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 المقدمة  1
 

، أدت الحرب إلى انهيار اقتصادي رافقه  سلبًا على جميع جوانب الحياة. اضافةً إلى الدمار المادي اليمنالحرب في أثرت 
انقطاع في الرواتب و تراجع حاد في الموارد المالية و تعجيل التضخم وانخفاض قيمة اللاير اليمني. تم هدم القدرات اإلدارية 

من خالل االستثمار في المقاتلين واألسلحة على حساب المعلمين والخدمات. في  وهياكل الدولة من خالل أنظمة موازية و
 المحلية لتوفير الحد األدنى من الخدمات للمواطنين. هذا السياق الصعب ، تكافح السلطات

 
على الرغم من هذه التحديات ، اكتسبت هياكل الحكم المحلي أهمية مركزية بالنسبة للعمليات السياسية واالستقرار في اليمن. 

جل السالم من أجل ضرورية لتوفير الخدمات ، وتخفيف أثر النزاع ، والمساعدة في بناء الظروف من أ يأتي هذا من كونها
إنهاء الحرب. سواء أكانت الحرب مستمرة أم ال ، فإن رفاهية سكان اليمن تعتمد إلى حد كبير على فعالية وكفاءة واستجابة 

 هياكل الحكم المحلي.
 

 والموارد االقتصادية األنشطة على الضوء سلطتو المحافظات مختلف في السكان يواجهها التي الحالة الورقة عن فتكش
استمرار مدى  كما تكشف عن محافظة كل في المحلي المجلس ووضع المحلية اإلدارة تشير إلىو ، متاحة تزال ال التي

وفر تفي أداء مهامها ، و -1المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ومكاتب المحافظين  -المؤسسات المختلفة للسلطة المحلية 
الصرف  قطاعاتللسكان وخاصة في المجال الصحي والتعليمي والمياه و فر الخدمات األساسيةامدى تو ننظرة عامة ع

على مراجعة وتحليل الوثائق واإلحصاءات والتقارير الرسمية المقدمة من المنظمات اليمنية تعتمد هذه الورقة . الصحي
 حافظات.قيادات السلطة المحليين في المالمقابالت مع عدد من  والدولية والدراسات والبحوث المنشورة و

 
الموارد المتاحة ، ولكن  شابهةتواجه تحديات مكونها اإلدارات المحلية في معظم المحافظات  تسلط الورقة الضوء على

التي المحافظات "قصص النجاح" عن غيرها من بعض تميز  المتزايدة  لمواجهة هذه التحديات المتوفرة ومساحة المناورة
العديد من المجالس المحلية خالل الحرب ، في حين تواصل أجزاء أخرى من اإلدارات تواجه أزمات غير مسبوقة. تم تعليق 

 .محليا األموال جمع على قدرتهم على كبير حد إلى عملهم مدى تمديع .عددةالمحلية العمل على نطاقات مت
 

في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع ، كان فقدان إعانات الحكومة المركزية ورواتب الموظفين المدنيين تحديا 
كبيرا ، في حين أن الوضع المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا كان أكثر إيجابية بشكل عام ، 

شكلت عدداً  محليًا األموال جمع على المحافظات إدارات قدرة فإن ،بيئة كهذه في. لتحديات ونقص التمويالعلى الرغم من 
 المحافظات تمكنت. مسبوقة غير أزماتميزتها عن عن غيرها   من إدارات المحافظات التي تواجه من "قصص النجاح" التي 

 شهدت حين في توسيعها، أو المحلية الخدمات على الحفاظ من التجارة طرق على السيطرة أو/  و النفط دخل من المستفيدة
 جمع على القدرة فإن ، المحافظات لجميع بالنسبة .المحلية واإلدارة الخدمات توفير في انهياًرا األخرى المحافظات معظم

 منالناتجة  اإلضافية الدخل مصادر وكذلك القانون بموجب المحلية للمجالس المخصصة تلك سواء - بفعالية المحلية الموارد
 .أصبحت غاية في األهمية – النفط عائدات من حصة على الحصول أو التجارة على الضرائب فرض

 
،  دخلهمت التعتمد الخدمات األساسية في غالبية المحافظات اآلن اعتماًدا تاًما على دعم المانحين وكانت ستتوقف تماًما لو

نظًرا لغياب الدعم المركزي وقلة الموارد المحلية. ومع ذلك ، فإن الدعم الدولي غير كاف وهناك حاجة ملحة للحصول على 
دعم إضافي للسلطات المحلية لتحسين تقديم الخدمات. هذا يثير مسألة اإليرادات على المدى الطويل. ساهم االعتماد الكامل 

موازنة مختلفة في دقة الخدمات المحلية ، وقد تكون هناك حاجة إلى  2014زي قبل عام لمعظم المحافظات على الدعم المرك
تعاني العديد من المحافظات أيًضا من انعدام األمن وتشريد المعلمين  .بين الموارد المحلية والمركزية بعد الحرب

 والمستشارين المحليين والكوادر المؤهلة.
 

 

 

                                                           
، إلى جانب المراسيم واللوائح التنفيذية للقانون.  2000لعام  4القانون رقم  ، يعتمد نظام اإلدارة المحلية في اليمن على قانون السلطات المحلية 1

 لسلطة المحلية في اليمن في القانون والممارسة ، يرجى االطالع على:للحصول على معلومات إضافية حول نظام ا
-https://www.berghof

foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf 

https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf
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  :                                                                                ورقةخلفية هذه ال

( على تعزيز الحكم المحلي الشامل في PDFوف ومنتدى التنمية السياسية )غهعلى مدار عدة سنوات ، ركزت مؤسسة بير

 مناقشاتحسين الشمولية ، وإعادة إطالق الت بهدفالوطني ،  دعلى محافظات مختارة على الصعي اليمن. يركز هذا العمل
السياسية المحلية ، وإشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المناقشات حول التحديات الحالية والشكل المستقبلي 

تعاون المحتمل لترتيبات الحكم المحلي في اليمن. يتم تمويل هذا العمل من قبل وزارة الخارجية األلمانية االتحادية ويتم بال
ليمن. لقد تم إعداد هذا التعيين بناًء على طلب من مكتب لالوثيق مع مكتب األمم المتحدة للمبعوث الخاص لألمين العام 

 .UN OSESGYالمبعوث الخاص لألمين العام لليمن
 

 

 المحلية اتالوضع الحالي للسلط 2
 

 محافظة عدن  1. 2
 

، كانت العاصمة المؤقتة للحكومة  2015مهًما للجمهورية اليمنية. منذ عام تعد محافظة عدن مركًزا اقتصاديًا وتجاريًا 
اليمنية المعترف بها دوليًا. تقع على ساحل خليج عدن وتتكون من ثماني مناطق. تأتي أهمية المحافظة من مكانتها كميناء 

السابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية  تجاري رئيسي في اليمن ومن كونها منطقة اقتصادية إقليمية ودولية حرة. هي العاصمة
 الشعبية.

 

 خريطة عدن و مديرياتها 1. 1. 2
 

2  

 

                                                           
 .(Bing) بينغ جميع الخرائط تم أخذها من موقع 2
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 المعلومات الديموغرافية 2. 1. 2
 

 .وفقا الحدث التقديرات( مديريات 8( نسمة، يتوزعون على )925.000يبلغ عدد سكان محافظة عدن )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 دار سعد .1 37 60,659 69,460 130,119

 الشيخ عثمان .2 42 75,850 88,892 164,742

 المنصورة .3 88 70,599 93,364 163,962

 البريقة .4 486 49,026 54,468 103,494

 التواهي .5 10 41,430 45,488 86,918

 المعال .6 4 37,858 41,280 79,138

 كريتر .7 13 58,991 63,487 122,477

 خور  مكسر .8 61 34,588 39,562 74,150

 المجموع 741 429,000 496,000 925,000

 

  الوضع االقتصادي  3. 1. 2
 

تتنوع األنشطة االقتصادية في محافظة عدن، إذ جمعت بين األنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية، 
ً ومنطقة تجارة حرة إقليمه ودولية. وتكتسب الصناعة مقوماتها من مجموعة وتنبع أهميتها من كونها ميناًء  ً مهما تجاريا

مصانع ووحدات إنتاجية أهمها مصفاة عدن. ويوجد في المحافظة بعض المعادن، من أهمها )االسكوريا والبراليت( والزجاج 
جد في عدن معالم سياحية كثيرة ومتنوعة البركاني ومعادن طينية تستخدم في صناعة اإلسمنت والطوب الحراري. كما تو

 .3 بما في ذلك المواقع التاريخية والشواطئ الجذابة
 

م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة عدن، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
% فقط تمثل 9الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من  ، في حين مثلت4 % تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة91

أبرزها في؛ الموارد المحلية المشتركة، وإيرادات مبيعات السلع والخدمات، اإليرادات الضريبية وبصفة خاصة الضرائب 
أن هذه  على السلع والخدمات وإيرادات الزكاة والضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية. تجدر اإلشارة إلى

 .5 الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة
 

%( من عدد السكان في 22.2م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة عدن بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 
فقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات  المحافظة، ومع تراجع األوضاع االقتصادية في المحافظة نتيجة الحرب،

 .الماضية
 
 

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 3

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=aden 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات. 4
 م2014تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية  الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، 5

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=aden
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  الحوكمة المحلية 4. 1. 2
 

 3متوفين، و 3مقاعد شاغرة منها ) 7عضوا إضافة إلى المحافظ. وهناك  16 عدن يبلغ قوام المجلس المحلي لمحافظة
أعضاء. تجدر اإلشارة إلى أن  9مجمد نشاطه(، أي أن العدد الفعلي للمجلس المحلي حاليا هو  1منتدبين في الخارج، و

حالة الصراع السياسي  م وحتى اآلن ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها2015المجلس المحلي عمليا مجمد نشاطه منذ عام 
 .6 واألمني في المحافظة وشحة الدعم المركزي. أما المكاتب التنفيذية فهي موجودة وتمارس عملها

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 1. 2
 

م( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة عدن ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 
 .% من ذوي االحتياج الشديد66إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  900من  يقرب

 
تجدر اإلشارة إلى ان محافظة عدن قد تأثرت بتخفيض الدعم الحكومي المركزي للسلطة المحلية وتراجع مواردها الذاتية 

المحافظة لمحاولة السيطرة عليها وخاصة وحالة الصراع بين عدة قوى داخل  7 نتيجة الحرب، باإلضافة إلى االنفالت األمني
قوات هادي والقوات الموالية لإلمارات والقوات التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي، وبالتالي تراجع دور هذه السلطة في تقديم 

سين الخدمات. فبعد سيطرة قوات هادي على عدن بدعم من التحالف السعودي االماراتي حاولت الدولتين تقديم الدعم لتح
مستوى الخدمات فيها، لكن تنامي حدة الصراع بين هادي وبعض القيادات الجنوبية أثرت سلبا على السلطة المحلية في 

م، وبعد ذلك قام عيدروس وزمالئه بإنشاء المجلس 2017عدن، حيث أقال هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي في أبريل 
من حدة الصراع بين القوتين المؤثرتين في عدن وبدوره انعكس سلبا  م، وهو ما زاد2017مايو  4االنتقالي الجنوبي في 

م طالب المجلس االنتقالي من هادي تغيير حكومة بن دغر متهمها 2018على دور السلطة المحلية فيها. ومع بداية العام 
س االنتقالي على بأنها السبب وراء سوء الخدمات في محافظة عدن، نتج عن ذلك مواجهات عسكرية وسيطرة قوات المجل

هذا الصراع بين القوى المتنافسة  .أغلب مناطق عدن وبعد تدخل دول التحالف تم إعادة وضع عدن تحت سيطرة قوات هادي
في عدن إضافة إلى عوامل أخرى منها: ضعف الموازنة وغياب التخطيط وسوء وضع المكاتب التنفيذية في عدن كل ذلك 

 .8 وتنامي الشعور بعدم الرضا عن الخدمات المقدمة أدى إلى تردي الخدمات في المحافظة
 

وعلى صعيد الخدمات الصحية، يالحظ أن أغلب الخدمات الصحية متوفرة في محافظة عدن من خالل المستشفيات والمرافق 
إلى  الصحية فيها بدعم من الحكومة والسلطة المحلية ومن المنظمات المانحة المعنية بالقطاع الصحي وإن كانت ال ترقى

 .9 المستوى المطلوب
 

م( بلغ عدد المدارس 2018وفي مجال التعليم، بحسب األوتشا )نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 
مدرسة، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد عدن من المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل منتظم  21المتضررة نتيجة الحرب 

حيث استمرت العملية التعليمية بشكل مستقر. كما ان الدعم المقدم من المنظمات الدولية ساهم في استمرار  10 للمدرسين فيها
 العملية التعليمية.

 
وبالنسبة لخدمات المياه والصرف الصحي، تتوفر خدمة مياه الشرب حاليا في أغلب مناطق محافظة عدن مع وجود قصور 

م( أن 2018حصاءات )األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن في بعض احياء المدينة، حيث أظهرت اإل
%. 94م بلغت 2017 /2016نسبة األسر في محافظة عدن التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام 

إصالح وإعادة  وفيما يتعلق بالصرف الصحي توجد خدمة الصرف الصحي في مدينة عدن وتعمل منظمة اليونيسف على
 .11 تأهيل شبكات المجاري  وتوفير قطع الغيار المطلوبة في مدينة عدن

 

                                                           
 مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن. 6
 تم استهداف خليفته في ثالث محاوالت اغتيال. على سبيل المثال ، تم اغتيال المحافظ السابق ، جعفر محمد سعيد على أيدي عناصر جهادية. 7

وآخرون ، الدور  المدينة ، مما حد من حركة أعضاء السلطة المحلية ومنعهم من القيام بعملهم. ماجد المذحجيتصاعدت حمالت االغتيال في 
 .8، ص.  2016المحوري للمجالس المحلية في اليمن ، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ، أكتوبر 

م، 2018االضطراب، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، يوليو وضاح العولقي وماجد المذحجي، الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع و  8

  .30ص 
 مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن.  9

م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  10

 اون الدولي.بوزارة التخطيط والتع
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر  11
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 محافظة أبين 2. 2
 

( كيلو متر، 427تقع محافظة أبين في الجزء الجنوبي من الجمهورية اليمنية، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى )
 ( مديرية، وتعد مدينة زنجبار مركز المحافظة.11) وتطل المحافظة على البحر العربي ويبلغ عدد مديرياتها

 

 خريطة توضح محافظة أبين ومديراتها 1. 2. 2
 

 

 

 المعلومات الديموغرافية 2. 2. 2
 

 .وفقا الحدث التقديرات ( مديرية11( نسمة يتوزعون على )568.000يبلغ عدد سكان محافظة أبين )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

السكان  عدد 

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 .المحفد1 2,256 17,236 17,463 34,699

 .موديه2 992 22,458 23,428 45,886

 .جيشان3 824 9,359 9,836 19,196

 .لودر4 2,166 55,741 59,553 115,294

 .سباح5 361 10,288 10,364 20,652

 .رصد6 198 35,563 35,258 70,821

 سرار.7 746 10,027 9,506 19,533
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 .الوضيع8 618 15,018 15,752 30,77

 .أحور9 4,384 16,302 16,837 33,14

 .زنجبار10 2,199 16,566 17,578 34,144

 .خنفر11 2,199 70,441 73,424 143,865

 المجموع 16,943 279 289 568

 
  االقتصادي الوضع 3. 2. 2
 

%( من 5الرئيسي لسكان محافظة أبين، إذ تشكل المحاصيل الزراعية ما نسبته )تعد الزراعة واالصطياد السمكي النشاط 
إجمالي اإلنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهم المحاصيل الزراعية المنتجة في المحافظة القطن طويل التيلة والخضروات 

 .13 كما تنتشر فيها تربية الحيوانات وتربية النحل أيضا .12 والفواكه
 

م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014بمصادر إيرادات محافظة أبين، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام وفيما يتعلق 

% فقط تمثل 3% تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 97

دات مبيعات السلع والخدمات، واإليرادات الضريبية وبصفة خاصة أبرزها في؛ الحصة من الموارد المحلية المشتركة، وإيرا
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد 14 الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات الزكاة وايرادات الغرامات والجزاءات

 .15 تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة
 

%( من عدد السكان في 48.6م )2014قر في محافظة أبين بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام ويبلغ معدل الف

المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي في المحافظة نتيجة الحرب، فقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات 
 الماضية.

 

  المحليةالحوكمة  4. 2. 2
 

( عضوا إضافة إلى المحافظ، وهناك مقعدين تعذر االنتخاب فيهما، أي أن العدد 22افظة )يبلغ قوام المجلس المحلي للمح

عضو. حاليا ال توجد مقاعد شاغرة في المجلس المحلي للمحافظة، وجميع األعضاء موجودين في المحافظة،  20الفعلي هو 

 لهيئة اإلدارية للمجلس المكونة من المحافظ م، وتقوم ا2015غير أن المجلس المحلي لم يعقد اجتماعاته المنتظمة منذ عام 

 واألمين العام ورؤساء اللجان الثالث بالعمل وعقد اجتماعات غير منتظمة بحسب الحاجة. 
 

بالنسبة للمكاتب التنفيذية، فهي موجودة وتمارس عملها بشكل منتظم وتقدم خدماتها للسكان في حدودها الدنيا بدعم من 
، وفيما يتعلق بالدعم 16المنظمات الدولية المانحة بشكل أساسي في بعض المجاالت كالتعليم والصحة واإلغاثة وغيرها 

 المركزي الحكومي فهو محدود.
 

 على الخدمات االساسية الحصول 5. 2. 2
 

م ( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة أبين ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

 .% من ذوي االحتياج الشديد58منهم و٪ من السكان( بحاجة إلى مساعدات  88)إلف شخص 500يقرب من 

 

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا12

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=abin  
 مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة أبين. 13
  يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات.14
 م.2014، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة  15
 مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في المحافظة. 16

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=abin
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المستشفيات والمرافق الصحية وتعتمد في عملها بشكل كبير على دعم المنظمات تتوافر الخدمات الصحية في المحافظة عبر 
 الدولية أما التمويل الحكومي فهو محدود جدا. وبشكل عام فهذه الخدمات بسيطة وليست كافية لتلبية احتياجات المواطنين

17. 
غ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب م ( بل2018بحسب األوتشا )نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 

بشكل . مدرسة، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد أبين من المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل منتظم للمدرسين فيها 69

عدد من المنظمات من  ، بتمويل من السلطات المحلية وتزال مستمرةوال  ةالتعليم في أبين مستقرمن الواضح ان خدمة عام ، 
  الدولية المانحة.

 
 م(2018أما فيما يتعلق بمياه الشرب،  فقد أظهرت اإلحصاءات )األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن 

حيث تتوافر خدمات المياه للمواطنين وكذلك  لشربل صالحة ٪( في أبين ال تحصل على مياه48ن حوالي نصف األسر )أ

 .18 الصرف الصحي في بعض المديريات وليس جميعها وتقدم خدمات المياه المتاحة بدعم من بعض المنظمات
 

 محافظة البيضاء 3. 2
 

( 20)( كيلو متر، وتبلغ عدد مديرياتها 267تقع محافظة البيضاء في وسط اليمن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي )

مديرية، وتعد مدينة البيضاء مركز المحافظة. تحتل المحافظة أهمية خاصة كونها تقع في وسط اليمن تقريبا ولها حدود مع 
 ثمان محافظات يمنية؛ مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء.

 

 البيضاء و مديرياتهاخريطة  1. 3. 2
 

 
 
 المعلومات الديموغرافية 2. 3. 2

 

 .( مديرية وفقا الحدث التقديرات20( نسمة يتوزعون على )760.000يبلغ عدد سكان محافظة البيضاء )

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

                                                           
 مع أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. مقابلة  17
 مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. 18
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 نعمان .1 272 5,639 6,469 12,108

 ناطع .2 348 8,351 9,519 17,87

 مسورة .3 751 4,559 4,782 9,341

 الصومعة .4 957 30,167 29,271 59,438

 الزاهر .5 233 17,376 16,27 33,646

 ذي ناعم .6 185 17,356 16,507 33,863

 الطفة .7 165 18,427 18,091 36,518

 مكيرس .8 1,153 28,572 26,265 54,838

39,216 20,547 18,669 306 
مدينة  .9

 البيضاء

 البيضاء .10 476 27,751 25,172 52,923

 السوادية .11 732 17,433 17,696 35,128

 ردمان .12 233 13,233 13,236 26,469

 رداع .13 306 34,816 38,897 73,713

 القريشية .14 476 19,342 19,882 39,224

 ولد ربيع .15 476 12,638 13,168 25,806

 العرش .16 476 30,04 30,5 60,54

 صباح .17 476 18,469 17,545 36,014

 الرياشية .18 476 15,681 14,3 29,98

 الشرية .19 476 21,952 22,881 44,833

 المالجم .20 306 19,529 19,003 38,532

 المجموع         9,279 380 380 760

 

 االقتصادي الوضع 3. 3. 2
 

 في الزراعية المحاصيل إجمالي من%( 2.6) نسبته ما المحافظة وتنتج المحافظة، لسكان الرئيس النشاط الزراعة تعد

 البيضاء محافظة مديريات في الحرفية الصناعات من العديد النقدية، وتنتشر والمحاصيل الخضروات وأهمها الجمهورية،
 وتضم والسالح، والفضة والصوف المنسوجات غزل وصناعة ،(اليمني الخنجر) والجنابي الزراعية، المعدات صناعة مثل
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والسيلكا. كما يتوافر في المحافظة عدد من  الزجاج رمل التيتانيوم، الحديد، أهمها من المعادن بعض المحافظة أراضي
 .19 المواقع واألماكن التاريخية والتراثية السياحية

 
م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة البيضاء، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

تمثل  20 % فقط7مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من  % تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة، في حين93

أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ واإليرادات الضريبية وبصفة خاصة إيرادات الزكاة وعلى رأسها زكاة القات 
مبيعات السلع والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية؛ وإيرادات الملكية و

والخدمات وبصفة خاصة مبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا 
. كما أن انشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة 21 نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة

 ه لنصوص قانون السلطة المحلية قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها المحلية.إلى مورد مركزي رغم مخالفت
 

%( من عدد السكان في 39.2م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة البيضاء بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

تزايدت هذه النسبة بشكل كبير  المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي للمحافظة واستمرار المواجهات المسلحة فيها، فقد
 خالل السنوات الماضية.

