المسجلين يتواجدون فقط  في جنوب منطقة الحوك 
على مقربة من المطار، وكذلك على طول الطرق المؤدية الى خارج 
المدينة، وبعبارة أخرى أي في المناطق التي تسيطرعليها القوات 
المتحالفة مع الحكومة اليمنية و أن غالبية هؤالء النازحين داخليًا 
يستقرون في مساكن مستأجرة. كما و يستقر النازحون داخليًا في 
الغالب في مساكن على طول الطريق الرئيسي في مديرية الدريهمي.

وكما هو مشار اليه في قسم الديمغرافية السكانية، تشير التحليالت  
إلى أن عدد السكان الحاليين قد انخفض انخفاضًا كبيرًا في السنوات 
األخيرة مما يدل على وجود العديد من الوحدات السكنية غير 
المسكونة في الحديدة. وفي ضوء النقص الحاصل في المساكن 
قبل األزمة و ال سيما مع فرار النازحين داخليًا من المناطق المتضررة 
بشدة شمال المدينة، فقد يكون لديهم ما يحزفهم لالنتقال إلى 
منازل مهجورة بحثًا عن المأوى والسالمة. وبما أن معظم المنازل 
مملوكة من قبل عائالت قد ال تكون قادرة على حراسة المنازل في 
غيابها )77 % من المنازل مملوكة وفقا لتعداد 2014  (, فإن ذلك 
قد يكون أو يصبح  الحقًا سببًا للخالفت إذا ما تجمع الناس لحماية 

مصالحهم )سواء من المالك األصليين أو من الساكنين الجدد(.

ووفقا لتقييمات األضرار المبينة في صور األقمار الصناعية، هناك أكثر 
من 000 4 مبنى متضرر موزع في المدينة. وتعرضت عدة مناطق 
غير مخططة لها ضمن جهود التطوير لضربات شديدة في شمال 
المدينة و كان أسوأها المنطقة الواقعة غرب مستشفى الُحديدة 
العام. ونظًرا لكون الخطوط األمامية تحيط بالمدينة و كون طريق 
اإلمداد الوحيد الذي يربط بين قوات الحوثيين يقع في الشمال، فمن 

المرجح أن هذه الممرات قد تم استهدافها عمدًا مما أدى إلى

ارتفاع مستويات األضرار في المناطق السكنية شمال المدينة.
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ملكية وحالة وأنواع الوحدات السكنية في أكبر خمس مدن في اليمن ،)UN-Habitat 2020,2007)(ك 5الجدول )
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52%

77%

79%

47%

94%

91%

91%

88%

95%

34%

41%

%70

48%

40%

55%

54%

%77

71%

61%

120,830

97,408

3,984

262,154

المجموع

الحالةالملكية

مسكون بنسبةمسكونشاغرمملوك بنسبةمملوكمؤجراخرى

ملكية وحالة وأنواع الوحدات السكنية في أكبر خمس مدن
(UN-Habitat (2020 ، 2007 ، في اليمن

88,642

13,911

4,210

260

4,204

3,247

1,959

2,302

519

19,251

4,512

93,295

69,503

2,425

145,493

48,020

11,665

21,393

780

93,206

32,863

العاصمة

تعز

الُحديدة

عدن

مأرب

العاصمة

تعز

الُحديدة

عدن

مأرب

6,531

4,088

533

14,945

4,785

21,469

16,455

1,586

126,586

38,094

92,830

76,865

1,865

120,623

45,763

10,634

11,502

206

14,681

7,800

110,196

85,906

3,778

247,473

80,842

84,231

46,516

1,603

89,003

36,203

36,599

50,892

2,381

173,151

52,439

عدد الغرفنوع السكن
أخرى (خيمة،
نسبة المنازلمنزل منفصلشقهسكن جماعيكوخ، كشك)

النسبة حيث توجدغرفة أو غرفتينثالثة غرف أو اكثر المنفصلة
غرفة أو غرفتين

Source: CSO, 2007.
المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء،  2007.
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المساكن العشوائية في الُحديدة،) UN-Habitat 2020((ك 15شكل )

 

الحوك
الحالي

المشاقنه

المنافره

المراوعه

 الجمادي

الميناء

المساحات المبنية حاليا!
تطوير غير مخطط!

 تطوير غير رسمي بدأ
في 2008

 تطوير غير رسمي بدأ
قبل 2003

 شارع 17
يوليو

شارع 30م

 المدينة
القديمة

 أرض مخططة 
(طرق مشيدة 
(2004-2009

 مشروع إسكان 7
يوليو

حدود المطار

 طريق دائري
غير منتهي

شارع 90م 
(مخطط)

to Sana’a

N3

N2

N2     to Abs

المصدر: البنك الدولي، العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، أكتوبر 2009.
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األرضار اليت لحقت باإلسكان
ويقسم القانون اليمني أراضي الدولة إلى ست فئات ألغراض 

إدارة األراضي، و هي:

تخطيطها  	 تم  التي  األراضي  المخصصة:  األراضي 
ورسمها قبل التوزيع.

األراضي البيضاء: هي األراضي غير الُمخصصة ولكن تقع  	
ضمن مناطق التخطيط الحضري؛

األراضي الزراعية: األراضي المزروعة أو مؤهلة للزراعة. 	

أو  	 عنها  التخلي  تم  التي  الزراعية  األراضي  البور:  أرض 
إهمالها.

أراضي المرافق العامة: الجبال والتالل والمنحدرات التي  	
الرئيسية  الهياكل  ذلك  في  بما  األمطار،  مياه  تتلقى 

التي يتم من خاللها جمع مياه الفيضانات من الروافد.

المساحات  	 تغطيها  التي  األراضي  الصحراوية:  األراضي 
الرملية أو تكون أراض الرملية الطبيعة .105 

القطاعات الحضرية ومستوى الضرر حسب صور (ك 16شكل )
)     ( UN-Habitat ،األقمار الصناعية

 

الحوك
الحالي

المشاقنه

المنافره

المراوعه

 الجمادي

الميناء

!

!

متضرر

معتدل
شديد التضرر!

!!
!!!

!!!!
!!!!!!

!!!

!

!

!!
!
!

!!!
!!!

!

!!
!!

!

!!
!!

!!

!

!

!

!
!
!!

!

!

!!!
!!!!
! !!
!

!

!! !!

!!

!!!! !
!

!

!
!
!! !!!! !

!
!

!

!
! !

!
!

!
!

!!!

!
!

!

!
!

! !

!

!
!

!

!!

!

!

!

!
! !!!

!

!! !

!!!

!
!

!

!

!

!
!!!!
!!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
! !!! ! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!!
!

! !

!!!

! !
!

!!!
!!

!!

!

!

!!!

!

!

!

!!!
!!

!!!

!

!!!

!!

!
!

!

! !

!

!

!

!
! !! !

!
!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!!!

! !
!

!
! !

! !!!!! !!

!

!
!! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!!

!

!
!!!

!

!
!

!!! !

!

!

!!!
!!!

! !!!

!!!! !
!! !!

!

!!
!

!

!
!

!
!

!! !

! !!!!!!!!!!

!
!
!

!
!

!

!
! !
! !

!
!

!
!

!

!

!! !!!!
!
!
! !!!

!!!!!
!!! !

! !!
!

!!
! !

! !
!

!
!

!
! ! !

!
!

!
!

!!
!
!!
!! !!!!!!

!!!
! !!

!
! !!

!!! !!
!!

!

!
! ! !

!

! !

!!
!! !!
!

!
!

!

!!!!!!

!

!
!!

!
!!

!
!!

! !

!!

!!
!!!

!!
!!

!

!

!

!!!!

!!
!!

!

!
!!

!

!!

!!
!

!!!!

!!
!!!!! !!!!!! !!!
! ! !

! !
!

!
!

!

!!!

!
!

!

!

!

!
!!

!!! !
!!

!
!

!

!

!

!
! !!!

!

! !!
!!!
!

!

!!
!!

!!

!

!
!

!!!
!!
!! !

!
!

!
!!

!!

!!

!

!

! !

!

!
!
!!!!
!

!!
!!!

!

!!
!

!!

!
!!!
!!
!!
! !!

!!

!!!!!!

!!!!!!
!!!
!!

!

!!!!

!
!

!

!!!
!!!

!
!!!

!
!!!

!

!
!

!
!

!

!!

!!

!!! !

!

!

!

!!

!!!
!!

!!
!!

!!!!!!!
!

!!

!

!

!!

!!!
!!!!!

!

!
!

!

! !!!
!

!!

!!!
!!
!

!!

!

!

!! !!!
!!
!!!!

!!!
!!!!

!!
!!

!
! !

!

!
!

!
!

!!
!!

!

!
!

!! !!! !
!

! !!
!!
!!

!

!!!!!
!!

!
! !!

!!
!

!
!

!

!
!

!

!

!!!!!

!

!!
!!
!!!!!!!!!!!!

!

!!!!

!
!

! !!!

! !

!!!!

!
!

!!!
!
!!!

!!

!
!!!

!!!!!! !

!! !!

!!!!!

!!!
!!! !!!

!!

!! !

!!

!!

!
!!
!!

!
!

!
!!

!!!!! !!!

!

!!
!!

!!!!!!

!!!!
!!

!

!

!

!!

!!!

!!
!!

!

!!! !!!!

!

!
!!
!!!
!!

!
!

!

!

!!!
!

!! !!

!
!!!
!!!!!!!!!!!
!
!

!

!!

!
!
!!

!!
!!

!!!
!!

!

!

!
!

!
! !

!
!

!
!

!
!
!

!!

!!!!
!!!

!!!!! !!

!!!
!

!

!!
!!!

!!
!

!
!

!!!!!!!!
!!
!

!
!!!!!!!!
!!!!!! !!
!!!

!!
!

! !!

!!!!!!!

!!!!!!

!!

!!!
!!!

!!!!!

!

!

!!!

!!

!!

!

! !

!
!

!
!!
!

!
!!!!!!

!
!
!! !!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!!

!!!
!
!! !

!!

!!!!!
!

!

!
! !

!
!

!
!!!!!!
!

!
!

!
!!!

!!

!!
! !

!!!!!!

!

!

!

!

!

!
!!!!

!
!
!

!!
!

!

!!!!!

!
!! !!

!
!

!

!!
!!

!

!!

!

!

! !

!

!

!!

!
!!

!

! !
!
!!

!!
!!

!

!

!
!

!

! !

!
!

!
!

!
!
!

!!!

!

!!!

!!!

!

!
!!

! !

!

!

!! !!
!

! !
!

!!

!

!

!!
!

!
!

!
!

!!!!

!!!!
!!

!!
!

! !

!!!!
!!

!!

!
!!!

!

!
!

!
!
!!

!!
!
!

!
!

!!

!

!
!

!
!!!!

!

!!!

!
!!

!!
!!

!
!

!! !
!
!

!
!

!
!

!
!!
!!!!
!!

!!

!

!

!

!

!

!!
! !
!

!!

!
!!

!

!!
!
!!!

!
!!

!

!!!!!
! !

!!!!!
!!
!

!!!!!!!!!!!
!

!

!!!

!
!!

!

! !!!
!

!!
!!

!
!!!!
!

!! !!!!!

!
!!

!
!

!

!
!

! !!
!

!

!
!
!

!

!!!!!
!!

!

!

!
!

!
! !

!

!!
!

!

!

!

!

!
!

!!!
!!

!!!

!
!!!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!
!
!

!
!

!

!!

!
!

!

!

!

!
!

!!

!!
!

!

!!

!
!!!!

!

!!!

!

!!
!!

!

!

!!!!

!

!! !!

!
!

!!!
!!

!!!
!
!!

! !
!!

!

!
!

!

!

!!!! !!

!

!!
!

!!!
!!!

!!

!

!!

!

!!
!
!

!
!!
!

!
!!!

!

!

!

!

!
!
!

!!!

!

!
!!
!

!

!
!

!
!

!

!

!! !

!!
!

!

!
!

!!!! !!!!

!

!!

!

!

!!
! !

!!!!!
!

!

!!!

!

!!

! !

!!
!

!

!

!!
!
!!

!!

!!

!!
!

!!!
!
!!!

!!!
!!

! ! !!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!
!

!!
!!!!!

!

!

!

!
! !

!! !!!
!!!

!!!

!
!
!

!
!!!
!

!
!!!
!!!

!
!!!

!

!

!

!

!
! !!

!

!

!
!
! !!

!!
!
!
!
!!

!

!

!!!

!!!!

!
!

!
!

!!
!!!!

!! !

!!!
!!!
!!!!

!

!

!!!!!!

!

!

!
!

! !

! !

!!

!!

!
!

!

!

! !
!

! !!!!!

! !

!!!!!!
!!!!!!!!!!!

!!!

!

!
!

! !!
!!!

!
!

!!

!

!

!
!

!!!

!

!!
!!

!!
!!!

!!

!!!
!

!

!

! !!!!!
!

!
!

!

!!
!
!

!! !

!!
!

!

!

!!!!!!

!!!
!!!

!
!

!! !

!!!!!
!

!

!
!

!!

!!
!

!!

!

!
! !!

!!!
!

!
!!

!
!
!!

!!
!!!!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!
!

!!
!!

!
!!!!

!!
!

!
!

!
!
!!

!

!!!!!

!
! !

!

!

!!!

!!
!

!!

!!

!
!

!!
!

!!
!!
!
!! !!!!!

!!
!!! !

!
!!
!!

!!

! !!

!! !!!!!!!
!

!!!!!!

!!!

!!!
!

!
!!!

!!
!!!!

!
!!!

!
!!!!

!!!
!!

!!!

!
! !

!! !
!!

!!

!!!

!!!!!
!!!!!!!! !!

!

!
! !!!!
!!!!

!
!!!!

!
!
!!

!!
!

!

!!!
!!

!!
!
!

!
!!

!!!!
!!

!

!
!
!!!

!

!

!!
!

!!!!!

!!

!

!
!

! !!!!!
!!!!

!!!
!

!
!
! !

!!

!!

!!
!!!
!!!!

!
!!
!

!!
!!

!
!
!

!
!

!!
!!

!!!
!!!! !!

!!!
!

!

!

!!
!

!!!
!!
!!

!
!

!
!!!

!
!!

!
!!

!

!!!!!

!
! !

!!

!!!!!

!
!!

!
!!
!

!!!
!
!!!!

!
!!

!!
!!

!

!!
!

!
!

!
!!!

!!!!!!!!
!
!

!
!

!
!

!

! !
!!!!

!!

!

!

!
!!

!!!!

!

!
! !

!
!!!

!
!!!!

!!

!

!! !
!

!!!!!!!!
!!!!!!!!!! !!

!

!

!!!!!

!!!

! ! !!

!!!

!!
!

!!

!

!

!
!!

! !!!!!!
!!

!!!
!
!!
!

!!!

!!!
!

!
!

!!
! !!!!!

!

!

!

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!!!!
!!!
!!!!

!

!

!!
!
!!!!
!!!!!

!!!!

!
!!!

!
!!

!
!!

!!
!

!!
!

!

!

!
!! !

!

!
!!
!!!

!!
!!! !!

!

!!
!
!

!!

! !

!
!!!

!

!!!!!!
! !!!

!
!!!

! !!

!! !
!

!
! !!

!
!

!!!!!!! !!
!

!!

!

!
!

!! !

!!

! !!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
! !

!
!

!

!

!

!

!!!

!
!!

!

!
!
!

!

!

!

!

!!

!

!!!
!

!
!

!
!

!

!
! !

!
!

!

!!

!!

!
!
! !

!
!

!! !!!
!!!!

!!!!
!

!!
!!

!
!
!

!!

! !
!!

!

!
!!

!!
! !

!!

! !

!
!!!

!
!

!!

!
! !

!!!
!!!!

!!!! ! !!!

!
!!!

!

!

!

! !!!

!

!
!

!
!!

!!

!
!!!!

!!

!!!!
!

! !

!

!!!
!

!

!! !

!!

!!

!

!
!!
!!
!

!!!!

! !!

!
!!!!!
!

!!
!!!

!
!!

!

!

!

!!

!

!
!!!!!
!

!
!

!!!!

!

!

!!
!!

!
!
!! !

!!!
!

!!
!
!!!

!
!!

!

!!
!

!!!

!
!

!

!!!!
!

!!
!

!

!
!
!

!

!!

!
!

!

!!

!!
!

!
!

!
!

!!!
!

!
!
!

!
!

!

!

!

!!!!

!

!
!

!
! !

!
!!!! !!!
!!!!
!

!

!

!
! !

!!

!!

!
!!

!! !

!

!

!
!!
!

!

!!!!

!!

!!

!

!! !

!

!

!!

!

!

!
!!

!

!

!

!
!

!!

!
!

!
!

! !

!

!!
!

!
!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!! !

!!

!!!

!

!!!!

!!
!

!
!

!

!

!!!!

!
!!!!!
!!

!! !!

!!!!!

!!

!!

!

!

!!!

!

!!
!

!!
!!!!

!
!!

!

!
!

!!

!!!!!!

!!

!

!
!

!!!!
!!

!!
!!

!!

!!!!!

!

!!!!

!!

!

!!!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!!

!!

!

!
!

!

!!
!

!

!!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!
! !!!!!!

!

!!

!!

!
!

!!!!
!!!!

!

!!

!

!
!! !

!

!
!

!

!

!
!!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

! !
!

!
!

! ! !

!!!

!
!

!

!!

!

!
!
! !
!

!!
!!

!
! !

!

!

!!!!!
!

!
!

!

!

! !
!

!

! !

!!!!!

!
!!!!
!

!

!
!!

!

!
!

!!!!
!!!

!
!!!
!!

!
!!!!!
!
!
!

!

!
!

!
!

!!

!!
!

!
!!

!!

!
!

!

!

!!!
!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!
!!

!!!
!

!
!

!!
!!

!

!

!
!!!!!!!!!!!!

!! !
!

!!
!

!

!

!

!!

!

!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!
!!!
!!!

!

!!
!

!!!!!!!!
!!!!!
!!!!
!!!!!!
!!!!
!!!!
!!
!
!!!!
!!!

!!!

!!
!!
!

!!
!! !!!!!

!
!!
!!!!!
!

!
!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!

!
!!

!!
!

!!!!!
!!!!!!!
!!! !!! !!

!
! !!

!
!!!
!!!!!
!

!!!!
!!!!!!!!!
!

!!!
!!!!!

!!!!!!
!!

!
!
!

!
!!
!!!!!!!!
!!
!
!!!
!!!!!! !!!!

!!!!!!!!!!!!
!! !
!!!

!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!

!
!!!!!

!

!
!!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!!
!

!
!

!

!!!

!!

!
!
! !

!

!

!

!

!!

!
!!

!

!!

!
!

!

!
!

!

! ! ! !!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!!

!

!!

!

!
!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!
!!

!!

!

!

!!

!

!!

!
!
!

!

!
!
!

!
!

!!
!!!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

! !

!

!

!

! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!!

!

!

!
!

!!
!

!
!!

!!!

!

!

!!
!

!
!

!
!!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!!
!

!! !!

! !
!

!!!

!
!!
!

!!

!!

!

!
!

!!

!!!!!

!!
!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!
! !!

!

!

! !

!!
!

!!
!!

!

!
!!!

!

!

!
!

!
!!

!

!

!
!

!

!
!

! !

!

!!!
!

! !
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

! !!

!!!

!!!

!!!

!
!

!

!!!! !!!!! !!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!!!!!!!!!!!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!!
!

!!

!!
!

!!

!
!!!!!

!!!!

!

!

!
!
!
!

!
!

!
!

!

!

!
!
!!!! !

!
!

!!!!
!

!

!!!!!!

!!!
!!

!

!!
!!

!!

!!
!

!! !

!
!!

!
!
!
!
!!!

!
!!

!!

!!

!
!!
!!!

!

!

!
!

!

!!
!

!!
!

!

!!

!

!

!!!
!

!!
!

!
!

!

!

!!

!!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!!

!

! !!
!!

!
!

!

!
!

!

!

!!!
!

!

!

!
!
!

!
!

! !
!

!
!

!
!

!

!
! !

!

!!

!
!!

!!

!
!

!!

!

!

!
!
!!!

!

!

!

!
!

!

!
!!

!

!

!

!

!
! !

!
!

!
!

!
!

!
!!

!
!
!

!!
!

!!
!

!
!

!!
!

!

!

!!

!

!

!!

!
!

!

!!

!!

!

!
!

يونيو 2018

سبتمبر 2018

نوفمبر 2018

to Sana’a

N3

N2

N2     to Abs

.UNOSAT، 2019 و  JRC :المصدر

حيازة األراضي لإلدماج االجتماعي واالقتصادي في اليمن: القضايا والفرص ،   105
https://openknowledge.worldbank.org/han- ، 2009  ديسمبر

dle/10986/12298 )تم االطالع في 15 يونيو 2020)
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 مدى التضرر حسب صور األقمار الصناعية(ك 17شكل )
)     ( UN-Habitat

251  - 31 9

201  - 250

1 51  - 200

1 01  - 1 50

51  - 1 00

26 - 50

0 - 25

مستوى الضرر

 

الحوك

الحالي

المشاقنة

المنافرة

المراوعة

 الجمادي

الميناء

to Sana’a

N3

N2

N2     to Abs

 .UNOSAT ، 2019 :المصدر



االقتصاد439

الخلفية
تقع مدينة الُحديدة على أرض رملية مسطحة وتنبسط نحو ساحل 
البحر األحمر. و يقع ميناء الُحديدة، المسمى ميناء أحمد في الطرف 
الشمالي من المدينة. و يحيط بالمدينة سهل تهامة الخصب إلى 
الشرق وهو أهم منطقة زراعية في اليمن.  كمل و تم انشاء طرق 
جديدة في المنطقة في الستينات جعلت سهل تهامة متاحًا لإلنتاج 
الزراعي الذي تم تداوله في المدينة وتصديره عبر ميناء أحمد. 
ر معدل الفقر في المناطق الحضرية بـ 21.58  وفي عام 2009، ُقدِّ
ر  %)مقارنة بمتوسط على صعيد وطني قدره 20.7 %(، في حين ُقدِّ
معدل الفقر في المناطق الريفية بـ 36.43 %)مقارنة بمتوسط على 
صعيد وطني قدره 40.1 %(.106  قبل اندالع النزاع، كانت %40.9 من 
القوى العاملة تشارك بالنشاط اإلقتصادي في المحافظة. وعلى 
وجه التحديد، كان 24 %من القوى العاملة في المدينة يعملون في 
القطاع العام في حين كان 16 %من القوى العاملة يعملون في قطاع 
التجارة والصناعة التحويلية على التوالي؛ باإلضافة إلى ذلك كانت 
14 %من القوى العاملة تعمل في البناء، و14 % في صيد األسماك 

و11 % في صناعة األغذية، و2 % في األنشطة الصناعية األخرى. 

