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إخالء المسؤولية
إن التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي الييييمن هيييو تقيييييم يجييير تنفيييي أثنيييا الصيييرا ويعتميييد بصيييورة أساسيييية عليييى مصيييادر بعييييدة
للبيانييات ،بمييا فييي ذلييك تحلييي صييور األقمييار الصييناعية ومييا ينشيير فييي وسييا التواصيي االجتميياعي .وقييد تييم بيي كيي جهييد ممكيين
لتثليييي هييي البيانيييات التيييي تيييم جمعهيييا عييين بعيييد بييي قواعيييد بيانيييات و  /أو تقييميييات متاحييية مييين الحكومييية اليمنيييية والشيييركا العييياملين
عليييى األرض .وعليييى الييير م مييين هييي الجهيييود ،إال أن هييي ا التقيييييم قيييد يحيييو بعييي البيانيييات يييير الدقيقييية وال يعتبييير بيييديالا للتقيييييم
الميييداني .وبييدالا ميين ذلييك ،يقييدم هيي ا التقييييم مؤشييرا ا إرشيياديا ا ألثيير الصييرا علييى البنييية التحتييية المادييية وجييودة الخييدمات ،ومييا ينييت
عنها من احتياجات أولية للتعافي وإعادة اإلعمار.
الجيييدير بالييي كر أن المرحلييية األوليييى مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات أجريييي فيييي خريييي عيييام 2015م ،وشيييمل نطاقيييا جغرافييييا ا
وقطاعيييا ا محييدداا .أمييا المرحليية الثانييية ،والتييي تييم االنتهييا منهييا فييي يونيييو 2017م ،فقييد حييدث نتييا المرحليية األولييى و طيي نطاقييا ا
جغرافيييييا ا وقطاعيييييا ا أوسيييي  .فييييي حييييين أن هيييي المرحليييية الثالثيييية تمثيييي امتييييدادا إضييييافيا ا للمييييرحلتين السييييابقتين ميييين التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجييات .وميي ذلييك ،فهييي لييم تغطييي جمييي المييدن والمنييا فييي اليييمن ،وبالتييالي ال تعتبيير مؤشييرا ا للبلييد ككيي  .فاألرقييام الييواردة
ال تقدم سوى تقديرا ا جز يا ا األثر األزمة واالحتياجات المطلوبة لتعافي البلد.
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ملخص تنفيذي
السياق
فييي يونيييو 2014م ،بييدأ الصييرا المسييلح اليي انييدل بييين الحكوميية والميليشيييات ينتشيير فييي معظييم أنحييا اليييمن .وتصيياعدت
حِ ييييدة هيييي ا الصييييرا فييييي مييييارس 2015م ممييييا أدى إلييييى خسييييا ر كبيييييرة فييييي األرواح وتسييييبب بموجييييات كبيييييرة ميييين النييييزوح
الييداخلي وألحيي أضيييرارا ا كبيييرة بالبنييية التحتيييية وتقييديم الخيييدمات فييي جمييي القطاعيييات االقتصييادية وفييي المجتمييي  .ولفهييم أثييير
الصرا المتطور على اليمنيين وتقدير االحتياجات األولية للتعافي وإعادة اإلعمار
قامييي مجموعييية البنيييك اليييدولي ،بالتعييياون الوثيييي مييي الحكومييية اليمنيييية ،بيييإ الق عمليييية متعيييددة المراحييي للتقيييييم المسيييتمر
لالحتياجيييات للييييمن فيييي سيييبتمبر 2015م .وهييي ا التقيييييم يمثييي المرحلييية الثالثييية مييين سلسيييلة التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات التيييي
أجرتها مجموعة البنك الدولي من 2015م.
الهدف
يتمثييي الهيييدف الر يسيييي للمرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي تزوييييد مجموعييية البنيييك اليييدولي والحكومييية
اليمنييييية والمجتميييي الييييدولي بتحييييدي حييييو أثيييير األزميييية علييييى السييييكان واألصييييو المادييييية والبنييييية التحتييييية وتقييييديم الخييييدمات
والمؤسسيييات فيييي الجمهوريييية اليمنيييية .كميييا أنهيييا تقيييدم تقيييديرا ا أولييييا ا الحتياجيييات إعيييادة إعميييار البنيييى التحتيييية واسيييتعادة تقيييديم
الخدمات لالستفادة من ذلك في وض خطط للتعافي.
النطاق
النطاق الزمني :تم حساب األضرار واالحتياجات بنا على الوض القا م في 2015م ك ساس للمقارنة.
النطاااااق القطاااااعي :تييييم تنفييييي التقييييييم للقطاعييييات االثنييييي عشيييير التالييييية :قطاعييييات التعليييييم ،األميييين الغيييي ا ي ،الحوكميييية،
الصيييحة ،اإلسيييكان ،االتصيييياالت وتقنيييية المعلوميييات ،الطاقيييية ،الحمايييية االجتماعيييية ،القييييدرة التحمليييية االجتماعييييية ،إدارة
النفايات الصلبة ،النق  ،والميا والصرف الصحي.
النطااااق الجغرافاااي :تعتبييير المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لألضيييرار واالحتياجيييات فيييي الييييمن تقييميييا ا ييييتم عليييى
مسييييتوى المدينيييية ويغطييييي المييييدن السيييي عشييييرة التالييييية :الضييييال  ،عييييدن ،الحييييزم ،عمييييران ،بيحييييان ،ذمييييار ،الحديييييدة،
الخوخة ،لح  ،لودر ،م رب ،المخا ،ردا  ،صعدة ،صنعا وتعز.
المنهجية
نظييرا ا للطبيعيية المسييتمرة للصييرا وعييدم قييدرة مجموعيية البنييك الييدولي علييى الوصييو إلييى الميييدان ،فييإن منهجييية هيي ا التقييييم
تسيييتند بصيييورة أساسيييية عليييى جمييي البيانيييات عييين بعيييد لكييين تيييم التحقييي منهيييا مييين خيييال معلوميييات ميدانيييية فيييي المنيييا
المختييييارة 1.وتتضييييمن مصييييادر البيانييييات عيييين بعييييد صييييور األقمييييار الصييييناعية بدقيييية  50سييييم ،وتحليييييالت وسييييا اإلعييييالم
(االجتماعييية) والتنقيييب فييي البيانييات والمعلومييات المتاحيية للجمهييور .وقييد تييم التحقيي ميين صييحة البيانييات التييي تييم جمعهييا عيين
بعيييد مييين خيييال المعلوميييات الميدانيييية بالنسيييبة لمدينييية تعيييز (قيييدمتها الحكومييية اليمنيييية) وصييينعا والحدييييدة (مقدمييية مييين مكتيييب
األميييم المتحيييدة لخيييدمات المشييياري ) .ومثلييي هييي الميييدن اليييثال عينييية لضيييمان مصيييداقية التقيييييم عييين بعيييد .كميييا اعتميييد التحليييي
علييييى البيانييييات المتييييوفرة ميييين المسييييوحات الميدانييييية القا ميييية ،فضييييالا عيييين تقييييارير الشييييركا المييييانحين (مثيييي األمييييم المتحييييدة)
والوكاالت المحلية (مث المؤسسات المحلية للميا والصرف الصحي).
إن هييي ا التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي الييييمن يعتبييير تقييميييا ا عاميييا ا يقيييدم مؤشيييرا ا إرشييياديا ا حيييو األضيييرار التيييي لحقييي بالبنيييية
التحتيييية وانقطيييا تقيييديم الخيييدمات واآلثيييار المترتبييية عليييى المؤسسيييات وميييا نيييت عنهيييا مييين احتياجيييات أوليييية للتعيييافي وإعيييادة
اإلعمار.
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يمكن اإل ال على مزيد من التفاصي حو المنهجية في الملح
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اإلستنتاجات
األضرار المادية
علييييى مسييييتوى القطاعييييات ،تعتبيييير األضييييرار هييييي األسييييوأ فييييي قطييييا اإلسييييكان ،حييييي تعرضيييي  %33ميييين الوحييييدات إمييييا
ألضييييرار جز ييييية ( )%32أو تييييدمير كاميييي ( .)%1كمييييا تضييييررت قطاعييييات التعليييييم والصييييحة والنقيييي والميييييا والصييييرف
الصيييحي بشيييك خطيييير ،حيييي تيييراوح إجميييالي األضيييرار بيييين ( %27النقييي ) إليييى ( %31المييييا والصيييرف الصيييحي) .وكانييي
قطاعيييات الطاقييية واالتصييياالت وتقنيييية المعلوميييات هيييي األقييي تضيييررا ا إليييى حيييد ميييا ،حيييي تراوحييي مسيييتويات األضيييرار بيييين
 %13و %11علييى التييوالي .وتييي تي مدينيية صيييعدة فييي المرتبيية األوليييى بييين الميييدن ميين حييي أعليييى نسييبة مييين األضييرار التيييي
لحقييي باألصيييو الماديييية حيييي تضيييررت  %55مييين منشيييآتها .وعليييى وجييي الخصيييوص تييي ثر قطيييا اإلسيييكان فيييي صيييعدة
بشك كبير.

مستوى أداء المرافق الخدمية
إن تراجييي مسيييتوى عمييي المرافييي الخدميييية فيييي العدييييد مييين القطاعيييات ال يعكيييس األضيييرار الماديييية فحسيييب بييي أيضيييا ا عوامييي
أخييرى مثيي القييدرة المؤسسييية وتييوفر المييوظفين ودفيي المرتبييات وتييوفر الكهربييا  2.وفيمييا يتعليي بالوضيي التشييغيلي ،يبيييدو أن
قطييا الطاقييية هيييو األكثييير تضييررا ا ،حيييي ال يعمييي سيييوى  %12ميين المرافييي فيييي المسيييتويات العادييية ر يييم األضيييرار الماديييية
المحييدودة نسييبيا ا .فهنيياك أكثيير ميين  %61ميين مرافيي الطاقيية ال تعميي علييى اإل ييالق ،وهيي ا يعييود إلييى حييد كبييير بسييبب نقييص
الوقيييود .أميييا المدينييية التيييي تعييياني مييين أعليييى مسيييتويات توقييي الخيييدمات فهيييي تعيييز حيييي ليييم تعيييد تعمييي فيهيييا سيييوى  %25مييين
المنشآت التي تم تقييمها.

تكلفة األضرار
حتييى شيييهر مييايو 2018م ،تيييراوح إجميييالي األضييرار المقيييدرة التييي لحقييي بالميييدن السييتة عشييير بييين ( 6.1كتقيييدير مييينخف ) و
 7.5ملييييار دوالر 3.ويعتبييير قطيييا اإلسيييكان دون منيييافس األكثييير تضيييررا ا حيييي تراوحييي تكيييالي األضيييرار بيييين  4.5و 5.4
مليييييار دوالر وهييييو مييييا يمثيييي أكثيييير ميييين  %72ميييين إجمييييالي األضييييرار ،يلييييي القطييييا الصييييحي ( 665 – 544مليييييون دوالر
أمريكيييييي) والطاقييييية ( 640 – 524ملييييييون دوالر أمريكيييييي) .كميييييا أن األضيييييرار المقيييييدرة فيييييي قطاعيييييات المييييييا والصيييييرف
الصيييحي والنقييي والتعلييييم تقيييدر أيضيييا ا بمئيييات المالييييين .وتعرضييي صييينعا ألعليييى مسيييتوى مييين األضيييرار مييين بيييين الميييدن
البيييال عيييددها  16مدينييية التيييي شيييملها التقيييييم المسيييتمر لألضيييرار واالحتياجيييات ،حيييي تراوحييي تكيييالي األضيييرار بيييين 2.4
إليييى  2.9ملييييار دوالر .تليهيييا مدينييية تعيييز بقيمييية بلغييي  1.3إليييى  1.5ملييييار دوالر .وإليييى جانيييب صييينعا وعيييدن ،تمثييي الحدييييدة
وتعز وصعد الجز األكبر من تكالي األضرار.

 2لم يتم تقييم الوض التشغيلي لقطاعي اإلسكان وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألن وضعهما التشغيلي يتوق
تقييم .
 3وا التقرير ،تم حساب التقديرات المنخفضة والعالية لألضرار بهامش  10في الما ة من متوسط قيمة األضرار

إلى حد كبير على الوض الماد ال

تم
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الشكل ( )ES.1تكلفة األضرار حسب المدينة في المدن الـ  16التي شملها التقييم المستمر لالحتياجات
(مليون دوالر أمريكي وكنسبة مئوية  %من اإلجمالي)
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High Estimate

Share of Total

Low Estimate

احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار
بصييييورة عاميييية ،تقييييدر االحتياجييييات الخاصيييية بالتعييييافي وإعييييادة اإلعمييييار فييييي هيييي المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجيييات ميييا بيييين  19و  23ملييييار دوالر عليييى ميييدى خميييس سييينوات .وبحسيييب القطيييا  ،فقيييد تيييم حسييياب االحتياجيييات عليييى
مستوى المدينة أو المحافظة أو على المستوى الو ني .يتضمن الجدو ( )ES.1أدنا تفاصي االحتياجات.
الجدول ( )ES.1االحتياجات حسب القطاع على مستوى المدينة والمحافظة والمستوى الوطني (مليون دوالر أمريكي)
القطاع
التعليم
الصحة
اإلسكان
المعلومات واالتصاالت
الطاقة
النق
إدارة النفايات الصلبة
الميا والصرف الصحي
اإلجمالي
القطاع
األمن الغ ا ي
النق
الميا والصرف الصحي
اإلجمالي

القطاع
الحماية االجتماعية
اإلجمالي

االحتياجات على مستوى المدينة
متوسط المدى ( 5-2سنوات)
قصير المدى (صفر-سنة)

مرتفع

منخفض

منخفض

مرتفع

393
321
98
80
1117
914
279
229
6,530
5,342
1632
1336
2
1
3
2
2,130
1743
533
436
292
239
125
102
13
10
3
3
636
520
159
130
11,112
9,092
2,833
2,318
االحتياجات على مستوى المحافظة
المدى المتوسط ( 5 – 2سنوات)
المدى القصير (صفر-سنة)

مرتفع

منخفض

منخفض

مرتفع

1433
1173
896
733
1432
1172
614
502
990
810
247
202
3,855
3,154
1,757
1,438
االحتياجات على المستوى الوطني
المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
المدى القصير (صفر-سنة)

منخفض
767
767

مرتفع
938
938

منخفض
3,069
3,069

مرتفع
3,751
3,751

المجموع (على مدى  5سنوات)

منخفض
402
1143
6,678
4
2,179
341
13
650
11,410

مرتفع
491
1397
8,162
5
2,663
417
16
795
13,945

اإلجمالي (على مدى  5سنوات)

منخفض
1906
1674
1012
4,592

مرتفع
2,329
2,046
1237
5,612

اإلجمالي (على مدى  5سنوات)

منخفض
3,837
3,837

المجموع الكلي (أ)
18,847
17,791
14,556
5,244
4,290
(أ) يستخدم المجمو الكلي التقديرات على مستوى المحافظة (وليس على مستوى المدينة) لقطاعي النق والميا والصرف الصحي.

مرتفع
4,689
4,689
23,035
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مقدمـــــة
تتييراوح االحتياجييات المقيييدرة للتعييافي وإعيييادة اإلعمييار فييي القطاعيييات والمنييا الجغرافيييية التييي شييملتها هييي المرحليية الثالثييية
ميييين التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات فييييي اليييييمن بييييين  19و  23مليييييار دوالر أمريكييييي علييييى مييييدى خمييييس سيييينوات .وتبليييي
االحتياجييييات المقييييدرة خييييال السيييينة األولييييى حييييوالي  5.2 - 4.3مليييييار دوالر أمريكييييي و 17.8 - 14.6مليييييار دوالر أمريكييييي
في السنوات  5-2الالحقة.

السياق
فيييي يونييييو 2014م ،بيييدأ الصيييرا المسيييلح الييي انيييدل بيييين الحكومييية والجماعيييات المسيييلحة ينتشييير فيييي معظيييم أنحيييا الييييمن.
وتصييياعدت حِ يييدة هييي ا الصيييرا فيييي ميييارس 2015م مميييا أدى إليييى خسيييا ر كبييييرة فيييي األرواح وتسيييبب بموجيييات كبييييرة مييين
النييييزوح الييييداخلي ،ملحِ قييييا ا أضييييرارا ا بالبنييييية التحتييييية وتقييييديم الخييييدمات فييييي جمييييي القطاعييييات االقتصييييادية والمجتميييي  .فقييييد
تعرضييي الطيييرق الر يسيييية والجسيييور فيييي عميييوم البليييد للتيييدمير ،وتعرضييي خطيييو الكهربيييا إليييى أضيييرار بالغييية وتوقييي
إنتيييياج اليييينفط والغيييياز بشييييك كاميييي  .و بقييييا ا لتقرييييير االحتياجييييات اإلنسييييانية لعييييام  2018الصييييادر عيييين مكتييييب األمييييم المتحييييدة
لتنسيييي الشيييؤون اإلنسيييانية ،فيييإن ميييا يقيييدر بيييـ  22.2ملييييون شيييخص -أ ميييا يعييياد  %75مييين سيييكان الجمهوريييية اليمنيييية -
يحتييياجون إليييى شيييك مييين أشيييكا المسييياعدة اإلنسيييانية أو الحمايييية ،بمييين فييييهم  11.3ملييييون فيييي حاجييية ماسييية ،و  17.8ملييييون
يمنيييي يعيييانون مييين انعيييدام األمييين الغييي ا ي ،و  8.4ملييييون شيييخص معرضيييون لخطييير المجاعييية 4.ومييين بيييين هيييؤال  ،هنييياك 1.8
ملييييون فييي و  1.1ملييييون اميييرأة حامييي أو مرضيييعة يعيييانون مييين سيييو التغ يييية الحييياد .وهنييياك سيييتة عشييير ملييييون شيييخص
محرومييييون ميييين الحصييييو علييييى خييييدمات الصييييرف الصييييحي وميييييا الشييييرب النظيفيييية ،فييييي حييييين يفتقيييير نحييييو  16.4مليييييون
شييخص إليييى الرعايييية الصيييحية األساسيييية .هييي ا باإلضيييافة إليييى مييا يقيييدر بنحيييو  3.44ملييييون شيييخص نزحيييوا مييين دييييارهم .ومييي
االنهيييار الشييام للخييدمات العاميية ،أدى االفتقييار إلييى إمكانييية الوصييو إلييى إمييدادات الميييا اآلمنيية والموثوقيية وتييراكم القمامييية
التيييي ليييم ييييتم جمعهيييا إليييى تفشيييي وبيييا الكيييوليرا .وفيييي شيييهر ميييايو 2018م ،أفيييادت منظمييية الصيييحة العالميييية بوجيييود أكثييير مييين
5
مليون حالة مشتب بإصابتها بوبا الكوليرا إضافة إلى حوالي الفين حالة وفاة مرتبطة بها.
وبنيييا ا عليييى تقييميييات مماثلييية أجريييي فيييي عيييدد مييين البليييدان ،قامييي مجموعييية البنيييك اليييدولي بمباشيييرة إجيييرا تقيييييم مسيييتمر
لالحتياجيييات متعيييدد المراحييي فيييي سيييبتمبر  2015لتقيييييم آثيييار األزمييية المسيييتمرة فيييي البليييد وإعيييداد تقيييدير أوليييي الحتياجيييات
التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار .ويجييير تنفيييي التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات بالتعييياون مييي الحكومييية اليمنيييية .وقيييد تيييم االنتهيييا مييين
تنفييي المرحليية األولييى والتييي شييمل أربيي مييدن (صييينعا وعييدن وتعييز وزنجبييار) وسييتة قطاعييات (التعليييم والطاقيية والصيييحة
واإلسيييكان والنقييي والمييييا والصيييرف الصيييحي) وتيييم االنتهيييا مييين تنفيييي ها فيييي أوا ييي عيييام 2016م .وقامييي المرحلييية الثانيييية
والتييي تييم االنتهييا منهييا فييي يونيييو 2017م ،بتحييدي نتييا المرحليية األولييى ميين التقييييم حييي شييمل نطاقييا ا جغرافيييا ا وقطاعيييا ا
أوسييي ( 10ميييدن و  7قطاعيييات) .أميييا المرحلييية الثالثييية ،موضيييو هييي ا التقريييير ،فقيييد قامييي بتوسيييي عيييدد الميييدن والقطاعيييات
التييي تييم تقييمهييا (الشييك أ .)1.يمكييين للتحلييي اليي يييتم إجيييرا تحيي مظليية التقييييم المسيييتمر لالحتياجييات فييي اليييمن أن يمثييي
في نهاية المطاف أساسا ا لتقييما ا شامالا للتعافي وبنا السالم على مستوى اليمن.

4
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مكتب تنسي الشؤون اإلنسانية التاب لألمم المتحدة ( )UNOCHAلمحة عامة حو االحتياجات اإلنسانية ،2018 ،اليمن
(https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2018-humanitarian-needs-overview-enar).
منظمة الصحة العالمية" ،اإلستجابة لوبا الكوليرا في اليمن  ،النشرة الوبا ية األسبوعية"  W19 2018 (7-13 ،مايو) ،
(http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/week_19_002.pdf?ua=1).
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الشكل (أ )1.توضيح يبين مراحل التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن

المرحلة 1
•
•
•
•
•

 4مدن
 6قطاعات
لم يتم تقييم الخسا ر
تصني كمي لتكالي
األضرار
تحديد تدخالت التعافي
ذات األولوية

المرحلة 2
•
•
•
•
•
•

 10مدن
 7قطاعات
لم يتم تقييم الخسا ر
تقييم احتياجات القدرات
المؤسسية للسلطات المحلية
في المديريات
تصني كمي لتكالي
األضرار
تصني أولي الحتياجات
التعافي وتحديد أولوياتها

نقييم التعافي
وبناء السالم

المرحلة 3
•
•
•
•
•
•
•

 16مدينة
 12قطاع
التقييم االجتماعي (الحماية
االجتماعية والقدرة التحملية
االجتماعية).
تقييم الحوكمة
تصني كمي لتكالي
األضرار
احتياجات التعافي وإعادة
اإلعمار مرتبة بحسب
األولوية م بيان تكاليفها.
تحديد األولويات المستقبلية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

على مستوى البلد
تقييم األضرار والخسا ر
تحلي اجتماعي
تحلي الصرا
تحلي االقتصاد الكلي
تحلي الحكم
تحلي القدرات المؤسسية
تقييم االحتياجات بحسب
األولوية والتكلفة
استراتيجية التعافي وإعادة
اإلعمار

األهداف
يتمثييي الهيييدف الر يسيييي للمرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي تزوييييد مجموعييية البنيييك اليييدولي والحكومييية
اليمنييييية والمجتميييي الييييدولي بتحييييدي حييييو أثيييير األزميييية علييييى السييييكان واألصييييو المادييييية والبنييييية التحتييييية وتقييييديم الخييييدمات
والمؤسسيييات فيييي الجمهوريييية اليمنيييية .كميييا أنهيييا تقيييدم تقيييديرا ا أولييييا ا الحتياجيييات إعيييادة إعميييار البنيييى التحتيييية واسيييتعادة تقيييديم
الخيييدمات لالسيييتفادة مييين ذليييك فيييي وضييي خطيييط للتعيييافي .كميييا تهيييدف هييي المرحلييية الثالثييية أيضيييا إليييى المسييياهمة فيييي تنفيييي
وتخطيط المشاري الطار ة الحالية والمستقبلية لمجموعة البنك الدولي في اليمن.

النطاق
النطااااق الزمناااي :تيييم حسييياب األضيييرار واالحتياجيييات بنيييا عليييى الوضييي الفعليييي أو التقيييدير القيييا م قبييي ميييارس 2015م .وتيييم
اإلنتها من جم البيانات في شهر فبراير 2018م.
النطااااق القطااااعي :تيييم تنفيييي التقيييييم للقطاعيييات االثنيييي عشييير التاليييية :قطاعيييات التعلييييم ،األمييين الغييي ا ي ،الحوكمييية ،الصيييحة،
اإلسيييييكان ،االتصييييياالت وتقنيييييية المعلوميييييات ،الطاقييييية ،الحمايييييية االجتماعيييييية ،القيييييدرة التحمليييييية االجتماعيييييية ،إدارة النفاييييييات
الصلبة ،النق  ،والميا والصرف الصحي.
النطااااق الجغرافاااي :تعتبييير المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لألضيييرار واالحتياجيييات فيييي الييييمن تقييميييا ا ييييتم عليييى مسيييتوى
المدينيية .وبالنسييبة لمعظييم القطاعييات ،فقييد تييم إجييرا التقييييم فييي المييدن السيي عشييرة التالييية :الضييال  ،عييدن ،الحييزم ،عمييران،
بيحيييان ،ذميييار ،الحدييييدة ،الخوخييية ،لحييي  ،ليييودر ،مدينييية مييي رب ،المخيييا ،ردا  ،صيييعدة ،صييينعا وتعيييز (الشيييك أ .)2.وقيييد تيييم
اختييييار هييي الميييدن بالتشييياور مييي الحكومييية اليمنيييية إميييا ألنهيييا )1( :تمثييي عواصيييم المحافظيييات التيييي تعتبييير المراكيييز األكثييير
أهميييية أو ( )2تعرضييي لمسيييتويات كبييييرة مييين األضيييرار أثنيييا الصيييرا  .وفيييي إ يييار هييي المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم ،هنييياك
 11مدينيية تييم تقييمهييا ميين جديييد بنييا علييى البيانييات والمعلومييات المتييوفرة اعتبييارا ا فييي شييهر أبرييي 2018م 6.وبالنسييبة للمييدن
الخميييس األخيييرى 7،فقيييد تيييم تحيييدي نتيييا التقيييييم مييين المرحلييية الثانيييية للتقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات بنيييا ا عليييى ديناميكييييات
الصييييرا األخيييييرة ،دون السييييعي للحصييييو علييييى أ بيانييييات جديييييدة لألضييييرار .وحيثمييييا تييييوفرت معلومييييات كافييييية ودقيقيييية،
جيييرى توسيييي نطييياق التقيييييم ليشيييم المحافظييية ككييي التيييي تقييي فيهيييا الميييدن المسيييتهدفة بيييالتقييم .فيييي حيييين تيييم تقيييييم بعييي

6
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الحزم ،ذمار ،الحديدة ،المخا ،لودر ،مدينة م رب ،ردا  ،صعد  ،صنعا  ،تعز.
الضال  ،عدن ،عمران ،بيحان ،لح .
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القطاعيييات (الحكيييم والحمايييية االجتماعيييية والقيييدرة التحمليييية االجتماعيييية واألمييين الغييي ا ي) عليييى مسيييتوى المحافظييية أو عليييى
8
المستوى الو ني.
الشكل (أ )2.المدن الـ  16التي شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن

المنهجية
فييي ظيي إسييتمرار الصييرا وعييدم قييدرة مجموعيية البنييك الييدولي علييى الوصييو إلييى الميييدان ،فييإن منهجييية هيي ا التقييييم تسييتند
بصيييورة أساسيييية عليييى جمييي البيانيييات عييين بعيييد بحيييي ييييتم التحقييي مييين صيييحتها مييين خيييال المعلوميييات الميدانيييية فيييي منيييا
مختيييارة 9.وتتضيييمن مصيييادر البيانيييات عييين بعيييد صيييورا ا لألقميييار الصيييناعية بدقييية  50سيييم ،وتحليييي لميييا تنشييير وسيييا اإلعيييالم
(وسيييا التواصييي االجتمييياعي) والغيييوص فيييي البيانيييات والمعلوميييات المتاحييية للجمهيييور .وحيثميييا أمكييين ،اعتميييد التحليييي عليييى
البيانيييات األساسيييية بنيييا ا عليييى المسيييوحات الميدانيييية وكييي لك التقيييارير مييين الشيييركا الميييانحين (مثييي األميييم المتحيييدة) والوكييياالت
المحلييية (مث ي المؤسسييات المحلييية للميييا والصييرف الصييحي) .عييالوة علييى ذلييك ،تييم تثلي ي ه ي البيانييات التييي تييم جمعهييا عيين
بعييد والتحقيي ميين صييحتها كلمييا أمكيين ذلييك بنييا علييى معلومييات ميدانييية تييم الحصييو عليهييا ميين الحكوميية اليمنييية أو الشييركا
اليييدوليين .وبالنسيييبة لمدينييية تعيييز ،فقيييد قيييدم وزارة التخطييييط والتعييياون اليييدولي اليمنيييية بيانيييات أساسيييية .وبالنسيييبة لميييدينتي
صييينعا والحدييييدة فقيييد أجيييرى مكتيييب األميييم المتحيييدة لخيييدمات المشييياري تقييميييات تفصييييلية ليييبع القطاعيييات وتحقييي مييين
الوض الماد والتشغيلي لبع المنشآت هناك.

 8المحافظات التي تم تقييمها للقطاعات المختارة في المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لإلحتياجات شمل  :أبين ،الضال  ،عدن ،البيضا  ،الجوف ،أمانة
العاصمة ،عمران ،ذمار ،الحديدة ،لح  ،م رب ،صعد  ،صنعا  ،شبوة ،تعز.
 9يمكن اإل ال على مزيد من التفاصي حو المنهجية في الملح
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وبنيييا ا عليييى تيييوفر البيانيييات والخصيييا ص الخاصييية بكييي قطيييا  ،اعتميييدت التقييميييات الفرديييية لكييي قطيييا عليييى العدييييد مييين
الخييييارات (عليييى أسييياس قا مييية حصييير األصيييو  ،عليييى أسييياس النسيييبة المئويييية ،التقيييييم المخيييتلط ،التقيييييم النيييوعي) للمنهجيييية
10
القياسية لتقييم األضرار والخسا ر.
ولقييياس األضييرار المادييية ،تييم حسيياب التكلفيية بنييا ا علييى عييدد المنشييآت المتضييررة ووضييعها الميياد (ضييرر جز ييي أو دمييار
كام ي ) ،والسييعر المقييدر للوحييدة قب ي األزم ية فيمييا يخييص ك ي فئيية ميين فئييات األصييو  .وقييد تييم حسيياب تكلفيية األصييو المييدمرة
بنسبة  %100من سعر الوحدة واألصو المتضررة جز يا بنسبة  %40من تكلفتها الكاملة.
ويشيييم التقيييييم أيضيييا تقيييديرا ا لالحتياجيييات المسيييتقبلية لتعيييافي وإعيييادة إعميييار القطاعيييات .وتسيييتند احتياجيييات إعيييادة اإلعميييار
عبييير مختلييي القطاعيييات إليييى تحويييي األضيييرار إليييى األسيييعار الحاليييية ،مييي األخييي فيييي الحسيييبان تضيييخم األسيييعار وأقسيييا
الضيييمان والتييي مين ،فضيييالا عييين عامييي "إعيييادة اإلعميييار بشيييك أفضييي " .وتراعيييي احتياجيييات التعيييافي الجوانيييب "الناعمييية"
والجوانيييب يييير المتصيييلة بالبنيييية التحتيييية ،مثييي التوظيييي والمعيييدات و  /أو الميييواد الالزمييية لتيييوفير الخيييدمات بييينفس المسيييتوى
الييي كانييي عليييي قبييي األزمييية .وبعيييد االنتهيييا مييين حسييياب احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار ،تيييم ترتيبهيييا بحسيييب األولويييية
وتوزيعها على المدى القصير (صفر -سنة) والمدى المتوسط ( 5 – 2سنوات).

القيود
إن هييي ا التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي الييييمن ،والييي جيييرى تنفيييي أثنيييا الصيييرا واعتميييد بصيييورة أساسيييية عليييى مصيييادر
بيانيييات بعييييدة ،ال يعتبييير تقييميييا ا شيييامالا يسيييتند إليييى بيانيييات تفصييييلية تيييم جمعهيييا مييييدانياا .وبالتيييالي فهيييو تقييميييا ا عاميييا ا يقيييدم مؤشيييرا ا
إرشييياديا ا حيييو األضيييرار التيييي لحقييي بالبنيييية التحتيييية وإعاقييية تقيييديم الخيييدمات واآلثيييار المترتبييية عليييى المؤسسيييات ،وميييا نيييت
عنهييا ميين احتياجيييات للتعييافي وإعيييادة اإلعمييار .وعلييى الييير م ميين أن المرحلييية الثالثيية قييد شيييمل نطاقييا ا جغرافييييا أوسيي وعيييددا ا
أكبييير مييين القطاعيييات مقارنيييةا بيييالجهود السيييابقة التيييي بييي ل  ،إال أن األرقيييام التقديريييية لألضيييرار واالحتياجيييات ال تعتبييير مؤشيييرا ا
للبليييد ككييي  .وباإلضيييافة إليييى ذليييك ،يسيييتند التقيييييم إليييى البيانيييات التيييي تيييم جمعهيييا فيييي بدايييية  ،2018وبالتيييالي مييين الممكييين أن
بعضا ا منها قد تغير نظرا لتطور حالة الصرا .

اإلستنتاجات
األضرار المادية
يلخييييص الشييييك (أ )3.أثيييير الصييييرا علييييى األصييييو المادييييية فييييي القطاعييييات التييييي خضييييع للتقييييييم علييييى مسييييتوى المنشيييي ة.
وكانييي األضيييرار عليييى مسيييتوى القطيييا هيييي األسيييوأ فيييي قطيييا اإلسيييكان ،حيييي تعرضييي  %33مييين الوحيييدات السيييكنية إميييا
ألضييييرار جز ييييية ( )%32أو للتييييدمير الكاميييي ( .)%1كمييييا تعرضيييي قطاعييييات التعليييييم والصييييحة والنقيييي والميييييا والصييييرف
الصيييحي أيضيييا ا ألضيييرار بالغييية ،حيييي تراوحييي األضيييرار بيييين ( %27النقييي  )11إليييى ( %31المييييا والصيييرف الصيييحي).
وقييييد كانيييي قطاعييييات الطاقيييية واالتصيييياالت وتقنييييية المعلومييييات هييييي األقيييي تضييييررا ا إلييييى حييييد مييييا ،حييييي بلغيييي مسييييتويات
األضرار فيهما  %13و  %11على التوالي.

 10تم تطوير ه المنهجية من قب اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في السبعينيات .وقد أصبح ه ا النه أداة معترف بها دوليا لتحديد
أثر الكوار بمختل أنواعها وتقدير التكالي المحتملة إلعادة اإلعمار.
يفرق تحلي قطا النق بين األصو التي تعرض ألضرار جز ية أو تلك التي تعرض لتدمير كام  .وبالنسبة إلى ه ا الرسم البياني ،فقد تم تصني
 11لم ِ
جمي األصو باعتبارها تعرض ألضرار جز ية.
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الشكل (أ )3.مستويات األضرار المادية حسب القطاع ()%
1%
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تييي تي صيييعدة فيييي صيييدارة الميييدن األكثييير تضيييررا ا مييين حيييي نسيييبة األضيييرار التيييي لحقييي باألصيييو الماديييية حيييي تعرضييي
 %55ميييين منشييييآتها إمييييا للتييييدمير الكاميييي أو ألضييييرار جز ييييية (انظيييير الشييييك أ .)4.وتعييييرض قطييييا اإلسييييكان علييييى وجييييد
التحدييييد فيييي صيييعد ألضيييرار بالغييية حيييي تعرضييي  %64مييين المنييياز ألضيييرار .كميييا تضيييررت أيضيييا ا المنشييي تين اللتيييان
تمييثال قطييا الطاقيية فييي صييعد  .وتحيي تعييز فييي المرتبيية الثانييية بعييد صييعدة بمسييتويات متقاربيية حييي بليي متوسييط مسييتويات
األضيييرار فيييي  .%53وهنيييا فيييي تعيييز تعيييرض قطييياعي اإلسيييكان والطاقييية أيضيييا ا ألكبييير األضيييرار بنسيييب بلغييي  %79و %86
فيييي كيييال القطييياعين عليييى التيييوالي .وتعرضييي كييي مييين ميييدن عيييدن وذميييار والحدييييدة والخوخييية وصييينعا لمسيييتويات متوسيييطة
ميييين األضييييرار المادييييية دون  ،%30علييييى اليييير م ميييين وجييييود بعيييي القطاعييييات فييييي هيييي المييييدن (مثيييي االتصيييياالت وتقنييييية
المعلوميييات فيييي الحدييييدة ،وقطيييا الطاقييية فيييي عيييدن وذميييار وقطيييا الصيييحة فيييي الخوخييية) حيييي بلغييي مسيييتويات األضيييرار
 %50أو أكثر.
الشكل (أ )4.مستويات األضرار المادية حسب المدينة ()%
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الوضع التشغيلي للمنشآت الخدمية
بصيييورة عامييية ،فيييإن ميييدى األدا اليييوظيفي فيييي العدييييد مييين القطاعيييات يمتيييد إليييى ميييا هيييو أبعيييد مييين مسيييتوى األضيييرار الماديييية
ويعتمييد علييى عواميي إضييافية مثيي تييوفر المييوظفين ودفيي المرتبييات وتييوفر الكهربييا  12.فعلييى سييبي المثييا  ،تعميي العديييد ميين
مرافيييي الميييييا والصييييرف الصييييحي والمنشييييآت الصييييحية بمسييييتوى محييييدود بسييييبب نقييييص الوقييييود الييييالزم لتشييييغي المولييييدات
الكهربا يييية .وبالتيييالي فيييإن فهيييم هييي ا التيييرابط بيييين القطاعيييات يعتبييير أميييرا ا بيييال األهميييية ينبغيييي مراعاتييي عنيييد وضييي خطيييط
للتعافي وإعادة اإلعمار في اليمن.
وفيميييا يتعلييي بالوضييي التشيييغيلي ،يبيييدو أن قطيييا الطاقييية هيييو القطيييا األكثييير تضيييررا ا ،حيييي ليييم يعيييد هنييياك سيييوى  %12فقيييط
ميين المرافيي تعميي بالمسييتويات المعتييادة علييى اليير م ميين المسييتوى المحييدود نسييبيا ا لألضييرار المادييية التييي لحقيي بهييا (انظيير
الشييك أ .)5.وحاليييا ا هنييياك أكثيير ميين  %61مييين منشييآت الطاقييية ال تعميي إ القيياا ،وهييي ا يعييزى إليييى حييد كبييير إليييى عييدم تيييوفر
الوقيييود .و نيييي عييين القيييو إن إميييدادات الطاقييية قيييد تقلصييي إليييى حيييد كبيييير .كميييا تييي ثرت قطاعيييات المييييا والصيييرف الصيييحي
والنقيي بشييك كبييير حييي بلغيي نسييبة المنشييآت المتوقفيية عيين العميي  %33فييي قطييا الميييا والصييرف الصييحي و  %27فييي
قطا النق .
الشكل (أ )5.الوضع التشغيلي حسب القطاع ()%
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أميييا المدينييية األكثييير تضيييررا ا مييين حيييي األدا اليييوظيفي فهيييي تعيييز حيييي ليييم يعيييد هنييياك فيييي المتوسيييط سيييوى  %25فقيييط مييين
منشيييآتها تعمييي فيييي جميييي القطاعيييات الخمسييية (أنظييير الشيييك أ ،)6.تليهيييا بشيييك وثيييي مدينييية صيييعد بمسيييتويات أدا متقاربييية
بلغيييي  %29فقييييط .أمييييا مييييدن الضييييال والخوخيييية فتبييييدوان األقيييي تيييي ثراا ،بنسييييب أدا وظيفييييي بلغيييي  %89و  %81علييييى
التوالي .في حين يبل متوسط مستوى األدا الوظيفي في أمانة العاصمة صنعا .%61
الشكل (أ )6.الوضع التشغيلي للمنشآت الخدمية حسب المدينة ()%
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لم يتم تقييم الوض التشغيلي لقطاعي اإلسكان وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألن وضعهما التشغيلي يتوق

إلى حد كبير على الوض الماد .
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تكلفة األضرار
حتييى شييهر مييايو 2018م ،تييراوح إجميييالي األضييرار المقييدرة التييي لحقيي بالميييدن السييتة عشيير بييين  6.1مليييار دوالر (كتقيييدير
ميييينخف ) و  7.5مليييييار دوالر (أنظيييير الشييييك أ.7.أ والجييييدو أ 13.)1.ويعتبيييير قطييييا اإلسييييكان دون منييييافس األكثيييير تضييييررا ا
حييييي تراوحيييي تكييييالي األضييييرار بييييين  4.5و  5.4مليييييار دوالر وهييييو مييييا يمثيييي أكثيييير ميييين  %72ميييين إجمييييالي األضييييرار
(الشيييييك أ.7.ب) ،يليييييي القطيييييا الصيييييحي ( 665 – 544ملييييييون دوالر أمريكيييييي) ثيييييم قطيييييا الطاقييييية ( 640 – 524ملييييييون
دوالر أمريكيييي) .كمييييا أن األضييييرار المقييييدرة فيييي قطاعييييات الميييييا والصييييرف الصييييحي والنقييي والتعليييييم تقييييدر أيضييييا ا بمئييييات
المالييييين .أميييا فيييي قطيييا االتصييياالت وتقنيييية المعلوميييات وإدارة النفاييييات الصيييلبة ،فتعتبييير التقيييديرات منخفضييية نسيييبياا ،األمييير
الييي يعكييييس العيييدد المحييييدود لألصييييو وعيييدم تييييوفر بيانييييات شييياملة (نظييييرا ا ألن التقيييييم يسييييتند بصييييورة أساسيييية إلييييى جميييي
البيانات عن بعد).
الشكل (أ )7.تكاليف األضرار حسب القطاع في المدن الـ  16التي شملها التقييم المستمر لالحتياجات
(أ) مليون دوالر أمريكي
7,476

5,441

6,116

4,452
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US$ MILLION
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Education Health

(ب) كنسبة مئوية ( )%من اإلجمالي

قطاع المياه
والصرف الصحي
3.5%

إدارة النفايات
الصلبة
0.1%

الطاقة
8.6%

النقل
3.7%

التعليم
2.4%
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االتصاالت
وتقنية المعلومات
%0.03

Other
9.8%

اإلسكان
72.8%

الصحة
8.9%

وا التقرير ،تم حساب التقديرات المنخفضة والعالية لألضرار بهامش  10في الما ة من متوسط قيمة األضرار
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وقييد تعرضييي صيينعا ألعليييى مسييتوى مييين األضييرار مييين بييين الميييدن التييي شيييملها التقييييم المسيييتمر لالحتياجييات البيييال عيييددها
 16مدينييية  ،حيييي بلغييي تكيييالي األضيييرار  2.4إليييى  2.9ملييييار دوالر  ،أ ميييا نسيييبت  %39مييين إجميييالي تكيييالي األضيييرار
(الشيييك أ ،)8.تليهيييا تعيييز بتكلفييية بلغييي  1.3إليييى  1.5ملييييار دوالر أمريكيييي ( )%21مييين إجميييالي تكيييالي األضيييرار .وإليييى
حيييد كبيييير نظيييرا ا لحجمهيييا الصيييغير نسيييبيا ا ،تمثييي كييي مييين ميييدن الضيييال  ،الحيييزم ،بيحيييان ،الخوخييية وليييودر  %1أو أقييي مييين
إجمالي تكالي األضرار.
الشكل (أ )8.تكلفة األضرار حسب المدينة للمدن الـ  16التي شملها التقييم المستمر لالحتياجات (مليون دوالر أمريكي ونسبتها المئوية من
اإلجمالي)
10,000
1,000
100
10

US$ MILLION

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1

Share of Total

High Estimate

Low Estimate

يبييين الجيييدو (أ )1.النتيييا الخاصييية بالقطاعيييات التيييي تيييم تقيييييم حجيييم األضيييرار فيهيييا عليييى مسيييتوى المحافظييية .وتقيييدر تكيييالي
األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا النقييي عليييى مسيييتوى المحافظييية فيييي حيييدود  1.1و  1.4ملييييار دوالر .وبالنسيييبة لقطيييا المييييا
والصرف الصحي ،فهي تتراوح بين  314إلى  384مليون دوالر.

احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار
بصييييورة عاميييية ،تقييييدر االحتياجييييات الخاصيييية بالتعييييافي وإعييييادة اإلعمييييار فييييي هيييي المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجيييات ميييا بيييين  19و 23ملييييار دوالر عليييى ميييدى خميييس سييينوات (أنظييير الجيييدو أ .)2.ولقيييد بلغييي االحتياجيييات المقيييدرة
 5.2 – 4.3ملييييار دوالر خيييال السييينة األولييييى ومبلييي  17.8 – 14.6ملييييار دوالر فيييي السيييينوات األربييي الالحقييية (السيييينوات
.)5-2
علاااى مساااتوى المديناااة :تقيييدر االحتياجيييات فيييي جميييي ميييدن التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات البيييال عيييددها  16مدينييية بميييا يتيييراوح
بيييين  11و 14ملييييار دوالر عليييى ميييدى خميييس سييينوات (الشيييك أ 2.3 :)9.إليييى  2.8ملييييار دوالر أمريكيييي فيييي العيييام األو و
 11 – 9ملييييار دوالر أمريكيييي فيييي السييينوات  .5-2وبحسيييب القطيييا  ،يمثييي قطيييا اإلسيييكان  %59مييين إجميييالي االحتياجيييات،
حييييي تتييييراوح االحتياجييييات ميييين  6.7إلييييى  8.1مليييييار دوالر (الشييييك أ .)10.كمييييا أن االحتياجييييات فييييي قطييييا الطاقيييية كبيييييرة
أيضييييا ا ،حييييي تتييييراوح التقييييديرات اإلجمالييييية بييييين  2.2دوالر أمريكييييي و 2.7مليييييار دوالر ( %19ميييين اإلجمييييالي) ،وذلييييك
بصورة ر يسية للوقود لسد الفجوة في تقديم الخدمات .في حين تمث احتياجات القطا الصحي  %10من اإلجمالي.
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الجدول (أ )1.تكلفة األضرار حسب القطاع على مستوى المدينة والمحافظة (مليون دوالر أمريكي)
مستوى المدينة
تكلفة األضرار
القطاع
تقدير مرتفع
تقدير منخفض
180
147
التعليم
665
544
الصحة
5,441
4,452
اإلسكان
2
2
االتصاالت وتقنية المعلومات
640
524
الطاقة
276
226
النق
8
7
ادارة النفايات الصلبة
262
215
الميا والصرف الصحي
7,476
6,116
اإلجمالي
مستوى المحافظة
تكلفة األضرار
القطاع
تقدير مرتفع
تقدير منخفض
1,353
1,107
النق
384
314
الميا والصرف الصحي
اإلجمالي
1,737
1,421
الجدول (أ )2.االحتياجات حسب القطاع بالمدينة والمحافظة والمستويات الوطنية (مليون دوالر أمريكي)
مستوى المدينة
المجموع (على مدى  5سنوات)
المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
المدى القصير (صفر -سنة)
القطاع
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
491
402
393
321
98
80
التعليم
1,397
1,143
1,117
914
279
229
الصحة
8,162
6,678
6,530
5,342
1,632
1,336
اإلسكان
5
4
2
1
3
2
االتصاالت وتقنية المعلومات
2,663
2,179
2,130
1,743
533
436
الطاقة
417
341
292
239
125
102
النق
16
13
13
10
3
3
إدارة النفايات الصلبة
795
650
636
520
159
130
الميا والصرف الصحي
13,945
11,410
11,112
9,092
2,833
2,318
اإلجمالي
مستوى المحافظة
المجموع (على مدى  5سنوات)
المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
المدى القصير (صفر -سنة)
القطاع
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
2,329
1,906
1,433
1,173
896
733
األمن الغ ا ي
2,046
1,674
1,432
1,172
614
502
النق
1,237
1,012
990
810
247
202
الميا والصرف الصحي
5,612
4,592
3,855
3,154
1,757
1,438
اإلجمالي
المستوى الوطني
المجموع (على مدى  5سنوات)
المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
المدى القصير (صفر -سنة)
القطاع
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
مرتفع
منخفض
4,689
3,837
3,751
3,069
938
767
الحماية االجتماعية
4,689
3,837
3,751
3,069
938
767
اإلجمالي
المجموع الكلي

(أ)

4,290

5,244

14,556

17,791

18,847

23,035

(أ) يستخدم المجمو الكلي التقديرات على مستوى المحافظة (وليس على مستوى المدينة) لقطاعي النق والميا والصرف الصحي
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تييي تي صييينعا فيييي المرتبييية األوليييى مييين حيييي االحتيييياج حيييي بلغييي احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار  5.5 - 4.5ملييييار
دوالر أمريكييييي أو  %40ميييين اإلجمييييالي (الشييييك أ .)10.وتليهييييا تعييييز ( 2.1إلييييى  2.6مليييييار دوالر أو  %20ميييين اإلجمييييالي)
 ،ثيييم عيييدن ( 1.8إليييى  2.2ملييييار دوالر أو  .)%18وعليييى الييير م مييين صيييغر حجمهيييا ،إال أن كييي مييين ميييدينتي صيييعدة ومييي رب
تمثالن  %4من إجمالي االحتياجات.
علاااى مساااتوى المحافظاااات :تيييم تقيييييم احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار عليييى مسيييتوى المحافظييية لكييي مييين قطيييا النقييي
وقطيييا المييييا واإلصيييحاح وقطيييا األمييين الغييي ا ي (الشيييك أ .)11.وجميييي هييي القطاعيييات تتطليييب دعميييا ا كبييييرا ا للعيييودة إليييى
مسيييتويات ميييا قبييي األزمييية .وتشيييير التقيييديرات إليييى أن االحتياجيييات تتيييراوح بيييين  4.6و  5.6ملييييار دوالر أمريكيييي عليييى ميييدى
خمييييس سيييينوات 1.4 :إلييييى  1.8دوالر فييييي السيييينة األولييييى و  3.9 – 3.2مليييييار دوالر فييييي السيييينوات  .5-2وميييين المقييييدر أن
تتراوح االحتياجات في قطا األمن الغ ا ي لوحد بين  1.9إلى  2.3مليار دوالر.
علااى المساااتوى الاااوطني :تيييم تقييدير احتياجيييات التعيييافي فيييي قطييا الحمايييية االجتماعيييية عليييى المسييتوى اليييو ني وتتيييراوح بيييين
 3.8إلييييييى  4.7مليييييييار دوالر أمريكييييييي 938 – 767 :مليييييييون دوالر فييييييي السيييييينة األولييييييى و  3.8 – 3.1مليييييييار دوالر فييييييي
السنوات .5 - 2
الشكل (أ )9.احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مستوى المدينة حسب القطاع
(أ) ملبون دوالر أمريكي
100,000

13,945

8,162
2,663

11,410
795
High Estimates

417

650

2,179

491
402

16

5

13

1,000

1,143

341

Low Estimates

1,397

100

US$ MILLION

6,678

10,000

10

4
1

TOTAL

WASH

Power Transport SWM

ICT

Housing

Education Health

(ب) كنسبة مئوية ( )%من اإلجمالي
الطاقة
19.1%

النقل
3.0%
المياه والصرف الصحي
5.7%
االتصاالت
Other %0.03
6.7%
إدارة النفايات الصلبة
0.1%

التعليم
3.5%

الصحة
10.0%

اإلسكان
58.5%
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الشكل (أ )10.احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مستوى المدينة حسب المدينة (مليون دوالر أمريكي)

2,578
2,109

10,000

5,527
4,522

2,178
582
476

230

234

188

191

755

520
425

181

258

148

211

618
69

239
195

56

1,782

274
105
86

224

1,000

86

130

71

106

100

US$ MILLION

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

100,000

10
1

Share of Total Needs

High Estimate

Low Estimate

الشكل (أ )11.احتياجات اإلصالح وإعادة اإلعمار على مستوى المحافظة (مليون دوالر أمريكي)
2,500
2,329

1,500
1,237

1,906

1,674

1,000

US$ Million

2,046

2,000

500

1,012

0
WASH

Transport
Low Estimates

Food Security
High Estimates

تلخيص التقارير القطاعية
قطاع الحكم
نتيجييية لألزمييية فيييي الييييمن  ،اسيييتمرت أنظمييية الحكيييم الضيييعيفة بالفعييي فيييي البليييد فيييي التيييدهور  ،مميييا أدى إليييى تفكيييك العدييييد مييين
المؤسسيييات الر يسيييية المسيييؤولة عييين إدارة اإلييييرادات والنفقيييات  ،وإضيييعاف قيييدرات الخدمييية المدنيييية عليييى تقيييديم الخيييدمات
األساسيييية  ،فضيييالا عييين تآكييي آلييييات المسيييا لة العامييية .فبعيييد ميييا يقيييرب مييين ثيييال سييينوات مييين األزمييية  ،انخفييي إجميييالي
تحصيييي اإلييييرادات المحليييية إليييى أقييي مييين  %5مييين النيييات المحليييي اإلجميييالي  ،ويرجييي ذليييك أساسيييا ا إليييى انخفييياض الضيييرا ب
المباشييرة و يييير المباشيييرة وضيييع إدارة الجميييارك  ،فضيييالا عييين التراجيي العيييام للنشيييا االقتصييياد  .وخيييال هييي الفتيييرة ،قيييام
البنيييك المركيييز اليمنيييي بنقييي مقييير الر يسيييي إليييى عيييدن  ،مخلفيييا ا ورا ييي الكثيييير مييين القيييدرات القا مييية فيييي صييينعا  ،مميييا أدى
إليييى خلييي حييياالت جدييييدة مييين عيييدم اليقيييين واحتياجيييات التكيييي فيييي القطيييا الميييالي اليمنيييي .ونتيجييية لييي لك  ،تيييم التشيييكيك فيييي
نزاهيية نظييام اإلدارة المالييية العاميية بشييك عييام :لييم يييتم اعتميياد أ ميزانييية منيي عييام 2014م؛ ولييم تعييد هنيياك خطييط لإليييرادات
أو النفقييييات متعييييددة السيييينوات؛ وتيييي ثر تنفييييي الميزانييييية ومصييييداقيتها بشييييك كبييييير ؛ وال تتييييوفر أ معلومييييات بشيييي ن إعييييداد
التقيييارير الماليييية لعيييامي  2016و  2017؛ أصيييبح معظيييم المؤسسيييات اإلداريييية تجييير عملييييات الشيييرا مييين خيييال التعاقيييد
المباشيير ؛ وعمليييات التييدقي الييداخلي تواج ي قيييودا ا تتعليي بتييوفر المييوظفين ،ولييم يييتم إصييدار بيانييات مالييية مدققيية خارجيييا منيي
ديسيييمبر 2014م .ونتيجييية لييينقص الميييوارد الماليييية واألولوييييات الملحييية األخيييرى إليييى جانيييب األزمييية السياسيييية المسيييتمرة فيييي
الييييمن  ،ليييم يعيييد الكثيييير مييين الميييوظفين الحكيييوميين يسيييتلمون رواتيييبهم بصيييورة مسيييتمرة  ،مميييا دفييي بمسييي لة تقيييديم الخيييدمات
الحكوميييية بالغييية األهميييية إليييى حافييية االنهييييار .وتفاقمييي هيييي التحيييديات بسيييبب تراجييي القيييدرات فيييي مجيييا اإلدارة العاميييية
وزييييادة مسيييتوى انعيييدام األمييين ،حيييي تشيييير بيانيييات المسيييوحات الر يسيييية إليييى أن أكثييير مييين  %50مييين ميييوظفي الحكومييية ليييم
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يعيييودوا متواجيييدين فيييي وظيييا فهم .و بقيييا ا لدراسيييات أجريييي عبييير حلقيييات نقييياش  ،أدى ذليييك إليييى انخفييياض إمكانيييية الوصيييو
إليييى خيييدمات الصيييحة والتعلييييم والمييييا والصيييرف الصيييحي وارتفيييا األسيييعار وزييييادة وقييي االنتظيييار  /تكيييالي المعيييامالت
المطلوبييية للحصيييو عليييى هييي الخيييدمات .وقيييد أدت هييي التحيييديات فيييي تقيييديم الخيييدمات إليييى زييييادة معيييد الرشييياوى ،واختفييي
آليييات الشييكوى واإلنصيياف الرسييمية .وفييي الوقيي اليي يييتم فييي تييوفير الحماييية القانونييية لحرييية التعبييير والتجميي والحيي فييي
الحصيييو عليييى المعلوميييات ،تصييياعد مسيييتوى العنييي منييي عيييام  2014ضيييد المتظييياهرين ومنظميييات المجتمييي الميييدني ووسيييا
اإلعالم  ،وتم وق أ نو من الشفافية المالية.
وبييييالنظر إلييييى األمييييام ،فييييإن االحتياجييييات المتعلقيييية بتحسييييين بيئيييية الحوكميييية فييييي اليييييمن تعتبيييير واسييييعة النطيييياق حييييي تشييييم
مجموعييية متنوعييية مييين المؤسسيييات المسيييؤولة عييين أدا الوظيييا األساسيييية للحكومييية وتقيييديم الخيييدمات – إضيييافة إليييى أنهيييا
تعتبييير أيضيييا ا عميقييية حيييي تشيييم بقيييات متعيييددة مييين المجتمييي ضيييرورية السيييتعادة العقيييد االجتمييياعي .وبينميييا يعتميييد تسلسييي
جهيييود التعيييافي عليييى عيييدة عوامييي تتعلييي بالتسيييوية السياسيييية فيييي مرحلييية ميييا بعيييد األزمييية  ،فسيييوف يتعيييين إعيييادة عيييدد مييين
المؤسسييييات والعمليييييات الروتينييييية والسياسييييات لضييييمان أنظميييية حوكميييية فعاليييية وشيييياملة .أوالا ،ميييين األهمييييية بمكييييان اسييييتعادة
القيييدرة عليييى إدارة اإلييييرادات واإلدارة فيييي الييييمن  ،والتيييي ستشيييم زييييادة الضيييرا ب يييير المباشيييرة والضيييرا ب المباشيييرة ،
فضيييالا عييين إعيييادة ت سييييس مرافييي إدارة الجميييارك فيييي الميييوانئ الر يسيييية .وبالمثييي  ،سيييتكون هنييياك حاجييية السيييتعادة العملييييات
المعتيييادة للموازنييية لمسييياندة الوظيييا اإلداريييية األساسيييية وتقيييديم الخيييدمات الحيويييية وبنيييا مشيييروعية للحكومييية الجدييييدة التيييي
ستتشيييك فيييي نهايييية المطييياف  ،وكييي لك ليييدعم تشيييكي عقيييد اجتمييياعي جدييييد .ويمكييين لهييي العمليييية أن تبيييدأ بإعيييداد ميزانيييية
يييوارئ موحيييدة وتتضيييمن آليييية بسييييطة الختييييار وتخصييييص األميييوا ألنشيييطة إعيييادة اإلعميييار والتيييي يمكييين ترتيبهيييا حسيييب
األولوييييية فييييي سييييياق عملييييية معينيييية لتقييييييم احتياجييييات التعييييافي وبنييييا السييييالم ( .)RPBAوبمييييوازاة ذلييييك  ،ميييين الضييييرور
اسيييتعادة عملييييات البنيييك المركيييز اليمنيييي  ،وإعيييادة بنيييا األرصيييدة النقديييية فيييي الحسييياب الموحيييد للخزانييية ،وإعيييادة تشيييغي
نظييييييام معلومييييييات اإلدارة المالييييييية والمحاسييييييبية وإجييييييرا حصيييييير للمتيييييي خرات  ،باإلضييييييافة إلييييييى اسييييييتئناف أنظميييييية إدارة
االسيييتثمارات العامييية .وينبغيييي اسيييتكما هييي الجهيييود بإعيييادة تفعيييي أو إدخيييا ضيييوابط أساسيييية لمنييي تسيييرب األميييوا خيييال
فتييييرة التعييييافي  ،بمييييا فييييي ذلييييك دعييييم المؤسسييييات التييييي تشييييرف علييييى المناقصييييات الحكومييييية وترتيبييييات مرنيييية للمشييييتريات.
وبالتيييالي يجيييب التعامييي مييي كييي هييي االحتياجيييات بطريقييية متسلسيييلة واسيييتراتيجية بغيييية اسيييتعادة سيييالمة نظيييام إدارة الماليييية
العامة في اليمن تدريجيا ا  ،وبدون ذلك لن تحص عملية التعافي للدعم الداخلي والخارجي المطلوب.
وبيينفس القيييدر مييين األهمييية بالنسيييبة لقيييدرة الحكوميية عليييى تقيييديم الخييدمات واسيييتعادة الثقييية والمشييروعية يييي تي وجيييود مؤسسيييات
الخيييدمات العامييية والمؤسسيييات الرقابيييية األساسيييية القويييية والمتمكنييية .فعليييى الميييدى القصيييير ،يجيييب عليييى الحكومييية اسيييتئناف
صيييرف رواتيييب ميييوظفي الخدمييية المدنيييية لضيييمان عيييدم انهييييار خيييدمات الصيييحة والتعلييييم والمييييا والصيييرف الصيييحي .وعليييى
الميييدى المتوسيييط  ،سيييتحتاج الحكومييية إليييى تنفيييي إصيييالحات أوسييي لقطيييا الخدمييية المدنيييية لضيييمان المسيييا لة والعدالييية فيييي
التوظيييي والرقابييية عليييى فييياتورة األجيييور للقطيييا العيييام ،فضيييالا عييين القيييدرات الالزمييية للميييوارد البشيييرية لتقيييديم الخيييدمات.
وبالمثيي  ،وميين أجيي تعزيييز المسييا لة العاميية ،يتعييين عليييى الحكوميية إعييادة تفعييي اآلليييات الر يسييية لمشيياركة المييوا نين ،بميييا
فييي ذلييك اآلليييات الخاصيية بالشييكاوى وجبيير الضييرر ،كييإجرا إيجييابي السييتعادة الثقيية وتعزيييز الشييمو علييى المييدى القصييير.
وعليييى الميييدى المتوسيييط ،قيييد تتضيييمن التيييدابير المحيييددة تحسيييين شيييفافية الموازنييية ومشييياركة الميييوا نين فيييي صييييا ة السياسيييات
والرقابة على تطبيقها ،فضالا عن دعم االستراتيجيات والمؤسسات الو نية الشاملة لمكافحة الفساد.

قطاع القدرة التحملية االجتماعية
خلييي الصيييرا تييي ثيرا ا كبيييييرا ا عليييى المجتمييي اليمنيييي ممييييا أدى إليييى تيييوتر العالقييية داخيييي المجتمعيييات وترسيييي االنقسييييامات
األسييييرية والمنا قييييية واالنتمييييا ات السياسييييية ،وخليييي خطييييو جديييييدة بييييين فئييييات المجتميييي  ،بمييييا فييييي ذلييييك بييييين المجتمعييييات
المضييييفة والنيييازحين  ،كميييا أدى فيييي بعييي المنيييا إليييى تزاييييد االنقسيييامات الطا فيييية .وعليييى الييير م مييين هييي التيييوترات ،
هنيييياك تقييييارير حييييو تضييييامن المجتميييي والقييييدرة التحملييييية االجتماعييييية فييييي جمييييي أنحييييا اليييييمن .وفييييي مواجهيييية التحييييديات
الجوهرييييية  ،اجتميييي أعضييييا المجتميييي وزعمييييا القبا يييي وكيييي لك قيييييادات المييييرأة والشييييباب لمعالجيييية العجييييز الطييييارئ فييييي
الخيييدمات العامييية  ،مثييي توزيييي المييييا وجمييي النفاييييات الصيييلبة وتقيييديم الخيييدمات الصيييحية األساسيييية والتعلييييم الرسيييمي و يييير
الرسيييمي  ،إضيييافة إليييى جهيييود الوسيييا ة وبنيييا السيييالم عليييى المسيييتوى المحليييي .إن العمييي مييي الجهيييات الفاعلييية المحليييية يمكييين
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أن يخليييي مجيييياالا لتعزيييييز التعيييياون المشييييترك بييييين المجتمعييييات وبييييين مختليييي
الخدمات وتطوير البنية التحتية.

المنييييا

فييييي إدارة المييييوارد الطبيعييييية وتقييييديم

كمييييا اتخيييي ت المجييييالس المحلييييية ومنظمييييات المجتميييي المييييدني خطييييوات لتحميييي المزيييييد ميييين المسييييؤولية عيييين إدارة المييييوارد
المحليييية والتواصييي مييي األ يييراف الفاعلييية فيييي المجيييا اإلنسييياني .وبالتيييالي يليييزم تحدييييد ودعيييم الخيييدمات األساسيييية التيييي تقيييدم
للجميييي عليييى مسيييتوى المجيييالس المحليييية إليييى أقصيييى حيييد ممكييين .فاألسييياليب التيييي تعيييزز التفاعييي بيييين هياكييي اإلدارة المحليييية
حسييين اإلدارة العامييية والتنسيييي وتيييوفير الخيييدمات .وفيييي هييي ا الصيييدد ،ينبغيييي بييي الجهيييود
والمجتمعيييات المحليييية تسيييتطي أن ت ِ
للتعييياون الوثيييي مييي المنظميييات المحليييية يييير الحكوميييية التيييي تشيييارك بالفعييي فيييي المجتمعيييات .كميييا يجيييب توسيييي الجهيييود
الحالييييية لتعزيييييز المشيييياركة المجتمعييييية فييييي تخطيييييط وتقييييديم الخييييدمات العاميييية والبنييييية التحتييييية  ،ويجييييب دعييييم المبييييادرات
المجتمعية التي تعال االهتمامات المشتركة وتربط المجتمعات م بعضها البع .
عييالوة عليييى ذليييك ،هنييياك حاجيية السيييتجابة مشيييتركة وشييياملة لمعالجيية أوضيييا النيييازحين ،بيييد ا ا بإعييداد أ ييير تفصييييلية لمختلييي
فئيييات النيييازحين .إن السياسيييات الحاليييية الخاصييية بالشيييباب التيييي تراعيييي حساسيييية الصيييرا  ،بميييا فيييي ذليييك تليييك التيييي تعيييزز
فيييرص العمييي وتطيييوير المهيييارات والقييييادة وتمكيييين الشيييباب يجيييب أن ييييتم توسيييي نطاقهيييا .فييي جهيييود ترميييي إليييى تعزييييز
التكافييي االجتمييياعي والثقييية المجتمعيييية والتعييياون يجيييب أن ت خييي أ فيييي االعتبيييار الواقييي الفعليييي للمجتمييي  .وبيييدالا مييين السيييعي
إليييى "اسيييتعادة" الوضييي السييياب  ،ينبغيييي أن تقيييوم جهيييود التعيييافي عليييى مسيييتوى المجتمييي عليييى التحيييوالت كيييون اليييبع منهيييا
إيجيييابي ويتييييح نقيييا دخيييو محتملييية لتصيييميم البيييرام  .كميييا يجيييب تعزييييز الفيييرص التيييي تشيييج مشييياركة الميييوا نين  ،بميييا فيييي
ذلك من خال استخدام وسا التكنولوجيا الجديدة.

قطاع التعليم
تشيييير النتيييا فيييي  16مدينييية تيييم تقييمهيييا خيييال المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي الييييمن إليييى تعيييرض
حيييوالي  %29مييين المرافييي التعليميييية إليييى درجييية معينييية مييين األضيييرار ،و  %3تيييم تيييدميرها بالكامييي  .وبلغييي نسيييبة المنشيييآت
التعليمييية العامليية التييي تييم تقييمهييا أكثيير ميين  .%75وتمثيي المييدارس الثانوييية النسييبة األعلييى ميين المنشييآت ييير العامليية .وميين
بيييين هييي الميييدن ،تعتبييير مدينييية تعيييز األسيييوأ ،حيييي تشيييير التقيييارير إليييى أن  %70مييين المنشيييآت التعليميييية تعرضييي ألضيييرار
منهيييا  %84يييير عاملييية .وفيييي لحييي  ،تعرضييي  %67مييين المنشيييآت التعليميييية ألضيييرار جز يييية أو للتيييدمير .كميييا تعرضييي
ميييدينتي صيييعد والخوخييية ألضيييرار شيييديدة ،حيييي بلغييي نسيييبة المنشيييآت التعليميييية التيييي تعرضييي للتيييدمير فيييي كييي مييين هييياتين
الميييدينتين  .%14وفيييي صييينعا  ،تعرضييي  %27مييين المنشيييآت التعليميييية ،مييين أصييي  539منشييي ة تعليميييية تيييم تقييمهيييا والتيييي
تمثييي حيييوالي نصييي جميييي المنشيييآت التعليميييية التيييي تيييم تقييمهيييا فيييي الييييمن ،إميييا ألضيييرار جز يييية أو للتيييدمير الكامييي  .ويقيييدر

إجميييالي األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا التعلييييم فيييي الميييدن البيييال عيييددها  16مدينييية بميييا يتيييراوح بيييين  147ملييييون دوالر و
 180مليون دوالر.
وإليييى وقييي قرييييب ،ليييم تكييين هنييياك ميزانيييية مركزيييية فيييي الييييمن منييي عيييام 2014م  ،وقيييد تييي ثرت الخدمييية المدنيييية بشيييدة جيييرا
األزميية .كمييا لييم يييتم صييرف البييية رواتييب المعلمييين لسيينوات عييدة  ،وهنيياك نقييص فييي الكتييب المدرسييية .باإلضييافة إلييى ذلييك،
يشيييك نقيييص الخيييدمات األساسيييية  -المييييا والصيييرف الصيييحي والكهربيييا  -وانعيييدام األمييين حيييو الميييدارس تحيييديات كبييييرة.
فقييييد تمركييييزت الميليشيييييات المسييييلحة فييييي بعيييي المييييدارس أو اسييييتخدم كمالجييييئ للنييييازحين  ،ممييييا اضييييطر الطييييالب إلييييى
الدراسييية خيييارج الميييدارس .وتجيييدر اإلشيييارة إليييى أن العدييييد مييين وكييياالت المعونييية اإلنسيييانية سييياعدت بشيييك كبيييير فيييي إعيييادة
بنيييا المرافييي التعليميييية المتضيييررة وأبيييدت المجتمعيييات المحليييية فيييي الييييمن درجييية عاليييية مييين القيييدرة التحمليييية خيييال سييينوات
الصيييرا  .وبييير م ذليييك  ،يظييي مسيييتوى الضيييرر عميييي  .وتتيييراوح التكيييالي اإلجماليييية لتعيييافي وإعيييادة إعميييار قطيييا التعلييييم
في المدن الس عشرة التي تم تقييمها تتراوح بين  401مليون دوالر و  491مليون دوالر.
ال بييد للتييدخالت ذات األولوييية أن تييـ خ بعييين االعتبييار إعييادة بنييا البنييية التحتييية وكيي لك تقييديم الخييدمات .ففييي حييين أن إعييادة
بنيييا المنشيييآت التعليميييية التيييي تعرضييي ألضيييرار جز يييية أو كليييية تعتبييير مييين ضيييمن األولوييييات ،إال أن التركييييز عليييى اسيييتعادة
الخدمات التعليمية  ،ال سيما على مستوى المرحلة األساسية  ،يعتبر أمرا ا في اية األهمية على المدى القصير.
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قطاع األمن الغذائي
فيييي نهايييية عيييام 2017م  ،ارتفييي معيييد انعيييدام األمييين الغييي ا ي فيييي الييييمن مييين ميييا نسيييبت ( %41مييين إجميييالي السيييكان) ،الييي
صييينِ مييين بيييين أعليييى المعيييدالت فيييي العيييالم قبييي األزمييية  ،إليييى حيييوالي  14.%65وال ييييزا نحيييو  18ملييييون يمنيييي يواجهيييون
مسييتويات حيييادة مييين انعييدام األمييين الغييي ا ي (المرحليية  3أو  4مييين التصيييني المرحلييي المتكامييي لحالييية األميين الغييي ا ي) 15،مميييا
يضيييعهم فيييي خطييير كبيييير لإلصيييابة بسيييو التغ يييية والوفييياة .وفيييي نهايييية عيييام  ، 2017كانييي مسيييتويات سيييو التغ يييية ليييدى
األ فيييا مرتفعييية بشيييك مثيييير للقلييي  :حيييي يعييياني حيييوالي  2.1ملييييون فييي دون سييين الخامسييية مييين سيييو التغ يييية الحييياد.
وينتشيير انعييدام األميين الغ ي ا ي بشييك خيياص فييي المنييا الريفييية حي ي يعيييش أكثيير ميين  %80ميين السييكان ال ي ين يعييانون ميين
انعدام األمن الغ ا ي.
ولقيييد أشيييار ثالثييية أربيييا جميييي األسييير التيييي شيييملها االسيييتطال إليييى أن وضيييعهم االقتصييياد قيييد سيييا خيييال األزمييية .ويظهييير
التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات أن فقييييدان مصييييادر الييييدخ الزراعييييي علييييى وجيييي الخصييييوص ،وفقييييدان الييييدخ ميييين مصييييادر
أخيييرى ،إضيييافة إليييى ارتفيييا أسيييعار الميييواد الغ ا يييية األساسيييية بسيييبب نيييدرتها يكمييين ورا االرتفيييا الكبيييير فيييي مسيييتويات
انعيييدام األمييين الغييي ا ي .فقيييد تسيييبب اليييرا ب ضيييرار شيييديدة عليييى أسيييواق الميييواد الغ ا يييية والنقييي والتوزيييي  ،األمييير الييي يشيييك
تهديييييدا ا للمييييوا نين اليييي ين يعييييانون ميييين انعييييدام األميييين الغيييي ا ي واليييي ين يعتبييييرون أقيييي حظييييا فييييي الحصييييو علييييى الخييييدمات
األساسيييية ،مثييي الميييا والكهربيييا  .وعليييى مسيييتوى المحافظيييات ،أدى تيييدف النيييازحين داخلييييا ا إليييى خلييي ضيييغو عليييى كييي مييين
اإلميييدادات الغ ا يييية المتيييوفرة وأسيييعارها ،مميييا خلييي آثيييارا ا كبييييرة عليييى ميييدن ومحافظيييات معينييية .وقيييد بلغييي التكيييالي المقيييدرة

لتعييافي مسييتويات األميين الغيي ا ي فييي المحافظييات الخمييس عشييرة التييي تييم تقييمهييا خييال المرحليية الثالثيية ميين التقييييم المسييتمر
لالحتياجات ما بين  1.9مليار و  2.4مليار دوالر أمريكي.
وتشيييم التييييدخالت ذات األولويييية علييييى الميييدى القصييييير تعيييافي أسييييواق الميييدخالت والمخرجييييات الزراعيييية ،وتوسييييي نطيييياق
بيييرام النقيييد مقابييي العمييي ومسييياعدة صيييغار الميييزارعين المتضيييررين مييين الصيييرا ومنتجيييي الثيييروة الحيوانيييية والصييييادين
عليييى العيييودة إليييى اإلنتييياج .وعليييى الميييدى المتوسيييط  ،يجيييب عليييى الجمهوريييية اليمنيييية إعيييداد اسيييتراتيجية ونهييي جدييييد لتنشييييط
القطيييا ب كملييي  ،بميييا فيييي ذليييك مييين خيييال حييي مشييياك نيييدرة المييييا ودعيييم تطيييوير سلسيييلة القيمييية وتحدييييد سياسيييات إلصيييالح
األعما الزراعية.

قطاع الصحة
تعيييرض نحيييو  %29مييين المرافييي الصيييحية فيييي الييييمن إليييى درجييية متفاوتييية مييين األضيييرار ،حيييي تبيييين أن حيييوالي  %2.5مييين
المراف ي الصييحية قييد دمييرت بالكام ي  .وتحتيي مدينيية ميي رب المرتبيية األولييى ميين حييي مسييتوى األضييرار :تشييير التقييارير إلييى
تعييرض  %86ميين مرافقهييا الصييحية ألضييرار جز ييية أو تييدمير كلييي .وتيي تي تعييز ييي المرتبيية الثانييية ميين بييين المييدن األكثيير
تضييييررا ا ،حييييي تعرضيييي  %50ميييين المرافيييي إمييييا ألضييييرار جز ييييية أو تييييدمير كلييييي .وبالنسييييبة للوضيييي التشييييغيلي ،تشييييير
التقييييارير إلييييى أن  %93ميييين المرافيييي الصييييحية فييييي صييييعد ال تعميييي  .وقييييد بلغيييي نسييييبة المرافيييي الصييييحية العامليييية بجمييييي
أنواعهيييا فيييي جميييي الميييدن اليييـ  16التيييي شيييملها التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات أكثييير مييين  .%55ومثلييي المستشيييفيات الخاصييية
أعلييى نسييبة ميين المرافيي ييير العامليية ميين حييي القيميية النسييبية .ويقييدر إجمييالي األضييرار التييي لحقيي بالقطييا الصييحي فييي

المييييدن الييييـ  16التييييي شييييملتها المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات مييييا بييييين  544مليييييون دوالر و  665مليييييون
دوالر.
ويكشييي تقيييييم االحتياجيييات أن الييينقص فيييي اإلميييدادات الطبيييية واألدويييية والوقيييود والكيييادر الطبيييي األساسيييي ،باإلضيييافة إليييى
محدوديييية الوصيييو إليييى الكهربيييا وعيييدم تيييوفر اليييديز للموليييدات االحتيا يييية تمثييي التحيييديات الر يسيييية التيييي تعيييي العمييي فيييي
المرافيي الصييحية .عييالوة علييى ذلييك  ،لييم يييتم صييرف مسييتحقات معظييم المييوظفين العيياملين فييي القطييا الصييحي لعييدة أشييهر

 14يحدد إعالن مؤتمر القمة العالمي حو األمن الغ ا ي المفهوم على النحو التالي" :األمن الغ ا ي موجود عندما تتوفر لجمي الناس  ،في جمي األوقات ،
فرص الوصو الماد واالجتماعي واالقتصاد إلى أ ية كافية وم مونة ومغ ية لتلبية احتياجاتهم الغ ا ية وأصناف الغ ا التي يفضلونها من أج حياة نشطة
وصحية "(إعالن مؤتمر القمة العالمي حو األمن الغ ا ي  ،منظمة األ ية والزراعة  ، 2009 ،ص .)1
 15التصني المرحلي لألمن الغ ا ي المتكام ( )IPCهو مجموعة عم دولية مشتركة بين الوكاالت تستخدم بروتوكوالت موحدة (أدوات وإجرا ات)
لالستجابة للحاجة إلى نه مشترك لتصني حاالت انعدام األمن الغ ا ي المختلفة  ،داخ البلدان وفيما بينها  ،وعبر الزمن .ويصن انعدام األمن الغ ا ي الحاد
وفقا ا لـ  5مراح هي )1( :ال شي  /الحد األدنى  )2( ،مجهد  )3( ،األزمة  )4( ،وارئ  ،و ( )5الكارثة اإلنسانية  /المجاعة
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بسيييبب األزمييية الماليييية والتعقييييدات األخيييرى .وتقيييدر االحتياجيييات اإلجماليييية للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي القطيييا الصيييحي فيييي
 16مدينة شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لالحتياجات ما بين  1.1مليار دوالر و  1.4مليار دوالر أمريكي.
يجيييب عليييى التيييدخالت ذات األولويييية العمييي عليييى دمييي احتياجيييات إعيييادة إعميييار البنيييية األساسيييية واالحتياجيييات الناعمييية مثييي
مواجهييية التحيييديات الفوريييية التيييي تيييؤد إليييى الييينقص الحييياد فيييي الميييوظفين الصيييحيين السيييتعادة تقيييديم الخيييدمات .ومييين المهيييم
أيضيييا ا تعزييييز نظيييام االسيييتجابة السيييريعة لالسيييتعداد بشيييك أفضييي لمواجهييية األزميييات المسيييتقبلية وتعزييييز تيييدخالت الصيييحة
العاميية مثييي الوقايييية مييين األمييراض المعديييية ومكافحتهيييا والتطعييييم ضييد أميييراض الطفولييية التيييي يمكيين الوقايييية منهيييا والتيييدخالت
في جانب الصحة اإلنجابية واألمومة والطفولة.

قطاع اإلسكان
يشيييير هيييي ا التحليييي إلييييى أن  %33ميييين جميييي األصييييو السييييكنية فيييي المييييدن اليييـ  16التييييي تييييم تقييمهيييا تعرضيييي ألضييييرار،
معظمهيييا أضيييرار جز يييية و يييير مباشيييرة (أ أضيييرار جانبيييية) .واحتلييي الوحيييدات يييير القياسيييية هيييي األكثييير تضيييررا ا  ،تليهيييا
المبييياني السيييكنية والمنييياز  .وتتيييوز األضيييرار التيييي لحقييي بالمسييياكن بشيييك يييير متسييياو بيييين الميييدن اليييـ  .16فقيييد تعرضييي
المخيييا وتعيييز وصيييعدة ولحييي ألضيييرار شيييديدة حيييي بلغييين نسيييبة المسييياكن فيييي هييي الميييدن التيييي تعرضييي ألضيييرار أكثييير مييين
 .%60وفيييي أمانييية العاصيييمة صييينعا  ،المدينييية األكبييير فيييي الييييمن  ،تضيييرر  39فيييي الما ييية مييين المسييياكن إليييى حيييد ميييا .ونظيييرا ا
لحجييم صيينعا الكبييير  ،فييإن عييدد المسيياكن فيهييا التييي تعرض ي ألضييرار يمثيي  %36ميين جمييي األضييرار فييي المييدن الييـ .16
وتمثييي صييينعا  ،إليييى جانيييب تعيييز وعيييدن والحدييييدة وصيييعدة  %90مييين عيييدد المسييياكن المتضيييررة فيييي الميييدن اليييـ  .16ويقيييدر
إجميييالي األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا اإلسيييكان فيييي  16مدينييية شيييملها لتقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات ميييا بيييين  4.5ملييييار و 5.4

مليار دوالر.
ال يمكيين فصييي االحتياجيييات المتناميييية للمسيياكن فيييي الييييمن عييين الظييروف التيييي كانييي سيييا دة قبيي األزمييية والتيييي تفاقمييي بفعييي
الصييييرا  .وقييييد تيييي ثرت ثالثيييية قطاعييييات ميييين السييييكان (النييييازحين والعا ييييدين والعديييييد ميييين أولئييييك اليييي ين ظلييييوا فييييي منييييا قهم
األصيييلية) مييين الصيييرا  .ونظيييرا ا الخيييتالف احتياجيييات كييي فئييية مييين هييي الفئيييات ،فيييإن دعمهيييا سييييتطلب يييرق مختلفييية وحليييوالا
مرنييية .وتشيييم هييي الطيييرق أسييياليب إعيييادة ت هيييي البنيييية التحتيييية واسيييتعادة الخيييدمات وحليييو لألراضيييي والممتلكيييات وتسيييوية
الصيييييراعات والتعيييييوي واإلعانيييييات وإعيييييادة ت هيييييي المبييييياني و يرهيييييا .ويجيييييب أن تتيييييدرج الجهيييييود المب ولييييية لمعالجييييية
االحتياجيييات الناشيييئة بعليييى ميييدى فتيييرة مييين اليييزمن مييي إعطيييا األولويييية لفئييية فرعيييية معينييية مييين السيييكان فيييي كييي فتيييرة .ومييين
الضييييرور االسييييتفادة ميييين جمييييي المييييوارد العاميييية والخاصيييية المتاحيييية لتلبييييية االحتياجييييات الفورييييية والمسييييتقبلية .وتقييييدر

االحتياجيييات اإلجماليييية للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي قطيييا اإلسيييكان فيييي  16مدينييية شيييملها التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات ميييا
بين  6.7مليار دوالر و  8.2مليار دوالر.
إن أولوييييات قطيييا اإلسيييكان فيييي المسيييتقب هيييي ذات شيييقين :التعيييافي الفيييور والتنميييية ويلييية األجييي  .فعليييى الميييدى القصيييير ،
ميييين المهييييم صيييييا ة اسييييتراتيجية لمعالجيييية احتياجييييات اإليييييوا للسييييكان المتضييييررين ميييين الصييييرا وتنفييييي برنييييام نمييييوذجي
للمسيييياعدة فييييي تييييوفير الميييي وى فييييي حيييياالت الطييييوارئ يركييييز علييييى احتياجييييات المجتمعييييات ذات األولوييييية العالييييية .وهيييي
الخطييييوات األولييييية سييييتمكن االسييييتثمارات الالحقيييية فييييي اسييييتعادة الخييييدمات األساسييييية وتييييوفير حلييييو مرنيييية للميييي وى لتلبييييية
االحتياجييييات المختلفيييية للفئييييات المتضييييررة .وعلييييى المييييدى الطوييييي  ،يتطلييييب تطييييوير قطييييا اإلسييييكان إ ييييالق سلسييييلة ميييين
اإلصالحات لمعالجة القضايا النظامية التي تواج القطا على و سلسلة قيمة العرض والطلب.

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
تعيييرض حيييوالي  %11مييين أصيييو شيييبكة الهيييات المحميييو ألضيييرار فيييي حيييين تعيييرض  %0.5مييين األصيييو لتيييدمير كامييي .
وميي ذلييك  ،ميين المييرجح أن تكييون هيي األرقييام أقيي ميين الواقيي  ،حييي أن أصييوالا مثيي األبييراج والهنيياجر قييد ال تكييون دا مييا ا
مر يييية مييين خيييال صيييور األقميييار الصيييناعية .وفيييي مواجهييية العقبيييات الها لييية  ،واصييي مشيييغلو الهواتييي المحمولييية اسيييتعادة
وإعيييادة بنيييا أبيييراجهم وشيييبكاتهم كلميييا أمكييين للحفييياظ عليييى الخدمييية .ومييين بيييين  16مدينييية تيييم تحليلهيييا خيييال التقيييييم المسيييتمر
لالحتياجيييات ،كانييي الحدييييدة هيييي األكثييير تضيييررا ا حيييي بلغييي  1.0إليييى  1.3ملييييون دوالر مييين حيييي تكيييالي األضيييرار.
وحليي صيييعدة ثانيييا ا مييين حييي األضيييرار  ،حييي بلغييي تكييالي األضيييرار  0.6 - 0.5مليييون دوالر .وفيييي حييين أنييي ميين يييير
الممكيييين إجييييرا تقييييييم لخطييييو األلييييياف الضييييو ية والنحاسييييية علييييى مسييييتوى المدينيييية  ،إال أن تكلفيييية األضييييرار التييييي لحقيييي
بالشبكة األساسية الو نية الثابتة قد بلغ  47مليون دوالر أمريكي حتى نهاية عام 2017م.
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يواجييي مشيييغلو الهواتييي المحمولييية ضيييغو ا ا ال يمكييين التغليييب عليهيييا بسيييبب ارتفيييا أسيييعار الوقيييود والعوا ييي التيييي يواجهونهيييا
فييييي اسييييتيراد المعييييدات والتكييييالي التييييي يصييييعب التنبييييؤ بهييييا إلجييييرا المعييييامالت خييييارج اإل ييييار القييييانوني والتنظيمييييي .فقييييد
انخفييي معيييد انتشيييار الهواتييي المحمولييية بنسيييبة  %11منييي عيييام 2015م  ،مميييا يشيييير إليييى أن بعييي الميييوا نين يفقيييدون
إمكانييييية الوصييييو إلييييى خييييدمات االتصيييياالت .إن تييييوفر البنييييية التحتييييية لالتصيييياالت  ،بنوعيهييييا الصييييوتية واتصييييا البيانييييات،
يعتبيير أمييرا ا ضييروريا ا لتسييهي عييودة السييكان إلييى المنييا المتضييررة وإبقييا األسيير علييى تواصيي بييين أفرادهييا  ،األميير اليي
يمثيي حجيير الزاوييية فييي تطييوير األنشييطة التجارييية واالقتصييادية .كمييا أن الوصييو إلييى خييدمات الهييات المحمييو علييى وجيي
الخصيييوص يعتبييير أميييرا ا حاسيييما ا وبيييال األهميييية فيييي حييياالت األزميييات ،عنيييدما تكيييون المعلوميييات المتعلقييية باألعميييا العسيييكرية
و ليييب المسييياعدة الطبيييية وإميييدادات الطعيييام والمييييا ومعرفييية أمييياكن تواجيييد أفيييراد األسيييرة قيييد تعنيييي مسييي لة حيييياة أو ميييوت.