 

  الحوكمة المحلية 4. 3. 2
 

 أعضاء 2و متوفين، أعضاء 2 هناك وحاليا. المحافظ إلى باإلضافة عضوا( 20) المحافظة في المحلي المجلس قوام يبلغ

 المحافظة في المتواجدين لألعضاء الفعلي العدد أن أي سيء، صحي وضع في أعضاء 2و سياسية، ألسباب المحافظة خارج

 على أساسي بشكل العمل ويتركز اآلن حتى م2015 العام منذ المجلس يجتمع لم الحرب، حالة نتيجة. عضوا 14 هو

 الماضية السنوات خالل اجتماع لعقد دعوتهم يتم لم أنه غير موجودين جميعهم للمحافظة اإلدارية للهيئة وبالنسبة المحافظ،
 .ربالح بداية منذ
 
 أثناء دمر( للمحافظة الحكومي المجمع) الرسمي مقرها الن نظرا للمجلس محدد مقر يوجد فال المحلية السلطة لمقر بالنسبة 

 في تعمل كانت التي التنفيذية المكاتب بعض عمل إعاقة إلى المقر تدمير أدى كما. المجلس عمل انتظام أعاق مما الحرب،
 أن كما. 22 المتردي المالي الوضع نتيجة الدنيا حدودها في تعمل المحافظة في التنفيذية المكاتب أغلب حاليا. المكان نفس
 المحلية السلطة عمل وأعاقت الوضع سوء من زادت البيضاء محافظة مديريات من عدد في العسكرية المواجهات حدة تزايد
 المساعدات على الحصول في المدني المجتمع منظمات على أساسي بشكل المحافظة في المواطنون ويعتمد عام بشكل

 .23 اإلنسانية
 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 3. 2
 

 ما فهناك(  م2018 لعام اليمن في اإلنسانية االستجابة خطة) لألوتشا ووفقا البيضاء محافظة في اإلنساني الوضع بخصوص

 االحتياج ذوي من% 20 منهم مساعدات. إلى بحاجة ، السكان من٪  65 من يقرب ما شخص ،أو ألف 500 من يقرب

 .24 الشديد
 

الخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية متوفرة وتقدم خدماتها الصحية للمواطنين في حدها األدنى، 
ويلجأ العديد ويعود ذلك إلى دعم المنظمات الدولية بشكل أساسي. غير أن تلك الخدمات ال تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، 

من المواطنين ممن لديهم القدرة المالية إلى المستشفيات والمراكز الخاصة للحصول على الخدمات الصحية في المحافظة أو 
 .25 خارجها

 

                                                           
 مذكور هنا:لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط ال19

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=bida 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع مختلفة من اإليرادات. 20
 م.2014وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية  الجمهورية اليمنية،  21
 مقابلة مع أحد قادة المجلس المحلي في المحافظة. 22
 .9، ص  2018بدر بسالمة ، الحكم المحلي في اليمن ؛ التحديات والفرص ، مؤسسة بيرغهوف، ألمانيا ، مايو  23
 .2018اإلنسانية لليمن خطة أوتشا لالستجابة  24
 مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في المحافظة. 25

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=bida
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 البيضاء فإن ، هللا أنصار سيطرة تحت تقع وألنها مدرسة. 64 الحرب نتيجة المتضررة المدارس عدد بلغ 26 األوتشا بحسب

 انتظامها وعدم التعليمية العملية تعثر إلى أدى مما 27 الشهرية رواتبهم المعلمون فيها يتقاض لم التي ظاتالمحاف إحدى هي
 مبلغ دفع عبر المجتمعية المشاركة خالل من المحافظة في المدارس بعض لتسيير المحاوالت بعض وهناك مستقر، بشكل

 .ملموسة نتائج عن يسفر لم الوضع لكن التعليمية العملية لتسيير المبالغ بعض توفير بهدف طالب كل عن رمزي شهري
 لم البيضاء في محافظة٪( 59) األسر أن أغلبية  2017 /2016 العام خاللأظهرت الدراسات الشرب،   بمياه يتعلق ما

 الكهرباء أو الالزم بالوقود تزويدها عبر المياه إمدادات منظومة دعم على اليونيسف للشرب. وتعمل صالحة على مياه تحصل
 البيضاء مدينتي أحياء من عدد في متوفر فهو الصحي بالصرف يتعلق وفيما. 28 بالكلور التعقيم مواد أو الغيار قطع أو

 .29 محدودة بإمكانات بإصالحه المحلية األجهزة وتقوم االختالالت لبعض آلخر حين من ويتعرض ورداع
 

 محافظة الضالع 4. 2
 

 وتقع م،1990 عام في اليمنية الوحدة قيام عن اإلعالن بعد استحداثها تم التي اليمنية المحافظات إحدى هي الضالع محافظة

( 9) إلى المحافظة وتقسم متراً، كيلو( 250) بحدود صنعاء العاصمة عن وتبعد اليمنية الجمهورية من الجنوبي الجزء في

 .المحافظة مركز الضالع مدينة وتعد مديريات،
 

 الضالع و مديرياتهاخريطة  1. 4. 2
 

 

 
 المعلومات الديموغرافية 2. 4. 2

 
 .وفقا الحدث التقديراتمديريات ( 9) على يتوزعون نسمة( 720.000) الضالع محافظة سكان عدد يبلغ

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 جبن .1 1,186 31,711 32,65 64,36

                                                           
 .2018األوتشا ، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  26
ادية م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتص2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  27

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر  28
 مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في المحافظة. 29
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 دمت .2 371 43,771 47,019 90,789

 قعطبة .3 681 66,838 72,757 139,595

 الشعيب .4 338 28,681 29,995 58,676

 الحصين .5 198 27,464 29,769 57,233

 الضالع .6 345 56,201 67,533 123,734

 جحاف .7 87 16,7 18,625 35,325

 األزارق .8 391 27,682 30,099 57,781

 الحشاء .9 501 44,953 47,554 92,507

 المجموع       4,098 344 376 720

 
 االقتصادي الوضع 3. 4. 2

 
تعتبر الزراعة النشاط الرئيس لمعظم سكان المحافظة، كما يعد الرعي وتربية الحيوانات من أهم األنشطة في المحافظة، 

انتشار العديد من وكما تنتشر تربية النحل في المحافظة، وتشتهر أيضا بتربية الطيور والدواجن. أضف إلى ما سبق 
الصناعات الحرفية واليدوية مثل المنسوجات التقليدية وصناعة الزجاج المزخرف وغيرها. وتوجد في المحافظة بعض 

 المعادن منها معدن التلك الذي يستخدم في صناعة الورق والطالء ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية.
 

م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة الضالع

تمثل  30 % فقط5% تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 95

كاة وفي مقدمتها زكاة القات والضرائب أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ واإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الز
على السلع والخدمات؛ وإيرادات مبيعات السلع والخدمات وايرادات الغرامات والجزاءات. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد 

 . 31 قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة
%( من عدد السكان في 59.8م )2014الع بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام ويبلغ معدل الفقر في محافظة الض

المحافظة، تجدر اإلشارة إلى أن تراجع الوضع االقتصادي في المحافظة واستمرار المواجهات المسلحة فيها قد أدى إلى 
 .تزايد هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات الماضية

 

 الحوكمة المحلية 4. 4. 2
 

عضو منتخب إضافة إلى المحافظ. وفي الوقت الحالي هناك حالة وفاة واحدة لرئيس  18يبلغ قوام المجلس للمحافظة عدد 

أحد لجان المجلس وتم تصعيد بديل عنه من أعضاء المجلس، مما يعني أن هناك مقعد شاغر. بالنسبة للهيئة اإلدارية للمجلس 
سة المحافظ، في حين يعتبر دور المجلس المحلي ككل محدودا ويعقد المجلس فهي موجودة وتمارس عملها بشكل منتظم برئا

المحلي للمحافظة بعض الجلسات بشكل غير منتظم نتيجة لتدمير مبنى المحافظة، وتمارس قيادة المحافظة مهامها من خالل 
هذه المكاتب موجودة في المحافظة  الدوام في مكتب االشغال العامة بمدينة الضالع. وفيما يتعلق بالمكاتب التنفيذية، جميع

وتمارس مهامها اليومية بتمويل من السلطة المركزية ومن السلطة المحلية وكذلك من عدد من المنظمات المانحة، غير أن 
  .32 أداءها قد تأثر سلبا نتيجة لتراجع الوضع االقتصادي العام وقلة الدعم المركزي المخصص لها

 

                                                           
 .يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات 30
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   31
 م.2019 /3 /23مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في المحافظة.  32
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و حاليا فإن مشرف خرى الخاضعة لسيطرة األمر الواقع، أصبحت سلطة المشرف متزايدة كما هو الحال في المناطق األ
 المحافظة و المحافظ ممثلين بشخص واحد في محافظة الضالع .
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 الحصول على الخدمات االساسية 5. 4. 2
 

 ما فهناك( م2018 لعام اليمن في اإلنسانية االستجابة خطة) لألوتشا ووفقا الضالع محافظة في اإلنساني الوضع بخصوص

 االحتياج ذوي من% 53 منهم مساعدات إلى ،بحاجة المحافظة سكان من٪  70 حوالي ، شخص ألف 500 من يقرب

 .الشديد
فيما يتعلق بالخدمات األساسية المقدمة للمواطنين، هناك محاوالت لتوفير الخدامات لكنها ال تزال في حدودها الدنيا نتيجة 

بشكل أساسي إضافة إلى عوامل أخرى، فالخدمات الصحية على سبيل المثال تقدم عبر المستشفى الحكومي ضعف التمويل 
الرئيس في مدينة الضالع وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مديريات المحافظة بدعم من الحكومة ومن السلطة 

احتياجات السكان المتزايدة نظرا لعدم كفاية المخصصات  المحلية ومن بعض المنظمات المانحة، غير أن هذه الخدمات ال تلبي
المالية وكذلك تزايد الطلب على تلك الخدمات بسبب النزوح. وحاليا تم إنشاء مستشفى جديد في المحافظة من قبل الحكومة 

 . 33 وهناك جهود لمحاولة تجهيزه وتوفير متطلبات تشغيله بالتعاون مع المنظمات المانحة
 

 بالمدرسين يتعلق ما أما  .34 مدرسة 83 الحرب نتيجة المتضررة المدارس عدد األوتشا بلغ بحسب التعليمية، مليةللع وبالنسبة

. حيث استمرت العملية التعليمية بشكل 35 فيها للمدرسين منتظم بشكل الرواتب تسليم يتم التي المحافظات من الضالع فتعد
من المدارس التي تدمرت خالل مرحلة الحرب داخل المحافظة. وقد تم مستقر في معظم المدارس وتأثرت سلبا في العديد 

إعادة تأهيل العديد من المدارس التي تضررت جزئيا، في حين ال تزال هناك عدة مدارس ذات األضرار الكبيرة لم يتم إعادة 
عليمية في المحافظة خاصة في تأهيلها، وقد أدى ذلك إلى وجود كثافة طالبية كبيرة في الفصول تؤثر سلبا على العملية الت

 .36 ظل النزوح الكبير في المحافظة وعدم إحداث توسعات في المدارس
 

وفيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة الضالع التي ال تستطيع 
. وفي مدينة الضالع هناك 37% 70  م بلغت حوالي2017 /2016الوصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام 

مشروع مياه حجر الضالع الذي يزود السكان في المدينة بالمياه، غير أن هذا المشروع تعثر منذ ما قبل الحرب مما أدى إلى 
انقطاع المياه عن المواطنين واعتمادهم على الوايتات للحصول على المياه، وقد تم مؤخرا إعادة تأهيل اآلبار والمضخات 

خطوط الرئيسية، ويتم حاليا بذل جهود الستكمال إعادة تأهيل الشبكة الداخلية المدمرة من قبل السلطة المحلية بدعم من وال
أوكسفام والهيئة الطبية الدولية وهيئة اإلغاثة الكويتية. وبالنسبة لشبكة الصرف الصحي في المدينة فهي تغطي ما يصل إلى 

صرف إلى احواض تجميعية وال يوجد أحواض ترسيبيه، وتم مؤخرا استئجار أرض % من السكان، ويتم تجميع مياه ال65

لتصريف الفائض من األحواض التجميعية من مياه الصرف، ويتم التنسيق حاليا مع منظمة مانحة " ميرسي كوربس" 
 .38 لمحاولة حل هذه اإلشكالية

  

                                                           
 م.2019 /3 /23مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في المحافظة.  33
 .2018األوتشا ، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام   34
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  35

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 م.2019 /3 /23يذي في المحافظة. مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنف  36
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن  37
 م.2019 /3 /23مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في المحافظة.   38
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 محافظة الحديدة 5. 2
 

الجمهورية اليمنية على ساحل البحر األحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة  تقع محافظة الحديدة في الجزء الغربي من
( مديرية، وتعد مدينة الحديدة مركز المحافظة وتعتبر الحديدة 26( كيلو متراً. تقسم المحافظة إلى )226تصل إلى حوالي )

 من أهم موانئ اليمن.
 

 الحديدة و مديرياتهاخريطة  1. 5. 2
 

 
 

 ومات الديموغرافيةالمعل 2. 5. 2
 

 .وفقا الحدث التقديرات ( مديرية26( نسمة يتوزعون على )3.189.000يبلغ عدد سكان محافظة الحديدة )

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 الزهرة .1 776 101,204 105,839 207,043

 اللحية .2 1,299 76,076 80,548 156,624

 كمران .3 107 1,735 1,893 3,628

 الصليف .4 154 4,352 4,826 9,178

 المنيرة .5 640 26,686 28,253 54,939

 القناوص .6 387 52,212 55,192 107,404

 الزيدية .7 500 67,752 72,783 140,535
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 المغالف .8 170 28,681 30,321 59,003

 الضحى .9 246 39,348 41,523 80,872

 باجل .10 1,645 123,034 127,984 251,017

 الحجيلة .11 104 7,267 7,189 14,456

 برع .12 242 35,11 31,4 66,51

 المراوعة .13 746 94,402 97,841 192,243

 الدريهمي .14 695 39,252 42,468 81,719

 السخنة .15 379 43,769 44,312 88,082

 المنصورية .16 194 32,797 33,43 66,226

 بيت الفقيه .17 1,529 172,55 184,759 357,309

 جبل راس .18 410 34,685 31,962 66,647

 حيس .19 262 34,12 33,221 67,341

 الخوخة .20 557 24,37 25,647 50,017

 الحوك .21 62 104,719 120,495 225,214

 الميناء .22 17 61,039 70,741 131,779

 الحالي .23 102 115,729 131,817 247,547

 زبيد .24 585 113,204 117,744 230,948

 الجراحي .25 628 66,509 65,241 131,75

 التحيتا .26 813 48,398 52,57 100,968

 المجموع        13,249 1,549,000 1,640,000 3,189,000

 
 االقتصادي الوضع 3. 5. 2

 
تعد الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، حيث تحتل المركز األول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل 

%( من إجمالي اإلنتاج، ومن أهم المحاصيل الزراعية الخضروات والفواكه واألعالف 28.6إلى )الزراعية وبنسبة تصل 
فضالً عن نشاط االصطياد السمكي، بحكم أن المحافظة تطل على شريط ساحلي طويل غني باألسماك واألحياء البحرية كماً 

د والتصدير( لثاني ميناء رئيس للجمهورية اليمنية، ونوعاً. والنشاط التجاري في الحديدة متميز من خالل عمليتي )االستيرا
كما يوجد في المحافظة العديد من المنشآت الصناعية من أهمها مصنع أسمنت باجل، وبعض الصناعات الغذائية والمشروبات 

الملح وأهم المعادن الموجودة في أراضي المحافظة هي: الجرانيت، الرمال السوداء، األصباغ ، السيراميك،  .الغازية
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الصخري، الجبس وبعض المعادن الطينية األخرى، وتشتهر المحافظة بعدد من المواقع واألماكن التاريخية والتراثية السياحية 
 .39 إضافة إلى السياحة البحرية

 
 من المنح واإلعانات 2014٪ من ميزانيتها لعام  91حصلت الحديدة على  ، وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة الحديدة

وهو رقم مرتفع نسبيا يعكس األهمية االقتصادية لميناء  -٪ من الميزانية  9المركزية ، في حين شكلت اإليرادات المحلية 
تمثلت أبرز االيرادات في: الموارد المحلية المشتركة؛ واإليرادات  40- الحديدة والشركات الزراعية الكبيرة في المحافظة

الزكاة والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الضريبية وبصفة خاصة إيرادات 
الرأسمالية؛ وإيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ وإيرادات التصرف في األصول غير المالية. 

. كما 41 ى الوضع االقتصادي العام للمحافظةتجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا عل
 أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي أفقد المحافظة أحد مواردها الحيوية.

 
%( من عدد السكان في 58.1م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة الحديدة بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

معدل الفقر بشكل كبير خالل سنوات الحرب نتيجة تزايد حدة المواجهات في عدد من مديريات المحافظة المحافظة، وقد تزايد 
ووصول المعارك إلى مركز المحافظة " مدينة الحديدة" وما ترتب عليه من نزوح كبير للمواطنين، وتشير بعض اإلحصاءات 

الحديدة على أنها المحافظة ذات  2019المؤقت لألمن الغذائي لعام  قريريصنف الت  .42 %80إلى وصول معدل الفقر إلى 

 أعلى مستويات الفقر في اليمن.
 

 الحوكمة المحلية 4. 5. 2
 

من  3حاالت وفيات، و2عضوا إضافة إلى المحافظ، وحاليا هناك  26المحلي في محافظة الحديدة  يبلغ قوام المجلس
عضوا. وخالل سنوات الحرب  21ية، مما يعني أن العدد المتواجد فعليا هو األعضاء خارج البالد ألسباب سياسية وأمن

الثالث األولى كان المجلس المحلي للمحافظة يعمل عند الحاجة بشكل محدود وغير منتظم، وبالنسبة للهيئة اإلدارية للمجلس 
األولى رغم وجود أحد أعضاءها خارج المحلي فقد استمرت في القيام بمهامها بشكل منتظم إلى حد ما خالل السنوات الثالث 

م تعطلت أعمال المجلس المحلي بشكل كامل نتيجة تزايد حدة 2019م وبداية العام 2018البالد. وخالل نهاية العام 
المواجهات المسلحة في مدينة الحديدة، ومع تعقد الوضع األمني في المدينة تعطلت أيضا أعمال الهيئة اإلدارية. وفيما يتعلق 

اتب التنفيذية، فأغلب المكاتب كانت موجودة خالل السنوات الثالث األولى وقد استمرت في العمل بشكل شبه منتظم في بالمك
حدودها الدنيا، وخالل األشهر األخير مع وصول المعارك إلى المدينة تعطلت أعمال معظم المكاتب التنفيذية، واستمرت 

ودها الدنيا معتمدة على التمويل من المنظمات المانحة وخاصة في بعض بعض المكاتب الخدمية في القيام بمهامها في حد
 .43القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 5. 2
 

 شخص بحاجة إلى مساعدات مليون 2.65بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة الحديدة ووفقا لألوتشا فهناك ما يقرب من 
 . 44٪ من السكان 07،  و هم يمثلون ما يقرب من 2019في عام 

 
م 2018أكتوبر  –فخالل الفترة يونيو أدى القتال في الحديدة إلى تفاقم الوضع اإلنساني في المحافظة وأدى إلى نزوح جماعي 

ألف شخص على ترك منازلهم، كما أن معظم المرافق  425على سبيل المثال نتيجة الصراع المسلح أجبر ما يقرب من 
مرفقا صحيا في المحافظة بشكل كامل، وزاد من سوء  11الصحية تعمل بأدنى مستوياتها باإلضافة إلى توقف خدمات 

طباء المرافق الصحية في الحديدة نتيجة لعدم دفع رواتبهم وتردي األوضاع األمنية. يجدر الذكر الوضع ترك عدد من األ
تجدر اإلشارة إلى أن الخدمات  .45المنشآت الصحية العاملة اسميا كانت تعمل في الحد األدنى من القدرات  الى انه حتى

 مد بشكل أساسي على الدعم المقدم من المنظماتالصحية المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة تعت

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 39

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=hodida 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات. 40
 م.2014ازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع المو  41
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة الحديدة.    42
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة الحديدة.  43
 تالي:للرجوع الى التقرير المشار اليه يرجى زيارة الموقع ال 44

enar-overview-needs-humanitarian-2019-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  
 .1م. ص 2018أكتوبر  15-3، 13أوتشا، اليمن: أخر المستجدات في محافظة الحديدة، تقرير الحالة رقم  45

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=hodida
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2019-humanitarian-needs-overview-enar
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وتشير بعض التقارير إلى ان عدد النازحين  .47 ةشخص في الحديد 10000منذ بداية الحرب ، قُتل ما يقرب من  .46المانحة
 .48 م إلى أكثر من مليون شخص2019من الحديدة قد وصل حتى يناير 

 
بلغ عدد المدارس المتضررة  و 49فتعد الحديدة من المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها  ،في الجانب التعليمي

. مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية وعدم انتظامها بشكل مستقر. تجدر اإلشارة إلى ان تطور 50 مدرسة 34نتيجة الحرب 
م قد أدى إلى تأثرت العملية التعليمية سلبا نتيجة خوف كثير 2018االحداث وتزايد حدة المعارك في المحافظة خالل العام 

. 51من األسر من ارسال أطفالهم إلى المدارس ألسباب امنية وكذلك نتيجة لنزوح عدد من المدرسين من المدينة  إلى خارجها
بات المدرسين من قبل م تراجعت حدة المواجهات المسلحة في المدينة نسبيا إضافة إلى دفع مرت2019ومع بداية العام 

 .52حكومة هادي مما ساعد في عودة الحياة إلى المدارس التي لم تتضرر من المواجهات وبشكل تدريجي
 

ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة الحديدة التي لديها وصول إلى 
تجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة قد تراجعت  53%.88م بلغت 7201 /2016مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام 

م وتأثيرها السلبي على شبكة 2018كثيرا بسبب اشتداد المواجهات المسلحة بين طرفي الصراع في الحديدة خالل العام 
بر تزويدها بالوقود المياه في المدينة واستمرارية توافر المياه للسكان. وتعمل اليونيسف على دعم منظومة إمدادات المياه ع

الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور . كما تعمل أيضا بالتعاون مع المؤسسات المحلية على دعم تشغيل 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي والمشاركة في إعادة تأهيل منظومة تجميع مياه الصرف الصحي في مدينة الحديدة 

لمياه عبر الصهاريج وتركيب خزانات مياه عامة وبناء مراحيض الطوارئ وتوزيع مستلزمات وتعمل أيضا على نقل ا
 .54النظافة واقراص تعقيم المياه المنزلية لعدد من األسر النازحة في الحديدة

  

                                                           
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة الحديدة.  46
 للرجوع الى التقرير المشار اليه يرجى زيارة الموقع التالي: 47

/2019-2015-snapshots-https://www.acleddata.com/2019/06/18/yemen 
 2،الصراع في اليمن، ص 2019و يناير  2018حالة ، ديسمبر ، تقرير التقرير منظمة الصحة العالمية 48
والتوقعات االقتصادية م الصادرة عن قطاع الدراسات 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  49

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 .2018بحسب األوتشا ، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  50
 .1م. ص 2018أكتوبر  15-3، 13أوتشا، اليمن: أخر المستجدات في محافظة الحديدة، تقرير الحالة رقم  51
 م.2019 /3 /24ذي في محافظة الحديدة. مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفي  52
 .2018بحسب األوتشا ، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  53
 .5م ص 2018يونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، نوفمبر  54

https://www.acleddata.com/2019/06/18/yemen-snapshots-2015-2019/
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 محافظة الجوف 6. 2
 

 إلى الجوف وتنقسم متراً، كيلو( 143) بحدود العاصمة عن وتبعد صنعاء، العاصمة شرق شمال إلى الجوف محافظة تقع
السعودية  العربية للملكة المحادة اليمنية المحافظات إحدى هي والجوف المحافظة، مركز الحزم مدينة وتعد مديريه،( 12)

 .كبير حد إلى صحراوي بمناخ المحافظة وتتمتع
 

 و مديرياتهاالجوف خريطة  1. 6. 2
 

 
 
 المعلومات الديموغرافية 2. 6. 2

 

 .التقديرات الحدث وفقا مديرية( 12) على يتوزعون نسمة( 589.000) الجوف محافظة سكان عدد يبلغ
 

مجموع 

 السكان

عدد 

السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 خب والشعف .1 32,51 48,844 58,281 107,125

 الحميدات .2 512 11,623 14,36 25,984

 المطمة .3 739 17,966 20,544 38,51

 الزاهر .4 136 13,38 17,916 31,297
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 الحزم .5 1,601 17,161 23,314 40,476

 المتون .6 418 14,815 21,31 36,126

 المصلوب .7 360 5,496 8,26 13,756

 الغيل .8 151 5,958 7,407 13,365

 الخلق .9 92 7,42 10,203 17,622

 برط العنان .10 1,586 36,033 42,82 78,853

 رجوزة .11 999 45,897 56,686 102,582

83,305 45,898 37,407 392 
خراب  .12

 المراشي

 المجموع         39,495 262 327 589

 
 الوضع االقتصادي 3. 6. 2

 
إذ تحتل  زراعياً،، ويمكن أن تكون المحافظة إقليما الجوف تعد الزراعة وتربية الحيوانات النشاط الرئيس لسكان محافظة

