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الملخص التنفيذي6
مدينة صعدة واحدة من أقدم المدن في اليمن حيث تأسست في 
القرن الرابع قبل الميالد وازدهرت كمركز ثقافي وديني. وفي اآلونة 
األخيرة، أصبحت المدينة معروفة بسبب كونها مهد حركة )جماعة( 
الحوثيين و قد نشبت ست جوالت من النزاع في المدينة بين 2004 و 
2010 و كانت نتيجة هذه األحداث مجتمعًة أن تدمرت البنى التحتية 

لصعدة و تفاقمت الخسائر الكبرى التي لحقت بالمدنيين.

يصف هذا الملف ويحلل الظروف المعيشية واالحتياجات في مدينة 
صعدة عبر المرور على مجموعة متنوعة من القطاعات ويتناول 
النتائج الرئيسية التي برزت بسبب تأثير الصراع المستمر، والخسائر 
التي لحقت بسكان المدينة، وقدرة المؤسسات على توفير الخدمات 
األساسية. كما ويوضح كل قسم على حدة 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:

ازداد عدد سكان مدينة صعدة بشكل كبير بين عامي 1986  	
و2017، مما فرض ضغوطًا كبيرة على آليات إدارة األراضي 
وتقاسم الموارد. و في الوقت الذي ُيلحظ فيه انخفاض واضح 
في عدد السكان في عام 2019، تضاعف عدد النازحين داخليًا 
ثالث مرات تقريبًا بين عامي 2018 و2019. كما أن حوالي 67 % 
من جميع المهاجرين في اليمن موجودون حاليًا في محافظة 
صعدة، التي تعتبر نقطة عبور نحو المملكة العربية السعودية 

ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.

أدى النزاع الذي طال أمده في صعدة إلى خسائر فادحة في  	
السكان ونزوح اآلالف و التأثير سلبًا بشكل أكبر على سبل 
المعيشة المتاحة في األشهر الخمسة األولى من عام 2018، 
و كما وثقت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
OHCHR ، فقد خسرت محافظة صعدة أكبر عدد من الضحايا 
المرتبط بالنزاع، وهو ما يمثل ُخمس مجموع الضحايا في 
اليمن باالضافة الى أن أشد المخاوف المتعلقة بالحماية قد 
ُأثيرت في صعدة. و قد شملت هذه المخاوف وجود األلغام 
األرضية، وانعدام األمن لفترات ممتدة، وزيادة خطر تجدد 
القتال، والخوف من عمليات االنتقام، والتجنيد القسري في 

المجموعات المسلحة.

و بالرغم من وجود قانون السلطة المحلية والجهود الرامية  	
نحو الالمركزية، إال أن صعدة كانت تحكمها السلطات المحلية 
وتستند بشكل رئيسي على الوالء القبلي. كما و كان المجلس 
المحلي لمديرية صعدة غير متوازٍي في األداء مع المجالس 
المحلية األخرى عبر عدة أبعاد إدارية. ومنذ المراحل األولى من 
النزاع، كان أداء مجلس صعدة المحلي والمكاتب التنفيذية غير 
فعال بسبب مضاعفات الحرب وتدمير مكاتبها. غير أن بعض 
التقارير تشير إلى أن موظفي المكاتب التنفيذية يجتمعون 

بشكل غير منتظم بهدف تقديم حد أدنى من الخدمات.

تعد صعدة واحدة من أقدم مدن القرون الوسطى في اليمن  	
وهي ذات قيمة تاريخية ومعمارية وحضرية وروحية كبيرة. 
كما و توجد في المدينة العشرات من مواقع اآلثار التاريخية 
واإلسالمية، مثل القالع والمساجد والمقابر. ونتيجة للصراع، 
تعرضت العديد من هذه المواقع والمعالم التاريخية للخطر 

ويعتقد أن أكثر من مائة مبنى إما تضرر أو دمر.

إن النقص في المساكن ظاهر في مدينة صعدة، حيث تضرر  	
قسم كبير من المساكن إما جزئيا أو ُدمر بالكامل. كما و تركزت 
أعلى نسبة من األضرار  في صعدة القديمة حيث أصبحت العديد 
من المنازل والمحالت التجارية والمرافق العامة والحدائق 
وغيرها من مرافق البنية التحتية في حالة خراب. وساهم 
التدمير الكبير في المرافق في تدهور الخدمات وإعاقة 
حصول السكان المتضررين على المياه اآلمنة والخدمات العامة 

واألسواق والكهرباء والخدمات الصحية.

تعد محافظة صعدة أفقر محافظة في اليمن حيث تشير  	
تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن 84.5 % من السكان 
كانوا يعيشون في حالة فقر حتى عام 2014 وقد عانت 
المدينة تاريخيا من قلة التطوير. كما و أثر النزاع الذي طال 
أمده سلبا على النشاط االقتصادي وقوض سبل معيشة 
السكان المتضررين حيث ُدمرت المزارع وغيرها من مصادر 
الدخل. كما تأثر االقتصاد بشدة من جراء إغالق الحدود البرية 
و أصبحت الطرق المؤدية إلى المحافظة غير سالكة تقريبا 

نتيجة لألضرار الكبيرة على األرض.

تعرضت شبكة الطرق في مدينة صعدة ألضرار كبيرة منذ تصاعد  	
النزاع في عام 2015، مما أعاق حركة المدنيين والبضائع على 
حد سواء. بحلول عام 2017 فقد ورد أن الطريق الوحيد الصالح 
بشكل كامل في المدينة هو طريق صنعاء. وعلى مستوى 
المحافظات، تحتاج العديد من أصول/مرافق النقل بما في 
ذلك الطرق والجسور إلى إعادة تأهيل. وقد أثر نقص الوقود، 
وتضخم األسعار، والحواجز على الطرق، وعدم االستقرار على 

التنقل داخل المدينة. 

ارتفع عدد األشخاص المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية  	
بنسبة 50 % تقريبًا بين عامي 2018 و2019. ويشير المسؤولون 
المحليون إلى أنه وطبقًا للظروف الراهنة، ال يمكن ألكثر من 50 
% من المرضى أن يتوقعوا تلقي الخدمات الصحية المطلوبة. 
إن العديد من المستشفيات في مدينة صعدة والمحافظة 
مكتظة حيث تستقبل المرضى من المناطق الريفية المحيطة 

والمحافظات المجاورة.

إن الضرر الذي لحق بقطاع التعليم كبير، فقد تضررت أكثر من  	
230 مدرسة في محافظة صعدة بسبب النزاع وهو أعلى 
رقم بعد تعز. ووفقًا للمسؤولين المحليين، فقد تضررت جميع 
المرافق التعليمية بنسبة ما في مديرية صعدة. وقد أدى 
نقص المدرسين و التمويل الالزم للتشغيل إلى زيادة تأزم قطاع 

التعليم الذي كان ضعيفا باألصل.

تضررت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي طوال فترة  	
النزاع، حيث أشارت التقارير إلى أن 44 % من البنية التحتية 
تعرضت لدرجة ما من التضرر. كما و أن حالة الصرف الصحي/
النظافة الصحية متقهقرة وال توجد شبكة عامة للصرف 
الصحي داخل المدينة، مما يؤدي إلى اعتماد معظم األسر 

على الحفر االمتصاصية المبنية بشكل فردي.

بعد أن تدمرت منشأة توليد الكهرباء الرئيسية في صعدة في  	
أبريل 2015، أصبح معظم السكان يفتقرون تمامًا إلى الكهرباء. 
وفي غياب شبكة الكهرباء العامة، ال تتوفر الكهرباء إال من 
خالل المولدات الكهربائية المملوكة فرديًا )الخاصة(. كما 
أن إمكانية الحصول على الكهرباء في المساكن محدودة 
بسبب نقص الديزل وارتفاع تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية. 
ويشكل نقص الديزل مشكلًة رئيسيًة تؤثر على عدة قطاعات 
ويزداد التأثير أيضًا على نظام توصيل المياه وتقديم الرعاية 
الصحية و على سبل المعيشة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النزاع 
المستمر والظروف السائدة على أرض الواقع قد أعاقت جهود 

إعادة اإلعمار.
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مدينة صعدة، تاريخ إعداد الخريطة 6 ابريل 2020
UNOCHA المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

تقع مدينة صعدة1 داخل محافظة صعدة التي تقع في الجزء 
الشمالي من الجمهورية اليمنية وعلى بعد 243 كم من العاصمة 
صنعاء. وتتصل المحافظة بمحافظتي حجة وعمران الى الشرق، 
ومحافظة الجوف الى الشمال، والمملكة العربية السعودية الى 

الشمال والغرب.2 

أما تاريخيًا، فُتعد مدينة صعدة واحدة من أقدم المدن اليمنية. 
و تأسست قبل القرن الرابع قبل الميالد كمركز رئيسي للمملكة 
الَمعينية التابعة لَمعين.3 كما  ازدهرت صعدة واشتهرت كمدينة 
للعلوم والدين والثقافة والتجارة والصناعة والزراعة، وتمتلك أهميًة 
استراتيجية لوجودها على طريق  الحج وقد لعبت  دورًا مهمًا كحلقة 

وصل بين اليمن ونجد والحجاز.4 

و استمرت مدينة صعدة بلعب دور رئيسي خالل عهد األئمة، وقد 
ورد ذكر هذا الدور في مناسبات عديدة ضمن كتابات الجغرافيين 
والرحالة العرب وكتب التاريخ والسير و كتب األدب الديني. و قد ساهم 
علماء وفقهاء صعدة بشكل كبير في الثقافة اإلسالمية وتاريخ 
اليمن، حيث يمكن رؤية هذه المساهمة في الهندسة المعمارية 

التاريخية واإلسالمية  لمدينة صعدة حتى زماننا هذا.5 

مدينة صعدة في ملف التنميط الحضري هذا، هي مديرية صعدة.  1

http://www. ,»مركز المعلومات الوطني، »نبذة تعريفية عن محافظة صعدة  2
yemen-nic.info/gover/saedaa/brife/ )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

https:// ،2015 نوفمبر The Intercept، 16 ،»إيونا كريغ، »عذاب صعدة  3
theinterceptcom/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yem-

ens-ancient-heritage/ )تم االطالع في 15 يناير 2020). 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/ ،2015 الجزيرة،«صعدة«، 22 أبريل  4
citiesandregions/2015/4/22/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9 )تم 

االطالع في 8 أبريل 2020)

المرجع نفسه.  5

كانت مدينة صعدة العاصمة األصلية لساللة األئمة الزيدية )القادة 
السياسيين/الدينيين( في اليمن في الفترة )897-1962 م(.6 كان 
المؤسس الفعلي لصعدة  كقاعدة للسلطة الزيدية هو اإلمام 
يحيى الهادي إلى الحق األول )تولى الحكم من 893 إلى 911(. و 
تحت حكم من خلفوه، وسعت األسرة سلطتها لفترة وجيزة لتضم 
 معظم شرق شبه الجزيرة العربية  من الحجاز إلى جنوب اليمن.7
و في عام 1636 تم نقل العاصمة الزيدية إلى صنعاء8 )على بعد 
243 كم( وتراجعت أهمية صعدة الوطنية على الرغم من أنها كانت 

لفترة طويلة مركًزا إدارًيا للجزء الشمالي من البالد.9 

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت صعدة نقطة انطالق 
للنشاط العسكري للحوثيين وقد شهدت حروبًا عديدة حتى اليوم.10

إلون الست، الشرق األوسط )لوس انجلوس، ولندن، ودلهي، وسنغافورة،   6
.CQ Press، 2014(، 868 :وواشنطن العاصمة

https://www.britannica. ، 2012أكتوبر Sa’dah«، 31»،موسوعة بريتانيكا  7
com/place/Sadah )تم االطالع في 8 أبريل(

إلون الست، الشرق األوسط )لوس انجلوس، ولندن، ودلهي، وسنغافورة،   8
.CQ Press، 2014(، 868 :وواشنطن العاصمة

https://www.britannica. ، 2012أكتوبر Sa’dah«، 31»،موسوعة بريتانيكا  9
com/place/Sadah )تم االطالع في 8 أبريل(

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/ ،2015 الجزيرة،«صعدة«، 22 أبريل  10
citiesandregions/2015/4/22/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9 )تم 

االطالع في 8 أبريل 2020)
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Public Buildings, Mosques and Entertainment Facilities in Sa’dah, UN-Habitat (2020)الشكل الثاني: المرافق العامة، والمساجد، والمرافق الترفيهية في صعدة، )UN-Habitat (2020لك 2 :( )
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التسلسل الزمني للصراع.لك 3 :( )

1636–897
كانت مدينة صعدة عاصمة الساللة الزيدية لألئمة 

(الزعماء الدينيين والسياسيين) في اليمن.

1962
أنهت الثورة في شمال اليمن حكم األئمة الزيدية الذي دام 

ألكثر من 1000 عام حيث كانت صعدة معقلهم الرئيسي.

الجولة األولى من الحرب
من يونيو إلى سبتمبر 2004 ، اشتبكت القوات اليمنية 

الحكومية مع أنصار الحوثي في الشمال و ُقدر عدد الوفيات 
بحوالي 500 إلى 1000 شخص.

الجولة الثانية من الحرب
بين مارس ومايو 2005، قتل حوالي 1500 شخص.

الجولةالثالثة من الحرب
اندلع القتال في نوفمبر 2005 واستمر حتى أوائل عام 2006، 

بعد محاولة اغتيال مسؤول بوزارة العدل في ذمار.

الجولةالرابعة من الحرب
من يناير إلى يونيو 2007 ، شنت الحكومة اليمنية حملة هجومية 

كبيرة ضد الحوثيين شملت حوالي30 ألف جندي. ُقتل حوالي 
1500 شخص خالل فترة الصراع في عام 2007، بما في ذلك 800 

فرد من القوات الحكومية، و 600 من المقاتلين،  و 100 مدني.

 16 يونيو 2007
تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بوساطة قطرية، وافقت 

الحكومة على إطالق سراح السجناء الحوثيين، والمساعدة في 
دفع تكاليف إعادة اإلعمار و مساعدة النازحين داخليا في العودة 

الى منازلهم.

الجولة الخامسة من الحرب
 في 12 مايو 2008 حدثت اشتباكات بين جنود يمنيين و الحوثيين 

قرب الحدود السعودية وُقتل 13 جنديا و 26 من الحوثيين. أعلن 
الرئيس صالح توقف القتال في 17 يوليو 2008.

الجولة السادسة من الحرب
في 11 أغسطس 2009 ، شنت الحكومة اليمنية "عملية األرض 
المحروقة "وهو هجوم للقضاء على الثورة في صعدة من خالل 

نشر 40 ألف جندي وهكذا بدأت هذه الجولة.

  17 سبتمبر 2009
ُقتل أكثر من 80 شخصا في غارة جوية على مخيم للنازحين في 

شمال اليمن.

3 نوفمبر 2009
تسلل مسلحون مجهولون من اليمن وهاجموا دوريات حراس األمن 

السعوديين في المنطقة الحدودية، وٌقتل 3 من كبار رجال األمن.

4 نوفمبر 2009
حركت المملكة العربية السعودية جيًشا كبيًرا لترسله عبر الحدود الى 

شمال اليمن لصد الحوثيين الذين زعموا أنهم أسروا تسعة جنود سعوديين.

 25 يناير 2010
عرض الحوثيون هدنة وانسحاب من االراضي السعودية. لكن السعودية 

رفضت هذا العرض في 27 يناير، وأصروا على أن الحوثيين طردوا من 
المملكة العربية السعودية.

11 فبراير 2010
أعلنت الحكومة اليمنية وقفا إلطالق النار إيذانا بنهاية الجوالت الست 

للحرب في صعدة وصرح الحوثيون بالمثل في بيان آخر.

معركة صعدة
دارت أحداث معركة صعدة بين الحوثيون والقوات القبلية الموالية 

للحكومة اليمنية في صعدة.و بعد أيام من االشتباكات العنيفة، سيطر 
الحوثيون على صعدة في 24 مارس 2011.

أثناء الربيع العربي، فبراير 2011
نظم آالف المحتجين مسيرات أسبوعية في صعدة.

7 مايو 2011
شهد السكان في العديد من المدن بما في ذلك صعدة إغالق المكاتب 

والشركات ليوم واحد كجزء من حملة عصيان مدني دعت إليها المعارضة 
للضغط على الرئيس علي عبد هللا صالح للتنحي.

حصار َدّماج
بدأ الحصار في 18 أكتوبر 2011 واستمر ألكثر من شهر حيث اتهم الحوثيون 

السلفيين بتهريب أسلحة إلى مركز دار الحديث وطلبوا منهم ترك 
مواقعهم العسكرية وتال ذلك اشتباكات عدة بين المجموعتين.

حصار َدّماج
بدأ الحصار في 18 أكتوبر 2011 واستمر ألكثر من شهر حيث اتهم الحوثيون 

السلفيين بتهريب أسلحة إلى مركز دار الحديث وطلبوا منهم ترك 
مواقعهم العسكرية وتال ذلك اشتباكات عدة بين المجموعتين.

12 يونيو 2009
تم إختطاف تسعة أجانب و قتل ثالثة منهم حيث ُاختطفوا أثناء 

خروجهم في نزهة في صعدة.

ست جوالت من الحرب ندلع الصراع في يونيو 2004 بسبب محاولة الحكومة 
اعتقال حسين بدر الدين الحوثي، وهو زعيم ديني زيدي للحوثيين وعضو سابق في 

البرلمان، واندلعت "الحرب" رسمًيا في 18 يونيو 2004. في ذلك الوقت، لم يكن لدى 
الحوثيين سوى حوالي 200 مؤيد. 
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تأسس دار الحديث في الثمانينيات من قبل الراحل مقبل الوادعي، وهو رجل دين 
سني محافظ، ويستقبل المركز حالًيا أكثر من 10,000 طالب، ٪10 منهم من دول عربية 

أخرى، ومن أوروبا والواليات المتحدة ودول أخرى.
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نشأت جماعة الحوثي من رحم ال"شباب المؤمن" الحركة المعنية بإحياء 
الزيدية في صعدة و التي تشكلت بعد توحيد اليمن في التسعينيات لمواجهة نمو 

السلفية في شمال اليمن. و في عام 2004 تشكلت جماعة الحوثي بعد أن تم اغتيال 
أحد قادتها البارزين وبدأ انتقاد الفساد والبطالة والنفوذ الغربي والتمييز علنًا.

3  ديسمبر 2011
وافق الحوثيون على تخفيف الحصار عن دماج عن طريق 

السماح للمساعدات الغذائية التي يقدمها الصليب األحمر 
بالدخول الى المنطقة و لكنهم لم يسمحوا ألي شخص 

بالدخول أو الخروج.

 22  ديسمبر 2011
تم التوقيع على وقف إطالق النار ووافق كال الطرفين مؤقًتا 

على إزالة جميع نقاط التفتيش العسكرية والحواجز حول دماج.

28  أكتوبر 2012
استهدف ضربة جوية أميركية يشتبه بأنها من خالل طائرة 
مسيرة أحد عناصر "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في 

منزل بصعدة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص  قيل أن اثنين 
منهم سعوديان.

في يونيو 2012
تجددت االشتباكات بين قبائل الحوثيين وطالب سلفيين 

خلفت 22 قتيال، بينهم مواطنين بريطانيين.

29 أكتوبر 2013
اندلع القتال مرة أخرى بعد أن قصف الحوثيون مسجًدا للسلفيين 

ومدرسة دينية مجاورة متوقعين هجوًما من السلفيين في دماج.

11 يناير 2014
توقف القتال في شمال اليمن بين الحوثيين والسلفيين بسبب 

وقف إطالق النار عبر وساطة لجنة رئاسية. ونتيجة لذلك، تم نشر 
القوات اليمنية في دماج و تم إجالء جميع المقاتلين السلفيين 

وعائالتهم وكذلك الطالب األجانب إلى الحديدة وصنعاء.

  8 مايو 2015
أعلن التحالف أن صعدة ساحة حرب واعتبرت المنطقة بأكملها 

"هدًفا عسكرًيا" وحثت جميع المدنيين على المغادرة.

13 مايو 2015
تم اإلعالن عن وقف إطالق النار اإلنساني لمدة خمسة أيام 

للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين بعد أكثر من شهر من 
الغارات الجوية اليومية والقتال المستمر بين قوات الحكومة 

المعترف بها دوليًا والحوثيين.

14 يناير 2019
ادعت قوات الحكومة المعترف بها دوليًا سيطرتها 
على مناطق جديدة كمديرية كتاف والبقع شمالي 

صعدة و انتزاعها من الحوثيين.

15 مايو 2019
تمكنت قوات الحكومة المعترف بها دوليًا من 

السيطرة على تالل العتمة والصعاب ومثلث السبع. 
وبهذا التقدم، تمكنت القوات الموالية للسعودية من 

قطع خطوط إمداد الحوثيين من صعدة وإليها.

26 مارس 2015
شن التحالف العربي بقيادة السعودية و المكون من 10 دول 

تدخًال عسكريًا بعنوان "عاصفة الحزم" بعد أن تطور الوضع بسرعة 
وسيطر الحوثيون على الجنوب.

6 يوليو 2019
صرح المتحدث باسم جماعة الحوثي أن أكثر من 200 فردُا من 

التحالف اما قتلوا أو ُجرحوا، فيما تم القبض على كثيرين بوجود 
كميات كبيرة من المعدات العسكرية.

27 أغسطس 2019
ُقتل حوالي 25 جندًيا من القوات الحكومة المعترف بها دوليًا 

خالل هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون في صعدة.

30 سبتمبر 2019
شن الحوثيون عملية "نصٌر من هللا" ، حيث زعموا بأنهم قتلوا 500 
جندي سعودي، وأسروا حوالي 2,000 ، واحتجزوا قافلة من اآلليات 

العسكرية السعودية في منطقة نجران جنوب السعودية، األمر 
الذي نفته القوات السعودية. و كانوا قد استعادوا بعض المناطق 

التي فقدوا السيطرة عليها في وقت سابق في صعدة.



حيثيات الرصاع111
قبل توحيد اليمن عام 1990، كانت المجتمعات الُمتمايزة في الشمال 
والجنوب قد طورت أنظمة سياسية مختلفة خاصة بها. وعلى نحو 
تقليدي, فقد انعزلت صعدة عن تأثير العاصمة صنعاء الكبير، حيث 
تجسد ذلك في استمرارية وجود القانون العرفي غير الحكومي في 
منطقة صعدة. وبقيت المدينة أقل اندماجًا مع بقية اليمن بعد أن 

تدهور االقتصاد بشكل متسارع في التسعينيات.

إن أحد األسباب الجذرية العميقة للصراع في صعدة هي العامل 
الديني. و قد صرح عبد القادر الهالل – الرئيس السابق في لجنة 
الوساطة في صعدة - إن »صعدة شيعية لدرجة تشعرك بأن الحجر 
حتى شيعي«، مقتبسًا عن شاعر يمني.11 في التسعينيات، شَعر 
الزّيديون الذين شكلوا تاريخيًا معظم سكان المحافظة بتهديد متزايد 
من السلفية السنية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، حيث 
تم إنشاء العديد من المدارس والمساجد السلفية في المحافظة. 
أسس السكان جماعة إلحياء الزيدية تسمى »الشباب المؤمن« 
لتعليم الشباب النهج الديني والتاريخ الزيدي كنوع من المعارضة 

لالتجاه سابق الذكر. 

و أصبح فرع من »الشباب المؤمن« في وقت الحق األساس أليديولوجية 
وتنظيم الحوثيين.12 تطور الحوثيون إلى حركة مبنية على العائلة 
تتمثل خصوصيتها األيديولوجية الرئيسية في االعتقاد بأن السادة 
)أحفاد النبي( هم وحدهم الحكام الشرعيون. قد تطورت هذه الحركة 
المعروفة أيضا باسم “أنصار هللا” وتوسعت لتصبح جماعة الحوثيين 
وبدأت العمل المسلح في عام 2004 وادعت الحركة أنها تناضل من 
أجل الحفاظ على هوية السكان الفريدة ومعتقداتهم وممارساتهم 
الدينية من خالل السعي إلى إنشاء مدارسهم وجامعة خاصة بهم. 

االقتتال الذي وقع في صعدة وما حولها منذ بداية هذا القرن، 
يمكن تقسيمه إلى ست جوالت أساسية من الصراع المكثف. يمكن 

تفصيل جوالت الصراع كالتالي:

GlobalSecurity.org، » الحوثيون: أنصار هللا: الشباب المؤمن / شباب المؤمنين   11
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/ ،«

shabab-al-moumineen.htm )تم االطالع في 8 أبريل 2020)

المرجع نفسه.  12

الجولة األولى )يونيو2004 إلى سبتمبر 2004)

بدأ الصراع عندما حاولت الحكومة اليمنية اغتيال حسين الحوثي في 
منطقة مران. وكانت التكتيكات المستخدمة، ردا على هذا العمل، 

هي كمائن بنيران األسلحة الخفيفة والقنص واأللغام.13

الجولة الثانية )19 مارس – 11 أبريل 2005)

وقع القتال في سوق الخفجي حيث ورد أن الحوثيين حاولوا اغتيال 
األمين العام للمجلس المحلي لمنطقة صعدة.14 وانتهى القتال 
قبل االنتخابات الرئاسية في ذلك العام، وفي مارس 2006، أطلقت 
الحكومة اليمنية سراح أكثر من 600 مقاتل حوثي. و في 21 مايو 
2005، نشرت الحكومة اليمنية تقديرات بخصوص أثر النزاع معلنة 
عن وقوع 552 حالة وفاة، و 2,708 إصابة، و أضرار ُتقدر بأكثر من 

270 مليون دوالر.15

الجولة الثالثة )30 نوفمبر 2005 - 23 فبراير 2006)

هاجم الحوثيون نقطة تفتيش عسكرية في منطقة الخفجي مما 
دفع قوات الحكومة إلى مهاجمة منازل المدنيين مشتهين بوجود 
مقاتلين حوثيين. في هذه السنة والسنوات السابقة كان الحوثيون 

يخوضون حروب كر و فر ويقومون باغتياالت وكمائن.16

مايكل نايتس، »آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات إلى االستيالء على   13
https://ctc.usma.edu/ ،2018 الدولة«، مركز مكافحة اإلرهاب، سبتمبر

houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture/ )تم االطالع في 8 أبريل 
.(2020

براك أ. السلموني،و برايس لويدولت، وماديلين ويلز، كل األنظمة واألطراف في   14
شمال اليمن:  ظاهرة الحوثيين، 134.

https://web.archive. ،2005 ناصر العرابي، »التمرد مستمر«، األهرام، 25 مايو  15
org/web/20070619181842/http://weekly.ahram.org.eg/2005/743/

re10.htm )تم االطالع في 13 أبريل 2020).

مايكل نايتس، »آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات إلى االستيالء على   16
https://ctc.usma.edu/ ،2018 الدولة«، مركز مكافحة اإلرهاب، سبتمبر

houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture/ )تم االطالع في 8 أبريل 
.(2020
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الجولة الرابعة )27 يناير – 17 يونيو 2007)

طّور الحوثيون القدرة الدفاعية لتحصين المناطق التي يتمركزون 
فيها والدفاع عنها ضد الهجمات المدرعة باستخدام األلغام 
والقذائف الصاروخية وقنابل المولوتوف. كما قاموا بشن هجمات 
نوعية على المجمعات الحكومية وأحيانا من خالل إرسال وحدات ذات 
أعداد كبيرة )-60 90 فردًا مثاًل(.17 قامت الحكومة بصد الهجمات 
بالمدفعية الثقيلة ووحدات آلية قامت بحمالت قصف على مواقع 
ُيشتبه بأنها تابعة للحوثيين. طوال هذه الجولة، بدا أن الحكومة 
تقوم بجهود حربية على نطاق واسع حيث هاجمت مواقع الحوثيين 
و واصلت هجومها طوال فترة النزاع حيث تدمرت نسبة كبيرة من 
بنية المدينة التحتية.18 و في المجموع، ُقتل نحو 1,500 شخص خالل 
فترة النزاع في عام 2007، من بينهم 800 جندي حكومي و600 
مقاتل حوثي  و100 مدني.19 واستمر دور القبائل طوال فترة هذه 
الجولة، فالمتطوعون من القبائل لعبوا دورًا أكبر في هذه الجولة 
من القتال، حيث ُأفيد بأن المئات من رجال القبائل كانوا يذهبون إلى 

المدينة لدعم كال الجانبين.20

الجولة الخامسة: )2 مايو – 17 يوليو 2008)

كان الحوثيون  يهاجمون المواقع اللوجستية الحكومية من خالل 
السيطرة على  الجسور الرئيسية التي تربط صنعاء بصعدة أو 
تدميرها، باإلضافة إلى أن الضواحي الشمالية لصنعاء قد أصبحت 
ضمن نطاق مراقبتهم وتطويق وإجبار الوحدات الحكومية اليمنية 
على االنسحاب والتي قد تكون بحجم ألوية.21 على الرغم من أن 
القتال كان أقل حدة بكثير من الجولة العنيفة السابقة، إال أن قوات 
الحكومة اليمنية بدت أنها ُتركز على كسر حصار الحوثيين لقواتها 
في مران.22 خالل القتال لذي  اندلع في مايو 2008، ُقتل ما مجموعه 
1,000 من قوات الحكومة اليمنية وُجـرح 3,000 شخص، بينما نزح 

نحو 70,000 شخص.23

الجولة السادسة: )11 أغسطس 2009 - 11 فبراير 2010)

تمكنت جماعة الحوثي من إجبار لواء يمني كامل على اإلستسالم، 
وشنت هجومًا كبيرًا-بقوة كتيبة- بعربات مدرعة على صعدة، 
وسيطرت على أجزاء من المدينة. كما شن الحوثيون غارات هجومية 
على السعودية دون وجود تكافئ بالقدرات الجوية بين الطرفين.24

المرجع نفسه.  17

براك أ. السلموني،و برايس لويدولت، وماديلين ويلز، كل األنظمة واألطراف في   18
شمال اليمن:  ظاهرة الحوثيين، 134.

http:// ،2009 تقرير النزاعات المسلحة - اليمن«، 30 أكتوبر« ،Ploughshares  19
www.ploughshares.ca/libraries/ACRText/ACR-Yemen.htm )تم االطالع في 

10 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  20

مايكل نايتس، »آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات إلى االستيالء على   21
https://ctc.usma.edu/ ،2018 الدولة«، مركز مكافحة اإلرهاب، سبتمبر

houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture/ )تم االطالع في 8 أبريل 
.(2020

براك أ. السلموني،و برايس لويدولت، وماديلين ويلز، كل األنظمة واألطراف في   22
شمال اليمن:  ظاهرة الحوثيين، 150.

هيومن رايتس ووتش،« اعتقال المئات بشكل غير قانوني في نزاع   23
http://www.hrw.org/english/ ،2008 المتمردين«، 24 أكتوبر

docs/2008/10/21/yemen20035.htm )تم االطالع في 10 أبريل 2020).

مايكل نايتس، »آلة الحرب الحوثية: من حرب العصابات إلى االستيالء على   24
https://ctc.usma.edu/ ،2018 الدولة«، مركز مكافحة اإلرهاب، سبتمبر

houthi-war-machine-guerrilla-war-state-capture/ )تم االطالع في 8 أبريل 
.(2020

في عام 2011، تغيرت الموازين السياسية في خضم الربيع العربي 
والمطالبات الشعبية بإسقاط الرئيس علي عبد هللا صالح حيث استغل 
الحوثيون ضعف الدولة ووسعوا نطاق سيطرتهم حتى أنهم سيطروا 
بالكامل على صعدة في عام 2011 حيث أداروا نقاط للتفتيش، وأمنوا 
الطرق، وجمعوا الضرائب، وأشرفواعلى إدارة الحكم المحلي بما في 
ذلك القضاء. وبما أن الحكومة ال تتمتع بسلطة تذكر، فقد أصبحت 

هناك دولة داخل دولة في تلك المناطق.25 

بحلول عام 2019، حول الحوثيون أنفسهم من مجموعة معزولة في 
صعدة تشكلت من مكون يقارب نسبة 60 % من منتسبي الجيش 
اليمني السابق الموالي لصالح الذي تحالف مع الجماعة إلى شبه 
دولة محلية تحكم الجزء األكبر من شمال اليمن.26 و خالل النصف 
األول من عام 2019، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت 
بعض المناطق وأحرزت تقدًما على جبهات متعددة، ولكن ليس 
للدرجة التي تؤثر على موازين القوى داخل مناطق صعدة الجبلية.27 

مجموعة األزمات الدولية،  الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء، 10 يونيو 2014،   25
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabi-

an-peninsula/yemen/huthis-saada-sanaa )تم االطالع في 15 يناير 2020).