برنامج األغذية العالمي WFP، تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   106
https://documents.wfp.org/ ،2009 وهشاشة األوضاع، 2009، أغسطس
stellent/groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم 

االطالع عليه في 18 يونيو 2020).

معدالت مشاركة القوى العاملة في اليمن,     (ك 18شكل )

محافظة أبين

محافظة الحديدة

محافظة عدن

محافظة صعدة

محافظة لحج

محافظة صنعاء

محافظة تعز

40.9%

40.9%

42.0%

35.4%

34.5%

34.5%

52.1%

 المصدر: منظمة العمل الدولية ILO، االتجاهات السكانية واتجاهات سوق 
العمل في اليمن، 2015.

أثر النزاع الذي طال أمده تأثيرا كبيرا على النشاط االقتصادي كما 
أثر على سبل العيش لعدد ال يحصى من األسر. فكان حصار المدينة 
والقتال على مشارفها والقضايا المرتبطة بإمكانية الوصول الى 
ميناء أحمد وكذلك شبكة الطرق، من أكبر المؤثرات بشكل كبير 

على  القطاع االقتصادي في المدينة.
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األنشطة االقتصادية، بما في ذلك صيد األسماك )ميناء أحمد(
يمكن استخدام نسبة ضئيلة جدًا من إجمالي مساحة محافظة 
الُحديدة )0.3 %( فقط لألغراض الزراعية.107 وكانت الزراعة قبل نشوب 
الصراع تتكون أساسا من الحبوب )58 %(، والبرسيم )15 %(، والمحاصيل 
التجارية )سهلة البيع لقاء النقد( )9 %(، والفواكه )8 %(.108  وُتروى 
المحاصيل الزراعة بشكل أساسي من خالل السيول وكذلك من خالل 
الفيضانات المفاجئة النابعة من الجبال في المحافظة. قبل النزاع، 
كان سهل تهامة معروفًا بتربية الماشية وإنتاجه ما يكفي من 

الحبوب لتزويد المحافظات المجاورة مثل تعز.

الزراعة في محافظة الُحديدة، 2009الزراعة في محافظة الحديدة     (ك 19شكل )

3%

3%

الحبوب

البرسيم

محاصيل ربحية

فواكه

خضراوات
قهوة ونباتات
أخرى

بقول حبّية

58%

15%

9%

8%

4%

 المصدر: برنامج األغذية العالمي WFP، اليمن: تحليل ثانوي للبيانات عن 
األمن الغذائي و جوانب الضعف، آب/أغسطس 2009.

المرجع نفسه.  107

المرجع نفسه.  108

ظل ميناء أحمد الذي ُشّيد في عام 1961 و بدأ عمله في عام 1962 
أحد أهم نقاط دخول الواردات إلى اليمن قبل نشوب النزاع، حيث تمر 
به نصف البضائع الجافة الواردة الى البالد.109 وهو الميناء الرئيسي 
لمحافظات الُحديدة وصنعاء، وأمانة العاصمة، وحجة، والمحويت110 
و على الرغم من كون المدينة في وضع متميز )بالمقارنة مع عدن( 
حيث يسمح موقعها بالشحن الدولي و شبكة طرقها مرتبطة 
باألسواق ذات الطلب المرتفع )مثل في صنعاء والمملكة العربية 
السعودية(، تجدر اإلشارة إلى أن الميناءين البحريين الرئيسيين في 
الُحديدة - قبل النزاع - كانا غير قادرين على التنافس تجاريًا إلى حد 
كبير مع الموانئ القريبة )األجنبية( على البحر األحمر.111 بلغ اإلنتاج 
السمكي في الُحديدة حوالي 22 ألف طن سنويًا بين عامي 2000 
و2005  112 و تسجل االرقام ما يقرب من 10,000 صياد في المدينة، 
وتحديدًا في مديرية الحالي.113 إن الميناء مفتوح و فعال حاليا رغم 
كونه مقيدًا بشدة نتيجة للصراع الدائر. يتوجب على السفن التي 
تصل إلى ميناء الُحديدة وميناء الصليف تقديم طلب للحصول على 
 (UNVIM( تصريح من آلية األمم المتحدة للتحقق و الفحص و التفتيش
في جيبوتي قبل الوصول.114 يتدفق ما يقرب من 70 %من واردات 
اليمن و80 %من المساعدات اإلنسانية عبر ميناء أحمد الذي أصبح 
خط المساعدات الرئيسي للبالد115 بسبب الحصار الذي تفرضه قوات 
التحالف على حدود البالد ومجالها الجوي، وهو يوفر معظم الغذاء 

والوقود لشمال اليمن.116

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   109
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 18 يونيو 2020).

المرجع نفسه.  110

برنامج األغذية العالمي WFP، تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   111
https://documents.wfp.org/ ،2009 وهشاشة األوضاع، 2009، أغسطس
stellent/groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم 

االطالع عليه في 18 يونيو 2020).

المرجع نفسه.  112

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   113
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 18 يونيو 2020).

https://www.nepia. ، 2020 الشمال،  تحديث حالة الموانئ اليمنية ، 17 أبريل  114
com/industry-news/yemen-port-situation-update/  تم االطالع عليه في 

18 يونيو 2020).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP،  يوفربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   115
https:// ، 2019مركبات لدعم جهود إزالة األلغام في موانئ الحديدة ، 28 مايو

reliefweb.int/report/yemen/undp-provides-critical-vehicles-sup-
port-demining-efforts-ports-hodeidah  )تم االطالع في 10 يناير 2020).

The Guardian، »أمل في نقطة تحول في اليمن بعد انسحاب الحوثيين من   116
https://www.theguardian.com/world/2019/  ، 2019 الحديدة« ، 15 مايو
may/15/yemen-hope-for-turning-point-after-houthi-hodeidah-port-

withdrawal  )تم االطالع في 10 يناير 2020).
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االقتصاد

األمن الغذائي
وتشير أحدث البيانات المتاحة لتقرير نظرة عامة على اإلحتياجات 
اإلنسانية إلى وجود 82,280 مقيمًا في مديرية الحوك، و60,934 
في مديرية الحالي، و33,130 في مديرية الميناء، مما يعني أن 
العدد اإلجمالي لسكان مدينة الُحديدة يصل إلى 176,344. وفي 
جميع المديريات الثالث، يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى الغذاء 
والمساعدة الزراعية بشكل شديد، في حين أن ما يقرب من ثلث السكان 
هم في حاجة متوسطة. وعلى الرغم من أن المديريات تتقارب من 
حيث أعداد األشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء أو المساعدة الزراعية، 
إال أن أكبر عدد من األشخاص المحتاجين يقيمون في مديرية الميناء. 

مجموع األشخاص المحتاجين للطعام والمزروعات (ك 20شكل )
مجموع األشخاص المحتاجين للطعام والمزروعات)في كل مديرية( في مدينة الُحديدة،     

(في كل مديرية) في مدينة الُحديدة، 2019

مجموع األشخاص
المحتاجون بشدة

مجموع األشخاص
متوسطي الحاجة

43K

26.5K17K11K

82,28060,93433,130مجموع السكان

32K17.5K

مجموع عدد األشخاص
المحتاجين

69.5K49K28K

Source: HNO data, 2019. 

الميناء الحالي الحوك

 المصدر: نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية، 2019.

وفيما يتعلق بالتغذية على مستوى المدينة، هناك ما يقرب من ربع 
السكان المحتاجين الذين يشكلون )عبر المديريات( ما يقرب من 20 % 
من السكان الذين هم في حاجة شديدة وحوالي 5 % )عبر المديريات( 

هم في حاجة متوسطة.

مجموع األشخاص المحتاجين للغذاء )في كل (ك 21شكل )
مجموع األشخاص المحتاجين للغذاء (في كل مديرية)مديرية( في مدينة الُحديدة،     

في مدينة الُحديدة، 2019

مجموع األشخاص الذين
في حاجة ماسة

مجموع األشخاص
متوسطي الحاجة

82,28060,93433,130مجموع السكان

الميناء الحالي الحوك

مجموع عدد األشخاص
المحتاجين

16,803 12,4446,766

3,857 2,856 

15,300

1,553

8,319 20,660

Source: HNO data, 2019. 

 المصدر: نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية، 2019.
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 رض زراعية ومنشآت صناعية ومناطق تجارية في الحديدة ،)UN-Habitat 2020((ك 22شكل )

N3
to Sana’a

N2

N2     to Abs
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الحالي

المشاقنه

المنافره

المراوعه

 الجمادي

الميناء

 شركة اليمن للمطاحن
و صوامع الغالل

ميناء الُحديدة

 شركة اليمن للعصائر
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مطاحن البحر األحمر

 مجمع العوضي
الصناعي

 شركة فالكون
 للمقاوالت واالنشاءات

الهندسية

ميناء وسوق السمك

!

!
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أراضي زراعية
صناعية

تجارية

.Wikimapia OpenStreetMap, JRC, ، Google Maps :المصدر



الصحة والطوارئ4710

نبذة عن الموضوع
لقد دمرت سنوات من الصراع نظاما صحيا ضعيفا أصاًل؛ ويقدر عدد 
األشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية األساسية في اليمن 
ويفتقرون إلى امكانية الوصول الى هذه الرعاية ب 19.7 مليون117   
شخص؛  ومن بين هؤالء، هناك 14 مليون شخص )70  %( في حاجة 
شديدة.118 ووفًقا لبيانات نظام مراقبة توفر الموارد و الخدمات 
الصحية  HeRAMS 2018 )التي تم تحديثها في أكتوبر 2019(، على 
مستوى البالد، فأنه يعمل حوالي نصف المرافق الصحية فقط 
بشكل كامل في حين أن 36 %تعمل جزئًيا و13 %ال تزال غير قادرة 
على العمل.119 وتواجه المرافق الصحية العاملة تحديات متعددة 
تعوق تقديم خدمات صحية جيدة وفعالة وكفؤة، و يشمل ذلك عدم 
كفاية العاملين في المجال الصحي )العدد والقدرة(، ونقص األدوية، 
ونقص المعدات الصحية، فضاًل عن نقص المياه اآلمنة والوقود 
والطاقة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر للناس سوى فرص محدودة 
للحصول على الخدمات الصحية بسبب زيادة تكاليف النقل وضعف 
البنية التحتية لشبكة الطرق أو انعدام األمن )بما في ذلك حواجز 
الطرق في بعض مناطق النزاع(. وتؤثر هذه التحديات بشكل خاص 
على الخدمات الحيوية التي يحتاجها النساء واألطفال األكثر ضعفا. 

اإلطار المؤسيس والقانوني
تكفل المادة 55 من دستور الجمهورية اليمنية حق الرعاية 
الصحية لجميع المواطنين اليمنيين و تكون وزارة الصحة العامة 
والسكان هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة القطاع 
الصحي على الصعيد الوطني. وبعد موافقة البرلمان على قانون 
السلطة المحلية في فبراير 2000، أصبحت مكاتب الصحة في 
المحافظة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية على مستوى 
المحافظات، في حين تتولى المكاتب الصحية في المديريات إدارة 
الشؤون الصحية على المستوى المحلي.120 قبل نشوب الصراع، 
كان القطاع الصحي يعتمد أصاًل على التمويل الخاص بشكل 

كبير، حيث يأتي 76 %من اإلنفاق الصحي من مصادر خاصة.121

ACAPS، الحصول على االحتياجات األساسية في اليمن: السيناريوهات ، أكتوبر   117
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/، 2019

files/20191106_acaps_yemen_analysis_hub_scenarios.pdf )تم االطالع 
في 18 يناير 2020).

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  118

.WHO ، HeRAMS 2018 بيانات منظمة الصحة العالمية  119

الجمهورية اليمنية، القانون رقم )4( لعام 2000 بشأن السلطة المحلية،   120
/10-http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019 ،2000 أغسطس
20local%20authorities.pdf%Law%202000 )تم االطالع في 18 يناير 2020).

ن.اوربي و س.أ اسماعيل، وظيفة النظام الصحي في بلد منخفض الدخل في   121
خضم الصراع: حالة اليمن ، السياسة الصحية والتخطيط 32 ، 6 )2017( ، 

.922-911

البنية التحتية الصحية
تتكون الرعاية الصحية في مدينة الُحديدة من المرافق األولية 
والثانوية، باإلضافة إلى العيادات المتخصصة. وتشير البيانات الصادرة 
مؤخرًا لنظام مراقبة توفر الموارد والخدمات الصحية  إلى أن مدينة 
الُحديدة بها ثالثة مستشفيات رئيسية: مستشفى الثورة العام 
في مديرية الحوك، الذي يعمل بكامل طاقته ويمكن الوصول الى 
خدماته بالكامل، ومستشفى العلفي العام في مديرية الميناء، 
الذي يعمل جزئيًا ويمكن الوصول إلى خدماته جزئيًا، ومستشفى 
السلخانة  في مديرية الحالي الذي يعمل بكامل طاقته ويمكن 

الوصول إلى خدماته بالكامل.122 

في محافظة الُحديدة تعمل نحو 44 % من  المرافق الصحية  بكامل 
طاقتها؛ و45 %منها تعمل جزئيًا، و11 %غير عاملة.123 وعالوة على 
ذلك، ال يتوفر سوى 8 عاملين في المجال الصحي  لكل 10000 124 
شخص، وهو ما يقل كثيرًا عن المعدل المعياري الذي تضعه منظمة 
الصحة العالمية WHO  وهو 22  عاماًل  صحيًا او اكثر لكل 10 آالف 
شخص. وفي مدينة الُحديدة على وجه التحديد، تشير بيانات نظام 
مراقبة توفر الموارد و الخدمات الصحية لعام 2018 إلى أن 74 % 
من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، في حين أن 13 % منها 
يعمل جزئيًا و13 %غير عاملة.125 وينبغي أيضًا األخذ بعين االعتبار 
أن  المرافق الفعالة تعتمد على المدفوعات التحفيزية في حين 
المحدودية الشديدة للموارد بهدف الحفاظ على وجود العاملين في 
المجال الصحي وتوفير الخدمات الصحية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا 
بزيادة احتماالت التدهور في القدرة على الحصول على الخدمات 
الصحية.126  وفي داخل المدينة، تعتبر مديرية الحالي األكثر تضررًا 
حيث أن أكثر من 30 %من المرافق الصحية لم تكن فعالة وقت 

إجراء التقييم.

.WHO ، HERAMS 2018 بيانات منظمة الصحة العالمية  122

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  123

.WHO ، HeRAMS 2018 بيانات منظمة الصحة العالمية  124

المرجع نفسه.  125

المرجع نفسه.  126
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فعالية المرافق الصحية(ك 23شكل )
فعالية المرافق الصحية

على مستوى البالد

محافظة الُحديدة

مدينة الُحديدة

مديرية الحوك

مديرية الميناء

مديرية الحالي

51%

44%

74%

89%

70%

69%

36%

45%

13%

11%

30%

0%

13%

11%

13%

0%

0%

31%

 ال يعمليعمل جزئيايعمل بشكل كامل

 المصدر: 

المرافق الصحية في الحديدة، UN-Habitat )     ((ك 24شكل )
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قائمة المرافق الصحية في الحديدة، UN-Habitat (ك 6الجدول )
 )     (
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المصدر: wikimapia و OpenStreetMaps  و Google Maps ومنظمة الصحة 
.WHO العالمية
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مستشفى الثورة العام
مستشفى الثورة العام، الواقع في مديرية الحوك، هو أكبر 
مستشفى في محافظة الُحديدة  وأحد أكبر المستشفيات في 
اليمن. يقع في شارع جمال بالقرب من ميناء الصيد والجامعة 
في وسط المدينة وهو المستشفى العام الوحيد في الُحديدة 
ويخدم المدينة وأربعة مديريات بعيدة.   وبما أن »الثورة« هي 
المستشفى العام الوحيد في الُحديدة، فأنه ال توجد سوى بدائل  
قليلة معقولة لألشخاص ذوي الموارد المالية المحدودة للحصول 
على الرعاية الصحية.127 و قبل نشوب الصراع، كان المستشفى 
يخدم حوالي 1500 شخص في اليوم ووفقًا لمنظمة الصحة 
العالمية WHO أجري في مستشفى الثورة أكثر من 600 ألف 
استشارة طبية في عام 128.2017 على الرغم من أن المستشفى 
كان يعمل بكامل طاقته ويمكن الوصول إلى خدماته بالكامل 
عندما ُقِيم في نوفمبر 2019 129،  إال أن هذا المرفق قد تأثر 
بالنزاع، بما في ذلك في نوفمبر 2018 عندما اصبح الوصول 

إليه  خطرًا بسبب االقتتال.130

منظمة العفو الدولية ، اليمن: شاهد عيان يصف مشاهد مرعبة عندما هزت   127
https://www.،2018 االنفجارات مستشفى في وسط الحديدة ، 12 نوفمبر

amnesty.org/en/latest/news/2018/11/yemen-eyewitness-de-
scribes-terrifying-scenes-as-explosions-rock-hospital-in-central-ho-

deidah/  )تم االطالع في 18 يناير 2020).

منظمة الصحة العالمية، اليمن: الُحديدة، مفهوم العمليات، 7 يوليو 2018.  128

.WHO ، HeRAMS 2018 بيانات منظمة الصحة العالمية  129

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، اليمن: األطفال في مستشفى   130
https://www. ، 2018 الحديدة معرضون لخطر الموت الوشيك ، 6 نوفمبر

unicef.org/press-releases/yemen-children-hudaydah-hospital-immi-
nent-risk-death. أنظر أيضا، منظمة العفو الدولية ، اليمن: شاهد عيان يصف 

مشاهد مرعبة عندما هزت االنفجارات مستشفى في وسط الحديدة ، 12 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/،2018 نوفمبر

yemen-eyewitness-describes-terrifying-scenes-as-explo-
sions-rock-hospital-in-central-hodeidah/  )تم االطالع في 18 يناير 2020).

احتياجات السكان
تشير بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، على مستوى 
الدولة بين عامي 2018 و 2019 إلى أن عدد األشخاص الذين هم 
في حاجة شديدة قد زاد بنسبة 50 % تقريبًا.131 لم يتمكن النظام 
الصحي في  الُحديدة  من تلبية االحتياجات الطبية لسكان مدينة 
الُحديدة  والمناطق المحيطة بها، ال سيما منذ وأثناء معركة مدينة 
الُحديدة ومينائها. وتشير آخر البيانات المتاحة من تقرير نظرة عامة 
عن االحتياجات اإلنسانية إلى أن عدد السكان الحاليين في محافظة 
الُحديدة  يبلغ 2,985,000 حيث أن 2,212,80 نسمة منها )حوالي 
ثالثة أرباع العدد( هم في حاجة شديدة، و430,500  نسمة)حوالي15 
%( في حاجة متوسطة.132 وعالوة على ذلك، هناك ما يقدر بنحو 
609,000  نسمة )20 %( في  محافظة الُحديدة  في حاجة شديدة إلى 
المساعدة الغذائية، و140,000 نسمة )5 %( في حاجة متوسطة.133 

ظهرت من جديد حاالت األمراض المعدية، بما في ذلك الكوليرا 
والخناق والحصبة وحمى الضنك أو جدري الماء في اليمن منذ عام 
2015. وسجلت محافظة الُحديدة أكبر عدد اشتباه بحاالت الكوليرا 
خالل عام 2019 )أي 120,400(، تليها أمانة العاصمة  )102,000(، 
وصنعاء )97,000).134 كما و يمثل األطفال دون سن الخامسة أكثر 
من ربع مجموع الحاالت المشتبه بها خالل عام 135.2019 إن العوامل 
التي تسهم في انتشار الكوليرا هي مصادر المياه الملوثة، وانهيار 
نظام الصحة العامة، ومحدودية قدرة التخلص من المخلفات، و قلة 
خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. تشكل مصادر المياه 
الملوثة مشكلة رئيسية في مدينة الُحديدة حيث يفيد السكان 
المحليون  بأن األطفال يتعرضون للعديد من األمراض، بما في ذلك 
الكوليرا والمالريا بسبب تلوث المياه.136 و في منتصف ديسمبر 
2019، أفادت السلطات المحلية في محافظة الُحديدة بارتفاع في 
حاالت االشتباه باإلصابة بحمى الضنك في شهري أكتوبر ونوفمبر 
و بوجود ما يشير الى أن نحو 40  إصابة بالفيروس كانت منقولة 

من خالل البعوض.137

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   131
https://reliefweb.int/sites/ ،3 يغطي 24 يناير - 19 فبراير 2019، العدد

reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdf )تم االطالع في 18 يناير 
  .(2020

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  132

المرجع نفسه  133

منظمة الصحة العالمية WHO، تحديث الوضع للكوليرا في اليمن، 10 نوفمبر   134
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/ ،2019

outbreak-update-cholera-in-yemen-10-november-2019.html  )تم 
االطالع في 18 يناير 2020).