%( من أجمالي 5.8المرتبة السادسة بين محافظات الجمهورية من حيث أنتاج المحاصيل الزراعية وبنسبة تصل إلى )
اإلنتاج الزراعي، ومن أهم محاصيلها الزراعية الحبوب والخضروات والفواكه واألعالف. وتضاريس محافظة الجوف 

 معالم سياحةتضم المحافظة ووي، لربع الخالي، وتتميز بمناخ صحرايغلب عليها الطابع السهلي، إذ تتداخل مع صحراء ا
الجوف  في الجبلي يقوم منجم .55متنوعة، ومن أهم المدن األثرية مدينة قرناو، الخربة البيضاء والخربة السوداء وبراقش

 .المحافظة في والزنك الفضة رواسب باستغالل 
 

م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة الجوف، 
 من .56 % فقط1% تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 99

 .57 النزاع أطراف بين احاليً  مقسمة المحافظة ألن النزاع بسبب الضئيل المحلي الدخل هذا يتراجع أن المحتمل
 

%( من عدد السكان في 55.4م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة الجوف بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

المحافظة، تجدر اإلشارة إلى أن تراجع الوضع االقتصادي في المحافظة نتيجة استمرار المواجهات المسلحة فيها قد أدى 
 بشكل كبير خالل السنوات الماضية.إلى تزايد هذه النسبة 

 

 الحوكمة المحلية 4. 6. 2
 

مقاعد خالل انتخابات  8عضوا إضافة إلى المحافظ، وقد تعذر انتخاب  24يبلغ قوام المجلس المحلي لمحافظة الجوف 
 12محلي هو مقاعد شاغرة تقريبا نتيجة وفاة األعضاء، وبذلك فإن العدد الفعلي للمجلس ال4م، وحاليا هناك عدد 2006

عضو تقريبا. تجدر اإلشارة إلى أن المجلس المحلي معطل عن العمل منذ بداية الحرب، كما أن الهيئة اإلدارية أيضا معطلة 
وال تقوم بمهامها، ويتولى المحافظ القيام بالعمل بشكل أساسي إضافة إلى المكتب التنفيذي بالمحافظة. وفيما يتعلق بالمكاتب 

مكاتب متواجدة وتعمل بشكل منتظم في مركز المحافظة. تجدر اإلشارة إلى أن محافظة الجوف هي إحدى التنفيذية فأغلب ال
المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة بين القوات التابعة لهادي والقوات التابعة ألنصار هللا، ورغم أن مركز المحافظة " 

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 55

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=jaof 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات. 56
 .2014ة المالية ، قطاع الموازنة: ميزانية السلطة المحلية المقدرة للعام المالي الجمهورية اليمنية ، وزار 57

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=jaof
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تخضع لسيطرة حكومة هادي وبعضها اآلخر يخضع  حزم الجوف" يخضع لسيطرة حكومة هادي، إال أن هناك مديريات
 .58 لسيطرة أنصار هللا، هذا التشتت واستمرار المواجهات المسلحة قد أعاقت عمل السلطة المحلية بشكل عام في المحافظة

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 6. 2
 

و هو يمثلون ألف شخص بحاجة إلى مساعدات ،  500فهناك ما يقرب من  الجوف محافظة في اإلنساني الوضع بخصوص
 .59 % من ذوي االحتياج الشديد70. منهم % من السكان85حوالي 

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تتولى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، 
العام الذي يقدم خدمات مجانية للمواطنين بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية، يأتي في مقدمتها مستشفى الحزم 

إضافة إلى دعم بعض المنظمات المانحة، وغياب شبه كامل للتمويل المحلي. ومع ذلك فإن الخدمات المقدمة حاليا ال تكفي 
األمراض مثل الكوليرا وغيرها والتي لمواجهة احتياجات السكان خاصة في بعض االمراض الخطيرة ومع انتشار بعض 

 .60 تتطلب من حاالت عدة السفر إلى مأرب أو إلى خارج اليمن للعالج
 

، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد الجوف من 61 مدرسة 43وفي المجال التعليمي، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 
وهو ما أدى إلى تذبذب العملية التعليمية في السنوات 62فيها المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل جزئي للمدرسين 

األولى من الحرب وخاصة في المديريات التي تخضع لسيطرة أنصار هللا، وخالل الفترة األخيرة تم إعادة دفع المرتبات 
 .63للمدرسين في مختلف مديريات المحافظة مما ساهم في تحسن نسبي في وضع العملية التعليمية في المدارس

 
 يحصلون ال المحافظة سكان من٪ 75 من أكثر أن  64فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، أظهرت اإلحصاءات 

. وفي مركز المحافظة ال يوجد حاليا مياه تقدمها السلطة المحلية للمواطنين وانما يعتمد المواطنون صالحة للشرب  مياه على
كما أنه ال يوجد مشروع صرف صحي ويعتمد المواطنون على األسلوب  على الحصول على المياه من المشاريع الخاصة،

 .65التقليدي في تصريف المياه
  

                                                           
 م.2019 /25/3مقابلة مع أحد القيادات المجتمعية وناشط سياسي في مجال الالمركزية في محافظة الجوف.   58
 .2018األوتشا،خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  59
 م.2019 /25/3جتمعية وناشط سياسي في مجال الالمركزية في محافظة الجوف. مقابلة مع أحد القيادات الم 60
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  61
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  62

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 م.2019 /25/3مقابلة مع أحد القيادات المجتمعية وناشط سياسي في مجال الالمركزية في محافظة الجوف.   63
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن   64
 م.2019 /25/3ة في محافظة الجوف. مقابلة مع أحد القيادات المجتمعية وناشط سياسي في مجال الالمركزي  65
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 محافظة المهرة 7. 2
 

 شرقا، متراً  كيلو( 1318) بحدود العاصمة عن وتبعد اليمنية، الجمهورية من الشرقي الجنوبي الجزء في المهرة محافظة تقع
 وتقع المحافظة، مركز الغيضة مدينة وتعد مديريات،( 9) إلى المحافظة تنقسم السكان، عدد حيث من المحافظات أقل وتعد

 سلطة مع الحدود على تقع أنها كما العربي، البحر على متر كيلو( 500) إلى يصل طويل ساحلي شريط على المحافظة
 .لليمن الشرقية البوابة تسمية عليها ويطلق. عمان

 

 مديرياتهاو  المهرةخريطة  1. 7. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 7. 2
 

 .التقديرات الحدث وفقا ( مديريات9( نسمة يتوزعون على )150.000يبلغ عدد سكان محافظة المهرة )

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 شحن .1 8,778 2,081 3,292 5,373

 حات .2 19,303 2,059 2,709 4,768

 حوف .3 1,531 3,804 4,751 8,555

 الغيضة .4 7,159 19,52 26,526 46,045

 منعر .5 17,279 4,08 4,835 8,915

 المسيلة .6 6,806 8,673 9,37 18,042
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 سيحوت .7 2,667 9,033 10,717 19,75

 قشن .8 3,485 8,407 11,068 19,475

 حصوين .9 1,843 8,343 10,733 19,077

 المجموع       68,85 66 84 150

 
 الوضع االقتصادي 3. 7. 2

 
 فيها يزرع حيث المحافظة، سكان يمارسها التي الرئيسة األنشطة أهم األسماك، وصيد الحيوانية الثروة وتربية الزراعة تعد

 كيلو( 500) إلى يصل طويل ساحلي شريط على المحافظة تقع كما. الخضروات أهمها من الزراعية، المحاصيل من العديد
 تشير إذ متنوعة، اقتصادية وإمكانات طبيعية موارد المهرة أراضي في ويوجد. البحرية واألحياء باألسماك غني متر،

 المهرة محافظة وتشتهر السوداء، والرمال والجرانيت والرخام الذهب أهمها من المعادن، بعض وجود إلى األولية المؤشرات
 العربي، الخليج دول بعض مع اليمن لتجارة الرئيس الشريان كونها متميز تجاري ونشاط البخور، وصناعة اللبان بأشجار
 .66 األسماك وتصدير صيد في تجارية حركة نشطون ميناء ويشكل

 
م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة المهرة، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

تمثل 67% فقط 6% تقريبا من اجمالي الموارد العامة للمحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 94
وايرادات مبيعات السلع والخدمات؛ واإليرادات الضريبية وأهمها الضرائب على  أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛

 . 68 الدخل واألرباح والضرائب على السلع والخدمات
 

ورغم انقطاع الدعم  ٪.75تواصل الحكومة المركزية دفع الرواتب في المهرة ، لكن النفقات التشغيلية انخفضت بنسبة 
في مختلف المحافظات، فقد حافظت السلطة المحلية في المهرة على مواردها المحلية الحكومي المركزي للسلطة المحلية 

المحددة في تشريعات السلطة المحلية نظرا لبعدها عن المواجهات العسكرية، مما عزز من قدرتها على دفع مرتبات الموظفين 
ى تغطية ميزانيتها االستثمارية التي تغطي توفير المدنيين بانتظام وتغطية التكاليف التشغيلية للسلطة المحلية. باإلضافة إل

الخدمات المحلية وتطوير وصيانة البنية التحتية والكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات 
 .69 العامة

 
قدر االستخدام واإلنفاق مليار لاير يمني ، في حين  24.3بلغ إجمالي اإليرادات العامة المقدرة للسلطة المحلية في المحافظة 

مشروع. تمثل هذه  500مليار لاير يمني لالستثمار في أكثر من  12.5مليار لاير يمني ، بما في ذلك  24.6بنحو 
 المجاالت في التطوير في المتسارع والنمو األخيرة اآلونة في المحافظة تشهدها التي المستدامة التنمية عمليةاالستثمارات 

 .70 كافة والخدمات
 

ً  تدهوراً  تشهد لم أنها يعني المسلح النزاع عن بعد المهرة النطاق الذي حدث في  نفس على اإليرادات في خسارة أو اقتصاديا
 كالمعتاد العمل أن يعني المركزية الحكومة إهمال من طويل وتاريخ" لبان" إعصار تداعيات فإن ، ذلك ومع. مناطق أخرى

ويبلغ معدل الفقر في محافظة المهرة بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام . مؤكد ستقراراً نسبياً غيريمثل ا المهرة في
 %( من عدد السكان في المحافظة.57.8م )2014

 
 
 

                                                           
 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 66

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=mahra 
 االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليراداتيرجى  67
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   68
م، 2018االضطراب، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، يوليو وضاح العولقي وماجد المذحجي، الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع و  69

 .23ص 
 .92/3/2019زيارة الموقع:  . تاريخ https://almashhadalaraby.com/news/68449.موقع المشهد العربي 70

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=mahra
https://almashhadalaraby.com/news/68449
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 الحوكمة المحلية 4. 7. 2
 

عضوا باإلضافة إلى المحافظ. وهناك مقعد شاغر. ومنذ بداية الحرب في  18المحلي لمحافظة المهرة  المجلس يبلغ قوام
أي  م تم تعطيل عمل المجلس المحلي في محافظة المهرة، رغم بعد المحافظة عن مسرح المواجهات العسكرية.2015 عام

أن المجلس المحلي لم يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم في الغالب العام مع وجود بعض االجتماعات عند الحاجة، حيث 
لمناقشة نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة آنذاك إضافة إلى م 2017انعقد المجلس بقيادة المحافظ في نهاية العام 

 2019 ميزانية قرلت اجتمعت كما .71م2016استعراض قضايا أخرى منها استعراض الحساب الختامي للمحافظة للعام 
 .2019 فبراير 8 في اجتماع في للمحافظة

 بالنسبة للمكاتب .72 2017بمهامها بشكل شبه منتظم حتى نهاية العام وبالنسبة للهيئة اإلدارية للمجلس فقد استمرت في القيام 
المحافظة بشكل منتظم وبدعم وتمويل من السلطة  مستوى على عملها وتمارس في المحافظة، جميعها موجودة التنفيذية

اإلمارات العربية المتحدة تدعم كل من  .73 المحلية للمحافظة إضافة إلى الدعم المقدم من بعض الدول والمنظمات المانحة
والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مشاريع محلية محددة في المحافظة. قامت اإلدارة المحلية بتوظيف مقاولين جدد 

 لتلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات المقدمة من النازحين والعائدين من المملكة العربية السعودية.
 

 ات االساسيةالحصول على الخدم 5. 7. 2
 

م( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة المهرة ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 
% من ذوي االحتياج الشديد. ومن جانب آخر أدى اإلعصار 49إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  100يقرب من 

م إلى أضرار في محافظة المهرة أبرزها 2018أكتوبر  14الشرقي لليمن في المداري " لبان" الذي ضرب الساحل الجنوبي 
 550أسرة منها  3000شخص وتضرر شديد أو نزوح ألكثر من  100وفاة ما ال يقل عن ثالثة أشخاص واصابة أكثر من 

جوفية مما أدى إلى تزايد أسرة لجأت إلى البحث عن مأوى في المدارس المحلية، كما أدت الفيضانات إلى تدمير آبار المياه ال
. ونتيجة لذلك فقد أعلن 74الحاجة الملحة إلى الغذاء واألدوية والسلع األساسية لإلغاثة ومياه الشرب اآلمنة ولوازم المأوى

محافظ المهرة المناطق الساحلية في المحافظة مناطق منكوبة ودعت الحكومة المنظمات إلى تقديم الدعم الالزم، واستجابة 
قامت العديد من الجهات والمنظمات المانحة منها منظمة الصحة العالمية واليونيسف بتقديم اشكال متعددة من الدعم لذلك 

 .75والمساعدات لتلبية احتياجات المتضررين
 

 لم اليمن في الحرب اندالع بشكل عام تعاني محافظة المهرة من نقص في الخدمات المختلفة. وبحسب بعض المصادر، فمنذ
 في األعلى( م2018) العام حيث سجل م،2018 العام كما حدث خالل العامة الخدمات في تردي المهرة محافظة تشهد

 الصحة قطاعات عن ناهيك النفطية، المشتقات وانعدام الكهرباء انقطاع استمرار ظل في العامة والخدمات األوضاع تدهور
وتتوفر . 76الصحي  بالقطاع الخاصة التحتية البنى شديد في ضع من المهرة محافظة والتعليم. وفي الجانب الصحي، تعاني

الخدمات الصحية في حدودها الدنيا عبر المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في محافظة المهرة، ويتم تمويلها من قبل 
د من المنظمات والسعودية، وكذلك دعم عد 77السلطة المحلية إضافة إلى التمويل المقدم من بعض دول الخليج مثل: عمان

 المانحة.
 

نظرا لبعد المحافظة عن مسرح األحداث،  78بحسب األوتشا لم تتوفر معلومات عن وجود مدارس متضررة نتيجة الحرب
أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد المهرة من المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل منتظم للمدرسين فيها حيث استمرت 

 . كما أن الوضع المالي الجيد للمحافظة قد ساعد على استمرار العملية التعلمية دون انقطاع.79تقرالعملية التعليمية بشكل مس
م إلى أضرار كبيرة بمشروعي مياه فوري والجزع في المولدات ووحدات الضخ وشبكة المياه 2018أدى إعصار لوبان 

مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة قد عملت في مركز المحافظة " الغيضة" مما أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة، و

                                                           
 .29/3/2019: زيارة الموقع تاريخ  .http://www.yafa.news/archives/280292موقع يافع نيوز االخباري.  71
نيوز، محافظ المهرة يترأس االجتماع الدوري للهيئة اإلدارية للمجلس المحلي بالمحافظة.   ولدنجموقع  72

.   . Date: 29/3/2019http://golden.news/articles/13268/  
 .9، ص  2018بدر بسالمة ، الحكم المحلي في اليمن ؛ التحديات والفرص ، مؤسسة بيرغهوف، ألمانيا ، مايو 73
 .2، ص 2018 /19/10م، 2019مالية ، السنة ال1حالة طوارئ معقدة، صحيفة الوقائع رقم  -(، اليمنUSAIDالوكالة األمريكية للتنمية ) 74
 م.2018أكتوبر/  15(، 1أوتشا، اليمن إعصار لوبان، تقرير عاجل بالمستجدات رقم )  75
 م.2018مارس،  27موقع المهرة بوست، ابناء المهرة يعانون نقص الخدمات ويشككون في وعود السلطة المحلية والتحالف، الثالثاء،   76

.   . Date: 29/3/2019https://almahrahpost.com/news/349#.XJ4tcFXXKM8 
  /Date: 29/3/2019http://weeqayah.net/3796 ..موقع وقاية برس   77
 .2018امة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام األوتشا، نظرة ع 78
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  79

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

http://www.yafa.news/archives/280292
http://golden.news/articles/13268/
https://almahrahpost.com/news/349#.XJ4tcFXXKM8
http://weeqayah.net/3796/
http://weeqayah.net/3796/
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وإعادة  بعد جهود كبيرة بذلها الطاقم الهندسي التابع للمؤسسة م2018في أكتوبر تشغيل آبار مياه الجزع  على إعادةالغيضة 
من قبل . تجدر اإلشارة إلى أن هناك جهود تبذل لتوفير المياه للسكان 80 تأهيل مشروعي المياه بدعم من السلطة المحلية

مكتبي مؤسسة المياه وهيئة مياه الريف في المهرة وبتمويل من السلطة المحلية، باإلضافة إلى تمويل من بعض الجهات 
م تنفيذ مشاريع مياه في عدة مديريات 2019مارس  26المانحة. فعلى سبيل المثال: أعلن المركز اإلعالمي للمهرة  في 

 .81 بتمويل من المملكة العربية السعودية
 

 محافظة المحويت 8. 2
 

( 9( كيلو متر، تنقسم المحافظة إلى )113تقع محافظة المحويت في شمال غرب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي )
 .مديريات، وتعد مدينة المحويت مركز المحافظة

 

 المحويت و مديرياتهاخريطة  1. 8. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 8. 2
 

 .التقديرات الحدث وفقامديريات  (9( نسمة يتوزعون على )695.000محافظة المحويت )يبلغ عدد سكان 
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 . شبام كوكبان1 399 26,896 28,16 55,057

 . الطويلة2 585 40,126 42,353 82,478

 . الرجم3 766 52,775 52,938 105,71

 . الخبت4 641 45318 44,655 89,973

 . ملحان5 891 60640 65,44 126,08

                                                           
 م. 2018أكتوبر  20 ، % في الغيظة بالمهرة 65فرع مؤسسة المياه يتمكن من تشغيل مشروع مياه الجزع بنسبة موقع عدن نيوز:   80

50705-http://adennews.net/yemen  1/4/2019: زيارة الموقع تاريخ. 
قع: وتاريخ زيارة الم la.facebook.com/pg/mcalmahrah/posts-https://es/موقع المركز اإلعالمي لمحافظ المهرة.  81

29/3/2019. 

http://adennews.net/yemen-50705
http://adennews.net/yemen-50705
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 . حفاش6 379 26,51 26892 53,403

 . خميس بني سعد7 591 42,461 40,681 83142

 . مدينة المحويت8 202 13,152 15,281 28,433

 . المحويت9 506 35,122 35,6 70,722

 المجموع 2,328 343 352 695

 
 

 الوضع االقتصادي 3. 8. 2
 

%( من إجمالي إنتاج 2.2تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة، ويصل إنتاجها من المحاصيل إلى ما نسبته )
الحبوب والمحاصيل النقدية والفواكه، فضالً عن إنتاج العسل والمنتجات المحاصيل الزراعية في الجمهورية، ومن أهمها 

المعالم  ويوجد في محافظة المحويت العديد من .الفخارية والخزفية والتقليدية وصناعة الزجاج والرخام والجرانيت
 .82 والمواقع األثرية مثل مدينة شبام وكوكبان السياحية

 
ركزي م فقد مثلت المنح والدعم الم2014المحويت، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام  وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة

، تتمثل أبرزها 83%3من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من % تقريبا 97
كذلك إيرادات مبيعات السلع والخدمات في: الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة؛ و

. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع 84 وإيرادات الغرامات والجزاءات
هم االقتصادي العام للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد المحافظة أحد أ

 مواردها.
من عدد السكان في المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي في  85%( 60.7ويبلغ معدل الفقر في محافظة المحويت )

 المحافظة نتيجة استمرار الحرب فقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات الماضية.
 

  الحوكمة المحلية 4. 8. 2
 

إضافة إلى المحافظ. وحاليا هناك مقعدين شاغرين أحدهما غادر إلى عضوا 18المحافظة يبلغ قوام المجلس المحلي في 
عضوا.  16خارج اليمن واآلخر متوفي، أي أن عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المتواجدين حاليا في المحافظة هو 

م المجلس بدور محدود نتيجة األوضاع تعمل قيادة المحافظة عبر المقر الحكومي للسلطة المحلية، ومنذ بداية الحرب يقو
كما هو الحال في االستثنائية الحالية ويتركز أغلب العمل على قيادة المجلس؛ المحافظ ونائبه أمين عام المجلس المحلي. 

المناطق االخرى الخاضعة لسيطرة سلطة االمر الواقع ، اصبح هناك تنافس وتداخل بين سلطة وامتيازات كل من المحافظ 
 رف ولم تعد جميعها كما كانت في السابق بيد المحافظ فقط. والمش

 
فيما يتعلق بالمكاتب التنفيذية، فهي موجودة وتمارس أعملها في حدودها الدنيا نتيجة تراجع الوضع االقتصادي العام أما 

 .86 وتخفيض النفقات التشغيلية وانقطاع الرواتب
 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 8. 2
 

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 82

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=mahweet 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات. 83
 م.2014المالية  الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة  84
 م2014بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام  85
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة المحويت.   86

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=mahweet
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م ( فهناك 2018الوضع اإلنساني في محافظة المحويت ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام بخصوص 

% من ذوي االحتياج 49منهم  السكان، من% 72 من يقرب ما ،أوإلف شخص بحاجة إلى مساعدات 500ما يقرب من 

 .الشديد
 

والمراكز الصحية في المحافظة تقدم خدماتها إلى السكان في حدودها بالنسبة للجانب الصحي، ال تزال معظم المستشفيات 
الدنيا، نتيجة شحة التمويل المحلي والمركزي، وتعتمد إلى حد كبير في تقديم خدماتها على الدعم المقدم من عدد من المنظمات 

زات والعالجات وخاصة لألمراض المانحة. غير أن هذه الخدمات ال تفي باحتياجات السكان وهناك عجز في كثير من التجهي
 .87 المزمنة

 
المحويت من ، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد 88 مدرسة 33في الجانب التعليمي،بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

بشكل مستقر. مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها  89 المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها
م بدأ صرف مبلغ رمزي للمدرسين في المدارس عبر 2019وتعمل أغلب المدارس في أدنى مستوياتها. وخالل العام الحالي 

وهو ما ساعد  لمدة تسعة أشهر بسعر صرف السوق يمني لاير 30000، أي ما يقاربلكل مدرس ( $ 50 )حوالي اليونيسف

 .90 سعلى استمرار العمل في العديد من المدار
 

ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة المحويت التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 
. تجدر اإلشارة إلى أن أغلب مصادر المياه هي خاصة نظرا لتعثر 91 %42م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

بالمياه منذ فترة بسبب عدم توفر المراود المالية الالزمة لتوفير الديزل مشروع المياه الرئيسي الذي يزود سكان المدينة 
والصيانة الالزمة إضافة إلى انقطاع الرواتب. وفيما يتعلق بالصرف الصحي للمدينة فال يزال يعمل مع وجود بعض 

 .92التعثرات التي يتم التعامل معها واصالحها من قبل المكتب المعني في المحافظة
  

                                                           
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة المحويت.  87
 .2018اليمن لعام األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في  88
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  89

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 م.2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة المحويت.  90
 .2018نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن االوتشا،  91
 .2019 /3 /24مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة المحويت. 92
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 مانة العاصمةأ 9. 2 
 

هي العاصمة السياسية والتاريخية للجمهورية اليمنية، حيث تتركز فيها الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات 
 ( مديريات. 10السياسية العربية واألجنبية فضالً عن النشاط التجاري والصناعي الواسع، وتقسم أمانة العاصمة إلى )

 

 العاصمة ومديرياتهاخريطة أمانة  1. 9. 2
 

 

 
 المعلومات الديموغرافية 2. 9. 2

 

 .التقديرات الحدث وفقا ( مديريات10( نسمة يتوزعون على )2.597.580يبلغ عدد سكان أمانة العاصمة )

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 صنعاء القديمة. 1 2 53,054 59,688 112,743

 . شعوب2 15 185,24 210,623 395,863

 . أزال3 15 102,218 115,147 217,365

 . الصافية4 10 84914 106,781 191,695

 . السبعين5 31 258999 308,975 567,974

 . الوحدة6 8 80321 98,165 178,486

 . التحرير7 3 51,012 65692 116,704
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 . معين8 11 221,92 272,592 494512

 . الثورة9 22 142,618 169,755 312,372

 . بني الحارث10 269 170,596 190,162 360,758

 المجموع 385 1,350,892 1,597,580 2,948,472

 

 االقتصادي الوضع 3. 9. 2
 

العديد من يمثل النشاط الصناعي والتجاري أبرز األنشطة االقتصادية في أمانة العاصمة، ففي الجانب الصناعي هناك 
المنشآت الصناعية التي تنتشر في أمانة العاصمة في مجاالت مختلفة كالمنسوجات والملبوسات واألحذية والصناعات 
المعدنية والحديدية واألدوات المنزلية والبالستيكية وغيرها، كما تنتشر الصناعات الحرفية واليدوية كصناعة الحلي الفضية 

لعسوب والجنابي واألواني النحاسية والمعدات الزراعية وغيرها. وفي الجانب التجاري، والمجوهرات التقليدية وصناعة ا
تنتشر األنشطة التجارية في مختلف أنحاء األمانة سواء تجارة الجملة أو التجزئة وتتواجد فيها األسواق التجارية والمراكز 

ما تنتشر في األمانة النشاط العقاري والسكني بشكل التجارية الكبيرة وهو ما يستقطب جزء كبير من السكان للعمل فيها، ك
 .93كبير

 
ويوجد في أمانة العاصمة العديد من األثار والمعالم التاريخية وخاصة األثار المتواجدة في صنعاء القديمة ، إذ تعد صنعاء 

من شكل بالغ الخصوصية في نمط القديمة من المدن التاريخية البديعة في عالم التراث الثقافي العالمي ، والفريدة بما تحمل 
 حياتها ونمط  معمار فريد.

