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الملخص التنفيذي
● في عام ُ 2017قد ِّر أن  % 43من قطاع اإلسكان في زنجبار
قد ترضر ؛ تشكل المنازل أكرب حصة من المباني المترضرة
في المدينة .أدت األضرار التي لحقت بقطاع اإلسكان والتحديات
الموجودة إلى تفاقم المظالم القائمة في أبين ،باالضافة أن
تباطئ وعدم كفاية برنامج اإلغاثة الحكومي الذي يهدف إلى
إصالح األضرار التي لحقت بزنجبار وتخفيف محنة السكان المحليين.
تهديدا لسكان
عالوة على ذلك ،لطالما شكلت األلغام األرضية
ً
زنجبار وال زالت تحت وطأة هذا التهديد  4على الرغم من الحمالت
السابقة إلزالتها.

زنجبار هي عاصمة محافظة أبين ،وتقع على الساحل الجنوبي لليمن
وتحدها من الغرب محافظة عدن .يصف هذا الملف التنميطي
للمدينة ويحلل الوضع في مدينة زنجبار عبر مجموعة متنوعة من
القطاعات .يتناول الموضوعات الرئيسية والنتائج التي تم إبرازها
بشكل واضح بسبب الصراع المستمر وتأثيره على سكان المدينة،
وقدرة المؤسسات على تقديم الخدمات األساسية .في كل قسم يتم
رسم صورة للوضع السائد واحتياجات سكان المدينة من خالل التثليث
ألنواع ومجموعات البيانات المختلفة  ،Data Trangulationبما في
ذلك تحليل البيانات الثانوي الذي يعتمد على المطبوعات والتقارير
اإلعالمية المتاحة واالستشعار عن بعد ،والمقابالت المنظمة مع
قادة المجتمع وخبراء القطاع  .إن الهدف من هذا الملف هو تزويد
الشركاء بأوسع نطاق ممكن من المعلومات ذات الصلة ،ومساعدتهم
في البرمجة التشغيلية وتطوير السياسات االستراتيجية.

●تأثرت البنية التحتية للكهرباء في مدينة زنجبار بشكل كبري
نتيجة الرصاع .وتعرضت شبكة إمدادات الطاقة ألرضار جسيمة
بعد  .2012وقد تمت استعادة اإلمداد بشكل جزئي في وقت
الحق ،إال أن نقص الوقود يؤدي إلى توفر الكهرباء بشكل محدود.
يشارإلى أن البنية التحتية للكهرباء وإضاءة الشوارع تعرضت
ألضرار جزئية أو كاملة في مديريتي زنجبار وخنفر.

النتائج الرئيسية تشمل ما يلي:
ً
هشا في معظم المحافظات
●ال يزال الوضع السيايس واألمين
جلياً
بتطبيق
الجنوبية .هناك فراغ واضح في السلطة يظهر
القانون والنظام .في أواخر مايو  ، 2011سيطرت القاعدة في
شبه الجزيرة العربية على مدينة زنجبار بعد اشتباكات مع القوات
الموالية للزعيم اليمني علي عبد هللا صالح .وفي منتصف
يونيو  2012استعاد الجيش اليمني سيطرته على زنجبار بدعم
من الميليشيات المحلية المعروفة باسم اللجان الشعبية .منذ
اندالع النزاع  ،تم تهجير ما يقرب من  40،000أسرة في محافظة
أبين وتم تدمير سبل عيش  35،000 - 30،000أخرى 1.وقد أدت
االضطرابات المدنية التي تنطوي في بعض الحاالت على العنف
 ،إلى عرقلة شديدة في تقديم الخدمات االجتماعية األساسية،
مما أدى إلى تفاقم الضعف الواسع النطاق والمزمن.

●تستضيف مدينة زنجبار تسعة مرافق صحية ،أربعة منها ال
تعمل .وال تتوفر العديد من الخدمات الصحية في المدينة بما
في ذلك الطوارئ ،والعمليات الجراحية الكبرى والصغرى وقسم
العيادات الخارجية .انخفض عدد أسرة المستشفيات باإلضافة إلى
الطاقم الطبي في السنوات األخيرة ،مما أدى إلى أن معظم
األسر بالكاد تلبي احتياجات الرعاية الصحية.
●تعمل جميع مرافق االتصاالت في مدينة زنجبار بكامل
طاقتها ،بينما ال تعمل ثالثة مرافق لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في مديرية خنفر .وال تزال مقاهي اإلنترنت في
اليمن مهمة للحصول على خدمات اإلنترنت .على مستوى
المحافظة يوجد ستة مقاهي إنترنت و  262مركز اتصال في
أبين .ظلت هذه األرقام دون تغيير منذ عام  ، 2011بالرغم من
عدم وجود قيود تشغيلية كبيرة هذا يشير إال عدم وجود مقدمي
خدمات جدد خالل هذه السنوات.

●كان مجلس زنجبار المحيل واح ً
دا من أكرث المناطق الحرضية
ً
ديناميكية في اليمن قبل الرصاع ،متفوقا عىل المناطق
األخرى في معظم األبعاد من حيث القدرة التشغيلية
اما في الوقت الحاضر فيقول أعضاء المجلس المحلي أنهم
يواجهون تحديات بشكل أساسي باختالف المهارات المتوافرة
بسبب نقص الموظفين المؤهلين؛ باإلضافة إلى نقص الموارد
الكافية بسبب ضعف اإليرادات المالية على مستوى المديرية،
2
ونقص األثاث والمعدات وأدوات العمل.

●ترضرت الطرق في مديرييت زنجبار وخنفر ،مما أعاق حركة
ً
ووفقا للبيانات األولية فإن الضرر
النقل لألشخاص والمركبات.
الذي لحق بالبنية التحتية المادية هو أهم وأكبر مشكلة في
قطاع النقل والتي تتطلب التدخل الفوري ،تليها التحديات األمنية،
ونقص التمويل ،وعدم كفاية مركبات النقل العام ،والسيارات
التي ال تحمل لوحات أرقام .حتى  28يناير  2020الطريق السريع
مفتوحا ويمكن الوصول إليه،
الوطني الذي يربط عدن وزنجبار
ً
بينما يصعب الوصول إلى الطريق المؤدية إلى الشرق على
طول الساحل البحري باتجاه شقرة 5.منذ عام  ، 2011لم يتم بناء
طرق أسفلتية جديدة.

●قبل اندالع الزناع  ،كانت زنجبار وجهة سياحية وتحتوي عىل
العديد من المعالم التاريخية والطبيعية .تم نهب متحف
زنجبار الوطين ورسقة الكثري من قطعه الفنية؛ 3باإلضافة
إىل رسقة العديد من السجالت .وعلى الرغم من أن حجم
الضرر غير واضح ،فقد تعرضت العديد من المواقع ألضرار أخرى
منذ بداية الصراع الحالي .من أجل القيام بأعمال إعادة اإلعمار،
يجب إجراء تقييم شامل لألضرار ،وستكون هناك حاجة إلى وضع
استراتيجية إدارة شاملة وتدريب الموظفين.
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 ، The New Humanitarianاليمن :محافظة أبين تنهض من الحرب 16 ،يوليو
( https://www.refworld.org/docid/500536b32.html،2012تم االطالع في
 16مارس .)2020
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المرجع نفسه.
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ديبورا لهر وأحمد عوض بن مبارك « ،يجب إغالق سوق الفن األمريكي لآلثار
المسروقة من اليمن»  The Washington Post ، 1،يناير https://www. ،2019
washingtonpost.com/opinions/the-us-art-market-for-stolen-antiquities-from-yemen-must-be-shut-down/2019/01/01/c3df44aa-db9d( 85df-7a6b4d25cfbb_story.html-11e8تم االطالع في  11مارس .)2020

وكالة أنباء شينخوا« ،مقتل شخصين على األقل وإصابة  4في انفجار لغم
أرضي في جنوب اليمن»  21 ،سبتمبرhttp://www.xinhuanet.com/ ،2019
( c_138410954.htm/09/21-english/2019تم االطالع في  19مارس .)2020
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قطاع الخدمات اللوجستية في اليمن ،لوحة تفاعلية عن قيود الوصول حتى
 288يناير  ،202يناير https://logcluster.org/map/yemen-access-con� ،2020
( straints-map-28-january-2019تم االطالع في  1فبراير .)2020
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مقدمة
  (1):لكشالموقع الجغرافي لمدينة زنجبار داخل حدود الجمهورية اليمنية.
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مدينة زنجبار ،تاريخ إعداد الخريطة  26مارس 2020
المصدر :مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA

Zinjibar ,Date Created: 26 March 2020, Datum/Projection: WGS_84, Data sources: OCHA
Disclaimer: The boundaries, names and designations used in this map do not imply official endorsement or acceptance by iMMAP.

تقع مدينة زنجبار الساحلية والمركز التجاري التاريخي 6على بعد 60
كيلومترا شرق عدن في جنوب وسط اليمن ،وهي عاصمة منطقة
ً
زنجبار ومحافظة أبين .تعتبر زنجبار منذ فترة طويلة نقطة عبور
استراتيجية لعدن ،وتقع في دلتا مشروع أبين ،وهي دلتا ري صناعية
مصطنعة تضم ما يقرب من  40ألف هكتار من األراضي المروية،
بين وادي بنا ووادي حسان .بعد بدء زراعة القطن في األربعينيات،
7
أصبحت أبين أكبر منطقة إنتاجية زراعية في البالد.
على مدار النزاع في اليمن ،شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين
الفصائل المتحاربة ،ومن السهل رؤية الدمار الذي خلفته الحرب ،من
المباني المتضررة ،والبنية التحتية المشلولة ،وشبكة الكهرباء
والمياه المدمرة .كثيرا ما يحذر سكان المدينة الزوار من الذهاب
إلى مناطق معينة داخل المدينة بسبب عدد األلغام األرضية الكبير
 8.في أواخر مايو  ، 2011سيطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية على مدينة زنجبار اثر اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس
اليمني علي عبدهللا صالح .في منتصف يونيو عام  ،2012استعاد
الجيش اليمني السيطرة على زنجبار بدعم من الميليشيات المحلية
المعروفة باسم اللجان الشعبية في ذلك الوقت  ،قدر بأن  27.5في
المائة من سكان الحضر قد نزحوا. 9
حتى وقت كتابة هذا التقرير  ،كان الوضع السياسي واألمني ال يزال
هشاً في معظم المحافظات الجنوبية؛ هناك دليل على فراغ السلطة
من حيث تطبيق القانون والنظام.منذ بداية الحرب في اليمن ،أدى
القتال في محافظة أبين إلى نزوح ما يقرب من  40،000أسرة

6

مدينة زنجبار في ملف التنميط الحضري هذا ،هي نفسها مديرية زنجبار في
محافظة أبين.

7

روبرت ستيفنز  ،الحدود العربية الجديدة (.)Routledge، 2019

8

 ، The New Humanitarianاليمن :محافظة أبين تنهض من الحرب 16 ،يوليو
( https://www.refworld.org/docid/500536b32.html،2012تم االطالع في
 16مارس .)2020

9

المرجع نفسه.

أضرارا في طرق معيشة ما بين  30،000و 35،000أسرة
وألحق
ً
أخرى  .10أدت االضطرابات المدنية ،التي تنطوي في بعض الحاالت
على العنف ،إلى عرقلة شديدة في تقديم الخدمات االجتماعية
األساسية ،مما أدى إلى تفاقم الضعف الواسع النطاق والمزمن.
داخليا ،هناك احتمال لوجود توتر بين
بينما عاد عدد من النازحين
ً
المجموعات المختلفة داخل أبين نفسها ،بشكل رئيسي بين النازحين
والعائدين والمجتمع المستضيف .من المحتمل أن تؤدي االستعادة
البطيئة للخدمات األساسية إلى إحباط في المجتمع المحلي في
أبين مما قد يؤدي إلى المزيد من األعمال العدائية .11
معقال لنخبة ُزمرة.
يبلغ عدد سكان أبين  513,701نسمة ،وتعتبر
ً
أبين هي مسقط رأس الرئيس هادي ،وحسب بعض الشهود
فالمنطقة تدعم إلى حد كبير حكومة هادي .12مع ذلك ،وبالرغم من
هذا الموائمة ،إال ان القتال بين القوات الموالية لهادي والقوات
الموالية لـ «المجلس االنتقالي الجنوبي» الذي اندلع في أبين،
حيث حققت قوات الحزام األمني – وهي قوة مدربة ومدعومة
من اإلمارات العربية المتحدة – مكاسب إقليمية كبيرة .13بحلول
نهاية مارس  ،2015كانت ذروة القتال بين اللجان الشعبية الموالية
لهادي وعناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد
قوات الحوثي-صالح .في أغسطس  ، 2015استعادت القوات الموالية
14
لهادي السيطرة على زنجبار .
10

المرجع نفسه.

11

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

12

 ، ACLEDاليمن الجنوبي المممزق :عدن وأبين ولحج  18 ،ديسمبر ، 2019
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-s-fractured-south-aden-ab( yan-and-lahijتم االطالع في  24يونيو .)2020

13

المرجع نفسه.

14

 ،BBCأزمة اليمن :طرد الثوار من مدينة زنجبار الرئيسية  9 ،أغسطس ، 2015
( https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33839735تم االطالع
في  24يونيو .)2020
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زنجبار

مالمح حرضية رسيعة
  (2):لكشالتسلسل الزمني للصراع.

زﻧﺠﺒﺎر

SAUDI ARABIA

OMAN

ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻴﻤﻦ

SA'DAH

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺼﺮاع

HADRAMAUT

AL MAHARAH

AL JAWF
AMRAN
AMANAT
AL ASIMAH

MARIB

Arabian Sea

AL BAYDA

 20ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1994

 13أﻏﺴﻄﺲ 1994

 25أﻏﺴﻄﺲ 2010

ﻣﻌﺮﻛﺔ زﻧﺠﺒﺎر اﻷوﻟﻰ :ﺻﺮح اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻴﻤﻨﻲ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎد
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺶ.

 27ﻣﺎﻳﻮ 2011

ﻣﻌﺮﻛﺔ زﻧﺠﺒﺎر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﻻ
أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻄﺮ
ﺳﻴﻄﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

 21ﻳﻮﻧﻴﻮ 2011

اﺣﺘﺪﻣﺖ اﻟﻤﻌﺎرك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ وﻗﻮات ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ زﻧﺠﺒﺎر،
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻗﺘﻴﻞ .وﻗﺘﻞ
ﻣﺴﻠﺤﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.

 14ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012

ﺑﺪأ ﺳﻜﺎن زﻧﺠﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ
واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
دﻳﺎرﻫﻢ ،ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة.

 12ﻣﺎﻳﻮ 2012

ﺑﺪأ اﻟﺠﻴﺶ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
أﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ،واﺳﺘﻌﺎد زﻧﺠﺒﺎر ﻓﻲ
 12ﻳﻮﻧﻴﻮ .اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻘﺘﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮُ ،ﻗﺘﻞ ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة
 567ﺷﺨﺼﺎً  ،ﺑﻴﻨﻬﻢ 429
ً
ﻣﻘﺎﺗﻼ
ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و 78ﺟﻨﺪﻳﺎً  ،و26
ً
ﻗﺒﻠﻴﺎً  ،و 34ﻣﺪﻧﻴﺎً .
ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻴﻦ ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺶ ﻋﺪن-أﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2012ﺳﻴﻄﺮ
اﻟﻤﺘﺸﺪدون ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ أﺑﻴﻦ )ﺟﻌﺎر وزﻧﺠﺒﺎر( ،ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة .ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺧﻀﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى  -ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﺨﻀﻊ اﻵن ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.

Red Sea

IBB

ABYAN
LAHJ
SOCOTRA

 30ﻳﻮﻧﻴﻮ 2012

ﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن إﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺟﺜﺚ ﺧﺎرج
زﻧﺠﺒﺎر .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻷﻟﻐﺎم اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻫﺠﻮم ﻋﺴﻜﺮي ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
 81إﺻﺎﺑﺔ .وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻔﺮق اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻧﺤﻮ  3 000ﻟﻐﻢ
أرﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

 28ﻣﺎرس 2015

وﺻﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وﺻﺎﻟﺢ أﺑﻴﻦ وﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ زﻧﺠﺒﺎر.

 9أﻏﺴﻄﺲ 2015

أﻓﺎدت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أن اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
زﻧﺠﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
وأﻣﻨﺖ
دﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ زﻧﺠﺒﺎر ،ﻋﺎﺻﻤﺔ أﺑﻴﻦّ ،
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﺪن واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

RAYMAH

AL DHALE'E

1962

ﺣﻮاﻟﻲ  150ﺟﻨﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻟﻮاء اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ ،أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻷﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﻋﺔ ،ﺣﺎﺻﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب ،وﻗﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻣﻊ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺪرﻋﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ.

AL HODEIDAH

DHAMAR

ADEN

أﺻﺒﺤﺖ زﻧﺠﺒﺎر ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻔﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ وأﺻﺒﺤﺖ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻋﺪن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

AL MAHWIT

SANA'A
SANA'A

SHABWAH

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ زﻧﺠﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﻏﻴﺮ ﺣﻔﻴﺪه
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ أﺑﻴﻦ ،ﺛﻢ ّ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﻢ إﻟﻰ زﻧﺠﺒﺎر،
ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺠﺰﻳﺮة زﻧﺠﺒﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ.

HAJJAH

 2دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

ﺳﻴﻄﺮ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ،
زﻧﺠﺒﺎر وﺟﻌﺎر ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻣﺰﻗﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮب.

 5ﻣﺎﻳﻮ 2016

اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ زﻧﺠﺒﺎر وﺟﻌﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،اﻧﺴﺤﺒﺖ وﻋﺎدت ﻣﺮارا .وﻓﻲ
 14أﻏﺴﻄﺲ ،ﺳﻴﻄﺮت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﻤﺪن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻃﺮد اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ.

 18أﻏﺴﻄﺲ 2019

ﺳﻴﻄﺮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟـﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎً ﻓﻲ
أﺑﻴﻦ .وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﻋﺘﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻮة ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺘﻢ ﻃﺮدﻫﻢ وﻳﻔﻘﺪوا اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

 22أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﺤﺰام اﻷﻣﻨﻲ
واﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ زﻧﺠﺒﺎر ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻷول اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وأﺻﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.

 23أﻏﺴﻄﺲ 2019

اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺑﻴﻦ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 28أﻏﺴﻄﺲ 2019

ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
واﻟﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎدي داﺧﻞ ﻋﺪن ،ﻟﻜﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ
أﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ زﻧﺠﺒﺎر ،ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ .وﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،اﺳﺘﻌﺎدت ﻗﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
دوﻟﻴﺎً ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻧﺠﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ.

 1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

ﻗﺎﻟﺖ إدارة أﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ إن  27ﺳﺠﻴﻨﺎ
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺮوا ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ زﻧﺠﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺤﺮاس أﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻮن.

TA’IZ

ERITREA
DJIBOUTI
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 1حيثيات الرصاع
منذ الثمانينيات ،ظهرت ظهرت العديد من الحركات اإلسالمية في
أبين ،وعلى مدى العقد الماضي ،اقتنص تنظيم «القاعدة في
شبه الجزيرة العربية» بشكل متزايد الفرص التي ظهرت نتيجة
لحركات الصراع وعدم االستقرار .15في  ،2012-2011استغل التنظيم
االضطرابات التي أعقبت الربيع العربي في اليمن وأعلن عن وجود
واليات الصغيرة في أجزاء من محافظتي أبين (وشبوة) ،بما في
ذلك في زنجبار .وقد بلغت عودة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية في أبين (وزنجبار) ذروتها في مارس  ،2015عندما انضمت
اللجان الشعبية الموالية لهادي إلى عناصر القاعدة في شبه الجزيرة
العربية ،مما أدى إلى وقوع عدد من االشتباكات العنيفة وبشكل
دوري مع قوات الحوثي وصالح .مع ذلك ،في  10أغسطس 2015
وبعد يومين فقط من القتال ،استعادت القوات الموالية لهادي
السيطرة على مدينة زنجبار.16
بحلول ديسمبر  ،2015استعاد فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية المحلي (أنصار الشريعة) السيطرة على مدينة زنجبار،
مستفيداً من فراغ السلطة المحلية وسرعان ما ُأعلن عن إقامة
إمارة إسالمية في أجزاء من أبين .تظاهر سكان مدينة زنجبار ألول
مرة ضد وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أبريل
 ،2016وطالب المتظاهرون بتحرير زنجبار ،قائلين إنهم لن يسمحوا
عبر
بأن تصبح مدينتهم قاعدة لنشاط المسلحين .باإلضافة إلى ذلكّ ،
السكان عن استيائهم من مستوى الخدمات في المدينة ،وتظاهروا
جزئياً ضد السياسات االستبدادية لتنظيم القاعدة التي تهدف إلى
قمع حرية التعبير وغيرها من حقوق اإلنسان األساسية.

في عام  ،2018تراجع نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
في زنجبار على الرغم من اندالع جولة أخرى من االشتباكات للسيطرة
على زنجبار (وغيرها من المدن البارزة في جميع أنحاء المحافظة –
بما في ذلك شقرة ،ولودر ،ومودية ،والمحفد) بين القوات الموالية
لهادي وقوات الحزام األمني في أغسطس  ،2019مع وصول «معركة
عدن الثالثة» إلى أبين.
في مايو  ،2020أفادت وسائل اإلعالم الدولية بأن اشتباكات اندلعت
مرة أخرى على مشارف مدينة زنجبار بين المجلس االنتقالي والحكومة
المعترف بها دولياً بعد شن القوات الموالية للحكومة هجوماً  .17وتفيد
تقارير غير مؤكدة أن الهجوم نفذه الجناح العسكري لحزب اإلصالح
المتحالف مع الحكومة .بعد أسابيع من اشتباكات متقطعة بالقرب
من زنجبار أدت إلى خسائر فادحة في األرواح ،18اتفقت األطراف على
وقف إطالق النار في أواخر يونيو  ،2020مع ذلك  ،حتى كتابة هذا
التقرير  ،تشهد زنجبار اشتباكات مستمرة أثناء المفاوضات الجارية
بين المجلس االنتقالي و حكومة هادي في الرياض.

في أواخر أبريل  ،2016وافق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
على االنسحاب من مدينة زنجبار بشرط عدم دخول القوات الحكومية
إلى المدينة ،وعدم استئناف الميليشيات المحلية أنشطتها ،وعدم
محاكمة أعضائها جنائياً  .وبعد أن كانت هناك مواقع معززة في
المناطق الغربية من محافظة أبين ،بدأت عناصر تنظيم القاعدة في
شبه الجزيرة العربية في االنسحاب من المدينة في أوائل مايو .في
حين تضاءل تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ،بقي
العديد من المسلحين موجودين في المنطقة ،مما أدى إلى مزيد
من االشتباكات في زنجبار بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية والعناصر الموالية لهادي.

15

معهد الشرق األوسط  ،جيش الجهاد المعاصر في اليمن  ،يوليو، 2018
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/MEI%20Policy%20
( Paper_Kendall_7.pdfتم االطالع في  24يونيو .)2020

16

 ،BBCأزمة اليمن :طرد الثوار من مدينة زنجبار الرئيسية  9 ،أغسطس ، 2015
( https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33839735تم االطالع
في  24يونيو .)2020

17

الجزيرة ،حكومة اليمن تتعهد بمحاربة االنفصاليين مع اندالع االشتباكات في
الجنوب  12 ،مايو https://www.aljazeera.com/news/2020/05/ ، 2020
yemen-gov-vows-fight-separatists-clashes- erupt( south-200512071049827.htmlتم االطالع في  24يونيو .)2020

18

اليمن :قتال بين القوات الحكومية و االنفصاليين في محافظة أبين يوم 23
يونيو  /التحديث  24 ، 1يونيو https://www.garda.com/crisis24/ ،2020
news-alerts/353966/yemen-fighting-between-government-and-sepa( ratist-forces-reported-in-abyan-province-on-june-23-update-1تم
االطالع في  7يوليو )2020
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 2المنهجية
  (3):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
ﻧﻄﺎق
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح
أﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻨﺰوح

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

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

ييصف هذا الملف الحضري ويحلل الوضع في مدينة زنجبار في
اليمن عبر مجموعة متنوعة من القطاعات .وباستخدام نهج قائم
عىل المناطق ،يرسم كل قسم على حدة صورة مستقلة من خالل
أحدث البيانات المتاحة .ثم يتم توليف هذه المعلومات لتوفير أحدث
المعلومات الشاملة المدعومة بالمعلومات والتحاليل السياقية.
أوال ،يرسم للشركاء
والهدف من ملف التنميط الحضري مزدوجً .
صورة متكاملة لدعم خطط إعادة التأهيل المستقبلية وتحديد
أولويات االستثمارات .وثانيا ،يساعدهم في البرمجة التنفيذية ووضع
السياسات االستراتيجية .ويستند التنميط الحضري إلى مجموعات
متكامال لتقييم
تحليال
مختلفة من العناصر والركائز ،التي تقدم معا
ً
ً
قدرات المدينة فضال عن احتياجات سكانها .وترد أدناه العناصر
الرئيسية للتنميط الحضري  -بالخط العريض:
1.مراجعة البيانات الثانوية 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

خرباء القطاع /الـ KIs
وتم تحديد  21من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو المتقاعدين،
والمهنيين ،وقادة األعمال ،وموظفي المنظمات غير الحكومية،
وأصحاب المصلحة االقتصاديين ،واختيارهم كمخبرين رئيسيين
بسبب خبرتهم العملية ومعرفتهم بالمدينة .وأجريت مقابالت بين
القطاعات تركز على التعليم والرعاية الصحية والحصول على الخدمات
واإلسكان والبنية التحتية للمدينة والسالمة واألمن وما شابه ذلك.

المراجع المجتمعية ( عقال الحارات) CFPs
تم تحديد  25من قادة المجتمع المحلي وكبار السن واختيارهم
إلجراء مقابالت معهم بسبب عالقاتهم الطويلة األمد ومعرفتهم
باحتياجاتهم المجتمعية .هم سكان يمثلون منطقة متميزة جغرافيا
– كتلةن ،حي ،أو منطقة –وهي فئة مناسبة بشكل مثالي لتقديم
صورة دقيقة حول احتياجات المجتمع ,فضال عن نوعية ،توافر،
وسهولة الوصول إلى الخدمات األساسية .ولضمان أوسع تغطية
ممكنة على مستوى المدينة ،فإن المرجعيات المجتمعية المختارة
هي تلك التي تمثل أكبر عدد من األسر المعيشية وتتمتع بعالقات
مع حكومة المدينة.

2.جمع البيانات األساسية إن األدلة السياقية األساسية وتحليل
المناطق هي مواد غير كافية لفهم التجارب الفردية والمجتمعية
بشكل كامل .لذلك ،تم إجراء سلسلة من المقابالت المنظمة في
زنجبار في شهر مارس  2020مع مختلف أصحاب المصلحة من
مجموعة متنوعة من المجاالت للحصول على بيانات مشتركة
بين القطاعات والبيانات التي تركز على احتياجات السكان.
  (4):لكشسبل جمع البيانات.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ﻋﻘﺎل اﻟﺤﺎرات

اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
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ةيجهنملا
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 وتم جمع بيانات عن الرصد عن مجموعة
متنوعة من األصول العامة ،مثل المرافق والطرق والمدارس
والمستشفيات وما شابه ذلك .والهدف الرئيسي هو جمع
المعلومات وتحديد مقدار الضرر الذي لحق باألصول وتقييم
قدرته التشغيلية .وتشمل القطاعات الحوكمة و المياه والصرف
الصحي والنظافة وإدارة المخلفات الصلبة والطاقة والصحة
والتعليم واالتصاالت والتراث والثقافة والنقل.
قد تم التقاط الصور الفوتوغرافية لبعض المباني المتضررة لغايات
كال من المباني الخدمية الخاصة،
تقييم حجم الضرر ،بما في ذلك ً
والعامة والحكومية ،حيث أن الهدف من التقييم الميداني السريع
لم يتم بهدف تقييم جميع المباني المتضررة أو معظمها وذلك
نظراً لصعوبة تنفيذ ذلك في ظل الظروف السائدة في اليمن.
وعليه . ،ولذلك ،اعتمدت عينة عشوائية للمباني داخل المناطق
المحددة سلفاً  .وكان هذا النهج قائماً على التوزيع النسبي لعدد
المباني ،ومستوى األضرار التي تظهر في صور األقمار الصناعية،
وإمكانية الوصول إليها نسبة إلى البعد عن خطوط المعركة ،حيث
تم إدراج أكثر من  150مبنى من مختلف األنواع والتي تم تقييمها
على أساس مستوى الضرر الحاصل ،ونوع ملكية العقار وطبيعة
فضال عن المباني
استخدامه باستثناء المباني األمنية والعسركية
ً
المخصصة ألي غرض محدد من أغراض األمن القومي.
كما تم إعداد المقارنة ما بين الصور الميدانية للمباني المتضررة أو
المهدمة و صور االقمار الصناعية باستخدام اإلحداثيات الجغرافية
التي تم جمعها في الميدان عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي
والمثبت على األجهزة المحمولة والتي تم تصويبها الحقاً باستخدام
نظام خرائط « ،»Google Earthمما أتاح الفرصة إلعداد تقييم أكثر
دقة للمباني من خالل الصور الميدانية وفقاً للتصنيف أدناه:
●المباني الخالية من األضرار المرئية (الفئة األولى) :والتي تضم
المباني ذات الهياكل العمرانية السليمة أي ذات األسوار القائمة
والتي يخلو سقفها من أي تلف واضح،
●المباني ذات الضرر المعتدل (الفئة الثانية) :والتي تضم المباني
التي تعاني من ضرر واضح كالمباني التي يكون سقفها بحالة
جيدة عموماً مع وجود تلف جزئي (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
البيانات المتاحة موجهة أساسا على مستوى المحافظات ،ومن
الصعب الحصول على بيانات مستكملة عن السكان على مستوى
المدينة .مع بعض الحسابات المستندة إلى بيانات النزوح وتوقعات
الجهاز المركزي لإلحصاء ،يمكننا تقدير عدد سكان زنجبار في عام
 2019بنحو  38,715نسمة ،حوالي  7,500أو  20%من السكان هم
19
من النازحين داخلياً  ،وهي زيادة كبيرة بنسبة  18%عن عام .2017
ويمثل هذا المعدل ،مقارنة بعام  ،2004معدل نمو سنوي مرتفع
جداً يبلغ  .% 4.5وتشير بيانات النزوح األخيرة إلى أن حوالي ُخمس ما
مجموعه  2 940شخصاً من النازحين من مديرية زنجبار قد انتقلوا إلى
عدن ،وهي أقرب موقع للنزوح .عالوة على ذلك ،فإن غالبية األفراد
الذين انتقلوا إلى مديرية زنجبار هم من محافظتي الحديدة و تعز.
  (5):لكشعدد السكان في زنجبار في األعوام  2004و2017
و.2019
ﻋﺎم

2004
2017
2019

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻻﻓﺮاد

اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺎم ٢٠٠٤

19,879

31,203

38,715

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن
أرﻗﺎم اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺼﺤﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺰوح

المصدر :تعداد السكان عام  2004و المنظمة الدولية للهجرة ،IOM
مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة .2019 ،37

وفي وقت تعداد السكان والمساكن لعام  ،2004كان عدد سكان
زنجبار يبلغ  19 879نسمة .وفقا لغالبية عقال الحارات ( ،)80%فإن
إجمالي عدد السكان في مدينة زنجبار قد ازداد خالل األشهر الستة
الماضية ،في حين ذكر  20٪أن إجمالي عدد السكان ظل كما هو
تقريبا ،ال أحد من عقال الحارات ذكر أن عدد السكان قد قل في
ً
األشهر الستة الماضية.

19

يمكن االطالع على منهجية حساب هذه األرقام هناhttps://pngk.org/docs/ :
yemen-urban-data/urban_indicators/#percentage-idps

  (6):لكش 10محافظات فيها العدد األكبر من النازحين داخليا
من مديرية زنجبار )2020 ( UN-Habitat ,2019،
أ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﺮاد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

ﻋﺪن

%20

594

ﺷﺒﻮة

%13

378

ذﻣﺎر
اب
ﺣﻀﺮﻣﻮت
اﺑﻴﻦ
ﻋﻤﺮان
ﻣﺎرب

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

336

%11

336

%11

270

%9

258

%9
%7

216

%4

120

ﺗﻌﺰ

90

%3

اﻟﺒﻴﻀﺎء

84

%3

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

  (7):لكش 5محافظات فيها العدد األكبر من النازحين داخليا
ممن قدموا إلى مديرية زنجبار )2020 ( UN-Habitat ,2019،
أ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ

اﻟﺤﺪﻳﺪة

4,974

ﺗﻌﺰ

2,508

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

%66
%33

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

30

%0

اﻟﺒﻴﻀﺎء

24

%0

اب

6

%0

ﻟﺤﺞ

6

%0

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

ووفقاً للتقارير الحكومية،فإن النازحين داخلياً من خارج محافظة
أبين هم أساساً من الحديدة وتعز وصنعاء والبيضاء .ويقدر إجمالي
ً
مقارنة بسكان
حركة النازحين داخلياً داخل منطقة زنجبار بـ 14.73%
المنطقة قبل األزمة .وتشير تقديرات بيانات تقريرنظرة عامة عن
االحتياجات االنسانية إلى أن النازحين يشكلون  19.91٪من إجمالي
السكان المقدرين في مديرية زنجبار بينما قدر عقال الحارات النسبة
لتكون  . 25%ووفقاً للتقارير الحكومية يقيم النازحون داخلياً في
مديرية زنجبار بشكل رئيسي في الطميسي ،وعمودية ،و باشحارة،
وباجدار ،ودهل أحمد ،وحصن شداد.
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 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
توزع النازحين داخليا وأعدادهم)2020 ( UN-Habitat ،
  (8):لكش ُ
أ

12
1,000

2,800

!

!

!

!

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

اﻟﻰ ﺟﻌﺎر

ﺑﺎﺟﺪار

!

ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺸﻬﺪاء

!

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻬﺪاء

ﺑﺎﺷﺤﺎرة

!

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ
ﻋﻤﻮدﻳﺔ

10 Km

N4
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﻓﺮﺣﺎن

!

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ
زﻧﺠﺒﺎر

!
ﺣﺼﻦ ﺷﺪاد
اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ
4 Km

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

!

اﻟﻮﺿﻴﻊ

ﺟﻌﺎر
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مالمح حرضية رسيعة
  (9):لكشاألسباب الرئيسية األولية والثانوية والثالثة للنزوح في مدينة زنجبار2020 ،
اﻷﺳﺒﺎب اﻷوﻟﻴﺔ

28%

24%

20%

ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى/اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻻ اﻋﺮف

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

20%

12%
أﺧﺮى ,ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ

8%

ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

إﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و اﺗﻮﻇﻴﻒ

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

12%
إﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و اﺗﻮﻇﻴﻒ

20%
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ

16%

ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل /ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺴﻜﻦ
و ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ

12%

16%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
ﻻ أﻋﺮف

12%

إﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و اﺗﻮﻇﻴﻒ

8%

8%
ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﺧﺮى ,ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت

8%
زﻳﺎدة اﻟﺠﺮاﺋﻢ

4%
أﺧﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر رزق
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وتبعاً لبيانات عقال الحارات ،فإن األسباب الرئيسية للنزوح تشمل و
حسب األهمية ،عدم الحصول على التعليم والخدمات الصحية ،تليها
انعدام السالمة ،والصراع النشط ،ونقص فرص العمل ،ووفاة الزوج/
أسباب أسرية .أما األسباب الثانوية فتشمل وحسب األهمية ،انعدام
األمن ،وعدم إمكانية الحصول إلى منزل/منطقة السكن ومنطقة
المعيشة ،واالفتقار إلى فرص العمل ،وزيادة الجريمة ،وعدم الحصول
على التعليم والخدمات الصحية ،وذكر عدد من عقال الحارات أنهم ال
يعرفون الجواب .وكأسباب ثالثة ،ذكر المجيبون وعلى حسب األهمية،
عدم الحصول على التعليم والخدمات الصحية ،واالفتقار إلى فرص
العمل ،وانعدام السالمة ،وأسباب أخرى ،وهي أن العيش في المدن
أفضل من القرى في وقت الصراع .ومن المثير لالهتمام أن زيادة
مستويات الجريمة قد ذُ كرت بوصفها من األسباب الثانوي والثالثة
للنزوح من وإلى مدينة زنجبار.

