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اليمنيــة إىل ضعــف  املــدن  مــن  العاصمــة صنعــاء وغريهــا  العشــوائية »informal settlements« يف  املناطــق  يرجــع تشــكل 
املخططــات وآليــة تنفيذهــا، وضعــف املنظومــة القانونيــة املتعلقــة بتنفيــذ املخططــات)1(، فضــاًل عــن ســوء إدارة األراضــي عمومــاً 
وأراضــي األوقــاف بشــكل خــاص، وقصــور سياســات اإلســكان، وعــدم تلبيتهــا الحتياجــات املواطنــن الســكنية، ففــي عــام 1978 
وضعــت شــركة »برجــر وكمبســاكس« »Burger & Kampsax« االستشــارية أول خطــة هيكليــة »Master Plan« ملدينــة 
صنعاء للفرتة 1978 - 2000، يف ضوء توقعات اجتاهات النمو الســكاين والعمراين، وأمناط اســتخدام األرض، ويف عام 2000 
قامــت وزارة اإلســكان والتخطيــط احلضــري إبعــداد خطــة جديــدة، تقــوم علــى حتســن وحتديــث اخلطــة اهليكليــة الســابقة ملــدة 20 
ســنة تنتهــي عــام 2020 )2(، إال أن اجلهــات املعنيــة بتنفيــذ هذيــن املخططــن مل تنفذمهــا بشــكل دقيــق. وقــد ســاهم حمدوديــة تدخــل 
الدولــة يف جمــال اإلســكان وبنــاء املســاكن يف تفاقــم أزمــة الســكن ومــا ترتــب عليهــا مــن اتســاع رقعــة املناطــق غــري املخططــة، وتزايــد 

أعدادهــا)3(.
ألســباب اجتماعيــة واقتصاديــة وجيومرفولوجيــة كثــرية، اختــذ النمــو احلضــري ملدينــة صنعــاء منــوذج النــوايت املتعــددة، وليــس منــوذج 
الدوائــر متحــدة املركــز، لذلــك هنــاك أكثــر مــن مركــز يف املدينــة، وهنــاك أكثــر مــن منطقــة هامشــية، ويــكاد يكــون لــكل مديريــة مــن 

مديــرايت أمانــة العاصمــة منطقتهــا أو مناطقهــا اهلامشــية. 
تســتخدم مصطلحــات كثــرية لوصــف املناطــق موضــوع هــذه الدراســة، منهــا: املناطــق األكثــر فقــراً، املناطــق احلضريــة غــري الرمسيــة، 

 .»slums« األحيــاء املهمشــة، األحيــاء العشــوائية
وألن دراســتنا ال هتتــم ابجلوانــب التخطيطيــة والتنميــة احلضريــة مبفهومهــا الضيــق، بقــدر اهتمامهــا ابلتخفيــف مــن الفقــر احلضــري، 
فضلنــا اســتخدام مصطلــح »جيــوب الفقــر«، ملالئمتــه ألهــداف وآليــات تدخــل الســلطات احمللــي واجلهــات الداعمــة ، فعلــى الرغــم 
مــن أن الســمة األبــرز هلــذه املناطــق هــو العشــوائية وعــدم التخطيــط، إال أن اهتمــام الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة هبــذه املناطــق 

ينطلــق مــن كوهنــا مناطــق حضريــة فقــرية، أو جيــوب فقــر حضــري. 
ويف ختــام هــذه املقدمــة يطيــب يل أن أتقــدم خبالــص الشــكر والتقديــر ملســئويل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة الذيــن كانــوا عــوانً للفريــق 
خــالل تنفيــذ الدراســة، ووفــروا كل اإلمــكاانت والتســهيالت الالزمــة لتنفيذهــا، ويف مقدمهــم األســتاذ/ صــاحل صغــري الرازحــي- رئيــس 
وحــدة التدريــب والدعــم املؤسســي، املهنــدس / حممــد حســن غمضــان- مديــر فــرع صنعــاء، واألســتاذة/ فايــزة امحــد زيــوار -ضابــط 
وحــدة التدريــب و الدعــم املؤسســي - فــرع صنعــاء- )ضابــط املشــروع(، واألســتاذ/ حممــد الســليماين - ضابــط مشــاريع التدريــب .

وكــذا الشــكر للوحــدة التنفيذيــة لتأهيــل و تطويــر مناطــق ذوي الدخــل احملــدود أبمانــة العاصمــة و الشــكر اجلزيــل والتقديــر لــأخ 
الدكتــور/ طــارق الكبســي- اخلبــري اإلحصائــي، واألســاتذة /االستشــارين رؤســاء اجملموعــات البحثيــة: إمساعيــل الــذاري، رشــاد 
الصــربي، مســري اجلــالل، عــدانن إســحاق، ونبيــل الكــوري، وفريــق مجــع البيــاانت ومنفــذي املقابــالت امليدانيــة، الذيــن كانــوا عــوانً 

لرئيــس الفريــق.

 1 انظر، خليل انشر، املشاكل احلضرية يف مدن العواصم: احللول والبدائل العاصمة صنعاء كحالة تطبيقية، ورقة مقدمة للمؤمتر اهلندسي الثاين  

      لكلية اهلندسة جبامعة عدن، عدن، 30- 31 مارس 2009، ص 47. 
 3 انظر، أمحد عبد الكرمي أمحد سليمان، النمو احلضري يف أمانة العاصمة صنعاء وأثره على قطاع اإلسكان، دراسة مقدمة لنيل درجة 

      املاجستري يف اإلسكان والتخطيط احلضري، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم، د. ت. 
3 تقتصر مشروعات اإلسكان اجلماعي يف مدينة صنعاء على مشروع البنك اليمين لإلنشاء والتعمري، مساكن جامعة صنعاء، مدينة العمال 

    السكنية، مشروع حدة السكين، مشروع العمال السكين يف حدة، مدينة احلمدي السكنية، مساكن أطباء مستشفى الكويت، مشروع 
    اإلسكان التعاوين. انظر أمحد عبد الكرمي أمحد سليمان، مرجع سابق.

مقدمة:

                                                                       
رئيس الفريق 

أ. د. عادل جماهد الشرجيب
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

بلــغ عــدد األســر يف جيــوب الفقــر اخلمســة حــوايل 19068 أســرة، ويبلــغ متوســط عــدد أفــراد األســرة يف جيــوب الفقــر اخلمســة 
أقــل مــن ســبعة أفــراد، وهــو متوســط يقــرتب مــن متوســط أفــراد األســرة يف املناطــق األخــرى مــن أمانــة العاصمــة، ســواء الفقــرية أو 
غــري الفقــرية. وتشــري نتائــج الدراســة إىل  ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاين بشــكل كبــري جــداً، حيــث بلــغ خــالل الفــرتة 2014 
- 2017 حــوايل 55 % ســنوايً، ويرجــع ذلــك إىل ارتفــاع معــدالت اهلجــرة احلضريــة والريفيــة إىل مناطــق جيــوب الفقــر، فضــاًل 
عــن حركــة النــزوح الكبــرية الــي شــهدهتا الســنوات األخــرية إىل مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث تشــكل األســر النازحــة 
خــالل ســنوات احلــرب األخــرية فقــط حــوايل 19.1 % مــن إمجــايل األســر، مــا يعــين أن حــوايل 3600 أســرة نزحــت إىل جيــوب 
الفقــر اخلمســة. ويبلــغ معــدل املواليــد اخلــام يف مناطــق جيــوب الفقــر حــوايل 34.6 طفــل لــكل 1000 نســمة مــن الســكان 
ســنوايً، ومتوســط أعمــار أرابب األســر حــوايل 41 ســنة. وتشــكل األســر الــي ترأســها نســاء حــوايل 6.3 % مــن إمجــايل عــدد 
األســر. وبشــكل عــام فــإن األســرة يف مناطــق جيــوب الفقــر هــي أســرة ممتــدة، حيــث بلغــت نســبة األســر الــي يقيــم لديهــا أبنــاء 

متزوجــون حــوايل 15.7 % مــن األســر. 
واجــه النازحــون مــا ميكــن تســميته بصدمــة التســليع »commoditization chook« أو صدمــة االقتصــاد النقــدي، حيــث 
 subsistence« كان معظمهــم يســكنون يف مســاكن ميلكوهنــا يف مناطــق ريفيــة، ويعيشــون يف ظــل اقتصــاد اكتفــاء ذايت
economy«، فلديهــم قطــع أرض يزرعــون فيهــا مــا حيتاجونــه مــن احلبــوب، ولديهــم بعــض املواشــي والدواجــن، وحيصلــون علــى 
املــاء جمــاانً مــن أابر قراهــم. فضــاًل عــن ذلــك فقــد النازحــون روابطهــم االجتماعيــة ابلبــىن العائليــة الــي كانــت متثــل جــزءاً مهمــاً 
مــن رأمساهلــم االجتماعــي. وهنــاك شــكاوى كثــرية مــن قصــور التدخــالت اإلنســانية واإلغاثيــة لآلليــة الرمسيــة املعنيــة ابلنازحــن.

تعــاين 90.6 % مــن األســر مــن الفقــر، ويبلــغ متوســط الدخــل الشــهري لأســرة يف املناطــق اخلمــس حــوايل 52 ألــف رايل، 
ومتوســط اإلنفــاق الشــهري حــوايل 62 ألــف رايل، ويتــم تغطيــة العجــز عــن طريــق االســتدانة أو بيــع أصــول.

حــوايل 78 % مــن املســاكن يف جيــوب الفقــر هــي مســاكن شــعبية، وتعيــش 39.8 % مــن األســر يف مســاكن مملوكــة هلــا، 
وحــوايل 59.2 % مــن األســر يف مســاكن مســتأجرة، وحــوايل 1 % مــن األســر تســكن يف مســاكن مشــرتكة مــع أســر أخــرى، 
ســواء علــى ســبيل االســتضافة أو تتقاســم اإلجيــار معهــا، وتبلــغ نســبة األســر الــي ال يوجــد لديهــا مطبــخ مســتقل يف مســكنها 
حــوايل 3.3 % مــن إمجــايل األســر. ويــرتاوح متوســط إجيــار املســكن يف مناطــق جيــوب الفقــر بــن 10 - 20 ألــف رايل شــهرايً. 
بلغــت نســبة العاطلــن عــن العمــل حــوايل 33.9 % مــن إمجــايل قــوة العمــل يف مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة. وعلــى مســتوى 
أرابب األسر، يعاين 8.5 % من أرابب األسر من البطالة، ويعمل حوايل 41.7 % من أرابب األسر عمااًل ابألجر اليومي.

يبلــغ معــدل التحــاق األطفــال ابلتعليــم األساســي حــوايل 85.9 %، لكــن نســبة التســرب مــن التعليــم األساســي كبــرية جــداً، 
حيــث تبلــغ حــوايل 15.66 % مــن إمجــايل األطفــال امللتحقــن. وتعــاين املــدارس القائمــة يف مناطــق جيــوب الفقــر مــن أتخــر 
توزيــع الكتــاب املدرســي، عــدم انتظــام ســري العمليــة التعليميــة، يعــاين الطــالب مــن عــدم القــدرة علــى اســتخدام احلمامــات يف 
املــدارس، ســواء بســبب عــدم وجــود محامــات، أو بســبب عــدم توفــر امليــاه فيهــا، ويشــري أوليــاء أمــور الطــالب إىل انتشــار ظاهــرة 
الغــش والتســاهل يف تقييــم مســتوى الطــالب يف االمتحــاانت، انتشــار ظاهــرة العنــف يف معظــم املــدارس الــي يــدرس هبــا أطفــال 

مناطــق جيــوب الفقــر، ســواء كانــت يف إطــار جيــوب الفقــر أو خارجهــا.
ثالثــة مــن جيــوب الفقــر اخلمســة )العمــريي، الدقيــق، والســنينة الغربيــة( ال توجــد هبــا أي مرافــق صحيــة حكوميــة، أمــا منطقــي 
اخلفجــي ووادي أمحــد فيوجــد فيهمــا مســتوصفان حكوميــان ، لكنهمــا يعانيــان مــن مشــكالت كثــرية، تتعلــق ابإلدارة واملــوارد. 
تــكاد تكــون كل مســاكن املناطــق اخلمــس مرتبطــة بشــبكة الكهــرابء العموميــة، إال أن الكهــرابء العموميــة حاليــاً متوقفــة، والحــظ 
الفريــق أن هنــاك عشــوائية يف متديــد خطــوط الكهــرابء ويف ربــط املســاكن ابلشــبكة، وهنــاك نســبة كبــرية مــن املســاكن الــي ال 

توجــد هبــا عــدادات الســتهالك الكهــرابء.
ال توجــد شــبكات صــرف صحــي يف مناطــق وادي أمحــد، العمــريي، والســنينة الغربيــة، أمــا يف منطقــي اخلفجــي والدقيــق، فتبلــغ 
نســبة املســاكن املرتبطــة بشــبكة الصــرف الصحــي 27.8 % و 58.9 % علــى التــوايل. وتعــاين شــبكة الصــرف الصحــي يف 

حــارة الدقيــق مــن مشــكالت فنيــة كثــرية. 

ملخص تنفيذي
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ال توجــد شــبكات ميــاه حكوميــة يف جيــوب الفقــر اخلمســة، ويعتمــد ســكان هــذه املناطــق علــى شــراء ميــاه الشــرب مــن 
اآلابر اخلاصــة، عــرب صهاريــج نقــل امليــاه )الوايتــات(. 

تنتشــر علــى نطــاق واســع يف مناطــق جيــوب الفقــر ظاهــرة التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وال يقتصــر التمييــز علــى 
متييــز الرجــال البالغــن علــى النســاء البالغــات، بــل تعــاين منــه الفتيــات الصغــريات. 

تنتشــر يف جيــوب الفقــر ظاهــرات عمالــة األطفــال وأطفــال الشــوارع، حيــث تبلــغ نســبة األطفــال العاملــن يف مهــن وأعمــال 
رمسيــة ومنقطعــن  متامــاً عــن التعليــم حــوايل 3.06 % مــن إمجــايل األطفــال يف ســن 6 - 15 ســنة، ويقــدر الفريــق نســبة 
األطفــال العاملــن يف القطــاع غــري الرمســي واألعمــال اهلامشــية واألطفــال الذيــن جيمعــون بــن الدراســة والعمــل وأطفــال 
الشــوارع حبــوايل 21.42 %، وابلتــايل فــإن األطفــال العاملــن وأطفــال الشــوارع يشــكلون حــوايل 24.48 % مــن إمجــايل 
األطفــال يف ســن 6 - 15 ســنة، ويتعــرض بعــض األطفــال العاملــن وبعــض أطفــال الشــوارع للعنــف مــن قبــل زمالئهــم 
األكــرب ســناً، أو مــن قبــل أصحــاب العمــل، ويعمــل بعــض األطفــال يف أعمــال وجمــاالت خطــرة. وتنتشــر ظاهــرة الــزواج املبكــر 
لأطفــال الذكــور واإلانث علــى نطــاق واســع، وإن كان انتشــار الظاهــرة يف أوســاط اإلانث أكــرب منهــا يف أوســاط الذكــور.

يــرى الفقــراء أن السياســات احلكوميــة متحيــزة لصــاحل غــري الفقــراء وضــد الفقــراء. ويف احلــاالت الــي تســتجيب فيهــا احلكومــة 
الحتياجــات املناطــق الفقــرية، فــإن اإلجــراءات احلكوميــة تكــون طويلــة وروتينيــة، وتتطلــب معرفــة شــخصية ابملســئولن، ويــرى 
الســكان احملليــون أن تدخــالت منظمــات اجملتمــع املــدين غــري فاعلــة، ويســودها الفســاد، وهتــدف إىل حتقيــق مصــاحل سياســية 
وحزبيــة، وبشــكل عــام فــإن معظــم األطــراف الــي تنفــذ تدخــالت تنمويــة وإنســانية يف جيــوب الفقــر تتعامــل مــع هــذه املناطــق 
عــرب عقــال احلــارات، ومعظمهــم ال ميتلكــون املهــارات والتأهيــل يف جمــاالت التنميــة والعمــل اإلنســاين، انهيــك عــن فســاد 
كثــري منهــم وســعيهم لتحقيــق مصــاحل شــخصية، واعتمادهــم معايــري تقــوم علــى العالقــات الشــخصية واحملســوبية واجملامــالت. 
وقــد تبــن لفريــق الدراســة أن هنــاك اســتعداداً كبــرياً لــدى قطــاع واســع مــن ســكان جيــوب الفقــر للتطــوع والعمــل التطوعــي، 
ففــي منطقــة العمــريي أســس الســكان مدرســتن للتعليــم األساســي ابجلهــود الذاتيــة، حيــث يدفــع والــد كل تلميــذ ألــف رايل 
شــهرايً للمدرســة الــي يــدرس فيهــا طفلــه، ويف حــارة الدقيــق قــام بعــض الســكان بتمديــد شــبكة الصــرف الصحــي علــى 

حســاهبم اخلــاص. 
بعد اجناز الدراســة االجتماعية االقتصادية يف املناطق اخلمس املســتهدفة، وإجناز املرحلة النهائية  لتحليل البياانت امليدانية 
وإعــداد تقريــر الدراســة النهائــي مت عقــد ورشــة عمــل ملــدة يومــن بقاعــة املركــز الرئيســي للصنــدوق االجتماعــي للتنميــة هبــدف 
إعــداد مصفوفــة االحتياجــات للخمــس املناطــق حمــل الدارســة و حبســب املخرجــات امليدانيــة نظــراً لصعوبــة تشــكيل اللجــان 
اجملتمعيــة لــكل منطقــة بســبب األوضــاع األمنيــة و الصــراع الدائــر يف صنعــاء يف حينــه و مبشــاركة فريــق الدراســة و متخصصــن 
مــن كادر وحــدات الصنــدوق املختلفــة مــن املركــز الرئيســي وفــرع صنعــاء وعلــى وجــه اخلصــوص وحــدات التدريــب والدعــم 
املؤسســي، األشــغال كثيفــة العمالــة، املنشــآت الصغــرية واألصغــر، التعليــم، الصحــة واحلمايــة االجتماعيــة وامليــاه والبيئــة 
وبرانمــج التدخــل املتكامــل. ابإلضافــة إىل خمتصــن مــن كادر وكالــة تنميــة املنشــآت الصغــرية واألصغــر )SMEPS( والوحــدة 
التنفيذية لتطوير وأتهيل مناطق ذوي الدخل احملدود التابعة ألمانة العاصمة، حيث ركزت الورشــة على اســتعراض ودراســة 
خمرجــات وتوصيــات الدراســة واســتكمال اجنــاز مصفوفــات التدخــالت اهلادفــة إىل االســهام يف حتســن الظــروف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، حبيــث متثــل خمرجــات الدراســة ومصفوفــات التدخــالت خطــة عمــل مشــرتكة ملختلــف اجلهــات الرمسيــة ممثلــة 
يف الســلطات احملليــة واجلهــات املركزيــة واجلهــات الداعمــة الــي تســتهدف بتدخالهتــا مناطــق جيــوب الفقــر الــي مشلتهــا هــذه 

الدراسة.
خــالل تطويــر مكــوانت املصفوفــات  مت الرتكيــز علــى ضمــان التكامــل بــن التدخــالت يف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبشــرية والبنيــة التحتيــة  وغريهــا، مبــا يلــي احتياجــات وأولــوايت اجملتمعــات احملليــة يف املناطــق املســتهدفة، حيــث أن الكثــري 
مــن املشــكالت تتنــوع أســباهبا فتتــوزع تلــك األســباب علــى عــدة  جمــاالت أو قطاعــات ممــا يســتلزم التنــوع والتكامــل يف 
تصميــم تدخــالت متثــل برامــج متكاملــة حلــل تلــك املشــكالت، فــرتدي األوضــاع االقتصاديــة لأســر وانتشــار الفقــر يرتتــب 
عليــه تفاقــم عــدد مــن املشــكالت االجتماعيــة والتعليميــة والبيئيــة والصحيــة وتــدين مســتوى احلمايــة االجتماعيــة، وإذا كان 
الفقــر ميثــل الســبب الرئيــس ملشــكلة التســرب مــن التعليــم خــالل ســنوات الدراســة لأطفــال مــن ســن 6 – 15 ســنة والتحــاق 
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نســبة كبــرية مــن األطفــال )تقــرتب مــن 25 %( بســوق العمــل، اال ان أســباابً أخــرى تعــزز مــن تفاقــم هــذه املشــكلة، منهــا تــدين 
مســتوى وعــي أرابب األســر أبمهيــة التعليــم، فضــاًل عــن األســباب املؤسســية املرتبطــة بقطــاع التعليــم وضعــف أداء املؤسســات 

التعليميــة الرمسيــة.
وهبــدف العمــل علــى حتقيــق األهــداف التنمويــة الــي تضمنتهــا مصفوفــات التدخــالت، فــإن فريــق الدراســة و املختصــون 
يوصــون اباللتــزام بتطبيــق اآلليــات والسياســات املبنيــة علــى مبــادئ املشــاركة اجملتمعيــة والشــراكة واالســتدامة، والــي تتمثــل 
ابتــداء بتشــكيل فريــق تنميــة بــكل منطقــة، ميثــل كافــة املكــوانت املؤسســية الرمسيــة وغــري الرمسيــة الفاعلــة يف املنطقــة ابإلضافــة إىل 
ممثلــن عــن اجملتمــع، مــن خــالل أتطــري اجملتمعــات املســتهدفة يف أطــر جمتمعيــة )جمالــس أو جلــان( متثــل كافــة األحيــاء ومتثيــل تلــك 
اجملتمعــات ضمــن فــرق تنميــة املناطــق، مث تدريــب تلــك الفــرق واألطــر اجملتمعيــة يف اجملــاالت املختلفــة الالزمــة لضمــان جنــاح 
األدوار املأمولــة منهــم، عــالوة علــى أن ذلــك سيســهم بشــكل فعــال يف تعزيــز رأس املــال االجتماعــي يف مناطــق جيــوب الفقــر.

وبشــكل عــام فــإن املشــكالت األكثــر إحلاحــاً وأولــوايت التدخــل يف املناطــق اخلمــس، وإن كانــت قــد تباينــت يف الرتتيــب مــن 
منطقــة إىل أخــرى أو بــن الرجــال والنســاء أو املقيمــن والنازحــن، فقــد متثلــت يف امليــاه والصــرف الصحــي، التعليــم، الصحــة 

والتدخــالت الــي مــن شــأهنا توفــري فــرص عمــل تســاعد علــى حتســن دخــل األســر الفقــرية .

IV



الربامج واملشروعات املقرتحةاملشكالت

تدين مستوى دخل 
95 % من األسر 
وعجزها عن تغطية 
احتياجات االنفاق 

األساسية 

توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل
التدريب على رأس العمل على مهن ومهارات جديدة 

برانمج من عدة مراحل على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية لرفع القدرات وحتسن مستوى دخل النساء 
)تدريب مهين يف جماالت مدرة للدخل، تدريب يف جمال رايدة االعمال، وتقدمي قروض لتدشن مشاريع خاصة 

عرب مؤسسات التمويل األصغر(.

تدريب مهين للشباب )جنارة وحدادة، صناعة القمرايت، نقش و خرشات، تركيب وصيانة منظومات طاقة 
مشسية، تصوير وفوتوشوب(

دراسة للفرص االقتصادية وانشاء صندوق دوار إلقراض الراغبن يف أتسيس مشاريع خاصة يدار من قبل أطر 
جمتمعية بعد أتهيلهم

أتهيل املشتل التابع لوزارة الزراعة وتدريب العاملن يف جمال اإلنتاج والتسويق

تدين مستوى خدمة 
التعليم األساسي 

والثانوي 

بناء وأتثيث وجتهيز مدرسة اثنوية للبنن والبنات.
توسعة إبضافة 9 فصول دراسية ملدرسة املتني االساسية بنن

توسعة إبضافة 9 فصول دراسية ملدرسة املنار االساسية بنات 
ترميم مبىن وسور ومحامات وملحقات مدرسي املتني واملنار

توفري الكراسي املدرسية والتجهيزات ملدرسي املتني واملنار

التسرب من التعليم 
األساسي

تنفيذ محالت توعية تستهدف الطالب وأولياء األمور، توفري فرص عمل لأسر الي لديها حاالت تسرب من 
التعليم، برامج توزيع احلقيبة املدرسية ألبناء األسر الفقرية، وعمل مساحات صديقة يف املدارس تسهم يف رفع 

الوعي ورعاية املبدعن.

انتشار البطالة بني 
الشباب

تنفيذ برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل الشباب اجلامعين حديثي التخرج 
املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية لعدد 150 من الذكور واإلانث

ضعف اخلدمات 
الصحية وانتشار 

األمراض

استكمال بناء املركز الصحي املتعثر يف املنطقة منذ 2012 م وجتهيزه، وإنشاء مركز لأمومة والطفولة.
توفري مستوعبات للقمامة يف األحياء ونقلها إىل املقلب، وتنفيذ محالت توعية، تنظيم خميمات طبية خريية 

بشكل دوري يف املنطقة.
رش املبيدات يف األماكن الي ترتاكم فيها القمامة واملستنقعات، تشكيل فريق حملي للتوعية الصحية وتوفري 

مستلزمات محالت توعية دورية، وتنفيذ برانمج النقد املشروط ابلتغذية للنساء احلوامل وأمهات األطفال اقل من 
مخس سنوات )مثقفات صحيات ومساعدات تغذية(.

ممارسة التسول من 
قبل نسبة من السكان

محالت توعية حول التسول عرب اخلطباء والقيادات اجملتمعية(.
توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس أفرادها التسول ضمن األنشطة املشار إليها يف اجملال 

االقتصادي
تدريب مهين ملن هم يف سن العمل يف جماالت مدرة للدخل ورايدة األعمال، وتقدمي قروض وفقاً آلليات برامج 

ومؤسسات التمويل األصغر 

مصفوفة رقم ) 0 - 1 (
 التدخالت التنموية في منطقة وادي أحمد بمديرية بني الحارث
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عمالة األطفال 
وأطفال الشوارع

محلة توعية ألولياء األمور، توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن، وبرانمج للتعليم 
اجملتمعي.

ضعف خدمات رعاية 
ذوي االعاقات 

تنفيذ برانمج أتهيل جمتمعي لأشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات اخلاصة.
تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.

صعوبة احلصول 
على مياه الشرب 
واالستهالك املنزيل 

اآلمنة 

حل املشكلة على املدى البعيد: مشروع مياه متكامل بعد التأكد من توفر مصدر املياه، والتوعية برتشيد 
استهالك املياه.

تغطية االحتياج العاجل على املدى القريب: خزاانت مياه ومراعاة اجلوانب االجتماعية والبيئية والتشغيل 
والصيانة هلا والربط من اآلابر األهلية وتنفيذ شبكة ضخ وإسالة، وتقدمي إعاانت لأسر األكثر احتياجاً لتغطية 

تكاليف الربط.
عمل سقاايت خاصة أو خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل

االستمرار يف تغذية اخلزاانت املوزعة يف احلارات ابملاء الصاحل للشرب 

تدهور وضع الصرف 
الصحي يف املنطقة 

املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد: استكمال تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي متكامل: خطوط 
رئيسية وفرعية ويشمل املناهل وغرف التفتيش واخلطوط الرئيسية والفرعية والربط املنزيل والربط ابلشبكة العامة مع 

مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ مقروان ابلتوعية ابالستخدام األمثل.
املقرتح الطارئ حلل املشكلة على املدى القريب: عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل 

مقروانً ابلتوعية. وتنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات مناسبة الحتياجات الصرف الصحي ومنط استخدام املياه

شوارع غري مسفلتة، 
وانتشار احلَُفر.

استكمال سفلتة الشارع الرئيس إىل آخر املنطقة وصيانة اجلزء املسفلت
رصف الشوارع الفرعية

مسح وتوسعة الشوارع الرتابية ورفع خملفات البناء )نقد مقابل العمل(.
مصارف ملياه السيول من الطرقات واحلفر املنتشرة يف عدة أماكن

ضعف التعاون بني 
التكوينات اجملتمعية 

والرمسية

تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية واملعنين وممثلن عن اجملتمع. 
وتدريبه يف اجملاالت الالزمة

أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جمالس جمتمعية من الرجال والنساء على مستوى احلارات ابالنتخاب احلر. 
وتدريبه يف اجملاالت الالزمة
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تدين مستوى دخل األسر 
وعجزها عن تغطية نفقات 

احتياجاهتا األساسية

توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي متثل احتياجاً يف املنطقة 
وغريها من اجملاالت

التدريب على رأس العمل على مهن / مهارات جديدة )بناء، رصف، تلييس، جنارة، دهاانت... اخل(.
تنفيذ برانمج من عدة مراحل على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية، تدريب مهين للنساء يف جمال رايدة 

األعمال، ويف جماالت مدرة للدخل وفقا لدراسة جدوى اقتصادية، وتقدمي قروض للراغبات يف أتسيس 
مشاريع خاصة عرب برامج التمويل األصغر(.

تنفيذ دورات تدريب مهين للرجال والشباب وفقاً لدراسة حتدد اهتمامات املستهدفن واحتياجات سوق 
العمل

تنفيذ دراسة للفرص االقتصادية يف عدد من احلارات وانشاء صندوق دوار لإلقراض يستهدف دعم الراغبن 
يف أتسيس مشاريع خاصة، يدار من قبل أطر جمتمعية  على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم 

املنشئات الصغرية ابلصندوق االجتماعي للتنمية 

تدين مستوى خدمة التعليم 
األساسي والثانوي 

استكمال بناء مشروع املبىن املدرسي للبنن ملنطقة حارة الدقيق املتعثر منذ عدة سنوات )مبىن عظم(.
بناء مدرسة البنات يف املنطقة يف األرض املخصصة هلا.

توفري مدرسن للتخصصات الناقصة وفق آليات النقد مقابل اخلدمة التعليمية ملدارس احلسن، احلسن، رقية 
يف منطقة مذبح اجملاورة

اعادة ترميم وصيانة محامات مدرسي احلسن واحلسن يف املنطقة اجملاورة ملنطقة الدقيق ويستفيد منها كل 
طالب منطقة الدقيق. 

 صيانة األاثث والتجهيزات وتغطية العجز فيها يف أربع مدارس مبنطقة مذبح يستفيد منها طالب حارة 
الدقيق

ترميم وصيانة محامات مدرسي احلسن واحلسن يف منطقة مذبح اجملاورة ويستفيد منها كل طالب املنطقة  

التسرب من التعليم
توعية العائالت والطالب أبمهية التعليم، تنفيذ برانمج الغذاء مقابل التعليم لأطفال عرب صرف سلة غذائية 
شهرية ألسرة الطالب العائد إىل املدرسة، توزيع احلقيبة واملستلزمات املدرسية للطالب املعدمن، و مشروع 

إلفطار الطالب يف املدارس، وعمل مساحات صديقة للطالب يف املدارس

محالت توعية للطالب يف مدرسة احلسن واحلسن مبذبح، تفعيل دور جمالس اآلابء ملساندة دور اإلدارة ظاهرة العنف يف املدارس 
املدرسية للحد من الظاهرة، وحتسن دور اإلدارة وجودة التعليم يف مدرسي احلسن واحلسن مبذبح.

تنفيذ برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل الشباب اجلامعين حديثي التخرج البطالة بني الشباب 
املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية لعدد 100 من الذكور واإلانث

ضعف اخلدمات الصحية
• بناء مركز صحي حكومي يف املنطقة 

• تقييم دور املراكز الصحية اخلاصة ودعمها لتحسن جودة اخلدمات املقدمة 

انتشار األمراض وحاالت 
سوء التغذية

خميمات طبية دورية، محالت توعية صحية وبيئية يف اجملاالت ذات األولوية، تشكيل فريق حملي دائم للتوعية 
الصحية من ذوي االختصاصات الطبية أو األشخاص املؤهلن وتوفري املستلزمات الالزمة هلم لتنفيذ محالت 
التوعية الدورية، توفري مستوعبات جلمع القمامة ونقلها إىل املقلب، وتنفيذ برامج النقد املشروط يف التغذية 

يستهدف األمهات احلوامل ومن لديهن أطفال اقل من مخس سنوات )مثقفات صحيات، مساعدات 
تغذية(.
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

ممارسة التسول من قبل بعض 
السكان

تنفيذ محالت توعية حول التسول.
 فرص عمل ألرابب األسر الي ميارس أفراد منها التسول )اولوية التشغيل ضمن األنشطة املشار إليها يف 

اجملال االقتصادي(
أتهيل مهين للفئات يف سن العمل يف جماالت مدرة للدخل، ويف رايدة األعمال وتقدمي قروض وفقاً آلليات 

برامج التمويل األصغر 
محلة توعية ألولياء األمور، توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن، وبرانمج للتعليم اجملتمعي.عمالة األطفال وأطفال الشوارع

صعوبة احلصول على مياه 
الشرب واالستهالك املنزيل

على املدى البعيد: مشروع مياه متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خطوط الضخ، خزاانت 
توزيع، خطوط االسالة، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(. وعلى املدى 
القريب: عمل خزاانت مياه ذات سعات حمددة يف مواقع يتم اختيارها مع مراعاة اجلوانب االجتماعية والبيئية 
والتشغيل والصيانة هلا مقروان ابلتوعية برتشيد استهالك املياه، الربط من اآلابر االرتوازية األهلية وتنفيذ شبكة 

الضخ / االسالة، مع تقدمي إعاانت لأسر األكثر احتياجاً لتغطية تكاليف الرب. عمل سقاايت خاصة /
خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة املنفذة من قبل عدة جهات تنموية منها 

الصندوق االجتماعي للتنمية. االستمرار والتوسع يف توفري مياه الشرب للخزاانت اخلريية حىت يتم توفري حلول 
بديله.

رداءة وضع الصرف الصحي 
يف املنطقة

على املدى البعيد: استكمال تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي املتكامل حلوايل %41 من املساكن 
يف اجلزء اجلنويب من املنطقة والذي كان قد بدأ يف تنفيذه الصندوق ليستهدف يف املرحلة السابقة 

حوايل%58.9. ولتوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل. وعلى املدى القريب: عمل خزاانت حتليل وبيارات 
جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية. وتنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع 

احتياجات الصرف الصحي ومنط استخدام املياه يف املنطقة.

رداءة الطرق والشوارع
سفلتة الشوارع الكبرية مثل شارع 10 

رصف الشوارع الفرعية وفقاً آلليات النقد مقابل العمل

• ترميم احلديقة وملحقاهتا.رداءة وضع احلديقة العامة
• انتظام ري األشجار

ضعف التعاون بني التكوينات 
اجملتمعية واألطر الرمسية

تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية واملعنين وأعضاء اجمللس احمللي 
وممثلن عن اجملتمع يف خمتلف األحياء، أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جمالس جمتمعية من الرجال والنساء 
على مستوى احلارات ابالنتخاب احلر ومتثيل اجملتمع يف فريق التنمية، تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت 
الالزمة ملمارسة مهامهم، وتدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم، وتفعيل دور جمالس 

اآلابء

• إنشاء قسم شرطة يف منطقة حارة الدقيق.رداءة الوضع األمين 
• تفعيل دور األطر اجملتمعية يف فرض األمن وفق برانمج متكامل ابلتنسيق مع اجلهات األمنية املعنية. 
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الربامج واملشروعات املقرتحةاملشكالت

تدين مستوى دخل األسر وعجزها 
عن تغطية احتياجات االنفاق 

األساسية 

توفــري فــرص عمــل مؤقتــة عــرب آليــات النقــد مقابــل العمــل ويف جمــاالت التدخــل الــي متثــل احتياجــاً 
يف املنطقــة مثــل )حفــر البيــارات اجلماعيــة، رفــع املخلفــات، أحــواض الرتســيب يف أعلــى الســائلة، 

ســقاايت خاصــة، ترميــم املــدارس وغريهــا مــن اجملاالت(.
تلييــس، جنــارة،  )بنــاء، رصــف،  العمــل علــى مهــن / مهــارات جديــدة  التدريــب علــى رأس 

اخل(  دهــاانت... 
تنفيــذ برانمــج مــن عــدة مراحــل   علــى غــرار برانمــج املعرفــة القرائيــة واملهنيــة لرفــع القــدرات 

النســاء، بــن  الدخــل  وحتســن مســتوى 
تدريب مهين يف جماالت مدرة 

للدخل للنساء وفقا لدراسة جدوى 
للفرص االقتصادية، التدريب يف 

جمال رايدة االعمال، تقدمي قروض 
للراغبات يف أتسيس مشاريع 

خاصة عرب برامج التمويل األصغر(

تنفيــذ دورات تدريــب مهــين للرجــال والشــباب يف ســن العمــل وفقــاً لدراســة حتــدد اهتمامــات 
املســتهدفن واحتياجــات ســوق العمــل(. وانشــاء صنــدوق دوار إلقــراض الراغبــن يف أتســيس 
مشــاريع خاصــة يــدار مــن قبــل أطــر جمتمعيــة علــى غــرار منــوذج وحــدة دعــم املنشــئات الصغــرية 

ابلصنــدوق االجتماعــي للتنميــة 

ضعف خدمة التعليم األساسي 
والثانوي للبنني والبنات يف منطقة 

السنينة الغربية مبديرية معني

• بناء مدرسة أساسية يف املنطقة للصفوف الدراسية األوىل 
• ترميم وصيانة وتشغيل احلمامات املغلقة يف مدرسي القميعة وجعفر الطيار.

• دعم املدارس احلالية ابألاثث املدرسي والتجهيزات 
• إنشاء خزاانت حصاد مياه يف مدارس الرسالة، الرمحة، خري هللا، جعفر الطيار، والقميعة.