المرجع نفسه.  135

منظمة ملتقى صناع الحياة ، تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي   136
والنظافة الصحية ، مديرتي الحالي والميناء ، 2019.

مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية، التفاوض والتهدئة – تقرير اليمن،   137
https://sanaacenter.org/publications/،2019 نوفمبر / تشرين الثاني

the-yemen-review/8501#Fire-Destroys-More-than-30-Mu-
hamasheen-Homes-in-Aden  )تم االطالع في 18 يناير 2020).
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الصحة والطوارئ

وال يزال توافر وتكلفة الرعاية المتخصصة إلى جانب الموارد المحدودة 
المخصصة لرعاية األمراض غير السارية يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى 
الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم 
والفشل الكلوي والسرطان. كما و أن عدد الحاالت آخذ في االرتفاع 
ويزداد سوءا بسبب القيود التي تحول دون الحصول على الرعاية 
الصحية المتخصصة التي تشتد الحاجة إليها. وتفيد منظمة أطباء 
بال حدود أن انهيار االقتصاد والبنى التحتية الصحية في البالد عنى 
أن العديد من الناس قد أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف النقل 
إلى المستشفيات القليلة التي ال تزال تعمل في البالد، مما يعني 
أن الناس يتأخرون في الذهاب إلى المستشفيات الى حين جمع ما 

يكفي من األموال للسفر.138 

جهود التدخل اإلنساني
ووفقًا ألحدث بيانات شركاء قطاع الصحة في اليمن، يعمل حاليًا 19 
شريكًا من قطاع الصحة )وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
غير الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية( في محافظة 
الُحديدة.139 وشمل الدعم المقدم المساعدة في مجاالت االستشارات 
الطبية، والصحة اإلنجابية، وخدمات الصحة العقلية، واألمراض غير 
المعدية، وخدمات صحة األطفال، والدعم الطبي، واألدوية، وبناء 

القدرات، والدعم التشغيلي.140

منظمة أطباء بال حدود ، العواقب غير المباشرة للحرب على الشعب اليمني ،   138
 https://www.msf.org/indirect-consequences-war-yemen ، 2019 25 يونيو

)تم االطالع في 18 يناير 2020

قطاع الصحة في اليمن، 4W  اليمن: مجموعة شركاء قطاع الصحة لكل   139
محافظة، أكتوبر http://yemenhc.org ،2019/ )تم الطالع في 18 يناير 2020)

المرجع نفسه.  140
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نبذة عن الموضوع
يقدر أن هناك نحو 4.7 مليون طفل في حاجة إلى المساعدة 
التعليمية والوصول إلى أماكن التعلم اآلمنة في جميع أنحاء 
البالد في بداية العام الدراسي 2019-2020، وُأفيد بأن حوالي 
مليوني طفل ومراهق غير ملتحقين بالمدارس.141 ومن المرجح 
أن تتأثر الفتيات بشكل أكبر حيث تبلغ نسبة االناث غير الملتحقين 
بالمدرسة 36 % مقابل 24 % عند البنين.142 كما و أفادت اليونيسف 
في 3 ديسمبر 2019، بأن الفتيات أكثر عرضة لالنقطاع عن التعليم 
الثانوي بسبب قضايا السالمة ونقص المدرسات ونقص المرافق 
المناسبة بالنسبة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.143 إن 
المعلمين في 10,000 مدرسة )64 %( ال يتقاضون رواتبهم بانتظام 
و توجد العديد من التقارير التي تشير إلى أن المعلمين لم يتلقوا 
144، وبالتالي فقد فقدوا مصدر الدخل  رواتبهم منذ أكتوبر 2016 
الرئيسي و أصبحوا غير قادرين على إعالة أسرهم. وعالوة على 
ذلك، تشير التقديرات إلى أنه لم يعد من الممكن استخدام مدرسة 
واحدة من كل خمس مدارس في اليمن بسبب األضرار الناجمة عن 
النزاع145 أو بسبب تواجد النازحين داخليًا في المباني المدرسية أو 

احتالل الجماعات المسلحة لها.146 

في عام 2018، ذكرت شركاء قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل 
المجتمعي في اليمن أن الضرر الذي لحق بالبنى التحتية كان شائًعا 
في الُحديدة )55 %( وصعدة )53 %(، و األقل نسبة في عدن )37 %( 
وإب )33 %(.147 وفي يونيو 2019، أفادت تحقيقات األمم المتحدة 
بوقوع 28 هجومًا على المدارس حيث تركزت بشكل رئيسي في 
تعز، تليها صعدة والُحديدة.148 وفي  32 حالة تم إستخدام المدارس 
في المجاالت العسكرية، أي أربع مرات أكثر مما كان عليه الحال 

في عام 2017 .149 

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، مع بدء العام الدراسي في اليمن ،   141
هناك 2 مليون طفل خارج المدرسة و 3.7 مليون آخرين معرضون للتسرب من 

https://www.unicef.org/press-releases/،2019 المدارس، 25 سبتمبر
school-year-starts-yemen-2-million-children-are-out-school-and-an-

other-37-million  )تم االطالع في 18 يناير 2020).

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019.  142

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن،   143
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Hu- ،2019  يناير

manitarian_Situation_Report_Jan_2019.pdf )تم االطالع في 18 يناير 
.(2020

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، مع بدء العام الدراسي في اليمن ،   144
هناك 2 مليون طفل خارج المدرسة و 3.7 مليون آخرين معرضون للتسرب من 

https://www.unicef.org/press-releases/،2019 المدارس، 25 سبتمبر
school-year-starts-yemen-2-million-children-are-out-school-and-an-

other-37-million  )تم االطالع في 18 يناير 2020).

المرجع نفسه.  145

War Child UK، االبقاء عليه: أثر النزاع على تعليم أطفال اليمن ، 23 مايو 2019   146
https://reliefweb.int/report/yemen/being-kept-behind-impact-con-  ، 

flict-education-yemen-children )تم االطالع في 18 يناير 2020).

توم المبرت وعفار لالستشارات، تقييم االنتعاش المبكر متعدد القطاعات في   147
http:// ،)2018،اليمن، )قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي

earlyrecovery.global/sites/default/files/yemen-multisector-earlyrecov-
eryassessment.pdf )تم االطالع في 18 يناير 2020).

تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ، تقرير األمنة العامة عن   148
https:// ،2019 يونيو A/73/907–S/2019/509، 20 ،األطفال والنزاع المسلح

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol-=S/2019/509&Lang=E&Area=UNDOC )تم االطالع في 18 يناير 2020).

المرجع نفسه.  149

الهيكل التنظيمي
وتشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم )لعام 1964(، الذي 
يحدد مستويات مختلفة من التعليم، وقانون التعليم )لعام 1965(، 
الذي يحدد المنح الدراسية والزماالت.150 قبل نشوب النزاع، كان 
النظام التعليمي مركزيًا للغاية. وفي الوقت الراهن، تدير عدة 
وزارات نظام التعليم على مختلف المستويات. يقع التعليم العام 
ضمن اختصاص وزارة التعليم. وتدير المدارس المهنية والكليات 
المجتمعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، التي بدأ 
عملها في السبعينات ضمن إطار وزارة التعليم ولكنها تحولت 
بعد ذلك الى كيان منفصل في عام 151.2001 وأخيرًا، تتولى 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادارة الشؤون التعليمية 
على المستوى الثالث و قد أنشئت هذه الوزارة ألول مرة في 
عام 1990 ثم توقفت لفترة قصيرة ثم أعيد إنشاؤها في عام 
152.2001 إن التعليم العام على جميع المستويات مدعوم من 
قبل الحكومة اليمنية,153 كما و أن جهاز محو األمية وتعليم 
الكبار هي هيئة فنية مستقلة داخل وزارة التعليم تقوم 
بقياس و اعداد التقارير حول معدالت قدرة القراءة والكتابة 

على الصعيد الوطني.

البنك الدولي، اليمن - تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص )اإلنجليزية(،   150
http://documents.worldbank.org/ (2010 ،واشنطن العاصمة: البنك الدولي(

 cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re-
port-challenges-and-opportunities، )تم االطالع في 18 يناير 2020).
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التعليم

هيكل النظام التعليمي
تبدأ دورة التعليم في اليمن من مرحلة الطفولة المبكرة أو 
مرحلة ما قبل المدرسة وهي غير إلزامية. و يأتي بعد ذلك 
التعليم األساسي اإللزامي لجميع األطفال و الذي يبدأ عادة 
في سن السادسة أو السابعة. وبعد تسع سنوات من التعليم 
األساسي، يسير الطالب إما نحو مسار تعليم ثانوي عام أو مسار 
مهني )يتألف إما من التعليم الثانوي المهني أو التدريب 
المهني(.154 وتستمر مرحلة المدرسة الثانوية لمدة ثالث سنوات. 
و تكون السنة األولى للتعليم العام وُتعطى فيها مواد أدبية 
وعلمية.155 خالل السنة الثانية، يمكن للطالب اختيار بين مسار 
العلوم اإلنسانية أو المواد العلمية. و بعد اجتياز مرحلة التعليم 
الثانوي العام، يمكن للطالب اختيار مواصلة التعليم العالي 
في جامعة أو معهد للمعلمين أو كلية مجتمعية أو الحصول 
على تعليم فني\ مهني. و لكي يتم قبول الشخص في مسار 
الدراسات العليا، يجب على المرء أن يكمل درجة البكالوريوس 
من بين متطلبات أخرى. كما و أن الدخول األشخاص الى سوق 
العمل ممكن في أي مرحلة بعد االنتهاء أو اجتياز التعليم 
األساسي. وبعد اجتياز مرحلة التعليم الثانوي المهني، يمكن 

للطالب أن يواصل مسار التعليم الفني\المهني.156 

هيكل النظام التعليمي في اليمن.(ك 25شكل )
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المصدر: اليونيسكو، بيانات العالم حول التعليم النسخة السابعة، 
2011/2010 والبنك الدولي، اليمن - تقرير عن حالة التعليم: التحديات 

والفرص )باللغة اإلنجليزية(، 2010.

بروني ميشيل والجميع ، االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن ،   154
https://www.ilo.org/ (2014 ،جنيف، سويسرا: منظمة العمل الدولية(
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/

publication/wcms_358144.pdf، )تم االطالع في 18 يناير 2020)
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مالمح حرضية رسيعة

نظام التسجيل و القبول
إن المعايير الُمنِظَمة للقبول والتقدم لاللتحاق معقدة ويمكن 
أن تحول دون استكمال تعليم الطالب. قبل نشوب النزاع، كان 
عدد الطالب الذين يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعًا. 
ووفقًا لتقرير للبنك الدولي في عام 2010، يستغرق األمر 
15.9 سنة في المتوسط إلكمال التعليم اإللزامي ذو التسع 
سنوات.157  أما الطلبة الذين يختارون االلتحاق بالتعليم المهني 
عند إتمام التعليم األساسي فيفقدون قانونًا فرصة االلتحاق 
بالجامعة في المستقبل.158 وعالوة على ذلك، فإن المؤسسات 
التعليمية لكل من التعليم  المهني\ الفني  ما بعد المرحلة 
االساسية و ما بعد الثانوية قد وضعت أصاًل حدودًا لسن القبول. 
وبما أن معظم الطالب عادًة ما يحتاجون إلى مزيد من الوقت 
الجتياز التعليم األساسي، فقد ال يتأهل بعضهم حتى لمسار 
التعليم و التدريب المهني\ الفني فقط بسبب القيود العمرية. 
وعالوة على ذلك، ال توجد قوانين تسمح بالدخول مجددًا إلى 
نظام التعليم األساسي بعد االنقطاع عن الدراسة.159 في مثل 
هذه الحاالت، فإن المسار الوحيد الممكن هو البرامج األبجدية 
و التي تتمثل في تعليم القراءة والكتابة فقط. ويجب الحصول 
على شهادة التعليم الثانوي لكي يتم قبول الشخص في 
إحدى الجامعات الحكومية، إال أنه و عند االنتهاء من التعليم 
الثانوي، ال يمكن للخريجين التقدم مباشرة أو االلتحاق بالتعليم 
العالي وهناك فترة توقف لمدة عام واحد كإلزام قانوني. 
وعلى الرغم من عدم وضوح السبب، إال أن ذلك ُيعزى عموما 
إلى األداء اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية و الواجبة عند 
بلوغ سن 18 سنة. وبعد انقضاء السنة، ُيعطى لخريجي التعليم 
الثانوي مدة اقصاها ثالث سنوات فقط للتقدم بطلب االلتحاق 
بالجامعة. وإذا لم يكن بمقدورهم ذلك، فإنهم يفقدون فرصة 
االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي طوال حياتهم.160 وبالتالي 
فإن تعقيدات النظام التعليمي ال تحول دون عدم مواصلة 
التعليم فحسب، بل أيضًا دون الحصول على المؤهالت الالزمة 

لالنتقال إلى سوق العمل.

البنك الدولي، اليمن - تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص )اإلنجليزية(،   157
http://documents.worldbank.org/ (2010 ،واشنطن العاصمة: البنك الدولي(

 cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re-
port-challenges-and-opportunities، )تم االطالع في 18 يناير 2020)
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البىن التحتية التعليمية
ووفقًا ألحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، كان هناك 67 روضة 
أطفال في محافظة الُحديدة في العام الدراسي -2015 2016، و35 
في العام الدراسي التالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 161.48%   
و في العام الدراسي 2016-2017، أفادت بيانات الجهاز المركزي 
لإلحصاء بوجود مجموع 1464 مدرسة عامة أساسية وثانوية )حكومية 
وخاصة( ف محافظة الُحديدة، منها 1079 مدرسة مختلطة، و 172 
للطالبات و213 للطالب الذكور )تجدر اإلشارة إلى أنه تم اإلبالغ عن 

نفس األرقام للعام الدراسي 2016-2015).162 

وتوجد في الحديدة جامعة حكومية واحدة )جامعة الُحديدة، تأسست 
في عام 1996(، وخمسة فروع لجامعات خاصة وستة كليات فنية 
)مراكز للتدريب المهني(.163 قبل نشوب الصراع، كان في الُحديدة 
17 كلية في ست مؤسسات تعليمية فنية\مهنية في محافظة 
الُحديدة، حيث يمكن للمرء أن يحصل على شهادات في المجاالت 
التالية: علوم الصحة، والتدريس، والعلوم اإلدارية، والتدريب المهني، 
والصناعة، والزراعة.164 وفي عام 2013، ُأفيد بأن االستثمار الحكومي 
في منطقة الُحديدة و مناطق أخرى كان يتوجه نحو إعادة تأهيل 

مراكز التدريب المهني الستة.165 

احتياجات السكان
وتشير آخر البيانات المتاحة من تقرير »نظرة عامة عن االحتياجات 
االنسانية«  إلى أن حوالي  383,800 شخص )%13 تقريبًا من السكان 
في محافظة الُحديدة( هم في حاجة شديدة، وأن  102700 شخص 
)%5 تقريبًا( هم في حاجة متوسطة إلى المساعدة التعليمية.166 
تشير المقارنة بين بيانات عام 2018 و 2019 لنفس التقرير إلى أن 
عدد األشخاص الذين هم في حاجة شديدة إلى المساعدة التعليمية 

قد زاد بشكل كبير )بزيادة قدرها 32 %(.167

جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.  161

المرجع نفسه.  162

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   163
https://siteresources. ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 18 يونيو 2020).
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صندوق التحول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، مشروع دعم   165
إعداد وتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الخاصة في الحديدة ، 18  أبريل 2013 

https://www.menatransitionfund.org/sites/mena_trans_fund/files/ ،
documents/RY%20IsDB%20Al-Hodeida%20SIZ%20Proposal.pdf )تم 

االطالع في 18 يونيو 2020).

بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019.  166

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   167
https://reliefweb.int/sites/ ،3 يغطي 24 يناير - 19 فبراير 2019، العدد

reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdf )تم االطالع في 18 يناير 
.(2020
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 الحديدة

التعليم

االلتحاق والحضور
وبالنسبة للعام الدراسي 2015-2016، بلغ إجمالي عدد األطفال 
الملتحقين برياض األطفال )الحكومية والخاصة( في محافظة 
الُحديدة 1,570 طفل، من بينهم 820 ذكور و750 إناث.و كان جميع 
معلمي رياض األطفال المائة الموجودين تقريًبا من اإلناث للعام 

الدراسي 2016-2015.

بلغ إجمالي عدد الطالب الملتحقين بالتعليم األساسي والثانوي 
العام )الحكومي والخاص( في محافظة الُحديدة 536,479؛ للعام 
الدراسي 2016 - 2017، وتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء إلى 
زيادة بنسبة 2 %، حيث بلغ إجمالي عدد الطالب الملتحقين 168.546,276   
و في العام الدراسي -2016 2017، كان هناك  ما يقرب من 20 ألف 
معلم في محافظة الُحديدة، منهم 18 ألف معلم )أكثر من 90%) 
يعملون في المدارس الحكومية األساسية والثانوية العامة. وكان 
ما يقرب من60 %من جميع المعلمين من الذكور. وكما هو الحال 
في المحافظات األخرى من اليمن، فأنه يجري تعليم البنين والبنات 
بشكل منفصل؛ وقد ُأبلغ عن انخفاض عدد المعلمات اإلناث المتاحات 

كأحد أسباب وراء انسحاب الفتيات من المدارس.169 

عدد الطالب والمعلمين في المدارس األساسية (ك 7الجدول )
والثانوية )حكومية وخاصة( في محافظة الُحديدة، 2017

أساسي
أساسي / ثانوي

ثانوي
19,973546,276المجموع

42

غير محدد غير محدد

164

غير محدد

293

7,878

11,802497,937

48,339

نسبة المعلمين الى الطالبعدد الطالب الملتحقينعدد المعلمين

عدد الطالب والمعلمين في المدارس األساسية والثانوية
(حكومية وخاصة) في محافظة الُحديدة،     

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

وبالنسبة للعام الدراسي 2013-2014، كان إجمالي عدد الطالب 
الملتحقين في جامعة الُحديدة يتألف من حوالي 21,800طالب، أكثر 
من %40 منهم من اإلناث.170 ويقارن هذا بشكل إيجابي بالمتوسط 
الوطني البالغ 30 % تقريبًا من التحاق اإلناث، و يعزز أيضًا االعتقاد بأن 
منطقة الُحديدة كانت معروفة بموقفها األكثر إيجابية من تعليم 
اإلناث ومشاركتهن في العمل في ذلك الوقت. لكن الحرب غيرت  
هذا المسار حيث صرح أستاذ في جامعة الُحديدة مؤخرًا بأن »الحرب 
جعلت  تعليم الذكور أولوية لدى األسر اليمنية، مما زاد التأثير السلبي 
للحرب المترتب على اإلناث«.171 كان في جامعة الُحديدة ما مجموعه 

650 معلم في هيئة التدريس، حوالي 80 % منهم من الذكور.

جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.  168

الفنار لإلعالم، »في مخيم يمني، مدير المدرسة يحاول بشده إبقاء الفتيات   169
https://www.al-fanarmedia.org/2017/05/ ،2017 في المدرسة«، 26 مايو
yemeni-camp-principal-struggles-keep-girls-school/ )تم االطالع في 18 

يناير 2020).
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الفنار لإلعالم، »للمرأة اليمنية، الطريق للجامعات يصبح أكثر صعوبة«، 13   171
https://www.al-fanarmedia.org/2019/08/for-yemeni- ،2019 أغسطس

women-the-path-to-universities-gets-tougher/ )تم االطالع في 18 يناير 
.(2020

المرافق التعليمية
ووفقًا ألحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، كان هناك ما مجموعه 
11,855 غرفة صفية في المدارس األساسية والثانوية العامة 
)الحكومية والخاصة( في محافظة الُحديدة في العام الدراسي 
2016-2017. وتفيد التقارير بأن المدارس االساسية مجهزة بعدد 
إجمالي قدره 007 11 غرفة صفية، في حين أفيد بوجود 848 غرفة 
صفية للمدارس الثانوية )تجدر اإلشارة إلى أنه تم اإلبالغ عن نفس 
األرقام للعام الدراسي 2015-2016).172 وعلى الرغم من أّن  بيانات 
عام )2008( عن مدينة الُحديدة تشير إلى أّن الغرف الصفية في 
المدينة مكتّظة، وأّن المدارس الحكومية يتوجب عليها تفعيل 
ورديات متعّددة للتعامل مع هذا العبء، فقد ُأفيد أّن نظام التعليم 

كان أداؤه جّيًدا من حيث توفر التعليم قبل نشوب النزاع.173

التدخالت اإلنسانية
ووفقًا ألحدث بيانات مجموعة شركاء قطاع التعليم في اليمن، 
يعمل حاليًا 10 شركاء في قطاع التعليم )5 منظمات دولية غير 
حكومية، و4 منظمات وطنية غير حكومية، وبرنامج الغذاء العالمي( 
في محافظة الُحديدة.174 ويشمل الدعم المقدم المساعدة في 
مجاالت إعادة تأهيل المدارس، ومقاعد الغرف الصفية للمدارس 
)التزويد بها وتصليحها(، واللوازم المدرسية )القرطاسية، وأغراض 
المعلمين، والكتب المدرسية(، والغرف الصفية التعليمية المؤقتة/
البديلة، وتدريب المدرسين، ودعم نظام التعليم، والتثقيف الصحي، 
والتغذية المدرسية، ودعم شؤون االمتحانات الوطنية.175 وفي 
محافظة الُحديدة، بلغ إجمالي المستفيدين الذين تم دعمهم بين 

يناير و أكتوبر 2019، 153,166 مستفيدًا.176
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قطاع التعليم في اليمن، 4W  اليمن: مجموعة شركاء قطاع التعليم لكل   174
https://www.humanitarianresponse.info/en/ ،2019 محافظة، يناير-أكتوبر

operations/yemen/education )تم االطالع في 18 يناير 2020).
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 المياه والرصف الصحي 5612
والنظافة الصحية  

نبذة عن الموضوع
لحقت أضرار بأنظمة اإلمداد بالمياه في مناسبات عدة خالل فترة 
تصُعد النزاع في الُحديدة في صيف وخريف 2018. على سبيل المثال، 
في يونيو 2018، ُأفيد عن نقص في وجود المياه في جميع أنحاء 
المدينة حيث لحقت أضرار بمواسير اإلمداد بالمياه.177 كما وقد تم 
االنتهاء من أعمال الترميم خالل الشهر نفسه وتحسنت إمكانية 
الحصول على المياه بشكل كبير داخل المدينة.178 ومع ذلك وفي 
الشهر التالي، تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي ألضرار مرة 
أخرى نتيجة لحفر الخنادق لألغراض179 الدفاعية مما ترك العديد من 
األحياء في المدينة بدون إمداد للمياه، بما في ذلك حي الشهداء 
والسلخانة في مديرية الحالي وربصة وغليل في مديرية الحوك.180 
كما و ضربت الغارات الجوية في صيف 2018 مرافق المياه في 

مدينة الُحديدة ومرافق الصرف الصحي جنوب المدينة.