4%
زﻳﺎدة اﻟﺠﺮاﺋﻢ
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 ناكسلا ةكرحو ايفارغوميدلا
  (10):لكشاألسباب األولية والثانوية والثالثة للقدوم إلى موقع السكن الحالي في مدينة زنجبار2020 ،
اﻷﺳﺒﺎب اﻷوﻟﻴﺔ

32%
ﺳﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

32%
اﻟﺮزق )ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ(

28%
اﻟﺮزق )ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ(

12%
رواﺑﻂ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ

8%

4%

ﺳﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

وﺟﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

20%

20%

12%
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى /اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

8%
ﻻ أﻋﺮف

16%
رواﺑﻂ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ

12%

وﺟﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

4%
وﺟﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

12%

8%

اﻟﻤﺆن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻻ أﻋﺮف

4%
رواﺑﻂ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ

4%
ﺳﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ

4%

4%
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻷﺻﻠﻲ
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فيما يتعلق باختيار النازحين داخليا لموقع إقامتهم الحالي ،تشمل
األسباب الرئيسية لترتيب األهمية تكاليف السكن الميسورة التكلفة،
وسبل كسب العيش (مصدر الدخل في الموقع) ،والروابط األسرية،
وتوافر الخدمات األساسية في الموقع ،واألمن في الموقع .وتشمل
األسباب الثانوية الختيار مكان اإلقامة الحالي ،حسب األهمية ،سبل
العيش (مصدر الدخل في الموقع) ،وتكاليف اإلقامة الميسورة
التكلفة في الموقع ،واألمن في الموقع ،وتوافر الخدمات األساسية
في الموقع ،والروابط األسرية ،والحالة التي قرر فيها رئيس النازحين
داخليا ذلك مسبقاً  .من المثير لالهتمام أن األسباب االقتصادية و/أو
المالية هي من األسباب الرئيسية و الثانوية الختيار النازحين داخليا
مواقع إقامتهم الحالية.

ﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
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فيما يتعلق باالحتياجات ،تفيد بيانات عقال الحارات بأن النازحين
داخليا هم مجموعة السكان التي تواجه معظم التحديات في تلبية
احتياجاتهم ،يتبعهم المجتمع المستضيف .وتشمل االحتياجات
األكثر تحدياً للنازحين داخليا في مدينة زنجبار خدمات الرعاية الصحية،
واألدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية ،والمأوى والسكن،
وسلع المأوى ،وسلع الطاقة الالزمة للتدفئة ،والطبخ ،ومرافق
النظافة/الصرف الصحي ،وخدمات التخلص من المخلفات الصلبة،
والخدمات التعليمية ،والسلع التعليمية .أما المواد الغذائية فتمثل
االحتياجات األقل تحدياً .
  (11):لكشالنسبة المئوية للنارحين الذين يواجهون تحديات في
تلبية احتياجاتهم في مدينة زنجبار2020 ،
ﻟﻮازم ﻏﺬاﺋﻴﺔ

76%

ﻣﻴﺎه ﻟﻠﺸﺮب

80%

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ

84%

اﻟﺪواء وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻃﺒﻴﺔ أﺧﺮى

84%

ﻣﺄوى وﻣﺴﻜﻦ

84%

ﺳﻠﻊ اﻟﻤﺄوى

84%

اﻷدوات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

80%

ﺳﻠﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﻄﺒﺦ

84%

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ/اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

84%

ﺳﻠﻊ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

80%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ

84%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

84%

ﺳﻠﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

84%

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت

80%

ﺳﻠﻊ اﻹﺗﺼﺎﻻت

84%

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ

80%

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن

80%
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الهجرة السياقية

لليمن تاريخ هجرة معقد ،حيث يقع كبلد منشأ وعبور ومقصد
يمتد لعقود ،وغالباً ما ارتبط ارتباطاً ال نهاية له بالوضع السياسي
فضال عن السياق اإلقليمي األوسع .على الرغم من
واألمني لليمن،
ً
الصراع المستمر ،وتجدد وباء الكوليرا وكذلك كوفيد ،-19والظروف
المشابهة للمجاعة في معظم أنحاء البالد ،فإن قرب اليمن من القرن
األفريقي يعني أن المحافظات الساحلية الجنوبية عدن ولحج وأبين
ال تزال نقاط عبور ووجهات هامة للمهاجرين الذين يبحثون عن سبل
العيش والفرص .أفادت المنظمة الدولية للهجرة  IOMفي تثارير
صدرت أول نوفمبر  2019بأن  23,403مهاجرين وصلوا إلى اليمن ما
بين شهري يوليو وسبتمبر  ،2019ليصل العدد اإلجمالي للوافدين
الذين سجلتهم المنظمة الدولية للهجرة  IOMمنذ بداية عام 2019
إلى  ،107,781منهم  4,000مهاجر في أبين .وجهتهم النهائية
ليست اليمن ،بل المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج
الغنية حيث يأملون في العثور على عمل مدفوع األجر .على الرغم
من عدم وجود معلومات محددة عن الهجرة في زنجبار  ،نفترض
أن زنجبار هي نقطة وصول المهاجرين بسبب قربها من ساحل.
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 4الحماية
يواجه اليمن ،بما في ذلك زنجبار ،أكبر أزمة حماية في العالم ،مع
احتمال حدوث انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والنزوح القسري ،وضعف سيادة
القانون.
تشير آخر البيانات المتاحة في تقرير نظرة عامة عن االحتياجات السكانية
أن عدد السكان في محافظة أبين هو  615,154نسمة127,825 ،
منهم ( )21%في حاجة ماسة و )23%( 144,150في حاجة معتدلة
من حيث المساعدة على الحماية .20وتشير المقارنة بين بيانات عامي
 2018و  2019إلى أن عدد األشخاص الذين هم في حاجة ماسة قد
زاد بشكل كبير بالنسبة لقطاع الحماية (زيادة بنسبة  .21)% 26وفي
محافظة أبين تحديداً  ،النساء تحتاج المساعدة أكثر بالنسبة لقطاع
الحماية ( ،)16% – 83,199يليهم الرجال ( ،)13% – 78,940ثم الفتيات
22
( ،)9% – 56,117ثم األوالد (.)9% – 53,719
يؤدي الحصول المحدود على خدمات الحماية إلى اتباع آليات تكيف
سلبية لمواجهة الوضع ،بما في ذلك تجنيد األطفال في الجماعات
المسلحة ،وزيادة عمالة األطفال ،والزواج المبكر .أفاد قطاع الحماية
في اليمن ،في  25نوفمبر  ،2019أنه تم الوصول إلى  76,341شخصاً
في محافظة أبين بين يناير وأكتوبر  .201923وبشكل أكثر تحديداً ،
قدرت بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات السكانية عدد سكان
عام  2019في منطقة زنجبار ما يقارب ال 40ألف نسمة منهم
 )80%( 32,566في حاجة ماسة؛ وأفيد بأنه لم يكن هناك أي شخص
في حاجة معتدلة من حيث المساعدة في مجال الحماية.
  (12):لكشالسكان المحتاجين لخدمات الحماية في محافظة
أبين2019 ،

  (13):لكشنسبة السكان الذين يمتلكون وثائق حاليا في
مدينة زنجبار2020 ،

95%
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

50%
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

50%
ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ

100%
ﺷﻬﺎدة/ﺗﺴﺠﻴﻞ زواج

25%
ﺷﻬﺎدة ﻃﻼق

95%
ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة

98%
ﺷﻬﺎدة/ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻻدة

ﻧﺴﺎء
رﺟﺎل
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المصدر :نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية.2019 ،

ووفقا لعقال الحارات ،فإن  % 95من السكان يمتلكون حاليا بطاقة
هوية وطنية؛ باإلضافة إلى ذلك 100٪ ،من السكان يملكون تسجيل/
شهادة الزواج ،ولكن فقط  25٪من السكان لديهم شهادات الطالق.
عالوة على ذلك ،فإن  % 98من السكان في حوزتهم حالياً شهادات
تسجيل والدتهم ،بينما  % 75من النازحين داخليا فقط بحوزتهم هذه
الوثائق .مع ذلك ،فإن  50%من السكان يحملون حالياً جواز سفر و50%
من السكان يحملون بطاقات عائلياً  ،بينما  % 15فقط من النازحين
داخليا في حوزتهم هذه البطاقات.
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مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة عن
االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

21

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAتحديث إنساني
يغطي  24يناير  19 -فبراير  ،2019العدد https://reliefweb.int/sites/،3
( reliefweb.int/files/resources/Issue_03FINAL.pdfتم االطالع في 15
مارس )2020

22

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

23

قطاع الحماية في اليمن ،تحليل االستجابة والفجوات 25 ،نوفمبر ، 2019
_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/pc_yemen_-
(response_and_gap_analysis_as_of_oct_2019.pdfتم االطالع في 15
مارس )2020

مع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا لبيانات خبراء القطاع ،فال توجد
مرافق للسجل المدني في مدينة زنجبار وكذلك في خنفر ،وهذا
يعني ان سكان المدينة يواجهوان حاليا صعوبات في الحصول على
شهادات الوالدة ،واالعتراف بالوفيات والمسائل الزوجية ،وتسجيل
حاالت الطالق المسجلة .أكد خبراء القطاع أيضاً أن المحاكم تعمل
سواء في مدينة زنجبار أو في خنفر.
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األطفال

األطفال يتحملون وطأة النزاع؛ وفي وقت كتابة هذا التقرير ،تشير
التقديرات إلى أن ما مجموعه  12.24مليون طفل ذو احتياج (دون
سن  18عاماً ) في جميع أنحاء البالد 24.يموت طفل واحد على األقل
كل عشر دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل
اإلسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي 25.في ديسمبر
 ،2019أفادت اليونيسف أن أكثر من  368,000طفل دون سن الخامسة
يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد 26؛ بيانات ما قبل النزاع
( )2013تفيد بأن  39.9٪من األطفال دون سن الخامسة يعانون من
نقص الوزن 27.وتهدد األضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات
وإغالقها إمكانية حصول األطفال على التعليم والخدمات الصحية،
مما يجعلهم عرضة لمخاوف خطيرة تتعلق بالحماية .عالوة على
ذلك ،تفيد بيانات تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية بأن النزاع
يقوض بشكل كبير الوضع النفسي االجتماعي لألطفال ،حيث أن ما
ال يقل عن  35%من حوادث حماية الطفل التي تم إبالغ األخصائيين
االجتماعيين عنها في عام  2018تتعلق بالصحة النفسية والقضايا
28
النفسية واالجتماعية.
ووفقاً لعقال الحارات ،هناك صبيان غير مرافقين لذويهم في مدينة
زنجبار بينما ال يتم اإلبالغ عن أي فتيات غير مرافقات لذويهن .وفيما
يتعلق باألطفال المنفصلين ،ذكر عقال الحارات إلى وجود  20صبياً
منفصال و 9فتيات منفصالت .وفيما يتعلق باستغالل األطفال عن
ً
طريق العمل ،تفيد البيانات بأن العدد اإلجمالي يبلغ  12صبياً و8
فتيات .وعالوة على ذلك ،تفيد البيانات أن  58أسرة يرأسها أطفال
(إما ألن بقية أفراد األسرة المعشية يعترفون بالطفل بوصفه ربا
لألسرة أو ألن الطفل يعيش لوحده).

24

منظمة األمم المتحدة للطفولة  ،UNICEFالعمل اإلنساني من أجل األطفال
 - 2020اليمن  3 ،ديسمبر https://reliefweb.int/report/yemen/ ، 2019
( humanitarian-action-children-2020-yemenتم االطالع في  15مارس
.)2020

25

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية .2019

26

منظمة األمم المتحدة للطفولة  ،UNICEFالعمل اإلنساني من أجل األطفال
 - 2020اليمن  3 ،ديسمبر https://reliefweb.int/report/yemen/ ، 2019
( humanitarian-action-children-2020-yemenتم االطالع في  15مارس
.)2020

27

كتاب حقائق وكالة االستخبارات المركزية ،اليمن ،آخر تحديث في  6ديسمبر/
كانون األول https://www.cia.gov/library/publications/the-world- ،2019
( factbook/geos/ym.htmlتم االطالع في  15مارس .)2020

28

قطاع الحماية في اليمن ،تحليل االستجابة والفجوات 25 ،نوفمبر ، 2019
_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/pc_yemen_-
(response_and_gap_analysis_as_of_oct_2019.pdfتم االطالع في 15
مارس )2020

النساء والفتيات

تفيد بيانات عقال الحارات إلى وجود إجمالي قدره  937امرأة أو
فتاة حامل/مرضعة .باإلضافة إلى ذلك ،تشير البيانات إلى وجود
 269أسرة تكون فيها المرأة رئيسة لألسرة (إما ألن أعضاء آخرين
في األسرة يعترفون بالمرأة بوصفها رئيسة لها أو أن المرأة تعيش
بمفردها) .ووفقاً للتقارير الحكومية ،هناك  841أرملة في منطقة
زنجبار و 225مطلقة .وتشير بيانات خبراء القطاع إلى أن السلطات
المحلية فرضت قيوداً على البيع في الشوارع ،وهي قيود تنطبق
في معظمها على الفئات الهشة ،بما في ذلك النساء والمسنون.
بالنسبة للنساء على وجه التحديد ،من الصعب تأمين وظيفة والحفاظ
عليها .ووفقا لما يقرب من  % 85من عقال الحارات ،فإن العوائق
الرئيسية التي تواجهها المرأة في االضطالع بدور أكبر في االقتصاد
المحلي هي تربية األطفال والعمل المنزلي .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر
عقال الحارات وحسب األهمية بالترتيب ،أن عدد الوظائف ال تكفي،
و المهارات غيركافية ،وأن فرص الحصول على التمويل محدودة
بوصفها أكبر العوائق الرئيسية التي تواجهها المرأة من حيث
االضطالع بدور أكبر في االقتصاد المحلي في مدينة زنجبار .بالرغم
من عدم ذكر األسباب الثقافية والدينية كعائق رئيسي أول ،إال أنه
ً
منخفضة.
ذُ كر كعامل ثانوي وثالث /آخر بنسبة
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زنجبار

ةيامحلا
  (14):لكشاألسباب األولية والثانوية والثالثة للقدوم إلى موقع السكن الحالي في مدينة زنجبار2020 ،
ﻣﻌﻴﻖ

رﺋﻴﺴﻲ أول

ﻣﻌﻴﻖ

رﺋﻴﺴﻲ ﺛﺎﻧﻲ

ﻣﻌﻴﻖ

رﺋﻴﺴﻲ ﺛﺎﻟﺚ

12%

84%
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰل

36%

8%

32%

وﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

40%

4%

24%

ﻣﻬﺎرات ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

8%

4%

36%

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

4%

8%

أﺳﺒﺎب ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ

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

األشخاص ذوي اإلعاقة

وقعت اليمن على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 29وبروتوكولها
االختياري ،في عام  2007وتمت المصادقة عليه في عام  .2009في
يونيو  ،2019اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع أول قرار بشأن
حماية األشخاص ذوي اإلعاقة في النزاعات المسلحة30؛ ويدعو القرار
الدول واألطراف في النزاعات المسلحة إلى حماية األشخاص ذوي
اإلعاقة في حاالت النزاع وضمان حصولهم على العدالة والخدمات
األساسية والمساعدة اإلنسانية دون عوائق .على الصعيد الوطني،
ترد مواد عن اإلعاقة في الدستور (مثل المادة )56؛ وقد ُأصدر قانون
وطني شامل لإلعاقة في عام  ،2002وهو القانون رقم  2الذي أنشئ
صندوق رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة31؛ وفي عام ،2014
32
اعتُ مدت استراتيجية وطنية لإلعاقة.
شخصا من ذوي اإلعاقة
ذكر عقال الحارات أن هناك ما مجموعه 214
ً
يقيمون في مدينة زنجبار.

29

األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري،
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.
( pdfتم االطالع في  15مارس .)2020

30

مجلس األمن الدولي  ،القرار S / RES / 2475 ، 20 ،)2019( 2475يونيو ،2019
( )https://undocs.org/S/RES/2451(2019تم االطالع في  15مارس .)2020

31

الحماية االجتماعية ،االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيينhttps:// ،
www.socialprotection.org/connect/stakeholders/national-union-yeme( ni-disabled-associationsتم االطالع في  15مارس .)2020

 ،WHO MindBankإستراتيجية الوطنية لإلعاقة اليمن  12 ،2018 2014-مارس
( https://www.mindbank.info/item/5981 ،2014تم االطالع في  15مارس
.)2020

ُ
المهمشون

توجد مجموعات مهمشة في اليمن منذ قرون ،لكنها تكافح اآلن
بشكل متزايد من أجل البقاء .ومن أكثر الفئات ضعفاً التي تم تحديدها
هي جماعة المهمشين (التي ُيشار إليها محلياً باسم «األخدام» )
وهي أكثر الفئات تهميشاً في اليمن ،33وتعاني من التمييز الطبقي
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي وتقع خارج الهياكل القبلية
والمجتمعية الراسخة .في حين ال توجد إحصاءات رسمية عن العدد
المهمشين بـ 200,000
الحقيقي ،فقد ُق ِّدر في عام  2002عدد ُ
شخص،34في حين قدرت اليونيسف في عام  ،2014أن المهمشين
35
يشكلون حوالي  10%من السكان.
تاريخياً  ،عاش المهمشون في ظروف سيئة للغاية في أحياء فقيرة
منفصلة على أطراف المناطق الحضرية ،بما في ذلك مدينة زنجبار.
وتتكون األحياء الفقيرة من أكواخ صغيرة مبنية عشوائيا من الخشب
والقماش ،حيث ال تتوفر سوى خدمات أساسية قليلة .وكثير من
هم َّشين عموماً
المهمشين عاطلون عن العمل؛
الم َ
ُ
ويستبعد ُ
ّ
ونظم
من وظائف القطاع العام (باستثناء التعامل مع المخلفات
نظافة الشوارع)؛ وفي القطاع الخاص ،غالباً ما يقتصر عملهم على
الوظائف الصغيرة ذات األجور المنخفضة مثل تلميع األحذية وغسل
السيارات36.ولسوء الحظ ،ال تتوفر بيانات عن الفئات المهمشة.
33

المفوضية األوروبية  ،دراسة حالة اليمن  ،حزمة إرشادية بشأن الحماية
االجتماعية عبر االرتباط التنموي اإلنساني 27 ،مايو https://europa.eu/ ،2019
( capacity4dev/sp-nexus/documents/span-2019-case-study-yemenتم
االطالع في  16مارس .)2020

34

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

35

منظمة األمم المتحدة للطفولة  »،UNICEFاليمن :كسر الحواجز االجتماعية
للوصول إلى المجتمعات الهشة» ،بيانات صحفية 15 ،أكتوبر https:// ،2014
www.unicef.org/mena/press-releases/yemen-breaking-social-barriers
(تم االطالع في  16مارس .)2020

36

عائشة الوراق« ،التهميش التاريخي والممنهج لمجتمع المهمشين في
اليمن» ،مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية 4 ،يونيو http://sanaa- ،2019
( center.org/publications/analysis/7490تم االطالع عليه في  16مارس
.)2020
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الناجون من العنف

ازدادت حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي المبلغ عنها بنسبة
 % 36بين عامي  2016و ،2017وبنسبة  % 70إضافية في عام ،2018
وهو ما ال يعكس الحاالت التي لم يتم تسجيلها بسبب قلة اإلبالغ
المتواصلة 37.كما ويزيد تصاعد النزاع والضغوط االقتصادية من
مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي ،وأدى إلى انهيار آليات
الحماية تقريباً وزيادة التعرض للعنف وسوء المعاملة .وتشير أحدث
البيانات المتاحة عن نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم
على النوع اإلجتماعي إلى أن النساء والفتيات يتلقين ما يقرب من
% 85من جميع الخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم على
النوع اإلجتماعي ،بما في ذلك الدعم النفسي والقانوني والصحي
والمأوى؛ وتم توفير ما يقرب من % 12من هذه الخدمات للنساء
والفتيات النازحات 38.أفاد صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA
في ديسمبر  2018بأن حوادث العنف القائم على النوع اإلجتماعي
على مستوى البالد شملت االعتداء البدني ( ،)% 46واالعتداء النفسي
( ،)% 22والحرمان من الموارد ( ،)% 17وزواج األطفال ( ،)% 11واالعتداء
الجنسي ( ،)% 3واالغتصاب ( 39.)% 1وتجدر اإلشارة إلى أن اإلبالغ عن
َ
المحافظة
العنف الجنسي في اليمن ال يزال صعباً بشكل خاص بسبب
االجتماعية والخوف من الوصم .أما من حيث االستجابة ،فقد أفادت
لجنة اإلنقاذ الدولية في يناير  2019أن الفجوات والتحديات الحالية
الموجودة في تقديم الخدمات المرتبطة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي  -ال سيما توافرها وجودتها ومدى مالءمتها  -هي إلى
حد كبير نتيجة لعدم كفاية إدراج المنظورات الجنسانية في دورة
إعداد البرامج اإلنسانية في اليمن فيما يخص جميع القطاعات ،بما
40
في ذلك الحماية.
ووفقاً لعقال الحارات ،فال يوجد ناجون من العنف واالستغالل و/أو
اإلساءة يقيمون في مدينة زنجبار.

37

صندوق األمم المتحدة للسكان  ،UNFPAالدعم النفسي االجتماعي للنساء
الناجيات من العنف في اليمن (نيويورك ،نيويوركhttps://www. ،)2019 :
255-MHPSS-Case-YEM�-unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/199
( pdf.1718-04-10-EN-2019تم االطالع في  16مارس .)2020

38

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية.2019 ،

39

المرجع نفسه.

40

لجنة اإلنقاذ الدولية  ،الحماية والمشاركة والنساء والفتيات المحتمالت في
حرب اليمن  ،يناير https://www.rescue.org/sites/default/files/ ، 2019
document/3550/yemenwomenandgirlspolicybrieffinalreadyfordissemi( nation.pdfتم االطالع في  16مارس .)2020
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 5الحوكمة
اإلطار القانوني

أبرز المالمح

خالل السنوات االنتقالية بين ( 1990الوحدة) و  ،2001نظم
اليمن الموحد الجديد ثالثة انتخابات وطنية ،اثنتان برلمانيتان
وواحدة رئاسية .في عام  ،1994قام الرئيس السابق صالح بإعادة
أوال ،أنهى الدور اإلداري
هيكلة واسعة النطاق لإلدارة الجنوبيةً .
المركزي الذي لعبته العاصمة السابقة عدن في المحافظات
الجنوبية الخمسة :لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ،مما
41
عزز السلطة والموارد في اليمن على المستوى المركزي.

زنجبار شهدت العديد من الصراعات  ،والتي خلف معظمها
قدرا كبيرا من عدم الثقة بين السكان المحليين الذين كانوا
بدورهم متحالفين مع هذا الفصيل أو ذاك .هذه الشكوك
الطائفية تهدد التماسك االجتماعي الذي يربط األسر والجيران
والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء زنجبار .يجب أن يهدف
أي تدخل انساني أوال إلى التعبئة االجتماعية وتعزيز الروابط
بين الهياكل المجتمعية والجهات الفاعلة.

وكانت الدولة قد استجابت في السابق للدعوات إلى الالمركزية
في عام  2000من خالل قانون السلطة المحلية حيث تم إدخال
المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات .كانت
هناك  21محافظة وأمانة العاصمة ،الطبقة العليا ،و333
مديرية ،الطبقة األدنى .وجرت انتخابات للمجالس المحلية في
عام  2001و .2006

●مع تزايد االحتياجات اإلنسانية في اليمن ،تركز جهود
الدعم الدولي في معظمها على االستجابة اإلنسانية.
وفي هذا السياق ،ظلت الجهود الرامية إلى وضع آليات
ونماذج للحكم المحلي والتماسك االجتماعي غير كافية
وغير منسقة ،وشارك فيها حتى اآلن عدد محدود من
الجهات الفاعلة.
●ال يستطيع المجلس المحلي ،باألموال الحالية ،تقديم
الخدمات المتوقعة .وينبغي التخطيط لتخصيص أموال
لإلدارة المحلية.
●استقالل المجلس المحلي عن الفصائل المتحاربة على
األرض أمر بالغ األهمية للتمكن من تقديم الخدمات دون
انقطاع لجميع الناس على قدم المساواة.
●مواصلة التنسيق بين الجهات الفاعلة اإلنسانية
والمجالس المحلية حيث أن السكان المحليين يعرفون
أفضل ما في المنطقة ويمكنهم بسهولة التنسيق
مع السكان هناك.

41

ستيفن داي« ،العوائق أمام الديمقراطية االتحادية في العراق :دروس من
اليمن» ،مجلس سياسة الشرق األوسط ،خريف https://mepc.org/ ،2006
( journal/barriers-federal-democracy-iraq-lessons-yemenتم االطالع في
 23مارس .)2020
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  (15):لكش الحكم المحلي في اليمن وفقا للقوانين  2000/4و 2008/18

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻹﺷﺮاف

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻳﻨﺘﺨﺐ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات

اﻟﺤﺎﻛﻢ

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

ﻳﻨﺘﺨﺐ

دﻓﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
المصدر :برامج مؤسسة  Berghofعمليات .GmbH 2019 ،

بعد عام  ،2002عندما أنشأ قانون اإلدارة المحلية ،المجالس المحلية،
كان الغرض من هذه األخيرة هو تبسيط هذا الهيكل .ومن الناحية
النظرية ،تمثل هذه اللجان 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 تمكن السكان المحليين من انتخاب ممثليهم.
غير أن الالمركزية تعتمد على اإلرادة السياسية.
وقد كان هناك التباس كبير فيما إذا كانت «الالمركزية» تشير إلى
نقل السلطة من الهيئات اإلدارية المركزية إلى مجالس اإلدارة
المحلية ،أو مجرد تفويض المسؤوليات والمهام نزوال مع االحتفاظ
بالسلطة النهائية في أيدي الهيئات الوطنية المركزية .وبالتالي ،ال
يوجد تعريف واضح للسلطات واالمتيازات اإلدارية الهرمية.

في حين يبدو أن هذا الهيكل 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.
في حين تمكن المسؤولون المنتخبون من مناقشة القضايا العامة
في مختلف اجتماعات مجالس المحافظات والمديريات ،كذلك مع
سكان المنطقة ،إال أنهم كانوا يفتقرون إلى سلطة فصل المسؤولين
المحليين المعينين مركزياً (على سبيل المثال ،مدراء الصحة والتعليم
واألمن) .كانت إحدى السلطات التي كانت تملكها المجالس هي
القدرة على حجب الثقة عن المسؤولين المحليين بسبب الفساد
42
وعدم الكفاءة والفشل.
عالوة على ذلك ،ووفقاً لتعديل قانون السلطة المحلية في عام
 ،2002لم تعد مجالس المحافظات والمديريات المحلية مسؤولة
عن اإلشراف على قادة الشرطة في مجتمعاتهم المحلية الذين
43
يأتون تاريخياً من خارج جنوب اليمن.

42

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

43

المرجع نفسه.
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زنجبار

ةمكوحلا
  (16):لكشاألنشطة التي تقوم بها السلطات المحلية التي ال
تحتاج لى إذن من الحكومة المركزية2020 ،
ﺧﻨﻔﺮ

الهيكل الحكومي
على الرغم من أن هيكل الحكم المحلي يستند إلى الهيكل
التنظيمي العام للمحافظات ،لكنه يختلف عنه بعدة نقاط
هامة .على نطاق واسع ،فإن الوحدات التنظيمية (المكاتب
واللجان) إما مرتبطة مباشرة بمكتب المحافظ أو يديرها
مكتب نائب المحافظ .يمارس مكتب المحافظ ،برتبة وزير في
الحكومة ،الرقابة التنفيذية على المحافظة ،إما مباشرة أو
44
من خالل ممثليه.

زﻧﺠﺒﺎر

i

اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮار

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
45
الموجودة في المحافظة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة
أو زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﻧﻌﺎش/ﺗﻨﻤﻴﺔ

وتقسم العملية االنتخابية سكان الدوائر إلى دوائر فرعية حسب
كثافة كل منها .أدلى السكان بأصواتهم لممثلهم في لجنة
القانون الدولي وكذلك رئيس لجنة القانون الدولي الذي يمثلهم
بدورهم في مجلس المحافظة .لكي يعمل عضو المجلس،
يجب أن يكون عضو المجلس المنتخب مواطنا يمنيا مولودا
طبيعيا ،ومسلما ،عمره  25عاما على األقل ،وأن يكون مقيما
في المنطقة التي يسعون إلى تمثيلها .وعند انتخابهم ،تقتصر
واليتهم على أربع سنوات في مناصبهم ،وقد مددت إلى ست
سنوات في عام  ،2006على الرغم من أنهم قد يترشحون إلعادة
انتخابهم في نهاية تلك الوالية.

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻋﻘﺪ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﻮم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

  (17):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

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﻴﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن اﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً و3
رؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن إﻟﺰاﻣﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺰوارات
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

المصدر :مجموعة البنك الدولي2018 ،

44

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

45

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

24

زنجبار

مالمح حرضية رسيعة
حتى عام  ،2008كان المحافظين يعينون بموجب مرسوم رئاسي.
وبعد ضغوط سياسية كبيرة ،أضيف تعديل في تلك السنة منح
المجالس المحلية ،على مستوى المحافظات والمديريات ،الحق
في انتخاب المحافظين .ووفقاً للمادة  ،38بعد انتخاب الجهاز
اإلداري للمحافظ ،يصدر بتعيينه قرار جمهوري .وألن المحافظين
هم برتبة وزراء  ،فإن القليل منهم قد انتُ خبوا بهذه الطريقة.
في البداية ،أيد الرئيس السابق علي عبد هللا صالح على مضض
القانون في معظم المحافظات اليمنية باستثناء الضالع وصعدة،
حيث عين الموالين له .هناك عدم وضوح في نصوص قانون
اإلدراة المحلية نفسه مما يخلق العديد من التناقضات .على
سبيل المثال تنص المادة  105على أنه إذا فشلت وزارة اإلدارة
المحلية في انتخاب محافظ ،يجوز للرئيس تعيين شخص من
اختياره من بين أعضاء المجلس المحلي للمحافظة .ويتمسك
القانون نفسه بحق الرئيس في تعيين مسؤولين في المناصب
على مستوى المديريات أيضاً .

منذ ثورة  2011واألزمة السياسية التي تلت عام  ،2014لم
تُ جرى انتخابات جديدة للمجالس المحلية في عام  2012كما
كان مقرراً  .وهكذا ،فإن أعضاء المجلس المنتخبين منذ عام
46
 2006ال يزالون في مناصبهم حتى اليوم

المزيانية والتمويل

من الناحية النظريةُ ،ي ّ
مكن قانون السلطة المحلية مجالس المحافظات
والمديريات من توليد إيراداتها الخاصة من خالل سلسلة من التعريفات
الجمركية والضرائب .وتحدد أربعة مصادر رئيسية لإليرادات بالنسبة
أوال ،اإليرادات المحلية للمنطقة (موضحة في الرسم
للمجالس؛ ً
البياني وفقاً لنتائج مسح خبراء القطاع في زنجبار)؛ ثانياً  ،اإليرادات
المشتركة التي تجمعها المحافظة والمديرية؛ ثالثاً  ،الموارد العامة
المشتركة؛ و كذلك ،الدعم المالي من الحكومة المركزية .وهي في
الواقع مجموعة فرعية من موازنة الدولة تدمج الضرائب والتمويل
عموديا من المديرية إلى المحافظة إلى الموازنة الوطنية .ويحد
هذا اإلعداد إلى حد كبير من سلطة المديريات في تعديل الميزانيات
أو إعادة تخصيص الموارد لمعالجة األزمات عند ظهورها .باإلضافة
إلى ذلك ،ال تملك المجالس المحلية سلطة تقديرية لتحديد مبلغ
الضرائب ،وعليها أن تتقاسم كل ما يتم جمعه مع سلطات المحافظة،
التي يجب عليها بدورها أن تتقاسمها مع الحكومة المركزية .يمكن،
نظرياً  ،إعادة توزيع اإليرادات المتأتية من المصدرين األخيرين إلى
المجالس المحلية استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تتراوح
بين أولوية الحاجة ،والكثافة السكانية ،ومستويات الفقر ،وتوافر
الموارد ،وما إلى ذلك .ومن الناحية العملية ،فإن درجة كفاية هذه
حدة هذه القضايا
األموال لمعالجة القضايا المحلية والتخفيف من ّ
غير مؤكدة.

46

المرجع نفسه.

  (18):لكشمصادر العائدات الرئيسية في مدينة زنجبار

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

المصدر :دراسة المخبر الرئيسي ،مارس 2020

على الرغم من أن اللجان المالية تستحق من الناحية النظرية الحصول
على دعم مالي من الحكومة المركزية لالستثمارات الرأسمالية
ونفقات التشغيل المتكررة ،فقد أدى الصراع ،من الناحية العملية،
إلى خفض هذه التمويل إلى حد كبير .عادة ما تكون إيرادات المجلس
المحلي من الضرائب التجارية :الرسوم على الفعاليات الرياضية
والسياحة وتراخيص البناء والتسجيالت؛ المرافق التي تديرها الدولة،
مثل فواتير المياه والكهرباء ،ونقل الممتلكات ،وتسجيالت السيارات،
وأماكن الترفيه ،وما شابه ذلك .مع ذلك ،فإن الدخل من هذه الموارد
ضئيل .لم تتمتع المجالس المحلية بسلطة وضع موازنة 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
47
التنمية ،وتحويالت رأس المال.
كانت زنجبار أحد أكثر المناطق الحضرية ديناميكية في اليمن قبل
الصراع ،حيث تفوقت على اآلخرين في معظم أبعاد القدرة التشغيلية.
وقبل النزاع ،كان لدى إدارة المنازعات قواعد بيانات إلكترونية وناسخة
ومستودع خاص بها .وبالرغم من أنها لم تحتفظ بأرشيف متكامل ،إال
بدال من ذلك على النسخ األصلية من اإلدارات العامة
أنها اعتمدت ً
48
ومكتب الخدمة المدنية في المحافظة.
واشتكى المجلس المحلي زنجبار من وجود تفاوت في القدرات بسبب
نقص الموظفين المؤهلين .غير أن موظفي المجلس المحلي شاركوا
مباشرة في إعداد وتنفيذ الخطة والميزانية السنوية .وعلى عكس
معظم المجالس المحلية األخرى ،يبدو أنه المجلس على مستوى
المحافظة لم ُيعدل خطط وميزانيات المجلس المحلي على مستوى
49
المديرية ،كما نفذت أيضا المشاريع خارج خطتها السنوية.

47

البسطي  ،صنعاء :استراتيجية تطوير المدينة  30 - 24 ،؛ العولقي وماجد
المدحجي  ،الحكم المحلي .41-35 ،

48

مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.153 ،)2017 :

49

المرجع نفسه.
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زنجبار

ةمكوحلا
  (19):لكشمصروفات مكتب محافظة أبين2014 ،

4.3%
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

  (21):لكشثقة سكان أبين في المجالس المحلية.2016 ،

8.1%

ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

0.8%
15.01%

ﻻ ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

26.6%

ﻻ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
أﺧﺮى

87.6%

47.6%
9.9%

رواﺗﺐ

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

إﺟﻤﺎﻟﻲ YER 79,708,140
اﻧﻔﺎق USD 370,735.53
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPتأثير الحرب على الحوكمة
المحلية ،أبريل .2016

في حين تلقت فروع األجهزة التنفيذية داخل زنجبار تعليمات مباشرة
من نظيراتها على مستوى المحافظة ،قدم المدير العام للمديرية
تقارير دورية إلى المحافظ بشأن أدائهم .واشتكى المجلس من عدم
كفاية الموارد الالزمة ألداء مهامه إلى حد ما ،وذلك بسبب ضعف
الموارد المالية على مستوى المديرية ونقص األثاث والمعدات
وأدوات العمل 50.ووفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( UNDPحسب
الرسم البياني) ،فإن  % 78.6من نفقات مكتب المحافظة هي رواتب.

العمليات الحالية

الدولة المركزية في اليمن ضعيفة ومجزأة ،ومن المتوقع أن تكون
أكثر ضعفاً في المستقبل القريب .كما يتم تقسيم البالد بين الفصائل
المختلفة التي تتدخل في عمل المجالس المحلية .إن مدينة زنجبار
تعاني من نقص في الخدمات األساسية ،وال تلعب الحكومة دوراً
يذكر أو ال تشارك في توفير األمن أو المساعدات اإلنسانية ألنها
وبدال عن ذلك تقوم قوات
تفتقر إلى القدرات والبنية التحتية.
ً
الحزام األمني بدوريات في الشوارع .ووفقاً لدراسة استقصائية
أجراها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPفإن مستوى ثقة
الناس في المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية كان حول 15%
في محافظة أبين.

منذ ظهوره في عام  ،2017تطور المجلس اإلنتقالي الجنوبي
إلى كيان يشبه الدولة مع هيئة تنفيذية (مجلس القيادة) ،وهيئة
تشريعية (الجمعية الوطنية للمجلس االنتقالي الجنوبي) ،وقوات
الحزام األمني ،التي تخضع لهيكل القيادة الظاهري لوزارة الداخلية
المعترف بها دولياً  .وبالرغم من السيطرة جزئياً على
في الحكومة ُ
المدينة ،لم يتمكن المجلس اإلنتقالي الجنوبي من تحسين الخدمات
العامة أو إدارة عمل السلطات المحلية.
ومن ناحية أخرى ،واصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
توسيع نطاق انتشاره في عدة محافظات جنوبية أخرى ،بما في ذلك
محافظة أبين .ويبدو أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
تعلم من تجربته السابقة في السيطرة على أجزاء من محافظتي
أبين وشبوة في  ،2012-2011عندما نأى عن مجموعات كبيرة من
السكان المحليين بفرضه حكمه بقسوة .وفي عام  ،2015اندمج
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المجتمعات المحلية،
ال سيما من خالل توفير برامج الرعاية االجتماعية 51.وقد استخدمت
المجموعة هذا التكتيك في المكال من خالل توفير الغذاء والمياه
الضروريين للسكان المحليين على الرغم من النقص في المناطق
األخرى.
تم خفض الدعم المالي من الحكومة المركزية للمجالس المحلية إلى
النصف في عام  ،2015في حين صدرت تعليمات للمجالس المحلية
بالحفاظ على تكاليف التشغيل األساسية فقط ألعمالها ،األمر الذي
أثر بشكل كبير على قدرة المجالس المحلية على تقديم الخدمات
األساسية لمجتمعاتهم ،مما أدى إلى تقويض ثقة المواطنين
اليمنيين في مؤسسات الدولة.