وتقيييدر التكلفييية اإلجماليييية الحتياجيييات التعيييافي وإعيييادة إعميييار الجانيييب الخييياص بالهيييات المحميييو فيييي قطيييا االتصييياالت فيييي
 16مدينة تم تقييمها بين  3.7مليون دوالر و  4.6مليون دوالر.
وهنيييا ال بيييد للتيييدخالت ذات األولويييية أن ال تكتفيييي بيييدم االسيييتثمار فيييي البنيييية التحتيييية فحسيييب ،ولكييين أيضيييا تعزييييز اإل يييار
القيييانوني والتنظيميييي .وهييي ا بيييدور سييييعم عليييى خلييي بيئييية مواتيييية لسيييوق اتصييياالت تنافسيييي وقابييي للتكييييي  .يعتميييد إزدهيييار
سيييوق االتصييياالت السيييلكية والالسيييلكية بطبيعتييي عليييى زييييادة التيييرابط بيييين النييياس ولييييس عليييى انقسيييامهم .وبالتيييالي  ،تعتميييد قيييوة
ومرونييية أ شيييبكة اتصييياالت و نيييية عليييى الوصيييو المفتيييوح عبييير المنيييا الجغرافيييية والتنظيميييية .وبمجيييرد تحقيييي ذليييك ،
فيييإن الخيييدمات ذات القيمييية المضيييافة  ،مثييي تحويييي األميييوا والخيييدمات المصيييرفية عبييير الهيييات المحميييو  ،سيييوف تيييدعم
عملية التعافي وإعادة اإلعمار.

قطاع الطاقة
لقيييد أدى الصيييرا المسيييتمر إليييى تيييدهور البنيييية التحتيييية لقطيييا الطاقييية فيييي الييييمن بشيييك كبيييير .فحيييوالي  %55مييين أصيييو
قطيييا الطاقييية التيييي تيييم تقييمهيييا  ،باسيييتثنا األبيييراج  16،تعرضييي لدرجييية معينييية مييين األضيييرار الماديييية  17،حيييي تعرضييي
 %8مييين منشيييآت قطيييا الطاقييية للتيييدمير بشيييك كامييي  .باإلضيييافة إليييى ذليييك ،تعييياني خميييس ميييدن  ،بميييا فيهيييا ذميييار  ،الخوخييية ،
ردا  ،صيييعدة وتعيييز  ،مييين يييياب وانقطيييا كامييي للكهربيييا الحكوميييية .وتشيييير التقيييارير أن "ليييودر" و "مدينييية ميييارب" و
"المخيييا" تعتبييير الميييدن الوحييييدة التيييي تحصييي عليييى مسيييتوى موثيييوق نسيييبيا ا مييين الكهربيييا  .فيييي حيييين أن السيييبب األهيييم لتوقييي
منشيييآت الطاقييية هيييو اآلثيييار الماديييية التيييي لحقييي بهييي المنشيييآت نتيجييية للصيييرا  ،خصوصيييا ا فيييي ميييدينتي تعيييز وصيييعد  ،إال أن
قطيييا الطاقييية يواجييي أيضيييا تحيييديات بسيييبب أزمييية اليييديز وعيييدم وجيييود صييييانة مناسيييبة وأعميييا النهيييب التيييي تتعيييرض لهيييا
منشييآت هيي ا القطييا  ،إضييافة إلييى عييدم تييوفر التموييي الييالزم .وفييي جمييي المييدن الييـ  1816التييي شييملها هيي ا التقييييم القطيياعي،
بلغ نسبة المنشآت 19العاملة بشك كام في قطا الطاقة  %12فقط.
يبيييين تقيييييم االحتياجيييات أن اسيييتعادة الخيييدمات العامييية فيييي الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا تتطليييب ميييا يليييي )1( :إعيييادة ت هيييي المرافييي
األساسيييييية الماديييييية (المقيييييدرة بيييييين  917ملييييييون دوالر و  1.12ملييييييار دوالر أمريكيييييي عليييييى ميييييدى خميييييس سييييينوات) و ()2
اسيييتعادة إميييدادات الوقيييود وعملييييات النظيييام (تقيييدر بمبلييي يتيييراوح بيييين  318 - 261ملييييون دوالر أمريكيييي سييينوياا) .وسيييتتطلب
جهييود إعييادة اإلعمييار نهجييا ا شييامالا إلعييادة ت هييي الشييبكات  ،بمييا فييي ذلييك اسييتبدا وإعييادة بنييا المكونييات الحيوييية لمحطييات
الطاقييية وخطيييو النقييي والتوزيييي  ،باإلضيييافة إليييى األعميييا المدنيييية إلصيييالح واسيييتبدا أبيييراج التوزيييي والكيييابالت .وهييي ا
يتطلب مناقصات وعقود دولية ومحلية كبيرة م الشركا المؤهلين.
وبيييالنظر إليييى ميييدى األضيييرار ،ينبغيييي للييينه المرحليييي الييي يركيييز عليييى اسيييتعادة توصيييي الطاقييية الكهربا يييية إليييى المرافييي
الخدميييية العامييية الحيويييية أن يحيييدد أولويييية وتسلسييي أعميييا إعيييادة ت هيييي الشيييبكات .وعليييى الميييدى القصيييير  ،يمكييين اسيييتعادة
إميييدادات الكهربيييا العامييية عبييير الشيييبكات فيييي الميييديريات والمحافظيييات .ومييين شييي ن هييي ا أن يشيييم اسيييتثمارات فيييي شيييبكات
النقيي والتوزيييي  ،فضيييالا عييين اسيييتعادة الييروابط المتعلقييية بيييالوقود وقطيييا الطاقييية الشمسييية الميييدفو مييين قبييي القطيييا الخييياص.
وإلعيييادة الشيييبكة الو نيييية إليييى الخدمييية ،فيييإن ذليييك سييييتطلب إعيييادة إعميييار البنيييية التحتيييية عليييى نطييياق واسييي  -بميييا فيييي ذليييك
خطيييو النقييي ومحطيييات تولييييد الطاقييية والقيييدرات الجدييييدة عليييى مسيييتوى المنشييي ة عليييى الميييدى المتوسيييط إليييى الطويييي (مييين
 16تم استبعاد األبراج من ه األرقام بسبب العدد الكبير ( )259وتكلفة الوحدة المنخفضة نسبيا ا ( 6,025دوالر أمريكي) مقارنةا بمبل  ،على سبي المثا ،
 4,514,286دوالر لمحطات التحوي الفرعية (لإلرسا ) ،وه ا يحرف توزي األثر الماد .
 17يشم ه ا الرقم األصو التي تعرض ألضرار جز ية أو دمرت بالكام .
 18تم التركيز على خمس عشرة مدينة في ه ا الفص بسبب عدم توفر بيانات حو الخوخة.
 19باستثنا األبراج
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ثيييال إليييى خميييس سييينوات) .وتتيييراوح االحتياجيييات اإلجماليييية المقيييدرة للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي قطيييا الطاقييية فيييي الميييدن
الـ  16التي تم تقييمها بين  2.2و  2.7مليار دوالر أمريكي على مدى  5سنوات.
وقيييد بيييرزت حليييو تقنيييية وسالسييي جدييييدة لعيييرض إميييدادات الطاقييية التوليديييية الموزعييية  ،والتيييي يقودهيييا القطيييا الخييياص إليييى
حيييد كبيييير  ،كاسيييتراتيجيات للتكيييي مييي الوضييي القيييا م أثنيييا الصيييرا  .وينبغيييي أن يركيييز اليييدعم عليييى الميييدى القصيييير عليييى
تعزييييز نمييياذج تقيييديم الخيييدمات هييي بهيييدف دعيييم تطيييوير سلسيييلة اإلميييداد وتوسيييي نطييياق وصيييولها إليييى األسييير ذات اليييدخ
الميييينخف والخييييدمات األساسييييية .وعلييييى وجيييي الخصييييوص ،يمكيييين اسييييتخدام المصييييادر الخاصيييية للطاقيييية الموزعيييية  -سييييوا
مولييييدات الييييديز أو األلييييواح الشمسييييية – إلعييييادة توصييييي خييييدمات الكهربييييا إلييييى المرافيييي الحيوييييية فييييي قطاعييييات الصييييحة
والميا والزراعة.

قطاع الحماية االجتماعي
أدى الصيييرا فيييي الييييمن إليييى زييييادة ها لييية فيييي معيييدالت الفقييير والهشاشييية ليييدى السيييكان المحلييييين فيييي ظييي ارتفيييا معيييدالت
البطاليييية وتوقيييي صييييرف المرتبييييات وتييييدمير األصييييو اإلنتاجييييية وانهيييييار نظييييام الييييدعم (اإلعانييييات االجتماعييييية) والتضييييخم
والصييدمات المتعيييددة والمتالحقييية ،األمييير الييي أدى إليييى زييييادة الحاجييية لشيييبكات األميييان االجتمييياعي .وفيييي الوقييي نفسييي  ،فيييإن
البييرام التييي كان ي تغطييي جييز ا ا ميين السييكان قب ي األزميية تواج ي اآلن مشيياك فييي التموي ي والتشييغي والقييدرات ممييا يحييد ميين
قدرتها على توفير الحماية االجتماعية الفعالة.
يتكييييون هيكيييي الحماييييية االجتماعييييية فييييي اليييييمن ميييين ( )1المسيييياعدات االجتماعييييية و ( )2التيييي مين االجتميييياعي .فالمسيييياعدات
االجتماعييييية يييييتم تقييييديمها فييييي المقييييام األو ميييين خييييال البييييرام التييييي يييييديرها صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية والصييييندوق
االجتميييياعي للتنمييييية .كمييييا أن برنييييام صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية المخييييتص بتقييييديم اإلعانييييات االجتماعييييية (التحييييويالت
النقدييية ييير المشييرو ة) اليي كييان يغطييي  1.5مليييون أسيييرة مسييتفيدة قبيي األزميية يحتيياج اآلن لتغطييية مييا يقييدر بنحيييو 1.85
ملييييون أسييييرة  ،ممييييا سيييييكل مييييا مجموعييي  1.55مليييييار دوالر أمريكييييي علييييى مييييدى خميييس سيييينوات لتييييوفير تغطييييية مماثليييية
للمسيييتويات السيييا دة فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية .وسييييحتاج الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية إليييى مبلييي إضيييافي قيييدر  1.2ملييييار
دوالر أمريكييي علييى ميييدى السيينوات الخمييس المقبلييية السييتئناف تقيييديم خدماتيي بيينفس المسيييتويات السييا دة قبيي األزمييية (بمييا فيييي
ذلييك برنييام النقييد مقابيي العميي ) .وتقييدر تكييالي التشييغي واألضييرار التييي لحقيي بالبنييية التحتييية لكيي ميين هيياتين المؤسسييتين
مبليييي  20مليييييون دوالر أمريكييييي .إن اسييييتعادة صيييينادي المعيييياش (باسييييتثنا القطيييياعين األمنييييي والعسييييكر ) إلييييى وضييييعها
الساب تتطلب مبل  888مليون دوالر إضافية على مدى خمس سنوات.
إلييى جانييب ذلييك ،هنيياك العديييد ميين التطييورات األخييرى التييي تعييزى إلييى الصييرا  ،مثيي زيييادة انعييدام األميين والغمييوض اليي
يليييي الجانييييب االقتصيييياد وانخفيييياض القييييدرة علييييى الحركيييية والحصييييو علييييى الخييييدمات  ،أثييييرت أيضييييا ا علييييى الحماييييية
االجتماعييية والوظييا فييي اليييمن .وليييس ميين السييه تقييدير تكييالي األضييرار التييي ترتبيي علييى هيي التطييورات ميين الناحييية
النقدييية  ،لكنهييا دون شييك كبيييرة .فهنيياك العديييد ميين العواميي مثيي إ ييالق الشييركات وتسييريح العمييا والبطاليية ونقييص العمالييية
وعيييدم دفييي رواتيييب ميييوظفي القطيييا العيييام ومشييياركة الميييرأة فيييي قيييوة العمييي وانخفييياض قاعيييدة الميييوارد المخصصييية لصييينادي
التقاعيييد ولضييييع قييييدرات المؤسسيييات الو نييييية المعنييييية بالحماييييية االجتماعيييية وتنسييييي سياسيييياتها وعيييدم اليقييييين فيمييييا يتعليييي
بيييالتحويالت القادمييية مييين دو مجليييس التعييياون الخليجيييي جميعهيييا يؤكيييد عليييى الحاجييية إليييى الحمايييية االجتماعيييية فيييي األشيييهر
والسنوات القادمة.
ولتعييييافي قطييييا الحماييييية االجتماعيييييية  ،بمييييا فييييي ذليييييك المسيييياعدات االجتماعييييية والمعاشيييييات التقاعدييييية  ،واسييييتعادت إليييييى
المستويات التي كان عليها قب األزمة يتطلب ما يقدر بنحو  4.26مليار دوالر أمريكي على مدى خمس سنوات.

قطاع ادارة النفايات الصلبة
خلييي الصيييرا تييي ثيرا ا كبييييرا ا عليييى قطيييا إدارة النفاييييات الصيييلبة الييي كيييان يواجييي بالفعييي تحيييديات حتيييى فيييي فتيييرة ميييا قبييي
األزميييية .وتشييييم التيييي ثيرات األخييييرى تبا يييي عملييييية جميييي النفايييييات بسييييبب أزميييية الوقييييود أو أعطييييا المعييييدات أو سييييرقتها أو
الميييوا نين الييي ين يسيييتخدمون بيييدا لمواقييي اليييتخلص مييين النفاييييات ،وتيييدف النيييازحين داخلييييا ا ،وزييييادة الضيييغط عليييى النظيييام
وتراجييي اإلييييرادات الضيييريبية للسيييلطات المحليييية  ،مميييا أدى إليييى توقييي صيييرف مرتبيييات العييياملين فيييي القطيييا العيييام .ففيييي
العاصييمة صيينعا  ،كييان ينظيير إلييى مسييتوى جم ي القماميية علييى أن ي ييير كيياف فييي معظييم األحيييا  ،وهنيياك ثييال مقالييب فقييط
تخيييدم المدينييية ب كملهيييا .وفيييي الحدييييدة  ،وصييي السيييكان المسيييتويات الحاليييية لجمييي القمامييية عليييى أنهيييا يييير كافيييية أو يييير
موجيييودة فيييي  15مييين  16حيييي تيييم مسيييح  .وفيييي تعيييز  ،توقفييي إدارة النفاييييات الصيييلبة عييين العمييي  .يقيييدر إجميييالي األضيييرار
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التيييي لحقييي بقطيييا إدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي  16مدينييية سيييملتها المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات ميييا بيييين
 6.8مليون دوالر و  8.4مليون دوالر.
والسيييتعادة نظيييام إدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي الييييمن إليييى المسيييتوى الييي كيييان عليييي قبييي األزمييية  ،هنييياك حاجييية لالسيييتثمار فيييي
( )1إزالييية النفاييييات ؛ ( )2جمييي النفاييييات ونقلهييييا واليييتخلص منهيييا ؛ ( )3محطيييات نقيييي النفاييييات؛ ( )4مرافييي اليييتخلص ميييين
القمامييية وذليييك عليييى الميييديين القصيييير والمتوسيييط .وهنيييا فيييإن تطيييوير مكبيييات النفايييية إليييى مقاليييب صيييحية يعتبييير إجيييرا ا ويييي
الميييدى .تقيييدر االحتياجيييات اإلجماليييية للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي  16مدينييية شيييملتها المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر

لالحتياجات ما بين  13و  16مليون دوالر أمريكي.
تتمثييي األولويييية األكثييير إلحاحيييا ا فيييي جمييي النفاييييات الصيييلبة مييين الشيييوار فيييي المنيييا الحضيييرية  ،بهيييدف تعزييييز الصيييحة
العامييية مييين خيييال اسيييتعادة الوضييي إليييى مسيييتوى مقبيييو بيئييييا ا وصيييحيا ا .وسييييتعين أن تكيييون المكبيييات الحاليييية جييياهزة لليييدفن
الفور الطارئ للنفايات وتسويتها.

قطاع النقل
لقيييد أثيييرت األزمييية الجاريييية فيييي الييييمن بشيييك كبيييير عليييى البنيييية التحتيييية لقطيييا النقييي فيييي البليييد  ،حيييي تضيييررت الطيييرق
والجسيييور والميييوانئ والمطيييارات بشيييك كبيييير خيييال السييينوات اليييثال الماضيييية .فقيييد تعيييرض حيييوالي  %27مييين إجميييالي
شيييبكة الطيييرق داخييي الميييدن لدرجييية مييين الضيييرر فيييي حيييين تعيييرض  1411كيليييومترا للتيييدمير بشيييك كامييي  .كميييا تضيييررت
 %50أو أكثيييير ميييين البنييييية التحتييييية لشييييبكة الطرقييييات فييييي سييييب مييييدن (الحييييزم  ،المخييييا  ،عمييييران  ،بيحييييان  ،لحيييي  ،لييييودر ،
وردا )  ،فيييي حيييين تمثييي مدينييية الحيييزم النسيييبة األعليييى مييين هييي األضيييرار ( ، )%64تليهيييا المخيييا وعميييران بمعيييد .%58
وتراوح ي نسييبة األضييرار التييي تعرض ي لهييا شييبكة الطرقييات فييي مييدن تعييز وصييعدة وم ي رب وصيينعا وعييدن مييا بييين  24و
 ، %47وتييي تي أعليييى نسيييبة مييين هييي األضيييرار مييين نصييييب تعيييز حيييي بلغييي  ،%47تليهيييا صيييعدة و مدينييية مييي رب بنسيييبة
يييو شيييبكة الطريييي (بيييالكيلو متييير) التيييي تضيييررت ،تمثييي صييينعا وتعيييز وعميييران النسيييبة
 %37لكييي منهميييا .ومييين حيييي
األعليييى :صييينعا ( 465كليييم) وتعيييز ( 202كيييم) تمثييي ميييا يقيييرب مييين  %70مييين إجميييالي مسييياحة الطريييي المتضيييررة .كميييا
تعرضييي الميييوانئ ألضيييرار ،بميييا فيييي ذليييك مينيييا الحدييييدة الييي يعتبييير المنفييي الر يسيييي لليييواردات الغ ا يييية فيييي البليييد  ،األمييير
الييي حيييد مييين قيييدرة المينيييا بشيييك كبيييير .وتعرضييي مطيييارات صييينعا وعيييدن والحدييييدة وتعيييز أيضيييا ا ألضيييرار جسييييمة  ،وال
تييزا مغلقيية أو أن أنشييطتها كانيي محييدودة منيي بداييية الصييرا  .ويقييدر إجمييالي األضييرار التييي لحقيي بالبنييية التحتييية للطييرق

داخيي الميييدن  ،بمييا فيييي ذليييك إنييارة الشيييوار فييي  16مدينييية شيييملتها المرحليية الثالثييية ميين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجييات ميييا بيييين
 226مليييييون دوالر و  276مليييييون دوالر .وعلييييى مسييييتوى المحافظييييات ،تراوحيييي تكييييالي األضييييرار التييييي لحقيييي بقطييييا
النقيييي  ،بمييييا فييييي ذلييييك الطييييرق داخيييي المييييدن والطييييرق الطويليييية التييييي تييييربط المييييدن ببعضييييها الييييبع  ،والجسييييور والمييييوانئ
والمطارات بين  1.1مليون دوالر و  1.4مليار دوالر أمريكي.
وبصيييرف النظييير عييين األضيييرار الماديييية لشيييبكة الطيييرق  ،ال ييييزا التنقييي والوصيييو إليييى األسيييواق والخيييدمات محيييدودا ا بسيييبب
أزمييية المشيييتقات النفطيييية  ،وإهميييا الصييييانة  ،وارتفيييا تكيييالي النقييي  ،وحيييواجز الطيييرق  ،وزييييادة تكيييالي النقييي  .وقيييد أدى
الصيييرا إليييى توقييي مشييياري البنيييية التحتيييية الر يسيييية للطيييرق والنقييي  ،بميييا فيييي ذليييك الصييييانة الروتينيييية للطيييرق والجسيييور ،
وبالتييالي إضيياعة فييرص كسييب الييدخ آلالف العمييا فييي جمييي أنحييا البلييد .يجييب تنفييي تييدخالت فييي مجييا الصيييانة وإعييادة
الت هيييي القا مييية عليييى العمالييية لتحسيييين حركييية التنقييي والوصيييو  .وباإلضيييافة إليييى ذليييك  ،يجيييب إصيييالح مينيييا الحدييييدة حيييي
يسيييتورد الييييمن ميييا يقيييرب مييين  %90مييين احتياجاتييي الغ ا يييية مييين خيييال هييي ا المرفييي الحييييو  .كميييا يجيييب إعيييادة فيييتح مطيييار
صييينعا اليييدولي بشيييك كامييي حيييي يعتبييير المطيييار الر يسيييي فيييي البليييد الييي يسيييافر عبييير أكبييير عيييدد مييين المسيييافرين .وتقيييدر

االحتياجيييات اإلجماليييية للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي قطيييا النقييي فيييي الميييدن اليييـ  16بميييا يتيييراوح بيييين  341ملييييون دوالر و
 417ملييييون دوالر عليييى ميييدى فتيييرة خميييس سييينوات .ويصييي هييي ا التقيييدير إليييى  1.7إليييى  2.0ملييييار دوالر عليييى مسييييتوى
المحافظة  ،بما في ذلك البنية التحتية للموانئ والمطارات الكبيرة.
وتشيييم أولوييييات قطيييا النقييي عليييى الميييدى القصيييير  ،مييين بيييين أميييور أخيييرى  ،إعيييادة بنيييا  5000إليييى  6000كيليييومتر مييين
الطيييييرق ذات األهميييييية البالغييييية وإعيييييادة ت هيييييي المطيييييارات والميييييوانئ الحيويييييية  ،وتحدييييييد األدوار والمسيييييؤوليات الواضيييييحة
لصييييانة الطيييرق  ،وإدارة التمويييي لصييييانة الطيييرق وإعيييادة ت هيلهيييا .وعليييى الميييديين المتوسيييط والبعييييد  ،يجيييب اسيييتعادة المهيييام
واألعمييييا المعتييييادة التييييي نزاولهييييا وزارة األشييييغا العاميييية والطييييرق .كمييييا سيييييكون ميييين األهمييييية بمكييييان اسييييتعادة التموييييي
المستدام للقطا .
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قطاع المياه والصرف الصحي
كييان للصيييرا فييي الييييمن تيي ثيرا ا كبييييرا ا علييى أدا إميييدادات الميييا ومرافييي الصييرف الصيييحي فييي البليييد .فميين بيييين  17فئيية مييين
فئييات إمييدادات الميييا والصييرف الصييحي التييي تييم تحليلهييا فييي المرحليية الثالثيية ميين التقييييم المسييتمر لالحتياجييات  ،تضييرر مييا
يقيييدر بنحيييو  %21منهيييا ،حيييي بلغييي نسيييبة المرافييي المتضيييررة  %10والمرافييي التيييي تعرضييي للتيييدمير  .%11وبيييالنظر
إليييى األصيييو المتعلقييية بالمييييا عليييى وجييي التحدييييد  ،فقيييد تضيييرر  %38منهيييا (مييين بينهيييا  %50تعرضييي ألضيييرار جز يييية و
 %50للتييدمير الكاميي ) .ميي العلييم بيي ن مسييتوى التشييغي فييي مرافيي هيي ا القطييا يختليي اختالفييا ا كبيييرا ا ميين مرفيي إلييى آخيير:
فيييبغ النظييير عييين محطييية التحليييية التيييي تعرضييي للتيييدمير فيييي الحدييييدة  ،فيييإن محطيييات ضييي المييييا والمجيييار تعمييي بييي دنى
مسييييتوى ميييين الوظييييا التشييييغيلية (بنسييييبة  ، )%25تليهييييا خزانييييات الصييييرف الصييييحي ( )%31ومكاتييييب الميييييا  /الصييييرف
الصيييحي ( .)%32باإلضيييافة لييي لك ،تعرضييي مرافييي المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي ميييدينتي ليييودر والخوخييية ألعليييى مسيييتوى
ميين األضييرار إذا مييا تم ي مقارنتهييا كنسييبة ميين إجمييالي األضييرار التييي لحق ي باألصييو فييي قطييا الميييا والصييرف الصييحي
فييي هيي المييدن ( %57و  %51لكيي منهييا علييى التييوالي) لكيين إذا مييا تييم التعبييير عيين األضييرار بالييدوالر  ،فستحصيي صيينعا
عليييى نصييييب األسيييد ( %20مييين إجميييالي تكيييالي األضيييرار التيييي لحقييي بمرافييي المييييا والصيييرف الصيييحي)  ،تليهيييا عيييدن
( ، )%19وتعيييز ( )%12ثيييم الحدييييدة ( .)%11يقيييدر إجميييالي األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي
 16مدينييية تيييم تقييمهيييا فيييي المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات ميييا بيييين  214.6ملييييون دوالر و  262.3ملييييون

دوالر أمريكي.
والسيييتعادة الخيييدمات عليييى الميييدى القرييييب  ،سييييكون مييين الضيييرور تييي مين الوقيييود اليييالزم لتشيييغي المرافييي مثييي محطيييات
الضييي ومحطيييات معالجييية مييييا الصيييرف الصيييحي واآلبيييار .وفيييي حيييين أن الوقيييود يعيييد مصيييدرا ا مكلفيييا ا للطاقييية ودون المسيييتوى
األمثييي بسيييبب انبعيييا يييازات االحتبييياس الحيييرار والنطييياق المحيييدود السيييتخدام  ،إال أنييي يعيييد عملييييا ا عنيييدما يكيييون الوقييي
قصيييرا ا .وعلييى المييدى المتوسييط  ،يمكيين اسييتخدام حلييو الطاقيية المتجييددة خييارج الشييبكة مثيي الطاقيية الشمسييية و اقيية الرييياح
بشيييك أفضييي  .تتيييراوح التكيييالي المقيييدرة للتعيييافي وإعيييادة اإلعميييار عليييى الميييديين القصيييير والمتوسيييط ميييا بيييين  650.3ملييييون
دوالر و  794.8مليون دوالر.
وعليييى الميييدى الطويييي  ،يجيييب إعيييادة ت هيييي البنيييية التحتيييية لتولييييد ونقييي الطاقييية لضيييمان إيجييياد مصيييدر للطاقييية يعتميييد عليييي
وب سييييعار معقوليييية لمحطييييات المعالجيييية ومحطييييات الضيييي والبنييييية التحتييييية األساسييييية األخييييرى فييييي قطييييا الميييييا والصييييرف
الصيييحي .كميييا أن هنييياك أيضيييا ا حاجييية إلصيييالح أو اسيييتبدا المعيييدات واآلالت المسيييتخدمة فيييي تشيييغي مرافييي المييييا والصيييرف
الصيييحي .باإلضيييافة إليييى ذليييك ،يجيييب شيييرا المعيييدات وقطييي الغييييار وإعيييادة تركييييب العيييدادات نظيييرا ا لتعرضيييها للتيييدمير أو
التلييي  .وسيييوف تكيييون هنييياك حاجييية إليييى إنشيييا ات جدييييدة بيييدالا عييين المرافييي التيييي تعرضييي للتيييدمير ،كميييا سييييكون مييين المهيييم
تعزييييز قيييدرات مؤسسيييات قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي السيييتمرار أ جهيييود للتعيييافي ومواصيييلة تقيييديم خيييدمات المييييا
والصرف الصحي ومستوى توفرها.
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 .1قطاع التعليم
وضع القطاع قبل األزمة
قبييي عيييام 2015م  ،أظهيييرت مؤشيييرات الوصيييو والجيييودة والمسييياواة هشاشييية قطيييا التعلييييم عليييى الييير م مييين أنييي كيييان يشيييهد
تحسييناا .فقييد أحييرزت اليييمن تقييدما ا فيمييا يتعليي بتوسييي فييرص اإللتحيياق بييالتعليم األساسييي .فقييد ارتفيي معييد االلتحيياق الصييافي
بمرحلييية التعلييييم األساسيييي مييين  65فيييي الما ييية فيييي عيييام 1999م إليييى حيييوالي  85فيييي الما ييية فيييي عيييام 2013م 20.كميييا ارتفييي
معييد التحيياق الفتيييات بمرحليية التعليييم األساسييي ميين  44فييي الما يية إلييى  76فييي الما يية خييال نفييس الفتييرة .وعلييى اليير م ميين
هييي اإلنجيييازات ،كانييي الييييمن بعييييدة عييين تحقيييي هيييدف التنميييية األلفيييية المتمثييي فيييي إكميييا جميييي األوالد والفتييييات مرحلييية
التعليييييم اإلبتييييدا ي بحلييييو عييييام 2015م .فقييييد بقييييي معييييدالت إكمييييا هيييي المرحليييية منخفضيييية حييييي بلغيييي نسييييبة الطييييالب
المسييييجلين فييييي الصيييي األو اليييي ين أكملييييوا مرحليييية التعليييييم اإلبتييييدا ي  67فييييي الما يييية .وبليييي معييييد االلتحيييياق الصييييافي فييييي
المرحلييية الثانويييية  %50للبنيييين و  %36للفتييييات فيييي عيييام 2013م  ،مميييا يشيييير إليييى انخفييياض معيييد االنتقيييا مييين المرحلييية
األساسيييية إليييى المرحلييية الثانويييية .وبمعيييد إجميييالي للتسيييجي أقييي مييين  ، %1كيييان التعلييييم فيييي مرحلييية الروضييية والتمهييييد
متييييدنياا .وفييييي عييييام 2011م  ،بليييي معييييد معرفيييية القييييرا ة والكتابيييية لييييدى البييييالغين  %80للرجييييا و  %45للنسييييا  ،وبييييين
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الشباب ال ين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة  ،حي وصل ه المعدالت  %96و  %72على التوالي.
وقبييي تصييياعد الصيييرا  ،اتسيييم قطيييا التعلييييم بالمركزيييية الشيييديدة .فقيييد كانييي وزارة التربيييية والتعلييييم فيييي صييينعا هيييي الجهييية
الوحيييييدة التييييي تشييييرف علييييى وضيييي سياسييييات مرحليييية الروضيييية واألساسييييي والثانوييييية العاميييية وتقييييديم الخييييدمات ،والتنسييييي
الوثي م شركا التنمية على المستويين المحلي والدولي.
ووفقيييا ا إل يييار النتيييا متوسيييط الميييدى ليييوزارة التربيييية والتعلييييم ،لسييينة 2012م ،فقيييد عيييانى قطيييا التعلييييم فيييي الييييمن مييين فجيييوة
تمويليييية بلغييي  250ملييييون دوالر أمريكيييي ،بميييا فيييي ذليييك ليييدعم األ فيييا والفتييييات يييير الملتحقيييين بالميييدارس فيييي المنيييا
الريفيييية ،فضيييالا عييين تيييدخالت محيييو األميييية للكبيييار وتيييوفير فيييرص التعلييييم المناسيييبة للطيييالب مييين ذو االحتياجيييات الخاصييية
(التعليييييم الخيييياص) .باإلضييييافة إلييييى ذلييييك ،تفاوتيييي مسييييتويات االسييييتقاللية والمسييييا لة علييييى مسييييتوى المييييدارس فييييي مختليييي
ا 22
المديريات والمحافظات .وكان مشاركة القطا الخاص محدودة أيضا.

تقييم األضرار في القطاع
التحليل الكلي للقطاع
يغطيييي هييي ا التقيييييم  1311منشييي ة تعليميييية  ،بميييا فيييي ذليييك الميييدارس االبتدا يييية ( ، )501والميييدارس األساسيييية الثانويييية ()280
 ،والميييييدارس الثانويييييية ( ، )97وميييييدارس التعلييييييم المهنيييييي ( ، )29والكلييييييات والجامعيييييات ( ، )89وكييييي لك مكاتيييييب وإدارات
التربيييية ( 23.)6ويبيييين التحليييي أنييي فيييي أوا ييي عيييام 2018م  ،تضيييررت  335( %26منشييي ة) مييين جميييي المنشيييآت التعليميييية ؛
فيييي حيييين بلغييي نسيييبة الميييدارس التيييي تعرضييي للتيييدمير أقييي مييين  44( %4منشييي ة) .ومييين أصييي  501مدرسييية ابتدا يييية فيييي
جميييي أنحيييا الييييمن  ،تضيييرر  135( %30مدرسييية) فيييي حيييين بلغييي نسيييبة الميييدارس التيييي تعرضييي للتيييدمير أقييي مييين %3
24
( 12مدرسة).
مييين المهيييم مالحظييية أن شيييدة الضيييرر وت ثيراتييي تختلييي حسيييب المدينييية (الشيييك  .)1.1فبالنسيييبة لتعيييز  ،تعيييرض  %69مييين
أصييي  131منشييي ة تعليميييية ألضيييرار أو تيييدمير ،مقارنييية بنسيييبة  %8مييين أصييي  97منشييي ة تعليميييية فيييي ذميييار .وفيييي صييينعا ،
تعرضييي  %27مييين المنشيييآت التيييي تيييم تقييمهيييا وعيييددها  539منشييي ة  ،والتيييي تمثييي حيييوالي نصييي جميييي المنشيييآت التعليميييية
التي تم تقييمها في اليمن  ،ألضرار أو تدمير.

 20إحصا ات معهد اليونسكو لإلحصا http://uis.unesco.org/en/country/ye :
 21البنك الدولي.data.worldbank.org/country/yemen-republic :
 22البنك الدولي  ،المقاربة المستندة إلى النظم من أج نتا تربوية أفض (سابر) لدراسة استقاللية ومسؤولية المدارس .2015
 23لم يتم التمكن من تصني  309منش ة تعليمية أخرى بشك صحيح ؛ وبالتالي تتم اإلشارة إليها بـ المنشآت التعليمية " ير معروف".
 24من بين  280مجم أساسي ثانو  ،تعرض  190مدرسة ( )% 27ألضرار جز ية بينما تعرض  10مدارس (أق من  )%4للتدمير .وهناك  13من أص
 29مدرسة مهنية و  26من أص  89كلية  /جامعة تعرض ألضرار أو تم تدميرها بالكام .
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الشكل ( )1.1الوضع المادي للمنشآت التعليمية في  16مدينة ()2018
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المصدر :تقديرات البنك الدولي.

باإلضيييافة إليييى األضيييرار واليييدمار  ،سيييع المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات أيضيييا ا إليييى تقيييدير الضيييرر الكليييي
لألزمييية عليييى وظيييا المنشيييآت التعليميييية (الشيييك  .)1.2وإجمييياالا  ،يقيييدر أن  %76مييين جميييي المنشيييآت التعليميييية تعمييي  ،و
 %15يييير عاملييية  ،وال تيييزا الحالييية التشيييغيلية لميييا نسيييبت  %9يييير معروفييية .ومييين بيييين الميييدارس االبتدا يييية واألساسيييية
والثانويييية  ،بلغييي نسيييبة الميييدارس العاملييية حيييوالي  %75و  %19 - 15يييير عاملييية ،فيييي حيييين أن الوضييي التشيييغيلي للبقيييية
ييييير معييييروف .وبالنسييييبة للمييييدارس المهنييييية البييييال عييييددها  29مدرسيييية بلغيييي نسييييبة المييييدارس العامليييية  %55فييييي حييييين أن
الوضييي التشيييغيلي لميييا نسيييبت  %34مييين هييي الميييدارس يييير معيييروق .وتبيييدوا الكلييييات  /الجامعيييات أقييي تييي ثرا ا  %4 :متوقفييية
أو ير عاملة في حين أن الوض التشغيلي لما نسبت  %9منها ير معروف.
الشكل ( )1.2الوضع التشغيلي لقطاع التعليم حسب نوع األصول
الوضع التشغيلي لقطاع التعليم حسب نوع األصول
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يعييياني قطيييا التعلييييم مييين شيييحة تيييوفر الكتيييب المدرسيييية نظيييرا ا لتوقييي مطبعييية الكتييياب المدرسيييي  ،وليييم يسيييتلم المدرسيييون
رواتيييبهم منييي عيييدة سييينوات  ،مميييا أدى إليييى مغيييادرة العدييييد مييين المعلميييين بحثيييا ا عييين عمييي آخييير .كميييا أن األضيييرار المرتبطييية
بالصيييرا وتحويييي الميييدارس إليييى مالجيييئ للنيييازحين (عليييى سيييبي المثيييا  ،فيييي المخيييا وتعيييز)  ،وعيييدم تيييوفر الكهربيييا والمييييا
(كميييا هيييو الحيييا فيييي الحدييييدة) تطيييرح تحيييديات صيييعبة .وقيييد أدى تيييدف النيييازحين داخلييييا ا إليييى اكتظييياظ الميييدارس المتوقفييية عييين
العمييي  .وعليييى الييير م مييين هييي التحيييديات  ،هنييياك جهيييود إلعيييادة اإلعميييار ومبيييادرات محليييية لتيييوفير اإل اثييية وإحييييا الميييدارس
واالستجابة لمخا ر الصحة العامة مث تفشي وبا الكوليرا مؤخرا.

التحليل على مستوى المدن
مدينة ذمار
فيييي مدينييية ذميييار  ،تيييم تقيييييم  97منشييي ة تعليميييية .ومييين بيييين هييي ا العيييدد ،ليييم تتعيييرض  75منشييي ة أل أضيييرار ( ، )%77و 7
منشييآت تعرضيي ألضييرار جز ييية ( ، )%7فييي حييين تعرضيي منشيي ة واحييدة للتييدمير 25.وميين بييين المنشييآت التييي تييم تقييمهييا
 ،يقيييدر أنهيييا تعمييي جميعهيييا باسيييتثنا منشييي ة واحيييدة .ويمثييي نقيييص الكتيييب المدرسيييية ونقيييص المعلميييين واسيييتخدام الميييدارس
أل يييراض يييير تعليميييية التحيييديات الر يسيييية التيييي تيييؤثر عليييى قطيييا التعلييييم فيييي ذميييار .كميييا تعييياني الميييدارس مييين شيييحة تيييوفر
الكتيييب المدرسيييية ألن باعييية الكتيييب المدرسيييية قيييد تعطلييي فيييي أجيييزا أخيييرى مييين البليييد .وليييم يسيييتلم المدرسيييون فيييي ذميييار
رواتيييبهم منييي عيييدة أشيييهر  ،مميييا دفعهيييم إليييى اإلضيييراب أو تيييرك مهنيييتهم سيييعيا ا ورا أعميييا أخيييرى 26.ويبيييدوا أن إعيييادة بنيييا
المبييياني المدرسيييية فيييي ذميييار مسيييتمرا ا بيييدعم مييين المنظميييات الدوليييية .وقيييد دشييين مكتيييب التربيييية والتعلييييم ومكتيييب الصيييحة فيييي
ذميييار حملييية لرفييي مسيييتوى اليييوعي بمخيييا ر الكيييوليرا والوقايييية منهيييا اسيييتهدف  70,000اليييب فيييي  50مدرسييية .كميييا قامييي
إدارة خدمات البلدية في ذمار بالشراكة م المدارس بتنفي حملة للتوعية حو النظافة في أوسا الطالب.
مدينة الحديدة
فيييي مدينييية الحدييييدة  ،تيييم تقيييييم  112منشييي ة تعليميييية :منهيييا  97منشييي ة تعليميييية ليييم تتضيييرر ( ، )%87و  12منشييي ة تضيييررت
( ، )%11و  3منشييييآت تعرضيييي لتييييدمير كاميييي ( .)%3وعلييييى اليييير م ميييين أن  %97ميييين جمييييي المنشييييآت التعليمييييية تعتبيييير
عاملييية  ،إال أن التقيييارير النوعيييية كشيييف أن  %40مييين األ فيييا فيييي سييين الدراسييية ليييم يلتحقيييوا بيييالتعليم األساسيييي أو الثيييانو
اعتبييارا ا فييي شييهر مييارس 2018م .إلييى ذلييك ،أفيياد صييندوق األمييم المتحييدة للطفوليية (اليونيسييي ) فييي تقرييير نشيير فييي أكتييوبر
2017م أن  12000مييييدرس كييييانوا مضييييربين للمطالبيييية بييييدف رواتييييبهم .ووفقييييا ا لتقرييييير إعالمييييي محلييييي صييييدر فييييي نييييوفمبر
2017م  ،فقيييد أدت أزمييية المييييا إليييى انخفييياض عيييدد الطيييالب فيييي الميييدارس المحليييية حيييي كانييي األسييير تسيييحب أ فالهيييا مييين
المدرسيية ميين أجيي جلييب الميييا ألسييرهم .باإلضييافة إلييى ذلييك  ،خليي انقطييا الكهربييا والميييا فييي جمييي أنحييا الحديييدة أثييرا ا
علييى مسييتوى عمييي المييدارس .وتجييدر اإلشيييارة إلييى أن مسيييتويات األضييرار والتشييغي ليييم تتغييير بشييك ملحيييوظ منيي المرحلييية
الثانيييية للتقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات فيييي الييييمن التيييي نيييم تنفيييي ها فيييي ميييايو 2017م .كميييا لعبييي الميييدارس فيييي الحدييييدة دورا ا
هاميييا ا فيييي التثقيييي ورفييي مسيييتوى اليييوعي حيييو األميييراض المعديييية وأميييراض الصيييحة العامييية  ،خاصييية فيييي ظييي تفشيييي وبيييا
الكيييوليرا واليييدفتيريا .كميييا نظمييي العدييييد مييين الميييدارس حميييالت لطالبهيييا لتنظيييي الميييدارس  ،مميييا يعيييزز اليييوعي الصيييحي
والبيئي.
مدينة م رب
فييييي مدينيييية ميييي رب  ،تييييم تقييييييم  20منشيييي ة تعليمييييية :منهييييا  11منشيييي ة لييييم تتعييييرض ألضييييرار فييييي حييييين تعرضيييي  4منشييييآت
ألضيييرار ،وليييم ييييتم اليييتمكن مييين تقيييييم الوضييي المييياد لعيييدد  5منشيييآت وبالتيييالي يبقيييى وضيييعها يييير معروفييياا .ويتوقييي أن
المنشيييآت التعليميييية عاملييية .ولقيييد ازداد الطليييب عليييى التعلييييم وسيييط تيييدف النيييازحين إليييى المدينييية .فعليييى سيييبي المثيييا  ،ارتفييي
عييدد الطييالب فييي إحييدى المييدارس المحلييية ميين  1200الييب فييي عييام  2016إلييى  2500فييي عييام 2017م .واسييتجابة لتييدف
النييييازحين داخلييييياا ،قاميييي إدارات التربييييية المحلييييية بإنشييييا مرافيييي تعليمييييية مؤقتيييية .وتيييي تي مسيييي لة الكثافيييية الطالبييييية ونقييييص
الكتيييب المدرسيييية ونقيييص المعلميييين بسيييبب عيييدم صيييرف مرتبييياتهم مييين ضيييمن المشييياك الر يسيييية التيييي يعييياني منهيييا قطيييا
التعليم في ه المدينة.
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الوض الماد لعدد  14منش ة تعليمية في ذمار ير معروف.
أنظر http://almasdaronline.com/article/89295
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مدينة المخا
فييي مدينيية المخيييا  ،تييم تقيييييم  11منشيي ة تعليمييية .ومييين بييين هيييؤال المنشييآت التعليمييية ،هنييياك  6مييدارس ليييم تتعييرض ألضيييرار
فيييي حيييين تعرضييي  3ميييدارس ألضيييرار ومدرسيييتين تعرضيييتا للتيييدمير .ومييين بيييين  11مدرسييية ،كيييان هنييياك  4ميييدارس عاملييية
فيييي حيييين تحولييي  4ميييدارس إليييى أمييياكن إلييييوا النيييازحين .وباإلضيييافة إليييى الضيييرر ذات الصيييلة بالصيييرا  ،فيييإن نقيييص
المعلمين والكتاب  ،وارتفا معدالت تسرب الطالب  ،واإل الق المتكرر للمدارس يشك تحديات أمام تقديم الخدمات.
مدينة صنعا
مييين بيييين  539منشييي ة تعليميييية تيييم تقييمهيييا فيييي صييينعا  ،ليييم تتعيييرض  391منشييي ة ( )%73ألضيييرار ،فيييي حيييين تعرضييي 137
منشييي ة ( )%25ألضيييرار جز يييية ،و  11منشييي ة ( )%2د ِميييرت بالكامييي  .وهنييياك تقيييارير نوعيييية تؤكيييد هييي األرقيييام  ،مقيييدرة ا
أن ثلييي جميييي المنشيييآت التعليميييية قيييد تضيييررت وأن  %28مييين سيييكان المدينييية فيييي سييين الدراسييية ليييم يحصيييلوا عليييى التعلييييم
الرسييييمي اعتبييييارا ا ميييين أبرييييي  .2018إن الكثافيييية الطالبييييية واإلزدحييييام فييييي المييييدارس ونقييييص الكتييييب المدرسييييية ونقييييص
المعلميييين بسيييبب عيييدم صيييرف رواتيييبهم جميعهيييا تيييؤثر عليييى تقيييديم الخيييدمات فيييي المدينييية .وخيييال شيييهر أكتيييوبر 2017م ،عليييى
سييبي المثيييا  ،لييم تكييين الميييدارس الحكومييية تعمييي بشيييك كاميي بسيييبب إضيييراب واسيي النطييياق للمدرسيييين احتجاجييا ا عليييى عيييدم
صييييرف رواتييييبهم لمييييدة عييييامين .وأدى التيييي ثير السياسييييي علييييى الكتييييب المدرسييييية والمنيييياه ا إلييييى الحييييد ميييين تييييوفر الكتييييب
باعييية الكتييياب المدرسيييي .وتتعيييدى الجهيييود المب ولييية فيييي الميييدارس
المدرسيييية فيييي المدينييية وعليييى مسيييتوى البليييد ،وتوقفييي
مسييي لة التعلييييم لتعيييال القضيييايا الصيييحية .فقيييد أثييير تفشيييي وبيييا الكيييوليرا واليييدفتيريا عليييى الطيييالب ،وتقيييوم المنظميييات الدوليييية
بيييدعم حميييالت التحصيييين فيييي الميييدارس .وتشيييم الجهيييود اإلنسيييانية المحليييية األخيييرى توزيييي الحقا يييب المدرسيييية والسيييال
الغ ا ية والمالبس (الشتوية) على الطالب الفقرا عبر المدارس.
مدينة تعز
تيييم تقيييييم  131منشييي ة تعليميييية فيييي مدينييية تعيييز  ،وتبيييين أن  34منهيييا ليييم تتضيييرر ( ، )%26فيييي حيييين تضيييررت  83مدرسييية
( ، )%63وتعرضيييي  8مييييدارس ( )%6للتييييدمير .ومنيييي التقييييييم اليييي تييييم فييييي إ ييييار المرحليييية الثانييييية ميييين التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجيييات فيييي ميييايو 2017م  ،تعرضييي مدرسيييتان للمزييييد مييين األضيييرار ،وتيييم تحسيييين الوضييي المييياد لعيييدد أربييي ميييدارس
 ،ولييييم يطييييرأ أ تغيييييير علييييى الوضيييي الميييياد لعييييدد  119مدرسيييية .وبلغيييي نسييييبة المييييدارس ييييير العامليييية فييييي تعييييز %84
ومعظمهييييا مغليييي بسييييبب العنيييي المسييييتمر واألضييييرار الجز ييييية وتمركييييز القييييوات المسييييلحة فيهييييا .ولييييم يسييييتلم العيييياملين فييييي
الميييدارس الحكوميييية ،بميييا فيييي ذليييك جامعييية تعيييز ،عليييى أجيييورهم منييي عيييام 2016م .وعليييى الييير م مييين هييي التحيييديات ،هنييياك
أدليييية علييييى الجهييييود المحلييييية إلحيييييا المييييدارس فييييي المدينيييية .وقييييدم المبييييادرات الحكومييييية المسييييتلزمات للطييييالب ودورات
تدريبييييية المعلمييييين (بمييييا فييييي ذلييييك التييييدريب علييييى تقييييديم الييييدعم النفسييييي واالجتميييياعي) ،وحمييييالت التوعييييية الصييييحية وحشييييد
الطالب الجامعيين للتدريس في المدارس الثانوية.

تحديد حجم األضرار
تقيييدر التكيييالي اإلجماليييية لألضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا التعلييييم فيييي جميييي الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا والبيييال عيييددها  16مدينييية
بمبلييي  147إليييى  180ملييييون دوالر أمريكيييي (الجيييدو  .)1-1وتييي تي البيييية هييي المنشيييآت التعليميييية فيييي صييينعا (، )%41
تليهيييا تعيييز ( )%13والحدييييدة ( .)%11وتمثييي تكيييالي األضيييرار يييي هييي الميييدن اليييثال أكثييير مييين نصييي إجميييالي تكيييالي
األضيييرار .كميييا تعرضييي عميييران وصيييعدة ألضيييرار كبييييرة ( %7لكييي منهميييا) .انظييير الجيييدو ( )1.2لال يييال عليييى القا مييية
التفصيلية لألضرار ،حسب نو المنش ة ،والشك  1.3لإل ال على تفاصي توزي التكالي حسب المدينة.
الجدول ( )1.1تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدينة
الضال
عدن
الحزم
عمران
بيحان
ذمار
الحديدة
الخوخة
لح
لودر
م رب
المخا

تقدير منخفض

3.3
9.1
2.9
10.3
1.5
1.7
16.2
4.1
3.1
2.3
2.5
1.3

تقدير مرتفع

4.0
11.2
3.5
12.6
1.8
2.1
19.8
5.0
3.7
2.8
3.1
1.6
26

ردا
صعدة
صنعا
تعز
اإلجمالي

0.5
11.7
74.0
22.7
180.1

0.4
9.6
60.5
18.5
147.3
المصدر :تقديرات البنك الدولي.

الجدول ( )1.2قائمة األضرار :المباني المدرسية في  16مدينة

خط األساس
501
97

ال أضرار
334
70

أضرار جزئية
132
17

تدمير كلي
12
3

مجموع
األصول
المتضررة
144
20

غير معروف
23
7

مدرسة أساسية وثانوية

280

190

75

10

85

5

مدرسة مهنية

29

12

10

3

13

4

كلية  /جامعة

89

63

20

5

25

1

مكتب تربية

6

4

1

-

1

1

309

208

77

9

86

15

1,311

881

332

42

374

56

أنوع األصول
مدرسة ابتدا ية
مدرسة ثانوية

ير معروف
اإلجمالي
المصدر :البنك الدولي.

الشكل ( )1.3توزيع تكلفة األضرار حسب المدينة ()%

الضالع2.2% ,
عدن6.2% ,

تعز12.6% ,

الحزم2.0% ,
عمران7.0% ,
بيحان1.0% ,
ذمار1.1% ,

الحديدة11.0% ,

الخوخة2.8% ,
لحج2.1% ,

صنعاء41.1% ,

لودر1.5% ,
مدينة مأرب1.7% ,
المخا0.9% ,
رداع 0.3% ,
صعده 6.5% ,

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
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تقييم احتياجات القطاع
بلغييي االحتياجيييات المقيييدرة لتعيييافي وإعيييادة إعميييار قطيييا التعلييييم فيييي الييييمن  491-402ملييييون دوالر أمريكيييي عليييى ميييدى
خمييييس سيييينوات .وتمثيييي تكلفيييية اسييييتعادة تقييييديم الخييييدمات حييييوالي  %40ميييين اإلجمييييالي .ويشييييم ذلييييك مرتبييييات المعلمييييين
والمييييوظفين اإلداريييييين والكتييييب المدرسييييية والمييييواد التعليمييييية األخييييرى و يرهييييا ميييين المسييييتلزمات المدرسييييية .وبييييالنظر إلييييى
عيييدم صيييرف المرتبيييات ونقيييص الكتيييب المدرسيييية فيييي جميييي الميييدن فيييي الييييمن ،حتيييى فيييي الميييدارس العاملييية ،فقيييد تيييم مراعييياة
27
تكاليفها جز يا ا في األماكن التي تعم فيها بع المدارس.
ويوصيييى بإعطيييا األولويييية لميييدارس التعلييييم األساسيييي ،ثيييم للميييدارس الثانويييية كيييون هييي ان النوعيييان مييين الميييدارس يخيييدمان
معظيييم األ فيييا فيييي الييييمن .فمييين أصييي  781مدرسييية أساسيييية وثانويييية تيييم تقييمهيييا ،تعرضييي  229مدرسييية ( )%29ألضيييرار
أو تييدمير .وميين حييي الموقيي  ،تمثيي إعييادة بنييا وتييرميم المنشييآت التعليمييية فييي صيينعا وتعييز أولويييات حاسييمة (الشييك 1.4
والجييييدو  .)1.3فنصيييي المييييدارس التييييي تييييم تقييمهييييا كانيييي فييييي صيييينعا لوحييييدها ،ووجييييد أن  %27منهييييا قييييد تضييييررت أو
دميييرت .وفيييي نفيييس الوقييي  ،تضيييررت مدينييية تعيييز بشيييك كبيييير :فقيييد تعرضييي  %70مييين منشيييآتها التعليميييية ألضيييرار أو
تيييدمير .وحالييييا ،ال تعمييي سيييوى  %16مييين المنشيييآت التعليميييية فقيييط فيييي تعيييز  ،والبييياقي تحتييياج إليييى إعيييادة إعميييار وتيييرميم
عاجلة.
إن التعيييافي الفعيييا والسيييري لقطيييا التعلييييم فيييي الييييمن مييين شييي ن أن يتييييح لأل فيييا فرصييية الحصيييو عليييى خيييدمات التعلييييم
المستمر ،حتى أثنا الصرا  ،بما يفيد من تطورهم المعرفي ووضعهم النفسي االجتماعي.
الشكل ( )1.4احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار (حسب المدينة) على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)

250.0
200.0

100.0

US$ Million

150.0

50.0
-

Low Estimate

High Estimate

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

 27وبعبارة أدق ،في صنعا والحديدة وذمار والمخا وصعدة وعمران ،تم حساب تكالي رواتب المعلمين والمواد التعليمية ،فضالا عن يرها من اللوازم حتى
لو تم تقييم المدرسة  /المنش ة التعليمية ب نها تعم  .وبالنسبة لبقية المدن  ،تم إدراج ه المكونات فقط للمنشآت التعليمية  /المدارس التي تم تصنيفها ب نها ير
عاملة.
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الجدول ( )1.3احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار (حسب المدينة) على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدى القصير (صفر -سنة)
المدينة
الضال
عدن
الحزم
عمران
بيحان
ذمار
الحديدة
الخوخة
لح
لودر
م رب
المخا
ردا
صعدة
صنعا
تعز
إعادة إعمار البنية
التحتية  ،إجمالي
جمي المدن
استعادة تقديم
الخدمة ،المجمو
لكافة المدن
المجموع الكلي ،
جميع المدن

المدى المتوسط ( 5-2سنوات)

المجموع (على مدى  5سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

1.3
6.2
1.2
4.9
0.8
2.9
8.2
1.6
1.3
1.0
1.1
0.7
0.5
4.1
34.8
9.6
50.1

1.6
7.6
1.5
6.0
1.0
3.5
10.0
2.0
1.6
1.2
1.4
0.9
0.6
5.1
42.6
11.7
61.2

5.2
24.9
4.8
19.6
3.2
11.4
32.8
6.5
5.2
4.1
4.6
3.0
2.0
16.6
139.4
38.3
200.4

6.3
30.4
5.8
23.9
4.0
13.9
40.1
8.0
6.4
5.0
5.6
3.6
2.4
20.3
170.3
46.8
244.9

6.4
31.1
5.9
24.5
4.0
14.3
41.1
8.1
6.5
5.1
5.7
3.7
2.4
20.7
174.2
47.8
250.5

7.9
38.0
7.3
29.9
4.9
17.4
50.2
9.9
8.0
6.2
7.0
4.5
3.0
25.3
212.9
58.5
306.1

30.3

37.0

121.0

147.9

151.3

184.9

80.3

98.2

321.4

392.8

401.7

491.0

األولويات المستقبلية
اسيييتنادا ا إليييى األضيييرار المقيييدرة ،تشيييم األولوييييات عليييى الميييدى القصيييير (صيييفر -سييينة) صيييرف رواتيييب المعلميييين وتيييوفير
الكتييييب المدرسييييية (المحايييييدة) والمييييواد التعليمييييية األخييييرى ،وتشييييجي اآلبييييا علييييى إلحيييياق أ فييييالهم بالييييدارس (ميييين خييييال
التحيييويالت النقديييية المشيييرو ة ،وبيييرام التغ يييية ،وميييا إليييى ذليييك) فضيييالا عييين منشيييآت التعلييييم المؤقتييية ،ال سييييما فيييي المنيييا
األكثيييير تضييييررا ا ميييين الصييييرا والمنييييا التييييي توقفيييي فيهييييا المييييدارس الحكومييييية عيييين العميييي  .وفييييي حييييين أن إعييييادة بنييييا
الميييدارس التيييي تعرضييي ألضيييرار جز يييية وكليييية يعيييد أولويييية ،ال سييييما عليييى مسيييتوى التعلييييم األساسيييي ،إال أن التركييييز عليييى
استعادة خدمات التعليم يعد أمرا ا في اية األهمية على المدى القصير.
وعلييى المييدى المتوسييط (ميين سيينتين إلييى خمييس سيينوات)  ،يمث ي تييدريب المعلمييين أولوييية  ،ال سيييما فييي ضييو الحاجيية لتقييديم
اليييدعم النفسيييي االجتمييياعي لأل فيييا الييي ين تعرضيييوا للعنييي والصيييدمات أثنيييا الصيييرا .باإلضيييافة إليييى ذليييك  ،فيييإن تيييوفير
فيييرص اليييتعلم التعويضيييي لأل فيييا الييي ين تسيييربوا مييين النظيييام التعليميييي بسيييبب الصيييرا يعتبييير أولويييية  ،إليييى جانيييب اسيييتمرار
إعادة بنا المنشآت التعليمية المتضررة والمدمرة في جمي أنحا البلد.
وعليييى الميييدى الطويييي ( 10-5سييينوات)  ،يمكييين تصيييور المزييييد مييين إعيييادة ت هيييي الميييدارس  ،وإصيييالح نظيييام التعلييييم الثيييانو
والمهني  ،بالتواز م تحدي نظام التعليم العالي.
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 .2قطاع األمن الغذائي
وضع األمن الغذائي في فترة ما قبل األزمة
قب ي انييدال الصييرا الييراهن  ،واج ي األميين الغ ي ا ي فييي اليييمن تحييديات صييعبة  ،بمييا فييي ذلييك النمييو السييكاني المرتف ي ونقييص
العيييرض المحلييييي وضييييع مسييييتوى تيييوفر البنييييية التحتييييية االجتماعييييية وارتفييييا أسيييعار الوقييييود واألزمييييات المالييييية .فحييييوالي
 %41ميييين السييييكان فييييي اليييييمن  ،أ حييييوالي  11مليييييون شييييخص  ،كييييانوا يعييييانون ميييين انعييييدام األميييين الغيييي ا ي قبيييي تصيييياعد
الصييرا الييراهن 28.وكانيي قييدرات هييؤال األشييخاص للحصييو عليييى الغيي ا الكييافي والمغيي محييدودة إن لييم تكيين معدومييية،
وكيييان علييييهم تنييياو وجبيييات ا يييية رخيصييية أو قليلييية العناصييير الغ ا يييية نسيييبياا .وكيييان انتشيييار انعيييدام األمييين الغييي ا ي أعليييى
بكثيييير فيييي المنيييا الريفيييية منييي فيييي المنيييا الحضيييرية :حيييوالي  %48مييين سيييكان الريييي مقابييي  %26مييين سيييكان المنيييا
الحضيييرية كيييانوا يعيييانون مييين انعيييدام األمييين الغييي ا ي فيييي عيييام 2014م .وعليييى سيييبي المثيييا  ،بلييي معيييد انتشيييار انعيييدام األمييين
الغيي ا ي حييوالي  %41فييي محافظيية صيينعا بشييك عييام ،بينمييا بليي  %25فييي أمانيية العاصييمة صيينعا  .وبالمثيي  ،كانيي هنيياك
تباينييات كبييييرة فيييي معيييد انتشيييار انعيييدام األمييين الغييي ا ي عبيير المحافظيييات (الشيييك  .)2.1وكيييان انعيييدام األمييين الغييي ا ي مرتفعيييا ا
بشيييك خييياص فيييي محافظيييات صيييعدة ولحييي وشيييبوة والبيضيييا (وصييي إليييى  ، )%70 - 60وكيييان أقييي انتشيييارا ا فيييي محافظيييات
مييي رب ( )%35والجيييوف ( .)%36و بقيييا ا لنتيييا المسيييح الشيييام لألمييين الغييي ا ي الييي أجييير فيييي عيييام 2014م ،بلغييي نسيييبة
األ فيييا ممييين تتيييراوح أعميييارهم بيييين  24-6شيييهرا الييي ين يسيييتوفون توصيييية منظمييية الصيييحة العالميييية بشييي ن الحيييد األدنيييى
لتنييييو النظييييام الغيييي ا ي  %12.4فقييييط ،وأكثيييير ميييين  %85ميييين المييييرجح أن يكييييون محتييييوى المغيييي يات الدقيقيييية فييييي وجبيييياتهم
ضيييئيالا .ومييين بيييين النسيييا الليييواتي تتيييراوح أعميييارهن بيييين  15و  49سييينة  ،بلغييي نسيييبة المصيييابات بسيييو التغ يييية ، %24.2
و  %14.4يعانين من سو التغ ية الحاد.

اإلنتاج المحلي للغذاء
تعييييد الزراعيييية وصيييييد األسييييماك أهييييم القطاعييييات ييييير النفطييييية بالنسييييبة لالقتصيييياد اليمنييييي  ،حييييي بلغيييي مسيييياهمة هيييياذين
القطييياعين فيييي النيييات المحليييي اإلجميييالي  %11و  %6مييين الصيييادرات .وقبييي انيييدال الصيييرا  ،كيييان قطيييا الزراعييية ييييوفر
فيييرص عمييي لميييا نسيييبت  %29.2مييين القيييوة العاملييية ، 29وكيييان المصيييدر الر يسيييي لليييدخ ليييـ  %73مييين السيييكان  ،إميييا بشيييك
مباشييير أو يييير مباشييير مييين خيييال الخيييدمات والصيييناعات التيييي تخيييدم االقتصييياد الريفيييي .وعيييالوة عليييى ذليييك  ،فيييإن االعتمييياد
االقتصييياد عليييى الزراعييية آخييي فيييي االزديييياد  ،حيييي تضيييا ل الفيييرص فيييي قطييياعي الصيييناعة والخيييدمات ابتيييدا مييين عيييام
2000م .إال أنييي وبيييالر م مييين أهميييية هييي ا القطيييا  ،كانييي اإلنتاجيييية الزراعيييية منخفضييية بشيييك عيييام  ،بسيييبب عيييدم كفايييية
المييييدخالت وخسييييا ر مييييا بعييييد الحصيييياد وعييييدم كفييييا ة أنظميييية التسييييوي وضييييع قييييدرات المييييوارد البشييييرية وضييييع البنييييية
التحتيييية .وكانييي الييينظم الزراعيييية الر يسيييية تتركيييز فيييي المرتفعيييات المطريييية التيييي تتمييييز بالميييدرجات الزراعيييية التيييي تشيييتهر
بزراعيية الييبن والفواكيي والحبيييوب والقييات  ،واإلنتيياج الحيييواني الكثيييي  ،وفييي السييهو التييي تهييييمن فيهييا زراعيية المحاصيييي
البسييييتانية المروييييية (الخضييييروات) والمحاصييييي الحقلييييية .وكييييان حييييوالي  %75ميييين اإلنتيييياج الزراعييييي ييييي تي ميييين منييييا
المرتفعيييات المطريييية حيييي يعييييش فيهيييا  %60مييين السيييكان .وكيييان اإلنتييياج المحليييي للمحاصيييي يغطيييي أقييي مييين ربييي إجميييالي
الطلب على األ ية في البلد  ،في حين أن اإلنتاج الحيواني كان يلبي أكثر من  %60من الطلب المحلي.

عرف إعالن مؤتمر القمة العالمي حو األمن الغ ا ي المفهوم على النحو التالي:
 28برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي  .2014 ،ي ِ
"األمن الغ ا ي موجود عندما يتوفر لجمي الناس  ،في جمي األوقات  ،فرص مادية واجتماعية واقتصادية للحصو على أ ية كافية وم مونة ومغ ية لتلبية
احتياجاتهم وتفضيالتهم الغ ا ية من أج حياة نشطة وصحية "(إعالن مؤتمر القمة العالمي حو األمن الغ ا ي  ،منظمة األ ية والزراعة  ، 2009 ،ص .)1
 29منظمة العم الدولية  ،قاعدة بيانات  ، ILOSTATتشرين الثاني 2017
()https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=YE
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الشكل ( )2.1خارطة توضح نسبة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في اليمن 2014 ،م

المصدر :برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي ( )CFSSلعام .2014

األغذية المستوردة والمشتراة محليا
يعتمييد اليييمن علييى الييواردات لتلبييية الطلييب المحلييي علييى السييل األساسييية ،حييي يييتم اسييتيراد مييا يقييرب ميين  %80ميين المييواد
الغ ا ييية التييي يسييتهلكها  ،فييي حييين ال يمثيي اإلنتيياج الزراعييي المحلييي سييوى  %20ميين المييواد الغ ا ييية المتييوفرة بشييك عييام.
وت لفيييي األ ييييية المسييييتوردة ميييين المييييواد الغ ا ييييية مثيييي القمييييح واألرز والزييييي والسييييكر والحليييييب .وقييييد وصيييي اليييييمن إلييييى
االكتفيييا الييي اتي فيييي بعييي الحبيييوب (الييي رة الرفيعييية واليييدخن والشيييعير) فيييي حيييين كيييان ييييتم اسيييتيراد  %85مييين القميييح .وعليييى
مسيييتوى األسيييرة ،يشيييترى النييياس فيييي كييي مييين المنيييا الحضيييرية والريفيييية البيييية عيييامهم .وعليييى المسيييتوى اليييو ني  ،ييييتم
شييييرا أكثيييير ميييين  %95ميييين األ ييييية المسييييتهلكة علييييى مسييييتوى األسييييرة ؛ ووصيييي هيييي ا الييييرقم إلييييى  %100فييييي المنييييا
الحضيييرية و  %85-75فيييي المنيييا الريفيييية .وقيييد تيييرك هييي ا األمييير األسييير معرضييية بشيييدة لصيييدمات السيييوق وتقليييب األسيييعار
وهمييا أمييران كالهمييا أصييبحا شييا عين فييي السيينوات األخيييرة .ويتييرجم ارتفييا أسييعار المييواد الغ ا ييية إلييى زيييادة اإلنفيياق علييى
الميييواد الغ ا يييية عليييى حسييياب االحتياجيييات األخيييرى مثييي الصيييحة والتعلييييم وبنيييا األصيييو  /مصيييادر اليييدخ  .ومثييي ارتفيييا
30
أسعار المواد الغ ا ية والوقود الصدمات الر يسية التي تؤثر على أسواق المواد الغ ا ية.

أثر األزمة على األمن الغذائي
التحليل الكلي للقطاع
األثر على انتشار انعدام األمن الغ ا ي
ارتفيي معييد انتشييار انعييدام األميين الغيي ا ي  ،اليي يعييد بالفعيي ميين بييين أعلييى المعييدالت فييي العييالم قبيي األزميية  ،إلييى حييوالي
 %65بحليييو نهايييية عيييام 2017م (الشيييك  .)2.2واسيييتمر ميييا يقيييدر بنحيييو  18ملييييون يمنيييي يواجهيييون انعيييدام األمييين الغييي ا ي
الحييياد فيييي مرحلييية األزمييية (وهيييي المرحلييية الثالثييية مييين التصيييني المرحليييي المتكامييي لألمييين الغييي ا ي) أو مرحلييية الطيييوارئ

 30برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي (.2014 ، )CFSS

31

(المرحليييية الرابعيييية) ،األميييير اليييي يعرضييييهم لمخييييا ر اإلصييييابة بسييييو التغ ييييية الحيييياد والوفيييياة 31.وبليييي سييييو التغ ييييية لييييدى
األ فييا مسييتويات مثيييرة للقليي  :ففييي عييام 2017م كييان هنيياك حييوالي  2.1مليييون فيي دون سيين الخامسيية يعييانون ميين سييو
التغ يييية الحييياد الشيييديد .وينتشييير انعيييدام األمييين الغييي ا ي بشيييك خييياص فيييي المنيييا الريفيييية حيييي يعييييش أكثييير مييين  %80مييين
السييكان ال ي ين يعييانون ميين انعييدام األميين الغ ي ا ي .باإلضييافة إلييى ذلييك ،يعيييش ثلثييا سييكان اليييمن ال ي ين يعييانون ميين انعييدام األميين
الغ ا ي في منا المرتفعات المطرية  ،حي يعاني األ فا من أعلى معدالت سو التغ ية.
الشكل ( )2.2معدل انتشار انعدام األمن الغذائي في اليمن  2015 ،و 2017
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المصدر :برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي ( )2014؛ برنام األ ية العالمي  ،منظمة األ ية والزراعة (الفاو)  ،واليونيسي
(منظمة األمم المتحدة للطفولة)  ،تقييم حالة األمن الغ ا ي والتغ ية في حاالت الطوارئ 2017 ،م.
مالحظة = IDPs :النازحون داخلياا.

األثر على تكلفة الغذاء وعلى أسعار مختارة
أدى الصيييرا اليييراهن إليييى ارتفيييا تكيييالي المعيشييية بشيييك كبيييير بالنسيييبة لغالبيييية النييياس فيييي البليييد  ،مميييا دفييي بعييي السيييكان
اليي ين لييديهم مسييتوى هامشييي معييين ميين األميين الغيي ا ي إلييى انعييدام األميين الغيي ا ي .وبالمقارنيية ميي الفتييرة التييي سييبق انييدال
األزمييية ،ارتفيييي المتوسييييط الييييو ني لتكلفيييية الشيييهرية للفييييرد الواحييييد ميييين الحييييد األدنيييى للسييييلة الغ ا ييييية بنسييييبة  32.%60كمييييا
ارتفعييي أسيييعار السيييل الضيييرورية  ،بميييا فيييي ذليييك الفاصيييوليا الحميييرا والبنيييزين و ييياز الطهيييي بييي كثر مييين الضيييع خيييال
الفتيييرة مييين ميييارس  2015إليييى أوا ييي 2018م ؛ كميييا ارتفييي سيييعر دقيييي القميييح بنسيييبة  %60فيييي الفتيييرة نفسيييها (الشيييك .)2.3
وقييد أشييارت ثالثيية أربييا األسيير التييي شييملها االسييتطال إلييى أن وضييعهم االقتصيياد كييان أسييوأ ممييا كييان علييي الوضيي قبيي
33
األزمة.

 31التصني المرحلي لألمن الغ ا ي المتكام ( )IPCهو مجموعة عم دولية مشتركة بين الوكاالت تستخدم بروتوكوالت موحدة (أدوات وإجرا ات)
لالستجابة للحاجة إلى نه مشترك لتصني حاالت انعدام األمن الغ ا ي المختلفة  ،داخ البلدان وفيما بينها  ،وعبر الزمن .يصن انعدام األمن الغ ا ي الحاد
إلى خمس مراح  )1( :الحد األدنى ؛ (ب) الشدة ( )3األزمة ؛ ( )4الطوارئ ؛ و ( )5الكارثة اإلنسانية  /المجاعة.
 32وفقا للبيانات الواردة في تقرير مراقبة السوق التاب لبرنام األ ية العالمي (شبا  /فبراير .)2018يعتبر الحد األدنى أو سلة الغ ا الالزمة للبقا على قيد
الحياة عبارة عن مركب من المواد الغ ا ية األساسية الالزمة لتلبية احتياجات األفراد من السعرات الحرارية األساسية .واعتباراا في كانون الثاني  /يناير 2018
 ،كان سلة األ ية (أو كلفتها المكافئة) تلبي  %80فقط من االحتياجات الغ ا ية الشهرية لألسرة.
 33برنام األ ية العالمي  ،منظمة األ ية والزراعة (الفاو)  ،منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسي )  ،تقييم حالة األمن الغ ا ي والتغ ية في حاالت
الطوارئ .2017 ، )EFSNA( ،
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الشكل ( )2.3النسبة المئوية للزيادة في أسعار السلع بين مارس  2015وفبراير 2018
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المصدر :تقرير مراقبة األسواق لبرنام األ ية العالمي (فبراير  /شبا .)2018

األثر على تسهيالت الوصول إلى الغذاء
لقيييد أثييير اليييدمار النيييات عييين الصيييرا الييي تعرضييي لييي الهياكييي األساسيييية ومرافييي السيييواق ،إضيييافة إليييى انقطيييا تقيييديم
الخييدمات عليييى انعيييدام األميين الغييي ا ي .وأدت األضيييرار الكبيييرة التيييي لحقييي بالبنييية التحتيييية للطيييرق وإ ييالق الطيييرق الر يسيييية
إليييى الحيييد مييين تيييوفر الميييواد الغ ا يييية األساسيييية  ،مميييا نيييت عنييي زييييادة كبييييرة فيييي األسيييعار أدت إليييى تفييياقم أزمييية الغييي ا فيييي
الييييمن .كميييا أن تييي ثير الصيييرا اعليييى الميييوانئ والخيييدمات اللوجسيييتية لالسيييتيراد  ،فضيييالا عييين القييييود الجدييييدة المفروضييية عليييى
االسيييتيراد  ،فيييي الحيييد مييين ميييدى تيييوفر الميييواد الغ ا يييية فيييي األسيييواق المحليييية .إن أدا األسيييواق يكتسيييب أهميييية خاصييية بالنسيييبة
لألمييين الغييي ا ي فيييي الييييمن .ففيييي حيييين كيييان ييييتم قبييي انيييدال الصيييرا اسيييتيراد نحيييو  %85مييين القميييح الييي يعتبييير الغييي ا
الر يسيييي  ،أدت التييي ثيرات المتعلقييية بالصيييرا عليييى اإلنتييياج الزراعيييي والنقييي إليييى زييييادة هييي النسيييبة إليييى نحيييو  %95مييين
احتييياج البلييد حي ي تعتمييد معظييم األسيير علييى شييرا المييواد الغ ا ييية ميين األسييواق .ل ي لك فييإن تعطي ي وظييا السييوق لهييا آثييار
وخيمة على األمن الغ ا ي في اليمن.

اآلثار المشتركة بين القطاعات
هنييياك تيييرابط قيييو بيييين انعيييدام األمييين الغييي ا ي وعيييدم الوصيييو إليييى الخيييدمات األساسيييية  ،مثييي الميييا والكهربيييا تقريبيييا فيييي
جمي المدن التي شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لالحتياجات (الشك .)2.4
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الشكل ( )2.4الوصول إلى الخدمات األساسية حسب حالة األمن الغذائي
(ب) الوصول إلى المياه الموصلة عبر األنابيب حسب المدينة وحالة األمن الغذائي

(أ) الوصول إلى الخدمات األساسية بحسب حالة األمن الغذائي
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المصدر :الدراسة االستقصا ية لتحلي هشاشة الجوا ورسم الخرا ط في البرنام  ،تشرين الثاني  /نوفمبر .2017

التحليل على مستوى المحافظة
األثر على معد انتشار انعدام األمن الغ ا ي
لقييد كييان األثيير السييلبي لألزميية علييى األميين الغيي ا ي واس ي االنتشييار فييي جمييي المحافظييات (الشييك  .)2.5وكنسييبة مئوييية ميين
إجميييالي السييييكان ،لييييوح أعليييى معييييد ميييين مسيييتويات انعييييدام األميييين الغييي ا ي فييييي أبييييين وشيييبوة والضييييال ولحيييي وصيييينعا
وصيييعدة  ،حيييي تجييياوزت  .%80كميييا شيييهدت هييي المحافظيييات أيضيييا أعليييى زييييادة فيييي انتشيييار معيييد انعيييدام األمييين الغييي ا ي
بيييين عييييامي  2015و  .2017وقييييد ارتفعييي هيييي النسييييبة إليييى  %40فييييي اثنتييييين مييين هيييي المحافظييييات هميييا صيييينعا وأبييييين
(لغرض المقارنة  ،بلغ الزيادة حوالي  %10في ذمار والجوف).
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الشكل ( )2.5معدل انتشار انعدام األمن الغذائي على مستوى المحافظة قبل الصراع وأثناء الصراع
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النسبة المئوية
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المصدر :برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي ( ) 2014،CFSS؛ برنام األ ية العالمي  ،منظمة األ ية والزراعة (الفاو)،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسي )  ،تقييم حالة األمن الغ ا ي والتغ ية في حاالت الطوارئ .2017 ، )EFSNA( ،

األثر على تكالي المعيشة وأسعار السل المختارة
فيييي فبرايييير 2018م ،تجييياوزت التكلفييية الشيييهرية لسيييلة الغييي ا اليييدنيا فيييي محافظيييات شيييبوة وتعيييز والجيييوف وأمانييية العاصيييمة
المتوسيييط اليييو ني .ومييي تزاييييد تشيييظي األسيييواق فيييي تليييك المحافظيييات  ،تييي ثرت سلسييية عيييرض السيييل الغ ا يييية  ،مميييا أدى إليييى
ارتفيييا األسيييعار (الجيييدو  .)2.1وقيييد أدى هييي ا التييي ثير عليييى سلسيييلة العيييرض إليييى زييييادة مسيييتوى تيييدهور األمييين الغييي ا ي
لألسر الضعيفة في ه المحافظات.

األثر على تسهيالت الوصو إلى الغ ا
لقييييد أثيييير الصييييرا علييييى أسييييواق الغيييي ا والنقيييي والتوزييييي بشييييك كبييييير .فعلييييى سييييبي المثييييا  ،ذكييييرت مجموعيييية الخييييدمات
اللوجسييتية فييي اليييمن أنيي فييي ينيياير 2018م تييم إ ييالق الطييرق الر يسييية و  /أو كييان ميين الصييعب الوصييو إليهييا فييي الجنييوب
الغربييييي (محييييافظتي الحديييييدة وتعييييز)  ،والشييييما الغربييييي (صييييعدة  ،والجييييز الغربييييي ميييين محافظيييية الجييييوف) .والمنييييا
الوسيييطى (محافظيييات البيضيييا  ،مييي رب  ،وصييينعا ) .وفيييي أكتيييوبر 2017م  ،حيييدث بعييي االضيييطرابات الكبييييرة فيييي النقييي
عليييى معظيييم الطيييرق الر يسيييية وانخفييياض الحركييية والنشيييا أو توقفهيييا عليييى الطريييي السييياحلي بيييين الحدييييدة وعيييدن .وبالمثييي ،
تعطل أنشطة السوق في أبين والبيضا بضورة جز ية.
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الجدول ( )2.1زيادة تكاليف المعيشة بسبب الصراع الراهن
نسبة التغير في تكلفة المواد الغذائية مقارنة مع فترة ما قبل األزمة
المحافظة
از الطب

الديز

الزي نباتي

البص

البنزين

الفاصوليا
الحمرا

السكر

دقي القمح

سلة الغ ا

أبين

27

107

25

33

99

92

40

46

52

عدن

30

109

26

10

106

76

40

53

52

البيضا

149

140

34

33

130

92

26

38

47

الضال

14

129

25

-8

117

112

68

104

46

الحديدة

166

125

39

27

137

116

31

35

50

الجوف

30

89

44

-13

47

92

50

82

76

عمران

152

153

19

15

141

108

40

53

57

ذمار

160

137

35

21

128

120

17

46

57

لح

110

117

23

10

106

84

21

46

48

م رب

-9

50

30

38

11

92

40

46

52

صعدة

170

139

36

56

128

104

36

46

55

صنعا

155

140

44

27

134

108

40

46

57

شبوة

23

79

26

15

75

124

68

104

94

تعز

160

79

39

21

137

124

52

79

80

امانة العاصمة

168

133

45

15

133

128

36

61

69

المتوسط

95

113

32

17

107

105

41

60

60

المصدر :تقرير مراقبة السوق لبرنام األ ية العالمي (فبراير  /شبا .)2018

تقدير الخسائر
األثر على مصادر الدخ
خساااائر الااادخل الزراعاااي :يسيييتمر الصيييرا الجيييار ونيييدرة المييييا فيييي التييي ثير بشيييك كبيييير عليييى سيييب العييييش واإلنتييياج فيييي
القطييييا الزراعييييي .ففييييي عييييام 2016م  ،بليييي إجمييييالي اإلمييييدادات الغ ا ييييية المزروعيييية محليييييا ا  %62ميييين مسييييتويات مييييا قبيييي
األزمييية  ،ويرجييي ذليييك بصيييورة اساسيييية إليييى تراجييي مسييياحة األراضيييي المزروعييية .وأدى الصيييرا إليييى نقيييص فيييي إميييدادات
الميييدخالت مثييي البييي ور واألسيييمدة والوقيييود والحييي أضيييرارا ا بالمعيييدات الزراعيييية وأنظمييية الييير ومنشيييآت التخيييزين وتيييدهور
خيييدمات المييييا والكهربيييا وسالسييي اإلميييدادات اللوجسيييتية .كميييا أدى يييياب الكهربيييا والوقيييود  ،فضيييالا عييين األضيييرار التيييي
لحقييي بمنشيييآت اإلنتييياج  ،إليييى تعطيييي اإلميييدادات المصييينعة محلييييا ا مييين ميييدخالت اإلنتييياج الزراعيييي .وأدى الييينقص فيييي علييي
الحيوانيييات والخيييدمات البيطريييية إليييى تراجييي اإلنتييياج الحييييواني .وبحليييو نهايييية عيييام 2016م  ،تقليييص حجيييم قطعيييان الماشيييية
لييدى مييا يقييرب ميين  %45ميين األسيير التييي تملييك المواشييي  ،إمييا بسييبب عييدم معالجيية األمييراض التييي أصييابتها أو بسييبب بيعهييا
أو ذبحهيييا لتغطيييية تكيييالي االحتياجيييات األساسيييية 34.وانخفييي اليييدخ المترتيييب عليييى بيييي المنتجيييات وسيييط تعطييي األسيييواق ،
مميييا أدى إليييى انخفييياض أسيييعار بيييي المزرعييية وارتفيييا أسيييعار البيييي فيييي المنيييا الحضيييرية .وكانييي الخسيييارة فيييي اإلنتييياج
الزراعي واألراضي المزروعة هي األعلى في محافظات شبوة ولح والضال والحديدة (الشك .)2.6
يعتبييير القطيييا الزراعيييي ،الييي يمثييي المصيييدر الر يسيييي لفيييرص العمييي فيييي الييييمن  ،هيييو القطيييا األكثييير تييي ثرا ا باألزمييية :فقيييد
خسييير نحيييو  %50مييين العييياملين وظيييا فهم  ،فيييي حيييين عانييي  %40مييين األسييير التيييي تعتميييد عليييى الزراعييية كمصيييدر دخييي مييين
انخفييياض اإلنتييياج الزراعيييي .وهييي ا االنخفييياض فيييي اإلنتييياج الزراعيييي يعييياد خسيييارة مقيييدارها  964.5ملييييون دوالر أمريكيييي
(ثابتة في عام  )2010في القيمة المضافة للزراعة على المستوى الو ني مقارنة بمستويات ما قب األزمة.

 34برنام األ ية العالمي  ،منظمة األ ية والزراعة (الفاو)  ،منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسي )  ،تقييم حالة األمن الغ ا ي والتغ ية في حاالت
الطوارئ .2017 ، )EFSNA( ،
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الشكل ( )2.6النسبة المئوية للتغير في اإلنتاج الزراعي والمنطقة المزروعة 2017-2014 ،
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المصدر :برنام األ ية العالمي ( ، )WFPالمسح الشام لألمن الغ ا ي ( ) 2014،CFSS؛ برنام األ ية العالمي  ،منظمة األ ية والزراعة (الفاو) ،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسي )  ،تقييم حالة األمن الغ ا ي والتغ ية في حاالت الطوارئ .2017 ، )EFSNA( ،

الخسااائر فاااي دخااال األسااارة مااان مصاااادر أخااارى :انخفضييي الييدخو وقضيييى العدييييد مييين الميييوظفين فيييي القطيييا العيييام أشيييهر -
وحتيييى سييينوات  -بيييدون رواتيييب .وقيييد اضيييطر أكثييير مييين نصييي جميييي األسييير لشيييرا األ يييية باآلجييي  .واعتبيييارا ا فيييي شيييهر
أكتييوبر  ، 2017كانيي محييالت الصييرافة تعميي فييي المنييا الحضييرية لكيين مشييكلة شييحة السيييولة النقدييية حييدت ميين قييدرتها
على إرسا واستقبا الحواالت.

األثر على األسعار (تكلفة المعيشة)
يوضييييح الجييييدو ( )2.2الخسييييا ر التييييي تكبييييدتها األسيييير  ،ويبييييين متوسييييط هيييي الخسييييا ر علييييى مسييييتوى المحافظيييية  ،بسييييبب
ارتفيييا تكيييالي الميييواد الغ ا يييية نتيجييية لألزمييية .وتسيييتند التقيييديرات إليييى مقيييياس التكيييالي اإلضيييافية التيييي يتعيييين عليييى األسييير
35
دفعها مقاب الحد األدنى لسلة الغ ا .
الجدول ( )2.2الخسائر على مستوى المحافظة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية (مليون دوالر أمريكي)
تقدير مرتفع
تقدير منخفض
المحافظة

35

أبين

30.2

36.9

عدن

49.9

61.0

البيضا

36.8

44.9

الضال

34.2

41.7

الحديدة

165.6

202.4

الجوف

46.1

56.4

عمران

62.1

75.9

ذمار

112.0

136.9

لح

49.0

59.8

م رب

18.0

22.0

صعدة

61.2

74.8

ال تراعي ه الحسابات سوى الزيادة في تكلفة سلة الغ ا الدنيا وال تراعي الت ثيرات ويلة األمد (مث الدخ واإلنتاجية) النعدام األمن الغ ا ي والتغ ية.
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صنعا

83.9

102.6

شبوة

61.0

74.6

تعز

260.9

318.9

امانة العاصمة

210.8

257.6

اإلجمالي

1,566.4

1,281.6
المصدر :تقديرات البنك الدولي.