تسرب حوايل 20 % من الطالب 
خالل  الثالث السنوات الدراسية 

األوىل 

توعيــة اآلابء واالمهــات والطــالب أبمهيــة التعليــم، تنفيــذ برانمــج الغــذاء مقابــل التعليــم لأطفــال 
املتســربن حيــث يتــم صــرف ســلة غذائيــة شــهراي لــكل أســرة طالــب متســرب يعــود إىل املدرســة، 
توزيــع احلقيبــة واملســتلزمات املدرســية للطــالب املعدمــن مــن املتســربن، تنفيــذ مشــروع إفطــار 

الطــالب يف املــدارس، وعمــل مســاحات صديقــة للطــالب يف املــدارس

ضعف القدرات وانتشار البطالة 
بني الشباب اجلامعيني 

برانمــج لبنــاء قــدرات الشــباب اجلامعيــن علــى غــرار برانمــج روافــد لتأهيــل الشــباب اجلامعيــن 
حديثــي التخــرج املنفــذ مــن قبــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة لعــدد 60 مــن الذكــور واإلانث 

يف منطقــة الســنينة الغربيــة.
دعم مؤسسي جملمع السنينة الطي، وتدريب الكادر يف جممع السنينة الطي.ضعف اخلدمات الصحية

انتشار اإلصابة أبمراض الكولريا 
وأمراض أخرى وحاالت سوء 

التغذية

تنفيــذ محــالت توعيــة صحيــة وبيئيــة يف اجملــاالت ذات األولويــة، تنفيــذ برامــج النقــد املشــروط 
يف التغذيــة يســتهدف األمهــات احلوامــل ومــن لديهــم أطفــال اقــل مــن مخــس ســنوات )مثقفــات 

صحيــات، مســاعدات تغذيــة(، وتوفــري حلــول آمنــة ملشــكلة الصــرف الصحــي 

ممارسة التسول من قبل 
بعض سكان املنطقة

• تنفيذ محالت توعية حول التسول.
• توفــري فــرص عمــل ألرابب األســر األكثــر احتياجــاً الــي ميــارس أفــراد منهــا التســول )اولويــة 

التشــغيل ضمــن األنشــطة املشــار إليهــا يف اجملــال االقتصــادي(
• أتهيــل مهــين للفئــات العمريــة يف ســن العمــل يف جمــاالت مــدرة للدخــل، ورايدة األعمــال 

وتقــدمي قــروض اقتصاديــة وفقــاً آلليــات برامــج لتمويــل األصغــر 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

انتشار ظاهرة عمالة األطفال
 وأطفال الشوارع

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي.
• تنفيذ محلة توعية ألولياء األمور حول خماطر عمالة األطفال

• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن
• برانمج التعليم اجملتمعي  

أتســيس مشــروع أتهيــل جمتمعــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــة CBR يف جممــع الســنينة الطــي ضعف رعاية ذوي االعاقات 
احلكومــي

صعوبة احلصول على مياه الشرب 
واالستهالك املنزيل اآلمنة والصاحلة 

لالستخدام ألغلب األسر 

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
•  تنفيــذ مشــروع ميــاه متكامــل بعــد التأكــد فنيــاً مــن توفــر مصــدر امليــاه )بئــر، خــزان يف أعلــى 
املنطقــة، خطــوط الضــخ، شــبكة التوزيــع، عــدادات امليــاه مــع مجيــع املــواد واألعمــال املطلوبــة 

للتنفيــذ(. والتوعيــة برتشــيد اســتهالك امليــاه.  
املقــرتح الطــارئ علــى املــدى القريــب لتغطيــة االحتيــاج العاجــل: عمــل ســقاايت خاصــة /خــزاانت 
حصــاد ميــاه األمطــار علــى مســتوى املنــزل علــى غــرار التجربــة املنفــذة مــن قبــل عــدة جهــات 
تنموية، االســتمرار والتوســع يف تغذية اخلزاانت اخلريية املوزعة يف احلارات ابملاء الصاحل للشــرب 

حــىت يتــم توفــري حلــول أخــرى بديلــه.

رداءة وضع الصرف الصحي يف 
كامل منطقة السنينة الغربية 

املقــرتح األساســي حلــل املشــكلة علــى املــدى البعيــد: تنفيــذ مشــروع شــبكة الصــرف الصحــي 
للمنطقــة وربطهــا بشــبكة الصــرف الرئيســية، والتوعيــة الســتخدام الشــبكة بشــكل أمثــل.

املقــرتح الطــارئ حلــل املشــكلة علــى املــدى القريــب: عمــل خــزاانت حتليــل وبيــارات جتميعيــة لــكل 
جمموعــة مــن املنــازل مقــروانً ابلتوعيــة،  تنفيــذ خممــرات مصغــرة بديلــة للبيــارات تتناســب فنيــاً مــع 
احتياجــات الصــرف الصحــي ومنــط اســتخدام امليــاه يف املنطقــة، وعمــل خــزاانت حتليليــة لفصــل 

املخلفــات الصلبــة ولتجميــع ميــاه الصــرف وشــفطها دوراي إىل شــبكة الصــرف الرئيســية.

رصــف الطــرق الرئيســية بعــد تنفيــذ مشــروع الصــرف الصحــي. ورصــف طــرق املشــاة اخلطــرة خطورة ورداءة الطرق
)الســالمل املعلقــة

تعرض املساكن خلطر
 السيول واالجنرافات 

• تنفيذ عدد 3 أحواض ترسيب يف أعلى جمرى السيل 

حمدودية وضعف التعاون والتنسيق 
بني التكوينات اجملتمعية واألطر 

الرمسية وغري الرمسية 

تشــكيل فريــق تنمــوي علــى مســتوى املنطقــة مــن ممثلــن عــن أجهــزة الســلطة احملليــة واملعنيــن 
وأعضــاء اجمللــس احمللــي وممثلــن عــن اجملتمــع، أتطــري اجملتمــع مــن خــالل تشــكيل جلان/جمالــس 
املنطقــة  تنميــة  فريــق  التنميــة، تدريــب  فريــق  الرجــال والنســاء ومتثيــل اجملتمــع يف  مــن  جمتمعيــة 
يف اجملــاالت الالزمــة ملمارســة مهامهــم، تدريــب األطــر اجملتمعيــة يف اجملــاالت الالزمــة ملمارســة 

مهامهــم، وتفعيــل دور جمالــس اآلابء. 
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الربامج واملشروعات املقرتحةاملشكالت

تدين مستوى دخل األسر وعجزها 
عن تغطية احتياجات االنفاق 

األساسية

الــي متثــل  التدخــل  النقــد مقابــل العمــل ويف جمــاالت  توفــري فــرص عمــل مؤقتــة عــرب آليــات 
املنطقــة  يف  احتياجــاً 

تلييــس، جنــارة،  العمــل علــى مهــن / مهــارات جديــدة )بنــاء، رصــف،  التدريــب علــى رأس 
اخل(. دهــاانت... 

برانمــج مــن عــدة مراحــل   علــى غــرار برانمــج املعرفــة القرائيــة واملهنيــة لرفــع القــدرات وحتســن 
مســتوى الدخــل بــن النســاء، تدريــب مهــين يف جمــاالت مــدرة للدخــل للنســاء وفقــا لدراســة 
جــدوى للفــرص االقتصاديــة، التدريــب يف جمــال رايدة االعمــال، تقــدمي قــروض للراغبــات يف 

أتســيس مشــاريع خاصــة عــرب برامــج التمويــل األصغــر.
دورات أتهيــل للذكــور يف ســن العمــل وفقــاً لدراســة حتــدد اهتمامــات املســتهدفن واحتياجــات 

ســوق العمــل(. 
دراســة الفــرص االقتصاديــة وإنشــاء صنــدوق دوار إلقــراض الراغبــن يف أتســيس مشــاريع خاصــة 
املنشــئات الصغــرية ابلصنــدوق  قبــل أطــر جمتمعيــة علــى غــرار منــوذج وحــدة دعــم  يــدار مــن 

االجتماعــي للتنميــة 
تشغيل املشتل التابع لوزارة الزراعة وتدريب وتشغيل العاملن يف جمال اإلنتاج والتسويق

تدين مستوى خدمة التعليم 
األساسي والثانوي

بنــاء وأتثيــث وجتهيــز مدرســة أساســية واثنويــة للبنــن، بنــاء وأتثيــث وجتهيــز مدرســة أساســية 
واثنويــة للبنــات، ترميــم محامــات وملحقــات املدرســتن املســتأجرتن وفقــا آلليــات النقــد مقابــل 
العمــل ابالتفــاق مــع مالكــي املبنيــن )حــل مؤقــت حــىت يتــم بنــاء مــدارس حكوميــة(، توفــري 
املعلمــن يف التخصصــات املطلوبــة يف مدرســي الشــهيد النجــار واآلفــاق وفقــاً آلليــات النقــد 
مقابــل خدمــة التعليــم، وتوفــري الكراســي املدرســية والتجهيــزات الناقصــة ملدرســي الشــهيد النجــار 

واآلفــاق

التسرب من التعليم

تنفيــذ محــالت توعيــة تســتهدف الطــالب وأوليــاء األمــور، إعطــاء األولويــة يف توفــري فــرص عمــل 
لأســر الــي لديهــا حــاالت تســرب مــن التعليــم، برامــج توزيــع احلقيبــة املدرســية ألبنــاء األســر 
الفقــرية، دعــم مــايل لأســر الــي تعجــز عــن دفــع الرســوم والــي تعجــز عــن توفــري املتطلبــات 

الضروريــة لالســتمرار يف الدراســة، وإنشــاء مســاحات صديقــة داخــل املــدارس ويف املنطقــة

برانمــج لبنــاء قــدرات الشــباب حديثــي التخــرج علــى غــرار برانمــج روافــد لـــــ 100 مــن الذكــور بطالة اخلرجيني
واإلانث

إنشــاء وجتهيــز مركــز صحــي لتقــدمي اخلدمــات الطبيــة األساســية وخدمــات األمومــة والطفولــة يف  تدهور الوضع الصحي يف املنطقة
املنطقــة 

انتشار األمراض

توفــري مســتوعبات للقمامــة يف احلــارات وانتظــام نقلهــا إىل املقلــب، وتنفيــذ محــالت توعيــة صحيــة 
وبيئية يف اجملاالت الصحية ذات األولوية واملخاطر الناجتة عن حرق القمامة، رش املبيدات يف 
أماكــن تراكــم القمامــة واملخلفــات واملســتنقعات، وتنفيــذ برامــج النقــد املشــروط ابلتغذيــة للنســاء 
احلوامــل ومــن لديهــن أطفــال اقــل مــن مخــس ســنوات )مثقفــات صحيــات، مســاعدات تغذيــة(.

مصفوفة رقم )0 - 4(
 التدخالت التنموية في منطقة العميري بمديرية بني الحارث
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

ممارسة بعض السكان للتسول

تنفيــذ محــالت توعيــة حــول التســول، توفــري فــرص عمــل ألرابب األســر الــي ميــارس أفرادهــا 
التســول )أولويــة التشــغيل ضمــن األنشــطة املشــار إليهــا يف اجملــال االقتصــادي(، أتهيــل مهــين 
للســكان يف ســن العمــل يف جمــاالت مــدرة للدخــل، ويف رايدة األعمــال وتقــدمي قــروض وفقــاً 

آلليــات برامــج التمويــل األصغــر

عمالة األطفال وأطفال الشوارع 
محلــة توعيــة ألوليــاء األمــور، توفــري فــرص عمــل ألوليــاء أمــور األســر الــي لديهــا أطفــال عاملــن، 

وبرانمــج التعليــم اجملتمعــي  

ضعف رعاية املعاقني
•  تنفيذ برانمج أتهيل جمتمعي CBR لأشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات اخلاصة. 

• تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.

صعوبة احلصول على مياه الشرب 
واالستهالك املنزيل 

علــى املــدى البعيــد: تنفيــذ مشــروع ميــاه حكومــي متكامــل بعــد التأكــد فنيــاً مــن توفــر مصــدر 
امليــاه، وعلــى املــدى القريــب لتغطيــة االحتيــاج العاجــل: عمــل خــزاانت ميــاه مــع مراعــاة اجلوانــب 
االجتماعية والبيئية والتشغيل والصيانة، الربط من اآلابر االرتوازية األهلية وتنفيذ شبكة الضخ 
/ االســالة، مــع تقــدمي إعــاانت لأســر األكثــر احتياجــاً لتغطيــة تكاليــف الربــط، واالســتمرار يف 
تغذيــة اخلــزاانت املوزعــة يف احلــارات ابملــاء الصــاحل للشــرب حــىت يتــم توفــري حلــول أخــرى بديلــه.

تدهور وضع الصرف الصحي

علــى املــدى البعيــد: تنفيــذ مشــروع شــبكة صــرف صحــي متكامــل: خطــوط رئيســية وفرعيــة 
ويشــمل املناهــل وغــرف التفتيــش واخلطــوط الرئيســية والفرعيــة والربــط املنــزيل والربــط ابلشــبكة 
العامــة مــع مجيــع املــواد واألعمــال املطلوبــة للتنفيــذ. وعلــى املــدى القريــب: عمــل خــزاانت حتليــل 
وبيــارات جتميعيــة لــكل جمموعــة مــن املنــازل مقــروانً ابلتوعيــة، تنفيــذ خممــرات مصغــرة بديلــة 

للبيــارات تتناســب فنيــاً مــع احتياجــات الصــرف الصحــي ومنــط اســتخدام امليــاه يف املنطقــة.

سوء أوضاع الشوارع
اســتكمال ســفلتة الشــارع الرئيســي بعــرض 6 مــرت، ورصــف الشــوارع الفرعيــة ابألحجــار مبشــاركة 

املستفيدين

ضعف التعاون بني التكوينات 
اجملتمعية واألطر الرمسية

تشــكيل فريــق تنمــوي علــى مســتوى املنطقــة مــن ممثلــن عــن أجهــزة الســلطة احملليــة واملعنيــن 
الالزمــة  اجملــاالت  املنطقــة يف  تنميــة  فريــق  وممثلــن عــن اجملتمــع يف خمتلــف األحيــاء. تدريــب 
ملمارســة مهامهــم، وأتطــري اجملتمــع مــن خــالل تشــكيل جمالــس جمتمعيــة مــن الرجــال والنســاء علــى 
مســتوى احلــارات آبليــة االنتخــاب احلــر ومتثيــل اجملتمــع يف فريــق التنميــة. وتدريــب األطــر اجملتمعيــة 

يف اجملــاالت الالزمــة ملمارســة مهامهــم
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الربامج/املشروعات املقرتحةاملشكالت

ارتفاع نسبة البطالة 
وتردي األوضاع املعيشية 

لنسبة كبرية من األسر

توفــري فــرص عمــل مؤقتــة عــرب آليــات النقــد مقابــل العمــل يف اجملــاالت الــي متثــل احتياجــاً وفقــاً 
لتقييــم اجلهــات الــي تســتهدف املنطقــة 

تنفيــذ برانمــج علــى غــرار برانمــج املعرفــة القرائيــة واملهنيــة لرفــع قــدرات النســاء وحتســن دخلهــن، 
قــروض  وتقــدمي  االعمــال،  رايدة  جمــال  للنســاء ويف  للدخــل  مــدرة  جمــاالت  مهــين يف  وتدريــب 

للراغبــات يف أتســيس مشــاريع خاصــة عــرب برامــج ومؤسســات التمويــل األصغــر(.
تنفيــذ دورات أتهيــل /تدريــب مهــين للرجــال والشــباب يف ســن العمــل يف جمــاالت تلــي احتياجــات 

السوق
تنفيــذ دراســة للفــرص االقتصاديــة الواعــدة يف عــدد مــن األحيــاء مبنطقــة اخلفجــي وانشــاء ودعــم 
جمموعــات اقتصاديــة وصنــدوق دوار لإلقــراض يســتهدف دعــم الراغبــن يف أتســيس مشــاريعهم 
اخلاصــة حبيــث يــدار مــن قبــل أطــر جمتمعيــة   بعــد أتهيلهــم علــى غــرار النمــوذج املطبــق مــن قبــل 

وحــدة دعــم املنشــئات الصغــرية ابلصنــدوق االجتماعــي للتنميــة يف عــدد مــن احملافظــات.

ضعف خدمة التعليم

تغطية الفجوة يف األاثث والتجهيزات يف مدرسي محراء علب والشهيد املؤيد، توفري التخصصات 
الناقصــة مــن الــكادر التعليمــي وفقــاً آلليــات النقــد مقابــل خدمــة التعليــم، تشــكيل جمالــس آابء 
األمــور والطــالب  للمعلمــن واملعلمــات ، ومحــالت توعويــة ألوليــاء  تدريبيــة  وتدريبهــا، دورات 

خبصــوص احلــد مــن ظاهــرة العنــف املدرســي مبشــاركة إدارات املــدارس

تدين االلتحاق وارتفاع 
التسرب  

محــالت توعيــة ألوليــاء األمــور حــول أمهيــة التعليــم للذكــور واإلانث ، تنفيــذ برانمــج الغــذاء مقابــل 
التعليــم لأطفــال املتســربن، توزيــع احلقيبــة واملســتلزمات املدرســية للطــالب املعدمــن مــن املتســربن، 

تنفيــذ مشــروع إفطــار الطــالب يف املــدارس، وعمــل مســاحات صديقــة للطــالب يف املــدارس

بطالة الشباب
تنفيــذ برانمــج لبنــاء قــدرات الشــباب اجلامعيــن علــى غــرار برانمــج روافــد لتأهيــل الشــباب اجلامعيــن 
حديثــي التخــرج املنفــذ مــن قبــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة لعــدد 100 مــن الذكــور واإلانث 

يف منطقــة اخلفجــي.

ضعف اخلدمات الصحية
توفــري مبــىن حكومــي وجتهيــزه ابملســتلزمات واألاثث والتجهيــزات الالزمــة مبعايــري مالئمــة تســتوعب 

العــدد الكبــري مــن الــكادر وتقــدم خدمــات طبيــه تلــي احتياجــات األهــايل الصحيــة األساســية. 

ظاهرة عمالة األطفال 
وأطفال الشوارع

تنفيــذ محلــة توعيــة ألوليــاء األمــور حــول خماطــر عمالــة األطفــال، توفــري فــرص عمــل ألوليــاء أمــور 
األســر الــي لديهــا أطفــال عاملــن، وبرانمــج للتعليــم اجملتمعــي  

ضعف خدمات رعاية 
املعاقني

• تنفيــذ برانمــج أتهيــل جمتمعــي CBR لأشــخاص ذوي االعاقــات واالحتياجــات اخلاصــة يف 
مركــز اخلفجــي الطــي احلكومــي.

•  تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.

صعوبة احلصول على 
مياه الشرب واالستهالك 

املنزيل

علــى املــدى البعيــد: تنفيــذ مشــروع ميــاه متكامــل بعــد التأكــد فنيــاً مــن توفــر مصــدر امليــاه )بئــر، 
خطــوط الضــخ، خــزاانت توزيــع، خطــوط االســالة، شــبكة التوزيــع، عــدادات امليــاه ومجيــع املــواد 
واألعمــال املطلوبــة للتنفيــذ(. وعلــى املــدى القريــب: عمــل خــزاانت ميــاه ذات ســعات حمــددة يف 
مواقــع يتــم اختيارهــا مــع مراعــاة اجلوانــب االجتماعيــة والبيئيــة والتشــغيل والصيانــة، والربــط مــن اآلابر 
االرتوازيــة األهليــة وتنفيــذ شــبكة الضــخ واالســالة، واالســتمرار والتوســع يف تغذيــة اخلــزاانت اخلرييــة 

يف احلــارات ابملــاء الصــاحل للشــرب حــىت يتــم توفــري حلــول بديلــه.

مصفوفة رقم  ) 0 - 5(
 التدخالت التنموية في منطقة الخفجي بمديرية  السبعين
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رداءة وضع الصرف 
الصحي

على املدى البعيد: اســتكمال تنفيذ مشــروع شــبكة الصرف الصحي املتكامل ل 72.2 % من 
املســاكن. وعلــى املــدى القريــب: عمــل خــزاانت حتليــل وبيــارات جتميعيــة لــكل جمموعــة مــن املنــازل 
مقــروانً ابلتوعيــة. وتنفيــذ خممــرات مصغــرة بديلــة للبيــارات تتناســب فنيــاً مــع احتياجــات الصــرف 

الصحــي ومنــط اســتخدام امليــاه يف املنطقــة.

رداءة الطرق والشوارع
اســتكمال ســفلتة الشــوارع الكبرية، رصف الشــوارع الفرعية يف املنطقة العشــوائية بعد حل مشــكلة 

الصــرف الصحــي وفقــاً آلليــات النقــد مقابــل العمــل.

ضعف التعاون بني 
التكوينات اجملتمعية 

واألطر الرمسية

تشــكيل فريــق تنمــوي علــى مســتوى املنطقــة مــن ممثلــن عــن أجهــزة الســلطة احملليــة واملعنيــن وممثلــن 
ملمارســة  الالزمــة  اجملــاالت  املنطقــة يف  تنميــة  فريــق  وتدريــب  األحيــاء.  خمتلــف  اجملتمــع يف  عــن 
مهامهــم، أتطــري اجملتمــع مــن خــالل تشــكيل جلان/جمالــس جمتمعيــة مــن الرجــال والنســاء علــى 
مســتوى األحياء/احلــارات آبليــة االنتخــاب احلــر ومتثيــل اجملتمــع يف فريــق التنميــة، وتدريــب األطــر 

اجملتمعيــة يف اجملــاالت الالزمــة ملمارســة مهامهــم، وتفعيــل دور جمالــس اآلابء.

رداءة الوضع األمين 

تعزيــز دور املؤسســات األمنيــة املعنيــة بفــرض القانــون، تنفيــذ دراســة متخصصــة ابلتنســيق مــع 
اجلهــات املعنيــة ومبشــاركة اجملتمــع وخمتصــن يف اجلوانــب االجتماعيــة واجلنائيــة لتحليــل أســباب 
انتشــار تلــك الظواهــر وتركزهــا يف تلــك املناطــق وحتديــد احللــول العلميــة للقضــاء عليهــا، وتفعيــل 
دور األطــر اجملتمعيــة يف فــرض األمــن وفــق برانمــج متكامــل ابلتنســيق مــع اجلهــات األمنيــة املعنيــة. 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
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هذه الدراسة هي حبث عملي »action research« أو دراسة تقييمية »assessment study« لتقييم األوضاع االجتماعية 
االقتصاديــة يف مناطــق جيــوب الفقــر ابلعاصمــة صنعــاء، لتوفــري بيــاانت كميــة وكيفيــة تســاعد الســلطات احملليــة واجلهــات املاحنــة 
والداعمــة علــى مســاعدة الســكان احملليــن علــى حتســن أوضاعهــم االجتماعيــة االقتصاديــة، لذلــك فــإن هــذه الدراســة ال تتطلــب 
إطــاراً نظــرايً معمقــاً كمــا هــو احلــال يف الدراســات األكادمييــة، بقــدر مــا تتطلــب ضبطــاً دقيقــاً للمفاهيــم املســتخدمة فيهــا، 
واســتخراج مؤشــرات اجتماعيــة اقتصاديــة قابلــة للقيــاس والتقييــم، وتصميــم منهجــي متماســك، لذلــك مت اجلمــع بــن منهجيــة 
البحــث االجتماعــي التقليــدي، الســيما املســح االجتماعــي ابلعينــة، ومنهجيــة البحــث الســريع ابملشــاركة، أو بــن املنهــج الرمســي 
الباحثــن، وقــد مت هــذا اجلمــع بســبب طبيعــة  بعــض  الرمسيــة حســب مصطلحــات  »formal method«، واملناهــج غــري 
التجمعــات الســكانية الــي أطلقنــا عليهــا مصطلــح جيــوب الفقــر احلضــري، فهــي جتمــع بــن خصائــص التجمعــات الســكانية 
احلضريــة مــن جانــب )الســيما الكثافــة الســكانية العاليــة، وتبايــن املســتوايت االجتماعيــة االقتصاديــة(، وبعــض خصائــص الثقافــة 

الريفيــة مــن جانــب أخــر.
 

1.1. موضوع الدراسة 
يرتكــز املوضــوع الرئيــس هلــذه الدراســة حــول حتليــل األوضــاع االجتماعيــة االقتصاديــة ملناطــق جيــوب الفقــر أبمانــة العاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء، وهنــاك اختــالف كبــري بــن علمــاء االجتمــاع والباحثــن يف جمــال التنميــة حــول مؤشــرات ومقاييــس تقييــم األوضــاع 
االجتماعية االقتصادية، وقد اســتخدمنا يف هذه الدراســة نوعن من املؤشــرات لقياس وتقييم األوضاع االجتماعية االقتصادية: 
 ،»individual and family level« مؤشــرات لقيــاس األوضــاع االجتماعيــة االقتصاديــة علــى مســتوى األفــراد والعائــالت
هــي: التعليــم، الدخــل والثــروة واإلنفــاق، الصحــة، الســكن، العمــل والبطالــة، وعــدد مــن املؤشــرات علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي 
»communal level« لــكل منطقــة مــن مناطــق جيــوب الفقــر، بعضهــا مــن خــالل جتميــع املؤشــرات علــى املســتوى الفــردي 
أو العائلــي وعرضهــا علــى شــكل نســب أو متوســطات، مثــل: نســبة البطالــة، نســبة األميــة، متوســط الدخــل، والبعــض األخــر 

مقدمة
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 مراحل دراسة جيوب الفقر يف امانة العاصمة 

تنفيذ العمل املكتيب وكتابة التقريرتنفيذ العمل امليدايناالجراءات التحضريية 

اعداد االستمارات
- استمارة احلصر

- استمارة مجع البياانت

اختيار العينة

ادخال البياانت الستمارات احلصر

ادخال بياانت استمارة مجع املعلومات

حتليل بياانت استمارة مجع البياانت 

كتابة التقرير

مرحلة حتزمي املناطق 

تنفيذ مرحلة احلصر امليداين

اختيار العينة املمثلة
 لكل منطقة

تنفيذ مرحلة مجع البياانت

حتديد جيوب الفقر

اختيار اخلبري الوطين 
واخلبري االخصائي

اعداد النماذج 
واالستمارات املستخدمة 

يف الدراسة

اختيار الفريق الذي سيقوم 
ابجراء احلصر امليداين
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مــن خــالل التحليــل املــكاين لبعــض اخلدمــات، مثــل عــدد املؤسســات التعليميــة العامــة يف كل منطقــة وطبيعتهــا وإمكاانهتــا 
املاديــة والبشــرية، وعــدد املؤسســات الصحيــة العامــة، الطــرق، امليــاه والصــرف الصحــي، النظافــة العامــة، األمــن، ورأس املــال 

االجتماعــي.
اســتخدمنا املؤشــرات اجلمعيــة بســبب طبيعــة تدخــالت برانمــج التدخــل املتكامــل يف الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، فهــو 
يتدخــل حلــل املشــكالت اجلمعيــة، ال حلــل املشــكالت الفرديــة، مــع ذلــك اســتخدمنا مؤشــرات علــى املســتوى الفــردي والعائلــي، 

لســببن :
األول : يرجــع للظــروف االســتثنائية الــي متــر هبــا اليمــن عمومــاً بســبب احلــرب، وجيــوب الفقــر بشــكل خــاص، حيــث نــزح إليهــا 

عــدداً كثــرياً مــن النازحــن مــن مناطــق الصــراع املســلح،
والثــاين : بســبب أن الســلطات احملليــة وأمانــة العاصمــة وبعــض املاحنــن والداعمــن ينشــطون يف جمــال اإلغاثــة واملســاعدات 

الفرديــة لبعــض الفئــات كاألطفــال والعجــزة والنســاء وذوي االحتياجــات اخلاصــة. 
تتبــع الســلطات احملليــة وأمانــة العاصمــة واجلهــات الداعمــة مقاربــة تشــاركية »participatory approach« يف كل تدخالهتــا 
يف املناطــق الفقــرية، لذلــك، ســعى فريــق البحــث إىل مجــع بيــاانت كيفيــة حــول املــوارد االجتماعيــة ورأس املــال االجتماعــي، 
حيــث يشــكل رأس املــال االجتماعــي أحــد أهــم حمــددات مشــاركة اجملتمــع. ويشــري مفهــوم رأس املــال االجتماعــي إىل ثالثــة 
مكــوانت: األول:  طبيعــة الروابــط الــي تربــط أفــراد العائــالت ومجاعــات اجلــوار وســكان األحيــاء بعضهــم ابلبعــض األخــر، 
الثــاين: طبيعــة العالقــة بــن األفــراد الذيــن خيتلفــون يف كثــري مــن مساهتــم وخصائصهــم، لكنهــم يشــرتكون يف مؤسســة مــا أو مصلحــة 
مــا، ويتجلــى ذلــك يف منظمــات اجملتمــع املــدين واجلمعيــات غــري احلكوميــة، والثالــث : الروابــط العموديــة بــن املواطنــن وصنــاع 

السياســات والقــرارات العامــة يف املؤسســات واألجهــزة احلكوميــة علــى املســتوين املركــزي واحمللــي)4(.

1.2. أهداف الدراسة
• وصــف األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة لفقــراء احلضــر يف مناطــق جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء، ومســات الفقــر 

احلضــري يف األحيــاء الــي تشــكل جيــوب الفقــر يف أمانــة العاصمــة صنعــاء. 
• وصــف انتشــار الفقــر وتوزيعــه يف جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء، مبــا يســاعد الســلطات احملليــة و اجلهــات الداعمــه 
والصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، واجلهــات املعنيــة األخــرى، علــى تصميــم سياســات وبرامــج اســتهداف وتدخــالت انجعــة 

للتخفيــف مــن الفقــر احلضــري.
• فهــم طبيعــة رأس املــال االجتماعــي يف جيــوب الفقــر ابلعاصمــة صنعــاء، مبــا يســهل علــى الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، 
واجلهــات األخــرى املعنيــة بقضــااي مكافحــة الفقــر والتنميــة احلضريــة، تعبئــة وتنظيــم الســكان احملليــن مــن أجــل املشــاركة يف تنميــة 

أحيائهــم الســكانية.
• تقييم االحتياجات العاجلة للتخفيف من الفقر واملعاانة اإلنسانية للسكان يف مناطق الدراسة اخلمس، وطبيعة التدخالت 
والربامــج املطلوبــة يف القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، واجلهــات الــي ميكــن ان تســاعد يف االنعــاش االقتصــادي وأتمــن 

ســبل العيــش للســكان يف جيــوب الفقــر اخلمســة.
• توفري قاعدة بياانت )data base( لقياس وتقييم أثر التدخالت املتكاملة والقطاعية الي سينفذها الصندوق االجتماعي 

للتنمية، أو أي جهة أخرى، مستقباًل.

 4 Becky Carter, Social Capital in Yemen, Helpdesk Report, 23 June 2017, p 2. Available at: 
http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017138-/06/Social-capital-in-Yemen.pdf 
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1.3. تشكيل الفريق: 
مت تشــكيل فريــق الدراســة خــالل مرحلــي احلصــر وتنفيــذ املســح امليــداين مــن رئيــس الفريــق )الدكتــور عــادل جماهــد الشــرجي(، 
اخلبــري اإلحصائــي )الدكتــور طــارق الكبســي(، ضابــط املشــروع )فايــزة زيــوار(، و 125 مــن جامعــي البيــاانت ومنفــذي املقابــالت 
ومدخلــي البيــاانت اخلــام، حيــث تــرأس جمموعــة البحــث امليــداين يف منطقــة الســنينة الغربيــة االستشــاري إمساعيــل الــذاري، ومعــه يف 
مرحلــة احلصــر ســتة مــن جامعــي البيــاانت ومدخــل بيــاانت واحــد، ويف مرحلــة مجــع البيــاانت تشــكلت جمموعتــه مــن أربعــة جامعــي 
بيــاانت ومدخــل بيــاانت واحــد، وتــرأس جمموعــة  البحــث امليــداين يف منطقــة وادي أمحــد مبديريــة بــين احلــارث االستشــاري رشــاد 
الصربي، ومعه يف مرحلة احلصر 21 من جامعي البياانت وثالثة مدخلي بياانت، ويف مرحلة مجع البياانت تشــكلت جمموعته 
مــن ســبعة جامعــي بيــاانت ومدخــل بيــاانت واحــد، ويف منطقــة الدقيــق مبديريــة معــن تــرأس جمموعــة البحــث امليــداين االستشــاري 
مســري اجلــالل، ومعــه يف مرحلــة احلصــر 16 مــن جامعــي البيــاانت واثنــن مــن مدخلــي البيــاانت، وســتة جامعــي بيــاانت ومدخــل 
بيــاانت واحــد يف مرحلــة مجــع البيــاانت، وتــرأس جمموعــة البحــث امليــداين يف منطقــة العمــريي مبديريــة بــين احلــارث االستشــاري 
عــدانن إســحاق ومعــه 21 مــن جامعــي البيــاانت وثالثــة مدخلــي بيــاانت يف مرحلــة احلصــر، و مخســة جامعــي بيــاانت ومدخــل 
بيــاانت واحــد يف مرحلــة مجــع البيــاانت، أمــا يف منطقــة اخلفجــي مبديريــة الســبعن فقــد تــرأس جمموعــة البحــث امليــداين االستشــاري 
نبيــل الكــوري، ومعــه ســتة عشــر جامــع بيــاانت واثنــن مــن مدخلــي البيــاانت يف مرحلــة احلصــر، وســتة جامعــي بيــاانت ومدخــل 

بيــاانت واحــد خــالل مرحلــة مجــع البيــاانت.

1.4. مصادر البياانت
 secondary« جلمــع بيــاانت مــن املصــادر الثانويــة »literature review« مت تنفيــذ دراســة مكتبيــة أو مراجعــة لأدبيــات
data resources«، فتــم مراجعــة املســوحات والتعــدادات الرمسيــة، وعــدداً مــن الدراســات واألحبــاث الســابقة املتعلقــة مبوضــوع 
الدراســة بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر. مــع ذلــك فــإن هــذه الدراســة اعتمــدت بشــكل رئيــس علــى بيــاانت مــن املصــادر األوليــة 
)البحــث امليــداين(، حيــث مت تنفيــذ مســح ابلعينــة، جلمــع بيــاانت كميــة، وعــدداً مــن املناقشــات البؤريــة ودراســات احلالــة، وقــد 
روعــي يف مصــادر البيــاانت األوليــة عدالــة النــوع االجتماعــي، الســيما يف املقابــالت اجلماعيــة ومصــادر البيــاانت الكيفيــة األخــرى، 

حيــث كان عــدد املناقشــات البؤريــة الــي متــت مــع النســاء مســاوايً لعــدد املناقشــات البؤريــة الــي متــت مــع الرجــال.

شكل رقم )2 - 1( تشكيل فريق البحث
رئيس الفريق

د. عادل الشرجيب

اخلبري اإلحصائي
د. طارق الكبسي

منطقة السنينة
أ/ امساعيل الذاري

مرحلة احلصر
)6( جامعي البياانت
)1( مدخل بياانت

مرحلة مجع البياانت
)4( جامعي بياانت
)1( مدخل بياانت

جمموعات البحث
 امليداين

منطقة وادي أمحد
أ/ رشاد الصربي 

مرحلة احلصر
)21( جامعي البياانت
)3( مدخلي بياانت

مرحلة مجع البياانت
)7( جامعي بياانت
)1( مدخل بياانت

ضابط املشروع
أ/ فايزه زيوار

منطقة الدقيق
أ/ مسري اجلالل

مرحلة احلصر
)16( جامعي البياانت

)2( مدخالبياانت

مرحلة مجع البياانت
)6( جامعي بياانت
)1( مدخل بياانت

منطقة العمريي
أ/ عدانن اسحاق 

مرحلة احلصر
)21( جامعي البياانت
)3( مدخل بياانت

مرحلة مجع البياانت
)5( جامعي بياانت
)1( مدخل بياانت

منطقة اخلفجي
أ/ نبيل الكوري

مرحلة احلصر
)16( جامعي البياانت
)2( مدخل بياانت

مرحلة مجع البياانت
)6( جامعي بياانت
)1( مدخل بياانت
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1.5. أدوات مجع البياانت
اســتخدمت يف هــذه الدراســة ثالثــة أنــواع متكاملــة مــن أدوات مجــع البيــاانت، جلمــع بيــاانت أوليــة »primary data« علــى ثالثــة 
 semi structured« حيث استخدمت أربع أدوات شبه مقننة ،»community level« مستوايت: على مستوى اجملتمع احمللي
tools«، هــي: املالحظــة، املناقشــات البؤريــة، املقابــالت املعمقــة مــع ذوي الشــأن »stakeholders«، وجــداول حتديــد املشــكالت 
وترتيــب األولــوايت، جلمــع بيــاانت حــول تطلعــات وتفضيــالت الفقــراء »perceptions and preferences«، وعلــى مســتوى 
العائلــة »household level«، مت اســتخدام أداة مقننــة »structured tool« هــي اســتمارة االســتبيان جلمــع بيــاانت كميــة، 
اقتصاديــة إمجاليــة »aggregate social and economic indicators«، وعلــى  تســتخدم يف توفــري مؤشــرات اجتماعيــة 

مســتوى الفــرد »individual level«، اســتخدم أداة شــبه مقننــة هــي دراســة احلالــة، مــن خــالل مقابــالت معمقــة.

1.6. املناطق املستهدفة ابلدراسة
يوجــد يف أمانــة العاصمــة مــا يزيــد عــن 36 جتمــع ســكاين يعانــون مــن حــدة الفقــر،  وقــد نفــذ الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة حبثــاً 
اســتطالعياً »exploratory research« يف أواخــر عــام 2013،  جلمــع بيــاانت كميــة وكيفيــة حــول بعــض املؤشــرات يف جيــوب 
الفقــر يف أمانــة العاصمــة، مثــل: البطالــة، اخلدمــات، االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، انتشــار الفقــر. وابلتنســيق والتشــاور مــع 

شــركاء الصنــدوق االجتماعيــة للتنميــة، ويف مقدمهــم الوحــدة التنفيذيــة لتطويــر وأتهيــل ذوي الدخــل احملــدود
)العشــوائيات ( أبمانــة العاصمــة صنعــاء. مت اختيــار مخــس مناطــق مــن مناطــق جيــوب الفقــر يف أمانــة العاصمــة لتكــون موضوعــاً لتنفيــذ 
دراســة اجتماعية اقتصادية موســعة، هي: منطقتان مبديرية بين احلارث مها: منطقة العمريي ومنطقة وادي أمحد، ومنطقتان  يف مديرية 

معــن، مهــا: منطقــة الســنينة الغربيــة، وحــارة الدقيــق، ومنطقــة واحــدة يف مديريــة الســبعن، هــي: منطقــة اخلفجــي.
اختيــار الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة مناطــق جيــوب الفقــر أبمانــة العاصمــة صنعــاء موضوعــاً هلــذه الدراســة وابلتــايل جمــااًل لتنفيــذ 
تدخــالت تنمويــة يف تلــك املناطــق، يشــكل حتــواًل مهمــاً يف عمــل الصنــدوق، حيــث كان يركــز علــى املناطــق الريفيــة، وكان لرتكيــز 
الصنــدوق علــى املناطــق الريفيــة مــا يــربره، حيــث كانــت التنميــة مركزيــة وهتمــل املناطــق الريفيــة، وكانــت ظاهــرة الفقــر الريفــي مل تكــن 
ابلشــكل الــذي هــي عليــه اآلن، فمعظــم التجمعــات الســكانية الفقــرية يف احلضــر تشــكلت مــع أتســيس الصنــدوق، ومل تكــن كبــرية 
وجاذبــة للنظــر، وعمومــاً فقــد روعــي يف اختيــار املناطــق أن تكــون ممثلــة جلميــع أنــواع التجمعــات واملناطــق اهلامشــية يف أمانــة العاصمــة)5(، 

حبيــث ميكــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة علــى كافــة املناطــق العشــوائية. 

