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ملخص تنفيذي
عدن هي أكبر مدينة في جنوب اليمن ،ومنذ عام  2015تعتبر
العاصمة المؤقتة لليمن ،كما أنها المركز اإلداري لمحافظة عدن.
يصف هذا الملف المالمح الحضرية ويحلل الوضع في مدينة عدن
في اليمن عبر مختلف القطاعات .ويتناول مواضيع ونتائج رئيسية
برزت بسبب أثر الصراع الجاري ،وخسائرها في تعداد سكان المدينة،
وقدرة المؤسسات على توفير الخدمات األساسية .ويرسم كل
قسم صورة للموقف السائد واحتياجات سكان المدينة من خالل
الثانوية
مقارنة أنواع البيانات المختلفة ،بما في ذلك :تحليل البيانات
ّ
التي تعتمد على التقارير الدولية واإلعالمية؛ االستشعار عن بعد؛
ومقابالت منظمة مع عقال الحارات وخبراء القطاع .والهدف من
هذا الملف هو تزويد الشركاء بأوسع نطاق ممكن ،لمساعدتهم
في برامجهم التشغيلية وتطوير السياسات االستراتيجية .وتشمل
النتائج الرئيسية ما يلي:
●كان لهذا الرصاع تأثري ضار عىل التماسك االجتماعي بني
مختلف الفئات االجتماعية .توجد انقسامات اجتماعية وسياسية
بين المجتمعات المحلية ،واألشخاص النازحين داخلياً  ،والمهاجرين،
والالجئين في جميع أنحاء المدينة .واآلن ،يتم إعادة تأكيد
االنتماءات القبلية ،التي لم تكن تاريخياً
عامال حاسماً للمشاركة
ً
السياسية في عدن.
●في ظل مواجهة التغريات السياسية غري المؤكدة ،فإن
المجالس المحلية من الممكن أن تصبح نقطة دخول مهمة
للمشاركة مع الحكومة المحلية .وتلعب المجالس المحلية
دوراً أساسياً في تنسيق المساعدات اإلنسانية ومسؤولة عن
توفير الخدمات األساسية لدائرتهم االنتخابية .غير أن قدرتها على
تقديم الخدمات قد تقوضت بشدة بسبب عدم كفاية التمويل،
ونقص الموظفين المدربين ،والتدخل من مختلف الجهات حسب
األجندات والمصالح السياسية.
ً
مهددا ،ولكن ليس فقط بسبب الرصاع.
●الرتاث الثقافي أصبح
أظهر التقييم الميداني الذي أجرته منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)  UNESCOأن العديد من
مواقع التراث الثقافي قد عانت بشكل ما من األضرار الناجمة
عن الصراع ،وأيضا بسبب اإلهمال الذي طال أمده .ان القدرة على
القيام بأعمال إعادة البناء والحفاظ عليها دون مساعدة ضئيلة.

●البنية التحتية االقتصادية في عدن تشكل رشيان الحياة
الذي يغذي عدن .إن اقتصاد عدن يتمحور حول مرافق الموانئ،
والشحن ،والصناعة – وهو جذاب ولكنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة
لمواصلة العمليات بكامل طاقتها .تستطيع مرافق الموانئ أن
تتحمل كميات هائلة من المساعدات اإلنسانية الالزمة للتعويض
عن أثر الخسائر التي تكبدتها من تدهور االقتصادات التقليدية،
باإلضافة إلى دعم عدد متزايد من السكان مع األشخاص النازحين
داخليا والمهاجرين األفارقة والالجئين والعائدين من الصراع.

●عدن بحاجة إىل المساكن ،وبسرعة .يمكن أن يصبح التدفق
الكبير لألشخاص النازحين داخلياً وتحديات التخطيط الطويلة األمد
عوامل مسببة للتوتر في المستقبل القريب .وال توجد سجالت
لحقوق اإلنسان والحقوق القانونية خاضعة للمطالب و»الحقوق
التاريخية» التي تعرقل نظام المحاكم وتؤدي إلى الزحف الحضري
غير المنضبط .وقد يؤدي تزايد المساكن غير الرسمية إلى توترات
بين السكان وأصحاب األراضي ،ومن المرجح أن يؤدي الضغط
على سوق العقارات إلى إيجارات ال يمكن تحملها للفئات ذات
الدخل المنخفض .وقد يؤدي كالهما إلى عمليات إخالء قسرية.
وبالرغم من أن السلطات بذلت جهودا لتنظيم عمليات التخطيط
الحضري ،لكن الصالحيات المنوحة من القانون كانت مبهمة ،مما
يجعل من الصعب تنفيذ استراتيجيات متماسكة إلدارة التنمية
الحضرية .وعالوة على ذلك ،تعرضت األحياء المجاورة للمواقع
العسكرية الرئيسية لدمار شديد وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل.
●ال يزال تدهور الخدمات األساسية يثري مشاكل صحية ،ويعوق
االنتعاش (االقتصادي) للمدينة .وقد تأثرت الخدمات والمرافق
العامة في جميع القطاعات تأثرا شديدا خالل األزمة .وتم اإلبالغ
عن األضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء والبنية التحتية إلضاءة
الشوارع في جميع أنحاء المدينة ،ويتجلى ذلك في انخفاض في
نسبة اإلضاءة الليلية بنسبة  50٪في عام  .2015وعلى نحو مماثل،
تكافح خدمات الرعاية الصحية لتلبية طلب السكان (بأعدادهم
المتزايدة) .وال تتوفر خدمات الطوارئ وخدمات الجراحات الرئيسية
وال يمكن الوصول إليها في أكثر من نصف المديريات .وبالمثل،
ساءت خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية :ففي
نصف المديريات ،ال يتم جمع القمامة ،وتعاني معظم مناطق
الموقع من مشاكل مستمرة في مياه الصرف الصحي ،مما
يؤدي إلى زيادة الخطر في األمور المتعلقة بالصحة.
●أصبحت عدن منعزلة بشكل مزتايد خالل األزمة .تتوفر
خدمات اتصاالت محدودة في جميع أنحاء المدينة ،وفي  6من
أصل  8مديريات تكون تغطية الشبكة غير متوفرة أو سيئة.
ترتبط عدن ببقية اليمن من خالل كمية محدودة من الممرات
االقتصادية الرئيسية ،التي تتأثر إمكانية الوصول إليها بشكل
وفضال عن ذلك ،إن شبكات الطرق
كبير بالديناميكيات السياسية.
ً
التابعة لها إما متضررة كليا أو جزئيا في جميع المديريات ،ويتطلب
إصالح قطاع النقل تمويال وتدخالت فورية.
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اﻟﻌﺮﻳﺶ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ﺟﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻲ/
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السياق
تعتبر عدن مدينة وميناء بحري رئيسي في محافظة عدن في جنوب
اليمن .تقع على بعد حوالي  170كم شرق مضيق باب المندب ،الذي
يربط خليج عدن بالبحر األحمر ،وتطل على الصومال عبر بحر العرب.
تمتلك عدن واحدة من أضخم الموانئ الطبيعية على مستوى
العالم ،حيث أن الميناء عميق ومحمي بشكل طبيعي يسمح برسو
ناقالت النفط الضخمة 1.ان موقعها االستراتيجي ،على بعد ستة
كيلومترات فقط من الطرق المالحية الرئيسية بين الشرق والغرب،
جعلت المدينة تاريخيا وصلة هامة في شبكات التجارة .ولعدة
قرون ،كانت عدن تمثل العاصمة االقتصادية لليمن باعتبارها الممر
الرئيسي للتجارة العابرة من أوروبا وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة
العربية وشرق آسيا .ويصف التراث المحلي المدينة بأنها “عين
اليمن ومفتاح البحر األحمر وخزانة الهند” .وبالفعل قام التجار الرومان
واليونانيين القدماء بربط حوض البحر األبيض المتوسط ،عبر عدن،
بالمحيط الهندي في شبكة تجارية ،حيث اشتروا وباعوا المعادن
والنبيذ والتوابل والذهب والقماش واألحجار الكريمة والحرير والعاج
والزهور العطرية الغريبة .وعلى الرغم من أن أهمية عدن كوصلة
بحرية قد تضاءلت بوقت السلطنة العثمانية والبرتغالية وسلطنة
لحج ،إال أن أهميتها االستراتيجية زادت بشكل كبير مع افتتاح قناة
السويس عام  .1869ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت واحدة من
أكثر محطات إعادة التزويد بالوقود ازدحاما في العالم ،ونقطة عبور
عالمية ،ومركز نقل إقليمي رئيسي.

في خمسينيات القرن العشرين ،كان ميناء عدن ثاني أكثر الموانئ
ازدحاماً في العالم ،بعد نيويورك ،حيث كان بمثابة محطة هامة
2
لتخزين النفط والتزود بالوقود للناقالت التي تمر عبر قناة السويس.
ومع إغالق القناة من عام  1967إلى  ،1975بسبب الحرب العربية
اإلسرائيلية التي استمرت ستة أيام ،انخفض نشاط الميناء بشكل كبير.
بعد عام  ،1967كانت عدن تعتبر العاصمة السياسية لجمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية أو «اليمن الجنوبي» حتى قامت الوحدة مع
3
الجمهورية العربية اليمنية أو «اليمن الشمالي» في عام .1990
بعد توحيد اليمن في عام  ،1990واختيار صنعاء كعاصمة وطنية
جديدة ،فقدت عدن الكثير من ميزاتها كمركز سياسي واقتصادي
لجنوب اليمن .ولتعويض هذه الخسارة وزيادة ميزاتها وإمكانياتها
التجارية إلى أقصى حد ،أعلنت عدن كمنطقة تجارة حرة .وعلى الرغم
من الصراع السياسي المنقسم في منتصف التسعينيات ،ظلت
الحكومة ملتزمة بتحسين البنية التحتية للمدينة .وبمساعدة أجنبية
تم افتتاح محطة عدن للحاويات في مارس  ،1999مما أضاف إلى
مجمع الصناعات القائم من قبل والذي يركز على عمل مصافي
النفط منذ عام  .1954وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في حجم السلع
المنقولة بين عامي  1997و 2001بمقدار  28ضعفا .وأعقب مشروع
محطة عدن للحاويات تجديدا كبيرا لمطار عدن الدولي في منطقة
خور مكسر شمل مدرجاً جديداً ومحطة وبرج مراقبة ،وقد تم االنتهاء
من كل ذلك بحلول عام .2001

 (2):لكشالموقع الجغرافي لمدينة عدن داخل اليمن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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اﻟﻴﻤﻦ
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ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪن
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اﻟﺼﻮﻣﺎل
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إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

0

Kilometers

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪن ،ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

 1البنك الدولي؛ “عدن :العاصمة التجارية لليمن ،استراتيجية التنمية االقتصادية
المحلية” ،كانون الثاني/يناير  .2012المرجع:
6/12565/https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986
?87890ESW0P077075230Aden0CDS0090908.Pdf
.2019/05/Sequence=1&isAllowed=y on 05

 2لوران بونفوي ،اليمن ،من بالد العرب السعيدة الى الحرب (باريس :فيارد /
.)CERI،2017
 3آن ليندا ميرا أوغسطين“ ،صنع المساحات :التهميش وعدم العدالة المكانية في
بناء جنوب اليمن”،2015 ،
2019/05/https://meta-journal.net/article/ view/3526 on 26
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عدن

قايسلا
لكن زيادة النمو كان محدوداً بسبب البنية التحتية غير المتكاملة،
والتفتت اإلداري ،وعدم وجود تخطيط للبنية التحتية ،وغياب الرؤية
الموحدة المتماسكة لمستقبل المدينة .ومنذ اندالع الحرب األهلية
األولى في عام  ،1994عانت عدن من عدم استقرار سياسي متفشي
ناجم في معظمه عن خالفات حول تقاسم السلطة السياسية.
وقد تسبب ذلك بخسائر فادحة بالبنية التحتية المحلية واالقتصاد
والخدمات .وقد ألحقت أضرار جسيمة بالطرقات وتسببت بانقطاع
في التيار الكهربائي لمدة تسع ساعات أو أكثر في اليوم .وال تزال
البطالة قائمة بسبب األعداد المتزايدة من األشخاص النازحين داخلياً ،
وانخفاض التحويالت المالية ،والالجئين من المحافظات المجاورة
التي مزقتها الحرب ،والمهاجرين األفارقة ،وذلك يبقى مصدر قلق
كبير للسلطات المحلية .وكذلك الفقر المتزايد ،وسوء صيانة البنية
التحتية وشبكات المرافق ،وعدم كفاية التمويل للبرامج االجتماعية
واالقتصادية ،وما إلى ذلك.

مع ذلك ،فإن عدم إمكانية التنبؤ بديناميكيات الصراع في اليمن
وتقلبها يجعالن استدامة مثل هذه المشاريع على المدى الطويل
محفوفاً بالمخاطر .وفي عام  ،2011وعلى خلفية الربيع العربي،
شهد اليمن أيضاً ثورة خاصة به ضد حكم الرئيس علي عبد هللا
صالح .وبعد ذلك بوقت قصير ،قام مجلس التعاون الخليجي بعقد
صفقة تمنح الحصانة لصالح وتم نقل السلطة إلى نائبه عبد ربه
منصور هادي الذي خدم لفترة طويلة .وتحت رعاية مجلس التعاون
الخليجي وبموافقة األمم المتحدة ( ،)UNعقد مؤتمر الحوار الوطني
في كانون الثاني/يناير  ،2014وسعى مجلس التعاون الخليجي إلى
االنتقال السلمي للسلطة في اليمن مدعم بتغيير الدستور .ولكن
في عام  ،2014فشل االتفاق وتصاعد الصراع بين مختلف جماعات
المعارضة حول نفس ترتيبات تقاسم السلطة كما كان الحال في
الماضي القريب .وفي كانون الثاني/يناير  ،2015تصاعدت التوترات
وتحولت إلى حرب أهلية ثانية.

على الرغم من هذه القيود ،فإن مركز عدن كمنطقة تجارة حرة،
وعاصمة “مؤقتة” لليمن ،ووجود مرافق حديثة ،ووفرة القوة
العاملة المتعلمة نسبياً  ،واإلمكانيات السياحية في المدينة التي
تقوم بجذب المستثمرين الوطنيين والدوليين على حد سواء.
ولالستفادة من نقاط القوة هذه ،أطلق البنك الدولي في يناير/
كانون الثاني  2003برنامجاً لتطوير مدن الموانئ مدته  12عاماً
بقيمة  96مليون دوالر لعدن والحديدة والمكال .وكان الهدف من
البرنامج جمع المسؤولين الحكوميين ،وأعضاء المجالس المحلية،
والشركات والمستثمرين ،والقادة المدنيين بهدف حشد الموارد
وتنمية إمكانات المدن الساحلية االستراتيجية في اليمن باعتبارها
محركات للنمو االقتصادي الوطني.

منذ عام  ،2015حتى المناطق المحمية الواقعة على مسافة
آمنة نسبياً من الخطوط القتال األمامية ،شهدت زيادة ملحوظة
غير ذلك أولويات أصحاب العالقة الدوليين
في الصراع المسلح .وقد ّ
في اليمن من بناء مؤسسات جديدة إلى مساعدات إنسانية بحتة.
فعلى سبيل المثال ،بعد عام  ،2011اعتبر البنك الدولي أن فرص
النجاح في تنفيذ برنامج تطوير مدن الموانئ غير مرجحة 4.ونظراً
لتفاقم الصراع ،وارتفاع أسعار السلع واألشغال والخدمات المحلية،
وقرار الحكومة بمراجعة شروط برنامج تطوير مدن الموانئ  ،قامت
الوكاالت المانحة إما بتأخير منح المشاريع التأسيسية أو إلغاؤها
بالكامل .ومنذ ذلك الحين ،خسر الريال اليمني أكثر من  130%من
قيمته .مما دفع البنك الدولي إلى إعالن أن الصراع األخير “خلق
‘اقتصاد حرب’ حيث تهيمن على السياسة الضريبية والنقدية اعتبارات
5
قصيرة األجل تتعلق بتماسك التحالفات الضعيفة”.

 (3):لكشسعر صرف الريال اليمني مع مرور الوقت
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اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ
 4البنك الدولي“ ،المشروع الثاني لتنمية المدن الساحلية” 30 ،أيلول/سبتمبر
 ،2015المرجعhttp://projects.worldbank.org/P088435/sec- ond-port- :
cities-development-project?lang=en
 5البنك الدولي“ ،اليمن :اآلفاق االقتصادية – أبريل  ،2019″نيسان /أبريل ،2019
http://pubdocs.worldbank.org/en/365711553672401737/Yemen-MEUApril-2019-Eng.pdf. Accessed June 20, 2019
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 1حيثيات الرصاع -وضع عدن
داخل اليمن
 1.ملخص

واجه اليمن منذ عام  2015ثالث أحداث تصادم منفصلة لكنها
مترابطة في نفس الوقت و قد كانت األولى الصراع الحالي الدائر بين
ثانيا ،التوترات
الحوثيين و الحكومة المعترف بها دولياً في عدن .و ً
بين الحكومة المعترف بها دولياً و»الحراك الجنوبي» وهي حركة
سياسية تعمل من أجل استقالل جنوب اليمن (اليمن الجنوبي)
يقودها اآلن المجلس االنتقالي الجنوبي .أما ثالثاً  ،فكانت حملة
الستئصال المتطرفين التابعين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام  -والية اليمن
من أماكن سيطرتهم بشكل أساسي في المحافظات الجنوبية
كشبوة والبيضاء وحضرموت وأبين وعدن.

2.األطراف الرئيسية

َ
لتدخل جهات غير يمنية أخرى
بابا
فتح الخالف بين الشمال والجنوب ً
سواء تابعة أو غير تابعة للدولة و التي قامت بنقل و تدويل حيثيات
الصراع إلى خارج حدود البلد و قد ساهم ذلك في زيادة التفكك و
ً
فبداية و في أعقاب ثورة الربيع
تطور األمور الى صراع بين الوكالء.
العربي في اليمن عام  2011و التي أطاحت بحكم الرئيس علي
عبدهللا صالح ،تأسست جماعة «أنصار الشريعة» في اليمن كمنظمة
المندرجة تحت ظل تنظيم
جامعة لعدد من الجماعات المتطرفة ُ
القاعدة في شبه الجزيرة العربية  .6وأعقب ذلك تأسيس تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام  -والية اليمن في تشرين
الثاني /نوفمبر  2014وقد نفذت هذه الجماعات عمليات متقطعة
في عدن وضواحيها ,وتشمل تلك هجمات تنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية على فندق المهر الذهبي في عام  ،1992وتفجير
دمرة يو إس إس كول ( )USS Coleفي عام  ،2000والعديد من
الم ِ
ُ
الهجمات االنتحارية التي نفذها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
شخصا في
والشام  -والية اليمن في عدن والتي أودت بحياة 15
ً
ومحافظ المدينة بعد شهرين من وقوع
تشرين األول/أكتوبر ُ 2015
الحادثة األخيرة في كانون األول /ديسمبر.
ثانياً  ،دفع الصراع المستمر دول مجلس التعاون الخليجي إلى التدخل
عددا ال
المعترف بها دولياً و قد جلب هذا التدخل
ً
لدعم الحكومة ُ
يحصى من األجندات الجديدة الى الساحة ويقال إن إيران تقدم بعض
الدعم للحوثيين .و على الرغم من كون اإلمارات العربية المتحدة
صطف
عضوا
ً
ً
الم َ
رسميا في تحالف دول مجلس التعاون الخليجي ُ
لمعارضي
الدعم
من
الكثير
قدمت
اإلمارات
أن
إال
هادي
حكومة
مع
ُ
هادي ،لعدد من المؤيدين الستقالل جنوب اليمن (المقاومة
الجنوبية) و التي تكاتفت تدريجياً في عام  2017تحت مظلة المجلس
االنتقالي الجنوبي.

ً
شمال نحو تعز والحديدة .كما و كان األمر المقلق بشكل خاص هو
الظهور المفاجئ ولكن الوجيز لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و الشام  -والية اليمن
في مديريات الشيخ عثمان والمعال وكريتر مع استمرار الهجمات
بشكل متقطع.
تجددت المواجهات مرة أخرى في أواخر كانون الثاني  /يناير 2018
بين المؤيدين الستقالل جنوب اليمن و الحكومة المعترف بها
طويال و ظلت خطوط المواجهة مستقرة
دولياً إال أن ذلك لم يدم
ً
بشكل ملحوظ منذ عام  .2015ومع ذلك فقد استمر القتال من
أجل السيطرة على الجيوب المعزولة أو المناطق االستراتيجية و
يبدو على الصعيد المقابل أن الصراع قد تراجع إلى حالة من الجمود
النسبي حيث يعمل كل طرف من أطراف الصراع على انشاء هياكل
حكومية موازية تابعة له في المناطق التي يسيطر عليها .يمكن
مالحظة حصول استثناءات و حوادث كسرت قاعدة الجمود هذه و
شمل ذلك انقالب المجلس اإلنتقالي الجنوبي ضد الحكومة المعترف
والجهد العسكري اليمني
بها دولياً في كانون الثاني  /يناير 2018
ُ
تحت قيادة التحالف الخليجي لصد الحوثيين في معركة الحديدة في
 2018حيث انتهت كالها بوقف إلطالق النار.
أعلنت دولة اإلمارات في تموز  /يوليو  2019أنها ستخفض عدد
قواتها في اليمن .في الشهر التالي شن الحوثيون هجوما على
عرض عسكري في مخيم الجالء العسكري في البريقة ،وقتل 40
جنديا .معتبرين أن عدن موطئ قدم للقوات العسكرية المحلية
المسلحة والممولة من اإلماراتيين  ،وهي خطوة إلستعراض قوتهم
7
وزيادة قدراتهم العسكرية كما قال الخبراء.
وتال ذلك اشتباكات متجددة بين االنفصاليين الجنوبيين وقوات الحرس
الرئاسية لعدة أيام  ،مما أدى إلى سيطرة االنفصاليين الجنوبيين
على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش الحكومي  ،وسيطرة قوات
الحزام األمني على أجزاء مختلفة من عدن .في  10آب  /أغسطس
 ،دعت المملكة العربية السعودية إلى وقف فوري إلطالق النار
في عدن وطالبت قادة المجلس االنتقالي الجنوبي بسحب قواتهم
الذين وافقوا على االلتزام بوقف إطالق النار .يوضح هذا مدى تعقيد
الصراع في اليمن  ،الحوثيين هم األعداء المشتركون بين القوات
الحكومية واإلنفصاليين ،بالرغم من أجنداتهم المختلفة لمستقبل
8
اليمن وهذا يحد من قدرتهم على التعاون.

واجهت عدن منذ شباط  /فبراير َ 2015ح َد َثي عنف كبيرين و قد كان
الحدث األول معركة عدن -الهادفة للسيطرة على المدينة -بين
الحوثيين والجيش اليمني و شمل ذلك انضمام عدد من الميليشيات
التابعة لكل من الطرفين على ِحدة الى المعركة و قد بدأت أحداثها
في آذار  /مارس  2015بهجوم الحوثيين على مطار عدن الدولي
في منطقة خور مكسر في الوقت الذي تركزت فيه الجهود على
دفعهم باتجاه الجنوب بعد قرار الحكومة نقل مؤسسات الدولة
من صنعاء إلى عدن .و على الرغم من تحقيق نجاحات أولية و نجاح
ائتالف مكون من القوات الموالية للحكومة والميليشيات الموالية
لالنفصال و بعض المواطنين المحليين و بدعم من الغارات الجوية
التابعة للتحالف ،فقد نجحت في تطهير عدن تدريجياً بحلول منتصف
تموز /يوليو ،و قد انتقلت بعد ذلك الخطوط األمامية للمواجهة
 6علي صوفان « ،سأموت في اليمن :عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي
يفكر في اإلرث المعقد للراحل علي عبد هللا صالح»  ، The Atlantic ،ديسمبر
/12/https://www.theatlantic.com/international/archive/2017 ، 2017
/yemen-saleh-al-qaeda-houthi-saudi-arabia-iran/547487

7
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3.رشكاء اإلمارات

أصبحت اإلمارات العربية المتحدة جهة الدعم الرئيسية للحركة
الجماعات سلفية
االنفصالية كما و تدعم شبكة واسعة النطاق من
ٍ
و قوات وحدات الحزام األمني التي تدعم قوات الشرطة الوطنية
والعسكرية إلى حد كبير كقوة إنفاذ قانون ونظام في عدن ولحج
المسيطرين على الحكم المحليين أي قوات النخبة
وأبين وبالتعاون مع ُ
الحضرمية في شبوة وحضرموت .كما و قدمت الدعم لجيوش خاصة
وميليشيات قبلية سلفية وكذلك لقوات األمن التابعة للحكومة
المعترف بها دولياً والتي تضم ً
أيضا ميليشيات محايدة.
و ضمن هذا السياق فإن تفضيل اإلمارات للقضية الجنوبية ال يأتي
من دوافع أيديولوجية وال تكتيكية ،بل استراتيجية ,ويملك الجيش
اليمني المدعوم من المملكة العربية السعودية التابع لهادي نحو
تقريبا ال يتقاضون أجراً وبحاجة للتدريب.
 100,000جندي ،لكن جميعهم
ً
تقوم قوة الحزام األمني في عدن وأبين ولحج بأداء المهام العسكرية
ُ
والش َرطية و يتم نشرها حسب الحاجة لمكافحة تنظيم القاعدة في
شبه الجزيرة العربية و تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و الشام
 والية اليمن .إن من غير الواضح مقدار السيطرة المباشرة التييمارسها المجلس اإلنتقالي الجنوبي على العديد من الميليشيات
اليمنية و أن األدق هو القول بأن مصالح هذه الميليشيات متوافقة
و أن الوالءات على األرض تتغير بسرعة .إن لواءات الجيش الحاليين
الذين ارتقوا في الرتب منذ فترة حكم الرئيس صالح هم من الموالين
للحكومة المعترف بها دولياً وكثيرا ما تكون الصالت الشخصية
الوثيقة و /أو روابط القرابة بالرئيس هادي وأعضاء حكومته عامال
رئيسياً يتحكم بوالءات العديد من قادة ميليشيات االنفصاليين .9
تمكنت اإلمارات العربية المتحدة من خالل هذه التحالفات فرض
سيطرة على جنوب اليمن و على الرغم من أن الرئيس هادي قد
مرارا بالقوات األمنية الموازية .وصلت التوترات بين
نفى ارتباطه
ً
هادي واإلمارات العربية المتحدة إلى نقطة غليان عندما سيطرت
األخيرة على محافظة سقطرى في مايو  .2018أدت قوة وهيمنة
بؤر السلطة المتنافسة إلى تداخالت متعددة جعلت من الصعب
تقييم مدى استقالليتها.

9

بيتر سالزبري ،برميل البارود اليمني (لندن.17-Chatham House، 2018)، 16 :

4.نبذة عن المجلس
اإلنتقايل الجنوبي

إن المجلس اإلنتقالي الجنوبي هو حركة سياسية شبه عسكرية
تأسست في عام 2017وهي منظمة جامعة للحراك الجنوبي المؤلف
من جبهة ذات أيدولوجية هدفها استقالل جنوب اليمن .يرجع نشوء
المجلس االنتقالي في بداياته إلى عدد قليل من الهياكل الشبيهة
بالخاليا في محافظتي الضالع ولحج التي أعلنت انطالق المقاومة
الجنوبية ضد تحالف الحوثي-صالح في  .2014-2012و قد نجحت
براعة القادة العسكريين منذ ذلك الحين في محاربة الحوثيين بنجاح
و السعي الستقالل الجنوب بتزويد ميليشيات الضالع ولحج هذه
ً
بعضا
بالعديد من المجندين والخبرة الميدانية و قد أصبحت تلك
ً
تماسكا وحصلت على احترام و تأييد العديد من
من أكثر الميليشيات
اليمنيين الجنوبيين واإلمارات العربية المتحدة أثناء جريان األحداث.
في النصف األول من عام  ،2018كانت اللجنة الرئاسية في المجلس
عضوا و َت َض َم َن هذا العدد وزيري حكومة (النقل
االنتقالي تتألف من 26
ً
واالتصاالت)؛ و خمسة ُمحافظين (حضرموت ولحج وعدن وسقطرى
وشبوة) ومجموعة من البرلمانيين واالقتصاديين والمحامين
والناشطين االجتماعيين ثالثة منهم نساء.

مالمح حرضية رسيعة

5.التطورات الحالية

عددا أقل من األحداث بنسبة  20٪لنفس الفترة
شهد عام 2020
ً
من عام  ، 2019كما هو موضح في الرسم البياني وأهم األحداث
الموضحة أدناه:
 (4):لكشاألحداث المتعلقة باألمن والسالمة لعام 2020

Safety and Security Events in 2020
10

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﻌﻠﻦ
ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة
ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

8

اﻻﺣﺪاث
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6

أﻋﻠﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺮض اﻟﺸﻴﻜﻮﻧﻐﻮﻧﻴﺎ.
ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣﻮل ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة واﻻﺣﺘﺠﺎز

4

اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

2

ﻋﺎﺻﻔﺔ رﻣﻠﻴﺔ

0
 ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٤ -ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ٥ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١١ -ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ١٢ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٨ -ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ١٩ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٥ -ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ٢٦ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١ -ﺷﺒﺎط

 ١ﺷﺒﺎط  ٨ -ﺷﺒﺎط

 ٩ﺷﺒﺎط  ١٥ -ﺷﺒﺎط

 ١٦ﺷﺒﺎط  ٢٢ -ﺷﺒﺎط

 ٢٣ﺷﺒﺎط  ٢٩ -ﺷﺒﺎط

 ١آذار  ٧ -آذار

 ٨آذار  ١٤ -آذار

 ١٥آذار  ٢١ -آذار

 ٢٢آذار  ٢٨ -آذار

 ٢٩آذار  ٤ -ﻧﻴﺴﺎن

 ٥ﻧﻴﺴﺎن  ١١ -ﻧﻴﺴﺎن

 ١٢ﻧﻴﺴﺎن  ١٨ -ﻧﻴﺴﺎن

 ١٩ﻧﻴﺴﺎن  ٢٥ -ﻧﻴﺴﺎن

 ٢٦ﻧﻴﺴﺎن  ٢ -أﻳﺎر

 ٣أﻳﺎر  ٩ -أﻳﺎر

 ١٠أﻳﺎر  ١٦ -أﻳﺎر

 ١٧أﻳﺎر  ٢٣ -أﻳﺎر

 ٢٤أﻳﺎر  ٣٠ -أﻳﺎر

اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ

اﻻﺧﺘﻄﺎف

 ٢١أﻳﺎر  ١٠ -أﻳﺎ

اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻣﻈﺎﻫﺮات

اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ

.٢٠٢٠
,٣١ Intelyse,
May 31
اﻟﻤﺼﺪر:
.2020
 Intelyse،مايو
المصدر:

يوم  26نيسان  /أبريل  2020أعلن المجلس االنتقالي الجنوبي حالة
نشئ «حكماً
ذاتيا» في عدن والمحافظات
سي ِ
ً
الطوارئ وأعلن أنه ُ
الجنوبية األخرى الخاضعة لسيطرته .كما وحذر التحالف الذي تقوده
السعودية من هذه الخطوة بعد االنتقاد الذي عبرت عنه حكومة
هادي حيال عدم التزام المجلس االنتقالي الجنوبي باتفاقية الرياض
الذي وقعه المجلس االنتقالي والحكومة اليمنية إلنهاء التوتر
في عدن والمدن الجنوبية في نوفمبر  ،10 2019لربما يمثل االعالن
أحادي الجانب نهاية التفاق الرياض وإعادة اشتعال الجبهة الجنوبية
و تصعيد القتال.

 ، Intelyse 10تقييم الخطر في اليمن 19-16 ،أبريل  /نيسان .2020

تهديدا لوقف
من ناحية أخرى ،يشكل تجدد االشتباكات في الجنوب
ً
إطالق النار ُ
األحادي من جانب المملكة العربية السعودية في اليمن
بهدف منع انتشار فيروس كوفيد( -19كورونا) في أنحاء البالد .كان
يمكن أن يوفر وقف إطالق النار فرصة للمملكة العربية السعودية
لإلنسحاب من الحرب األهلية اليمنية إال أن هذه التطورات األخيرة
يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انخراط المملكة في الصراع.
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 (5):لكشالجدول الزمني للصراع

ﻋﺪن

ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺼﺮاع
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 1988

ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )اﻟﺸﻤﺎل(
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺟﻨﻮب(
ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻜﻼ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة.
وأدى ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وأﻧﺸﺄ ﻣﺒﺎدرات
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺳﻤﺢ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺣﺪة .وﺗﻤﺖ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .1989

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 1990

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺻﺎﻟﺢ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺾ،
أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ )ﺟﻨﻮب
اﻟﻴﻤﻦ( ،ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 1991

ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ داﻣﺖ  30ﺷﻬﺮاً  ،ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺪوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﺣﺰاب.

1994 – 1990

ﻇﻬﺮت اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة .وأدى
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻌﺎم واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
إﻟﻰ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ.

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 1994

ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ،ﺗﻢ
ﻋﻤﺎن،
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻬﺪ واﺗﻔﺎق ﻓﻲ ّ
اﻷردن ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺼﺮاع .وﻣﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
واﺣﺪة.

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 1994

ﻗﺎم اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻟﻠﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﺑﺴﺤﺐ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﻴﻤﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺑﺪأوا ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎً إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ
ﻛﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم .1990
ُ
وأﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 1994

دﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪن ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب ﻓﻲ  4ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،وأﻧﻬﺖ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ .وﻓﺮت اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎدوا ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻌﻔﻮ.

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 1994

أﻋﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﻣﻤﺎ رﺳﺦ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻴﻤﻦ .وأﻋﻴﻖ
ﻧﺸﺎط اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺴﺒﺐ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻘﺪت
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذﻫﺎ وﻗﺎﻋﺪة دﻋﻤﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 1997

ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة .وﺑﻘﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ دون
ﻣﻨﺎزع وﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2000

أﺳﻔﺮ ﻫﺠﻮم اﻧﺘﺤﺎري ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻣﺮة
اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﻮل ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ  17ﺑﺤﺎرا اﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.

ﺷﻤﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ .ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أوﻻ،
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1918ﺗﺤﻮﻟﺖ ً
ﻛﻤﻤﻠﻜﺔ زﻳﺪﻳﺔ )اﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ( اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ،
وﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،1962ﻛﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﺑﺈﻟﻬﺎم ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ
اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎم اﻟﻘﺎدة
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻴﻤﻦ
ﻛﺒﻠﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إزاﺣﺔ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻮﻻءات .وﺑﻌﺪ ﻋﺎم
 ،1978ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ أي
ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺤﻮل ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮﻻءات اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ – ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2000

ﻣﺪد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ
ﻣﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻋﺎم .2006
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻟﻰ  6ﺳﻨﻮات
ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺰب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻹﺻﻼح .أﻧﺸﺄ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 111
ﻋﻀﻮاً  ،ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ،
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﺳﻌﺔ .وﻗﺪ ﻋﺰزت
ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺒﻀﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻋﻘﺪ 2000
ﺑﺮز ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪن ﻓﻲ ﻋﺎم  .1967وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎدة
ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ّ
ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
ﻓﻲ ﻛﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ .وﻋﻘﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،ﺑﺪأت ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً
ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ .وﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻋﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻰ دوﻟﺔ
ﻣﺎرﻛﺴﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ .وﻗﺎم
اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻫﺪم اﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ
اﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼح زراﻋﻲ،
ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻮق :اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،وﺣﻈﺮ
زواج اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ،وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ .وﺗﺼﺎﻋﺪت اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﺮاﻋﺎت
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت.
ً
ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻮراﺛﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎً ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت.

ازداد ﻗﻠﻖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﺧﻤﺎد اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ،
واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﺸﺮﻳﻚ
ﻣﺘﺮدد ﻓﻲ "اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب" .

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2004

ﻗﺘﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻲ ،اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺰﻳﺪي
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
ﻋﻦ ﺣﺰب اﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،1997ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أودت أﻳﻀﺎ ﺑﺤﻴﺎة  25ﻣﻦ أﻧﺼﺎره .وﻗﺪ
أدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،وﺗﻄﻮرت
ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ.

أواﺧﺮ ﻋﺎم 2007

ﺗﺄﺳﺲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺪن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﺿﺒﺎط ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﻢ
دﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ .وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺴﺮي ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ،
وﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،ﺗﻠﺖ
ذﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻦ
اﻟﺸﻤﺎل.

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2009

ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن إﻟﻰ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود .وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻬﺠﻮم أول
ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺻﺮاع اﻟﻴﻤﻦ ﺻﺮاﻋﺎ دوﻟﻴﺎ ،وأدى إﻟﻰ
ﻏﺎرات ﺟﻮﻳﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﻴﻤﻦ.

ﺑﺪأت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺰﻳﺪي وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد إﻧﺼﺎف ﺿﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ﺟﺬورﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻮرة  1962اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إزاﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻءات
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ووﻻء اﻟﻌﻤﻼء .وﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،1978ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ أي ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺤﻮل ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮﻻءات اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻳﺰﻋﻢ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن أن ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻐﺮﺑﻲ وإﻋﺎدة ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﻟﻤﺮاﻓﻖ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
اﻋﺘﻤﺪت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺳﻌﻮا إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ.
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ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2011

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻧﺪﻟﻌﺖ
ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻﺎﻟﺢ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف،
ﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺤﻮ
اﻷﻣﻴﺔ واﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل،
وﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة ،ووﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ،وزواج اﻷﻃﻔﺎل.
وﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ ،أﻋﻠﻦ ﺻﺎﻟﺢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم .2013

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ 2011
وﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ،واﻓﻖ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .وﻋﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي ﺧﻠﻴﻔﺎ ﻟﻪ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)أﻧﺼﺎر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ(

ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2011
ﻧﺠﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل أﺳﻔﺮت رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻣﻘﺘﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص وﺟﺮح ﻋﺸﺮات آﺧﺮﻳﻦ .وﺑﻌﺪ أن
ﺗﻢ إﺟﻼؤه إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺛﻢ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ،ﺗﻮﻟﻰ
ﻫﺎدي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.

ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2012

ﺗﻨﺎزل ﺻﺎﻟﺢ رﺳﻤﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻬﺎدي ﻟﻜﻨﻪ
اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻮﻻء اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ وﺷﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً
ﻣﻊ اﺗﺤﺎد ﺣﺎﺷﺪ اﻟﻘﺒﻠﻲ.

آذار/ﻣﺎرس – 2013
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014
ﺑﺪأ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻫﺎدي .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق
واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ،اﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ّ
ﻳﻨﻔﺬ.

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2014

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014
ﺳﻴﻄﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء
وﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺟﻨﻮﺑﺎً  .وﻧﻘﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪن ،اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ
أواﺋﻞ ﻋﺎم  2015اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ –
آب/أﻏﺴﻄﺲ 2015
ﺷﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻴﺶ وﻃﻨﻲ ﻋﺎﺟﺰّ ،
ﻫﺠﻮﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮب ،واﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺤﺞ واﻟﻀﺎﻟﻊ وﻋﺪن وﺗﻌﺰ .وﻫﺮب ﻫﺎدي
إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎر ﻋﺪن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺎﺟﻤﺖ وﺣﺪات
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺬي ﺗﺪاﻓﻊ
ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي.
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ﻗﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﺆﻳﺪه اﻟﻐﺮب وﺗﻘﻮده اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻫﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺪأت اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻗﻮات اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
وﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ – آب/أﻏﺴﻄﺲ 2015

ﻳﺘﻢ ﺻﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب:
ّ
اﻟﻤﺴﻠﺢ )اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت( ﻟﻠﺤﺮاك
• ﻟﺤﺞ واﻟﻀﺎﻟﻊ :ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ،واﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺿﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
• ﻋﺪن :ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ّ
اﻟﻤﺴﻠﺢ )اﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت( ،واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،واﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺼﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن.
• أﺑﻴﻦ :ﻳﻘﻮم ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ّ
اﻟﻤﺴﻠﺢ )اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت( اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻗﻮات اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) (AQAPﺑﻄﺮد اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

آب/أﻏﺴﻄﺲ 2016

ﻃﻠﺒﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن
ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
ﺣﻮل  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺪﻋﻴﺔ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ّ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ .ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ،
وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016

ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻰ ﻋﺪن.

آب/أﻏﺴﻄﺲ 2017

ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ
اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وﺑﺤﻠﻮل ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺗﻘﺪر
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن  85,000ﻃﻔﻞ دون ﺳﻦ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﻮﻓﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻮع ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا ﻗﺪ
أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017

اﻧﻬﻴﺎر ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء.
وﻳﻘﺘﻞ ﺻﺎﻟﺢ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻔﺮار إﻟﻰ ﻣﺄرب.
ﻳﻨﺘﺼﺮ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ُ

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

ﻳﺸﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻧﻘﻼﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي
وﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪن .ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻓﺮض وﻗﻒ
إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ،وﻋﻨﺪﻫﺎ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻋﺪن إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ.

ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019

ﺗﻌﻠﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻮﺟﻮد
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻋﺪن إﻟﻰ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.

15

 2الديموغرافيا وحركة السكان
عدن هي ثاني أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان  ،حيث
يقدر عدد سكان عدن بنحو  1,14مليون نسمة 11.منهم  650ألفاً غير
نازحين ،و 290ألفاً عائدين ،و 60ألفاً من النازحين داخلياً  12،ونحو 140
ألفاً من المهاجرين والالجئين .ويتمتع العائدون والنازحون داخلياً ذوو
الروابط األسرية في عدن بفرص أفضل نسبياً للمأوى والدعم .وإضافة
إلى ذلك ،هناك  140ألف الجئ ومهاجر أفريقي ،معظمهم من
الصوماليين .ولكنهم على النقيض من ذلك ،ينغلقون على أنفسهم
وال يتفاعلون اجتماعيا مع السكان المحليين في كثير من األحيان.
وعلى الرغم من تدهور األوضاع في عدن ،ال تزال الهجرة من القرن
األفريقي (شبه الجزيرة الصومالية) مستمرة بدون انقطاع ،اال أن
الكثيرين يختارون العودة عندما يواجهون واقع اليمن .وفي أسفل
السلم االجتماعي يوجد المهمشون ،وهي فئة اجتماعية منبوذة،
ومنفصلة تقريباً عن بقية المجتمع اليمني .وبعد أن استقروا في
قليال
مديرية دار سعد بأعداد متزايدة ،فانهم يتمتعون بفرص أفضل
ً
في عدن من أماكن أخرى في اليمن .وحتى وقت قريب كانت عدن
موطناً لعدد كبير من السكان من أصل يمني شمالي .وبعد مارس
13
 ،2018انخفض عدد السكان بشكل حاد.

ومن بين أكثر من مليون عدنيُ ،يعتبر  790ألفاً من األشخاص المحتاجين،
و 57%في حاجة ماسة و 43%المتبقية في حاجة متوسطة .وعلى
الرغم من أن عدن تعتبر مركزاً رئيسياً لتنسيق المساعدة اإلنسانية،
فإنها واحدة من أكثر المناطق تضرررا من حيث السكان المحتاجين،
وهي تضم أعلى نسبة لعدد السكان النازحين داخليا غير المقيمين
والعائدين في اليمن .وبلغ عدد األسر التي تلقت مساعدة من آلية
االستجابة السريعة  14.37,016وباإلضافة إلى ذلك ،فإن البنية التحتية
بشدة وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي
األساسية المتضررة
ّ
والنزاعات المتعلقة بملكية األراضي أو الممتلكات واستخدامها،
كلها عوامل تساهم في الديناميكيات االجتماعية المعقدة .ومع
نسبة  72٪من الشباب الذين تقل أعمارهم عن  34عاما ،فان سكان
عدن شباب قلقون.

 (6):لكشمحافظة عدن  -مواقع مخيمات األشخاص النازحين
داخليا لكل أسرة ولكل شخص نازح داخليا.

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻀﺮاء/ﺟﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻲ
اﻷﺳﺮ  | 380اﻷﻓﺮاد 2,660

12°56'45.6"N 45°00'25.2"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻷﺳﺮ  | 32اﻷﻓﺮاد 224

12°53'32.0"N 44°59'47.0"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻷﺳﺮ  | 48اﻷﻓﺮاد 240

أﺑﻴﻦ

ﻟﺤﺞ

12°53'16.0"N 44°59'23.0"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺠﻴﻦ
اﻷﺳﺮ  | 20اﻷﻓﺮاد 140

12°53'33.7"N 44°57'58.8"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﺣﻮش اﻟﺠﻴﻦ
اﻷﺳﺮ  | 24اﻷﻓﺮاد 150

12°53'51.9"N 44°57'47.7"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ
اﻷﺳﺮ  | 25اﻷﻓﺮاد 175

12°54'01.0"N 44°57'33.2"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ
اﻷﺳﺮ  | 49اﻷﻓﺮاد 490

12°53'16.7"N 44°57'23.2"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﻤﺰارة

دار ﺳﻌﺪ

اﻷﺳﺮ  | 36اﻷﻓﺮاد 188

12°55'03.4"N 44°54'46.3"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﺣﻮش دﻳﺮﻫﻴﻢ
اﻷﺳﺮ  | 45اﻷﻓﺮاد 230

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

12°53'08.2"N 44°57'17.8"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﺪاﻳﺎﻧﻲ
اﻷﺳﺮ  | 23اﻷﻓﺮاد 133

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

12°53'04.1"N 44°56'20.8"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
اﻷﺳﺮ  | 12اﻷﻓﺮاد 81

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮاﻣﻊ
اﻷﺳﺮ  | 59اﻷﻓﺮاد 263

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﺪﻛّ ﺎ
اﻷﺳﺮ  | 6اﻷﻓﺮاد 41

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

12°47'28.7"N 45°01'21.2"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﻤﺰارة

12°48'07.9"N 45°02'16.5"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﻌﺐ

اﻷﺳﺮ  | 30اﻷﻓﺮاد 150

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ Hai
اﻷﺳﺮ  | 14اﻷﻓﺮاد 98

ﻋﺪن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

12°47'31.5"N 45°00'05.2"E

اﻷﺳﺮ  | 9اﻷﻓﺮاد 65

#اﻟﻤﻮاﻗﻊ 23

اﻷﺳﺮ  | 22اﻷﻓﺮاد 121

ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻊ  48اﻷﺳﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ(
)ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى

12°50'15.6"N 44°54'48.7"E
12°44'37.1"N 44°52'42.0"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻮﻗﻊ راس ﻋﺒﺎس

اﻟﺮﻣﺰ

اﻷﺳﺮ  | 39اﻷﻓﺮاد 200

اﻟﻤﻌﻼ

12°44'53.7"N 44°51'12.9"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻜﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ

اﻷﺳﺮ  | 21اﻷﻓﺮاد 102

12°44'59.0"N 44°49'41.0"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﺒﻨﻰ ﻓﻘﻢ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻷﺳﺮ  | 9اﻷﻓﺮاد 63

ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

12°44'59.6"N 44°49'40.8"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ. :ﻓﻘﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻷﺳﺮ  | 29اﻷﻓﺮاد 203

اﻟﻴﻤﻦ

12°51'24.5"N 44°52'00.7"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﺑﺎﺟﺎن

 .ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ اﻷﺳﺮ  / 1,514اﻻﻓﺮاد 6,070

ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺴﻲ

12°52'05.1"N 44°59'42.3"E

12°44'59.4"N 44°49'48.2"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :اﻟﺒﻨﺠﺴﺎر
اﻷﺳﺮ  | 3اﻷﻓﺮاد 24

12°47'21.9"N 44°58'48.6"E

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ :ﻣﻘﺒﺮة اﻟﻘﺎﺗﻴﺎ
اﻷﺳﺮ  | 28اﻷﻓﺮاد 196

12°46'24.0"N 45°02'20.8"E
5
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المصدر :قطاع المأوى /عدن ،سبتمبر /أيلول 2019
 11يشمل الالجئين والمهاجرين .المصادر :جهاز اإلحصاء المركزي في اليمن ،الفريق
العمل الفني للتقديرات السكنية ،والقطاعات المتعددة من الالجئين
والمهاجرين.
 12ذكر المشاركون في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنتعاش
حسب النقاشات المشتركة مع منظمة العمل الدولية  ILOأن عدد النازحين داخليا
بحدود  59ألفا في عدن .لكنهم يتوقعون وجود المزيد.
 13أسامة بن جافيد“ ،حرب اليمن:آالف ‘الشماليين’ المطرودين من عدن” ،الجزيرة،
 25آذار/مارس  ،2018المرجع:
yemen-war-hundreds-/03/https://www.aljazeera.com/news/2018
northerners-expelled-aden-180325092526111.html, (accessed October
.)12, 2019

 14مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAآخر المستجدات
اإلنسانية ،العدد  21( ،9أيار  /مايو –  11حزيران  /يونيو ،)2019
_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen
Humanitarian_Update_Issue_09.pdf

0

ﻛﻢ
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 (7):لكشأرقام حديثة لألشخاص النازحين داخليا (من يناير الى نوفمبر )2019

أرﻗﺎم ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ )ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2019
ﻟﺤﺞ

َأ ْﺑ َﻴﻦ

3,258

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺪن ﻣﻨﺬ
اﻟﻨﺰاع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

840

414
دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر
ﻣﻜﺴﺮ

اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

42

504

ﻋﺪن

اﻟﻤﻌﻼ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

1,260

6
اﻟﺘﻮاﻫﻲ

192
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻤﻄﺎر

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮي

اﻟﻨﺰوح ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

ﻣﻦ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  2015اﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

200,000

) 184,100اﻟﻨﺰوحاﻟﺪاﺧﻠﻲ(

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000

59,598

60,000

726

39,636 41,028 42,786 39,144 36,234
33,822 30,522
26,658 31,068 25,566

40,000
20,000

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

3,258

ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ااﻟﻰ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

25,836

-

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 2015-
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﺮ

TFPM 7

TFPM 8

TFPM 9

TFPM 10

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ
3%

0.6%

3%

1%

11%
41%

36%

ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ ) (IDPsﻓﻲ ﻋﺪن

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ

ﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  2015اﻟﻰ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019

5%

TFPM 11

TFPM 12

TFPM 13

TFPM 14

TFPM 15

TFPM 16

TFPM 17

ﺗﻌﺰ

أﺑﻴﻦ

ﻋﺪن

ﻟﺤﺞ

اﻟﺒﻴﻀﺎء

اﻟﻀﺎﻟﻊ

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى

Data Sources: Displacements- IOM DTM, Camps: Shelter/NFI/CCCM cluster
Produced Date: 30 June 2019

6,070

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت
ﺣﺘﻰ  5ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت:
 -دار ﺳﻌﺪ )6(3,316

ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﺣﻮش اﻟﺠﻴﻦ،
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻀﺮاء،
ﺣﻮش اﻟﺠﻦ ،ﺣﻮش درﻫﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﻟﺪ
اﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ

 -اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ )6(1,428

Round

 -ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ )6(98

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ،ﻣﻜﺎر اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ،
ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﺑﺎﺟﺎن ،اﻟﻤﺰارﻋﺔ  ،1اﻟﻤﺰارﻋﺔ ،2
ﻣﻮﻗﻊ راس ﻋﺒﺎس ،ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻓﻲ ُﻓ ُﻘﻢ،
ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ُﻓ ُﻘﻢ.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

 -اﻟﻤﻨﺼﻮرة )6(623

 -اﻟﺘﻮاﻫﻲ )6(24

اﻟﻀﻴﺎﻧﻲ ،ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺮ ﻓﻈﻞ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ

 ﻛﺮﻳﺘﺮ )6(196ﻣﻘﺒﺮة اﻟﻘﻄﻴﻊ

ﺗﻘﺮﻳﺮRDT

 37ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ (2018
(اﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

ﺣﻲ أوﻛﺘﻮﺑﺮ

 -اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن )6(81

اﻟﺒﻨﺠﺴﺎر

 -اﻟﻤﻌﻼ )6(304

اﻟﺪﻛﺔ ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮاﻣﻊ

ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
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 (8):لكشاالتجاهات لكل مديرية وفقا لتقارير TFPM

76,634

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ أداة ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺰوح اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018اﻟﻰ(
(ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺼﺎدر :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺰوح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة
اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت :ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺄوى واﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ﺗﻨﺴﻴﻖ وإدارة اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت IOM ،
Shelter & NFIs, CCCM
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار 30 :ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019

دار ﺳﻌﺪ

ﺗﻘ��ﺮRDT
اﻟﺠﻮﻟﺔ 37
TFP M18
TFP M17
TFP M16
TFP M15
TFP M14
TFP M13
TFP M12
TFP M11
TFP M10
TFP M9
TFP M8
TFP M7
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

0

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ
اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻤﻌﻼ
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

43,302
33,376

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

20K

25K

15K

10K

5K
0

30,779

20K

25K

15K

10K

5K

يوضح هذا الرسم البياني عدد النازحين داخلياً في كل مديرية وفقاً لحركة السكان .يتم إنشاء التقارير كل بضعة أشهر أخذا باالعتبار التغييرات والتحديثات ذات
الصلة.
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الهجرة السياقية

إن الروابط بين القرن األفريقي واليمن قديمة ،وتركز تاريخياً على
تجارة العبيد .وبعد إلغاء البريطانيين العبودية في الثالثينيات من
القرن التاسع عشر ،ركزت على السلع .وكانت النتيجة بناء مجتمع
كبير من الصوماليين في عدن .وبعد االستقالل وإنشاء الدولتين
اليمنيتين ،ازداد الطلب على العمال غير الماهرين ،ال سيما في أعقاب
الطفرة النفطية في السبعينيات من خالل التوحيد في التسعينيات.
الكثير من المهاجرين اليوم مدفوعون بنفس الدوافع ،ولكن عدم
غير
االستقرار السياسي واالجتماعي في بلدانهم األصلية قد ّ
الديناميكية .إن عدم االستقرار السياسي والقمع ،وندرة األراضي،
وحاالت الجفاف المتكررة في الصومال وإثيوبيا وإريتريا هي عوامل
إضافية تغذي الهجرة من هذه البلدان األفريقية.
دخل ما يقارب من  117,000و 100,000الجئ أفريقي الى اليمن،
على التوالي في عامي  2016و .2017والغالبية العظمى منهم
صوماليون يقدر عددهم في اليمن بـ  256,000شخص .وهم يشكلون
حوالي  90%من مجموع السكان المهاجرين المقيمين في اليمن
البالغ عددهم  280,000شخص .وعلى الرغم من أن األغلبية قررت
شماال
البقاء في اليمن أو في البلدان المجاورة ،فإن اآلخرين اتجهوا
ً
نحو المناطق األوروبية .األرقام الموضحة في الرسم البياني أدناه,
هي األرقام المسجلة لدى السلطات في حين أن الباقين غير ّ
موثقين.
كما زاد عدد المهاجرين اإلثيوبيين بعد طردهم من المملكة العربية
15
السعودية على عدة مراحل في عام .2017
لم يقلل الفقر المتزايد والمجاعة في اليمن الهجرة من القرن
حول الضعف العام للمؤسسات الوطنية عدن إلى
األفريقي .وقد ّ
نقطة وصل مهمة في طرق الهجرة التي تربط أفريقيا بدول الخليج
وحتى أوروبا .إن الرحلة البحرية الشاقة التي تستغرق ما بين  16و18
ساعة عبر خليج عدن من الصومال محفوفة بالمخاطر ،وكثير منهم
يستسلمون لإلرهاق في الطريق.

وبمجرد أن يصل هؤالء المهاجرون إلى اليمنُ ،يجبرون على العثور
على عمل وضيع ،كما هو الحال في زراعة القات ،هو نبات تمضغ
أوراقه كمنبه مخدر ،يستهلكها  73%من الرجال ونحو  46%من النساء
حيث ينفق اليمنيون عليه  1.7مليار دوالر سنوياً  ،وهو ما يعادل 25%
من االقتصاد اليمني 16.زراعة القات توفر عوائد نقدية فورية ألولئك
الذين يزرعونه في اليمن التي مزقتها الحرب ،لكنه يستنزف إمدادات
المياه الشحيحة في البالد .أما غير القادرين على العثور على عمل
فيدخلوا إلى مالعب أو مخيمات مؤقتة أو يعتمدون على المعونة
ُ
التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقد أسهم استمرار تدهور الحالة األمنية في اليمن في عودة
الكثيرين إلى بلدانهم األصلية .ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين  ،UNHCRفإن السالمة واألمن وعدم الحصول على
الخدمات األساسية هي العوامل التي أدت لعودتهم لديارهم  .بحلول
مايو  ،2017عاد نحو  1,124فرداً إلى أوطانهم بدفعات صغيرة في
األشهر التالية .وبحلول أغسطس/آب  ،2018ساعدت المنظمة الدولية
للهجرة حوالي  615مهاجراً تقطعت بهم السبل على العودة إلى
ديارهم من اليمن و 1321مهاجراً إضافياً في إطار برنامج مساعدة
17
العودة التلقائية من عدن.
والقضية الرئيسية التي تواجهها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية هي تلبية الطلب على العودة .وستكون احتياجات
ميزانية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRلمواجهة
تحديات عودة  10,000الجئ من اليمن مكلفة للغاية .وال ترتبط
التكاليف بعملية اإلعادة إلى الوطن فحسب ،بل أيضا بدعم البنية
التحتية لبلدانهم الستيعاب العائدين .بين عام  2017ومايو/أيار ،2019
وتحت رعاية برامج مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR
18
 ،عاد  4,298الجئاً إلى الصومال.