تقييم احتياجات القطاع
تكاليف استعادة مستويات انعدام |ألمن الغذائي إلى ما كانت عليه قبل األزمة
تييم حسيياب هيي التكييالي علييى أسيياس نسييبة محييددة ميين الحييد األدنييى لسييلة الغ ي ا  36.يوضييح الجييدو ( )2.3تقييديرات المييوارد
الماليييية المطلوبييية للوصيييو إليييى مسيييتويات انعيييدام األمييين الغييي ا ي قبييي األزمييية ،بمعنيييى اسيييتعادة األمييين الغييي ا ي للنسيييبة مييين
السييكان التييي أصييبح تعيياني ميين انعييدام األميين الغيي ا ي منيي مييارس 2015م .وعلييى مسييتوى المحافظيية ،فييإن هيي ا يعتمييد علييى
تكلفييية الحيييد األدنيييى للسيييلة الغ ا يييية ،وشيييدة انعيييدام األمييين الغييي ا ي وحجيييم السيييكان النيييازحين داخلييييا ا (أ صيييافي تيييدف النيييازحين
داخليييياا) .وبنيييا ا عليييى خصيييا ص السيييكان الييي ين يعيييانون مييين انعيييدام األمييين الغييي ا ي  ،قمنيييا بحسييياب االحتياجيييات الماليييية لتغطيييية
النسب المختلفة لتكلفة الحد األدنى للسلة الغ ا ية.
الجدول ( )2.3اإلحتياجات على مستوى المحافظة في مجال األمن الغذائي (مليون دوالر أمريكي) على المدى القصير
المحافظة

صفر -سنة
تقدير
تقدير
مرتفع
منخفض
31
26

السنة 5-2
تقدير
تقدير
مرتفع
منخفض
53
44

اإلجمالي
تقدير
منخفض
69

تقدير
مرتفع
85

الضال

32

39

57

69

89

109

عدن

36

44

48

59

84

103

البيضا

10

13

17

21

28

34

الجوف

8

9

11

14

19

23

امانة العاصمة

84

103

56

68

140

171

عمران

33

40

75

92

108

132

ذمار

44

54

90

110

134

164

الحديدة

74

91

121

147

195

238

لح

33

41

60

73

93

114

م رب

10

12

21

25

31

38

صعدة

42

51

67

82

109

133

صنعا

81

99

137

167

218

266

شبوة

28

35

46

57

75

91

تعز

190

232

323

395

513

627

المجموع الكلي ،جميع المحافظات

733

896

1,173

1,433

1,906

2,329

أبين

المصدر :تقديرات البنك الدولي
مالحظة :تغطي التقديرات ( 60السنة األولى)  ،و ( 25السنة الثانية)  ،و  5-3( 10سنوات) من تكلفة الحد األدنى للسلة الغ ا ية لألفراد ال ين يعانون من انعدام
األمن الغ ا ي الحد ( 85 ،السنة األولى) ( 50 ،السنة الثانية)  ،و  5-3( 25سنوات) من ه التكلفة لألشخاص ال ين يعانون من انعدام األمن الغ ا ي الشديد ؛
و ( 100السنة األولى)  ،و ( 75السنة الثانية)  ،و ( 50من  3إلى  5سنوات) للنازحين.
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تقرير مراقبة السوق لبرنام الغ ا العالمي (فبراير 2018م)
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األولويات المستقبلية
سوف تكون التدابير التالية ،والتي ستتخ في فترات زمنية مختلفة ،ذات أهمية بالغة لتحسين األمن الغ ا ي في اليمن.

األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
•

دعييم القضييايا والتييدابير المتشييعبة للحيييد ميين مخييا ر الكييوار  .فنظييرا ا لجوانيييب الضييع التييي تتسييم بهييا الييييمن
أمييام العديييد ميين الصييدمات  ،يجييب إنشييا نظييام إنيي ار مبكيير لمراقبيية المخييا ر ومنعهييا أو التخفييي ميين آثارهييا
على األمن الغ ا ي والتغ ية.

•

مسييياعدة صيييغار الميييزارعين ومربيييي الثيييروة الحيوانيييية والصييييادين المتضيييررين مييين الصيييرا عليييى العيييودة
إليييى اإلنتييياج مييين خيييال حزمييية دعيييم اسيييتعادة أنشيييطة الزراعييية وصييييد األسيييماك التيييي تركيييز عليييى الميييدخالت
الر يسية وتوليد الدخ والمساعدة في سب كسب العيش.

•

توسي برام النقد مقاب العم إلعادة ت هي البنية التحتية للمجتم .

•

إعادة إحيا أنظمة الكهربا لتشغي أنظمة الر .

•

تعيييافي أسيييواق الميييدخالت والمخرجيييات الزراعيييية وزييييادة تقيييديم الخيييدمات الزراعيييية .ويشيييم ذليييك إعيييادة بنيييا
المؤسسيييات المحليييية التيييي تنيييت الميييواد األوليييية لهييي ا القطيييا  ،واسيييتئناف التجيييارة الدوليييية للسيييل الزراعيييية
وإعيييادة فيييتح منشيييآت التصيييدير  ،وتقيييديم اليييدعم االسيييتثمار للمنتجيييين اليييزراعيين السيييتعادة وتعزييييز اإلنتييياج
الزراعي  ،بما في ذلك االستثمار في الر والبنية األساسية إلمدادات الميا في المجتمعات المحلية.

األولويات على المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
•

وضيييي ر ييييية جديييييدة للقطييييا لتحقييييي كاميييي إمكاناتيييي والمسيييياهمة فييييي النمييييو المسييييتدام .وينبغييييي أن تتنيييياو
االسيييتراتيجية )1( :معالجييية قضيييايا نيييدرة المييييا بيييالنظر إليييى قابليييية المنطقييية للتييي ثر بتغييييرات المنيييا وتقلباتييي ؛
( )2تحدييييد سياسيييات ليييدعم تطيييوير سالسييي القيمييية وخلييي فيييرص عمييي ويلييية األجييي فيييي هييي ا القطيييا ؛ ()3
إصالح نماذج األعما الزراعية وخدمات الدعم لتحسين إنتاجية القطا واألمن الغ ا ي.

•

تحسين فرص حصو المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التموي .

•

إعادة ت هي البنية التحتية الحيوية  ،بما في ذلك أنظمة الر ومراف تخزين الحبوب واألعالف.

األولويات على المدى الطويل ( 10-5سنوات)
•

االستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة صمود األسر ضد الصدمات.

•

تصميم آليات تموي وأدوات لرسم مشاركة القطا الخاص.

•

تطوير آلية منسقة لالستثمار الريفي بحي تجم بين البنية التحتية للطاقة واالتصاالت والطرق.

•

ر ييم أن االهتميييام الفيييور بإعييادة إعميييار البنيييية التحتيييية لألسييواق الزراعيييية قيييد يسييمح للييييمن بزييييادة مسيييتويات
اإلنتيييياج المحلييييي  ،إال أنيييي سيييييكون ميييين الضييييرور إعييييادة تقييييييم السياسييييات الزراعييييية واسييييتراتيجيات الميييييا
عليييى المييييدى الطوييييي  .وبييييالنظر إلييييى اإلمكانيييييات الزراعيييية التييييي تمتلكهييييا اليييييمن  ،فييييإن تحسييييين إدارة الميييييا
وإدارة اإلنتييياج المسيييتدام للمحاصيييي وإدخيييا التقنييييات الحديثييية للييير التيييي تعمييي عليييى تيييوفير المييييا واإلنتييياج
في مجا الزراعة  ،جميعها يجب أن تكون جز ا ا من جهود إعادة اإلعمار على المدى الطوي .
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 .3قطاع الحكم
يسيييعى هييي ا الفصييي إليييى استكشييياف اتبيييا مقاربييية فرييييدة مييين نوعهيييا للحوكمييية مصيييممة بحسيييب السيييياق  ،مميييا يعيييزز نطييياق
وعمييي سلسيييلة التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات .الحوكمييية ،بحسيييب التعريييي اليييوارد فيييي تقريييير العالميييية لسييينة  ، 2017تعنيييي
"العمليييية التيييي تتفاعييي مييين خاللهيييا األ يييراف الحكوميييية و يييير الحكوميييية لتصيييميم وتنفيييي السياسيييات ضيييمن مجموعييية معينييية
مييين القواعيييد الرسيييمية و يييير الرسيييمية التيييي تتشيييك وتشيييكلها السيييلطة" .وبنيييا ا عليييى هييي ا التعريييي وهيييدف التقيييييم المسيييتمر
لالحتياجيييات المتمثييي فيييي تقيييييم آثيييار األزمييية المسيييتمرة فيييي الييييمن  ،فيييإن السيييؤا األساسيييي الييي يسيييعى هييي ا الفصييي الخييياص
بالحوكميية إلييى اإلجابيية علي ي هييو "مييا هييي الوظييا والمؤسسييات والقييدرات التييي تغيييرت فييي اليييمن نتيجيية لألزميية" ميين فتييرة
مييا قبيي األزميية وحتييى اآلن  -ومييا هييي االحتياجييات المسييتقبلية؟ فالتحلييي يضيي مفهومييا ا للحوكميية ميين حييي مؤسسييات الدوليية
ذات المييييوارد البشييييرية المؤهليييية وكيييي لك اإلجييييرا ات المتبعيييية للتخطيييييط وإدارة اإليييييرادات وإعييييداد الموازنيييية والمشييييتريات
واإلدارة الماليييية والرقابييية ومشييياركة الميييوا نين لضيييمان اسيييتخدام الميييوارد العامييية وتقيييديم الخيييدمات بطريقييية شيييفافة وفعالييية
وخاضييييعة للمسييييا لة .وأل ييييراض هيييي ا الفصيييي  ،تشييييم الحوكميييية أيضييييا ا القواعييييد الرسييييمية و ييييير الرسييييمية التييييي تيييينظم
التفييياعالت بيييين الجهيييات الحكوميييية و يييير الحكوميييية (الموا نيييون والقطيييا الخييياص)  ،والتيييي ربميييا تكيييون قيييد تغييييرت نتيجييية
لألزمة.

المنهجية
يتنييياو هييي ا الفصييي بطريقييية واقعيييية البيانيييات اليييواردة مييين العدييييد مييين مصيييادر المعلوميييات لتحليييي بيئييية الحكيييم فيييي الييييمن منييي
بدايييية األزمييية الراهنييية فيييي عيييام  .2014وكمسيييتوى أو مييين التحليييي  ،تيييم جمييي البيانيييات األساسيييية مييين مصيييادر ثانويييية  ،بميييا
فيييي ذليييك عيييدد مييين المؤسسيييات البحثيييية الدوليييية والو نيييية الهامييية ومراكيييز الفكييير ومنظميييات المجتمييي الميييدني  ،وكييي لك العمييي
التحليليييي السييياب الييي قيييام بييي البنيييك اليييدولي و المنظميييات اإلنما يييية األخيييرى 37.تليييى ذليييك اسيييتكما هييي المعلوميييات بمسيييتوى
ثيييان مييين التحليييي يسيييتند إليييى بيانيييات أوليييية تيييم جمعهيييا مييين خيييال سلسيييلة مييين المقيييابالت الفرديييية المركيييزة ( )KIIsوحلقيييات
النقييياش ( )FGDsالتيييي نفييي ت فيييي ربيييي عيييام  2018مييين أجييي  )1( :ت كييييد صيييحة الدراسيييات والمؤشيييرات الخارجيييية ،و ()2
عرض ر ية الموظفين المدنيين والموا نين ال ين يعانون من آثار األزمة في المقام األو .
وتجييدر اإلشييارة إلييى أن ي وكييون ه ي ا التحلي ي يركييز علييى جييودة العمليييات والمؤسسييات والقواعييد واللييوا ح التييي ربمييا تكييون قييد
تضييييررت أو تغيييييرت بسييييبب األزميييية  ،إال إنيييي ال يشييييم تقييمييييا ا كميييييا ا "لتكلفيييية" احتياجييييات إعييييادة اإلعمييييار الميييياد  ،بيييي أن
التحليييي المؤسسيييي النيييوعي المقيييدم يمثييي أساسيييا ا بيييال األهميييية لفهيييم مسيييتنير لوضييي الحكيييم فيييي الييييمن عليييى أرض الواقييي ،
وقييدرة الحكوميية علييى تنفييي خططهييا الخاصيية بإعييادة اإلعمييار ،والمخييا ر المرتبطيية بييالفترة االنتقالييية فييي ظيي ظييروف ييير
واضيييحة المعيييالم .ووفقيييا ا لهيكييي التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات والمبيييادئ التوجيهيييية  ،فيييإن التحليييي الجيييار سييييقدم وصيييفا ا لميييا
يليييي( :أ) الوضييي فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية ( )2014و (ب) الوضييي اليييراهن ( )2018و (ج) االحتياجيييات المسيييتقبلية عبييير
عدد من أبعاد الحوكمة  ،المشار إليها في اإل ار .3.1

 37وتشم ه  ،من بين أمور أخرى :تقييم السياسات القطرية والمؤسسية للبنك الدولي ( )CPIAوسلسلة م كرات اليمن السياسية لعام  ، 2017وك لك
(تقييمات السياسات والمؤسسات القطرية)  ،ومؤشر مؤسسة برتلسمان للتحوالت ( ، )BTIوالمؤشرات العالمية للحوكمة ( ، )WGIsومؤشر الموازنة
المفتوحة ( ، )OBIومؤشر الحرية في العالم (فريدوم هاوس)  ،ومؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية).
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اإلطار  .3.1فئات المتطلبات المستقبلية للحوكمة
إدارة وتنظااايم اإليااارادات :قيييدرة الدولييية عليييى جمييي الميييوارد الماليييية مييين أجييي تمكيييين الحكومييية مييين القييييام بوظا فهيييا الر يسيييية
وتقييييديم الخييييدمات األساسييييية .وتشييييم العناصيييير التييييي تييييم تقييمهييييا إدارة الضييييرا ب التييييي تسييييهم فييييي كيييي ميييين النتييييا المالييييية
المباشرة و ير المباشرة وك لك إدارة الجمارك في بلد يعتمد على الواردات.
التخطااايط االساااتراتيجي وإدارة اإلنفااااق العاااام :قيييدرة الدولييية  ،ومركزييييا ا عليييى وجييي الخصيييوص  ،عليييى المشييياركة فيييي وضييي
الخطيييييط االسيييييتراتيجية لالحتياجيييييات اإلنما يييييية  ،فضيييييالا عييييين االنخيييييرا فيييييي موازنييييية متعيييييددة السييييينوات لتخصييييييص الميييييوارد
والنفقييييات وتحقييييي األهييييداف االسييييتراتيجية وتخطيييييط وإدارة االسييييتثمارات الرأسييييمالية وكيييي لك متابعيييية النتييييا ورفيييي التقييييارير
بش نها.
تنفياااذ الموازناااة والرقاباااة عليهاااا :قيييدرة الدولييية عليييى تنفيييي النفقيييات المخطيييط لهيييا بطريقييية تضيييمن اسيييتخدام ميييوارد الدولييية بكفيييا ة
وبفعالييييية .وتشييييم العناصيييير التييييي تييييم تقييمهييييا تنفييييي الموازنيييية واإلدارة المالييييية وإعييييداد التقييييارير والمناقصييييات (المشييييتريات)
العامة باإلضافة إلى آليات الرقابة الالزمة لضمان الرقابة الداخلية والخارجية للموارد.
قااادرات الماااوارد البشااارية األساساااية والماااوارد الالزماااة لتقاااديم الخااادمات :قيييدرات الدولييية عليييى تقيييديم الخيييدمات األساسيييية فيييي
القطاعييييات الحيوييييية علييييى المسييييتوى المركييييز والمحلييييي .وتشييييم العناصيييير التييييي تييييم تقييمهييييا صييييرف مرتبييييات المييييوظفين
الميييدنيين فيييي القطاعيييات الر يسيييية وفعاليييية اإلدارة العامييية ،بميييا فيييي ذليييك الميييوارد البشيييرية الكافيييية  ،فضيييالا عييين القيييدرة عليييى
تقديم الخدمات على مستوى المحافظات والمديريات.
المساااااءلة العامااااة :عييييدد كبييييير ميييين عناصيييير إدارة "جانييييب الطلييييب"  ،بمييييا فييييي ذلييييك الترتيبييييات المعمييييو بهييييا لضييييمان قييييدرة
الميييوا نين ومشييياركتهم وقيييدرة المجتمييي الميييدني والمؤسسيييات يييير الحكوميييية األخيييرى عليييى حمايييية المصيييالح العامييية وتيييوفر
ومييييدى شييييفافية المعلومييييات العاميييية الالزميييية للمييييوا نين التخيييياذ قييييرارات مسييييتنيرة والمشيييياركة فييييي العملييييية السياسييييية .كمييييا
يتطييييرق التحلييييي أيضييييا ا إلييييى الييييدور اليييي تلعبيييي بيئيييية المسييييا لة األشييييم  -بمييييا فييييي ذلييييك فييييرص الفسيييياد والسييييعي ورا الرييييي
والسييييطرة علييييى الدوليييية واإلقصييييا  -فييييي سييييياق الدوليييية وكيفييييية تشييييك العالقييييات المتبادليييية بييييين الدوليييية والمييييوا نين و القطييييا
الخاص.

القيود
بينميييا يسيييعى الييينه الحيييالي إليييى تقيييديم وصييي تقريبيييي لبيئييية الحوكمييية فيييي الييييمن  ،يواجييي التحليييي قييييودا ا أساسيييية ال بيييد مييين
مالحظتهيييا .أوالا ،قيييد ييييؤد اإلفيييرا فيييي االعتمييياد عليييى البيانيييات الثانويييية التيييي تيييم إعيييدادها عليييى المسيييتوى اليييو ني إليييى
اإلفييرا فييي التعميييم علييى حسيياب أدا إدار أكثيير دقيية سييوا ا علييى المسييتوى القطيياعي أو اإلقليمييي .ثانيييا ا ،تييم جميي البيانييات
األولييية فيييي خمييس محافظيييات فقييط (صييينعا وعييدن وتعيييز وميي رب والحدييييدة) وتضييمن عيييددا محييدودا ا مييين المشيياركين الييي ين
سييمح الوضيي األمنييي للبيياحثين بالوصييو إليهييا .وبالتييالي  ،قييد تنطييو المعلومييات التييي تييم جمعهييا علييى قييدر ميين التحيييز فييي
اختييييار العينييية و  /أو تقيييديم صيييورة يييير كاملييية .وعليييى وجييي الخصيييوص  ،فيييإن ردود الميييوظفين العميييوميين الييي ين يشيييغلون
مناصيييب حكوميييية حالييييا ا سيييوف تعكيييس بالضيييرورة االنحيييياز ألحيييزابهم السياسيييية أو الفئيييات التيييي ينتميييون إليهيييا .ثالثيييا ا  ،فيييي
الوقيي اليي يييتم فييي تقييديم األدليية لكيي ميين عييامي  2014و  2018بهييدف تقييدير التغيييرات التييي ييرأت علييى هيكيي الحوكميية
بسييبب الصييرا  ،إال إنيي ميين الصييعب إنشييا عالقيية سييببية بحتيية بييين التغيييرات التييي لوحظ ي وبييين األزميية الراهن ية  ،مقارنيية
بالعوامييي األخيييرى المتقاربييية .وأخييييرا ا  ،فيييي حيييين ييييتم تقيييديم قا مييية باالحتياجيييات الحاليييية وخييييارات اإلصيييالح المحتملييية فيييي
المسيييتقب  ،إال أن هييي ا التحليييي ال يسيييعى لترتيبهيييا أو تسلسيييلها  ،ألن أ خطييية إلعيييادة اإلعميييار والتعيييافي بعيييد انتهيييا الصيييرا
سيييتتوق عليييى التسيييوية السياسيييية المسيييتقبلية التيييي سييييتم التوصييي إليهيييا .ففيييي المسيييتقب  ،ينبغيييي أن يكيييون اختييييار أ إ يييار
لإلصيييالحات انتقا ييييا ا واسيييتراتيجيا ا  ،بحيييي يسيييتهدف األنشيييطة ذات األثييير األكبييير فيييي تعزييييز القيييدرة المؤسسيييية  ،ولييييس زييييادة
العب عليها.

إدارة وتنظيم اإليرادات
الوضع قبل األزمة ()2014
اإلدارة الضاااريبية :فيييي بدايييية األزمييية  ،مثييي إجميييالي اإلييييرادات الضيييريبية حيييوالي  %30مييين اإلييييرادات المحليييية فيييي عيييام
 ، 2014تتيييوز بشيييك متسييياو تقريبيييا ا بيييين الضيييرا ب المباشيييرة و يييير المباشيييرة  ،وهيييو ميييا يمثييي نسيييبة ضيييريبية إليييى النيييات
المحلييي اإلجمييالي تبليي نحييو  .%10وعلييى النقييي ميين ذلييك  ،شييكل اإليييرادات المت تييية ميين قطييا اليينفط والغيياز  %45ميين
المييوارد المحليييية  ،وهيييي تمثيي بصيييورة أساسيييية إيييرادات التصيييدير واالسيييتهالك المحلييي للييينفط الخيييام والغيياز الطبيعيييي .وعليييى
الييير م مييين أن عمليييية تحصيييي الضيييرا ب بيييدأت بالفعييي فيييي االنخفييياض منييي عيييام  ، 2011وسيييط تيييدهور الوضييي السياسيييي
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والتبيييا ؤ االقتصييياد الييي ترتيييب عليييى عييين ذليييك  ،تيييم وضييي تشيييريعات وإجيييرا ات مناسيييبة بحليييو عيييام  2014لجمييييي
الضيييرا ب الر يسيييية  ،سيييوا المباشيييرة أو يييير المباشيييرة .عيييالوة عليييى ذليييك  ،تيييم تطبيييي عيييدد مييين الممارسيييات الجييييدة إلدارة
الضييرا ب بمييا فييي ذلييك )1( :قاعييدة بيانييات تسييجي المكلفييين (دافعييي الضييرا ب) باسييتخدام رقييم ضييريبي مميييز تييم منحيي لكيي
مكلييي ؛ ( )2البيييرام اإلعالميييية والتوعيييية االسيييتراتيجية  ،بميييا فيييي ذليييك حميييالت سييينوية لتوعيييية المكلفيييين ؛ ( )3إجيييرا ات
االسييييتئناف الضييييريبي المنصييييوص عليهييييا فييييي التشييييريعات الضييييريبية ذات الصييييلة ؛ ()4مصييييلحة مركزييييية للضييييرا ب  ،تييييم
تنظيمها مؤخرا ا على أسس وظيفية.
إدارة الجماااار  :اتخييي ت الييييمن خطيييوات لتحسيييين التجيييارة فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،بميييا فيييي ذليييك اإلنضيييمام إليييى منظمييية
التجييييارة العالمييييية فييييي عييييام  2015وإصييييالح القييييوانين التجارييييية وفيييي أنظميييية منظميييية التجييييارة العالمييييية للتقييييييم الجمركييييي
واإلجيييرا ات ذات الصيييلة .ومييي ذليييك  ،فيييإن عيييدم االسيييتقرار السياسيييي الييي انطلقييي شيييرارت فيييي عيييام  2011قيييد بيييدأ ييييؤثر
سيييلبا ا عليييى اإلييييرادات واإلدارة الجمركيييية .وعليييى وجييي الخصيييوص ،فقيييد صييين تقريييير األعميييا لسييينة 2015م الييييمن فيييي
المرتبيية  134ميين أصيي  189بلييدا ا علييى مؤشيير سييهولة التجييارة عبيير الحييدود ،فييي حييين انخفضيي مرتبيية اليييمن علييى مؤشيير
األدا اللوجسيييتي مييين المرتبييية  63فيييي عيييام 2012م إليييى المرتبييية  151مييين أصييي  161بليييدا ا فيييي عيييام 2014م ،وهيييو ميييا يمثييي
أدا أقييي بكثيييير مييين المتوسيييط فيييي منطقييية الشيييرق األوسيييط وشيييما أفريقييييا .وخيييال تليييك الفتيييرة  ،كانييي إجيييرا ات التخلييييص
الجمركييييي بطيئيييية  ،حييييي كانيييي إجييييرا ات التصييييدير تسييييتغرق  29يومييييا ا فييييي المتوسييييط  ،و  27يومييييا ا لالسييييتيراد  ،وكانيييي
فعالييييية الضييييوابط والتوازنييييات محييييدودة  ،نظييييرا ا للصييييالحية التقديرييييية الكبيييييرة الممنوحيييية إلدارة الجمييييارك سييييوا بالنسييييبة
للتقييمات أو العقوبات المفروضة أيضا ا.
اإليااارادات علاااى مساااتوى المحافظاااات :فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،كانييي األجهيييزة الالمركزيييية تحصييي عليييى اإلييييرادات مييين
مجموعيية ميين المخصصييات الممنوحيية لهييا مركزيييا ا والمييوارد المحليييية (مثيي الضييرا ب المحلييية ورسييوم الخييدمات) .تلييى ذليييك
التخفيييي ميييين الوظيييا أو المهييييام المركزيييية علييييى مسيييتوى المحافظيييية  ،حيييي لييييم يكييين لييييدى وزارة الماليييية وزارة الخدميييية
المدنييييية والت مينييييات مصييييادر دخيييي خاصيييية بهييييا واعتمييييدت فييييي المقييييام األو علييييى المخصصييييات ميييين المسييييتوى المركييييز .
وتمكنيييي هيئييييات أخييييرى لتقييييديم الخييييدمات مثيييي صيييينادي نظافيييية وتحسييييين المييييدن والمؤسسييييات المحلييييية للميييييا والصييييرف
الصييييحي ومنشييييآت الرعاييييية الصييييحية ميييين تحصييييي إيييييرادات إضييييافية ميييين رسييييوم الخييييدمات  /االسييييتهالك  ،باإلضييييافة إلييييى
المخصصييات التييي كانيي تسييتلمها ميين المسييتوى المركييز  .وخييال فتييرة مييا قبيي األزميية  ،توليي المجييالي المحلييية فييي كافيية
المييديريات تحصييي الضييرا ب والرسييوم المحلييية .وفييي مييدن المييوانئ مثيي الحديييدة وعييدن  ،كييان هنيياك إيييرادات إضييافية ميين
الضييييرا ب والرسييييوم الجمركييييية والزكيييياة ورسييييوم الخييييدمات المتنوعيييية  ،فضييييالا عيييين المخصصييييات التييييي تصييييرف لهييييا ميييين
الحكومييية المركزيييية .وتشيييير بيانيييات المسيييح إليييى أن جميييي الميييوارد الماليييية  /اإلييييرادات المحصيييلة عليييى مسيييتوى المحافظييية /
المديرييية كييان يييتم توريييدها إلييى حسييابات بنكييية مخصصيية وفقييا ا للقييانون  ،و البييا ا لييدى البنييك المركييز اليمنييي .وخييال فتييرة
مييا قبيي األزميية أيضييا ا ،اتخيي ت بعيي المحافظييات خطييوات لتحصييي إيييرادات إضييافية :فقييد سييع صيينعا وتعييز إلييى تحسييين
إدارة اإلييييرادات وآلييييات تحصييييلها  ،فيييي حيييين عملييي الحدييييدة وعيييدن عليييى زييييادة الرقابييية عليييى المحصيييلين وكييي لك تحسيييين
قدرات وظا الرقابة والمراجعة.

الوضع الراهن ()2018
إدارة الضاارائب :بييالر م ميين بعيي التحسييينات التييي تييم إدخالهييا علييى إدارة الضييرا ب فييي فتييرة مييا قبيي األزميية  ،إال أن هيي ا
التقييدم قييد توقيي منيي ذلييك الحييين .وكمييا هييو موضييح فييي الشييك ( ،)3.1فقييد انخفيي إجمييالي اإليييرادات المحلييية بشييك كبييير
منيييي عييييام 2014م  ،ويرجيييي ذلييييك بصييييورة أساسييييية إلييييى انخفيييياض مسييييتوى تحصييييي الضييييرا ب وتراجيييي اإليييييرادات ييييير
الضيييريبية نظيييرا ا لتضيييا النشيييا االقتصييياد  .وتييي ثر أدا اإلييييرادات الضيييريبية عليييى وجييي الخصيييوص نتيجييية لعيييدم صيييرف
رواتييييب مييييوظفي الخدميييية المدنييييية منيييي أ سييييطس 2016م  ،األميييير اليييي قييييوض تحصييييي الضييييرا ب المباشييييرة ميييين هييييؤال
العيياملين فييي القطييا العييام .باإلضييافة إلييى ذلييك ،أصييبح قييدرة اإلدارة الضييريبية مجييزأة علييى نحييو متزايييد فييي جمييي أنحييا
البلد وتقلص الحافز الممنوح على االمتثا اللتزامات دف الضرا ب م انهيار تقديم الخدمات العامة.
إدارة الجماااار  :نتيجييية لألزمييية الراهنييية  ،تشيييير التقيييديرات إليييى أن إجميييالي اليييواردات قيييد انخفييي بنسيييبة  %54بيييين عيييامي
 2014و  2015مييييي تراجييييي إجميييييالي الصيييييادرات بنسيييييبة  %51خيييييال الفتيييييرة نفسيييييها 38.ويرجييييي جيييييز كبيييييير مييييين هييييي ا
االنخفييياض إليييى الحصيييار البحييير الييي تيييم فرضييي منييي عيييام 2015م  ،فضيييالا عييين األضيييرار الكبييييرة التيييي لحقييي ب ربعييية
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ميييوانئ ر يسيييية فيييي الييييمن  ،مميييا أدى إليييى إ يييالق ميييوانئ مؤقتييية ودا مييية .وبالمقابييي  ،تراجعييي المؤشيييرات التيييي تقييييس أدا
إدارة الجمييييارك .فقييييد صييييناف تقييييارير ممارسيييية أنشييييطة األعمييييا لكيييي ميييين العييييام  2017والعييييام  2018اليييييمن فييييي المركييييز
األخيييير ( )189عليييى مؤشييير التجيييارة عبييير الحيييدود .وعيييالوة عليييى ذليييك ،وبحسيييب ميييا أشيييارت إليييي عملييييات تقيييييم السياسيييات
والمؤسسيييات القطريييية التيييي أجريييي ميييؤخرا ا  ،ال توجيييد إجيييرا ات حديثييية للتخلييييص الجمركيييي متاحييية لتسيييهي أعميييا التجيييار ،
في حين أصبح دف مبال من الما خارج إ ار القانون في نقا الدخو للسل المستوردة والمصدرة أمرا ا شا عا ا.
الشكل ( )3.1اتجاهات اإليرادات والنفقات2018 – 2010 ،م

المصادر :وزارة المالية اليمنية  ،مكتب إحصا ات اليمن ،موظفو صندوق النقد الدولي ( )IMFوالبنك الدولي.

اإلياااارادات علااااى مسااااتوى المحافظااااات :علييييى مسييييتوى المحافظييييات  ،أجبييييرت اضييييطرت المجييييالي المحلييييية فييييي المييييديريات
لوضييي عيييدد مييين آلييييات التييي قلم نتيجييية انخفييياض المخصصيييات الماليييية مييين المسيييتوى المركيييز ونقيييص السييييولة فيييي البنيييك
المركييييز اليمنييييي .وهيييي ا األميييير علييييى وجيييي الخصييييوص يييييؤثر علييييى الصييييالحيات المركزييييية الممنوحيييية للمحافظييييات  ،مثيييي
وزارة الماليييية ووزارة الخدمييية المدنيييية والت مينيييات واللتيييان اعتميييدتا فيييي الماضيييي عليييى المخصصيييات الممنوحييية مييين الحكومييية
المركزيييية .وقيييد اضيييطرت هييي الجهيييات لتخفيييي نفقاتهيييا إليييى الحيييد األدنيييى .وتسيييتمر الجهيييات األخيييرى لتقيييديم الخيييدمات مثييي
صيييندوق نظافييية وتحسيييين الميييدن والمؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي ومنشيييآت الرعايييية الصيييحية فيييي تحصيييي
اإلييييرادات مييين رسيييوم الخيييدمات  /رسيييوم االسيييتهالك  ،بييييد أن دخلهيييا قيييد انخفييي إليييى حيييد كبيييير .ونتيجييية لييي لك  ،ازدادت
الميييدفوعات يييير الرسيييمية للتعلييييم والخيييدمات الطبيييية فيييي جميييي المحافظيييات تقريبيييا ا حيييي أجريييي المقيييابالت اإل يييار (.)3.2
وقيييد شيييهدت بعييي المحافظيييات مثييي صييينعا وتعيييز وعيييدن انخفاضيييا ا فيييي الميييوارد  ،نظيييرا ا ألن مخصصييياتها مييين الحكومييية
المركزييية التييي يييتم صييرفها ميين البنييك المركييز اليمنييي متوقفيية حاليييا ا .وبمقابيي ذلييك ،فييإن عا ييدات الغيياز والمشييتقات النفطييية
والضيييرا ب والزكييياة فيييي مييي رب أدت فيييي الواقييي إليييى زييييادة فيييي اإلييييرادات  ،وفقيييا لميييا ذكييير المسيييتطل آرا هيييم .وفيييي ميييدن
المييييوانئ مثيييي الحديييييدة  ،تييييم تحوييييي معظييييم اإليييييرادات المحلييييية إلييييى العاصييييمة صيييينعا  ،ممييييا زاد ميييين اعتمادهييييا علييييى
المسييياعدات المقدميييية ميييين المنظمييييات الدولييييية المانحييية .عييييالوة ا علييييى ذلييييك ،تشييييير بيانيييات المسييييح إلييييى أن المييييوارد المالييييية /
اإلييييرادات المتحصيييلة فيييي صييينعا وتعيييز ال ييييتم إييييداعها فيييي حسييياب اإلييييرادات ليييدى البنيييك المركيييز اليمنيييي فيييي صييينعا إال
في بع األحيان .كما تشير بيانات المسح إلى أن الموارد المالية  /اإليرادات المجمعة في صنعا .

االحتياجات المستقبلية وتحديد األولويات
اإلدارة الضاااريبية :فيميييا يتعلييي باالحتياجيييات المسيييتقبلية إلعيييادة بنيييا اإلدارة الضيييريبية  ،تحيييدد سلسيييلة مييي كرات السياسيييات
للييييمن 2017م عيييددا ا مييين التيييدابير الحاسيييمة  ،والتيييي ال تييييزا ذات صيييلة بالوضييي اليييراهن .وتشيييم االحتياجيييات المسييييتقبلية
المحتمليييية مييييا يلييييي )1( :إعييييادة إنشييييا إدارة ضييييريبية مركزييييية ميييي مييييوارد بشييييرية كافييييية ؛ ( )2إعييييادة فييييرض ضييييريبة
االسييييتهالك ؛ ( )3إعييييادة تحصييييي ضييييرا ب الييييدخ  ،باسييييتخدام نسييييبة ضييييريبية موحييييدة لغييييرض التبسيييييط ؛ و ( )4تسييييهي
وتسييري وإضيييفا الطييياب المهنيييي عليييى التواصيي اليييالزم بيييين القطيييا الخييياص والسييلطات الضيييريبية .وكميييا أشيييرنا آنفيييا ا ،سيييب
وأن قامييي الييييمن بالفعييي بوضييي ركيييا ز هامييية ليييدف عجلييية اإلصيييالحات الضيييريبية كنتيجييية لميييؤتمر الحيييوار اليييو ني المنعقيييد
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فيييي 2013م – 2014م  ،والييي إذا تيييم إعيييادة ت كييييدها فيييي اتفاقيييية المصيييالحة عقيييب انتهيييا األزمييية  ،سيييتكون بمثابييية حجييير
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الزاوية لبد برنام إصالحات النظام الضريبي.
إدارة الجماااار  :تحيييدد سلسيييلة مييي كرات السياسيييات للييييمن لسييينة  2017أيضيييا ا عيييددا ا مييين االحتياجيييات المسيييتقبلية لتحسيييين إدارة
الجميييارك واإلييييرادات الجمركيييية .وتشيييم تليييك المتعلقييية بالحالييية الراهنييية ميييا يليييي  )1( :إعيييادة إنشيييا مرافييي اإلدارة الجمركيييية
فيييي الميييوانئ الر يسيييية ؛ ( )2تحسيييين قااادرة الميييوارد البشيييرية عليييى فيييرض ضيييرا ب االسيييتيراد بميييا يتماشيييى مييي التشيييريعات
ذات الصيييلة ؛ ( )3تحسيييين الرقابييية عليييى ميييوظفي الجميييارك وإدارة أدا هيييم للحيييد مييين فيييرص الكسيييب يييير المشيييرو ؛ ()4
عنيييد االقتضيييا  ،التعاقيييد مييي يييرف ثالييي لتقيييديم اليييدعم فيييي إعيييادة ت سييييس النظيييام الجمركيييي وإجيييرا عملييييات التفتييييش  ،بميييا
فيييي ذليييك التحسيييينات الممكنييية آلليييية األميييم المتحيييدة للتيييدقي والتفتييييش الخاصييية بييياليمن  ،مييين أجييي ضيييمان الكفيييا ة والسيييالمة.
ونظيييرا ا لوجيييود منافييي محيييدودة فيييي الييييمن التيييي تيييدخ مييين خاللهيييا معظيييم السيييل المسيييتوردة إليييى البليييد  ،فيييإن هييي التوصييييات
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ستساعد على ضمان تدف كبير نسبيا ا وموثوق ب من اإليرادات التي يمكن تنظيمها إداريا.
اإليااارادات علاااى مساااتوى المحافظاااات :هنييياك عيييدد مييين االحتياجيييات المسيييتقبلية فيميييا يتعلييي بييياإلدارة الضيييريبية والجمركيييية
عليييى المسيييتوى الالمركيييز  .وفيميييا يتعلييي بمصيييادر اإلييييرادات  ،شيييددت جميييي الميييديريات التيييي تمييي مقابلتهيييا عليييى أهميييية
اسيييتئناف عملييييات صيييرف المخصصيييات مييين الحكومييية المركزيييية وزييييادة اإلييييرادات الضيييريبية وتنويييي مصيييادر اإلييييرادات.
وفييييي الحديييييدة  ،أشييييار المشيييياركون إلييييى أن إيييييرادات الجمييييارك ال ينبغييييي توريييييدها إلييييى المسييييتوى المركييييز  ،بينمييييا كانيييي
األولويييية فيييي عيييدن  ،إلعيييادة تثبيييي الوضييي األمنيييي .وعنيييد وصيييو مسيييتوى اإلييييرادات الماليييية إليييى نقطييية مسيييتقرة  ،أشيييارت
جميييي الجهيييات إليييى أنهيييا لييين تميييان فيييي تورييييد العا يييدات /اإلييييرادات الماليييية التيييي ييييتم جمعهيييا عليييى مسيييتوى المحافظييية /
المديرييية إلييى البنييك المركييز اليمنييي .كمييا أبييدى المشيياركون فييي صيينعا وتعييز اهتمام يا ا بييالعودة إلييى تييوفير الرعاييية الصييحية
والتعلييييم المجييياني .كميييا أبيييدى المشييياركون فيييي مييي رب اهتميييامهم بييي ن يصيييبحوا أكثييير اعتميييادا ا عليييى الييي ات واعتميييادا ا عليييى
الميييوارد المحليييية  ،فيييي حيييين شيييدد المشييياركين فيييي ميييديني الحدييييدة وعيييدن عليييى أهميييية رفييي القييييود عييين الميييوانئ واسيييتئناف
صرف المخصصات المركزية وتثبي األمن كوسيلة لضمان استقرار تدف اإليرادات في المستقب .

التخطيط اإلستراتيجي وإدارة اإلنفاق العام
الوضع خالل فترة ما قبل األزمة ()2014
تخطااايط السياساااات والموازناااة :فيييي بدايييية األزمييية  ،تيييدهورت الصيييلة بيييين السياسيييات والموازنييية مييي بيييد إدارة الموازنييية فيييي
العمييي عليييى أسييياس "الطيييوارئ" خيييال عيييام 2014م .وفيييي حيييين أن الموازنييية الرأسيييمالية التيييي أعيييدتها وزارة الماليييية كانييي
مرتبطييية ببرنيييام االسيييتثمار العيييام الييي أعدتييي وزارة التخطييييط والتعييياون اليييدولي  ،إال أن النفقيييات المتكيييررة المترتبييية عليييى
المشيياري الرأسييمالية لييم يييتم إدراجهييا إال بشييك جز ييي فييي الموازنيية .باإلضييافة إلييى ذلييك  ،وبحسييب مييا اشييارت إلييي عمليييات
تقيييييم السياسيييات والمؤسسيييات القطريييية التيييي تيييم إعيييدادها خيييال فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،عليييى الييير م مييين أنييي تيييم عكيييس
السياسييييات واألولويييييات ييييير الرأسييييمالية بشييييك عييييام فييييي الموازنيييية ،إال أنيييي كييييان هنيييياك تفيييياوت كبييييير بييييين حجييييم برنييييام
االستثمار العام وبين الموازنة الفعلية  ،مما يعني عدم تحديد األولويات في ضو قيود الموازنة أثنا مرحلة التخطيط.
إعاااداد موازناااة متعاااددة السااانوات :فيييي بدايييية األزمييية  ،كيييان هنييياك بالفعييي عناصييير لوضييي خطيييط إلعيييداد ميزانيييية ويلييية
أألجييي  ،سييييوا عليييى المسييييتوى الكليييي أو علييييى مسيييتوى الييييوزارات التنفي يييية .فقييييد أعيييدت الحكوميييية إ يييارا ا متوسييييط المييييدى
للنفقييييات لميزانييييية ثييييال سيييينوات للفتييييرة 2014م – 2016م .وعلييييى المسييييتوى الكلييييي  ،تييييم كيييي لك إعييييداد التوقعييييات المالييييية
لإلييييرادات والنفقيييات لألفييي الزمنيييي المتيييداو ومدتييي ثيييال سييينوات  ،بميييا فيييي ذليييك السييينة الحاليييية .وبحسيييب ميييا اشيييارت إليييي
عملييييات تقيييييم السياسيييات والمؤسسيييات القطريييية التيييي تيييم إعيييدادها خيييال هييي الفتيييرة  ،كانييي وزارة التخطييييط ميييا تيييزا تعيييد
برنييام دوار لالسيييتثمار العييام لفتيييرة أربييي سيينوات  ،كميييا قامييي بعيي القطاعيييات أيضييا ا بوضييي أ ييير فردييية متوسيييطة الميييدى
للنفقات  ،على الر م من أن ه الخطط لم تكن متطابقة م التوقعات اإلجمالية لالقتصاد الكلي .
التخطااايط وإعاااداد الموازناااة علاااى مساااتوى المحافظاااات :عليييى مسيييتوى المحافظييية خيييال فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،شيييارك
وزارة الماليييية ومجليييس اليييوزرا ومجليييس النيييواب فيييي ثيييال مراحييي متتاليييية مييين الموافقييية عليييى ميزانيييية معظيييم الجهيييات
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الحكومييييية (باسييييتثنا صيييينادي خاصيييية مثيييي صييييندوق النظافيييية والتحسييييين فييييي المييييدن والجهييييات الخدمييييية اإليرادييييية مثيييي
المؤسسيييية المحلييييية للميييييا والصييييرف الصييييحي  ،والتييييي تعتبيييير وحييييدات اقتصييييادية مسييييتقلة) .وخييييال هيييي الفتييييرة  ،أعييييدت
السيييلطات المحليييية الموازنييية قبييي حليييو السييينة الماليييية القادمييية  ،والتيييي كانييي توافييي عليهيييا عيييادة المحافظييية  ،ثيييم قيييدم إليييى
وزارة الماليييية إلدراجهيييا فيييي الموازنييية العامييية قبييي المناقشييية مييي مجليييس اليييوزرا والبرلميييان .وقيييد أشيييار األشيييخاص الييي ين
أجريييي معهيييم مقيييابالت أن المخصصيييات المدرجييية فيييي الموازنييية للمحافظيييات  /الميييديريات أرييييد منهيييا أن تصييي فيييي الوقييي
المحييييدد وبمييييا يتماشييييى ميييي الموازنيييية السيييينوية المخصصيييية .وبالمثيييي  ،تييييم تنظيييييم الموازنيييية حييييو مييييدخالت البنييييود لكيييي
المحافظييات التييي تييم مسييحها .وقييد تييم تقييديم مشيياري ميزانييية متعييددة السيينوات لكيي ميين صيينعا وتعييز وميي رب  ،بينمييا أعييدت
مدينتي الحديدة وعدن ميزانيات سنوية.

الوضع الراهن ()2018
تخطااايط السياساااات وإعاااداد الموازناااة :أدى القيييرار الصيييادر فيييي 2016م والييي قضيييى بنقييي البنيييك المركيييز اليمنيييي مييين
صييينعا إليييى عيييدن  ،وتغييييير محييياف البنيييك المركيييز وإعيييادة تنظييييم مجليييس إدارتييي  -األمييير الييي أدى إليييى وجيييود سيييلطتين
منفصييلتين فييي صييينعا وعييدن – إليييى حاليية كبييييرة ميين عيييدم الثقيية فييي نظيييام إدارة المالييية العامييية .ففييي يييياب موازنيية معتميييدة
منييي عيييام 2014م  ،تيييم تطبيييي خطييية لإلنفييياق مبيييد يا ا فيييي  2015و 2016م بنيييا عليييى سيييقوف موازنييية 2014م  ،عليييى الييير م
مييين أن الوضييي الميييالي السيييا د فيييي 2014م كييييان قيييد اختلييي إليييى حيييد كبيييير فييييي 2015م  ،مميييا أثييير سيييلبا ا عليييى مصييييداقية
الموازنيية .وبالمثيي  ،ووفقييا ا لنتييا عمليييات التقييييم األخيييرة للسياسييات والمؤسسييات القطرييية  ،فقييد توقفيي وحييدات اإلنفيياق فييي
معظييييم الييييوزارات عيييين اسييييتخدام نظييييام إدارة المعلومييييات المالييييية والمحاسييييبية .ووفقييييا ا ألحييييد مؤشيييير لمؤسسيييية برتلسييييمان
للتحييييوالت ( ، )Bertelsmann Stiftungال تتشييييارك الحكومتييييان المتوازيتييييان فييييي أ سياسيييية موحييييدة يييييتم تنسيييييقها علييييى
41
مستوى البلد  ،ب أن ال يوجد تعاون أفقي ورأسي حتى داخ أجهزتهما.
إعااداد موازنااة متعااددة السااانوات :فييي ظيي ييياب حكومييية مركزييية موحييدة  ،توقيي أ نيييو ميين أنييوا التخطيييط لإلييييرادات
أو اإلنفييياق لعيييدة سييينوات .وانتهييي الخطييية التنمويييية األخييييرة فيييي عيييام 2014م  ،وهيييي السييينة الماليييية التيييي تيييم فيهيييا إعيييداد آخييير
موازنيييية رسييييمية .وكمييييا أشييييار مؤشيييير مؤسسيييية برتلسييييمان للتحييييوالت  ،فييييإن خطيييية التعييييافي وإعييييادة اإلعمييييار التييييي عممتهييييا
الحكومييية القا مييية فيييي عيييدن عليييى الميييانحين فيييي صيييي 2016م كانييي أكبييير بكثيييير مييين قيييدرات المؤسسيييات اليمنيييية والدوليييية.
وفيييي ينييياير 2017م  ،قيييدم سيييلطات األمييير الواقييي فيييي صييينعا برنامجهيييا الخييياص  ،لكييين مييين يييير الواضيييح كيييي سييييتم
42
تموي ذلك.
التخطااايط وإعاااداد الميزانياااة علاااى مساااتوى المحافظاااات :عليييى مسيييتوى المحافظيييات ،ال توجيييد حالييييا ا ميزانييييات عليييى مسيييتوى
المحافظيييات  /الميييديريات  ،خالفيييا ا ألرقيييام موازنييية عيييام 2014م  ،تسترشيييد بضيييرورة خفييي النفقيييات إليييى الحيييد األدنيييى .وكميييا
أشيييار المشييياركون فيييي تعيييز وعيييدن  ،فيييإن الجهيييات اإليراديييية فقيييط هيييي التيييي اسيييتطاع إعيييداد ميزانييييات جدييييدة فيييي الوضييي
اليييراهن .ونتيجييية لييي لك  ،ال يوجيييد تخصييييص للميييوارد فيييي الوقييي المناسيييب وليييم ييييتم اتخييياذ أ إجيييرا يييي كر إلدارة عجيييز
الموازنيييية الموجييييود مسييييبقا ا علييييى مسييييتوى السييييلطة المحلييييية .ونظييييرا ا لعييييدم وجييييود عمليييييات رسييييمية للموازنيييية  ،م يييييتم إعييييداد
ميزانييييات قبييي السييينة الماليييية المقبلييية ( يييير آخييير موازنييية رسيييمية تيييم إعيييدادها لعيييام  ،)2014وليييم ييييتم تضيييمين أ توقعيييات
لإليرادات والنفقات متعددة السنوات على مستوى المحافظات.

االحتياجات المستقبلية وتحديد األولويات
تخطاااايط السياسااااات وإعااااداد الموازنااااة .بحسييييب مييييا أشييييارت إلييييي سلسييييلة ميييي كرات السياسييييات لليييييمن لسيييينة 2017م  ،فييييإن
الشيييرعية وبنيييا الثقييية وفعاليييية أ برنيييام مييين بيييرام اإلنفييياق يتطليييب اسيييتعادة عملييييات الموازنييية المعتيييادة مييين أجييي دعيييم
الهيكييي اإلدار للدولييية وتيييوفير درجييية معينييية مييين تقيييديم الخيييدمات .وعليييى الميييدى القصيييير  ،يجيييب إعيييداد "موازنييية ار ييية"
واقعيييية للسييينة الماليييية التيييي سيييتعقب انتهيييا األزمييية .ومسيييتقبالا  ،فيييإن عمليييية إعيييداد الموازنييية وإ يييالق موازنييية موحيييدة تغطيييي
كامييي البليييد خطيييوة مهمييية لإلشيييارة إليييى االلتيييزام بعمليييية السيييالم  ،فضيييالا عييين اسيييتعادة سيييالمة إجيييرا ات تنفيييي الموازنييية فيييي
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مرحلة إعادة اإلعمار.
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م كرة السياسات لليمن رقم ( :)2التحديات االقتصادية والمالية واالجتماعية في المرحلة المبكرة في اليمن عقب انتها الصرا .
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إعاااداد موازناااة متعاااددة السااانوات  :مااان أجييي اسيييتئناف التوقعيييات متعيييددة السييينوات لإلييييرادات والنفقيييات  ،يجيييب وضييي آليييية
بسيييييطة الختيييييار األمييييوا وتخصيصييييها لمشيييياري االسييييتثمارات الرأسييييمالية إلعييييادة اإلعمييييار ومواصييييلة تطويرهييييا بمييييرور
الوقييي  .ومسيييتقبالا  44،يمكييين تنظييييم التخطييييط المسيييتقبلي فيييي سيييياق عمليييية تقيييييم التعيييافي وبنيييا السيييالم  ،الييي ييييوفر إ يييارا ا
مفيييدا ا لترتيييب أولويييات االسييتثمارات وموا ميية مييوارد المييانحين لسييد الفجييوات التمويلييية .وكمييا اتضييح فييي بلييدان أخييرى التييي
أعييدت عمليييات لتقييييم احتياجييات التعييافي وبنييا السييالم  ،فييإن هيي ا قييد يتطلييب ت سيييس أمانيية مخصصيية لإلشييراف علييى عملييية
التخطيط والتنسي والتنفي .
التخطااايط وإعاااداد الميزانياااة علاااى مساااتوى المحافظاااات :بحسيييب ميييا تشيييير إليييي البيانيييات عليييى مسيييتوى المحافظيييات  ،هنييياك
عيييدد مييين االحتياجيييات فيميييا يتعلييي باسيييتئناف عملييييات الموازنييية المعتيييادة فيييي المسيييتقب  .هنييياك اهتميييام متزاييييد فيييي منطقتيييين
إيييييراديتين وهمييييا ميييي رب والحديييييدة بيييي ن تكييييون هنيييياك عملييييية ال مركزييييية لتخطيييييط اإليييييرادات والنفقييييات .فقييييد اقتييييرح بعيييي
المشييياركين فيييي االسيييتطال أنهيييم ير بيييون فيييي نهايييية المطييياف فيييي تقيييديم توقعيييات متعيييددة السييينوات فيييي المسيييتقب  ،ولكييين فيييي
ظ البيئة الحالية  ،فإن مث ه االحتماالت مستحيلة بدون بنا القدرات الكافية.

تنفيذ الموازنة والرقابة
الوضع قبل األزمة ()2014
تنفيااذ الموازنااة :تييم الحفيياظ علييى تنفي ي ومصييداقية الموازنيية إلييى حييد معقييو فييي فتييرة مييا قب ي األزميية .وميين المؤكييد أن ي حييد
فيييي سييينة ماليييية واحيييدة فقيييط مييين أصييي خميييس سييينوات ماليييية قبييي األزمييية (2010م – 2014م) أن انحرفييي النفقيييات الفعليييية
بييي كثر مييين  %10مييين الموازنييية المعتميييدة أصيييالا .وهييي ا يعكيييس التنفيييي المعقيييو للموازنييية فيييي ضيييو عيييدم االسيييتقرار السياسيييي
اليي أعقييب الربيييي العربييي فيييي عييام 2011م .وكمييا أشيييارت تقييارير تقيييييم السياسييات والمؤسسييات القطريييية ذات الصييلة  ،ليييم
يكيين هنيياك نظييام للرصييد المنييتظم للمت ي خرات فييي فتييرة مييا قب ي األزميية  ،علييى اليير م ميين أن ي تييم تقييدير مت ي خرات النفقييات فييي
مرحلة إعداد الموازنة وتبين أنها تبل أق من  %1من مجمو النفقات.
اإلدارة المالياااة وإعاااداد التقاااارير خيييال فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،كيييان ييييتم إعيييداد تقيييارير فصيييلية لتنفيييي الموازنييية وتقيييديمها فيييي
ضييون سييتة أسييابي بعييد نهاييية ك ي ثالثيية أشييهر وتسييليم التقييارير الشييهرية فييي ضييون  15يوم يا ا ميين نهاييية الشييهر .وكييان يييتم
إعيييداد الحسيييابات الحكوميييية الموحيييدة سييينويا ا والتيييي تغطيييي بيانيييات اإلييييرادات والنفقيييات باإلضيييافة إليييى األصيييو وااللتزاميييات
الماليييية .ووفقيييا ا لمؤشييير الموازنييية المفتوحييية لسييينة 2015م  ،كيييان تصيييني الييييمن فيييي المرتبييية  34أعليييى بكثيييير مييين مرتبتييي فيييي
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عام 2012م  ،نظرا ا إلى زيادة توفر معلومات الموازنة من خال نشر مقترح الموازنة التنفي ية.
المشااتريات (المناقصااات) العامااة :كييان أدا اليييمن جيييدا ا فيمييا يتعليي بإصييالح نظييام مشييترياتها وممارسيياتها فييي فتييرة مييا قبيي
األزميييية .ويشييييم ذلييييك )1( :إعييييداد أدليييية المشييييتريات والوثييييا النمطييييية للمناقصييييات ؛ ( )2إصييييدار قييييانون المناقصييييات رقييييم
( )23لسيييينة 2007م ( )3إعييييداد اللييييوا ح التنفي ييييية واللييييوا ح الداخلييييية ؛ ( )4إعييييادة هيكليييية الهيئيييية العليييييا للمناقصييييات ؛ ()5
إنشييييا اللجنيييية العليييييا للرقابيييية علييييى المناقصييييات فييييي عييييام 2009م ؛ ( )6إعييييداد نظييييام معلومييييات إدارة المناقصييييات فييييي عييييام
2014م ؛ ( )5مصيييادقة البرلميييان عليييى القيييانون رقيييم ( )36بشييي ن مكافحييية الفسييياد ؛ ( )7إنشيييا الهيئييية الو نيييية العلييييا لمكافحييية
الفساد.
الضااوابط والرقاباااة :لييم تكييين ضييوابط الموازنييية واألنظميية الرقابيييية مناسيييبة كليييا ا فيييي فتييرة ميييا قبيي األزمييية  ،ويرجيي ذليييك فيييي
الغالييب إلييى أوجيي القصييور فييي الضييوابط الداخلييية والمراجعيية الداخلييية .وبنييا علييى مييا أشييارت إلييي تقييارير تقييييم السياسييات
والمؤسسييييات القطرييييية المتعاقبيييية ،علييييى اليييير م ميييين أن وظيفيييية المراجعيييية الداخلييييية شييييمل كيييي ميييين الحكوميييية المركزييييية
والهيئيييات العامييية األخيييرى  ،إال أن العملييييات كانييي تعييياني مييين قييييود تتعلييي بيييالموظفين  ،ونتيجييية لييي لك  ،ليييم تيييتمكن وحيييدة
المراجعييية الداخلييييية ميييين أدا دورهيييا ومهامهييييا بطريقيييية فعالييية .وخييييال هيييي الفتيييرة  ،لييييم يييييتمكن الجهييياز المركييييز للرقابيييية
والمراجعييية  ،وهيييي المؤسسييية العلييييا للتيييدقي فيييي البليييد  ،مييين أدا مهامييي بطريقييية فعالييية بسيييبب عيييدم تيييوفر الوقييي الكيييافي

 44المرج نفس
 45الشراكة الدولية للموازنة المفتوحة ،مسح الموازنة المفتوحة  ،2015تقرير اليمنhttps://www.internationalbudget.org/wp- .
content/uploads/OBS2015-CS-Yemen-English.pdf
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إلجيييرا التيييدقي الخيييارجي كميييا هيييو منصيييوص عليييي فيييي قيييانون الماليييية كيييون وزارة الماليييية ليييم تقيييدم حسيييابات نها يييية خيييال
ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
تنفيااذ ورقابااة الموازنااة علااى مسااتوى المحافظااات :فييي فتييرة ميييا قبيي األزميية  ،لييم تقييم جمييي المحافظييات  /المييديريات بتتبييي
معلوميييات تنفيييي الموازنييية بشيييك كييياف .ومييي ذليييك  ،فقيييد احيييتف الجميييي بحسييياب مصيييرفي ليييدى البنيييك المركيييز اليمنيييي فيييي
فتييرة مييا قبيي األزميية وقيياموا بتسييويات شييهرية إمييا علييى المسييتوى المحلييي أو ميين خييال مكتييب وزارة المالييية علييى المسييتوى
المحليييي .وبالمثييي  ،تيييم إعيييداد التقيييارير الماليييية الشيييهرية والربييي سييينوية وفقيييا ا للمتطلبيييات القانونيييية فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية ،
وتييييم وضيييي إجييييرا ات الرقابيييية الداخلييييية والمشييييتريات .وكييييان يييييتم االلتييييزام ب سييييق المناقصييييات التييييي حييييددتها الهيئيييية العليييييا
للمناقصييات بشييك عييام خييال فتييرة مييا قب ي األزميية .وكان ي المشييتريات تييتم ميين خييال مناقصييات يييتم اإلعييالن عنهييا الب يا ا ميين
خال الصح الرسمية.

الوضع الراهن ()2018
تنفياااذ الموازناااة :نتيجييية لألزمييية الراهنييية  ،تراجييي مسيييتوى تنفيييي الموازنييية ومصيييداقية الموازنييية بشيييك ملحيييوظ .ففيييي ظييي
يييياب موازنييية معتميييدة منييي عيييام 2014م ،تيييم اسيييتخدام خطييية لإلنفييياق بييينفس أسيييق موازنييية 2014م بداييييةا فيييي عيييامي 2015م
و 2016م  ،عليييى الييير م مييين أن الوضييي الميييالي فيهميييا كيييان قيييد اختلييي إليييى حيييد كبيييير عميييا كيييان عليييي الحيييا فيييي 2014م.
وكميييا كيييان الحيييا فيييي الماضيييي  ،ال يوجيييد نظيييام لرصيييد المتييي خرات ؛ ومييي ذليييك ،فقيييد وصيييل تقيييديرات إجميييالي متييي خرات
ميييوظفي الخدمييية المدنيييية إليييى ميييا يعييياد تقريبيييا  3.9ملييييار دوالر ( %14مييين النيييات المحليييي اإلجميييالي عليييى أسييياس أرقيييام
2016م) ،حي توق صرف رواتب موظفي القطا العام من أ سطس 2016م.
اٌدارة المالياااة وإعاااداد التقاااارير  :انخفييي معيييد رفييي التقيييارير كييي لك خيييال العيييام بسيييبب األزمييية الراهنييية .فعليييى الييير م مييين
إعيييداد تقيييارير تنفيييي الموازنييية الشيييهرية والربييي سييينوية  ،إال أنهييييا تييي خرت فيييي عيييام 2015م بسيييبب الصيييرا وليييم تييييرد أ
معلوميييات بشييي ن التقيييارير الماليييية لعيييامي  2016و 2017م .وكميييا ليييوح فيييي تقييميييات السياسيييات والمؤسسيييات القطريييية التيييي
أجريييي خيييال هييي الفتيييرة  ،ليييم ييييتم إصيييدار أيييية معلوميييات محدثييية عييين الحسيييابات الحكوميييية الموحيييدة منييي 2015م  ،وليييم ييييتم
تقييديم البيانييات المالييية للمراجعييية الخارجييية منيي 2014م .وفيمييا يتعلييي بالشييفافية المالييية  ،يشييير مسيييح الموازنيية المفتوحيية إليييى
انخفيييياض كبييييير بييييين عييييامي 2015م و 2017م  ،حييييي حصييييدت اليييييمن صييييفر ميييين  100فيمييييا يتعليييي بمعلومييييات الموازنيييية
ومشاركة الموا نين.
المشااااتريات العامااااة :تيييي ثرت صييييالحية الرقابيييية وقييييدرة مييييوظفي اللجنيييية العليييييا للرقابيييية علييييى المناقصييييات و الهيئيييية العليييييا
للمناقصييات إلييى حييد كبييير بسييبب انخفيياض الميزانييية التشييغيلية وعييدم االنتظييام فييي دف ي مرتبييات المييوظفين .وعلييى اليير م ميين
إصيييالحات نظيييام المناقصيييات التيييي بيييدأت فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،إال أن هييي األنشيييطة توقفييي فيييي عيييام 2015م عنيييدما
انييييدلع األزميييية .وتحييييتف كيييي وزارة ميييين الييييوزارات بقا ميييية لجمييييي عقييييود المناقصييييات الممنوحيييية  ،وتحييييتف الهيئيييية العليييييا
للمناقصيييات بقا مييية لعقيييود المناقصيييات التيييي تزييييد قيمتهيييا عييين  125ملييييون لاير يمنيييي التيييي تيييم تنفيييي ها مييين خيييال ريقييية
المناقصييية المفتوحييية .ومييي ذليييك  ،ال ييييتم نشييير أ مييين هييي القيييوا م حالييييا ا أو إتاحتهيييا للجمهيييور .ونظيييرا ا لتعيييدد أنظمييية إدارة
الميييوارد العامييية وإسيييا ة اسيييتعما السيييلطة  ،تلجييي معظيييم الجهيييات اإلداريييية إليييى الطيييرق األفضييي التيييي تناسيييبها  ،بميييا فيييي ذليييك
التعاقيييد المباشيييير وفيييي المييييادة رقييييم ( )19ميييين قييييانون المناقصييييات والمزايييييدات .وانخفيييي عييييدد الحيييياالت التييييي استعرضييييتها
الهيئييية العلييييا للمناقصيييات منييي بدايييية الصيييرا بشيييك كبيييير  ،حيييي تراجعييي مييين  126حالييية فيييي عيييام 2014م إليييى  32حالييية
في عام 2017م.
الضاااوابط والرقاباااة :ظلييي ضيييوابط الموازنييية ونظيييم الرصيييد يييير كافيييية  ،كميييا كيييان الحيييا فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية .فعليييى
الييير م مييين أن وظيفييية التيييدقي اليييداخلي تغطيييي جميييي الجهيييات فيييي الحكومييية المركزيييية والهيئيييات العامييية األخيييرى  ،إال أن
عملييييات المراجعييية الداخليييية تواجييي قييييودا ا تتعلييي بيييالموظفين  ،مميييا يجعييي وحيييدة المراجعييية الداخليييية يييير قيييادرة عليييى أدا
دورهييييا بصييييورة فعاليييية .وفييييي حييييين يبييييدو أن الهيكيييي المؤسسييييي للجهيييياز المركييييز للرقابيييية والمحاسييييبة كييييان سييييليما ا وظيييي
الموظفون يعملون  ،إال أن لم يتم إصدار بيانات مالية مراجعة من ديسمبر 2014م.
التنفيااذ والرقابااة علااى مسااتوى المحافظااات :فيمييا يتعليي بالبيانييات التييي يييتم جمعهييا علييى مسييتوى المحافظييات  ،تشييير األدليية
إلييى أنيي فييي حييين أن جمييي الكيانييات تحييتف بحسيياب مصييرفي فييي البنييك المركييز اليمنييي  ،إال أنهييا تقييوم بيي لك شييكليا ا فقييط.
واسيييتمرت التسيييويات الشيييهرية  ،لكنهيييا انخفضييي بشيييك ملحيييوظ فيييي صييينعا وتعيييز والحدييييدة وعيييدن .وبالمثييي  ،أصيييبح
التقيييارير الماليييية الشيييهرية أكثييير نيييدرة فيييي جميييي المحافظيييات .وعليييى المسيييتوى المحليييي  ،تضيييا ل المسييياحة المتاحييية ألفيييراد
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المجتميييي للمشيييياركة فييييي عملييييية التخطيييييط ومراقبيييية اإلنفيييياق العييييام وإبييييدا اآلرا إلييييى المسييييؤولين الحكييييوميين ميييين خييييال
المجالس المحلية.

االحتياجات المستقبلية وتحديد األولويات
تنفيذ الموازنة:
بحسيييب ميييا أشيييارت إليييي سلسيييلة مييي كرات السياسيييات للييييمن التيييي صيييدرت فيييي العيييام 2017م ،يعتبييير اسيييتعادة وظيييا البنيييك
المركيييز اليمنيييي شييير ا ا أساسييييا ا لتحسييين إدارة الماليييية العامييية واسيييتعادة اسيييتقرار االقتصييياد الكليييي .وبيييالنظر إليييى المسيييتقب ،
سيييكون ميين الضييرور أيضييا ا وضيي ميزانييية ار يية موحييدة  ،وإعييادة بنييا األرصييدة النقدييية فييي الحسيياب الموحييد للخزينيية ،
وإعييييادة تفعييييي نظييييام إدارة المعلومييييات المالييييية والمحاسييييبية  ،وحصيييير المتيييي خرات واسييييتئناف أنظميييية إدارة االسييييتثمارات
العامييية .ومييين شييي ن المرحلييية الثانيييية مييين اإلصيييالحات أن تشيييم تطيييوير تيييدابير للتخفيييي مييين المخيييا ر اال تمانيييية والتعاقيييد مييي
وكيييال للرصيييد وضيييمان نزاهييية بيانيييات كشييي الراتيييب وضيييوابط تنفيييي الموازنييية وفيييرض األسيييق ووضييي جيييدو زمنيييي
لتصفية المت خرات.
اإلدارة المالياااة وإعاااداد التقاااارير :سييييكون مييين الضيييرور اتخييياذ عيييدد مييين الخطيييوات لتحسيييين اإلدارة الماليييية ورفييي التقيييارير
المالييية ،كييون ذلييك يعتبيير أمييرا ا ضييروريا ا لبنييا الثقيية .وكمييا ورد فييي سلسييلة ميي كرات السياسييات لليييمن لعييام  ، 2017فييإن ميين
شييي ن تقيييديم معلوميييات ذات مصيييداقية وتوفيرهيييا فيييي الوقييي المناسيييب بخصيييوص إعيييداد الموازنييية وتنفيييي ها أن يسييياعد عليييى
فيييتح األبيييواب للنقييياش العيييام .كميييا أن ذليييك سييييعم عليييى تسيييهي المسيييا لة مييين جانيييب الميييوا نين وشيييركا التنميييية عليييى حيييد
سيييوا بشييي ن اسيييتخدام الميييوارد العامييية .والحقييياا ،وبعيييد أن تنتهيييي األزمييية ،سييييتعين عليييى الجهيييات المسيييؤولة عييين الموازنييية
العمييي عليييى نشييير المعلوميييات ذات الصيييلة  ،بميييا فيييي ذليييك وكحيييد أدنيييى الموازنييية المقيييرة وميزانيييية الميييوا ن وتقريييير نهايييية
العام.
المشاااتريات العاماااة :فيميييا يتعلييي باالحتياجيييات المسيييتقبلية للمشيييتريات العامييية  ،ال ييييزا هنييياك عيييدد مييين االحتياجيييات التيييي
سييييتعين معالجتهيييا فيييي المسيييتقب  ،بميييا فيييي ذليييك  ،مييين جملييية أميييور )1( :االفتقيييار إليييى الشيييفافية فيييي عمليييية اتخييياذ القيييرارات
الخاصيييية بإرسييييا عقييييود المناقصييييات  ،ويرجيييي ذلييييك جز يييييا ا إلييييى التوزييييي ييييير الواضييييح للسييييلطة ( )2تعييييدد أنظميييية إدارة
الميييوارد العامييية وتقيييديم الخيييدمات  ،بيييدرجات متفاوتييية مييين الفعاليييية والشيييمولية والمشيييروعية ؛ ( )3ضيييع القيييدرة المؤسسيييية
عليييى الرقابييية والتنفيييي ؛ و ( )4الحاجييية إليييى وضييي اسيييتراتيجية للمشيييتريات تمكييين المؤسسيييات المحليييية عليييى جميييي المسيييتويات
 ،سييوا المركزييية أو علييى مسييتوى المحافظييات .وبنييا ا علييى ذلييك  ،فييإن المرحليية األولييى ميين الييدعم فييي فتييرة مييا بعييد األزميية
ستتضيييمن وضييي خطييية لإل يييار عمييي ميييرن للمشيييتريات  ،وإعيييادة بنيييا قيييدرات إدارات المشيييتريات فيييي المؤسسيييات الر يسيييية
لتقييييديم الخييييدمات  ،وإشييييراك المؤسسييييات الو نييييية الرقابييييية مثيييي اللجنيييية العليييييا للرقابيييية علييييى المناقصييييات و الهيئيييية العليييييا
للمناقصات.
الضاااوابط والرقاباااة :فيميييا يتعلييي باالحتياجيييات المسيييتقبلية لتحسييييين ضيييوابط الموازنييية والرقابييية عليهيييا ،سييييكون مييين المهييييم
ضيييمان وجيييود ضيييوابط أساسيييية لمنييي تسييير األميييوا خيييال فتيييرة التعيييافي .وعليييى افتيييراض أن أولويييية اإلنفييياق سيييتولى فيييي
البدايييية لصيييرف رواتيييب ميييوظفي الخدمييية المدنيييية ،فيييإن ضيييمان سيييالمة بيانيييات كشييي الراتيييب والضيييوابط الرقابيييية سييييكون
أميييرا ا ال مفييير منييي  .وسيشيييم ذليييك إجيييرا تميييارين لتنظيييي كشييي الراتيييب مييين أسيييف إليييى أعليييى ومييين أعليييى إليييى أسيييف عليييى
أسيييياس بيانييييات نظييييام البصييييمة والصييييورة باإلضييييافة إلييييى الت كييييد ميييين وجييييود آليييييات للتييييدقي والمراقبيييية لضييييمان اسييييتبعاد
"المييييوظفين الييييوهميين" والمييييوظفين اليييي ين لييييديهم "ازدواج وظيفييييي " ميييين كشيييي الراتييييب .وفييييي ذات الصييييلة ،يمكيييين تييييوفير
دورات تدريبيييية لبنيييا قيييدرات الجهييياز المركيييز للرقابييية والمحاسيييبة لإلشيييراف عليييى العقيييود الكبييييرة لألعميييا المدنيييية خيييال
فترة إعادة اإلعمار.
التنفياااذ والرقاباااة علاااى مساااتوى المحافظاااات :بيييالنظر إليييى المسيييتقب  ،أعربييي جميييي الجهيييات عليييى مسيييتوى المحافظيييات /
المييييديريات عيييين اسييييتعدادها لالحتفيييياظ بحسيييياب مصييييرفي لييييدى البنييييك المركييييز اليمنييييي وإجييييرا عمليييييات تسييييوية شييييهرية
وإعييداد التقييارير المالييية فييي مواعيييدها  ،فضييالا عيين توسييي نطيياق اسييتخدام الضييوابط الداخلييية .ولتنفييي برنييام فعييا للتعييافي
وإعيييادة اإلعميييار  ،هنييياك حاجييية واضيييحة لتعزييييز جيييودة وكفيييا ة وشيييفافية نظيييام إدارة الماليييية العامييية لليييبالد وإجيييرا ات الشيييرا
(المناقصيييات) .وعليييى وجييي الخصيييوص  ،يليييزم إجيييرا إصيييالحات فيييي )1( :إضيييفا الطييياب المهنيييي عليييى كيييوادر المشيييتريات
؛ ( )2االتصييياالت وتقنيييية المعلوميييات والبيانيييات (مواصيييلة تطيييوير تسيييهيالت نظيييام معلوميييات إدارة المناقصيييات الحيييالي  ،بميييا
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فيييي ذليييك المشيييتريات اإللكترونيييية  ،عليييى مسيييتوى المحافظييية والمديريييية) ؛ ( )3تعزييييز الشيييفافية  ،ال سييييما مييين خيييال معييييار
بيانات التعاقد المفتوح (.)OCDS

القدرات والموارد األساسية لتقديم الخدمات
الوضع قبل األزمة ()2014
فاااااتورة المرتبااااات واألجااااور :فييييي بداييييية األزميييية  ،كييييان مييييا يقييييرب ميييين  1.25مليييييون يمنييييي  -ميييين المييييوظفين المييييدنيين
والعسييييكريين  -يتلقييييون أجييييورا ا فييييي القطييييا العييييام 47 46.وبلغيييي التكلفيييية الشييييهرية اإلجمالييييية لهيييي األجييييور  ،ييييير شيييياملة
المعاشييييات التقاعدييييية  ،حييييوالي  75مليييييار لاير يمنييييي  ،أو  %36ميييين موازنيييية الحكوميييية المركزييييية 49 48 .ونتيجيييية ليييي لك ،
تجيييياوزت فيييياتورة األجييييور فييييي اليييييمن  -كنسييييبة مئوييييية ميييين إجمييييالي النفقييييات  -المعييييايير اإلقليمييييية لمنطقيييية الشييييرق األوسييييط
وشييييما أفريقيييييا فييييي فتييييرة مييييا قبيييي األزميييية .وكييييان البنييييك المركييييز اليمنييييي يصييييرف المرتبييييات ميييين خييييال فروعيييي فييييي
المحافظيييات  ،وكيييان هنييياك قاعيييدة بيانيييات آليييية لميييوظفي الخدمييية المدنيييية تتضيييمن بيانييياتهم الحيويييية (البصيييمة والصيييورة) .بييييد
أن قاعييييدة البيانييييات هيييي كانيييي مجييييزأة ولييييم يييييتم تحييييديثها وصيييييانتها بالكاميييي  ،ولييييم تكيييين مرتبطيييية بقاعييييدة بيانييييات كشييييوف
المرتبات.
اإلدارة العاماااة :كانييي جيييودة اإلدارة العامييية سييييئة حتيييى قبييي انيييدال األزمييية .فقيييد تراجعييي جميييي مؤشيييرات تقيييييم السياسيييات
والمؤسسيييات القطريييية تقريبيييا ا  ،حيييي انخفييي مؤشييير مجموعييية إدارة القطيييا العيييام والمؤسسيييات العامييية مييين  2.9فيييي عيييام
2010م إلييييى  2.7فييييي عييييام 2014م .وبالمثيييي  ،ففييييي عييييام 2014م  ،تييييدهورت جمييييي المؤشييييرات العالمييييية للحوكميييية عيييين
النقيييا التيييي كانييي عليهيييا فيييي عيييام 2010م  ،بميييا فيييي ذليييك تليييك التيييي تقييييس االسيييتقرار السياسيييي وفعاليييية الحكومييية والجيييودة
التنظيميييية وسييييادة القيييانون .ووفقيييا ا لمنظمييية "فرييييدوم هييياوس"  ،ال توجيييد عمليييية اختييييار تنافسيييية قا مييية عليييى الجيييدارة فيييي
أرض الواقييي بالنسيييبة لشيييغ وظيييا الخدمييية المدنيييية  ،باسيييتثنا بعييي المناصيييب فيييي وزارة الخارجيييية اليمنيييية .وبيييدالا مييين
ذلييك  ،كييان يييتم التعيييين فييي ه ي المناصييب إلييى حييد كبييير ميين خييال شييبكات ييير رسييمية ومييؤهالت أكاديمييية تتفيياوت بدرجيية
كبييييرة داخييي الخدمييية المدنييييية  ،مميييا يجعييي العديييييد مييين الميييوظفين يتلقييييون رواتيييب لوظيييا فييييي الحكومييية ال ييييؤدون فيهييييا
واجبات أو مهام ت كر.
قاادرات تقااديم الخاادمات علااى مسااتوى المحافظااات والمااديريات :علييى مسييتوى المحافظييات  ،تشييير بيانييات المسييح إلييى أنيي لييم
ييييتم فقيييدان أ موظييي فيييي فتيييرة ميييا قبييي الصيييرا وتيييم رصيييد حضيييور الميييوظفين مييين خيييال ميييزي مييين األدوات يتكيييون مييين
حافظيييات اليييدوام ونظيييام البصيييمة .وكيييان ييييتم صيييرف المرتبيييات ر يييم تيييدنيها لجميييي الميييوظفين  ،بمييين فييييهم المسيييؤولون عييين
تقيييديم الخيييدمات عليييى مسيييتوى المحافظيييات والميييديريات .وخيييال هييي الفتيييرة  ،كانييي هنييياك أعيييداد كافيييية مييين الميييوظفين فيييي
المستشيييفيات والميييدارس ومنشيييآت الصيييرف الصيييحي لضيييمان تقيييديم الخيييدمات العامييية بشيييك ميييرض .وفيييي قطاعيييات تقيييديم
الخيييدمات االجتماعيييية  ،سييياعدت منظميييات المجتمييي الميييدني والمنظميييات يييير الحكوميييية فيييي تقيييديم الخيييدمات حيييي كيييان ييييتم
ذلييك فييي كثييير ميين األحيييان كجييز ميين المشيياري المموليية ميين المييانحين .وميي ذلييك  ،فقييد لييوح وجييود ثغييرات فييي القييدرات
فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية فيييي عميييوم الوظيييا الحكوميييية األساسيييية (عليييى سيييبي المثيييا  ،الماليييية  /اإلدارة  ،المحاسيييبة ،
التخطييييط  ،المراجعييية الداخليييية  ،وتكنولوجييييا المعلوميييات وكييي لك فيييي قطاعيييات تقيييديم الخيييدمات (عليييى سيييبي المثيييا  ،الكيييادر
الصيييحي والمعلميييين والمهندسيييين الميييدنيين  ،وميييا إليييى ذليييك) .وفيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،كانييي معظيييم الجهيييات التيييي شيييملتها
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الوضع الراهن ()2018
فاااااتورة الرواتااااب واألجااااور :نتيجيييية لألزميييية  ،توقيييي صييييرف رواتييييب المييييوظفين فييييي القطييييا العييييام فييييي شييييهر أ سييييطس
2016م 51.ومنييي ذليييك الحيييين  ،ليييم تعيييد تصيييرف المرتبيييات فيييي القطيييا العيييام إال فيييي أوقيييات متفرقييية وعليييى أسييياس نصييي
راتييب فيييي معظييم الييييمن .وبنييا ا عليييى ذليييك  ،أدى توقيي صيييرف رواتييب ميييوظفي القطيييا العييام إليييى تفيياقم األزمييية االقتصيييادية
فيييي الييييمن مييين خيييال انخفييياض القيييدرة الشيييرا ية بشيييك كبيييير ألكثييير مييين سيييبعة مالييييين ميييوا ن يمنيييي اعتميييدوا عليييى رواتيييب
ميييوظفي القطيييا العيييام قبييي األزمييية .كميييا أثييير ذليييك عليييى تيييوفير الخيييدمات العامييية ذات األهميييية البالغييية حيييي تقلصييي بشيييك
كبييييير أو توقفيييي جميعهييييا ميييي تييييرك المييييوظفين لوظييييا فهم .وأصييييبح اإلضييييرابات واالحتجاجييييات أكثيييير انتشييييارا ا  ،وتشييييير
الروايييات المتداوليية إلييى تزايييد دفيي مبييال ميين األمييوا خييارج إ ييار القييانون (مييدفوعات ييير رسييمية) مقابيي الحصييو علييى
الخدمات (اإل ار.)3.2
اإلدارة العاماااة :نتيجييية لألزمييية الراهنييية والضيييغو ذات الصيييلة التيييي فرضيييتها عليييى رواتيييب القطيييا العيييام  ،انخفضييي قيييدرة
اإلدارة العامييييية بشيييييك ملحيييييوظ دون مسيييييتويات 2014م .فتقيييييارير مثييييي بيرتلسيييييمان 2018م وتقريييييير ممارسييييية األعميييييا
2017م والمؤشيييرات العالميييية للحوكمييية فيييي العيييالم ( )2017تعتبييير مييين بيييين أكثييير المصيييادر موثوقيييية وتيييدعم االسيييتنتاج القا ييي
بييي ن األنظمييية المؤسسيييية واإلداريييية فيييي الييييمن كانييي ضيييعيفة فيييي البدايييية واسيييتمرت فيييي التيييدهور خيييال السييينوات القليلييية
الماضيييية .وقبييي الصيييرا األخيييير كانييي مؤسسيييات الدولييية محيييدودة بالفعييي مييين حيييي نطاقهيييا وفعاليتهيييا .وكميييا أثبتييي تقييميييات
السياسيييييات والمؤسسيييييات القطريييييية المتعاقبييييية التيييييي أجريييييي خيييييال هييييي الفتيييييرة  ،فقيييييد انخفضييييي جميييييي مؤشيييييرات إدارة
ومؤسسييات القطييا العييام تقريبييا ا إليييى أدنييى حييد ممكيين  ،بميييا فييي ذلييك  ،ميين بييين أميييور أخييرى  ،مؤشييرات قييياس جيييودة إدارة
الموازنييية واإلدارة الماليييية وكفيييا ة إدارة اإلييييرادات وجيييودة اإلدارة العامييية ،وكييي لك الشيييفافية والمسيييا لة والفسييياد فيييي القطيييا
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العام.
قاادرات تقااديم الخاادمات علااى مسااتوى المحافظااات :علييى مسييتوى المحافظييات  ،تشييير المعلومييات التييي تييم جمعهييا ميين خييال
المقيييابالت الفرديييية العميقييية إليييى أن أكثييير مييين  %50مييين ميييوظفي الحكومييية ليييم يعيييودوا متواجيييدين  ،إميييا بسيييبب عيييدم دفييي
الرواتيييب أو النقييي أو الوفييياة .وعليييى الييير م مييين وجيييود آلييييات لضيييمان حضيييور الميييوظفين  ،إال أن هييي اآللييييات ليييم تعيييد تطبييي
فييي كيي ميين صيينعا والحديييدة وتعييز .وبحسييب مييا ذكرتيي جمييي المحافظييات هنيياك نقييص فييي عييدد المييوظفين  -بمييا فييي ذلييك
األ بيييا والمعلميييين وعميييا النظافييية – وبالتيييالي عيييدم تيييوفر عيييدد كييياف مييين الميييوظفين لتقيييديم الخيييدمات األساسيييية .ولقيييد ارتفييي
مسيييتوى نشيييا منظميييات المجتمييي الميييدني عليييى نحيييو متزاييييد نظيييرا ا ألنهيييا تسيييتفيد مييين التمويييي األجنبيييي ألنشيييطتها .وتجيييدر
اإلشيييارة إليييى أنييي تيييم تحدييييد الفجيييوات فيييي القيييدرات فيييي صييينعا ومييي رب وعيييدن  ،وتيييم تحدييييد احتياجيييات تدريبيييية محيييددة فيييي
جمي المحافظات باستثنا الحديدة.

االحتياجات المستقبلية وتحديد األولويات
فااااتورة المرتباااات واألجاااور :لمنييي اإلنهييييار الكليييي للخيييدمات العامييية ،فيييإن الحاجييية األهيييم تتمثييي فيييي اسيييتئناف صيييرف رواتيييب
الميييوظفين فيييي القطاعييييات الر يسيييية .وفيييي هيييي ا الصيييدد  ،تشيييم األولويييييات الر يسيييية ميييا يلييييي )1( :إعيييداد بيانيييات أساسييييية
لكشييي الراتيييب بنيييا عليييى كشييي الراتيييب فيييي عيييام 2014م وكييي لك العمييي السييياب المتعلييي بنظيييام البصيييمة والصيييورة ؛ ()2
ضييمان جييودة وصييحة بيانييات كش ي الراتييب بمييا فييي ذلييك التحق ي ميين "ميين أسييف إلييى أعلييى" وميين "األعلييى إلييى األسييف " ؛
( )3وض ي آلييية لتييدف األمييوا فوجه يا ا لوج ي م ي البنييك المركييز اليمنييي ميين أج ي المسيياعدة فييي إعييادة بنييا القييدرات وتييوفير
السيييولة الالزميية علييى وج ي السييرعة  ،م ي الحفيياظ علييى األمييوا بشييك صييحيح ؛ ( )4وض ي آليييات يسييتطي ك ي موظ ي ميين
ميييوظفي الخدمييية المدنيييية مييين خاللهيييا اسيييتالم رواتبييي  ،نظيييرا لتبييياين فيييرص وإمكانيييية وصيييو الميييوظفين إليييى المؤسسيييات
المالية ؛ ( )5إنشا وظا للمراجعة الداخلية والرقابة الخارجية.
اإلدارة العاماااة :باإلضيييافة إليييى االسيييتئناف الفيييور لصيييرف الرواتيييب  ،يليييزم إييييال اهتميييام عاجييي ليييدعم إصيييالحات أوسييي
لنظييام الخدميية المدنييية لضييمان المسييا لة والعداليية فييي نظييام كشيي الراتييب .وتشييم هيي التييدابير متوسييطة المييدى تقييديم الييدعم
مييين أجييي  )1( :حيييزم نظاميييية وعادلييية لألجيييور باإلضيييافة إليييى الثقافييية المرتكيييزة عليييى األدا ؛ ( )2تحسيييين الضيييوابط الداخليييية
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والخارجيييية وقيييدرات المراجعييية والتيييدقي ؛ ( )3أنظمييية للتحقييي مييين انتظيييام الميييوظفين ؛ ( )4تقيييييم اسيييتدامة فييياتورة األجيييور
على المدى المتوسط إلى الطوي .
قااادرات تقاااديم الخااادمات علاااى مساااتوى المحافظاااات :عليييى مسيييتوى المحافظيييات  ،هنييياك عيييدد مييين االحتياجيييات فيميييا يتعلييي
بقيييدرات الميييوارد البشيييرية لتقيييديم الخيييدمات فيييي المسيييتقب  .وفيميييا يتعلييي بغيييياب الميييوظفين  ،فيييإن العدييييد مييين الجهيييات التيييي
شييملتها الدراسيية ال تييرى حييالا مييا لييم تنتهييي األزميية و  /أو يييتم اسييتئناف صييرف الرواتييب .ونظييرا ا لعييدم كفاييية عييدد المييوظفين
 ،تتوقييي جميييي الجهيييات أن تواصييي منظميييات المجتمييي الميييدني والمنظميييات الدوليييية اليييدعم لتقيييديم الخيييدمات فيييي المسيييتقب .
وفيمييا يتعل ي ب يردم الفجييوة فييي مجييا قييدرات المييوارد البشييرية فييي المسييتقب  ،تشييم االحتياجييات المعينيية التييي تييم تحديييدها مييا
يليييي )1( :إصيييالح العمليييية التعليميييية لموا مييية التيييدريب بشيييك أفضييي مييي احتياجيييات سيييوق العمييي ؛ ( )2إعيييادة تيييدريب قييييادة
المؤسسييييات وتييييدريب المييييوظفين اآلخييييرين فييييي مجيييياالت مثيييي المحاسييييبة والمشييييتريات والمخييييازن وإعييييداد الميزانييييية ؛ ()3
تيييوفير التيييدريب فيييي مجييياالت اإلدارة والتخطييييط والرعايييية الصيييحية والتعلييييم والصيييحة البيئيييية وتطبيقيييات /بيييرام الكمبييييوتر
وتحصيييي اإلييييرادات ؛ ( )4تيييوفير مخصصيييات كافيييية فيييي الموازنييية لسيييد الفجيييوات ؛ ( )5إنشيييا معاهيييد للتيييدريب وتخصييييص
ميزانيات كافية للتدريب والتطوير في ك جهة ؛ ( )6تدريب الموظفين اإلداريين.

