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خط المشترك الرقمي غير المتماثل
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الهالل األحمر اإلماراتي
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المفوضية األوروبية

مركز الدراسات البيئية وخدمة المجتمع

FEWS NET

نظام االنذار المبكر للمجاعة

GBV

العنف القائم على نوع الجنس

GIA

الهيئة العامة لإلستثمار
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GSMA
HH
HF

HLP

قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ
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نظام المعلومات الجغرافية

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

الهيئة العامة لألثار والمتاحف

حزب المؤتمر الشعبي العام
حكومة اليمن

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
االسر

مرفق صحي

اإلسكان واألراضي والممتلكات
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نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية
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البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
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خطــة اإلستجــابة اإلنسانيــة

اللجنة الدولية للصليب األحمر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أشخاص نازحون داخليا

العبوات الناسفة المتفجرة
القانون الدولي اإلنساني
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القانون الدولي لحقوق اإلنسان

INGO

منظمة غير حكومية دولية
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ISDN

منظمة العمل الدولية

المنظمة الدولية للهجرة

الحكومة المعترف بها دوليا

شبكة رقمية للخدمات المتكاملة

ISIL-YP

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام  -والية اليمن

JRC

مركز البحوث المشترك
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LPG
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وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الداخلية

MoPIC

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

MoTEVT

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

MSF

منظمة أطباء بال حدود

MPWH

MSWM
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MWE
NFI

NGO

NNGO

NSSWM
NWRA

NWSSIP
PiN

PTC
PV

SAF

SA/LW
SC

وزارة األشغال العامة والطرق
بلدية إدارة المخلفات الصلبة

وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة المياه والبيئة
مواد غير غذائية

منظمة غير حكومية

منظمة غير حكومية وطنية

االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة

الهيئة العامة للموارد المائية

االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

األشخاص المحتاجين

المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية
كهروضوئية

أسلحة نارية صغيرة

األسلحة الصغيرة/األسلحة الخفيفة
مجلس األمن

SFD

الصندوق االجتماعي للتنمية

SPC

المجلس السياسي األعلى

SLA
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SWM
UAE
UN

UNDP

UNESCO
UNGA

UNHCR

UNICEF

الهيئة العامة لألراضي و المساحة و التخطيط العمراني
اللجنة الثورية العليا

إدارة المخلفات الصلبة

اإلمارات العربية المتحدة
األمم المتحدة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الجمعية العامة لألمم المتحدة

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
منظمة األمم المتحدة للطفولة

UNOCHA

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNOSAT

يونيتار برنامج تطبيقات األقمار الصناعية العاملة

USA

الواليات المتحدة األمريكية

UNOPS
UNVIM
UXOs

WASH
WEES

WFP

WHO

WMF

WSLC
WSS

WWTP
WILPF
YAR

YEMAC
YER

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش
الذخائر التي لم تنفجر

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
اإلدارة العامة للطوارئ والبيئية

برنامج الغذاء العالمي

منظمة الصحة العالمية

الصندوق العالمي لآلثار والتراث

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

إمدادات المياه والصرف الصحي

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية
الجمهورية العربية اليمنية

المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع األلغام
الريال اليمني (عملة)
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الملخص التنفيذي
تقع مدينة تعز بالقرب من ميناء المخاء على البحراألحمر .تعتبر
تعزعاصمة محافظة تعز ،وهي ثالث أكبرمدينة من حيث عدد السكان
في اليمن بعد عدن وصنعاء .يفحص هذا التقرير مدينة تعز التي تضم
مديريات المظفر والقاهرة وصالة ،و يحلل الوضع في مدينة تعزعبر
مجموعة متنوعة من القطاعات .كما يتناول هذا الملف المواضيع
الرئيسية والنتائج التي برزت خالل الصراع المستمر ،وأثره على سكان
المدينة ،وقدرة المؤسسات على تقديم الخدمات األساسية لهم.
كل قسم يرسم صورة للوضع السائد واحتياجات سكان المدينة من
خالل التثليث ()Triangulationألنواع البيانات و المجموعات المختلفة،
بما في ذلك تحليل البيانات الثانوية التي تعتمد على المطبوعات
المتاحة و التقارير اإلعالمية واالستشعار عن بعد والمقابالت المنظمة
مع قادة المجتمع وخبراء القطاع .الهدف من هذا الملف هو تزويد
الشركاء بأوسع نطاق ممكن من المعلومات ذات الصلة ،ومساعدتهم
في البرمجة التشغيلية وتطوير السياسات االستراتيجية .تشمل
النتائج الرئيسية ما يلي:
●يوجد العديد من الجهات الفاعلة (المسلحة) في جميع أنحاء
المدينة ،ويتم اإلبالغ عن مستويات الجريمة عىل أنها عالية،
وتؤدي التوترات االجتماعية إىل حوادث عنف متكررة .يلجأ
السكان المحليون إلى آليات مجتمعية غير رسمية لحل النزاعات
أساسا شيوخ القبائل والوجاهات في حين أن اليات
 ،ويعتمدون
ً
الحكم المحلي إما عاجزة أو غير فعالة ويستمرالسكان في إدراك
عدم المساواة والظلم ونقص واضح في اإلدماج.
●تعترب الجهود المبذولة لتطوير آليات ونماذج للحكم المحيل
والتماسك االجتماعي حاسمة .من الضروري االتصال والتنسيق
مع رجال القبائل المحلية والشخصيات ذات الوجاهة ألنهم
يتمتعون بنفوذ كبير ،سواء من حيث عدد السكان بشكل عام أو
نظرا ألن
من حيث القدرة على تسهيل عمل المجلس المحليً .
ً
ومشتتا بشكل متزايد بسبب تنوع
معقدا
الوضع في تعز أصبح
ً
الجهات الفاعلة (المسلحة)  ،فقد تم تقويض المجلس المحلي
وأجزاء أخرى من السلطة المحلية في تنفيذ تفويضهم .ومع ذلك
مهما للغاية في التخفيف من
دورا
ً
 ،لعبت المجالس المحلية ً
تأثير النزاع حيث توسطت بين الجماعات المسلحة (ادى هذا الدور
وسهلت مسارات
إلى وقف إطالق النارالمحلي لفترات مؤقتة)،
ّ
آمنة لوصول المساعدات اإلنسانية إلى الخطوط األمامية ،كما
سهلت تبادل األسرى بين الفصائل المتحاربة.
●تعز هي واحدة من أغىن مدن اليمن عندما يتعلق األمر
بالرتاث الطبيعي والثقافي والتاريخي والمعماري .تشير
البيانات األولية إلى أن حوالي ثلثي المواقع الثقافية تعمل بشكل
حاليا بينما ُيقدرأن ثلثها يعمل بشكل كامل .على الرغم من
جزئي ً
أنه منذ مارس  ، 2015تضررت العديد من المواقع بسبب الصراع
نسبيا من ميزانية الحكومة
 ،فقد تم تخصيص نسبة صغيرة
ً
لتجديد وترميم المشاريع الثقافية قبل النزاع الحالي .القدرة
على القيام بأعمال إعادة البناء والمحافظة على المواقع دون
مساعدة منخفضة ،وهناك حاجة إلى استراتيجية إدارة شاملة،
بما في ذلك تدريب الموظفين.
●يعد الوصول المحدود إىل األرايض السكنية وغري السكنية
وخدمات البنية التحتية السيئة تحديني بارزين بشكل خاص
بدال من توفره هي
في مدينة تعز .يبدو أن تكلفة السكن
ً
القضية األكثر صلة بالمدينة؛ ما يقرب من  80,000منزل مسكون،
في حين أن  7,800وحدة سكنية ال تزال شاغرة في المدينة.
تدهوراألمن النقدي وظهور التحديات االقتصادية يعني أن سكان
تعز ببساطة ال يمكنهم تحمل نفقة دفع اإليجار .وفقاً للبيانات
األولية ،يواجه النازحون داخلياً  ،و يليهم العائدون ،التحديات األكثر
شيوعاً في تلبية احتياجات المأوى والسكن .باإلضافة إلى األضرار
المرتبطة بالصراع ( 78في المائة من المساكن) ،تخضع المدينة
لفيضانات موسمية شديدة تسبب أضرار جسيمة للممتلكات.

●تعاني مدينة تعز من حالة انقطاع التيارالكهربائي المزمن
مع وجود دالئل واضحة عىل استمرار نقص الكهرباء ،مما
يضع ً
عبئا كبريًا عىل مختلف القطاعات ويقوض بشكل خطري
توافر الخدمات عىل مستوى المدينة .ساهم تدمير عصيفرة،
المصدر األساسي للكهرباء في تعز ،إلى جانب األضرار التي لحقت
بخطوط الجهد العالي التي تربط تعز بمحطتي المخاء والحديدة
للطاقة ،في تقليل إمدادات الطاقة في المدينة .باإلضافة إلى
ذلك ،تعطل ما مجموعه  313من مرافق الطاقة جعل الشبكة
العامة غيرصالحة وغيرفعالة على حد سواء.
●تم اإلبالغ عن أن أقل من نصف المنشآت الصحية ( )74في
المدينة لم يلحق بها رضر .و مع ذلك ،ال يمكن إجراء خدمات
الجراحة الكبرى في المدينة؛ ال تتوفرالخدمات من حيث الجراحة
الطفيفة او خدمات المختبر ،وال سيما عدم توفر خدمات رعاية
صحة األم والطفل في واحدة من أصل ثالث مديريات .وقد أثر نقص
سلبا على المرافق الصحية حيث تكافح المستشفيات
الطاقة
ً
لدفع ثمن وقود الديزل الالزم لتشغيل المولدات الخاصة بها.
باإلضافة إلى مشاكل إدارة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة،
تؤثربشكل سلبي على القطاع الصحي كل من مواقع دفن
المخلفات القريبة من المدينة والعدد الكبيرمن المصانع الملوثة
للبيئة .تفيد التقاريرأن أكثر من ثلثي السكان ال يحصلون على
المياه الصالحة ألغراض الشرب؛ تتضمن المشاكل الشائعة التي
تم اإلبالغ عنها صعوبة الوصول الى او تأمين المياه باإلضافة
نظرا لعدم وجود المياه بشكل مستمر في
إلى قلة توفر المياه ً
االسواق أو إلرتفاع االسعار.
●قرابة نصف مرافق االتصاالت في مدينة تعز ال تعمل وجميع
المديريات تواجه صعوبات من حيث توافر خدمات االتصاالت.
تم اإلبالغ عن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ونقص الديزل كأسباب رئيسية لتوافر
اإلنترنت في المدينة ،التي تعرضت بدورها النقطاع في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت منذ بداية النزاع .عالوة على ذلك ،يتم
اإلبالغ عن مشكلة الضرائب المرتفعة في كل المديريات.
●في حني تم إجراء استثمارات كبرية لتطويرشبكة الطرق
والبنية التحتية للنقل في المدينة ،فإن تعز تواجه تحديات
مرتبطة بسوء إدارة حركة المرور ،ونقص التسلسل الهرمي
للطرق ،وعدم كفاية التصميم ،وقلة سالمة الطرق .ترضرت
أكرث من نصف الطرق داخل مدينة تعز .و على رأس العوائق
األساسية التي يواجهها السكان من حيث اسعمال خدمات النقل
هي عدم كفاية المال (باإلضافة إلى تكلفة النقل) ،والوضع
األمني الذي يعوق الوصول ،والقيود اللوجستية.

7

السياق
تعز هي عاصمة محافظة تعز ،والتي تقع في جنوب غرب اليمن .يقع
البحر األحمر غرب حدود المحافظة ،ومحافظتي الحديدة وإب في
الشمال ،ومحافظة الضالع في الشرق ،ومحافظة لحج في الجنوب.
وتضم المحافظة الجبال والمرتفعات ،باإلضافة إلى السهول الخضراء
المورقة الممتدة نحو البحر األحمر .تعد تعز ثالث أهم مدينة في
البالد (بعد عدن وصنعاء) ،وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان.
تقع تعز على بعد  265كم جنوب العاصمة صنعاء 1،وتقع على
ارتفاع حوالي  1400متر فوق مستوى سطح البحرعلى سفح جبل
يبلغ ارتفاعه  3000متر ،والمعروف بجبل صبر .تقع تعز عند تقاطع
طريقين سريعين ،الطريق الشرقي الغربي من مدينة المخاء على
ساحل البحر األحمر ،والطريق الشمالي الجنوبي إلى العاصمة صنعاء،
عبر مدينة إب ومدينة ذمار .وهناك طريق آخر ،يربط تعز بمدينة
عدن .تغطي المدينة مساحة تبلغ حوالي 2كم مربع وكانت ذات يوم
واحدة من المراكز الثقافية في اليمن ،وال تزال مكتظة بالسكان
رغم اندالع الصراع الذي شمل القصف المدفعي العنيف المتكرر
والغارات الجوية واالشتباكات المسلحة في المدينة.

تاريخياً  ،تعتبر تعز مدينة حديثة؛ فقد بنيت أغلب مبانيها الخرسانية
بعد عام  ،1962وهو العام الذي تأسست فيه الجمهورية العربية
اليمنية 2.تشتهر تعز بقلعتها القديمة التي تقع على نتوء جبلي
فوق وسط المدينة ،والتي تستضيف متحفاً وطنياً وعدد من المساجد
القديمة أشهرها األشرفية والمعتبية والمظفر.
في  30أكتوبر /تشرين األول  ،1918وفي أعقاب انهيار اإلمبراطورية
العثمانية ،أعلن اإلمام يحيى محمد حامد الدين شمال اليمن دولة
مستقلة ،وفي عشرينات القرن الماضي ،وسع اإلمام السلطة إلى
الشمال ،إلى سهول التهامة الجنوبية .كانت مدينة تعز ،التي
كانت مركزاً إدارياً مهماً لفترة طويلة ،خاضعة لحكم أحد أعضاء
مجلس الوزيـر باعتبارها إمارة؛ وكانت المحافظة خاضعة للحكم
الشخصي لولي العهد في عام  .1944منذ عام  1948وحتى عام
 1962عندما تأسست الجمهورية ،كانت تعز العاصمة اإلدارية للبالد
ومقر إقامة اإلمام.
كانت المدينة معروفة بانتاج القهوة التي كانت تعتبر األجود في
المنطقة في أوائل القرن العشرين .في ستينيات القرن العشرين،
كان تعز أول مدينة في البالد تتمتع بنظام مياه مطهر على مستوى
المدينة ،وهو النظام الذي شيدته الواليات المتحدة األميركية 3.قبل
اندالع الصراع ،كانت المدينة تعتبر لفترة طويلة مركزاً تجارياً مزدهراً
وكانت تتطور لتصبح مركزاً للصناعة منذ سبعينيات القرن العشرين

  (1):لكشالموقع الجغرافي لمديتة تعز داخل حدود الجمهورية
اليمنية.
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ب .روبنسون وآخرون ،اليمن (Cavendish Square ،للنشرLLC، 2018)، 22 - 23.،
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المرجع نفسه.
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تعز

مالمح حرضية رسيعة
  (2):لكش التسلسل الزمني للصراع

ﺗﻌﺰ

SAUDI ARABIA

OMAN

ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻴﻤﻦ

SA'DAH

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺼﺮاع

HADRAMAUT

AL MAHARAH

AL JAWF
AMRAN
AMANAT
AL ASIMAH

MARIB

Arabian Sea

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ  1175ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮﻟﻴﺔ ﻋﺎم  ،1454وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻓﻲ أوﻗﺎت
ﻻﺣﻘﺔ ،ﺛﻢ وﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم .1516

SANA'A

SHABWAH

AL BAYDA
AL DHALE'E

ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ،واﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﻤﻦ ،و اﻋﺘﺮف ﺑﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﻲ ﻋﺎم .1965

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺟﺮت ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﻳﻤﻨﻴﺔ-
ﺑﺪأت ﻣﻦ ﺗﻌﺰ -وﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﻳﺎم ُﻋﺮﻓﺖ ﺑـ"ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻐﻀﺐ".

ﻣﺎﻳﻮ  -ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻌﺰ ) (2011أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ  ،2011اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺘﻈﺎﻫﺮات ﺳﻠﻤﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ
وﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
واﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ.

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﺳﻴﻄﺮ رﺟﺎل اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰ.

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻛﺒﻴﺮة وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دون أي أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ.
ووﺻﻠﺖ اﻟﻤﺴﻴﺮة إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺐ
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮون ﺧﻴﻤﺎ واﺳﺘﺄﻧﻔﻮا اﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

وﻗﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﺤﻲ
وﻧﻘﻞ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ.

ﻣﺎرس

ﺳﻴﻄﺮت ﻗﻮات اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎر ﺗﻌﺰ.

RAYMAH

Red Sea

IBB

ABYAN
LAHJ
SOCOTRA

اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺛﻮرة ﺿﺪ ﺣﻜﻢ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﻴﻦ .وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ
داﻣﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ،ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ -
ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ  -واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ،وﻫﻢ ﻗﻮة
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﻴﻦ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻴﻦ .ﺣﺎرﺑﺖ ﺗﻌﺰ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻘﺴﻤﻮا ﺑﺪورﻫﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  .1968اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻳﺴﺎرﻳﺎً – أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ –
واﻵﺧﺮ ﻛﺎن ﻗﻮﻣﻴﺎً وﻣﺤﺎﻓﻈﺎً  ،ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺸﻤﺎل .وﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮ
اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.

AL MAHWIT
AL HODEIDAH

DHAMAR

ADEN

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1948أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 -ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺎء  -ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .1962

HAJJAH

ﻣﺎرس

وﺟﺮح  80ﺧﻼل اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ُﻗﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ُ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﺿﺪ وﺟﻮد اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻣﺎرس

ً
ﺗﺪﺧﻼ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﻮر
ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ وﻏﺰا اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﺠﻨﻮب.

أﺑﺮﻳﻞ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت
ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺷﻬﺮ .ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ،ﺳﻴﻄﺮ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻮاء اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﺎل
ﻋﻨﻴﻒ ،أﻋﻘﺒﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻫﺠﻮم ﺟﻮي ﺿﺮب ﻣﻘﺮ اﻟﻠﻮاء.

أﺑﺮﻳﻞ

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ )اﻟﻘﻮات
اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎدي( ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ وﺳﻂ
ﻗﺘﺎل ﻋﻨﻴﻒ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻧﺤﻮ  20ﻣﺪﻧﻴﺎً وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮات.
اﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ WHOان ﻋﺪد اﻟﻘﺘﻠﻰ ﺑﻠﻎ 19
ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﻣﺎﻳﻮ

أوﻗﻒ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎدي ﻓﻲ
اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ.

أﻏﺴﻄﺲ

ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎدي ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب،
ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ذﻛﺮت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إن  95ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ أدى اﻧﻬﻴﺎر
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻔﺸﻲ ﺣﻤﻰ اﻟﻀﻨﻚ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ
اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺮدي.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻋﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﻤﻨﻔﻲ إﻟﻰ ﻋﺪن ﻟﺤﺸﺪ اﻟﻘﻮات
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ.

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل اﻟﺸﺮس ﺟﺎرﻳﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎدي
واﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻬﺪﻧﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ.

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ.

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﺗﻌﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ،ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.

TA’IZ

ERITREA
DJIBOUTI
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تعز

السياق

ﻣﺎرس

ﺣﻘﻖ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن اﻟﻤﻮاﻟﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ،وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وأﺑﻌﺪوا
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻣﺎرس

ﺻﻌﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻫﺠﻮﻣﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﺰ
ّ
وﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺪن .ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺒﻨﺎء
ﺟﺪران ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰات اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎدي ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺻﻠﺖ  13ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﺰ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

-

أﺑﺮﻳﻞ

 2016ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻬﺶ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ.

ﻳﻮﻧﻴﻮ

أدى ﺻﺎروخ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻣﺰدﺣﻢ اﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ  18ﻣﺪﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وإﺻﺎﺑﺔ  68آﺧﺮﻳﻦ.

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﻘﺎﺗﻼ
ﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ  194أﺳﻴﺮاً  ،ﺑﻴﻨﻬﻢ 118
ً
ﺣﻮﺛﻴﺎً  .أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

أﻏﺴﻄﺲ

ﻗﻄﻌﺖ ﻗﻮات اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ آﺧﺮ ﻃﺮق اﻹﻣﺪاد ﺑﻴﻦ
ﺗﻌﺰ وﻋﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

أﻏﺴﻄﺲ

ﺷﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻜﺴﺮ
ﺣﺼﺎرﻫﻢ ﺣﻮل ﺗﻌﺰ .وادﻋﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻟﻘﻮات
ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق وﻏﺮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺮرت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﻌﻠﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺴﺮت ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺣﺼﺎر اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﺬي دام 18
ﺷﻬﺮاً .

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎء اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﻊ وﺻﻮل أي ﺷﺤﻨﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻗﻮات اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ.

ﻣﺎﻳﻮ

واﺑﻼ ﻣﻦ ﻗﺬاﺋﻒ
أﻃﻠﻖ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن
ً
اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ َﻣ ْﻮ ِزع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ.

ﻣﺎﻳﻮ

ﺑﻌﺪ ﻗﺘﺎل ﻋﻨﻴﻒ ،ﺳﻴﻄﺮت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮع
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺗﻌﺰ واﻗﺘﺤﻤﺖ اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ إن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺮض ﻻﻗﺘﺤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧُ ﻬﺒﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ وﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث.

آذار

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﺣﺰب
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﻮات اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺔ .ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎُ ،
وأﺑﻠﻎ
ﻋﻦ إﺣﺮاق ﻣﻘﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﻨﺎزل ﻗﺎدﺗﻪ؛
وﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ وﻗﻮع إﺻﺎﺑﺎت.

أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
ﺟﺮﺣﻰ وإﺻﺎﺑﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻷﺳﺮى ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ
ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﺳﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﺰ.

أﻛﺘﻮﺑﺮ

وﺻﻠﺖ ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )
ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﻋﺔ إﻟﻰ رﻳﻒ ﺗﻌﺰ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ
ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰ( .وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺛﻼث
ﺳﻔﻦ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎء ،وﺑﻨﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
ﺧﻠﻒ ﻣﺼﻨﻊ اﻟـﺘﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎء.

ﻳﻨﺎﻳﺮ

أﻟﻘﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول
ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت واﻵﺛﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ.
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 1حيثيات الرصاع
تاريخياً  ،كانت معارضة تعز النشطة ضد الحكومة المركزية نتاج
االستياء من تهميش المدينة في السياسة الوطنية .وعلى الرغم
من أن التعزيين شاركوا في مؤسسات الدولة المختلفة ،إال أنه لم
يكن لديهم سلطة حقيقية للتأثير على القرارات السياسية .في
الوقت الحالي ،ال تزال االوساط العسكرية والقبلية تهيمن عليها
4
النخبة القبلية الشمالية.

●يسيطر الحوثيون في الغالب على األجزاء الشمالية والشمالية
الشرقية من المدينة مما يمكنهم من السيطرة على صناعة
المواد الغذائية .في عام  ،2017أعلن المحافظ السابق أنهم
سنويا  8أي  8في المائة من
يحصلون على أكثر من  25مليار ريال
ً
9
اإليرادات الوطنية في وقت السلم ،باستثناء النفط.
●قوات الحكومة المعترف بها دوليا :تم جمع معظم الجماعات
المسلحة في تعز ودمجها في الجيش اليمني الذي يسيطر على
جنوب تعز عبر المحور العسكري (األكثر شعبية بينهم اللواءان
الرابع والثاني والعشرون) .غير أن بعضهم ظل فعليا خارج تسلسل
10
القيادة ،حيث كانوا يتنافسون فيما بينهم أحيانا.

إن استبعاد تعز لم يكن نتيجة للسياسة الحالية ،بل هو متجذر في
تاريخ اليمن .في ظل النظام الملكي شمال اليمن ،وفي الفترة ما
بين  1918إلى  ،1962كان جيش اإلمام الحاكم وضباطه وحكامه
ينتمون جميعاً إلى الطائفة الزيدية .إال أن حوالي نصف السكان ،بما
في ذلك التعزيين ،ينتمون إلى مدرسة الفكر السنية الشافعية،
وكانوا مستبعدين إلى حد كبير من هيكل السلطة .تم خلع النظام
الملكي اليمني عام  ،1962وأعقب ذلك حرب أهلية دامت ثماني
سنوات ،جعلت البالد منقسمة بين الملكيين  -بهدف استعادة
الملكية الزيدية  -والجمهوريين ،وهم قوة تتكون من خليط من
المقاتلين الزيديين والشافعيين.

●السلفيون :لقد حصلت المجموعات الثالث الرئيسية من الميليشيات
السلفية على درجات متفاوتة من االعتراف والشرعية على الصعيد
المحلي؛ وقد اندمجت في المجتمع في العديد من مناطق
مدينة تعز ،وذلك على سبيل المثال من خالل إنشاء المساجد
والمشاركة في األنشطة الخيرية المحلية ،ومن خالل توفير
الحماية للسكان من هجمات الحوثيين ،وملىء فراغ المؤسسات
الحكومية 11.وفيما يلي المجموعات الرئيسية الثالث:

حاربت تعز إلى جانب الجمهوريين ،الذين انقسموا بدورهم إلى
حزبين في أغسطس  .1968كان أحد األحزاب يسارياً – أغلبهم من
تعز – واآلخر كان قومياً ومحافظاً  ،من صنعاء والشمال .وأدى الصراع
إلى هيمنة الجناح الشمالي األكثر محافظة ،والذي يدعمه الحزام
5
القبلي حول صنعاء ،واستبعاد الجناح التعزي اليساري.

1.كانت ميليشيا أبو العباس تعمل إلى حد كبير على الجبهة
الشرقية لمدينة تعز ،وعملت في كثير من األحيان بشكل
وثيق مع اللواء المدرع الخامس والثالثين في الجيش
اليمني .وقد تم دعمها ماليا من قبل دولة اإلمارات العربية
المتحدة 12.بحلول عام  ،2017سيطر أبو العباس على جزء
فضال عن المؤسسات االقتصادية
كبير من المدينة القديمة،
ً
التي كانت مصدراً رئيسياً للدخل في الدولة .وبعد اشتباكات
عنيفة مع قوات اإلصالح ،سعى محور تعز العسكري في
نهاية المطاف إلى طرد أبو العباس وقواته من تعز .وبعد
جوالت من الوساطة والمحادثات من قبل اللجان العسكرية
وعدة أوامر من الرئيس هادي 13،تم طرد أبو العباس إلى
الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

خلق اقتصاد المدينة القوي طبقة تجارية قوية  ،والتي بدورها
ساعدت في تأسيس تعز كمدينة مثقفة ومتعلمة .كما عزز ازدهار
السكان مناخ الليبرالية الحديثة حيث ازدهرت حقوق المرأة ،ال سيما
بالمقارنة مع مناطق أخرى في اليمن ،في حين تضاءل النفوذ
القبلي 6.وفي ضوء هذا السياق فمن المفهوم أن تصبح تعز مركزاً
للمعارضة والتمرد ضد التهميش المتمثل في النخبة السياسية
والقبلية في الشمال.
في عام  ، 2011وقعت مظاهرات مناهضة للحكومة في العديد
من المدن اليمنية  -بدءاً من تعز  -والتي بلغت ذروتها عندما توج
احتجاج دام ثمانية أيام في «جمعة الغضب»  ،مما أدى الى بعض
ردود الفعل األكثر وحشية من الحكومة ضد المشاركين في الحركة
ومؤيدينها .مع تحرك القوات الحكومية لقمع الثورة الناشئة ،
تدخلت قبائل لحماية المتظاهرين.

2.السلفيون التابعون لإلصالح ،وهي مجموعة غالباً ما تقاتل إلى
14
جانب اللواء المدرع الثاني والعشرين في الجيش اليمني.

وفي نوفمبر ّ ،2011
وقع صالح على اتفاق مجلس التعاون الخليجي
وتنحى عن منصبه .ومع ذلك  ،فإن الصراع المسلح لم يتوقف واشتد
في السنوات التالية  ،مع وجود أحزاب مختلفة على األرض وتطور
إلى حرب بالوكالة .وفيما يلي أبرز األحزاب:
●ويسيطر حزب اإلصالح على معظم المنطقة في تعز لكنه يقع
تحت راية الجيش الوطني .منذ تشكيله في عام  ،1990كان التجمع
اليمني لإلصالح ،المعروف باسم اإلصالح ،يتألف من مجموعة
واسعة من األحزاب اإلسالمية المعتدلة واألكثر تطرفا ،بما في
ذلك اإلخوان المسلمون والوهابيون والسلفيون .وسيصبح اإلصالح
فيما بعد الالعب الرئيسي في ائتالف من األحزاب المعارضة
والمعروف باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك والذي يسعى
إلى تحدي صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه.
تم تشكيل العديد من أحزاب المعارضة والتي شكلت فيما بعد
7
حزب التجمع اليمني في تعز في الستينات.
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تعز

ارصلا تايثيح
●الميليشيات بقيادة حمود المخالفي (بتمويل ودعم من قطر) وقد
حشد المقاتلين في معسكر أنشئ في (يفرس) ،جنوب مدينة
تعز في منطقة يسيطر عليها اللواء  17التابع لإلصالح ،وهو
مسؤول عن حوالي  5,000مقاتل .وغادر المقاتلون المخيم في
وقت الحق ،ولكن األدلة المحكية تشير إلى اعادة انتشار هذه
18
القوى في جميع أنحاء مدينة تعز.

3.كتائب حسم التي تدعمها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
هؤالء المقاتلون هم في األصل من خارج تعز ،لكنهم انتقلوا
إلى المحافظة الوسطى ،هؤالء من المقاتلين الذين سبق
15
أن سجنهم الحوثيون أيضاً .
●قامت القوات المتحالفة مع أسرة الرئيس الراحل علي عبد هللا
صالح ،المدعومة كليا من اإلمارات ،بفرض سيطرتها على مدينة
16
المخاء وجميع أحياء تعز الغربية المطلة على البحر األحمر.

●تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (أنصار الشريعة) :زاد
من انتشاره في تعز اعتبارا من مارس  .2015فقد انضم مقاتلون
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (أنصار الشريعة) إلى
الجبهة في تعز ،وشبه مؤكد محاربتهم جنباً إلى جنب مع
الميليشيات السلفية ضد قوات الحوثيون و القوات الموالية
لصالح .مع ذلك ،يبدو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
(أنصار الشريعة) قد انحسر وجوده إلى حد كبير في المدينة منذ
منتصف عام .2018

●حزب المؤتمر الشعبي العام :اختفى في جميع المحافظات منذ
مقتل زعيمه صالح ،مع ذلك ال تزال بعض الجماعات المسلحة التابعة
17
للمقاومة موجودة في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

 (3):

Areas of Control in Ta'iz Governorate, September
لكشمناطق السيطرة في محافظة تعز 2019 ،
سبتمبر. 2019
إب

اﻟﺤﺪﻳﺪة

اﻟﻀﺎﻟﻊ

ﺷﺮﻋﺐ
اﻟﺴﻼم

ﺷﺮﻋﺐ اﻟﺮوﻧﺔ

اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻣﺎوﻳﺔ

ﺻﺒﺮ اﻟﻤﻮادم
ﺧﺪﻳﺮ

اﻟﺼﻠﻮ

ذﺑﺎب

ﺻﺒﺮ
ﺟﺒﻞ ﺣﺒﺸﻲ

اﻟﻤﺴﺮاخ
ﺳﺎﻣﻊ
اﻟﻤﻮاﺳﻂ

اﻟﻤﺨﺎء

ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻌﺰ
اﻟﻤﻌﺎﻓﺮ

ﻣﻮزع

ﺣﻴﻔﺎن
اﻟﺸﻤﺎﻳﺘﻴﻦ
اﻟﻮازﻋﻴﺔ
ذﺑﺎب

ﻟﺤﺞ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ
اﻧﺼﺎر ﷲ )اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن(
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ
واﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻬﺎﻣﺔ(
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Source: Yemen Polling Center, Ripple Effects from Yemen’s South Threaten Stability in Ta'iz, 2019
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 2المنهجية
  (4):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
ّ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

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

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

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

ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

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

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

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ – اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ

جمع البيانات

يصف هذا الملف الحضري ويحلل الوضع في مدينة تعز 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:
  (5):لكشسبل جمع البيانات.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

1.مراجعة البيانات الثانوية تستند البيانات الثانوية إلى المنشورات
والوسائط المتاحة إلنشاء خلفية خاصة بالسياق من المعلومات
عن االتجاهات وخطوط األساس السابقة والناشئة للنزاع ،والتي
يتم على أساسها موازنة مجموعة كاملة من البيانات األولية.
ويوفر ذلك فهماً أفضل لألحداث المحورية في تاريخ المدينة ،مما
يسمح بتثليث التحليل مع النتائج األولية للبيانات (Triangulation
.)of Data
2.جمع البيانات االولية إن األدلة السياقية األساسية وتحليل
المناطق هي مواد غير كافية لفهم التجارب الفردية والمجتمعية
بشكل كامل .لذلك ،تم إجراء سلسلة من المقابالت المنظمة
في تعز في شهر مارس  2020مع مختلف أصحاب المصلحة من
مجموعة متنوعة من المجاالت للحصول على بيانات مشتركة
بين القطاعات والبيانات التي تركز على احتياجات السكان.

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﻋﻘﺎل اﻟﺤﺎرات

اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
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ةيجهنملا
خرباء القطاع /الـ KIs
تم تحديد  50خبيرمن المسؤولين الحكوميين الحاليين أو المتقاعدين
والمهنيين ورجال األعمال وموظفي المنظمات غيرالحكومية
والجهات المعنية االقتصادية كمخبرين رئيسيين بسبب خبرتهم
العملية ومعرفتهم بالمدينة .أجريت المقابالت بين القطاعات
مع التركيز على التعليم والرعاية الصحية والحصول على الخدمات
والسكن والبنية التحتية للمدينة والسالمة واألمن وما شابه ذلك.

المراجع المجتمعية ( عقال الحارات)CFPs
تم تحديد واختيار  76من 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.
3.االستشعار عن بعد
توفر صور األقمار الصناعية تقييما دقيقا لدرجة الضرر المادي الذي
لحق بالهياكل األساسية والخدمات ،ومقارنة ما قبل األزمة بالصور
الحالية .ويتم تعريف فئات الضرر بواسطة  .UNOSATوقد وفرت أدوات
نظام المعلومات الجغرافية تحليال مقارنا قبل النزاع وما بعده بشأن
تصنيف استخدام األراضي وتقييم األضرار لكل مديرية.
●التحقق من األصول تم جمع بيانات الرصد على مجموعة
متنوعة من المباني العامة للبلديات ،مثل المرافق والطرق
والمدارس والمستشفيات وما شابه ذلك .ويتمثل الهدف
الرئيسي في جمع المعلومات وتحديد درجة الضرر الذي لحق
كال من
بالمبنى وتقييم قدرته التشغيلية .وتشمل القطاعات ً
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
فضال
وطبيعة استخدامه باستثناء المباني األمنية والعسركية
ً
عن المباني المخصصة ألي غرض محدد من أغراض األمن القومي.
كما تم إعداد المقارنة ما بين الصور الميدانية للمباني المتضررة
أو المهدمة و صور االقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات
الجغرافية التي تم جمعها في الميدان عن طريق نظام تحديد
المواقع العالمي والمثبت على األجهزة المحمولة والتي تم
تصويبها 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 (كالنهيار
المداخن أو قطع بالط السقف) أو التي تكون محاطة بالحطام
أو الرواسب الرملية.
●المباني التي تعاني من أضرار جسيمة (الفئة الثالثة) :والتي
تضم المباني التي تعرض جزء من سقفها لالنهيار باإلضافة
للخلل الواضح في جدرانها.
●المباني المدمرة (الفئة الرابعة) :والتي تضم المباني
المتهدمة بالكامل أو التي تعرضت لدمار واسع ،كما تضم
هذه الفئة المباني المنهارة والتي اختفت معالمها بالكامل.
لقد تم تطوير المنهجية الساتلية الموصوفة باالستناد إلى خبرة
المفوضية األوروبية ومركز البحوث المشترك لتقييم األضرار في
العديد من مناطق األزمات (بما في ذلك جورجيا ،وقطاع غزة ،ولبنان).
توجد بعض الحاالت حيث يكون التفسير واضحاً إضافة لتدني معيار
الخطأ ( في كل من المناطق الصناعية والسياحية) ،وثمة حاالت أخرى
مبهمة ويصعب تقييمها (مثل المناطق العشوائية والمكتظة) .من
جانب آخر ،وبهدف تجنب التحيز الفردي المرتبط باالستنتاج الشخصي
لصورة منفردة ،فال بد من تنفيذ العمل الجماعي من خالل فريق
واحد لدى تفسير الحاالت المبهمة.
كما أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على نوعية الصورة وتوقيتها،
حيث يتعين إدراك أهمية وقت إعداد التقييم خالل السنة والذي
يمكن أن يشكل مصدر تحديات هامة فيما يتعلق برصد األضرار خالل
حاالت النزاع الطويلة – بما في ذلك زاوية التقاط الصورة ،وموسمها
واللذان يعتبران بمثابة أبرز التحديات التي تواجه عمليات التقييم
باستخدام الصورالمأخوذة بواسطة االقمار الصناعية.
من ناحية أخرى ،فإن النمط العمراني في المدن اليمنية يشكل
تحدياً آخر ،حيث أن ارتفاع الكثافة السكانية من شأنه اإلسهام في
تقويض إمكانية اكتشاف األضرار نظراً لدروها في إخفاء مالمح الضرر
ومواقع التدمير باإلضافة لمجموعة من التحديات األخرى الهامة
للكشف عن المناطق المتأثرة.
وال تزال الصور الفوتوغرافية الميدانية لنفس مواقع صور االقمار
الصناعية هامة للغاية في المناطق عالية الكثافة نظراً لعدم
إمكانية تحديد جميع المالمح من خالل الصور الساتلية ،حيث أن
واجهات المباني المتأثرة بالقذائف قد ال تكون واضحة على اإلطالق
في الصور الساتلية.
كذلك ،واجه القائمون على العمل الميداني عدة تحديات نظراً لعدم
دقة تحديد المواقع وهوامش الخطأ المحتمل لدى استخدام نظام
تحديد المواقع العالمي مما يؤدي إلنتاج معلومات مكانية متباينة.
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 3الديموغرافيا وحركة
السكان
  (6):لكشالنمو السكاني لمدينة تعز.

Population Growth of Ta'iz city

1994

2004

317,571

466,968

2019

2019

اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

اﻟﺤﺎﻟﻲ

652,991

362,812

Source: CSO, 2017 and HNO, 2019.

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء 2017 ،و نظرة عامة عن االحتياجات
االنسانية.2019 ،

  (7):لكشتغير السكان بسبب الحرب في مدينة تعز.

Population Change Due to War in Ta'iz city
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﺎم 2019
237,374

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﻟﻰ ﺗﻌﺰ
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰ
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

84,162

204,985

96,324

210,632

130,914

16,056

13,620

19,295

-71,676

-84,480

-123,990

بدأ التوسع الحضري السريع لمدينة تعز في أوائل السبعينيات
نتيجة تزايد تدفق تحويالت العمال  ،وركود الزراعة  ،ونمو الخدمات
19
ً
فضال عن نمو الدخل .بعد الثمانينات ،استمرت تعز
الحكومية،
في النمو بسرعة حيث بلغ معدل النمو سنوي حوالي  3.9في
المائة بين  1994و  ،2005حتى وصل إلى أكثر من  466,000نسمة
في عام  .2004ومع ذلك  ،أدت عدة جوالت من الصراع في تعز إلى
تدفق أعداد كبيرة من السكان من مدينة تعز إلى المناطق الريفية
؛ وتشير بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية إلى أن
المدينة فقدت حوالي  43في المائة من عدد سكانها المسجلين
قبل-الصراع بسبب هذه الصراعات .في عام  ،2019قدرت بيانات
تقرير النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية عدد سكان المدينة
اإلجمالي بـ  372,845نسمة ،بانخفاض يزيد عن  280,000نسمة .من
ناحية أخرى ،تدفق النازحون داخلياً إلى مدينة تعز؛ وتشير مصفوفة
تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى وجود ما يقرب
20
من  50,300نازح داخلياً في مدينة تعز.
وتجدر اإلشارة إلى أن األرقام المذكورة أعاله كلها تقديرات .تشير
تقديرات المرجع المجتمعي (عاقل الحارة) إلى أرقام مختلفة ،
وأبرزها هو توزيع األشخاص بين مديرية القاهرة والمظفر .ليس
من الواضح ما إذا كانت هذه األرقام تستند إلى طريقة التسجيل
فضال عن ذلك فإن األسر النازحة في
المحلي أو التصورات المحلية.
ً
مدينة تعز تميل إلى تجنب التسجيل لدى أي سلطة ،بل إن أغلب
األسر النازحة تختار إما البقاء مع األسر المستضيفة أو استئجار
أماكن سكنها الخاصة بها ،ألن بعض النازحين داخلياً يفضلون إخفاء
21
هويتهم لتجنب الوصمة.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻈﺮة
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 2019
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻘﺎل اﻟﺤﺎرات

-30%

-41%

-59%

165,698

120,505

86,642

86,590

194,030

84,391

Source: CSO, 2017, HNO, 2019 and CFP Survey, March 2020.

المصدر :نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2019 ،و استبيان المرجع
المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020

19

البنك الدولي ،تقرير اتمام التنفيذ ،جمهورية اليمن ،مشروع الحد من الكارثة
وتطوير البلديات( – االئتمان  2160-YEM) ، 29يونيو1999، https://www.gfdrr.
org/sites/default/files/documents/Yemen٪20-٪201990٪20Taiz٪( 20Flood٪20-٪20 ICR.pdfتم االطالع في  9أبريل). 2020

20

المنظمة الدولية للهجرة  IOM،مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة  37،مارس
.2019

21

شادي سمناني  ،سلسلة تتعلق بالموضوع ،عدم االستقرار :النزوح الحضري
في القرن الحادي والعشرين(  ،جنيف  ،سويسرا :مركز رصد النزوح الداخلي،
2019) https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/
( publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdfتم االطالع في6
أبريل)2020

15

تعز

 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
بالرغم من انخفاض عدد السكان ،ال تزال مديرية المظفر هي المديرية
األكثر اكتظاظاً بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 165,000
نسمة ،تليها مديرية القاهرة التي يبلغ عدد سكانها 120,000
نسمة ،ومديرية صالة ،حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 85,000
نسمة ،والتي فقدت 60في المائة من سكانها تقريباً .
  (8):لكشإجمالي عدد السكان في مدينة تعز)في كل مديرية(
.2019
Total Population in Ta’iz city (per district), 2019

85K
ﺻﺎﻟﺔ

120K
اﻟﻘﺎﻫﺮة

ان أغلبية سكان مدينة تعز ينتمون الى المذهب السني الشافعي،
مع حفنة من العائالت التعزية التي تنتمي إلى الطائفة الزيدية.
لدى تعز شبكة قبلية أضعف من صنعاء والمحافظات الشمالية
23
المحيطة بها ،كما أن العادات القبلية أقل تأثيراً نسبياً في تعز.
24
قبيلة المخالفي هي واحدة من القبائل األكثر شهرة في تعز.
بسبب ثقافتها األكثر ليبرالية على المستوى االجتماعي ومستويات
التعليم العالي ،فإن العديد من نساء تعز يقمن بالتدريس في القرى
البعيدة .إن تعليمهم األفضل وثقافتهم األكثر ليبرالية و انتشارهم
الواسع في جميع أنحاء البالد قد أدى ً
أيضا إلى التحيز ضدهم من
25
قبل سكان المحافظات األخرى.
22

165K
اﻟﻤﻈﻔﺮ

المصدر :بيانات النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية .2019

22

المجلس األطلسي  ،المعركة التي ال نهاية لها في تعز  ، 26أبريل2017 ،
�https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-endless-bat
( tle-intaiz/تم االطالع في  21أبريل). 2020

23

خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  9أبريل). 2020

24

عين الشرق األوسط « ،أمير الحرب المراهق الذي يدير المدينة الثانية في
اليمن بالخوف  ”، 27نوفمبر2018، https://www.middleeasteye.net/news/
( teen-warlord-whoruns-yemens-second-city-fearتم االطاع في  9أبريل
).2020

25

ه .الكنر ،اليمن في أزمة :الطريق للحرب Verso Books، 30 ،ابريل2019،
�https://books.google.jo/books?id=xaBtDwAAQBAJ&pg=PA270&lp
�=g=PA270&dq=population+needs+taiz+education&source
_bl&ots=PqRVneNr6a&sig=ACfU3U2wB0unmALsOqFz3jlP5
�Bg6O74dA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwijsceerdvoAhX0weYKHe7Z
C6YQ6AEwG3oECA4QKg#v=onepage&q=population%20needs%20
( taiz%20education&f=falseتم االطالع في  9أبريل). 2020
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1.الرتكيبة السكانية وحركة السكان

  (9):لكشموقع وعدد النازحين في مدينة تعز2019,
!

60
4,000

20,000

!

!

!

!

اﻟﻬﺸﻤﻪ

!

!

!
!

اﻟﺴﻔﻠﻰ

!

!
!
!
!

!

!

!

!
!

!

اﻟﻘﺎﻫﺮة

!

!!

!

ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺪﻧﺔ

ﺣﺬران

اﻟﻤﻈﻔﺮ

!

!
!

ذو ﺑﺎب

!
!

!

اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

اﻟﺠﺮن

!

!

اﻟﻤﻮادم

!

!

!

ﺣﺪﻧﺎن

!

!

!

المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMمصفوفة تتبع النزوح الجولة  37مارس .2019

يفيد تقرير مصفوفة تتبع النزوح  DTMللمنظمة الدولية للهجرة IOM
عن وجود ما يقرب من  50,300نازح داخلياً في مدينة تعز 26.ووفقاً
لنفس المصفوفة  ،تستضيف مديرية صالة أكبرعدد من النازحين
داخلياً  ،حيث يقيم في المنطقة ما يقرب من  20,000شخص 27.كما
أنها المديرية التي تضم أعلى نسبة من النازحين داخلياً مقارنة
بمجموع السكان الحاليين ( 25في المائة) .أما المديرية الثانية من
حيث عدد النازحين داخلياً فهي مديرية المظفروالتي تستضيف
بدورها ما يقرب من  18,000نازح داخلياً ويشكل هذا العدد نسبياً
أكثرمن  10في المائة من إجمالي سكان المديرية .أما المديرية
الثالثة ،وهي مديرية القاهرة ،فقد أفادت التقارير أنها تستضيف
حوالي  12,500نازح داخلياً  ،حيث يشكلون  10في المائة من مجموع
السكان في المديرية .ذلك و قد أظهرت األبحاث التي أجريت في عام
 2018أن محافظة تعزاستقبلت النازحين داخلياً من عدة محافظات
اخرى منها الحديدة وصنعاء وعدن ولحج .إضافة إلى ذلك ،فإن معظم
28
النازحين يأتون من مناطق داخل تعز نفسها.

26

المنظمة الدولية للهجرة  IOM،مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة  37،مارس
.2019

27

المرجع نفسه.

28

قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن،
محافظة تعز ،سبتمبر2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
( resources/%20Taizz.docx.pdfتم االطالع في  12مارس). 2020

  (10):لكش النسبة المئوية للنازحين داخلياً من إجمالي عدد
السكان في مدينة تعز)لكل مديرية( 2019,
ﺻﺎﻟﺔ

25%

اﻟﻘﺎﻫﺮة

10%

اﻟﻤﻈﻔﺮ

10%

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

عندما ُسئل عقال الحارات عن سبب اختيار النازحين للقدوم لهذه
المواقع  ،كانت األسباب الرئيسية التالية حسب أهميتها :تكاليف
اإلقامة المعقولة في المديرية (بشكل رئيسي في مديريتي
المظفر وصالة) ،والوضع األمني في المنطقة (بشكل رئيسي في
مديريتي المظفر والقاهرة) ،والروابط األسرية (بشكل رئيسي في
مديرية القاهرة) .من األسباب الثانوية المذكورة ،تقديم المساعدة
اإلنسانية في المنطقة (ال سيما في مديريتي المظفر وصالة).
باإلضافة إلى ذلك ،ذكر عقال الحارات األسباب الرئيسية التالية
للنزوح حسب أهميتها :انعدام السالمة وعدم إمكانية الحصول
على المسكن/منطقة السكن ومنطقة المعيشة .وكسبب ثاني،
ذُ كرت األسباب التالية حسب األهمية :عدم إمكانية الوصول إلى
المسكن/منطقة السكن ومنطقة المعيشة ،ونقص فرص العمل،
وعدم إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية ،وأسباب
29
أخرى مثل المجاعة والجفاف والفيضانات.
29

استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
  (11):لكشاألسباب الرئيسية للنزوح في مدينة تعز) لكل
منطقة(2020,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

96.3%

84%

75%

3.7%

4.2%

4%

16.6%

12%

  (13):لكشالنسبة المئوية لألشخاص النازحين داخليا الذين
يواجهون التحديات في تلبية االحتياجات في مدينة تعز)لكل
مديرية( 2020,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

اﻧﻌﺪام اﻻﻣﻦ
اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل/
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻜﺎن وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ

4.2%

اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،آذار/مارس .2020

أفادت بيانات عقال الحارات بأن األسباب األولية للنزوح ،من حيث األهمية،
لجميع المديريات تشمل أولها انعدام األمان 96.3 ،في المائة من
عقال الحارات افادوا ان هذا هو السبب الرئيسي في مديرية المظفر.
والسبب الرئيسي الثانوي هو عدم امكانية الحصول على المنزل/
منطقة السكن على نطاق المدينة ،إلى جانب نقص فرص العمل،
وعدم امكانية الحصول على الخدمات التعليمية والصحية ،والجفاف/
30
المجاعة/الفيضانات (وباألخص المستجيبين في مديرية المظفر).
  (12):لكشاألسباب الرئيسية للنزوح إلى مدينة تعز)لكل
مديرية( .2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

48.2%

29.2%

8%

40.7%

25%

52%

12.5%

8%

اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

7.4%

اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ
ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ
)ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ(

3.7%

8.3%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

85.2%

83.3%

96%

اﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ

85.2%

79.2%

100%

اﻟﻤﺄوى  /اﻟﺴﻜﻦ

92.6%

95.8%

100%

ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى

92.6%

91.7%

100%

اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

92.6%

83.3%

100%

ﻣﻮاد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻄﺒﺦ
واﻹﺿﺎءة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(

85.2%

79.2%

100%

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ /
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ

81.5%

75%

100%

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

92.6%

87.5%

100%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

85.2%

66.7%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

88.9%

75%

اﻟﻤﺘﻠﻄﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

92.6%

75%

100%

77.8%

62.5%

88%

62.5%

100%
100%
100%

8.3%

4%

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

4.2%

8%

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل

81.5%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ

85.2%

75%

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن

81.5%

50%

8%

96%
100%

12.5%

من بين جميع الفئات السكانية ،يواجه النازحون داخلياً أكبر التحديات
في تلبية احتياجاتهم ،ال سيما فيما يتعلق بالمأوى/الملجأ والسكن،
يليها الحصول على السلع المنزلية .كما ان السكان في مديرية صالة
يواجهون أكبر االحتياجات ويليهم سكان مديرية المظفر .المأوى/
الملجأ واالسكان هما القطاعان اللذان يعتبران االكثر احتياجاً في
جميع أنحاء المديرية ،وهما نسبياً األكثر تحديا لتلبيتهم؛ وباالضافة
إلى ذلك ،فإن التحديات و الصعوبات العالية في الحصول على السلع
المنزلية تُ لمس أيضا في جميع المديريات.