 16نجيب العدوفي“ ،القات يدوخ االقنصاد اليمني” ،العربي الجديد 26 ،كانون الثاني
 /يناير  ،2015المرجع:
84%D9%D8%A7%D9%/26/1/https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015
84%%88%D8%AE-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%
8A%84%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%D8%A7%D9
8A%86%D9%85%D9%%D9
 17مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين “ ،UNHCRالنداء التكميلي :كانون
الثاني/يناير  -كانون األول/ديسمبر  ،“ 2017أيار/مايو ،2017
https://www.unhcr.org/591ae0e17.pdf

 15صوت أمريكا“ ،إثيوبيون تم ترحيلهم جماعيا من قبل السعودية :انتهاكات
مزعومة” 28 ،ديسمبر/كانون األول  .2017المرجع:
https://www.voanews.com/africa/ethiopians-deport-ed-en-masse-saudiarabia-allege-abusesRetrieved 3 July2019

 18هانسون ،غاندي تامفو“ ،األذى في اليمن ،الالجئون الصوماليون يتوجهون إلى
ديارهم في الوقت المناسب للعيد” UNHCR، 31 ،مايو  .2019المرجعhttps:// :
5cf0e3be4/ hurting-yemen-somali-/5/www.unhcr.org/news/latest/2019
 .refugees-head-home-time-eid.html Retrieved 3 July 2019أنظر أيضا:
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين “ ،UNHCRبدأ العودة التلقائية لالجئين
الصوماليين” 19 ،أيلول/سبتمبر  .2017المرجعhttps://www. unhcr.org/news/ :
-59c0db454/Yemen-assist/9/briefing/2017
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عدن

ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
 (9):لكشالمهاجرون إلى جنوب اليمن بما في ذلك لعدن

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون إﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪن

216,727
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ  2016ﺣﺘﻰ 19ﻣﺎﻳﻮ 2019

ﺣﻀﺮﻣﻮت
ﻣﺎرب

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة
ﺻﻨﻌﺎء

ﺷﺒﻮة

دﻣﺎر
اﻟﺒﻴﻀﺎء

34,413

اﻟﻀﺎﻟﻊ

453

اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

أﺳﺮ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن
وﺻﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون إﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺪن 4 :

9,329

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪن

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن:

ﻣﺸﻬﻮر

راس ﻋﻤﺮان

اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻐﺪﻳﺮ

ﻋﺪن

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻌﻼ
اﻟﺘﻮاﻫﻲ ﻛﺮﻳﺘﺮ

6,307

316

106

2,600

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻧزوح اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة IOM
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2018و  2019ﻟﻠﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺧرى

ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ

ّ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
9,329
34,413
16%

8%
اﻟﻤﺠﻤﻮع

53%

اﻟﺴﻨﺔ2017 :

اﻟﺴﻨﺔ2018 :

اﻟﺴﻨﺔ2019 :

3%

2%

3%

2%

114,721

216,727
57,811

)ﺣﺘﻰ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ (2016 2019

اﻟﺴﻨﺔ2017 :

4%

ﺗﻌﺰ

ﻋﺪن

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

ﻟﺤﺞ

57,811

ﻟﺤﺞ

9,329

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺜﻤﺎن

إب

اﺑﻴﻦ

114,721

8%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

19%

17,576

7%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

15%
71%

31,727

16%
74%

6%

اﻟﻤﺠﻤﻮع

93,091

اﻟﻤﺠﻤﻮع

75%

18%

27%

ﺷﺒﻮة

ﺣﻀﺮﻣﻮت

ﻟﺤﺞ

ﻋﺪن

رﻳﻤﺔ

اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﻔﺘﻴﺎن

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺰوح اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ,IOM
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار 30 :ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019

اﻟﻔﺘﻴﺎت

74,333

%37
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 3المنهجية
 (10):لكشاالطار التحليلي
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺮض – ﻗﺪرة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎق

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ
ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
– اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺪن

ﻧﻄﺎق
اﻟﻨﺰاع

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻧﻮع
ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻢ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ
اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻘﺪرة
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح
أﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ

اﺗﺠﺎﻫﺎت أﺳﻮاق
اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻌﻘﺎر

اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن
واﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

درﺟﺔ اﻟﻮﺻﻮل،
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﺟﻮدﺗﻬﺎ

اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

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

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

درﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

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

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

درﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﻟﻸﻏﺮاض
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك

ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

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

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

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ – اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

تجميع البيانات

يصف هذا الملف الحضري ويحلل الوضع في مدينة عدن في اليمن
عبر مجموعة متنوعة من القطاعات .وباستخدام نهج قائم عىل
المناطق ،يرسم كل قسم على حدة صورة مستقلة من خالل
أحدث البيانات المتاحة .ثم يتم توليف هذه المعلومات لتوفير أحدث
المعلومات الشاملة المدعومة بالمعلومات والتحاليل السياقية.
أوال ،يرسم للشركاء
والهدف من ملف التنميط الحضري مزدوجً .
صورة متكاملة لدعم خطط إعادة التأهيل المستقبلية وتحديد
أولويات االستثمارات .وثانيا ،يساعدهم في البرمجة التنفيذية ووضع
السياسات االستراتيجية .ويستند التنميط الحضري إلى مجموعات
متكامال لتقييم
تحليال
مختلفة من العناصر والركائز ،التي تقدم معا
ً
ً
قدرات المدينة فضال عن احتياجات سكانها .وترد أدناه العناصر
الرئيسية للتنميط الحضري  -بالخط العريض:
1.مراجعة البيانات الثانوية وتستند البيانات الثانوية إلى
المنشورات والوسائط المتاحة إلنشاء خلفية خاصة بالسياق من
المعلومات عن االتجاهات وخطوط األساس السابقة والناشئة
للنزاع ،والتي يتم على أساسها موازنة مجموعة كاملة من
البيانات األولية .ويوفر ذلك فهماً أفضل لألحداث المحورية في
تاريخ المدينة ،مما يسمح بتثليث التحليل مع النتائج األولية
للبيانات (.)Triangulation of Data
2.جمع البيانات األولية إن األدلة السياقية األساسية
وتحليل المناطق هي مواد غير كافية لفهم التجارب
الفردية والمجتمعية بشكل كامل .لذلك ،تم إجراء
سلسلة من المقابالت المنظمة في عدن في شهري
مايو ويونيو مع مختلف أصحاب المصلحة من مجموعة
متنوعة من المجاالت للحصول على بيانات مشتركة بين
القطاعات والبيانات التي تركز على احتياجات السكان.

 (11):لكش سبل جمع البيانات
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع

●خرباء القطاع /الـ  KIsتم تحديد واختيار  50من المسؤولين
الحكوميين الحاليين أو المتقاعدين ،والمهنيين ،وقادة األعمال،
وموظفي المنظمات غير الحكومية ،وأصحاب المصلحة االقتصاديين،
بسبب خبرتهم العملية ومعرفتهم بالمدينة .وأجريت مقابالت
تركز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحصول على
الخدمات واإلسكان والبنية التحتية للمدينة والسالمة واألمن
وما شابه ذلك.
●ا لمراجع المجتمعية ( عقال الحارات) CFPsتم تحديد واختيار
 50من قادة المجتمع المحلي وكبار السن إلجراء مقابالت معهم
بسبب عالقاتهم طويلة األمد بمجتمعاتهم ومعرفتهم باحتياجات
المواطنين .هم أنفسهم يسكنون في المناطق التي يمثلونها
– حارة أو حي أو مديرية – وهم مناسبين بشكل مثالي لتقديم
صورة دقيقة عن الناس و احتياجاتهم في المجتمع ،فضال عن
نوعية و توافر وإمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية .ولضمان
أوسع تغطية ممكنة على مستوى المدينة ،فإن مجموعة عقال
الحارات المختارة هي تلك التي تمثل عدد من األسر وتتمتع
بعالقات مع الحكومة.
●مجموعة النقاشات المركزة ( )FGDعقدت أربع جلسات لنقاشات مركزة ،
بلغ متوسط عدد المشاركين فيها  17شخصا من سكان عدن لكل مجموعة.
قد سعت النقاشات إلى الحصول على إجابات تمس الحياة اليومية
والخبرات الفردية حسب االطار التحليلي.
●التحقق من األصول تم جمع بيانات الرصد على مجموعة
متنوعة من المباني العامة للمديريات ،مثل المرافق
والطرق والمدارس والمستشفيات وما شابه ذلك.
ويتمثل الهدف الرئيسي في جمع المعلومات وتحديد درجة الضرر
الذي لحق بالمبنى وتقييم قدرته التشغيلية .وتشمل القطاعات
كال من اإلدارة ،المياه والصرف الصحي ،إدارة المخلفات الصلبة،
ً
والطاقة ،والصحة ،والتعليم ،واالتصاالت ،والتراث والثقافة ،والنقل.
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﻋﻘﺎل اﻟﺤﺎرات

اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮل

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰة
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ً
دقيقا
تقييما
●االستشعار عن بعد توفر صور األقمار الصناعية
ً
لدرجة الضرر المادي الذي لحق بالبنية التحتية والخدمات ،
مقارنة صور ما قبل األزمة بالصور الحالية .تعريفات فئات الضرر
تم تحديدها من قبل مركز البحوث المشتركة ( .)JRCقدمت أدوات
نظام المعلومات ( )GISمقارنة وتحليل لمعلومات قبل وبعد
الصراع لتصنيف استخدام األراضي وتقييم الضرر لكل مديرية.
كما تم إعداد المقارنة ما بين الصور الميدانية للمباني المتضررة أو
المهدمة و صور االقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات الجغرافية
التي تم جمعها في الميدان عن طريق نظام تحديد المواقع
العالمي والمثبت على األجهزة المحمولة والتي تم تصويبها الحقاً
باستخدام نظام خرائط « ،»Google Earthمما أتاح الفرصة إلعداد
تقييم أكثر دقة للمباني من خالل الصور الميدانية وفقاً لتصنيف .JRC
في بعض الحاالت ،يكون التفسير مباشراً  ،وخطر الخطأ منخفض
للغاية (المنطقة السكنية) ،وهناك أيضاً حاالت حدودية يصعب فيها
تمييز التقييم (المناطق غير الرسمية) .ولتجنب التحيز الفردي
المرتبط بالحكم الشخصي للتفسير من جانب واحد ،يتم تشجيع
العمل التعاوني بشكل خاص أثناء تفسير الحاالت غير الرسمية.

التحقق من حالة المنشئات

تم جمع بيانات الرصد على مجموعة متنوعة من المباني العامة
للبلديات ،مثل المرافق والطرق والمدارس والمستشفيات وما
شابه ذلك.

ويتمثل الهدف الرئيسي في جمع المعلومات وتحديد درجة الضرر
الذي لحق بالمبنى وتقييم قدرته التشغيلية .وتشمل القطاعات
كال من اإلدارة ،المياه والصرف الصحي ،إدارة المخلفات الصلبة،
ً
والطاقة ،والصحة ،والتعليم ،واالتصاالت ،والتراث والثقافة ،والنقل.
وقد تم التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المباني المتضررة لغايات
كال من المباني الخدمية الخاصة،
تقييم حجم الضرر ،بما في ذلك ً
والعامة والحكومية ،حيث أن الهدف من التقييم الميداني السريع
لم يتم بهدف تقييم جميع المباني المتضررة أو معظمها وذلك
نظراً لصعوبة تنفيذ ذلك في ظل الظروف السائدة في اليمن.
وعليه . ،ولذلك ،اعتمدت عينة عشوائية للمباني داخل المناطق
المحددة سلفاً  .وكان هذا النهج قائماً على التوزيع النسبي لعدد
المباني ،ومستوى األضرار التي تظهر في صور األقمار الصناعية،
وإمكانية الوصول إليها نسبة إلى البعد عن خطوط المعركة ،حيث
تم إدراج أكثر من  150مبنى من مختلف األنواع والتي تم تقييمها
على أساس مستوى الضرر الحاصل ،ونوع ملكية العقار وطبيعة
فضال عن المباني
استخدامه باستثناء المباني األمنية والعسركية
ً
المخصصة ألي غرض محدد من أغراض األمن القومي.
كما تم إعداد المقارنة ما بين الصور الميدانية للمباني المتضررة أو
المهدمة و صور االقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات الجغرافية
التي تم جمعها في الميدان عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي
والمثبت على األجهزة المحمولة والتي تم تصويبها الحقاً باستخدام
نظام خرائط « ،»Google Earthمما أتاح الفرصة إلعداد تقييم أكثر
دقة للمباني من خالل الصور الميدانية وفقاً للتصنيف أدناه:
●المباني الخالية من األضرار المرئية (الفئة األولى) :والتي تضم
المباني ذات الهياكل العمرانية السليمة أي ذات األسوار القائمة
والتي يخلو سقفها من أي تلف واضح،

●المباني ذات الضرر المعتدل (الفئة الثانية) :والتي تضم المباني
التي تعاني من ضرر واضح كالمباني التي يكون سقفها بحالة
جيدة عموماً مع وجود تلف جزئي (كقطع بالط السقف) أو التي
تكون محاطة بالحطام أو الرواسب الرملية.
●المباني التي تعاني من أضرار جسيمة (الفئة الثالثة) :والتي
تضم المباني التي تعرض جزء من سقفها لالنهيار باإلضافة
للخلل الواضح في جدرانها.
●المباني المدمرة (الفئة الرابعة) :والتي تضم المباني المتهدمة
بالكامل أو التي تعرضت لدمار واسع ،كما تضم هذه الفئة المباني
المنهارة والتي اختفت معالمها بالكامل. .
لقد تم تطوير المنهجية الساتلية الموصوفة باالستناد إلى خبرة
المفوضية األوروبية ومركز البحوث المشترك لتقييم األضرار في
العديد من مناطق األزمات (بما في ذلك جورجيا ،وقطاع غزة ،ولبنان).
توجد بعض الحاالت حيث يكون التفسير واضحاً إضافة لتدني معيار
الخطأ ( في كل من المناطق الصناعية والسياحية) ،وثمة حاالت أخرى
مبهمة ويصعب تقييمها (مثل المناطق العشوائية والمكتظة) .من
جانب آخر ،وبهدف تجنب التحيز الفردي المرتبط باالستنتاج الشخصي
لصورة منفردة ،فال بد من تنفيذ العمل الجماعي من خالل فريق
واحد لدى تفسير الحاالت المبهمة.
كما أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على نوعية الصورة وتوقيتها،
حيث يتعين إدراك أهمية وقت إعداد التقييم خالل السنة والذي
يمكن أن يشكل مصدر تحديات هامة فيما يتعلق برصد األضرار خالل
حاالت النزاع الطويلة – بما في ذلك زاوية التقاط الصورة ،وموسمها
واللذان يعتبران بمثابة أبرز التحديات التي تواجه عمليات التقييم
باستخدام الصورالمأخوذة بواسطة االقمار الصناعية.
من ناحية أخرى ،فإن النمط العمراني في المدن اليمنية يشكل
تحدياً آخر ،حيث أن ارتفاع الكثافة السكانية من شأنه اإلسهام في
تقويض إمكانية اكتشاف األضرار نظراً لدروها في إخفاء مالمح الضرر
ومواقع التدمير باإلضافة لمجموعة من التحديات األخرى الهامة
للكشف عن المناطق المتأثرة.
وال تزال الصور الفوتوغرافية الميدانية لنفس مواقع صور االقمار
الصناعية هامة للغاية في المناطق عالية الكثافة نظراً لعدم
إمكانية تحديد جميع المالمح من خالل الصور الساتلية ،حيث أن
واجهات المباني المتأثرة بالقذائف قد ال تكون واضحة على اإلطالق
في الصور الساتلية.
كذلك ،واجه القائمون على العمل الميداني عدة تحديات نظراً لعدم
دقة تحديد المواقع وهوامش الخطأ المحتمل لدى استخدام نظام
تحديد المواقع العالمي مما يؤدي إلنتاج معلومات مكانية متباينة.
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 4الحماية
وتواجه عدن ،كبقية اليمن ،أزمة حماية حادة .وقد أضعف هذا الصراع
الحكومة وقدرة الخدمات اإلدارية على تلبية احتياجات مواطني
المدينة .وعلى الرغم من أن البنية التحتية المدنية في عدن قد نجت
من حدة الصراع الذي شهدته مناطق أخرى في اليمن ،مثل تعز أو
الحديدة ،إال أنها كانت مثقلة بعدم االستقرار السياسي المستمر،
واالقتصاد المتهالك ،واألعداد المتزايدة من النازحين داخلياً والالجئين
والمهاجرين .وثمة سبب آخر يسهم في ذلك هو طبيعة المجتمع
اليمني ذاته ،حيث تتسم الهياكل َ
الق َبلية والطبقية بقدر كبير من
الوضوح .وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة تأثيرا سلبيا على الخدمات
األساسية المقدمة إلى الفئات المستضعفة أدناه:

1.كبار السن

منظمة  HelpAgeالدولية ،وهي شبكة عالمية من المنظمات التي
تعزز حقوق جميع كبار السن في أن يعيشوا حياة كريمة وصحية
وآمنة ،وتشير التقديرات إلى أن حوالي  1.65مليون شخص من كبار
السن في اليمن بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية ٪ 50 .من النساء
المسنة وأكثر من  ٪ 60من الرجال المسنين الذين شملتهم الدراسة
االستقصائية ،غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية 19.ويزداد
الوضع تفاقماً مع عدم حصول  95%منهم على أي دخل ،و3%-2
20
فقط من المسنين قادرون على تحمل تكاليف األدوية األساسية.
هناك نقص عام في دور المسنين في اليمن .تقارير إعالمية تفيد
بأن الهالل األحمر اإلماراتي قدم مساعدات غذائية وصحية لدار رعاية
المسنين في عدن 21.ووفقاً لتقارير إخبارية في عام  ،2016كانت دور
22
الرعاية في عدن مكتظة وغير قادرة على قبول جميع المحتاجين.
وفي أوائل عام  ،2016هوجمت دار للتقاعد في عدن ،أنشأتها األم
وقتل  16شخصاً  ،من
تيريزا من كالكوتا تديرها راهبات كاثوليكياتُ ،
بينهم عدة راهبات 23.ونتيجة لذلك ،لجأت دور الرعاية إلى قبول
أولئك الذين ليس لديهم أفراد من أسرهم لرعايتهم فقط .ويؤثر ذلك
سلبا على الفئات األكثر ضعفا ،بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة،
24
ألن العديد من األسر تكافح من أجل توفير الرعاية الالزمة لهم.
ووفقا لما ذكره أحد المسؤولين الحكوميون ،يلزم بناء غرف إضافية
لتلبية الحاجة المتزايدة ،الناجمة عن األعداد الكبيرة من الوافدين.

« ، HelpAge USA 19أزمة اليمن :كيف يتأثر كبار السن» 30 ،نوفمبر https://،2018
www.helpageusa.org/resources/news-headlines- test/the-Yemen-crisis/how-older-people-are-affected
 20المرجع نفسه.
 21رلى الغول ومحمد عامر“ ،الهالل األحمر اإلماراتي يقدم المساعدة إلى دار رعاية
المسنين في عدن  ،اليمن” MENAFM، 29 ،شبط  /فبراير  ،2019المرجع:
https://menafn.com/1098160272/UAE-ERC-provides-assistance-toelderly-care-home-in-Aden-Yemen?src=Rss
 22ناصر السقاف“ ،ال بلد للمسنين :حرب اليمن تترك المسنين معوزين” ،عين الشرق
األوسط ،6آذار/مارس  ،2016المرجع:
https://www.middleeasteye.net/fr/Yemen-old-peoples-home
 23سعيد البطاطي وكريم فهيم “ ،مسلحون يقتلون  16في دار رعاية المسنين في
اليمن بقلم األم تيريزا”  ،نيويورك تايمز  4 ،آذار /مارس  ،2016المرجع:
world/middleeast/gunmen-kill-/05/03/https://www.nytimes.com/2016
14-at-nursing-home-in-yemen-started-by-mother-teresa.html
 24ناصر السقاف“ ،ال بلد للمسنين :حرب اليمن تترك المسنين معوزين”.

وال يزال كبار السن اليمنيين معرضين بشكل خاص لألمراض المعدية،
بما في ذلك الكوليرا و .covid-19أما األشخاص الذين يعانون من
انخفاض المناعة مثل األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عاماً
واألطفال  ،ويعانون من سوء التغذية ،ويفتقرون إلى المياه النظيفة
والرعاية الصحية ،والغذاء دون المستوى المطلوب ،هم عرضة
للخطر بشكل خاص 25.ووفقاً لعقال الحارات  ،هناك حاجة عامة إلى
26
خدمات الرعاية للكبار السن ولكن ال يمكن الوصول إليها في عدن.

2.األطفال

في جميع أنحاء اليمن ،يموت طفل واحد كل عشر دقائق ألسباب
يمكن الوقاية منها ،مثل اإلسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز
التنفسي 27.ويتأثر األطفال بشكل متزايد باألمراض المعدية ،مثل
الكوليرا والحصبة وحمى الضنك .واألطفال من السكان النازحين
أو الالجئين معرضون بشكل خاص لألمراض المعدية ،بسبب سوء
فضال عن عدم الحصول
السكن والمياه وظروف الصرف الصحي،
ً
على الخدمات الصحية.
وفقاً لدراسة المسح الخاصة بالتغذية والوفيات ،والتي أجريت في
محافظة عدن في أغسطس/آب  ،2015فإن  % 19.2من األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6إلى  59شهراً يعانون من سوء التغذية الحاد
(الحد الحرج حسب منظمة الصحة العالمية WHOهو  ،)15%و23.4%
كانوا أقل وزناً (الحد “الخطير” لمنظمة يبلغ  ،)20%وكان معدل
التقزم  16.7%طبيعيا حسب تصنيف المنظمة 28.وحاليا يحتاج أكثر
من  165,000فتى وفتاة في محافظة عدن إلى مساعدة غذائية،
29
أعلى أعداد لوحظت في الشيخ عثمان ،والمنصورة ،ودار سعد.
وقد أدى النزوح إلى حاالت انفصال أسري .ووفقاً لتقييم متعدد
القطاعات للمواقع لعام  ،2018هناك أكثر من  200طفل غير
مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم في منطقة البريقة في عدن،
30
بين النازحين داخلياً والسكان العائدين.

“ ،HelpAge International 25الكوليرا في اليمن تقتل معظم المسنين”21 ،
ديسمبر/كانون األول  ،2018المرجع:
https://www. ageinternational.org.uk/news-features/news/2018/
/cholera- outbreak-Yemen-kills-more-older-people-than-children
 26استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
 27مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة على
االحتياجات االنسانية ،اليمن 2019.
 28وزارة الصحة العامة والسكان ،ومكتب الصحة في محافظة عدن ،ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة“ ،تقرير مسح التغذية والوفيات :محافظة عدن ،اليمن”،
 13-8آب/أغسطس  ،2015المرجع:
https://www.humanitari- anresponse.info/sites/www.
_humanitarianresponse.info/files/ documents/files/aden_nutrition
survey_report_aug_2015.pdf
 29مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة على
االحتياجات االنسانية ،اليمن .2019
 30مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAالتقييم متعدد
القطاعات للمواقع لليمن .2018
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3.النساء

ال يوجد إطار قانوني في اليمن يحدد الحد األدنى لسن الزواج ،وهناك
حاجة إلى إذن من الوصي القانوني 31.وفقا لبيانات األمم المتحدة،
 32٪من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و  24عاما في
جميع أنحاء اليمن تزوجن ألول مرة أو كانوا متزوجات ،منذ سن 18
أو أقل  . 32ال يتمتعن النساء بحقوق متساوية في الطالق والميراث
وحضانة األطفال.
نسبة التحاق نساء عدن في التعليم قليلة :فعلى سبيل المثال،
خالل السنة الدراسية  13/2012كانت معدالت االلتحاق بالتعليم
األساسي (االبتدائي) أقل بين الفتيات حيث بلغت  ، 74%مقارنة
بالفتيان  .86%وفي الفترة  ،2014/2013بلغ معدل التحاق الفتيات
بالمدارس  75%تقريبا ،في حين انخفض المعدل بالنسبة للفتيان إلى
 33 .79%وفي الوقت الحالي ،ذكر أكثر من  80%من عقال الحارات أن
فصول محو األمية والتدريب المهني للنساء غير كافية في جميع
أنحاء المدينة 34.وكانت مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمية
واالقتصاد الوطني ال تُ َ
ذكر بنسبة  6%في الفترة .2014-2013
ووفقا لإلحصاءات األخيرة التي نشرتها منظمة األمم المتحدة
للطفولة(اليونسيف) ،وضعت واحدة من بين  15فتاة تتراوح أعمارهن
بين  15و  19عاما مولودا ،وتموت امرأة واحدة من بين  260امرأة
في اليمن أثناء الحمل أو الوالدة 35.وفي عام  ،2010لم تتلقى سوى
 25%من النساء الرعاية الصحية (على األقل أربع مرات)خالل فترة
الحمل 36.وأفاد أكثر من نصف عقال الحارات بأن خدمات الحماية
للحوامل والمرضعات والرضع ال يمكن الوصول إليها وأن هناك حاجة
37
إليها في جميع أنحاء المدينة.
وأشار أكثر من  50%من عقال الحارات إلى أن مراكز الخدمات
المجتمعية غير متاحة ومطلوبة في جميع المديريات في عدن.
غير أن  % 40من عقال الحارات في التواهي يرون أن الخدمة متاحة
38
وكافية على حد سواء.

4.األشخاص ذوي اإلعاقة

قد وقعت اليمن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وبروتوكولها االختياري في عام  2007وصادقت عليها في عام
 .2009يتفاوت أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة :ووفقاً للمسح الوطني
الصحي الديموغرافي لعام  ،2013فإن  3%من السكان اليمنيين
من ذوي إعاقة ( 1%منهم مصنفون على أنهم ذوي إعاقة شديدة
و 2%منهم ذوي إعاقة متوسطة) 39.وفي المقابل ،تشير تقديرات
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إلى أن ثالثة ماليين ذوي
اإلعاقة (أكثر من  11%من السكان) يواجهون قدراً كبيراً من التحديات
40
في تلبية احتياجاتهم األساسية.
صدرت عدة تشريعات وطنية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة .ويسند
قانون رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة لعام  1999مسؤوليات الحماية
إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل .وباإلضافة إلى ذلك ،ينص
القانون على إنشاء خدمات رعاية مختلفة ،بما في ذلك إعادة التأهيل
والتدريب المهني 41.وتعترف االستراتيجية الوطنية لإلعاقة لعام
 2010بالنموذج االجتماعي لإلعاقة ،وتهدف بالتالي إلى ضمان
المساواة في الحصول على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع
الشامل للجميع .وبسبب الصراع الدائر ،لم يتم تنفيذ االستراتيجية بعد
بالكامل .وتأثرت األموال الحكومية كذلك بنقص الموارد المالية،
مما يحد من توفير الدعم المالي المباشر فضال عن الخدمات والرعاية
الصحية واإلسكان لذوي االعاقة 42.فعلى سبيل المثال ،حتى عام
 ،2014كان ما يقدر بـ  20,000شخص ال يتلقون األدوية من خالل
صندوق رعاية ذوي االعاقة وإعادة تأهيلهم.
يعاني أكثر من  80%من األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات
المستضعفة من مشاكل في الحصول على الخدمات .وتشمل
العوامل المعيقة تحديات الوصول  ،والحواجز االقتصادية واالجتماعية
43
 الثقافية ،والتمييز ،واالفتقار إلى المعلومات والخدمات.كثيراً ما يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بقدرتهم المحدودة على الحركة
ويمكن أن تخلفهم أسرهم في حالة اإلجالء من المناطق التي
تعصف بها النزاعات .وعالوة على ذلك ،هناك وصمة عار مرتبطة
44
باإلعاقة تؤدي إلى عزل الكثيرين من أسرهم.
ذكر عقال الحارات ان أكثر من  60%من المواطنين بحاجة الى
الخدمات المقدمة للصحة العقلية والدعم النفسي للبالغين
واألطفال ،و لألشخاص الذين فقدوا البصر و/أو السمع ،ولألشخاص
الذين فقدوا أطرافهم ضرورية ،ولكن ال يمكن الوصول إليها إلى
45
حد كبير في عدن.

 31منظمة مراقبة حقوق االنسان“ ،أحداث اليمن لعام  ، 2019،”2018المرجع:
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/ Yemen
 32هيئة األمم المتحدة للمرأة :قاعدة البيانات العالمية بشأن العنف ضد المرأة،
“بيانات االنتشار عن مختلف أشكال العنف ضد المرأة” ،2011 ،المرجعrom :
http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/yemen#2
 33منظمة إنقاذ األطفال“ ،إعادة تقييم احتياجات التعليم المشترك ،عدن  -اليمن”،
مارس/آذار .2016
 34استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
 35منظمة األمم المتحدة للطفولة “ ، UNICEFاليمن :رعاية األطفال في منطقة
حرب؛ مفترق الطرق عند الوالدة” ،حزيران/يونيو  ،2019المرجع:
https://www.unicef. org/mena/media/4876/file/YEM ParentingInAWarZone-Pam- phlet1-June2019.pdf.pdfانظر أيضا:
منظمة األمم المتحدة للطفولة “ ، UNICEFتقرير الرعاية ما قبل الوالدة”،
أكتوبر/تشرين األول  ،2019المرجع:
/https://data.unicef.org/topic/maternal-health/antena- tal-care
 36منظمة األمم المتحدة للطفولة “ ،UNICEFتقرير الرعاية ما قبل الوالدة”.
 37استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
 38المرجع نفسه.

 39وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز المركزي لإلحصاء المشروع العربي لصحة
األسرة و  “ ، ICF Internationalاليمن ،المسح الوطني للصحة والديمغرافي
 ، ”2013تموز  /يوليو  ،2015المرجع:
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
 40أخبار األمم المتحدة“ ،عدد ضحايا الصراع في اليمن يقترب من  ،650مع قيام
مكتب حقوق اإلنسان بتسليط الضوء على محنة ما يقرب من  3ماليين من ذوي
االعاقة” 5 ،مايو/أيار  ،2015المرجع:
https://www.ohchr. org/EN/newyork/Stories/Pages/
yemendeathtollnears650. aspx
 41مؤسسة الحقوق المتساوية“ ،من الليل إلى الليل األكثر ظلمة :التصدي
للتمييزوعدم المساواة في اليمن” ،في سلسلة تقارير الدول ذات الثقة
المتساوية( 9 :لندن :ستروما المحدودة)2018 ،
 42المرجع نفسه.
 43منظمة اإلعاقة الدولية“ ،صحيفة اإلدماج – قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
و تنسيق وإدارة المخيمات”  ، NFI/ CCCM، 2018المرجع:
_https://www.sheltercluster.org/ sites/default/files/docs/inclusion_of
people_with_disabilities_other_vulnerable_in_shelter_responseyemen_fact- sheet.pdf
 44مؤسسة الحقوق المتساوية“ ،من الليل إلى الليل األكثر ظلمة :التصدي
للتمييزوعدم المساواة في اليمن”
 45استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
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عدن

مالمح حرضية رسيعة

5.األقليات العرقية

في أسفل السلم االجتماعي يوجد المهمشون ،وهي فئة اجتماعية
منبوذة ومثيرة للذم ،ومنفصلة تقريباً عن بقية المجتمع اليمني.
وأضافة لذلك ،فهم يتعرضون لتمييز شديد .وهذا أقل انتشاراً في
عدن منه في أي مكان آخر في اليمن.ويشمل ذلك عدم الحصول
على فرص العمل والخدمات األساسية ،مثل التعليم والرعاية الصحية
والمياه والصرف الصحي وغيرها من آليات الدعم 46.وقد نزح العديد
من المهمشين ،وتشير التقارير إلى أنهم غالباً ما يكافحون من أجل
47
الوصول إلى مخيمات النزوح بسبب التحيز من النازحين اآلخرين.
وفي عدن ،يعمل معظم المهمشين كعمال نظافة في الشوارع،
ولكن تم أيضاً مالحظة مشاركتهم في وظائف أخرى .ويتلقى بعضهم
مساعدة نقدية أو سالل غذائية من برنامج الغذاء العالمي .كما
شجعت عدة أماكن خالية من األطفال على زيادة مشاركة أطفال
المهمشين ،غير أنه أبلغ عن وقوع حوادث يرفض فيها اآلباء اآلخرون
48
إحضار أطفالهم إلى نفس المكان.

“ ،Minority Rights Group International 46مهمشين اليمن” ،نوفمبر/تشرين
الثاني  ،2018المرجع:
/https://minorityrights.org/ minorities/muhamasheen
 47عائشة الوراق“ ،التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع المهمشين في اليمن”،
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 4 ،حزيران/يونيو  ،2019المرجع:
http://sanaa- center.org/publications/analysis/7490
 48المرجع نفسه.

6.الناجون من العنف

في أعقاب القتال األخير في عدن ،اكتظت الخدمات الطبية بعدد
الضحايا 49.وتتفاوت إمكانية الوصول لخدمات الحماية للناجين من
العنف القائم على نوع الجنس في أنحاء المدينة 50.في المنصورة
والمعال ودار سعد ،يرى عقال الحارات أن الخدمة مطلوبة لكن ال
يمكن الوصول إليها حالياً  ،في حين أنها في البريقة والشيخ عثمان
يمكن الوصول إليها ولكنها غير كافية .في كريتر  ،ال يمكن الوصول
إليها وال حاجة إليها  ،في حين أن جميع عقال الحارات  CFPsفي خور
مكسر أقروا أنه ال يمكن الوصول إليها .نصف عددهم يعتبرها حاجة
بينما البقية يشير إلى أنها ليست كذلك.

ّ
اكتظ بالجرحى في القتال
 49منظمة أطباء بال حدود“ ،مستشفى عدن الذي
العنيف” 10 ،أغسطس/آب  ،2019المرجع:
https://www.msf.org/hospital-aden-overwhelmed-wound- ed-intensefighting-Yemen
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 5الحوكمة
1.الخالصة

  1:عبرمالمجالس المحلية في اليمن

عدن هي العاصمة المؤقتة لـلحكومة المعترف بها دوليا ومدينة
ّ
تمثل فيها مختلف المصالح واألجندات السياسية .وعلى الصعيد
المحلي ،تقع اإلدارة اليومية للمدينة ومديرياتها الثمانية ضمن
اختصاص المجالس المحليةّ .
مثل قانون السلطة المحلية لعام
 2000خطوة هامة إلى األمام في الالمركزية المالية واإلدارية
للسلطة المركزية لمنح السلطات المحلية على مستوى المحافظات
استقالال ذاتياً في الميزانية في إدارتها  .وعلى نطاق
والمديريات
ً
واسع ،كان المقصود من هذه المجالس المحلية أن تمثل آلية
استقرار تسمح ،من ناحية ،بالحد من سلطة الحكومة الوطنية على
ّ
ستمكن السكان المحليين
االحتياجات المحلية ،ومن ناحية أخرى،
51
من انتخاب ممثليهم.

2.المزيانية والتمويل

أجريت آخر انتخابات للمجلس في عدن في عام  .2006وتم انتخاب
 16عضواً في المجلس المحلي في المحافظات ،يمثلون المديريات
الثماني في عدن و 176عضواً يمثلون المجالس المحلية لتلك
المناطق .ومنذ ذلك الحين لم تجر انتخابات أخرى وظل نفس أعضاء
المجلس في مناصبهم خالل السنوات الثالث عشرة الماضية .وقد
استؤنفت اجتماعات المجلس المحلي المنتظمة في آذار/مارس
 ،2019على الرغم من أنه ال يزال يتعين إجراء انتخابات جديدة.
وقد حدد خبراء القطاع الفئات التالية بوصفها أساسية إليرادات
المجلس المحلي:
 (12):لكشالمصادر الرئيسية لإليرادات في مدينة عدن.2019 ،

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎء
ورﺳﻮم إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻏﺮاﻣﺎت
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎء

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ أو ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

المصدر :استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019

مع ذلك ،فقد انخفضت اإليرادات منذ عام  .2015وبما أن  70%من
عائدات الحكومة قبل الحرب كانت تعتمد على صناعة النفط ،فإن
النقص في هذه الموارد ال يزال أمراً بالغ األهمية .ويفيد خبراء
القطاع من ست مديريات  -البريقة ،ودار سعد ،و الشيخ عثمان،
والمعال ،وكريتر ،وخور مكسر  -عن حدوث انخفاض كبير في حين أن
الوضع في المديريتين المتبقيتين ،المنصورة والتواهي ،أقل حدة.
في الواقع ،في حين أن الحاجة إلى الموارد كبيرة ،فإن هذه الموارد
قليلة .ومن الناحية العملية ،لم تتمتع المجالس المحلية قط بسلطة
تقرير ميزانية تغطي عملياتها ،وكانت تعتمد دائماً على التمويل
الحكومي لتغطية تكاليف التشغيل والمشاريع ،واألجور ،وصيانة
الهياكل األساسية ،واالستثمارات ،وبرامج التنمية ،وتحويالت رأس
المال .وهذا يختلف من مديرية إلى أخرى.

 51وضاح العولقي وماغد المادحاجي “ ،بعيدا عن استمرار النهج المعتاد للعمل:
الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع واالضطراب” ،تحرير أنثوني بيسويل،
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب
روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
 ،CARPOتموز  /يوليو  ،2018المرجع:
https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No2_Ar.
pdf

المجالس المحلية

يمثل المجلس المحلي للمحافظة  ،التي يرأسها المحافظ ،عضو واحد
من كل مديرية بحيث ال يقل عدد أعضائه عن  15عضواً  .وعلى مستوى
المديرية ،يتراوح عدد أعضاء المجلس بين  18و 30عضواً اعتماداً على
الكثافة السكانية في المنطقة .وهكذا ،فإن المديريات التي يقل عدد
سكانها عن  35 000نسمة تنتخب  18عضواً في المجالس ،في حين أن
المديريات ذات الكثافة السكانية العالية (حتى  150,000نسمة) تنتخب
 30عضوا في المجلس .وبالنسبة للمحافظات التي يقل عدد الدوائر
فيها عن  15دائرة كما هو الحال في عدن ،يتم انتخاب أعضاء إضافيين
لمجلس المحافظة ،لكل دائرة ،إلى أن يتم الوصول إلى الحد األدنى
للعدد .ويعتبر ذلك ضروريا لضمان التمثيل المتساوي لجميع الدوائر
المكونة .بيد أنه ال ينبغي في أي وقت من األوقات أن ينخفض عدد
52
أعضاء المجالس إلى أقل من .15
وتقسم العملية االنتخابية سكان المديريات إلى عزل حسب الكثافة
َّ
السكانية في كل مديرية .وأدلى السكان بأصواتهم النتخاب ممثليهم
والمحافظ أيضا .لكي يكون المرء عضو مجلس ،يجب أن يكون مواطناً
يمنياً ومسلماً  ،ويقرأ ويكتب ،ويبلغ من العمر  25عاماً على األقل ،وأن
يكون مقيماً في المنطقة التي يسعى إلى تمثيلها .وعند االنتخاب،
تقتصر واليتهم على أربع سنوات في مناصبهم ،على الرغم من أنهم
قد يترشحون إلعادة انتخابهم في نهاية تلك الوالية .وحتى عام ،2008
كان المحافظون يعينون بموجب مرسوم رئاسي .وبعد ضغوط سياسية
كبيرة ،أضيف تعديل في ذلك العام يمنح المجالس المحلية ،على مستوى
المحافظات والمديريات ،الحق في انتخاب المحافظين .ووفقاً للمادة ،38
وبعد انتخاب الهيئة االنتخابية للمحافظ ،تم تعيين الفائز المعلن في هذا
المنصب بموجب مرسوم رئاسي .ولكن نظراً ألن المحافظين يصنفون
كوزراء في الحكومة ،فإن أياً منهم لم ينتخب على هذا النحو من الناحية
العملية .وفي البدايةّ ،أيد الرئيس السابق صالح نص القانون في معظم
عين الموالين له .وهذا
المحافظات اليمنية ،باستثناء الضالع وصعدة ،حيث ّ
الغموض القانوني متأصل في التناقضات داخل قانون السلطة المحلية
نفسها .فعلى سبيل المثال ،تنص المادة  105على أنه إذا فشلت وزارة
اإلدارة المحلية في انتخاب محافظ ،يجوز للرئيس أن يعين شخصاً يختاره
من بين أعضاء المجلس المحلي للمحافظة .ويدعم القانون نفسه حق
53
الرئيس في تعيين المناصب األدنى في المديريات أيضاً .
ومن الناحية النظرية ،يعمل قانون السلطة المحلية على تمكين مجالس
المحافظات والمديريات من توليد عائداتها من خالل سلسلة من الرسوم
أوال،
والضرائب .وهو يحدد أربعة مصادر رئيسية إليرادات المجالس؛
ً
اإليرادات المحلية للمديريات؛ ثانياً  ،اإليرادات المشتركة على مستوى
ورابعا ،الدعم المالي من
المحافظات؛ ثالثا ،الموارد العامة المشتركة؛
ً
قبل الحكومة المركزية .ولذلك ،فإن ميزانية المجالس المحلية ليست
مختلفة وال منفصلة عن ميزانية الدولة الوطنية .وهي في الواقع
مجموعة فرعية تدمج وتوحد رأسيا الضرائب والتمويل من المديرية إلى
المحافظة إلى الميزانية الوطنية .وهذا يحد إلى حد كبير من سلطة
البلديات في تعديل الميزانيات أو إعادة تخصيص الموارد لمعالجة األزمات
عند نشوبها .وعالوة على ذلك ،ليس للمجالس المحلية أي سلطة تقديرية
لتحديد مبلغ الضرائب ،ويجب أن تتقاسم كل ما يتم تحصيله مع سلطات
المحافظة ،التي يجب أن تتقاسمها بدورها مع الحكومة المركزية.
ومن الناحية النظرية ،فإن اإليرادات اآلتية من المصدرين األخيرين قابلة
إلعادة التوزيع على المجالس المحلية استناداً إلى مجموعة من المعايير
تتراوح بين أولوية الحاجة ،والكثافة السكانية ،ومستويات الفقر ،وتوافر
الموارد ،وما إلى ذلك .ومن الناحية العملية ،فإن درجة كفاية هذه
54
األموال لمعالجة القضايا المحلية والتخفيف من حدتها غير مؤكدة.
 52المرجع نفسه.
 53المرجع نفسه.
 54مركز المعلومات الوطني،2014 ،
https://www. yemen-nic.info/gover/aden/politlocal/
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على الرغم من أنه يحق للمجالس المحلية في عدن الحصول على
دعم مالي من الحكومة المركزية لالستثمارات الرأسمالية ونفقات
التشغيل المتكررة ،فإن النزاع قد خفض هذا المبلغ إلى حد كبير من
الناحية العملية .وهناك تنسيق ضئيل جداً مع الحكومة المركزية،
ولم تتلق ميزانيات المجالس المحلية أي أموال تشغيلية منذ عام
 .2014وباإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد نظام للرصد والتقييم لتغطية
نفقات الميزانية .وعادة ما يحصل المجلس المحلي على الدخل
من الضرائب التجارية؛ الرسوم المفروضة على الفعاليات الرياضية
والسياحة وتصاريح البناء والتسجيالت؛ المرافق التي تديرها الدولة،
مثل فواتير المياه والكهرباء ،ونقل الممتلكات ،وتسجيل السيارات،
وأماكن الترفيه ،وما إلى ذلك.

 (13):لكشاألنشطة التي يمكن للسلطات المحلية تنفيذها
دون إذن من الحكومة المركزية في مدينة عدن (لكل مديرية)،
.2019
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

تم اإلعالن عن أول ميزانية وطنية منذ عام  2014في يناير .2018
وبسبب التخفيضات الكبيرة في الميزانية ،تم تخفيض الدعم المالي
المقدم إلى المجلس المحلي وصدرت تعليمات بالعمل وفقا لميزانية
عام  2014األخيرة .وتشير التقديرات إلى أن معظم المجالس المحلية
تتلقى في المتوسط أقل من  150,000ريال (أقل من  600دوالر)
في الشهر لتغطية التكاليف التشغيلية .أما المحافظات التي تستلم
إيراداتها الخاصة ،مثل المهرة وحضرموت ومأرب ،والتي شهدت
تمويال .وبالتالي ،فإنها
مستويات أقل من الصراع ،فهي أفضل
ً
تتمتع باستقالل ذاتي أوسع من أي مكان آخر .وفي عدن ،توقف
دخل المحافظات والدعم الذي تقدمه الحكومة المركزية .وعلى
سبيل المثال ،قبل آذار/مارس  ،2015كان نظام المجلس المحلي
سنويا من المحافظة المركزية يصل إلى
ماليا
دعما
للتواهي يتلقى
ً
ً
ً
تماما بعد آذار/مارس
 360مليون ريال يمني 55.توقف هذا التمويل
ً
حاليا فقط على  120مليون ريال يمني
 2015ويعتمد مجلس المديرية ً
لجميع العمليات المقدمة من المجلس المحلي للمحافظة 56.لم
تتمكن المجالس المحلية للمحافظة منذ مارس  2015من عقد أي
اجتماعات منتظمة .ولم يعقد االجتماع األول منذ ذلك الحين حتى
57
آذار/مارس  2019في مديرية خور مكسر.

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻋﺎﻧﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة
أو زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻹﻧﺘﻌﺎش/اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
أﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

ﻧﻌﻢ

ﻻ
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 55منصور البشيري ”،اإلجـراءات االقتصـادية لبناء الثقة – رواتب موظفي الخدمة
المدنية” ،ديـب روت لإلستشـارات ،بالتنسـيق مـع شـركاء المشـروع مركـز
صنعـاء للدراسـات االسـتراتيجية ومركـز البحـوث التطبيقيـة بالشـراكة مع
الشـرق CARPO ، 18آذار  /مارس ،2019
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking%20
.99s%20Economy%20-%20policy%20brief%2011.pdf%80%Yemen%E2
 56المرجع نفسه؛ انظر أيضاً  ،موقع مركز كارنيغي للشرق األوسط/منشورات/
المجالس المحلية في اليمن :أداة حاسمة لضمان االستقرار (تشرين األول/أكتوبر
) 2016
https://carnegie-mec.org/publications/64818
 57موقع عدن السبق اإلخباري“ ،المجلس المحلي لمنطقة عدن يعقد أول اجتماع
دوري له منذ الحرب األخيرة” ،آذار/مارس  ،2019المرجع:
https://www.adensbq.com/news/33858
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وعلى الرغم من الصعوبات ،يشير خبراء القطاع إلى وجود ما يكفي
من حسن النية بين موظفي الخدمة المدنية والناخبين لتحفيز
الشفافية والمساءلة في للمجالس المحلية .وعلى الرغم من أن
هذه مهمة الموارد المتاحة ،إال أن المجالس المحلية تقوم بشكل
روتيني بإعالنات عامة عن خدمات اإلدارة المحلية (انظر الشكل .)10
بيد أن مسألة االنفتاح تتوقف على أنشطة المنطقة ومواردها
وقدراتها واقتصادها وقضاياها المحلية .ولعل األهم من ذلك هو
استعداد المجالس المحلية  LCsللمشاركة في حمالت شعبية لزيادة
الوعي ،وسماع المظالم العامة ،والمشاركة في خلق فرص العمل،
وتنظيم األحداث المجتمعية ،وما إلى ذلك.

ووفقا لما ذكره المشاركون في ورشة العمل المشتركة للتخطيط
والتحليل واالنتعاش ،انخفضت مرتبات الموظفين العموميين منذ
جمد التعيينات الجديدة ،ونتيجة لهذا ،ظلت
 .2015اندالع الصراع ّ
صفوف الموظفين العموميين مملوءة بما يقارب من  80%من
الموظفين المعينين قبل عام  .2011وهذا يؤثر سلبا على نوعية
الخدمات العامة .ويكون األفراد العسكريون من بين أكثر المتضررين
من التخفيضات في الميزانية .وكان لتخفيض المرتبات واشتراكات
التقاعد أثر ضار على معنويات كل من الجنود العاملين والمتقاعدين
على حد سواء .على الرغم من أن أموال الطوارئ والمساعدات من
مختلف المانحين باإلضافة إلى مشاريع األمم المتحدة لإلنعاش
مألت بعض الثغرات في دفع الرواتب ،إل أن هذه األموال لم تكن
كافية لتغطية العجز ،وخاصة المدفوعات للفترة ما بين .2018-2015

 (14):لكشاإلعالنات العامة المتاحة في كل مديرية.
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻌﻼ

اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
 / CFPوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻄﺎء
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻹﻧﻔﺎق

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ أو اﻻﻟﺘﺰﻣﺎت

إﺧﻄﺎرات ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻨﺎء
ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
أو اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻏﺎﺛﺔ
و اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة
أو زﻳﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﻧﻌﺎش واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﺤﺪﻳﺪ رﺳﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺘﺎح
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ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
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 (15):لكشتفاعل الحكومة المحلية مع المواطنين
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻤﻌﻼ

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ
و اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺟﻌﻞ اﻟﺨﻄﻂ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
)اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻹﺳﺘﻬﻼك،
ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل .. ،إﻟﺦ(.
ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

إدارة ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻜﺎوي ﻓﻌﺎل

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

ﻧﻌﻢ
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ن قدرة الهياكل الحكومية على توفير الخدمات اإلدارية ،وكذلك
الحفاظ على مستويات ملحوظة من االرتباط مع الجمهور ،ال تزال
قوية نسبيا ،ويرجع ذلك جزئيا إلى المستويات المنخفضة السابقة
من الصراع الذي أثر على عدن ،ولكن أيضا إلى الضرر الضئيل الظاهر
الذي لحق بالمرافق قبل تموز/يوليو  .2019ويشير خبراء القطاع
إلى أنه على الرغم من أن هذه األضرار قد حدثت بالفعل ،فإن هذه
األضرار لم تؤثر تأثيراً جذرياً على القدرة على الحكم ،كما هو مبين
في الجدول  ،1الذي يسلط الضوء على العدد اإلجمالي للمرافق
وحالتها الوظيفية.

ﻻ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
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  (1):لودجلاإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في مدينة
عدن.2019 ،
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

6

1

0

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ

3

0

0

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ

7

0

0

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻜﺎوي /اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ

7

0

0

اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ )إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

8

0

1

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﺪﻓﻦ

6

0

0

ﻣﺤﻄﺎت اﻹﻃﻔﺎء

6

0

0

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

9

0

0

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

7

0

0

ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

10

0

1

ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

1

1

0

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء(

8

0

0

وﺣﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى

1

0

0

16

5

0

اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ

22

1

0

اﻟﻤﺠﻤﻮع

117

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ

8

2
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سيادة القانون
أشار المشاركون في ورشة العمل المشتركة للتحليل والتخطيط
لإلنتعاش إلى انعدام سيادة القانون ،فضال عن قضايا السالمة واألمن
باعتبارها أكثر أوجه القصور الملحة في مجال الحوكمة بعد األزمة.
وبالمثل ،يوصف النظام القضائي بأنه ال يعمل بكامل طاقته ألن
القضاة يفتقرون إلى السلطة واالستقالل في المنصب الذي يمثلونه.
إن نزعة التطرف والتطرف العنيف ،وخاصة بين شريحة الشباب من
السكان ،أصبحا في وقت سريع شاغال أمنيا رئيسيا؛ إشارة إلى الحاجة
إلى معالجة التدابير االمنية إلى الحد من المخاطر التي تؤثر على
أمن عدن عموما .وهذه مشكلة ملحة بالنظر إلى االنتشار الواسع
النطاق وسهولة الحصول على األسلحة الخفيفة.

مراكز الشرطة

ً
وفقا لتقارير وسائل اإلعالم ،تم إغالق جميع مراكز الشرطة في
عدن خالل تصاعد الصراع في عام  58.2015وقد أدى تعطل القانون
والنظام واالشتباكات المسلحة إلى إلحاق أضرار بالعديد من المنشآت.
في سبتمبر  ،2015أطلقت اإلمارات العربية المتحدة برنامج إعادة
تأهيل وقدمت المعدات والمركبات واألثاث المكتبي واألسلحة
والتدريب والرواتب لضباط الشرطة 59.استأنفت خمسة مراكز شرطة
تم تحديدهم من أصل  18مركزا عملياتهم العادية بحلول سبتمبر
61
 .60 2015وال يزال هناك دعم مماثل حتى اآلن.

 58الوطنية“ ،اإلمارات  UAEتعيد االستقرار إلى الحياة في عدن” 23 ،أيلول/سبتمبر
 ،2015المرجعhttps://www.thenational.ae/ world/uae-brings-stability-:
.2019/06/back-to-life-in-aden-1.132433 on 24
 59المرجع نفسه.
 60محطات الشيخ عثمان والقاهرة وخور مكسر وكريتر والمعال في المرجع نفسه.
 61عدن برس“ ،شالل يلتقي المبعوث السويدي ،يطمئن البعثات الدبلوماسية
األجنبية” ،آذار/مارس  ،2019المرجع:
2019/06/http:// en.adenpress.news/news/2823 on 24
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عدن

مالمح حرضية رسيعة

3.االستنتاجات

يمكن القول إن المجالس المحلية هي أهم المؤسسات العامة في
اليمن .وهم مسؤولون عن توفير الخدمات العامة األساسية لجمهور
ناخبيهم في مجاالت التعليم ،والصحة ،والمياه والصرف الصحي،
وجمع المخلفات ،والكهرباء ،وإصالح الطرق ،والبنية األساسية،
ولكنهم أيضاً قنوات مهمة لقياس القضايا المجتمعية وقياس
نبض الجماهير .غير أنهم من الناحية العملية قد أعاقهم الغموض
القانوني ،والبيروقراطية ،واالفتقار إلى الموظفين المدربين،
واالضطرابات بسبب سنوات من الصراع.وعلى الصعيد الوطني ،ال
يوجد نموذج واحد يفسر نطاق وظائفها وممارسات التوظيف التي
تتجاوز ما هو مذكور في قانون السلطة المحلية
وفي عدن ،تعمل هياكل الحكم المعقدة المشتركة بين المصالح
السياسية المختلفة على تعقيد اإلدارة المحلية .وفي حين أن التعاون
أمر شائع في المجاالت غير الحساسة ،مثل تقديم الخدمات األساسية
(المياه والكهرباء ،وما إلى ذلك) ،فإنه أكثر تعقيدا في مسائل
السالمة واألمن ،والعدالة ،وإدارة إدارات الشرطة ،وحل الصراعات.
تم إنشاء المجالس المحلية كهيئات محلية للمديرياتوالمحافظات،
على الرغم من أن لديهم تفويض مالي وإداري غير واضحة ،إال أن
قانون السلطة المحلية خلق في الوقت نفسه بيروقراطية متضخمة
كاف وعالوة على ذلك ،ال يزال
مع قوة عاملة غير مدربة بشكل
ٍ
موظفو الوظائف اإلدارية الدنيا يعمل فيها كتبة وأمناء منذ فترة
طويلة ،ويتم شغل المناصب اإلدارية المتوسطة واإلدارية العليا
من قبل أفراد معينين.

4.أبرز المالمح

 .أأصحاب العالقة الوطنيون
●تنفيذ التخطيط االستراتيجي لمعالجة مشاكل المدينة حسب
السياق.
●النهج المشترك القائم على المشاركة في صنع السياسات والقرار.
●التقيد باالطار القانوني الحالي لقانون السلطة المحلية.
●وفي غياب رأس المال الكافي ،تجمع الموارد المتاحة ويعاد
تخصيصها الستهداف احتياجات أكثر إلحاحا.

 .بأصحاب العالقة الدوليون
●يتعين على الوكاالت المانحة والمنظمات غير الحكومية بالضرورة
(بدال من تجنب التعاون) مع المجالس المحلية
أن تقيم شراكات
ً
من أجل استهداف االحتياجات بدقة ،وزيادة الموارد إلى أقصى
حد للمستفيدين ،وتوفير التدريب أثناء العمل ،وإدخال تفكير او
نهج جديد.
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 6التماسك االجتماعي
 1.خلفية  /نظرة عامة

عدن مدينة متماسكة اجتماعياً  ،تجمعها الخبرات المشتركة واالحتياجات
الحالية .وعلى النقيض من شمال اليمن ،لم تكن االنتماءات القبلية
عامال حاسماً في تحديد طبيعة المشاركة السياسية في
في عدن
ً
عدن .نظرا لموقعها الجغرافي ،كانت المدينة تقليديا واحدة من
أكثر األماكن انفتاحا وعالمية في اليمن .وتفيد التقارير بأن عقد
التسعينات ،بعد التوحيد ،كان بمثابة أوج الحريات الديمقراطية في
اليمن ،األمر الذي شجع بدوره على توسيع نطاق عمل منظمات
المجتمع المدني 62.وفقاً كتاب اإلحصاء لعام  2013التي جمعتها
الحكومة اليمنية قبل الصراع ،كانت عدن تتباهى تقليدياً بحياة ثقافية
نابضة بالحياة .وهي تمتلك مئات من المؤسسات الثقافية العامة
والخاصة ،مثل المؤسسات المجتمعية والمدنية ،والمتاجر الحرفية،
والقرطاسيات ،والمكتبات ،ومحالت الفيديو ،وقاعات المسرح ،ومحالت
الطباعة التجارية ،والمتاجر الفنية وما إلى ذلك .صنعاء وحضرموت
فقط كان لديهم أرقام مماثلة.
بحلول الخمسينات ،ظهرت أول نقابات عمالية ،وبعد عقد من الزمن،
أدى االهتمام بقضايا المرأة إلى تأسيس أول جمعية نسائية عربية
63
(جمعية المرأة العربية) في عدن.