 
م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات أمانة العاصمة، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

، ممثلة بالموارد 94%82% تقريبا من اجمالي موارد أمانة العاصمة، في حين مثلت الموارد المحلية لألمانة ما يقرب من 72
المشتركة على مستوى األمانة، إضافة إلى اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة والضرائب على السلع والخدمات 

. وبعد إنشاء هيئة مركزية للزكاة من 95وضرائب الدخل واألرباح، وكذلك إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات
 فقد تم تحويل الزكاة إلى مورد مركزي وهو ما أفقد األمانة جزء مهم من إيراداتها.قبل حكومة أنصار هللا 

 
. ونظرا للظروف الحرب الحالية وتوقف رواتب الموظفين في 96 %(13.4ويبلغ معدل الفقر في محافظة أمانة العاصمة )

 . %( تقريبا80لتصل إلى )أغلب المرافق الحكومية وتعثر العديد من األنشطة الخاصة فقد تزايدت نسبة الفقر 
 

 المحليةالحوكمة  4. 9. 2
 

 7عضوا إضافة إلى أمين العاصمة وهو معين حاليا. وهناك عدد  20   يبلغ قوام المجلس المحلي ألمانة العاصمة صنعاء 
 13حاليا هو خارج البالد، أي أن عدد أعضاء المجلس المحلي في األمانة المتواجدين  3متوفيين و 4مقاعد شاغرة منها 

عضوا. ونظرا للظروف الحالية فإن المجلس ال ينعقد بشكل منتظم ويقتصر العمل بشكل رئيس على الهيئة اإلدارية المكونة 
من أمين العاصمة وأمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان الثالث. أما بالنسبة للمكاتب التنفيذية فتقوم بعملها بشكل مستمر 

 .97يذية في األمانة تمارس عملها اليومي بشكل منتظم رغم انقطاع المرتبات وشحة النفقات التشغيليةوجميع المكاتب التنف
  

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 93

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=amant 
 يرجى االطالع على الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات. 94
 م.2014المالية  الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة  9595
 م2014بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 96
 م.2019 /3/ 12مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في أمانة العاصمة.   97
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 الحصول على الخدمات االساسية 5. 9. 2
 

إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  400مليون و 2بخصوص الوضع اإلنساني في أمانة العاصمة فهناك ما يقرب من 
 .98 % من ذوي االحتياج الشديد43

تتوفر الخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بدعم من المنظمات المانحة المعنية بقطاع الصحة 
بشكل أساسي إضافة إلى رسوم تلقي تلك الخدمات، فعلى سبيل المثال: ساهم دعم اليونيسف لمستشفيات الثورة والجمهوري 

، ورغم ذلك فان الخدمات المتوفرة 99 للتشغيل في استمرار عمل تلك المستشفيات والسبعين لألمومة والطفولة بالوقود الالزم
هي في حدها األدنى وال تفي باحتياجات السكان خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين من المحافظات األخرى في 

 .100 أمانة العاصمة
 

بالمدرسين فتعد امانة العاصمة من المحافظات ، أما ما يتعلق 101 مدرسة 227بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 
مما أدى إلى تعثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل مستقر، وهو ما  102التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها 

المحاوالت دفع كثير من أولياء األمور ممن تتوفر لديهم القدرة على نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة، كما كانت هناك بعض 
في عدد من المدارس الحكومية لتوفير جزء من متطلبات تشغيلها من خالل جمع مبلغ رمزي شهريا من الطالب وهو ما 

 .103 ووجه بالرفض في أغلب الحاالت
 

ن نسبة األسر في أمانة العاصمة التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام فـإما يتعلق بمياه الشرب، 
وتعمل اليونيسف على دعم منظومة إمدادات المياه عبر تزويدها بالوقود الالزم أو  .104 %70م بلغت 2017 /6201

الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور، وفيما يتعلق بالصرف الصحي تواصل اليونيسف دعم تشغيل محطات 
تجدر اإلشارة إلى ان خدمات  .105 نمعالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة والتي تستفيد منها عدد كبير من السكا

المياه في أمانة العاصمة عادت بشكل جزئي ومتقطع لبعض مديريات األمانة، كما أن الصرف الصحي ال يغطي كل 
 .المديريات

  

                                                           
 .2018األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  98
 .11م، ص 2016صنعاء للدراسات االستراتيجية، أكتوبر ماجد المذحجي وآخرون، الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن، مركز  99

 م.2019 /3 /12مقابلة مع قيادي في أحد المستشفيات الرئيسية في أمانة العاصمة.   100
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  101
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  102

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 م.2019 /3 /13مقابلة مع أحد قيادات مكتب التربية بأمانة العاصمة.   103
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن  104
 . 7م ص 2018اليمن، أكتوبر اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في   105
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 عمرانمحافظة  10. 2
 

وتقع شمال العاصمة محافظة عمران هي إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها بعد اإلعالن عن قيام دولة الوحدة، 
( مديرية، وتعد مدينة عمران مركز 20( كيلو متراً، وتقسم محافظة عمران إلى )50صنعاء، وتبعد عن العاصمة بحدود )

 .المحافظة
 

 ومديرياتهاعمران خريطة  1. 10. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 10. 2
 

 .( مديرية20على )( نسمة يتوزعون 1.052.000يبلغ عدد سكان محافظة عمران )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 . حرف سفيان1 2734 24,713 26,464 51,177

 . حوث2 370 12,909 13,85 26760

 . العشة3 652 24,871 27,994 52,865

 . قفلة عذر4 495 21,391 22,759 44,15

 . شهارة5 176 26,729 25733 52,462

 . المدان6 108 16,131 16,278 32,41
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 . صوير7 151 11,962 13,067 25,029

 . ظليمة حبور8 200 23,685 23,837 47,522

 . ذيبين9 344 18,302 18,897 37,199

 . خارف10 265 27,471 27,463 54,934

 . ريده11 218 27,562 28,314 55,876

 . جبل عيال يزيد12 242 50,784 50,086 100,87

 . السودة13 174 19,613 19 38,613

 . السود14 157 15,686 15,453 31,138

 . عمران15 119 55,62 59,593 115,213

 . مسور16 131 23108 22904 46012

 . ثالء17 173 24,512 24,368 48,88

 . عيال سريح18 240 31,88 32275 64155

 . خمر19 722 43,78 43,865 87,645

 . بني صريم20 242 19,29 19,801 39,091

 المجموع 7,911 520 532 1,052,000

 
 االقتصادي الوضع 3. 10. 2
 

تعد الزراعة من أهم األنشطة التي يمارسها سكان المحافظة، إذ تنتج العديد من المحاصيل الزراعية، أهمها الحبوب 
 الوقود أسعار أدت حيث ، الحرب اندالع منذ الزراعي اإلنتاج انخفض. الحيوانيةوالخضروات، فضالً عن االهتمام بالثروة 

وأهم مصانع المحافظة، مصنع أسمنت  .المزارعين دخل وخفض الكلفة زيادة إلى لألسر الشرائية القوة وانخفاض المرتفعة
صناعة األسمنت والعوازل وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن كاالسكوريا والبراليت المستخدم في  عمران.

 .106الحرارية
 

م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة عمران، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
، تتمثل أبرزها 107 %6% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 94

الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة والضرائب على السلع والخدمات؛ وكذلك في: 
إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة 

م للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العا
 .108 مركزي قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 106
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من عدد السكان في المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي في  109 %(67ويبلغ معدل الفقر في محافظة عمران )
-80 وعلى األرجح أن تكون تجاوزت ما  نسبته الماضيةالقليلة بشكل كبير خالل السنوات  المحافظة فقد تزايدت هذه النسبة

90.٪  ً محافظة من  أعلىفقد صنِفت عمران كثالث   2019 لعام لألمن الغذائيمن التقرير المؤقت الصادر  تصنيفلل ووفقا
 .جدا مرتفع في عمران البطالةمستوى  من ناحية أخرى فإن .وحجة الحديدة بعد ، الفقر مستوياتحيث 

 

 المحليةالحوكمة  4. 10. 2
 

مقاعد تعذر انتخابهما منذ البداية كما ان هناك  2عضوا إضافة إلى المحافظ، وهناك  20يبلغ قوام المجلس المحلي للمحافظة 
ين حاليا أعضاء خارج المحافظة ألسباب سياسية وأمنية، أي أن إجمالي عدد األعضاء المتواجد 4عضو متوفي وهناك  1

عضوا فقط. منذ بداية الحرب تعطل عمل المجلس المحلي ولم يعد ينعقد المجلس بشكل منتظم نظرا 13في المحافظة هو 
لتدمير مبنى المجمع الحكومي للمحافظة إضافة إلى أسباب أمنية وتراجع الوضع المالي. وبالنسبة للهيئة اإلدارية للمجلس 

ظم وتجتمع عند الحاجة، ويقتصر العمل بشكل أساسي على المحافظ ونائبه )أمين عام فهي أيضا تقوم بدور محدود وغير منت
المجلس المحلي( ورئيس لجنة الخدمات. المكاتب التنفيذية في المحافظة موجودة وتمارس عملها بشكل يومي، وتقوم بعملها 

ومع ذلك ، يظل المشرف والحاكم أدواًرا متميزة ، على عكس المحافظات   .110من مقار مستأجرة بعد تدمير المقر الحكومي
 ال. المحافظةو  المجالس من المحافظة في( عضواً  85)إصالح  أعضاء معظم فر األخرى الخاضعة لسيطرة أنصار هللا.

 .المحافظة وال حتى المقاطعة مستوى على المجلس في نساء عضوات توجد
 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 10. 2
 

% 44ألف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  900بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة عمران فهناك ما يقرب من 
 .111 شديدمن ذوي االحتياج ال

 
في الجانب الصحي، تعمل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية على تقدم الخدمات الصحية للسكان بدعم محدود من 
السلطة المحلية وبدعم أكبر من المنظمات المانحة المعنية بالقطاع الصحي. وبشكل عام فإن الخدمات الصحية المتوفرة تعتبر 

 .112 محدودة وليست كافية لتلبية احتياجات السكان خاصة مع نزوح أعداد كبيرة إلى المحافظة من محافظات أخرى
 

مدرسة، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد عمران من  32ة نتيجة الحرب في الجانب التعليمي، بلغ عدد المدارس المتضرر
. وتعتمد العملية التعليمية اليوم على نوع من المشاركة المجتمعية 113المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها 

التعليمية في كثير من المدارس، حيث يدفع كل طالب مبلغ محدود شهريا لتوفير جزء من النفقات الالزمة الستمرار العملية 
ومن جانب آخر ساهمت اليونيسف والصندوق االجتماعي للتنمية في إعادة تأهيل بعض المدارس المدمرة جزئيا كما وفر 

 .114 اليونيسف عدد من الخيام الكبيرة لبعض المناطق التي دمرت مدارسها كليا الستخدامها للتدريس كحل مؤقت
 

ن نسبة األسر في محافظة عمران التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام إفما يتعلق بمياه الشرب، 
%. تجدر اإلشارة إلى ان هناك شبكة مياه في مدينة عمرن وقد كانت انقطعت خدمة المياه في 40م بلغت 2017 /2016

قريبا بدعم من اليونيسف والصليب األحمر. وتعمل المدينة في بداية الحرب غير أنه تم إعادة تقديم خدمة المياه بشكل منتظم ت
اليونيسف على دعم منظومة إمدادات المياه عبر تزويدها بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور، 

من  وفيما يتعلق بالصرف الصحي تواصل اليونيسف دعم محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة عمران حيث يستفيد
تجدر اإلشارة أيضا إلى ان شبكة المياه والصرف الصحي لم تكن شاملة لكل احياء المدينة،  .115 ذلك عدد كبير من السكان

 .116 ويتم حاليا عمل توسعة لشمل بقية أحياء المدينة بدعم من المنظمات الدولية
 

                                                           
 م2014بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام  109
 مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة عمران.  110
 .2018األوتشا،خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  111
 مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة عمران.  112
قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية م الصادرة عن 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  113

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة عمران.   114
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر  115
 .مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة عمران  116
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 ذمارمحافظة  11. 2
 

( مديرية، 12)وتقسم المحافظة إلى ( كيلو متر، 100قع محافظة ذمار إلى جنوب العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي )ت
 .مدينة ذمار مركز المحافظةتعد و
 

 ومديرياتها ذمارخريطة  1. 11. 2

 

 
 
 المعلومات الديموغرافية 2. 11. 2
 

مجموع 

 السكان

عدد 

السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 الحداء .1 1,622 101,48 105,904 207,384

 جهران .2 558 60,217 65,125 125,343

 جبل الشرق .3 366 44,466 44,305 88,771

 مغرب عنس .4 682 37,612 38,98 76,592

 عتمة .5 441 110,646 97,746 208,391

 وصاب العالي .6 247 124,921 110,3 235,221

 وصاب السافل .7 448 113,605 99,954 213,558

 مدينة ذمار .8 592 119,775 131,759 251,534
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 ميفعة عنس .9 834 42,543 45,109 87,651

 عنس .10 558 84,751 87,219 171,971

 ضوران أنس .11 558 85,824 89,466 175,29

 المنار .12 681 35,16 36,134 71,294

 المجموع        7,587 961 952 1,913,000

 
 الوضع االقتصادي 3. 11. 2
 

تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة، وتحتل المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث إنتاج المحاصيل 
%( من إجمالي اإلنتاج في الجمهورية، من أهمها الخضروات والحبوب واألعالف، 5.3الزراعية وذلك بنسبة تصل إلى )

المحاجر والمقالع واستخراج العقيق وصناعة الحلي الفضية. ويوجد في أراضي المحافظة أخرى مثل  فضالً عن أنشطة
العديد من المعادن أهمها الذهب واالسكوريا المستخدم في صناعة األسمنت والحجر الخفيف المستخدم في صناعة معاجين 

ازلت المستخدم في صناعة حجر األسنان والمطاط ومواد الصنفرة والزيواليت المستخدم في صناعة المنظفات والب
 .117،118البناء

 

م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة ذمار، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
تتمثل أبرزها  119%،4% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية المحافظة ما يقرب من 96

في: الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة والضرائب على السلع والخدمات؛ إيرادات 
مبيعات السلع والخدمات ومنها الرسوم المقرة على حموالت وسائل نقل األحجار والحصى والرمل، وإيرادات الغرامات 

أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام تجدر اإلشارة إلى  .120 والجزاءات
 للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها.

 
%( من عدد السكان في 31.1م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة ذمار بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

 المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي في المحافظة فقد أدى ذلك إلى تزايد هذه النسبة خالل السنوات الماضية.
 

 المحليةالحوكمة  4. 11. 2
 

ضوين من عضوا إضافة إلى المحافظ، وهناك مقعدين شاغرين نتيجة وفاة ع 24 المحلي في المحافظة المجلس يبلغ قوام
عضوا. تعطل عمل المجلس المحلي  22أعضاء المجلس، أي أن عدد أعضاء المجلس المحلي الموجودين في المحافظة هو 

في المحافظة لفترة نتيجة تدمير المجمع الحكومي للمحافظة، غير أن المجلس عاود نشاطه وبدأ ينتظم في القيام بمهامه. 
فهي موجودة وتمارس أعمالها بشكل منتظم ولكن في حدودها الدنيا نتيجة تراجع  وبالنسبة للمكاتب التنفيذية في المحافظة

 .121الوضع المالي
 

كما هو الحال في المناطق االخرى الخاضعة لسيطرة سلطة االمر الواقع ، اصبح هناك تنافس وتداخل بين سلطة وامتيازات 
 المحافظ فقط.كل من المحافظ والمشرف ولم تعد جميعها كما كانت في السابق بيد 

  

                                                           
 .2009الدولي للتعدين  البنك دراسة 117
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 118

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=dhamar 
 الملحق للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه األنواع المختلفة من اإليرادات.يرجى االطالع على  119
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   120
 مقابلة مع أحد قيادة محافظة ذمار.  121

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=dhamar
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 الحصول على الخدمات االساسية 5. 11. 2
 

إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  400مليون و1بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة ذمار فهناك ما يقرب من 
 .122 شديد% من ذوي االحتياج ال48

 
تلك الخدمات بسيطة جدا وال تكفي تتوفر الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز الصحة الحكومية في المحافظة غير أن 

 .لتلبية احتياجات السكان وتعمل هذه المرافق الصحية بشكل أساسي بدعم المنظمات المانحة المعنية بقطاع الصحة
، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد ذمار من 123 مدرسة 192وفيما يتعلق بالتعليم ، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل  124ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها  المحافظات التي
 مستقر.

ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة ذمار التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 
ليونيسف على دعم منظومات إمدادات المياه عبر تزويدها . وتعمل ا125 %57م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور. فهناك شبكة مياه في مدينة ذمار توفر المياه للسكان في 
في الوقت الحالي،  بعض األحياء ولكنها ال تفي باحتياجات شريحة كبيرة من السكان، كما أن شبكة الصرف الصحي تعمل

غير أنها لم تعد تغطي كامل المدينة نظرا للتوسع العمراني الكبير. وفي محاولة لتحسين أداء الصرف الصحي في ذمار، 
قامت اليونسيف بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بتركيب منظومة صرف صحي في بعض مناطق 

 .126 رئيسية في المدينة كما نفذت حملة صيانة للشبكة الحاليةمدينة ذمار وربطها بشبكة المجاري ال
  

                                                           
 .2018من لعام األوتشا ،خطة االستجابة اإلنسانية في الي  122
 .2018األوتشا ، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  123
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  124

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 .2018على االحتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة  125
. و   اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في 20م، ص 2018 /2017اليونيسف، توسيع الدعم؛ النتائج التي تحققت لألطفال في اليمن خالل  126

 .7م ص 2018اليمن، أكتوبر 
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 حضرموتمحافظة  12. 2
 

الشرقي للجمهورية اليمنية على ساحل البحر العربي، وتبعد عن العاصمة صنعاء الجنوبي تقع محافظة حضرموت في الجزء 
أكبر حضرموت مدينة المكال مركز المحافظة، وتعد تعد ( مديرية، و28)تنقسم المحافظة إلى ( كيلو متراً، 794بحدود )

 كما أنها تعد إحدى المحافظات الحدودية مع المملكة العربية السعودية.   محافظات الجمهورية مساحة.
 

 ومديرياتها حضرموتخريطة  1. 12. 2
 
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 12. 2
 

 ( مديرية.28يتوزعون على )( نسمة 1.424.036يبلغ عدد سكان محافظة حضرموت )
 

مجموع 

 السكان

عدد 

السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 رماه .1 26,497 4,055 5,097 9,153

 ثمود .2 16,242 2,8 3,637 6,437

 القف .3 28,741 1,454 1,679 3,133

 زمخ ومنوخ .4 24,205 985 1,172 2,156
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 الصيعرحجر  .5 2,986 1,519 2,089 3,608

 العبر .6 7,461 2,001 2,762 4,762

 القطن .7 3,135 44,405 48,62 93,026

 شبام .8 118 34,048 37,117 71,165

 ساه .9 2,541 16,9 17,995 34,895

 سيئون .10 804 70,06 78,44 148,5

 تريم .11 28,94 68,161 77,943 146,105

 السوم .12 12,341 8,666 9,648 18,314

65,406 34,296 31,11 3,534 
الريدة  .13

 وقصيعر

 الديس .14 2,4 16,129 17,79 33,919

 الشحر .15 2,256 50,235 57,1 107,335

 غيل بن يمين .16 4,632 19,486 20,698 40,184

 غيل باوزير .17 2,418 33,434 37,83 71,264

 دوعن .18 955 31,436 31,996 63,431

 وادي العين .19 3,547 19,581 21,313 40,894

 رخية .20 2,269 6,415 6,044 12,458

 عمد .21 737 14,376 14,407 28,783

 الضليعة .22 1,101 13,882 13,049 26,931

 يبعث .23 2,499 6,798 7,494 14,292

 حجر .24 1,741 17,939 19,237 37,175

 بروم ميفع .25 2,256 11,737 13,464 25,201

 المكال .26 955 11,521 12,808 24,328

 مدينة المكال .27 1,008 119,758 144,342 264,1

 حريضة .28 1,222 12,725 14,355 27,08

 المجموع 187,542 671,612 752,424 1,424,036
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 االقتصادي الوضع 3. 12. 2
 

الزراعة واالصطياد السمكي والثروة الحيوانية، حيث تصل  حضرموت من األنشطة الرئيسة التي يمارسها سكان محافظة
%( من إجمالي اإلنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهمها التمور والحبوب والمحاصيل 5نسبة المحاصيل الزراعية إلى )

على شاطئ  النقدية، ويعد قطاع األسماك الرافد االقتصادي األول لسكان المحافظة كونها تقع على شريط ساحلي طويل يمتد
البحر العربي، ويمتاز بكثرة وتنوع األسماك واألحياء البحرية، وتضم أراضي المحافظة بعض الثروات المعدنية منها حقول 

، ولكنها غير مستغلة حاليًا بكميات كبيرة. تتمتع حضرموت بالعديد من المعالم الثقافية ،  النفط وموارد معدنية أهمها الذهب
. ويوجد فيها منفذ الوديعة البري وهو أحد المنافذ الجمركية المهمة الذي تولد للمحافظة 127 للغاية ودةمحدفيهل لكن السياحة 

 موارد جمركية عالية.
 