30

اﻟﻤﻴﺎه ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب

81.5%

70.8%

96%

12%

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

المرجع نفسه.

اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

81.5%

79.2%

96%

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

18

تعز

مالمح حرضية رسيعة

2.المهاجرون

إن غالبية المهاجرين ،الذين وصلوا إلى اليمن (بشكل محدد محافظتي
أوال إلى مدينة الحديدة ،وهي نقطة تجمع
الحديدة وتعز) ،ينتقلون ً
رئيسية للمهاجرين العابرين إلى المملكة العربية السعودية 31.في
عام  ،2017افادت تقارير أمانة الهجرة المختلطة اإلقليمية أن هناك
انخفاضا في عدد الوافدين الجدد ،الذي يعزى إلى الظروف الجوية غير
المواتية ،ونقاط التفتيش المدنية التي أدخلت في إثيوبيا (بهدف
اعتراض المهاجرين و/أو الالجئين الذين يهدفون إلى السفر إلى
اليمن) ،وزيادة الدوريات على ساحل تعز من قبل السلطات اليمنية،
بهدف اعتقال المهربين على سبيل المثال 32.وردت تقارير عن وجود
سفن تهريب تواجه صعوبات في العمل على ساحل تعز بسبب هذه
الدوريات ،رغم أن البيانات الدقيقة غير متوفرة لألسف.
وفقا لبيانات عقال الحارات فإن المهاجرون هم األكثر احتياجاً في
مديريتي المظفر والقاهرة؛ االحتياجات التي ذكرت على وجه التحديد
في مديرية المظفر ،حسب األهمية ،تشمل حاجة المهاجرين للحصول
على األدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية ،خدمات التخلص من
المخلفات الصلبة (وكالهما غالباً ما يشار إليهما بوصفهما احتياجات)،
تليها الحاجة إلى الحصول على السلع التعليمية ،والمياه ألغراض
الشرب ،وخدمات االتصاالت ،وسلع الطاقة ألغراض التدفئة والطهي
(جميع هذه المواد المذكورة بمعدالت مماثلة في األهمية) ،تليها
خدمات الرعاية الصحية ،واإلمدادات الغذائية ،والخدمات القانونية،
والخدمات التعليمية .في مديرية القاهرة ،المهاجرون يحتاجون
33
جميع هذه الخدمات بشكل متساوي.

  (14):لكشالقطاعات التي يواجه المهاجرون فيها نسبيا
أكبر التحديات في تلبية احتياجاتهم في مدبنة تعز)لكل
مديرية( 2020,
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻗﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻣﻌﺘﺪل
اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺄوى  /اﻟﺴﻜﻦ
ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى
اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻄﺒﺦ
واﻹﺿﺎءة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ /
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺘﻠﻄﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ااستبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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 Expertise France،بيان تمويل اليمن بواسطة االتحاد األوروبي بخصوص
تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر في شرق إفريقيا ،سبتمبر2017، https://
�www.expertisefrance.fr/documents/20182/234347/AMMi+-+Coun
( try+Report+-+Yemen.pdf/754f6a54-ac81-4adb-964c-f566e0ff8f4cتم
االطالع في  9ابريل). 2020

32

أمانة الهجرة المختلطة اإلقليمية  RMMS،تلخيص الهجرة المختلطة ل
أغسطس /سبتمبر  2013،سبتمبر2013، http://www.mixedmigration.org/
( wp-content/uploads/2018/07/ms-ea-1309.pdfتم االطالع في  9ابريل
).2020
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ﺷﺪﻳﺪ
ﺻﺎﻟﺔ

19

 4الحماية
تواجه اليمن ،بما في ذلك تعز ،أسوأ أزمة حماية على مستوى
العالم 34،حيث تنتشرعلى نطاق واسع انتهاكات للقانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،كما تنتشر ظاهرة النزوح
35
القسري ،وضعف سيادة القانون.
شهدت تعز معظم حاالت الصراع المسلح مقارنة بجميع المحافظات
األخرى في اليمن ،حيث شهدت  22في المائة من حوادث الصراع
المسلح و 28في المائة من الوفيات المرتبطة بالصراع في الفترة
من يناير  2017إلى مارس  .2018مدينة تعز وميناء مدينة المخاء
االستراتيجي قد وقعتا تحت وطأة الحرب الحالية المتعددة الجبهات.
من بين حاالت الصراع المسلح التي أبلغ عنها والبالغ عددها  9,600حالة
ــ والتي تتضمن العنف عن ُبعد ،والمعارك على األرض ،واستهداف
المدنيين ــ وقعت  22في المائة ( )2,075من هذه الحاالت في
محافظة تعز 36.بين يناير  2017ومارس  .2018تستضيف مأرب ،وتعز،
وحجة ،والحديدة أعلى عدد من النازحين داخلياً  ،نحو  53في المائة من
إجمالي النازحين داخلياً في اليمن 37.في ديسمبر ،2016قامت 120
مجموعة إنسانية بتقديم المساعدة في كل محافظة في الدولة،
38
وكانت أكبر أعداد العاملين في عدن وتعز وحجة.
صادف ديسمبر  2019مرورعام على توقيع اتفاقية ستوكهولم،
باإلضافة إلى إلزام األطراف بوقف األعمال العدائية ،كما سعى
االتفاق إلى تأمين تبادل األسرى ووقف تصعيد الصراع في مدينة
تعز في الجنوب .واقترح االتفاق إنشاء ممرات إنسانية في تعز،
وتسليم ثالثة موانئ على البحر األحمر(الحديدة ،والصليف ،وراس
عيسى) آللية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش  UNVIMفي اليمن.
في الوقت نفسه ،يستمر العنف .في أبريل ُ ،2020قتلت ست نساء،
ومن بينهن طفل ،وأصيب ما ال يقل عن  11آخرين ،عندما سقطت
قذائف على قسم النساء في السجن المركزي في مديرية المظفر
في محافظة تعز ،لكن األنشطة في المناطق غيرالحضرية ،بما في
ذلك المناطق الريفية في تعز وحجة ،ال تزال أقل بسبب عدم وجود
39
شركاء فاعلين هناك باإلضافة لصعوبات في امكانية الوصول.

34

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCR،صحيفة وقائع اليمن ،يناير
2019، http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20
( Yemen%20Fact%20sheet%20-%20January%202019.pdfتم االطالع في5
ابريل). 2020

  (15):لكشأماكن تواجد الضحايا المدنيين في محافظة تعز،
2017.
ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ أو ﻣﺰارﻋﻬﻢ

35%

ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى

31%

ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

17%

ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎدة
ﺧﻼل اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ

12%
5%

المصدر :مشروع الرصد المدني.2018 ،

خالل الصراع ،كانت تعز من بين أكثر المحافظات تضرراً من حيث الخسائر.
في الواقع ،تشكل اإلصابات في تعز ُخمس عدد الوفيات الوطنية
بين عامي  2015و 40.2019واستناداً إلى تقارير من مشروع رصد األثر
المدني ،فإن  35في المائة من الخسائر في صفوف المدنيين الذين
تم رصدهم قد حدثت عندما كان الناس في منازلهم أو مزارعهم ،و17
في المائة أثناء وجودهم في السوق أو التجمعات المدنية األخرى،
و 12في المائة أثناء القيادة ،مقارنة ب 5في المائة فقط ممن قضوا
بسبب الصراع المسلح .بالمثل ،فإن معظم الحوادث التي أسفرت عن
وقوع إصابات بين المدنيين في تعز كانت ناجمة عن الغارات الجوية
والقصف ،و 4في المائة نتيجة االشتباكات المسلحة ،و 3في المائة
بسبب األسلحة النارية الصغيرة و  2في المائة نتيجة الذخائر غير
المنفجرة 41.في أجزاء من مدينة تعز ،يتجول القناصون في الشوارع
والمساحات المفتوحة .السكان هناك يقولون أن الرصاص يأتي من
العدم بدون تحذير 42.شهدت مدينة تعز مستوى من العنف وعدم
االستقرار في عام  2011لم تشهده منذ الحرب األهلية عام ،1962
وال يزال آثار الدمار واضحة في جميع أنحاء المدينة 43.زادت الحوادث
األمنية في محافظة تعز في يناير  ،2019مع ارتفاع معدل الخسائر
في صفوف المدنيين بأكثر من الضعف في المتوسط شهريا في
عام  ،2018بسبب االشتباكات على خط المواجهة على طول ضواحي
المدينة وفي المناطق الجنوبية .ال يزال القصف واالشتباكات بين
الجماعات المسلحة ،بما في ذلك نيران القناصين ،واأللغام األرضية
والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة ،حيث تشكل جميعها
44
تهديدات كبيرة لسالمة المدنيين.

35

مجلس التعاون اإلنمائي الدولي ،تحليل األزمات اإلنسانية في اليمن2019،
ديسمبر2018، https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/how-we-
( work/humanitarian-aid/hca-2019/hca-yemen-2019.pdfتم االطالع في5
ابريل). 2020

40

آدم بارون وآخرون ،.الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن( صنعاء،اليمن:
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجيةAdam Smith International، 2016،،
( https://sanaacenter.org/publications/main-publications/3770تم
االطالع في  20ابريل). 2020

36

أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020

41

قطاع الحماية في اليمن ،تحديث قطاع الحماية في اليمن (،اليمن2018)،:
�https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/protec
( tion-cluster-yemen-update-march-2018(1).pdfتم االطالع في  20ابريل
).2020

37

المنظمة الدولية للهجرة  IOM،مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة  37،مارس
.2019

42

جويل جنتر و سمية بخش« ،النزاع في اليمن :ارهاب الحياة تحت الحصار في
تعز» BBC، 1 ،ديسمبر2016، https://www.bbc.com/news/world-middle-
( east-38152428تم االطالع في  6ابريل). 2020

38

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  UNOCHA،خطة االستجابة
اإلنسانيةHRP 2017، http://earlyrecovery.global/sites/default/files/
( yemen_2017_hrp_final.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

43

39

مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بالنسبة لليمن  ،تعرض
سجن تعز المركزي للهجوم مما أدى إلى قتل وجرح العديد (،صنعاء :األمم
المتحدة2020)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/،
( resources/HC%20statement%20on%20Prison%20attack_Final.pdfتم
االطالع في  7أبريل). 2020

إيريكا جاستون وندوى الدوسري ،في انتظار التغيير-تأثير االنتقال على العدل
واألمن في اليمن( واشنطن العاصمة :معهد الواليات المتحدة للسالم، 2013) ،
https://issat.dcaf.ch/download/49626/788822 / PW85-Waiting-for( Change.pdfتم اإلطالع في  6أبريل). 2020

44

قطاع الحماية في اليمن ،تحديث قطاع الحماية في اليمن (،اليمن2018)،:
�https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/protec
( tion-cluster-yemen-update-march-2018(1).pdfتم االطالع في  20ابريل
).2020
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مالمح حرضية رسيعة
يؤدي انعدام األمن المالي والفرص االقتصادية ،إلى جانب ارتفاع
نسبة الشباب في المدينة (حوالي  60في المائة من السكان) إلى
مشاكل في سبل كسب العيش وما يترتب على ذلك من احتياجات
عاجلة للحماية .وتسلط التقارير الضوء على االجور المدفوعة للشباب
لالنضمام إلى الجماعات المسلحة المحلية ،وتزايد أعداد األطفال
الذين ينقطعون عن الدراسة  -فضال عن حوادث التحرش في الشوارع
والعنف المنزلي واالستغالل الجنسي للنساء واألطفال و تأثير كل
من هذه األمور على الصراع والعنف في المجتمعات المحلية .وتشير
التقارير الحديثة إلى أن النساء ،وال سيما في مخيمات النازحين داخلياً ،
يتعرضن لالستغالل الجنسي للحصول على دخل .كما تنوه التقارير
45
على تزايد عدد حاالت زواج األطفال.

حوادث اإلصابات الجماعية

في عام  ،2018شهد مركز العمل اإلنساني في إب  186حادثة عنف
مسلح ذات تأثير مدني مباشر في عام  .2018وقد ُسجلت معظم
هذه الحوادث في تعز 94( 174 ،في المائة) ،ولم يبلغ سوى عن 12
حادثا في محافظة إب .كان للقصف أكبر أثر على الحوادث المدنية
( 29في المائة) ،وال سيما على خطوط القتال األمامية حول مدينة
تعز ( 31حادثا) ،في جنوب تعز ( 16حادثا) ،ومقبني في تعز الغربية
( 6حوادث) .تشكل الغارات الجوية ثاني سبب رئيسي من الحوادث
المبلغ عنها ( 23في المائة من جميع الحوادث) ،التي وقعت في
نفس المناطق التي وقع فيها القصف ،رغم عدم تأثير أي من الغارات
الجوية على المدنيين بعد سبتمبر  .2018في عام  ،2018تم اإلبالغ
عن  33حادثة قنص .في جميع أنحاء اليمن في عام  ،2015وقعت
ثالثة أرباع حوادث االصابات الجماعية في مناطق مأهولة بالسكان،
46
معظمها في مدينتي عدن وتعز الجنوبيتان.

في عام  ،2018بعد القصف ( 144حادثاً ) والغارات الجوية ( 130حادثا)،
كانت معظم حوادث الضحايا المدنيين في مركزي العمل اإلنساني
في إب و تعز ناجمة عن األسلحة الصغيرة/األسلحة الخفيفة ( 68حادثاً )
واألسلحة النارية الصغيرة ( 34حادثاً )ُ .سجلت جميع هذه االشتباكات
قتاال مسلحاً عنيفاً بين
في تعز ،ما عدا  4منها ،حيث شهدت المدينة
ً
مجموعات متنوعة من االحزاب المسلحة ،حيث أفادت التقارير عن
هشاشة الوضع األمني في المدينة طوال عام  47.2017عالوة على
ذلك ،فإن تعز مليئة باأللغام األرضية ،وفي الواقع ،ال يوجد مكان في
تعز يمكن اعتباره خالياً من مخلفات الحرب و المتفجرات 48.كما أن
األلغام األرضية تشكل أيضاً خوفاً مستمراً على المدنيين المحاصرين
في تعز .ومع تغير الخطوط األمامية ،يتركها المقاتلين خلفهم،
ويدفنونها في التراب الضحل أو يخبئونها في مبان فارغة 49.افاد
البرنامج الوطني للتعامل مع األلغام  YEMACان األلغام األرضية
في محافظة تعز وحدها ،قتلت  268شخصاً وأصابت  214آخرين في
50
الفترة بين أبريل  2015ومارس .2017

  (16):لكشنظرة عامة على حوادث سقوط ضحايا مدنيين في
محافظة تعز. 2018 ,

ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻒ

174
29.03%

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ

23.12%

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎﺻﻴﻦ
اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ
ﺗﻌﺰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﻟﻐﺎم اﻻرﺿﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﻋﺒﻮات ﻧﺎﺳﻔﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻴﺪوﻳﺔ

17.74%
11%
9.68%
8.6%
5.91%
5.38%
0.54%

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

46

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHAو  AOVA،حالة
األزمة :األسلحة المتفجرة في اليمن( اليمن. UNOCHA، 2015):

47

مشروع رصد األثر المدني  ،تقرير رصد األثر المدني ،يناير  -ديسمبر(  2018اليمن:
�2018)، https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitari
_anresponse.info/files/documents/files/civilian_impact_monitoring
( report_annual_2018.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

48

سفارة الجمهورية اليمنية  ،صحيفة وقائع عن استخدام الحوثيين المدمر
لأللغام األرضية في اليمن( واشنطن العاصمة2019) ، https://www.:
�yemenembassy.org/wp-content/uploads/2019/05 / Yemen-landmin
( es-Factsheet.pdfتم االطالع في  7أبريل). 2020

49

جويل جنتر و سمية بخش« ،النزاع في اليمن :ارهاب الحياة تحت الحصار في
تعز» BBC، 1 ،ديسمبر2016، https://www.bbc.com/news/world-middle-
( east-38152428تم االطالع في  6ابريل). 2020

50

ناصر السقاف« ،األلغام يمكن أن تدمر األرجل ولكن ليس الحب»، TRT World، 5
سبتمربر�2017 ، https://www.trtworld.com/magazine/landmines-can-de
( stroy-legs-but-not-love-10235تم االطالع في  7أبريل)2020
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ةيامحلا

األشخاص النازحون داخليا

يكشف النازحون داخليا في محافظة تعز عن خوفهم من استهدافهم
من جراء توسع الصراع لمناطقهم ،وكثيراً ما يعربون عن قلقهم من
استهدافهم من خالل غارات التحالف الجوية ،سواء في المدارس أو
األماكن العامة األخرى التي يستخدمونها .كما أن األماكن المزدحمة
القصر والنساء
التي تأوي النازحين داخلياً تثير مخاوف بالنسبة لحماية
ّ
والمسنين ،ال سيما في غياب مرافق منفصلة للمرافق الخاصة
باالستحمام والمراحض .فالنساء ينقصهن مجموعات إضافية من
المالبس لتغطية أنفسهن وفقاً للعادات والتقاليد المحلية .هناك
مخاوف من زيادة الزواج المبكر لألطفال إذا لم تحصل األسر على
الدعم اإلنساني 51.في عام  ،2015أشار ما يقرب من  60في المائة
من النازحين الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم يفتقرون إلى الخصوصية
52
والمساحة الكافية في المالجئ المخصصة في تعز.
كما هو الحال في باقي أنحاء اليمن ،تميل الشبكات االجتماعية إلى
التأثير على أنماط النزوح ،حيث أن هذه الشبكات لها دور أساسي مع
النازحين ،ال سيما في تحديد المكان الذي سيهربون إليه .وانتقل األفراد
من المناطق الريفية إلى المدن ألن لديهم عائلة أو أصدقاء هناك
53
يمكنهم توفير السكن أو قد يساعدونهم في العثور على عمل.

األشخاص المحتاجون

  (17):لكشاالشخاص المحتاجون في محافظة تعز.2017 ,

55%

اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن

100K

اﻟﻌﺎﺋﺪون

10K
اﻟﻼﺟﺌﻮن
واﻟﻤﻬﺎﺟﺮون

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﺴﻜﺎن

2.8M

430K

اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ

460K
اﻟﻤﻀﻴﻔﻮن
اﻟﻀﻌﻔﺎء

المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 ,

الغذاء و المأوى/الملجأ هما أهم االحتياجات في تعز 54.مع وجود
أكثر من  460,000مضيف مستضعف و 430,000نازح داخلي ،فإن
قضية النزوح البشري في تعز هي قضية حاسمة .يتواجد ما يقرب
من  70في المائة من العائدين في اليمن في ثالث مدن رئيسية:
عدن أو صنعاء أو تعز .وتعيش أعداد كبيرة من العائدين في منازل
متضررة ،وال يستطيعون تحمل تكاليف اإلصالحات ،ويواجهون مخاطر
55
جسيمة في الحماية.
باإلضافة إلى تزايد مخاطر الصراع من الموت واإلصابات والنزوح
والصدمات النفسية ،فإن أقل من  40في المائة من المرافق الصحية
تعمل بكامل طاقتها في تعز 56.في مدينة تعز ،فإن الوصول إلى
هذه المرافق محدود للغاية حيث يتعين على الناس عبور نقاط
تفتيش متفرقة تديرها جماعات متحاربة مختلفة  -وهي عملية ال
تؤدي إال إلى إطالة أمد معاناتهم وتحد من حصولهم على الرعاية
الطبية التي تشتد الحاجة إليها .بين عامي  2018و ،2020سجلت
منظمة أطباء بال حدود ما ال يقل عن  40حادث عنف ارتُ كب ضد
مستشفى الثورة العام في المدينة ،الذي تدعمه منظمة أطباء بال
حدود ،وضد أفرادها ومرضاها ،بما في ذلك إطالق النار داخل مباني
المستشفى أو بالقرب منها.
وهناك أنواع عديدة من الحواجز المعيشية التي تعوق األسر في
جهودها لتأمين المواد الغذائية األساسية واالحتياجات .أبرزها
انعدام األمن والبطالة .ووفقاً الستبيان عقال الحارات الذي أجري
في مارس  ،2020أشار معظم المستجيبين ( 100 - 96في المائة)
إلى أن المصاعب االقتصادية وانعدام األمن المستمر قد أثرا بشدة
57
على حياة السكان المحليين في تعز.
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اإلغاثة اإلسالمية في المملكة المتحدة  ،تقرير التقييم األولي السريع متعدد
القطاعتات ) (MIRAمحافظة تعز( اليمن2015)، https://www.humanitarianre�:
sponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/
ihuk_mira_assessment_taiz_governorate-yemen_30-oct-2015_0.pdf
(تم االطالع في  6أبريل). 2020

52

53

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  UNHCRوالمنتدى
اإلنساني-اليمن  ،محافظة تعز :تقييم الحماية المتعمق( اليمن2015):
�https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
_sponse.info/files/assessments/almaaffr_-_idps_in-depth
( protection_assesment_analysis_tool_22oct.pdfتم االطالع في  5أبريل
).2020

54

المنظمة الدولية للهجرة  IOM،مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة  37،مارس
.2019

55

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  UNOCHA،خطة االستجابة
اإلنسانيةHRP 2017، http://earlyrecovery.global/sites/default/files/
( yemen_2017_hrp_final.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

56

شادي سمناني  ،سلسلة تتعلق بالموضوع ،عدم االستقرار :النزوح الحضري
في القرن الحادي والعشرين(  ،جنيف  ،سويسرا :مركز رصد النزوح الداخلي،
2019) https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/
( publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdfتم االطالع في6
أبريل)2020

شادي سمناني  ،سلسلة تتعلق بالموضوع ،عدم االستقرار :النزوح الحضري
في القرن الحادي والعشرين(  ،جنيف  ،سويسرا :مركز رصد النزوح الداخلي،
2019) https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/
( publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdfتم االطالع في6
أبريل)2020
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مالمح حرضية رسيعة
  (18):لكشالعوائق الرئيسية التي تواجهها األسر لتلبية/
تأمين االحتياجات األساسية.2020 ,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

100%

87.5%

100%

40.7%

16.7%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

33.3%

25%

4%

اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ
آﻣﻨﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

25.9%

4.2%

12%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

18.5%

25%

4%

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق

14.8%

16.7%

12%

14.8%

45.8%

4%

3.7%

20.8%

4%

4.2%

8%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ /ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

N/A

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

N/A

أﺧﺮى

N/A

األطفال

تعز والحديدة هما أشد المناطق فتكاً باألطفال في اليمن .بين يناير/
كانون الثاني وتشرين األول/أكتوبر  ،2019في المتوسط ،تم قتل 33
طفال شهرياً في ميناء مدينة الحديدة الغربي و جنوب غرب مدينة
ً
تعز ،على الرغم من توقيع اتفاقية ستوكهولم في  13ديسمبر/
كانون األول  2018بهدف وقف القتال في منطقة البحر األحمر.
58
وفي تعز ،زادت وفيات األطفال بأكثر من الضعف منذ االتفاقية.
وبسبب نقص اإلمدادات والشحنات الغذائية ،ينتشر سوء التغذية
في تعز ،وال يذهب األطفال عموماً إلى المدارس بسبب االضطرابات
المستمرة 59.وفي حين أن معظم األسر المتضررة يرأسها رجال،
فإن  17في المائة من األسر المعيشية المتضررة ترأسها نساء
أو أطفال 60.ومن بين المحافظات العشر األولى التي سجلت فيها
انتهاكات حقوق الطفل ،تشير التقارير الى ان تعز تحتل المرتبة األولى
أطفاال ال تتجاوز
في قائمة الدول حيث ان األطراف المتحاربة جندت
ً
أعمارهم  10سنوات في صفوفهم 61.خالل النزاع ،استخدمت ألغاماً
أرضية محظورة تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين،
وأعاقت العودة اآلمنة للمدنيين إلى المناطق المتضررة من األلغام
األرضية .في عام  ،2017وثقت منظمة مواطنة لحقوق االنسان 25
حادث انفجار من ألغام أرضية زرعتها قوات الحوثيين الموالية لصالح،
مما أدى إلى مقتل  14مدنياً وإصابة  46آخرين ،ووقعت معظم هذه
طفال) 62.وجد مشروع
الحوادث في تعز (تشويه وقتل  22امرأة و16
ً
رصد األثر المدني أن ُربع الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن
63
الخمس في .2018
خالل  2019كانت تتعلق باألطفال ،بعد أن كانت ُ

58

مؤسسة إنقاذ الطفولة ،بعد مضي عام على ستوكهولم :قتل  33طفال أو جرح
كل شهر في أكثر المدن اليمنية دموية( اليمن2019) ، https://reliefweb.int/:
report/yemen/stockholm-oneyear-33-children-killed-or-injured( every-month-deadliestyemeni-townsتم االطالع في  8أبريل). 2020

59

البنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية،
التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك للجمهورية اليمنية(  ،اليمن2012)،:
�https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
sponse.info/files/assessments/FINAL%20Yemen%20JSEA_pub%20
( 8-31-12%2C%20web.pdfتم االطالع في  5أبريل2020).

60

المنتدى اإلنساني-اليمن ،تقييم االحتياجات األولية السريعة في تعز (،اليمن:
�2011)، https://reliefweb.int/report/yemen/taiz-initial-rapid-needs-as
( sessment،تم االطالع في  5أبريل). 2020

61

يونيسف  ،اليمن هش للفشل ؟تأثير العنف والصراع على اليمن وأطفاله
(اليمن2016) https: //www.unicef.org/spanish/infobycountry/files/
( Yemen--Fragile_to_Failed.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

62

مواطنة لحقوق اإلنسان  ،كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ،مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان  ،الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومركز الخليج
حقوق اإلنسان  ،المراجعة الدورية الشاملة لليمن  ،الدورة الثالثة الجلسة32 ،
مجلس حقوق اإلنسان يناير  -فبراير2019 ، https://mwatana.org/
�wp-content/uploads/2018/10/UNIVERSAL-PERIODIC-RE
( VIEW-OF-YEMEN-2.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

63

مؤسسة إنقاذ الطفولة ،خمس سنوات من الخوف والخسارة( لندن  ،المملكة
المتحدة2020) ، https://resourcecentre.savethechildren.net/:
( node/17100/pdf/five_years_of_fear_and_loss_4th_pp.pdfتم االطالع
في  7أبريل). 2020

25%
N/A

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،آذار/مارس .2020
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ةيامحلا
أطفاال
وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في عام  2019أن
ً
ال تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات قد تعرضوا لالغتصاب في مدينة
تعز .ولم تتم محاسبة الجناة المشتبه فيهم بعد .وقد أدى نمط
اإلفالت من العقاب واالنتقام حتى اآلن إلى إثناء األسر عن اإلبالغ عن
هذه الحوادث ،خاصة وأن المشتبه فيهم قد تم اإلبالغ عن انتمائهم
السياسي إلى السلطات المحلية التي يسيطر عليها اإلصالح 64.كما
سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت القيود التعسفية التي
فرضها الحوثيون على اإلمدادات الطبية األساسية وعلى حركة
المدنيين والبضائع المدنية.

النساء

قد تم في كثير من األحيان بدعم من المنظمات الدولية غير الحكومية
تشكيل لجان محلية في تعز بسبب ضرورة توفير الخدمات الصحية
أو خدمات الحماية أو المساعدات اإلنسانية .وحيثما وجدت هذه
المنظمات (خاصة في عدن وأبين وتعز) تشارك بعض النساء ،ال سيما
في تقديم الخدمات الخاصة بالمرأة 65.في حين أن النساء والشابات
يشاركن في أنشطة بناء السالم في تعز بوصفهن عامالت في
مجال تقديم المعونة اإلنسانية أو كأعضاء في منظمات المجتمع
المدني ،فإن عملهم اإلنساني ،فضال عن قوتهن االقتصادية ،لم
يسمح لهن بالوصول فحسب ،بل ساعدهن هذا النوع من العمل في
تعزيز وضعهن االجتماعي بين الجهات السياسية واألمنية الرئيسية
في المحافظة 66.مع ذلك ،ال تزال حوادث العنف القائم على نوع
الجنس تكشف عن اتجاه تصاعدي منذ مارس  ،2015وتتأثر النساء
بشكل أكثر حدة بسبب تدهور الظروف المعيشية والخدمات بسبب
الحرب .فالرجال والنساء على حد سواء ُعرضة بشكل خاص للعنف
والمضايقات في محافظة تعز ،نظراً للعدد الهائل من نقاط التفتيش
التي تديرها جماعات مسلحة مختلفة والصراعات النشطة 67.تواجه
النساء في المناطق الريفية المحيطة بتعز العديد من العقبات،
وخاصة من جانب الجماعات المسلحة ،في الوصول إلى الموارد
68
الطبيعية التي اعتمدن عليها في األعوام األخيرة.

64

منظمة العفو الدولية « ،اليمن :يجب على سلطات تعز معالجة اغتصاب
األطفال وإساءة معاملتهم تحت حكم الميليشيات  «، 3مارس2019 ، https://
�www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/yementaiz-authori
( ties-must-tackle-child-rape-and-abuse-undermilitia-rule/تم االطالع
في  5أبريل). 2020

65

 Oxfam, Care International and Gender Standby Capacity Project،من
األلف إلى الياء :تحليل النوع االجتماعي والصراع في اليمن(  ،أوكسفورد2016)،:
https://www.careevaluations.org/evaluation/from-the-ground-up( gender-and-conflict-analysis-in-yemen/تم االطالع في  5ابريل). 2020

66

مها عوض ونوريا شجاع الدين  ،النساء في تسوية الصراع القرار وبناء السالم
في اليمن( اليمن :منظمة األمم المتحدة للمرأةUNWOMEN:2019)، https://
�yemen.un.org/sites/default/files/2019-09/ WomenInConflictResoltion
( AndPeacebuildingInYemenFIN.PDFتم االطالع في  5أبريل). 2020

67

Oxfam ،ما يحتاجه اليمنيون إلعادة بناء حياتهم في بلد مزقته النزاعات
(اليمن2016) ، https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/:
s3fs-public/file_attachments/bp-yemen-picking-up-the-pieces( 210916-en.pdfتم االطالع في  6أبريل). 2020

68

 Oxfam, Care International and Gender Standby Capacity Project،من
األلف إلى الياء :تحليل النوع االجتماعي والصراع في اليمن(  ،أوكسفورد2016)،:
https://www.careevaluations.org/evaluation/from-the-ground-up( gender-and-conflict-analysis-in-yemen/تم االطالع في  5ابريل). 2020

كما وردت تقارير عن وجود عدد من النساء الالتي تجاوزن مدة
اإلقامة في سجن تعز رغم أنهن أكملن مدة عقوبتهن بسبب عدم
قدرتهن على دفع الدية التي أدينن بها؛ فالخدمة الصحية سيئة
جداً في جميع السجون ،ونادراً ما تقدم الرعاية الصحية للنساء ،وال
سيما أثناء الحمل والوالدة ،كما أن أطفال السجينات يفتقرون إلى
69
الخدمات االجتماعية ،مثل الرعاية الطبية أو التعليم أو الترفيه.
وفي حين ال توجد إحصاءات رسمية عن عدد مبادرات المجتمع المدني
في اليمن ،فإن هناك أكثر من  100مبادرة في مدينة تعز وحدها
تشمل أكثر من  1,500شاب 40 ،في المائة منهم من النساء ،وفقا
لتقديرات المسؤول في مشروع التمكين المحلي والذي يدعمه
70
الصندوق االجتماعي للتنمية.

69

منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان  ،المنظمات غير الحكومية
اليمنية -تقرير الظل الثاني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة(  CEDAWاليمن :أبريل2017) ، https://www.fidh.org/IMG/،
( pdf/yemen-report.pdfتم االطالع في  9أبريل  2020).الجزيرة نت« ،في غياب
الحكومة المركزية ..مبادرات مجتمعية باليمن توفر الخدمات العامة للقرى، 2
ديسمبر(  2019، https://bit.ly/2Q8pAmQ،تم االطالع في  6أبريل). 2020
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الجزيرة نت« ،في غياب الحكومة المركزية ..مبادرات مجتمعية باليمن توفر
الخدمات العامة للقرى  ، 2ديسمبر(  2019، https://bit.ly/2Q8pAmQ،تم االطالع
في  6أبريل). 2020
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المهمشني

ليست هناك معلومات كافية عن مواقع المهمشين (الفئات
المهمشة) في المناطق األكثر تضرراً من النزاع مما يزيد من صعوبة
الوصول إليهم وإتاحة أي آليات حماية لهم 71.فاالفتقار إلى الوثائق
المناسبة والمساواة في الوصول إلى الموارد المتاحة يجعل الناس
أكثر عرضة للخطر في كثير من األحيان ،ال سيما إذا كانوا نازحين
إلى أطراف المدينة أو عند خطوط القتال األمامية 72.لم تستهدف
الضغوط التي تفرض على األفراد إلخالء المباني واألراضي في تعز
النازحين داخلياً من المهمشين فحسب ،بل استهدفت أيضاً النازحين
داخلياً من غير المهمشين .ويعزى ذلك إلى التنافس على الموارد
الشحيحة وإلى التصور المحلي بأن النازحين داخلياً يتلقون معاملة
تفضيلية مثل المساعدات اإلنسانية مقارنة بالمجتمعات المستضيفة
73
غير النازحة في المدينة.

71

رانيا الراججي « ،حتى الحرب تميز» :األقليات اليمنية  ،منفيون في الوطن
(لندن :مجموعة حقوق األقليات الدولية2016)https://minorityrights.org/،
( wp-content/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yeen_Jan16.pdfتم االطالع
في  6أبريل). 2020

72

بيكي كارتر  ،الرأس مال االجتماعي في اليمنK4D Helpdesk Report ،
(برايتون  ،المملكة المتحدة :معهد دراسات التنمية2017) http: // ) gsdrc.،
org/wp-content/uploads/2017/06/138-Social-capital-in-Yemen.pdfتم
االطالع في  6أبريل(2020.

73

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCR،تقرير حول
حماية النازحين في الفترة من يناير إلى أبريل( 2016 ،اليمن2016) https: //:
www.humanitarianresponse.info / sites / www.humanitarianresponse.
info / files /التقييمات/ unhcr_protection_report_jan _-_ april_2016.
(pdfتم االطالع في  7أبريل). 2020
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 5الحوكمة
اإلطار القانوني

خالل السنوات االنتقالية بين ( 1990التوحيد) و  ،2001نظم اليمن
الموحد الجديد ثالثة انتخابات وطنية ،اثنتان برلمانيتان وواحدة رئاسية.
في عام  ،1994قام الرئيس السابق صالح بإعادة هيكلة واسعة
أوال ،أنهى الدور اإلداري المركزي الذي
النطاق لإلدارة الجنوبيةً .
لعبته العاصمة السابقة عدن في المحافظات الجنوبية الخمسة:
لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ،مما عزز السلطة والموارد
74
في اليمن على المستوى المركزي.

وكانت الدولة قد استجابت في وقت سابق للدعوات التي أطلقت
نحو الالمركزية في عام  2000بموجب قانون السلطة المحلية حيث
تم إنشاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات؛
وكانت هناك  21محافظة وبلدية واحدة في صنعاء ،الطبقة العليا،
و 333مديرية ،الطبقة السفلى .وقد جرى انتخابان للمجالس المحلية،
بالتحديد في عامي  2001و.2006

  (19):لكشالحكم المحلي في اليمن حسب القانونين4/2000
و18/2008

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻳﻨﺘﺨﺐ

اﻟﺤﺎﻛﻢ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات

ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

)اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ(

ﻳﺪﻳﺮ

ُﻳﻌﻴﻦ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم )رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ

ﻳﻀﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت

إدارة اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

)اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ(

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ

)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ(

ﻳﻨﺘﺨﺐ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
المصدر.Berghof Foundation Operations GmbH،2019 :

74

ستيفن داي« ،العوائق أمام الديمقراطية االتحادية في العراق :دروس من
اليمن» ،مجلس سياسة الشرق األوسط ،خريف2006، https://mepc.org/
( journal/barriers-federal-democracy-iraq-lessons-yemenتم االطالع
في  23مارس). 2020

ﻳﻨﺘﺨﺐ

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت
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بعد عام  ،2002عندما أنشأ قانون السلطة المحلية المجالس المحلية
 ،كان الغرض هو تبسيط هذا الهيكل .ومن الناحية النظرية ،تمثل
هذه المجالس آلية استقرار من شأنها أن تسمح ،من ناحية ،بتخفيض
سلطة الحكومة الوطنية بنقل بعض الوظائف اإلدارية والمالية إلى
اإلدارات المحلية (أي المجالس المحلية) ،ومن ناحية أخرى ،من شأنها
أن تُ مكن السكان المحليين من انتخاب ممثليهم .لقد حدد خبراء
القطاع بعض األنشطة التي تستطيع المجالس المحلية أن تنفذها
بشكل مستقل من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية المبينة أدناه.
  (20):لكشاألنشطة التي يمكن للسلطات المحلية تنفيذها
دون إذن من الحكومة المركزية في مدينة تعز)لكل
مديرية( .2020,
اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻤﻈﻔﺮ

لقد كان هناك قدر كبير من االرتباك فيما يتعلق بما إذا كانت
«الالمركزية» تشير إلى نقل السلطة من الهيئات اإلدارية المركزية
إلى الهيئات المحلية ،أو ببساطة تفويض المسؤوليات والمهام إلى
األسفل مع االحتفاظ بالسلطة النهائية بين أيدي الهيئات الوطنية
المركزية .وبالتالي ،لم يكن هناك تعريف واضح للسلطات واالمتيازات
اإلدارية الهرمية.
باإلضافة إلى ذلك ،تمكن المسؤولون المنتخبون من مناقشة
القضايا العامة في مختلف اجتماعات مجلس المحافظة والمديربة،
ومناقشتها مع سكان المديرية ،فإن أعضاء المجلس المحلي افتقروا
مركزيا (مثل مديري
إلى سلطة فصل المسؤولين المحليين المعينين
ً
الصحة والتعليم واألمن) .يمكنهم فقط أن يحجبوا الثقة للتأكد من
75
عدم تمديد فترة والية المسؤولين المحليين.

ﺻﺎﻟﺔ

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

ﻻ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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دانيال ر .غرين ،هزيمة حكومة الظل التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن( معهد
واشنطن لسياسة الشرق األدنى. 2019)، 14،
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ةمكوحلا

الهيكل الحكومي

رغم أن هيكل الحوكمة المحلية يستند إلى الهيكل التنظيمي
العام للمحافظات ،فإنه يختلف عنه أيضا بعدة نواحي هامة .وبصفة
عامة ،ترتبط الوحدات التنظيمية (المكاتب) مباشرة بمكتب المحافظ
أو يديرها مكتب نائب المحافظ ،ويسمى أيضا نائب المحافظ أو
األمين العام .ويمارس مكتب المحافظ ،الذي يتولى منصب وزير
في الحكومة ،الرقابة التنفيذية على المحافظة ،إما مباشرة أو
76
من خالل ممثليه.
في حين يبدو هذا الهيكل انه يحافظ على السلطات النسبية للحكومة
المحلية ،مما يؤكد الالمركزية السياسية اإليجابية ،فإن السيطرة
المركزية على صنع القرار المحلي ال تزال قوية حيث احتفظ الرئيس
والحكومة المركزية بحق االعتراض على أي من األنشطة المحلية.
تقسم العملية االنتخابية سكان المديريات إلى مديريات فرعية
تبعاً لكثافة المديرية المعنيةُ .يدلي السكان بأصواتهم لممثليهم
في المجلس المحلي وكذلك رئيس المجلس المحلي الذي بدوره
ً
مواطنا
يمثلهم في مجلس المحافظة  ،يجب أن يكون المرشح
عاما على األقل
طبيعيا
مولودا
يمنيا
ً
ً
ومسلما ويبلغ من العمر ً 25
ً
ً
مقيما في الوحدة اإلدارية التي يسعى إلى تمثيلها.
وأن يكون
ً
عند االنتخاب تقتصر واليتهم على أربع سنوات في المنصب ،على
الرغم من أنهم قد يرشحون إلعادة االنتخاب في نهاية تلك الفترة.
في عام ُ ،2006م ِّد َدت الوالية إلى ست سنوات.

وللسلطات المحلية في المديرية هيكل مماثل على مستوى
المحافظة ،باستثناء أن رئيس المجلس والموظفين المدنيين
وموظفي القطاع العام في المديرية يسمى مدير عام المديرية
الذي يعين مركزياً  ،واللجان التنظيمية مرتبطة مباشرة باللجان
77
الموجودة في المحافظة.
وحتى عام  ،2008كان المحافظين ُي َع َينون بموجب مرسوم رئاسي.
وبعد ضغوط سياسية كبيرة ،أضيف تعديل في تلك السنة منح
المجالس المحلية ،على مستوى المحافظات والمديريات على حد
سواء ،الحق في انتخاب المحافظين يتم بعدها تعيين الفائز في
المنصب بمرسوم رئاسي .وجرت االنتخابات في نفس العام؛ ومع ذلك،
مستاء من النتائج واستمر في تعيين المحافظين ونواب
كان صالح
ً
المحافظين والمديرين العامين للمديريات 78.والحالة المذكورة أعاله
ممكنة بسبب التناقضات التي تنبع من أوجه الغموض المتأصلة داخل
قانون السلطة المحلية نفسها .على سبيل المثال ،تنص المادة 105
على أنه إذا فشلت وزارة اإلدارة المحلية في انتخاب محافظ ،يجوز
للرئيس تعيين شخص من اختياره من بين أعضاء المجلس المحلي
للمحافظة .ويدعم القانون نفسه حق الرئيس في تعيين المناصب
األدنى في المديريات أيضاً .
منذ ثورة  2011والمعارك المكثفة التي تلتها منذ عام  ،2014لم
تُ عقد انتخابات جديدة المقررة في عام  .2012ونتيجة لذلك ،ال يزال
أعضاء المجلس المنتخبون والذين تم انتخابهم في عام  2006في
مناصبهم قانونياً حتى اليوم ،على الرغم من أن الكثير منهم قد
79
توفوا أو فروا من البالد أو نزحوا بسبب الحرب.

  (21):لكشنظام الحكم المحلي في اليمن.

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ

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

اﻋﻀﺎء اﻟﻮزارات
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

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

أﻋﻀﺎء اﻟﺰوارات
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،
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أحمد البسطي وآخرون  ،صنعاء :استراتيجية تطوير المدينة( واشنطن
العاصمة :مجموعة البنك الدولي، 2009) ، http://documents.worldbank.
org/curated/en/639151468170064779/Sanaa-A-cityاستراتيجية التنمية،(تم االطالع في  23مارس). 2020

77

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

79

المرجع نفسه.
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قبل الرصاع

قبل الصراع ،كانت مديريات تعز الثالث تخضع للمجالس المحلية
النشطة في المديريات .في الواقع ،كان لدى مديرية القاهرة قاعدة
بيانات إلكترونية وأرشيف متكامل ،وحافظت المجالس المحلية
في مديرية صالة والمظفر على قاعدة بيانات مطبوعة واعتمدا
على النسخ األصلية مع اإلدارات العامة ومكتب الخدمة المدنية
في المحافظة 80.مع ذلك ،واجهت جميع المجالس المحلية في
الثالث مديريات تحديات لتلبية احتياجات السكان بظل ظروف عدم
توفر المهارات الالزمة عند موظفيها :فقد اشتكت المديريات من
وجود فجوات في القدرات بين الموظفين (ويرجع ذلك في األساس
لتوظيف موظفين غير مؤهلين) بينما شكت في الوقت نفسه من
زيادة عدد الموظفين في المظفر.
في الوقت نفسه ،يبدو أن المجلس المحلي على مستوى المحافظة
عدل خطط وميزانيات المديريات لتالئم على نحو أفضل الموارد
قد ّ
المتوفرة على مستوى المديرية ،في حين تلقت فروع المكاتب
التنفيذية على مستوى المديرية تعليمات مباشرة من نظيراتها
على مستوى المحافظة .مع ذلك ،اشتكت المجالس المحلية في
المديرية من أنها نادراً ما يتم إبالغها بهذه التغييرات ولم تعلم
بها إال بعد الموافقة على الموازنة .باإلضافة إلى ذلك ،نفذت
جميع المجالس المحلية في المديريات الثالث مشاريع خارج نطاق
81
الخطة السنوية.
  (22):لكشالمصادر الرئيسية إليرادات المديريات في مدينة
تعز. 2020،

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺒﻨﺎء ورﺳﻮم
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﻏﺮاﻣﺎت
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرات
ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع /

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

أﺧﺮى )ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ،اﻟﺦ(.

المزيانية والتمويل

من الناحية النظرية ،يعمل قانون السلطة المحلية على تمكين
مجالس المحافظات والمديريات من توليد عائداتها من خالل مجموعة
من الرسوم والضرائب .وتحدد أربعة مصادر رئيسية لإليرادات بالنسبة
أوال ،اإليرادات المحلية للمديرية (موضحة في «المصادر
للمجالس؛ ً
الرئيسية لإليرادات» أدناه وفقاً لنتائج استبيان خبراء القطاع في
تعز)؛ ثانياً  ،اإليرادات المشتركة التي تجمعها المديرية والمحافظة؛
ثالثا ،الموارد العامة المشتركة؛ و كذلك ،الدعم المالي من الحكومة
المركزية .غير أن ميزانية المجالس المحلية ليست م وال منفصلة
عن ميزانية الدولة الوطنية .وهي في الواقع مجموعة فرعية
تدمج وتوحد رأسيا الضرائب والتمويل من المديرية إلى المحافظة
إلى الميزانية الوطنية .وهذا االعداد 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 ،فإنه غير واضح درجة كفاية هذه األموال لمعالجة
القضايا المحلية والتخفيف من حدتها غير مؤكدة.
  (23):لكشمصروفات مكتب محافظة تعز.2014 ,

9.2%
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

4%
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

86.8%
اﻟﺮواﺗﺐ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع YER 291,522,963
Spend

USD 1,355,920.75

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPتأثير الحرب على الحوكمة
المحلية ،أبريل .2016

على الرغم من أنه نظريا يحق للمجالس المحلية الحصول على
دعم مالي من الحكومة المركزية لالستثمارات الرأسمالية ونفقات
التشغيل المتكررة ،فإن النزاع قد خفض هذا الدعم إلى حد كبير
من الناحية العملية .ووفقاً للميزانية الوطنية لعام  ،2014فإن ما
يقدر بنحو  95-90في المائة من دخل المجالس المحلية يتألف من
82
تحويالت الحكومة المركزية.

82
80

مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
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ةمكوحلا
عادة ما يحصل المجلس المحلي على الدخل من الضرائب التجارية؛
الرسوم المفروضة على الفعاليات الرياضية والسياحة وتصاريح
البناء والتسجيالت؛ المرافق التي تديرها الدولة ،مثل فواتير المياه
والكهرباء ،ونقل الممتلكات ،وتسجيل السيارات ،وأماكن الترفيه،
وما إلى ذلك .ومع ذلك ،فإن الدخل من هذه الموارد ضئيل.
لم تتمتع المجالس المحلية بسلطة وضع ميزانية تغطي العمليات
وتتكيف مع مواجهة التحديات حسب الحاجة .فقد كانت تعتمد على
تمويل الحكومة المركزية لتغطية تكاليف العمليات والمشاريع،
واألجور ،وصيانة البنية التحتية ،واالستثمارات ،وبرامج التنمية،
وتحويالت رأس المال .ومن الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس العاديين
ال يتقاضون راتباً  ،بل يتقاضون أجوراً صغيرة لتغطية نفقاتهم لحضور
االجتماعات.

العمليات الحالية

أصبح الوضع في تعز معقداً بشكل متزايد بسبب تنوع الجهات المسلحة،
مما أدى إلى زعزعة استقرار الوضع األمني في المحافظة ومنع
المجلس المحلي أو أي أجزاء أخرى من السلطة المحلية من تنفيذ
واليتها 83.وقد تسبب الصراع في العديد من االنقسامات الداخلية
بين موظفي الحكومة المحلية ،حيث حمل العديد منهم السالح
وانضموا إلى األطراف المتحاربة .في هذه المديريات المقسمة،
84
أصبح أداء المجلس المحلي معرضاً للخطر بشكل ملحوظ.
بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في عام  ،2014شكلوا اللجنة
الثورية العليا  ،ثم المجلس السياسي األعلى ليكون بمثابة السلطة
المؤقتة في اليمن ،التي اسندت إليها مسؤولية إجراء التعيينات
األمنية ،من بين مهام أخرى .غير أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت
القواعد واألنظمة األمنية وقواعد الخدمة العامة على مستوى
المحافظة في تعيينات الموظفين .عالوة على ذلك ،لعب الحوثيون
دوراً
رقابيا على المستوى المحلي من خالل ما يسمى «اللجان
ً
85
الشعبية» ومنظمات «مراقبة األحياء».
على الرغم من أن الحوثيين لم ُيجروا أي تغييرات جوهرية في إطار
86
الحوكمة المحلية ،إال أنهم لم يسهلوا أداء المجالس المحلية،
وتشير بعض التقارير إلى أن حزب اإلصالح يسيطر على معظم
مؤسسات الدولة في تعز 87.قد قوض ما سبق قدرات المجالس
المحلية على تقديم الخدمات األساسية لمجتمعاتهم :وتشير دراسة
أجراها برنامج األمم المتحدة للتنمية  UNDPفي عام  2016إلى أن
ما يقرب من  20في المائة من سكان تعز لديهم «ثقة إلى حد ما»
إلى «ثقة كبيرة» في المجلس المحلي والسلطات المحلية األخرى
(وأجهزتها التنفيذية).

83

أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
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بيتر سالزبوري « ،اليمن :فوضى وطنية  ،نظام محلي،» Chatham House،
تاريخ آخر تعديل في  20ديسمبر2017 ، https://www.chathamhouse.org/
(publication/yemen-national-chaos-local-orderتم االطالع في  23مايو
).2020
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ماجد سلطان وأحمدالشرجابي« ،موجات من جنوب اليمن يهدد االستقرار في
تعز  «،المركز اليمني لقياس الرأي العام  ،سبتمبر2019 ، https://www.
�yemenpolling.org/ripple-effects-from-yemens-south-threaten-stabil
( ity-in-taiz/تم االطالع في  8مايو). 2020

  (24):لكشثقة سكان تعز في المجالس المحلية. ، 2016
ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا

3.2%

ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

18.3%

ﻻ ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

25.4%

ﻻ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
أﺧﺮى

39.7%
13.5%

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPتأثير الحرب على الحوكمة
المحلية ،أبريل .2016

  (25):لكشثقة سكان تعز في السلطات المحلية)األجهزة
التنفيذية( .2016,
ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا
ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

2.4%
16.3%

ﻻ ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

25.8%

ﻻ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
أﺧﺮى

37.3%
18.3%

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPتأثير الحرب على الحوكمة
المحلية ،أبريل .2016

مع ذلك ،فقد أدت المجالس المحلية دورا بالغ األهمية في التخفيف
من آثار الحرب على السكان؛ وفي الوقت ذاته كانت تقوم فيه بدور
الوسيط بين الجماعات المسلحة ،مما أدى إلى وقف إطالق النار على
الصعيد المحلي؛ وتيسير الطرق اآلمنة للمساعدات اإلنسانية على
الخطوط األمامية؛ وتسهيل تبادل األسرى بين مختلف الجماعات،
مثل تلك التي جرت في تعز بين الحوثيين والميليشيات السلفية
التي يرأسها أبو العباس ،وتسوية الصراعات التي أدت في السابق
88
إلى عمليات قتل انتقامية.
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  (26):لكشحالة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية في
مدينة تعز )لكل مديرية( 2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ

على غرار مدينة صنعاء وعدن ،تأثرت قدرات المجالس المحلية
وتقديمها لخدمات الكهرباء والمياه في مدينة تعز بأكملها تأثراً
شديداً نتيجة لالضطرابات التي حدثت في جميع أنحاء المدينة .قبل
اندالع الصراع كانت المجالس المحلية الثالث في تعز تعتمد بشكل
كامل على إمدادات الشبكة العامة للمياه والكهرباء .وتشير األدلة
الفعلية إلى أن هذه المجالس المحلية في المديريات ال تحصل
حالياً على الكهرباء من الشبكة العامة وال تحصل إال على إمدادات
المياه غير المنتظمة من الشبكة العامة .يظهر الرسم البياني
«حالة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية في مدينة تعز (في
كل مديرية) »2020 ،حالة األنشطة الحالية التي تقدمها المجالس
ً
وفقا لخبراء القطاع.
المحلية
على الرغم من األضرار التي لحقت بمكاتب المجالس المحلية في
المديريات ،والقدرات المحدودة على تقديم الخدمات ،والمشاكل
اللوجستية ،تشير بعض التقارير اإلعالمية ومنشورات وسائل التواصل
االجتماعي إلى أن هذه المجالس المحلية تواصل العمل طوال
90
فترة الصراع.

اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ

ثمة عامل آخر ينبغي مراعاته وهو عالقة السلطة المحلية بالباعة
المتجولين ،حيث أن قطاع العمالة غير الرسمي يشكل جزءا ال يتجزأ
من االقتصادات الحضرية ،خصوصا التي تقل فيها فرص العمل ،بما
في ذلك الفئات المهمشة .وفقاً لـرسم «عالقة الباعة المتجولين
مع السلطات المحلية في مدينة تعز (في كل مديرية)،»2020 ،
91
يشير خبراء القطاع أن هناك ديناميكيات مختلفة في كل مديرية .

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
واﻷراﺿﻲ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻃﻔﺎء
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ

  (27):لكشعالقة الباعة المتجولين بالسلطة المحلية
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ

اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ ﻳﺨﻮﺿﻮن
ﺻﺮاﻋﺎت داﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺮﺷﻮات ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﻢ

ﻣﺴﺎﻟﺦ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
.ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ

ﻣﻌﻴﻘﺎت ﻛﺒﻴﺮة

ﻳﻌﻤﻞ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

يبدو أن الصراع المستمر قد تسبب في أضرار مادية واسعة النطاق
في جميع أنحاء مديريتي القاهرة والمظفر .ولذلك ،هناك احتمال
كبير بأن تكون المجالس المحلية في هذه المديريات قد تعرضت
أيضاً على األقل لبعض األضرار المتوسطة .وتؤكد صور األقمار
الصناعية أنه بحلول أبريل  ،2017أصيب مكتب مجلس محافظة تعز،
الواقع في مديرية القاهرة ،بأضرار جزئية .هذا المرفق متصل أيضا
بمكتب المجلس المحلي للمديرية .على الرغم من أن صور األقمار
الصناعية ال تشير إلى أضرار خارجية بمكتب المجلس المحلي في
مديرية  ،إال أنه من المرجح أن يكون المبنى قد تعرض لبعض األضرار
89
المعتدلة على األقل بسبب قرب االشتباكات.

89

اﻟﻘﺎﻫﺮة

مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
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وصف خبراء القطاع مدى شفافية المجالس المحلية من حيث
اإلعالنات العامة التي يتم تقديمها؛ حيث تختلف من مديرية إلى
أخرى ،كما تختلف حسب السياسات والخدمات المقدمة .من المثير
لالهتمام أن المستجيبين من خبراء القطاع يشيرون إلى أن اإلعالنات
العامة في مديرية المظفر هي االقل ،حيث يتم اإلعالن فقط من
حيث اإلخطارات للجان البناء والتعامل مع المساعدات الدولية أو
برامج التنمية .ويبدو أن معظم اإلعالنات العامة تصدر عن المجلس
المحلي في مديرية صالة.

90

المرجع نفسه.
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ةمكوحلا
  (28):لكشإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في مدينة
الحوطة. 2020،
اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻤﻈﻔﺮ

  (29):لكشإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في مدينة
تعز )لكل مديرية( .2020
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت /
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
واﻷراﺿﻲ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ،
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

5

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻃﻔﺎء

إﺧﻄﺎرات ﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻨﺎء

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻏﺎﺛﺔ
و اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء(

ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة أو
زﻳﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺮﻓﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ آﺧﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﻧﻌﺎش واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻣﺴﺎﻟﺦ

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

1
1
1
3
12
33

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
ﻧﻌﻢ

ﻻ
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حالة مرافق الحكومة
يرسم استبيان خبراء القطاع الذي اجري في مارس  2020صورة
أوضح تعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاع الحوكمة في تعز .على
نطاق المدينة ،يعمل حاليا ما مجموعه  137مرفقا (من أصل 146
مرفقا) بينما يوجد فقط سبعة مرافق ال تعمل .من الجدير بالذكر انه
أن جميع مرافق الحوكمة في كل من مديريتي المظفر والقاهرة
تعمل ،بينما تواجدت المرافق التي ال تعمل في مديرية صالة ،حيث
92
تم اإلبالغ عن أضرار مادية جسيمة.
مع تزايد االحتياجات اإلنسانية في اليمن ،تركز جهود الدعم الدولي
في معظمها على االستجابة اإلنسانية .في هذا السياق ،وللتخفيف
من المخاطر التي يتعرض لها الشباب والفئات المستضعفة ،فإن
الجهود التي تهدف إلى وضع آليات ونماذج للحوكمة المحلية
والتماسك االجتماعي تعتبر من األمور البالغة األهمية .باإلضافة
إلى ذلك ،من الضروري االتصال والتنسيق مع رجال القبائل المحليين
لما لهم من تأثير كبير ،سواء من حيث السكان أو من حيث القدرة
على تيسير عمل المجالس المحلية .من المهم أيضا أن تخصص
الحكومة المحلية الميزانية المتاحة ،وذلك مثال إلعادة تأهيل
المكاتب المحلية .وأخيرا وليس آخرا ،فإن استقالل المجلس المحلي
عن األطراف المتحاربة على أرض الواقع أمر حاسم كي يتمكن من
تقديم الخدمات بطريقة نزيهة وعادلة.

اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء(
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻣﺴﺎﻟﺦ

4
1
1
6
1

ﺻﺎﻟﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
واﻷراﺿﻲ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

4

1

اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ )اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ

2
2

1

6
3

ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻃﻔﺎء
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء(
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻣﺴﺎﻟﺦ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

92

1

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻹﻧﻔﺎق

المرجع نفسه.

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

3
9
8

1

9
24

1

2
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 6التماسك االجتماعي
نقاط هامة

●محكمة واحدة فقط تعمل في المدينة.
● يلجأ السكان المحليون إلى آليات مجتمعية غير رسمية
لحل المنازعات ،حيث يلجأ السكان في المقام األول
لشيوخ القبائل؛

●عندما يطالب المهمشون في تعز بحقوقهم ،أو
يدافعون عن أنفسهم في نزاع أو حتى ينخرطون في
الحراك االجتماعي ،فإنهم سرعان ما يصبحون ضحايا
للتمييز والعنف؛
●بالرغم من أن تعز مجتمع محافظ ،قد لعبت المرأة دوراً
نشطاً في أوقات السالم واالحتجاج والصراع؛
●يالحظ ارتفاع معدل انتشار الخوف واالكتئاب بين األطفال
في تعز ،لوحظ أيضا انتشار ظاهرة عمالة األطفال،
واالستغالل والتجنيد من قبل األحزاب المسلحة.
لقد أدى تردي الوضع األمني المستمر إلى هجرة العديد من
المثقفين والقادة المحليين الليبراليين من المدينة إلى قرى خارج
منطقة الصراع ،وغادر بعضهم البالد 93.كما توجد أعداد كبيرة من
الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المدينة  ،وتفيد التقارير بأن
معدالت الجريمة مرتفعة ،والتوترات االجتماعية تؤدي إلى حوادث
عنف متكررة .أما آليات الحكم المحلي فهي إما عاجزة أو غير فعالة،
وال يزال السكان يعانون من عدم المساواة والظلم والمحسوبية
واالفتقار الواضح إلى اإلدماج من ِق َبل جزء من السلطات 94.إن
الظروف المتفاقمة في الحياة المدنية في تعز وانهيار نظام
صرف الرواتب كانت أسباباً في تعريض المواطنين على نحو متزايد
للتجنيد من ِق َبل الجماعات المسلحة .وتفتقر إدارة الشرطة في تعز
إلى الهياكل األساسية والمعدات والمركبات وميزانيات العمليات؛
وقد تم تجنيد حوالى  3االف عضو من قوات المقاومة فى جهاز
االمن  ،بيد انه ال توجد اموال كافية لتدريبهم .كما أن قوات الشرطة
المحلية تتقوض أيضاً بسبب قيام جماعات مسلحة غير تابعة للدولة
بإدارة مراكز شرطة مؤقتة وسجون مؤقتة خاصة بهم دون إشراف
من المؤسسات الرسمية.95

تفرض الجماعات المسلحة الضرائب والرسوم على المواطنين
والشركات ،و تقوم بجمع التبرعات لدعم أنشطتهم .نتيجة لذلك،
نقلت العديد من الشركات مكاتبها من تعز إلى أماكن أخرى ،بحثا
عن أسواق أكثر أمانا للقيام بأعمال تجارية 96.وقام المستجيبون على
استبيان عقال الحارات الذي أجري في مارس  2020بتسليط الضوء
على العديد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات
القانونية في تعز ،مع وجود العقبة األولى المتمثلة في عدم توفر
97
المبالغ المالية للحصول على الخدمات.
في حين أظهر المجتمع المحلي الحضري في تعز أنه أكثر قدرة
على الصمود ،يواجه الشباب في المناطق الريفية تحديات متزايدة،
مثل تزايد التجنيد في القوات المقاتلة وارتفاع مستويات النزوح .وقد
أدى كال العاملين إلى تعطيل التماسك المجتمعي في المناطق
الريفية المحيطة بالمدينة .في الوقت نفسه ،استوعبت تعز أعداداً
كبيرة من النازحين من المناطق الريفية المحيطة ،بمن فيهم أولئك
98
الذين يأتون للعالج في مستشفيات المدينة المتعثرة.

األشخاص النازحون داخليا

  (30):لكشالنازحون في محافظة تعز حسب موطنهم األصلي
.2015

3%
ﺻﻨﻌﺎء

5%
آﺧﺮ
20%
ﻋﺪن

37%
ﺗﻌﺰ

35%
ﻟﺤﺞ

المصدر :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRو ،Intersos
التقرير النهائي عن نتائج

بيتر سالزبوري « ،اليمن :فوضى وطنية  ،نظام محلي،» Chatham House،
تاريخ آخر تعديل في  20ديسمبر2017 ، https://www.chathamhouse.org/
(publication/yemen-national-chaos-local-orderتم االطالع في  7ابريل
).2020

96

94

أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020

أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020

97

استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

95

خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  7أبريل). 2020

98

مدرسة لندن لالقتصاد  ،االنقسام الحضري والريفي في اليمن والتوطين
الفائق للحرب األهلية( لندنLSE ،2017) http://eprints.lse.ac.uk/84177/1/:
Hill_Yemen%27s%20urban-rural%20divide%20workshop%20
( proceedings_2017.pdfتم االطالع في  6أبريل). 2020
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عامتجالا كسامتلا
من بين حوالي  3,070,000من السكان في عام  ،99 2019ال يزال
حوالي  430,000شخص نازحاً نتيجة للصراع في المحافظة تعز .قد
لجأ معظم النازحين داخلياً في تعز ( 80في المائة) إلى المأوى/الملجأ
لدى األسر المسضيفة أو في مساكن مستأجرة ،مما أدى إلى تقليل
أصال 100.في محافظة تعز أسفرت الصراعات
مواردهم المستنفدة
ً
حول المساعدات والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية بين
النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة عن العنف وتعزيز الصالت
القبلية كمصدر للصراع 101.إن مكان الوالدة والمعتقدات الدينية
واالنتماء القبلي هي محددات اجتماعية أساسية تظل مرتبطة
بالفرد طوال حياته .وعندما تتجسد هذه التصورات واالنقسامات
ترسخ نزاعات الهوية المتأصلة في قلب
في حوادث عنف ،فإنها ّ
102
الصراع وتقوض السالم واالستقرار.
قد أضعف الصراع التماسك االجتماعي مراراً خصوصاً في المناطق
الريفية النائية من تعز ،واقترب من االنهيار تماماً  .وغالبية النازحين
داخلياً في تعز هم من المحافظة نفسها ( 37في المائة) ،ويتبعهم
103
نازحون داخلياً من لحج ( 35في المائة) وعدن ( 20في المائة).
بحلول عام  ،2017وعلى الرغم من االنخفاض العام في أعداد
النازحين في اليمن ،كانت أكبر زيادة في أعداد النازحين داخلياً في
تعز وعمران والحديدة .وفي محافظات مثل تعز التي تشهد صراعا
متقطعا ،تعاني األسر من دورة مستمرة من النزوح والعودة والنزوح
الثانوي 104.وقد أدت هذه الدورة المتكررة من النزوح والعودة إلى
زيادة في المساكن غير الرسمية ،مثل األكواخ ،و بمرور الوقت تطلبت
هذه المساكن برنامجاً كبيراً إلعادة التوطين لـ «األخدام»  ،الذين
يمثلون أفقر شرائح المجتمع اليمني 105.قد استخدمت أطراف النزاع
وبشكل متكرر ممتلكات مدنية ألغراض عسكرية ،في خرق للقانون
اإلنساني الدولي ،بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمناطق
العامة والمدارس ،مما يعرض المدنيين للنزوح بشكل أكبر.

99

وضع األطفال

عند اندالع الحرب ،تم إغالق العديد من المدارس بسرعة ،وتحولت
بعض المدارس العامة فيما بعد إلى منشآت عسكرية مؤقتة .في
الواقع ،من أصل  1,624مدرسة في محافظة تعز ،تم إغالق 468
106
مدرسة ،مما حال دون حصول نحو  250,000طالب على التعليم.
تنتشر مخاطر رعاية األطفال على نطاق واسع في عاصمة محافظة
تعز ،بما في ذلك مخاطر العنف والمضايقة واالستغالل الجنسي ،
شيوعا بسبب زيادة
فضال عن الزواج القسري المبكر ،الذي أصبح أكثر
ً
ً
الحاجة إلى دخل إضافي والحماية من خالل القرابة .بحلول عام ،2017
كشفت تقييمات النازحين داخلياً التي أجريت في تعز أن  8في المائة
كن حوامل،
من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  12و 17سنة ّ
مما يشير الى انتشار الزواج المبكر 107.في تعز ،تستعمل العديد من
األسر باستمرار آليات التكيف السلبية ،مثل الجرائم الصغيرة وعمالة
األطفال التي يمكن أن تشمل أيضا تجنيد األطفال في العديد من
الجماعات المسلحة التي تعمل في المدينة والمناطق المحيطة
بها .وفي نيسان  ،2020أجرت منظمة إنقاذ االطفال استبيان واسع
النطاق ،وأجرت مقابالت مع أكثر من  1,250طفل (بين سن  13إلى
 17عاما) ،واآلباء ومقدمي الرعاية البالغين بشأن صحتهم العقلية.
وخلصت إلى أن األطفال كانوا خائفين بشكل خاص في تعز ( 29في
المائة) ،فقد نزح  10في المائة من األطفال الذين تمت مقابلتهم
108
من مناطق أخرى في شمال البالد.

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية. 2019،

 100شوقي مكتاري وكاتي سميث ،سبل السالم واالستقرار في اليمن (،واشنطن
العاصمة :البحث عن أرضية مشتركة2017)، https://www.sfcg.org/،
( wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdfتم
االطالع في  17مارس). 2020
 101إيونا كريغ« ،كارثة اليمن الصامتة :لمحة عن الحياة والموت في تعز الريفية»،
مركز بوليتزر لإلبالغ عن األزمات 2 ،مارس2017، https://pulitzercenter.org/
reporting/yemens-silent-disaster-snapshot-life-and-death-rural-taiz
(تم االطالع في  5ابريل). 2020
 102شوقي مكتاري وكاتي سميث ،سبل السالم واالستقرار في اليمن (،واشنطن
العاصمة :البحث عن أرضية مشتركة2017)، https://www.sfcg.org/،
( wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdfتم
االطالع في  17مارس). 2020
 103إنترسوس والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينUNHCR ،
التقرير النهائي حول النتائج التي توصل إليها تقييم احتياجات الحماية في تعز
(اليمن2015) https://www.ecoi.net/en/file/lo�:
�cal/1299298/1930_1442921640_intersos-taizz-protection-assess
( ment-final-report-1.pdfتم االطالع في  9أبريل). 2020
 104فريق العمل المكلف برصد التحركات السكانية  TFPM،التقرير  14لليمن،
(اليمن2017)، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-task-force-:
( population-movement-tfpm-14th-report-may-2017-enarتم االطالع
في  6ابريل). 2019
 105برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitatوالتقرير الوطني
للجمهورية اليمنية  ،مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة  ،الموئل الثالث( كيتو  ،اإلكوادور. 2016):

 106أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
 107شوقي مكتاري وكاتي سميث ،سبل السالم واالستقرار في اليمن (،واشنطن
العاصمة :البحث عن أرضية مشتركة2017)، https://www.sfcg.org/،
( wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdfتم
االطالع في  6ابريل). 2020
 108مؤسسة إنقاذ الطفولة ،خمس سنوات من الحرب في اليمن :أكثر من نصف
األطفال يشعرون بالحزن واإلحباط 22 ،مارس2020، https://reliefweb.int/
report/yemen/five-years-war-yemenmore-half-children-feel-sad( and-depressedتم االطالع في  6أبريل). 2020
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وضع المرأة

مدينة تعز هي موطن لمجتمع محافظ ،يهيمن عليه الرجال في
الغالب .وكثيرا ما تجد المرأة نفسها إما عاطلة عن العمل أو تعمل
في وظائف منخفضة األجر؛ كما أن األسر معرضة لخطر االستغالل
واإليذاء 109.بسبب هذه الثقافة المحافظة ،فإن مشاركة المرأة في
صنع القرار محدودة بوجه عام .ومع ذلك ،من المهم مالحظة أن أدوار
المرأة في الصراع لم تقتصر على كونها ضحية ،فخالل االحتجاجات
األولى ضد الحكومة ،كانت النساء في طليعة المسيرات االحتجاجية،
احتجاجا على الوصمة االجتماعية 110.كما قامت النساء في تعز
بالطهي للجنود وتأثيث مالجئهم ،وتجنيد المقاتلين ،ومواجهة
األدوار التقليدية التي تحظر مشاركتهن في النزاعات المسلحة
من خالل حمل السالح مع القوات الموالية لهادي ضد الحوثيين،
111
وأصبحن ضباط شرطة مدربين أو قناصة على الخطوط األمامية.
فالعديد من النساء يجدن أنفسهن فجأة يرأسن األسر  ،في حين
ينقصهن القدرة على الحصول على الوظائف والدخل ،ويتعرضن
لالستغالل من ِق َبل جهات متنوعة .وتتحدث النساء في تعز عن
الشجاعة التي أظهرنها في االتصال بقادة الميليشيات للتفاوض من
أجل إطالق سراح أسرى الحرب ،بما في ذلك من خالل التفاوض عبر
األقارب الالتي يرتبطن بهن من خالل الزواج .كما عملن على تنظيم
قوافل اإلغاثة ،وتهريب األدوية إلى المستشفيات في المناطق
المحاصرة ،وإنقاذ المواطنين المصابين ،وعبرن الحواجز أثناء تبادل
إطالق النار لمساعدة األسر التي علقت خلف خطوط المواجهة.
112
وعملن على تحسين الخدمات االجتماعية ،بما في ذلك التعليم.

االقليات

هناك تجمعات كبيرة من المهمشين في تعز ،معظمهم يقيمون
في أحياء في المدينة التي استهدفت بعد وقت قصير من بدء
الصراع .نتيجة لذلك ،كانت هذه الفئة المهمشة من بين األوائل الذين
نزحوا .في تعز ،بدأ المهمشون في االنتقال إلى الحدائق وغيرها
من األماكن المجتمعية حيث بنى البعض مالجئ .ومع افتقارهم
إلى الروابط َ
الق َبلية ،فلم يعد لديهم أي قرى أصلية يعودون إليها.
وفي االنتقال ،كثيراً ما ُيطلب منهم إخالء المباني التي ينتهي بهم
المطاف فيها ،حيث ال ُينظر إليهم كشركاء متساوين من حيث الوصول
إلى األراضي .وعادة ما يأمر شيوخ القبائل أو عقال الحارات بطردهم.
في عام  ،2016بدأ المهمشون في تعز باالنتقال إلى مواقع غير
113
آمنة ،أقرب إلى القتال أو على مقربة من المناطق العسكرية.

نزاعات حول األرايض والمياه

في تعز ،هناك تقارير عن نزاعات في المجتمعات المحلية على األرض،
والتحالف مع الفصائل المعارضة كوسيلة لالنتقام من خصومهم.
بدال من
يبدو أن الميليشيات تبتز مالك األراضي من أجل «حمايتهم» ً
االستيالء على األراضي ،قد أعربت السلطات المحلية (حسب العرف
والقانون) عن شعور بالعجز من حيث القدرة على تسوية هذا النوع
من النزاعات .كما تبرز المطالبات المتداخلة في سياق عودة النازحين
داخلياً إلى قراهم الريفية الذين يحاولون الحصول على أراض من
أسرهم ،أو يجدون ان األراضي التي ظنوا انها ملك لهم قد سيطر
عليها الجيران ،أو الميليشيات ،أو بيعت لمالكين جدد ،أو كانت قد
قسمت بشكل كبير على الورثة ،األمر الذي أدى إلى عدم ترك أراض
ّ
كافية .في حين أن شيوخ القبائل كثيراً ما ُيعتمد عليهم لحل هذه
القضايا ،إال أن هناك حاالت يقومون فيها بدور مباشر وويستفيدون
منها .حيث أن الشيوخ الذين تم استبدالهم من قبل خلفائهم ال تعترف
دائما بشرعية المعامالت التي شاركوا فيها أو تسوية المنازعات التي
سهلوها .وهذا االفتقار إلى االستمرارية المؤسسية يتيح الفرصة
114
إلحياء المنازعات القديمة ،أو ظهور نزاعات جديدة.
كما أن الموارد الحيوية تسبب توترات اجتماعية :فأهالي تعز ينظرون
إلى الزعماء التقليديين والسلطات المحلية األخرى على أنها جهات
محايدة لتقديم خدمات تسوية المنازعات فيما يتعلق بقضايا المياه.
حطب الوقود سلعة تثير النزاعات حيث يتم جمعها أو حصادها في كثير
من األحيان من األراضي الخاصة أو األراضي المجتمعية مما يجعل
األفراد يواجهون صعوبة في الحصول عليها .كثيراً ما تؤدي مثل
هذه النزاعات إلى تزايد االستياء في المجتمع المحلي حيث يجادل
115
السكان المحليون بأن «الغرباء» يستنزفون إمداداتهم المحدودة.

 Oxfam, Care International and Gender Standby Capacity Project، 109الصراع
وعالقات النوع االجتماعي في اليمن(  ،اليمن2016) ، https://www.:
( care-international.org/files/files/YemenGenderReport171116.pdfتم
االطالع في  5ابريل). 2020
Inclusive Peace & Transition Initiative، 110سلسلة دراسة الحالة المرأة في
عمليات السالم واالنتقال (،جنيف  ،سويسراThe Graduate Institute of:
International and Development Studies، 2018)، https://www.
inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8
%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%
( D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.pdfتم االطالع في  5ابريل)2020
 111أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
Women’s International League for Peace & Freedom، 112النسوية في خط
المواجهة :مواجهة مخاوف المرأة متعددة االتجاهات في اليمن وليبيا( جنيف
،سويسرا2017) ، http://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/08/:
( LIBYA-YEMEN-WEB.pdfتم االطالع في  5أبريل). 2020

 113رانيا الراججي « ،حتى الحرب تميز» :األقليات اليمنية  ،منفيون في الوطن( لندن:
مجموةعة حقوق األقليات الدولية2016)https://minorityrights.org/wp-con�،
( tent/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yeen_Jan16.pdfتم االطالع في5
أبريل). 2020
 114المرجع نفسه.
 115المرجع نفسه.
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سيادة القانون وتسوية الزناعات

  (31):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات
لتلبية االحتياجات القانونية /خدمات )الشرطة ،المحاكم,الخ( )
في مدينة تعز( لكل مديرية. 2020 ,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

82%

50%

100%

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ
58%

63%

80%

اﻟﻌﺎﺋﺪون
63%

46%

52%

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻀﻴﻒ
63%

40%

88%

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻀﻴﻒ
N/A

4%

N/A

اﻟﻼﺟﺌﻮن
4%

8%

N/A

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون

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

كان النظام القانوني الرسمي في تعز يعمل قبل عام  ،2011بالرغم
من الفساد ،و قلة الموارد  ،والفترات المطولة للتقاضي ،فإن فرض
هزيال وكان التدخل السياسي شائعاً  116.حتى أكتوبر ،2017
القانون كان
ً
كانت محكمة واحدة فقط تعمل في تعز ،وهي المحكمة االبتدائية
في شرق تعز؛ وهي ال تحكم بالقضايا الجنائية 117.ومع شبه-غياب
السلطات الرسمية ،حاول زعماء القبائل والمجتمع المحلي في تعز
ملء هذا الفراغ من خالل توفير فرص لحل النزاعات للمدنيين من
خالل هياكل مجتمعية غير رسمية وتقليدية من أجل حل النزاعات
اليومية .باإلضافة إلى ذلك ،تم إنشاء لجان تحكيم غير رسمية من
قبل السكان المحليين في كل حي لتسوية شكاوى األعضاء في
المجتمع .ويثق العديد من المواطنين المحليين في هذه اآلليات
غير الرسمية ،وقد استخدمت منذ عقود ،وغالباً ما يرجع ذلك إلى
انعدام الثقة بالسلطات الرسمية 118.وما زالت هذه الهياكل َ
الق َـبلية
تستحضر مكانتها التقليدية ،في حين أن زعماء القبائل يضطلعون
بأدوار موثوقة في المجتمع ،فإن اليمنيين في تعز منسجمون مع
الهوية اإلقليمية أكثر من انتمائهم القبلي .هناك بند لحل النزاعات
ضمن قانون الجمعيات و االتحادات التعاونية ،من خالل التعاون بين
المجتمع المحلي والمجالس التعاونية في العزل المختلفة ،يحشد
زعماء القبائل بسرعة جهود الوساطة في النزاعات االجتماعية
119
ووقف تصاعد النزاعات باستخدام المعارف القبلية و/أو الدينية.
بما أن معظم األجهزة القضائية والمحاكم والمكاتب قد تعرضت
لضرر خالل النزاع ،مما جعل أماكن عملهم غير صالحة للعمل ،فقد
تم نقل دور زعماء القبائل إلى الواجهة.
والحصول على االحتياجات القانونية هو مصدر قلق واسع النطاق
في تعز فهو يؤثر على جميع أفراد المجتمع .ووجد أن العائدين
والنازحين داخلياً والمجتمع المستضيف وأفراد المجتمع المحلي
غير المستضيف على حد سواء يفتقرون إلى الوسائل المناسبة
للوصول إلى أي مزود خدمات قانونية في المحافظات وفقاً لعقال
الحارات ،حيث حدد المستجيبون ان هذه الفئات األكثر ضعفاً عندما
120
يتعلق األمر بالوصول إلى النظم القانونية.

 116إيريكا غاستون وندوى الداوسري ،في انتظار تغيير تأثير االنتقال على العدالة
واألمن المحليين في اليمن (،واشنطن العاصمة :معهد الواليات المتحدة
للسالم2013)، https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library2/،
Policy-and-Research-Papers/Waiting-for-Change-The-Impact-of( Transition-on-Local-Justice-and-Security-in-Yemenتم االطالع في7
ابريل). 2020
 117خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  7أبريل). 2020
 118أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
 119المرجع نفسه.
 120استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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السخط العام

نزل المواطنون في تعز إلى الشارع في أكتوبر  2019تجسيدا للسخط
الشعبي المتصاعد .وطالبوا بإنهاء الفساد الذي ابتليت به مدينتهم
وطالبوا بخدمات أفضل ،بما في ذلك االسراع بمعالجة ضحايا الحرب،
وتوفير رواتب الموظفين ،وتحسين خدمات الصرف الصحي من بين
مجموعة من القضايا األخرى .كانت صيحة االستنفار التي أطلقتها
المظاهرة هي« :يجب عليكم أن تغادروا جميعا ،فنحن نريد دولة
خدمات ال جباية ،نحن ال نريدكم ألنكم فشلتم في توفير المياه
والكهرباء والنظافة والصحة والتعليم ،نجحت السلطات فقط في
جمع الضرائب» .وامتدت هذه المظاهرات إلى أبرز شوارع المدينة
وأدت إلى قيام المتظاهرين بحرق اإلطارات لقطع حركة المرور في
الشوارع األخرى 121.قد نظم سكان تعز مظاهرات ضد الفساد بشكل
عام وضد جميع األحزاب المتحاربة في الماضي.

الوصول

عانت أجزاء في مدينة تعز من الحصار مرات عديدة خالل الصراع في
الماضي ،حيث قامت كل مجموعة بمنع تحركات السكان و وصول
المساعدات اإلنسانية .وطبقاً لقطاع الخدمات اللوجستية فإن الطرق
من مدينة اب إلى تعز إما مفتوحة أو يصعب الوصول إليها .غير أن
الوصول من مدينة تعز إلى المناطق المنخفضة في المحافظة ال
يزال مقيداً بشدة مع بقاء الطرق من مدينة تعز إلى المخاء وعلى
طول الساحل مغلقة 122.وقد أثبت الشركاء المحليون أنهم ذو منفعة
كبيرة للمنظمات الدولية في تعز .إن الطريق الرئيسي الذي يربط
تعز بعدن ،يتوقف عن العمل مراراً وتكراراً بسبب القتال؛ إن فتح هذا
الطريق السريع سيسمح بإدخال تحسينات هائلة على الحياة اليومية
في تعز ،فمدة الرحلة ستكون ساعة أو ساعتين بالسيارة عوضاً عن
123
رحلة خطرة مدتها أكثر من ست ساعات.

  (32):لكشالمظاهرات في اليمن

المصدر ،Flickr :جوليان هارنيس.2014 ،

االعالم

لكل من الحوثيين والفصائل الموالية لهادي منصاتهم اإلعالمية
الخاصة التي تغذي الصراع الدائر ،وتتبنى وجهات نظرهم الخاصة،
وتعزز المصالح الجماعية وتؤكد على الشرعية .باإلضافة إلى القنوات
التلفزيونية ،تخدم المحطات اإلذاعية والصحف والمواقع الشبكية
وصفحات الشبكات االجتماعية نفس األغراض .في حين أن وسائل
اإلعالم منقسمة إلى جانبين رئيسيين ،موالين للحوثيين وموالين
لهادي ،واألخير منقسم أيضاً بين فصائل رئيسية لهم دور في تعز،
مثل السلطات الرسمية وحزب اإلصالح وحزب المؤتمر الشعبي العام
والحزب الناصري والحزب الشيوعي.

 122نظام االنذار المبكر للمجاعة ،وضع األمن الغذائي اليمني من أغسطس2016
إلى يناير  2017ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضعف القوة الشرائية لألسر ويحد
من حصول األسر الفقيرة على الغذاء(  ،اليمن2017) https://fews.net/sites/:
( default/files/documents/reports/Yemen_OL_08_2016_EN_1.pdfتم
االطالع في  7ابريل). 2020
 121محمد عبد الملك « ،تعز تثور على الفساد ..ارتفاع سقف المطالب مع تصاعد
المظاهرات» ،الجزيرة نت 27 ،أكتوبر(  2019، https://bit.ly/3g82E1Dتم االطالع
في  20مارس). 2020

 123مجموعة األزمات الدولية ،تحديث مجموعة أزمات اليمن(  #8،بروكسل ،بلجيكا:
2019), https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/
( gulf-and-arabian-peninsula/yemen/crisis-group-yemen-update-8تم
االطالع في  8ابريل). 2020
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 7الثقافة والرتاث
تعد تعز واحدة من أغنى المدن اليمنية عندما يتعلق األمر بالتراث
الطبيعي والثقافي والتاريخي والمعماري .قام المؤرخ والرحالة
اإلسالمي ابن بطوطة ،المعروف بلقب ماركو بولو العالم العربي،
بوصف تعز بأنها «واحدة من أجمل المدن اليمنية و أوسعها» .تقع
العديد من المواقع التاريخية داخل حدود مدينة تعز القديمة ،رغم
أن العديد منها يقع في مناطق نائية في المحافظة مثل وادي ذو
باب ووادي البركاني ،الموجودان على الجانب األيمن من طريق تعز
تربة ذبحان األسفلتي .وادي المسيمير هو منتجع سياحي آخر في
تعز 124.كما كانت السياحة العالجية شائعة ،حيث كانت هناك العديد
من الحمامات الطبيعية ذات الفائدة العالجية ،مثل جبل صبر العالجي
125
الطبيعي ،واالجشوب  -المعروف باسم رسيان ،وحمامات الطوير.
منذ مارس  ،2015تضرر أكثر من  78موقعا تاريخيا في اليمن ،بما
في ذلك  10مواقع أثرية ،و  8متاحف ،و  10مساجد ،و كنيستين ،و
 17ضريح ،و معالم أثرية ،ومدن قديمة ،و  6مواقع تراثية عالمية
لليونسكو 127 126.كما استخدمت العديد من هذه المواقع من قبل
الجماعات المختلفة ألغراض عسكرية .لكن حتى قبل اندالع الصراع
الحالي ،كانت نسبة ضئيلة نسبياً من ميزانية الحكومة مخصصة
للمشاريع الثقافية 128،والعديد من مشاريع التجديد والترميم تنفذ
بواسطة موظفين غير مدربين تدريباً كافيا .باإلضافة إلى تدمير أو
تلف المواقع التاريخية ،يجري نهب المخطوطات واآلثار (وهو ما كان
عليه الحال قبل الصراع الحالي) .وفقا لمعلومات المصادر المفتوحة
 ،منذ عام  2011تم بيع ما ال يقل عن  100قطعة أثرية من اليمن في
مزادات تقدر بمليون دوالر أمريكي في الواليات المتحدة وأوروبا
واإلمارات العربية المتحدة .وأكد المستجيبون من خبراء القطاع
على هذه القضايا المذكورة أعاله وأكدوا عليها ،باإلضافة إلى
العديد من التحديات األخرى التي تواجهم من حيث االحتياجات على
أرض الواقع (الشكل .)33

  (33):لكشحالة مواقع الثقافة و التراث في مدينة تعز )في
كل مديرية(.2020 ,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

إﻏﻼق ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث
وﺻﻮل ﻣﺤﺪود
ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث
ﻫﺪم ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻧﻬﺐ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ  /اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،
ﺳﺠﻼت أرﺷﻴﻔﻴﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪود إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮاد
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي
ﺗﻌﻄﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﻴﺎه  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
آﺧﺮ
المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس .2020

 124سبأ نت « ،مناطق الجذب السياحي في تعز»  ، 13سبتمبر2004 ، https://www.
( saba.ye/en/news78012.htmتم االطالع في  31مارس2020).
 125المركز الوطني للمعلومات,السياحة في اليمنhttps://yemen-nic.info/،
( tourism_site/locations/govers/taiz/brife/تم االطالع في  2مايو). 2020
 126لمياء الخالدي« ،تدمير اليمن وتراثه الثقافي» ،مطبعة جامعة كامبريدج16،
أكتوربر�2017، https://www.cambridge.org/core/journals/internation
�al-journal-of-middle-east-studies/article/destruction-of-yem
en-and-its-cultural-heritage/53D08264CAACB808618BCF9D70053D25
(تم االطالع في  5ابريل). 2020
 127القائمة مقدمة من مدير الهيئة العامة لآلثار والمتاحف في اليمن ،مهند
السياني ،ويتم تحديثها باستمرار بمجرد التأكد من تدمير الموقع أو ضرره الذي
يتأخر أحياناً بسبب صعوبة الوصول .يقوم المركز القانوني للحقوق والتنمية،
وهي منظمة مقرها في صنعاء تقوم بمراقبة غارات التحالف الجوية عن كثب
منذ عام  2015،تضم القائمة المساجد ) (712والمواقع األثرية ) (206اللواتي
استُ هدفت بشكل رئيسي( عدد المواقع في هذه القائمة أعلى من مثيلتها
للهيئة العامة لآلثار والمتاحف في اليمن وتشمل المساجد الحديثة).
 128شارلين رودريغز « ،أعمال عنف تعصف بتراث اليمن كما تضررت مواقع
اليونسكو  «،عين الشرق األوسط 15،يونيو2015، https://sites.google.com/
�site/ceylon2nations/hot-news-1/headline2/home/violenceravagingye
( mensheritageasunescositesdamagedتم االطالع في  5ابريل). 2020

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ
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  (34):لكشالمباني العامة والمساجد والمرافق الترفيهية في مدينة تعز. UN-Habitat (2020)،

!
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!
!

ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
ﺗﺮاﺛﻲ
اﻟﻬﺸﻤﻪ

اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﻗﺴﻢ ادارة
اﻟﺰراﻋﺔ

Hadhran
ﺣﺬران

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ

اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺠﻤﻬﻮري
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻧﺎدي اﻟﺼﻘﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﻤﺘﺤﻒ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﻌﺪﻧﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ وزراء
ﺗﻌﺰ

ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﻤﺮور
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺠﻮازات واﻟﻬﺠﺮة
واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻣﻠﻌﺐ /اﺳﺘﺎد
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰ
ﺟﺎردن ﺳﻴﺘﻲ

ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.

ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي
ذو ﺑﺎب

اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

اﻟﺠﺮن

المصدر..Wikimapia, OpenStreetMap :

اﻟﻤﻮادم

ﺣﺪﻧﺎن
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ارتلاو ةفاقثلا

حالة المواقع الثقافية والرتاثية

يقدم استبيان خبراء القطاع الذي اجري في مارس  2020صورة
أوضح تعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاع التراث والثقافة في
تعز .على نطاق المدينة ،يقدر المستجيبون من خبراء القطاع على
موقعا
حاليا بشكل كامل في حين أن 47
أن 26
موقعا فقط يعمل ً
ً
ً
ويعزى النقص في إمكانية تشغيل المواقع في
يعمل بشكل جزئيُ .
مديرية المظفر ،إلى الهدم العشوائي للمواقع الثقافية وتخريب
المواقع الدينية.
أهم المواقع التاريخية في تعز تشمل:
●قلعة القاهرة التي تقع في مديرية المظفر ،على قمة جبل
صبر .تم تدمير القلعة وإعادة بنائها عدة مرات على مر السنين
 يقول البعض إن بنائها األصلي يسبق وصول اإلسالم إلىاليمن بين القرنين السابع و العاشر الميالدي .يتصل جدار القلعة
بجدار تعز القديم ،والذي كان له بوابات متعددة :باب الكبير ،باب
موسى ،باب المداجر ،وباب النصر .وال تزال أول بوابتين قائمتين.
قبل عامين من بدء الصراع الحالي ،أنفقت الحكومة اليمنية،
تحت إشراف اليونسكو ،أكثر من ملياري ريال يمني لترميم
القلعة 129.مع ذلك ،ألحقت غارات جوية متعددة في مايو/أيار
 2015أضرارا بثلث القلعة 130،التي كانت مستهدفة ألنها كانت
تستخدم كثكنات عسكرية .بعد أن استعادت الحكومة المعترف
بها دوليا القلعة ،أعيد فتحها في عام  .2018وتجدر اإلشارة إلى
131
أن خطر االنهيار ال يزال وشيكاً نتيجة لألضرار.

  (35):لكشإجمالي عدد مباني الثقافة والتراث وحالتها في
.2020
مدينة تعز )لكل مديرية(,
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻌﻤﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
واﻟﺴﺠﻼت اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ
آﺛﺎر /ﻣﻌﺎﻟﻢ

1

ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

3

7

5

3
55

7

10
3

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
آﺧﺮ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
)اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  ،اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ  ،إﻟﺦ(.
ﻣﺴﺎرح

اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

35
13

2

2

1

1

1
1

اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت
واﻟﺴﺠﻼت اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ

1

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ﻣﺴﺎرح

1

ﺻﺎﻟﺔ

2

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ

2
1

اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

2

آﺛﺎر /ﻣﻌﺎﻟﻢ

2
2

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
)اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  ،اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ  ،إﻟﺦ(.

1

ﻣﺴﺎرح

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

26

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 129محيي الدين محمد “ ،آثار تعز ...تاريخ يحتضر  ”،العربي 11 ،مايو2016، https://
( www.al-arabi.com/s/1994تم االطالع في  30مارس)2020
 130اليونيسكو « UNESCO،قلعة القاهرة»https://en.unesco.org/،
( node/259193تم االطالع في  31مارس)2020
 131شارلين رودريغز« ،اليمنيون يرثون تدمير المواقع التاريخية« :أنا أشاهد ً
جيال
بأكمله يفقد تاريخنا وتراثنا» The Independent، 23 ،يونيو2019، https://
�www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-histori
�cal-sites-desturction-mount-sabir-taiz-civil-war-houthis-saudi-ara
( bia-a8929201.htmlتم االطالع في  31مارس). 2020
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  (36):لكشقلعة القاهرة

المصدر :خرائط جوجل ،قلعة القاهرة ،أنس الحاج .2020 ،

●تعرض المتحف الوطني ،الواقع في مديرية القاهرة ،ألضرار بالغة
عندما تعرض للقصف في يناير  132.2016ويحتوي البناء على الديكورات
والخشب والطوب والزجاج الملون وشرفات المشربية الرائعة 133.تم
ترميم المتحف في عام  2019بدعم من الصندوق العالمي لآلثار
135 134
والتراث ،مع ذلك ال يزال المتحف الداخلي في حاجة إلى اإلصالح.
كان المتحف يحوي أكثر من  45,000قطعة أثرية ،بما في ذلك
مخطوطات نادرة ،ومقتنيات للفترة ما قبل االسالم ،وتحف تقليدية
كثيرة 136.ووفقاً لمدير عام اآلثار فإن ما يقرب من  70 60-في
137
المائة من محتويات المتحف قد فقدت بسبب النهب واالتجار.
تفيد التقارير بأن مجموعة أبو العباس احتفظت بمعظم القطع
األثرية للمتحف في مستودعاتها الخاصة .في عام  ،2017ادعت
المجموعة أنها سلمت جميع القطع األثرية إلى السلطات المحلية،
صغيرا منها 138.بعد أن
جزءا
ً
ولكن تبين فيما بعد أنها سلمت ً
غادرت مجموعة أبو العباس تعز ،في أعقاب مواجهات مسلحة
مع الجيش وقوات األمن في إبريل  ،2019تم العثور على مخزن
اآلثار في مقر الكتائب في مدرسة أروى في المدينة القديمة.

  (37):لكشالمتحف الوطني.

المصدر :األسبوع العربي ،المتحف الوطني ،كارين دابروسكا .2020 ،

●كان قصر البدر مقر إقامة اإلمام البدر بن يحيى حامد الدين .في
عام  ،2005وضعت خطط لتحويل قصر البدر إلى بيت فني لتنشيط
حركة الفن المرئي في المدينة .وتم القيام بعمل مماثل في
139
مدن أخرى مثل إب حيث تم تنظيم المعارض في الهواء الطلق.
●تم بناء قصر صالة في منتصف الخمسينات من قبل اإلمام أحمد
حامد الدين المجاور لبعض أسواق الماشية ووادي صالة 140.في
أسفل القصر نافورة كبيرة استقبلت المياه من جبل صبر عبر
ممرات منحوتة من أعلى الجبل إلى القصر .خالل الصراع ،كان
القصر يستخدم كقاعدة عسكرية وتعرض لغارات جوية متعددة
142 141
ألحقت أضرارا بالغة بالموقع.

 132ماري زويشة “ ،اليمن يكافح إلنقاذ التراث القديم من التدمير  «،جريدة الفن،
�https://www.theartnewspaper.com/news/yemen-battlesto-save-an
( cient-heritage-from-destruction/تم االطالع في  31مارس). 2020
 133الكسندرا شافيز « ،متحف في اليمن دمره القصف ،يعاد افتتاحه بعد الترميم
«، The National، 7يناير2020 ، https://www.thenational.ae/arts-culture/
�art/museum-in-yemen-devastated-by-shelling-reopens-after-resto
( ration-1.960935تم االطالع في  30مارس). 2020
 134المرجع نفسه.
 135كارين دابروسكا« ،الصندوق العالمي لآلثار والتراث يعيد ترميم المباني في
اليمن التي دمرتها الحرب» ،مجلة العرب األسبوعية 26 ،يناير2020،https://
thearabweekly.com/world-monuments-fund-restores-buildings-war( ravaged-yemenتم االطالع في  31مارس). 2020
 136الجزيرة « ،نهبتها مليشيا مدعومة إماراتيا ..آثار العاصمة الثقافية لليمن من
المتاحف لمزادات اإلنترنت» 27 ،يناير(  2020، https://bit.ly/3hdJpVYتم
االطالع في  30مارس). 2020
 137المرجع نفسه.
 138المرجع نفسه.

 139محيي الدين محمد “ ،آثار تعز ...تاريخ يحتضر  ”،العربي 11 ،مايو2016، https://
( www.al-arabi.com/s/1994تم االطالع في  30مارس)2020
 140المشاهد « ،قصور ومتاحف تعز هدفاً لطرفي القتال»1 ،مارس2016، https://
( almushahid.net/7858/تم االطالع في  1مارس)2020
 141المرجع نفسه.
 142محيي الدين محمد “ ،آثار تعز ...تاريخ يحتضر  ”،العربي 11 ،مايو2016، https://
( www.al-arabi.com/s/1994تم االطالع في  30مارس)2020
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ارتلاو ةفاقثلا
  (38):لكشقصر صالة.

  (39):لكشمسجد الجند.

المصدر :العين ،قصر صالة ،تصوير أحمد باشا.2016 ،

المصدر ،Flickr :مسجد الجند  ،جوليان هارنيس 2014 ،

●المدارس الرسولية ومساجد تعز كانت وال تزال معروفة .ومن
بين المدارس التي ال تزال قائمة مدرسة األشرفية (المنسوبة
إلى رسول الملك األشرف  1400 – 1377م) بمئذنتين أبيضتين
قائمتان بين الصخور البركانية عند سفوح الجبال .كما ال يزال
مسجد المظفر وقبة المعتبية قائمين ،حيث أن القبة مزينة
143
بشكل جميل باأللوان المائية.
●يقع مسجد الجند في مديرية التعزية في منطقة الجند ،على بعد
 20كم شمال المدينة .كان سوق الجند أحد األسواق الموسمية
العربية قبل اإلسالم .وهو ثاني أقدم مسجد في اليمن ويعود
تاريخه إلى القرن األول لإلسالم في عصر النبي محمد .وقد
بناها الصحابي المبجل للنبي ،معاذ بن جبل في السنة الثامنة
الهجرية ( 630م) 144.صمم المسجد على شكل مستطيل حول
فناء مركزي ويتميز بمئذنة تعود إلى الحكم العثماني في
القرن السابع عشر.

●جبل صبر في مديرية صبر الموادم هو من بين أعلى الجبال
في اليمن على ارتفاع  3,070متر .وتجري العديد من الينابيع
والجداول على جوانب جبل صبر .يوجد طريق من تعز يؤدي إلى
145
قمة الجبل.
●تعتبر يفرس في مديرية جبل حبشي من أبرز المعالم السياحية
في المحافظة .تقع جنوب غرب مدينة تعز ،على بعد حوالي 30
كم ،وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية ،أهمها قبر الشيخ
الصوفي الشهير أحمد بن علوان ،الذي عاش في منتصف القرن
146
السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميالدي).
باإلضافة إلى ذلك ،هناك األسواق األسبوعية في جميع أنحاء
المحافظة .وأشهرها سوق البيرين الذي يقام يوم األربعاء في
منطقة البيرين ،على بعد حوالي  35كيلومتراً جنوب مدينة تعز.
سوق ذو باب هو سوق مفتوح يوم األحد في وادي ذو باب ،على
147
بعد حوالي  5كم غرب مدينة تعز.

 145المرجع نفسه.

 143سبأ نت « ،مناطق الجذب السياحي في تعز»  ، 13سبتمبر2004 ، https://www.
( saba.ye/en/news78012.htmتم االطالع في  31مارس2020).،

 146المرجع نفسه.

 144المرجع نفسه.