 DW، ،»توم ألينسون، »المتمردون الحوثيون في اليمن: من هم وماذا يريدون؟  26
https://www.dw.com/en/yemens-houthi-rebels-who-  ،2019 1 أكتوبر

are-they-and-what-do-they-want/a-50667558 )تم االطالع في 8 أبريل 
.(2020

عبد الحكيم هالل، »اليمن 2020.. تعرف على خريطة سيطرة أطراف الصراع«،   27
الجزيرة، 1 يناير shorturl.at/biSU8 ،2020، )تم االطالع في 13 أبريل 2020).
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جمع البيانات
يصف ويحلل هذا الملف الوضع في المدينة عبر مجموعة متنوعة 
من القطاعات. وباستخدام نهج  قائم عىل المناطق، يرسم كل قسم 
على حدة صورة مستقلة من خالل أحدث البيانات المتاحة. ثم يتم 
توليف هذه المعلومات لتوفير أحدث المعلومات الشاملة المدعومة 
بالمعلومات والتحليالت السياقية. والهدف من هذا الملف يقع في 
شقين. أواًل، يوفر للشركاء أوسع لوحة ممكنة لدعم خطط إعادة 
التأهيل المستقبلية وتحديد أولويات االستثمارات. وثانيا، يساعدها 
في البرمجة التنفيذية ووضع السياسات االستراتيجية. ويستند 
التنميط الحضري إلى مجموعات مختلفة من العناصر والركائز، 
التي تقدم معا تحلياًل متكاماًل لتقييم قدرات المدينة فضال عن 
إحتياجات سكانها. وترد أدناه مناقشة للعناصر الرئيسية للتنميط 

الحضري  - بالخط العريضك   

سبل جمع البيانات.لك 5 :( )

مراجعة البيانات
الثانوية

التحقق
من األصول

االستشعار
عن بعد

مراجعة البيانات الثانوية و تستند البيانات الثانوية إلى المنشورات . 	
والوسائط المتاحة إلنشاء خلفية خاصة بالسياق من  المعلومات 
عن االتجاهات وخطوط األساس السابقة والناشئة للنزاع، والتي 
يتم على أساسها موازنة مجموعة كاملة من البيانات األولية. 
ويوفر ذلك فهما أفضل لألحداث المحورية في تاريخ المدينة، مما 
 Triangulation( يسمح بتثليث التحليل مع النتائج األولية للبيانات

.(of Data

االستشعار عن بعد توفر صور األقمار الصناعية تقييًما دقيًقا . 	
لدرجة الضرر المادي الذي لحق بالبنية التحتية والخدمات، ومقارنة 
ما قبل األزمة بالصور الحالية. يتم تعريف فئات الضرر من قبل 
UNOSAT((. وقد وفرت أدوات نظام المعلومات الجغرافية تحليال 
مقارنا قبل النزاع وما بعده بشأن تصنيف استخدام األراضي 

وتقييم األضرار لكل مديرية.
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تم جمع بيانات الرصد عن مجموعة  	 التحقق من األصول 
متنوعة من األصول العامة المحلية، مثل المرافق والطرق 
والمدارس والمستشفيات وما شابه ذلك. والهدف الرئيسي 
هو جمع المعلومات وتحديد مقدار الضرر الذي لحق باألصول 
وتقييم قدرته التشغيلية. وتشمل القطاعات الحوكمة والمياه 
والصرف الصحي والنظافة وإدارة المخلفات الصلبة والطاقة 

والصحة والتعليم واالتصاالت والتراث الثقافي والنقل.

وخالل هذه العملية، تم تصوير بعض المباني المتضررة من 
أجل تقييم األضرار، وشمل ذلك: المباني الخاصة أو العامة أو 
الحكومية ذات الطابع المتعلق بتقديم الخدمات. ولم يكن 
الهدف من عملية التحقق السريع من األصول الميدانية 
تقييم جميع المباني المتضررة أو معظمها بسبب صعوبة 
تنفيذ هذا التقييم نظرًا إلى حالة المرونة في اليمن. ولذلك، 
اعُتمدت عينات عشوائية من المباني الواقعة داخل المناطق 
المحددة سلفا. وقد استند هذا النهج إلى التوزيع النسبي لعدد 
المباني، ومستوى األضرار المبينة في صور األقمار الصناعية، 
وإمكانية االقتراب منها بالنسبة للُبعد عن خطوط القتال. 
وُأدرج في التقييم أكثر من 150 مبنًى ُمختلفًا. وقد تم تقييم 
هذه الهياكل على أساس مستوى الضرر والملكية وطبيعة 
االستخدام مع استبعاد جميع المباني األمنية أو العسكرية، 
وكذلك المباني التي تخدم أي غرض محدد آخر لألمن القومي.

تمت مقارنة الصور الميدانية للمباني المتضررة أو المهدمة 
بصور األقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات الجغرافية المأخوذة 
في الميدان باستخدام تطبيق »مستكشف النظام العالمي 
لتحديد المواقع« )GPS( المثبت على األجهزة النقالة. وفي 
وقت الحق تم تصحيحها في المكتب 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 )كالنهيار المداخن أو 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. 

تم تطوير المنهجية القائمة على األقمار الصناعية الموصوفة 
استنادًا إلى تجربة مركز البحوث المشترك – المفوضية األوروبية 
في تقييم األضرار في العديد من مناطق األزمات )مثل 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 الصور الساتلية، 
حيث أن واجهات المباني المتأثرة بالقذائف قد ال تكون واضحة 

على اإلطالق في الصور الساتلية.

كذلك، واجه القائمون على العمل الميداني عدة تحديات 
نظرًا لعدم دقة تحديد المواقع وهوامش الخطأ المحتمل 
لدى استخدام نظام تحديد المواقع العالمي مما يؤدي إلنتاج 

معلومات مكانية متباينة.
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اشارت مصادر متعددة إلى وجود أعداد متضاربة للسكان في صعدة. 
إن واحدة من بين تقديرات السكان األحدث هي توقعات الجهاز 
المركزي لإلحصاء لمديرية صعدة والمعدلة حسب أعداد النازحيين 

داخليًا، كما هو مبين في الشكل أدناه. 

تقديرات  عداد السكان في مديرية صعدة ومحافظة صعدة،     -    لك 6 :( )

المصدر

الجهاز المركزي لإلحصاء

الجهاز المركزي لإلحصاء

الجهاز المركزي لإلحصاء
عدد السكان المتوقع لعام

    

الجهاز المركزي لإلحصاء
عدد السكان المتوقع لعام

    

الجهاز المركزي لإلحصاء
عدد السكان المتوقع لعام

    

الجهاز المركزي لإلحصاء
تعديل عدد السكان مع

تحركات النازحين**

تقديرات أعداد السكان في مديرية صعدة ومحافظة صعدة، 2019-1986

محافظة صعدة

322,710

481,617

695,033

961,547

1,500,000

1,078,000

النمو السكاني*

+5.1%

+3.7%

+3.4%

-5.60%

+18.3%

النمو السكاني*

+5.7%

+4.5%

+4.2%

+3.3%

-8.20%

السنة

1986

1994

2004

2017

2019

2019

* النمو سنوي مقارنة بالعام السابق الذي فيه عدد السكان معلوم.

** تم تشكيل فريق عمل للسكان في صنعاء و أخرى في عدن. تم جمع أرقام تدفق النازحين (من مديرية إلى أخرى)
والتحقق منها عبر مصادر مختلفة في حالة توفر بيانات متعددة لنفس الموقع. تم تحميل البيانات من

Humanitarian Data Exchange في 20 أبريل 2020.

مديرية صعدة

94,918

75,0918

21,498

51,870

89,029

33,419

بين عامي 1986 و 2017، نما عدد السكان بمعدل مرتفع و غيرعادي 
مما وضع ضغًطا كبيًرا على إدارة األراضي وتوزيع الموارد. انخفض 
عدد السكان في عام 2019 )التقدير الُمعدل الذي يأخذ بالحسبان 
تحركات النازحين( ؛ يمكن مالحظة االنخفاض الكبير في عدد السكان 
في مديرية صعدة مقارنة بالمحافظة ككل وهو ما يمكن أن يعزى 

إلى الصراع الدائر في المدينة.

تعد محافظة صعدة أفقر محافظة في اليمن، حيث تشير بيانات 
الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 2014 إلى أن 84.5 % من السكان 
يعيشون في حالة فقر. إن تطبيق هذه النسبة على العدد الحالي 
للسكان سيشير إلى أن حوالي 807,000 شخص يعيشون في حالة 
فقر في محافظة صعدة، من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى 

من ذلك بسبب النزاع الدائر.

99 % من سكان اليمن  أما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، فإن 
مسلمون، منهم 35-45 % شيعة زيدية في حين أن الباقين هم 
من المسلمين السنة. و بينما يكون معظم اليمنيين في المناطق 
الجنوبية السهلية من البالد من السّنة، فإن اليمنيين في المناطق 

الشمالية هم من الشيعة – وتحديدًا أتباع المذهب الزيدي.

 

ويتركز الزيديون في المرتفعات الشمالية الغربية و معاقلهم 
الرئيسية هي صعدة وحجة وذمار، فضال عن صنعاء. وتعتمد البنية 
االجتماعية في الشمال على الوالء القبلي، وتهيمن عليها أربع 
قبائل رئيسية هي: بكيل، حاشد )أكبر قبيلتين زيديتين(،28 وبنو حارث، 
وهمدان. وتوجد عشرات القبائل والعشائر و تفرعاتها ولكنها تأخذ 
طابع منظومات اجتماعية محدودة جغرافيًا لها مصالح تركز في 
المقام األول على أراضيها المحلية وعلى التوازن النسبي للقوى 
ضمن مناطق سكنها. وينبغي اإلشارة إلى ارتباط سكان صعدة 
29:فعلى مدى أجيال، كانت  تاريخيًا بالمملكة العربية السعودية 
صعدة جزءا من اقتصاد المملكة العربية السعودية من حيث استيراد 
وتصدير المنتجات. وتفيد التقارير بأن العديد من سكان صعدة قد 
زاروا المملكة العربية السعودية لكنهم لم يزوروا صنعاء قط. كما 
و أن الزواج المختلط ضمن األسرة الواحدة والروابط األسرية شائع 

عبر جانبي الحدود.

28  بلقيس ويلي وأوليه سولفانغ، استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير 
المشروعة على مدينة صعدة في اليمن، )نيويورك، نيويورك: هيومن رايتس 
https://www.hrw.org/report/2015/06/30/targeting-saa- ،)2015  ووتش،

da/unlawful-coalition-airstrikes-saada-city-yemen )تم االطالع في 18 
مارس 2020).

https:// ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، نتائج البحث عن صعدة  29
.sanaacenter.org/?s=sa%27ada&post_type=post
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األ خاص النازحون داخليًا
نزح أكثر من 3.6 مليون شخص من منازلهم في اليمن. باإلضافة إلى 
تأثيرات الصراع، ال تزال األخطار الطبيعية بما في ذلك األمطار الغزيرة 
والسيول والفيضانات المفاجئة تؤثر على حركة الناس. إن النازحين 
الذين يعيشون في مالجئ مؤقتة هم من بين أكثر المتضررين، حيث 
يجدون أنفسهم ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ووفقًا 
لبيانات تقرير »نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية«، كان هناك 
105,400 نازحًا داخليًا في محافظة صعدة في عام 2018، بينما 
ُأفيد بوجود 306,100 نازحًا داخليًا في المحافظة في عام 2019، 
وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 200,700 نازحًا داخليًا. من بين 
مجموع السكان اليمنيين في محافظة صعدة، أصبح 31 % منهم 

من النازحين داخليًا.

اليزال الوضع في محافظة صعدة متوترًا. في 24 مارس 2020، 
أفادت التقارير أن أكثر من 10,000 أسرة قد نزحت في شمال البالد.30 
وذكرت الوحدة التنفيذية الًمشرفة على مخيم للنازحين داخليًا أن 
عدد النازحين القادمين من الجوف ونهم بلغ 10,230 عائلة في 
19 يناير- 12 مارس 2020 نتيجة لتصعيد العمليات  الفترة ما بين 
العسكرية األخيرة في المنطقة.31 قد تم التركيز على أن وجود هذه 
األعداد الكبيرة من النازحين داخليًا يؤدي إلى تشكل ضغط هائل 
على المجتمع الُمستضيف. وتفيد بيانات التقييم متعدد القطاعات 
للمواقع أيضًا أن الغذاء هو أحد االحتياجات ذات األولوية القصوى 

للنازحين داخليًا في صعدة.32 

و في مديرية صعدة على وجه التحديد، كان هناك حوالي 18,900 
نازحًا داخليًا حتى مارس 2019 وفقًا لتقييم مصفوفة تتبع النزوح 
التابعة لمنظمة الهجرة الدولية IOM.33 باإلضافة إلى ذلك، يوجد نحو 
5,000 نازحًا داخليًا جنوب المدينة في مديرية سحار. ويقيم معظم 
هؤالء النازحين داخليًا في مساكن مستأجرة مما قد يشكل عبئًا 
ماليًا كبيرًا على األسر هناك. و في الواقع ووفًقا لنفس التقييم، تم 
التحديد بأن المأوى واإلسكان باإلضافة إلى الدعم المالي والغذاء 

على أنها احتياجات رئيسية للنازحين داخلًيا في مديرية صعدة.

Debriefer  30، » أكثر من 10 آالف عائلة نزحت بسبب المعارك في مأرب 
والجوف«، 23 مارس https://debriefer.net/en/news-15864.html ،2020 )تم 

االطالع في 9 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  31

مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية UNOCHA، والمنظمة   32
 ،UNHCR ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،IOM الدولية للهجرة

والفريق العامل التقني للتقييم متعدد القطاعات للمواقع MCLA، التقرير 
https:// ،2019 الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع لعام 2018، نيسان

reliefweb.int/report/yemen/2018-yemen-multi-cluster-location-as-
sessment-enar )تم االطالع في 18 مارس 2020).

المنظمة الدولية للهجرة IOM، بيانات الجولة 37 لتقييم منطقة اليمن   33
DTM، https://data.humdata.org/dataset/ مصفوفة تتبع النزوح

.yemen-displacement-data-area-assessment-iom-dtm
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مواقع النازحين و عدادهم، UN-Habitat (2020)لك 7 :( )

R 1556 

P1

N1              

!

!

!
!

!

!

!

!

الى الحدود
السعودية

الى صنعاء الى العابدين

الى نجران

Sa’dah
Wadi’ah

Al Hamzat

Wald Mas’ud

Al Abdin Gharaz

As Sahn

Bani Mu’adh

صعدة

الوادعة

الحمزات

ولد مسعود

العبدين غراز

الصحن

بني معاذ

84 

5,000

16,000

Al Buqalaat

Al Mustahaqaat

Bir Al Jumay

Akaaba

Raqban

Bir Al Damnan

Al Maraya

Az Zubair

Az Zubat

Harat As Salam

Al Jabjab

Al Sahn

Al Zeed

Yersim

Al Magheir

Bir Al Mikrab

البقالت

المسلحقات

بير الجماعي

الركبة

رحبان

بئر آل دمنان

المرايا

الزبيري

حارة الضباط

حارة السالم

الجبجب

الصحن

آل زيد

يرسم

المغيرة

بئر المكراب

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة IOM ، مصفوفة تتبع النزوح الجولة 37.
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نوع اإلقامة للنازحين داخليًا، UN-Habitat (2020)لك 8 :( )

R 1556 

P1

N1                 

الى الحدود
السعودية

الى صنعاء الى العابدين

الى نجران

Sa’dah

Wadi’ah

Al Hamzat

Wald Mas’ud

Al Abdin Gharaz

As Sahn

Bani Mu’adh

صعدة

الوادعة

الحمزات

ولد مسعود

العبدين غراز

الصحن

بني معاذ

مساكن مستأجرة!

عائالت مستضيفة من غير األقارب!
مساكن غير معروف نوعها !

عائالت مستضيفة من األقارب !

Al Raheet

Al Buqalaat

Al Mustahaqaat

Bir Al Jumay

Akaaba

Raqban

Bir Al Damnan

Al Maraya

Az Zubair

Az Zubat

Harat As Salam

Al Jabjab

Al Sahn

Al Zeed

Yersim

Al Magheir

Bir Al Mikrab

البقالت

المسلحقات

بير الجماعي

الركبة

رحبان

بئر آل دمنان

المرايا

الزبيري

حارة الضباط

حارة السالم

الجبجب

الصحن

آل زيد

يرسم

المغيرة

بئر المكراب

الرهيط

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

يقيم أكبر عدد من النازحين داخليًا من صعدة في حجة في مخيمات 
في المعظم وضمن ظروف سيئة عمومًا. كما تستضيف عمران 
عددًا كبيرًا من النازحين القادمين حديثًا من مديريتي آرحب )وصعدة(، 
ومعظمهم يقيمون في عزل ريدة وخارف. لم يتم تسجيلهم كنازحين 
داخليًا، وبذلك ال يمكنهم الحصول على المعونة والمساعدة بما 
في ذلك المأوى. وًتقيم الفئات المهمشة في أراض قريبة جدًا من 
الوديان مما يعرضها لخطر الكوارث الكبير خالل موسم األمطار.34

ACAPS، التقييم السريع المشترك للمحافظات الشمالية في اليمن، أكتوبر   34
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/ ،2011

joint-rapid-assessment-yemen-full-report-2011-joint-rapid-assess-
ment-yemen-final-report.pdf )تم االطالع في 29 مارس 2020).
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المهاجرين
تقدر أحدث بيانات تقرير »نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية« عدد 
المهاجرين في محافظة صعدة بـ 23,000، أي بزيادة قدرها 6,785 
مقارنة بـالعدد المذكور في التقييم متعدد القطاعات للمواقع 
لعام 2018 الذي يقدر بـ 16,215 مهاجرا ً.35 وتشير تقديرات نفس 
التقييم أن 0-10 % من السكان المهاجرين تمكنوا من تأمين دخل 
منتظم ومستدام. ذكر أيضًا بأن الغذاء من أهم االحتياجات ذات 
األولوية للمهاجرين في محافظة صعدة.36 عالوة على ذلك، ًأفيد بأن 
مستوى الحاجة عاٍل بالنسبة للمأوى والمواد غير الغذائية. وبشكل 
أكثر تحديدًا، تنص الردود المسجلة ضمن التقييم متعدد القطاعات 

للمواقع على أن جميع السكان المهاجرين بحاجة إلى المأوى. 

العدد التقديري ونسبة المهاجرين لكل محافظة في لك 9 :( )
اليمن،     

العدد التقديري ونسبة المهاجرين
لكل محافظة في اليمن، 2018

صعدة

ضامر

أمانة
العاصمة

مأرب

تعز

إب

لحجعدن

أبين

البيضاء

حضر موت

المهرة

المصدر: UNOCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، IOM المنظمة الدولية
للهجرة، UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  فريق عمل التقييم متعدد

القطاعات للمواقع MCLA، 2018 و تقييم الموقع متعدد القطاعات، 2019.
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356
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المهاجرين

24,261

المصدر: UNOCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
IOM المنظمة الدولية للهجرة، UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين،  فريق عمل التقييم متعدد القطاعات للمواقع MCLA، 2018 و 
تقييم الموقع متعدد القطاعات، 2019.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية UNOCHA، والمنظمة   35
 ،UNHCR ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،IOM الدولية للهجرة

والفريق العامل التقني للتقييم متعدد القطاعات للمواقع MCLA، التقرير 
الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع لعام 2018.

المرجع نفسه.  36

وتشير التقارير مفتوحة المصدر إلى أن العديد من المهاجرين يسافرون 
شمااًل من جنوب اليمن باتجاه الحدود السعودية. إن صعدة هي أحد 
المحاور الرئيسية التي ينقل منها المهربون المهاجرين إلى المناطق 
القريبة من باقم والبقع بالقرب من الحدود السعودية. وبمجرد 
وصولهم إلى صعدة، قد ينتظرالمهاجرون ألسابيع، بل وأشهر، قبل 
أن يتمكن من استغالل فرصة تمكنه من اتمام العبور عبر الحدود 
السعودية ذات الحراسة المشددة. ووفقًا للتقارير المفتوحة المصدر، 
فإن ُأجور التهريب من صعدة إلى المملكة العربية السعودية تكلف 
ما بين 800 و1000 دوالر أمريكي وتتطلب السفر سيرًا على األقدام 
عبر جبال نهوقة.37 استثمرت الحكومة السعودية بشكل كبير في 
تأمين الحدود بما في ذلك بناء سياج وتركيب المصابيح الكاشفة 
والكاميرات الحرارية واألسالك الكهربائية.38 غير أن هذه المحاوالت 
لم تكن ناجحة إذ لم يقتصر األمر على تسلل المهاجرين فحسب، بل 
أيضًا على األسلحة و مجموعة واسعة من السلع األخرى التي تنتقل 
من واحدة من أفقر بلدان العالم الى أحد أغناها والعكس صحيح.39 

بيتر تينتي، مسارات تهريب المهاجرين من القرن األفريقي إلى اليمن   37
https:// ، )2017 ،والمملكة العربية السعودية، )معهد الدراسات األمنية

issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/aitwr-7.pdf )تم االطالع في 19 
مايو 2020).

بيتر تينتي، بيان قطري لليمن: التصدي لتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر في   38
Expertise France، 2017(، https://www.expertisefrance.fr/( ،شرق أفريقيا

documents/20182/234347/AMMi+-+Country+Report+-+Yemen.
4adb-964c-f566e0ff8f4c-pdf/754f6a54-ac81 )تم االطالع في 18 مارس 

.(2020

المرجع نفسه.  39



20
صعدة

مالمح حرضية رسيعة
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المصدر: معهد الدراسات األمنية ، مسارات تهريب المهاجرين من القرن األفريقي إلى اليمن والمملكة العربية السعودية ، 2017.

تتالقى الطرق التي يستخدمها المهاجرون عند صعدة مع جبهات 
القتال في عدة أحيان و علم عن مقتل المئات بشكل مستمر بغارات 
جوية عشوائية.40 وتنتشر في مديرية منبه الواقعة في محافظة 
صعدة مخيمات يسكنها آالف المهاجرين من إثيوبيا والصومال 
اللذين يأملون بعبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية الغنية. 
و غالبًا ما ُيرى وجود خطوط طويلة من المهاجرين في صعدة وهم 
يسيرون بينما تكون الغارات الجوية مشتعلة في مكان قريب و 
هم بال مأوى وال مكان لهم لإلختباء. و في نوفمبر 2019، أفادت 
وسائل إعالم دولية أن ما ال يقل عن 10 مهاجرين أفارقة )إثيوبيين 
وصومالين( كانوا ينتظرون عبور الحدود قد ُقتلوا في قصف على 
سوق الرقو الشعبي الواقع شمال محافظة صعدة41 وكان الهجوم 
هو الثالث من نوعه حيث استهدفت األسواق في محافظة صعدة 

خالل أربعة أسابيع.

أحمد عبد الكريم، »وادي الموت: التحالف السعودي يخلق كابوسًا حيًا   40
للمهاجرين األفارقة في اليمن«، Mint Press News، 25 ديسمبر 2019، 

https://www.mintpressnews.com/saudi-arabia-creating-living-night-
mare-african-migrants-yemen/263691/ )تم االطالع في 18 مارس 2020).

العمل على العنف المسلح، مقتل 10 مهاجرين في قصف على سوق الحدود   41
https://reliefweb.int/report/yemen/10-mi- ،2019 25 نوفمبر  اليمنية،

grants-killed-shelling-yemeni-border-market )تم االطالع في 18 مارس 
.(2020



الحماية214
قد أدى النزاع الذي طال أمده في صعدة إلى نزوح اآلالف وأثر على 
الكثير من سبل المعيشة. في عام 2004، اشتبك الحوثيون  في 
صعدة مع الجيش اليمني واستمرت موجات عديدة من القتال منذ 
ذلك الحين مما أسفر عن مقتل آالف األشخاص.42 حتى عام 2018، كما 
 ،OHCHR وثقت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
فقد كانت صعدة المحافظة األكثر تضررًا من حيث عدد اإلصابات في 
األشهر الخمسة األولى من عام 2018 حيث بلغت نسبة اإلصابات 

19 % من المجموع الكلي.43 

إن الحماية من مختلف أشكال العنف هي قضية متشابكة في 
صعدة.  ونظرًا لمحدودية امكانية الوصول إلى المحافظة بشكل 
عام، فإن معظم المعلومات المتاحة عن قضايا الحماية ال يمكن 
جمعها إال من خالل المعلومات الثانوية أو الجهود المحدودة لجمع 
البيانات على شكل مناقشات جماعية، وأفكار موجزة، وتقييمات 
نوعية، كما أن المخاوف المتعلقة بالحماية تتشارك بها المجتمعات 
المستضيفة و النازحين داخليًا على حد سواء. كما تشكو المجتمعات 
المستضيفة أحيانًا كثيرة من عدم المساواة/التمييز - حيث كثيرًا 
ما ُتحرم من الحصول على المساعدة اإلنسانية. ومن أشد المخاوف 
المتعلقة بالحماية التي أثيرت في صعدة هي وجود األلغام األرضية 
وانعدام األمن وخطر تجدد القتال والخوف من االنتقام والتجنيد 
القسري. وتفيد التقارير بأن الخوف من االعتقال واالحتجاز واالنتقام 
والتجنيد القسري، هي العقبات األبرز أمام عودة النازحين داخليًا في 
محافظة صعدة. وقد أدى تدهور األمن وضعف هياكل الحكم إلى 
زيادة كبيرة في تعرض األطفال لخطر عمليات االتجار بالبشر. و ال 
زال العنف القائم على نوع الجنس يمثل مشكلة واضحة، ال سيما 
بين صفوف النازحين والمجتمعات المستضعفة في جميع أنحاء 
المحافظة وترتبط العديد من هذه القضايا بمخاوف تتعلق بسبل 
كسب العيش، وُتثار حاالت أخرى بسبب وجود المعايير االجتماعية 
الراسخة والتقليدية، والصراعات القبلية والسياسية السائدة في 

هذا الجزء من البلد على مدى أجيال.

كما و تفيد عدة تقارير باستخدام الذخائر العنقودية في الهجمات 
على محافظة صعدة.44 كما لم تكن الغارات الجوية المستمرة 
التي يقوم بها التحالف قادرة على التمييز في أحيان بين األهداف 
العسكرية والمدنية. وتستهدف الغارات الجوية أيضًا العديد من 
األهداف السياسية مثل منازل السياسيين والمباني الحكومية و 
التي ال تستثنى وتقع أحيانًا ضمن المناطق السكنية.45 في عام 
2010، أدى عدد المنازل المرتفع التي تأثرت مباشرة بالعنف المسلح 
إلى نزوح 4,846 أسرة غالبيتهم )أي 59 %( نزحوا نتيجة حصول 648 

حادثة في صعدة.46 

برنامج األغذية العالميWFP،  اليمن: تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   42
https://documents.wfp.org/stellent/groups/ ،2009 ،وهشاشة األوضاع

public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم االطالع في 29 مارس 
.(2020

https://www.globalprotec- ،2018 قطاع الحماية في اليمن،  تحديث، يونيو  43
tioncluster.org/_assets/files/protection-cluster-yemen-up-

date-june-2018.pdf )تم االطالع في 30 مارس 2020).

هيومن رايتس ووتش، »اليمن: ذخائر عنقودية تصيب أطفااًل«، 17 مارس   44
https://www.hrw.org/news/2017/03/17/yemen-cluster-muni- ،2017

tions-wound-children )تم االطالع في 29 مارس 2020).

قطاع الحماية في اليمن، قطاع الحماية على المستوى الوطني - استراتيجية   45
https://www.humanitarianresponse.  ،2015 الحماية في اليمن، سبتمبر

info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/
yemen_protection_cluster_strategy_september_2015_final.pdf )تم 

االطالع في 29 مارس 2020).

ACAPS، التقييم السريع المشترك للمحافظات الشمالية في اليمن، أكتوبر   46
.2011

األطفال
من الفئات الهشة التي تحتاج إلى عناية دقيقة هي فئة األطفال 
المتنامية في العدد و المحرومة من رعاية الوالدين في المنطقة 
جراء السنوات العديدة من الحرب ووفاة الوالدين. في صعدة، من 
المعلوم أن أعداد هذا النوع من األطفال يتجاوز أعداد األطفال 
النازحين داخليًا، في ظل ظروف تنعدم فيها فرص الرعاية البديلة ال 
سيما في ما يخص االستجابة غير المؤسسية التي قد تيسر التوصل 
إلى حلول أكثر استدامة ألوضاع هؤالء األطفال.47 هذا وقد ُدمر أو 
تضرر أكثر من 230 مدرسة في صعدة وورد أن معظمها لم ُيعاد 

بناؤه أو ترميمه.48 

حماية الطفل في محافظات )صعدة ، وحجة، لك 11 :( )
والجوف، وعمران، وصنعاء)،     

Children in Sa'dah - Protection
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،UNOCHA المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
خطــة اإلستجــابة اإلنسانيــة، 2011.

نسبة األطفال الذين أجري
اتصال بهم لتجنيدهم 

األسر التي أصيب لديها
طفل واحد على األقل

نسبة الذين ُأعُتقلوا خالل الصراع

األسر التي قتل لديها طفل
واحد على األقل

نسبة األطفال الذين يترأسون األسر

إعاقات جسدية ُتعزى إلى النزاع

ال يعرفون كيف يتجنبون مخاطر
المتفجرات من مخلفات الحرب

األسر التي انخرط بعض أطفالهم
بشكل مباشر في النزاعات
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(موالين للحكومة)
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المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، خطــة 
اإلستجــابة اإلنسانيــة، 2011. 

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، تحليل وضع األطفال في اليمن،   47
https://www.unicef.org/media/files/Yemen_Situation_Analysis_ ،2014

report_-_English_Final.pdf )تم االطالع في 29 مارس 2020).
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ال تزال االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال مستمرة، كما أن عدد 
الحوادث زاد أكثر من الضعف في عام 2018 في صعدة والحديدة 
وشبوة.49 كما وقعت اعتداءات تعسفية وحوادث اغتصاب معظمها 
في صعدة والجوف والحديدة، و حضرموت وشبوة. وتقوم االسر 
على نحو متزايد بتزويج بناتها القاصرات بهدف التخفيف من العبء 
المالي الذي تتحمله أسرهن.50 باإلضافة إلى ذلك، فإن تجنيد األطفال 
واستخدامهم من جانب الفصائل المتحاربة مستمر في جميع أنحاء 
محافظة صعدة. ويعزز ذلك في الواقع، دوافع التجنيد وعدم سالمة 
إجراءات التجنيد و قلة الخيارات االقتصادية البديلة المتاحة أمام 
األطفال و التي يساهم في محدوديتها السماسرة الذين يستخدمون 
أوراقا ثبوتية مزورة أحيانا أو يعدلون األعمار الفعلية لألطفال في 

ظل الغياب الكبير لسجالت تسجيل المواليد.51

في عام 2011، معدالت اإلصابات كبير بسبب الحرب حيث افاد 6 % 
من الُمجيبين أن طفال واحدا على األقل من أسرهم قد ُقتل نتيجة 
للصراع؛ و أفادت 10 % من األسر بأن طفال واحدا على األقل من 
أفرادها قد أصيب نتيجة النزاع المسلح.52  في صعدة، كان هناك 890 
طفاًل )50 %( يعانون من إعاقات جسدية ُتعزى إلى النزاع. على الرغم 
من وجود الخطر الظاهر, لم يعرف 66 % من األطفال كيف يتجنبون 
مخاطر المتفجرات من مخلفات الحرب على الرغم من أن 50 % من 
النازحين داخليًا خضعوا للتوعية بمخاطر األلغام. واستفاد األطفال 
النازحون من الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية في 
المساحات الصديقة لألطفال في 96,033 مناسبة، وهو ما يعني 

تجاوز العدد المستهدف البالغ 000 53.70 

قّدر تقييم أجراه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
UNOCHA في عام 2011 أن 15 % من المجموعات المسلحة الموالية 
للحكومة وأن 20 % من المقاتلين الحوثيين هم من األطفال.54 و 
أكد %17 من األسر النازحة انخراط بعض أطفالهم بشكل مباشر في 
النزاعات المسلحة. كما أكد 15 % من الصبية- الذين شاركوا في 
التقييم - أنه أجريت معهم مقابالت لالنضمام إلى جماعة مسلحة، 
في حين تم تجنيد عدد غير معروف من الفتيات لدعم المقاتلين 
واستخدام األسلحة. وهناك أيضًا مخاوف أخرى كبيرة بشأن إساءة 
معاملة األطفال: 10 % كانوا قد ُأعُتقلوا.55 وكانت الفتيات من 
الالجئين والنازحين داخليًا عرضة بشكل خاص للعنف القائم على نوع 
الجنس واالتجار بالبشر.56 وجد بعض األطفال أنفسهم فجأة يعتنون 
بإخوتهم األصغر سنًا وأفراد األسرة المسنين، ويترأس 3 % من أسر 

صعدة فتيان أو فتيات صغار.57 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   49
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA، مع استمرار النزاع في اليمن، تزداد   50
هشاشة المرأة، نوفمبر https://www.unfpa.org/fr/node/13382 ،2015 )تم 

االطالع في 26 مارس 2020).