1.7. عينة املسح امليداين
مت إختيــار العينــة ابســتخدام مقاربــة اختيــار العينــات العشــوائية الطبقيــة االحتماليــة »Stratified Random Sampling«، املعتمــدة 
علــى إختيــار نظــام احلصصيــة، ومبــا ميثــل األســر املقيمــة إقامــة دائمــة واألســر النازحــة، ويوفــر بيــاانت دقيقــة، تســمح بنســبة خطــأ مقبــول، 

ال تؤثــر علــى أهــداف البحــث.

 5 اعتمــد فريــق الدراســة التحضرييــة وفريــق البحــث علــى التصنيــف الــذي وضعتــه اســرتاتيجية تنميــة مدينــة صنعــاء، الــي أعدهتــا أمانــة العاصمــة، 
والــي صنفــت املناطــق العشــوائية يف أربعــة أنــواع، هــي: األحيــاء الفقــرية، التجمعــات القريبــة مــن مركــز املدينــة، التجمعــات البعيــدة عــن مركــز املدينــة، 

والتجمعــات املقامــة علــى أراض غــري خمصصــة لأغــراض الســكنية.
انظــر، مونيــكا الشــورحبي، اســرتاتيجية تنميــة مدينــة صنعــاء: دراســة االرتقــاء والتأهيــل احلضــري للتجمعــات واملناطــق العشــوائية مســودة التقريــر 

النهائــي، نســخة إلكرتونيــة، ص. ص 20 - 28. 

6



األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

وبعــد االنتهــاء مــن هــذه اخلطــوات أمكــن البــدء ىف تصميــم العينــة وحتديــد حجمهــا وأســلوب اختيــار مفرداهتــا، حيــث مت حســاب 
حجــم عينــة املســح وفقــاً للمعادلــة التاليــة، وهــذه املعادلــة يتــم التعامــل معهــا عامليــاً يف أغلــب املســوح االقتصاديــة واالجتماعيــة )متعــددة 

املؤشــرات(، والــي تضمــن متثيــل كافــة طبقــات اجملتمــع وفئاتــه حبســب حجــم العينــة ابســتخدام الصيغــة التاليــة:

N      = ) 4)r( )1-r( )f( )1.1(
           )10.12 r (2 p )nh(

حيــث: »N« هــو حجــم العينــة املطلوبــة، »4« هــو املعامــل الــالزم لتحقيــق مســتوى ثقــة r« ،% 95« هــو قيمــة املؤشــر األساســي 
املســتخدم لتقديــر حجــم العينــة، »f« هــو أثــر التصميــم، »1.2« لــزايدة حجــم العينــة مبقــدار  20 % ملواجهــة حــاالت الرفــض وعــدم 
 ،»r« هو نســبة الفئة الي حســب هلا املؤشــر األساســي »p« ،% 95 0.12« هو هامش اخلطأ النســي عند مســتوىr« ،االســتجابة

و »nh« هــو متوســط حجــم األســرة.
ولتقديــر حجــم العينــة متــت مراعــاة أن يكــون املؤشــر األساســي هــو مؤشــر نســبة الســكان حتــت خــط الفقــر، والــي مت احلصــول عليهــا 
مــن خــالل بيــاانت مســح ميزانيــة األســرة 2017، كمــا لوحــظ أن قيمــة أثــر التصميــم تــرتاوح بــن 1.5 – 2.0، وقــد مت إفــرتاض 1.2 

ابفــرتاض أن نســبة عــدم االســتجابة حــوايل 20 % ليصبــح املعامــل 1.2 وهكــذا.
بعــد أن مت حتديــد حجــم العينــة مــن خــالل املعادلــة الســابقة، مت إدخــال إطــار مجيــع االســر يف برانمــج اإلكســل، ومــن خــالل هــذا الربانمــج 
مت إختيــار قائمــة أرابب األســر عشــوائياً، واملرشــحة للمرحلــة الالحقــة )مرحلــة املســح امليــداين(، وقــد ُروعــي عنــد إختيــار االســرة أن تكــون 
العينــة طبقيــة، حيــث مت التعامــل مــع كل منطقــة مــن املناطــق اخلمــس املســتهدفة ابلدراســة كطبقــة مســتقلة، وذلــك هبــدف أن تكــون 
 ،»Parametric« مؤشــرات الدراســة علــى مســتوى كل منطقــة ممثلــة إحصائيــاَ للمجتمــع، وبضمــان أن تكــون هــذه املؤشــرات معلميــة
حيــث أنــه مــن املعــروف إحصائيــاً أنــه اذا اخنفــض حجــم العينــة يف كل منطقــة عــن 50 أســرة، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ذلــك علــى تعميــم 

نتائــج الدراســة.
بعــد إســتيفاء بيــاانت إســتمارة املســح، مت إدخاهلــا، واســتخدام برانمــج حزمــة الربامــج املســتخدمة لتجهيــز وحتليــل بيــاانت الدراســات 

اإلجتماعيــة »SPSS«، وإخــراج نتائجهــا علــى شــكل جــداول تكراريــة. 
لضمــان جــودة البيــاانت الكميــة والكيفيــة، مت عقــد ورشــة عمــل ليــوم واحــد )يــوم األربعــاء 25 أكتوبــر 2017( لتدريــب جامعــي البيــاانت 
لعمليــة احلصــر، وابلتــوازي معهــا مت تدريــب مدخلــي البيــاانت ملرحلــة احلصــر، وورشــة أخــرى ملــدة يومــن )27 - 28 نوفمــرب 2017(، 

لتدريــب جامعــي البيــاانت للمرحلــة الثانيــة، مرحلــة مجــع البيــاانت الكميــة والكيفيــة.
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1.8. أمهية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أمهية كبرية، وتتسم مبستوى عال من اجلودة واجلدة، لألسباب التالية: 

• الســبب األول: يتعلق مبوضوع الدراســة، فهي أول دراســة ينفذها الصندوق االجتماعي للتنمية منذ أتسيســه عام 1997، وبرانمج 
التدخــل املتكامــل الــذي أتســس عــام 2000، حيــث تركــز نشــاط الصنــدوق والربانمــج خــالل الفــرتة املاضيــة يف إطــار التخفيــف مــن 

الفقــر الريفــي، الســيما أن ظاهــرة الفقــر يف اليمــن كانــت توصــف أبهنــا ظاهــرة ريفيــة.
• الســبب الثــاين : يتعلــق بســعة الدراســة، فهــي يف احلقيقــة مخــس دراســات يف دراســة واحــدة، حيــث مشــل جماهلــا املــكاين مخســة جيــوب 
فقــر يف العاصمــة صنعــاء، كأمنــا هــي مخــس دراســات يف دراســة واحــدة، األمــر الــذي ميكــن معــه القــول: أن نتائجهــا تصلــح للتعميــم علــى 

جيــوب الفقــر احلضــري أبمانــة العاصمــة صنعــاء عمومــاً، وفهــم أوضاعهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.
• الســبب الثالــث: يتعلــق بطبيعــة املنهــج املســتخدم يف تنفيذهــا، فخالفــاً للدراســات الســابقة الــي اســتخدمت منهــج البحــث الســريع 

ابملشــاركة يف مناطــق الفقــر الريفــي، فــإن هــذه الدراســة مجعــت بــن أدوات البحــث الســريع ابملشــاركة وأدوات البحــث الرمســي. 
• الســبب الرابــع: يتعلــق بطبيعــة البيــاانت الــي انتجتهــا الدراســة ودقتهــا، فالبيــاانت واملعطيــات الــواردة يف هــذه الدراســة هــي بينــات 
ومعطيــات أوليــة »primary data«، مت مجعهــا مــن خــالل حبــث ميــداين واســع وشــامل ملناطــق الدراســة اخلمــس، وهــي بيــاانت دقيقــة 
ألهنــا أنتجــت مــن خــالل عمليــة حصــر شــامل للســكان واملســاكن يف مناطــق الدراســة، الســيما فيمــا يتعلــق بعــدد الســكان وتصنيفهــم 
إىل مقيمــن دائمــن وانزحــن، وتصنيــف ملكيــة الســكن، وكذلــك البيــاانت األخــرى، ألهنــا قامــت علــى أســاس مســح ابلعينــة، اســتخدم 

أســلوب إحصائــي دقيــق يف اختيــار العينــة. 
• الســبب اخلامــس: يتعلــق مبســتوى خــربة وكفــاءة فريــق البحــث، حيــث مت اختيــار فريــق ميــداين ميتلــك أعضائــه أتهيــاًل متميــزاً ومهــارات 

كبــرية جلمــع البيــاانت امليدانيــة، فضــاًل عــن مــا وفرتــه هلــم الدراســة مــن تدريــب إضــايف عــايل املســتوى.

1.9. تنظيم الدراسة
تتكــون هــذه الدراســة مــن ســبعة فصــول: يعــرض الفصــل األول منهجيــة الدراســة وإطارهــا النظــري، ويعــرض الفصــل الثــاين نتائــج الدراســة 
علــى املســتوى  اإلمجــايل، الــي ميكــن اســتخدامها للتعميــم حــول كل جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء، حيــث تتشــابه أوضــاع جيــوب 
الفقــر إىل حــد كبــري، أمــا الفصــول اخلمســة التاليــة: ففــي كل فصــل منهــا مت عــرض األوضــاع االجتماعيــة االقتصاديــة يف  واحــدة مــن 
مناطــق الدراســة اخلمــس، وتضمنــت الفصــول اخلمســة عناويــن رئيســية وفرعيــة تــكاد تكــون مطابقــة للعناويــن الــي تضمنهــا الفصــل 
الثــاين، ومشلــت: وصفــاً للمنطقــة، اخلصائــص واالجتاهــات الدميغرافيــة، البــىن العائليــة، األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية، )العمــل والبطالــة، 
الدخــل واإلنفــاق، الســكن، واألســواق(، اخلدمــات االجتماعيــة )التعليــم، الصحــة، الكهــرابء، امليــاه، الصــرف الصحــي، النظافــة، الطــرق 
واملواصــالت، االتصــاالت، واألمــن(، العالقــات االجتماعيــة ورأس املــال االجتماعــي، أدوار وعالقــات النــوع االجتماعــي، أوضــاع 
األطفــال، تقييــم الســكان للسياســات والتدخــالت احلكوميــة وغــري احلكوميــة، املشــكالت وترتيــب األولــوايت والتدخــالت، وخامتــة. 

وأحلــق ابلدراســة خمرجــات التحليــل اإلحصائــي علــى املســتوى اإلمجــايل وعلــى مســتوى كل منطقــة مــن مناطــق الدراســة اخلمــس.

1.10. الصعوابت
خــالل املرحلــة التمهيديــة لتنفيــذ الدراســة كان هنــاك ختوفــات أمنيــة لــدى املســئولن أبمانــة العاصمــة، وهلــم احلــق يف ذلــك، بســبب 
الظــروف األمنيــة الــي متــر هبــا بــالدان حاليــاً، لذلــك اســتغرقت عمليــة التنســيق أكثــر مــن شــهر، وقــد بذلــت إدارة الصنــدوق واألســتاذة 
فايــزة زيــوار )ضابــط املشــروع( جهــوداً كبــرية يف التنســيق مــع أمانــة العاصمــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك مت إيقــاف عمليــة التحــزمي واحلصــر 
يــوم الســبت 18 نوفمــرب 2017 يف منطقــة اخلفجــي، وبعــد اتصــاالت أجرهتــا األســتاذة فايــزة زيــوار مــع املســئولن أبمانــة العاصمــة مت 
اســتئناف العمــل يــوم األحــد 19 نوفمــرب. فضــاًل عــن ذلــك توقــف العمــل يف املشــروع ملــدة 13 يومــاً بســبب املواجهــات املســلحة الــي 
شــهدهتا العاصمــة يف هنايــة نوفمــرب وبدايــة ديســمرب. واســتؤنف العمــل يف 10 ديســمرب 2017. ويف أول يــوم مــن البحــث امليــداين )16 
ديســمرب 2017( مت اقتيــاد أحــد الباحثــن امليدانيــن إىل قســم الشــرطة يف منطقــة اخلفجــي، ومت اإلفــراج عنــه بعــد أن تفهــم املســئولون يف 
قســم الشــرطة مهمتــه. إن حساســية الوضــع األمــين أدت إىل جتنــب وضــع بعــض األســئلة حــول العاملــن ابلقــوات املســلحة واألمــن مــن 
ســكان جيــوب الفقــر، علــى الرغــم مــن أن دراســات ســابقة أشــارت إىل أن نســبة كبــرية مــن ســكان بعــض املناطــق العشــوائية هــم مــن 

ضبــاط وأفــراد القــوات املســلحة واألمــن.
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االقتصادية لجيوب الفقر

  في خمس مناطق بأمانة 
العاصمة صنعاء
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

مقدمة:
منــذ تشــكلت مناطــق جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء يف ســبعينات القــرن العشــرين، ســكنتها العائــالت األكثــر فقــراً يف العاصمــة 
صنعــاء، والقادمــة إليهــا مــن احملافظــات األخــرى، إال أن حالــة عــدم االســتقرار السياســي الــي شــهدهتا اليمــن خــالل الفــرتة 2011 - 
2014، وظــروف احلــرب القائمــة الــي بــدأت يف مطلــع عــام 2015، ســامهت يف تدهــور األوضــاع املعيشــية لغالبيــة ســكان العاصمــة 
صنعــاء واليمــن عمومــاً، وترتــب علــى ذلــك اتســاع مناطــق جيــوب الفقــر وزايدة هائلــة يف ســكاهنا، ســواء مــن خــالل انتقــال العائــالت الــي 
تدهــورت أوضاعهــا املعيشــية واالقتصاديــة مــن خمتلــف مناطــق أمانــة العاصمــة إىل هــذه املناطــق، ونــزوح عــدد كبــري مــن ســكان  املناطــق 

الــي تشــهد نزعــات مســلحة إىل مناطــق جيــوب الفقــر. 
مل تنحصــر اآلاثر الســلبية حلالــة عــدم االســتقرار السياســي والنزاعــات املســلحة علــى األوضــاع املعيشــية لأســر الفقــرية يف مناطــق جيــوب 
الفقــر، بــل أثــرت بشــكل مباشــر وغــري مباشــر علــى اخلدمــات يف جمــاالت التعليــم، الصحــة، الكهــرابء، امليــاه، وعلــى ابقــي اخلدمــات 
بشــكل أقــل، فمنــذ بدايــة احلــرب توقفــت الكهــرابء العموميــة، ومنــذ ســبتمرب 2016 توقــف صــرف مرتبــات موظفــي الدولــة املدنيــن 
والعســكرين واألمنين، وتضاعفت أســعار غاز الطبخ واملشــتقات النفطية عدة مرات، وتوقف نشــاط بعض مؤسســات القطاع اخلاص 
اإلنتاجيــة واخلدميــة، مــا ترتــب عليــه تســريح كثــري مــن العمــال واملوظفــن الذيــن كانــوا يعملــون يف القطــاع اخلــاص، فتعاظــم انتشــار الفقــر 
يف هــذه املناطــق، وواجهــت العائــالت النازحــة مــن مناطــق احلــرب والنــزاع املســلح إىل مناطــق جيــوب الفقــر مزيــداً مــن األعبــاء املاليــة، 
لالنتقــال مــن مناطقهــم إىل هــذه املناطــق، وإجيــارات للمنــازل، ومتطلبــات إعــادة ترتيــب أوضاعهــم الســكنية يف املناطــق الــي نزحــوا إليهــا.

2.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية
تشــري نتائج التعداد العام للســكان واملســاكن لعام 2004 إىل أن إمجايل عدد الســكان يف جيوب الفقر اخلمســة موضوع هذه الدراســة 
كان حــوايل 15280 نســمة، وبنــاء علــى نتائــج احلصــر الــذي نفــذه فريــق البحــث يف ديســمرب 2017 للمناطــق اخلمــس، تبــن أن عــدد 
الســكان حــوايل 124567 نســمة، بــزايدة حــوايل 109287 نســمة، مــا يعــين أن النمــو الســنوي للســكان يف املناطــق اخلمــس حــوايل   
55 %، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل النمــو الســكاين الســنوي يف املناطــق اخلمــس، إال أن مــا رفــع هــذا املعــدل العــام للنمــو الســكاين 
يف املناطــق اخلمــس هبــذا الشــكل، هــو النمــو الســكاين يف منطقــة وادي أمحــد الــي كانــت أقــل املناطــق ســكاانً يف عــام 2004, حيــث 
كان ســكاهنا ال يتجــاوز عددهــم 364 نســمة، وأصبحــت األكثــر ســكاانً علــى اإلطــالق يف عــام 2017، حيــث بلــغ عــدد ســكاهنا 

حــوايل 44937 نســمة، بنســبة منــو ســنوي حــوايل 942 %.    

املنطقة
معدل النمو السنوي %نتائج احلصر الذي نفذه الفريقتعداد عام 2004 

املبايناالسرالسكاناملبايناالسرالسكاناملبايناالسرالسكان 
14632152349622156589542.948.321.7السنينة

5987847890163552634146513.316.25.0الدقيق

36438414493768094643941.91370.6863.4وادي أمحد

2255267286220983176215367.783.850.2العمريي

5211710739315554884256638.945.219.0اخلفجي

1528020772190124567190681172255.062.933.5اإلمجايل

جدول رقم )1 - 2( معدل النمو السنوي للسكان واملساكن واألسر جليوب الفقر بني عامي 2004 - 2017
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2.1.1. مالمح التحول الدميغرايف 
يبــدو أن مناطــق جيــوب الفقــر يف أمانــة العاصمــة صنعــاء متــر مبرحلــة خاصــة واســتثنائية مــن مراحــل التحــول الدميغــرايف، تتمثــل أهــم 

مالحمهــا يف مــا يلــي:
2.1.1.1. ارتفــاع معــدل املواليــد اخلــام: تبــن أن معــدل املواليــد اخلــام يف املناطــق اخلمــس أعلــى مــن معــدل املواليــد اخلــام علــى 
املســتوى الوطــين، ففيمــا بلــغ معــدل املواليــد اخلــام علــى املســتوى الوطــين عــام 2013 حــوايل 33.4 طفــاًل لــكل ألــف نســمة مــن 
الســكان)6(، فــإن معــدل املواليــد اخلــام يف مناطــق جيــوب الفقــر موضــوع هــذه الدراســة بلــغ 34.6 طفــاًل لــكل ألــف نســمة مــن 
الســكان. وعلــى الرغــم مــن أن دارســتنا هــذه مل تســع إىل احلصــول علــى مؤشــرات تتعلــق مبعــدالت الوفيــات اخلــام يف مناطــق الدراســة، 
إال أن الــزايدة الطبيعيــة الكبــرية للســكان، ميكــن معهــا االســتنتاج أبن معــدالت الوفيــات تراجعــت يف جيــوب الفقــر خــالل الســنوات 
املاضيــة. ويرجــع ارتفــاع معــدل املواليــد اخلــام يف جيــوب الفقــر إىل أن معظــم العائــالت ال تــدرك أمهيــة تنظيــم األســرة يف حتســن 

أوضاعهــا املعيشــية املســتقبلية، وأن التوجهــات الثقافيــة الســائدة فيهــا أقــرب إىل الثقافــة الريفيــة منهــا للثقافــة احلضريــة.

2.1.1.2. ارتفــاع معــدالت اهلجــرة الداخليــة: اتســمت الســنوات األخــرية بتســارع حركــة اهلجــرة احلضريــة / احلضريــة يف إطــار 
العاصمــة صنعــاء، فبســبب تنامــي ظاهــرة الفقــر واتســاع انتشــارها، تدهــورت األوضــاع املعيشــية لكثــري مــن أســر الطبقــة الوســطى 
احلضريــة واألســر احلضريــة الفقــرية، وشــهدت حــراكاً اجتماعيــاً هابطــاً »downward social mobilization«، ترتــب عليــه 
حركة جغرافية »geographic movement« من مناطق ســكن الطبقة الوســطى والطبقات الفقرية إىل مناطق ســكن العائالت 
األشــد فقــراً، الــي اصطلحنــا علــى تســميتها هنــا جبيــوب الفقــر، بســبب رخــص إجيــارات املســاكن، أو بســبب رخــص أراضــي البنــاء، 
حيــث قامــت هــذه األســر ببنــاء مســاكن شــعبية يف مناطــق جيــوب الفقــر. فضــاًل عــن ذلــك فــإن حركــة اهلجــرة الريفيــة احلضريــة املتجهــة 

إىل العاصمــة صنعــاء، يتجــه معظــم املهاجريــن إىل مناطــق جيــوب الفقــر.

 6 انظر، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج املسح الصحي الدميغرايف، صنعاء، 2013، ص 52
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

2.1.1.3. النزوح من مناطق النزاع املسلح إىل مناطق جيوب الفقر:
 شــهدت اليمــن نزاعــاً مســلحاً منــذ مطلــع عــام 2015، وقــد اتســع ليشــمل كل حمافظــات اليمــن تقريبــاً، وقــد انتقــل فقــراء الريــف إىل 
احلضــر، وتشــري املناقشــات البؤريــة الــي نفذهــا فريــق البحــث إىل أن معظــم النازحــن نزحــوا إىل مناطــق جيــوب الفقــر، بســبب رخــص 
اإلجيــارات حيــث يــرتاوح إجيــار الســكن الشــعي بــن 10 - 20 ألــف رايل شــهرايً، وبســبب اعتقادهــم أبن هــذه املناطــق أمنــة، رغــم أن 
بعضهــا قريبــة مــن منشــآت عســكرية ومدنيــة كانــت هدفــاً للغــارات اجلويــة. فحســب تقريــر الوحــدة التنفيذيــة إلدارة خميمــات النازحــن، 
فــإن ظاهــرة النــزوح الداخلــي بــدأت مــع حــرب صعــدة األوىل عــام 2004، حيــث تســببت احلــرب يف نــزوح 120 ألــف شــخص مــن 
حمافظــة صعــدة، وبســبب ســيطرة تنظيــم القاعــدة علــى أجــزاء واســعة مــن حمافظــة أبــن عــام 2012، واملواجهــات الــي دارت بــن اجليــش 
وتنظيــم القاعــدة، نــزح مــا يقــرب مــن 200 ألــف شــخص، إال أن هــؤالء األخرييــن عــادوا إىل قراهــم بعــد أن اســتطاع اجليــش دحــر تنظيــم 
القاعــدة مــن حمافظــة أبــن، فيمــا ظــل انزحــي حمافظــة صعــدة يف أماكــن نزوحهــم، بــل رمبــا تزايــدت أعدادهــم خــالل حــروب صعــدة 
اخلمســة التاليــة )خــالل األعــوام 2005 - 2010(، وتســببت حالــة عــدم االســتقرار السياســي واملواجهــات املســلحة خــالل عــام 2014 

والربــع األول مــن عــام 2015 يف نــزوح أعــداد إضافيــة، حيــث بلــغ عــدد النازحــن 
إىل مــا قبــل مــارس 2015 حــوايل 965 ألــف انزح وانزحــة، إال أن ظاهــرة النــزوح 
تعاظمــت منــذ مــارس 2015، حيــث بلــغ إمجــايل عــدد النازحــن حــىت هنايــة مايــو 
2017 حــوايل )2.442.289( انزح وانزحــة، يشــكل الرجــال البالغــن حــوايل 22 %، 
والنســاء البالغــات حــوايل 23 %، واألطفــال حــوايل 55 % ) 28 % للذكــور، و27 % 
لــإلانث(، وبلغــت نســبة األســر النازحــة الــي تعوهلــا نســاء حــوايل 10 % مــن إمجــايل األســر 

النازحــة علــى مســتوى اجلمهوريــة)7(.
األســر  عــدد  أن  إىل  النازحــن،  خميمــات  إلدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  بيــاانت  تشــري 
املســجلة لديهــا كأســر انزحــة مــن خمتلــف احملافظــات إىل العاصمــة صنعــاء، يبلــغ 
حــوايل 10700 أســرة، يقــدر عــدد أفرادهــا حبــوايل 53 ألــف فــرد)8(، وتشــري نتائــج 
املســح الــذي نفــذه فريــق البحــث إىل أن عــدد األســر الــي نزحــت خــالل فــرتة احلــرب 
الفقــر اخلمســة حــوايل 3600 أســرة، يشــكلون حــوايل %19.1 مــن  إىل جيــوب 
إمجــايل األســر يف مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة. وتشــكل هــذه النســبة حــوايل 35% 
مــن إمجــايل األســر النازحــة إىل أمانــة العاصمــة، وقــد تكــون النســبة الباقيــة مــن األســر 
النازحــة، نزحــت إىل جيــوب الفقــر األخــرى الــي مل تشــملها هــذه الدراســة، والــي 

يقــدر عددهــا حبــوايل 30 جيــب فقــر.

2.1.2. الرتكيب العمري للسكان
متوســط أعمــار أرابب األســر يف املناطــق الــي مت تنفيــذ البحــث فيهــا أقــل مــن 41 ســنة )40.8 ســنة(، بــل أن متوســط عمــر أرابب 
األســر يف منطقة الدقيق أقل من 38 ســنة )37.9 ســنة(، وعلى مســتوى ســكان جيوب الفقر عموماً، لوحظ تدين نســبة الســكان يف 
الفئــات العمريــة الكبــرية، وارتفــاع نســبة الســكان يف الفئــات العمريــة الصغــرية، فالســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 ســنة فأكثــر ال تتجــاوز 
نســبتهم 2 % مــن إمجــايل الســكان، والســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 14 ســنة فأقــل يشــكلون نصــف الســكان متامــاً، فيمــا الذيــن تــرتاوح 
أعمارهــم بــن 15 - 64 ســنة يشــكلون حــوايل 48 % مــن الســكان، ويشــكل الســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 50 ســنة إىل 64 ســنة 
حــوايل 19.5 % مــن إمجــايل الســكان، والذيــن تبلــغ أعمارهــم 41 ســنة إىل 49 ســنة يشــكلون 14.4 % مــن إمجــايل الســكان، مــا يعــين 
أن الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 40 ســنة ال تزيــد نســبتهم عــن 39.2 % مــن إمجــايل الســكان، والســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 

40 ســنة فأقــل يشــكلون 60.8 % مــن إمجــايل الســكان.

 7 انظر، موقع اليمين اجلديد، تقرير حقوقي: احلرب دفعت 321 ألف ميين إىل النزوح خارج البالد.
 http://www.alyemeny.com/news.php?id=11656.html#.WqQ65h0jTIU 

 8 انظر، موقع سام برس، الكشف عن ازدايد عدد النازحن املسجلن يف العاصمة صنعاء،
 http://www.sampress.net/portal/news-11626.htm 
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علــى مســتوى النــوع االجتماعــي، لوحــظ ارتفــاع نســبة الذكــور عــن نســبة اإلانث يف الفئــات العمريــة الصغــرية، والعكــس متامــاً يف الفئــات 
العمريــة األكــرب، حيــث نســبة اإلانث أكــرب مــن نســبة الذكــور، فنســبة اإلانث تفــوق نســبة الذكــور يف الفئــات العمريــة الــي تقــل عــن 
عشــرين ســنة، وتــكاد تكــون نســبة اإلانث متســاوية مــع نســبة الذكــور يف الفئــة العمريــة 20 - 24 ســنة، وتزيــد نســبة اإلانث عــن نســبة 

الذكــور يف كل الفئــات العمريــة الــي تزيــد عــن 24 ســنة.

2.1.3. الُبىن العائلية
جيــوب  مناطــق  يف   »family structures« األســرة  لبُــىن  الرئيســية  الســمة 
الفقــر هــو أهنــا أســر ممتــدة )extended families«(9«، تضــم إىل جانــب 
وآابئهــم  املتزوجــن،  األســر  أرابب  أبنــاء  املتزوجــن،  غــري  وأبنائهــم  األزواج 
وأمهاهتــم، وإخواهنــم أو أخواهتــم، وأجدادهــم وجداهتــم، وأحيــاانً أقــارب أخــرون 
كأبنــاء العمومــة وأبنــاء األخــوال. وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن األزواج وأبنائهــم 
يشــكلون 82.6 % مــن جممــوع أفــراد األســر املعيشــية، فيمــا النســبة الباقيــة هــي 
أقارب أرابب األسر على اختالف مستوايت القرابة، وأن 15.7 % من األسر 
يقيــم معهــا أبنــاء متزوجــون. ولعــل هــذا التوجــه لــدى أرابب األســر هــو أحــد 

أليــات التكيــف مــع أوضــاع الفقــر.

 9 مفهــوم األســرة الــذي اعتمــدانه يف هــذه الدراســة هــو األســرة املعيشــية، وليســت األســرة الزواجيــة، مــا يعــين أننــا اعتــربان كل مــن هــو مقيــم يف املســكن 
عضــواً مــن أعضــاء األســرة، وقــد اعتمــدان مفهــوم األســرة املعيشــية لســببن رئيســن، األول هــو أنــه مفهــوم مســتخدم يف كل املســوحات الــي ينفذهــا 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء، مبــا فيهــا التعــداد العــام للســكان واملســاكن، والســبب الثــاين هــو معرفتنــا املســبقة مــن خــالل الدراســة التحضرييــة أن معظــم 

األســر املقيمــة يف جيــوب الفقــر ليســت أســراً زواجيــة فقــط، بــل هــي أســر معيشــية تضــم عــدداً مــن أقــارب رب األســرة.
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

تتفــاوت نســب األســر الــي يقيــم معهــا األبنــاء املتزوجــون مــن منطقــة إىل أخــرى، 
فأعلــى نســب كانــت يف منطقــي  االقتصاديــة والســكنية،  ابختــالف األوضــاع 
وادي أمحد والعمريي، حيث بلغت نســب األســر الي يقيم لديها أبناء متزوجون 
)20.6 % و20.4 %) علــى التــوايل، وأقــل النســب كانــت يف اخلفجــي، حيــث 
بلغــت فقــط 9.4 %، يرجــع ذلــك لتحســن األوضــاع االقتصاديــة يف هــذه املنطقــة 
خــالل الســنوات األخــرية، بســبب عــودة كثــري مــن أرابب األســر إىل اهلجــرة إىل 
دول اخلليــج العــريب، أمــا الســنينة الغربيــة الــي بلغــت النســبة فيهــا 11.4 % فريجــع 
تــدين نســبة األســر الــي يقيــم معهــا أبنــاء متزوجــن إىل طبيعــة املنطقــة اجلغرافيــة 
وتضاريســها الصعبــة، الــي ال متكــن العائــالت مــن بنــاء منــازل كبــرية تســتوعب 
أبنائهــم املتزوجــون وأقارهبــم األخريــن، فحــوايل 54 % مــن مســاكن منطقــة الســنينة 

الغربيــة تتكــون مــن غرفــة واحــدة أو غرفتــن فقــط.
إذا ما أخذان بعن االعتبار مستوى فقر األسر يف جيوب الفقر أبمانة العاصمة، 
ميكن القول أن ظاهرة تعدد الزوجات ظاهرة منتشــرة يف هذه األحياء، ويتفاوت 
أخــرى،  إىل  اقتصاديــة  اجتماعيــة  فئــة  ومــن  أخــرى،  إىل  منطقــة  مــن  انتشــارها 

وبشــكل عــام، فقــد بينــت نتائــج املســح امليــداين يف جيــوب الفقــر اخلمســة أن عــدد أرابب األســر املتزوجــن  أبكثــر مــن واحــدة، بلــغ 707 
يشــكلون 4.2 % مــن إمجــايل أرابب األســر املتزوجــن ، البالــغ عددهــم 16824 رب أســرة، منهــم 621 متزوجــون ابثنتــن يشــكلون 
حــوايل 3.7 % مــن إمجــايل املتزوجــون، و 86 رب أســرة متــزوج بثــالث زوجــات، يشــكلون حــوايل 0.5 % مــن إمجــايل املتزوجــن. 

شــهدت كل مناطــق الدراســة اخلمــس تراجعــاً يف متوســط عــدد أفــراد األســرة 
خــالل الفــرتة 2004 – 2017، ففــي عــام 2004، ووفقــاً لنتائــج التعــداد 
حــارة  األســرة يف  األفــراد  عــدد  متوســط  واملســاكن، كان  للســكان  العــام 
الدقيــق حــوايل 7 أفــراد، ويف  الســنينة حــوايل 6.8، ويف ادي أمحــد حــوايل 
وبينــت  فــرد،  الُعمــريي حــوايل 7.5  فــرد، ويف   7.3 اخلفجــي  9.5، ويف 
نتائــج دراســتنا أن متوســط عــدد أفــراد األســرة يف مناطــق الدراســة اخلمــس 
أقــل مــن ســبعة أفــراد. فبلــع متوســط عــدد أفــراد األســرة يف منطقــة الســنينة 
الغربيــة 6.15 فــرد، ويف مناطــق الدقيــق، اخلفجــي، وادي أمحــد، والعمــريي 
بلــغ متوســط عــدد أفــراد األســرة: 6.21، 6.24، 6.60، و 6.96 فــرداً 

علــى التــوايل.
رغــم هــذا الرتاجــع يظــل متوســط عــدد أفــراد األســرة يف جيــوب الفقــر أكــرب 
مــن متوســط عــدد أفــراد األســرة يف املناطــق األقــل فقــراً يف أمانــة العاصمــة، 

وال ميكــن اجلــزم أبن تراجــع متوســط عــدد أفــراد األســرة يف جيــوب الفقــر، يرجــع إىل تكيــف أرابب األســر مــع الثقافــة احلضريــة، أو أن 
هــذه املناطــق بــدأت يف التحــول ثقافيــاً واجتماعيــاً لتكتســب بعــض الســمات احلضريــة، مبــا يف ذلــك انتشــار القيــم والتوجهــات الفرديــة، 
ففــي منطقــة الســنينة علــى ســبيل املثــال، كان الرتاجــع طفيفــاً جــداً، حيــث كان املتوســط عــام 2004 حــوايل 6.80 فــرداً، ويبلــغ حاليــاً 
6.15 فــرداً، وقــد بينــت املناقشــات البؤريــة أن الســبب يف ذلــك قــد يعــود إىل أن حركــة البنــاء اجتهــت خــالل الســنوات األخــرية مــن 
ســفوح اجلبــال إىل بطوهنــا وقممهــا، مــا ترتــب عليــه صغــر املســاحات املتاحــة للبنــاء، حيــث أن نســبة ال أبس هبــا مــن املنــازل تتكــون مــن 
غرفــة واحــدة أو غرفتــن، وابلتــايل ابتــت األســرة الواحــدة تتــوزع علــى أكثــر مــن منــزل. أمــا يف املناطــق األخــرى، فقــد يكــون الســبب هــو 

انتشــار ظاهــرة البنــاء الرأســي، وبنــاء أدوار إضافيــة لأبنــاء املتزوجــن حديثــاً.
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2.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية
خلصــت نتائــج املســح امليــداين إىل أن أكثــر مــن تســعن ابملائــة )90.6 %( 
مــن األســر يف جيــوب الفقــر اخلمســة تعــاين مــن الفقــر)10(، وهــي نســبة 
كبــرية جــداً، مقارنــة ابملؤشــرات الــي تضمنهــا تقريــر البنــك الــدويل حــول 
الفقــر يف اليمــن عــام 2017، الــي تشــري إىل أن 75.3 % مــن األســر علــى 
املســتوى الوطين تعاين من الفقر) 11(، وبلغت نســبة األســر الفقرية 90 % 
أو أكثــر يف أربعــة مــن جيــوب الفقــر اخلمســة، هــي: الســنينة الغربيــة، وادي 
أمحــد، الدقيــق، والعمــريي، حيــث بلغــت نســب الفقــر فيهــا علــى التــوايل: 
96.10 %، 95.20 %، 91.10 %، و 90 %، أمــا يف منطقــة اخلفجــي 
فــال تشــكل نســبة األســر الفقــرية فيهــا ســوى 82.6 % مــن إمجــايل األســر، 
وهــي نســبة تقــرتب مــن نســبة األســر الفقــرية يف األحيــاء الــي تصنــف أبهنــا 

غــري فقــرية يف العاصمــة صنعــاء.

2.2.1. العمل والبطالة
بلــغ معــدل البطالــة يف جيــوب الفقــر اخلمســة  33.9 % مــن إمجــايل قــوة 
إذا مــا قورنــت مبعــدل البطالــة علــى  العمــل)12(، وهــي نســبة كبــرية جــداً 
املســتوى الوطــين، وفقــاً ملســح القــوى العاملــة لعــام 2014، حيــث بلغــت 
نســبة البطالــة علــى املســتوى الوطــين 13.5 % )13(، وهــذا املؤشــر يتعلــق 

ابلبطالــة الســافرة 
يف  وهــو   ،% 8.5 فقــط  بلغــت  فقــد    »open unemployment«
احلقيقة ال يعكس أوضاع البطالة يف مناطق الدراسة بدقة، فمعظم العاملن 
 ،»marginal employment« يشــكلون يف احلقيقــة عمالــة هامشــية
حيــث يعملــون يف جمــاالت ال توفــر هلــم دخــاًل يكفــل هلــم ولعائالهتــم حيــاة 
كرميــة، وقــد تصــل نســبة البطالــة إىل 20 % إذا أخــذان بعــن االعتبــار أن 
6.4 % مــن أرابب األســر مل يبينــوا جمــال عملهــم، ومعظــم هــؤالء هــم يف 

احلقيقــة عاطلــن عــن العمــل، أو عاطلــن اختيــارايً »voluntary unemployment«، وعوضــاً عــن ممارســة عمــل حقيقــي، ميارســون 
التســول أو مجــع املخلفــات القابلــة للتدويــر، فضــاًل عــن أن نســبة كبــرية ممــن قالــوا أبهنــم مكتفــن، هــم أيضــاً عاطلــن عــن العمــل اختيــارايً، 
وحيصلــون علــى مســاعدات ماليــة مــن جهــات حكوميــة أو غــري حكوميــة. ومعظــم العاملــن ابألجــر اليومــي يعانــون مــن بطالــة جزئيــة 
»underemployment«، فمعظمهــم ال جيــدون عمــاًل عــدة أايم يف األســبوع، أو يعملــون عمــاًل جزئيــاً كل يــوم، والبعــض يعــاين مــن 
البطالــة املقنعــة »disguised unemployment«، حيــث يضطــرون لقبــول أعمــال أبجــور أقــل مــن الســائدة، أو لســاعات حمــدودة 

يف اليــوم.
هنــاك فــرق كبــري بــن نســبة العاطلــن مــن ســكان جيــوب الفقــر عمومــاً، ونســبة العاطلــن مــن إمجــايل أرابب األســر فيهــا، مــا يعــين أن 

البطالــة تنتشــر أكثــر بــن الشــباب وحديثــي االنضمــام لقــوة العمــل.