يعتمد نظام اإلمداد بالمياه في الُحديدة على المضخات وبالتالي 
يعتمد على الكهرباء. ونتيجة لذلك، تسبب اإلمداد المتقطع للكهرباء 
طوال فترة النزاع بتوقف وصول المياه عن أجزاء من المدينة، في 
حين تأثرت خدمات نقل المياه بالشاحنات من جراء ارتفاع أسعار الوقود 

وأثيرت مخاوف أيضًا بشأن جودة مياه الشرب.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، اليمن: تحديث   177
https://reliefweb.int/sites/ ،)2019 الحديدة: تقرير الحالة رقم 5 )24 يونيو

reliefweb.int/files/resources/Issue %2030FINAL_original.pdf  )تم االطالع 
في 23 ديسمبر 2019).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، اليمن: تحديث   178
https://reliefweb.int/sites/ ،)2019 الحديدة: تقرير الحالة رقم 6 )27 يونيو

reliefweb.int/files/resources/20180627_Al%20Hudayday%20Update_
Issue%206.pdf   )تم االطالع في 13 ديسمبر 2019).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA ، مدير قسم   179
العمليات وكسب التأييد ، بيان السيد جون جينغ لمجلس األمن بشأن اليمن ، 2 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc-، 2018  أغسطس
es/180802_Yemen_SECCO%20Statement-Final.pdf )تم االطالع في 23 

ديسمبر 2019).

Oxfam، بيان موجز: يجب على العالم دعم السالم ، وليس الحرب ، لوضع حد   180
لمعاناة المدنيين في اليمن، )Oxfam: يوليو 2018).

إدارة المياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية

وتقع إدارة الموارد المائية واستخداماتها تحت إشراف العديد 
من الهيئات الحكومية. أواًل، الهيئة الوطنية للموارد المائية 
و التي أنشئت في عام 1995 هي وكالة حكومية ال مركزية 
تتمتع بسلطات قانونية واسعة النطاق لتنفيذ القوانين واألنظمة 
المرتبطة بالمياه، وتخصيص حصص المياه المستحقة، والموافقة 
على تصاريح حفر اآلبار، والقيام بمهام أخرى مختلفة متعلقة 
بإدارة الموارد المائية. ثانيًا، وزارة المياه والبيئة و التي أنشئت 
في عام 2003 وهي الهيئة اإلشرافية على مستوى مجلس 
الوزراء ُمُمثلًة قطاع المياه ككل، وشؤون إدارة المياه على وجه 
الخصوص و هي تحت إشراف الحكومة المركزية مما يسهل 
تخصيص األموال الالزمة. ومع ذلك، تقع مسؤولية استخدامات 
المياه ألغراض الري على وزارة الزراعة والري، التي تشترك في 
ادارة البنية التحتية لمياه السيول السطحية مع وزارة المياه 

والبيئة.181 
إن قانون المياه المصادق عليه في عام 2002 هو أحد اللوائح 
الرئيسية التي تتعامل مع استغالل وحماية الموارد المائية 
وتوزيعها بين السكان.182 كما وأن الالئحة الثانية ذات الصلة 
هي االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري 
)NWSSIP( ، وهي نتاج مبادرة جمعت مشاركين معنيين و 
بقيادة وزارة المياه والبيئة إلعداد استراتيجية موحدة وخطة 
عمل وبرنامج استثماري للقطاع ككل. تهدف اإلستراتيجية 
الوطنية إلى ضمان التنسيق بين أصحاب المصلحة، وتوحيد 
السياسات المتعلقة باإلمداد بالمياه في كل من المناطق 
الحضرية والريفية، وضمان التخصيص األمثل لألموال، ودمج 
السياسات المستدامة والحد من الفقر، ومراقبة أداء مرافق 

اإلمداد بالمياه  وضمان التمويل الجيد.183 

وزارة المياه والبيئة ،  االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع   181
المياه، http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/yem147103.pdf،2004  )تم 

االطالع في 12 سبتمبر 2019).

نايف محمد أبو لوهوم وآخرون، إمدادات المياه في منطقة حرب، تحليل أولي   182
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية، )واشنطن 

http://documents. worldbank.org/ (2018 العاصمة: البنك الدولي، يوليو
curated/en/434091532620702995/pdf/128907- WP-P165727-Wa-

ter-Supply-in-a-War-Zone-PUBLIC.pdf )تم االطالع في 26 مايو 2019).

المرجع نفسه.  183



57
 الحديدة

المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية   

شبكات المياه
تقع مسؤولية توفير المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضرية 
على عاتق المؤسسات المحلية، التي لديها مجلس يتم تشكيله مع 
ممثلي الحكومة المركزية والمحلية والمجتمع المحلي.184 تأسست 
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحافظة الُحديدة في عام 
2001 185 و تجري المؤسسة عمليات فحص نوعية المياه في مختبرها 
وتدير شبكة اإلمداد بالمياه التي تم تشغيلها في عام 1983. كما 
و أن موقع آبار البيضاء الذي يقع على بعد 12 كم شمال المدينة 
هو المصدر الرئيسي للمياه المحلية اآلتية من البلدية والذي به 22 
بئرًا.186  ثم يتم نقل المياه إلى خزان مياه أرضي بسعة 10,000 متر 
مكعب الموجود في مضخة زباريا عند المؤسسة المحلية للمياه 
والصرف الصحي من خالل آلية نفل )تعمل بواسطة مضخات(. و من 
هناك، يتم ضخ المياه إلى خمس مناطق توزيع )من أصل ثمانية(، 
تغطي حوالي 70 في المئة من جميع المستفيدين.187 وفي سبتمبر 

2015، كان هناك 200 66 خط امداد للمياه والصرف الصحي.188 

ساليش تويري وآخرون، ظروف صعبة: األزمة المحيطة بالفقر والصراع والماء   184
http:// ،)2017 ،في الجمهورية اليمنية )واشنطن العاصمة: البنك الدولي

documents.worldbank.org/curated/en/429601499145081869/
Dire-straits-the-crisis-surrounding-poverty-conflict-and-water-in-the-

Republic-of-Yemen  )تم االطالع في 11 نوفيمبر 2019).

منات فياض وآخرون، دراسات المياه االجتماعية في المنطقة العربية ، حالة   185
SLE، 2015(https://www. ،الجامعة األلمانية األردنية :GIZ( ، الفن والمنظورات

researchgate.net/profile/Mohammad_Al-Saidi/publica ion/316553797_
Institutional_Reforms_in_the_Urban_Water_Supply_Sector_of_Yem-

en/links/59038aeeaca272116d2fb0c6/Institutional-Re-
forms-in-the-Urban-Water-Supply-Sector-of-Yemen.pdf  )تم االطالع في 

11 نوفيمبر 2019).

Dorsch Consult و Gitec Consult، اليمن: مشروع المياه البلدية: التقييم   186
البيئي )المجلد 6( تقييم األثر البيئي و خطة االدارة البيئية لمؤسسة الحديدة 
http://documents.worldbank.org/curated/، 50 ، 2003 ،)المحلية )اإلنجليزية

en/279131468335060537/Environmental-impact-assess-
ment-and-EMP-for-Hodeidah-Local-Corporation  )تم االطالع في 11 

نوفيمبر 2019).

Dorsch International Consultants GmbH ، قطاع المياه في اليمن: تقرير   187
تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي 

ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء 2: تقرير تقييم الموقف ، 
الملحق 17 - تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء ) بون وإشبورن، ألمانيا: 

.(2018

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   188
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

آبار البيضاء مديرية الميناء في المدينة بشكل  يغذي موقع 
رئيسي،  في حين تعتمد مديرية الحالي على ثمانية آبار في حقل 
آبار القطيع في مديرية المراوعة189 و من هناك ُتضخ المياه إلى 
خزانين أرضيين بسعة  5,000 متر مكعب تقع في حقل اآلبار، ثم 
عن طريق الجاذبية إلى خزانات التجميع بسعة 10,000 متر مكعب 
الواقعة في محطة ضخ 7 يوليو.190 و يخدم ذلك ال 30 في المئة 
المتبقية من المستفيدين.  وتوفر اليونيسيف الديزل الالزم لتشغيل 

مضخات المياه في خزانات المياه الثالثة.191 

منظمة ملتقى صناع الحياة ، تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي   189
والنظافة الصحية ، مديرتي الحالي والميناء ، 2019.  

Dorsch International Consultants GmbH ، قطاع المياه في اليمن: تقرير   190
تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي 

ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء 2: تقرير تقييم الموقف ، 
الملحق 17 - تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء ) بون وإشبورن، ألمانيا: 

.(2018

مركز المياه والبيئة ، الجانب اإلنساني للمياه والصرف الصحي والنظافة   191
http://www.yemenwater.org/wp-content/، 2017 ، الصحية في اليمن

uploads/2018/02/Humanitarian-Aspect-of-WaSH-in-Yemen.pdf  )تم 
االطالع في 8 ديسمبر 2019).
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بلغت نسبة تغطية اإلمداد بالمياه في المناطق الحضرية حوالي 
75 %خالل الفترة 2014 2017-، قبل أن تحدث أضرار في عام 2018. 
وعلى الرغم من ذلك، انخفضت كمية اإلمداد بالمياه في المناطق 
الحضرية بمقدار نصف مليون مترمكعب تقريبًا خالل الفترة نفسها، 
من 14,015,800 في عام 2014 إلى 13,542,100 متر  مكعب في 
عام 192.2015 وعالوة على ذلك، كان لدى ما يقرب من 90 % من 
سكان المحافظة إمكانية الوصول إلى مصادر مياه ُمحسنة قبل 
األزمة )2013-2014(، وفي 2016-2017، بقيت النسبة على حالها 
حيث كانت شبكة المياه هي المصدر الرئيسي لإلمداد بالمياه.193 
بلغت نسبة تغطية مؤسسة الُحديدة للصرف الصحي  %94 في عام 

2015 و انفخضت تدريجيًا الى %46 في عام 2017 .194 

وقد تأثرت شبكات المياه تأثرا شديدا بالتصاعد في الصراع. ومنذ 
ديسمبر 2017، ُأفيد بوقوع 18 حادثة أثرت على البنية التحتية لمرافق 
المياه في محافظة الُحديدة.195 ووفقًا لتقييم أجري في عام 2018، 
أشار ما يقرب من 70 %من المجيبين في الُحديدة إلى خدمات المياه 

تحتاج لن تكون أولوية فيما يخص جهود إعادة التأهيل.196 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   192
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

REACH ، قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن ، الحصول   193
على مصادر المياه المحسنة في اليمن ، مراجعة البيانات الثانوية ، 

https://www.impact-repository.org/document/reach/92ee- ،2017 ويولي
da49/reach_yem_situation_overview_access_to_improved_water_

sources_july_2017_final_0.pdf )تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

rsch International Consultants GmbH ، قطاع المياه في اليمن: تقرير تقييم   194
األضرار لـ 12 مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها 

الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء 2: تقرير تقييم الموقف ، الملحق 17 - 
تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء ) بون وإشبورن، ألمانيا: 2018).

http://civilianimpactmonitoring.org/ ،مشروع رصد األثر المدني في اليمن  195
.index.html

توم المبرت وعفار لالستشارات، تقييم االنتعاش المبكر متعدد القطاعات في   196
http:// ،)2018،اليمن، )قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي

earlyrecovery.global/sites/default/files/yemen-multisec-tor-earlyrecov-
eryassessment.pdf )تم االطالع في 25 نوفيمبر 2018)

مقدار إنتاج وإستهالك المياه في محافظة الُحديدة (ك 26شكل )
)    -    ( )   ، م (

مقدار إنتاج وإستهالك المياه في محافظة
الُحديدة (2013-2011) (000، م3)

2011

2012

2013

المياه الُمنَتجة المياه المستهلكة (مباعة)

Source: CSO Statistical Yearbook  2017

8,000

8,657

9,287

15,000

14,431

14,831

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

وفي عامي 2014 و2015، كان إمداد المياه من خالل الشبكة العامة 
متاحًا بانتظام بين 12 و14 ساعة في اليوم.197 و في عام 2017، كان 
إمداد المياه العامة متاحًا 26 يوًما في الشهر198، في حين يشير 
مصدر آخر إلى أن شبكة المياه العامة متوفرة حاليًا لمدة 15.5 

ساعة كل يومين.

المرجع نفسه.  197

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   198
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).
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حصة المياه المستهلكة والضائعة في محافظة (ك 27شكل )
الُحديدة )    ( 

حصة المياه المستهلكة والضائعة
في محافظة الُحديدة (2013) 

المياه
المستهلكة
(مباعة)

63%

 مياه ضائعة
37%

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

وكانت كمية المياه الضائعة مرتفعة أصاًل قبل الصراع )37 % في 
عام 2014( وزادت بشكل كبير الحقًا )55 % في عام 2015).199 

وعالوة على ذلك، فإن نقص الكهرباء وزيادة أسعار الوقود قد أثرا 
بشدة على القدرة التشغيلية لمرافق اإلمداد بالمياه وخدمات الصرف 
الصحي. وفي عام 2017، أفادت التقارير أن شبكة المياه والصرف 
الصحي قد أوقفت عملياتها تمامًا بسبب نقص هذه الُمدخالت.200  
وبشكل عام، شهدت أسعار البنزين زيادة بنسبة 131 % من 158 
ريال يمني قبل األزمة إلى 365 ريال يمني في يوليو وأغسطس 
2019، في حين ارتفعت أسعار الديزل من 150 ريال يمني إلى 450 
ريال يمني خالل نفس الفترة.201 وبناًء على ذلك، أفادت التقارير في 
عام 2018 أن أسعار النقل بالشاحنات التجارية للمياه يمكن أن تكون 

أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بأرقام ما قبل األزمة.202 

مركز المياه والبيئة ، الجانب اإلنساني للمياه والصرف الصحي والنظافة   199
http://www.yemenwater.org/wp-content/، 2017 ، الصحية في اليمن

uploads/2018/02/Humanitarian-Aspect-of-WaSH-in-Yemen.pdf  )تم 
االطالع في 8 ديسمبر 2019).

توم مايلز ، »نفدت المياه النظيفة في ثالث مدن يمنية بسبب نقص الوقود   200
لتشغيل المضخات: اللجنة الدولية للصليب األحمر” ICRC، 17 نوفمبر 2017،  

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-blockade/
three-yemen-cities-run-out-of-clean-water-due-to-lack-of-fuel-for-

pumps-icrc-idUSKBN1DH1Q2  )تم االطالع في 19 نوفمبر 2019).

برنامج الغذاء العالمي WFP، تقرير مراقبة السوق اليمني،  يوليو وأغسطس   201
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/ ،38 2019 العدد-

wfp_yemen_market_watch_-_july_and_august_2019.pdf  )تم االطالع 
في 8 ديسمبر 2019).

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   202
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

أنظمة الرصف الصحي
تم تفعيل نظام الصرف الصحي في مدينة الُحديدة في الثمانينيات 
ولم يتلق صيانة أو إعادة تأهيل مناسبة منذ ذلك الحين. وعالوة 
على نقص إمدادات الوقود والكهرباء، فقد أدى ذلك إلى تسرب 
مياه الصرف الصحي وطفحها في شوارع المدينة.204,203 كما و 
يؤدي تسرب مياه المجارير الى مخاطر صحية خطيرة مثل زيادة 
انتشار أمراض مثل حمى الضنك.205 هناك محطة واحدة لمعالجة 
مياه الصرف الصحي تخدم مدينة الُحديدة والتي تبلغ سعتها حسب 
التصميم 53,000 متر مكعب يوميًا، وكانت تعمل بكفاءة 42,000 

متر مكعب في اليوم قبل نشوب النزاع.206 

في عام 2017، أفادت التقارير أن محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي في الُحديدة كانت تعمل بكفاءة جزئية من خالل الكهرباء 
المزودة من قبل اليونيسف.207 وتشير التقييمات األخيرة إلى أن 
المحطة تعرضت ألضرار جزئية في المعدات المرتبطة بها في 
مواقع األحواض، في حين تدمرت المعدات الميكانيكية للفحص 
وإزالة الرمال.208 كما لحقت بعض األضرار بمحطة الضخ الواقعة 

ضمن منطقة تغطية محطة الُحديدة.209 

المرجع نفسه.  203

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمنUNDP ، مشروع الصرف الصحي في   204
 https://www.youtube.com/watch?v=0bi9tyJWWTE، 2017 الحديدة ، يونيو

)تم االطالع في 18 ديسمبر 2019).

المرجع نفسه.  205

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   206
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، قطاع المياه والصرف الصحي   207
والنظافة الصحية ، اليمن: تأثير الحصار على قطاع المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية، )قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، نوفمبر 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-wash-cluster-im-(2017

pact-blockade  )تم االطالع في 25 نوفمبر 2019).

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   208
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

مركز المياه والبيئة ، الجانب اإلنساني للمياه والصرف الصحي والنظافة   209
http://www.yemenwater.org/wp-content/، 2017 ، الصحية في اليمن

uploads/2018/02/Humanitarian-Aspect-of-WaSH-in-Yemen.pdf  )تم 
.(accessed December 18, 2019( .(2019 االطالع في 8 ديسمبر
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احتياجات السكان
ووفقًا لبيانات تقرير«نظرة عامة حول االحتياجات االنسانية« لعام 
2019، فإن 132,200 شخص أو 75 %من السكان بحاجة إلى المياه 
والصرف الصحي والمساعدة الصحية\ النظافية في المديريات الثالث 
التي تشكل مدينة الُحديدة ومن بينهم 103,400 شخص )حوالي 
60 %من السكان( في حاجة شديدة.210 في عام 2018، بلغ إجمالي 
عدد المحتاجين للخدمة 364,042 شخصًا يمثلون حوالي %60 من 
السكان وجميعهم في حاجة شديدة إلى المياه والصرف الصحي 

والمساعدة الصحية\ النظافية .211 

ووفقًا لتقييم ُأجري في عام 2019 في مديريتي الميناء والحالي، 
أفاد 90 % من األسر بأنها تعتمد على شبكة المياه العامة كمصدر 
رئيسي للمياه، تليها المساعدات اإلنسانية )6 %(، تليها الشراء من 
المحال التجارية )3 %(. وأشار 1 % فقط من المجيبين إلى أنهم يشترون 
المياه من شاحنات المياه كمصدر رئيسي.212 وتفيد التقارير أن أكثر 
من نصف األسر )57 %( تستهلك 80 120- لترًا في اليوم، في حين 
تستهلك أكثر من الثلث )37 %( أكثر من 120 لترًا، و5 % تستهلك 
40-80 لترًا، وتستهلك 1 % 20-40 لترًا في اليوم. وتتمثل المشاكل 
الرئيسية المرتبطة بالحصول على المياه الكافية في فترات االنتظار 
الطويلة )27 %(، و محدودية المواد الالزمة للتشغيل مثل الديزل )17 
%(، والمسافة البعيدة التي يجب قطعها للوصول الى نقطة تزويد 
بالمياه )15 %(، والتضررفي نقاط التزويد بالمياه )15 %(.213 وأفادت 
الغالبية العظمى من األسر )أكثر من 85 %( بأنها أمضت نصف ساعة 
أو أقل عند الذهاب للحصول على المياه من نقاط التزويد بالمياه 
الرئيسية في حين أفادت أكثر من 10 % من األسر المعيشية أنها 

تمضي ما بين نصف ساعة وساعة واحدة من الوقت.214 

وعلى الرغم من أن المشاركين ذكروا خالل مناقشات المجموعات 
المركزة أن شبكة المياه العامة ليست آمنة للشرب أوالطهي215 
إال أن معظم األسر )93 %( أفادت بأنها ال تعالج مياه الشرب )من 
بين أمور أخرى بسبب عدم إمكانية الحصول على الفالتر(. ومن بين 
أولئك الذين يقومون بمعالجة المياه، أفاد 5 % بأنهم بغلون الماء، 
ويستخدم 1 % الكلور، ويستخدم 1 % مرشحات\ فالتر سيراميكية 
أخرى.  ووفقًا لالستبيانات خبراء القطاع فإن التحديات الرئيسية 
التي تواجه الحصول على المياه هي عدم القدرة على شراء المياه 
من شاحنات المياه، ثم عدم القدرة على دفع فواتير المياه، وتلوث 
المياه.216   كما أفادت معظم استبيانات خبراء القطاع )85 %( بأن 
انهيار خدمات المياه والصرف الصحي قد أدى إلى انتشار األمراض.

https://data. ,2018بيانات نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية 2019 و  210
humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview )تم االطالع 

في 12 سبتمبر 2019).