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، تحليل وضع األطفال في اليمن،   51
.2014

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، خطة االستجابة   52
HRP، 2011، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ اإلنسانية لليمن
 resources/ADC1E2313BF187D0852577EE007BAFFE-Full_Report.pdf

)تم االطالع في 30 مارس 2020).
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID، اليمن ملف البلد حقوق الملكية   56
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/ ،2010 ،وإدارة الموارد

files/field_protection_clusters/Yemen/files/HLPpercent20AoR/USAID_
Country_Profile_2010_EN.pdf )تم االطالع في 30 مارس 2020).

قطاع الحماية العالمي، التنميط الخاص بالنازحين داخليًا المتضررين من النزاع   57
https://www.globalprotectioncluster. ،2010 في منطقة صعدة، ديسمبر

org/_assets/files/field_protection_clusters/Yemen/files/Profiling_
IDPs_Yemen_2010_EN.pdf )تم االطالع في 30 مارس 2020).

شكلت الغارات الجوية تهديدًا كبيرًا لرفاه األطفال في صعدة أيضًا. 
على سبيل المثال، في 23 ديسمبر 2016، بدأ التحالف هجوم بالقنابل 
العنقودية على منطقة قريبة من مدرسة للبنات ومدرسة للبنين 
في مدينة صعدة شمال اليمن، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين 
وإصابة ستة آخرين بينهم طفل. وطلب من الطالب عدم العودة إلى 
المدرسة في اليوم التالي للهجوم حيث كان يلزم فحص المدارس 
للتحقق من وجود أي مخلفات غير منفجرة بما في ذلك الصغيرة 
منها.58 في عام 2018،سقطت قنبلة على بعد بضعة أمتار من 
حافلة في سوق ضحيان الذي كان مليئًا باألطفال الذاهبين في  رحلة 
نظمها مسجد محلي لزيارة قبور الرجال الذين قتلوا في معركة 
على بعد 20 كم شمال صعدة، مما أدى إلى وفاة جميع األفراد الـ 
31 الذين كانوا على متنها بينهم 26 طفال دون سن 15 عاما و4 

معلمين، وأصيب 48 شخصا آخرون، بينهم 30 طفال.59 

النساء
كان العنف ضد النساء والفتيات منتشرًا بشكل كبير حتى قبل نشوب 
النزاع الحالي وقد جعلت األزمات السابقة الكثيرين منهم يعيشون 
في ظروف محفوفة بالمخاطر. إن الوصول إلى خدمات تمكين 
المرأة أو دعمها غير متوفر بشدة وتجد النساء هياكل مجتمعية 
أكثر دعمًا خارج صعدة.60 ومن الواضح أيضًا أّنه تم تسليح النساء 
أيضًا من قبل الفصائل المتحاربة في المنطقة وأن مشاركتهن قد 
ساهمت في االنقسامات الطائفية، و كما يتضح من تقرير األمم 
المتحدة األخير الذي أكد تجنيد 16 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 
عامًا في صعدة بهدف تشجيع أفراد األسرة الذكور على االنضمام 
إلى الحوثيين ودفع النساء والفتيات األخريات للقيام بالمثل.61 كما و 
تسبب االقتتال والحرب في خسائر فادحة للقطاع الزراعي خاصة في 
محافظة صعدة، حيث تعتمد النساء اعتمادا كبيرا على هذا القطاع 
في العمل والدخل ويمكن إرجاع  سبب فقدان الكثير منهم لسبل 
معيشتهم إلى ما حصل لهذا القطاع.62 كما و تتعرض المرأة للقيود 
المفروضة على حرية السفر والتنقل في جميع أنحاء محافظة صعدة 
حيث تضطر النساء دائًما إلى وجود مرافق«محرم«)مرافق ذكر ترتبط 
به المرأة بقرابة مباشرة( عند الذهاب إلى خارج منازلهن.63 كما 
وال يزال التمييز ضد المرأة مستمرًا، وكذلك الزواج المبكر، وعمالة 

األطفال منهم، واالتجار باألطفال.

هيومن رايتس ووتش، تقرير اليمن الدوري المقدم إلى لجنة القضاء على   58
https:// ،2020 التمييز ضد المرأة ما قبل الدورة السابعة والسبعين، فبراير

www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrw_yemen_
presession.pdf )تم االطالع في 30 مارس 2020).

هيومن رايتس ووتش، »اليمن: قصف حافلة األطفال يبدو أنه جريمة حرب«،   59
سبتمبر https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/02/322072 ،2018 )تم 

االطالع في 29 مارس 2020).

صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA، مع استمرار النزاع في اليمن، تزداد   60
هشاشة المرأة، نوفمبر 2015.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID،  تحليل النوع االجتماعي في اليمن،   61
https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/03/ ،2020

GITA-II-USAID-Yemen-Gender-Analysis-30-January-2020-DEC-version-
No-Track-Changes-1.pdf )تم االطالع في 26 مارس 2020).

المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، آثار الحرب والصرعات على المرأة اليمنية   62
http://www.yohr.org/ ،2017-2015 ،ودورها في إحالل السالم

up/1514973818.pdf )تم االطالع في 27 مارس 2020).

رابطة النساء الدولية للسلم والحرية، النسوية في خط المواجهة: معالجة   63
http://wilpf.org/ ،2017 ،انعدام األمن المتعدد األبعاد للمرأة في اليمن وليبيا

wp-content/uploads/2017/08/LIBYA-YEMEN-WEB.pdf )تم االطالع في 
27 مارس 2020).
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الحماية

األ خاص النازحني  داخليًا
في عدة مناسبات وقعت في مدينة صعدة وفي مخيمات في 
أماكن أخرى، وجد النازحون أنفسهم وسط تبادل اطالق النيران بين 
أطراف النزاع. وبما أن النازحين داخليًا الذين حاولوا الفرار من النزاع 
في صعدة إلى المملكة العربية السعودية المجاورة قد تمت 
إعادتهم الى اليمن من قبل السلطات السعودية، أنشأت األمم 
 8 لـ  المتحدة والهيئات اإلنسانية أربعة مخيمات وقدمت الدعم 
مساكن عشوائية بهدف استيعاب هؤالء النازحين – و كانت سبعة 
من تلك المخيمات موجودة في صعدة.64 في منتصف عام 2009، 
أشار النازحون داخليًا في مدينة صعدة أيضًا إلى أن االهتمام غير كافي 
لتلبية احتياجات النازحين باإلضافة لعدم وجود الرقابة  الكافية.65 و 
في أغسطس 2009، أجبر القتال الدائر حول مخيم عند شمال غرب 
مدينة صعدة المخيم على اإلغالق ورحل مئات السكان بسبب النزاع 
مرة أخرى. و في أكتوبر من نفس العام، وقعت اعتداءات على مخيم 
سام جنوب صعدة وبحلول منتصف نوفمبر بقي مخيمي العيسى 
وسام فقط المفتوحين، وفي ديسمبر ُأغلق مخيم الطلح ألسباب 
أمنية.66 ووفًقا لفريق العمل المكلف برصد التحركات السكانية، فقد 
اشتدت الغارات الجوية في محافظة صعدة مع تزايد الهجمات عبر 
الحدود، في أواخر مارس 2018 مما أدى إلى حدوث ضرر عشوائي 
في ممتلكات المدنيين وخسائر في األرواح ونمو الخوف بين صفوف 

السكان وتهجير 121،698 شخصًا بشكل متسارع.67 

ACAPS،2011(، https:// :تحليل البيانات الثانوية بشأن اليمن، )جنيف ،ACAPS  64
www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.

info/files/documents/files/secondary-data-review-yemen_June2011.
pdf )تم االطالع في 1 أبريل 2020).

كريستوف ويلكى، وقائع االختفاء واالعتقاالت التعسفية في سياق النزاع   65
المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن، )نيويورك: هيومن رايتس ووتش ، 

https://www.hrw.org/report/2008/10/24/disappearanc- (2008
es-and-arbitrary-arrests-armed-conflict-huthi-rebels-yemen )تم االطالع 

في 1 أبريل 2020).

هيومن رايتس ووتش، كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟ انتهاكات   66
قوانين الحرب في حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين، )نيويورك، 2010(، 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1260586/download )تم االطالع 
في 1 أبريل 2020).

https://reliefweb. ،2018 قطاع المأوى في اليمن، تقرير الحالة لليمن، مارس  67
int/sites/reliefweb.int/files/resources/shelter_nfi_cccm_cluster_si-

trep_march_2018_-_en_-_v3.pdf )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

األقليات العرقية
اشتهرت صعدة بوجود صائغي الفضة اليهود الذين زين بعضهم 
مقابض الخناجرواألغماد )الجنبيات(.68 تعرضت األقليات الدينية - و 
التي لم تسلم من النزاع - للتهجير القسري في صعدة و كان هذا 

حال األقلية اليهودية اليمنية على وجه الخصوص.

وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود في صعدة حيث تشير 
تقديرات عام 2005 إلى وجود ما بين 200 و500 يهودي يقيمون 
في اليمن.69 ويشير البحث الى أن هذا العدد قد يكون أعلى في 
الحقيقة وأنه يمكن أنه يكون هناك ما بين 1500 – 2000 يهودي 
يمني في البالد في عام 2005 ولكنهم أخفوا معتقداتهم الدينية 
خوفًا من االضطهاد.70 في عام 2005، كان معظم اليهود في اليمن 
يتركزون في صعدة وريدة. بسبب تدهور األوضاع المعيشية منذ 
نشوب النزاع، كان اليهود من صعدة من بين آالف النازحين الذين 
غادروا المنطقة منذ عام 2006 فصاعدًا. في يناير 2007، نقلت 
الحكومة  اليمنية 65 يهوديًا من صعدة بعدما تلقوا التهديدات. وقد 
ُنقل المجتمع اليهودي الصغير إلى صنعاء لحمايته وتم تأمينهم 

بالمأوى والمساعدة.71 

كما كان لمحافظة صعدة أيًضا ترُكز لجماعة »المهمشين« الذين 
نزحوا إلى محافظات أخرى مثل عمران عندما تعرضت المحافظة 
ومدينة صعدة لقصف شديد في أبريل 2015. في حين كانت بعض 
المناطق أقل تأثًرا بالحرب حاولت المجتمعات المستضيفة والسلطات 
المحلية دعم السكان النازحين داخلًيا من مناطق مثل صعدة إلى 
أقصى حد ممكن  بينما ترك المهمشون بشكل كبير ليتدبروا 
أمرهم بأنفسهم. و في أجزاء من عمران على سبيل المثال، ورد 
أنه ُطلب من المهمشين اإلخالء من األراضي الزراعية من قبل مالك 
األراضي،72 مع ذلك  ورد أن أعدادًا من المهمشين عادوا إلى مدينة 
صعدة ألنهم شعروا أن العالج والظروف المعيشية في المناطق 
المستضيفة والمخيمات كانت مهينة لهم وأنهم باتوا »يفضلون 

القنابل« عليها.73 

لوسي فيقني وايزموند برادلي مارتن، »إغالق تجارة وحيد القرن غير   68
http://www. ،)2001 يناير-يونيو( Pachyderm No 30 ، »المشروعة في اليمن

rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175858020.pdf )تم االطالع في 
1 أبريل 2020).

رانيا الراجي، حتى الحرب تميز: األقليات في اليمن، منفية في وطنها)لندن:   69
https://minorityrights.org/ ،)2016 مجموعة حقوق األقليات الدولية، يناير

wp-content/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yemen_Jan16.pdf )تم االطالع 
في 1 أبريل 2020).

70  المرجع نفسه.

المجلس النرويجي لالجئين NRC، اليمن: النازحون يواجهون إهمااًل دوليًا، تقرير   71
https://reliefweb.int/sites/ ،2010 عن حالة النزوح الداخلي، أغسطس

reliefweb.int/files/resources/77C593DF61475EA5C-
12577740046C5D1-Full_Report.pdf )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

رانيا الراجي، حتى الحرب تميز: األقليات في اليمن، منفية في وطنها، 2016.  72

73  المرجع نفسه.
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الجوانب األمنية
في عام 2018، بلغ عدد الضحايا الجماعية بين المدنيين 2,141 ضحية 
في اليمن، أي 44 % من إجمالي الخسائر في السنة. و كان معظم 
هذه الحوادث، 61 % قد نجمت عن غارات جوية، و19 % أخرى نتيجة 
للضرب المدفعي, وحيث وقعت ربع هذه الحوادث تقريبًا، أي 22 
% في محافظة صعدة. وكانت هذه الحوادث مميتة بشكل خاص 
في صعدة، حيث ُسجل 379 إصابة بين المدنيين أثناء تواجدهم في 
المنازل، من بينها 223 )59 %( كانت من األطفال والنساء، مما يدل 
على حالة الضعف التي تكون أكبر عند النساء واألطفال عندما تتأثر 

األماكن المدنية بالعنف المسلح.74 

لم تكن الظروف األمنية مواتية بشكل كبير لعودة النازحين داخليًا؛ 
ر أن 30 % عادوا بحلول نهاية عام 2010، في حين  ففي عام 2009، ُقدِّ
أن 20 % فقط منهم عادوا بحلول عام 2011، مما جعل نسبة االحتياج 
اإلنساني للنازحين داخليًا، و الذين عادوا منهم، والسكان المتضررين 
من جراء الحرب مرتفعة جدًا.75 ويرجع معدل العودة البطيء إلى 
مجموعة كبيرة من المعيقات بما في ذلك كثرة األلغام والمخلفات 
غير المنفجرة، والدمار واسع النطاق لإلسكان والبنى التحتية، 
واالفتقار الشديد للضروريات األساسية، ووجود الحوثيين وغيرهم من 
الجهات الفاعلة غير الحكومية في العديد من المناطق، واستمرار 
الخوف من االنتقام من النازحين داخليًا الذين ينظر إليهم الحوثيون 
على أنهم يدعمون الحكومة و العكس صحيح، وانخفاض القدرات 
الحكومية.76 خالل عام 2017، وقع 1,263 حادث مرتبط بالنزاع في 

صعدة، ووقع 640 قتياًل نتيجة لذلك.77 

توافر األسلحة الصغرية وأنواع أخرى 
منها

أدت التوترات بين القبائل و التي أخذت دورًا ما في النزاع إلى تفاقمه 
في الحين الذي كانت لدى العديد من شيوخ قبائل صعدة البارزين 

وأهم تجار األسلحة في البالد صالت إقليمية ودولية.

وفي صعدة، يعرض عشرات بائعي األسلحة مجموعة واسعة من 
األسلحة للبيع مثل األسلحة الصغيرة والخفيفة، بما في ذلك األسلحة 
الهجومية ذات الطراز العسكري والبنادق والقذائف والصواريخ 
والذخائر، فضال عن اإلكسسوارات المتعلقة بالسالح.78 من المعروف 
أن األسواق الكبيرة المعروفة مثل سوق الطلح تحوي عشرات 
من بائعي األسلحة الذين يبيعون مجموعة واسعة من األسلحة 

الصغيرة والخفيفة.79 

مشروع رصد األثر المدني، تقرير رصد األثر المدني، يناير - ديسمبر 2018 ،   74
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre-

sponse.info/files/documents/files/civilian_impact_monitoring_report_
annual_2018.pdf )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، خطة االستجابة   75
.HRP، 2011 اإلنسانية لليمن

رانيا الراجي، حتى الحرب تميز: األقليات في اليمن، منفية في وطنها، 2016.  76

 ،ACCORD المركز النمساوي للبحوث والتوثيق بشأن بلد المنشأ و اللجوء  77
تحديث عن موقع النزاعات المسلحة وبيانات الحدث )ACLED( - الطبعة الثانية 
www.ecoi.net/en/file/local/2002489/2017yYemen_en.،2018 ،المحدثة

pdf )تم االطالع في 1 أبريل 2020). 

مسح األسلحة الصغيرة، تحت الضغط العنف االجتماعي على األرض والمياه   78
http://www. ،2010 في اليمن- تقييم العنف المسلح في اليمن، أكتوبر

smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/SAS-Yemen-AVA-
IB2-ENG.pdf )تم االطالع في 1 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  المجلس النرويجي لالجئين NRC، اليمن: النازحون يواجهون   79
إهمااًل دوليًا، تقرير عن حالة النزوح الداخلي، أغسطس 2010

حرية التنق(
كانت هناك قيود كبيرة على الحركة في صعدة منها وإليها طوال 
جوالت الصراع المتتالية. وفي الجولة الخامسة من الصراع، طوقت 
قوات الحكومة اليمنية صعدة وفرضت حصارا شبه كامل على سفر 
األشخاص والبضائع من وإلى المنطقة. وقد تم ذلك بإغالق الطريق 
الرئيسي الذي يربط صعدة بصنعاء عبر عمران. كما و تم فرض حظر 
تجول غير رسمي في صعدة والذي كان يحد من تنقل المدنيين 
وسفرهم بعد حلول الظالم – وقد أثر ذلك بشدة على حركة الفارين 
من النزاع أيضًا. وال يزال التنقل مقيدًا بسبب وجود المخلفات غير 
المنفجرة واأللغام، ونقاط التفتيش )الحواجز( القبلية والحكومية 

و تلك التابعة للحوثيين.80

الفجوات المرتبطة بايصال 
المعلومات

لقد جعلت عوامل عديدة األمر صعبًا للغاية فيما يخص الحصول على 
معلومات دقيقة عن األوضاع في صعدة وقد أدى ذلك إلى وجود 
تعقيد شديد عندما ُيراد تحليل النزاع. كما أن الحساسيات المحلية 
تزيد من الفجوات في وصول المعلومات حيث ضيقت الحكومة 
اليمنية على حركة التقارير الواردة من صعدة والحقت العديد 
من المراسلين والمؤسسات اإلعالمية بشأن مزاعم دعم التمرد.81 
ونتيجة لذلك، فإن استمرار القتال ووجود القيود الحكومية يعني 
أن وسائل اإلعالم األجنبية ال تملك سوى القليل من قدرة الوصول 
الى المعلومات ان لم تكون معدومة حول صعدة. وتستند معظم 
التقارير إلى أحد مصدرين: إما الروايات الرسمية لوسائل اإلعالم 

الحكومية أو الرواية الحوثية.82 

ولقد كانت التكاليف اإلنسانية والمالية المترتبة على الوضع باهظة 
إال أن الظروف على أرض الواقع تجعل معرفة حجم هذه التكاليف 
بدقة أمرًا مستحياًل. وبسبب استمرار عدم امكانية الوصول إلى 
صعدة، كانت معدالت اإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
في حاالت النزاع منخفضة للغاية - حيث تفتقر معظم المناطق 
المتضررة إلى إمكانية الوصول اآلمن. و بسبب ذلك، هناك نقص في 
التمويل للبرامج الضرورية المرتبطة بالحماية. فعلى سبيل المثال، 
لم تتلق آالف النساء اي دعم فيما يتعلق باللوازم الصحية النسائية 
بسبب نقص التمويل الالزم لشراء وتوزيع اللوازم الصحية النسائية 
على النساء والفتيات األكثر ضعفًا. كما أن آالف البالغين لم يتلقوا 
بعد أي دعم نفسي اجتماعي، ويشمل ذلك خدمات االستشارات 
األخرى.83 كما أن القيود والمعيقات واالفتقار إلى األمن فيما يخص 
التدخالت االنسانية قد أدى أيضًا إلى عدم إمكانية الوصول للنازحين 

داخليًا المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

المجلس النرويجي لالجئين NRC، اليمن: النازحون يواجهون إهمااًل دوليًا، تقرير   80
عن حالة النزوح الداخلي، أغسطس 2010

كريستوفر بوسيك، حرب في صعدة من العصيان المحلي إلى التحدي الوطني.   81
اليمن: على حافة الهاوية سلسلة أوراق كارنيغي )واشنطن العاصمة: 

http://pdsp-yemen.org/ ،)2010 ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
wp-content/uploads/2013/04/war_in_saada.pdf )تم االطالع في 30 

مارس 2020).
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، خطة االستجابة   83
.HRP، 2011 اإلنسانية لليمن
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الهي:( الح:ومي
 رغم أن هيكل الحوكمة المحلية يستند إلى الهيكل التنظيمي 
العام للمحافظات، فإنه يختلف عنه أيضا بعدة نواحي هامة. 
وبصفة عامة، ترتبط الوحدات التنظيمية )المكاتب( مباشرة 
بمكتب المحافظ أو يديرها مكتب نائب المحافظ، ويسمى 
أيضا نائب المحافظ أو األمين العام. ويمارس مكتب المحافظ، 
الذي يتولى منصب وزير في الحكومة، الرقابة التنفيذية على 

المحافظة، إما مباشرة أو من خالل ممثليه.
وللمجلس المحلي على صعيد المديرية هيكل مماثل على 
مستوى المحافظة، إال أن رئيس المجلس المحلي و الُمشرف 
على موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام يسمى 
مدير عام المديرية ويعين من الحكومة المركزية، كما واللجان 
التنظيمية مرتبطة مباشرة باللجان الموجودة في المحافظة.84   
في حين يبدو األمر أن هذا الهيكل يحافظ على سلطات نسبية 
للحكومة المحلية، و يعمل على تأكيد وجود الالمركزية السياسية 
اإليجابية، إال أن السيطرة المركزية على صنع القرار المحلي 
ال تزال قوية حيث يحتفظ الرئيس والحكومة المركزية بحق 

االعتراض على أي من األنشطة المحلية.
تقسم العملية االنتخابية سكان المديريات إلى مديريات فرعية 
تبعًا لكثافة المديرية المعنية. ُيدلي السكان بأصواتهم لممثليهم 
في المجلس المحلي وكذلك رئيس المجلس المحلي الذي بدوره 
يمثلهم في مجلس المحافظة ، يجب أن يكون المرشح مواطًنا 
يمنًيا مولوًدا طبيعًيا ومسلًما ويبلغ من العمر 25 عاًما على 
األقل وأن يكون مقيًما في الوحدة اإلدارية التي يسعى إلى 
تمثيلها. عند االنتخاب  تقتصر واليتهم على أربع سنوات في 
المنصب، على الرغم من أنهم قد يرشحون إلعادة االنتخاب في 
َدت الوالية إلى ست سنوات. نهاية تلك الفترة. في عام 2006، ُمدِّ

  نظام الحكم المحلي في اليمن.لك 12 :( )
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رئيس المجلس 
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لجنة التخطيطلجنة الخدمات
والتنمية والمالية

لجنة الشئون
االجتماعية

لجنة التخطيطلجنة الخدمات
والتنمية والمالية
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ينتخبون امين عامًا 
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اعضاء الوزارات 
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رئيس المجلس
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المصدر: البنك الدولي، 2018.

جوشوا روجرز، الحكم المحلي في اليمن: النظرية والممارسة والخيارات   84
 GmbH، 2019(،  المستقبلية )برلين، ألمانيا: عمليات مؤسسة بيرغهوف

.16-13

حتى عام 2008، كان الُمحافظون يعينون بموجب مرسوم رئاسي. 
وبعد ضغوط سياسية كبيرة، أضيف تعديل في تلك السنة منح 
المجالس المحليةعلى مستوى المحافظات والمديريات الحق 
في انتخاب المحافظين، و يتم بعد ذلك تعيين الفائز في المنصب 
بموجب مرسوم رئاسي. جرت االنتخابات في نفس العام؛ ومع 
ذلك، كان صالح مستاًء من النتائج ال سيما في صعدة، واستمر 
في تعيين المحافظين ونواب المحافظين والمديرين العامين 

للمديريات.85 
وتنبع التناقضات من الغموض المتأصل داخل قانون السلطة 
المحلية نفسها. 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 والمعارك المكثفة التي تلتها منذ عام 2014، 
لم ُتعقد انتخابات جديدة المقررة في عام 2012. ونتيجة لذلك، 
ال يزال أعضاء المجلس المنتخبون والذين تم انتخابهم في عام 
2006 في مناصبهم قانونيًا حتى اليوم، على الرغم من أن الكثير 

منهم قد توفوا أو فروا من البالد أو نزحوا بسبب الحرب. 86
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مالمح حرضية رسيعة

قب( نشوب الزناع
 كان المجلس المحلي في مديرية صعدة من أضعف المجالس 
المحلية في اليمن وكان متأخرًا في عدة أبعاد إدارية بما في 
ذلك ما يخص الموارد البشرية، وحفظ السجالت، والمعدات.87 ولم 
تكن هناك قاعدة بيانات أو أرشيف متكامل للحفاظ على السجالت، 
وُاعتمد على تخزين الوثائق األصلية يدويًا فقط بالتعاون مع مكاتب 
الخدمة المدنية في المحافظة. كما يالحظ وجود عدد موظفين زائد 
عن المطلوب بسبب عملية التعيين غير المتكافئة مما أدى إلى 
وجود ثغرات كبيرة في القدرات الفنية.88 على الرغم من أن موظفي 
المجالس المحلية قد شاركوا في إعداد وتنفيذ الخطة والميزانية 
السنوية، إال أن المجلس المحلي على مستوى المحافظة كان له 
دور بتعديلها بعد أن تمت الموافقة عليها مستوى المديرية. في 
حين رأى المجلس المحلي لمحافظة صعدة أن هذه المراجعات 
هي محاوالت من المحافظة لفرض سيطرة على قرارات المديرية، 
اشتكى الموظفون من أنهم لم يكونوا على علم أحيانًا بالتغييرات 
بالشكل الزمني المناسب. ومع ذلك. فقد نفذت المجالس المحلية 
مشاريع خارجة عن الخطة السنوية مما يشير إلى وجود شكل من 

أشكال االستقالل عن مستوى المحافظة.89 

ثقة سكان صعدة في المجالس المحلية ،     لك 13 :( )

47.6%

26.6%

15.01%

9.9%

0.8% ثقة كبيرة جدا

ثقة إلى حد ما

 ال ثقة إلى حد ما

ال ثقة على اإلطالق

أخرى

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP،  تأثير الحرب على الحوكمة 
المحلية، أبريل 2016.
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مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   88
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017).
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النشاطات الحالية
منذ المراحل األولى للنزاع، توقف عمل المجالس المحلية والمكاتب 
التنفيذية بسبب الحرب وتدمير مساحاتها المكتبية؛ مع ذلك  فقد 
استأنفت اللجان التنفيذية عملياتها ضمن مستوى أساسي من خالل 
استئجار مساحات مكتبية بديلة و حيث عملت على توفير الحد األدنى 
من الخدمات األساسية.90 لعبت المجالس المحلية دوًرا رئيسًيا في 
التخفيف من وطأة الحرب وتأثيراتها على السكان، حيث لعبت أدواًرا 
وسيطة بين المجموعات المسلحة مما أدى إلى وقف إطالق النار 
محليًا وتسهيل الطرق اآلمنة للمساعدات اإلنسانية القريبة من 
الخطوط األمامية للمواجهة باإلضافة إلى تيسير تبادل األسرى بين 

المجموعات المختلفة.

وتشير تقارير وسائل التواصل االجتماعي إلى أن مجلس محلي مديرية 
صعدة  كان فعااًل في مديرية صعدة حتى مايو 2016، وتشير صور 
األقمار الصناعية الحالية إلى أن مكتب المجلس قد ُدمر بالكامل.91 
نظرًا النخفاض عدد الموظفين حتى قبل النزاع، فمن المرجح أنه ال 
يوجد حاليًا أي موظفين عاملين في مجلس محلي مديرية صعدة. 
على الرغم من ذلك، أشار تقرير نشرته مؤسسة بيرغهوف مؤخرًا 
أن 10 من أعضاء مجلس الحكم الـ 15 ال يزالون نشطين في صعدة، 
وعلى الرغم من أنهم لم يجتمعوا في حيز مكاتبهم األصلية بسبب 
تدميره، إال أنهم يجتمعون من وقت آلخر حسب الحاجة في مكتب 
ُمستأجر،92 كما و يسيطرالحوثيين وحلفاؤهم المقربون بحكم األمر 

الواقع على الحكم المحلي.93 

على الرغم من أن الحوثيين لم يقوموا بأي تغييرات جوهرية في 
إطار الحكم المحلي، إال أنهم لم يسهلوا أداء واجباته،94 مما أدى 
إلى إعاقة قدرة المجلس المحلي على تقديم الخدمات األساسية 
للمجتمعات المحلية. وتشير دراسة استقصائية أجراها برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي UNDP إلى أن مستوى ثقة األشخاص في اللجان 

المحلية وأجهزتها التنفيذية كان أقل من 30 %.

https:// ،2020 مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، يناير  90
www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/

Papers/2020_BerghofMappingLocalGovernanceYemeniGovernorates_
EN.pdf )تم االطالع في 16 أبريل 2020).

مجموعة البنك الدولي، اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية )DNA(: تقرير   91
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2017).

مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، 2020.  92
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وضاح العولقي وماجد المدحجي ، بعيدًا عن نهج استمرار العمل كالمعتاد:   94
إطار عمل مؤّسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن )صنعاء ، اليمن: 

https://carpo-bonn. ، 41-25 ، )2018 ، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية
org/wp-content/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy _

white_paper_2.pdf )تم االطالع في 10 ابريل 2020).
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الحوكمة

المزيانية والتموي(
من الناحية النظرية، ُيمّكن قانون االدارة المحلية مجالس 
المحافظات والمديريات من خلق إيراداتها الخاصة من خالل 
سلسلة من الرسوم 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 المديريات 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. وفقا للموازنة الوطنية 
لعام 2014 ، قدر بأن 90-95 في المئة من دخل المجالس المحلية 

يأتي على شكل تحويالت من الحكومة المركزية.95
 عادة ما يحصل المجلس المحلي  على الدخل من الضرائب 
التجارية؛ الرسوم المفروضة على الفعاليات الرياضية والسياحة 
وتصاريح البناء والتسجيالت؛ المرافق التي تديرها الدولة، مثل 
فواتير المياه والكهرباء، ونقل الممتلكات، وتسجيل السيارات، 
وأماكن الترفيه، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن الدخل من هذه 
الموارد ضئيل. لم تتمتع المجالس المحلية بسلطة وضع ميزانية 
تغطي العمليات وتتكيف مع مواجهة التحديات حسب الحاجة. 
فقد كانت تعتمد على تمويل الحكومة المركزية لتغطية 
تكاليف العمليات والمشاريع، واألجور، وصيانة البنية التحتية، 
واالستثمارات، وبرامج التنمية، وتحويالت رأس المال. ومن 
الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس العاديين ال يتقاضون راتبًا، بل 

يتقاضون أجورًا صغيرة لتغطية نفقاتهم لحضور االجتماعات.
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التماسك االجتماعي286
يستمر الصراع في صعدة في تغيير موقعها في السياسة المحلية 
من خالل مظاهر مختلفة. وقد أدى ذلك مع مرور الوقت إلى تضعضع 
دور الجهات الفاعلة المحلية وأصبحت أكثر ميواًل نحو القبلية وأثرت 
على المزيد من المحافظات. ومن خالل اإلكراه، أو الحوافز المالية، أو 
الوالءات التي تشكلت حديثا، بدأت قبائل جديدة تنجذب نحو الصراع 
في الشمال، وبعضها كان يدفع له مقابل مشاركته، في حين أن 

البعض اآلخر حقق مكاسب سياسية من تغيير الوالءات.96 

 Most important community problems in Sa'dahثقة سكان صعدة في المجالس المحلية ،     لك 14 :( )
(UNDP.Yemen Resiliance Monitor. 2016)

38.9%
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0.4%

البطالة

جودة الحوكمة

عدم التماسك
المجتمعي

الفقر

عدد النازحين داخليًا

مشاكل بيئية
(نقص الماء كمثال)

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، مراقبة صمود اليمن: آليات استجابة المجتمعات
المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، مراقبة صمود اليمن: آليات للحرب، تأثير الحرب على التماسك االجتماعي، 2016.