  (20):لكشثقة سكان أبين في السلطات المحلية (األجهزة
التنفيذية) 2016 ،
ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا
ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

0.4%
13.9%

ﻻ ﺛﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ

28.6%

ﻻ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
أﺧﺮى

46.4%
10.7%

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

51

50

المرجع نفسه.

وضاح العولقي وماجد المدحجي  ،بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد:
مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن (صنعاء  ،اليمن:
إطار عمل
ّ
مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية https://carpo-bonn. ، 41-25 ، )2018 ،
_ org/wp-content/uploads/2018/09/Rethinking_Yemens_Economy
( white_paper_2.pdfتم االطالع في  10مارس .)2020

26

زنجبار

مالمح حرضية رسيعة
  (22):لكشحالة الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،
ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

i

اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
ﻟﺸﻜﺎوي ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

في الوقت نفسه ،وكما هو الحال في معظم المدن ،من المرجح
أيضا أن يكون المجلس المحلي في زنجبار قد تأثر بشدة بسبب انقطاع
الكهرباء والمياه على مستوى المدينة .قبل النزاع ،كان المجلس
المحلي يعتمد حصراً على الشبكة العامة لتوصيل الكهرباء والماء.
باإلضافة إلى ذلك ،يبدو أن اإلضرابات والمسائل المتعلقة بالرواتب
قد أثرت على سير عمل المجلس المحلي في زنجبار .ووفقاً للتقارير
فإن ميزانيات المجالس المحلية المتضائلة تستخدم اآلن حصراً لدفع
رواتب الموظفين ،53وبعض التقارير أيضاً بأن المجلس المحلي قد
54
تلقى أمواال من اإلمارات العربية المتحدة لدفع مرتبات موظفيه.
مع ذلك ،فقد أدت المجالس المحلية دوراً هاماً للغاية في التخفيف
من آثار الحرب وآثارها على السكان؛ في الوقت الذي كانت تقوم فيه
بدور الوساطة بين الجماعات المسلحة ،مما أدى إلى وقف إطالق
النار محليا؛ وتيسير السبل اآلمنة للمعونة اإلنسانية على الخطوط
األمامية؛ وتيسير تبادل األسرى بين مختلف الجماعات مما عزز
تماسك النسيج االجتماعي.

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻧﻲ

باإلضافة إلى ذلك ،قدمت هذه المجالس الدعم في توزيع المعونة
مباشرة على المستفيدين على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات
الفاعلة اإلنسانية .ومن األمثلة الجيدة على ذلك في أبريل ،2016
عندما حصل  2.1مليون شخص على مصدر موثوق به للمياه بعد
تزويد شركات المياه المحلية بالوقود في ثماني محافظات :صنعاء
55
والحديدة وعمران وحجة وصعدة وأبين ولحج ومأرب.

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ
)اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(
ﻣﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء

وثمة عامل آخر يجب مراعاته هو عالقة السلطة المحلية والباعة
المتجولين ألن قطاع العمالة غير الرسمي هو جزء ال يتجزأ من
االقتصادات الحضرية ،وخاصة بالنسبة ألولئك الذين تقل فرص العمل
لمتاحة لهم .وقد أشار خبراء القطاع إلى وجود حيثيات مختلفة في
كل مديرية.

دﻓﺎع ﻣﺪﻧﻲ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ
اﻟﻤﺴﻠﺦ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻳﻌﻤﻞ

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

المصدر :استبيان خبراء القطاع  KI:مارس .2020

تظهر األدلة على األرض أن المجلس المحلي في زنجبار ال يزال يعمل
حتى مايو  .2017وتشير صور األقمار الصناعية إلى أن المرفق قد
تعرض لبعض األضرار حتى أبريل  .2017عالوة على ذلك ،تشير مصادر
وسائل التواصل االجتماعي إلى أن موقع مكتب المجلس المحلي ربما
يكون قد تغير .قد تم تقييد استعمال الشوارع الرئيسية في جميع
أنحاء مدينة زنجبار بسبب فيضانات مياه الصرف الصحي والحطام.
كما ُيظهر تحليل الصور الحطام على الطريق جنوب مجمع المجلس
52
المحلي الذي قد يعوق حركة المرور.

52

مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.153 ،)2017 :

53

المرجع نفسه.

54

المرجع نفسه.

55

آدم بارون وآخرون ،.الدور المحوري للمجالس المحلية في اليمن
(صنعاء،اليمن :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية Adam Smith Interna� ،
tional، 2016، https://sanaacenter.org/publications/main-publica( tions/3770تم االطالع عليه في  10مارس .)2020
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  (23):لكشعالقة الباعة المتجولين بالسلطات المحلية في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،

  (25):لكشإجمالي عدد المرافق الحكومية وحالتها في
مدينة زنجبار2020 ،
ﻓﻌﺎل ﻛﻠﻴﺎ

زﻧﺠﺒﺎر

ﻓﻌﺎل ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل

اﻟﻘﻴﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
(ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ(
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻮن
ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻮد

ﺧﻨﻔﺮ

i

أخيرا  ،وصف خبراء القطاع مدى شفافية المجالس المحلية من حيث
ً
اإلعالنات العامة التي تصدر في مديريتي زنجبار و خنفر .من بيانات
خبراء القطاع يبدو أن االعالنات التي يصدرها المجلس المحلي في
جدا ،ويشارك فقط في حمالت التوعية .أما المجلس
زنجبار قليلة ً
المحلي في خنفر فهو يشارك ً
أيضا في حمالت التوعية ،و تنظيم
اجتماعات مفتوحة و /أو االستشارات العامة ،والفعاليات المجتمعية،
والحمالت التطوعية ،مما يختلف عن المجلس المحلي في زنجبار.
إضافة إلى ذلك ،ال ينظم المجلس المحلي في زنجبار اجتماعات
مفتوحة؛ و ال يوجد هناك مكتب شكاوى ،وال يصدر التقارير السنوية
 ،وال يساهم في برامج خلق فرص العمل  ،وال ينظم الفعاليات
المجتمعية و  /أو الحمالت التطوعية .من غير الواضح ما إذا كان هذا
يرجع فقط إلى نقص التمويل أم هناك عوامل إضافية يجب أخذها
في االعتبار (مثل حالة المكتب وتعرضه للضرر).
  (24):لكشتفاعل الحكومة المحلية مع المواطنين في
األشهر الست الماضية في مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،
ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

i

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ /
أو اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

إدارة ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻜﺎوي ﻓﻌﺎل

إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ

1

ﻣﺤﺎﻛﻢ
(إن وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

1

ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻧﻲ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ﻧﻌﻢ

1

ﻻ

1

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ

(اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ(

1

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺪﻓﻦ

1

اﻟﻤﺴﻠﺦ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

1

0

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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حالة مرافق الحوكمة
مكاتب الشكاوى -الخطوط الساخنة)  ،الشرطة البلدية  ،مجمع
البلدية  ،مكز اإلطفاء والدفاع المدني وتراخيص المباني .رغم أنه
ال يوجد شرطة البلدية إال أن مراكز الشرطة العاملة جزئيا موجودة
جزئيا ً
أيضا.
في المدينة والمحاكم تعمل
ً

جمعها في آذار 2020
قدمت استبيانات خبراء القطاع التي تم
ُ
صورة تعكس مدى الضرر الذي لحق بمرافق الحوكمة في زنجبار.
وفي المدينة ،يعمل حالياً جزئياً ما مجموعه سبعة مكاتب للمرافق
العامة .من المثير لالهتمام  ،أن العديد من المرافق الحكومية غير
متوفرة في مدينة زنجبار مثل مكتب الشكاوى البلدية (وكذلك

  (26):لكشقائمة المباني العامة الرئيسية والمساجد في زنجبار.)2020 ( UN-Habitat ،
أ

!
!
!

ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎم

ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ

اﻟﻰ ﺟﻌﺎر

ﺑﺎﺟﺪار

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

7
ﺑﺎﺷﺤﺎرة

6

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻬﺪاء

A

10 Km

N4
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻧﺎدي رﻳﺎﺿﻲ

1

B

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

5

ﺣﺪﻳﻘﺔ

C
2

3

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻋﻤﻮدﻳﺔ

4

D

ﻓﺮﺣﺎن

 #اﻹﺳﻢ

زﻧﺠﺒﺎر

ﺣﺼﻦ ﺷﺪاد
اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ
4 Km

المصدر.Wikimapia and OpenStreetMap :

اﻟﻮﺿﻴﻊ

1

ﻣﺴﺠﺪ أﺑﻴﻦ

ﺟﻌﺎر
Khanfar

2

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻨﻴﺪ

3

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ

4

ﻣﺴﺠﺪ زﻧﺠﺒﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ

5

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﺎرق اﻟﻔﻀﻠﻲ

6

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ

أ

ﻣﺘﺤﻒ

ب

اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ

ت

ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪﻳﻢ

ث

ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ
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 6التماسك االجتماعي
أبرز المالمح

تمكين المجتمعات المحلية والجهات التي تقوم بتعبئة
المجتمع المحلي من أجل تحليل مجتمعي متكامل وخريطة
الموارد ومحفزات الصراعات ال يمكن إال أن يدعم عمليات صنع
القرار وتحديد أولويات المبادرات .وستخفف هذه النتائج مجتمعة
من النتائج السلبية المتوقعة.
●تمكين الجهات الفاعلة في مجال التنمية والشؤون
اإلنسانية على المستوى المحلي للشروع في عمل
نموذج لإلدارة المحلية قابل للتطوير وشامل للجميع
للتخطيط من القاعدة إلى القمة واإلجراءات الرامية إلى
تهيئة بيئة متكاملة للتأهب والمرونة وحل النزاعات
واالستجابة اإلنسانية الحتياجات الفئات الهشة الذين
يعتمدون بشكل كبير على الزراعة وصيد األسماك -وقد
تأثر كالهما بشدة بسبب النزاع المستمر على األرض
والغارات الجوية والحصار البحري.

االنتماءات القبلية

إن رأس المال االجتماعي في اليمن ُيسترشد به في المقام األول
من خالل االنتماء القبلي ،ال سيما في المناطق الريفية وفي
الشمال ،ولكن من المهم أيضاً أن نقدر أن القبائل ليست متجانسة
وال منتشرة في كل مكان .ومن المصادر الهامة األخرى لرأس المال
االجتماعي المؤسسات الدينية ،ومبادرات التضامن المجتمعي المحلي،
ومنظمات المجتمع المدني ،والدعم من الشتات اليمني(على الرغم
من صعوبة الحصول على التحويالت المالية).
في حين أن رأس المال االجتماعي قد تآكل بسبب التغيرات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية التي حدثت في السنوات األخيرة ،فإن
التقاليد القوية للمساعدة الذاتية للمجتمع المحلي والوساطة
في المنازعات ال تزال هامة بالنسبة لبعض المجتمعات خالل
األزمة الحالية .وفي حين أن الهياكل القبلية هي األقوى نسبياً
في المناطق الشمالية واألضعف في جنوب اليمن ،إال أنها ال تزال
تستخدم لحل القضايا في عدة مناطق جنوبية .ال تزال المرأة تتمتع
56
بإمكانية أقل للوصول إلى رأس المال االجتماعي مقارنة بالرجال،
ومعظم ضحايا النزاع الحالي كانوا بالفعل من النساء واألطفال وفقاً
لـ هيومن رايتس ووتش .ربما كانت قواعد السلوك القبلية قد عززت
تقاليد قوية في صنع القرار التداولي ،وآليات تسوية المنازعات،
ومبادئ لتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والجماعية الستخدام
الموارد المفيدة ،وحماية مصالح الضعفاء اجتماعيا ،ولكن التغيرات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية األخيرة قد أدت إلى تآكل رأس
المال االجتماعي ،وتغيير أنماط اإلدماج االجتماعي واالستبعاد،
بينما حرضت القبائل على بعضها البعض في الصراع داخل الدولة،
وحرضت على عدم االستقرار السياسي.

56

بيكي كارتر  ،العاصمة االجتماعية في اليمن (برايتون ،المملكة المتحدة:
معهد دراسات التنميةhttps://assets.publishing.service.gov.uk/،)2017 ،
media/5975f1b0e5274a2897000012/138-Social-capital-in-Yemen.pdf
(تم االطالع عليه في  28يونيو .)2020

بعد سنوات من الصراع المتواصل ،بدأت التاثيرات االجتماعية داخل
المجتمعات المحلية تتغير ،مما أدى إلى زيادة االستقطاب االجتماعي
وفرض عدم المساواة في الوصول إلى شبكات األمان االجتماعي.
وهناك خوف مستمر بين السكان من أنه حتى لو توقفت الحرب،
فإن النزاعات العنيفة المحلية قد تستمر (وخاصة النزاعات القبلية).
وأصبحت الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلد سلطات راسخة
وقوية (ولكنها غير خاضعة للمساءلة) بنفس القدر في مناطقها.
ومع ركود االقتصاد والغالبية العظمى من الشباب العاطلين عن
العمل والبحث النشط عن أي وسيلة إلعالة أسرهم ،قد يعاني
األفراد من االنتقام بسبب تعاونهم مع مجموعة على أخرى حتى
بعد انحسار الصراع.
حسب اإلعالم المحلي ،ال يزال سكان زنجبار العائدون بعد سنوات من
النزوح يشكون من عدم وجود أي عالمات على وجود حل حقيقي
لمعاناتهم .ويقيم العديد من األسر اآلن في مبان حكومية شاغرة
ومتضررة .وفي حي باجدار ،الذي شهد أشرس المعارك على مر
السنين ،سويت معظم المنازل باألرض .ومع االفتقار المزمن إلى
الحوكمة الفعالة ،يكاد يكون من المستحيل أن تقدم هذه األسر
التماس إما إلى الحكومة المركزية أو السلطة المحلية للحصول على
تعويض عن األضرار التي لحقت بها ،مما يجعلها بال مأوى فعلياً .
وقد نزحت مئات العائالت إلى المحافظات المجاورة مثل عدن ولحج
على مر السنين .وكثيرا ما تضطر هذه األسر إلى اإلقامة مع أقارب
لهم يعانون أصال من ضغوط مالية ،األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى
نشوب نزاعات ومشاكل بين األسر ،بالرغم من أن المعلومات المتوافرة
ضئيلة .عالوة على ذلك ،ال يزال األفراد المتهمون بأنهم متعاونون
مع الفصائل المتحاربة يواجهون وصمة اجتماعية في مجتمعاتهم
حتى يومنا هذا .و تزيد هذه الدورة من النزوح قبل النزاع و بعده.
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  (27):لكشالقبائل الموجودة في القرى المحيطة بزنجبار.)2020 ( UN-Habitat ،
أ

!
!
!
!
!
!
!
!

زﺑﻴﺪ
ﺑﺪو
اﻟﻔﻀﻞ
اﻟﻌﻮﻟﻘﻲ
ﺣﺠﺮ
ﻣﻬﻤﺸﻮن
ﻳﺤﻴﻰ
ﻳﺎﻓﻊ

اﻟﻰ ﺟﻌﺎر

ﺑﺎﺟﺪار

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

ﺑﺎﺷﺤﺎرة
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ
ﻋﻤﻮدﻳﺔ

10 Km

N4
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري
ﻓﺮﺣﺎن

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺟﻌﺎر

ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻮﺿﻴﻊ
زﻧﺠﺒﺎر

ﺣﺼﻦ ﺷﺪاد

اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ
4 Km

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات.2013 ،

N4
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 7الثقافة والرتاث
المسؤوليات

من الناحية التشريعية ،فإن وزارة الثقافة تتحمل المسؤولية
الكاملة عن التراث الوطني في اليمن ،بما في ذلك حماية
المواقع األثرية والتاريخية وغيرها من المواقع الثقافية وحفظها
ومراقبتها ،وإنشاء وصيانة المتاحف ،والسياحة الثقافية .تتألف
من هيئتين رئيسيتين هما الهيئة العامة لآلثار والمتاحف
والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في اليمن.
كانت زنجبار وجهة سياحية تحتوي على العديد من المعالم التاريخية
والطبيعية .كما كانت عاصمة السلطنة الفضلية التي كانت من
بين السلطنات القالئل الالتي وقعن اتفاقيات حماية مع بريطانيا
في أوائل القرن العشرين لتصبح جزءاً من محمية عدن البريطانية.
من أبرز آثار ومعالم زنجبار:
●موقع القريات :موقع أثري مفتوح يقع على بعد خمسة
كيلومترات شمال شرق المدينة ،بمساحة  650مترمربع ،ويضم
مواقع وآثاراً من فترات زمنية مختلفة .يعود بعضها إلى عصور
ما قبل التاريخ ،وبعضها يعود إلى دول الخالفة الواقعة غرب
وادي حسان ،والمعروفة بالزراعة نظراً لتوافر المياه.

في بداية الحرب ،كان هناك  27متحفاً عاماً في اليمن ،وهذه المتاحف
فضال عن سلطات
الوطنية ،بما في ذلك عدن وذمار وتعز وزنجبار،
ً
المحافظة في صنعاء ،كانت لديها سجالت كثيرة .قد تضرر أو ُدمر
ما يقرب من  12متحفاً وطنياً بسبب النزاع المسلح ،أو عانى ببساطة
من اإلهمال .باإلضافة للقطع األثرية ،نُ هبت أو ُدمرت العديد من
السجالت 59 .أما اآلثار األخرى ومجموعات ال تقدر بثمن فقد ُسرقت
أو تم التنقيب عنها سراً أو هربت للخارج بصورة غير مشروعة .كما
تم نهب المتحف الوطني في زنجبار وافراغه إلى حد كبير من
60
قطعه األثرية.
ما سبق هو من بين العديد من القضايا التي وصفها خبراء القطاع
في االستبيان فيما يتعلق بالتحديات واالحتياجات على أرض الواقع
 ،كما هو موضح في الشكل  .من هذه القضايا ذات الصلة في
مديريتي زنجبار وخنفر إغالق المواقع الثقافية والتراثية والهدم
العشوائي لمواقع الثقافة والتراث  ،ونهب وتدمير المواقع /
القطع التراثية  ،وفقدان الوثائق التاريخية  ،واألرشيف والسجالت أو
قواعد البيانات وانقطاع خدمات البنية التحتية األساسية (بما في
ذلك الكهرباء والمياه).

●موقع القرو :يقع شمال غرب المدينة بطول  600متر .تم العثور
هناك على قطع من البورسلين األزرق ،جلبت من الصين خالل
العصور اإلسالمية .وكان بجواره منزل مستشار الحكومة اإلنجليزية
57
خالل فترة االنتداب البريطاني.
●المتحف الوطني لزنجبار :افتتح في عام  ،1981ويضم آثار محافظة
أبين ،ومعظمها آثار إسالمية والمجموعات التي تبين العادات
والتقاليد القديمة.
●ينبوع كبريتي :واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي حول
زنجبار ،حيث يذهب الناس لالستفادة من الخصائص العالجية التي
58
توصف في منطقة الحامي ،على بعد حوالي  178كم من زنجبار.

57

عرب فيد« ،أين تقع زنجبار اليمن» 20 ،سبتمبر https://bit.ly/2GhbA8V ،2019
(تم االطالع في  11مارس .)2020

58

السوق المفتوح« ،مدينة زنجبار في اليمن» 17 ،أكتوبر https://bit. ،2019
( ly/3i7bxd3تم االطالع في  11مارس .)2020

59

«طلب الجمهورية اليمنية من حكومة الواليات المتحدة األمريكية فرض
قيود على الواردات لحماية إرثها الثقافي بموجب المادة  9من اتفاقية عام
 2 ،»1970أكتوبر  ، 2019مكتب الشؤون التعليمية والثقافيةhttps://eca. ،
( state.gov/files/bureau/yemen_public_summary_final.pdfتم االطالع
في  11مارس .)2020

60

ديبورا لهر وأحمد عوض بن مبارك « ،يجب إغالق سوق الفن األمريكي لآلثار
المسروقة من اليمن»  The Washington Post ، 1،يناير https://www. ،2019
washingtonpost.com/opinions/the-us-art-market-for-stolen-antiquities-from-yemen-must-be-shut-down/2019/01/01/c3df44aa-db9d( 85df-7a6b4d25cfbb_story.html-11e8تم االطالع في  11مارس .)2020
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  (28):لكشوصف لحالة قطاع الثقافة والتراث في مديريتي
زنجبار وخنفر2020 ،
ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

i

إﻏﻼق ﻣﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮاﺛﻴﺔ

حالة المواقع الثقافية والرتاثية

مزيدا من
أظهر استطالع خبراء القطاع الذي نفذ في آذار 2020
ً
األضرار التي لحقت بالقطاع في زنجبار بسبب المعارك الالحقة على
األرض .كما حددالخبراء خمسة مواقع ثقافية وتاريخية ال تعمل في
زنجبار وواحد فقط يعمل بشكل كامل ،الوضع مشابه في مديرية
خنفر المجاورة.
  (30):لكشإجمالي عدد مباني التراث والثقافة وحالتها في
مدينة زنجبار2020 ،

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮاﺛﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﻬﺪم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮاﺛﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ

1

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ/ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮاﺛﻴﺔ

1

اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

1

اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻻﺛﺎر

ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﺳﺠﻼت اﻷرﺷﻴﻒ
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

1

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ

ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ

ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻴﺔ )ﻣﺴﺠﺪ
،ﻛﻨﻴﺴﺔ ،إﻟﺦ(

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻓﺮاﻏﺎت/أﻣﺎﻛﻦ

1
1

اﻟﻤﺴﺎرح

ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻮاد ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

1

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

اﻧﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
(.إﺗﺼﺎﻻت ،ﻛﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﻴﺎه ،إﻟﺦ(
ﻧﻌﻢ

ﻻ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

في مدينة زنجبار على وجه التحديد  ،ذكر المشاركون في  KIأن خسارة
الموارد البشرية والمعدات الثانوية والموارد المالية واإلمدادات هي
القضية الرئيسية عندما يتعلق األمر بالمواقع الثقافية والتراثية
في داخل المدينة .المشكلة الرئيسية الثانية المبلغ عنها هي
خسارة الوثائق والبيانات األساسية  ،سواء الورقية أو اإللكترونية.
القضية الثالثة الرئيسية التي ذكرها خبراء القطاع هي عدم وجود
عقوبات رادعة عندما يتعلق األمر بالتدمير و  /أونهب الممتلكات
والمواقع الثقافية.
  (29):لكشقضايا خطيرة تتطلب تدخل فوري في مدينة زنجبار،
2020
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻗﺔ أو ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ/

ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻘﺪان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ورﻗﻴﺎً أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
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 8اإلسكان واألرايض
والممتلكات
أبرز المالمح

  (31):لكشنسبة الضرر في قطاع االسكان في مدينة زنجبار
مقارنة بالمدن اليمنية األخرى

●بالرغم من أن المجلس المحلي يعمل ،لكن الفساد
وانعدام سيادة القانون والحكم أدى إلى اإلخالل
بتعويضات ضرر المساكن .وزاد أيضاً تهميش المواطنين
غير المنتمين سياسياً .

ﺻﻌﺪة
ﺗﻌﺰ

61

الجمهورية اليمنية ،كتاب اإلحصاء السنوي( ،عدن ،اليمن.)2007 :

62

قناة بلقيس الفضائية« ،أهالي زنجبار وجعار في أبين يشكون تكدس النفايات
في األحياء والشوارع» 19 ،يوليو ( https://bit.ly/30gViDX ،2017تم االطالع في
 17مارس )2020

88%
43%

زﻧﺠﺒﺎر

●تشكل الفيضانات المتكررة لمياه الصرف الصحي تهديدا
كبيرا للسالمة الهيكلية للمنازل ،والنقل داخل المدينة،
والصحة العامة.
في حين أن التقديرات المتوقعة للسكان كانت متباينة وفقاً لكتاب
اإلحصاء السنوي عام  ،2007يوجد ما يقدر بـ  3,990وحدة سكنية
في المدينة .ويعيش نحو  % 77.5من السكان في المناطق الحضرية
مقابل  % 22.5يعيشون في المناطق الريفية المحيطة 61.قد ألحقت
حرب أبين في عامي  2012-2011أضراراً كبيرة بزنجبار والمناطق
المحيطة بها حيث تشكل المنازل أكبر حصة من المباني المتضررة
62
في المدينة.

96%

25%

ﻋﺪن

13%

ﻋﻤﺮان
ﺑﻴﺤﺎن

13%
7%

اﻟﻀﺎﻟﻊ

7%

اﻟﺤﺪﻳﺪة

6%

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

قد أدى ذلك إلى تفاقم المظالم القائمة في أبين ،حيث اعتُ بر برنامج
اإلغاثة الحكومي الذي كان يهدف إلى إصالح األضرار التي لحقت
كاف .وسرعان
بزنجبار وتخفيف محنة السكان المحليين بطيئاً وغير
ٍ
ما وعدت الحكومة اليمنية بتعويض الالجئين لمساعدتهم في إعادة
بناء منازلهم .غير أن بعض التقارير ادعت بأن بعض المهندسين
المسؤولين عن تقييم األضرار التي لحقت بالمنازل وحساب مبلغ
التعويض الذي كان من المقرر دفعه لألسر المتضررة طلبوا رشاوى
لتسجيل التكاليف الفعلية (أو األعلى) إلعادة البناء 63.عالوة على
ذلك ،شكلت األلغام األرضية منذ فترة طويلة تهديدا لسكان زنجبار،
وال تزال تهدد سكانها 64،رغم الحمالت السابقة من أجل إزالتها.
وليس من الواضح ما إذا كانت التقارير األخيرة عن األضرار الناجمة
عن األلغام األرضية هي بسبب ألغام جديدة أم قديمة.

63

آن ليندا ميرا أوغسطين« ،صنع المساحات :التهميش وعدم العدالة المكانية
في بناء جنوب اليمن» ،مايو https://meta-journal.net/article/ ،2015
( view/3526 on 26/05/2019تم االطالع في  16مارس )2020

64

وكالة أنباء شينخوا« ،مقتل شخصين على األقل وإصابة  4في انفجار لغم
أرضي في جنوب اليمن»  21 ،سبتمبرhttp://www.xinhuanet.com/ ،2019
( c_138410954.htm/09/21-english/2019تم االطالع في  19مارس .)2020
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  (32):لكشتقييم األضرار في زنجبار)2020 ( UN-Habitat ،
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.UNOSAT، 2019
المصدر:
اﻟﺪوﻟﻲ
ﻋﺪن
يمكن مالحظة حوالي  285مبنى متضرراً ( 132مبنى مدمراً  ،و 89ذو ضرر شديداً  ،و 84مبنى ذو ضرر متوسط) مع تحليل صور األقمار الصناعية .وبما أن
معظم األضرار على األرض هي أضرار جزئية ،فإن ذلك من المرجح أن يكون تقديراً ناقصاً للكمية الفعلية للمباني المتضررة.
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ

إلى جانب استمرار نقص الخدمات العامة واألمن ،وسوء التعامل
المزمن مع الموارد العامة ،كان للفساد أيضاً أثره على التقدم
واإلعمار في أحياء زنجبار الحضرية .على حساب سالمتهم ،كثيرا ما
يحتج المواطنون على عدم إحراز تقدم في توفير الخدمات األساسية
ومشاريع إعادة اإلعمار والتنمية في مدينتهم .كما تستهدف
االتهامات العامة المهندسين الذين كلفتهم السلطة المحلية بتقييم
األضرار السكنية ،المتهمين بتقديم مخصصات تفضيلية للتعويضات
واألموال لمن لهم صلة بالحكومة المحلية ،مع خفض قيمة األضرار
65
التي لحقت بمنازل المواطنين اآلخرين غير المنتسبين سياسياً .
ذكر اإلعالم المحلي أن المواطنين الذين يحتجون في زنجبار عادة ما
يقابلهم االعتقال غير القانوني 66.مع ذلك ،ووفقا لبعض التقارير،
تحرك المجلس المحلي إلنشاء  26فريقا للجان المجتمع المحلي تضم
 112عضوا محليا من زنجبار إلجراء استبيانات على مستوى األسر
وحصر المباني إلنشاء قاعدة بيانات محلية للمؤشرات التي يمكن
67
االعتماد عليها في إعداد خطط للتنمية والخدمات.

65

الثورة« ،النازحون يسكنون في المرافق الحكومية في زنجبار بانتظار إعادة
اإلعمار والعمل اإلداري متوقف» 23 ،سبتمبر http://althawrah.ye/ ،2013
( archives/57886تم االطالع في  17مارس .)2020

66

أخبار اليمن« ،محافظ أبين يسجن موظفين كشفوا عن وقائع فساد في
مستشفى زنجبار» 16 ،فبراير https://www.newsyemen.net/ ،2020
( new/51761تم االطالع في  15مارس .)2020

67

أخبار اليمن« ،بدء عملية حصر شامل وتأسيس قاعدة بيانات لمدينة زنجبار في
أبين» 16 ،مارس http://www.from-yemen.com/alymn/list- ،2020
( 1360503.htmlتم الوصول إلى  16مارس .)2020

  (33):لكشفيضان مياه الصرف الصحي في زنجبار

المصدر :الخبر اليمني2019 ،
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زنجبار

كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا

حيازة /ملكية المساكن

حقوق ملكية األرايض

  (35):لكشأنواع حيازة المساكن الحالية في زنجبار2020 ،

ظهرت تعقيدات حول حقوق ملكية األراضي بعد وقت قصير
من وحدة اليمن في عام  ،1990وتسببت في قدر كبير من
الصراع الذي ال يزال مستمرا حتى يومنا هذا .في الجنوب،
أصدرت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قوانين جردت
األسر ذات النفوذ والسلطة السابقين من ممتلكات ،فاستفاد
صغار المالك واألسر التي ال أرض لها .وبعد عام  ،1990أعيدت
األراضي المؤممة إلى المالكين الشرعيين السابقين وغيرهم
من األشخاص الذين يتظاهرون بأنهم «المالكون الشرعيون».
باإلضافة إلى ذلك ،أعادت المراسيم الجديدة وأنظمة االستثمار
تنظيم ملكية األراضي في جميع أنحاء الجنوب .وقد سهل
«توجيه أيلول/سبتمبر» لعام  1991توزيع أراضي الدولة ،ولكن
في بعض الحاالت قامت إدارات حكومية مختلفة ،مثل وزارة
اإلسكان ووزارة الزراعة والهيئة العامة لالستثمار ،بتوزيع قطع
األراضي نفسها على أشخاص مختلفين .عالوة على ذلك ،قامت
هذه الوزارات وغيرها بتوزيع األراضي في المناطق الجنوبية
على الموالين للنظام ففي صنعاء وموظفي الدولة وضباط
68
الجيش وموظفي الخدمة المدنية.

اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ
ﺳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ

32%

اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻀﻴﻒ
)اﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(

32%

اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ/ﻣﺄوى ﻣﺆﻗﺖ
أﺧﺮى ،ﺣﺪد

16%
4%

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

  (34):لكشتصنيف أماكن اإلقامة للنازحين داخلياUN-Habitat ،
( )2020
أ

!
!
!

اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺸﺘﺘﻪ ﻣﻌﺰوﻟﺔ
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻀﻴﻔﺔ )أﻗﺎرب(

ﺑﺎﺟﺪار

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

ﺑﺎﺷﺤﺎرة
ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ
ﻋﻤﻮدﻳﺔ

N4
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﻓﺮﺣﺎن

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﻮﺿﻴﻊ

اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ

المصدر :مصفوفة تتبع النزوح  DTMالجولة .2019 ،37

68

آن ليندا ميرا أوغسطين« ،صنع المساحات :التهميش وعدم العدالة المكانية
في بناء جنوب اليمن» ،مايو https://meta-journal.net/article/ ،2015
( view/3526 on 26/05/2019تم االطالع في  16مارس .)2020
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في الماضي ،توسعت زنجبار الستيعاب عدد قليل من القرى المحيطة.
غير أنه يمكن أيضا مالحظة توسع المناطق غير الرسمية في السنوات
األخيرة .ومن المرجح أن هذه المناطق غير متصلة بشبكات منتظمة
للمياه والصرف الصحي والكهرباء .من بين التحديات الحضرية
األخرى في زنجبار :هجرة الشباب إلى مناطق أخرى في اليمن .داخل
زنجبار ،هناك عدم تساوي في النمو السكاني والتوزيع والكثافة في
األحياء السكنية ،تظهر بشكل أوضح في حي ناجي مقارنة بزيادة
الكثافة السكانية في حيي الطميسي وعبد الباري 70..في جميع
أنحاء محافظة أبين ،ينتهي األمر بالنازحين داخليا إلى العيش إما في
مالجئ اإليواء ،أو في المباني العامة ،أو استئجار أو تقاسم المساكن
مع عائالت أخرى -71غالباً ما تتحمل المجتمعات المستضيفة أعباء
وتتعرض الفئات الهشة لمخاطر متعلقة بالحماية.
كبيرة
ّ

االستئجار والعيش مع المستضيف هي أكثر األنماط السائدة للسكن
في زنجبار .أشار ما يقارب من  % 30من المشاركين في استبيان عقال
الحارات لشهر آذار  2020إلى أن النازحين يستأجرون أماكن إقامة أو
يقيمون مع أفراد العائلة داخل المجتمع المستضيف .وأشار % 16
آخرون إلى أن النازحين يقيمون في المساكن غير الرسمية والمالجئ
المؤقتة .بشكل عام  ،تتزايد حيازة المساكن  ،وهو اتجاه أكده % 80
69
من المستجيبين على نفس االستبيان.
النازحون داخليا في زنجبار يقيمون بشكل رئيسي في ضواحي
المدينة (حسب الخريطة المرفقة) ،في المناطق الشمالية على
أطراف المدينة يسكن النازحون بشكل رئيسي في مساكن متفرقة
منعزلة ،بينما يقيمون بشكل رئيسي مع عائالت مستضيفة (أقارب)
في الشمال الشرقي والضواحي الجنوبية للمدينة.
  (36):لكشالمناطق الحضرية المبنية ذات نمط التنمية غير
المنتظم في زنجبار)2020( UN-Habitat ،
أ
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المصدر JRC :و .Google Earth
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70

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitatوالتقرير الوطني
للجمهورية اليمنية  ،مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة  ،الموئل الثالث (كيتو  ،اإلكوادورhttp://habitat3.org/ ،)2016 :
wp-%20content/uploads/Habitat_III_Country_Report_Aus( tria_161011.%20pdfتم االطالع في  15مارس .)2020
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كلتمملاو يضارألاو ناكسإلا

العوائق اليت تحول دون تأمني
المأوى واإلسكان

العوائق اليت تحول دون الحصول
عىل اللوازم المزنلية

مع تضاءل الوسائل االقتصادية وانهيار سوق العمل والفرص الكافية
لكسب العيش،فإن معظم سكان المدينة يفتقرون إلى الوسائل
المالية لتأمين السكن المناسب أو المأوى .إن التوافر المحدود
لإلمدادات داخل سوق اإلسكان يزيد من تقييد الحصول على السكن.
ذكر  % 76من المجيبين على استبيان عقال الحارات في مارس 2020
أن االفتقار إلى الموارد المالية هو العقبة الرئيسية في بحثهم
72
عن مأوى مالئم.

في نفس االستبيان ،أشار معظم المجيبين إلى ثالثة معيقات
رئيسية أمام الحصول على األدوات المنزلية في المدينة حيث ذكر
 % 72أن المصاعب المالية ونقص األموال المستمركأهم المعيقات.
في حين أشار  % 36إلى عدم وجود عدد كاف من مقدمي الخدمات،
وحيثما كان هؤالء المزودون متاحين ،فإنهم يفتقرون إلى المهارات
الالزمة لتلبية احتياجات السوق المحلية 73.وبما أن معظم السكان
المحليين يعتمدون على مقدمي الخدمات المتاحين في المناطق
المجاورة لهم  ،لم تكن القيود المتعلقة بالسالمة أو التحديات
اللوجستية عائقاً مباشراً .

  (37):لكشعوائق تأمين المأوى والسكن (إيجار ،شراء ،إعمار،
إلخ) في مدينة زنجبار2020 ،
زﻧﺠﺒﺎر
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

76%

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

12%

ﻧﻘﺺ ﻋﺪد ﻣﺰودي اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
أﺧﺮى

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺰودﻳﻦ
واﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ

36%

40%
16%

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

36%
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20%

8%

4%

أﺧﺮى

4%

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

8%

8%

72%

36%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻨﻮع اﻟﺴﻠﻊ

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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  (38):لكشعوائق الحصول على األدوات المنزلية في زنجبار
(أدوات المطبخ ،الحصائر ،شبكات البعوض ،البطانيات ،إلخ) في
مدينة زنجبار 2020 ،

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

73

المرجع نفسه.