المرجع نفسه.  211

منظمة ملتقى صناع الحياة ، تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي   212
والنظافة الصحية ، مديرتي الحالي والميناء ، 2019.

المرجع نفسه.  213

المرجع نفسه.  214

المرجع نفسه.  215

المرجع نفسه.  216

التدخالت اإلنسانية
في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، كان هناك تسعة شركاء من 
مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يعملون 
في مديريات مدينة الحديدة الثالث، بما في ذلك ثالث وكاالت تابعة 
لألمم المتحدة، وثالث منظمات دولية غير حكومية، وثالث منظمات 
وطنية غير حكومية.217 وقدموا عددا من الجهود لدعم االستجابة 
الطارئة بخصوص الكوليرا والمياه والصرف الصحي و النظافة 
الصحية، مثل توفير قطع الغيار وصيانة شبكات اإلمداد بالمياه، 
وتعزيز النظافة الصحية وإشراك المجتمعات المحلية، وتوزيع مواد 
النظافة الصحية األساسية واالستهالكية، ومراقبة جودة المياه، 
وتوفير إمكانية الحصول على المياه اآلمنة صحيًا عن طريق نقل 
المياه بالشاحنات، والترميم وإعادة التأهيل أو تعزيز اإلمداد بالمياه 
وشبكات الصرف الصحي. كما و قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP الدعم إلعادة تأهيل المناهل وغرف الفحص في مديرية 
الميناء. واستهدف المشروع إعادة تأهيل غرف الفحص حيث انهار 

العديد منها بينما امتألت الغرف األخرى بالقمامة.218 

في نوفمبر 2019، وقعت مؤسسة تمدين شباب اتفاقية شراكة 
مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لصيانة وتنظيف 
شبكة الصرف الصحي في العديد من األحياء في مديرية الحوك 
بمدينة الُحديدة.219 وفي الشهر نفسه، افتتح نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الخدمات والتنمية ووزير المياه والبيئة عدة مشاريع مائية 

في محافظة الُحديدة بتكلفة 6.3 مليار ريال يمني.220 

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن، 4W  اليمن:   217
مجموعة شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لكل 

https://app.powerbi.com/view(2019 محافظة، يناير-أكتوبر 2019،  )ديسمبر
?r=eyJrIjoiNjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0N-

zk4IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTB-
jMTlkNyIsImMiOjF9   )تم االطالع في 22 ديسمبر 2019).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمنUNDP ، مشروع الصرف الصحي في   218
 https://www.youtube.com/watch?v=0bi9tyJWWTE، 2017 الحديدة ، يونيو

)تم االطالع في 18 ديسمبر 2019).

مؤسسة تمدين شباب، اتفاقية لصيانة وتنظيف شبكة الصرف الصحي في   219
https://tamdeen-ye.org/2019/11/an-agree-، 2019 ،محافظة الحديدة 

ment-for-the-maintenance-and-cleaning-of-the-sewage-system-in-al-
hudaydah-governorate/  )تم االطالع في 22 ديسمبر 2019).

سبأ نت، »نائب رئيس الوزراء يفتتح مشاريع مائية بتكلفة 6 مليارات ريال في   220
 https://www.saba.ye/en/news3078441.htm  2019 الحديدة« ، 11 نوفمبر

)تم االطالع في 15 نوفمبر 2019).
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نظرة عامة
يعد الوصول إلى الكهرباء في اليمن من أدنى المعدالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث ُتغطى ٪40 فقط من األسر 
تحت شبكة التوزيع الوطنية في جميع أنحاء البالد.221 وصلت الفجوة 
بين ذروة الطلب والحد األقصى من التوليد المتاح إلى 600 ميجاوات 
في عام 2015. وقد أثر الصراع المستمر بشكل كبير على اإلمداد 
بالطاقة في الُحديدة حيث تفتقر المدينة إلى إمكانية الحصول على 

إمدادات طاقة موثوقة.222 

اإلطار المؤسيس والقانوني
إن الهيئة الوزارية المسؤولة عن إدارة الطاقة والسياسة 
الكهربائية في اليمن هي وزارة الكهرباء والطاقة. كما و 
أن المؤسسة العامة للكهرباء هي مؤسسة عامة مسؤولة 
عن توليد الطاقة وتوزيعها ونقلها.223 إن التشريع الوطني 
الرئيسي المختص بقطاع الكهرباء هو قانون الكهرباء لعام 
2009 والذي تم سنه بهدف تحسين إدارة قطاع الطاقة و تفعيل 
بيئة القطاع الخاص.224 كما أنشأ التشريع هيئة كهرباء الريف 
ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء حيث تكون مسؤوليات األخير 
هي تحديد الرسوم المترتبة على منشآت األعمال، ومراقبة 
االمتثال لللوائح وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة, إال أنه 

لم يجتمع هذا المجلس منذ عام 2016.
وفي عام 2002، أنشأت حكومة اليمن إدارة متخصصة داخل 
وزارة الكهرباء والطاقة وأعادت تنظيمها لتشمل أيضا قطاعي 
الطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 
عام 225.2009 وتخطط الحكومة لزيادة معدل استخدام الطاقة 

المتجددة إلى  -15 20 % بحلول عام 2025.

 

د. توفيق سفيان و آخرون، وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان   221
https://www. ،12 :)2017 ،المراقبة، (بروكسل: أمانة ميثاق الطاقة

energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/2019-Yem-
en_paper_final.pdf )تم االطالع في 6 يناير 2020)

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   222
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

ميثاق الطاقة الدولي ، تقرير استثمار الطاقة ومناخ األعمال للدول المراقبة   223
 https://energycharter.org/ ، (2017، بروكسل: أمانة ميثاق الطاقة(

 fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
)تم االطالع في 15 يونيو 2019).

المرجع نفسه.  224

المرجع نفسه.  225

البنية التحتية والقدرة التشغيلية
الطاقة الكهربائية المنتجة والمباعة )جيجاواط\(ك 28شكل )

الطاقة الكهربائية المنتجة والمباعة (جيجاواط\ساعة)ساعة( في محافظة الُحديدة )    -    ( 
في محافظة الُحديدة (2012-2014) 

201220132014
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Source: CSO Statistical Yearbook  2017
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.
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توجد في مدينة الُحديدة واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة في 
البالد: محطة الخطيب )المعروفة أيضًا باسم رأس كتيب(، بطاقة 
تصميمية تبلغ 150 ميغاواط.226 تم تشغيل المحطة في عام 1981 
وتعمل على زيت الوقود الثقيل. ووفقا للتقارير األخيرة، تبلغ القدرة 
الحالية المتاحة للمحطة صفرا.227 وهذا ما أكده تقييم خط األساس 
لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS والذي ينص كذلك 
على أن مزودي خدمة من القطاع الخاص ال يقدمون سوى 5.5 % من 
احتياجات المدينة من الكهرباء، و 30 % أخرى تغطيها أنظمة الطاقة 

الشمسية الكهروضوئية والمولدات المملوكة فرديًا )خاصة(.228 

وبصرف النظر عما سبق، فهناك العديد من محطات توليد الطاقة 
بالديزل األصغر حجمًا. ويشمل ذلك محطتي الحالي 1 و2، اللتان تم 
تشغيلهما في عام 1980 و2003 على التوالي، بطاقة تصميمية 
إجمالية تبلغ 27.75 ميجاواط وقدرة متاحة تبلغ 20 ميجاواط، ومحطة 
الكورنيش الفرعية الثانوية، بقدرة تصميمية 7.5 ميجاواط )ثالثة 
مولدات ديزل بقدرة 2.5 ميجاواط( و5 ميجاواط قدرة متاحة.229 
وتشير تقارير إعالمية إلى أن هذه المحطات أوقفت العمل بين عامي 
2015 و2016 بسبب نقص الوقود و سرقة محوالت الطاقة وتلف  
كوابل الكهرباء.230 ووفقًا لمصادر محلية، فإن مصنع الكورنيش ال 
يعمل حاليًا، وال تزال محطة الحالي هي المزود الوحيد للكهرباء 

العامة\ الحكومية.

راوي عادل وعروج شبانة، »االستراتيجيات والوضع الحالي ومشكالت الطاقة   226
وآفاق حلول الطاقة المتجددة في اليمن«، مراجعات عن الطاقة المتجددة 

والمستدامة، 82 )2018( ، 1655-63.

د. توفيق سفيان و آخرون، وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان   227
https://www. ،45 :)2017 ،المراقبة، (بروكسل: أمانة ميثاق الطاقة

energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/2019-Yem-
en_paper_final.pdf )تم االطالع في 6 يناير 2020)

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   228
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

د. توفيق سفيان و آخرون، وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان   229
https://www. ،45 .(2017.بروكسل: أمانة ميثاق الطاقة) ،المراقبة

energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/2019-Yem-
en_paper_final.pdf )تم االطالع في 6 يناير 2020(. انظر أيضًا البنك الدولي ، 

اليمن – برنامج تطوير مدن الموانئ- المرحلة الثانية، دراسة تقييم األثر 
http://documents.worldbank.org/  ،83-82 ،2010  ،البيئي واالجتماعي

curated/en/690681468171559772/Environmental-and-social-im-
  pact-assessment-and-environmental-and-social-management-plan

)تم االطالع في 12 ديسمبر 2019).

 ،AA ،»علي عويضة ، »بعد عام واحد ، تعود الكهرباء جزئًيا إلى غرب اليمن  230
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/after-one-year-elec- ،2016  يونيو

tricity-partly-returns-to-w-yemen/587847  )تم االطالع في 12 يناير 
.(2020
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في مايو 2015، أفادت التقارير أن محطة توليد الكهرباء الرئيسية 
في الُحديدة أوقفت عملياتها تمامًا بسبب نقص الوقود.231 وترتبط 
المدينة بالشبكة العامة بواسطة خط نقل 132 كيلوفولت، الذي 
 11/33 يرتبط بمحطتين فرعيتين 33/132 وست محطات فرعية 
تغذي نظام التوزيع.232 وبدءًا من عام 2007، كان الطلب على الطاقة 
في المدينة يقدر بنحو 80 ميغاواط و الطلب الصناعي 16 ميغاواط 
)باستثناء المنطقة الصناعية في راس كتنيب(.233 و في أعقاب تصُعد 
النزاع في عام 2015، أفادت التقارير أن سكان مدينة الُحديدة اعتمدوا 
بشكل أساسي على مولدات كهربائية مملوكة فرديًا.234 كما و 
تم تم اإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خالل فترة 
االشتباكات في الُحديدة في صيف عام 2018 نتيجة لنقص الديزل.

اإلضاءة الليلية في مدينة الُحديدة     -    .(ك 29شكل )

20142016 2015

201720182019

 NCEI المصدر: مجموعة رصد األرض، المراكز الوطنية للمعلومات البيئية
التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

حمدان العليي ، »حرارة الصيف تؤجج األزمة اإلنسانية في اليمن« ، العربي   231
https://www.alaraby.co.uk/english/fea- ، 2015  الجديد ، مايو

 tures/2015/5/18/summer-heat-fuels-humanitarian-crisis-in-yemen
)تم االطالع في 12 يناير 2020).

البنك الدولي ، اليمن – برنامج تطوير مدن الموانئ- المرحلة الثانية، دراسة   232
http://documents.  ،83-82 ،2010  ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي

worldbank.org/curated/en/690681468171559772/Environmen-
tal-and-social-impact-assessment-and-environmental-and-so-

cial-management-plan  )تم االطالع في 12 ديسمبر 2019).

المرجع نفسه.  233

داليا نعمة ، »مع استمرار معركة الحديدة ، يعاني السكان من نقص المياه   234
https://www.reuters.com/  2018 النظيفة والكهرباء« ، رويترز ، 22 يونيو

article/yemen-security/as-hodeidah-battle-grinds-on-residents-suffer-
lack-of-clean-water-electricity-idUSL8N1TO1NV  )تم االطالع في 6 

ديسمبر 2019).
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التغيير في اإلضاءة الليلية في الحديدة،      -    ، UN-Habitat )     ((ك 30شكل )
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تغير سلبي (انخفاض اإلضاءة الليلية)

تغير إيجابي (زيادة اإلضاءة الليلية)

 محطة توليد
الكهرباء

 NOAA المصدر: مجموعة رصد األرض، المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

وفي جميع أنحاء اليمن، تعرضت نسبة 55 % من البنية التحتية 
لقطاع الطاقة إلى شيئ ما من التضرر، في حين تم تدمر 8 % منها 

بالكامل.235 

وأفادت التقارير أن عدة أصول\ مرافق تابعة لقطاع لكهرباء تعرضت 
للهجوم أثناء فترة النزاع. ويشمل ذلك الغارات الجوية على مديريتي 
الحالي والحوك في ديسمبر 2015، والتي أفادت التقارير بأنها 
استهدفت وحدات تخزين الكهرباء العامة، وأشعلت فيها النيران، 
و الغارات جوية في فبراير 2017 على مديرية الحوك، التي ضربت 
البنية التحتية للمياه والكهرباء.236 ومؤخرًا في نوفمبر 2018، تشير 
التقارير إلى أن الحوثيين أحرقوا معدات كهربائية لدى المؤسسة 
العامة للكهرباء التي تقدر بماليين الرياالت يمنية بعد أن فقدوا 

السيطرة عليها .237

غسان األكوع ، »قياس إمكانية الحصول على الكهرباء في خضم الصراعات   235
الساخنة:  الدروس المستفادة من اليمن« ، مدونات البنك الدولي ، 7 مايو 
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-ac-، 2019

cess-amidst-active-conflict-lessons-yemen  )تم االطالع في 2 نوفمبر 
.(2019

/ACLED، https://www.acleddata.com/data بيانات  236

المرجع نفسه.  237
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الطاقة

احتياجات السكان
كان أكثر من 65 % من سكان المدينة ال يحصلون على الكهرباء أصاًل 
قبل نشوب النزاع.238 ومنذ تصاعد الصراع، توقف اإلمداد بالطاقة 
العامة بشكل شبه كامل، حيث تشير التقارير إلى أن الكهرباء 
التجارية وحدها المتوفرة في المدينة، وهي مكلفة للغاية.239 
وعلى الرغم من ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن الكهرباء العامة 
متوفرة بشكل متقطع لمدة 6-8 ساعات في اليوم،  وتعتمد على 
توفير الديزل لمحطة توليد الكهرباء. ووفقا للمصادر نفسها، فإن 
سعر الكهرباء العامة\ الحكومية والتجارية يكاد يكون متطابقا. 
كما يعتمد السكان بشكل متزايد على المولدات الخاصة وعلى 

األلواح الشمسية. 

ً مكلفة  للغاية أحيانًا  يمكن للمولدات المملوكة فرديا أن تكون 
ألنها تعتمد على الديزل لتشغيلها. و بدءًا من أغسطس 2019، كان 
الديزل متوفًرا بشكل قليل في محافظة الُحديدة حيث بلغ سعر البيع 
450 ريال يمني، أي ثالثة أضعاف سعر ما قبل األزمة البالغ 150 
ريال يمني.240  ويمكن أن تكون األسعار مرتفعة أكثر في السوق 
السوداء، حيث ُأفيد عن بلوغ السعر 700 ريال يمني مقابل لتر الديزل 

في سبتمبر 241.2018 

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   238
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 8 ديسمبر 2020).

آني سليمرود ، »ما الذي حدث التفاق وقف إطالق النار في اليمن؟« ،   239
http://www.thenewhumanitarian.org/، 2019 اإلنسانية الجديدة ، فبراير

analysis/2019/02/06/whatever-happened-ceasefire-deal-yemen  )تم 
االطالع في 8 ديسمبر 2020).

برنامج الغذاء العالمي WFP، تقرير مراقبة السوق اليمني،  يوليو وأغسطس   240
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/ ،38 2019 العدد-

wfp_yemen_market_watch_-_july_and_august_2019.pdf  )تم االطالع 
في 25 يناير 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   241
https://reliefweb.int/report/yemen/ ،28 يغطي 18-29 فبراير 2018، العدد

27-september-2018-is--yemen-humanitarian-update-covering-18
sue-28-enar )تم االطالع في 25 يناير 2020).

حصة الفرد من استهالك الكهرباء في اليمن (ك 31شكل )
حصة الفرد من استهالك الكهرباء)    -    (
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وبصرف النظر عن المولدات الخاصة، ال تزال الطاقة الشمسية مصدرًا 
هامًا إلمداد بالطاقة للعديد من اليمنيين. ووفقًا لدراسة أجرتها 
»النسبة ألبحاث استطالعات الرأي« في يناير 2017، يعتمد نصف 
السكان اليمنيين )51 %( على األلواح الشمسية، في حين أن الثلث 
تقريبًا )28 %( ال يحصلون الكهرباء على اإلطالق، وحوالي الُخمس )21 
%( يستخدمون مصادر أخرى، بما في ذلك الكهرباء العامة والمولدات 
الكهربائية.242 وفي محافظة الُحديدة تحديدًا، تفيد التقارير بأن نحو 
40 %من السكان يستخدمون األلواح الشمسية لتلبية احتياجاتهم 
من الكهرباء، إما حصرًا أو كأحد المصادر.243 وتشير المصادر المحلية 
إلى أن الطاقة الشمسية تستخدم أيضا في المستشفيات والمراكز 
الصحية )أي بشكل أساسي من أجل اإلضاءة والمراوح واألجهزة 
البسيطة في المختبرات( والمدارس. ومع ذلك، ارتبطت عدة مشاكل 
باستخدام األلواح الشمسية. أواًل، يختار العديد من اليمنيين األنواع 
األقل سعرًا، وهي ذات جودة أقل وال يمكن االعتماد عليها على 
المدى الطويل.244 كما أن نقص المعدات، والتركيب غير الصحيح 
يعني أيضا أن األلواح الشمسية هي أكثر عرضة لعوامل سوء 
األحوال الجوية، مثل العواصف والرياح القوية. ثانيًا، هناك نقص 
عام في المؤسسات المالية التي تقدم القروض والتي غالبًا ما 
تكون مخصصة لألشخاص الذين يمكنهم تقديم ضمانات مالية مثل 
الموظفين الحكوميين.245 وعالوة على ذلك، تشير التقارير اإلعالمية 
إلى أن حتى أولئك الذين يمتلكون لوحة شمسية ما زالوا غير قادرين 
على تغطية جميع احتياجاتهم من الكهرباء، بما في ذلك من أجل 

تشغيل األجهزة الكهربائية المنزلية.246 

معهد مؤسسة بيرسنت الستطالعات الرأي وتعزيز الشفافية، الطاقة   242
https://www.facebook.com/percentyemen/ ،2017 ،الشمسية في اليمن

  photos/a.362248090513108/1573767599361145/?type=3&theater
)تم االطالع في 25 يناير 2020).

المرجع نفسه.  243

ماجد محمود ورامي الشيباني وآخرون ، تقييم حالة الطاقة الشمسية   244
الكهروضوئية في اليمن )القاهرة ، مصر: المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة 

https://www.rcreee.org/sites/default/ ،)2017 ،وكفاءة الطاقة
files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-re-

port-002.pdf )تم االطالع في 25 يناير2020).

المرجع نفسه.  245

فرانس 24، المراقبون، »اليمن: مدينة الحديدة تعيش في جحيم بسبب الحر   246
https://observers.france24.com/ ،2016 وانقطاعات الكهرباء«، يونيو

en/20160606-yemen-war-heatwave-hospital-illness-health  )تم االطالع 
في 25 يناير2020).

يشكل انقطاع التيار الكهربائي تحديًا خاصًا خالل فصل الصيف حيث 
يمكن أن تصل درجات الحرارة في كثير من األحيان إلى 40 درجة 
مئوية. وعالوة على ذلك، غالبا ما تتلف األغذية واإلمدادات الطبية 
حيث ال يستطيع السكان المحليين تشغيل الثالجات لفترات دون 
انقطاع. كما و يؤثر تلف اللوازم الطبية بشكل خاص على األشخاص 
المصابين بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.247 

كما أن اإلمداد المتقطع للكهرباء يشكل خطرا كبيرا على تشغيل 
المرافق الصحية بما في ذلك للمستشفيات الرئيسية.248 على سبيل 
المثال، يقع أكبر مركز غسيل للكلى في البالد في مدينة الُحديدة، 
ويضطر المرضى الذين يزورونه لتلقي العالج إلى االنتظار أليام في 
بعض األحيان بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.249 وفي 
حين تحولت العديد من المستشفيات إلى االعتماد على المولدات 
الكهربائية، فال يزال اإلمداد بالكهرباء مقيدًا بسبب نقص الديزل.250  
كما أن العديد من المدارس ال يصلها اإلمداد بالطاقة مما يجعل 

الغرف الصفية حارة بشكل ال يطاق خالل أشهر الصيف.

حمدان العليي ، »حرارة الصيف تؤجج األزمة اإلنسانية في اليمن« ، العربي   247
https://www.alaraby.co.uk/english/fea- ، 2015  الجديد ، مايو

 tures/2015/5/18/summer-heat-fuels-humanitarian-crisis-in-yemen
)تم االطالع في 25 يناير 2020).

منظمة الصحة العالمية WHO ، تقرير الحالة رقم 3 ، عملية الحديدة اليمن ،   248
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/، 2018 01-07 يوليو

WHO_INTERNAL_Sitrep_Al_Hudaydah_no.3__1_to_7_July_-3_jm.
pdf?ua=1  )تم االطالع في 25 يناير2020).