2.الوضع الراهن

وفي عدن ،كان لتجزؤ السلطة السياسية والمؤسسات الحاكمة منذ
عام  2018عواقب مهمة .وفي ضوء الظروف الراهنة ،يجري على
نحو متزايد االستعاضة عن دينامكيات المجتمع المدني بالقبلية
السياسية والروابط األسرية والقرابة .وفي سياق الصراع ،بدأت الوالءات
القبلية تفرض نفسها سياسياً حتى في جنوب اليمن .ومن ناحية
أخرى ،فإن العالقة المشحونة بين الدولة والمجتمع ــ نتيجة لطول
أمد الصراع ،أنتجت رأياً عاماً متماسكاً غير راض عن الوضع الحالي.
وقد أسفرت األزمة الجارية عن زيادة المعونة اإلنسانية للنازحين
داخليا والمهاجرين من جانب المجتمع الدولي ومجموعة متنوعة
من الجهات المختلفة .ونتيجة لهذا فقد طرأ تحسن ملحوظ على
القدرة على الوصول إلى الخدمات ،والحماية ،واالحتياجات األساسية.
ومع ذلك ،ليس من الواضح أن مساعدات مماثلة وصلت إلى معظم
الفقراء من العدنيين ،سواء من قبل الحكومة اليمنية أو الجهات
المانحة الدولية .ومن الحاالت التي وجب تسليط الضوء عليها هي
حالة دار سعد حيث يحتاج النازحون داخلياً والسكان المحليون إلى
المساعدة أكثر بكثير من أي مكان آخر في المدينة .وباإلضافة
إلى المخاوف اإلنسانية ،فإن االفتقار إلى المساعدات يجلب مخاطر
عامال مهماً
مرتبطة بالنسيج االجتماعي في المنطقة وقد يشكل
ً
في إثارة مشاعر الغيرة والعداوات بين سكانها.

االستنتاجات

فقد تسببت التوترات القديمة واشتداد حدة الصراع في استقطاب
المجتمع؛ وخسر المجال العام ما تمتع به من قدر ضئيل من االستقالل
الذاتي منذ توحيد اليمن في عام  .1990والتزال الفرصة متاحة ويظل
النشاط الشعبي متوطن .وهذا ،ومستوى خيبة األمل إزاء الحالة
السياسية الراهنة يوحي بأن إمكانات منظمات المجتمع المدني
كبيرة .وتشير األدلة المكتوبة إلى مستويات عالية من اإلحباط من
الركب.
ِق َبل أولئك الذين يشعرون باإلهمال والتخلف عن َّ

 62المرجع نفسه
 63موسى عالية وهديل محمد“ ،منظمات المجتمع المدني وبناء السالم بعد
الرئيس اليمني السابق علي عبد هللا صالح” ،مركز الحوكمة وبناء السالم ،أيلول
 /سبتمبر  ،2018المرجع:
Civil%20Society%20/09-https://www.kpsrl.org/sites/default/files/2018
20and%20Peacebuilding%20after%20%28CSOs%29%Organizations%20
Yemen%27s%20Former%20President%20Ali%20Abdullah%20Saleh.pdf

  2:عبرممنظمات المجتمع المدني في اليمن

منظمات المجتمع المدني

للمجتمع المدني تاريخ طويل بشكل مدهش في اليمن ،وإن كان
ممزقاً ومنقسماً  .ويرجع تاريخها إلى العقد الثاني من القرن العشرين
في جنوب اليمن عندما دعا ناشطون في عدن التي كانت تحت إدارة
بريطانية إلى توسيع الخدمات التعليمية عن طريق إنشاء المدارس
وتمويل مواد التدريس والتعليم .وقد اتسع هذا الزخم األولي تدريجيا
ليشمل مجموعة واسعة من األنشطة الثقافية ،ورعاية الشباب،
والمهنية والعمالية ،والتنمية المحلية.
بعد إنشاء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،تولى النظام
الشيوعي الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني خالل الفترة
البريطانية ،دون أن يقوض ،مع ذلك ،رسالتها التقدمية االجتماعية.

منظمات المجتمع المدني في اليمن نشطة ،لكن قدرتها على
التأثير على التشريعات كانت ضعيفة تقليدياً  .فعلى سبيل المثال،
مثلت ثورة  ،2011التي استمرت من  27يناير  2011إلى  27فبراير
 ،2012نقطة مهمة في تطور منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وتم تسجيل ما يقرب من  8,300جمعية طوعية ومنظمات المجتمع
المدني في األشهر القليلة التي تلت ذلك .العديد من المظاهرات
والمسيرات والتجمعات التي جرت في جميع أنحاء البالد نظمتها
نساء أضفن إلى النقاش السياسي الوطني القضايا القائمة على
النوع اإلجتماعي المهملة مثل عدم المساواة في معدالت محو
األمية ،والفوارق االجتماعية بين الرجال والنساء ،وصحة المرأة،
ومعدل وفيات األمهات ،وزواج األطفال .وقد صدق اليمن بالفعل
على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
في عام  ،1984وخصص مؤتمر الحوار الوطني  ،الذي عقد بين مارس
 2013ويناير  30% ،2014من مقاعده للنساء .ولكن مؤتمر الحوار
الوطني لم يسفر عن أي تغيير ملموس.

إن حدة الصراع ،وعدم االستقرار السياسي ،ونقل رأس المال الوطني
من صنعاء إلى عدن في عام  ،2015وإشراك العبين رئيسيين
مختلفين ،كل ذلك كان سبباً في تقديم مجموعات جديدة ومختلفة
وأكثر تعقيداً من األجندات التي زادت من إحباط نمو وتطور منظمات
المجتمع المدني.
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 7الثقافة والرتاث
1.نظرة عامة

ال يوجد في عدن أي من المواقع األربعة اليمنية المدرجة في قائمة
التراث العالمي التي تديرها اليونسكو .ومع ذلك ،ترك تاريخ عدن
الطويل من التبادالت الثقافية والسياسية واالقتصادية المشتركة
أثراً ال يمحى في تراثها الثقافي وتركيبتها .ووفقاً للدراسات
االستقصائية الميدانية التي أجرتها اليونسكو ،فإن أكثر من 95%
من المواقع التراثية في المدينة قد تعرضت ألضرار كبيرة ناتجة عن
الصراع .عدن هي أول مدينة في شبه الجزيرة العربية تنشئ متحفاً
في ثالثينيات القرن التاسع عشر.

تحتوي عدن الصغيرة ،الواقعة على الفرع الغربي من األراضي التي
تطوق خليج عدن ،على بعض صهاريج المياه ،وحصن ،وكنيسة.

الجاليات الهندية

الشيخ عثمان

العالقات الطويلة األمد تمتد منذ فترة االستعمار البريطاني في
اليمن ،حيث تواجدت الجالية الهندية النابضة بالحياة ،معظمها من
نسل القوات الحامية ( 2,000شخص)التي أنشئت في عدن في عام
 1839وأيضا من المهاجرين االقتصاديين الذين عملوا في التجارة
والتبادل التجاري .ارتفع عدد الجالية الهندية في عدن إلى 16,000
في عام  ،1955مشكلين حوالي  15٪من الهنود المقدر عددهم
بـ  100,000المتمركزين على طول المناطق الساحلية في عدن
والمكال والشحر ولحج والمخاء والحديدة .وبحلول عام  ،2010انخفض
عددهم إلى ما يقدر  5-3آالف .الذين ما زالوا هناك ،يشكلون مجموعة
فرعية مهمة من العاملين في اليمن ،وهم يعملون كممرضين
وموظفين في المستشفيات ،ومعلمين وأساتذة جامعات ،وأعضاء
في المهن الحرة (األطباء ،والكتبة ،والمهنيون في مجال المعلومات
64
والتكنولوجيا ،المحامين ،الخ).
لكن المعابد الهندوسية ،التي كانت ذات يوم عديدة ونابضة بالحياة،
أصبحت اآلن إما تحت األنقاض أو في حالة من التردي الشديد..

خور مكسر
واحدة من أكثر اآلثار شهرة في خور مكسر هو الدرب التركي ،كما
ذكر في بعض المصادر باسم “السياج” أو “الجدار التركي”.
 (16):لكشالضرر الذي لحق بالطريق التركي في مديرية خور
مكسر ،اليونسكو (.)2019

 64حكومة الهند ،وزارة الخارجية“ ،العالقات الهندية  -اليمنية” ،2016 ،المرجع:
,https://mea.gov.in/Portal/Foreign Relation/Yemen_Jan_2016_english.pdf
انظر أيضا ,هاري كومار ”,نيويورك تايمز10 ,نيسان/أبريل  ،2015المرجع:
/world/asia/11/04/https://www.nytimes.com/2015
“الهند تختتم إجالء مواطنيها من اليمن html ,الدبلوماسية الهندية“ ,مواقع
التراث الهندي في عدن 8،تشرين األول /أكتوبر ،2012المرجع:
https://www.youtube.com/watch?v=E22GVIHndlE

وهو جدار أقامه العثمانيون خالل وجودهم في اليمن في القرنين
السادس عشر والسابع عشر من أجل حماية مدينة عدن من هجمات
خارجية محتملة .ويبلغ طوله حوالي ثالثة كيلومترات .كما تضم
المديرية حصون قديمة أخرى مثل النوبة والقفل.

عدن الصغرى

في الشيخ عثمان ،على الساحل الداخلي للميناء ،تم تطوير أعمال
صناعة الملح ،التي تتميز بوجود طواحين الهواء وأحواض تجفيف
طبيعيا
ومنظرا
المياه المالحة .كان يشكل مرفقا اقتصاديا هاما
ً
ً
فريدا من نوعه حتى انخفض إنتاجه في النصف األول من القرن
ً
العشرين .،وعلى مسافة قريبة ،يوجد موقع تراثي الثقافي مهم
كود السيلة .كان هذا الموقع مشهورا وفريدا فى شبه الجزيرة
العربية فهو معروف بانتاج الفخار الصينى .وتعتبر المنتجات الحرفية
وتنوع السلع المتداولة دليال على الدور المركزي الذي تلعبه عدن
بوصفها وصلة للطرق التجارية التي تربط اليمن عبر طريق الحرير
بأفغانستان وباكستان وبالبحر مع أقصى شرق آسيا والصين.

جزيرة صيرة
تقع قلعة صيرة في غرب المدينة القديمة ،على جزيرة صيرة،
وهي عبارة عن حصن بركاني يطل على ميناء عدن القديم .بنيت،
وفقا للتقاليد المحلية ،في القرن الثاني عشر ،استعملت باستمرار
كموقع عسكري لحراسة الميناء القديم .وعلى الرغم من أن
أهميتها العسكرية قد انخفضت بعد الغزو العثماني ،إال أنها ما
زالت تعمل كمنشأة عسكرية وهي اآلن مملوكة من قبل القوات
المسلحة اليمنية.
 (17):لكش مركز السلطة في المعال ،اليونسكو (.)2019
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 (18):لكشمواقع عدن التراثية .تقع معظم مواقع التراث الثقافي والديني في مناطق التواهي والمعال وكريترUN-Habitat ،
.2019
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مديرية التواهي وكريتر

صهاريج الطويلة

منطقة كريتر ،المركز اإلداري لعدن ،يحتوي على العديد من المواقع
ذات األهمية التاريخية .ومن أهمها مئذنة عدن ،وقصر سلطنة لحج،
والمتحف الوطني ،والمتحف العسكري ،وبيت ريمبود ،والمعبد
الزرادشتي .في عام  1839أصبحت عدن جزءاً من الهند البريطانية،
ثم أطلقت اإلدارة االستعمارية الجديدة خطة طموحة إلعادة التنمية،
والتي حولت النسيج الحضري لهذه المناطق .وتشمل المعالم والهياكل
التي بنيت خالل هذه الفترة المدارس والمعاهد والمباني الحكومية
والمستشفيات واألسواق القديمة ومقر اإلدارة البريطانية وميناء
عدن ومقر الشرطة والمواقع العسكرية والمؤسسات المالية .تم
بناء معظمها بأسلوب معماري يتكيف مع مناخ عدن.

ولعل أشهر المواقع التاريخية في عدن هي صهاريج الطويلة (“خزانات
لتخزين المياه”) في الطويلة .وهي سلسلة من خزانات لتجميع المياه
المصممة لجمع واالحتفاظ باألمطار التي تتدفق من جبل شمسان.

كما تم بناء طواحين الهواء وساعة “ليتل بن” ،وبوابة رصيف السياح
في الميناء ،ومقر الصحف الخاصة ،ومبنى اإلذاعة والتلفزيون في
مالمح معمارية فريدة من نوعها تعطي عدن طابعها المتميز.

كما تحمي الصهاريج المدينة من الفيضانات الدورية .يعود تاريخ بنائها
األصلي إلى األنظمة السياسية التي تعود إلى ما قبل اإلسالم في
جنوب الجزيرة العربية ،وعلى األرجح تم بناؤها على مدى عدة فترات
تاريخية ،بدءاً من القرن الخامس عشر قبل الميالد .وتشير الدراسات
األثرية الحديثة إلى أن الحميريين قاموا ببناء خزانات مياه ضخمة،
والتي كانت تخزن حوالي  13,638,275لتر من المياه ،تغذيها قنوات
يبلغ طولها حوالي  250متراً  .ومنذ ذلك الحين ،أصبحت الصهاريج
في حالة يرثى لها بشكل روتيني وتم تجديدها عدة مرات .قامت
السلطات االستعمارية البريطانية بعملية ترميم طموحة ،وإن لم
تكن شاملة ،في عام  1854وأصلحت  13صهريجاً من أصل أكثر من
 50صهريجاً بمجمل تجميع حوالي  75مليون لتر .65قبل الصراع،
السياح.
كانت الصهاريج أساسا تعمل على جذب ّ

 65السير روبرت ل .باليفير ،تاريخ الجزيرة العربية فيليكس أو اليمن ،من بداية العصر
المسيحي إلى الوقت الحاضر :بما في ذلك حساب لمستوطنة عدن البريطانية
(بومباي [مومباي] :مطبعة جمعية التعليم11-6 ،)1859 ،؛ 95
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 (19):لكشمواقع تراثية في شبه جزيرة عدن.UN-Habitat 2020 ،
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 (20):لكشصهاريج الطويلة ،اليونسكو 2019

ومن بين المباني التي دمرت بالكامل أو جزئياً العديد من مباني
فضال عن المنازل القديمة التي تحمل هوية
المدارس القديمة،
ً
معمارية مميزة في المدينة القديمة .كما تضررت البنية التحتية
في عدن القديمة بشدة .وفي التواهيُ ،دمرت بوابة رصيف السياح،
المعروف باسم رصيف بوابة األمير ويلز ،التي أقيمت خالل الحكم
البريطاني .ويجري حاليا النظر في ترميمه بتمويل خاص .مبنى
وزارة السياحة ،أيضا في التواهي ،تميز بواجهة معمارية فريدة
من نوعه لكنه دمر أيضا.
 (21):لكشتوزيع مواقع عدن التراثية حسب تصنيف الوظائف.
كانت نصف المواقع الثقافية والتراثية تقريبا مواقع سياحية.
نوع الوظيفة

2.أثر الرصاع

قد أثر الصراع األخير بشدة ،وإن كان متفاوتاً  ،على المواقع التراثية في
اليمن .وعلى الرغم من الحماية الخاصة الممنوحة لهم ألهميتهم
التعليمية والثقافية والدينية بموجب القانون اإلنساني الدولي،
فقد تضرر العديد منهم أو ُدمروا إما من جراء الغارات الجوية أو
الهجمات المحلية.
وقد قامت اليونسكو بتقييم العديد من المواقع التراثية من خالل
مسح ميداني من أجل فهم ّأثر الصراع على المباني .وشمل المسح
 45موقعاً  ،من بينهم  43موقعاً ( )96%قد ّ
تأثروا .ومن بينهم42% ،
تعرضوا ألضرار كبيرة و 2%انهاروا تماماً  .أما المتبقي منهم21% :
أضرارا
تعرضوا ألضرار متوسطة و 35%أضرار بسيطة .والحظ التقييم
ً
متوسطة في صهاريج الطويلة التاريخية.
حوالي نصف المواقع التي شملتها الدراسة هي مبان سياحية.
إضافة إلى  15%من المباني الدينية ،والبقية هي مباني الخدمة
تدخال على شكل ترميم ،و25%
العامة .يتطلب حوالي  25%من المواقع
ً
أخرى تتطلب سقف مؤقت ،و 15%تتطلب الصيانة ،و 35%هدم كلي
أو جزئي بسبب مستوى الضرر ،ومبني واحد يتطلب إعادة بناء كامل.

مبنى رقم

%

سياحي

22

49

خدمة (المتجر)

1

2

اداري

4

9

ديني

7

16

خدمة

5

11

ثقافي

2

4

سكني

2

4

صحي

2

4

2%
ﻣﺪﻣﺮ
ّ
ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

37%

41%

ﺑﺴﻴﻂ/ﻻ/ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

20%
المصدر :تصنيف األضرار حسب الدراسات االستقصائية للمواقع ،اليونسكو
(.)2019

وبالمثل ،انتشرت المناطق العشوائية وأعمال البناء الخاصة بالقرب
من المواقع التراثية ،وفي كثير من األحيان داخلها ،كما هو الحال
في صهاريج الطويلة ،والمعبد الزرادشتي ،وساعة ليتل بن ،ومطار
عدن الدولي ،وأكثر من ذلك .قد تم نهب وبيع آثار ال تقدر بثمن في
السوق السوداء .االفتقار إلى التنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية
والمحلية واستخدام تقنيات البناء البالية هما السببان الرئيسيان
سوءا أن هناك تجميدا عاما ألنشطة إعادة
في ذلك .ومما زاد األمور
ً
التأهيل والصيانة منذ عام .2015
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3.اإلدارة

إدارة المواقع التراثية والعناية بها من األشياء غير المتوفرة ،في
حين أن الوصول إلى المرافق – أماكن العبادة والمتاحف والمسارح
والمؤسسات الثقافية – ال يزال مفتوحاً  ،يشير خبراء القطاع إلى أنه
محدود .ويؤدي فقدان الوثائق وسجالت المحفوظات وقواعد البيانات
اإللكترونية واالفتقار إلى المعدات المتخصصة واإلدارية الالزمة
إلى الحد من إمكانية الوصول إلى اليها ويشكل تهديدا واضحا
للحفاظ على التراث الثقافي .ومما يثير القلق بوجه خاص األحياء
الفقيرة والبناء الخاص الذي ينمو بوتيرة مثيرة للقلق بالقرب من
المواقع التاريخية في عدن أو داخلها؛ في الصهاريج ،وقصر السلطان،
وساعة ليتل بن ،والمدارس التاريخية القديمة لكلية الفتيات في
خور مكسر (التي أنشئت عام  ،)1956وفي مرافق مناطق الميناء
66
ومطار عدن الدولي.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن حدة الصراع ،وإضعاف المؤسسات الوطنية،
وتجزؤ السلطة السياسية ،وتراجع الدعم المالي قد حول االهتمام من
حفظ التراث الوطني إلى االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحا .وكشف
تقييم اليونسكو أيضا أنه باإلضافة إلى األضرار الناجمة عن الغارات
الجوية ،فإن اإلهمال الطويل األجل ،والعوامل الطبيعية (مثل ارتفاع
ملوحة التربة ،وارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة) واالفتقار إلى
الصيانة ،قد فاقمت األضرار التي لحقت بالمواقع التراثية .واستجابة
لتقييم اليونسكو  ،أطلقت السلطات اليمنية استراتيجية وطنية
للحفاظ على المدن والمواقع والمعالم التاريخية للفترة 2020-2016
لتلبية االحتياجات الوطنية .ويبقى أن نرى كيف ستستفيد عدن من
هذه المبادرة .في كانون الثاني/يناير  ،2019اقترحت سلطات عدن
ترميم وإدراج مبنى رصيف السياح في اليونسكو كمعلم وطني.
ومع ذلك ،ال يزال تنفيذ االقتراح يواجه عقبات بسبب نقص الموارد
67
المالية والخبرات.

4.االستجابات

في يوليو/تموز  ،2015قامت منظمات المجتمع المدني المتعاونة
مع الشركاء الدوليين بمسح وتوثيق المعالم المتضررة من الضربات
العسكرية بشكل مباشر ،وقدمت نتائجها إلى مكتب اليونسكو
في قطر .أطلقت اليونسكو مؤخراً مشروعاً تم تنفيذه بالتعاون
مع المنظمة العامة للمحافظة على المؤسسة العامة للحفاظ
على المدن التاريخية في اليمن والمنظمة العامة لآلثار والمتاحف
والصندوق االجتماعي للتنمية لتقييم األضرار التي لحقت بالمباني
و اآلثار في محافظة عدن .كما ساعدت النتائج على وضع خطة
عمل للتدخالت الفورية وطويلة األجل من خالل آلية “النقد مقابل
العمل” إلعادة التأهيل التي ستبدأ في نهاية عام  .2019ويزعم
خبراء القطاع أنه على الرغم من االهتمام الذي حظيت به عدن ،إال
أنها لم تحصل على نصيبها من المساعدة الدولية للدعم وإعادة
التأهيل .ومع ذلك ،في عام  ،2019تم اإلعالن عن منحة مالية من
االتحاد األوروبي واليونسكو إلعادة تأهيل معالم اليمن التاريخية
المتضررة في عدن وصنعاء وعدن وزبيد وشبام 68.وتمثل حصة عدن
واحدة من أكبر حصص ميزانية إعادة التأهيل النقد مقابل العمل.

 66استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
السياح في منظمة التراث
 67ميناء عدن“ ،يخطط ميناء عدن لتسجيل مبنى رصيف ّ
العالمي” 25 ،كانون الثاني/يناير  ،2019المرجع:
http://www.portofaden.net/NewsDetails.aspx?a=219

 68استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
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 8االسكان واألرايض
والممتلكات
1.نظرة عامة

بدافع من التحضر والضغط السكاني وارتفاع التضخم ،كان الطلب
على اإلسكان دوماً قضية شائكة في اليمن حتى قبل أن يتحول
الصراع الحالي إلى أزمة مأساوية .تقليدياً  ،كان اليمن يفتقر إلى
االستقرار المحلي ،واإلطار المؤسسي ،وسياسة اإلسكان الوطنية
المتكاملة لتلبية احتياجات األسر ذات الدخل المنخفض واالكتظاظ
السكاني .ويكشف التعدادان السكانيان األخيران 1994 ،و ،2004أن
معظم المساكن في اليمن تتميز على الصعيد الوطني بمساكن
فردية منفصلة .لكن في اآلونة األخيرة ،بسبب النمو السكاني
في المناطق الحضرية ،مثل عدن التي تبلغ كثافتها  203أشخاص
للهكتار الواحد ،فإن المساكن في ازدياد .وعلى الرغم من ذلك،
ال يزال االكتظاظ السكاني مشكلة .وفي عدن ،يتقاسم ما يقرب
من  9,500من األسر وحدات سكنية ويعيش حوالي  65٪من األسر
69
المعيشية مع أكثر من شخصين في غرفة واحدة.
وفي عدن ،تشير تقديرات الخطة الرئيسية الثانية للفترة ،2025-2005
والتي تم تطويرها كجزء من برنامج تطوير مدن الموانئ التابع للبنك
الدولي في عام  ،2005إلى أن األمر يتطلب  30مليون دوالر لتحسين
الخدمات العامة والبنية التحتية .وعلى الرغم من أن صالحية الخطة
الرئيسية كانت تمثل تحدياً نظراً للتكاليف المرتفعة المرتبطة بها،
فقد تم المضي على النحو المخطط له حتى عام  .2010أدى اندالع
ثورة (الربيع العربي) في عام  2011إلى وقف بعض األنشطة ،التي
تم التخلي عنها تماماً بعد اشتداد الصراع بعد عام .2014
وقد ُوضعت الخطة الرئيسية لتلبية احتياجات السكان الحاليين
( )2005البالغ عددهم  700,000نسمة في عدن ،ولكنها تعالج أيضا
االحتياجات المستقبلية للنمو السكاني المتوقع البالغ  1.5مليون
وبناء على هذه التوقعات ،اقترحت الخطة
نسمة بحلول عام .2025
ً
أيضاً إنشاء  15حياً جديداً في عدن وبناء مراكز تجارية جديدة في دار
سعد ،بما في ذلك توسيع المناطق الصناعية القائمة .وكان النمو
المخطط للمدينة ،في معظمه ،مقتصراً على المناطق الواقعة
شمال وشرق عدن ،وبالتالي دار سعد والبريقة .وتشمل الخطة أيضا
توسيع نطاق الحماية لتشمل النظم اإليكولوجية البيئية الحساسة
والمهددة باالنقراض.
  (2):لودجلاالقطاعات االقتصادية الحضرية/الوطنية المحتملة
لكل مدينة

  3:عبرمتمويل اإلسكان في اليمن

تمويل اإلسكان

نظراً لعدم تكامل البنية التحتية وضعف المؤسسات الوطنية
في فترة ما بعد الوحدة ،فإن تمويل اإلسكان في اليمن ال يزال
في مراحله األولى .وفي أغلب األحيان ،يبني الناس مساكنهم أو
يمولونها إما من خالل مدخراتهم الخاصة أو من خالل الحصول على
حاال .ومن
قروض غير رسمية من أفراد أسرهم وأصدقائهم األفضل ً
المعوقات الهامة حظر استخدام الممتلكات الشخصية كضمان
مقابل القروض .القروض من قبل البنوك التجارية متاحة ولكن عدم
االستقرار االقتصادي وضعف الريال اليمني قد حد من اإلقراض
وانحصر فقط بالشركات الغنية ومجموعة مختارة من المستهلكين
الذين يحصلون على دخل ثابت ،أو األثرياء جدا .وهذا يعني في أغلب
األحيان فقط أولئك الذين استفادوا ماليا خالل األزمة أو أولئك الذين
أصبحوا أغنياء بعد الهجرة.
وهذا النوع من األنشطة متوطن في النظام المصرفي بأكمله
في اليمن .وفي عام  2005أصدر البنك المركزي اليمني متطلبات
مالية جديدة للحد من المضاربة وحماية الودائع .ولكن الحجم الضخم
من القروض المتعثرة ،وانخفاض رأس المال ،وضعف فرض القيود
التنظيمية ،يعني أن النظام المصرفي بالكامل يحتفظ بأقل من
 60%من المخزون النقدي ،األمر الذي يجعل القسم األعظم من
االقتصاد يعمل نقدا.

يعتبر بنك التسليف لإلسكان ،الذي أنشئ في عام  ،1977المؤسسة
المالية الرئيسية لقروض االئتمان لتسهيل بناء المساكن وملكيتها.
وهي تخضع لملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص ،حيث
تمتلك الحكومة  93%من رأس مالها ويمتلك المساهمون من
القطاع الخاص نسبة  7%المتبقية .ومنذ بداية الصراع ،خفض بنك
التسليف لإلسكان القروض باشتراط خصم تلقائي من المبالغ المسددة
من المدينين .وهذا من شأنه أن يحد من القروض المقدمة إلى
الشركات الثرية ومسؤولي الخدمة المدنية الذين يتمتعون بدخل
ثابت إلى حد كبير .وبموجب مرسوم رئاسي من المتوقع أن يندمج
بنك التسليف لإلسكان وبنك التسليف التعاوني والزراعي ،ولكن
70
هذا لم يحدث بعد.

المدينة

القطاعات ذات القدرة التنافسية

صنعاء

السياحة والحرف اليدوية والتصنيع التقليدي والخدمات الصحية الخاصة وخدمات التعليم الخاص والعقارات والبناء.

عدن

صناعات البحرية والسياحة والصناعة التحويلية.

المكال

الضيافة والسياحة؛ منتجات الصيد والصيد؛ والبناء والتطوير العقاري.

الحديدة

األعمال التجارية الزراعية؛ الصيد ومنتجات الصيد؛ والقطاع اللوجستي.

المصادر :البنك الدولي ،)2012( ،المصادر :البنك الدولي  ،صنعاء :استراتيجية
تطوير المدينة و عدن :العاصمة التجارية لليمن .استراتيجية التنمية
االقتصادية المحلية ( ، )2012المكال :بوابة إلى استراتيجية التنمية
االقتصادية المحلية في حضرموت والحديدة :رأس مال الصناعة الزراعية في
محليا استراتيجية التنمية االقتصادية ()2009
اليمن
ً

“ ،Habitat III 69التقرير الوطني للجمهورية اليمنية :مؤتمر األمم المتحدة الثالث
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة” ،أيلول  /سبتمبر  ،2016المرجع:
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-ReportSeptember-2016.pdf

 70المرجع نفسه .35-34 ,انظر أيضا ،البنك الدولي“ ،عدن :العاصمة التجارية لليمن.
استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية” ،)2012( ،المرجع:
https://ideas.repec.org/p/wbk/wbop- er/12565.html
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عدن

مالمح حرضية رسيعة
 (22):لكشالسكان والكثافة والمساحة المبنية لكل مديرية.)UN-Habitat (2019 ،

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ
اﻟﻤﻨﺼﻮرة

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺸﻌﺐ
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

اﻟﻤﻌﻼ
ﻛﺮﻳﺘﺮ
اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﺪن

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 2004

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 2004
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺧﺎرج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

المصدر :صور األقمار الصناعيةGoogle Earth 2019 ،

التوسع الحرضي 2019-2004

تاريخياً  ،كانت عدن تتألف من مراكز حضرية“ ،جزر” ،ذات أحجام مماثلة.
بالنظر إلى المعطيات لل  15سنة الماضية  ،النمو العمراني كان
منخفض الكثافة ،وأحيانا بشكل منظم أسفر عن بناء مجمعات
سكنية مكونة من فلل أو شقق صغيرة تتسع ألسر متعددة ،وفي
بعض األحيان تنتشر المنازل الفردية على األراضي الفارغة المحيطة
بالمدينة .ونتيجة لذلك يشير تحليل صور األقمار الصناعية إلى أن حجم
النمو العمراني تضاعف تقريباً خالل  15عاماً (.)+85%

وبسبب القيود الجغرافية ،شهدت المراكز الحضرية أنماطا إنمائية
مختلفة .حيث في معظم المناطق ،وخاصة في التواهي ،زادت
الكثافة ،في البريقة والمنصورة انخفضت الكثافة بشكل ملحوظ
بسبب الزحف العمراني .وعالوة على ذلك ،تم تسجيل نحو  30%فقط
من النازحين داخلياً واستقروا في مناطق التوسع الجديدة ،وتم
تسجيل  70%منهم لتوطينهم في أحد مراكز المدينة.

  (3):لودجلاعدد السكان والكثافة السكانية في الحضر
عدد السكان

عدد السكان

2004

2019

دار سعد

71,300

138,606

+94%

المديريات

%

المساحة 2014

المساحة 2019

%

الكثافة 2004

الكثافة 2019

%

374

714

+91%

 191شخص/هكتار

 194شخص/هكتار

2%

الشيخ عثمان

99,300

176,071

+77%

473

794

+68%

 210شخص/هكتار

 222شخص/هكتار

6%

المنصورة

116,800

175,345

+50%

480

1,010

+110%

 243شخص/هكتار

 174شخص/هكتار

-29%

البريقة

58,800

110,409

+88%

604

1,652

+174%

 97شخص/هكتار

 67شخص/هكتار

-31%

التواهي

60,700

92,686

+53%

169

169

+0%

 360شخص/هكتار

 549شخص/هكتار

53%

المعال

56,800

84,220

+48%

104

113

+8%

 545شخص/هكتار

 745شخص/هكتار

37%

كريتر

91,600

130,584

+43%

173

183

+6%

 531شخص/هكتار

 715شخص/هكتار

35%

خور مكسر

45,000

79,079

+76%

439

568

+30%

 103شخص/هكتار

 139شخص/هكتار

36%

المجموع

600,300

987,000

+64%

2,815

5,202

+85%

 213شخص/هكتار

 189شخص/هكتار

-11%

المصادر :نظرة عامة عن اإلحتياجات اإلنسانية ( ، )2019خطة عدن الرئيسية .)2004( 2006
حساب المساحة من تحليل صور األقمار الصناعية المتاحة على ()2019-Google Earth 2004
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عدن

اكلتمملاو يضارألاو ناكسالا
وفي المقابل ،أدى ذلك إلى اختالف شروط استضافة النازحين داخلياً .
تتطلب أنواع االستضافة استجابات مختلفة يمكن تعريفها على
نطاق واسع كما يلي:

 (23):لكشالقطاعات الحضرية التي تضم عدد كبير من النازحين
داخلياً .)UN-Habitat (2019 ،
ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﺑﺌﺮ أﺣﻤﺪ

 .أأماكن السكن العشوائية
من المرجح أن تبنى المساكن العشوائية على أراض ال يملكها شاغل،
وقد ال يتم االعتراف بها رسميا .وعلى المدى القصير ،يلزم توفير
الدعم في مجال الحماية فيما يتعلق بالحقوق السكنية واالراضي
والملكية فضال عن االستجابة لتحسين المأوى .وعلى المدى المتوسط،
ستستفيد هذه األنواع من المساكن من تخطيط المناطق المحلية،
فضال عن تحسين الطرق واألماكن العامة .ويلزم هنا إجراء مزيد من
البحوث حول األرض وحقوق األرض لتخصيص الدعم.

 .بأماكن إقامة مستأجرة
ألية النقد مقابل األجار باالضافة إلى برامج سبل العيش .ينبغي
ّ
الملك مباشرة في هذه المناطق
الحرص على إبرام اتفاقات مع
لمنع زيادة اآلجارات  ،الذي يمكن أن يؤدي في سوق االيجار المحدود
إلى إلغاء فوائد الدعم.

 .تاألسر المضيفة وأنواع أخرى من أماكن اإلقامة
ويبدو أن األسر المضيفة (ذو قرابة أو ال) تقع في معظمها في
مناطق تضم منازل فردية (ليس شقق سكنية) ومن المرجح أن
يكون هذا له عالقة بحجم المنازل .وفي هذه المجاالت ،ستكون
برامج التنمية المجتمعية مناسبة يمكن أن تساعد على تحسين
األسواق والبنية التحتية واألماكن العامة حتى ال يؤدي الضغط
بسبب النازحين داخلياً إلى انخفاض في مستويات المعيشة.

المصدر :المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMمصفوفة تتبع النزوح الجولة 37

 (24):لكشالنازحون داخلياً المقيمون في مساكن منتظمة،
.)UN-Habitat (2019
ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب )ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن(
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب )ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ(
ﺑﻴﺖ ﺛﺎﻧﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﺑﻤﺴﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ

تحديد مواقع هذه األنواع من االستضافة داخل عدن ،يمكننا تحديد
المناطق التالية:

التواهي ،المعال و كريتر
في هذه المناطق  ،التي تطورت خالل الحكم البريطاني  ،أدت القيود
الجغرافية والموقع االستراتيجي بجوار منطقة الميناء إلى عملية
التكثيف  ،مما أدى إلى انتشار المباني متعددة الطوابق مع شقق
ّ
(بدال من وحدات سكنية فردية مملوكة
الملك
مملوكة من قبل
ً
لألسرة) .وفي هذه المناطق ،يستأجر النازحون داخلياً الشقق بشكل
حصري تقريباً كما هو مبين في الرسم البياني .ومع ذلك ،وبمحاذاة
هذه المناطق التاريخية ،حدث تطور غير مخطط له في الوحدات
السكنية على المنحدرات الجبلية ،حتى في السنوات االخيرة ،وفي
معظم االحيان من جانب االسر االفقر ،حيث استضافتهم االسر أيضا.

شيخ عثمان  ,المنصورة
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 (25):لكشالنازحون داخلياً المقيمون في مساكن غير
منتظمة.)UN-Habitat (2019 ،
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ دﻳﻨﻴﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﻧﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ

على البر الرئيسي في األراضي المسطحة ،قد تم تحديد الزحف
العمراني القديم لمديريتا شيخ عثمان والمنصورة بشكل رئيسي
من قبل الصناعات الصغيرة إلى جنوبا .المناطق المخطط لها بالقرب
من هذه األنشطة التجارية قد زادت بها الكثافة السكانية ،مع
العديد من المباني السكنية متعددة الطوابق.على المحور الذي
يمتد على طول الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط عدن بلحج،
ظهرت مناطق سكنية ومصانع صغيرة ومستودعات ومباني تجارية
فضال عن مدينة تابعة تسمى غرين سيتي/المدينة
متوسطة -كبيرة،
ً
الخضراء والتي بدأت في عام  2004ولكنها توقفت في عام .2014
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عدن

مالمح حرضية رسيعة
 (26):لكشالكثافات الحضرية في مختلف المديريات.)UN-Habitat(2019 ،

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!
!
!

 500-745ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  /ﻫﻜﺘﺎر
 250-500ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  /ﻫﻜﺘﺎر
 100-200ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  /ﻫﻜﺘﺎر
 65-100ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  /ﻫﻜﺘﺎر
 0-65ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  /ﻫﻜﺘﺎر

المصدر :نظرة عامة على االحتياجات االنسانية اليمن2019

البريقة ،قرية بير أحمد

شماال غربياً من عدن باتجاه
هناك وصلة أخرى للبنية التحتية تتجه
ً
تعز .هنا ،كانت التطورات األخيرة سكنية بشكل رئيسي ،حول قرية
بير أحمد الريفية ،التي تتميز بكثافة منخفضة جداً عدا عن بعض
االستثناءات القليلة من المجمعات الصغيرة ذات المباني المكونة
من خمسة طوابق .واألراضي الواقعة بين محوري البنية التحتية
معروفة بوجود المياه الجوفية ،و مزارع وآبار المياه ألنها تقع في
وادي .وتستضيف هذه المنطقة أكبر عدد من النازحين داخلياً الذين
يعيشون في مساكن عشوائية.

خور مكسر
من المتوقع أن تنمو مدينة عدن أكثر من ذلك ،كما أن المنطقة الواقعة
على طول خط الساحل إلى شمال المطار على الطريق المؤدي إلى
زنجبار قد حددت بالفعل بشبكة منتظمة من الطرق من أجل التطورات
الجديدة .وعلى الرغم من أن المنطقة تضم بعض النازحين داخلياً
في مواقع مستأجرة ،فإن عدد المناطق غير الرسمية قليل ،رغم أن
الموقع استراتيجي .واالسباب المحتملة لذلك هي الحالة االمنية بسبب
موقعها على خط المواجهة لمطار عدن  ،وبسبب تحديد الطرق على
االرض ،فإنه من الواضح جدا أن هناك مطالبة من جانب ّ
ملك االراضي.

2.الوضع الراهن

شهد سوق اإلسكان ركودا مماثال .فقد أدى التوسع الحضري السريع،
والفقر ،والبطالة ،وتزايد أعداد النازحين داخلياً والعائدين ،الى ارتفاع أعداد
األحياء الفقيرة واإلسكان غير الرسمي .وتتحمل المدن الكبرى مثل
عدن العبء األكبر نظراً لوضعها كدعامة اقتصادية لليمن .ورغم ارتفاع
الطلب ،إن االتجاه االقتصادي في انخفاض مستمر مما يعني أن ِقلة من
الناس قادرون على شراء أو تمويل أو حتى استئجار المساكن .وتشير
التقديرات إلى أن حوالي  60%من سكان اليمن يعيشون في مناطق
71
غير رسمية مرتبطة بالفقر والتهميش والظروف غير المستقرة.
وتقسم وزارة األشغال العامة والطرق المناطق غير الرسمية إلى نوعين:
ّ
األحياء المهمشة والفقيرة .واألولى هي المناطق التي تفتقر إلى
إمكانية الحصول على الخدمات الحضرية األساسية وال تشملها أي خطط
حضرية رسمية ،أما األخيرة فتنقسم إلى أنواع قانونية وغير قانونية.

“ ،Habitat III 71التقرير الوطني للجمهورية اليمنية :مؤتمر األمم المتحدة الثالث
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة”.
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عدن

اكلتمملاو يضارألاو ناكسالا
 (27):لكشتقييم األضرار في عدن (أعاله) والمواقع المدمرة لكل قطاع حضري (أدناه).)UN-Habitat (2019 ،
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ﻣﺪﻣﺮ
ّ

ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺴﻴﻂ

ﺷﺪة اﻟﻀﺮر
ﻣﺪﻣﺮ
ّ
ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺠﻤﻮع
687
639
367
1,693

!!
!
!!

!

!
!
! !!

المصدر :تقييم األضرار حسب صور األقمار الصناعية  JRCكانون ااثاني/يناير 2019

النوع القانوني هو الذي يملك األرض ويقوم بالبناء بغض النظر
اذا كانت األرض نفسها مخصصة لهذا الغرض أم ال .أما النوع غير
القانوني ،من ناحية أخرى ،فهو يتم بوضع اليد والبناء على أراض
مقسمة أم ال ،بما في ذلك الوديان والتالل و/
شاغرة ،سواء كانت
ّ
أو الجبال.
ويسود النوع القانوني في المناطق الريفية ،حيث معظم االراضي
تعود لملكية خاصة .غير أن األنواع غير القانونية تسيطر على
المناطق الحضرية الرئيسية التي تملكها الحكومة وتسيطر عليها.
وفي حين أن كليهما وقع فريسة للزحف الحضري غير المنضبط،
فإن القضية أشد وطأة في المناطق الحضرية حيث تندر األراضي
العامة المناسبة لإلسكان بأسعار معقولة.
قد ألحق الصراع أضرارا بالغة بأجزاء من المساكن أيضا .وتشير
تقييمات األضرارا إلى أن ما ال يقل عن  1,693مبنى قد تضرر أثناء
الحرب .وقد أكد المشاركون في ورشة العمل المشتركة للتحليل
والتخطيط واإلنتعاش -حسب تقيم األضرارا الذي نفذته الحكومة  -انه
ً
منزل قد تضرر بحلول أكتوبر  .2019المنطقة
ما مجموعه 12,260
التي يوجد بها أعلى تركيز من األضرار هي األحياء التي تقع بالقرب
من مواقع رئيسية كالمواقع الحكومية واالقتصادية .وتشمل خور
مكسر والمعال والتواهي .فعلى سبيل المثال ،تم بالفعل إصالح
 341منزال في التواهي ،التي تمثل جزءا ضئيال من مجموع 1,270
منزال لحقت بهم األضرار في تلك المديرية.

وعلى الرغم من أن مكتب األشغال العامة في عدن يشرف على
مشاريع إعادة اإلعمار ،فإن عمله ال يزال يعاني من نقص التمويل.
وهناك حاجة إلى ما يقدر بـ  166مليون دوالر أمريكي إلعادة تأهيل
منزال .وتشير الدراسات االستقصائية إلى أنه
ما مجموعه 12,260
ً
إذا لم يتم إصالح المنازل في المستقبل القريب ،فإن األضرار ستزداد
بسبب األحوال الجوية والتهالك واالستهالك .وسيتأثر نتيجة لذلك
ما يقرب من  73,560فردا.
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 9االقتصاد
  4:عبرمأرقام مهمة على المستوى الوطني ابان الصراع

72

26.1%

6%

12.3%

$248

25.4%

24.5%

45hr

44 hr

65.4%

اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
12.7%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ/اﻷﺳﺒﻮع

14.5%

7.9%

أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
23%

ﺧﺪﻣﺎت 55.6%

 22.7%اﻟﺰراﻋﺔ
29.2%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع

$188

رﺟﺎل
ﻳﺎﻓﻌﻴﻴﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر $

أرﻗﺎم أﺧﺮى

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ
اﻟﺘﺠﺎرة

$244

45hr

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﻧﺴﺎء

34hr

36,3%

13.5%

$161

68.6%

73.2%

13.4 M

4.2 M

ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ
ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ

1.نظرة عامة

بحكم موقعها الجغرافي ،كانت عدن تاريخياً واحدة من المراكز
االقتصادية الرئيسية في جنوب شبه الجزيرة العربية .ازدادت األهمية
االستراتيجية لعدن خالل الفترة االستعمارية البريطانية كواحدة من
أكثر محطات التزود بالوقود ازدحاماً في العالم ،ونقطة عبور عالمية،
ومركز نقل إقليمي رئيسي .في أوائل القرن العشرين ،أصبحت عدن
مركزاً بارزاً إلنتاج القهوة والملح .باإلضافة إلى صيد األسماك وإنتاج
البوتاس والزراعة ,كانت جميعها تعتبر مصادر هامة لكسب الرزق.
يختلف االقتصاد المحلي في عدن عن بقية أنحاء البلد من عدة نواح.
باعتبارها مستعمرة بريطانية سابقة ،ثم عاصمة لجمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية فيما بعد ،كان التحديث التدريجي للبنية التحتية
وأساساتها والخدمات من العوامل الرئيسية لظهور األعمال والتجارة.
وقد شجع هذا بدوره على ظهور طبقة متوسطة مؤثرة ومهمة.
كانت هذه الشريحة من المجتمع محفزة للتطور في وقت الحق
لألحزاب السياسية والحركات العمالية والجمعيات التطوعية المستقلة.

منذ عام  ،1990عززت منطقة عدن الحرة دورها كعاصمة اقتصادية
وتجارية لليمن .وشهدت االستثمارات الكثيفة التي قامت بها الحكومة
اليمنية والجهات المانحة االجنبية توسعا في مرافق الموانئ والمطارات
وفي البنية التحتية عموما التي تضررت من الحرب االهلية في عام
 .1994وتلقت مرافق الموانئ ،وهي عماد النشاط االقتصادي في
عدن ،الجزء األكبر من هذه االستثمارات .وال يزال القطاع البحري يشكل
أكثر قطاع واعد في عدن .تم افتتاح محطة عدن للحاويات في آذار/
مارس  ،1999مما أضاف إلى مجمع الصناعات القائم من قبل والذي
يركز على عمل مصافي النفط منذ عام  .1954والستيعاب سفن نقل
البضائع متعددة الوسائط ،تم تجريف القناة على عمق  15مترا .يتمركز
الميناء في أرصفة المعال ،ولديه القدرة على استيعاب أكثر من 5.5
مليون طن سنوياً  .ويتألف من محطة عدن للحاويات ،ومحطة المعال
متعددة األغراض والحاويات ،وميناء الزيت في عدن الصغرى ،ومحطة
خليج عدن ورصيف السياح ،فضال عن مناطق تزويد السفن بالوقود
ومراسى الطافئات في الميناء الخارجي .وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة
73
في حجم السلع المنقولة بين عامي  1997و 2001بمقدار  28ضعفا.
قبل الصراع ،تفوقت عدن على المناطق الحضرية األخرى في اليمن
في خلق فرص العمل .وعلى الرغم من أنها لم تمثل سوى  3.6%من
العمالة الوطنية ،فإن حصة عدن في ثالثة أنشطة اقتصادية رئيسية
وهي التعدين والمحاجر ،والنقل والتخزين ،والعقارات كانت أعلى بكثير
من المتوسط الوطني ،تليها صيد األسماك والتصنيع .ولكن مع أنها
تتمتع بمعدالت مشاركة عالية في القوى العاملة (أعلى من المتوسط
الوطني  ،)36٪إال أنها تمتلك في الوقت نفسه معدالت بطالة مرتفعة
74
نسبياً (أعلى من .)13.5٪

 73مجموعة البنك الدولي“ ،الجمهورية اليمنية :مشروع برنامج تنمية مدن
الموانئ” ،ورقة صاغها سامح وهب( ،Iبيروت :لبنان.4 ,)2004 ,
 72منظمة العمل الدولية  ،ILOمسح القوى العاملة2014-2013 ،

 74المرجع نفسه.
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داصتقالا
 (28):لكشالخطة الرئيسية لقطاع منطقة التجارة الحرة في عدن.)UN-Habitat (2019 ،
استخدام األراضي

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

ش
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ك

ط

ح
ز

ج

و

د

ب

أ

ل

م

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

ن
س

أ

توسيع مطار عدن

ب

توسيع مرافق التخزين

ت

محطة عدن للحاويات

ث

مرافق التخزين

ج

توسيع حركة المرور في المطار

ح

توسيع قرية الشحن الجوي

خ

صناعة ذات صلة بالمطار

ه

األنشطة االقتصادية الموسعة

و

توسيع مرافق مطار عدن

ز

األنشطة الصناعية الخفيفة

س

مطار مخطط له مستقبال

ش

الصناعات الثقيلة

ظ

توسيع مصفاة عدن الصغرى ميناء

ط

الصناعات البتروكيميائية

و

السياحة

المصدر :البنك الدولي ،استراتيجية التنمية االقتصادية المحلية في عدن.2008 ،

2.الشحن

تم بناء أول ميناء رسمي في عدن في منطقة كريتر ويتألف من
مخازن ومركز جمركي .ومع ازدياد التجارة ،كان هناك تحول واع
لألنشطة إلى المرفأ الرئيسي األكثر حماية في المعال ،والذي يوفر
المزيد من الفرص للتوسع .وبحلول عام  2002استقبل الميناء ما
يقارب  850حاوية و  650ناقلة و  400سفينة شحن عامة .وعكست
الزيادة في حركة الشحن طموحاً لتحويل الميناء إلى مركز رئيسي
للنقل البحري ومركز للتخزين وإعادة التصدير في المنطقة .وتماشيا
مع هذه الرؤية ،أصبح من الضروري وجود استثمارات وشراكات من
الخارج .في عام  ،2008تولت موانئ دبي العالمية ،وهي شركة
حكومية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،إدارة ميناء عدن .ومع
ذلك ،لم تتحقق االستثمارات ،وفي نهاية المطاف لم تفعل إدارة
موانئ دبي العالمية سوى القليل لتنشيط الميناء .وفي عام ،2012
أنهت الحكومة اليمنية العقد مع موانىء دبي العالمية وتولت
السيطرة المباشرة على مرافق الميناء 75.في عام  ،2013وقعت
شركة ميناء الصين الهندسية المحدودة وشركة موانئ خليج عدن
اليمنية اتفاقية لمشروع بقيمة  507مليون دوالر تموله الحكومة
الصينية لتعميق وتوسيع محطة عدن للحاويات 76.وتوصلت الحكومة
الصينية ً
أيضا إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية لبناء محطات توليد
77
الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز.
 75مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية « ،بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد:
مكافحة الفساد في اليمن» ،تشرين الثاني/نوفمبر  ، »2018المرجع:
http://sanaacenter.org/files/Rethink- ing_Yemens_Economy_No4_En.pdf
 .2019/5/on 26وكان على الحكومة اليمنية أن تدفع في وقت الحق غرامة
عالية لخرق العقد.
 76أخبار المالحة البحرية العالمية« ،اليمن والصين تدخالن اتفاقية تطوير ميناء
عدن» 15 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013المرجع:
https://worldmaritimenews.com/archives/97733/ye- men-and-china/enter-aden-port-development-agreement
 77رويترز« ،الصين تبني محطات لتوليد الكهرباء في اليمن ،توسع الموانئ»16 ،
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2013المرجع:
https://www.reu- ters.com/article/us-Yemen-china-power/china-to-buildpow- er-plants-in-yemen-expand-ports-idUSBRE9AF05A20131116 on
2019/06/04

وقبل الصراع ،كانت معظم الشحنات التي تم تحميلها وتفريغها
في عدن تتألف من النفط ،حسب النسب الالحقة  95%و 68%على
 (29):لكشالحاويات المحملة والمفرغة في ميناء عدن2015 ،
 نيسان/ابريل 2020اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ و اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺪن  2015 ,ﻧﻴﺴﺎن/اﺑﺮﻳﻞ 2020

126,955

464,923

398,999

334,683

268,208

178,098

2020

2019

2018

2017

2016

2015

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺪن 2020 ,

التوالي من حيث إجمالي الحمولة .وتمثل الشحنات الجافة غير
النفطية كمية ال تذكر .وأدى هذا التفاوت إلى فجوات واختالالت
تجارية .ووفقاً للبيانات الرسمية لميناء عدن ،ظلت مرافق الميناء
مشغولة باستمرار طوال فترة الصراع .توقفت حركة الشحن البحري
عندما وصل الصراع إلى عدن بين مارس/آذار ويوليو/تموز ،2015
لكن العمل كالمعتاد عاد إلى مستويات ما قبل مارس/آذار بحلول
سبتمبر/أيلول من العام نفسه .وبحلول نهاية عام  ،2016ارتفع
إجمالي حمولة الشحنات التي تم تجهيزها عبر عدن بنسبة طفيفة
بلغت  .1.7%ولكن في السنوات الالحقة ،قفزت الزيادة في النسبة
المئوية مقارنة بعام  2015بنسبة  23%في عام  2017و 42%في عام
 .2018وحتى نيسان/أبريل  ،2019تجاوز حجم الشحن حسب إجمالي
الحمولة المسجلة مستويات عام  2018لنفس الفترة بنسبة .11.5٪
من المالحظ أن هذه األرقام تتزايد بشكل ثابت ،فقد سجلت السنة
المالية  2019ارتفاعاً قياسياً آخر في حجم الشحن .وتعكس الزيادات
في النسبة وضع عدن كعاصمة مؤقتة وكمنطقة تجارة حرة ،فهي
حالة فريدة من نوعها في اليمن ،ولكنها أيضاً نتاج لديناميكيات
صراع أوسع نطاقاً  .وقد استفادت عدن من تراجع حركة الشحن في
ميناء الحديدة على البحر األحمر مما أدى إلى تحويل تركيز األنشطة
التجارية الرئيسية  ،ومساعدات اإلغاثة جزئيا إلى عدن.
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مالمح حرضية رسيعة
 (30):لكشحقول النفط وخطوط األنابيب في المنطقة .ال يوجد
أنبوب نفط كبير ينتهي في عدن.)UN-Habitat (2019 ،

ﻋﻤﺎن
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

رﻳﺪان
اﻟﺮﺟﺎء
اﻟﺤﻠﻴﻮة

ﻣﺄرب

!
ﺻﻨﻌﺎء

!
رأس ﻋﻴﺴﻰ
اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﻣﺴﻴﻠﺔ

ﺑﻠﺤﺎف

ﺑﺌﺮ ﻧﻔﻂ

ﺑﺌﺮ ﻋﻠﻲ

ﺑﺌﺮ ﻏﺎز

اﻟﻤﺨﺎء

ﻣﺼﻔﺎة
ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل
ﻣﻴﻨﺎء
ﺧﻂ أﻧﺒﻮب اﻟﻨﻔﻂ )ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻘﺘﺮح(

ﻋﺪن

!

ﺧﻂ أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز )ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻘﺘﺮح(

المصدر :استبيان األسلحة الصغيرة (خطوط الصدع :تتبع العنف المسلح في
اليمن )2010 ،مع معلومات محدثة من إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

3.نفط

قد أثر الصراع بشكل كبير على قطاع الطاقة .قبل الصراع ،كان دخل
النفط يمثل ما يقدر بنحو  75%من اإليرادات الحكومية و 90%من
إيرادات التصدير 78.لكن ،تسبب الصراع في توقف جميع اإلنتاج في
حقل النفط والغاز الطبيعي الوطني ورحيل جميع الشركات األجنبية
العاملة في اليمن بسبب تفاقم الوضع األمني .ونتيجة لذلك،
انخفض اإلنتاج بشكل كبير .وإذا كان إنتاج النفط اليمني وغيره من
السوائل قبل الصراع في عام  2014قد بلغ  125,000برميل يومياً ،
فقد انخفض في عام  2018إلى  16,000برميل يومياً  .وعلى نحو
مماثل ،انخفض انتاج الغاز الطبيعي من  328مليار قدم مكعب في
79
ً
فضال عن ذلك،
عام  2014إلى  17مليار قدم مكعب في عام .2017
وفي أعقاب تقسيم البالد إلى نصفين تهيمن عليهما صنعاء وعدن،
سيطرت األولى على العاصمة ومحطة راس عيسى النفطية على
ساحل البحر األحمر ،في حين أن األخيرة سيطرت على حقول النفط
80
في شبوة وحضرموت.

 78الوكالة األميركية للتنمية الدولية  « ،UUSAIDنبذة تعريفية عن البلد ،حقوق
الملكية وإدارة الموارد” ،أيلول  /سبتمبر  ،2016المرجع:
_https://www.land-links.org/ wp-content/uploads/2016L/09/USAID
Land_Tenure_Yemen_ Profile-1.pdf

ومن بينهم حوض المسيلة في شرق شبوة والذي يحتوي على
 80%من إجمالي االحتياط النفطي اليمني المؤكد.
في صيف عام  ،2016ارتفع اإلنتاج إلى حوالي  50,000برميل في
اليوم ،وتم تصدير بعض النفط الخام المحدود في وقت الحق من
الخريف إلى الصين وتايالند ،والقليل جداً  ،إلى إيطاليا .غير أن هذه
المستويات لم تشكل استئنافا للعمليات إلى مستويات ما قبل
الصراع .وعلى الرغم من أن تقديرات وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات المتحدة لعام  2010بأن استنفاد احتياطات النفط في اليمن
سوف يحدث بحلول عام  ،2010إال أن األمل ضئيل للغاية في أن تظل
المستويات القيمة قائمة حتى اآلن .وعلى الرغم من ذلك ،كان
المسؤولون اليمنيون يصدرون تصريحات روتينية حول زيادة اإلنتاج.
على سبيل المثال ،أعربت شركة صافر ،وهي شركة نفط مملوكة
من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا  ،عن توقعاتها في
تشرين األول/أكتوبر  2019بزيادة إنتاجية خط األنابيب إلى 15,000
اعتبارا
برميل في اليوم ،بعد أن كانت  5,000برميل في اليوم الحالي.
ً
من عام  ،2018الشركة األجنبية الوحيدة العاملة في اليمن هي
81
النمساوية العاملة في حقل حبان.