 10 مت احتســاب نســبة الفقــر وفقــاً للمنهجيــة الــي اســتخدمت يف مســح ميزانيــة األســر املعيشــية عــام 2014، بنــاء علــى مؤشــرات االســتهالك 
الغذائــي، االســتهالك غــري الغذائــي، التعليــم، الســلع املعمــرة، املســكن، املــواد غــري الغذائيــة، واخلدمــات. ومت تقديــر خــط الفقــر اإلمجــايل عنــد 
162,528رايل للفــرد يف الســنة ابســتخدام هنــج تكلفــة االحتياجــات األساســية أي مبتوســط 445 رايل يف اليــوم الواحــد أي مــا يعــادل دوالريــن 
أمريكيــن، بســعر صــرف 215 رايل للــدوالر الواحــد، إال أن أســعار صــرف الــرايل مقابــل الــدوالر شــهدت ارتفاعــاً كبــرياً خــالل األعــوام الثالثــة 
املاضيــة، حبيــث وصــل ســعر الصــرف يف الســوق الســوداء يف منتصــف ينايــر 2017 إىل مخســمائة رايل مقابــل الــدوالر الواحــد، إال أننــا مل أنخــذ 

بســعر الصــرف هــذا، بــل اعتمــدان ســعر صــرف 250 رايل، وابلتــايل فــإن قيمــة الدوالريــن تســاوي مخســمائة رايل ) ســعر الصــرف الرمســي(.
11 انظر، البنك الدويل، الفقر يف اليمن، يونيو 2017، ص. ص 9، 28 
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12 قــوة العمــل هــي إمجــايل الســكان الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن -15 65 ســنة، وميارســون العمــل فعــاًل أو يبحثــون عــن عمــل، ومبعــىن أخــر، هــي 

الســكان العاملــن فعــاًل الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن -15 65 ســنة، والعاطلــن عــن العمــل ممــن هــم يف هــذه الفئــة العمريــة أيضــاً، وابلتــايل فقــوة 
العمــل هــي القــوة البشــرية، ولكــن بعــد اســتبعاد الطــالب، املكتفــن الذيــن ال يرغبــون يف ممارســة عمــل، وكبــار الســن، والعاجزيــن عــن ممارســة العمــل 

بســبب أوضاعهــم الصحيــة، ونــزالء الســجون وغــري هــذه الفئــات ممــن ال يرغبــون يف ممارســة أي عمــل أو أهنــم غــري قادريــن علــى ممارســته.
13 انظر، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج مسح القوى العاملة، صنعاء، 2014، ص 6 

بطالــة  نســبة  عــن  النازحــن  الســكان  بطالــة  نســبة  ارتفــاع  إىل  املعطيــات  تشــري 
الســكان املقيمــن إقامــة دائمــة، فكثــرياً مــن الرجــال النازحــن كانــوا يعملــون يف 
القطــاع الزراعــي يف مناطقهــم، ومل يكــن لديهــم أي مهــارات وخــربات ابألعمــال 
التعليــم،  فــكان بعضهــن يعملــن يف جمــال  النازحــات  النســاء  أمــا  الزراعيــة،  غــري 
وبعــد نزوحهــن إىل مناطــق جيــوب الفقــر، اضطــرت بعضهــن للعمــل كمعلمــات 
متطوعــات، فيمــا معظــم النســاء النازحــات كــن ميارســن العمــل الزراعــي إىل جانــب 
أقارهبــن الذكــور، وبعضهــن كــن ميارســن الرعــي واألعمــال اليدويــة الســيما يف جمــال 
صناعــة »اخلــوص«، واخلياطــة والتطريــز وغــري ذلــك، ومــع انتقــال العائــالت النازحــة 
خــالل فــرتة احلــرب إىل مناطــق جيــوب الفقــر ابلعاصمــة، وجــد كثــري مــن أفرادهــا 
أنفســهم عاطلون عن العمل، لذلك دفعوا أبطفاهلم إىل ســوق العمل غري الرمسي، 
حيــث بلغــت نســبة األطفــال العاملــن 24.48 % مــن إمجــايل األطفــال يف ســن 

مخــس ســنوات إىل ســتة عشــر ســنة.
يعمــل معظــم أرابب األســر )41.7 %( عامــاًل ً ابألجــر اليومــي يف قطــاع البنــاء أو 
محالــن يف أســواق اخلضــار أو ســائقي حافــالت أو نقــل ركاب أو دراجــات انريــة، 
ويف مــزارع القــات يف املديــرايت احمليطــة ابلعاصمــة صنعــاء، ويعمــل حــوايل 17.9 
% من أرابب األســر يف وظائف وأعمال حكومية، ومعظمهم يعملون يف أعمال 
خدميــة ويف الدرجــات الدنيــا مــن ســلم الوظائــف احلكوميــة، أمــا الذيــن يعملــون يف 
القطــاع اخلــاص فــال يشــكلون ســوى 5.8 % مــن إمجــايل أرابب األســر العاملــن، 
وعلى الرغم من أن تدين نسبة العاملن يف القطاع اخلاص يرجع جزئياً إىل توقف 
بعــض مؤسســات القطــاع اخلــاص عــن العمــل خــالل فــرتة احلــرب، إال أهنــا تشــري 
بوضــوح إىل تــدين مســامهة القطــاع اخلــاص يف النشــاط االقتصــادي وتــدين نســبة 

مســامهته يف توليــد فــرص العمــل، ويف التنميــة بشــكل عــام.
تقول إحدى املشــاركات يف مناقشــة بؤرية يف منطقة العمريي: نتمىن من احلكومة 
واملنظمــات أن يفتحــوا مدرســة لأشــغال اليدويــة مثــل اخلياطــة والتطريــز وصناعــة 

البخــور، وتوفــري فــرص عمــل للنســاء، ليســاعدن أســرهن.

2.2.2. الدخل واإلنفاق
بلغ متوســط الدخل الشــهري لأســرة يف مناطق جيوب الفقر الي مشلتها الدراســة 

حــوايل اثنــن ومخســن ألــف رايل، إال أن أكثــر مــن 70 % مــن العائــالت يقــل دخلهــا عــن هــذا املتوســط، فالعائــالت الــي يقــل دخلهــا 
عــن 21 ألــف رايل تشــكل 37.5 % مــن إمجــايل العائــالت، وتبلــغ نســبة العائــالت الــي يقــل دخلهــا عــن أربعــن ألــف رايل 67.4 % 
مــن إمجــايل العائــالت، ويبلــغ متوســط اإلنفــاق الشــهري لــكل عائلــة حــوايل 62 ألــف رايل، مــا يعــين أن كل أســرة تعــاين مــن عجــز شــهري 

يف ميزانيتهــا يقــدر حبــوايل عشــرة ألــف رايل، يتــم ســده مــن خــالل االســتدانة أو بيــع أصــول وممتلــكات.
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تنفــق العائــالت حــوايل 72 % مــن إمجــايل إنفاقهــا علــى ثالثــة بنــود، هــي: الطعــام والشــراب، اإلجيــار، والقــات والســجاير، حيــث تنفــق 
علــى الطعــام والشــراب حــوايل 48.3 % مــن إمجــايل إنفاقهــا، وتنفــق علــى اإلجيــار حــوايل 14.4 %، وعلــى القــات والســجاير مــا يقــرب 
مــن عشــرة ابملائــة )9.1 %(. أمــا ابقــي بنــود اإلنفــاق )الصحــة، التعليــم، املالبــس، املواصــالت، االتصــاالت، والكهــرابء(، فــال تنفــق 

عليها العائالت الفقرية املقيمة يف جيوب الفقر سوى 28 % من إمجايل نفقاهتا 
الشهرية.

2.2.3. األوضاع السكنية
كانــت مناطــق جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء خــالل مثانينــات القــرن العشــرين 
عبــارة عــن »أحيــاء صفيــح«، وامههــا املســتوطنة الــي كانــت موجــودة يف الصافيــة، 
ومســتوطنة يف املوقــع الــذي يوجــد فيــه فنــدق ابنورامــا يف شــارع الــرايض )هائــل( 
حاليــاً، ومســتوطنة يف ابب اليمــن علــى قطعــة األرض الــي يوجــد هبــا حمطــة نقــل 
الــركاب مــن أمانــة العاصمــة إىل بعــض حمافظــات جنــوب صنعــاء )مقابلــة ملقــربة 
مملوكــة  إمــا  األرض كانــت  أن  إىل  ذلــك  ويرجــع  تعــز(.  شــارع  علــى  الشــهداء 
فــإن هــذه املســتوطنات كانــت مســتوطنات  للدولــة أو مملوكــة ألفــراد، وابلتــايل 
وضــع يــد »squatter settlements« أو مــا يعــرف ب«البســط«، وقــد مت 

اإلمجايلوادي أمحد العمرييالسنينةالدقيقاخلفجياملؤشرات الرئيسة والفرعية

665005166737974551504242952083متوسط الدخل الشهري لأسرة ابلرايل
732186472246632604105735062270متوسط اإلنفاق الشهري لأسرة

 سد فجوة  
الدخل/
اإلنفاق

96.792.595.796.993.194.5ابالستدانة
3.37.54.33.16.95.5ببيع أصول

التوزيع النسيب 
لفئات الدخل 

28.237.839.83346.737.5أقل من 21 ألف رايل
28.235.521.82732.429.9من 21 ألف إىل 40 ألف

17.36.69164.810.7من 41 ألف إىل 60 ألف 
22.712.23.9134.812من 61 ألف إىل 81 ألف 
3.67.825.61111.49.9أكثر من 81 ألف رايل 

التوزيع النسيب 
لفئات اإلنفاق 

0.96.723.733.74.9أقل من 21 ألف رايل
14.627.8292729.924.9من 21 ألف إىل 40 ألف
31.828.918.43740.234من 41 ألف إىل 60 ألف
26.418.815.81621.521من 61 ألف إىل 81 ألف
26.417.813.2174.715.2أكثر من 81 ألف رايل 

التوزيع 
النسيب 
جملاالت 
اإلنفاق 

17.316.713.69.314.114.4االجيار
6.665.76.25.96.2التعليم
67.37.36.66.86.7الصحة

445052.955.246.248.3االكل والشرب
0.51.10.51.10.20.6الكهرابء

4.24.42.12.823.1االتصاالت
5.44.72.54.48.25.8املالبس

5.94.95.32.73.44.3املواصالت
8.55.85.611.110.89.1القات والسجائر

جدول رقم )1-2( مؤشرات الدخل واإلنفاق الشهرية لألسر يف مناطق الدراسة اخلمس
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إخــالء هــذه املناطــق يف هنايــة تســعينات القــرن العشــرين ومطلــع القــرن احلــادي 
وســكان  اخلفجــي،  منطقــة  إىل  الصافيــة  مســتوطنة  ســكان  وحتــول  والعشــرين، 
»حمــوى البانورامــا« يف بدايــة شــارع الــرايض إىل منطقــة املؤمتــرات، وهــو مــا يعــرف 

حاليــاً ب«حمــوى عصــر«.
خالفــاً ملــا كانــت عليــه املبــاين يف جيــوب الفقــر يف أمانــة العاصمــة صنعــاء يف هنايــة 
القــرن العشــرين، فــإن مناطــق جيــوب الفقــر حاليــاً، ليســت مــدن صفيــح، فاملبــاين 
فيهــا هــي مبــان دائمــة أو شــبه دائمــة، معظمهــا  مبــاين  شــعبية مبنيــة ابلطــوب 
اإلمسني ومســقوفة ابخلشــب، وبعضها مباين »مســلحة« مبنية ابإلمسنت املســلح 
ابحلديــد وجدراهنــا مــن الطــوب اإلمسنــي أو األحجــار، وعــدد قليــل منهــا تعــرف 
ابإلمسنــت  ومســقوفة  االمسنــي  الطــوب  مــن  مبــان  وهــي  ب«بالطــة«،  شــعبياً 
املســلح ابحلديــد. لذلــك فالســمة الغالبــة علــى هــذه املناطــق هــي أهنــا مناطــق غــري 
خمططــة، ورمبــا يســتثىن مــن ذلــك منطقــة اخلفجــي الــي ابتــت حاليــاً خمططــة نســبياً.

اإلمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينةالدقيق اخلفجي 

نوع حيازة 
املسكن % 
من اإلمجايل

38.236.740.5444039.8ملك 
60.962.258.2536059.2إجيار 

0.91.11.3301.1استضافة أو مشرتك

إجيار املسكن
ابلرايل 

14.910.939.135.233.325.8أقل من 10 ألف رايل
19.44043.4374736.6بن 10 ألف و 15 ألف رايل
29.832.710.920.49.120.1بن 16 ألف و 20 ألف رايل

35.816.36.67.410.617.5أكثر من 20 ألف رايل
3.63.37.622.73.3املساكن اليت ال يوجد هبا مطبخ مستقل

عدد غرف
 املسكن

6.44.421.86.16.47.3غرفة 
32.126.73231.339.133.6غرفتان 

37.646.735.940.436.438.8ثالث غرف

19.315.66.414.115.515.5أربع غرف
1.83.32.642.72.8مخس غرف
2.73.31.3402ست غرف 

عدد طوابق 
املبىن

62.466.366.679.67169.1طابق واحد
28.426.923.116.321.523.4طابقان

4.66.810.33.12.84.5ثالثة طوابق
3.70011.91.8أربعة طوابق
0.90002.81.2مخسة طوارق

نوع املبىن
35.277.584.47979.667.9شعي
6318131518.529.1مسلح
1.94.52.661.83بالطه

جدول رقم )2-2( بعض املؤشرات اخلاصة ابملسكن
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شــيدت معظــم املســاكن يف جيــوب الفقــر اخلمســة علــى قطــع أرض متــت 
حيازهتــا عــن طريــق الشــراء، وابلتــايل فهــي أراض مملوكــة ملكيــة خاصــة 
ألصحــاب املبــاين الــي أقيمــت عليهــا، ويف احلــاالت القليلــة الــي متــت 
فيهــا حيــازة األرض عــن طريــق وضــع اليــد )البســط(، فقــد كانــت األرض 
مشــاريع  إلقامــة  للدولــة وخمصصــة  مملوكــة  أراض  أو  لأوقــاف،  مملوكــة 
خدميــة عامــة. وبشــكل عــام فــإن غالبيــة العائــالت يف مناطــق جيــوب 
مــن   % 39.8 و  مســتأجرة،  مســاكن  يف  تســكن   )% 59.2( الفقــر 
العائــالت تســكن يف منــازل مملوكــة هلــا، والنســبة الباقيــة مــن العائــالت 
)1.1 %( تشــارك عائــالت أخــرى الســكن، ســواء يف منــازل مملوكــة أو 
مســتأجرة، أو تســكن معهــا علــى ســبيل االســتضافة. جتــدر اإلشــارة إىل 
أن ملكيــة املســكن ليســت معيــاراً للحكــم علــى فقــر أو عــدم فقــر العائلــة 
متلــك  الــي  العائــالت  نســبة  أن  فاملالحــظ  الفقــر،  جيــوب  مناطــق  يف 

مســاكنها يف منطقــة الســنينة األقــل دخــاًل، تفــوق نســبة العائــالت الــي متلــك مســاكنها يف منطقــة اخلفجــي األعلــى دخــاًل مــن مناطــق 
الدراســة اخلمــس.

خلصــت نتائــج املســح امليــداين إىل حــوايل 7.3 % مــن إمجــايل مســاكن العائــالت يف جيــوب الفقــر اخلمســة تتكــون مــن غرفــة واحــدة، 
وتقل نســبة املســاكن الي تتكون من غرفة واحدة عن هذا املتوســط يف أربع مناطق هي: )اخلفجي، الدقيق، وادي أمحد، والعمريي(، 
فيمــا نســبة املســاكن الــي تتكــون مــن غرفــة واحــدة يف منطقــة الســنينة الغربيــة متثــل ثالثــة أضعــاف هــذا املتوســط تقريبــاً، حيــث بلغــت 

نســبتها حــوايل 22 % مــن إمجــايل املســاكن يف منطقــة الســنينة، يرجــع ذلــك 
إىل طبيعــة تضاريــس جبــل الســنينة الــذي يتســم بشــدة االحنــدار مــن القمــة 
إىل القاعــدة، وال تســمح ببنــاء املنــازل علــى مســاحات واســعة مــن األرض، 
واملالحــظ أن املســاكن الــي تتكــون مــن ثــالث غــرف أو أكثــر هــي يف 

احلقيقــة مبــان متعــددة الطوابــق.
معظــم املبــاين يف املناطــق اخلمــس مكونــة مــن طابــق واحــد، حيــث تشــكل 
مبــاين الطابــق الواحــد حــوايل 69.1 % مــن إمجــايل املبــاين، وعلــى مســتوى 
املناطــق اخلمــس فــإن نســبة املبــاين ذات الطابــق الواحــد يف وادي أمحــد، 
العمريي، السنينة، الدقيق، واخلفجي، تشكل 71 %، 79.7 %، 66.6 %، 

66.3 %، و 62.4 % علــى التــوايل.
إجيــارات املســاكن يف مناطــق جيــوب الفقــر هــي األرخــص علــى مســتوى 
فيهــا وضيــق مســاحاهتا،  الغــرف  عــدد  قلــة  ذلــك إىل  العاصمــة، ويرجــع 

وافتقارهــا للخدمــات، ووقوعهــا يف مناطــق غــري خمططــة، وال تتوفــر هلــا هتويــة مناســبة، فضــاًل عــن كــون معظمهــا مبــان شــعبية. فالغالبيــة 
العظمــى مــن املســاكن يقــل إجيارهــا عــن عشــرين ألــف رايل. 

بعــض العائــالت املهمشــة والــي تعيــش علــى التســول، ال يوجــد لديهــا مطبــخ مســتقل يف مســكنها، وتتفــاوت نســبها مــن منطقــة إىل 
أخرى، حيث تصل النســبة يف منطقة الســنينة إىل حوايل 7.6 %، ويف منطقة العمريي حوايل 2 %، أما يف مناطق الدقيق، اخلفجي، 

ووادي أمحــد، فــإن نســبة املســاكن الــي ال يوجــد هبــا مطبــخ مســتقل تشــكل علــى التــوايل 3.3 %، 3.6 %، و 2.7 %. 

2.3. األوضاع االجتماعية واخلدمات العامة
2.3.1. التعليم:

هنــاك مدرســتان حكوميتــان يف منطقــة اخلفجــي، مهــا: مدرســة الشــهيد املؤيــد األساســية الثانويــة، ومدرســة محــراء علــب األساســية، ويف 
منطقــة وادي أمحــد توجــد مدرســتان، مهــا: مدرســة املتنــي األساســية للبنــن، ومدرســة املنــار األساســية للبنــات، أمــا يف منطقــة العمــريي 
فتوجــد مدرســتان، مدرســة الشــهيد النجــار يف مبــىن مســتأجر، ويقتصــر التعليــم فيهــا علــى الصفــوف الســتة األوىل مــن التعليــم األساســي 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

للبنــن والبنــات، ومدرســة األفــاق للتعليــم األساســي الــي افتتحــت جبهــود شــعبية 
يف مبــىن مســتأجر يف أكتوبــر 2017. أمــا يف منطقــي الســنينة الغربيــة والدقيــق 
فــال توجــد أي مــدارس حكوميــة، وقــد الحــظ فريــق البحــث يف منطقــة الدقيــق 
فيــه منــذ ســنوات، وقطعــة أرض  العمــل  وجــود هيــكل ملبــىن مدرســة متوقــف 
مســورة خمصصــة لبنــاء مدرســة أخــرى، إال أن املدرســة مل تــن رغــم تســوير قطعــة 
األرض قبــل عــدة ســنوات، ومعظــم أطفــال منطقــة الدقيــق امللتحقــن ابلتعليــم 
يدرســون يف املــدارس احلكوميــة يف املناطــق األخــرى مــن مديريــة مذبــح، وأمههــا 
أربــع مــدارس حكوميــة، هــي: مدرســة رقيــة، مدرســة احلســن، مدرســة احلســن 
بــن علــي، ومدرســة القردعــي، أمــا أطفــال منطقــة الســنينة الغربيــة فيدرســون يف 
املــدارس القريبــة مــن املنطقــة، وهــي: الرســالة األساســية الثانويــة للبنــات، الرمحــة 
األساســية للبنــن، خــري هللا األساســية للبنــن، جعفــر الطيــار للبنــات، والشــهيد 

القميعــة األساســية للبنــن والبنــات. 
نســبة التحــاق األطفــال ابلتعليــم يف جيــوب الفقــر حــوايل 85.9 %، وهــي ال 

ختتلــف كثــرياً عــن نســب االلتحــاق علــى املســتوى الوطــين، الــي تشــري البيــاانت املتوفــرة إىل أهنــا حــوايل 88.3 %، وتبلــغ نســبة األطفــال 
املتســربن مــن التعليــم األساســي يف مناطــق جيــوب الفقــر حــوايل 15.66 %، فضــاًل عــن ذلــك فــإن كثــرياً مــن األطفــال امللتحقــن ابلتعليــم 
األساســي والثانــوي يف مناطــق جيــوب الفقــر جيمعــون بــن التعليــم والعمــل، حيــث ميارســون أعمــااًل هامشــية إىل جانــب التعليــم، يرجــع 
ذلــك إىل عــدم التــزام معظــم املــدارس احلكوميــة ابلــدوام الرمســي، فمعظــم املــدارس ينتهــي دوامهــا الصباحــي عنــد الســاعة احلاديــة عشــرة، 

وأحيــاانً قبــل ذلــك.
متثــل الكلفــة املاليــة لتعليــم األطفــال واحــدة مــن املشــكالت الــي يعــاين منهــا أرابب األســر يف مناطــق جيــوب الفقــر، فعلــى الرغــم مــن أن 
معظــم األطفــال )حــوايل 90 %( يدرســون يف مــدارس حكوميــة، والتعليــم فيهــا جمــاانً حســب نــص الدســتور، إال أن هــذا العــام وبســبب 
إيقــاف صــرف مرتبــات املعلمــن يف املــدارس احلكوميــة، فــإن املــدارس يف مناطــق جيــوب الفقــر، كمــا هــو احلــال يف كثــري مــن املــدارس يف 

احلضر والريف، فرضت على أرابب األســر دفع مبلغ ألف رايل شــهرايً 
عــن كل طفــل مــن األطفــال امللتحقــن هبــا. وتشــري نتائــج املســح امليــداين 
إىل أن األســر تنفــق علــى التعليــم حــوايل 6.2 % مــن إمجــايل نفقاهتــا 
الشــهرية، وأقل نســبة إنفاق على التعليم هي يف منطقة الســنينة، حيث 
ال تزيــد علــى 5.7 %، وأعالهــا يف منطقــة اخلفجــي، حيــث تصــل إىل 
األعلــى يف كل  هــي  اخلفجــي  منطقــة  أن  إىل  ذلــك  يرجــع   ،% 6.6
املؤشــرات االقتصاديــة، فضــاًل عــن أهنــا حتتــل املرتبــة األوىل يف مؤشــر 

إحلــاق األطفــال ابملــدارس اخلاصــة.
ارتفــاع الكلفــة املاليــة للتعليــم أدت إىل أن 49.2 % مــن أرابب األســر 
يواجهــون صعــوابت دائمــة يف توفريهــا، وحــوايل 43.2 % يواجهــون 
توفــري  يف  صعــوابت  يواجهــون  ال  والذيــن  أحيــاانً،  الصعــوابت  هــذه 
الكلفة املالية لتعليم أطفاهلم ال تزيد نســبتهم عن 7.6 %، وعلى الرغم 
مــن ذلــك فــإن 91.6 % مــن أرابب األســر مل حيصلــوا علــى مســاعدات 
يف جمــال التعليــم مــن أي جهــة حكوميــة أو غــري حكوميــة، وهــذا املؤشــر 

قــد يبــدو كبــرياً، لكنــه يشــري فقــط إىل املســاعدات الفرديــة املباشــرة، أي الــي تقــدم إىل أرابب األســر، وال تشــمل املســاعدات اجلماعيــة 
الــي تقدمهــا اجلهــات الداعمــة للتعليــم، مثــل بنــاء املــدارس والفصــول الدراســية، وأعمــال الرتميــم للمؤسســات التعليميــة، وتقــدمي املعامــل 
املدرســية واملقاعد واألاثث وغري ذلك. فعلى ســبيل املثال، قدمت منظمة اليونســيف دعماً للمدارس يف األحياء الفقرية، فقد دعمت 

املعمــل واملكتبــة يف مدرســة محــراء علــب مبنطقــة اخلفجــي. 
يقيــم معظــم الســكان احملليــون يف مناطــق الدارســة اخلمــس التعليــم األساســي والثانــوي يف مناطــق ســكنهم تقييمــاً ســلبياً، حيــث يعــاين 
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التعليــم مــن كثــري مــن جوانــب القصــور، منهــا عــدم انتظــام العمليــة التعليميــة، العنــف، فــرض تربعــات إجباريــة ورســوم غــري قانونيــة علــى 
الطالب، تدين مستوى أتهيل بعض املعلمن. 

متثــل ظاهــرة عــدم انتظــام توزيــع الكتــاب املدرســي يف األوقــات املناســبة واحــدة مــن مشــكالت التعليــم يف املناطــق الفقــرية، فيلجــأ بعــض 
أرابب األســر لشــراء الكتــب املســتعملة مــن ابعــة الكتــب علــى األرصفــة، ويتــم تــداول الكتــب بــن اإلخــوة أو بــن األصدقــاء. ويشــكو 
أرابب األســر من أن االمتحاانت مل تعد تســتخدم معايري دقيقة لتقييم مســتوايت الطالب، فأحد اآلابء املشــاركن يف مناقشــة بؤرية يف 
منطقــة اخلفجــي قــال: ابــين مشــاغب ومل أشــاهده يومــاً يســتذكر دروســه، وغــاب عــن املدرســة معظــم أايم العــام الدراســي، وعنــد إعــالن 

نتائــج امتحــان الثانويــة العامــة حصــل علــى 73 %«. 
يــرى الســكان يف مناطــق جيــوب الفقــر أن كثــرياً ممــن خترجــوا مــن اجلامعــات مل جيــدوا فــرص عمــل، واضطــروا للعمــل يف ســوق العمــل غــري 

الرمســي، مــا دفــع كثــرياً مــن أرابب األســر إىل إحلــاق أطفاهلــم بســوق العمــل الرمســي وغــري الرمســي. 

2.3.2. الصحة
اعتمــد النظــام الصحــي اليمــين واســرتاتيجيات وخطــط التنميــة الصحيــة معياريــن لتخطيــط وتقييــم تغطيــة اخلدمــات الصحيــة: معيــار 
ســكاين، ومعيــار متعلــق ابلتقســيم اإلداري، فتتحقــق التغطيــة الصحيــة للمديريــة الــي يزيــد ســكاهنا عــن 30 ألــف نســمة إذا توفــر هلــا 
مستشــفى مديريــة، يتوفــر فيــه 40 - 60 ســرير، وكادره البشــري يــرتاوح بــن 78 - 82 طبيبــاً وعامــاًل صحيــاً، وهــذا املعيــار قــد يكــون 
صاحلــاً للمناطــق الريفيــة، وتتحقــق التغطيــة الصحيــة للعزلــة أو املركــز الــذي يزيــد ســكانه عــن عشــرة ألــف نســمة، إذا توفــر لــه مركــزاً 
صحيــاً، بــدون أســرة، يتكــون كادره مــن 11 طبيبــاً وعامــاًل صحيــاً، يقــدم خدمــات صحيــة يف جمــاالت: التطعيــم، مكافحــة اإلســهال، 
ســوء التغذيــة، املــالراي والســل، تنظيــم األســرة، رعايــة احلمــل والنفــاس، فقــر الــدم، اإلحالــة مــن الوحــدات الصحيــة، الــوالدة، إزالــة املشــيمة 
يــدوايً، اإلصــاابت، فحــص احلمــل، فحــص مضاعفــات الســل، فحــص فصائــل الــدم واهليموجلوبــن، واألشــعة التشــخيصية. يف ضــوء 

ال أعرفسيئةسيئة جدُامقبولة اىل حد ماجيدةجيدة جدًاممتازة
0.91.830.351.44.63.77.3اخلفجي
2.23.326.726.710301.1الدقيق 

1.33.928.532.418.2132.6السنينة الغربية
2.18.510.648.99.610.69.6العمريي

7.56.623.632.117.97.54.7وادي أمحد
3.64.924.139.311.810.85.5اإلمجايل

جدول رقم )3-2( تقييم أرابب األسر ملستوى جودة اخلدمات التعليمية احلكومية يف مناطق سكنهم

61.6األسر اليت تعرض أحد أفرادها ملرض خالل العام 2017

38.8أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من مرض مزمن

11.3األسر اليت يوجد هبا فرد أو أكثر يعاين من إعاقة جسدية أو عقلية

46األسر اليت تعاين من صعوبة دائمة يف توفري الكلفة املادية للخدمات الصحية

46.3األسر اليت تعاين أحياانً من صعوبة يف توفري الكلفة املادية للخدمات الصحية

8.7األسر اليت حصلت على دعم مايل ملواجهة كلفة اخلدمات الصحية

جدول رقم )2-4( 
بعض املؤشرات املتعلقة ابلوضع الصحي يف مناطق جيوب الفقر

22



األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

معيــار عــدد الســكان فــإن جيــوب الفقــر اخلمســة تســتحق أن يكــون لــكل 
واحــد منهــا مركــزاً صحيــاً، حيــث بلــغ ســكان مناطــق وادي أمحــد، اخلفجــي، 
الدقيــق والســنينة: 44937 نســمة، 31555 نســمة، 22098  العمــريي، 
فقــد  مــع ذلــك  التــوايل.  نســمة، 16355 نســمة، و 9622 نســمة علــى 
خلصــت نتائــج الدراســة امليدانيــة إىل عــدم وجــود مراكــز صحيــة حكوميــة 
يف مناطــق: الســنينة، العمــريي، الدقيــق، ووادي أمحــد، لذلــك يضطــر معظــم 
الصحيــة  اخلدمــات  علــى  للحصــول  اجملــاورة  املناطــق  إىل  لالنتقــال  الفقــراء 
احلكوميــة. أمــا يف منطقــة اخلفجــي فيوجــد مركــز صحــي حكومــي يف مبــىن 
يضطــر  لذلــك  إدارتــه.  تطويــر  ويتطلــب  التجهيــزات،  تنقصــه  مســتأجر، 
الســكان يف مناطــق جيــوب الفقــر لالنتقــال إىل مناطــق أخــرى للحصــول 
علــى اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة، حيــث ان نســبة غــري قليلــة منهــم غــري 

راضــن عــن مســتوى جــودة هــذه اخلدمــات.

2.3.3. الكهرابء:
خلصــت نتائــج الدراســة امليدانيــة إىل أن )94.2 %( مــن مســاكن جيــوب الفقــر اخلمســة متصلــة بشــبكة الكهــرابء العموميــة، وتتفــاوت 
النســبة مــن منطقــة إىل أخــرى، ففــي منطقــة الدقيــق كانــت كل املســاكن )100 %( حتصــل علــى الكهــرابء مــن الشــبكة العموميــة، أمــا 
يف مناطــق اخلفجــي، الســنينة، العمــريي، ووادي أمحــد، فكانــت نســب املســاكن الــي حتصــل علــى الكهــرابء مــن الشــبكة العموميــة، 
حــوايل: 97.2 %، 94.7 %، 91.8 %، و92.7 % علــى التــوايل. إال أن حمطــات إنتــاج الكهــرابء يف العاصمــة صنعــاء توقفــت منــذ 
بدايــة احلــرب القائمــة، لذلــك حبــث الســكان عــن بدائــل، حيــث تعتمــد معظــم املســاكن حاليــاً علــى الطاقــة الشمســية كمصــدر رئيــس 

ورمبــا شــبه وحيــد للحصــول علــى الكهــرابء.

2.3.4. املياه
كل مســاكن جيــوب الفقــر اخلمســة ال حتصــل علــى امليــاه مــن شــبكة حكوميــة، وتشــرتي العائــالت امليــاه مــن أابر خاصــة، عــرب صهاريــج 
نقــل امليــاه )الوايتــات(، ويكلــف الصهريــج الواحــد بــن 6 - 9 ألــف رايل، وهــو مبلــغ كبــري، الســيما يف ظــل تــدين مســتوى دخــل 
العائــالت يف هــذه املناطــق. ومنــذ بدايــة احلــرب، وفــرت بعــض منظمــات اإلغاثــة واملنظمــات الدوليــة امليــاه هلــذه املناطــق، مــن خــالل 

خــزاانت خرييــة يف كل منطقــة، والتعاقــد مــع مالكــي ســيارات نقــل امليــاه إليصــال امليــاه للخــزاانت .  

2.3.5. الصرف الصحي
ال توجــد شــبكة صــرف صحــي عموميــة علــى اإلطــالق يف منطقــي الســنينة والعمــريي، ويف منطقــة وادي أمحــد يســتفيد الســكان القريبــون 
مــن املناطــق الــي توجــد هبــا شــبكة صــرف صحــي عموميــة مــن الشــبكة، ولكــن املســاكن الــي تســتفيد منهــا ال تتجــاوز 2.7 % مــن 
إمجــايل املســاكن، أمــا يف منطقــي اخلفجــي والدقيــق فتوجــد شــبكي صــرف صحــي عموميــة تغطيــان جزئيــاً بعــض املســاكن، ففــي اخلفجــي 
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تســتفيد 27.8 % من املســاكن من شــبكة الصرف الصحي، ويف الدقيق تبلغ نســبة املســاكن الي تســتفيد من شــبكة الصرف الصحي 
58.9 %، وهــي النســبة األكــرب يف مناطــق جيــوب الفقــر.

تشــكل »البيــارات« وســيلة الصــرف الصحــي األكثــر انتشــاراً يف مناطــق جيــوب الفقــر، لتصــل نســبة املســاكن الــي تعتمــد علــى البيــارات 
يف الصــرف الصحــي يف منطقــة العمــريي إىل حــوايل 99 % مــن املســاكن، إال أن الســكان الفقــراء ال يســتطيعون حفــر »بيــارات« كبــرية 
تتناســب مــع حجــم عائالهتــم، ومــع كميــات امليــاه الــي يســتخدموهنا، ويضطــرون حلفــر بيــارات صغــرية، لذلــك تنتشــر ظاهــرة طفــح 
البيــارات يف األحيــاء اخلمســة، وهنــاك عــدد مــن العائــالت يف منطقــة الســنينة ال تســتخدم أي وســيلة للصــرف الصحــي، ويتــم التصريــف 

إىل الشــارع مباشــرة، تصــل نســبة هــذه العائــالت إىل حــوايل 20.2 % مــن إمجــايل العائــالت يف منطقــة الســنينة.   
مــن منظــور التنميــة احملليــة املســتدامة واملتكاملــة، حتتــل مشــكلة الصــرف الصحــي أولويــة قصــوى يف جيــوب الفقــر اخلمســة، وينبغــي وضــع 
حلــول عاجلــة هلــا، قبــل أي تدخــالت يف جمــال الطــرق وامليــاه واهلاتــف، فتجــارب املناطــق والتجمعــات الســكانية الفقــرية وغــري الفقــرية 
الــي مت فيهــا تنفيــذ مشــروعات الطــرق وامليــاه قبــل تنفيــذ مشــروعات الصــرف الصحــي، أن هــذه املقاربــة تــؤدي إىل عــدم اســتدامة الطــرق 
بســبب أتكلهــا بســبب طفــح اجملــاري، وإعــادة حفرهــا مــرة أخــرى عنــد تنفيــذ اى مشــروعات  الــي تتطلــب حفــراً، مثــل امليــاه واجملــاري 

واهلاتــف. 
إن تنفيــذ حلــول ملشــكلة الصــرف الصحــي ســوف يســاعد يف حتســن األحــوال الصحيــة والتقليــل مــن انتشــار بعــض األمــراض الــي ينقلهــا 
البعــوض، والــي لوحــظ انتشــارها بســبب طفــح اجملــاري، وبســبب عــدم تغطيــة حفــر الصــرف الصحــي بشــكل حمكــم أو مالئــم، كمــا 
أنــه ســوف يســاهم يف ختفيــض اإلنفــاق العــام واخلــاص علــى الصحــة يف هــذه املناطــق، وســوف يرفــع مــن إنتاجيــة قــوة العمــل يف جيــوب 

الفقــر، مــن خــالل حتســن صحــة العاملــن، وتقليــل أايم التعطــل عــن العمــل بســبب املــرض. 

2.3.6. األمن
ال توجــد أقســام شــرطة ســوى يف منطقتــن مهــا: اخلفجــي ووادي أمحــد، أمــا املناطــق الثــالث األخــرى فــال توجــد فيهــا أقســام شــرطة، مــع 
ذلــك يتســم أداء هذيــن القســمن ابلضعــف، ســواء بســبب ضعــف أتهيــل الــكادر البشــري وقصــور اإلمــكاانت املاديــة ألقســام الشــرطة، 
أو بســبب عــدم ميــل الســكان احملليــن للتعامــل مــع مؤسســات وأجهــزة الضبــط غــري الرمسيــة، وعــدم التعامــل مــع املؤسســات واألجهــزة 

الرمسيــة. 
تنتشــر بعــض اجلرائــم واملمارســات املخلــة ابألمــن العــام، والــي هتــدد الســالمة الشــخصية وســالمة ممتلــكات الســكان يف هــذه املناطــق، 
بــل و هتــدد مناطــق أخــرى يف أمانــة العاصمــة، حيــث أشــار بعــض الســكان احملليــن يف منطقــة الدقيــق إىل أن هنــاك عصــاابت ســرقة يف 

املنطقــة، متــارس الســرقة  يف مناطــق أخــرى يف العاصمــة صنعــاء.