استجابة المجتمعات للحرب، تأثير الحرب على التماسك االجتماعي، 2016.

و أشارت دراسة أجراها برنامج مراقبة صمود اليمن التابع لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي UNDP في عام  2016 إلى أن نسب البطالة 
)21 %( والفقر )38.9 %( تشكالن أكبر تهديد فيما يخص التماسك 
االجتماعي في صعدة.97 ويخشى النازحون داخليًا العودة و يشمل 
ذلك خوفهم من االنتقام، وتدمير منازلهم، وأن تكون محفوفة 

باأللغام مثاًل.98

االعتقاالت التعسفية والفساد
أفاد نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيون أنهم تلقوا تهديدات متكررة 
عبر الهاتف لياًل ونهارًا؛ وجرت دعوات لتخويفهم من التحدث علنا عن 
الصراع في صعدة واالستياء السياسي الجنوبي. وتحتجز الفصائل 
المتحاربة بشكل روتيني أقارب الهاربين كرهائن إلى أن يتم تحديد 
مكان المشتبه بهم.99 حتى أوائل عام 2008، كان هناك أدلة على 
احتجاز أفراد اأُلَسر بينما كان ُيفاوض األقارب على التعويض عن جرائم 
مزعومة. وكانت األَسر والشيوخ المحليون وغيرهم من الجهات الفاعلة 
غير الحكومية ُتستخدم بشكل مستمر في التحكيم والوساطة 
لتسوية هذه القضايا.100 وترى األغلبية الساحقة من المواطنين 
في صعدة أن النظام القضائي هو القطاع األكثر  عرضة للرشاوى؛ 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، تقييم األمم المتحدة المشترك   96
http://www.undp.org/content/dam/yemen/ ،2011،لجمهورية اليمن

Leadership/Docs/CCA_2011_Yemen.pdf )تم االطالع في 29 مارس 2020).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، مراقبة صمود اليمن: المجتمعات التي   97
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/ ،2016 ،تتأقلم مع النزاع

social_cohesion.pdf )تم االطالع في 29 مارس 2020).

ACAPS، التقييم السريع المشترك للمحافظات الشمالية في اليمن، 2011.  98

كريستوف ويلكى، وقائع االختفاء واالعتقاالت التعسفية في سياق النزاع   99
المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن، )نيويورك: هيومن رايتس ووتش ، 

.(2008

المرجع نفسه.  100

و يمتنع معظم المواطنون العاديون عن رفع القضايا بسبب الفساد 
عالي الكلفة فيما يخص المعامالت وجميع نقاط نظام العدالة – و 
يطلب المسؤولون الرشاوى أحيانًا لتنفيذ حتى اإلجراءات والقواعد 

والقوانين العادية.101

حرية الصحافة
استمرت مضايقات الصحفيين الذين غطوا حركة الحراك الجنوبي 
والنزاع في صعدة طوال فترة الحرب و تحاول السلطات في كثير من 
األحيان منع تفاصيل األحداث من أن تصبح معروفة للعامة. وشملت 
اإلجراءات منع الصحفيين والعاملين في المجال اإلنساني من زيارة 
خطوط المواجهة األمامية، وفصل جميع أرقام الهواتف المحمولة 
ما عدا عدد محدد منها في المحافظة كتكتيك حربي ونشر أجهزة 
التحكم في الشبكات على شبكة يمن نت،102 وتحذير الصحفيين من 
اإلبالغ عن ُمجريات النزاع،103 واعتقال األشخاص الذين نقلوا معلومات 
عما شاهدوه أمر شائع في صعدة وخارجها. إن انتهاكات حقوق 
الصحفيين منتشرة على نطاق واسع في اليمن لدرجة أن نقابة 
الصحفيين اليمنيين أعلنت عن 28 انتهاكًا موثقًا على األقل لحقوق 
اإلنسان ضد أعضائها خالل األشهر الثالثة األولى من 2019 وحدها.104

منظمات المجتمع المدني
 ازداد عدد منظمات المجتمع المدني بهدف تقديم الخدمات 
للنازحين داخليًا في صعدة. وقد اعتمدت الوكاالت اإلنسانية الدولية 
والمنظمات غير الحكومية الدولية على المنظمات غير الحكومية 
الوطنية لتقديم الخدمات للنازحين داخليًا.105 قد تم استهداف 
العاملين في مجال اإلغاثة في الماضي أيضًا، حيث ُقتل اثنان من 
العاملين في الصليب األحمر بالرصاص أثناء تنقلهما ضمن موكب 

بين صعدة وصنعاء في عام 106.2015

إيريكا غاستون وندوى الدوسري، العدالة في المرحلة االنتقالية في اليمن.   101
 USIP، :دراسة حالة العدالة المحلية في عشر محافظات، )واشنطن العاصمة

2014(، https://www.usip.org/sites/default/files/PW99_Justice-in-Tran-
sition-in-Yemen.pdf )تم االطالع في 29 مارس 2020).

مجموعة INSIKT، الحرب اليمنية تؤكد أهمية السيطرة على اإلنترنت في فن   102
Recorded Future، 2019(، https://www.recordedfuture.( ،الحكم والصراع

com/yemen-internet-control/ )تم االطالع في 29 مارس 2020).

Middle East Monitor )MEMO( ، »أخطر وظيفة في منطقة الحرب في   103
https://www.middleeasteye. ،2018 اليمن؟ أن تكون مراساًل محليًا«، يوليو

net/news/most-dangerous-job-yemens-war-zone-being-home-
grown-reporter )تم االطالع في 29 مارس 2020).

)Middle East Monitor )MEMO ، »استمرار انتهاكات حقوق الصحفيين في   104
https://www.middleeastmonitor. ،2019 اليمن«، أبريل

com/20190409-rights-violations-against-journalists-continue-in-yem-
en/ )تم االطالع في 29 مارس 2020) .

البنك الدولي، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، والبنك اإلسالمي للتنمية.   105
التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك للجمهورية اليمنية، 2012.

 Inter ،»كانيا دالميدا، »قتل عمال اإلغاثة يهدد االستجابة اإلنسانية في اليمن  106
http://www.ipsnews.net/2015/09/ ،2015 مارس ،)Press Service (IPS

killing-of-aid-workers-threatens-humanitarian-response-in-yemen/ )تم 
االطالع في 29 مارس 2020).
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تعد صعدة واحدة من أقدم مدن القرون الوسطى في اليمن و لها 
قيمة تاريخية ومعمارية وروحية كبيرة. تأسست مدينة صعدة الحديثة 
على يد اإلمام الهادي يحيى في القرن التاسع الميالدي، وأصبحت 
مهد »الزيدية« وهي مدرسة للفكر اإلسالمي في اليمن. ازدهرت 
المدينة وظلت مأهولة بالسكان منذ العصور الوسطى. تتميز صعدة 
بهندسة معمارية مميزة للغاية على مستوى المنطقة بأكملها. مما 
يجعلها مثااًل فريدًا فهي واحدة من أولى المدن العربية اإلسالمية. 
المدينة محاطة بجدار مصنوع بطريق مميزة من طبقات متعددة 
من الطين واألحجار، و يبلغ  طوله 3000 متر وعرضه 4 أمتار و فيه 
52 برج مراقبة و16 باًبا، أشهرها باب اليمن وباب نجران. تقليديًا، تم 
بناء المنازل والقصور داخل صعدة باستخدام الطين والطوب وغالبا 
ما تتكون من طوابق متعددة وتتميز بساحة داخلية. و قد قامت 
أربع قالع بحماية المدينة: تلمص، الصمع، السنارة )التي تم ترميمها 
من قبل العثمانيين( والعًبال. وتعتبر المقبرة الزيدية )القرضين( في 
وسط المدينة أكبر وأقدم مقبرة في اليمن و يوجد فيها عدد ال 

يحصى من النقوش المنحوتة بمهارة.107 

مدينة صعدة القديمة، )UN-Habitat (2020لك 15 :( )

قلعة القشلة

المقبرة الزيدية

 حديقة
الشهداء

باب السالم

السوق القديم

جامع الهادي

باب اليمن

باب نجران

السالم
القصر

الجربة زيدان
الدرب

الدوار
الزاهر

الحاكم

التوت

عليان

السفال
حراب صالح

بئر التركي

العراقية

بئر التركي

جامع الناصر

الهادي

حارة المواصالت

حارة السالم

حارة سمارة

.OpenStreetMap and Wikimapia :المصدر

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO، »مدينة صعدة   107
 /https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1718 ،2002 التاريخية«، 8 يوليو

)تم االطالع في 5 أبريل 2020)

يقع أربعة عشر مسجًدا داخل أسوار المدينة، ويعود تاريخها من 
القرن العاشر إلى القرن السادس عشر. ومن أبرز هذه المساجد 
جامع اإلمام الهادي )الجامع الكبير(، حيث دفن أحد عشر خلفًا لإلمام 
الزيدي األول، باإلضافة الى جامع الناصر. ويمثل المسجدان قيمة 
معمارية ال يمكن تجاهلها ويعتبران من أبرز األماكن التعليمية 

والروحية في اليمن.108 

ونتيجة للصراع، تم تدمير أكثر من 80 موقعًا ونصبًا تاريخيًا في 
صنعاء وصعدة، بسبب الغارات الجوية وغيرها من الهجمات، وفقًا 
لما ذكره م. نبيل منصر، نائب مدير المؤسسة العامة للحفاظ على 
المدن التاريخية في اليمن وهي هيئة حكومية. بالنظر إلى ما يجري 
من قصف تتعرض له المباني التاريخية في صعدة ، فمن المتوقع 
أن يكون عدد المواقع التاريخية المدمرة بالمئات.109 على سبيل 
11 مايو 2015، دمرت  6 أبريل 2015 إلى  المثال، في الفترة من 
الغارات الجوية المتكررة على مدينة صعدة القديمة جزءًا كبيرًا 
من بنيتها التحتية المدنية القديمة وخمسة أسواق على األقل.110 

المرجع نفسه.  108

فريدريك ديكناتيل، » تمزيق النسيج التاريخي: تدمير التراث الثقافي اليمني«،   109
https://theantiquitiescoalition. ،2017 فبراير The Antiquities Collection، 21

org/tearing-the-historic-fabric-the-destruction-of-yemens-cul-
tural-heritage/ )تم االطالع في 5 أبريل 2020)

بلقيس ويلي وأوليه سولفانغ، استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير   110
المشروعة على مدينة صعدة في اليمن، )نيويورك، نيويورك: هيومن رايتس 

ووتش، 2015).
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إن المدينة غنية باآلثار التاريخية واإلسالمية مثل القالع والمساجد 
والمقابر وأهمها:

قلعة القشلة، هي عبارة عن مبنى عمره 600 عام تقع  	
في صعدة القديمة و كانت واحدة من أشهر الوجهات التي  
قصدها الزوار المحليين والقادمين من الخارج. يقع هذا الموقع 
التاريخي على مساحة واسعة وكان محاطًا بجدار عاٍل فيه أربع 
بوابات. إن القلعة مغلقة حاليًا أمام الزوار.111 وأشارات مصادر 
محلية أنه حتى عام 1982 كان المبنى يستخدم كسجن، لكن 
منذ نقل السجناء إلى السجن المركزي في حارة قحزة  تدير 
وزارة الثقافة المبنى. على الرغم من تعرض القلعة ألضرار 
جراء الحرب، إال انه تم تنفيذ العديد من أعمال الترميم، وانتهت 

آخرها في عام 2013 بتكلفة 60 مليون ريال يمني.112

 قلعة القشلةلك 16 :( )

المصدر:  شينخوا، محمد محمد، 2020.

وكالة أنباء شينخوا، » الميزة: قلعة اليمن التاريخية في صعدة معرضة   111
http://www.china.org.cn/world/Off_the_ ،2020 للخطر«، 29 مارس

content_75874206.htm/03/29-Wire/2020 )تم االطالع في 6 أبريل 2020)

الثورة، » أعمال الترميم والصيانة بـ«القشلة« كشفت ممرات وأنفاقا تربط   112
http://althawrah. ،2016 القلعة بالمواقع واألماكن المحيطة بها«، 17 فبراير

ye/archives/112372 )تم االطالع في 6 أبريل 2020).

قلعة السنارة أو قلعة اإلمام الهادي رشف الدين التي ُبنيت  	
عام 1880. وتقع في منطقة رحبان العبدين بمديرية صعدة، على 
بعد حوالي 10 كيلومترات من جنوب مدينة صعدة و تعتبر من 
أهم القالع و المعالم األثرية والسياحية في محافظة صعدة. 
في الثالثينيات واألربعينيات، استخدمه اإلمام يحيى حامد الدين 
وبعد ذلك ابنه أحمد كسجن للمعارضين السياسيين.113 نظرًا 
ألهميتها التاريخية وموقعها على قمة جبل العًبال المطل 
على مدينة صعدة شمااًل، اعتبر سكان المنطقة موقع العًبال 
القديم واحدًا من مناطق الجذب السياحي الرئيسية وكذلك 

وجهة عائلية وترفيهية.114

مواطنة لحقوق اإلنسان، تجريف التاريخ-انتهاكات أطراف النزاع للمتلكات   113
https://mwatana.org/wp-content/ ،)2018 :الثقافية في اليمن، )صنعاء

uploads/2018/12/The-Degradation-of-History-English.pdf )تم االطالع 
في 6 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  114
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في الماضي، كانت القلعة تستخدم كموقع عسكري بسبب موقعها 
االستراتيجي المطل على منطقة دماج، التي تقع على بعد حوالي 1.5 
كيلومتر إلى الجنوب. في 5 أكتوبر2015، استهدفت الغارات الجوية 
جبل العًبال مما تسبب بحدوث أضرار طفيفة بالقلعة التاريخية.115

موقع أم ليلى، الواقع في مديرية باقم، من أهم المواقع  	
التاريخية واألثرية في صعدة. يضم الموقع خزانات مياه قديمة 
وصوامع حبوب وانشاءات دفاعية مختلفة مثل االبراج. عثرعلى 
آثار معبد قديم و 27 مدفنا حجريا تم نحتها في باطن الجبل 
داخل الموقع. باإلضافة إلى ذلك، هناك حصن ضخم سمي على 
اسم المدينة فيها نقوش حميرية بخط المسند. كان الموقع 
سليمًا حتى عام 1993، بعد ذلك أصبح الموقع مليء بالحجارة 
المتصدعة، الناتجة عن البحث عن الكنوز والحفريات السرية.116 

الموقع له قيمة دينية كبيرة حيث تشير بعض المصادر التاريخية 
إلى أن قبائل خوالن عامر اختبأت في موقع أم ليلى خالل المحاولة 
الشهيرة للحاكم الحبشي أبرهة وجيشه من الفيلة هدم الكعبة 

في مكة المكرمة.117 

مسجد الهادي قبل وبعد تفجير   مايو     لك 17 :( )

المصدر: The Intercept،  أيونا كريغ،  2015..

المرجع نفسه.  115

الثورة، »العبث والخراب طال مدينة أم ليلى أقدم المدن األثرية في صعدة«،   116
18 فبراير http://althawrah.ye/archives/68002 ،2016 )تم االطالع في 6 

أبريل 2020).

المرجع نفسه.  117

مسجد الهادي هو ثالث أقدم مسجد في اليمن والمثوى  	
األخير لإلمام يحيى الهادي إلى الحق يحيى، أول إمام شيعي 
زيدي في اليمن توفي عام 911 م. وفقا ألسطورة محلية، كان 
جمل النبي محمد يستريح في هذا الموقع.118 يتمتع المسجد 
بمكانة دينية وتاريخية كبيرة، خاصة بين أتباع الطائفة الزيدية، 
كما يستخدم كمقر رئيسي للزيديين ومدرسة مرجعية للفكر، 
حيث يتم تدريس الدين وعلوم اللغة، باإلضافة إلى الندوات 
والمحاضرات وورش العمل الدينية. تحتوي المكتبة التابعة 
للمسجد على العديد من الكتب الدينية والتاريخية القديمة، 
وُيتاح الوصول إليها من قبل العديد من »المهاجرين« والقادمين 

بحثًا عن التعليم.119 

في 9 مايو 2015 ألحقت الغارات الجوية أضراًرا بالغة بثلث ممتلكات 
المسجد. وأكدت المملكة العربية السعودية فيما بعد أن المبنى 
اسُتهدف ألنه أصبح مأوى للحوثيين.120 اليوم تتصدع القبة الخضراء 
البارزة في المسجد مثل قشر البيض وأبوابه تتطاير. أضرت الضربات 
المتكررة على بعد أمتار قليلة من الجدران المحيطة بهيكل المسجد 

وسقوفه والمسجد اآلن مغلق.121

https:// ،2015 نوفمبر The Intercept، 16 ،»إيونا كريغ، »عذاب صعدة  118
theintercept.

com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-herit-
age/ )تم االطالع في 6 أبريل 2020).

مواطنة لحقوق اإلنسان، تجريف التاريخ-انتهاكات أطراف النزاع للمتلكات   119
الثقافية في اليمن، )صنعاء: 2018(، 78-77.

The Observers، »الصراع يضر بالتراث اليمني الثمين«، 13 مايو 2015،     120
 https://observers.france24.com/en/20150513-ancient-yemeni-arch

architecture-destroyed-fort )تم االطالع في 5 ابريل 2020).

https:// ،2015 نوفمبر The Intercept، 16 ،»إيونا كريغ، »عذاب صعدة  121
theintercept.m/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-

ancient-heritage/ )تم االطالع في 6 أبريل 2020).
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معلومات اإلسكان في صعدةلك 18 :( )
Sa'dah Housing Information (UNHABITAT, 2019)

عدد
األسر

عدد الوحدات
السكنية

حجم
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(تقديرات 2019)(التعداد السكاني 2004)
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6.7
(تقديرات 2019)
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المصدر: UN-Habitat، جامعة عدن، تقرير عن حالة المدن اليمنية، 2019. 
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6.4%

5,300
(التعداد السكاني 2004)

1,182
(التعداد السكاني 2004)

8,634
(تقديرات 2019)

1,920
(تقديرات 2019)

2,246
(التعداد السكاني 2004)

3,648
(تقديرات 2019)

عدد
المنازل

الوحدات
المستأجرة

عدد
الشقق

المصدر: UN-Habitat، جامعة عدن، تقرير عن حالة المدن اليمنية، 2019. 

أبرز المالمح
95 % من قطاع اإلسكان في صعدة قد تضرر بشكل من  	

األشكال ، غالبا ما تكون األضرار جانبية .

حاليًا  	 االجتماعات  تعقد  مدمر،  المحلي  المجلس  مبنى 
في مكاتب مستأجرة بديلة.

الناتج  	 الدخل  يستخدم  بشدة.  تضررت  الوقف  ممتلكات 
من  المتضررة  األسر  لمساعدة  الممتلكات  هذه  من 

النزاع من خالل حمالت التبرع ودعم سبل العيش.

األضرار التي لحقت بالمباني المدنية تعطل تزويد ووصول  	
والخدمات  للشرب  الصالحة  للمياه  المتضررين  السكان 
التي  الصحية  والخدمات  والكهرباء  واألسواق  العامة، 

تزيد من مخاطر المجاعة واالنهيار االقتصادي.

النازحين  	 السكان  مجموع  من   %  14( شخص   294,072
صعدة.  محافظة  في  داخليًا  نزح  اليمن(  في  داخليا 
النازحين  قيام  على  عام  بشكل  األراضي  مالك  يعترض 
من  العديد  فسكن  أرضهم،  على  مؤقت  مأوى  ببناء 
النازحين في المساجد، أو المدارس أو الخيام أو الكهوف 

أو في األراضي الزراعية في العراء.

نظره عامه
 نواع المساكن في صعدةلك 19 :( )

Property Ownership in Sa'dah
 

ملكية
خاصة

وقف

59%
مستأجرة
31.49%

9.51%

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

مع محدودية الوصول إلى المدينة، من الصعب التحقق من البيانات 
المتعلقة باحتياجات اإلسكان في صعدة. غير أنه يمكن تحديد بعض 
االتجاهات الواضحة استنادًا إلى البيانات المتاحة وتحليل صور األقمار 
الصناعية والمقابالت التي أجريت مع الشركاء المحليين. غالبية سكان 
صعدة هم من أصحاب المنازل )ما يقدر بـ 59 %(، في حين أن 31.49 
% مستأجرين و9.51 % هي ممتلكات لمكتب الوقف المحلي.122 
عقارات الوقف هي ممتلكات جماعية تديرها سلطة المنطقة 
المحلية من خالل مكتب األوقاف واإلرشاد. والمنازل الفردية هي 

أكثر أنواع المساكن شيوعًا )حوالي 75 %).123 

كما ورد في الفصل المتعلق بالسكان أعاله، يقدر أن عدد األسر 
في صعدة يبلغ حاليًا 12,352 أسرة، في حين ال يوجد سوى 11,585 
وحدة سكنية،124 مما يشير إلى وجود عجز قدره 767 وحدة سكنية. 
مع ذلك، وبالنظر إلى أن جزءا كبيرا من عدد المساكن قد يكون قد 
تضرر جزئيا على األقل، فمن المتوقع أن يكون العجز الفعلي في 
المساكن أعلى بكثير. عالوة على ذلك، وبعد تصاعد الصراع في عام 
2015، توقفت معظم مشاريع البناء في المدينة بسبب القيود 

المفروضة على الواردات.

نتيجة للنمو السكاني الطبيعي، فضاًل عن تدفق النازحين من الحدود 
اليمنية السعودية، توسعت مدينة صعدة بسرعة باتجاه األراضي 
الزراعية المجاورة. في الفترة التي سبقت الحرب في عام 2015، 
أدى هذا االتجاه إلى تضخم أسعار األراضي حول صعدة، حيث أشارت 
بعض المصادر إلى أن الزيادة وصلت إلى 300 % - 350 % 125. كما اعتبر 
شراء األراضي داخل المدينة وسيلة لتأمين المدخرات في مواجهة 

تقلبات سعر صرف الريال اليمني.

برنامج األغذية العالميWFP،  اليمن: تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   122
https://documents.wfp.org/stellent/groups/ ،2009 ،وهشاشة األوضاع

public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم االطالع في 12 مارس 
.(2020

UN-Habitat ، جامعة عدن )الفريق األكاديمي( ، تقرير التنمية في المدن   123
اليمنية، مسودة 1، 2019.

المرجع نفسه.  124

وائل عبد المغني األغبري، تحديات السكن واألراضي والممتلكات في صنعاء   125
وصعدة، 2020.
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يمكن تصنيف معظم اإلنشاءات المتعلقة بهذه التوسعات في 
المناطق الحضرية في صعدة على أنها غير رسمية، حيث يتم بناء 
الغالبية العظمى دون رخصة بناء، وُبنيت على أرض مصنفة على 
أنها »أرض زراعية«. أما المناطق الرئيسية المعرضة لمثل هذه 
التجاوزات فهي المناطق المحيطة بمدينة صعدة شمااًل باتجاه 
الحمزات، حرم المطار، قحزة ؛ - الشرق باتجاه البقاالت ، المسلحقات 
، والزور ، وادعه ، دماج ؛ والجنوب باتجاه مناطق المقشى والخط 
الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية والممر عبر 
العند والطلح والخفجي وضحيان. والغرب على طول طريق صعدة ، 

البركة، الصحن، غرز ، العقب، المحجر وتلمص.

أحد األسباب الرئيسية التي تجعل العديد من المباني ُتبنى بدون 
ترخيص هو عدم القدرة على تنفيذ قوانين التخطيط، فضال عن 
القاعدة الشعبية وهي أن »إذا لم يكن هناك تخطيط )فرز(، فال حاجة 
إلى تصريح«. ال توجد حاليًا خطط للمنطقة المحيطة بمدينة صعدة 
)نتيجة لعدم وجود ميزانيات التشغيل المناسبة(، مما يعني أن البناء 
من الناحية الفنية ال يمكن أن يتعارض مع الخطة. مع ذلك، في أكتوبر 

2019 تم إطالق مشروع لوضع خطة رئيسية لـ صعدة لعام 2040.

 نسيج حضري غير مخطط له حول صعدة ،  UN-Habitat(2020)لك 20 :( )
R 1556 

P1

N1     

الى الحدود
السعودية

الى صنعاء الى العابدين

الى نجران

منطقة البناء الحالية!
بناء خارج التنظيم!

منطقة متضررة بشدة

صعدة

الوادعة

الحمزات

ولد مسعود

العبدين غراز

الصحن

بني معاذ

البقالت

المسلحقات

بير الجماعي

الركبة

رحبان

بئر آل دمنان

المرايا

الزبيري

حارة الضباط

حارة السالم

الجبجب

الصحن

آل زيد

يرسم

المغيرة

بئر المكراب

الرهيط

 المدينة
القديمة

المقبرة الزيدية

 بناء عشوائي أقيم
في عام 2015

 بناء عشوائي مكتظ
أقيم قبل عام 2004

 قاعدة قحزة
العسكرية

التعدي على األراض 
الزراعية (أكثر من 
16,000 نازح داخليًا)

 التعدي على األراض
الزراعية

التعدي على األراض 
الزراعية (أكثر من 5,000 

نازح داخليًا)

المصدر:  شينخوا، محمد محمد، 2020.

معامالت األرايض
صفقات األراضي معقدة ومكلفة، وقدرة الدولة على حماية 
الممتلكات الخاصة والعامة ضعيفة. من الناحية العملية، تثبت 
الدولة الملكية في حالة التسجيل األولي لقطعة أرض، لكن في كثير 
من األحيان بسبب عدم معرفة الحدود الدقيقة للممتلكات العامة 
المجاورة ذلك يسهل التالعب بحدود األرض. في معظم الحاالت، 
يتم تبادل األراضي بشكل غير رسمي باستخدام وثائق الملكية 
)البصيرة( التي وافق عليها أمين عام المديرية، أو مسؤول معين 
بديل في المنطقة المعينة من قبل الحكومة. مع ذلك فإن هذه 
المستندات قد يسهل التالعب بها ويصعب التحقق منها ألن سجالت 
المعامالت ال يتم تخزينها في موقع مركزي وال توجد خرائط توضح 

الحدود الدقيقة لقطع األرض وتقسيماتها الفرعية.

قد بدأت الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 
مشروعًا إلنشاء مركز وطني بدعم من البنك الدولي، إال أنه لم 
يتم تسجيل سوى نسبة ضئيلة من األراضي. وقد أدى عدم وجود 
تسجيالت رسمية وواضحة إلى زيادة حدوث النزاعات على األراضي؛ 
واالستيالء على األراضي والتجاوز على حقوق األراضي موجود في 
كل مكان، وال سيما في المناطق الحضرية. من المعروف عموما 
أن المنازل غير المأهولة أو قطعة األرض أو المنازل من المرجح أن 

يشغلها شخص ما.
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مالك االرايض
إن مالك األراضي الرئيسيين هم الدولة، ممثلة في السلطة المحلية 
، يليها  بالهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 
الوقف والفالحين األفراد. تقع معظم أراضي الدولة في صعدة حول 
المدينة ، ومعظمها من األراضي الزراعية. مع ذلك ، في السنوات 
األخيرة ، أصبحت العديد من العقارات التي كانت تقع في السابق تحت 
ملكية الدولة اآلن غير محددة الوضع ، ومساحة األراضي المملوكة 
للدولة غير واضحة اآلن ، حيث يقدر المسؤولون المحليون أن أكثر من 
نصف األراضي المحيطة مباشرة بمدينة صعدة مملوكة للدولة.126 

وأدت الضغوط اإلنمائية المكثفة في المناطق الحضرية إلى زيادة 
المطالبات والمناشدات، وال سيما من الجماعات القبلية، من أجل 
ملكية األراضي في المناطق شبه الحضرية عندما يتم نقل ملكية 

األراضي من الممتلكات العامة.

Sa'dah Farmland Ownershipملكية األراضي الزراعية في صعدةلك 21 :( )

المنطقة المزروعة
(من إجمالي المساحة)

أرض زراعية / ماشية
أرض تملكها اإلناث

أرض تملكها اإلناث

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

على مستوى اليمن

إنتاج القات (من
المساحة المزروعة)

عدد السكان
(ريف - حضر)

السكان العاملون
في الزراعة

71%

34.1%

2.9%

43.7%

3.6%

10%

صعدة

3.3%

1.5%

17%

46.2%

84.6%

50%

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

مقابلة مع ممثل الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني/   126
مكتب صعدة.

أرضار الحرب اليت لحقت بالوحدات 
الس:نية

بحلول عام 2017، قدر البنك الدولي أن 96 % من المساكن في المدينة 
تضررت نتيجة للصراعات المتكررة منذ عام 2004. استهدفت الغارات 
الجوية صعدة في 5,622 مناسبة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد 
الغارات الجوية التي نفذت في اليمن.127 غير أن األضرار التي لحقت 
بالوحدات السكنية في هذه المدن هي في معظمها أضرارًا جزئية 
)أكثر من 10,000 منزل(، مع تدمير نسبة مئوية صغيرة نسبيا من 
الوحدات السكنية تدميرا كامال.128 وكانت األضرار التي لحقت بالشقق 
السكنية ضعف األضرار التي لحقت بالمنازل، في حين كانت المباني 

القديمة من الطوب الطيني عرضة لألضرار.129

Sa'dah City Damage (World Bank 2017)األضرار في مدينة صعدة،     لك 22 :( )

الضرر المادي

إعادة التأهيل على المدى القصير (سنة واحدة)

إعادة التأهيل على المدى المتوسط (2-5 سنوات)

مدى الضرر
المادي

أقل تقدير96%

أعلى تقدير

أقل تقدير

191M
دوالر امريكي

إعادة التأهيل بالكامل (أكثر من 5 سنوات)

أقل تقدير

780M
دوالر

امريكي

624M
دوالر

امريكي

446M
دوالر

امريكي

أعلى تقدير

545M
دوالر

امريكي

أقل تقدير

156M
دوالر امريكي

أعلى تقدير

763M
دوالر

امريكي

أعلى تقدير

953M
دوالر

امريكي

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

 :)DNA( مجموعة البنك الدولي ، تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن  127
المرحلة 3، )واشنطن العاصمة: 2018).

المرجع نفسه.  128

المرجع نفسه.  129
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كما استهدفت الغارات الجوية طريق البوابة الرئيسية الذي كان 
بمثابة مدخل إلى صعدة. الشارع ُمحاط بمباني تتكون من مخازن 
ومكاتب في الطابق األرضي ووحدات سكنية في الطابق األول، والتي 
تضررت أيًضا . نتيجة لهذه األضرار وبحلول عام 2018 ، كان حوالي 
80 % من األفراد في صعدة بحاجة إلى الدعم لتحسين مساكنهم 
ومأواهم. عالوة على ذلك، ارتفع سعر اإليجار في بعض الحاالت إلى 
300 - 500 % مما يشكل تحديات كبيرة للسكان المحليين، ال سيما 
الفئات الهشة؛ يحتاج حوالي %70 من السكان النازحين داخلًيا وجميع 

السكان العائدين إلى إعانات إيجار أساسية في 2018.