فرانس 24، المراقبون، »اليمن: مدينة الحديدة تعيش في جحيم بسبب الحر   249
https://observers.france24.com/ ،2016 وانقطاعات الكهرباء«، يونيو

en/20160606-yemen-war-heatwave-hospital-illness-health  )تم االطالع 
في 25 يناير2020).

المرجع نفسه.  250



إدارة المخلفات الصلبة6714

نبذة عن الموضوع
انخفضت قدرة تقديم خدمات إدارة المخلفات الصلبة في مدينة 
الُحديدة بشكل ملحوظ خالل فترة النزاع مما أدى إلى تراكم المخلفات 
في شوارع المدينة. وتفيد التقارير بأن ذلك أدى إلى تلوث اإلمداد 

بالمياه مما يشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان المدينة.

أصحاب العالقة واإلطار القانوني
بعد توحيد اليمن في عام 1990، وقعت إدارة المخلفات الصلبة 
تحت إشراف العديد من الهيئات الحكومية وكانت وزارة اإلسكان 
والبلديات هي الهيئة المسؤولة طبيعيًا منذ إنشائها في 
السبعينات.251 بعد عام 1990، تم تغيير اسم الوزارة الى وزارة 
اإلسكان والتخطيط الحضري . وفي عام 1997، انتقلت الوظائف 
اإلدارية في إدارة المخلفات الصلبة إلى وزارة األشغال العامة 
والطرق. ثم في عام 1999، تم تأسيس صندوق نظافة و تحسين 
المدينة ،وهو هيئة حكومية مسؤولة عن إدارة الجوانب 
المالية إلدارة المخلفات الصلبة وتحسين المدن. وصدر قانون 
النظافة العامة )القانون 1999/39( في نفس العام، ووتمت 
صياغة قانون داخلي ينص على لوائح مفصلة لقانون النظافة 
العامة.252 وفي أعقاب قانون اإلدارة المحلية لعام 2000، أصبحت 
السلطات المحلية مسؤولة عن جمع المخلفات وإدارتها. وفي 
عام 2006، كانت المسؤولية عن إدارة المخلفات الصلبة تقع 
تحت مسؤولية وزارة اإلدارة المحلية والمجالس و المؤسسات 

المحلية للمديريات.253 
وقد كلفت االستراتيجية الوطنية الدارة المخلفات الصلبة 
وزارة اإلدارة المحلية بسلطة إعادة تنظيم وإدارة عملية وضع 
السياسات، والتنسيق على الصعيد الوطني، فضاًل عن اإلشراف 
على عمل اللجان المحلية في مديرياتها الخاصة.254 وفي عام 
2008، أنشئت المديرية العامة إلدارة المخلفات الصلبة في 
وزارة اإلدارة المحلية بوصفها الهيئة المشرفة المسؤولة عن 
تنفيذ اإلطار القانوني، وإصدار االستراتيجية الوطنية والمبادئ 
التوجيهية، والتنسيق مع مراكز صندوق نظافة و تحسين 
المدينة، وتوزيع األموال الحكومية. كما أقرت »االستراتيجية« 
بضرورة مراجعة قانون النظافة العامة وموائمته مع عملية 
الالمركزية لنقل السلطات إلى وزارة اإلدارة المحلية والمجالس 
المحلية. ومع ذلك، فإن تصعيد النزاع في اليمن بعد عام 2015 

حال دون تنفيذ ذلك.255

وزارة االدارة المحلية ، االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة، 17-13.  251

المرجع نفسه.  252

المرجع نفسه.  253

المرجع نفسه.  254

المرجع نفسه.  255

ويدير مجلس المحافظة مراكز صندوق نظافة و تحسين المدينة 
هذه. ووفقًا لإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة  فإن 
83 % من االستثمارات لجميع مراكز صندوق النظافة وتحسين 
المدنية جاءت من جهات مانحة أجنبية ولكنها شملت أيضًا 
األموال التي خصصتها الحكومة المركزية.256 وحدد مرسوم 
مجلس الوزراء رقم 236 لعام 2000 أنه يجب استخدام ما ال يقل 
عن 60 % من األموال لتمويل أنشطة\ مشاريع ادارة النفايت 
الصلبة، في حين ينبغي استخدام الباقي لتمويل مشاريع أخرى، 
مثل إعادة التأهيل الحضري والتحسين التجميلي. يجمع صندوق 
نظافة وتحسين المدينة معظم الرسوم من خالل الرسوم 
اإلضافية، مثل رسوم إضافية بنسبة 5 % على فواتير الكهرباء 
ورصيد الهاتف المحمول, و 23 نوعًا آخر من الرسوم.  وفي حين 
أن الضرائب المحلية هي المصدر الرئيسي إليرادات صندوق 
، إال أنها تتلقى أيضا تحويالت من  النظافة وتحسين المدينة 
الحكومة المركزية.  وتشمل مصادر الدخل لـلصندوق رسوًما 
إضافية بنسبة 5 % على فاتورة الكهرباء، ورسوم رصيد الهاتف 
المحمول، وغيرها من أنواع الرسوم البالغ عددها 23 نوًعا.   
257وفي حين أن الضرائب المحلية هي المصدر الرئيسي إليرادات 

الصندوق، فإنها تتلقى أيضا تحويالت من الحكومة المركزية. 
وفي أعقاب تصاعد النزاع، أدى نقص المياه والكهرباء، وانخفاض 
التغطية بالهواتف المحمولة، وانقطاع  الخدمات المصرفية 
إلى انخفاض اإليرادات التي يجمعها الصندوق. ونتيجة لذلك، 
أثر ذلك على دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية وموظفي 

القطاع الخاص. 
تدعم العديد من الجهات الفاعلة في مجال التنمية\ التطوير 
إدارة المخلفات في اليمن، و يتم ذلك أساسًا من خالل تعزيز 
العمل على المستوى المؤسسي ومن خالل توفير التمويل. 
كما وُنفذ عدد محدود من التدخالت مباشرة على مستوى 
المحافظة أو المدينة. ومن أبرز المنظمات الدولية والجهات 
الفاعلة في مجال التنمية هي البنك الدولي، والوكالة اليابانية 
 ،GIZ  والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،JICA للتعاون الدولي
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، والوكالة األمريكية 
 ،MC )وميرسي كورب )فيلق الرحمة ،USAID للتنمية الدولية
 258.ICRC واللجنة الدولية للصليب األحمر ،UNICEF واليونيسيف

المرجع نفسه.  256

المرجع نفسه.  257

المرجع نفسه.  258
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التحديات فيما يخص ادارة المخلفات الصلبة
وفي الوقت الحالي، تقوم الغالبية العظمى )حوالي 80 %( من 
المواطنين بمدينة الُحديدة )الحالي والميناء( بحرق مخلفاتهم،259 
حيث ال يتم جمع المخلفات الصلبة يوميًا )حيث يشير إلى ذلك نسبة 
95 % تقريبًا من األسر التي أجريت معها المقابالت( وال توجد عمليًا أي 
مبادرات أو حمالت لتشجيع التخلص من القمامة.260 ومع ذلك، عندما 
ُسئل 70 % من المجيبين عن أماكن التخلص من المخلفات، أفادوا 
بأنهم يلقون بالمخلفات في األماكن المفتوحة في حين ذكر 30 % 
تقريبًا أنهم يتخلصون من المخلفات في براميل القمامة. وذكرت 
)98 %( أي تقريبًا كل اأُلسر الُمجيبة بأن المجتمع يعاني بسبب إلقاء 

المخلفات في األحياء.261 

ونتيجة للصراع الدائر واستخدام األسلحة المتفجرة، فقد نتجت 
كميات كبيرة من الحطام في المدن اليمنية.262 ويلِوث هذا الحطام 
في بعض األحيان المخلفات المتفجرة من الحرب مما يشكل خطرًا 
جسيمًا على سالمة السكان وال سيما األطفال ويزيد من خطورة 

وجود هذا الحطام.263 

يقع مكب مدينة الُحديدة على بعد حوالي 17 كم من وسط المدينة، 
على طول طريق حرض، ويغطي مساحة حوالي 1 كم264.2 ويحتفظ 
صندوق نظافة و تحسين المدينة بملكية رسمية لألرض ويقدم الدعم 
التشغيلي والصيانة. تقوم الشاحنات بنقل المخلفات من المدينة 
والتي ُتوزع بعد ذلك في تكومات وتغطى بالرمال أو التربة.  في 
عام 2018، كانت السيارة العاملة الوحيدة في المكب هي جرافة 
تستخدم لنشر المخلفات في تكومات رفيعة.265 ونتيجة لذلك، 
فإن بعض المخلفات تطير بفعل الرياح الى الحي و يتمكن الطيور 
والحشرات من الوصول إلى المخلفات غير الُمغطاة. ووفقًا لتحليل 
أجري بين عامي 2012 و2018، تعرض مكب مدينة الُحديدة لعدة 
حرائق خالل هذه الفترة266 سببها اإلطالق غير المنضبط للغازات 
نزرة مثل الميثان وهو شديد االشتعال. كما و يوجد مصنع إلعادة 

التدوير في الُحديدة267؛ إال أن البيانات حوله غير متوفرة لألسف.  

منظمة ملتقى صناع الحياة ، تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي   259
والنظافة الصحية ، مديرتي الحالي والميناء ، 2019.

المرجع نفسه.  260

المرجع نفسه.  261

مرصد الصراع والبيئة ، »كيف دمر الصراع في اليمن نظام إدارة المخلفات »، 1   262
https://ceobs.org/how-yemens-conflict-de- ، 2019  أغسطس

stroyed-its-waste-management-system/ )تم االطالع في 25 نوفمبر 
.(2019

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP ، الدعم الفوري إلدارة المخلفات الصلبة،   263
وإزالة الحطام، والنساء المتضررات من الحرب، من خالل النقد مقابل العمل 

https://www.undp.org/content/dam/yemen/(2017 :في اليمن )اليمن
Projects/docs/Prodoc-WASH.pdf  )تم االطالع في 29 ديسمبر 2019).

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   264
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 8 ديسمبر 2019).

المرجع نفسه.  265

 GIZ, :تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن )بون وإسشبورن ،SWEEP-N  266
2014( ،12،https://www.retech-germany.net/fileadmin/retech/05_me-

diathek/laenderinformationen/Jemen_RA_ANG_WEB_Laenderprofile_
sweep_net.pdf )تم االطالع في 29 ديسمبر 2019).

مرصد الصراع والبيئة ، »كيف دمر الصراع في اليمن نظام إدارة المخلفات »، 1   267
https://ceobs.org/how-yemens-conflict-de- ، 2019  أغسطس

stroyed-its-waste-management-system/ )تم االطالع في 25 نوفمبر 
.(2019

وخالل فترة النزاع، لوحظ وجود نقص في خدمات إدارة المخلفات 
في المدينة من بين جملة أمور بسبب نزوح األفراد اللذين كانوا 
يعملون كموظفون في صندوق نظافة وتحسين المدينة. وفي 
عام 2018، بلغت التغطية الخدمية لـإدارة المخلفات الصلبة في 
مدينة الُحديدة 50 %، وهي نسبة أقل بكثير من التغطية في عدن 
)80 %( و«أمانة العاصمة« )70 %(.268 وقدرت كمية المخلفات الصلبة 
بـ 350 طنًا يوميًا في عام 2019. وقد أدى انهيار توفير خدمات إدارة 
المخلفات الصلبة إلى زيادة تراكم القمامة في شوارع المدينة مما 

هدد بتلويث اإلمداد بالمياه.269 

وعلى مستوى المحافظة، ارتفع إجمالي الكمية المقدرة من 
المخلفات الصلبة من 452,700 طن قبل النزاع )2013( إلى 505,000 

طن في عام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11%.

الكمية التقديرية للنفايات الصلبة في محافظة (ك 32شكل )
الُحديدة )    -    ( بالطن

Source: CSO Statistical Yearbook 2016 and 2017

الكمية التقديرية للنفايات الصلبة في
محافظة الُحديدة (2017-2013) بالطن
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2016 و 2017.

وقبل نشوب النزاع، حاولت الحكومة اليمنية خصخصة إدارة المخلفات 
الصلبة في عدة مدن يمنية بما فيها الُحديدة من خالل استئجار 
المعدات والمرافق من السلطات المحلية. وتفيد التقارير بأن هذه 
المبادرات لم تنجح بسبب عدم اكتمال العقود وعدم وضوحها، وغياب 

الرقابة على األداء، وعدم موثوقية سريان المدفوعات.270

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   268
الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 29 ديسمبر 2019).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP ، »الحديدة: اآلالف يخرجون إلى الشوارع   269
https://www.ye.undp.org/، 2019 من أجل حملة رمضان للتنظيف« ، مايو

content/yemen/en/home/presscenter/pressreleases/2019/thousands-
take-to-the-streets--cleaning-hodeidah-at-ramadan-.html  )تم االطالع 

في 29 ديسمبر 2019).

 GIZ, :تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن )بون وإسشبورن ،SWEEP-N  270
2014( ،12،https://www.retech-germany.net/fileadmin/retech/05_me-

diathek/laenderinformationen/Jemen_RA_ANG_WEB_Laenderprofile_
sweep_net.pdf )تم االطالع في 29 ديسمبر 2019).
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إدارة المخلفات الصلبة

التدخالت اإلنسانية
وفي فبراير 2019، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع 
صندوق نظافة و تحسين المدينة حملة تنظيف في المدينة شارك 
من خاللها أكثر من 360 شخصًا كانوا يعملون سابقًا في صندوق 
نظافة و تحسين المدينة مقابل مدفوعات نقدية.271 وفي الفترة من 
أبريل إلى يونيو 2019، نفذت مؤسسة التنمية المستدامة مشروع 
استجابة إدارة المخلفات الصلبة في حاالت الطوارئ في مديريات 
الحوك والميناء والحالي، بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP. وقّدم المشروع - الذي ُصّمم على أساس »النقد مقابل 
العمل« - دعم أجور لصندوق تنظيف المديريات في الُحديدة باإلضافة 
إلى 19 شاحنة وصيانة مركبات المخلفات الصلبة وتوفير الديزل.272

 IOM ،منال جحف ، »تنظيف شوارع الحديدة« ،) المنظمة الدولية للهجرة  271
https://weblog.iom.int/cleaning-streets-al-hudaydah)2019  )تم االطالع 

في 29 ديسمبر 2019).

مؤسسة التنمية المستدامة ، »مشروع االستجابة الطارئة إلدارة النفايات   272
http://sdf-yemen.org/SubProjects.  ،2019 ،»الصلبة في الحديدة

aspx?ID=39  )تم االطالع في 29 ديسمبر 2019).
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أصحاب العالقة واإلطار القانوني
إن السلطتان الحكوميتان الرئيسيتان المسؤولتان عن إدارة قطاع 
النقل هما وزارة الداخلية ووزارة النقل. فاألَولى مسؤولة عن 
فحص المركبات والخدمات والترخيص لها، بينما تحدد األخيرة 
السياسة العامة وتدير مرافق المطارات والموانئ.273 وباإلضافة 
إلى ذلك، تشرف وزارة األشغال العامة و الطرق على البنية 
التحتية للطرق عموما بما في ذلك التطوير والصيانة.274 بيد أن 
دورها يقتصر على شبكة الطرق الريفية.  وقد بدأ العمل بقانون 
النقل البري في 30 مارس 2003 لتوفير اإلطار التنظيمي للنقل 
البري.275 وقبل ذلك، كانت خدمات النقل البري تقدم من خالل 
نقابتين في المحافظة )نقل الركاب والبضائع(، حيث كان على 
الشركات أن تسجل نفسها من خالل عملية طويلة ومكلفة. 
ويحدد القانون الجديد مبادئ توجيهية للشركات الخاصة بشأن 

خدمات نقل الركاب والنقل بالشاحنات:

ال  	 ما  حيازة  القانون  يحدد  بالشاحنات:  النقل  شركات 
وكمية  عامين  عن  عمرها  يزيد  ال  شاحنات   10 عن  يقل 
محدودة من 250 شاحنة ثقيلة و400 شاحنة متوسطة 
النقل  وزارة  تمنح  شركة.  لكل  خفيفة  شاحنة   300 أو 
على  بناًء  فقط  واحد  عام  لمدة  للتجديد  قابلة  تراخيص 
المعلومات التي يتعين على كل شركة تقديمها والتي 
تتضمن سياسات ولوائح وعقود و أمور أخرى. كما يسمح 
من  بداًل  مصرفية  ضمانات  بتقديم  للشركات  القانون 
رسوم التسجيل وقد أدى ذلك إلى خفض أسعار الشحن 

بنسبة 40 %سنويًا.

يقل  	 الشركات ما ال  تمتلك  أن  الركاب: يجب  نقل  خدمات 
ركاب  لديها عدد من محطات  وأن يكون  عن 10 حافالت 
الحافالت  شركات  جميع  المدينة.  نقاط  مختلف  في 
النقل  مؤسسة  باستثناء  خاصة،  اليمن  في  العامة 

المحلية المملوكة للدولة.
ولم ينفذ القانون أبدًا تنفيذا كامال و يعود ذلك في المعظم 
بسبب مسائل مالية وتقنية ولكن أيضا بسبب غياب القدرات 
البشرية. فعلى سبيل المثال، بينما يقتضي القانون نظريا فحص 
جميع مركبات النقل، فإن العديد من المركبات تعتبر في الواقع 
غير صالحة إال أنها مدرجة في الخدمة.276 وقد تم إدراج المزيد 
من اللوائح في عام 2004 التي تتناول نقل البضائع والشاحنات، 

ونقل الركاب )الحافالت(، وتأجير السيارات.

البنك الدولي، قطاع النقل في اليمن- مذكرة سياسة اليمن رقم )4( بشأن   273
http://documents.albankaldawli. ،2017 تقديم الخدمات الشاملة، 4 أكتوبر

org/curated/ar/636961508411397037/pdf/120532-WP-P159636-
17WE.pdf-10-PUBLIC-Yemen-Transport-Input-Note-4  )تم االطالع في 

25 نوفمبر 2019).
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الحضرية المتكاملة في اليمن )YIUSEP(، إطار عمل اإلدارة البيئية 

http://documents.worldbank. ،)2018 :واالجتماعية )كوبنهاغن ، الدنمارك
 org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf

)تم االطالع في 25 نوفمبر 2019).
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http://documents.albankaldawli. ،2017 تقديم الخدمات الشاملة، 4 أكتوبر

org/curated/ar/636961508411397037/pdf/120532-WP-P159636-
17WE.pdf-10-PUBLIC-Yemen-Transport-Input-Note-4  )تم االطالع في 

25 نوفمبر 2019).
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البنية التحتية والقدرة التشغيلية
شبكات الطرق والمركبات

ترتبط مدينة الُحديدة )ومينائها( بأراضيها الداخلية عبر ثالثة طرق 
منشأة حكوميًا تتجه شمااًل إلى حرض و بعدها إلى المملكة العربية 
السعودية، وشرقًا إلى صنعاء و بعدها إلى مأرب وصافر، الذي ُبني 
بين عامي 1958 و1962 بمساعدة مالية وتقنية من جمهورية 
الصين الشعبية ويشكل أول طريق معبد بين المدن في اليمن،277  
وجنوبًا نحو تعز وميناء المخاء. وتستخدم المنظمات اإلنسانية الطريق 
الشمالي لنقل موظفي اإلغاثة اإلنسانية والشحن؛ والطريق أطول 
من الطريق العادي شرقا إلى صنعاء. كما وتستكمل شبكة الطرق 
الرئيسية بالطرق الفرعية التي تمتد من الغرب إلى الشرق وتربط 
الطريق العام الشمالي و بالطريق العام الرئيسي بين الجنوب والشمال 
في حوث وعمران، وبطريق فرعي شمال غرب - جنوب شرق يربط 
الطريق العام الشرقي عبر تحويلة واحدة مع ذمار والبيضاء، وعبر 

تحويل ثان مع يريم وإب.278 

وقد أدى تطوير طرق جديدة في الستينات من القرن العشرين إلى 
جعل سهل تهامة أفضل وصواًل من ناحية اإلنتاج الزراعي الذي يتم 
تداوله تجاريًا بعد ذلك في مدينة الُحديدة وتصديره. قبل عام 2015، 
كانت طريق صنعاء الممر التجاري الرئيسي لمدينة الُحديدة )ومينائها(، 
حيث كان يتحمل قدرًا كبيرًا من ضغط حركة المرور. و يتميز الممر 
الصناعي على طول طريق صنعاء بوجود بعض التطورات الصناعية 
األكبر في المدينة، بما في ذلك مطاحن البحر األحمر ومصانع 
يماني. قبل عام 2015، تم تقديم مقترحات لتوسيع المدينة على 
طول طريق صنعاء )بسبب عدم وجود األراضي المتاحة في المدينة( 
وإنشاء منطقة صناعية على بعد 16 كم تقريبًا شمال المدينة.279 

وفي عام 2017، بلغ إجمالي عدد الطرق اإلسفلتية في محافظة 
الُحديدة 1184 كم، مقارنة بـ 1181 كم في عام 2016، و1176.5 في 
عام 280.2015 وتجدر اإلشارة إلى أن محافظة الُحديدة هي واحدة من 
محافظتين سجل فيها جهاز االحصاء المركزي في الفترة الزمنية 

2015-2017 زيادة سنوية في نسبة الطرق اإلسفلتية.