2.3.7. النظافة العامة
يشــكو الســكان احملليــون يف املناطــق اخلمــس مــن اقتصــار عمليــة التنظيــف علــى الشــوارع الرئيســية والشــوارع االســفلتية، وعــدم اهتمــام 

اجلهــات املعنيــة ابلنظافــة ابلشــوارع الفرعيــة واملناطــق غــري الرمسيــة، وعــالوة علــى ذلــك تعــاين املناطــق مــن طفــح اجملــاري. 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

2.4. رأس املال االجتماعي
بينــت نتائــج الدراســة أن ســكان جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء، يتوفــرون علــى مســتوى كبــري مــن رأس املــال املتعلــق بطبيعــة العالقــات 
بــن أفــراد األســر بعضهــم ابلبعــض األخــر، وبــن العائــالت بعضهــا مــع البعــض األخــر، وبــن مجاعــات اجلــوار بعضهــا مــع البعــض األخــر، 
خالفــاً ملــا تعممــه بعــض الدراســات الــي تــرى أن مــن مســات احليــاة احلضريــة تتمثــل يف التفــكك االجتماعــي واالقتصــادي) 14( واهلشاشــة 
االجتماعيــة »social vulnerability« واالفتقــار لــرأس املــال االجتماعــي، وابلنظــر إىل طبيعــة العالقــات االجتماعيــة بــن ســكان 
احلضــر يف اليمــن ميكــن القــول أن ســكان احلضــر يف املــدن اليمنيــة بشــكل عــام واألحيــاء الــي تشــكل جيــوب الفقــر بشــكل خــاص، 
لديهــا رأس مــال اجتماعــي قــوي، ألن طبيعــة العالقــات الريفيــة تنتقــل مــع الســكان إىل احلضــر، وذلــك رغــم مــا تركتــه احلــرب القائمــة مــن 

آاثرســلبية علــى متاســك العالقــة بــن ســكان هــذه املناطــق عمومــاً، وبــن املقيمــن والنازحــن بشــكل خــاص.
مــع ذلــك فــإن ســكان جيــوب الفقــر يفتقــرون إىل رأس املــال االجتماعــي املتعلــق ابلعالقــة مــع صانعــي السياســات ومتخــذي القــرارات 
العامــة، علــى املســتوى الوطــين وعلــى املســتوى احمللــي، فاجملالــس احملليــة ال تشــركهم يف أنشــطتها، وقــد أشــار املشــاركون يف املناقشــات 

البؤريــة إىل أن األجهــزة احلكوميــة ال تتعامــل معهــم بنفــس الطريقــة الــي تتعامــل هبــا مــع ســكان املناطــق األخــرى. 
يقــول الســكان احملليــون أن احلكومــة ال تــويل جيــوب الفقــر اهتمامــاً خاصــة، انهيــك عــن وضــع سياســة للتمييــز اإلجيــايب هلــا، ألهنــا ال 
تــدرك املخاطــر االجتماعيــة واألمنيــة الــي ميكــن أن ترتتــب علــى اســتمرار تنامــي ظاهــرة الفقــر فيهــا، فهــذه املناطــق قــد تكــون ســبباً يف 
كثــري مــن املشــكالت األمنيــة يف العاصمــة مســتقباًل. وتــكاد تكــون اتركــة األمــر للمنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة األجنبيــة، 
أمــا منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة واحملليــة فــإن جهودهــا حمــدودة، وهتــدف خلدمــة املنظمــات أكثــر مــن 

خدمــة ســكان املناطــق الفقــرية. 
بشــكل عــام فــإن اجملالــس احملليــة ضعيفــة، وحــىت املنظمــات احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة األجنبيــة تعتمــد علــى عقــال احلــارات 

أكثــر مــن اعتمادهــا علــى اجملالــس احملليــة. 
علــى الرغــم مــن اعتمــاد سياســات احلكومــة علــى إشــراك الســكان احملليــن يف املؤسســات التعليميــة والصحيــة، إال أن الئحــة جمالــس 
الوالديــن والئحــة مشــاركة الســكان يف اخلدمــات الصحيــة غــري مفعلتــن، فــال توجــد جمالــس أوليــاء أمــور يف املــدارس، وال جمالــس إدارة 

للمرافــق الصحيــة. 
يقــول بعــض املشــاركن يف املناقشــات البؤريــة أن هنــاك متييــزا ســلبياً ضــد املناطــق الفقــرية يف جمــال التعليــم، حيــث يتــم اعتمــاد أعــداد كبــرية 
مــن املعلمــن للمــدارس يف أحيــاء الطبقــات املتوســطة وأحيــاء الطبقــات امليســورة، وخيتــار هلــا معلمــون أكثــر كفــاءة وخــربة وأتهيــاًل، أمــا 
املــدارس يف األحيــاء الفقــرية فــال هتتــم هبــا املؤسســات املعنيــة. مــا يعــين أن املؤسســات الرمسيــة ال تــدرك أمهيــة التعليــم يف حتقيــق احلــراك 
االجتماعــي «social mobilization« يف املناطــق الفقــرية، وأن إمهــال التعليــم يف املناطــق الفقــرية ســوف يــؤدي إىل توريــث األوضــاع 

االجتماعيــة االقتصاديــة، فأبنــاء الفقــراء ســيظلون فقــراء، وأبنــاء األغنيــاء ســيظلون أغنيــاء. 
يشــكو الســكان من عدم اهتمام وســائل اإلعالم احلكومية مبشــكالت املناطق الفقرية، فال ختصص هلا حيزاً يف براجمها، وال تســتضيف 

ممثلــن عــن هــذه املناطق.

2.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي
الغالبية العظمى من األســر يف مناطق الدراســة اخلمس يرأســها أرابب أســر ذكور، بنســبة )93.7 %( من األســر، ســواء كان، األب أو 
االبــن األكــرب، ويف حــاالت اندرة اجلــد، ويف منطقــي وادي أمحــد والدقيــق تقــل نســبة األســر الــي تعوهلــا نســاء عــن هــذا املعــدل، حيــث 
تبلــغ علــى التــوايل: 3.6 % و 5.5 %، فيمــا تزيــد نســبة األســر الــي تعوهلــا نســاء يف جيــوب الفقــر الثالثــة الباقيــة: اخلفجــي، الســنينة 

الغربيــة، والعمــريي، عــن املعــدل العــام، حيــث بلغــت: 9.1 %، 7.6 %، و 7 % علــى التــوايل. 
يرجــع االرتفــاع النســي لأســر الــي تعوهلــا نســاء يف مناطــق اخلفجــي والســنينة الغربيــة والعمــريي إىل ارتفــاع معــدالت اهلجــرة اخلارجيــة 
مــن هــذه املناطــق، فقــد أشــارت املناقشــات البؤريــة واملقابــالت الــي نفذهــا الفريــق يف اخلفجــي إىل أن البطالــة أدت إىل ارتفــاع معــدالت 

اهلجــرة اخلارجيــة بــن أرابب األســر.

 14 Caroline Moser, Michael Gatehouse and Helen Garcia, Urban Management and Poverty 
Reduction, UNDP/UNCHS (Habitat)/World Bank, Working Paper No. 5, September 1996, P. 9
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بينــت نتائــج املناقشــات البؤريــة الــي نفذهــا فريــق البحــث التــزام الرجــال والنســاء يف 
مناطــق جيــوب الفقــر ابملعايــري التقليديــة لتقســيم العمــل االجتماعــي ومعايــري حتديــد 
أدوار النوع االجتماعي التقليدية، الي حتصر النساء يف أدوار اجملال اخلاص )أدوار 
داخــل املنــزل(، وَتقُصــر أدوار اجملــال العــام )أدوار خــارج املنــزل( علــى الرجــال، وال 
تقبــل مشــاركة النســاء ســوى يف جمــاالت حمــدودة مــن أدوار اجملــال العــام، كالعمــل 
يف جمــال التعليــم أو اجملــال الطــي والصحــي، إال أن انتشــار الفقــر وتدهــور األوضــاع 
النــوع  أدوار  حتديــد  قواعــد  النســاء  بعــض  إىل كســر  أدى  للعائــالت،  املعيشــية 

االجتماعــي التقليديــة، فهنــاك امــرأة تعمــل يف جمــال بيــع القــات. 
التقليديــة لتقســيم العمــل  التــزام النســاء يف جيــوب الفقــر ابملعايــري  يتوقــف مــدى 
االجتماعــي علــى مــدة اإلقامــة يف املناطــق احلضريــة اهلامشــية، فالنســاء املقيمــات 
إقامــة دائمــة يف مناطــق جيــوب الفقــر أقــل التزامــاً هبــذه املعايــري، مقارنــة ابلنســاء 
النازحــات إليهــا، والنســاء القادمــات إىل هــذه األحيــاء مــن أحيــاء أمانــة العاصمــة 
األخــرى أو مــن حمافظــات ضعفــت فيهــا األطــر االجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة أقــل 
التزامــاٌ هبــذه املعايــري مــن النســاء القادمــات مــن املناطــق الريفيــة الــي ال تــزال البــىن 

القبليــة فيهــا قويــة، فقــد قابــل الفريــق عــدداً مــن النســاء النازحــات مــن حمافظــة صعــدة إىل منطقــة اخلفجــي، كــن يعملــن قبــل نزوحهــن يف 
التعليــم، ورغــم تدهــور أوضاعهــن املعيشــية وأوضــاع عائالهتــن بســبب إيقــاف صــرف مرتباهتــن، إال أهنــن مل يســعن إىل البحــث عــن عمــل 

أبجــر، وفضلــن العمــل كمعلمــات متطوعــات. 
خلــص فريــق البحــث إىل أن ظاهــرة التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
منتشرة بشكل واسع يف مناطق جيوب الفقر، وال يقتصر التمييز على متييز 
الرجــال البالغــن علــى النســاء البالغــات، بــل تعــاين منــه الفتيــات الصغــريات، 
فــأرابب األســر يهتمــون بتعليــم أطفاهلــم الذكــور أكثــر مــن اهتمامهــم بتعليــم 

أطفاهلــم اإلانث. 
تشــري نتائــج املســح إىل أن نســب إحلــاق األطفــال الذكــور ابملــدارس اخلاصــة 
الــي تقــدم تعليمــاً أفضــل، أكــرب مــن نســب إحلــاق األطفــال اإلانث هبــذا 
النــوع مــن املــدارس، فاألطفــال امللتحقــن ابملــدارس اخلاصــة يشــكل حــوايل 
14.4 % مــن إمجــايل األطفــال امللتحقــن ابلتعليــم، يف مقابــل 11.2 % 
لأطفــال اإلانث، وهــو مــا يتوافــق مــع إجابــة أرابب األســر عــن ســؤال حــول 
التمييــز بــن األطفــال يف جمــال التعليــم، حيــث أشــار 8.4 % مــن أرابب 
األســر إىل أهنــم مييــزون الذكــور علــى اإلانث، وأجــاب 1.8 % أهنــم مييــزون 

اإلانث علــى الذكــور.

2.6. أوضاع األطفال
مــا يقــرب مــن ربــع األطفــال يف ســن التعليــم األساســي يف مناطــق جيــوب الفقــر هــم إمــا أطفــال عاملــن)15(  أو أطفــال شــوارع)16(، 
ســواء كانوا منقطعون عن التعليم أو منتظمن فيه، وتنبغي اإلشــارة إىل اختالف أســباب ظاهريت أطفال الشــوارع واألطفال العاملن يف 
مناطــق جيــوب الفقــر، عــن أســباب هاتــن الظاهرتــن يف األحيــاء غــري الفقــرية، ففــي املناطــق غــري الفقــرية قــد ترجعــان إىل ضعــف ســيطرة 

15  اعتمــدان يف هــذه الدراســة مفهومــاً إجرائيــاً ملفهــوم األطفــال العاملــن، حبيــث يشــري إىل األطفــال الذيــن يعملــون يف القطــاع الرمســي وغــري الرمســي، 

ويف املؤسســات العامــة واخلاصــة، والــورش واملعامــل ومــزارع القــات. 
 16 أطفــال الشــوارع يف هــذه الدراســة هــم األطفــال الذيــن يقضــون معظــم أوقاهتــم يف الشــوارع، ســواء للتســول، أو مجــع املــواد القابلــة للتدويــر، أو 
للعمــل يف األعمــال اهلامشــية مثــل بيــع األطعمــة واملــاء يف املياديــن العامــة وحمطــات نقــل الــركاب، أو مســح الســيارات وغريهــا مــن األعمــال، الــي 

متــارس بشــكل فــردي يف الشــوارع واملياديــن العامــة.
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الوالديــن علــى أطفاهلــم، أو إىل تفــكك العالقــات العائليــة ومتــرد األطفــال علــى اآلابء واألمهــات، أمــا ظاهــريت أطفــال الشــوارع وعمالــة 
األطفــال يف حــال األطفــال الذيــن ينتمــون إىل العائــالت املقيمــة يف مناطــق جيــوب الفقــر، فرتجعــان إىل شــدة التماســك العائلــي، فــكل 
املناقشــات البؤريــة ودراســات احلالــة الــي نفذهــا فريــق البحــث تشــري إىل أن التحــاق األطفــال بســوق عمــل األطفــال الرمســي وغــري الرمســي، 
مت ابلتوافق بن األطفال ووالديهم، وأن كل األطفال العاملن ينفقون اجلزء األكرب من عائد عملهم على املتطلبات املعيشــية ألســرهم.

هنــاك انتشــار واســع لظاهــرة العنــف يف املــدارس احلكوميــة يف مناطــق الدراســة اخلمــس، ســواء العنــف الــذي ميارســه املعلمــون جتــاه 
األطفــال، أو عنــف بعــض التالميــذ جتــاه املعلمــن وجتــاه زمالئهــم، وأشــارت املناقشــات البؤريــة واملقابــالت الفرديــة الــي نفذهــا فريــق 
البحــث مــع ذوي الشــأن، إىل أن ظاهــرة العنــف منتشــرة بشــكل واســع يف مــدارس منطقــة مذبــح املناطــق الــي يــدرس هبــا أطفــال حــارة 
الدقيــق، وأن هنــاك مــا يشــبه العصــاابت املنظمــة يف بعــض املــدارس. وحتتــل مــدارس منطقــة اخلفجــي املرتبــة الثانيــة فيمــا يتعلــق ابنتشــار 
ظاهــرة العنــف، حيــث الحــظ فريــق البحــث أثنــاء تواجــده يف مدرســة محــراء علــب، قــدوم عــدد مــن أوليــاء األمــور إىل املدرســة، ســواء 
اســتجابة الســتدعاء إدارة املدرســة هلــم علــى خلفيــة ممارســة أطفاهلــم أعمــال عنــف جتــاه زمالئهــم، أو لتقــدمي شــكاوى مــن تعــرض أطفاهلــم 
ألعمــال عنــف مــن قبــل زمالئهــم. أمــا األطفــال العاملــن ســواء كانــوا متســربن مــن التعليــم أو مســتمرين فيــه، فيتعرضــون ألشــكال خمتلفــة 

مــن العنــف املــادي والرمــزي واملعنــوي.
تنتشــر ظاهــرة الــزواج املبكــر يف مناطــق الدراســة اخلمــس، وهــي أكثــر انتشــاراً يف أوســاط األطفــال اإلانث، وتشــري نتائــج املســح امليــداين 
إىل أن أعمــار 23.9 % مــن أرابب األســر تقــل عــن 30 ســنة، مــا ميكــن معــه االســتنتاج أبن بعــض هــؤالء رمبــا تزوجــوا قبــل ســن الثامنــة 
عشــرة، وقــد أشــار بعــض املشــاركن يف املناقشــات البؤريــة مــع األطفــال العاملــن وامللتحقــن ابلتعليــم إىل أن الــزواج املبكــر يشــكل أحــد 

أســباب التســرب مــن التعليــم.

2.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت
بســبب انقســام الســكان يف جيــوب الفقــر علــى أســاس طبيعــة اإلقامــة )مقيمــون إقامــة دائمــة وانزحــون( وحســب النــوع االجتماعــي، 
واختــالف توجهــات الفئــات الســكانية حــول طبيعــة املشــكالت وترتيــب أولــوايت التدخــالت، اتبــع الفريــق منهجيــة تقــوم علــى تعــدد 
االجتماعــي، فضمــن  والنــوع  اإلقامــة  طبيعــة  تراعــي  األولــوايت،  وترتيــب  املشــكالت  املســتخدمة يف حتديــد  البيــاانت  أدوات مجــع 
اســتمارة االســتبيان ســتة أســئلة ألرابب األســر، األول: حــول أهــم املشــكالت بشــكل عــام. والثــاين: حــول اجملــاالت األوىل ابلتدخــل. 
والثالــث: حــول املشــكالت يف جمــال التعليم.والرابــع: حــول أولــوايت التدخــل يف جمــال التعليــم. واخلامــس: حــول مشــكالت قطــاع 
الصحة.والســادس: حــول أولــوايت التدخــل يف جمــال الصحــة. ونفــذ الفريــق أربــع جلســات نقــاش مجاعــي لتحديــد املشــكالت وترتيــب 
األولــوايت يف كل منطقــة، واحــدة مــع الرجــال املقيمــن إقامــة دائمــة، وأخــرى مــع الرجــال النازحــن، واثلثــة مــع النســاء املقيمــات إقامــة 

دائمــة، والرابعــة مــع النســاء النازحــات. 

إمجايل األطفال العاملنيعاملون يف القطاع غري الرمسي وأطفال الشوارععاملون يف القطاع الرمسي

21416اخلفجي
2.316.118.4الدقيق مبذبح

3.524.528السنينة الغربية
4.229.433.6العمريي

3.323.126.4وادي أمحد
3.0621.4224.48االمجايل

جدول رقم )7-2( تقديرات نسبة األطفال العاملني يف القطاعني الرمسي 
وغري الرمسي وأطفال الشوارع يف مناطق جيوب الفقر أبمانة العاصمة
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املناطق اخلمسوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجيم
الصحةاملياهالصحةالصحةالصحةاملياه1
املياهالصحةالتعليمالتعليمالتعليمالصحة2
التعليمالصرف الصحياملياهاملياهاملياهالتعليم3
فرص عملالتعليمفرص عملفرص عملفرص عملالكهرابء4
الصرف الصحيفرص عملالصرف الصحيالصرف الصحيالكهرابءفرص عمل5
الكهرابءالنظافةالنظافةالكهرابءاألمنالصرف الصحي6
النظافةمشروعاتمشروعاتالطرقالنظافةاألمن7
الطرقالكهرابءالكهرابءالنظافةالصرف الصحيالنظافة8
مشروعاتاألمنالطرقالتعليم املهينالطرقمشروعات9

األمنمشروعاتتعليم مهينمشروعاتتعليم مهينتعليم مهين10
تعليم مهينتعليم مهيناألمناألمنمشروعاتالطرق11

مصفوفة رقم )1-2( اجملاالت األوىل ابلدعم من وجهة نظر أرابب األسر من خالل املسح ابلعينة

بينــت نتائــج هــذه املناقشــات تقــارابً كبــرياً بــن توجهــات ورؤى الســكان املقيمــن إقامــة دائمــة والســكان النازحــن إليهــا حــول املشــكالت 
واألولــوايت، مــا يعــين أن كثــرياً مــن النازحــن قــد رتبــوا أوضاعهــم، حبيــث أصبــح مــكان النــزوح هــو مــكان لإلقامــة الدائمــة. يف مقابــل 
تقــارب توجهــات الرجــال املقيمــن إقامــة دائمــة مــع توجهــات الرجــال النازحــن حــول طبيعــة املشــكالت وحتديــد األولــوايت، تباينــت 

توجهــات ورؤى النســاء عــن توجهــات ورؤى الرجــال حوهلــا. 
بشــكل عــام فــإن املشــكالت األكثــر إحلاحــاً وأولــوايت التدخــل يف جيــوب الفقــر اخلمســة، متثلــت يف الصحــة، امليــاه، التعليــم، الصــرف 

الصحــي، والتدخــالت الــي مــن شــأهتا توفــري فــرص عمــل، واختلــف ترتيبهــا مــن منطقــة إىل أخــرى.
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مقدمة:
منطقة »اخلفجي« هي تســمية حديثة، وكانت املنطقة اترخيياً تســمى »مَحرَاء َعِلب«، وهي منطقة أثرية، يوجد هبا مســجد محراء علب 
وحصــن محــراء علــب، وخــالل العقــود املاضيــة كانــت تتبــع قريــة دار احليــد التابعــة ملديريــة ســنحان، وتتبــع منطقــة اخلفجــي حاليــاً مديريــة 
الســبعن، التابعــة ألمانــة العاصمــة صنعــاء، وتتكــون مــن أربــع حــارات، هــي: »البطحــة«، »املهاجريــن«، »الزبيــب«، و«احلكمــة«، وتقــع 
يف اجلــزء اجلنــويب الشــرقي مــن أمانــة العاصمــة صنعــاء، وتبعــد عــن مركــز مديريــة الســبعن حبــوايل اثنــن كيلــو مــرت، وحيدهــا مــن الشــمال 

منطقــة »دار احليــد«، ومــن اجلنــوب »احلثيلــي« و«صافيــة طامــش«، ومــن الشــرق قريــة »القلفــان«، ومــن الغــرب شــارع خــوالن.
حــىت مطلــع مثانينــات القــرن العشــرين، كانــت محــراء علــب عبــارة عــن مــزارع مملوكــة لبعــض عائــالت قريــي »دار احليــد« و«القلفــان« 
التابعتــن ملديريــة ســنحان، ومنهــا: »بيــت احلــاليل«، »بيــت املؤيــد«، »بيــت الشــمج«، »بيــت مخيــس«، و »بيــت الشــامي«، ومســاحة 
حمــدودة تتبــع األوقــاف، ويف عــام 1985 تقريبــاً، بنــت بعــض العائــالت مســاكن هلــا يف املنطقــة، ومنهــا عائــالت: »اهليلمــة«، »املطــري«، 
و »اآلنســي« وخــالل النصــف الثــاين مــن مثانينــات القــرن العشــرين اشــرتى بعــض املولديــن )ألب ميــين وأم أثيوبيــة« أراض يف املنطقــة، 
وبنــوا عليهــا مســاكن شــعبية هلــم، بعضهــا كانــت مــن الزنــك، مث بعــد حتســن أحواهلــم املعيشــية بنــوا مبــان شــعبية ومبــان أخــرى مســلحة.

بعــد حــرب اخلليــج الثانيــة عــام 1990، رحلــت اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج األخــرى املهاجريــن اليمنيــن، املقــدر عددهــم 
حبــوايل مليــوين مهاجــر، علــى خلفيــة موقــف اليمــن مــن تلــك احلــرب، فاشــرتى بعضهــم أراض بنــاء يف منطقــة محــراء علــب، وأطلقــوا 
عليهــا تســمية »اخلفجــي«، نكايــة ابململكــة العربيــة الســعودية، حيــث كان اجليــش العراقــي قــد اجتــاح منطقــة اخلفجــي الســعودية، 
ويرتكــز وجودهــم حاليــاً يف احلــارة املعروفــة حاليــاً حبــارة املهاجريــن. وخــالل الســنوات األوىل مــن احلــرب األهليــة يف الصومــال، نــزح 
بعــض الصوماليــن إىل اليمــن، واســتقر بعضهــم يف منطقــة »اخلفجــي، وعمومــاً فــإن جــل األراضــي الــي بنيــت عليهــا املســاكن يف منطقــة 

اخلفجــي، متــت حيازهتــا عــن طريــق الشــراء، ومــن النــادر وجــود حــاالت وضــع اليــد »البســط«.  
3.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية

عــدد  2004 كان  لعــام  واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  لنتائــج  وفقــاً 
الذكــور، و  مــن   2815 منهــم  نســمة،   5211 اخلفجــي  منطقــة  ســكان 
2396 مــن اإلانث، وعــدد املســاكن 739 مســكناً، وعــدد األســر 710 
أســرة. وقــد تزايــد عــدد الســكان واملبــاين واألســر فيهــا خــالل الســنوات 
الثــالث عشــرة املاضيــة، ليبلــغ عــدد الســكان يف ديســمرب 2017 حــوايل 
31555 نســمة، واملبــاين 2566 مبــىن، وبلــغ عــدد األســر 4884 أســرة. 
ذلك يعين أن معدل النمو الســكاين الســنوي بلغ خالل الســنوات الثالث 
عشــرة الســابقة يف منطقــة اخلفجــي حــوايل 38.9 % ســنوايً، وتزايــد عــدد 
املبــاين مبتوســط ســنوي حــوايل 19 %، وتزايــد عــدد األســر مبتوســط ســنوي 

حــوايل 45.2 %. 
الــزايدة الســكانية الكبــرية، ال تتناســب مــع معــدل املواليــد اخلــام يف منطقــة 

اخلفجــي، الــي بلغــت وفقــاً لنتائــج هــذه الدراســة حــوايل 20.1 مولــود لــكل ألــف نســمة مــن الســكان، وهــو معــدل أدىن بكثــري مــن معــدل 
املواليــد اخلــام علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر الــي متــت دراســتها، والــذي بلــغ 34.6 مولــود لــكل ألــف نســمة مــن الســكان، وأدىن 
قليــاًل مــن متوســط معــدل املواليــد اخلــام علــى مســتوى اجلمهوريــة، البالــغ حــوايل 33.4 مولــود لــكل ألــف نســمة مــن الســكان. وابلتــايل 
فــإن الــزايدة الســكانية يف منطقــة اخلفجــي ترجــع يف املقــام األوىل إىل اهلجــرة الوافــدة للمنطقــة مــن مناطــق أمانــة العاصمــة األخــرى ومــن 

احملافظــات األخــرى. 
خــالل احلــرب القائمــة نزحــت عــدداً مــن األســر مــن مناطــق النــزاع املســلح إىل منطقــة اخلفجــي، وتشــكل حاليــاً حــوايل 14.5 % مــن 

إمجــايل األســر يف منطقــة اخلفجــي، وهــذه النســبة ال تشــمل العائــالت النازحــة مــن دول القــرن األفريقــي إىل منطقــة اخلفجــي.
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متوســط عــدد أفــراد األســرة يف منطقــة اخلفجــي هــو األدىن بــن مناطــق الدراســة اخلمــس، 
وقد تراجع من 7.3 فرد عام 2004 إىل 6.28 فرد عام 2017. وهو تراجع كبري جداً، 

يفــوق معــدل تراجــع متوســط عــدد أفــراد األســرة يف ابقــي املناطــق. 

نســبة األســر الــي ترأســها أنثــى يف منطقــة اخلفجــي هــي األعلــى علــى مســتوى مناطــق 
الدراســة اخلمــس، فقــد بلغــت 9.1 % مــن إمجــايل األســر، فيمــا بلغــت يف مناطــق الدقيــق، 
السنينة، العمريي، ووادي أمحد 5.5 %، 7.6 %، 7 %، و 3.6 %، وبلغ متوسط عدد 
األســر الــي ترأســها أنثــى علــى مســتوى مناطــق الدراســة اخلمــس 6.3 %. ويرجــع ارتفــاع 
عــدد األســر الــي ترأســها أنثــى يف منطقــة اخلفجــي إىل ارتفــاع معــدالت اهلجــرة اخلارجيــة 
مــن منطقــة اخلفجــي إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ودول اخلليــج العــريب. وإىل ارتفــاع 
حــاالت الرتمــل بــن أرابب األســر مقارنــة مبناطــق الدراســة األربــع األخــرى، حيــث بلغــت 

نســبة األســر الــي يرأســها أرامــل حــوايل 7.3 %.

األســرة يف منطقــة اخلفجــي هــي أســرة نوويــة )تتكــون مــن الــزوج والزوجــة واألبنــاء غــري املتزوجــن(، 
فنســبة األســر الــي يقيــم لديهــا أبنــاء متزوجــون ال تزيــد عــن 9.4 % مــن األســر، وهــي النســبة 
األدىن علــى مســتوى مناطــق الدراســة، حيــث بلــغ املتوســط علــى مســتوى املناطــق اخلمــس حــوايل 

.% 15.7

3.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية
الفقــر يف  بــن مناطــق جيــوب  الدخــل(  )مبعيــار فقــر  منطقــة اخلفجــي هــي األقــل فقــراً 

العاصمــة صنعــاء، حيــث تبلــغ نســبة األســر الفقــرية حــوايل 82.6 % مــن إمجــايل األســر فيهــا، وهــي نســبة تقــل كثــرياً عــن متوســط نســبة 
األســر الفقــرية يف جيــوب الفقــر اخلمســة الــي متــت دراســتها، والــذي يبلــغ حــوايل 90.6 %.  

31555عدد السكان

2566عدد املباين

4884عدد األسر 

6.28متوسط عدد أفراد األسرة

20.1معدل املواليد اخلام

42.17متوسط عمر أرابب األسر 

األسر اليت يقيم لديها أبناء 
متزوجون

9.4

جنس رب 
األسرة

90.9ذكر

9.1انثى

الفئات 
العمرية

ألرابب 
األسر

20.2اقل من 30 سنة

3133.9-40 سنة

4118.3-49 سنة

5021.1-64 سنة

656.4 سنة فأكثر

نوع اإلقامة 
85.5دائمة

14.5انزحه

احلالة 
الزواجية 
لرب األسرة

2.7عازب

89.1متزوج

0.9مطلق

7.3أرمل

املستوى 
التعليمي 
لرب األسرة

20.9أمي

21.8يقرأ ويكتب

19.1ابتدائي

8.2أساسي

18.2اثنوي

0تعليم مهين

11.8جامعي فأعلى

جدول رقم )1-3( بعض املؤشرات 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

3.2.1. العمل والبطالة
نســبة البطالــة يف منطقــة اخلفجــي هــي األدىن بــن مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلغــت 
حــوايل 28.2 % مــن قــوة العمــل، فيمــا بلــغ املتوســط علــى مســتوى املناطــق اخلمــس 33.9 % ، 
مع ذلك فمعدل البطالة يف منطقة اخلفجي أعلى من املتوســط العام على املســتوى الوطين الذي 
يبلــغ حــوايل 13.5 %، ويرجــع ارتفــاع معــدل البطالــة إىل مــا تركتــه احلــرب القائمــة مــن آاثر ســلبية 
علــى األوضــاع االقتصاديــة يف البلــد عمومــاً، حيــث توقفــت كثــري مــن الــورش عــن العمــل بســبب 
انقطــاع الكهــرابء، وابت كثــري مــن احلرفيــن عاطلــن عــن العمــل، ومل جتــد البدائــل الفرديــة مثــل 
الطاقــة الشمســية واملولــدات الصغــرية نفعــاً يف التغلــب علــى مشــكلة انقطــاع الكهــرابء العموميــة، 
وبســبب احلــرب ســرحت بعــض مؤسســات القطــاع اخلــاص كثــرياً مــن عماهلــا، وتراجعــت نســبة 
مســامهة قطــاع البنــاء والتشــييد يف توفــري فــرص العمــل، فضــاًل عــن األســباب املتعلقــة ابلقــدرات 

واملهــارات، حيــث يفتقــر كثــري مــن الشــباب للتدريــب والتأهيــل املهــين. 
متــارس بعــض النســاء أعمــااًل مــدرة للدخــل، مثــل: صناعــة البخــور والعطــور، صناعــة احللــوايت 
واآليســكرمي، أحزمــة اجلنــايب، صناعــة مالبــس صوفيــه, صناعــة »أليــاف االســتحمام«، وتعمــل 
بعــض النســاء املولــدات والالجئــات يف اخلدمــة املنزليــة، وتقــوم بعضهــن بصناعــة البهــارات، وبيــع 

األحذيــة. 
3.2.2. الدخل واإلنفاق

متوســط دخــل األســرة وإنفاقهــا الشــهري يف منطقــة اخلفجــي هــو األعلــى علــى مســتوى مناطــق 
جيــوب الفقــر ابلعاصمــة صنعــاء، ففيمــا بلــغ متوســط الدخــل الشــهري لأســرة يف مناطــق جيــوب 
الفقــر حــوايل 52083 رايل شــهرايً، بلــغ متوســط الدخــل الشــهري لأســرة يف منطقــة اخلفجــي 
حــوايل 66500 رايل، بفــارق أكثــر مــن 14000 رايل شــهرايً، وعلــى مســتوى اإلنفــاق الشــهري 
لأســرة بلــغ متوســط اإلنفــاق الشــهري لأســرة علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة حــوايل 
62270 رايل، ومتوســط اإلنفــاق الشــهري لأســرة يف منطقــة اخلفجــي حــوايل 73218 رايل، 
بفــارق حــوايل 11 ألــف رايل شــهرايً. لذلــك فــإن العجــز الشــهري يف منطقــة اخلفجــي أقــل مــن 
ســبعة ألــف رايل، يف مقابــل عجــز شــهري أكثــر مــن عشــرة ألــف رايل علــى مســتوى مناطــق 

جيــوب الفقــر اخلمســة. 

تشــري نتائــج الدراســة إىل أن نســبة األســر الــي حتصــل علــى دخــل شــهري مخســن ألــف رايل 
أو أقــل يف منطقــة اخلفجــي أقــل مــن نســبة األســر الــي حتصــل علــى هــذا الدخــل علــى مســتوى 
مناطــق جيــوب الفقــر، حيــث بلغــت نســبتها يف منطقــة اخلفجــي حــوايل 44.5 %، يف مقابــل 
65.6 % علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمــس. يف مقابــل ارتفــاع نســبة األســر الــي 
حتصل على دخل شــهري أكثر من مخســن ألف رايل يف منطقة اخلفجي، مقارنة بنســبة األســر 

82.6نسبة األسر الفقرية
28.2معدل البطالة

66,500متوسط  الدخل الشهري لألسرة
73,218متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة

6,718متوسط العجز الشهري )-(
آلية سد

العجز
96.7االستدانة
3.3بيع أصول

توزيع
األسر

حسب 
فئات

الدخل
الشهري

اقل من 21 الف 
رايل

3.6

30000-2100017.3
40000-3100010.9
50000-4100012.7
60000-5100015.5
70000-610009.1
80000-710008.2

81000+22.7
مصادر 

دخل 
األسرة

34.5املرتبات
0.9معاشات تقاعد

5.4حتويالت من الداخل
2.7الضمان االجتماعي

0أتمينات اجتماعية
11.8حتويالت من اخلارج

2.7عائدات عقارية
15.5عائدات عقارية

0.9عائدات من الزراعة
توزيع 
األسر 

حسب 
متوسط

اإلنفاق 
الشهري 

لألسرة

اقل من 21 الف 
رايل

0.9

30000-210007.3
40000-310007.3
50000-4100018.2
60000-5100013.6
70000-6100015.5
80000-7100010.9

81000+26.4
بنود

اإلنفاق 
الشهري
لألسرة

17.3اإلجيار
6.6التعليم
6الصحة

44الطعام والشراب
0.5الكهرابء

4.2االتصاالت
5.4املالبس

5.9املواصالت
8.5القات والسجائر

جدول رقم )2-3( بعض املؤشرات
االقتصادية واملعيشية ملنطقة اخلفجي
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الــي حتصــل علــى دخــل شــهري مماثــل يف جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلغــت 
55.5 % و 34.4 % علــى التــوايل.

ينتمــي كثــري مــن ســكان منطقــة اخلفجــي إىل الطبقــة املتوســطة، فحــوايل 28.2 % مــن أرابب 
األســر هــم موظفــون حكوميــون أو موظفــن يف القطــاع اخلــاص )20.9 % و7.3 % 
علــى التــوايل(. لذلــك تشــكل املرتبــات املصــدر األول للدخــل الشــهري للعائــالت 
يف منطقــة اخلفجــي، وحتتــل عائــدات العقــارات املرتبــة الثانيــة مــن مصــادر الدخــل 
الشــهري لأســر يف منطقــة اخلفجــي، ومعظــم مالكــي العقــارات املؤجــرة هــم إمــا 

مغرتبــن أو مــن الســكان األصليــن للمنطقــة.
تشــكل حتويــالت املغرتبــن يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ودول اخلليــج العــريب 
حــوايل  متثــل  حيــث  اخلفجــي،  منطقــة  الدخــل يف  مصــادر  مــن  هامــاً  مصــدراً 
11.8 % مــن إمجــايل دخــل األســر يف املنطقــة، وحتتــل املرتبــة الثالثــة بعــد املرتبــات 
وعائــدات العقــارات، ويشــري الســكان احملليــون إىل تنامــي ظاهــرة هجــرة األطفــال 
إىل دول اخلليــج خــالل الســنوات األخــرية، ســواء بشــكل رمســي أو عــرب التهريــب.

إنفــاق األســر يف منطقــة اخلفجــي علــى الطعــام والشــراب هــي األقــل علــى مســتوى 
مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، وهــو أمــر متوقــع، بســبب ارتفــاع متوســط دخــل 
العائــالت، فكلمــا ارتفــع الدخــل، تراجعــت نســبة اإلنفــاق علــى الطعــام والشــراب، 
وارتفعــت نســب اإلنفــاق علــى بنــود أخــرى. واإلنفــاق علــى التعليــم يف منطقــة 
اخلفجي هو األعلى على مســتوى جيوب الفقر اخلمســة، يرجع ذلك إىل ارتفاع 

نســبة األطفــال امللتحقــن مبــدارس خاصــة.

3.2.3. السكن
اجتــه التوســع العمــراين يف منطقــة اخلفجــي مــن الشــمال اىل اجلنــوب، ولوحــظ 
أن احلــارات اجلديــدة الواقعــة جنــوب وغــرب منطقــة اخلفجــي مناطــق خمططــة، 
وال توجــد فيهــا مبــان عشــوائية، وال حــىت مبــان شــعبية. ومعظــم املبــاين مبنيــة 
ابلطــوب اإلمسنــي أو ابحلجــارة املصقولــة واحلديــد املســلح. وتوجــد يف هــذا 

اجلــزء مــن املنطقــة عــدداً مــن الفلــل.
تشــكل املبــاين املســلحة حــوايل 63 % مــن إمجــايل املبــاين يف منطقــة اخلفجــي، 
وهــي نســبة كبــرية جــداً، وتشــكل أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف مثيالهتــا يف كل 
منطقة من املناطق األربع األخرى، وكل املؤشــرات املتعلقة ابلســكن واألوضاع 
االجتماعيــة االقتصاديــة األخــرى تشــري إىل أن منطقــة اخلفجــي مل تعــد جيبــاً مــن 
جيــوب الفقــر، بــل ابت حيــاً مــن أحيــاء الطبقــة املتوســطة يف العاصمــة صنعــاء، 

لــكل املؤشــرات  فضــاًل عــن أن نســبة كبــرية مــن ســكانه ميكــن تصنيفهــم وفقــاً 
تعــد  ومل  العاصمــة صنعــاء.  العليــا يف  الشــرحية  واالقتصاديــة ضمــن  االجتماعيــة 
تشــكل جيبــاً مــن جيــوب الفقــر ســوى حــارة محــراء علــب، الــي تقــع يف اجلــزء 

الشــمايل مــن منطقــة اخلفجــي، وحــارة املهاجريــن إىل حــٍد مــا.
اجلــزء الشــمايل مــن منطقــة اخلفجــي فيــه عــدد مــن املســاكن العشــوائية، ومعظــم 
املســاكن الــي تتكــون مــن غرفــة واحــدة والــي تشــكل حــوايل 6.4 % مــن إمجــايل 
مساكن منطقة اخلفجي، توجد يف هذه احلارة، وكذلك األمر ابلنسبة للمساكن 
الــي ال يوجــد هبــا مطبــخ مســتقل، كثــري مــن العائــالت الــي تســكن اجلــزء الشــمايل 
هــي مــن »املولديــن« والالجئــن، ومعظــم مبــاين هــذا اجلــزء مــن املنطقــة هــي مبــان 

شــعبية صغــرية، مكونــة مــن طابــق واحــد. 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

3.3. األوضاع االجتماعية واخلدمات العامة
3.3.1. التعليم

بلــغ معــدل التحــاق األطفــال ابلتعليــم يف منطقــة اخلفجــي 82 %، وهــو أدىن معــدل التحــاق 
علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، رغــم أن البنيــة التحتيــة للتعليــم يف منطقــة 
فهنــاك  األخــرى،  الفقــر  جيــوب  يف  للتعليــم  التحتيــة  البنيــة  مــن  أفضــل  اخلفجــي 

مدرســتان حكوميتــان يف منطقــة اخلفجــي، مهــا: 
• مدرســة الشــهيد املؤيــد األساســية الثانويــة: يف شــارع 14 بـ)حــارة الزبيــب(، 
وتتكــون مــن 36 فصــاًل دراســياً، تعمــل فرتتــن: فــرتة صباحيــة لــإلانث مــن الصــف 
األول أساســي إىل الصــف الثالــث الثانــوي، وعــدد الطالبــات امللتحقــات يف الفــرتة 
الصباحيــة حــوايل 2820 طالبــة، وفــرتة مســائية للذكــور، مــن الصــف األول أساســي 
إىل الصــف التاســع األساســي، ويبلــغ عــدد الطــالب امللتحقــن هبــا يف الفــرتة املســائية 

حــوايل 1180 طالبــاً.
• مدرســة محــراء علــب األساســية: يف »حــارة محــراء علــب«، ويتكــون مبناهــا 
مــن 12 فصــاًل دراســياً، وتعمــل فرتتــن: فــرتة صباحيــة للذكــور مــن الصــف األول 
األساســي حــىت الصــف التاســع، وعــدد الطــالب امللتحقــن ابلفــرتة الصباحيــة حــوايل 

شكل رقم )9 - 3( خصائص املسكن )امللكية، طبيعة البناء، عدد الغرف، 
عدد الطوابق، وجود/ عدم وجود مطبخ مستقل( يف منطقة اخلفجي.