م فقد مثلت المنح والدعم 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة حضرموت، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
%، تتمثل 11لمحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من % تقريبا من اجمالي موارد ا89المركزي 

أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات الضريبية؛ وكذلك إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات 
 .128 والجزاءات

 
فظات، فقد حافظت السلطة المحلية في حضرموت ورغم انقطاع الدعم الحكومي المركزي للسلطة المحلية في مختلف المحا

على مواردها المحلية نظرا لبعدها عن المواجهات العسكرية، مما عزز من قدرتها على دفع مرتبات الموظفين المدنيين 
خدمات بانتظام وتغطية التكاليف التشغيلية للسلطة المحلية. باإلضافة إلى تغطية ميزانيتها االستثمارية التي تغطي توفير ال

المحلية وتطوير وصيانة البنية التحتية والكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات العامة. حيث 
تزايدت مطالبات أبناء المحافظة بضرورة رفع حصة المحافظة من إيراداتها وخاصة النفطية، ففي مؤتمر حضرموت الجامع 

% من مواردها النفطية 20ؤتمر بزيادة حصة المحافظة من مواردها وخاصة تحديد م طالب الم2017أبريل  26المنعقد في 
وإعادة استثمارها في المحافظة، وتشير الدراسات إلى ان هناك اتفاق بين حكومة هادي وقيادات حضرموت لزيادة حصة 

خارج اليمن ساعد السلطة  المحافظة من مواردها، كل ذلك باإلضافة إلى الدعم المستمر من رجال األعمال الحضارم في
 .129 المحلية على القيام بدورها وتقديم الخدمات للمواطنين

 
%( من عدد السكان في 60م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة حضرموت بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

 خالل السنوات الماضية. المحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي في اليمن فقد أدى ذلك إلى تزايد نسبة الفقر
 

 المحليةالحوكمة  4. 12. 2
 

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس المحلي  .130 إضافة إلى المحافظ عضوا 28يبلغ قوام المجلس المحلي في محافظة حضرموت 
خروج للمحافظة قد تم تعطيل أعماله منذ دخول القاعدة إلى محافظة حضرموت ، وقد استمرت حالة المجلس المعطلة بعد 

القاعدة من المحافظة، حيث لم ينعقد المجلس المحلي منذ ذلك الحين وحتى اآلن، وحاليا هناك عدد من المقاعد الشاغرة في 
مثل أمين عام المجلس المحلي المتواجد خارج اليمن منذ  المجلس نتيجة الوفاة أو السفر إلى الخارج ألسباب سياسية وأمنية

صول على عدد المقاعد الشاغرة نظرا لعدم انعقاد جلسات المجلس خالل الفترة الماضية. لم نتمكن من الح  -ثالث سنوات
وبالنسبة للمكاتب التنفيذية في المحافظة فهي متواجدة وتقوم بأعمالها بشكل منتظم  إلى حد كبير مقارنة ببقية المحافظات 

 .131 بدعم من السلطة المحلية ومن المنظمات المانحة
  

                                                           
 :الالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هن 127

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=hadrmout 
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   128
م، 2018وضاح العولقي وماجد المذحجي، الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع واالضطراب، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، يوليو   129

 .31، 23ص 
 .2019مارس  18 زيارة الموقع: تاريخ .local.info/view/4.aspx-http://www.hadموقع محافظة حضرموت:  130
 مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة حضرموت.  131

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=hadrmout
http://www.had-local.info/view/4.aspx.
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 الحصول على الخدمات االساسية 5. 12. 2
 

% 38منهم إلف شخص بحاجة إلى مساعدات  900بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة حضرموت فهناك ما يقرب من 
 .132 من ذوي االحتياج الشديد

 
 وفي الجانب الصحي، تعمل المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة بشكل منتظم في تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل
بدعم من السلطة المحلية في المحافظة وكذلك بدعم من بعض الدول والمنظمات المانحة، سواء لتوفير الخدمات في المرافق 

. ورغم عمل هذه المرافق 133 الصحية الحالية أو في التوسع في انشاء مرافق صحية جديدة وتوفير التجهيزات الالزمة لها
الفعلي من الطلب على الخدمات الطبية خاصة مع تزايد الطلب على هذه الخدمات الصحية إال أن خدماتها ال تفي باالحتياج 
 .134 من القادمين من محافظتي شبوة والمهرة

 
ال توجد معلوما تشير إلى تضرر المدارس نتيجة الحرب نظرا لبعد المحافظة عن مسرح األحداث، أما ما يتعلق بالمدرسين 

حيث استمرت العملية التعليمية بشكل 135يم الرواتب بشكل منتظم للمدرسين فيها فتعد حضرموت من المحافظات التي يتم تسل
 مستقر.

 
ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة حضرموت التي لديها وصول إلى مصادر مياه 

إمدادات المياه عبر  . وتعمل اليونيسف على دعم منظومات136 %94م بلغت 2017 /2016صالحة للشرب خالل العام 
تزويدها بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور، وفيما يتعلق بالصرف الصحي تعمل اليونيسف 

 .137 على إصالح وإعادة تأهيل شبكات المجاري في مدينة المكال من خالل توفير قطع الغيار المطلوبة
  

                                                           
 .2018األوتشا ،خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  132
 .18/3/2019تاريخ زيارة الموقع:   . local.info/view/4.aspx-http://www.had.موقع محافظة حضرموت على شبكة االنترنت 133
 مقابلة مع أحد قيادات السلطة المحلية في محافظة حضرموت.  134
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  135

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 .2018األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن  136
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر  137

http://www.had-local.info/view/4.aspx.
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 حجةمحافظة  13. 2
 

( 31) وتقسم المحافظة إلى( كيلو متراً، 123تقع محافظة حجة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحدود ) 
وتقع المحافظة على ساحل البحر األحمر، كما أنها إحدى المحافظات الحدودية  مدينة حجة مركز المحافظة،تعد مديرية، و

 مع المملكة العربية السعودية.
 

 ومديرياتها حجة محافظة خريطة 1. 13. 2
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 المعلومات الديموغرافية 2. 13. 2
 

 ( مديرية.31( نسمة يتوزعون على )2.129.000يبلغ عدد سكان محافظة حجة )
 

مجموع 

 السكان

عدد 

السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 بكيل المير .1 661 15,088 16,005 31,093

 حرض .2 1,058 63,309 68,91 132,219

 ميدي .3 667 11,454 12,566 24,02

 عبس .4 1,517 93,619 99,918 193,537

 حيران .5 179 10,803 11,599 22,402

 مستباء .6 285 29,105 31,97 61,075

 كشر .7 250 51,846 54,859 106,705

 الجميمة .8 343 27,361 31,573 58,934

 الشرفكحالن  .9 155 32,135 31,857 63,992

 أفلح الشام .10 67 38,038 38,773 76,81

 خيران المحرق .11 41 47,278 51,829 99,107

 أسلم .12 55 35,035 36,584 71,619

 قفل شمر .13 254 35,609 37,482 73,091

 أفلح اليمن .14 84 26,756 28,909 55,665

 المحابشة .15 41 35,385 37,963 73,348

 المفتاح .16 83 23,211 22,939 46,15

 المغربة .17 68 44,105 47,026 91,131

 كحالن عفار .18 286 28,779 29,186 57,966

 شرس .19 130 11,09 11,467 22,557

 مبين .20 76 36,055 37,43 73,485
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 الشاهل .21 196 23,22 24,133 47,352

 كعيدنة .22 105 49,798 51,349 101,148

 وضرة .23 448 7,447 8,173 15,62

78,693 40,173 38,52 24 
قيس  بني .24

 الطور

 الشغادرة .25 518 34,954 35,557 70,511

 نجرة .26 43 25,399 26,239 51,639

 بني العوام .27 87 37,063 37,916 74,978

 مدينة حجة .28 61 37,119 41,027 78,146

 حجة .29 61 21,074 21,563 42,637

 وشحة .30 250 42,764 46,272 89,036

 قارة .31 250 20,58 23,753 44,333

 المجموع       8,338 1,034,000 1,095,000 2,129,000

 
 االقتصادي الوضع 3. 13. 2
 

%( من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية 4.6تعد الزراعة والرعي النشاط الرئيس للسكان، إذ تنتج المحافظة ما نسبته )
النحل في الجمهورية، وأهم محاصيلها الزراعية الفواكه والمحاصيل النقدية والخضروات والحبوب، فضالً عن تربية 

ً متميزاً،  ً تجاريا واالصطياد السمكي في مناطقها الساحلية. وتحاذي محافظة حجة الحدود السعودية، لذا فهي تشهد نشاطا
يتمثل بحركة النقل والتجارة من خالل منفذ مدينة حرض الذي يعد من أهم المنافذ الجمركية للجمهورية اليمنية. ويوجد في 

إضافة إلى  .138 الذهب، النحاس، النيكل، الكوبلت، الرخام، الفلسبار والكوارتز أهمها أراضي المحافظة بعض المعادن من
ذلك تشتهر المحافظة بالسياحة حيث يوجد فيها العديد من المواقع التراثية والتاريخية والطبيعية الجاذبة للسياح. ويوجد فيها 

 ر كذلك بالصناعات الحرفية واليدوية.كذلك الحمامات الطبيعية العالجية التي يرتادها الكثيرون. وتشته
 

% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، 92وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة حجة، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 
%، تتمثل أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات 8في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 

وأهمها إيرادات الزكاة وايرادات الضرائب على الدخل واألرباح وإيرادات الضرائب على السلع والخدمات؛ الضريبية 
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا 139 إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات

حافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للم
 مورد مركزي قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها.

 
%( من عدد السكان في 63.9م )2014بلغ معدل الفقر في محافظة حجة بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

% من عدد السكان، نتيجة حالة الحرب عموما 83ت المحافظة، وهناك إحصاءات حديثة تشير إلى أن نسبة الفقر وصل
 2019ألمن الغذائي لعام ل المؤقتتقريرالو قد صنفت حجة ضمن  واشتداد حدة المواجهات في عدد من مديريات المحافظة.

 على أنها المحافظة التي تحتل المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الفقر في اليمن ، بعد الحديدة.

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا 138

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=haja 
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   139

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=haja
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 المحليةالحوكمة  4. 13. 2
 

عضو موجودين في المحافظة  24عضو باإلضافة إلى المحافظ. وفي الوقت الحالي هناك فقط  31المحلي  المجلس يبلغ قوام
أعضاء خارج اليمن. وقد أدت حالة الحرب إلى تعطيل أعمال المجلس المحلي لعدة سنوات نظرا  6عضو متوفي و 1وهناك 

كومي للسلطة المحلية في المحافظة إضافة إلى تردي الوضع المالي وحالة عدم االستقرار لتدمير جزء من مبنى المجمع الح
األمني والسياسي. ورغم غياب اثنين من أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس خارج اليمن فقد استمرت الهيئة اإلدارية في القيام 

م. ونظرا 2019قد اجتماع له خالل شهر مارس بمهامها في حدود اإلمكانات المتاحة الشحيحة. وقد تمكن المجلس من ع
للوضع الصحي السيء في المحافظة خاصة مع اشتداد حدة المعارك في المحافظة فقد تم تسليم مبنى المحافظة ليتم إعادة 

رت في تأهيله واستخدامه كمبنى تابع لهيئة المستشفى الجمهوري في المدينة. بالنسبة للمكاتب لتنفيذية في المحافظة فقد استم
 .140 القيام بمهامها في حدودها الدنيا

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 13. 2
 

م ( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة حجة ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 
% من ذوي 63، منهم السكان٪ من  90حوالي ون يمثل،  إلف شخص بحاجة إلى مساعدات 900مليون و  1يقرب من 

االحتياج الشديد. ووفقا لبعض التقارير الحديثة، فقد أصبحت حجة من إحدى أكثر المحافظات تضررا نتيجة تزايد حدة 
م والربع األول 2018الصراع المسلح في عدة مديريات وخاصة كشر، حيث تزايد أعداد النازحين خالل الربع األخير من 

مع للنازحين في مديريات تج 300شخص ينتشرون فيما يزيد عن  420000إلى  203000م من 2019من العام 
. وقد أدى ذلك إلى تزايد نسبة األشخاص المحتاجين إلى الخدمات األساسية، وزاد االفتقار الكبير إلى المياه الصحية المحافظة

ائية الحادة، وتعمل حاليا عدد من والصرف الصحي خاصة بين النازحين من مخاطر تفشي مرض الكوليرا واالسهاالت الم
 .141 المنظمات على توفير جزء من هذه االحتياجات

 
في المجال الصحي، تعاني المحافظة من ضعف وشحة الخدمات الصحية في المحافظة خاصة بعد تدمير عدد من المستشفيات 

على تقديم الخدمات للمواطنين بدعم  والمراكز الصحية في المحافظة. حيث لم يعد هناك إال مستشفى حكومي واحد فقط يعمل
من المنظمات الدولية خاصة مع انقطاع التمويل من السلطة المحلية نتيجة الوضع المالي الصعب. وحاليا يتم إعادة تشغيل 
بعض المستشفيات الفرعية في المديريات بدعم من المنظمات المانحة لمواجهة تزايد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة 

 .142 حدة الصراع في المحافظةتزايد 
 

، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد حجة من المحافظات التي ال يتم 143 مدرسة 161بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 
مما أدى إلى تعثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل مستقر. تجدر اإلشارة إلى 144تسليم الرواتب للمدرسين فيها 

االحداث في عدد من مديريات حجة خالل كتابة هذا التقرير أدى إلى مزيد من االضرار في كثير من المدارس ان تطور 
 وال تتوافر إحصاءات عنها حتى اآلن.

 
ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة حجة التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 

. وال تزال خدمة المياه والصرف الصحي تعمل في مدينة حجة في 145 %29م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 
 .146 حدودها الدنيا بدعم من المنظمات المانحة

  

                                                           
 م.19/3/2019ظة حجة. مقابلة مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محاف  140
 .3م، العدد 2019مارس  11 –فبراير  23األوتشا، تقرير عاجل بالمستجدات في محافظة حجة،  141
 م.19/3/2019مقابلة مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حجة.  142
 .2018ت اإلنسانية في اليمن لعام نظرة عامة على االحتياجااألوتشا ، 143
 م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية2017ديسمبر  30االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  بحسب نشرة المستجدات 144

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 .2018تياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على االح 145
 م.19/3/2019مقابلة مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حجة.  146
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 محافظة إب 14. 2
 

إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عن العاصمة بحدود في الجزء األوسط من الجمهورية اليمنية تقع محافظة إب 
 محافظاتمن أجمل تشتهر بالزراعة والخضرة وتعد سم )اللواء األخضر(، ألنها إويطلق على المحافظة  .( كيلو متراً 193)

 مركز المحافظة. مدينة إبوتعد ( مديرية. 20) . تقسم المحافظة إلىالجمهورية
 

 ومديرياتهاإب  محافظة خريطة 1. 14. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 14. 2
 

 ( مديرية.20( نسمة يتوزعون على )2.837.000محافظة إب )يبلغ عدد سكان 
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 القفر .1 676 69,726 68,553 138,279

 يريم .2 581 118,148 116,723 234,871

 الرضمة .3 326 51,452 50,51 101,962

 النادرة .4 312 50,284 47,988 98,272
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 الشعر .5 145 27,566 25,441 53,007

 السدة .6 270 57,648 51,583 109,231

 المخادر .7 224 76,699 75,071 151,77

 حبيش .8 228 77,253 62,657 139,91

105,076 47,488 57,588 476 
حزم  .9

 العدين

118,512 53,913 64,599 373 
فرع  .10

 العدين

 العدين .11 362 101,081 88,831 189,912

 جبلة .12 156 77,918 72,084 150,001

 بعدان .13 240 82,062 70,792 152,854

 السبرة .14 346 48,104 44,61 92,714

 السياني .15 238 75,518 71,416 146,934

218 106,232 111,767 181 
ذي  .16

 السفال

 مذيخرة .17 195 54,87 47,439 102,309

 المشنة .18 74 66,437 69,377 135,814

 الظهار .19 74 101,123 106,253 207,376

 إب .20 74 99,157 91,039 190,196

 المجموع 5,552 1,469,000 1,368,000 2,837,000

 
 

 االقتصادي الوضع 3. 14. 2
 

%( من أجمالي 5.6تعد الزراعة النشاط الرئيسي للسكان، إذ يشكل إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية ما نسبته )
اإلنتاج في الجمهورية، وتحتل المرتبة الرابعة بعد محافظات الحديدة، صنعاء ومأرب، وأهم المحاصيل الحبوب 

عادن الطينية المستخدمة في صناعة األسمنت والطوب والخضروات. وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن أهمها الم
الحراري ومعدن )الزيواليت( المستخدم في صناعة المنظفات والبازلت المستخدم في صناعة حجر البناء والمعدن المستخدم 

ومن أهم معالم محافظة إب التاريخية مدينة ظفار عاصمة الحميريين وجبلة عاصمة  في صناعة أحجار الزينة. 
 .147 يحيينالصل

 
م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة إب، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

%، تتمثل أبرزها في: 5% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 95

                                                           
 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 147

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=ib 
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اإليرادات الضريبية وفي مقدمتها إيرادات الزكاة تليها إيرادات الضرائب على السلع ولخدمات الموارد المحلية المشتركة؛ 
تجدر  .148 ثم إيرادات الضرائب على الدخل واألرباح؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات

اجهات المسلحة إلى بعض مديريات المحافظة مما أثر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب وامتداد المو
، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة

 المحافظة أحد أهم مواردها.
 

%( من عدد السكان في 56.6) م2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة إب بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 
المحافظة، كما أن تراجع الوضع االقتصادي في المحافظة وارتفاع معدالت النزوح إلى المحافظة قد أدت إلى زيادة معدل 

 الفقر في المحافظة بشكل كبير خالل السنوات الماضية.
 

 المحليةالحوكمة  4. 14. 2
 

 2إلضافة إلى المحافظ. وهنا مقعد واحد تعذر انتخابه، كما أن هناك عضوا با 20المحلي لمحافظة إب  المجلس يبلغ قوام
من األعضاء خارج البالد ألسباب سياسية، أي أن عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة  2مقاعد شاغرة نتيجة الوفاة وهناك 

نتيجة األحداث الحالية ولكنه عضوا. لم يعد المجلس يقوم بدوره واجتماعاته الدورية بشكل منتظم  15الموجودين حاليا هو 

يعقد اجتماعات من حين آلخر حسب الحاجة وأغلب اجتماعاته تكون مشتركة مع المكتب التنفيذي للمحافظة. وبالنسبة للهيئة 
اإلدارية فهي موجودة وتعمل بشكل منتظم إلى حد ما. فيما يخص المكاتب التنفيذية، جميع المكاتب موجودة وتمارس أنشطتها 

 .149 تمر في حدود اإلمكانات المتاحةبشكل مس
 

كما هو الحال في المناطق االخرى الخاضعة لسيطرة سلطة االمر الواقع ، اصبح هناك تنافس وتداخل بين سلطة وامتيازات 
 كل من المحافظ والمشرف ولم تعد جميعها كما كانت في السابق بيد المحافظ فقط.

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 14. 2
 

مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  2بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة إب ووفقا لألوتشا فهناك ما يقرب من 

 .150 % من ذوي االحتياج الشديد20

 
في الجانب الصحي، تقدم الخدمات الصحية للسكان عبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وهذه الخدمات المتاحة 

وال تصل إلى الحد األدنى من االحتياجات الفعلية. جزء بسيط من نفقات الخدمات الصحية المقدمة  غير كافية في مجملها
توفرها السلطة المحلية إضافة على الرسوم البسيطة التي يدفعها السكان نظير الحصول على الخدمات، وأغلب النفقات يتم 

صفة خاصة تقوم بتمويل المحروقات الالزمة للتشغيل تمويلها من خالل الدعم المقدم من عدد من المنظمات المانحة وب
وتوفير بعض األجهزة والمستلزمات المتعلقة بالطوارئ وتنفيذ حمالت التحصين ومكافحة األمراض واألوبئة المعدية وأنشطة 

تقدم خدماتها الوقاية منها، وتوفير بعض األدوية وغيرها. كما أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة التي 
 .151 للقادرين ماليا

 
، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد إب من 152 مدرسة 55في الجانب التعليمي، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل  153 المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها
مستقر. ونظرا لضعف األداء في المدارس الحكومية فقد اتجه كثير من الطالب القادرين ماليا نحو المدارس الخاصة. وفيما 

ت التشغيلية للمدارس من يتعلق بالتمويل، ال يوجد تمويل تشغيلي للمدارس وهناك بعض الجهود لمحاولة توفير بعض النفقا
خالل دعم شعبي من أولياء األمور ومجالس اآلباء في بعض المدارس، باإلضافة إلى الحافز الذي بدأت صرفه منظمة 

لكل مدرس شهريا وهو ما أعطى دفعه نحو تحريك  دوالر أمريكي 50م بواقع 2019مع بداية العام  اليونيسف للمدرسين

 .154 الدنياالعملية التعليمية في حدودها 

                                                           
 م.2014نة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع المواز  148
 م.25/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب.   149
 .2018ة اإلنسانية في اليمن لعام خطة االستجاب،ألوتشا ا 150
 م.25/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب.   151
 .2018ات اإلنسانية في اليمن لعام عامة على االحتياجنظرة األوتشا،  152
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  153

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 م.2019 /25/3مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي بمحافظة إب.   154
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ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات  أن نسبة األسر في محافظة إب التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 

%. وبشكل عام هناك شحة في توافر المياه عبر مؤسسة المياه في مدينة إب 77م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

الكبيرة إلى المحافظة، وهنك محاوالت لحل المشكلة حاليا عبر دعم بعض  نتيجة زيادة الطلب الناجم عن موجة النزوح
 . 155 المنظمات لحفر آبار جديدة، كما أن شبكة الصرف الصحي في المدينة تعمل وتغطي جزء عدد من أحياء المدينة

 
 محافظة لحج 15. 2

 

، تقريبا ( كيلو متر337) العاصمة مسافة، وتبعد عن الغربي من الجمهورية اليمنية يالجنوبفي الجزء تقع محافظة لحج 

 .المحافظة مركزمدينة الحوطة تعد ( مديرية، و15) تقسم المحافظة إلى
 

 ومديرياتهالحج  محافظة خريطة 1. 15. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 15. 2
 

 ( مديرية.15( نسمة يتوزعون على )983.000يبلغ عدد سكان محافظة لحج )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 الحد .1 263 34,91 36,708 71,617

 يافع .2 295 49,71 51,144 100,854

 المفلحي .3 150 26,682 25,568 52,25

 يهر .4 244 24,792 25,953 50,745
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 حبيل جبر .5 647 26,892 29,872 56,764

 حالمين .6 279 18,413 19,644 38,057

 ردفان .7 615 28,078 30,768 58,845

 المالح .8 1,402 18,011 19,888 37,899

 المسيمير .9 533 17,214 19,178 36,392

 القبيطة .10 1,024 66,36 61,24 127,6

64,84 33,382 31,458 1,883 
طور  .11

 الباحة

 المقاطرة .12 476 40,701 31,764 72,465

61,957 31,776 30,181 1,849 
المضاربة  .13

 والعارة

 الحوطة .14 1,849 17,47 18,747 36,217

 تبن .15 1,528 55,127 61,369 116,496

 المجموع 13,036 486 497 983

 

 االقتصادي الوضع 3. 15. 2
 

%( من 4  (تتميز بالزراعة التي تعد النشاط الرئيس لسكان المحافظة، إذ تصل المحاصيل التي تنتجها المحافظة إلى نسبة
وأهمها الخضروات واألعالف إلى جانب ممارسة بعض األنشطة التجارية  الجمهورية، أجمالي اإلنتاج الزراعي في

وتضم أراضي محافظة لحج بعض المعادن من أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة االسمنت والطوب   .األخرى
 .156الحراري

 
م، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014عام وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة لحج، وفقا لموازنة السلطة المحلية لل

%، تتمثل أبرزها في: 2% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 98

الموارد المحلية المشتركة؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات وإيرادات إيجار األراضي 
بيعات المحاجر؛ اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات الزكاة وإيرادات وم

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع  .157 الضرائب على نقل الملكية
 .االقتصادي العام للمحافظة

 
%( من عدد السكان في المحافظة، تجدر اإلشارة إلى أن تراجع الوضع االقتصادي 69محافظة لحج )ويبلغ معدل الفقر في 

 .158 للمحافظة قد أدى إلى تزايد هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات الماضية
 

 المحليةالحوكمة  4. 15. 2
 

                                                           
 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 156

.php?go=guide&op=show&link=lahejhttps://www.yemenna.com/index. 
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 م2014بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام  158
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اإلشارة إلى ان المجلس قد عقد آخر اجتماع عضوا إضافة إلى المحافظ. تجدر  15 يبلغ قوام المجلس المحلي في محافظة لحج

م للتوافق على منصب األمين العام كونه خارج البالد ولم يجتمع المجلس منذ ذلك الحين حتى اآلن. 2016له في نهاية العام 

نيا نتيجة ويقتصر العمل على الهيئة اإلدارية فقط. وبالنسبة للمكاتب التنفيذية فهي موجودة وتمارس أعمالها في حدودها الد
. تجدر اإلشارة إلى أنه رغم خضوع أغلب مناطق محافظة لحج لحكومة 159ضعف مواردها الذاتية وشحة الدعم المركزي

فان المحافظة بما فيها مركز  -باستثناء أجزاء من المقاطرة التي ال تزال تشهد صراع مسلح مع قوات انصار هللا –هادي 
ى التي تسعى لفرض نفوذها فهناك قوات هادي وهناك قوات تتبع المجلس االنتقالي المحافظة " الحوطة" تعاني من تعدد القو

وقوات الحزام األمني التابعة لإلمارات وهذا الصراع بين تلك القوى أثر سلبا على وضع السلطة المحلية في المحافظة 
 .160 وساهم في استمرار تعطيل عمل المجلس المحلي فيها

 

 ت االساسيةالحصول على الخدما 5. 15. 2
 

% من 62لف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم أ 900بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة لحج فهناك ما يقرب من 

 .161ذوي االحتياج الشديد 
 

تتوفر الخدمات الصحية في مستشفيات ومرافق الصحية في المحافظة ولكنها ضعيفة جدا وليست كافية لتلبية احتياجات 
 .162 المرافق بتمويل ضعيف من السلطة المحلية وبدعم من المنظمات الدوليةالمواطنين. وتعمل هذه 

 
أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد لحج من المحافظات التي يتم تسليم  ،163مدرسة 50بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

في دعم العملية التعليمية السلطة  حيث استمرت العملية التعليمية بشكل مستقر.  تسهم164الرواتب بشكل منتظم للمدرسين فيها 
 المحلية والمنظمات الدولية.