 147المرجع نفسه.
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 8اإلسكان واألرايض
والممتلكات
نقاط هامة

●إن محدودية القدرة على الوصول إلى األراضي السكنية
وغير السكنية ،وسوء خدمات البنية التحتية يشكالن
تحديين مثبطين بشكل خاص في مدينة تعز .إن أكثر من
 70في المائة من األراضي المتطورة تقع في واحدة
من المديريات الثالث التي تشكل مدينة تعز :القاهرة ،و
المظفر ،و صالة؛

●هناك  80,842منزال مسكونا ،وال تزال هناك  7,800وحدة
سكنية شاغرة في المدينة .وقد تم إنشاء  3,247مأوى/
ملجأ مؤقتا في المدينة ،مما يبين االحتياجات السكنية
في تعز؛
●مديرية القاهرة أكثر مديرية تعرضت للدمار في تعز،
يليها المظفر ثم صالة بالترتيب؛
●إن تدهور سبل األمن النقدي (أي عدم وجود النقد في
متناول اليد) وتصاعد التحديات االقتصادية يعني أن
العديد من األفراد في تعز يكافحون لدفع اإليجار.
●تتعرض المدينة لفيضانات موسمية شديدة تسبب
خسائر كبيرة في األرواح وأضرار في الممتلكات؛
● ً
وفقا لعقال الحارات ،يواجه المقيمون في تعز مجموعة
متنوعة من التحديات عندما يتعلق األمر بالحصول
على األدوات المنزلية .بين  100 – 87.5في المائة من
المشاركين في االستبيان قالوا إن نقص المال كان في
مقدمة هذه التحديات.
تعز ،ثالث أكبر منطقة حضرية في البالد ،وتحتل  38كيلومترا مربعا
من األراضي .وقد قامت المعارك التي دارت للسيطرة على المدينة،
فضال عن الغارات الجوية ،بتدمير قسماً كبيراً منها 148.ان محدودية
ً
القدرة على الحصول على األراضي السكنية وغير السكنية وسوء
خدمات البنية التحتية يشكالن تحديين بارزين بشكل خاص في
مدينة تعز .من الناحية العملية فإن جميع األراضي المتاحة للتوسع
الحضري في المدن الرئيسية في المرتفعات (مثل صنعاء ،تعز ،وإب)
هي ملكية خاصة ،وهناك أسواق نشطة لألراضي غير الرسمية
في كل مدينة 149.الواقع أن أكثر من نصف األراضي التي تحولت
إلى استخدام حضري في السنوات العشرين الماضية كانت نتيجة
لتقسيم غير منضبط وغير منتظم لألراضي غير الرسمية .وقد أدى
الزحف الحضري غير المنضبط إلى جانب عدم وجود أدوات مناسبة
للتخطيط والتنظيم الحضريين إلى انتشار سريع جداً لتنمية األراضي
غير الرسمية في تعز :ويبين تحليل صور األقمار الصناعية أن ما
يقرب من  75في المائة من المدينة قد تم تطويرها بشكل غير
فضال عن ذلك
منتظم ،مما يشير إلى أن هذه تطورات غير رسمية.
ً
فإن قسماً كبيراً من األراضي في مديريتي تعز المتجاورتين ،التعزية
وصبر ،مملوكة ملكية خاصة لمجموعات َق َبلية .ويخضع جزء كبير
من األراضي المتبقية على المنحدرات الجبلية لصراع مستمر بين
الدولة وأصحاب األراضي بسبب بند غامض في قانون الدولة لألراضي
والممتلكات لعام .1995

الحصول على األراضي غالبا ما يكون عملية محفوفة بالمخاطر ومكلفة
ألن معظم المشترين في نهاية المطاف يتكبدون نفقات إضافية (كل
من المستأجر والمالك األصلي) .من جانبها توقفت مصلحة أراضي
وعقارات الدولة عن توزيع األراضي منذ عام  .2001كما أن الحصول
على قطع األراضي األكبر والتي تحتاج إليها االستثمارات الصناعية
هو أكثر صعوبة بسبب التكلفة الباهظة لتجميع األراضي .عالوة
على ذلك ،لم ينفذ حتى اآلن أي مشروع من بين المشاريع السبعة
التي خصصت لها أراض صناعية من مصلحة أراضي وعقارات الدولة
بين عامي  1997و  ،2001حيث واجه جميع المستثمرين مطالبات
متنازعة على مواقعهم .وأخيراً  ،كثيراً ما يكون على الحكومة
المركزية/المحلية أن تعوض/تشتري األراضي من مالكي القطاع
الخاص لتوفير الخدمات العامة (مثل الطرق والمدارس والمراكز
150
الصحية ومكب البلدية ،والمدرج الجديد للمطارات ،إلخ).
معظم المساكن في المدينة مبنية باألسمنت (حوالي  65في
المائة) ،تليها الهياكل الخشبية (حوالي  30في المائة) في حين
يستخدم الطوب الطيني التقليدي في أقل من  6في المائة من
المباني .فاألفراد المهمشون يستطيعون في كثير من األحيان فقط
جمع األغطية البالستيكية والورق المقوى إلنشاء مساكن مؤقتة.
وتمثل المساكن التي بنيت بهذه المواد حوالي واحد في المائة من
المساكن 151.ووفقاً الستبيان عقال الحارات الذي أجري في مارس
 ،2020فإن غالبية سكان تعز يعيشون حالياً في مساكن مملوكة
(52في المائة) ،وأغلب مساكن المدينة المستأجرة موجودة في
مديرية المظفر .ويبدو أن قدرة تحمل تكاليف السكن هي القضية
األهم في المدينة مقارنة بتوافر السكن :ففي حين أن أكثر من
 80,000منزل مأهول بالسكان ،ال تزال هناك  7,800وحدة سكنية
شاغرة في المدينة ،و يمكن العثور على أكثر من  3,200مسكن
152
مؤقت في جميع أنحاء تعز.

 150المرجع نفسه.

 148رانيا الراججي « ،حتى الحرب تميز» :األقليات اليمنية  ،منفيون في الوطن( لندن:
مجموةعة حقوق األقليات الدولية2016)https://minorityrights.org/wp-con�،
( tent/uploads/2016/01/MRG_Brief_Yeen_Jan16.pdfتم االطالع في6
أبريل). 2020

 151قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن،
محافظة تعز ،سبتمبر2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
( resources/%20Taizz.docx.pdfتم االطالع في  7ابريل). 2020

, UN-Habitat 149جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية. 2019،

 152استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا
  (40):لكشاألراضي الزراعية واألنشطة الصناعية والتجارية في تعز.(UN-Habitat 2020) ،
! ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
! ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ
! زﺣﻒ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
اﻟﻬﺸﻤﻪ

اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﺣﺬران

اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺪﻧﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

المصدرDigital Globe Satellite :

اﻟﺠﺮن

اﻟﻤﻮادم

ﺣﺪﻧﺎن

ﻣﺨﻄﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻂ-ﻣﺤﺪود
ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻂ-زﺣﻒ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﺴﺎﺣﺔ )ﻫﻜﺘﺎر(

ﺗﻐﻄﻲ

1,100
801
2,447
4,348

25%
75%
100

ذو ﺑﺎب
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مالمح حرضية رسيعة

األرضار اليت لحقت باإلسكان
أضرار الحرب

لقد تضرر قطاع اإلسكان بشدة خالل عدة جوالت من االشتباكات التي
وقعت من عام  2015إلى عام  ،2018ولكن حجم األضرار غير واضح.
يشير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن  78في
المائة( 47,455وحدة) من المساكن قد تضررت 153.ووفقاً لتقرير
تقييم االحتياجات المستمرة في محافظة تعز  ،تم تدمير حوالي
 11,300وحدة ( 18في المائة) وتضرر جزئياً نحو  36,161وحدة (59
في المائة) .وتجدر اإلشارة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه
األرقام تستند إلى تقييمات ميدانية أو تقديرات تستند إلى التصورات.

بالمقارنة ،يشير تقييم األقمار الصناعية لألضرار إلى أن نحو 1,203
موقع فقط قد تضرر في المدينة (انظر الشكل  .)42ويمكن تفسير
هذا التباين جزئيا على األقل بأن تقييم األقمار الصناعية لألضرار ال
يمكن أن يحدد األضرار إال في حالة تلف السقف .مع ذلك ،من المرجح
أن يكون الرقم الفعلي أعلى من تقييم األقمار الصناعية وأقل من
تقديرات الحكومة.
حسب أرقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،فإن المديرية األكثر
تضررا هي مديرية المظفر حيث تضرر نحو  80في المائة من المباني.
بشكل عام ،تضررت أغلب مباني الشقق السكنية في مختلف أنحاء
المدينة؛ وقد يؤدي هذا إلى تعقيد برامج إعادة تأهيل المساكن
154
لألسر المعيشية.

  (1):لودجلاتقدير األضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في
مدينة تعز حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.2018 ،
ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات

2,500
1,500
�
4,000
%17

8,100
4,100
3,000
15.200
%63

3,000
2,000
�
5,000
%21

13,600
7,600
3,000
24,200

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮﻋﻲ

2,000
750
50
2,800
%15

9,100
1,900
200
11.200
%60

3,500
1,000
240
5,000
%25

3,500
900
15
4,415
%25

7,300
1,950
30
9,280
%52

2,800
1,150
50
4,000
%23

40
37
2
79
%10

246
223
12
481
%58

150
100
20
270
%33

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

11,294

36,161

14,010

61,465

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺿﺮار ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ

%18

%59

%23

%100

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﺑﻴﻮت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺸﻘﻖ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺑﻴﻮت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺸﻘﻖ

ﺻﺎﻟﺔ

ﺑﻴﻮت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺸﻘﻖ

أﺧﺮى

ﺑﻴﻮت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات

ﻣﺪﻣﺮ
ّ

 153وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة ،محافظة
تعز ،المرحلة الثالثة (،اليمن :الجمهورية اليمنية. 2018)،

 154المرجع نفسه.

14,600
3,650
490
18,740
13,600
4,000
95
17,695
436
360
34
830
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كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا
األضرار الناجمة عن األسباب الطبيعية
لسقوط األمطار ،أصبحت حوادث الفيضانات المدمرة والمتكررة
نسبياً شائعة في المدينة .وأكثر سكان الحضر ضعفا هم أفقر
السكان الذين يعيشون بالقرب من منطقة الفيضانات في مساكن
غير مستقرة مصنوعة من الخشب وااللومنيوم ومواد أخرى 158.على
سبيل المثال ،في عام  2019قامت السيول بإزاحة بعض المخلفات
مما أدى إلى انسداد المصارف ،والذي بدوره أدى إلى تدمير منازل
159
المهمشين المجاورة لها.

تعتبر محافظة تعز منطقة زلزالية 155،حيث وقع  38زلزال جنوب غرب
156
المدينة فى عام .2001
باإلضافة إلى النشاط الزلزالي المتكرر ،تشهد المدينة أيضاً أعلى
نسبة هطول أمطار باالضافة الى تكرارها على المرتفعات الجنوبية.
وتتساقط األمطار الموسمية في فترتين ،األولى من مارس إلى
مايو ،والثانية من يوليو إلى سبتمبر ،واألخيرة هي األقوى .ونتيجة
  (41):لكشتحليل األضرار عبر صور األقمار الصناعية،
157
). UN-Habitat (2020
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻣﺮة
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ

!
!

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ذات اﻟﻀﺮر
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اﻟﺠﺮن

!

اﻟﻤﻮادم

ﺣﺪﻧﺎن

المصدرDigital Globe Satellite :

 155موهيندرا وآخرون  ،التحليل االحتمالي للمخاطر الزلزالية في اليمن ،المجلة
الدولةية للجيوفيزياء�(2012) ، https://www.researchgate.net/publica
tion/258382998_Probabilistic_Seismic_Hazard_Analysis_for_Yemen
(تم االطالع في  8أبريل). 2020
 156وزارة األشغال العامة والطرق بالجمهورية اليمنية ،مشروع برنامج الوصول
للريف تقييم البيئة القطاعية المجلد(  1 ،روما2014) ، http://documents1.:
worldbank.org/curated/en/597111491483955739/pdf/SFG3236-EA( P151026-Box402900B-PUBLIC-Disclosed-4-5-2017.pdfتم االطالع في7
أبريل). 2020
 157تقييم الضرر UN-Habitat، UNOSAT 2019 :تقييم األضرار في
تزعز( اليمن UN-Habitat ، 2019). :مصادر الخطوط األمامية�2018: Rr016، Suriyak
maps؛ 2016: Rr016، Archicivilians.نشرت فيhttps://en.wikipedia.org/:
( )wiki/Taiz_campaign_(2015%E2%80%932020تماالطالع في  1يونيو
).2020

 158برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitatوالتقرير الوطني
للجمهورية اليمنية  ،مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة  ،الموئل الثالث( كيتو  ،اإلكوادور. 2016):
 159يمن الغد ،مناشدات إلنقاذ متضررين دمرت السيول منازلهم في تعز» 7 ،ابريل
( 2019 ،https://yemenalghad.net/news26358.htmlتم االطالع في  8ابريل
).2020

!
!
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مالمح حرضية رسيعة
المساكن المستأجرة وأماكن إقامة النازحين
إن تدهور سبل األمن النقدي وزيادة التحديات االقتصادية يعني أن
العديد من األفراد في تعز يكافحون لدفع اإليجار .كما أدى تدفق
النازحين داخلياً إلى تخفيض عدد الوحدات السكنية المتاحة.
والواقع أن أسعار اإليجار ،واألمن ،والعالقات األسرية سرعان ما برزت
باعتبارها العوامل األكثر أهمية في اختيار واحدة من المديريات
الثالث في تعز .في حين بدا أن مديرية صالة كانت األكثر في عرض
ّ
المظفر أكثر أمناً نسبياً  ،تليها مديرية
إيجارات بأسعار معقولة ،كانت
القاهرة .عالوة على ذلك ،أشار المستجيبون أيضاً إلى أن عدم كفاية
األموال ،إلى جانب عدم كفاية عدد الوحدات السكنية الصالحة للعيش
160
هما أكثر العقبات إلحاحاً أمام تأمين المأوى/الملجأ والسكن.
يتم اإلعالن عن معظم المساكن لإليجار شفهيا ،بدال من اإلعالن من
خالل مكتب عقار .باإلضافة إلى مجموعة من التحديات األخرى ،فإن
ارتفاع اإليجارات ،إلى جانب االفتقار إلى الخدمات األساسية ،كثيراً ما
161
كان يثبط المستأجرين المحتملين.
  (42):لكشالسكان حسب نوع السكن الحالي في مدينة تعز
)لكل مديرية( .2020,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ
ﺳﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ

96%

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

8%

4%

71%

40%

وتشير البيانات التي تم جمعها من استبيان عقال الحارات في مارس
 2020إلى أن النازحين داخلياً  ،ثم العائدين ،يواجهون التحديات األكثر
تكراراً في تلبية احتياجات المأوى/الملجأ واإلسكان في تعز .بين
100 – 93في المائة من المستجيبين حددوا أن هاتين المجموعتين
هما األكثر تعرضاً للخطر في المدينة ،ثم تبعهما عن كثب العبء
162
الذي يواجه المجتمع المستضيف.
تشير التقييمات المتعلقة بكيفية اختيار النازحين داخلياً أماكن
إقامتهم ،حيث أن أكثر من نصف النازحين داخلياً يستقرون في
مساكن مستأجرة على مستوى المدينة 163.وعادة ما يختار النازحون
داخلياً الذين يعيشون في القرى الريفية المحيطة بالمدينة البقاء
164
مع األسر المستضيفة ،مما يشير بأن سوق اإليجار أقل نشاطاً .
مع ذلك ،هناك بعض االختالف في تصنيف أنواع أماكن اإلقامة
بين المديريات:
وتظهر المعلومات المتوفرة على مستوى المديريات أن أماكن
إقامة النازحين داخلياً في مديريتي المظفر والقاهرة تتميز بأنماط
مماثلة ،حيث يستأجر  70-65في المائة من النازحين مساكنهم
ويقيم نحو  30في المائة مع عائالت مستضيفة .وتختلف األرقام
في مديرية صالة ،حيث تمثل اإليجارات أقل من  40في المائة من
أماكن اإلقامة المختارة ويجد ما يقرب من  50في المائة من النازحين
165
مأوى/ملجأ في مبان خاصة أخرى.

ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻻﻳﺠﺎر
ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻒ )ﻣﻦ اﻻﺳﺮة(

8%

ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻒ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺮة(

16%

16%

أﺧﺮى
ﻋﺎﺋﺪون ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

4%

13%

24%

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

 162استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 160استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس2020.
 161قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن،
محافظة تعز ،سبتمبر2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
( resources/%20Taizz.docx.pdfتم االطالع في  7ابريل). 2020

 163المنظمة الدولية للهجرة  IOM،مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة  37،مارس
( 37.اليمن2019)، https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/:
�&Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037.pdf?file=1
( type=node&id=5295تم االطالع في  7ابريل). 2020
 164المرجع نفسه.
 165المرجع نفسه.

47

تعز

كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا
  (43):لكشتصنيف اإلقامة لألشخاص النازحين داخلياً في تعز)., UN-Habitat (2020

اﻟﻬﺸﻤﻪ

اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﺣﺬران

اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺪﻧﺔ

اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

اﻟﺠﺮن

اﻟﻤﻮادم

! ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت
! ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪارس
! ﻣﻨﺸﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى
! ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ذو ﺑﺎب
!
ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب
! ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب
! ﺑﻴﺖ ﺛﺎﻧﻲ
! وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ أﺧﺮى
! وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ

ﺣﺪﻧﺎن

المصدر :المنظمة الدولية للهجرة  ، IOMمصفوفة تتبع النزوح الجولة 37

في محافظة تعز ،تشير دراسة قام بها قطاع المأوى إلى أن أكثر
من  60في المائة من النازحين يعيشون في وحدات سكنية صغيرة
(تتكون من غرفة أو غرفتين) 166.عالوة على ذلك ،فإن أكثر من
ثالثة أرباع أصحاب العقارات على استعداد للتأجير للنازحين داخلياً ،
مما يمثل مؤشراً إيجابياً على انفتاح المجتمع الستضافة النازحين
داخلياً  .ويبرر أصحاب العقارات غير الراغبين في استئجار المسكن
للنازحين داخلياً قرارهم بالوضع المالي المتداعي لمعظم النازحين
داخلياً  ،ويخشون عدم دفع اإليجار بانتظام 167.كما قدرت الدراسة أن
حوالي نصف المستجيبين ( 48في المائة) ذكروا أنهم سيجدون
مساكن مستأجرة أرخص او بأسعار معقولة أكثر في حالة عدم توفر
شققهم المستأجرة الحالية بعد اآلن ،في حين ذكر  16.6في المائة
أنهم سيعيشون في خيام ،وقال  11.7في المائة إنهم سيعودون
على األرجح إلى مسقط رأسهم/قراهم .وأشار ما يقرب من  10في
المائة إلى أنهم سيجدون سكناً مع أصدقاء العائلة.

  (44):لكشسكن النازحين في مدينة تعز. 2019،
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

56%

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى

19%

ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ
ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب

14%

ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب
ﻣﻨﺸﺌﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

10%
1%

ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت

0.3%

ﻣﻨﺸﺌﺎت دﻳﻨﻴﺔ

0.2%

ﺑﻴﺖ ﺛﺎﻧﻲ

0.1%

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

 166قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن،
محافظة تعز ،سبتمبر2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
( resources/%20Taizz.docx.pdfتم االطالع في  7ابريل). 2020
 167المرجع نفسه.
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العوائق التي تحول دون الحصول على المستلزمات
المنزلية األساسية

ً
وفقا لتصورات عقال الحارات ،يواجه المقيمون في تعز مجموعة
متنوعة من التحديات عندما يتعلق األمر بالحصول على األدوات
المنزلية .بين  100 – 87.5في المائة من المشاركين في االستبيان
قالوا إن نقص المال كان في مقدمة هذه العقبات .كما ذكر 40.7
في المائة في مديرية المظفر أن األسر تواجه مهمة شاقة في
محاولة تأمين االحتياجات من األدوات المنزلية .وبما أن معظم
المتسوقين يميلون إلى الذهاب إلى متاجر األحياء المحلية ،فإن
الحالة األمنية لم تظهر كعقبة .كما يشير عقال الحارات الذين
يسكنون في مديرية القاهرة إلى عدم كفاية مهارات مقدمي
الخدمات مقارنة بالمناطق األخرى ،مما يدل على أن الخدمة نوعاً
168
ما أفضل في المديريات المجاورة.

  (45):لكشالعوائق الرئيسية لتأمين المأوى و السكن )إيجار،
شراء,بناء( )في مدينة تعز( لكل مديرية.2020 ,
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

100%

91.6%

96%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

44.4%

25%

37%

20.8%

24%

22.2%

33.3%

16%

11.1%

25%

7.4%

16.7%

4%

7.4%

41.7%

8%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق /
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

3.7%

4.2%

4%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ
أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎج.

3.7%

12.5%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل
اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت /اﻷﺳﻮاق
ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

N/A

N/A

N/A

4.2%

أﺧﺮى

N/A

N/A

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

 168استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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 9االقتصاد
1.نظرة عامة

تعد محافظة تعز واحدة من أهم المناطق التجارية في اليمن نظراً
لمطارها الدولي وقربها من األراضي الزراعية الغنية والوصول
منها إلى ميناء المخاء التاريخي على البحر األحمر .في عام ،2009
ُقدر معدل الفقر في المناطق الحضرية بنسبة  23.66في المائة و
 41.51في المائة في المناطق الريفية 169.وفقاً لتقديرات منظمة
العمل الدولية  IOMلعام  ،2014يبلغ معدل العمالة في محافظة
تعز  34.5في المائة (أقل من المتوسط الوطني البالغ  36.5في
المائة) .وقدرت نسبة البطالة في المحافظة بـ  15.4في المائة ،وهي
170
نسبة غير بعيدة عن المتوسط الوطني البالغ  13.5في المائة.
  (46):لكشنسبة مشاركة القوى العاملة في اليمن. 2015،

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

52.1%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ

42.0%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

40.9%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

40.9%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ

35.4%

فقد أثر الصراع المطول بشكل كبير على النشاط االقتصادي َّ
وأثر على
أرزاق أسر ال حصر لها؛ كما تسبب حصار المدينة (والقتال الداخلي)
في تدمير القطاع الصناعي في المدينة .وقد تم اغالق العديد من
المصانع وتضرر الكثيرون بسبب القتال وافادت االنباء ان  95في المائة
من شركات مدينة تعز قد تضررت 171.وبالنسبة للعديد من التعزيين،
172
فإن الجماعات المسلحة تقدم بعض الوظائف الوحيدة المتوفرة.
تظهر بيانات عقال الحارات أن المصادر الرئيسية للدخل في مدينة
تعز (عندموا سألوا عن الثالثين يوماً الماضية) هي ،بترتيب األولوية،
العمالة غير الرسمية ،والعمالة الرسمية ،وشبكات األمان (المعاش
التقاعدي ،والتأمين) .وتتمثل مصادر الدخل الثانوية ،بترتيب األولوية،
هي العمالة الرسمية ،والتحويالت المالية من الخارج ،وشبكات
األمان (المعاش التقاعدي ،والتأمين) .وعندما ُسئل عقال الحارات
عن العقبات الرئيسية التي تعترض العثور على وظيفة ،أفادوا بأن
السبب الرئيسي المذكور هو نقص التدريب التقني/المهني .ومن
بين األسباب الرئيسية اإلضافية المذكورة صعوبة الحصول على
قرض تجاري في ظل ظروف مواتية وصعوبات من حيث مواصلة
173
التعليم أو إكماله.
البطالة في اليمن. 2015،
معدل
  (47):لكش
ﺻﻌﺪة
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء

34.5%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ

34.5%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ

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

18.3%
15.4%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

29.7%

13.9%
7.7%
6.2%
3.3%

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

 169برنامج األغذية العالمي  WFP،اليمن :تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي
وهشاشة األوضاع  ،أغسطس2009، https://documents.wfp.org/stellent/
( groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم االطالع عليه
في  9أبريل). 2020
 170بروني ميشيل والجميع  ،االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن،
(جنيف ،سويسرا :منظمة العمل الدولية2014) https://www.ilo.org/،
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
( publication/wcms_358144.pdf،تم االطالع في  19مارس)2020

 171خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  9أبريل). 2020
 172أمريكا الجديدة« ،الحرب قدمت إلى تعز» ،ديسمبر2019، https://www.
newamerica.org/international-security/reports/the-proxy-war-prism( on-yemen/war-comes-to-taiz/تم االطالع في  21أبريل). 2020
 173استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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  (48):لكشالمناطق الزراعية و الصناعية في مدينة تعز. UN-Habitat (2020)،
اﻻﻋﻤﻮر

ﻣﺨﻼف اﺳﻔﻞ

اﻟﻤﺴﻨﺢ

اﻟﻘﺼﻴﺒﻪ

ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻟﺒﺎن
واﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺪﻋﻴﺴﺔ

اﻻﺻﺮار

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﺒﺴﻜﻮت

اﻟﻬﺸﻤﻪ

ﻣﺼﻨﻊ اﻷﻏﻠﻔﺔ
اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ

اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ
اﻟﺒﺮح

ﺣﺬران
اﻟﻌﻠﻴﺎ

25 km

اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻦ
واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺮﺧﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼء
وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺻﺎﻟﺔ

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

اﻟﻌﺪﻧﺔ

اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ

ﻣﺎرة

اﻟﻤﻮادم

ﺑﻼد اﻟﻮاﻓﻲ
ذو ﺑﺎب
ﺑﻨﻲ ﻋﻴﺴﻰ

ﺣﺪﻧﺎن

اﻟﺠﺮن
اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

ﻋﺒﺪان

اﻟﻌﺎرﺿﺔ

اﻟﻤﻌﻘﺎب

ﺳﻴﻌﺔ

ﺑﺮداد

Agricultural land
Industry
Commerce
Mountain

!
!
!
!

المصدر.Wikimapia، 2019 :

األنشطة االقتصادية ،بما في ذلك الزراعة ومزارع األسماك
تتفاوت األنشطة االقتصادية إلى حد كبير وتشمل األراضي الزراعية
الكبيرة ،والمدرجات الزراعية الشاسعة ،والنباتات الصناعية المتوسطة
الحجم ،وخط ساحلي بطول  153كم على البحر األحمر .من بين العدد
اإلجمالي للعاملين في محافظة تعز ،يعمل  24.49في المائة منهم
في الزراعة .تعد تعز موطناً لعدد من أبرز رجال األعمال والشركات
في اليمن .في عام  ،2004تضمنت تعز قرابة  11في المائة من
جميع الشركات الخاصة (على المستوى الوطني) ،مما وضعها
في المرتبة الثانية بعد مدينة صنعاء .تقع بعض أكبر الشركات في
المحافظة في منطقة حوبان في مديرية صالة ،شرق مدينة تعز
على طريق صنعاء .أنشطة التصنيع الرئيسية هناك تتعلق بتجهيز
األغذية والتغليف.يعتقد أن المصانع في منطقة حوبان توفر إيرادات
سنوية تتراوح بين  50و  60مليون دوالر أمريكي 174.على الجانب
الغربي من المدينة ،في منطقة الشرعب ،يقع مجمع صناعي كبير
ويذكر أن أكبر أربع شركات في تعز تشكل استثماراً
إلنتاج الصابونُ .
كبيراً يبلغ نحو  270مليون دوالر أميركي 175.هناك عدد من المنشآت
الصناعية في المحافظة ،بما في ذلك مصنع البرح لألسمنت
ومجموعة من الصناعات الخفيفة 176.كما توجد العديد من المحاجر

الحجرية والرخام والرمال والملح ،والمنطقة غنية بالمعادن ،بما في
ذلك النحاس والنيكل والكوبالت والبالتين والبازلت .تعد تعز موطن
الحرف التقليدية التي تشمل المعادن ،وصناعة المجوهرات ،الحجر،
والنسيج ،وإنتاج الجلود .باإلضافة إلى ذلك ،كانت المحافظة لديها
مجموعة واسعة من المعالم السياحية ،والتي تشمل جبالها العالية
177
وينابيعها الطبيعية ومياه الكبريتيك والمدن التاريخية القديمة.
تمتلك محافظة تعز أكثر من  58,000هكتار من األراضي الصالحة
للزراعة التي تزرع أساساً بالحبوب ( 59في المائة) والقات ( 14في
المائة) والمحاصيل النقدية ( 13في المائة) .مع ذلك ،فإن اإلنتاج
الزراعي في هذه المحافظة متنوع؛ ففي سهل تهامة ،األراضي
الساحلية في الجزء الغربي من المحافظة ،ال توجد سوى الزراعة
المروية التي تشمل إنتاج القطن ،والذرة ،والسمسم .وفي الداخل،
يمكن زراعة عدد أكبر من المحاصيل (اعتماداً على األمطار وتخزين
المياه) ،التي تشمل إنتاج المانجو ،والبابايا ،والموز ،والقهوة .في
بعض المناطق ،ال يزال العنب يزرع إلنتاج الزبيب .في عام  2005بلغ
إنتاج األسماك في تعز  3,600طن ،وهو ما يعادل 1,5في المائة من
إجمالي اإلنتاج الوطني.

 174هناك العديد من الشياطين :حديث مع محافظ تعز ،علي المعمري  ،مركز
صنعاء للدراسات اإلستراتيجية  ، 4نوفمبر2017 ، https://sanaacenter.org/
( publications/analysis/5046تم االطالع في 20يناير). 2020
 175الهيئة العامة لالستثمار ،الموانئ والمناطق الصناعية-تعزhttp://www.،
( investinyemen.org/content.php?c=10&langid=1&pageid=6تم االطالع
في  9مايو). 2020
Berghof Foundation، 176الحكم المحلي في المحافظات اليمنية( برلين  ،ألمانيا:
2020) ، https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/
�Publications/Papers/2020_BerghofMappingLocalGovernanceYem
( eniGovernorates_EN.pdfتم االطالع في  9ابريل). 2020

 177برنامج األغذية العالمي  WFP،اليمن :تحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي
وهشاشة األوضاع  ،أغسطس2009، https://documents.wfp.org/stellent/
( groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم االطالع عليه
في  9أبريل). 2020
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اصتقالا
  (2):لودجلااإلستثمارات الصناعية الرئيسية في محافظة تعز.UN-Habitat (2020( ،
اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﻤﺎﻟﻚ

اﻷﺳﻢ

ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻟﺒﺎن واﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺒﺰ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻨﻊ اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻤﻨﻈﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
 ٩٧ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻻﺳﻔﻨﺞ

 ٩٤ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﻦ واﻟﺼﺎﺑﻮن

 ٢٥ﻣﻠﻴﻮن

 ٥٤ﻣﻠﻴﻮن

المصدر :هيئة االستثمار العامة

  (49):لكشالزراعة في محافظة تعز. 2009،
اﻟﺤﺒﻮب

59%

اﻟﻘﺎت

14%

اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

13%

اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ

10%

اﻟﻔﻮاﻛﻪ

3%

اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺔ

من حيث الوقت المستغرق للحصول على المواد الغذائية سيراً على
األقدام (األغذية األساسية والخضروات الطازجة والفواكه واللحوم ،الخ)
 ،يذكر معظم المستجيبين من عقال الحارات أن السكان في مديريتي
المظفر والقاهرة يحتاجون أقل من  20دقيقة للحصول على مواد
179
غذائية ،بينما يحتاجون أكثر من  40دقيقة في مديرية صالة.
  (51):لكشالوقت المستغرق للحصول على الغذاء سيراً على
األقدام في مدينة الحوطة) 2020 ,لكل مديرية(.2020 ,
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

1%

المصدر :برنامج الغذاء العالمي ,اليمن :تحليل البيانات الثانوية عن األمن
الغذائي وهشاشة األوضاع  ،أغسطس .2009

(2.انعدام) األمن الغذائي

من بين مجموع السكان البالغ  3,065,034نسمة ،هناك 1,337,500
شخص في حاجة ماسة إلى األمن الغذائي والمساعدة الزراعية،
في حين أن  903,500شخص في حاجة معتدلة ،مما يعني أن 73
في المائة من األسر تعاني عموما من انعدام األمن الغذائي.
في عام  ،2009أفادت التقارير بأن نسبة السكان الذين بشكل عام
يعانون من الجوع في تعز وانعدام األمن الغذائي ،تطابق عموماً
178
المعدالت الوطنية.
  (50):لكشوضع األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي.
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ

أﺳﺮﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

21.7%

19.6%

أﺳﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮع اﻟﻤﻌﺘﺪل

13.8%

16.8%

أﺳﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺠﻮع اﻟﺸﺪﻳﺪ

7.8%

أﺳﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻻﻧﻌﺪام
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

20.8%

2.8%

20.7%

دﻗﻴﻘﺔ 20-40

اﻟﻤﻈﻔﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻﺎﻟﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

14.8% 40.8%

44.4%
37.5%
32%

29.2%

33.3%

40%

28%

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

وفقاً لبيانات عقال الحارات ،فإن إمدادات الغذاء ليست متوفرة بشكل
أساسي في مديرية القاهرة؛ وفي مديرية صالة ،ذكر أكثر من ثالثة
أرباع المستجيبين من عقال الحارات أن إمدادات الغذاء ليست متوفرة
بسهولة في حين أن نحو  60في المائة من المستجيبين لديهم نفس
الرأي في مديرية المظفر .عالوة على ذلك ،ذكر غالبية عقال الحارات
أن السكان في مديرية المظفر يشترون موادهم الغذائية .مع ذلك،
فإن  12.5في المائة من عقال الحارات أفادوا إن السكان في مديرية
القاهرة يحصلون على المواد الغذائية من خالل المساعدات ،وفي
مديرية صالة ،ترتفع هذه النسبة إلى  64في المائة .باإلضافة إلى
ذلك ،تشير بيانات عقال الحارات إلى أن المواد المنزلية (مثل أدوات
المطبخ واألغطية والحصيرة وشبكات البعوض ،إلخ ).غير متوفرة
ً
وفقا لـ  62.5في المائة من المستجيبين في مديرية
بسهولة
القاهرة؛ و  44.4في المائة من المستجيبين في مديرية المظفر
180
و 40في المائة في مديرية صالة.
  (52):لكشنسبة المواد الغذائية التي ال تتوفر بسهولة في
مدينة تعز )لكل مديرية( .2020
اﻟﻘﺎﻫﺮة

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

87.5%

ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

76%
59.3%

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

 179استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 178المرجع نفسه.

 180المرجع نفسه.
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 10الصحة والطوارئ
نقاط هامة

● ً
وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام
 ،2018تستضيف مدينة تعز والمناطق المجاورة لها ما
مجموعه  74مرفق صحي (من ضمنهم  7مكاتب إدارية
تقع داخل مدينة تعز) .وتفيد التقارير بأن أقل من نصف
المرافق لم تلحق بها أضرار ( 34مرفقا) ،بينما لحقت ب
 25مرفقا أضرارا جزئية و  15مرفقا قد ُدمر تدميرا كامال.
وكانت مديرية صالة األكثر تأثراً  ،حيث لم يكن هناك سوى
 8مرافق تعمل من أصل .26
●ووفقاً لبيانات خبراء القطاع فإن أكثر المحتاجين هم
األطفال (الذكور واإلناث على حد سواء ،دون سن 18
عاما)؛ ولكن تفيد بيانات خبراء القطاع على أن البالغين
(من سن  18إلى  64عاما) هم أيضاً أشخاص ذو حاجة في
مديرية القاهرة.
●تفيد بيانات خبراء القطاع بانه ال يمكن إجراء عمليات
جراحية رئيسية في مديريات المظفر ،والقاهرة ،وصالة.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تتوفر خدمات الجراحات البسيطة
والخدمات المخبرية في مديرية صالة ،كما ال تتوفر
الرعاية الصحية لألمهات واألطفال في مديرية القاهرة.
●غالبية المستجيبين من عقال الحارات ذكروا أن األدوية
وغيرها من منتجات الرعاية الصحية غير متوفرة بشكل
أساسي في مديرية القاهرة ،تليها مديرية المظفر ثم
مديرية صالة .وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية
(مثل المرافق) ،فإن غالبية المستجيبين من عقال
الحارات ذكروا ان هذه الخدمات تلبى بصعوبة في
مديرية القاهرة ،تليها مديرية المظفر ثم مديرية صالة.
وبشكل أكثر تحديداً  ،تفيد بيانات عقال الحارات على
أنه فيما يتعلق بالحصول على السلع الصحية (األدوية،
إلخ) ،ذكر جميع المستجيبين أن السكان في مديريتي
المظفر وصالة قاموا بشراء موادهم .مع ذلك ،ذكر 10
في المائة تقريباً من المستجيبين أن سكان مديرية
القاهرة يعتمدون على المساعدات من حيث الحصول
على المواد الصحية.
●يمضي معظم الناس ما بين  20و 40دقيقة سيراً على
األقدام للحصول على خدمات الرعاية الصحية (المراكز
الصحية واألطباء والممرضات والخدمات بما في ذلك
خدمات الطوارئ أو الفحوص المخبرية) .معظم األفراد
في مديريتي المظفر وصالة يقضون أكثر من  40دقيقة
للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية .أما في مديرية
القاهرة ،يقضي معظم الناس  40 - 20دقيقة.

1.نظرة عامة

لقد أدت سنوات الصراع إلى تدمير نظام صحي ضعيف باألصل؛
ويقدر بنحو  19,7مليون نسمة في اليمن بحاجة إلى الرعاية الصحية
األساسية وال يستطيعون الوصول اليها181؛ من بين هؤالء هناك 14
مليون نسمة (أكثر من 70في المائة) في حاجة ماسة إلى الرعاية
الصحيةً 182.
وفقا لبيانات ( HeRAMS 2018التي تم تحديثها في أكتوبر
 ،)2019على مستوى البلد بالكامل ،ان نصف المرافق الصحية فقط
تعمل بشكل كامل بينما تعمل  36في المائة بشكل جزئي وال يزال
 13في المائة منهم ال يعمل 183.تواجه المرافق الصحية التي تعمل
تحديات متعددة تعوق تقديم خدمات صحية جيدة وفعالة وكفؤة،
بما في ذلك عدم كفاية العاملين الصحيين (األعداد والقدرات) ،ونقص
فضال عن نقص المياه اآلمنة
األدوية ،ونقص المعدات الصحية،
ً
والوقود والطاقة .باإلضافة إلى ذلك ،ال تتوفر للناس سوى فرص
محدودة للحصول على الخدمات الصحية بسبب زيادة تكاليف النقل،
وضعف البنية التحتية لشبكة الطرق ،أو انعدام األمن (بما في ذلك
حواجز الطرق في بعض مناطق الصراع) .وتؤثر هذه التحديات بشكل
خاص على الخدمات الضرورية للنساء واألطفال األكثر ضعفا .عالوة
على ذلك ،كثيرا ما يتأخر وصول المساعدات اإلنسانية أو تُ منع؛ بين
يوليو وسبتمبر  2017تحققت األمم المتحدة من  65حادثة منعت
فيها وصول المساعدات اإلنسانية الى محافظتي تعز و صعدة من
184
قبل أطراف الصراع.
  (53):لكشإجمالي عدد المرافق الصحية في تعز المدينة )لكل
مديرية( وضواحيها .2018,

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻋﺎم(
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ )ﺧﺎص(
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
)ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف(
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

3

3

2

11

10

10

0

0

0

8

5

2

7

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ

0

0

وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ

1

0

1

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

0

0

1

23

18

26

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة،
.2018
 ACAPS ، 181الحصول إلى االحتياجات األساسية في اليمن :السيناريوهات  ،أكتوبر
2019 ، https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/
files/20191106_acaps_yemen_analysis_hub_scenarios.pdf
 182نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية. 2019،
 183منظمة الصحة العالمية. WHO، System (HeRAMS)، 2018
 184مواطنة لحقوق االنسان و «Physicians for Human Rights،نزعت االبرة
الوريدية وبدأت بالجري-هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن»،
مارس2020، https://reliefweb.int/report yemen/i-ripped-iv-out-my-
( arm-and-started-running-attacks-health-care-yemen-enarتم االطالع
في  9ابريل). 2020
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تعز

 ئراوطلاو ةحصلا

2.اإلطار المؤسيس والقانوني

يكفل دستور الجمهورية اليمنية مادة رقم  55حق الرعاية
الصحية لجميع المواطنين اليمنيين .وزارة الصحة العامة
والسكان هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة القطاع
الصحي على الصعيد الوطني .بعد موافقة البرلمان على قانون
السلطة المحلية في فبراير  ،2000أصبحت المكاتب الصحية في
المحافظات مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية على مستوى
المحافظة ،بينما تتولى المكاتب الصحية في المديريات إدارة
المستوى المحلي 185.قبل الصراع ،كان القطاع الصحي يعتمد
بالفعل بشكل كبير على التمويل الخاص ،حيث يأتي  76في
186
المائة من اإلنفاق الصحي من مصادر خاصة.

3.البنية التحتية الصحية و القدرة
التشغيلية

يوجد في محافظة تعز  383مرفقاً صحياً  ،منها  295مرفقاً يمكن
الوصول إليه بشكل كامل و 88مرفقاً يمكن الوصول إليه بشكل
جزئي؛ و 149مرفقاً يعمل بشكل كامل و 234مرفقاً يعمل بشكل
جزئي .من عام  2015إلى عام  ،2018كانت تعز أكثر المحافظات تأثراً
بالهجمات على المرافق الطبية ،حيث تم توثيق  67حادثة 187.تجدر
اإلشارة إلى أن مدينة تعز تواجدت فيها ،منذ عام  ،2015خطوط
مواجهة متعددة مما قسم المدينة إلى قسمين .لطالما أعاق
القتال المستمر والنشط حصول سكان مدينة تعز على الخدمات
األساسية ،ال سيما الرعاية الصحية األساسية .من حيث مستويات
األضرار ،فإن مدينة تعز هي أكثر المدن تضرراً في البالد ،حيث أن ما
يقرب من  70في المائة من المرافق الصحية الخاصة بها إما دمرت
188
بالكامل أو تضررت جزئياً .
الرعاية الصحية في مدينة تعز تتكون من المرافق األولية والثانوية،
فضال عن المستشفيات المتخصصة .قامت وزارة التخطيط والتعاون
الدولي بتقييم حالة المرافق الصحية في تعز ،وتحديد  8مستشفيات
عامة و 34مرفقاً خاصاً  .ووفقاً للتقييم نفسه ،تحوي تعز أيضاً 20
مركزاً صحياً وخمس وحدات صحية .وتشمل المستشفيات العامة
مستشفى األمراض النفسية والعصبية ،و مدينة النور لألمراض
الجلدية ،واليمني السويدي (الذي يعتبر أفضل مستشفى لألطفال
في المنطقة) ،189و الجمهوري ،والمظفر لألمومة والطفولة،
والثورة ،والتعاون ،و تعز العسكري .وقبل اندالع الصراع كان الناس
الجمهوري و
من مختلف أنحاء المحافظة يستخدمون المستشفيات ُ
الثورة و اليمني السويدي  ،الذين يقعون جميعا في مركز مدينة تعز.
وتتوزع المرافق الصحية بالتساوي بين المديريات الثالث .وتستضيف
المظفر  23مرفقا ،من بين هذه المرافق ،ثالثة منها قد ُدمرت
بالكامل ،وستة منها تعرضت ألضرار جزئية ،و  14منها في حالة
جيدة؛ وتفيد التقارير بأن ستة من المرافق الصحية في المديرية ال
تعمل .وفي مديرية القاهرة ،حددت وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 18مرفقا لخدمات الرعاية الصحية :اثنان فقط قد ُدمرا بالكامل و
خمس منهم تضرروا جزئياً  ،مما أدى إلى وجود  16مرفق يعمل
واثنين ال يعمالن .وتضم مديرية صالة اكبر عدد من المرافق الصحية
 185الجمهورية اليمنية ،القانون رقم ) (4لعام  2000بشأن السلطة المحلية،
أغسطس2000، http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-10/
( Law%202000%20local%20authorities.pdfتم االطالع في  18مارس). 2020
 186ن.اوربي و س.أ اسماعيل ،وظيفة النظام الصحي في بلد منخفض الدخل في
خضم الصراع :حالة اليمن  ،السياسة الصحية والتخطيط. 32 ، 6 (2017) ، 911-922
 187المرجع نفسه.
 188مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 189كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،الرعاية الصحية تحت الحصار في تعز,22
يونيو2017، https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/06/22/healthcare-under-
( siege-in-taiz/تم االطالع في  9ابريل). 2020

( )26مع  12مرفق متضرر جزئيا وتسع مرافق مدمرين .وعموماً ،
تفيد التقارير أن  8مرافق صحية فقط في مديرية صالة تعمل في
190
حين أن ثمانية عشر مرفقاً ال يعمل.
  (54):لكشحالة و عدد المنشآت الصحية في تعز المدينة )لكل
مديرية( .2018
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

ﻣﺘﻀﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

14

6

اﻟﻘﺎﻫﺮة

11
5

ﺻﺎﻟﺔ

ﻣﺪﻣﺮ
ّ

3

5

2

12

9

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة،
.2018

  (55):لكشالحالة التشغيلية للمنشآت الصحية في مدينة تعز
)لكل مديرية( .2018
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المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة،
.2018

يفيد معظم عقال الحارات على أن السكان في المدينة قضوا ما بين
 20إلى  40دقيقة سيراً على األقدام للحصول على خدمات الرعاية
الصحية (المراكز الصحية واألطباء والممرضات والخدمات بما في ذلك
خدمات الطوارئ أو الفحوص المخبرية) .ووفقا لغالبية عقال الحارات
فإن معظم األفراد في مديريتي المظفر وصالة يقضون أكثر من
 40دقيقة سيراً على األقدام للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
191
أما في مديرية القاهرة ،يحتاج معظم الناس  40 - 20دقيقة.
  (56):لكشالوقت المستغرق للحصول على الخدمات الصحية
سيراً على األقدام في مدينة تعز )لكل مديرية( 2020
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻﺎﻟﺔ

دﻗﻴﻘﺔ 20-40

14.8%

أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

37%
29.2%
24%

48.2%
50%

32%

20.8%
44%

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

 190وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة ،محافظة
تعز ،المرحلة الثالثة. 2018،
 191استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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  (57):لكش المرافق الصحية الرئيسية في تعز. UN-Habitat (2020)،
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المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة.2018 ،

  (3):لودجلاإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها .2020 ،

اﻻﺳﻢ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

درﺟﺔ اﻟﻀﺮر

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪوﻟﻲ

)ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ )ﺧﺎص

159,000

ﻣﺘﻀﺮر ﻛﻠﻴﺎ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻮرة

)ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻋﺎم

40,209
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)ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻋﺎم
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ﻣﺘﻀﺮر ﻛﻠﻴﺎ
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اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺗﻌﺰ
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المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة.2018 ،

تجدر اإلشارة إلى أن أي مستشفى من المستشفيات العامة ال
يستطيع تقديم نفس مستوى الخدمات الذي كان عليه قبل الصراع.
وقد قوض الصراع إمكانية تشغيل المرافق الخاصة أيضا ،التي تقدم
192
اآلن خدمات متخصصة ذات قدرة محدودة.

 192منظمة أطباء بال حدود ،اليمن :القطاع الصحي تحت الحصار في تعز 30 ،يناير
( 2017، https://www.msf.org/yemen-healthcare-under-siege-taizتم
االطالع في  9ابريل). 2020

55

تعز

 ئراوطلاو ةحصلا

مستشفى الثورة العام

يعتبر مستشفى الثورة العام أكبر مستشفى عام في مدينة
تعز .وقد أصيب المستشفى بالصواريخ مرتين في مارس
2020؛ صرحت منظمة أطباء بال حدود،في مارس  ،2020أنها
سجلت بين عامي  2018و 2020ما ال يقل عن  40حادثة عنف
ضد مستشفى الثورة العام الذي تدعمه منظمة أطباء بال
حدود ،وضد أفراده ومرضاه ،بما في ذلك إطالق النار داخل أو
بالقرب من مباني المستشفى 194.باإلضافة إلى ذلك ،أفادت
منظمة أطباء بال حدود أن مباني المستشفيات وهياكلها
تعرضت أكثر من  15مرة لنيران األسلحة الصغيرة والقصف،
وأفادت بوقوع عدة حوادث تعرض فيها الموظفون الطبيون
للمضايقة واالعتداء .ذكرت وسائل اإلعالم الدولية في أغسطس
 2015أن المرفق استهدف  8مرات وتعرض لـ 22قذيفة في
يومين ،مما ألحق أضرارا بمباني المستشفى ومعداته ،فأصبح
المرفق خارج الخدمة ،حيث لحقت أضرار جسيمة بمركز الحروق،
ووحدة الجراحة ،وغرفة الطوارئ ،والمشرحة ،وأقسام الطب
الباطني ،وأمراض النساء ،واإلنعاش ،وأمراض الكلى ،فضال عن
195
مقر إقامة األطباء.
193

4.االحتياجات السكانية الحالية

يشير تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية على مستوى البالد
اذا قورنت أعوام  2018و 2019ببعضها ،أن عدد األشخاص الذين هم
في حاجة ماسة قد زاد بشكل كبير بالنسبة لقطاع الصحة (زيادة
بنسبة  49في المائة) 196.فقد أدى النظام الصحي العاجز ،إلى جانب
الظروف المعيشية المتزايدة الصعوبة ،إلى تدهور صحة الناس،
مع عواقب وخيمة بشكل خاص على الفئات الهشة مثل النساء
الحوامل واألطفال حديثي الوالدة واألطفال الصغار .في مدينة
تعز ،قبل اندالع الصراع ،كان هناك بالفعل نقص كبير في الخدمات
197
الصحية ،التي ازداد تدهورها منذ عام .2011

في مدينة تعز على وجه التحديد ،تشير التقديرات حسب تقرير
نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية أن هناك  233,860شخصاً
بحاجة ماسة من حيث الصحة ،في حين يقدر أن  68,562شخصاً في
حاجة معتدلة ،مما يعني أن  302,422من مواطنيها البالغ عددهم
 372,845شخصاً يحتاجون إلى المساعدة من حيث الصحة .وفي
مدينة تعز ،تشكل النساء الفئة السكانية األكثر احتياجاً (،)91 599
يليهم الرجال ( ،)82,625ثم الفتيان ( ،)64,957ثم الفتيات (.)63,241
مديرية القاهرة يحتاج معظم السكان ( 90في المائة) فيها إلى
المساعدة الصحية ،يليها كل من مديريتي المظفر وصالة بنسبة
 70في المائة .ووفقاً لبيانات خبراء القطاع فإن أكثر المحتاجين هم
األطفال (الذكور واإلناث على حد سواء ،دون سن  18عاما)؛ لكن تفيد
بيانات خبراء القطاع على أن البالغين (من سن  18إلى  64عاما) هم
أيضاً بحاجة في مديرية القاهرة.
  (58):لكشاالشخاص المحتاجون للمساعدة الصحية في مدينة
تعز. ، 2019

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن
 -ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

165,698

120,505
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115,989

108,455

61,350

70%

90%

70%

المصدر :بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

ذكر أغلب المستجيبين من عقال الحارات أن األدوية وغيرها من
منتجات الرعاية الصحية غير متوفرة بشكل أساسي في مديرية
القاهرة ،تليها مديرية المظفر ثم مديرية صالة .وفيما يتعلق بخدمات
الرعاية الصحية (مثل المرافق) ،فإن غالبية المستجيبين من عقال
الحارات ذكروا ان انهم واجهوا صعوبات للحصول على الخدمات في
مديرية القاهرة ،تليها مديرية المظفر ثم مديرية صالة .بشكل أكثر
تحديداً  ،تفيد بيانات عقال الحارات على أنه فيما يتعلق بالحصول على
السلع الصحية (األدوية ،إلخ) ،ذكر جميع المستجيبين ان السكان في
مديريتي المظفر وصالة قاموا بشراء موادهم بانفسهم .ومع ذلك،
ذكر  8.3في المائة تقريباً من المستجيبين أن سكان مديرية القاهرة
198
يعتمدون على المساعدات من حيث الحصول على المواد الصحية.
  (59):لكشنسبة األدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية
التي ليست متاحة بسهولة في مدينة تعز )لكل مديرية( .2020

 193مكتب منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية بالنسبة
لليمن  ،تعرض سجن تعز المركزي للهجوم مما أدى إلى قتل وجرح العديد،
(صنعاء :األمم المتحدة2020)، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/،
files/resources/HC%20statement%20on%20Prison%20attack_Final.pdf
(تم االطالع في  9أبريل).2020
 194نظمة أطباء بال حدود ،تتعرض المرافق الصحية لهجمات عشوائية في مدينة
تزعز  ، 20مارس�2020، https://reliefweb.int/report/yemen/yem
( en-health-facilities-face-indiscriminate-attacks-taiz-cityتم االطالع
في  9ابريل). 2020

اﻟﻘﺎﻫﺮة

95.8%

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺻﺎﻟﺔ

88.9%
52%

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

 195مواطنة لحقوق االنسان و «Physicians for Human Rights،نزعت االبرة
الوريدية وبدأت بالجري-هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن»،
مارس2020، https://reliefweb.int/report/yemen/i-ripped-iv-out-my-
( arm-and-started-running-attacks-health-care-yemen-enarتم االطالع
في  9ابريل). 2020
 196مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  UNOCHA،تحديث إنساني
يغطي  24يناير  - 19فبراير  2019،العدد3، https://reliefweb.int/sites/
( reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdfتم االطالع في  9ابريل
).2020
 197المنتدى اإلنساني-اليمن ،تقييم االحتياجات األولية السريعة في تعز (،اليمن:
�2011)، https://reliefweb.int/report/yemen/taiz-initial-rapid-needs-as
( sessment،تم االطالع في  9أبريل). 2020

 198استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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تفشي األمراض
ظهرت من جديد حاالت األمراض المعدية ،بما في ذلك الكوليرا
والدفتريا والحصبة وحمى الضنك و جدري الماء في اليمن منذ عام
 .2015وأسباب انتشار الكوليرا هي المياه الملوثة ،وانهيار نظام
الصحة العامة ،ومحدودية خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
والتخلص من المخلفات .وال يزال توافر وتكلفة الرعاية المتخصصة
إلى جانب الموارد المحدودة لعالج األمراض غير المعدية يشكل عبئاً
كبيراً على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري
وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي والسرطان .وعدد الحاالت آخذ
في االرتفاع ويزداد سوءا بسبب محدودية الوصول للرعاية الصحية
المتخصصة التي تشتد الحاجة إليها .وتفيد منظمة أطباء بال حدود
أن انهيار االقتصاد والبنية التحتية الصحية في البالد يعني أن العديد
من الناس غير قادرين على تحمل تكاليف النقل إلى المستشفيات
القليلة التي ال تزال تعمل في البالد ،مما يعني أن الناس يتأخرون
في الذهاب إلى المستشفيات حتى يجمعوا ما يكفي من األموال
199
للسفر.
في نوفمبر  ،2019أفادت وسائل اإلعالم الدولية عن تفشي جديد
لحمى الضنك مع اإلبالغ عن آالف الحاالت وعشرات الوفيات .وقد ُأبلغ
عن أكثر من  3,500حالة من حاالت حمى الضنك في تعز وحدها وفقاً
للجنة الدولية للصليب األحمر .وفي يناير  ،2020أفادت المنظمات
غير الحكومية الدولية بأنها ال تقدم المساعدة فقط بسبب حمى
الضنك ،بل أيضاً بسبب تفشي المالريا في تعز .باإلضافة إلى ذلك،
حاالت الكوليرا في محافظة تعز بارتفاع منذ عام  .2017في سبتمبر
 ،2019أفادت التقارير أن الهالل األحمر اإلماراتي نفذ حمالت مكثفة
لمكافحة الكوليرا ،بما في ذلك في تعز .وشملت المساعدة تزويد
200
المستشفيات بدفعات متتالية من األدوية.