تأثرت أحياء المدينة بشكل مختلف. ويشير تقييم للصور ومصادر 
البيانات النوعية إلى أن األضرار تركزت بشكل كبير في وسط المدينة 
القديمة، والتي وقعت في معظمها في األشهر األولى من النزاع 
وأجبرت السكان على الفرار أو االحتماء تحت األرض. وأفادت التقارير 
بأن القصف داخل المدينة القديمة استهدف أساسا أحياء باب اليمن، 
والهادي، وسمارة، ودرب المام، و سوق المدينة، وألحق أضرارا كبيرة 
بالمنازل التاريخية. ويشير المسؤولون المحليون إلى أن 76 منزاًل قد 
دمرت بالكامل، ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من 60 منزاًل و55 محاًل 
تجاريًا و9 مرافق عامة، أهمها مسجد اإلمام الهادي، وحديقتين، 

ومخبز، وخزان مياه.130

كما استهدفت الغارات الجوية طريق البوابة الرئيسية الذي كان 
بمثابة مدخل إلى صعدة. الشارع ُمحاط بمباني تتكون من مخازن 
ومكاتب في الطابق األرضي ووحدات سكنية في الطابق األول، والتي 
تضررت أيًضا.131 نتيجة لهذه األضرار وبحلول عام 2018 ، كان حوالي 
80 % من األفراد في صعدة بحاجة إلى الدعم لتحسين مساكنهم 
ومأواهم. عالوة على ذلك، ارتفع سعر اإليجار في بعض الحاالت إلى 
300 - 500 % مما يشكل تحديات كبيرة للسكان المحليين، ال سيما 
الفئات الهشة؛ يحتاج حوالي %70 من السكان النازحين داخلًيا وجميع 

السكان العائدين إلى إعانات إيجار أساسية في 132.2018

طبًقا لـ المهندس عبد الرحمن حامد، مدير التخطيط في فرع الهيئة العامة   130
للمحافظة على المدن التاريخية في اليمن بصعدة، مسؤول لجنة حصر 

وتوثيق األضرار التي لحقت بالمدينة القديمة.

آدم بايلز وإريك هيلير، »مدينة صعدة من القرون الوسطى التي مزقتها الحرب   131
https://www. ،2015 أكتوبر ،The Guardian  ،»في اليمن - بالصور
theguardian.com/global-development/gallery/2015/oct/13/

yemen-war-shattered-medieval-city-of-saada-in-pictures )تم االطالع 
في 6 أبريل 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية UNOCHA، والمنظمة   132
 ،UNHCR ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،IOM الدولية للهجرة

والفريق العامل التقني للتقييم متعدد القطاعات للمواقع MCLA، التقرير 
الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع لعام 2018، نيسان 2019.

 ضرار الحر  على المباني التاريخية في صعدة لك 23 :( )
القديمة.

المصدر: الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية،  المعمارية عزيزة 
الصغير.

األضرار في صعدة القديمة بسبب القصف خالل لك 24 :( )
جوالت الحرو  الست.

المصدر: رويترز، نايف رحمة، 2011.
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  ضرار حرو  صعدة الستة )يونيو      – فبراير لك 25 :( )
    ) على مدينة صعدة القديمة.

المصدر: الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية،  المعمارية عزيزة 
الصغير.

األضرار على المكاتب والشقق بالقر  من بوابات لك 26 :( )
مدينة صعدة

المصدر: The guardian، آدام بايلز وايريك هيلير، 2015.
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اإلس:ان واألرايض والممتل:ات 

اإلستجابات لألرضار قب( عام 2011
خالل الجولة الرابعة من النزاع، أصدرت الحكومة مرسومًا رئاسيًا 
بإنشاء صندوق اعمار صعدة. وكانت أهداف الصندوق هي تقييم 
األضرار الناجمة عن الحرب، وقياس تكاليف إعادة البناء، وجمع 
األموال الالزمة وإدارة عملية التعمير. تحت سلطة رئيس الوزراء 
انذاك خصصت الحكومة ميزانية بمقدار 55 مليون دوالر لتمويل 
اعادة االعمار الطارئة، واضافة المزيد من التمويل من مصادر وطنية 

ودولية وافقت عليها الحكومة حسب الضرورة.133 

-UN-Habلك 27 :( )  تحليل األضرار عبر صور األقمار الصناعية،
(itat (2020
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مدمر

متوسط
شديد!
!

UNOSAT، 2019 المصدر: تحليل األضرار

خالد حميد، إطار عمل مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن، مركز   133
https://carpo-bonn.org/wp-con- ،2018  صنعاء للدراسات االستراتيجية ، مايو

tent/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy_white_pa-
per_1_ar.pdf )تم االطالع في 18 مارس 2020).

وواجهت عملية إعادة اإلعمار تحديات كبيرة: فقد أظهر تقييم 
الصندوق نهاية عام 2011 أن 16,620 منزاًل ومؤسسة في محافظة 
صعدة قد دمرت؛ من بين المنازل المهيئة المتضررة البالغ عددها 
12,521 منزاًل و853 منزاًل مؤقتًا )مثل األكواخ بالقرب من منطقة 
تهامة الساحلية(، تم إصالح 2,742 منزاًل فقط، ويجري إصالح ما دون 
800 منزل.134 بيد أن استمرار الصراع أعاق أعمال البناء الفعلية، 
وتوقف الصندوق إلى أجل غير مسمى. وقّيد انعدام الثقة بين 
السكان المحليين والسلطات المحلية والحكومة المركزية عمل 
الحكومة والهيئات متعددة الجنسيات على حد سواء وقلل من 
امكانية الوصول إلى مناطق مختلفة، وتوقفت جهود إعادة اإلعمار 

في نهاية المطاف.135

ناصر السقاف، »حان الوقت إلعادة التركيز على إعادة اإلعمار في صعدة«، يمن   134
https://reliefweb.int/report/yemen/time-refocus-re- ،2012  تايمز، مارس

99ada%80%construction-sa%E2 )تم االطالع في 18 مارس 2020).

خالد حميد، إطار عمل مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن، مركز   135
صنعاء للدراسات االستراتيجية ، مايو 2018.
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حالة المأوى للنازحني داخليا
ال يؤدي استمرار الحركة الداخلية إلى الضغط على الخدمات المتاحة 
فحسب، بل يؤدي أيضا إلى انتشار األحياء الفقيرة والبناء العشوائي. 
يتألف النازحون من عمال فقراء بشكل رئيسي، وتشكل إقامتهم 
الممتدة مع األسر المستضيفة عبئًا كبيرًا على المستضيفين في 

تأمين توفير الغذاء والمأوى.

لم يتمكن معظم األشخاص الذين نزحوا في النصف األول من عام 
2008 من الوصول إلى مدينة صعدة وحاولوا العثور على مأوى مع 
أقاربهم أو أصدقائهم.136 بعد توقف الحرب، عاد العديد من النازحين 
في مدينة صعدة إلى مناطقهم األصلية، بينما أصبح آخرون، غير 
قادرين على الحصول على المساعدة، الجئين بعبور الحدود إلى 
المملكة العربية السعودية. كما وجد العديد من النازحين مأوى في 
المساجد والمدارس والخيام والكهوف أو في األراضي الزراعية في 
العراء. يجد النازحون داخليا العائدون إلى صعدة أنفسهم في كثير 
من األحيان ممتلكاتهم إما متضررة/مدمرة أو يسكنها آخرون. تشير 
الردود المسجلة في التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى أن 77 

% من السكان النازحين داخليًا في صعدة بحاجة إلى إعانات لإليجار.

من هؤالء النازحين الذين استقروا خارج المناطق الحضرية، يلجأ 
البعض إلى إنشاء بيوت طينية تقليدية )حوالي 384,580 ريال 
يمني / 1,750 دوالر أمريكي( أو بيوت حجرية )حوالي 180,000 
ريال يمني / 820 دوالر أمريكي(. هذه البيوت مناسبة للمناطق 
الجافة والباردة وهي مبنية من الحجر والطين. ال يزال شاغلو هذه 
المنازل المؤقتة معرضين للتغيرات المناخية وكثيرًا ما يحتاجون إلى 
المساعدة في  األجواء شديدة البرودة في الشتاء. في الفترة ما 
بين أكتوبر 2019 - فبراير 2020، ذكر قطاع المأوى، أن 9,375 عائلة 
في مدينة صعدة بحاجة إلى دعم الشتاء.137 مع ذلك، يعترض مالك 
األراضي بشكل عام على بناء النازحين للبيوت على أراضيهم بسبب 

المظهر الخارجي لتلك المنازل.138 

مركز رصد النزوح الداخلي، اليمن: االستجابة المحدودة الحتياجات الحماية   136
https://www. (2009 ،للنازحين والعائدين، )جنيف: المجلس النرويجي لالجئين

refworld.org/pdfid/4a6813c42.pdf )تم االطالع في 18 مارس 2020).

ع المأوى في اليمن، توصيات فصل الشتاء لليمن أكتوبر 2019 – فبراير 2020،   137
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/shelter_clus-

v2-_en.pdf_-_2020-ter_winterization_recommendations_2019 )تم 
االطالع في 18 مارس 2020).

قطاع المأوى في اليمن، المبادئ التوجيهية لقطاع المأوى والمواد غير   138
الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات لتقديم خدمات المأوى في شمال اليمن، 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitari- ،2012
anresponse.info/files/documents/files/Shelter%20Guidelines%20in%20

Northern%20Yemen.pdf )تم االطالع في 18 مارس 2020).

بيت مؤقت مبني من الطينلك 28 :( )

المصدر: قطاع المأوى في اليمن، 2012.



االقتصاد399

نظره عامه
تعد صعدة من أفقر المحافظات في اليمن، وقد عانت تاريخيًا من 
قلة التنمية؛ وكانت المحافظة من بين آخر المناطق التي تم دمجها 
في الجمهورية.139 في السنوات األخيرة، تدهور وضع سبل العيش 
المحدودة بالفعل لسكان صعدة. وفي أعقاب النزاع، ال شك في 
أن معدل الفقر في صعدة قد ارتفع، ويقدر البعض أنه »يقترب 
 ILO من 100 %« 140. في عام 2014، قدرت منظمة العمل الدولية
أن نسبة القوة العاملة في محافظة صعدة كانت 52.1 % )أعلى 
من المتوسط الوطني آنذاك البالغ 36.5 %(، كما أن معدل البطالة 
مرتفع نسبيًا بنسبة 29.7 % )أعلى من المتوسط الوطني آنذاك 
البالغ %13.5)141.  فقدت العديد من األسر مصادر دخلها بسبب 
النزوح، في حين أن انقطاع المرتبات والمساعدة في مجال الضمان 
االجتماعي أسهم إلى حد كبير في الضغط على فرص العمل، مما 

زاد من معدالت البطالة.

تمتلك محافظة صعدة أراٍض ومساحات ووديان زراعية عالية اإلنتاج، 
وتعتبر »السلة الغذائية« الرئيسية في اليمن، حيث تنتج %3.5 من 
إجمالي إنتاج المحاصيل.142 يعتمد اقتصاد صعدة بشكل كبير على 
الزراعة والثروة الحيوانية حيث يعمل حوالي %50 من القوى العاملة 
في هذا القطاع ويعتمد بدرجة أقل على التحويالت من المهاجرين.

بيد أن النزاع الذي طال أمده أثر تأثيرا كبيرا على النشاط االقتصادي 
وأثر على سبل عيش عدد ال يحصى من األسر؛ ودمرت المزارع وغيرها 
من الهياكل األساسية المدنية. بين مارس و أكتوبر 2015، أحصت 
وزارة الزراعة والري أن الغارات الجوية استهدفت ما يقرب من 1,000 
حقل، وحوالي 100 بئر ومضخة مياه، و11 سوقًا إقليميًا للفواكه 

والخضار، بما في ذلك 9 اسواق في محافظة صعدة.143

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، اليمن: على حافة الهاوية، سلسلة أوراق   139
https://carnegieendowment.org/files/war_in_saa- ،2010  كارنيغي، أبريل

da.pdf )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، يناير 2020.  140

بروني ميشيل والجميع ، االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن ،   141
https://www.ilo.org/ ،)2014 ،جنيف، سويسرا: منظمة العمل الدولية(

wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
publication/wcms_358144.pdf )تم االطالع في 27 أبريل 2020).

مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، يناير 2020.  142

https://  ،2018 ماكس عجل، العالم الزراعي في اليمن: أزمة وآفاق، يناير  143
www.researchgate.net/publication/331812666_Yemen›s_Agricultur-

al_World_Crisis_and_Prospects )تم االطالع في 27 أبريل 2020).

دمرت الغارات الجوية أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 3,500 بيت بالستيكي 
ونصف دزينة من مقار الجمعيات الزراعية، معظمها في محافظة 
صعدة.144 بين عامي 2017 وفبراير 2019، تم اإلبالغ عن وقوع 377 
هجومًا ضد المزارع واألعمال التجارية والبنية التحتية واألسواق 
العامة في صعدة – حيث عانت مديريتي باقم ورازح من أكبر 
األضرار145 قد أضر هذا التدمير باألصول التي كانت منتجة ذات يوم 
بالعديد من األسر. عالوة على ذلك، أشار مسؤولون محليون إلى أن 
بعض المرافق، مثل محطة لتوليد الكهرباء وعدد من المصانع إلنتاج 

الطوب والكسارات والمناشير الحجرية قد تعرضت لضربات جوية.

كما عانى االقتصاد من إغالق الحدود البرية )البقع - علب(، وقطع 
الطرق المؤدية إلى المحافظة نتيجة الغارات الجوية، وتحديدًا على 
طريق المالحيط، وآل العتمي، وعمران. كما أثر إغالق ميناء الحديدة 

سلبًا على الصادرات وأدى إلى إنخفاض االستثمارات الخاصة.

المرجع نفسه.  144

ACAPS، العوامل المحركة النعدام األمن الغذائي في 45 مديرية حسب   145
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي- المرحلة الخامسة )كارثة(، 2019، 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20190411_
acaps_yemen_analysis_hub_drivers_of_food_insecurity_in_ipc_5_

districts_in_yemen.pdf )تم االطالع في 27 أبريل 2020).
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ارض زراعية ، نشاطات صناعية وتجارية في صعدة، UN-Habitat (2020)لك 29 :( )
R 1556 
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Wikimapia, OpenStreetMap :المصدر
ملحوظة: األسواق الرئيسية تقع على طول الجزء الجنوبي من  سوار المدينة القديمة وعلى الشارع العام ، الطريق الرئيسي الذي يدخل المدينة 

من االتجاه الجنو  شرقي.
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االقتصاد

الزراعة
يعتمد حوالي نصف سكان المحافظة على الزراعة كمصدر رئيسي 
للدخل. ويميل معظم هؤالء المزارعين إلى اإلقامة في مزارعهم. 
في عام 2008، كان ما يقرب من %60 من األراضي الزراعية المحيطة 
بصعدة عرضة للهجر من األراضي أو النهب أو التدمير مما يعرض 
سبل عيش المزارعين للخطر.146 مما يزيد الطين بلة أن المزارعين الذين 
اختاروا البقاء في ممتلكاتهم يواجهون صعوبات في الحصول على 
المياه لمحاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار الديزل: ففي بعض الحاالت 
كان ال بد من سحب المياه من أكثر من 120 مترًا تحت سطح األرض.147 

Cultivation in Sa’dah Governorate, 2009الزراعة بمحافظة صعدة،     لك 30 :( )

45%

18%

17%

12%

6%

2% خضروات

البرسيم

الحبوب

الفاكهة

البن والنباتات األخرى

القات

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

تمتلك محافظة صعدة 40,721 هكتارًا من األراضي الصالحة للزراعة، 
منها حوالي %75 من المساحات المزروعة في عام 2009، بشكل 
رئيسي من الحبوب )45 %(، والمحاصيل النقدية )18 %(، والقات )17 
%).148 تقع معظم منطقة األراضي الزراعية في مديريتي )سحار و 
الصفراء( المحيطة بمدينة صعدة. وتمثل مديرية الصفراء وحدها 65 
% من جميع المساحة الزراعية في المحافظة.149 150 151 وتمثل ملكية 
األراضي لإلناث 1.5 % من مجموع األراضي الزراعية وحيازة الماشية.

http:// ،2010 لمحة عن الزراعة في صعدة«، أبريل« ،The New Humanitarian  146
www.thenewhumanitarian.org/news/2010/04/20/long-haul-saada-

farmers )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، »الحاج أحمد؛ واحد من مئات المزارعين   147
المستفيدين من توزيع األسمدة والبذور بدعم من برنامج األمم المتحدة 
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/ ،2018 اإلنمائي«، يونيو

home/stories/supporting-farmers-recover-from-conflict.html )تم االطالع 
في 27 أبريل 2020).

برنامج األغذية العالميWFP،  اليمن: تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي   148
https://documents.wfp.org/stellent/groups/ ،2009 ،وهشاشة األوضاع

public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframe )تم الوصول إليها في 9 
أبريل 2020).

منظمة األغذية والزراعة FAO/برنامج األغذية العالمي WFP ، بعثة تقييم   149
http://www.fao.org/3/  ،2009 المحاصيل واألمن الغذائي إلى اليمن، ديسمبر

ak342e/ak342e00.htm )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

عبد الرحمن الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة، برنامج األمم   150
https://www.  ،2015 يناير 2011 - يناير ، UNDP المتحدة اإلنمائي

sheltercluster.org/sites/default/files/docs/comprehensive_desk_
pdf.2015-study_of_saada_govenorate_2011 )تم االطالع في 9 أبريل 

.(2020

الثورة، » المديرية تنتج %65 من إجمالي المحاصيل الزراعية بالمحافظة«،   151
يونيو https://althawra-news.net/news85647.html ،2014 )تم االطالع في 

1 أبريل 2020).

وكانت صادرات الرمان أحد مصادر الدخل قبل بدء الحرب في عام 2015، 
حيث يصدر المزارعون 30 ألف طن من الفاكهة سنويًا. وعلى الرغم 
من أن محاصيل البستنة، مثل المانجو والتمور والرمان تنتج للبيع 
المحلي وبعض الصادرات الدولية، إال أن هناك القليل من المرافق 
إلنتاج العصير والمركزات والمنتجات األخرى المرتبطة بها.152 في 
أكتوبر 2018، أفادت وسائل اإلعالم الدولية أن صادرات الرمان انخفضت 
بمقدار الثلث، وعزا المزارعون ذلك إلى نقص الوقود والماء للري.153 
عالوة على ذلك، أدى النزاع إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود وكذلك 
في المستلزمات الزراعية، مما أدى إلى زيادة التكاليف على المزارعين، 

مما كان له أثر سلبي كبير على مستوى اإلنتاج. 

استهدفت الغارات الجوية األسواق داخل المدينة والطرق، مما 
جعل من نقل الرمان بالشاحنات إلى ميناء الحديدة الرئيسي في 
اليمن أكثر خطورة. ولم ُتعوق الغارات القدرة على اإلنتاج والتجهيز 
فحسب، بل إن األسواق داخل المدينة وحولها تم استهدافها خالل 
الضربات الجوية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالمباني والمرافق وأعاق 
األنشطة االقتصادية للمزارعين والبائعين. ويمكن العثور على أمثلة 
على ذلك في السوق القديم، الذي يقع في المدينة القديمة وفي 
السوق المركزي، الذي يقع خارج الجزء الجنوب غربي من أسوار 
المدينة القديمة، وفي سوق عثمان، الواقع في حي بئر المكراب، 
وكلها ُضربت بين أبريل ومايو 154.2015 ويبين تحليل صور األقمار 
الصناعية أن السوق القديمة والسوق المركزية ال يعمالن حاليًا إال 
جزئيًا، في حين أن سوق عثمان غير جاهز للعمل، وأن أنشطة البيع 
بالتجزئة تجري في منطقة خالية على بعد 500 متر غرب الموقع 
األصلي. كذلك لم يستثِن النزاع األسواق الواقعة خارج المدينة، مثل 
سوق الخفجي، الذي يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال 

غرب المدينة، والذي تعرض للقصف في أبريل 155.2015 

البنك الدولي،  الجمهورية اليمنية تطلق العنان إلمكانات النمو االقتصادي،   152
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ ،2015 أكتوبر

handle/10986/23660/Yemen00Republi00for0economic0growth.
pdf?sequence=1 )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

رويترز، » بذور الرمان المتواضع توفر دلياًل على كيف تزيد الحرب في اليمن من   153
https://www.reuters.com/article/us-yemen-se- ،2018 22 أكتوبر  الجوع«،

curity-agriculture/humble-pomegranate-seed-pro-
vides-clue-to-how-yemens-war-fuels-hunger-idUSKCN1MW289 )تم 

االطالع في 9 أبريل 2020).

بلقيس ويلي وأوليه سولفانغ، استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير   154
المشروعة على مدينة صعدة في اليمن، )نيويورك، نيويورك: هيومن رايتس 

ووتش، 2015).

https://mwatana.org/ ،)2015 :مواطنة لحقوق اإلنسان، غارات عمياء، )صنعاء  155
wp-content/uploads/2017/10/Blind-Airstrikes-Report_En.pdf )تم 

االطالع في 10 يونيو 2020).
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نظرة عامة
لقد دمرت سنوات من الصراع نظاًما صحًيا ضعيًفا بالفعل؛ يقدر أن 
19.7 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية في اليمن 
14 مليون شخص )71 %( في حاجة ماسة.157  ويفتقرون إليها؛156 
 HeRAMS ووفًقا لبيانات نظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية
2018 )التي تم تحديثها في أكتوبر 2019( ، فإن 51 % من المرافق 
الصحية  على مستوى اليمن تعمل بكامل طاقتها بينما تعمل 36  
%منها جزئًيا و 13% ال تعمل.158 تواجه المرافق الصحية التي تعمل 
تحديات متعددة تعوق تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة، 
بما في ذلك عدم كفاية العاملين الصحيين )األعداد والقدرات( 
ونقص األدوية ونقص المعدات الصحية، فضاًل عن نقص المياه 
اآلمنة والوقود والطاقة . باإلضافة إلى ذلك يمتلك الناس إمكانية 
محدودة للحصول على الخدمات الصحية بسبب زيادة تكاليف النقل 
أو ضعف البنية التحتية لشبكة الطرق أو انعدام األمن )بما في ذلك 

حواجز الطرق في بعض مناطق النزاع(.

اإلطار المؤسيس والقانوني
يكفل دستور الجمهورية اليمنية مادة رقم 55 حق الرعاية 
الصحية لجميع المواطنين اليمنيين. وزارة الصحة العامة 
والسكان هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة القطاع 
الصحي على الصعيد الوطني. بعد موافقة البرلمان على قانون 
السلطة المحلية في فبراير 2000، أصبحت المكاتب الصحية في 
المحافظات مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية على مستوى 
المحافظة، بينما تتولى المكاتب الصحية في المديريات إدارة 
المستوى المحلي.159 قبل الصراع، كان القطاع الصحي يعتمد 
بالفعل بشكل كبير على التمويل الخاص، حيث يأتي 76 في 

المائة من اإلنفاق الصحي من مصادر خاصة.160 

ACAPS، الحصول على االحتياجات األساسية في اليمن: السيناريوهات ، أكتوبر   156
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/، 2019

files/20191106_acaps_yemen_analysis_hub_scenarios.pdf )تم االطالع 
في 9 أبريل 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   157
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

.WHO، System )HeRAMS(، 2018 منظمة الصحة العالمية  158

الجمهورية اليمنية، القانون رقم )4( لعام 2000 بشأن السلطة المحلية،   159
/10-http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019 ،2000 أغسطس

20local%20authorities.pdf%Law%202000 )تم االطالع في 18 مارس 2020).

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

.922-911

البنية التحتية
الرعاية الصحية في مدينة صعدة تتكون من المرافق األولية والثانوية، 
فضال عن عدد من الوحدات والمراكز الصحية التي ال تزال تعمل. 
وتشير البيانات األخيرة لبيانات نظام تقييم توافر الموارد والخدمات 
الصحية HeRAMS إلى أن مدينة صعدة لديها ستة مرافق للرعاية 
الصحية: وحدة اإلصالحية، وحدة الرحبان الصحية، وحدة أحفاد بالل 
الصحية، مركز قحزة الصحي، مركز المدلوح الصحي، ومستشفى 
الجمهوري. ومن بين مرافق الرعاية الصحية الستة هذه، يوجد 
مرفق واحد يعمل بكامل طاقته )مستشفى الجمهوري(، في 
حين يعمل خمسة منها جزئيًا؛ ويمكن الوصول إلى أربعة مرافق 

بالكامل. وحدة صحية واحدة  )المسلحقات( ال تعمل.
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مرافق الرعاية الصحية الرئيسية في صعدة ، UN-Habitat (2020)لك 31 :( )
R 1556 
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المستشفى الجمهورى
يستقبل المستشفى الجمهوري 500,000 مريض سنويًا،161 
ولديه غرفة طوارئ، وغرفة عمليات، وقسم للمرضى، وقسم 
األمومة. تستقبل غرفة الطوارئ حوالي 50 حالة كل يوم، 
وفي بعض األحيان يرتفع العدد إلى 70 إلى 80 حالة، خاصة بعد 
التفجيرات المفاجئة. في فبراير 2016، شهدت الفرق الطبية 
أكثر من 2000 حالة طوارئ في الشهر وأجرت أكثر من 100 
عملية جراحية في األسبوع. وأشرف جناح األمومة، بدعم من 
منظمة أطباء بال حدود، على والدة أكثر من 100 طفل في 
األسبوع في المستشفى. ويعمل المستشفى في ظل نقص 
خطير في األدوية واإلمدادات الطبية واألطباء المتخصصين؛ 
ال يوجد طبيبات يعملن في مستشفى الجمهوري.162 وتنفذ 
األدوية واإلمدادات الطبية بسرعة، وتتفاقم التحديات بسبب 
الحالة اإلنسانية الراهنة في المدينة، ونقص الكهرباء، والنقص 
الخطير في الوقود الالزم للمولدات الالزمة لتشغيل المعدات 
الجراحية وغرف العمليات. في مايو 2018، أفادت التقارير أن 
إمدادات المياه كانت كافية ألن المستشفى لديه اتصال بالشبكة 

العامة باإلضافة لوجود بئر داخل محيط المستشفى.163

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ ، قطاع المياه في اليمن: تقرير تقييم   161
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 صعدة ) بون وإشبورن، ألمانيا: 2018).

المرجع نفسه.  162

المرجع نفسه.  163

احتياجات الس:ان
تشير بيانات تقرير »نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية« لألعوام 
2018 و2019 إلى أن عدد األشخاص الذين هم في حاجة ماسة 
على مستوى الدولة قد زاد بشكل كبير بالنسبة لقطاع الصحة 
)زيادة بنسبة 49 %).164 قد أدى النظام الصحي الضعيف، إلى جانب 
الظروف المعيشية المتزايدة الصعوبة، إلى تدهور صحة الناس، مع 
عواقب وخيمة بشكل خاص على الفئات الهشة مثل النساء الحوامل 
واألطفال حديثي الوالدة واألطفال الصغار. في مدينة صعدة على 
وجه التحديد، تشير بيانات تقرير »نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية« 
إلى أن 56,951 شخصًا ذو حاجة ماسة إلى خدمات الصحة، في حين 
يقدر أن 18,983 شخصًا ذو حاجة متوسطة، مما يعني أن 80 % من 
السكان بحاجة إلى الخدمات الصحية. في مدينة صعدة، تشكل النساء 
الفئة السكانية األكثر احتياجًا )109 21(، تليهم الفتيات )486 19(، 

واألوالد )063 18(، والرجال )276 17). 

يشير المسؤولون المحليون إلى أن حوالي نصف سكان المدينة فقط 
يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية المطلوبة. ويرجع ذلك 
في المقام األول إلى اكتظاظ مستشفيات المحافظة حيث تستقبل 
المرضى من المحافظات المجاورة، مثل عمران والجوف وحجة، في 
حين أن المستشفيات في مدينة صعدة تخدم العديد من المرضى 
من المناطق الريفية. وتشمل األمراض التي ُيبَلغ عنها عادة في 
المستشفيات، والتي يستشهد بها مسؤولو الصحة المحليون، سوء 
التغذية والكوليرا واإلسهال والمالريا، فضاًل عن األمراض المزمنة، 
مثل مرض السكري. ظهرت من جديد حاالت األمراض المعدية، بما 
في ذلك الكوليرا  والحصبة والدفتيريا وحمى الضنك و جدري الماء 

في اليمن منذ عام 2015.

ووفقًا ألحدث بيانات لقطاع الصحة في اليمن، يعمل ستة من شركاء 
قطاع الصحة )وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية 
الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنة( في محافظة صعدة.165 
يشمل الدعم المقدم المساعدة في مجاالت االستشارات الطبية، 
والصحة اإلنجابية، واألمراض غير المعدية، وخدمات صحة الطفل، 
والدعم الطبي، وبناء القدرات، والدعم التشغيلي.166 وال يشمل الدعم 

خدمات الصحة النفسية واألدوية.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   164
https://reliefweb.int/sites/ ،3 يغطي 24 يناير - 19 فبراير 2019، العدد

reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdf )تم االطالع في 9 أبريل 
.(2020

قطاع الصحة في اليمن، اليمن Ws 4: شركاء القطاع الصحي لكل محافظة،   165
مسودة، يناير http://yemenhc.org ،2020/ )تم االطالع في 9 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  166
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نظرة عامة
في جميع أنحاء البالد، في بداية العام الدراسي 2019-2020، كان هناك 
ما يقدر بنحو 4.7 مليون طفل في حاجة إلى المساعدة التعليمية 
والوصول إلى أماكن التعلم اآلمنة، وهناك حوالي مليوني طفل 
ومراهق خارج المدرسة.167 من المرجح أن تتأثر الفتيات بشكل أكبر، 
حيث تبلغ نسبتهم خارج المدرسة 36 % مقابل 24 % من الفتيان.168  
أفادت اليونيسف، في 3 ديسمبر 2019، بأن الفتيات في المستوى 
الثانوي أكثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة بسبب قضايا أمنية، ونقص 
المعلمات، وعدم وجود مرافق مناسبة لتوفير المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية.169 

في عام 2018، أفاد قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي 
في اليمن أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية التعليمية كان شائًعا 
في صعدة )53 %).170 وعلى وجه أكثر تحديدًا، أفادت التقارير أن 
238 مدرسة قد تضررت بسبب النزاع، وهو أكبر عدد من المدارس 
المتضررة بعد تعز.171 في الواقع يشير المسؤولون المحليون إلى 
أن جميع المرافق التعليمية في مديرية صعدة قد تضررت جزئيًا 
أو دمرت بالكامل. باإلضافة إلى ذلك، في يونيو 2019، أفادت األمم 
المتحدة بالتحقق من وقوع 28 هجومًا ضد المدارس. ووقعت 
الهجمات أساسا في تعز تليها صعدة.172 عالوة على ذلك، تحققت 
األمم المتحدة من 32 استخداًما عسكرًيا للمدارس، بزيادة أربعة 

أضعاف مقارنة بعام 173.2017 

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، مع بدء العام الدراسي في اليمن ،   167
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 8 أبريل 2020).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   168
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

منظمة األمم المتحدة للطفولة، العمل اإلنساني من أجل األطفال 2020   169
https://reliefweb.int/report/yemen/humanitari- ،2019 3 ديسمبر  - اليمن،

an-action-children-2020-yemen )تم االطالع في 8 أبريل 2020).

قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي في اليمن، تقييم االنتعاش   170
http://earlyrecov- ،2018 18 أغسطس  المبكر متعدد القطاعات في اليمن ،
ery.global/sites/default/files/yemen-multisector-earlyrecoveryassess-

ment.pdf )تم االطالع في 15 مارس 2020).  

مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، يناير 2020.  171

الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن، تقرير األمانة العام عن   172
https://  ،2019 يونيو A/73/907-S/2019/509، 20 ،األطفال والنزاع المسلح

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol-
S/2019/509&Lang=E&Area=UNDOC= )تم االطالع في 8 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  173

يصعب على معظم المؤسسات التعليمية العمل بسبب نقص 
المدرسين فضال عن نقص األموال التشغيلية للمدارس. ال يتقاضى 
المعلمون في 10 آالف مدرسة )64 %( رواتبهم بانتظام، حيث تشير 
العديد من التقارير إلى أن المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ أكتوبر 
174،2016 وبالتالي فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي وأصبحوا غير قادرين 
على إعالة أسرهم. باإلضافة إلى ذلك، أكد المسؤولون المحليون أن 
المعلمين ال يتقاضون رواتبهم في صعدة، وأن العديد من الطالب 
ال يتلقون التعليم بشكل منتظم، خاصة في المناطق الحدودية 
بالمحافظة.175 نتيجة لذلك، يحضر اآلن العديد من الطالب دروسا في 

خيام اليونيسيف القريبة من مدارسهم السابقة.176 

الهي:( التنظيمي
تشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم )1964(، الذي يحدد 
مستويات مختلفة من التعليم، وقانون التعليم )1965(، الذي 
يحدد المنح الدراسية والزماالت.177   قبل الصراع، كان نظام 
التعليم مركزيًا إلى حد كبير. وتوجد حاليا عدة وزارات تدير نظام 
التعليم على مختلف المستويات. يقع التعليم العام ضمن 
اختصاص وزارة التربية والتعليم. وتدير وزارة التعليم الفني 
والتدريب المهني المدارس المهنية والكليات المجتمعية  
التي بدأ العمل بها ألول مرة في السبعينات في إطار وزارة 
التربية والتعليم، قبل أن تتحول إلى وزارة منفصلة في عام 
178.2001 وأخيرا، تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
إدارة مستوى التعليم العالي، والتي أنشئت أول مرة في عام 
1990، وبعد توقف قصير، أعيد إنشاؤها في عام عام 2001179 
تدعم حكومة اليمن التعليم العام على جميع المستويات.180 
جهاز محو األمية وتعليم الكبار، وهي هيئة فنية مستقلة 
داخل وزارة التعليم تقيس معدالت محو األمية الوطنية وتقدم 

تقارير بشأنها.