معدل االلتحاق 
ابلتعليم األساسي 

 82

التوزيع النسيب 
لألطفال امللتحقني 
ابلتعليم حسب 
نوع املدرسة 

واجلنس

82.6حكوميالذكور

15.9خاص
1.4خاص + حكومي

84.9حكومياإلانث
15.1خاص

0خاص + حكومي

األسر اليت تعاين 
من عدم 

القدرة على الوفاء 
ابلكلفة 

املالية للتعليم

34.2دائمًا
52.6أحياان
13.2إطالقا

9األسر اليت حصلت على دعم للخدمات التعليمية

توجهات األسر جتاه
املساواة بني الذكور
واإلانث يف الفرص

التعليمية

هتتم ابلذكور واإلانث 
ابلتساوي

92.6

5.3متيز الذكور على اإلانث
2.1متيز االانث على الذكور
ال هتتم بتعليم اإلانث 

وال الذكور
0

تقييم أرابب األسر 
للخدمات التعليمية 

يف املنطقة

0.9ممتازة
1.8جيدة جدَا

30.3جيدة
51.4مقبولة إىل حٍد ما

4.6سيئة جدًا
3.7سيئة
7.3أخرى

أولوايت دعم التعليم
واملؤسسات التعليمية

يف املنطقة من 
منظور أرابب 

األسر

66.4توفري مدرسن
17.3تدريب مدرسن 

14.5توفري معامل
90توفري كتب
19.1بناء فصول
14.5بناء محامات
10توعيه ابلتعليم

جدول رقم )3-3( بعض مؤشرات التعليم وتقييم أرابب األسر 
للخدمات واملؤسسات التعليمية يف منطقة اخلفجي
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1041 طالبــاً، وفــرتة مســائية لــإلانث مــن الصــف األول األساســي حــىت الصــف 
التاســع األساســي، ويبلــغ عــدد الطالبــات يف الفــرتة املســائية حــوايل 1919 طالبــة.

تعــاين العمليــة التعليميــة يف املدرســتن احلكوميتــن مــن جوانــب قصــور عديــدة، 
تتمثــل أمههــا يف مــا يلــي: ازدحــام الفصــول الدراســية، نقــص عــدد املعلمــن، وتــدين 
مســتوايت أتهيلهــم )فمعظــم املعلمــن هــم ممــن يطلــق عليهــم »بدائــل«(، أتخــر 
توزيــع الكتــاب املدرســي ونقــص الكميــات املوزعــة منــه، تعــرض املعلمــن للعنــف 
مــن قبــل التالميــذ، وأحيــاانً مــن قبــل أوليــاء األمــور، عــدم وجــود جملــس أابء، عــدم 

االلتــزام ابلــدوام املدرســي. 

3.3.2. الصحة
يوجــد يف منطقــة اخلفجــي مركــز صحــي حكومــي واحــد )مركــز اخلفجــي الصحــي(، 
يف مبــىن مســتأجر )املبــىن مكــون مــن دوريــن، ويقــع املركــز يف الــدور الثــاين فقــط(، 
األطفــال،  لقاحــات  التاليــة:  اخلدمــات  ويقــدم  فــرداً،   35 مــن  يتكــون كادره 
اإلســعافات األوليــة، الصحــة اإلجنابيــة والتوليــد، املعاينــات الباطنيــة، بعــض التحاليــل 

املخربيــة، وخلــع األســنان. 
يقــول العاملــون يف املركــز أنــه يســتقبل يوميــاً حــوايل 60 حالــة، وهــو مــا يشــكك فيــه 
الســكان احملليــون، وأن هــذا القــول مبالــغ فيــه، هبــدف تربيــر تضخــم الــكادر البشــري 
للمركــز، املكــون مــن 35 فــرداً، وعــدم تناســبه مــع البنيــة التحتيــة للمركــز، فاملبــىن 

صغــري جــداً ومســتأجر، واألجهــزة والتجهيــزات الطبيــة حمــدودة جــداً.
معظــم الســكان احملليــن ال يتعاملــون مــع مركــز اخلفجــي الصحــي إال يف حــاالت 
إىل  الذهــاب  فيفضلــون  املرضيــة،  احلــاالت  معظــم  يف  أمــا  األويل،  اإلســعاف 
اخلــاص.  الزهــراوي  الســبعن، أو إىل مستشــفى  الثــورة، أو مستشــفى  مستشــفى 
ففــي حــاالت الــوالدة علــى ســبيل املثــال تفضــل العائــالت ذات الدخــل املرتفــع 
التعامــل مــع مستشــفى الســبعن، أمــا الفقــراء فيقولــون : إن خدمــات الــوالدة يف 
يلجــأ كثــري منهــم إىل  لذلــك  املاليــة،  الســبعن غاليــة، وفــوق قدراهتــم  مستشــفى 
القابــالت )املولــدات الشــعبيات(، حيــث توجــد عــدد مــن املولــدات الشــعبيات يف 
املنطقة، ويف حاالت الوالدات املتعســرة والعمليات القيصرية فإن النســاء الفقريات 
يضطــررن للذهــاب إىل مستشــفى الســبعن، ويضطــررن لبيــع حليهــن أو االســتدانة. 
تتمثــل االحتياجــات العاجلــة ملركــز اخلفجــي الصحــي يف مــا يلــي: بنــاء مبــىن للمركــز 
الصحــي يتناســب مــع عــدد العاملــن املتوفريــن، واالحتياجــات الصحيــة للمنطقــة، 
توفــري أدوات وأجهــزة طبيــة لقســم الطــوارئ، ثالجــة وحافظــات لقاحــات لقســم 
التلقيــح، ســتائر متحركــة ومكتــب وكرســي للقســم نفســه، توفــري أجهــزة للفحــوص 
املختربيــة يف املختــرب، حيــث ال يتوفــر حاليــاً يف املختــرب ســوى »ميكرســكوب« 

قــدمي، وبعــض األجهــزة التالفــة، توفــري جهــاز أشــعة.
إىل جانــب املركــز الصحــي احلكومــي الوحيــد، توجــد يف منطقــة اخلفجــي عــدداً مــن 
املؤسســات الصحيــة والطبيــة اخلاصــة، منهــا: مستشــفى احليــاة يف حــارة »محــراء 
بــن جبــل يف »حــارة املطــالع«، املركــز األوريب الطــي يف  علــب«، عيــادة معــاذ 

»حــارة الزبيــب«،   وعيــادة وخمتــرب األوائــل يف »حــارة املهاجريــن«.

أسر تعرض أحد أفرادها ملرض خالل 
53.5عام 2017

أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من 
38.5مرض مزمن

أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من 
7.3إعاقة دائمة

األسر اليت تعاين من عدم 
القدرة على الوفاء بكلفة 

اخلدمات الصحية

36.7دائمًا

49.5أحيااًن

13.8إطالقًا

أسر حصلت على دعم للخدمات 
7.3الصحية

تقييم أرابب األسر للخدمات 
الصحية يف املنطقة

0ممتازة
3.6جيدة جدًا

35.5جيدة
40مقبولة إىل حٍد ما

11.8سيئة جدًا
5.5سيئة
3.6أخرى

طبيعة الدعم الذي
حتتاجه املؤسسات
الصحية العامة اليت
يتعاملون معها يف
املنطقة أو املناطق

اجملاورة

42.7توفري الكادر الطي
تدريب الكادر 

5.5الطي

9.1توفري  األجهزة
30توفري األدوية

حتسن اإلدارة 
0الصحية

1.8بناء مرافق جديدة
10.9ال أعرف

جدول رقم )4-3( بعض املؤشرات الصحية وتقييم أرابب 
األسر للخدمات واملؤسسات الصحية يف منطقة اخلفجي

العددالوظيفة 

5طبيب عام 
5طبيب أسنان

1صيديل 
3إخصائي خمترب 

2فين خمترب 
3مساعد طبيب

5ممرضون 
2قابلة

1حارس 
6إداريون 

2عمال نظافة
35اجملموع 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

3.3.3. الكهرابء، املياه، والصرف الصحي
يعتمد معظم الســكان )92.7 %( على الطاقة الشمســية كمصدر وحيد للكهرابء، فيما 7.3 % 

من املســاكن تعتمد على وســائل تقليدية لإلانرة، كالشــموع والفوانيس و«النوارات«.
توجــد عــدد مــن خــزاانت امليــاه الــي وفرهتــا بعــض املنظمــات الدوليــة يف املنطقــة، فضــاًل عــن وجــود 
بئــر ومضخــة ميــاه، ويتــم نقــل امليــاه إىل املنــازل ب«الــدابت«، مــع ذلــك ال يســتفيد منهــا ســوى 
مــا يقــرب مــن 30 % مــن املســاكن، وحــوايل 70 % مــن املنــازل حتصــل علــى امليــاه عــن طريــق 

الشــراء مــن الوايتــات . وتــرتاوح قيمــة ميــاه »الوايــت« الواحــد بــن 7000 - 9000 رايل. 
املنطقة ال تتوفر هبا خدمة الصرف الصحي ابستثناء اجلزء الشمايل الغريب من حي »املطالع«، 
مــن إمجــايل  العامــة 27.8 %  الصحــي  الصــرف  املتصلــة بشــبكة  املســاكن  تتعــدى نســبة  وال 
املســاكن، ومــا يقــرب مــن 2 % مــن املنــازل تســتخدم حفــراً مغطــاة للصــرف الصحــي، أمــا ابقــي 

املســاكن )70.4 %( فتعتمــد علــى »البيــارات« كوســيلة للصــرف الصحــي.
الحــظ فريــق البحــث ظاهــرة طفــح الصــرف الصحــي مــن البيــارات، ويرجــع ذلــك لطبيعــة املنطقــة 

الصخريــة، مــا يصعــب علــى مالكــي املســاكن حفــر بيــارات عميقــة، فضــاًل عــن حمدوديــة امتصاصهــا مليــاه الصــرف، ويقــول الســكان 
احملليــون أن معظــم العائــالت الفقــرية ال تســتطيع أتمــن أجــرة ســيارات تفريــغ البيــارات »وايتــات الشــفط«.

قال املشــاركون يف مناقشــة بؤرية: أن املؤسســة العامة للمياه والصرف الصحي أعلنت مرتن عن مناقصة ربط احلارة بشــبكة الصرف 
الصحــي العموميــة مرتــن خــالل الفــرتة املاضيــة، إال أن املشــروع مل ينفــذ حــىت اآلن، وأرجعــوا الســبب إىل أن الســلطات املركزيــة واحملليــة 

ال هتتــم ابملناطــق الفقــرية، بســبب عــدم وجــود أشــخاص ذوي نفــوذ فيهــا. 

3.3.4. الطرق واملواصالت:
هنــاك أربعــة شــوارع رئيســة داخــل منطقــة اخلفجــي، متتــد مــن شــارع خــوالن ابجتــاه الشــرق، بعــرض 24 مــرتاً، 18 مــرت، 16 مــرت، 14 
مــرت، وشــوارع أخــرى أقــل عرضــاً، أمــا الشــوارع املمتــدة مــن اجلنــوب إىل الشــمال فهــي أقــل عرضــاً وأقصــر طــواًل، ومجيــع الشــوارع داخــل 
املنطقــة ترابيــة، ابســتثناء أربعــة شــوارع إســفلتية، ثالثــة منهــا يف »حــارة الزبيــب«، والرابــع يف »حــارة احلكمــة«، وميتــد مــن شــارع خــوالن 
ابجتــاه الشــرق، طولــه أقــل مــن كيلــو مــرت واحــد وبشــكل عــام فــإن اجلــزء اجلنــويب يبــدو خمططــاً، وشــوارعه أكثــر طــواًل وانتظامــاً واتســاعاً 

مــن الشــوارع يف املنطقتــن الشــمالية والشــرقية، فــكل الشــوارع يف املنطقــة الشــمالية ترابيــة، قصــرية، وغــري منتظمــة.   

3.3.5. األمن
انتشــار ظواهر االحنراف والســلوك املخل ابألمن واآلداب العامة، وبشــكل خاص يف حاريت »املطالع« و«محراء علب«، ومن أمهها: 
الســرقة )ســرقة اهلواتــف، الدراجــات الناريــة، ألــواح الطاقــة الشمســية، أســطواانت غــاز الطبــخ، وســرقة القــات(، بيــع احلبــوب املخــدرة 
وتعاطيهــا، الدعــارة املنظمــة، ويف حــارة احلكمــة تنتشــر ظاهــرة جتــارة األســلحة. وقــد ســاعد علــى اســتمرار هــذه املمارســات ضعــف أداء 
املؤسســات األمنيــة والشــرطية، وضعــف قدرهتــا علــى فــرض القانــون، ألســباب كثــرية، منهــا تضامــن ســكان املنطقــة ومتاســكهم، فقــد 
الحــظ فريــق البحــث أن ســيارة شــرطة دخلــت املنطقــة للقبــض علــى أحــد املطلوبــن، إال أن ســكان احلــي منعوهــا مــن التحــرك داخــل 

احلــارة، ورفضــوا تســليم املطلــوب، مــا اضطــر ســيارة الشــرطة واجلنــود إىل اخلــروج مــن احلــارة دون القبــض علــى املطلــوب.  

3.4. رأس املال االجتماعي
يســود املنطقــة تنــوع كبــري يف أصــول الســكان، واملناطــق الــي قدمــوا منهــا، وختتلــف منطقــة اخلفجــي عــن املناطــق األخــرى، أبن نســبة ال 
أبس هبــا مــن ســكاهنا هــم مــن املولديــن والالجئــن مــن دول القــرن األفريقــي، إال أن هــؤالء قــد حققــوا خــالل الســنوات املاضيــة مســتوى 
متقــدم مــن االندمــاج االجتماعــي، وابتــت العالقــة بينهــم وبــن األخريــن تتســم حبســن اجلــوار، وإن كان بعــض الســكان قــد عــربوا خــالل 

املقابــالت الفرديــة عــن اهتامهــم لالجئــن مبمارســة بعــض األعمــال املتعارضــة مــع القانــون واملخلــة ابآلداب العامــة. 
يشــكو الســكان احملليــون مــن ضعــف دور اجمللــس احمللــي يف خدمــة املنطقــة، ويقولــون أبن املنطقــة حصلــت علــى مســاعدات: صابــون 

الكهرابء
92.7طاقة مشسيه

7.3ال توجد

املياه 
70.9وايتات

29.1خزان خريي

الصرف 
الصحي 

27.8شبكه حكومية

70.4بيارة

1.9حفرة مغلقة
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مــن اليونســيف، مــواد لتعقيــم خــزاانت امليــاه مــن اجمللــس الدمناركــي، ومســاعدات أخــرى مــن منظمــات أخــرى، إال أن اجمللــس احمللــي مل 
يتدخــل لضبــط عمليــة التوزيــع، وأن توزيــع املســاعدات عندمــا يتــم عــن طريــق عقــال احلــارات، ال يكــون هنــاك معايــري واضحــة، وتتســم 
عمليــة التوزيــع ابالرجتاليــة وتؤخــذ العالقــات الشــخصية بعــن االعتبــار، علــى حســاب معايــري االحتيــاج والعدالــة، الســيما يف ظــل عــدم 
وجود معايري واضحة لتقييم أداء عقال احلارات وحماســبتهم من قبل مؤسســات الدولة، لذلك فإن ممارســتهم للســلطة يتســم يف حاالت 

كثــرية ابلتمييــز واحملــاابة واجملامــالت الشــخصية.

3.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي:
أشــار املشــاركون يف مناقشــة بؤريــة مــع الرجــال املقيمــن إقامــة دائمــة يف املنطقــة، إىل أن الثقافــة القبليــة كانــت حتــد مــن مشــاركة املــرأة يف 
العمــل خــارج املنــزل، إال أن تنامــي ظاهــرة الفقــر يف الســنوات األخــرية أدت إىل أن نســبة مــن النســاء بــن علــى اســتعداد للعمــل خــارج 
املنــزل، متــارس بعــض النســاء أعمــااًل مــدرة للدخــل، مثــل: صناعــة البخــور والعطــور، صناعــة احللــوايت واآليســكرمي، أحزمــة اجلنــايب، 
صناعــة مالبــس صوفيــه, صناعــة »أليــاف االســتحمام«، وتعمــل بعــض النســاء املولــدات والالجئــات يف اخلدمــة املنزليــة، وتقــوم بعضهــن 
بصناعــة البهــارات، وبيــع األحذيــة. ويشــري الســكان احملليــون إىل أنــه إذا توفــر التدريــب للنســاء وتوفــري فــرص عمــل ودعــم املشــروعات 

املــدرة للدخــل، فــإن كثــرياً مــن النســاء ســوف يلتحقــن بقــوة العمــل النشــيطة اقتصــادايً.

3.6. أوضاع األطفال
نســبة تســرب األطفــال الذكــور مــن التعليــم األساســي يف منطقــة اخلفجــي هــي األدىن علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث تصــل 
إىل 12.7 % مــن إمجــايل الطــالب امللتحقــن ابلتعليــم األساســي، مقارنــة مبتوســط 15.66 % علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، 
ويشــري الســكان إىل أن نســبة تســرب األطفال اإلانث أكرب بكثري من نســبة تســرب األطفال الذكور، يرجع ذلك لعدة أســباب، منها: 
الــزواج املبكــر، وتوجهــات أرابب األســر حــول أمهيــة تعليــم الفتــاة، فهنــاك توجهــات بــن أرابب األســر، وخاصــة أســر املغرتبــن أبن تعليــم 

الفتيــات ينبغــي أن يتوقــف عنــد احلصــول علــى شــهادة التعليــم األساســي. 
تقــدر نســبة األطفــال العاملــن وأطفــال الشــوارع يف منطقــة اخلفجــي حبــوايل 16 % مــن إمجــايل األطفــال يف ســن 6 - 15 ســنة، ويعمــل 
األطفــال الذكــور املتســربن مــن التعليــم والذيــن جيمعــون بــن التعليــم والعمــل يف أعمــال غــري رمسيــة، مثــل أعمــال البنــاء، مجــع املــواد القابلــة 
إلعــادة التدويــر وبيعهــا، بيــع املــاء املعــدين يف تقاطعــات الطــرق واملياديــن، بيــع اســطواانت غــاز الطبــخ، بيــع القــات، عمــال يف معامــل 
صناعــة البــالط وقطــع األحجــار وورش إصــالح الســيارات واملولــدات الكهرابئيــة، بيــع األطعمــة واحللــوايت، أمــا الفتيــات املتســرابت 
مــن التعليــم أو الــاليت جيمعــن بــن التعليــم والعمــل، فيعملــن يف جمــال التنظيــف يف املرافــق العامــة، بيــع املســتلزمات املدرســية )أقــالم، 
دفاتــر، حمــاايت، بــراايت(، بيــع مالبــس أطفــال ومالبــس نســائية، بيــع األطعمــة واحللــوايت )سنبوســة، بطاطــس مســلوقة، مسســم، بيــض 

مســلوق(. 
أشــار األطفــال يف املناقشــات البؤريــة إىل أن اإلجنــاز الدراســي لأطفــال الذيــن جيمعــون بــن التعليــم والعمــل ضعيــف جــداً، حيــث ال 
جيــدون الوقــت الــكايف لالســتذكار واملطالعــة وإجنــاز الواجبــات املنزليــة، وأن بعــض األطفــال العاملــن يتعرضــون للمخاطــر، فاألطفــال 
العاملــن يف مجــع املــواد القابلــة للتدويــر يتعرضــون لأمــراض، وأحيــاانً يتعرضــون إلصــاابت بســبب وجــود قطــع زجاجيــة أو مــواد حــادة 
يف أكــوام الزابلــة الــي يفتشــون فيهــا عــن املــواد القابلــة للتدويــر، أمــا العاملــن يف جمــاالت أخــرى فإهنــم يتعرضــون لعنــف لفظــي مــن قبــل 

أصحــاب العمــل، أو مــن قبــل العاملــن األكــرب ســناً.
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3.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت: 
يــرى الســكان احملليــون يف منطقــة اخلفجــي أن مشــكلة امليــاه حتتــل الرتتيــب األول يف قائمــة املشــكالت الــي يعانــون منهــا، الســيما أهنــا 

متــس كل الفئــات الســكانية، وتؤثــر أتثــرياً كبــرياً علــى النظافــة الشــخصية، وعلــى األطفــال والنســاء.

حدد السكان أربعة جماالت ذات أولوية للتدخل، هي:
• بناء خزان كبري للمياه يف املنطقة، لضخ مياه البئر املوجودة يف املنطقة إليه، ومد شبكة مياه رئيسية إىل كل احلارات والشوارع.

• إنشاء مبىن ملركز اخلفجي الصحي الذي يقدم خدماته حالياً من مبىن مستأجر.
• بنــاء مدرســتن جديدتــن للتعليــم األساســي والثانــوي، أحدامهــا للفتيــات واألخــرى للذكــور، حيــث تعــاين املدرســتن القائمتــن مــن كثافــة عاليــة 

يف الفصــول الدراســية. 

السكان عمومًانساء انزحاترجال انزحوننساء مقيماترجال مقيموناملشكالت 

411 21املياه
322 43الصحة
233 34التعليم
44-6الكهرابء

5-1 -5فرص عمل
6-125الصرف الصحي

7----األمن
8----النظافة

9-6-7مشروعات صغرية
10--7-التعليم املهين

11-7 65الطرق

مصفوفة رقم )1-3( ترتيب أولوايت املشكالت حسب الفئات السكانية املختلفة يف منطقة اخلفجي
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ت التنموية يف منطقة اخلفجي مبديرية السبعني
مصفوفة )2 - 3( التدخال

اجملال 
الرئيسي

اجملال 
الفرعي

املشكالت
األسباب

األهداف
الربامج/املشروعات املقرتحة

املستفيدون

أواًل: اجملال االقتصادي

تعزيز مصادر الدخل لألسر

ارتفاع نسبة البطالة يف 
منطقة اخلفجي عموماً 

وحارة محراء علب 
خصوصاً لتصل إىل

 28.2 % من امجايل 
قوة العمل مؤدية 

إىل تردي األوضاع 
االقتصادية لنسبة كبرية 

من األسر

- أتثري ظروف احلرب على فرص العمل.
- توقف صرف املرتبات ألرابب األسر املوظفن.

ص، وفقدان عدة أسر 
- تدهور دور مؤسسات القطاع اخلا

ملصادر الدخل
- نسبة األسر النازحة الي تصل إىل 14.5 % أغلبها من 

املهاجرين األفريقين من الصومال وأثيوبيا و املولدين.
- ضعف مهارات وخربات نسبة كبرية من السكان يف سن 
العمل يف جمال األنشطة االقتصادية املدرة للدخل وممارستهم 

مهن بسيطة ذات مردود ضئيل .

تقليل نسبة البطالة يف منطقة 
اخلفجي عموما واحلارات الفقرية 
خصوصا ومنها محراء علب يف 

مشال املنطقة 

• توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي 
متثل احتياجاً يف املنطقة وفقاً للمسوحات املنفذة من قبل اجلهات الي تستهدف 

املنطقة

األسر الفقرية يف اجلزء الشمايل 
من املنطقة )محراء علب( الي 
يقل دخلها الشهري عن 30 

الف رايل 
حوايل 300 أسرة  متثل 8 % 

من امجايل أسر املنطقة .

• تنفيذ برانمج  يتكون من عدة مراحل   على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية 
املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات لرفع القدرات 
وحتسن مستوى الدخل بن النساء يف منطقة اخلفجي عموماً وحارة محراء علب 

خصوصا :
• ) تدريب مهين يف جماالت اقتصادية مدرة للدخل للنساء مثل اخلياطة والتطريز 
وصنع املعجنات املنزلية- الكوافري – البخور والعطور املنزلية وغريها من اجملاالت 

وفقا لدراسة جدوى للفرص االقتصادية -  التدريب يف جمال رايدة االعمال 
-  تقدمي قروض للمستهدفات لتدشن مشاريعهن اخلاصة عرب برامج ومؤسسات 

التمويل األصغر(.

• تنفيذ دورات أتهيل /تدريب مهين  للرجال والشباب يف سن العمل يف جماالت 
تلي احتياجات السوق  ) النجارة واحلدادة – صناعة القمرايت – امليكانيكا- 

نقش و خرشات اجملالس والصاالت واملساجد - تركيب وصيانة منظومات 
الطاقة الشمسية – صيانة اهلواتف النقالة – التصوير الفوتوغرايف والفوتوشوب 

– الديكور وغريها من اجملاالت وفقاً لدراسة حتدد اهتمامات املستهدفن 
واحتياجات سوق العمل (. 

الرجال والشباب يف سن العمل 
من 18 سنة فأكثر

200 من العاطلن عن العمل

• تنفيذ دراسة  للفرص االقتصادية الواعدة يف عدد من األحياء مبنطقة اخلفجي 
ض يستهدف دعم 

وانشاء ودعم جمموعات اقتصادية  و صندوق  دوار لإلقرا
الراغبن يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة حبيث يدار من قبل أطر جمتمعية   بعد 

أتهيلهم على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم املنشئات الصغرية 
ابلصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات.

الرجال والنساء الراغبن يف أتسيس 
أو تطوير مشاريع خاصة مدرة 

للدخل
أتسيس التجربة يف أحد األحياء 
ضمن منوذجن جتريبين للرجال 
وللنساء يف املرحلة األوىل ورعاية 

التجربة والتوسع إىل أحياء جديدة 
يف املراحل التالية .
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اثنيا: اجملال البشري

التعليم

ضعف خدمة 
التعليم يف املدرستن 

احلكوميتن يف املنطقة 
)الشهيد املؤيد، محراء 

علب(

ص يف األاثث والتجهيزات
- النق

ص املدرسن وضعف أتهيلهم
-نق

ص الكتب املدرسية
- نق

ض أولياء األمور
-تعرض املدرسن للعنف من الطالب وبع

-عدم وجود جملس آابء

حتسن جودة التعليم يف منطقة 
اخلفجي

• تغطية الفجوة يف األاثث والتجهيزات يف مدرسي محراء علب والشهيد املؤيد.
• توفري التخصصات الناقصة من الكادر التعليمي وفقاً آلليات النقد مقابل 

خدمة التعليم
• تشكيل جمالس آابء وتدريبها

• دورات تدريبية للمعلمن واملعلمات 
• محالت توعوية ألولياء األمور و الطالب خبصوص احلد من ظاهرة العنف 

املدرسي مبشاركة إدارات املدارس
• بناء مدرستن جديدتن للتعليم األساسي و الثانوي احدامها للفتيات و األخرى للذكور

كل الطالب ابملدرستن

ضعف نسبة االلتحاق 
و ارتفاع نسبة التسرب 
خالل سنوات الدراسة 
وخصوصاً بن البنات  

- الظروف االقتصادية لدى نسبة من األسر الي قد ال جتد 
صعوبة يف تغطية نفقات التعليم

- الزواج املبكر
- قناعات أولياء األمور لنسبة من األسر حول أمهية تعليم 

البنات وخصوصا أسر املغرتبن. 

احلد من ظاهر التسرب
• محالت توعية ألولياء األمور حول أمهية التعليم للذكور واإلانث .

• تنفيذ برانمج الغذاء مقابل التعليم لأطفال املتسربن 
• توزيع احلقيبة واملستلزمات املدرسية للطالب املعدمن من املتسربن .

• تنفيذ مشروع إفطار الطالب يف املدارس
• عمل مساحات صديقة للطالب يف املدارس

الطالب املتسربن ذكوراً وإاناثً 
وأولياء أمورهم

+ األسر الي لديها أطفال مل 
يلتحقوا ابملدارس 

حوايل 12.7 % من الطالب 
والطالبات امللتحقن

أتهيل الشباب

ضعف القدرات 
والبطالة بن الشباب 

اجلامعين

-ضعف الوعي ابلقضااي التنموية 
-ضعف املام حديثي التخرج بقضااي واحتياجات سوق العمل.

حتسن قدرات اجلامعين حديثي 
التخرج يف اجملاالت التنموية 

وربطهم بسوق العمل .

• تنفيذ  برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل 
الشباب اجلامعين حديثي التخرج املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية 

لعدد 100 من الذكور واإلانث يف منطقة اخلفجي .

اجلامعين/ت حديثي التخرج
100 من الذكور واإلانث

الصحة

ضعف اخلدمات 
الصحية يف اخلفجي

- يوجد مركز صحي حكومي واحد يف املنطقة  يف مبىن صغري 
مستأجر، يشتكي األهايل من سوء اخلدمة املقدمة فيه .

- الضغط من قبل األهايل على خدمات املركز حيث يستفيد 
أغلب األهايل من اخلدمات الصحية يف مستشفيات الثورة 

والسبعن ومركز الزهراوي الطي .
- توجد عدد من املراكز الطبية اخلاصة يف املنطقة .

 حتسن مستوى اخلدمة الصحية 
يف مركز اخلفجي الصحي حبيث 

يقدم خدمات افضل

• توفري مبىن حكومي وجتهيزه ابملستلزمات واألاثث والتجهيزات الالزمة مبعايري 
مالئمة تستوعب العدد الكبري من الكادر  وتقدم خدمات طبيه تلي احتياجات 

األهايل الصحية األساسية. 
• تقييم دور املراكز الصحية اخلاصة ودعمها لتحسن جودة اخلدمات املقدمة .

األسر الفقرية الي ال تستطيع 
توفري نفقات احلصول على اخلدمة 

الصحية يف املستشفيات األهلية 
ابستمرار

احلماية االجتماعية

انتشار ظاهرة عمالة 
األطفال وأطفال 

الشوارع بن حوايل 
12.7 % من 

األطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم من 15-6 
سنة يف منطقة اخلفجي

-انتشار الفقر
-ضعف الوعي لدى أولياء األمور

-ضعف دور املؤسسات الرمسية  املعنية عموماً و مؤسسات 
التعليم خصوصاً 

احلد من ظاهرة تسول األطفال
• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .

مكتب الرتبية – املدارس يف 
املنطقة – عينة من أولياء األمور

• تنفيذ محلة توعية ألولياء األمور حول خماطر عمالة األطفال
أولياء األمور

• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن
أولياء األمور

• برانمج التعليم اجملتمعي 
الطالب العاملون الذين تسربوا  

من التعليم

الطالب العاملون 
الذين تسربوا  من 

التعليم

-غياب املؤسسات املعنية برعاية حاالت االعاقة يف املنطقة
تقدمي الرعاية الالزمة لذوي 

االعاقات
ص ذوي االعاقات 

CBR  لأشخا
• تنفيذ برانمج أتهيل جمتمعي 

واالحتياجات اخلاصة يف مركز اخلفجي الطي احلكومي.
•  تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.
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اثلثا:  البنية التحتية

املياه

صعوبة احلصول 
على مياه الشرب 

واالستهالك املنزيل 
اآلمنة والصاحلة 

لالستخدام لدى نسبة 
من األسر الفقرية يف 

املنطقة

- ال توجد شبكة مياه عامة 
- شحت املياه حيث حتصل نسبة 70 %من األسر على املياه 

عن طريق الوايتات 
- 30 % من األسر حتصل على املياه من اخلزاانت اخلريية 

املنتشرة يف املنطقة 

توفري مياه صاحلة للشرب 
واالستخدامات املنزلية

-1املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خطوط 
الضخ، خزاانت توزيع، خطوط االسالة، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع 

املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(.
• التوعية برتشيد استهالك املياه .

-2املقرتح الطارئ على املدى القريب لتغطية االحتياج العاجل:
•  عمل خزاانت مياه ذات سعات حمددة يف مواقع يتم اختيارها مع مراعاة 

اجلوانب االجتماعية والبيئية والتشغيل والصيانة هلا مقروان ابلتوعية برتشيد 
استهالك املياه،الربط من اآلابر االرتوازية األهلية وتنفيذ شبكة الضخ / االسالة .
• االستمرار والتوسع يف تغذية اخلزاانت اخلريية املوزعة يف احلارات ابملاء الصاحل 

للشرب حىت يتم توفري حلول أخرى بديله.

كافة أهايل املنطقة 

حوايل 4800 أسرة

األسر الي حتصل على املياه من 
اخلزاانت اخلريية 

حوايل 30 % من األسر

الصرف الصحي

رداءة وضع الصرف 
الصحي يف املنطقة 
يف حوايل 72% 

من مساحة منطقة 
اخلفجي

- ال توجد شبكة صرف صحي يف 72.2.% من مساحة 
منطقة اخلفجي.

- 70.4 % يستخدمون البيارات 
- 1.9 يستخدمون حفر مغلقة بسبب الطبيعة الصخرية 

للمنطقة .
- طفح عدد من البيارات واحلفر املغلقة

ص من مياه الصرف 
التخل

الصحي بشكل آمن يف 
اخلفجي 

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
• استكمال  تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي املتكامل لــــــ 

72.2 %  من املساكن يف اخلفجي
• ابلتوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

72.2 %  من املساكن يف 
اخلفجي

2 - املقرتح الطارئ حلل املشكلة على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

• تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف 
الصحي ومنط استخدام املياه يف املنطقة.

الطرق

رداءة الطرق والشوارع 
الرتابية وخصوصا يف 

اجلزء الشمايل من 
املنطقة

- صعوبة استخدام الطريق خصوصا يف مواسم األمطار بسبب احلفر .
- ضيق الشوارع داخل احلارات يف اجلزء الشمايل وخصوصا 

حارة محراء علب. 
ض البيارات يف شوارع املنطقة.

- طفح بع

حتسن شبكة الطرق يف املنطقة
• استكمال سفلتة الشوارع الكبرية .

• رصف الشوارع الفرعية  يف املنطقة العشوائية بعد حل مشكلة الصرف الصحي 
وفقاً آلليات النقد مقابل العمل

ض الشوارغ
 • رفع املخلفات وردم احلفر من بع

رابعًا: اجملال االجتماعي

رأس املال االجتماعي

حمدودية وضعف 
التعاون والتنسيق بن 
التكوينات اجملتمعية 
واألطر الرمسية وغري 

الرمسية

- حمدودية دور منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة.
- ال يوجد أطر جمتمعية فاعلة متثل اجملتمعات يف أحياء املنطقة.  

- ضعف التنسيق والتواصل بن اجملتمعات يف املنطقة 
والسلطات الرمسية ابملديرية واحملافظة واجلهات واملنظمات 

املتدخلة يف املنطقة .
- ضعف دور عقال اجمللس احمللي وعقال احلارات

تعزيز دور رأس املال االجتماعي 
وتنمية روح التعاون والتكافل 

يف املنطقة

• تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية 
ص ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس احمللي 

ومقدمي اخلدمات والقطاع اخلا
وممثلن عن اجملتمع يف خمتلف األحياء.

• أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جلان/جمالس جمتمعية من الرجال والنساء على 
مستوى األحياء/احلارات آبلية االنتخاب احلر ومتثيل اجملتمع يف فريق التنمية.

• تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم  .
• تدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم.

• تفعيل دور جمالس اآلابء .

األمن

رداءة الوضع األمين يف 
منطقة اخلفجي

-انتشار ظواهر احنراف وسلوكيات خملة ابألمن واآلداب العامة 
يف حارات املطالع ومحراء علب واحلكمة ومن أبرز تلك 

الظواهر:
o السرقة 

o بيع احلبوب املخدرة وتعاطيها
oالدعارة املنظمة

o جتارة األسلحة 
- ضعف أداء املؤسسات األمنية 

احلد من انتشار اجلرمية يف 
املنطقة، وفرض األمن.