38

 9االقتصاد
الخلفية

في محافظة أبين بلغ معدل الفقر في المناطق الحضرية 31.37
 %في ( 2006-2005مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ  ،)% 20.7أما
في الريف فكان ( % 50.44مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 40.1
 74 .)%في عام  ،2015تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة في
محافظة أبين بلغت  75 .7.8%من مجموع السكان العاملين في عام
 ،2015كان  % 49منهم يعملون في الزراعة .ذكر عقال الحارات أن
تأثير النزاع على سبل العيش لغالبية األسر في مدينة زنجبار كان
إما شديداً ( 72%من المجيبين) ،أو مرتفعاً ( 24%من المجيبين) ،أو
منخفضاً ( 4%من المجيبين).
  (39):لكشمعدالت البطالة في اليمن2015 ،

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة

29.7%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪن

18.3%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ

15.4%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة

13.9%
7.7%
6.2%
3.3%

تواجه زنجبار كسائر المدن اليمنية أكبر التحديات في اليمن ،وهو
الفقر المدقع الذي ابتليت به البالد لعقود ،حتى قبل عام .2015
عندما توحدت المدن الشمالية والجنوبية السابقة  -الجمهورية
العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  -في عام
 ،1990كان أقل من ُخمس السكان يعيشون تحت «خط الفقر» .بعد
سنواتُ ،ق ِّدر أن أكثر من نصف اليمنيين ما زالوا يعيشون على أقل
من دوالرين أمريكيين في اليوم .مما يزيد األمور تعقيداً تضاريس
اليمن التي تؤدي إلى صعوبة االتصال بين المدن .في زنجبار ،تتصل
وجعار وشقرة
المدينة بما حولها عن طريق ثالثة طرق باتجاه عدن
ّ
على التوالي .تعرضت جميع هذه المناطق للدمار الهيكلي والبنية
األساسية ،وعدم االستقرار السياسي ،والتفكك االقتصادي ــ مما
ضئيال لسكان زنجبار في إيجاد مالذ لهم في أماكن أخرى.
أمال
ً
يترك ً
استعمل السكان مختلف آليات التكيف لمواجهة ظروف الحياة.
المصاعب االقتصادية واضحة في جميع أنحاء المدينة ،ونوعية
الحياة صعبة جداً لدرجة أن  73٪من السكان المحليين أفادوا أنهم
76
ال يستطيعون حتى شراء صابون اليدين.
في حين أن المدينة لديها منتجعاً بحرياً واحداً  ،إال أنها تعتمد إلى
حد كبير على صناعة صيد األسماك والزراعة المحلية التي تسبب
الصراع في شللها .عالوة على ذلك ،تم إغالق الميناء الصغير الذي
يدعم المدينة بالكامل بسبب األضرار التي الحقتها الغارات الجوية
والحصار المستمر الذي اوقف صناعة صيد األسماك المحلية التي
كان السكان يعتمدون عليها في إعالة أنفسهم.

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

األغلبية الساحقة من عقال الحارات ( )92٪ذكروا أن صيد األسماك
,قبل اندالع النزاع  ,كان القطاع الرئيسي النشط لالقتصاد في
مدينة زنجبار ،تليها األعمال الحرفية (وفقاً لـ  84%من المشاركين)،
والقطاع العام وكذلك البناء (وفقاً لـ  76%من المجيبين) ،والزراعة
(وفقاً لـ  64%من المشاركين) ،وصناعة الموانئ والشحن (وفقاً لـ
 4%من المجيبين) .ووفقاً للمستجيبين أيضاً  ،فإن القطاع االقتصادي
الوحيد الذي ينشط حالياً في مدينة زنجبار هو القطاع العام .قبل
بداية النزاع ،كانت المصادر الرئيسية األولى لألموال تشمل العمالة
غير الرسمية ،والمبيعات ،تليها شبكات األمان (المعاش التقاعدي
والتأمين) والعمالة الرسمية.
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برنامج األغذية العالمي  ،WFPتحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي
وهشاشة األوضاع ،2009 ،أغسطس https://documents.wfp.org/ ،2009
( stellent/groups/public/documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم
االطالع عليه في  26أبريل .)2020

75

المرجع نفسه.

76

تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن (مديرية
زنجبار  ،محافظة أبين  ،اليمن) ،نوفمبر https://reliefweb.int/sites/ ، 2018
_reliefweb.int/files/resources/reach_yem_fs_zingibar_wash_cluster
( assessment_november_2018.pdfتم االطالع عليه في  28يونيو .)2020
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اصتقالا
ﺑﺎﺷﺤﺎرة

  (40):لكشموقع زنجبار بالنسبة للمدن المحيطة)2020 ( UN-Habitat ،
أ

!
!

أرض زراﻋﻴﺔ
أرض ﺣﻀﺮﻳﺔ
ﻧﻬﺮ ﻣﻮﺳﻤﻲ
ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺴﻲ

أﺑﻴﻦ
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة N4

ﻟﺤﺞ

اﻟﺤﺼﻦ
اﻟﻤﻼح

ﺟﻌﺎر
زﻧﺠﺒﺎر

زﻧﺠﺒﺎر

ﺟﻌﺎر

اﻟﺤﻮﻃﺔ

اﻟﻜﻮد

N4

المصدر.OpenStreetMaps :
تقع زنجبار في نهاية المنطقة زراعية محاطة بواديين ،على مسافة  4كيلومترات تقريباً من البحر .أقرب المدن هي الكود ( 5كم) وجعار ( 12كم) والحصن
( 20كم) وعدن ( 40كم).

األنشطة االقتصادية

يعتمد اقتصاد أبين بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية وصيد
األسماك واألشخاص العاملين في القطاعين الخاص والعام .مدينة
زنجبار محاطة بآالف الهكتارات التي تحتوي على مزارع كبيرة يزرع
أصحابها مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه .قبل األزمة،
كانت زنجبار تُ عرف باسم سلة الطعام في اليمن ،وكانت مشهورة
بإنتاج الموز والشمام وذرة السمسم والقطن والمانجو ومجموعة
واسعة من الحمضيات .وال تزرع المحاصيل النقدية مثل القطن أو
السمسم عادة إال بعد حصاد محصول أساسي وتحقيق حد أدنى
من الدخل السنوي 77.قبل النزاع ،كانت المحاصيل الزراعية التي
تمت زراعتها في زنجبار تشكل  4.4%من إجمالي اإلنتاج الزراعي
في البالد؛ وكانت معظم الفواكه والخضروات تباع في عدن .وخالل
النزاعُ ،دمرت العديد من المزارع في حين نُ هبت شبكات الري وغيرها
من أدوات الزراعة.

77

فرانك فان ستينبرغن ،مبادئ الري بالغمر ،والري والصرف الصحي ،منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة  :FAOروما ،ايطاليا.2010 ،

قبل النزاع % 3.6 ،من محافظة أبين كان مزروعاً ؛ وكانت  % 47من
هذه المساحة تزرع بالحبوب ،بينما كانت المحاصيل النقدية (،)% 17
والبرسيم ( )% 14والخضار ( )13%تمثل غالبية المساحة المتبقية.
يعمل معظم سكان أبين وزنجبار في الزراعة وأنشطة اإلنتاج
السمكي .وبما أن الموارد المائية غير متاحة بسهولة ،فإن الري
الزراعي والزراعة يعتمدان منذ فترة طويلة على موسم األمطار
واإلدارة الناجحة للفيضانات المفاجئة .وتفيد التقارير بأنه منذ عقود،
شاركت مئات المزارع في بناء سلسلة من الحواجز الرملية الكبيرة
التي من شأنها أن تحول مياه الفيضانات المؤدية من الوادي إلى
الحقول78 .عالوة على ذلك ،في  ،1950-1949تمت زراعة القطن
الطويل في مدينة زنجبار ،وبحلول منتصف الستينات ،تم ري أكثر
79
من  50،000فدان من األراضي.

78

ايدن هارتلي ،صندوق زنجبار :قصة حياة  ،حب  ،وموت في األراضي األجنبية ،
 13ديسمبر ( https://bit.ly/2S8zTsk ،2016تم االطالع عليه في 16
مارس.)2020

79

فريد هاليداي ،جزيرة العرب بال سالطين 4 ،أكتوبرhttps://bit.ly/2EJ6SjO ،2013
(تم االطالع عليه في  16مارس.)2020
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مالمح حرضية رسيعة
نتيجة لذلك ،كان سعر القطن الطويل من أعلى األسعار في السوق
العالمية في الخمسينات والستينات 80.وبعد ثورة عام 1962انهار
اإلنتاج والسوق ولم يعد أبداً إلى سابق عهده .باإلضافة إلى الزراعة،
81
هناك إنتاج العسل ،وتربية الحيوانات قبالة الساحل ،وصيد األسماك.
في المدينة نفسها ،يعتمد السكان باإلضافة إلى ذلك على العمل
المدني والعسكري وكذلك ملكية الشركات الصغيرة.
  (41):لكشالمحاصيل في محافظة أبين2009 ،
اﻟﺤﺒﻮب

47%

ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ رﺑﺤﻴﺔ

17%

اﻟﺒﺮﺳﻴﻢ

14%

اﻟﺨﻀﺮاوات

13%

اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻘﻄﺎﻧﻲ 4%
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ

3%

اﻟﻘﺎت

1%

اﻟﻘﻬﻮة وﻧﺒﺎﺗﺎت أﺧﺮى

1%

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

على الرغم من أن دلتا أبين تحصل على ما يكفي من المياه لتكون
أكبر المناطق الزراعية وأكثرها إنتاجية في البالد ،ال يزال  50٪من
سكان الريف في أبين يعانون من الفقر 82 .ولألسف ،فإن غياب حقوق
المياه الواضحة إلى جانب عدم المساواة في الموارد المحلية قد
أدى إلى نظام غير متوازن لتوزيع المياه وخالف واسع النطاق بين
المزارعين المؤثرين والمستخدمين األقل حظا في المناطق  -في
الواقع  80٪-70من النزاعات التي تحدث في المناطق الريفية في
83
اليمن هي في جذورها خالفات متعلقة باستخدام المياه.

كما تنص بيانات خبراء القطاع على وجود مسلخ واحد مملوك
للحكومة في مدينة زنجبار يعمل جزئياً  .و يوجد ميناء صيد واحد
مملوك للقطاع الخاص يعمل بكامل طاقته ،ومزرعة صيد مملوكة
للقطاع الخاص ال تعمل ،ومصنع للثلج مملوك للحكومة ومصنعان
للثلج مملوكان للقطاع الخاص ،وجميهعم متوقفون عن الخدمة ،
ومرفقان للتسويق مملوكان للحكومة يعمل أحدهما بكامل طاقته،
واآلخر متوقف .عالوة على ذلك ،ذكر خبراء القطاع أن هناك ما يقرب
من  200قارب مسجل في مدينة زنجبار .وفي مديرية خنفر ،يوجد
ميناء صيد خاص يعمل جزئيا ،ومزرعة سمكية مملوكة للقطاع
الخاص تعمل بكامل طاقتها ،ومصنع واحد لتعبئة األسماك مملوك
للحكومة وال يعمل ،ومصنع واحد للثلج مملوك للحكومة ومصنعان
مملوكان للقطاع الخاص يعمل احدهم جزئيا واثنان متوقفان ،ومنشآتا
تخزين مملوكتان للقطاع الخاص كالهما ال يعمالن .باإلضافة إلى
ذلك ،هناك  600قارب ُمسجل في مديرية خنفر.
  (42):لكشإجمالي مرافق الصيد وحالتها في مديريتي زنجبار
وخنفر2020 ،
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻓﻌﺎل ﻛﻠﻴﺎ

ﻓﻌﺎل ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺧﺎﺻﺔ

زﻧﺠﺒﺎر
ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻴﺪ

1

ﻣﺰارع اﻟﺴﻤﻚ

1

ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ

وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﺴﻤﻚ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺜﻠﺞ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

1

2
1

1

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

ﺧﻨﻔﺮ

5

3

i

ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺼﻴﺪ
ﻣﺰارع اﻟﺴﻤﻚ

1
1

ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ

وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﺴﻤﻚ

1

ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺜﻠﺞ

1

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

1

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

80

المرجع نفسه.

81

جيوفري كينغ و كريستينا تونغيني  ،مسح للمواقع اإلسالمية بالقرب من
عدن وفي منطقة أبين باليمن  31 ،أغسطس ( https://bit.ly/2HJgtIF ،2005تم
االطالع عليه في  16مارس.)2020

82

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ،IFADبرنامج الفرص االقتصادية
للجمهورية اليمنية (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ،روما ،ايطاليا.)2010 ،

83

م.أ .حيدرة وآخرون ،ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ للمجتمعات الهشة
في اليمن  ،البيئة المحلية.488-473 ، 16 ، 2011 ،

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

2

2

1

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

3

5
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اصتقالا
في مدينة زنجبار ،ذكر عقال الحارات أن غالبية السكان يعملون
في العمل غير الرسمي (الزراعة والبناء والعمل المنزلي)  ،بعدها
العمل بأجر مع الحكومة .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد  4٪من عقال
الحارات أنه ال توجد أنشطة منتظمة لتوليد الدخل عندما سئلوا عن
المصدر المشترك األول لسبل العيش .العمل بأجر مع الحكومة
هي الوسيلة الثانوية الرئيسية للعمالة ،يليها العمل غير الرسمي
(الزراعة ،والبناء ،والعمل المنزلي) ،والعمل الحر (صيد األسماك/
بيعها) ،والعمل الحر (صاحب العمل ،والتجارة الصغيرة ،والزراعة،
ومبيعات الماشية) .والعقبات الرئيسية فيما يتعلق بإيجاد فرص
العمل حسب األهمية هي االفتقار إلى التدريب على بدء األعمال
التجارية ،واالفتقار إلى التدريب التقني/المهني ،والصعوبات في
مواصلة التعليم أو إكماله ،والتحديات التي تعترض الحصول على
قروض تجارية بشروط مناسبة ،والتواصل مع أرباب العمل اآلخرين،
وتأمين مناطق/مناطق صيد األسماك.
ووفقا لبيانات عقال الحارات ،كانت مصادر الدخل األولية في الثالثين
يوما الماضية في مدينة زنجبار تتألف أساسا من أنشطة مدرة للدخل
(العمالة غير الرسمية ،والمبيعات) ،تليها شبكات األمان (المعاشات

التقاعدية والتأمين)واألنشطة المدرة للدخل (العمالة الرسمية).
ويعتمد سكان مدينة زنجبار ،كمصدر ثانوي للدخل ،أساساً على
شبكات األمان (المعاش التقاعدي والتأمين) ،تليها أنشطة مدرة
للدخل (العمالة الرسمية) ،وقروض من المصارف أو الحكومة أو
التمويل البالغ الصغر ،واألنشطة المدرة للدخل (العمالة غير الرسمية،
والمبيعات) ،والتحويالت من الخارج .اما المصادر الثالثة للدخل ،فتفيد
المرجعيات المجتمعية بأن سكان مدينة زنجبار يعتمدون أساسا على
القروض المقدمة من المصارف أو الحكومة أو التمويل البالغ الصغر،
يليها دعم المنظمات غير الحكومية/المجتمع المحلي (النقدية،
القسائم) ،وشبكات األمان (المعاشات التقاعدية ،والتأمين) ،واألنشطة
المدرة للدخل (العمالة الرسمية) ،وبيع المعونات اإلنسانية .حوالي
 15٪من المستجيبين أفادوا بأن المصادر النقدية الحكومية غير
متوفرة كمصدر ثالث للدخل و  4٪من المجيبين ذكروا ان السكان
يعتمدون على بيع المواد التي تم الحصول عليها من خالل المساعدات
اإلنسانية .ومن المثير لالهتمام أن المساعدة المقدمة من العائلة
واألصدقاء ال تُ ذكر أبداً كمصدر للدخل.

  (43):لكشمصادر الدخل األولية والثانوية والثالثة في اخر  30يوما في مدينة زنجبار2020 ،
ﻣﺼﺪر دﺧﻞ أوﻟﻲ

ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﺛﺎﻧﻲ

72%

4%

24%

44%

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
(أﻋﻤﺎل ﺣﺮة ،ﻣﺒﻴﻌﺎت(

ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﺛﺎﻟﺚ

20%

ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﻦ
(ﺗﻘﺎﻋﺪ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ(
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ
(ﻋﻤﻞ رﺳﻤﻲ(

4%

32%

16%

16%

24%

ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،أو ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

20%
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ/اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
(ﻧﻘﺪ ،ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺷﺮاء(

16%
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ

4%
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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فيما يتعلق بالعقبات الرئيسية التي تواجه األسر في تأمين وظيفة
في مدينة زنجبار ،حدد ما يقرب من  % 35من عقال الحارات العقبة
الرئيسية األولى أنها فرص العمل المحدودة أو غير المنتظمة،
يليها نقص في المهارات أو عدم كفاية المهارات ،وعدم وجود
معلومات عن سوق العمل المحلي ،وأسباب أخرى تشمل الصراع
الحالي ،وتجميد التوظيف ،ووجود المهمشين الذين غالباً ما يعملون
في وظائف منخفضة األجر .ومن حيث العقبات الرئيسية الثانية،
التحديات المتعلقة بسوق العمل مثل فرص العمل المحدودة أو
غير المنتظمة (التي يشار إليها كعقبة رئيسية ثالثة أيضاً ) ،ونقص
المعلومات عن سوق العمل المحلي ،واالفتقار إلى المهارات
أو عدم كفاية هذه المهارات ،واالفتقار إلى الوثائق المناسبة،
والمسائل المتعلقة بالزراعة التي تشمل القروض الزراعية باهظة
التكلفة (بسبب ارتفاع أسعار الفائدة) ومعدات التشغيل الزراعية
باهظة التكلفة ،والمسائل المتعلقة بسبل الوصول مثل الصراع
وانعدام األمن في المنطقة وعدم إمكانية الوصول إلى منطقة
صيد األسماك ،والقضايا المالية بما في ذلك الوقود الذي يكون
باهظ التكلفة والمال الالزم للتشغيل .باإلضافة إلى ذلك ،تم
تسمية اإلعاقة/األمراض المزمنة كعقبة رئيسية ثانية بنسبة 4٪
من المستجيبين  .ومن المثير لالهتمام ،كعقبة رئيسية ثالثة ،ذكر
ً
حديثا يواجهون عقبات في الحصول على
 12٪أن األفراد المتخرجين
وظيفة في مدينة زنجبار  ،بسبب عدم النزاهة في عملية التوظيف،
وتخصيص الوظائف غير العادل ،وغياب الحكومة عن توظيف أولئك
مؤخرا.
الذين تخرجوا
ً
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اصتقالا
  (44):لكشالمعيقات الرئيسية األولية والثانوية والثالثة التي تواجهها األسر في تأمين وظيفة في مدينة زنجبار2020 ،
ﻣﻌﻴﻖ رﺋﻴﺴﻲ أول

36%

ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺔ أو ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﻣﻌﻴﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﺛﺎﻟﺚ

20%

ﻻ أﻋﺮف

28%
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

16%

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺪ /اﻟﻘﻮارب

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

12%
أﺧﺮى
اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ)
(ﻣﺘﻮﻗﻒ ،وﺟﻮد اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ

4%

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺪ /اﻟﻘﻮارب

5.4%
اﻟﺼﺮاع واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

12%

12%
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت
أﺧﺮى
(ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
،اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدل ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
اﻟﺠﺪد ،ﻏﻴﺎب اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺠﺪد(

12%

8%
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻣﻌﻴﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﺛﺎﻧﻲ
36%
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

8%
ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪودة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ

12%
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

12%

اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﻗﻄﻊ
ﻏﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ
(ﻣﺜﻞ أﻛﻴﺎس اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﺮارات(

4%

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻼﺋﻢ

8%
اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ
(ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ(

وﻗﻮد ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ
(ﻳﺆدي ﻻرﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاﺻﻼت(

8%
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ
وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ
(ﻣﺜﻞ أﻛﻴﺎس اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﺮارات(

4%

4%
ﻧﻈﺎم ري اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ

4%
4%
4%

اﻟﺼﺮاع واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ/ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻈﺎم
ري اﻟﻤﺮزوﻋﺎت

4%
اﻟﻌﺠﺰ/ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ

4%
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺎﺋﻠﺔ/ﻋﺸﻴﺮة أو
ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

4%
وﻗﻮد ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ
(ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻻرﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاﺻﻼت(

4%
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﺪ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
 /أو ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺆدي ﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻧﻘﻄﺎع(
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺮدة
(ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺒﺮدة /

4%

4%
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
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4%

أﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت/اﻟﻤﻮاﺷﻲ
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ً
اقتصاديا
األحياء الحرضية والسكان الناشطون
تنقسم زنجبار إلى خمسة أحياء رئيسية )1( :عبد الباري )2( ،باجدار)3( ،
فرحان )4( ،ناجي و( )5الطميسي .ويعتمد معظم السكان في هذه
األحياء على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل في حين يعتمد اآلخرون
على الخدمة العامة وملكية األعمال الصغيرة .وفي السنوات
األخيرة ،شهدت زنجبار انخفاضاً نسبياً في فئة السكان النشطين
اقتصادياً (الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاماً ) .وتشير التقارير
الواردة من جامعة عدن إلى أن حوالي  60%فقط من هذه الفئة
بقيت في المدينة ،في حين هاجر الباقون للبحث عن فرص العمل
في االقتصادات الحضرية األكثر تقدماً في اليمن .ويعتبر استمرار
تراجع الطبقة العاملة أحد أبرز التحديات التي تواجه االنتعاش
84
االقتصادي في المدينة.

  (45):لكشديموغرافية األحياء الحضرية في زنجبار2013 ،

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

70%

15%

15%

ﺑﺎدﺟﺎر

60%

30%

10%

ﻓﺮﺣﺎن

80%

10%

10%

ﻧﺎﺟﻲ

70%

10%

20%

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

55%

5%

أﻋﻤﺎل ﺻﻐﻴﺮة

40%

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن
مجتمعات مديريتي زنجبار وخنفر في أبين .2013 ،

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﺑﺎﺟﺪار

ﻓﺮﺣﺎن

ﻧﺎﺟﻲ

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

5.7k

5.7k

5.9k

5.2k

6.4k

2.9k

2.9k

3.1k

2.7k

3.2k

2.9k

2.8k

2.9k

2.5k

3.2k

957

952

990

870

1,063

650

750

600

700

800

307

202

390

170

263

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن
مجتمعات مديريتي زنجبار وخنفر في أبين .2013 ،

84

  (46):لكشمستوى الدخل في األحياء الحضرية في زنجبار،
2013

 ،UN-Habitatجامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية( ،عدن ،اليمن.)2019 :
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األحياء الريفية

  (47):لكشمستوى الدخل في قرى زنجبار2013 ،
اﻟﺰراﻋﺔ

اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ

اﻟﻮادي

60%

35%

ﺑﺎﺷﺤﺎرة

0%

0%

اﻟﺤﺼﻦ

95%

اﻟﻤﺮاﻗﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ

أﻋﻤﺎل ﺻﻐﻴﺮة

30%

0%

5%
5%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

95%

0%

0%

95%

5%

5%
20%

أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء

أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺪ

0%

المصدر :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن مجتمعات مديريتي زنجبار وخنفر في أبين .2013 ،

ستة أحياء ريفية تمتد حول مركز زنجبار الحضري ،على التوالي هي:
( )1الوادي )2( ،باشحارة )3( ،الحصن )4( ،المراقد )4( ،الشيخ سالم و()6
الشيخ عبد هللا  -كل واحد منها يمكن تصنيفها حسب مصدر الدخل
حيث أن معظم السكان يعتمدون إما على الزراعة أو الخدمة العامة
85
أو األعمال الصغيرة أو البناء أو الثروة السمكية.
وقد أثر النزاع على المجتمع الريفي حول زنجبار الذي كان يقع على
الخطوط األمامية الرئيسية لالشتباكات بين عدة فصائل متقاتلة.
ونتيجة لذلك ،فقد معظم القرويين مصدر دخلهم الرئيسي ُ
وأجبروا
على مغادرة المنطقة بحثا عن األمان والحصول على الخدمات
األساسية في أماكن أخرى ،وانتهى المطاف بالعديد منهم في
86
مالجئ اإليواء في مدارس عدن ولحج.

كما أفادت التقارير بأن بعض الذين عادوا بعد حرب أبين في عام
 2014كانوا يعيشون في مرافق عامة بسبب تدمير منازلهم.
منذ عام  ،2012تعرضت معظم المزارع في زنجبار لألضرار ونهبت
نظم الري فيها ،فضال عن أدوات زراعية أخرى .إلى جانب عدم توفر
الموارد المالية ،لم يكن معظم أصحاب المزارع قادرين على إصالح
ممتلكاتهم أو توليد دخل جديد  -في عام  ،2013حدد  70٪من
المجتمع المحلي في زنجبار أن نقص الدخل أو سبل العيش مشكلة
خطيرة 88.في حين أن العديد من األسر قد عادت بالفعل إلى قراها،
89
فإن عددا كبيرا من األسر ال يزال نازحاً ومجهول المصير.

87

87

الجمعية العامة « ،تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان عن
وضع حقوق اإلنسان في اليمن» ،مجلس حقوق اإلنسان الدورة السابعة
والعشرون 27 ،أغسطس .2014
المنظمة الدولية للهجرة  ،IOMالملخص االنساني https://www.iom. ،2013
int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/IOM-Humanitarian-Compendi( um-2013.pdfتم االطالع عليه في  16مارس .)2020
المرجع نفسه.

85

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات
لمديريتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين https://www.humanitari�،2013 ،
anresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/Zinjibar%20and%20Khanfar%20Community%20Profiles.
( pdfتم االطالع عليه في  16مارس .)2020

88

86

المرحع نفسه.

89
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مالمح حرضية رسيعة

األمن الغذائي

ً
موطنا لما يقارب  40ألفاً من السكان في عام
كانت مديرية زنجبار
 ،2019من أصل  17,000شخص في حاجة ماسة إلى األمن الغذائي
والمساعدة الزراعية ،في حين أن  11,000منهم كانوا في حاجة
متوسطة ،مما يعني أن  68.8%من األسر تعاني من انعدام األمن
الغذائي بشكل عام .ويقدر مجموع السكان في محافظة أبين بـ
 615,614شخصاً منهم  209,500شخص في حاجة ماسة إلى األمن
الغذائي والمساعدة الزراعية ،و 190,500في حاجة متوسطة ،مما
يعني أن  65%من الناس بحاجة إلى مستوى ما من األمن الغذائي
والمساعدة الزراعية على مستوى المحافظة (مما يعني أن نسبة
األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في مديرية زنجبار أعلى
بقليل من متوسط المحافظة) .وقدرت البيانات المتاحة لعام 2003
عدد األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في محافظة أبين
90
بنسبة ( % 12.7مقارنة بالمتوسط الوطني الذي بلغ .)% 21.7
ً
معتدل ،و6.6%
جوعا
وكانت نسبة  6.1%من األسر المعيشية تواجه
ً
من األسر تعاني من الجوع الشديد ،وكانت نسبة  22.1%من األسر
في محافظة أبين عرضة النعدام األمن الغذائي 91 .وفيما يتعلق
بالتغذية ،هناك  5 328شخصاً في حاجة ماسة في مديرية زنجبار،
في حين أن هناك  4 595شخصاً في حاجة متوسطة ،مما ُيترجم إلى
 9 923شخصاً يحتاجون إلى مساعدة غذائية في المديرية.

  (48):لكشحالة األمن الغذائي في محافظة أبين (واليمن)،
2013
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ

ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ

أﺳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺎ

12.7%

21.7%

أﺳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

6.1%

13.8%

أﺳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ

6.6%

7.8%

أﺳﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻻﻧﻌﺪام

22.1%

20.8%

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

المصدر :برنامج األغذية العالمي ،اليمن :تحليل ثانوي للبيانات عن األمن
الغذائي والضعف ،آب/أغسطس .2009

من حيث الوقت الذي يقضونه السكان سيراً على األقدام للحصول
على المواد الغذائية (المواد الغذائية األساسية والخضروات الطازجة
والفواكه واللحوم ،وما إلى ذلك) ،فإن غالبية سكان مدينة زنجبار يقضون
أقل من  20دقيقة من الوقت .يذكر ما يقرب من ربع المستجيبين
أن السكان يقضون  40 - 20دقيقة للحصول على المواد الغذائية،
وحوالي  5٪من المجيبين يذكرون أن سكان المدينة يقضون أكثر من
 40دقيقة .وذكر جميع المجيبين أن السكان يشترون المواد الغذائية
بأنفسهم وال أحد يعتمد على توزيع المساعدات.
  (49):لكشالوقت المستغرق للحصول على الغذاء مشيا على
األقدام في مدينة زنجبار.2020 ،
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠دﻗﻴﻘﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ

 ٤٠-٢٠دﻗﻴﻘﺔ

72%

24%

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

90

برنامج األغذية العالمي  ،WFPبرنامج األغذية العالمي  ،WFPبرنامج األغذية
العالمي  ،WFPتحليل البيانات الثانوية عن األمن الغذائي وهشاشة األوضاع،
أغسطس https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/ ،2009
( documents/ena/wfp207839.pdf?iframeتم االطالع عليه في  20مايو
.)2020

91

المرجع نفسه.

4%
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التدخالت االنسانية

النازحون ،المجتمعات المستضيفة المجهدة) .وشملت األنشطة
المنجزة في مارس  -ديسمبر  2016إنشاء أو إعادة تنشيط 185
مجلسا تعاونيا قرويا ،و  30جمعية الستخدام المياه ،و  181مبادرة
مجتمعية للمساعدة الذاتية .وال يزال الوضع األمني يشكل التحدي
الرئيسي للبرنامج ،وال تتناسب تغطيته مع العدد الكبير للغاية من
األسر الضعيفة التي تحتاج إلى الصمود ودعم سبل العيش.

يهدف برنامج متعدد المانحين – «تعزيز القدرة على الصمود
في الريف اليمني» ( )2019-2016إلى تعزيز قدرة المجتمعات
الريفية المتضررة من األزمة على الصمود واالعتماد على الذات
في محافظات أبين وحجة والحديدة ولحج .وتشمل األنشطة تجهيز
المجتمعات المحلية للتوعية بالمصادر المحلية للصراعات وتمكينها
من إنشاء نظم مستدامة إلدارة الصراعات .وهناك تركيز على الفئات
األكثر ضعفاً (النساء ،العاطلون عن العمل ،الشباب ،المهمشون،

  (50):لكشاألراضي الزراعية واألنشطة الصناعية والتجارية في زنجبار)2020 ( UN-Habitat ،
أ

زراﻋﻲ
اﻟﻮادي

!
!
!
! ﺗﺠﺎري

ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺑﺎﺟﺪار

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

ﺑﺎﺷﺤﺎرة
ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ
N4

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻋﻤﻮدﻳﺔ

ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﻓﺮﺣﺎن

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﺮﺧﺎم

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﻮﺿﻴﻊ

اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ

المصدر.Wikimapia، OpenStreetMaps، JRC :
مالحظة :تقع األسواق الرئيسية في غرب المدينة بالقرب من الطريق الرئيسي المؤدي إلى عدن.
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 10الصحة والطوارئ
أبرز المالمح

●من أهم القضايا التي تؤثر على قطاع الصحة في زنجبار،
عدم كفاية األموال الالزمة لدفع تكاليف خدمات الرعاية
فضال عن
الصحية وشراء األدوية والمستلزمات الطبية،
ً
ارتفاع تكلفة هذه الخدمات.

●العديد من المرافق الصحية تعرضت للضرر وهي ال
تعمل حالياً  ،مما أعاق الحصول على الخدمات وتوافرها.
باإلضافة لعدم وجود أنواع معينة من الخدمات في
مديرتي زنجبار وخنفر على السواء.
●عدم انتظام أو عدم وجود إمدادات من األدوية هي
واحدة من أخطر ثالث مشاكل تؤثر على القطاع الصحي
في كل من زنجبار وخنفر.
●نقص المعدات واألدوية المتخصصة ،هو أمر حرج
خصوصاً أثناء تفشي األمراض ،مما يجبر البعض على
تلقي العالج في عدن.
●أدى النزوح وعدم انتظام دفع رواتب العاملين في مجال
الصحة إلى انخفاض سريع في عدد العاملين الصحيين
المتاحين .في محافظة أبين ،انخفضت نسبة العاملين
الصحيين لكل  10,000نسمة بنسبة  30%خالل عامين
فقط بين عامي  2016و.2018

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

في مديرية زنجبار ،يوجد مستشفى حكومي واحد  ،ومركز صحي
واحد بدون أسرة ،وسبع وحدات صحية (منها أربع ال تعمل) .وفي
مديرية خنفر ،هناك مستشفى حكومي واحد في المنطقة الحضرية
وواحد في المنطقة الريفية( ،يعمل جزئيا) 94،ومركز صحي واحد،
وسبعة مراكز صحية بدون أسرة (منها مستشفى ال يعمل أحدها)،
و 26وحدة صحية (منها خمس وحدات ال تعمل واثنان تعمالن جزئيا).
وقد تعرضت عدة مرافق صحية ألضرار جزئية .كما لوحظ نقص في
العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعدات واألدوية المتخصصة
في المدينة .ويعمل حاليا المستشفى الرئيسي الذي يخدم سكان
زنجبار .في عام  ،2013عندما تم إيقاف المستشفى مؤقتاً عن
العمل ،استخدم السكان مستشفى الرازي ،الواقع في مدينة جعار،
95
على بعد  20دقيقة بالسيارة.
  (51):لكشفاعلية المرافق الصحية في زنجبار
ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
زﻧﺠﺒﺎر
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

نظرة عامة

في جميع أنحاء اليمن ،يفتقر نحو  20مليون شخص إلى الرعاية
الصحية الكافية ،ونصف المرافق الصحية إما تعمل جزئياً أو ال تعمل
على اإلطالق .من بين المرافق الصحية العاملة ،تتلقى  % 60تقريباً
منها الدعم من المنظمات اإلنسانية من خالل دفع الحوافز وتغطية
التكاليف التشغيلية .كما تعرضت البالد لتفشي العديد من األمراض،
مثل الكوليرا واإلسهال المائي الحاد وحمى الضنك.
وقد تأثرت مديرية زنجبار تأثرا كبيرا بالنزاع .وتستضيف المدينة تسعة
مرافق صحية ،أربعة منها ال تعمل .وال تتوفر العديد من الخدمات
الصحية في المدينة ،بما في ذلك الطوارئ والجراحة الكبرى والصغرى
أسرة المستشفيات
وقسم العيادات الخارجية .وقد انخفضت أعداد ّ
فضال عن العاملين في القطاع الطبي في السنوات األخيرة ،فبالكاد
ً
تتلقى معظم األسر احتياجات الرعاية الصحية.

اإلطار المؤسيس والقانوني

تكفل المادة  55من دستور الجمهورية اليمنية حق الرعاية
الصحية لجميع المواطنين اليمنيين .وزارة الصحة العامة
والسكان هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن إدارة القطاع
الصحي على الصعيد الوطني .وبعد موافقة البرلمان على قانون
السلطة المحلية في فبراير  ،2000أصبحت المكاتب الصحية في
المحافظة مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية على مستوى
المحافظات ،في حين تتولى المكاتب الصحية في المديريات
إدارة الشؤون الصحية على المستوى المحلي 92.قبل الصراع،
كان القطاع الصحي يعتمد بالفعل بشكل كبير على التمويل
93
الخاص ،حيث يأتي  76٪من اإلنفاق الصحي من مصادر خاصة.