 79إدارة معلومات الطاقة األمريكية« ،تحديث اليمن» 23 ،أبريل/نيسان ،2019
https://www.eia.gov/beta/international/analysis. php?iso=YEM
 80رويترز« ،تحديث  - 1شركة النفط اليمنية األكثر أماناً تستأنف الضخ إلى محطة
بحر العرب  -رسمي» 16 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2019المرجع:
https://www.reuters.com/article/yemen-economy-oil/up- date-1yemens-safer-oil-company-resumes-pumping-to-ara- bian-sea.)terminal-official-idUSL5N27114I (accessed November 3, 2019

 81إدارة معلومات الطاقة األمريكية« ،تحديث اليمن»
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داصتقالا
 (31):لكشالمناطق الصناعية في عدن.)UN-Habitat (2019 ،
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺰارع

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻣﺨﺎزن و
ﻓﻨﺎدق(

ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺤﻠﺲ ﻟﻠﺴﺠﺎد

دار ﺳﻌﺪ

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻤﻨﺼﻮرة

ﻣﻤﻠﺤﺔ
ﻋﺪن
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﻓﻨﺪق ﻛﺒﻴﺮ ) 5ﻧﺠﻮم(م
ﺗﻌﺪﻳﻦ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺴﻮة
اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻔﻮﻻذ
ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺪن ﻟﻠﺤﺎوﻳﺎت

اﻟﻤﻌﻼ

ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﻐﻼل

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!
!
!

ﻣﺮﻓﻖﺻﻨﺎﻋﻲ/ﺗﺠﺎري
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ /ﺗﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺰارع
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺦ
ﺳﻴﺎﺣﺔ
ﻣﺰارع اﻷﺳﻤﺎك

�

ﻣﺼﻔﺎة ﻋﺪن

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻮر اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
Google Earth، 2019

المساحة بين «جزر» عدن الحضرية األصلية تشغلها إلى حد كبير صناعات
صغيرة ومتوسطة الحجم .وبما أن هذه هي المناطق األكثر قيمة ،هناك
منافسة كبيرة على المساحة في هذه األراضي.

4.الصناعة

المناطق الصناعية الرئيسية في عدن هي مصفاة النفط في عدن
الصغرى ،والصناعات الخفيفة في منطقة الدرين والمنطقة الحرة.
أدى تحسن وتطور البنية التحتية الذي أجريي تحت رعاية برنامج البنك
الدولي لتنمية المدن الساحلية الذي أطلق في تموز/يوليو ،2002
إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية الخفيفة في الدرين إلى 165
مجمعاً  ،مما رفع الطاقة االستيعابية السنوية في مصفاة النفط
إلى ما يقرب من  150مليون طن متري ،وتحويل منطقة التجارة
الحرة إلى مركز للتجارة الدولية .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك أحد
عشر مصنعاً لصناعة الملح في عدن كانت حتى وقت قريب تعمل
82
على معالجة وتنقية وتعبأة  150,000طن متري من الملح سنوياً .
التصنيع والمواد الكيميائية والصناعة الخفيفة؛ إنتاج الخشب واألحذية
البالستيكية والطالء واألغذية والمشروبات ومنتجات التبغ ،يشكلون
أيضاً حصة في اقتصاد عدن .بصورة مشتركة هيمنوا على اإلنتاج
الصناعي بين عامي  1998و  ،2002ولكنه انخفض منذ ذلك الحين.
وتسبب اشتداد الصراع في عام  2015في انخفاض كبير في النشاط
التجاري .وانخفض إنتاج النفط الخام بنسبة  80%بسبب الوقف الفعلي
لجميع األنشطة ذات الصلة ومغادرة شركات النفط الدولية.

وصاحب هذا ،تراجع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مما أدى الى
زيادة هذا االنخفاض إلى نسبة  .84.5%وأدى ذلك إلى انخفاض
القيمة اإلجمالية لقطاع النفط الوطني بنحو  76%وتسبب في خسارة
اقتصادية وطنية بلغت  3.6مليار دوالر في اإليرادات .توقفت أعمال
المصافي وصادراتها في يونيو/حزيران  ،2015مما أثر بدوره على
وظائف العمال وسبل عيشهم .ومنذ ذلك الحين ،وبسبب توقف
المواجهة في الخطوط األمامية للصراع ،ارتفع اإلنتاج الوطني مرة
أخرى حيث بلغ النفط الخام والذهب على التوالي  41%و 32%من
إجمالي الصادرات الوطنية في عام  .2017تليها الفواكه والخضروات
والخردة المعدنية .مع ذلك ،ووفقاً إلحصاءات ميناء عدن ،سجلت
الصادرات  15,025طناً في عام  2015لنخالة القمح والملح فقط،
مع أرقام مماثلة تقريباً لعامي  2016و ،2017ولم تتوفر احصائيات
لعام  .2018وعلى النقيض من ذلك ،زادت الواردات إلى أكثر من 4,4
قليال من  800,000طن
مليون طن في عام  2018بعد أن كانت أقل
ً
في عام  .2015وتجاوزت المواد الغذائية ومواد البناء أي سلع أخرى.
 (32):لكشحمولة الصادرات والواردات التي تمر عبر ميناء
2019
- 2015
عدن،
واﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﻋﺪن
اﻟﺼﺎدرات
ﺣﻤﻮﻟﺔ

اﻟﻮاردات
اﻟﺼﺎدرات

 0.8ﻣﻠﻴﻮن

15

أﻟﻒ

2015

 82موفى طيب« ،كتاب المعادن السنوي  :2015اليمن» ،وزارة الداخلية األمريكية
وهيئة المسح الجيولوجي في الواليات المتحدة ،نيسان  /أبريل  ،2019المرجع:
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/
2015-ym.pdf-production/atoms/files/myb3

 1.9ﻣﻠﻴﻮن

11

أﻟﻒ

2016
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 2.8ﻣﻠﻴﻮن

23

أﻟﻒ

2017

4.4ﻣﻠﻴﻮن

1.4ﻣﻠﻴﻮن

0

0

2018

2019
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ووفقاً للبيانات التي نشرتها سلطات ميناء عدن ،فإن إجمالي الحمولة
التي تم تفريغها في األشهر الثالثة األولى من عام  2019قد تجاوز
بالفعل إجمالي الحمولة التي تم تفريغها لنفس الفترة من عام 2018
بنسبة  8٪للمواد الغذائية و 33٪لمواد البناء .إن التركيز مؤخرا على
الحمولة الجافة يمثل تراجعاً عن التركيز على النفط قبل الصراع .وعالوة
على ذلك ،فإن الحصة الغالبة من الواردات من البناء والمواد الغذائية
ال تعكس انخفاض اإلنتاجية الصناعية الوطنية فحسب ،بل تؤكد أيضاً
83
شدة انعدام األمن الغذائي في اليمن.

من المزارع السمكية وأربع مزارع لتجهيز األسماك وتعبئتها .وباإلضافة
إلى ذلك ،هناك أيضا أربعة مصانع لتجهيز وتخزين الصيد قبل تصديره
من المدينة لالستهالك المحلي في أماكن أخرى من اليمن أو نقله
إلى األسواق الصينية واألوروبية.
 (33):لكششحنة عدن المستوردة في عام 2018
ﺷﺤﻨﺔ ﻋﺪن اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

 5.الرثوة السمكية /مصائد
األسماك

حتى عام  ،1999أصبحت مزارع األسماك تحت إشراف وزارة الزراعة قبل
حديثاً 84
.
أن تصبح من مسؤولية وزارة الثروة السمكية التي أنشئت
منذ توحيد اليمن ،شجعت السياسة الوطنية االستثمارات في قطاع
الثروة السمكية مع التركيز على زيادة إجمالي حصيلة الصيد في هذه
الصناعة .ويهيمن قطاع صغير على صناعة صيد االسماك .وقيمت
القيمة اإلجمالية لمدخول الثروة السمكية في عام  1999بمبلغ
 125مليون دوالر ،بما في ذلك  40مليون دوالر في الواردات و 19.8
مليون دوالر في الصادرات 85.وبعد عشر سنوات ،في عام  ،2009ساهم
قطاع الثروة السمكية ب  26.24مليار دوالر أو  1.9%من الناتج المحلي
اإلجمالي الوطني .والواقع أنه في عام  ،2014دعم الصيد على نطاق
صغير سبل عيش نحو  83,000صياد و 583,600ممن يعيلون لنحو ما
86
مجموعه  667,000شخص.
في أعقاب اندالع الصراع الحالي ،تسبب العجز الغذائي الحاد ،وارتفاع
معدالت الجوع ،وخطر المجاعة في انهيار فعلي لألصول الالزمة لتأمين
سبل العيش .وقد انخفض صيد األسماك ،شأنه في ذلك شأن اإلنتاج
الزراعي ،بمقدار الثلث مقارنة بفترة ما قبل الصراع وتسبب في نزوح
87
العديد من الصيادين ومن يعيلون من مناطق الصراع غير اآلمنة.
منذ عام  ،2015أدت حدة الصراع إلى كساد شديد في قطاع الثروة
السمكية .وقد نزح األفراد الذين اعتمد دخلهم الرئيسي على صيد
األسماك ،كما أن العديد من شركات الصيد وقفت أعمالها التجارية.
أما تلك المتبقية فانها متعثرة بسبب البيروقراطية الحكومية وعدم
اتخاذ أي إجراء لدعم هذه الصناعة .وتشمل العقبات البيروقراطية،
األنظمة المتناقضة والرسوم التنظيمية المرهقة ،وجهاز ال يستجيب
لمطالب الصناعة .غير أن الحالة في عدن تبدو حتى وقت قريب أقل
حدة من أي مكان آخر ألن العديد من الصيادين من المدن الساحلية
88
األخرى يبحثون عن ثروات جديدة هناك.
في عدن ،تفيد المقابالت التي أجريت في يونيو ويوليو  2019مع
خبراء القطاع ,عن وجود وتشغيل عدد كبير من سفن الصيد في ثالث
مناطق من المدينة التي تتواصل مع الميناء في ست من أرصفة
المدينة؛  5,000في التواهي ،و 1,500في كريتر ،و 6,200في البريقة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن صناعة صيد األسماك ككل ،ممثلة أيضا باثنين
 83جميع األرقام واألشكال والجداول والرسوم البيانية المتعلقة بأي جانب من
جوانب نشاط ميناء عدن الوارد في هذه الوثيقة هي أرقام سابقة تم الحصول
عليها من اإلحصاءات التي قدمتها سلطات ميناء عدن .لالطالع على البيانات
األصلية راجع http://www.portofaden. net/Statistics.aspx
 84ناذير أالبسي وتيروهيسا كوماتسو« ،وصف إدارة الثروة السمكية في اليمن:
دراسة حالة لنظام إدارة دولة نامية» ،في السياسة البحرية .95-89 ،)2014( 50
 85منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة“ ،المالمح القطرية عن مصايد األسماك
 جمهورية اليمن” ،فبراير  /شباط http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/،2002en/YEM/profile.htm
 86ناذير أالبسي وتيروهيسا كوماتسو« ،وصف إدارة الثروة السمكية في اليمن:
دراسة حالة لنظام إدارة دولة نامية»
 87بول أيرالند« ،اليمن :كيف تقاوم مجتمعات الصيد» ،المجلس النرويجي لالجئين
 ،NRCالمرجعhttps://www.nrc.no/shorthand/stories/yemen--- how- :
fishing-communities-are-fighting-back/index.html
 88المرجع نفسه

اﻟﻔﻮﻻذ

23.45%
اﻟﻘﻤﺢ

23.89%

اﻟﻄﺤﻴﻦ

اﺳﻤﻨﺖ
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3.22%
اﻟﻔﺤﻢ
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اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻵﺟﺮ
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ﺧﺸﺐ
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اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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0.71%

زﻳﺖ اﻟﻐﺎز

2.50%

زﻳﺖ ﻧﺒﺎﺗﻲ

اﻟﺤﺒﻮب

اﻷرز

اﻟﺴﻜﺮ

1.84%
0.61%

اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ

0.25%
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

0.04%

1.33%
0.37%

اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
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داصتقالا
تعد عدن تاريخياً كواحدة من المراكز االقتصادية الرئيسية في جنوب
شبه الجزيرة العربية .هي متصلة ببقية البالد عبر ثالثة ممرات رئيسية،
أحدها متصل عبر المناطق الزراعية الخلفية في لحج باتجاه وسط
البالد ،وهذا يقدم للمدينة ثالثة فرص للنمو االقتصادي تجري فيها
ّ
تشكل
التنمية ،سواء خطط له أو ال .ومن خالل ذلك ،يمكن تفسير
المناطق غير الرسمية في بير أحمد داخل البريقة .وعالوة على ذلك،
فإن هذه الممرات الثالثة هي الخطوط االستراتيجية للسيطرة على
السالمة االقتصادية لعدن ،وهي تتحكم في قدرتها على إمداد
المناطق النائية ،واستالم السلع للتصدير .وعلى نطاق المدن ،فإن
اإلضاءة الليلة لها عالقة بالناتج المحلي اإلجمالي ،ويمكن أن يوفر
أفكار مفيدة في االنتعاش الحضري ،أو لفهم وجود وظهور مناطق
جديدة .بين عامي  2014و ،2015شهدت عدن انخفاضاً كبيراً بنحو
 50%من اإلضاءة الليلية ،مما يشير إلى أن الناتج االقتصادي انخفض
على األرجح بشكل كبير خالل هذه الفترة .وعالوة على ذلك ،حتى
عدن كانت تنبعث منها بشكل عام ضوء أكثر بكثير من زنجبار ،فقد
اتبعت الرسوم البيانية نمطاً
مماثال من الخسائر واالنتعاش ،مما
ً
يشير إلى أن تكامل اقتصادهما خالل فترة الصراع.

 (35):لكش مقارنة اإلضاءة الليلية بين زنجبار وعدنUN- ،
.)Habitat (2019
معركة مطار عدن
تم صد تقدم الحوثيون إلى الجنوب

االضاءة الليلية في زنجبر وعدن ,المصدر:

 (34):لكشعدن في المنطقة.)UN-Habitat (2019 ،

وحدة :نانو واط لكل سنتيمتر مربع لكل ستراديان ال مصدر:
مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية
 NCEIالتابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
 .NOAAعالج البياناتPNGK :

ﺑﺎﺗﻴﺲ
اﻟﺤﺼﻦ

ﺟﻌﺎر
اﻟﻤﺨﺰن

ﻟﺤﺞ

زﻧﺠﺒﺎر
اﻟﻜﻮد

زنجبار

+231%

+26%

-60%

-10%

+31%

+41%

عدن

+14%

+11%

-48%

-16%

%+8

+30%

متوسط اإلضاءة الليلية لكل سنة تغيير في اإلضاءة الليلية في زنجبار وعدن.

اﻟﺤﻮﻃﺔ
اﻟﻔﻴﻮش

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ﺻﺒﺮ
اﻟﻮﻫﻂ

المصدر :مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية NCEI
التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )2019-NOAA (2012

ﻋﺪن

عالج البياناتPNGK :

ﻋﺪن اﻟﺼﻐﺮى

ﻣﻤﺮ زﻧﺠﺒﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﻤﻤﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻤﺮ ﺗﻌﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

الخريطة األساسية :خريطة  Esriالطوبوغرافية .2019

ﻋﻤﺮان
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 6.أبرز المالمح

●البنية التحتية االقتصادية في عدن موزعة على نحو غير متساو
عبر مديرياتها الثمانية ،حيث أصبحت مرافق الموانئ والصناعة
في حالة أكثر تطوراً  .انخفضت الصناعات التقليدية الخفيفة،
مثل المنسوجات ،انخفاضا كبيرا بعد اندالع الصراع في ،2015
وصناعات أخرى على وشك الزوال.
●وال يزال قطاع النقل البحري أنشط قطاعات الصناعة .وعلى الرغم
من األضرار التي لحقت بالميناء أثناء الصراع المتقطع ،فإنه ال
يزال يعمل بكامل طاقته .وبالنظر إلى مدة الصراع ،فإن الصادرات
تكاد تكون معدومة .وعلى النقيض من ذلك ،زادت الواردات
زيادة كبيرة ،تتألف معظمها من المواد الغذائية ومواد البناء.
●وانخفض صيد األسماك ،الذي كان في السابق مصدرا رئيسيا
للناتج المحلي اإلجمالي الوطني ،انخفاضا كبيرا .ومن بين
العوامل العديدة التي أسهمت في هذا االنخفاض تأمين الوثائق
والتراخيص المناسبة ،واألموال الالزمة للمعدات مثل القوارب
والشباك ،والقيود المفروضة على عدد السفن العاملة.
●وقد تعرض القطاع المالي إلعاقة شديدة بسبب عدم حصول البنك
المركزي اليمني على ْإئ ِتمان وغياب العالقة مع المؤسسات
المالية الدولية ،مما أثر بدوره على قدرته على التجارة ووقف
إظهار المعامالت المالية الموازية .يفضل السكان شبكات
المال غير الرسمية ،والمؤسسات الخاصة ،والتحويالت اليدوية
على المعامالت المصرفية .مديرية كريتر ،حيث تتركز مؤسسات
الحكومة في حال وجدت ،األجور أفضل من المديريات السبعة
األخرى كما ذكر عقال الحارات.
●وقد أسفرت مدة الصراع عن خسائر فادحة انعكست في العمالة،
وثقة السوق ،وعدم القدرة على دفع مرتبات الموظفين المدنيين،
واالستثمارات .ويشكل العمل المتقطع وشبكات األمان (مثل
المعاشات التقاعدية والمدخرات) مصادر دخل رئيسية تليها
مباشرة المرتبات والمساعدة المالية غير الرسمية من القروض
وأفراد األسرة ومنظمات اإلغاثة كما أفاد عقال الحارات.
●المشاريع الصغيرة الممولة من خالل النقد مقابل العمل تهدف
إلى إنعاش االقتصاد المحلي وتحسين نوعية الحياة.
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 10الصحة والطوارئ
 (36):لكشالمرافق الصحية الرئيسية في عدن.)UN-Habitat (2019 ،
#
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٦
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٩
١٠
١١
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اﻻﺳﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﺑﻞ
ﻋﻴﺎدة دار اﻟﺸﻔﺎء
ﻣﺮﻛﺰ دار ﺳﻌﺪ اﻟﻄﺒﻲ
ﻋﻴﺎدة أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮب
اﻟﻤﻨﺼﻮرة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻴﻤﻦ-اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﺗﻮاﻫﻲ
ﻋﻴﺎدة
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮ أﺣﻤﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪن
وﺣﺪة ﻣﻤﺪاره اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ٢٢ﻣﺎﻳﻮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺮﻳﻬﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪي
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﻴﺐ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮاﻟﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻘﻠﺐ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎ ﺻﻬﻴﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﺎﺑﺮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺪن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺪن
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻌﺐ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻜﺔ
ﻋﻴﺎدة راس ﻣﺮﺑﺎط
ﻋﻴﺎدة اﻟﻘﻠﻮﻋﺔ
 ٧ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
وف  ٣٨ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻮر
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دار ﺳﻌﺪ

4

"
K

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

8 " 23
" 34
K30K
"
"K
"
K
K5
15
26
" 39
"
K
"K
K 21
"
" K 25
K
"
K19
"
K
7 6
"
K29
"
K 22

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮرة

13
"
K

اﻟﺒﺮاﻗﻴﺔ

40
"
K

37
"38
"
KK
"
K1
24
اﻟﻤﻌﻼ

K18
"
"K

12 331K
2
"
"" K
K

36

"
"K
"K
"
"K
K
K

16 32 33

"
"K
K
" K

35 28 11

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

10
"
K 20

K
"
"K

14

المصدر Open Street Maps 2019 :وWikiMapia

1.نظرة عامة

تتوفر خدمات محدودة للرعاية الصحية في جميع أنحاء المدينة،
بما في ذلك الوحدات الصحية والمراكز الصحية والمستشفيات.
عدن هي أيضا واحدة من مدينتين يمنيتين تقدمان خدمات الرعاية
الصحية الثالثية .ومع ذلك ،فإن هذا يضع ضغطاً إضافياً على نظام
الرعاية الصحية حيث يسافر الناس من المناطق المجاورة إلى عدن
لتلقي العالج.
هناك نقص في المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع
أنحاء المدينة ،وال تتوفر خدمات معينة في معظم المديريات ،بما
في ذلك الطوارئ والجراحة الكبرى.

2.اإلطار المؤسيس والقانوني

يكفل دستور الجمهورية اليمنية حق الرعاية الصحية لجميع
المواطنين اليمنيين .وعلى الصعيد الوطني ،فإن الهيئة الرئيسية
المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي في اليمن هي وزارة الصحة
العامة والسكان .وبعد إقرار قانون الالمركزية في عام ،2000
أصبحت المكاتب الصحية في المحافظات مسؤولة عن توفير الرعاية
الصحية على مستوى المحافظة ،بينما تتولى المكاتب الصحية في
89
المديريات إدارة المستوى المحلي.
وقبل الصراع ،كان القطاع الصحي يعتمد بشكل كبير على التمويل
90
الخاص ،حيث يأتي  76.42%من اإلنفاق الصحي من المصادر الخاصة.

عالوة على ذلك ،كانت نوعية خدمات الرعاية الصحية ،وال سيما
المتخصصة منها ،سيئة قبل الصراع ،حيث سافر الكثيرون إلى الخارج
لتلقي العالج .وفي الوقت الحالي ،يؤكد خبراء القطاع أن الجودة
ال تزال مشكلة في البريقة والمنصورة والتواهي وخور مكسر.

 89ن .قربي و س .أز اسماعيل« ،وظائف النظام الصحي في بلد منخفض الدخل في
خضم الصراع :حالة اليمن» في السياسة الصحية والتخطيط -911:)2017(6 ,32
922
 90المصدر نفسه¬
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 (37):لكشالنسبة المئوية للمرافق الصحية العاملة في كل
مديرية.)UN-Habitat (2019 ،

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!

!
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ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

المصدر :منظمة الصحة العالمية  ، WHOتقييم المرافق الصحية .2018

  (4):لودجلاعدد المرافق الصحية المتاحة في عدن ()2017
عام
مجمع صحي

11

المجموع الكلي

خاص

1,117

مستشفى

9

المرفق الحكومي الذي يقدم خدمات الصحة اإلنجابية

45

مستوصف

21

مرفق صحي حكومي

32

مركز طبي

37

وحدة رعاية صحية أولية

1

عيادة أطباء عموم

30

مركز صحي بدون َأ ِس َّرة

25

عيادة تخصصية

259

مركز صحي مع َأ ِس َّرة

0

عيادة األشعة

17

مستشفى المديرية

2

عيادة إسعاف أولي

8

مستشفى عام

4

صيدلية ومخزن أدوية

646

المجموع

120

المجموع

997

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

3.البنية التحتية الصحية

تتكون الرعاية الصحية في عدن من مرافق أولية وثانوية وثالثية،
باإلضافة إلى عيادات متخصصة .وفي عام  ،2017ووفقاً لكتاب اإلحصاء
السنوي  ،كان هناك ما مجموعه  501مرفقاً صحياً في محافظة
عدن ،منها  120مرفقاً فقط كان من المرافق العامة .وباإلضافة
إلى ذلك ،كان هناك  97عيادة لطب األسنان ،و  10معامل أسنان ،و
 180مختبرا ،و  33مختبرا للبصريات ،و 616صيدلية ومخزن أدوية.

تشير البيانات األخيرة إلى أن العدد اإلجمالي للمرافق الصحية قد
زاد بنسبة  20%تقريباً بين عامي  2013و .2019ومع ذلك  ،لوحظ
زيادة بنسبة  ٪ 15في الصيدليات ومخازن األدوية .وتزداد مقارنة
البيانات تعقيدا بسبب اختالف تصنيف المرافق المستخدمة .وتعمل
معظم المرافق الصحية حالياً بكامل طاقتها ،باستثناء بعض المراكز
الصحية والصيدليات والعيادات المتخصصة والمستشفيات ومكتب
الصحة على النحو المبين في الجدول .5
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 ئراوطلاو ةحصلا
ووفقاً للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتحليل والتخطيط
لإلنتعاش ،فإن  70%من مرافق الرعاية الصحية األولية تعمل في
حين أن معظم مرافق الرعاية الصحية الثانوية ال تعمل .وال تزال
المستشفيات الخاصة مفتوحة الستقبال المرضى ،من أجل سد
هذه الفجوة في المستشفيات العامة .ولدى الهالل األحمر مركز
واحد للدعم الجراحي.
بعد الحرب ،تركز العديد من المستشفيات فقط على الرعاية الصحية
األولية ،مع بعض االستثناءات .فعلى سبيل المثال ،يوفر مستشفى
فضال عن التدريب
الصداقة الرعاية الصحية لألطفال والصحة االنجابية،
ً

لكلية الطب لكن المستشفى مكتظ طوال الوقت ،مع توافر َأ ِس َّرة
محدودة .وقد ُدمرت البنية التحتية لمستشفى األمراض النفسية،
ومعظم المعدات غير مجهزة .كما أن معظم األطباء النفسيين
متقاعدون وهناك نقص في الموظفين الجدد القادمين للعمل في
المستشفيات ألنه ال يوجد تعليم جيد يقدم لألطباء الجدد في الوقت
الحاضر .في بعض األحيان يحتاج المرضى إلى البحث عن مستشفيات
ً
مكلفا.
خاصة لتلقي العالج المناسب  ،ومع ذلك  ،يمكن أن يكون هذا

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
  (5):لودجلاإجمالي عدد المرافق الصحية وحالتها في مدينة عدن.2019 ،

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﺑﻨﻚ اﻟﺪم

1

-

-

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

86

14

3

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ
ﻋﻴﺎدة ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﺣﺪة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ وﻃﻮارئ أﺧﺮى
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ  /ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص
ﻋﻴﺎدة ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

7

12
3

163

762
16

243

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺎم

6

ﻣﺮﻛﺰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ

4

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-

1

1,304

1

-

14
1

-

30

-

7

2

10
1

-

23

ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع أي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019

ووفقاً لتقرير نشرته وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة
العالمية  WHOفي عام  ،2016كان هناك 14سريراً لكل 10,000
شخص 91.ويمثل ذلك انخفاضاً من نسبة  20سريراً لكل  10,000في
عام  92 .2013في حين انخفضت النسبة عند اشتداد الصراع في عام
 ،2015وهي األعلى في اليمن ،في المرتبة الثانية بعد محافظة مأرب.

يشير أحد التقارير إلى أن  25,000شخص سافروا إلى الخارج في العام
( 2014-2013قبل الصراع) لتلقي العالج الطبي ،اختار  75%منهم
الهند 94.وأدى تصاعد الصراع في عام  2015الى وضع أعباء إضافية
على نظام الرعاية الصحية مع إصابات الحرب واألمراض الوبائية
المتفشية .وقدرت إحدى مجموعات اإلغاثة أنه في صيف عام 2015
95
فقط ،سعى  5,000جريح إلى الحصول على العالج في الخارج.

الرعاية الصحية الثالثية في اليمن
على الرغم من التقدم الكبير المحرز ،ال يزال نظام الرعاية الصحية
الثالثية في اليمن غير متطور .فقط عدن وصنعاء تمتلكان
مستشفيات إحالة من الدرجة الثالثية التي تعمل في نفس الوقت
كعالج تدريبي 93.البنية التحتية غير مناسبة ،وهناك نقص مستمر
في المعدات المتخصصة ،ونقص في األطباء والمتخصصين كما
أن خدمات الطوارئ إما شحيحة أو غير موجودة .ونتيجة لهذا فإن
العديد من المقيمين يختارون السفر إلى الخارج لتلقي العالج
 91وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية  ،WHOتوافرالخدمة
الصحية وحالة المرافق الصحية في  16محافظة» ،
 92منظمة الصحة العالمية « ،WHOنبذة عن النظام الصحي في اليمن» (القاهرة:
 .)WHO, 2006المرجعhttp://apps.who.int/medicinedocs/documents/ :
s17314e/s17314e.pdf

 94أنيس صالح محمد حسن ومحمود جالب سيد« ،حالة الرعاية الصحية الحالية في
اليمن (عدن)» ،في المجلة األميركية للطب السريري والتجريب:)2018( 1 ،6 ،
.21–18

 93منظمة الصحة العالمية « ،WHOنبذة عن النظام الصحي في اليمن» (القاهرة:
 .)WHO, 2006المرجعhttp://apps.who.int/medicinedocs/documents/ :
s17314e/s17314e.pdf

ّ
المكتظة تتحول إلى دور رعاية» ،عين الشرق
 95الحيدراي ،فواز« .مستشفيات عدن
األوسط 7 ،يوليو/تموز  .2015المرجعhttps://www.middleeasteye.net/news/ :
.adens-over- whelmed-hospitals-turn-hospices
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4.القدرة التشغيلية

حتى أكتوبر  ،2016كان  78%من المراكز الصحية في عدن تعمل
بشكل كامل ( 35من أصل  ،)45مع وجود  4مراكز صحية تعمل بشكل
جزئي ،و 6مراكز ال تعمل 96.كانت هناك أيضاً  7سيارات إسعاف عاملة.
 (38):لكش توافر الخدمات في المرافق الصحية في مدينة
عدن.2019 ،
1
ﻣﻨﻄﻤﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ

182
ﻋﺎم

214
ﺧﺎص

182

214

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIيونيو /يوليو .2019

 (39):لكش توافر الخدمات في المرافق الصحية في عدن.
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﺘﻮﻓﺮ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

63%

وفقاً للتقرير السنوي لقطاع الصحة لعام  ، 2017يوجد  5مستشفيات
في المحافظات ،و 26مركزاً صحياً  ،و 10وحدات صحية ،وأربعة فرق
متنقلة ،ومركز متخصص واحد يدعمه شركاء الصحة في محافظة
عدن .وحتى أكتوبر/تشرين األول  ،2016تضررت إحدى مرافق الرعاية
الصحية بشكل كامل في عدن ،في حين أصيب  11مرفقاً بأضرار
جزئية 98.ومن المهم مالحظة أن سكان القرى المجاورة والمحافظات
األخرى يسافرون إلى عدن طلباً للرعاية الصحية ،مما يضع المزيد من
الضغوط على المستشفيات والموظفين ،وقدرتهم على تقديم
العالج .ووفقا لمصادر محليةُ ،ينظر إلى نوعية الخدمات على أنها
أفضل في المستشفيات الخاصة ،التي ال يمكن لمعظم السكان
الوصول إليها بسبب ارتفاع التكاليف .حتى أكتوبر األول  ،2016كان
هناك ما مجموعه  3,932من العاملين الطبيين في عدن 99.ويشمل
هذا العدد  1,224ممرضة و 347قابلة و 450أخصائياً و 274طبيباً
عامال صحياً آخر .ويمثل هذا ما
عاماً و 120طبيباً مساعداً و1,517
ً
نسبته  42.7من موظفي الرعاية الصحية لكل  10,000شخص ،وهو
واحد من أعلى المعدالت في اليمن .غير أن النقص في العاملين
في مجال الرعاية الصحية وموظفي المستشفيات قد أثير كمخاوف
من المشتركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل
واإلنتعاش .وتوافر الخدمات في المرافق الصحية ضعيف بوجه عام.
وفي حوالي نصف المرافق ،ال تتوفر خدمات صحة الطفل وتغذيته،
100
واألمراض المعدية وغير المعدية ،فضال عن خدمات الصحة العقلية.
وأدنى توافر للخدمات كانت من حيث صحة األمومة والمواليد الجدد،
حيث أنه إما متوفر أو متوفر بشكل جزئي في  42%من المرافق.
97

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

37%

1%

ﺻﺤﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وإدارة اﻟﺼﺪﻣﺎت

41%

ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ
واﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد

40%

اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

39%

51%

48%

4%
49%

47%

13%

45%

2%
58%
13%

49%

اﻟﻤﺼﺪر :وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﺎن وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ

والسكان وتوافر الخدمات ووظائف المرافق
الصحة العامة
 16وزارة
المصدر:
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 2016
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺗﺸﺮﻳﻦ
ﻓﻲ
الصحية في  16محافظة ،تشرين األول/أكتوبر 2016

 97قطاع الصحة في اليمن ،التقرير السنوي  .)2017( ،2017المرجعhttps://www. :
who.int/health-cluster/countries/yemen/ Yemen-HC-annual-report-2017.
pdf
 98المرجع نفسه .وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ، WHO
توافر الخدمات ووظائف المرافق الصحية في  16محافظة2016 ،
 96المرجع نفسه .وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية ،WHO
توافر الخدمات ووظائف المرافق الصحية في  16محافظة.2016 ،

 99المرجع نفسه.
100

المرجع نفسهf.
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 ئراوطلاو ةحصلا

5.االحتياجات السكانية

ووفقاً للنظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية ،يوجد حالياً 505,958
شخصاً بحاجة إلى المساعدة الصحية في محافظة عدن 55% ،منهم
في حاجة ماسة 101.وعالوة على ذلك ،هناك ما يقدر بنحو 245,661
شخصاً في محافظة عدن بحاجة إلى المساعدة الغذائية ،مع 156,127
شخصا في حاجة ماسة.
قد اختار أكثر من  80%من عقال الحارات توفير خدمات الرعاية الصحية،
بما في ذلك المرافق الصحية والعاملين الصحيين والخدمات الصحية،
كحاجة ماسة للسكان في عدن .وتلي ذلك الحاجة إلى السلع الصحية،
أي األدوية والمعدات ،التي تم اختيارها من قبل  72٪من عقال
صرح ما يقارب من نصف عقال الحارات بأن الزيارة (التنقل)
الحاراتّ .
لمرافق الرعاية الصحية من بين االحتياجات الملحة في جميع أنحاء
المدينة ،مع الحاجة القصوى في البريقة والمنصورة ودار سعد.

يشير خبراء القطاع إلى أن خدمات الطوارئ والجراحة الكبرى غير
متوفرة في معظم المديريات .وقد تم تحديد أخطر المشاكل المتعلقة
بالحصول على الرعاية الصحية وهي االفتقار إلى المرافق الصحية أو
الموظفين الصحيين ،واالفتقار إلى الخدمات المتنوعة ،وعدم انتظام
إمدادات األدوية ،واالفتقار إلى الموظفين الطبيين المتخصصين.
وعالوة على ذلك ،تم تحديد عالج األمراض الحادة والمزمنة وخدمات
الصحة العقلية كاحتياجات صحية ذات أولوية لدى السكان .وأبلغ عن
نقص االدوية واللوازم الطبية في مراحل مختلفة من الصراع ،وهو
يؤثر بصفة خاصة على الذين يعانون من أمراض مزمنة.
تدخال فورياً  ،وهي
قد حدد خبراء القطاع أخطر المشاكل التي تتطلب
ً
نقص المرافق الصحية (بما في ذلك االكتظاظ بالمرافق الصحية
ونقص الموظفين) ،ونقص الخدمات المتنوعة ،وضعف الجودة.

 (40):لكشاالحتياجات الصحية في مدينة عدن (لكل مديرية)،
.2019
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻷﻗﺮب ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ ﻣﺸﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام
أﻗﻞ ﻣﻦ  30دﻗﻴﻘﺔ
 60-30دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎً اﻛﺒﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
18-46
اﻟﻨﺴﺎء

18-46
اﻟﺮﺟﺎل

46+
اﻟﻨﺴﺎء

46+
اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎً أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻄﻮارئ
ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
اﻷﺷﻌﺔ
ﺻﺤﺔ اﻷم و اﻟﻄﻔﻞ
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى *
* ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﺎﻻت ﻃﻮارئ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ و اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و ﻋﻼج اﻟﺴﻞ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ و ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KIsوالمرجع المجتمعي (عقال الحارات) CFPs
حزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019
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بيانات من نظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية 2019

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
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مالمح حرضية رسيعة
تفشي األمراض
قد تأثرت اليمن بتفشي األمراض ،بما في ذلك الكوليرا والدفتريا،
التي ارتبطت بنقص خدمات الرعاية الصحية وسوء أحوال المياه
والمرافق الصحية .تم اكتشاف أول حاالت كوليرا في اليمن في
أوائل أكتوبر األول  2016في صنعاء 102.ومن هناك انتشر المرض
بسرعة جنوباً  ،وتم اإلبالغ عن أول حالة وفاة في محافظة عدن في
الشهر نفسه .وبحلول نهاية الشهر 103،شهدت محافظة عدن ثاني
أعلى عدد (بعد تعز) من حاالت الكوليرا واإلسهال المائي الحاد في
جميع أنحاء اليمن ،مع أكثر من  500حالة مشتبه بها104.بدأت الموجة
الثانية من تفشي الكوليرا في أبريل  .2017واستجابة لذلك ،أنشأت
منظمة الصحة العالمي  WHOومنظمة أطباء بال حدود مركز عالج
في مستشفى الصداقة ،الذي كان يقبل دخول المرضى من جميع
أنحاء جنوب اليمن .تم تسجيل أول حالة من حاالت الدفتريا في
مستشفى الصداقة في عدن في تشرين الثاني/نوفمبر .2017
ووفقاً للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل
واإلنتعاش ،كانت هناك زيادة في المالريا واإلسهال في عدن في
تشرين األول/أكتوبر  ،2019مع اإلبالغ عن بعض حاالت الكوليرا.
يعرض الرسم البياني أدناه أعداد الحاالت والوفيات المرتبطة
بالكوليرا في مدينة عدن في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/
أغسطس  .2019ويوجد أكبر عدد من حاالت الكوليرا المشتبه فيها
في مديرية دار سعد .وهي تستضيف ثاني أكبر عدد من النازحين
فضال عن مجتمع المهمشين .ويتأثر كبار السن
داخلياً في المدينة،
ً
بشكل مختلف بالكوليرا بسبب ضعف أجهزة المناعة واالفتقار إلى
الخدمات األساسية ،بما في ذلك المياه والصرف الصحي.
 (41):لكشالحاالت والوفيات المرتبطة بالكوليرا حسب العمر
في عدن

18%

16%

9%

5%

11%

اﻟﺤﺎﻻت
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ

15%
18%

28%
0-5

5-14

50% 10%
اﻟﻮﻓﻴﺎت
ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ

6.التدخالت اإلنسانية

تشارك عدة منظمات إنسانية في دعم القطاع الصحي في عدن.
ويشمل الدعم تقديم المساعدة إلجراء العمليات الجراحية ،وتقديم
الدعم في التعامل مع األمراض المعدية ،والرعاية الصحية اإلنجابية،
والصحة العقلية ،والتغذية ،والتطعيم .وتشمل أنواع الدعم األخرى
توفير المياه والوقود وحوافز الموظفين والتدريب.
تفيد تقارير إعالمية بأن اإلمارات العربية المتحدة  ،متمثلة بذراعها
اإلنساني ،الهالل األحمر اإلماراتي  ،قامت بإعادة تأهيل المستشفيات
105
في عدن وتوفير األدوية والمعدات.

7.أبرز المالمح

●قد تم تحديد الرعاية الصحية باعتبارها الخدمة األكثر احتياجاً في
عدن ،أكثر من  80٪من عقال الحارات اختاروا هذا الخيار .وهي
الحاجة األكثر إلحاحاً في التواهي.
●ال يعمل  23مرفقاً صحياً في عدن ،بما في ذلك  10عيادات
متخصصة خاصة ،وسبع صيدليات ومستوصفات ،وثالثة مراكز
صحية ،ومستشفيين خاصين ،ومستشفى حكومي واحد .ويقع
 18مرفقا من هذه المرافق الـ  23في كرايتر.
●تتوفر خدمات صحية محدودة في جميع أنحاء المدينة .ومع ذلك،
هناك نقص واضح في عدد المرافق وكذلك إمدادات األدوية غير
المنتظمة .وهذا باإلضافة إلى عدم كفاية العاملين الصحيين
مما يؤثر بشكل متفاوت على األشخاص المصابين بأمراض
مزمنة وحادة.
●ال تتوفر خدمات الطوارئ والجراحات الكبرى وال يمكن الوصول
إليها في أكثر من نصف المديريات .وفي مديرية الشيخ عثمان،
ال تتوفر معظم الخدمات ،بما في ذلك عالج المرضى خارج
المستشفى ،والرعاية الصحية التناسلية ،وصحة األم والطفل.
●عالوة على ذلك ،هناك  30مرفقاً صحياً يعمل بشكل جزئي:
 14مركزاً صحياً و 14صيدلية ومستوصفاً ومستشفى عاماً
ومكتباً صحياً واحداً  .ويقع  25مرفقا من هذه المرافق الـ 30
في مديرية البريقة

20%
15-29

30-44

45-59

ﻓﻮق ال 60

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
http://www.yemeneoc.org/
المصدر :قطاع الصحة في اليمن .متوفر على
http://www.yemeneoc.org/bi/

/bi

منظمة الصحة العالمية « ،WHOحاالت الكوليرا في اليمن»( ،المكتب
102
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط .)EMRO ، 2016المرجع:
http://www. emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/chol.era-cases-in-yemen.html
منظمة الصحة العالمية « ،WHOتحديث الكوليرا في اليمن 23 ،تشرين
103
األول/أكتوبر ( ،»2016المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق
المتوسط .)EMRO ، 2016المرجعhttp://www.emro.who.int/pandemic- :
epidemic-diseases/ cholera/cholera-update-in-yemen-23-october-2016.
html
منظمة الصحة العالمية « ،WHOتحديث الوضع للكوليرا في اليمن،
104
تشرين األول/أكتوبر ( .»2016المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
للشرق المتوسط .)2016 ،المرجعhttp://www.emro.who.int/pandemic- :
epidem- ic-diseases/cholera/situation-update-for-cholera-for-ye- menoctober-2016.html

 105محمد القليسي“ ،ترميم المستشفيات أصبح األولوية في عدن اليمن ،الوطني،
 4أيلول  /سبتمبر  ،2015المرجعhttps://www.thenational.ae/world/.:
restoring-hospitals-becomes-the priority-in-yemen-s-aden-1.128148
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  (6):لودجلاالمدارس الحكومية مقابل المدارس الخاصة في عدن لكل نوع ()2017
عام

حكومي

خاص

أساسي

90

41

ثانوي  /أساسي

12

24

ثانوي

24

0

المجموع

126

65

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي 2017.
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1.نظرة عامة

منذ الثمانينيات فصاعداً  ،أولى كل من شمال وجنوب اليمن تطوير
وتوسيع أنظمة التعليم الخاصة بكل منهما أولوية قصوى .وظلت
حصة الميزانية المخصصة للتعليم مرتفعة بنفس القدر بعد توحيد
البلدين في عام  .1990ففي الفترة بين عامي  1977و ،2000انخفضت
معدالت األمية من  90%إلى  45%وارتفعت معدالت االلتحاق بالمدارس
بشكل مضطرد من  0,5مليون إلى  3ماليين طالب .هذا يمثل زيادة
من  7%إلى  17%من حصة السكان الملتحقين بالتعليم العالي .شهد
االلتحاق بالتعليم العالي نمواً كبيراً  ،من  5,000إلى  175,000طالب
في الفترة نفسها 106 .وتدير قطاع التعليم في اليمن ثالث وزارات
منفصلة ،تشرف كل منها على مستوى معين من التعليم .قواعد
القبول والتقدم معقدة ،باإلضافة الى جمود القوانين يؤدي إلى
ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة .هناك مؤسسات تعليمية
عامة وخاصة في عدن ،وتفيد التقارير بأن المؤسسات الخاصة توفر
نوعية أفضل من التعليم.
غير أن التعليم الخاص يرتبط أيضا بارتفاع التكاليف الذي يحد من
إمكانية الوصول إلى القلة المختارة القادرة على تحمل تكاليفه.
بعد تصاعد الصراع في عام َّ :2015
علقت جميع المدارس أنشطتها
في أغسطس/آب  ،2015وتأخر بدء العام الدراسي 2016-2015
لمدة شهر واحد.
ووفقاً للتقييم المشترك لالحتياجات التعليمية ،قدر أن هناك حوالي
 20%من األطفال غير الملتحقين بالمدارس في عدن في عام .2016
 107أدى تغيب المعلمين واالفتقار إلى المواد الدراسية وسوء النوعية
عموما إلى زيادة تدهور الحالة .وبحلول نهاية عام  ،2016تم إصالح
معظم المدارس التي تعرضت لألضرار .وخالل عملية إعادة التأهيل،
تمكن العديد من الطالب من حضور الدروس في المدارس القريبة.
وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال االفتقار إلى أماكن التعلم وعدم كفاية
عدد المعلمين مشكلة رئيسية في عدن.

  5:عبرمالهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي
تشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم ( ،)1964الذي يحدد مستويات
مختلفة من التعليم ،وقانون التعليم ( ،)1965الذي أنشئ المنح الدراسية
والزماالت 108.وقبل الصراع ،كان نظام التعليم مركزياً إلى حد كبير .وتوجد
حاليا عدة وزارات تدير نظام التعليم على مختلف المستويات .يقع التعليم
العام ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم .وتدير وزارة التعليم الفني
والتدريب المهني المدارس المهنية والكليات المجتمعية التي بدأ
العمل بها ألول مرة في السبعينات في إطار وزارة التربية والتعليم،
قبل أن تتحول إلى وزارة منفصلة في عام  109 .2001وأخيرا ،تتولى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة مستوى التعليم العالي،
والتي أنشئت أول مرة في عام  ،1990وبعد توقف قصير ،أعيد إنشاؤها
في عام عام  110 .2001وتدعم الحكومة اليمنية التعليم العام على
جميع المستويات 111.جهاز محو األمية وتعليم الكبار ،وهي وكالة
فنية مستقلة داخل وزارة التعليم تقيس معدالت محو األمية الوطنية
وتقدم تقارير بشأنها.

هيكل النظام التعليمي
تبدأ دورة التعليم في اليمن في مرحلة الطفولة المبكرة ،أو مرحلة
ما قبل المدرسة ،وهي غير إلزامية .وبعد ذلك ،يكون التعليم
األساسي إلزامياً لجميع األطفال ،ويبدأ عادة في سن السادسة أو
السابعة .وبعد تسع سنوات من التعليم األساسي ،يمضي الطالب
إما من خالل مسار ثانوي عام أو مسار مهني (يتألف إما من التعليم
112
الثانوي المهني أو التعليم المهني).
وتستمر المدرسة الثانوية ثالث سنوات .السنة األولى هي التعليم
العام وتتألف من مواد أدبية وعلمية 113.خالل السنة الثانية ،يمكن
للطالب اختيار متابعة العلوم أو العلوم اإلنسانية .بعد التعليم الثانوي
العام ،يمكن للطالب اختيار متابعة التعليم العالي في جامعة أو
معهد للمعلمين أو كلية مجتمعية أو تلقي تعليم مهني .لكي
يتم قبوله في الدراسات العليا ،يجب على المرء أن يكمل درجة
البكالوريوس من بين متطلبات أخرى .ويمكن الدخول إلى سوق
العمل بعد أي مستوى بعد إتمام التعليم األساسي .وبعد التعليم
114
الثانوي المهني ،يجوز للطالب أن يختار التعليم الفني.

108البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن ،العاصمة البنك الدولي)2010 ،
109المرجع نفسه.
110المرجع نفسه.
111المرجع نفسه.

106البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدولي )2010 ،المرجعhttp://documents. : :
worldbank.org/cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Educationstatus-re- port-challenges-and-opportunities
107منظمة إنقاذ الطفل وكتلة التعليم اليمنية« ،تقريرالتقييم المشترك لالحتياجات
التعليمية تقرير ،عدن – اليمن» ،آذار  /مارس  ،2016المرجعhttps://:
_resourcecentre.savethechildren.net/node/12526/pdf/ aden_2016_joint
education_needs_assessment.pdf

112منظمة العمل الدولية ، ILOاالتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن،
 ،2014المرجعhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- :
--/arabstates
ro-beirut/documents/publication/wcms_358144.pdf113بروني ميشيل ،أندريا سالفيني ،والرا أهلنهاوت ،االتجاهات الديموغرافية و
سوق العمل في اليمن ( ،بيروت :منظمات العمل الدولية.)2014 ،
المرجعhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-:
2019/04/beirut/documents/publication/wcms_358144.pdf on15
114المرجع نفسه.
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وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ودﻛﺘﻮراه

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻌﺎﻫﺪ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
أﺳﺎﺳﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺑﻌﺪ-اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺑﻌﺪ-اﻷﺳﺎﺳﻲ

أﺳﺎﺳﻲ

ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

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

والقواعد التي تنظم القبول واإللتحاق معقدة ويمكن أن تمنع
الطالب من الحصول على مزيد من التعليم .وقبل الصراع ،كان عدد
الطالب الذين يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعا .ووفقا
لتقرير للبنك الدولي في عام  ،2010استغرق إكمال السنوات التسع
115
اإللزامية من التعليم  15.9سنة في المتوسط.

ويفقد الطالب الذين يختارون المضي قدماً في التعليم المهني عند
إتمام التعليم األساسي فرصة االلتحاق بالجامعة في المستقبل.
وعالوة على ذلك ،فإن كل من التعليم الفني والتدريب المهني
نظرا ألن
بعد التعليم األساسي و الثانوي مرتبط بسن محدد.
ً
معظم الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتقدم في التعليم
ً
مؤهل للحصول على التعليم الفني
األساسي  ،فقد ال يكون بعضهم
والتدريب المهني فقط بسبب القيود العمرية .وعالوة على ذلك،
ال توجد قواعد تسمح بإعادة الدخول في نظام التعليم األساسي
بعد االنقطاع عن الدراسة 117.وفي مثل هذه الحاالت ،فإن السبيل
الوحيد الممكن هو البرامج األبجدية ،التي ال يتمثل دورها إال في
تعليم القراءة والكتابة.
116

ويشترط الحصول على دبلوم في التعليم الثانوي للقبول في
جامعة حكومية .ومع ذلك ،ال يمكن للخريجين ،عند االنتهاء من
التعليم الثانوي ،التقدم مباشرة أو التسجيل للحصول على التعليم
العالي .وفترة التوقف لمدة سنة واحدة منصوص عليها قانونا.
وعلى الرغم من عدم وضوح السبب ،يعزى السبب عموما إلى األداء
اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية عند بلوغ سن الثامنة عشرة.
وبعد انقضاء السنة ،ال يكون أمام خريجي التعليم الثانوي سوى
ثالث سنوات للتقدم بطلب القبول في الجامعة .وإذا لم يتمكنوا
من ذلك ،فإنهم يفقدون امتياز االلتحاق بالتعليم العالي مدى
الحياة 118.وبالتالي فإن تعقيد النظام ال يحول دون مواصلة التعليم
فحسب ،بل يحول أيضا دون الحصول على المؤهالت الالزمة لالنتقال
إلى سوق العمل.

2.البنية التحتية

ووفقاً للتقييم المشترك لالحتياجات التعليمية الذي أجرته منظمة
إنقاذ الطفل في عام  ،2016كان هناك  168مدرسة أساسية في العام
الدراسي  ،2013-2012و 185مدرسة أساسية في العام الدراسي
الالحق ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة  10%خالل هذه الفترة .119وارتفع
عدد المدارس الحكومية من  98إلى  119مدرسة ،في حين انخفض
عدد المدارس الخاصة من  70إلى  66مدرسة.
ويوجد حاليا  97مدرسة أساسية حكومية و  99خاصة ،مما يشير إلى
أن عدد المدارس الحكومية األساسية قد انخفض ،في حين زاد عدد
المدارس الخاصة 120.ويمكن أن يعزى ذلك إلى نقص الموارد المالية
وهيئة التدريس في المدارس العامة .وعالوة على ذلك ،تضاعف عدد
المدارس الثانوية ثالث مرات تقريباً منذ عام  ،2013ليصل إلى 69
مدرسة ( 35مدرسة حكومية و 34مدرسة خاصة) في عام .2019
وبالنسبة للمدارس التي تقدم التعليم األساسي والثانوي على حد
سواء ،انخفض عدد المدارس الحكومية من  11إلى  10في عام
 ،2019في حين شهد عدد المدارس الخاصة انخفاضاً أكثر حدة من
 24مدرسة في عام  2013إلى  13مدرسة في عام  .2019يعرض
الرسم البياني أدناه أعداد المرافق التعليمية الحكومية والخاصة
في عدن ،بما في ذلك المدارس والكليات والجامعات ومكاتب
التعليم واإلسكان الجامعي.

115البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات
والفرص (اإلنجليزية)( ،واشنطن ،العاصمة البنك الدولي)2010 ،
116المرجع نفسه.
117المرجع نفسه.
118المرجع نفسه.

119منظمة إنقاذ الطفل ،كتلة التعليم اليمنية ،تقرير التقييم المشترك لالحتياجات
التعليمية  ،عدن  -اليمن)2016( ،
120استبيان لخبراء القطاع  ، KIيونيو /يوليو .2019
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 (44):لكشمرافق التعليم العام مقابل الخاص في عدن.

1

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

182

ﺣﻜﻮﻣﻲ

214
ﺧﺎص

214

182

3.االحتياجات السكانية

يشير خبراء القطاع إلى أن االفتقار إلى مرافق البنية التحتية ،وعدم
كفاية عدد المعلمين ،ونقص المواد التعليمية ،وعدم القدرة على
دفع الرسوم المدرسية هي قضايا رئيسية تعوق تطوير التعليم.
عند سؤال عقال الحارات عن الحاجات الرئيسية في قطاع التعليم
كانت االجابات كما يلي :اللوازم المدرسية ،بما في ذلك األدوات
المكتبية والكتب ،كمواد أساسية في جميع أنحاء عدن من قبل
 56٪من عقال الحارات  ،123وخصوصا في مديريات الشيخ عثمان ،دار
سعد وخور مكسر  .عالوة على ذلك ،حدد  100%من عقال الحارات
التعليم كخدمة حيوية يحتاجها السكان في مديريتي التواهي ودار
سعد ،يليهم الشيخ عثمان ،حيث انتقى أكثر من ثلثي عقال الحارات
 CFPsهذا الخيار .تم تحديد النقل إلى المرافق المدرسية من قبل
ثلث عقال الحارات عبر المدينة ،وفي المنصورة تحديدا حيث اختار
 ٪ 86من عقال الحارات هذه االجابة.

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIيوليو .2019

وتعمل معظم المدارس حاليا ً بشكل كامل ،باستثناء ثالث مدارس
أساسية تقع في الشيخ عثمان والمنصورة وكريتر ،ومدرسة ثانوية
ومكتب تعليم واحد في خور مكسر ومدرسة ما قبل األساسي
121
في المعال.
جامعة عدن هي الجامعة الحكومية الوحيدة في مدينة عدن.
ولديها  22كلية ،وحتى عام  ،2017بلغ عدد الطالب الجامعيين
المسجلين في الكليات الجامعية  39,491طالباً و 371طالباً في
الدراسات العليا .باإلضافة إلى ذلك ،هناك العديد من الجامعات
122
الخاصة األخرى في عدن.
  (7):لودجلاإجمالي عدد المرافق التعليمية وحالتها

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

-

-

-

ﻛﻠﻴﺔ/ﺟﺎﻣﻌﺔ

10

-

-

ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ/اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

6

-

-

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

8

-

1

ﻧﻮع ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ آﺧﺮ

2

-

-

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

79

-

1

ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

23

-

-

ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

193

-

3

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

68

-

1

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ

2

-

-

391

0

6

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-

أي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ  KIﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

المصدر :استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

121المرجع نفسه.
122جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

123استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
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 (45):لكشاالحتياجات التعليمية في مدينة عدن (لكل مديرية)،
.2019
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

 20-40دﻗﻴﻘﺔ

3-6

6-12

13-17

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
100%
75%
50%
25%

ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ

3-5

ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﺰدﺣﻤﺔ

6-17
اﻧﺎث

6-17
ذﻛﻮر

اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﺟﺪا
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻻ
ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

3-5

6-17
ذﻛﻮر

6-17
اﻧﺎث

المصدر :استبيان خبراءالقطاع : KIوالمرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،CFP
حزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻛﺎف
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺪد ﻛﺎف
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
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ميلعتلا
االلتحاق والحضور
في عام  ،2013قدر إجمالي االلتحاق بالتعليم األساسي في عدن ،80%
 66%منهم التحقوا بالتعليم الحكومي و 14%بالخاص 124.في العام
التاليُ ،ق ّدر معدل االلتحاق بـ  79%( 77%ذكور و 75%إناث) ،منهم 63%
التحقوا بالتعليم الحكومي و 14%بالتعليم الخاص 125 .لوحظ انخفاض
بنسبة  % 3بالنسبة للطالب الذكور في المدارس الحكومية .وفي
الوقت الراهن ،يختلف الحضور من مديرية إلى أخرى ،مع مالحظة أدنى
المعدالت في خور مكسر .وتتأثر الطالبات الالتي تتراوح أعمارهن بين
 3و  5سنوات و 17-13سنة بشكل غير متناسب في المعال حيث يقدر
أن ثلثي السكان من الفئة العمرية المعنية غير ملتحقين بالمدارس.
في العام الدراسي  ،2016-2015كان هناك  5,626معلماً في محافظة
عدن 86% ،منهم يعملون في المدارس الحكومية 126.كان  78%تقريباً
من المعلمين من اإلناث.

بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن  ،2,230من بينهم
 86أستاذاً و 257أستاذاً مشاركاً و 676أستاذاً مساعداً و 498مدرساً
127
و 704معيد.
صرح خبراء القطاع أن أعداد المعلمين حالياً غير
وفي الوقت الحاليّ ،
كافية في جميع المديريات ،حيث تأثرت البريقة والمنصورة أكثر من
غيرها .وأفادت التقارير بأن تغيب المعلمين كان كبيراً حتى قبل الصراع.
وقد أدى عدم كفاية الرواتب إلى أن يجد العديد من المعلمين فرصا
تقدم دخال أعلى أو يعملوا بوظيفة ثانية إضافية 128.ورغم أن كثيرا من
أسماء المعلمين موجودة في القوائم الرسمية ،فإن العدد الحقيقي
قد يكون أقل.

 (46):لكشمعدالت الحضور بالمدارس في مدينة عدن (لكل
اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻌﺪﻻت .2019
مديرية)،
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

3-5

6-12

6-12

6-12

6-12

13-17

13-17

13-17

13-17

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

3-5

3-5

6-12

6-12

6-12

6-12

13-17

13-17

13-17

13-17

25%

50%

75%

100%

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019

124منظمة إنقاذ الطفل ،كتلة التعليم اليمنية ،التقييم المشترك لالحتياجات
التعليمية تقرير ،عدن  -اليمن.2016 ،
125المرجع نفسه.
126الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

127المرجع نفسه.
128منظمة إنقاذ الطفل ،كتلة التعليم اليمنية ،تقرير التقييم المشترك لالحتياجات
التعليمية ،عدن  -اليمن.2016 ،
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  (8):لودجلانسبة الطالب إلى المعلمين في مدينة عدن.2016-2015 ،
 #المعلمين

 #الطالب الملتحقون

نسبة الطالب إلى المعلمين

أساسي

5,626

128,340

22.81

ثانوي  /أساسي

1,333

28,325

21.25

ثانوي

1,322

المجموع

8,281

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

المواد

حتى مارس  ،2016كان هناك نقص حاد في األدوات المدرسية .ووفقاً
للتقييم المشترك الحتياجات التعليم ،أبلغ  72%من الطالب الذين يدرسون
في الصفوف من  3 - 1و 41%من الطالب في الصفوف من الرابع إلى
129
التاسع ان هناك نقص حاد في المواد التعليمية.
اعتمد الطالب على استخدام المواد المستعملة المشتركة وطباعة
عرف  56%من عقال
النسخ في السوق المحلية .وعالوة على ذلكّ ،
الحارات لوازم المدارس ،بما في ذلك األدوات المكتبية والكتب ،لتكون
130
من بين السلع األساسية المطلوبة في عدن.

جودة التعليم
وفقا لمصادر محلية ،تقدم المدارس والجامعات الخاصة نوعية أفضل
من الخدمات بالمقارنة مع المؤسسات الحكومية .والمدارس الخاصة
ممولة تمويال أفضل ويمكنها أن تتحمل تكاليف معدات ومواد أفضل.
باإلضافة إلى ذلكُ ،ينظر إلى المعلمين العاملين في المدارس الخاصة
على أنهم يتمتعون بقدرات ومهارات تواصل أفضل .ويمكن أن يعزى
ذلك أيضا إلى انخفاض عدد الطالب في كل فصل دراسي في المرافق
الخاصة .وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن رسوم التعليم الخاص تتراوح
بين  70,000إلى  400,000ريال يمني في السنة الدراسية .و على
الرغم من أن المدارس الحكومية مجانية ،فإن شراء المواد المدرسية
هو تكلفة إضافية.

156,665

مساحات التعلم
وفقا لتشريعات التعليم الوطنية ،ينبغي أال يكون هناك أكثر من  40طالبا
للصفوف من األول إلى الرابع و  45للصفوف الخامس إلى التاسع لكل
فصل دراسي 131 .في الواقع تختلف األرقام بشكل كبير .وخالل العام
الدراسي  ،2013-2012بلغ متوسط عدد الطالب في الفصل الواحد
في المدارس الحكومية  58طالباً  ،بينما بلغ  21طالباً في المدارس
الخاصة 132 .وفي العام الدراسي  ،2014-2013انخفض متوسط عدد
الطالب في الفصل الواحد انخفاضا طفيفا إلى  53طالبا في المدارس
الحكومية ،لكنه بقي على حاله بالنسبة للمدارس الخاصة.
يشير التقييم التعليمي المشترك الذي أجري في آذار/مارس 2016
إلى أن متوسط عدد الطالب في الفصل الواحد في المدارس التي
شملتها الدراسة قد ارتفع إلى  133 .67.6يمكن أن يعود ذلك إلى
زيادة أعداد األطفال في سن الدراسة ،ومحدودية القدرة االستيعابية
للفصول الدراسية .ويؤدي ذلك أيضا إلى تحديات مرتبطة بإعادة األطفال
غير الملتحقين بالمدارس إلى النظام التعليمي ،ألن معظم المدارس
تعمل بأكثر من قدراتها.
في الوقت الحالي ،يشير خبراء القطاع إلى نقص في مساحات التعلم
في معظم مديريات عدن .وفي ثالث مديريات (البريقة و الشيخ عثمان
وكريتر) ،ال يذهب بعض الطالب إلى المدارس بسبب عدم كفاية عدد
الفصول الدراسية .المديرية الوحيدة التي تضم ما يكفي من الفصول
الدراسية لجميع الفئات العمرية هي التواهي.
خالل تصاعد الصراع بين مارس/آذار ويوليو/تموز  ،2015أوقفت جميع
المدارس في عدن التدريس واحتلت مرافقها لفترة وجيزة من قبل
النازحين داخلياً أو الجماعات المسلحة 134.قبل بداية العام الدراسي
 ،2016-2015طلبت الحكومة المعترف بها دوليا رسمياً من النازحين
داخلياً إخالء المدارس واالنتقال إلى أماكن أخرى 135.وتفيد تقارير وسائل
اإلعالم بأن الهالل األحمر األمارتي ملتزم بإعادة تأهيل أكثر من 154
مدرسة في عدن .ووفقاً لقطاع التعليم ،تم إصالح  120مدرسة بدعم
من الهالل األحمر األمارتي بحلول ديسمبر  136 .2015ال تتوفر معلومات
محدثة عن المدارس الـ  34المتبقية التي كان من المقرر تأهيلها.

131منظمة إنقاذ الطفل ،كتلة التعليم اليمنية ،تقريرالتقييم المشترك لالحتياجات
التعليمية  ،عدن  -اليمن.2016 ،
132المرجع نفسه.
133المرجع نفسه.
134المرجع نفسه.
135المرجع نفسه.
129المرجع نفسه.
130استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019

136قطاع التعليم « ،محضر اجتماع كتلة التعليم الفرعية في عدن» 17 ،كانون
االول/ديسمبر  .2017المرجعhttps://www. humanitarianresponse.info/sites/:
_www.humanitarianre- sponse.info/files/documents/files/17
decmeber_2015_aden_ sub-cluster_meeting_minutes_english.pdf
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4.التدخالت اإلنسانية

حتى يونيو/حزيران  ،2019كانت هناك  3وكاالت تابعة لألمم المتحدة،
ومنظمتين وطنيتين غير حكوميتين  ،و 6منظمات غير حكومية
دولية تدعم قطاع التعليم في محافظة عدن 137.وتشمل أنشطتها
إعادة تأهيل المدارس ،ودعم النظام التعليمي ،وتوفير المكاتب
واللوازم المدرسية ،وتوفير أماكن مؤقتة/بديلة للفصول الدراسية،
وتدريب المعلمين ،والتثقيف في مجال النظافة الصحية ،وتوفير
وجبات الطعام لألطفال.
باإلضافة إلى إعادة التأهيل ،زود الهالل األحمر اإلماراتي العديد من
المدارس في عدن باألثاث وطالبها بحقائب مدرسية 138.كما قدم
138
 915حاسوباً إلى  89مدرسة في مدينة عدن في أكتوبر .2016
يشير خبراء القطاع إلى أن المساعدة اإلنسانية المقدمة للتعليم في
عدن ال تفي بالحد األدنى من المعايير واالحتياجات ذات األولوية.

139

5.أبرز المالمح

●منذ الثمانينات ،ظلت معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في
ازدياد مطرد .وتحوي العديد من المرافق التعليمية ما يفوق قرتها
االستيعابية ،مع عدم كفاية أعداد المعلمين والمساحة إلى حد كبير.
●قواعد القبول والتقدم معقدة ويمكن أن تؤدي إلى ترك الدراسة.
فالنظام يفتقر إلى المرونة وقواعد القبول في الجامعات صارمة.
●تضررت العديد من المدارس أثناء تصاعد الصراع في عام  ،2015ولكن
أغلبها أعيد تأهيله بالفعل .في الوقت الراهن ،ست مرافق تعليمية
فقط ال تعمل ،تشمل ثالث مدارس أساسية ومدرسة ثانوية واحدة،
ومكتبا تعليميا واحدا ،ومدرسة واحدة للمرحلة قبل األساسية.
●يشير خبراء القطاع بأن نقص المعلمين هو أخطر مشكلة متعلقة
بالتعليم في سبع مديريات (جميع المديريات باستثناء خور مكسر)،
يعقبها نقص في مساحات التعلم واللوازم االساسية ،مثل المياه
النظيفة والمراحيض المنفصلة والكهرباء ،التي تم اإلبالغ عنها في
ست مديريات (جميع المديريات باستثناء المعال والتواهي) ،وعدم
وجود المواد المدرسية تم اإلبالغ عنها في خمس مديريات (جميع
المديريات باستثناء الشيخ عثمان ،كريتر ،دار سعد).
●وتختلف مستويات االلتحاق بالمدارس في جميع أنحاء المدينة.
ومع ذلك ،توجد أدنى معدالت الحضور في جميع الفئات العمرية
في البريقة والمعال ودار سعد وخور مكسر.
●هناك نقص حاد في المعلمين ومساحة الفصول الدراسية في جميع
أنحاء المدينة .وفي البريقة وكريتر والشيخ عثمان ،ال يذهب بعض
األطفال إلى المدرسة بسبب عدم كفاية عدد الفصول الدراسية.
ويقل عدد المعلمين بشكل حاد في مديريتي البريقة والمنصورة،
كال من الطالب والطالبات
حيث ال تكفي أعداد المعلمين إلى حد كبير ً
الذين تتراوح أعمارهم بين  17-3سنة .لوحظت بالفعل مشكلة تغيب
المعلمين قبل عام  2015وتفاقمت منذ ذلك الحين.

137قطاع التعليم اليمن ،لوحة تفاعلية عن قطاع التعليم  ،2019المرجعhttps://:
www.humanitarianresponse.info/en/ operations/Yemen/education
138الشارقة « ،24الهالل األحمر اإلماراتي يتبرع بـ  915جهاز كمبيوتر لمدارس
عدن» 12 ،أكتوبر/تشرين األول  .2016المرجعhttps://www.sharjah24.ae/en/ . :
uae/154555/Emirates-Red-Crescent-donates-915-computers-to-Adenschools
139استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
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 12المياه والرصف
الصحي والنظافة الصحية
1.نظرة عامة

يبلغ طول شبكة إمدادات المياه في عدن حوالي  11,111كيلومترا،
وتتألف من  34خزانا وبرج مياه ( 30خزانا أرضيا و  4خزانات مرتفعة) ،و
 3مرافق لتعقيم المياه ،و  8محطات لضخ المياه ،و  116بئرا للمياه.
 140هناك  138,605توصيالت ماء المنازل حتى يناير  141.2020والمصدر
الرئيسي للحصول على المياه هو آبار المياه الجوفية .وبالمثل ،يتألف
نظام الصرف الصحي من شبكة أنابيب للتجميع يبلغ طولها 391
كيلومترا ً وثالث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية
تبلغ  100 000متر مربع في اليوم .ويرتبط حوالي  86%من سكان
المدينة بالشبكة العامة للمياه و 69%منهم بنظام الصرف الصحي.
حتى بعد اشتداد الصراع في أوائل عام  ،2015ظلت هذه الشبكة تعمل
إلى حد كبير .لم تقتصر األضرار على مضخات المياه والصرف الصحي
فحسب  ،بل شملت ً
أيضا محطات المعالجة الرئيسية مثل العريش
كاف
التي ال تعمل منذ عام  ، 2014أو التي لم تتم صيانتها بشكل
ٍ
وتعمل بأكثر من طاقتها االستيعابية مثل محطة الشعب .142كما أدت
األضرار الهيكلية وانقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل المضخات في
المحطات وتسببت في فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع ،ناهيك
عن تصريف المياه غير المعالجة في البحر .وقد أدى ذلك إلى مخاطر
صحية حادة على سكان المدينة .ويشير خبراء القطاع إلى أن عددا غير
مؤكد من األشخاص قد لقوا حتفهم في خمس مديريات ،بينما أصيب
143
عدد كبير في فترة انتشار األوبئة في المديريات الثالث المتبقية.
منذ ذلك الحين ،تم إصالح العديد من المرافق المتضررة ،ولكن بعضها
ال يزال ال يعمل أو يعمل بشكل جزئي و في حاجة إلى الترميم .وتشارك
المنظمات اإلنسانية في مجموعة متنوعة من األنشطة لدعم قطاع
المياه والصرف الصحي .ومع ذلك ،فإن االضطرابات في شبكة الصرف
الصحي ،ونقص المياه ألغراض الطهي واالستحمام والغسيل والنظافة
144
الشخصية هي احتياجات ماسة لسكان المدينة.

  6:عبرمإدارة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في
اليمن

إدارة المياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية

تقع إدارة الموارد المائية واالستخدامات تحت إشراف عدة مؤسسات
أوال ،الهيئة العامة للموارد المائية  ،التي أنشئت في
حكوميةً .
عام  1995وهي هيئة حكومية ال مركزية تتمتع بسلطات قانونية
واسعة النطاق لتنفيذ قوانين وأنظمة المياه ،وتقسيم حصص
المياه ،والموافقة على تصاريح حفر اآلبار ،واالضطالع بـمختلف
وظائف إدارة الموارد المائية األخرى .ثانياً  ،وزارة المياه والبيئة ،
التي أنشئت في عام  ،2003هي الوزارة المسؤولة التي تعنى
بقطاع المياه ككل ،وإدارة المياه على وجه الخصوص ،تحت إشراف
الحكومة المركزية ،مما يسهل عمل تخصيص األموال الالزمة .أما
ادارة المياه ألغراض الري فهي من مسؤوليات وزارة الزراعة والري،
التي تتقاسم الصالحيات مع وزارة المياه والبيئة فيما يتعلق بالبنية
145
التحتية للمياه السطحية.

الصالحيات المتقاسمة هي إشكالية إلى حد ما وتحول دون تكامل
التخطيط و مأسسة المسؤولية التنظيمية ،واألهداف اإلنمائية لنظام
المياه والصرف الصحي بشكل عام .وال يزال قانون المياه ،الذي تم
التصديق عليه في عام  ،2002هو الجزء الرئيسي من التشريع الذي
يتناول تنظيم وإدارة وحماية الموارد المائية 146.وعقب إعادة تنظيم
قطاع المياه في عام  ،2003بادرت وزارة المياه والبيئة المنشأة حديثا
بعملیة شاركت فیها مختلف األطراف ذات العالقة إلعداد استراتیجیة
موحدة وخطة عمل وبرنامج استثماري لقطاع المیاه ككل اطلق
علیها االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه ؛
ويتضمن قطاع المياه (الموارد المائیة  ،والمیاه والصرف الصحي
في الحضر و الریف ،والري  ،والبيئة واالنسان).
وتهدف االستراتيجية إلى ضمان التنسيق بين أصحاب العالقة،
وتوحيد السياسات المتعلقة بإمدادات المياه في الحضر والريف،
وضمان التوزيع العادل لالستثمارات ،وإدماج السياسة التنموية،
147
وتخفيف الفقر ،وضمان التمويل الفعال.

يتضمن جزء من االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع
المياه  ،نقل مسئولیة تقديم الخدمات تدریجیا نحو الالمركزیة عن
طریق تحویل فروع المؤسسة العامة للمیاه والصرف الصحي إلى
مؤسسات محلية مستقلة مسؤولة عن إدارة خدمات المياه والصرف
الصحي .148على الرغم من أن اإلطار القانوني النشاء المؤسسة
المحلية قد صدر في عام  ،1997إال أنه لم يبدأ العمل به إال بعد
عام  .2000ولكل مؤسسة محلية مجلس ادارة ،وهي مسؤولة
أيضاً عن تسعير المياه.

140شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع المياه
في اليمن من اثنتي عشرة شركة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي
ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم الفني
لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018
141وزارة المياه والبيئة ،تعليقات الوزارة على ملف التنميط الحضري لعدن ،ابريل
2020
البييية الناجمة عن توقف محطات معالجة
142وزارة المياه والبيئة  ،تقرير االضرار
ٔ
الصرف الصحي 26 ،ديسمبر .2019

145وزارة المياه والبيئة  ،االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع
المياه.2004 ،
146نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن
العاصمة :البنك الدولي ،يوليو  )2018المرجعhttp://documents. worldbank. :
org/curated/en/434091532620702995/pdf/128907- WP-P165727Water-Supply-in-a-War-Zone-PUBLIC.pdf

143استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

147المرجع نفسه.

144المرجع نفسه.

148المرجع نفسه.
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2.البنية التحتية للمياه والرصف الصحي

إمدادات المياه

هناك ثالثة حقول آبار رئيسية في عدن هي المناصرة و بئر ناصر و وبئر
أحمد .تتكون حقول المناصرة و بئر ناصر من 18بئرا عامال من أصل 29
و 38بئراً عامال من أصل  46على التوالي.
واضافة مصدر بعدها :وزارة المياه والبيئة ،تعليقات الوزارة على ملف
التنميط الحضري لعدن ،ابريل  .2020حيث يتم نقل المياه إما إلى
ساحة محطة التجميع في بئر ناصر ومن ثم إلى شبكة توزيع دار سعد
والشيخ عثمان وجزئياً المنصورة ،أو مباشرة إلى محطة ضخ البرزخ،
من هناك يتم ضخها إلى خور مكسر ،كريتر ،المعال والتواهي 149.يتم
ضخ المياه من حقل بئر أحمد ،الذي يتكون من  30بئراً عامال من أصل
 40ثم إلى الشبكة العامة  ،التي تغطي أجزاء من المنصورة أو إلى
محطة المجزرة .ومن هناك يتم ضخها إلى مدينة الشعب والبريقة
150
أو إلى محطة ضخ البرزخ.
في القطاع الخاص ،توزع المياه من اآلبار الخاصة عن طريق صهاريج
المياه .يتم تحديد السعر حسب السوق .واعتباراً من عام  ،2018كانت
الصهاريج تشتري المياه من آبار خاصة مقابل 112ريال يمني/متر
مكعب وتبيعها لألسر مقابل 1,832ريال يمني/متر مكعب 151 .تتطلب
بعض األحيان تحلية المياه ،التي يمكن أن توفرها شاحنة الصهريج
كخدمة إضافية.

خالل ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل واالنتعاش  ،أفادت
التقارير أن أكثر من  70٪من خزانات المياه الخاصة غير مغطاة أو مغلقة
بسبب نقص الموارد المالية أو العدة .وهذا يؤدي إلى تفشي األمراض
المتعلقة بالمياه ،وخاصة بعد الحرب.

البنية التحتية للصرف الصحي
تكون البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة عدن من ثالث محطات
لمعالجة مياه الصرف الصحي ،تسمى ً
أيضا برك تثبيت المخلفات  ،و
أكثر من  65محطة لضخ مياه الصرف الصحي و  12مضخة صرف صحي
153
متنقلة (مملوكة للقطاع الصحي)  ،و  5شاحنات لنقل الصرف صحي.
كيلومترا ولديها  103,169وصلة مياه الصرف
يبلغ طول الشبكة 391
ً
الصحي .وهناك أيضا مختبران لمياه الصرف الصحي.
تستخدم معظم المياه المعالجة في عدن لري مشروع الحزام األخضر،
ويتم تصريف بعضها في البحر .ووفقاً لدراسة أجريت في عام ،2014
تجاوز تركيز البكتيريا المسببة لألمراض في مياه الصرف الصحي
المتولدة من محطات معالجة المياه في اليمن معايير منظمة الصحة
154
العالمية . WHO

  (9):لودجلابيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي
اسم محطة المعالجة

العريش

الشعب

البدء في الخدمة

2000

1979

الطاقة االستيعابية حسب التصميم

 70,000متر مكعب في اليوم

 152 15,000-25,000متر مكعب يوميا

التدفق الفعلي ()2014

أكثر من  30,000متر مكعب في اليوم

 15،000متر مكعب يوميا

التدفق الفعلي ()2018

 0متر مكعب في اليوم*

 35,000متر مكعب يومياً

طريقة التخلص من المخلفات السائلة الثانوية

التصريف في البحر والري

التصريف في البحر والري

صالح الدين

 5000متر مكعب في اليوم

 5000متر مكعب في اليوم

المعالجة

طريقة التخلص من حمأة المخلفات السائلة

الحمأة تجفف بالشمس بطريقة بدائية وتستعمل األسمدة

الثانوية

الحقا كسماد

التغطية

مديريات كريتر ،التواهي ،المعال و خور مكسر

مدينة الشعب في البريقة ،مديريات الشيخ عثمان منطقة صالح الدين في مديرية البريقة (يتم تصريف
ودار سعد و المنصورة

مياه الصرف الصحي من بقية المديرية عبر خط
أنابيب التصريف البحري)

مصدر :عادل أ .س .الغيثي وآخرون« ،فعالية محطات مختارة لمعالجة مياه
الصرف الصحي في اليمن للحد من مؤشرات البراز والبكتيريا المسببة
لألمراض في المخلفات السائلة الثانوية والحمأة» ،ممارسة المياه
والتكنولوجيا  ،9رقم  :)2014( 3الصفحات  306-293وشركة دورش الدولية
لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار الصادر عن اثنتا عشرة مؤسسة
محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق
التابعة لها .بون وإسشبورن ,GIZ :سبتمبر  )2018و وزارة المياه والبيئة،
تعليقات الوزارة على ملف التنميط الحضري لعدن ،ابريل .2020

* بحسب وزارة المياه والبيئة  ،فإن هذا راجع ألن محطة الضخ
الرئيسية في خور مكسر ال تعمل وأن أنابيب الشبكة تالفة من
التواهي وكريتر والمعال.

149المرجع نفسه.
150وزارة المياه والبيئة ،تعليقات الوزارة على ملف التنميط الحضري لعدن ،ابريل
.2020
151نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن،
العاصمة البنك الدولي ،يوليو )2018

153وزارة المياه والبيئة ،تعليقات الوزارة على ملف التنميط الحضري لعدن ،ابريل
.2020

152وفقا لمصادر مختلفة.

 154المرجع نفسه.
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3.القدرة التشغيلية

  (10):لودجلاإجمالي عدد مرافق إمدادات المياه وحالتها

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻀﺦ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺧﺰان اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه
ﺑﺮج اﻟﻤﻴﺎه  /ﺧﺰان
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺌﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-

8
2
8

10
12
18
15
86

159

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

-

-

-

2
-

-

28

30

2
-

-

6
-

-

8

ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع  KIsأي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

قد تأثر قطاعي المياه والصرف الصحي بشكل كبير بعد اشتداد
الصراع في عام  .2015وانخفضت تغطية الشبكة العامة للماء
في عدن من  92%في عام  2014إلى  86%في عام  ،2017في حين
انخفضت تغطية الشبكة العامة لمياه الصرف الصحي للسنوات
نفسها من  79%إلى  155 .69%ويشير تقرير آخر إلى أن نسبة تغطية
شبكة المياه في عدن بلغت  75%في عام  ،2017مع  17يوماً من
156
الخدمة شهرياً .

155عادل أ .س .الغيثي وآخرون« ،فعالية محطات مختارة لمعالجة مياه الصرف
الصحي في اليمن للحد من مؤشرات البراز والبكتيريا المسببة لألمراض في
المخلفات السائلة الثانوية والحمأة» ،ممارسة المياه والتكنولوجيا  ،9رقم 3
(.306-293 :)2014
156مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع « ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية» 9 ،أيار
 ،2018المرجعhttp://documents.worldbank.org/ curated/ :
en/494961526464057594/pdf/P164190-ESMF-Final. pdf

وفي حين تشير التقديرات إلى أن مضخات المياه تعمل  22ساعة
في اليوم قبل عام  ،2015إال أنها كانت تعمل بعد تموز/يوليو 2018
لمدة  8ساعات في اليوم 157.ولمواجهة نقص الموارد المائية ،لجأ
السكان المحليون إلى القطاع الخاص ،بما في ذلك الحفر غير القانوني.
ارتفعت المياه غير المدرة للدخل (خسائر المياه) من  41%في عام
158
 2014إلى  55%في عام عام .2017

157نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن،
العاصمة البنك الدولي ،تموز  /يوليو )2018
158شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع المياه
في اليمن من اثنتي عشرة شركة محلية وفروعها التابعة والمرافق العامة ،
(بون وإسشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018
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الضرر
لحقت العديد من األضرار بالعديد من مرافق المياه والصرف الصحي
خالل الصراع .وفي حين تم بالفعل إصالح بعضها ،فإن البنية التحتية
159
ال تزال متضررة لآلن:
● 3خزانات مياه؛
●حقل بئر ناصر.
تفيد التقارير بأن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للصرف الصحي
قد أثرت على محطات ضخ المياه في مديريات خور مكسر والتواهي
وكريتر ،وأجزاء من شبكة التصريف إلى البحر ،ومختبر الصرف الصحي
في العريش 160.وأفيد بأن معدات المختبر الثاني قد تعرضت للنهب.
اعتبارا من عام  ،2017تقدر تكلفة األضرار لقطاع المياه والصرف
الصحي في مدينة عدن بين  48و  59مليون دوالر 161.تعرض المبنى،
فضال عن المعدات المكتبية واألثاث ،لمؤسسة عدن المحلية ألضرار
162
جزئية.

إمدادات الطاقة
تعتمد القدرة التشغيلية لقطاعي المياه والصرف الصحي اعتمادا
كبيرا على إمدادات الطاقة .وقد أدت إمدادات الكهرباء المتقطعة
إلى زيادة االعتماد على مولدات الديزل .وتمتلك مؤسسة عدن
المحلية  82مولداً كهربائياً  26 ،منها مخصصة لخدمة شبكة
إمدادات المياه ( 16مولداً يعمل بشكل كامل فقط) و 35مولداً
لنظام الصرف الصحي .وقد أدت أسعار الوقود المتزايدة إلى جانب
زيادة استهالك الوقود إلى زيادة بنسبة  250٪في نفقات الوقود
163
في الفترة من  2014إلى .2016

4.القدرة التشغيلية

وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي ( ،)2017يبلغ متوسط استهالك
المياه في محافظة عدن  8.2متر مكعب شهرياً لكل أسرة  ،بمعدل
تسع أشخاص في كل أسرة .خفضت حوالي نصف األسر ( )44٪في
عدن استهالك المياه إما بسبب عدم توافرها أو بسبب ارتفاع
األسعار164.اعتبارا من تموز/يوليو  ،2018وفرت المؤسسة المحلية
في عدن  24مليون متر مكعب من المياه سنويا ،في حين أن الطلب
165
المقدر كان  39مليون متر مكعب.

تعتمد جميع األسر في عدن على المياه المنقولة باألنابيب كمصدر
رئيسي للشرب والحاجات المنزلية األخرى 166.وتشمل المصادر األخرى
إلمدادات المياه النقل بالصهاؤريج (الويتات) واآلبار و الخزانات الخيرية
(في المساجد أو السبيل) .والقضايا األكثر أهمية في المجتمع هي
نقص نقاط توزيع المياه ،وفترات االنتظار الطويلة في طوابير نقاط
المياه ،وعدم تشغيل نقاط المياه ،وسوء نوعية المياه.
في الوقت الحالي ،حدد  76%من عقال الحارات مرافق النظافة
والصرف الصحي ،مثل المراحيض والحمامات واالستحمام لتكون من
بين االحتياجات الملحة في عدن 167.خصوصا في المعال والتواهي
وكريتر ،حيث اختار جميع المستجيبين هذا الخيار .وبشكل عام،
تم تحديد مياه الشرب كحاجة ماسة من قبل ما يقرب من ثلثي
المستجيبين في جميع أنحاء المدينة خصوصا في مديريتي الشيخ
عثمان وكريتر .وعالوة على ذلك ،ذكر  42٪من عقال الحارات أن مواد
النظافة الصحية ،بما في ذلك الصابون ومنتجات التنظيف والفوط
والحفاضات مطلوبة في جميع أنحاء المدينة ،مع الحاجة القصوى
في مديرية التواهي ،حيث اختار  80٪من المستجيبين هذا الخيار.
عالوة على ذلك ،فإن معظم المناطق في خمس مديريات في عدن
(المعال ،والتواهي ،وكريتر ،ودار سعد ،وخور مكسر) لديها مشاكل
مستمرة في مياه الصرف الصحي ،مثل طفح المجاري الظاهر للعيان
 168.يمكن أن تعزى تسربات الصرف الصحي والفيضان إلى محطات
الضخ التالفة وانقطاع التيار الكهربائي .
ما بين  80%و 96%من األسر لديهم إمكانية الوصول إلى مراحيض
آمنة وعاملة 169.ومع ذلك ،فإن معظم المشاكل الشائعة المتعلقة
بالمراحيض تشمل البالوعات الممتلئة ،واألنابيب المسدودة ،وعدم
كفاية المياه ،وعدم وجود نظام الصرف الصحي ،ونقص المراحيض،
170
وانعدام السالمة عند استخدام المراحيض.
عالوة على ذلك  ،في ست مديريات  ،أفاد خبراء القطاع أن معظم
ً
صابونا في منازلهم  ،بينما
السكان يستخدمون الصابون ولديهم
في البريقة ودار سعد معظم الناس يستخدمون الصابون  ،ولكن
171
ليس لديهم صابون ألنه غير متوفر هناك.

159المرجع نفسه.
160المرجع نفسه.
161البنك الدولي ،التصدي لتحدي الندرة الشديدة للمياه من أجل إعادة اإلعمار وما
بعدها (باالنجليزية)( ،واشنطن ،العاصمة :مجموعة البنك الدولي ،شباط/فبراير
 )2017المرجعhttp:// documents.worldbank.org/curated/ :
en/673061508406087826/ Addressing-the-challenge-of-extremewater-scarcity-for-re- construction-and-beyond
162مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  ،UNOPSمشروع خدمات الطوارئ
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.
163شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع المياه
في اليمن من اثنتي عشرة شركة محلية وفروعها التابعة والمرافق العامة ،
(بون وإسشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018

166استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
167استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
168استبيان خبراء القطاع : KIو استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،CFP
حزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

164نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن،
العاصمة البنك الدولي ،يوليو )2018

170المرجع نفسه.

165المرجع نفسه.

171المرجع نفسه.

169استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
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مالمح حرضية رسيعة
 (47):لكشتوافر خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة عدن (لكل مديرية).2019 ،
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
 4 - 0ﺳﺎﻋﺎت
 12 - 5ﺳﺎﻋﺎت
 +12ﺳﺎﻋﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻄﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم و اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﺎه ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮب

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر
ﺣﻮاﻟﻲ 100%
ﺣﻮاﻟﻲ 75%
ﺣﻮاﻟﻲ 50%
ﺣﻮاﻟﻲ 25%

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIو استبيان المرجع المجتمعي (عقال
172
الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

5.التدخالت اإلنسانية والحكومية

حتى آذار/مارس  ،2020كان هناك  4شركاء في قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في محافظة عدن :منظمة غير حكومية
دولية واحدة ،ومنظمتين وطنية غير حكومية ،ووكالة واحدة تابعة
173
لألمم المتحدة.
وتشمل األنشطة التي يضطلع بها الشركاء في المجال اإلنساني
ما يلي:
●توزيع حقائب النظافة األساسية واالستهالكية؛
●حمالت تنظيف مجتمعية حيث يسكن النازحون داخلياً والفئات
المستضعفة وغيرها من المجتمعات المحلية المتضررة؛
●إصالح أو اعادة تأهيل أو تعزيز نظام إمدادات المياه؛
●توفير عوامل تنقية المياه لمعالجة إمدادات المياه؛

172مالحظة :تم تحديد معدل إمدادات المياه اليومية على أساس أكبر عدد من
المستجيبين الذين اختاروا هذا الخيار .وفي حالة اختيار خيارين لإلجابة من قبل
عدد متساو ،تم تحديد اإلجابة بناء على العدد األكبر من األسر  HHsالتي تعيش
في المنطقة التي يغطيها المستجيب.
173قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية« ،لوحة تفاعلية عن شركاء
 ،»WASHآذار  /مارس  ،2020المرجعhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoi :
NjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0Nzk4IiwidCI6I
mY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9

●مراقبة نوعية المياه؛
●توفير الدعم التشغيلي لشبكات الصرف الصحي؛
●توفير إمكانية الحصول على المياه اآلمنة عن طريق نقل المياه
بالصهاريج؛
●توفير خزانات/شاحنات المياه ؛تعزيز النظافة الصحية وإشراك
المجتمع المحلي؛
●تدريب المتطوعين المجتمعيين على تعزيز النظافة الصحية
ونهج المشاركة المجتمعية؛
●بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية في مجال المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في برامج المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية اإلنسانية؛
●توفير خيارات معالجة المياه على مستوى األسرة.
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 ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
ويشمل الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في
عدن ،توفير الوقود والمولدات والمضخات وشاحنات الشفط وقطع
الغيار الالزمة إلصالح البنية التحتية 174.باإلضافة إلى ذلك ،دعمت
عدة منظمات غير حكومية دولية تكاليف العمالة وتوفير الرواتب،
فضال عن معالجة اآلبار بالكلورة منذ تموز/يوليو  ،2018عندما أصبح
ً
مختبر اختبار المياه التابع لمؤسسة عدن المحلية ال يعمل مؤقتاً
175
بسبب نقص األموال واألضرار.
تمت إعادة تأهيل أجزاء من البنية التحتية من قبل الجهات الفاعلة
اإلنسانية على األرض  ،وتشير بعض التقارير اإلعالمية إلى أن الهالل
األحمر اإلماراتي قام بتوفير إمدادات للمياه والصرف الصحي
176
المختلفة.
وعندما ُسئل خبراء القطاع عما إذا كانت المساعدات اإلنسانية
المقدمة للسكان في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية تفي بالمعايير الدنيا ،أجابوا بأنها ال تفي بالمعايير الدنيا في
خمس مديريات ،في حين أنها تفي بها جزئياً في البريقة والمنصورة
وفي دار سعد يتجاوز ذلك.
177

6.أبرز المالمح

●تصريف المياه العادمة غير المعالجة في البحريشكل مخاطر
بيئية شديدة حيث يتسبب في أمراض وأمراض خطيرة .عالوة
على ذلك ،له تأثير مدمر على الحياة البحرية ويقلل من إنتاج
األسماك ألنه يستنفذ األكسجين.
●إمدادات المياه محدودة بسبب األضرار واالفتقار إلى إمدادات
الكهرباء .ويالحظ متوسط إمدادات المياه اليومية من  0إلى 4
ساعات في نصف مديريات المدينة (البريقة والمنصورة والتواهي
وكريتر) .وصرح في خمس مديريات (دار سعد ،وكريتر ،وخور مكسر،
والمعال ،والتواهي) عن نقص المياه ألغراض الطهي واالستحمام
والغسيل والنظافة الشخصية باعتباره األولوية القصوى للتدخالت.
كما أن نصف السكان قد خفضوا استهالك المياه.
●في ثالث مناطق تقع في جنوب وشرق عدن (المعال  ،والتواهي
 ،وكريتر)  ،تم اإلبالغ عن نقص في مرافق وخدمات النظافة /
الصرف الصحي  ،أوأنها مزدحمة للغاية إن وجدت ؛ كما هو الحال
في كريتر المرافق ال تعمل أو أنها ممتلئة  ،وفي كل من كريتر
و خور مكسر المرافق غير نظيفة و  /أو غير صحية .كما أنه ال
يوجد نظام للصرف الصحي كمشكلة شائعة في خمس مديريات
(جميع المديريات باستثناء الشيخ عثمان والمنصورة وكريتر).
●هناك مشاكل كبيرة في شبكات الصرف الصحي في خمس
مديريات (جميعها باستثناء البريقة والمنصورة والشيخ عثمان)
حيث أن معظم المناطق لديها مشاكل مستمرة في مياه
الصرف الصحي .وعالوة على ذلك ،فإن  75%من السكان الذين
يعيشون في المعال والتواهي وكريتر وخور مكسر حيث تكون
مياه الصرف الصحي مرئية بشكل متكرر .وذلك بسبب مضخات
معطلة وإمدادات الكهرباء المتقطعة.
●في حين أن معظم األسر يمكنهم الوصول إلى مراحيض آمنة
وعاملة ،لوحظت مشاكل ذات صلة ،مثل البالوعات الممتلئة،
واألنابيب المسدودة ،في جميع المديريات ،مع أكبر عدد من
المشاكل في المعال والتواهي وخور مكسر.

174شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع المياه
في اليمن من اثنتي عشرة شركة محلية ( )LCsوفروعها التابعة والمرافق
العامة ( ،بون وإسشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر .)2018
175نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن،
العاصمة البنك الدولي ،يوليو )2018
176صحيفة ناشيونال« ،الهالل األحمر اإلماراتي يعيد بناء شبكة الصرف الصحي
في عدن» 10 ،سبتمبر https:// www.thenational.ae/world/ ،2017
emirates-red-crescent-to-re- build-aden-s-sewage-network-1.627141
177استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
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 13الطاقة
 (48):لكشالنسبة المئوية للتغير في اإلضاءة الليلية يناير .UN-Habitat 2019 ،2018-2014

0.01 - 0.10

-0.75

0.11

-0.74 - -0.55

0.12 - 0.20

-0.54 - -0.49

0.21 - 0.30

-0.48 - -0.44

0.31 - 0.40

-0.43 - -0.42

0.41 - 0.42

-0.41 - -0.40
-0.39 - -0.29
-0.28 - -0.15
-0.14 - 0.00

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

1.نظرة عامة

حصوال
وفقاً لبيانات ما قبل الصراع ،كان الیمن يعتبر من أقل البلدان
ً
على خدمات الكهرباء في المنطقة ،إذ بلغ معدل توفیر الكھرباء
من جمیع المصادر  178.55%في ، 2010بلغت نسبة محطات الكھرباء
التي تعمل بزیت الوقود الثقیل/الدیزل -التابعة للمؤسسة العامة
179
للكهرباء  70% -من التولید المرتبط بالشبكة العمومیة.
تأثرت الشبكة الكهربائية بشدة بعد عام  .2015وأدت األضرار التي
لحقت بها إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء المدينة،
مما أثر بشدة على السكان والقطاعات عامة ،أبرزها المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية .وعلى الرغم من زيادة اإلمدادات منذ
عام  ،2017فإن األضرار الهيكلية التي لحقت بالمرافق والبنية
التحتية تتطلب الكثير من العمل قبل أن تتمكن من تلبية الطلب
على مستوى المدينة.

  7:عبرماإلطار المؤسسي للكهرباء في اليمن

اإلطار المؤسيس والقانوني

الوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة الطاقة الكهربائية والسياسات
المتعلقة بالطاقة في اليمن هي وزارة الكهرباء والطاقة.المؤسسة
العامة للكهرباء هي مؤسسة عامة مسؤولة عن توليد الطاقة
وتوزيعها و نقلها 180.والتشريع المركزي لقطاع الكهرباء هو قانون
الكهرباء لعام  ،2009الذي بدأ العمل به لتحسين إدارة قطاع الطاقة،
بما في ذلك تيسير مشاركة القطاع الخاص 181 .أنشأ التشريع أيضا
الهيئة العامة لكهرباء الريف ومجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ،حيث
تتولى األخيرة مسؤولية تحديد تعرفة البيع ،ومراقبة اإللتزام ،وتشجيع
استخدام الطاقة المتجددة .حتى عام  ،2016لم ينعقد المجلس بعد.
وفي عام  ،2002أنشأت حكومة اليمن قسم داخل وزارة الكهرباء
والطاقة وأعادت تنظيمها في عام  2009متخصص في قطاعي
طاقة الرياح المتجددة والطاقة الشمسية 182 .وتخطط الحكومة
لزيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى  20%-15بحلول عام .2025

178البنك الدولي ،الجمهورية اليمنية استعادة سبل توفير الطاقة وتوسيع
نطاقها :مذكرة بشأن استئناف العمل وإعادة عمليات قطاع الطاقة الكهربائية
(واشنطن العاصمة :مجموعة البنك الدولي )2017 ،المرجعhttp:// documents. :
worldbank.org/curated/en/655811496412539032/ Republic-of-YemenRestoring-and-expanding-energy-access-power-sector-reengagementnote

181المرجع نفسه.

179المرجع نفسه.

182المرجع نفسه 14. ،

180د .توفيق سفيان و آخرون ،وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان
المراقبة) ،بروكسل :أمانة ميثاق الطاقة ،12 :)2017 ،المرجعhttps:// :
_energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/ Yemen
Investment_Report.pdf
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2.البنية التحتية و القدرة
التشغيلية

تعتبر محطة مأرب لتوليد الكهرباء ،التي تبلغ قدرتها  300ميغاواط،
أكبر محطة لتوليد الكهرباء في اليمن ،حيث توفر ما يقارب 40٪
من الطاقة في اليمن 183 .من عام  2011إلى عام  ،2015تعرضت
محطة مأرب لتوليد الكهرباء ألضرار بسبب العديد من الهجمات،
وتحتاج إلى إعادة تأهيل عاجلة .باإلضافة إلى محطة مأرب للغاز،
مدينة عدن تعتمد على ثالثة محطات طاقة رئيسية :خور مكسر،
المنصورة ،والحسوة لتوليد الكهرباء ،وتقع بالقرب من الساحل
في البريقة .تبلغ طاقة محطة خور مكسر للطاقة الكهربائية 30
ميجاوات وتعمل منذ عام  184 .1974في عام  ، 2006تم بناء محطات
المنصورة  1والمنصورة  2لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 139
ميجاوات ،في حين أن محطة الحسوة لتوليد الكهرباء النفطية تبلغ
قدرتها  125ميجاوات 185.محطة الحسوة أصيبت بأضرار بالغة خالل
186
الصراع .وفي عام  ،2016استأنفت الخدمة بعد إعادة التأهيل.
على المستوى الوطني ،اعتباراً من عام  ،2016تعتمد إمدادات
الطاقة الكهربائية بشكل كبير على الوقود األحفوري (79.91٪
من االنتاج الكلي) ،في حين يبلغ الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة
 20٪و  0.09٪على التوالي 187.مصفاة عدن ،واحدة من المصفاتين
الوحيدتين في اليمن ،هي األكبر على الصعيد الوطني وكانت تنتج
تقريبا  140،000برميل يوميا في عام ( 2013كامل االنتاج الوطني).
ومع ذلك ،حتى قبل الصراع ،لم تغطي الطلب الوطني ،وكان اليمن
يعتمد على واردات النفط.

ووفقاً لمذكرة البنك الدولي إلعادة إشراك قطاع الطاقة في اليمن
( ،)2017فإن معظم تدخالت البنك الدولي في العقد الماضي لم
تنجح جزئياً بسبب االفتقار إلى القدرة المؤسسية على التعامل مع
188
مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق للكهرباء.
ولحقت أضرار جسيمة بمصافي النفط والغاز.وفي عام  ،2016كانت
محطتا خور مكسر والمنصورة لتوليد الكهرباء خارج الخدمة ،في
حين خفضت محطة الحسوة طاقتها بمقدار ثالثة أرباع 189.وأفيد
أن السكان المحليين كانوا يتمتعون بمعدل ال يتجاوز 6ساعات من
الكهرباء في اليوم وكان لهذا أيضا تأثير مماثل على قطاعات البنية
التحتية وإمدادات المياه والصحة .حاليا ،معظم محطات توليد الطاقة
وخزانات النفط ومستودعات اإلمدادات تعمل بشكل جزئي وال تعمل
خمسون محطة فرعية للتوزيع في المعال والتواهي وخور مكسر.
  (11):لودجلاالبنية التحتية لقطاع الطاقة في عدن2018 ,
البنية التحتية

العدد

المحطات التحويلية الرئيسية ( 33/11كيلوفولت)

16

المحوالت الرئيسية ( 33/11كيلوفولت)

30

قدرة المحطات الرئيسية ( 11/33كيلوفولت) –  531ميجافولت أمبير
المحطات الفرعية ( 11/0.4كيلو فولت)

1.435

المحوالت الفرعية ( 11/0.4كيلو فولت)

1.621

قدرة المحطات الفرعية ( 0.4/11كيلو فولت) –  912.44ميجافولت أمبير

المصدر :المؤسسة العامة للكهرباء عدن إدارة الدراسات ،تقرير االنجاز لعام
 2018واالستعداد لعام 2019

183يمن تايمز« ،أكبر محطة لتوليد الكهرباء في اليمن تحتاج إلى إصالحات عاجلة:
يمكن أن تتوقف عند أي نقطة 18 »،آذار  /مارس  ،2015المرجعhttps:// :
reliefweb.int/report/yemen/yemen-s-largest- power-plant-need-urgentrepairs-could-stop-any-point
« ،Find Power 184قائمة محطات توليد الكهرباء في اليمن» .المرجعhttp:// :
.www. findpower.com/library/list-of-power-plants-in-Yemen--48. html
انظر أيضا « ،Industry Aboutاليمن» ،المرجعhttps://www.industryabout.com/ :
1463-yemen/fossil-fuels-energy/country-territories-3
185المرجع نفسه.
186شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع المياه
في اليمن من اثنتي عشرة شركة محلية ( )LCsوفروعها التابعة والمرافق
العامة ( ،بون وإسشبورن :بون وإسشبورن ,GIZ :أيلول/سبتمبر 39 .)2018
187د .توفيق سفيان و آخرون ،وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان
المراقبة 19 ،

188البنك الدولي ،جمھوریة الیمن استعادة سبل توفیر الطاقة وتوسیع نطاقھا
مذكرة بشأن استئناف العمل و إعادة عملیات قطاع الطاقة الكھربائیة
(واشنطن العاصمة :مجموعة البنك الدولي)2017 ،
189محمد مخشف« ،انقطاع التيار الكهربائي والعنف يغذيان أحالم االنفصاليين
اليمنيين» ،رويترز 14 ،يونيو/حزيران  .2016المرجعhttps://www.reuters.com/:
article/us-yemen-security-aden/ power-cuts-violence-fuel-Yemenseparatists-dreams-idUS KCN0Z01QC
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3.القدرة التشغيلية

انقطاع التيار الكهربائي شائع في جميع أنحاء البالد .في عام ،2015
لم يكن لدى نصف سكان عدن كهرباء على اإلطالق 190.كان لنقص
الكهرباء تأثير سلبي على توافر المياه ألن محطات الضخ تتطلب
إمدادات كافية من الكهرباء.
الجدول أدناه يبين تعرفة الكهرباء للسكان في مناطق الحضر في
اليمن لعام : 191 2013
  (12):لودجلاتعرفة الكهرباء في اليمن
 200-0كيلو واط ساعة

 6ريال يمني ( 028.دوالر)

 350-201كيلو واط ساعة

 9ريال يمني (042.دوالر)

 700-351كيلو واط ساعة

 12ريال يمني ( 056.دوالر)

أكثر من  700كيلو واط ساعة

 19ريال يمني ( 088.دوالر)

الطاقةوﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
مرافق اﻟﻤﻴﺎه
عددإﻣﺪادات
ﻣﺮاﻓﻖ
ﻋﺪد
إﺟﻤﺎﻟﻲ
(الخاصة والعامة)
مجموع
ودجلا
  (13):ل
وحالتها

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﺠﺎرﻳﺔ

-

1

-

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ /اﻟﻐﺎز

1

5

-

ﺧﺰان اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻮزﻳﻊ(*
اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻧﺎﻗﻠﺔ(
ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ /اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

1,705

*-

5

10

25

110

ﺑﺮج
ﺧﻂ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

* ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮل ﺛﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ

-

-

ﻟﻢ ﻳﺤﺪد  KIأي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019

190مجلة بورجين« ،موجة الطاقة الشمسية في اليمن» 13 ،أغسطس/آب ،2015
المرجع/https://www.borgenmagazine.com/ yemens-solar-power-surge :
191د .توفيق سفيان و آخرون ،وتقرير االستثمار في الطاقة ومناخ األعمال للبلدان
المراقبة نوفمبر .2016

5

2

58

1,905

-

31

50
-

50
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4.االحتياجات السكانية

وفقاً لقطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي ضمن
تقييم االنتعاش المبكر متعدد القطاعات  ،فإن الكهرباء هي أقل
المرافق قدرة على تلبية الطلب السكاني 192.في حين أن توفير
الخدمة في عدن (كمركز إنساني) أفضل من غيرها ،حيث ذكر 29%
من المجيبين أنها يعتمد عليها «جداً » أو «إلى حد ما»  ،غير أنها تظل
أكثر الخدمات المطلوبة للتعافي وإعادة التأهيل .وقد أفاد  60%من
المستجيبين بأن البنية التحتية للكهرباء هي القطاع األكثر تضرراً ،
تتبعها إب  ،وقد تم ذكر إعادة تأهيل توفير الكهرباء كأحد االحتياجات
الثالثة األولى في المحافظة 193 .وفي الوقت الراهن ،يشير خبراء
القطاع إلى أن شبكة الكهرباء قد تضررت جزئيا ،وأن السكان لجأوا
194
إلى مصادر كهرباء بديلة.

في الوقت الحالي ،يشير ثلث عقال الحارات إلى أن توفير الطاقة
للطهي واإلضاءة والتدفئة هي من بين المطالب الملحة في
عدن 196.المنصورة والبريقة هي األكثر حاجة للطاقة ،حيث سلط أكثر
من نصف عقال الحارات الضوء على هذه المسألة .ويلي ذلك الشيخ
عثمان ،ودار سعد ،والمعال ،وكريتر حيث اختار ما بين  29%و 43%من
المستجيبين هذا الخيار .في التواهي و خور مكسر ،لم يشر اي من
عقال الحارات إلى الطاقة كحاجة ملحة .
ووفقا لخبراء القطاع ،فإن المشاكل الرئيسية الثالث التي تتطلب
تدخالت فورية هي إعادة تخزين المواد واإلمدادات ،واالستئناف
197
الكامل للخدمات ،وتوفير الوسائل المالية الكافية.

وال تزال الشبكة العامة مصدر الكهرباء األكثر شيوعاً في عدن.
يختلف اإلمداد من مديرية إلى أخرى ،حيث يتراوح بين أربع إلى اثنتي
عشرة ساعة في اليوم في األسابيع األربعة األخيرة حسب ما أشار
عقال الحارات 195.مديرية البريقة هي األكثر تضرراً  ،حيث ذكر غالبية
المستجيبين أن السكان يحصلون على أربع ساعات من الكهرباء
يومياً كحد أقصى .على النقيض من ذلك  ،أشار خبراء القطاع إلى
أن جميع المديريات في عدن تتلقى أكثر من اثنتي عشرة ساعة من
الكهرباء في اليوم .ويمكن أن يعزى التفاوت إلى اختالف اإلمداد
داخل المديرية أو إلى األضرار المتفاوتة التي لحقت بشبكة التوزيع.

192توم المبرت وعفار لالستشارات ،تقييم االنتعاش المبكر متعدد القطاعات في
اليمن( ،قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي	)2018،
المرجعhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.hu-:
manitarianresponse.info/files/documents/files/Yemen-multi- sectorearlyrecoveryassessment.pdf
193المرجع نفسه.
194استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
195استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019استبيان المرجع
المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

196المرجع نفسه.
197استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو 2019
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األلواح الشمسية
أدى انخفاض إمدادات الكهرباء بالسكان إلى االعتماد بشكل متزايد
على الطاقة الشمسية ،التي يديرها القطاع الخاص 198.ال يزال الحصول
على الطاقة الشمسية محدوداً  ،ومع ذلك ،فإن معظم األسر غير
قادرة على شراء األلواح واقتنائها على المدى الطويل .وعالوة على
ذلك ،هي معرضة باستمرار لخطر االنهيار نظرا لرداءة نوعيتها
التكنولوجية 199 .وعلى العكس من ذلك ،ال يزال تركيب مولد صغير
أو بطاريات عاكسة بديال ميسور التكلفة .وعلى الرغم من أن هذه
األخيرة غير قادرة على تقديم إمداد مستمر على المدى الطويل،
فإنها توفر الحد األدنى األساسي من التغطية بالكهرباء أثناء
انقطاع التيار الكهربائي.

إضاءة الشوارع
إضاءة الشوارع في جميع أنحاء اليمن محدودة .وهذا له أيضا أثر ضار
على السالمة العامة ويؤدي إلى ارتفاع معدالت الجريمة والسرقات.
في محافظة عدن ،يتم استخدام مصابيح (لمبة) إضاءة بسعة 400
و  250واط ،مع أقل من  30,000مصباح بسعة  250واط وما يزيد
قليال على  5,000مصباح بسعة  400واط 200.وفقا لمصادر محلية،
ان الشوارع الرئيسية فقط في كل مديرية مضاءة جيدا .الشوارع
الثانوية واألزقة غالبا ما تكون مظلمة .ولوحظ أيضا أن اإلضاءة على
الطرق السريعة غير كافية ،مما يجعل القيادة خطرة .وفي نصف
المديريات ،صرح خبراء القطاع أن الشوارع غير آمنة أبداً للتنقل سيراً
على األقدام ،في حين أنهم كانوا على الحياد بالنسبة للمديريات
201
األربع المتبقية.

في البريقة والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد ،تضررت البنية
التحتية إلضاءة الشوارع ،بينما تضررت جزئياً في المديريات األخرى.
في عام  ،2016أفادت التقارير أن اإلمارات العربية المتحدة وقعت
اتفاقية لتزويد اليمن بمبلغ  47مليون دوالر لدعم الكهرباء في
عدن 203.بموجب شروط االتفاق ،سيتم استخدام األموال لشراء
قطع غيار لشبكات توزيع الكهرباء والغاز .وتفيد تقارير إعالمية أنه
تم توقيع اتفاق حزيران  /يونيو  2019بين مؤسسة خليفة بن زايد
لألعمال اإلنسانية اإلماراتية مع وزارة الكهرباء اليمنية إلنشاء محطة
جديدة لتوليد الكهرباء في عدن 204،بكلفة  100مليون دوالر وتعمل
205
بقدرة  120ميجاوات.
ووفقا للمشاركين في ورشة العمل المشتركة للتخطيط والتحليل
واإلنتعاش ،اقترح مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS
أن يكون هناك  828عمود إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية ،وتم
بالفعل تركيب  500عمود في  4مديريات اعتبارا من تشرين الثاني/
نوفمبر  .2019ويطلب مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
حاليا مساهمة مالية من الشركاء اآلخريين والمجتمع الدولي من
أجل لجمع المبلغ المتبقي لتمويله كمشروع طارئ .وُ/في الوقت
الراهن ،ال تزال هناك حاجة إلى  3,400عمود إضاءة في  5مديريات،
باإلضافة إلى مصابيح ال .LEDجدير بالمالحظة أن األمم المتحدة
كانت تدعم فقط إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية ،ولكن ليس من
المصدر الرئيسي (الشبكة العامة) .ولذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من
الدعم و اإلصالح لشبكة الطاقةالرئيسية في عدن.

 (49):لكشإمدادات الطاقة والكهرباء في مدينة عدن (لكل
202
مديرية).2019 ،
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المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIو المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،CFP
يونيو  -يوليو .2019
198البنك الدولي ،جمھوریة الیمن استعادة سبل توفیر الطاقة وتوسیع نطاقھا
مذكرة بشأن استئناف العمل و إعادة عملیات قطاع الطاقة الكھربائیة .4 ،
199المرجع نفسه.
200ماجد محمود وآخرون ،تقييم حالة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليمن،
(واشنطن العاصمة :مجموعة البنك الدولي )2017 ،المرجعhttp://documents. :
worldbank.org/curated/ en/284461511876486207/Assessment-of-thestatus-of-solar- PV-in-Yemen
201استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019
202تم تحديد معدل إمدادات الطاقة الكهربائية اليومية بناء على إجابات العدد
األكبر من المستجيبين الذين اختاروا هذا الخيار .وفي حالة اختيار خيارين لإلجابة
من قبل عدد متساو ٍ من المستجيبين ،تم تحديد اإلجابة على أساس أكبر عدد من
األسر التي تعيش في المنطقة التي يغطيها عاقل الحارة.