• تعزيز دور املؤسسات األمنية املعنية بفرض القانون.
• تنفيذ دراسة متخصصة ابلتنسيق مع اجلهات املعنية ومبشاركة اجملتمع وخمتصن 
يف اجلوانب االجتماعية واجلنائية لتحليل أسباب انتشار تلك الظواهر وتركزها يف 

تلك املناطق ابلتحديد وحتديد احللول العلمية للقضاء عليها.
• تفعيل دور األطر اجملتمعية يف فرض األمن وفق برانمج متكامل ابلتنسيق مع 

اجلهات األمنية املعنية. 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

مقدمة:
منطقــة الُعمــريي هــي إحــدى مناطــق مديريــة بــين احلــارث، وتقــع يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن املديريــة، وتبعــد عــن مركــز املديريــة 
حبــوايل مخســة كليلــو مــرتات. حيدهــا مــن الشــمال منطقــة »العــرة« التابعــة ملديريــة »مهــدان«، ومــن اجلنــوب مقــربة مديريــة بــين احلــارث 
وجــدر القدميــة، ومــن الشــرق صالــة املطــار اجلديــد، ومــن الغــرب طريــق صنعــاء عمــران. وكانــت هــذه املنطقــة تســمي يف الواثئــق الرمسيــة 
»جــدر«، وبعــض الســكان احملليــن كانــوا يســموهنا »احملجــر« أو »الزنقــة«، أمــا تســمية العمــريي فقــد بــدأت قبــل حــوايل مخســة وعشــرين 
عامــاً، حيــث أســس املســتثمر العمــريي مزرعــة دواجــن ضخمــة يف املنطقــة، وابت الســكان اجلــدد يف املنطقــة يســموهنا »العمــريي«، 
ورمبــا أصبحــت كذلــك يف بعــض الواثئــق الرمسيــة. وكانــت معظــم مســاحة املنطقــة قبــل البنــاء فيهــا عبــارة عــن مــزارع، وبعضهــا »مراهــق« 
مرتبطــة ابملــزارع، وكانــت املــزارع مملوكــة لبعــض بيــواتت أو عائــالت جــدر)17(. وتــزرع فيهــا: احلبــوب أبنواعهــا، التــن االســود، البصــل، 

الســفرجل، والعنــب.   
بــدأ تشــكل املنطقــة كمنطقــة حضريــة عــام 1992، وقــد تشــكلت منــذ بدايتهــا كحــي حضــري فقــري، حيــث ســكن فيهــا الفقــراء، ســواء 
يف منــازل مملوكــة أو منــازل مســتأجرة، فنظــراً لبعــد املنطقــة عــن مركــز العاصمــة صنعــاء، وعــن املناطــق الســكنية األخــرى يف العاصمــة، كان 
ســعر »لِبنــة«)*( األرض حــوايل 8000 رايل، وقــد شــكل توفــري صاحــب مزرعــة الدواجــن التيــار الكهرابئــي وامليــاه جمــاانً للمنــازل اجملــاورة 

للمزرعــة عامــل جــذب للفقــراء للســكن يف املنطقــة. 
ويف عــام 2005 مت إدخــال بعــض اخلدمــات األساســية يف املنطقــة، كالكهــرابء واهلاتــف املنــزيل، ومت ســفلتة الشــارع الرئيــس يف املنطقــة، 
مــا ترتبــع عليــه ارتفــاع أســعار األراضــي، حيــث وصــل ســعر اللبنــة عــام 2005 إىل ثالمثائــة ألــف رايل، واســتمر يف االرتفــاع حــىت وصــل 
ســعر اللبنــة حاليــاً إىل 800000 - 900000 رايل، إال أن إقبــال العائــالت الفقــرية علــى شــراء األرض والبنــاء يف املنطقــة أو اســتئجار 

املســاكن فيهــا ظــل مرتفعــاً، حيــث الزالــت تعتــرب رخيصــة نســبياً، مقارنــة ابملناطــق األخــرى يف العاصمــة صنعــاء. 

4.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية
 خلصــت نتائــج احلصــر امليــداين للســكان واملســاكن الــي قــام هبــا فريــق البحــث 
األســر  )2153( مســكناً، وعــدد  العمــريي  منطقــة  املســاكن يف  عــدد  أن  إىل 
)3176( أســرة، وعــدد الســكان )22098( نســمة، وكان عــدد الســكان وفقــاً 
لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2004 حــوايل 844 نســمة، منهــم 
435 مــن الذكــور، و 409 مــن اإلانث، وعــدد مســاكنها 112 مســكناً، وبلــغ 

عــدد األســر 112 أســرة. 
نشــأهتا يف  األحــدث يف  الفقــر  جيــوب  مناطــق  مــن  واحــدة  العمــريي  منطقــة 
وريفيــة  حضريــة  حضريــة/  هجــرة  حركــة  شــهدت  لذلــك،  صنعــاء،  العاصمــة 
حضريــة كبــرية قادمــة إليهــا، ومعظــم ســكاهنا هــم مــن القادمــن مــن مناطــق أخــرى 
يف العاصمــة صنعــاء ومــن حمافظــات أخــرى، خــالل الســنوات املاضيــة، فعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع معــدل املواليــد اخلــام يف منطقــة العمــريي، والــذي بلــغ حســب 

  17 من هذه العائالت: »الشاوش«، »الغادر«، »محزة«، »النجار«، »جربان«، »الوشاح«، »قيدم«، »جاير«، »الراعي«، »النقيب«،    
      »اليهم«، »مسعود«، »غالب«، »الزيلة«، و«مجعان«.

* اللبنة وحدة قياس مستخدمة يف العاصمة صنعاء وبعض احملافظات اليمنية األخرى، وتبلغ مساحتها 44 مرتاً مربعاً.

الفصل الرابع 
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نتائــج الدراســة حــوايل 41 والدة حيــة لــكل ألــف نســمة مــن الســكان، إال أن معــدل 
الــزايدة الســنوية للســكان خــالل الســنوات الثــالث عشــرة املاضيــة ال يتناســب مــع هــذا 
املعــدل، رغــم ارتفاعــه، حيــث بلــغ حــوايل 67.7 % ســنوايً، وهــو معــدل يفــوق متوســط 
معــدل النمــو الســكاين الســنوي جليــوب الفقــر اخلمســة، الــذي بلــغ حــوايل 55 % ســنوايً.

واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  لنتائــج  وفقــاً  األســرة  أفــراد  عــدد  متوســط  كان 
لعــام 2004، حــوايل 7.5 فــرد، وقــد ارتفــع متوســط عــدد أفــراد األســرة قليــاًل خــالل 
الســنوات املاضيــة، ليبلــغ عنــد تنفيــذ هــذه الدراســة 7.69 فــرداً، وهــي املنطقــة الوحيــدة 
بــن جيــوب الفقــر اخلمســة الــي تزايــد فيهــا متوســط عــدد أفــراد األســرة، فيمــا تراجــع 

متوســط عــدد أفــراد األســرة يف املناطــق األربــع األخــرى.

يرجــع تزايــد عــدد أفــراد األســرة يف منطقــة العمــريي إىل أن حــوايل 20.4 % مــن 
العائــالت هــي عائــالت ممتــدة، يقيــم لديهــا أبنــاء متزوجــون، فضــاًل عــن أن نســبة 
األعلــى  هــي  العمــريي،  منطقــة  فيــه يف  تســكن  الــذي  املســكن  متلــك  الــي  األســر 
علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر، ومعظــم العائــالت تنتمــي إىل مناطــق ريفيــة يف 
عمــران، حجــة، صنعــاء، صعــدة، وذمــار، مــا يرتتــب عليــه اســتضافة العائلــة أحيــاانً 
لبعــض األقــارب مــن الدرجتــن الثانيــة والثالثــة القادمــن مــن هــذه املناطــق إىل العاصمــة 
صنعــاء، ســواء كنازحــن خــالل فــرتة احلــرب، أو للرتتيــب إلقامــة دائمــة يف العاصمــة.  
بلغــت نســبة األســر الــي ترأســها نســاء يف منطقــة العمــريي حــوايل 7 % مــن إمجــايل 
أو إاناثً( حــوايل 93 %،  املتزوجــون )ذكــوراً  عــدد األســر، ويشــكل أرابب األســر 
وحــوايل 5 % أرامــل، و 2 % عازبــون مل يســبق هلــم الــزواج، وبلــغ متوســط عمــر رب 
األســرة )ذكــراً أو أنثــى( حــوايل 40 ســنة، مــا يعــين أن اجملتمــع احمللــي يف العمــريي هــو 

جمتمــع شــاب، كغــريه مــن اجملتمعــات احملليــة يف مناطــق جيــوب الفقــر. 

4.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية
ينتشــر الفقــر يف أوســاط 91 % مــن العائــالت يف منطقــة العمــريي، وقــد تزايــد الفقــر 
خــالل ســنوات احلــرب الثــالث املاضيــة، الســيما منــذ توقــف صــرف مرتبــات موظفــي 
احلكومــة املدنيــن والعســكرين واألمنيــن، فحــوايل 19 % مــن أرابب األســر موظفــون 
حكوميــون، وقــد انضمــت عائــالت هــؤالء املوظفــن إىل العائــالت الفقــرية منــذ توقــف 
صــرف املرتبــات يف ســبتمرب 2016، وال شــك أن هنــاك أخريــن مــن أفــراد العائــالت 
املوظفــن يف احلكومــة، وقــد تراجعــت نســبة العاملــن يف القطــاع اخلــاص مــن أرابب 
األســر يف منطقة العمريي لتصل إىل 1 % فقط، حيث توقفت كثري من مؤسســات 

القطــاع اخلــاص عــن العمــل، أو قلصــت عــدد مــن موظفيهــا خــالل فــرتة احلــرب.

2153عدد املباين 
22098عدد السكان 
3176عدد األسر 

7.69متوسط عدد أفراد األسرة
معدل املواليد اخلام لكل 

1000 نسمة
 41

40.15متوسط عمر أرابب األسر 
األسر الي يقيم لديها أبناء 

متزوجون
20.4%

جنس رب األسرة
%93ذكر
%7انثى

الفئات العمرية
ألرابب األسر

%24.2اقل من 30 سنة
%3138.4-40 سنة
%4115.1-49 سنة
%5017.2-64 سنة
%655.1 سنة فأكثر

نوع اإلقامة 
%84دائمة
%16انزحه

احلالة الزواجية 
لرب األسرة

%2عازب
%93متزوج
%0مطلق
%5أرمل

املستوى التعليمي 
لرب األسرة

%18أمي
%28يقرأ ويكتب

%9ابتدائي
%21أساسي
%11اثنوي

%0تعليم مهين
%13جامعي فأعلى

جدول رقم )1-4( بعض املؤشرات املتعلقة
ابخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية  يف منطقة العمريي
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

4.2.1. العمل والبطالة
تبلــغ نســبة العاطلــن عــن العمــل يف منطقــة العمــريي حــوايل 36.9 % مــن إمجــايل قــوة 
العمــل، وهــي تفــوق نســبة العاطلــن عــن العمــل يف منطقــي اخلفجــي ووادي أمحــد، لكنهــا 
أقــل مــن نســبة العاطلــن عــن العمــل يف منطقــي الدقيــق والســنينة، أمــا نســبة العاطلــن 
عــن العمــل مــن إمجــايل أرابب األســر فتبلــغ فقــط 7 %، وهــي أدىن نســبة علــى مســتوى 

مناطــق جيــوب الفقــر.
مــن املالحــظ أن حــوايل 1 % مــن أرابب العائــالت مل يبينــوا جمــاالت عملهــم، وحــوايل 
4 % اختــاروا اختيــار »أخــرى«، ورمبــا يكــون هــؤالء ممــن ميارســون التســول، حيــث تنتشــر 
ظاهــرة التســول بــن بعــض ســكان منطقــة وادي أمحــد، وميكــن القــول أن هنــاك عائــالت 
متســولة، حيــث ميــارس التســول رب األســرة وكل أفــراد األســرة الذكــور واإلانث، وهــذه 
العائــالت تنتمــي إىل إحــدى الفئــات املهمشــة، الــي يطلــق عليهــا »األخــدام«، وهــي الفئــة 
األكثــر فقــراً، ســواء مبقيــاس فقــر الدخــل، أو مبقاييــس الفقــر البشــري عمومــاً، حيــث يعيــش 
هــؤالء يف ظــروف ســيئة جــداً، ويعتمــدون علــى التســول كمصــدر رئيــس للدخــل، وميارســون 
التســول يف الشــوارع القريبــة مــن منطقــة العمــريي، وبعضهــم ميــارس التســول يف مناطــق أخــرى 

مــن العاصمــة صنعــاء، وتعمــل نســبة صغــرية منهــم يف جمــال إصــالح األحذيــة.

نصف أرابب األسر تقريباً يعملون ابألجر اليومي، ومعظم هؤالء يعملون قاطفن »مبزغن« 
لنبتــة القــات يف مــزارع القــات يف قريــة »القابــل« ويف املناطــق الريفيــة مبديريــة مهــدان عمومــاً، 
ويعمــل يف هــذا اجملــال عــدد مــن الشــباب واألطفــال أيضــاً، وتعتــرب مــن األعمــال الــي تــدر دخــاًل 
جيــداً، فضــاًل عــن أن العمــل يف هــذا اجملــال يوفــر للعاملــن فيــه القــات جمــاانً، أو يف احلقيقــة 

جــزءاً عينينــاً مــن األجــر اليومــي.

91نسبة األسر الفقرية

36.9معدل البطالة

55,150متوسط  الدخل الشهري لأسرة

60,410متوسط اإلنفاق الشهري لأسرة

5,260متوسط العجز الشهري )-(

آلية سد
العجز

96.9االستدانة

3.1بيع أصول

توزيع
األسر

حسب 
فئات

الدخل
الشهري

11.0اقل من 21 الف رايل

30000-2100023.0

40000-3100010.0

50000-4100022.0

60000-510005.0

70000-610008.0

80000-710008.0

81000+13.0

مصادر 
دخل 
األسرة

22املرتبات

3معاشات تقاعد

6حتويالت من الداخل

3الضمان االجتماعي

2أتمينات اجتماعية

9حتويالت من اخلارج

2عائدات عقارية

9عائدات عقارية

10عائدات من الزراعة

توزيع 
األسر 

حسب 
متوسط

اإلنفاق 
الشهري 

لأسرة

3.0اقل من 21 الف رايل

30000-2100011.0

40000-3100016.0

50000-4100021.0

60000-5100016.0

70000-6100011.0

80000-710005.0

81000+17.0

بنود
اإلنفاق 
الشهري
لأسرة

9.3اإلجيار

6.2التعليم

6.6الصحة

55.2الطعام والشراب

1.1الكهرابء

2.8االتصاالت

4.4املالبس

2.7املواصالت

11.1القات والسجائر

جدول رقم ) 2 - 4( بعض املؤشرات
االقتصادية ملنطقة العمريي
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4.2.2. الدخل واإلنفاق
يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري للعائــالت يف منطقــة العمــريي حــوايل 55150 رايل، وأييت يف املرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة اخلفجــي، 
يرجــع ذلــك إىل اتســاع انتشــار ظاهــرة عمالــة األطفــال، وابلتــايل كثــرة عــدد العاملــن يف األســرة، لذلــك فــإن متوســط العجــز الشــهري 
يف ميزانيــة األســرة يف منطقــة العمــريي هــو األقــل علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث يبلــغ حــوايل 5260 رايل شــهرايً، 
ويشــكل نصف متوســط العجز الشــهري يف ميزانية األســرة يف مناطق جيوب الفقر اخلمســة، البالغ حوايل 10178 رايل شــهرايً. ولعل 
العائــالت النازحــة هــي األقــل دخــاًل، حيــث فقــدت دخلهــا مــن مهنهــا الــي كانــت متارســها يف مناطقهــا األصليــة، وفقــدت عائــدات 

أراضيهــا الزراعيــة.
متــارس بعــض النســاء أعمــااًل مــدرة للدخــل كصناعــة البخــور والعطــور العربيــة التقليديــة، وعائــد هــذه األعمــال ال تتناســب مــع اجملهــود 
الكبــري املبــذول فيهــا، الســيما يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الســائدة، حيــث يــرتاوح ربــح املــرأة شــهرايً حــوايل عشــرين ألــف رايل، وهنــاك 
بعــض العائــالت الــي يقــوم بعــض أفرادهــا وخاصــة األطفــال جبمــع املــواد البالســتيكية مــن الشــوارع وأماكــن رمــي القمامــة، ويــرتاوح دخــل 
الفــرد منهــم 300 - 500 رايل يوميــاً، فضــاًل عــن ممارســة أفــراد بعــض األســر للتســول، الســيما النســاء واألطفــال، ويــرتاوح دخــل املــرأة 

أو الفتــاة املتســولة 1500 - 2000 رايل.

دخل الفرد من هذه األعمال اهلامشية أقل من دوالر واحد يومياً )أبسعار 
الصــرف احلاليــة(، وابلتــايل فهــم فقــراء، ومــن املفارقــة أن دخــل التســول للفــرد 
الواحــد يوميــاً يقــرتب مــن مخســة دوالرات، إال أن ذلــك ال خيــرج عائــالت 
املتســولن من حالة فقر الدخل، الســيما أن معظمها تتكون من أكثر من 

مثانية أفراد، والذين ميارســون التســول أفراد حمدودين يف كل أســرة.
تنفــق العائــالت يف منطقــة العمــريي أكثــر مــن نصــف دخلهــا )55.2 %( 
علــى الطعــام والشــراب، وحتتــل املرتبــة األوىل علــى مســتوى مناطــق جيــوب 
الفقــر اخلمــس يف اإلنفــاق علــى هــذا البنــد، حيــث يبلــغ املتوســط إلمجــايل 
املناطــق اخلمــس حــوايل 48.3 %، وأييت اإلنفــاق علــى القــات والســجائر 
يف املرتبــة الثانيــة بــن بنــود اإلنفــاق، وهــو األعلــى علــى مســتوى مناطــق 
جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث تنفــق عليــه العائــالت حــوايل 11.1 % مــن 
إمجــايل نفقاهتــا، مقارنــة مبتوســط اإلنفــاق علــى هــذا البنــد علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر اخلمســة البالــغ حــوايل 9.1 %، ولعــل ذلــك يرجــع يف املقــام 

إطار رقم )1-4( دراسيت حالة لعائلتني ميارس بعض أفرادمها التسول

احلالــة األوىل: أســرة مكونــة مــن 12 فــرد، ســبعة ذكــور ومخــس نســاء، 
ومجيعهــم أميــون، مل يلتحقــوا ابلدراســة إطالقــاً. رب العائلــة عمــره 70 عــام، 
مريــض ابلســكر والضغــط، وال ميــارس أي عمــل، زوجــة رب العائلــة واثنتــن 
مــن بنــات زوجهــا ميارســن التســول يف ســوق املنطقــة، وهــن الــاليت يوفــرن 
الدخــل األساســي لأســرة، حيــث حتصــل الواحــدة منهــن علــى 1500 
الشــهري  العائلــة  دخــل  نصــف  مــن  أكثــر  ميثــل  يوميــاً،  رايل   2000  -
الــذي يقــدر حبــوايل مائــة ألــف رايل، ابقــي أفــراد األســرة ميارســون مجــع 
املــواد البالســتيكية واملعدنيــة ويبيعوهنــا. تصــرف األســرة كل دخلهــا علــى 
احتياجاهتــا املعيشــية اليوميــة، مبــا فيهــا القــات الــذي يكلــف العائلــة بــن 
2000 - 3000 رايل يوميــاً، وإذا مــرض أحــد أفــراد العائلــة يســتدينون 

مــن اجلــريان.

احلالــة الثانيــة: أســرة مكونــة مــن 11 فــرد، ســتة ذكــور ومخــس نســاء، 
تســكن يف منــزل ابإلجيــار، إجيــاره الشــهري عشــرة ألــف رايل، رب 
الكــرمي،  ابلقــرآن  العــالج  ميــارس  ســنة،   55 حــوايل  عمــره  األســرة 
ويتقاضــى علــى كل جلســة مخســمائة رايل، األوالد الذكــور واإلانث 
مــن  واملعدنيــة  البالســتيكية  املــواد  جبمــع  يقومــون  الذكــور  أميــون، 
الشــوارع مث يبيعوهنــا، أمــا الزوجــة واثنتــن مــن البنــات فيمارســن التســول 
ممارســتهن  إىل  لإلشــارة  "يقربعــن"  األســرة كلمــة  رب  )اســتخدم 
للتســول(، يبلــغ دخــل األســرة مــن هــذه املصــادر الثالثــة حــوايل 150 
ألــف رايل. تقــول الزوجــة أن عائــد التســول أكــرب مــن عائــد عمــل 
اآلب يف املعاجلــة ابلقــرآن، وأكــرب مــن عائــد مجــع املخلفــات القابلــة 
)وخاصــة  أطفاهلــا  لدفــع  األســر  بعــض  يشــجع  مــا  وهــذا  للتدويــر، 

التســول. ملمارســة  اإلانث( 

48
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األول إىل تــدين نســبة مــا تنفقــه العائــالت علــى إجيــار املســكن، والــذي بلــغ حــوايل  9.3 % مقارنــة حبــوايل 14.4 % علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر. 

4.2.3. السكن
عــام 2004  العمــريي  املســاكن يف منطقــة  كان عــدد 
حوايل 122 مسكناً، وعدد األسر أيضاً )122( أسرة، 
ما يعين أن كل أسرة كانت تسكن يف مسكن مستقل، 
حيث كانت كل املســاكن تقريباً مســاكن شــعبية مكونة 
مــن طابــق واحــد، وخــالل األعــوام الثالثــة عشــر املاضيــة، 
تزايد عدد األســر بشــكل كبري، حبيث ابت عدد األســر 
بســبب  2، وهــذا   :3 ميثــل حــوايل  املســاكن  عــدد  إىل 
مــن أكثــر  مــن املســاكن تتكــون  أن حــوايل 20.4 % 
مــن طابــق، وابلتــايل فــإن املســكن الواحــد تســكن فيــه 
أكثــر مــن أســرة، فضــاًل عــن تزايــد عــدد النازحــن، الذيــن 

ســكنوا يف بيــوت مشــرتكة مــع أســر مقيمــة.
مســاكن  هــي  املنطقــة  يف   )%  79( املســاكن  معظــم 
شــعبية، مبنيــة ابلطــوب اإلمسنــي، وأكثــر مــن 70 % مــن 
املســاكن تتكــون مــن غرفتــن )31.3 % مــن املســاكن( 
أو ثــالث غــرف )40.4 % مــن املســاكن(، لذلــك فــإن 
املســاكن يف منطقــة العمــريي هــي األرخــص إجيــاراً علــى 
مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر ابلعاصمــة صنعــاء، فأكثــر 

مــن 90 % مــن املســاكن يقــل اإلجيــار الشــهري للمســاكن الواحــد منهــا عــن عشــرين ألــف رايل شــهرايً.  
أكثــر مــن نصــف العائــالت قليــاًل )51.2 %( تســكن يف مســاكن مملوكــة هلــا، وأقــل قليــاًل مــن نصــف العائــالت )45.2 %( تســكن يف 
مســاكن مســتأجرة، وحــوايل 3.6 % مــن األســر تســكن يف مســاكن مملوكــة للغــري بــدون إجيــار، وتشــري املقابــالت إىل أن بعــض أرابب 

األســر يعتمــدون علــى أنفســهم وعلــى أفــراد أســرهم وأقارهبــم يف بنــاء مســاكنهم، لعــدم قدرهتــم علــى دفــع اجــور العمــال. 

4.3. االوضاع االجتماعية واخلدمات العامة
4.3.1. التعليم

وضــع التعليــم يف منطقــة الُعمــريي هــو األســوأ بــن مناطــق الدراســة اخلمــس، حيــث توجــد يف احلــي مدرســتان، مهــا: مدرســة الشــهيد 
النجــار، ومدرســة األفــاق.

مدرســة الشــهيد النجــار: أتسســت عــام 2008 يف مبــىن صغــري مكــون مــن غرفتــن ملحــق جبامــع التقــوى، ويتــم قبــول الطــالب البنــن 
والبنــات فيهــا مــن الصــف األول إىل الصــف الســادس أساســي، ويف عــام 2014 قــام أحــد عقــال حــارة العمــريي بتشــييد بنــاء شــعي مــن 
الطــوب اإلمسنــي )البلــك(، مســقوف ابإلمسنــت واحلديــد املســلح، وهــو مــا يطلــق عليــه حمليــاً »بنــاء بالطــة«، الســتثماره كســوق شــعي، 
مث عــدل عــن الفكــرة واســتثمره كمدرســة، وعــرض علــى اجمللــس احمللــي اســتئجارها كمدرســة، ومت اســتئجارها فعــاًل، ومت نقــل طــالب 
مدرســة الشــهيد النجــار إليهــا، وتعمــل علــى فرتتــن، يف الفــرتة الصباحيــة الفصــول )األول، الرابــع، اخلامــس، والســادس(، والفــرتة املســائية 
للفصلــن الثــاين والثالــث، ورســوم تســجيل الطــالب فيهــا 200 رايل لــكل طالــب ســنوايً. إال أن املدرســة تفــرض علــى الطــالب دفــع 
تربعــات إجباريــة تبلــغ ثالمثائــة رايل عــن كل طالــب شــهرايً، وال يوجــد هبــا دورات ميــاه ال للطلبــة وال للمعلمــن، وعــدد الكراســي فيهــا ال 
يكفــي لــكل الطــالب امللتحقــن هبــا، وتعــاين املدرســة مــن نقــص يف عــدد املدرســن، رغــم وجــود عــدد مــن املعلمــات املتطوعــات، فضــاًل 
عــن كثــرة تغيــب املعلمــن خــالل العــام األخــري، بســبب توقــف صــرف املرتبــات، مــا أثــر ســلباً علــى انتظــام العمليــة التعليميــة يف املدرســة.
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84.8معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي 

التوزيع النسيب 
لألطفال امللتحقني 

ابلتعليم حسب 
نوع املدرسة 

واجلنس

86.6حكوميالذكور
12خاص

1.3خاص + حكومي
91.4حكومياإلانث

6.9خاص
1.7خاص + حكومي

األسر اليت تعاين من عدم 
القدرة على الوفاء ابلكلفة 

املالية للتعليم

45.2دائمًا
52.4أحياان
2.4إطالقا

9.2األسر اليت حصلت على دعم للخدمات التعليمية

توجهات األسر 
جتاه املساواة بني 

الذكور واإلانث يف 
الفرص التعليمية

77.4هتتم ابلذكور واإلانث ابلتساوي
20.2متيز الذكور على اإلانث

2.4متيز االانث  على  الذكور
0ال هتتم بتعليم اإلانث وال الذكور

تقييم أرابب األسر 
للخدمات 
التعليمية 
يف املنطقة

2.1ممتازة
8.5جيدة جدَا

10.6جيدة
48.9مقبولة إىل حٍد ما

9.6سيئة جدًا
10.6سيئة

9.6أخرى

أولوايت دعم 
التعليم

واملؤسسات 
التعليمية

يف املنطقة من 
منظور أرابب 

األسر

65توفري مدرسن
38تدريب مدرسن 

28توفري معامل
80توفري كتب
65بناء فصول

35بناء محامات
19توعيه ابلتعليم

جدول رقم )3-4( بعض مؤشرات التعليم وتقييم أرابب
األسر للخدمات واملؤسسات التعليمية يف منطقة العمريي

املدرسة
الطالباملعلمون

امجايلإانثذكورامجايلإانثذكور
164205695551124الشهيد النجار

21214262207469األفاق

1816348317621593اجملموع

جدول رقم )4-4( أعداد املعلمني والطالب
 يف املدرستني شبه احلكوميتني يف منطقة العمريي

مدرســة األفــاق: مدرســة للتعليــم األساســي )مــن الصــف األول إىل التاســع( للبنــن والبنــات، مت افتتاحهــا يف أكتوبــر 2017، جبهــود 
شــعبية، حيــث يدفــع كل طالــب مبلــغ ألــف رايل شــهرايً، ويتــم دفــع أجــور املعلمــن وابقــي نفقــات املدرســة التشــغيلية مــن املبالــغ الــي 

جتمــع مــن الطــالب، وتــكاد تكــون خاليــة مــن التجهيــزات متامــاً، وال يوجــد فيهــا 
مقاعــد للطــالب، ويوجــد هبــا ثــالث دورات ميــاه للطــالب والطالبــات واملعلمــن، 
مــع ذلــك فــإن العمليــة التعليميــة فيهــا أكثــر انتظامــاً مــن مدرســة الشــهيد النجــار.

تتمثــل أهــم املشــكالت الــي تعــاين منهــا املدرســتان يف: نقــص كبــري يف الكتــاب 
لــكل  الكتــب  مــن  بســيط  عــدد  علــى  النجــار  املدرســي، حيــث حتصــل مدرســة 
فصــل دراســي، ال يتناســب مــع عــدد الطــالب، ويتــم تغطيــة النقــص  مــن الكتــب 
املسرتجعة من الطالب كل عام. وعموماً فإن التعليم احلكومي يف منطقة العمريي 
يقتصــر علــى الفصــول مــن األول أساســي إىل الســابع، ويضطــر الطــالب الفقــراء 
يف الصفــوف الثامــن والتاســع وطــالب املرحلــة الثانويــة للذهــاب إىل مــدارس خــارج 
املنطقــة، وأمههــا، مدرســة اجملــد يف جــدر القدميــة، ومدرســة النصــر مبنطقــة »العــرة« 
يف مديرية مهدان، ومدارس أخرى يف وادي ظهر ويف ذهبان. ويشكو األهايل من 
تعــرض أطفاهلــم حلــوادث مروريــة وتعــرض بناهتــم للتحــرش أثنــاء الذهــاب إىل هــذه 

املــدارس البعيــدة والعــودة منهــا.

إطار رقم )2-4( مبادرة أتسيس مدرسة األفاق يف حي العمريي
ال توجــد مــدارس حكوميــة يف منطقــة العمــريي، واألهــايل فقــراء ال يســتطيعون دفــع 
رســوم املــدارس األهليــة، فاضطــروا إلحلــاق أطفاهلــم مبــدارس حكوميــة خــارج املنطقــة، 
وكانــوا خيافــون علــى أطفاهلــم مــن حــوادث الســيارات، ومــن تعــرض الفتيــات للتحــرش 
خــالل رحلــي الذهــاب والعــودة، فبــادر األســتاذ صغــري قاســم اهلمــداين بتنظيــم اجتمــاع 
ألهايل املنطقة، طرح عليهم فيه أتسيس مدرسة إبمكاانت مالية حمدودة، ومت االتفاق 
علــى أن يدفــع كل ويل أمــر مبلــغ ألــف رايل شــهرايً عــن كل طفــل مــن أطفالــه امللتحقــن 
ابملدرســة، وقــد بــدأت املدرســة يف العمــل يف شــهر أكتوبــر 2017، ومــن املبالــغ الــي 
جتمــع مــن أوليــاء أمــور الطــالب يتــم دفــع إجيــار مبــىن املدرســة )عبــارة عــن منــزل شــعي 
مكــون مــن دوريــن( مبلــغ 120 ألــف رايل، ومرتبــات املعلمــن )عددهــم 14 معلمــاً( 
متوســط مرتباهتــم 20 - 30 ألــف رايل. أحيــاانً ال تفــي املبالــغ الــي يتــم مجعهــا مــن 
أوليــاء األمــور هبــذه االلتزامــات. املدرســة حــىت اآلن ال تتوفــر فيهــا مقاعــد للطــالب، 

ويوجــد هبــا ثالثــة محامــات.
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

4.3.2. الصحة
ال يوجــد مركــز صحــي او أي مرفــق صحــي حكومــي يف املنطقــة، ويعتمــد الســكان 
علــى املركــز الصحــي احلكومــي يف منطقــة »جــدر«، واملراكــز الصحيــة االهليــة املوجــودة 
لأمومــة  التعــاوين  الطــي  بغــداد  مركــز  الطــي،  العمــريي  مركــز  وأمههــا:  املنطقــة،  يف 
والطفولــة، مركــز بــن حيــان، مركــز الوفــاء، ومركــز الناصــر الصحــي. وهــذه املراكــز تقــدم 
خدمــات االســعافات االوليــة وتوليــد نســاء كمــا يوجــد فيهــا خمتــربات واشــعة تلفزيونيــة، 
أمــا العائــالت األكثــر فقــراً فتتعامــل مــع عيــادات ضــرب اإلبــر واجملارحــة، أو تقــوم 

بشــراء العــالج مــن الصيدليــات دومنــا استشــارة طبيــب.
معظــم العائــالت يف منطقــة العمــريي تعــاين مــن عــدم القــدرة علــى حتمــل التكاليــف 
املاليــة للخدمــات الصحيــة األوليــة والعالجيــة، مبــا يف ذلــك اخلدمــات الــي تقدمهــا 
املؤسســات احلكوميــة، فقــد بينــت نتائــج البحــث أن 36.1 % مــن العائــالت تعــاين 
بشــكل دائــم مــن عــدم حتمــل كلفــة اخلدمــات الصحيــة، وحــوايل 59.8 % مــن األســر 
تعــاين أحيــاانً مــن عــدم القــدرة علــى حتمــل كلفــة اخلدمــات الصحيــة. وتتضــح حــدة 
هــذه املشــكلة يف ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة امليدانيــة فيمــا يتعلــق مبــدى 

انتشــار األمــراض يف منطقــة العمــريي، 
فحــوايل 41.8 % مــن األســر يعــاين فــرد 
أو أكثــر مــن أفرادهــا مــن مــرض مزمــن، 
وحــوايل 7.4 % مــن األســر يعــاين فــرد 
واحــد أو عــدة أفــراد فيهــا مــن اإلعاقــة. 
لســكان  الصحيــة  املشــكالت  تتزايــد 
املنطقــة  قــرب  بســبب  العمــريي  منطقــة 
للعاصمــة  الرئيــس  القمامــة  مقلــب  مــن 
ووجــود  »األزرقــن«،  مقلــب  صنعــاء، 
عــدد مــن مــزارع الدواجــن، فضــاًل عــن 
»بيــارات«  وطفــح  القمامــة  تكــدس 
الســكان  ويقــول  الصحــي،  الصــرف 
املنطقــة تســبب يف  البيئــة يف  تلــوث  أن 

انتشــار عــدد مــن األمــراض، مثــل: جرثومــة املعــدة، محــى التيفوئيــد، املــالراي، وحــاالت اإلســهال لــدى األطفــال. وقــد بينــت نتائــج الدراســة 
.2017 عــام  خــالل  للمــرض  أفرادهــا  مــن  األقــل  علــى  واحــد  فــرد  تعــرض  األســر  مــن   % 70 مــن  أكثــر  أن  امليدانيــة 

إطار رقم )3-4( دراسة حالة الطفل ح ع ف  الذي يعاين من إعاقة حركية

عمــري 12 عامــاً، أصبــت بتكســرات الــدم يف العــام األول مــن عمــري، وبســبب ذلــك أعــاين حاليــاً مــن إعاقــة حركيــة يف رجلــي، مــع 
ذلك مل أترك الدراسة، حالياً أدرس يف الصف اخلامس أساسي، يف العام الدراسي 2014/ 2015 مل أستطع مواصلة الدراسة وأداء 
االمتحــاانت، لذلــك أان متأخــر عــن أقــراين فصــاًل دراســياً، فأقــراين يف الصــف الســادس أساســي. أان أحــب الدراســة ووالــدي يشــجعين 
كثــرياً، وال أتغيــب عــن الدراســة إال عندمــا تســوء حالــي الصحيــة وال أســتطيع الذهــاب للمدرســة، وإذا تغيبــت عــن املدرســة أســتعن 
إبحــدى معلمــايت وبعــض زمالئــي لشــرح الــدروس الــي فاتتــين، وأان أحصــل علــى درجــات ممتــازة يف االمتحــاانت، وبعــض األحيــان 
أحصــل علــى الدرجــات النهائيــة، خاصــة يف القــرآن الكــرمي، الرتبيــة اإلســالمية، االجتماعيــات، والعلــوم. أان ال ألعــب مــع زمالئــي وأقــراين 
يف املدرســة أو يف احلــارة، ألين ال أســتطيع املشــي واجلــري مثلهــم، وأخــاف أن أصــاب، وأكتفــي مبشــاهدهتم وهــم يلعبــون، كنــت أحصــل 
علــى العــالج جمــاانً مــن وزارة الصحــة، وخــالل العــام األخــري توقفــت الــوزارة عــن صــرف العــالج اجملــاين، فســاءت حالــي، والــدي يعمــل 

يف اجليــش، ومل يســتطع شــراء العــالج مــن الســوق، بســبب توقــف صــرف مرتباتــه منــذ أكثــر مــن عــام.