92

الجمهورية اليمنية ،القانون رقم ( )4لعام  2000بشأن السلطة المحلية،
أغسطس /10-http://constitutionnet.org/sites/default/files/2019 ،2000
( 20local%20authorities.pdf%Law%202000تم االطالع في  11مارس .)2020

93

 Qirن.اوربي و س.أ اسماعيل ،وظيفة النظام الصحي في بلد منخفض الدخل
في خضم الصراع :حالة اليمن  ،السياسة الصحية والتخطيط ، )2017( 6 ، 32
.922-911

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
ﺧﻨﻔﺮ

1
1
3

4

5

4

i

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ل اﻟﺮﻳﻔﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ/ﻋﺎم

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
ﺑﺪون أﺳﺮة

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ/ﻋﻴﺎدة
وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ

1
1
6
1
1
19

2

أﺧﺮى

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

5

1

27

3

7

المصدر :منظمة الصحة العالمية  ،WHOبيانات .HeRAMS، 2019

94

بيانات .HeRAMS 2019

95

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات
لمديريتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين https://www.humanitari�،2013 ،
anresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/Zinjibar%20and%20Khanfar%20Community%20Profiles.
( pdfتم االطالع عليه في  18يناير .)2020
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زنجبار

ئراوطلاو ةحصلا
ووفقاً للدراسة التي أجريت في جامعة عدن ،فإن جودة الخدمات
في المستشفيات الحكومية ضعيفة مقارنة بالمستشفيات الخاصة
بسبب نقص المعدات الطبية والموظفين المؤهلين .وتشير البيانات
الثانوية أيضاً إلى أن بعض المرافق الصحية التي بنتها وزارة الصحة
في المدينة قبل النزاع لم تكن مزودة أبداً بالموظفين أو التجهيزات
الكاملة 96.العديد من المرافق الصحية تعرضت لدرجة من الضرر خالل
الصراع 97.اثنان من أصل خمسة مرافق صحية في زنجبار ( )40%قد
لحقت بها أضرار جزئية ،بينما أفادت التقارير بأن الثالثة الباقين لم
98
يتعرضوا للضرر.
  (52):لكشاالحتياجات الصحية لكل مديرية
ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

i

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻷﻗﺮب ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ
أﻗﻞ ﻣﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ
 40 - 20دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪي
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ +46

ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
46-18

ووفقاً للبيانات األولية ،فإن توافر الخدمات أفضل في مديرية خنفر
مقارنة بزنجبار .صرح خبراء القطاع بأن الجراحة الرئيسية فقط غير
متوفرة في مديرية خنفر ،في حين أن العيادات الخارجية ،والجراحة
الطارئة ،والكبرى ،والصغرى غير متوفرة في مديرية زنجبار .مع
ذلك ،من المهم مالحظة أن هناك المزيد من المرافق الصحية
في مديرية خنفر ،مقارنة بزنجبار .وعندما ُسئل خبراء القطاع عن
االحتياجات الصحية ذات األولوية بين السكان ،ذكروا عالج األمراض
الحادة والمزمنة وخدمات الصحة النفسية في كلتا المديريتين.
على مستوى المحافظة ،تشير بيانات عام  2016إلى أن األمراض
السارية وصحة األم والمواليد واألمراض غير المعدية وخدمات الصحة
النفسية لم تكن متوفرة في نصف المرافق تقريباً في محافظة
أبين 99.أما بالنسبة للوقت الالزم للوصول ،فقد ذكر معظم عقال
الحارات أن وصول السكان إلى خدمات الرعاية الصحية والسلع الصحية
يستغرق أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام (وقد تم اإلبالغ عن
ذلك بنسبة  60٪و  68٪على التوالي) ،في حين أن ربع المستجيبين
تقريبا) ذكروا أن األمر يستغرق ما بين  20و  40دقيقة .ومع
(24٪
ً
ذلك ،ذكر جميع عقال الحارات أن الوقت الالزم للوصول إلى أقرب
مرفق صحي هي  40-20دقيقة سيراً على األقدام في زنجبار وأقل
من  20دقيقة في خنفر.
  (53):لكشعدد اسرة المستشفيات في محافظة أبين (2013-
 )2018لكل ألف شخص

ﻧﻮع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن
أو ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻄﻮاريء
ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
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مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.69 ,.)2017 :

97

المرجع نفسه.

98

المرجع نفسه.

2013

2016

2018

11

7

8

المصادر:الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي 2013 ،؛ منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان ،توافر الخدمات والمرافق الصحية
في  16محافظة2016،؛ منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة العامة
والسكان ،بيانات .HeRAMS، 2018

قبل النزاع ( ،)2013كان هناك ما يقدر بـ  11سريرا لكل  10,000شخص
في محافظة أبين .وقد تدهور الوضع بشكل كبير بحلول عام ،2016
عندما انخفضت النسبة إلى  6.8سرير لكل  10,000شخص .وتشير
قليال ،وفي عام  ،2018كان
البيانات الحديثة إلى أن الوضع قد تحسن
ً
أسرة للمرضى واألمهات الوالدت لكل  10آالف شخص
هناك ثمانية ّ
في محافظة أبين ،وهي مع ذلك ،ال تزال دون عتبة المائة سرير
100
الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

99

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان ،توافر الخدمة
ووظائف المرافق الصحية في  16محافظة.2016 ,

 100منظمة الصحة العالمية  ،WHOوزارة الصحة العامة والسكانYemen: , ،
Health Resources and Services Availability Mapping System (HeRAMS)،
.2018
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زنجبار

مالمح حرضية رسيعة
وقد أثرت األزمات التي طال أمدها وعدم االستقرار على عدد العاملين
الصحيين في المدينة.
في عام  ،2012كان هناك  16طبيب لكل  10000شخص في مديرية
زنجبار 101.في حين عدم توافر بيانات حديثة لمديرية زنجبار ،على
مستوى المحافظة في عام  ،2016كان هناك  27موظفاً صحياً لكل
 10آالف شخص في محافظة أبين .والواقع أن محافظة أبين كانت
واحدة من المحافظات الخمس في اليمن ،حيث بلغت الحد األدنى
103
ً
عامال صحياً .
الذي أوصت به منظمة الصحة 102العالمية وهو 22
عامال صحياً
ومع ذلك ،بحلول عام  ،2018انخفضت النسبة إلى 19
ً
لكل  10,000شخص 104.وتشمل التحديات المتعلقة ببقاء العاملين
في مجال الصحة النزوح وعدم دفع رواتب العاملين الصحيين في
جميع أنحاء اليمن منذ نهاية عام  105.2016في أواخر عام ،2019

ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن العاملين الصحيين في مستشفى
زنجبار ناشدوا وزارة الصحة تحسين ظروف عملهم 106.فكثير منهم
يتطوعون في المستشفى منذ سنوات دون عقد رسمي وراتب .وذكر
بعض المتطوعين أنهم يتلقون حوافز من المنظمات غير الحكومية،
ولكن هذا غير منتظم ألنه يعتمد على المشروع .وفي أعقاب هذه
االحتجاجات ،زار رئيس المجلس االنتقالي في أبين المستشفى وشكل
107
لجنة أولية لمعالجة بعض القضايا التي أثيرت.

  (54):لكشالمرافق الصحية الرئيسية في زنجبارUN-Habitat ،
( .)2020
أ

Hospital
Health Center
Health Unit
Not operative

K
K
K
D

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ
ﻻ ﻳﻌﻤﻞ

ﺑﺎﺟﺪار

اﻟﻤﺮاﻗﺪ

"
D
K
4

"
K6
D

ﺑﺎﺷﺤﺎرة

ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

5

"
K7

"
K
ﻋﻤﻮدﻳﺔ

10 Km

N4

"
K1

اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﻓﺮﺣﺎن

"
K
D

3

"
K2

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻲ

اﻟﻮﺿﻴﻊ
 #اﻹﺳﻢ
1

اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ/اﻷﻃﻔﺎل

 2ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ زﻧﺠﺒﺎر

المصدر Wikimapia :و .OpenStreetMaps

 101الجهاز المركزي لإلحصاء  ،2012كما ذكر في  ،UN-Habitatجامعة عدن ،تقرير
عن حالة المدن اليمنية( ،عدن ،اليمن. )2019 :
 102تشمل المحافظات األخرى عدن ومأرب وشبوة ولحج.
 103منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان ،توافر الخدمة
ووظائف المرافق الصحية في  16محافظة.2016 ,
 104منظمة الصحة العالمية  ،WHOوزارة الصحة العامة والسكانYemen: , ،
Health Resources and Services Availability Mapping System (HeRAMS)،
.2018
 105مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.65 ,.)2017 :

 106قناة يمن شباب الفضائية « ،متطوعو مستشفى زنجبار في أبين يناشدون
وزارة الصحة باستيعابهم» 3 ،نوفمبر https://www.youtube.com/ ،2019
( watch?v=91quIKmJXGwتم االطالع عليه في  18يناير .)2019
 107األيام« ،انتقالي أبين ينجح في حل قضايا مستشفى زنجبار» 21 ،نوفمبر
( https://www.alayyam.info/news/80B5IXIB-N22EGQ-3DDE ،2019تم
االطالع عليه في  18يناير .)2019
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زنجبار

ئراوطلاو ةحصلا
  (1):لودجلامعوقات الخدمات الصحية الرئيسية في المجتمع2020 ،

زﻧﺠﺒﺎر

ﺧﻨﻔﺮ

اﻻول

اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺒﻲ ﻣﺨﺘﺺ :ﻛﻠﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة/اﻟﻌﻼج واﻷدوﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺟﺪا

أﻗﺮب اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻀﺮرت/ﺗﺤﻄﻤﺖ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب :ﻧﻘﺺ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷدوﻳﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﻋﺪم
اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ،ﻧﻔﺺ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ،
اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷدوﻳﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﻋﺪم
اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ

ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة/اﻟﻌﻼج واﻷدوﻳﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

احتياجات السكان

تشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية ( )2019إلى أن هناك 5,190
شخصا
شخصا بحاجة للخدمات الصحية في زنجبار ،باإلضافة إلى 916
ً
ً
من ذوي االحتياجات الشديدة ،أي ما يمثل  15٪من السكان108.على
شخصا ( 80٪من
النقيض من ذلك ،في عام  ،2018كان 28,451
ً
السكان) بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية (جميعها شديدة) ،مما
109
يشير إلى أن الوضع قد تحسن بشكل كبير خالل العام الماضي.

 108مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة عن
االحتياجات اإلنسانية :بيانات عن األشخاص المحتاجينhttps://data. ،2019 ،
(humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overviewتم االطالع
في  18يناير .)2020
 109المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
  (55):لكشالعوائق الرئيسية المتعلقة بالخدمات والمنتجات
الطبية2020 ،

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى
8%

8%

52%

80%

20%

24%

ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺰودﻳﻦ
و/أو اﻷﺳﻮاق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

92%

60%

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

28%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء
اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
أﺧﺮى

  (56):لكشالمجموعات السكانية الذين تواجه التحدي األكبر
في الحصول على الخدمات والمنتجات الصحية في مدينة
زنجبار2020 ،
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

16%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى

84%

84%

16%

16%

80%

76%

16%

16%

4%

4%

36%

28%

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

8%

12%

8%

4%

قد تفشت عدة أمراض في المدينة في السنوات األخيرة .في خريف
عام  ،2016تفشت حمى الضنك في المدينة ،مما أودى بحياة ثمانية
أشخاص .وزاد من تفاقم الحالة نقص األدوية المتخصصة في المدينة،
مما اضطر البعض إلى تلقي العالج في عدن 110.في نفس الفترة،
تفشى الكوليرا في المدينة.

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

في الوقت الحالي ،هناك نسبة تتراوح بين  44%و 56%من عقال
الحارات في زنجبار ،تدرك أن خدمات الرعاية الصحية واألدوية وغيرها
من منتجات الرعاية الصحية غير متوفرة في المدينة .معظم األسر
بالكاد تلبي هذه االحتياجات ،كما ذكر  -85٪ 70٪من عقال الحارات.
وفي حين يبدو أن توافر خدمات الرعاية الصحية أفضل من توافر
السلع الصحية ،فمن المهم مالحظة أن المزيد من السكان يحصلون
عليها من خالل المعونة ،مقارنة بالسلع الصحية .وعند السؤال عن
المكان الذي تتلقى منه غالبية السكان خدمات الرعاية الصحية،
أجاب النصف ( )52%أنه يتم الحصول على الخدمات الصحية عن
طريق شرائها ،في حين ذكر  44٪أن السكان يحصلون عليها عن
طريق المساعدات ،و 4٪المتبقية ذكرت أنه يتم الحصول عليها عن
طريق العائلة واألصدقاء .أما بالنسبة للسلع الصحية ،مثل األدوية
واألجهزة ،فقد ذكر  84%أنه تم شراؤها ،في حين أفاد  16%أنه يتم
الحصول عليها عن طريق المساعدات.

التدخالت اإلنسانية والحكومية
بين يناير وديسمبر  ،2019كان هناك أربعة شركاء في قطاع الصحة
يقدمون خدماتهم في زنجبار ،بما في ذلك وكالتان من وكاالت األمم
المتحدة واثنان من المنظمات غير الحكومية الوطنية 111.وهي
تدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك الرعاية الصحية
اإلنجابية وصحة الطفل ،فضال عن الدعم التشغيلي ،بما في ذلك
تأمين األدوية وبناء القدرات .وفي كلتا المديريتين (زنجبار وخنفر)،
ذكر خبراء القطاع بأن المساعدة اإلنسانية المقدمة تلبي جزئيا
االحتياجات ذات األولوية.

العائق الرئيسي أمام تأمين خدمات الرعاية الصحية هو عدم كفاية
عدد المرافق ومقدمي الخدمات الذين يزودون المنطقة .وبالنسبة
لألدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية،عدم كفاية المال كان
العائق الرئيسي .وقد تم تحديد النازحين والمجتمع المستضيف على
أنهم المجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات في تأمين
خدمات الرعاية الصحية والسلع.

 110مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.69 ,.)2017 :
 111قطاع الصحة في اليمن ،لوحة تفاعلية عن قطاع الصحةhttps://www. ،
( humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/healthتم االطالع في
 18يناير .)2020
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●يتأثر قطاع التعليم في مدينة زنجبار بمجموعة متنوعة
من القضايا .معظم األسر بالكاد تلبي هذه الحاجة
فيما يتعلق بالخدمات التعليمية .وتشمل المسائل
ذات األولوية االفتقار إلى الهياكل األساسية والمواد
التعليمية والمعلمين.

●عدة مدارس في مدينة زنجبار حالتها سيئة .لحقت
ببعضها أضرار في مراحل مختلفة من الصراع ولم يتم
إصالحها على النحو الواجب منذ ذلك الحين .وأدى ذلك،
إلى جانب سوء الصيانة ،إلى إنشاء قاعات دراسية بديلة،
بما في ذلك الخيام ،في بعض المدارس.
●يشكل عدم كفاية األموال الالزمة لدفع تكاليف خدمات
التعليم وشراء المستلزمات التعليمية عائقاً كبيراً
يواجهه السكان ،وهو ما يؤثر بشكل خاص على النازحين
داخليا والمجتمع المستضيف.
●من الناحية التاريخية ،كانت معدالت التحاق اإلناث
بالقراءة والكتابة أقل بكثير من معدالت الذكور .ويرجع
ذلك إلى مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية
والثقافية.

نظرة عامة

في جميع أنحاء اليمن ،يقدر عدد األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة
بمليوني طفل 112.قد لحقت أضرار جسيمة بأكثر من  250مدرسة،
113
في حين تضررت أكثر من  1400مدرسة جزئياً في بداية عام .2017
وعالوة على ذلك ،فإن نحو  150مدرسة تستضيف النازحين داخليا،
وتشغل الجماعات المسلحة  23مدرسة .في العام التالي ،تغير
السياق ،حيث تضرر ما مجموعه  2000مدرسة من النزاع في 15
محافظة ،ال سيما وأن النازحين داخليا ( )% 48يسكنونها ،وتقع في
خط المواجهة ( ،)% 20أو تضررت جزئياً أو كلياً ( % 16و ،% 15على
التوالي) ،أو احتلتها الجماعات المسلحة ( 114.)% 1في محافظة
أبين على وجه التحديد ،تضررت  69مدرسة .وفي مدينة زنجبار،
أثرت عدة سنوات من الصراعات المتقطعة ،إلى جانب عدم توافر
التمويل ،تأثيرا كبيرا على قطاع التعليم .وكثير من المدارس في
115
حالة سيئة ،حيث أفادت التقارير بأن بعضها على وشك االنهيار.
على سبيل المثال ،في أوائل عام  ،2017تعرضت مدرستين ألضرار
جسيمة ،إال أن كلتيهما كانتا تعمالن ،حيث كانت إحداهما تعقد
دروسا خارج المبنى 116.باإلضافة إلى ذلك ،تم إخالء ثالث مدارس
من النازحين داخليا.

 112مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية,
.2019
 113قطاع التعليم في اليمن  ،قاعدة بيانات المدارس المتضررة في اليمن ،2017 ،
( https://data.humdata.org/dataset/affected-schools-in-yemenتم االطالع
في  21يناير .)2020
 114مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية,
.2019
 115مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.)2017 :
 116قطاع التعليم في اليمن  ،قاعدة بيانات المدارس المتضررة في اليمن ،2017 ،
( https://data.humdata.org/dataset/affected-schools-in-yemenتم االطالع
في  21يناير .)2020

الهيكل التنظيمي

تشمل التشريعات الرئيسية قانون التعليم ( ،)1964الذي يحدد
مستويات مختلفة من التعليم ،وقانون التعليم ( ،)1965الذي
يحدد المنح الدراسية والزماالت 117.قبل النزاع ،كان النظام
التعليمي مركزياً للغاية .وفي الوقت الراهن ،هناك عدة
وزارات تدير نظام التعليم على مختلف المستويات .يقع التعليم
العام ضمن اختصاص وزارة التعليم .وتدير المدارس المهنية
والكليات المجتمعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني،
التي ُبدأ العمل بها في السبعينات في إطار وزارة التعليم ،قبل
أن تتحول إلى وزارة منفصلة في عام  118.2001وأخيراً  ،تتولى
إدارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،
التي أنشئت ألول مرة في عام  ،1990وبعد توقف قصير ،أعيد
إنشاؤها في عام  119.2001تدعم حكومة اليمن التعليم العام
على جميع المستويات 120.اما جهاز محو األمية وتعليم الكبار
فهي وكالة تقنية 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 ،غير أنها غير إلزامية .وبعد ذلك ،التعليم
األساسي إلزامي لجميع األطفال ،يبدأ عادة في سن السادسة أو
السابعة .وبعد تسع سنوات من التعليم األساسي ،يسير الطالب
إما عبر مسار ثانوي عام أو مسار مهني (يتألف إما من التعليم
الثانوي المهني أو التدريب المهني) 121 .وتستمر المدرسة
الثانوية لمدة ثالث سنوات .السنة األولى هي التعليم العام
وتتكون من مواد أدبية وعلمية 122 .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 الحصول على
تعليم مهني .ولكي يتم قبولك في الدراسات العليا ،يجب على
المرء أن يكمل درجة البكالوريوس من بين متطلبات أخرى.
الدخول إلى سوق العمل ممكن بعد أي مستوى بعد االنتهاء
من التعليم األساسي .وبعد التعليم الثانوي المهني ،يمكن
123
للطالب أن يختار التعليم التقني.

 117البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدوليhttp://documents.worldbank.org/ )2010 ،
cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re( ،port-challenges-and-opportunitiesتم االطالع في  21يناير )2020
 118المرجع نفسه.
 119المرجع نفسه.
 120المرجع نفسه.
 121بروني ميشيل والجميع  ،االتجاهات الديموغرافية و سوق العمل في اليمن ،
(جنيف ،سويسرا :منظمة العمل الدوليةhttps://www.ilo.org/ )2014 ،
wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/
( ،publication/wcms_358144.pdfتم االطالع في  15يناير )2020
 122المرجع نفسه.
 123المرجع نفسه.
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مالمح حرضية رسيعة
  (57):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 والتقدم

القواعد المنظمة للقبول والتقدم معقدة ويمكن أن تمنع الطالب
من الحصول على مزيد من التعليم .قبل النزاع ،كان عدد الطالب الذين
يكررون السنة الدراسية في اليمن مرتفعاً  .ووفقاً لتقرير للبنك
الدولي في عام  ،2010استغرق إكمال السنوات التسع اإللزامية
من التعليم  15.9سنة في المتوسط 124.أما الطلبة الذين يختارون
االلتحاق بالتعليم المهني عند إتمام التعليم األساسي فيفقدون
قانونياً فرصة االلتحاق بالجامعة في المستقبل 125.عالوة على ذلك،
فإن كال من مؤسسات التعليم ما بعد المرحلة األساسية ومؤسسات
التعليم ما بعد الثانوي قد وضعت حدودا لسن القبول .وبما أن معظم
الطالب يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتقدم خارج التعليم األساسي،
فقد ال يتأهل بعضهم حتى لمسار التعليم الفني والتدريب المهني
فقط بسبب القيود العمرية.

عالوة على ذلك ،ال توجد لوائح تسمح بالدخول مجدداً إلى نظام التعليم
األساسي بعد االنقطاع عن الدراسة 126.في مثل هذه الحاالت ،فإن
المسار الوحيد الممكن هو البرامج األبجدية ،التي يتمثل دورها في
تعليم القراءة والكتابة فقط .ويجب الحصول على دبلوم التعليم
الثانوي لكي يتم قبولها في إحدى الجامعات الحكومية .ومع
ذلك ،عند االنتهاء من التعليم الثانوي ،ال يمكن للخريجين التقدم
مباشرة أو االلتحاق بالتعليم العالي .وفترة التوقف لمدة سنة واحدة
منصوص عليها قانونا .وبالرغم من عدم وضوح السبب ،فإن السبب
يعزى عموما إلى األداء اإللزامي للخدمة العسكرية الوطنية عند
بلوغ سن  18سنة .وبعد انقضاء السنةُ ،يخصص لخريجي التعليم
الثانوي ثالث سنوات فقط للتقدم بطلب االلتحاق بالجامعة .وإذا لم
يكن بمقدورهم ذلك ،فإنهم يفقدون امتياز االلتحاق بمؤسسات
التعليم العالي طوال الحياة 127.وهكذا فإن تعقيد النظام يمنع
ليس فقط مواصلة التعليم ولكن أيضا الحصول على المؤهالت
الالزمة لسوق العمل.

 124البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدوليhttp://documents.worldbank.org/ )2010 ،
cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re( ،port-challenges-and-opportunitiesتم االطالع في  15يناير )2020

 126المرجع نفسه.

 125المرجع نفسه.

 127المرجع نفسه.
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ميلعتلا
  (58):لكشإجمالي عدد المرافق التعليمية وحالتها في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،
ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺧﻨﻔﺮ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

i

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

3

ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

48

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

1

1

7

3

8
13

1

1

ﻛﻠﻴﺔ/ﺟﺎﻣﻌﺔ
1

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

72

10

5

زﻧﺠﺒﺎر
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

2
17

1

2
2

ﻛﻠﻴﺔ/ﺟﺎﻣﻌﺔ

1

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ

1

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

1

25

1

1

2

على مستوى المحافظة ،هناك تسع رياض أطفال ،و 391مدرسة
أساسية ،و 28مدرسة أساسية /ثانوية  ،و 42مدرسة ثانوية في
أبين 129.ارتفع عدد المرافق التعليمية في أبين بين عامي 2011
و 2017بنسبة  % 50لرياض األطفال ،و % 14للمدارس األساسية ،و56
 %للمدارس األساسية/الثانوية ،و % 11للمدارس الثانوية .ولوحظت
أعلى زيادة في عام  ،2012عندما افتتحت  48مدرسة أساسية
جديدة ،وتسع مدارس أساسية/ثانوية وخمس مدارس ثانوية .بلغ
متوسط حجم الفصل في محافظة أبين  27طالباً في الفصل الواحد
في مستوى التعليم األساسي و 34طالباً في الفصل الواحد في
مستوى التعليم الثانوي خالل العام الدراسي  ،2017-2016وهو
أقل بكثير من متوسط حجم الفصل على المستوى الوطني .مع
ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن معدالت االلتحاق في المحافظة منخفضة،
وخاصة بالنسبة لالناث.
نتيجة للقتال الدائر داخل المنطقة ،عندما استعادت الحكومة اليمنية
السيطرة على المدينة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
في عام  ،2012لحقت بمعظم المدارس أضرار بسبب القتال أو تعرضت
للنهب  130.وخالل عام  ،2015تعطلت العملية الدراسية للعديد من
األطفال مرة أخرى ،حيث فر العديد منهم من مديريتي زنجبار وخنفر
إلى محافظتي عدن ولحج 131 .وتشير الدراسات االستقصائية التي
أجريت على أطفال النازحين داخليا في لحج إلى أن ثلثي األطفال
النازحين داخليا تقريباً لم يكونوا مسجلين في المدارس في ذلك
الوقت .حتى عام  ،2017من أصل  22مرفقاً تعليمياً تم تقييمها
في مدينة زنجبار ،أكثر من نصفها ( )55%تضررت جزئيا و  5٪دمرت
تماما 132.أما النسبة المتبقية التي تمثل  % 41فلم تلحق بها أي
أضرار .معظم األضرار قد حدثت بسبب األضرار السابقة المتصلة بالنزاع،
واالفتقار إلى الصيانة واإلصالح ،وسوء البناء عموما .وأفيد أيضا بأن
عدة مرافق ،حسب تصريحات ادارة المدارس ،على وشك االنهيار،
مما دفع إلى إنشاء خيام مؤقتة لتقديم الدروس.
إعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً كانت أحد أوجه النقص في
قطاع التعليم في زنجبار كما ورد في الدراسة التي أجراها أساتذة
جامعة عدن كجزء من تقرير حالة المدن اليمنية .باإلضافة إلى ذلك،
فإن نقص الموارد المالية ،ونقص الكتب المدرسية يؤثر على قطاع
التعليم في زنجبار .كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى أنشطة
اجتماعية أوسع نطاقاً وإلى دعم الرعاية النفسية واالجتماعية
والرعاية الصحية للطالب والمعلمين.

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

توجد في مدينة زنجبار ثالث مدارس للتعليم قبل األساسي و
 18مدرسة أساسية و مدرستان للثانوي ومدرستان لألساسي /
الثانوي ومن بين هذه المدارس ،توجد مدرستان في مرحلة ما قبل
األساسية ومدرسة أساسية واحدة قطاع خاص ،أما البقية فهي
مدارس حكومية 128.من حيث األداء الوظيفي ،يعمل ما يقرب من
 90٪من المرافق التعليمية في منطقة زنجبار بشكل كامل .في
خنفر أقل من  83٪من المرافق التعليمية تعمل بشكل كامل.
وهناك خمس مدارس للبنين فقط ( 3مدارس أساسية و ثانويتان)،
و 4مدارس للبنات فقط (مدرستان أساسيتان واثنتان أساسيتان/
ثانويتان) ،في حين أن تسع مدارس أساسية مختلطة .وهناك مدرسة
واحدة لألطفال ذوي اإلعاقة.

 129الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي http://www.cso-yemen. ،2017
( com/content.php?lng=english&cid=131تم االطالع في  18يناير )2020
 130مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات
لمديريتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين https://www.humanitari�،2013 ،
anresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/Zinjibar%20and%20Khanfar%20Community%20Profiles.
( pdfتم االطالع عليه في  16يناير .)2020
 131المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،UNHCRورقة السياسات
 ،26ال مزيد من األعذار :توفير التعليم لجميع النازحين قسراً (جنيف ،سويسرا:
( https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244847 ،)2016تم
االطالع في  18يناير .)2020

 128استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 132مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.23 ،)2017 :
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  (59):لكشأهم المرافق التعليمية الرئيسية في زنجبار.)2020 ( UN-Habitat ،
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معدالت التسجيل

بلغ معدل االلتحاق الصافي في جميع أنحاء اليمن  84٪للتعليم
األساسي و  48٪في مرحلة التعليم الثانوي حتى عام  133.2016وفي
بدال
حين أن التعليم الثانوي ليس إلزامياً في اليمن ،ويمكن للطالب ً
من ذلك أن يختاروا االلتحاق بالتدريب والتعليم التقني والمهني ،فإن
دبلوم الثانوية العامة هو شرط لمن يرغب في االلتحاق بالجامعة
في مرحلة الحقة .ومعدالت االلتحاق بين الطالبات أقل بكثير ،حيث
ال تتجاوز  % 79مقابل  % 89للتعليم األساسي و % 40مقابل % 55
للتعليم الثانوي .ويعزى انخفاض مشاركة الطالبات في العملية
التعليمية أساسا إلى الزواج المبكر ونقص المعلمات ،ال سيما في
134
المناطق الريفية.

 133منصة بيانات اليونسكو ،إحصائيات اليمنhttp://uis.unesco.org/en/country/ ،
( yeتم االطالع في  12يناير .)2020
 134البنك الدولي ،اليمن  -تقرير حول وضع التعليم :التحديات والفرص (اإلنجليزية)،
(واشنطن العاصمة :البنك الدوليhttp://documents.worldbank.org/ )2010 ،
cu- rated/en/182051468154759836/Yemen-Education-status-re( ،port-challenges-and-opportunitiesتم االطالع في  14يناير .)2020
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ميلعتلا
  (60):لكشعدد الطالب المسجلين ،عدد الصفوف ،و معدل حجم الصف في محافظة أبين ()2017-2016
ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
اﺳﺎﺳﻲ

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻮف

ﻣﻌﺪل ﺣﺠﻢ
اﻟﺼﻒ

3,553

27

13,222

393

34

5,224,318

144,863

36

97,251
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ﺛﺎﻧﻮي

اﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻴﻤﻦ
ﺛﺎﻧﻮي

745,841

17,466

43

المصدر :الجهاز المركزي اإلحصائي ,كتاب اإلحصاء السنوي .2017

ووفقا للتقارير الصادرة عن الحكومة ،في مدينة زنجبار على وجه
التحديد ،فهناك ما يقرب من  10،000طالب .وأعداد الطالب الذكور
واإلناث متطابقة تقريبا .حوالي  8%من الطالب المسجلين هم من
الطالب النازحين ،وحوالي  4%من الطالب لديهم احتياجات خاصة .ووفقا
لنفس التقارير ،فإن مستوى التسرب يبلغ حوالي  .% 10واألسباب
الرئيسية التي تم تحديدها هي الظروف األسرية ،والزواج المبكر
للفتيات ،واالفتقار إلى الفصول الدراسية في المناطق الريفية،
وبعد مرافق التعليم ،والمشاكل األسرية ،والمستوى األكاديمي
الضعيف ،والحالة العامة في البلد .ووفقاً لتقرير التنمية البشرية
لليمن لعام  ،2013بلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث
في زنجبار  ،% 49وهو أقل بكثير من معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
بين الذكور الذي كان .% 72

تم تقديم الدورات التالية للطالب :علم األحياء والكيمياء ،الرياضيات
والفيزياء ،الجغرافيا والتاريخ ،والتخصصات الفردية باللغتين العربية
واإلنجليزية .وفي العام الدراسي  ،2000/1999تم إدخال دورة
دبلوم تربية إسالمية ،وفي عام  ،2007/2006تم إطالق دبلوم في
برمجة الحاسوب ،بدعم من مركز الحاسوب في جامعة عدن 138.وفقاً
لصفحات موقع جامعة عدن الرسمية ،هناك  10أقسام أكاديمية في
الكلية :األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات ،الجغرافيا ،التاريخ ،اللغة
139
العربية ،اللغة اإلنجليزية ،التربية اإلسالمية ،التربية وعلم النفس.
وورد أن الكلية تعرضت لضرر في عام ُ ،2012
وأعتبرت متوقفة عن
العمل .بعد إعادة التأهيل ،أعيد فتح المرفق المتحانات القبول في
سبتمبر  140.2016وتشير تقارير اإلعالم المحلية في الوقت الراهن
141
إلى أنها تعمل.

التعليم العايل

هناك خمسة معاهد تدريبية وفنية في محافظة أبين :ثالثة معاهد
تقدم شهادة مهنية ،ومعهدان دبلوم تقني ومدرسة ثانوية
مهنية واحدة .خالل العام الدراسي  ،2017-2016كان هناك 371
135
طالباً مسجلين في هذه المؤسسات ،منهم  22طالبة فقط (.)% 6
تقع إحدى كليات التعليم المتعددة في جامعة عدن في زنجبار .تم
افتتاح كلية التربية والتعليم في نوفمبر  1979وتهدف إلى تحسين
قدرات المعلمين في اليمن 136.في البداية ،قدمت الكلية دورات
على مستوى الدبلوم في تخصصين :العربية واإلنجليزية .وفي العام
التالي ،تم افتتاح قسم علمي ،يقدم تخصصات مزدوجة في علم
األحياء والكيمياء وعلم االجتماع والفيزياء والرياضيات 137.في عام
 ،1988بدأت الكلية في تقديم درجات البكالوريوس ،وتم التخلي عن
درجة الدبلوم .ومنذ العام نفسه ،استبدلت الجامعة نظام التخصص
المزدوج بنظام رئيسي وآخر داعم للتخصصات العلمية ،باإلضافة إلى
إعادة هيكلة وتوحيد مناهج المرافق التعليمية.
 138المرجع نفسه.
 139المرجع نفسه.
 135الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017
 136موقع جامعة عدن( /http://www.aden-univ.net ،تم االطالع في  14يناير
)2020
 137المرجع نفسه.

 140مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.32 ,.)2017 :
 141انظر على سبيل المثال ،صحيفة إلكترونية  4مايو االلكترونية“ ،تدشين العام
الجامعي 2020-2019م في جامعة #أبيـن»http://www.4may.net/ ,
( news/30762تم االطالع في  18يناير .)2020
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احتياجات السكان

  (61):لكشاالحتياجات التعليمية لكل مديرية
زﻧﺠﺒﺎر
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المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

ووفقاً ألحدث تقرير نظرة عامة عن االحتيجات السكانية (،)2019
شخصا بحاجة إلى خدمات تعليمية في زنجبار ،أي ما
هناك 7,938
ً
يمثل  20%من سكان المديرية 142.بالمقارنة مع بيانات العام السابق،
143
ارتفع العدد بنسبة .4%
ووفقاً للبيانات األولية ،يواجه ما يقرب من ربع األطفال في زنجبار
وخنفر تحديات تتعلق بالحصول على الخدمات التعليمية 144.عند السؤال
عن قدرة األسر على الحصول على الخدمات والسلع التعليمية ،فإن
جميع عقال الحارات ( )% 92تقريباً ذكروا أن معظم األسر بالكاد تلبي
هذه الحاجة فيما يتعلق بخدمات التعليم ،في حين أن جميعهم
أشاروا بنفس اإلجابة فيما يتعلق بالسلع التعليمية .في حين أن
الخدمات تبدو متاحة إلى حد كبير (حيث أن  % 16 - % 8فقط من عقال
الحارات ذكروا أن الخدمات والسلع التعليمية غير متاحة بسهولة
في المدينة) ،فإن غالبية عقال الحارات ذكروا أن عدم كفاية األموال
لشراء السلع والخدمات هو العائق الرئيسي الذي يواجهه السكان
فيما يتعلق بالخدمات والسلع التعليمية.
تباينت إجابات خبراء القطاع عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعليم.
وأفيد بأن انعدام األمن أو الخوف من اإلصابات الجسدية هو السبب
األول لجميع الفئات العمرية في مديرية زنجبار .باإلضافة إلى ذلك،
فإن االفتقار إلى المال لدفع الرسوم المدرسية ،وضعف البنية
التحتية ،وقلة المعلمين ومواد التدريس ،والقيود المفروضة على
الوصول ،مثل التضاريس الصعبة ،والمسافة أو قيود النقل ،واألسر
التي لها أولويات أخرى لألطفال ،مثل جمع المياه أو العمل ،كانت
تُ ذكر على نطاق واسع باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية الثالث .وفي
مديرية خنفرُ ،أبلغ عن انعدام األمن أو الخوف من اإلصابات الجسدية
باعتبارها قضية أولى بالنسبة لألطفال الذكور واإلناث الذين تتراوح
أعمارهم بين  6و  12سنة ،في حين ُأبلغ عن نقص في الهياكل
األساسية (المباني المدرسية أو الفصول الدراسية) الستيعاب جميع
الطالب بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  13و  17سنة.
صعوبة التضاريس ،والمسافة أو قيود النقل هو القضية الرئيسية
لألطفال  5-3سنة .ويمثل نقص المواد التعليمية القضية الرئيسية
الثانية بالنسبة للطالب والطالبات من سن  13إلى  17سنة ،والطالب
الذكور الذين تبلغ أعمارهم  12-6سنة ،في حين أن األسر التي لها
أولويات أخرى بالنسبة لألطفال ،مثل جمع المياه أو العملُ ،أبلغ
عنها كقضية رئيسية ثانية للطالبات في سن  12-6سنة .كما ُأبلغ
عن قلة المال لدفع الرسوم المدرسية .ومن بين المسائل األخرى
المبلغ عنها نقص التمويل والصعوبات اإلدارية 145.فعلى سبيل
المثال ،يؤدي عدم وجود مناهج موحدة إلى تفاوت في تعليم
الطالب المحليين بعد .2015

 142مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAنظرة عامة عن
االحتياجات اإلنسانية :بيانات عن األشخاص المحتاجينhttps://data. ،2019 ،
(humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overviewتم االطالع
في  18يناير .)2020
 143المرجع نفسه.
 144استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 145مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.32 ،)2017 :
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ميلعتلا
  (62):لكشالعوائق الرئيسية المتعلقة بخدمات وسلع التعليم،
2020

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء
اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺰودﻳﻦ
و/أو اﻷﺳﻮاق اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺳﻠﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

4%

  (63):لكشمجموعات السكان الذين يواجهون تحديات أكبر في
الحصول على الخدمات والسلع التعليمية.2020 ،،
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

84%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

80%

84%

12%

12%

44%

28%

20%

20%

72%

اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ

16%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

16%

اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

4%

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

4%

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

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

8%

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

أﺧﺮى

4%

24%

8%

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

حدد أغلبية عقال الحارات النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف
على أنهما المجموعتين السكانيتين اللتان تواجهان أكبر التحديات
في الحصول على الخدمات والسلع التعليمية ( 84%و 72%على
التوالي) .باإلضافة إلى ذلك ،ذكر  16%من عقال الحارات أن العائدين
والمجتمعات غير المستضيفة تواجهان أيضاً أكبر التحديات عند
الحصول على الخدمات التعليمية ،في حين اختار  4%من عقال الحارات
الالجئين والمهاجرين.
عدد المعلمات في محافظة أبين أقل بكثير من الذكور المعلمين.
معلما داخل
خالل العام الدراسي  ،2017-2016من أصل 8,516
ً
المحافظة ،لم يتجاوز عدد المعلمات  .)36%( 3,062واالفتقار إلى
المعلمات شديد بصفة خاصة في المدارس الثانوية ،حيث تقل نسبة
المعلمات عن ربع عدد المعلمين االجمالي .ومن المثير لالهتمام،
وفقا للتقارير الصادرة عن الحكومة ،أن الوضع في مدينة زنجبار
قد انعكس ،حيث يوجد ما مجموعه  1 070معلما ،منهم  % 63من
اإلناث .واستنادا إلى األرقام المقدمة فأنه يوجد معلم لكل  9طالب.
كما أفادت التقارير بأن دفع رواتب المعلمين قد تأثر أيضا ،حيث لم
يتمكن مكتب تعليم زنجبار من دفع الرواتب في أغسطس ونوفمبر
146
 ،2016مما تسبب في احتجاجات.