 5.التدخالت اإلنسانية

على مستوى البالد ،تلقى  12مليون شخص في عام المساعدة
من قطاع الصحة في عام  ،2018مقارنة بـ  8.6مليون شخص في
عام  ،2017بزيادة قدرها  40في المائة 201.وتعذر منذ وقت طويل
الوصول إلى المدنيين في أجزاء من مدينة تعز؛ في عام ،2016
أفادت التقارير أن الحمير كانت تستخدم لتهريب خزانات األكسجين
إلى المدينة 202.ووفقاً ألحدث بيانات قطاع الصحة في اليمن ،يعمل
حالياً  18شريكاً (وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية
203
الدولية ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية) في محافظة تعز.
شمل الدعم المقدم أساسا المساعدة في مجاالت االستشارات
الطبية ،والصحة التناسلية ،واألمراض غير المعدية ،وخدمات صحة
الطفل ،وبناء القدرات ،والدعم التشغيلي 204.بحلول نهاية عام ،2015
بدأت منظمة أطباء بال حدود بدعم مستشفى الثورة العام في
وسط مدينة تعز ،وقدمت دعمها في عام  2016إلى مستشفيي
205
الجمهوري و اليمني السويدي لتغطية االحتياجات الصحية للسكان.
ولم تتوفر لألسف بيانات من خبراء القطاع عن المساعدة اإلنسانية
المقدمة للسكان في قطاع الصحة.
  (60):لكشعدد الشركاء الصحيين الذين يقدمون الخدمات
الصحية بمحافظة تعز. 2020،
1-4

5-10

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
أﻣﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ
دﻋﻢ ﻃﺒﻲ
اﻷدوﻳﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

المصدر :قطاع الصحة في اليمن 4W ،اليمن :مجموعة شركاء قطاع الصحة
لكل محافظة ،مسودة ،يناير .2020

 201مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  UNOCHA،تحديث إنساني
يغطي  29أغسطس  - 27أكتوبر 2019،العدد12، https://reliefweb.int/report/
�yemen/yemen-humanitarian-update-issue-12-29-august-27-octo
( ber-2019-enarتم االطالع في  9ابريل). 2020
 The New Humanitarian ، 202في تعز بعض اليمنيين يختارون الحرب والمنزل
أكثر من النزوح  ، 16يوليو2019 ، https://www.thenewhumanitarian.org/( news-feature/2019/07/16/taiz-yemen-war-displacementتم االطالع في
9أبريل). 2020
 203قطاع الصحة في اليمن  ،اليمن  4W:شركاء القطاع الصحي في كل محافظة،
مسودة  ،يناير( 2020 ، http://yemenhc.org/تم االطالع في  9أبريل). 2020

 199منظمة أطباء بال حدود  ،العواقب غير المباشرة للحرب على الشعب اليمني،
 25يونيو�2019 ، https://www.msf.org/indirect-consequences-war-yem
( enتم االطالع في  9أبريل). 2020

 204المرجع نفسه.

 200وكالة أنباء االمارات ،الهالل األحمر االماراتي يرسل فريق مساعدة طبية
لمكافحة الكوليرا على ساحل البحر األحمر اليمني  ، 6سبتمبر2019، https://
reliefweb.int/report/yemen/erc-sends-medical-assistance-team( fight-cholera-yemens-red-sea-coastتم االطالع في  9أبريل ). 2020

 205منظمة أطباء بال حدود ،تتعرض المرافق الصحية لهجمات عشوائية في
مدينة تعز  ، 20مارس2020، https://reliefweb.int/report/yemen/
( yemen-health-facilities-face-indiscriminate-attacks-taiz-cityتم
االطالع في  9ابريل). 2020
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 11التعليم
نقاط هامة

●المظفر والقاهرة هما المديريتان ّاللتان لديهما أفضل
قدرة تشغيلية .في مديرية المظفر ،تعمل أكثر من 90
في المائة من المدارس في حين تعمل جميع المدارس
تقريباً في مديرية القاهرة .ويختلف الحال في مديرية
صالة  ،حيث أن أقل من  15في المائة من المدارس
األساسية الحكومية والخاصة تعمل بشكل كامل ،ونحو
 60في المائة من المدارس تعمل جزئياً  ،وحوالي 30
في المائة منها ال تعمل.
●فيما يتعلق بالحصول على اللوازم المدرسية (الزي
الرسمي ،واألحذية ،ولوازم الكتابة ،والكتب ،إلخ) ،ذكر
عقال الحارات أن  100في المائة من السكان في
مديريتي المظفر وصالة حصلوا على احتياجاتهم من
خالل الشراء .في مديرية القاهرة ،أفاد عقال الحارات أن
 4.2في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات
للحصول على المستلزمات المدرسية ،في حين أن 8.3
في المائة يعتمدون على العائلة واألصدقاء ،و 87.5في
المائة يشترون موادهم.
●فيما يتعلق بالوقت المستغرق سيراً على األقدام
للحصول على خدمات التعليم (بما في ذلك مساحات
التعلم) ،يذكر معظم عقال الحارات أن متوسط الوقت
الالزم هو أقل من  20دقيقة .مع ذلك ،فإن  52في المائة
من المستجيبين في مديرية صالة قالوا إن الوصول إلى
الخدمات التعليمية يستغرق بين  20-40دقيقة ،وأن 12
في المائة من المستجيبين أفادوا أن السكان يحتاجون
ألكثر من  40دقيقة.

نظرة عامة

بحلول عام  ،2017تصدرت تعز قائمة المدن التي شهدت أكبر عدد
من المدارس المتضررة بسبب الصراع ،حيث تدمر كلياً ما ال يقل عن
 8في المائة من المرافق التعليمية ،كما تم تدمير  68في المائة
206
تدميرا جزئيا ،بينما  24في المائة من المرافق التعليمية تعمل.
في يونيو  ،2019أكدت األمم المتحدة على وقوع  28هجوما ضد
207
المدارس ،حيث وقعت هذه الهجمات في تعز بشكل رئيسي.

الهيكل التنظيمي

تشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم ( ،)1964الذي يحدد
مستويات مختلفة من التعليم ،وقانون التعليم ( ،)1965الذي
يحدد المنح الدراسية والزماالت 209.قبل الصراع ،كان نظام التعليم
مركزياً إلى حد كبير .وتوجد حاليا عدة وزارات تدير نظام التعليم
على مختلف المستويات .يقع التعليم العام ضمن اختصاص وزارة
التربية والتعليم .وتدير وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
المدارس المهنية والكليات المجتمعية التي بدأ العمل بها
ألول مرة في السبعينات في إطار وزارة التربية والتعليم ،قبل
أن تتحول إلى وزارة منفصلة في عام  . 2102001وأخيرا ،تتولى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة مستوى التعليم
العالي ،والتي أنشئت أول مرة في عام  ،1990وبعد توقف قصير،
أعيد إنشاؤها في عام عام  2001211تدعم حكومة اليمن التعليم
العام على جميع المستويات 212.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
213
(يتألف إما من التعليم الثانوي المهني أو التعليم المهني).

وتستمر المدرسة الثانوية ثالث سنوات .السنة األولى هي
التعليم العام وتتألف من مواد أدبية وعلمية 214.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 الثانوي المهني ،يجوز للطالب
215
أن يختار التعليم الفني.

نتيجة لتدهور قطاع التعليم الحكومي ،يجري إنشاء مدارس غير
رسمية في مناطق مدينة تعز التي تشهد مستويات أقل من
الصراعات؛ مع ذلك ،تفيد التقارير بأن هذه المدارس غير الرسمية
مكتظة وتفتقر إلى مواد التعليم األساسي ولوازم الفصول الدراسية.
إن األضرار المرتبطة بالصراعات والمخاوف األمنية المستمرة
فضال عن ذلك فإن
هي من األسباب التي تدفع إلغالق المدارس؛
ً
المدارس تحتلها جماعات مسلحة أو أصبحت مالذاً لسكان المدينة
208
من النازحين داخلياً .
 209البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص( اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدولي2010) http://documents.worldbank.org/،
cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re( port-challenges-and-opportunities،تم االطالع في  9ابريل)2020
 210المرجع نفسه.
 206مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 207تقرير الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن  ،تقرير األمنة العامة عن
األطفال والنزاع المسلح A/73/907–S/2019/509، 20 ،يونيو2019، https://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sy
( bol-=S/2019/509&Lang=E&Area=UNDOCتم االطالع في  9ابريل). 2020
 208مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):

 211المرجع نفسه.
 212المرجع نفسه.
 213بروني ميشيل والجميع  ،االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن،
(جنيف ،سويسرا :منظمة العمل الدولية2014) https://www.ilo.org/،
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
( publication/wcms_358144.pdf،تم االطالع في  19مارس)2020
 214المرجع نفسه.
 215المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
  (61):لكشهيكل النظام التعليمي في اليمن.

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ودﻛﺘﻮراه

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻌﺎﻫﺪ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
أﺳﺎﺳﻲ

ﺑﻌﺪ-اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﺑﻌﺪ-اﻷﺳﺎﺳﻲ

أﺳﺎﺳﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

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

القبول واإللتحاق

القواعد التي تنظم القبول واإللتحاق معقدة ويمكن أن تمنع
الطالب من الحصول على مزيد من التعليم .وقبل الصراع ،كان
عدد الطالب الذين يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعا.
ووفقا لتقرير للبنك الدولي في عام  ،2010استغرق إكمال
216
السنوات التسع اإللزامية من التعليم  15.9سنة في المتوسط.

ويفقد الطالب الذين يختارون المضي قدماً في التعليم المهني
عند إتمام التعليم األساسي فرصة االلتحاق بالجامعة في
المستقبل 217.وعالوة على ذلك ،فإن كل من التعليم الفني
والتدريب المهني بعد التعليم األساسي و الثانوي مرتبط بسن
نظرا ألن معظم الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت
محدد.
ً
ً
مؤهل
للتقدم في التعليم األساسي  ،فقد ال يكون بعضهم
للحصول على التعليم الفني والتدريب المهني فقط بسبب
القيود العمرية .وعالوة على ذلك ،ال توجد قواعد تسمح بإعادة
218
الدخول في نظام التعليم األساسي بعد االنقطاع عن الدراسة.
وفي مثل هذه الحاالت ،فإن السبيل الوحيد الممكن هو البرامج
األبجدية ،التي ال يتمثل دورها إال في تعليم القراءة والكتابة.

ويشترط الحصول على دبلوم في التعليم الثانوي للقبول في
جامعة حكومية .ومع ذلك ،ال يمكن للخريجين ،عند االنتهاء
من التعليم الثانوي ،التقدم مباشرة أو التسجيل للحصول على
التعليم العالي .وفترة التوقف لمدة سنة واحدة منصوص
عليها قانونا .وعلى الرغم من عدم وضوح السبب ،يعزى السبب
عموما إلى األداء اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية عند بلوغ
سن الثامنة عشرة .وبعد انقضاء السنة ،ال يكون أمام خريجي
التعليم الثانوي سوى ثالث سنوات للتقدم بطلب القبول في
الجامعة .وإذا لم يتمكنوا من ذلك ،فإنهم يفقدون امتياز
االلتحاق بالتعليم العالي مدى الحياة 219.وبالتالي فإن تعقيد
النظام ال يحول دون مواصلة التعليم فحسب ،بل يحول أيضا
دون الحصول على المؤهالت الالزمة لالنتقال إلى سوق العمل.

 216البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص( اإلنجليزية)،
(واشنطن ،العاصمة البنك الدولي2010)،
 217المرجع نفسه.
 218المرجع نفسه.

 219المرجع نفسه.
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ميلعتلا

1.البنية التحتية التعليمية و القدرة التشغيلية

وفقاً ألحدث البيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء ،كان هناك 80
روضة أطفال في محافظة تعز في العام الدراسي 2016 - 2015؛
في هذه الـ  80روضة أطفال ،كان هناك  41معلمة متوفرة وال
يوجد اي معلم .في الفترة  ،2017-2016كان هناك  15روضة أطفال
في محافظة تعز ،وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تزيد عن  80في
المائة 220.أما بالنسبة لهذه ال  15روضة ،كان هناك ما مجموعه

 89معلماً  ،منهم  43من االناث و  47من الذكور .في العام الدراسي
 ،2017-2016أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء أن ما مجموعه 1,380
مدرسة أساسية وثانوية (حكومية وخاصة) في محافظة تعز ،منها
 1,260مدرسة مختلطة 63 ،لإلناث ،و 57للذكور (تجدر اإلشارة إلى
221
أنها نفس األرقام للعام الدراسي .)2016-2015

  (62):لكشالمرافق التعليمية الرئيسية في مدينة تعزUN-،
).Habitat (2020
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المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة،
.2018

  (4):لودجلامعلومات تفصيلية عن جامعة تعز وأكبر خمسة
مرافق تعليمية في تعز.

#
A
1
2
3
4
5

اﻻﺳﻢ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺰ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﻴﺪ اﻟﻨﻌﻤﺎ ن

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﻛﻠﻴﺔ

أﺳﺎﺳﻲ /ﺛﺎﻧﻮي

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن

أﺳﺎﺳﻲ /ﺛﺎﻧﻮي

ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺣﺮﻛﻴﺎ

أﺳﺎﺳﻲ /ﺛﺎﻧﻮي

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ زﻳﺪ اﻟﻤﻮﺷﻜﻲ

ﺛﺎﻧﻮي

أﺳﺎﺳﻲ /ﺛﺎﻧﻮي

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة،
.2018

 220جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي  2017، 22يوليو2019، http://
( www.cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690،تم االطالع في
9ابريل). 2020
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مالمح حرضية رسيعة
وفي مدينة تعز على وجه التحديد ،هناك ما مجموعه  406مدارس
ابتدائية (حكومية وخاصة)؛ تقع معظم المدارس األساسية الحكومية
في مديرية صالة ( )69في حين تقع أقل المدارس األساسية الحكومية
في مديرية القاهرة ( .)33ومع ذلك ،تقع معظم المدارس االبتدائية
الخاصة في مديرية القاهرة ( )108في حين أن  78مدرسة أساسية

خاصة تقع في مديرية صالة و 76في مديرية المظفر .وتجدر اإلشارة
إلى أنه ،وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،ال توجد مدارس أساسية لإلناث
في مديرية القاهرة (ال حكومية وال خاصة) ،وأنه ال توجد مدارس
خاصة لالناث أو الذكور في مديريتي المظفر والقاهرة.

  (63):لكشالمدارس األساسية الحكومية و الخاصة في مدينة تعز )لكل مديرية( .2020

ﻣﺪارس أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

76

اﻟﻤﺠﻤﻮع

78

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺪارس أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

20

14

26

108

32

108

76

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

15

15

12

12

12

22

42

69

33

41
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المظفر والقاهرة هما المديريتان ّاللتان لديهما أفضل قدرة تشغيلية.
في المظفر ،بلغ عدد المدارس التي تعمل أكثر من  90في المائة،
في حين أن جميع المدارس في القاهرة تقريباً تعمل .أما بالنسبة
لمديرية صالة فالوضع مختلف بشكل كبير ،حيث أن أقل من  15في
المائة من المدارس األساسية الحكومية والخاصة تعمل بشكل كامل.
في صالة ،نحو  60في المائة من المدارس تعمل جزئياً  ،وحوالي 30
في المائة منها ال تعمل ،وهذا يعني أن حوالي  85في المائة من
المدارس األساسية في مديرية صالة إما ال تعمل أو تعمل جزئياً .
تأسست جامعة تعز عام  1993وتتكون من  8كليات و 5مراكز علوم.
وتشمل الكليات كليات التربية والعلوم والطب والفنون والعلوم
اإلدارية والحقوق والهندسة وتقنية المعلومات والتربية واآلداب
والعلوم (في التربة) .وتشمل المراكز مركزاً للغات ،ومركزاً للبحوث
ودراسة الجدوى ،ومركزاً للتأهيل والتطوير التربوي ،ومركزاً للدراسات
البيئية وخدمة المجتمع ،ومركزاً لألنشطة الثقافية واإلعالم  .وورد
أن جامعة تعز أعيد فتحها في حزيران/يونيه  2016بعد فترة من
اإلغالق دامت نحو عام بسبب الوضع األمني .على الرغم من إعادة
فتح الجامعة ،إال أن تقارير المصادر المفتوحة تشير إلى أن التحاق
الطالب ما زال منخفضاً نسبياً حتى أبريل  ،2017نتيجة للوضع األمني
الحالي والنزوح داخل المحافظة.

 2.االحتياجات السكانية

تشير آخر بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية المتوفرة
إلى أن عدد السكان الحاليين في محافظة تعز يبلغ  3,065,034نسمة
 18( 558,465 ،في المائة) هم في حاجة ماسة إلى المساعدة
التعليمية 222.وتشير بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية
على مستوى البالد اذا ما قارنا أعوام  2018و ، 2019فإن عدد
األشخاص الذين هم في حاجة ماسة قد زاد بشكل كبير بالنسبة
223
لقطاع التعليم (زيادة بنسبة  32في المائة).
تفيد بيانات عقال الحارات أن  87.5في المائة من المستجيبين في
مديرية القاهرة ذكروا أن السلع التعليمية (الزي الرسمي واألحذية
ولوازم الكتابة والكتب وما إلى ذلك) غير متوفرة بسهولة .في
حين أن النسبة كانت  44.4في المائة في مديرية المظفر ،و 36في
المائة في مديرية صالة .فيما يتعلق بالخدمات التعليمية (النقل
من وإلى المدارس ،وتوافر المعلمين ،وما إلى ذلك) ،ذكر  40.7في
المائة من المستجيبين في مديرية المظفر أن هناك صعوبات في
الحصول على هذه الخدمات ،في حين أن النسبة كانت  36في المائة
224
في مديرية صالة و  25في مديرية القاهرة.

 222نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية. 2019،
 223مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  UNOCHA،تحديث إنساني
يغطي  24يناير  - 19فبراير  2019،العدد3، https://reliefweb.int/sites/
( reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdfتم االطالع في  9ابريل
).2020
 224المصدر :استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات )،آذار/مارس. 2020
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ميلعتلا
  (64):لكشإجمالي عدد المرافق التعليمية وحالتها في مدينة
تعز. 2020،
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ

  (65):لكشنسبة السلع و الخدمات التعليمية التي ليست
متاحة بسهولة في مدينة تعز )لكل مديرية( .2020

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻛﻠﻴﺔ

1

ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت /
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )إﻧﺎث(

1

أﺧﺮى
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )إﻧﺎث(
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )ذﻛﻮر(
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ(
ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ )إﻧﺎث(
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )ذﻛﻮر(

اﻟﻘﺎﻫﺮة

3

1

8

4

2

11

2

2

ﺻﺎﻟﺔ

88
8

4

1

2
1

6
9

9

12

ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ(

127

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
)ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ(

54

اﻟﻤﻈﻔﺮ

3

1

ﻛﻠﻴﺔ

1

ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت /
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )إﻧﺎث(
ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ /
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )ذﻛﻮر(
أﺧﺮى
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )إﻧﺎث(
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ )ذﻛﻮر(
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
)ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ(

12

26

20
54
1

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ )إﻧﺎث(
ﺟﺎﻣﻌﺔ

20

15

2

1

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

349

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

44.4%

40.7%

87.5%

25%

36%

36%
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مالمح حرضية رسيعة
االلتحاق والحضور

مواد التدريس والمستلزمات الدراسية

بالنسبة للعام الدراسي  ،2016-2015بلغ إجمالي عدد األطفال
المسجلين في رياض األطفال (الحكومة والخاصة) في محافظة تعز
طفال ،منهم  428طالب و 405طالبة .بالنسبة للعام الدراسي
833
ً
التالي ،بلغ عدد األطفال المسجلين في روضة األطفال (الحكومية
طفال ،منهم  702طالب و 639طالبة .وبالنسبة
والخاصة) 1,341
ً
للعام الدراسي  ،2016-2015بلغ إجمالي عدد الطالب المسجلين في
التعليم األساسي والثانوي العام (الحكومي والخاص) في محافظة
تعز 698,002؛ بالنسبة للعام الدراسي  ،2017 - 2016تفيد بيانات
الجهاز المركزي لإلحصاء بزيادة قدرها 17.2في المائة ،حيث بلغ
إجمالي عدد الطالب المسجلين  225.818,251وتقدر منظمة األمم
المتحدة للطفولة )اليونيسيف( أن  87في المائة من الطالب في
تعز تسربوا من المدرسة قبل بلوغهم الصف التاسع ،ويرجع ذلك
226
أساسا إلى ارتفاع تكاليف التعليم.

بسبب الصراع المستمر ،تراجعت إدارة التعليم في مدينة تعز ،األمر
الذي أدى إلى عدم تزويد المدارس بالمواد الدراسية الضرورية
والمستلزمات الالزمة للفصول الدراسية .باإلضافة إلى ذلك ،أدى
عدم وجود تمويل حكومي كاف إلى ارتفاع تكاليف التعليم ،مما
أجبر سكان مدينة تعز على شراء مواد دراسية من تجار غير رسميين
بأسعار مبالغ فيها .عالوة على ذلك ،أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف
التعليم ،حيث وصل إلى  500ريال لكل طالب حتى من فبراير .2017

  (66):لكشمجموع الطالب الملتحقين بالتعليم العام األساسي
والثانوي( الحكومي والخاص )في محافظة تعز. 2015-2017،
2015 � 2016

2016 � 2017

833

1,341

698,002

818,251

رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﺪارس اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

المصدر :بيانات نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

بالنسبة للعام الدراسي  ،2014-2013كان مجموع عدد الطالب
المسجلين في جامعة تعز يتألف من  25,715طالباً  ،منهم 12,816
227
( 49,8في المائة) من اإلناث و 50,2( 12,899في المائة) من الذكور.
تجدر اإلشارة إلى أن الطالب الذكور في جميع أنحاء البالد في نفس
العام الدراسي يشكلون  72في المائة من إجمالي عدد الطالب ،بينما
تشكل اإلناث  28في المائة .بلغ مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس
في جامعة تعز  830موظف ،منهم  70.5( 585في المائة) ذكور و
 29.5( 245في المائة) إناث.

تهدف الجهات اإلنسانية إلى المساعدة في توفير مواد التدريس
والدراسة ،فضال عن المستلزمات الالزمة في الفصول الدراسية؛
في سبتمبر  ،2019أفادت منظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) أنها قدمت  231لوحاً أبيض لـ  28مدرسة في أربع
مديريات بمحافظة تعز 228.فيما يتعلق بالحصول على المستلزمات
المدرسية (الزي الرسمي ،واألحذية ،ولوازم الكتابة ،والكتب ،إلخ) ،ذكر
عقال الحارات أن  100في المائة من السكان في مديريتي المظفر
وصالة يحصلون على احتياجاتهم من خالل الشراء .أما في مديرية
القاهرة ،أفاد عقال الحارات أن  4.2في المائة من السكان يعتمدون
على المساعدات للحصول على المستلزمات المدرسية ،في حين أن
 8.3في المائة يعتمدون على العائلة واألصدقاء ،و 87.5في المائة
229
يشترون موادهم بنفسهم.
  (67):لكشطريقة حصول غالبية األسر على مستلزماتهم
المدرسية في مدينة تعز( لكل مديرية.) ، 2020
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء

اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﺸﺮاء

100%
4.2%
8.3%

ﺻﺎﻟﺔ

87.5%
100%

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

 225جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي  2017، 22يوليو2019، http://
( www.cso-yemen.com/content.php?lng=english&id=690،تم االطالع في
9ابريل). 2020
 226اليونيسف ،تقرير الوضع اإلنساني في اليمن ،يناير2019، https://www.unicef.
_org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report
( Jan_2019.pdfتم االطالع في  9ابريل). 2020

UNICEF, Yemen: Humanitarian Situation Report, January 2019, https:// 228
�www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_ Humanitarian_Situa
).tion_Report_Jan_2019.pdf (accessed April 9, 2020

 227المرجع نفسه.

 229استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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ميلعتلا
مساحات التعلم

وفقاً ألحدث بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء المتوفرة ،بلغ عدد
الفصول الدراسية في المدارس األساسية والثانوية العامة (الحكومية
فصال في العام الدراسي  .2017-2016بالنسبة
والخاصة) 16,152
ً
للمدارس األساسية ،إجمالي عدد الفصول هو  14,038أما عدد
فصول المدارس الثانوية فهو ( 2,114وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
230
األرقام هي نفسها للعام الدراسي .)2016-2015
تفيد معلومات المصادر المفتوحة أن العديد من المدارس غير
الرسمية قد أقيمت في جميع أنحاء مدينة تعز ،والتي أفادت التقارير
أنها وفرت إمكانية الحصول على التعليم آلالف األطفال في مدينة
تعز ،وإن كان معظمهم يفتقرون إلى المساحة الكافية والمواد
التعليمية والمستلزمات األساسية للفصول الدراسية 231.وتفيد
التقارير بأن هذه المرافق غير الرسمية تقدم دروساً في الفترات
الصباح وبعد الظهر في محاولة للتعويض عن االكتظاظ وفي محاولة
232
لتعليم أكبر عدد ممكن من األطفال.
فيما يتعلق بالوقت المستغرق للحصول على خدمات التعليم (بما
في ذلك مساحات التعلم) سيراً على األقدام ،يذكر معظم المستجيبين
من عقال الحارات أن الوصول إلى خدمات التعليم يستغرق أقل
من  20دقيقة .مع ذلك ،فإن  52في المائة من المستجيبين في
مديرية صالة قالوا إن الوصول إلى الخدمات التعليمية يستغرق
 40-20دقيقة ،وأن  12في المائة من المستجيبين أفادوا أن السكان
233
يحتاجون ألكثر من  40دقيقة.

3.التدخالت اإلنسانية

وفقاً ألحدث بيانات قطاع التعليم في اليمن ،يقدم حالياً  9شركاء
خدماتهم في قطاع التعليم ( 5منظمات غير حكومية دولية ،و4
منظمات وطنية غير حكومية ،ووكالة تابعة لألمم المتحدة ،تحديداً
برنامج الغذاء العالمي  )WFPفي محافظة تعز 234.وشمل الدعم
المقدم المساعدة في مجاالت إعادة تأهيل المدارس ،ومكاتب
المدارس (توفير وإصالح) واللوازم المدرسية (القرطاسية ،و ادوات
المدرسين ،والكتب المدرسية) ،وفصول التعليم المؤقتة/البديلة،
وتدريب المعلمين ،ودعم نظام التعليم ،والتثقيف في مجال النظافة
الصحية 235.في محافظة تعز ،بلغ إجمالي عدد المستفيدين بين يناير
236
وفبراير  ، 73,562 ،2020باإلضافة إلى  703معلماً .
تفيد التقارير ذات المصدر المفتوح بأن الجماعات المحلية تعمل
على تحسين فرص الحصول على التعليم في تعز .ويعمل مسؤولو
التعليم والسكان المحليون معاً ليتمكنوا من توفير التعليم غير
الرسمي لألطفال الذين ال تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى المدارس
في جميع أنحاء المدينة ،وإنشاء مدارس غير رسمية في الفنادق
والقاعات العامة والمنازل الخاصة.

  (68):لكشالوقت المستغرق للوصول إلى خدمات التعليم في
مدينة تعز )لكل مديرية( .2020
أﻗﻞ ﻣﻦ

دﻗﻴﻘﺔ 20-40

دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

33.3% 7.4%

اﻟﻤﻈﻔﺮ

29.2% 8.3%

ﺻﺎﻟﺔ

12%

52%

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

59.3%
62.5%
36%

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

UNICEF, Yemen: Humanitarian Situation Report, January2019, https:// 230
�www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situa
).tion_Report_Jan_2019.pdf (accessedApril 9, 2020
 231تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن  (DNA):المرحلة(  3،واشنطن العاصمة:
).2018

 234قطاع التعليم في اليمن« ،لوحة تفاعلية عن شركاء قطاع التعليم»
يناير -ديسمبر2019، https://www.humanitarianresponse.info/en/
( operations/yemen/educationتم االطالع في  9ابريل). 2020

 232المرجع نفسه.

 235المرجع نفسه.

 233استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 236المرجع نفسه.
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 12المياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية
نقاط هامة

●تواجه مدينة تعز مشاكل مزمنة في ندرة المياه بسبب
موارد المياه الجوفية المحدودة والكثافة السكانية
العالية .وتبرز عدة تقارير الحاجة إلى زيادة التركيز على
سياسات استخدام المياه المستدامة لمنع نفاذ المياه
الجوفية ،فضال عن استكشاف موارد المياه البديلة.
●ويلزم إصالح الهياكل األساسية الحيوية للمياه والصرف
الصحي ،بما في ذلك الخزانات ومحطات الضخ وشبكات
توزيع المياه واآلبار ومختبر المياه.
●يحد نقص الديزل من القدرة التشغيلية للهياكل
األساسية للمياه والصرف الصحي.
●عدم كفاية األموال هو العائق الرئيسي لتأمين المياه
ألغراض الشرب  ،وتأمين سلع النظافة والوصول إلى
ً
وفقا لما صرح عقال
مرافق الصرف الصحي المناسبة،
الحارات مما يؤكد على الوضع االقتصادي السيئ.
●مشاكل مستمرة في إدارة مياه الصرف الصحي في
جميع المديريات ،هو ما أكده غالبية عقال الحارات في
المظفر والقاهرة.

1.نظرة عامة

يعتبر اليمن واحد من أفقر البلدان بالمياه في العالم .يبلغ نصيب
الفرد من المياه المتاحة  85مترا مكعبا ،وهو أدنى بكثير من حد
ندرة المياه المعترف به والذي يبلغ  1000متر مكعب 237.يعتمد
اليمن بشكل شبه كامل على المياه الجوفية ،ووفقاً لدراسات
مختلفة ،فإن معدل إعادة التغذية أقل كثيراً من معدل االستنزاف.
ويزيد من تفاقم هذا الوضع النمو السكاني السريع وارتفاع الكثافة
السكانية في المراكز الحضرية.
مدينة تعز ،تواجه مشاكل ندرة المياه منذ السبعينيات 238.كان النمو
السكاني السريع يعني أن المدينة لن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد
على إمدادات المياه .ففي منتصف التسعينيات ،كانت  40في المائة
من األسر في المدينة تحصل على المياه مرة كل أربعين يوما عن
طريق الشبكة العامة .ثم ليصبح بعدها مرة كل خمسة عشر يوماً
في العقد األول من القرن الحالي بسبب المشاريع المنفذة في
ذلك الوقت ،قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى مرة واحدة كل خمسين
 ستين يوما بعد عام  239.2010كما تشير التقارير اإلعالمية من عام 2015إلى أن إمدادات المياه من الشبكة العامة ال تتوفر إال مرة
واحدة في الشهر ،في حين أن شراء المياه المنقولة بالشاحنات
(الوايتات) مكلف للغاية 240.بسبب هذه الندرة ،يضطر معظم الناس
إلى االعتماد على شراء المياه من صهاريج المياه واستخدام مياه
الصرف الصحي المعاد تدويرها.

 237هيلين الكنر ،اليمن في أزمة األوتوقراطية ،الليبرالية الجديدة وتفكك الدولة،
(لندن :ساقي. 2017), 217-234،
 238المرجع نفسه.
 239المرجع نفسه.
Frederika Whitehead, “Water scarcity in Yemen: the country’s 240
forgotten conflict”, The Guardian, April 2, 2015, https://www
theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/
).apr/02/water-scarcity-yemen-conflict (accessedApril 8, 2020

كما أدت ندرة المياه في مدينة تعز إلى استكشاف مصادر المياه
في المناطق المجاورة بدءاً من السبعينيات ،مما أثر بالتالي على
العالقة بين المناطق الحضرية والريفية .وجرت عدة محاوالت لجلب
المياه من المناطق الريفية القريبة من المدينة ،ولكن معظمها لم
تنجح ،إما بسبب التعويض المحدود للمجتمعات الريفية ،مما أدى
إلى إفقار هذه المجتمعات أكثر ،أو نتيجة لتوقف المشاريع كلها
بسبب الصراعات مع المجتمعات الريفية 241.في اآلونة األخيرة ،وردت
تقارير عن حدوث نزاع بين قريتين متجاورتين على مشارف مدينة تعز،
للوصول إلى نبع ماء طبيعي يقع بينهما .وأسفر النزاع العنيف في
242
عام  2013عن مقتل شخصين.
في عام  ،2005نظم مركز الدراسات البيئية وخدمة المجتمع ESSSC
في جامعة تعز ،ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المياه ومؤسسة
السعيد المحلية للعلوم والثقافة ،ونوقشت القضية الملحة المتعلقة
بندرة المياه في تعز 243.وانتهت ورشة العمل بتوصيات تضمنت
وقف حفر اآلبار ،حيث أن الحفر الفردي يؤثر على طبقات المياه
الجوفية ،وتحديث شبكة إمدادات المياه ،وإقامة سدود وصهاريج
لجمع المياه .وينبغي أيضا استكشاف طرق جمع مياه األمطار،
بينما تتحمل تحلية المياه التكلفة األعلى.
  (69):لكشتغطية إمدادات المياه والصرف الصحي في مدينة
تعز  2014و . 2017
2014

2017

ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه

80%

32%

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

70%

28%

المصدر :الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  ، GIZقطاع المياه في اليمن:
تقرير تقييم األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي
ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  :2تقرير تقييم الموقف ،
الملحق  - 17تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا:
.)2018

قد أدى الصراع المستمر إلى تدهور وضع المياه والصرف الصحي
في مدينة تعز ،كما انخفضت تغطية خدمات المياه والصرف الصحي
بشكل كبير منذ عام  .2014بسبب ندرة المياه المزمنة ،ونقص الديزل
للمولدات الكهربائية ،واألضرار التي لحقت بأجزاء مختلفة من شبكة
إمدادات المياه ،يعتمد معظم سكان مدينة تعز على شراء المياه
من البائعين ،وهو أمر غالبا ما يكون مكلفا.

 241الكنر ،هيلين ،اليمن في أزمة األوتوقراطية ،الليبرالية الجديدة وتفكك الدولة،
(لندن :ساقي., 2017), 217234
Anglia Ruskin University, Water shortage compoundscountry’s 242
instability, 2013, https://aru.ac.uk/global-sustainability-institute-gsi/
research/global-risk-and-resilience/global-chaos-map-project/taiz
).(accessed April 5, 2020
 243اإلنسانية الجديدة« ،التركيز على نقص المياه» 17 ،فبراير/شباط2005، http://
�www.thenewhumanitarian.org/report/24875/yemen-focus-wa
( ter-shortageتم االطالع في  5ابريل). 2020
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
إدارة المياه والصرف 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
244
التحتية للمياه السطحية.
قانون المياه ،الذي تم التصديق عليه في عام  ،2002هو أحد األنظمة
التشريعية الرئيسية الذي تتناول تنظيم وإدارة وحماية الموارد
المائية 245.اما النظام الثاني هو االستراتيجية الوطنية والبرنامج
االستثماري لقطاع المياه ،فقد كان نتيجة لمبادرة متعددة األطراف
من أصحاب العالقة بقيادة وزارة المياه والبيئة إلعداد استراتيجية
موحدة ،وخطة عمل ،وبرنامج استثماري للقطاع ككل .وتهدف
االستراتيجية إلى ضمان التنسيق بين أصحاب العالقة ،وتوحيد
السياسات المتعلقة بإمدادات المياه في الحضر والريف ،وضمان
التوزيع العادل لالستثمارات ،وإدماج السياسة التنموية ،وتخفيف
246
الفقر ،وضمان التمويل الفعال.
تقع مسؤولية توفير المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضرية
على عاتق المؤسسة المحلية ،التي لديها مجلس ،يتم تشكيله من
ممثلي الحكومة المركزية والمحلية والمجتمع المحلي 247.أنشأت
مؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف الصحي بموجب المرسوم
248
العام رقم ( )20في عام .2001

2.البنية التحتية و القدرة التشغيلية

تغطي مؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف الصحي منطقة تستقبل
المياه من  86بئراً  39 ،منها يقع ضمن حدود المدينة ،و 23في مناطق
الحيمة وحبير وشعب الريحان ،و 9في حقل بئر الضباب ،و 15بئراً في
الحوجلة  -العامرة 249.اعتبارا من نوفمبر  ،2017تم تشغيل  32بئراً ،
ويبلغ اإلنتاج الفعلي للمياه  3,000متر مكعب يومياً  250.وتنقسم
منطقة تغطية مؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف الصحي إلى
 12منطقة توزيع 251.إن أغلب البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
في مدينة تعز تدار من قبل القطاع العام ،باستثناء شاحنات المياه،
252
وأغلبها خاصة ،والعديد من اآلبار.
  (70):لكشقدرة انتاج آبار الماء )متر مكعب(
ﺣﻘﻞ ﺑﺌﺮ اﻟﺤﻴﻤﺔ
وﺣﺒﻴﺮ وﺷﻌﺐ اﻟﺮﻳﺤﺎن
ﺣﻘﻞ ﺑﺌﺮ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺣﻘﻞ ﺑﺌﺮ اﻟﺤﻮﺟﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﺮة
ﺣﻘﻞ ﺑﺌﺮ اﻟﻀﺒﺎب

2,892,672
1,784,592
1,726,272
1,539,648

المصدر :الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  ، GIZقطاع المياه في اليمن:
تقرير تقييم األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي
ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  :2تقرير تقييم الموقف ،
الملحق  - 17تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا:
..)2018

بسبب مناطق الصراع النشطة داخل المدينة ،فإن مؤسسة تعز
المحلية للمياه والصرف الصحي غير قادرة على توفير إمدادات المياه
لبعض هذه المناطق .في حين أن لكل منطقة من مناطق الصراع
آبارها الخاصة بها ،هناك تحديات كبيرة في المولدات الكهربائية
وإمدادات الوقود .وقدمت عدد من المنظمات اإلنسانية الدعم
لمؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف الصحي بمولدات كهربائية
253
وأنشأت عدة نقاط لتوزيع المياه.
كما تعتبر تعز واحدة من المراكز الصناعية الرئيسية في اليمن .من
أجل توفير المياه للمصانع ،تم بناء محطة تحلية المياه بالقرب من
المخاء ،بهدف توفير إمدادات جزئية لمدينة تعز .تم تدمير المصنع
في نوفمبر  ،2016مما أدى إلى استمرارية عمل المصانع بشكل
254
جزئي فقط.

 244وزارة المياه والبيئة  ،االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع
المياه. 2004،
 245نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية (،واشنطن
العاصمة :البنك الدولي ،يوليو2018) http://documents. worldbank.org/
curated/en/434091532620702995/pdf/128907- WP-P165727-Water( Supply-in-a-War-Zone-PUBLIC.pdfتم االطالع في  26مايو). 2019
 246المرجع نفسه.
Tiwari, Sailesh et aI, Dire straits : the crisis surrounding poverty, 247
conflict, and water in the Republic of Yemen, (Washington, D.C.: World
Bank Group, 2017), http://documents.worldbank.org/curated/
�en/429601499145081869/Dire-straitsthe-crisis-surrounding-pover
ty-conflict-and-water-in-the-Republic-of-Yemen (accessed
).November 25, 2019
 248الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
-تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018):

 249المرجع نفسه.
 250المرجع نفسه.
 251المرجع نفسه.
 252استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 253الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018): 254هيلين الكنر ،اليمن في أزمة األوتوقراطية ،الليبرالية الجديدة وتفكك الدولة،
(لندن :ساقي. 2017), 217-234،
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مالمح حرضية رسيعة
تتألف البنية التحتية للصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي،
وثالث محطات لضخ مياه الصرف الصحي ،ومحطة واحدة لمعالجة
255
مياه الصرف الصحي ،وست شاحنات صرف صحي في مدينة تعز.
ان محطة معالجة مياه الصرف الصحي (احواض المياه الراكدة) تقع
في منطقة البرح ،وتبلغ سعة هذه االحواض  17,000متر مكعب
في اليوم (حسب التصميم األصلي) .وتفيد التقارير بأن السعة
الفعلية تبلغ  9,000 - 5,000متر مكعب في اليوم ،مما يشير إلى
أن المزارعين يضخون بعض مياه الصرف الصحي إلى المناطق
256
المحيطة ألغراض الزراعة.
  (71):لكشحالة ضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
والنظافة في مدينة تعز2018.،

11%
ﻣﺪﻣﺮ

60%
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

29%
ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺰﺋﻴﺎ

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

وقد لحقت أضرار كبيرة بقطاع المياه والصرف الصحي في منطقة
عمل مؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف الصحي .حتى عام ،2018
أفادت التقارير بأن نحو  40في المائة من البنية التحتية للمياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدينة تعز قد لحقت بها
أضرار ،في حين تقدر تكلفة األضرار على مستوى المدينة ما يتراوح
بين  26.6و 32.5مليون دوالر أمريكي 257.ويشمل ذلك إما االضرار
الجزئية أو الكلية لمبنى المكتب الرئيسي والمختبر وعدة مبان
إدارية وخزان حديدي وبناء محطات الضخ الخمسة ،وعدة مضخات
معززة ،ووحدات تعقيم للمياه ،وعدة مولدات ،وثالث محطات لضخ
مياه الصرف الصحي ،والجدران ومبنى غرفة األمن في محطة
معالجة مياه الصرف الصحي 258.باإلضافة إلى ذلك ،قد لحقت أضرار
جزئية بأجزاء من نظام إمداد المياه ،بما في ذلك األنابيب الرئيسية
وأجزاء من شبكة التوزيع ،فضال عن بعض المعدات.

 255الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018): 256المرجع نفسه.
 257مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 258الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
-تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018):

كما تأثرت القدرة التشغيلية لمؤسسة تعز المحلية للمياه والصرف
الصحي من جراء الحالة األمنية األوسع ،ونقص الوقود ،ومحدودية
تحصيل اإليرادات .في الوقت الحالي تعمل نحو  36في المائة من
البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز بشكل جزئي،
في حين ال يعمل  4في المائة منها على اإلطالق 259.وتتأثر مديريتا
المظفر وصالة أكثر من غيرهما ،حيث توجد بنية تحتية أساسية ذو
وضع حرج وحساس ،مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ،ومحطات
ضخ المياه ،وهياكل تجميع المياه ،اللذين إما ال يعملون على اإلطالق
أو يعملون بقدرة منخفضة 260.قد نزح بعض الموظفين أو لم يتمكنوا
من القدوم إلى العمل 261.ولم تتمكن المؤسسة المحلية للمياه
والصرف الصحي تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ،ولم يتم دفع
الرواتب منذ أبريل  .2016ولذلك ،تعتمد المؤسسة المحلية للمياه
والصرف الصحي إلى حد كبير على اإلعانات والدعم المقدمين من
262
المنظمات اإلنسانية لتغطية تكاليف العمليات والصيانة.

 3.االحتياجات السكانية

ووفقاً لتقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام  ،2019فإن
 62في المائة من سكان مدينة تعز بحاجة إلى مساعدة في المياه
والصرف والنظافة الصحية  .بالمقارنة مع عام  ،2018انخفض عدد
الحاالت بشكل طفيف ( 2في المائة) ،وهو ما يمكن أن يرتبط مع
االنخفاض الطفيف االجمالي في أعداد السكان .وضح خبراء القطاع
حالة السكان المتضررين من حيث خدمات المياه والصرف والنظافة
الصحية ،بأن عدد المرضى قد زاد في المظفر والقاهرة ،بينما
263
انخفض في صالة.
  (72):لكشنسبة و عدد األشخاص المحتاجون لخدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدينة تعز2019.،
ﺣﺎد/ﺷﺪﻳﺪ

ﻣﻌﺘﺪل /ﻣﺘﻮﺳﻂ
20,721

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻤﻈﻔﺮ

103,553

124,274

75%

اﻟﻘﺎﻫﺮة

37,682 34,621

72,303

60%

64,982

75%

ﺻﺎﻟﺔ

64,982

المصدر :بيانات النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

 259استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 260المرجع نفسه.
 261الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018): 262المرجع نفسه.
 263استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
إمدادات المياه
  (73):لكشتصورات خبراء القطاع و عقال الحارات إلحتياجات
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدينة تعز2020.،
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

60%

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻴﺎه ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮب

50%

  (74):لكشالمصدر الرئيسي للمياه في مدينة تعز( لكل
مديرية.) ، 2020

اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺎت
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )ﺧﺰاﻧﺎت
اﻟﺴﺒﻴﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ(
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة
ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺎت

30%

ﻧﺒﻊ أو ﺑﺌﺮ ﻧﻤﻮذﺟﻲ
)ﻣﺤﻤﻲ/ﻣﻐﻄﻰ(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﻄﻬﻲ واﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

40%

30%

15%

ﺷﺮاء ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر
) ﺑﺮك  ،ﺧﺰاﻧﺎت  ،ﻛﺮﻓﺎن(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺰاﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻠﺐ/ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه

30%

60%

50%

ﺷﺮاء ﻣﻴﺎه ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ )اﻟﻮاﻳﺘﺎت
او اﻟﻌﺮﺑﺎت(
ﻧﺒﻊ أو ﺑﺌﺮ ﻣﻜﺸﻮف

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

إن أقل من ثلثي سكان جميع المديريات في مدينة تعز  ،لديهم ما
يكفي من المياه الصالحة للشرب والغراض االسر 264.نسبة السكان
الذين لديهم مياه كافية هي األدنى في مديرية صالة ،حيث ال يملك
سوى ثلث السكان ما يكفي من المياه ألغراض الشرب وأقل من
السدس لديهم ما يكفي من المياه ألغراض االسر .وعندما ُسئل
خبراء القطاع عن نسبة األسر التي لديها ما يكفي من الخزانات
لجلب المياه أو تخزينها ،قدر خبراء القطاع أن  60في المائة من
األسر في القاهرة و 50في المائة في صالة و 30في المائة في
265
المظفر لديها عدد كاف من الحاويات.

إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ
)ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ(
81�100%

61�80%

41�60%

21�40%

0�20%

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

بسبب ندرة المياه او شحةالمياه وقلة تغطية شبكات إمدادات المياه،
تحصل معظم األسر في مدينة تعز على المياه من البائعين في
266
القطاع الخاص ،بينما تحصل البعض منها على المياه من اآلبار.
ويعتمد السكان أيضا على نقاط توزيع المياه .كما ذكر عقال الحارات
أن المياه التي يتم الحصول عليها من الصهاريج (الوايتات) في كل
مديريات مدينة تعز تشكل المصدر الرئيسي للمياه في االحياء
السكنية .قد أفاد بذلك  93في المائة من عقال الحارات في المظفر،
و 64في المائة في صالة ،و 54في المائة في مديرية القاهرة .وفي
الواقع ،أفاد عاقل حارة واحد فقط في مديرية القاهرة بأن المياه
من الشبكة العامة تستخدم كمصدر أولي ،حيث يقدر أن  60في
المائة من األسر لديها إمكانية الحصول على المياه من األنابيب.
ان متوسط إمدادات المياه المشار إليها من قبل عقال الحارات هي
أقل من  6ساعات .ولكن وفقا لخبراء القطاع ،تستخدم مياه األمطار
والصهاريج(الوايتات) و اآلبار أو الينابيع المحمية كمصدر رئيسي للمياه
ألغراض الشرب ،بينما تستخدم الشبكة العامة ومياه األمطار كمصدر
رئيسي ألغراض االسر 267.تشير التقارير الصادرة في عام  2005أيضاً
إلى أن السكان في تعز يعتمدون على إرسال األطفال للحصول على
فضال عن
المياه من المساجد ،التي تمتلك إمداداتها الخاصة عادة،
ً
بناء خزانات المياه في كل منزل جديد ،لضمان استمرار اإلمدادات.
يتطلب جلب المياه الكثير من الوقت ،مما قد يمنع األطفال من
268
أنشطة أخرى ،مثل الدراسة.

 266مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 267استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 264المرجع نفسه.
 265المرجع نفسه.

The New Humanitarian, “Focus on water shortage”, February 17, 2005, 268
�http://www.thenewhumanitarian.org/report/24875/yemen-focus-wa
).ter-shortage (accessed April 11, 2020
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مالمح حرضية رسيعة
تثير العديد من التقارير المخاوف بشأن جودة المياه في مدينة
تعز .في عام  ،2015ذكر  75في المائة من المستجيبين أن المياه
المتوفرة غير آمنة ألغراض الشرب .مع ذلك ،لم تستخدم األسر أي
طرق لتنقية المياه 269.بالتالي ،يتعين على الكثير من األسر أن
تشتري المياه بشكل منفصل ألغراض الشرب ،وهو أمر غالبا ما
يكون باهظ التكلفة؛ قبل اندالع الصراع في عام  ،2015كانت األسر
تنفق ما بين  -20 5في المائة من دخلها على شراء المياه 270.في
الوقت الحالي ،تباينت اجابات عقال الحارات في مختلف المديريات.
ذكر معظم عقال الحارات في المظفر ( 78في المائة ) وصالة (76
في المائة) أن جودة المياه مالئمة ،في حين أن أغلب عقال الحارات
( 71في المائة) في صالة لم تكن كذلك .عندما ُسئلوا عما إذا كان
السكان يعالجون المياه لتكون أكثر أماناً  ،قام أكثر من نصف عقال
الحارات في مديرية المظفر ( 63في المائة ) وفي مديرية القاهرة
( 54في المائة ) باالجابة ب(ال) ،بينما قام الربع  26في المائة و 25
في المائة على التوالي باالجابة ب(نعم) في حين أفاد باقي عقال
الحارات بأنهم ال يعرفون .في صالة ،أفادت نسب مماثلة من عقال
الحارات أن السكان ال يعالجون المياه ( 52في المائة) في حين أن
البقية ( 48في المائة) يعالجون المياه لتكون أكثر أماناً  .من بين
الذين يعالجون المياه ،كانت الطريقة األكثر اختيارا لمعالجة المياه
هي إضافة الكلور 271.من ناحية البنية التحتية ،هناك خمسة مرافق
لتعقيم المياه ،أحدها لحقت به أضرار ناجمة عن الصراع .كما ُدمر
272
مختبر الذي يفحص جودة المياه والمعدات ذات الصلة.