المساءلة العامة
الوضع قبل األزمة ()2014
المشاااااركة والمساااااءلة :فييييي فتييييرة مييييا قبيييي األزميييية  ،تشييييير التقييمييييات المتعاقبيييية للسياسييييات والمؤسسييييات القطرييييية إلييييى أن
الحكومييية أظهيييرت اعترافيييا ا جييييدا ا ب هميييية مشييياركة المجتمعيييات المحليييية والمجتمييي الميييدني فيييي وضييي خطيييط التنميييية وتقيييديم
الخيييدمات المحليييية .و بقيييا ا لميييا ذكرتييي المؤشيييرات العالميييية للحوكمييية  ،فقيييد ارتفعييي العالمييية الممنوحييية للمشييياركة والمسيييا لة
فيييي الفتيييرة 2014 – 2010م  ،ويييي تي ذليييك إليييى حيييد كبيييير كنتيجييية كبييييرة للتغييييرات المرتبطييية بانتفاضييية الربيييي العربيييي فيييي
عيييام 2011م .وخيييال فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،تحسييين ترتييييب الدولييية فيييي مؤشييير ميييدركات الفسييياد لمنظمييية الشيييفافية الدوليييية
( )CPIفييييي الواقيييي بمعييييد درجيييية واحييييدة فييييي عييييام 2014م مقارنييييةا بعييييام 2013م .وميييي ذلييييك  ،و بقييييا ا لمؤشيييير مؤسسيييية
برتلسييييمان للتحييييوالت لسيييينة 2014م ،تييييم إيقيييياف الهيئيييية الو نييييية العليييييا لمكافحيييية الفسيييياد بقييييرار وزار صييييدر فييييي ينيييياير
2013م .وقييد أفييادت منظميية فريييدوم هيياوس بوقييو العديييد ميين االعتييدا ات علييى الصييحفيين األميير اليي اعتبرتيي مؤشييرا ا أنيي
وعليييى الييير م مييين أن الدسيييتور يكفييي حريييية تكيييوين الجمعييييات ووجيييود عيييدة آالف مييين المنظميييات يييير الحكوميييية تعمييي فيييي
البلد  ،إال أن قدرتها على العم كان مقيدة في الواق .
الشاافافية :فييي بداييية األزميية  ،كييان للمييوا نين الحيي فييي لييب معلومييات ميين الجهييات الحكومييية والحصييو علييى صييور ميين
السيييجالت الحكوميييية األساسيييية ،عليييى الييير م مييين أنييي كيييان هنييياك القليييي مييين القييييود القانونيييية المفروضييية عليييى حريييية التعبيييير
وحريييية المعلوميييات التيييي يحميهيييا القيييانون (قيييانون اإلعيييالم لسييينة 2012م)  ،بينميييا كانييي الحمايييية مييين سيييو المعاملييية مفقيييودة.
وقيييد أشيييارت منظمييية مراسيييلون بيييال حيييدود إليييى حيييدو تحسييين فيييي بيييين عيييامي  2011و 2013م فيييي المؤشييير العيييالمي
لحريييية الصيييحافة  ،حيييي انتقلييي الييييمن مييين المرتبييية  171إليييى المرتبييية  169مييين أصييي  179دولييية .وقامييي وزارة الماليييية
بنشيير بيانييات مالييية هاميية علييى موقعهييا اإللكترونييي بمييا فييي ذلييك وثييا الموازنيية السيينوية لتعزيييز الشييفافية فييي عملييية وضيي
الموازنيييية ميييين خييييال السييييماح للمجتميييي المييييدني واألوسييييا األكاديمييييية والمييييوا نين بالمسيييياهمة فييييي مناقشييييات الموازنيييية فييييي
البرلميييان مييين خيييال ممثليييي دوا يييرهم االنتخابيييية فيييي البرلميييان .وفيييي عيييام 2012م  ،تيييم االعتيييراف بييياليمن كعضيييو ممتثييي فيييي
مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية ( ، )EITIوتم تعلي الوض مؤقتا ا في يونيو 2011م.
مشاااركة الماااواطنين علاااى مساااتوى المحافظااات :فيييي فتيييرة ميييا قبيي األزمييية  ،بيييدأت العدييييد ميين المحافظيييات بالفعييي العمييي مييي
منظميييات المجتمييي الميييدني فيييي عيييدد مييين المجييياالت .فيييي حيييين ليييم تشيييارك وزارة الماليييية ووزارة الحكيييم المحليييي والجهيييات
المعنيييية بييياإليرادات بشيييك واضيييح مييي المجتمييي الميييدني .وفيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ،كيييان هنييياك تفاعييي كبيييير فيييي عميييوم
المحافظيييات حيييو القضيييايا المتعلقييية بالصيييحة والتعلييييم والمييييا والصيييرف الصيييحي والبيئييية والرعايييية االجتماعيييية ومكافحييية
الفسييياد .وهنييياك جهيييات عليييى مسيييتوى المحافظييية قبلييي آرا الميييوا نين مييين خيييال ممثلييييهم فيييي المجيييالس المحليييية وصييينادي
الشكاوى والخطو الساخنة ووسا التواص االجتماعي.
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الوضع الراهن ()2018
المشاااااركة والمساااااءلة :نتيجيييية لألزميييية الراهنيييية ،انخفيييي معييييد المشيييياركة والمسييييا لة إلييييى حييييد كبييييير .وبييييالر م ميييين أن
اآللييييات الرسيييمية لتقيييديم الخيييدمات قيييد اختفييي تماميييا ا مييي تفكيييك العدييييد مييين وظيييا ومؤسسيييات الحكومييية المركزيييية  ،إال إن
هيمنييية األ يييراف المجتمعيييية والقبليييية يييير الحكوميييية فيييي تيييوفير الخيييدمات االجتماعيييية الحيويييية والعدالييية واألمييين قيييد ازدادت.
وفييييي المحصييييلة  ،اختفيييي اآلليييييات الرسييييمية لمشيييياركة المييييوا ن  ،وبحسييييب مييييا ورد فييييي اإل ييييار ( )3.2أدنييييا  ،أصييييبح
الهياكيي القبليييية تسيييتخدم بشيييك متزاييييد مييين قبييي الميييوا نين للتعبيييير عييين الشيييكاوى فيميييا يتعلييي بتقيييديم الخيييدمات ؛ إال أن الميييرأة
مسييتبعدة إليييى حيييد كبييير مييين هييي العملييية .وبالمثييي  ،تييينعكس هييي الييديناميكيات فيييي عيييام  ، 2018فقييد أوضيييح مؤشييير مؤسسييية
برتلسيييمان للتحيييوالت أنييي وبعيييد بضييي سييينوات مييين الحريييية يييير المحيييدودة تقريبيييا ا فيييي تكيييوين الجمعييييات وحريييية التجمييي أنييي
ومنييي عيييام 2014م تسيييتخدم األ يييراف الحكوميييية و يييير الحكوميييية الفاعلييية بشيييك متزاييييد العنييي ضيييد المتظييياهرين ومنظميييات
المجتمييييي الميييييدني ووسيييييا اإلعيييييالم 53.وبالمثييييي  ،بحليييييو عيييييام  ، 2016واصيييييل جميييييي المؤشيييييرات العالميييييية للحوكمييييية
تراجعهيييا بشيييك ملحيييوظ عميييا كانييي عليييي فيييي عيييامي 2010م و 2014م  ،بميييا فيييي ذليييك مؤشيييرات قيييياس انخفييياض المشييياركة
والمسا لة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
الشااافافية :عليييى الييير م مييين جيييودة اإل يييار القيييانوني للوصيييو إليييى المعلوميييات الييي تيييم دعمييي مييين البنيييك اليييدولي فيييي وقييي
سييياب  ،إال إن البيئييية الحاليييية تجعييي مييين الصيييعب تنفيييي عمليييياا .فقيييد أفييياد المركيييز اليمنيييي للدراسيييات واإلعيييالم االقتصييياد
(منظمييية يييير حكوميييية) عييين  275حالييية انتهييياك ارتكبييي ضيييد حريييية الصيييحافة وقتييي  11صيييحفيا ا فيييي عيييام 2016م لوحيييد .
وأخييييرا ا  ،فيميييا يتعلييي بالشيييفافية فيييي الموازنييية  ،يشيييير مسيييح الموازنييية المفتوحييية إليييى أن الييييمن قيييد خفييي إليييى حيييد كبيييير
مسيييتوى إتاحييية معلوميييات الموازنييية مييين خيييال عيييدم إعيييداد الموازنييية التنفي يييية المقترحييية والميزانيييية المقيييرة والتقيييارير الماليييية
الشييييهرية والفصييييلية وكيييي لك التقرييييير السيييينو  .ونظييييرا ا لصييييعوبة االلتييييزام بمبييييادئ مبييييادرة الشييييفافية فييييي مجييييا الصييييناعات
االسيييتخراجية خيييال األزمييية الجاريييية  ،قيييرر مجليييس مبيييادرة الشيييفافية فيييي مجيييا الصيييناعات االسيييتخراجية أنييي ينبغيييي شيييطب
اليمن وتعلي عضويت في المنظمة في فبراير 2015م.
مشااااركة الماااواطن علاااى مساااتوى المحافظاااة :نتيجييية لألزمييية  ،تواصييي السيييلطات المحليييية مشييياركتها مييي المجتمييي الميييدني ،
وإن كيييان ذليييك بمسيييتوى أقييي بكثيييير مييين السييياب  .وفيييي حيييين أن مكاتيييب وزارة الماليييية ووزارة الخدمييية المدنيييية والت مينيييات
والجهيييات اإليراديييية ال تتعامييي مييي المجتمييي الميييدني  ،فقيييد قامييي جهيييات أخيييرى بتخفيييي نطييياق مشييياركتها لتقتصييير عليييى
المجيييياالت التالييييية :المسيييياعدات اإلنسييييانية والرعاييييية االجتماعييييية (صيييينعا ) ؛ الييييدعم النفسييييي  ،مشيييياري إيييييوا النييييازحين ،
التعليييييم  ،الصييييحة  ،الميييييا والصييييرف الصييييحي والنظافيييية الصييييحية (تعييييز) ؛ وسييييو التغ ييييية (ميييي رب) .فييييي حييييين أن معظييييم
الجهييات ال تييزا تسييتقب آرا ومالحظييات المييوا نين كمييا كييان علييي الحييا فييي فتييرة مييا قبيي األزميية ،فييي حييين توقفيي مثيي
ه المبادرات إلى حد كبير وفي بع المحافظات مث تعز اإل ار (.)3.2

االحتياجات المستقبلية وتحديد األولويات
المشااااركة والمسااااءلة :عليييى الييير م مييين أن البرلميييان اسيييت ن عقيييد جلسيييات وأعمالييي فيييي صييينعا  ،إال أن آلييييات المحيييدودة
لمشييياركة الميييوا ن تجعييي مييين الصيييعب عليييى الحكومييية القا مييية باألعميييا أن تراعيييي بجديييية إرادة الشيييعب وكييي لك منظميييات
المجتمييي الميييدني التيييي تمثلييي  .وبنيييا ا عليييى ذليييك  ،قيييد تكيييون اسيييتعادة اآللييييات التيييي تمثييي حلقييية الوصييي بيييين الدولييية والميييوا ن
بمثابييية خطيييوة إيجابيييية نحيييو اسيييتعادة الثقييية وتعزييييز الشيييمو وعيييدم اإلقصيييا عليييى الميييدى القصيييير .وعليييى الميييدى المتوسيييط ،
يمكييين تقيييديم اليييدعم للمسييياعدة فيييي تجدييييد أو مراجعييية االسيييتراتيجية الو نيييية لمكافحييية الفسييياد باإلضيييافة إليييى الهيئييية الو نيييية
العلييييا لمكافحييية الفسييياد .كميييا يمكييين أيضيييا ا تقيييديم اليييدعم للمؤسسيييات الحكوميييية األخيييرى ذات الصيييلة  ،مثييي الجهييياز المركيييز
للرقابييية والمحاسيييبة واللجنييية العلييييا للرقابييية عليييى المناقصيييات مييين خيييال تحسيييين قيييدراتها اإلداريييية وتيييدريب كوادرهيييا لزييييادة
عدد القضايا التي تتعام معها.
الشااافافية :فيميييا يتعلييي بتحسيييين الشيييفافية فيييي الييييمن  ،يمكييين أن تشيييم التيييدابير المحيييددة معالجييية شيييفافية الموازنييية  ،إذا تيييم أو
عنيييدما ييييتم إعيييداد موازنييية موحيييدة فيييي المسيييتقب  .وبحسيييب ميييا ورد فيييي تقريييير مسيييح الموازنييية المفتوحييية  ،قيييد تتضيييمن هييي
الجهيييود إعيييداد ونشييير مقتيييرح الموازنييية المقيييدم للسيييلطة التنفي يييية وتقريييير نهايييية العيييام والتقيييارير الشيييهرية والفصيييلية وتقريييير
المراجعيييية والموازنيييية التييييي تييييم إقرارهييييا ،إضييييافة |إلييييى موازنيييية المييييوا ن وبيانييييات مييييا قبيييي الموازنيييية  ،و  /أو المراجعيييية
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النصيييفية .ومييين بيييين الخطيييوات األخيييرى التيييي يجيييب منحهيييا األولويييية فيييي المسيييتقب تيييوفير المعلوميييات الالزمييية لكيييي تصيييبح
ممتثلييية لمتطلبيييات مبيييادرة الشيييفافية فيييي مجيييا الصيييناعات االسيييتخراجية  ،نظيييرا ا لإلييييرادات الكبييييرة التيييي تحييييط بقطيييا الييينفط
والغاز في اليمن.
مشااااركة الماااواطن علاااى مساااتوى المحافظاااة :تشيييير بيانيييات االسيييتطال الر يسيييية التيييي تيييم جمعهيييا عليييى مسيييتوى المحافظيييات
إلييى أن السييلطات المحلييية تر ييب فييي المسييتقب المشيياركة ميي منظمييات المجتميي المييدني فييي عييدد ميين القضييايا اإلضييافية بمييا
فيييي ذليييك :إعيييادة اإلعميييار  /إعيييادة الت هيييي والتوعيييية حيييو سيييداد فيييواتير الخيييدمات واألنشيييطة التشييياركية المسيييتمرة فيييي مجيييا
الرعاييييية الصييييحية  ،ووضيييي ضييييوابط وآليييييات لمكافحيييية الفسيييياد والميييييا والصييييرف الصييييحي والشييييباب والرياضيييية والتنمييييية
المجتمعييييية والتمكييييين االقتصيييياد للشييييباب والنسييييا  .وفيمييييا يتعليييي بآليييييات التغ ييييية الراجعيييية للمييييوا نين  ،أعربيييي جمييييي
المحافظيييات عييين ر بتهيييا فيييي اسيييتئناف آلييييات التيييي كانييي مطبقييية قبييي األزمييية وكييي لك توسييييعها مييين خيييال التيييدريب وإدخيييا
آليات جديدة بما في ذلك الخطو الساخنة ومراكز االتصا وقنوات التواص االجتماعي.
اإلطار ( )3.2المدفوعات غير الرسمية وشكاوى المواطنين  /آليات جبر الضرر
تم إجرا دراسييية من خال حلقات نقاش في خمس محافظات بما في ذلك صييينعا وتعز وم رب والحديدة وعدن للحصيييو على تصيييورات
الموا نين فيما يتعل بالمدفوعات ير الرسمية وآليات شكاوى الموا نين  /آليات التعوي  .وشمل نتا الدراسة ما يلي:

الرشاوى
•
•

•

فيما يتعل بالمدارس والخدمات التعليمية  ،ال يتم في العادة دف مبال ير رسييمية سييوا قب األزمة أو في الوق الراهن
 ،وفقا ا لجمي المشاركين تقريبا ا .في األماكن التي لب فيها دف رشاوى (النسا في تعز والحديدة)  ،أشار المشاركون في
مجموعة التركيز إلى أن استئناف صرف رواتب المعلمين في المستقب سوف يعال ه ا الوض .
وفيما يتعل بالخدمات الصيييحية  ،فإن دف رشيييوة مقاب الحصيييو على الخدمات هو األمر األكثر شييييوعا ا نتيجة لألزمة.
ففي الماضييي كان الرشيياوى عادة ما تطلب فقط من النسييا المشيياركات بحسييب إفادتهن  ،ولكن بسييبب تقلص الخدمات
نتيجة لألزمة الح الرجا والنسا في جمي المحافظات تقريبا ا زيادة في مستوى لب دف مبال ير رسمية وإضافية
مقاب الحصيييو على الخدمات الصيييحية .ولمعالجة ه ا األمر في المسيييتقب  ،أشيييار المشييياركون إلى الحاجة إلى تحسيييين
الرقابة واإلشراف في المستشفيات.
وفيما يتعل بخدمات الميا والصرف الصحي  ،لم تكن مس لة دف رشوة قضية مطروحة من قب أو نتيجة لألزمة  ،حي
يتطلب هيك تقديم الخدمات القلي من حرية التصرف.

آليات الشكوى والتعوي
•
•
•
•
•

في صنعا  ،لم تكن هناك أية آلية للشكاوى  /التعويضات متاحة للموا نين قب األزمة أو في الوق الراهن  ،على الر م
من أن بع المشاركين ذكروا أن باستطاعتهم تقديم شكاوى للمشرفين على مستوى المجتم .
وفي تعز تم مالحظة ديناميكية عكسية  ،حي أشار الم شاركين إلى وجود هيك مال م للشكوى والجبر التعويضي قب
الصرا  ،لكن ليس في الوق الراهن.
وفي م رب  ،في حين لم يكن هناك تصور لوجود آلية للشكاوى  /التعويضات قب الصرا  ،يشعر الرجا حاليا ا فقط ب ن
لديهم دور ومساحة للتعبير عن عدم رضاهم عن الخدمات الضعيفة.
وفي الحديدة  ،شييعر الرجا والنسييا على حد سييوا أن من ير الممكن تقديم شييكوى أو الحصييو على تعوي  ،سييوا
قب الصرا أو في الوق الراهن.
وفي عدن  ،شييعر الرجا والنسييا على حد سييوا أنهم قادرون على تقديم شييكاوى في حاالت سييو تقديم الخدمات  ،لكن
الرجا فقط يشعرون أنهم ما زالوا يتمتعون به ا الح في الوق الراهن.
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 .4القطاع الصحي
وضع القطاع قبل األزمة
قبييي انيييدال الصيييرا  ،كيييان النظيييام الصيييحي فيييي الييييمن يشيييهد تباينيييا ا كبييييرا ا فيييي مسيييتويات الرعايييية الصيييحية مقرونيييا ا بضيييع
الحماية المالية والتوزي الغير عاد للموارد وضع القدرة المالية.

الوضع الصحي
قبييي الصيييرا  ،كانييي األميييراض المعديييية تمثييي السيييبب الر يسيييي للوفييياة ،فيييي حيييين مثلييي التهابيييات الجهييياز التنفسيييي السيييفلي
وأميييراض اإلسيييها والتشيييوهات الخلقيييية نحيييو  %43مييين جميييي الوفييييات 54.كميييا كيييان معيييد وفييييات األمهيييات مرتفعيييا ا عنيييد
 416حالييية وفييياة لكييي  100,000والدة حيييية تركيييز معظمهيييا فيييي فئييية الميييرأة الريفيييية ذات اليييدخ المييينخف  55.ومييي التباينيييات
االجتماعييييية واالقتصييييادية والجغرافييييية  ،كانيييي معييييدالت سييييو التغ ييييية بييييين األ فييييا ووفيييييات الرضيييي واأل فييييا دون سيييين
الخامسييية [ 69لكييي  1000فييي و  78.2لكييي ألييي عليييى التيييوالي] 56مييين بيييين أعليييى المعيييدالت فيييي العيييالم .وبالمثييي  ،تجليييى
نميييط آخييير مييين التبييياين مييين خيييال العنييي المنزليييي ،وال سييييما ضيييد الميييرأة  ،وانتشيييار عمليييية ختيييان اإلنيييا ( 57.)%38وظييي
معيييد الخصيييوبة الكليييي ( )TFRمرتفعيييا ا عنيييد  4.4لكييي اميييرأة  58،مييي انخفييياض معيييد انتشيييار وسيييا منييي الحمييي بنسيييبة
 59،%28األمييير الييي يمثييي أحيييد أهيييم المخيييا ر الصيييحية عليييى الميييرأة اليمنيييية .يبيييين الشيييك ( )4.1األسيييباب الر يسيييية لإلعاقييية
في اليمن بحسب سنوات العمر بين عامي 1990م و 2010م.

الوصول إلى الرعاية الصحية والتأمين الصحي
وبسيييبب عيييدم كفايييية منشيييآت الرعايييية الصيييحية العاملييية والتغييييب بيييين العييياملين الصيييحيين والتغطيييية المحيييدودة للتييي مين الصيييحي
التييي تتسييم بخطييط الييدف المسييب الباهظيية  ،كييان أكثيير ميين نصيي اليمنيييين يفتقييرون لفييرص الحصييو علييى الرعاييية الصييحية
قبييي األزمييية الراهنييية فيييي عيييام 2015م .وكانييي السيييكان فيييي المنيييا الريفيييية هيييم األكثييير تضيييررا ا  ،ويرجييي ذليييك فيييي المقيييام
األو إليييى عيييدم وجيييود عيييدد كييياف مييين مرافييي الرعايييية الصيييحية فيييي جميييي أنحيييا البليييد .وتبيييرز أنميييا التبييياين بيييين الجنسيييين
والتباينيييات الجغرافيييية بوضيييوح بشيييك خييياص عنيييدما يتعلييي األمييير بتوزيييي المرافييي والخيييدمات بيييين السيييكان .وباإلضيييافة إليييى
ذلييك  ،كييان التيي مين الصييحي فييي اليييمن محييدودا ا  ،فييي حييين أن خطييط الييدف المسييب كانيي فييي الييب األحيييان ييير ميسييورة
التكلفيييية لعاميييية السييييكان .وعلييييى اليييير م ميييين أن معظييييم حيييياالت اإلصييييابة بيييياألمراض والوفيييياة يمكيييين تجنبهييييا  ،إال إن مسيييي لة
تخصيييص المييوارد للرعاييية الصييحية األولييية علييى مييا يبييدوا لييم تكيين تمثيي أولوييية .فقييد كييان معييد اإلنفيياق علييى الصييحة فييي
الييييمن هيييو األدنيييى فيييي منطقييية الشيييرق األوسيييط وشيييما أفريقييييا  ،حيييي يقيييدر بحيييوالي  %5.3مييين النيييات المحليييي اإلجميييالي ،
بلغ حصة الحكومة منها .%27

 54معهد القياسات الصحية والتقييم (( GBD" ،)IHMEالعب العالمي لألمراض)" معهد القياسات الصحية والتقييم  ،واشنطن العاصمة .2010 ،
 55االتجاهات في معد وفيات األمهات :من  1990إلى  :2015تقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسي ) وصندوق األمم
المتحدة للسكان ( )UNFPAومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان التابعة لألمم المتحدة.
 56برنام األمم المتحدة اإلنما ي (" ، )UNDPاليمن :خف معد وفيات األ فا  :أين نتواجد".
http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/post-2015/mdgoverview/overview/mdg4.html.
 57منظمة الصحة العالمية (" ،)WHOختان اإلنا و ير ذلك من الممارسات الضارة"  ،منظمة الصحة العالمية  ،جني 2013 ،م.
 58بيانات البنك الدولي.
 59اليونيس  ،لمحة عن المساواة بين الجنسين :وض الفتيات والنسا في الشرق األوسط وشما أفريقيا (المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشما أفريقيا:
اليونيسي )2011 ،
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الشكل ( )4.1األسباب الرئيسية لإلعاقة بحسب سنوات العمر ،اليمن2010-1990 ،م

األمراض غير المعدية

اإلصابات

االمراض المعدية ،وأمراض األمومة ،وحديثي الوالدة ،والتغذية
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المصدر :معهد القياسات الصحية والتقييم2010 ،م
مالحظة = COPD :مرض االنسداد الر و المزمن.

تقديم الخدمات
أدى انخفييياض مسيييتوى جيييودة وحجيييم خيييدمات الرعايييية الصيييحية  ،بسيييبب شيييحة األميييوا العامييية وضيييع القيييدرات المؤسسيييية
 ،إليييى درجييية كبييييرة مييين االسيييتيا فيييي أوسيييا المرضيييى ومقيييدمي الخيييدمات .فيييوزارة الصيييحة العامييية والسيييكان هيييي الجهييية
الر يسيييية المسيييؤولة عييين تقيييديم خيييدمات الرعايييية الصيييحية عليييى جميييي مسيييتويات الخدمييية ،وليييديها حيييوالي  16,695سيييريرا ا
موزعييية فيييي البليييد بشيييك يييير متسييياو فيييي عميييوم البليييد ( 2مستشيييفيات لإلحالييية 54 ،مستشيييفى حكيييومي 183 ،مستشيييفى فيييي
المييييديريات و 852مركييييزا ا صييييحيا ا و 2,929وحييييدة للرعاييييية الصييييحية األولييييية و 39وحييييدة صييييحية) .وقبيييي األزميييية ،شييييهد
القطيييا الخييياص نميييوا ا سيييريعا ا فييييي المنيييا الحضيييرية فيييي اليييييمن (شيييم  175مستشيييفى و 323مستوصييي و 580مركييييزا ا
صيييحيا ا و  1793عييييادة تخصصيييية و 770عييييادة اسييينان و 99عييييادة أشيييعة و  3315صييييدلية و 4133مخيييزن ادويييية) وكيييان
معيييد النفقيييات الخاصييية فيييي تصييياعد .وكيييان الييييمن يواجييي أزمييية فيييي الميييوارد البشيييرية فيييي قطيييا الصيييحة العامييية سيييببها
األساسيييي يعيييود إليييى تركيييز الميييوارد البشيييرية العاملييية فيييي القطيييا الصيييحي بشيييك مفييير فيييي المنيييا الحضيييرية والييينقص
الحيييياد فييييي الكييييوادر المتخصصيييية فييييي مجييييا األموميييية والرعاييييية الصييييحية للمواليييييد واأل فييييا  .وتركييييز حييييوالي  %42ميييين
األ بييا فييي أرب ي محافظييات فقييط (المهييرة  ،عييدن  ،صيينعا  ،أبييين) ويغطييون أق ي ميين  %20ميين السييكان ،م ي نقييص واضييح
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فيييي عيييدد الكيييادر النسيييا ي .ومييين بيييين  16مدينييية تيييم تقييمهيييا فيييي المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات  ،كيييان عيييدد
60
الممرضات واأل با لك  10,000نسمة هو األدنى في محافظتي تعز وذمار (الشك .)4.2
الشكل ( )4.2الموارد الصحية حسب المحافظة  ،اليمن 2011 ،
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المصدر :وزارة الصحة العامة والسكان 2011 ،م.

تقييم األضرار التي لحقت بالقطاع
التحليل الكلي للقطاع
لقيييد عيييرض الصيييرا اليييدا ر أسيييس النظيييام الصيييحي فيييي الييييمن وقدرتييي عليييى تلبيييية االحتياجيييات الصيييحية األساسيييية للمخيييا ر.
وفيييي هييي ا التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات تيييم تقيييييم  560منشييي ة صيييحية فيييي  16مدينييية فيييي حيييين تشيييير التقيييديرات إليييى أن ميييا
نسييبت  %29ميين هيي المنشييآت قيييد تعرضيي ألضييرار .وقييد تركيييز أعلييى معييدالت األضييرار الماديييية فييي لييودر  ،حييي يقيييدر
أن المنشييي ة الوحييييدة فيييي المدينييية قيييد تعرضييي ألضيييرار جز يييية .وفيييي مدينييية مييي رب وصيييعد  ،تشيييير التقيييديرات إليييى أن %14
ميييين المنشييييآت قييييد دمييييرت وأن  %71ميييين المنشييييآت الصييييحية فييييي مدينيييية ميييي رب تعرضيييي ألضييييرار جز ييييية و  %43ميييين
المنشآت في صعد تعرض ألضرار جز ية (الشك .)4.3
وبمقارنيييية تيييي ثير الصييييرا علييييى أنييييوا المنشييييآت المختلفيييية  ،يظهيييير التحلييييي أن المستشييييفيات هييييي األكثيييير تضييييررا ا  ،حييييي
تعييييرض  %58منهييييا ألضييييرار أو د ِميييي ِرت ( %58منهييييا حكومييييية  %40 ،خاصيييية  ،و  %26ييييير معييييروف نوعهييييا)  ،كمييييا
هو موضح في الشك (.)4.4
ومييين حيييي الوضييي التشيييغيلي  ،أقفلييي حيييوالي  %10مييين المنشيييآت الصيييحية  ،مييي وجيييود عيييدد كبيييير مييين المنشيييآت يييير
العاملييية فيييي صيييعدة ( )%93وتعيييز ( )%32ومدينييية مييي رب (( .)%29الشيييك  .)4.5تشيييير جميييي البيانيييات المتيييوفرة إليييى أن
اليييينقص فييييي اإلمييييدادات الطبييييية واألدوييييية وأصييييحاب التخصصييييات الطبييييية الهاميييية  ،باإلضييييافة إلييييى ذلييييك ،تمثيييي محدودييييية
الوصيييو إليييى شيييبكة الكهربيييا وصيييعوبة تيييوفر وقيييود اليييديز لتشيييغي الموليييدات االحتيا يييية التحيييديات الر يسيييية التيييي تعيييي
عمييي المنشيييآت الصيييحية .عيييالوة عليييى ذليييك  ،ليييم ييييتم سيييداد مسيييتحقات معظيييم مقيييدمي الرعايييية الصيييحية لعيييدة أشيييهر بسيييبب
األزمة المالية والتعقيدات األخرى.

 60عبدالواحد السرور  ،جون أفريتفي  ،علي عبد هللا المضواحي وماجد يحيى الجنيد " ،تعزيز النظم الصحية في اليمن :استعراض األدلة وانعكاسات
المشاري الفعالة على الفقرا "  ،في اإلدارة الصحية  -مقاربات وحلو مختلفة  ،أد .كرزيستوف ميجورسكي (كرواتيا :إن تيك .)2011 ،
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الشكل ( )4.3الحالة المادية للمنشآت الصحية في  16مدينة يمنية (.)2018
الوضع المادي للقطاع الصحي بحسب المدينة
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المصدر :تقديرات البنك الدولي.

الشكل ( )4.4األضرار المادية حسب نوع المنشأة الصحية
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المصدر :تقديرات البنك الدولي.

الشكل ( )4.5الوضع التشغيلي للمنشآت الصحية في  16مدينة يمنية

المصدر :تقديرات البنك الدولي .
مالحظة :نظرا ألن التقييم تم بصورة أساسية عن بعد  ،ال يمكن تقييم الوض التشغيلي للعديد من المنشآت الصحية على وج الدقة .وقد تم إدراج ه المنشآت
ضمن فئة " ير معروفة".
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تشييييير البيانييييات المتييييوفرة أن  %15ميييين المستشييييفيات فييييي اليييييمن ال تعميييي ( %11حكومييييية و  %22خاصيييية  ،و  %11ييييير
معيييروف)  ،باإلضيييافة إليييى  %7مييين مكاتيييب الصيييحة (الشيييك  .)4.6وبيييالنظر إليييى التحيييديات التيييي تيييم اإلبيييال عنهيييا والتيييي
أثييرت علييى الخييدمات الصييحية فييي اليييمن  ،مثيي اليينقص فييي الطيياقم الطبييي وشييحة اإلمييدادات الطبييية واألدوييية  ،يمكيين القييو
إن معظم المنشآت العاملة تعم بمستوى منخف .
الشكل ( )4.6الوضع التشغيلي في القطاع الصحي حسب نوع المنشأة
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المصدر  :تقديرات البنك الدولي.

ونتيجييية للصيييرا  ،يواصييي النظيييام الصيييحي معركتييي ضيييد المجاعييية وتفشيييي وبيييا الكيييوليرا وانتشيييار اليييدفتريا فيييي ظييي عيييدم
كفايييية المخصصيييات الحكوميييية وأزمييية الميييوارد البشيييرية .وقيييد أدى العجيييز فيييي تيييوفر الميييدخالت الصيييحية إليييى حرميييان 16.4
ملييييون شيييخص مييين الرعايييية الصيييحية .فانهييييار نظيييام الصيييرف الصيييحي أوجيييد بيئييية مثاليييية لألميييراض مثييي الكيييوليرا  ،حيييي
تشييير التقييارير إلييى وجييود أكثيير ميين  900,000حاليية إصييابة مشييتب بهييا و  2192حاليية وفيياة 61.وعييالوة علييى ذلييك  ،أصيياب
ا 62
الدفتريا أكثر من  1500شخص مات منهم أكثر من  80شخصا.

التحليل على مستوى المدينة
ميييين أصيييي  240منشيييي ة صييييحية فييييي صاااانعاء  ،لييييم تتعييييرض  %73أل أضييييرار  ،فييييي حييييين أصيييييب  %29منهييييا ب ضييييرار
جز يييية .وفيميييا يتعلييي بالوضيييعة التشيييغيلي  ،هنييياك  %44مييين المنشيييآت الصيييحية عاملييية ،وتشيييير التقيييارير |إليييى وجيييود ثمييياني
منشيييآت يييير عاملييية بينميييا الوضييي التشيييغيلي لبقيييية المنشيييآت يييير معيييروف .ومييين أهيييم التحيييديات الر يسيييية التيييي أثيييرت عليييى
القطييا الصييحي فييي صيينعا هييي نقييص األدوييية وارتفييا أسييعارها .فعلييى سييبي المثييا  ،أصييبح أدوييية األمييراض المزمنيية
شيييحيحة  ،مييي  57نوعيييا ا مييين أدويييية السييير ان وحيييوالي  8أدويييية لغسيييي الكليييى أصيييبح يييير متيييوفرة فيييي السيييوق .وعيييالوة
عليييى ذليييك  ،عيييانى مقيييدمو الرعايييية الصيييحية مييين عيييدم صيييرف رواتيييبهم بصيييورة منتظمييية ،مميييا اضيييطر معظمهيييم للحصيييو
على وظا إضافية في القطا الخاص حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم.
ومييين أصييي  72منشييي ة صيييحيا ا فيييي تعاااز  ،ليييم تتعيييرض  %50منهيييا أل أضيييرار ،بينميييا أشيييارت التقيييارير إليييى تعيييرض %38
منهييييا ألضييييرار جز ييييية و  %12.5منهييييا تعرضيييي للتييييدمير .باإلضييييافة إلييييى نقييييص األدوييييية  ،هنيييياك أدليييية علييييى أن األدوييييية
المجانيييية فيييي المنشيييآت الصيييحية العامييية البيييا ا ميييا ييييتم بيعهيييا بطريقييية يييير قانونيييية إليييى الصييييدليات الخاصييية أو ييييتم تهريبهيييا
خيييارج المدينييية إليييى المحافظيييات األخيييرى  ،مميييا يعنيييي أن المرضيييى قيييد يضيييطرون إليييى شيييرا األدويييية الخاصييية بهيييم مييين
الخيييارج وإحضيييارها إليييى المستشيييفيات .وتشيييم األدويييية التيييي تبيييا عيييادة فيييي السيييوق يييير الرسيييمي فيييي تعيييز األنسيييولين
واأللبيييومين والمسيييكنات وخافضيييات الضيييغط والمضيييادات الحيويييية .أميييا بالنسيييبة للميييوارد البشيييرية ،فقيييد واجهييي تعيييز نقضيييا ا
كبييييرا ا فيييي الكيييادر الصيييحي وخصوصيييا ا األخصيييا يين مميييا اضيييطر معظيييم األجنحييية المتخصصييية فيييي المدينييية لإل يييالق بسيييبب
نقيييص الميييوظفين وعيييدم تيييوفر التمويييي  .وقيييد ذكيييرت مصيييادر إخباريييية أنييي ال يوجيييد جيييراح لألوعيييية الدمويييية فيييي المدينييية
ب كملها وأن أقرب جراح يق على بعد  178كلم في عدن.
وفيييي الحديااادة  ،تشيييير البيانيييات المتيييوفرة إليييى أن  %7مييين  46منشييي ة قيييد تعرضييي ألضيييرار جز يييية  ،وأن  %85ليييم تتعيييرض
أل أضيييرار  ،فييييي حييييين أن الوضيييي الميييياد للمنشييييآت األربعيييية المتبقييييية ييييير معييييروف .وفيمييييا يتعليييي بالوضيييي التشييييغيلي:
تعمييي جميييي المنشيييآت البيييال عيييددها  46منشييي ة ،مقارنييية بالمرحلييية الثانيييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات التيييي أشيييارت إليييى
61
62

النشرة اإلخبارية لألمم المتحدة " ،حاالت الكوليرا المشتب فيها في اليمن ال مزقت األزمة تقارب  2 ، "900,000نوفمبر  /تشرين الثاني .2017
مركز عمليات الطوارئ  ،اإلستجابة لتفشي وبا الدفتريا والكوليرا :اليمن  ،تقرير الحالة رقم  14 ، 30أبري 2018م.
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أن هنيييياك  25منشيييي ة عامليييية فقييييط .وال يييييزا قطييييا الصييييحة يواجيييي العديييييد ميييين التحييييديات  ،بمييييا فييييي ذلييييك انقطييييا التيييييار
الكهربيييا ي ونقيييص األدويييية والتمويييي واإلزدحيييام  ،وكييي ذليييك أثييير سيييلبا ا عليييى تيييوفير الخيييدمات .كييي لك  ،يمكييين القيييو بييي ن
المصيييدر الر يسيييي للضيييغط المفيييروض عليييى قطيييا الصيييحة فيييي الحدييييدة منييي ميييايو  2017هيييو الحصيييار المفيييروض عليييى
مينيييا الحدييييدة  ،والييي أدى إليييى تييي خير شيييحنات اإلميييدادات الطبيييية إليييى المدينييية وزاد مييين حِ يييدة أزمييية الوقيييود الشيييديدة بالفعييي .
كميييا تعييياني المدينييية مييين أزمييية المرتبيييات  ،عليييى سيييبي المثيييا  ،ليييم يتلييي الموظفيييون العييياملون فيييي مستشيييفى الثيييورة  ،أكبييير
مستشيييفى فيييي المدينييية  ،رواتيييبهم منييي أكثييير مييين عيييام 63.عيييالوة عليييى ذليييك  ،واعتبيييارا ا فيييي شيييهر ينييياير 2018م  ،كيييان الطييياقم
الطبي في الحديدة يكافح من أج احتوا تفشي الدفتريا والتعام مع .
وفييييي المخااااا  ،تشييييير البيانييييات المتييييوفرة إلييييى وجييييود منشيييي تين صييييحيتين ،إحييييداها تعييييرض ألضييييرار جز ييييية ولكيييين كالهمييييا
تعمييالن .وتواجيي المخييا تحييديات تتمثيي فييي نقييص األدوييية والمييوظفين ومسييتلزمات الييدم .علييى سييبي المثييا  ،يفتقيير مستشييفى
المخييا إلييى المييوظفين األساسيييين بسييبب أزميية المرتبييات وانعييدام األميين .وألن المدينيية تقيي بييالقرب ميين المواقيي السيياخنة التيييي
تشيييهد حربيييا ا بيييين األ يييراف المتقاتلييية  ،فقيييد ت بييي ب عيييدد النيييازحين داخلييييا ا خيييال العيييام الماضيييي  ،وفيييي ميييارس  /آذار 2017م
 ،أفيييادت أنبيييا محليييية بييي ن  45,000شيييخص حيييو المخيييا أجبيييروا عليييى تيييرك منيييازلهم بسيييبب الصيييرا  .وفيييي نفيييس الوقييي ،
اسيييتقبل المخيييا اآلالف مييين النيييازحين مييين القيييرى القريبييية مييين الخطيييو األماميييية .ويسيييتحي عليييى مستشيييفى المخيييا اسيييتيعاب
الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
إليييى ذليييك ،تشيييير البيانيييات المتيييوفرة عييين ذماااار إليييى أنييي مييين بيييين  21منشييي ة فيييي المدينييية  ،تعرضييي  %24منهيييا ألضيييرار
جز يييية  ،و  %57ليييم تتضيييرر  ،فيييي حيييين أن الوضييي المييياد للمنشيييآت األربعييية المتبقيييية يييير معيييروف .وعليييى الييير م مييين
جميييي المنشيييآت البيييال عيييددها  21منشييي ة تعمييي  ،إال إنهيييا تعييياني مييين انخفييياض قيييدرتها عليييى اسيييتقبا المرضيييى بسيييبب نقيييص
األدويييية واإلميييدادات الطبيييية والكيييادر الطبيييي .فعليييى سيييبي المثيييا  ،أعلييين مركيييز الغسيييي الكليييو فيييي ذميييار فيييي ينييياير 2018م
أن ال يستطي العم إال بقدرة  12سرير فقط من أص  35سريرا ا بسبب نقص األدوية ومحلو الغسي الكلو .
أميييا بالنسيييبة للضاااالع ،تشيييير التقيييارير أنييي مييين أصييي  15منشييي ة صيييحية ،ليييم تتعيييرض  %48منهيييا أل أضيييرار فيييي تعرضييي
البقييية  %53ألضييرار جز ييية .وكانيي  %80ميين هيي المنشييآت عامليية فييي حييين بلغيي نسييبة المنشييآت الصييحية ييير العامليية
 %13ولم ترد بيانات بش ن منش ة واحدة.
وفيييي عااادن  ،تيييم اإلبيييال عييين  10منشيييآت فقيييط ( )%10.75متضيييررة أو د ِميييرت  ،فيييي حيييين أن المنشيييآت اليييـ  83المتبقيييية
( )%89.25ليييم تتضيييرر .وتجيييدر اإلشيييارة إليييى عيييدم وجيييود اخيييتالف بيييين الميييرحلتين الثانيييية والثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر
لالحتياجيييات فيميييا يتعلييي بالوضييي التشيييغيلي لهييي المنشيييآت .فمييين بيييين  93منشييي ة  ،كيييان هنييياك  68منشييي ة ( )%73هاملييية و 7
منشآت ( )%8ال تعم  ،في حين أن الوض التشغيلي في  18منش ة المتبقية ير معروف.
وفييييي عمااااران  ،ميييين أصيييي الييييـ 18منشيييي ة التييييي تييييم تحديييييدها  ،لييييم تتعييييرض  %78أل أضييييرار  ،و  %22منهييييا تعرضيييي
ألضيييرار جز يييية .وكيييان  %22منهيييا عاملييية  ،فيييي حيييين توقفييي منشييي تين صيييحيتين عييين العمييي وليييم يتسييينى الت كيييد مييين الوضييي
التشغيلي للمنشآت المتبقية (.)%67
أميييا بالنسيييبة لمدينييية بيحاااان  ،فقيييد أشيييارت البيانيييات المتيييوفرة إليييى أن تسييي منشيييآت صيييحية كانييي تعمييي فيييي المدينييية قبييي
الصيييرا  ،حيييي ت كيييد أن  %78منهيييا تعمييي و  %22ليييم ييييتم الكشييي عنهيييا  ،مسيييجلةا نتيييا مماثلييية للمراحييي السيييابقة مييين هييي ا
التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات .وفيمييييا يتعليييي بالحاليييية المادييييية  ،لييييم تتعييييرض  %22ميييين هيييي المنشييييآت أل أضييييرار ،بينمييييا
تعرض  %44منها ألضرار جز ية  ،في حين لم يتسنى معرفة الوض الماد للثال المنشآت المتبقية.
وبالمثييي  ،فيييي لحااا  ،تشيييير البيانيييات المتيييوفرة إليييى أن  %22مييين أصييي تسييي منشيييآت فيييي المدينييية تعرضييي ألضيييرار جز يييية
 ،وأن  %67ليييم تتعيييرض ألضيييرار  ،فيييي حيييين ليييم تتيييوفر بيانيييات بشييي ن الوضييي المييياد لبقيييية المنشيييآت .أميييا فيميييا يتعلييي
بالوضييي التشيييغيلي ،فقيييد كييييان  %33مييين هييي المنشييييآت عاملييية و  %11متوقفييية  ،فيييي حييييين أن المنشيييآت المتبقيييية والبالغيييية
 %56لم يعرف مصيرها.
وفيييي محافظييية صاااعدة  ،تشيييير البيانيييات إليييى أنييي مييين بيييين  14منشييي ة  ،ليييم تتعيييرض  %43أل أضيييرار  ،فيييي حيييين أن %43
تعرضييي ألضيييرار جز يييية  ،و  %14المتبقيييية د ِميييرت .وقيييد تيييم التحقييي مييين الوضييي التشيييغيلي لمنشييي ة واحيييدة فقيييط  ،فيييي حيييين
تم تقدير أن  %93المتبقية ال تعم  ،على رار المرحلة الثانية من التقييم المستمر لالحتياجات.
أميييا بالنسيييبة لمدينييية رداع  ،فهنييياك  11منشييي ة منهيييا  %18تعرضييي ألضيييرار جز يييية و  %73ليييم تتعيييرض أل أضيييرار (فيييي
حيييين ليييم تتيييوفر بيانيييات بشييي ن بقيييية المنشيييآت الصيييحية) .وفيميييا يخيييص الوضييي التشيييغيلي ،وجيييد أن  %82مييين هييي المنشيييآت
عاملة ولم يتسنى معرفة الوض التشغيلي لبقية المنشآت الصحية التي تمث .%18
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تعمييي كيييال المنشييي تين الصيييحيتين فيييي الخوخاااة عليييى الييير م مييين تعيييرض إحيييداهما ألضيييرار جز يييية ،بينميييا فيييي لاااودر ال يوجيييد
سوى مرف صحي واحد  ،يعاني من بع األضرار  ،ولكن ال يزا يعم .
وفيييي ماااأرب المديناااة هنييياك سيييبعة منشيييآت  %14 ،منهيييا دميييرت و  %71أصييييب ب ضيييرار جز يييية  ،فيييي حيييين ليييم تتعيييرض
المنشيييي ة المتبقييييية أل أضييييرار .أمييييا بالنسييييبة لحاليييية (وضيييي ) األدا التشييييغيلي ،وجييييد أن  %57ميييين هيييي المنشييييآت تعميييي و
 %29متوقفة عن العم  ،في حين أن الوض التشغيلي لبقية المنشآت الصحية ير معروف.
وميييين أصيييي خمسيييية منشييييآت فييييي مدينيييية الحاااازم  ،تعييييرض  %20منهييييا ألضييييرار جز ييييية  ،مقارنيييية بمييييا نسييييبت  %60ميييين
المنشييآت لييم تتعييرض ألضيييرار ،فييي حييين ليييم يتسيينى معرفيية الوضيي المييياد لبقييية المنشييآت .وفيميييا يتعليي بالوضيي التشيييغيلي
 ،وجييييد أن  %40منهييييا كانيييي تعميييي  ،فييييي حييييين لييييم يتسيييينى معرفيييية الوضيييي التشييييغيلي لبقييييية المنشييييآت التييييي تمثيييي .%60

التحليل الشامل للقطاعات المتداخلة
تيييؤثر األضيييرار التييييي لحقييي بعيييدد ميييين القطاعيييات مثييي إدارة النفايااااات الصااالبة والمييييا والصييييرف الصيييحي عليييى النتييييا
الصييحية حتيييى ليييو كييان القطيييا الصيييحي يعمييي  .فقبيي الصيييرا  ،كانييي صيينعا المدينييية الوحييييدة التيييي كييان يوجيييد فيهيييا منشييي ة
متخصصييية لمعالجييية النفاييييات الطبيييية .بييييد أن هييي المنشييي ة تعرضييي للتيييدمير  ،مميييا سيييمح بتليييو النفاييييات المنزليييية بالنفاييييات
الطبيييية .ويشيييك هييي ا التليييو أزمييية صيييحية عامييية يمكييين أن تيييؤد إليييى العدييييد مييين األميييراض ذات المضييياعفات الخطييييرة ،
باإلضيييافة إليييى أنييي تشيييك تهدييييدا ا كبييييرا ا إلميييدادات المييييا حيييي يمكييين للنفاييييات السيييامة والطبيييية أن تتسيييل إليييى إميييدادات المييييا
بالمدينة وتؤثر على السكان ال ين يستهلكون الميا الملوثة.
تلقييى قطييا الميييا والصييرف الصييحي فييي معظييم المييدن اليمنييية قييدرا ا كبيييرا ا ميين الييدعم اليي تقدميي المنظمييات ييير الحكومييية
 ،ألنيي يييرتبط ارتبا ييا ا وثيقييا ا ب زميية الصييحة العاميية  -تفشييي وبييا الكييوليرا .وشييمل التييدخالت لمكافحيية تفشييي الوبييا حمييالت
توعيييية بيييين الميييوا نين وأصيييحاب اآلبيييار حيييو النظافييية الصيييحية المناسيييبة ومعالجييية المييييا باإلضيييافة إليييى توزيييي ميييواد تعقييييم
المييييا لضيييمان معالجييية مييييا المشيييرو الموصيييلة عبييير الشيييبكة العامييية بميييادة الكليييور بطريقييية سيييليمة .فعليييى سيييبي المثيييا ،
أ لقييي ميييدن مثييي ذميييار والحدييييدة حميييالت توعيييية حيييو مخيييا ر األميييراض المعديييية ومييين بينهيييا الكيييوليرا واليييدفتيريا .وحتيييى
م ي وجييود الييدعم  ،فييإن تييراكم الميييا الراكييدة فييي الشييوار بسييبب الطفييح المتكييرر لميييا الصييرف الصييحي يييؤد إلييى انتشييار
أمراض مث الكوليرا واألمراض التي تنقلها الناقالت والطفيليات.

تقدير حجم األضرار
تقييييدر األضييييرار المادييييية للمنشييييآت الصييييحية فييييي المييييدن الييييـ  16التييييي شييييملها التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات بمبليييي - 544.2
 665.1ملييييون دوالر أمريكيييي (الجيييدو  .)4.1وقيييد كانييي ميييدن صييينعا وتعيييز وعيييدن هيييي الميييدن األكثييير تضيييررا ا  ،حيييي
قيييييدرت تكيييييالي األضيييييرار بيييييـمبل  233 - 191.0ملييييييون دوالر أمريكيييييي  ،و  147.9 – 121.0ملييييييون دوالر  ،و - 56.9
 69.6مليون دوالر أمريكي على التوالي (الجدو .)4.2
الجدول ( )4.1حصر األضرار  :المنشآت الصحية في  16مدينة
أنواع األصول
مستشفى (عام)

ال أضرار

خط األساس

تدمير كلي

أضرار جزئية

مجموع األصول
المتضررة
36

0
4

غير معروف

62

26

31

5

106

60

38

4

42

85

62

20

2

22

1

مركز صحي

200

146

47

3

50

4

مكتب صحة

4

3

1

0

1

0

وحدة صحية

108

92

11

0

11

5

اإلجمالي

565

389

148

14

162

14

مستشفى (خاص)
مستشفى ( ير معروف)

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

الجدول ( )4.2تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

تقدير منخفض

تقدير مرتفع
60

الضال
عدن
الحزم
عمران
بيحان
ذمار
الحديدة
الخوخة
لح
لودر
م رب
المخا
ردا
صعدة
صنعا
تعز
اإلجمالي

12.5
56.9
7.2
27.0
19.6
10.5
10.6
0.1
9.5
7.2
18.5
9.0
1.2
42.1
191.0
121.0
544.2
المصدر  :تقديرات البنك الدولي.

15.3
69.6
8.8
33.0
24.0
12.9
13.0
0.2
11.7
8.8
22.6
11.0
1.4
51.4
233.5
147.9
665.1

تقييم احتياجات القطاع
أدى تييدمير البنييية التحتييية وتوقيي تقييديم الخيييدمات إلييى شيي قييدرة النظييام الصييحي .وإجمييياالا  ،تقييدر تكلفيية إعييادة إعمييار البنيييية
التحتييية واسييتعادة تقييديم الخييدمات فييي المنشييآت الصييحية التيييي تضييررت نتيجيية للصييرا فييي  16مدينيية بمييا يتييراوح بيييين 1.1
مليار دوالر و  1.4مليار دوالر على مدى خمس سنوات (الجدو .)4.3

إعادة إعمار المرافق األساسية
ميين أجيي عملييية إعييادة إعمييار فعاليية ميين حييي التكلفيية  ،ينبغييي أن تسييتند االسييتثمارات علييى بيانييات اليينمط السييكاني والسييمات
الوبا يييية للسيييكان وحيييدة الصيييرا فيييي المنيييا المحيطييية بالمنشيييآت الصيييحية .ويجيييب إعطيييا األولويييية إلعيييادة ت هيييي منشيييآت
صييييحية مختييييارة يييييتم تحديييييدها بقييييا ا لتقييييييم االحتياجييييات للمرضييييى المقيمييييين والخييييارجيين .وتشييييير نتييييا التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجييات إليييى أن الصيييرا قييد ألحييي أضيييرارا ا بمييا يقيييرب مييين  %58وأدى إلييى خفييي مسيييتوى التشييغي والعمييي فيييي أكثييير
مييين  %10مييين المستشيييفيات العامييية فيييي  16مدينييية وليييم يسيييتثني أ مييين منشيييآت الرعايييية الصيييحية األوليييية .وباإلضيييافة إليييى
ذلييك  ،تسييتح صييينعا وعييدن والحديييدة وتعيييز  ،التييي تمثييي أعلييى كثافيية سيييكانية (وبالتييالي احتياجييات صيييحية أكثيير)  ،المزييييد
مييين االهتميييام لضيييمان تقيييديم خيييدمات الرعايييية الصيييحية األوليييية والثانويييية بمسيييتويات ممكنييية .إن إنشيييا مستشيييفى عيييام واحيييد
علييى األقيي لكيي محافظيية وعييدد مناسييب ميين منشييآت الرعاييية الصييحية األولييية تعميي بكاميي اقتهييا وتقييدم الخييدمات الرعاييية
الصحية للمنا المحيطة بها يعتبر هدفا ا ذو أولوية قصوى.
الجدول ( )4.3احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار (حسب المدينة) على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدى القصير (صفر -سنة)
المدينة

المدى المتوسط ( 5-2سنوات)

المجموع (على مدى  5سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

الضال

5.2

6.3

20.8

25.4

25.9

31.7

عدن

26.0

31.8

104.0

127.1

130.0

158.9

الحزم

2.8

3.4

11.1

13.6

13.9

17.0

عمران

10.2

12.4

40.7

49.7

50.8

62.1

بيحان

7.3

8.9

29.1

35.6

36.4

44.5

ذمار

5.3

6.5

21.3

26.1

26.7

32.6

الحديدة

7.6

9.3

30.4

37.2

38.0

46.5

الخوخة

0.3

0.4

1.4

1.7

1.7

2.1
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لح

3.5

4.3

14.2

17.4

17.7

21.7

لودر

3.3

4.0

13.1

16.0

16.3

20.0

م رب

6.9

8.5

27.8

34.0

34.7

42.4

المخا

3.7

4.5

14.8

18.1

18.5

22.6

ردا

0.9

1.1

3.6

4.4

4.5

5.5

صعدة

15.1

18.4

60.3

73.7

75.4

92.2

صنعا

85.5

104.5

341.9

417.9

427.4

522.4

تعز

44.9

54.9

179.7

219.6

224.6

274.5

إعادة إعمار
البنية التحتية ،
اإلجمالي لجمي
المدن
استعادة تقديم
الخدمات ،
اإلجمالي لجمي
المدن
اإلجمالي الكلي ،
جميع المدن

190.5

232.8

761.9

931.2

952.3

1,164.0

38.1

46.6

152.4

186.2

190.5

232.8

228.6

279.3

914.2

1,117.4

1,142.8

1,396.7

استعادة تقديم الخدمات
نظيييرا ا للقيييدرات التنفي يييية المحيييدودة ومحدوديييية الميييوارد  ،هنييياك حاجييية إليييى نميييوذج لتقيييديم خيييدمات الرعايييية الصيييحية لتلبيييية
االحتياجات المستمرة المتعلقة بالصرا .
وتعتبر الجهود والمنشآت المجتمعية أمرا ا ضروريا ا .وتشم األمثلة ما يلي:
•

تعمي التدخالت الطار ة في مجا الصحة اإلنجابية واألمومة والطفولة

•

الوقاية من انتشار الكوليرا والدفتيريا واألمراض المنقولة والسيطرة عليها

•

تقيييديم خيييدمات الرعايييية الصيييحية األساسيييية عليييى مسيييتوى مراكيييز الرعايييية الصيييحية األوليييية وخاصييية بالنسيييبة
للمرضى ال ين يسعون للحصو على العالج لألمراض المزمنة.

ومييي ذليييك  ،فيييإن شيييحة اإلميييدادات الطبيييية واألدويييية األساسيييية باإلضيييافة إليييى الييينقص فيييي عيييدد الميييوظفين (وخاصييية األ بيييا )
يهييييدد تقييييديم الخييييدمات فييييي القطييييا الصييييحي فييييي اليييييمن .وبالتييييالي ،فييييإن ضييييمان تييييوفر التموييييي لتغطييييية النفقييييات التشييييغيلية
للخييدمات الصييحية الالزميية يعتبيير أمييرا ا ضييروريا ا للتغلييب علييى التحييديات .وعييالوة علييى ذلييك  ،ميين الضييرور تعزيييز قيييدرة
العاملين الصحيين وتعزيز استعداد القطا الصحي على مواجهة األوبئة الستعادة تقديم الخدمات في اليمن.

األولويات المستقبلية
األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
•

معالجييية أحيييد أهيييم التحيييديات التيييي تقييي
المرتبات بصورة منتظمة.

•

بنيييا قيييدرات المؤسسيييات المحليييية والكيييادر الصيييحي لمعالجييية التحيييديات المسيييتمرة المرتبطييية بتقيييديم الخيييدمات
الصحية.

•

تيييوفير حزمييية أساسيييية مييين الخيييدمات عليييى جميييي المسيييتويات الممكنييية  -عليييى مسيييتوى المجتمييي مييين خيييال
العيادات المتنقلة  ،ومنشآت مراكز الرعاية الصحية األولية الثابتة  ،وخدمات التغطية المتكاملة.

خلييي

العجيييز الحييياد فيييي الكيييادر الصيييحي  ،وذليييك مييين خيييال صيييرف
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األولويات على المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
•

تعزيييييز تييييدخالت الصييييحة العاميييية  ،مثيييي الوقاييييية ميييين األمييييراض المعدييييية ومكافحتهييييا  ،والتحصييييين ضييييد
األميييراض التيييي يمكييين الوقايييية منهيييا فيييي مرحلييية الطفولييية  ،والتيييدخالت الطار ييية المتعلقييية بالصيييحة اإلنجابيييية
واألمومة والطفولة.

•

تعزيز وتوسي نظم اإلن ار المبكر والت هب لمواجهة الفاشيات وأنظمة االستجابة السريعة ؛

•

تحدييييد التغييييرات فيييي كييي مييين الخصيييا ص الديمغرافيييية والوبا يييية للسيييكان اليمنييييين مييين أجييي تلبيييية احتياجييياتهم
الخاصة بشك أفض .

األولويات على المدى الطويل ( 10-5سنوات)
•

مراجعة المرتبات والحوافز  ،ال سيما للموظفين العاملين في المنا

•

إعيييادة ت هيييي المنشيييآت الصيييحية المتضيييررة  ،بيييد ا ا بالمنشيييآت الصيييحية التيييي تقيييدم الخيييدمات الصيييحية العامييية ،
وضمان وجود مستشفى عام واحد على األق في ك محافظة.

•

وضييي خطييية ر يسيييية أو خريطييية ريييي لتنسيييي مشييياركة جميييي أصيييحاب المصيييلحة بميييا فيييي ذليييك وكييياالت
األميييم المتحيييدة والمنظميييات يييير الحكوميييية والجهيييات المانحييية مييي وزارة الصيييحة العامييية والسيييكان لضيييمان
تخصيص جمي الموارد المتاحة بطريقة فعالة.

الريفية والنا ية.
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 .5قطاع اإلسكان
وضع القطاع قبل األزمة
قبييي انيييدال الصيييرا  ،كيييان ضيييع مسيييتوى العيييرض فيميييا يتعلييي بالمسييياكن الميسيييورة يمثييي إحيييدى التحيييديات الر يسيييية التيييي
تواجيي المراكييز الحضييرية فييي اليييمن .وييي تي ذلييك كنتيجيية للقيييود المفروضيية علييى جانييب العييرض وكيي لك القيييود علييى جانييب
الطلب.
فقييييد كييييان مسييييتوى إمكانييييية الحصييييو علييييى سييييكن مال ييييم مقيييييدا ا نتيجيييية لييييألدا دون المسييييتوى األمثيييي ألسييييواق البيييييوت
واألراضيييي .ومييين جملييية قضيييايا أخيييرى ،فقيييد كانييي أنظمييية إدارة ملكيييية األراضيييي  ،بميييا فيييي ذليييك تسيييجي األراضيييي وتسيييوية
المنازعيييات  ،يييير فعالييية .كميييا كانييي آلييييات إدارة أراضيييي الدولييية يييير فعالييية فيييي حيييين أن أنظمييية التخطييييط تعتبييير قاصيييرة
64
وقديمة.
وبالنسيييبة للمسييياكن الرسيييمية فقيييد كانييي باهظييية وال يسيييتطي معظيييم النييياس تحملهيييا .كميييا كيييان معيييد الفقييير والبطالييية ميييرتفعين
فيييي الييييمن .وفيييي عيييام 2015م  ،بلييي النيييات المحليييي اإلجميييالي االسيييمي (للفيييرد)  1401.9دوالر 65.وكيييان معيييد سيييعر المنيييز
67
إلى الدخ في اليمن  66 ، 17.2وهو مرتف بشك استثنا ي.
أدت هيييي التحييييديات إلييييى انتشييييار التجمعييييات العشييييوا ية والمسييييتويات المقلقيييية ميييين اإلزدحييييام .ويقييييدر أن  %60ميييين سييييكان
الحضييير فيييي الييييمن يعيشيييون فيييي تجمعيييات يييير رسيييمية 68.وتشيييير التقيييارير إليييى وجيييود ازدحيييام فيييي  %20مييين الوحيييدات
السييييكنية المؤقتيييية دون المسييييتوى المطلييييوب .وارتفيييي معييييد نمييييو المنييييا الحضييييرية إلييييى  69،%4.2مقارنيييية بمعييييد النمييييو
السيييكان اإلجميييالي البيييال  - 70 %2.5األمييير الييي أدى إليييى زييييادة العيييب عليييى المراكيييز الحضيييرية .وتشيييم الميييدن األكثييير
تضررا من النمو السري لألحيا الفقيرة :تعز والحديدة وصنعا وعدن.
غالبياااة المسااااكن فاااي المااادن تااام بنائهاااا ذاتياااا مااان قبااال أصاااحابها .وتشيييير التقيييديرات إليييى أن  %68مييين إجميييالي اإلنتييياج
السيييكني (بنيييا المنييياز ) نفييي ها مالكوهيييا ؛ والبقيييية تيييم بنا هيييا بشيييك ر يسيييي مييين قبييي شيييركات المقييياوالت الخاصييية 71.إضيييافة
72
إلى ذلك ،تم توفير بع المساكن ذات الدخ المنخف من قب الدولة.
وعلييى اليير م ميين أن البيييوت الفردييية كانيي األكثيير شيييوعاا  ،إال أن المبيياني السييكنية كانيي فييي ازدييياد .فطبقييا ا للتعييداد الييو ني
للسييييكان والمسيييياكن لسيييينة 2004م ،كانيييي المسيييياكن فييييي المنييييا الحضييييرية تتيييي ل أساسييييا ا ميييين المنيييياز ( )%68والشييييق
( 73.)%24وتشيييير التقيييديرات إليييى أن نسيييبة الوحيييدات السيييكنية قيييد ازدادت بشيييك كبيييير خيييال السييينوات الخميييس عشيييرة منييي
ذلك الحين.

تقييم أضرار القطاع
التحليل الكلي للقطاع
يقيييدر المخيييزون األساسيييي مييين المسييياكن فيييي  16مدينييية تمييي دراسيييتها فيييي المرحلييية الثالثييية مييين تقيييييم األضيييرار واالحتياجيييات
بنحيييو  500,000وحيييدة سيييكنية .ويشيييم هييي ا اليييرقم حيييوالي  169,600منيييزالا  ،و  35,800مبنيييي للشيييق السيييكنية (كييي مبنيييى
مكييون مييين عيييدد ميين الشيييق تتيييراوح بيييين شييقتين إليييى  14شيييقة سييكنية لكييي مبنيييى)  ،باإلضيييافة إلييى أكثييير مييين  30,600وحيييدة
يييير قياسيييية .و بقيييا ا للتعيييداد اليييو ني العيييام للسيييكان والمسييياكن لسييينة 2004م ،فقيييد تجييياوز عيييدد الوحيييدات السيييكنية فيييي الييييمن

 64البنك الدولي " ،الجمهورية اليمنية  -سياسة وإدارة األراضي الحضرية" (م كرة السياسات  ،البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة .)2005 ،
 65بيانات البنك الدولي المفتوحة " ،النات المحلي اإلجمالي للفرد (بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)"  ،البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة .2015 ،
 66عبد هللا العابد " ،عرض المساكن في المنا الحضرية ومدى مال مة أسعارها في اليمن"  ،مجلة العمارة والتخطيط .العدد  )2014( 1/27ص.28-17.
 67في أسواق العم التي تعم بشك جيد  ،من المتوق أن يكون سعر المنز إلى الدخ .5 : 3
 68الجمهورية اليمنية  ،التقرير الو ني ( ، )2016المقدم إلى مؤتمر األمم المتحدة الثال لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة :المو ن الثال  ،كيتو /
اإلكوادور.
 69بيانات البنك الدولي المفتوحة " ،النمو السكاني ( %السنوية)"  ،البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة .2015 ،
 70بيانات البنك الدولي المفتوحة " ،النمو السكاني ( %السنوية)"  ،البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة .2015 ،
 71العابد " ،عرض المساكن في المنا الحصرية ومدى مال مة تكاليفها في اليمن".
 72الجمهورية اليمنية  ،التقرير الو ني (.)2016
 73التعداد الرسمي للسكان والمساكن في اليمن .2004 ،
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 2.8ملييييون وحيييدة  ،منهيييا ( %24حيييوالي  850,000وحيييدة) فيييي المنيييا الحضيييرية( 74.ومييين الميييرجح أن هييي األرقيييام قيييد
زادت بشيييك ملحيييوظ عليييى ميييدار الخمسييية عشييير عاميييا ا الماضيييية) .وهكييي ا  ،فيييإن الميييدن المختيييارة تحتيييو عليييى حيييوالي %60
من مجمو المساكن الحضرية في البلد.
ويشير ه ا التحلي إلى أن  %33من جمي األصو السكنية في المدن التي تم تقييمها تعرض ألضرار  ،ومعظمها جز ية أو ير
مباشرة (أ أضرار جانبية) .وبلغ نسبة المساكن التي تعرض للتدمير أق من  %2بحي لم تعد قابلة لإلصالح .وكان الوحدات
السكنية ير القياسية هي األكثر تضررا ا :أكثر من  %41منها تعرض إلى حد ما ألضرار ،تليها المباني السكنية بنسبة %37
والمناز بنسبة ( %31الشك .)5.1
الشكل ( )5.1األضرار التي لحقت بالمساكن حسب النوع
No Damage

67%

Completely Destroyed

59%

Partially Damaged

63%

69%

1.4%
1.2%
32%
Total

1.9%

1.0%
40%

Non-standard units

30%

35%

Houses

Apartment Buildings

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

وتتيييوز األضيييرار التيييي لحقييي بالمبييياني السيييكنية بشيييك

يييير متسييياو فيييي جميييي الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا والبيييال عيييددها 16

مدينيية .فقدددد تعرضدددت المخييا وتعيييز وصيييعد ولحيي ألضيييرار شيييديدة  ،حيييي تضييرر أكثييير مييين  %60ميين عيييدد المسييياكن فيهيييا.
وقددد كانددت األضييرار كبيييرة فييي صيينعا  ،أكبيير مدينيية فيييي اليييمن  ،حييي بلغيي  .%39ونظييرا ا للحجييم الكبييير لمدينيية صييينعا
 ،فهييي تمثيي  %36فقييط ميين مجمييو المسيياكن المتضييررة فييي  16مدينيية .وتمثيي صيينعا  ،إلييى جانييب تعييز وعييدن والحدييييدة
وصعدة  %90 ،من عدد المساكن التي تضررت في  16مدينة (الشك .)5.2
الشكل ( )5.2األضرار التي لحقت بالمساكن في  16مدينة تم تقييمها

 %90من أجمالي المساكن مدمرة
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التحليل على مستوى كل مدينة
يقييدم هيي ا الفصيي نبيي ة مختصييرة عيين أربيي مييدن  ،وهييي صيينعا وتعييز والحديييدة و ميي رب  ،ميين حييي األضييرار التييي لحقيي
بقطييييا اإلسييييكان وتييييدفقات السييييكان الخارجيييية ميييين والقادميييية إلييييى كيييي مدينيييية وظييييروف اإليييييوا الحالييييية للنييييازحين داخليييييا ا
والعا ييدين .وقددد تييم اختيييار المييدن األرب ي لتقييديم لمحيية عاميية حييو ت ي ثير الصييرا علييى أرب ي مييدن تتسييم بتباينييات واضييحة ميين
حي الحجم وديناميكيات الصرا ومستويات األضرار وحركات السكان.

مدينة صنعاء
تعتبييير صييينعا واحيييدة مييين أقيييدم الميييدن الم هولييية بالسيييكان فيييي العيييالم وأكبييير مدينييية فيييي الييييمن ويبلييي عيييدد سيييكانها  2.7ملييييون
نسيييمة فيييي عيييام 2015م 75.وتقيييدر األضيييرار التيييي لحقييي بالمسييياكن فيييي صييينعا بنحيييو  .%39وتيييم تقيييدير أن حيييوالي 6200
مبنييى سييكني (شييق ) و 16700منييز قييد تعرضيي ألضييرار .فاآلثييار التييي يخلفهييا الصييرا منتشييرة فييي جمييي أنحييا المدينيية
 ،بييييد أن أعليييى مسيييتوى مييين األضيييرار يتجليييى بوضيييوح فيييي ضيييواحي المدينييية ،حيييي توجيييد العدييييد مييين األحييييا السيييكنية
الرسمية والتجمعات السكنية ير الرسمية (الشك .)5.3
هنييياك  6000منيييز فيييي مدينييية صييينعا القديمييية  ،وهيييي أحيييد مواقييي التيييرا العيييالمي التابعييية لمنظمييية األميييم المتحيييدة للتربيييية
والعلييييم والثقافيييية (اليونسييييكو)  ،تشييييم المنيييياز ذات الطوابيييي المتعييييددة 76.وتشييييير التقييييديرات إلييييى أن  %20ميييين المبيييياني
السكنية في مدينة صنعا القديمة قد تضررت.
وفيييي خضيييم انهييييار الخيييدمات العامييية واألمييين  ،شيييهدت صييينعا موجيييات نيييزوح منهيييا وإليهيييا .وقدددد تجييياوز معيييد النيييزوح مييين
المدينييية (ابدددال  )%14مسدددتوى تددددفق الندددازحين القدددادمين إليهدددا (البدددال  .)%8وتستضيييي صييينعا أكثييير مييين  25,000أسيييرة
نازحييية .ويقيييدر أن  %89مييين النيييازحين داخلييييا يسيييكنون فيييي بييييوت باإليجيييار فيييي حيييين يعييييش  %11مييينهم ليييدى أقييياربهم أو
األسييير المضييييفة .كمدددا تيييم تحدييييد حيييوالي  190,000عا يييد فيييي  173موقعيييا ا ؛  %89عيييادوا إليييى منيييازلهم األصيييلية بينميييا %11
77.
كانوا يسكنون في بيوت باإليجار

 75المفوضية األوروبية " ،االستيطان البشر في العالم :قاعدة بيانات مراكز المدن ( ، )2015صنعا (اليمن)".
#http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ccdb2016visual.php
 76منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) " ،صفحة على اإلنترن  :الثقافة  ،مركز الترا العالمي  ،القا مة  ،قا مة الترا العالمي  ،مدينة
صنعا القديمة .2018 "،
 77بيانات عن أمانة العاصمة تم الحصو عليها من المنظمة الدولية للهجرة  ،فري العم المعني بحركة السكان \  :TFPMاليمن | التقرير السادس عشر -
أكتوبر . 2017المنظمة الدولية للهجرة)2017 ،
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الشكل ( )5.3مستويات األضرار وتوزيعها في صنعاء

الشكل ( )5.4مستويات األضرار وتوزيعها في الحديدة

المصدر :البنك الدولي

مدينة الحديدة
تق الحديدة على البحر األحمر ويقدر عدد سكانها بـ  540,000نسمة في عام 2015م.

78

بلغييي نسيييبة المسييياكن فيييي الحدييييدة التيييي تعرضييي ألضيييرار إليييى حيييد ميييا حيييوالي  .%11وتتيييوز المسييياكن المتضيييررة إليييى
حوالي  180مبنى سكني (شق ) و  5700منز (الشك .)5.4
وبعييد فتييرة وجيييزة ميين انييدال الصييرا  ،ارتفيي عييدد سييكان الحديييدة بنحييو  10,000نسييمة ميي فييرار النييازحين ميين الصييرا
المتزايييييد فييييي المييييدن والمحافظييييات المجيييياورة .و بقييييا ا لتقييييديرات المنظميييية الدولييييية للهجييييرة  ،يعيييييش حييييوالي  %45ميييين
النييازحين فييي محافظيية الحديييدة فييي ظييروف إيييوا حرجيية  ،بمييا فييي ذلييك المراكييز الجماعييية أو التجمعييات العفوييية .إلدد ذلددك،
يعدددي  %11مييين النيييازحين فيييي مسييياكن مسيييت جرة ؛ فيييي حيييين يسيييكن بقيييية النيييازحين ليييدى أقربيييا هم أو األسييير المستضييييفة
لهيييم 79.وبعيييد حصيييار المينيييا  ،انعكيييس اتجيييا الهجيييرة اليييداخلي  ،حيييي يييادر أكثييير مييين  25000شدددخص مدينييية الحدييييدة.
ويعتبر معد العا دين أق من المدن اليمنية األخرى.

 78المفوضية األوروبية " ،االستيطان البشر في العالم :قاعدة بيانات مراكز المدن ( ، )2015الحديدة (اليمن)".
#http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ccdb2016visual.php
 79بيانات حو محافظة الحديدة من المنظمة الدولية للهجرة  ،فري العم المعني بحركة السكان
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مدينة تعز
تعيييز  ،العاصيييمة الثقافيييية للييييمن  ،كيييان عيييدد سيييكانها أكثييير مييين  600,000نسيييمة فيييي عيييام 2015م 80.وقيييد تضيييررت المدينييية
بشيييدة مييين جيييرا الصيييرا  :حيييي يقيييدر أن  %79مييين عيييدد المسييياكن فيهيييا قيييد تعرصييي ألضيييرار  ،وأن  %3منييي قيييد دميييرت
بحييييي لييييم يعييييد ميييين الممكيييين إصييييالحها .وتظهيييير صييييور األقمييييار الصييييناعية أن  2500مبنييييى سييييكني و  16800منييييز قييييد
تضيييررت إليييى حيييد ميييا .وتوضيييح الخريطييية المبينييية فيييي الشيييك ( )5.5التوزيييي يييير المتناسيييب لألضيييرار عليييى األحييييا فيييي
المدينة ؛ ومن خال ه الخريطة يمكن مالحظة أعلى مستوى من األضرار في الجانب الشرقي من المدينة.
انخفيييي عييييدد سييييكان تعييييز بنسييييبة الثلثييييين ميييي فييييرار
السييييييييكان ميييييييين الصييييييييرا المتصيييييييياعد والحصييييييييار
العسييييكر المسييييتمر المفييييروض علييييى المدينيييية .وميييي
ذليييييك  ،اسيييييتوعب المدينييييية ميييييا يصييييي إليييييى 40000
نييازح قييدموا ميين المنييا الريفييية فييي المحافظيية  ،بمييا
فييي ذلييك أولئييك اليي ين ييي تون للعييالج فييي المستشييفيات
المتعثييييرة فييييي المدينيييية 81.ويعددددي خمسددددة وخمسددددون
بالمائدددة مدددن الندددازحين فدددي محافظدددة تعدددز فدددي مسددداكن
خاصددددددة  ،و  %16مييييييينهم يعيشييييييون فيييييييي مسييييييياكن
مسييت جرة  ،فييي حييين يعيييش حييوالي  %7فييي ظييروف
إييييييوا بالغييييية الصيييييعوبة .وعليييييى الييييير م مييييين هييييي
االتجاهيييييات ،تيييييم تحدييييييد  15000أسيييييرة عا يييييدة فيييييي
82.
محافظة تعز

الشكل ( )5.5مستويات األضرار وتوزيعها في تعز

مدينة مأرب
مدينييييية مييييي رب هيييييي مدينييييية صيييييغيرة تمثييييي إحيييييدى
الميييديريات فيييي محافظييية مييي رب ،ويقيييدر عيييدد سيييكانها
بنحيييو  20,000نسيييمة فيييي عيييام 2014م .وقدددد تعدددرض
حددددددوالي  %16ميييييين المسيييييياكن فييييييي هيييييي المدينيييييية
ألضيييرار ،حييييي شييييهدت المدينيييية قتيييياالا عنيفييييا ا خييييال
معظييييم عييييام 2015م  ،ممييييا أدى إلييييى مغييييادرة ربيييي
سييييكان المدينيييية األصييييليين نتيجيييية ليييي لك .وميييي ذلييييك ،
توقييي معظيييم القتيييا المباشييير فيييي أواخييير عيييام 2015
 ،ومنيييي ذلييييك الحييييين تضيييياع عييييدد السييييكان بسييييبب
المصدر :البنك الدولي.
تييدف النييازحين داخلي يا ا 83.وقييد وفيير ه ي ا التييدف حييافزا ا
لالقتصييياد المحليييي  ،عليييى الييير م مييين الضيييغط الييي مثلييي النيييازحون عليييى الميييوارد المحليييية .وفيييي مدينييية مييي رب  ،ارتفعييي
84
أسعار العقارات بشك كبير م ازدهار السوق.

تقدير حجم األضرار
تقيييدر تكلفييية األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا اإلسيييكان فيييي الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا والبيييال عيييددها  16مدينييية بمبلييي 5.4 - 4.5
مليار دوالر (الجدوالن  5.1و  .)5.2وتمث صنعا  %42من قيمة إجمالي األضرار.

 80التوقعات السكانية
 81جيني هي " ،الفجوة بين الحضر والري في اليمن والتو ين المفر للحرب األهلية " (ورشة عم  ،نظمها مركز كلية لندن للدراسات االقتصادية في
الشرق األوسط  29 ،مارس .)2017
 82بيانات حو محافظة تعز من المنظمة الدولية للهجرة  ،فري العم المعني بحركة السكان
 83استخدام التوقعات السكانية (تنبؤات عدد السكان) وبيانات المنظمة الدولية للهجرة حو تدفقات النازحين الداخلة والخارجة معدلة على مستوى المدينة
 84بيتر ساليسبر " ،اليمن :الفوضى الو نية  ،النظام المحلي" (ورقة بحثية  ،تشاتام هاوس  ،لندن  20 ،ديسمبر .)2017
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الجدول ( )5.1حصر األضرار :المساكن في  16مدينة
خط األساس
35,868

ضرر جزئي
12,563

تدمير كلي
691

مجموع األصول
المتضررة
13,254

منز

169,649

50,305

1,626

51,931

وحدة سكنية ير قياسية

30,649

12,214

444

12,658

اإلجمالي

236,166

75,082

2,761

77,843

أنواع األصول
عمارة  /مبنى سكني (شق )

(أ)

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
(أ) تم تقدير أن ك عمارة أو مبنى سكني (شق ) مكون من  8شق (في المتوسط).

الجدول ( )5.2تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

الخوخة

14.0

17.1

لودر

51.4

62.8

صعدة

216.2

264.3

الحديدة

200.0

244.5

المخا

86.5

105.7

م رب

84.6

103.4

الحزم

21.1

25.8

صنعا

1,865.7

2,280.3

تعز

1,049.7

1,283.0

ذمار

69.6

85.1

ردا

98.6

120.5

الضال

8.0

9.8

عدن

575.0

702.8

عمران

29.1

35.6

بيحان

6.9

8.4

لح

75.8

92.7

4,452.1

5,441.4

اإلجمالي

المصدر :تقديرات البنك الدولي .
مالحظة :تم تقدير التكالي بنا ا على عدد من االفتراضات .تبل تكلفة بنا المتر المرب الواحد (م  450 )2دوالر أمريكي.
يبل متوسط حجم المنز  150م  ، 2والشقة  120م  ، 2والوحدة ير القياسية  60م . 2

تقييم احتياجات القطاع
ال يمكيين فصيي احتياجييات المتنامييية لقطييا اإلسييكان فييي اليييمن عيين ظييروف مييا قبيي األزميية .وهيي الظييروف  ،بمييا فييي ذلييك
الفقييير والطييياب بييير الرسيييمي واإلزدحيييام وانعيييدام الخيييدمات ،تفاقمييي بفعييي الصيييرا  ،ويجيييب النظييير فيهيييا بشيييك شيييام عنيييد
العم على االحتياجات الحالية لقطا اإلسكان.
هنددداك ثدددالث فئدددات مدددن السدددكان تضدددررت بفعدددل الصدددراع وهدددذه الفئدددات هدددي :الندددازحين والعائددددين والعديدددد مدددن الدددذين ظلدددوا
فدددي المنددداطق التدددي يعيشدددون فيهدددا .وقيييد تبييياين مسيييتو التييي ثير عليييى الظيييروف المعيشيييية لهييي الفئيييات .فعلددد سيييبي المثيييا :
تضدددررت المنييياز  ،وتعطلييي فيييرص الوصيييو إليييى الخيييدمات األساسيييية ؛ وأدى تيييدف السيييكان إليييى مزييييد مييين الضيييغط عليييى
المييوارد المحلييية فييي منييا معينيية ؛ وازداد مسييتوى االكتظيياظ فييي المنييا التييي يعيييش فيهييا النييازحون ميي األسيير المضيييفة
تيييم إنشيييا المزييييد مييين التجمعيييات العشيييوا ية لتيييوفير المييي وى للنيييازحين ؛ وتسيييتخدم الميييدارس و يرهيييا مييين منشيييآت الخيييدمات
األساسية إليوا بع النازحين .وبالتالي ،تتطلب العديد من ه القضايا االهتمام على سبي األولوية.
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ومييي اخيييتالف احتياجيييات هييي الفئيييات السيييكانية اليييثال  ،فيييإن دعمهيييا سييييتطلب آلييييات متمييييزة وحليييوالا مرنييية .وتشيييم هييي
اآللييييييات إعيييييادة ت هيييييي البنيييييية التحتيييييية واسيييييتعادة الخيييييدمات وحليييييو لمسييييي لة األراضيييييي والممتلكيييييات وحييييي الصيييييراعات
والتعييييوي واإلعانييييات وإعييييادة ت هييييي المبيييياني ،ومييييا إلييييى ذلييييك .كمددددا أن المشيييياركة المجتمعييييية تعتبيييير ضييييرورية لتضييييمين
الجوانب االجتماعية واالقتصادية بفعالية في البعد المكاني لجهود التعافي.
ويقيييييدر إصيييييالح المبييييياني المتضيييييررة وحيييييدها بنحيييييو  6.7إليييييى  8.2ملييييييار دوالر أمريكيييييي .وعليييييى افتيييييراض أن جميييييي
االحتياجييات المحييددة سيييتم معالجتهييا خييال خمييس سيينوات (وهييو سيييناريو متفا يي فييي هيي الحاليية) وتوزيعهييا بالتسيياو علييى
عييدد ميين السيينوات  ،فييإن حصيية االحتياجييات التييي يجييب الوفييا بهييا كيي عييام تقييدر بحييوالي  1.6 - 1.3مليييار دوالر (الجييدو
 .)5.3وهييي ا مشيييرو ضيييخم تصييي تكلفتييي إليييى ميييا يقيييرب مييين  %13مييين النيييات المحليييي اإلجميييالي االسيييمي فيييي الييييمن قبييي
األزميييية المقييييدر بمبليييي  37.7مليييييار دوالر 85.وليييي لك ،ينبغييييي أن تكييييون الجهييييود الرامييييية إلييييى تلبييييية االحتياجييييات الناشييييئة
متدرجييية عليييى ميييدى فتيييرة زمنيييية ،مييي إييييال األولويييية لفئييية فرعيييية مييين السيييكان فيييي كييي ميييرة .وسييييتطلب ذليييك االسيييتفادة مييين
الموارد العامة والخاصة المتاحة لتلبية االحتياجات الفورية والمستقبلية.
الجدول ( )5.3احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

المدى القصير (صفر -سنة)

اإلجمالي

المدى المتوسط ( 5-2سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

الخوخة

4.2

5.1

16.8

20.5

20.9

25.6

لودر

15.4

18.8

61.7

75.4

77.1

94.2

صعدة

64.9

79.3

259.5

317.1

324.3

396.4

الحديدة

60.0

73.3

240.0

293.4

300.0

366.7

المخا

25.9

31.7

103.7

126.8

129.7

158.5

م رب

25.4

31.0

101.5

124.0

126.8

155.0

الحزم

6.3

7.7

25.3

30.9

31.6

38.7

صنعا

559.7

684.1

2,238.8

2,736.3

2,798.5

3,420.4

تعز

314.9

384.9

1,259.7

1,539.6

1,574.6

1,924.5

ذمار

20.9

25.5

83.5

102.1

104.4

127.6

ردا

29.6

36.1

118.3

144.6

147.8

180.7

الضال

2.4

2.9

9.6

11.7

12.0

14.6

عدن

172.5

210.8

690.0

843.3

862.5

1,054.2

عمران

8.7

10.7

35.0

42.7

43.7

53.4

بيحان

2.1

2.5

8.2

10.1

10.3

12.6

لح

22.7

27.8

91.0

111.2

113.7

139.0

1,335.6

1,632.4

5,342.5

6,529.7

6,678.1

8,162.1

اإلجمالي

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
مالحظة :تستند أرقام االحتياجات إلى أرقام األضرار مضروبة بعام ( )1.5يمث التضخم المحتم  ،قسط الت مين وعام "إعادة اإلعمار بشك أفض ".

األولويات المستقبلية
إن أولويات قطا اإلسكان المستقبلية هي ذات شقين :التعافي الفور والتنمية ويلة األج .