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF ، مع بدء العام الدراسي في اليمن ،   174
هناك 2 مليون طفل خارج المدرسة و 3.7 مليون آخرين معرضون للتسرب من 

المدارس، 25 سبتمبر 2019.

مؤسسة بيرغهوف، دراسة الحكم المحلي في اليمن، يناير 2020.  175

انظر، على سبيل المثال، منظمة األمم المتحدة للطفولة  UNICEF، النزاع   176
يغلق ثلث المدارس في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، 30 نوفمبر 
https://www.unicef.org/press-releases/conflict-shuts-third-  ،2018

schools-yemens-port-city-hudaydah )تم االطالع في 30 مارس 2020).

البنك الدولي، اليمن - تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص )اإلنجليزية(،   177
http://documents.worldbank.org/ (2010 ،واشنطن العاصمة: البنك الدولي(

 cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re-
port-challenges-and-opportunities، )تم االطالع في 9 ابريل 2020)
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هي:( النظام التعليمي
تبد  دورة التعليم في اليمن في مرحلة الطفولة المبكرة، 
 و مرحلة ما قبل المدرسة، وهي غير إلزامية. وبعد ذلك، 
يكون التعليم األساسي إلزاميًا لجميع األطفال، ويبد  عادة 
في سن السادسة  و السابعة. وبعد تسع سنوات من التعليم 
األساسي، يمضي الطال  إما من خالل مسار ثانوي عام  و مسار 
مهني )يتألف إما من التعليم الثانوي المهني  و التعليم 
المهني).181 وتستمر المدرسة الثانوية ثالث سنوات. السنة 
األولى هي التعليم العام وتتألف من مواد  دبية وعلمية.182 
خالل السنة الثانية، يمكن للطال  اختيار متابعة العلوم  و 
العلوم اإلنسانية. بعد التعليم الثانوي العام، يمكن للطال  
اختيار متابعة التعليم العالي في جامعة  و معهد للمعلمين 
 و كلية مجتمعية  و تلقي تعليم مهني. لكي يتم قبوله في 
الدراسات العليا، يجب على المرء  ن يكمل درجة البكالوريوس 
من بين متطلبات  خرى. ويمكن الدخول إلى سوق العمل بعد 
 ي مستوى بعد إتمام التعليم األساسي. وبعد التعليم الثانوي 

المهني، يجوز للطالب  ن يختار التعليم الفني.183 

بروني ميشيل والجميع ، االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن ،   181
)جنيف، سويسرا: منظمة العمل الدولية، 2014).

المرجع نفسه.  182

المرجع نفسه.  183

القبول والتقدم
القواعد التي تنظم القبول واإللتحاق معقدة ويمكن أن تمنع 
الطالب من الحصول على مزيد من التعليم. وقبل الصراع، كان 
عدد الطالب الذين يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعا. 
ووفقا لتقرير للبنك الدولي في عام 2010، استغرق إكمال 
السنوات التسع اإللزامية من التعليم 15.9 سنة في المتوسط.184 
ويفقد الطالب الذين يختارون المضي قدمًا في التعليم المهني 
عند إتمام التعليم األساسي فرصة االلتحاق بالجامعة في 
المستقبل.185 وعالوة على ذلك، فإن كل من التعليم الفني 
والتدريب المهني  بعد التعليم األساسي و الثانوي مرتبط بسن 
محدد. نظًرا ألن معظم الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت 
للتقدم في التعليم األساسي ، فقد ال يكون بعضهم مؤهاًل 
للحصول على التعليم الفني والتدريب المهني  فقط بسبب 
القيود العمرية. وعالوة على ذلك، ال توجد قواعد تسمح بإعادة 
الدخول في نظام التعليم األساسي بعد االنقطاع عن الدراسة.186 
وفي مثل هذه الحاالت، فإن السبيل الوحيد الممكن هو البرامج 
األبجدية، التي ال يتمثل دورها إال في تعليم القراءة والكتابة.

ويشترط الحصول على دبلوم في التعليم الثانوي للقبول في 
جامعة حكومية. ومع ذلك، ال يمكن للخريجين، عند االنتهاء 
من التعليم الثانوي، التقدم مباشرة أو التسجيل للحصول على 
التعليم العالي. وفترة التوقف لمدة سنة واحدة منصوص 
عليها قانونا. وعلى الرغم من عدم وضوح السبب، يعزى السبب 
عموما إلى األداء اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية عند بلوغ 
سن الثامنة عشرة. وبعد انقضاء السنة، ال يكون أمام خريجي 
التعليم الثانوي سوى ثالث سنوات للتقدم بطلب القبول في 
الجامعة. وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يفقدون امتياز 
االلتحاق بالتعليم العالي مدى الحياة.187 وبالتالي فإن تعقيد 
النظام ال يحول دون مواصلة التعليم فحسب، بل يحول أيضا 
دون الحصول على المؤهالت الالزمة لالنتقال إلى سوق العمل.

لبنك الدولي، اليمن - تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص )اإلنجليزية(،   184
)واشنطن، العاصمة البنك الدولي، 2010).
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التعليم

هيكل النظام التعليمي في اليمن.لك 32 :( )
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 وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 

بعد-الثانوي

أساسي

بعد-األساسي

 قبل
األساسي

التدريب
المهني

الثانوية
العامة

تعليم الطفولة
المبكرة

تعليم
أساسي

الثانوية
المهنية

جامعة

ماجستير
ودكتوراه

التعليم
المهني

كليات
المجتمع

معاهد
تدريب المعلمين

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

البنية التحتية
في العام الدراسي -2016 2017، ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء في 
مدينة صعدة والمناطق المجاورة لها أن عدد المدارس الحكومية: 
12 مدرسة للذكور و8 لإلناث واثنتان مختلطين.188 على مستوى 
المحافظة، كان هناك 614 مدرسة أساسية وثانوية )حكومية 
وخاصة( منها 395 مدرسة مختلطة، 90 طالبة، و129 طالب خالل 

العام الدراسي 189.2017-2016 

تتمثل االحتياجات الرئيسية للمرافق التعليمية التي ذكرها 
المسؤولون المحليون في إضافة قاعات الدراسة واألثاث وتركيب 

الطاقة الشمسية لتشغيل الحواسيب.

تجدر اإلشارة إلى أن المرافق التعليمية في محافظة صعدة 
شهدت باستمرار بعًضا من أعلى أعداد الغارات الجوية منذ عام 
190.2015 أشارت التقارير إلى أن ما بين ربع ونصف الغارات الجوية 
تصيب مدارس في محافظة صعدة كل عام. في ديسمبر 2016، 
أصابت ذخيرة عنقودية منطقة قريبة من مدرسة للبنات والبنين 
في مدينة صعدة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 
6، بينهم طفل. وطلب من الطالب عدم العودة إلى المدرسة في 
اليوم التالي للهجوم، حيث كان ال بد من فحص المدارس للتحقق 

من عدم وجود أي ذخائر غير منفجرة.191

GIZ، قطاع المياه في اليمن - تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية   188
إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها - 

المرحلة الثالثة، مايو 2018.

http://www. ،2019 الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو  189
cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690 )تم االطالع في 8 أبريل 

.(2020

حماية التعليم، حماية مستقبل اليمن: حماية التعليم من الهجوم، ورقة   190
http://www.protectingeducation.org/sites/default/ ،2019 تلخيص، فبراير

files/documents/safeguard_yemens_future_2019.pdf )تم االطالع في 8 
أبريل 2020).

هيومن رايتس ووتش، تقرير اليمن الدوري المقدم إلى لجنة القضاء على   191
التمييز ضد المرأة ما قبل الدورة السابعة والسبعين، فبراير 2020.

إجمالي عدد المرافي التعليمية وحالتها في لك 33 :( )
 Number of public schools in Sa’dah Governorateمديريتي زنجبار وخنفر،     

and City, 2016 – 2017 

مدينة صعدة

الرقم اإلجمالي
22من المدرسة

2

12

8

محافظة صعدة

394

613

129

90

المصدر: جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.
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عدد المدارس الحكومية في مدينة ومحافظة صعدة،     -    لك 34 :( )
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المصدر: جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.

احتياجات الس:ان
تشير آخر البيانات المتاحة في تقرير »نظرة عامة عن اإلحتاجات 
اإلنسانية« إلى أن عدد السكان الحاليين في مدينة صعدة  يبلغ 
94,918 نسمة منهم 14,807 في حاجة ماسة )15,6 %( و )0 %( هم 
في حاجة معتدلة من حيث المساعدة التعليمية.192 تشير المقارنة 
بين بيانات عام 2018 و 2019 إلى أن عدد األشخاص الذين هم في 
حاجة ماسة قد زاد بشكل كبير بالنسبة لقطاع التعليم )بزيادة قدرها 
32 %).193 مع ذلك، في مدينة صعدة على وجه التحديد، التعليم هو 
القطاع الذي يكون فيه أقل الناس احتياجًا، بعد القطاعات المتعددة 
لالجئين والمهاجرين بالمقارنة بقطاعات أخرى مثل الحماية أو الصحة.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   192
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، تحديث إنساني   193
يغطي 24 يناير - 19 فبراير 2019، العدد 3.

األشخاص المحتاجون لكل قطاع في مدينة صعدة، لك 35 :( )
    People in Need per Cluster in Sa’dah City, 2019

80,680

% من عدد السكان

84.9%

79.9%

59.2%

24.6%

15.6%

60%

30%

1%

75,934

56,500

23,350

14,807

516

56,951

28,475

Source: UNOCHA, HNO Data 2019.
Available at https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview.

القطاعات المتعددة
لالجئين والمهاجرين

التعليم

التغذية

المأوى والمواد
 غير الغذائية

األمن الغذائي
والزراعة

المياه والصرف
الصحي والنظافة
الصحية

الصحة

الحماية

المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة 
عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019.
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التعليم

التسجي( والحضور
بلغ إجمالي عدد الطالب الملتحقين بالتعليم األساسي والثانوي 
)الحكومي والخاص( في محافظة صعدة 153,677 طالبًا )60,045 
طالبة و93,632 طالب(. بالنسبة للعام الدراسي 2016-2017، تفيد 
بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء عن زيادة في العدد اإلجمالي لـ 
160,669 )60,568 طالبة و100,101 طالب(.194  ال تتوافر أرقام بخصوص 

أعداد الطالب الملتحقين برياض األطفال ألي من هذه السنوات.

وأشار المسؤولون إلى أن الحارات التي بها مستوى تسجيل منخفض 
بشكل خاص تشمل: مخزان بنسرين، الروضة، البركة، الجوازات، شعب 

حميد )قحزة(.

في العام الدراسي 2016-2017 للتعليم األساسي والثانوي العام 
)الحكومي والخاص(، كان هناك 4,805 معلم في محافظة صعدة، 
منهم 3,880 معلم من الذكور و925 من اإلناث. وُيشار في بعض 
التقارير إلى أن االنخفاض النسبي في عدد الُمدرسات باعتباره أحد 

أسباب ترك الفتيات المدرسة.195 

الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو 2019.  194

الفنار لإلعالم، » اليمن: نضال لتدريس الفتيات في المخيم«، 26 مايو 2017،   195
https://www.al-fanarmedia.org/2017/05/yemeni-camp-principal-strug-

gles-keep-girls-school/ )تم االطالع في 8 أبريل 2020).

مجموع الطال  الملتحقين بالتعليم العام األساسي لك 36 :( )
والثانوي )الحكومي والخاص) في محافظة صعدة، -    

.    Total Number of Students Enrolled in Basic and Secondary Schooling
(Public and Private), Sa’dah Governorate, 2015 – 2017  

2015 - 2016

153,677

93,632

60,045

الرقم االجمالي
للطالب

2016 - 2017

160,669

100,101

60,568

المصدر: جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.



 المياه والرصف الصحي 5012
والنظافة الصحية  

مقدمة
طوال  	 مرات  عدة  ألضرار  للمياه  التحتية  البنية  تعرضت 

من   44٪ تعرض  إلى  تشير  حديثة  تقارير   ، الصراع  فترة 
البنية التحتية لدرجة معينة من الضرر.

خدمات الصرف الصحي غير متوافرة. ال يوجد نظام صرف  	
صحي عام داخل المدينة ومعظم الناس يعتمدون على 
أشارت   ، ذلك  على  عالوة  الخاص.  االمتصاصية  الحفر 
يتعلق  الوعي فيما  إلى نقص  السابقة  السنوات  تقارير 

بالنظافة.

تزويد  	 ونظام  متوافرة  غير  العامة  الكهرباء  امدادات 
بالتالي،  المولدات.  لتشغيل  الوقود  على  يعتمد  المياه 
على  مباشر  تأثير  لها  األسعار  وزيادة  الوقود  نقص 

استمرارية إمدادات المياه.

نظرة عامة
قبل تصاعد النزاع في عام 2015، تأثر قطاع المياه في محافظة 
صعدة بالنزاعات السابقة، حيث تم اإلبالغ عن أضرار لحقت باآلبار 
االرتوازية والمضخات وخزانات تخزين المياه وشبكات إمدادات المياه 
في معظم المديريات.196 في حين أن هناك شبكة عامة إلمدادات 
المياه في المدينة، إال أنها تواجه العديد من التحديات مثل األضرار، 
ونقص قطع الغيار، ونقص الوقود.  ويشير المسؤولون المحليون 
إلى أن نقص شبكات المياه والصرف الصحي قد أدى إلى انتشار 
المالريا والكوليرا وغيرها من األمراض المعدية. عالوة على ذلك، 
تأثرت بعض شبكات المياه بالصدأ، مما تسبب في خلط مياه الصرف 

الصحي بمياه الشرب.

تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات الذي أجراه فريق الرصد والتقييم التابع   196
لـ ACTED، الذي أشار إليه عبد الجليل الحميري، دراسة مكتبية شاملة 

لتقييمات صعدة، يناير 2011 - يناير 2015، )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP، 2015(، https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/
 pdf.2015-comprehensive_desk_study_of_saada_govenorate_2011

)تم االطالع عليه في مارس 2020).

إدارة المياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية

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

السطحية.197 
قانون المياه، الذي تم التصديق عليه في عام 2002، هو أحد 
األنظمة التشريعية الرئيسية الذي تتناول تنظيم وإدارة وحماية 
الموارد المائية.198 اما النظام الثاني هو االستراتيجية الوطنية 
والبرنامج االستثماري لقطاع المياه، فقد كان نتيجة لمبادرة 
متعددة األطراف من أصحاب العالقة بقيادة وزارة المياه والبيئة 
إلعداد استراتيجية موحدة، وخطة عمل، وبرنامج استثماري 
للقطاع ككل. وتهدف االستراتيجية إلى ضمان التنسيق بين 
أصحاب العالقة، وتوحيد السياسات المتعلقة بإمدادات المياه 
في الحضر والريف، وضمان التوزيع العادل لالستثمارات، وإدماج 
السياسة التنموية، وتخفيف الفقر، وضمان التمويل الفعال.199  
تقع مسؤولية توفير المياه والمرافق الصحية في المناطق 
الحضرية على عاتق المؤسسات المحلية، التي لديها مجلس 
ادارة، يتم تشكيله مع ممثلي الحكومة المركزية والمحلية 
والمجتمع المحلي.200 تأسست مؤسسة صعدة المحلية 
للمياه والصرف الصحي في عام 2006، وتخدم حاليًا ما يقارب 

ال 79,000 شخص.201 

وزارة المياه والبيئة، االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع   197
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   198
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.  199

ساليش تويري وآخرون، ظروف صعبة: األزمة المحيطة بالفقر والصراع والماء   200
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).

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ ، قطاع المياه في اليمن: تقرير تقييم   201
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 صعدة ) بون وإشبورن، ألمانيا: 2018).
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المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية   

البنية التحتية والقدرة التشغيلية
تتألف البنية التحتية للمياه في صعدة من 19 بئرًا )منها سبعة آبار 
عاملة فقط(، وأربعة خزانات أرضية )1,124 م3(, خزانين مرتفعين 
)155 متر3( وشبكة إمدادات مياه، يبلغ طولها حوالي 60 كيلومترا. 
حتى عام 2018، كان تعمل سبعة آبار وخزانين للمياه ، في حين تم 
تدمير أربعة خزانات.202  ال يوجد نظام للصرف الصحي في المدينة، 
حيث يستخدم معظم الناس الحفر االمتصاصية لتصريف مياه 

الصرف الصحي. 

اآلبار العاملة وانتاج المياه في مدينة صعدة، لك 37 :( )
    -    Operational Wells and Water Production in Sa’dah 

4

1,252 9,144

19

2015

2017

2015

2017

اآلبار العاملة

7

2,772 9,144

19

انتاج المياه الفعلي (م3/ يوم)

GIZ، قطاع المياه في اليمن: تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية 
إلمدادات المياه، 2018.

يبلغ اإلنتاج الفعلي الحالي للمياه 772 2 م3 في اليوم، في حين يقدر 
الطلب على المياه بـ 400 56 م3 يوميًا.203 في الوقت نفسه، قبل 
تصاعد الصراع، كان استهالك المياه يبلغ 17.5 لترا للفرد في اليوم.204 

تعرضت البنية التحتية للمياه في محافظة صعدة للهجوم عدة مرات 
خالل النزاع. فعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف في عام 2018 عن 
تعرض منشأة كبيرة للمياه للهجوم، مما أعاق حصول أكثر من 10 
آالف شخص على مياه الشرب. ووفقًا للتقارير، تعرض المرفق نفسه 
للهجوم ثالث مرات خالل النزاع.205 بشكل عام، تعرض ما يقرب من 
نصف البنية التحتية للمياه في المدينة إلى درجة ما من الضرر.206 

GIZ، قطاع المياه في اليمن - تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية   202
إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها - 

المرحلة الثالثة، مايو 2018.

UN-Habitat ، جامعة صنعاء )الفريق األكاديمي( ، تقرير التنمية في المدن   203
اليمنية، مسودة 1، 2019.

الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو 2019.  204

اليونيسف في الواليات المتحدة األمريكية، ال يزال الحصول على المياه معرضا   205
للخطر بالنسبة لماليين األطفال في اليمن التي مزقتها الحرب، 24 يوليو 

https://www.unicefusa.org/press/releases/access-water-contin- ،2018
ues-be-jeopardized-millions-children-war-torn-yemen/34572، )تم 

الوصول إليها مارس 2020).

مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   206
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017). 

في بعض المناطق،  أدى الضرر في بعض األحياء ، مثل الجوازات ، 
إلى أن تكون تماما من دون إمدادات المياه.207 كما أبلغ المسؤولون 
المحليون عن نقص المعدات وقطع الغيار )مثل أدوات السباكة، وآالت 
اللحام(، مما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية وتوافرها.208 

نظرا لعدم توفر إمدادات الكهرباء في الشبكات العامة، توفراليونيسيف 
مولدات تعمل بالديزل وثالث وحدات للطاقة الشمسية لتشغيل 
المضخات واآلبار.209 من أصل 11 مولدًا، يوجد خمسة مولدات عاملة 
حتى عام 2018 بسبب األضرار التي لحقت بها. قد أدى نقص الوقود 
في عدة مناسبات إلى الحد من القدرة التشغيلية لنظام اإلمداد 
بالمياه. على سبيل المثال، في عام 2017، أفادت اللجنة الدولية 
للصليب األحمر ICRC أن شبكات المياه والصرف الصحي في صعدة، 
والحديدة، وتعز ال تعمل بسبب نقص الوقود بعد إغالق الحدود.210 
في الوقت نفسه، في عام 2019 خفض نظام المياه الحضرية في 

صعدة انتاج المياه بمقدار 40 %، نتيجة لنقص الوقود.211 

تواجه مؤسسة صعدة للمياه والصرف الصحي العديد من التحديات 
التشغيلية. أكثر من ربع )27 %( من المياه المنتجة ال تجلب إيرادات.212  
ونظرًا النخفاض تحصيل اإليرادات، وانخفاض التعرفة وارتفاع تكلفة 
التشغيل والصيانة، فإن مؤسسة صعدة للمياه والصرف الصحي غير 
قادر على تغطية جميع النفقات.213 عالوة على ذلك، كان للنزاع أيضًا 
أثر سلبي على موظفي الشركة، حيث تم تسريح بعض الموظفين. 214

حالة ضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لك 38 :( )
والنظافة في مدينة صعدة،     

Damage Status of the WASH Infrastructure in Sa’dah City

مدمر
13%

غير متضرر
56%

متضرر جزئيا
31%

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

GIZ، قطاع المياه في اليمن - تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية   207
إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها - 

المرحلة الثالثة، مايو 2018.

المرجع نفسه.  208

المرجع نفسه.  209

لجنه الصليب االحمر الدولية ICRC،  إغالق الحدود يغلق شبكات المياه والصرف   210
https://reliefweb. ،2017 الصحي، مما يزيد من خطر اإلصابة بالكوليرا، نوفمبر

int/report/yemen/border-closure-shuts-down-water-sewage-systems-
raising-cholera-risk )تم االطالع في مارس 2020).

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، تقرير اليونيسف عن الوضع   211
https://www.unicef.org/appeals/files/ ،2019 اإلنساني في اليمن، سبتمبر
UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report_Sept_2019.pdf )تم 

االطالع في مارس 2020).

GIZ، قطاع المياه في اليمن - تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية   212
إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها - 

المرحلة الثالثة، مايو 2018.

المرجع نفسه.  213

المرجع نفسه.  214
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مالمح حرضية رسيعة

احتياجات الس:ان
تختلف البيانات المتعلقة بالحصول على المياه وخدمات الصرف 
الصحي في محافظه صعدة. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 
2013 ما نسبته 41 - 62 % من السكان في محافظة صعدة، كانوا 
يحصولون على المياه الُمعالجة، في حين أن ما بين 21 - 42 % من 
السكان يحصلون على خدمات معالجة مياه الصرف الصحي.215  في 
عام 2015، تم ربط 8% فقط من السكان بشبكة إمدادات المياه العامة، 
في حين أن 13 % كانوا يعتمدون على صهاريج المياه )الوايتات(.216 
بالتالي، فإن معظم السكان يعتمدون على شراء المياه. وفي 
الوقت نفسه، كان الحصول على خدمات الصرف الصحي منخفضًا 
1 % فقط من السكان على خدمات الصرف  باستمرار، مع حصول 

الصحي األساسية.217  

األشخاص المحتاجون لخدمات المياه والصرف لك 39 :( )
الصحي في مديرية صعدة،     

People in Need of Water and Sanitation Services 

األشخاص المحتاجون
بشدة

56,951األشخاص المحتاجون

نسبة األشخاص
المحتاجون

نسبة األشخاص
المحتاجون بشدة

47%

60% 45,038

المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة 
عامة عن االحتياجات اإلنسانية، 2019.

هناك مؤشر على أن الوضع لم يتحسن بشكل كبير في المدينة، 
حيث كانت تغطية إمدادات المياه منخفضة بشكل مستمر وبلغت 
35 % في عام 2014، ولم تصل إال إلى 36 % في عام 218.2017  ويحتاج 
حوالي 57,000 شخص، أي ما يقرب من نصف السكان في مديرية 
صعدة، إلى المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي، بزيادة 
68 %، مقارنة بعام 219.2018  معظم المدينة تحصل على  قدرها 
إمدادات المياه لمدة 7-16 ساعة يوميا.220 ونتيجة لذلك، اعتمدت 
أسر كثيرة على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب. مع 
ذلك، تشير التقارير إلى أن صهاريج المياه توقفت عن العمل في 

يناير 221.2015 

ساليش تويري وآخرون، ظروف صعبة: األزمة المحيطة بالفقر والصراع والماء   215
في الجمهورية اليمنية )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2017). 

بد الرحمن الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة ، برنامج األمم   216
المتحدة اإلنمائي UNDP ، يناير 2011 - يناير 2015.

المرجع نفسه.  217

GIZ، قطاع المياه في اليمن - تقرير تقييم األضرار لـ 12 مؤسسة محلية   218
إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها - 

المرحلة الثالثة، مايو 2018.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   219
االحتياجات اإلنسانية، 2018 و 2019.

المرجع نفسه.  220

جموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   221
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017). 

ووفقًا للدراسة االستقصائية الوطنية للصحة والسكان التي أجريت 
عام 2013، فإن ما يقرب من ثلثي السكان في محافظة صعدة 
لديهم مكان لغسل اليدين، ويستخدم ٪58 منهم الصابون والماء.222  

تظهر حاجة النازحين بشكل أكبر عندما يتعلق األمر بالحصول على 
المياه بسبب ارتفاع األسعار ونقص الوصول إليها. في عام 2013، 
ُأبلغ أيضًا عن نقص الوعي بالنظافة الصحية بين النازحين داخليًا 
في صعدة، مع مالحظة ممارسات مثل التغوط في العراء وعدم 

استخدام الصابون.223  

الحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة لك 40 :( )
Access to Sanitation in Sa'dah Governorate (2011-2015)صعدة،    -    

حفرة مفتوحة
في مرحاض األرض

حفرة مغلقة في
مرحاض األرض

الصرف الصحي
األساسي

%64التغوط في العراء

29%

21%

1%

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، دراسة مكتبية شاملة 
لتقييمات صعدة ، 2015

وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي لإلحصاء، المسح الوطني   222
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/ ،2013 ،اليمني للصحة والديمغرافي

FR296/FR296.pdf )تم االطالع في 18 مارس 2020)

223  منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين UNHCR، ومنظمة الصحة العالمية WHO، ومكتب األمم المتحدة 

 Save The ومنظمة إنقاذ الطفولة ،UNOCHA لتنسيق الشؤون اإلنسانية
Children، وبعثة التقييم المشتركة، نوفمبر 2013. استشهد به عبد الجليل 
الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة، يناير 2011 - يناير 2015، 

.(UNDP، 2015 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(



الطاقة5313

نظرة عامة
تم تدمير منشأة توليد الطاقة الرئيسية في صعدة في أبريل 2015، 
وشبكة الكهرباء العامة ال تعمل منذ ذلك الحين. الحصول على 
الكهرباء في المدينة محدود للغاية بسبب نقص الديزل وارتفاع 
تكلفة األنظمة الشمسية. نتيجة لذلك، يفتقر معظم السكان تمامًا 
للكهرباء. ويشكل نقص الديزل عائقًا رئيسيًا لقطاعات متعددة، فهو 
يؤثر على ضخ المياه وتوزيعها على المدينة وتقديم الرعاية الصحية 
وسبل العيش. حتى قبل النزاع، كانت خدمة الكهرباء العامة في 
مدينة صعدة سيئة بسبب نقص االستثمارات الوطنية واألجنبية، 
وعدم القيام بالصيانة بشكل الالزم، وعدم وجود فنيين مؤهلين الصالح 
الشبكة.  ُيقدر أن 10 % من السكان حصلوا على الكهرباء العامة 
في عام 2014 .224 عالوة على ذلك، فإن ظروف الصراع المستمرة 

أعاقت جهود إعادة اإلعمار.

احتياجات قطاع الكهرباء في صعدة )وزارة لك 2الجدول )
التخطيط والتعاون الدولي - مكتب صعدة)

المسارالمجال اسم المشروعالمديرية

احتياجات قطاع الكهرباء في صعدة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي - مكتب صعدة)

الحالة

المحافظة  تأهيلمدمرةاعادة تأهيل شــبكة الكهرباء المدمرةمركز  طارئاعادة 

المحافظة  اعادة تأهيل وتشــغيل محطة توليدمركز 
١٠ ميجاوات  بقدرة 

تأهيل وتشغيلمدمرة طارئاعادة 

اعادة تأهيل وتشــغيل الشبكة والمحطةباقم
المدمــرة بقدرة ٢ ميجاوات

تأهيل وتشغيلمدمرة طارئاعادة 

اعادة تأهيل وتشــغيل الشبكة والمحطةرازح
 المدمــرة بقدرة ٣ ميجاوات

تأهيل وتشغيلمدمرة طارئاعادة 

اعادة تأهيل وتشــغيل الشبكة والمحطةمنبه
المدمــرة بقدرة ٢ ميجاوات

تأهيل وتشغيلمدمرة طارئاعادة 

انشــاء محطة توليد الكهرباء بقدرة ٥٠٠ على مســتوى المحافظة
ميجاوات تضم جميــع مديريات المحافظة

ال١٥

مقترحة
استراتيجيانشاء

انشاء شــبكة كهرباء لجميع مديرياتعلى مســتوى المحافظة
المحافظة

استراتيجيانشاءمقترحة

Source: UNHABITAT Workshop ٢٠١٩
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي-مكتب صعدة، خطة احتياج 

محافظة صعدة ، 2019.

مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   224
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017). 

في غياب شبكة الكهرباء العامة، ال تتوفر الكهرباء إال من خالل 
مولدات خاصة. عالوة على ذلك، واجهت الشاحنات التي تنقل وقود 
الديزل إلى صعدة صعوبات في الوصول إلى المدينة، مما يجعل 
الحصول على الوقود شبه مستحيل. عندما يتوفر وقود الديزل، يبدو 
أن شبكة المياه في المدينة تعمل إلى حد ما. في حين حصلت بعض 
المستشفيات على مولدات خاصة بالديزل، فإن مشاكل إمدادات الوقود 
تحد كثيرا من قدرتها على العمل. بسبب النزاع الدائر، يتم تهريب 
الوقود في كثير من األحيان للمستشفى الجمهوري  – أهم مرفق 
طبي في صعدة.225 ونظرًا لتعطل االقتصاد وتدهور سبل العيش، 
فإن تكلفة الطاقة الشمسية غالبًا ما تكون باهظة بالنسبة للسكان. 
والحالة أفضل قلياًل بالنسبة للمستخدمين التجاريين حيث تستخدم 
الشركات الخاصة )على سبيل المثال محطات الوقود( ومحطات ضخ 

المياه العامة والمستشفى، الطاقة الشمسية للتشغيل. 

UN- خالل ورشة عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
Habitat لليمن لعام 2017، إلى جانب جامعة صنعاء ووزارة التخطيط 
والتعاون الدولي،226 تم مناقشة بعض قضايا الطاقة األكثر إلحاحًا 
في صعدة وتم تسليط الضوء على وضع العديد من محطات الطاقة 

وتقديم االقتراحات للتحسين.