وفيما يتعلق بالوقت الالزم للوصول ،أفاد خبراء القطاع بأن الوقت
المستغرق سيراً على األقدام للوصول إلى أقرب مرفق تعليمي
تقل عن  20دقيقة بالنسبة لجميع الفئات العمرية ،باستثناء الطالب
الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 17سنة في مديرية خنفر .وهذا
يتماشى مع اجابات عقال الحارات ،حيث أن معظمهم( )80٪ذكر أن
الحصول على الخدمات التعليمية يستغرق أقل من  20دقيقة سيراً
واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
  (64):لكشعدد المدرسين في محافظة أبين ()2016-2017
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ40
اﻟﻘﻴﻮدبين  20و
على األقدام ،في حين ذكر  % 16أن األمر يستغرق ما
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
دقيقة.
دقيقة ،و % 4أفادوا بأن األمر يستغرق أكثر من 40
/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
إﻧﺎث

ذﻛﻮر

4,160

أﺳﺎﺳﻲ
ﺛﺎﻧﻮي

210

أﺳﺎﺳﻲ/ﺛﺎﻧﻮي

6,323 4,160

اﻟﻤﺠﻤﻮع

880 670
689
624

اﻟﻤﺠﻤﻮع

1,313

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

 146المرجع نفسه.32 ،

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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مالمح حرضية رسيعة

التدخالت اإلنسانية والحكومية

حتى ديسمبر  ،2019كان هناك ثمانية شركاء في قطاع التعليم
يعملون في زنجبار ،بما في ذلك ثالث وكاالت تابعة لألمم المتحدة،
وثالث منظمات غير حكومية دولية ،ومنظمتين غير حكومية وطنية.
147وتشمل األنشطة المقدمة إعادة تأهيل المدارس ،وتوفير اللوازم
المدرسية والمناضد ،وإنشاء أماكن مؤقتة للتعلم (بديلة) ،وتوفير
حقائب النظافة (أو مواد التنظيف) والتوعية بالنظافة ،وتوفير وجبات
148
اإلفطار والوجبات الخفيفة لألطفال.

مؤسسة شباب أبين هي المنظمة المجتمعية الرائدة في المدينة.
كما ذكرت وسائل اإلعالم ،خالل أحد مشاريعها ،الذي استمر بين
 15أبريل  2019و  14يناير  2020في مديريتي زنجبار وخنفر ،قامت
بتزويد مكاتب مدرسية لـ  250طالبا ،وإعادة تأهيل  1200مكتب آخر،
وأنشأت  14فصال تعليميا بديال ،ودعمت ترميم وتأهيل تسع مدارس
و 30دورة مياه ،و  250لوحا أبيض ،و  50مجموعة إسعافات أولية،
و  650حقيبة مدرسية كما عقدت دورات تدريبية حول التعليم في
حاالت الطوارئ ألكثر من  1900فرد ،بما في ذلك الطالب والمعلمين
149
وأولياء األمور ومنظمات المجتمع المدني.

في مديرية زنجبار ،ذكر اثنان من خبراء القطاع أن المساعدات
اإلنسانية المقدمة للخدمات التعليمية تلبي جزئياً االحتياجات ذات
األولوية ،في حين ذكر خبير واحد في مديرية زنجبار وخبير أخر في
مديرية خنفر أنها ال تلبي االحتياجات ذات األولوية .ويرد في الجدول
أدناه المجاالت ذات األولوية التي حددها خبراء القطاع والتي تتطلب
تدخال فوريا .وبحسب التقارير الصادرة عن الحكومة ،هناك احتياجات
عاجلة أخرى تشمل ميزانية التشغيل لمكتب التعليم والمدارس؛
تأثيث مكتب التربية والتعليم؛ إضافة فصول ،استكمال بناء وتأثيث
العديد من المدارس؛ تركيب مظالت مدرسية ؛ وتركيب نظام للطاقة
الشمسية لجميع المدارس في المديرية.

وأطلقت مبادرة أخرى في يناير  2020في حي باجدار في زنجبار،
بهدف توفير دروس تعليمية مجانية من خالل دروس عالجية ألطفال
المدارس في المنطقة .وكما ذكرت وسائل اإلعالم ،بدأ المشروع
بعشرة معلمين ،كثير منهم من خريجي الجامعات الجدد 150 .عالوة
على ذلك ،وبدعم من الهيئة اليمنية الكويتية لإلغاثة  ،تم إعادة
تأهيل أربع كليات في جامعة عدن في ديسمبر  ،2016بما في ذلك
151
حرم كلية التربية في زنجبار ،في عام .2016
  (2):لودجلاأهم المشاكل التي تتطلب تدخال فوريا في قطاع
التعليم2020 ،

اﻻول

اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺚ

زﻧﺠﺒﺎر

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ،إﻟﺦ( ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ :اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ
واﻷﻣﺎن ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ و/أو ﻣﻮاد
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺧﻨﻔﺮ

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺑﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ،إﻟﺦ( ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ و/أو ﻣﻮاد
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻧﻘﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺎء
ﻧﻈﻴﻒ ،دورات ﻣﻴﺎه ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ،
ﺗﺪﻓﺌﺔ ،ﻛﻬﺮﺑﺎء(

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 147لوحة معلومات مجموعة التعليم https://www.humanitarianre� ،2019
( sponse.info/en/operations/yemen/educationتم االطالع في  18يناير
.)2020
 148المرجع نفسه.
 149عدن الغد« ،مشروع دعم التعليم في زنجبار وخنفر بمحافظة أبين  ...معالجات
لعدداً من هموم التعليم في المديريتان»28 ،دسمبر https://bit. ،2019
( ly/2Y4bh7gتم االطالع في  23يناير .)2020
( 150العربي الجديد) ,اليمن :مبادرة نسوية تقدم دروس تقوية مجانية لطلبة
مدارس أبين 6 ،يناير ( https://bit.ly/310NRla ،2020تم االطالع على يناير
.)2020
 151مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.32،)2017 :
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 12المياه والرصف الصحي
والنظافة الصحية
أبرز المالمح

●تضررت ثلثي البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في
مدينة زنجبار ،وهي إما ال تعمل أو تعمل بقدرة أقل من
السابق.
●فقد ما بين  40%و 70%من السكان إمكانية الحصول
على خدمات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي
نتيجة للنزاع .ويستهلك نصف السكان تقريبا أقل من 15
لترا من المياه يوميا ،وبعضهم خفض استهالك المياه
ألغراض الشرب واألعمال المنزلية.
●حالة شبكة الصرف الصحي سيئة وتحتاج إلى إعادة
تأهيل .وقد أبلغ عن حدوث فيضانات في مياه الصرف
الصحي في عدة أوقات في السنوات األخيرة .ال توجد
محطة للصرف الصحي في المدينة ،ويتم تصريف
مياه الصرف الصحي دون معالجة في بحيرة قريبة من
المدينة ،مما يشكل مخاوف صحية وبيئية خطيرة.
●يبدو أن توافر المياه وقدرة األسر على تلبية هذه الحاجة
أفضل بالمقارنة مع بعض الخدمات الحيوية األخرى .مع
ذلك ،ال يزال حوالي ثلث األسر بالكاد يلبي هذه الحاجة
أو ال يلبي هذه الحاجة على اإلطالق .ويتمثل العائق
الرئيسي ،تبعاً لعقال الحارات ،في عدم كفاية األموال.

نظرة عامة

قد لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي أضرار خالل مختلف
مراحل الصراعات وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل .يقدرعدد السكان
الذين فقدوا االتصال بشبكات المياه والصرف الصحي في زنجبار
بحوالي  72%-40من سكان المدينة .في الوقت الحالي ،ووفقا
للبيانات األولية ,،معظم السكان لديها ما يكفي من المياه للشرب
واألغراض المنزلية ،ومع ذلك ،فإن إمدادات المياه العامة اليومية
غير متساوية في أجزاء مختلفة من المدينة.

إدارة المياه والرصف الصحي
تقع إدارة الموارد المائية واالستخدامات تحت إشراف عدة
أوال ،الهيئة العامة للموارد المائية  ،التي
مؤسسات حكوميةً .
أنشئت في 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 التحتية للمياه
152
السطحية.
قانون المياه ،الذي تم التصديق عليه في عام  ،2002هو أحد
األنظمة التشريعية الرئيسية الذي تتناول تنظيم وإدارة وحماية
الموارد المائية 153.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
154
السياسة التنموية ،وتخفيف 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
155
المحلي.

ال توجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في زنجبار .تواجه
المدينة مشكالت حادة في إدارة مياه الصرف الصحي ،حيث يتم
تصريف الكثير منها دون معالجة إلى البحيرة  ،وغالباً على مقربة
من األحياء السكنية.

 152وزارة المياه والبيئة  ،االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع
المياه.2004 ،
 153نايف محمد أبو لوهوم وآخرون ،إمدادات المياه في منطقة حرب ،تحليل أولي
لنظامي إمداد صهاريج المياه الحضرية في الجمهورية اليمنية( ،واشنطن
العاصمة :البنك الدولي ،يوليو http://documents. worldbank.org/ )2018
curated/en/434091532620702995/pdf/128907- WP-P165727-Wa( ter-Supply-in-a-War-Zone-PUBLIC.pdfتم االطالع في  26مايو .)2019
 154المرجع نفسه.
 155ساليش التويري وآخرون ،الضائقة الشديدة :األزمة المحيطة بالفقر والصراع
والمياه في الجمهورية اليمنية (واشنطن العاصمة :مجموعة البنك الدولي ،
https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-re� ، )20177
ports/documentdetail/429601499145081869/dire-straits-the-crisis( surrounding-poverty-conflict-and-water-in-the-republic-of-yemenتم
االطالع في  25نوفمبر .)2019
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البنية التحتية والقدرة التشغيلية

تأسست المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين
في عام  2006وهي مؤسسة عامة مسؤولة عن توفير خدمات
المياه للمناطق الحضرية داخل المحافظة 156.باإلضافة إلى مدينة
زنجبار ،تغطي المؤسسة بعض أجزاء مديرية خنفر ،بما في ذلك
مدينة جعار والقرى الواقعة على طول خطوط نقل المياه .ينقسم
نطاق خدمة المؤسسة إلى  12منطقة إمداد للمياه ،خمسة منها
تغطي مديرية زنجبار 157.يرتبط حوالي  % 80من السكان الذين
يعيشون في هذه المناطق بالشبكة العامة للمياه ،في حين أن
 % 44منهم متصلون بشبكة الصرف الصحي .منذ سبتمبر ،2016
يحصل العاملون في المؤسسة على رواتب منتظمة .مع ذلك ،لم
158
تدفع رواتبهم بين ديسمبر  2015وسبتمبر  ،2016وبقيت متأخرة.
تتلقى المؤسسة المياه من  39بئراً تقع في حقل آبار الرواء
الشمالية ،وآبار جعار ،وآبار زنجبار 159.حتى مارس  26 ،2017بئراً من
هذه اآلبار تعمل ،في حين كانت خمسة آبار قيد اإلصالح .تصل المياه
إلى مدينة زنجبار من خمسة آبار تقع في حقل آبار سماح والصليدي.
وأفادت التقارير بأن جميع اآلبار كانت عاملة ولم تلحق بها األضرار
حتى عام  .2017اإلنتاج المتوقع من هذه اآلبار الستة  6.3م 3يومياً ،
في حين يبلغ اإلنتاج الحالي  5.1م 3يومياً  ،حيث تعمل اآلبار لمدة
بدال من  20ساعة 160.ثم يتم نقل المياه إما مباشرة إلى
 16ساعة ً
الزبائن ،أو يتم جمعها في البداية في الخزان المرتفع ،وتقع داخل
ساحة مرفق تعليمي .تبلغ سعة الخزان  288م  3وهو يحتاج إلى
161
إعادة تأهيل منذ عام .2017
ووفقاً لتقديرات المؤسسة ،زاد إنتاج المياه بأكثر من الضعف بين
عامي  2014و 2016وبلغ  2,380,518م 3في عام  162.2016بلغ
استهالك المياه  186لتراً للفرد في اليوم حتى الربع األول من عام
 ،2017أي أكثر من ثالثة أضعاف مقارنة بـ  52لتراً للفرد في حسب
احصائيات عام  .2014وفي الوقت نفسه ،انخفضت كمية المياه
العادمة من  40%في عام  2016إلى  38%في أوائل عام  .2017مع
ذلك ،من المهم مالحظة أنه نظراً لعدم وجود عدادات المياه في
البييوت واإلعتماد على العدادات المتنقلة في زنجبار وجعار ،يمكن
اعتبار بيانات  2016و 2017غير موثوقة ،فمن المتوقع انخفاض نسبة
163
استهالك المياه وارتفاع نسبة المياه العادمة.

وتتولى المؤسسة أيضاً مسؤولية إصالح شبكة الصرف الصحي
وتوفير المعدات ،بالرغم من أن خدمات الصرف الصحي في أبين
يديرها المجلس المحلي ككل 164.ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة عدن،
يتم جمع مياه الصرف الصحي في منطقة الكود من خالل شبكة
كافية ثم تفريغها إلى محطة معالجة (برك تثبيت) بسعة  500م3
فقط في اليوم .مع ذلك ،هناك حاجة لمحطة جديدة لضخ مياه الصرف
الصحي .يتم تصريف مياه الصرف الصحي في منطقة الحصن دون
معالجة للوادي .الشبكة قديمة في مدينتي زنجبار وجعار ،وهي في
حالة سيئة .يتم تصريف مياه الصرف الصحي دون معالجة مباشرة
في وادي في جعار وإلى بحيرة تقع في وسط مدينة زنجبار ،والتي
يمكن أن تشكل مخاوف صحية خطيرة للسكان .ويستخدم آخرون حفر
امتصاصية لتصريف مياه الصرف الصحي .ووفقا للدراسة نفسها،
هناك خطط الستبدال وتوسيع شبكة الصرف الصحي بطول 48
كيلومترا من األنابيب البالستيكية.

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

ُدمرت العديد من مرافق البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في
أبين تدميراً شديداً خالل النزاع في عام  ،2012بما في ذلك مبنى
مكتب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي (الواقع في زنجبار)
وخزانات المياه ومبنى المخازن وغرف الصمامات .وتم بناء المكتب
الرئيسي الجديد بدعم مالي من  ،KfWفي موقع مختلف 165.وبعد
أعمال إعادة التأهيل التي قامت بها المؤسسة المحلية للمياه ،تم
استعادة إمدادات المياه الجزئية ،مع ذلك ،ال يزال العديد من السكان
يعتمدون على خدمات نقل المياه بالصهاريج (الوايتات) حيث يتراوح
166
سعرها بين  2500-2000ريال يمني حتى عام .2013

 156شركة دورش الدولية لالستشارات  ،GmbHتقرير تقييم األضرار في قطاع
المياه في اليمن من اثنتي عشرة مؤسسة عامة إلمدادات المياه والصرف
الصحي ومكاتبها الفرعية والمرافق التابعة لها ،المرفق  - 2تقرير التقييم
الفني لشركة عدن المحلية LC؛ (بون وإستشبورن ،GIZ :سبتمبر .)2018
 157المرجع نفسه.
 158المرجع نفسه.
 159المرجع نفسه.
 160المرجع نفسه.
 161المرجع نفسه.
 162المرجع نفسه.
 163المرجع نفسه.

 164المرجع نفسه.
 ، GIZ 165تقرير التقييم الفني لـ  LCأبين  ،سبتمبر.2018
 166مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات
لمديريتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين.2013 ،
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
حتى عام  ،2017قدر ان  20%من مرافق المياه والصرف الصحي
في زنجبار قد ُدمرت بالكامل 167.ويشمل ذلك خزانين/أبراج للمياه،
وخزانا للتخزين ،ومكتب للمياه/الصرف الصحي ،وعشرة آالت ومعدات،
ومختبرا واحدا للصرف الصحي .باإلضافة إلى ذلك ،لحقت أضرار جزئية
بنسبة  % 20من البنية التحتية للصرف الصحي ،بما في ذلك  6آالت
ومعدات ومخزن واحد .وتتطابق بيانات التشغيل مع نسب المرافق
التي تعرضت للضرر ،حيث مانسبته الثلثان تقريباً ( )61%من المرافق
168
تعمل بشكل كامل 20٪ ،تعمل جزئيا و  20٪أخرى ال تعمل.

احتياجات السكان

إمدادات المياه

  (65):لكشمصادر المياه الرئيسية في زنجبار2020 ،

8%
آﺑﺎر وﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﻣﻐﻄﺎة

92%
ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ
)ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ(

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

 167مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.136 ,.)2017 :
 168المرجع نفسه.128 ،
المرجع نفسه.136 ،

 170قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHتقييم قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في اليمن ،مديرية زنجبار ،محافظة أبين ،اليمن،
نوفمبر https://www.impact-repository.org/document/reach/ ،2018
ad3298b9/reach_yem_factsheet_wash_cluster_assessment_novem( ber_2018_0.pdfتم االطالع في  18يناير .)2019
 171المرجع نفسه.
 172استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

زﻧﺠﺒﺎر

ﺧﻨﻔﺮ
i

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺦ واﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
واﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

100%

يقدر أن  % 72-40من سكان المدينة فقدوا إمكانية الحصول على
خدمات من شبكات المياه والصرف الصحي العامة في زنجبار بسبب
األضرار التي لحقت بالبنية التحتية 169.ويبلغ متوسط استهالك المياه
للفرد الواحد يومياً حالياً  26لتراً بين سكان المجتمع المستضيف و20
لتراً بين النازحين داخلياً  170.مع ذلك ،فإن حوالي نصف السكان فقط
( 58%من سكان المجتمع المستضيف و 46%من النازحين داخلياً )
يستوفون الحد األدنى حسب معايير اسفير وهو  15لتراً للشخص
الواحد في اليوم .من ناحية أخرى ،حسب أحد االسبيانات التي قام
بها قطاع المياه والصرف الصحية والنظافة الشخصية أن معظم
األسر لديهم ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتهم 171.في الوقت
الحالي ،ووفقاً للبيانات األولية (عقال الحارات وخبراء القطاع) ،فإن
ما بين  80%و 100%من السكان لديهم ما يكفي من المياه للشرب
واألغراض المنزلية في مديريتي زنجبار وخنفر .ويواجه المسنون
في كلتا المديريتين أكبر التحديات بالنسبة لقطاع المياه والصرف
172
الصحي والنظافة الصحية ،فضال عن السكان البالغين في زنجبار.
عالوة على ذلك ،أفاد خبراء القطاع أن عدد المرضى قد في إزدياد.

169

  (66):لكشالنسبة المئوية من السكان الذين لديهم ما يكفي
من الماء للطهي والحمام والغسيل والنظافة الشخصية في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،

80%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮب

100%

80%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺧﺰاﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻴﺎه

95%

45%

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

تستخدم جميع األسر تقريبا في زنجبار مصدرا محسنا للمياه كمصدر
رئيسي للشرب 173.كما أشار  % 92من عقال الحارات ،فإن المياه التي
يتم توفيرها عبر خط األنابيب هي المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة
للسكان .وعندما السؤال عن إمدادات المياه اليومية ،فإن ما يقرب
من نصف الـمجيبين ( )% 48أشاروا إلى أن المياه متوفرة بين 12
و  18ساعة ،في حين ذكر  22٪أنها متوفرة بين  6و  12ساعة ،و
 17٪أفادوا أنها متاحة ألكثر من  18ساعة ،و  9٪ذكروا أنها متاحة
ألقل من  6ساعات .وأفادت البيانات المتعلقة بخبراء القطاع أيضاً
بأن إمدادات المياه المنقولة باألنابيب هي المصدر الرئيسي للمياه
للشرب واألغراض المنزلية على حد سواء .وأفيد بأن المياه المعبأة
في زجاجات هي المصدر الثانوي لمديرية زنجبار ألغراض الشرب .وفي
الوقت نفسه ،في مديرية خنفر ،ذكرت صهاريج نقل المياه (الوايتات)
كمصدر ثان للمياه والينابيع كمصدر ثالث للمياه للشرب واألغراض
المنزلية على حد سواء .وتشمل مصادر المياه األخرى المستخدمة
في مديرية خنفر مياه اآلبار/الينابيع غير المغطاة ومياه األمطار.
وبشكل عام ،أفاد خبراء القطاع بأن السكان أجمعين لديهم ما
يكفي من المياه للشرب والطبخ واالستحمام والغسيل والنظافة
الشخصية في مديرية زنجبار ،في حين أن األمر نفسه ينطبق على
 80%في مديرية خنفر .على النقيض من ذلك ،ذكر  % 4فقط من
عقال الحارات أن المياه ألغراض الشرب غير متاحة بسهولة ،وأفاد 64
 %أن حاجة معظم األسر إما أن تلبى بالكامل أو إلى حد كبير ،وأفاد
 % 28منها بأن معظم األسر بالكاد تلبي هذه الحاجة ،وأن  % 28من
األسر بالكاد تلبي هذه الحاجة .وذكر عاقل حارة واحد ( )% 4أن معظم
األسر غير قادرة على تلبية هذه الحاجة .أما نسبة السكان الذين
لديهم ما يكفي من خزانات فهو أقل ،حيث يوجد  % 95من السكان
في زنجبار و % 45من السكان في مديرية خنفر لديهم ما يكفي
من الحاويات .في الواقع ،عند السؤال عن المشاكل المشتركة التي
تؤثر على المجتمع المحلي ،أفاد خبراء القطاع في كلتا المديريتين
أن الخزانات مكلفة للغاية .من المشاكل األخرى التي تم اإلبالغ عنها
فضال عن
في مديرية خنفر نقص نقاط المياه وطول فترات االنتظار،
ً
أن نقاط المياه بعيدة جداً .
 173قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHتقييم قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في اليمن ،مديرية زنجبار ،محافظة أبين ،اليمن،
نوفمبر .2018
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  (67):لكشالعوائق الرئيسية أمام تلبية احتياجات أغراض
الشرب.2020 ،
ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺰودﻳﻦ و/أو
اﻷﺳﻮاق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

44%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

28%

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ

24%

أﺧﺮى

24%

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

16%

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

16%

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻷﺳﻮاق /ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻸﺳﻮاق
و/أو إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

جودة المياه

12%

8%

ذكر  72%من عقال الحارات أن نوعية المياه جيدة ،حيث ذكر 60٪
منهم أن السكان ال يعالجون المياه قبل شربها ،وال  40٪المتبقيين
من عقال الحارات ال يعرفون ان كان السكان يعالجونها أم ال .مع
ذلك ،تشير تقارير سابقة إلى أن ما يقرب من نصف األسر في زنجبار
واجهت مشاكل تتعلق بطعم أو رائحة أو لون مصادر المياه 175،وال
تزال فقط  16٪من األسر في المجتمع المستضيف و  6٪من األسر
النازحة تعالج مياه الشرب 176.وأفاد نصف األسر تقريباً بأنه ال حاجة
لمعالجة مياه الشرب ،في حين ذكر الثلث تقريباً أنهم ال يعرفون أي
طرق لمعالجة المياه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ما بين  15%-10من
األسر في المجتمع المستضيف والنازحين داخليا ال يملكون المواد
الالزمة لذلك .مع ذلك ،من المهم مالحظة أن زيادة معالجة مياه
الشرب ،وفقاً لـ «خبراء القطاع» ،هي أحد المجاالت الرئيسية ذات
األولوية للتدخل في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

النظافة

  (68):لكشنسبة السكان الذين يملكون مرافق تعمل لغسل
اليدين في مكان سكنهم في مديريتي زنجبار وخنفر.2020 ،

زﻧﺠﺒﺎر

ﺧﻨﻔﺮ

0%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻟﻸﺳﻮاق و/أو ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت 0%

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

وتشكل عدم كفاية عدد مقدمي الخدمات والمحالت التجارية التي
تزود المنطقة أهم العوائق الرئيسية المتصلة بتأمين المياه لتلبية
احتياجات أغراض الشرب ،يليها عدم كفاية المهارات والكفاءات
فضال عن العوائق
لدى مقدمي الخدمات ،وعدم كفاية األموال،
ً
األخرى .من بين العوائق األخرى التي أشار إليها عقال الحارات هي
إمدادات الكهرباء المتقطعة  ،مما يؤثر على شبكة توزيع المياه،
وسوء نوعية المياه .باإلضافة إلى ذلك ،لوحظ أن بعض المنازل غير
متصلة بشبكة المياه وأنه ينبغي توسيع شبكة المياه بسبب الزحف
العمراني .وفي زنجبار ذكر معظم عقال الحارات ( )84%أن السكان
يستغرقون أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام للحصول على
مياه الشرب ،في حين أن  12٪ذكروا أن األمر يستغرق ما بين  20و
 40دقيقة ،وأشار  4٪المتبقية إلى أن األمر يستغرق أكثر من 40
دقيقة .للتغلب على نقص المياه ،تختار معظم األسر الذهاب إلى
نقط المياه البعيدة ،ثم خفض استهالك المياه ألغراض الشرب ،مما
قد يؤدي إلى عواقب صحية سلبية بين السكان 174.ويواجه النازحون
والمجتمع المستضيف أكبر التحديات لتلبية احتياجات المياه ألغراض
الشرب ،كما أفاد  80%و ،72%على التوالي من عقال الحارات .

 174قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHتقييم قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في اليمن ،مديرية زنجبار ،محافظة أبين ،اليمن،
نوفمبر .2018
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25%

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

بشكل عام ،فإن أكثر من ثلثي عقال الحارات  72٪ذكروا أن معظم
األسر بالكاد تلبي احتياجاتها عندما يتعلق األمر بسلع النظافة ،مثل
المالبس ،والغسيل ،والصابون ،وفرشاة األسنان ،والحفاضات وغيرها،
في حين أن  % 4ذكرت أن هذه الحاجة ال تلبى على اإلطالق .في
الواقع ،لم يذكر سوى ُخمس عقال الحارات أن هذه الحاجة إما تلبى
بالكامل أو إلى حد كبير لمعظم األسر.

 175المرجع نفسه.
 176المرجع نفسه.
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  ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا
ويقدر أن  95%من السكان في زنجبار و 35%من السكان في خنفر
ُ
لديهم إمكانية الوصول لمرافق لغسل اليدين في منازلهم 177.في
كلتا المديريتين ،تستخدم معظم األسر الصابون 178.ويشكل عدم كفاية
األموال العائق الرئيسي أمام تأمين السلع الصحية ومرافق النظافة
والصرف الصحي في مديرية زنجبار 179.وتشمل المشاكل األخرى
التي ُيبلغ عنها عموماً عدم كفاية أو عدم موثوقية كمية السلع
والخدمات المتاحة محلياً  ،وعدم كفاية مهارات وكفاءات مقدمي
الخدمات ،وعدم كفاية مجموعة متنوعة من السلع والخدمات .وتشير
التقييمات السابقة إلى أن أكثر من ثلثي األسر في زنجبار لم تتمكن
من الحصول على صنف واحد على األقل من لوازم النظافة أو تحمل
تكلفتها .وأفادت نصف األسر في المجتمعات المحلية المستضيفة
بعدم وجود مرافق لغسل اليدين ،في حين ذكر ربع هذه األسر أنه
ليس لديهم صابون .كانت هذه األرقام أعلى بين النازحين داخليا،
حيث لم يكن لدى الغالبية العظمى ( )% 88من أسر النازحين داخليا
180
مرافق لغسل اليدين  ،وأفاد ثالثة أرباعهم بعدم توفر الصابون.

وأفاد غالبية عقال الحارات بأن الحصول على مواد النظافة الصحية
ومرافق النظافة الصحية والصرف الصحي يستغرق أقل من 20
دقيقة سيراً على األقدام .وعندما ُسئلوا عن المجموعات السكانية
التي تواجه أكبر التحديات المتعلقة بالسلع الصحية ومرافق النظافة
والصرف الصحي ،تم اإلبالغ عن النازحين داخلياً والمجتمع المستضيف
في كل من مديريتي خنفر وزنجبار.

  (69):لكشنسبة األسر القادرة على الحصول على منتجات
النظافة في مدينة زنجبار2018 ،
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

اﻻﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

ﻗﻄﻌﺔ ﺻﺎﺑﻮن

80%

91%

73%

87%

ﺣﻔﺎﻇﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ

62%

74%

50%

70%

وﻋﺎء/دﻟﻮ

40%

42%

41%

41%

أﺧﺮى

22%

26%

14%

25%

22%

27%

9%

26%

اﻟﻔﻮط اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ
ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن
ﻣﻌﺠﻮن أﺳﻨﺎن

21%

30%

18%

26%

16%

23%

23%

18%

32%

22%

18%

15%
17
2%

ﺣﻮض ﻏﺴﻴﻞ

15%

ﻣﺴﺤﻮق ﻏﺴﻴﻞ

12%

21%

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه

8%

30%

18%

6%

5%

أﺧﺮى

المصدر :قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHلوحة تفاعلية عن
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمنhttps:// ،
/reach-info.org/yem
 177استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 178المرجع نفسه.
179

35%

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

 180قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHتقييم قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في اليمن ،مديرية زنجبار ،محافظة أبين ،اليمن،
نوفمبر .2018
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مالمح حرضية رسيعة

المرافق الصحية

  (70):لكشنسبة األسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي2020 ،
ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

i

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ٢٠٢٠ ،
100%
75%

N/A

50%
25%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر

45%

40%

نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تظهر مياه الصرف الصحي بشكل
متكرر

حالة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي سيئة في جميع أنحاء
المدينة .وقد ُأبلغ عن حدوث فيضانات شديدة في مياه الصرف الصحي
في الشوارع طوال عام  2016وأوائل عام  ،2017مما أدى إلى إغالق
بعض الشوارع و تهديد صحة للسكان 181.هناك حاجة إلى إصالحات
وصيانة عاجلة لشبكة الصرف الصحي ونظام الصرف لمنع الفيضانات.
كثيراً ما يشكو سكان مدينة زنجبار من فيضان مياه الصرف الصحي
التي تتراكم وتشكل مستنقعات وبركاً تعرض الصحة العامة لسكان
زنجبارللخطروتحد من حركة وسائل النقل .وقد أصبحت مياه الصرف
الصحي التي غمرتها المياه مصدرا رئيسيا للتلوث وتهديدا لصحة
ورفاه مواطني زنجبار 182.وال توجد محطة للصرف الصحي تخدم
زنجبار ،ويتم تصريف جميع مياه الصرف الصحي دون معالجة في
البحيرة القريبة من المدينة.

وتشير التقييمات السابقة إلى أن ما يقرب من نصف األسر في
المجتمعات المحلية المستضيفة ( ،)% 43وأكثر من ربع األسر النازحة
( )28%ذكرت ان مياه الصرف الصحي مرئية وقريبة من منازلهم.
183ووفقاً للبيانات األولية (عقال الحارات وخبراء القطاع) ،لم يتحسن
الوضع ،حيث يعيش ما بين  40%و 45%من السكان حالياً في مناطق
تظهر فيها مياه الصرف الصحي بشكل متكرر .والحالة أسوأ في
زنجبار ،حيث تتسم مشاكل إدارة مياه الصرف الصحي ومياه الفضالت
بأنها مستمرة وحادة ،بينما وصفت تلك القضايا في خنفر بأنها
متكررة وشديدة 184.مع ذلك ،تباينت إجابات عقال الحارات ،حيث أفاد
 44%بأن السكان يعانون من المشاكل في بعض األحيان ،في حين
ذكر  40%آخرون أنها ثابتة ،بينما أبلغت نسبة الـ  16%المتبقية عن
مشكالت متكررة .وقد يشير هذا التباين في المناطق المختلفة
من المديرية.
ما بين  % 100 - 95من السكان ،أفادوا انه يمكنهم الحصول على
مراحيض آمنة تعمل 185.عندما ُسئلوا عن القضايا األكثر شيوعاً التي
يواجهها السكان فيما يتعلق بالمراحيض ،ذكر خبراء القطاع أن فيضان
المجاري المستمر يعتبر القضية األولى ،وأن الحفر اإلمتصاصية
ممتلئة كقضية ثانوية لكل من السكان الذكور واإلناث .وفي مديرية
خنفر ،تتمثل القضية الرئيسية في عدم وجود شبكة للصرف الصحي.
وبشكل عام ،فإن االفتقار إلى مرافق الصرف الصحي ،وعدم وجود
شبكة للصرف ،وعدم جمع القمامة بشكل كاف ،ونقص التمويل،
هي أكثر المسائل شيوعا في مجال الصرف الصحي في زنجبار وخنفر.
  (3):لودجلامشاكل الصرف الصحي الرئيسية في المحتمع في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،
1st

2nd

زﻧﺠﺒﺎر

ﻧﻘﺺ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺣﻤﺎﻣﺎت/ﻣﺮاﺣﻴﺾ( أو ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺰدﺣﻤﺔ(

ﻋﺪم ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻮارع

ﺧﻨﻔﺮ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﺮف ﺻﺤﻲ

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

 181مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.136 ,.)2017 :
 182الخبر اليمني« ،أهالي زنجبار يشكون طفح مياه المجاري في شوارع
المدينة» 4 ،نوفمبر https://www.alkhabaralyemeni. ،2019
( /net/2019/11/04/66329تم االطالع في  17مارس )2020

 183قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHلوحة تفاعلية عن تقييم
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمنhttps:// ،
( /reach-info.org/yemتم االطالع في  22يناير .( 2020
 184دراسة المخبر الرئيسي ,مارس .2020
 185المرجع نفسه.
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التدخالت اإلنسانية والحكومية

خالل عام  ،2019كان هناك خمسة شركاء في قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية في زنجبار ،بما في ذلك منظمتين
حكوميتين ،ووكالتين من وكاالت األمم المتحدة ،ومنظمة واحدة
دولية 186.وشمل الدعم توفير خيارات معالجة المياه على مستوى
األسر ،وتوزيع حقائب النظافة الصحية ،وتعزيز النظافة الصحية وإشراك
المجتمع المحلي ،وحمالت التنظيف التي تقودها المجتمعات
المحلية ،وإجراء تقييم لالحتياجات .كما قام الصندوق االجتماعي
للتنمية بإعادة تأهيل خزان مياه في زنجبار بطاقة  720م،3فقد كان
187
ال يعمل على مدى السنوات الـ  36الماضية.

وفي زنجبار ،ذكر خبراء القطاع أن المساعدة اإلنسانية المقدمة
تلبي جزئيا االحتياجات ذات األولوية ،لكنها ال تلبي االحتياجات ذات
األولوية في خنفر .بوجه عام ،تم تحديد المسائل المتعلقة بالصرف
الصحي كمناطق ذات أولوية للتدخل في كل من مديريتي زنجبار
وخنفر ،باإلضافة إلى قضايا نوعية المياه المبلغ عنها في زنجبار.

وللتصدي لتفشي الكوليرا في المدينة في خريف عام  ،2016عالجت
وزارة الصحة في زنجبار ،بدعم من منظمة اإلغاثة اإلسالمية ومنظمة
الصحة العالمية  ،WHOحاالت الكوليرا وقامت بتغقيم خزانات المياه
الخاصة والعامة في اثنين من األحياء  ،وكذلك في مستشفى زنجبار
188
وإحدى الوحدات الصحية في المدينة.

  (4):لودجلاأولويات التدخل في مجال المياه والصرف الصحي
والنظافة الشخصية في مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،

1st

2nd

3rd

زﻧﺠﺒﺎر

اﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
)ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر )ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ

أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر

اﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن اﻟﻤﻴﺎه ﻗﺒﻞ ﺷﺮﺑﻬﺎ

ﺧﻨﻔﺮ

اﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
)ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر )ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﻒ

أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر

أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ
)ﺣﻤﺎﻣﺎت/ﻣﺮاﺣﻴﺾ(
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 186قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن  ،اليمن  :4Wشركاء
القطاع في كل محافظة ،يناير -ديسمب ر https://www.humanitarianre�،2019
( sponse.info/en/operations/yemen/water-sanitation-hygieneتم االطالع
في  22يناير .( 2020
 187حساب تويتر لصندوق االجتماعي للتنميةhttps://twitter.com/sfdyemen/ ،
( status/976167158043627520تم االطالع في  22يناير .( 2020
 188مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.136 ,.)2017 :
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 13الطاقة
أبرز المالمح

نظرة عامة

●تتلقى مدينة زنجبار وجعار حالياً نحو  21.1ميغاواط
من اإلمدادات (من محطات توليد الكهرباء في جعار
وعدن) ،في حين يصل الطلب األقصى على الحمل إلى
 45ميغاواط .من المتوقع أن يتدهور الوضع في غضون
سنوات ،مع تزايد عدد السكان ،وسوف تتطلب المدينة
إمدادات أكبر.