 RLE( رجائي المالك ، التنمية االقتصادية للجمهورية العربية اليمنية  277
https://books.google.jo/، 2014 أكتوبر Economy of Middle East( ، 30

books?id=qBchBQAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=road+net-
work+hodeidah&source=bl&ots=VA4cgHuaOK&sig=ACfU3U0urZbPV-
ro4SaNc12n6iKUeIhugig&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjq-Jrg0bfmAhV-

T8aYKHSQsDPYQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=road%20
network%20hodeidah&f=false )تم االطالع في 25 نوفمبر 2019)

The Cornell Group, Inc.، الواليات المتحدة األمريكية، المرحلة الثانية ، تقرير   278
تكلفة النقل ، تطوير استراتيجية وطنية للموانئ لليمن، أعدت من أجل: برنامج 

http://www.villacarmen.de/reports/ ، 2009 تطوير مدن الموانئ ، مارس
Yemen%20NPS%20Transport-Cost%20Report.pdf  )تم االطالع في 25 

نوفمبر 2019)

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   279
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 25 نوفمبر 2019).

جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.  280
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النقل

حالة طرق الُحديدة، مايو 2018(ك 8الجدول )

الحالةالعرض (م)الطول (م)

حالة طرق الُحديدة، مايو 2018

القطاع

سيءمعتدلجيد
20% %14,00030طريق الكثيب 50%20% 50

%50%1,85030شارع الخمسين الجزء أ 50

%2,40040شارع الشهداء 50%10% 40

%20%50%1,45030شارع الكورنيش الشمالي 40

%22%50%1,60028شارع الكثيب 40

%22%48%2,00030شارع الثالثين 30

%1,35040شارع األربعين (القدس) 50%10% 40

%1,60040شارع الجامعة 40%20% 30

20%

المصدر: مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، المشروع الطارئ 
للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، 2018.

كما و أن السالمة على الطرق سيئة )ال سيما عند هطول األمطار 
وفي الليل( والحوادث كثيرة. وتشير البيانات المتوفرة لعام 2015 
من الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن محافظة الُحديدة لديها أكبر 
عدد من حوادث السيارات مقارنة بمدن أخرى مثل عدن وصنعاء 
وحضرموت. وقبل اندالع النزاع، ُذكر بالفعل أن هناك مشاكل كبيرة 

في مدينة الُحديدة ال سيما فيما يتعلق بالسالمة على الطرق.

ويتركزازدحام المدينة ضمن هيكلها الحضري في النقاط التي 
تتقاطع فيها الطرق الوسيطة مع طريق صنعاء. ويعد تقاطع طريق 
صنعاء وطريق جمال وطريق المطار من أهم التقاطعات حيث أنه 
يقع في وسط مدينة الُحديدة ويعمل كموزع لحركة المرور الخارجة 
من مناطق عدة. وهي مزدحمة بشكل خاص كونها تقع في نقطة 
مجاورة للمدينة القديمة والمنطقة التجارية لباب مشرف ومحور 
حركة مرور المشاة والسيارات، وهي بحاجة إلى التحسين. و من 
المناطق اإلضافية المحددة التي تحتاج إلى تحسين هي الميناء 

البحري وميناء الحالي للصيد.
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مالمح حرضية رسيعة

المركبات العامة والخاصة
عدد المركبات المسجلة حسب نوع األرقام في (ك 33شكل )

محافظة الحديدة،     -    

عدد اللوحات
للمركبات خاصة

عدد اللوحات
لمركبات النقل العام

عدد اللوحات للتكاسي
سيارات األجرة \

المجموع

1996 - 2015 1996-2016
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

يتألف نظام النقل العام في مدينة الُحديدة من عدة أنواع من 
المركبات ذات السعة المنخفضة في المقام األول. وبما أنه ال توجد 
مركبات ذات سعة عالية، فإن المركبات ذات السعة المنخفضة 
وعدد كبير من سيارات األجرة كثيرا ما تسبب ازدحاما مروريا وأضرارا 
للطرق السطحية. وباإلضافة إلى ذلك، تعرضت الطرق ألضرار كبيرة 

من جراء أحداث الصراع.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء، تم تسجيل ما مجموعه 73,793 
مركبة في محافظة الُحديدة في عام 2016. 611 34 مركبة خاصة، و 
162 29 مركبة للنقل العام، و 020 10 سيارة أجرة.281  وتشير البيانات 
المتاحة لعام 2015 إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 71,672 مركبة 
في محافظة الُحديدة؛ و33,082 مركبة خاصة، و28,620 سيارة نقل 
عام، و9,970 سيارة أجرة.282 ومع ذلك، من المهم مالحظة أن هناك 
عددًا كبيرًا  من المركبات المهربة وغير المسجلة رسميًا تستخدم 
على الطرق اليمنية، وأن ممارسة عدم تسجيل السيارات أمر شائع؛ 
وبالتالي، يمكن أن تكون األعداد الفعلية أعلى. إن مركبات النقل 

العام مملوكة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء حاليا.

وتشير التقارير قبل النزاع إلى أن المدن الرئيسية التي شهدت نموًا 
حضريًا سريعًا خالل العقد الماضي، بما في ذلك مدينة الُحديدة، 
كانت تواجه بشكل خاص تحديات مع االزدحام المروري المرتبط 
بضعف نظام النقل العام. ونتيجة لذلك، اعتمد سكان الحضر أساسا  
على استخدام المركبات الخاصة مما تسبب في ازدحام شديد في 
حركة المرور على الطرق الداخلية والطرق الرئيسية بين المدن.283 

المرجع نفسه.  281

المرجع نفسه.  282

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UN-Habitatوالتقرير الوطني   283
للجمهورية اليمنية ، مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية 

http://habitat3.org/.(2016 :المستدامة ، الموئل الثالث )كيتو ، اإلكوادور
wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf  )تم 

االطالع في 21 ديسمبر 2019)

قبل عام 2015، كان القطاع الخاص يدير ما يقرب من 100 % من 
عمليات النقل للشحن البري وكان الدخول مجانيًا إلى هذا القطاع. 
وكانت المركبات، التي تتراوح بين سيارات الشحن الصغيرة )البيك 
آب( وشاحنات أكبر حجمًا، إما تعمل »لحساب خاص« باالشتراك مع 
الشركة التجارية الرئيسية للمالك أو ضمن عمليات الشحن العامة من 
خالل نظام »الفرزه« وهو نوع من أنواع النقل المحلي غير الرسمي. 
والغرض من نظام الفرزة هو تنظيم القطاع بطريقة تزود متعهدي 
مركبات الشحن العامة بحموالت مناسبة في تسلسل منظم وبالتالي 
توزيع حصة األعمال المتاحة على أسطول النقل المتوفر. ويتم ذلك 
من خالل العديد من مكاتب الفرزه المتواجدة في معظم المدن 

وأكبرها كان في الُحديدة وتدير ما يقدر بنحو 8000 سيارة.284 

إجمالي حوادث السير في كل محافظة،     إجمالي حوادث السير في كل محافظة،     (ك 34شكل )

حضرموت
34

الُحديدة
427

عدن
60

صنعاء
132

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

على الرغم من أن بيانات 2016 - 2017 غير متوفرة لجميع المحافظات، 
تجدر اإلشارة إلى أن عدد الحوادث المرورية في محافظة الُحديدة 
قد زاد بشكل كبير منذ عام 2015. وفي عام 2016، تم تسجيل ما 
مجموعه 507 حوادث، في حين زاد هذا العدد بأكثر من الضعف 
في عام 2017، حيث ُسجل 1038 حادثًا. ومن المثير لالهتمام أن 
عدد الوفيات واإلصابات التي تم اإلبالغ عنها نتيجة لحوادث السيارات 
في محافظة الُحديدة بين عامي 2015 و2017 ال يتوافق دائما مع 

الزيادة المبلغ عنها في حوادث المرور.

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   284
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019).
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إجمالي الوفيات واإلصابات نتيجة حوادث السير في (ك 35شكل )
محافظة الُحديدة،     -    

427

185

672

507
(+19%)

232
(+25%)

824
(+23%)

224
(-73%)

219
(-6%)

1,038
(+105%)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

201520162017

إجمالي حوادث السير

إجمالي اإلصابات

إجمالي الوفيات

إجمالي الوفيات واإلصابات نتيجة حوادث
السير في محافظة الُحديدة، 2015-2017

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017-2015.
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مالمح حرضية رسيعة

مطار الُحديدة الدويل
اجمالي الوافدين إلى مطار حديدة الدولي(ك 36شكل )
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي 2017.

بدأ مطار الُحديدة الدولي باستقبال الرحالت الدولية بعد تحديثه 
في عام 285.1979 وعلى الرغم من أن المطار صمم أصاًل  كمرفق  
متوسط الحجم ولكن عالي المعايير إال أنه أفيد بأن حركة المطار 
كانت في انخفاض منذ الثمانينات بسبب انخفاض عدد المسافرين 
بعد تحويل مسار السفر إلى عدن.286 و أفادت وسائل اإلعالم الدولية 
في يونيو 2018 أن قوات التحالف سيطرت على287 المطار،على 
الرغم من أن هذه التقارير كانت محل خالف كبير بالمقارنة تقارير 
وسائل اإلعالم الدولية األخرى في يوليو 2018 و التي تشير إلى أن 
وسائل اإلعالم التي يديرها الحوثيون ُتظهر سيطرة قوات الحوثيين 

مرة أخرى عليه. 288

 RLE( رجائي المالك ، التنمية االقتصادية للجمهورية العربية اليمنية  285
https://books.google.jo/، 2014 أكتوبر Economy of Middle East( ، 30

books?id=qBchBQAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=road+net-
work+hodeidah&source=bl&ots=VA4cgHuaOK&sig=ACfU3U0urZbPV-
ro4SaNc12n6iKUeIhugig&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjq-Jrg0bfmAhV-

T8aYKHSQsDPYQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=road%20
network%20hodeidah&f=false )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019).

المرجع نفسه.  286

انظر ، على سبيل المثال ، رويترز ، »التحالف بقيادة السعودية يسيطر على   287
مطار الحديدة اليمني ، مخاوف من تزايد عدد السكان« ، 20 يونيو 2018، 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-seiz-
es-yemens-hodeidah-airport-fears-for-population-grow-idUSKBN-

1JG0Y0  )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019(. انظر أيًضا، أخبار الواليات المتحدة ، 
مسؤولون يمنيون يقولون إن القتال محتدم حول مطار الحديدة ، 19 يونيو 

/19-06-https://www.usnews.com/news/world/articles/2018 ،2018
yemeni-officials-say-fighting-rages-around-hodeida-airport  )تم االطالع 

في 21 ديسمبر 2019).

انظر، على سبيل المثال ، عين الشرق األوسط ، ضباب الحرب يغيم على مطار   288
الحديدة حيث تختلف وسائل اإلعالم حول من يسيطر على الموقع ، 3 يوليو 

https://www.middleeasteye.net/news/fog-war-clouds-hodeidah- ،2018
airport-media-disagree-about-who-controls-site  )تم االطالع في 21 

ديسمبر 2019).

انخفض إجمالي عدد الوافدين إلى مطار الُحديدة الدولي من 15,400  
في عام 2000 إلى 10,000 في عام 2005، والذي كان من بينهم 
3,000 مسافر دولي؛ ووفقًا لرجال األعمال في الُحديدة في ذلك 
الوقت، كان الزوار األجانب إما رجال أعمال أو عائالت تقود سيارتها 
من المملكة العربية السعودية بحثًا عن وجهة لقضاء العطالت 
بأسعار معقولة.289 وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء 
)2015( إلى حدوث انخفاض إضافي، حيث تم تسجيل إجمالي عدد 
القادمين إلى مطار الُحديدة الدولي ب 6,000 شخص.290 ومن بين 
اجمالى 6 االف راكب تم تسجيل 2000 راكب كمسافرين دوليين و4 

االف كمسافرين محليين .291  

هذا و قد لحقت أضرار جسيمة بمبنى الُحديدة الجوي والميناء 
البحري ومرافق الدعم والبنية التحتية الخاصة بها، لدرجة أنه و 
في أكتوبر 2017 )قبل ذروة النزاع في الُحديدة( أفادت التقارير بأن 
المباني والمرافق والبنى التحتية إما كانت غير عاملة أو تعمل 

بقدرة منخفضة جدًا.292 

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   289
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019).

جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.  290

المرجع نفسه.  291

البنك الدولي، قطاع النقل في اليمن- مذكرة سياسة اليمن رقم )4( بشأن   292
http://documents.albankaldawli. ،2017 تقديم الخدمات الشاملة، 4 أكتوبر

org/curated/ar/636961508411397037/pdf/120532-WP-P159636-
17WE.pdf-10-PUBLIC-Yemen-Transport-Input-Note-4  )تم االطالع في 

21 ديسمبر 2019).
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ميناء الُحديدة، ميناء أحمد
يقع ميناء الُحديدة في شمال غرب المدينة ومجاوارًا لطريق جيزان 
)نحو المملكة العربية السعودية(، ويقع على بعد 4 كيلومترات 
من وسط المدينة، في الطرف البري من قناة طولها 20 كم مع 
غاطس سفن بمقدار 9.7 أمتار. أصبح ميناء الُحديدة أول ميناء في 
 اليمن للمياه العميقة، والذي من خالله تصل 70 % من واردات اليمن 
و80 % من تدفقات المساعدات293 اإلنسانية، ويعد خط أنابيب المساعدات 
الرئيسي في البالد بسبب الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة 
السعودية على الحدود والمجال الجوي اليمني.294 وبالنسبة للحوثيين، 
فإن السيطرة على الُحديدة أمر حيوي ألنها تقوم بتزويد المناطق 
الشمالية غير الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 
صنعاء، بإمكانية الوصول إلى البحر األحمر وحركته البحرية. ولكن 
نظرًا للوضع األمني وامكانيات الوصول الحالية، ال ُيعرف سوى القليل 
عن المدى الدقيق لألضرار التي لحقت بالميناء. كما ويستخدم ميناء 

الُحديدة البحري حاليًا في إيصال المساعدات اإلنسانية. 

ُأفيد أنه و قبل نشوب النزاع عن وجود 14 مستودعا مغطى بما في 
ذلك ما يخصص للتخزين البارد، و 9 أرصفة، ومجموعة متنوعة من 
الرافعات المتطورة، ونظام جمركي آلي )نظام Asyscude(، وإمكانية 
إصالح اآلالت في الموقع، وعيادة في الموقع.295 و للميناء البحري 

بوابتان رئيسيتان، على طريقي الميناء وجيزان.

وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء لعامي 2015 و2017 
إلى أنه بشكل عام، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السلع التي 
يتم تفريغها في ميناء الُحديدة البحري بين عامي 2015 و2016، 
)33- %(. بين عامي 2016  باستثناء الخشب )40.7- %( والسيارات 
و2017، وبشكل عام، حدث انخفاض كبير في عدد أطنان السلع التي 
يتم تفريغها في ميناء الُحديدة البحري، باستثناء القمح والحبوب 
والدقيق )48.3+ %(، والخشب )65.6+ %(، والسيارات )55.3+ %(. كان 
القمح والحبوب والدقيق هي السلع الوحيدة التي تم اإلبالغ عن زيادة 

سنوية فيها بين عامي 2015 - 2016 و2016 - 2017.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP،  يوفربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   293
https:// ، 2019مركبات لدعم جهود إزالة األلغام في موانئ الحديدة ، 28 مايو

reliefweb.int/report/yemen/undp-provides-critical-vehicles-sup-
port-demining-efforts-ports-hodeidah  )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019).

The Guardian، »أمل في نقطة تحول في اليمن بعد انسحاب الحوثيين من   294
https://www.theguardian.com/world/2019/  ، 2019 الحديدة« ، 15 مايو
may/15/yemen-hope-for-turning-point-after-houthi-hodeidah-port-

withdrawal  )تم االطالع في 21 ديسمبر  2019).

البنك الدولي، الحديدة: العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، استراتيجية   295
https://siteresources.  ، 2009 التنمية االقتصادية المحلية ، 22 أكتوبر

/1122490529659-worldbank.org/INTLED/Resources/339650
Hodeidah_CDS_072308.pdf  )تم االطالع في 21 ديسمبر 2019).

 و ُأفيد مرة أخرى عن نقص حاد في الوقود في سبتمبر وأكتوبر 
2019 مع ازدحام وجود السفن المحملة بالوقود خارج موانئ الُحديدة. 
و قد أزاحت الحكومة القيود المفروضة على التصاريح في أكتوبر  
2019 وسط ضغوط من المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات 
الفاعلة اإلنسانية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، استمر هذا االتجاه 
مع عودة توافر الوقود إلى مستوياته المتوسطة األخيرة. و في 
نوفمبر 2019، أعلن المبعوث الخاص إلى اليمن أنه تم التوصل إلى 
حل بوساطة بين الحكومة وسلطات الحوثيين بشأن واردات الوقود. 
وبموجب االتفاق سيتم إيداع عائدات الواردات إلى موانئ الُحديدة 
في حساب تشرف عليه األمم المتحدة في فرع البنك المركزي 
اليمني المحلي. وسُتستخدم هذه األموال لدفع رواتب القطاع 
العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وقد ساهم ارتفاع 
أسعار الوقود في ارتفاع تكاليف التشغيل. ويعتمد الكثير من الناس 
بشكل متزايد على وسائل النقل العام ألنهم غير قادرين على تحمل 

تكاليف سيارة خاصة.



االتصاالت7616

نبذة عن الموضوع
في السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد خطوط الهاتف العاملة في 
محافظة الُحديدة بشكل مطرد، حيث بلغ عدد الخطوط الفعالة 72,201 
خًطا في عام 2015، و74,560 خًطا في عام 2016، و75,944 خًطا في عام 
296.2017   باإلضافة إلى ذلك، ارتفع العدد اإلجمالي لمقاهي اإلنترنت 
ومراكز االتصال بشكل طفيف في محافظة الُحديدة، حيث تم أفيد بوجود 
1401 مقهى إنترنت ومركز اتصال في عام 2015، و1409 في عام 2016، 

و1417 في عام 297.2017 

عدد المشتركين في خدمات الخط الثابت والهاتف (ك 37شكل )
الخلوي في اليمن،      -     
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عدد المشتركين في خدمات الخط الثابت

عدد المشتركين في خدمات الخط الثابت والهاتف
الخلوي في اليمن، 2015 - 2017
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Source: HNO data, 2019. .2017 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب االحصاء السنوي

جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.  296

المرجع نفسه.  297
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االتصاالت

البنية التحتية والقدرة التشغيلية
في عام 2014، كان لدى المؤسسة العامة لالتصاالت المملوكة 
للدولة 13,000 كيلومتر من األلياف البصرية التي تعمل في جميع 
أنحاء اليمن والتي كانت بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية 
للبالد وتربط اليمن بشبكة األلياف البحرية الدولية في عدن والمكال 
والُحديدة وتمتد إلى صعدة.298 وفي حين لم يتم بعد تحديد األضرار 
واالحتياجات، فإن شبكات األلياف البصرية تنتشر عادة فوق سطح 
األرض في اليمن مما يجعلها مرئية وبالتالي عرضة للخطر.299  وفي 
تقرير مايو 2017، أوصى البنك الدولي بنشر األلياف عبر البنية التحتية 

األرضية مع شبكات الكهرباء والطرق و/أو الطرق السريعة.300 

في يوليو 2018، أفادت وسائل اإلعالم بأن خدمات اإلنترنت في ما 
يقرب من 80 % من اليمن تعطلت بسبب األضرار التي لحقت بكابل 
األلياف البصرية في ثالثة أماكن في مديريتي القناوص والمرواعة  
في الُحديدة.301  في مارس 2019، أفاد برنامج األغذية العالمي 
WFP أنه عند االقتراب من مدينة الُحديدة، أن »أول شيء يفاجئك 
حقًا هو أن تفقد كل االتصال.  ال توجد ألياف بصرية أو أي نوع اتصال 
خط أرضي آخر على اإلطالق داخل المدينة.«302 واستجابة لذلك، أنشأ 
شركاء قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ التي يقوده برنامج األغذية 
العالمي WFP أربعة »مراكز« لإلنترنت تمكن موظفي األمم المتحدة 
و المنظمات الدولية غير الحكومية من الوصول إلى اإلنترنت.303 
وكانت شركة »ETC« في مارس 2019 هي المزود الوحيد لإلنترنت 

في المدينة، مما مّكن االستجابة اإلنسانية في المنطقة.304 

تغطية شبكة الهاتف المحمول في محافظة (ك 38شكل )
الُحديدة 2019 

Y-TelecomSabafon MTN

 تغطية شبكة الهاتف المحمول في محافظة الُحديدة 2019

.https://www :خرائط تغطية الشبكات، موجودة على ،GSMA

 ./gsma.com/coverage

البنك الدولي، قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن- مذكرة   298
http:// ،2017 سياسة اليمن رقم )4( بشأن تقديم الخدمات الشاملة، 4 أكتوبر

documents.worldbank.org/curated/en/337651508409897554/
pdf/120531-WP-P159636-PUBLIC-Yemen-ICT-Policy-Note-Input-to-

PN-4.pdf  )تم االطالع في 17 نوفمبر 2017).

المرجع نفسه.  299

المرجع نفسه.  300

The National، قطع الحوثيون ٪80 من االنترنت في اليمن ، 5 يوليو 2018 ،   301
https://www.thenational.ae/world/mena/houthis-cut-off-internet-to-

per-cent-of-yemen-1.747535-80  )تم االطالع في 17 نوفمبر 2017)

https:// ،2019  العودة إلى اليمن ، 13 مارس ، WFPبرنامج األغذية العالمي  302
insight.wfp.org/back-in-the-field-a64b40ababa8 )تم االطالع في 17 

نوفمبر 2017).