المرجع نفسه.  225

UN-Habitat ، جامعة صنعاء )الفريق األكاديمي( ، تقرير التنمية في المدن   226
اليمنية، مسودة 1، 2019.
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التغير في اإلضاءة الليلية، UN-Habitat (2020).لك 41 :( )
R 1556 

P1

N1     

الى الحدود
السعودية

الى صنعاء

الى نجران

الى العابدين

صعدة

الوادعة

الحمزات

ولد مسعود

العبدين غراز

الصحن

بني معاذ

التغير في اإلضاءة الليلية

-89% - -92%

-87% - -89%

-78% - -87%

-42% - -78%

-92% - -94%

-94%- -96%

محطة كهرباء 97%- - 96%-
صعدة

البقالت

المسلحقات

بير الجماعي

الركبة

رحبان

بئر آل دمنان

المرايا

الزبيري

حارة الضباط

حارة السالم

الجبجب

الصحن

آل زيد

يرسم

المغيرة

بئر المكراب

الرهيط

المصدر: مجموعة رصد األرض، المراكز الوطنية للمعلومات البيئية NCEI لتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي NOAA (2012-2019 )عالج البيانات 
.PNGK

 ب:ة ال:هرباء المحلية
المدينة ليست متصلة بأي شبكة مركزية بل هي متصلة بنظام 
محلي من خالل شبكة توزيع صغيرة ومحدودة تابعة لمؤسسة 
3 كم من  الكهرباء. تقع محطة الكهرباء في المدينة على بعد 
طريق كتاف وتعمل بالديزل،  في حين أنها تحتوي على 5 مولدات 
كهربائية )300-350 كيلووات(، إال أن ذلك ال يكفي لتغطية متطلبات 
الطاقة في صعدة.227 وتمتد الشبكة لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات 
داخل المدينة ويستفيد منها 25 % من السكان. هناك حوالي 2,500 
مستهلك في صعدة ينتظرون وصل منازلهم بالشبكة. لتحقيق ذلك، 
ستكون هناك حاجة ل18 محواًل، على أن تغطي مساحة كل محول 
70-80 مترا مربعا، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 1,350 م2. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن أن يكون الفاقد من نظام توزيع اإلمدادات كبيرًا، 

مما يؤدي إلى خسارة ما بين   20-40 % من الطاقة.228

UN-Habitat ، جامعة صنعاء )الفريق األكاديمي( ، تقرير التنمية في المدن   227
اليمنية، مسودة 1، 2019.

المرجع نفسه.  228

بيانات الطاقة في صعدةلك 42 :( )
Sa'dah Electricity Data

نسبة المستخدمين
المتصلين بالشبكة

نسبة المستخدمين
غير المتصلين بالشبكة

90%10%

عدد المستفيدين
في صعدة

25%

من نسبة السكان المحليين

20%

نسبة الفاقد
من الطاقة

85%

Source: UNHABITAT Workshop, 2019

7kmطول الشبكة العامة

55%

مكونات محطة الطاقة
التي تدمرت خالل الصراع

 نسبة المستخدمين الذين
 يعتمدون على الحطب ومصابيح

الغاز والكاز في المحافظة

المصدر: UN-Habitat، جامعة عدن، تقرير عن حالة المدن اليمنية، 2019; 
ACAPS، اليمن: العوامل المحركة النعدام األمن الغذائي في 45 مديرية 

حسب التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي- المرحلة الخامسة 
)كارثة(، 2019 ; برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، دراسة مكتبية 

شاملة لتقييمات صعدة ، 2015.
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الطاقة

األرضار اليت لحقت بقطاع ال:هرباء 
في صعدة

حتى عام 2015، يبدو أن محطة صعدة الفرعية الكهربائية، الواقعة 
بالقرب من المطار، قد أصيبت بأضرار بالغة بسبب تدمير أحد المباني 

داخل المجمع تدميرا كامال.229 

في عام 2019، تم تنفيذ المرحلة األولى من إصالح شبكة الكهرباء 
11 مليون ريال،  وتوفير الطاقة المولدة لمحطة صعدة بأكثر من 
استهدفت نحو 2500 مشترك من إجمالي 8000 مشترك. صيانة 
وإصالح أربعة مولدات كهربائية - ثالثة مولدات كهربائية بقدرة 3 
ميغاواط للوحدة الواحدة، ومولد واحد بطاقة 500 كيلوواط. وادعت 
التقارير المحلية أن التكاليف األولية تجاوزت 2.8 مليون دوالر، في حين 
أن المولدات التي أصيبت بأضرار جزئية تحتاج إلى 3.75 مليون دوالر.230 

مستوى الضرر في قطاع الكهرباء على مستوى لك 43 :( )
المدينة في صعدة

Sa'dah Electricity City Level Damage 

Source: World Bank 2017

مليون دوالر

3.52

مليون دوالر

على أقل تقدير على أعلى تقدير

2.88

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

في السابق، في عام 2010، تلقت محافظة صعدة خمسة مولدات 
جديدة من المؤسسة العامة للكهرباء: ثالثة مولدات ميتسوبيشي 
)3 ميجاوات لكل منهما( بتكلفة 1.3 مليون دوالر أمريكي، ومولدين 
)2 ميجاوات لكل منهما(  لكل منهما مقابل 400 ألف يورو. عند 
استالم المولدات، أكد أمين عام المجلس المحلي في المحافظة على 
أهمية هذه المولدات في تغطية عجز الطاقة الكهربائية وتعزيز 
قدرات محطة توليد الكهرباء في مدينة صعدة.231 وال يعرف اليوم 
ما هو وضع هذه المولدات الكهربائية. مع ذلك، وعلى مدار النزاع، 
استهدفت الغارات الجوية العديد من منشآت الكهرباء والطاقة 
بشكل متكرر. وقد أضرت هذه الهجمات بشدة بشبكات التوصيل 
وأنظمة البنية التحتية عبر القطاعات مما حرم السكان في مدينة 
صعدة من الحصول على الخدمات الحيوية. أفاد بعض السكان أن 
الكهرباء انقطعت تماما منذ مارس 2015. واستهدفت جميع األبراج 
الكهربائية والمباني الحكومية اإلدارية ومرافق توليد الطاقة. وفي 
صعدة وحدها، ُدمرت 17 محطة وقود. وبإنقطاع التيار الكهرباء يتضرر 
قطاع الخدمات الحيوية في المدينة مثل المياه والرعاية الصحية 

ويؤثر على مختلف مناحي الحياة للسكان المدنيين.232

http:// ،2015 تحديث الحالة حول مدينتي عدن وصعدة، اليمن، أبريل ،UNOSAT  229
unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/YE/CE20150402YEM/

UNOSAT_report_Aden_Sadah_PL%2020150415_17.pdf )تم االطالع في 
3 أبريل 2020).

وكالة الصحافة اليمنية، »إصالح المرحلة األولى من شبكة كهرباء صعدة   230
 http://www.ypagency.net/138063 ،2019 بأكثر من 11 مليون ريال«، مارس

)تم االطالع في 3 أبريل 2020)

سبأ نت، »رفد محطة كهرباء مدينة صعدة بـ 5 مولدات كهربائية«، مارس   231
https://www.saba.ye/ar/news209749.htm ،2010 )تم االطالع في 1 أبريل 

.(2020

منظمة العفو الدولية، »تنهمر القنابل علينا من السماء ليل نهار«- المدنيين   232
https://www.amnesty.org/ ،2015 تحت القصف في شمال اليمن، أكتوبر

download/Documents/MDE3125482015ARABIC.PDF )تم االطالع في 3 
أبريل 2020).

القدرة والتوصي(
تعرضت صعدة والحديدة إلى أكبر عدد من الهجمات المسلحة التي 
ألحقت أضرارًا بالوقود والبنية التحتية للنقل منذ عام 2017 حيث تم 
تدمير 50 % من مرافق قطاع الطاقة في صعدة.233 ويواجه قطاع 
الطاقة أيضا تحديات بسبب نقص الوقود، واالفتقار إلى الصيانة 
المناسبة، والنهب، ونقص التمويل. إن التحديات الرئيسية التي 
تواجه قطاع الكهرباء ال تزال قائمة حتى بعد انتهاء الصراعات. 
ذلك نتيجة للهجمات المتكررة على محطة توليد الكهرباء في 
مأرب وأبراج الكهرباء وخطوط النقل. من ناحية أخرى، في أجزاء 
كثيرة من صعدة، يتم تزويد الطاقة الكهربائية عادة من مولدات 
الديزل الخاصة، وألن البالد تواجه نقصًا حادًا في الديزل في العامين 

الماضيين بلغ متوسط تزويد الطاقة حوالي 7 ساعات في اليوم.

في عام 2012 بلغ إجمالي توليد الطاقة 22,498,331 كيلووات 
مع األخذ بعين االعتبار أن 85 % من المحافظة ريفي ويعتمد على 
اإلنارة التقليدية القديمة مثل الحطب والكاز ومصابيح الغاز. مع ذلك، 
فإن الطلب على الكهرباء ما فتئ يتزايد باطراد، مقارنة بالسنوات 
السابقة. بحلول عام 2018 قدر أن 70 % من موظفي قطاع الطاقة 
في صعدة قد هاجروا إلى مناطق أخرى للهروب من تجدد العنف، 
تاركين وراءهم ضغطًا إداريًا كبيرًا. عالوة على ذلك، فإن محطتين 
رئيسيتين للوقود في مدينة صعدة وهما محطة جرمان والمحطة 
العامة، ال تعمالن بالكامل بعد األضرار التي لحقت بهما بسبب الغارات 
الجوية،234 مما أدى إلى خفض إمدادات الوقود الالزمة لتوليد الطاقة.  

قدرة توليد وتوصيل الطاقة الكهربائية في لك 44 :( )
محافظة صعدة،     -    

Electric Power Generation and Transmission Capacity in Sa'dah

القدرة االنتاجية
حسب التصميم

القدرة الفعلية

القدرة القصوى

توليد الطاقة

توصيل الطاقة

الطاقة المباعة

201020112012الوحدة

Source: UNDP 2015 - CSO Annual Statistical Bulletin 2012
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المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، دراسة مكتبية شاملة 
لتقييمات صعدة ، 2015

ACAPS، العوامل المحركة النعدام األمن الغذائي في 45 مديرية حسب   233
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي- المرحلة الخامسة )كارثة(، 2019.

عبد الرحمن الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة ، برنامج األمم   234
المتحدة اإلنمائي UNDP ، يناير 2011 - يناير 2015.
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صعدة

مالمح حرضية رسيعة

تعط( الوقود في صعدة
كثيرًا ما شهدت صعدة انقطاعًا في إمدادات الوقود. على سبيل 
المثال، بين أوائل مايو ومنتصف يوليو 2008، لم يكن لدى صعدة 
الديزل أو البنزين. نتيجة لذلك، تضاعفت أسعار الديزل. ويعني النقص 
المفاجئ في التوافر إلى جانب التضخم المفاجئ في األسعار أن 
مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل ال يمكن أن تعمل على النحو 
الصحيح. غالبًا ما تؤدي هذه االضطرابات إلى انقطاع تام يمكن أن 
يستمر ألكثر من شهرين في كل مرة.235 كما أن انقطاع إمدادات 
الوقود يعني أن سكان صعدة يواجهون باستمرار صعوبات كبيرة 

في الفرار من المناطق التي تعاني من الصراع.236 

كان هناك انخفاض بنسبة 40 % في كمية مبيعات الوقود في 
صعدة خالل 2012 و 2015 مع بيع 166 مليون لتر في عام 2012 
مقارنة مع 98 مليون لتر فقط بيعت في عام 2015، مما يشير إلى 
نقص مزمن في الوقود.237  في الواقع، بحلول نيسان 2015، أدى 
الغياب الشديد للنفط إلى محدودية الحركة والنقل، مما أدى تقريبًا 

إلى شّل المحافظة بالكامل.238 

كما كان الستمرار نقص الوقود تأثير على الزراعة في جميع أنحاء 
المحافظة أيضًا؛ ال ُيزرع حوالي 21 % من األراضي الصالحة للزراعة 
بسبب زيادة أسعار الوقود باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج.239 
يعاني المزارعون بسبب ارتفاع تكاليف المواد األساسية وانخفاض 
األسعار النهائية. وتضرر إنتاج المحاصيل في المزارع في صعدة 
بشكل كبير، كما أن مرافق التخزين والري ال تعمل. إضافة الى 
نقص الوقود مما أثر بشكل كبير على إنتاج المحاصيل المروية 
وحصادها، بما في ذلك الفواكه والخضروات.240 عالوة على ذلك، 
اختفت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية األساسية في صعدة 
)خاصة أثناء الحصار( بسبب الصعوبات في امداد الوقود، وتعطل 

السوق، والقيود المفروضة على النقل.241

هيومن رايتس ووتش، » المدنيون غير المرئيين-التحديات التي تعيق وصول   235
https:// ،2008 المساعدات اإلنسانية في سياق حرب اليمن المنسية«، نوفمبر
www.hrw.org/report/2008/11/19/invisible-civilians/challenge-humani-

tarian-access-yemens-forgotten-war )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150509_yemen_  236
saada_civilians_misery )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، هناك حاجة ماسة النتعاش قطاع   237
النفط في اليمن. تحديث الوضع االجتماعي واالقتصادي لليمن. العدد )14(، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 2016 أيار/مايو

yseu14_english_final_1.pdf )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

قطاع الحماية في اليمن، تحديث يومي للوضع، رقم 16 الذي يغطي الفترة   238
https://www.globalprotectioncluster.org/_as- ،2015 15 إلى 18 أبريل  من

sets/files/field_protection_clusters/Yemen/pc-situation-update-no-
april-2015.pdf-16 )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

عبد الرحمن الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة، برنامج األمم   239
المتحدة اإلنمائي UNDP ، يناير 2011 - يناير 2015.

منظمة األغذية والزراعة FAO، ملخص قطري لليمن حسب النظام العالمي   240
للمعلومات واإلنذار المبكر في مجال األغذية والزراعة GIEWS، ديسمبر 2018، 

http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/YEM/pdf_archive/
YEM_Archive.pdf )تم االطالع في 2 أبريل 2020).

هيومن رايتس ووتش، »اليمن- التحالف يمنع وصول الوقود الذي تمس   241
https://www.hrw.org/news/2015/05/10/ ،2015 الحاجة إليه«، مايو

yemen-coalition-blocking-desperately-needed-fuel )تم االطالع في 2 
أبريل 2020).

استهالك الوقود في صعدة،     -    لك 45 :( )
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لتقييمات صعدة ، 2015
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 صعدة

الطاقة

الغاز البرتويل المسال وال:از
تكاليف الغاز البترول المسال في صعدة أعلى من أي مكان آخر 
113 % في جميع  في اليمن. مع تغير متوسط في التكلفة بلغ 
أنحاء اليمن، ارتفعت أسعار غاز البترول المسال بنسبة 170 % في 
صعدة.242  حوالي 57 % من األسر في صعدة تقوم باستخدام الغاز 
البترولي المسال؛ وهذه واحدة من أدنى معدالت االستخدام في 

البالد بأكملها.243 

نسبة األسر التي تستخدم غاز البترول المسال في لك 46 :( )
محافظات اليمن،     

Source: Joint UNDP / WORLD BANK (ESMAP), 2005
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المصدر: برنامج المساعدة المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNDP والبنك الدولي في مجال إدارة قطاع الطاقة، إمدادات الطاقة 

المنزلية واستخدامها في اليمن.

استخدام خشب الوقود والفحم
قبل النزاع، كانت معظم األسر الريفية في صعدة تعتمد على 
الحطب للحفاظ على سبل عيشها.244 واستخدمت 90 % من األسر 
خشب الوقود، و82 % منها للطهي، و31 % للتدفئة، و2 % لألعمال 

التجارية، و9 % ألغراض متنوعة. 

يستخدم الفحم كشكل بديل من أشكال الطاقة لدى 3 % من األسر 
66 % منها ألغراض التدفئة، في حين أن  في صعدة، ويستخدمه 
16 % فقط يستخدمونه في الطهي.245  ويمكن االفتراض بأن هذه 

التقديرات قد زادت في السنوات األخيرة.

 :)DNA( مجموعة البنك الدولي ، تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن  242
المرحلة 3، )واشنطن العاصمة: 2018).

برنامج المساعدة المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP والبنك   243
الدولي في مجال إدارة قطاع الطاقة، إمدادات الطاقة المنزلية واستخدامها 

http://www.infradev. ،2005 في اليمن: المجلد الثاني، المرفقات. ديسمبر
org/InfraDev/assets/10/documents/Yemen%20-%20Household%20

 pdf((2005(20%Energy%20Supply%20and%20Use%20in%20Yemen_Vol2
)تم االطالع في 2 أبريل 2020).

المرجع نفسه.  244

المرجع نفسه.  245

إنتاج روث األبقار ، واألغنام، والماعز، والجمال في لك 47 :( )
محافظة صعدة )وزارة الكهرباء والطاقة     -    )
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Source: Lahmeyer International, 2006

المصدر:Intenational Lahmeyer، مشروع تقرير تقييم موارد الطاقة 
المتجددة، 2006

مصادر أخرى من الطاقة الحيوية
ال يستطيع معظم سكان صعدة الحصول على الكهرباء يوميًا. ومع 
وفرة المناطق الريفية واألراضي الزراعية ورعي الماشية، سرعان ما 
تحول السكان إلى إستخدام مصادر أكثر سهولة، مثل الروث. تظهر 
بيانات االستهالك الوطني أن اللجوء إلى الروث ألغراض توليد الحرارة 
كان في ازدياد مستمر حتى قبل أن يشتد الصراع، مما يشير إلى أن 
السكان المحليين كانوا يعانون من النقص المستمر في الكهرباء 
واالنقطاعات المستمرة من مصادر الطاقة الحديثة األخرى.  بحلول 

عام 2004، زاد إنتاج الروث بنسبة 43 % مقارنة بعام 246.1998

إم:انات الطاقة المتجددة
نظرًا للمساحات الطبيعية والجبال المحيطة وفقًا لوزارة الكهرباء 
والطاقة، فإن مؤسسة صعدة لديها القدرة على تشغيل 2,567 
نظاًما لتسخين المياه بالطاقة الشمسية وتوليد 5.213 ميجاوات.247

Lahmeyer الدولية، مسودة تقرير لتقييم موارد الطاقة المتجددة. وزارة   246
الكهرباء في اليمن، استراتيجية وخطة عمل الطاقة المتجددة، أغسطس 

.2006

المرجع نفسه.  247



إدارة المخلفات الصلبة5814

أبرز المالمح
الصلبة  	 المخلفات  إدارة  المتوفرة حول  الثانوية  البيانات 

من  مزيد  إلجراء  حاجة  وهناك  محدودة  صعدة  في 
التقييمات لتحديد الوضع.

بعد  	 صعدة  محافظة  في  النفايات  جمع  معدل  انخفض 
تصاعد الصراع ، يعتبر أن أسطول جمع النفايات الصلبة ال 

يعمل منذ بداية الصراع في 2015.

الحطام  	 معدالت  ارتفاع  إلى  السابقة  التقييمات  تشير 
المتراكم في صعدة ، والذي غالًبا ما يكون ملوًثا. هناك 
هذه  لفهم  والتقييمات  الدراسات  من  مزيد  إلى  حاجة 

المسألة.

نظرة عامة 
قد تعطل تقديم خدمات إدارة المخلفات الصلبة بشكل كبير في أنحاء 
كثيرة في اليمن نتيجة للنزاع. كان لألضرار المباشرة، واالفتقار إلى 
قطع الغيار، وانخفاض عدد الموظفين أثر مباشر على كفاءة الخدمة 
المقدمة. كما أدى نقص الوقود وزيادة أسعاره، فضاًل عن القيود 
المفروضة على النقل إلى التقليل من معدل جمع المخلفات، مما 
تسبب في تراكم القمامة في الشوارع في العديد من األحياء في 

جميع أنحاء المحافظة.

في مدينة صعدة، انخفضت القدرة التشغيلية لخدمات المخلفات 
الصلبة بعد تصاعد النزاع. وتشير البيانات الثانوية المحدودة إلى أن 
وتيرة الجمع قد  انخفضت بعد عام 2015، ولحقت أضرار بأسطول 
المخلفات الصلبة، مما جعل ما يقرب من ثالثة أرباعه غير جاهز 
للتشغيل. مع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من التقييمات لتحديد الوضع 
الحالي لها. ومن المتوقع أن تؤدي المستويات العالية من األضرار 
في مدينة صعدة إلى تراكم األنقاض في المدينة، والتي يمكن أن 

تكون ملوثة في كثير من األحيان.

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.248 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.249 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.250 

وزارة االدارة المحلية ، االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة، 17-13.  248

المرجع نفسه.  249

المرجع نفسه.  250

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.251 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.252 

يدير 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.253 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 النظافة وتحسين المدينة ، إال أنها تتلقى أيضا تحويالت من 
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.  254 وفي 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 للتعاون الدولي JICA، والوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي  GIZ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، والوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية USAID، وميرسي كورب )فيلق الرحمة( 
 255.ICRC واللجنة الدولية للصليب األحمر ،UNICEF واليونيسيف ،MC
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إدارة المخلفات الصلبة

البنية التحتية والقدرة التشغيلية
يخدم مدينة صعدة مكب النفايات في منطقة القحزة التابع 
لصندوق نظافة وتحسين المدينة.256 ال توجد بيانات ثانوية عن الحالة 
المادية للمكب وحالة تشغيله، وهناك حاجة ماسة إلجراء المزيد من 
التقييمات لتحديد ما إذا كان قد تأثر بالنزاع. مع ذلك، فإن من أصل 21 
مكبًا رسميًا للمخلفات في اليمن، لم تكن هناك سوى ستة منها 
تعمل بدرجة ما حتى عام 257.2009 يمكن أن يؤدي عدم السيطرة 
على مواقع دفن المخلفات إلى إحداث أثر مدمر على البيئة وبالتالي 

التأثير على صحة اإلنسان.

 إن تأثير الصراع على كمية المخلفات الصلبة غير مباشر. في حين 
ارتفع إنتاج المخلفات الصلبة في محافظة صعدة بنسبة 12 % بين 
عامي 2013 و2017، ظل نصيب الفرد الفعلي من توليد المخلفات 
على حاله تقريبًا.258 وترتبط هذه الزيادة بالنمو السكاني في 

المحافظة، الذي شهد أيضًا زيادة بنسبة 12 %.

تقديرات كمية المخلفات الصلبة في محافظة لك 48 :( )
صعدة،     -    

2013 2015 2017

Rural TotalUrban

0
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60k

90k
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141,852
133,592

127,218

150k

Estimated Quantity of the Solid Waste in 
Sa’dah Governorate (2013-2017)

96,301 101,078 107,328

30,917 32,514 34,524

فيما يتعلق بالقدرة التشغيلية، يشير تقييم البرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة UNDP إلى أنه قبل وقوع األزمة، كان جمع القمامة يتم 
يوميا، وأن وتيرة جمع المخلفات لم يختلف عقب تصاعد النزاع في 
عام 259.2015 مع ذلك، ووفقًا لنفس التقييم، جمعت المخلفات 
مرتين في الشهر الذي أجري فيه التقييم في عام 2015. ويشير 
تقييم آخر، ُأجري في عام 2016 إلى أن معدالت جمع المخلفات في 

صعدة انخفضت بعد عام 2015 من 50 % إلى 30 %.260 

أولمو فورني وايدن شورت وآخرون، اليمن- تقييم طارئ لحالة النفايات، )برنامج   256
UNDP، 2015(، https://www.undp.org/content/ األمم المتحدة اإلنمائي

dam/yemen/PovRed/Docs/UNDP-YEM-DWR.pdf )تم االطالع عليه في 
ديسمبر 2019).

مرصد الصراعات والبيئة،  كيف دمر النزاع في اليمن نظام إدارة المخلفات،   257
https://ceobs.org/how-yemens-conflict-de- ،2019  أغسطس

stroyed-its-waste-management-system/ )تم االطالع على يناير 2020).

الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو 2019.  258

أولمو فورني وايدن شورت وآخرون، اليمن- تقييم طارئ لحالة النفايات، )برنامج   259
.(UNDP، 2015 األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، وثيقة مشروع جمهورية اليمن، 2016،   260
https://www.undp.org/content/dam/yemen/Projects/docs/Pro-

doc-WASH.pdf )تم االطالع عليه في مارس 2020).

عموما، يشير هذا إلى اتجاه تنازلي في تواتر الجمع، في حين يمكن 
أن يرتبط التباين بالتغطية المختلفة. وحتى لو ظلت معدالت التحصيل 
دون تغيير، فقد تحصل أجزاء مختلفة من المدينة على التغطية 
الجغرافية المختلفة، مع ترك بعض األحياء دون خدمة على اإلطالق.261 

باإلضافة إلى ذلك، اعُتبر أن ثالثة أرباع أسطول جمع المخلفات ال 
يعمل عام 262.2015 وتفيد التقارير بأن مستويات التوظيف لم تتأثر 
بدورها بتصعيد النزاع، حيث كان يعمل جميع الكناسين والسائقين 

وجامعي القمامة والمشرفين بنسبة 100 % في عام 263.2015  

نتيجة للصراع واالنفجارات النشطة، يمكن توقع كميات كبيرة من 
الحطام المتراكم في صعدة.  في حين ال تتوفر بيانات حديثة عن 
كمية الحطام في مدينة صعدة، بعد ثمانية أشهر من تصاعد النزاعات 
ر أن 391,680 طنًا من الحطام قد تراكمت  في عام 2015، فقد ُقدِّ
هناك.264 كثيرا ما يمكن أن تكون هذه المخلفات ملوثة بالمنتجات 
والمواد الكيميائية المنزلية، فضال عن الذخائر غير المنفجرة، مما 
يجعل من الصعب إدارتها والتعامل معها. عالوة على ذلك، ال يمكن 
إعادة تدوير معظم هذه المخلفات، وتحتاج إلى التخلص منها في 

مواقع مدافن المخلفات، مما يحتاج إدارة وتخطيط دقيقين.265 

وضع  سطول جمع النفايات في صعدة،     لك 49 :( )
Status of the Waste Collection Fleet in Sa’dah (2015)

ال يمكن اصالحها
4

بترتيب العمل
4

المجموع
  

غير صلحة للعمل
لكن يمكن اصالحها

7

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP،  اليمن: تقييم طارئ لحالة 
النفايات، 2015.

أولمو فورني وايدن شورت وآخرون، اليمن- تقييم طارئ لحالة النفايات، )برنامج   261
.(UNDP، 2015 األمم المتحدة اإلنمائي
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، وثيقة مشروع جمهورية اليمن، 2016.  264

مرصد الصراعات والبيئة، كيف دمر النزاع في اليمن نظام إدارة المخلفات،   265
https://ceobs.org/how-yemens-conflict-de- ،2019  أغسطس

stroyed-its-waste-management-system/ )تم االطالع على يناير 2020).
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احتياجات الس:ان
ينما توجد بيانات ثانوية محدودة للغاية حول إدارة المخلفات الصلبة 
في مدينة صعدة ، تشير المصادر الحالية إلى استنتاج مفاده أن 
توفير خدمات إدارة المخلفات الصلبة قد انخفض. يؤكد الوضع 
العام في اليمن هذا االتجاه أيًضا ، حيث أشار جميع المشاركين 
تقريًبا )89 %( في التقييم الذي أجراه قام به قطاع المياه والصرف 
الصحي ومنظمةREACH في عام 2018 إلى أنه ال يتم جمع القمامة 
المنزلية.266 نتيجة لذلك، أفاد معظم المجيبين بأنهم تركوا القمامة 
في الشوارع أو حرقوها و/أو دفنونها.267 ويمكن أن تؤدي هذه 
الممارسات إلى تراكم القمامة في الشوارع، فتسهم بدورها في 

في التلوث وانتشار االمراض.

تقديرات توليد النفايات الصلبة في صعدة )بالطن)، لك 50 :( )
    

Estimated Solid Waste Generation in Sa’dah (Tons) (2015)

معدل توليد
النفايات اليومي

576.9 اجمالي
توليد النفايات

اليومي

403.8

معدل
التراكم اليومي

282.7

173.6

اعادة
االستعمال

و/ أو
اعادة التدوير

121.1

معدل
التجميع
اليومي

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP،  اليمن: تقييم طارئ لحالة 
النفايات، 2015.

قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة REACH، اليمن: تقييم قطاع المياه   266
https://reliefweb.int/ 2018 والصرف الصحي والنظافة الصحية لألسر، نوفمبر

report/yemen/yemen-wash-household-assessment-water-sanita-
tion-and-hygiene-assessment-november-2018 )تم االطالع في 2020 

فبراير(.
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أبرز المالمح
الطرق في محافظة ومدينة صعدة وغيرها من مرافق  	

قطاع النقل مثل الجسور  قد تضررت بشدة خالل مختلف 
مراحل الصراع وتتطلب إعادة التأهيل. الطرق المتضررة 
من  الغربي  الجزء  في  الجبلية  التضاريس  مع  مقترنة 
المحافظة تعيق التنقل بين المديريات، وتقطع الروابط 

االقتصادية واالجتماعية.

حيث  	 الوضع  تدهور  في  يساهم  الوقود  أسعار  ارتفاع 
ارتفعت األسعار أكثر من الضعف مقارنة بمستويات ما 

قبل األزمة.

في مراحل مختلفة من الصراع ، حواجز الطرق باإلضافة  	
إلى األضرار ، زاد من إعاقة الحركة وصعوبة الوصول.

نظرة عامة 
تقع محافظة صعدة في شمال غرب اليمن وتحدها محافظتي 
حجة وعمران من الجنوب ومحافظة الجوف من الشرق. تستمد 

مدينة صعدة 

 موقعها االستراتيجي  لوقوعها على الطريق السريع المباشر 
الوحيد بين مدينة صنعاء والمملكة العربية السعودية. تم بناء 
الطريق السريع الُمعبد في عام 1979  الذي يمر عبر حوض صعدة 
ومدينة صعدة ويمتد إلى باقم.268 إلى الشمال الشرقي من مدينة 

صعدة، هناك طريق هام آخر يربطها بالمعبر الحدودي مع البقع.

تعرضت شبكة الطرق في مدينة صعدة ألضرار كبيرة منذ تصاعد 
النزاع في عام 2015، مما أثر بشكل كبير على األداء الوظيفي 
والتنقل. حتى عام 2017، كما ورد، فإن الطريق الوحيد الذي يعمل 
بكامل طاقته في المدينة هو طريق صنعاء.269  وقد أدى نقص 

الوقود وعدم االستقرار إلى إعاقة التنقل داخل المدينة.

ماريك براندت، القبائل والسياسة في اليمن: تاريخ الصراع الحوثي، )أكسفورد:   268
مطبعة جامعة أكسفورد، 2017).

مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   269
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017(، 110.

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.270  وباإلضافة 
إلى ذلك، تشرف وزارة األشغال العامة و الطرق على البنية 
التحتية للطرق عموما بما في ذلك التطوير والصيانة.271 بيد أن 
دورها يقتصر على شبكة الطرق الريفية.  وقد بدأ العمل بقانون 
النقل البري في 30 مارس 2003 لتوفير اإلطار التنظيمي للنقل 
البري.272 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.273 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   270
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).

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ، المشروع الطارئ للخدمات   271
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).

البنك الدولي، قطاع النقل في اليمن- مذكرة سياسة اليمن رقم )4( بشأن   272
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
أدى توسيع شبكة الطرق في السبعينات والثمانينات إلى تحسين 
الروابط التجارية داخل محافظة صعدة ومع المحافظات األخرى. تم 
تعبيد طريق صنعاء – صعدة في عام 1979، فقصرت مدة السفر 
بين المدن من 10 إلى 4 ساعات، مع السماح أيضًا بمجموعة أكبر من 
المركبات للتنقل.274 كما كان الطريق بمثابة حلقة وصل اقتصادية 
مهمة، حيث سهل نقل البضائع، مثل بيع الفواكه من صعدة في 
أسواق صنعاء. ثم تم توسيع الطريق السريع إلى باقم، في شمال 
غرب المحافظة، وفي نهاية المطاف حتى حدود المملكة العربية 
السعودية. في الوقت نفسه، تم تحسين خطوط النقل بين صعدة 
وساحل البحر األحمر، من خالل رصف الطرق عبر مديرية حوث في 

محافظة عمران.275 

في الوقت نفسه، تم تحسين شبكة الطرق بين أحياء محافظة 
صعدة، مما عزز الروابط االقتصادية واالجتماعية. وتشمل الطرق 
األخرى في المحافظة الطرق الترابية واألرصفة المتضررة، التي 
غالبًا ما يراقبها السكان المحليون ويسيطرون عليها. في بعض 
األحيان، قد تكون هناك حاجة إلى إذن الحركة المحلية، وقد تخضع 

الرحلة للضريبة.276 

تنتشر الجبال على الجزء الغربي من محافظة صعدة، وهي تنتمي 
إلى سلسلة جبال السروات. الكثير من طرق التجارة والنقل القديمة 
عبرت نطاق الجبال الغربية. مع ذلك، وبسبب صعوبة التضاريس، 
يصعب بناء الطرق الحديثة. في عام 2000، بدأت حكومة اليمن 
في بناء الطريق الدائري الشمالي، وهو طريق يمتد 196 كم يمر 
عبر مدينة صعدة، وقطابر، ومنبه، والغمر، رازح، والمالحيط، وحرض، 
كونه الطريق الوحيد الممكن بناءه الذي يربط مدينة صعدة بعواصم 
المديريات وسلسلة الجبال البعيدة.277 لكن منذ عام 2004، أعيق 
البناء بسبب صعوبة التضاريس وعدم االستقرار السياسي، مما أدى 

إلى عدم تعبيد بعض أجزاء الطرق.278 

 ب:ة الطرق
قبل نشوب النزاع، كانت شبكة الطرق ضعيفة نسبيًا في اليمن، على 
الرغم من التوسع الحاصل. الطرق المعبدة وصلت إلى ما يقرب من 9 
% من جميع الطرق، أو 11 كم لكل 1000 كم2. 279 حاليا، 127 كم فقط 
من الطرق الداخلية في صعدة المدينة هي طرق إسفلتية، والتي 
تمثل حوالي 7 % من المساحة اإلجمالية للطرق الداخلية.280  على 
مستوى المحافظة، هناك 549 كيلومترا من الطرق اإلسفلتية.281 

باراك أ. سالموني، وبرايس لويدولت، ومادلين ويلز، النظام واألطراف في شمال   274
.(RAND، 2010 :اليمن ظاهرة الحوثي، )سانتا مونيكا، كاليفورنيا

المرجع نفسه.  275

المرجع نفسه.  276

ماريك براندت، القبائل والسياسة في اليمن: تاريخ الصراع الحوثي، )أكسفورد:   277
مطبعة جامعة أكسفورد، 2017).