 85بيانات البنك الدولي المفتوحة " ،النات المحلي اإلجمالي (بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)"  ،البنك الدولي  ،واشنطن العاصمة .2015 ،

70

األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
•

صييييا ة اسيييتراتيجية لمعالجييية احتياجيييات اإلييييوا للسيييكان المتضيييررين مييين الصيييرا (مالحظييية :يعتبدددر هييي ا
شييير ا ا أساسييييا ا لجميييي التيييدخالت األخيييرى) .ومييين الناحيييية المثاليييية  ،ينبغيييي أن تكيييون االسيييتراتيجية جيييز ا ا مييين
إ يييار أوسييي لسياسييية اإلسيييكان للقطيييا ب كملييي  .إن إعدددداد اسدددتراتيجية لمعالجدددة احتياجدددات اإليدددواء تسدددتلزم مدددا
يلي:
o

تقيييييم للسيييكان المتضيييررين مييين الصيييرا (مييين هيييم الييي ين تضيييرروا؟ مييين أيييين أتيييوا؟ ميييا هيييي ظيييروف اإلييييوا
الحالية ؟ ما مدى حصولهم على الخدمات؟ من هم األكثر ضعفا ا؟

o

تقيييييم الهياكييي السيييكنية المتضيييررة والبنيييية التحتيييية الداعمييية (مسيييتوى األضيييرار  ،السيييالمة الهيكليييية  ،وميييا إليييى
ذلك).

o

عمليييية لتحدييييد وترتييييب أولوييييات المجتمعيييات والفئيييات الر يسيييية والفئيييات الفرعيييية لليييدعم  ،مييي التركييييز عليييى
المنيييا التيييي ليييم تتعيييرض فقيييط ألضيييرار كبييييرة بييي وأيضيييا ا التيييي ليييديها إمكانييييات وفيييرص عاليييية السيييتئناف
األنشطة االقتصادية وج ب العا دين.

•

تنفيييي برنيييام را يييد للمسييياعدة الطار ييية فيييي مجيييا اإلييييوا يركيييز عليييى احتياجيييات المجتمعيييات المحليييية ذات
األولوييييية العالييييية والفئييييات الر يسييييية والفرعييييية وفيييي نتييييا عملييييية التحديييييد وترتيييييب األولوييييية المبينيييية فييييي
االستراتيجية.

•

وض إ ار لسياسة اإلسكان يحدد ويعال التحديات الشاملة والمت صلة التي تواج قطا اإلسكان بمجمل في اليمن.

األولويات على المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
•

إجييرا تقييميييات تشيياركية أساسيييية للمجتمعييات والفئيييات الر يسييية والفئيييات الفرعييية التيييي تييم تحدييييدها علييى أسييياس
أولوييييية متجييييددة (جميييي البيانييييات حييييو  ،علييييى سييييبي المثييييا  ،الخصييييا ص الديمو رافييييية وملكييييية األراضييييي
وحيييييازة الممتلكييييات  ،أضييييرار اإلسييييكان  ،مسييييتوى الوصييييو إلييييى الخييييدمات  ،حاليييية البنييييية التحتييييية  ،هياكيييي
الحوكمة المحلية  ،وما إلى ذلك).

•

االسيييتثمار فيييي اسيييتعادة الخيييدمات األساسيييية وتيييوفير حليييو مرنييية للمييي وى لتلبيييية االحتياجيييات المختلفييية للفئيييات
والمجتمعات المتضررة بنا ا على أولويات محددة مسبقا ا م بدأ توفر التموي .

•

إعيييداد نظيييام للمتابعييية والتقيييييم يسيييمح بعمليييية متكيييررة للتنفيييي وتصيييحيح المسيييار عليييى أسييياس نظيييام الحلقييية المغلقييية
للتغ ية الراجعة.

األولويات على المدى الطويل ( 10-5سنوات)
•

إ يييالق سلسيييلة مييين اإلصيييالحات لمعالجييية القضيييايا النظاميييية التيييي تواجييي قطيييا اإلسيييكان  ،عليييى يييو سلسيييلة
القيمييية للعيييرض والطليييب  ،بميييا فيييي ذليييك الحصيييو عليييى األراضيييي  ،ليييوا ح البنيييا  ،تيييوفير البنيييية التحتيييية ،
تطوير قطا البنا  ،األ ر القانونية والتنظيمية  ،تموي البنا  ،تموي اإلسكان  ،دعم اإلسكان.

•

االسيييتمرار فيييي تحدييييد ودعيييم المجتمعيييات والفئيييات الر يسيييية والفئيييات الفرعيييية مييين خيييال اسيييتعادة الخيييدمات
األساسية وتطويرها وتوفير حلو لإليوا واإلسكان على سبي األولوية.

•

تنفي مبادرات محلية للتنمية االقتصادية بهدف زيادة دخ السكان  ،وبالتالي تحسين الظروف المعيشية.
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 .6قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
وضع القطاع قبل األزمة
حتييييى قبيييي األزميييية األخيييييرة ،كييييان مشييييغلي خييييدمات االتصيييياالت فييييي اليييييمن يواجهييييون تحييييديات مختلفيييية .وقييييد شييييمل هيييي
التحيييديات بنيييية تحتيييية و نيييية للنقييي والطاقييية تتسيييم بالضيييع  ،إضيييافة إليييى سياسيييات وبيئييية تنظيميييية مقييييدة وارتفيييا مسيييتويات
الفقيير ،وانخفيياض مسيييتويات المعرفيية بتكنولوجيييا المعلوميييات واإلتصيياالت .وعلييى الييير م ميين ذلييك ،كيييان األثيير المييالي لقطيييا
االتصيياالت كبيييرا ا حي ي سيياهم القطييا فييي جلييب العمليية األجنبييية القتصيياد البلييد األميير ال ي سيياهم فييي اسييتقرار سييعر صييرف
الريييييا اليمنييييي ،ووفيييير إيييييرادات للموازنيييية المركزييييية كانيييي البلييييد بيييي مس الحاجيييية إليهييييا .وبحسييييب التقييييارير فييييإن إيييييرادات
ا 86
الحكومة من ه ا القطا احتل المرتبة الثانية بعد إيراداتها من قطا النفط التي شهدت تراجعا.
وفيميييا يتعلييي باإل يييار القيييانوني والسياسيييي والتنظيميييي لقطيييا االتصييياالت السيييلكية والالسيييلكية  ،كيييان يجييير إرسيييا األسيييس
إلصيييالحات إيجابيييية .وكيييان المخطيييط أن يؤسيييس مشيييرو قيييانون االتصييياالت هيئييية تنظيميييية مسيييتقلة إلفسييياح المجيييا لسيييوق
أكثيييير تحييييرراا .وكانيييي وزارة االتصيييياالت وتقنييييية المعلومييييات تسييييتعد لميييينح تييييراخيص الجييييي الرابيييي لزيييييادة المنافسيييية علييييى
خييدمات اإلنترنيي عييالي السييرعة عبيير الهييات المحمييو  .وكييان ميين شيي ن ذلييك أن يسييمح بإحييدا نقليية نوعييية فييي اليييمن فييي
اسيييتخدام التكنولوجييييا  ،فيييي الوقييي والبليييد الييي بلغييي فيييي نسيييبة السيييكان الييي ين تتيييوفر لهيييم إمكانيييية الوصيييو إليييى خيييدمات
اإلنترنييي عيييا السيييرعة عبييير الهيييات المحميييو أقييي مييين ( 87%11حينهيييا كيييان متوسيييط هييي ا المعيييد فيييي منطقييية الشيييرق
األوسط وشما إفريقيا .88)%40
وكيييان تقيييديم الخدمييية يواجييي معوقيييات تمثلييي فيييي حقيقييية أن شيييركة يمييين موبايييي  ،مشيييغ الهيييات المحميييو الممليييوك للدولييية،
هيييي المشيييغ الوحييييد فقيييط المسيييموح لييي باالسيييتثمار فيييي شيييبكات الجيييي الثالييي  ،وبالتيييالي كانييي الشيييركة هيييي الميييزود الوحييييد
لألجهييييزة المحموليييية المييييزودة بالبيانييييات (الهواتيييي ال كييييية  ،أجهييييزة الكمبيييييوتر اللوحييييية) .وميييي انتظييييار تحييييدي تراخيصييييها
للسيييماح لهيييا بتقيييديم إنترنييي عيييا السيييرعة عبييير الهيييات المحميييو  ،اسيييتمرت الشيييركات الخاصييية اليييثال المشيييغلة للهيييات
المحميييو بتزوييييد ميييا تسيييمح بييي تراخيصيييها الحاليييية وهيييي خدمييية البيانيييات بتقنيييية الجيييي الثييياني (بيييدون النفييياذ إليييى البيانيييات) و
الجيييييي الثييييياني المطيييييور ( - 2.75Gخيييييدمات الوصيييييو إليييييى البيانيييييات المحيييييدودة) ( الجيييييدو  .)6.1وكيييييان سيييييعر خيييييدمات
االتصييياالت السيييلكية والالسيييلكية مرتفعيييا ا :ففيييي عيييام  ، 2015احتييي الييييمن المرتبييية األخييييرة أو الثانيييية قبييي األخييييرة مييين بيييين
 19بلييييدا ا فييييي الشييييرق األوسييييط وشييييما إفريقيييييا ميييين حييييي أسييييعار المكالمييييات الهاتفييييية وخدميييية الرسييييا القصيييييرة ()SMS
وحزم البيانات وخدمات اإلنترن ذات النطاق العري الثاب .

86
87
88

حوالي  30في الما ة من إيرادات الهات المحمو هي بالعملة األجنبية.
يبل عدد المشتركين المميزين حوالي  4في الما ة  ،لكن عدد المستخدمين يص إلى حوالي  3,000,000مشترك  ،أ  11في الما ة من السكان.
https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/.
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الجدول ( )6.1هيكل سوق الهواتف المحمولة  ،ديسمبر 2016م
المشغل

الحصة
السوقية

إم تي إن يمن

36.4

عدد
المشتركين
(مليون)
5.3

27.5

5.1

نظام CDMA
)CDMA 2000 1x (2.5G
)CDMA2000 1xEV-DO (3G

30.7

3.8

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
(( )GSMالجي الثاني ،الجي
)2.5

 11.2 × 2ميجا هرتز 900
ميجا هرتز
 1800 10x2ميجا هرتز

5.4

2.5

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
(( )GSMالجي الثاني)

 2×8ميجا هرتز في 900
ميجا هرتز (النطاق
الر يسي)

يمن موباي

سب فون

شركة وا
تليكوم (هيتس
ونيت )

التقنية

توزيع الطيف

الملكية

النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة
( ( )GSMالجي الثاني والجي
الثاني المطور ()2.5G ،2G

 2x2ميجا هرتز  900ميجا
هرتز
 10 × 2ميجا هرتز 1800
ميجا هرتز
 824-834ميجا هرتز
(الوصلة الصاعدة)
 869-879ميجا هرتز،
 10X2ميجا هرتز (الوصلة
الهابطة)

األ لبية مملوكة لمجموعة إم
تي إن في جنوب أفريقيا
()%83
المؤسسة العامة لإلتصاالت
()%59.3
جهات حكومية أخرى
(.)%17.1
جهات خاصة وأفراد
(.)%23.5
مجموعة األحمر (+ )%60
شركة بتلكو البحرينية
(،)%26.9
آخرين (بمن فيهم شركة إيران
لالستثمار األجنبي)
شركات استثمار كويتية
وسعودية ومستثمرين من
القطا الخاص من اليمن
واإلمارات العربية المتحدة
والسعودية وسوريا والكوي

المصدر :بيانات المؤسسة العاملة لالتصاالت السلكية والالسلكية من عام  ،2013تحديثات من منظمة تيليو رافي (.)Telegeography
مالحظة = CDMA :الوصو المتعدد بتقسيم الشفرة ؛  = GSMالنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة ؛  = MHzميغاهيرتز  = PTCالمؤسسة العامة
لإلتصاالت السلكية والالسلكية .

كانتااا شاااركة االتصااااالت العامااة المملوكاااة للدولاااة وفرعهاااا شااركة تيلااايمن هماااا المااازودان الوحياادان لخااادمات اإلنترنااات .وقيييد
أنشيييي ت المؤسسيييية شييييبكة ألييييياف بصييييرية هاميييية ،وهييييي منشيييي ة أساسييييية ،تبليييي حييييوالي  13,000كيلييييومتر تصيييي إلييييى المييييدن
الر يسييية والثانوييية فضييالا عيين العديييد ميين المواقيي الريفييية .وميي ذلييك ،ونظييرا لقليية المييوارد ،كييان هنيياك اسييتثمارات محييدودة
فيييي الشيييبكات المتوسيييطة واألخييييرة التيييي تيييربط البنيييية التحتيييية األساسيييية بالميييدن والمنيييا المسيييتهدفة .وكيييان يتيييوفر ليييدى
المؤسسييية العامييية لالتصييياالت  500,000مشيييترك فيييي اإلنترنييي (منزليييي وتجيييار ) عبييير خدمييية خيييط المشيييترك الرقميييي يييير
المتماث ( )ADSLالتي كان تقدم سرعات تص إلى  4ميجا ب في الثانية.
وحتيييى قبييي األزمييية الجاريييية ،كانييي هييي البنيييية التحتيييية عرضييية النقطيييا التييييار الكهربيييا ي األمييير الييي نيييت عنييي انقطيييا
متكيييرر للخدمييية .وبينميييا كانييي هنييياك خطيييط لتوسيييي البنيييية التحتيييية عليييى نطييياق واسييي بميييا فيييي ذليييك الشيييبكات الفا ضييية إال أن
ه الخطط توقف م اندال الحرب والسيطرة الظاهر على شركة االتصاالت العامة.
كميييا قامييي شيييركة تيلييييمن بيييإدارة البنيييية التحتيييية لليييربط اليييدولي .وتيييم تيييوفير اليييربط اليييدولي مييين خيييال الوصيييالت السييياتلية
وثالثييية كيييابالت بحريييية تهيييبط فيييي الغيضييية وعيييدن والحدييييدة (الشيييك  )6.1وكابييي أليييياف أرضيييية ييييرتبط مييي المملكييية العربيييية
السييييعودية عبيييير محافظيييية صييييعدة .وكانيييي هنيييياك ثييييال محطييييات انتلسييييات (منطقتييييي المحيييييط الهنييييد ومنطقيييية المحيييييط
األ لسي) ،ومحطة إنترسبوتنيك ومحطتان عربسات.
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الشكل ( - )6.1الكابالت البحرية في اليمن

المصدر.Telegeography :

تقييم األضرار التي لحقت بالقطاع
التحليل الكلي للقطاع
بقيييا ا لهييي ا التقيييييم  ،فيييإن  15أو ميييا يقيييرب مييين  %11مييين األصيييو المسيييتخدمة كخيييط أسييياس والبيييال عيييددها  141أصيييالا فيييي
قطيييا االتصييياالت وتقنيييية المعلوميييات قيييد تضيييررت جز ييييا ا أو دميييرت منييي بدايييية األزمييية (الشيييك  .)6.2ومييين المحتمييي أن
يكيييون هييي ا التقيييدير الخييياص باألضيييرار أقييي مييين الواقييي ألن أصيييوالا مثييي األبيييراج والهنييياجر قيييد ال تكيييون مر يييية مييين خيييال
صيييور القمييير الصيييناعي .ومييي ذليييك  ،اسيييتمر مشيييغلو خدمييية الهيييات المحميييو فيييي إصيييالح أبيييراجهم وشيييبكاتهم وإعيييادة بنا هيييا
كلمييا تمكنييوا ميين الوصييو إلييى مواقعهييا بهييدف الحفيياظ علييى الخدميية .وقييد لييوح أكبيير قييدر ميين األضييرار فييي الحديييدة  ،حي ي
أشيييارت التقيييارير إليييى تضيييرر  %46مييين أصيييو شيييبكة الهيييات المحميييو  ،تليهيييا ذميييار حيييي تضيييررت  %33مييين المنشيييآت
أو تعرض للتدمير.
الشكل ( )6.2األضرار المادية التي لحقت باألصول في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات حسب نوع المنشأة

الوضع المادي لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بحسب نوع المنشأة
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المصدر :تقديرات البنك الدولي.
مالحظة = ICT :االتصاالت وتقنية المعلومات.
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وألن هااذا التقياايم قااد تاام تنفيااذه عاان بعااد  ،فإنااه يركااز علااى أبااراج شاابكة المحمااول أو الهوائيااات المرئيااة ماان خااالل صااور
األقماااار الصاااناعية .كميييا أنييي مييين الصيييعب التقيييا كييي مييين شيييبكات األليييياف النحاسيييية بنوعيهيييا األرضيييية والهوا يييية مييين خيييال
صييييور األقمييييار الصييييناعية .وميييي ذلييييك  ،ميييين المهييييم مالحظيييية أن شييييبكات الهييييات المحمييييو تعتمييييد علييييى الشييييبكة األساسييييية
لأللييياف الو نييية  ،ويجييب أخيي ذليييك فييي االعتبييار عنييد تقيييدير تكييالي إعييادة اإلعمييار .وتقيييدر األضييرار التييي تكبييدتها الشيييبكة
األساسيييية الو نييييية الثابتيييية (الشييييك  )6.3منيييي بداييييية الصييييرا بييي كثر ميييين  45مليييييون دوالر .وميييين أصيييي  32,135كييييم ميييين
خطيييو النحييياس فيييي البليييد كانييي موجيييودة قبييي الصيييرا  ،تضيييرر  315.5كيييم .ومييين بيييين  12,181كيييم مييين كيييابالت األليييياف
الضييييو ية  ،أصيييييب  158كييييم ب ضييييرار .وعييييالوة علييييى ذلييييك  ،ميييين بييييين  1,129,398خطييييا ا ثابتييييا ا  ،هنيييياك فقييييط 568,980
مشتركا ا نشطا ا  ،مما يشير إلى انخفاض كبير في الوصو إلى خدمة المكالمة الهاتفية (تيليفوني) واإلنترن .
الشكل ( )6.3األضرار التي لحقت بالمنشآت األساسية للشبكة الوطنية

التحليل على مستوى المدينة
فيميييا يليييي عيييرض عيييام لمسيييتويات األضيييرار الماديييية ومسيييتويات الوضييي التشيييغيلي لشيييبكات الهيييات
ذات الصلة في خمس من المدن التي تم تحليلها خال المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لالحتياجات.

المحميييو والبنيييية التحتيييية

مدينة ذمار
بميييا أن مدينييية ذميييار تقييي عليييى الطريييي الر يسيييي الييي ييييربط صييينعا وعيييدد مييين المحافظيييات األخيييرى  ،فقيييد اسيييتفادت عليييى
األرجييييح ميييين قربهييييا ميييين الشييييبكة األساسييييية للمؤسسيييية العاميييية لالتصيييياالت السييييلكية والالسييييلكية التييييي تمتييييد بمحيييياذات الحييييط
الر يسيييي .وتشيييير بيانيييات اإلشيييارة المفتوحييية ( )OpenSignalأنييي اعتبيييارا ا فيييي نيييوفمبر  ، 2017كيييان مؤشييير قيييوة اإلشيييارة
المسيييتلمة ( )RSSIقوييييا ا ( 89أكثييير مييين  85-ديسييييب ) فيييي جميييي أنحيييا المدينييية .واعتبيييارا ا فيييي ميييارس 2018م  ،بحسيييب ميييا
أشيييارت إليييي التقيييارير اليييواردة فيييي وسيييا التواصييي االجتمييياعي  ،كيييان هنييياك عليييى األقييي ثيييال شيييركات مشيييغلة للهيييات
المحمو في اليمن (سب فون ويمن موباي و إم تي إن) متواجدة في مدينة ذمار.
مدينة الحديدة
يبيييدو أن  11مييين بيييين  13منشييي ة فيييي المدينييية ال تيييزا بييينفس الحالييية التيييي تمييي مالحظتهيييا فيييي شيييهر ميييايو 2017م خيييال
المرحليية الثانييية ميين التقييييم المسييتمر لالحتياجييات فييي اليييمن  ،فييي حييين يبييدو أن منشيي ة واحييدة أقيي تضييررا ا .ولييم يييتم إصييالح
مكتييب المحليييي لفييير المؤسسييية العامييية لالتصيياالت الييي تعيييرض ألضيييرار شيييديدة فييي فبرايييير 2017م حتيييى وقييي كتابييية هييي ا
التقريييير 90.وفيييي أبريييي 2017م ،ومييين بيييين  21مقهيييى إنترنييي تيييم مسيييحها فيييي الحدييييدة  ،كيييان  %76منهيييا تعميييا عليييى ميييدار
89

في مجا االتصاالت السلكية والالسلكية ،يعتبر مؤشر قوة اإلشارة المستلمة ( )RSSIمقياسا ا لقوة إشارة الالسلكي المستلمة
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https://www.sabanews.net/ar/news463619.htm.
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السييياعة قبييي األزمييية  .وتشيييير بيانيييات اإلشيييارة المفتوحييية ( )OpenSignalأنييي اعتبيييارا ا فيييي نيييوفمبر 2017م  ،كيييان مؤشييير
قيييوة اإلشيييارة المسيييتلمة ( )RSSIقوييييا ا (أكثييير مييين  85-ديسييييب ) فيييي جميييي أنحيييا المدينييية (الشيييك  .)6.4تعتبييير االتصييياالت
أميييرا ا بيييال األهميييية بالنسيييبة للخيييدمات اإلنسيييانية  ،وتعتميييد وكييياالت األميييم المتحيييدة بشيييك متزاييييد عليييى مجموعييية االتصييياالت
فيييي حييياالت الطيييوارئ التابعييية لألميييم المتحيييدة ( ، )ETCوهيييي شيييبكة عالميييية مييين المنظميييات التيييي تعمييي معيييا ا لتيييوفير خيييدمات
االتصيياالت المشييتركة فييي الحيياالت اإلنسييانية الطار يية .وقييد ورد ذكيير أزميية الييديز باعتبارهييا إحييدى العوا يي الر يسييية أميييام
91
تشغي شبكة االتصاالت وتقنية المعلومات في المدينة.
الشكل ( )6.4مؤشر قوة اإلشارة المستلمة ( )RSSIفي مدينة الحديدة

المصدر :شركة .OpenSignal
مالحظة :تقوم شركة  OpenSignalبتجمي البيانات من مستخدمي التطبي الخاص بها ؛ ل لك  ،ال توفر الخريطة تحليالا شامالا لتوفر اإلشارة الالسلكية في
جمي أنحا المنطقة المستهدفة  ،ب هي مقياس لقوة اإلشارة في المنا التي ينشط فيها مستخدمي .OpenSignal

مدينة المخا
كانيييي فتييييرات االنقطييييا متكييييررة الحييييدو خييييال فتييييرة القتييييا العنييييي فييييي المنطقيييية (مييييايو  2015إلييييى فبراييييير ، )2017
وأصييبح فتييرة انقطييا الشييبكة أ ييو ميي اشييتداد القتييا  .وثميية حادثيية وقعيي تييداولها النيياس علييى نطيياق واس ي فييي نييوفمبر /
تشييييرين الثييييياني 2016م عنيييييدما أصيييييب أبيييييراج االتصييييياالت فيييييي محافظيييية الحدييييييدة ب ضيييييرار ،ممييييا تسيييييبب فيييييي انقطيييييا
االتصيييياالت وتقنييييية المعلومييييات فييييي المخييييا (الشييييك  .)6.5وخييييال الفتييييرة ميييين فبراييييير إلييييى أبرييييي 2017م  ،وردت تقييييارير
بانقطييا جمييي االتصيياالت السيييلكية والالسييلكية فييي مدينيية المخيييا نتيجيية لحييدثين مييرتبطين بالصيييرا  .وشييم ذلييك االتصييياالت
الثابتييية (اإلنترنييي والخطيييو األرضيييية) وشييييبكة يمييين موبايييي  ،وأبيييراج شيييركات إم تييييي إن ،وسيييب فون ويمييين موبايييي فييييي
المنطقيية التييي تييم تييدميرها فييي وقيي سيياب  ،ممييا أدى إلييى انقطييا شييبكة االتصيياالت السييلكية والالسييلكية فييي المخييا والمنييا
المحيطييية بهيييا .وتشيييير تقيييارير وردت فيييي وسيييا التواصييي اإلجتمييياعي إليييى أن األضيييرار واألعميييا التخريبيييية التيييي تتعيييرض
لهيييا البنيييية التحتيييية الر يسيييية لالتصييياالت وتقنيييية المعلوميييات البيييا ا ميييا تكيييون اسيييتراتيجية ويقصيييد بهيييا إحيييدا انقطيييا فيييي
االتصاالت وتعطي الخدمات على مستوى المدينة.
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المرج نفس
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الشكل ( )6.5أحد أبراج شبكة الهاتف المحمول تعرض للتدمير

مالحظة :الصورة ألحد أبراج اإلتصاالت تعرض للتدمير مما تسبب في انقطا االتصاالت واالنترن في المخا  ،تم نشر على مواق التواص االجتماعي في
 26نوفمبر 2016م

مدينة صنعاء
حييدد هيي ا التقييييم  42منشيي ة لخييدمات االتصيياالت وتقنييية المعلومييات فييي صيينعا  .وميين بييين هيي ا العييدد ،كييان هنيياك  38منشيي ة
( )%90لييييم تتعييييرض ألضييييرار فييييي حييييين تعرضيييي  3منشييييآت ( )%7ألضييييرار وتعرضيييي للتييييدمير واحييييدة ( )1ميييين هيييي
المنشييييآت ( .)%2واعتبييييارا ا ميييين شييييهر أبرييييي 2018م  ،بييييدا أن الوصييييو إلييييى االتصيييياالت وتقنييييية المعلومييييات متيييياح علييييى
فتييرات متقطعيية علييى األقيي فييي معظييم أنحييا صيينعا  .وتجييدر اإلشييارة إلييى أن النيياس فييي جمييي أنحييا اليييمن يعتمييدون علييى
مقيياهي االنترنيي لتلبييية احتياجيياتهم لشييبكة اإلنترنيي إضييافة إلييى خدميية اإلنترنيي المتييوفرة عبيير الهييات المحمييو  .وميين بييين
 45مقهيييى إنترنييي تيييم مسيييحها فيييي صييينعا  ،كيييان  %84منهيييا يعمييي عليييى ميييدار الييييوم أو لسييياعات محيييددة  ،فيييي حيييين أن
 %16المتبقيييية كانييي مغلقييية بشيييك دا يييم .وكيييان أحيييد هييي المنشيييآت هيييو مقهيييى إلكترونيييي يعمييي بالطاقييية الشمسيييية  ،الييي بييي
ألييييواح شمسييييية ذات قييييدرة  15-205وات وبطاريييييات تعميييي بقييييدرة  16-150أمبييييير كالهمييييا ينتجييييان اقيييية تكفييييي لتشييييغي
المقهى لمدة  18ساعة يوميا ا.
وبالنسيييبة لمييين يقطنيييون فيييي صييينعا  ،تمثييي مقييياهي اإلنترنييي نقطييية وصيييو هامييية إليييى العيييالم (الشيييك  .)6.6فتكلفييية شيييرا
حاسيييوب وخيييط اشيييتراك رقميييي [ ، ]DSLباإلضيييافة إليييى اإلشيييتراك الشيييهر  ،أميييرا ا باهظيييا ا بالنسيييبة للعدييييد مييين األسييير .إليييى
ذليييك ،يعتميييد الطيييالب فيييي جامعييية صييينعا والميييدارس األخيييرى عليييى اإلنترنييي للحصيييو عليييى ميييواد تعليميييية إضيييافية ليييبع
الميييواد مثييي العليييوم والرياضييييات وتكنولوجييييا المعلوميييات .ويسيييتخدم كييي مييين النسيييا والرجيييا المجموعيييات الخاصييية عليييى
الفيسيييبوك واليييواتس أب لبيييي وشيييرا المسيييتلزمات والخيييدمات  ،كميييا افتيييتح مقهيييى إنترنييي خييياص بيييالمرأة فيييي صييينعا عيييام
2013م.
الشكل ( )6.6مقهى إنترنت معروض للبيع في صنعاء 2017 ،

مالحظة :الصورة لمقهى إنترن يعم بالطاقة الشمسية معروض للبي  ،تم نشر على وسا

التواص االجتماعي في  13يناير .2017
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مدينة تعز
يبيييدو أن البنيييية التحتيييية لالتصييياالت فيييي تعيييز تيييدهورت منييي التقيييييم الييي تيييم خيييال المرحلييية الثانيييية مييين التقيييييم المسيييتمر
لالحتياجييييات فييييي مييييايو 2017م .وقييييي إن كييييابالت االتصيييياالت تعرضيييي للنهييييب علييييى نطيييياق واسيييي ممييييا أدى إلييييى خفيييي
التغطيييية لخيييدمات االتصييياالت  ،مميييا أدى إليييى قطييي خيييدمات الهيييات واإلنترنييي عييين اآلالف مييين سيييكان تعيييز .ففيييي  24ينييياير
2018م  ،ذكيييرت الصيييح المحليييية أن مجموعييية مسيييلحة قامييي بنهيييب كيييابالت أدت إليييى انقطيييا الخدمييية عييين  8,400خيييط
هيييات ثابييي ومشيييترك إنترنييي فيييي وسيييط المدينييية .وتشيييير التقيييارير المحليييية إليييى أن الجماعيييات المسيييلحة تقيييوم ببيييي هييي
الكابالت النحاسية ( الشك .)6.7
الشكل ( )6.7الكابالت النحاسية المسروقة

مالحظة :الصورة لكابالت نحاسية تم تجريدها من الفها المطا ي في أحد المخازن بمدينة تعز  ،يناير .2018

تقدير حجم األضرار
يتيييراوح إجميييالي التكلفييية المقيييدرة لألضيييرار التيييي لحقييي بشيييبكة الهيييات المحميييو بيييين  1.9و  2.3ملييييون دوالر أمريكيييي فيييي
 16مدينييية تيييم تقييمهيييا (الجيييدولين  6.2و  .)6.3وبحسيييب ميييا تمييي اإلشييييارة إليييي آنفييياا ،مييين الميييرجح أن هييي ا المبلييي يعتبيييير
تقييديرا ا منخفضيييا ا مقارنييية باألضيييرار الفعليييية التيييي وقعييي  .وهييي ا ربميييا يعيييود إليييى حقيقييية أن حجيييم األصيييو المتنقلييية لييييس كبييييرا ا
بميييا يكفيييي للظهيييور عليييى صيييور األقميييار الصيييناعية  ،و البيييا ميييا ييييتم إنشيييا أبيييراج الهواتييي المحمولييية فيييي ضيييواحي الميييدن ،
خيييارج المنيييا التيييي يغطيهيييا هييي ا التقيييييم .وباإلضيييافة إليييى شيييبكة الهيييات المحميييو  ،تقيييدر التكلفييية اإلجماليييية لألضيييرار التيييي
لحقة بالشبكات الو نية الثابتة  ،ير المشمولة بالتفصي في ه ا التقييم  ،ب كثر من  47مليون دوالر.
الجدول ( )6.2جدول حصر األضرار

األصو المتنقلة :األبراج والمحطات القاعدية
منش ة االتصاالت وتقنية المعلومات :المكتب
المركز
األصو المتنقلة :الهناجر والطاقة
اإلجمالي
المصدر :تقديرات البنك الدولي.

خط األساس
64

أضرار جزئية
2

تدمير كلي
5

مجموع األصول
المتضررة
7

35

3

2

5

42

3

-

3

141

8

7

15
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الجدول ( )6.3تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

الضال

-

-

عدن

-

-

الحزم

-

-

عمران

-

-

بيحان

-

-

ذمار

0.1

0.1

الحديدة

1.0

1.3

الخوخة

-

-

لح

-

-

لودر

-

-

م رب

0.0

0.1

المخا

-

-

ردا

-

-

صعدة

0.5

0.6

صنعا

0.3

0.3

تعز

-

-

1.9

2.3

اإلجمالي

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

تقييم احتياجات القطاع
تشييييير التقييييارير األخيييييرة إلييييى أن مشييييغلي شييييبكات هييييات المحمييييو يواجهييييون ضييييغو ا ا متصيييياعدة نتيجيييية ارتفييييا أسييييعار
المشييييتقات النفطييييية والعوا يييي المفروضيييية علييييى اسييييتيراد المعييييدات  ،والتكييييالي التييييي يصييييعب التنبييييؤ بهييييا مقابيييي تسييييهي
المعييامالت خيييارج اإل ييار القيييانوني والتنظيميييي .إن عملييية التعيييافي واسييتعادة الخدمييية لييين تتطلييب االسيييتثمار فييي البنيييية التحتيييية
وبنييييا القييييدرات فحسييييب  ،بيييي سييييتتطلب أيضييييا ا تعزيييييز اإل ييييار القييييانوني والتنظيمييييي الييييالزم لضييييمان بيئيييية مواتييييية لسييييوق
اتصييياالت تنافسيييي وقابييي للتكيييي مييي التكنولوجييييا .ويقيييدر مجمييي احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار لشيييبكات المحميييو فيييي
الميييدن اليييـ  16التيييي شيييملتها المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات بيييين  3.7ملييييون دوالر و  4.6ملييييون دوالر
(الجدو .)6.4
وبالمقابييي  ،يعتبييير إعيييادة بنيييا الشيييبكة الثابتييية أكثييير تعقييييدا ا وتكلفييية مييين شيييبكات الهواتييي المحمولييية حيييي أن االتصيييا بيييين
معظيييم الميييدن يعتميييد عليييى الشيييبكات الثابتييية القديمييية التيييي ليييم تعيييد موجيييودة اآلن .قيييد تكيييون أفضييي ريقييية إلصيييالح الشيييبكة
الثابتيية علييى نشيير شييبكة قابليية للتكيي ي تسييتطي أن تمكيين خييدمات اإلنترنيي والبيانييات السييريعة وتسييتند إلييى بنييية تحتييية جديييدة
مييين األليييياف الضيييو ية .كميييا ينبغيييي أن تيييولي عمليييية اسيييتعادة البنيييية التحتيييية الخاصييية بخدمييية اإلنترنييي أولويييية ألعميييا إعيييادة
اإلعميييار لميييا يليييي )1( :ميييد شيييبكة وصيييو حديثييية مييين األليييياف الضيييو ية إليييى المؤسسيييات التجاريييية والحكوميييية الر يسيييية مثييي
المييييدارس والمستشييييفيات ومييييا إلييييى ذلييييك ؛ و ( )2شييييبكة ألييييياف يعتمييييد عليهييييا مقييييدمو خييييدمات البيانييييات ومشييييغلي اتصيييياالت
الهات المحمو لتسهي حركة اإلنترن والبيانات بين المدن.
تعتبييير مسييي لة تيييوفر البنيييية التحتيييية لالتصييياالت  ،لكييي مييين المكالميييات الصيييوتية واإلنترنييي  ،أميييرا ا ضيييروريا ا لعيييودة السيييكان
إليييى المنيييا المتضيييررة وربيييط األسييير ببعضيييها .كميييا أن ذليييك يمثييي حجييير الزاويييية لتطيييوير األنشيييطة التجاريييية واالقتصيييادية.
فالوصيييو إليييى خيييدمات الهيييات المحميييو يصيييبح أميييرا ا بيييال األهميييية فيييي حالييية األزميييات حيييي يمكييين أن تعنيييي المعلوميييات
المتعلقييية باألعميييا العسيييكرية والمسييياعدة الطبيييية واإلميييدادات الغ ا يييية والمييييا والبقيييا عليييى اتصيييا مييي أفيييراد األسيييرة مسييي لة
حييييياة أو مييييوت .يجييييب أن ت خيييي خطييييط التعييييافي المسييييتقبلية بعييييين االعتبييييار احتياجييييات جمييييي أنييييوا المسييييتخدمين  -األفييييراد
والقطا الخاص والوكاالت الحكومية والوكاالت اإلنسانية.
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الجدول ( )6.4احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدى المتوسط ( 5-2سنوات)

المجموع (على مدى  5سنوات)

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

ذمار

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

الحديدة

1.2

1.5

0.8

1.0

2.0

2.4

م رب

0.1

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

صعدة

0.6

0.7

0.4

0.5

1.0

1.2

صنعا

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.6

المدينة

المدى القصير (صفر -سنة)

إعادة إعمار البنية التحتية
 ،إجمالي جمي المدن
استعادة تقديم الخدمات ،
اإلجمالي لجمي المدن

2.2

2.7

1.2

1.4

3.4

4.1

0.1

0.1

0.3

0.4

0.4

0.5

المجموع الكلي  ،جميع
المدن

2.3

2.8

1.5

1.8

3.7

4.6

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

األولويات المستقبلية
يجيييب مراعييياة مبيييدأ العوامييي الخارجيييية للشيييبكة عنيييد التخطييييط إلعيييادة إعميييار قطيييا االتصييياالت فيييي الييييمن .يزدهييير سيييوق
االتصيياالت بحكييم بيعتيي عنييد زييييادة التواصيي بييين النيياس ولييييس تباعييدهم .وميين ثييم ،فيييإن قييوة ومرونيية أ قطييا اتصييياالت
و نيييي تعتميييد عليييى تعزييييز التيييرابط والوصيييو المفتيييوح عبييير المنيييا الجغرافيييية والتنظيميييية .وقيييد كشيييف تقيييارير نشيييرتها
وسييا التواصيي االجتميياعي عيين ظهييور مشييغلين ييير مييرخص لهييم فييي الضييال وأخبييار عيين إنشييا شييركة اتصيياالت جديييدة
محتمليية فييي عييدن وبع ي المحافظييات الجنوبييية األميير ال ي يبع ي علييى القل ي  .وفييي حييين أن دخييو شييركات جديييدة فييي ظيي
الظييروف العاديييية كيييان سييييندرج فيييي إ يييار المنافسييية السيييليمة ،إال أن حييدو ذليييك فيييي ظييي الفيييرا السياسيييي والتنظيميييي يمكييين
أن يؤد إلى تجز ة سوق االتصاالت السلكية والالسلكية على رار ما حد في الصوما .
وتجيييدر اإلشيييارة إليييى أن تعيييافي قطيييا االتصييياالت وإحيا ييي سييييعتمد عليييى رفييي الحظييير أميييام قييييام جميييي مشيييغلي االتصييياالت
(الخاصييية والعامييية) باسيييتيراد المعيييدات الالزمييية للصييييانة واالسيييتبدا والتوسييي  .فجميييي المعيييدات ال بيييد مييين اسيييتيرادها مييين
خييارج اليييمن .باإلضييافة إلييى ذلييك ،يعتبيير االعتييراف الرسييمي (وااللتييزام) باإل ييار القييانوني والتنظيمييي اليي تييم وضييع قبيي
األزميييية أمييييرا ا بييييال األهمييييية للحفيييياظ علييييى وحييييدة واسييييتقرار شييييركات االتصيييياالت وضييييمان اسييييتمرارية الحييييد األدنييييى ميييين
الخيييدمات .وبمجيييرد اسيييتقرار شيييبكة االتصييياالت  ،يمكييين عند ييي متابعييية الخيييدمات ذات القيمييية المضيييافة مثييي خيييدمات األميييوا
المتنقلة والخدمات المصرفية المتنقلة.
وفيييي ضيييو أهميييية تصيييحيح شيييبكات االتصييياالت فيييي الميييدن اليمنيييية  ،يجيييب إعطيييا األولويييية لعيييدد مييين التيييدخالت الر يسيييية
على النحو التالي:

األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
•
•
•

نشيييير منظوميييية لإلنترنيييي الفضييييا ي ثنييييا ي االتجييييا ( )VASTلتييييوفير االتصييييا عبيييير األقمييييار الصييييناعية فييييي
حييياالت الطيييوارئ السيييتخدامها مييين قبييي الحكومييية والوكييياالت اإلنسيييانية وعامييية النييياس ييييتم النظييير فيهيييا بشيييك
خاص للمنا التي تشهد صراعات مستمرة.
قيييرار تنفيييي يسيييمح لجميييي مشيييغلي شيييبكات الهيييات المحميييو باسيييتخدام نطاقيييات الطيييي الخاصييية بهيييم لتقيييديم
خدمة االتصا بالبيانات بتقنية الجي الراب (.)4G
ميييد كيييابالت األليييياف الضيييو ية إليييى جانيييب أ مرافييي أساسيييية جدييييدة يمكنهيييا حمييي كيييابالت األليييياف البصيييرية -
92
الطرق وشبكات الكهربا والسكك الحديدية وما إلى ذلك.

 92حوالي  %75من تكلفة مد شبكة األلياف الضو ية تتركز في أعما حفر الخنادق للقنوات والحفريات أو األعما الضرورية تح األرض ودفنها .ويتمث
االتجا العالمي في أن يتم حفر قنوات األلياف وتركيبها على و خطو شبكات الكهربا والطرق السريعة من بين الهياك األساسية للمراف الخدمية
األخرى .وبالتالي سيكون األمر أكثر فعالية من حي التكلفة أن يتم السماح بمد شبكة األلياف من خال بنية تحتية خطية خصوصا ا تلك الخاصة بشبكات
الكهربا والطرق  /الطرق السريعة.
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األولويات على المدى المتوسط ( 5-2سنوات)
•

االستثمار العام في البنية التحتية األساسية لشبكة األلياف الضو ية المملوكة للدولة.

•

تعوي

•

سن مشرو قانون االتصاالت وإنشا هيئة تنظيمية مستقلة.

مشغلي شبكات الهات

المحمو على أساس تقييم األضرار التي لحق بالبنية التحتية على مستوى البلد.

األولويات على المدى الطويل ( 10-5سنوات)
•

نظام للضرا ب بما يتماشى م أفض الممارسات العالمية.

•

توحيد التراخيص.

•

إدارة تردد الطي .
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 .7قطاع الطاقة
وضع القطاع قبل األزمة
قباال اناادالع الصااراع ،كااان معظاام سااكان الاايمن محروم اون ماان خاادمات الكهرباااء األساسااية .فحتييى قب ي انييدال الحييرب ،فقييد
كانييي الييييمن تعتبييير مييين بيييين البليييدان األدنيييى مسيييتوى مييين حيييي تيييوفر الكهربيييا فيييي منطقييية الشيييرق األوسيييط وشيييما أفريقييييا،
حيييي تيييراوح معيييد الحصيييو عليييى الكهربيييا قبييي األزمييية مييين داخييي الشيييبكة الو نيييية وخارجهيييا بيييين  93 %52و  %72فيييي
عيييام 2014م ،94األمييير الييي ترتيييب عليييي آثيييار سيييلبية عليييى التنميييية االجتماعيييية واالقتصيييادية والفقييير .وقيييد بلييي نصييييب الفيييرد
مييين اسيييتهالك الكهربيييا فيييي البليييد  217كيليييو وات سييياعة فيييي عيييام 2014م ،أ أقييي مييين سيييدس المتوسيييط فيييي اإلقلييييم 95.كميييا
بلييي العيييرض المقيييدر للطاقييية خيييال عيييام 2015م  1519ميجييياوات 96.كميييا كيييان هنييياك إخيييتال كبيييير بيييين العيييرض (المقيييدر
بحيييوالي  1519ميجيييا وات) وبيييين الطليييب حيييي كانييي قيييدرة العيييرض تقييي عييين ذروة الطليييب بنسيييبة  97.%20وعيييانى معظيييم
المسيييتهلكين الييي ين تيييم ربطهيييم بالشيييبكة مييين االنقطاعيييات اليوميييية المتكيييررة للتييييار الكهربيييا ي 98.وعليييى الييير م مييين اإلعانيييات
المباشيييرة و يييير المباشيييرة الكبييييرة ،ليييم ييييتمكن القطيييا مييين تولييييد اقييية كهربا يييية بتكلفييية ميسيييورة ويمكييين االعتمييياد عليهيييا
وبالقيييدرة الكافيييية الالزمييية للحفييياظ عليييى النميييو االقتصييياد  ،كميييا ليييم ييييتمكن مييين توسيييي تغطيييية خيييدمات الكهربيييا عليييى نحيييو
مستدام وتوصيلها إلى المنا الريفية.
اتسيييم التقيييدم المحيييرز فيييي قطيييا الطاقييية بيييالبطئ الشيييديد .فالمنشييي ة الر يسيييية والوحييييدة لتولييييد الطاقييية التيييي تمكنييي المؤسسييية
العامييية للكهربيييا (الييي را الحكيييومي لتولييييد الكهربيييا ) مييين إنجازهيييا خيييال السييينوات الخميييس عشيييرة الماضيييية هيييي محطييية
99
مييي رب الغازيييية بقيييدرة  340ميجيييا وات والتيييي تيييم التعاقيييد عليييى بنا هيييا فيييي عيييام 2005م ودخلييي الخدمييية فيييي عيييام 2009م.
وبالمثيي  ،لييم يييتم إكمييا سييوى  200كييم ميين خطييو نقيي الطاقيية  400كيلييو فوليي و  185كيلييو متيير ميين خطييو نقيي الطاقيية
 132كيليييو فولييي بيييين عيييامي 2004م و 2015م .كميييا أحيييرزت المؤسسييية العامييية للكهربيييا تقيييدما ا ضيييئيالا فيييي تحسيييين الكفيييا ة
التشييغيلية وجييودة الخدميية أو خفيي المعييد العييالي لفاقييد التيييار الكهربييا ي ،حييي كييان القطييا يخسيير نحييو  %40ميين الطاقيية
100
المولدة في اليمن في منظومة النق والتوزي خال عام 2012م.
وباسييتثنا محطيية م ي رب ،كييان ي يتم توليييد معظييم الطاقيية الكهربا ييية ميين محطييات توليييد قديميية و ييير فعاليية تعم ي بزي ي الوقييود
الثقييي  /الييديز تملكهييا المؤسسيية العاميية للكهربييا ووحييدات صييغيرة تعميي بالييديز تييم التعاقييد معهييا ميين خييال عقييود إيجييار
قصيييرة األجيي ميي المييوردين ميين القطييا الخيياص .وتجييدر اإلشييارة إلييى أن وحييدات الطاقيية التييي تعميي بزييي الوقييود الثقييي
 /اليييديز كانييي توليييد اقييية بتكيييالي مرتفعييية وتسيييبب مسيييتوى كبيييير مييين التليييو  .وفيييي عيييام 2010م ،شيييكل محطيييات تولييييد
الطاقيية التييي تعميي بزييي الوقييود الثقييي والمحطييات التييي تعميي بالييديز نحييو  70فييي الما يية ميين الطاقيية التوليدييية المربو ييية
بالشيييبكة .ووفيييي ظييي االنقطاعيييات المتكيييررة للتييييار الكهربيييا ي وعيييدم إمكانيييية الحصيييو عليييى الكهربيييا عبييير الشيييبكة ،لجييي ت
الشييركات الصييناعية والتجارييية واألسييير إلييى اسييتخدام الماليييين مييين وحييدات التوليييد الصييغيرة العاملييية بالييديز للتعييوي عييين
ذلك.
وعليييى الييير م مييين أن متوسيييط التعرفييية للمسيييتهلك تبلييي حيييوالي  / $0.08كيليييو وات سييياعة ،وهيييي أعليييى مييين أسيييعار المسيييتهلك
فييي معظييم البلييدان فييي منطقيية الشييرق األوسييط وشييما أفريقيييا ،إال أن اإليييرادات لييم تغطييي سييوى حييوالي  25فييي الما يية مييين
 93االتحاد العربي للكهربا  ،النشرة اإلحصا ية2016،م .متاح على الرابط التالي http://www.auptde.org/Article_Files/inside%202017.pdf
 94البنك الدولي ،وكالة الطاقة الدولية ،وبرنام مساعدة إدارة قطا الطاقة ،قاعدة بيانات الطاقة المستدامة للجمي ( ،)SE4ALLوإ ار التتب العالمي لقاعدة
بيانات الطاقة المستدامة للجمي ال اشترك في تنفي البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية وبرنام مساعدة إدارة قطا الطاقة2017 ،م
/ http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
 95وكالة الطاقة الدولية ،االحصا يات الر يسية للطاقة في العالم2016 ،م (باريس :وكالة الطاقة الدولية .)2016 ،
 96االتحاد العربي للكهربا  ،النشرة اإلحصا ية2016 - 2004،مhttp://www.auptde.org/Publications.aspx?lang=en&CID=36 .
 97البنك الدولي .استراتيجية إصالح قطا الطاقة في اليمن :نحو تحسين األدا واالستدامة المالية( .واشنطن العاصمة :البنك الدولي2013 ،م)
 98عندما يتجاوز الطلب على الكهربا قدرة العرض المتاحة ،يمكن أن ينخف الجهد والتردد في النظام عن العتبات الحرجة ،مما يجبر مشغ النظام على
فص أجزا معينة من الشبكة مؤقتا (يشار إليها باسم "فص األحما " أو " االنطفا ات المجدولة") .وإذا لم يستط مشغ النظام االستجابة بسرعة كافية ،فإن
االختالالت بين العرض والطلب يمكن أن تؤد إلى انقطا التيار الكهربا ي على مستوى البلد.
 99البنك الدولي .استراتيجية إصالح قطا الطاقة في اليمن.
 100بالمقارنة م  %10كنسبة إجمالية لفاقد النق والتوزي في البلدان المتقدمة وأق من  %20في العديد من البلدان النامية.

82

التكلفيية االقتصييادية للتيييار .وفييي عييام  ،2014فييإن الييدعم المباشيير و ييير المباشيير اليي قدمتيي الدوليية لهيي ا القطييا كليي البلييد
أكثييير مييين  %10مييين النيييات المحليييي اإلجميييالي 101.وقيييد كيييان الوضييي السيييي للمؤسسييية العامييية للكهربيييا سيييببا ا ر يسييييا ا لضيييع
االسيييتثمار فيييي هييي ا القطيييا  ،فيييي حيييين أن عيييدم وجيييود إ يييار متماسيييك وشيييفاف لمشييياركة القطيييا الخييياص قيييد حيييا دون تنميييية
القطا خارج المؤسسة العامة للكهربا .

تقييم األضرار التي لحقت بالقطاع
التحليل الكلي للقطاع
لقييد أدى الصييرا الييدا ر فييي اليييمن إلييى تفيياقم وضيي إمييدادات الكهربييا بشييك كبييير بييالر م ميين المسييتوى الميينخف أصيييالا،
األميير اليي كييان ليي تييداعيات وخيميية علييى قطييا الميييا والصييرف الصييحي  ،وبالتييالي الصييحة العاميية .كمييا انخفضيي نسييبة
السيييكان اليمنييييين الييي ين يحصيييلون عليييى الكهربيييا العامييية مييين  %66فيييي عيييام  2014إليييى أقييي مييين  %10بحليييو نهايييية عيييام
2017م 102.وتشييير انبعاثييات الضييو فييي اللييي التييي يمكيين مالحظتهييا ميين خييال صييور األقمييار الصييناعية إلييى انخفيياض فييي
اسيييتهالك الكهربيييا بحيييوالي  75فيييي الما ييية (الشيييك  103.)7.1وفيييي ظييي أزمييية الوقيييود وتقليييب أسيييعار اليييديز  ،انخفضييي
الطاقييية الكهربا يييية الموليييدة عبييير محطيييات التولييييد العاملييية باليييديز بنسيييبة  %77فيييي عيييام واحيييد فقيييط  ،بيييين عيييامي  2014و
2015م 104.لقييييد كانيييي آثييييار انهيييييار قطييييا الطاقيييية مييييدمرة :فالكهربييييا تمثيييي عا قييييا ا كبيييييرا ا أمييييام تشييييغي المنشييييآت الخدمييييية
الحرجييية التيييي ال تمليييك الوسيييا الكافيييية لالسيييتثمار فيييي مصيييادر الطاقييية البديلييية .وهييي المنشيييآت تشيييم المنشيييآت الصيييحية
وسالسيييي تبريييييد اللقاحييييات .كمييييا تييييؤثر نييييدرة الكهربييييا علييييى إمييييدادات الميييييا والصييييرف الصييييحي واإلمييييدادات الغ ا ييييية
والخييدمات المصييرفية  ،وأكثيير ميين ذلييك .وحتييى عنييد اللجييو إلييى مولييدات الييديز لتوليييد الطاقيية فييي حيياالت الطييوارئ أثنييا
الصرا  ،فإن أزمة الوقود تعي بشك كبير تقديم الخدمات.
الشكل ( )7.1صور األقمار الصناعية ليال من عام 2012م (على اليسار) و 2016م (على اليمين)
تشير الصور إلى تراجع استهال الكهرباء ليال من مستوى منخفض بالفعل

المصدر :وكالة ناسا https://worldview.earthdata.nasa.gov:
مالحظة :انبعاثات الضو الخفيفة حو م رب وسيئون هي ناتجة جز يا على األق عن حرق الغاز.

يتطيييرق هييي ا التقيييييم اليييديناميكي لالحتياجيييات لسيييبعة أنيييوا مييين أصيييو نظيييام الطاقييية فيييي  15مدينييية  : 105محطيييات الطاقييية
الحراريييية الكبيييييرة ؛ وحيييدات التوليييييد المييييوز (األصيييغر) ؛ ومحطييييات النقييي الفرعييييية ومحطييييات التوزيييي الفرعييييية وأبييييراج
النقيييي والمحييييوالت والمكاتييييب اإلدارييييية 106.الجييييدير باليييي كر أن خطييييو نقيييي الطاقيييية والبنييييية التحتييييية للطاقيييية فييييي قطييييا
 101البنك الدولي2015 ،م .إصالح وتطوير قطا الطاقة في اليمن :العودة إلى األساسيات (واشنطن العاصمة :البنك الدولي)2015 ،
102تقرير حالة االستجابة اإلنسانية في اليمن (منظمة رعاية األ فا  ،أكتوبر  )2016يقدر معد الوصو إلى الكهربا عبر الشبكة العمومية عند  .%10وتشير
نتا االستطال الهاتفي ال أجرا برنام األ ية العالمي في نوفمبر  2017إلى أن أق من  %1من األسر تعتمد على شبكة الكهربا كمصدرها الر يسي
للكهربا .
 103فيتزر ،ثيمو ،استخدام األقمار الصناعية لدراسة الصرا في اليمن من خال الصور الليلية ،وهي متاحة على الرابط التالي
http://freigeist.devmag.net/r/979-using-r-measuring-the-yemen-conflict-from-high-frequency-night-light-images.html
 104المرج نفس
 105باستثنا الخوخة بسبب عدم توفر البيانات.
 106المكاتب اإلدارية هي مباني تق بجوار محطات توليد الطاقة وتستخدم أل راض إدارية .وال تشم فئة األصو ه مباني وزارة الكهربا والطاقة أو وزارة
النفط والثروات المعدنية.
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استكشييياف وإنتييياج الييينفط والغييياز يييير مشيييمولة فيييي نطييياق هييي ا التقيييييم .والميييدن التيييي شيييملها هييي ا التقيييييم هيييي الضيييال ،عيييدن
الحيييزم  ،عميييران  ،بيحيييان  ،ذميييار  ،الحدييييدة  ،لحييي  ،ليييودر  ،مييي رب  ،المخيييا  ،ردا  ،صيييعدة  ،صييينعا  ،وتعيييز  ،وقيييد تيييم
تغطيييية جميييي هييي الميييدن البيييال عيييددها  16مدينييية فيييي المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات باسيييتثنا الخوخييية
نظرا ا لعدك كفاية البيانات المتوفرة بش نها.
الجيييدير بالييي كر أن حيييوالي  %55مييين أصيييو قطيييا الطاقييية التيييي تيييم تقييمهيييا  ،باسيييتثنا األبيييراج  107،أظهيييرت درجييية مييين
األضييييرار  108،و  %8تييييم تييييدميرها بالكاميييي  .وقييييد تعرضيييي جمييييي محطييييات الطاقيييية الحرارييييية الكبيييييرة إلييييى درجيييية ميييين
األضيييرار وليييم يعيييد يعمييي سيييوى  %71منهيييا (الشيييك  7.2ب)  ،فيييي حيييين تضيييرر  %80مييين وحيييدات التولييييد الميييوز مييي
 %90منهيييا أصيييبح تعمييي جز ييييا ا أو توقفييي تماميييا ا عييين العمييي  .وليييم تكييين هنييياك أ محطييية فرعيييية لإلرسيييا عاملييية .وييييؤد
تيييدهور هييي البنيييية التحتيييية األوليييية إليييى إعاقييية المسيييتوى التشيييغيلي الكليييي للقطيييا بشيييك كبيييير ،األمييير الييي تيييرك بعييي
األصو الطرفية في الشبكة عا لة ر م سالمتها من األضرار أو تعرضها ألضرار جز ية.
وتفتقييير خميييس مييين أصييي  11مدينييية تيييم تقييمهيييا مييين حيييي النيييو إليييى إمكانيييية الوصيييو إليييى خيييدمات الكهربيييا العامييية  ،فيييي
حيييين تتيييوفر الكهربيييا فيييي بقيييية الميييدن بطريقييية متقطعييية .وهنييياك ميييا ال يقييي عييين  %50مييين أصيييو الطاقييية فيييي سيييب ميييدن ليييم
تكييين تعمييي أثنيييا التقيييييم .فيييي حيييين أن عيييدم الوصيييو فيييي بعييي الحييياالت يرجييي مباشيييرة إليييى األضيييرار المتصيييلة بالصيييرا
التيييي لحقييي بالبنيييية التحتيييية للطاقييية  -عليييى سيييبي المثيييا  ،فيييي تعيييز أو صيييعدة  ،حيييي تيييم تيييدمير  %57و  %50عليييى التيييوالي
مييين أصيييو قطيييا الطاقييية بالكامييي  -ويعيييود يييياب أو نقيييص الكهربيييا العامييية فيييي العدييييد مييين الميييدن إليييى عوامييي نظاميييية
أخرى  ،بما في ذلك:
الشكل ( )7.2الوضع المادي والتشغيلي ألصول نظام الطاقة في  15مدينة
(أ) الوض الماد لقطا الطاقة بحسب نو األص

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
مالحظة :تشير األرقام في أعلى األعمدة البيانية إلى عدد األصو من النو ال

(ب) الوض التشغيلي لقطا الطاقة بحسب نو األص

يغطي العمود.

 107تستثنى األبراج من ه األرقام بسبب عددها الكبير ( )259والقيمة المنخفضة نسبيا لألصو ( 6025دوالر أمريكي مقارنة م  ،على سبي المثا ،
 4,514,286دوالر أمريكي لمحطة النق الفرعية)  ،والتي تحرف توزي األضرار القطاعية.
 108ه ا الرقم يشم األصو التي تعرض ألضرار جز ية أو تم تدميرها بالكام .
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الشكل ( )7.3الوضع المادي والتشغيلي لقطاع الطاقة حسب المدينة (باستثناء األبراج)
(ب) الوض التشغيلي لقطا الطاقة بحسب المدينة

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
مالحظة :تشير األرقام في أعلى األعمدة البيانية إلى عدد األصو من النو ال

(أ) الوض الماد لقطا الطاقة بحسب المدينة

يغطي العمود.

•

نقاااص الوقاااود :فيييي الميييدن التيييي تعمييي فيهيييا الشيييبكة العامييية وليييو جز ييييا ا عليييى األقييي  ،تيييؤد أزمييية اليييديز فيييي
الغالييب إلييى تييوفر الكهربييا بصييورة متقطعيية .كمييا أثييرت أزميية الييديز أيضييا ا بشييك كبييير علييى أنشييطة قطييا
المييييا والصيييرف الصيييحي .عليييى سيييبي المثيييا  ،عنيييدما تنقطييي خيييدمات الكهربيييا العامييية  ،ييييتم ضييي المييييا
باسيييتخدام موليييدات اليييديز  .كميييا أثييير الييينقص فيييي الطاقييية الكهربا يييية تييي ثيرا ا سيييلبيا ا عليييى المنشيييآت الصيييحية  ،ال
سييييما فيييي الحدييييدة وتعيييز  ،حيييي أدى الحصيييار أيضيييا ا إليييى الحيييد مييين مسيييتوى العيييرض المييينخف أصيييالا مييين
المشيييتقات النفطيييية .ومييي تفييياقم أزمييية اليييديز  ،ارتفعييي أسيييعار المشيييتقات النفطيييية بشيييك حييياد ،مميييا أدى إليييى
ظهور سوق سودا لبي المشتقات النفطية في العديد من المدن  ،بما في ذلك الحديدة وتعز.

•

التحااااديات الماليااااة التااااي تواجااااه فااااروع المؤسسااااة العامااااة للكهرباااااء .أدى سييييو تحصييييي فييييواتير الكهربييييا
واليييربط يييير القيييانوني إليييى مزييييد مييين الضيييغو عليييى المؤسسييية العامييية للكهربيييا  .ونظيييرا ا لعيييدم تيييوفر موازنييية
مركزييييية منيييي 2014م  ،أدت الصييييعوبات المالييييية إلييييى الحييييد ميييين قييييدرة المؤسسيييية علييييى إعييييادة ت هييييي البنييييية
التحتيييية للطاقييية باإلضيييافة إليييى دفييي رواتيييب الميييوظفين .فعليييى سيييبي المثيييا  ،أدى عيييدم صيييرف الرواتيييب إليييى
إضراب الموظفين في ذمار ولودر في عام 2016م  ،مما أدى إلى انخفاض القدرة.

أ)

عاادم التشااغيل السااليم والصاايانة .تييدهورت البنييية التحتييية الحضييرية لقطييا الطاقيية فييي العديييد ميين المييدن ،بمييا فييي
ذلييك ذمييار ولييودر وصيينعا  ،وه ي ا يعييود فييي جييز من ي إلييى عييدم كفاييية االسييتثمار فييي عمليييات التشييغي والصيييانة.
م ي العلييم ب ي ن ذلييك كييان يمث ي بالفع ي مشييكلة خييال الفتييرة التييي سييبق انييدال الصييرا  ،وربمييا تكييون ه ي المشييكلة
قييد تفاقميي بسييبب فقييدان المييوظفين المييؤهلين وعييدم دفيي مرتبييات المييوظفين العيياملين فييي القطييا العييام وعييدم تييوفر
مسييتلزمات الصيييانة وقطيي الغيييار .باإلضييافة إلييى ذلييك  ،أصييبح فييي تعييز نهييب الكييابالت وتجريييدها وبييي األسييالك
النحاسية أمرا ا شا عا ا.

وفييي ظيي عييدم تييوفر مسييتوى يعتمييد علييي ميين إمييدادات الكهربييا العمومييية أو وقييود الييديز  ،أصييبح الطاقيية الشمسييية آلييية
شيييا عة للتكيييي فيييي كييي مييين القطيييا الخييياص والعيييام .وتشيييير تقيييديرات تقيييييم السيييوق أجييير فيييي 2015م بتكليييي مييين البنيييك
اليييدولي إليييى أن معيييد انتشيييار الطاقييية الشمسيييية فيييي السيييوق واسيييتخدامها أل يييراض اإلضيييا ة أو تشيييغي األجهيييزة بلييي  75فيييي
الما ييية مييين المنييياز فيييي بعييي المنيييا الحضيييرية  ،بميييا فيهيييا صييينعا  109.ومييين بيييين الميييدن الر يسيييية األخيييرى التيييي تمثييي
الطاقييية الشمسيييية آليييية ر يسيييية للتكيييي فيهيييا :الحدييييدة وتعيييز .فقيييد أشيييار مسيييح أجيييرا برنيييام األ يييية العيييالمي ميييؤخرا ا فيييي
 109المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفا ة الطاقة ( ، )RCREEEتقييم حالة الطاقة الشمسية الكهروضو ية في اليمن (القاهرة  ،مصر،RCREEE :
.)2017

85

نيييوفمبر  /تشيييرين الثييياني 2017م إليييى أنييي فيييي  14مييين أصييي  22محافظييية  ،كانييي الطاقييية الشمسيييية هيييي المصيييدر الر يسيييي
للطاقيييية المنزلييييية  ،وأن أنظميييية الطاقيييية الشمسييييية أصييييبح تعتمييييد بشييييك متزايييييد فييييي قطيييياعي الصييييحة والميييييا والصييييرف
الصحي  ،و البا ا ما تدعمها منظمات ير حكومية أو المنظمات الدولية األخرى.

التحليل على مستوى المدينة
يقااادم القسااام التاااالي معلوماااات أكثااار تفصااايال عااان تاااأثير الصاااراع فاااي  11مديناااة  ،حيااا كانااات البياناااات والمعلوماااات متاحاااة
بساااهولة .يقيييدم الجيييدو ( )7.1ملخصيييا ا لعيييدد  11مدينييية ومعلوميييات إضيييافية ،تشيييم نظيييرة عامييية حيييو مسيييتويات األضيييرار
المادية والوض التشغيلي للكهربا العمومية وآليات التكي و (حيثما أمكن) الت ثير المترتب على قطاعات أخرى.

الجدول ( )7.1الوضع الراهن إلمدادات الكهرباء العمومية في  11مدينة تم تقييمها
المدينة

الكهرباء العمومية
(ساعة  /يوم)

أضرار البنية التحتية
الحرجة

تتوفر الكهربا لبض
ساعات يوميا ا بعد الساعة 5
مسا

السبب الرئيسي لعجز
الطاقة

آليات التعاون

وحدة التوليد الموز
(المنش ة الر يسية للكهربا
في المدينة) تعرض
ألضرار لكنها تبقى شغالة.

أزمة الوقود

ب ِ ل جهود لتوفير وقود الديز لوحدات
توليد الكهربا في المدينة .وعلى الر م
من أن األلواح الشمسية متاحة للبي ،
لكن ليس من الواضح مدى انتشار
استخدامها

في حين أن البنية التحتية
الر يسية قد تكون تعرض
ألضرار جز ية  ،إال أن
هناك تقارير تشير ب ن
المحطات الفرعية الر يسية
للكهربا ال تعم بسبب
إ الق محطتي مارب
ورأس كثيب.

االعتماد على محطة
كهربا م رب العاملة
بالغاز  ،المتوقفة من عام
 2015؛ كما توجد مشاك
في النظام بسبب ضع
الصيانة وعدم توفر
المعدات والصعوبات
المالية

يستخدم السكان المولدات التجارية
ومنظومات الطاقة الشمسية
الكهروضو ية الشخصية لتلبية
احتياجات الكهربا ؛ تعتمد المنشآت
العامة مث المستشفيات والمدارس
ومحطات ض الميا على المولدات
التي تعم بالديز  ،كما تعتمد أيضا
وبصورة متزايدة على الطاقة الشمسية
الكهروضو ية

البنية التحتية تعرض
ألضرار  ،بما في ذلك
كابالت الكهربا
والمحوالت واألعمدة
ووحدات التوليد الموز .

أزمة المشتقات النفطية التي
تفاقم حدتها من مايو
 ، 2017وتدهور البنية
التحتية بسبب السرقة
واإلهما واالستخدام
المفر .

تعتمد العديد من األسر على الطاقة
الشمسية  ،ويستخدم البع المولدات
الخاصة .الوقود باه الثمن و البا ما
يتم شرا من السوق السودا .

لم يتم تحديد أ بنية أساسية
للطاقة

ير واضح؛ خدمة محدودة
ربما حتى في الفترة التي
سبق اندال الصرا .

هناك أدلة تشير إلى االنتشار واالستخدام
المحدود للطاقة الشمسية الكهروضو ية.

لودر

متوفرة م انقطا التيار
الكهربا ي بشك متكرر

على الر م من األضرار
التي لحق بوحدة التوليد
الموزعة في "لودر"  ،إال
أن الطاقة كان موثوقة
نسبيا ا إلى أن أدت القيود
المؤسسية إلى خف
إمدادات الطاقة

أدت القيود المالية  -بما في
ذلك عدم سداد المديونية
وصرف الرواتب  -إلى
انقطا التيار الكهربا ي.
كما تسبب أزمة الديز
وعدم توفر قط الغيار
أيضا ا إلى خف مستوى
التشغي .

لم ترد أ بيانات في ه ا الش ن

م رب

الكهربا متوفرة بصورة
عامة لكن م وجود مشكلة
تتمث في أعطا المحو
التي تحد في بع
األحيان.

تعرض محطة كهربا
مارب ألضرار ولم يتم
تشغيلها من عام 2015

تزايد الطلب السري على
الكهربا  ،وانخفاض
االستدامة المالية لفر
المؤسسة العامة للكهربا
في المدينة بسبب الربط
ير القانوني بالشبكة ،
وعدم سداد فواتير الكهربا

سع الحكومة المحلية لتوسي البنية
التحتية للطاقة

الحزم

ذمار

الحديدة

الخوخة

ير متوفرة

البية السكان ال تصلهم
الكهربا  .هناك حي واحد
فقط في المدينة تص إلي
الكهربا بمعد 10 – 4
ساعات في اليوم.
ير متوفرة
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أضرار البنية التحتية
الحرجة

السبب الرئيسي لعجز
الطاقة

تم ترميم قطا الطاقة في
المخا على نطاق واس ،
على الر م من إ الق
خال عامين من القتا .

ال تعم محطة الطاقة في
المخا بكام اقتها بسبب
عدم كفاية خطو النق
العاملة ؛ كما أنها تعاني
أيضا ا بسبب أزمة الديز .

تول جمعية الهال األحمر اإلماراتي
تنفي معظم أعما إعادة الت هي
الستعادة الكهربا العمومي  ،بما في
ذلك من خال مضخات الميا تعم
بالطاقة الشمسية

ردا

ير متوفرة

المحطة الر يسية للطاقة في
المدينة متوقفة عن العم
وهي عبارة عن محطة
توزي فرعية تعرض
ألضرار جز ية .ويعود
السبب في توقفها إلى
اعتمادها على محطة م رب
الغازية.

االعتماد على محطة
كهربا م رب الغازية
المتوقفة حالياا.

لم تر أ بيانات بخصوص آليات
التكي في القطا السكني  ،لكن هناك
مدرسة ومنش تين صحيتين قام
بتركيب منظومة للطاقة الشمسية
الكهروضو ية

صعدة

ير متوفرة

تدمير المحطة الفرعية
لتوليد الطاقة

يبقى قطا الطاقة ير
عام بسبب القص الجو
واألضرار التي لحق
بالبنية التحتية الحيوية

لم ترد أ بيانات به ا الش ن

تدمير خطو الطاقة عالية
الجهد التي تربط المدينة
بمحطة كهربا م رب ؛
تعرض محطة التوليد
الموز ألضرار وهي
تستخدم بشك أساسي
لتشغي البنية التحتية للميا
والصرف الصحي.

تعرض الكابالت التي
تربطها بمصدر الطاقة
الر يسي في صنعا
للتدمير ،إضافة إلة شحة
مادة الديز .

أنظمة البطاريات الشمسية والمولدات
التجارية هي المصدر الر يسي للكهربا
السكنية ؛ وم ذلك  ،فقد أدت المنتجات
منخفضة الجودة إلى ضع ثقة
المستهلك في الطاقة الشمسية  ،في حين
أن القدرة على تحم التكالي ال تزا
تمث تحديا ا

تدمير المصدر الر يسي
للكهربا في المدينة (محطة
عصيفرة للطاقة) التي تعتبر
المصدر الر يسي للكهربا
في تعز  ،تل خطو
الجهد العالي التي تربط تعز
بمحطة الطاقة الما ية في
المخا.

تعرض المراف األساسية
ألضرار وصعوبة في
الحصو على وقود الديز

الطاقة الشمسية هي الوسيلة الر يسية
للكهربا لالستخدام المنزلي واستمر
استخدامها في االرتفا من المرحلة
الثانية من التقييم المستمر لالحتياجات
في مايو  2017؛ وم ذلك  ،ال تزا
القدرة على تحم التكالي تشك تحديا

المدينة
المخا

صنعا

تعز

الكهرباء العمومية
(ساعة  /يوم)
متوفرة على مدار  24ساعة

تتوفر الكهربا بمستويات
متباينة تبدأ من انعدامها كليا ا
في بع األحيا وتوفرها
بمعد  17-11ساعة في
بع األحيا

ير متوفرة

آليات التعاون

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

مدينة ذمار
وضاااع الكهربااااء العمومياااة :تشيييير المعلوميييات إليييى عيييدم تيييوفر الكهربيييا العميييومي فيييي مدينييية ذميييار  ،ويرجييي ذليييك إليييى حيييد
كبيييير إليييى اعتمادهيييا عليييى محطيييات كهربيييا مييي رب ورأس كثييييب  ،وكالهميييا كانتيييا متيييوفرة بشيييك جز يييي أو كامييي فيييي أوا ييي
عيييام 2015م .ومييي ذليييك  ،وعليييى الييير م مييين المعضيييلة الر يسيييية تتمثييي فيييي إ يييالق محطيييات تولييييد الكهربيييا هييي  ،إال إن
شييبكة الكهربيييا العمييومي فيييي مدينيية ذميييار كانييي تعيياني مييين مشيياك فيييي النظييام حتيييى قبييي األزميية الراهنييية .وقييد شيييمل هييي
المشييياك صيييعوبات فنيييية فيييي المحيييوالت بسيييبب ضيييع عملييييات الصييييانة وعيييدم تيييوفر المعيييدات حيييدث فيييي أعقييياب إعيييارة
المحيييوالت إليييى الميييدن المجييياورة  ،والصيييعوبات الماليييية التيييي تواجههيييا المؤسسييية العامييية للكهربيييا فييير ذميييار والتيييي أدت إليييى
عدم صرف مرتبات وأجور الموظفين.
آليااااات التكيااااف :يعتمييييد السييييكان المحليييييون عمومييييا ا علييييى المولييييدات التجارييييية أو أنظميييية الطاقيييية الشمسييييية الفردييييية لتلبييييية
احتياجييياتهم مييين الكهربيييا ؛ ومييي ذليييك  ،أفييياد  %60مييين المقيميييين الييي ين شيييملهم االسيييتطال بعيييدم إمكانيييية الوصيييو إليييى أ
مصييدر للطاقييية .كميييا تسيييتخدم الطاقيية الشمسيييية أيضيييا ا بشيييك متزايييد فيييي المنشيييآت العامييية .وقييد بيييدأت المؤسسييية المحليييية للمييييا
والصييرف الصييحي بتحوييي منشييآتها التييي تعميي بالييديز إلييى الطاقيية الشمسييية .وشييمل المرحليية األولييى ميين عملييية التحوييي
هييي  ،والتيييي اكتملييي فيييي شيييهر نيييوفمبر 2017م  ،تركييييب خميييس مضيييخات تعمييي بالطاقييية الشمسيييية ؛ تيييم تثبيييي  11مضيييخة
منها خال المرحلة الثانية .كما قام مدرستان بتركيب مضخات الميا الشمسية اعتبارا ا في يناير 2018م.
األثااار علاااى الخااادمات األساساااية :بالنسيييبة لتليييك المنشيييآت التيييي ليييم تقيييم بعيييد بتحويييي أنظمييية اليييديز الخاصييية بهيييا إليييى الطاقييية
الشمسية  ،فقد أدى النقص المستمر في وقود الديز إلى تعط خدمات الميا والصرف الصحي.
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مدينة الحديدة
وضاااع الكهربااااء العماااومي :تشيييير الدراسيييات االستقصيييا ية عليييى األرض إليييى أن أقييي مييين  %19مييين األسييير ليييديها إمكانيييية
الوصيييو إليييى الكهربيييا العموميييية مقارنييية بنسيييبة  80إليييى  %100قبييي عيييام 2014م .كميييا تشيييير الدراسيييات االستقصيييا ية التيييي
أجريييي لعشييير منشيييآت فيييي المنطقييية إليييى أن  %50منهيييا ليييم تتعيييرض ألضيييرار وأن منشييي ة واحيييدة فقيييط كانييي تعمييي اعتبيييارا ا
فيييي ميييارس 2018م .وعليييى الييير م مييين بيييرام إصيييالح البنيييية التحتيييية واسيييعة النطييياق المنفييي ة بيييدعم مييين المؤسسييية العامييية
للكهربيييا فييير الحدييييدة  ،إال أن مسيييتوى تيييوفر الكهربيييا والوصيييو إليهيييا ليييم يتحسييين بشيييك ملحيييوظ منييي المرحلييية الثانيييية
للتقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات التييييي أجرييييي فييييي مييييايو 2017م .وميييي ذلييييك  ،انخفضيييي تكييييالي األضييييرار المقييييدرة بنسييييبة
 .%18وتشييير المعلومييات الييواردة إلييى أن هنيياك حييي واحييد فقييط تصيي إلييي الكهربييا العمييومي لمييدة تتييراوح بييين  4إلييى 10
سيياعات فييي اليييوم  ،فييي حييين ذكييرت بقييية األحيييا أن الكهربييا العمييومي قييد انقطعيي عيينهم تمامييا ا منيي شييهر مييارس 2018م.
ونظيييرا ا لعيييدم تيييوفر ميييادة اليييديز و زيييي الوقيييود الثقيييي ( ، )HFOتيييم التقيييدير بييي ن الكهربيييا العميييومي يييير متيييوفرة فيييي
المدينييية .وتشيييم التحيييديات اإلضيييافية سيييرقة الميييواد الكهربا يييية  ،وتيييدهور الشيييبكة بسيييبب سييينوات مييين اإلهميييا واإلفيييرا فيييي
االستخدام.
آلياااات التكياااف :أفيييادت التقيييارير أن إدارة الكهربيييا فيييي الحدييييدة اضيييطلع بجهيييود إلصيييالح وتوسيييي قيييدرات وحيييدتي التولييييد
الميييوز الموجيييودتين فيييي الحدييييدة .ومييين أجييي تميييوين هييياتين المنشييي تين بيييالوقود ،أعلنييي اإلدارة عييين خطيييط إلنشيييا صيييندوق
لشييرا الييديز وزييي الوقييود الثقييي لمحطتييي الكهربييا هنيياك خييال أشييهر الصييي ميين عييام 2018م .وميي ذلييك  ،ليييس ميين
الواضيييح ميييا إذا كانييي الحكومييية سيييتتمكن مييين العثيييور عليييى الميييوارد الماليييية الالزمييية إلنجييياز ذليييك .ويقيييا أيضيييا أن السيييلطة
المحليييية تحييياو توسيييي دور الطاقييية الشمسيييية فيييي الشيييبكة العموميييية .فقيييد أعلنييي إدارة الكهربيييا فيييي  31ديسيييمبر 2017م أنهيييا
تعاقييدت ميي مزرعييية شمسييية محليييية لشييرا  200ميجيياوات مييين الكهربييا  .ومييي ذلييك  ،وحتييى ميييارس 2018م ليييس هنييياك أ
دلي يثب حدو ذلك بالفع .
توسييي اسيييتخدام الطاقييية الشمسيييية الخاصييية بشيييك كبيييير وسيييط تفييياقم أزمييية الكهربيييا خيييال األزمييية الجاريييية .وتتيييوفر األليييواح
الشمسيييية والبطارييييات فيييي القطيييا التجيييار للسيييكان المحلييييين  ،وتفييييد التقيييارير أن المنظميييات يييير الحكوميييية المحليييية قامييي
بتركييييب منظوميييات شمسيييية ليييبع األسييير ذات اليييدخ المييينخف  .إضيييافة لييي لك ،هنييياك حيييوالي  %54مييين السيييكان تحوليييوا
إلييى مولييدات خاصيية لتلبييية احتياجيياتهم األساسييية ميين الطاقيية .بيييد أن مصييد الطاقيية ه ي ا يعتبيير باهظ يا ا  ،حي ي تبل ي التكلفيية علييى
أسيييرة صيييغيرة حيييوالي  144دوالر فيييي الشيييهر .كميييا أدت أزمييية المشيييتقات النفطيييية إليييى خلييي سيييوق سيييودا تحييياو السيييلطات
المحلية اتخاذ إجرا ات صارمة من أج التصد لها استجابة لضغط الموا نين.
األثاار المترتااب علااى الخاادمات األساسااية :يعتبيير عييدم تييوفر الكهربييا أو العييرض الثابيي إلمييدادات الوقييود عا قييا ا ر يسيييا ا أمييام
تشيييغي البنيييية التحتيييية للمييييا والصيييرف الصيييحي .وتشيييير التقيييارير إليييى أن انقطيييا التييييار الكهربيييا ي وعيييدم كفايييية إميييدادات
اليييديز ييييؤثران أيضيييا ا عليييى العملييييات فيييي المنشيييآت الصيييحية فيييي الحدييييدة .ففيييي أ سيييطس  ، 2017ليييب مستشيييفى السيييلخانة
مييين السيييلطات المحليييية تيييوفير اليييديز بصيييورة مسيييتمرة لمحطييية الكهربيييا التيييي تيييزود مستشيييفى السيييلخانة ومستشيييفى الثيييورة
والمستشفى العسكر ومركز الغسي الكلو والمنشآت الطبية األخرى في المدينة بالكهربا .
مدينة المخا
وضاااع الكهربااااء العماااومي :سييياعد الهيييال األحمييير اإلمييياراتي عليييى إصيييالح وتشيييغي المرافييي األساسيييية للطاقييية فيييي المدينييية ،
واسييييتبدا المولييييدات القديميييية والتالفيييية وإصييييالح محطيييية كهربييييا المخييييا .واليييييوم  ،تيييينعم مدينيييية المخييييا بكهربييييا مسييييتمرة 24
سييياعة  ،ر يييم أنهيييا تواجييي نقصيييا ا فيييي زيييي الوقيييود الثقيييي بشيييك متكيييرر .وتجيييدر اإلشيييارة إليييى أن هنييياك بليييدات أخيييرى فيييي
ضواحي المدينة ال تحص على الخدمة من ه المحطة بسبب حالة شبكة النق التي تربطها بالمحطة.
آليات التكيف :يبدو أن الهال األحمر اإلماراتي يقوم بتركيب مضخات ميا تعم بالطاقة الشمسية داخ المدينة وفي المنا
المحيطة بها.

الريفية

األثااار علاااى الخااادمات الحرجاااة :أدى المسيييتوى المحيييدود لعمييي محطييية الكهربيييا إليييى الحيييد مييين قيييدرة محطييية تحليييية المييييا .
وهنييياك العدييييد مييين محطيييات الضييي ال تعمييي بسيييبب نقيييص الوقيييود .وبالتيييالي فيييإن عيييدم تيييوفر إميييدادات ثابتييية مييين الكهربيييا أو
وقود الديز تمث عا قا ا بال األهمية أمام تشغي البنية التحتية للميا والصرف الصحي.
مدينة صنعاء
وضاااع الكهربااااء العماااومي :عليييى الييير م مييين عيييدم وجيييود شيييبكات عامييية تعمييي بصيييورة مسيييتمرة حتيييى أبريييي 2018م  ،إال أن
هنييياك عيييدد محيييدود مييين المرافييي الحكوميييية قيييد تعمييي بشيييك متقطييي  .كميييا أن مسيييتوى الوصيييو إليييى الكهربيييا العموميييية يييير
متسيياو إلييى حييد كبييير :فقييد أفييادت بع ي األحيييا عيين عييدم تييوفر الكهربييا بشييك كام ي فييي حييين ذكيير حيييين عيين أن الكهربييا
تصييي إلييييهم بمعيييد  17 – 11سييياعة فييييي الييييوم ..ومييي ذليييك  ،تشيييير الدراسييييات االستقصيييا ية الميدانيييية إليييى أن  %63ميييين
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السيييكان يعتميييدون عليييى الموليييدات الكهربا يييية .وال تيييزا الصيييعوبات الر يسيييية فيييي تقيييديم الخدمييية كميييا هيييي دون تغييييير منييي
المرحليييية الثانييييية للتقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات .وحتييييى شييييهر مييييايو 2017م  ،فقييييد شييييمل التحييييديات تييييدمير كييييابالت الجهييييد
العييالي التييي تييربط المدينيية بمحطيية كهربييا م ي رب وعييدم قيييام المجييالس المحلييية بشييرا قط ي الغيييار السييتبدا األجييزا التالفيية
مييين البنيييية التحتيييية األساسيييية للطاقييية .هييي ا باإلضيييافة إليييى أن صييينعا معرضييية ألزمييية المشيييتقات النفطيييية  ،وال تيييزا البنيييية
التحتيييية لشيييبكة الكهربيييا فيييي المدينييية تتعيييرض ألضيييرار نتيجييية للصيييرا  .ونتيجييية لييي لك  ،ارتفعييي تكلفييية األضيييرار بحيييوالي
 %128في صنعا من المرحلة الثانية من التقييم المستمر لالحتياجات.
آلياااات التكياااف :تعتبييير منظوميييات الطاقييية الشمسيييية باإلضيييافة إليييى البطارييييات والموليييدات التجاريييية هيييي الوسييييلة األساسيييية
إلمييييدادات الكهربييييا السييييكنية .وميييي ذلييييك  ،انخفضيييي مبيعييييات األلييييواح الشمسييييية  ،حييييي إن ضييييع جييييودة المنتجييييات فييييي
السييوق يييؤد إلييى تراجيي ثقيية المسييتهلك فييي هيي ا القطييا  .وال تييزا القييدرة علييى تحميي التكييالي وصيييانة منظومييات الطاقيية
الشمسيييية تمثييي تحيييديا ا  ،األمييير الييي ييييؤد إليييى ضيييع جيييدوى هييي المنظوميييات كبيييدي للكهربيييا العموميييية .وتشيييير التقيييارير
إلييى قييييام مفييوض األميييم المتحيييدة السييامي لشيييؤون الالجئييين بتركييييب أليييواح شمسييية فيييي مدرسيية عامييية واحيييدة علييى األقييي فيييي
صنعا .
األثااار المترتاااب علاااى الخااادمات األساساااية :إن عيييدم تيييوفر كهربيييا عموميييية ونقيييص إميييدادات اليييديز يميييثالن عا قيييان ر يسييييان
أميييام تشيييغي وعمييي قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي .فاالعتمييياد الكبيييير عليييى اليييديز قيييد جعييي أسيييعار المييييا عرضييية للتقليييب
بشك كبير كونها تعتمد على أسعار مادة الديز .
تعز
وضاااع الكهربااااء العماااومي :ال تيييزا تعيييز محرومييية مييين الكهربيييا العميييومي .فالمصيييدر الر يسيييي للطاقييية فيييي المدينييية (وحيييدة
التوليييييد المييييوز ) وخطييييو النقيييي التييييي تييييربط المحطيييية بمحطييييات الكهربييييا األخييييرى تعرضيييي ألضييييرار كبيييييرة بسييييبب
الصيييرا  .ومنييي المرحلييية الثانيييية للتقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات التيييي جيييرت فيييي شيييهر ميييايو 2017م ،وقعييي البنيييية التحتيييية
للطاقييية فيييي تعيييز ضيييحية لعملييييات نهيييب ممييينه  -ال سييييما الكيييابالت والمحيييوالت وأعميييدة الكهربيييا  .فحتيييى ينييياير  ، 2018تيييم
نهب معظم المحوالت واألسالك الكهربا ية في المدينة.
آلياااات التكياااف :بميييا أن تكيييالي إعيييادة ت هيييي قطيييا الطاقييية باهظييية ونظيييرا ا السيييتمرار الصيييرا فيييي المدينييية  ،ليييم تبييي أ
جهيييود إلصيييالح الشيييبكة .ومييي ذليييك  ،أصيييبح منظوميييات الطاقييية الشمسيييية الكهروضيييو ية واسيييعة االنتشيييار ومسيييتمرة فيييي
التنيييامي .وقيييد عملييي المنظميييات يييير الحكوميييية عليييى دعيييم وتشيييجي اسيييتخدامها فيييي تعيييز  ،بميييا فيييي ذليييك فيييي العدييييد مييين
المدارس الحكومية وإنارة أعمدة اإلضا ة في الشوار .
األثر المترتب على الخدمات األساسية :أثر نقص الوقود على مستوى تشغي المنشآت الصحية  ،ال سيما المعدات الطبية التي تعتمد
على إمدادات الكهربا الثابتة واألدوية التي تحتاج إلى تبريد .وبالتالي فقد عرض انقطا التيار الكهربا ي المرضى للخطر  ،سوا
بسبب توق المعدات أو صعوبة معالجة المرضى دون وجود إضا ة مناسبة.