تأثرت البنية التحتية للكهرباء في مدينة زنجبار بسبب النزاع في
عدة مناسبات .وفي أعقاب نزاع عام  ،2012تعرضت شبكة إمدادات
الطاقة ألضرار جسيمة .وفي حين أعيدت اإلمدادات بشكل جزئي في
وقت الحق ،فإن نقص الوقود يؤدي إلى محدودية توافر الكهرباء.
وقد تضررت البنية التحتية للكهرباء وإنارة الشوارع جزئياً أو كلياً في
كل من مديريتي زنجبار وخنفر.

●في حين أن األضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء
في زنجبار هي الحد األدنى ،فإن األداء الوظيفي
منخفض جداً بسبب نقص الوقود ونقص الموارد المالية.

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

●حاليا ،المدينة تتلقى ما بين  6و  12ساعة من إمدادات
الكهرباء يوميا .مع ذلك ،واجهت المدينة العديد من
حاالت انقطاع الكهرباء خالل النزاع نتيجة لنقص الوقود
واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية .لوحات الطاقة
الشمسية والمولدات المنزلية الخاصة نادرة.
●تقدر نسبة الفاقد في الكهرباء بين  % 40-45وتشكل
مشاكل كبيرة ،حيث تكافح شركات الكهرباء العامة
لتحصيل اإليرادات.

اإلطار المؤسيس والقانوني

إن الهيئة الوزارية المسؤولة عن إدارة الطاقة والسياسة
الكهربائية في اليمن هي وزارة الكهرباء والطاقة .كما و
أن المؤسسة العامة للكهرباء هي مؤسسة عامة مسؤولة
عن توليد الطاقة وتوزيعها ونقلها 189.إن التشريع الوطني
الرئيسي المختص بقطاع الكهرباء هو قانون الكهرباء لعام
 2009والذي تم سنه بهدف تحسين إدارة قطاع الطاقة و تفعيل
بيئة القطاع الخاص 190.كما أنشأ التشريع هيئة كهرباء الريف
ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء حيث تكون مسؤوليات األخير
هي تحديد الرسوم المترتبة على منشآت األعمال ،ومراقبة
االمتثال لللوائح وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة ,إال أنه
لم يجتمع هذا المجلس منذ عام .2016

  (71):لكشالكهرباء المتوفرة حاليا في جعار وزنجبار
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪن
)ﺟﻌﺎر )ﺣﻜﻮﻣﻲ

)ﺟﻌﺎر) ١ﺧﺎص

)ﺟﻌﺎر) ٢ﺧﺎص

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد

)ﻗﺪرة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻴﻐﺎوات

3
2.1

دﻳﺰل
دﻳﺰل
دﻳﺰل

6
411,01

10

21.1

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

ال يوجد محطة للطاقة في مدينة زنجبار .وتتلقى المدينة الكهرباء
من المحطات القريبة الواقعة في مدينة جعار .كما يحصل زنجبار
على  3ميجاوات من محطة توليد الكهرباء في عدن .وباإلضافة
إلى ذلك ،يجري حالياً بناء محطة توليد كهرباء جديدة في مدينة
زنجبار 192.وسيتم تشغيلها بواسطة زيت الوقود الثقيل /الغازبسعة
193
30ميغاواط.

وفي عام  ،2002أنشأت حكومة اليمن إدارة متخصصة داخل
وزارة الكهرباء والطاقة وأعادت تنظيمها لتشمل أيضا قطاعي
الطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في
عام  191.2009وتخطط الحكومة لزيادة معدل استخدام الطاقة
المتجددة إلى  % 20 15-بحلول عام .2025

 189ميثاق الطاقة الدولي  ،تقرير استثمار الطاقة ومناخ األعمال للدول المراقبة
(بروكسل :أمانة ميثاق الطاقة https://energycharter.org/ ، )2017،
fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
(تم االطالع في  15يونيو .)2019
 190المرجع نفسه.
 191المرجع نفسه.

 192األيام« ،مدير كهرباء أبين :مديونيات المرافق الحكومية بلغت الماليين»7 ،
يناير 3AD0-https://www.alayyam.info/news/826AN64H-AO9SL5 ،2020
(تم االطالع عليه في  5يناير .)2019
 193توفيق سفيان ،دراسة استراتيجية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع
لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن ( ،اليمن :ميثاق الطاقة الدولي.)2019 ،
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زنجبار

ةقاطلا
ووفقاً للدراسة التي أجرتها جامعة عدن ،فإن المتوسط الحالي
للطاقة المولدة يبلغ  21.1ميجاوات في مدينتي زنجبار وجعار ،في
حين يبلغ الحد األقصى للطلب على الحمل  45ميغاواط .وبالتالي،
هناك نقص قدره  23.9ميغاواط .وتتوقع الدراسة نفسها أن يصل
الطلب األقصى على الحمل إلى  65.70ميجاوات بحلول عام 2030
بسبب النمو السكاني .وقد تم تركيب عدة أنظمة للطاقة الشمسية
الكهروضوئية في زنجبار في المستشفيات الخاصة والمدارس
والمنازل ،مع ذلك ،ال تزال النظم الشمسية نادرة أساسا بسبب
التكاليف المرتبطة بها .ونظراً للحمولة المتوقعة لمدن زنجبار
فضال عن الحاجة إلى تأمين الكهرباء لألغراض الزراعية ،أوصت
وجعار،
ً
الدراسة بتركيب محطة توليد الطاقة الجديدة إما في زنجبار أو جعار
وبدال من ذلك ،أوصت الدراسة بتحويل بعض
بقدرة  100ميغاواط.
ً
القدرات اإلضافية الموصى بها لمحطة عدن الحرارية إلى زنجبار أو
شجع استخدام الطاقة الشمسية للخدمات الحيوية ،مثل
جعار .كما ُي َّ
المرافق التعليمية.
  (5):لودجلاأهم المشاكل التي تتطلب تدخل مباشر فيما
يتعلق بالكهرباء في مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،

قد تعرضت شبكة الكهرباء والبنية التحتية إلنارة الشوارع إلى درجة
ما من الضرر في كل من مديريتي زنجبار وخنفر .األضرار التي لحقت
بشبكة الكهرباء وعدم القدرة على صيانة وإصالح البنية التحتية
للكهرباء هما المشكلتين على رأس األولويات للتدخل من جانب
البنية التحتية ،يليهما اإلمداد بالكهرباء غير الموثوق به أو المتقطع.
قد تم االبالغ عن انقطاع الكهرباء فى المدينة عدة مرات بسبب
االضرار ونقص الوقود  .في حين أن إمدادات الكهرباء حالياً من
خالل الشبكة العامة متاحة لمدة  12-6ساعة يومياً  ،لم تحصل
مدينة زنجبار في مارس  2017على إمدادات الطاقة من الشبكة
العامة اطالقاً  194.بالرغم من أن معظم مرافق الطاقة ( ) 80٪لم
تلحق بها أضرار ،لكن لم يكن أي من المرافق يعمل نتيجة نقص
الوقود والمشاكل التقنية في محطة توليد الطاقة الرئيسية في
أبين 195.في اآلونة األخيرة ،تم اإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي
في المدينة في عام  ،2019بعد سحب  5ميجاوات من خط إمدادات
الطاقة من عدن ،الذي يغذي المحطة في زنجبار 196.وأفادت التقارير
أن المرفق ال يملك سوى  16ميغاواط ،وبالتالي أدخل نظام تقنين
الكهرباء على فترات زمنية كل ساعتين.

1st

2nd

3rd

زﻧﺠﺒﺎر

ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

/ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ و
أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
(ﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﺆ)

ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ أو ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺧﻨﻔﺮ

/ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ و
أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
(ﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﺆ)

ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ أو ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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 194المرجع نفسه.٤٤ ،
 195مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.44 ,.)2017 :
 196ا(األيام)« ,سحب  5ميجاوات يسبب أزمة كهرباء بزنجبار وخنفر» 16 ،أبريل
( https://www.alayyam.info/news/7RMAX0KG-4NJF70 .2019تم االطالع
عليه في يناير .)2019
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مالمح حرضية رسيعة
  (72):لكشإجمالي عدد مرافق الطاقة والكهرباء وحالتها
ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺧﻨﻔﺮ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

i

ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﺗﻮزﻳﻊ(
ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﻧﻘﻞ(
ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ(

3
5
300

  (73):لكشحالة البنية التحتية للشبكة العامة و‘مدة انارة
الشوارع

2

ﺑﺮج
ﻣﺤﻮل

مع ذلك ،حتى قبل عام  ,2017وكان انقطاع التيار الكهربائي متكرراً
في محافظة أبين بسبب نقص الوقود والمشاكل التقنية في
محطة توليد الطاقة الرئيسية 197.فعلى سبيل المثال ،خالل النزاع
الذي جرى في عام  ،2012تعطلت إمدادات الكهرباء في المدينة،
عندما أصيبت شبكة إمدادات الطاقة العامة بأضرار بالغة 198.ثم
قامت وزارة الكهرباء بأعمال الصيانة ،مما سمح بتوفير إمدادات
جزئية للطاقة ،إال أن العديد من السكان ما زالوا يعتمدون على
مولدات كهربائية مملوكة للقطاع الخاص 199.وفي بعض األحيان،
تم تزويد زنجبار ببعض الكهرباء من محطة عدن لتوليد الكهرباء،
غير أن التقارير تشير إلى أن هذا االتفاق لم يعد قائما بسبب إغالق
200
مرافق الطاقة التكميلية في عدن.

52

ﺧﻨﻔﺮ

زﻧﺠﺒﺎر

300
i

ﺧﻂ ارﺳﺎل
ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﺴﺘﻮدع/ﻣﺨﺰن ﻟﻺﻣﺪادات
ﺧﺰان ﻧﻔﻂ

15
اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

5

ﻣﺘﻀﺮر
ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺰﺋﻴﺎ

2

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻹﻧﺎرة اﻟﻄﺮق

6

ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

2

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

640

ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰﺋﻴﺎ

اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺄﻋﻤﺪة إﻧﺎرة اﻟﺸﻮارع

0

52

ﻣﺘﻀﺮر
ﻣﺘﻀﺮر ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺮر

زﻧﺠﺒﺎر
ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

1

ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﺗﻮزﻳﻊ(

1

ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﻧﻘﻞ(
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90

ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ
(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ(
ﺑﺮج
ﻣﺤﻮل
ﺧﻂ ارﺳﺎل
ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﺴﺘﻮدع/ﻣﺨﺰن ﻟﻺﻣﺪادات
ﺧﺰان ﻧﻔﻂ
ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ

90
5
1
1
2
 197مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.53 ،)2017 :

1

172
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
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0

0

 198مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ،UNOCHAملفات تعريفية عن المجتمعات
لمديريتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين https://www.humanitari�،2013 ،
anresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/Zinjibar%20and%20Khanfar%20Community%20Profiles.
( pdfتم االطالع عليه في  16مارس .)2020
 199المرجع نفسه.
 200مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.53 ،)2017 :
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ةقاطلا
  (74):لكشاإلضاء الليلية في مدينة زنجبار)2020,2019-2014 ( UN-Habitat ،
أ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

  (75):لكشتغيير اإلنارة الليلية في زنجبار.)2020 ( UN-Habitat ،
أ

)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ )ﻧﻘﺺ اﻹﻧﺎرة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
-50% - -52%
-49% - -50%
-47% - -49%
-45% - -47%
-41% - -45%

ﺑﺎﺟﺪار

-37% - -41%
-15% - -37%
-0% - -15%

)ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ )زﻳﺎدة اﻹﻧﺎرة اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻰ ﺟﻌﺎر

اﻟﻤﺮاﻗﺪ
ﺑﺎﺷﺤﺎرة

0% - 44%

ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ

ﻧﺎﺟﻲ

ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﻄﻤﻴﺴﻲ

ﻋﻤﻮدﻳﺔ

10 Km

N4
اﻟﻰ ﺷﻘﺮة
اﻟﻰ ﻣﻜﻼ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري

ﺳﻮق
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺟﻌﺎر

ﻣﺒﻨﻰ
ﺣﻜﻮﻣﻲ

زﻧﺠﺒﺎر

اﻟﻰ ﺳﺘﺎد
ﻋﺪن اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻮﺿﻴﻊ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ
4 Km

N4

المصدر :مجموعة رصد األرض ،المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( )2019-2012البيانات التي عالجها
.PNGK

72

زنجبار

مالمح حرضية رسيعة
  (76):لكشالكهرباء المنتجة والمباعة في محافظة أبيان
()2014
250

  (77):لكشالمصدر الرئيسية للكهرباء في مدينة زنجبار2020 ،

236
199

200
150

130.1

107.3
100
50

احتياجات السكان

112.5

100%

56.6

2012
ﻣﺒﺎﻋﺔ

2013

2014

ﻣﻨﺘﺠﺔ

ﺧﺴﺎﺋﺮ

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

في حين ال تتوفر بيانات حديثة ،فإن عدد المشتركين في الكهرباء
كان يتزايد باطراد في محافظة أبين قبل تصاعد النزاع في عام ،2015
من  45 800مشترك في عام  2012إلى  48 600مشترك في عام
 2013و  50 700مشترك في عام  201.2014كما أن كمية الكهرباء
المنتجة والمباعة آخذة في االزدياد خالل السنوات نفسها.
والخسائر في الكهرباء مرتفعة ،إذ كانت تمثل  45%في عام ،2014
وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة على مستوى اليمن (،) 40%
فضال عن التوصيالت
وذلك بسبب نقص الصيانة واالستثمار العام،
ً
غير القانونية 202.وذكرت تقارير إعالمية أن مدير المؤسسة العامة
للكهرباء في أبين ذكر أن ديون الكهرباء على المؤسسات العامة
والمنشآت الحكومية ،بما في ذلك األجهزة األمنية والعسكرية،
203
تقدر بالماليين.

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ

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

ذكر جميع عقال الحارات وكذلك خبراء القطاع بأن شبكة الكهرباء
العامة هي المصدر الرئيسي للطاقة في المجتمع المحلي .وتم
اإلبالغ عن إمدادات الكهرباء اليومية بين  6ساعات و  12ساعة.
باإلضافة إلى ذلكُ ،أبلغ عن وجود مولدات خاصة كمصدر ثانوي،
بينما كانت بطاريات تخزين الطاقة والطاقة الشمسية مصدر ثالث.
  (78):لكشالعوائق التي تحول دون تلبية احتياجات سلع
الطاقة للتدفئة والطبخ واإلنارة في مدينة زنجبار2020 ،
زﻧﺠﺒﺎر
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

0%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

0%

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت

80%

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

16%

ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

40%
12%

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

28%

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
 201الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017
 202داود أنصاري و كلوديا كمفرت وهاشم الكحالني  ،ثورة اليمن الشمسية:
التطورات  ،التحديات  ،الفرص (برلي:نDeutsches Institut für Wirtschafts�:
.)forschung ، 2019
 203األيام« ،مدير كهرباء أبين :مديونيات المرافق الحكومية بلغت الماليين»7 ،
يناير 3AD0-https://www.alayyam.info/news/826AN64H-AO9SL5 ،2020
(تم االطالع في  23يناير .)2019
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ةقاطلا
أصبحت المولدات الكهربائية غير مستدامة حيث ارتفعت أسعار
الوقود إلى أكثر من الضعف في غضون خمس سنوات (تكلفة ما
قبل األزمة 150 :ريال يمني لكل لتر؛ وفي أغسطس 370 :2019
ريال يمني لكل لتر) .ومن ناحية أخرى ،تعتبر محافظة أبين واحدة من
المحافظات اليمنية الثالث (إلى جانب مأرب والمهرة) حيث ال تعتمد
سوى قلة قليلة من األسر على الطاقة الشمسية 204.ويختلف هذا
عن القطاع الخاص ،حيث تمكن بعض المزارعين مؤخرا من تركيب
205
ألواح شمسية ،وبذل جهد لربط اآلبار بشبكات الطاقة العامة.
كما تُ ستخدم األلواح الشمسية بشكل متزايد في الزراعة لتشغيل
مضخات المياه ،بتكلفة عالية تتراوح بين  12,000دوالر أمريكي
206
و 27,000دوالر أمريكي.
في حين أن سلع الطاقة للتدفئة والطهي واإلنارة تبدو متاحة إلى
حد كبير (حيث أن واحد فقط من عقال الحارات ذكر أن هذه ليست
متاحة بسهولة)  ،وأفاد ما يقرب من  ٪ 90من عقال الحارات أن معظم
األسر بالكاد تلبي هذه الحاجة .وفي الواقع ،أفاد جميع عقال الحارات
بأن السكان يحصلون على سلع الطاقة عن طريق شرائهاُ ،
وأبلغ عن
عدم كفاية األموال باعتبارها العائق الرئيسي لتأمين هذه السلع.
وأعقب ذلك عدم كفاية عدد المرافق ،ونقص المهارات والكفاءات
لدى مقدمي الخدمات .أما بالنسبة للوقت المستغرق للحصول
عليها ،فقد أفاد ما يقرب من  85٪من عقال الحارات أن الوصول
إلى سلع الطاقة يستغرق أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام،
في حين ذكر  16٪أن األمر يستغرق ما بين  20و  40دقيقة .وقد تم
تحديد النازحين والمجتمع المستضيف على ّأنهم الفئات السكانية
التي تواجه أكبر التحديات في تأمين هذه السلع.

 204نتائج بحث استطالع رأي ،الطاقة الشمسية في اليمنhttps://www. ,2017 ,
facebook.com/percentyemen/
photos/a.362248090513108/1573767599361145/?type=3&theater
(تم االطالع على يناير .)2020
 205مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.44 ,.)2017 :
 206نتائج بحث استطالع رأي ،الطاقة الشمسية في اليمنhttps://www. ,2017 ,
facebook.com/percentyemen/
photos/a.362248090513108/1573767599361145/?type=3&theater
(تم االطالع على يناير .)2020

  (79):لكشالسكان الذين يواجهون أكبر التحديات في الحصول
على سلع الطاقة ألغراض التدفئة واألضواء والطبخ والتدفئة،
في مدينة زنجبار2020 ،
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

84%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

68%

اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ

12%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

12%

اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

4%

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 0%

المصدر :استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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 14إدارة المخلفات الصلبة
أبرز المالمح

●الغالبية العظمى من السكان يتخلصون من القمامة
بتركها في الشوارع التي ال تجمع فيها ،مما يؤدي إلى
تراكم أكوام القمامة في المدينة ،مما يسبب المخاوف
الصحية.

●يتم جمع المخلفات الصلبة مرة كل شهر أو أقل.
باإلضافة إلى ذلكُ ،أبلغ عن عدم وجود معدات تنظيف
في عدة مناسبات .حرق المخلفات الصلبة منتشرعلى
نطاق واسع ،مما يساهم في تلوث الهواء.
●يقع موقع المكب الرسمي في محافظة أبين في وادي
حسان ،وال توجد بيانات عن القدرة التشغيلية للمكب أو
وضعه الحالي.
●تشير تقارير إعالمية حديثة إلى أن القمامة قد تم
التخلص منها وتراكمها في منطقة وادي بناء ،مما
أثار بعض المخاوف البيئية ،مثل تلوث المياه الجوفية.

نظرة عامة

تدهورت خدمات ادارة المخلفات الصلبة في جميع أنحاء اليمن
بشكل كبير منذ بداية النزاع .انخفضت خدمات جمع القمامة  ،مما
أدى إلى تراكم أكوام القمامة في الشوارع .وقد تأثر هذا القطاع
ً
أيضا بنقص معدات التنظيف  ،وانخفاض أعداد العمال واألضرار التي
لحقت بالمرافق..

في محافظة أبين ،في عام  ،2012أفادت التقارير أن القمامة
شوهدت على مقربة من األماكن التي يعيش فيها الناس في 21
 %من المناطق الحضرية 207.وفي مدينة زنجبار ،تزايد إنتاج المخلفات
الصلبة خالل العام الماضي بسبب النمو السكاني ،مما شكل ضغطا
إضافيا على البنية التحتية للمخلفات الصلبة .وقد تم االبالغ عن تراكم
اكوام القمامة فى شوارع المدينة فى السنوات االخيرة .

أصحاب العالقة واإلطار القانوني

بعد توحيد اليمن في عام  ،1990وقعت إدارة المخلفات الصلبة
تحت إشراف العديد من الهيئات الحكومية وكانت وزارة اإلسكان
والبلديات هي الهيئة المسؤولة طبيعياً منذ إنشائها في
السبعينات 208.بعد عام  ،1990تم تغيير اسم الوزارة الى وزارة
اإلسكان والتخطيط الحضري  .وفي عام  ،1997انتقلت الوظائف
اإلدارية في إدارة المخلفات الصلبة إلى وزارة األشغال العامة
والطرق .ثم في عام  ،1999تم تأسيس صندوق نظافة و تحسين
المدينة ،وهو هيئة حكومية مسؤولة عن إدارة الجوانب
المالية إلدارة المخلفات الصلبة وتحسين المدن .وصدر قانون
النظافة العامة (القانون  )1999/39في نفس العام ،ووتمت
صياغة قانون داخلي ينص على لوائح مفصلة لقانون النظافة
العامة 209.وفي أعقاب قانون اإلدارة المحلية لعام  ،2000أصبحت
السلطات المحلية مسؤولة عن جمع المخلفات وإدارتها .وفي
عام  ،2006كانت المسؤولية عن إدارة المخلفات الصلبة تقع
تحت مسؤولية وزارة اإلدارة المحلية والمجالس و المؤسسات
210
المحلية للمديريات.

وقد كلفت االستراتيجية الوطنية الدارة المخلفات الصلبة
وزارة اإلدارة المحلية بسلطة إعادة تنظيم وإدارة عملية وضع
فضال عن اإلشراف
السياسات ،والتنسيق على الصعيد الوطني،
ً
على عمل اللجان المحلية في مديرياتها الخاصة 211.وفي عام
 ،2008أنشئت المديرية العامة إلدارة المخلفات الصلبة في
وزارة اإلدارة المحلية بوصفها الهيئة المشرفة المسؤولة عن
تنفيذ اإلطار القانوني ،وإصدار االستراتيجية الوطنية والمبادئ
التوجيهية ،والتنسيق مع مراكز صندوق نظافة و تحسين
المدينة ،وتوزيع األموال الحكومية .كما أقرت «االستراتيجية»
بضرورة مراجعة قانون النظافة العامة وموائمته مع عملية
الالمركزية لنقل السلطات إلى وزارة اإلدارة المحلية والمجالس
المحلية .ومع ذلك ،فإن تصعيد النزاع في اليمن بعد عام 2015
212
حال دون تنفيذ ذلك.
ويدير مجلس المحافظة مراكز صندوق نظافة و تحسين المدينة
هذه .ووفقاً لإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة فإن
 % 83من االستثمارات لجميع مراكز صندوق النظافة وتحسين
المدنية جاءت من جهات مانحة أجنبية ولكنها شملت أيضاً
األموال التي خصصتها الحكومة المركزية 213.وحدد مرسوم
مجلس الوزراء رقم  236لعام  2000أنه يجب استخدام ما ال يقل
عن  % 60من األموال لتمويل أنشطة\ مشاريع ادارة النفايت
الصلبة ،في حين ينبغي استخدام الباقي لتمويل مشاريع أخرى،
مثل إعادة التأهيل الحضري والتحسين التجميلي .يجمع صندوق
نظافة وتحسين المدينة معظم الرسوم من خالل الرسوم
اإلضافية ،مثل رسوم إضافية بنسبة  % 5على فواتير الكهرباء
ورصيد الهاتف المحمول ,و  23نوعاً آخر من الرسوم 214.وفي حين
أن الضرائب المحلية هي المصدر الرئيسي إليرادات الصندوق،
فإنها تتلقى أيضا تحويالت من الحكومة المركزية .وفي أعقاب
تصاعد النزاع ،أدى نقص المياه والكهرباء ،وانخفاض التغطية
بالهواتف المحمولة ،وانقطاع الخدمات المصرفية إلى انخفاض
اإليرادات التي يجمعها الصندوق .ونتيجة لذلك ،أثر ذلك على
دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص.

 208وزارة االدارة المحلية  ،االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات الصلبة.17-13 ،
 209المرجع نفسه.
 210المرجع نفسه.
 211المرجع نفسه.
 207بيانات تقييم شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في ست
محافظات  ،يناير https://www.humanitarianresponse.info/en/ ،2012
( operations/yemen/assessment/wash-cluster-partners-assessmentتم
االطالع في  26يناير .)2020

 212المرجع نفسه.
 213المرجع نفسه.
 214المرجع نفسه.
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ةبلصلا تافلخملا ةرادإ

البنية التحتية والقدرة التشغيلية

  (80):لكشإجمالي عدد مرافق إدارة النفايات الصلبة وحالتها
ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺧﻨﻔﺮ

ﺗﻌﻤﻞ
ﺟﺰﺋﻴﺎ

ﻻ ﺗﻌﻤﻞ

i

ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت
ﻣﻜﺐ ﻧﻔﺎﻳﺎت

3

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

3

ووفقاً لـ «خبراء القطاع» ،فإن جميع مرافق إدارة المخلفات الصلبة
في مديريتي زنجبار وخنفر تعمل بكامل طاقتها .غير أنه ُأبلغ عن
عدم وجود معدات تنظيف عدة مرات أثناء النزاع .فعلى سبيل المثال،
كثيرا ما ُسرقت معدات التنظيف في محافظة أبين في عام 2011
و  217.2012كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى معدات إزالة
218
المخلفات في عام .2018
  (81):لكشتقدير كمية المخلفات الصلبة المولدة في
محافظة أبين2017 ،
500اﻟﻒ

0

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻜﻞ
ﺷﺨﺺ

0
400اﻟﻒ

زﻧﺠﺒﺎر
ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت

300اﻟﻒ

0.23

2

ﻣﻜﺐ ﻧﻔﺎﻳﺎت

1

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

3

200اﻟﻒ

0

0

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

يوجد مكب رسمي واحد في محافظة أبين .215يقع في وادي حسان،
على بعد حوالي  20كم شمال مدينة زنجبار .ووفقا للبيانات األولية،
يوجد موقع واحد للتخلص من المخلفات في مديرية زنجبار وثالثة
مواقع في مديرية خنفر (جميعها تعمل بكامل طاقتها).
وينتج ما يقرب من  95 800طن من المخلفات الصلبة في محافظة
ُ
أبين سنويا .216أكثر من  60٪من إنتاجها في المناطق الحضرية .ويقدر
أن إنتاج المخلفات الصلبة للفرد الواحد في المناطق الحضرية يبلغ
 ،0.23وهو ما يزيد بنسبة  80%تقريباً مقارنة بالمناطق الريفية.

100اﻟﻒ

0اﻟﻒ

0.13
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ )ﻃﻦ(

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺮﻳﻒ

اﻟﺤﻀﺮ

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب االحصاء السنوي .2017

وفقا لدراسة أجريت في جامعة عدن ،يقدر نصيب الفرد من المخلفات
المنتجة في مدينة زنجبار بـ  0.35كجم للفرد الواحد ،أي أعلى
ُ
بنسبة  52%من المتوسط لألسر الحضرية في المحافظة .حيث يتم
إنتاج  554طن في المدينة .تتكون المخلفات الصلبة في المقام
األول من مخلفات الطعام ( ، )65٪في حين أن  ٪ 10أخرى هي من
البالستيك  ٪ 7 ،ورق  ٪ 6 ،النسيج  ٪ 4 ،جلود أو مطاط  ٪ 1 ،زجاج و 6
 ٪معدن .بما أن  75٪من المخلفات الصلبة تُ حرق علناً  ،فإن هذا يؤدي
إلى انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في زنجبار .في
ً
وفقا للدراسة التي أجريت في جامعة عدن ،تعتبر المخلفات
الواقع
ثانويا لتلوث الهواء في مدينة زنجبار .وعالوة على
مصدرا
الصلبة
ً
ً
ذلك ،وبافتراض أن إنتاج المخلفات الصلبة للفرد سيبقى دون تغيير
تقريبا ،يمكن توقع زيادة اإلنتاج الفعلي للمخلفات الصلبة في
المدينة بسبب النمو السكاني.

 ،SWEEP-Net 217تقرير عن إدارة المخلفات الصلبة في اليمن (بون وإسشبورن:
 ،GIZ, 2014) ،12المرجعhttps://www.retech-germany.net/fileadmin/ :
_retech/05_mediathek/laenderinformationen/Jemen_RA_ANG_WEB
( Laenderprofile_sweep_net.pdfتم االطالع في  18نوفمبر .)2019

215

الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017

 216المرجع نفسه.

 218وكالة أنباء اإلمارات  »،مركز اإلمارات لإلغاثة في اليمن يدرس االحتياجات
اإلنسانية لمحافظة أبين في اليمن» 9 ،أبريل https://reliefweb.int/ ،2018
report/yemen/erc-examines-humanitarian-needs-abyan-governo( rate-yemenتم االطالع في  12فبراير .)2020
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احتياجات السكان

أفاد أغلب عقال الحارات  %86بأن خدمات التخلص من المخلفات،
مثل جمع القمامة وتنظيف الشوارع العامة ،ليست متاحة بسهولة.
وأفاد حوالي نصف عقال الحارات أن معظم األسر بالكاد تلبي هذه
الحاجة ،في حين ذكر  % 16منهم أن معظم األسر غير قادرة على
تلبية هذه الحاجة على اإلطالق .في الواقع ،أفاد عاقل حارة واحد أن
هذه الحاجة تلبى إلى حد كبير ،بينما ذكر ال  28٪المتبقيين أن هذا
ال ينطبق .عندما ُسئلوا عن تكرار جمع القمامة في مديرية زنجبار،
أشار أكثر من نصف عقال الحارات إلى أنه يتم جمعها كل شهر أو أقل.
  (82):لكش مشاكل إدارة المخلفات الصلبة في مدينة زنجبار،
2020
زﻧﺠﺒﺎر

ﺧﻨﻔﺮ

ووفقاً لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي و  REACHالذي أجري
في عام  ،2018فإن الغالبية العظمى من األسر ( 85%من األسر
في المجتمع المستضيف و 94%من أسر النازحين) تتخلص من
القمامة بتركها في المناطق العامة ،حيث ال يتم جمعها ،في
حين أن ما بين  10%و 6%على التوالي ،يتخلصون من القمامة عن
219
طريق حرقها أو دفنها.
  (83):لكشأكثر الطرق الشائعة للتخلص من النفايات في
مدينة زنجبار في الثالثيين يوم الماضيين2017 ،
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

10.1%

اﻟﻨﺎزﺣﻮن
داﺧﻠﻴﺎً

6%

85.1%

4.8%

94%

i

اﺧﺮى

ﻛﻢ ﻣﺮة ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
ﻣﺮه ﻛﻞ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻣﺮه ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو اﻗﻞ
ﻣﺮه او اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻﺳﺒﻮع

28%

12%

ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ

N/A
N/A

60%

ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﺘﺮك ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ

ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﺤﺮق او ﺗﺪﻓﻦ

N/A

المصدر :قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHلوحة تفاعلية عن
تقييم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن،

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن
أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻜﺪﺳﺔ
ﺣﻮاﻟﻲ 100%
ﺣﻮاﻟﻲ 75%
ﺣﻮاﻟﻲ 50%
ﺣﻮاﻟﻲ 25%

اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻧﻈﻴﻔﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺘﻜﺪس ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺪس ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت
أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺘﻜﺪﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

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

 219قطاع المياه والصرف الصحي ومنظمة  ،REACHلوحة تفاعلية عن تقييم
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمنhttps:// ،
( /reach-info.org/yemتم االطالع في  8يناير .)2020
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ةبلصلا تافلخملا ةرادإ
قد ُأبلغ عن مسائل تتعلق بإدارة المخلفات الصلبة وتراكم القمامة
في شوارع زنجبار في عدة مناسبات في السنوات األخيرة .على
سبيل المثال ،في أوائل عام  ،2017تم اإلبالغ عن تراكم القمامة
في سوق السمك ،عندما نظم صندوق نظافة المدينة وتحسينها
حملة إلزالتها ونقلها إلى المكب 220.وفي أوائل عام  ،2020تكومت
القمامة بكميات كبيرة في المدينة  ،حيث توقف عمال الصندوق
عن تنظيف الشوارع ونقل المخلفات إلى المكب 221.تراكم القمامة
في الشوارع يشكل مخاوف صحية ،ألنها تجذب البعوض والحشرات
األخرى ،التي تنقل األمراض .عالوة على ذلك ،أدى تراكم الحطام في
الشوارع ،إلى جانب الفيضانات الناجمة عن مياه الصرف الصحي ،إلى
222
إغالق بعض المناطق وإعاقة حركة المرور.
غير أن تقارير المصادر المفتوحة الواردة في نفس الوقت تشير إلى أن
االنخفاض الملحوظ في خدمات التنظيف والتحسين أدت إلى اعتماد
بعض التعديالت اإلدارية في صندوق نظافة المدن وتحسينها ،مما
أدى بالتالي إلى تحسن الحالة العامة .ونتيجة لذلك ،نظم الصندوق
223
عدة حمالت لتنظيف شوارع المدينة وزراعة الزهور واألشجار.
  (84):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه التحدي األكبر
للحصول على خدمات التخلص من المخلفات الصلبة في مدينة
زنجبار2020 ،
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

84%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ

80%

اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ

16%

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ

16%

اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

4%
0%

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

أما بالنسبة للعوائق الرئيسية التي تعترض خدمات إدارة الموارد
والخدمات ،وهي عدم كفاية عدد المرافق و/أو مقدمي الخدمات ،ثم
عدم كفاية األموال لشراء السلع ،وعدم كفاية المهارات والكفاءات
لدى مقدمي الخدماتُ .
وأبلغ عن أن النازحين داخليا والمجتمع
المستضيف هم المجموعات السكانية التي تواجه أكبر التحديات
في تلبية احتياجاتهم.

  (85):لكشالعوائق الرئيسية لتأمين خدمات التخلص من
المخلفات الصلبة في مدينة زنجبار .2020 ،
زﻧﺠﺒﺎر
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺰودﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰودون اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات وﻛﻔﺎءات
ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه ﻣﺰودي اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﺧﺮى

16%

8%

12%

24%
4%

72%
8%

20%
8%

12%

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

من الجدير بالذكر أنه في خريف  ،2019ذكرت وسائل اإلعالم المحلية
أن الصندوق قام بالتخلص من القمامة التي تم جمعها خالل حملة
النظافة في بعض أحياء زنجبار في منطقة وادي بناء تحت جسر
بدال من المكب المحدد في وادي حسان 224.وبما أن وادي
الصين،
ً
بناء هو بمثابة ممر لمياه السيول القادمة من الجزء الشمالي من
المدينة ،فقد أثيرت مخاوف بسبب تلوث البيئة ،وتلوث البحر والمياه
الجوفية ،وانتشار األمراض 225.كما أشير إلى أن تراكم كميات كبيرة
من المخلفات الصلبة في المنطقة قد يؤدي في نهاية المطاف
إلى تصدعات في هيكل للجسر ،الذي يعتبر بمثابة الطريق الرئيسي
الذي يربط زنجبار بعدن ولحج.
كل الدالئل تشير إلى أن نظام األشغال العامة ُمنهك في زنجبار.
وكثيرا ما ُيجبر المواطنون على التخلص من مخلفاتهم ويرفض آخرون
إلقاء هذه المخلفات في األراضي المجتمعية العامة .وال يقتصر
األمر على أن تصبح هذه المناطق غير قابلة للوصول فحسب ،بل
تصبح أيضاً أرضاً خصبة للقوارض والحشرات التي تهدد الحالة العامة
للصحة العامة في المدينة.