  (75):لكشالعوائق الرئيسية لتأمين مياه الشرب و احتياجات
أغراض الشرب في مدينة تعز )لكل مديرية( .2020

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

26%

38%

4%

30%

25%

24%

4%

4%

92%

76%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻌﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل
96%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
4%

30%

17%

59%

38%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

7%

4%

4%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

25%

8%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ

7%

21%

12%

8%

12%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻊ /ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

أﺧﺮى

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

OXFAM, Rapid WASH, EFSVL, and Shelter Assessment Report (Nairobi, 269
Kenya: 2015), https://fscluster.org/sites/default/files/ documents/
taiz_rapid_assessment_report0_draft_oxfam.pdf (accessed April 11,
).2020
 270هيلين الكنر ،اليمن في أزمة األوتوقراطية ،الليبرالية الجديدة وتفكك الدولة،
(لندن :ساقي. 2017), 217-234،
 271استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 272الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
-تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018):
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
أفاد أكثر من ثلثي عقال الحارات في جميع مديريات مدينة تعز أن
المياه ألغراض الشرب غير متوفرة بسهولة ،مع أعلى نسبة في
مديرية المظفر ،حيث ذكر  78في المائة ذلك 273.وتتعلق معظم
المشاكل المشتركة في المديريات بإمكانية الوصول إلى الخدمات
وتوافرها .وفي جميع المديريات ،أفاد خبراء القطاع أن المياه باهظة
الثمن 274.باإلضافة إلى ذلك ،أفاد خبراء القطاع في المظفر والقاهرة
بأن جلب المياه يعتبر نشاط خطير ،في حين ذُ كر في المظفر وصالة
أن هناك نقصاً في نقاط توزيع المياه أو أن أوقات االنتظار طويلة.
عالوة على ذلك ،ذكر عقال الحارات أن نقاط توزيع المياه بعيدة جداً
في مديرية القاهرة  ،بينما افاد خبراء القطاع أن المياه غير متوفرة
في السوق في صالة .وتتماشى تصورات عقال الحارات المتعلقة
بالعوائق التي تعترض تلبية احتياجات المياه ألغراض الشرب مع
منظور خبراء القطاع ،حيث أن العائق الرئيسي المبلغ عنه في
جميع المديريات هو عدم كفاية األموال .و اشار عقال الحارات الى
العوائق األخرى ،مثل عدم كفاية عدد مقدمي الخدمات ،والمصاعب
اللوجستية ولتضاريس المعقدة (منطقة جبلية مثال) ،وانعدام األمن
على نطاق أوسع ،إلى عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات وعدم
توافرها .من المهم مالحظة أنه في حين أشار معظم خبراء القطاع
إلى أن المياه مكلفة للغاية وأشار عقال الحارات إلى عدم كفاية
األموال باعتبارها العائق الرئيسي أمام الحصول على المياه ،فإن
معظم عقال الحارات ( 70في المائة في المظفر ،و 64في المائة
في صالة ،و 63في المائة في القاهرة) ذكروا أن السكان يحصلون
على مياه صالحة للشرب من خالل شرائها ،في حين أن حوالي ثلث
عقال الحارات ( 30في المائة في المظفر 38 ،في المائة في القاهرة،
 28في المائة في صالة) أفادوا أن السكان يأمنون المياه من خالل
المساعدات 275.باإلضافة إلى ذلك ،فان  8في المائة من عقال الحارات
في مديرية صالة ذكرت أن السكان يحصلون عليها مجانا .أما بالنسبة
لوقت السفر ،فقد أفاد معظم عقال الحارات في جميع المديريات
( 60في المائة في صالة ،و 58في المائة في القاهرة ،و 44في
المائة في المظفر) أن الحصول على مياه الشرب يستغرق السير
276
ألقل من  20دقيقة.
أفاد معظم عقال الحارات في المظفر ان المجموعة السكانية
التي تواجه أكبر التحديات في توفير المياه ألغراض الشرب 81 ،في
المائة للنازحين داخليا يليها العائدين 67في المائة والمجتمع غير
المستضيف  63في المائة .277وفي القاهرة أفاد عقال الحارات ان
 80في المائة من المجتمع المستضيف يواجه أكبر التحديات ،يليه
النازحين داخليا  71في المائة والعائدين  67في المائة؛ بينما في
صالة افاد معظم عقال الحارات ان نسبة النازحين داخليا تبلغ  96في
المائة يليها المجتمع المستضيف  84في المائة والعائدين  68في
المائة .لذلك ،يمكن االستنتاج بأن شدة التحديات في توفير المياه
ألغراض الشرب في مدينة تعز متماثلة بين النازحين داخلياً والعائدين
والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة .ولم يتم اختيار الالجئين
والمهاجرين إال بنسبة  7 - 0في المائة من عقال الحارات ،وهذا
يمكن ربطه مع انخفاض معدل تواجدهم في هذه المجتمعات.278

النظافة والصرف الصحي
ان تغطية خدمات الصرف الصحي في تعز منخفضة ،ومن المتوقع
أن تكون قد تدهورت نتيجة للصراع .تشير تقارير عام  2015إلى أن 50
في المائة فقط من المستجيبين كانوا يستخدمون مراحيض تعمل،
في حين أن الـ  50في المائة اآلخرين كانوا يمارسون التغوط في
قدر أن ما بين  -90 50في المائة من
العراء .279في الوقت الحاليُ ،ي َّ
األسر تتصل بشبكة مياه الصرف الصحي .280قد أفصح كل من خبراء
القطاع وعقال الحارات عن مشكالت حادة مرتبطة بالمياه الصرف
الصحي .ويبدو أن الوضع أسوأ في المظفر والقاهرة ،مقارنة بمديرية
صالة .في الواقع ،أبلغ خبراء القطاع عن مشاكل مستمرة في إدارة
مياه الصرف الصحي والمجاري في جميع المديريات ،مع وجود
281
مشاكل شديدة في المظفر والقاهرة ،وشديدة جداً في صالة
 .هذا يتماشى مع تصورات عقال الحارات ،حيث أبلغت أعلى نسبة
منهم عن مشاكل مستمرة مرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي
و المجاري في المظفر والقاهرة ،بينما تباينت اإلجابات في صالة،
حيث أفاد حوالي ثلث عقال الحارات أن المشاكل المرتبطة بمشاكل
إدارة مياه الصرف الصحي والمجاري يتم مالحظتها في بعض
األحيان ،أو بشكل متكرر .كما تم اإلعراب عن مخاوف صحية وبيئية
بسبب التغطية المحدودة لشبكة الصرف الصحي ،حيث يتم التخلص
مباشرة من مياه المجاري في بعض أجزاء من شمال وشرق وغرب
282
المدينة في الوديان.
  (76):لكشتصورات خبراء القطاع و عقال الحارات إلحتياجات
الصرف الصحي في مدينة تعز. 2020،
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

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

50%

40%

20%

االمصدر :استبيان خبراء القطاع والمرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،مارس
.2020

 273استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

OXFAM 279و  Rapid WASHو  EFSVLوتقرير تقييم المأوى( نيروبي  ،كينيا2015)،:
https://fscluster.org/sites/default/%20files/%20documents/
( taiz_rapid_assessment_report0_draft_oxfam.%20pdfتم االطالع في
11أبريل). 2020

 274استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020

 280استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 275استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 281استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020

 276المرجع نفسه.

 282الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  GIZ ،قطاع المياه في اليمن :تقرير تقييم
األضرار لـ  12مؤسسة محلية إلمدادات المياه والصرف الصحي ومكاتبها
الفرعية والمرافق التابعة لها ؛ الجزء  2:تقرير تقييم الموقف  ،الملحق17
-تقرير التقييم الفني لمؤسسة صنعاء (بون وإشبورن ،ألمانيا. 2018):

 277المرجع نفسه.
 278استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
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مالمح حرضية رسيعة
عندما ُسئل خبراء القطاع عن مشاكل الصرف الصحي الرئيسية في
المجتمع ،أفادوا بأن المخلفات ال تجمع وال تزال في الشوارع في
جميع المديريات الثالث .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد خبراء القطاع في
مديريتين بأن المرافق الصحية ال تعمل أو أنها ممتلئة.283
  (77):لكشتكرار حدوث مشاكل في معالجة مياه الصرف
الصحي لكل مديرية ،حسب تصورات عقال الحارات). (2020
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

اﻟﻘﺎﻫﺮة

41%

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺻﺎﻟﺔ

ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن

ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

22%

4% 33%

25%

4% 33%

38%
24%

أﺑﺪا

32%

8% 36%

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

أما بالنسبة للوقت المستغرق للحصول على خدمات النظافة الصحية
والصرف الصحي  ،ففي مديرية المظفر ،أفاد أغلب عقال الحارات (41
في المائة) بأن السكان يستغرقون أقل من  20دقيقة سيراً على
األقدام ،بينما في مديرية القاهرة ،ذكر عقال الحارات ( 50في المائة)
أن األمر يستغرق ما بين  20و 40دقيقة .وفي صالة ،أفاد  56في
287
المائة من المستجيبين بأن األمر يستغرق أكثر من  40دقيقة.
يبدو أن توافر سلع النظافة الصحية ،مثل المالبس والغسيل والصابون
وفرش األسنان والوسائد والحفاضات ،أفضل في صالة ،مقارنة
ُ
بالمديريات األخرى ،حيث أفاد  38في المائة من عقال الحارات في
القاهرة أن هذه السلع غير متوفرة بسهولة ،تليها نسبة  30في
288
المائة في المظفر و 16في المائة في صالة.
وبشكل أكثر تحديداً  ،فإن ما بين  50و 80في المائة من السكان في
مدينة تعز لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين ،وفي
جميع المديريات أفادت التقارير أن معظم األسر تستخدم الصابون.
أفاد عقال الحارات أيضاً بأن معظم األسر ال تملك الصابون ألنه إما
289
غير متوفر في المظفر وصالة أو مكلف جداً في القاهرة.

عندما ُسئل خبراء القطاع عن نسبة األسر التي لديها إمكانية الوصول
إلى مراحيض تعمل وآمنة ،تباينت إجابات خبراء القطاع كثيراً  ،حيث
ذكروا أن ما بين  90-0في المائة من األسر في المظفر ،و80-60
في المائة في القاهرة ،و 80-20في المائة في صالة ،كانت لديهم
مراحيض تعمل وآمنة 284.تشير هذه األرقام إلى أنه يوجد مراحيض
تعمل في أماكن مختلفة في القاهرة بتوزيع مناسب الى حد ما،
فإن المظفر وصالة يتسمان بحالة غير متجانسة ،وهذا يظهر عدم
المساواة بين السكان .وعندما ُسئلوا عن المشاكل الرئيسية المتصلة
بالمراحيض التي يواجهها السكان من الذكور واإلناث ،تفاوتت اإلجابات
بين المديريات .ففي المظفر ،يقال إن المشاكل التي يواجهها
السكان من الذكور واإلناث هي نفسها ،خصوصا مع امتالء المجاري
باعتبارها المشكلة الرئيسية ،تليها المياه غير الكافية ،واألنابيب
المسدودة 285.وفي القاهرةُ ،أبلغ عن أن نقص المراحيض بالنسبة
للسكان الذكور واإلناث على حد سواء هو المشكلة الرئيسية ،يليه
عدم كفاية المياه ،في حين ُأبلغ عن ثالث أهم مشكلة وهي األنابيب
المسدودة بالمجاري للسكان اإلناث ،و األنابيب المسدودة للسكان
الذكور .وفي صالة ،لوحظ وجود اختالفات أكثر بين السكان الذكور
وحددت المشاكل الرئيسية التي تؤثر على السكان اإلناث
واإلناثُ .
على أنها نظام الصرف الصحي الممتلئ ،تليها انسداد األنابيب
وعدم كفاية المياه ،بينما كانت المشكلة الرئيسية التي ُأبلغ عنها
بالنسبة للسكان الذكور هي عدم كفاية المياه ،ثم انسداد أنابيب
ونظام الصرف الصحي الممتلئ .وقد تباينت تصورات عقال الحارات
بشكل طفيف ،حيث ُأبلغ عن عدم كفاية األموال لشراء السلع
والخدمات باعتبارها العائق الرئيسي فيما يتعلق بمرافق النظافة
والصرف الصحي من قبل أعلى نسبة من عقال الحارات في جميع
المديريات 286.وافاد جميع عقال الحارات في المظفر وصالة إن مرافق
وخدمات النظافة الصحية والصرف الصحي مؤمنة من خالل شرائها،
بينما في القاهرة ذكر  92في المائة عقال الحارات ذلك ،بينما ذكر
 4في المائة أن السكان يعتمدون على المساعدات و 4في المائة
أن السكان يعتمدون على األسرة واألصدقاء.

 283استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 284استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020

 287المرجع نفسه.

 285المرجع نفسه.

 288المرجع نفسه.

 286استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 289استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
  (5):لودجلامشاكل الصرف الصحي الرئيسية في المجتمع.2020 ،

أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈــﺎم ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻴﺎه

ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
)اﻟﻤﺮاﺣﻴــﺾ( ﻻ ﺗﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

أﻧﺎﺑﻴــﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ،
وﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻣﺘﻀﺮر وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
)اﻟﻤﺮاﺣﻴــﺾ( ﻻ ﺗﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
)اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ( ﻏﻴــﺮ ﻧﻈﻴﻔﺔ/ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ

ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن السكان قد يستخدمون الصابون في
المساجد أو غيرها من المرافق العامة ،لكنهم ال يملكون الصابون
في منازلهم .العائق الرئيسي لتأمين السلع الصحية الذي أفصح عنها
أغلب عقال الحارات في جميع المديريات ( 100في المائة في صالة،
 96في المائة في المظفر ،و 79في المائة في القاهرة) هو عدم
كفاية األموال لشراء السلع 290.يلي ذلك انعدام األمن الذي يعوق
الوصول إلى األسواق ،وعدم كفاية مجموعة السلع ،وعدم كفاية
المهارات والكفاءات لدى مقدمي الخدمات ،وهو ما أبلغ عنه نحو
ثلث عقال الحارات في المظفر والقاهرة .وفي صالة ،تم اإلبالغ عن
عوائق أخرى باستثناء عدم كفاية األموال لشراء السلع من قبل أقل
من  15في المائة من عقال الحارات ،مما يسلط الضوء على الوضع
االقتصادي المتردي .من المهم مالحظة أن جميع عقال الحارات
أفادوا بأن السكان يحصلون على مواد النظافة من خالل شرائها،
باستثناء  8في المائة من عقال الحارات في القاهرة ،الذين ذكروا
أن هذه المواد يتم الحصول عليها من خالل المساعدات .يستغرق
حصول على مواد النظافة هو األعلى في صالة ،حيث ذكر معظم
عقال الحارات أن األمر يستغرق أكثر من  40دقيقة ،بينما في المظفر
والقاهرة ،أفاد عقال الحارات أن األمر يستغرق  40-20دقيقة 291.في
جميع المديريات ،أفادت التقارير أن النازحين يواجهون أكبر التحديات
من حيث تأمين السلع الصحية ،يليهم العائدين في المظفر والقاهرة،
292
و المجتمعات غير المستضيفة في صالة.

  (78):لكشنسبة األسر التي يمكنها الوصول إلى مرافق
لغسيل اليدين في مدينة تعز )لكل مديرية( . 2020
اﻟﻘﺎﻫﺮة

80%

ﺻﺎﻟﺔ

80%

اﻟﻤﻈﻔﺮ

50%

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس 2020

4.التدخالت اإلنسانية

تقدم المنظمات اإلنسانية دعما كبيرا لتشغيل شبكات المخلفات
والصرف الصحي في مدينة تعز .ويشمل الدعم تشغيل وصيانة
الشبكة العامة ،وإصالح البنية التحتية ،ودفع الحوافز للموظفين،
وتوفير الوقود والمولدات .عالوة على ذلك ،تم في يونيو 2017
إنجاز مشروع إلعادة التأهيل ،بتمويل من اليونيسيف ،مما أدى،
حسب التقارير ،إلى زيادة سعة شبكة المياه من  3,000إلى 5,000
متر مكعب يوميا .ومع ذلك ،يقدر الطلب بـ  34,000متر مكعب
يومياً  293،مما يسلط الضوء على النقص المزمن في امداد المياه
داخل المدينة 294.في جميع المديريات ،أفاد خبراء القطاع بأن
المساعدة اإلنسانية المقدمة للسكان في قطاع المياه والصرف
295
الصحي والنظافة الصحية ال تلبي إال جزء من االحتياجات االولوية.

 290استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 293مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):

 291المرجع نفسه.

 294المرجع نفسه.

 292المرجع نفسه.

 295استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
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 13الطاقة
نقاط هامة

●البنية التحتية للطاقة في تعز وقعت ضحية لعمليات
النهب الممنهجة ،وخاصة الكابالت والمحوالت وأعمدة
الكهرباء .اعتبارا من يناير  ،2018تم نهب معظم
المحوالت واألسالك الكهربائية في المدينة .وقد ساهم
تدمير وحدة توليد الكهرباء عصيفرة ،وهي المصدر
الرئيسي للكهرباء في تعز ،إلى جانب األضرار التي
لحقت بخطوط الجهد العالي التي تربط تعز بمحطات
الكهرباء في المخاء والحديدة ،جميع هذه العوامل أدت
الى تقليص إمدادات الطاقة في المدينة.
●قد تعطل ما مجموعه  313من مرافق الطاقة مما
جعل الشبكة العامة غير فعالة.
●يمتلك المجلس المحلي في تعز  49مولدا للوقود؛ 32
من هذه تستخدم من ضمن شبكة المياه العامة .قد
ُدمرت ستة مولدات خالل الصراع ،وأصيب  21مولدا آخر
بأضرار جزئية؛
ّ
سيتطلب قطاع الطاقة في تعز ما بين  86و 105ماليين
●
دوالر في الفترة متوسطة األجل من مشاريع اعاد
اإلعمار وبين  131-107مليون دوالر على مدى خمس
سنوات؛
●انقطعت الكهرباء عن المدينة لمدة طويلة مع وجود
دليل واضح على استمرار نقص الكهرباء ،مما يلقي
بعبء كبير على مختلف قطاعات المدن ويقوض بشكل
خطير الخدمات على نطاق المدينة؛
●الغاز البترولي المسال هو مصدر الطاقة األكثر شعبية
للطهي في تعز.

تعد محافظة تعز أكبر محافظة من حيث عدد السكان ،مع ذلك ال
تمتلك المحافظة شبكة كهربائية تكفي إلمداد الـ  111ميجاواط
من الطاقة اإلستهالكية المطلوبة 296.وال تزال تعز ال تملك إمكانية
الحصول على خدمات الكهرباء من الشبكة العامة .المصدر الرئيسي
للطاقة في المدينة ،وحدة توزيع الطاقة ،باإلضافة إلى البنية التحتية
لنقل الطاقة التي تربطها بمحطات الطاقة األخرى قد تعرضت
ألضرار جسيمة بسبب الصراع .حسب تقييم االحتياجات الديناميكية
لليمن ( :)DNAالمرحلة الثانية في مايو  ،2017وقعت البنية التحتية
للطاقة في تعز ضحية لعمليات النهب المنهجية ،وخاصة الكابالت
والمحوالت وأعمدة الكهرباء .حتى يناير  ،2018تم نهب معظم
المحوالت واألسالك الكهربائية في المدينة 297.وقد ساهم تدمير
وحدة توليد الكهرباء عصيفرة ،وهي المصدر الرئيسي للكهرباء
في تعز ،إلى جانب األضرار التي لحقت بخطوط الجهد العالي التي
تربط تعز بمحطات الكهرباء في المخاء والتي ساهمت بتقليص
298
إمدادات الطاقة في المدينة.
أدى ارتفاع تكاليف وقود الديزل ،إلى جانب ارتفاع مستوى الضوضاء
والتلوث الناجم عن المولدات الكهربائية ،واالفتقار إلى خدمات
الكهرباء العامة إلى زيادة في استخدام الطاقة الشمسية لالستخدام
المنزلي والتجاري .الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتلبية احتياجات
الطاقة المنزلية والشركات المحلية اكتسبت شعبية على مولدات
الديزل ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوفير في التكاليف على وقود
الديزل .كما تطورت خدمات الشحن بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء
المدينة .يستخدم العديد من سكان تعز بطاريات السيارات لتشغيل
األجهزة المنزلية واإلضاءة الداخلية .ويتم إعادة شحن البطاريات
من خالل مقدمي الخدمات المحليين الذين يملكون مولدات خاصة
أو ألواح شمسية .باإلضافة إلى ذلك ،يوفر البائعون الذين لديهم
299
سعة توليد خدمات شحن الهاتف المحمول مقابل رسوم بسيطة.

●يعتمد سكان تعز في المقام األول على الطاقة
الشمسية والبطاريات القابلة للشحن لتلبية متطلباتهم
اليومية من الكهرباء.
  (6):لودجلامحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تزود تعز.

ﻣﺤﻄــﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻮﻗﻮد

اﻟﻘﺪر ة ﺣﺴﺐ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ )ﻣﻴﻐﺎوات( اﻟﻘــﺪرة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﻐﺎوات(

ﻣﺤﻄــﺔ رأس ﻛﺘﻨﻴﺐ )اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ(

ﻧﻔــﻂ ﺧﻔﻴﻒ /ﻧﻔﻂ ﺛﻘﻴﻞ

1,982

150

0

ﻣﺤﻄــﺔ اﻟﻤﺨﺎء )اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ(

ﻧﻔــﻂ ﺧﻔﻴﻒ /ﻧﻔﻂ ﺛﻘﻴﻞ

1,986

160

0

ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺼﻴﻔﺮة

دﻳﺰل

1,988

16

0

المصدر :ماجد محمود وآخرون  ،تقييم حالة الطاقة الشمسية في اليمن،
.2017

 296ماجد محمود ورامي الشيباني وآخرون  ،تقييم حالة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية في اليمن( القاهرة  ،مصر :المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة2017)، https://www.rcreee.org/sites/default/،
�files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-re
( port-002.pdfتم االطالع في  10أبريل). 2020
 297مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 298المرجع نفسه.
 299مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
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تعز

ةقاطلا

معظم البنية التحتية للمياه في تعز تعمل بشكل جزئي بسبب
النقص المستمر في الكهرباء و قلة وقود الديزل لتشغيل المضخات.
كما أثر النقص في الطاقة سلباً على القطاع الصحي في تعز ،حيث
تكافح المستشفيات من أجل دفع ثمن وقود الديزل الالزم لتشغيل
مولدات الديزل الخاصة بها .ظل سعر الديزل في تعز أعلى باستمرار
من المدن ذات الحجم المماثل ،وقد شهد زيادات ملحوظة منذ عام
 .2015وال تستطيع عدة مستشفيات أن تتحمل ما يكفي من الوقود
لتشغيل مولداتها الكهربائية إال لبضع ساعات في اليوم .وقد بدأوا
في فرض رسوم على المرضى مقابل تكاليف الوقود ،بل إنهم
في بعض الحاالت يطلبون من المرضى إحضار مولدهم الخاص إلى
المستشفى .وفي كثير من األحيان يحرم المرضى الذين ال يستطيعون
تحمل هذه التكاليف من حق الدخول .كما كان االفتقار إلى مصدر
موثوق للطاقة سبباً في التأثير سلباً على عالجات معينة تتطلب
300
استخداماً
مطوال للمعدات الطبية.
ً

إمدادات الطاقة في تعز

تُ زود تعز بواسطة ثالث محطات رئيسية للطاقة :رأس الكتيب وموقعها
في محافظة الحديدة ،المخاء وعصيفرة .في حين أن محطة كهرباء
عصيفرة يتم تغذيتها بالديزل ،فإن االثنين اآلخرين مدعومين بالبخار.
وقد تم تشغيل جميع المحطات الثالثة في الثمانينيات .وتبلغ الطاقة
االستيعابية اإلجمالية للثالثة مجتمعة  226ميجاواط .ومع ذلك ،فإن
محطات توليد الطاقة هذه لم تعمل بكامل طاقتها .وعلى هذا
301
النحو ،ال تزال تعز تعتمد على وسائل أخرى للطاقة.

شركة النفط اليمنية في تعز
تأسس فرع شركة النفط اليمنية في تعز عام  1965تحت اسم
«مكتب شركة تعز النفطية» وبالتالي يعتبر الفرع من أقدم الفروع
وأكثرها تميزاً  ،حيث لعب دوراً بارزاً في توفير وتوزيع جميع متطلبات
المشتقات النفطية التي تحتاجها المحافظة .يقع مقر المحافظة
على الطرف الغربي لمدينة تعز ،ويعتبر من المعالم المعمارية
البارزة في المدينة.

  (79):لكشوضع و اضرار قطاع الطاقة في تعز. 2018،

ﻣﺪﻣﺮ ﻛﻠﻴﺎً

14%

ﻣﺘﻀﺮر
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮرة

29%

57%

اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ

13.4M

10.9M

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،

األضرار التي لحقت بقطاع الطاقة في تعز
  (80):لكشتكاليف إعادة إعمار قطاع الطاقة و إستعادة
الخدمة في تعز.

اﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ) ١ﺳﻨﺔ(

26M

21M

دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

اﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ) ٥-٢ﺳﻨﺔ(

105M

86M

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات(

131M

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،

 300المرجع نفسه.
 301شركة النفط اليمنية ،فرع تعزhttp://www.ypcye.com/branches.،
( php?br_id=5تم االطالع في  10أبريل). 2020

107M
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تعز

مالمح حرضية رسيعة
الشبكة العامة في تعز ال تعمل تماما .كنتيجة مباشرة للصراع،
يقدر أن األضرار التي لحقت بها تتراوح بين  10.9إلى  13.4مليون
دوالر أمريكي .ورغم أن  57في المائة من قطاع الطاقة لم يتعرض
للضرر ،إال أن قطاع الطاقة في تعز كان يعاني من خلل وظيفي لمدة
طويلة بسبب عوامل منهجية أخرى ،حتى قبل الحرب .ووفقاً لتصورات
عقال الحارات ،فإن جميع المحوالت الـ  78في مديرية المظفر إلى
جانب خطوط التحويل التي تمتد لمسافة  12كم التي تدعمها ،ال
تعمل .في حين يعتمد سكان القاهرة على أربع محطات للطاقة
محوال في المديرية ال
ومكتب واحد للطاقة اإلدارية ،فهناك 150
ّ
يعمل حالياً  .من ناحية أخرى ،فإن محطات الطاقة الخمس في مديرية
صالة ال تعمل إال جزئيا ،والمحوالت التي تدعم المنطقة ،والتي يبلغ
عددها  85محوال ،إلى جانب خطوط التحويل التي تتصل بها لمسافة
302
 1كم ،ال تعمل كليا.

إعادة بناء قطاع الطاقة وانتعاشه
  (81):لكشحالة مرافق الطاقة في مدينة تعز )لكل مديرية(
.2020
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

1

اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
)ﻧﺎﻗﻠﺔ/ﻣﺤﻮﻟﺔ(

1

ﻣﺤﻮل
ّ

78

ﺧﻂ ﻧﺎﻗﻞ/ﻣﺤﻮل )ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

12

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻖ/
اﻟﻤﻘﺮ اﻹداري

3

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

4

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ /اﻟﻐﺎز

1

ﻣﺤﻮل
ّ
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻖ/
اﻟﻤﻘﺮ اﻹداري

حالة مرافق الطاقة
يقدم استبيان خبراء القطاع الذي اجري في مارس  2020صورة
أوضح تعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاع الطاقة في تعز .بين
المديريات الثالثة في المدينة ،يعمل حاليا ما مجموعه تسع محطات
طاقة تجارية ومكتب واحد للخدمات االدارية .في حين أن أكثر من
 332مرفق ،بما في ذلك  13كم من خطوط النقل ،ال يعملون
بشكل كامل .تعطل المرافق مالحظ بشكل أكبر في مديرية صالة
حيث ال يستطيع السكان الحصول على الخدمة من أي محطة من
محطات الطاقة التجارية .ومن العقبات الرئيسية التي تحول دون
توفير إمدادات كهربائية كافية في المدينة هي عدد المحوالت
التالفة في جميع المديريات الثالثة .وقد تعطل ما مجموعه 313
من مرافق الطاقة مما جعل الشبكة العامة غير موثوقة وغير
305
فعالة على حد سواء.
ووفقاً لتقييم االحتياجات المستمرة الذي أجرته الحكومة اليمنية
في عام  ،2018فإن  41.77في المائة من مرافق الطاقة في المدينة
ال تعمل ،في حين أن  33.29في المائة تعمل جزئياً  ،و 24.74في
306
المائة تعمل.

5

ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ )ﺗﻮزﻳﻊ(

ّ
سيتطلب قطاع الطاقة في تعز ما بين
وفقا لتقديرات البنك الدولي،
 86و 105ماليين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في فترة اعادة
تأهيل متوسطة األجل وبين  131-107مليون دوالر على مدى خمس
سنوات؛ 303ومن الجدير بالذكر أن تقليل تقديرات إعادة البناء في تعز
قد يكون أمراً بالغ الصعوبة ،حيث أن هناك أضرار ثانوية ناجمة عن
عوامل أخرى في كثير من األحيان ،مثل نهب البنية التحتية للطاقة
304
ومرافقها بتجريدها من النحاس وبيعه.

نقص الوقود

كما أثر نقص الطاقة سلباً على المرافق الصحية ،ال سيما في
الحديدة و تعز ،حيث يحد الحصار من عدم كفاية إمدادات الوقود .ومع
زيادة ندرة الديزل ،ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا حادا .كما ظهر سوق
غير رسمي للديزل في عدة مدن ،بما في ذلك تعز .مع ذلك ،تبذل
الحكومة جهودا لتوفير الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد
الطاقة التي تعمل .وقد تدهورت البنية التحتية للطاقة الكهربائية
جزئيا بسبب عدم كفاية االستثمارات في التشغيل والصيانة .وكانت
هذه مشكلة قبل الصراع ،وربما تفاقمت بسبب فقدان موظفين
مؤهلين ،وعدم دفع مرتبات القطاع العام (رغم أن دفعات الرواتب
تُ دفع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة) ،وعدم توفر لوازم
307
الصيانة وقطع الغيار.

150
1

1

ﺻﺎﻟﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

5

ﺧﺰان اﻟﻨﻔﻂ

3

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ /اﻟﻐﺎز

1

ﻣﺤﻮل
ّ

85

ﺧﻂ ﻧﺎﻗﻞ/ﻣﺤﻮل )ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

1

1

10

11
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 303مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية  DNA :المرحلة
الثانية (،العاصمة واشنطن. 2018):
 304توفيق سفيان ،دراسة استراتيجية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع
لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن(  ،اليمن :ميثاق الطاقة الدولي. 2019)،
 305استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 306وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير تقييم االحتياجات المستمرة. 2018،
 307مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية  DNA :المرحلة
الثانية (،العاصمة واشنطن. 2018):
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ةقاطلا
  (82):لكشالوقت المستغرق للوصول/تأمين سلع الطاقة في
مدينة تعز )لكل مديرية( .2020
أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

 20-40دﻗﻴﻘﺔ

37.04%

اﻟﻘﺎﻫﺮة

44.44%
54.17%

ﺻﺎﻟﺔ

28%

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

18.52%

12.50% 33.33%

32%

مولدات المجلس المحلي
يمتلك المجلس المحلي في تعز  49مولدا للوقود؛  32من هذه
تستخدم أساسا ضمن الشبكة العامة للمياه .وقد ُدمرت ستة
مولدات خالل الصراع ،وأصيب  21مولدا آخر بأضرار جزئية؛ وبسبب
نقص المعدات وقطع الغيار ،ال تستطيع هذه المولدات أن تعمل على
النحو الصحيح ،وكانت النتيجة التعطل الدائم للمولدات الكهربائية
310
وآبار المياه ومعدات الضخ.

40%

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

ً
وفقا الستبيان عقال الحارات الذي أجري في مارس  ،2020حين يتوفر
الوقود ،فإن ما يصل إلى  40في المائة من المستجيبين ذكروا أن
سكان تعز يستغرقون أكثر من  40دقيقة سيراً على األقدام لتأمين
السلع األساسية الالزمة لهم من الطاقة .في الواقع ،يبدو أن سكان
ً
وقتا أقل في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم،
القاهرة يقضون
في حين أن سكان صالة يقضون وقتاً أكثر من غيرهم 308.من ناحية
أخرى ،حدد المستجيبون الستبيان خبراء القطاع عن مشاكل الطاقة
تدخال فورياً في كل مديرية 309.فقد أدى
الثالثة الرئيسية التي تتطلب
ً
الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العامة للطاقة ،إلى جانب االفتقار
إلى الوقود ومعدات الطاقة ،إلى إعاقة شديدة في الحصول على
كل من سلع الطاقة وإمدادات الكهرباء.
  (83):لكشنقص الوقود

المصدر :المشهد اليمني.2020 ،

  (7):لودجلاالشكل  87قضايا الطاقة الرئيسية في مدينة تعز
(في كل مديرية) .2020 ،

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻋــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ و /أو إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات ،ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ،إﻟﺦ(

اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

إﻣﺪادات اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ أو
ا ﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻌــﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد

ﻋــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ و /أو إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات ،ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ،إﻟﺦ(

ﺻﺎﻟﺔ

اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ و /أو إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻲ
ة اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑــﺎء )ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات ،ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ،إﻟﺦ(

ﻧﻘــﺺ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎﻫﺮﻳﻦ

أوﻻ
ً

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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 310جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية (،عدن ،اليمن2019) .:
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مالمح حرضية رسيعة

 1.االضاءة الليلية
  (84):لكشتغير اإلضاءة الليلية في تعز. UN-Habitat (2020)،
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎل %
-0,979 - -0,960
-0,960 - -0,945
-0,945 - -0,960
-0,906 - -0,868
-0,868 - -0,829

ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻋﻴﺔ

#
!
(
< ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﻋﻴﺔ
!
 Hﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﻋﻴﺔ
!
) ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
"

اﻟﻬﺸﻤﻪ

-0,829 - -0,774
-0,774 - -0,190

اﻟﺴﻔﻠﻰ

#
!
(
ﺣﺬران

اﻟﻘﺎﻫﺮة

!
!<
H
!
<

"
)

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﺻﺎﻟﺔ

اﻟﻌﺪﻧﺔ

"
)
ذو ﺑﺎب

اﻟﺘﺒﺎﺷﻌﻲ

اﻟﺠﺮن

اﻟﻤﻮادم

ﺣﺪﻧﺎن

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

بين عامي  2014و  ،2019يمكن مالحظة التغيير في اإلضاءة الليلية
في تعز .قد كانت المدينة في حالة انقطاع طويل األجل مع وجود
دليل واضح على استمرار نقص الكهرباء ،مما يلقي بعبء كبير على
مختلف قطاعات المدن ويقوض بشكل خطير الخدمات على نطاق
المدينة .ال تحصل المدينة على الكهرباء من الشبكة العامة وتفتقر
نسبيا،
إلى المولدات (والوقود) .خالل النهار ،تبدو تعز مدينة عادية
ً
باستثناء أنها تغرق في ظالم دامس أثناء الليل .إن خريطة مجموعة
رصد األرض تجسد بوضوح التغير الليلي الذي طرأ على تعز 311.يتم
إيقاف تشغيل األضواء القليلة التي تضيء بعض الشوارع بعد الساعة
 23:00بالتوقيت المحلي ( 20:00بتوقيت جرينتش) لتوفير الوقود
لليوم التالي 312.وأشار المستجيبون في استبيان خبراء القطاع إلى
أن المظفر والقاهرة أظهرا أكبر األضرار بالنسبة ألضواء الشوارع،
313
في حين تضررت أضواء الشوارع في مديرية صالة جزئيا.

توافر الوقود
أدى التخطيط غير السليم للمدينة إلى توزيع عشوائي لمحطات الوقود
في جميع أنحاء تعز؛ وغالبا ما توجد محطات الوقود في المناطق
السكنية المأهولة بالسكان ،وبالتالي تشكل مصدر قلق كبير على
الصحة العامة .في األوقات النادرة التي يتوفر فيها الوقود للشراء،
تكتظ محطات الوقود سريعا بالمشترين المحتملين .وكثيراً ما يؤدي
هذا البيع بالتجزئة غير المنظم لمنتجات الوقود إلى اغالق الطرق
الحيوية في المدينة وخلق ازدحام مروري على مستوى المدينة.
واستجابة لهذا االزدحام ،أطلقت السلطات المحلية في عام 2019
حملة إلزالة  30محطة من المدينة  -وهو مأزق لم يؤدي إال إلى
314
زيادة الحد من توافر منتجات الوقود.

 311مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية  NCEIالتابعة لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ) NOAA (2014-2019عولجت البيانات من
قبلPNGK
 312سعيد إبيجي أوغلو « ،تعز اليمنية ..الحياة تزداد صعوبة مع استمرار الحرب
والحصار( تقرير ) «،وكالة األناضول 24 ،ديسمبر2018، https://bit.ly/311iyXh
(تم االطالع في  11أبريل). 2020
 313استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020

 314المشهد اليمني « ،السلطات المحلية بمحافظة تعز تزيل  30محطة بنزين و غاز
نمن االحياء السكنية  ”، 20ديسمبر�2019، https://www.almashhad-alyeme
( ni.com/153105تم االطالع في  12أبريل). 2020
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ةقاطلا
  (85):لكشنوع الوقود المستخدم لغرض الطبخ في تعز. ، 2018
ﻏﺎز اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻤﺴﺎل
اﻟﺨﺸﺐ

72.73%
23.59%

ﻛﺎز/ﻛﻴﺮوﺳﻴﻦ

1.97%

أﺧﺮى

1.47%

روث اﻟﺤﻴﻮان

0.25%

المصدر :قطاع المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات في
اليمن.2018 ،

أنواع الوقود المستخدم في الطبخ/الطهي
الغاز النفطي المسال هو مصدر الطاقة األكثر شعبية للطهي في
تعز .سجلت أسعار الوقود وغاز الطهي مستويات قياسية في عام
 .2015على الرغم من انخفاض هذه األسعار خالل الربع األول من
عام  ،2016إال أنها ظلت مرتفعة ( ضعفي سعر ما قبل الصراع) .من
بين جميع محافظات اليمن ،كانت أسعار الوقود األعلى في تعز .تم
تدمير  18محطة وقود إما كلياً أو جزئياً بين عامي  2012و 2015في
تعز والحديدة وصنعاء  ،بما في ذلك محطة تزويد وقود الطائرات
في تعز .في نفس الوقت انخفضت كمية مبيعات الوقود فى تعز
315
بنسبة  74.4في المائة.

اسواق الكهرباء الموازية (اسواق الظل)
يعمل بعض األفراد المعروفين باسم اصحاب المواطير (المولدات
الكهربائية) ،دون رقابة ويبيعون الكهرباء لكسب العيش .عادة
ما يشغلون مولداتهم الخاصة في منازلهم ويمدون الخطوط
الكهربائية إلى المساكن القريبة ويتقاضون رسوما شهرية ،عادة
 300ريال يمني مقابل  1كيلوواط .ليس من غير المألوف أن يتفق
بائعو الكهرباء على إنشاء مناطق احتكارية ،وغالبا ما تكون األسعار
عشرة أضعاف تكلفة الخدمة من الشبكة العامة 316.العديد من
أصحاب ورش العمل واألعمال التجارية ليس لديهم خيار سوى دفع
هذه األسعار المبالغ فيها من أجل ابقاء العمل .وتواصل مؤسسة
الكهرباء في تعز السماح لهؤالء األفراد بالعمل دون عقاب ،حيث
نصت على اتفاقات متبادلة ،مثل االعتماد على أصحاب المولدات
الخاصة في إضاءة بعض شوارع المدينة بالقرب من أنشطتهم.
لكن التقارير أشارت إلى أن الموظفين العموميين والفنيين ،الذين
يتلقون رواتب من الدولة ،يتم وضعهم تحت تصرف هؤالء البائعين
الخصوصيين بذريعة إضاءة شارع جمال ،وهو الطريق الشرياني
317
الرئيسي الذي يعبر تعز من الشرق إلى الغرب.

الحصول على الوقود والتحديات

استناداً إلى التصورات التي تم جمعها من خالل استبيان عقال الحارات
الذي أجري في مارس  ،2020أفادت البيانات أن المصاعب المالية
تشكل التحدي األعظم الذي يواجه الوصول إلى المساعدات في
تعز ،حيث أشار ما بين  88إلى  100في المائة من المستجيبين إلى
أن التحديات االقتصادية تحد من قدرة السكان على تأمين كميات
كافية من الوقود .وذكر ما يقرب من  42في المائة من المستجيبين
في مديرية القاهرة أن األراضي والقيود اللوجستية تعيق جهودهم
لتأمين الوقود .من ناحية أخرى ،اشتكى سكان المظفر من عدم
كفاية عدد مزودي الوقود في منطقتهم مما يعني أنهم بحاجة
318
إلى التنقل بعيداً لتأمين احتياجاتهم.
  (86):لكشتحديات إمكانية الحصول على سلع الطاقة لإلضاءة
والتدفئة والطبخ. 2020،
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

25.93%

41.67%

8%

33.33%

29.17%

16%

0%

12.5%

12%

100%

100%

88%

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ/
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

22.22%

20.83%

8%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

44.44%

25%

8%

ﻋﺪم وﺟﻮد
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

0%

0%

11.11%

18.52%

45.83%

4%

14.81%

0%

4%

0%

8.33%

4%

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل
ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ /اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ

أﺧﺮى
 315وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،إنعاش قطاع النفط في اليمن هو حاجة
ماسة(  ،اليمن :الجمهورية اليمنية، 2016)، https://reliefweb.int/sites/
( reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdfتم االطالع في
19ابريل)2020
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 316األيام« ،كهرباء تجار المواطير  ...سلعة بأسعار خيالية في تعز» 6 ،فبراير2020 ،
( https://www.alayyam.info/news/83D-56QKK-93MAS3-3520تم االطالع
في  10أبريل). 2020
بدل عن كهرباء الدولة وفساد بالوثائق
 317أخبار اليوم « ،كهرباء تجارية في تعز ً
تثبت تسخير إمكانات المؤسسة لصالح التجار  ”، 27يناير2019 ، https://bit.
( ly/3kPno1Pتم الوصول في  10أبريل). 2020
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  (87):لكشمصادر اإلنارة للمستأجرين في تعز. ، 2018
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ/
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

  (88):لكشحالة األلواح الشمسية في مدينة تعز )لكل مديرية(
.2020
82.82%

ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ

7.67%

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

5.52%

اﻟﺸﻤﻮع

2.15%

ﻛﺎز/ﻛﻴﺮوﺳﻴﻦ

1.23%

ﻣﻮﻟﺪ

0.31%

اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

0.31%

اﻟﻤﻈﻔﺮ

0

28K

0

اﻟﻘﺎﻫﺮة

N/A

N/A

N/A

ﺻﺎﻟﺔ

11K

0

0

المصدر :قطاع المأوى في اليمن.2018 ،

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

الطاقة الشمسية في تعز

ميال متزايداً
يبدو أن التصورات التي تم جمعها من عقال الحارات تظهر
ً
لدى بعض المقيمين في مديرية صالة إلى اعتماد المنظومات
الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة .في الواقع ،في صالة وحدها
هناك حوالي  11,000من األلواح الشمسية في حين أن سكان
القاهرة ال يزال يعتمدون على البطاريات أو توصيالت المولدات
المحلية .ولوحظ أيضا أن جميع اللوحات والبالغ عددها  28,000لوحة
321
في المظفر تعمل جزئيا فقط.

يعتمد سكان تعز في المقام األول على الطاقة الشمسية والبطاريات
القابلة للشحن لتلبية متطلباتهم اليومية من الكهرباء .على عكس
المناطق األخرى في اليمن التي يبدو أنها لجأت إلى مولدات كهربائية
يملكها القطاع الخاص ،فهي تغطي نسبة  0,3في المائة فقط من
احتياجات تعز .في حين أن الطاقة الشمسية هي الوسيلة الرئيسية
للحصول على الكهرباء بالنسبة لألسر في تعز ،وازداد استخدامها
في منذ عام  ،2017لكن القدرة على تحمل التكاليف ال تزال تشكل
تحدياً  .ونظرا ألن تكاليف إصالح قطاع الطاقة باهظة ،واستمرار الصراع
في المدينة ،لم تُ بذل أي جهود إلعادة استخدام الشبكة العامة .مع
ذلك ،أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ( )PVواسعة االنتشار،
وهي مستمرة في الزيادة .قد دعمت المنظمات غير الحكومية
استخدامها في تعز ،بما في ذلك في العديد من المدارس العامة
والضاءة الشوارع 319.أجرى برنامج الغذاء العالمي  WFPاستبيان عبر
الهاتف في نوفمبر  2017والذي أشار إلى أن الطاقة الشمسية
في  14من أصل  22محافظة هي المصدر الرئيسي للطاقة لالسر،
ويجري اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية بشكل متزايد في قطاعي
الصحة والمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي  ،التي غالباً ما
320
تدعمها المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية األخرى.

 319مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية  DNA :المرحلة
الثانية (،العاصمة واشنطن. 2018):
 320سارة بديعي« ،لمحة عن الكهرباء في اليمن :المساعدة في تعزيز الطاقة
الشمسية من خالل ريادة األعمال واالبتكار»،مدونات البنك الدولي 14 ،ديسمبر
( 2018، https://blogs.worldbank.org/ar/node/17829تم االطالع في  8ابريل
).2020
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 14إدارة المخلفات الصلبة
نقاط هامة

●قد شهدت السلطات المحلية انخفاضاً شديداً في
قدراتها لتوفير وتمويل خدمات إدارة المخلفات الصلبة
بشكل كاف .كما أن الموارد البشرية وموارد النقل
الالزمة لجمع المخلفات من جميع مواقع مكبات
المخلفات قد تضررت بشدة .في نهاية المطاف أدى
نقص الوقود إلى تراكم المخلفات في الشوارع ،كما أن
جمع المخلفات شبه متوقف ،وأصبح استخدام مواقع
التخلص البديلة المرتجلة شائعا (مما أدى في كثير من
األحيان إلى نشوب نزاعات)؛
●يشير استبيان عقال الحارات الذي اجري في مارس
 ،2020إلى أنه عندما يتم جمع المخلفات الصلبة ،فإنه
يحدث مرة واحدة في الشهر على األكثر .تتراوح نسبة
انتشار المخلفات في جميع أنحاء المدينة بين -100 63
في المائة ،كما أن جميع المديريات في العاصمة تعاني
من خلل في أنظمة التخلص من المخلفات؛
●يتناقض وجود موقع مكب المخلفات في حالته الراهنة
مع التعريف الوارد في القرار الجمهوري رقم ( )39في
عام  1999بشأن النظافة العامة ألن المنطقة مكتظة
بالسكان ،و تعتبر زراعية إلى حد كبير .كانت هناك
مقترحات مؤخراً لنقل المكب إلى منطقة أخرى تقع
على طريق تعز  -الحديدة السريع؛
●أما من الناحية التشغيلية ،فإن أكبر مشكلة تواجه
خدمة جمع المخلفات هي نقص التمويل وعدم القدرة
على دفع الرواتب.

  (89):لكشتكرار جمع القمامة في آخر  30يوم في مدينة تعز
)لكل مديرية( .2020
ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻋﺪة
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع

اﻟﻤﻈﻔﺮ

11.11%

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻﺎﻟﺔ

37.04%
29.17%

12% 4%

ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

20.83%

إن مدة الصراع في اليمن وشدته يدل على وجود كميات هائلة من
الحطام .في وقت مبكر من أكتوبر  ،2015وجد تحليل األقمار الصناعية
الذي قامت به وكاالت األمم المتحدة أن ما ال يقل عن  3,000مبنى
قد ُدمر .كان ذلك كافياً لتوليد مليون طن من الحطام في مدن عدن
وحجة و صعدة وتعز وأبين وصنعاء  -322ال توجد أرقام عن الحجم الحالي
للحطام في كل مدينة بعينها .مع ذلك ،فإن المخلفات الصلبة في
تعز تتزايد بسرعة .تم إنشاء مكب للمخلفات في عام  1977في
حذران ،على بعد حوالي  10كم شمال وسط المدينة ،على الطريق
ً
خفيفا
المؤدي إلى مطار تعز .الطلب على التخلص من المخلفات كان
للغاية في العقد األول ،لكن منذ عام  ،1990ارتفع الطلب بشدة.
ويستقبل مكب المخلفات حالياً حوالي  145,206طن سنوياً من تعز،
وتربة ،والمخاء ،والرحجة .ومساحة المكب الحالي  3.2هكتار – كانت
هناك خطط لتوسيع هذا إلى  12هكتارا لتلبية الطلب المتزايد على
مدى العقد المقبل 323لكن الصراع المستمر قد أوقف كل التقدم.
أدى اإلنتاج المتزايد للمخلفات الصلبة في تعز إلى افتتاح مكب
ثان للمخلفات في عام  ،1987يقع على بعد حوالي  10كيلومترات
ٍ
من وسط المدينة في الطرف الغربي من مدينة تعز ،في منطقة
تقاطع مفرق شرعب .وكانت مناطق مكب المخلفات في وقت ما
خارج المنطقة المبنية من المدينة ،بينما تحيط بها اليوم المساكن،
324
ّ
ويبلغ السكان عن انبعاث دخان وروائح كريهة.
  (90):لكشنسبة الذين يعيشون في أماكن تواجد المياه
العادمة الظاهرة للعيان بشكل متكرر في مدينة تعز )لكل
مديرية( .2020
اﻟﻘﺎﻫﺮة

50%

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﺻﺎﻟﺔ

40%
20%

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ

51.85%
50%
84%
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 322مرصد الصراع والبيئة  ،كيف دمر الصراع في اليمن نظام إدارة المخلفات«، 1
أغسسطس�2019 ، https://ceobs.org/how-yemens-conflict-de
( stroyed-its-waste-management-system/تم االطالع في  7أبريل). 2020
 323وزارة األشغال العامة والطرق في اليمن  ،مشروع تطوير بلدية تعز والحماية
من السيول :مرحلة العمل اإلضافي الثانية  -تقييم األثر البيئي (،صنعاء،
اليمن :ديسمبر2007)، http://documents.worldbank.org/curated/
pt/375221468336048989/E17690FINAL0TM1g1EIA0w0ES10Dec14107.
( docتم االطالع في  7ابريل)2020
 324صادق الحميدي « ،مكب نفايات تعز يشكل مخاطر ال نهاية لها على السكان»،
يميني بوست  ، 9فبراير�2009 ، http://www.yemenpost.net/67/Re
( ports/20082.htmتم االطالع في  8أبريل). 2020
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شهدت السلطات المحلية في تعز انخفاضاً شديداً في قدراتها على
توفير وتمويل خدمات إدارة المخلفات الصلبة بشكل كاف .كما أن
الموارد البشرية وموارد النقل الالزمة لجمع المخلفات من جميع
مواقع مكبات المخلفات قد تضررت بشدة .في نهاية المطاف
أدى نقص الوقود إلى تراكم المخلفات في الشوارع ،كما أن جمع
المخلفات كان شبه متوقف ،وأصبح استخدام مواقع التخلص البديلة
المرتجلة شائعا (مما أدى في كثير من األحيان إلى نشوب نزاعات)؛
يشير استبيان عقال الحارات الذي اجري في مارس  ،2020إلى أنه
عندما يتم جمع المخلفات الصلبة  ،فإنه يحدث مرة واحدة في الشهر
325
ً
فضال عن ذلك فإن تقرير تحليل الفقر في المناطق
على األكثر.
الحضرية ( )2006يبين أن  25إلى  30في المائة فقط من سكان
المدينة متصلين بشبكة العامة لمياه الصرف الصحي 326.وبالتالي،
في تعز ،تكثر أمراض مثل حمى الضنك واإلسهال والكوليرا  -على
سبيل المثال ،تم تسجيل ارتفاع حاد في حاالت حمى الضنك في هذه
المحافظة في بداية شهر أغسطس  ،2015بعد وقت قصير من بدء
الصراع .تم اإلبالغ عن ما مجموعه  1,178حالة يشتبه في إصابتها
بحمى الضنك خالل األسابيع  36-32مقارنة بـ  54حالة يشتبه في
إصابتها بحمى الضنك خالل نفس الفترة من عام  327.2013في عام
 ،2017تم تحديد تعز كمنطقة ذات أولوية عالية من قبل متخصصين
من وزارة المياه والبيئة ،والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،
واالدارة العامة للطوارئ و البيئة بسبب نقص مياه الشرب اآلمنة
الذي يؤدي إلى انتشار العديد من األمراض 328،لكن على الرغم من
الجهود المبذولة حتى عام  ، 2018فإن إدارة المخلفات الصلبة في
تعز قد بلغت طريق مسدود 329.ووفقا الستبيان خبراء القطاع الذي
اجري في مارس  ،2020كان وجود مياه الصرف/عادمة في المظفر
كبيراً في حين أن  20في المائة من الستجيبين في صالة أشاروا
330
إلى وجود مياه الصرف/عادمة في مديريتهم.