203أوغور إرتاش« ،اإلمارات العربية المتحدة تمنح قرضاً للكهرباء من مدينة عدن
الساحلية في اليمن»/ AA Energy، 13 ،حزيران يونيو  ،2016المرجعhttps:// :
www.aa.com.tr/en/energy/electricity/uae-gives-loan-for- electricity-ofyemens-port-city-of-aden/6361
204صحيفة ناشيونال« ،اإلمارات العربية المتحدة توقع صفقة بقيمة  100مليون
دوالر لبناء محطة توليد الكهرباء في عدن اليمنية» 12 ،يونيو ،2019
المرجعhttps://www. thenational.ae/business/energy/uae-signs-100-:
.million-deal- for-power-plant-in-yemen-s-aden-1.873391
205أخبار الخليج« ،اإلمارات ستقوم ببناء محطة توليد الكهرباء في عدن»12 ،
حزيران  /يونيو  ،2019المرجعhttps://gulfnews.com/world/gulf/yemen/ :
uae- to-build-power-plant-in-aden-1.64551599
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المصدر :مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية NCEI
التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

5.االحتياجات السكانية

●كان قطاع الطاقة والكهرباء في اليمن المتضرر األكبر .في حين
تم إصالح بعض محطات توليد الكهرباء ،ال تزال شبكة الكهرباء
العامة متضررة.
●نقص المعدات ،وعدم كفاية الموارد المالية ،الخدمات المتقطعة
هي المشاكل الرئيسية المتصلة بقطاع الطاقة التي تتطلب
تدخال فوريا.
●يؤثر اإلمداد المتقطع بالكهرباء على توفير الخدمات األخرى،
وأبرزها المياه ،حيث أن محطات الضخ تحتاج إلى إمدادات الكهرباء.
●إضاءة الشوارع سيئة بشكل عام .وعموماً  ،فالشوارع الرئيسية
مضاءة بشكل أفضل ،إال أن خبراء القطاع يفيدون بأن البنية التحتية
إلضاءة الشوارع تضررت جزئياً في جميع المديريات.
●اإلمداد بالكهرباء غير متكافئ في جميع أنحاء المدينة ،حيث
ال تتوفر إمدادات في مديريتي البريقة والشيخ عثمان ،حيث
يتراوح المعدل من  4 - 0ساعات يومياً في يونيو/حزيران  -يوليو/
تموز .2019
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 14إدارة المخلفات الصلبة
1.نظرة عامة

قبل تصاعد الصراع ،كان ُيعترف على نحو متزايد بأن إدارة المخلفات
الصلبة مشكلة مستمرة .أدى التوسع السريع في المدينة والزيادة
السكانية إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات .بينما في المدن
الكبرىُ ،ق ِّدر أن  90%من المخلفات يتم جمعها والتخلص منها،في
بعض المحافظات األخرى ُق ِّدر هذا المعدل بأقل من  206.20%على
الرغم من أن االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة (-2009
 )2013أقرت بأهمية تحويل المخلفات إلى مواد جديدة ،لكن أنشطة
إعادة التدوير إما نادرة أو غير موجودة .ومع ذلك ،أبرزت االستراتيجية
الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة ،ضرورة تنظيم حمالت توعية
وتشجع مشاركة المواطنين والحكومة .وتتمثل إحدى القضايا
الملحة بشكل خاص في تحفيز السكان على التخلص من المخلفات
في حاويات قمامة مخصصة وعدم رميها في الشوارع ،وال توجد
مرافق متخصصة للتعامل مع المخلفات الخطرة وفصل المخلفات
207
الطبية عن التقليدية ال يزال غير شائع.
تأثرت إدارة المخلفات الصلبة في عدن بشدة بتصاعد وتيرة الصراع
في عام  ،2015وأدت إلى انخفاض عدد موظفي إدارة المخلفات
الصلبة وشاحنات جمع المخلفات .وتشير البيانات الحالية إلى أنه
على الرغم من كثرة أنشطة جمع المخلفات ،فإن معظم المواقع
في جميع أنحاء المدينة فيها أكوام واضحة من القمامة 208.أحدث
تقدير لمعدل توليد المخلفات البلدية في المناطق الحضرية هو
209
 0.6كجم للشخص الواحد في اليوم.

  8:عبرمإدارة المخلفات الصلبة في اليمن

اإلطار المؤسيس والقانوني

بعد توحيد اليمن في عام  ،1990وقعت إدارة المخلفات الصلبة تحت
إشراف العديد من المؤسسات الحكومية .تقليدياً  ،كانت وزارة اإلسكان
210
والبلديات هي المؤسسة المسؤولة منذ إنشائها في السبعينيات.
بعد عام  ،1990تم تغيير االسم لوزارة اإلنشاءات واإلسكان والتنمية
الحضرية .وفي عام  ،1997انتقلت المهام اإلدارية إلدارة المخلفات
الصلبة إلى وزارة األشغال العامة والطرق .في عام  ،1999تم
إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدينة إلدارة الجوانب المالية
إلدارة المخلفات الصلبة .وصدر قانون النظافة العامة (211القانون
 )1999/39في العام نفسه ،وصيغ نظام داخلي ليقدم تعليمات
مفصلة للقانون .ومع اقرار قانون السلطة المحلية عام ،2000
أصبحت السلطات المحلية مسؤولة عن جمع المخلفات وإدارتها،
وفي عام  2006أصبحت مسؤولية إدارة المخلفات الصلبة تقع على
212
عاتق وزارة اإلدارة المحلية والمجالس المحلية في المديريات.
وفي عدن ،يقوم صندوق نظافة وتحسين المدينة بتوفير خدمات
إدارة المخلفات الصلبة مباشرة في المدينة.
فوضت االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة ،وزارة اإلدارة
المحلية بصالحيات إعادة تنظيم وإدارة عملية صنع السياسات ،والتنسيق
على المستوى الوطني ،واإلشراف على عمل المجالس المحلية
في مديرياتها  213.في عام  ،2008تم إنشاء قسم إلدارة المخلفات
الصلبة في وزارة االدارة المحلية بوصفها الجهة المسؤولة عن
صياغة وتعديل القوانين ،وإصدار االستراتيجية الوطنية والمبادئ
التوجيهية ،والتنسيق مع صناديق نظافة وتحسين المدن  ،وتوزيع
األموال الحكومية .كما أقرت االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات
الصلبة الحاجة إلى مراجعة قانون النظافة العامة ليتماشى مع
وزارة اإلدارة المحلية و المجالس المحلية ومع ذلك ،لكن تصاعد
214
وتيرة الصراع في اليمن بعد عام  2015حال دون تنفيذه.

صناديق نظافة وتحسين المدن تدار من قبل مجلس المحافظة.
ووفقاً لالستراتيجية ،فإن  83%من االستثمارات الرأسمالية لجميع
صناديق االستثمار الدولية جاءت من مانحين أجانب ،ولكنها شملت
أيضاً األموال التي خصصتها الحكومة المركزية 215.وحدد مرسوم
مجلس الوزراء رقم  236لعام  2000أنه يجب استخدام ما ال يقل
عن  60%من الصندوق لتمويل ادارة المخلفات الصلبة  ،في حين
أن الباقي لمشاريع أخرى مثل إعادة التأهيل الحضري والتحسين.

206وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
 ،2009 ،2013-2009المرجعhttps://www.iu-info.de/fileadmin/user_ :
_upload/03_Arbeitsfelder/3.5_Kreislauf-_und_Abfallwirtschaft/3-Yemen
National_SWM_Strategy.pdf
207مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع « ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية».
208استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  ،CFPحزيران/يونيو – تموز/يوليو
.2019
209وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
2013-2009

210المرجع نفسه.
211المرجع نفسه.
212المرجع نفسه.
213المرجع نفسه.
 ،SWEEP-Net 214تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن (بون وإسشبورن:
 ،GIZ, 2014) ،12المرجعhttps://www.retech-germany.net/fileadmin/ :
_retech/05_mediathek/laenderinformationen/Jemen_RA_ANG_WEB
Laenderprofile_sweep_net.pdf
215وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة
2013-2009

77

عدن

ةبلصلا تافلخملا ةرادإ

2.البنية التحتية و القدرة التشغيلية إلدارة المخلفات الصلبة

يقع مكب المخلفات في عدن على بعد  32كم من وسط المدينة،
بالقرب من حوض مياه بئر أحمد في منطقة بير النعامه .وقد تم
تشغيل المكب ألكثر من  15عاماً و هو يتبع قانونيا صندوق نظافة
وتحسين المدن في عدن وتديره ادارة مكب المخلفات ضمن الصهندوق
نفسه ،يمتد لمساحة  4كم 2وليس لديه سياج واقي .وباإلضافة
216
إلى عدن ،أيضاً مخلفات من مدينة الحوطة في محافظة لحج.

وقد تأثرت الخدمات اللوجستية لقطاع ادارة المخلفات الصلبة بشكل
كبير بتصاعد وتيرة الصراع في عام  .2015ووفقا لتقييم المخلفات
الطارئة الذي اجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  ،2015أشار أن
مجموع أسطول الشاحنات (  118شاحنة) الموجودة لجمع المخلفات،
 20شاحنة منهم عاملة ،و  12شاحنة ال تعمل لكنها قابلة لإلصالح،
وواحدة متضررة ال يمكن إصالحها ،و ستة شاحنات مسروقة ،و 79
شاحنة تعذر الوصول إليها 217 .عالوة على ذلك ،ومن بين المدن
الست التي قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتقييمها في اليمن،
انخفاض عدد الموظفين في عدن كان األعلى ،حيث لم يكن هناك
سوى  3%من الكانسين ،و 18%من السائقين ،و 22%من جامعي
المخلفات ،و 6%من الميكانيكيين ،و 7%من المشرفين ،مقارنة بأرقام
ما قبل الصراع .وكان المكب يستقبل  350طنا في اليوم ،ولكن لم
ً
وفقا لتقرير مكتب األمم
يكن به سوى حفارة واحدة وجرافة واحدة.
المتحدة لخدمات المشاريع  ،UNOPSتلقى المكب في عام 2018
218
ً 650
يوميا ووصلت تغطية الخدمات إلى .80٪
طنا من المخلفات
ً
ً
مجهزا بميزان للشاحنات لكنه معطل منذ أيار/مايو
كان المكب
 219 .2018تم تدمير مرافق فرز الورق والورق المقوى واإلطارات
220
المستعملة والبالستيك أيضاً .

مخلفات خاصة

حتى أيلول/سبتمبر  ،2013لم تكن هناك أنشطة متخصصة لمعالجة
جمع المخلفات الخطرة والتخلص منها 221.في عام  ،2007أنشأ
قسم متخصص داخل صندوق نظافة وتحسين المدن لجمع ونقل
مخلفات البناء .عين في القسم تسعة مهندسين مدنيين وتم شراء
سيارات لجمع المخلفات 222.في عام  ،2017تم إطالق أول مشروع
لفصل المخلفات الطبية من بين أنواع أخرى من المخلفات الصلبة
في محافظة عدن 223.تم إطالق المشروع من قبل هيئة مستشفى
الجمهورية وكان الهدف منه التركيز على  31وحدة .وفي عام
 ،2010قدرت نسبة إنتاج المخلفات الطبية في اليمن إلى 3,916
224
طناً في السنة.

ووفقاً لعقال الحارات ،هناك أربعة مواقع للمخلفات في عدن ،تعمل
جميعها بكامل طاقتها.
  (14):لودجلاإجمالي عدد مرافق ادارة المخلفات الصلبة و
حالتها في مدينة عدن2019 ،
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المصدر :استبيان خبراء القطاع  : KIحزيران/يونيو – تموز/يوليو .2019

216مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  ”،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية”
217أولمو فريني وآخرون « ،تقييم طارئ لحالة النفايات» ،برنامج األمم المتحدة /
أغسطس  ،2015المرجعhttp://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/ :
library/poverty/emergency-waste-assessment.html
218مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع “ ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية”.
219المرجع نفسه.
220أولمو فريني وآخرون ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي « ،UNDPتقييم طارئ
لحالة النفايات».

 ،SWEEP-Net 221سويب نت ،تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن (بون
وإسشبورن)GIZ, 2014 :
222المرجع نفسه.
223وكالة سبأ لألنباء« ،مشروع فصل المخلفات الطبية الذي تم إطالقه في عدن»،
 21آب  /أغسطس  ،2017المرجعhttps://www. sabanew.net/ :
viewstory/21412
 ،SWEEP-Net 224سويب نت ،تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن (بون
وإسشبورن)GIZ, 2014 :
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3.االحتياجات السكانية

تشير غالبية صناديق نظافة وتحسين المدن إلى أن المخلفات تُ جمع
مرة أو عدة مرات في األسبوع .ومع ذلك ،ووفقاً لخبراء القطاع،
فإن معظم الناس في أربع مديريات (المعال والتواهي وكريتر وخور
مكسر) يعيشون في مناطق كثيراً ما تكون فيها أكوام القمامة
متكدسة .ويمكن أن ترتبط أيضاً نقص الحاويات مما يؤدي إلى إلقاء
المخلفات في مكان قريب مما يشكل هذا مخاطر صحية .كما أشار
خبراء القطاع إلى أن معظم المناطق في خمس مديريات في عدن
بها أكوام كثيرة من القمامة المتناثرة ،في حين ذكرت المديريات
الثالث المتبقية أن بعض المناطق نظيفة ،لكن البعض اآلخر يحتوي
على أكوام من القمامة.

4.التدخالت اإلنسانية والمشاريع
التنموية

في أوائل عام  ،2016أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
 ،بالشراكة مع حكومة اليابان ،مشروعا إلزالة األنقاض من عدن.
ويهدف المشروع إلى إزالة  55 000طن من الحطام و  22 000طن
225
من المخلفات.
وفي عام  ،2018قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 UNOPSبحملة تنظيف في مدينتي صنعاء وعدن .ويهدف المشروع
إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية ،وإطالق مشاريع
226
فرعية لجمع المخلفات ،وتمويل حمالت التنظيف في المدينة.
وفي نهاية المطاف ،تمكن المشروع من جمع والتخلص من 000
 100متر مكعب من المخلفات المتراكمة من الحاجة الفعلية
 905،000متر مكعب.
وأطلق الهالل االحمر االمراتي مشروعاً إضافياً لتزويد بلدية عدن بـ
 16شاحنة و 1 600حاوية لزيادة القدرات المحلية لجمع المخلفات
227
ونقلها.

 (51):لكشإدارة جمع القمامة في مدينة عدن (لكل مديرية)،
2019
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﻋﺪد ﻣﺮات ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷرﺑﻊ أﺳﺎﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة:
ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻣﺮات ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ أو أﻗﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻜﻮن أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺪﺳﺔ
ﺣﻮاﻟﻲ 100%
ﺣﻮاﻟﻲ 75%
ﺣﻮاﻟﻲ 50%
ﺣﻮاﻟﻲ 25%

ﺣﺎﻟﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻛﻴﺎس اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻀﻊ أﻛﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻧﻈﻴﻔﺔ واﻟﺒﻌﺾ
اﻵﺧﺮ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﻛﻴﺎس اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ

ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIو استبيان المرجع المجتمعي (عقال
الحارات)  ،CFPيونيو – يوليو .2019
225برنامج األمم المتحدة اإلنمائي “ ،UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وحكومة اليابان يدعمان إزالة األنقاض في عدن» 9 ،حزيران/يونيو  ،2016المرجع:
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/ presscenter/
undp-and-the-government-of-japan-/09/06/pressreleases/2016
support-removal-of-debris-and-rubble-in- aden-.html
226مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع »،UNOPSحملة التنظيف في صنعاء
وعدن ،اليمن» 21 ،كانون الثاني/يناير  ،2019المرجعhttps://ye.unopsmr.org/ :
/story/ cleaning-campaign
227وكالة أنباء اإلمارات« ،الهالل األحمر اإلماراتي يتبرع بـ  915جهاز كمبيوتر
لمدارس عدن» 12 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2016المرجعhttps://gulfnews.com/ :
world/gulf/yemen/uae-red-cres- cent-opens-10-schools-inaden-1.1597707
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5.أبرز المالمح

●قد انخفض عدد مركبات جمع المخلفات بشكل كبير بعد عام
 ،2015مع تلف العديد من المركبات أو تعذر الوصول إليها أو
سرقتها .وحدث أيضا انخفاض كبير في عدد الموظفين المتاحين.
●تم إطالق أول مشروع لفصل المخلفات الطبية في عام 2017
في أحد مستشفيات عدن .وهذه الممارسة ضرورية لفصل
األنواع المختلفة من المخلفات الطبية (أي المعدية والمشعة
والكيميائية) وضمان التخلص منها بأمان .ويشكل سوء إدارة
المخلفات الطبية مخاطر صحية  ،بما في ذلك انتشار العدوى،
والتعرض لمنتجات المستحضرات الصيدالنية السامة والحروق
228
الكيميائية.
●يتم جمع القمامة مرة أو عدة مرات في األسبوع في معظم
المديريات ،لكن يمكن رؤية أكوام القمامة في جميع المديريات.
وتوجد في معظم المناطق في خمس مديريات (المعال ،التواهي،
كريتر ،دار سعد ،خور مكسر) .ويمكن أن يعزى ذلك إلى االفتقار إلى
الحاويات أو سوء إدارة المخلفات الصلبة على مستوى المديريات.
●تتأثر دار سعد أكثر من غيرها  ،حيث يتم جمع القمامة مرة
واحدة كل شهر أو أقل  ،ومعظم المناطق تحتوي على العديد
من أكوام القمامة في كل مكان ،ونصف السكان يعيشون في
أماكن تكون القمامة فيها مكدسة وغير مغطية.

228منظمة الصحة العالمية « ، WHOمخلفات الرعاية الصحية» 8 ،شباط/فبراير
 ،2018المرجعhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ :
health- care-waste
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 15النقل
1.نظرة عامة

يتكون نظام النقل العام في عدن من عدة أنواع من المركبات ذات
السعة المنخفضة في المقام األول التي تغطي جميع مديريات
المدينة .وعلى الرغم من عدم وجود مركبات ذات سعة عالية ،فإن
مركبات النقل العام باالشتراك مع عدد كبير من سيارات األجرة تخلق
بشكل روتيني ازدحاما في حركة المرور وتلحق الضرر بالطرق السطحية.
باإلضافة إلى ذلك ،عانت الطرق من أضرار كبيرة من عدة نوبات من
الصراع التي أثرت بشكل متقطع على عدن منذ عام  .2015ال يوجد
إصالح في المدينة نفسها فحسب ،بل أيضاً في الطرق الرئيسية
مثل تلك التي تربط عدن بتعز .وفي حين تم إصالح بعض الطرق،
يشير خبراء القطاع إلى أن الطرق في جميع أنحاء المدينة ال تزال
إما متضررة تماما أو جزئيا.
ويعمل مطار عدن الدولي  AIAكمكان مدني وعسكري للنقل الجوي.
وهو يعمل حاليا ،مع العديد من الوجهات المحلية والدولية .وقد
لحقت بميناء عدن البحري ومحطات الحاويات بعض األضرار منذ عام
 ،2015ولكن كالهما يعمل بشكل كامل ويستخدما حالياً إليصال
المساعدات اإلنسانية.
ويحدد خبراء القطاعات عدم كفاية التمويل والحاجة إلى إصالح البنية
المنتجين في
التحتية المتضررة باعتبارهما المشكلتين الرئيسيتين
ِ
قطاع النقل.

أصحاب العالقة واإلطارالقانوني

تعتبر كل من وزارتي الداخلية والنقل اليمنيتين الجهتان الحكوميتان
األبرز واللتان تضطلعان بمهام إدارة قطاع النقل ،حيث تتولى وزارة
الداخلية الخدمات التفتيشية وترخيص المركبات ،فيما تتولى وزارة
النقل مهام وضع السياسات الخاصة بهذا القطاع 229إضافة إلدارة
مرافق المطار والموانئ البحرية . 230كما تتولى وزارة األشغال
العامة والطرق مهام اإلشراف على البنية التحتية لشبكة الطرق
في البالد ،بما في ذلك العمليات المتصلة بالتطوير والصيانة 231،إال
أن دورها مقتصر على شبكة الطرق الريفية .في  30مارس ،2003
تمت المصادقة على قانون النقل البري ضمن إطار المساعي الرامية
لتوفير اإلطار التنظيمي لقطاع النقل البري 232،حيث كان يتم تقديم
خدمات النقل البري قبل ذلك من خالل نقابتين داخل المحافظة أال
وهما نقابة النقل البري والشحن حيث كان يتعين على الشركات
التسجيل بها من خالل عملية طويلة ومكلفة مادياً .

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

من جانب آخر ،فقد لوحظ عدم دخول القانون حيز التنفيذ بالكامل
وهو ما يمكن أن يعزى إلى حد كبير لمسائل مالية وفنية إضافة
للنقص في الكوادر العاملة ،فعلى سبيل المثال ،وبالرغم مما ينص
عليه القانون من اشتراط فحص جميع المركبات ،إال أن هنالك الكثير
233
من المركبات العاملة والتي لم تجتاز شروط الفحص.

في عام  ،2004تم تفعيل أنظمة أخرى ذات صلة بشروط نقل البضائع
والشاحنات ،وحافالت النقل البري ،وتأجير المركبات.

 229البنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري في المدينة وبين المدن) :مذكرة
استراتيجيةhttp://documents. worldbank.org/curated/ ،)2010 ،
en/395881468168254654/Yemen-City- and-inter-city-land-transportsector-strategy-note
 230إنغلك ويلفريد ،قطاع النقل في اليمن :المساهمة في مذكرة السياسة
اليمنية رقم  .4بشأن تقديم الخدمات الشاملة( واشنطن العاصمة :مجموعة
البنك الدوليhttp:// documents.worldbank.org/curated/ ،)2017 ،
en/636961508411397037/ Yemen-transport-sector
 231مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع « ،UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية».
 232لبنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري في المدينة وبين المدن) :مذكرة
استراتيجية.)2010 ،
 233المرجع نفسه.
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2.البنية التحتية و القدرة التشغيلية

  (15):لودجلاإجمالي عدد مرافق النقل (العامة والخاصة)
وحالتها في مدينة عدن.2019 ،

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

1

-

1

اﻟﻤﻄﺎرات
اﻟﻤﻮاﻧﻰء
اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ﺗﺮﻧﻚ
ﻃﺮﻳﻖ

3

2

2

2

-

3

-

1

-

4

3

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺟﺎت

8,004

8,000

-

اﻟﻄﺮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

31

3

-

اﻟﺠﺴﻮر
اﻟﻄﺮق اﻷوﻟﻴﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ
اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﻄﻴﺎرات

4

6,030

17,006

-

7,002

1,004

-

-

-

-

35,000

10,500

-

2

-

-

867

-

67

وﺣﺪة ﻧﻘﻞ أﺧﺮى

20,000

30,000

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

86,956

78,518

68

-

ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع  KIsأي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ

لمصدر استبيان لخبراء القطاع  ، KIيونيو  -يوليو .2019

النقل العام
خدمات النقل العام داخل عدن تعتمد على نوع المركبة وتنقسم
إلى ثالثة :سيارات األجرة ذات المسارات المحددة؛ الميكروباصات
«دباب» ،بسعة سبعة ركاب .والحافالت الصغيرة «نص باص» بسعة
 14راكب 234 .وفقاً لمصادر محلية ،كانت حافالت «كوستر» التي
تتسع لـ  26راكباً تعمل في الماضي .غير أنها توقفت ألن الحافالت
الكبيرة تتطلب وقتا أطول لالنتظار ،مما أدى بدوره إلى إهدار البنزين
وعدم كفاءة استخدام المخزونات المتداولة .باإلضافة إلى ذلك ،كان
العديد من المركبات المستخدمة قديما جدا .حاليا ،توجد  67مركبة
نقل عام في المنصورة ال تعمل .

 234البنك الدولي ،جمهورية اليمن -مذكرة استراتيجية قطاع النقل الجوي
(باإلنكليزية)( ،واشنطن ،العاصمة البنك الدوليhttp://documents. ، )2010 ،
worldbank.org/curated/en/827131468182387385/Yemen-Republic-ofAir-trans- port-sector-strategy-note

تختلف سعر التذكرة حسب المسافة .وفقا لمصادر محلية ،للرحالت
األقصر  ،بما في ذلك العبور من مديرية ألخرى  ،يصل السعر إلى
 250ريال يمني  ،في حين أن المسافات األطول التي تتطلب عبور
العديد من المناطق ،سيكون السعر حوالي  350ريال يمني .للمقارنة
 ،يمكن أن تكلف رحلة مماثلة بواسطة سيارة أجرة حوالي 3000-
 4000ريال يمني أو في بعض األحيان  6000 - 5000 ،ريال يمني.
كما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اعتماد المزيد من الناس على
وسائل النقل العام ،وفي بعض الحاالت ،التخلي التام عن استخدام
المركبات الخاصة.
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الطرق والمركبات
ووفقا لبيانات وزارة النقل التي نشرها البنك الدولي ،تم تسجيل
 51,803مركبة في محافظة عدن في عام  33,837 :2007مركبة
خاصة و 11,820مركبة عامة و 6,146سيارة تاكسي 235.من المهم
اإلشارة إلى أن عدم تسجيل السيارات في اليمن هو أمر شائع  ،وبالتالي،
يمكن أن يكون عدد المركبات الفعلي أعلى .في عام  ،2013كان
236
هناك  211كيلومتراً من الطرق اإلسفلتية في محافظة عدن.
في الوقت الراهن ،فإن مركبات النقل العام مملوكة للدولة وللقطاع
الخاص على حد سواء.
ويعرض الجدول التالي بيانات عن اللوحات الصادرة حسب نوع المركبة
بين عامي  1996و .2013
 (52):لكشالعدد اإلجمالي لمركبات النقل في عدن.
477
ﻋﺎم

457

ﺧﺎص

ووفقاً لمصادر محلية ،فإن استخدام الدراجات النارية شائع بين السكان
في عدن .مع ذلك ،ووفقا إلحصاءات عام  ،2013لم تصدر سوى 76
لوحة أرقام للدراجات النارية في الفترة ما بين عام  2003و ،2012
في حين لم تصدر أي لوحة في عام .2013
وتشير مصادر غير مؤكدة إلى وجود ازدحام مروري في عدة أجزاء
من المدينة ،بما في ذلك الطرق الرئيسية بين مديريات الشيخ عثمان
والمنصورة وبين المنصورة وخور مكسر ،بالرغم من قلة استخدام
الدراجات النارية .ويعزى ذلك إلى سوء تصميم شبكة الطرق والزيادة
السريعة في عدد السكان.
ويتأثر النقل كذلك بارتفاع أسعار الوقود .ووفقاً لتقرير مراقبة السوق
اليمني (مارس  ،)2019بلغ سعر الديزل  370ريال يمني/لتر ،وهو
ما يمثل زيادة بنسبة  147%مقارنة بسعر ما قبل األزمة البالغ 150
ريال يمني/لتر 237.ولوحظ أن أسعار البنزين بلغت  300ريال يمني/
لتر ،وهو ما يمثل زيادة بنسبة  90%مقارنة بسعر ما قبل األزمة
( 158ريال يمني/لتر).
التنقل داخل اليمن يتم عبر عدة شركات للحافالت تقوم برحالت إلى
محافظات أخرى .وتشير المصادر المحلية إلى أن الحافالت الصغيرة
تستخدم عادة في الرحالت القصيرة ،بينما تستخدم الحافالت الكبيرة
للسفر لمسافات طويلة .هناك العديد من خطوط الطرق الدولية إلى
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية .ويحدد خبراء القطاع عدم
كفاية التمويل ،والحاجة إلى إصالح البنية التحتية للطرق المتضررة،
وتطوير عملية تخطيط ثابتة ومتماسكة باعتبارها مشاكل رئيسية
العادة تأهيل شبكة النقل العام داخل البالد.

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIو المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،CFP
يونيو /يوليو .2019

  (16):لودجلاإجمالي عدد المركبات حسب النوع والسنة في
مدينة عدن
السنة:

2012-1996

2013

رقم خاص

56,084

6,397

رقم تاكسي

12,156

2,153

رقم النقل العام

14,907

955

المجموع

83,147

9,505

المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2013

 235البنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري في المدينة وبين المدن :مذكرة
استراتيجية.)2010( ،
 236الجهاز المركزي لإلحصاء  ،CSOكتاب اإلحصاء السنوي .2013

 237برنامج الغذاء العالمي  ،WFPتقرير مراقبة السوق اليمني ،العدد  ،34مارس
https://docs. wfp.org/api/documents/WFP-0000104941/down- ،2019
load/?_ga=2.86743966.723352884.15603287661869101757.1560328766
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لقنلا
المطار

ووفقاً للمذكرة االستراتيجية لقطاع النقل الجوي الصادرة عن البنك
الدولي لعام  ،2010إن مطار عدن الدولي (االتحاد الدولي للنقل
الجوي  ،IATA: ِADEمنظمة الطيران المدني الدولي )ICAO: OYAA
هو ثاني أهم مطار في اليمن.
 (53):لكشالنسبة التقديرية لعدد المسافرين لكل مطار
()2007
أﺧﺮى

رﻳﺎن اﻟﻤﻜﻼ

4%

6%
ﻋﺪن

ﺻﻨﻌﺎء

10%

80%

المصدر :البنك الدولي ،الجمهورية اليمنية للنقل الجوي .مذكرة استراتيجية
القطاع ،سبتمبر 2010

  (17):لودجلاعدد المسافرين عبر مطار عدن الدولي حسب
السنة
السنة:

عدد الركاب

2008

250,000

2011

320,000

2012

369,000

2013

401,000

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء  ،كتاب اإلحصاء السنوي 2013 ،و البنك
الدولي : ،مذكرة استراتيجية عن قطاع النقل البري في المدينة وبين المدن
.2010 ،

كانت دول الخليج أكثر وجهات الطيران شيوعاً  ،لكن المطار كان يخدم
أيضاً رحالت لوجهات أخرى مثل القاهرة ولندن 238.في حين اتسم
المطار بانخفاض الحركة الجوية ( 10%من إجمالي الحركة الجوية
السنوية في عام  ،)2007كانت الحكومة تعمل بنشاط على الترويج
لمختلف المشاريع االستثمارية التي تهدف إلى زيادة الحركة الجوية
في السنوات التالية .كان المطار يعمل على مدار الساعة طيلة أيام
األسبوع ،وبنيته التحتية كافية.
منذ تصاعد الصراع ،توقفت الرحالت بشكل متقطع في المطار
واستؤنفت الحقا .في مارس ّ ،2015
علقت جميع شركات الطيران
الدولية رحالتها إلى اليمن 239.وحاليا ،العديد من شركات الطيران ،بما
في ذلك الخطوط الجوية اليمنية ،وشركة طيران السعيدة/فيليكس،
وطيران الملكة بلقيس ،والخطوط الجوية الجيبوتية  ،تقوم بتسيير
ً
ووفقا للموقع االلكتروني للخطوط
رحالت تجارية من وإلى عدن.
وإيابا من
ذهابا
الجوية اليمنية ،240من المقرر تسيير رحالت منتظمة
ً
ً
وعمان وجدة ،ويشير الموقع االلكتروني لشركة
عدن إلى القاهرة
ّ
حاليا وجهتين
طيران السعيدة/فيليكس ،241إلى أن الشركة تخدم
ً
فضال عن وجهتين محليتين الغيضة
دوليتين الخرطوم وجيبوتي،
ً
وسيئون ،في حين أن طيران الملكة بلقيس لديها رحالت منتظمة
وعمان والخرطوم وجدة.
إلى سيئون
ّ

 (54):لكشحالة شبكة الطرق في مدينة عدن (لكل مديرية)،
.2019
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﻣﺘﻀﺮر

دار ﺳﻌﺪ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق

ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

المصدر :استبيان لخبراء القطاع  ، KIيونيو -يوليو .2019

 238البنك الدولي ،جمهورية اليمن -مذكرة استراتيجية قطاع النقل الجوي
(باإلنكليزية)( ،واشنطن ،العاصمة البنك الدوليhttp://documents. ،)2010 ،
worldbank.org/curated/ en/129741468340297352/Yemen-Republic-ofAir-trans- port-sector-strategy-note
 239إنغلك ويلفريد ،قطاع النقل في اليمن .المساهمة في مذكرة السياسة
اليمنية رقم  .4بشأن تقديم الخدمات الشاملة( واشنطن العاصمة :مجموعة
البنك الدولي )2017 ،المرجعhttp:// documents.worldbank.org/curated/:
en/636961508411397037/ Yemen-transport-sector
 240الموقع اإللكتروني للخطوط الجوية اليمنيةhttps:// www.yemenia.com ،
 241الموقع اإللكتروني لشركة طيران السعيدة/فيليكسhttp://www. ،
felixair- ways.com/index.php
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الميناء

الضرر

يقع ميناء عدن بين جبل شمسان و جبل مزلقم في عدن الصغرى
وسعته  5.5مليون طن سنوياً  .وهي تتألف من محطة عدن للحاويات
 ،ACTومحطة المعال لألغراض المتعددة والحاويات ،وميناء النفط
في عدن الصغرى ومحطة خليج عدن ومحطة الركاب ،فضال عن
مناطق تزويد السفن بالوقود ومرسى السفن في الميناء الخارجي.
ويستخدم الميناء أيضا إليصال المساعدة اإلنسانية.

تم إغالق الطريق من عدن إلى تعز (عبر كرش ،الراهدة) بسبب الجسور
المتضررة والتي دمرت نتيجة غارة جوية 246.في عام  ،2015تم تركيب
أرضيات للطرق مؤقتة ،لكن الطريق ظل غير متاح للشاحنات الكبيرة.
تسببت حملة تعز المستمرة والخطر الناجم عن حقول األلغام في
اإلغالق المؤقت للطرق في عام  247 .2016ويشير خبراء القطاع إلى
أن الطرق ال تزال متضررة في البريقة والمعال والشيخ عثمان ودار
سعد ،في حين أنها تضررت جزئياً في المديريات األربع المتبقية.

وتخضع الشحنات التي تصل إلى محطة  ACTلتكاليف النقل المحلية،
التي تحددها اللجنة النقابية لسائقي شاحنات النقل الثقيل.
وتمارس اللجنة احتكارا كامال لنقل البضائع المفرغة من محطة عدن
للحاويات  ACTإلى الوجهة المقصودة .وقد أدى هذا االحتكار إلى
زيادة في تكاليف النقل إلى درجة أنه يتجاوز في كثير من األحيان
تكلفة خدمة الشحن البحري .فعلى سبيل المثال ،في عام ،2017
بلغت تكلفة نقل البضائع من محطة عدن للحاويات ِ ACTإلى منطقة
التواهي  90,000ريال يمني ( 360دوالراً ) ،في حين أن سعر النقل
إلى المحافظات األخرى قد يصل إلى  700,000ريال يمني (2,800
243
دوالر أمريكي).
242

ويفيد ميناء عدن الرسمي بأن جميع المحطات تعمل منذ صيف
عام  ،2015وأنه يتم حالياً التعامل مع  10,000طن متري/يوم من
البضائع العامة في محطة المعال 244.تم اإلبالغ عن االزدحام والتأخير
245
في الميناء ،ولكن الوضع العام يتحسن منذ أواخر عام .2018

 242البنك الدولي ،استعداد القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار واالنتعاش
في اليمن (باللغة اإلنجليزية) ،مذكرة سياسة اليمن( ،واشنطن العاصمة:
مجموعة البنك الدولي )2017 ،المرجعfrom: http://documents.worldbank. :
org/curated/ en/371961508411374137/Private-sector-readiness-tocontribute-to-reconstruction-and-recovery-in-Yemen
 243المرجع نفسه.
 244الموقع اإللكتروني لميناء عدن متوفر علىhttp://www.portofaden. net/ :
.NewsDetails.aspx?a=216
 245مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAوكيل األمين العام
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك ،إحاطة إلى
مجلس األمن حول الوضع اإلنساني في اليمن 14 ،كانون األول/ديسمبر .2018
المرجعhttps://reliefweb.int/ report/Yemen/under-secretary-general- :
humanitarian-af- fairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-12

كما لحقت بمطار عدن الدولي  AIAأضرار كبيرة أثرت على مبنى
248
المطار ،وبرج المراقبة ،والمدرج (واحد) ومرافق الدعم األخرى.
وفي الميناء ،لحقت بمرافق المصفاة في البريقة ومحطة عدن
للحاويات  ACTفي المعال أضرار جسيمة خالل الصراع 249.ووفقا ً للموقع
السياح ألضرار مماثلة ،وتفيد
اإللكتروني لميناء عدن ،تعرض رصيف
ّ
التقارير بأن مجموعة هايل سعيد أنعم ستقوم بإعادة تأهيله في
250
المستقبل القصير-المتوسط.
وفي الوقت الراهن ،يفيد خبراء القطاع بأن الطرق في جميع المديريات
إما متضررة جزئيا أو كليا على النحو المبين أدناه.

246إنغلك ويلفريد ،قطاع النقل في اليمن .المساهمة في مذكرة السياسة
اليمنية رقم  .4بشأن تقديم الخدمات الشاملة( واشنطن العاصمة :مجموعة
البنك الدولي )2017 ،أنظر أيضا :النك الدولي ،استعداد القطاع الخاص للمساهمة
في إعادة اإلعمار واالنتعاش في اليمن (باللغة اإلنجليزية) ،مذكرة سياسة
اليمن( ،واشنطن العاصمة مجموعة البنك الدولي)2017 ،
247البنك الدولي ،استعداد القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإلعمار واالنتعاش
في اليمن (باللغة اإلنجليزية) ،مذكرة سياسة اليمن( ،واشنطن العاصمة:
مجموعة البنك الدولي)2017 ،
248إنغلك ويلفريد ،قطاع النقل في اليمن .المساهمة في مذكرة السياسة
اليمنية رقم  .4بشأن تقديم الخدمات الشاملة( واشنطن العاصمة :مجموعة
البنك الدولي)2017 ،
249المرجع نفسه.
250الموقع اإللكتروني لميناء عدن متوفر علىhttp://www.portofaden. net/ :
.NewsDetails.aspx?a=216
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 0.8 Kmﺻﻴﺮة 20% 40% 40%

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺟﻴﺪ/ﻣﻘﺒﻮل/ﺳﻲء أوﻟﻲ

ﺛﺎﻧﻮي

ﺧﻂ رﺋﻴﺴﻲ

ﻗﻨﺎة

ﺛﺎﻟﺜﻲ

0.6 Km
 1.3 Kmاﻟﻌﻴﺪروس 10% 20% 70%

ﺻﻬﺎرﻳﺞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

70% 0% 20%
1 Km

اﻟﻔﻴﻞ )اﻟﺘﻮاﻫﻲ( 80% 20% 0%

10

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
5

2.5

0
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لقنلا
 (55):لكشمدينة عدن الطرق المتضررة

اخالء مسؤوليه الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني موافقة أو قبول رسمي من iMMAP، UN-Habitat
/11/Creation date: 26تاريخ االنشاء 26 :نوفيمبر  ،2019مصادر البيانات :ووزارة اإلدارة المحلية والجهاز المركزي لإلحصاء.
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3.االحتياجات السكانية

●في جميع أنحاء المدينة ،يحتاج السكان من  20إلى  40دقيقة
سيراً على األقدام للوصول إلى مرفق تعليمي ،بمتوسط أقل من
 20دقيقة في معظم المديريات 251،بينما يتحاجون أقل من 30
دقيقة للوصول إلى مرفق صحي بمتوسط أقل من  30دقيقة
في أربع مديريات (المعال ،الشيخ عثمان ،التواهي وكريتر) ،و30
إلى  60دقيقة في المديريات المتبقية.

4.أبرز المالمح

●أكد خبراء القطاع على عدم كفاية التمويل باعتباره المشكلة
الرئيسية المتصلة بخدمات النقل في جميع المديريات باستثناء
كريتر .وأعقب ذلك أضرار مادية لحقت بالبنية التحتية في دار
سعد والمعال والبريقة والشيخ عثمان .وصرح عقال الحارات بعدم
وجود مركبات عامة كافية في دار سعد و خور مكسر،و المعال.
●عموما ،فإن حالة الطرق سيئة في جميع أنحاء المدينة .شبكة
الطرق متضررة تماماً في أربع مديريات (البريقة و المعال و الشيخ
عثمان ودار سعد) :وهذا يحد من التنقل داخل المدينة ويساهم
في االزدحام المروري في جميع أنحاء المدينة.
●تتأثر شبكة الطرق الوطنية بالطرق المتضررة ،وال سيما الطريق
الذي يربط بين عدن وتعز .ويشكل نقص التمويل وضعف التخطيط
تحديات إضافية الستعادة االتصال بين المدن.
●يسهم ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع تكاليف التشغيل .يعتمد
الكثير من الناس بشكل متزايد على وسائل النقل العام ،ألنهم
غير قادرين على اقتناء سيارات خاصة.
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 16اإلتصاالت
1.نظرة عامة

في جميع أنحاء اليمن ،شهد عدد المشتركين في شبكات الهاتف
المحمول واإلنترنت زيادة مطردة في السنوات الـ  15الماضية .قبل
عام  ،2015كان ما يقرب من  90%من السكان في اليمن متصلين
بشبكات الهاتف المحمول .وارتفع عدد هذه االشتراكات من  3ماليين
في عام  2006إلى الذروة وهي  18.36مليون مشترك في ديسمبر
 252.2015بعد ذلك ،حدث انخفاض حاد بنسبة  4٪في نهاية العام
253
نسبيا عند  16مليون اشتراك في عام .2016
وظلت األرقام ثابتة
ً
خضع قطاع االتصاالت إلصالح كبير قبل تصاعد الصراع .وشمل ذلك
تشريعات جديدة ،وإعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات،
254
وإنشاء هيئة تنظيمية لمراقبة الشبكة.
 (56):لكشعدد مرافق اإلتصاالت في مدينة عدن.2019 ،

قبل الصراع ،كان هناك  13,000كم من األلياف الضوئية في جميع
أنحاء اليمن التي ترتبط بشبكة األلياف البحرية الدولية في عدن،
المكال والحديدة 255.على الرغم من أن مستوى الضرر الهيكلي غير
معروف ،فإن معظم شبكة األلياف في اليمن تعمل فوق سطح
األرض .وهذا يزيد من ضعفها واحتمال انقطاعها .وتقع معظم
البنية التحتية لالتصاالت في صنعاء .ووفقاً لتقارير إعالمية ،فإن
سبال إلطالق مشاريع اتصاالت جديدة في
الحكومة كانت تستكشف
ً
256
عدن لتعزيز استقاللها الذاتي عن صنعاء.
تتألف الشبكة المحلية من ُم َر ِّحل موجات الراديو الدقيقة والتوصيالت
واالنتثار التروبوسفيري 259.حتى عام  ،2017في عدن ،تم تقديم
258
الخدمات من قبل 257مقهى إنترنت و  2,010مراكز اتصال.
يتم تشغيل مرافق االتصاالت في عدن بشكل عام وخاص على حد
سواء .في الوقت الراهن ،ال تعمل خمسة أبراج لتقنية المعلومات
واالتصاالت ومرفقان في كريتر.

79

ﻋﺎم

2.البنية التحتية و القدرة
التشغيلية

43

ﺧﺎص
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 (57):لكشاجمالي عدد مرافق اإلتصاالت (العامة والخاصة)
وحالتها في مدينة عدن2019 ،

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻣﺮﻓﻖ ﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ICT

4

-

2

ﺑﺮج ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ICT

56

-

5

وﺣﺪة اﺗﺼﺎل أﺧﺮى

55

-

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

115

-

7

-

أي ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ  KIﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIيونيو-يوليو .2019
 252هاليوود ،نعومي ج .ودكوستر ،خافيير ستيفان ،اليمن :تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (( )ICTاالنجليزية) مذكرة السياسة العامة لليمن ( واشنطن العاصمة :
مجموعة البنك الدوليhttp://documents.worldbank. org/curated/ ، )2017 ،
en/337651508409897554/Yemen-information-and-communicationtechnology-ICT
 253المرجع نفسه.
السباري ،اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن الخدمات والتنمية
 254خليل ُ
والتجارة :البعد التنظيمي والمؤسسي( ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
_UNCTAD، 2010) ، https://unc- tad.org/sections/wcmu/docs/cImem3_2nd
YEMEN_en.pdf

 255هاليوود ،نعومي ج .ودكوستر ،خافيير ستيفان ،اليمن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (( )ICTاالنجليزية) مذكرة السياسة العامة لليمن ( واشنطن العاصمة :
مجموعة البنك الدولي)2017 ،
 256سبأ نت« ،الحكومة تعد مشروع اتصاالت عمالق في عدن» 10 ،نوفمبر ،2017
https://www.sabanew.net/viewstory/24800
 257قطاع اإلمداد والتموين في اليمن ،االتصاالت السلكية والالسلكية اليمنية،
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/3.5+Yemen+Telecommunications
 258الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017
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مقدمو الخدمات
هناك أربعة مشغلين للهاتف المحمول في عدن :يمن موبايل،
 MTNاليمن ،سبأفون-Y ،االتصاالت .وكانت شركة يمن موبايل ،وهي
شركة تابعة للدولة ،هي الوحيدة المسموح لها بتقديم خدمات
259
الجيل الثالث.
مقدم خدمة اإلنترنت الرئيسي هو يمن نت ،وهي شركة حكومية.
أنشأت شركة عدن نت مؤخراً خدمات اإلنترنت الالسلكي للحد من
االعتماد على يمن نت .وتشير األدلة القصصية إلى أن المؤسسة
تكافح من أجل تلبية الطلب وبالتالي توقفت عن توفير أجهزة المودم.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي ،260انخفض عدد االشتراكات في الهاتف
المحمول في اليمن بنسبة  65.9لكل  100شخص في عام 2013
إلى  54.4لكل  100شخص في عام  .2017معدل االشتراكات بالهاتف
األرضي منخفضة أيضا ،حيث بلغ  4.2اشتراك لكل  100شخص حتى
عام  .2017على العكس من ذلك ،زادات أعداد االشتراكات في اإلنترنت
من  1.2%من السكان في عام  2006إلى  26.7%في عام  .2017في
عدن ،في عام  ،2017صرحت المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية
والالسلكية عن وجود  110,503خط تشغيل بينما تستوعب الشبكة
261
ما مقداره  128,163اشتراكأ.

4.أبرز المالمح

●تتوفر خدمات محدودة لإلنترنت وشبكات الهاتف المحمول في
جميع المديريات .عالوة على ذلك ،بعد انشاء شبكة عدن نت،
تحسن توفير خدمات اإلنترنت في عدن .مع ذلك ،فإن تغطية
الشبكة سيئة في معظم المديريات ،باستثناء المعال وكريتر.
●خدمة العمالء سيئة في المنصورة والمعال والشيخ عثمان
والتواهي وكريتر ،وتشمل فترات انتظار طويلة واتصال االنترنت
بطيء وتغطية ضعيفة.
●في حين أن تغطية الخدمات وخدمة العمالء سيئة في معظم
مناطق المدينة ،فإن التعرفة مرتفعة على وجه التحديد في
البريقة والشيخ عثمان والتواهي وكريتر.

3.االحتياجات السكانية

في الوقت الراهن ،يشير خبراء القطاع إلى أن شبكات الهاتف
المحمول واإلنترنت متاحة للسكان .غير أن ضعف التغطية ُحدد
باعتباره المشكلة الرئيسية ،يليه سوء خدمة العمالء وارتفاع اسعار
التعرفات .عالوة على ذلك ،حدد  46٪من عقال الحارات أن خدمات
وسلع االتصاالت من بين السلع الحيوية الالزمة في عدن .وتتمثل
الحاجة األكبر في البريقة ،حيث اختار جميع عقال الحارات هذا الخيار،
تليها المنصورة والمعال ،حيث سلط أكثر من ثلثي المستجيبين
الضوء على هذه المسألة .في مديريات أخرى ،اختار ما بين 29%
و 50%من المستجيبين هذا الخيار ،باستثناء مديريتي (كريتر وخور
مكسر) ،حيث لم يتم انتقاء هذا الخيار على اإلطالق.
 (58):لكشالمشاكل التي تؤثر على قطاع االتصاالت في مدينة
عدن (لكل مديرية)2019 ،
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﻤﻌﻼ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﺳﻴﺌﺔ
ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺳﻴﺌﺔ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺮوض ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ
ﻃﺮق ﻓﻮﺗﺮة ﻣﺤﺪودة
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 259هاليوود ،نعومي ج .ودكوستر ،خافيير ستيفان ،اليمن تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (( )ICTاالنجليزية) مذكرة السياسة العامة لليمن ( واشنطن العاصمة :
مجموعة البنك الدولي)2017 ،
 260بيانات البنك الدوليhttps://data.worldbank. org/indicator/IT.MLT.MAIN. ،
P2?locations=YE
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اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

دار ﺳﻌﺪ

ﺧﻮر ﻣﻜﺲ

الملحق
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أولويات
االنتعاش االسرتاتيجي

بتمويل من
االتحاد األوروبي
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تارتسالا شاعتنالا تايولوأ
التسميات المستخدمة وعرض المواد الواردة في هذا المنشور ال
تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة أو االتحاد األوروبي فيما
يتعلق بالوضع القانوني ألي مديرية أو إقليم أو مدينة أو المنطقة
أو سلطاتها ،أو فيما يتعلق بترسيم حدودها أو حدودها فيما يتعلق
بنظامها االقتصادي أو درجة تنميتها.
ويود برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يشكر المسؤولين
المساهمين في ورشة العمل هذه والخطة:
أحمد حسين عبد الكريم الجاوي ،مدير عام إدارة التعاون الدولي
 ،MOPICعبد الحكيم صالح الحسن الشعبي ،مستشار محافظ عدن،
انتصار سعيد مرشد أوباد ،مدير مكتب التخطيط في عدن ،MOPIC -
وائل علي نعمان علي مدير عام الجهاز المركزي لإلحصاء -عدن،
أحمد أحمد حسن ،مدير عام التخطيط - .GALSUP -جمال محمد
إسماعيل خدابخش ،مدير عام مكتب الصحة العامة  -عدن ،مجيب
أحمد حازم الشعبي مدير عام مؤسسة كهرباء عدن ،وليد منصور
عثمان آلصراري ،مدير عام أعمال مدير عام مكتب األشغال العامة
والطرق  -عدن ،محمد أحمد سالم السقاف .مدير عام مكتب اآلثار
والمتاحف  -عدن.

مقدمه

بالشراكة مع االتحاد األوروبي ،نظم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية  UN-Habitatو iMMAPورشة عمل مشتركة للتحليل
والتخطيط لإلنعاش لعدن لمدة ثالثة أيام في الفترة من  24إلى 26
نوفمبر  2019في مكتب برنامج اليمن التابع لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية في عمان .تتمثل أهداف ورشة العمل في
جمع أصحاب العالقة معاً من أجل فهم أفضل للوضع في عدن ،ال
سيما في مجال اإلسكان والخدمات األساسية والحوكمة والتراث
واالقتصاد والسكان ،ووضع أولويات استراتيجية لخطة االنتعاش
للمدينة .من أجل بدء مناقشة التخطيط المشترك ،تمت دعوة
عشرة مسؤولين من مختلف الوزارات والحكومة المحلية في عدن
للمشاركة ومناقشة الوضع الحالي والفرص المتاحة في عدن ،ال
سيما بعد النزاع.
بناء على العديد من مناقشات مجموعة العمل وكذلك الخطة الرئيسية
القائمة والخطة االستراتيجية للتنمية الصناعية للمدن الجديدة التي
وضعتها الحكومة بداية األلفية الثانية ،حدد المشاركون في ورشة
العمل أربع استراتيجيات يجب منحها األولوية لتسريع تعافي عدن،
ال سيما على مستوى األحياء على النحو التالي:

 (59):لكشورشة عمل تشاورية نوفمبر  2019مع الشركاء الحكوميين في عمان
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 .1اإلسكان للجميع

 .2عدن مستقلة وقوية اقتصاديا

 .3عدن خضراء وصحية وآمنة

 .4الثقافة والتراث والشباب في قلب
مستقبل عدن

ُوضعت استراتيجيات لإلسكان لمعالجة القضايا المتصلة
بتدفق النازحين داخلياً والمهاجرين ،واالفتقار إلى السكن
الالئق والميسور التكلفة ،ووجود المساكن غير الرسمية .قد
أوصيت بثالث استراتيجيات على مستوى األحياء حتى تتمكن
المكاتب الحكومية ذات الصلة والسلطة المحلية من السيطرة
على إدارة األراضي والنمو الحضري في عدن ،بهدف توفير
ظروف معيشية أفضل لجميع السكان.
تم تحديد استراتيجيات لالنتعاش االقتصادي إلنشاء قاعدة
أقوى للفرص االقتصادية في عدن .قبل الصراع ،كان هناك
عدد قليل من الصناعات التي دعمت اقتصاد عدن .لذلك ،فإن
معظم االستراتيجيات تشمل إعادة تأهيل الصناعات القائمة،
ال سيما في أحياء محددة (أي مصائد األسماك ،وأشغال
الملح ،والمنطقة الحرة) .باإلضافة إلى ذلك ،بسبب تدمير
العديد من الموانئ نتيجة للصراع ،أصبح وجود ميناء ومطار
تشغيليين ميزة للمدينة لمواصلة التطور االقتصادي في
المنطقة .لذلك ،تقترح االستراتيجيات االستثمار في كل من
الصناعات القديمة والجديدة لتوفير فرص اقتصادية أفضل
للمجتمعات المحلية.
ُوضعت استراتيجيات للهياكل األساسية والخدمات العامة
على أساس مفهوم «تجديد الهياكل األساسية لخدمة
أفضل» .بسبب األزمةُ ،دمر الكثير من مرافق البنية التحتية
أو لم يتم إصالحها لفترة طويلة .ولذلك ،فإن معظمها ال يلبي
االحتياجات الحالية للسكان والمجتمعات المحلية (أي الهياكل
األساسية إلدارة المخلفات ،والمستشفيات ،والبنية التحتية
للمياه ،والمباني المتكيفة مع المناخ) .لذلك ،اقتُ رح إعادة
تنشيط المرافق و/أو إعادة تأهيلها حتى يكون للسكان بيئة
معيشية أفضل في عدن.
إن استراتيجيات التراث الثقافي والشباب هي في صميم انتعاش
عدن ألن عدن تتمتع بتاريخ وثقافة غنيين ،كما يمكن أن تكون
السياحة قاعدة قوية للتنمية االقتصادية .باإلضافة إلى ذلك،
يشكل الشباب غالبية سكان المدينة ،بالتالي فإن بناء قدرات
الشباب سيزيد من تسريع تعافي عدن في المستقبل القريب
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تارتسالا شاعتنالا تايولوأ
 (60):لكشخطة انعاش عدن :المشاريع االستراتيجية لالنعاش حسب القطاع

11
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

1
14
3
7
2
10
15
13
12

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﻤﻌﻼ
اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!
!
!

اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺰارع اﻟﺴﻤﻚ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  /اﻟﺘﺮاث
اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ

9

4 10 8

6

5

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

رﻗﻢ

اﻟﻘﻄﺎع

اﻷﺳﻢ

اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ

اﻷﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﻓﻲ إﻃﺎر
زﻣﻨﻲ
ﻗﺼﻴﺮ

١

اﻹﺳﻜﺎن

اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻼﺳﻜﺎن ﻓﻲ دار ﺳﻌﺪ

 ١٢٠٠ﻫﻜﺘﺎر\ ٣٠٠ ٠٠٠ﺳﺎﻛﻦ ) ٢٥٠ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر(

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ أرض ﻣﺤﺪودة)ﻣﺜﺎل  ٢٤٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٨ﻃﻮاﺑﻖ

٢

اﻹﺳﻜﺎن

اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻼﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮرة

 ٧٠٠ﻫﻜﺘﺎر\ ١٧٥ ٠٠٠ﺳﺎﻛﻦ ) ٢٥٠ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر(

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﺣﺔ أرض ﻣﺤﺪودة)ﻣﺜﺎل  ٢٤٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
وﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٨ﻃﻮاﺑﻖ

٣

اﻹﺳﻜﺎن

ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﺳﻜﺎن
ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ دار ﺳﻌﺪ

 ٢٠٠ﻫﻜﺘﺎر\ ٢٠ ٠٠٠ﺳﺎﻛﻦ )ﻣﻦ  ١٠٠ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر اﻟﻰ  ٢٥٠ﻓﺮد\ ﻫﻜﺘﺎر( ٣٠ ٠٠٠ +ﺳﺎﻛﻦ

زﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

٤

اﻹﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﻮاﻧﺊ

اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات .ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻋﺪن ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻣﻮاﻧﻲ أﺧﺮى

٥

اﻹﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻷﺳﻮاق ﻟﺼﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺪﻋﻢ
اﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮاﻧﺊ اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺨﺰون اﻻﺳﻤﺎك ﻛﻠﻪ

٦

اﻹﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻴﻨﺎء اﻷﺳﻤﺎك

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮاﻧﺊ اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ أﻳﻀﺎً

٧

اﻹﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻤﻼﺣﺎت

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻼﺣﺎت ﻋﺪن

٨

اﻟﺘﺮاث

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺨﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب  ،وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪن
و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ .وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة ﻋﺪن

٩

اﻟﺘﺮاث

اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﻋﺪن

١٠

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

١١

اﻹﺳﻜﺎن

اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﻮرﻣﻜﺴﺮ

 ٢٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر\ ٥٠٠ ٠٠٠ﺳﺎﻛﻦ ) ٢٥٠ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر(

١٢

اﻹﺳﻜﺎن

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

 ٥٠٠٠+ﻫﻜﺘﺎر\+ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻛﻦ

١٣

اﻹﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺪن اﻟﺤﺮة

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻳﺮادﺗﻬﺎ

١٤

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

١٥

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻗﺘﺮاح ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎر ﻋﺪن ﺑﻨﺎءاَ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ CDS

ﻓﻲ اﻃﺎر
زﻣﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺒﻨﻰ ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ
وأﻧﻤﺎط اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﻮاد واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
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مالمح حرضية رسيعة

1.اإلسكان

بسبب تدفق النازحين والمهاجرين ،ازداد عدد سكان عدن بسرعة في
السنوات القليلة الماضية .وتسبب ذلك في العديد من المشاكل
المتعلقة باإلسكان واألراضي والممتلكات مثل االفتقار إلى السكن
الالئق ،وبناء المساكن غير الرسمية ،واالستخدام غير المنضبط
لألراضي ،والتعدي على المواقع التراثية.
●إعادة تأهيل المساكن القائمة من خالل مشاريع تأهيل واسعة النطاق.
على الرغم من أن تقييمات األضرار باألقمار الصناعية تشير إلى
ما ال يقل عن  1693مبنى تضرر مؤخراً  ،ف حين أكد المسؤولون
الحكوميون عن وجود أعداد أكبر بكثير .استناداً إلى استطالعاتهم،
منزال تضررت
صرح المسؤولون الحكوميون أن ما يقرب من 12,260
ً
في مدينة عدن بحلول أكتوبر  ،2019مما أثر على حوالي 73,560
شخصاً  .حوالي  20٪من هذه األضرار ،شديد لدرجة أن الوحدة
السكنية غير صالحة للعيش( .التي تؤثر على أكثر من 14،000
شخص) .وتوجد أعلى نسبة من األضرار في األحياء القريبة من
المناطق العسكرية ،أو المواقع اللوجستية االقتصادية الهامة،
مثل خور مكسر والمعال والتواهي .على الرغم من إعادة تأهيل
منزال في التواهي) ،فإن هذا ال يغطي سوى
بعض المنازل (341
ً
جزء صغير من العدد المتضرر .ويقدر المسؤولون الحاجة لحوالي
 166مليون دوالر أمريكي لبرنامج إعادة تأهيل واسع النطاق.
قد يزداد هذا المبلغ إذا لم تتخذ إجراءات بسبب األضرار الناجمة
عن الطقس.
●دعم الفقراء في الوصول إىل سوق اإليجار من خالل برامج إعانات اإليجار.
زيادة المنافسة على الشقق بسبب ارتفاع عدد السكان ساهمت
في زيادات كبيرة في اإليجار .وأفاد مسؤولون حكوميون بأن
اإليجارات في معظم المناطق قد تضاعفت على األقل ،في
حين زادت اإليجارات في المناطق التي تصلها الخدمات الى
وينظر
خمس مرات ،مما يترتب على ذلك من آثار سلبية عديدةُ .
إلى االكتظاظ على أنه إحدى المشاكل .عالوة على ذلك ،كثيرا
ما تضطر األسر التي تعيش بميزانية محدودة إلى العودة إلى
منازل أسرتها ،إذا كانت متاحة ،أو تضطر بطريقة أخرى إلى
االستيالء على األراضي أو العيش في الشوارع .على مستوى
األسرة  ،تترتب على هذه المشاكل آثار سلبية أخرى ألن تغيير
موقع األسرة تجبرها على ترك العمل والشبكات االجتماعية.
على مستوى المدينة ،تؤدي هذه التحركات إلى نقل الفقراء
من المواقع المركزية إلى أطراف المدينة مما يؤدي إلى زيادة
الفجوة بين الفقراء واألغنياء .
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تارتسالا شاعتنالا تايولوأ
 (61):لكشمشاريع استراتيجية لقطاع اإلسكان

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﺨﻮر ﻣﻜﺴﺮ
 2,000ﻫﻜﺘﺎر\ 500,000ﺳﺎﻛﻦ
)) 250ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر

ﺗﻜﺜﻴﻒ وﺗﻨﻈﻴﻢ دار ﺳﻌﺪ+ :
 30,000ﺳﺎﻛﻦ ) ﻣﻦ  100ﻓﺮد
)\ﻫﻜﺘﺎر إﻟﻰ  250ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر

اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪار ﺳﻌﺪ
 1200ﻫﻜﺘﺎر\ 300 000ﺳﺎﻛﻦ
)) 250ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر

اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮرة
 700ﻫﻜﺘﺎر\ 175000ﺳﺎﻛﻦ
)) 250ﻓﺮد\ﻫﻜﺘﺎر

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة:
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5000
ﻫﻜﺘﺎر 1 +ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻛﻦ

مالمح حرضية رسيعة
 (62):لكشتقييم وزارة األشغال العامة والطرق لألضرار

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ
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اﻟﻤﻌﻼ

!

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

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!
!
!

ﻣﺪﻣﺮرة
اﺿﺮار ﺷﺪﻳﺪة
اﺿﺮار ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﺿﺮار ﻃﻔﻴﻔﺔ
أﺿﺮار ﺧﻔﻴﻔﺔ

 (63):لكشمقارنة مناطق التطوير الحالية والمخطط لها التنمية

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

زﻳﺎدة ﺳﻌ
ﺮ اﻹﻳ
ﺠﺎر
(ﻣ

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﻦ

ﻟﻰ  5أﺿ
3إ
ﻌﺎف(

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﻤﻌﻼ

ﻰ ﺳﻔﻮح اﻟﺘﻼل
ي ﻋﻠ
ﻌﺪ
ﺔ اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﺮا ﺛ ﻴ
ﻊ اﻟﺘ
و اﻟ ﻤ ﻮاﻗ

اﻟﺘ
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ﻛﺮﻳﺘﺮ

!

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ

اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
اﻷرض
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  (18):لودجلاتقييم األضرار وتقدير التكلفة حسب ما أوردته
وزارة األشغال العامة والطرق
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ

اﺿﺮار ﺷﺪﻳﺪة

اﺿﺮار ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺧﻮرﻣﻜﺴﺮ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

34

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻛﺮﻳﺘﺮ )ﺻﻴﺮة(

37

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻌﻼ

38

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

19

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

18

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دار ﺳﻌﺪ
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ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و
اﻹﺷﺮاف ٪٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

3

1,644,480

ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
69

1,175,337

أﺿﺮار ﻃﻔﻴﻔﺔ
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل
349

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
2,507,671

اﺿﺮار ﺧﻔﻴﻔﺔ
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل
3,363

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
4,628,030

ﻫﺪم
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل
132

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
44,741,110

ﻫﺪم
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
54,696,628 3,947

65,779

47,013

100,307

185,121

1,789,644

2,187,865

1,710,259

1,222,350

2,607,978

4,813,151

46,530,755

56,884,493

1,805,309

143

2,345,774

393

2,952,804

882

2,029,357

51

9,769,212

18,902,456 1,506

72,212

93,831

118,112

81,174

390,768

756,098

1,877,522

2,439,605

3,070,916

2,110,531

10,159,981

2,572,233

1,972,936

91

1,552,444

248

1,835,244

1,089

1,885,750

28

8,154,141

15,400,515 1,494

78,917

62,098

73,410

75,430

326,166

616,021

2,051,854

1,614,541

1,908,654

1,961,180

8,480,307

16,016,536

917,365

53

909,319

103

761,620

222

532,614

3

2,559,136

400

5,680,054

36,695

36,373

30,465

21,305

102,365

227,202

954,060

945,691

792,084

553,919

2,661,501

5,907,256

836,205

17

292,835

39

288,750

189

382,391

4

673,119

267

2,473,299

33,448

11,713

11,550

15,296

26,925

98,932

869,653

304,548

300,300

397,686

700,044

2,572,233

9,457,462

6,650,127 393

1,009

7,347,636

1,499

3,488,340

210

33,316,451

60,360,017 3,275

378,298

266,005

293,905

139,534

1,332,658

2,410,401

9,835,760

6,916,132

7,641,542

3,627,873

34,649,109

62,670,418

103,920

27

417,466

56

438,362

160

303,654

17

1,487,611

263

2,751,01

4,157

16,699

17,534

12,146

59,504

110,041

108,077

434,165

455,896

315,800

1,547,116

2,861,054

17,407,185 313

445 13,780,140 2,197 16,777,370 2,197 13,877,032 793

●توسيع ودعم سوق اإلسكان القانوني من خالل
اإلعالن عن أقطاب تطور اسرتاتيجي مؤقت.
كانت الخطة الرئيسية الحالية ( )2025-2005حتى عام 2011
ناجحة إلى حد كبير في توجيه التطور .مع ذلك ،بعد عام  ،2011وال
سيما عام  ،2015تعثرت قدرة الخطة على توجيه التطور .يمكن
لالستثمارات العامة في الهياكل األساسية أن توجه التطور الحضري
عن طريق ضمان إمكانية الوصول والخدمات مما يشكل عوامل
جذب للمنطقة .مع ذلك  ،في غياب هذا التوجيه الحكومي  ،وهو
أمر شائع في المدن وقت الصراع  ،ممكن أن يحدث التطور ،وقد
فعال في المناطق القريبة من مراكز العمل القائمة  ،فضال
حصل
ً
عن المناطق التي توجد فيها البنية التحتية الموجودة بالفعل أو
التي يمكن ربطها مع القليل من االستثمار الخاص .بما أنه من
غير المرجح أن تتحقق االستثمارات الواسعة النطاق في البنية
التحتية ،على األقل على المدى القصير ،فإن هذا واقع سيتعين
على إدارة عدن التعامل معه .األدوات الرئيسية الحالية للتنمية
الحضرية هي تخصيص قطع األراضي للموظفين الحكوميين،
أو تطوير المجمعات السكنية إما كمشاريع حكومية للفقراء

149,484,223 11,512 104,728,813

أو كامتيازات للعقارات للفئات ذات الدخل المرتفع (على سبيل
المثال ،فيال األحياء) ،أو تطوير الطرق والخدمات البنية التحتية.
هذه األدوات غير كافية حاليا لمعالجة واقع اإلنشاءات الخاصة
المنخفضة القيمة على أرض الواقع ،وينبغي النظر في
استراتيجيات تكميلية .هناك مسار ممكن من اإلجراءات هو
اإلعالن عن مناطق النمو االستراتيجية المؤقتة  -بحكم الواقع
(المناطق التي شهدت النمو السكني على الرغم من أنها تقع
خارج المناطق السكنية القانونية على النحو المحدد في المخطط
الرئيسي) التي هي في حوزة الجمهور ،الستعادة السيطرة على
تطوير شبكة الطرق (ضمان إمكانية في مرحلة الحقة بناء البنية
التحتية تحت األرض) وكذلك ضمان المساحات أو الخدمات العامة
(المدارس والحدائق والمساجد والمراكز الصحية) .
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التدخالت االسرتاتيجية عىل نطاق األحياء

األحياء ذات الدخل المتوسط والكثافة العالية

تتميز األحياء ذات الدخل المتوسط بشكل عام بكثافة سكانية
كافية .تبين التقارير المتعلقة بتحركات النازحين داخلياً أن هذه
األحياء تتعرض لزيادة في عدد السكان ،حيث يسكنون النازحون
هنا ،باالضافة ألسباب أخرى .النتائج الناجمة عن الزيادة السكانية
هي االزدحام في الشوارع ،وانخفاض قدرة الخدمات األساسية
(أي توفير المياه والكهرباء) على تلبية الطلب بسبب العبء على
الشبكات القائمة ،والتوسع غير المنضبط للمباني رأسيا ،لعدم
القدرة على النمو أفقيا ،معرضا الهيكل الرئيسي للبناء لمزيد من
الضغط .يشكل توفير الغذاء واإلدارة تحدياً بسبب االكتظاظ وعدم
صيانة األسواق المحلية.
مروري :تعدي التجار على الشوارع بعرباتهم
من مسببات االزدحام
ّ
المتنقلة .عادة ما تكون األحياء المتوسطة الدخل هي أيضا أقدمها،
وتنتشر فيها مواقع التراث والمعالم األثرية والمتاحف ،والتي تفتقر
جميعها إلى الصيانة وغالبا ما تكون مغلقة أمام الجمهور .من
وجهة نظر أخرى كونها تراثية  ،فاإلصالحات غالبا تنفذ بجودة رديئة
غالبا ما تؤثر على «صورة» الحي نفسه :فقدان الهوية يؤثر على
السياحة وبالتالي على االقتصاد أيضا.

االجراءات:
●إعادة تأهيل المتاحف والمواقع التراثية
●وضع معايير للمباني السكنية داخل نسيج المدينة القديمة
●إعادة تأهيل األسواق القديمة
●توفير حل سكني بديل لتخفيف االزدحام
●مراقبة التعدي غير الرسمي على المواقع التراثية
●األحياء الفقيرة غير الرسمية/النازحين داخلياً

يساهم النازحين داخلياً ذوي الدخل المنخفض إسهاماً كبيراً في
ازدياد المساكن غير الرسمية في المدينة .وتقع هذه المساكن
عموما في ضواحي المدينة ،بين المنطقة السكنية المكتظة
واألراضي الريفية أو القاحلة .تتمدد المساكن غير الرسمية تمدداُ
تلقائياً وغير منظم ،غالبا ما يتم التوسع حول شبكة الطرق القائمة
وتتزايد بإضافة عناصر صغيرة كل مرة .نتيجة لذلك ،لم يكن هناك
إمكانية للوصول إلى المنطقة وداخل المباني :فال توجد عادة طرق
ممهدة ،وتعوق العديد من المباني حركة المركبات .الطرق غير
الممهدة نادرة أيضا ،مع ترك مساحة للوصول إلى حواف المناطق،
عادة ما يتم التخلي عن نمط البناء نحو المركز ،مما يفرض الحاجة
إلى إعادة تعديل المساحات وحدود األراضي من أجل تطوير نمط
أكثر انتظاما .المساكن غير الرسمية أيضا تستولي على األراضي
حتى وإن لم يتبعها بناء فعلي .هذا يفسر وجود قطع أراض محاطة
بالجدران لكنها ال تستضيف أي أسرة .ويتسبب النمو غير المخطط
له في عدم االتساق بين أحجام المساحات ،مما يؤدي إلى عدم
المساواة في توفير السكن الالئق والتنمية غير المثلى التي
تؤدي إلى كثافة منخفضة مترامية األطراف مع ترك العديد من
المساحات دون أن تبنى.

االجراءات:
●توفير إمكانية الوصول الكافية
●فرض إعادة تقسيم األراضي/قطع األراضي لتصحيح نمط البناء
والطريق
●االستيالء على األراضي دون البناء
●التكثيف :الكثافة السكانية في تلك المناطق هي  50شخصا/
هكتار ،ينبغي أن تزيد إلى ما ال يقل عن  200شخص  /هكتار
●تنظيم أبعاد قطعة األرض لتوفير حيز كاف لألسر.
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 (64):لكشكثافة سكانية عالية  /الدخل المتوسط :التدخالت االستراتيجية على نطاق الحي

اﻟﺘﻌﺪي اﻟﺮأﺳﻲ

اﻟﺘﺮاث  /اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ

اﻻزدﺣﺎم

اﻻﺳﻮاق

 (65):لكش غير رسمي  /حي فقير للنازحين داخلياً  :التدخالت االستراتيجية على نطاق الحي

اﻣﻜﺎﻧﻴﻪ اﻟﻮﺻﻮل

إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎرﻏﺔ

اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
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2.االقتصاد

من أجل تحقيق االزدهار االقتصادي ،ينبغي على عدن أن تقلل من
تبعياتها ،على سبيل المثال في قطاع الطاقة ،مع تعزيز قطاعات
التصدير وإدارة المنطقة الحرة التي تتمتع فيها بميزة إقليمية.
●إعادة تأهيل موانئ الصيد المحلية القائمة وكذلك أسواق
األسماك المحلية.
كانت مصائد األسماك أحد المحركات االقتصادية الرئيسية في عدن
قبل األزمة ،كما يتم إرسال األسماك القادمة من هذه الموانئ إلى
مدن خارج عدن .غير أن هذا القطاع أصبح خامال منذ بداية الصراع.
تستضيف عدن حالياً موانئ الصيد التجارية (رقم  )6والموانئ الصغيرة
وأسواق المصائد المحلية (رقم  .)5إلعادة تنشيط صناعة مصائد
األسماك ،هناك حاجة ماسة إلعادة تأهيل الميناء وإعادة تطويره
وتنظيفه ألن الميناء لم تتم صيانته على نحو كاف منذ الثمانينات.
عالوة على ذلك ،ينبغي دعم موانئ الصيد المحلية الموجودة حاليا
في شبه جزيرة عدن الصغرى وكريتر التي تستخدم في أعمال الصيد
الصغيرة في المجتمع المحلي
النظر في نقل المطار الدولي الحالي إلى خارج وسط المدينة
(رقم )15
بما أن معظم المطارات في اليمن ال تعمل حالياً  ،فإن مطار عدن
الدولي يتمتع بميزة نسبية يمكن استخدامها بالكامل كمركز
الستيراد وتصدير المنتجات الضرورية من وإلى اليمن .مع ذلك ،في
الموقع الحالي ،يقع مطار عدن الدولي في منطقة مكتظة باتجاه
شبه الجزيرة .هذا يجعل التوسع في المستقبل صعبا ويؤدي إلى
مزيد من االزدحام في المنطقة السكنية المكتظة المحيطة به.

  (19):لودجلاسعة محطات توليد الطاقة حسب وزارة الكهرباء
والطاقة
السعة المقدرة

السعة الحالية

محطة توليد الطاقة

محطةالحسوةالكهربائية
 44ميغا واط
الحرارية

 76ميغا واط

محطة الحسوة للغاز  50ميغا واط

 50ميغا واط

محطة المنصورة
لتوليد الكهرباء

 36ميغا واط

 36ميغا واط

محطة الملعب(22
مايو) لتوليد الكهرباء

 12ميغا واط

 35ميغا واط

خورمكسر

 5ميغا واط

 13ميغا واط

شهناز

 11ميغا واط

 30ميغا واط

حجيف (التواهي)

 4ميغا واط

 9ميغا واط

المجموع

 162ميغا واط

 276ميغا واط

 (66):لكشالمشاريع االستراتيجية للقطاع االقتصادي حسب وزارة الكهرباء والطاقة

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

إﺻﻼح ﻣﻴﻨﺎء ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻷﺳﻤﺎك وﻣﻮاﻧﺊ ﺻﻐﻴﺮة
ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻠﺢ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮاﻧﺊ
ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ

ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎر ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺪن اﻟﺤﺮة
 ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتاﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة
اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻌﻼ
اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ
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  (20):لودجلاالعمليات المطلوبة وتقدير التكلفة حسب وزارة
الكهرباء والطاقة

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺴﻮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺤﺮارﻳﺔ
ﺷﺒﻜﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻮرﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ٣٣/١١ك.ف.
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ (٢)AMNEاﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ٣٣/١١ك.ف.

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺴﻮة ﻟﻠﻐﺎز

ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻗﻄﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻠﻌﺐ
) ٢٢ﻣﺎﻳﻮ(

ﺷﺒﻜﺔ

ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﺑﻨﻮد ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﻬﻮاء )(C / T
اﻟﺰﻳﻮت واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات
ﻗﻄﻊ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
دواﺋﺮ ﻣﻘﻮﻳﺔ ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ/ﺷﻬﻨﺎز
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻄﺎر

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر
ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻌﺎم

)ﺑﺎﻟﺪوﻻراﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﺑﺎﻟﺪوﻻراﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﺑﺎﻟﺪوﻻراﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﺮﺳﻮم )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

)ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

1,472,589
3,068,378

4,540,967

1,000,000

4,110,000
2,570,000
6,680,000

99,860
79,888
179,748

479,330
519,275
998,605
13,399,320

562,199
592,425
42,500
50,263
1,197,124

66,467
1,263,591

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺪر
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ
ﺷﻬﻨﺎز
ﺣﺠﻴﻒ اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﺗﻜﻠﻔﺔﻗﻄﻊ
اﻟﻐﻴﺎر

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺟﻮر

ﺗﻜﻠﻔﺔاﻟﻤﻜﻮﻧﺎت

)إﻣﺒﻠﻴﻢ( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء

7,541,061

335,532

1,197,351
4,190,000
2,277,881

99,860

11,016,293

435,392

6,061,054

167,765

6,061,054

167,765

ﻗﻄﻊ أﺳﻼك ﻋﺎﻣﺔ
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺎﺑﻞ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
22,815,438

1,669,624

4,190,000

2,450,000
1,940,000
4,390,000
3,735,000
700,000
4,435,000
19,695,000
46,835,349

59,916

59,916

79,888
79,888

319,552

319,553

319,553
16,021,154

299,581
718,996
1,018,577
11,717,284

2,336,735
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 (67):لكشالمحركات االقتصادية الرئيسية في عدن

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﻓﻨﺎدق
( وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت

ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺤﻠﺲ ﻟﻠﺴﺠﺎد
ﻣﺼﻨﻊ
ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺰارع

ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮرة

Aden
saltworks

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺤﺴﻮة
اﻟﻜﻬﺮوﺣﺮارﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة
ﻓﻨﺪق  5ﻧﺠﻮم ﻛﺒﻴﺮ

اﻟﺤﺴﻮة
ﻣﺤﻄﺔ ﺣﺮارﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ل
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺰﻳﺖ

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ
ﺷﻬﻨﺎز

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺪن ﻟﻠﺬﻫﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺷﻬﻨﺎز
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻔﻮﻻذ
ﻣﻴﻨﺎء ﻟﻠﺤﺎوﻳﺎت

ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﻐﻼل
اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﻮاﻫﻲ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ

ﻛﺮﻳﺘﺮ

!
!
!
!
!

ﻣﻨﺸﺎءات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ /ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ /ﺗﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺰارع

ﻣﺼﻔﺎة ﻋﺪن

اﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺢ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

●تحديث سياسة المنطقة الحرة في المدينة وتنفيذها بشكل فعال
تقع منطقة عدن الحرة على طول الساحل (عدد  )13وتضم موانئ
الستيراد وتصدير المنتجات للمنطقة الحرة .بما أن اقتصاد عدن،
وال سيما قبل النزاع ،كان يعتمد بشكل كبير على التجارة داخل
المنطقة الحرة:مع ذلك ،ومع التطورات الحضرية الحالية ،يلزم
تحديث المنطقة الحرة ،وينبغي النظر في استثمارات الهياكل
األساسية العامة/الخاصة لتنفيذ سياسة المناطق الحرة.
●تحديث الميناء بالبنية التحتية الالزمة إلدارة تصدير النفط المكرر
على نطاق واسع إلى المنطقة والعالم .قبل النزاع ،كانت بعض
الموانئ ،الواقعة بالقرب من مصانع تكرير النفط (رقم  4على
الخريطة) ،تعمل بالفعل بكامل طاقتها لتصدير المنتج ،لكن
التصدير تعثر منذ ذلك الحين.
● إعادة تأهيل مرافق األشغال الملحية إلعادة تصدير الملح
في السنوات األخيرة ،كان إنتاج الملح في عدن أحد صادراتها
الرئيسية.ويوجد حالياً  11مشغل للملح في عدن لتكرير وتغليف
 150 000طن متري من الملح في السنة (رقم  .)7مع ذلك،
وبسبب النزاع ،توقف إنتاج الملح والشحن البحري إلى حد كبير.

●االستثمار في إنتاج الطاقة الالمركز ية العامة
قبل الحرب ،كان هناك نظام واحد في جميع أنحاء اليمن (من
محطة مأرب لتوليد الكهرباء ،صنعاء ،الحديدة إلى عدن جنوباً )،
وتقاسم إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني .اآلن تعتمد الكهرباء
بشكل رئيسي على اإلنتاج في عدن ،التي لديها بنية تحتية
قديمة وتعتمد بشكل كبير على الديزل لتشغيلها .ال تشكل
االنقطاعات المتكررة الحالية إزعاجا فحسب ،بل تؤثر أيضا على
تشغيل المرافق الصحية ومضخات المياه .وقد أجريت دراسات
لتحسين شبكة الكهرباء ،غير أن الحالة الراهنة تجعل من
الصعب تنفيذها .ينظر إلى استقرار إمدادات الكهرباء على أنه
أحد المتطلبات الرئيسية لالنتعاش االقتصادي .لذلك ،باإلضافة
إلى االستثمارات في إنتاج الكهرباء في عدن ،ينبغي النظر
في إنتاج الطاقة الالمركزية من خالل الطاقة الشمسية .قدمت
وزارة الكهرباء معلومات عن العجز الحالي والمتوقع في توفير
الكهرباء .خالل فصل الشتاء ،يبلغ الطلب المتوقع حوالي 220
ميجاوات ،متجاوزاً  70ميجاوات ( )32%الطاقة التي يمكن إنتاجها
محليا .يتزايد الطلب على الكهرباء في المدينة خالل فصل الصيف
كل عام ،ومن المتوقع أن يصل إلى  572ميجاوات خالل صيف عام
 ،2020بالتالي يمكن أن يصل العجز إلى  422ميجاوات .وتشير
وزارة الكهرباء إلى توفير قطع الغيار من أجل صيانة المرافق
القائمة وإعادة تأهيلها وتوسيعها على سبيل األولوية ،فضال
عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

103

عدن

تارتسالا شاعتنالا تايولوأ
  (21):لودجلاشبكة الطرق تكاليف اعادة التأهيل حسب وزارة
االشغال العامة والطرق

اسم املرشوع
رقم
أعامل الصيانة واالختناق ومتهيد مشاريع مديرية كريرت
1

2
3
4

بنك االهيل شارع املتحف
بنك االهيل شارع الحبيش
البنك األهيل  -مستشفى شارع عدن
جولة العقيل عند النقطة االمنية للعقبت حوقت

مشاريع الصيانة والتزفيت والرصف يف مديرية املعال
1

2

1

مشاريع الصيانة والتزفيت والرصف يف خور مكرس

2
3
4
5

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

املحاريق-دوار مصعبني
جولة عبدالقوي  -املحاريق  -محطة البرتول
محطة برتول امليمدارة  -التقاطع مع الدائري

مشاريع الصيانة والتزفيت والرصف يف دار سعد

2
3
4

1

)تقاطع شارع الحوريش العام )عدن  -تعز
شارع الخمسني  -كابوتا  -بري فاضل
كونكورد عند دوار كابوتا
شارع الكثريي
شارع السنافر

جولة املجسم -بازرعة الرباط
الطريق املؤدي إىل مدينة السالم
دوار دار سعد  -تقاطع طريق مصعبني  -طريق صعبني
دوار دار سعد  -طريق املجسم  -شارع عباس

مشاريع الصيانة والتزفيت والرصف يف الربيقة

2
3
4
5
6

جولة شارع كالتكس مع دوار الربيقة
جولة الربيقة – الشعب
جولة الربيقة  -تقاطع شارع الحرم الجامعي
طريق الخيسة
تقاطع برئ أحمد  -وزارة الرتبية والتعليم
مكتب الربيد – كلية العلوم اإلدارية  -شارع السكن الجامعي

املجموع الكيل لكل مشاريع املديريات

7,5

300

102,857

10

460

210,286

7.5*2

500

342,857

7.5*2

2,500

1,062,420

6.760

1,718,420

9*2

2,000

1,645,714

9

1,750

720,000

5,750

2,365,714

9.0*2
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 3.الخدمات

بسبب النزاعُ ،دمرت العديد من مرافق البنية التحتية أو لم يتم
إصالحها أو صيانتها منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين
أو بداية األلفية .توفير الخدمات األساسية يلعب دوراً رئيسياً في
تعظيم الفرص المتاحة في عدن ،فإن النقص الحالي في الخدمات
العامة الالئقة والبنية التحتية يؤثر سلباً على المجتمعات المحلية.
●الرتكزي عىل إعادة تفعيل البنية التحتية للمخلفات لتجنب
رئيسيا
دورا
ً
تفاقم األزمة الصحية .تلعب البنية التحتية للمخلفات ً
في النهج الهيكلي لمعالجة األزمة الصحية في المدينة .في
العديد من الشوارع ،يمكن رؤية المخلفات تتراكم ،على الرغم
من أن جميع مكبات المخلفات األربعة في المدينة تعمل ،إال أنه
في عام  2015كان حوالي  15٪فقط من شاحنات جمع المخلفات
تعمل .عالوة على ذلك ،تفيد التقارير بأن المخلفات الطبية توجد
في العديد من المرافق الصحية مع المخلفات الصلبة العامة ،في
حين يعترض الناس على حرق المخلفات الطبية خوفاً من الدخان.
هناك حاالت أخرى من التلوث لم يعرف مصدرها بعد ،فعلى سبيل
المثال ،أبلغ مسؤولو الصحة عن ارتفاع حاالت سرطان الدم لدى
الرضع وكذلك الفشل الكلوي الذي ال يعرف حتى اآلن أسبابه.
قد أنشئ الجزء األكبر من الهياكل األساسية إلدارة المخلفات،
مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الخمسينات من
القرن الماضي ،ولم تتم صيانتها وهي تعمل بطاقة أقل في
خمس مديريات (ال سيما كريتر والمعال) ،يعتبر وجود مياه الصرف
الصحي في الشوارع مشهداً عادياً .
●إعادة تأهيل بعض المنشآت الصحية الرئيسية ،على رأسها
األسرة ،لم يواكب ذلك تحسن
مستشفى الصداقة .مع زيادة عدد
ّ
في الهياكل األساسية للمياه والكهرباء مما أدى إلى تدهور
المستشفيات العامة بشكل خاص ،حيث فضلت أسر كثيرة
المستشفيات الخاصة نتيجة لذلك.
●تحديث البنية التحتية العامة للمياه قبل عام  ،2014أفادت
التقارير أن المدينة بالكامل كانت مغطاة بالخدمة فيما يتعلق
بالمياه والكهرباء .مع ذلك ،يفيد المسؤولون الحكوميون أيضا بأن
جانب العرض لم يتحسن كثيرا منذ الثمانينات ،وهو أمر غير كاف
بالنظر إلى اكتظاظ وسط المدينة وزيادة الطلب بشكل كبير على
الخدمات األساسية للمياه .خارج وسط المدينة ،ال توجد إمدادات
للمياه من خالل الشبكة ،وال سيما في المناطق غير الرسمية.

●إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق وأنظمة اإلضاءة الخاصة
بها .هناك حاجة كبيرة إلعادة تأهيل شبكة الطرق ونظم اإلضاءة
فيها للحد من حوادث الطرق وزيادة السالمة العامة ،ال سيما
للنساء واألطفال في الليل .على الرغم من أن مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع  UNOPSقد دعم الحكومة بتوفير
بعض المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية ،ال تزال هناك
حاجة إلى ما يقرب من  3,400أعمدة إنارة في  5مديريات .عالوة
على ذلك ،فإن  % 27من شبكة الطرق مدمرة بالكامل و% 50
من الشبكة متضررة جزئيا.
●خطة تغري المناخ ينبغي أن تأخذ الخطة الرئيسية المقبلة في
االعتبار اآلثار المرجحة لتغير المناخ وتعدل وفقا لذلك .فعلى
سبيل المثال ،من المرجح أن تتعرض مناطق كبيرة في خور
مكسر لخطر الغمر ،إذا ارتفع مستوى سطح البحر عن المستويات
المتوقعة الحالية .واالستثمار في البنية التحتية سيكون مكلفا
على المدى الطويل .عالوة على ذلك ،يجب ترك مسارات الوادي
مثل الوادي العظيم كمساحات مفتوحة ومنع البناء فيها إلنها
مهددة بالفيضان
●استعادة السيطرة عىل سوق اإلسكان غري الرسمي .ال
يشكل سوق اإلسكان غير الرسمي مشكلة إسكان فحسب ،بل
مشكلة تتعلق بالصحة والسالمة أيضا :فالبناء غير الرسمي على
سفوح التالل يعرض وظائف إدارة المياه الطبيعية (مثل منطقة
الخزانات رقم  )9للخطر .عالوة على ذلك ،أدى نمو المناطق
غير الرسمية إلى خلق المزيد من التحديات المتعلقة بالصرف
الصحي والنظافة ،مما أدى ،إضافة إلى مسببات أخرى ،إلى تلوث
المياه الجوفية ومصادر المياه المفتوحة .باإلضافة إلى ذلك،
فإن التعديات على سفوح التالل تعوق وظائف إدارة المياه في
بعض المناطق .الحظ المسؤولون ،داخل المناطق المبنية بالفعل،
ارتفاع اإلنشاءات غير اآلمنة فوق المباني القائمة لتلبية الطلب،
وبعضها معرض لالنهيار بشكل كبير .وأخيراً  ،فإن سوق اإلسكان
غير الرسمي يشكل خطراً أمنياً  ،ألن النزاعات على األراضي يمكن
أن تنتشر إذا سعت األسر أو المضاربون لحماية أصولهم الحالية
أو المكتسبة إذا كانت مع مجموعات قادرة على توفير الحماية
بوسائل خاصة .يمكن إضفاء الشرعية على المساكن غير الرسمية
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ،على نحو مشروط،
على شرط االلتزام بمعايير الصحة والسالمة (مثل عرض الطرق،
ومساحة كافية لشبكات الصرف الصحي) التي يمكن التفاوض
بشأنها على مستوى المجتمع المحلي.
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 (68):لكشسيناروهين للمناطق المتوقع تعرضها للفياضانات :انخفاض نسبة الكربون العالمية وتلوث غير محدد

!
!

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻀﺎن -ارﺗﻔﺎع 2ﻗﺪم\ 0.6ﻣﺘﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻀﺎن -ارﺗﻔﺎع 7ﻗﺪم\ 2.1ﻣﺘﺮ
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  (22):لودجلاتقييم االحتياجات حسب مكتب الصحة العامة
والسكان
الموقع

االحتياج
تأهيل شبكة المجاري
بناء الدور الثاني
إعادة بناء المبنى القديم
إعادة بناء مبنى الرعاية األولية

مركز الصحة والسكان في عدن

بناء مركز وطني للحروق
بناء مركز وطني لعالج أمراض السل
بناء مركز لجراحة وزراعة الكلى
بناء مركز صحي (محجر لألمراض الوبائية)
بناء مركز صحي لجراحة العيون وزراعة القرنية
إعادة تأهيل تجهيز المجمعات الصحية بشكل عام
بناء غرفة في مجمع القطيع الصحي (لم تستكمل)
إعادة تجهيز المختبرات في مجمع القطيع والميدان

مديرية كريتر

تجھیز أقسام العیون وقسم األسنان وكذلك العملیات في مجمعي
القطیع و المیدان
إعادة تأھیل وتجھیز وتأثیث مكتب الصحة والسكان  +بناء سور
لمكتب الصحة
توسعة وزیادة السعة السریریة لمركز التولید
زیادة عدد حضانات الرضع
رفع أسوار المجمع الصحي –المعال ومركز الطوارئ التولیدیة
إعادة تأھیل وتجھیز مجمع المعال بالتجھیزات الخدمیة مثل كرسي
أسنان وتوابع األشعة الصدریة وتجھیزات المختبر

مدیریة المعال

إعادة تأھیل وتجھیز مركز التولید بمجمع المعال حتي يعمل 24
ساعة للطوارئ التولیدیة
بناء غرفة للحراسة للمجمع وأخرى للصحة اإلنجابیة
بناء مكتب إلدارة الصحة بالمدیریة
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الموقع

االحتياج
إعادة تأھیل وتجھیز المجمع الصحي التواھي

مديرية التواهي

تجھیز المركز الصحي الفتح باألجھزة واالثاث والمعدات الطبیة
تشغیل مركز الطوارئ والتولید
إعادة تأھیل وتجھیز مركز القلوعة الصحي
إضافة غرف للمجمع الصحي خور مكسر

مدیریة خورمكسر

تجھیز المجمع الصحي خور مكسر أجھزة والمعدات
ضرورة إضافة غرفتین لمركز العریش الصحي واستخداما لألشعة
واألسنان
إعادة تأھیل وتجدید مبنى الرعایة الصحیة األولیة
تجھیز وتأثیث مركز اإلسعاف والطوارئ
تقديم سيارات االسعاف
استكمال بناء عشر غرف في مجمعي حاشد والقاھرة

مدیریة المنصورة

إعادة تأھیل وتجھیز مجمع حاشد بالتجھیزات المطلوبة والحدیثة
ضرورة تفعیل خدمات الطوارئ التولیدیة في مجمع حاشد ویعمل
 24ساعة
إعادة تأھیل وتأثیث مبنى الضیافة في حوش الرعایة
ضرورة تجھیز وتأثیث المجمع الصحي كابوتا وإدخال الماء والكھرباء
للمجمع
إعادة تأھیل وتجھیز مجمع الشیخ عثمان
بناء الغرف اإلضافیة بالحوش لتوسعة الخدمات

مدیریة الشیخ عثمان

ضرورة رفد مراكز (المحاریق ،الممدارة ،وكود العثماني) بالتجھیزات
الضروریة والتأثیث الجید ألداء عملھم بالشكل المطلوب
رفع أسوار المراكز الصحیة (المحاریق،الممدارة ،و كود العثماني)
إعادة تأھیل وتجھیز وتأثیث مجمع دار سعد باألجھزة الخدمیة
للمختبر واألشعة واألسنان كونھم الوحید بالمدیریة

مدیریة دار سعد

دعم مراكز اللحوم والعماد بالتجھیزات واألثاث.
ضرورة استعادة مركز الشرقیة الصحي وتشغیله بعد تأثیثه وتجھیزه
بالمعدات واألجھزة الطبیة
بناء مركز صحي في مدینة السالم حیث توجد مساحة لذلك.
إعادة تأھیل مجمع البریقة ورفده بالتجھیزات الحدیثة
رفد مجمع البریقة بالتجھیزات الحدیثة

مدیریة البریقة

إعادة تأھیل وترمیم وتوسعة مركز بئر أحمد وتأثیثھ وإعادة تجھیزه
إعادة تأھیل عیادة الخیسة ترمیم وتوسیع مركز االمومة
بناء سور وبیاره ومحرقة للوحدات الصحیة
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الموقع

االحتياج
إعادة تأھیل المبنى بشكل عام
رفد المستشفى باألجهزة واألثاث
رفع سور المستشفى

مستشفى األمراض النفسیة والعصبیة

إعادة تشجیر وزراعة الحدیقة األمامیة والخلفیة للمستشفى
بناء قاعة للمحاضرات
بناء أقسام جدیدة لمرضى التوحد وعالج مرضى اإلدمان
بناء أقسام معزولة للقضایا الجنائیة والذي علیھم أحكام قضائیة
إعادة تأھیل المبنى عن طريق صیانة شبكة الصرف الصحي والكھرباء
إعادة التأثیث والتجھیزات الالزمة

مستشفى الصداقة التعلیمي العام

إعادة تأھیل قسم العالج الطبیعي وطب األطفال والباطنية والجراحة
و أقسام األوبئة وكذلك المختبر المركزي
توسيع قسم غسيل الكلوي
تأھیل البوابات الرئیسیة للمستشفى
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4.الرتاث

على الرغم من أن النزاع قد أثر على بعض مواقع التراث في عدن،
فإن اهمال الثقافة والتراث وعدم إدارة مواقع التراث واالثار يعتبر
السبب الرئيسي لالضرار  .على الرغم من أن نحو  65%من سكان عدن
من الشباب ،ال تتاح للشباب من الرجال والنساء فرص كافية ،ال سيما
في مجالي التعليم والعمل.
●وضع الرتاث في قلب عدن المستقبلية .لدى عدن ماض عريق،
على سبيل المثال بناء أول متحف في الدول العربية في الثالثينات
من القرن التاسع عشر .على الرغم من أن الصراع قد ألحق أضرارا
ببعض المواقع ،إال أن معظم األضرار ترجع إلهمال طويل األمد،
بما في ذلك هدم المساجد نتيجة لالستثمارات ،بناء المساكن غير
الرسمية بالقرب من مواقع التراث أو داخل هذه المواقع ،وعدم
وجود سلطة/مساءلة أدى إلى نقص الصيانة (بعد عام .)2015
يؤدي فقدان الوثائق وسجالت المحفوظات وقواعد البيانات
اإللكترونية واالفتقار للمعدات المتخصصة والدراية الالزمة
لمشاريع المحافظة على التراث ،للحد من إمكانية الوصول الى
المواقع ويشكل تهديدا واضحا للتراث الثقافي .إعادة تشكيل
عملية التخطيط الحضري العادية بحيث يكون التراث واحداً من
المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي باعتباره نقطة محورية
لهوية عدن.

●دعم إعادة تأهيل قطاع السياحة في حين أن الوصول إلى
المرافق – أماكن العبادة والمتاحف والمسارح والمؤسسات
الثقافية – ال يزال متاحاً  ،يشير خبراء القطاع إلى أنه محدود.
عالوة على ذلك ،فإن الهياكل األساسية الداعمة للسياحة (مثل
الفنادق) لحقت بها أضرار جسيمة وخسرت بالفعل إيرادات األنشطة
المتصلة بالسياحة ،مما أدى إلى بطالة هائلة في هذا القطاع.
مع ذلك ،هناك الكثير من مواقع التراث الثقافي المحتملة ،على
سبيل المثال في عدن الصغرى(رقم  8و 9على الخريطة) ،يمكن
أن تجذب السياح .مناطق مثل رقم  14بالقرب من الساحل تجذب
السياح الذين يرغبون فى االستمتاع بالشاطئ الجميل .الشاطئ
والجزر الصغيرة القريبة من الساحل لديها إمكانية بناء الفلل
والفنادق لجذب عدد كبير من السياح (رقم .)14
●برامج تنمية الشباب بين عام ُ ،2018-2015قدر معدل البطالة
في اليمن الخاص بنحو  ،65%حيث تم تسريح الكثير من الموظفين،
ال سيما النساء والشباب.بالتالي ،ينبغي أن يكون الشباب محور
أي برنامج لتنمية القدرات.

خريجو جامعة عدن

 (69):لكشرصيف أمير ويلز © خالد مشابا

المصدر :وكالة أنباء شينخوا ، ،مراد عبده

تأهيل قطاع التعليم :تقدير التكلفة ألعادة وتطوير قطاع التعليم
حسب إدارة التعليم في عدن  ،في وزارة التربية والتعليم.
الموقع

عدد المدارس

التكلفة المقدرة
بالدوالر االمريكي

كريتر

12

1,813,000

خور مكسر

7

2,032,000

التواهي

12

1,938,000

المعال

11

1,612,000

المنصورة

22

3,231,000

الشيخ عثمان

17

3,654,000

دار سعد

27

3,174,000

البريقة

32

7,181,000

المجموع

140

24.635.000
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 (70):لكشالمشاريع االستراتيجية للقطاع السياحي

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ

اﻟﻤﻌﻼ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺮى
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
)إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺴﺮ اﻟﺴﺎﺣﻞ
)اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺟﻮﻟﺪﻣﻮر

إﺻﻼح ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻳﻮاء،
وإﺻﻼح ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاث
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﻨﺪق 5
ﻧﺠﻮم ﻓﺎﺧﺮ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ
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ب التحقق من األصول
حدد فريق  iMMAPاحدى عشر منطقة داخل مدينة عدن باعتبارها
المباني األكثر تضررا ،كما هو موضح في صور األقمار الصناعية
الموجزة في الخريطة التوضيحية التالية:
خالل هذه العملية ،تم تصوير بعض المباني المتضررة من أجل
تقييم األضرار ،سواء كانت مباني خاصة أو عامة أو حكومية لتقديم
الخدمات .لم يهدف التحقق السريع من األصول الميدانية إلى تقييم
معظم أو كل المباني المتضررة بسبب صعوبة تنفيذ هذا التقييم
نظرا لحالة عدم االستقرار في عدن .لذلك ،اعتُ مدت عينات عشوائية
من المباني المتضررة داخل المناطق المحددة سلفا على أساس
التوزيع النسبي لعدد ومستوى الضرر المبين في صور األقمار
وق ِّدر الحد األدنى لعدد المباني التي سيجري تقييمها
الصناعيةُ .
بما ال يقل عن  90مبنى متفاوت من حيث مستوى الضرر والملكية
وطبيعة االستخدام مع استبعاد جميع المباني الحساسة ذات الطابع
األمني أو العسكري.
 (71):لكشتقييم المواقع للتحقق من األضرار

!
!

!
!
!
!

دار ﺳﻌﺪ

ُﻣﺠﺪدّ ة )(0
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(0
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(2
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(9
ﻣﺪﻣﺮة )(5
ّ
ﺳﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷرض )(0

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

!! ! !
!
!!!
!

ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ

!
!

!
!
!
!

ُﻣﺠﺪدّ ة )(3
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(3
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(18
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(47
ﻣﺪﻣﺮة)(16
ّ
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(3

Khur Maksar

)Renovated (3
)Slightly damaged (3
)Moderate damaged (18
)Severe damaged (47
)Destroyed (16
)Razed to the ground (3

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراض

!

اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ 80%

!
!

ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻘﻄﻊ 50%-30%:
ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮي ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻘﻄﻊ 30%-10%:
ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮي ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺟﺪاً ﻣﺘﻘﻄﻊ > (10%
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺧﻀﺮاء

!
!

اﻟﻤﺮﻓﻖ ) : .S.Lأرض ﺳﻄﺤﻴﺔ(

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

!

ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(26
ﻣﺪﻣﺮة )(29
ّ
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(7

!
!! !
!!
!

ﻣﻄﺎر ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(7

ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(71

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

! !

ُﻣﺠﺪدّ ة )(19

ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻀﺮي ﻛﺜﻴﻒ ﻣﺘﻘﻄﻊ 80%-50%:

!

ﻋﺪن

!
!!

! ﺧﻮر ﻣﻜﺴﺮ
!
!

اﻟﻀﺮر
!
!
!
!
!
!

ﻃﻮﺑﺎن

دار ﺳﻌﺪ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن

ﻟﺤــﺞ

!
!
!
!
!
!

اﻟﻤﻌﻼ

ُﻣﺠﺪدّ ة )(2
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(0
Al Mualla
ﻣﺘﻮﺳﻂ )(3
ﺿﺮر
Renovated
)(2
)Slightly damaged (0
ﺷﺪﻳﺪ
ﺿﺮر
)Moderate(6
damaged
)(3
)Severe damaged (6
ﻣﺪﻣﺮة )Destroyed (3) (3
ّ
)Razed to the ground (3
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(3

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

ﻛﺮﻳﺘﺮ

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

!
!
!
!

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

!!!
!!
!
!
!
!!
Aden Seaport
!!
!
!!!
!
!!!
!
!!!
!!

!! !
!!
!
!
!

! !
!!
!

اﻟﻤﻌﻼ
ﻛﺮﻳﺘﺮ

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

!!
!

Craiter

ُﻣﺠﺪدّ ة )(6
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(3
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(0
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(1
ﻣﺪﻣﺮة )(0
ّ
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(0
)Renovated (6
)Slightly damaged (3
)Moderate damaged (0
)Severe damaged (1
)Destroyed (0
)Razed to the ground (0

اﻟﺘﻮاﻫﻲ

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

10
Km

التحقق من األصول في مدينة عدن  ،2019تاريخ االنشاء 23 :أكتوبر 2019
المسند  /اإلسقاط WGS-84 :مصادر البياناتOCHA، JRC، OSM، Digital :
Globe 2018
اخالء مسؤوليه الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة
ال تعني موافقة أو قبول رسمي من iMMAP، UN-Habitat

!
!
!
!
!
!

ُﻣﺠﺪدّ ة )(8
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(1
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(3
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(1
ﻣﺪﻣﺮة )(1
ّ
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(0

ُﻣﺠﺪدّ ة )(0
ﺿﺮر ﻃﻔﻴﻒ )(0
ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )(0
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )(7
ﻣﺪﻣﺮة )(4
ّ
ُأﺑﻴﺪت ﻋﻦ اﻷرض )(1
5

0

اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
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التحقق من األصول

بناء على مقارنة الصور األقمار الصناعية
تم التحقق من المباني ً
من ( JRCديسمبر  )2018وديجيتل جلوب (يوليو  )2019لـ  159مبنى
 ،مع الصور الميدانية (أغسطس وسبتمبر  .)2019بعد ذلك قامت
وحدة  iMMAPلنظم المعلومات الجغرافية ( )GISبتحديد مستويات
الضرر ،وجمعت إحداثيات  GPSوحللت على النحو التالي:
● 47مبنى طابق إحداثيات وتصنيف نظام  ،JRCأحدهم حاليا يعاد
تأهيله؛
● 41مبنى لم يتطابق مع تصنيفات بيانات  JRCللضرر لكن إحداثيات
 JPSمطابقة ،بما في ذلك  5منها أعيد تأهيلها؛
●تم التحقق ميدانيا من  71مبنى على الرغم من عدم وجود نقاط
تطابق مع احداثيات  JRCوفقا للمنهجية الموضوعة ،تم اختيار
هذه المواقع عشوائيا من قبل جامعي البيانات بسبب األضرار
المرئية .تم تجديد 11مبنى منها

 (72):لكشالصورة من التحقق من األصول

من المالحظ أن منطقة خور مكسر حصلت على النصيب األكبر من
التحليل يرجع ذلك إلى حقيقة أن جميع مناطق هذه المديرية كانت
بمثابة ساحة معركة على عكس  -على سبيل المثال  -مديرية
المنصورة حيث تركزت االشتباكات في المناطق الجنوبية الغربية،
في حين ظلت بقية مناطق المديرية آمنة نسبياً بما يكفي الستقبال
النازحين داخلياً من المديريات األخرى التي شهدت اشتباكات مسلحة
واسعة النطاق مثل خور مكسر والمعال والتواهي وكريتر .كما
استقبلت مديرية الشيخ عثمان عدداً من النازحين داخلياً من المديريات
المجاورة نظراً ألنها آمنة نسبياً ولم تتعرض ألضرار كبيرة كما يتضح
من صور األقمار الصناعية ،وبالتالي لم يتم إدراجها في قائمة التحقق
من األصول الميدانية .تم استبعاد موقعين في مديرية البريقة في
نهاية المطاف بسبب حساسيتهما العسكرية واألمنية.
أشارت عملية التحقق من األصول الميدانية إلى أن إصالح المباني
يجري ببطء في المدينة وأنه يتم على أساس األهمية النسبية
للمباني .قد أعيد بناء معظم المستشفيات وبعض مرافق الخدمة
التي لحقت بها أضرار جزئية ،أما ما ُدمر وأبيد عن األرض فهو بانتظار
تمويل إلعادة بنائه .من الجدير بالذكر أيضا أن وتيرة إعادة بناء المباني
السكنية خاصة التي تقع في وسط المدينة كانت أسرع مما كانت
عليه في ضواحي المدينة .وعلى الرغم من بطء وتيرة أعمال الترميم
التي تتم عموما ،فإن هذه األعمال تبين أن هناك حاجة إلى تحديث
صور األقمار الصناعية باستمرار عند استخدامها في هذه الدراسات.
وأظهرت نتائج التحقق من األصول أن األضرار على أرض الواقع أسوأ
بكثير مما هو مبين في صور األقمار الصناعية والصور الميدانية .مع
ذلك ،يمكن االعتماد على صور األقمار الصناعية في التحقق السريع
من األصول عند تقييم األضرار على نطاق واسع كبديل للتقييمات
الميدانية التي قد يصعب إجراؤها في جميع المناطق خالل فترات
الصراع المسلح والتوترات السياسية.
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ت ملخص الوضع العام في كل مديرية
1.الربيقة

األمن الغذائي

في البريقة ،أفاد  100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية االحتياجات من حيث اإلمدادات الغذائية
(األغذية األساسية ،والخضروات الطازجة والفواكه ،واللحوم ،وما إلى
ذلك) .وفيما يتعلق بالمجتمع المستضيف وغير المستضيف ،ذكر
 % 60-40و 20%-0من هؤالل العقال أن كال المجموعتين تواجهان
على التوالي تحديات في تلبية اإلمدادات الغذائية .وذكر عقال
262
الحارات أن الالجئين والمهاجرين على التوالي ال يواجهون تحديات.

الصحة
أفاد ما بين  80٪-60من عقال الحارات أن الحصول على خدمات الرعاية
تحديا
الصحية (المرافق ،والموظفين الصحيين ،وما إلى ذلك) يشكل
ً
للنازحين داخلياً  ،وذكر  100٪-80و  60%-40من عقال الحارات أن هذا
تحديا للمجتمعان المستضيف و غير المستضيف ،على التوالي.
يمثل
ً
بشكل أكثر تحديداً  ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع  ،يحتاج السكان في
المديرية ما بين  30إلى  60دقيقة سيراً على األقدام من مقر
إقامتهم للوصول إلى أقرب مرفق صحي .هنالك خدمات صحية
محددة غير متوفرة أو ال يمكن الوصول إليها من قبل السكان في
المديرية وهي قسم العيادات الخارجية والخدمات إلجراء عمليات
جراحية كبرى .من التحديات اإلضافية التي أشار إليها خبراء القطاع
أن الموظفين الطبيين المتخصصين غير متوفرين ،وأن المرافق ال
تتناسب مع عدد السكان ،وأن هناك إمدادات غير منتظمة من األدوية
التي ال يمكن تحمل تكاليفها في كثير من األحيان بسبب ارتفاع
األسعار .فيما يتعلق باألدوية ومنتجات الرعاية الصحية األخرى ،أفاد
 % 100-80من عقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم ،في حين ذكر  100%-80و  40%-20من عقال
الحارات أن المجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،على التوالي
يواجهان نفس التحديات.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  80و 100%من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ وذكر  % 80-60و
 % 40-20من عقال الحارات أن المجتمع المستضيف وغير المستضيف،
على التوالي يواجهون نفس التحديات .فيما يتعلق بسلع النظافة
(المالبس والصابون والفوط النسائية ،وما إلى ذلك) ،يذكر 100-80
 %من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم ،في حين أن  % 40-20من عقال الحارات أكدوا بأن
المجتمع المستضيف يواجه تحديات أيضاً  .عندما يتعلق األمر بمرافق
النظافة/الصرف الصحي (المراحيض وأماكن االستحمام والحمامات،
وما إلى ذلك) ،يذكر  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخليا
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم في حين أكد  40٪-20من
عقال الحارات أن المجتمع المستضيف يواجه تحديات أيضاً  .أفاد ما
بين  40٪-20من عقال الحارات أن النازحين داخليا يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم من حيث خدمات التخلص من المخلفات الصلبة
(جمع القمامة ،ونظافة الشوارع العامة ،وما إلى ذلك) في حين أن
 100٪-80و  40٪-20من عقال الحارت ذكر الشيء نفسه بالنسبة
للمجتمعان المستضيف وغير المستضيف .وبشكل أكثر تحديداً ،
تشير بيانات خبراء القطاع إلى أن بعض المناطق نظيفة ،ولكن بعض
المناطق تظهر فيها أكواما من القمامة.

 262أفاد عقال الحارات  % 0لكل من الالجئين والمهاجرين في جميع تقييمات
االحتياجات.هذه الفئتين السكانية لن تؤخذ بعين االعتبار في مديرية البريقة.
باإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن العائدين ال يؤخذون في االعتبار ألسباب
مماثلة.

السكن
عندما يتعلق األمر بالملجأ/السكن (اإليجار والشراء والبناء ،وما
إلى ذلك) ،فإن  100%-80من عقال الحارات ذكر أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات؛ و  40٪-20منهم ذكر الشيء نفسه بالنسبة
للمجتمع المستضيف .وتنطبق نفس األرقام على كلتا المجموعتين
عندما يتعلق األمر بالحصول على األدوات المنزلية (أدوات المطبخ،
والناموسيات ،والبطانيات ،وما إلى ذلك) .يقول ما بين  40و % 60عقال
الحارات إن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم
المتعلقة بسلع المأوى (األثاث ومواد البناء ،وما إلى ذلك)؛ -80
 100٪من عقال الحارات أكد على نفس النقطة بالنسبة للمجتمع
المستضيف -و  40٪-20منهم للمجتمع غير المستضيف .ما بين
 100٪-80من عقال الحارات ذكر أن النازحين داخليا يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بسلع الطاقة للتدفئة والطهي
واإلضاءة؛ ما بين  80٪-60و  20%-0من عقال الحارات ذكر الشيء نفسه
بالنسبة للمجتمعين المستضيف و غير المستضيف ،على التوالي.

التعليم
عندما يتعلق األمر بخدمات التعليم (النقل ،الرسوم ،المعلمين ،إلخ)،
ذكر  60٪-40من عقال الحارات ان النازحين داخليا يواجهون تحديات؛
 100٪-80و  40%-20من عقال الحارات ذكرالشئ نفسه للمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف ،على التوالي .عالوة على ذلك ،أفاد
خبراء القطاع بأن هناك مساحة كافية للتعلم لألطفال في مرحلة
ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات) ؛ مع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية
غالباً أو دائماً ما تكون مزدحمة .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد خبراء
القطاع بأنه ال توجد مساحة كافية للتعلم لألطفال في المدارس
األساسية والثانوية من الذكور واإلناث؛ الفصول الدراسية مزدحمة
إلى حد كبير  /دائما  ،وبعض األطفال ال يذهبون إلى المدرسة بسبب
ذلك .ما بين  80و % 100من عقال الحارات صرح بأن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في الحصول على السلع التعليمية (الزي الرسمي،
واألحذية ،واألدوات المدرسية ،والكتب ،وما إلى ذلك)؛ وذكر 80-60
 %و  40%-20من عقال الحارات الشيء نفسه بالنسبة للمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف ،على التوالي.

االتصاالت
فيما يتعلق بخدمات االتصاالت (مقدمو الخدمات ،واألبراج ،والشبكات،
وما إلى ذلك) ،أفاد % 40-20من عقال الحارات ان النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم  ،وذكر  100٪-80و 20%-0
من عقال الحارات الشيء نفسه بالنسبة للمجتمعين المستضيف
و غير المستضيف .أشار خبراء القطاع إلى أن أهم المشاكل التي
واجهها السكان والمرتبطة بالحصول على خدمات االتصاالت في
فضال عن
المديرية هي تغطية الشبكة غير المتاحة أو السيئة
ً
التعرفة المرتفعة .فيما يتعلق بسلع االتصاالت (الهاتف ،والشحن،
وما إلى ذلك) ،أفاد  % 60-40من عقال الحارات ان النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  100٪-80و  20%-0من
عقال الحارات ذكر الشيء نفسه للمجتمعين المستضيف و غير
المستضيف ،على التوالي.