 
ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة لحج التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 

ي مجال ، وإلى جانب الدعم المقدم من الحكومة والسلطة المحلية ف165 %41م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

المياه تعمل بعض المنظمات الدولية على تمويل هذا القطاع فعلى سبيل المثال تعمل اليونيسف على دعم منظومات إمدادات 
. وبشكل عام فان خدمات المياه 166المياه عبر تزويدها بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور

 .167 د ضعيفةوالصرف الصحي في المحافظة تع
  

                                                           
 مقابلة مع أحد وكالء محافظة لحج..  159

160 Marie-Christine Heinze & Sophie Stevens, Women as Peacebuilders in Yemen, Yemen Polling Center & Social 
Development Direct, June 2018, P. 21. 

 .2018اإلنسانية في اليمن لعام  خطة االستجابة،ألوتشا ا 161
 مقابلة مع أحد وكالء محافظة لحج..  162
 .2018لعام  اإلنسانية في اليمن نظرة عامة على االحتياجات، األوتشا  163
 م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد   164

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 .2018تياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على االح 165
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر   166
 مقابلة مع أحد وكالء محافظة لحج. 167
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 محافظة مأرب 16. 2

 

( كيلو متراً تقريبا، 173تقع محافظة مأرب إلى الجزء الشمالي الشرقي من الجمهورية اليمنية، وتبعد عن العاصمة صنعاء )

 وتعد مدينة مأرب مركز المحافظة. ( مديرية،14تقسم المحافظة إلى )
 

 ومديرياتها مأرب محافظة خريطة 1. 16. 2
 

 

 
 المعلومات الديموغرافية 2. 16. 2
 

 ،ربما يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير. منطقة وفقا للتقديرات الرسمية 14نسمة في  336.859يبلغ عدد سكان مأرب حوالي 

 .حيث شهدت مأرب تدفقًا كبيًرا للنازحين من أجزاء أخرى من اليمن
 

 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 مجزر      .1  6,787 7,669 14,456

 رغوان      .2  2,541 3,278 5,819

 مدغل      .3  6,793 7,782 14,575

 حريب القرامش      .4  5302 5,935 11,237

 بدبدة      .5  11869 13,09 24,959
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 صرواح      .6  12683 14,099 26,782

 الجوبة      .7  13851 15,366 29,217

 رحبة      .8  4949 5,439 10,388

 حريب      .9  22310 24,411 46,721

 ماهلية .10  6193 6,575 12,768

 العبدية .11  8,551 9465 18,017

 مدينة مأرب .12  26,332 26,332 52664

 مأرب .13  26,006 29,023 55,029

 جبل مراد .14  6,69 7,535 14,226

 المجموع 17,405 160,86 176 336,86

 

 
 االقتصادي الوضع 3. 16. 2
 

تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة، إذ تحتل المرتبة الثالثة من بين محافظات الجمهورية في إنتاج المحاصيل 
%( من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية بعد محافظتي الحديدة وصنعاء، وأهم محاصيلها الزراعية 7.6الزراعية بنسبة )

 .الفواكه والحبوب والخضروات
 

الزراعة توظف الكثير من القوى العاملة في مأرب و لكن إن أكبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي  على الرغم من أن 
وتعد محافظة مأرب أولى المحافظات اليمنية التي اكتشف فيها النفط، وبدأ إنتاجه في عام  .إنتاج النفط لمأرب يأتي من

1986 
ويوجد في مارب  .168 منها؛ سد مأرب القديم ومعبد الشمس ومحرم بلقيس السياحية ويوجد في المحافظة عدد من المعالم

 أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن وهي محطة مأرب الغازية .
 

م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة مأرب، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
% فقط، تتمثل أبرزها 4ية للمحافظة ما يقرب من % تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحل96

في: الموارد المحلية المشتركة؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ اإليرادات الضريبية وفي 
 .169 مقدمتها الزكاة والضريبة على السلع والخدمات

 
ختلف المحافظات، فقد حافظت السلطة المحلية في مأرب على ورغم انقطاع الدعم الحكومي المركزي للسلطة المحلية في م

مواردها المحلية نظرا لبعدها عن المواجهات العسكرية، باستثناء بعض المناطق المحادة لصنعاء، مما عزز من قدرتها على 
غطية ميزانيتها االستثمارية دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام وتغطية التكاليف التشغيلية للسلطة المحلية، باإلضافة إلى ت

التي تغطي توفير الخدمات المحلية وتطوير وصيانة البنية التحتية والكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها 
م ويعمل فرع البنك المركزي تحت إدارة 2014من الخدمات العامة. حيث تعمل السلطة المحلية في مأرب وفقا لموازنة 

في المحافظة وليس تحت اشراف البنك المركزي في عدن. ونتيجة للخالف مع سلطة انصار هللا في صنعاء  السلطة المحلية
م، تم ايقاف توريد قيمة الغاز إلى البنك المركزي في صنعاء آنذاك واالحتفاظ به في فرع البنك بمأرب، 2015مع نهاية العام 

                                                           
 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 168

.emenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=marebhttps://www.y 
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إضافة  -من قيمة النفط المستخرج من المحافظة، كل ذلك %20م مع حكومة هادي لمنح مأرب 2017كما عقد اتفاق في 
ساعد في تعزيز موارد المحافظة ومن ثم تحسين قدرتها على تنفيذ   -إلى الموارد المحددة في تشريعات السلطة المحلية

لنازحين إلى العديد من المشاريع الخدمية للمواطنين كما ساعدها على مواجهة احتياجات األعداد الكبيرة من المواطنين ا
م إثنين مليون واربعمائة الف تقريبا مقارنة ب 2018المحافظة من المحافظات األخرى حيث بلغ عدد ساكني المحافظة في 

 .170 الف شخص كانوا يقطنونها قبل الحرب 240
 

في %( من عدد السكان  26) م2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة مأرب بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 
 المحافظة.

 
 المحليةالحوكمة  4. 16. 2
 

 2عضوا باإلضافة إلى المحافظ، وهناك مقعدين تعذر انتخابهما، كما أن هناك  14 يبلغ قوام المجلس المحلي لمحافظ مأرب
من األعضاء متوفيين؛ أحدهما أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، والعضو اآلخر هو رئيس لجنة الخدمات في المجلس 

أعضاء.  ونتيجة األحداث الحالية فان المجلس المحلي ال  10المحلي، أي أن العدد الفعلي لألعضاء المجلس الحاليين هو 
يقوم بمهامه بشكل منتظم، حيث يتركز العمل بشكل كبير في يد المحافظ باإلضافة إلى المكتب التنفيذي للمحافظة. وتقوم 

بشكل منتظم. وعلى عكس المحافظات األخرى، تشهد محافظة مأرب حالة من  المكاتب التنفيذية في المحافظة بأعمالها
التطور والتنمية غير المسبوقة ويعود ذلك إلى حالة االستقرار التي تشهدها المحافظة ونمو إيراداتها المحلية بشكل كبير، 

 .171 وتنامي حركة النزوح اليها من مختلف المحافظات اليمنية
 

 خدمات االساسيةالحصول على ال 5. 16. 2
 

م( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة مأرب ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 
 % من ذوي االحتياج الشديد.41إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  300يقرب من 

 
الحكومية المختلفة، وتعمل السلطة المحلية في تتوفر الخدمات الصحية للسكان من خالل المستشفيات والمرافق الصحية 

المحافظة بالتعاون مع المنظمات المانحة على دعم استمرار تقديم تلك الخدمات خاصة مع زيادة اعداد النازحين إلى 
ع م تم تنفيذ العديد من اإلضافات النوعية في المستشفيات؛ منها تحديث وتوسعة، وبناء ورف 2018المحافظة. وخالل العام 

سريراً ألقسام الطوارئ، والتعاقد مع العديد من األطباء األخصائيين في  25سريراً، وإضافة  443السعة السريرية إلى 
 .172 وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية الالزمة .مختلف التخصصات، واألطباء العموم والفنيين

 
م ( بلغ عدد المدارس 2018امة على االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام في مجال التعليم، بحسب األوتشا )نظرة ع

مدرسة، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد مأرب من المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل  70المتضررة نتيجة الحرب 
ة وكذلك  من المنظمات حيث استمرت العملية التعليمية بشكل مستقر، بدعم من السلطة المحلي 173منتظم للمدرسين فيها 

 المانحة المعنية بقطاع التعليم.
 

على مستوى % 117وبنسبة ،في مدينة مأرب 2018و  2017بين عامي % 200ارتفع عدد الملتحقين بالمدارس بنسبة 
في  مدارس للنازحين 10 قام المكتب بافتتاح ولمواجهة هذه الزيادة،. التربية والتعليم وفقا إلحصائيات مكتب, المحافظة

التجمعات السكانية، منها خمس مدارس ثانوية بمديرية المدينة، وست مدارس أخرى على مستوى المحافظة الستيعاب 
ً في عدد من المدارس؛  50واعتمد المكتب  .سالنازحين باإلضافة إلى من تم استيعابهم في مختلف المدار فصالً دراسيا

فصالً الزال العمل  60( فصالً مؤقتاً )كنتيرات( من أصل 20يع )باإلضافة إلى توز م؛2019ستكون جاهزة خالل مارس 
جار الستكمالها؛ فضالً عن تجهيز غرفتي تعلم بمدرستي السالم والنجاح، وتزويدها بالمتطلبات الالزمة باإلضافة إلى تزويد 

اً لمعلم ومعلمة من مختلف عقد 379من المصورات والسيد يهات التعليمية وعمل مكتب التربية على توفير  ١٠٠المدارس بـ 

                                                           
م، 2018اتيجية، يوليو وضاح العولقي وماجد المذحجي، الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع واالضطراب، مركز صنعاء للدراسات االستر  170

( ، يبلغ عدد السكان تقريبًا 2018، كانون األول  2019في اليمن مة على االحتياجات اإلنسانية )نظرة عالألوتشا ومع ذلك ، وفقًا  .34، 33ص 

 ألف شخص بحاجة الى المساعدات. 380منهم و من األشخاص النازحين داخليا ، ألف  290، منهم 290ألف نسمة منهم  500
 مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة مأرب.  171
 .19/3/2019تاريخ زيارة الموقع:  .  gov.com/news_details.php?sid=1250-http://maribموقع محافظة مأرب على االنترنت. 172
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30قتصادية واالجتماعية في اليمن العدد بحسب نشرة المستجدات اال 173

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1250
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نتيجة الكثافة الطالبية المتزايدة بسبب استقبال المحافظة  التخصصات العلمية واألدبية ومربين لتغطية العجز القائم في الكادر
 .174 للطالب النازحين، ما دفع المحافظة الستيعاب معلمين ومعلمات جدد لتغطية العجز

 
أما فيما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة مأرب التي لديها وصول إلى مصادر مياه  

.حيث تعمل السلطة المحلية على توفير مياه الشرب للمواطنين 175 %69م بلغت 2017 /2016صالحة للشرب خالل العام 
تزويدها بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم  وتعمل اليونيسف على دعم منظومات إمدادات الميـاه عبر

كما تعمل اليونيسف على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة محطة الصرف الصحي لمدينة   بالكلورو على
 .176 ومشاريع المياه واإلصحاح البيئي في مخيمات النازحين وخاصة الخانق والجفينة مأرب

 
 ريمة محافظة 17. 2
 

م، وتقع في الجزء الغربي من 2004محافظة ريمة هي إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها مؤخراً خالل العام 
( مديريات، وتعد مدينة 6( كيلو متراً، وتقسم المحافظة إلي )200الجمهورية اليمنية، وتبعد عن العاصمة صنعاء بحدود )

 .الجبين مركز المحافظة
 

 ومديرياتهاريمة  محافظة خريطة 1. 17. 2

 

 
 
  

                                                           
 .19/3/2019.  تاريخ زيارة الموقع: ls.php?sid=1377gov.com/news_detai-http://marib.موقع محافظة مأرب على االنترنت  174
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 175
.  تاريخ زيارة الموقع: . gov.com/news_details.php?sid=1357-http://maribموقع محافظة مأرب على االنترنت.   176

 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر . و 19/3/2019

http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1377
http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1377
http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1357
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 المعلومات الديموغرافية 2. 17. 2
 

 ( مديريات وفقاً ألحدث التقديرات.6( نسمة يتوزعون على )566.000يبلغ عدد سكان محافظة ريمة )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 بالد الطعام      .1 412 22,312 22,506 44,818

 السلفية      .2 377 51,099 52,272 103,37

 الجبين      .3 490 60031 57,822 117,85

 مزهر      .4 527 54241 52,977 107,22

 كسمة      .5 355 50168 50,219 100,39

 الجعفرية      .6 281 47,15 45,204 92,354

 المجموع      2,442 285 281 566

 

 االقتصادي الوضع 3. 17. 2
 

تعد الزراعة من أبرز األنشطة التي يمارسها سكان هذه المحافظة، حيث يزرع فيها العديد من الخضروات والفواكه والحبوب 
، وتنتشر في المحافظة العديد من المواقع التاريخية 177والبن، فضالً عن االهتمام بتربية الحيوانات والنحل وإنتاج العسل

 والطبيعية واألثرية المهمة الجاذبة للسياحة.
 

م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة ريمة، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

في: %، تتمثل أبرزها 3% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 97

الموارد المحلية المشتركة؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ اإليرادات الضريبية وأهمها 
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام 178 الزكاة

 للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها. للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية
 

%( من عدد السكان في المحافظة، 50م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة ريمة بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

 ماضية.وقد أدى تراجع الوضع االقتصادي إلى تزايد هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات ال
 

 المحليةالحوكمة  4. 17. 2
 

مقاعد شاغرة نتيجة وفاة  2عضوا باإلضافة إلى المحافظ. وحاليا هناك عدد  18المحلي لمحافظة ريمة  المجلس يبلغ قوام

عضوا. منذ بداية الحرب ونتيجة للظروف الحالية لم يعد  16عضوين، أي أن العدد الفعلي حاليا ألعضاء المجلس هو 

المحلي يمارس دوره بشكل طبيعي خاصة مع توقف النفقات التشغيلية له من الحكومة، وأصبح الدور الفعلي يقتصر المجلس 
كما هو الحال في المناطق االخرى الخاضعة لسيطرة سلطة االمر الواقع ، اصبح هناك  على المحافظ مع المكتب التنفيذي.

 لمشرف ولم تعد جميعها كما كانت في السابق بيد المحافظ فقط. تنافس وتداخل بين سلطة وامتيازات كل من المحافظ وا
 

                                                           
 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 177

.https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=raima 
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   178

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=raima.
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بعض المكاتب ذات الطبيعة اإليرادية تعمل فقط . تكافح األجهزة التنفيذية في ريمة مع عدم وجود إيرادات للنفقات التشغيلية
 .179 اما أغلب المكاتب الخدمية فقد أصبحت عمليا شبه معطلة

 

 االساسيةالحصول على الخدمات  5. 17. 2
 

% من 34ألف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  400بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة ريمة فهناك ما يقرب من 

 .180ذوي االحتياج الشديد 
 

الوضع الصحي سيء جدا نتيجة تعثر أعمال الجهات المختصة وشحة الدعم المركزي والمحلي. فالمستشفيات الحكومية 
ي مستوياتها الدنيا معتمدة كلية على دعم المنظمات الدولية. والمستشفى الهندي في المحافظة الثالثة في المحافظة تعمل ف

 السفر كانوا يضطرون إلى المرضى من توقف كلياً عن العمل منذ اندالع الحرب. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن العديد
 خدمات لتلقي وصولهم م أعاق2019م و2018ديدة خالل في الح المتصاعد النزاع ولكن العالج، لتلقي الحديدة إلى ريمة من

 .181 ريمة في الثاليا مستشفى ماعدا أخرى خيارات دون منهم الكثير وتُرك الصحية، الرعاية
 

، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد ريمة 182 أما بالنسبة للتعليم ،ال توجد مؤشرات حول وجود مدارس متضررة نتيجة الحرب
مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل 183من المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها 

 مستقر.
 

لحة ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة ريمة التي لديها وصول إلى مصادر مياه صا
.هناك مشروع مياه في المحافظة تعطل تماما بسبب الحرب. وكذلك 184 %48م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

 .185الحال بالنسبة لمشروع الصرف الصحي الذي تعثر تماما ولم يعد يعمل

  

                                                           
 م.2019 /3 /27مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي بمحافظة ريمة.  179
 .2018إلنسانية في اليمن لعام ة اخطة االستجاباألوتشا،  180
. تاريخ زيارة الموقع: https://twitter.com/WHOYemen.م 2019مارس/  /24اليمن على تويتر،  -موقع منظمة الصحة العالمية 181

29/3/2019. 
 .2018ام ت اإلنسانية في اليمن لعنظرة عامة على االحتياجااألوتشا ،  182
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  183

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 184
 م. عبر التلفون.2019 /12/3لسابق. مقابلة مع محافظ محافظة ريمة ا  185

https://twitter.com/WHOYemen
https://twitter.com/WHOYemen
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 صعدةمحافظة  18. 2
 

تقسم ( كيلو متراً، و242بحدود ) العاصمة صنعاءعن وتبعد  ي من الجمهورية اليمنية،شمالفي الجزء القع محافظة صعدة ت

، وتقع المحافظة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.مدينة صعده مركز المحافظةتعد ( مديرية، و15)المحافظة إلى   
 

 ومديرياتهاصعدة  محافظة خريطة 1. 18. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 18. 2
 

 ( مديرية.15( نسمة يتوزعون على )1.078.000صعدة )يبلغ عدد سكان محافظة 
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 باقم      .1  17,239 18,63 35,869

 قطابر      .2  16,614 18,653 35,268

 منبه      .3  38,186 42,815 81,002

 غمر      .4  14401 16,256 30,658

 رازح      .5  47493 50,343 97,836

 شداء      .6  7911 8,784 16,696

 الظاهر      .7  15456 18,254 33,71
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 حيدان      .8  45931 48,211 94,143

 ساقين      .9  39553 42,202 81,755

 مجز .10  52502 53,919 106,42

 سحار .11  100,4 106805 207,21

 الصفراء .12  37,384 41,444 78828

 الحشوة .13  10,805 11,607 22,412

 كتاف والبقع .14  31,66 35,509 67,169

 صعدة .15  41,463 47,566 89,029

 المجموع 11,375 517 561 1,078,000

 
 الوضع االقتصادي 3. 18. 2
 

بالثروة الحيوانية، وتنتج المحافظة المحاصيل الزراعية تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة إلى جانب االهتمام 
%( من إجمالي اإلنتاج في الجمهورية، ومن أهمها الحبوب والخضروات والفواكه، فضالً عن ممارسة 3.5بنسبة تصل إلى )

شهد المحافظة وت بعض األعمال الحرفية اليدوية والصناعات التقليدية، ويوجد في المحافظة أنواع مميزة من أحجار البناء،
وتضم أراضي محافظة صعدة العديد   .نشاطاً تجارياً نسبياً بحكم أنها تعد إحدى المنافذ البرية التي تربط بين اليمن والسعودية

الحصون والقالع والجوامع القديمة، والجبانة القديمة التي تضم العديد من القبور  من المعادن و المعالم السياحية مثل
 .186اإلسالمية

 
م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014يما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة صعدة، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام وف

%، تتمثل أبرزها في: 6% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 94
ية وأهمها إيرادات الزكاة؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات الضريب

  .187 والجزاءات
 

استهدف  ACLED.وفقاً ل كانت صعدة المحافظة التي استهدفتها إلى حد بعيد أشد الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف
تم تدمير اقتصادها , نتيجة لذلك غارة جوية, أي ما يقرب من ثلث إجمالي الغارات الجوية . 5622التحالف صعدة في 

أدى إنشاء الهيئة العامة للزكاة وتحويل الزكاة إلى  .188إلى حد كبير, وبالتالي األساس للعائدات المحلية, وبنيتها التحتية
 .سات على مستوى المحافظات لمورد مهمإيرادات مركزية إلى فقدان المؤس

 
. ومما ال شك فيه أن هذه النسبة قد 189 %( من عدد السكان في المحافظة84.5ويبلغ معدل الفقر في محافظة صعدة )

تزايدت بفعل حالة الحرب الحالية وتأثيراتها السلبية على مختلف مجاالت الحياة في المحافظة، فكثير من السكان فقدوا 
دخلهم نتيجة الحرب كما هو الحال بالنسبة للمزارع التي قصفت ومحطات البترول وغيرها، إضافة إلى انقطاع مصادر 

 .190 الرواتب على موظفي األجهزة الحكومية، كل ذلك أدى إلى مزيد من حاالت الفقر بين سكان المحافظة

                                                           
 :لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا  186

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=saada 
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   187
 لالطالع على المصدر يرجى زيارة الموقع التالي: 188

 / https://www.acleddata.com/data 
 م2014ألسر المعيشية لعام بحسب مسح ميزانية ا 189
 م.24/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة صعدة.   190