تقدير حجم األضرار
ت ُقااادر األضااارار المادياااة التاااي لحقااات بالهياكااال األساساااية لشااابكة الكهربااااء الحضااارية فاااي المااادن التاااي تااام تقييمهاااا بمبلااا
يتااااراوح بااااين  640 - 524مليااااون دوالر أمريكااااي .يبييييين الجييييدولين ( 7.2و  )7.3تقييييديرات األضييييرار حسييييب نييييو األصيييي
وحسيييب المدينييية .وقيييد ليييوح أكبييير قيييدر مييين األضيييرار فيييي عيييدن ( 228ملييييون دوالر أمريكيييي)  ،تليهيييا صييينعا ( 149ملييييون
دوالر أمريكي) ثم مدينة م رب ( 140مليون دوالر أمريكي).
الجدول ( )7.2حصر األضرار بحسب نوع األصل (المجموع للمدن الـ  15التي تم تقييمها)
محطة كهربا
وحدة توليد موز
محطة فرعية (التوزي )
محطة فرعية (نق )
برج
محو
مكتب إدار
اإلجمالي
المصدر :تقديرات البنك الدولي.

مجموع األصول المتضررة

خط األساس
7

ضرر جزئي

تدمير كامل

5

0

5

20

14

2

16

33

9

2

11

5

3

1

4

259

1

0

1

1

1

0

1

9

3

1

4

334

36

6

42

89

الجدول ( )7.3تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
مدينة
الضال
عدن
الحزم
عمران
بيحان
ذمار
الحديدة
الخوخة
لح
لودر
م رب
المخا
ردا
صعدة
صنعا
تعز
اإلجمالي

تقدير منخفض
0.8
204.9
0.5
18.5
1.0
0.8
10.4
9.5
2.2
126.1
0
0.8
2.9
134.4
10.9
523.7

تقدير مرتفع
1.0
250.4
0.6
22.6
1.2
1.0
12.7
11.6
2.6
154.2
0
1.0
3.5
164.3
13.4
640.1

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
مالحظة :بسبب صغر حجم الخوخة وعدم وجود بنية تحتية محددة  ،ال تتوفر بيانات كمية له المدينة.

تقييم احتياجات القطاع
يتطلاااب اساااتعادة الخااادمات العاماااة فاااي المااادن الاااـ 15التاااي تااام تقييمهاااا ماااا يليييي )1( :إعيييادة ت هيييي البنيييية التحتيييية الماديييية
(تتيييراوح تكلفتهيييا المقيييدرة بيييين  917ملييييون دوالر و  1.12ملييييار دوالر عليييى ميييدى خميييس سييينوات) ؛ ( )2اسيييتعادة إميييدادات
الوقييييود وتشييييغي النظييييام (المقييييدرة مييييا بييييين  261مليييييون دوالر و  318مليييييون دوالر سيييينوياا) .وفييييي الحقيقيييية تعتبيييير هيييي
التقيييديرات متحفظييية  ،ألنهيييا ال تراعيييي تكيييالي البنيييية التحتيييية لمنظومييية الطاقييية خيييارج هييي الميييدن .كميييا أنهيييا تمثييي تقيييديرا ا
متحفظا ا للتكالي المتغيرة لك من إمدادات الوقود والمستلزمات األخرى.
ولتقاادير تكااااليف اساااتعادة الخدماااة (الجااادول  ، )7.4افترضااانا نصااايب الفااارد الواحاااد مااان اساااتهال الكهربااااء فاااي المااادن التاااي
110
تااام تقييمهاااا بمعااادل  250كيلاااو وات سااااعة  /للفااارد الواحاااد ،اي ذروة المتوساااط الاااوطني قبااال األزماااة فاااي عاااام 2013م.
وبالنسييييبة للتكلفيييية المتغيييييرة السييييتهالك الكهربييييا  ،فقييييد افترضيييينا  /$0.20كيلييييو وات سيييياعة ،وهييييو مييييا يعكييييس ارتفييييا تكلفيييية
الكهربيييا الناتجييية عييين ارتفيييا أسيييعار المشيييتقات النفطيييية فيييي ظييي أسيييطو قيييديم مييين محطيييات تولييييد الطاقييية .وبالتيييالي ،قيييد
تختليي التكلفيية الفعلييية المتغيييرة للتوليييد عيين هيي ا االفتييراض؛ حييي سييتترتب تكييالي أعلييى إذا مييا انتعشيي أسييعار اليينفط ،فييي
حييين أن انخفيياض التكلفيية يعتبييرا أمييرا ا محييتمالا إذا أمكيين زيييادة إنتيياج الغيياز الطبيعييي المحلييي بصييورة سييريعة .كمييا تييم حسيياب
التكلفيييية اإلجمالييييية السييييتعادة الخييييدمات علييييى افتييييراض القييييدرة واالسييييتفادة الكامليييية اعتبييييارا ا ميييين السيييينة األولييييى .كمييييا يجييييب
مالحظييية أن تكلفييية شيييرا الوقيييود أعليييى بكثيييير مييين إعيييادة ت هيييي البنيييية التحتيييية .و الميييا ظييي اإلنتييياج المحليييي للييينفط والغييياز
ضيييعيفا ا ،فيييإن اسيييتعادة إميييدادات الطاقييية سيييتعتمد عليييى اسيييتيراد المشيييتقات النفطيييية الييي مييين الميييرجح أن يظييي مقييييدا ا نتيجييية
للقيييود المتعلقيية باالحتييييا ي المتييوفر ميين النقيييد األجنبييي .وال بيييد أل جهييود ترمييي إليييى إعييادة إعمييار البنيييية التحتييية للطاقييية أن
تراعي انتقا القطا إلى وسا بديلة لتوليد الطاقة.
وكمااااا يتضااااح ماااان التقييمااااات علااااى مسااااتوى المدينااااة ،أدت األضاااارار الناجمااااة عاااان الصااااراع ،إلااااى جانااااب أعمااااال النهااااب
والتخرياااب ،إلاااى تااادهور كبيااار فاااي البنياااة التحتياااة للطاقاااة علاااى جمياااع المساااتويات .وبالتيييالي ،سيييوف تتطليييب جهيييود إعيييادة
اإلعميييار اتبيييا نهجيييا ا شيييامالا إلعيييادة ت هيييي الشيييبكة بميييا فيييي ذليييك اسيييتبدا وإعيييادة بنيييا المكونيييات الحيويييية لمحطيييات تولييييد
الكهربيييا ومحطيييات النقييي والتوزيييي واألعميييا المدنيييية إلصيييالح واسيييتبدا أبيييراج التوزيييي والكيييابالت .وسيسيييتغرق ذليييك عيييدة
سييينوات وال يمكييين أن يبيييدأ إال بعيييد أن يسيييمح الوضييي األمنيييي للمقييياولين األجانيييب بيييالعودة إليييى الييييمن نظيييرا ا ألن إعيييادة إعميييار
الشييبكة العمومييية سييوف تتضييمن مناقصييات دولييية ومحلييية كبيييرة وإبييرام عقييود لتنفييي األشييغا المدنييية ميي مقيياولين مييؤهلين.
 110وكالة الطاقة الدولية2017 ،م ،اليمن :مؤشرات إحصا ية ،متاحة على الرابط التالي:
https://www.panoramio.com/photo/71141145 ; https://www.youtube.com/watch?v=bgwagzotUmo
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وبيييالنظر إليييى حجيييم األضيييرار ،ينبغيييي للييينه التيييدريجي الييي يركيييز عليييى إعيييادة توصيييي التييييار الكهربيييا ي إليييى المنشيييآت
الخدميييية العامييية الحيويييية أن يحيييدد أولويييية وتسلسييي أعميييا إعيييادة ت هيييي الشيييبكة .كميييا يتعيييين تحدييييد الطبيعييية الدقيقييية ألعميييا
اإلصيييالح وإعيييادة اإلعميييار المطلوبييية لكييي مييين هييي المرافييي مييين خيييال تقييميييات هندسيييية محيييددة لكييي موقييي  .ونظيييرا ا لطبيعييية
الصييييرا النشييييط ،فييييإن هيييي التقييمييييات سييييتمث مهميييية صييييعبة للغاييييية وسيييييكون لهييييا انعكاسييييات كبيييييرة علييييى تكييييالي إعييييادة
اإلعمار.
الجدول ( )7.4احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدى المتوسط (5 – 2
سنوات)

المجموع (على مدى 5
سنوات)

المدى القصير (صفر -سنة)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

 )1مدينة الضال

6

7

23

28

29

35

 )2مدينة عدن

113

138

453

554

566

692

 )3مدينة الحزم

2

2

8

10

10

12

 )4مدينة عمران

11

14

45

55

57

69

 )5مدينة بيحان

3

4

13

16

16

19

 )6مدينة ذمار

3

4

13

16

16

19

 )7مدينة الحديدة

30

37

121

147

151

184

 )8مدينة الخوخة

2

2

8

10

10

12

 )9مدينة لح

5

6

19

23

24

29

 )10مدينة لودر

6

7

23

29

29

36

 )11مدينة م رب

47

58

190

232

237

290

 )12مدينة المخا

4

5

15

18

19

23

 )13مدينة ردا

4

4

14

18

18

22

 )14مدينة صعدة

3

4

14

17

17

21

 )15مدينة صنعا

175

213

698

853

873

1,067

 )16مدينة تعز

21

26

86

105

107

131

إجمالي إعادة إعمار البنية التحتية

183

224

733

896

914

1,117

إجمالي استعادة تقديم الخدمات

252

308

1,009

1,234

1,265

1,546

المجموع الكلي ،جميع المدن

436

533

1,743

2,130

2,179

2,663

المدينة

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
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األولويات المستقبلية
هنيياك إمكانييية إلعييادة بنييا منظوميية الطاقيية بشييك أفضيي  ،ميي إتاحيية مزيييد ميين الفييرص العادليية وزيييادة التركيييز علييى الطاقيية
المتجيييددة والطاقييية التوليديييية الموزعييية والقطيييا الخييياص .فييياليمن تمتليييك ميييوارد وفييييرة للطاقييية المتجيييددة ،بميييا فيييي ذليييك الطاقييية
الشمسيييية و اقييية الريييياح والطاقييية الحراريييية األرضيييية .وقيييد انخفضييي تكيييالي هييي التقنييييات بشيييك حييياد عليييى ميييدى السييينوات
الخميييس الماضيييية .كميييا ظهيييرت بالفعييي سلسيييلة إميييداد قويييية مدفوعييية مييين القطيييا الخييياص بالنسيييبة ألنظمييية الطاقييية الشمسيييية
صيييغيرة ومتوسيييطة الحجيييم .وهييي التطيييورات تعطيييي األمييي فيييي أن منظومييية الطاقييية التيييي سييييتم إعيييادة بنا هيييا سيييتكون أكثييير
إنصافا ا ونظافة وأق اعتمادا ا على الوقود األحفور .
وتشير المعلومات الحالية حول قطاع الطاقة ومؤسسات القطاع إلى ضرورة ترتيب أولوية التدخالت الرامية إلى استعادة الوصول
إلى الكهرباء بأسعار معقولة على النحو التالي:
على المدى الفوري ( 3أشهر فأكثر)
•

توسي نطاق الوصو إلى الطاقة التوليدية الموزعة التي ينتجها القطا الخاص ،وخصوصا ا الطاقة الشمسية.

•

إعادة التيار الكهربا ي إلى المراف الحيوية في قطاعات الصحة والميا والزراعة ،ولو بصورة أولية.

•

تعزيز قدرات القطا الخاص والسلطات المحلية المسؤولة عن إدارة الخدمات الحيوية.

على المدى القصير (صفر -سنة)
• استعادة إمدادات الكهربا العمومية في مدن مختارة من خال االستثمار في شبكات النق والتوزي واستعادة روابط
الوقود.
•

تعزيز قدرات المؤسسات العامة على مستوى المديرية والمحافظة لتوفير خدمات الكهربا الحيوية.

•

نشر أنظمة الطاقة الشمسية م تعزيز الجودة الفنية له األنظمة.

على المدى المتوسط ( 5 –3سنوات)
• إعادة إعمار مراف البنية التحتية الكبيرة ،بما في ذلك خطو النق ومحطات توليد الكهربا وإيجاد قدرة ذات سعة كبير
ألنظمة الطاقة المتجددة.
•

استعادة تشغي الشبكة الو نية

•

تعزيز قدرات مؤسسات قطا الكهربا  ،بما في ذلك المؤسسة العامة للكهربا  ،لتوفير خدمات الكهربا

على المدى الطويل (أكثر من  5سنوات)
• إنشا وتعزيز الهياك التنظيمية لمواصلة السماح بمشاركة الطاقة التوليدية الموزعة من القطاع الخاص  /المولدات
الخاصة في توفير خدمات الكهربا .
وفيييي الميييدى القصيييير ،ينبغيييي إعطيييا األولويييية لتوسيييي فيييرص الحصيييو عليييى خيييدمات الطاقييية الموزعييية مييين القطيييا الخييياص
 وال سييييما الطاقييية الشمسيييية  -وإعيييادة التييييار الكهربيييا ي إليييى المرافييي الحيويييية فيييي قطاعيييات الصيييحة والمييييا والزراعييية .وقيييدبيييرزت كييي مييين الحليييو التقنيييية وسالسييي العيييرض للطاقييية التوليديييية الموزعييية التيييي يقودهيييا القطيييا الخييياص إليييى حيييد كبيييير،
باعتبارهييا اسييتراتيجيات تيي قلم خييال فتييرة الصييرا  .وينبغييي أن تركييز الشييراكة فييي المييدى القصييير علييى تعزيييز هكيي ا نميياذج
لتقيييديم الخيييدمات ،وذليييك بهيييدف دعيييم تطيييوير سلسيييلة العيييرض وتوسيييي فيييرص حصيييو األسييير ذات اليييدخ المييينخف عليييى
الطاقييية مييين خيييال منظوميييات الطاقييية الشمسيييية الصيييغيرة .كميييا يمكييين أن ييييتم توسيييي فيييرص وصيييو الكهربيييا إليييى المرافييي
العاميية الحيوييية ،مثيي وحييدات ضيي الميييا والصييحة والخييدمات العاميية األخييرى ،ميين خييال اسييتخدام أنظميية الطاقيية الشمسييية
الكبييييرة ،وربميييا مييي البطارييييات أو األنظمييية الهجينييية التيييي تعمييي بالطاقييية الشمسيييية واليييديز  .ومييين شييي ن التركييييز عليييى الطاقييية
الشمسيييية الموزعييية أيضيييا أن يعيييزز القطيييا الخييياص ،وأن يقلييي مييين االعتمييياد عليييى وقيييود اليييديز النيييادر ،وأن ييييوفر بنيييية
تحتية أكثر مرونة في مجا الطاقة.
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وميين أجيي اسييتعادة الكهربييا العمومييية ،تتمثيي أفضيي ريقيية مجدييية فييي البييد ميين شييبكات الكهربييا علييى مسييتوى المديرييية
أو المحافظيية وميين ثييم توسييي نطيياق العييرض تييدريجيا ا ميين خييال الييربط البينييي .فالعديييد ميين وصييالت النق ي الر يسييية فييي البلييد
تعرضيي ألضيييرار ،مميييا يشييير إليييى أهميييية اسييتعادة التييييار الكهربيييا ي عبيير الشيييبكة عليييى مسييتوى المحافظييية أوالا قبييي االنتقيييا
إليييى المسيييتوى اليييو ني .ولتحقيييي هييي الغايييية ،سيييتحتاج السيييلطات المحليييية إليييى ميييواد ومعيييدات إلعيييادة ت هيييي شيييبكات التوزيييي
الحضيييرية التيييي تعرضييي ألضيييرار شيييديدة .وينبغيييي أن ينصيييب التركييييز عليييى مكونيييات الشيييبكة الموحيييدة والميييواد التيييي يمكييين
شييييرا ها بسييييرعة .وينبغييييي أن يييييتم التركيييييز بشييييك كبييييير علييييى اسييييتعادة إمييييدادات الكهربييييا للمرافيييي الخدمييييية العاميييية ذات
األهمييييية الكبيييييرة مثيييي إنييييارة الشييييوار وضيييي الميييييا  ،واالتصيييياالت السييييلكية والالسييييلكية والخييييدمات الحكومييييية والصييييحة
والتعلييييم .وسييييتحق ذليييك مييين خيييال إعطيييا األولويييية للميييديريات وأجيييزا الشيييبكة التيييي تقيييدم أعليييى مسيييتوى مييين العا يييد مييين
حيييي اسيييتعادة الخيييدمات العامييية ،مثييي اليييدوا ر الكهربا يييية التيييي تيييربط المستشيييفيات أو المرافييي األساسيييية للمييييا  .ومييين شييي ن
تعزييييز تقيييديم الخيييدمات عليييى مسيييتوى الميييديريات أن يسيييهم فيييي إيجييياد نميييوذج لتقيييديم الخيييدمات أكثييير توزيعيييا ا وبنيييا القيييدرات
التي تعتبر حاسمة بالنسبة لمرحلة إعادة اإلعمار.
السيييتعادة إميييدادات الكهربيييا العموميييية ،فيييإن الطريقييية األكثييير جيييدوى هيييي البيييد مييين الشيييبكات البلديييية أو اإلقليميييية ثيييم توسيييي
نطييياق التورييييد تيييدريجيا مييين خيييال التيييرابط .وتضيييررت العدييييد مييين وصيييالت النقييي الر يسيييية فيييي البليييد  ،مميييا يشيييير إليييى
ضيييرورة إعيييادة إميييدادات الكهربيييا القا مييية عليييى الشيييبكة عليييى المسيييتوى اإلقليميييي أوالا قبييي االنتقيييا إليييى المسيييتوى اليييو ني.
وتحقيقيييا لهييي الغايييية  ،سيييتحتاج السيييلطات البلديييية إليييى ميييواد ومعيييدات إلصيييالح شيييبكات التوزيييي الحضيييرية التيييي تضيييررت
بشيييدة .يجيييب أن يكيييون التركييييز عليييى مكونيييات الشيييبكة الموحيييدة والميييواد التيييي يمكييين شيييرا ها بسيييرعة .وينبغيييي أن يكييييون
التركييييز عليييى إعيييادة إميييدادات الكهربيييا إليييى الخيييدمات العامييية الحيويييية مثييي إنيييارة الشيييوار  ،وضييي المييييا  ،واالتصييياالت
السييييلكية والالسييييلكية  ،والخييييدمات الحكومييييية  ،والصييييحة  ،والتعليييييم .وسيييييتم تحقييييي ذلييييك ميييين خييييال تحديييييد أولويييييات تلييييك
المنيييا وأجيييزا مييين الشيييبكة التيييي تقيييدم أعليييى المكاسيييب مييين حيييي اسيييتعادة الخيييدمات العامييية  -عليييى سيييبي المثيييا  ،اليييدوا ر
التيييي تيييربط المستشيييفيات أو البنيييية التحتيييية للمييييا  .ومييين شييي ن تعزييييز تقيييديم الخيييدمات عليييى مسيييتوى البليييديات أن يسيييهم فيييي
نموذج لتقديم خدمة أكثر توزيعا ا وبنا القدرات الالزمة لمرحلة إعادة اإلعمار.
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 .8قطاع الحماية االجتماعية والوظائف
أدى الصيييرا فيييي الييييمن إليييى زييييادة ها لييية فيييي معيييدالت الفقييير والهشاشييية ليييدى السيييكان المحلييييين فيييي ظييي ارتفيييا معيييدالت
البطاليييية وتوقيييي صييييرف المرتبييييات وتييييدمير األصييييو اإلنتاجييييية وانهيييييار نظييييام الييييدعم (اإلعانييييات االجتماعييييية) والتضييييخم
والصييدمات المتعيييددة والمتالحقييية ،األمييير الييي أدى إليييى زييييادة الحاجييية لشيييبكات األميييان االجتمييياعي .وفيييي الوقييي نفسييي  ،فيييإن
البييرام التييي كان ي تغطييي جييز ا ا ميين السييكان قب ي األزميية تواج ي اآلن مشيياك فييي التموي ي والتشييغي والقييدرات ممييا يحييد ميين
قدرتها على توفير الحماية االجتماعية الفعالة.
يتكييييون هيكيييي الحماييييية االجتماعييييية فييييي اليييييمن ميييين ( )1اإلعانييييات االجتماعييييية و ( )2التيييي مين االجتميييياعي .فالمسيييياعدات
االجتماعييييية يييييتم تقييييديمها فييييي المقييييام األو ميييين خييييال البييييرام التييييي يييييديرها صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية والصييييندوق
االجتميييياعي للتنمييييية .كمييييا أن برنييييام صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية المخييييتص بتقييييديم اإلعانييييات االجتماعييييية (التحييييويالت
النقدييية ييير المشييرو ة) اليي كييان يغطييي  1.5مليييون أسيييرة مسييتفيدة قبيي األزميية يحتيياج اآلن لتغطييية مييا يقييدر بنحيييو 1.85
ملييييون أسييييرة  ،ممييييا سيييييكل مييييا مجموعييي  1.55مليييييار دوالر أمريكييييي علييييى مييييدى خميييس سيييينوات لتييييوفير تغطييييية مماثليييية
للمسيييتويات السيييا دة فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية .وسييييحتاج الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية إليييى مبلييي إضيييافي قيييدر  1.2ملييييار
دوالر أمريكييي علييى ميييدى السيينوات الخمييس المقبلييية السييتئناف تقيييديم خدماتيي بيينفس المسيييتويات السييا دة قبيي األزمييية (بمييا فيييي
ذلييك برنييام النقييد مقابيي العميي ) .وتقييدر تكييالي التشييغي واألضييرار التييي لحقيي بالبنييية التحتييية لكيي ميين هيياتين المؤسسييتين
مبليييي  20مليييييون دوالر أمريكييييي .إن اسييييتعادة صيييينادي المعيييياش (باسييييتثنا القطيييياعين األمنييييي والعسييييكر ) إلييييى وضييييعها
الساب تتطلب مبل  888مليون دوالر إضافية على مدى خمس سنوات.
إلييى جانييب ذلييك ،هنيياك العديييد ميين التطييورات األخييرى التييي تعييزى إلييى الصييرا  ،مثيي زيييادة انعييدام األميين والغمييوض اليي
يليييي الجانييييب االقتصيييياد وانخفيييياض القييييدرة علييييى الحركيييية والحصييييو علييييى الخييييدمات  ،أثييييرت أيضييييا ا علييييى الحماييييية
االجتماعييية والوظييا فييي اليييمن .وليييس ميين السييه تقييدير تكييالي األضييرار التييي ترتبيي علييى هيي التطييورات ميين الناحييية
النقدييية  ،لكنهييا دون شييك كبيييرة .فهنيياك العديييد ميين العواميي مثيي إ ييالق الشييركات وتسييريح العمييا والبطاليية ونقييص العمالييية
وعيييدم دفييي رواتيييب ميييوظفي القطيييا العيييام ومشييياركة الميييرأة فيييي قيييوة العمييي وانخفييياض قاعيييدة الميييوارد المخصصييية لصييينادي
التقاعيييد ولضييييع قييييدرات المؤسسيييات الو نييييية المعنييييية بالحماييييية االجتماعيييية وتنسييييي سياسيييياتها وعيييدم اليقييييين فيمييييا يتعليييي
بيييالتحويالت القادمييية مييين دو مجليييس التعييياون الخليجيييي جميعهيييا يؤكيييد عليييى الحاجييية إليييى الحمايييية االجتماعيييية فيييي األشيييهر
والسنوات القادمة.
ولتعييييافي قطييييا الحماييييية االجتماعيييييية  ،بمييييا فييييي ذليييييك المسيييياعدات االجتماعييييية والمعاشيييييات التقاعدييييية  ،واسييييتعادت إليييييى
المستويات التي كان عليها قب األزمة يتطلب ما يقدر بنحو  4.26مليار دوالر أمريكي على مدى خمس سنوات.

وضع الحماية االجتماعية والوظائف قبل األزمة
قب الصرا  ،كان نظام الحماية االجتماعية في اليمن يضم مجموعة من السياسات والبرام االجتماعية التي توفر مجموعة متنوعة
من الفوا د للسكان .وشمل ه :
•
•
•

•
•

•
•

دعم الطاقة
مسيييياهمات بييييرام اإلعانييييات االجتماعييييية (المعاشييييات التقاعدييييية) التييييي تغطييييي المييييوظفين فييييي القطييييا العييييام
والقطا الخاص الرسمي
بيييرام شيييبكات األميييان االجتمييياعي  ،بميييا فيييي ذليييك التحيييويالت النقديييية يييير المشيييرو ة مييين خيييال صيييندوق
الرعايييية االجتماعيييية  ،والتحيييويالت النقديييية المشيييرو ة مييين خيييال برنيييام النقيييد مقابييي العمييي الييي ييييتم تنفيييي
ميييين خييييال الصييييندوق االجتميييياعي للتنمييييية  ،والفوا ييييد العينييييية المقدميييية لألشييييخاص ذو اإلعاقيييية ميييين خييييال
صندوق المعاقين
برنام األشغا العامة كثيفة العمالة التي ينف ها مشرو األشغا العامة
بيييرام تنميييية المشيييروعات الصيييغيرة واألصيييغر التيييي ييييدعمها الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية  ،بميييا فيييي ذليييك
الخيييدمات الماليييية مييين خيييال مؤسسيييات التمويييي األصيييغر ( )MFIsوالخيييدمات يييير الماليييية مييين خيييال وكالييية
تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر ( ، )SMEPSوصندوق تشجي المشاري الزراعية والسمكية،
الخدمات المجتمعية المستهدفة ودعم سب العيش من خال الصندوق االجتماعي للتنمية.
تقتصر المناقشة والتحلي التاليين على مجموعة فرعية من ه البرام التي تتوفر بش نها معظم المعلومات التفصيلية.
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دعم الطاقة
كييان المكيييون األكبييير لليييدعم اليي تقدمييي الحكومييية قبييي األزمييية يتكييون مييين اليييدعم الشيييام للطاقيية ،حيييي كانييي الحكومييية تقيييدم
إعانيييات مباشيييرة كبييييرة لمجموعييية متنوعييية مييين المشيييتقات النفطيييية  ،بميييا فيييي ذليييك اليييديز (لكييي مييين النقييي وتولييييد الكهربيييا )،
والبنييزين والكيروسييين والغيياز البترولييي المسييا  .وعلييى اليير م ميين أن هيي اإلعانييات كانيي تسييتغرق نسييبة كبيييرة ميين النييات
المحليييي اإلجميييالي (حيييوالي  %7.4فيييي فتيييرة ميييا قبييي األزمييية  ، 2014-2012أو ميييا يقيييرب مييين ثلييي النفقيييات العامييية)  ،إال أن
هيي الطريقيية كانيي ييير فعاليية إلييى حييد كبييير فييي تييوفير المنيياف والحماييية االجتماعييية للفقييرا والضييعفا  .وتشييير التقييديرات
إليييى أن أكثييير مييين  %77مييين اليييدعم المباشييير للمشيييتقات النفطيييية ليييم تكييين تييي هب لمصيييلحة الفقيييرا  ،فيييي حيييين أن  %23فقيييط
ذهبيي إلييى الفقييرا  .تلييى ذلييك قيييام الحكوميية اليمنييية باتخيياذ خطييوات متواضييعة لكنهييا ييير كبيييرة تجييا إصييالح برنييام دعييم
المشيييتقات النفطييييية بييييين عييييامي 2009م و 2014م .وفييييي عييييام  ، 2010أشيييارت التقييييديرات أن رفيييي الييييدعم عيييين الطاقيييية ميييين
شييي ن أن ييييؤد إليييى زييييادة مسيييتوى الفقييير بمقيييدار  3.0نقيييا مئويييية (بيييدون أ تعيييوي )  ،فيييي حيييين أن األسييير الريفيييية ،
وخاصييية الميييزارعين  ،هيييم األكثييير تضيييررا ا  ،وخاصييية تليييك التيييي تعتميييد فيييي دخولهيييا عليييى المحاصيييي التيييي تتطليييب الييير
المكثييي  111 .وحتيييى عيييام 2014م  ،كانييي اإلعانيييات المباشيييرة و يييير المباشيييرة للمشيييتقات النفطيييية ال تيييزا تسيييتوعب حصييية
كبيرة ( )%6من النات المحلي اإلجمالي.

الصندوق االجتماعي للتنمية ()SFD
قبييي األزمييية  ،كيييان الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية يعمييي فيييي جميييي ميييديريات الجمهوريييية البيييال عيييددها  333مديريييية  ،مييين
خييييال اسييييتهداف المجتمعييييات الفقيييييرة والضييييعيفة وتييييوفير شييييبكات األمييييان لييييدعم سييييب كسييييب العيييييش وخليييي فييييرص العميييي
والخيييدمات المجتمعيييية والبنيييية التحتيييية الصيييغيرة والخيييدمات الماليييية و يييير الماليييية للمؤسسيييات الصيييغيرة واألصيييغر .وكيييان ييييتم
تقيييديم هيييي الخييييدمات ميييين خييييال ثالثيييية بييييرام  )1( :برنيييام النقييييد مقابيييي العميييي ؛ ( )2برنييييام المجتميييي المحلييييي والتنمييييية
المحليييية (الييي نفييي األشيييغا العامييية كثيفييية العمالييية  ،ضيييمن مشييياري أخيييرى) ؛ ( )3برنيييام تنميييية المشيييروعات الصيييغيرة
واألصييغر .وقييد نفييي الصييندوق برامجييي ميين خييال دورات برنامجيييية مييدتها خميييس سيينوات  ،ممييا وفييير للمجتمعييات المسيييتهدفة
فيييرص مسيييتمرة عليييى الميييدى المتوسيييط للحصيييو عليييى الخيييدمات .وقبييي الصيييرا  ،كيييان الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية يقيييوم
بتنفيييي برنيييام المرحلييية الرابعييية ( )2015–2011بموازنييية مخططييية بلغييي  1.0ملييييار دوالر أمريكيييي .وعليييى ميييدى العقيييدين
الماضييييين تيييم تلبيييية الطليييب الكبيييير عليييى تيييدخالت الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية مييين خيييال زييييادة القيييدرة عليييى التسيييليم .كميييا
بلغييي القيييدرة عليييى التنفيييي والصيييرف فيييي الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية ذروتهيييا فيييي عيييام  ، 2014عنيييدما كيييان البرنيييام
يوز  20مليون دوالر أمريكي شهريا ا أو  240مليون دوالر سنويا ا.

شبكات األمان اإلجتماعية
يعتباااار صااااندوق الرعايااااة االجتماعيااااة أكبيييير برنييييام للتحييييويالت النقدييييية المسييييتهدفة و ييييير المشييييرو ة فييييي اليييييمن  ،واليييي
يغطييي  1.5مليييون أسييرة فقيييرة وضييعيفة .فقييد تييم اختيييار األسيير المسييتفيدة فييي البداييية حسييب الفئيية فييي عييام 2008م  ،واعتمييد
صيييندوق الرعايييية االجتماعيييية نهييي اسيييتهداف قيييا م عليييى الفقييير .بينميييا طيييى البرنيييام حيييوالي  %30مييين السيييكان  ،بييييد أن
خطيي اسييتبعاد حيياالت مسييتحقة ظيي مرتفعيياا .و بقييا ا لمسييح ميزانييية األسييرة لسيينة 2014م  ،فييإن  %60ميين الفقييرا لييم يشييملهم
البرنيييام  .كميييا تسيييم البرنيييام أيضيييا بمسيييتوى مييينخف مييين الفا يييدة  ،حيييي تيييم تصييينيف مييين بيييين األقييي سيييخا ا عليييى مسيييتوى
العييالم .وبليي متوسييط مبليي االسييتحقاق عنييد  5000لاير يمنييي لكيي أسييرة فييي الشييهر .وهيي ا يمثيي حييوالي  %9ميين إنفيياق أشييد
خمييييس السييييكان فقييييرا ا فييييي عييييام 2014م (مسييييح ميزانييييية األسييييرة 2014م)  ،مقارنيييية بمتوسييييط  %13و  %18فييييي البلييييدان
منخفضيية الييدخ ومنخفضيية إليييى متوسييطة الييدخ  ،عليييى التييوالي 112.وكانيي الدولييية هييي ميين تتيييولى تموييي برنييام صيييندوق
الرعاييية االجتماعييية قبيي الصييرا  ،وكييان يييتم تسييليم المسيياعدات كيي ثالثيية اشييهر .وقييد تييم صييرف آخيير دفعيية ميين اإلعانييات
االجتماعية من قب الحكومة في ديسمبر 2014م.
كميييا لعبييي التحاااويالت المالياااة دورا ا كبييييرا ا فيييي دعيييم األسييير فيييي الييييمن قبييي بدايييية األزمييية (وميييا زالييي حتيييى اآلن) .و بقيييا ا ليييـ
مسييييح ميزانييييية األسييييرة لسيييينة 2014م ،فييييإن  %11.2ميييين جمييييي األسيييير تلقيييي تحييييويالت ميييين داخيييي اليييييمن  ،فييييي حييييين أن
 %17.6تلقيييي تحييييويالت ميييين الخييييارج .وكانيييي مسيييياهمة هيييي التحييييويالت فييييي دخيييي األسييييرة كبيييييرة ؛ وكمتوسييييط كانيييي
التحيييويالت المحليييية تعييياد  %13.4مييين اسيييتهالك األسييير المسيييتفيدة  ،فيييي حيييين كانييي حصييية التحيييويالت الخارجيييية مرتفعييية
حيييي وصيييل إليييى  .%31.5وفيييي عيييام 2014م  ،بلغييي التحيييويالت الخارجيييية للمغتيييربين التيييي وصيييل إليييى الييييمن بميييا يقيييدر
بنحييييو  3.3مليييييار دوالر  ،معظمهييييا ميييين دو مجلييييس التعيييياون الخليجييييي  ،حييييي شييييكل المملكيييية العربييييية السييييعودية وحييييدها
 .%61تلعيييب التحيييويالت دورا ا هاميييا ا فيييي الحمايييية االجتماعيييية ألنهيييا مصيييدر هيييام للمعيشييية بالنسيييبة للفقيييرا ؛ وتشيييير البيانيييات
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الحديثييية إليييى أنهيييا تسيييتخدم فيييي المقيييام األو لتغطيييية النفقيييات اليوميييية األساسيييية لألسييير  ،مثييي اإليجيييار والرعايييية الصيييحية
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والتعليم.
برنااام النقااد مقاباال العماال تييم ت سيسيي فييي البداييية اسييتجابة ألزميية الغيي ا فييي عييام 2008م لحماييية اسييتهالك األسيير الضييعيفة
فيييي المنيييا التيييي تعييياني مييين انعيييدام األمييين الغييي ا ي  ،ثيييم تيييم اعتمييياد الحقيييا ا كعنصييير مييين عناصييير نظيييام الحمايييية االجتماعيييية
فيييي الييييمن .ويعيييد برنيييام النقيييد مقابييي العمييي أحيييد ثالثييية بيييرام ر يسيييية ينفييي ها الصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية  ،وهيييو عبيييارة
عييين أداة مييين أدوات شيييبكة األميييان االجتمييياعي القابلييية للتعيييدي يمكييين توسيييي نطاقييي أو خفضييي تبعيييا ا لطبيعييية وحجيييم الصيييدمة /
كميييي اإلعانييييات
األزميييية وتييييوفر األمييييوا  .لقييييد اعتمييييدت الحكوميييية اليمنييييية البرنييييام كشييييبكة ر يسييييية لألمييييان االجتماعييييية ت ِ
االجتماعييييية التييييي يقييييدمها صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية .وقييييد تييييم توسييييي البرنييييام فييييي عييييام 2011م .وفييييي عييييام 2013م ،
طييى البرنيييام حيييوالي  63,000أسيييرة بمتوسيييط دخييي مييين األجيييور بلييي  500دوالر أمريكيييي لكييي أسيييرة مشييياركة .وفيييي عيييام
2014م  ،انخفضييي التغطيييية إليييى حيييوالي  55,000أسيييرة  ،وفيييي عيييام 2015م انخفضييي إليييى مسيييتوى ال يكييياد يييي كر حيييي
قام المانحون الر يسيون للبرنام بتعلي التموي .

المعاشات
يتكيييون نظيييام التييي مين االجتمييياعي فيييي الييييمن مييين أربعييية صييينادي تقاعيييد متمييييزة للعييياملين فيييي القطاعيييات العسيييكرية واألمنيييية
والخاصييية والعامييية  /المختلطييية .وهييي الصييينادي تيييؤمن المشييياركين مقابييي الشييييخوخة واإلعاقييية والوفييياة واإلصيييابة فيييي مكيييان
العمييي  .وفيييي المقابييي  ،ال يوجيييد تييي مين صيييحي إلزاميييي ألولئيييك الييي ين تشيييملهم المعاشيييات .وحتيييى قبييي األزمييية  ،ليييم يكييين ليييدى
الييييمن بيييرام تييي مين عيييام لتغطيييية مخيييا ر البطالييية والصيييحة .وفيييي حيييين طييي صييينادي التقاعيييد جميييي الميييوظفين العميييوميين
 ،كانييي تغطيييية العييياملين فيييي القطيييا الخييياص منخفضييية للغايييية  ،وكيييان تطبيييي قيييانون التييي مين االجتمييياعي بيييين أربييياب العمييي
فيييي القطييييا الخيييياص ضييييعيفا ا  ،ولييييم يكييين لييييدى المييييوظفين وعييييي كبييييير بالنظيييام .وتعتمييييد أمييييوا المعاشييييات التقاعدييييية علييييى
مسييياهمات أصيييحاب العمييي والميييوظفين  ،فضيييالا عييين االسيييتثمارات التيييي تقيييوم بهيييا مؤسسيييات المعاشيييات التقاعديييية  ،عيييادة فيييي
السييييندات الحكومييييية وأذونييييات الخزانيييية .وقييييد بليييي عييييدد المشييييتركين فييييي الهيئيييية العاميييية للت مينييييات والمعاشييييات 589,806
موظييي مييين ميييوظفي الخدمييية المدنيييية (باسيييتثنا الميييوظفين فيييي القطييياعين العسيييكريين واألمنيييي) و  124,051مييين المتقاعيييدين
 ،فييييي حييييين كانيييي المؤسسيييية العاميييية للت مينييييات االجتماعييييية ( )GCSIتضييييم  90,000مشييييترك ميييين المييييوظفين العيييياملين فييييي
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القطا الخاص و  11,114متقاعد فقط.

الوظائف
حتييى قبيي بداييية األزميية فييي عييام 2014م  ،واجيي سييوق العميي فييي اليييمن تحييديات هيكلييية خطيييرة .فنسييبة السييكان المشيياركين
فيييي القيييوى العاملييية  %36.3فقيييط؛ فيييي حيييين كانييي مشييياركة الميييرأة أقييي مييين ذليييك بكثيييير حيييي بلغييي  .%6وقيييد شيييكل
يييير الرسيييمية حيييوالي  %75مييين إجميييالي الوظيييا  .وكانييي  %5مييين هييي الوظيييا بعقيييود يييير رسيييمية مييي
الوظيييا
أربيييياب العميييي الرسييييميين .واسييييتحوذ قطييييا الخييييدمات علييييى  %55.6ميييين إجمييييالي العماليييية  ،فييييي حييييين شييييكل الزراعيييية
والصييناعة  %29.2و  %14.5علييى التييوالي .وعيييالوة علييى ذلييك  ،لييم يكييين يعميي براتييب سييوى نصييي العيياملين فقييط  ،بينميييا
كيييان البييياقون يعمليييون لحسيييابهم أو يسييياهمون فيييي العمييي العيييا لي .وكانييي الميييؤهالت التعليميييية للقيييوى العاملييية منخفضييية نسيييبياا:
 %23.9مييين الرجيييا و  %29.1مييين النسيييا فيييي القيييوى العاملييية ليييم يحصيييلوا عليييى تعلييييم  ،و  %73.9مييين الرجيييا و %56
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من النسا لم يكن لديهم سوى تعليم ابتدا ي.

تقييم األضرار في القطاع
التحليل الكلي للقطاع
لقيييد ألحييي الصيييرا اليييدا ر فيييي الييييمن خسيييا ر فادحييية بمصيييادر اليييدخ وانعيييدام األمييين الغييي ا ي فيييي البليييد  ،مميييا أدى إليييى تفييياقم
الحاجييية إليييى الحمايييية االجتماعيييية .فحتيييى قبييي الصيييرا  ،كانييي معيييدالت الفقييير فيييي ازديييياد فيييي الييييمن  ،حيييي ارتفعييي مييين
 %35إليييى  %49بييييين عيييامي 2005م و 2014م .وقييييدرت نسيييبة الفقييييرا ميييين إجميييالي السييييكان بنحيييو  %62إلييييى  %78فييييي
عيييام 2016م 116.وتعيييزى هييي الزييييادة فيييي الفقييير إليييى مجموعييية مييين العوامييي تشيييم فقيييدان الوظيييا واألضيييرار التيييي لحقييي
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وزارة التخطيط والتعاون الدولي " ،تحويالت المغتربين اليمنيين :آخر مورد يتعرض للتهديد" (تقرير المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن ،
العدد  ، 32فبراير . http://files.constantcontact.com/9fcbc1c9401/16267008-af70-4ab8-82bf-321cc57355fe.pdf .)2018
 114وزارة التخطيط والتعاون الدولي " ،برام الحماية االجتماعية في اليمن :الوض الراهن واستجابة المانحين"  ،تقرير المستجدات االقتصادية واالجتماعية
في اليمن  ،العدد  ، 29نوفمبر .2017
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بالمسيياكن والتهجييير وعييدم صييرف أجييور العيياملين فييي القطييا العييام (مرتييب كاميي أو نصيي مرتييب) وارتفييا معييد انتشييار
األميييراض وانخفييياض مسيييتوى التحيييويالت العامييية والخاصييية بميييا فيييي ذليييك تحيييويالت المغتيييربين .وقيييد فرضييي هييي العوامييي
العيييب األكبييير عليييى أولئيييك الييي ين كيييانوا فقيييرا حتيييى قبييي الصيييرا  ،مميييا أدى إليييى توسيييي فجيييوة عيييدم المسييياواة .إليييى ذليييك،
تفييياقم وضييي األمييين الغييي ا ي فيييي البليييد نتيجييية النخفييياض القيييوة الشيييرا ية واالخيييتالالت فيييي السيييوق  117،بميييا فيييي ذليييك تييي ثير
الصيييرا عليييى مسيييتوى عيييرض الميييواد الغ ا يييية المسيييتوردة .وهييي التطيييورات تحيييد مييين قيييدرة األسييير عليييى حمايييية رأس الميييا
البشييير وتهيييدد أيضيييا ا بعكيييس مسيييار التقيييدم فيييي التعلييييم والرعايييية الصيييحية الييي تحقييي خيييال السييينوات التيييي سيييبق انيييدال
الصييرا  .وكمييا هييو الحييا فييي جمييي القطاعييات العاميية  ،فقييد أضييع الصييرا نظييام الحماييية االجتماعييية الشييام  ،ممييا أدى
إليييى فقيييدان تنسيييي السياسيييات والتخطييييط واالسيييتدامة .وبالتيييالي ،فيييإن توسيييي تطييياق بيييرام الحمايييية االجتماعيييية بشيييك عيييام،
وشيييبكات األميييان االجتمييياعي بشيييك خييياص ،إليييى عيييدد أكبييير مييين الفقيييرا والضيييعفا فيييي الييييمن يعتبييير أميييرا ا بيييال األهميييية فيييي
جيييدو أعميييا إعيييادة اإلعميييار .كميييا يمكييين االسيييتفادة مييين أدوات الحمايييية االجتماعيييية لتعزييييز التماسيييك االجتمييياعي ومشييياركة
الموا نين والشفافية .

اإلعانات
مييي انهييييار اإلييييرادات العامييية فيييي أعقييياب انيييدال الصيييرا  ،انهيييارت كييي لك إعانيييات دعيييم الطاقييية  ،مميييا أدى إليييى ارتفيييا
األسيييعار .ومييين يييير الممكييين تقيييدير أثييير هييي الزييييادة فيييي األسيييعار عليييى مسيييتوى الفقييير فيييي ظييي عيييدم تيييوفر البيانيييات حيييو
مسيييتوى الفقييير األساسيييي .ومييي ذليييك  ،يشيييير تحليييي النتيييا الغ ا يييية إليييى أن النييياس قيييد تعييياملوا مييي الزييييادة فيييي أسيييعار الوقيييود
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والكهربييا ميين خييال التحييو نحييو مصييادر أرخييص للسييعرات الحرارييية .كمييا قييدر أيضييا تحلييي أجيير فييي عييام 2010م
أن رفييي اليييدعم سييييؤد إليييى ارتفيييا معيييد الفقييير بنسيييبة  .%3ومييين بيييين جميييي منتجيييات الطاقييية  ،يعتبييير الكيروسيييين الميييادة
األكثيييير اسييييتخداما ا ميييين قبيييي الفقييييرا  .ليييي لك  ،فييييإن أ تعييييديالت مسييييتقبلية للسياسييييات يجييييب أن ت خيييي بعييييين االعتبييييار حماييييية
الفقييييرا ميييين تقلبييييات أسييييعار الكيروسييييين .ويتمثيييي أحييييد الخيييييارات فييييي إضييييافة أ زيييييادة فييييي سييييعر الكيروسييييين إلييييى مبليييي
اإلعانات االجتماعية (لم يتم تقدير تكلفة ه ا الخيار هنا نظرا ا لمحدودية البيانات المتعلقة باستهالك األسر).

شبكات األمان االجتماعي (بما في ذلك الصندوق االجتماعي للتنمية)
فيييي عيييام 2014م  ،عنيييدما كيييان معيييد الفقييير فيييي البليييد  ، %49كانييي (التحيييويالت النقديييية) تغطيييي  1.5ملييييون أسيييرة مسيييتفيدة
 ،أو ثالثيية أخميياس الفقييرا  .والسييتعادة تغطييية الفقييرا إلييى مسييتواها السيياب  ،سيييحتاج صييانعو السياسييات إلييى تفسييير الزييييادة
الالحقيية فييي الفقيير .وعلييى افتييراض معييد الفقيير  %78فييي عييام 2017م (تقييديرات البنييك الييدولي)  ،بييالنظر إلييى عييدد السييكان
البييال  28ملييييون نسيييمة  ،ومتوسيييط لحجيييم األسييرة سيييبعة أفيييراد ،إذا اعتبييير أن ثالثييية أخمييياس األسيير التيييي تقييي عييين خيييط الفقييير
مسييتحقة لإلعانييات االجتماعييية (كمييا كييان الوضيي قبيي األزميية)  ،فييإن هيي ا يعنييي تغطييية  1.85مليييون أسييرة ( 4ماليييين أسييرة
× معيييد الفقييير  × %77معيييد التغطيييية  .)%60عيييالوة عليييى ذليييك  ،أدى التضيييخم المرتفييي إليييى تآكييي القيييوة الشيييرا ية لمبلييي
اإلعانيييية االجتميييياعي اليييي يقدميييي صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية .وللحفيييياظ علييييى القيميييية الحقيقييييية (القييييوة الشييييرا ية) لمبليييي
اإلعانييية االجتمييياعي الييي يقدمييي صيييندوق الرعايييية االجتماعيييية عنيييد مسيييتواها السييياب (اعتبيييارا ا فيييي ينييياير 2015م)  ،يجيييب
زييييادة المعيييد مييين  5000لاير إليييى  8000لاير لكييي أسيييرة فيييي الشيييهر 119.وبالنسيييبة لعيييدد مييين الحييياالت المسيييتهدفة يبلييي 1.85
مليييون أسييرة  ،علييى افتييراض مبل ي  8000لاير يمنييي لكيي أسييرة فييي الشييهر  ،فييإن هيي ا يتييرجم إلييى إنفيياق سيينو يبليي حييوالي
 177.6مليييييار لاير ( 395مليييييون دوالر أمريكييييي بسييييعر صييييرف للييييدوالر الواحييييد =  450لاير) علييييى التحييييويالت النقدييييية
المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية.
وكميييا ليييوح أعيييال  ،فيييإن القيييدرة التشيييغيلية للصيييندوق االجتمييياعي للتنميييية فيييي عيييام 2014م بلغييي  20ملييييون دوالر أمريكيييي
كمبيييال ييييتم صيييرفها شيييهريا ا .وبالتيييالي ،يتطليييب اسيييتعادة هييي القيييدرة  240ملييييون دوالر سييينوياا .وهييي ا مييين شييي ن أن يغطيييي
برنيييام النقيييد مقابييي العمييي (أداة شيييبكة األميييان للفقيييرا العييياملين) وخلييي فيييرض عمييي مؤقتييية للشيييباب – أحيييد األهيييداف الهامييية
للتعيييافي  -وكييي لك دعيييم للمنشيييآت الصيييغيرة والمتوسيييطة .وعليييى الييير م مييين صيييعوبة تحدييييد حجمهيييا  ،إال أن اسيييتعادة القيييدرة
الكامليية للصييندوق االجتميياعي للتنمييية ميين شيي نها أن تييدعم التماسييك االجتميياعي لليييمن ونمييوذج للحكييم ميين القاعييدة إلييى القمييية.
يتبيييي الصييييندوق االجتميييياعي للتنمييييية نهجييييا ا مجتمعيييييا ا  ،ميييي التركيييييز علييييى تمكييييين السييييلطات المحلييييية (علييييى سييييبي المثييييا ،
المجالس التعاونية القروية والسلطة المحلية في المديريات) والشباب والنسا .

أجرت مؤسسة الوب ) http://www.gallup.com/analytics/213704/world -poll.aspx ( 2016؛ البنك الدولي

 117االستطال العالمي ال
.2017
118
البنك الدولي  ،منحة سياسة نمو القطا الخاص وتطوير الحماية االجتماعية في اليمن  ،التقرير رقم ( YE-55649واشنطن العاصمة :البنك الدولي ،
.)2010
 119تستند الحسابات على متوسط التكلفة الشهرية الو نية المقدرة للسلة الغ ا ية الدنيا (لاير يمني  /شخص) في اليمن بين يناير ( 2015قب األزمة) وأبري
 ، 2018المقدمة من برنام األ ية العالمي
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الوظائف
أثيير الصييرا فييي اليييمن سييلبا ا علييى مشيياركة القييوى العامليية والتوظي ي  .و بقييا ا لتقييييم سييري أجرت ي منظميية العميي الدولييية فييي
عيييام 2015م  ،انخفييي معيييد مشييياركة القيييوى العاملييية فيييي أكبييير ثالثييية تجمعيييات سيييكانية هيييي صييينعا وعيييدن والحدييييدة بنسيييبة
 %13.8خيييال عيييام واحيييد 120.وتوزعييي نسيييبة فقيييدان الوظيييا بطريقييية متفاوتييية حيييي كانييي النسيييبة األعليييى مييين الخسيييارة
ميييين نصيييييب المييييرأة ( )%28مقارنيييية بالرجييييا ( .)%12.2وانخفضيييي معييييدالت التوظييييي بنسييييبة  %11.1للرجييييا و %28
للنسيييا و  %12.8فيييي المجميييو  .ووفقيييا ا لدراسييية استقصيييا ية عليييى المسيييتوى اليييو ني أجراهيييا برنيييام األ يييية العيييالمي فيييي
أكتيييوبر  /تشيييرين األو 2017م  ،لحيييوالي  %32مييين جميييي األسييير  ،ليييم يكييين ليييدى رب األسيييرة أ عمييي فيييي الشيييهر الييي
سييب المسييح مقاب ي  %44عملييوا لمييدة أقيي ميين  15يوم يا ا فييي الشييهر .وذكيير أكثيير ميين  %80ميين أربيياب األسيير أنهييم ير بييون
121
في الحصو على فرص عم أكثر مقارنة بالفرص التي كان متاحة لهم حينها.
مثييي قطيييا الزراعييية نسيييبة أقييي مييين فيييرص العمييي ( )%29.2قبييي األزمييية مقارنييية بقطيييا الخيييدمات  ،لكنييي سيييج انخفاضيييا ا
حيييادا ا بنسيييبة  %49.7فيييي العمالييية 122.وسيييج قطيييا الخيييدمات انخفاضيييا ا بنسيييبة  ، %8فيييي حيييين كانييي خسيييارة الوظيييا فيييي
قطيييا الصيييناعة صيييغيرة نسيييبيا ا حيييي بلغييي  .%4ففيييي صييينعا وعيييدن والحدييييدة  123،كيييان هنييياك حيييوالي  73000فرصييية
عميي فيييي قطييا الزراعييية و  3000وظيفيية فيييي قطييا الصيييناعة وأكثييير ميين  60000وظيفييية فييي قطيييا الخييدمات .وقيييد تسيييبب
إ يييالق الشيييركات فيييي تسيييريح عيييدد كبيييير مييين الميييوظفين فيييي القطيييا الخييياص .ووفقيييا ا لدراسييية أجرتهيييا وكالييية تنميييية المنشيييآت
الصيييغيرة واألصيييغر ( )SMEPSفيييي عيييام 2016م 124،كيييان معيييد تسيييريح الميييوظفين العييياملين فيييي المؤسسيييات الصيييغرى
والصيييغيرة والمتوسيييطة أعلييييى مقارنييية بالعيييياملين فيييي الشييييركات الكبييييرة .فقيييد قاميييي حيييوالي  %70ميييين المنشيييآت األصييييغر
والصيييغيرة والمتوسيييطة بتسيييريح نصييي موظفيهيييا أو أكثييير مييين نصيييفهم منييي بدايييية األزمييية .وقيييد وجيييد تقريييير نشيييرت صيييحيفة
العربيييي الجدييييد أن  8مالييييين يمنيييي فقيييدوا مصيييادر دخلهيييم منييي بدايييية األزمييية  ،بميييا فيييي ذليييك  4مالييييين عامييي ممييين كيييانوا
يتقاضييون أجييرا ا ميين القطييا العييام والخيياص والمخييتلط أصييبحوا بييدون عميي  ،باإلضييافة إلييى  3ماليييين شييخص كييانوا يعملييون
ا 125
بنظام األجر اليومي ومليون شخص كانوا يتقاضون أجرا ا شهريا.
واعتبيييارا ا فيييي عيييام  ، 2014كيييان القطيييا العيييام فيييي الييييمن المشيييغ األكبييير والوحييييد فيييي الييييمن حيييي يوظييي حيييوالي 1.25
ملييييون شيييخص فيييي وظيييا مدنيييية وعسيييكرية .وفيييي عيييام  ، 2017توقييي صيييرف رواتيييب ميييوظفي القطيييا العيييام .ومييين بيييين
فييياتورة المرتبيييات السييينوية للقطيييا العيييام (باسيييتثنا الجييييش) التيييي بلغييي  2.6ملييييار دوالر فيييي عيييام 2014م  ،بلغييي الرواتيييب
يييير المدفوعييية عليييى مسيييتوى المحافظييية ميييا يقيييدر بيييـ  2ملييييار دوالر أمريكيييي فيييي عيييام 2017م 126.وقيييد أدى عيييدم صيييرف
المرتبييييات إلييييى انخفيييياض القييييدرة الشييييرا ية لألسيييير المتضييييررة وزادت ميييين ضييييعفها  ،ممييييا جعيييي توسييييي شييييبكة الحماييييية
االجتماعية أولوية ملحة.

المعاشات
تعتبيييير صيييينادي التقاعييييد هييييي المصييييدر الر يسييييي للييييدخ لألسيييير التييييي يتقاعييييد فيهييييا كبييييار السيييين ميييين وظييييا فهم فييييي القطييييا
الرسيييمي .وخيييال األزمييية  ،تعرضييي المصيييادر التيييي تميييو مييين خاللهيييا مؤسسيييات المعاشيييات التقاعديييية صيييرف مرتبيييات
المتقاعييييدين ألضييييرار شييييديدة .لييييـكن صيييينادي التقاعييييد لييييم تييييتمكن ميييين تحصييييي عوا ييييد اسييييتثماراتها المالييييية فييييي السييييندات
الحكوميييية بسيييبب أزمييية السييييولة ،وأيضيييا ليييم تيييتمكن مييين تحصيييي االشيييتراكات عليييى مرتبيييات ميييوظفي الدولييية بسيييبب أزمييية
المرتبيييات 127.فحتيييى أوا ييي عيييام  ، 2018ليييم يسيييتلم  %41مييين المتقاعيييدين ( )50,860معاشييياتهم مييين الهيئييية العامييية للت مينيييات
والمعاشيييييات منييييي ميييييارس 2017م  ،فيييييي حيييييين أن المتقاعيييييدين الييييي ين تغطييييييهم المؤسسييييية العامييييية للت مينيييييات االجتماعيييييية
( )11,114اسييييتلموا معاشيييياتهم حتييييى نييييوفمبر  2017فقييييط 128.عييييالوة علييييى ذلييييك  ،لييييم يحصيييي المتقاعييييدون فييييي القطيييياعين
األمنييييي والعسييييكر علييييى معاشيييياتهم التقاعدييييية منيييي أشييييهر .وتجييييدر اإلشييييارة إلييييى أن متوسييييط مبليييي المعيييياش التقاعييييد هييييو
 40000لاير يمنيييي لكييي متقاعيييد شيييهريا ا .إليييى ذليييك ،تواجييي الهيئييية العامييية للت مينيييات والمعاشيييات لوحيييدها عجيييزا ا شيييهريا ا يقيييدر

 120منظمة العم الدولية ( ، )ILOاليمن تقييم األضرار واالحتياجات :ت ثير األزمة على العمالة وسوق العم (بيروت :منظمة العم الدولية .)2016 ،
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP -0000039964/download/.121
 122وفقا لمنظمة العم الدولية ( ، )ILOتقييم األضرار وتقييم االحتياجات في اليمن :ت ثير األزمة على العمالة وسوق العم (بيروت :منظمة العم الدولية ،
.)2016
 123المرج نفس
 124وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر (" ،)SMEPSالمسح السري للشركات :أثر األزمة اليمنية على نشا القطا الخاص" (صنعا  :وكالة تنمية
المنشآت الصغيرة واألصغر )2016 ،
 125صحيفة العربي الجديد  ،أبري . https://tinyurl.com/y79zlxqz ، 2017
 126لمزيد من التفاصي  ،أنظر الفص الخاص بالحوكمة في ه ا التقرير.
 127وزارة التخطيط والتعاون الدولي " ،برام الحماية االجتماعية في اليمن" .2017 ،
 128يتركز هؤال في محافظات الجوف وريمة والمحوي وصعد والبيضا وعمران وحجة وذمار و إب وصنعا والحديدة وتعز وأمانة العاصمة.
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بنحييييو  2.4مليييييار لاير يمنييييي فييييي تموييييي مييييدفوعاتها .وتحتيييياج مؤسسييييات التيييي مين االجتميييياعي فييييي جمييييي المجيييياالت إلييييى
المساعدة للوفا بالتزاماتها.

التحويالت
زادت أهميييية التحيييويالت الماليييية بالنسيييبة لالقتصييياد اليمنيييي فيييي ظييي األزمييية .فحتيييى مييي انخفييياض النميييو فيييي االقتصييياد ككييي ،
ظلييي القيمييية المطلقييية للتحيييويالت المسيييتلمة ثابتييية عنيييد حيييوالي  3.3ملييييار دوالر حتيييى عيييام  ،2015وارتفعييي إليييى  3.7ملييييار
دوالر فييييي عييييام  ،2016وانخفضيييي إلييييى مسييييتوى  3.4مليييييار دوالر فييييي عييييام 2017م ( مييييا يعيييياد  %23.7ميييين النييييات
المحليييي اإلجميييالي فيييي عيييام 2017م)  ،مميييا ييييوفر مصيييدر دخييي لألسييير فيييي الييييمن ويسييياعد أيضيييا ا عليييى وقييي تراجييي سيييعر
صييرف العمليية المحلييية مقابيي الييدوالر .وميي ذلييك  ،وبمييا أن البييية هيي التحييويالت تيي تي ميين دو مجلييس التعيياون الخليجيييي
 ،والمملكييية العربيييية السيييعودية عليييى وجييي الخصيييوص  ،فيييإن تغييييير السياسيييات فيييي هييي البليييدان يمكييين أن يهيييدد التحيييويالت
الماليييية للمغتيييربين .عليييى سيييبي المثيييا  ،يمكييين أن تيييؤد الرسيييوم المتصييياعدة المفروضييية عليييى العميييا المغتيييربين واألفيييراد
الييي ين يعوليييونهم المقيميييين فيييي المملكييية العربيييية السيييعودية (كجيييز مييين سيييعودة القيييوى العاملييية)  ،إليييى عيييودة عشيييرات اآلالف
ميين المغتييربين اليمنيييين العيياملين هنيياك  ،وخفيي الييدعم المقييدم ألفييراد أسييرهم الحيياليين ميين خييال التحييويالت المالييية وزيييادة
129
الضغو الناتجة عن البطالة والفقر في اليمن.

تقييم احتياجات القطاع
تييييم تقييييدير تكييييالي اسييييتعادة آليييييات الحماييييية االجتماعييييية فييييي اليييييمن إلييييى مسييييتوياتها قبيييي األزميييية بنييييا ا علييييى االعتبييييارات
واالفتراضات التالية:
•

تييي مين خيييط األسييياس ضيييد زييييادة أسيييعار الحيييد األدنيييى للسيييلة الغ ا يييية ومسيييتوى التغطيييية قبييي األزمييية (نسيييبة
الفقرا ).

•

تيييم تحدييييد معيييد التغطيييية للفقيييرا بنسيييبة ( %60أ  %60مييين  %77مييين إجميييالي السيييكان) .تعمييي التقيييديرات
عليييى حمايييية القيييدرة الشيييرا ية لمبلييي االسيييتحقاق  ،كميييا هيييو الحيييا فيييي ينييياير  ، 2015باإلضيييافة إليييى احتسييياب
تكلفيييية التسييييليم بنسييييبة  ، %5علييييى افتييييراض التسييييليم ميييين خييييال صييييندوق الرعاييييية االجتماعييييية واسييييتبعاد
موظفي صندوق الرعاية االجتماعية.

•

تعيين قدرة التسليم لبرام الصندوق االجتماعي للتنمية عند مستويات ما قب األزمة.

•

تحدييييد تكيييالي التشيييغي وإعيييادة اإلعميييار (لألضيييرار التيييي لحقييي بالبنيييية التحتيييية والمكاتيييب وميييا إليييى ذليييك)
للصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية بنحو  %5من تكلفة البرام .

•

تتضيييمن تقيييديرات المعييياش عجيييزا ا سييينويا ا لألميييوا والميييدفوعات بييي ثر رجعيييي للمتقاعيييدين الييي ين ليييم يسيييتلموا
معاشاتهم من عام 2016م.
الجدول ( )8.1احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات
التمويل السنوي
المطلوب
(مليار لاير)

المدى القصير
(صفر -سنة)
(مليون دوالر
أمريكي)

اإلجمالي (على
مدى  5سنوات)
(مليون دوالر)

شبكات األمان االجتماعي
صندوق الرعاية االجتماعية  -التحويالت النقدية ير المشرو ة

415

2,070

186.8

الصندوق االجتماعي للتنمية ()SFD

240

1,200

تكالي عمليات الصندوق االجتماعي و صندوق الرعاية االجتماعية ،
وإصالح األضرار التي لحق بالبنية التحتية الخاصة بهما ،بما في ذلك
المكاتب

20

100

شبكات األمان االجتماعي

675

3,370

المعاشات

 129وزارة التخطيط والتعاون الدولي " ،تحويالت المغتربين اليمنيين :المورد األخير تح التهديد" (المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن  ، -العدد 32
 ،فبراير http://files.constantcontact.com/9fcbc1c9401/16267008-af70-4ab8-82bf-321cc57355fe.pdf .)2018
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العجز السنو في مدفوعات معاشات المتقاعدين من الهيئة العامة
للت مينات والمعاشات
(أ )
المدفوعات السنوية للمؤسسة العامة للت مينات االجتماعية
مستحقات  50,860من المتقاعدين ممن لم يحصلوا على رواتبهم من عام
2016م ونسبة الزيادة في التغطية للفترة من  2016إلى 2020م
صندوق تقاعد الداخلية واألمن

—

—

—

صندوق التقاعد العسكر

—

—

—

28.8

64

320

5.3

12

60

2.4

101.6

508

مجمو المعاشات

888

177.6

الوظائف
االحتياجات لتعزيز إعادة تنشيط العمالة في القطاعين العام والخاص

—

—

—

مجمو الوظا
المجموع (باستثنا الرواتب ير المدفوعة لموظفي الخدمة المدنية
والوظا المفقودة في القطا الخاص)
المصدر :تقديرات البنك الدولي.

852.6

4,260

مالحظة :تفترض التقديرات أن الفجوات التمويلية ستكون ثابتة بالقيمة الحقيقية خال السنوات الخمس.
(أ)  11,114متقاعد ×  12شهر ×  40,000لاير يمني ((انظر وزارة التخطيط والتعاون الدولي " ،2017برام الحماية االجتماعية في اليمن").
 -ير متاح.

هنيييياك العديييييد ميييين المتغيييييرات التييييي تعكييييس األضييييرار المتعلقيييية بالصييييرا التييييي ترتبيييي علييييى آليييييات الحماييييية االجتماعييييية
والوظييا وأنظميية التقاعييد فييي اليييمن (مثيي االنخفيياض فييي مشيياركة القييوى العامليية) والتييي ال يمكيين تحديييد حجمهييا أو كلفتهييا
بشيييك مباشييير أو بسيييهولة  ،ولكييين مييين المهيييم التفكيييير فيييي ذليييك .ومييين الجيييدير بالييي كر أن تكيييالي اسيييتعادة وظيييا القطييياعين
العييام والخيياص التييي فقييدت خييال األزميية لييم تييدرج فييي التقييديرات المقدميية فييي الجييدو ( .)1وميي ذلييك  ،فييإن تيي ثير البطاليية
وتوقيي صييرف الرواتييب علييى فعالييية نظييام الحماييية االجتماعييية لهييو أمييرا ا يصييعب تقييدير  .إن عييدم صييرف المرتبييات لنسييبة
كبيييييرة ميييين مييييوظفي القطييييا العييييام (تصيييي المتيييي خرات إلييييى مليييييار دوالر أمريكييييي)  ،وكيييي لك إ ييييالق الشييييركات وتسييييريح
العمييييا وعييييدم الييييدف فييييي القطييييا الخيييياص (وهييييي قيميييية يصييييعب تقييييديرها) يمكيييين أن يجعيييي األسيييير عرضيييية لزيييييادة الفقيييير
والمخيييا ر األخيييرى .وأصيييبح اآلن الكثييييرون ممييين يحصيييلون عليييى أجييير مييين العمييي الرسيييمي يعتميييدون عليييى أفيييراد األسيييرة
اآلخرين  ،مما يض عبئا ا على دخ األسرة المحدود أصالا.
قضااايا الناااوع االجتمااااعي :تتحميي النسيييا نسيييبة عالييية بشيييك يييير متناسيييب ميين اآلثيييار المتعلقييية بالصييرا التيييي ترتبييي عليييى
الحماييييية االجتماعييييية والوظييييا  .فحتييييى قبيييي الصييييرا  ،كانيييي مشيييياركة المييييرأة فييييي القييييوى العامليييية فييييي اليييييمن منخفضيييية.
وبلغييي نسيييبة النسيييا العيييامالت سيييوا المتزوجيييات حينهيييا أو الليييواتي كييين متزوجيييات فيييي السييياب ممييين تتيييراوح أعميييارهن بيييين
 15و  49عاميييا ا  %10فقيييط 130.ووجيييد تقريييير لمنظمييية أوكسيييفام يسيييتند إليييى حلقيييات نقييياش أجريييي فيييي أوا ييي عيييام 2016م أن
 %92مييين النسييييا الال ييييي تميييي مقييييابلتهن أبلغيييين عيييين عيييدم حصييييولهن علييييى دخيييي شييييهر شخصييييي منييييتظم 131.فانخفيييياض
مسيييتوى المشييياركة االقتصيييادية للميييرأة فيييي االقتصييياد يمكييين أن ييييؤد إليييى الحيييد مييين الميييوارد المتاحييية لهييين  ،كميييا ييييؤد إليييى
إضييييعاف وضييييعهن وقييييدرتهن التفاوضييييية داخيييي األسييييرة .علييييى سييييبي المثييييا  ،أشييييار تانييييدون  132إلييييى انخفيييياض كبييييير فييييي
سييييطرة الميييرأة عليييى قيييرارات اإلنفييياق داخييي األسيييرة فيييي مدينييية صييينعا فيييي أعقييياب بدايييية األزمييية فيييي عيييام 2014م .ومييين
ناحيييية أخيييرى  ،أشيييارت التقيييارير اإلخباريييية إليييى أن النسيييا ييييتحملن مسيييؤولية أكبييير فيييي كسيييب اليييدخ  ،حيييي تواجييي األسييير
تراجعيييا ا فيييي اليييدخو ومزييييد مييين الصيييدمات 133.وعليييى الييير م مييين انخفييياض مشييياركة القيييوى العاملييية النسيييا ية بشيييك عيييام،
أشيييار المشييياركون فيييي حلقيييات نقييياش التيييي أجرتهيييا منظمييية أوكسيييفام فيييي عيييام 2016م أن الصيييرا أدى إليييى تخفيييي بعييي
القواعييد العرفييية التييي تقيييد قييدرة المييرأة علييى العميي  ،وخاصيية فييي المهيين التييي تعتبيير "عيبييا ا" ،مثيي الجييزارين والحالقييين ،أو
بييا عي الييدواجن 134.باإلضييافة إلييى ذلييك  ،تقييدم منظمييات اإل اثيية الدولييية خييدمات لتعزيييز مشيياركة المييرأة فييي القييوى العامليية.
فعليييى سيييبي المثيييا  ،وفيييي ميييارس  ، 2017أعلنييي الوكالييية األلمانيييية للتعييياون الدوليييية أنهيييا عملييي مييي وكالييية تنميييية المنشيييآت
 130وزارة الصحة العامة والسكان  ،الجهاز المركز لإلحصا  ،اليمن  ،بابفام (البرنام العربي لصحة األسرة )  ،و مؤسسة التصني الدولي لألدا
واإلعاقة والصحة(  ، )ICF Internationalالمسح الو ني للصحة والسكان ( 2013روكفي  ،ميريالند  ،الواليات المتحدة األمريكية :وزارة الصحة العامة
والسكان و الجهاز المركز لإلحصا و البرنام العربي لصحة األسرة و مؤسسة التصني الدولي لألدا واإلعاقة والصحة .) 2015،
 131منظمة أوكسفام " ،من األل إلى اليا  :تحلي النو االجتماعي والصرا في اليمن ،2016 ،
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-the-ground-up-gender-and-conflict-analysis-in-yemen-620112
132
س .تاندون " ،عندما يهاجم المتمردون :تحديد حجم اآلثار المترتبة على االستيال على البلد من يد الحكومة في اليمن" (م كرة  ،البنك الدولي  ،واشنطن
العاصمة .)2017 ،
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/yemen-widows-weakest-victim-war-151215061011411.html. 133
134
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في ذلك  80قابلة خاصة.

األولويات المتستقبلية
األولويات الفورية إلى قصيرة األجل (صفر  -سنة)
•

ت مين التموي لتسليم المساعدات النقدية إلى المستفيدين الحاليين م حماية القوة الشرا ية لمبل االستحقاق مقاب
تضخم األسعار ولو بمستوى متواض  .وه ا يشم التحويالت النقدية في إ ار ك من برام التحويالت النقدية ير
المشرو ة (صندوق الرعاية االجتماعية) وبرنام النقد مقاب العم (الصندوق االجتماعي للتنمية).

•

توسي نطاق تغطية ك من برنام التحويالت النقدية ير المشرو ة (للفقرا العاملين) وبرنام النقد مقاب العم
(للفقرا العا لين عن العم ) إلى مستويات التغطية التي تم الوصو إليها قب األزمة (كنسبة مئوية من إجمالي
الفقرا ) بحي تراعي نسبة الزيادة في الفقر من 2014م.

•

من الوقو في الفقر المدق وحماية من

ضمان صرف رواتب موظفي الدولة لحماية ما يقرب من مليون موظ
يعولونهم ورأس مالهم البشر .

األولويات على المدى المتوسط إلى الطويل (من عامين إلى  10أعوام)
•

توسي نطاق تغطية برام التحويالت النقدية لتغطية عدد أكبر من األسر الفقيرة .وعلى وج التحديد  ،توسي نطاق
التحويالت النقدية المشرو ة إلى  2.5مليون أسرة وإدخا عناصر شبكة األمان اإلنتاجية إلى المستفيدين من
التحويالت النقدية ير المشرو ة والنقد مقاب العم لتشجي تخرجهم من الفقر إلى اإلنتاج.

•

توسي الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخل الوظا

•

دعم الصندوق االجتماعي للتنمية للعب دور الحيو في تعزيز التنمية من القاعدة إلى القمة والتنمية المحلية والحكم
الرشيد وتقديم الخدمات  ،م الت كيد على دور المرأة والشباب في التعافي وإعادة إعمار اليمن.

•

دعم قطاعي الصحة والتعليم لتعزيز الطلب على التغ ية والرعاية الصحية والتعليم بين الفقرا والضعفا (وبالتالي
االستثمار في رأس الما البشر واستعادة الخسا ر في رأس الما البشر ).

•

إصالح صنادي التقاعد لضمان استدامتها وفي نفس الوق عدم الت ثير على الموارد العامة المقدمة لبرام الحماية
االجتماعية األخرى التي تدعم األسر الفقيرة والضعيفة.

وحمايتها.

 .9قطاع القدرة التحملية االجتماعية
باإلضيييافة إليييى آثيييار الماديييية  ،كيييان للصيييرا تييي ثيرا ا كبييييرا ا عليييى النسيييي االجتمييياعي فيييي الييييمن ،مميييا أدى إليييى تيييوتر العالقييية
داخييي المجتمعيييات المحليييية وترسيييي االنقسيييامات األسيييرية والمنا قيييية واالنتميييا ات السياسيييية ،كميييا أدى فيييي الوقييي نفسييي إليييى
خليي خطييو جديييدة بييين فئييات المجتميي وتقييوي العالقييات التاريخييية بييين بعيي الفئييات االجتماعييية والمجتمعييات المحليييية.
فييياليمن ليييديها تقلييييد عريييي مييين التضيييامن االجتمييياعي ومشيييهور بالمبيييادرات المحليييية المسيييتقلة  ،ميييؤ رة إليييى حيييد كبيييير ضيييمن
الهياكييي االجتماعيييية والسياسيييية القبليييية التقليديييية وأعيييراف المسييياعدة والتعييياون الييي اتي 136.ومييي ذليييك  ،فمنييي بدايييية الصيييرا ،
تشيييير األدلييية األوليييية إليييى أن االسيييتقطاب المجتمعيييي أدى إليييى إثيييارة الطا فيييية وتقيييوي اليييتالحم االجتمييياعي .وعيييالوة عليييى
ذليييك  ،يبيييدو أن انهييييار القيييانون والنظيييام وانتشيييار الجماعيييات المسيييلحة المحليييية قيييد زاد مييين الجريمييية  ،مميييا أدى إليييى إضيييعاف
الثقييية االجتماعيييية .وقيييد أدت االضيييطرابات والعجيييز الكبيييير فيييي تقيييديم الخيييدمات األساسيييية إليييى ظهيييور صيييراعات اجتماعيييية
جديييييدة حييييو المسيييياواة والوصييييو  .ويقييييا إن بعيييي هيييي الصييييراعات يتطييييور علييييى ييييو االنقسييييامات القبلييييية والطا فييييية
https://www.giz.de/en/html/43612.html135
 136شيال كارابيكو  ،المجتم المدني في اليمن :االقتصاد السياسي للنشا في العربية الحديثة (كامبريدج :مطبعة جامعة كامبريدج  .)2007 ،ومن األمثلة على
ذلك جمعيات التنمية المحلية ( )LDAsفي السبعينات من القرن العشرين .وهي مبادرات محلية مستقلة  ،مؤ رة إلى حد كبير ضمن الهياك االجتماعية
والسياسية القبلية التقليدية ومعايير المساعدة ال اتية والتعاون  ،والتي ساهم بشك كبير في تحوي الظروف االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي.
واستنادا إلى اآلليات القبلية المخصصة والتقليدية للتعاون االجتماعي  ،تعم جمعيات التنمية المحلية في جمي أنحا البلد  ،في المنا الحضرية والريفية على
حد سوا .
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والسياسييية السييابقة 137.كمييا ظهيييرت تقييارير عيين وجيييود تييوترات جديييدة بيييين النييازحين داخليييا ا وأبنيييا المنييا
المساعدات اإلنسانية والوصو إلى الخدمات المحلية.

المضيييفة حيييو

وعليييى الييير م مييين التيييوترات االجتماعيييية المتناميييية ،هنييياك تقيييارير حيييو تضيييامن المجتمييي والقيييدرة التحمليييية االجتماعيييية فيييي
جميييي أنحيييا الييييمن .فقيييد اتحيييد أفيييراد المجتمييي وزعميييا القبا ييي لمعالجييية العجيييز الطيييارئ فيييي الخيييدمات العامييية  ،مثييي توزيييي
المييييا وجمييي النفاييييات الصيييلبة .وهنييياك أ يييراف فاعلييية جدييييدة تظهييير عليييى المسيييتوى المحليييي ليييرأب الصيييد  .عليييى سيييبي
المثيييا  ،يبيييدو أن النسيييا  ،الليييواتي ينظييير إلييييهن بشيييك عيييام بييي ن أدوارهييين فيييي الوسيييا ة بيييين الفصيييا المتصيييارعة أكثييير
فعاليييية مييين الرجيييا  ،يحيييتفظن بيييروابط عيييابرة لالنقسيييامات القبليييية والطا فيييية والسياسيييية 138.ويبيييدو أن هييي ا يعيييزز دورهييين فيييي
بعييي المجتمعيييات 139.كميييا أن الميييرأة تعتبييير أيضيييا العيييب ر يسيييي فيييي التعلييييم الرسيييمي و يييير الرسيييمي للشيييباب  ،و البيييا ميييا
تتطيييو الميييرأة للعمييي كمدرسييية .وفيييي الوقييي نفسييي  ،اتخييي ت المجيييالس المحليييية ومنظميييات المجتمييي الميييدني خطيييوات لتحمييي
المزيد من المسؤولية عن إدارة الموارد المحلية والتواص م األ راف الفاعلة في المجا اإلنساني.
وميي دخييو األزميية عامهييا الثاليي  ،يبييدو أن العنيي تييرك بصييمة يصييعب محوهييا علييى نظييام القيميية االجتماعييية والثقافييية فييي
الييييمن .فهييي اآلثيييار ليسييي متماثلييية وال نمطيييية فيييي جميييي أنحيييا البليييد .وبالتيييالي فيييإن أ جهيييود ترميييي إليييى تعزييييز التضيييامن
االجتميياعي وبنيييا ثقييية المجتميي وتعزييييز التعييياون يجيييب أن ت خيي أ فيييي االعتبيييار االختالفيييات بييين مختلييي المنيييا  ،وكييي لك
العالقيييات الجدييييدة والوقيييا المجتمعيييية التيييي تتطيييور عليييى أرض الواقييي  .وبيييدالا مييين السيييعي إليييى "اسيييتعادة" أو "العيييودة إليييى"
الوضييي السييييا د قبيييي األزميييية  ،يتعييييين عليييى جهييييود التعييييافي علييييى مسييييتوى المجتمييي المحلييييي أن تنظيييير فييييي هيييي التحييييوالت
المجتمعيييية المختلفييية وأن تبنيييي عليهيييا  ،فبعضيييها إيجيييابي ويتييييح نقيييا دخيييو محتملييية لتصيييميم وتنفيييي البيييرام  .فييي جهيييود
ترميييي إليييى تعزييييز التكافييي االجتمييياعي والثقييية المجتمعيييية والتعييياون يجيييب أن ت خييي أ فيييي االعتبيييار الواقييي الفعليييي للمجتمييي .
وبيييدالا مييين السيييعي إليييى "اسيييتعادة" الوضييي السييياب  ،ينبغيييي أن تقيييوم جهيييود التعيييافي عليييى مسيييتوى المجتمييي عليييى التحيييوالت
كيييون اليييبع منهيييا إيجيييابي ويتييييح نقيييا دخيييو محتملييية لتصيييميم البيييرام  .كميييا يجيييب تعزييييز الفيييرص التيييي تشيييج مشييياركة
الموا نين  ،بما في ذلك من خال استخدام وسا التكنولوجيا الجديدة.
يهييدف هيي ا الفصيي إلييى عييرض بعيي اآلثييار االجتماعييية للصييرا وتوضيييح بعيي آليييات التيي قلم التييي اعتمييدتها المجتمعييات
فييي أربيي مييدن ر يسييية هييي :صيينعا والحديييدة وتعييز وميي رب ،وذلييك بهييدف رسييم صييورة لدرجيية التيي قلم االجتميياعي فييي هيي
الميييدن  -والتحيييوالت المجتمعيييية التيييي تحيييد فيييي المنيييا الحضيييرية بشيييك عيييام  -مييي األخييي فيييي االعتبيييار التييي ثيرات شيييديدة
التنيييو عبييير المجتمعيييات 140.فهنييياك مؤشيييرات عليييى أن هييي التييي ثيرات تختلييي اختالفيييا ا كبييييرا ا حتيييى عليييى مسيييتوى األحييييا
السيييكنية .ونظيييرا ا لهييي ا التنيييو وكييي لك صيييعوبات الوصيييو إليييى البيانيييات الموثوقييية أثنيييا الصيييرا النشيييط  ،فيييإن هييي ا التقيييييم ال
يعتبييير شييييامالا وال يمكييين تعميميييي علييييى جميييي المنييييا  .والهييييدف الوحييييد هنييييا هيييو تسييييليط الضييييو عليييى بعيييي التحييييوالت
المجتمعيييية فيييي مجتمعيييات مختيييارة لتوضييييح نيييو التغيييييرات الهيكليييية التيييي يبيييدو أنهيييا تحيييد  .وسييييكون هنييياك حاجييية إليييى
إجرا تقييم أكثر عمقا ا وشموالا من أج فهم كام آلثار الصرا في المجتم اليمني  ،بما في ذلك المنا الريفية.

المنهجية
يركييز ه ي ا التقييييم علييى مييدن صيينعا والحديييدة وتعييز وم ي رب ويسييتند إلييى بيانييات أولييية وثانوييية متاحيية بشييك عييام تييم جمعهييا
ميييين خييييال  )1( :تحلييييي المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات لآلثييييار المادييييية الناجميييية عيييين الصييييرا وتقييييديم
141
الخيييدمات )2( .سلسيييلة مييين حلقيييات النقييياش ( )FGDsتيييم تنظيمهيييا مييي المسيييتفيدين مييين الخيييدمات العامييية فيييي ميييدن مختيييارة.
ثيييم تيييم التحقييي مييين صيييحة المعلوميييات التيييي تيييم جمعهيييا مييين هييي المصيييادر مييين خيييال مقيييابالت فرديييية معمقييية ومركيييزة مييي
اليمنيين ال ين عاشوا أو سافروا إلى ه المدن في فترة ما خال الصرا الراهن.

 137شوقي المقطر وكاتي سمي  ،مسارات السالم واالستقرار في اليمن (واشنطن العاصمة :البح عن أرضية مشتركة .) 2017،

 138المرج نفس .
 139المرج نفس .
 140على الر م من أن القدرة التحملية االجتماعية قد تتخ أشكاالا عديدة  ،إال أن بع اآلليات الشا عة ترتبط عادة بالمفهوم .فالمرونة تشم قدرة مجتم معين
على تحقي تواف في اآلرا بش ن الحد األدنى من الموارد والخدمات والحقوق للسماح ألعضا ها بالعم ضمن نظام معيار لفهم التغييرات ؛ والحفاظ على
اآلليات المؤسسية لح المشاك والصراعات بين أفراد المجتم وتقديم شك واس من الحك يتيح المجا لت ثير أفراد المجتم .ه هي المحددات التي يسعى
ه ا الفص من خاللها إلى دراسة التحوالت المجتمعية التي تحد في مدن مختارة في الجمهورية اليمنية.
 141تم إجرا حلقتي نقاش لك مدينة (واحدة للرجا واألخرى للنسا ) بإجمالي ثمان حلقات نقاش .وقد أجري ه المقابالت كجز من مناقشة أوس نطاقا
لمعدالت الوصو والجودة والوق والسعر والخصا ص األخرى المدركة للخدمات المتاحة في المجتم  .وقد رح على المشاركين أسئلة ذات صلة بش ن
آليات تسوية المنازعات على مستوى المجتم المحلي وآليات التكي وهياك المسا لة.
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معلومات حول المدن
مدينة صنعاء
كانيي صيينعا هييي العاصييمة السياسييية للييبالد قبيي بداييية الصييرا  .وهييي تضييم دار الر اسيية ومبنييى البرلمييان والمحكميية العليييا
والمكاتيييب الر يسيييية (مقيييرات) اليييوزارات الحكوميييية .يعتبييير أكبييير مصيييدر للوظيييا داخييي المدينييية هيييو القطيييا العيييام .وخيييال
العقييدين األخيييرين  ،أدت الهجييرة الكبيييرة ميين الرييي إلييى المدينيية إلييى ضييغو ها ليية علييى البنييية التحتييية المتخلفيية والخييدمات
البلديييية  ،وخاصييية المييييا  .كميييا أن صييينعا تحتضييين المدينييية القديمييية فيييي صييينعا (صييينعا القديمييية) مصييينفة كموقييي للتيييرا
العيييالمي مييين قبييي منظمييية األميييم المتحيييدة للتربيييية والعليييوم والثقافييية (اليونسيييكو)  ،ولهيييا ييياب معميييار متمييييز يتجليييى بصيييورة
واضيييحة فيييي مبانيهيييا القديمييية متعيييددة الطوابييي ذات الزخيييارف الهندسيييية .وقيييد تعرضييي المدينييية القديمييية ألضيييرار كبييييرة أثنيييا
الصرا .
وشيييهدت صييينعا صيييدامات مسيييلحة (خاصييية فيييي حييييين سيييكنيين عليييى مشيييارف المدينييية يكتسيييبان أهميييية اسيييتراتيجية) يييوا
عييييام 2015م .وازدادت كثافيييية القتييييا فييييي هيييي المنييييا ميييي تطييييور الصييييرا وانتشيييير إلييييى المنييييا المجيييياورة .وهيييي
الصييييدمات المسييييلحة الواسييييعة التييييي انييييدلع فييييي محيييييط المدينيييية انتهيييي فييييي شييييهر شييييبا  /فبراييييير 2016م  ،إال أن القتييييا
يييوا فتيييرة الصيييرا  .وقيييد وردت معلوميييات
المتقطييي قيييد انيييدل عليييى فتيييرات متقطعييية يتخللهيييا الهيييدو  .وت بييي ب حيييدة العنييي
تفيد بارتفا حِ دة االشتباكات األرضية والمحصورة في منا معينة من يناير 2018م.
اآلثار االجتماعية للصرا واإلستجابة المجتمعية
نظييييرا ا لموقعهييييا االسييييتراتيجي  ،أصييييبح صيييينعا نقطيييية عبييييور لعشييييرات اآلالف ميييين النييييازحين الفييييارين ميييين العنيييي فييييي
المحافظيييات المجييياورة .لكييين أهميتهيييا االسيييتراتيجية كعاصيييمة جعلييي منهيييا هيييدفا ا ر يسييييا ا للعنييي  .وقيييد أدى هييي ا العنييي وانهييييار
الخيييدمات العامييية إليييى نيييزوح أعيييداد كبييييرة مييين السيييكان فيييي المدينييية نحيييو منيييا وميييدن أخيييرى .و بقيييا ا لتقيييديرات منظمييية
الهجييييرة الدولييييية  ،يبليييي عييييدد السييييكان الحيييياليين فييييي صيييينعا حييييوالي  2.96مليييييون نسييييمة  ،بعييييد التعييييدي لمراعيييياة تييييدفقات
النيييازحين القيييادمين إليييى المدينييية المقيييدرين بييي كثر مييين  150,000نيييازح والخيييارجين منهيييا المقيييدرين بنحيييو  275000نيييازح.
وتتطيييياب حركييييات النييييزوح هيييي ميييي ديناميكيييييات الصييييرا  ،وتتركييييز فييييي المقييييام األو فييييي مييييديريات السييييبعين والصييييافية
وآزا والثيييورة وشيييعوب وبنيييي الحيييار فيييي أمانييية العاصيييمة .ويعييييش حيييوالي  %89مييين النيييازحين القيييادمين إليييى صييينعا فيييي
142
مساكن باإليجار وليس في مخيمات للنازحين.
وقييد أسيييفر القتييا عييين إلحيياق أضيييرار كبيييرة بالبنيييية التحتييية وتعطيييي الخييدمات .وفيييي مواجهيية ذليييك ،لجيي سيييكان صيينعا إليييى
آليييات مختلفيية للتكييي  .ففييي خضييم فشيي شييبكة الكهربييا العمومييية  ،لجيي السييكان إلييى منظومييات الطاقيية الشمسييية والمولييدات
الكهربا يييية التجاريييية للحصيييو عليييى الكهربيييا لتلبيييية االحتياجييييات المنزليييية اليوميييية .كميييا أن هنييياك أيضيييا معلوميييات حييييو
اسييتخدام مبتكيير فييي صيينعا لوسييا التواصيي اإلجتميياعي للتغلييب علييى العديييد ميين تحييديات تقييديم الخييدمات التييي يواجهونهييا.
عليييى سيييبي المثيييا  ،يسيييتخدم السيييكان المقيميييون فيييي المدينييية تطبيقيييات التراسييي مثييي اليييواتس آب لإلبيييال عييين مواقييي نقيييا
توزييييي الميييييا  ،ويسييييتخدمون منصييييات وسييييا التواصيييي االجتميييياعي مثيييي فيسييييبوك و يوتيييييوب لمشيييياركة المعلومييييات حييييو
انسداد المجار وانقطاعات الميا .