الحوكمة

وفقاً لما ذكره  % 40-20من عقال الحارات ،يواجه النازحين الداخلين
صعوبة في الحصول على الخدمات القانونية و تنفيذ القانون
(الشرطة المحلية ،والمحاكم ،والشرطة البلدية) و ذكر  100٪-80و
 40%-20من عقال الحارات الشيء نفسه للمجتمعين المستضيف
و غير المستضيف .بشكل أكثر تحديداً  ،تفيد بيانات خبراء القطاع بأن
خدمات السلطات المحلية متاحة.
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مالمح حرضية رسيعة
النقل
ان الحصول على خدمات النقل (باستثناء التعليم والعمل والمراكز
الصحية واألسواق ،وما إلى ذلك) يأتي مع تحديات تواجه النازحين
داخلياً والمجتمع المستضيف وفقاً لما ذكره  % 100-80من عقال
الحارات؛ وأبلغ  % 40-20من عقال الحارات عن وجود مثل هذه التحديات
للمجتمع غير المستضيف .كما تحدد بيانات خبراء القطاع أن أهم
تدخال فورياً تشمل نقص التمويل ،واألضرار
المشاكل التي تتطلب
ً
المادية التي لحقت بالبنية التحتية ،ونقص الموارد البشرية المؤهلة.

االستنتاجات الفرعية:

●حسب تصريحات عقال الحارات فان النازحين داخلياً هم الفئة
السكانية األكثر احتياجاً  ،يليها المجتمعان المستضيف ثم غير
المستضيف؛
●ذكر عدد كبير من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم في القطاعات التالية )1:األمن الغذائي؛ )2
السكن؛  )3المياه والصرف الصحي؛ و  )4الصحة؛

●وتجدر اإلشارة إلى أن البريقة هي إحدى مديريتين ذكرها
خبراء القطاع فيها بعض أطفال المدارس األساسية والثانوية
من الذكور واإلناث ال يذهبون إلى المدرسة بسبب عدم وجود
مساحة كافية للتعلم؛

2.المنصورة

األمن الغذائي

في المنصورة ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية االحتياجات من حيث اإلمدادات الغذائية،
بينما يشير  % 60-40من عقال الحارات إلى أن العائدين يواجهون
صعوبات .بالنسبة للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،ابلغ
 100٪-80من عقال الحارات عن وجود التحديات لكال المجموعتين.
ذكر ما بين  20%-0من عقال الحارات أن الالجئين يواجهون التحديات
في تلبية اإلمدادات الغذائية.

الصحة

الحصول على خدمات الرعاية الصحية يشكل تحدياً للنازحين داخلياً ،
والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،حسب اجابات 100-80
 %من عقال الحارات ،وأكد  80%-60من عقال الحارات على التحديات
التي تواجه العائدين ،و % 20-0منهم بالنسبة لالجئين .بشكل أكثر
تحديداً  ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،يحتاج السكان للسير على االقدام
ما بين  30إلى  -60دقيقة من مقر إقامتهم إلى أقرب مرفق صحي.
هنالك خدمات صحية محددة غير متوفرة أو صعب الحصول اليها
مثل خدمات قسم العيادات الخارجية وإجراء عمليات جراحية كبرى.
من المسائل اإلضافية التي ذكرها خبراء القطاع ،أن الموظفين
الطبيين المتخصصين غير متوفرين ،وأن المرافق ال تتناسب مع عدد
السكان ،وأن هناك إمدادات غير منتظمة من األدوية (ومن المثير
لالهتمام أن أسعار األدوية لم تكن مشكلة) .فيما يتعلق باألدوية
ومنتجات الرعاية الصحية األخرى ،ذكر  100%-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات ،بينما ذكر  60%-40و  20%-0من عقال الحارات وجود التحديات
بالنسبة للعائدين و الالجئين ،على التوالي.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

صرح  % -100 80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً والمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف يواجهون تحديات في الحصول على
المياه ألغراض الشرب ،بينما ذكر  % 80-60من عقال الحارات نفس
التحديات للعائدين؛ و  20%-0لالجئين .فيما يتعلق بسلع النظافة
الصحية ،تفيد نسبة  % 100-80من عقال الحارات بأن النازحين داخلياً
والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،في
حين أن  % 80-60من عقال الحارات ذكروا الشيء نفسه بالنسبة
للمجتمع غير المستضيف ،و % 40-20بالنسبة للعائدين ،و% 20-0
لالجئين .عندما يتعلق األمر بمرافق النظافة/الصرف الصحي ،يذكر
 % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و 60%-40
للعائدين وما بين  20%-0لالجئين .عندما يتعلق األمر بالتخلص من
المخلفات الصلبة يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون تحديات في
تلبية احتياجاتهم؛  60%-40للعائدين و  20%-0لالجئين .بشكل أكثر
تحديداً  ،تشير بيانات خبراء القطاع إلى أن بعض المناطق نظيفة ،لكن
بعض المناطق تظهر فيها أكوام من القمامة مكدسة.

السكن
عندما يتعلق األمر بالمالجيء أو السكن ،يذكر  % 100-80من عقال
الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  80%-60للعائدين وما بين
 20%-0لالجئين .عندما يتعلق األمر بمعدات المنزل يذكر % 100-80
من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  80%-60من عقال الحارات ذكروا الشيء
نفسه بالنسبة للعائدين وما بين  20%-0لالجئين .عندما يتعلق األمر
بسلع المسكن يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون تحديات في
تلبية احتياجاتهم؛  60%-40للعائدين وما بين  20%-0لالجئين .عندما
يتعلق األمر بسلع الطاقة يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  60%-40للعائدين .

التعليم
عندما يتعلق األمر بالتعليم ،يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  60%-40من عقال الحارات ذكروا
الشيء نفسه للعائدين وما بين  20%-0لالجئين .عالوة على ذلك،
أفادت بيانات خبراء القطاع بأن التعليم لألطفال في مرحلة ما قبل
المدرسة ( 5-3سنوات) يتوفر لهم مساحة كافية للتعلم والصفوف
غير مزدحمة مع ذلك .أما المدارس األساسية والثانوية من الذكور
واإلناث ،حسب خبراء القطاع فال توجد مساحة كافية للتعلم لألطفال
والفصول الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أو دائما  ،وبعض الحصص
تعقد بالخارج .عندما يتعلق األمر بالتعليم يذكر  % 100-80من عقال
الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  60%-40من عقال الحارات
ذكروا الشيء نفسه بالنسبة للعائدين وما بين  20%-0لالجئين.
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ةيريدم لك يف ماعلا عضولا صخلم 
االتصاالت
عندما يتعلق األمر باالتصاالت يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  60%-40بالنسبة للعائدين وما
بين  20%-0لالجئين .حسب خبراء القطاع ،فإن أهم المشاكل التي
واجهها السكان والمرتبطة بالحصول على خدمات االتصاالت في
فضال عن
المديرية هي أن تغطية الشبكة غير المتاحة أو سيئة
ً
التعرفة المرتفعة .عندما يتعلق األمر باالتصاالت ذكر 100%-80
من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير
المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و  60%-40من
عقال الحارات ذكروا الشيء نفسه بالنسبة للعائدين.

الحوكمة

وتفيد التقارير بأن الحصول على خدمات تنفيذ القانون يشكل تحدياً
للنازحين داخلياً  ،والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف بنسبة
 % 100-80من عقال الحارات ،و 80%-60من عقال الحارات ابلغوا عن
التحديات التي تواجه العائدين ،و % 20-0بالنسبة لالجئين .بشكل أكثر
تحديداً  ،تفيد بيانات خبراء القطاع بأن خدمات السلطات المحلية متاحة.

النقل

تفيد التقارير بأن الحصول على خدمات النقل يشكل تحدياً للنازحين
داخلياً  ،والمجتمع المستضيف وغير المستضيف ،بنسبة % 100-80
من عقال الحارات ،و 80%-60من عقال الحارات ابلغوا عن التحديات
التي تواجه العائدين ،و % 20-0بالنسبة لالجئين .كما تحدد بيانات
تدخال فورياً تشمل
خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي تتطلب
ً
نقص التمويل ،والخطط ضعيفة او غير المتطورة وقاعدة بيانات
غير موثوق بها لقطاع النقل.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات في
تلبية االحتياجات ،تليهم المجتمعات المستضيفة ،والمجتمعات
غير المستضيفة ،ثم العائدون؛
●أكد ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات.

3.المعال

األمن الغذائي

في المعال ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات لتلبية االحتياجات من حيث اإلمدادات الغذائية ،في
حين أن  % 60-40من عقال الحارات ذكروا الشيء نفسه للمجتمع
المستضيف والعائدين  .وال يذكر عقال الحارات اي تحديات للمجتمع
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غير المستضيف والالجئين والمهاجرين.

الصحة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن الحصول على الخدمات الصحية
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و 60%-40من عقال الحارات ابلغوا عن
نفس التحديات بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف و% 20-0
بالنسبة للمجتمعات غير المستضيفة .بشكل أكثر تحديداً  ،وفقاً
لبيانات خبراء القطاع  ،يستغرق السكان ما بين  0إلى  30دقيقة
سيراً على األقدام في المديرية للوصول إلى أقرب مرفق صحي.
قسم العيادات الخارجية والخدمات إلجراء عمليات جراحية كبرى غير
متوفرة أو صعب الوصول اليها من قبل السكان في المديرية .من
المسائل اإلضافية التي ذكرها خبراء القطاع ،أن الموظفين الطبيين
المتخصصين غير متوفرين ،وأن المرافق ال تتناسب مع عدد السكان،
وأن هناك إمدادات غير منتظمة من األدوية (من المثير لالهتمام أن
أسعار األدوية لم يبلغ عنها كمشكلة) .فيما يتعلق باألدوية ومنتجات
الرعاية الصحية األخرى ،أفاد  % 100-80من عقال الحارات بأن النازحين
داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،في حين ذكر 40%-20
من عقال الحارات الشيء نفسه للعائدين والمجتمع المستضيف.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  80و 100%من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ وذكر  40%-20من
عقال الحارات نفس الشيء بالنسبة للمجتمع المستضيف و 20%-0
بالنسبة للمجتمع غير المستضيف .فيما يتعلق بسلع النظافة،
 100%-80من عقال الحارات أفادوا بأن النازحين داخليا يواجهون
تحديات 40%-20 ،من عقال الحارات ابلغوا عن وجود تحديات للمجتمع
المستضيف و  20%-0للعائدين و فيما يتعلق بمرافق النظافة ،ذكر
 100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخليا يواجهون تحديات ،و ما
بين  40%-20للمجتمع المستضيف و  20%-0للعائدين ،عندما يتعلق
األمر بالتخلص من المخلفات الصلبة يذكر  % 100-80من عقال الحارات
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ 40%-20
للمجتمع المستضيف وما بين  20%-0للعائدين  .بشكل أكثر تحديداً ،
تشير بيانات خبراء القطاع إلى أن معظم المناطق تظهر فيها أكوام
متكدسة من القمامة في كل مكان.
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السكن
عندما يتعلق األمر بالمالجيء ،يذكر  % 100-80من عقال الحارات
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ 80%-60
للعائدين وما بين  20%-0لالجئين .تنطبق نفس األرقام على جميع
فئات السكان عندما يتعلق األمر بالحصول على اللوازم المنزلية .في
المعال ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في تلبية االحتياجات من حيث السكن ،في حين أن40-20
 %من عقال الحارات تشير إلى نفس الشيء للمجتمع المستضيف
والعائدين  .ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات على أن النازحين
داخليا يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بسلع
الطاقة للتدفئة والطهي واإلضاءة؛ وما بين  40%-20بالنسبة
للمجتمع المستضيف والعائدين ،و  20٪-0للمهاجرين.

التعليم

أما التعليم ،يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ وما بين  20%-0للعائدين
والمجتمع المستضيف .عالوة على ذلك ،أفادت بيانات خبراء القطاع
بأن لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات) يتوفر لهم
مساحة كافية للتعلم؛ مع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية قليلة أو
مزدحمة في بعض األحيان .باإلضافة إلى ذلك ،أفادت بيانات خبراء
القطاع بأنه ال توجد مساحة كافية للتعلم ألطفال المدارس األساسية
والثانوية من الذكور واإلناث؛ والفصول الدراسية مزدحمة إلى حد
كبير أو دائما  ،وبعض الحصص تعقد بالخارج .أفادت بيانات خبراء
القطاع أيضا انه يوجد مساحات تعلم كافية بالنسبة ألطفال المدارس
األساسية والثانوية اإلناث؛ مع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية مزدحمة
قليال في بعض األحيان .ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين
ً
داخلياً يواجهون تحديات في تلبية االحتياجات من حيث التعليم ،بينما
انخفضت النسبة ل  20%-0للمجتمع المستضيف والعائدين .

االتصاالت
بالنسبة لالتصاالت يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين
داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ وما بين 40%-20
للعائدين وما بين  20%-0للمجتمع المستضيف .حسب خبراء القطاع،
فإن أهم المشاكل التي تواجه السكان والمرتبطة بالحصول على
خدمات االتصاالت في المديرية هي خدمة العمالء ونقص العروض
التسويقية .تجدر اإلشارة أيضا ،أن المعال هي واحدة من مديريتين
التي لم يبلغ فيها عن وجود مشاكل في تغطية الشبكة حسب خبراء
القطاع .بالنسبة لسلع االتصاالت يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و 40%-20
للعائدين وما بين  20%-0للمجتمع المستضيف.

الحوكمة

الحصول على خدمات تنفيذ القانون يشكل تحدياً للنازحين داخلياً
حسب ما صرح  % 100-80من عقال الحارات ،و ما بين 20%-40
لعائدين ،و % 20-0للمجتمع المستضيف .بشكل أكثر تحديداً  ،أكد
خبراء القطاع أن خدمات الشرطة المحلية باالضافة لمكتب الوفيات
والدفن غير متوفرة.

النقل

تفيد التقارير بأن الحصول على خدمات النقل يشكل تحدياً للنازحين
داخلياً  ،بنسبة  % 100-80من عقال الحارات ،و 20%-40للعائدين ،و-0
 % 20للمجتمع المستضيف .كما ذكر خبراء القطاع أن أهم المشاكل
تدخال فورياً تشمل نقص التمويل ،واألضرار المادية التي
التي تتطلب
ً
لحقت بالبنيةالتحتية ،وارتفاع تكاليف التشغيل.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،تليها المجتمعات المستضيفة ،ثم العائدون؛
●أكد ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات؛

●فيما يتعلق باالحتياجات الشاملة ،أكد عقال الحارات على أن
الحصول على خدمات الرعاية الصحية يشكل تحدياً لجميع
الفئات السكانية تقريباً  ،بما في ذلك النازحون داخلياً والعائدون
والمجتمعان المستضيف وغير المستضيف؛
●تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،فإن المعال هي
واحدة من مديريتن لم يبلغ فيها عن وجود مشاكل في تغطية
شبكة االتصاالت.
●تجدر اإلشارة أيضا أن المعال ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،هي
واحدة من ثالث مديريات لديها مشاكل في توفير خدمات السلطة
المحلية وتشغيلها.
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4.الشيخ عثمان

األمن الغذائي

في الشيخ عثمان ،ذكر ما بين  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية
االحتياجات من حيث اإلمدادات الغذائية؛ و  60%-40للمجتمع غير
المستضيف و 20%-0للعائدين .عقال الحارات لم يذكروا أي تحديات
264
بالنسبة لالجئين والمهاجرين.

الصحة

تفيد التقارير بأن الحصول على خدمات صحية يشكل تحدياً للنازحين
داخلياً والمجتمع المستضيف ،بنسبة  % 100-80من عقال الحارات،
و 40%-60من عقال الحارات بالنسبة للمجتمع غير المستضيف ،و20-0
 %للعائدين .بشكل أكثر تحديداً  ،وفقاً خبراء القطاع ،يستغرق السكان
ما بين  0إلى  30دقيقة سيراً على األقدام للوصول إلى أقرب مرفق
صحي .الخدمات الصحية التالية غير متاحة أو صعب الحصول عليها:
قسم العيادات الخارجية ،والخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية،
والطوارئ ،والخدمات المخبرية ،وخدمات المطاعيم ،وخدمات الجراحة
البسيطة ،وخدمات األشعة السينية ،واألمومة وخدمات صحة الطفل،
مما يجعلها المديرية التي بها أقل عدد من الخدمات الصحية المتاحة
أو سهل الحصول عليها .صرح خبراء القطاع بعدم توافر الموظفين
الطبيين المتخصصين وموظفي الدعم الطبي ،والمرافق المتوافرة
ال تناسب عدد السكان .فيما يتعلق باألدوية وغيرها من منتجات
الرعاية الصحية ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات؛ و  60%-40للمجتمع غير
المستضيف ،و 20%-0للعائدين.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  -100% 80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ و  60%-40للمجتمع
غير المستضيف و  20%-0للعائدين .فيما يتعلق بسلع النظافة ،أفاد
 100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون تحديات في
تلبية احتياجاتهم؛  60%-40للمجتمع المستضيف و  20٪-0للمجتمع
غير المستضيف و العائدين على التوالي .فيما يتعلق بالمرافق
الصحية ،أفاد  100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  60%-40للمجتمع المستضيف و
 20٪-0للمجتمع غير المستضيف و العائدين  .أفاد  100%-80من
عقال الحارات ان النازحين داخلياً وللمجتمع المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم في التخلص من المخلفات الصلبة؛
 60%-40للمجتمع غير المستضيف و العائدين  .بشكل أكثر تحديداً ،
تشير بيانات خبراء القطاع إلى أن بعض المناطق نظيفة ،لكن بعض
المناطق تظهر فيها أكوام من القمامة.

 264ذكرعقال الحارات بأن الالجئين والمهاجرين ال يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم؛ ولذلك لن تؤخذ هذه المجموعات السكانية في االعتبار بالنسبة
لمديرية الشيخ عثمان

السكن
فيما يتعلق باالسكان/الملجأ ،ذكر  100%-80من عقال الحارات ان
النازحين داخليا يواجهون تحديات 60%-40 ،للمجتمع المستضيف و
 20%-0للمجتع غير المستضيف .من المثير لالهتمام أن عقال الحارات
لم يبلغوا عن أي تحديات تواجه العائدين فيما يتعلق بالسكن .ذكر
ما بين  % -100 80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
تحديات تتعلق بتلبية احتياجاتهم من حيث اللوازم المنزلية؛ و
 60%-40للمجتمع المستضيف ،و 20%-0للعائدين والمجتمع غير
المستضيف .وذكر ما بين  % 100-80من عقال الحارات إن النازحين
داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بسلع
السكن ،و 80%-60للمجتمع المستضيف و  40٪-20للمجتمع غير
المستضيف ،و  20%-0للعائدين .ذكر ما بين  100٪-80من عقال
الحارات أن النازحين داخليا والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بسلع الطاقة للتدفئة والطهي
واإلضاءة ،و  60%-40بالنسبة للمجتمع غير المستضيف والعائدين.

التعليم
عندما يتعلق األمر بالتعليم ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم؛ و  60%-40للعائدين والمجتمع غير المستضيف .وذكر
خبراء القطاع أنه ال توجد مساحة كافية للتعلم لألطفال في مرحلة
ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات) ؛ والفصول الدراسية مزدحمة إلى
حد كبير أو دائما  ،وبعض األطفال ال يذهبون إلى المدرسة بسبب
ضيق المساحة .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر خبراء القطاع بأنه ال توجد
مساحة كافية للتعلم ألطفال المدارس األساسية والثانوية من الذكور
فالفصول الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أحيانا ،وبعض الحصص
تعقد بالخارج .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد خبراء القطاع أنه ال توجد
مساحة كافية للتعلم ألطفال المدارس األساسية والثانوية اإلناث؛
فالفصول الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أو دائما  ،وبعض األطفال
ال يذهبون إلى المدرسة بسبب ضيق المساحة .عندما يتعلق األمر
بسلع التعليم ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و
 60%-40للعائدين والمجتمع غير المستضيف.

االتصاالت

بالنسبة لالتصاالت ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و
 60%-40للعائدين والمجتمع غير المستضيف  .ذكر خبراء القطاع
أن أهم المشاكل التي واجهها السكان والمرتبطة بالحصول على
خدمات االتصاالت في المديرية هي تغطية الشبكة غير المتاحة أو
فضال عن التعرفة المرتفعة .فيما يتعلق بسلع االتصاالت ،أفاد
سيئة
ً
 100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  60%-40للمجتمع غير
المستضيف و العائدين .
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الحوكمة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات تنفيذ
القانون يشكل تحدياً للنازحين داخلياً والمجتمع المستضيف ،و -40
 60%للعائدين ،والمجتمع غير المستضيف .وبشكل أكثر تحديداً  ،ذكر
خبراء القطاع أن خدمات الشرطة البلدية واالخط الساخن للشكاوى
غير متوفرة.

النقل
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات النقل
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،والمجتمع المستضيف  ،و40%-60
للعائدين والمجتمع غير المستضيف .كما ذكر خبراء القطاع أن أهم
تدخال فورياً تشمل نقص التمويل ،واألضرار
المشاكل التي تتطلب
ً
المادية التي لحقت بالبنيةالتحتية ،وارتفاع تكاليف التشغيل.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،تليها المجتمعان المستضيف و غير
المستضيف ،ثم العائدون؛
●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات؛

●الخدمات الصحية التالية غير متاحة أو متوافرة للسكان وهي
قسم العيادات الخارجية ،والخدمات المتعلقة بالصحة التناسلية،
والطوارئ ،والخدمات المخبرية ،وخدمات التطعيم ،وخدمات
الجراحة البسيطة ،وخدمات األشعة السينية ،واألمومة وخدمات
صحة الطفل ،مما يجعل مديرية الشيخ عثمان بها أقل عدد من
الخدمات الصحية المتاحة للسكان.
●تجدر اإلشارة إلى أن الشيخ عثمان هي المديرية الوحيدة الذي
تفيد التقارير بأن بعض األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ال
يذهبون إلى المدرسة بسبب نقص في مساحة التعلم؛
●تجدر اإلشارة أيضاً إلى أن الشيخ عثمان هي إحدى مديريتين فيها
بعض أطفال المدارس األساسية والثانوية من الذكور واإلناث ال
يذهبون إلى المدرسة بسبب عدم وجود مساحة كافية للتعلم
حسب خبراء القطاع؛
●تجدر اإلشارة إلى أن الشيخ عثمان ،وفقاً لخبراء القطاع ،هي
واحدة من ثالث مديريات لديها مشاكل في توفير خدمات السلطة
المحلية وتشغيلها.

5.التواهي

األمن الغذائي

في التواهي ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية االحتياجات من حيث اإلمدادات الغذائية ،و
 % 60-80من عقال الحارات للمجتمع المستضيف  .وال يواجه المجتمع
غير المستضيف والالجئون والمهاجرون على التوالي تحديات.

الصحة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات الصحية
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،بنسبة  ،و  80%-60للعائدين ،و% 20-0
للمجتمع المستضيف .بشكل أكثر تحديداً  ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،
يستغرق السكان ما بين  0إلى  30دقيقة سيراً على األقدام للوصول
إلى أقرب مرفق صحي .بعض الخدمات غير متوفرة أو صعب الوصول
اليها مثل قسم العيادات الخارجية والخدمات إلجراء عمليات جراحية
كبرى .ومن المسائل اإلضافية التي ذكرها خبراء القطاع أن الموظفين
الطبيين المتخصصين غير متوفرين ،وأن المرافق ال تغطي حجم
السكان ،وأن هناك إمدادات غير منتظمة من األدوية التي ال يمكن
تحمل تكاليفها في كثير من األحيان بسبب ارتفاع األسعار .عندما
يتعلق األمر بالرعاية الصحية يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و 80%-60
للعائدين و  20%-0للمجتمع المستضيف.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  -100% 80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ و  60%-40للعائدين
و  % 40-20للمجتمع المستضيف .وعندما يتعلق األمر بسلع النظافة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم؛ و  80%-60للعائدين وما بين  60%-40للمجتمع
المستضيف .عندما يتعلق األمر بمرافق النظافة ،يذكر 100-80
 %من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم؛ و  60%-40للعائدين و  20%-0لمجتمع المستضيف.
في التواهي ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية االحتياجات من حيث التخلص من المخلفات،
و  % 80-60للعائدين ،و  20%-0للمجتمع المستضيف .بشكل أكثر
تحديداً  ،تشير بيانات خبراء القطاع إلى أن معظم المناطق تظهر
فيها أكوام من القمامة في كل مكان.

السكن
فيما يتعلق باالسكان/الملجأ 100%-80 ،من عقال الحارات تفيد ان
النازحين داخليا يواجهون تحديات ،و  40%-20من عقال الحارات للعائدين
و  20%-0للمجتع المستضيف .وفيما يتعلق باللوازم المنزلية ،ذكر
 % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم؛ و  20%-0للعائدين والمجتمع المستضيف.
وذكر ما بين  80و % 60عقال الحارات إن النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بسلع االسكان ؛ و 40%-20
من عقال الحارات للعائدين ،و  20%-0للمجتمع المستضيف .ذكر ما
بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخليا يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بسلع الطاقة للتدفئة والطهي
واإلضاءة؛ ما بين  80٪-60للعائدين ،و  20٪-0للمجتمع المستضيف.
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ةيريدم لك يف ماعلا عضولا صخلم 
التعليم

أما التعليم يذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  80%-60للعائدين وما بين
 20%-0للمجتمع المستضيف .عالوة على ذلك ،أفاد خبراء القطاع أنه
يتوفر لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات) مساحة
كافية للتعلم؛ مع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية قليلة أو مزدحمة
في بعض األحيان .ذكروا أيضا انه يوجد مساحات تعلم كافية للتعلم
بالنسبة ألطفال المدارس األساسية والثانوية اإلناث؛ مع ذلك  ،فإن
قليال في بعض األحيان .فيما يتعلق
الفصول الدراسية مزدحمة
ً
بسلع التعليم ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  80%-60للعائدين وما
بين  20%-0للمجتمع المستضيف.

االتصاالت
عندما يتعلق األمر باالتصاالت ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و 80%-60
للعائدين وما بين  20%-0للمجتمع المستضيف .ذكر خبراء القطاع
أن أهم المشاكل التي واجهها السكان والمرتبطة بالحصول على
خدمات االتصاالت في المديرية هي أن تغطية الشبكة غير المتاحة
فضال عن التعرفة المرتفعة .فيما يتعلق بسلع االتصاالت
أو سيئة
ً
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم؛ و  80%-60للعائدين وما بين  20%-0للمجتمع
المستضيف.

الحكومة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات تنفيذ
القانون يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و 80%-60للعائدين ،و20-0
 %للمجتمع المستضيف .بشكل أكثر تحديداً  ،ذكر خبراء القطاع بأن
خدمات السلطات المحلية متاحة.

النقل
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات النقل
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و  80%-60للعائدين ،و % 20-0للمجتمع
المستضيف .كما ذكر خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي تتطلب
تدخال فورياً تشمل نقص التمويل ،واألضرار المادية التي لحقت
ً
بالبنيةالتحتية ،ونقص الموارد البشرية المؤهلة.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،تليها العائدون ثم المجتمع المستضيف؛

●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات؛
●فيما يتعلق باالحتياجات في جميع المجاالت  ،ذكر عقال الحارات
بأن الحصول على سلع النظافة يليها خدمات الرعاية الصحية
تحديا لجميع الفئات السكانية ؛
هي األكثر
ً

6.كريرت

األمن الغذائي
في كريتر  ،ذكر  100%-80من عقال الحارات بأن كال من النازحين
والعائدين يواجهوا تحديات لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية ،و
 40%-20للمجتمع المستضيف و  20%-0للمجتمع غير المستضيف.
حسب عقال الحارات فأن الالجئين والمهاجرين على التوالي ال
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يواجهون تحديات.

الصحة

وتفيد التقارير بأن الحصول على خدمات الصحة يشكل تحدياً للنازحين
داخلياً والعائدين ،بنسبة  % 100-80من عقال الحارات ،و60%-80
من عقال الحارات ،ابلغوا عن نفس التحديات التي تواجه المجتمع
المستضيف و % 20-0بالنسبة للمجتمع غير المستضيف .وبشكل
أكثر تحديداً  ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،يستغرق السكان ما بين 0
إلى  30دقيقة للسير من مقر إقامتهم إلى مرفق صحي.ان خدمات
االشعة السينية غير متوفرة أو صعب الوصول إليها .وفيما يتعلق
باألدوية ومنتجات الرعاية الصحية األخرى ،أفاد  % 100-80من عقال
الحارات بأن النازحين داخلياً والعائدين يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم ،و  40%-20للمجتمع المستضيف ،و  20%-0للمجتمع
غير المستضيف.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  -100% 80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ و  40%-20للمجتمع
المستضيف و  20%-0للمجتمع غير المستضيف .وفيما يتعلق بسلع
النظافة ،أفاد  100%-80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و  40%-20للمجتمع المستضيف و
 20٪-0للمجتمع غير المستضيف .فيما يتعلق بمرافق النظافة
داخليا
والصرف الصحي  ،ذكر 100%-80من عقال الحارات بأن النازحين
ً
يواجهون مشكالت في تلبية احتياجتهم؛ و  80٪-60للعائدين ،و
40٪-20للمجتمع المستضيف و  20٪-0للمجتمع غير المستضيف.
ذكر 100٪-80من عقال الحارات أن النازحين والعائدين يواجهون
مشاكل في تلبية احتياجاتهم لخدمات التخلص من المخلفات
الصلبة ؛و  40٪-20للمجتمع المستضيف و  20٪-0للمجتمع غير
تحديدا  ،ذكر خبراء القطاع أنه يمكن رؤية
المستضيف .بشكل أكثر
ً
العديد من أكوام القمامة في كل مكان.

السكن
أما بالنسبة للسكن ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين
داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و  80%-60للعائدين
و  40%-20للمجتمع المستضيف .ذكر ما بين  100%-80من عقال
الحارات ان النازحين داخلياً والعائدين يواجهون تحديات في الحصول
على اللوازم المنزلية ،و  40%-20للمجتمع المستضيف و 20%-0
للمجتمع غير المستضيف .وافاد ما بين  % 100-80عقال الحارات
إن النازحين داخلياً والعائدين يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم
المتعلقة بسلع المسكن ؛  40%-20للمجتمع المستضيف -و 20%-0
للمجتمع غير المستضيف .ذكر  100٪-80من عقال الحارات أن
النازحين داخليا والعائدين يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم
فيما يتعلق بسلع الطاقة للتدفئة والطهي واإلضاءة؛ و 40%-20
للمجتمع المستضيف ،و  20٪-0للمجتمع غير المستضيف.
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مالمح حرضية رسيعة
التعليم
فيما يتعلق بالتعليم ،ذكر  100%-80من عقال الحارات ان النازحين
داخليا والعائدين يواجهون تحديات ،و  40%-20للمجتمع المستضيف
و  20%-0للمجتع غير المستضيف .ذكر خبراء القطاع بأنه ال توجد
مساحة كافية للتعلم بالنسبة لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
( 5-3سنوات) ؛ فالفصول الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أحياناً  ،وبعض
األطفال ال يذهبون إلى المدرسة بسبب ضيق المساحة .باإلضافة
إلى ذلك ،ذكر خبراء القطاع بأنه ال توجد مساحة كافية للتعلم ألطفال
المدارس األساسية والثانوية الذكور ،وبعض األطفال ال يذهبون إلى
المدرسة بسبب ضيق المساحة .باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد مساحة
كافية للتعلم ألطفال المدارس األساسية والثانوية اإلناث ،فالفصول
الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أحياناً  ،وبعض الحصص تعقد بالخارج.
وفي التواهي ،ذكر  100%-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
والعائدين يواجهون تحديات في الحصول على السلع التعليمية ،و
 40%-20للمجتمع المستضيف و  20%-0للمجتمع غير المستضيف .

االتصاالت
عندما يتعلق األمر بخدمات االتصاالت ذكر  100%-80من عقال الحارات
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و -60
 80%للعائدين و  40%-20للمجتمع المستضيف و 20%-0للمجتمع
غير المستضيف .حدد خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي واجهها
السكان والمرتبطة بالحصول إلى خدمات االتصاالت في المديرية
هي التعرفة المرتفعة .وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً لخبراء القطاع،
فإن كريتر هي واحدة من مديريتين لم تبلغ عن وجود مشاكل في
تغطية الشبكة .عندما يتعلق األمر بسلع االتصاالت يذكر 100%-80
من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم ،و  80%-60للعائدين و  40%-20للمجتمع المستضيف
و 20%-0للمجتمع غير المستضيف والالجئين.

الحوكمة
ذكر  100%-80من عقال الحارات إلى أن الحصول على الخدمات
تحديا لكل من النازحين
القانونية وخدمات تنفيذ القانون تشكل
ً
والعائدين ،و  40٪-20للمجتمع المستضيف و  20٪-0للمجتمع
تحديدا  ،ذكر خبراء القطاع أن خدمات
غير المستضيف .وبشكل أكثر
ً
السلطة المحلية متوفرة.

النقل
ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات النقل
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و 20%-40للعائدين ،و % 20-0بالنسبة
للمجتمع المستضيف .وتجدر اإلشارة حسب خبراء القطاع ،فإن مديرية
كريتر ال تواجه مشاكل خطيرة تتطلب تدخال فوريا.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،يليها المجتمعان المستضيف ،وغير
المستضيف ،ثم العائدون؛
●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات

●بالمقارنة مع المديريات األخرى ،ذكر عقال الحارات ان العائدين
والنازجين يواجهون نفس االحتياجات (باستثناء مرافق النظافة
الصحية والصرف الصحي ،والمأوى/السكن ،وسلع االتصاالت
واألجهزة التي يسجل العائدون فيها درجات أقل)؛
●تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً لخبراء القطاع ،فإن كريتر هي واحدة
من مديريتين لم يبلغ فيها عن وجود مشاكل في تغطية شبكة
االتصاالت.
●تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا لخبراء القطاع ،ال تواجه مديرية كريتر
مشاكل خطيرة تتطلب تدخال فوريا بالنسبة للنقل.

7.دار سعد

األمن الغذائي

ذكر  100%-80عقال الحارات ان كال من النازحين والعائدين يواجهوا
تحديات لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية ،و  80٪-60للمجتمع
غير المستضيف ،و 40٪-20لالجئين.

الصحة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات ان الحصول على خدمات صحية
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً والمجتمع المستضيف ،و 40%-60من
للمجتمع غير المستضيف ،و % 20-0للعائدين .وبشكل أكثر تحديداً ،
وفقاً لخبراء القطاع  ،يستغرق السكان ما بين  30إلى  60دقيقة
في المنطقة للسير من مقر إقامتهم إلى أقرب مرفق صحي.
وتجدر اإلشارة إلى أن أقرب المرافق الصحية قد ُأبلغ عن تضررها/
تدميرها من جراء االشتباكات ،بما في ذلك الغارات الجوية .الخدمات
الصحية غير المتاحة أو التي ال يمكن للسكان في المنطقة الوصول
إليها هي الخدمات المتعلقة بالصحة اإلنجابية ،وخدمات الطوارئ،
والخدمات المتصلة بالجراحة البسيطة ،وخدمات األشعة السينيةمن
أكبر التحديات التي صرح بها خبراء القطاع هي أسعار المراجعات/
العالجات (األسعار عادية لكن السكان غير قادرين على الدفع)،
وعدم انتظام توريد األدوية وأسعار األدوية (عدم القدرة على تحمل
التكاليف) ،وأن المرافق الموجودة ال تتناسب مع عدد السكان .فيما
يتعلق باألدوية والسلع الصحية ،أفاد  100%-80من عقال الحارات ان
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم؛ و  80%-60للمجتمع غير المستضيف و  40%-20لالجئين .

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  80و 100%من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب؛ و  80%-60للمجتمع
المستضيف و  20%-0لالجئين .فيما يتعلق بسلع النظافة ،ذكر-80
 100%من عقال الحارات ان النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛ و 20%-0
لالجئين .عندما يتعلق األمر بمرافق النظافة/الصرف الصحي ،ذكر -80
 % 100من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و 20%-0
لالجئين .عندما يتعلق األمر بالتخلص من المخلفات الصلبة ذكر -80
 % 100من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و 20%-0
لالجئين .بشكل أكثر تحديداً  ،ذكر خبراء القطاع أن معظم المناطق
تظهر فيها أكوام من القمامة في كل مكان.

السكن
عندما يتعلق األمر بالسكن ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم؛  20%-0لالجئين .ويفيد ما بين 80
 -100في المائة من النازحين داخلياً و المجتمعين المستضيف وغير
المستضيف بمواجهة تحديات في الحصول على اللوازم المنزلية؛
 ،و  20%-0لالجئين .عندما يتعلق األمر بسلع السكن يذكر 100-80
 %من عقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و
 20%-0للعائدين .ذكر  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخليا
والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون تحديات في
تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بسلع الطاقة للتدفئة والطهي
واإلضاءة ،و  20٪-0لالجئين.
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التعليم
فيما يتعلق بخدمات التعليم ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم ،و  80%-60للمجتمع غير المستضيف وما بين 40%-20
لالجئين .عالوة على ذلك ،ذكر خبراء القطاع بأن األطفال في مرحلة
ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات) يتوفر لهم مساحة كافية للتعلم؛
ومع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية قليلة ومزدحمة في بعض األحيان.
باإلضافة إلى ذلك ،ال توجد مساحة كافية للتعلم ألطفال المدارس
األساسية والثانوية من الذكور واإلناث؛ الفصول الدراسية مزدحمة
إلى حد كبير  /دائما  ،وبعض الحصص تعقد بالخارج .عندما يتعلق
األمر بالسلع التعليمية ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين
داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون تحديات
في تلبية احتياجاتهم ،و  20%-0لالجئين.

االتصاالت
فيما يتعلق بخدمة االتصاالت ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف يواجهون
تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و  20%-0لالجئين .ذكر خبراء القطاع
أن أهم المشاكل التي واجهها السكان والمرتبطة بالحصول على
خدمات االتصاالت في المديرية هي تغطية الشبكة غير المتاحة
أو السيئة .فيما يتعلق بسلع االتصاالت ،ذكر % 100-80من عقال
الحارات أن التحديات التي يواجهها النازحون داخلياً والمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف؛ باإلضافة إلى ذلك ،و  20%-0لالجئون.

الحوكمة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن الحصول على خدمات تنفيذ
القانون يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،والمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف ،و % 20-0لالجئين .وبشكل أكثر تحديداً  ،ذكر خبراء
القطاع أن خدمات السلطات المحلية متاحة.

النقل
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن الحصول على خدمات النقل يشكل
تحدياً للنازحين داخلياً  ،والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف
 ،و % 20-0لالجئين .كما ذكر خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي
تدخال فورياً تشمل نقص التمويل ،واألضرار المادية التي
تتطلب
ً
لحقت بالبنيةالتحتية ،ونقص المركبات العامة المؤهلة.

االستنتاجات الفرعية:

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،يليها المجتمعان المستضيف ،وغير
المستضيف ،ثم العائدون؛
●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات ؛

●ووفقاً لـ عقال الحارات ،فإن جميع الفئات السكانية الموجودة
في تقرير دار سعد تحتاج اإلمدادات الغذائية واألدوية ومنتجات
الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية.

8.خور مكرس

األمن الغذائي

ذكر  100%-80و  80%-60من عقال الحارات أن كال النازحين والعائدين،
على التوالي يواجهوا تحديات لتلبية احتياجاتهم من االمن الغذائي
وفيما يتعلق بالمجتمع المستضيف وغير المستضيف ،ذكر 60-40
 %من عقال الحارات أن المجموعتين السكانيتين يواجهون نفس
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التحديات ،و  -40% 20لالجئين والمهاجرين.

الصحة
ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن الحصول على خدمات صحية
يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و  80%-60للعائدين ،و  60%-40للمجتمع
غير المستضيف ،و 40%-20للعائدين والالجئين والمهاجرين .بشكل
أكثر تحديداً  ،وفقاً لخبراء القطاع ،يستغرق السكان ما بين  30إلى 60
دقيقة في المديرية للسير من مقر إقامتهم إلى مرفق صحي .اما
الخدمات الصحية غير المتوفرة أو صعب الوصول اليها هي قسم
إلجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى ،والعمليات الطارئة .من المسائل
اإلضافية التي ذكرها خبراء القطاع ذكر أن حجم المرافق ال يتناسب
مع عدد السكان ،باالضافة إلمدادات غير منتظمة من األدوية (من
المثير لالهتمام أن أسعار األدوية لم يبلغ عنها كمشكلة) .بالنسبة
لالدوية ومنتجات الرعاية الصحية ،ذكر  100%-80من عقال الحارات
ان النازحين يواجهون تحديات لتلبية احتياجتهم و 80%-60للعائدين
و 60%-40للمجتمع غير المستضيف و 40%-20للمجتمع المستضيف
واالجئين والمهاجرين.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ذكر ما بين  -100% 80من عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون
تحديات في الحصول على المياه ألغراض الشرب ،و  80%-60للعائدين،
و  60%-40للمجتمع غير المستضيف ،و  40%-20للمجتمع المستضيف
والالجئين والمهاجرين .فيما يتعلق بالسلع الصحية ،ذكر % 100-80
من عقال الحارات عن التحديات التي تواجه النازحين داخلياً  ،و 80-60
 %للعائدين ،و  40%-20للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف
وكذلك الالجئين يواجهون تحديات .عندما يتعلق األمر بمرافق النظافة
والصرف الصحي ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و  60%-40للمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف ،وما بين  40%-20للعائدين والالجئين.
فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات الصلبة ذكر  % 100-80من عقال
الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم؛
 60%-40للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،وما بين 40%-20
للعائدين والالجئين والمهاجرين .بشكل أكثر تحديداً  ،ذكر خبراء القطاع
أن معظم المناطق تظهر فيها أكوام من القمامة في كل مكان.

122

عدن

مالمح حرضية رسيعة
السكن

الحوكمة

عندما يتعلق األمر بالمأوى  /اإلسكان  ،فإن  100٪-80من عقال الحارات
ذكروا أن النازحين والعائدين يواجهوا تحديات ،و  60-40للمجتمع غير
المستضيف  ،و  40٪-20للمجتمع المستضيف والالجئين والمهاجرين.
وفقا لعقال الحارات ،نفس الشيء األرقام قابلة للتطبيق على جميع
الفئات السكانية عندما يتعلق األمر

ذكر  % 100-80من عقال الحارات أن الحصول على خدمات تنفيذ
القانون يشكل تحدياً للنازحين داخلياً  ،و 80%-60للعائدين ،و60%-40
للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،و  40%-20لالجئين
والمهاجرين .بشكل أكثر تحديداً  ،ذكر خبراء القطاع أن مراكز اإلطفاء
وخدمات الدفاع المدني ال تعمل.

بالحصول على األدوات المنزلية .ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات

النقل

أن النازحين يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بسلع
المأوى60٪-40 ،للعائدين  ،والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف
 ،و  40٪-20لالجئين .ذكر  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين
يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم من سلع الطاقة للتدفئة
والطبخ واإلضاءة 60٪-40 ،للمجتمع المستضيف وغير المستضيف،
و  40٪-20للعائدين والمهاجرين.

التعليم
عندما يتعلق األمر بخدمات التعليم ذكر  % 100-80من عقال الحارات
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و 80%-60
للعائدين و  60%-40للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،و
 40%-20لالجئين .عالوة على ذلك ،ذكر خبراء القطاع توفر مساحة
كافية للتعلم لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات)؛
مع ذلك  ،فإن الفصول الدراسية قليلة ومزدحمة في بعض األحيان،
أما بالنسبة ألطفال المدارس األساسية والثانوية الذكور ،فهناك
مساحة كافية للتعلم ،بالرغم من أن الفصول الدراسية مزدحمة و
قليلة في بعض األحيان .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر خبراء القطاع بأنه
ال توجد مساحة كافية للتعلم ألطفال المدارس األساسية والثانوية
اإلناث ،والفصول الدراسية مزدحمة إلى حد كبير أحيانا ،وبعض
الحصص تعقد بالخارج .عندما يتعلق األمر بالسلع التعليمية ذكر
 % 100-80من عقال الحارات أن النازحين يواجهون تحديات في تلبية
احتياجاتهم ،و  80%-60للعائدين ،و  60%-40للمجتمعين المستضيف
وغير المستضيف وما بين  40%-20لالجئين والمهاجرين.

االتصاالت
فيما يتعلق بخدمات االتصاالت ،ذكر  % 100-80من عقال الحارات
عن التحديات التي تواجه النازحين داخلياً  ،و  % 80-60للعائدين ،و
 60%-40للمجتمعين المستضيف وغير المستضيف ،و 40%-20
وكذلك لالجئين والمهاجرين .ذكر خبراء القطاع أن أهم المشاكل
التي واجهها السكان هي تغطية الشبكة غير المتاحة أو السيئة.
أما بالنسبة لسلع االتصاالت ،ذكر  100%-80من عقال الحارات أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم ،و 60%-40
للعائدين والمجتمعين المستضيف وغير المستضيف وما بين -20
 40%لالجئين والمهاجرين.

ذكر  % 100-80من عقال الحارات بأن الحصول على خدمات النقل يشكل
تحدياً للنازحين داخلياً  ،و 80%-60للعائدين ،و 60%-40للمجتمعين
المستضيف وغير المستضيف و 40%-20لالجئين والمهاجرين .كما
تدخال فورياً تشمل
ذكر خبراء القطاع أن أهم المشاكل التي تتطلب
ً
نقص التمويل ،ومركبات نقل عام مؤهلة وعملية تخطيط سيئة
أو ضعيفة .

االستنتاجات الفرعية

●ذكر عقال الحارات ان النازحين داخلياً يواجهون معظم التحديات
في تلبية االحتياجات ،يليهم المجموعات السكانية التالية
بالترتيب :العائدون ثم المجتمعين المستضيف وغير المستضيف،
والالجئون والمهاجرون.
●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات ؛

●وتجدر اإلشارة إلى أن خور مكسر ،وفقاً لخبراء القطاع ،هي المديرية
التي بها مشاكل في توفير خدمات الدفاع المدني واإلطفاء.

االستنتاجات العامة
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●وفقاً لبيانات عقال الحارات ،فإن النازحين داخلياً هم ،من حيث الفئات
السكانية ،هم األكثر احتياجاً في جميع مديريات مدينة عدن،
يليهم المجتمعات المستضيفة ،والمجتمعات غير المستضيفة،
والعائدين ،والالجئون ،ثم المهاجرون؛
●ذكر ما بين  100٪-80من عقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون
التحديات ويحتاجون الخدمات في جميع القطاعات268؛
●عموماً  ،عند تقييم جميع الفئات السكانية الممثلة ،وفقاً لبيانات
عقال الحارات ،فإن التحديات المبلغ عنها هي األكثر في مديرتي
المنصورة ودار سعد (تليها مديريتا كرايتر واالتواهي)؛

●تفيد بيانات عقال الحارات بأن جميع الفئات السكانية الممثلة
تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها في مديرية خور مكسر.
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االستنتاجات/أبرز المالمح لكل مجموعة
الصحة
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●الخدمات الصحية المحددة غير المتاحة أو التي ال يمكن الوصول
إليها هي أساسا خدمات الطوارئ ( 5من أصل  8مديريات) وخدمات
إجراء عمليات جراحية كبرى ( 5من أصل  8مديريات)؛
●أخطر مشكلة يواجهها السكان وترتبط بالمرافق الصحية وإمكانية
الوصول إليها هي أن حجم المرافق ال يتناسب مع عدد السكان
( 7من أصل  8مديريات)؛
●المسألة الرئيسية التي تتطلب تدخال فوريا هي عدم انتظام
اإلمداد باألدوية ( 7من أصل  8مديريات)؛
●المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
●تواجه معظم المديريات مشاكل كبيرة فيما يتعلق بخدمات
التخلص من المخلفات الصلبة ،حيث تظهر أكوام القمامة في
كل مكان في  5مديريات من أصل  8؛

التعليم
●لمعظم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات)
(حوالي  )60%يتوفر لهم مساحة كافية للتعلم ،لكن الفصول
الدراسية مزدحمة في بعض األحيان؛
●لمعظم األطفال الذكور واالناث في مرحلة الدراسة األساسية
والثانوية ال توجد مساحة كافية للتعلم؛ الفصول الدراسية مزدحمة
إلى حد كبيردائما و بعض الفصول تعقد بالخارج؛

 269بيانات خبراء القطاع.

االتصاالت
●أهم مشكلة يواجهها السكان والمرتبطة بالحصول على خدمات
االتصاالت هي تغطية الشبكة غير المتاحة أو السيئة ( 6من
أصل  8مديريات) تليها التعرفة العالية ( 5من أصل  8مديريات)؛

الحوكمة
●المشكالت المتعلقة بتوفير خدمات السلطة المحلية (  3من أصل
 8مديريات) ؛ وكانت المسألة الرئيسية هي أن خدمات الشرطة
المحلية غير متوفرة؛

النقل
●تتمثل المشكلة االكثر أهمية التي تتطلب تدخال فوريا في
حاالت كثيرة هي نقص التمويل أو عدم كفاية التمويل ) 7من
أصل  8مديريات(؛
●وتشمل المشاكل اإلضافية التي تتطلب تدخال فوريا المبلغ
عنها هي األضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية ( 4من 8
مقاطعات) ،يليها عدم كفاءة المركبات العامة ( 2من  8مديريات)،
وارتفاع تكاليف التشغيل ( 2من  8مديريات) ،ونقص الموارد
البشرية المؤهلة ( 2من  8مديريات) ،وضعف أو نقص عملية
التخطيط ( 2من  8مديريات).
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34

شكل ( :)19صهاريج الطويلة ،اليونسكو 2019

35

شكل ( :)20توزيع مواقع عدن التراثية حسب تصنيف الوظائف.كانت نصف المواقع الثقافية والتراثية تقريبا مواقع سياحية.

35

شكل ( :)21السكان والكثافة والمساحة المبنية لكل مديرية.)UN-Habitat (2019 ،

38

شكل ( :)22القطاعات الحضرية التي تضم عدد كبير من النازحين داخلياً .)UN-Habitat (2019 ،

39

شكل ( :)23النازحون داخلياً المقيمون في مساكن منتظمة.)UN-Habitat (2019 ،

39

شكل ( :)24النازحون داخلياً المقيمون في مساكن غير منتظمة.)UN-Habitat (2019 ،

39

شكل ( :)25الكثافات الحضرية في مختلف المديريات.)UN-Habitat(2019 ،

40

شكل ( :)26تقييم األضرار في عدن (أعاله) والمواقع المدمرة لكل قطاع حضري (أدناه).)UN-Habitat (2019 ،

41

شكل ( :)27الخطة الرئيسية لقطاع منطقة التجارة الحرة في عدن.)UN-Habitat (2019 ،

43

شكل ( :)28الحاويات المحملة والمفرغة في ميناء عدن - 2015 ،نيسان/ابريل 2020

43

شكل ( :)29حقول النفط وخطوط األنابيب في المنطقة .ال يوجد أنبوب نفط كبير ينتهي في عدن.)UN-Habitat (2019 ،

44

شكل ( :)30المناطق الصناعية في عدن.)UN-Habitat (2019 ،

45

شكل ( :)31حمولة الصادرات والواردات التي تمر عبر ميناء عدن2019 - 2015 ،

45

شكل ( :)32شحنة عدن المستوردة في عام 2018

46

شكل ( :)33عدن في المنطقة.)UN-Habitat (2019 ،

47

شكل ( :)34مقارنة اإلضاءة الليلية بين زنجبار وعدن.)UN-Habitat (2019 ،

47

شكل ( :)35المرافق الصحية الرئيسية في عدن.)UN-Habitat (2019 ،

49

شكل ( :)36النسبة المئوية للمرافق الصحية العاملة في كل مديرية.)UN-Habitat (2019 ،

50

شكل ( :)37توافر الخدمات في المرافق الصحية في مدينة عدن.2019 ،

52

شكل ( :)38توافر الخدمات في المرافق الصحية في عدن.

52

شكل ( :)39عدد المرافق الصحية (الخاصة والعامة)

53

شكل ( :)40الحاالت والوفيات المرتبطة بالكوليرا حسب العمر في عدن

54

شكل ( :)41مرافق تعليمية.)UN-Habitat (2019 ،

55

شكل ( :)42مرافق تعليمية (برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2019

57

125

ث

شكل ( :)43مرافق التعليم العام مقابل الخاص في عدن.

59

شكل ( :)44االحتياجات التعليمية لكل مديرية

60

شكل ( :)45معدالت الحضور بالمدارس في كل مديرية

61

شكل ( :)46توافر خدمات المياه والصرف الصحي في كل مديرية

68

شكل ( :)47توافر خدمات المياه والصرف الصحي في كل مديرية

70

شكل ( :)48إمدادات الطاقة والكهرباء في مدينة عدن (لكل مديرية) .2019 ،

74

شكل ( :)49اإلضاءة الليلية عدن

75

شكل ( :)50توافر خدمات المياه والصرف الصحي في كل مديرية

78

شكل ( :)51العدد اإلجمالي لمركبات النقل في عدن.

82

شكل ( :)52النسبة التقديرية لعدد المسافرين لكل مطار ()2007

83

شكل ( :)53حالة شبكة الطرق في مدينة عدن (لكل مديرية).2019 ،

83

شكل ( :)54مدينة عدن الطرق المتضررة

85

شكل ( :)55عدد مرافق اإلتصاالت في مدينة عدن.2019 ،

87

شكل ( :)56اجمالي عدد مرافق اإلتصاالت (العامة والخاصة) وحالتها في مدينة عدن2019 ،

87

شكل ( :)57المشاكل التي تؤثر على قطاع االتصاالت في مدينة عدن (لكل مديرية)2019 ،

88

شكل ( :)58تقييم المواقع للتحقق من األضرار

90

شكل ( :)59الصورة من التحقق من األصول

91

شكل ( :)60ورشة عمل تشاورية نوفمبر  2019مع الشركاء الحكوميين في عمان

104

شكل ( :)61خطة انعاش عدن :المشاريع االستراتيجية لالنعاش حسب القطاع

106

شكل ( :)62مشاريع استراتيجية لقطاع اإلسكان

108

شكل ( :)63تقييم وزارة األشغال العامة والطرق لألضرار

109

شكل ( :)64مقارنة مناطق التطوير الحالية والمخطط لها التنمية

109

شكل ( :)65كثافة سكانية عالية  /الدخل المتوسط :التدخالت االستراتيجية على نطاق الحي

112

شكل ( :)66غير رسمي  /حي فقير للنازحين داخلياً  :التدخالت االستراتيجية على نطاق الحي

112

شكل ( :)67المشاريع االستراتيجية للقطاع االقتصادي حسب وزارة الكهرباء

113

شكل ( :)68المحركات االقتصادية الرئيسية في عدن

115

شكل ( :)69سيناروهين للمناطق المتوقع تعرضها للفياضانات :انخفاض نسبة الكربون العالمية وتلوث غير محدد

118

شكل ( :)70رصيف أمير ويلز © خالد مشابا

122

شكل ( :)71المشاريع االستراتيجية للقطاع السياحي

123

126

ج قائمة الجداول
الجدول ( :)1إجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في مدينة عدن.2019 ،

29

الجدول ( :)2القطاعات االقتصادية الحضرية/الوطنية المحتملة لكل مدينة

37

الجدول ( :)3عدد السكان والكثافة السكانية في الحضر

38

الجدول ( :)4عدد المرافق الصحية المتاحة في عدن ()2017

50

الجدول ( :)5إجمالي عدد المرافق الصحية وحالتها في مدينة عدن.2019 ،

51

الجدول ( :)6المدارس الحكومية مقابل المدارس الخاصة في عدن لكل نوع ()2017

55

الجدول ( :)7إجمالي عدد المرافق التعليمية وحالتها

59

الجدول ( :)8نسبة الطالب إلى المعلمين في مدينة عدن.2016-2015 ،

62

الجدول ( :)9بيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي 

65

الجدول ( :)10إجمالي عدد مرافق إمدادات المياه وحالتها

66

الجدول ( :)11بيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي

71

الجدول ( :)12تعرفة الكهرباء في اليمن

72

الجدول ( :)13مجموع عدد مرافق الطاقة (الخاصة والعامة) وحالتها

72

الجدول ( :)14إجمالي عدد مرافق ادارة المخلفات الصلبة و حالتها في مدينة عدن2019 ،

77

الجدول ( :)15إجمالي عدد مرافق النقل (العامة والخاصة) وحالتها في مدينة عدن.2019 ،

81

الجدول ( :)16بيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي

82

الجدول ( :)17عدد المسافرين عبر مطار عدن الدولي حسب السنة

83

الجدول ( :)18تقييم األضرار وتقدير التكلفة حسب ما أوردته وزارة األشغال العامة والطرق

110

الجدول ( :)19سعة محطات توليد الطاقة حسب وزارة الكهرباء والطاقة

113

الجدول ( :)20العمليات المطلوبة وتقدير التكلفة حسب وزارة الكهرباء والطاقة

114

الجدول ( :)21شبكة الطرق تكاليف اعادة التأهيل حسب وزارة االشغال العامة والطرق

116

الجدول ( :)22تقييم االحتياجات حسب مكتب الصحة العامة والسكان

119

UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME
P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenya