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=saada
https://www.acleddata.com/data/
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 المحليةالحوكمة  4. 18. 2
 

عضوا باإلضافة إلى المحافظ. وهناك مقعدين شاغرين بسبب الوفاة في مجلس  15 المحلي في المحافظة المجلس يبلغ قوام

 10من األعضاء خارج اليمن ألسباب سياسية، أي أن العدد الفعلي حاليا هو  2عضو مريض، وهناك  1المحافظة وهناك 

ة للسلطة المحلية بالمحافظة أعضاء إضافة إلى المحافظ. حاليا ال يعمل المجلس نتيجة حالة الحرب وتدمير البنى التحتي
ومكاتبها التنفيذية. ويتم عقد اجتماعات للهيئة اإلدارية من حين آلخر بحسب الحاجة نظرا للظروف األمنية الصعبة. فيما 
يتعلق بالمكاتب التنفيذية، أدى تدمير البنى التحتية لها إلى تعطيل عملها في بداية الحرب، ثم عاودت مزاولة عملها من خالل 

 ار بديلة وتعمل على توفير الحد األدنى من الخدمات الالزمة لتلبية حاجات السكان.مق
 

و حاليا فإن مشرف كما هو الحال في المناطق األخرى الخاضعة لسيطرة األمر الواقع، أصبحت سلطة المشرف متزايدة 
وحلفاؤها المقربون بحكم األمر الواقع تسيطر عائلة الحوثي  . صعدةفظ ممثلين بشخص واحد في محافظة المحافظة و المحا

 على الحكم المحلي.
 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 18. 2
 

أي ما ال يقل  ؛إلف شخص بحاجة إلى مساعدات 800بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة صعدة فهناك ما يقرب من 

 .191 % من ذوي االحتياج الشديد90منهم  ،٪ من السكان83عن 

 
مستشفيات رئيسية في مركز المحافظة إضافة إلى مستشفى ريفي وعدد من  2الصحي، يوجد في المحافظة في الجانب 

المراكز والوحدات الصحية التي ال تزال تعمل في حدودها الدنيا، وتتوافر الخدمات الصحية في المحافظة عبر المرافق 
دعم مالي حكومي، ورغم الدعم الدولي المستمر للقطاع الصحية بدعم من المنظمات الدولية المانحة بشكل أساسي، مع وجود 
 . 192 الصحي إال أن الخدمات الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين

 
مدرسة وتعد بذلك ثاني أكبر محافظة تضررت مدارسها  238في الجانب التعليمي بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

مما أدى إلى 193ين فتعد صعدة من المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب للمدرسين فيها في الحرب، أما ما يتعلق بالمدرس
تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل مستقر. ورغم جهود السلطة المحلية بالتعاون مع بعض المنظمات المانحة 

زال تعمل في حدها األدنى تلب المؤسسات التعليمية ال لتوفير جزء من النفقات التشغيلية للمرافق التعليمية، غير أن أداء أغ
نتيجة قلة المدرسين وانقطاع المرتبات وشحة النفقات التشغيلية وهو ما أدى إلى حرمان نسبة كبيرة من الطالب من الدراسة 

 .194 وخاصة في المديريات الحدودية
 

األسر في محافظة صعدة التي لديها وصول إلى فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة 
. حيث يتم توفير المياه عبر المؤسسة المحلية 195 %62م بلغت 2017 /2016مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام 

للمياه والصرف الصحي في مركز المحافظة وعدد من المديريات بدعم من المنظمات الدولية، وتقوم منظمة اليونيسف بدعم 
مداد بالمياه في المدينة من خالل تزويدها بالوقود الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور. اما منظومة اإل

الصرف الصحي فهناك صرف صحي في المدينة القديمة فقط، وتعمل اليونيسف على دعم عملية شفط البيارات في بقية 
. كما تقدم منظمة الصليب األحمر دعم لتشغيل بعض 196الف شخص 64أحياء المدينة حيث استفاد من ذلك ما يقرب من 

 .197 مشاريع المياه في مركز المحافظة وعدد من المديريات بهدف استمرار توفير مياه الشرب للسكان
  

                                                           
 .2018لعام  ليمنل عامة على االحتياجات اإلنسانية نظرةاألوتشا،  191
 م.24/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة صعدة.   192
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30واالجتماعية في اليمن العدد بحسب نشرة المستجدات االقتصادية  193

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 م.24/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة صعدة.  194
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 195
 .7م ص 2018سف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر اليوني  196
 م.24/3/2019مقابلة مع أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة صعدة.   197
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 نعاءصمحافظة  19. 2
 

ز مرك منطقة الروضةوتعد ( مديرية، 16)وتقسم المحافظة إلى هي المحافظة التي تحيط بأمانة العاصمة من جميع الجهات، 

 المحافظة.
 

 ومديرياتهاصنعاء  محافظة خريطة 1. 19. 2

 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 19. 2
 

 ( مديرية.16( نسمة يتوزعون على )1.435.528يبلغ عدد سكان محافظة صنعاء )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 همدان      .1 577 77,08 81,428 158,51

 أرحب      .2 1275 54,856 57,641 112497

 نهم      .3 1841 25,397 26,969 52,366

 بني حشيش      .4 378 46,083 46,707 92,79

 سنحان      .5 588 158,02 176220 334,24

 بالد الروس      .6 398 19,442 19,745 39,187
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 بني مطر      .7 1127 61,42 63,032 124,45

 الحيمة الداخلية      .8 463 51,636 52,874 104,51

73,485 36,839 36,646 693 
الحيمة       .9

 الخارجية

 مناخة .10 704 50,403 48,121 98,524

 صعفان .11 174 21,779 20,316 42,095

 خوالن .12 592 17,429 18,781 36,21

 الطيال .13 428 22,293 22964 45257

 بني ضبيان .14 1744 9,81 10,597 20,407

 الحصن .15 369 18,71 18,999 37,709

 جحانة .16 556 31,104 32,187 63,291

 المجموع 11,907 702,11 733,42 1,435,528

 
 االقتصادي الوضع 3. 19. 2
 

أراضيها العديد من المحاصيل الزراعية من أهمها البن، تعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان محافظة صنعاء، ويزرع في 
الفواكه والخضروات بأنواعها المختلفة، وتحتل محافظة صنعاء المرتبة الثانية من بين محافظات الجمهورية في إنتاج 

 %( من أجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية لمحافظات الجمهورية. وتشير16المحاصيل الزراعية، وبنسبة تصل إلى )

 .198 المعلومات إلى وجود بعض المعادن في أراضي المحافظة، والمعالم السياحية فيها كثيرة ومتنوعة
 

% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، 92وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة صنعاء، فقد مثلت المنح والدعم المركزي 

تتمثل أبرزها في: الموارد المحلية المشتركة؛ اإليرادات ، 199 %8في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 

الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة وخاصة زكاة القات؛ وكذلك إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات 
ادي العام . تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع االقتص200 والجزاءات

 للمحافظة، كما أن إنشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي قد أفقد المحافظة أهم مواردها.
 

%( من عدد السكان في 42م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة صنعاء بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

 .ت هذه النسبة بشكل كبير خالل السنوات الماضيةالمحافظة، ومع تراجع الوضع االقتصادي فقد تزايد

 
 المحليةالحوكمة  4. 19. 2
 

من أعضاء  2عضوا باإلضافة إلى المحافظ. وفي الوقت الحالي هناك  16   المحلي في محافظة صنعاء المجلس يبلغ قوام

عضوا  14المجلس خارج اليمن ألسباب سياسية وأمنية، أي أن إجمالي عدد أعضاء المجلس الموجودين حاليا في المحافظة 

ظم. أما الهيئة اإلدارية إضافة إلى المحافظ.  منذ بداية الحرب تعطل عمل المجلس المحلي ولم يعد يقوم بدوره بشكل منت
للمجلس فجميع األعضاء موجودين ويقومون بعملهم بشكل مستمر وتنعقد اجتماعات الهيئة اإلدارية من حين آلخر بحسب 
                                                           

 لالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا من خالل الرابط المذكور هنا: 198

.https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=sanaa 
 م2014وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام  199
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   200

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=sanaa.
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الحاجة. وتعمل قيادة المحافظة في مبنى مستأجر كونه ال يوجد مبنى ملك )مجمع حكومي( مخصص للمحافظة أسوة ببقية 
يتعلق بالمكاتب التنفيذية فجميع هذه المكاتب موجودة وتمارس أعمالها اليومية رغم انقطاع المحافظات األخرى. وفيما 

% عما كانت 75الرواتب وتخفيض حجم النفقات التشغيلية لها في خطة االنفاق السنوية لحكومة أنصار هللا بنسبة تصل إلى 

 .  201 م2014عليه وفقا لموازنة 
 

و حاليا فإن مشرف صبحت سلطة المشرف متزايدة أ، خاضعة لسيطرة األمر الواقعكما هو الحال في المناطق األخرى ال
 محافظة صنعاء.في  المحافظة و المحافظ ممثلين بشخص واحد

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 19. 2
 

م( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة صنعاء ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

 % من ذوي االحتياج الشديد. 30إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  100مليون و 1يقرب من 

 
المحافظة ومديرياتها، حيث تعمل هذه مستشفى حكومي وعدد من المراكز الصحية في  12في الجانب الصحي، هناك 

المرافق الصحية بشكل مستمر معتمدة بشكل أساسي على الدعم المقدم من المنظمات المانحة مع نسبة بسيطة من الدعم 
. رغم أن الخدمات التي تقدمها هذه المرافق متاحة لجميع السكان مجانا تقريبا، غير أنها ليست كافية 202الحكومي والمحلي

الطلب المتزايد نتيجة الوضع الصحي العام السيء وتزايد حاالت النزوح إلى المحافظة من عدد من المحافظات لمواجهة 
 األخرى.

 
،أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد محافظة صنعاء 203 مدرسة 93بالنسبة للتعليم فقد بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

مما أدى إلى تأثر العملية التعليمية سلبا وعدم انتظامها بشكل  204 لمدرسين فيهامن المحافظات التي ال يتم تسليم الرواتب ل
 مستقر في أغلب مديريات المحافظة.

 
ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة صنعاء التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة 

ل السنوات الماضية، قامت هيئة مياه الريف بتنفيذ مشاريع حفر . خال205% 50م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

آبار وتوصيل شبكة للمواطنين في بعض المديريات ثم تقوم بتسليم تلك المشاريع للجان مستفيدين من السكان إلدارة المشروع 
ه في الوقت الراهن هناك وهو ما ساهم في توفير المياه في عدة مديريات إلى جانب المشاريع الخاصة بالمواطنين. غير أن

% منها نتيجة أسباب فنية تتطلب إعادة تأهيل أو ألسباب 60% فقط من تلك المشاريع ال تزال تعمل في حين توقفت 40

اجتماعية تتعلق بخالفات بين المستفيدين. عمل مكتب المياه خالل الفترة الماضية معتمدا بشكل كلي على الدعم المقدم من 
حة في ظل غياب الدعم المركزي ودعم السلطة المحلية في المحافظة. وهناك جهود يبذلها المكتب بعض المنظمات المان

لمحاولة إعادة تأهيل المشاريع المتعثرة لتوفير المياه للسكان في عدد من المديريات بدعم من بعض المنظمات المانحة، كما 
نفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد من المديريات يعمل المكتب أيضا على محاولة الحصول على دعم من المنظمات لت

 .206 م خاصة في المناطق األكثر تضررا من وباء الكوليرا2019خالل العام 

  

                                                           
 م.2019 /3 /23مقابلة مع أحد قيادات المكتب التنفيذي في محافظة صنعاء.   201
% وفقا لما كان 100بنسبة  -بدون المرتبات –تجدر اإلشارة إلى أن حكومة أنصار هللا قد أعادت تخصيص النفقات التشغيلية للمرافق الصحية  202

ة في الواقع العملي نظرا لتردي األوضاع االقتصادية وتراجع قيمة اللاير اليمني م، غير أن هذه المبالغ لم تعد لها قيم2014معمول به في موازنة 

 مقابل الدوالر وارتفاع األسعار الكبير في السنوات األخيرة.
 .2018ت اإلنسانية في اليمن لعام نظرة عامة على االحتياجااألوتشا،  203
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30د بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العد 204

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 205
 م.2019 /23/3مقابلة مع مدير مكتب المياه في المحافظة.   206
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 محافظة شبوة 20. 2
 
وتقسم ( كيلو متر، 474، وتبعد عن العاصمة بحدود )ي من الجمهورية اليمنيةالشرقفي الجزء الجنوبي قع محافظة شبوة ت

وتشتهر بتوافر العديد  . وتطل المحافظة على البحر العربي.مدينة عتق مركز المحافظةتعد مديرية، و( 17)المحافظة إلى 

 من الحقول النفطية فيها.
 

 ومديرياتهاشبوة  محافظة خريطة 1. 20. 2
 

 
 

 المعلومات الديموغرافية 2. 20. 2
 

 مديرية.( 17( نسمة يتوزعون على )632.000يبلغ عدد سكان محافظة شبوة )
 

مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 دهر      .1 1,212 6,541 6,878 13,419

 الطلح      .2 2,395 6,161 6,559 12720

 جردان      .3 3,443 11,041 10,834 21,875
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 عرماء      .4 6,742 6,866 6,852 13,718

 عسيالن      .5 3,232 20,543 21685 42,229

 عين      .6 824 14,21 15,58 29,79

 بيحان      .7 616 31,55 33,343 64,893

 مرخة العليا      .8 2,591 21,157 22,295 43,452

 مرخة السفلى      .9 2,591 26,149 28,475 54,624

 نصاب .10 2,15 27,942 28,831 56,773

 حطيب .11 851 8,363 9,522 17,885

 الصعيد .12 823 23,102 24,005 47,107

 عتق .13 1,3 21,893 27679 49572

 حبان .14 908 19,529 20,18 39,709

 الروضة .15 2,856 18,265 18,672 36,937

 ميفعة .16 3,37 27,097 28,738 55,835

 رضوم .17 6,68 14,59 16,872 31,462

 المجموع 42,584 305 327 632

 
 الوضع االقتصادي 3. 20. 2
 

تعد الزراعة، تربية النحل، االصطياد وتعليب األسماك من أهم األنشطة الرئيسة لسكان المحافظة، ويشكل إنتاج المحافظة 
%( من إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية في الجمهورية، وأهمها الفواكه 2من المحاصيل الزراعية ما نسبته )

وتشهد المحافظة أعماالً واسعة للتنقيب عن النفط من قبل بعض الشركات العالمية، إذ توجد عدة حقول    .والخضروات
نفطية وبعض المعادن من أهمها الزنك، الفضة، الرصاص، الملح الصخري، الفلسبار، رمل الزجاج، السيلكا، االسكوريا 

والغاز المسال ومصافي لتكرير النفط في صافر  وتشتهر بوجود سواحل سياحية وشواطئ لتصدير النفط .207 والبراليت
 وبيحان.

 
% تقريبا من اجمالي موارد 98م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة شبوة، 

كة؛ إيرادات %، تتمثل أبرزها في: الموارد المحلية المشتر2المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 
إيجار األراضي الحكومية وإيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ اإليرادات الضريبية وخاصة 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا  .208 الزكاة والضرائب على السلع والخدمات
على عكس المحافظات األخرى المنتجة للنفط, لم تتمكن شبوة من التوصل إلى اتفاق ف لمحافظةعلى الوضع االقتصادي العام ل

                                                           
 :ن خالل الرابط المذكور هنالالطالع على المزيد يرجى زيارة موقع يمنٌا م207

.https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=shabowa 
 م.2014سنة المالية الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية لل  208

https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=shabowa
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لتقاسم العائدات. في الواقع, من غير الواضح من الذي يحصل على الدخل من حقول نفط شبوة والصادرات من بير علي, 
 .209ب الرئيس المعترف به دوليا علي محسنوالتي يقال إنها جميعا في أيدي الشركات والجماعات المسلحة المرتبطة بنائ

%( من عدد السكان في 42م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة شبوة بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 
 .210 م2018% خالل العام 80المحافظة، وتشير بعض اإلحصاءات إلى أن معدل الفقر في المحافظة تجاوزت 

 

 المحليةالحوكمة  4. 20. 2
 

مقاعد  3باإلضافة إلى المحافظ. وقد تعذر انتخاب مقعد واحد. وهناك حاليا عدد  17المحلي لمحافظة شبوة  يبلغ قوام المجلس

م وحتى 2015عضو. تجدر اإلشارة إلى أن المجلس منذ العام  13شاغرة في المجلس، أي أن عدد أعضاء المجلس حاليا هو 

مهامه المحددة في التشريعات. ويتركز العمل في يد المحافظ بشكل أساسي.  اآلن لم يعد يجتمع بشكل منتظم وال يمارس
 .211 وبالنسبة للمكاتب التنفيذية في المحافظة، تتواجد المكاتب وتمارس عملها بشكل منتظم

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 20. 2
 

% من 40اجة إلى مساعدات منهم إلف شخص بح 600بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة شبوة فهناك ما يقرب من 

 .212 ذوي االحتياج الشديد
 

في الجانب الصحي، تتوافر الخدمات الصحية عبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بدعم محدود من الحكومة 
السكان، وتعاني والسلطة المحلية وعدد من المنظمات المانحة، غير أن هذه الخدمات ال تغطي إال نسبة محدودة من احتياجات 

أغلب المستشفيات والمراكز الصحية من قلة الكادر الطبي وشحة المخصصات المالية والتجهيزات الالزمة لتشغيلها بالشكل 
 المالئم.

 
، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد شبوه من 213 مدرسة 43في الجانب التعليمي، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 

 . 214م تسليم الرواتب بشكل منتظم للمدرسين فيها حيث استمرت العملية التعليمية بشكل مستقرالمحافظات التي يت
 

فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، أظهرت اإلحصاءات أن نسبة األسر في محافظة شبوة التي لديها وصول إلى 
توفير المياه في المدينة عن طريق  فهناك خدمات .215 %57م بلغت 2017 /2016مصادر مياه صالحة للشرب خالل العام 

مؤسسة المياه. أما خدمات الصرف الصحي فهي غير متوفرة في المدينة ويعتمد السكان على الطريقة التقليدية )البيارات( 
 .216في تصريف المجاري

  

                                                           
 سيستفيد من صادرات النفط اليمنية؟ من .ثيودور كاراسيكو  رؤوف محمدوف 209

./exports-oil-yemeni-from-benefit-will-https://lobelog.com/who 
 م.2018، 27/3مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في محافظة شبوة.   210
 م.2018، 27/3مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في محافظة شبوة.   211
 .2018اإلنسانية في اليمن لعام  خطة االستجابةاألوتشا، 212
 .2018ت اإلنسانية في اليمن لعام نظرة عامة على االحتياجااألوتشا،  213
م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 2017ديسمبر  30نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد  بحسب 214

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 215
 م.2018، 27/3بوة. مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في محافظة ش 216

https://lobelog.com/who-will-benefit-from-yemeni-oil-exports/
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 محافظة تعز 21. 2
 

( كيلو متراً، وتحتل 256بحوالي ) العاصمةعن ، وتبعد في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية اليمنيةقع محافظة تعز ت

. مدينة تعز مركز المحافظةتعد ( مديرية، و23) وتقسم المحافظة إلىسكان، المحافظة تعز المرتبة األولى من حيث عدد 

 تطل المحافظة على الساحل الغربي للبحر األحمر ويوجد فيها أحد أقدم الموانئ اليمنية "ميناء المخا"، كما تطل على أحد
 أهم الممرات البحرية الدولية " باب المندب". 

 

 ومديرياتهاتعز  محافظة خريطة 1. 21. 2
 

  
 المعلومات الديموغرافية 2. 21. 2
 

 ( مديرية.23( نسمة يتوزعون على )3.182.000يبلغ عدد سكان محافظة تعز )

 
مجموع 

 السكان

عدد السكان 

 )الذكور(

عدد السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 ماوية      .1 709 91,57 82,637 174,21

 شرعب السالم      .2 200 77,67 66,947 144617

 شرعب الرونة      .3 417 106,16 87,482 193,64

 مقبنة      .4 1,168 135,77 112,28 248,05

 المخاء      .5 1,617 42,496 42090 84,586
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 ذباب      .6 1,557 12,127 12,44 24,566

 موزع      .7 665 24,33 23,097 47,428

 جبل حبشي      .8 309 87,712 70,649 158,36

32,785 15,228 17,557 15 
مشرعة       .9

 وحدنان

 صبر الموادم .10 202 79,356 67,073 146,43

 المسراخ .11 91 71,798 62,034 133,83

 خدير .12 460 79,916 69,858 149,77

 الصلو .13 89 38,798 26,325 65,123

 الشمايتين .14 918 115,02 84,929 199,95

 الوازعيه .15 439 19,329 16,829 36,157

 حيفان .16 197 57483 40695 98178

 المظفر .17 161 110084 118041 228125

 القاهرة .18 161 96101 100823 196923

 صالة .19 161 99425 102878 202304

 التعزية .20 161 134,71 129,16 263,87

 المعافر .21 209 82,834 63955 146790

 المواسط .22 209 88,203 63,123 151,33

 سامع .23 209 31,552 23,425 54,978

 المجموع 10,321 1,700,000 1,482,000 3,182,000

 

 
 االقتصادي الوضع 3. 21. 2
 

تتميز محافظة تعز بتنوع أنشطتها االقتصادية، حيث تنتشر فيها الزراعة كما تنتشر فيها تربية الحيوانات. ويعمل جزء من 
الصناعية منها السكان في صيد االسمال في ساحل مدينة الخوخة. إضافة إلى ذلك يوجد في المحافظة العديد من المنشآت 

مصنع اسمنت البرح وقاعدة صناعية في مختلف أنواع الصناعات. ويوجد فيها أيضا العديد من مناجم األحجار ومناجم 
الرخام والرمل واستخراج الملح. وتنتشر فيها أيضا العديد من الصناعات الحرفية واليدوية كصناعة الحلي والمجوهرات 

وية والمصنوعات الجلدية واألواني الفخارية والحجرية. كما يتوفر فيها بعض المعادن والفضة التقليدية والمنسوجات اليد
 .217 كالنحاس والنيكل والكوبالت واليالتينيوم. وتشتهر المحافظة أيضا بالعديد من المقومات السياحية

                                                           
 .25م؛ إنجازات حاضرة لتنمية مستدامة. ص 2008 -2003الجمهورية اليمنية، رئاسة مجلس الوزراء، محافظة تعز  217



68 
 

 
مثلت المنح والدعم المركزي م، فقد 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة تعز، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 

%، تتمثل أبرزها في: 7% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 93

الموارد المحلية المشتركة؛ إيرادات مبيعات السلع والخدمات وإيرادات الغرامات والجزاءات؛ اإليرادات الضريبية وفي 
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب 218 الضرائب على السلع والخدماتمقدمتها الزكاة و

 والمواجهات المسلحة في مدينة تعز مما أثر سلبا على الوضع االقتصادي العام للمحافظة.
 

السكان في المحافظة،  %( من عدد41م )2014ويبلغ معدل الفقر في محافظة تعز بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام 

وقد أدى تراجع الوضع االقتصادي واستمرار المواجهات المسلحة إلى تزايد معدل الفقر في المحافظة بشكل كبير خالل 
 السنوات الماضية.

 

 المحليةالحوكمة  4. 21. 2
 

 3عد شاغرة حاليا )مقا 6عضوا إضافة إلى المحافظ. غير أن هناك عدد  23المحلي في محافظة تعز  يبلغ قوام المجلس
أعضاء  2من األعضاء لم يحضر المجلس منذ بدء عمله، كما أن هناك  1أعضاء تم تعيينهم مدراء عموم مديريات، و

عضو إضافة إلى المحافظ. ونظرا لحالة الحرب في محافظة تعز فقد  17متوفين(، أي أن عدد األعضاء الحالي للمجلس هو 

أعضاء فقط داخل المحافظة وهو ما أدى إلى تعطيل أعمال  4ة ولم يعد هناك سوى خرج أغلب أعضاء المجلس من المحافظ

المجلس وعدم قيامه بمهامه وكذلك تعطل أعمال الهيئة اإلدارية للمجلس المحلي، وأصبح العمل مركز بشكل أساسي على 
ستقرة فيها واستمرار إغالق المحافظ، حيث يمارس عمله في الغالب من خارج مدينة تعز نظرا للظروف األمنية غير الم

مقر المحافظة. وبالنسبة للمكاتب التنفيذية فهي أيضا غير قادرة على القيام بمهامها بشكل طبيعي في المحافظة نتيجة حالة 
 .219 المواجهات المسلحة الدائرة في المحافظة

 
تجدر اإلشارة إلى أن محافظة تعز شهدت أعنف المواجهات المسلحة مقارنة ببقية المحافظات وال يزال الصراع المسلح  

مستمرا حتى اآلن. ويزاد تعقيد الوضع في تعز نظرا لتعدد القوى المتصارعة داخل المحافظة والتي تحاول بسط  2015منذ 

ت أنصار هللا، ومن جانب آخر هناك القوات التابعة لهادي وقوات موالية نفوذها على بعض أجزائها؛ فمن ناحية هناك قوا
لحزب اإلصالح  وأخرى للجماعة السلفية واإلمارات وغيرها  للقاعدة، وقوات أخرى صغيرة  متعددة، كل ذلك ساهم في 

 .220 إيجاد حالة من عدم االستقرار األمني حال دون قيام المجلس المحلي بمهامه في المحافظة
 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 21. 2
 

م( فهناك ما 2018بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة تعز ووفقا لألوتشا )خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

 % من ذوي االحتياج الشديد. 65إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  600مليون  2يقرب من 

 
نقطاع الرواتب وتخفيض النفقات التشغيلية إلى تراجع مستوى أداء المرافق الصحية في الجانب الصحي، أدت حالة الحرب وا

وإغالق كثير من المراكز الصحية، وال يزال هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية 
نتيجة لتراجع الخدمات الصحية في للسكان بدعم من المنظمات األجنبية المانحة، غير أنها ال تفي باحتياجات السكان. و

مختلف المرافق الحكومية وشحة المياه النظيفة فقد أدى ذلك إلى تزايد معاناة السكان وتزايد انتشار بعض األمراض مثل 
 .221الكوليرا وغيرها مما يعرض حياة الكثير للخطر

 
أكثر المحافظات تضررا فيما يتعلق  مدرسة وتعد بذلك 334بلغ عدد المدارس المتضررة في محافظة تعز نتيجة الحرب 

، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد تعز من المحافظات التي يتم تسليم الرواتب بشكل جزئي للمدرسين فيها  وهو 222بالمدارس
ت ما أدى إلى استمرار العملية التعليمية في بعض المديريات المستقرة التي يستلم فيها المدرسين رواتبهم وتعثرها في المديريا

مدرسة في المحافظة مما أدى إلى حرمان  1624مدرسة أغلقت من أصل  468األخرى. وبحسب بعض اإلحصاءات هناك 

                                                           
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   218
 .20/3/2019لي في محافظة تعز. مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المح  219
أمل الديك وآخرون ، مسارات السالم واالستقرار في تعز ، اليمن: تحليل لديناميات الصراع ونوافذ الفرص ، البحث عن أرضية مشتركة ،  220

 .17،  16. ص 2018اليمن ، 
الصراع ونوافذ الفرص ، البحث عن أرضية مشتركة ،  أمل الديك وغيرها ، مسارات السالم واالستقرار في تعز ، اليمن: تحليل لديناميكيات221

 .21،  20. ص 2018اليمن ، 
 .2018اإلنسانية في اليمن لعام  نظرة عامة على االحتياجاتاألوتشا،  222
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طالب وطالبة من التعليم، وقد بدأ بعضها يعود للعمل في بعض المناطق التي أعيد فيها دفع الرواتب  250,000ما يقرب من 

 .223 للمدرسين
 

ءات أن نسبة األسر في محافظة تعز التي لديها وصول إلى مصادر مياه صالحة ما يتعلق بمياه الشرب، أظهرت اإلحصا
. وتعمل اليونيسف على دعم منظومة امداد المياه عبر تزويدها بالوقود 224 %59م بلغت 2017 /2016للشرب خالل العام 

المياه في مدينة تعز وأصبح . وخالل فترة الحرب انقطعت 225الالزم أو الكهرباء أو قطع الغيار أو مواد التعقيم بالكلور
السكان يعتمدون بشكل أساسي في الحصول على المياه عن طريق الوايتات، كما تأثرت شبكة الصرف الصحي في المدينة 
سلبا نتيجة المواجهات المسلحة فيها وتوقف عمل أجهزة السلطة المحلية فيها. وقد أظهرت نتائج مسح لتقييم وضع المياة 

م، 2015منذ اندالع الحرب  اع المياه عن المدينةانقطم عدة نتائج منها: 2018ينة تعز نفذ في نهاية والصرف الصحي في مد

%، وارتفاع نسبة 25%، وتعرض األطفال لمخاطر صحية جّراء نقل المياه بنسبة 100وارتفاع نسبة تكلفة المياه بنسبة 

، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية أبرزها %37%، وانتشار طفح المجاري بنسبة 20النزاعات على الماء بنسبة 

 .226 انتشار األمراض واألوبئة بين سكان المدينة
  

                                                           
كة ، أمل الديك وآخرون ، مسارات السالم واالستقرار في تعز ، اليمن: تحليل لديناميات الصراع ونوافذ الفرص ، البحث عن أرضية مشتر223

 .20،  19. ص 2018اليمن ، 
 .2018حتياجات اإلنسانية في اليمن األوتشا، نظرة عامة على اال 224
 .7م ص 2018اليونيسف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، أكتوبر  225
م.  2018نوفمبر  17في مدينة تعز،  مناقشة تقرير تقييم االحتياجات المجتمعية في قطاع المياه والصرف الصحيمنظمة طور مجتمعك،   226

.     602-http://www.iysoyemen.org/news/item/555 :15/5/2019.  تاريخ زيارة الموقع . 

http://www.iysoyemen.org/news/item/555-602
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 سقطرىمحافظة  22. 2
 

بالقرب من خليج  القرن األفريقي قبالة سواحل المحيط الهندي مكون من ست جزر على يمني أرخبيل هي محافظة سقطرى
سقطرى، وخمس جزر أخرى  جزيرة رئيسية وهي . يشمل األرخبيلشبه الجزيرة العربية كم جنوب 350عدن، على بعد 

وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية صيال سقطرو صيال عبد الكوري، ووعبد الكوري وسمحة درسة هي
تقلة تتكون من م عندما تم إعالنها محافظة مس2013. كانت سقطرى تتبع إداريا محافظة حضرموت حتى 227واليمنية

 مديريتين .تعد مديرية حديبو مركز محافظة سقطرى.
 

 ومديرياتها سقطرى محافظة خريطة 1. 22. 2

 

 
 

 المعلومات الديموغرافية  2. 22. 2
 

 .( نسمة يتوزعون على مديريتين64.964يبلغ عدد سكان محافظة سقطرى )

 
مجموع 

 السكان

عدد 

السكان 

 )الذكور(

عدد 

السكان  

 )االناث(

 المقاطعة (2المساحة)كم

 حديبو      .1 2,729 22,877 27267 50,144

 مديرية قلنسية وعبد الكوري      .2 2,761 6,511 8,309 14,819

 المجموع 5,49 29,388 35,576 64,964

 
 االقتصادي الوضع 3. 22. 2
 

تتميز جزيرة سقطرى بتنوع أنشطتها االقتصادية حيث يعمل جزء كبير من سكانها في مجال الصيد ويوجد بها احتياطي 
ً من أنواع التمور. 25سمكي كبير، وتتوفر فيها زراعة النخيل والتي تتوفر ألكثر من  ويمارس السكان على نطاق  نوعا

ويعتبر الكثير من الباحثين أن هذه  حيوانية كبيرة في الجزيرة. واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة
                                                           

  https://ar.wikipedia.org/wikiلالطالع على مصدر المعلومة يرجى زيارة الموقع التالي:  227

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
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الجزيرة من األقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد األخرى في المستقبل المنظور. 
ناعات الجلدية. وال تزال حرفة كما تنتشر فيها الحرف اليدوية منها غزل ونسج الشمال الصوفية وصناعة الفخاريات والص

النجارة وصناعة السفن منتشرة في الجزيرة. وتعد جزيرة سقطرى من أغنى المناطق البحرية لوفرة األشجار البحرية 
وتنوعها وفوائدها الطبية. كما تعد الجزيرة منطقة سياحية فريدة نظرا لما تتميز به من سواحل واشجار وكهوف وطيور 

 .228 ومناطق جذابة طبيعية وأحياء بحرية نادرة
 

م فقد مثلت المنح والدعم المركزي 2014وفيما يتعلق بمصادر إيرادات محافظة سقطرى، وفقا لموازنة السلطة المحلية للعام 
%، تتمثل أبرزها في: 1% تقريبا من اجمالي موارد المحافظة، في حين مثلت الموارد المحلية للمحافظة ما يقرب من 99

ة المشتركة؛ اإليرادات الضريبية وأهمها إيرادات الزكاة وإيرادات الضرائب على السلع والخدمات؛ إيرادات الموارد المحلي
. تجدر اإلشارة إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب مما أثر سلبا على الوضع 229 مبيعات السلع والخدمات

 االقتصادي العام للمحافظة.
 

%( من عدد السكان في 50م )2014سقطرى بحسب مسح ميزانية األسر المعيشية لعام بلغ معدل الفقر في محافظة 
 .230 م2018% خالل العام 65المحافظة، وهناك بعض اإلحصاءات تشير إلى أن معدل الفقر تجاوز 

 

 المحليةالحوكمة  4. 22. 2
 

المحيط الهندي، تتكون من مديريتين هما: جزيرة سقطرى هي إحدى الجزر اليمنية الواقعة في نقطة التقاء البحر العربي مع 
مديرية حديبو )المركز اإلداري للجزيرة( ومديرية قلنسية وعبد الكوري، وكانت تتبع إداريا محافظة حضرموت بموجب 

م. ونظرا لبعدها الجغرافي عن المحافظات اليمنية والمطالبة المستمرة 1999( لسنة 23القرار الجمهوري بالقانون رقم )
اء المحافظة بتحويلها إلى محافظة لتحظى بدعم واهتمام أكبر وتزايد االهتمام اإلقليمي والدولي بالجزيرة، فقد أعلن من أبن

م. ونتيجة لصغر حجم المحافظة وعدم تنظيم انتخابات للمجالس 2013الرئيس هادي سقطرى محافظة بذاتها في نهاية عام 
وحتى اآلن فال يوجد مجلس محلي لمحافظة سقطرى ككل وانما  2015منذ المحلية في اليمن بسبب دخولها في حالة الحرب 

هناك مجلسين محليين لمديريتي المحافظة. ولذلك فان العمل يرتكز بشكل أساسي على محافظ محافظة سقطرى. وحتى على 
ية في المديريتين فهي مستوى المديريتين فان دور المجلسين المحليين معطلة منذ بداية الحرب. وبالنسبة للمكاتب التنفيذ

متواجدة وتعمل بشكل منتظم خاصة في مديرية حديبو، مع مالحظة أن هناك بعض المكاتب غير موجودة في مديرية 
 .231قلنسية

 

 الحصول على الخدمات االساسية 5. 22. 2
 

% 20إلف شخص بحاجة إلى مساعدات منهم  30بخصوص الوضع اإلنساني في محافظة سقطرى فهناك ما يقرب من 
 .232من ذوي االحتياج الشديد 

 
م إلى فقدان عدة أشخاص وتدمير العديد من 2018وقد أدى تعرض الجزيرة لعاصفة مدارية "إعصار ماكونو " خالل العام 

المنازل والممتلكات ونزوح المئات من األسر وانقطاع خدمات االتصال في عدد من مناطق الجزيرة. ما دفع الحكومة إلى 
 .233 محافظة منكوبة، وطلب المساعدة من المنظمات الدولية لتقديم العون للمتضررين فيهاإعالن سقطرى 

 
رغم ما تتمتع به الجزيرة من موارد اقتصادية وسياحية متميزة إال أن سكان المحافظة يفتقرون إلى الخدمات األساسية في 

بعدها جغرافيا عن بقية المحافظات اليمنية وإهمال مختلف المجاالت وال يزالون يعيشون حياة بدائية. وقد يعود ذلك إلى 
 الحكومة اليمنية لها خالل العقود الماضية.

 
في الجانب الصحي ، تظهر اإلحصاءات أن هناك مستشفى واحد في المحافظة هو مستشفى الشيخ خليفة بن زايد الدي تدعمه 

محدود من المراكز والوحدات الصحية. حيث تعاني تلك  مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، إضافة إلى عدد

                                                           
 من الممكن قراءة المزيد عن السياحة في جزيرة سقطرى عن طريق زيارة الرابط التالي: 228

.nic.info/tourism_site/locations/island/socotra.php-www.yemenhttps:// 
 م.2014الجمهورية اليمنية، وزارة المالية، قطاع الموازنة، تقديرات موازنة السلطة المحلية للسنة المالية   229
 م.27/3/2019مقابلة مع أحد أعضاء المجلس المحلي في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى.   230
 . 2019/ 3/ 19 :تاريخ زيارة الموقع  المركز العربي للبحوث والدراسات، جزيرة النعيم المنسية  231
 .2018األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  232
 :يمكن الرجوع الى الخبر عن طريق الرابط التالي233

. 4172579-https://arabic.euronews.com/2018/05/24/technology  :19/3/2019تاريخ زيارة الموقع . 

https://www.yemen-nic.info/tourism_site/locations/island/socotra.php.
https://arabic.euronews.com/2018/05/24/technology-4172579
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. كما يعاني المستشفى 234المراكز من عدم توافر الكادر الطبي واألدوية واألجهزة الطبية الالزمة لتلبية احتياجات المرضى
ن المواطنين الوحيد من نقص كبير في األطباء والمعدات التي يحتاجها لمواجهة احتياجات المرضى وهو ما يدفع العديد م

القادرين ماليا إلى السفر إلى محافظات أخرى لطلب العالج، في حين يظل األغلبية العظمى من السكان غير قادرين على 
السفر نتيجة الفقر وعدم انتظام الرحالت الجوية إلى المحافظة. ويزداد الوضع سوء مع ضعف التمويل الحكومي للجانب 

 . 235 مقدم من المنظمات الدوليةالصحي في المحافظة وشحة الدعم ال
 

ال توجد معلومات حول وجود مدارس متضررة نتيجة الحرب نظرا لبعد جزيرة سقطرة عن ففي الجانب التعليمي، أما 
لرواتب بشكل منتظم للمدرسين مسرح األحداث، أما ما يتعلق بالمدرسين فتعد عدن من المحافظات التي يتم تسليم ا

 التعليمية بشكل مستقر.حيث استمرت العملية 236فيها
 

ما يتعلق بمياه الشرب، هناك شبكة مياه تساعد على توفير مياه الشرب لنسبة كبيرة من سكان محافظة سوقطرى في مديريتي 
حديبوه وقلنسية وقد تعرضت شبكات وخزانات المياه في المحافظة ألضرار كبيرة نتيجة إعصاري تشاباال وميج في عام 

لمياه للسكان عمل مكتب المياه في المحافظة على صيانة الشبكات التي تضررت وكذا تأهيل حقول م، ولضمان عودة ا2016
بدعم محلي إضافة إلى تمويل كويتي. واستمر العمل خالل الفترة  الضخ بمديرتي حديبوه و قلنسية التي بحاجة إلى تأهيل

حلية في محافظة أرخبيل سوقطرى، في فبراير الماضية على تحسين شبكة المياه في المحافظة، حيث وقعت السلطة الم
م مع الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال على اتفاقية تأهيل شبكة المياه في العاصمة حديبو لتحسين خدمات 2019

 تجدر اإلشارة إلى ان شبكة المياه ال تغطي جميع مناطق المحافظة، المياه المقدمة لسكان حديبو وتوفيرها بصوره دائمة. 
وكذلك الحال بالنسبة للصرف الصحي، وال تزال هناك العديد من الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة لمحاولة توسيع شبكة 

 .237 الصرف الصحي وضمان استمرار عملها بتمويل من جهات مانحة
 
 
 
 

  

                                                           
 موقع جولد نيوز: انهيار الخدمات الصحية ومعاناة مواطني سقطرى.  234

 /http://golden.news/articles/691 
 م.  2017، أبريل 10العربي الجديد، سقطرى تعاني صحيا والعاصفة تقترب،  235

 https://www.alaraby.co.uk/society/2017/4/9/1  :1/4/2019تاريخ زيارة الموقع. 
 م الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية2017ديسمبر  30بحسب نشرة المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن العدد   236

 .بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
م. 2019فبراير  4ديبو"، موقع المهره بوست، سلطة سقطرى توقع إتفاقية إلعادة تأهيل شبكة مياه "ح  237

 https://almahrahpost.com/news/9021#.XKJHNFXXKM8  :1/4/2019تاريخ زيارة الموقع. 
 م.2016يونيو  06 -موقع عدن تايمز، اصالح شبكات وخزانات المياه المتضررة من األعاصير بسقطرى، اإلثنين 

 .. Date: 1/4/2019time.info/NDetails.aspx?contid=10110-http://aden 

م. 2016يونيو  17موقع اليمن العربي ، محافظ سقطرى يتفقد مشروع ربط شبكة مياه الصرف الصحي في أحد أحياء حديبو، 

.         . Date: 1/5/2019https://www.alyamanalaraby.com/64563 

http://golden.news/articles/691/
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/4/9/1
https://almahrahpost.com/news/9021#.XKJHNFXXKM8
http://aden-time.info/NDetails.aspx?contid=10110
http://aden-time.info/NDetails.aspx?contid=10110
https://www.alyamanalaraby.com/64563
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 تمويل السلطة المحلية -ملحق  3
 

، إلى جانب المراسيم واللوائح  2000لعام  4يعتمد نظام اإلدارة المحلية في اليمن على قانون السلطات المحلية ، القانون رقم 
محافظة ومنطقة العاصمة. يرتكز الحكم المحلي  21، وحدة إدارية رفيعة المستوى 22لى قسم اليمن إتنالتنفيذية للقانون. 

المنتخبة والمحافظين المنتخبين من الناحية  زارات المركزية والمجالس المحليةة في الوعلى المكاتب التنفيذية للمحافظ
، تلتها  2001. أجريت أول انتخابات مجالس محلية في اليمن في عام  تم تعيينهم قد من الناحية العملية هملكنو  النظرية ، 

ء على التعديالت الدستورية. للحصول على معلومات التي أجريت باالشتراك مع استفتا 2006االنتخابات الثانية في عام 
 إضافية حول نظام السلطة المحلية في اليمن في القانون والممارسة ، يرجى االطالع على الورقتين التاليتين:

 
 وفه( الحكم المحلي في اليمن. النظرية ، الممارسة ، والخيارات المستقبلية. مؤسسة بيرغ2019جوشوا روجرز ) -

 لمنشور يرجى زيارة الموقع من خالل الرابط التالي:لالطالع على ا. برلين
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/ 
BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf 

 لحكم في اليمن: التحديات( توزيع اإليرادات المحلية والموارد المحلية .ا2018ناشط أكاديمي وسياسي في صنعاء ) -
 . لالطالع على المنشور يرجى زيارة الموقع من خالل الرابط التالي:بيرغهوف،برلينوالفرص.مؤسسة

https://www.berghoffoundation.org/nc/en/publications/publication/local-revenue-and-
resource-allocation/  
 

فيما يتعلق بتمويل  م إيالء اهتمام خاص لإليرادات المحلية. بعض الخلفية قد تكون مفيدة.بالنسبة لتعيينات المحافظة ، ت
 (.123، المادة قانون السلطات المحليةالسلطة المحلية ، حدد المشرع أربعة مصادر لإليرادات )

 
نوعا من  27من قبل كل منطقة داخل حدود المنطقة لمصلحتها الخاصة. وتشمل هذه  العائدات المحلية المستقلةيتم جمع 

 اإليرادات وتشمل حصة من الزكاة وعدد من الضرائب والرسوم المحلية.
 

نوًعا من اإليرادات ، بما في ذلك حصة من الزكاة والضرائب والرسوم المحلية  28من  اإليرادات المحلية المشتركةتتكون 
تحصيلها بواسطة المناطق وتحويلها إلى صندوق اإليرادات المشتركة للمحافظة. يتم تخصيص اإليرادات المحلية التي يتم 

٪ للمنطقة التي تجمع اإليرادات ، 25المشتركة للمقاطعات من قبل المجلس اإلداري للمجلس المحلي وفقًا للمعادلة التالية: 
(. تمثل 239ناطق المتبقية في المحافظة )الالئحة التنفيذية ، المادة ٪ مشتركة بالتساوي بين الم50٪ للمحافظة ، و 25

 اإليرادات المحلية المشتركة مصدًرا مهًما للتمويل في العديد من المحافظات.
 

من قبل الحكومة المركزية نيابة عن السلطة المحلية ، مثل الرسوم المفروضة على  جمع اإليرادات العامة المشتركةيتم 
٪ من إيرادات ثالثة صناديق خاصة: صندوق المراهقة  30ر ، ورسوم االستهالك على المشتقات النفطية ، و تذاكر السف

 والشباب ، ومصايد األسماك وتشجيع الزراعة الصندوق ، وصندوق صيانة الطرق السريعة.
 

جب القانون ، يقترح وزراء هي مخصصات سنوية من قبل الحكومة المركزية لدعم السلطة المحلية. بمواإلعانات المركزية 
المالية واإلدارة المحلية والتخطيط ذروة اإلعانات المركزية لكل محافظة ويوافق عليها مجلس الوزراء )الالئحة التنفيذية ، 

 (.240المادة 
زارة يخصص مجلس الوزراء اإليرادات العامة المشتركة واإلعانات المركزية للمحافظات والمناطق بناًء على اقتراح من و

اإلدارة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. بموجب القانون ، ينبغي أن يستند التخصيص إلى المعايير التالية: الكثافة 
السكانية ، وتوافر اإليرادات المحلية في الوحدة اإلدارية ، ومستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ومعدل الفقر ، وكفاءة 

لية في تحصيل اإليرادات ، واإلنفاق السليم ، و أي أساس آخر يحدده مجلس الوزراء )الالئحة التنفيذية ، أداء السلطة المح
 (.241المادة 

 
بشكل عام ، تعتمد إيرادات السلطة المحلية على الوضع االقتصادي العام في كل محافظة ، وبالتالي تأثرت سلبًا بالحرب ، 

 نشًطا. جميع المحافظات تعاني من التضخم ، وغياب االستثمار ، وهجرة القطاع وخاصة في المحافظات التي تخوض قتاالً 
 الخاص إلى الخارج ، والضوابط الخارجية على الواردات.

 
( لم تكن هناك ميزانية حكومية على جانبي النزاع )صنعاء 2017-2015خالل السنوات الثالث األولى من الحرب )

مماثلة لميزانية عام  رئيس الوزراء بن داغر برئاسة الرئيس هادي عن ميزانية ، أعلنت حكومة 2018وعدن(. في عام 
ومع ذلك ، انخفض دعم الحكومة المركزية واإليرادات العامة المشتركة في كل مكان ، مما أثر سلبًا على أداء .2014

https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/%20BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/%20BF_Local_Governance_in_Yemen__2019.pdf
https://www.berghoffoundation.org/nc/en/publications/publication/local-revenue-and-resource-allocation/
https://www.berghoffoundation.org/nc/en/publications/publication/local-revenue-and-resource-allocation/
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غير قادرة على توفير الخدمات السلطة المحلية في معظم المحافظات. أوقفت المجالس المحلية أنشطتها وغالبا ما تكون 
 األساسية للشعب.

 
 