 220عدن الغد« ،مدير عام زنجبار يشرف على نقل القمامات من سوق االسماك الى
مقلب القمامة بوادي حسان» 24 ،فبراير http://adengd.net/ .2017
( news/246646تم االطالع في  10فبراير .)2020
 221األيام« ،تكدس القمامات بشوارع زنجبار» 15 ،يناير https://www. ،2020
( alayyam.info/news/82HRJ9P7-Y5L2TI-B625تم االطالع في  10فبراير
.)2020
 222مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.154-153 ,.)2017 :
 223الغد المشرق« ،نظافة أبين» يطلق حملة نظافة شاملة في مدينة زنجبار»9 ،
يناير ( https://bit.ly/2S6Sox1 ،2020تم االطالع في  10فبراير .)2020

 224الوطن العدنية« ،صندوق نظافة أبين يستخدم وادي بناء (تحت جسر ألصين)
مكب للنفايات» 8 ،سبتمبر ( http://alwattan.net/news/86081 ،2019تم
االطالع في  10فبراير .)2020
 225المرجع نفسه.
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التدخالت اإلنسانية والحكومية

قام صندوق نظافة المدن وتحسينها بعدة حمالت نظافة خالل
السنوات األخيرة ،حيث قام بإزالة القمامة من الشوارع واألسواق .كما
نفذ الصندوق االجتماعي للتنمية عدة أنشطة في منطقة ميدان
الشهداء في مدينة زنجبار 226.بسبب سوء الصيانة تحولت بعض أجزاء
الساحة إلى أنقاض ،وزيادة عدد األشجار كان مناسباً لتكاثر مختلف
الحشرات مثل البعوض ،التي يمكن أن تكون ضارة بصحة اإلنسان .كما
أزيلت األشجارالزائدة ونفذت أنشطة أخرى لتحسين حالة المنطقة.
بعد استعادة قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمدينة
زنجبار في صيف عام  ،2012قام المركز التنفيذي اليمني للتعامل
مع األلغام ومهندسون في الجيش بحملة نظافة .قد تأثرت المدينة،
وكذلك مديرية خنفر في محافظة أبين الواقعة بجوارها ،تأثراً
شديداً بالمتفجرات من مخلفات الحرب في عام  .2012وقد حال ذلك
دون عودة العديد من النازحين إلى ديارهم .وفي غضون أسبوعين
فقط ،أودت انفجارات األلغام األرضية بحياة  42شخصاً في محافظة
أبينُ ،قتل منهم  29شخصاً في زنجبار 227.ووفقاً إلحدى الدراسات
االستقصائية ،تم تحديد  22منطقة يشتبه في أنها خطرة بسبب زرع
األلغام المضادة لألفراد والمركبات والمتفجرات من مخلفات الحرب
228
والفخاخ المتفجرة في عام .2012

 226الصندوق االجتماعي للتنمية ,النشرة  -الطبعة رقم  ،84أكتوبر  -ديسمبر
https://www.sfd-yemen.org/uploads/issues/EnglishNewsletter� ،20188
( pdf.201206-20191202-4thNL2018تم االطالع في  10فبراير .)2020
 ،The New Humanitarian 227األلغام األرضية تعطل عودة النازحين في الجنوب ،
 27يونيو http://www.thenewhumanitarian.org/news/2012/06/27/، 2012
( landmines-stall-idp-returns-southتم االطالع في  10فبراير .)2020
 228مراقبة األلغام األرضية والذخائر العنقودية  ،مكافحة األلغام في اليمن،
نوفمبر http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2013/yemen/ ،2013
( mine-action.aspx#_ftn8تم االطالع في  18يناير .)2020
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●تحتاج الطرق في زنجبار إلى إعادة تأهيل ،حيث تعرض
ثلث الطرق لدرجة ما من الضرر.

● 30%من الطرق المؤدية إلى زنجبار غير قابلة لالستخدام
نتيجة لألضرار التي لحقت بها خالل النزاع.
●أفاد  88%من عقال الحارات أن معظم األسر بالكاد تلبي
احتياجات النقل أو أنها غير قادرة على تلبية هذه الحاجة
وينظر إلى عدم كفاية األموال التي تحول
على اإلطالقُ .
دون تأمين خدمات النقل.
●لم يتم تسجيل أي مركبات جديدة في محافظة أبين
في األعوام ( 2015-2016أحدث البيانات المتاحة) .وفي
مدينة زنجبار على وجه التحديد ،تشير تقارير إعالمية
إلى أنه بعد التراجع االقتصادي ،ارتفعت أسعار الدراجات
النارية وقطع الغيار بشكل كبير في المدينة ،مما أعاق
الحصول عليها وتوافرها.
●أفيد عن وجود حدوث زحام مروري في المدينة نتيجة
للتراكم الكبير لسيارات األجرة في المحطات غير
الرسمية ،باإلضافة لتغيير بعض المسارات .تم التوصل
إلى اتفاق بين سائقي سيارات األجرة وأصحاب المتاجر
والسلطات المحلية ،ال توجد معلومات عن التنفيذ.
●كما هو الحال في أماكن أخرى من اليمن ،ارتفعت أسعار
الوقود في زنجبار منذ تصاعد النزاع ،ووصلت حالياً إلى
رياال ،أي بزيادة قدرها  120%مقارنة بأسعار ما قبل
350
ً
النزاع.
●أفادت تقارير إعالمية ومنظمات غير حكومية محلية عن
إنشاء نقطة تفتيش جديدة عند مدخل مدينة زنجبار في
أوائل عام ،2020مما يعيق حركة السكان القادمين من
الشمال.
●التخلص من القمامة بشكل عشوائي أدى إلى تفاقم
األمراض وإعاقة وسائل النقل.

نظرة عامة

مدينة زنجبار هي عاصمة محافظة أبين وتقع على طول ساحل بحر
العرب ،على بعد حوالي  60كم من عدن .تمتلك أهمية استراتيجية
كونها على الطريق الرئيسي إلى عدن من الشرق .مدينة زنجبار
تتكون من خمسة أحياء 229.يقع وسط المدينة القديمة في حي فرحان
وتحيط به أربعة أحياء أخرى :عبد الباري ،باجدار ،ناجي ،والطميسي.
وتشكل ثماني قرى مجاورة ضواحي المدينة .باإلضافة إلى ذلك،
تلعب مدينتا الكود والمسيمير،الواقعتان في مديرية خنفر ،دوراً
هاماً في توفير سبل العيش واالحتياجات من وسائل النقل .يمكن
الوصول إلى جميع المناطق التي تشكل مدينة زنجبار ،وكذلك
معظم القرى ،عن طريق الطريق المعبد الرئيسي .شبكة الطرق
داخل المدينة تتكون من ما يقرب من  30كم من الطرق اإلسفلتية
التي تربط األحياء الرئيسية في المدينة بالضواحي والطريق السريع
الوطني .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك  7كم من طرق الحصى ،في حين
أن بقية شوارع المدينة الداخلية هي طرق ترابية.

أصحاب العالقة واإلطار القانوني

إن السلطتان الحكوميتان الرئيسيتان المسؤولتان عن إدارة قطاع
فاألولى مسؤولة عن
النقل هما وزارة الداخلية ووزارة النقل.
َ
فحص المركبات والخدمات والترخيص لها ،بينما تحدد األخيرة
السياسة العامة وتدير مرافق المطارات والموانئ 230.وباإلضافة
إلى ذلك ،تشرف وزارة األشغال العامة و الطرق على البنية
التحتية للطرق عموما بما في ذلك التطوير والصيانة 231.بيد أن
دورها يقتصر على شبكة الطرق الريفية .وقد بدأ العمل بقانون
النقل البري في  30مارس  2003لتوفير اإلطار التنظيمي للنقل
البري 232.وقبل ذلك ،كانت خدمات النقل البري تقدم من خالل
نقابتين في المحافظة (نقل الركاب والبضائع) ،حيث كان على
الشركات أن تسجل نفسها من خالل عملية طويلة ومكلفة.
ويحدد القانون الجديد مبادئ توجيهية للشركات الخاصة بشأن
خدمات نقل الركاب والنقل بالشاحنات:
●شركات النقل بالشاحنات :يحدد القانون حيازة ما ال
يقل عن  10شاحنات ال يزيد عمرها عن عامين وكمية
محدودة من  250شاحنة ثقيلة و 400شاحنة متوسطة
أو  300شاحنة خفيفة لكل شركة .تمنح وزارة النقل
بناء على
تراخيص قابلة للتجديد لمدة عام واحد فقط
ً
المعلومات التي يتعين على كل شركة تقديمها والتي
تتضمن سياسات ولوائح وعقود و أمور أخرى .كما يسمح
بدال من
القانون للشركات بتقديم ضمانات مصرفية
ً
رسوم التسجيل وقد أدى ذلك إلى خفض أسعار الشحن
بنسبة % 40سنوياً .
●خدمات نقل الركاب :يجب أن تمتلك الشركات ما ال يقل
عن  10حافالت وأن يكون لديها عدد من محطات ركاب
في مختلف نقاط المدينة .جميع شركات الحافالت
العامة في اليمن خاصة ،باستثناء مؤسسة النقل
المحلية المملوكة للدولة.

ولم ينفذ القانون أبداً تنفيذا كامال و يعود ذلك في المعظم
بسبب مسائل مالية وتقنية ولكن أيضا بسبب غياب القدرات
البشرية .فعلى سبيل المثال ،بينما يقتضي القانون نظريا فحص
جميع مركبات النقل ،فإن العديد من المركبات تعتبر في الواقع
غير صالحة إال أنها مدرجة في الخدمة 233.وقد تم إدراج المزيد
من اللوائح في عام  2004التي تتناول نقل البضائع والشاحنات،
ونقل الركاب (الحافالت) ،وتأجير السيارات.

 230البنك الدولي ،قطاع النقل في اليمن -مذكرة سياسة اليمن رقم ( )4بشأن
تقديم الخدمات الشاملة 4 ،أكتوبر http://documents.albankaldawli. ،2017
org/curated/ar/636961508411397037/pdf/120532-WP-P159636( 17WE.pdf-10-PUBLIC-Yemen-Transport-Input-Note-4تم االطالع في
 25نوفمبر .)2019
 231مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  ، UNOPSالمشروع الطارئ للخدمات
الحضرية المتكاملة في اليمن ( ،)YIUSEPإطار عمل اإلدارة البيئية
واالجتماعية (كوبنهاغن  ،الدنماركhttp://documents.worldbank. ،)2018 :
org/curated/en/494961526464057594/pdf /P164190-ESMF-Final.pdf
(تم االطالع في  25نوفمبر .)2019
 232البنك الدولي ،قطاع النقل في اليمن -مذكرة سياسة اليمن رقم ( )4بشأن
تقديم الخدمات الشاملة 4 ،أكتوبر http://documents.albankaldawli. ،2017
org/curated/ar/636961508411397037/pdf/120532-WP-P159636( 17WE.pdf-10-PUBLIC-Yemen-Transport-Input-Note-4تم االطالع في
 25نوفمبر .)2019

 ،UN-Habitat 229جامعة عدن ،تقرير عن حالة المدن اليمنية( ،عدن ،اليمن. )2019 :

 233المرجع نفسه.
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البنية التحتية والقدرة التشغيلية

  (86):لكشطول الطرق المعبدة في محافظة أبين (داخل
المدينة)2010-2016 ،
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

  (87):لكشالوضع الحالي لشبكة الطرق
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المصدر :الجهاز المركزي اإلحصائي ،كتاب اإلحصاء السنوي .2017

اعتبارا من  28يناير  ،2020الطريق السريع الوطني الذي يربط بين
عدن وزنجبار مفتوح ويمكن الوصول إليه ،في حين أن الطريق إلى
234
الشرق ،على طول ساحل البحر نحو شقرة يصعب الوصول إليه.
منذ عام  ،2011لم يتم بناء طرق معبدة جديدة.
قد تضررت الطرق في مديريتي زنجبار وخنفر ،مما يعوق حركة
الناس والمركبات .وفقا لتقرير للبنك الدولي ،تعرض ما يقرب من
ثلث الطرق داخل المدن إلى درجة ما من الضرر ،مع تدمير 10٪
235
بشكل الكامل.

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

عندما ُسئلوا عن إعادة االتصال بالمدن المجاورة ،كانت المشاكل
الرئيسية هي نقص التمويل ،واألضرار المادية التي لحقت بالهياكل
األساسية ،والتحديات األمنية ،وضعف عملية التخطيط ،ونقص
مركبات النقل العام.

  (6):لودجلاأهم المشاكل التي تتطلب تدخال فوريا في قطاع
النقل2020 ،
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المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

أفاد خبراء القطاع في كل من مديريتي خنفر وزنجبار بأن األضرار التي
لحقت بالبنية التحتية المادية هي المشكلة األولى األكثر خطورة
تدخال فورياً  ،تليها التحديات األمنية،
في قطاع النقل ،والتي تتطلب
ً
ونقص التمويل ،وعدم كفاية مركبات النقل العام ،والسيارات التي
ال تحمل لوحات أرقام.
  (7):لودجلااإلضاء الليلية في مدينة زنجبارUN-Habitat ،
( )2020,2019-2014
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المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
 234قطاع الخدمات اللوجستية في اليمن ،لوحة تفاعلية عن قيود الوصول حتى
 288يناير  ،202يناير https://logcluster.org/map/yemen-access-con� ،2020
( straints-map-28-january-2019تم االطالع في  1فبراير .)2020
 235مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.110 ,.)2017 :
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لقنلا

المركبات العامة والخاصة

  (88):لكشعدد المركبات المسجلة حسب نوع األرقام في
محافظة أبين1996-2016 ،
ﻧﻘﻞ ﻋﺎم
ﺧﺎص
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب االحصاء السنوي .2017

بين عامي  1996و ،2016تم تسجيل  16,370سيارة في محافظة
أبين ،مع نسب متقاربة لوسائل النقل العام والسيارات الخاصة
وسيارات األجرة 236.على الرغم من أن هذا يشير إلى انخفاض ملكية
السيارات بين السكان ،لكن العديد من السيارات والدراجات النارية ال
تسجل .على سبيل المثال ،لم يتم تسجيل أي مركبات جديدة بين
عامي  2015و .2016
الدراجات النارية هي وسيلة شعبية للنقل في اليمن ،وبعد التدهور
االقتصادي ،أصبحت أيضا مصدرا لكسب العيش للكثيرين ،مع السائقين
الذين يقدمون خدمات النقل .وفي الفترة ما بين عامي 2003
و ،2011تم تسجيل  1,302دراجة نارية في محافظة أبين .مع ذلك،
أدى الطلب الكبير على الدراجات النارية إلى جانب تعطل االستيراد،
إلى زيادة في األسعار :فقد تضاعف متوسط سعر الدراجة النارية
بحلول عام  2018مقارنة بأسعار ما قبل الصراع 237،في حين ارتفعت
أسعار قطع الغيار أيضاً بشكل كبير ،حيث يوجد نقص عام في السوق.
في أواخر عام  ،2019حظرت السلطات المحلية استخدام دراجة نارية
مساء 238.قد تم تطبيق هذا االجراء الجديد ،من بين
بعد الساعة 10
ً
اجراءات اخرى ،كجزء من حملة اوسع الحالل االمن فى المدينة .
فعلى سبيل المثال ،في يونيو  ،2010وفي أعقاب عدة هجمات
للقاعدة استخدمت فيها الدراجات النارية ،فرضت السلطات المحلية
حظرا على استخدام الدراجات النارية في محافظة أبين 239.ونتيجة
240
لذلك ،لم تصدر لوحات جديدة للدراجات النارية منذ عام .2011

يتسبب التجمع الكبير لسائقى سيارات االجرة فى المحطتان غير
والمسيمير فى ازدحام فى المدينة  .بعد الزيارة
الرسميتان جعار
ُ
الميدانية لمدير مكتب النقل في المنطقة ،تم التوصل إلى اتفاق
مع سائقي سيارات األجرة لالنتقال إلى محطة مخصصة حديثا ،وتقع
في حي النصر 241.وبموجب نفس االتفاقُ ،طلب من أصحاب سيارات
األجرة العاملين من محطة أن تدخل سيارة واحدة فقط في كل مرة
إلى الشوارع .وكان هذا لمنع االزدحام المروري الذي تفاقم بعد
فصل الشارع إلى خطين .كما طلب من اصحاب المحال التأكد من ان
سيارات النقل للبضاعة لن تدخل الشوارع اال خالل ساعات الليل لتجنب
االزدحام الناجم عن انزال البضاعة.
  (89):لكشإجمالي حوادث السير في كل محافظة2015 ،
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،كتاب االحصاء السنوي .2017

وتتراوح عدد حوادث المرور في محافظات أبين بين خمسة و71
حادثاً خالل السنوات األخيرة ،مع انخفاض عدد الحوادث المبلغ عنها
خالل السنوات التي تنشط بها االشتباكات .آخر البيانات المتاحة لعام
 2015هي  .11من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم المنخفض
بسبب تصعيد النزاع أو ألسباب أخرى .من الجدير بالذكر أن  ٪ 80من
األشخاص المشاركين في حوادث المرور هم من الذكور.

 236الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017
رزق لمكافحة الفقر والبطالة
 237عدن الغد« ،تقرير :أبين  ..الدراجات النارية مصدر ٍ
والجوع .وزيادة الطلب عليها باتت أسعارها تضاهي أسعار السيارات»13 ،
نوفمبر ( /http://adengad.net/news/348398 ،2020تم االطالع على 26
فبراير .)2020
 238األيام« ،منع إطالق األعيرة النارية وحركة الدراجات يلقى تأييدا شعبيا بزنجبار»،
 15يناير https://www.alayyam.info/news/82HRJ6G0-YFRVDS- ،2020
( E82Bتم االطالع في  26فبراير .)2020
 239االتحاد« ،الدراجات النارية لخدمة «القاعدة» في اليمن» 8 ،أكتوبر ،2010
( https://bit.ly/3kZP9nQتم االطالع في  26فبراير .)2020
 240الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017

 241أخبار العاشرة« ،مكتب النقل ينفذ نزول ميداني إلى الشارع الرئيسي لمنع
سيارات األجرة من تعطيل حركة السير بزنجبار» 28 ،يناير https://news. ،2020
( akhbarten.com/arab/5461917.htmlتم االطالع في  26فبراير .)2020
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  (90):لكشالعوائق الرئيسية المتعلقة بخدمات النقل في
مدينة زنجبار2020 ،
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
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ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت/
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4%
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0%
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إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

0%
68%

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ
أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

  (91):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه التحدي األكبر
فيما يتعلق بخدمات النقل2020 ،
8%

اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
40%

ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺰودﻳﻦ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﺧﺮى

كما هو الحال في أماكن أخرى من اليمن ،شهدت أسعار الوقود في
مدينة زنجبار زيادة مطردة خالل سنوات النزاع ،في أعقاب الحصارعلى
اليمن وانخفاض قيمة العملة .قبل النزاع ،كانت سعر البنزين 158
ريال يمني للتر الواحد 242.منذ بداية عام  ،2016تراوحت األسعار في
سوق زنجبار بين  185و 588ريال 243.وقد ُسجل أعلى سعر ملحوظ
في سبتمبر وأكتوبر  ،2018بعد انخفاض حاد في قيمة سعر الريال
اليمني مقابل الدوالر األمريكي ،ووصل إلى  588ريال يمني ،بزيادة
قدرها  272٪مقارنة بأسعار ما قبل األزمة .ووفقاً آلخر األرقام المتاحة،
بلغ السعر حتى ديسمبر  350 2019ريال يمني لكل لتر من البنزين .إال
أن التقارير اإلعالمية أفادت أن األسعار في السوق السوداء ارتفعت
في بداية عام  ،2020حيث بلغت  500ريال للتر الواحد ،مع نقص عام
244
في اإلمدادات وإغالق عدد من محطات الوقود.
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في حين أن عاقل حارة واحد ( )4%فقط ذكر أن خدمات النقل في
مديرية زنجبار ليست متاحة بسهولة ،فقد أفادت األغلبية الساحقة
( )76%أن معظم األسر بالكاد تلبي احتياجات النقل ،وكذلك أفاد % 12
من عقال الحارات أن معظم األسر غير قادرة على تلبية هذه االحتياجات
على اإلطالق .في الواقع ،ذكر ( )8%فقط أن خدمات النقل تم تلبيتها
بشكل كامل .وأفاد جميع عقال الحارات أن السكان يحصلون على
خدمات النقل من خالل الشراء ،وتم اإلبالغ عن عدم كفاية األموال
من قبل معظمهم كعائق يتعلق بخدمات النقل .وأعقب ذلك عدم
كفاية عدد مقدمي الخدمات ومهارات وكفاءات مقدمي الخدمة غير
الكافية .وتم اإلبالغ عن أن النازحين والمجتمع المستضيف يواجهون
أكبر التحديات المتعلقة بتلبية احتياجات خدمة النقل.

 242برنامج الغذاء العالمي  ،WFPتقرير مراقبة السوق اليمني ،العدد  ،36مايو
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2019
( WFP-0000106611.pdfتم االطالع في  26فبراير .)2020
 243برنامج الغذاء العالمي  ،WFPاليمن -بيانات أسعار المواد الغذائية https:// ،
( data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-yemenتم االطالع في
 26فبراير .)2020
 244المشهد العربي« ،السوق السوداء ترفع سعر البنزين لـ  500ريال للتر»30 ،
يناير ( https://almashhadalaraby.com/news/156500# ،2020تم االطالع في
 26فبراير .)2020

لقنلا
  (92):لكشسعر البترول في سوق زنجبار 2019-2016
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المصدر :برنامج األغذية العالمي ،اليمن  -قاعدة بيانات أسعار المواد الغذائية.https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-yemen ،

كانت منظمة سام للحقوق والحريات قد أبلغت في أوائل عام 2020
عن إنشاء نقطة تفتيش جديدة عند مدخل زنجبار ،مما منع السكان
من الشمال من الدخول إلى محافظتي أبين وعدن 245.وتشير الروايات
اإلعالمية إلى أن عدة حافالت وسيارات تقطعت بها السبل عند حاجز
شقرة عند مدخل مدينة زنجبار 246.وكان معظم الركاب يسافرون إلى
عدن أو عبرها .من غير الواضح من كان يقوم بعمليات التفتيش ،
وطلب
بيد انه تم رصد مركبات قوات الحزام االمني فى المنطقة ُ .
من المسافرين وثائق هوية ولم ُيمنحوا الدخول إال إذا كانوا من
مواليد عدن.

 245منظمة سام للحقوق والحريات« ،سام تدين حرمان المدنيين اليمنيين من
الحركة» من قبل قوات المجلس االنتقالي « 31 ،يناير https://samrl.،2020
( org/l.php?l=e,10,A,c,1,74,77,3802,htmlتم االطالع في  26فبراير .)2020
 246المصدر أون الين « ،تقطعت السبل بمئات المسافرين في أبين بعد منعهم
من دخول عدن»  1 ،فبراير https://al-masdaronline.net/national/299 ، 2020
(تم االطالع في  26فبراير .)2020
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 16االتصاالت
أبرز المالمح

●شهدت خدمات الهاتف المحمول و اإلنترنت في اليمن
زيادة مطردة منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي
والعشرين .في حين أن عدد األفراد الذين يستخدمون
اإلنترنت آخذ في االزدياد على الرغم من تصاعد النزاع،
فإن عدد االشتراكات للهواتف المحمولة لكل 100
شخص آخذ في االنخفاض منذ عام .2013

●ال يزال استخدام اإلنترنت في اليمن منخفضاً  ،حيث ال
يتجاوز  .27%حصة األسرة بالنسبة ألجهزة الحاسوب
واإلنترنت أقل من ذلك ،ما بين  .6-7٪هذا يشير إلى
أهمية مقاهي اإلنترنت ،كنقاط اتصال لليمنيين.
●في مدينة زنجبار ،خدمات الهاتف المحمول واإلنترنت
محدودة جدا ،ويأتي هذا في المقام األول بسبب
إمدادات الكهرباء المتقطعة .حوالي  80٪من السكان
البالغين لديهم هاتف محمول عامل ،في حين أن 13٪
فقط من السكان البالغين لديهم اتصال باإلنترنت في
المنزل.
●في أوائل عام  ،2020تم قطع ما يقرب من  80٪من
خدمات اإلنترنت بسبب األضرار التي لحقت بكابل فالكون
البحري .وفي وقت كتابة هذا التقرير ،تم تجدد االتصال
المحدود ،وال تزال أعمال اإلصالح جارية.

االتصاالت في اليمن

تأسست وزارة االتصاالت في اليمن في عام  1991ثم أعيدت
تسميتها بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 247.خضع قطاع
االتصاالت إلصالح كبير قبل تصاعد الصراع .وشمل ذلك سن تشريعات
جديدة ،وإعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات،
248
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 ،2006
تم إطالق خط المشترك الرقمي غير المتماثل  ،ADSLوبحلول
نهاية العام نفسه تم إدخال خدمات الواي فاي مع hotspots
في صنعاء وعدن.

قد تزايد عدد األفراد الذين يستخدمون خدمات اإلنترنت ببطء
منذ بدء العمل بالخدمات في عام  .1996بحلول عام ،2006
249
كان  1.2في المائة فقط من السكان يستخدمون اإلنترنت.
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.

البنية التحتية والقدرة التشغيلية
  (93):لكشإجمالي عدد مرافق االتصاالت وحالتها في
مديريتي زنجبار وخنفر2020 ،
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المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020
ووفقا للبيانات األولية ،تعمل جميع مرافق االتصاالت في مدينة زنجبار
بكامل طاقتها ،في حين أن ثالثة مرافق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في مديرية خنفر ال تعمل.

تشير تغطية الشبكة إلى أن اثنين من كل أربعة مشغلي شبكات
جوال يمنية تغطي منطقة زنجبار ،في حين تشير التقارير األخيرة
إلى أن يمن موبايل هي المزود الوحيد للخدمات في محافظة أبين،
250
بما في ذلك زنجبار.
وقد تزايدت القدرة التشغيلية لخطوط الهاتف وتشغيلها منذ عام
 ،2011لتصل إلى الذروة في عام  .2016ومع ذلك ،بين عامي 2016
و  ،2017انخفضت القدرة التشغيلية وعدد الخطوط المجهزة بنحو
 251.10٪مع ذلك ،من المهم اإلشارة إلى أن محافظة أبين لديها
أعلى نسبة من خطوط التشغيل مقارنة بقدرة الشبكة ،والتي بلغت
 92.38٪حتى عام .2017

 247منظمة 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
 248المرجع نفسه.
 249بيانات البنك الدولي  ،األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ( ٪من عدد السكان)،
.https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS

 250مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.103 ,.)2017 :
 251الجهاز المركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي .2017
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لاصتالا
  (94):لكشتغطية شبكة الهاتف المحمول في زنجبار





Y-Telecom

MTN



Sabafon



Yemen Mobile

المصدر ، GSMA :خرائط تغطية الشبكة.2019 ،

برزت شركة عدن نت كمزود جديد لإلنترنت في عام  2018في عدن.
وفقا لموقعهم االلكتروني ،فهم مزودون خدمة اإلنترنت الحكومية
 ،باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع  252.4Gكما ورد في حسابهم على
مواقع التواصل االجتماعي في يناير  ،2020هناك خطط لتركيب
نظامين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الجيل الرابع في
زنجبار ،باإلضافة إلى نظام في الكود (مديرية خنفر) ،في حين تضمنت
253
التعليمات األولية من المحافظ تركيب  10محطات في أبين.
ال تزال مقاهي اإلنترنت في اليمن تتمتع باألهمية للحصول على
خدمات اإلنترنت ،حيث أن ما يقدر بنحو  7.5%من األسر في جميع أنحاء
البالد تمتلك جهاز كمبيوتر ،في حين أن  6.3%فقط لديهم إمكانية
الوصول إلى اإلنترنت 254.على مستوى المحافظة ،هناك ستة مقاهي
لإلنترنت و 262مركز اتصال في أبين .ولم يطرأ أي تغيير على هذه
األرقام منذ عام 2011في حال عدم وجود قيود تشغيلية حرجة ،لم
يكن هناك أيضاً موردون جدد لتقديم الخدمات خالل هذه السنوات.

احتياجات السكان

  (95):لكشخدمات االتصاالت غير المتوفرة حاليا للسكان
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن
زﻧﺠﺒﺎر

ﺧﻨﻔﺮ
i

ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻮال
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻣﺘﻮﻓﺮ

أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ أو ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ
ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 252موقع عدن نت على االنترنت/https://www.adennet4g.net/index.php/en ،
(تم االطالع في  12فبراير .)2020
 253حساب عدن نت على الفيسبوك( /https://www.facebook.com/AdenNetY ،تم
االطالع في  12فبراير .)2020
 254االتحاد الدولي لالتصاالت ،ملف تعريفي عن قطاع تقنية المعلومات
واالتصاالت https://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Documents/2017/،2018
( Country%20Profiles/Country%20Profile_Yemen.pdfتم االطالع في 12
فبراير .)2020

ﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﺳﻴﺌﺔ

المصدر :استبيان خبراء القطاع : KIمارس .2020

وفقا للبيانات األولية ،فإن حوالي  ٪ 80من السكان البالغين لديهم
هاتف محمول يعمل ،في حين أن  ٪ 13فقط من السكان البالغين
255
لديهم اتصال باإلنترنت في المنزل.
 255استبيان المرجع المجتمعي (عقال الحارات)  CFP:مارس .2020
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مالمح حرضية رسيعة
وأفاد حوالي ثلثي عقال الحارات أن معظم األسر بالكاد تلبي احتياجات
خدمات االتصاالت ،وذكر  % 12أن معظم األسر غير قادرة على تلبية
هذه الحاجة على اإلطالق .باإلضافة إلى ذلك ،أفاد  % 20من عقال
الحارات بأن هذه الحاجة قد تم تلبيتها إلى حد كبير.ويبدو أن الحالة
أفضل فيما يتعلق بالمتطلبات األساسية لالتصاالت ،مثل الهواتف
واألرصدة ،حيث أفاد حوالي نصف عقال الحارات أن هذه السلع إما
تمت تلبيتها إلى حد كبير أو كامل  ،بينما ذكر النصف اآلخر أن معظم
األسر بالكاد تلبي هذه الحاجة.
وأشار خبراء القطاع إلى أن االتصال بشبكة اإلنترنت وشبكة الهاتف
المحمول غير متوفرين في المديريات .ويتماشى ذلك مع ردود
عقال الحارات ،حيث ذكر أكثر من ثالثة أرباع عقال الحارات ( )% 78أن
السلع المتعلقة باالتصاالت ،مثل الهواتف واالرصدة ،ليست متاحة
بسهولة في زنجبار ،في حين أن  81٪من عقال الحارات ذكروا ذلك
فيما يتعلق بخدمات االتصاالت .وذكر جميع عقال الحارات أن السكان
يحصلون على خدمات االتصال عن طريق شرائها .وأفادت الغالبية 80%
منهم أن الوقت الالزم للحصول على خدمات االتصاالت واإلمدادات
أقل من  20دقيقة سيراً على األقدام ،في حين أفاد  20٪أن األمر
يستغرق ما بين  20و  40دقيقة.
  (96):لكشالعوائق الرئيسية المتعلقة بخدمات وسلع
االتصاالت في مدينة زنجبار2020 ،
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺳﻠﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق /ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

8%

16%

اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺰودي
اﻟﺨﺪﻣﺎت

4%

4%

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

8%

8%

40%

44%

8%

8%

52%

48%

20%

16%

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
وﻛﻔﺎءات ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت

60%

48%

ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎن أو ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
إﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻊ او اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

24%

ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺸﺮاء
اﻟﺴﻠﻊ او اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺰودﻳﻦ
و/او اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰودون ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

اﺧﺮى

  (97):لكشالمجموعات السكانية التي تواجه التحدي األكبر
فيما يتعلق بخدمات النقل ،في مدينة زنجبار2020 ،
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺳﻠﻊ اﻻﺗﺼﺎﻻت

80%

84%

16%

16%

اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

68%

64%

16%

12%

4%

4%

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

انقطاع اإلنرتنت

اليمن لديه ثالث كابالت بحرية :واحد في الحديدة وواحد في عدن
وواحد في الغيظة .ويرتبط الكابل الرئيسي تحت سطح البحر،
فالكون ،في ميناءي الحديدة والغيظة 256.وتشير تقارير إعالمية
إلى أن نظامين آخرين للكابالت البحرية ،هما  Sea-Me-We 5و
 )Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1جاهزان للربط ،لكن تم منع ذلك
من قبل التحالف الذي تقوده السعودية 257.كابل آخر يربط عدن مع
جيبوتي .في  9يناير  ،2020تأثرت خدمات اإلنترنت بشكل كبير في
جميع أنحاء اليمن بسبب األضرار التي لحقت بكابل فالكون .وتشير
التقارير إلى انقطاع ما يقرب من  80%من خدمات االنترنت حيث يعتمد
اليمن بشكل حصري تقريباً على كابل فالكون .واعتباراً من فبراير
 ،2020تم استعادة االتصال الجزئي من قبل تيل يمن ،من خالل إعادة
توجيه اإلنترنت عبر عمان من ُعمانتل ،اإل أن الوضع العام كان ال يزال
مزرياً  .وقد أثر انقطاع اإلنترنت سلباً على العديد من الشركات ،مثل
258
المصارف ومقاهي اإلنترنت.
في حين أن مستويات الضرر محدودة( ،حتى عام  ،2017تم اإلبالغ عن
تضرر واحد من أصل عشر مرافق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مدينة زنجبار) ،إال أن خدمات الهاتف المحمول واإلنترنت محدودة
للغاية وربما ال تتوفر في جميع أنحاء محافظة أبين 259.ويعزى سبب
محدودية االتصال في المدينة إلى حد كبير لنقص الكهرباء والطاقة.
كما تضررت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل
260
النزاع في عام .2012

12%

4%

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

وذكر خبراء القطاع أن العوائق الرئيسية التي تحول دون تأمين خدمات
االتصاالت والسلع األساسية هي عدم كفاية المهارات والكفاءات
لدى مقدمي الخدمات ،وعدم كفاية المرافق ،أو مقدمي الخدمات،
أو المحالت التي تزود المنطقة ،وعدم كفاية األموال الالزمة لشراء
السلع والخدمات .وذُ كروا أن النازحين داخليا يواجهون أكبر التحديات
عند تأمين سلع وخدمات االتصاالت ،يليهم المجتمع المستضيف.

 256الخريطة التفاعلية للكابالت البحريةhttps://www.submarinecablemap. ،
( /comتم االطالع في  12فبراير Submarine Cable Interactive Map..)2020
Available at https://www.submarinecablemap.com/ (accessed February
.)12, 2020
 257ناصح شاكر ،ماذا ،ال يوجد اتصال؟ انقطاع اإلنترنت يزيد من ظالم الحياة في
اليمن» ،المراقب 16 ،يناير https://www.al-monitor.com/pulse/ ،2020
( originals/2020/01/internet-victim-of-yemeni-civil-war.htmlتم االطالع
في  12فبراير .)2020
« ،Arab News 258انقطاع اإلنترنت يشل العمل في اليمن» https://www. ،
( arabnews.com/node/1620721/middle-eastتم االطالع في  12فبراير
.)2020
 259مجموعة البنك الدولي ،تقييم االحتياجات الديناميكية لليمن ( :)DNAتقرير
المرحلة الثانية( ،واشنطن العاصمة.103 ,.)2017 :
 260المرجع نفسه.

الملحق
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التحقق من األصول
حدد الفريق مناطق متعددة داخل مدينة زنجبار استناداً لنتائج
التحقق من صور األقمار الصناعية الصادرة عن يونيتار برنامج تطبيقات
األقمار الصناعية العاملة  )UNOSAT (2019و «( »Digital Globeمايو
 )2020لـ  149مبنى ،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:
  (98):لكشالمواقع التي تم تقييمها للتحقق من األضرار
Funded by the
European Union

)YEMEN: Zinjibar City Assets Verification (of 2019

ﺧﻨﻔﺮ
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ﺧﻨﻔﺮ
اﻷﺿﺮار
! (ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﺮر ﻣﺮﺋﻲ )73
! (ﺿﺮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )22
! (ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ )34
!
(ﻣﺪﻣﺮ )20
ّ
ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
(ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ /ﺗﻐﺬﻳﺔ )5
(ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ )15

2 Km

1

0.5

0

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ زﻧﺠﺒﺎر  2020ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺸﺎء :مايو  2020 . 28املسند  /اإلسقاط  WGS-84ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتOCHA، UNOSAT، OSM، Digtal Globe 2019 :
اﺧﻼء ﻣﺴﺆوﻟﻴﻪ :اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو ﻗﺒﻮل رﺳﻤﻲ ﻣﻦ iMMAP، UN-Habitat ،
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التحقق من األصول ميدانيا في وسط المدينة كشف أن الوضع أسوأ
من مما تظهر األقمار الصناعية .مع ذلك  ،لم يتم التحقق من حجم
الضرر بدقة في المناطق األخرى بسبب صعوبة إمكانية الوصول.

شهدت محافظة أبين معارك عنيفة بسبب موقعها االستراتيجي
والقرب من عدن .حيث سجلت حوالي  197اشتباكات مسلحة في
أبين (من أصل  1,843على مستوى البالد) منذ تصاعد الصراع في
عام  64 ، 2015اشتباك مسلح سجل عام  2019مما يساوي ضعف
العدد المسجل في عام 261 2018بسبب القتال المحتدم بين قوات
المجلس االنتقالي والحكومة المعترف بها دولياً  .تظهر أدلة على
الدمار الواسع النطاق في المناطق السكنية ،المكتظة بالسكان ،
وتلف البنية التحتية بشكل كبير على صور األقمار الصناعية.

في الختام  ،يمكن االعتماد على صور األقمار الصناعية في التحقق
السريع من األصول  ،خاصة عند تقييم الضرر على نطاق واسع كبديل
للتقييمات الميدانية .قد يكون من الصعب إجراء هذا األخير في مناطق
القتال مثل الحديدة خالل فترات النزاع المسلح والتوترات السياسية.

في الغالب  ،األضرار في زنجباركانت متركزة /مجتمعة في وسط
المدينة بالقرب من القواعد العسكرية والمرافق العامة ،اضافة
إلى ذلك تواجد عدد من المباني المتضررة المتناثرة على أطراف
المدينة أيضا .الطبيعة الحضرية للمدينة هي تحد آخر حيث تنتشر
المساكن العشوائية  ،ويتم بناء المنازل من الطوب الطيني.
  (99):لكشالتحقق من األصول عبر األقمار الصناعية.2019 ،

Zinjibar City
ﺧﻨﻔﺮ
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