وفي وقت مبكر من مايو  ،2008لم تكن خدمات إدارة المخلفات
الصلبة في تعز تلبي احتياجات سكان المدينة اآلخذين في االزدياد.
في ذلك الوقت ،كان نظام إدارة المخلفات الصلبة بالكاد يغطي
 60في المائة من السكان ،وفقا لتقرير للبنك الدولي .وكان نقص
التمويل ونقص المعدات هما العقبتان الرئيسيتان .وقد تفاقمت
هذه المشاكل في نهاية المطاف بسبب الصراع ،مما أجبر السكان
على تولي زمام األمور .وفي أغسطس  ،2016استأنف صندوق نظافة
وتحسين المدينة في تعز تحصيل اإليرادات على نطاق صغير ووقع
عدة اتفاقات مع منظمة غير حكومية وطنية ،قامت بحملتين تنظيف
وأصلحت ثالثة معدات معطلة .كما وقع الصندوق اتفاقا مع االتحاد
الدولي للصليب األحمر للقيام بحمالت تنظيف وإصالح أربعة معدات
معطلة .في يوليو  ،2016ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن المجتمعات
المحلية في تعز قامت بتمويل حملة تنظيف باستخدام وسائل
التواصل االجتماعي .من غير المعروف ما إذا كانت حمالت مماثلة
قد نظمت منذ ذلك الحين .حتى مارس  ،2017كان لدى البلدية سبع
مركبات فقط إلدارة المخلفات الصلبة .ثالثة كانت التعمل واألربعة
المتبقية كانت تعمل جزئيا .في سبتمبر  ،2017قامت منظمة فيلق
الرحمة (ميرسي كور) بإصالح حاويات المخلفات ،وفي يناير ،2018
نظم الصندوق االجتماعي للتنمية حملة تنظيف واسعة النطاق
جمعت المخلفات المتراكمة وأصلحت حاويات المخلفات التالفة.
على الرغم من هذه الجهود ،أفاد سكان شملهم االستطالع بأن
إزالة القمامة لم تكن كافية أو غير موجودة في جميع األحياء حتى
أبريل  .2018منذ ذلك الحين ،نفذت عدة حمالت تنظيف ،تقودها
وكاالت إنسانية مثل ميرسي كور واليونيسيف 332.مع ذلك ،وعلى
الرغم من كل هذه الجهود ،حتى عام  ،2019استمرت المخلفات
في التراكم في شوارع المدينة ،بما في ذلك األقنية واألكياس
333
البالستيكية واإلطارات القديمة.
331

في الطرف الغربي من مدينة تعز – بالضبط في مفرق شرعب
– تقع مكب المخلفات الرئيسي في المدينة 334،ويتناقض وجود
موقع مكب المخلفات في حالته الراهنة مع التعريف الوارد في
القرار الجمهوري رقم ( )39في عام  1999بشأن النظافة العامة
ألن المنطقة مكتظة بالسكان وزراعية إلى حد كبير .وكانت هناك
مقترحات مؤخراً لنقل المكب إلى منطقة أخرى تقع على طريق
تعز  -الحديدة السريع؛ المكان بعيد عن أي قرى مأهولة بالسكان أو
األراضي الزراعية .غير أن شركة هندية قدمت بدراسة العداد مكب
جديد على بعد نحو  12كيلومترا إلى الشمال من مدينة تعز .ويشدد
المراقبون على أن المكب الجديد قد يتسبب في كارثة أخرى ألنه
يقع بالقرب من بركة الصرف الصحي ،مضيفين أن موقعه يتعارض
335
مع قانون حماية البيئة اليمني.

 325استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 326برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitatوالتقرير الوطني
للجمهورية اليمنية  ،مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة  ،الموئل الثالث( كيتو  ،اإلكوادور2016) ، http://habitat3.org/:
wp-content/uploads/Habitat_III_Country_Report_Austria_161011. pdf
(تم االطالع في  4أغسطس). 2019
 327خير هللا الغزالي وآخرون « ،تفشي حمى الضنك خالل الحرب األهلية الجارية ،تعز
،اليمن  «.األمراض المعدية الناشئة المجلد 25، 7 (2019): 1397-1400. .دوى:
10.3201 / eid2507.180046 https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
( PMC6590741/تم االطالع في  6أبريل). 2020
 328ماجد محمود ورامي الشيباني وآخرون  ،تقييم حالة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية في مشروع البنك الدولي اليمني :الجمهورية اليمنية استعادة
وتوسيع الوصول إلى الطاقة(  ،القاهرة :المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة، 2017)https://www.rcreee.org/sites/default/
�files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-re
( port-002.pdfتم االطالع في 8أبريل). 2020
 329مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
 330استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020

 331مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
 332المرجع نفسه.
 333فرانس « 24،أزمة النفايات تؤدي إلى تفشي الكوليرا في مدينة تعز اليمنية“,
5نوفيمبر(  2019، https://bit.ly/313WGKVتم االطالع في  8أبريل). 2020
 334صادق الحميدي « ،مكب نفايات تعز يشكل مخاطر ال نهاية لها على السكان»،
يميني بوست  ، 9فبراير�2009 ، http://www.yemenpost.net/67/Re
( ports/20082.htmتم االطالع في  8أبريل). 2020
 335المرجع نفسه.
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ةبلصلا تافلخملا ةرادإ
األضرار التي لحقت بقطاع إدارة المخلفات الصلبة
األضرار التي تكبدها قطاع إدارة المخلفات الصلبة في تعز تقدر بقيمة
تتراوح بين  870,000-710,000دوالر أمريكي 336.كانت معظم هذه
األضرار نتائج ثانوية للصراع ،حيث تأثرت القدرة التشغيلية والصيانة
تأثراً شديداً بسبب انعدام األمن ،واالحتفاظ بالموظفين إدارياً  ،وعدم
القدرة على دفع الرواتب في الوقت المحدد .كما أدى نقص الوقود
إلى تفاقم المشكلة .وتعتبر مكبات المخلفات جزءا من ثالوث يهدد
البيئة ،ويشمل الدخان والمواد الكيميائية التي تنبعث من المصانع
وتصريف أحواض الصرف الصحي .تلخيصاً  ،فإن هذه العوامل الثالثة
تشكل خطراً كبيراً الذي يلحق الضرر بقطاعات أخرى أيضاً  ،وهي في
الواقع تسبب تآكل التربة وتلوث الهواء ومصادر المياه الجوفية.
كما أنها تزيد العبء الذي يثقل كاهل القطاع الصحي المنهك
بالفعل ،حيث زادت العديد من األمراض بما في ذلك الربو والسرطان
بشكل ملحوظ  -مدينة تعز فيها أكبر عدد من المصابين بالسرطان
337
في اليمن.
  (91):لكشاألضرار التي أصابت قطاع إدارة المخلفات الصلبة
في مدينة تعز.

870K

710K

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،

التخلص من المخلفات الصلبة بطريقة غير سليمة

ووفقاً لتقييم االحتياجات السريعة األولية الذي أجراه المنتدى اإلنساني
في عام  ،2011يتراوح انتشار القمامة في جميع أنحاء المدينة بين
 100 - 63في المائة ،كما أن جميع المناطق في مدينة تعز لديها
خلل في أنظمة التخلص من المخلفات 338.في اآلونة األخيرة ،أكد
خبراء القطاع انتشار المخلفات في المديريات الثالث 339.كما أكد
عقال الحارات على قلة الجهود المبذولة في جمع القمامة مع أغلب
المستجيبين الذين أشاروا إلى أن القمامة يتم جمعها مرة واحدة
كل شهر أو أقل في المتوسط 340.على الرغم من الحملة القوية
إلقناع الناس بوضع مخلفاتهم المنزلية في صناديق محددة لجمع
المخلفات ليتم إفراغها بانتظام ،ال تزال بعض المخلفات الصلبة تُ لقى
على األراضي المفتوحة وشوارع المدن وفي األودية خارج تعز .يتم
ملء صناديق القمامة وتتسرب المخلفات إلى الشارع واألراضي التي
تحيط بالحاويات .في النهاية تتشكل الفيضانات المصاحبة لألمطار
الموسمية ،وعندما تجتاح الشوارع ،تلتقط الكثير من هذه المخلفات،
وتحمل الملوثات معها نحو الوديان المحيطة بها في اتجاه مصب
السهول ،و الناتج هو تراكم هائل من منتجات المخلفات الصلبة من
المدينة .ويمكن العثور على جزء كبير من هذه المخلفات في عمق
األراضي الزراعية في السهول  ،مما يشكل تهديدا خطيرا للمزارعين
ويضاف ذلك إلى المخلفات الصلبة التي
وسكان الريف بشكل عامُ .
تُ لقى على أرض مرتفعة تقريبية تحت سوق القات  -وهي أرض

ال تغرقها الفيضانات في الواقع 341.إضافة إلى انها موجودة في
معظم السهول ،ولكنها أكثر بروزا في الطرف السفلي ،حيث يتم
التخلص من المخلفات الطبية من مستشفيات المدينة .ومن بين
المخلفات األخرى ،فإن المحاقن البالستيكية المستعملة ،التي ال
متصال باإلبر ،مختلطة بالمخلفات الطبية والغالف
يزال الكثير منها
ً
الخارجي .يمكن رؤية هذه األشياء وهي تطفو في الخزان وعلى
الضفاف الطينية حول الحواف .ويشير وجود هذا النوع من المخلفات
إلى أن المياه في طبقة المياه الجوفية األساسية قد تكون ملوثة
بالمواد الكيميائية الطبية ،لكن لم يتم إجراء أي تحليل أو المزيد من
342
البحوث في هذا الشأن.
  (92):لكشمشاكل إدارة المخلفات الصلبة في مدينة تعز )لكل
مديرية( .2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﺗﻜﺮار ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ آﺧﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

ﻳﻮﻣﺎ

ﻣﺮة ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ
ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻋﺪة
ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر
ﺣﻮاﻟﻲ 100%
ﺣﻮاﻟﻲ 75%
ﺣﻮاﻟﻲ 50%
ﺣﻮاﻟﻲ 25%
ﺣﺎﻟﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻧﻈﻴﻔﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻛﻮام ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺑﻌﺾ أﻛﻮام ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻛﻮام
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

المصدر :استبيان خبراء القطاع والمرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،مارس
.2020

 336مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
 337صادق الحميدي « ،مكب نفايات تعز يشكل مخاطر ال نهاية لها على السكان»،
يميني بوست  ، 9فبراير�2009 ، http://www.yemenpost.net/67/Re
( ports/20082.htmتم االطالع في  8أبريل). 2020
 338المنتدى اإلنساني-اليمن ،تقييم االحتياجات األولية السريعة في تعز (،اليمن:
).2011
 339استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 340استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

 341وزارة األشغال العامة والطرق في اليمن  ،مشروع تطوير بلدية تعز والحماية
من السيول :مرحلة العمل اإلضافي الثانية  -تقييم األثر البيئي (،صنعاء،
اليمن :ديسمبر2007)، http://documents.worldbank.org/curated/
pt/375221468336048989/E17690FINAL0TM1g1EIA0w0ES10Dec14107.
( docتم االطالع في  7ابريل)2020
 342المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
التخلص غير السليم من المخلفات المنزلية

مرافق إدارة المخلفات

تسعين في المائة من السكان في مدينة تعز لديهم إمكانية
الوصول/استخدام إلى المرحاض المنزلي ،في المتوسط  10في
المائة يلجأون إلى استخدام الحقول المفتوحة .هذا بدوره يضاعف
كمية المخلفات الصلبة ويزيد من التسبب بمشاكل صحية خطيرة.
ان استخدام الحقول المفتوحة للتغوط هي أكثر شيوعاً في مديرية
القاهرة والتعزية .أما بالنسبة لمعالجة المخلفات والقمامة ووجود
المياه الراكدة ،فإن  31في المائة من سكان المدينة يحصلون
على الوسائل المناسبة للتخلص من المخلفات 343.مع ذلك ،تختلف
التقديرات بالنسبة للمستأجرين عندما تؤخذ المحافظة بأكملها
في االعتبار ،حيث يستخدم  44.03في المائة فتحات الصرف الصحي
المغطاة ،ويلجأ  19.5في المائة إلى استخدام الحقول المفتوحة،
في حين أن  28.62في المائة فقط يعتمدون على شبكة الصرف
الصحي العامة .ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدم إمكانية الوصول إلى
344
المراحيض الخاصة ونقص المياه الجارية في العقارات المستأجرة.

وأشارالمستجيبين الستبيان عقال الحارات الذي أجري في مارس
 2020إلى أن تعز تعتمد حاليا على خمسة مرافق رئيسية ،اثنان
منها يعمالن بكامل طاقتهما وثالثة منها تعمل جزئيا فقط .وأشار
المستجيبون أيضاً إلى أن القاهرة ال تملك على ما يبدو مرافق
رسمية إلدارة المخلفات الصلبة ،وبالتالي فإنها تعتمد على المرافق
الخمسة األخرى الواقعة في المظفر وصالة 345.من السهل مالحظة
الضغط الذي تتعرض له هذه المرافق بدورها بإدارة تدفق المخلفات
من المناطق األخرى.

  (93):لكشاحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع إدارة
المخلفات الصلبة في تعز.
اﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ) ١ﺳﻨﺔ(

0.38M

0.31M

دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

  (94):لكشحالة مرافق إدارة المخلفات الصلبة )لكل مديرية(
.2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻜﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺻﺎﻟﺔ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻜﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

1

1

1
1

ﻣﺤﺮﻗﻪ

1

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻜﺒﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

اﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ) ٥-٢ﺳﻨﺔ(

1.5M

1.23M

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

2

3

-

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

تقدر تكاليف التعافي وإعادة اإلعمار لقطاع ادارة المخلفات الصلبة
في تعز بتكلفة تتراوح بين  1.23و 1.5مليون دوالر أمريكي على
مدى سنتين إلى خمس سنوات وما بين  1.88-1.54مليون دوالر
346
أمريكي على مدى خمس سنوات.

اﻟﻤﺠﻤﻮع )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات(

1.88M
دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

1.54M
دوﻻر
اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ

المصدر :البنك الدولي.2018 ،

 343المنتدى اإلنساني-اليمن ،تقييم االحتياجات األولية السريعة في تعز (،اليمن:
).2011
 344قطاع المأوى في اليمن ،تقييم قطاع المأوى لسوق اإليجار في اليمن،
محافظة تعز ،سبتمبر2018، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
( resources/%20Taizz.docx.pdfتم االطالع في  9ابريل). 2020

 345استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 346مجموعة البنك الدولي ،اليمن تقييم االحتياجات الديناميكية  DNA :المرحلة
الثانية (،العاصمة واشنطن. 2018):
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تعز

ةبلصلا تافلخملا ةرادإ
إعادة التدوير وجمع الخردة
إعادة التدوير هي عملية جديدة على اليمن وبدأت بإعادة تدوير
البالستيك والمعادن والزجاج .هناك مصانع إلعادة التدوير منتشرة
في جميع أنحاء البالد في المدن الكبرى مثل صنعاء وتعز وعدن
والحديدة .يتم إعادة تدوير البالستيك من قبل عمال النظافة في
الشوارع وعند المكب ويتم بيعها لصناعة البالستيك المحلية .يتم
الدفع لكل كيلوغرام واحد من البالستيك .هذه الطريقة فعالة
للمنتجات الثقيلة نسبيا مثل الزجاجات والقوارير والصناديق .مع
ذلك  ،فإن المشكلة الرئيسية هي الكم الهائل من األكياس خفيفة
الوزن للغاية  ،وال يدفع أي حافز أو مكافئة لجمعها وتقديمها إلعادة
التدوير .هذه األكياس تسد مداخل المياه في القنوات ،ولكن أيضا
داخل قنوات السيول .وبما أن المدينة ال تملك برنامجاً رسمياً إلعادة
تدوير المخلفات ،يقوم جامعو الخردة بجمع المخلفات القابلة إلعادة
التدوير من الحاويات الثابتة الموضوعة على زوايا الشوارع وعلى طول
الطرق؛ المخلفات تحتوي على جميع أنواع المخلفات بما في ذلك
المخلفات الطبية البيولوجية .لذلك ،هناك احتمالية كبير النتقال
347
األمراض من خالل الطريقة الحالية إلعادة التدوير.

المشاكل الصحية الناشئة عن إدارة المخلفات
الصلبة غير السليمة
إجماال ،كان  7.6مليون شخص معرضين لخطر اإلصابة بالكوليرا في
ً
اليمن بحلول نهاية أكتوبر  ،2016منهم  4.5مليون شخص في ست
محافظات (صنعاء وتعز والحديدة وعدن ولحج والبيضاء) مع وجود
حاالت مؤكدة أو مشتبه فيها 348.عالوة على ذلك ،توفر المخلفات
المنزلية تربة خصبة ومواقع جذب للذباب الرملي ولوحظ حدوث
داء الليشمانيات في تعز 349.المياه الراكدة الموجودة في اإلطارات
القديمة ،وصهاريج تخزين المياه المنزلية ،وحاويات المخلفات أو حتى
خزانات المياه للمنظمات غير الحكومية لمخيمات النازحين يمكن أن
تكون أرضا خصبة مثالية لبعوضة الحمى الصفراء وبعوضة النمر
األسيوية ،وكالهما يمكن أن ينقل حمى الضنك.
ال تزال شوارع تعز مليئة بأكوام القمامة التي ال تبعث رائحة كريهة
فحسب ،بل تساهم مباشرة في أن تصبح المدينة أرضا خصبة للبعوض
وتفشي األوبئة مثل الكوليرا 350من بين أمراض أخرى .في الواقع،
أشار  70في المائة من المستجيبين على استبيان خبراء القطاع أن
القمامة الملقاة واضحة للعيان في المناطق السكنية 351.مع عدم
وجود طرق سليمة للتخلص من المخلفات ،يلجأ المواطنون في تعز
في كثير من األحيان إلى تكديس القمامة وحرقها ،وهي عملية
تنتج كميات مفرطة من أول أكسيد الكربون وتؤدي إلى تلوث
الهواء في المدينة .تتأثر بيئة تعز بشكل سلبي بحرق البقايا في
موقع المكب الذي ينبعث منه غازات سامة والتي تجد طريقها إلى
المنازل واألسواق والمحالت التجارية .مواقع المكبات على مقربة
من المدينة  ،وعدد كبير من المصانع الملوثة هي أيضا مسؤولة
عن العبء الذي يثقل كاهل القطاع الصحي المنهك بالفعل ،حيث
زادت العديد من األمراض بما في ذلك الربو والسرطان بشكل
ملحوظ – يوجد في مدينة تعز أكبر عدد من المواطنين المصابين
352
بالسرطان في اليمن.

Central Emergency Response Fund, Resident/Humanitarian 348
Coordinator Report on the use of CERF funds Yemen Rapid Response
cholera, (Yemen: 2016) https://cerf.un.org/sites/default/files/
resources/16-RR-YEM-22865-NR07_Yemen_RCHC.Report.pdf
).(accessed April 5, 2020
IOM, Malaria in Yemen: needs assessment 2017, (Yemen: ILO, 2017) 349
https://publications.iom.int/system/files/pdf/yemen_malaria_report.
).pdf (accessed April 7, 2020
 350الحرة « ،تعز ..أجمل مدن اليمن تغرق في القمامة والكوليرا» 5 ،نوفمبر2019،
( https://arbne.ws/326o2zkتم االطالع في  7أبريل)2020
 351استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
GIZ, Country report on the solid waste management in Yemen (Tunis: 347
GIZ April 2014) https://www.resource-recovery.net/sites/default/files/
).yemen_ra_ang_web.pdf (accessed April 7, 2020

 352صادق الحميدي « ،مكب نفايات تعز يشكل مخاطر ال نهاية لها على السكان»،
يميني بوست  ، 9فبراير�2009 ، http://www.yemenpost.net/67/Re
( ports/20082.htmتم االطالع في  8أبريل). 2020
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مالمح حرضية رسيعة
التحديات التي تواجه جمع إدارة المخلفات الصلبة
تشير التقديرات الحالية الى ان العدد بين  32و 45طنا ،بينما تستطيع
ادارة المخلفات التخلص من حوالى  60في المائة .بعد  22عاما ،يقدر
أن تصل المخلفات إلى  1,538طن ،مما يجعل من المستحيل على
االدارة ،بقدراتها الحالية ،أن تعالج المسألة 353.من الناحية التشغيلية،
فإن أكبر مشكلة تواجه خدمة جمع المخلفات هي نقص التمويل.
من بين  26جهازاً ضاغطاً  ،لم يبق سوى أربعة منها يعمل ،بينما
هناك حاجة إلى  12على األقل للعمليات الحالية .قد تم توفير اثنين
من الضاغطات اليابانية مؤخرا .ال توجد اي شاحنات نقل صغيرة من
أصل  18شاحنة في الخدمة ،وال مجارف ،وال يمكن استخدام سوى
واحدة من البولدوزرات من اصل اثنين .كما أن آلة تمهيد الطرق
354
المستخدمة في ازالة القمامة من الشوارع ال تعمل.
  (95):لكشصورة لعامل نظافة يقوم بتعقيم موقع مكب
للمخلفات في مدينة تعز.

منذ اندالع الصراع في تعز في مارس  ،2015لم يتلق عمال النظافة
رواتبهم .وأدى ذلك إلى توقف تنظيف الشوارع وإزالة المخلفات.
وقد ذكرت السلطات المحلية أن السبب وراء تأخير دفع رواتب
العمال يرجع إلى نقص التمويل من المحافظة ،وأن اإليرادات التي
يتم توفيرها قد انخفضت بشكل كبير بسبب أعمال الصيانة الجارية
في العديد من المديريات .وقد أدت هذه المماطلة من حيث دفع
356
الرواتب إلى عدة إضرابات في المدينة.
355

والغريب في األمر أن هناك تقارير تفيد أيضا بأن السلطات المحلية
لجأت ،بسبب القيود المالية ،إلى نظام غير مثبت لمحاولة تطهير
مواقع إلقاء المخلفات 357.وعموماً  ،لم تعتمد اليمن بعد نهجاً
عملياً واقتصادياً
مقبوال في إدارة المخلفات الطبية والتخلص منها.
ً
والممارسة الحالية هي إلقاء المخلفات الطبية في مواقع مكب
المخلفات .وقدرت كمية المخلفات الصلبة التي تم توليدها في عام
 2011بـ  3,682,669طنا ،وتمثل المخلفات الطبية  40في المائة
358
من الكمية اإلجمالية للمخلفات المقدرة في ذلك العام وحده.

العوائق التي تعترض تقديم خدمات التخلص من
المخلفات الصلبة
وفقا لتصورات عقال الحارات فإن العقبة الرئيسية التي تحول دون
حصول المواطنين على خدمات التخلص من المخلفات الصلبة
المناسبة تتلخص في الغياب العام لموفري الخدمات والمرافق
الجديرة بالثقة والذي يقترن بالعجز عن سداد تكاليف مثل هذه
359
الخدمات ،والذي يعقبه االفتقار العام إلى األمن.

المصدر :المشهد اليمني.2020 ،

 355الموقع بوست « ،تراكم القمامة بتعز ..يزيد من حجم التلوث الذي يفتك بصحة
المدنينين( تقرير ) «، 12مارس�2020، https://almawqeapost.net/re
( ports/28659تم االطالع في  8أبريل). 2020
 356العربي الجديد« ،النفايات تمأل شوارع تعز اليمنية بسبب إضراب عمال
النظافة» 29 ،يونيو(  2019، https://bit.ly/2FD1y1Dتم االطالع في  7أبريل
).2020
 357أخبار اليمن« ،في تعز ..تعقيم النفايات بدال من إزالتها» 5 ،ابريل2020، https://
( www.yemenakhbar.com/2359880تم االطالع في  8أبريل). 2020

 353المرجع نفسه.

 358ايفاق أ.ن  .و عادل أ .س .الغيثي ،إدارة المخلفات الصلبة السريرية المتولدة من
مرافق الرعاية الصحية في اليمن(  ،تعز  ،اليمن :جامعة تعز، 2015) ، http://
( uest.ntua.gr/tinos2015/proceedings/pdfs/efaq_al_gheethi. pdfتم
االطالع في  7أبريل). 2020

 354المرجع نفسه.

 359استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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ةبلصلا تافلخملا ةرادإ
  (96):لكشالعوائق الرئيسية لمواجهة  /تأمين خدمات التخلص
من المخلفات الصلبة )جمع القمامة  ،الشوارع العامة نظيف،
وما إلى ذلك( في مدينة تعز )لكل منطقة( . 2020

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

22.22%

8.33%

20%

33.33%

25%

28%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
22.22%

8.33%

N/A

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
40.70%

75%

32%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

14.80%

4.16%

N/A

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

55.56%

50%

16%

11.11%

16.67%

4%

14.81%

20.83%

44%

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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 15النقل
نقاط هامة

●على غرار المدن اليمنية األخرى ،يفتقر قطاع النقل
في تعز إلى الرقابة المؤسسية الشاملة والرؤية
االستراتيجية.

●قد تم تحديد عدم كفاية األموال لتأمين خدمات النقل
باعتبارها العائق الرئيسي الذي يحول دون تلبية هذه
االحتياجات .وقد زادت تكاليف خدمات النقل جزئيا بسبب
انعدام األمان وتقييد التنقل ،فضال عن زيادة تكلفة
الوقود.
●من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون تنقل المدنيين
والسلع داخل المدينة انعدام األمن والصراع األوسع
نطاقا .ان خط المواجهة النشط الذي يقطع المدينة
فعلياً  ،فالتنقل من جزء إلى اآلخر يحتاج ساعات.
●قد تعرض نصف الطرق داخل المدن تقريبا في تعز
إلى درجة ما من الضرر ،فضال عن بعض الطرق بين
المحافظات .إعادة التأهيل الزمة الستعادة القدرة على
التنقل ،التي قد تُ َ
عرقل بسبب االشتباكات الفعلية.
●نظام النقل العام غير رسمي إلى حد كبير ويفتقر
إلى الرقابة .وتؤثر التغطية الضعيفة وغير المنتظمة
للخدمات على النساء واألطفال ،وكذلك على األشخاص
الذين يعانون من تحديات حركية .ويسهم ارتفاع معدل
انتشار المركبات المملوكة للقطاع الخاص ،إلى جانب
وسائل النقل العام ذات السعة المنخفضة وضعف
الصيانة ،في ازدحام حركة المرور على طول الطرق
الرئيسية في المدينة.
●اعتبر خبراء القطاع نقص التمويل واحدة من أخطر
المشاكل التي تتطلب تدخال فوريا.

نظرة عامة

  (97):لكشالمدى الحضري والحدود والطرق في مدينة تعز.
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ
اﻟﻤﺪى اﻟﺤﻀﺮي
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻃﺮﻳﻖ ﺛﺎﻧﻮي
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﺪود اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻃﺮ

ﻳﻖ

ﺻﻨ

ﻌﺎء

ﺻﺎﻟﺔ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮﺑﺎن

ﻟﺤﺪ

ﻖا

ﻃﺮﻳ

ﺷﺎرع ﺟﻤﺎل

ﻳﺪة

ﻃﺮﻳﻖ

ّ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﺘﺮﺑﺔ

ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎﻟﺔ

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

تحتل محافظة تعز موقعاً استراتيجياً بين شمال اليمن وجنوبه ،على
الطريق الرئيسي بين صنعاء وعدن .مع إمكانية الوصول إلى ساحل
البحر األحمر ومضيق باب المندب الذي يفصل بين اليمن وأفريقيا،
وهي واحدة من أهم نقاط العبور في العالم 360.هناك العديد من
الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى مدينة تعز :طريق الحديدة إلى
الغرب ،طريق تربة إلى الجنوب الشرقي ،طريق صنعاء إلى الشرق
361
طريق صالة إلى الجنوب الشرقي.
بعد تصاعد الصراع في عام  ،2015عندما خرج الحوثيين من جنوب
اليمن ،أصبحت مدينة تعز خط المواجهة بين القوات الموالية للحوثيين
والقوات الموالية للحكومة .إن خط المواجهة األمامي النشط الذي
يعبر المدينة من الغرب إلى الشرق له تأثير كبير على حركة تنقل
السكان .العبور من جزء من المدينة إلى آخر ،والذي يتطلب عادة
بضع دقائق ،يستغرق اآلن ما بين أربع إلى ثماني ساعات ،سفرا على
طريق ترابي جبلي 362.إن الخط األمامي الذي يقع داخل المدينة
يخلق «أرضاً بال إنسان» ،يظهر كخط أخضر وبني يعبر المدينة .ويتأثر
التنقل داخل المدينة أيضا بالضرر الذي لحق بالبنية التحتية والحالة
األمنية األوسع نطاقا.

 360خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  17أبريل). 2020
 361جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية (،عدن ،اليمن. 2019) :
 362ليس دوسيه « ،في أنقاض تعز  ،تم إغالق جميع الطرق المؤدية إلى الحياة
الطبيعية»  ، The Guardian، 15مارس2020، https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/15/taiz-yemen-roads-tonormal-life-blocked-houthi
(تم الطالع في  17ابريل)2020
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لقنلا
هناك مدخالن رئيسيان لمدينة تعز :مدخل في شرق المدينة ،يعرف
بمدخل الحوبان ،الذي يربط تعز بمحافظتي إب ولحج ،ويعمل بمثابة
الطريق الرئيسي إلى صنعاء وعدن؛ والثاني في غرب المدينة عبر
منطقة بير باشا التي تربطها بمحافظة الحديدة والطريق نحو باب
المندب 363.وفي أغسطس  ،2015سيطرت قوات الحوثيين على هذين
المدخلين ،مما فرض تحديات كبيرة على حركة األشخاص والبضائع
من وإلى المدينة .تشير التقارير حتى عام  2016إلى هذه الصعوبات،
حيث كان البعض يعتمد على الحمير والجمال لنقل البضائع ،بما في
ذلك الغذاء والدواء و الغاز المنزلي (البروبان) واألكسجين ،إلى مدينة
364
تعز باستخدام طريق جبلي.
في مارس  ،2016قامت القوات الموالية لهادي بتأمين المدخل الثالث
للمدينة ،في الجنوب ،الذي يربطها بعدن .غير أن هذا الطريق يتكون
من عدة طرق فرعية يصعب الوصول إليها في كثير من األحيان بسبب
طرقها غير المستوية .في اآلونة األخيرة ،سمحت القوات الموالية
للحوثيين بتحرك محدود للمدنيين والبضائع والمساعدات اإلنسانية
عبر المداخل الرئيسية ،إال أن الوصول العام إلى مدينة تعز ال يزال
مقيداً للغاية 365.كما أن الحركة المقيدة داخل المدينة وخارجها
تؤثر بشكل كبير على أولئك الذين يحتاجون إلى العالج الطبي غير
366
المتوفر داخل المدينة.
وتشمل الصعوبات األخرى نقص التمويل ،وتخلف عملية التخطيط،
والتحديات األمنية ،واألضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية
للنقل .فعلى سبيل المثال ،لحقت أضرار بالغة بالطريق السريع الذي
367
يربط بين عدن وتعز ،كما ُدمر جسران.

 363خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  17أبريل). 2020
 364ناصر السقاف « ،تهريب األكسجين على جمل إلى مدينة محاصرة في اليمن»،
The New Humanitarian ، 19يناير2016 ، http://www.thenewhumanitarian.
�org/feature/2016/01/19/smuggling-oxygen-camel-besieged-city-yem
( enتم االطالع في  17أبريل). 2020
 365خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  7أبريل). 2020
 366أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
 367مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
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  (8):لودجلاالتحديات الرئيسية المتعلقة بإصالح الطرق التي تربط المدن المجاورة بمدينة تعز (لكل مديرية).2020 ،
أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻀﺮر اﻟﻤــﺎدي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻀﺮر اﻟﻤــﺎدي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮرة

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ

ﺻﺎﻟﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIمارس .2020

أصحاب العالقة واإلطار القانوني

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 إضافة إلدارة مرافق المطار والموانئ البحرية 368.كما
تتولى وزارة األشغال العامة والطرق مهام اإلشراف على
البنية التحتية لشبكة الطرق في البالد ،بما في ذلك العمليات
المتصلة بالتطوير والصيانة 369،إال أنها ال تعد الجهة المسؤولة
عن مشاريع تطوير الطرق في كل من مدينتي صنعاء وعدن.
وفي  30مارس  /آذار  ،2003تمت المصادقة على قانون النقل
البري ضمن إطار المساعي الرامية لتوفير اإلطار التنظيمي
لقطاع النقل البري 370،حيث كان يتم تقديم خدمات النقل البري
قبل ذلك من خالل نقابتين داخل المحافظة أال وهما نقابة النقل
البري والشحن حيث كان يتعين على الشركات التسجيل بها من
خالل عملية طويلة ومكلفة مادياً .
ويتضمن القانون الجديد التعليمات الناظمة للشركات الخاصة
العاملة في خدمات النقل البري الجماعي والشحن ،حيث يحدد
القانون ضررة امتالك شركات الشحن لما مجموعه  10شاحنات
على األقل بحيث ال تتجاوز مدة تصنيعها السنتين ،باإلضافة

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

من جانب آخر ،فقد لوحظ عدم دخول القانون حيز التنفيذ بالكامل
وهو ما يمكن أن يعزى إلى حد كبير لمسائل مالية وفنية إضافة
للنقص في الكوادر العاملة ،فعلى سبيل المثال ،وبالرغم مما
ينص عليه القانون من اشتراط فحص جميع المركبات ،إال أن هنالك
371
الكثير من المركبات العاملة والتي لم تجتاز شروط الفحص.
وفي عام  ،2004تم تفعيل أنظمة أخرى ذات صلة بشروط نقل
البضائع والشاحنات ،وحافالت النقل البري ،وتأجير المركبات.

 368البنك الدولي ،قطاع النقل اليمني .مدخل إلى مذكرة سياسة اليمن رقم4..
حول تقديم الخدمات الشاملة( واشنطن العاصمة2017)، http://documents.:
�worldbank.org/curated/en/636961508411397037/Yemen-transport-sec
( torتم االطالع في  22يونيو). 2016
 369مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  UNOPS ،المشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن  (YIUSEP)،إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية
(كوبنهاغن  ،الدنمارك2018)، http://documents.worldbank.org/curated/:
( en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdfتم االطالع في
17سبتمبر). 2019
 370البنك الدولي ،اليمن  -قطاع النقل البري بين المدن وبين المدن :مذكرة
إستراتيجية( واشنطن العاصمة2010)، http://documents.worldbank.org/:
( curated/en/395881468168254654/Yemen-City-and-inter ،تم االطالع
في  22يونيو). 2019

 371المرجع السابق.
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لقنلا
شبكة الطرق والنقل العام
  (98):لكشاضرار الطرق داخل مدينة تعز.

47%
ﻣﺘﻀﺮر

قطاع النقل العام هو قطاع غير رسمي إلى حد كبير ،على غرار
المدن اليمنية األخرى ،كما يفتقر إلى الرقابة والرؤية االستراتيجية.
ويؤدي ذلك إلى وجود ثغرات في تغطية الخدمات واالزدحام على
طول الطرق المركزية .ويتكون أسطول النقل العام أساسا من
مركبات صغيرة الحجم ،مثل سيارات األجرة والحافالت الصغيرة ،مما
يسهم في زيادة ازدحام حركة المرور والتلوث 375.عالوة على ذلك،
فإن احتياجات المشاة ال تعالج بشكل جيد ،وهناك نقص عام في
376
األرصفة ،والمعابر اآلمنة في الشوارع ،واضاءة الشوارع.

التنقل واالحتياجات السكانية

53%
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

  (100):لكشالعوائق الرئيسية للوصول إلى /تأمين خدمات
النقل في مدينة تعز )لكل منطقة( .2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ

)اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ2018 ،

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

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

في حين تم توظيف استثمارات ضخمة لتطوير شبكة الطرق والبنية
التحتية للنقل في مدينة تعز ،تواجه المناطق الوسطى العديد من
التحديات المرتبطة بسوء إدارة حركة المرور ،واالفتقار إلى التسلسل
الهرمي للطرق ،وعدم مالئمة التصميم ،وسوء السالمة على
الطرق 372.كما أن صيانة البنية التحتية سيئة ،وقد ازدادت تدهورا
بسبب األضرار والصراع المستمر .حتى عام  ،2018أفادت التقارير بأن
ما يقرب من نصف الطرق داخل المدينة قد تعرض إلى درجة ما من
الضرر ،في حين تقدر تكلفة األضرار على مستوى المدينة بما يتراوح
بين  37.1و 32.5مليون دوالر أمريكي 373.ووفقاً لـخبراء القطاع فإن
الطرق في جميع المديريات الثالث قد تضررت جزئياً  ،في حين أن 37
في المائة من الطرق في مديريتي المظفر وصالة تعمل بكامل
طاقتها ،و 62في المائة منها تعمل جزئياً  ،و 1في المائة ال تعمل
374
على اإلطالق.
  (99):لكشعدد المركبات برقم اللوحة في محافظة تعز(1996-
).2017

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

33%

33%

36%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

8%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

93%

92%

72%

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺎل

ﻛﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ

4%

8%

4%

26%

21%

8%

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻤﺤﻼت
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺼﻮﺻﻲ

11%

8%

7%

38%

42,307

ﻋﺎم
ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة

30%

25%

20%

31,603
16,172

ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

12%

4%

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ

أﺧﺮى

4%

33%

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

 372جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية (،عدن ،اليمن. 2019) :
 373مجموعة البنك الدولي  ،تقييم االحتياجات الديناميكية في اليمن(DNA):
المرحلة(  3،واشنطن العاصمة. 2018):
 374استبيان خبراء القطاع : KIمارس  2020.البيانات عن حالة الطرق في مديرية
القاهرة غير متوفرة.

 375جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية (،عدن ،اليمن2019):
 376المرجع نفسه.
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أفاد حوالي ثلث عقال الحارات في جميع المديريات ( 37في المائة
في المظفر و 38في المائة في القاهرة و 28في المائة في صالة)
بأن خدمات النقل غير متوفرة بسهولة 377.والعوائق الرئيسية التي
حددها عقال الحارات في المديريات الثالث ،والتي يواجهها السكان
فيما يتعلق بخدمات النقل ،هي عدم كفاية األموال وانعدام األمن
378
الذي يعيق التنقل والقيود اللوجستية.
زادت تكلفة النقل داخل المدينة زيادة كبيرة بسبب القيود
المفروضة على التنقل .على سبيل المثال ،قبل تصاعد الصراع،
للوصول إلى منطقة الحوبان ،في شمال شرق تعز من شارع جمال،
في وسط المدينة ،يحتاج الشخص ما بين  -100 50ريال يمني و
حاليا حوالي
 20دقيقة تقريباً  .ويمكن أن تستغرق الرحلة نفسها
ً
خمس ساعات وتكلف ما بين  -5000 3000ريال يمني 379.للعبور
من األراضي الموالية للحوثيين إلى األراضي التي تسيطر عليها
قوات هادي أو العكس ،يحتاج المرء إلى السفر على طول طريق
األقروض ،وهو طريق جبلي غير معبد 380.الطريق ضيق والسيارات
القادمة من الجهة المقابلة قد ال يكون لها مساحة كافية ويتعين
عليها الرجوع إلى الخلف على الطريق الجبلي .وتشير التقارير إلى
وجود عدة نقاط تفتيش على هذا الطريق من أطراف مختلفة من
أطراف الصراع 381.إن تقسيم المدينة وإعاقة الحركة له تأثير كبير
على األسر التي تعيش على الجانبين المتقابلين ،التي لم تتمكن
من رؤية بعضها البعض لعدة أشهر.
كما أن حركة التنقل تُ عرقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود .وبلغ سعر
اللتر ما قبل الصراع  158ريال يمني 382،في حين أنه حتى فبراير ،2020
وصل السعر إلى  437.5ريال يمني ،أي بزيادة قدرها 176في المائة.
وقد ُسجل أعلى سعر في أكتوبر  ،2018وبلغ  612.5ريال يمني،
بزيادة قدرها  188في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

 377استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 378المرجع نفسه.
 379خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  9أبريل). 2020
 380أمل الديك وآخرون  ،مسارات من أجل السالم واالستقرار في تعز ،اليمن :تحليل
لديناميكيات الصراع والفرص المتاحة(  ،واشنطن العاصمة :البحث عن أرضية
مشترةكة�،2018) https://www.sfcg.org/pathways-for-peace-stabili
ty-in-taiz-yemen-an-analysis-of-conflict-dynamics-and-windows-of( opportunity/تم االطالع في  5أبريل). 2020
 381المرجع نفسه.
 382برنامج الغذاء العالمي  WFP،تقرير مراقبة السوق اليمني ،مارس
2019العدد34، https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104941/download/?_ga=2.262806602.795969442.1597741959( 1405658302.1593955698تم االطالع في  12مارس). 2020
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  (101):لكشأسعار الوقود في مدينة تعز). (2016-2020
700

612.5

600

600

500
437.5

400

300
275

ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﻴﺮاﻳﺮ
آذار
اﺑﺮﻳﻞ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﻴﺮاﻳﺮ
آذار
اﺑﺮﻳﻞ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﻴﺮاﻳﺮ
آذار
اﺑﺮﻳﻞ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ

2018

2017

ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ
أﻏﺴﻄﺲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
دﻳﺴﻤﺒﺮ

2020

2019

200

2016

المصدر :برنامج األغذية العالمي  ،اليمن  -قاعدة بيانات أسعار المواد الغذائية  ،المتاحة علىhttps://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-
.yemen

أشار عقال الحارات عبر المناطق إلى أن السكان يدفعون لقاء خدمات
النقل ،باستثناء عاقل حارة واحد في مديرية صالة ،والذي ذكر أن
383
خدمات النقل يتم الحصول عليها بمساعدة العائلة واألصدقاء.
ويواجه النازحون داخلياً أكبر التحديات في الحصول على خدمات
النقل عبر المديريات ،في حين تم أيضاً تحديد العائدين والمجتمعات
المستضيفة وغير المستضيفة من بين المجموعات التي تواجه أكبر
التحديات .ونظراً إلى أن العقبات االقتصادية التي يواجهها النازحون
داخلياً في تأمين الخدمات األساسية قد حددت عدم كفاية األموال
باعتبارها العائق الرئيسي أمام الحصول على خدمات النقل .يعمل
عمال غير منتظم ويكافحون من أجل
العديد من النازحين في اليمن
ً
تأمين وظائف مستقرة ،بسبب النقص العام في فرص العمل ،ونقص
التعليم والمهارات ،واالفتقار إلى االتصاالت والشبكات االجتماعية
384
في المدينة.

 383استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
 384شادي سمناني  ،سلسلة تتعلق بالموضوع ،عدم االستقرار :النزوح الحضري
في القرن الحادي والعشرين(  ،جنيف  ،سويسرا :مركز رصد النزوح الداخلي،
2019) https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/
( publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdfتم االطالع في11
مارس)2020
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  (102):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات
لتلبية احتياجات النقل الخاصة بهم في مدينة تعز2020
اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

85%

75%

100%

عالوة على ذلك ،ال يزال القتال النشط أحد العوائق الرئيسية أمام
تنقل المدنيين داخل المدينة .ولتجنب مناطق القتال النشطة ،غالباً
ما يضطر السكان إلى اتخاذ طرق بديلة ،األمر الذي قد يشكل في
بعض األحيان مخاوف تتعلق بالحماية بسبب خطر األلغام األرضية
والغارات الجوية 385.كما تفيد التقارير بوجود القناصة على طول خط
386
المواجهة ،مما يزيد من إعاقة حركة المدنيين.

اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎ

56%

50%

76%

اﻟﻌﺎﺋﺪون

52%

58%

48%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

56%

50%

84%

N/A

4%

N/A

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون

N/A

8%

N/A

اﻟﻼﺟﺌﻮن

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

  (9):لودجلاأخطر المشاكل التي تتطلب التدخل الفوري في
مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،
أوﻻ
ً

ﺛﺎﻧﻴﺎً

ﺛﺎﻟﺜﺎً

اﻟﻤﻈﻔﺮ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻀﺮر اﻟﻤــﺎدي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴــﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻀﻌﻴﻔــﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮرة

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ

ﺻﺎﻟﺔ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  ، KIآذار/مارس .2020

 385خدمة استشارات  Deep Rootو مؤسسة فريدريش ايبرت ،عالق في الوسط:
تخطيط الصراع في محافظة تعز2018، https://ca2353e8-14af-4876-8b7a-،
�930d0caab122.filesusr.com/ugd/df2b40_e6cbadad37b248b495c
( 4c3634996b8aa.pdfتم االطالع في  17أبريل). 2020
 386ليس دوسيه « ،في أنقاض تعز  ،تم إغالق جميع الطرق المؤدية إلى الحياة
الطبيعية»  ، The Guardian، 15مارس2020، https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/15/taiz-yemen-roads-tonormal-life-blocked-houthi
(تم االطالع في  17ابريل)2020
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 16االتصاالت
نقاط هامة

●وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،هناك ما مجموعه  187مرفقاً
لالتصاالت في مدينة تعز ،حيث تقع معظم المرافق في
مديريتي المظفر والقاهرة ،وكالهما يضم  90مرفقاً لالتصاالت.
في مديرية صالة ،هناك  7مرافق لالتصاالت.
●في مديريتي المظفر والقاهرة ،يعمل  55.5في المائة من
مرافق االتصاالت في حين أن  44.5في المائة من المرافق ال
تعمل .وفي مديرية صالة ،يعمل  57.1في المائة من المرافق
(عدد محدود جداً ) من المرافق ،في حين أن  42.8في المائة
من المرافق ال تعمل.
●تأكد بيانات عقال الحارات أن جميع المديريات تواجه صعوبات
من حيث عدم توفر خدمات االتصاالت بسهولة .مع ذلك ،تظهر
معظم التحديات في منطقة المظفر حيث ذكر  40.7في المائة
من المستجيبين أن الخدمات لم تكن متوفرة بسهولة ،يليها
 28في المائة في مديرية صالة ،و 16.7في المائة في مديرية
القاهرة.

في عام ُ ،2017ق ّدر العدد اإلجمالي لالشتراكات في الخطوط الهاتفية
الثابتة المستخدمة في جميع أنحاء البالد بـ  1,086,753خطاً  ،مما يشير
إلى انخفاض عدد الخطوط المستخدمة في عام  2016البالغ 1,165,828
خطاً  .390وقدر العدد اإلجمالي لالشتراكات في الهاتف الخلوي المحمول بنحو

 17,556,062اشتراكاً  ،وهو ما يمثل زيادة عن عدد االشتراكات في عام 2016
البالغ  16,433,055اشتراكاً  391.باإلضافة إلى ذلك ،في عام  ،2017كان هناك
شخصا في البالد يمكنهم الوصول إلى اإلنترنت في
ما يقدر بـ 5,132,388
ً
المنزل ،عبر أي جهاز (كمبيوتر أو هاتف محمول) مع االشتراك ،مما يمثل
زيادة مقارنة بعام  2016عندما كان العدد يقدر بـ  .4,356,959قبل الصراع،
أفيد أن معظم األفراد لديهم خدمة اإلنترنت في المنزل ،تليها أماكن
392
عملهم ،ومقاهي اإلنترنت.

  (103):لكشعدد اشتراكات الهواتف الثابتة و الخلوية في
اليمن. ، 2015-2017
17,556,062
)(+6.8%

20M
16,433,055
)(+9.4%
15,021,953

15M

●تشير بيانات عقال الحارات أيضاً إلى أن جميع سلع االتصاالت
يتم شراؤها من قبل سكان مدينة تعز أنفسهم؛ ال يعتمدون
على العائلة واألصدقاء أو المساعدات المقدمة للحصول على
المواد الخاصة بهم.
●يضطر سكان صالة إلى السير لوقت أطول من سكان مديريتي
المظفر والقاهرة للحصول على خدمات االتصاالت .يبدو أن هذه
الخدمات متوفرة بسهولة أكبر في مديرية القاهرة حيث يحتاج
السكان أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام حسب  70.8في
المائة من عقال الحارات ،بينما صرح  25في المائة بأن السكان
يحتاجون بين  40 - 20دقيقة ،و 4.2في المائة صرحوا بأن السكان
يحتاجون للسير ألكثر من  40دقيقة .في صالة 36 ،في المائة
من المستجيبين قالوا ان السكان يحتاجون أكثر من  40دقيقة
للوصول إلى خدمات االتصاالت واإلمدادات داخل المدينة.