وفيييي الوقييي نفسييي  ،تشيييير التقيييارير إليييى زييييادة االعتمييياد عليييى التبرعيييات الخيريييية والمسييياعدات اإلنسيييانية .عليييى
سيييبي المثيييا  ،لمواجهييية إزدحيييام الطيييالب فيييي الميييدارس ،قامييي بعييي المنظميييات يييير الحكوميييية المحليييية بتوزيييي
الحقا ييييب المدرسييييية والييييز المدرسييييي والميييييا والسييييال الغ ا ييييية والمالبييييس الشييييتوية والبطانيييييات و يرهييييا ميييين
المسييياعدات أل فيييا الميييدارس  ،خاصييية النيييازحين .وقيييد اسيييتفاد هييي الجمعييييات الخيريييية بشيييك خييياص عيييدد كبيييير
من األسر ذات الدخ المنخف الم ِقيْمة في صنعا .
ولألسيييي  ،أصييييبح العمليييييات الشييييعبية لتوزييييي الميييييا وسيييييلة هاميييية النتقييييا الكييييوليرا بسييييبب سييييو نوعييييية الميييييا وعييييدم
معالجتهييييا .وقييييد اسييييتجاب المجييييالس المحلييييية لمثيييي هيييي الفاشيييييات ميييين خييييال إ ييييالق حمييييالت التحصييييين والتوعييييية فييييي
المدارس.
و البييييا ا مييييا تسييييعى المجييييالس المحلييييية أو المنظمييييات ييييير الحكومييييية المحلييييية لتشييييجي المشيييياركة المجتمعييييية والتعبئيييية حييييو
تيييوفير الخيييدمات العامييية .أبيييرزت حلقيييات النقييياش الحييياالت المحيييدودة للمجتمعيييات التيييي تجتمييي واعيييية لحييي المشييياك العامييية
التييي يواجهونهييا .وميي ذلييك ،سييلط العميي الميييداني الضييو علييى تجربيية فييي أحييد األحيييا السييكنية حييي اتحييد أفييراد المجتميي
معييييا لضييييمان التوزييييي العيييياد إلسييييطوانات الغيييياز المنزلييييي بييييين أفييييراد المجتميييي  .وعنييييد علمهييييم بحييييدو ممارسييييات فاسييييدة
 142فري العم المعني بحركة السكان ( )TFPMاليمن  ،التقرير السادس عشر (أكتوبر .)2017
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ومسيييئة لعاقيي الحييارة ال ي أشييرف علييى هيي العملييية  ،اجتميي أبنييا الحييي واعييية لتشييكي لجنيية شييعبية موازييية مكونيية ميين
عيييدد مييين أبنيييا الحيييي ممييين يتسيييمون بالثقييية لإلشيييراف عليييى هييي العمليييية .وعليييى الييير م مييين عيييدم ورود أدلييية عليييى مثييي هييي ا
التعاون الطوعي القا م على المجتم  ،إال أن ه الحاالت تلقي الضو على إمكانات العم ال يقود المجتم .

ترتيبات تقديم الخدمات على المستوى المحلي
فيييي مواجهييية آثيييار الصيييرا  ،تيييدخل دا يييرة الخيييدمات البلديييية فيييي صييينعا للتصيييد ليييبع التحيييديات التيييي يواجههيييا السيييكان.
ومييي ذليييك  ،فيييإن مسيييتوى جيييودة عملهيييا يعتبييير أقييي مييين مسيييتويات ميييا قبييي األزمييية ويرجييي ذليييك أساسيييا ا إليييى تعيييرض البنيييية
التحتيييية الحيويييية للتيييدمير والعجيييز الميييالي الشيييديد .فقبييي األزمييية  ،كانييي تعتميييد عليييى ضيييرا ب المييييا والكهربيييا لتمويييي معظيييم
أنشيييطتها .وبميييا أن المييييا والكهربيييا ليييم تكييين متيييوفرة عليييى نطييياق واسييي فيييي المدينييية منييي بدايييية الصيييرا  ،فقيييد انخفضييي
اإلييييرادات المتاحييية للخيييدمات بشيييك ملحيييوظ .وكميييا هيييو الحيييا فيييي منيييا أخيييرى  ،هنييياك أيضيييا ا معلوميييات تفييييد بسييييطرة
الجماعات المسلحة على المجالس المحلية في صنعا .
ويقيييدِر السيييكان إلدارات الخيييدمات البلديييية قيامهيييا بتلبيييية العدييييد مييين احتياجييياتهم العاجلييية  ،عليييى الييير م مييين أن درجييية الخيييدمات
تمي ي إلييى التفيياوت حسييب الحييي .فقييد أبل ي السييكان عيين قيييام البلدييية بإزاليية النفايييات ولكيين بمسييتويات أق ي بكثييير ميين تلييك التييي
كانيي سييا دة قبيي األزميية .كمييا أفيياد مييا يقييرب ميين  %40ميين المشيياركين فييي الدراسيية التييي أجراهييا برنييام األ ييية العييالمي
فيييي تشيييرين الثييياني  /نيييوفمبر 2017م لتحليييي هشاشييية األوضيييا ورسيييم الخيييرا ط أنييي ال ييييزا يجييير جمييي النفاييييات ميييين
منييازلهم .وتتزايييد المخيياوف بشيي ن جميي القماميية خييال موسييم األمطييار  ،وذلييك بسييبب ارتفييا مخييا ر انتقييا الكييوليرا .وفييي
هييي األثنيييا  ،وعليييى الييير م مييين ورود معلوميييات بييي ن بعييي أعميييدة إنيييارة الشيييوار كانييي تعمييي فيييي المدينييية خيييال شيييهر
ميييارس  ، 2018ويرجييي ذليييك أساسيييا ا إليييى تركييييب لمبيييات إضيييا ة تعمييي بالطاقييية الشمسيييية  ،تشيييير المعلوميييات التيييي تنشيييرها
وسييا اإلعييالم المحلييية إلييى أن معظييم أضييوا الشييوار لييم تكيين تعميي منيي أن انقطعيي الكهربييا عيين المدينيية فييي أ سييطس
 .2015كما أبل السكان عن دور المنظمات ير الحكومية المحلية والدولية في دعم الخدمات البلدية.
وقيييد شييييارك إدارة الخييييدمات فييييي المجييييالس المحلييييية علييييى مسيييتوى المديرييييية فييييي تعبئيييية أفييييراد المجتميييي المحلييييي للتصييييد
ليييبع أوجييي العجيييز فيييي تقيييديم الخيييدمات .وشيييمل الجهيييود حميييالت تنظيييي وإعيييادة زراعييية األشيييجار والشيييجيرات والميييروج
فيييي الحيييدا العامييية .وفيييي حيييين أن هييي الجهيييود ليسييي متماثلييية أو موحيييدة فيييي جميييي أحييييا أميييان العاصيييمة صييينعا  ،تشيييير
التقيييارير إليييى أنهيييا سييياعدت عليييى تعزييييز الشيييعور بالوحيييدة واليييتالحم بيييين السيييكان .كميييا حاولييي المجيييالس المحليييية تنظييييم مثييي
هييي الحميييالت  ،البيييا ا فيييي األعيييياد الدينيييية  ،وجعلهيييا شييياملة قيييدر اإلمكيييان بمشييياركة النسيييا و يييالب الميييدارس االبتدا ييييية
والثانوية.

مدينة الحديدة
الحدييييدة هيييي رابييي أكبييير مدينييية فيييي الييييمن وهيييي مركيييز محافظييية الحدييييدة .وبموقعهيييا عليييى البحييير األحمييير  ،تعتبييير الحدييييدة
ثييياني أهيييم مينيييا فيييي البليييد وشيييريان الحيييياة بالنسيييبة لكثيييير مييين المحافظيييات الشيييمالية فيييي الييييمن .وبميييا أن الييييمن تعتميييد اعتميييادا ا
كبييييرا ا عليييى اليييواردات الغ ا يييية  ،فقيييد لعبييي مدينييية الحدييييدة السييياحلية دورا ا حاسيييما ا فيييي وصيييو اإلميييدادات الغ ا يييية إليييى البليييد.
ولقد تم تعطي ه ا الدور الحيو ال تلعب الحديدة مرارا ا وتكرارا ا لفترات ويلة على مدار الصرا .
شيييهدت الحدييييدة قتييياالا معتيييدالا يييوا عيييام  ، 2015مميييا أدى إليييى إلحييياق أضيييرار بالبنيييية التحتيييية الماديييية بميييا فيييي ذليييك مينيييا
الحدييييدة  ،والييي فقيييد كييي رافعيييات التفريييي نتيجييية لييي لك .وفيييي ميييارس 2018م  ،تيييدهورت الظيييروف األمنيييية بيييالقرب مييين
الحديدة بشك كبير .وواجه السفن التي تحم معونات ا ية في المينا تحديات إضافية في تفري الشحنات.

اآلثار االجتماعية للصرا واإلستجابة المجتمعية
وفقيييا ا لتقيييديرات المنظمييية الدوليييية للهجيييرة  ،فيييي بدايييية عيييام 2015م  ،وهيييي نقطييية بدايييية الصيييرا  ،ارتفييي عيييدد السيييكان فيييي
الحدييييدة إليييى حيييوالي  550,000بسيييبب تيييدف النيييازحين داخلييييا ا القيييادمين مييين المنيييا األخيييرى .وبحليييو أوا ييي عيييام 2018م
 ،كييييان عييييدد السييييكان قييييد ارتفيييي إلييييى أكثيييير ميييين  600,000ميييي اشييييتداد الصييييرا فييييي محافظييييات حجيييية وصييييعدة وتعييييز
المجيييياورتين .ووفقييييا ا لتقييييديرات المنظميييية الدولييييية للهجييييرة  ،فييييإن حييييوالي  %45ميييين النييييازحين فييييي الحديييييدة يعيشييييون فييييي
تجمعيييات (مراكيييز إييييوا جماعيييية أو تجمعيييات عفويييية)  ،فيييي حيييين يستضيييي األقيييارب  %21مييين النيييازحين .ومييي ذليييك ،
ووسيييط الحصيييار المفيييروض حالييييا ا عليييى المينيييا وميييا ترتيييب عليييى ذليييك مييين نيييدرة الميييواد الغ ا يييية وتوقييي زييييادة العنييي فيييي
المسيييتقب القرييييب  ،حيييدث بعييي االنتكاسيييات فيييي اتجاهيييات النيييزوح ؛ إذ انتقييي حيييوالي  25,000شيييخص مييين الحدييييدة إليييى
المحافظات المجاورة.
وبشيييك عيييام  ،أدى وجيييود النيييازحين فيييي الحدييييدة إليييى زييييادة الضيييغط عليييى الخيييدمات العامييية  ،مثييي خيييدمات الرعايييية الصيييحية
والتعليييم  ،ممييا أدى إلييى تييرد مسييتوى جييودة هيي الخييدمات وتراجيي فييرص الحصييو عليهييا .وقييد أثييرت أزميية الوقييود بشييدة
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علييى إمييدادات الطاقيية فييي المدينيية والحصييو علييى ميييا الشييرب .فقييد وجييد المسييح اليي أجييرا برنييام األ ييية العييالمي فييي
نييييوفمبر 2017م أن  %57فقييييط ميييين المشيييياركين يحصييييلون علييييى الميييييا ميييين المشييييرو الحكييييومي الموصييييلة عبيييير األنابيييييب
المرتبطييية بالمنييياز  ،فيييي حيييين ليييم يعيييد أييييا ا مييينهم مرتبطيييا ا بشيييبكة الكهربيييا العميييومي .وفيييي الوقييي نفسييي  ،ذكييير  %38مييين
المشييياركين فيييي المسيييح أن أعميييا جمييي النفاييييات مييين المنييياز ال تيييزا قا مييية  ،وهيييو معيييد مرتفييي نسيييبيا ا مقارنييية بخيييدمات
البلييديات األخييرى (فميين بييين  16مدينيية تييم تقييمهييا فييي إ ييار المرحليية الثالثيية ميين التقييييم المسييتمر لالحتياجييات  ،وردت أعلييى
نسبة من المشاركين ممن أفادوا ب لك فقط في صنعا وردا وذمار و الحزم).
واسيييتجابة لهييي التحيييديات  ،لجييي السيييكان إليييى آلييييات مختلفييية للتكيييي عليييى مسيييتوى الفيييرد والمجتمييي  .ففيييي مواجهييية إنقطيييا
التيييار الكهربييا ي  ،أصييبح العديييد ميين السييكان المحليييين يعتمييدون علييى األلييواح الشمسييية بييدعم ميين المنظمييات ييير الحكومييية
المحليييية .عليييى سيييبي المثيييا  ،نشيييرت جمعيييية خيريييية محليييية عليييى وسيييا التواصييي االجتمييياعي فيييي فبرايييير 2017م عرضيييا ا
لتركيب األلواح الشمسية في مناز الفقرا في الحديدة.
حصيي قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي الحدييييدة عليييى دعيييم كبيييير مييين المنظميييات يييير الحكوميييية الدوليييية والمحليييية ألنييي
يييييرتبط ارتبا ييييا ا وثيقييييا ا بالصييييحة العاميييية .فمنيييي التفشييييي الحيييياد لوبييييا الكييييوليرا فييييي الحديييييدة خييييال الفتييييرة 2017-2016م ،
أصيييبح العدييييد مييين المنظميييات يييير الحكوميييية المعنيييية بقضيييايا الصيييحة العامييية نشيييطة فيييي المدينييية .وبالمثييي  ،شيييارك عيييدة
منظمييات ييير حكوميييية دولييية فييي دعيييم إزاليية النفاييييات الصييلبة فييي الحدييييدة .وفييي مييارس 2017م  ،دعيييم المجلييس النرويجيييي
لالجئيييين ( )NRCحملييية لتنظيييي الشيييوار واألحييييا فيييي مديريييية المينيييا  ،فضيييالا عييين المنيييا السييياحلية المجييياورة .وفيييي
فبرايييير 2018م  ،افتتحييي إدارة الخيييدمات البلديييية فيييي الحدييييدة مناقشيييات مييي لجنييية اإلنقييياذ الدوليييية ( )IRCحيييو تنظييييم حملييية
أخرى للنظافة في مدينة الحديدة.
وتكشيييي معلومييييات منشييييورة علييييى وسييييا التواصيييي اإلجتميييياعي أن سييييكان الحديييييدة يجتمعييييون فييييي بعيييي األحيييييان لتنفييييي
مشيييياري إلعييييادة ت هييييي المرافيييي األساسييييية فييييي أحيييييا هم  ،مثيييي إزاليييية االنسييييدادات فييييي أنابيييييب الصييييرف الصييييحي .وتشييييير
تقيييارير مماثلييية إليييى أن إدارة خيييدمات البلديييية فيييي الحدييييدة تقيييوم بتعبئييية السيييكان المحلييييين للمسييياعدة فيييي تنظييييم تيييراكم النفاييييات
الصيييلبة واإلبيييال عييين وجودهيييا فيييي المنيييا العامييية .وقيييد نظمييي العدييييد مييين الميييدارس حميييالت البيييية لتنظيييي المبييياني
المدرسيييية .ومييي ذليييك  ،ال يوجيييد دليييي واسييي االنتشيييار عليييى اسيييتمرار العمييي الجمييياعي عليييى مسيييتوى المجتمييي  .وقيييد أشيييار
المشيياركون فييي المقابليية أن أفييراد المجتميي نييادرا ا مييا يجتمعييون معييا ا لحيي المشيياك بشييك جميياعي .وبييدالا ميين ذلييك  ،يبييدو أن
السييييكان يتخطييييون اآلليييييات المجتمعييييية ليعتمييييدوا علييييى الييييدعم المقييييدم ميييين المنظمييييات ييييير الحكومييييية المحلييييية والدولييييية
والمنظمات اإلنسانية.

ترتيبات تقديم الخدمات على المستوى المحلي
بييرزت المجييالس المحلييية كمييدافعين أقويييا عيين مصييالح المجتميي  ،وفييي بعيي األحيييان يعملييون خييارج نطيياق مهييامهم .علييى
سيييبي المثيييا  ،اسيييتجابة لضيييغو مييين السيييكان الييي ين أ ضيييبهم ارتفيييا أسيييعار الغييياز المنزليييي الييي ييييتم بيعييي فيييي السيييوق
السيييودا  ،وردت معلوميييات تفييييد بييي ن المجليييس المحليييي فيييي مديريييية الحيييوك تيييدخ مييين خيييال مصيييادرة إسيييطوانات الغييياز مييين
الباعيية المحليييين اليي ين رفضييوا البييي بالسييعر الرسييمي .وكمييا سييب ذكيير  ،عمليي إدارة الخييدمات البلدييية فييي الحديييدة بنشيييا
فييي تنفييي حمييالت لجمييي القماميية .وفييي حيييين أن بعيي هيي الحمييالت اسيييتهدف مواقيي ييير المنتظمييية لرمييي النفايييات  ،كيييان
بعضيييها اآلخييير يهيييدف إليييى إزالييية القمامييية المتراكمييية فيييي الشيييوار الر يسيييية وجيييزر الشيييوار وأرصيييفة الميييرور واليييدوارات
(الجوالت) واألحيا المختلفة.
يشيييير العمييي المييييداني إليييى أنييي فيييي يييياب نظيييام عيييدلي رسيييمي  ،يعتميييد السيييكان فيييي الغاليييب عليييى القييييادات المجتمعيييية مثييي
شييييو القبا ييي وعقيييا الحيييارات (قيييادة المجتمييي ) والقييييادات األمنيييية للتحكييييم فيييي الخالفيييات التيييي تنشييي بيييين األفيييراد .ولكييين ال
يوجد دلي على أن المجتمعات تعتمد على ه اآلليات بطريقة منتظمة ومستدامة.

مدينة تعز
تعييز هييي ثال ي أكبيير مركييز حضيير مكييت بالسييكان فييي اليييمن بعييد صيينعا وعييدن  ،حي ي تعتبيير المحافظيية األكبيير فييي اليييمن
ميييين حييييي عييييدد ميييين السييييكان .و ييييوا تيييياري اليييييمن الحييييدي  ،كييييان أبنييييا تعييييز يشييييتهرون بشييييك كبييييير بالنشييييا المييييدني
والسياسيييي .وكيييان العامييي الر يسيييي فيييي ذليييك هيييو عيييدم الرضيييا الشيييعبي عييين التهمييييش السياسيييي للمحافظييية بحسيييب تصيييور
أبنا ها.
تعيييرف تعيييز مييين الناحيييية التقليديييية بالعاصيييمة الثقافيييية للييييمن ولعبييي دورا ا محورييييا ا فيييي مظييياهرات 2011م .وفيييي حيييين أن
صييينعا اسيييتحوذت عليييى الضيييو اإلعالميييي  -كمنصييية لصيييرا النخبييية عليييى السيييلطة  -اعتبييير الكثييييرون أن تعيييز هيييي قليييب
االنتفاضييية .فاالحتجاجيييات الشيييعبية فيييي تعيييز كانييي مييين بيييين األوا ييي واعتبيييرت مييين بيييين االحتجاجيييات األكبييير حجميييا ا واألوسييي
نطاق يا ا .وفييي وق ي الح ي  ،تحول ي ه ي االحتجاجييات التييي كان ي سييلمية فييي البداييية إلييى عن ي  ،ممييا أدى إلييى وقييو عييدد ميين
الضحايا بين المتظاهرين .وفي الصرا الراهن  ،أصبح تعز جبهة للقتا وهي اآلن تح حصار عسكر .
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تواجييي المدينييية مسيييتوى شيييديد مييين العنييي منييي بدايييية الصيييرا فيييي ميييارس 2015م وحتيييى اآلن .فهنييياك أ يييراف عدييييدة تتقاتييي
فيميييا بينهيييا مييين أجييي السييييطرة عليييى المواقييي اإلسيييتراتيجية والطيييرق االسيييتراتيجية التيييي تيييتحكم فيييي الميييرور فيييي جميييي أنحيييا
المدينييية .وبسيييبب موقعهيييا المكشيييوف المحيييا بالجبيييا  ،تعرضييي العدييييد مييين األحييييا السيييكنية فيييي المدنيييية للقصييي الشيييديد
خييييال السيييينوات األخيييييرة  ،كمييييا انقطيييي مشييييرو الميييييا الحكييييومي وتوقفيييي إمييييدادات الميييييا عبيييير نيييياقالت الميييييا  -الواييييي -
(المصيييدر األخيييير المتبقيييي لتوصيييي المييييا ) بشيييك متكيييرر .ومييين الميييرجح أن يسيييتمر الصيييرا والعنييي فيييي تعيييز ومحيطهيييا
على المدى القريب بسبب تزايد التوترات بين الفصا المتناحرة.

اآلثار االجتماعية للصرا واإلستجابة المجتمعية
نظيييرا ا لخطيييورة أوضييياعها أثنيييا الصيييرا  ،شيييهدت تعيييز مسيييتويات عاليييية للغايييية مييين النيييزوح إليييى خيييارج المدينييية .ووفقيييا ا
لمنظمييية الهجيييرة الدوليييية  ،فقيييد يييادر تعيييز أكثييير مييين  275,000نيييازح بحليييو نهايييية عيييام 2017م  ،ليصييي إجميييالي عيييدد
السيييكان إليييى حيييوالي  390,000مقارنيييةا بعيييدد سيييكان فيييي عيييام 2015م المقيييدر بحيييوالي  615,000نسيييمة .فحيييوالي  %27مييين
جميييي النيييازحين فيييي الييييمن يييي تون مييين محافظييية تعيييز .وفيييي الوقييي نفسييي  ،يبيييدو أن تعيييز  -التيييي ال تيييزا مكتظييية بالسيييكان -
تسيييتوعب عيييددا ا كبييييرا ا مييين النيييازحين األكثييير فقيييرا ا فيييي المنيييا الريفيييية القريبييية مييين المحافظييية  ،بميييا فيييي ذليييك أولئيييك الييي ين
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ي تون إلى المدينة للعالج في المستشفيات التي تواج ضغو متزايدة أساسا.
ووفقيييا ا للتقيييديرات  ،فيييإن ميييا يقيييرب مييين  %80مييين سيييكان محافظييية تعيييز ( 2.3ملييييون شيييخص) فيييي حاجييية ماسييية للمسييياعدات
اإلنسييانية 144.فقييد أدى الصييرا إلييى زيييادة كبيييرة فييي أسييعار المييواد األساسييية الالزميية للعيييش ،بمييا فييي ذلييك الغيي ا والمييا ،
مميييا تيييرك الكثيييير مييين السيييكان يعيييانون مييين سيييو التغ يييية .وفيييي الوقييي نفسييي  ،أدت األضيييرار الشيييديدة التيييي لحقييي بالبنيييية
التحتيييية إضيييافة إليييى أزمييية اليييديز إليييى توقييي شيييبكة الكهربيييا عييين العمييي  .وبالمثييي  ،وبسيييبب أزمييية وقيييود اليييديز  ،توقفييي
إمييدادات الميييا المنقوليية باألنابيييب منيي عييام  .2015وبالتييالي  ،يعتمييد معظييم السييكان علييى الميييا التييي يييتم شييرا ها ونقلهييا ميين
المنييييا المحيطيييية .ويقييييا إن األسيييير األشييييد فقييييرا ا فييييي المدينيييية يحصييييلون علييييى كميييييات صييييغيرة ميييين الميييييا ميييين جيييييرانهم
األثريا .
وبالمثييي  ،فيييإن األضيييرار الماديييية التيييي لحقييي بالمستشيييفيات والعييييادات ونقيييص األدويييية ونقيييص التمويييي والميييوظفين قيييد تيييرك
نظييام الرعاييية الصييحية فييي تعييز علييى شييفا اإلنهيييار .وفييي الوقيي نفسيي  ،أصيييب قطييا التعليييم بالشييل  ،حييي أ لقيي معظييم
الميييدارس فيييي تعيييز بسيييبب العنييي المسيييتمر واألضيييرار يييير الميييدمرة وتمركيييز قيييوات مسيييلحة فيهيييا وعيييدم تيييوفر األميييوا
لصيييرف مرتبيييات المعلميييين فيييي القطيييا العيييام 145.وهنييياك أيضيييا معلوميييات حيييو زييييادة التحيييرش الييي تتعيييرض لييي النسيييا
واأل فيييا فيييي الشيييوار  ،وتعيييا ي المخيييدرات وانتشيييار السيييرقة وتشيييكي عصيييابات إجراميييية  ،إليييى يييير ذليييك مييين المخيييا ر
والحواد األمنية اليومية 146.وفي ه ا الصدد ،أدى انقطا اإلضا ة في الشوار إلى تقوي األمن الشخصي.
وتعطليي الخييدمات البلدييية فييي تعييز بسييبب نقييص التموييي واألضييرار التييي لحقيي بالمنشييآت الضييرورية .فخييال شييهر أبرييي
2018م  ،أبلييي السيييكان فيييي تعيييز عييين أنهيييم يعتميييدون بشيييك كبيييير عليييى المنظميييات يييير الحكوميييية المحليييية والدوليييية لتقيييديم
الخيييدمات البلديييية وإصيييالح البنيييية التحتيييية .تنشيييط المنظميييات الدوليييية والمنظميييات يييير الحكوميييية فيييي تقيييديم الخيييدمات البلديييية
فييي  21حييي سييكني ميين أصيي  26حيييا ا سييكنيا ا تييم مسييحها  ،فييي حييين تنشييط المنظمييات ييير الحكومييية المحلييية فييي  9أحيييا ،
وتعمييي السيييلطة المحليييية فيييي حيييي واحيييد فقيييط .وبالمثييي  ،تتحمييي المنظميييات الدوليييية والمنظميييات يييير الحكوميييية مسيييؤولية
كاملييية جز ييييا ا أو كلييييا ا عييين إصيييالح البنيييية التحتيييية فيييي األحييييا البيييال عيييددها  21حييييا ا سيييكنيا  ،فيييي حيييين تقيييدم المنظميييات يييير
الحكومية المحلية والجهات الحكومية المحلية إصالحات في األحيا المتبقية.
شييييارك المنظمييييات ييييير الحكومييييية الدولييييية بشييييك كبييييير فييييي قطييييا الميييييا والصييييرف الصييييحي فييييي تعييييز .وعلييييى وجيييي
الخصيييوص  ،أدى تفشيييي وبيييا الكيييوليرا فيييي عيييام 2017م إليييى إثيييارة اهتميييام كيييالا مييين المنظميييات يييير الحكوميييية المحليييية
والدوليييية .فباإلضيييافة إليييى إ يييالق حميييالت معالجييية المييييا بيييالكلور  ،شيييارك المنظميييات يييير الحكوميييية المحليييية والدوليييية فيييي
حمييييالت خيرييييية لتوزييييي الميييييا  .باإلضييييافة إلييييى ذلييييك  ،قييييدم المنظمييييات ييييير الحكومييييية الدولييييية الييييدعم لتطييييوير الطاقيييية
الشمسية في تعز بدالا من إعادة ت هي شبكة الكهربا العمومي.
إن يييياب الفيييرص االقتصيييادية وارتفيييا نسيييبة الشيييباب فيييي المدينييية (يمثييي الشيييباب حيييوالي  %60مييين السيييكان) يجعييي مسييي لة
سيييب كسيييب العييييش أميييرا ا ملحيييا ا .وتفييييد المعلوميييات بييي ن الجماعيييات المسيييلحة المحليييية تيييدف مبيييال للشيييباب لإلنضيييمام إليهيييا مميييا
في اليمن والتو ين المفر للحرب األهلية " (ورشة عم  ،نظمها مركز كلية لندن للدراسات االقتصادية في

 143جيني هي " ،الفجوة بين الحضر والري
الشرق األوسط  29 ،مارس .)2017
 144كي نيفنز " ،استجابة المجتم للصرا في تعز" (م كرة قدم في ورشة عم حو "الفجوة بين الحضر والري
األهلية" نظمها مركز كلية لندن للدراسات االقتصادية في الشرق األوسط  29 ،مارس .)2017

في اليمن والتو ين المفر للحرب

 145المرج نفس
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يييييؤد إلييييى تزايييييد أعييييداد األ فييييا اليييي ين يتركييييون المدرسيييية  -وكيييي لك حييييواد التحييييرش فييييي الشييييوار والعنيييي المنزلييييي
واالسييييتغال الجنسييييي للنسييييا واأل فييييا – األميييير اليييي يسييييلط الضييييو علييييى اآلثييييار التييييي خلفتهييييا الصييييرا والعنيييي علييييى
المجتمعييييات .باإلضييييافة إلييييى ذلييييك  ،يبييييدو أن عييييدد حيييياالت زواج األ فييييا آخيييي فييييي االرتفييييا  ،وتشييييير المعلومييييات إلييييى أن
147
النسا  ،ال سيما في مخيمات النازحين  ،يتعرضن لالستغال الجنسي من أج الدخ .

ترتيبات تقديم الخدمات على المستوى المحلي
أدى الحصيييار العسيييكر المسيييتمر المفيييروض عليييى هييي المدينييية التيييي تحتييي موقعيييا ا اسيييتراتيجيا ا إليييى تفييياقم الوضييي اإلنسييياني.
فحتييييى قبيييي انييييدال الصييييرا  ،واجهيييي المدينيييية مشيييياك كبيييييرة تتعليييي بسييييو إدارة الخييييدمات مثيييي الييييتخلص ميييين النفايييييات
وضيييع شيييبكات الصيييرف الصيييحي والمييييا والكيييالب الضيييالة وعيييدم كفايييية اإلنيييارة فيييي الشيييوار  ،وميييا إليييى ذليييك .ور يييم أن
المجيييالس المحليييية حاولييي معالجييية هييي المشييياك فيييي ذليييك الوقييي  ،إال إن جهودهيييا ليييم تكييين مدعومييية بميييوارد كافيييية .وهييي ا
األمييير سييياهم إليييى حيييد ميييا فيييي تغ يييية شيييعور أبنيييا تعيييز بيييالتهميش .ومييي انيييدال الصيييرا  ،تضييياعف حييياالت العجيييز فيييي
الخييدمات العامييية والمشييياك القا مييية فيميييا يتعليي بجمييي النفاييييات والمجيييار فيييي المدينيية بشيييك كبيييير  ،مميييا أدى إليييى مسيييتويات
قاتلة من تفشي األمراض .ويبدو أن ه ا قد أضع العالقة المشحونة بالفع بين سكان تعز ومؤسسات الدولة.

مدينة مأرب
علييييى اليييير م ميييين أن مدينيييية ميييي رب هييييي بلييييدة صييييحراوية صييييغيرة  ،إال أنهييييا تكتسييييب أهمييييية إسييييتراتيجية بالنسييييبة أل ييييراف
الصيييرا اليييراهن نظيييرا ا لقربهيييا مييين العاصيييمة صييينعا (تبعيييد عنهيييا مسيييافة  2.5سييياعة فقيييط بالسييييارة) .باإلضيييافة إليييى ذليييك ،
تنيييت محافظييية مييي رب ميييا يقيييرب مييين  %50مييين إنتييياج الييييمن مييين الييينفط و  %100مييين إنتييياج الغييياز  ،وكانييي صييينعا قبييي
الصرا تعتمد على م رب في تزويدها بمعظم الطاقة الكهربا ية التي تحتاجها.
شيييهدت مدينييية مييي رب قتييياالا مكثفيييا ا يييوا معظيييم عيييام  ، 2015وشيييهدت محافظييية مييي رب قتييياالا برييييا ا دارت رحيييا فيييي الغاليييب
حييو المنشييآت النفطييية فيهييا  ،ممييا أدى إلييى إلحيياق أضييرار بالغيية بهيي المنشييآت .وعلييى اليير م ميين أن معظييم القتييا المباشيير
توقيي فيييي أواخييير عيييام 2015م  ،تشييير بعييي المعلوميييات عليييى وسييا التواصييي اإلجتمييياعي إليييى وقييو قصييي متقطييي إليييى
داخ المدينة حتى سبتمبر 2016م على األق .

اآلثار االجتماعية للصرا واإلستجابة المجتمعية
منيي نهاييية القتييا  ،شييهدت مدينيية ميي رب زيييادة سييريعة فييي عييدد السييكان بسييبب تييدف النييازحين .وبحسييب بعيي التقييديرات ،
148
اسييييتقبل محافظيييية ميييي رب مييييا يقييييارب  1.5مليييييون نييييازح مقارنيييية بسييييكانها األصييييليين البييييال عييييددهم  250,000نسييييمة.
وتتركيييز البيييية هيييؤال النيييازحين فيييي مدينييية مييي رب وميييا حولهيييا .ووفقيييا ا لتقيييديرات المنظمييية الدوليييية للهجيييرة  ،وبعيييد تسيييوية
التيييدفقات الداخلييية والخارجييية للنيييازحين داخلييييا ا  ،ارتفييي إجميييالي عيييدد السيييكان فيييي مدينييية مييي رب مييين  18,000فيييي عيييام 2015
إليييى حيييوالي  40,000نسيييمة فيييي عيييام 2017م األمييير الييي خلييي ضيييغطا ا هيييا الا عليييى الخيييدمات العامييية وعليييى البنيييية التحتيييية
للمدينييية الضيييعيفة أصيييالا .ومييي ذليييك  ،أدى تيييدف النيييازحين أيضيييا ا إليييى خلييي حيييافزا ا جدييييدا ا لالقتصييياد المحليييي  ،وجليييب ر وس
أميييوا جدييييدة وكييي لك العمالييية الرخيصييية 149.وعليييى سيييبي المثيييا  ،تيييم ت سييييس إقلييييم سيييب فيييي مدينييية مييي رب فيييي عيييام 2017م.
150
وتشير المعلومات إلى أن أسعار العقارات في المدينة ارتفع بشك ملحوظ.
حصيييل مدينييية مييي رب عليييى مسييياعدات كبييييرة مييين المنظميييات يييير الحكوميييية الدوليييية فيييي توسيييي خيييدمات المييييا والصيييرف
الصيييحي  ،ال سييييما بالنسيييبة للسيييكان النيييازحين .واعتبيييارا ا مييين سيييبتمبر 2017م  ،تيييم إعيييادة العدييييد مييين الميييدارس للعمييي بعيييد
إعييادة بنييا المبيياني المدرسيييية التعليييم بشييك جييييد 151.وقييد أدى ذلييك إلييى عيييودة الطييالب والمعلمييين إليييى مدينيية ميي رب ؛ حيييي
تيييم تقيييييم جميييي الميييدارس التيييي تيييم اختيارهيييا فيييي المدينييية والبيييال عيييددها عشيييرين مدرسييية ب نهيييا تعمييي بكامييي اقتهيييا 152.لقيييد
كيييان التحسييين فيييي مجيييا اإلدارة وتقيييديم الخيييدمات فيييي مدينييية مييي رب ملحوظيييا ا إليييى درجييية أن العدييييد مييين الميييوا نين يشيييعرون
أن الوضيي أفضييي ممييا كيييان علييي الحيييا قبيي الحيييرب 153.فقبيي الصيييرا  ،أدى السييخط المحليييي ميي التصيييور السييا د بتهمييييش
المحافظييية وكييي لك وجيييود الجماعيييات المسيييلحة إليييى أعميييا تخريبيييية متكيييررة ضيييد محطييية كهربيييا ميييارب التيييي تعمييي بالغييياز
 147نيفنز " ،ردود المجتم على الصرا في تعز".
 148الخطاب الروحاني " ،م رب :التغييرات المحلية وت ثيرها على مستقب السياسة اليمنية" (م كرة قدم في ورشة عم حو "الفجوة بين الحضر والري
في اليمن والتو ين المفر للحرب األهلية" نظمها مركز كلية لندن للدراسات االقتصادية في الشرق األوسط  29 ،مارس .)2017
 149بيتر ساليسبر " ،اليمن :الفوضى الو نية  ،النظام المحلي" (ورقة بحثية  ،تشاتام هاوس  ،لندن  20 ،ديسمبر .)2017
 150المرج نفس .
 151تقديرات البنك الدولي
 152المرج الساب .
 153سالزبور " ،اليمن :الفوضى الو نية  ،النظام المحلي".
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وخطييو أنابيييب اليينفط فييي المحافظيية  ،ممييا أدى إلييى فتييرات انقطييا متكييررة .بيييد أن هيي االنقطاعييات قييد توقفيي منيي بداييية
الصرا .
وفييي الوق ي نفس ي  ،خل ي التييدف الكبييير للنييازحين عبئ يا ا كبيييرا ا علييى المييوارد العاميية للمدينيية  ،ممييا أدى إلييى ضييغو اقتصييادية
كبييييرة تتعلييي بتجيييارة الميييواد الغ ا يييية والنقييي واإلسيييكان وتقيييديم الخيييدمات األساسيييية .فقيييد أعيييرب العدييييد مييين السيييكان الييي ين
شيييملهم االسيييتطال عييين قلقهيييم بشييي ن جيييودة الخيييدمات وفيييرص الوصيييو إليهيييا وسيييط اكتظييياظ السيييكان .وعليييى سيييبي المثيييا ،
عليييى الييير م مييين أن المجليييس المحليييي لمدينييية مييي رب قيييام بتوسيييي برنيييام إدارة النفاييييات الصيييلبة  ،إال أنييي ليييم ييييتمكن مييين
مواكبييية الزييييادة فيييي إنتييياج النفاييييات .وأفيييادت التقيييارير أن الفصيييو الدراسيييية تعييياني مييين اإلزدحيييام باإلضيييافة إليييى العجيييز فيييي
تيييوفير الكتيييب المدرسيييية بسيييبب زييييادة أعيييداد الطيييال واأل فيييا فيييي سييين الدراسييية نتيجييية لتيييدفقات النيييازحين داخلييييا .وفيييي
مواجهة ذلك  ،بدأت بع المدارس في العم فترة مسا ية كح لمواجهة ه المشكلة.

ترتيبات تقديم الخدمات على المستوى المحلي
تتمتييي مدينييية مييي رب بتييياري مييين الحكيييم الييي اتي الالمركيييز يعتميييد إليييى حيييد كبيييير عليييى التنسيييي القبليييي التقلييييد  .فمحافظييية
م ي رب وعلييى مييدى قييرون يحكمهييا تحييال ميين القبا يي المتشيياركة فييي السييلطة تتييولى مع يا ا حكييم مدينيية م ي رب كمركييز تجييار
 ،بهيييدف إبقا هيييا خاليييية مييين العنييي كجيييز مييين اتفاقيييية التحيييال القبليييي .ولقيييد عمييي التحيييال القبليييي بشيييك جييييد فيييي سيييياق
الصييرا الييراهن ألنيي كييان فعيياالا فييي تسييوية الصييراعات بييين القبا يي قبيي أن تمتييد إلييى المجتميي األوسيي  .ويبييدو أن الصييرا
وحيييد العدييييد مييين القبا ييي  ،وهنييياك معلوميييات تفييييد بييي ن التحيييال القبليييي يتيييولى تنسيييي الميييوارد والقيييوات واألسيييلحة بطريقييية
جماعييية .وفييي الوقيي نفسيي  ،يييتم التعبيييير عيين مصييالح السييكان فييي المقييام األو عبييير شيييو القبا يي  ،ممييا يييد علييى درجييية
من التماسك القبلي القو في ظ ياب مؤسسات الدولة الحديثة.
ومنييي بدايييية الصيييرا  ،شيييكل مدينييية مييي رب نموذجيييا ا فرييييدا ا للحكيييم المحليييي  ،حيييي عمييي المجليييس المحليييي بشيييك وثيييي مييي
الممثليييين القبلييييين والسياسييييين .كميييا أدى انتقيييا البنيييك المركيييز إليييى عيييدن فيييي أ سيييطس 2016م إليييى تعزييييز دور المحافظييية
ميين خييال السييماح لهييا بييإدارة مواردهييا المالييية .ونتيجيية ليي لك  ،تمكنيي محافظيية ميي رب ميين دفيي المرتبييات الشييهرية لمييوظفي
القطييا العييام  ،ممييا أثيير بشييك إيجييابي علييى الخييدمات داخيي مدينيية ميي رب .كمييا تعييد محافظيية ميي رب هييي المحافظيية الوحيييدة
التييي ال تييزا تنفييي مشيياري التطيييوير  ،بمييا فييي ذليييك إنشييا الطيييرق والبنييا ومشيياري المييييا وتوسييي شيييبكة الكهربييا  154.كميييا
أن إميييدادات الكهربيييا والتيييي ظلييي تاريخييييا ا مقتصيييرة عليييى أربييي ميييديريات فيييي المحافظييية أصيييبح متيييوفرة حالييييا ا فيييي 9
مديريات من أص  14مديرية تضمها المحافظة.

خالصــة
عليييى الييير م مييين أن نطييياق هييي ا التقيييييم ال يسيييمح بيييإجرا تحليييي عميييي لالتجاهيييات االجتماعيييية  ،يبيييدو أن التضيييامن المجتمعيييي
يكيييون أكثييير انتشيييارا ا فيييي المنيييا التيييي ال يوجيييد فيهيييا نيييزا أو تنيييافس نشيييط للسييييطرة عليييى الجوانيييب السياسيييية والعسيييكرية.
ويبيييدو أن هييي ا هيييو الحيييا بغييي النظييير عييين الفصيييي المسييييطر .عليييى سيييبي المثيييا  ،فيييي مدينييية مييي رب وصييينعا  ،حيييي
الوضيييي السياسييييي مسييييتقر نسييييبيا ا  ،لوحظيييي مسييييتويات أعلييييى ميييين التعيييياون المجتمعييييي .وميييين ناحييييية أخييييرى  ،تبييييدو درجيييية
التضيييامن منخفضييية فيييي تعيييز والحدييييدة التيييي ال تيييزا السييييطرة عليهميييا مسييي لة تتنييياز عليهيييا األ يييراف أو عليييى وشيييك أن
تتناز عليها.
ال يشيييير التحليييي إليييى نميييوذج واحيييد مييين القيييدرة التحمليييية االجتماعيييية .فيييداخ نفيييس المدينييية  ،أظهيييرت بعييي األحييييا درجييية
عاليييية نسيييبيا ا مييين القيييدرة التحمليييية اإلجتماعيييية  ،حيييي يجتمييي السيييكان لحييي العدييييد مييين التحيييديات المحليييية .وفيييي األحييييا
األخييييرى  ،تبييييدو درجيييية الثقيييية االجتماعييييية منخفضيييية .ويبييييدو أن هيييي ا التنييييو تدفعيييي عواميييي عديييييدة  -سييييوا التاريخييييية أو
المرتبطيييية بالصييييرا – وهييييي التييييي تحييييدد مييييدى إمكانيييييات المجتمعييييات المحلييييية واسييييتعدادها لاللتقييييا لمعالجيييية المشيييياك
المشيييتركة .ويبيييدو أن الصيييرا ذو التييي ثيرات شيييديدة التقسييييم بيييين مختلييي األقييياليم فيييي مقابييي هياكييي اجتماعيييية يييير متشيييابهة
إلى حد كبير قد خل ه ا الخليط من المجتمعات بدرجات متفاوتة من القدرة التحملية.
كميييا أدى الصيييرا المسيييتمر إليييى تغييييير المشيييهد بالنسيييبة للمنظميييات يييير الحكوميييية فيييي الييييمن .فقبييي انيييدال الصيييرا  ،كانييي
اليييمن واحييدة ميين أسييه البلييدان فييي منطقيية الشييرق األوسييط وشييما أفريقيييا ميين حييي تسييجي وإنشييا منظميية ييير حكومييية.
ومييي ذليييك  ،انخفييي عيييدد المنظميييات يييير الحكوميييية خيييال الصيييرا  .وقيييد اضيييطر العدييييد منهيييا إليييى تعليييي تنفيييي المشييياري
بسييييبب نقييييص التموييييي أو المييييوظفين  ،بينمييييا تييييم حيييي منظمييييات أخييييرى بشييييك كاميييي  .وباإلضييييافة إلييييى ذلييييك  ،أدى التركيييييز
اليييدولي عليييى المشييياري اإلنسيييانية إليييى نقيييص التمويييي بالنسيييبة للمنظميييات يييير الحكوميييية العاملييية فيييي المجيييا يييير اإلنسييياني
 154في يونيو  /حزيران  ، 2016قام الحكومة المحلية بإعادة ت هي جز من محطة م رب الغازية من خال بنا محطة توزي فرعية بقدرة 132/33
كيلوفول أمبير وربطها بمدينة م رب عبر خطو نق  132كيلو فول أمبير .وأشارت التقديرات أن المشرو سيكل  40مليون دوالر أمريكي وسيوفر 50
ميغاوا من الطاقة لمدينة م رب والمنا المحيطة بها .
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أو أجبرهيييا عليييى تحويييي مجيييا نشيييا ها 155.ومييي ذليييك  ،تظييي المنظميييات يييير الحكوميييية جهيييات فاعلييية ر يسيييية فيييي تعزييييز
القييييدرة التحملييييية االجتماعييييية والقييييدرة علييييى الصييييمود علييييى المسييييتوى المحلييييي .وفييييي ضييييو المسييييتويات المختلفيييية للتعبئيييية
المجتمعييييية  ،فييييإن المنظمييييات ييييير الحكومييييية علييييى المسييييتوى المحلييييي المسييييتجيبة والمسييييؤولة أمييييام المجتمعييييات تلعييييب دورا ا
هامييياا .فهيييي أوالا تيييرتبط بالمنظميييات يييير الحكوميييية الدوليييية مييين خيييال مبيييادرات تنفييي ها عليييى مسيييتوى المجتمييي المحليييي .كميييا
أنهيييا فيييي وضييي جييييد يسيييمح لهيييا باسيييتخدام الميييوارد ومعرفتهيييا بالمنظميييات يييير الحكوميييية الدوليييية مييين أجييي زييييادة بليييورة
الجهيييود المجتمعيييية بهيييدف تعظييييم األثييير .كميييا أن باسيييتطاعتها عمييي الكثيييير ليييربط "جييييوب المرونييية والصيييمود" وضيييمان أن
تحق المبادرات على المستوى المحلي أثرا ا واسعاا.
وفيييي ظييي الوضييي المتقليييب حالييييا ا وفيييي خضيييم انقطيييا الخيييدمات العامييية عليييى نطييياق واسييي  ،تلعيييب المجيييالس المحليييية أيضيييا ا
دورا ا مهما ا في دعم المجتمعات  ،ولو أن ذلك ي تي في سياق ديناميكيات سياسية اقتصادية.
ووفيييي ضيييون ذليييك ،وفيييي المنيييا القبليييية مثييي مدينييية مييي رب  ،يلعيييب شييييو القبا ييي دورا ا هاميييا ا فيييي الحكيييم المحليييي .فهيييم
يتولييييون بشييييك خيييياص قيييييادة عمليييييات صيييين القييييرار داخيييي مجتمعيييياتهم المحلييييية .وفييييي أجييييزا أخييييرى ميييين اليييييمن  ،تعتمييييد
المسيييؤولية عييين هييي العملييييات بشيييك أو بيييآخر عليييى األ يييراف الفاعلييية التيييي تشيييم الجماعيييات المسيييلحة المحليييية وشييييو
156
القبا والمجالس المحلية والوحدات التنفي ية.

توصيات نحو وضع برام مستقبلية
•
•

•
•
•
•

•

ينبغييي زيييادة الجهييود الحالييية لتشييجي مشاااركة المجتمااع المحلااي فييي تخطيييط وتقييديم الخييدمات العاميية والبنييية
التحتيييية ،كميييا يجيييب أيضيييا ا دعيييم المبيييادرات المجتمعيييية التيييي تعيييال االهتماميييات المشيييتركة وتعمييي عليييى ربيييط
المجتمعات ببعضها.
مطليييوب اسيييتجابة متسيييقة وشييياملة لمعالجييية أوضااااع الناااازحين داخلياااا  ،بيييد ا مييين إعيييداد بيانيييات تفصييييلية حيييو
مختليييي فئييييات النييييازحين  ،ميييي إيييييال اهتمييييام خيييياص للخلفييييية االجتماعييييية  ،والييييروابط األسييييرية المحلييييية
والضيييع االقتصييياد والجييينس واالحتياجيييات الخاصييية .كمييييا يجيييب توسيييي نطييياق بيييرام الشيييباب الجارييييية
التي تراعي الصرا والتي تدعم فرص العم وتنمية المهارات والقيادة والتمكين.
يجييييب مواصييييلة تطييييوير ومتابعيييية فييييرص تعزيييييز مشاااااركة المااااواطنين  ،بمييييا فييييي ذلييييك ميييين خييييال اسييييتخدام
التقنيات الجديدة.
يليييزم تحدييييد ودعيييم الخيييدمات األساسيييية التيييي تقيييدم بطريقييية شييياملة عليييى مسيييتوى الميييديريات إليييى أقصيييى حيييد
ممكيين .وفييي هيي ا الصييدد  ،ينبغييي بيي الجهييود للتعاااون الوثيااق مااع المنظمااات غياار الحكوميااة المحليااة التييي
تعم بالفع م المجتمعات.
يمكييين لآللييييات التيييي تعيييزز التفاعييي بيييين هياكييي الحكيييم المحليييي (مثييي المجيييالس المحليييية) والمجتمعيييات المحليييية
أن تحسييين اإلدارة العامييية والتنسيييي وتقيييديم الخيييدمات .وفيييي هييي ا الصيييدد  ،سيييتكون اليييدروس الحديثييية المسيييتفادة
في تنفي آليات إشراك الموا نين في السياقات الهشة ذات أهمية كبيرة.
ا
ا
إن تحديييييد األ ييييراف الفاعليييية فييييي الحكييييم المحلييييي قبيييي أ مشيييياركة محلييييية يعتبيييير أمييييرا ضييييروريا لشييييرعية
وتنفيييي التيييدخالت  ،ويسييياعد عليييى تيييوفير نقيييا دخيييو لخيييدمات بيييد التشيييغي التيييي تلبيييي االحتياجيييات األكثييير
إلحاحيييا ا فيييي القطاعيييات الخدميييية األكثيييير أهميييية (عليييى سيييبي المثيييا  ،الصييييحة والمييييا والطاقييية  ،وميييا إلييييى
ذلك).
إن العميييي ميييي الجهييييات الفاعليييية المحلييييية يمكيييين أن يخليييي مجيييياالا لتعزيييييز التماسييييك بييييين المجتمعييييات وعبيييير
المنيييا فيييي إدارة الميييوارد الطبيعيييية وتقيييديم الخيييدمات وتطيييوير البنيييية التحتيييية .وهييي ا سييييمث الخطيييوة األوليييى
في عملية ويلة وشاقة للتحرك نحو قدر أوس من القدرة التحملية والصمود خارج المجتم المباشر.

 155المقطر وسمي  ،مسارات السالم واالستقرار في اليمن
 156تم إنشا الوحدات التنفي ية في البداية من قب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ( )UNHCRلتنسي األنشطة المتعلقة بالنازحين داخليا ا
والالجئين .ومن ذلك الحين  ،قام الجماعات المسلحة بالسيطرة عليها  ،واستخدام هياكلها الحالية للحكم على مستوى المحافظة والمديرية.
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.10قطاع ادارة النفايات الصلبة
وضع القطاع قبل األزمة
تحليل أصحاب المصلحة  /الجهات ذات العالقة
قبيييي األزميييية  ،كانيييي خييييدمات إدارة النفايييييات الصييييلبة ( )SWMفييييي اليييييمن قا ميييية علييييى مشيييياركة الجهييييات المعنييييية ميييين
القطييياعين العيييام والخييياص .وشيييمل الجهيييات المعنيييية الحكوميييية عليييى المسيييتوى المحليييي )1( :السيييلطات المحليييية  ،التيييي قيييدم
خيييدمات جمييي النفاييييات ؛ ( )2صييينادي النظافييية والتحسيييين فيييي الميييدن التيييي مولييي تقيييديم خيييدمات إدارة النفاييييات الصيييلبة مييين
خييييال إيييييرادات الضييييرا ب المحلييييية ومخصصيييياتها ميييين الحكوميييية المركزييييية (معظييييم اإليييييرادات كانيييي تيييي تي ميييين إيييييرادات
الضييييرا ب المحلييييية وليييييس المخصصييييات الحكومييييية)  ،وكانيييي تمتلييييك المعييييدات ومسييييؤولة عيييين صيييييانتها .وإلييييى جانييييب
أصييييحاب المصييييلحة علييييى المسييييتوى المحلييييي  ،شييييمل الجهييييات الحكومييييية الفاعليييية علييييى المسييييتوى المركييييز  )1( :وزارة
المالييية التييي قييدم تحييويالت مالييية إلييى السييلطات المحلييية وصيينادي النظافيية والتحسييين فييي المييدن ونفيي ت الرقابيية المالييية ؛
( )2وزارة الصيييحة العامييية والسيييكان  ،التيييي تشيييرف عليييى األنشيييطة المتعلقييية بيييإدارة النفاييييات الطبيييية ؛ ( )3وزارة األشيييغا
العامييية والطيييرق  ،التيييي كانييي مسيييئولة عييين جمييي النفاييييات مييين مواقييي البنيييا والهيييدم واليييتخلص منهيييا ؛ ( )4الهيئييية العامييية
لحماييييية البيئيييية  ،التييييي كلفيييي بمراقبيييية االلتييييزام بييييالقوانين واللييييوا ح البيئييييية ؛ ( )5الصييييندوق االجتميييياعي للتنمييييية اليييي وفيييير
اسيييتثمار رأس الميييا فيييي التيييدريب والمعيييدات المتعلقييية بيييالتخلص اآلمييين مييين النفاييييات الطبيييية .وتركيييز دور القطيييا الخييياص
فييي إدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي الييييمن علييى تيييوفير البنيييية التحتيييية وأنشيييطة إعيييادة التييدوير .فقيييد كيييان هنييياك حيييوالي  50مصيييان
إلعيييادة التيييدوير مسيييجلة فيييي جميييي أنحيييا البليييد  ،والتيييي وفيييرت فيييرص عمييي لمئيييات األفيييراد مييين خيييال شيييبكة رسيييمية و يييير
رسمية من العما في العديد من مكبات النفايات في جمي أنحا البلد.

أوجه القصور الموجودة من السابق في القطاع
قبيي األزميية  ،قييدر إنتيياج النفايييات اليومييية فييي اليييمن بحييدود  0.65 - 0.55كيلييوجرام لكيي فييرد فييي المنييا الحضييرية  ،ميي
زييييادة سييينوية متوقعييية بنسيييبة  %3عليييى المسيييتوى اليييو ني  ،ميييدفوعا ا بيييالنمو السيييكاني وزييييادة معيييدالت الهجيييرة الداخليييية مييين
الرييييي إلييييى الحضيييير .وفييييي المتوسييييط  ،بلغيييي معييييدالت جميييي النفايييييات  %65فييييي المييييدن الكبييييرى .وكانيييي إدارة النفايييييات
الصييلبة فييي اليييمن تمث ي مشييكلة بالفع ي قب ي األزميية ؛ فقييد كييان يييتم الييتخلص ميين معظييم النفايييات فييي مكبييات القماميية  ،ولييم تكيين
هنييياك ميييدافن صيييحية منظمييية وميييدارة بشيييك صيييحيح .ومييين بيييين  21موقعيييا ا تيييم تحدييييدها بصيييورة رسيييمية لليييتخلص مييين هييي
النفاييييات  ،تيييم تشيييغي  15موقعيييا ا كمكبيييات مكشيييوفة مفتوحييية ؛ وتمييي إدارة  6المتبقيييية  ،وإن كيييان مييين خيييال آلييييات ومعيييايير
فنية بدا ية للغاية.

تقييم األضرار في القطاع
منهجية التقييم
يسييييتند التقييييييم الحييييالي لألضييييرار فييييي قطييييا إدارة النفايييييات الصييييلبة علييييى مصييييدرين ر يسيييييين للمعلومييييات )1( :المعلومييييات
النوعييييية التييييي تييييم جمعهييييا ميييين خييييال تحلييييي وسييييا التواصيييي اإلجتميييياعي  ،واستكشيييياف المعلومييييات المتاحيييية للجمهييييور ،
واالسيييتطالعات عليييى األرض (التيييي قيييدم بعييي األفكيييار حيييو الحيييس العيييام للمجتمعيييات المحليييية مييين عيييدم الرضيييا عييين
جمييي النفاييييات  ،وكييي لك المخيييا ر الصيييحية ذات العالقييية) ؛ ( )2تحليييي تفصييييلي إلدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي مدينييية صييينعا ،
والتييييي تييييم تحديييييدها كنقطيييية مرجعييييية لتقييييدير األضييييرار .ويتضييييمن التحلييييي بيانييييات حييييو  )1( :إزاليييية النفايييييات ؛ ( )2جميييي
النفاييييات ونقلهيييا واليييتخلص منهيييا ؛ ( )iiiمحطيييات نقييي النفاييييات؛ و ( )4مرافييي اليييتخلص مييين النفاييييات .ومييي وجيييود عيييدد مييين
االفتراضييات المعييايرة علييى أسيياس المعرفيية العالمييية لييدورة إدارة النفايييات الصييلبة  ،بييد ا ا ميين حاليية صيينعا  ،فقييد تييم حسيياب
أن متوسيييط األضيييرار التيييي لحقييي بيييإدارة النفاييييات الصيييلبة بسيييبب األزمييية يتيييراوح مييين  1.35دوالر إليييى  2.02دوالر للفيييرد
فيييي الميييدن السيييتة عشييير التيييي شيييملتها المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات .إن اعتمييياد مقاربييية الفيييرد الواحيييد
ينطييو علييى االفتييراض ب ي ن المييوا نين سييوف ينتجييون مييرة أخييرى كمييية ونوعييية مماثليية ميين النفايييات فييي جمي ي أنحييا البلييد
كميييا كيييان عليييي الحيييا قبييي اشيييتداد حيييدة الصيييرا فيييي عيييام 2015م .وقيييد تيييم تعيييدي التقيييديرات بحسيييب درجييية تييي ثير الصيييرا
علييى ك ي مدينيية .وبنييا علييى ال ينه المعيييار القييا م علييى المعادليية ،اسييتهدف التقييييم فقييط األضييرار المادييية وتعطي ي الخييدمات
 ،دون مراعاة اآلثار المترتبة على العمالة.
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التحليل الكلي للقطاع
أثيير الصيييرا علييى دورة إدارة النفاييييات الصييلبة بعيييدة ييرق )1( :تبا ييي جميي النفاييييات  ،بسييبب أزمييية الوقييود وتلييي المعيييدات
أو سيييرقتها (عليييى سيييبي المثيييا  ،شييياحنات وعربيييات جمييي النفاييييات) ؛ ( )2بيييدأ السيييكان فيييي اسيييتخدام مواقييي بديلييية لرميييي
النفاييييات ؛ ( )3قطييي الطيييرق المؤديييية إليييى بعييي األحييييا ؛ ( )4تسيييبب موجيييات النيييازحين بخلييي ضيييغو ا إضيييافية عليييى
النظييام ؛ ( )5وجييود ذخييا ر ييير منفجييرة ومتفجييرات ميين مخلفييات الحيييرب فييي جمييي أنحييا البلييد  ،ميي وجييود تقييارير عييين
وجيييود متفجيييرات مييين مخلفيييات الحيييرب فيييي براميييي ومواقييي جمييي النفاييييات فيييي عيييدة ميييدن ؛ ( )6أدى انخفييياض اإلييييرادات
الضيييريبية للسيييلطات المحليييية وصييينادي النظافييية والتحسيييين فيييي الميييدن إليييى وقييي صيييرف مرتبيييات العييياملين فيييي القطيييا العيييام
 ،بميييا فيييي ذليييك العييياملين فيييي إدارة النفاييييات ؛ و ( )7انسيييحاب العدييييد مييين الجهيييات الدوليييية المانحييية مميييا أدى إليييى توقييي تنفيييي
االسيييتراتيجية الو نيييية إلدارة النفاييييات الصيييلبة .وتجيييدر اإلشيييارة أيضيييا ا إليييى أنييي وبسيييبب القييييود المفروضييية عليييى اليييواردات
وتراج مستوى توفر المواد الغ ا ية  ،انخفض معدالت إنتاج النفايات بشك عام.

التحليل على مستوى كل مدينة
تقدم الفقرات أدنا تفاصي إضافية عن خمس مدن هي :صنعا والحديدة وذمار ومدينة م رب وتعز  ،حي درجة ت ثير الصرا على
قطا إدارة النفايات الصلبة تمث البلد كك .

مدينة صنعاء
تشيييييير تقيييييارير وسيييييا اإلعيييييالم المحليييييية ووسيييييا
التواصيييي االجتميييياعي إلييييى أن السييييكان ييييير راضييييين
عييين مسيييتويات إدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي المدينييية قبييي
األزمييييية .وفيييييي التقيييييييم الييييي أجيييييرا برنيييييام األميييييم
المتحيييييييدة اإلنميييييييا ي ( )UNDPفيييييييي أ سيييييييطس  /آب
2015م  ،شيييددت السيييلطات المحليييية فيييي صييينعا عليييى
عيييييدم كفايييييية الميييييوارد الماليييييية باعتبارهيييييا أحيييييد أهيييييم
العوا يييي أمييييام اإلدارة الفعاليييية للنفايييييات الصييييلبة .وقييييد
أدت التحيييييديات الماليييييية المتناميييييية فيييييي الييييييمن بسيييييبب
األزميييية إلييييى تفيييياقم هيييي ا االتجييييا  .ففييييي شييييهر أبرييييي
2018م تيييم اعتبيييار جهيييود إزالييية القمامييية فيييي صييينعا
يييير كافيييية فيييي جميييي األحييييا تقريبيييا ا .وقيييدر السيييكان الييي ين شيييملهم االسيييتطال أن  %31مييين شييياحنات القمامييية تضيييررت ،
فييييي حييييين أن  %18ميييين شيييياحنات القماميييية ال تعميييي .
كمييا أفيياد السييكان ب ي ن ثييال مكبييات فقييط تخييدم المدينيية
ب كملهييييا .وتشييييير المعلومييييات التييييي أوردتهييييا وسييييا
اإلعييييييالم المحلييييييية والتواصيييييي االجتميييييياعي إلييييييى أن
المجتمعييييات المحلييييية تيييينظم حمييييالت تطوعييييية إلدارة
تيييراكم النفاييييات الصيييلبة فيييي المنيييا العامييية بصيييورة
منتظمة.

مدينة الحديدة
يبييييدو أن السييييكان يقومييييون إمييييا برمييييي القماميييية فييييي
الشيييوار أو فيييي مكبيييات يييير منظمييية قيييد يمكييين أو ال
يمكييين تصييينيفها عليييى هييي ا النحيييو .وتقييي عليييى األقييي
نصييي مكبيييات النفاييييات يييير المنظمييية التيييي تيييم تحدييييدها بيييالقرب مييين المسييياجد (ثالثييية مواقييي لرميييي النفاييييات  )%23 ،أو
المييييدارس الحكومييييية (أربعيييية مواقيييي لرمييييي النفايييييات  .)%31 ،إن وجييييود المواقيييي ييييير المنظميييية للييييتخلص ميييين النفايييييات
بيييالقرب مييين هييي المبييياني قيييد يشيييك خطيييرا ا عليييى الصيييحة العامييية  ،خاصييية بالنسيييبة للسيييكان الضيييعفا مثييي األ فيييا  .وفيييي
ميييارس 2018م  ،أبلييي السيييكان الييي ين شيييملهم االسيييتطال عييين انخفييياض فيييي مسيييتوى خيييدمات إزالييية القمامييية منييي 2014م.
ووصييي السيييكان الخيييدمات الحاليييية إلزالييية القمامييية عليييى أنهيييا يييير كافيييية أو يييير موجيييودة فيييي  15مييين  16حيييي مييين أحييييا
المدينييية تيييم مسيييحها  ،مميييا يشيييير إليييى انخفييياض فيييي تقيييديم الخيييدمات فيييي ثمانيييية أحييييا منييي بدايييية الصيييرا  .فيييالموق الر يسيييي
لكيييب (مقليييب) النفاييييات فيييي الحدييييدة هيييو عبيييارة عييين مرفييي يقييي عليييى بعيييد  7كيليييومترات إليييى الشيييما مييين المدينييية .وذكيييرت
وسييييا اإلعييييالم المحلييييية أن عييييددا ا ميييين السييييكان ذو الييييدخ الميييينخف كييييانوا يعيشييييون علييييى المكييييب أو بييييالقرب منيييي منيييي
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سييينوات  ،حيييي يقوميييون بجمييي النفاييييات مييين أجييي فضيييالات
الطعيييام والميييواد القابلييية إلعيييادة التيييدوير التيييي يمكييين إعيييادة
بيعهيييا إليييى مصيييان إعيييادة التيييدوير .بييييد أن مصيييدر رزقهيييم
هيييي ا انقطيييي منيييي انهيييييار أسييييعار المييييواد البالسييييتيكية القابليييية
إلعيييييادة التيييييدوير بسيييييبب إ يييييالق معامييييي إعيييييادة التيييييدوير
المحلييية .وحتيييى مييي ذليييك  ،انتقيي عيييدد أكبييير مييين األشيييخاص
 ،كثيييير مييينهم مييين النيييازحين داخلييييا ا  ،إليييى مكيييب النفاييييات ،
ويواجهيييون مخيييا ر صيييحية خطييييرة .وال توجيييد فيييي المنطقييية
مييييا جارييييية  ،وعليييى اليييير م مييين وجييييود مستشيييفى ميييييداني
كييان يعم ي فييي المنطقيية فييي عييام  ، 2014يبييدو أن ي قييد أ ل ي
 ،فيييي حيييين يوجيييد أقيييرب مرفييي صيييحي عليييى بعيييد  7كيييم  ،فيييي المدينييية بيييالمعنى الصيييحيح .وتشيييير المعلوميييات التيييي أوردتهيييا
وسيييا اإلعيييالم المحليييية أن السيييكان يعيييانون مييين الجيييرب وحميييى الضييينك والمالرييييا والتهييياب الكبيييد .وفيييي ظييي يييياب نظيييام
إلدارة النفايات الطبية  ،يصبح السكان عرضة لخطر اإلصابة ب مراض نتيجة للنفايات الملوثة.

مدينة ذمار
منييي بدايييية األزمييية  ،اسيييتمر الموا نيييون المحلييييون فيييي الشيييكوى مييين تيييراكم القمامييية فيييي شيييوار ذميييار  ،عليييى الييير م مييين أن
ييين مييين النفاييييات
المسيييؤولين المحلييييين يظهيييرون أنهيييم ملتزميييون بتحسيييين الوضييي حيييي أفيييادوا بييي نهم قييياموا بإزالييية  80ألييي
ميين شييوار المدينيية فييي عييام 2017م .وميين المحتم ي أن يكييون ييياب جميي النفايييات بشييك كيياف نتيجيية ليينقص األمييوا يمثيي
مشيييكلة مشيييتركة فيييي العدييييد مييين الميييديريات فيييي جميييي أنحيييا الييييمن .ويبيييدو أن نقيييص اليييوعي حيييو الممارسيييات السيييليمة
لإلصيييحاح البيئيييي  ،مثييي اليييتخلص مييين النفاييييات المنزليييية فيييي براميييي القمامييية  ،قيييد سييياهم فيييي خلييي هييي المشيييكلة  ،وفقيييا ا
لمنشييور فييي وسييا التواصيي اإلجتميياعي نشيير فييي شييهر أ سييطس 2017م .وقييد أبليي السييكان عيين عييدم كفييا ة جميي النفايييات
قبيي وبعييد انييدال الصييرا  ،حييي أشييارت التقييديرات إلييى أن إزاليية القماميية تحييد بمعييد أقيي ميين يييوم واحييد فييي األسييبو
فيييي جميييي األحييييا التيييي شيييملها االسيييتطال  .وأفيييادت المعلوميييات بييي ن  %28مييين عربيييات القمامييية تعرضييي ألضيييرار بسيييبب
الصييييرا وأن  %73منهييييا لييييم تكيييين تعميييي حتييييى أبرييييي 2018م .وتواصيييي المجتمعييييات اإلفييييادة بعييييدم كفييييا ة خييييدمات جميييي
النفايييات الصييلبة  ،خاصيية خييال موسييم األمطييار حييي تتسييبب كميييات صييغيرة نسييبيا ا ميين النفايييات فييي سييد مجييار الصييرف
الصيييحي أو دخيييو مييييا األمطيييار إليهيييا مسيييببة فيييح مجيييار الصيييرف الصيييحي فيييي الشيييوار  .باإلضيييافة إليييى ذليييك  ،يعتبييير
موقييي مقليييب النفاييييات فيييي ذميييار بحاجييية ماسييية إليييى إعيييادة الت هيييي أو نقلييي إليييى موقييي آخييير نظيييرا ا ألن مسييياحت صيييغيرة للغايييية
وال تتناسب م االحتياجات الحالية للمدينة.

مدينة مأرب
يتفييياوت معيييد إزالييية النفاييييات الصيييلبة بيييين جميييي أنحيييا المدينييية .وتشيييير الكثيييير مييين المعلوميييات التيييي وردت عليييى وسيييا
التواصيييي االجتميييياعي إلييييى أن المنييييا التييييي
تستضيييييي أعيييييدادا ا كبييييييرة مييييين األشيييييخاص
النيييييازحين داخلييييييا ا والمقيميييييين الجيييييدد ال ييييييتم
تغطيتهييييييا بشييييييك كيييييياف .ويبييييييدو أن مقلييييييب
النفاييييات فيييي مدينييية مييي رب قيييد تيييم إنشيييا فيييي
فتييييرة مييييا بييييين عييييامي  2003و 2009م بنييييا ا
عليييى الصيييور التاريخيييية .ومييين يييير الواضيييح
مييييا إذا كييييان قييييد تييييم إنشييييا كمقلييييب رسييييمي
للبلديييية أو كيييان مجيييرد مقليييب تيييم اختييييار أصيييبح فيميييا بعيييد موقييي ر يسيييي للمدينييية لليييتخلص مييين النفاييييات .تظهييير الصيييور
التاريخيييية النميييو السيييري لهييي ا المرفييي  ،وال سييييما بعيييد عيييام 2015م .وفيييي شيييبا  /فبرايييير  ، 2018أعلييين مكتيييب البلديييية أنييي
بصييدد بنييا ري ي جديييد إلييى مقلييب النفايييات  ،حي ي اسييتع مسيياحة الموق ي إلييى مييا يق يرب ميين  2كيلييومتر مرب ي وسييط زيييادة
سيييريعة فيييي إنتييياج النفاييييات الصيييلبة فيييي المدينييية .وفيييي تعليييي نشييير عليييى وسيييا التواصييي اإلجتمييياعي فيييي ميييارس ، 2018
ذكيييير مكتييييب البلدييييية أنيييي كييييان لدييييي فقييييط شيييياحنة واحييييدة مجهييييزة خصيصييييا لتفرييييي برامييييي القماميييية ؛ األميييير اليييي يييييدعو
لالفتيييراض ب نييي كيييان ييييتم تفريييي بقيييية براميييي القمامييية بالييييد .وبيييد ا ا مييين ميييارس  ، 2018بيييدأت بلديييية مييي رب حملييية لتسيييمية
وتغيييريم والتشيييهير بييياألفراد وأصيييحاب الشيييركات المتهميييين برميييي النفاييييات فيييي األمييياكن العامييية .وبحسيييب المعلوميييات اليييواردة
فقد تم تنفي دف الغرامات من قب الجهات المحلية المختصة.
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مدينة تعز
فيييي وقييي مبكييير مييين ميييايو 2008م  ،ليييم تكييين خيييدمات إدارة النفاييييات الصيييلبة فيييي تعيييز تلبيييي االحتياجيييات المتزاييييدة لسيييكان
المدينيية .وكييان عجييز التمويييي وعييدم تييوفر المعييدات الكافيييية يمييثالن العقبتييين الر يسيييتين .وفيييي ذلييك الوقيي  ،كييان نظيييام إدارة
النفايييات الصييلبة بالكيياد يغطييي  %60ميين السييكان  ،بقييا ا لتقرييير نشيير البنييك الييدولي .وتفاقميي هيي القضييايا بسييبب الصييرا
 ،تاركيييةا السيييكان ليتوليييوا زميييام األميييور .وفيييي يولييييو  /تميييوز  ، 2016ذكيييرت وسيييا اإلعيييالم المحليييية أن المجتمعيييات المحليييية
فييي تعيييز قاميي بجمييي التموييي لحملييية نظافيية عليييى وسييا التواصييي االجتميياعي .وال يعيييرف مييا إذا تيييم تنظيييم حميييالت مماثلييية
منييي ذليييك الحيييين .واعتبيييارا ا فيييي ميييارس 2017م  ،كيييان ليييدى البلديييية سيييب سييييارات فقيييط إلدارة النفاييييات الصيييلبة ؛ ثيييال منهيييا
كانيي ييير عامليية واألربيي المتبقييية كانيي تعميي بشييك جز ييي .وقييد أفيياد السييكان اليي ين شييملهم االسييتطال أن مسييتوى إزاليية
النفايات كان ير كافيا ا أو منعدما ا في جمي األحيا اعتبارا ا في أبري 2018م.

تقدير حجم األضرار
اسييتنادا ا إلييى عييدد السييكان فييي كيي مدينيية  ،قييدرت تكييالي األضييرار التييي لحقيي بقطييا إدارة النفايييات الصييلبة فييي  16مدينيية
تيييم تقييمهيييا فيييي المرحليييية الثالثييية مييين التقييييييم المسيييتمر لالحتياجيييات تتييييراوح بيييين  6.83ملييييون دوالر و  8.35مليييييون دوالر
أمريكي .يتضمن الجدو ( )10.1أدنا ملخص بالنتا .
الجدول ( )10.1تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

تقدير منخفض

تقدير مرتفع

الضال

0.03

0.04

عدن

1.12

1.37

الحزم

0.03

0.04

عمران

0.20

0.24

بيحان

0.03

0.04

ذمار

0.25

0.30

الحديدة

0.71

0.87

الخوخة

0.02

0.03

لح

0.04

0.05

لودر

0.03

0.04

م رب

0.05

0.06

المخا

0.02

0.02

ردا

0.09

0.10

صعدة

0.06

0.08

صنعا

3.43

4.20

تعز

0.71

0.87

اإلجمالي

6.83

8.35

تقييم احتياجات القطاع
السييييتعادة نظييييام إدارة النفايييييات الصييييلبة فييييي الجمهورييييية اليمنييييية إلييييى حالتيييي السييييابقة  ،هنيييياك حاجيييية علييييى المييييدى القصييييير
والمتوسيييط لالسيييتثمار فيييي ( )1إزالييية النفاييييات ؛ ( )2جمييي النفاييييات ونقلهيييا واليييتخلص منهيييا ؛ ( )3محطيييات نقييي النفاييييات؛
( )4مرافيييي للييييتخلص ميييين النفايييييات .ولتحقييييي تحسييييين علييييى المسييييتوى اليييي كانيييي علييييي الخييييدمات قبيييي األزميييية (خييييط
األسييياس) ،فيييإن تطيييوير مقاليييب النفاييييات إليييى ميييدافن صيييحية للقمامييية يعتبييير إحيييدى اإلجيييرا ات عليييى الميييدى الطويييي  ، .وتكلفييية
هييي ا العمييي يييير متضيييمنة فيييي التقيييديرات النقديييية .وباسيييتخدام فرضييييات قا مييية عليييى المعرفييية بيييدورة إدارة النفاييييات الصيييلبة
عليييى مسيييتوى العيييالم ،مكيفييية بحسيييب الوضييي فيييي صييينعا  ،فقيييد تيييم حسييياب متوسيييط احتياجيييات إدارة النفاييييات الصيييلبة بيييين
 2.92دوالر و  4.38دوالر للفيييرد الواحيييد فيييي عميييوم الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا البيييال عيييددها  16مدينييية .وباتبيييا نهييي معييييار
بنسب ثابتة  ،استهدف تقييم االحتياجات األضرار المادية وتعط الخدمات  ،فضالا عن مقتضيات العمالة.
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وبنيييا ا عليييى عيييدد السيييكان فيييي كييي مدينييية  ،يقيييدر إجميييالي احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة اإلعميييار فيييي  16مدينييية ميييا بيييين 13.1
ملييييون دوالر و  16ملييييون دوالر أمريكيييي .ويعيييزى هييي ا التقيييدير النسيييب إليييى أنظمييية إدارة النفاييييات الصيييلبة البسييييطة التيييي
كانيييي موجييييودة قبيييي األزميييية .يتضييييمن الجييييدو ( )10.2ملخصييييا للنتييييا  .ونظييييرا ا لالحتياجييييات المحييييدودة نسييييبيا ا واألهمييييية
البالغييية لقطيييا إدارة النفاييييات الصيييلبة بالنسيييبة للصيييحة العامييية  -وال سييييما الوقايييية مييين األميييراض مثييي الكيييوليرا  -يمكييين أن
تمث التدخالت في ه ا القطا قيمة كبيرة مقاب الما .
الجدول ( )10.2احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار بالترتيب في قطاع إدارة النفايات الصلبة  ،حسب المدينة ( مليون دوالر أمريكي)
المدى القصير (صفر -سنة)

المدى المتوسط ( 5-2سنوات)

المجموع (على مدى  5سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

الضال

0.01

0.02

0.05

0.07

0.07

0.08

عدن

0.49

0.59

1.94

2.37

2.43

2.97

الحزم

0.02

0.02

0.06

0.07

0.08

0.09

عمران

0.09

0.10

0.34

0.42

0.43

0.52

بيحان

0.01

0.02

0.06

0.07

0.07

0.09

ذمار

0.11

0.13

0.43

0.53

0.54

0.66

الحديدة

0.31

0.38

1.24

1.51

1.55

1.89

الخوخة

0.01

0.01

0.04

0.04

0.04

0.05

لح

0.02

0.02

0.07

0.08

0.08

0.10

لودر

0.01

0.02

0.06

0.07

0.07

0.09

م رب

0.02

0.03

0.08

0.10

0.10

0.13

المخا

0.01

0.01

0.04

0.04

0.04

0.05

ردا

0.04

0.05

0.15

0.18

0.19

0.23

صعدة

0.03

0.03

0.11

0.14

0.14

0.17

صنعا

1.14

1.40

4.58

5.60

5.72

6.99

0.31
2.62

0.38
3.20

1.23
10.47

1.50
12.80

1.54
13.09

1.88
16.00

المدينة

تعز
اإلجمالي
المصدر  :تقديرات البنك الدولي.

األولويات المستقبلية
األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
تتمثيي األولوييية األكثيير إلحاحييا ا فييي جميي النفايييات الصييلبة ميين الشييوار فييي المنييا الحضييرية  ،باسييتخدام معييدات ار يية ،
بهيييدف تعزييييز مسيييتوى الصيييحة العامييية مييين خيييال اسيييتعادة وضييي مقبيييو مييين الناحيييية البيئيييية والصيييحية .وبميييا أن النفاييييات
المتراكمييية مييين المنيييا المسيييتهدفة سيييوف ييييتم جمعهيييا فيييي مكبيييات النفاييييات  ،يجيييب أن تكيييون هييي المواقييي جييياهزة لليييدفن
والتسيييوية الفوريييية والمسيييتعجلة للنفاييييات .ولضيييمان هييي األولوييييات  ،سييييتعين دفييي أجيييور القيييوى العاملييية بصيييورة منتظمييية ،
بما في ذلك من خال آليات الطوارئ .وفي السياق الحالي  ،فإن معالجة مس لة الرسوم ال تعتبر أولوية.

األولويات على المدى المتوسط ( 5 – 2سنوات)
تتمثييي األولويييية عليييى الميييدى المتوسيييط فيييي اسيييتعادة مسيييتويات خيييدمات إدارة النفاييييات الصيييلبة التيييي كانييي سيييا دة قبييي األزمييية
بالكامييي  ،مييي اإلدارة السيييليمة عليييى مسيييتوى البليييديات  ،ومعيييدات تعمييي بشيييك جييييد ومحطيييات مناسيييبة لنقييي النفاييييات ومقاليييب
للنفاييييات تعمييي بكامييي اقتهيييا وتتسيييم بيييدفن وتسيييوية النفاييييات بشيييك منيييتظم وفيييور  .وسييييتعين دفييي أجيييور القيييوى العاملييية
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بصيييورة منتظمييية مييين خيييال آلييييات يييير ار ييية تيييديرها البليييديات  ،وبالتيييالي بنيييا القيييدرة اإلداريييية لالنتقيييا مييين سييييناريو
الطييوارئ فييي مرحليية مييا بعييد األزميية .وخييال هيي المرحليية  ،يجييب جميي الرسييوم بصييورة منتظميية  ،علييى األقيي بالمسييتوى
ال كان علي قب الصرا  ،لضمان قدرا ا من االستدامة المالية.

األولويات على المدى الطويل ( 10 – 5سنوات)
تشييييم التييييدخالت ويليييية األجيييي مراجعيييية االسييييتراتيجية الو نييييية إلدارة النفايييييات الصييييلبة  ،ومعايرتهييييا وفيييي االحتياجييييات
الفعلييية ؛ وإ ييالق مقاليييب النفايييات وتحويلهيييا إلييى ميييدافن صييحية  ،بمشييياركة القطييا الخييياص وبييرام الشيييراكة بييين القطييياعين
العام والخاص ونظام للرسوم يقوم على استرداد التكلفة الكاملة  ،وف أفض الممارسات الدولية.
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 .11قطاع النــقـل
وضع القطاع قبل األزمة
خصائص وظروف القطاع قبل األزمة
قبييي شيييهر ميييارس 2015م  ،شيييهدت شيييبكة الطيييرق فيييي الييييمن توسيييعا ا وقيييدرا ا كبييييرا ا مييين التحسييين .فقيييد زادت شيييبكة الطيييرق
المعبيييدة مييين حيييوالي  5000كيييم فيييي أوا ييي التسيييعينات إليييى ميييا يقيييرب مييين  16,000كيليييو متييير ،وربطييي لييييس فقيييط عواصيييم
المحافظيييات بييي وأيضيييا مراكيييز الميييديريات والقيييرى النا يييية المعزولييية المنتشيييرة فيييي المنيييا الجبليييية اليييوعرة وذات الكثافييية
السيييكانية العاليييية فيييي البليييد .وفيييي أوا ييي عيييام 2015م ،كيييان نحيييو  %60مييين شيييبكة الطيييرق المعبيييدة بحالييية جييييدة ،وهيييو إنجييياز
عظييييم مقارنييية بيييالفترات السيييابقة .ولمعالجييية مشيييكلة إهميييا الطيييرق الريفيييية  ،أدى إنشيييا برنيييام الطيييرق الريفيييية فيييي عيييام
2001م إليييى زييييادة االسيييتثمار فيييي الطيييرق الريفيييية  ،وتيييم شييي أكثييير مييين  5500كيليييومتر مييين الطيييرق الريفيييية الجدييييدة .وعليييى
الييير م مييين التقيييدم  ،إال أن الصييييانة الدوريييية العاجلييية أو أعميييا إعيييادة الت هيييي الكبيييرى كانييي مطلوبييية  ،وتيييم وضييي تصيييور
للعديد منها.

الترتيبات المؤسسية
تيييتم مييين الناحيييية التقليديييية إدارة شيييبكة الطيييرق وأصيييو البنيييية التحتيييية للنقييي فيييي الييييمن مييين قبييي وزارتيييين ر يسييييتين هميييا:
وزارة األشييييغا العاميييية والطييييرق ووزارة النقيييي  .فييييوزارة األشييييغا العاميييية والطييييرق تتحميييي المسييييؤولية العاميييية عيييين البنييييية
التحتيييية للطيييرق ،بميييا فيييي ذليييك اسيييتراتيجيات تطويرهيييا وبيييرام اإلنفييياق والصييييانة وأعميييا إعيييادة الت هيييي  .ويتكيييون الهيكييي
التنظيمييي للييوزارة ميين أربيي وحييدات ر يسييية بمييا فيهييا صييندوق صيييانة الطييرق .وتتييولى وزارة النقيي المسييؤولية عيين تطييوير
الميييوانئ والمطيييارات واحتياجيييات النقييي البييير والبحييير فيييي الييييمن .وتمتليييك وزارة النقيييا قيييدرات مؤسسيييية محيييدودة وهنييياك
حاجة إلى توضيح دور الوزارة في إدارة سياسات وأولويات قطا النق .

حصر أصول البنية التحتية
يوجييد فيييي الييييمن شيييبكة يييرق تقييدر بميييا يقيييرب مييين  50,000كيليييومتر ،منهييا  16,000كيليييومتر فقيييط معبيييدة .أميييا اليييـ 36,000
كيليييو متييير المتبقيييية فهيييي عبيييارة يييرق ترابيييية ريفيييية ووضيييعها سيييي بسيييبب ضيييع التصيييميم الهندسيييي ومسيييتويات الصييييانة
المنخفضييية .يوجيييد فيييي الييييمن تسيييعة مطيييارات ر يسيييية  ،بميييا فيييي ذليييك مطيييار صييينعا (وهيييو األكبييير مييين حيييي القيييدرة عليييى
اسييييتقبا الركيييياب) ومطييييار عييييدن ومطييييار المكييييال ومطييييار تعييييز ومطييييار الحديييييدة .باإلضييييافة إلييييى ذلييييك  ،هنيييياك عييييدد ميييين
المطيييارات الصيييغيرة متعيييددة األ يييراض المنتشيييرة فيييي جميييي أنحيييا البليييد .كميييا يوجيييد فيييي الييييمن أربعييية ميييوانئ ر يسيييية هيييي
الحدييييدة وعيييدن والمخيييا والمكيييال مييي عيييدد مييين ميييدن ميييوانئ الصييييد الصيييغيرة والميييوانئ المتخصصييية المنتشيييرة حيييو البحييير
األحميير والبحيير العربييي .وتسييتورد اليييمن مييا يقييرب ميين  %90ميين الوقييود واالدوييية والمييواد الغ ا ييية األساسييية بمييا فييي ذلييك
القمح واالرز.