المرجع نفسه.  278

منشورات البنك الدولي ، النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية: مصادر   279
وعوائق وإمكانيات ، 1 يناير2002 ، 48-46.

UN-Habitat ، جامعة صنعاء )الفريق األكاديمي( ، تقرير التنمية في المدن   280
اليمنية، مسودة 1، 2019.

الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو 2019.  281

تعرضت شبكة الطرق ألضرار جسيمة خالل مراحل الصراع المختلفة. 
فعلى سبيل المثال، ُدمرت أيضًا البنية األساسية الهامة للنقل، مثل 
الجسور، خالل الصراع الذي دام بين عامي 2007-2009. عام 2011، 
أصبحت العديد من الطرق اإلسفلتية غير صالحة للتنقل بسبب 
الغارات الجوية والقصف المدفعي.282 وقد قامت السلطات المحلية 
بوضع موازنة بقيمة أكثر من مليار ريال ل 116 مشروعًا لألشغال 
العامة، لكن لم تتجاوز نسبة الصرف %20 حتى عام 283.2013 كما 
يعمل الصندوق االجتماعي للتنمية على تنفيذ مشاريع الطرق في 
صعدة. مع ذلك، تشير التقارير الواردة من عام 2016 إلى أن عدة 
جسور في محافظة صعدة ال تزال مدمرة، مع صعوبة الوصول إلى 

الطرق البديلة.284 

في الوقت الحالي، تدمرت أكثر من ثلث الطرق الداخلية في مدينة 
صعدة.285 مع ذلك، من المهم اإلشارة إلى أنه خالل العام السابق، 
ذكر أن  74 % من الطرق داخل المدن في صعدة قد تعرضت لدرجة 
ما إلى الضرر، مما يشير إلى أن الوضع قد تحسن.286 وذكرت وسائل 
اإلعالم المحلية في فبراير 2020 أنه تمت الموافقة على 3 مليارات 
و127 مليون ريال لتنفيذ مشاريع الطرق ذات األولوية في محافظة 

صعدة في عام 287.2020 

 ضرار الطرق الحضرية في مدينة صعدةلك 51 :( )
أضرار الطرق الحضرية في مدينة صعدة

متضرر
38%

غير متضرر
62%

 : )DNA( المصدر: مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية
المرحلة الثالثة، 2018.

عبد الرحمن الحميري، دراسة مكتبية شاملة لتقييمات صعدة ، برنامج األمم   282
المتحدة اإلنمائي UNDP ، يناير 2011 - يناير 2015.

المرجع نفسه.  283

قطاع اللوجستيات في اليمن وبرنامج األغذية العالمي WFP، تحديث الحالة   284
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-situa- ،2016  في اليمن،

tion-update-29-june-2016 )تم االطالع عليه في أبريل 2020).

 :)DNA( مجموعة البنك الدولي ، تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن  285
المرحلة 3، )واشنطن العاصمة: 2018(، 123.

مجموعة البنك الدولي، تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن )DNA(: تقرير   286
المرحلة الثانية، )واشنطن العاصمة: 2017(، 110.

سبأ نت، »أكثر من 3 مليارات ريال تمت الموافقة عليها لمشاريع الطرق في   287
https://www.saba.ye/en/ ،2020 صعدة خالل عام 2020«، 8 فبراير

news3087201.htm )تم االطالع في أبريل 2020).



63
 صعدة
النق(

شبكة الطرق في مدينة صعدةلك 52 :( )
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64
صعدة

مالمح حرضية رسيعة

مطار صعدة
مطار صعدة هو أحد المطارات المحلية في اليمن، ويقع شمال 
غرب المدينة. قد تم إغالق المطار عام 2009، باستثناء العمليات 
العسكرية.288 كما يشير تقييم األضرار الذي أجري في عام 2015 
إلى وقوع أضرار جسيمة في مطار صعدة، حيث تم تدمير ما ال يقل 

عن خمسة مبان وثالث حفر عميقة في مهبط الطائرات.289

التنق(
أعيقت حركة التنقل داخل المحافظات وفيما بينها خالل المراحل 
المختلفة من الصراع بسبب األضرار، والحصار على الطرق، وعدم 
االستقرار على نطاق أوسع. خالل الفترة ما بين عامي 2009-2007، 
أغلق الحوثيون بعض أجزاء الطرق، ودمروا أجزاء أخرى، أبرزها أجزاء 
من طريق صنعاء صعدة، وكذلك الطرق بين رازح وشداء، وباقم ومجز، 
وصعدة وضحيان.290 وفي غضون الفترة نفسها، منعت الحكومة 
حركة المرور لبعض المناطق، بما في ذلك بني معاذ وعلى طول 

طريق صنعاء صعدة.291 

Fuel Prices in Sa’dah Market (2013-2020) سعار الوقود في سوق صعدة،     -    لك 53 :( )
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المصدر: برنامج األغذية العالمي WFP، اليمن - قاعدة بيانات أسعار المواد 
https://data.humdata.org/dataset/wfp-food- الغذائية، متاحة على

.prices-for-yemen

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن - تقرير حالة الطوارئ   288
https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،2009 في صعدة رقم 1، 24 أغسطس
int/files/resources/793C4139C2EBA1CC4925761D00032EC9-Full_Re-

port.pdf )تم االطالع في أبريل 2020).

UNOSAT، تحديث الحالة حول مدينتي عدن وصعدة، اليمن، أبريل 2015.  289

باراك أ. سالموني، وبرايس لويدولت، ومادلين ويلز، النظام واألطراف في شمال   290
.(RAND، 2010 :اليمن ظاهرة الحوثي، )سانتا مونيكا، كاليفورنيا

المرجع نفسه.  291

حتى أبريل 2019 ، تعد مديرية صعدة المديرية الوحيدة التي صنفها 
UNOCHA على  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
أنها يمكن الوصول إليها في محافظة صعدة. يتم تصنيف جميع 
المديريات األخرى على أنها صعب الوصول إليها إما بسبب الصراع 
أو البيروقراطية أو الخدمات اللوجستية أو العديد من ما سبق.292 
في حين أن الطريق إلى الجنوب باتجاه صنعاء والطريق نحو الشمال 
مفتوح حتى 28 يناير 2020، يمكن استخدام طريق بديل بمحاذاة 
الجسر على طريق صعدة - باقم، باإلضافة الستعمال طريق بديل 
للسيارات الصغيرة بمحاذاة جسر آخر. يقوم السائقون باستخدام 
الطرق التحويلية، التي غالبًا ما تكون طويلة بسبب انعدام األمن 

في أوضاع الصراع هناك.293 

اعيقت حركة التنقل بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث 
كانت أسعار البنزين في صعدة متقلبة للغاية طوال فترة النزاع. 
بلغ سعر ما قبل الصراع 158 ريااًل،294 في حين أنه حتى فبراير 2020، 
وصل السعر إلى 365 ريال )بزيادة 131 %(. وُسجل أعلى سعر في 
يونيو 2015، حيث بلغ 856، بزيادة قدرها 442 % مقارنة بمستويات 
ما قبل األزمة. في الواقع، في عام 2015، كانت اسعار البنزين في 
صعدة واحدة من أعلى أسعار البنزين المسجلة في اليمن، بعد 

مدينتي عمران وعدن.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، اليمن: قاعدة   292
https://data.humdata.org/ ،2019 البيانات للمديريات صعبة الوصول، 29 أبريل

.dataset/yemen-hard-to-reach-districts

قطاع اللوجستيات في اليمن ، قيود الوصول حتى 28 يناير 2020، يناير 2020،   293
https://logcluster.org/sites/default/files/maps/yem_lc_op_accesscon-

straints_a3l_20200128.pdf )تم االطالع في مارس 2020).

برنامج الغذاء العالمي WFP، تقرير مراقبة السوق اليمني،  مارس   294
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- ،34 2019 العدد-

0000104941/download/?_
  906459213.1576756458-ga=2.147311287.1666722025.1585221539

)تم االطالع في مارس 2020).



65
 صعدة
النق(

المركبات والسالمة عىل الطرق
بين عامي 1996 و2017، تم تسجيل ما يقرب من 27,800 مركبة 
في صعدة المحافظة، مع إصدار معظم األرقام للمركبات العامة 
)حوالي 70 %).295 قد انخفض عدد األرقام الجديدة الصادرة سنويًا، 
813 و832 رقم جديد في عام 2013 و2014 على  حيث تم إصدار 
التوالي، في حين انخفض العدد في عام 2015 إلى 464 ولم تصدر 

أي أرقام جديدة في عام 2016. وفي عام 2017، بلغ العدد 196.

عدد المركبات حسب نوع األرقام الصادرة في لك 54 :( )
محافظة صعدة، -         .

Registered Vehicles in Sa’dah Governorate (1996-2017)

19,439عام

6,105خصوصي

سيارات
2,200األجرة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.

الجهاز المركزي لإلحصاء، الكتاب السنوي2017، 22 يوليو2019.  295

   

السالمة على الطرق في اليمن سيئة بشكل عام حيث ال يوجد قانون 
يلزم بارتداء أحزمة األمان، فضاًل عن قانون يلزم راكبي الدراجات 
النارية بارتداء الخوذات.296 في محافظة صعدة، ارتفع عدد حوادث 
المرور وما يرتبط بها من وفيات وإصابات بين عامي 2011 و2014، 
وانخفض بشكل حاد في الفترة 2015-2016، ثم ارتفع مرة أخرى 
في عام 2017. قد يكون ذلك مرتبطًا بعدم االستقرار على نطاق 
أوسع، وانخفاض في الحركة، وانخفاض في استخدام وسائل النقل.

إجمالي عدد حوادث السير، واالصابات، والوفيات في لك 55 :( )
محافظة صعدة،     -    
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 2017.

منظمة الصحة العالمية WHO، تقرير حالة شرق البحر األبيض المتوسط حول   296
السالمة على الطرق، )مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لشرق 

المتوسط، 2010(، http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1045.pdf )تم 
االطالع في 18 مارس 2020).



االتصاالت6616

نظرة عامة
في عام 2017، ُقّدر العدد اإلجمالي لالشتراكات في للخطوط 
الهاتفية الثابتة المستخدمة في جميع أنحاء البالد بـ 1,086,753 
خطًا، مما يشير إلى انخفاض عدد الخطوط المستخدمة مقارنة بعام 
2016 البالغ 1,165,828 خطًا.297 وقدر العدد اإلجمالي لالشتراكات 
للهواتف الخلوية بنحو 17,556,062 اشتراكًا، وهو ما يمثل زيادة 
عن عدد االشتراكات في عام 2016 البالغ 16,433,055 اشتراكًا.298 
باإلضافة إلى ذلك، في عام 2017، كان هناك ما يقدر بـ 5,132,388 
شخًصا في البالد يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت في المنزل، عبر أي 
جهاز )كمبيوتر أو هاتف محمول( واالتصال، مما يمثل زيادة مقارنة 
بعام 2016 عندما كان العدد يقدر بـ 4,356,959. قبل الصراع، أفيد 
أن معظم األفراد الوصول إلى اإلنترنت في المنزل، تليها أماكن 

عملهم، ومقاهي اإلنترنت. 299

عدد اشتراكات الهواتف الثابتة و الخلوية في لك 56 :( )
اليمن،     -    

201520162017

عدد الخطوط العاملة الخلوية 

عدد الخطوط العاملة للخط الثابت 

Number of Subscriptions to Fixed Telephone Lines
and Mobile Cellular Telephones in Yemen, 2015-2017
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Source: HNO data, 2019. .2017 المصدر: جهاز اإلحصاء المركزي، كتاب اإلحصاء السنوي

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   297
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

المرجع نفسه.  298

مركز البحوث والتنمية المجتمعية، عادات استخدام اإلنترنت في اليمن، نتائج   299
https://www.srdcyemen.org/index_en.php?m_ ،2013 ،استطالع لإلنترنت

id=147 )تم االطالع في 9 مارس 2020).

في محافظة صعدة تحديدًا، كان هناك 4,356,959 خطًا هاتفيًا ثابتًا 
يعمل؛ في عام 2016، كان هذا العدد 18,244، وفي عام 2015، كان 
هناك 18,157 خطًا عاماًل. كما أن المحافظة لديها 6 مقاهي لإلنترنت 
)فقط في المناطق الحضرية( و168 مركز اتصال. وردت نفس األرقام 
للفترة 2015 - 2017. باإلضافة إلى الخيارات المحدودة للحصول على 
خدمات اإلنترنت، في سبتمبر 2019 انقطعت خدمات اإلنترنت تمامًا 
في منطقة صعدة.300 باإلضافة إلى ذلك، تم قطع وسائل االتصال 
عبر الهاتف وحجب مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم والمواقع 
اإللكترونية من قبل السلطات، بما في ذلك على سبيل المثال صعدة 
برسhttp://www.saadahpress.net( 301(؛عالوة على ذلك، تم تغيير 
محتوى http://www.yemenhurra.net، وهو موقع على شبكة 
اإلنترنت يغطي نزاع صعدة، ثم تم حظره في وقت الحق. وفي أعقاب 
االشتباكات التي وقعت في عام 2011، توقفت محطات اإلذاعة 
المحلية عن البث في أوائل عام 2012؛ تغير المسؤولون عن إذاعة 
صعدة التي كانت تبث لمدة ثماني ساعات يوميا من مدينة صعدة 
في مارس 2011، ثم توقف بثها في يناير 302.2012 هذه التطورات 
ليست جديدة، حيث حاولت السلطات خالل حروب صعدة )وخاصة الجولة 
الرابعة من يناير إلى يونيو 2007 والجوله الخامسة من مارس إلى 
يوليو 2008(، التعتيم على المعلومات.303 مع ذلك، تسربت األخبار 
بشكل متقطع بسبب زيارات المنظمات المحلية والدولية لحقوق 
اإلنسان والمنظمات اإلنسانية، وتحُسن االتصاالت، واالتصال المباشر 
من قبل الجهات الفاعلة مع الصحفيين المستقلين في صنعاء.304 

الشرق األوسط، »الحوثيون يزيدون من سرعة االنترنت، ويحجبون الشبكات في   300
https://english.aawsat.com//home/ ،2019 صعدة«، 29 سبتمبر

article/1923706/houthis-increase-internet-rates-block-networks-saa-
da )تم االطالع في 9 مارس 2020).

مكتب المطبعة الحكومية في الواليات المتحدة، تقارير قطرية عن ممارسات   301
حقوق اإلنسان: تقرير مقدم إلى لجنة الشؤون الخارجية، ومجلس النواب 
األمريكي ولجنة العالقات الخارجية، مجلس الشيوخ األمريكي من وزارة 

الخارجية وفقا للبندين 116)د( و 502 باء )ب( من قانون المساعدة الخارجية 
https://books.google.jo/ ،2010 ،2 لعام 1961، بصيغته المعدلة، المجلد

books?id=2qSs7m8dEVwC&pg=PA2333&lpg=PA2333&dq=saada+yem-
en+internet&source=bl&ots=YNjlmWlWb3&sig=ACfU3U0UCW7_

qh02MRQ5glFS0FjqRBvW8w&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiFybvA1r_
oAhXCxYUKHeJVDgcQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=saada%20

yemen%20internet&f=false )تم االطالع في 15 فبراير 2020).

http:// ،2012 دليل المشهد اإلعالمي اليمني واالتصاالت، فبراير ،Info As Aid  302
6744-c6b--www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/70526720

17e837197110/attachedFile-a763 )تم االطالع في 15 فبراير 2020)

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، حرب في صعدة من العصيان المحلي إلى   303
https://carnegieendowment.org/files/war_ ،2010 التحدي الوطني، أبريل

in_saada.pdf )تم االطالع في 19 مارس 2020).
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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.305 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.306 وفي 
تقرير مايو 2017، أوصى البنك الدولي بنشر األلياف عبر البنية التحتية 

األرضية مع شبكات الكهرباء والطرق و/أو الطرق السريعة.307 

قد أدى الوضع في اليمن إلى إنشاء قطاع االتصاالت في حاالت 
الطوارئ، مما ساعد على تحسين خدمات االتصاالت. يعمل القطاع 
في اليمن منذ أبريل 2015، وقدم خدمات االتصاالت األساسية، ودعم 
إنشاء مراكز اإلنترنت ومحطات شحن الطاقة. يوفر هذا القطاع 
التنسيق في حاالت الطوارئ، وخدمات االتصاالت األمنية، وخدمات 
االتصال للهيئات اإلنسانية الفاعلة في خمسة مواقع في جميع 

أنحاء اليمن.308 

تغطية شبكة الهاتف النقال محافظة صعدة ، لك 57 :( )
.    

SabafonMTN

Mobile Network Coverage Sa'dah Governorate 2019

 صعدة صعدة

المصدر: GSMA ، خرائط تغطية الشبكة، 2019.

البنك الدولي، قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن- مذكرة   305
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.  306
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https://www. ،قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ في اليمن، اليمن: النزاع  308
.etcluster.org/emergencies/yemen-conflict

مزودو الخدمات
هناك مشغالن للهاتف المحمول في صعدة: سبأفون وMTN اليمن.309 
تأسست سبأفون، أول شبكة للهاتف المحمول في اليمن، من قبل 
زعيم قبلي بارز ورجل أعمال اسمه حميد األحمر، الذي ساعد والده 
في تأسيس حزب اإلصالح.310 وال تقدم شركة »يمن موبايل«، وهي 
شركة مملوكة للدولة، وشركة »وٍاي-تيليكوم« خدمات اإلتصاالت 
في محافظة صعدة، بما في ذلك مدينة صعدة. توفر الجهات الفاعلة 
في مجال خدمات االتصاالت استقبااًل خلويًا ضعيفًا ومتقطعًا في 

مدينة صعدة والمناطق المحيطة بها.

 في يناير 2020، أفادت وسائل اإلعالم بأن خدمات اإلنترنت في ما 
يقرب من 80 % من اليمن تعطلت بسبب األضرار التي لحقت بكابل 
فالكون، وهو كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر في قناة السويس 
تم قطعه،311 مما أجبر الغالبية العظمى من اليمنيين على انقطاع 
االتصال باإلنترنت وكشف عن ضعف البنية التحتية لإلنترنت في اليمن.

./https://www.gsma.com/coverage ،خرائط تغطية الشبكة ،GSMA  309

كيسي كومبس، » في اليمن ، يمثل اإلنترنت جبهة رئيسية في الصراع »،   310
https://www.codastory.com/authoritari- ،2020 مارس Coda Story، 10

an-tech/yemen-internet-conflict/ )تم االطالع في 15 فبراير 2020).

المصدر أون الين، » مؤسسة االتصاالت تعلن خروج أكثر من ٪80 من سعات   311
https://almasdaronline.com/ ،2020 االنترنت الدولية في اليمن«، 9 يناير

articles/176281 )تم االطالع في 15 فبراير 2020).
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احتياجات الس:ان
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.312 وتعطل المنظمات اإلنسانية في 
عملياتها بسبب عدم إمكانية الوصول إلى وسائل االتصال وتقطعها، 
وتعتمد على االتصاالت عبر األقمارالصناعية والراديو.313 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.314 

يبدو أن الضرر المادي الذي لحق بالبنية التحتية لتقنية المعلومات 
واالتصاالت هو السبب الرئيسي لضعف االتصاالت واإلنترنت في مدينة 
صعدة. في صعدة على وجه التحديد، قصفت الطائرات محطات توليد 
الكهرباء وأبراج االتصاالت، تاركة صعدة في ظالم دامس بعد غروب 
الشمس.315 ال يظهر سوى القليل من األضواء وسط نقص حاد في 
إمدادات الوقود، باستثناء المنازل التي تملك مولدات كهربائية. 
في نوفمبر 2018، أفادت وسائل اإلعالم أن غارات جوية استهدفت 
شبكتين محليتين لالتصاالت )أبراج ومحركات( في مديريتي حيدان 
وسحار في محافظة صعدة.316 في اآلونة األخيرة، في أوائل أبريل 
2020، أصابت الغارات الجوية شبكة اتصاالت في مديرية حيدان 
بمحافظة صعدة، مما أعاق حصول 13,449 أسرة على خدمات 
االتصاالت.317 هذه كانت رابع حالة مسجلة في عام 2020 تتعرض 
فيها الهياكل األساسية لالتصاالت لضربات جوية؛ بواقع حادثتين 

في مديرية حيدان واثنتان في مديرية ساقين.318 

كتاب حقائق وكالة االستخبارات المركزية، اليمن، آخر تحديث في 6 ديسمبر   312
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ ،2019

geos/ym.html )تم االطالع في 17 نوفمبر 2019).

انظر ، على سبيل المثال ، قطاع الصحة في اليمن، نشرة قطاع الصحة رقم 1   313
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).

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA، نظرة عامة عن   314
االحتياجات اإلنسانية، 2019.

مدى مصر، » »مدى مصر« في صعدة: مدينة الموت والتهجير«، 15 أكتوبر   315
https://madamasr.com/en/2015/10/15/feature/politics/  ،2015

dispatch-from-yemen-saada-city-of-death-and-displacement/ )تم 
االطالع في 9 مارس 2020).

Yemen Extra،«التحالف بقيادة السعودية يستهدف شبكتي اتصاالت في   316
https://www.yemenextra. ،2018 حيدان وسحر في صعدة«، 26 نوفمبر

net/2018/11/26/saudi-led-coalition-targets-two-communication-net-
works-in-haidan-and-sahar-in-saada/ )تم االطالع في 9 مارس 2020).

مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين، أبرز المالمح األسبوعية،مركز العمل   317
اإلنساني: صعدة، 26 مارس - 1 أبريل 2020، 3 أبريل 2020.
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التحقق من األصولأ70
منذ تصاعد الصراع عام 2015 وحتى يومنا هذا ، ال تزال مدينة صعدة 

مستهدفة بقصف عنيف و محاصرة بسبب القتال البري.

حدد الفريق مناطق متعددة داخل مدينة صعدة استنادًا لنتائج 
التحقق من صور األقمار الصناعية الصادرة عن يونيتار برنامج تطبيقات 
األقمار الصناعية العاملة UNOSAT )2019( و »Digital Globe« )مايو 
2020( لـ 173 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:

أظهرت صور األقمار الصناعية أن أكثر المباني المتضررة تتركز 
وتتجمع في وسط المدينة. في الغالب ، استهدفت الغارات الجوية 
مناطق المطار والمعسكرات العسكرية ومساكن كبار المسؤولين 
والقليل من األسواق حيث تلقت صعدة أكبر عدد من الغارات الجوية 
في اليمن في 2019 )504 من 1,376)319 وهو ضعف العدد في عام 
2015 على الرغم من انخفاض إجمالي الضربات الجوية في اليمن. 
سجلت في صعدة ثالث أكبر عدد من حوادث القصف واالشتباكات 
المسلحة في عام 2019 مما يفسر األضرار التي لحقت بالبنية 

التحتية والسكن بشكل عام. 

بيانات Intelyse، 9 يونيو 2020.  319
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التحقق من األصول

المواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضرارلك 58 :( )

 سحار

 سحار
 سحار

 سحار
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Funded by the
European Union

YEMEN: Sa'dah City Assets Verification (of 2019)

OCHA، UNOSAT، OSM، Digtal Globe 2019 :مصادر البيانات WGS-84 :التحقق من األصول في مدينة صعدة 2020، تاريخ االنشاء: 28 مايو 2020 المسند / اإلسقاط
 iMMAP، UN-Habitat اخالء مسؤولية: الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبول رسمي من

المطار (1)

نقطة االهتمام

 الضرر

مرفق صحي (4)

مرفق صحي/ تغذية (4)

مرفق تعليمي (37)

ال يوجد ضرر مرئي (111)
ضرر متوسط (17)

ضرر شديد (38)
مدّمر (19)

ال يوجد ضرر مرئي  (3)
ضرر متوسط (0)

 ضرر شديد (0)
مدّمر (0)

الصفراء

ال يوجد ضرر مرئي (6)
ضرر متوسط (1)

ضرر شديد (2)
مدّمر (0)

سحار

ال يوجد ضرر مرئي (102)
 ضرر متوسط (16)

 ضرر شديد (36)
 مدّمر (19)
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التحقق من األصول عبر األقمار الصناعية،     .لك 59 :( )
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 سحار

 سحار

 سحار

 سحار

الصفراء

الصفراء

صعدة

Sa'dah City

مدّمر (464)

ضرر معتدل (445)
ضرر شديد (406)

الضرر

 OSAT  :مصدر بيانات الضرر WGS84 :تاريخ االنشاء: 13 يونيو  2020/ االسقاط

 اخالء مسؤوليه الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه 
 UNOSAT الخريطة ال تعني موافقة أو قبول رسمي من قبل
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 صعدة

التحقق من األصول

أظهرت نتائج التحقق من األصول أن األضرار على األرض أسوأ مما 
يظهر في صور األقمار الصناعية والصور الميدانية، خاصة في 
المدينة القديمة ، حيث ال تزال مدينة صعدة، منذ تصاعد الصراع 
في عام 2015 وحتى يومنا هذا،مستهدفة بقصف مكثف وال يزال 

القتال دائرًا على األرض.

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. 

صور من التحقق من األصول الميدانية لبعض المباني الحكومية والتجمعات السكنية  لك 60 :( )



قائمة الرسوم البيانيةب74
  شكل ) ): موقع مدينة صعدة الجغرافي في اليمن 

   UN-Habitat (2020( ،شكل ) ): الشكل الثاني: المرافق العامة، والمساجد، والمرافق الترفيهية في صعدة

  شكل ) ): التسلسل الزمني للصراع. 

   شكل ) ): االطار التحليلي 

   شكل ) ): سبل جمع البيانات. 

   شكل ) ): تقديرات  عداد السكان في مديرية صعدة ومحافظة صعدة،     -     

    (UN-Habitat (2020 ،شكل ) ): مواقع النازحين و عدادهم

    (UN-Habitat (2020 ،شكل ) ): نوع اإلقامة للنازحين داخليًا

   شكل ) ): العدد التقديري ونسبة المهاجرين لكل محافظة في اليمن،      

   شكل )  ): طرق تهريب المهاجرين في اليمن )عبر صعدة) 

   شكل )  ): حماية الطفل في محافظات )صعدة ، وحجة، والجوف، وعمران، وصنعاء)،      

   شكل )  ):   نظام الحكم المحلي في اليمن. 

   شكل )  ): ثقة سكان صعدة في المجالس المحلية ،      

   شكل )  ): ثقة سكان صعدة في المجالس المحلية ،      

    UN-Habitat (2020( ،شكل )  ): مدينة صعدة القديمة

   شكل )  ):  قلعة القشلة 

   شكل )  ): مسجد الهادي قبل وبعد تفجير   مايو      

   شكل )  ): معلومات اإلسكان في صعدة 

   شكل )  ):  نواع المساكن في صعدة 

    (UN-Habitat(2020  ، شكل )  ):  نسيج حضري غير مخطط له حول صعدة

   شكل )  ): ملكية األراضي الزراعية في صعدة 

   شكل )  ): األضرار في مدينة صعدة،      

   شكل )  ):  ضرار الحر  على المباني التاريخية في صعدة القديمة. 

   شكل )  ): األضرار في صعدة القديمة بسبب القصف خالل جوالت الحرو  الست. 

   شكل )  ):   ضرار حرو  صعدة الستة )يونيو      – فبراير     ) على مدينة صعدة القديمة. 

   شكل )  ): األضرار على المكاتب والشقق بالقر  من بوابات مدينة صعدة 

    (UN-Habitat (2020 ،شكل )  ): تحليل األضرار عبر صور األقمار الصناعية

   شكل )  ): بيت مؤقت مبني من الطين 

    (UN-Habitat (2020 ،شكل )  ): ارض زراعية ، نشاطات صناعية وتجارية في صعدة

   شكل )  ): الزراعة بمحافظة صعدة،      

    (UN-Habitat (2020 ، شكل )  ): مرافق الرعاية الصحية الرئيسية في صعدة

   شكل )  ): هيكل النظام التعليمي في اليمن. 

   شكل )  ): إجمالي عدد المرافي التعليمية وحالتها في مديريتي زنجبار وخنفر،      

   شكل )  ): عدد المدارس الحكومية في مدينة ومحافظة صعدة،     -     

   شكل )  ): األشخاص المحتاجون لكل قطاع في مدينة صعدة،      

   شكل )  ): مجموع الطال  الملتحقين بالتعليم العام األساسي والثانوي )الحكومي والخاص) في محافظة صعدة،     -    . 

   شكل )  ): اآلبار العاملة وانتاج المياه في مدينة صعدة،     -     

   شكل )  ): حالة ضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مدينة صعدة،      

   شكل )  ): األشخاص المحتاجون لخدمات المياه والصرف الصحي في مديرية صعدة،      

   شكل )  ): الحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة صعدة،    -     

    .(UN-Habitat (2020 ،شكل )  ): التغير في اإلضاءة الليلية

   شكل )  ): بيانات الطاقة في صعدة 

   شكل )  ): مستوى الضرر في قطاع الكهرباء على مستوى المدينة في صعدة 

   شكل )  ): قدرة توليد وتوصيل الطاقة الكهربائية في محافظة صعدة،     -     

قائمة الرسوم 

البيانية



  ب75 شكل )  ): استهالك الوقود في صعدة،     -     

   شكل )  ): نسبة األسر التي تستخدم غاز البترول المسال في محافظات اليمن،      

   شكل )  ): إنتاج روث األبقار ، واألغنام، والماعز، والجمال في محافظة صعدة )وزارة الكهرباء والطاقة     -    ) 

   شكل )  ): تقديرات كمية المخلفات الصلبة في محافظة صعدة،     -     

   شكل )  ): وضع  سطول جمع النفايات في صعدة،      

   شكل )  ): تقديرات توليد النفايات الصلبة في صعدة )بالطن)،      

   شكل )  ):  ضرار الطرق الحضرية في مدينة صعدة 

   شكل )  ): شبكة الطرق في مدينة صعدة 

   شكل )  ):  سعار الوقود في سوق صعدة،     -     

   شكل )  ): عدد المركبات حسب نوع األرقام الصادرة في محافظة صعدة، -         . 

   شكل )  ): إجمالي عدد حوادث السير، واالصابات، والوفيات في محافظة صعدة،     -     

   شكل )  ): عدد اشتراكات الهواتف الثابتة و الخلوية في اليمن،     -     

   شكل )  ): تغطية شبكة الهاتف النقال محافظة صعدة ،     . 

   شكل )  ): المواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضرار 

   شكل )  ): التحقق من األصول عبر األقمار الصناعية،     . 

   شكل )  ): صور من التحقق من األصول الميدانية لبعض المباني الحكومية والتجمعات السكنية   



قائمة الجداولت76
43 الجدول ) ): حالة المرافق الصحية في مدينة صعدة،      

53 الجدول ) ): احتياجات قطاع الكهرباء في صعدة )وزارة التخطيط والتعاون الدولي - مكتب صعدة) 

قائمة الجداول
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