10M

5M
1,086,753
)(�6.8%

1,165,828
)(+2%

1,142,227

2017

2016

2015

0
ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ

المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

1.نظرة عامة
تأسست وزارة االتصاالت في اليمن في عام  1991ثم أعيدت تسميتها
بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 387.خضع قطاع االتصاالت إلصالح كبير
قبل تصاعد الصراع .وشمل ذلك سن تشريعات جديدة ،وإعادة هيكلة وزارة
388
االتصاالت وتقنية المعلومات ،وإنشاء هيئة تنظيمية لمراقبة الشبكة.
تم إطالق خدمات اإلنترنت في اليمن في عام  1996من قبل تيليمن ،والتي
تقدم الخدمات من خالل االتصال باالنترنت بواسطة خط هاتفي ثابت .بحلول
عام  ،2001تم إدخال الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة  .ISDNفي منتصف
عام  ،2006تم إطالق خط المشترك الرقمي غير المتماثل  ،ADSLوبحلول نهاية
العام نفسه تم إدخال خدمات الواي فاي مع  hotspotsفي صنعاء وعدن.
قد تزايد عدد األفراد الذين يستخدمون خدمات اإلنترنت ببطء منذ بدء العمل
بالخدمات في عام  .1996بحلول عام  ،2006كان  1.2في المائة فقط من
السكان يستخدمون اإلنترنت 389.مع ذلك ،تغير الوضع بسرعة ،بعد إدخال
خدمة  ADSLو الواي فاي في نفس العام ،وبحلول عام  2017وصل عدد
األفراد الذين يستخدمون خدمات اإلنترنت في اليمن إلى ما يقرب من .27٪
مع ذلك ،ال يزال هذا الرقم أقل بكثير من المتوسط في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،التي تبلغ حالياً حوالي  65في المائة.
 387منظمة التجارة العالمية ،القرار الجمهوري بالقانون رقم )(38لسنة 1991م
بشأن القانون األساسي لالتصاالت السلكية والالسلكيةhttps://www.wto.،
( org/english/thewto_e/acc_e/yem_e/WTACCYEM4A1_LEG_16.pdfتم
االطالع في 30يناير). 2020
 388المرجع نفسه.
 389بيانات البنك الدولي  ،األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت  (٪من عدد السكان)،
.https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS

في محافظة تعز تحديداً  ،كان هناك  103,956اشتراكاً للهواتف
الثابتة؛ في عام  ،2016كان هذا العدد  ،104,242وفي عام ،2015
كان هناك  103,916اشتراكاً  .عالوة على ذلك ،لدى المحافظة 130
مقهى لإلنترنت (فقط في المناطق الحضرية) و  1,705مراكز
اتصال؛ وقد ُأبلغ عن نفس األرقام للفترة  .2017 - 2015مع ذلك،
تجدر اإلشارة إلى أنه منذ عام  ،2015تأثرت مدينة تعز بشكل كبير
بتباطؤ أو تعطيل خدمات اإلنترنت من قبل الجهات السياسية التي
393
تمارس دوراً رقابيا.

 390نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية. 2019،
 391المرجع نفسه.
 392مركز البحوث والتنمية المجتمعية ،عادات استخدام اإلنترنت في اليمن  ،نتائج
مسح اإلنترنت_، 2013 ، https://www.srdcyemen.org/index_en.php?m
( id=147تم االطالع في  9ابريل). 2020
« Coda Story، 393في اليمن  ،يمثل اإلنترنت جبهة رئيسية في الصراع»، 10
مارس2020 ، https://www.codastory.com/authoritarian-%20tech/
( yemen-internet-conflict/تم االطالع في  7أبريل). 2020
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2.البنية التحتية و القدرة التشغيلية

في عام  ،2014كان لدى المؤسسة العامة لالتصاالت المملوكة للدولة
 13,000كيلومتر من األلياف البصرية التي تعمل في جميع أنحاء
اليمن والتي كانت بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية للبالد وتربط
اليمن بشبكة األلياف البحرية الدولية في عدن والمكال والحديدة
وتمتد إلى صعدة 394.في حين لم يتم بعد تحديد األضرار واالحتياجات،
فإن شبكات األلياف البصرية تنتشر عادة فوق سطح األرض في
اليمن ،مما يجعلها مرئية وبالتالي عرضة للخطر 395.في تقرير مايو
 ،2017أوصى البنك الدولي بنشر األلياف عبر البنية التحتية الخطية
396
بما في ذلك شبكات الكهرباء والطرق و/أو الطرق السريعة.
  (104):لكشإجمالي عدد مرافق االتصاالت( العامة والخاصة)
في مدينة تعز( لكل مديرية.) ، 2020
ﻋﺎم

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺻﺎﻟﺔ

ﺧﺎص

فيما يتعلق بحالة مرافق االتصاالت ،فإن المرافق إما تعمل أو
ال تعمل؛ وال يذكر أي من المرافق بأنها تعمل جزئياً  .وفي جميع
المديريات الثالث ،يعمل ما بين  55و 60في المائة من مرافق
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،في حين تفيد التقارير بأن ما بين
398
 40و 45في المائة منها ال تعمل.
  (105):لكشإجمالي عدد مرافق االتصاالت وحالتها في مدينة
تعز )في كل مديرية( .2020
ﻳﻌﻤﻞ

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

اﻟﻤﻈﻔﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

25

18

ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

25

18

ﻣﺄوى ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

1

ﺑﺮج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

43

43

ﻣﺮﻓﻖ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

43

43

2

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

3

1

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺄوى ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺮج ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

1

1

1

1

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

25

ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

25

18
18

ﻣﺄوى ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

1

ﺑﺮج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

3

3

1

1

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

وفقاً لبيانات خبراء القطاع ،هناك ما مجموعه  187مرفقاً لالتصاالت
في مدينة تعز ،حيث تقع معظم المرافق في مديريتي المظفر
والقاهرة .يوجد في مديرية المظفر  89مرفقاً لالتصاالت العامة،
وهي  43محطة أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و43
مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و 3أبراج لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .وعالوة على ذلك ،هناك مأوى خاص لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .يوجد في مديرية القاهرة  89مرفقاً لالتصاالت
العامة ،وهي  43محطة أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
و 43مرفقاً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و 3أبراج لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .عالوة على ذلك ،هناك مأوى خاص لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .يوجد في مديرية صالة  4مرفقاً لالتصاالت
العامة ،وهي محطة أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
و مرفق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،و مأوى لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،و برج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
يوجد في مديرية صالة  3مرفقاً لالتصاالت الخاصة ،وهي  2محطة
أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وبرج لتكنولوجيا
397
المعلومات واالتصاالت.

ﺻﺎﻟﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

2
1

ﻣﺄوى ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﺮج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

1
1
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 394البنك الدولي  ،مدخالت مذكرة سياسة اليمن رقم  4على تقديم الخدمات
الشامل ،تقنية المعلومات واالتصاالت في اليمن 27 ،مايو2017، http://
documents1.worldbank.org/curated/ar/673061508406087826/
pdf/120533-WP-P159636-PUBLIC-Yemen-Water-Policy-Note-Input( to-PN-4.pdfتم االطالع في  9ابريل). 2020
 395المرجع نفسه.
 396المرجع نفسه.
 397استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
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1

1

82

95

تعز

لاصتالا
مزودو الخدمات
هناك أربعة شركات للهاتف المحمول في تعز MTN :اليمن ،سبأفون،
 ،)Y-Telecom (HiTS Unitelواليمن موبايل 399.وتوفر  MTNأقوى إشارة.
و تتوفر خدمة اإلنترنت في مدينة تعز من خالل خدمة بيانات الجيل
الثالث  3Gعبر شبكة الهواتف المحمولة في اليمن و التي بدورها
كانت محدودة للغاية حتى أبريل  .2017وفقا لبيانات خبراء القطاع ،ال
يتوفر اتصال باإلنترنت و/أو يمكن الوصول إليه في مديرية صالة ،في
حين أن بيانات خبراء القطاع تفيد بأن اتصال شبكة الهاتف المحمول
غير متوفر في مديريتي المظفر والقاهرة .ويفيد خبراء القطاع في
جميع المديريات أيضاً بأن تغطية الشبكة غير متوفرة أو سيئة ،وفي
مديريتي المظفر والقاهرةُ ،يبلغ عن ارتفاع التعرفة كمشكلة تتعلق
بالوصول إلى االتصاالت 400.ويقال إن االتصال بشبكة اإلنترنت بالكابل
األرضي غير متوفر .ومن األرجح أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنقص في الديزل هما السببان
الرئيسيان في محدودية توافر اإلنترنت في مدينة تعز؛ وقد شهدت
المدينة انقطاعا في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ بداية
الصراع مع عدم وجود اتصال باإلنترنت واالتصاالت الهاتفية المبلغ
401
عنها ،ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود الديزل المتوفر بطريقة محدودة.

في يناير  ،2020أفادت التقارير أن أكثر من  80في المائة من قدرات
اإلنترنت في اليمن قد انقطعت عن الخدمة بسبب كابل اإلنترنت
402
فالكون ،وهو كابل ألياف ضوئية تحت سطح البحر في قناة السويس،
مما أجبر الغالبية العظمى من اليمنيين على عدم االتصال باإلنترنت
وكشف عن ضعف البنية التحتية لإلنترنت في اليمن .وتشير بيانات
عقال الحارات إلى أن جميع المديريات تواجه صعوبات من حيث عدم
توفر خدمات االتصاالت بسهولة؛ مع ذلك ،تواجه معظم التحديات
في منطقة المظفر حيث ذكر  40.7في المائة من المستجيبين أن
الخدمات لم تكن متوفرة بسهولة ،يليها  28في المائة في مديرية
صالة ،و 16.7في المائة في مديرية القاهرة.403

  (106):لكشتغطية شبكة الهاتف النقال محافظة تعز. 2019 ,
ﺻﻌﺪة

ﺻﻌﺪة

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻴﻤﻦ
ﺻﻨﻌﺎء

ﺻﻨﻌﺎء

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﺗﻌﺰ

MTN

ﺗﻌﺰ

Sabafon

ﻋﺪن

ﻋﺪن

ﺻﻌﺪة

ﺻﻌﺪة

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻴﻤﻦ
ﺻﻨﻌﺎء

ﺻﻨﻌﺎء

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﺗﻌﺰ

Yemen Mobile

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﻋﺪن

اﻟﺤﺪﻳﺪة

ﺗﻌﺰ

Y-Telecom

ﻋﺪن

المصدر ، GSMA :خرائط تغطية الشبكة.2019 ،

 GSMA ، 399خرائط تغطية الشبكة https://www.gsma.com/coverage/ (،تم
االطالع في  5أبريل2020).
 400استبيان خبراء القطاع : KIمارس. 2020
 401مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):

Al Masdar Online, “The operator announces the exit of more than 80 402
percent of international internet capacities in Yemen”, January 9,
2020, https://almasdaronline.com/articles/176281 (accessed April 9,
).2020
 403استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020
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مالمح حرضية رسيعة
  (107):لكشنسبة خدمات االتصاالت التي ليست متاحة
بسهولة في مدينة تعز )لكل مديرية( .2020
ّ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

40.7%

ﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة

28%
16.7%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،آذار/مارس .2020

3.االحتياجات السكانية

تقدم قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ  ،مجموعة من المنظمات
الدولية غير الحكومية توفر إمكانية االتصاالت للجهات العاملة في
المجال اإلنساني ،وخدمات محدودة لعمال اإلغاثة في المناطق
التالية حتى أبريل  :2017عدن وصنعاء والحديدة وصعدة وإب .قد
تم تأجيل خطط توسيع الخدمات لتشمل تعز والمكال بسبب الوضع
األمني السائد .وتفيد التقارير بأن المنظمات اإلنسانية المحلية
تعمل على تحسين االتصال باإلنترنت في مدينة تعز منذ عام ،2015
في محاولة إلنشاء مركز لشبكة اإلنترنت في المدينة وربطها مع
الخدمات المتوفرة 404.لكن وضع الشبكة اآلن غير مؤكد .وفقا لبيانات
عقال الحارات ،ال تتوفر سلع االتصاالت (مثل الهواتف و بطاقات
الشحن وغيرها) بسهولة وفقاً لـ  24في المائة من المستجيبين في
مديرية صالة ،في حين أن  22.2في المائة من المستجيبين ذكروا
نفس الشيء في مديرية المظفر و 16.7في المائة في مديرية
القاهرة .تشير بيانات عقال الحارات إلى أن جميع سلع االتصاالت يتم
شراؤها من قبل سكان مدينة تعز أنفسهم؛فهم ال يعتمدون على
العائلة واألصدقاء أو المساعدات المقدمة للحصول على المواد
405
الخاصة بهم.

كما تشير البيانات إلى أنه فيما يتعلق بالوقت الالزم للحصول على
خدمات وإمدادات االتصاالت في مدينة تعز ،يتعين على سكان مديرية
صالة السيرة لوقت أطول من سكان مديريتي المظفر والقاهرة.
يبدو أن خدمات االتصاالت واإلمدادات متوفرة بسهولة أكبر من حيث
الوقت الالزم للحصول على الخدمات في مديرية القاهرة حيث ذكر
 70.8في المائة من المستجيبين أن السكان يحتاجون أقل من 20
دقيقة ،و 25في المائة بين  40 - 20دقيقة ،و 4.2في المائة أكثر
من  40دقيقة .في صالة 36 ،في المائة من المستجيبين قالوا ان
السكان يحتاجون للسير على األقدام ألكثر من  40دقيقة للوصول
406
إلى خدمات االتصاالت واإلمدادات داخل المدينة.
  (108):لكشالوقت المستغرق للوصول لخدمات وسلع
االتصاالت في مدينة تعز )لكل مديرية( 2020
أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ
اﻟﻤﻈﻔﺮ

51.9%

اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺻﺎﻟﺔ

11.1% 37%

70.8%
32%

32%

4.2%
25%
36%

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

 404مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن  (DNA):تقرير
المرحلة الثانية (،واشنطن العاصمة. 2017):
 405استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

دﻗﻴﻘﺔ 20 - 40

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40دﻗﻴﻘﺔ

 406المرجع نفسه.

الملحق
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التحقق من األصول
حدد الفريق مناطق متعددة داخل مدينة تعز استناداً لنتائج التحقق
من صور األقمار الصناعية الصادرة عن يونيتار برنامج تطبيقات
األقمار الصناعية العاملة  )UNOSAT (2019و «( »Digital Globeمايو
 )2020لـ  167مبنى ،باإلضافة لمجموعة من الصور (خالل شهري
مارس وأبريل  .)2020حيث عملت وحدة نظم المعلومات الجغرافية
( )iMMAPبمعالجة البيانات المتأتية من مصادر متنوعة باإلضافة
لتجميع إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي وتحليلها مثلما هو
موضح على الخريطة المبينة أدناه:

منذ تصاعد الصراع في عام  ،2015الزالت تعز تشكل جبهة نشطة
وديناميكية .سجلت تعز أكبر عدد من حوادث القصف واالشتباكات
المسلحة منذ تصاعد الصراع وتلقت ثالث أكبر عدد من الغارات الجوية
في جميع أنحاء البالد .وهناك أدلة على انتشار الدمار في المناطق
السكنية واألضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية ،وهي
أدلة يمكن رؤيتها عبر صور األقمار الصناعية .وأسوأ المديريات الثالثة
المشمولة هي صالة حيث تضرر أكثر من  400مبنى.

)YEMEN: Ta'iz City Assets Verification (of 2019

  (109):لكشالمواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضرار
Funded by the
European Union
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ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ 10

ﺻﺒﺮ اﻟﻤﻮادم
1 Km

0.5

0.25

0

ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ /ﺗﻐﺬﻳﺔ 31
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:اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ  ،2020ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺸﺎء 28 :ﻣﺎﻳﻮ  2020اﳌﺴﻨﺪ  /اﻹﺳﻘﺎط
: OCHA، UNOSAT، OSM، Digtal Globe 2019ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت WGS-84
 iMMAP، UN-Habitatاﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ اﻟﺤﺪود واﻷﺳامء واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ
.
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وصألا نم ققحتلا
  (110):لكشتقييم األضرار في مدينة تعز2019،
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺿﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﺎﻟﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 2019
ً
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يبدو أن المباني المتضررة منتشرة في جميع أنحاء المدينة .ويمكن
أن يعزى ذلك إلى أن القتال الرئيسي على األرض ال يتبع أي نمط واضح.
على الرغم من انخفاض عدد األحداث بشكل واضح ،إال أن المدينة
لكنها ليست آمنة إلى اآلن.
أظهرت نتائج التحقق من األصول أن األضرار على األرض مماثلة
لألدلة التي تم التقاطها في صور األقمار الصناعية والصور الميدانية.
عالوة على ذلك ،يمكن االعتماد على صور األقمار الصناعية في

التحقق السريع من األصول ،وخاصة عند تقييم األضرار على نطاق
واسع كبديل للتقييمات الميدانية .فقد يكون من الصعب تنفيذ
هذه االخيرة في جميع المناطق خالل فترات الصراع المسلح والتوتر
السياسي .لكن بما أن تعز ساحة معركة نشطة ،فإن األضرار متوقع
أن تكون أعظم على األرض ولكنها ال يتم التقاطها بدقة بسبب
التحديات التكنولوجية.

  (111):لكش صور التحقق من األصول الميدانية لبعض المناطق والتجمعات السكنية
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ملخص الوضع العام في كل مديرية
1.المظفر

األمن الغذائي :أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات في المظفر
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات بخصوص تلبية احتياجاتهم من
حيث المواد الغذائية (المواد الغذائية األساسية والخضروات والفواكه
واللحوم الطازجة ،إلخ) في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات
أن األمر ينطبق على العائدين .أما فيما يتعلق بالمجتمع المستضيف
و غير المستضيف فقد أشارت  60-40في المائة من ُعقال الحارات
السكانيتين تواجهان تحديات فيما يخص تلبية
أن كال المجموعتين ُ
احتياجاتهم من المواد الغذائية .أفاد ُعقال الحارات أن الالجئين ال
العقال أن
يواجهون تحديات في حين أفاد  20-0في المائة من ُ
المهاجرين يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم الغذائية.
الصحة :أفاد ما بين  100-80بالمائة من ُعقال الحارات أن امكانية
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية (المرافق الصحية  ،والعاملين
في المجال الصحي ،الخ) ذات تحديات بالنسبة للنازحين ،في حين أفاد
بين  80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر ينطبق على العائدين.
أما فيما يخص المجتمع المستضيف و غير المستضيف ،فقد أفاد
 60-40بالمائة من ُعقال الحارات أن المجتمع المستضيف يواجه
العقال أن األمر ينطبق على
تحديات بينما أفاد  80-60بالمائة من ُ
المجتمع غير المستضيف .باإلضافة إلى ذلك  ،فقد اشارت 20-0
بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن المهاجرين يواجهون تحديات فيما
يخص الحصول على خدمات الرعاية الصحية .أما فيما يتعلق باألدوية
ومنتجات الرعاية الصحية األخرى ،فقد أفاد  100-80بالمائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية
احتياجاتهم في حين أفاد ما بين  80-60بالمائة من ُعقال الحارات
أن األمر ينطبق على العائدين والمجتمع المستضيف .باإلضافة
إلى ذلك ،فقد أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات أن المجتمع
غير المستضيف يواجه تحديات بينما أفاد  20-0بالمائة من ُعقال
الحارات إلى أن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات.
المياه والرصف الصحي والنظافة :أفاد  100-80في المائة
من ُعقال الحارات أن النازحين داخليا يواجهون تحديات فيما يخص
الحصول على مياه الشرب (بما في ذلك معالجة المياه) ؛ و أفاد
 80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر ينطبق على العائدين
والمجتمع غير المستضيف ،في حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال
الحارات بوجود نفس المشكلة بالنسبة للمجتمع المستضيف.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات بأن
المهاجرين يواجهون تحديات .أما فيما يتعلق بالمواد المرتبطة
بالنظافة (المالبس  ،والصابون  ،والفوط الصحية  ،والحفاضات  ،الخ)
 ،فقد أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم ،في حين أفاد -60
 80بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق على العائدين.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات بأن
المجتمع المستضيف وغير المستضيف يواجهان تحديات في هذا
الخصوص .أما فيما يتعلق بمرافق النظافة  /الصحة (المراحيض
و أماكن االستحمام والحمامات وما إلى ذلك)  ،فقد أفاد 100-80
بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات
فيما يخص تلبية احتياجاتهم في حين أن أفاد  60-40بالمائة من
ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق على العائدين .عالوة على
ذلك ،فقد أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات أن المجتمع
المستضيف و غير المستضيف يواجهان تحديات بخصوص الوصول إلى
مرافق النظافة  /الصحة .أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات أن
تحديا فيما يخص تلبية احتياجاتهم من حيث
النازحين داخلياً يواجهون
ً
وجود خدمات التخلص من النفايات الصلبة (جمع القمامة  ،ونظافة
الشوارع العامة  ،الخ) في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات
أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .و أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات أن المجتمع المستضيف وغير المستضيف يواجهان
تحديات فيما يتعلق بخدمات التخلص من النفايات الصلبة في حين
أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة
المظفر.
للمهاجرين في مديرية ُ

المأوى\ المسكن :فيما يخص المأوى  /المسكن (اإليجار  ،الشراء
 ،البناء  ،إلخ) في مديرية المظفر ،فقد أفاد  100-80في المائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في حين أفاد -40
العقال بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين
 60في المائة من ُ
؛ و أفاد  40-20في المئة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للمجتمع المستضيف وغير المستضيف .أما بخصوص
الوصول إلى األغراض المرتبطة بالمأوى/المسكن (األثاث ومواد
البناء  ،الخ)  ،فقد أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في
حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
أفاد  40-20بالمائة من ُعقال الحارات أن المجتمع غير المستضيف
يواجه تحديات .أما من حيث قدرة الحصول على األدوات المنزلية
(أدوات المطبخ  ،فرشات أرض  ،والناموسيات  ،والبطانيات  ،وما إلى
ذلك) ،فقد أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في حين أفاد 60-40
بالمائة من ُعقال الحارات بأن العائدين يواجهون تحديات و أفاد 40-20
بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع
المستضيف وغير المستضيف .أفاد  100-80بالمائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم
فيما يخص األغراض المتعلقة بالطاقة للتدفئة والطبخ واإلنارة)
العقال أن األمر نفسه ينطبق
في حين أفاد  80-60بالمائة من ُ
بالنسبة للمجتمع المستضيف و  60-40بالمائة بالنسبة للعائدين
المستضيافة.
و المجتمع ُ

التعليم :بالنسبة لخدمات التعليم (النقل و المواصالت  ،الرسوم ،
المعلمون  ،إلخ ، ).فقد أفاد  100-80في المائة من ُعقال الحارات
بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات ؛ أفاد  80-60بالمائة من ُعقال
الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف،
و أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات عن وجود ُمعيقات بالنسبة
للمجتمع غير المستضيف في مديرية المظفر .أفاد  100-80بالمائة
من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في الحصول
على األغراض التعليمية (الزي الرسمي  ،واألحذية  ،والقرطاسية ،
والكتب  ،الخ)  ،في حين تفيد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات إلى
أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف
المستجيبن ُعقال الحارات بأن المجتمع
و أفاد  60-40بالمائة من ُ
المستضاف يواجه تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم.
ُ

االتصاالت :فيما يتعلق بخدمات االتصال (مقدمو الخدمة ،األبراج،
الشبكات ،إلخ ، ).فقد أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن النازحين
داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم ،بينما أفاد -40
 60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين
المظفر.
و المجتمع المستضيف و غير المستضيف في مديرية ُ
أما فيما يتعلق باألغراض الالزمة لالتصال (الهاتف  ،الرصيد  ،إلخ) ،
فقد أفاد  100-80في المائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم؛ و أفاد  60-40في
المائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين
والمجتمع المستضيف وغير المستضيف.

102

تعز

مالمح حرضية رسيعة
الحوكمة :يواجه النازحون داخلياً تحديات بخصوص القانون وخدمات
ً
وفقا لـ
إنفاذ القانون (الشرطة المحلية  ،المحاكم  ،شرطة البلديات)
 100-80في المائة من ُعقال الحارات ؛ كما و أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع المستضيف
وغير المستضيف ,كما أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر
المظفر.
نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين في مديرية ُ

النقل و المواصالت :هناك تحديات فيما يخص الوصول إلى
خدمات النقل و المواصالت (في جميعها باستثناء تلك المستخدمة
للوصول الى مرافق التعليم والعمل والمراكز الصحية واألسواق
ً
وفقا لـ  100-80بالمائة من ُعقال الحارات؛
 ،الخ) بالنسبة للنازحين
المعيقات
كما و أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بوجود هذه ُ
بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف وغير المستضيف في
المظفر.
مديرية ُ

  (112):لكشأكبر التحديات التي تواجهها المجموعات
السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية المظفر

اﻟﻤﻈﻔﺮ

اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻷدوﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺼﺤﺔ  ،اﻟﻤﺮاﻓﻖ  ،إﻟﺦ(
اﻟﻤﻴﺎه ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮب
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  /اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺄوى  /اﻟﺴﻜﻦ )اﻹﻳﺠﺎر  ،اﻟﺸﺮاء  ،اﻟﺒﻨﺎء  ،إﻟﺦ(
اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

0-20%

20-40%

40-60%
60-80%
80-100%

ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى  /اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻄﺒﺦ واﻹﺿﺎءة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،آذار/مارس .2020
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ةيريدم لك يف ماعلا عضولا صخلم

2.القاهرة

407

األمن الغذائي :أفاد  80-60في المائة من ُعقال الحارات في
القاهرة بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية
احتياجاتهم من المواد الغذائية (األغذية األساسية  ،والخضروات
والفواكه واللحوم الطازجة  ،إلخ) ،وبالمثل فقد أفاد  80-60في
المائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين.
أما فيما يتعلق بالمجتمع المستضيف وغير المستضيف ،فقد أفاد
 80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن المجتمع المستضيف يواجه
تحديات في هذا الخصوص في حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال
الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع غير المستضيف.
كما و أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات أن الالجئين والمهاجرين
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية.
الصحة :أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات أن الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية (المرافق  ،والعاملين في مجال الصحة ،
الخ) فيه تحديات بالنسبة للنازحين ،في حين أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .أما بالنسبة
للمجتمع المستضيف وغير المستضيف ،فقد أفاد  80-60بالمائة
من ُعقال الحارات أن المجتمع المستضيف يواجه تحديات بينما أفاد
 60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة
للمجتمع غير المستضيف .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أفاد  20-0في
المائة من ُعقال الحارات إلى أن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات
فيما يخص الحصول على خدمات الرعاية الصحية.أما فيما يتعلق
باألدوية ولوازم الرعاية الصحية األخرى ،فقد أفاد  80-60بالمائة
من ُعقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص
تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات
أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات
بأن المجتمع غير المستضيف يواجه تحديات بينما أفاد  20-0في
المائة من ُعقال الحارات بأن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات
في مديرية القاهرة.
المياه والرصف الصحي والنظافة :أفاد  80-60في المائة
من ُعقال الحارات أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص
الحصول على مياه الشرب (بما في ذلك معالجة المياه)؛ أفاد
 80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة
للعائدين والمجتمع المستضيف ،في حين أفاد  60-40بالمائة من
العقال بأن األمر نفسه يواجه المجتمع غير المستضيف .باإلضافة
ُ
إلى ذلك ،فقد أفاد  20-0في المائة من ُعقال الحارات بأن الالجئين
والمهاجرين يواجهون تحديات في هذا الخصوص .أما فيما يتعلق
بأغراض النظافة (المالبس  ،والصابون  ،والفوط الصحية  ،والحفاضات
 ،وما إلى ذلك)  ،فقد أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم ،في
حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للعائدين .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أفاد  60-40في المائة
من ُعقال الحارات بوجود التحديات التي تواجه المجتمع المستضيف
وغير المستضيف .أما بالنسبة لمرافق النظافة  /الصحة (المراحيض
و أماكن االستحمام والحمامات وما إلى ذلك)  ،فقد أفاد 80-60
بالمائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما
يخص تلبية احتياجاتهم  ،في حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال
الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .عالوة على ذلك ،
أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات أن المجتمع المستضيف
وغير المستضيف يواجهان تحديات فيما يخص امكانية الوصول
إلى مرافق النظافة  /الصحة .كما و أفاد  80-60بالمائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً والعائدين يواجهان تحديات فيما يخص
تلبية احتياجاتهم من حيث وجود خدمات التخلص من النفايات الصلبة
(جمع القمامة  ،ونظافة الشوارع العامة  ،الخ) .أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف وغير المستضيف يواجهان
 407تجدر اإلشارة إلى أن بيانات استبيان عقال الحارات عن الالجئين والمهاجرين
فقط متاحة في مديرية القاهرة.

تحديات فيما يتعلق بخدمات التخلص من النفايات الصلبة ،في حين
أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات إلى أن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة لالجئين والمهاجرين في مديرية القاهرة.
المأوى /المسكن :فيما يخص المأوى  /المسكن (اإليجار  ،الشراء
 ،البناء  ،الخ) في مديرية القاهرة ،فقد أفاد  100-80بالمائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في حين أفاد 60-40
بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين و
المجتمع المستضيف و غير المستضيف؛ أفاد  20-0في المائة من
ُعقال الحارات إلى أن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات فيما
يخص تلبية احتياجاتهم .أما بخصوص الوصول إلى األغراض المرتبطة
بالمأوى/المسكن (األثاث ,مواد البناء  ،الخ) ،فقد أفاد  100-80بالمائة
من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص
تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن
العائدين يواجهون تحديات في هذا الخصوص؛ باإلضافة إلى ذلك
 ،أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف
وغير المستضيف يواجهان تحديات بينما أفاد  20-0بالمائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة لالجئين والمهاجرين.
أما من حيث قدرة الحصول على األدوات المنزلية (أدوات المطبخ ،
فرشات أرض  ،والناموسيات  ،والبطانيات  ،وما إلى ذلك)  ،أفاد 100-80
بالمائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما
يخص تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  80-60من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين؛ أفاد  60-40بالمائة من ُعقال
الحارات بأن المجتمع المستضيف وغير المستضيف يواجهان تحديات
بينما أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات بأن الالجئين والمهاجرين
يواجهون تحديات في هذا الخصوص .كما و أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً والعائدين والمجتمع المستضيف
وغير المستضيف يواجهون تحديات بالنسبة لتلبية احتياجاتهم فيما
يخص األغراض المتعلقة بالطاقة للتدفئة والطبخ واإلنارة) في حين
أن أفاد  20-0بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة
لالجئين والمهاجرين سيان.
التعليم :بالنسبة لخدمات التعليم (النقل و المواصالت  ،الرسوم
 ،المعلمون  ،الخ) ،فقد أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهان تحديات في هذا
الخصوص؛ أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه
ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف و أن  20-0في
المائة من ُعقال الحارات أفادوا بأن الالجئين والمهاجرين يواجهون
تحديات في مديرية القاهرة .كما و أفاد  80-60بالمائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهان تحديات
فيما يخص الحصول على األغراض التعليمية (الزي الرسمي  ،واألحذية
 ،والقرطاسية  ،والكتب  ،الخ)  ،بينما أفاد  60-40بالمائة من ُعقال
الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير
المستضيف و أفاد  20-0في المئة من ُعقال الحارات بأن الالجئين
والمهاجرين يواجهون تحديات في هذا الخصوص.
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االتصاالت :فيما يتعلق بخدمات االتصال (مقدمو الخدمة  ،األبراج
 ،الشبكات  ،إلخ ،).فقد أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن
النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهان تحديات فيما يخص
تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين و المجتمع غير المستضيف في
مديرية القاهرة .باإلضافة إلى ذلك  ،فقد أفاد  20-0في المائة من
ُعقال الحارات أن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات في تأمين
احتياجاتهم المتعلقة بخدمات االتصاالت .أما فيما يتعلق باألغراض
الالزمة لالتصال (الهاتف  ،الرصيد  ،إلخ) ،فقد أفاد  80-60في المائة
من ُعقال الحارات أن النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف يواجهان
تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم؛ أفاد  60-40في المائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع
المستضيف .عالوة على ذلك  ،فقد أفاد  20-0في المائة من ُعقال
الحارات بأن الالجئين والمهاجرين يواجهون تحديات في هذا الخصوص.

الحوكمة :أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات بوجود تحديات
بخصوص القانون وخدمات إنفاذ القانون (الشرطة المحلية والمحاكم
وشرطة البلديات) بالنسبة للنازحين والمجتمع المستضيف وغير
المستضيف .باإلضافة إلى ذلك  ،فقد أفاد  80-60في المائة من
ُعقال الحارات بأن العائدين يواجهون تحديات في هذا الخصوص في
حين أفاد  20-0في المائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة لالجئين والمهاجرين في مديرية القاهرة.
النقل و المواصالت :هناك تحديات فيما يخص الوصول إلى
خدمات النقل و المواصالت (في جميعها باستثناء تلك المستخدمة
للوصول الى مرافق التعليم والعمل والمراكز الصحية واألسواق
ً
وفقا لـ  80-60بالمائة من ُعقال
 ،وما إلى ذلك) بالنسبة للنازحين
المعيقات
الحارات؛ أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بوجود هذه ُ
بالنسبة للعائدين والمجتمع المستضيف وغير المستضيف و قد أفاد
 20-0بالمائة من ُعقال الحارات بأن الالجئين والمهاجرين يواجهون
تحديات فيما يخص خدمات النقل المواصالت في مديرية القاهرة.

  (113):لكشأكبر التحديات التي تواجهها المجموعات
السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية القاهرة
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3.صالة

األمن الغذائي :أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات في مديرية
صالة بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم
من حيث المواد الغذائية (المواد الغذائية األساسية والخضروات
والفواكه واللحوم الطازجة ،إلخ) في حين أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .أما بخصوص
المجتمع المستضيف وغير المستضيف ،فقد أفاد  60-40بالمائة
من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف يواجه تحديات في هذا
الخصوص في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر
نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع غير المستضيف .إن البيانات التي
مصدرها ُعقال الحارات بخصوص الالجئين والمهاجرين في مديرية
صالة هي لألسف غير متوفرة.
الصحة :أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات بأن امكانية الوصول
إلى خدمات الرعاية الصحية (المرافق  ،والعاملين في مجال الصحي
 ،الخ) ذات تحديات بالنسبة للنازحين ،في حين أفاد  80-60بالمائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .أما من حيث
المجتمع المستضيف وغير المستضيف ،فقد أفاد  60-40بالمائة
من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف يواجه تحديات بينما أفاد
 80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة
للمجتمع غير المستضيف .ان البيانات التي مصدرها ُعقال الحارات
بخصوص الالجئين والمهاجرين غير متوفرة لألسف .أما فيما يتعلق
باألدوية ولوازم الرعاية الصحية األخرى ،فقد أفاد  100بالمائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية
احتياجاتهم  ،في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر
نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .عالوة على ذلك  ،قفد أفاد 60-40
بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف يواجه تحديات
في هذا الخصوص بينما أفاد  100-80بالمائة من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع غير المستضيف في مديرية
صالة .إن البيانات التي مصدرها ُعقال الحارات بخصوص الالجئين
والمهاجرين غير متوفرة لألسف.
المياه والرصف الصحي والنظافة :أفاد  100-80في المائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً والمجتمع غير المستضيف يواجهان
تحديات فيما يخص الحصول على مياه الشرب (بما في ذلك معالجة
المياه)؛ كما و أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه
ينطبق بالنسبة للعائدين و أن  60-40بالمائة من ُعقال الحارات قد
أفادوا بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع المستضيف .أما
فيما يتعلق بأغراض النظافة (المالبس  ،والصابون  ،والفوط الصحية
 ،والحفاضات  ،وما إلى ذلك)  ،فقد أفاد  100بالمائة من ُعقال الحارات
بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم،
في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه
ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف .باإلضافة إلى
ذلك ،فقد أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بوجود تحديات في
هذا الخصوص بالنسبة للمجتمع المستضيف .أما بالنسبة لمرافق
النظافة  /الصحة (المراحيض و أماكن االستحمام والحمامات ,الخ)،
فقد أفاد  100بالمائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون
تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  80-60بالمائة
من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين .عالوة
على ذلك ،فقد أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع
المستضيف يواجه تحديات في هذا الخصوص بينما أفاد 100-80
بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع غير المستضيف يواجه تحديات
فيما يخص مرافق النظافة  /الصحة .أفاد  100-80بالمائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً والعائدين والمجتمع غير المستضيف
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم من حيث خدمات
التخلص من النفايات الصلبة (جمع القمامة ونظافة الشوارع العامة
 ،الح) بينما أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه
ينطبق بالنسبة للمجتمع المستضيف في مديرية صالة.

المأوى/المسكن :فيما يخص المأوى  /المسكن (اإليجار  ،الشراء
 ،البناء  ،الخ) في مديرية صالة  ،فقد أفاد  100في المائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات في هذا الخصوص بينما
أفاد  60-40في المائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف ؛ و أفاد  40-20بالمائة من
ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع المستضيف.
أما بخصوص الحصول على األغراض المرتبطة بالمأوى\ المسكن
(األثاث ومواد البناء  ،الخ) ،فقد أفاد  100بالمائة من ُعقال الحارات بأن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في
حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف .باإلضافة إلى ذلك،
فقد أفاد  40-20بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف
يواجه تحديات في هذا الخصوص.أما من حيث الحصول على األدوات
المنزلية (أدوات المطبخ  ،وفرشات أرض  ،والناموسيات  ،والبطانيات
 ،الخ) ،فقد أفاد  100بالمائة من ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً
يواجهون تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في حين أفاد 60-40
بالمائة من ُعقال الحارات أن العائدين والمجتمع المستضيف وغير
المستضيف يواجهون تحديات في هذا الخصوص .أفاد جميع ُعقال
الحارات ( 100بالمائة) بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات بالنسبة
لتلبية احتياجاتهم فيما يخص األغراض المتعلقة بالطاقة للتدفئة
والطبخ واإلنارة) في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف
و أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات أن االمر كذلك بالنسبة
للمجتمع المستضيف.
التعليم :بالنسبة لخدمات التعليم (النقل و المواصالت  ،الرسوم
 ،المعلمون  ،إلخ)  ،فقد أفاد  100بالمائة من ُعقال الحارات بأن
النازحين داخلياً يواجهون تحديات في هذا الخصوص في حين أفاد
 100-80من ُعقال الحارات أن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للمجتمع
غير المستضيف ،و أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات أن األمر
نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين و  60٪-40من ُعقال الحارات بالنسبة
للمجتمع المستضيف في مديرية صالة .أفاد جميع ُعقال الحارات
( 100بالمائة) بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص الحصول
على األغراض التعليمية (الزي الرسمي  ،واألحذية  ،والقرطاسية ،
والكتب  ،الخ)  ،في حين أفاد  80-60بالمائة من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير المستضيف و
أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن المجتمع المستضيف يواجه
تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في هذا الخصوص.
االتصاالت :أما فيما يتعلق بخدمات االتصال (مقدمو الخدمة ،
األبراج  ،الشبكات  ،إلخ)  ،فقد أفاد  100-80في المائة من ُعقال
الحارات بأن النازحين داخلياً والمجتمع غير المستضيف يواجهان
تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم في حين أفاد  80-60بالمائة
من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين و أفاد
 60-40في المئة من ُعقال الحارات باألمر نفسه ينطبق بالنسبة
للمجتمع المستضيف في مديرية صالة .أما فيما يتعلق باألغراض
الالزمة لالتصال (الهاتف  ،الرصيد  ،إلخ) ،فقد أفاد  100بالمائة من
ُعقال الحارات بأن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تلبية
احتياجاتهم في هذا الخصوص؛ أفاد  100-80في المائة من ُعقال
الحارات بأن العائدين والمجتمع غير المستضيف يواجهان تحديات في
حين أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر نفسه ينطبق
بالنسبة للمجتمع المستضيف.
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مالمح حرضية رسيعة
الحوكمة :أفاد  100في المائة من ُعقال الحارات بوجود تحديات
بخصوص القانون وخدمات إنفاذ القانون (الشرطة المحلية والمحاكم
والشرطة البلديات) بالنسبة للنازحين ؛و أفاد  80-60بالمائة من ُعقال
الحارات بأن األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين والمجتمع غير
المستضيف و أفاد  60-40بالمائة من ُعقال الحارات بأن األمر كذلك
بالنسبة للمجتمع المستضيف في مديرية صالة.
النقل و المواصالت :هناك تحديات فيما يخص الوصول إلى
خدمات النقل و المواصالت (في جميعها باستثناء تلك المستخدمة
للوصول الى التعليم والعمل والمراكز الصحية واألسواق  ،الخ) بالنسبة
ً
وفقا لـ  100بالمائة من ُعقال الحارات ؛ أفاد  100-80في
للنازحين
المائة من ُعقال الحارات بوجود هذه التحديات بالنسبة للمجتمع
غير المستضيف ،و أفاد  80-60في المائة من ُعقال الحارات بأن
األمر نفسه ينطبق بالنسبة للعائدين ،و أفاد  60-40في المائة
من ُعقال الحارات بأن األمر كذلك بالنسبة للمجتمع المستضيف
في مديرية صالة.
  (114):لكشأكبر التحديات التي تواجهها المجموعات
السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية صالة
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺼﺤﺔ  ،اﻟﻤﺮاﻓﻖ  ،إﻟﺦ
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  /اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
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0�20%
20�40%
40�60%
60�80%
80�100%

ﻣﻮاد اﻟﻤﺄوى  /اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻄﺒﺦ واﻹﺿﺎءة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات) ،آذار/مارس .2020

4.االستنتاجات  /أبرز النقاط

408

● ً
وفقا للبيانات التي مصدرها ُعقال الحارات من حيث المجموعات
احتياجا في جميع مديريات
السكانية ،فإن النازحين داخلياً هم األكثر
ً
مدينة تعز ويتبعهم العائدون ،ثم المجتمع غير المستضيف ،ثم
المجتمع المستضيف ،ثم المهاجرون ،ثم الالجئون ؛

ً
وفقا للمستجيبين ُعقال الحارات ،فأن معظم التحديات التي
●و
يواجهها النازحون داخلياً تخص تأمين المأوى  /المسكن (اإليجار ،
الشراء  ،البناء  ،إلخ) ؛ أما ثاني أكبر احتياج يواجهه النازحون داخلياً هو
صعوبة الحصول على األغراض المرتبطة بالمأوى\ المسكن (األثاث
ومواد البناء  ،وما إلى ذلك) بينما تكون أغراض النظافة هي ثالث
أكبر صعوبة\احتياج بالنسبة للنازحين .إن االحتياجات في مديرية صالة
كبيرة بشكل خاص حيث يشير  100بالمائة من ُعقال الحارات إلى
أن النازحين داخلياً يواجهون تحديات فيما يخص تأمين احتياجاتهم.
 408استبيان المرجع المجتمعي( عقال الحارات ) :CFPمارس. 2020

ً
وفقا للمستجيبين ُعقال الحارات ،يواجه النازحون داخلياً أقل
●و
تحديات فيما يخص تلبية احتياجاتهم بالنسبة للوصول الى خدمات
االتصاالت (مقدمو الخدمة  ،األبراج  ،الشبكة  ،الخ) ،و تكون ثاني
أقل صعوبة هي تلبية االحتياجات بالنسبة للوصول إلى الخدمات
المرتبطة بالقانون و إنفاذ القانون (الشرطة المحلية  ،المحاكم ،
الشرطة البلديات) و تكون ثالث أقل صعوبة هي تأمين األغراض
المرتبطة باالتصال (الهاتف  ،الرصيد  ،إلخ) ؛
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شكل ( :)15أماكن تواجد الضحايا المدنيين في محافظة تعز .2017 ،
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شكل ( :)16نظرة عامة على حوادث سقوط ضحايا مدنيين في محافظة تعز .2018 ،
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شكل ( :)17االشخاص المحتاجون في محافظة تعز .2017 ،

21

شكل ( :)18العوائق الرئيسية التي تواجهها األسر لتلبية  /تأمين االحتياجات األساسية .2020 ،
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25
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53

شكل ( :)55الحالة التشغيلية للمنشآت الصحية في مدينة تعز (لكل مديرية) .2018 ،

53

شكل ( :)56الوقت المستغرق للحصول على الخدمات الصحية سيراً على األقدام في مدينة تعز (لكل مديرية) 2020 ،

53

شكل ( :)57المرافق الصحية الرئيسية في تعز.)UN-Habitat (2020 ،

54

شكل ( :)58االشخاص المحتاجون للمساعدة الصحية في مدينة تعز .2019 ،

55

شكل ( :)59نسبة األدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية التي ليست متاحة بسهولة في مدينة تعز (لكل مديرية) 55 ..2020 ،
شكل ( :)60عدد الشركاء الصحيين الذين يقدمون الخدمات الصحية بمحافظة تعز.2020 ،

56

شكل ( :)61هيكل النظام التعليمي في اليمن.

58

شكل ( :)62المرافق التعليمية الرئيسية في مدينة تعز.)UN-Habitat (2020 ،

59

شكل ( :)63المدارس األساسية الحكومية و الخاصة في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

60

شكل ( :)64إجمالي عدد المرافق التعليمية وحالتها في مدينة تعز.2020 ،

61

شكل ( :)65نسبة السلع و الخدمات التعليمية التي ليست متاحة بسهولة في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

61

شكل ( :)66مجموع الطالب الملتحقين بالتعليم العام األساسي والثانوي (الحكومي والخاص) في محافظة تعز.2017-2015 ،

62

شكل ( :)67طريقة حصول غالبية األسر على مستلزماتهم المدرسية في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

62

شكل ( :)68الوقت المستغرق للوصول إلى خدمات التعليم في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

63

شكل ( :)69تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي في مدينة تعز ( 2014و .)2017

64

شكل ( :)70قدرة انتاج آبار الماء (متر مكعب)

65

شكل ( :)71حالة ضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مدينة تعز.2018 ،

66

شكل ( :)72نسبة و عدد األشخاص المحتاجون لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدينة تعز.2019 ،

66

شكل ( :)73تصورات خبراء القطاع و عقال الحارات إلحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مدينة تعز.2020 ،

67

شكل ( :)74المصدر الرئيسي للمياه في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

67

شكل ( :)75العوائق الرئيسية لتأمين مياه الشرب و احتياجات أغراض الشرب في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

68

شكل ( :)76تصورات خبراء القطاع و عقال الحارات إلحتياجات الصرف الصحي في مدينة تعز.2020 ،

69

شكل ( :)77تكرار حدوث مشاكل في معالجة مياه الصرف الصحي لكل مديرية ،حسب تصورات عقال الحارات (.)2020

70

شكل ( :)78نسبة األسر التي يمكنها الوصول إلى مرافق لغسيل اليدين في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

71

شكل ( :)79وضع و اضرار قطاع الطاقة في تعز.2018 ،

73

شكل ( :)80تكاليف إعادة إعمار قطاع الطاقة و إستعادة الخدمة في تعز.

73

شكل ( :)81حالة مرافق الطاقة في مدينة تعز (لكل مديرية).2020 ،

74

شكل ( :)82الوقت المستغرق للوصول/تأمين سلع الطاقة في مدينة تعز (لكل مديرية).2020 ،

75

شكل ( :)83نقص الوقود

75

شكل ( :)84تغير اإلضاءة الليلية في الحوطة.)UN-Habitat (2020 ،

76

شكل ( :)85نوع الوقود المستخدم لغرض الطبخ في تعز .2018 ،

77

109

ت
شكل ( :)86تحديات إمكانية الحصول على سلع الطاقة لإلضاءة والتدفئة والطبخ.2020 ،

77

شكل ( :)87مصادر اإلنارة للمستأجرين في تعز .2018 ،

78

شكل ( :)88حالة األلواح الشمسية في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

78

شكل ( :)89تكرار جمع القمامة في آخر  30يوم في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

79

شكل ( :)90نسبة الذين يعيشون في أماكن تواجد المياه العادمة الظاهرة للعيان بشكل متكرر في مدينة تعز (لكل مديرية) ،
.2020

79

شكل ( :)91األضرار التي أصابت قطاع إدارة المخلفات الصلبة في مدينة تعز.

81

شكل ( :)92مشاكل إدارة المخلفات الصلبة في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

81

شكل ( :)93احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار في قطاع إدارة المخلفات الصلبة في تعز.

82

شكل ( :)94حالة مرافق إدارة المخلفات الصلبة (لكل مديرية) .2020 ،

82

شكل ( :)95صورة لعامل نظافة يقوم بتعقيم موقع مكب للمخلفات في مدينة تعز.

84

شكل ( :)96العوائق الرئيسية لمواجهة  /تأمين خدمات التخلص من المخلفات الصلبة (جمع القمامة  ،الشوارع العامة نظيف  ،وما
85
إلى ذلك) في مدينة تعز (لكل منطقة) .2020 ،
شكل ( :)97المدى الحضري والحدود والطرق في مدينة تعز.

86

شكل ( :)98أضرار الطرق داخل المدن في مدينة تعز.

89

شكل ( :)99عدد المركبات برقم اللوحة في محافظة تعز (.)2017-1996

89

شكل ( :)100العوائق الرئيسية للوصول إلى /تأمين خدمات النقل في مدينة تعز (لكل منطقة).2020 ،

89

شكل ( :)101أسعار الوقود في مدينة تعز (.)2020-2016

91

شكل ( :)102المجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات لتلبية احتياجات النقل الخاصة بهم في مدينة تعز 2020

92

شكل ( :)103عدد اشتراكات الهواتف الثابتة و الخلوية في اليمن .2017-2015 ،

93

شكل ( :)104إجمالي عدد مرافق االتصاالت (العامة والخاصة) في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

94

شكل ( :)105إجمالي عدد مرافق االتصاالت وحالتها في مدينة تعز (في كل مديرية) .2020 ،

94

شكل ( :)106تغطية شبكة الهاتف النقال محافظة تعز .2019 ،

95

شكل ( :)107نسبة خدمات االتصاالت التي ليست متاحة بسهولة في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

96

شكل ( :)108الوقت المستغرق للوصول لخدمات وسلع االتصاالت في مدينة تعز (لكل مديرية).2020 ،

96

شكل ( :)109المواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضرار

98

شكل ( :)110تقييم األضرار في مدينة تعز2019 ،

99

شكل ( :)111صور التحقق من األصول الميدانية لبعض المناطق والتجمعات السكنية

100

شكل ( :)112أكبر التحديات التي تواجهها المجموعات السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية المظفر

102

شكل ( :)113أكبر التحديات التي تواجهها المجموعات السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية القاهرة

104

شكل ( :)114أكبر التحديات التي تواجهها المجموعات السكانية في تلبية احتياجاتهم في مديرية صالة

106

110

ث

قائمة الجداول
الجدول ( :)1تقدير األضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في مدينة تعز حسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.2018 ،

44

الجدول ( :)2اإلستثمارات الصناعية الرئيسية في محافظة تعز.)UN-Habitat (2020 ،

51

الجدول ( :)3إجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها .2020 ،

54

الجدول ( :)4معلومات تفصيلية عن جامعة تعز وأكبر خمسة مرافق تعليمية في تعز.

59

الجدول ( :)5مشاكل الصرف الصحي الرئيسية في المجتمع.2020 ،

71

الجدول ( :)6محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تزود تعز.

72

الجدول ( :)7الشكل  87قضايا الطاقة الرئيسية في مدينة تعز (في كل مديرية) .2020 ،

75

الجدول ( :)8التحديات الرئيسية المتعلقة بإصالح الطرق التي تربط المدن المجاورة بمدينة تعز (لكل مديرية).2020 ،

88

الجدول ( :)9أخطر المشاكل التي تتطلب التدخل الفوري في مدينة تعز (لكل مديرية) .2020 ،

92
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