المرجع نفسه.  303

المرجع نفسه.  304

مزودو الخدمات
هناك ثالثة شركات ُمشغلة للهاتف المحمول في الُحديدة: إم تي 
اليمن، سبأفون، و واي تيليكوم.305 ال تقدم يمن موبايل، وهي شركة 
مملوكة للدولة، خدمات في محافظة الُحديدة بما في ذلك مدينة 
الُحديدة. وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل النزاع، لم ُيسمح إال لـ يمن موبايل
Yemen Mobile بتقديم خدمات الجيل الثالث. لم يكن لدى مشغلي 
الهاتف اآلخرين )إم تي اليمن، سبأفون، و واي تيليكوم( تراخيص 
سوى لتقديم خدمات 2G أو 2.5G  و حتى 2.5G كانت بسعة بيانات 
محدودة للغاية.306 وأفاد البنك الدولي في ماي 2017 بأن المشغلين 
الثالثة بحاجة إلى تجديد التراخيص من أجل تحديث شبكاتهم لتوسيع 
وتوفير خدمات النطاق العريض المتنقلة ذات قدرة أعلى )الجيل 
الثالث/الجيل الرابع(؛ و كانت الشركات األكبر حجمًا على إستعداد 
لتحديث شبكاتها منذ عام 307.2012 ُيذكر أن وسائل اإلعالم متعددة 
المصادر أفادت في يناير 2020، أن أكثر من 80 % من قدرات اإلنترنت 
في اليمن قد خرجت من الخدمة بسبب مشكلة غير معروفة في 

كابل فالكون لإلنترنت )في السويس(.308  

https://www.gsma.com/ :خرائط تغطية الشبكة، متوفرة على ،GSMA  305
coverage/ )تم االطالع في17 نوفمبر 2019).

البنك الدولي، قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن- مذكرة   306
http:// ،2017 سياسة اليمن رقم )4( بشأن تقديم الخدمات الشاملة، 4 أكتوبر

documents.worldbank.org/curated/en/337651508409897554/
pdf/120531-WP-P159636-PUBLIC-Yemen-ICT-Policy-Note-Input-to-

PN-4.pdf  )تم االطالع في 17 نوفمبر 2019).

المرجع نفسه.  307

المصدر أون الين،  »مؤسسة االتصاالت تعلن خروج أكثر من 80 ٪ من سعات   308
https://almasdaronline.com/ 2020 االنترنت الدولية في اليمن” ، 9 يناير

articles/176281  )تم االطالع في 17 نوفمبر 2019).
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احتياجات السكان
إن خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت الموثوقة واآلمنة 
أمر حيوي ولكنها معطلة بشكل كبير. وفي حين أن الصورة الكاملة 
عن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية 
غير متوفرة، إال أن أبراج التغطية كثيرا ما تكون مستهدفة عن عمد، 
والصيانة خطرة على الموظفين )الذين أنسحب معظهم بسبب النزاع(، 
كما تفيد التقارير عن ندرة معدات االتصاالت السلكية والالسلكية )بما 
في ذلك محطات الشحن( فضال عن محدودية الوصول إلى اإلنترنت، 
وال سيما في المناطق الريفية.309 وتعطل المنظمات اإلنسانية في 
عملياتها بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل االتصال وتقطعها، 
وتعتمد على االتصاالت عبر األقمارالصناعية والراديو.310 وتتفاقم 
هذه التحديات بسبب االفتقار إلى البنية التحتية والصعوبات في 
استيراد اإلمدادات الالزمة. ويفيد تقرير نظرة عامة عن االحتياجات 
االنسانية أن المنظمات اإلنسانية ستحتاج إلى حلول تعمل بالطاقة 

الشمسية للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.311

كتاب حقائق وكالة االستخبارات المركزية، اليمن، آخر تحديث في 6 ديسمبر/  309
https://www.cia.gov/library/publications/the-world- ،2019 كانون األول

factbook/geos/ym.html )تم االطالع في 17 نوفمبر 2019).

انظر ، على سبيل المثال ، قطاع الصحة في اليمن، نشرة قطاع الصحة رقم 1   310
http://www.emro.، الفترة حتى 7 يونيو 2015(، األزمة اإلنسانية في اليمن(

who.int/images/stories/yemen/Health_Cluster_Bulletin_.pdf?ua=1  )تم 
االطالع في 17 نوفمبر 2019).

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019.  311
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تواجه الُحديدة تحديات كبيرة مرتبطة بتآكل بنيتها االقتصادية بما في 
ذلك ما يخص القوى العاملة واألضرار التي لحقت بالمرافق اإلنتاجية 
والخدمات األساسية، والصحة والتعليم والبنية التحتية األساسية. 
وعلى الرغم من أن القائمة أدناه بعيدة عن الشمول وتستبعد 
الحلول السياسية الحاسمة التي تعد شرًطا مسبًقا للتعافي، إال أن 
االقتراحات الواردة أدناه ستكون ذات أهمية استراتيجية رئيسية 

لدعم التعافي االقتصادي للمدينة.

زيادة مخزون المساكن )الصالحة 
للسكن( لتسهيل العودة

يعيش النازحون داخليًا في الُحديدة في ظروف معيشية صعبة 
للغاية حيث انتقل العديد منهم للعيش في قرى حول الُحديدة. 
وانتقل آخرون إلى المدن الرئيسية للعيش في منازل مستأجرة و 
غالبًا ضمن ظروف اكتظاظ )مثل أن تتقاسم ثالث إلى أربع أسر  منزاًل( 
بسبب ارتفاع اإليجارات. بيد أن عمليات العودة في كثير من الحاالت 
تعوقها األضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات السكنية: يشير 
تحليل صور األقمار الصناعية إلى تضرر أكثر من 4000 مبنى و على 
الرغم من أن الرقم الفعلي من الُمرجح أن يكون أعلى بشكل ملحوظ. 
وتشير المقارنات مع التقييمات في مدن أخرى )عدن ، تعز( إلى أنه 
يجب النظر في مضاعفة أربعة إلى عشرة أضعاف العدد الظاهر في 
صور األقمار الصناعية ، مما يعني ضمنًا ما بين 16،000 - 40،000 

منزل متضرر في الُحديدة.

وبالتالي، فإن زيادة مخزون المساكن »الصالحة للسكن« من خالل توفير 
مساكن منخفضة التكلفة للعائالت منخفضة الدخل أو نماذج دعم 
المالك أو برامج إعادة تأهيل المساكن سيكون عاماًل بالغ األهمية 
لدعم العائدين. يجب أن يسير هذا جنًبا إلى جنب مع التعامل مع 
الوضع القانوني للمساكن العشوائية والتي تعد من بين المناطق 
األكثر تضررًا في الُحديدة حيث سيكون من الصعب على السكان 
في هذه المساكن للحصول على تمويل إعادة التأهيل دون وجود 

المسار الرسمي لذلك.

وستساعد تحسين قدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات المساكن 
من خالل سياسات التكثيف على تطوير »المناطق الخضراء« المخدومة 
أصاًل ضمن البنية التحتية، بما يتماشى مع الخطة الرئيسية لعام 
2025 في شرق المدينة وكذلك الموافقة على نظم اإلنشاءات 

العمودية بالقرب من وسط المدينة مع تحسين معايير البناء.
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المساكن العشوائية في الُحديدة، UN-Habitat )     ((ك 39شكل )

 

الحوك
الحالي

المشاقنه

المنافره

المراوعه

 الجمادي

الميناء

المساحات المبنية حاليا!
تطوير غير مخطط!

 تطوير غير رسمي بدأ
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 تطوير غير رسمي بدأ
قبل 2003
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يوليو
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(طرق مشيدة 
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(مخطط)
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N2

N2     to Abs

المصدر: البنك الدولي، العاصمة الزراعية- الصناعية اليمنية، أكتوبر 2009.

تنويع آليات توليد الطاقة واإلمداد 
بها

نتج عن الحصار وانخاض قيمة العملة نقص حاد في الوقود بشكل 
ــ  متزايد مما أدى إلى تقييد شديد لإلمداد بالكهرباء في البالد 
وهو ما كان له أثر كبير على االقتصاد على نطاق أوسع بما في 
ذلك رفع أسعار السلع األساسية مثل الغذاء. فعلى سبيل المثال، 
أدى تخزين ونقل المنتجات القابلة للتلف إلى زيادة تكلفة الري 
والنقل والتسويق، مما رفع من تكاليف اإلنتاج على المزارعين. كما 
تسببت االنقطاعات المتكررة في اإلمداد بالكهرباء في التوقف 
التام لمعظم األعمال التجارية واالستثمارية وتسببت في تعطيل 

عمل المستشفيات والمدارس.

كما أوجد الصراع سوقًا للطاقة الكهربائية، ولفت المواطنون 
االنتباه إلى المعاناة اليومية الناجمة عن االحتياجات غير الُملباة 
من الضروريات األساسية للحياة وارتفاع تكاليف الكهرباء الُمباعة 
تجاريًا. في الوقت الراهن، ال توجد مؤسسات تقدم قروضا للفئات 
الهشة من السكان من أجل بناء مصادر طاقة مستقلة ومستدامة.

إن االستراتيجية المزدوجة إلعادة تشغيل محطات التوليد بالدولة 
بكامل طاقتها )محطة مأرب للغاز أواًل ومحطة الخطيب( وإعادة تأهيل 
محطات النقل والمحوالت الكهربائية، باإلضافة إلى االستثمار في 
إمدادات الطاقة الالمركزية القائمة على الموارد المتجددة ستكون 

مفتاح االنتعاش االقتصادي المدينة.

إستعادة شبكات إدارة المياه 
والرصف الصحي والمخلفات الصلبة

وكان توافر المياه قبل النزاع جيدًا، ولكن البنية التحتية للمياه تضررت 
بشدة خالل النزاع من بين أمور أخرى من جراء حفر اآلبار وحفر الخنادق. 
وتسببت األضرار التي لحقت بشبكة الصرف الصحي بالغ عمرها 40 
عاما، و بسبب الصراعات وتقطع أعمال الصيانة في فيضان مياه 
الصرف الصحي في الشوارع. إلى جانب تراجع إدارة المخلفات الصلبة 
)التي غطت 50 % فقط من المدينة بحلول عام 2018(، مما يزيد من 
التهديد بتفشي األمراض. إن حماية صحة مواطني الُحديدة من خالل 
تحسين شبكات البنية التحتية ، وتعزيز التعاون الُمعزز بين الهيئات 
المؤسسية الثالث المسؤولة عن إدارة المياه باالضافة لالستثمارات 
في القدرات التقنية\ المهنية والمادية )مثل المعدات والشاحنات( 
لهيئات الحكم المحلي ستساهم اسهامًا كبيرًا في تحسين جودة 

الحياة بالنسبة لسكان الُحديدة.
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االستثمار في سلسلة القيمة 
الخاصة باإلنتاج )الغذائي(

مع تعرض المرافق و البنية التحتية األساسية لقطاع صيد األسماك 
للتضرر، فإن المرافق المتبقية تعمل فوق طاقتها بكثير بينما تنتج 
بشكل أقل. ومما يسهم أيضا في انخفاض اإلنتاج الزراعي هو أن 
العمال ال يستطيعون الوصول إلى األراضي في كثير من الحاالت 
بسبب الحالة األمنية، وأن تشغيل مضخات الري أصبح باهظ التكلفة 
بصورة متزايدة. وعالوة على ذلك، لحقت أضرار جسيمة بالعديد من 
مرافق ميناء الُحديدة االستراتيجي مثل المستودعات واألرصفة 
والرافعات. و كان لكل هذا آثار على سلسلة قيمة اإلنتاج الغذائي 
بأكملها، بما في ذلك قطاعات تجهيز األغذية والتغليف والخدمات 
اللوجستية، التي تقوم بمعالجة جزء كبير من المنتجات الزراعية 
الوطنية وهي واحدة من أكبر الُمشغلين في المدينة. وبالتالي ، 
فإن استعادة هذا القطاع من خالل االستثمارات في البنية التحتية 
)بما في ذلك الري وإزالة األلغام وإعادة تأهيل المرافق( ليس ذو 

أهمية محلية فحسب بل أنه ذو أهمية وطنية أيًضا.

 هيكل األصول االقتصادية في الُحديدة،(ك 40شكل )
 UN-Habitat )2020(
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سياحة
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 مجمع العودي
الصناعي

 شركة فالكون
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الميناء وسوق السمك

..Wikimapia OpenStreetMap, JRC, ، Google Maps :المصدر

قد تم تطوير المرافق الصناعية بشكل رئيسي على طول الطريق 
إلى صنعاء وحول الميناء. يخترق الطريق النسيج الحضري الذي 
يصل إلى المدينة القديمة، ويستضيف العديد من األنشطة التجارية. 
استنادًا إلى تحليل االستشعار عن بعد، موئل األمم المتحدة، 2019.



التحقق من األصولب83
حدد الفريق مناطق متعددة داخل مدينة الحديدة استنادًا لنتائج 
التحقق من صور األقمار الصناعية الصادرة عن يونيتار برنامج تطبيقات 
األقمار الصناعية العاملة UNOSAT )2019( و »Digital Globe« )مايو 
2020( لـ 200 مبنى، باإلضافة لمجموعة من الصور )خالل شهري 
مارس وأبريل 2020(. حيث عملت وحدة نظم المعلومات الجغرافية 
)iMMAP( بمعالجة البيانات المتأتية من مصادر متنوعة باإلضافة 
لتجميع إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي وتحليلها مثلما هو 

موضح على الخريطة المبينة أدناه:
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المواقع الي تم تقييمها للتحقق من األضرار(ك 41شكل )
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Funded by the
European Union

(of 2020)المواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضراراليمن: 

2019 OCHA، UNOSAT، OSM، Digital Globe :84 مصادر البيانات-WGS :التحقق من األصول في مدينة الحديدة 2020، تاريخ االنشاء: 28 مايو 2020 المسند / اإلسقاط
الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبول رسمي من iMMAP، UN-Habitat اخالء مسؤولية:

 نقطة االهتمام

الضرر 

مرفق صحي (19)

مرفق صحي/ تغذية (47)

مرفق تعليمي (78)

ال يوجد ضرر مرئي (160)!
 ضرر متوسط (25)!
 ضرر شديد (12)!
مدّمر (3)!

ال يوجد ضرر مرئي  (130)!
 ضرر متوسط (20)!
 ضرر شديد  (6)!
مدّمر (2)!

الحالي

ال يوجد ضرر مرئي  (17)!
ضرر متوسط (0)!
ضرر شديد  (2)!
مدّمر (0)!

الحوك

ال يوجد ضرر مرئي (13)!
ضرر متوسط (5)!
ضرر شديد (4)!
مدّمر (1)!

الميناء

0 1 20.5 Km
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تقييم األضرار في مدينة الحديدة،     (ك 42شكل )
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منذ تصاعد الصراع في عام 2015 ، ال تزال الحديدة على خط المواجهة 
النشط والديناميكي حيث سجلت ثاني أعلى عدد من حوادث القصف 
على الصعيد الوطني ؛ 312763 حادثة في عام  2019) %80(، باإلضافة 
إلى عدد كبير نسبًيا من الغارات الجوية في بداية الصراع. وهناك 
أدلة على انتشار الدمار في المناطق السكنية واألضرار الواسعة 
النطاق التي لحقت بالبنية التحتية، وهي أدلة يمكن رؤيتها عبر صور 
األقمار الصناعية. أسوأ المديريات الثالث المشمولة هي الميناء 
حيث تضرر أكثر من 3000 مبنى ، بشكل رئيسي الميناء والمباني 
الصناعية والتجارية األخرى قرب منطقة الكيلو وشارع صنعاء بسبب 

تبادل نيران المدفعية )المتوسطة والثقيلة(.

يبدو أن المباني المتضررة منتشرة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن 
أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن القتال على األرض ال يتبع نمًطا واضًحا ، 
باإلضافة إلى الطبيعة الحضرية للمدينة حيث تنتشر فيها المساكن 

العشوائية.

بالرغم من االنخفاض الواضح في عدد الغارات الجوية في عام 2019 
، لكن القصف واالشتباكات المسلحة  قد تصاعدت مما يعني أنه ال 

يمكن وصف المدينة باآلمنة.

أظهرت نتائج التحقق من األصول أن األضرار على األرض أسوأ مما 
يظهر في صور األقمار الصناعية والصور الميدانية. عالوة على ذلك، 
يمكن االعتماد على صور األقمار الصناعية في التحقق السريع من 
األصول، وخاصة عند تقييم األضرار على نطاق واسع كبديل للتقييمات 
الميدانية. فقد يكون من الصعب تنفيذ هذه االخيرة في جميع 
المناطق خالل فترات الصراع المسلح والتوتر السياسي. لكن بما أن 
الحديدة ساحة معركة نشطة، فإن األضرار متوقع أن تكون أعظم 

على األرض وال يتم التقاطها بدقة بسبب التحديات التكنولوجية.

بيانات Intelyse، 9 يونيو 2020.  312
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صور التحقق من األصول الميدانية لبعض المناطق والتجمعات السكنية(ك 43شكل )



قائمة الرسوم البيانيةت88
  شكل ) (: الموقع الجغرافي لمديتة الحديدة داخل حدود الجمهورية اليمنية. 

  شكل ) (: التسلسل الزمني للصراع. 

   شكل ) (: االطار التحليلي 

   شكل ) (: سبل جمع البيانات. 

   شكل ) (: النزوح في الُحديدة باألرقام 

     )UN-Habitat )2020 ،شكل ) (:  المناطق التي تستضيف نازحين داخليًا من مدينة الُحديدة

    )UN-Habitat 2020(،توزيع النازحين داخليا و عدادهم :) ( شكل

    )UN-Habitat 2020(،توزيع النازحين داخليا و عدادهم :) ( شكل

   شكل ) (: السكان الذين يحتاجون إلى الخدمات المرتبطة بالحماية في محافظة الحديدة       

   شكل )  (:  الحكم المحلي في اليمن وفقا للقوانين  /     و   /     

   شكل )  (: استراتيجيات/ ساليب التأقلم السلبية التي تستخدمها عائالت في الُحديدة 

   شكل )  (: خزان الماء في المطراق 

   شكل )  (: قلعة الكونيش )الحديدة( 

   شكل )  (: االسكان في الحديدة 

    )UN-Habitat 2020 (،المساكن العشوائية في الُحديدة :)  ( شكل

    UN-Habitat )2020( ،القطاعات الحضرية ومستوى الضرر حسب صور األقمار الصناعية :)  ( شكل

    UN- HABITAT )2020 (مدى التضرر حسب صور األقمار الصناعية :)  ( شكل

   شكل )  (: معدالت مشاركة القوى العاملة في اليمن,      

   شكل )  (: الزراعة في محافظة الحديدة      

   شكل )  (: مجموع األشخاص المحتاجين للطعام والمزروعات )في كل مديرية( في مدينة الُحديدة،      

   شكل )  (: مجموع األشخاص المحتاجين للغذاء )في كل مديرية( في مدينة الُحديدة،      

    )UN-Habitat 2020(، رض زراعية ومنشآت صناعية ومناطق تجارية في الحديدة  :)  ( شكل

   شكل )  (: فعالية المرافق الصحية 

    UN-Habitat )2020( ،المرافق الصحية في الحديدة :)  ( شكل

   شكل )  (: هيكل النظام التعليمي في اليمن. 

   شكل )  (: مقدار إنتاج وإستهالك المياه في محافظة الُحديدة )    -    ( )   ، م ( 

   شكل )  (: حصة المياه المستهلكة والضائعة في محافظة الُحديدة )    (  

   شكل )  (: الطاقة الكهربائية المنتجة والمباعة )جيجاواط\ساعة( في محافظة الُحديدة )    -    (  

   شكل )  (: اإلضاءة الليلية في مدينة الُحديدة     -    . 

    UN-Habitat )2020( ،    -      ،التغيير في اإلضاءة الليلية في الحديدة :)  ( شكل

   شكل )  (: حصة الفرد من استهالك الكهرباء في اليمن )    -    ( 

   شكل )  (: الكمية التقديرية للنفايات الصلبة في محافظة الُحديدة )    -    ( بالطن 

   شكل )  (: مجموع لوحات ارقام المركبات موزعة حسب نوع المركبة في محافظة الُحديدة،     -     

   شكل )  (: إجمالي حوادث السير في كل محافظة،      

   شكل )  (: إجمالي الوفيات واإلصابات نتيجة حوادث السير في محافظة الُحديدة،     -     

   شكل )  (: اجمالي الوافدين إلى مطار حديدة الدولي 

   شكل )  (: عدد المشتركين في خدمات الخط الثابت والهاتف الخلوي في اليمن،      -      

   شكل )  (: تغطية شبكة الهاتف المحمول في محافظة الُحديدة       

    UN-Habitat )2020(،المساكن العشوائية في الُحديدة :)  ( شكل

     UN-Habitat )2020(،هيكل األصول االقتصادية في الُحديدة :)  ( شكل

   شكل )  (: المواقع الي تم تقييمها للتحقق من األضرار 

   شكل )  (: تقييم األضرار في مدينة الحديدة،      

   شكل )  (: صور التحقق من األصول الميدانية لبعض المناطق والتجمعات السكنية 



قائمة الجداولث89
16 الجدول ) (: النمو السكاني لمدينة الحديدة. 

17 الجدول ) (:  على    محافظات حسب عدد النازحين من مدينة الحديدة،      

19 الجدول ) (: معلومات حول مأوى النازحين في محافظة الُحديدة، يناير – نوفمبر     . 

33 الجدول ) (: منظمات المجتمع المدني الناشطة في الُحديدة,      

39  )UN-Habitat 2020,    (، ملكية وحالة و نواع الوحدات السكنية في  كبر خمس مدن في اليمن :) ( الجدول

49   UN-Habitat 2020 ،الجدول ) (: قائمة المرافق الصحية في الحديدة

55 الجدول ) (: عدد الطال  والمعلمين في المدارس األساسية والثانوية )حكومية وخاصة( في محافظة الُحديدة،      

71 الجدول ) (: حالة طرق الُحديدة، مايو      
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