التحديات
حققييي وزارة األشيييغا العامييية والطيييرق تقيييدما ا مؤسسييييا ا ملحوظيييا ا خيييال السييينوات القليلييية الماضيييية ،لكييين دورهيييا ومسيييؤولياتها
فيييي قطيييا الطيييرق بقيييي واسيييعة للغايييية وأكبييير مييين اقتهيييا قبييي األزمييية .وعليييى الييير م مييين إنشيييا صيييندوق لصييييانة الطيييرق
يتمتييي باالسيييتقال اليييي اتي فيييي عييييام 1996م ولييي مصييييادر خاصييية بيييي لإلييييرادات ويمتلييييك القيييدرات الالزميييية إلعيييداد خطييييط
الصييييانة  ،إال أن قطيييا الطيييرق ال ييييزا يعييياني مييين عيييدم كفايييية التمويييي اليييالزم لصييييانة الطيييرق وإدارتهيييا .وبمسيييتوى بلييي
حوالي  40مليون دوالر سنويا ا  ،كان تموي صيانة الطرق ال يزا ير كاف.
وقبييي انييييدال الصيييرا  ،شييييكل الرسييييوم الجمركيييية المتحصييييلة مييين جمييييي المييييوانئ فيييي اليييييمن حيييوالي  %70ميييين إجمييييالي
اإلييييرادات الجمركيييية فيييي الييييمن .فيييي حيييين يمثييي مينيييا الحدييييدة  %50مييين إجميييالي إييييرادات الميييوانئ البحريييية و %40مييين
إجميييالي اإلييييرادات المت تيييية مييين الرسيييوم الجمركيييية والضيييرا ب التيييي جمعتهيييا مصيييلحة الجميييارك فيييي عيييام 2013م والتيييي
بلغ أكثر من  1.0مليار دوالر أمريكي.
وكيييان قطيييا الطييييران الميييدني فيييي الييييمن يواجييي عيييددا ا مييين المشييياك التشيييغيلية والماليييية والمؤسسيييية .ويعتبييير قطيييا النقييي
الجيييو فيييي الييييمن صيييغير نسيييبيا ا مقارنيييةا بالبليييدان األخيييرى ذات الكثافييية السيييكانية والنيييات المحليييي اإلجميييالي المماثييي  .وقيييد
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تولييي شيييركة الخطيييو الجويييية اليمنيييية تشيييغي جميييي اليييرحالت الداخليييية حتيييى عيييام 2008م عنيييدما تيييم ت سييييس شيييركة ييييران
السعيدة بهدف تشغي الرحالت الداخلية.

تقييم األضرار في القطاع
تيييم تقيييييم أضيييرار واحتياجيييات قطيييا النقييي عليييى مسيييتوى المدينييية والمحافظييية عليييى حيييد سيييوا  .ويشيييم التحليييي عليييى مسيييتوى
المدينيييية الطييييرق الحضييييرية وإنييييارة الشييييوار فييييي  16مدينيييية فييييي حييييين تشييييم األرقييييام علييييى مسييييتوى المحافظيييية المييييوانئ
والمطارات والجسور خارج المدن والطرق بين المدن وك لك األصو في  16مدينة.

التحليل الكلي للقطاع
الطرق داخ المدن (مستوى المدينة)
تييي ثرت الطيييرق داخييي الميييدن فيييي جميييي الميييدن السييي عشيييرة التيييي تيييم تقييمهيييا بشيييك كبيييير نتيجييية للصيييرا (الشيييك .)11.1
وتعرضييي الطييييرق الر يسيييية ألضييييرار جز ييييية أو دميييرت بالكاميييي  ،ممييييا يجعلهيييا ييييير صييييالحة لالسيييتخدام أو قييييادرة علييييى
تشيييغي عملييييات محيييدودة فقيييط .وبشيييك عيييام  ،تعيييرض  %27مييين إجميييالي شيييبكة الطيييرق الداخليييية فيييي الميييدن ألضيييرار أو
تيييدمير .وتعتبييير نسيييبة األضيييرار هيييي األعليييى فيييي الحيييزم بنسيييبة بلغييي  ، %64تليهيييا المخيييا ولحييي  ،بييي كثر مييين  .%56وهييي
النسيييب العاليييية فيييي الميييدن المييي كورة تعكيييس الفتيييرة الطويلييية التيييي دارت خاللهيييا األعميييا القتاليييية داخييي الميييدن الصيييغيرة ذات
شبكة الطرق الصغيرة.
الشكل ( )11.1األضرار التي لحقت بشبكة الطرق الحضرية بحسب المدينة
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الطرق والجسور بين المدن (على مستوى المحافظة)
منيييي مييييارس 2015م (أ تيييياري بيانييييات المقارنيييية المسييييتخدمة كخييييط أسيييياس فييييي تقييييييم األضييييرار المتصييييلة بالصييييرا ) ،
تعرضيييي الطييييرق السييييريعة والجسييييور التييييي تييييربط المييييدن الكبييييرى وكيييي لك المنشييييآت االقتصييييادية للتييييدمير .كمييييا أن الطييييرق
والجسييور التيييي تييربط الميييدن الر يسييية فيييي الجييز الشيييمالي مييين البلييد  ،بميييا فييي ذليييك صييعدة وعميييران وصيينعا  ،وكييي لك فيييي
الجييز الجنييوبي مييين اليييمن  ،بميييا فييي ذلييك تعيييز وعييدن  ،تعرضييي ألضييرار جسيييمة .وتعرضييي الطرييي السيييري عييدن تعيييز
( 200كييم) التييي تييربط مدينيية عييدن السيياحلية ميي محافظيية تعييز بعييدد سييكانها  3.2مليييون نسييمة  ،ألضييرار شييديدة وتييم تييدمير
جسيييرين ر يسييييين عليييى يييو الطريييي االسيييتراتيجي السيييري  .وباإلضيييافة إليييى ذليييك  ،ال ييييزا الطريييي السيييري بيييين صييينعا
ومدينيية ميي رب مغلقييا ا ميي اسييتمرار القتييا علييى ييو الطرييي االسييتراتيجي السييري اليي يييربط عاصييمة البلييد بحقييو اليينفط
والغييياز الهامييية شيييرق محافظييية مييي رب .كميييا أدى الصيييرا إليييى إ يييالق يييرق هامييية  ،بميييا فيييي ذليييك ريييي المخيييا  -الحدييييدة
( 200كليييم)  ،وعميييران – صيييعد ( 310كيييم)  ،و ريييي عيييدن  -بييياب المنيييدب  -المخيييا ( 350كيييم)  ،و ريييي تعيييز  -المخيييا
( 100كيييم) .وفيييي المجميييو  ،يظييي ميييا يقيييرب مييين  1250كيييم مييين الطيييرق مغلييي جز ييييا ا أو يصيييعب الوصيييو إليهيييا أو مغلييي
تماما ا .وه ا يمث حوالي  %8من إجمالي شبكة الطرق على مستوى اليمن.
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الموانئ والمطارات (على مستوى المحافظة)
تعرضييي ميييوانئ الحدييييدة والصيييلي والمخيييا ألضيييرار جسييييمة فيييي منشيييآتها .فمينيييا الحدييييدة الييي يعتبييير األكبييير فيييي الييييمن
مفتيييوح بشيييك جز يييي ويعمييي بحيييوالي  %40مييين اقتييي (باسيييتخدام رافعيييات متحركييية  20ييين) منييي أن تعيييرض ألضيييرار
بالغييية فيييي المراحييي المبكيييرة مييين الصيييرا  .وتييي تي أهميييية هييي ا المينيييا مييين حجيييم السيييل المسيييتوردة عبييير إليييى البليييد ومقيييدار
اإلييييرادات التيييي ييييدرها المينيييا مييين خيييال الجميييارك والرسيييوم .وتعرضييي الرافعيييات الخميييس فيييي المينيييا وكييي ا مسيييتودعات
ومنشآت ألضرار بالغة.
كما تعرض مينا المخا ألضرار كبيرة وتم إ الق من يناير 2017م.
وتعرضيييي المطييييارات فييييي كيييي ميييين صيييينعا وعييييدن وتعييييز والحديييييدة ألضييييرار جسيييييمة لحقيييي بممييييرات اإلقييييال ومييييدارج
الطييييا رات ومرافيييي الييييدعم .فمطييييار صيييينعا  ،اليييي يعتبيييير أكبيييير مطييييار فييييي البلييييد  ،مغلقييييا ا أمييييام الييييرحالت التجارييييية منيييي
أ سيييطس 2016م .ويعمييي المطيييار فقيييط للعملييييات اإلنسيييانية واإل اثيييية التابعييية لألميييم المتحيييدة عليييى نطييياق محيييدود .وتعيييرض
مطييار عييدن ألضييرار ها ليية لحقيي بممييرات اإلقييال ومييدارج الطييا رات ومرافيي الييدعم فييي وقيي مبكيير ،ولكيين تييم إصييالح
جز ييييا ا فيييي يولييييو 2015م .ومييين بيييين تسيييعة مطيييارات ر يسيييية  ،فيييإن مطيييار عيييدن وسييييئون هميييا الوحييييدان فيييي البليييد اللييي ان
يقوميييان بتشيييغي اليييرحالت الجويييية التجاريييية مييين وإليييى عميييان والقييياهرة .وال تيييزا مطيييارات تعيييز والحدييييدة مغلقييية منييي بدايييية
الصرا  .انظر الجدو ( )11.1لال ال على حصر األضرار التي لحق بالموانئ والمطارات اليمنية.
الجدول ( )11.1حصر األضرار :الموانئ والمطارات التي تم تقييمها في إطار المرحلة الثالثة من التقييم المستمر لالحتياجات
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التحليل على مستوى كل مدينة
مدينة تعز
أسيييفرت األزمييية عييين إلحييياق أضيييرار جسييييمة بشيييبكة الطيييرق فيييي المدينييية ،وخاصييية فيييي نقيييا اليييدخو عليييى الجهييية الشيييرقية
والغربيييية المؤديييية إليييى عيييدن والمخيييا والحدييييدة .ومميييا يزييييد مييين تفييياقم األضيييرار الناتجييية عييين القتيييا عليييى األرض مشيييكلة
األلغييييام األرضييييية التييييي تميييي زراعتهييييا بشييييك كثييييي  ،وال سيييييما فييييي المنييييا السييييكنية المكتظيييية فييييي المدينيييية .وال يييييزا
الصيييرا المسيييتمر يحيييد مييين حركييية الميييدنيين داخييي المدينييية .كميييا أجبيييرت حيييواجز الطيييرق ونقيييا التفتييييش الميييدنيين عليييى
استخدام رق بديلة ير معبدة في المدينة ومحيطها  ،مما أدى إلى زيادة وق السفر وتكالي النق .
مدينة المخا
تعرض مينا المخا ألضرار بالغة .وتعرض
وتوقف .

المراف األساسية الهامة في المينا للتدمير مما أدى إلى خروج المينا عن الخدمة

مدينة صنعاء
أسيييفرت األزمييية عييين أضيييرار لحقييي بالجسيييور والطيييرق التيييي تيييربط صييينعا بالميييدن الر يسيييية األخيييرى مثييي الحدييييدة ،مميييا
يعيييي بشيييدة وصيييو المسييياعدات اإلنسيييانية إليييى المدينييية وتوزيييي اإلميييدادات الغ ا يييية األساسيييية .وتتيييولى السيييلطات المحليييية
صييييانة الشيييوار الر يسيييية داخييي أمانييية العاصيييمة صييينعا إلبقا هيييا قييييد الخدمييية لكنهيييا تعرضييي ألضيييرار .وتعيييرض مطيييار
صييينعا اليييدولي ألضيييرار لحقييي بالميييدرجات والهنييياجر والطيييا رات .وتشيييير المعلوميييات اليييواردة بييي ن المطيييار ال ييييزا يعمييي
فقييط السييتقبا الييرحالت التييي تسيييرها االمييم المتحييدة .وتتييزامن األضييرار المادييية التييي تعييرض لهييا المطييار ميي فييرض حظيير
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للطييييران (باسيييتثنا رحيييالت األميييم المتحيييدة المييي كورة أعيييال ) تيييم فرضييي منييي شيييهر أ سيييطس 2016م األمييير الييي يعيييي
بشييك كبيييير دخيييو اإلميييدادات اإلنسيييانية واألدوييية وعيييودة العيييالقين الييي ين انتهييي مييدة ت شييييراتهم فيييي الخيييارج ،ويعيييي خيييروج
المرضى ال ين يبحثون عن العالج في الخارج والطالب المسافرين لغرض الدراسة.
مدينة الحديدة
تشيييم العوامييي الر يسيييية التيييي تيييؤثر عليييى قطيييا النقييي فيييي مدينييية الحدييييدة إ يييالق الشيييوار الر يسيييية بسيييبب فيييح مييييا
الصييرف الصييحي والحطييام واألضيييرار التييي لحقيي بمينيييا الحديييدة ،والقيييود التيييي تعرقيي سييفر األفيييراد وشييحن البضييا بيييين
الحدييييدة والمراكيييز السيييكانية األخيييرى مثييي صييينعا  .وقيييد تعيييرض مطيييار الحدييييدة ألضيييرار جسييييمة  ،ويمكييين ر يييية الحفييير
الموجيييودة عليييى الميييدرج الر يسيييي للمطيييار نتيجييية للقصييي الييي تعيييرض لييي  ،ومييين الميييرجح أن المطيييار ليييم يعيييد يعمييي  .كميييا
تعيييرض مينيييا الحدييييدة الييي يعتبييير المنفييي الر يسيييي للجيييز الشيييمالي مييين الييييمن ألضيييرار جسييييمة فيييي المراحييي المبكيييرة مييين
الصييرا  .وقييد تييم تييدمير الرافعييات والمرافيي األساسييية األخييرى الضييرورية لتشييغي المينييا  ،ممييا جعيي المينييا يعميي بقييدرة
منخفضيييية للغاييييية ( .)%40ومنيييي ذلييييك الحييييين يواجيييي المينييييا صييييعوبة فييييي اسييييتقبا السييييفن التييييي تحميييي السييييل الضييييرورية
الطار ة مث المواد الغ ا ية (القمح واألرز) والمشتقات النفطية واألدوية بعد أن يتم تفتيشها من قب األمم المتحدة.
عدن
تعرضييي عيييدن ألضيييرار بالغييية فيييي بدايييية األزمييية .كميييا تعيييرض مينيييا المعيييال ورصيييي الحاوييييات ومصيييفاة عيييدن ألضيييرار
جسييييمة .كميييا تضيييررت المسيييتودعات ومنشيييآت التخيييزين ومبييياني اليييدعم .وقيييد اسيييت نف ميييوانئ عيييدن ومطيييار عيييدن تقيييديم
الخدمات من بضعة أشهر بعد انتها القتا في مدينة عدن.
وفيميييا يتعلييي باالثاااار المشاااتركة باااين القطاعاااات  ،ييييرتبط قطيييا النقييي ارتبا يييا ا وثيقيييا بقطييياعي األمييين الغييي ا ي والطاقييية .فقيييد
تفاقميي مسييتويات انعييدام األميين الغيي ا ي لييدى البييية السييكان فييي اليييمن بسييبب تييدهور البنييية التحتييية للطييرق  ،وكيي لك تييدهور
مينييييا الحديييييدة اليييي يعتبيييير الشييييريان الر يسييييي لوصييييو المييييواد الغ ا ييييية األساسييييية المسييييتوردة فييييي اليييييمن قبيييي األزميييية.
وبصيييرف النظييير عييين األضيييرار الماديييية التيييي لحقييي بشيييبكة الطيييرق  ،ال ييييزا التنقييي والوصيييو إليييى األسيييواق والخيييدمات
محدودا ا بسبب أزمة الوقود.

تقدير حجم األضرار
يتيييييراوح إجميييييالي التكيييييالي المقيييييدرة لألضيييييرار فيييييي  16مدينييييية بيييييين  226ملييييييون دوالر و  276ملييييييون دوالر (الجيييييدو
 .)11.2وتعيييد تكيييالي األضيييرار فيييي صييينعا وعيييدن وتعيييز هيييي األكبييير  ،حيييي تمثييي أكثييير مييين  %66مييين اإلجميييالي  ،أ
 194-159ملييييون دوالر .وهييي ا ال يشيييير فقيييط إليييى أن هييي الميييدن هيييي األكثييير تضيييررا ا فحسيييب بييي أيضيييا ألن حيييوالي %70
ميين إجمييالي ييو شييبكة الطري ي فييي جمي ي المييدن الييـ  16تق ي فييي ه ي المييدن الر يسييية الييثال  .وميين حي ي كثافيية األضييرار ،
فيييإن أكثييير مييين  %50مييين أصيييو النقييي فيييي الحيييزم وعميييران وبيحيييان ولحييي وليييودر والمخيييا وردا تعرضييي ألضيييرار أثنيييا
الصرا  ،بتكلفة تقدر بنحو  48-39مليون دوالر ( .الشك .)11.2
جدول ( )11.2تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
تقدير منخفض

تقدير مرتفع

المدينة
الضال

0.3

0.3

عدن

51.5

63.0

الحزم

0.8

1.0

عمران

16.3

19.9

بيحان

6.9

8.5

ذمار

5.7

7.0

الحديدة

7.0

8.5

الخوخة

0.7

0.9

لح

1.7

2.1

لودر

1.2

1.5
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م رب

4.8

5.8

المخا

7.2

8.8

ردا

4.8

5.8

صعدة

9.3

11.4

صنعا

70.3

86.0

تعز
اإلجمالي

37.1
225.7

45.3
275.8

المصدر :تقديرات البنك الدولي .

الشكل ( )11.2توزيع تكلفة األضرار حسب المدينة ()%

الضالع 0.1%
تعز %16.4
عدن22.8% ,

الحزم 0.4%
عمران 7.2%
صنعاء 31.2%
3.1%بيحان
ذمار 2.5%
الخوخة 0.3%

الحديدة 3.1%
لحج 0.8%

لودر 0.5%

Sa'da, 4.1%

مدينة مأرب 2.1%
3.2%المخا

رداع2.1% ,

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

يختلييي هيكييي تكيييالي األضيييرار عليييى مسيييتوى المحافظييية  ،حيييي تحظيييى الحدييييدة بنصييييب األسيييد بنسيييبة بلغييي ، %32.6
تليهيييا تعيييز ( ، )%16.4وصييينعا ( )%15.3ثيييم عيييدن ( ، )%12.8وهييي ا يعيييود فيييي جيييز منييي إليييى أن الميييوانئ والمطيييارات
التييييي تعرضيييي ألضييييرار تقيييي فييييي هيييي المحافظييييات (الجييييدو  .)11.3ويبليييي متوسييييط التكييييالي التقديرييييية لألضييييرار التييييي
لحقييييي بالجسيييييور والميييييوانئ والمطيييييارات فيييييي هييييي المحافظيييييات اليييييثال  308ملييييييون دوالر و  300ملييييييون دوالر و 300
مليون دوالر على التوالي  ،ويشك مجموعها  %74من إجمالي األضرار على مستوى المحافظة( .الشك .)11.3
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الجدول ( )11.3تكاليف األضرار على مستوى المحافظة (مليون دوالر أمريكي)
تقدير منخفض

تقدير مرتفع

المحافظة
أبين

32.1

39.3

الضال

1.3

1.6

عدن

141.5

173.0

البيضا

7.6

9.3

الجوف

2.7

3.3

امانة العاصمة

169.0

206.5

عمران

22.2

27.1

ذمار

21.0

25.7

الحديدة

360.7

440.8

لح

24.7

30.2

م رب

11.9

14.5

صعدة

120.0

146.7

صنعا

0.8

1.0

شبوة

9.6

11.8

181.9
1,107.1

222.3
1,353.1

تعز
اإلجمالي

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

الشكل ( )11.3توزيع تكاليف األضرار حسب المحافظة ()%
الضالع 0.1%
أبين 2.9%

الجوف0.2%

البيضاء,
0.7%

عدن 12.8%

Taiz, 16.4%

شبوة 0.9%
صنعاء 0.1%

أمانة العاصمة15.3% ,

صعده 10.8%
مارب 1.1%
لحج 2.2%

عمران 2.0%
ذمار 1.9%

الحديدة 32.6%

المصدر :تقديرات البنك الدولي.
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تقييم احتياجات القطاع
تتطلييب إعييادة إعمييار البنييى التحتييية الحيوييية إلييى ترتيييب أولوياتهييا بنييا علييى أهميتهييا االقتصييادية .ويجييب تركيييز االهتمييام فييي
البداييية علييى الطييرق والجسييور الر يسييية بييين عييدن وتعييز والحديييدة وصيينعا  .وبينمييا تسييتورد اليييمن مييا يقييرب ميين  %90ميين
الميييواد الغ ا يييية األساسيييية عبييير مينيييا الحدييييدة  ،تعتبييير إعيييادة إعميييار المنشيييآت المتضيييررة فيييي هييي ا المينيييا أولويييية قصيييوى.
كميييا أن اسيييتئناف تقيييديم الخيييدمات فيييي مطيييار صييينعا اليييدولي  ،الييي يعتبييير أكبييير مطيييار فيييي الييييمن والمغلييي منييي أ سيييطس
 ، 2016يمث ي أيض يا ا أولوييية قصييوى نظييرا ا ألهميتيي بالنسييبة لسييفر المييوا نين وك ي لك لبنييا الثقيية فييي عملييية السييالم فييي اليييمن.
يوضيييح الجيييدو ( )11.4التكيييالي المقيييدرة إلصيييالح األضيييرار التيييي لحقييي بقطيييا النقييي فيييي الييييمن عليييى مسيييتوى المدينييية
والمحافظة.
الجدول (-4-11أ) احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات  ،مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
المدى القصير (صفر -سنة)
المدينة

المدى المتوسط
( 5 – 2سنوات)

اإلجمالي (على مدى 5
سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير مرتفع

الضال

0.1

0.1

0.3

0.3

0.4

0.5

عدن

23.4

28.6

54.5

66.7

77.9

95.2

الحزم

0.4

0.5

0.9

1.1

1.3

1.6

عمران

7.4

9.0

17.3

21.1

24.7

30.2

بيحان

3.1

3.8

7.3

9.0

10.5

12.8

ذمار

2.6

3.2

6.1

7.4

8.7

10.6

الحديدة

3.2

3.9

7.4

9.0

10.5

12.9

الخوخة

0.3

0.4

0.8

1.0

1.1

1.4

لح

0.8

0.9

1.8

2.2

2.6

3.2

لودر

0.5

0.7

1.3

1.5

1.8

2.2

م رب

2.2

2.6

5.0

6.1

7.2

8.8

المخا

3.3

4.0

7.6

9.3

10.9

13.3

ردا

2.2

2.6

5.0

6.2

7.2

8.8

صعدة

4.2

5.2

9.8

12.0

14.1

17.2

صنعا

31.9

39.0

74.5

91.0

106.4

130.0

تعز

16.8

20.6

39.3

48.0

56.1

68.6

إجمالي تكالي إعادة إعمار البنية التحتية
إجمالي تكالي استعادة تقديم الخدمات

94.8

115.8

221.2

270.3

315.9

386.2

7.6

9.3

17.7

21.6

25.3

30.9

102.4

125.1

238.9

291.9

341.2

417.1

المجموع الكلي  ،جميع المدن
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الجدول ( 4-11ب) احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات  ،مستوى المحافظة (مليون دوالر أمريكي)
المدى القصير (صفر -سنة)
المحافظة

المدى المتوسط
( 3 – 1سنوات)

اإلجمالي
(على مدى  5سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

أبين

14.6

17.8

34.0

41.6

48.6

59.4

الضال

0.6

0.7

1.4

1.7

2.0

2.5

عدن

64.2

78.5

149.8

183.1

214.0

261.6

البيضا

3.4

4.2

8.0

9.8

11.4

14.0

الجوف

1.2

1.5

2.8

3.5

4.0

4.9

امانة العاصمة

76.7

93.7

178.9

218.6

255.5

312.3

عمران

10.1

12.3

23.5

28.7

33.6

41.0

ذمار

9.5

11.7

22.3

27.2

31.8

38.9

الحديدة

163.6

200.0

381.8

466.6

545.4

666.6

لح

11.2

13.7

26.2

32.0

37.4

45.7

م رب

5.4

6.6

12.5

15.3

17.9

21.9

صعدة

54.5

66.6

127.1

155.3

181.5

221.8

صنعا

0.4

0.5

0.9

1.1

1.2

1.5

شبوة

4.4

5.3

10.2

12.4

14.5

17.8

تعز

82.5

100.8

192.5

235.3

275.0

336.1

إجمالي تكالي إعادة إعمار البنية التحتية
إجمالي تكالي استعادة تقديم الخدمات

465.0

568.3

1,085.0

1,326.1

1,549.9

1,894.4

37.2

45.5

86.8

106.1

124.0

151.6

المجموع الكلي  ،جميع المدن

502.2

613.8

1,171.8

1,432.2

1,673.9

2,045.9

المصدر :تقديرات البنك الدولي.

األولويات المستقبلية
يجييب أن تشييم التييدخالت األنييية وقصيييرة األجيي أن تسييتهدف تنفييي تييدخالت أعمييا الصيييانة وإعييادة الت هييي ميين خييال اليييد
العامليييية الرامييييية إلييييى تحسييييين التنقيييي والوصييييو واسييييتعادة تقييييديم الخييييدمات وإيجيييياد فييييرص عميييي للسييييكان  ،وال سيييييما فييييي
المنيييا الريفيييية التيييي تعييياني مييين الفقييير .وال بيييد مييين معالجييية أولوييييات إعيييادة اإلعميييار عليييى األجليييين المتوسيييط والطويييي  ،بميييا
فيييي ذليييك الهيكييي المؤسسيييي لليييوزارات التنفي يييية للقطيييا والوكييياالت التابعييية لهيييا ،وذليييك فيييي سيييياق أوضيييا سياسيييية وأمنيييية
أكثر استقرارا ا.

األولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
•

سييوف تكييون هنيياك حاجيية بعييد انتهييا الصييرا مباشييرة فييي اليييمن إلييى صيييانة وإعييادة ت هي ي مييا ال يق ي عيين 5,000
إليييى  6,000كيليييو متييير مييين الطيييرق الريفيييية والجسيييور .وبالتيييالي ينبغيييي حشيييد التمويييي مييين مختلييي المصيييادر ،بميييا
فييييي ذلييييك مسيييياهمات المييييانحين .ولتنفييييي هيييي الخطيييية ،هنيييياك حاجيييية لبيييي جهييييود لمعالجيييية القضييييايا التشييييغيلية
والمؤسسية  ،ال سيما على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات:
o
o
o
o

ينبغيييي وضييي أدوار ومسيييؤوليات واضيييحة فيميييا يتعلييي بصييييانة الطيييرق الريفيييية ،بميييا فيييي ذليييك تخطييييط
وتنفي ومتابعة وتقييم أعما الصيانة.
إعييداد سياسييات تضيي المسييؤولية عيين تنفييي بييرام صيييانة الطييرق الريفييية علييى عييات السييلطات المحلييية
في األقاليم والمحافظات.
وض معايير لمختل أنوا وظروف الطرق.
دعوة المجتمعات المحلية والمنشآت الصغيرة للمساهمة في صيانة الطرق في حدود قدراتها.
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o

•

حشييد األمييوا لتموييي أعمييا صيييانة وت هييي الطييرق الريفييية باسييتخدام اآلليييات كثيفيية العماليية بمييا يييؤد
إلى زيادة فرص العم للشباب في المنا الريفية.

إعادة ت هي وصيانة البنى التحتية المادية لمطارات عدن والحديدة وتعز وصنعا  ،وموانئ عدن والمخا والحديدة.

األولويات على المدى المتوسط إلى الطويل ( 10 – 2سنوات)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعادة تفعي الوظا المعتادة لوزارة األشغا العامة والطرق ومؤسساتها.
فرض تشريعات بش ن األوزان المحورية لمن التدهور السري لشبكة الطرق.
تعيييدي مييييزان نفقيييات الطيييرق مييي التحيييو مييين البنيييا الجدييييد إليييى صييييانة وإعيييادة ت هيييي الطيييرق األكثييير تضيييررا ا،
وال سيما الطرق الريفية التي من ش نها أن تستعيد الوصو للسكان في المنا الريفية.
تطبيييي القيييانون الحيييالي بشييي ن تمويييي أعميييا صييييانة الطيييرق السيييتعادة اإلييييرادات المت تيييية مييين رسيييوم اسيييتخدام
الطريييي المحيييددة بنسيييبة  %5مييين سيييعر بيييي الوقيييود فيييي الييييمن ،لتلبيييية احتياجيييات الخسيييا ر المرتبطييية برفييي اليييدعم
عن المشتقات النفطية خال الصرا .
اسييييتخدام مقيييياولين محليييييين ميييين ذو الكفييييا ة وتعزيييييز قييييدرات الشييييركات المحلييييية لالستشييييارات الهندسييييية للقيييييام
بدورها فيما يتعل ب عما إعادة اإلعمار في قطا النق البر .
تقيييديم بيييرام الت هيييي والتيييدريب عليييى مسيييتوى المحافظيييات واألقييياليم للمقييياولين المحلييييين والشيييركات االستشيييارية
المحلية لتطوير مهاراتهم الفنية في مجاالت إعداد العطا ات واألسعار وإدارة العقود واإلدارة البيئية.
تشيييجي العقيييود المجتمعيييية فيييي صييييانة الطيييرق الريفيييية واسيييتخدام المنشيييآت الصيييغيرة بهيييدف إيجييياد أكبييير قيييدر مييين
فرص العم للشباب في المنا الريفية.
شرا وإصالح واستبدا وتطوير معدات السالمة الجوية واألجهزة والبرمجيات.
إجيييرا مراجعييية مؤسسيييية لقطيييا الطييييران والقطيييا البحييير لتحسيييين عملييييات المطيييارات والميييوانئ وهيكلتهيييا
اإلدارية.
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الشكل ( )11.4خريطة النقل في اليمن
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 .12قطاع المياه والصرف الصحي
وضع القطاع قبل األزمة
تحااديات تنميااة القطاااع :نظييرا ا لموقعهييا الجغرافييي فييي منطقيية قاحليية وشييب قاحليية  ،تعيياني اليييمن من ي فتييرة ويليية ميين مسييتوى
حيياد ميين نييدرة الميييا  .وتشييير الدراسييات الحديثيية إلييى أن تييوفر الميييا الع بيية فييي اليييمن بمعييد  80متييرا ا مكعبييا ا فقييط فييي عييام
2014م ليييم يمثييي سيييوى  %14مييين متوسيييط نصييييب الفيييرد ( 554متييير مكعيييب) فيييي منطقييية الشيييرق األوسيييط وشيييما أفريقييييا.
وقبييي األزمييية ،كيييان هنييياك عيييدد مييين الميييدن الر يسيييية تسيييتنفد بشيييك أساسيييي مخزونهيييا مييين المييييا  :عليييى سيييبي المثيييا كانييي
صييينعا تغلييي سيييتة آبيييار مييييا فيييي المتوسيييط كييي عيييام ،كميييا أن التوسييي العمرانيييي مقييييد بسيييبب االفتقيييار إليييى مصيييادر جدييييدة
للميييا  ،وفييي نفييس الوقيي  ،فييإن المييدن السيياحلية ،بمييا فييي ذلييك عييدن ،تفتقيير إلييى ميييا الشييرب النظيفيية ويرجيي ذلييك بصييورة
أساسية إلى تسرب ميا البحر وتدهور نوعية الميا الجوفية.
اإلطاااار السياساااي والمؤسساااي :تعتبييير وزارة المييييا والبيئييية مسيييؤولة عييين صييييا ة السياسيييات الخاصييية بالمييييا والصيييرف
الصيييحي والتخطييييط والمتابعييية والتقيييييم .وتشيييم الجهيييات التنفي يييية فيييي قطيييا المييييا التيييي تخضييي إلشيييراف اليييوزارة ميييا يليييي
( )1الهيئييية الو نيييية للميييوارد الما يييية وهيييي مسيييؤولة عييين إدارة الميييوارد الما يييية و ( )2الهيئييية العامييية لمشييياري مييييا الريييي
وهيييي مسيييؤولة عييين المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي المنيييا الريفيييية ،إضيييافة إليييى ( )3المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف
الصيييحي المسيييؤولة عييين المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي المنيييا الحضيييرية .وتتيييولى وزارة الزراعييية المسيييؤولية عييين سياسييية
اليييير والبحييييو واإلرشيييياد .وقييييد تييييم إضييييفا الطيييياب الالمركييييز علييييى خييييدمات بالميييييا والصييييرف الصييييحي فييييي المنييييا
الحضيييرية منييي عيييام 1997م بموجيييب قيييرار مجليييس اليييوزرا رقيييم ( )237الييي تيييم بموجبييي إنشيييا المؤسسيييات المحليييية للمييييا
والصيييرف الصيييحي .واعتبيييارا مييين تييياري خيييط األسييياس المسيييتخدم فيييي التقيييييم (ميييارس  ، )2015كيييان هنييياك  23مؤسسييية
محليييي للمييييا والصيييرف الصيييحي ،إضيييافة إليييى  10مرافييي مييييا مسيييتقلة تابعييية .وكانييي العدييييد مييين المؤسسيييات المحليييية للمييييا
والصيييرف الصيييحي تحصييي عليييى اليييدعم مييين وحيييدة إدارة مشيييرو المييييا الحضيييرية  ،وهيييي مؤسسييية فنيييية أنشيييئ فيييي عيييام
2002م بتموي من البنك الدولي.
القااادرات المؤسساااية :كيييان لإل يييار الالمركيييز الييي تمييييزت بييي المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي والوحيييدات
الملحقييية مسيييتويات مختلفييية مييين الفعاليييية قبييي األزمييية .فقيييد اسيييتفادت بعييي المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي مييين
ميييينح الصييييالحيات لموظفيهييييا واإلدارة الفعاليييية والتييييدريب والتطييييوير المهنييييي للمييييوظفين  ،وتكنولوجيييييا المعلومييييات المبتكييييرة
والحيييوافز القا مييية عليييى األدا المضيييافة عليييى األجيييور التيييي كانييي سيييتعتبر منخفضييية ليييوال هييي الحيييوافز .وكانييي هنييياك أيضيييا
تحديات  ،وال سيما ضع المسا لة  ،واالستقال المحدود في صن القرار والمعد العالي لتدوير المدرا .

تقييم األضرار في القطاع
التحليل الكلي للقطاع
األضااارار المادياااة اإلجمالياااة :تيييم الحصيييو عليييى بيانيييات خيييط األسييياس وتكلفييية الوحيييدة وبيانيييات األضيييرار المسيييتخدمة فيييي
المرحلييية الثالثييية مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات مييين المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي مييين خيييال وحيييدة إدارة
مشييييرو الميييييا فييييي المنييييا الحضييييرية .وتغطييييي المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات  17فئيييية ميييين فئييييات
157
األصو .
و بقييييا ا للبيانييييات التييييي تييييم جمعهييييا ميييين مصييييادر مختلفيييية  ،فقييييد تضييييررت  %21ميييين األصييييو ( %10منهييييا جز يييييا ا و %11
تعرضييي للتيييدمير) .وشيييمل فئيييات األصيييو التيييي تعرضييي ألضيييرار ماديييية كبييييرة شييياحنات مييييا الصيييرف الصيييحي التيييي
تعميييي بالضييييغط ( % 61تعرضيييي ألضييييرار أو دمييييرت)  ،ومكاتييييب الميييييا والصييييرف الصييييحي ( ، )%59ومحطييييات رفيييي
مييييا المجيييار ( .)%47ومييين شييي ن إعيييادة تشيييغي البنيييية التحتييييية الحيويييية مثييي شييياحنات مييييا الصيييرف الصيييحي العامليييية
بالضيييغط ومحطيييات ضييي مييييا الصيييرف الصيييحي ومحطيييات معالجييية مييييا الصيييرف أن تقيييدم الكثيييير لتحقيييي مزييييد مييين التقيييدم
نحيييو اسيييتعادة الخيييدمات .يقيييدم الجيييدو ( )12.1ملخصيييا ا لألضيييرار التيييي لحقييي بكييي نيييو مييين أنيييوا األصيييو  .ويقيييدم الشيييك
 157فئات أصو الميا والصرف الصحي البال عددها  17فئة والتي تم دراستها هي :توصيالت المناز ؛ اآلبار .أبراج الميا  /الخزانات ،محطات معالجة
الميا ؛ محطات معالجة ميا الصرف الصحي؛ محطات تحلية الميا ؛ شاحنات ضغط ميا الصرف الصحي؛ محطات رف ميا الصرف الصحي ،محطات
الض  ،خزانات حف الميا  ،مكاتب الميا  /الصرف الصحي ؛ خطو الص الر يسية أو أنابيب نق الميا ؛ مختبرات الميا  ،المباني والمعدات ؛ اآلالت
والمعدات؛ محطات ض ميا المجار مختبرات الصرف الصحي  ،المخازن.
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( )12.1تفاصيييي حيييو األضييييرار الماديييية التيييي لحقيييي باألصيييو والبنيييية التحتييييية .ومييين أهيييم النتييييا التيييي توصيييل إليهييييا
المرحليية الثالثيية ميين التقييييم المسييتمر لالحتياجييات هييي التييدمير الكلييي لمحطيية تحلييية ميييا الصييلي فييي الحديييدة  ،والتييي كانيي
ال تزا قا مة خال المرحلة الثانية من التقييم المستمر لالحتياجات.
الشكل ( )12.1الوضع المادي لقطاع المياه والصرف الصحي حسب نوع األصول
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تعرضيي أصييو الميييا والصييرف الصييحي فييي مييدينتي لييودر والمخييا ألعلييى مسييتوى ميين األضييرار عنييد النظيير إليهييا كنسييبة
مييين إجميييالي األصيييو فيييي هييي الميييدن ( %57و  %51لكييي منهميييا عليييى التيييوالي) .لكييين إذا ميييا تيييم التعبيييير عييين األضيييرار
باليييدوالر ،فيييإن صييينعا ت خييي نصييييب األسيييد ( %20مييين إجميييالي تكيييالي األضيييرار) تليهيييا عيييدن ( )%19وتعيييز ( )%12ثيييم
الحديدة ( ،)%11فيما تمث المدن األخرى أق من  %10من إجمالي تكالي األضرار.
الشكل ( )12.2الوضع المادي لقطاع المياه والصرف الصحي حسب المدينة
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األثااار اإلجماااالي علاااى تقاااديم الخااادمات :يعييياني قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي الييييمن مييين تراجييي مسيييتوى العمييي فيييي
المرافييي الخدمييييية وانخفيييياض كبييييير فييييي تقيييديم الخييييدمات .وإلييييى جانييييب األضييييرار الماديييية التييييي لحقيييي بالمنشييييآت الر يسييييية
والمكاتييييب اإلدارييييية والمختبييييرات واآلالت والمعييييدات  ،أدت أزميييية الكهربييييا وخصوصييييا ا نقييييص الوقييييود إلييييى تقييييوي قييييدرة
المنشيييآت عليييى تشيييغي أصيييو المييييا والصيييرف الصيييحي بشيييك فعيييا  .ففيييي جميييي الميييدن التيييي تيييم تقييمهيييا  ،بلغييي متوسيييط
نسيييبة منشيييآت المييييا العاملييية  % 44( %68تعمييي بشيييك كامييي و  %24بشيييك جز يييي) وبلغييي نسيييبة المنشيييآت المتوقفييية كلييييا ا
( %32الشيييك  .)12.3وبصيييرف النظييير عييين محطييية التحليييية التيييي تعرضييي للتيييدمير فيييي الحدييييدة (فيييي الصيييلي )  ،تمثييي
محطيييات ضييي المييييا والمجيييار أدنيييى مسيييتوى مييين األدا التشيييغيلي  ،تليهيييا خزانيييات الصيييرف الصيييحي ومكاتيييب المييييا /
الصرف الصحي.
الشكل ( )12.3الوضع التشغيلي لقطاع المياه والصرف الصحي حسب نوع األصول
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وفييي حييين أن المؤسسييات المحلييية للميييا والصييرف الصييحي فييي عييدن وصيينعا وعمييران والحديييدة تمكنيي ميين العميي جز يييا ا
بسييبب تييوفر مييادة الييديز اليي تقدميي المنظمييات الدولييية مثيي منظميية األمييم المتحييدة للطفوليية (اليونيسييي ) وبرنييام األ ييية
العييالمي واللجنيية الدولييية للصييليب األحميير  ،فييإن المؤسسييات المحلييية للميييا والصييرف الصييحي فييي بعيي المييدن مثيي بيحييان
 ،صيييعدة  ،الضيييال  ،تعيييز  ،ولحييي جميعهيييا تقريبيييا ا توقفييي عييين العمييي بشيييك كامييي بسيييبب عيييدم تيييوفر ميييادة اليييديز وارتفيييا
سيييعر وانقطيييا التييييار الكهربيييا ي بصيييورة مسيييتمرة وعيييدم تيييوفر قطييي الغييييار واألضيييرار التيييي تعرضييي لهيييا البنيييية التحتيييية ،
فضيييالا عييين القتيييا المسيييتمر فيييي معظيييم هييي الميييدن  ،وخاصييية تعيييز وصيييعدة .وقيييد سييياهم تيييدهور خيييدمات المييييا والصيييرف
الصييحي وانهيييار شييبكات الميييا والصييرف الصييحي فييي تفشييي وبييا الكييوليرا فييي  22محافظيية ميين المحافظييات اليمنييية البييال
عددها  23محافظة.
تتمثييي إحيييدى التحيييديات المشيييتركة لجميييي المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي فيييي عيييدم تيييوفر الميييوظفين المهيييرة
الالزميييين إلدارة وتشيييغي المرافييي األساسيييية الحيويييية .وبسيييبب انهييييار موازنيييات الحكومييية المركزيييية والسيييلطة المحليييية  ،ليييم
ييييتم دفييي رواتيييب ميييوظفي قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي لميييدة عيييامين تقريبيييا ا .وقيييد أدى انعيييدام األمييين أيضيييا إليييى معيييدالت
كبيرة من الغياب وهجرة الموظفين المؤهلين وذو الخبرة ال ين ادروا للعثور على فرص أفض في أماكن أخرى.
وقيييد أدت التحيييوالت السيييكانية الناجمييية عييين النيييزوح اليييداخلي إليييى زييييادة الضيييغط عليييى البنيييية التحتيييية العامييية للمييييا والخيييدمات
أثنيييا الصيييرا  ،ال سيييييما فيييي المييييدن الر يسيييية مثييي صيييينعا وعيييدن وتعييييز والحدييييدة ومدينييية ميييي رب .وتواجييي المؤسسييييات
المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي تحيييديات كبييييرة  ،بميييا فيييي ذليييك انقطيييا التييييار الكهربيييا ي المتواصييي وعيييدم دفييي الفيييواتير
مييين قبييي المشيييتركين .وفيييي تعيييز وليييودر وعيييدن ولحييي  ،انتشيييرت أعميييا النهيييب خيييال الصيييرا  ،وبالتيييالي فقيييد أدى فقيييدان
المعيييدات إليييى إضيييعاف قيييدرة الميييدن عليييى اسيييتعادة خيييدمات المييييا والصيييرف الصيييحي .وقيييد توقفييي أنظمييية الصيييرف الصيييحي
فيييي جميييي الميييدن البيييال عيييددها  16مدينييية عييين العمييي وسيييط القتيييا وأزمييية الوقيييود ونقيييص الميييوارد الماليييية الالزمييية للتشيييغي
والصيانة.
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وتشييهد خييدمات إمييداد الميييا التييي يقييدمها القطييا الخيياص  ،والتييي كانيي تلبييي بالفعيي نصيي الطلييب فييي المنييا الحضييرية
فيييي الييييمن قبييي الصيييرا  ،توسيييعا ا كبييييرا ا لسيييد الفجيييوة التيييي خلفتهيييا عيييدم قيييدرة المنشيييآت العامييية عليييى تيييوفير خيييدمات المييييا .
وتتبييياين أسيييعار بيييي خيييزان نقييي المييييا (الوايييي ) الخييياص عليييى نطييياق واسييي  ،حيييي تتيييراوح بيييين  410لاير يمنيييي لكييي متييير
مكعييييب ( 1.64دوالر  /م  )3فييييي صيييينعا إلييييى  4000لاير يمنييييي لكيييي متيييير مكعييييب ( 16دوالر  /م  )3فييييي عييييدن .وتعميييي
خزانيييات نقييي المييييا (الوايييي ) بطريقييية يييير منظمييية  ،دون قييييام السيييلطات المحليييية عليييى مسيييتوى الميييدن واألحييييا بالرقابييية
على جودة الميا أو أسعارها أو استخدامها.
الجدول ( )12.1جدول حصر إجمالي األضرار حسب نوع األصل
خط األساس
440,159

ال أضرار
349,709

أضرار جزئية
44,800

تدمير كلي
45,650

مجموع األصول
المتضررة
90,450

اآلبار

506

405

88

13

101

أبراج  /خزانات الميا

73

48

13

12

25

محطات معالجة الميا

33

29

1

3

4

محطات معالجة ميا الصرف الصحي

12

9

2

1

3

محطات تحلية الميا

1

-

-

1

1

شاحنات ميا الصرف الصحي العاملة
بالضغط
محطات رف ميا الصرف الصحي

49

19

9

21

30

63

33

23

7

30

محطات ض الميا

71

40

27

4

31

خزانات حف الميا

120

93

20

3

23

مكتب ميا  /صرف صحي
خطو الض أو النق الر يسية >  30سم

41

17

21

3

24

561

398

97

79

176

مختبرات الميا  ،المباني  ،والمعدات

18

12

4

2

6

آالت ومعدات

642

423

126

93

219

محطة ض ميا الصرف الصحي

20

14

3

3

6

مختبرات الصرف الصحي

4

3

1

-

1

المخازن

54

25

17

12

29

442,427

351,277

45,252

45,907

91,159

نوع األصول
التوصيالت المنزلية

اإلجمالي
المصدر  :تقديرات البنك الدولي.

التحليل على مستوى كل مدينة
مدينة ذمار
تعتبييير األضيييرار الماديييية التيييي لحقييي بمرافييي المييييا والصيييرف الصيييحي فيييي ذميييار محيييدودة .فقيييد فقيييدت المدينييية أحيييد أبيييراج
المييييا فيهيييا .وتمكييين حيييوالي  %52مييين األسييير مييين الوصيييو إليييى الشيييبكة العامييية اعتبيييارا ا فيييي شيييهر أبريييي 2018م  ،مقارنييية
بنسييبة  %68قبيي األزميية .وفييي المتوسييط ،أبليي السييكان عيين وصييو ميييا المشييرو  3-1سيياعات فييي اليييوم الواحييد ،وصييفر
سييياعة فيييي حيييي السيييعد و  17 – 11سييياعة فيييي اليييدا ر الغربيييي .وتعتميييد البيييية األسييير عليييى شيييرا المييييا مييين القطيييا
الخييياص ،بميييا فيييي ذليييك خزانيييات نقييي للمييييا (الوايييي ) الخاصييية  ،فيييي حيييين يحصييي كثييييرون آخيييرون عليييى المييييا مييين اآلبيييار.
وتتمثيييي األسييييباب الر يسييييية فييييي انخفيييياض مسييييتوى األدا التشييييغيلي لقطييييا الميييييا والصييييرف الصييييحي فييييي أزميييية الييييديز
المسيييتمرة واسيييتمرار الحيييرب واألضيييرار التيييي تعرضييي لهيييا المرافييي األساسيييية نتيجييية لإلهميييا  ،إضيييافة إليييى العوا ييي الماليييية
التي تواجهها المؤسسات المحلية للميا والصرف الصحي.
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مدينة الحديدة
تعرضيي محطيية التحلييية الوحيييدة فييي المدينيية (الموجييودة فييي منطقيية الصييلي ) والمختبيير الوحيييد للميييا للتييدمير ،األميير اليي
ترتبييي عليييي تيييداعيات خطيييييرة عليييى مسيييتوى تيييوفر الميييييا وجودتهيييا فيييي المدينييية .فمشييييرو المييييا الحكيييومي ال يعميييي إال
بصيييورة جز يييية  ،وحتيييى شيييهر ميييارس 2018م كيييان مسيييتوى الوصيييو إليييى مييييا الشيييرب ال ييييزا يتسيييم بيييالنقص الحييياد .وقيييد
ذكييير معظيييم السيييكان الييي ين شيييملهم االسيييتطال أن مشيييرو المييييا الحكيييومي يصييي إليييى المنييياز ميييا بيييين سييياعة إليييى ثيييال
سيياعات فييي اليييوم .وتتمث ي المشييكلة األكثيير إلحاح يا ا التييي تواج ي قطييا الميييا والصييرف الصييحي فييي الحديييدة فييي أزميية الوقييود
المزمنييية .وبميييا أن شيييبكة الكهربيييا العموميييية ال تيييزا يييير متيييوفرة فيييي المدينييية  ،فيييإن منشيييآت المييييا والصيييرف الصيييحي
تعتميييد عليييى الموليييدات التيييي تعمييي باليييديز لمواصيييلة العمييي  .وقيييد تفييياقم الوضييي بسيييبب الحصيييار الييي فيييرض عليييى مينيييا
الحدييييدة فيييي نيييوفمبر 2017م  ،والييي أدى إليييى تعليييي خيييدمات شيييبكات المييييا العامييية إليييى أجييي يييير مسيييمى وإ يييالق منشيييآت
الميييييا والصييييرف الصييييحي بسييييبب اسييييتنفاد مصييييادر الوقييييود .وهنيييياك انسييييدادات متكييييررة فييييي شييييبكة المجييييار ميييي حييييواد
متكيييررة لقطييي خطيييو الصيييرف الصيييحي مميييا أدى إليييى فيييح مييييا المجيييار وتيييدفقها فيييي الشيييوار الر يسيييية .وعليييى الييير م
ميييين رفيييي الحصييييار جز يييييا ا اعتبييييارا ا ميييين ديسييييمبر 2017م  ،إال أن أسييييعار وقييييود المولييييدات ال تييييزا مرتفعيييية جييييدا ا  ،وقييييد
اسييييتمرت المنظمييييات ييييير الحكومييييية الدولييييية (علييييى وجيييي التحديييييد  ،برنييييام األ ييييية العييييالمي واليونيسيييي ) فييييي تقييييديم
المسيياعدة لقطييا الميييا والصييرف الصييحي فييي الحديييدة ميين خييال تييوفير الييديز منيي ينيياير 2018م .وهنيياك أيضييا مؤشييرات
عليييى أن هنييياك جهيييود تجييير إلصيييالح بعييي األصيييو مييين قبييي المنظميييات يييير الحكوميييية والسيييكان المحلييييين .ويجييير
تركييييب الموليييدات والمضيييخات وتنظيييي أنابييييب الصيييرف الصيييحي .كميييا تجييير حالييييا ا إعيييادة ت هيييي بعييي منشيييآت المييييا
والصيييرف الصيييحي (محطييية معالجييية المييييا بيييالكلور ومختبييير رقابييية جيييودة المييييا وورشييية إصيييالح عيييدادات المييييا ومحطيييات
ض الميا ومعالجة ميا الصرف الصحي الر يسية).
مدينة المخا
تشييييير المعلومييييات الييييواردة منيييي عييييام 2007م إلييييى أن شييييبكة (مشييييرو ) الميييييا العاميييية وفيييييرة  -حسييييب المعييييايير اليمنييييية –
ومت يوفرة  24سيياعة فييي اليييوم .وم ي ذلييك  ،فقييد أدت أزميية الوقييود واألضييرار الناتجيية بسييبب الصييرا إلييى انخفيياض كبييير فييي
قييدرة القطييا علييى تييوفير ميييا آمنيية وموثوقيية للسييكان فييي المخييا .وقييد تعرضيي أيضييا محطيية صييغيرة لتحلييية الميييا مملوكيية
للقطييا الخيياص والتييي تعتبيير المصييدر الر يسييي للميييا بالمدينيية ومصييدر ر يسييي أيضييا للميييا فييي تعييز .باإلضييافة إلييى ذلييك ،
أدى نقيييص ميييادة اليييديز إليييى الحيييد مييين عمييي وحيييدات التحليييية فيييي محطييية كهربيييا المخيييا  ،باإلضيييافة إليييى محطييية الضييي فيييي
المدينييية .وقيييد توقييي القتيييا فيييي المخيييا فيييي شيييهر فبرايييير 2017م ومنييي ذليييك الحيييين  ،وردت أخبيييار تفييييد بقييييام منظميييات يييير
حكوميييية خليجيييية بيييإجرا إصيييالحات واسيييعة النطييياق للبنيييية التحتيييية للمييييا والصيييرف الصيييحي  ،مثييي حفييير آبيييار المييييا التيييي
تعميي بالطاقيية الشمسييية .كمييا تييم إصييالح محطيية كهربييا المخييا التييي تعرضيي للتييدمير  ،بمييا فييي ذلييك جمييي وحييدات التحلييية
 ،عليييى الييير م مييين أن المحطييية ليييم تعمييي بكامييي اقتهيييا بعيييد .ومييي ذليييك  ،ال توجيييد خطيييط إلصيييالح محطييية التحليييية الميييدمرة ،
وال تزا هناك أضرار كبيرة في البنى التحتية بحاجة إلى معالجة.
مدينة صنعاء
تعتبيير األضييرار التييي لحقيي بمرافيي الميييا فييي صيينعا محييدودة نسييبيا ا  ،وألن العديييد ميين المنشييآت هييي عبييارة عيين محطييات
خاصييية لمييييا الشيييرب ذات حجيييم يييير محيييدد  ،فلييييس مييين السيييه تحدييييد مسيييتوى األدا التشيييغيلي فيهيييا .وكمتوسيييط  ،وجيييدت
الدراسيييات االستقصيييا ية أن السيييكان يسيييتطيعون الوصيييو إليييى شيييبكة المييييا العامييية لميييدة سييياعة إليييى ثيييال سييياعات فيييي الييييوم.
ويتمثييي العيييا الر يسيييي أميييام أدا وعمييي قطيييا المييييا والصيييرف الصيييحي يتمثييي فيييي الغيييياب شيييب التيييام لشيييبكة الكهربيييا
العميييومي وعيييدم تيييوفير ميييادة اليييديز لموليييدات الطاقييية الالزمييية لتشيييغي مرافييي المييييا والصيييرف الصيييحي .كميييا |أن قطيييا
المييييا والصيييرف الصيييحي يواجييي أيضيييا ا عيييدد كبيييير مييين العوامييي المتعلقييية بالنظيييام نفسييي وبالصيييرا  ،بميييا فيييي ذليييك انتشيييار
اآلبيييار يييير المنظمييية واألزمييية الحيييادة فيييي الموازنييية والزييييادة المسيييتمرة فيييي أسيييعار المييييا واألضيييرار التيييي لحقييي بمرافييي
المييييا والصييييرف الصييييحي نتيجيييية لإلهمييييا واالسييييتخدام .وحاليييييا ا يتييييوفر لييييدى السييييكان فييييي صيييينعا ثالثيييية خيييييارات ر يسييييية
للحصيييو عليييى الميييا  )1( :السيييكان الييي ين يسيييتطيعون شيييرا الميييا مييين خزانيييات نقييي المييييا (الوايييي ) أو الميييوردين مييين
القطييييا الخيييياص )2( ،قيييييام المؤسسيييية المحلييييية للميييييا والصييييرف الصييييحي ب مانيييية العاصييييمة بتوزييييي ميييييا الشييييبكة العاميييية
بواسيييطة خزانيييات نقييي المييييا (الوايييي ) فيييي المربعيييات السيييكنية المحليييية  ،أو ( )3حصيييو الفئيييات األشيييد فقيييرا ا مييين السيييكان
عليييى المييييا مييين خزانيييات المييييا الخيريييية المحليييية (السيييبي ) وهيييي خزانيييات ييييتم تعبئتهيييا للمييييا بتمويييي مييين فييياعلي الخيييير.
وهنييياك ميييا بيييين  60إليييى  %70مييين السيييكان يعتميييدون عليييى شيييبكات  /مرافييي المييييا والصيييرف الصيييحي التيييي ييييديرها القطيييا
الخاص.
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مدينة تعز
بقييا ا لسييكان محلييييين  ،انخفضيي نسييبة األسييير فييي المدينيية التيييي تصيي إليهيييا الميييا عبيير شيييبكة الميييا العمومييية فيييي تعييز منييي
بداييييية الصييييرا ميييين  %85ميييين األسيييير فييييي  2014إلييييى  %24فييييي مييييارس  .2018واليييييوم  ،تفيييييد  %52ميييين األسيييير ب نهييييا
تعتمييد علييى شييرا الميييا ميين القطييا الخيياص بمييا فييي ذلييك عبيير خزانييات نقيي الميييا (الواييي ) الخاصيية ،بينمييا أفييادت %34
ميين األسيير ب نهييا تحصيي علييى الميييا مييين اآلبييار .وميين المسييتبعد إلييى حييد كبيييير أن يييتم حيي القضييايا الموجييودة ميين السييياب ،
ومييين الميييرجح أن معظيييم هييي المشييياك قيييد تفاقمييي منييي بدايييية األزمييية الراهنييية :أزمييية المييييا المزمنييية وانخفييياض مسيييتويات
منسييييوب الميييييا وارتفييييا معييييدالت فقييييدان الميييييا واألعمييييا التخريبييييية وسييييرقة مسييييتلزمات شييييبكات الميييييا العمومييييية و إدارة
مديونييية مؤسسييات الميييا والصيييرف الصييحي .ونتيجيية ليي لك  ،فيييإن معظييم السييكان المقيمييين فيييي المدينيية يعتمييدون علييى ميييزي
ميين توزييي الميييا الخيرييية وشييرا المييا ميين خزانييات نقيي الميييا (الواييي ) الخاصيية .وبحسييب مييا ورد  ،فييإن مشييرو إعييادة
ت هيييي حقيييو المييييا الييي مولتييي اليونيسييي والييي تيييم اإلنتهيييا مييين تنفيييي فيييي يونييييو  /حزييييران 2017م قيييد سييياهم فيييي زييييادة
قيييدرة شييييبكة الميييييا العمومييييية ميييين  3000متيييير مكعييييب إلييييى  5000متيييير مكعييييب فييييي اليييييوم (ميييين إجمييييالي القييييدرة المطلوبيييية
 34,000متييير مكعيييب فيييي الييييوم الواحيييد بحسيييب ميييا تشيييير إليييي المعلوميييات المتيييوفرة) .وقيييد تمثييي العيييا الر يسيييي أميييام األدا
التشييييغيلي لقطييييا الميييييا والصييييرف الصييييحي اعتبييييارا ا فييييي مييييارس 2018م فييييي عييييدم تييييوفر مييييادة الييييديز الالزميييية لتشييييغي
المراف األساسية للميا والصرف الصحي.

تقدير حجم األضرار
تكااااليف األضااارار علاااى مساااتوى المديناااة :يعيييرض الشيييك ( )12.4توزيييي تكلفييية األضيييرار لكييي مدينييية  ،بحيييي يبيييين تكيييالي
األضيييرار لكييي مدينييية كنسيييبة مئويييية .وعليييى مسيييتوى المدينييية  ،تمثييي صييينعا النسيييبة األعليييى مييين تكيييالي األضيييرار (%21.5
ميييين إجمييييالي تكييييالي األضييييرار) تليهييييا عييييدن ( )%19.7ثييييم تعييييز ( )%12.4والحديييييدة ( .)%11.1وميييين حييييي إجمييييالي
تكيييالي األضيييرار المباشيييرة و يييير المباشيييرة (ممثلييية عليييى ميييدى للتقيييديرات المنخفضييية إليييى المرتفعييية)  ،تييي تي صييينعا فيييي
المقدمييية بتكييييالي بلغيييي  56 - 46مليييييون دوالر  ،تليهيييا عييييدن بمبليييي  49-40مليييييون دوالر  ،ثيييم تعييييز بمبليييي  33-27مليييييون
دوالر ،والحديدة بمبل  29-24مليون دوالر .يبين الجدو ( )12.2تكالي األضرار حسب المدينة.
الشكل ( )12.4توزيع تكاليف األضرار حسب المدينة  ،بالنسبة المئوية
الضالع6.5% ,

تعز 12.4%

عدن18.7% ,

صنعاء 21.5%
الحزم 1.4%
عمران 3.5%
بيحان 1.8%
ذمار 3.2%
الحديدة %11.1
لودر %3.3
الخوخة %2.7
لحج 4.8%

صعده 4.6%
رداع 0.4%
المخا %2.1
مدينة مأرب %2.2

المصدر  :تقديرات البنك الدولي.
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جدول ( )12.2تكاليف األضرار على مستوى المدينة (مليون دوالر أمريكي)
تقدير منخفض

تقدير مرتفع

المدينة
الضال

13.9

17.0

عدن

40.2

49.1

الحزم

2.9

3.6

عمران

7.5

9.2

بيحان

3.8

4.7

ذمار

6.8

8.3

الحديدة

23.8

29.1

الخوخة

5.8

7.1

لح

10.2

12.5

لودر

7.1

8.7

م رب

4.6

5.7

المخا

4.4

5.4

ردا

0.9

1.1

صعدة

9.9

12.1

صنعا

46.1

56.4

تعز

26.6

32.5

اإلجمالي

214.6

262.3

المصدر  :تقديرات البنك الدولي.

تقييم احتياجات القطاع
السيييتعادة الخيييدمات عليييى الميييدى القرييييب  ،سييييكون مييين الضيييرور تييي مين الوقيييود اليييالزم لتشيييغي المنشيييآت الضيييرورية مثييي
محطيييات الضييي واآلبيييار .وفيييي حيييين أن الوقيييود هيييو خييييار بييياه اليييثمن ودون المسيييتوى  -بسيييبب انبعاثيييات يييازات االحتبييياس
الحييييرار والنطيييياق المحييييدود السييييتخدامات  -إال أنيييي يعتبيييير خيييييار عملييييي علييييى المييييدى القصييييير .وتتمثيييي إحييييدى الخطييييوات
األخيييرى ذات األولويييية فيييي سيييرعة إصيييالح أو اسيييتبدا المعيييدات واآلالت المسيييتخدمة فيييي تشيييغي أصيييو المييييا والصيييرف
الصييييحي .ويلييييزم شييييرا المعييييدات وقطيييي الغيييييار وإعييييادة تركيييييب العييييدادات فييييي األميييياكن التييييي تعرضيييي فيهييييا للتييييدمير أو
األضيييرار .وعليييى الميييدى المتوسيييط  ،يجيييب تطيييوير مصيييادر الطاقييية الشمسيييية وتولييييد الطاقييية بالريييياح لتشيييغي مختلييي منشيييآت
المييييا والصيييرف الصيييحي .وبيييالنظر إليييى المسيييتقب  ،يجيييب إعيييادة ت هيييي البنيييية التحتيييية لتولييييد الكهربيييا ومرافييي نقييي الطاقييية
الكهربا يييية لضيييمان تيييوفير مصيييدر موثيييوق بييي للطاقييية وب سيييعار معقولييية لمحطيييات المعالجييية ومحطيييات الضييي و يرهيييا مييين
المراف األساسية.
وهنييياك عيييدد مييين العوامااال المشاااتركة التيييي يمكييين أن تيييؤثر عليييى إمكانييييات إصيييالح وإعيييادة إعميييار قطيييا المييييا والصيييرف
الصييحي .ويتمثيي أحييد الجوانييب الر يسييية فييي وجييود مصييادر للطاقيية يعتمييد عليهييا وبتكلفيية معقوليية  ،إمييا ميين شييبكة الكهربييا
العموميييية أو مييين خيييال حليييو المركزيييية مثييي األليييواح الشمسيييية ومحطيييات تولييييد الطاقييية بالريييياح .األمييير اآلخييير يتمثييي فيييي
وجود رق جيدة تسمح لعما المرف الخدمي بالسفر بسهولة والوصو إلى إلى منشآت الميا والصرف الصحي.
تقيييدر تكيييالي إصيييالح وإعيييادة إعميييار قطيييا الميييييا والصيييرف الصيييحي ميييا بيييين  650.3و  794.8ملييييون دوالر أمريكييييي.
وت ي تي صيينعا فييي المقدميية ميين حييي أعلييى نسييبة ميين احتياجييات إعييادة اإلعمييار تقييدر بحييوالي  167مليييون دوالر علييى مييدى
خمييييس سيييينوات  ،تليهييييا عييييدن ( 136مليييييون دوالر أمريكييييي) وتعييييز ( 120مليييييون دوالر أمريكييييي) .وتيييي تي أقيييي نسييييبة ميييين
احتياجييييات التموييييي فييييي ردا بمبليييي ال يتجيييياوز  10مليييييون دوالر أمريكييييي علييييى مييييدى خمييييس سيييينوات .يقييييدم الجييييدو ()12.3
مزيدا ا من التفاصي .
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األولويات المستقبلية
ثالث أولويات على المدى القصير (صفر -سنة)
 .1توفير الوقود للمؤسسات المحلية للميا والصرف الصحي لتمكينها من االستمرار في تشغي المراف األساسية الحيوية
مث محطات الميا ومحطات معالجة ميا الصرف الصحي واآلبار ومحطات الض وما إلى ذلك.
 .2ت مين قط الغيار والمعدات واآلالت بحي يمكن تشغي األصو التي تعم حاليا ا بشك جز ي لتعم بشك كام .
كما أن توفير ه السل سيسمح بتحسين جودة ورصد نوعية الميا  ،وهو أمر ضرور للجهود الجارية الحتوا
تفشي الكوليرا.
 .3مواصلة توفير البدالت اليومية وبد مواصالت للموظفين األساسيين في المؤسسات المحلية للميا والصرف الصحي
كي يواصلوا العم وهم متيقنون ب نهم سيحصلون على أجر.

ثالث أولويات متوسطة األجل ( 5 – 2سنوات)
 .1إعيييادة ت هيييي األصيييو التيييي تضيييررت جز ييييا أو المتوقفييية عييين العمييي  ،مييي التركييييز عليييى منشيييآت الصيييرف
الصيييحي الحيويييية والتيييي تشيييم شييياحنات مييييا الصيييرف الصيييحي التيييي تعمييي بالضيييغط ومحطيييات ضييي مييييا
الصييييرف الصييييحي ومحطييييات معالجيييية ميييييا الصييييرف الصييييحي .كمييييا أن أنابيييييب الضيييي الر يسييييية أو أنابيييييب
النقيي تعتبيير مهميية أيضييا ا لضييمان تشييغي الشييبكة .وينبغييي لليينه المتبيي إلعييادة إعمييار هيي المرافيي األساسييية
أن يفضيييي التعاقييييد ميييي المقيييياولين ميييين القطييييا الخيييياص نظييييرا ا لقييييدرتهم علييييى تنفييييي األعمييييا المادييييية بشييييك
أفض .
 .2بنيييا قيييدرات المؤسسيييات المحليييية مييين خيييال التيييدريب والمسييياعدة الفنيييية المسيييتهدفة .وبشيييك أكثييير تحدييييدا ا ،
يجيييب أن تكيييون السيييلطات المحليييية (المؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي والهيئييية العامييية للميييوارد
الما يييية  ،و يرهيييا) مجهيييزة لإلشيييراف عليييى العقيييود الموقعييية مييي الشيييركات الخاصييية ومراقبييية اسيييتخدام اآلبيييار
من أج حماية موارد الميا الجوفية الهشة.
 .3توسيييي دور المسيييتخدمين النهيييا يين والكيانيييات المجتمعيييية فيييي اسيييتعادة الخيييدمات .وعليييى وجييي الخصيييوص ،
يسيييتطي السيييكان أن يلعبيييوا دورا ا فيييي جمييي البيانيييات واإلبيييال عييين جيييودة الخيييدمات ويمكييين تحشييييدهم للعمييي
نحو إعادة ت هي األصو  ،وبالتالي خل فرص للناس للعودة إلى العم .
الجدول ( )12.3احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار على مدى خمس سنوات (مليون دوالر أمريكي)
المدينة

المدى القصير
(صفر -سنة)

المدى المتوسط
( 5 – 2سنوات)

اإلجمالي
(على مدى  5سنوات)

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

تقدير
منخفض

تقدير
مرتفع

الضال

6.5

7.9

25.8

31.6

32.3

39.4

عدن

22.2

27.2

88.9

108.7

111.2

135.9

الحزم

1.6

1.9

6.3

7.7

7.9

9.6

عمران

4.7

5.7

18.7

22.8

23.4

28.5

بيحان

1.8

2.2

7.2

8.8

9.0

11.1

ذمار

4.9

6.0

19.6

24.0

24.5

30.0

الحديدة

14.8

18.1

59.3

72.4

74.1

90.5

الخوخة

2.8

3.4

11.3

13.8

14.1

17.2

لح

9.3

11.4

37.3

45.5

46.6

56.9

لودر

3.6

4.5

14.6

17.8

18.2

22.3

م رب

2.7

3.3

10.9

13.3

13.6

16.6

المخا

2.0

2.4

7.8

9.6

9.8

12.0

ردا

1.6

2.0

6.5

7.9

8.1

9.9

صعدة

4.7

5.7

18.7

22.8

23.3

28.5
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صنعا

27.3

33.4

109.2

133.5

136.5

166.8

تعز

19.6

23.9

78.3

95.7

97.8

119.6

إجمالي تكالي إعادة إعمار البنية
التحتية

75.1

91.8

300.5

367.2

375.6

459.0

إجمالي تكالي استعادة تقديم الخدمات

54.9

67.2

219.8

268.6

274.7

335.8

المجموع الكلي  ،جميع المدن

130.1

159.0

520.2

635.9

650.3

794.8

ثالث أولويات على المدى الطويل ( 10 - 5سنوات)
 .1اسيييتبدا البنيييية التحتيييية للمييييا والصيييرف الصيييحي التيييي د ِميييرت بشيييك كامييي  .وهييي ا سيييوف يتطليييب إعيييادة بنيييا
محطيييات جدييييدة لتحليييية المييييا فيييي الحدييييدة والمخيييا  ،ويفضييي أن تعمييي بالطاقييية الشمسيييية أو اقييية الريييياح فيييي
هييي المنيييا السييياحلية .باإلضيييافة إليييى ذليييك  ،يمكييين بنيييا محطيييات تحليييية صيييغيرة ال مركزيييية فيييي جميييي
المييييدن السيييياحلية  ،بمييييا فييييي ذلييييك عييييدن .كمييييا يوصييييى بإنشييييا محطييييات صييييغيرة المركزييييية لمعالجيييية ميييييا
الصيييرف الصيييحي فيييي الميييدن الكبيييرى مثييي صييينعا وعيييدن وتعيييز والحدييييدة لتخفيييي الضيييغط عليييى محطيييات
معالجيييية ميييييا الصييييرف الصييييحي ذات القييييدرات المحييييدودة  ،وكيييي لك فييييي المييييدن التييييي ال توجييييد فيهييييا هيييي
المحطات مث لودر  ،حي شوهدت ميا الصرف الصحي تفي في الشوار .
 .2إدارة تكيييالي خيييدمات المييييا والصيييرف الصيييحي مييين خيييال إقامييية شيييراكة مييي خزانيييات نقييي المييييا (الوايييي )
الخاصيية للييتحكم بشييك أفضيي فييي األسييعار الباهظيية التييي تتحملهييا األسيير الضييعيفة .كمييا يمكيين تنفييي خيييارات
الشيييراكة األخيييرى بيييين خزانيييات ناقلييية للمييييا والمؤسسيييات المحليييية للمييييا والصيييرف الصيييحي  ،مثييي إميييدادات
الميا السا بة في نقا استخراج الميا  ،كمبادرة را دة واعتمادها كآلية مؤسسية.
سييين خيييدمات
 .3تعزييييز القيييدرات المؤسسيييية لمؤسسيييات قطيييا المييييا بحيييي تسيييتمر جهيييود التعيييافي ويسيييتمر تح ٌّ
المييييا والصيييرف الصيييحي .ويمكييين أن تتضيييمن بعييي التيييدابير ميييا يليييي :التعاقيييد مييي ميييوظفين ميييؤهلين للعمييي
فييييي المؤسسييييات المحلييييية للميييييا والصييييرف الصييييحي وصييييرف المرتبييييات بصييييورة منتظميييية وتعزيييييز القرابيييية
علييييى جييييودة الميييييا والتييييدريب المسييييتمر فييييي مجييييا المشييييتريات واإلدارة المالييييية وأخيييي القييييرا ات وتحصييييي
الفيييواتير وبنيييا الثقييية مييي المشيييتركين مييين خيييال سيييرعة التجييياوب وإصيييالح األعطيييا فيييي الخيييدمات .وسيييتمث
ييعى ويييي األجييي  ،لكييين مييين المهيييم للغايييية ضيييمان تعيييافي قطيييا المييييا
عمليييية بنيييا القيييدرات المؤسسيييية مسي ا
والصرف الصحي وتحسن في المستقب .
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الملحق ( )1المنهجية
عليييى يييرار المراحييي السيييابقة مييين التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات للييييمن و يرهيييا مييين تقييميييات األزميييات التيييي تنفييي ها مجموعييية
البنيييك اليييدولي فيييي الشيييرق األوسيييط  158،يقيييدم هييي ا التقيييييم تقيييديرا ا عاميييا ا ألثييير الصيييرا عليييى البنيييية التحتيييية وتقيييديم الخيييدمات
والقدرة التحملية والحكم.
وتعتمييد هيي المرحليية الثالثيية ميين التقييييم المسييتمر لالحتياجييات فييي المقييام األو علييى بيانييات ومعلومييات ت جمعهييا عيين بعييد.
وألنيييي يسييييتحي فييييي كثييييير ميييين األحيييييان جميييي البيانييييات ميييين مصييييادر أولييييية فييييي خضييييم الصييييرا  ،فييييإن التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجييات يعتمييد فييي الغالييب علييى مصييادر ثانوييية للمعلومييات مثيي صييور األقمييار الصييناعية بدقيية  50سييم  ،وتحليييالت لمييا
تنشييير وسيييا اإلعيييالم (التواصييي االجتمييياعي) والتنقييييب فيييي البيانيييات والمعلوميييات المتاحييية للجمهيييور 159.كميييا يعتميييد التحليييي
 ،كلميييا أمكييين  ،عليييى بيانيييات ييييتم جمعهيييا بطريقييية مباشيييرة اسيييتنادا ا إليييى المسيييوحات الميدانيييية للشيييركا  ،فضيييالا عييين تقيييارير
المنظمييييات الشييييريكة لألمييييم المتحييييدة والوكيييياالت المحلييييية (مثيييي المؤسسييييات المحلييييية للميييييا والصييييرف الصييييحي وصييييندوق
صيييانة الطييرق) .كمييا تييم اسييتخدام عييدة ييرق لتثلي ي البيانييات التييي تييم جمعهييا عيين بعييد والت كييد منهييا والتحق ي ميين صييحتها ميين
أجيييي تحسييييين دقيييية التقييييييم .وبالنسييييبة لمدينيييية تعييييز  ،فقييييد قييييدم وزارة التخطيييييط والتعيييياون الييييدولي اليمنييييية بيانييييات أولييييية.
وبالنسيييبة لميييدينتي صييينعا والحدييييدة  ،تمكييين مكتيييب األميييم المتحيييدة لخيييدمات المشييياري مييين إجيييرا عملييييات فحيييص مفاجئييية
تفصيلية للتحق من حالة التقييم لمنشآت مختارة.
وبنا على مدى توفر البيانات والخصا ص الخاصة بك قطا  ،اعتمدت التقييمات الفردية لك قطا التي أجري للمرحلة الثالثة
من التقييم المستمر لالحتياجات على المنهجيات التالية:
•

التقييم على أساس قا مة حصر األصو

•

التقييم المختلط

•

التقييم النوعي

وسيتم فيما يلي وص

ه المنهجيات.

منهجية التقييم المبنية على حصر األصول
بالنسييبة لقطاعااات التعلاايم والطاقااة ،والصااحة واالتصاااالت وتقنيااة المعلوماااات ،فقييد تييم اسييتخدام المنهجييية القا ميية علييى قا مييية
حصر األصو لتقييم الوض الماد والتشغيلي للمنشآت في القطا .
وكخطيييوة أوليييى  ،تيييم إعيييداد معلوماااات مرجعياااة عااان األصاااول لكييي قطيييا عليييى مسيييتوى الميييديريات  ،باالعتمييياد عليييى بيانيييات
التعيييداد ومصيييادر البيانيييات المييي كورة أعيييال  ،بميييا فيييي ذليييك معلوميييات مييين مكاتيييب السيييلطة المحليييية .وفيييي المرحلييية  ، 3تيييم
تحيييدي المعلوميييات المرجعيييية الموجيييودة للميييدن والقطاعيييات التيييي تمييي تغطيتهيييا فيييي الميييرحلتين السيييابقتين  ،فيييي حيييين تيييم
وض بيانات مرجعية للمدن والقطاعات الجديدة التي شملتها المرحلة الثالثة.
وتيييم جمييي بيانيييات األضيييرار التيييي لحقييي بالمنشيييآت الفرديييية مييين خيييال مصيييادر مختلفييية ومييين ثيييم تقييمهيييا مقابييي البيانيييات
المرجعيييية .وبنيييا ا عليييى المعلوميييات اليييواردة بشييي ن مسيييتوى األضيييرار  ،تيييم تحدييييد حالاااة الضااارر الماااادي لكييي أصييي عليييى
أسيييياس ثالثيييية تصيييينيفات" )1( :ال أضييييرار" " )2( ،تييييدمير كاميييي (أكثيييير ميييين  %40ميييين األصيييي تعييييرض ألضييييرار أو أن
الضيييرر هيكليييي )  ،و (" )3ضيييرر جز يييي" (تعيييرض أقييي مييين  %40مييين األصييي ألضيييرار) 160.فيييي الحييياالت التيييي ال يمكييين
فيهيييا التحقييي مييين الوضييي أو الحالييية الماديييية لمنشييي ة معينييية مييين خيييال أ مصيييدر  ،تيييم تقيييدير مسيييتوى الضيييرر بنيييا ا عليييى ()1
المسيييتوى الفعليييي لمنشيييآت مماثلييية تيييم الت كيييد مييين وضيييعها المييياد و  /أو ( )2المؤشيييرات البديلييية  ،مثييي كثافييية وحِ يييدة الصيييرا
الدا ر في المنا المحيطة بالمنش ة.
وكلميييا كيييان ذليييك ممكنيييا ا  ،سيييعى التقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات أيضيييا إليييى تقيييييم الوضاااع التشاااغيلي للمنشاااآت (عاملييية أو يييير
عاملييية) لتحدييييد مسيييتوى وجيييودة تقيييديم الخيييدمات عبييير القطاعيييات المختلفييية .وبشيييك عيييام  ،تيييم ترمييييز المنشييي ة ب نهيييا تعمييي
عنيييدما تكيييون قيييادرة عليييى العمييي أو تقيييديم نيييو مييين الخدمييية  ،حتيييى بقيييدرة محيييدودة .كميييا وردت أيضيييا ا معلوميييات تؤكيييد أن
بعييي المنشيييآت تعمييي جز ييييا ا لحسييياب اإلنخفييياض فيييي مسيييتوى التشيييغي بسيييبب نقيييص اإلميييدادات مثييي الطاقييية أو الميييا أو
 158البنك الدولي  .2018 ،العراق  -إعادة اإلعمار واالستثمار :المجلد الثاني  -تقييم األضرار واالحتياجات في المحافظات المتضررة (اإلنجليزية) .واشنطن
العاصمة  :مجموعة البنك الدولي.
 159تم إنشا مصدر ثانو للمعلومات من قب شخص لم يختبر أو يشارك بشك مباشر في األحدا والظروف التي تم دراستها أو وصفها .وفي المقاب ،
المصدر األساسي هو المصدر األصلي للمعلومات.
 160يتماشى ه ا التصني م المنهجية القياسية لتقييم األضرار واالحتياجات.
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الصييييانة ولييييس بسيييبب األضيييرار الماديييية .واسيييتند تحليييي األدا أو الوضييي التشيييغيلي إليييى الوضييي المييياد للمنشيييآت (اعتميييادا ا
فييييي المقييييام األو علييييى صييييور األقمييييار الصييييناعية) وكيييي لك البيانييييات النوعييييية المسييييتمدة ميييين وسييييا التواصيييي اإلجتميييياعي
والتقارير اإلخبارية والدراسات االستقصا ية للشركا األساسيين التي أجري في أوا عام 2018م.
تيييم حسااااب تكلفاااة األضااارار المقااادرة عليييى أسييياس عيييدد المنشيييآت المتضيييررة  ،وحالتهيييا الماديييية (تيييدمير جز يييي أو كليييي) ،
وسييعر الوحييدة المقييدر السييا د قب ي األزميية لك ي فئيية ميين فئييات األصييو  .وقييد اسييتندت تكييالي الوحييدة ه ي إلييى معلومييات أولييية
أو تقيييديرات مييين قبييي أخصيييا يي القطيييا فيييي مجموعييية البنيييك اليييدولي أو جهيييات االتصيييا فيييي الحكومييية المحليييية ..وبنيييا ا عليييى
المنهجيييية القياسيييية للتقيييييم المسيييتمر لالحتياجيييات ،تم{حسييياب كلفييية األصييي الييي تعيييرض للتيييدمير بنسيييبة  %100مييين سيييعر
الوحييدة ،واألصيي اليي تعييرض ألضييرار جز ييية بنسييبة  %40ميين تكلفتهييا الكامليية .إن الطبيعيية النا ييية إلييى حييد كبييير للتقييييم
والشييكوك المحيطيية بتقييديرات سييعر الوحييدة تفييرض اسييتخدام نطاااق لألضاارار لكيي قطييا  .وقييد تييم حسيياب تقييديرات األضييرار
المنخفضة والعالية بهامش  % 10من تكلفة األضرار.
.وتتضييييمن المرحليييية الثالثيييية ميييين التقييييييم المسييييتمر لالحتياجييييات تقييييديرا ا لالحتياجااااات المسااااتقبلية للتعااااافي وإعااااادة اإلعمااااار.
وتسيييتند احتياجيييات إعيييادة اإلعميييار عبييير مختلييي القطاعيييات إليييى تحويييي األضيييرار إليييى األسيييعار الحاليييية ،مييي األخييي فيييي
الحسييييبان تضييييخم األسييييعار وأقسييييا الضييييمان والتيييي مين ،فضييييالا عيييين عاميييي "إعييييادة اإلعمييييار بشييييك أفضيييي " .وتراعييييي
احتياجيييات التعيييافي الجوانيييب "الناعمييية" والجوانيييب يييير المتصيييلة بالبنيييية التحتيييية ،مثييي التوظيييي والمعيييدات والميييواد الالزمييية
لتيييوفير الخيييدمات بييينفس المسيييتوى الييي كانييي عليييي قبييي األزمييية .وبعيييد االنتهيييا مييين حسييياب احتياجيييات التعيييافي وإعيييادة
اإلعمييار ،تييم ترتيييب هيي االحتياجييات بحسييب األولوييية وتوزيعهييا علييى المييدى القصييير والمييدى المتوسييط بحييي تغطييي فتييرة
زمنيييية ميييدتها خميييس سييينوات .وبنيييا ا عليييى احتياجيييات التعيييافي والمعلوميييات النوعيييية  ،يقتيييرح التقريييير الخييياص بكييي قطيييا
أولويات متسلسلة الستعادة نتا القطا إلى مستويات ما قب األزمة.

منهجية التقييم المختلط
اعتميييد تقيااايم قطااااع اإلساااكان عليييى مقاربييية منهجيييية مختلطييية .أوالا تيييم تحدييييد الوحيييدات السيييكنية الميييدمرة مييين خيييال صيييور
األقميييار الصيييناعية باسيييتخدام التقيييييم عليييى أسييياس المخيييزون (قا مييية حصييير األصيييو ) .وتيييم تحدييييد الوحيييدات السيييكنية التيييي
تعرضييي ألضيييرار جز يييية باسيييتخدام نميييوذج األضيييرار الجانبيييية  ،أنشييي منيييا عازلييية حيييو األصيييو الميييدمرة لتقيييدير األثييير
يييير المباشييير .وقيييد تيييم ت كييييد هييي المعلوميييات باسيييتخدام نميييوذج قيييا م عليييى النسيييبة المئويييية يعتميييد عليييى المعلوميييات المتاحييية
للجمهيييور والمصيييادر المتواجيييدة عليييى األرض .فاالعتمييياد حصيييرا ا عليييى نميييوذج يسيييتند عليييى المخيييزون مييين شييي ن أن يقلييي مييين
مستوى األضرار  ،ألن صور األقمار الصناعية ال يمكنها الكش عن األضرار الجانبية واألضرار الفرعية.
ونظييييرا ا لعييييدم تييييوفر بيانييييات كافييييية  ،اسييييتخدم تقييييييم إدارة النفايااااات الصاااالبة نهجييييا ا يسييييتند إلييييى المخييييزون لتحديييييد األضييييرار
واالحتياجيييات فيييي مدينييية صييينعا  .وكانييي المعلوميييات الدقيقييية متاحييية بفضييي التقيييييم المييييداني التفصييييلي الييي أجيييرا مكتيييب
األمييييم المتحييييدة لخييييدمات المشيييياري  .ثييييم تييييم توسييييي هيييي المعلومييييات لتشييييم  15مدينيييية أخييييرى شييييملها التقييييييم المسييييتمر
لالحتياجات  ،بنا ا على مستويات الصرا وحجم السكان كمحددات الستقرا النتا .
اعتميييدت قطاعيييات الحماياااة االجتماعياااة واألمااان الغاااذائي عليييى البيانيييات والمعلوميييات المتاحييية مييين الشيييركا والحكومييية اليمنيييية
لتقيييدير الميييوارد الماليييية واألولوييييات المتسلسيييلة الالزمييية إلعيييادة هييي القطاعيييات إليييى المسيييتويات التشيييغيلية التيييي كانييي عليهيييا
قب األزمة.
ويمكييين العثيييور عليييى مزييييد مييين المعلوميييات حيييو المنهجييييات المسيييتخدمة لتقيييييم قطاعيييات اإلسيييكان وإدارة النفاييييات الصيييلبة
والحماية االجتماعية واألمن الغ ا ي في التقارير الفردية لك قطا .

منهجية التقييم النوعي
تيييم إجيييرا تقييييييم قطاعيييات الحكاااام القااادرة التحمليااااة االجتماعياااة بطريقيييية نوعيييية دون تقييييدير حجيييم األضييييرار الناجمييية عيييين
األزمييية أو االحتياجيييات التيييي ترتبييي عليييى هييي األضيييرار .واعتميييدت هييي القطاعيييات فيييي المقيييام األو عليييى الدراسييية المكتبيييية
للمعلوميييات والمؤشيييرات المتاحييية للجمهيييور والمقيييابالت الفرديييية العميقييية وحلقيييات النقييياش .وهييي التقييميييات تيييوفر معلوميييات
حييييو مسييييتويات الخدميييية فييييي الفتييييرة التييييي سييييبق األزميييية وأثيييير األزميييية علييييى األبعيييياد المختلفيييية للحكييييم والقييييدرة التحملييييية
االجتماعية .كما أنها تحدد األولويات المستقبلية.
يمكييين العثيييور عليييى مزييييد مييين المعلوميييات حيييو المنهجييييات المسيييتخدمة لتقيييييم قطاعيييات الحكيييم القيييدرة التحمليييية االجتماعيييية
في التقارير الفردية لك قطا .
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