املؤسسة الصحية
العاملون

امجايلاانثذكور
325مركز العمريي

347مركز بغداد الطيب
224مركز بن حيان
325مركز الوفاء
426مركز أنيس
325مركز الناصر

جدول رقم )6-4( املؤسسات الصحية اخلاصة 
وعدد العاملني هبا يف منطقة العمريي

أسر تعرض أحد أفرادها 
ملرض خالل عام 2017

70.7

أسر يعاين فرد أو أكثر من 
أفرادها من مرض مزمن

41.8

أسر يعاين فرد أو أكثر من 
أفرادها من إعاقة دائمة

7.4

األسر اليت تعاين من 
عدم القدرة على الوفاء 
بكلفة اخلدمات الصحية

36.1دائمًا
59.8أحيااًن
4.1إطالقًا

10.4أسر حصلت على دعم للخدمات الصحية

تقييم أرابب األسر 
للخدمات 

الصحية 
يف املنطقة

0ممتازة
0جيدة جدًا

0جيدة

50مقبولة إىل حٍد ما
0سيئة جدًا

0سيئة

50أخرى

طبيعة الدعم الذي
حتتاجه املؤسسات

الصحية العامة اليت
يتعاملون معها يف
املنطقة أو املناطق

اجملاورة

25توفري الكادر الطيب

تدريب الكادر 
الطيب

25

0توفري  األجهزة

0توفري األدوية

حتسني اإلدارة 
الصحية

0

0بناء مرافق جديدة

50ال أعرف

جدول رقم )5-4( بعض املؤشرات الصحية وتقييم أرابب 
األسر للخدمات واملؤسسات الصحية  يف منطقة العمريي
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4.3.3. الكهرابء، املياه، والصرف الصحي
تعتمــد 90.9 % مــن العائــالت علــى منظومــات الطاقــة الشمســية كمصــدر وحيــد للكهــرابء، 
وحــوايل 8.1 % مــن العائــالت حتصــل علــى الطاقــة الكهرابئيــة جمــاانً مــن مشــروع لرتبيــة الدواجــن 

يف املنطقــة، إال أهنــا غــري منتظمــة. 
ال توجــد شــبكة عامــة للصــرف الصحــي يف املنطقــة، ومجيــع املســاكن لديهــا بيــارات، ولكــن 
فريــق البحــث الحــظ أن بعــض هــذه البيــارات تفيــض ابملخلفــات الصلبــة والســائلة، فالعائــالت 
الفقــرية ابملنطقــة ال تســتطيع حفــر بيــارات عميقــة، وتكتفــي حبفــر بيــارات عمقهــا يــرتاوح بــن 

مرتيــن وثالثــة أمتــار. 
ال يوجــد مشــروع ميــاه يف منطقــة العمــريي، وتعتمــد حــوايل 82 % مــن العائــالت علــى شــراء 
املــاء مــن صهاريــج نقــل امليــاه »الوايتــات«، وحــوايل 13 % مــن العائــالت تعتمــد يف حصوهلــا 
علــى امليــاه علــى اخلــزاانت اخلرييــة، ســواء تلــك الــي متوهلــا منظمــة اليونســيف، أو الــذي وفــره 
مالــك مــزارع العمــريي للدواجــن، فيمــا حــوايل 5 % مــن العائــالت حتصــل علــى املــاء مــن مالكــي 
اآلابر االرتوازيــة يف املنطقــة، وتتــوىل النســاء واألطفــال نقــل امليــاه مــن اخلــزاانت اخلرييــة أو مــن 
اآلابر االرتوازيــة إىل املنــازل، وقــد عــرب الســكان عــن ختوفهــم مــن توقــف منظمــة اليونســيف عــن 

دفــع مثــن امليــاه للخــزاانت اخلرييــة الــي وضعتهــا يف املنطقــة، كمــا حــدث يف بعــض املناطــق األخــرى.
4.3.4. الطرق واملواصالت:

منطقــة العمــريي هــي واحــدة مــن املناطــق الــي تتســم بعشــوائية البنــاء، يوجــد شــارع إســفلي واحــد يف منطقــة العمــريي هــو الشــارع الرئيــس، 
بطــول حــوايل ثالثــة كيلــو مــرتات، وعــرض 6 مــرت، وهــو متفــرع مــن طريــق صنعــاء عمــران. أمــا ابقــي الشــوارع فمعظمهــا يــرتاوح عرضهــا 
بــن 3-4 أمتــار، وهنــاك ممــرات أصغــر يف بعــض احلــارات يــرتاوح عرضهــا بــن مــرت إىل مرتيــن فقــط، يف عــام 1991 وضــع مســحاً جــوايً 
للمنطقة، ويف عام 2001 وضعت وزارة البلدايت واإلسكان وأمانة العاصمة خمططاً للمنطقة، تضمن شق بعض الشوارع منها شارع 
بعــرض 30 مــرتاً، وشــارع بعــرض 12 مــرت، وحــددت مســاحات إلقامــة مشــروعات البنيــة التحتيــة واخلدمــات عليهــا. إال ان احلكومــة 
مل تعمــل علــى تنفيــذ املخطــط، ومل تضبــط مالكــي األراضــي الذيــن قامــوا ببيعهــا، واملشــرتين الذيــن قامــوا ابلبنــاء، ومل يقــم اجمللــس احمللــي 

بــدوره يف هــذا اجملــال أيضــاً، لذلــك مت البنــاء علــى األرض الــي كانــت خمصصــة لشــارع الثالثــن.
4.3.5. األمن:

ال يوجــد قســم شــرطة يف منطقــة العمــريي، وتشــري املقابــالت الــي نفذهــا فريــق البحــث إىل أن معــدل انتشــار اجلرميــة يف منطقــة العمــريي 
أقــل مــن معــدالت انتشــار اجلرميــة يف مناطــق جيــوب الفقــر األخــرى، مــع ذلــك فــإن الســكان احملليــون يطالبــون إبنشــاء قســم شــرطة يف 

املنطقــة.
4.4. العالقات االجتماعية ورأس املال االجتماعي

هنــاك مســتوى عــال مــن التعــاون بــن العائــالت يف املنطقــة، وال توجــد صراعــات كبــرية بــن العائــالت املقيمــة يف املنطقــة، والســكان 
مســتعدون للتعــاون مــع أي جهــة توفــر مشــروعات خلدمــة منطقتهــم، وهنــاك اســتعداد للمشــاركة يف أي جهــود للتنميــة احملليــة، واســتعداد 
للتطــوع ســواء ابلعمــل أو ابملــال، ومــا يؤكــد ذلــك أن الســكان يوفــرن إجيــار إحــدى املــدارس ونفقاهتــا التشــغيلية، ويدفــع كل رب أســرة 
ألــف رايل شــهرايً عــن كل طفــل، كتــربع ملواجهــة النفقــات التشــغيلية للمدرســتن القائمتــن. يف مقابــل ذلــك يشــكو الســكان احملليــون 
مــن عــدم تعــاون اجمللــس احمللــي، وعــدم قيامــه بواجباتــه جتــاه املنطقــة، علــى الرغــم مــن كثــرة املشــكالت الــي تعــاين منهــا، يف جمــاالت: 

التعليــم، الصحــة، النظافــة، والصــرف الصحــي. 
4.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي

تعمــل بعــض النســاء يف أعمــال مــدرة للدخــل، لكــن معظمهــا يتــم داخــل البيــت، مثــل صناعــة العطــور العربيــة التقليديــة والبخــور، ومــن 
خــالل املقابــالت الفرديــة مــع بعــض النســاء تبــن أن العمــل الــذي متارســه كثــري مــن النســاء الســيما يف حــارة »بــر الوالديــن« هــو صناعــة 
أحزمــة عســوب اجلنــايب )أحزمــة أغمــاد أو ُغُمــد اخلناجــر التقليديــة الــي يتمنطــق هبــا اليمنيــون(، متوســط ســعر بيــع الواحــد منهــا حــوايل 

)4500( رايل، وكلفــة املــواد األوليــة للواحــد منهــا حــوايل )3000( رايل.  

90.9طاقة مشسيهالكهرابء 
1ال توجد
8.1اخرى

2مشروع أهلياملياه
82صهاريج نقل املياه

11خزان خريي
5أخرى

الصرف 
الصحي 

99بيارة
1حفرة مغلقة

جدول رقم )7-4( الكهرابء واملياه 
والصرف الصحي يف منطقة العمريي
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

إطار رقم )4-4( حالة سيدة تعول أسرة مكونة من سبعة أفراد
لــدي ســتة أطفــال، كان زوجــي يعمــل يف اجليــش، وكانــت أحوالنــا مســتورة، وبعــد وفــاة زوجــي تدهــورت أوضاعنــا املعيشــية، فمرتــب زوجــي 
التقاعــدي ومســاعدة الضمــان االجتماعــي الــي أحصــل عليهــا مل تعــد تكفــي لإليفــاء مبتطلبــات معيشــتنا، يف ظــل الغــالء وارتفــاع األســعار، 
فانتقلــت أان وأطفــايل مــن منــزل إجيــار كان مكــوانً مــن غرفتــن إىل منــزل أخــر ابإلجيــار مكــون مــن غرفــة واحــدة، فقــررت البحــث عــن عمــل، 
لكــين مل أجــد عمــاًل ألين ال أجيــد أي مهنــة، وليــس لــدي أي خــربة، فأقنعتــين إحــدى جــارايت جبمــع املخلفــات البالســتيكية واملعدنيــة 
وبيعهــا. يف البدايــة كنــت أشــعر حبــرج شــديد، لكــن الظــروف كانــت قاهــرة، وأحرمــت نفســي وأطفــايل مــن بعــض االحتياجــات مــن أجــل 
توفــري متطلبــات التعليــم، لكــن األوضــاع ازدادت ســوًء منــذ إيقــاف صــرف املعاشــات التقاعديــة ومســاعدات الضمــان االجتماعــي منــذ عــام، 
فاضطــررت إلقنــاع ابنــي الكبــرية بــرتك التعليــم، وأقنعــت أخيهــا الــذي يبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً، أن يعمــل يف فــرتة الصبــاح يف بيــع اخلضــار، 

ويذهــب إىل املدرســة يف فــرتة مــا بعــد الظهــر، ليســاعدين علــى حتمــل مصاريــف معيشــتنا.

تقــول إحــدى النســاء: »أقــوم بتحضــري العطــور والبخــور، ويقــوم أوالدي وبنــايت ببيعهــا يف شــوارع املنطقــة، مــن أجــل توفــري مصاريــف 
دراســة أوالدي، معــي ثالثــة أوالد وأربــع بنــات، كلهــم يدرســوا، ويشــتوا أقــل شــيء مخســة ألــف رايل يف الشــهر حــق املــدارس وحــق 
اجلعالــة، البنــت الصغــرية تبيــع العطــور والبخــور يف الصبــاح، وأخوهتــا بعــد الظهــر، وزوجــي يشــتغل ابئــع براقــع علــى عربــة يف حــي احلصبــة، 

ومــا حيصلــه كــوده يكفــي ملصاريــف البيــت. وهــذه األايم النــاس مــا بــش معهــم زلــط يشــرتوا ال عطــور وخبــور وال براقــع«. 
هنــاك رغبــة لــدى النســاء للتدريــب علــى احلــرف واملشــروعات الصغــرية، فهنــاك عــدد منهــن ملتحقــات مبركــز الشــهيد النجــار أو مدرســة 
الشــهيد النجــار، ويدفعــن مبالــغ لقــاء تدريبهــن يومــن أســبوعياً علــى اخلياطــة، التطريــز، والنقــش، ولكــن كثــري منهــن ال يســتفدن كثــرياً مــن 

هــذا التدريــب، وبعضهــن تركــن التدريــب بســبب الرســوم الكبــرية الــي تطلــب منهــن )1000 رايل شــهرايً(.  
يف ظــل الفقــر املتزايــد، ويف ظــل بعــض الظــروف العائليــة متــردت بعــض النســاء علــى أدوار النــوع االجتماعــي التقليديــة، تقــول إحــدى 
النســاء: »تــزوج زوجــي أبخــرى منــذ عشــرة أعــوام، وتــرك املنــزل وعــاش مــع زوجتــه اجلديــدة، وألين أخــاف مــن العــودة إىل بيــت أهلــي، مل 
أطلــب الطــالق، ألن أهلــي فقــراء وال يهتمــون ابلتعليــم، فخفــت أن يعاملــوين ويعاملــوا أطفــايل معاملــة ســيئة، وجيربوهنــم علــى تــرك التعليــم، 
قــررت البحــث عــن عمــل، وعملــت يف البدايــة يف بيــع البطاطــس املســلوقة، مث عملــت يف بيــع اخلضــروات، وكان العائــد ضعيفــاً يف هذيــن 
اجملالــن، ومسعــت أن أرابح بيــع القــات كبــرية، فعملــت يف بيــع القــات، وحتســنت ظروفنــا املعيشــية، واســتطعت شــراء أرض وبنــاء منــزل 
شــعي عليهــا. احلمــد هلل اســتطعت مواصلــة تعليــم أوالدي، بعضهــم اآلن قــد ختــرج مــن اجلامعــة. بنــي الكبــرية تعمــل يف مدرســة خاصــة، 

وتســاعدين ماليــًا«.
4.6. أوضاع األطفال

تنتشــر ظاهــريت عمــل األطفــال وأطفــال الشــوارع يف منطقــة العمــريي بشــكل واســع، يفــوق كثــرياً انتشــار هاتــن الظاهرتــن يف جيــوب 
الفقــر األخــرى، حيــث بلــغ إمجــايل األطفــال العاملــن وأطفــال الشــوارع حــوايل 33.6 % مــن إمجــايل األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم 
بــن ســت ســنوات ومخســة عشــر ســنة، فيمــا املتوســط علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمــس، يبلــغ حــوايل 24.48 % فقــط، ورمبــا 
حتتــل منطقــة العمــريي الرتتيــب األول علــى مســتوى مناطــق اجلمهوريــة فيمــا يتعلــق ابنتشــار ظاهــريت عمالــة األطفــال وأطفــال الشــوارع.   
الثقافــة التقليديــة الــي حتــدد أدوار النــوع االجتماعــي للرجــال والنســاء البالغــن، هــي نفســها الــي حتــدد أدوار النــوع االجتماعــي لأطفــال 
الذكــور واإلانث، وإن كانــت تســمح إىل حــٍد مــا مبمارســة الفتيــات الصغــار األدوار االنتاجيــة خــارج املنــزل، فقــد وجــد فريــق البحــث 

فتيــات يقمــن برعــي األغنــام، وبيــع العطــور العربيــة التقليديــة.

إطار رقم )5-4( حالة فتاة جتلب املياه من بئر املنطقة
عمــري 12 ســنة، أيب قــال يل بطلــي الدراســة أنــت وأخوتــك، مــا عــاد يــدرس إال أخــي الصغــرية وأخــي الصغــري، وهــو اآلن يف صــف اثين، 
مــا بــش معنــا حــق املدرســة، يشــتوا علــى كل واحــد مننــا مخســمائة رايل يف الشــهر، واحنــا مســتأجرين بيتنــا ابإلجيــار، مــا بــش زلــط مــع أيب، 
وال معــاان حــق دفاتــر وحــق كتــب. أان نفســي أدرس، مــن يكــره الدراســة، لكــن مــا حــد يقــدر يــدي حــق املدرســة مخســمائة رايل لــكل واحــد 
مننــا، وأان اآلن أدي املــاء مــن البــري، وأروحــه للبيــت فــوق رأســي، رأســي قــد تكســر مــن دابب املــاء، أمشــي مــن البــري للبيــت ربــع ســاعة كل 
مــرة، أجيــئ الصبــح أعــي املــاء، وبعــد الغــداء أنقــل دابب املــاء للبيــت، أمــي تســاعدين بعــض األحيــان بنقــل الــدابب، وأحيــاانً أنقلهــم ابلعربيــة 
حــق اجلــريان، لــو بــه حــق املدرســة، أان عــد أكــون أعــي املــاء قبــل مــا أســري املدرســة، وبعــد مــا أرجــع مــن املدرســة أنقلهــن للبيــت، لكــن مــا بــش 

زلــط، مــن أيــن يــدي أيب ألفــن رايل كل شــهر، ال قــد بــه معنــا ألفــن رايل نشــرتي هبــا طحــن.  
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هنــاك متييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي بــن األطفــال الســيما فيمــا يتعلــق ابحلــق يف التعليــم، حيــث قــال أكثــر مــن 20 % مــن أرابب 
األســر أهنــم يهتمــون بتعليــم األطفــال الذكــور أكثــر مــن اهتمامهــم بتعليــم األطفــال اإلانث، وبشــكل عــام فــإن معــدل التحــاق األطفــال 
ابلتعليــم حــوايل 84 %، مــع ذلــك فــإن معــدالت تســرب األطفــال الذكــور واإلانث مــن التعليــم عاليــة، حيــث تبلــغ حــوايل 15.2 %، 

يرجــع ذلــك إىل انتشــار ظاهــريت الــزواج املبكــر وعمالــة األطفــال. 

4.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت
حتتــل مشــكلة الصحــة املركــز األول بــن املشــكالت الــي يعــاين منهــا الســكان احملليــون يف منطقــة العمــريي، ويرجــع ذلــك إىل انتشــار 
بعــض األمــراض بســبب قــرب املنطقــة مــن »املقلــب« الرئيــس للقمامــة )مقلــب األزرقــن(، فضــاًل عــن عمــل كثــري مــن األطفــال والبالغــن 

يف مــزارع القــات وتعرضهــم للمبيــدات الزراعيــة واملخصبــات، فضــاًل عــن وجــود مزرعــة كبــرية للدواجــن يف املنطقــة. 
تلــي مشــكلة الصحــة مشــكالت التعليــم، امليــاه، البطالــة، الصــرف الصحــي، تــدين مســتوى النظافــة العامــة، واالفتقــار للتدريــب والتأهيــل 

املهــين، الكهــرابء، والطــرق. علــى التــوايل.  

تتمثل أهم التدخالت العاجلة يف ما يلي:
• إنشاء مستوصف أو مركز صحي يف املنطقة.

• بنــاء مدرســتن للتعليــم األساســي والثانــوي إحدامهــا للذكــور واألخــرى لــإلانث، وخــالل فــرتة إنشــاء هاتــن املدرســتن ينبغــي  توفــري 
النفقــات التشــغيلية للمدرســتن القائمتــن اللتــان تقدمــان خدماهتمــا التعليميــة مــن مبنيــن مســتأجرين. 

• إنشاء مشروع مياه متكامل للمنطقة.
• رصف شوارع املنطقة ابألحجار. 

• ربط املنطقة بشبكة الصرف الصحي العامة. 

السكان عمومًانساء انزحاترجال انزحوننساء مقيماترجال مقيموناملشكالت 

33431الصحة
21212التعليم
54123املياه

15344فرص عمل
69785الصرف الصحي

8256النظافة
57-8-مشروعات صغرية

8----الكهرابء
47899الطرق

766610التدريب املهين
11----األمن

-7---حمو األمية

مصفوفة رقم )1-4( ترتيب أولوايت املشكالت حسب الفئات السكانية
 املختلفة )حسب النوع االجتماعي ونوع اإلقامة( يف منطقة العمريي
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ت التنموية يف منطقة العمريي مبديرية بين احلارث
مصفوفة )2 - 4( التدخال

اجملال 
الرئيسي

اجملال 
الفرعي

املشكالت
األسباب

األهداف
الربامج/املشروعات املقرتحة

املستفيدون

أوال: اجملال االقتصادي 

تعزيز مصادر الدخل لألسر

تدين مستوى دخل 
األسر وعجزها عن 
تغطية احتياجات 
االنفاق األساسية 
اليومية بن 91% 

من األسر يف منطقة 
العمريي مبديرية بىن 

احلارث
  )انتشار الفقر(

- حمدودبة فرص العمل بسبب األوضاع الراهنة 
- توقف صرف املرتبات .

ص، وتسريح 
- تدهور دور مؤسسات القطاع اخلا

أعداد كبرية من العاملن.
- ارتفاع حاالت النزوح إىل املنطقة حيث ميثل 

النازحون حوايل 16 % من السكان.
- انتشار البطالة بن أكثر من 36.9 % من 

السكان يف سن العمل.
- ضعف مهارات وخربات نسبة كبرية من أرابب 
األسر يف جمال األنشطة االقتصادية املدرة للدخل 
فأكثر من نصفهم يعملون ابألجر اليومي يف مهن 

ذات مردود بسيط
مثل اصالح األحذية وتبزيغ القات، ومجع املواد 

البالستيكية

حتسن دخل 
األسر الفقرية

• توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي متثل احتياجاً 
يف املنطقة مثل)تسوية الشوارع وردم احلفر-  رفع املخلفات – حفر البيارات – تنفيذ خزاانت 

مياه الشرب – سقاايت خاصة – ترميم املدارس  وغريها من اجملاالت  املتاحة( .

األسر الي يقل فئة الدخل الشهري هلا عن 21 الف 
رايل، واألولوية لأسر النازحة واألسر الي لديها 

أطفال عاملن 
حوايل 350  أسرة  متثل 11 % من امجايل أسر 

املنطقة

• التدريب على رأس العمل على مهن / مهارات جديدة )بناء– رصف-  تلييس - جنارة – 
دهاانت... اخل( .

أرابب األسر من العاملن ابألجر اليومي
حوايل 400 من أرابب االسر العاطلن أو العاملن 

ابألجر اليومي

• تنفيذ برانمج  يتكون من عدة مراحل   على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية املنفذ من 
قبل الصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات لرفع القدرات وحتسن مستوى الدخل 

بن النساء يف العمريي :

فئة النساء العامالت وخصوصا الاليت يرأسن أسرهن
حوايل 350 من النساء العامالت والالت لديهن 

االستعداد لاللتحاق ابلربانمج وفقاً للمعايري واآلليات 
املطلوبة .

• ) تدريب مهين يف جماالت اقتصادية مدرة للدخل للنساء مثل اخلياطة والتطريز وصنع 
املعجنات املنزلية- الكوافري – البخور والعطور املنزلية وغريها من اجملاالت وفقا لدراسة جدوى 

ض للمستهدفات لتدشن 
للفرص االقتصادية -  التدريب يف جمال رايدة االعمال -  تقدمي قرو

مشاريعهن اخلاصة عرب برامج ومؤسسات التمويل األصغر(.

الرجال والشباب يف سن العمل من 18 سنة فأكثر 
400 من العاطلن عن العمل

• تنفيذ دورات أتهيل /تدريب مهين  للرجال والشباب يف سن العمل يف جماالت تلي 
احتياجات السوق  ) النجارة واحلدادة – صناعة القمرايت – امليكانيكا- نقش و خرشات 
اجملالس والصاالت واملساجد - تركيب وصيانة منظومات الطاقة الشمسية – صيانة اهلواتف 

النقالة – التصوير الفوتوغرايف والفوتوشوب – الديكور وغريها من اجملاالت وفقاً لدراسة حتدد 
اهتمامات املستهدفن واحتياجات سوق العمل (.  

الرجال والنساء الراغبن يف أتسيس أو تطوير مشاريع 
خاصة مدرة للدخل

أتسيس التجربة يف أحد األحياء ضمن منوذجن 
جتريبين للرجال وللنساء يف املرحلة األوىل ورعاية 

التجربة والتوسع إىل أحياء جديدة يف املراحل التالية .

• تنفيذ دراسة  للفرص االقتصادية الواعدة يف عدد من األحياء مبنطقة العمريي وإنشاء 
ض يستهدف دعم الراغبن يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة 

صندوق اقتصادي  دوار لإلقرا
حبيث يدار من قبل أطر جمتمعية   بعد أتهيلهم على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم 

املنشئات الصغرية ابلصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات

القادرون على العمل يف اجملاالت الزراعية، مع إعطاء 
األولوية لأسر النازحة من مناطق ريفية

500 عامل ميثل كل منهم اسرة معيشية 

• تشغيل املشتل التابع لوزارة الزراعة يف املنطقة وتدريب وتشغيل العاملن يف جمال الزراعة  
واإلنتاج والتسويق للمحاصيل يف املنطقة  والذي سيستوعب يف حال تشغيله مئات العاملن 
ص العمريي ووادي أمحد أقرب منطقتن 

من عدة مناطق من جيوب الفقر وعلى وجه اخلصو
للمشتل .
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اثنيا: اجملال البشري

التعليم

تدين مستوى خدمة 
التعليم األساسي 
والثانوي للبنن 

والبنات يف منطقة 
العمريي تدين 

مستوى خدمة 
التعليم األساسي 
والثانوي للبنن 

والبنات يف منطقة 
العمريي

)األسوأ على 
مستوى مناطق 

جيوب الفقر 
املستهدفة أبمانة 

العاصمة( 

- ال توجد مباين مدرسية حكومية يف املنطقة، 
بل مدرستن  مبنيتان ابلبلك الشعي من قبل 

ض استثمارية مث استئجار األول  
ص ألغرا

أشخا
)مدرسة الشهيد النجار من قبل اجمللس احمللي( عام 

2014م، والثاين )مدرسة اآلفاق مببادرة من األهايل 
عام 2017م ( .

- املدرستان املذكوراتن تقدمان خدمة التعليم فقط 
للصفوف من 1-9 وبقية الصفوف يلتحقون 

مبدارس خارج املنطقة . 
- املدرستان تعانيان من العجز الشديد يف 

التجهيزات واألاثث
- ال توجد محامات

- امللتحقون خارج املنطقة يشتكون من احلوادث 
املرورية، والتحرش ابلبنات

ص الكتاب املدرسي واملدرسن وسوء انتظام 
- نق

الدراسة.

حتسن مستوى 
خدمات التعليم

• بناء وأتثيث وجتهيز مدرسة أساسية واثنوية للبنن  يف منطقة العمريي .

الطالب الذكور للصفوف من 12-1
الطالبات للصوف من 12-1

أكثر من 6000 من الطالب والطالبات الذكور 
و اإلانث امللتحقن ابملدرستن والطالب امللتحقن 

مبدارس خارج املنطقة، ابإلضافة إىل املتسربن ومن مل 
يلتحقوا ابلتعليم

• بناء وأتثيث وجتهيز مدرسة أساسية واثنوية للبنات  يف منطقة العمريي .

• ترميم محامات وملحقات مبنيي املدرستن احلاليتن الشهيد النجار واآلفاق لتحسن بيئة 
التعليم فيهما وفقا آلليات النقد مقابل العمل ابالتفاق مع مالكي املبنين )حل مؤقت يف 

الوقت الراهن حىت يتم بناء مدارس حكومية(

طالب وطالبات التعليم األساسي ابملدرستن حوايل 
1600

ص من املعلمن يف التخصصات املطلوبة  يف مدرسي الشهيد النجار 
• توفري اًلعدد الناق

واآلفاق وفقاً آلليات النقد مقابل خدمة التعليم
طالب وطالبات التعليم األساسي ابملدرستن

حوايل 1600

• توفري  الكراسي املدرسية والتجهيزات الناقصة ملدرسي الشهيد النجار واآلفاق
طالب وطالبات التعليم األساسي ابملدرستن

حوايل 1600

تسرب الطالب 
خالل سنوات 
الدراسة  بنسبة 
تقارب 16 %

- الظروف االقتصادية لدى األسر وعجز أغلب 
األسر عن توفري متطلبات أو رسوم الدراسة.

-  اعتماد نسبة من األسر على األطفال يف توفري 
مصادر إضافية للدخل

- سوء اخلدمات التعليمية
- ضعف دور اإلدارة واملتابعة املدرسية

- ضعف الوعي لدى األسر يف جانب التعليم 
وخماطر عمالة األطفال

احلد من ظاهر 
التسرب

• تنفيذ محالت توعية حول التسرب تستهدف الطالب و أولياء األمور.
• إعطاء األولوية يف توفري فرص عمل لأسر الي لديها حاالت تسرب من التعليم .

• برامج توزيع احلقيبة املدرسية ألبناء األسر الفقرية.
• دعم مايل لأسر الي تعجز عن دفع الرسوم احملددة كمسامهة جمتمعية للمدارس والي تعجز 

عن توفري املتطلبات األساسية  الضرورية لالستمرار يف الدراسة.
• دعم مايل لأسر الي تعجز عن دفع الرسوم احملددة كمسامهة جمتمعية للمدارس والي تعجز 

عن توفري املتطلبات األساسية  الضرورية لالستمرار يف الدراسة.
• إنشاء مساحات صديقة داخل املدارس ويف املنطقة تسهم يف رفع الوعي و رعاية املبدعن 

• تنفيذ مراكز صيفية 

الطالب املتسربن ذكوراٍ وإاناًث
حوايل 16 % تقريباً من امجايل الطالب والطالبات 

امللتحقن ابملدرستن يف املنطقة و طالب املنطقة 
امللتحقن مبدارس خارج املنطقة منها مناطق جدر 

والعره ووادي ظهر وذهبان
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الصحة

ضعف اخلدمات 
الصحية يف املنطقة

- ال توجد منشأة صحية حكومية
- توجد عدد من املراكز الصحية األهلية الي ال 

تتناسب مع إمكاانت أغلب األسر.
 حتسن مستوى 
الوضع الصحي

• انشاء  وجتهيز مركز صحي لتقدمي اخلدمات الطبية األساسية وخدمات األمومة والطفولة يف 
املنطقة

كافة األسر يف املنطقة

ارتفاع نسبة حاالت 
اإلصابة بعدد من 

ض املزمنة 
األمرا

وكذا الشائعة مثل 
االسهاالت والدفرتاي 

والكولريا وسوء 
التغذية وغريها بن 

النساء واألطفال 
خصوصًا

- ضعف الوعي الصحي والبيئي بن األهايل 
- طفح اجملاري 
- تراكم القمامة 

- الفقر)عجز أغلب األسر عن توفري تكلفة 
احلصول على اخلدمات الصحية (.

- قرب املنطقة من مقلب القمامة يف األزرقن
- انتشار مزارع الدجاج يف املنطقة 

- عمل نسبة كبرية من األهايل يف مزارع القات 
الواقعة يف املناطق اجملاورة وتعرضهم للمبيدات

احلد من انتشار 
ض 

حاالت األمرا
املزمنة والشائعة

• توفري مواقع/مستوعبات للقمامة يف خمتلف األحياء وضمان انتظام رفعها ونقلها إىل املقلب .
• تنفيذ محالت توعية صحية وبيئية يف اجملاالت  الصحية والبيئية األساسية ذات األولوية 

ص النظافة والغسل االعتيادي – واملخاطر الناجتة عن الدخان الناتج عن 
وعلى وجه اخلصو

حرق املخلفات البالستيكية والكراتن واالقمشة التالفة والشائع استخدامها يف املنطقة.
• إجياد حلول عاجلة ملشاكل الصرف الصحي ) طفح  البيارات يف املنطقة( .

• تنظيم خميمات طبية خريية دورية  يف املنطقة .
• رش املبيدات يف األماكن الي ترتاكم فيها القمامات واملخلفات ويف املستنقعات املائية.

ص 
• تشكيل فريق حملي  دائم للتوعية الصحية من ذوي االختصاصات الطبية أو األشخا
املؤهلن وتوفري املستلزمات الالزمة  هلم لتنفيذ محالت التوعية يف الدورية يف املنطقة .

• تنفيذ برامج النقد املشروط يف التغذية يستهدف األمهات احلوامل ومن لديهم أطفال اقل 
من مخس سنوات )مثقفات صحيات – مساعدات تغذية(.

كافة األسر يف املنطقة

احلماية االجتماعية

ممارسة التسول 
من قبل نسبة من 
سكان منطقة     

العمريي من الرجال 
والنساء واألطفال

- انتشار الفقر 
ض 

- املردود املغري من التسول قياساً مبردود بع
املهن األخرى     

- سهولة عملية التسول وخاصة من قبل األطفال 
وكبار السن

احلد من ظاهرة 
التسول

• تنفيذ محالت توعية حول التسول ) عرب خطباء املساجد والقيادات اجملتمعية(.
األسر الي ميارس أفراد منها التسول 

تقريبا 4 %

• توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً و الي ميارس أفراد منها التسول  )أولوية 
التشغيل ضمن األنشطة املشار إليها يف اجملال االقتصادي (.

أرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس أفراد منها 
التسول

•  أتهيل مهين للفئات العمرية يف سن العمل وتدريبهم مهنياً يف جماالت مدرة للدخل، ويف 
ض اقتصادية وفقاً آلليات برامج ومؤسسات التمويل األصغر 

.جانب رايدة األعمال وتقدمي قرو
أفراد من األسر الي متارس التسول يف سن العمل من 

النساء والرجال

انتشار ظاهرة عمالة 
األطفال وأطفال 

الشوارع بن حوايل 
36.1 % من 
األطفال الذين 

ترتاوح أعمارهم بن 
6-15 سنة .

)أعلى نسبة يف 
مناطق جيوب 

الفقر (

- انتشار الفقر
- ضعف الوعي لدى أولياء األمور

- ضعف دور املؤسسات الرمسية  املعنية عموماً و 
مؤسسات التعليم خصوصًا

احلد من ظاهرة 
تسول األطفال

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .
مكتب الرتبية – املدارس يف املنطقة – عينة من أولياء 

األمور

• محلة توعية ألولياء األمور
أولياء األمور

• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن
أولياء األمور

• برانمج التعليم اجملتمعي 
الطالب العاملن الذين تسربوا  من التعليم

حوايل 30 % من الطالب املتسربن من التعليم يف 
املنطقة

ضعف الرعاية لذوي 
االعاقات

- غياب املؤسسات املعنية برعاية حاالت االعاقة 
يف املنطقة

تقدمي الرعاية 
الالزمة لذوي 

االعاقات
ص ذوي االعاقات واالحتياجات اخلاصة . 

•  تنفيذ برانمج أتهيل جمتمعي CBR  لأشخا
• تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.

 ذوي االعاقات يف املنطقة
حوايل 22000 نسمه
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اثلثا: البنية التحتية

املياه

صعوبة احلصول 
على مياه الشرب 

واالستهالك املنزيل 
اآلمنة والصاحلة 

لالستخدام ألغلب 
أسر منطقة العمريي 

- عدم وجود مشروع مياه حكومي يف املنطقة 
وحتصل نسبة 82 % من األسر عرب الوايتات و13 
% من اخلزاانت اخلريية والبقية من اآلابر األهلية يف 

املناطق اجملاورة.
- ارتفاع أسعار وايتات املياه مقابل ضعف قدرة 

أغلب األسر على توفري مثنها.

توفري مياه 

صاحلة للشرب 

واالستخدامات 

املنزلية

1 -املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه حكومي متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خطوط 

الضخ، خزاانت توزيع، خطوط االسالة، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع املواد واألعمال 
املطلوبة للتنفيذ(.

• التوعية برتشيد استهالك املياه .

كافة أهايل املنطقة

2 -املقرتح الطارئ على املدى القريب لتغطية االحتياج العاجل:
• عمل خزاانت مياه ذات سعات حمددة يف مواقع يتم اختيارها مع مراعاة اجلوانب االجتماعية 
والبيئية والتشغيل والصيانة هلا مقروان ابلتوعية برتشيد استهالك املياه،الربط من اآلابر االرتوازية 

األهلية وتنفيذ شبكة الضخ / االسالة، مع تقدمي إعاانت لأسر األكثر احتياجاً لتغطية 
تكاليف الربط  .

• عمل سقاايت خاصة /خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة 
املنفذة من قبل عدة جهات تنموية منها الصندوق االجتماعي للتنمية .

•  االستمرار يف تغذية اخلزاانت املوزعة يف احلارات ابملاء الصاحل للشرب حىت يتم توفري حلول 
أخرى بديله.

كافة أهايل املنطقة عموماً واألسر األكثر فقراً 
خصوصاً )يف جانب تقدمي اإلعاانت(.

األسر األكثر احتياجاً والي تنطبق عليها معايري 
التدخل .

األسر املعدمة واألكثر فقرًا

الصرف الصحي

تدهور وضع 
الصرف الصحي يف 

املنطقة

- ال توجد شبكة صرف صحي 
- مجيع املساكن لديها بيارات ولكن نسبة منها  

صغرية ال تتناسب مع كمية االستهالك املنزيل.
- كثري من املناطق ال توجد فيها مساحات كافية 

للبيارات بسبب ضيق الشوارع وعشوائية البناء.
- كثري من البيارات متتلئ وتطفح وابلذات يف موسم 

االمطار

ص من مياه 
التخل

الصرف الصحي 
بشكل آمن يف 

العمريي

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:  تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي 
متكامل: خطوط رئيسية وفرعية ويشمل املناهل وغرف التفتيش واخلطوط الرئيسية والفرعية 

والربط املنزيل والربط ابلشبكة العامة مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ مقروان ابلتوعية 
الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

مجيع املساكن يف املنطقة

2 - املقرتح الطارئ حلل املشكلة على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

• تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف الصحي ومنط 
استخدام املياه يف املنطقة.

جتمعات املساكن الي تنتشر فيها حاالت طفح 
البيارات 

الطرق

حمدودية الشوارع 
اإلسفلتية وضيق 

أغلب شوارع املنطقة

-  شارع واحد مسفلت متفرغ من خط عمران 
بعرض 6 أمتار.

- أغلب الشوارع ترابية بعرض من 3-4 أمتار.
- مداخل بعرض مرتين .

- البناء العشوائي  يف الشوارع الرئيسية يف املخطط 
الرمسي بعرض 30 مرتدون اختاذ أي إجراءات من 

قبل السلطات املعنية.

حتسن شبكة 
الطرق يف املنطقة

• استكمال سفلتة الشارع الرئيسي بعرض 6 مرت.

• رصف الشوارع الفرعية ابألحجار مبشاركة املستفيدين

رابعا:   اجملال االجتماعي

رأس املال االجتماعي

حمدودية وضعف 
التعاون والتنسيق بن 
التكوينات اجملتمعية 
واألطر الرمسية وغري 

الرمسية 

- حمدودية منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة.
-  ال يوجد أطر جمتمعية فاعلة متثل اجملتمعات يف 

أحياء املنطقة .
- ضعف التنسيق والتواصل بن اجملتمعات يف 

املنطقة والسلطات الرمسية ابملديرية واحملافظة 
واجلهات واملنظمات املتدخلة يف املنطقة .

تعزيز دور رأس 
املال االجتماعي 

وتنمية روح 
التعاون والتكافل 

يف املنطقة

• تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية ومقدمي 
ص ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس احمللي وممثلن عن اجملتمع يف 

اخلدمات والقطاع اخلا
خمتلف األحياء.

• أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جلان/جمالس جمتمعية  من الرجال والنساء على مستوى 
األحياء/احلارات آبلية االنتخاب احلر ومتثيل اجملتمع يف فريق التنمية.
• تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم  .

• تدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم .
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

مقدمة:
منطقــة وادي أمحــد هــي إحــدى حــارات حــي الروضــة، وكمــا يقــول بعــض كبــار الســن يف 
املنطقــة، اكتســبت تســميتها مــن اإلمــام أمحــد بــن حيــي محيــد الديــن، الــذي كان ميتلــك 
مزرعــة كبــرية يف حــي الروضــة، وكانــت منطقــة وادي أمحــد عبــارة عــن أرض زراعيــة لزراعــة 
مــن إراضيهــا  القــات، الســفرجل، الرمــان، اخلضــروات، واحلبــوب، جــزًء كبــرياً  العنــب، 
كان اتبعــاً لأوقــاف، ومــا تبقــى متلكــه بعــض العائــالت، أمههــا عائــالت: الشــاوش، 
الغــادر، اجلــدري، مجيــل، الزوبــة، وأبــو ايبســة، وهــي حســب التقســيم اإلداري احلــايل، 
إحــدى حــارات حــي ســدس أحــداق مبديريــة بــين احلــارث التابعــة ألمانــة العاصمــة صنعــاء، 
حيدهــا مــن الشــمال مطــار صنعــاء، ومــن اجلنــوب منطقــة دارس، ومــن الشــرق قاعــدة 
الديلمــي اجلويــة، ومــن الغــرب منطقــة جــدر وطريــق عمــران. مدخلهــا الرئيــس مــن اجلهــة 
اجلنوبيــة )مــن منطقــة دارس( عــرب شــارع عرضــه حــوايل ســتة أمتــار، وكانــت املنطقــة حــىت 
عــام 2003 ريفيــة تتبــع حمافظــة صنعــاء، ومنــذ عــام 2003 حتولــت إىل منطقــة حضريــة 
تتبــع أمانــة العاصمــة. فوفقــاً لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2004 كان 
إىل منطقــة  تتحــول تدرجييــاً  بــدأت  فقــط، مث  عــدد مســاكن وادي أمحــد 41 مســكناً 
مكتظــة ابملســاكن الشــعبية، ورغــم أهنــا أحلقــت أبمانــة العاصمــة، إال أهنــا مل يتــم ختطيطهــا، 
يــرتاوح  والبيــوت،  للحــارات  بشــكل عشــوائي كمداخــل  املتعرجــة  شــوارعها  وتشــكلت 

عــرض الواحــد منهــا بــن ثالثــة إىل مخســة أمتــار.

5.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية
حســب عمليــة احلصــر الــي نفذهــا فريــق البحــث، بلــغ عــدد املبــاين 4643 مبــىن، وعــدد 
الســكان 44937 نســمة، وعدد األســر 6809 أســرة، وكان عدد مباين وادي أمحد عند 
تنفيــذ التعــداد العــام للســكان واملســاكن عــام 2004 حــوايل 41 مبــىن، وعــدد ســكانه 
حــوايل 364 نســمة، منهــم 177 مــن الذكــور، و 187 مــن اإلانث، وعــدد األســر 38 
أســرة، مــا يشــري إىل زايدة مهولــة يف عــدد الســكان واألســر واملســاكن خــالل العقديــن 
املاضيــن يف منطقــة وادي أمحــد، ويرجــع ذلــك أواًل إىل ارتفــاع معــدالت الــزايدة الطبيعيــة 
للســكان، حيــث بلــغ معــدل املواليــد اخلــام حــوايل 40.2 والدة حيــة لــكل ألــف نســمة 
مــن الســكان، ويرجــع اثنيــاً إىل ارتفــاع معــدالت االنتقــال )أو اهلجــرة احلضريــة احلضريــة( 

4643عدد املباين 

44937عدد السكان

6809عدد األسر

6.72متوسط عدد أفراد األسرة

40.2معدل املواليد اخلام

41.19متوسط عمر أرابب األسر 

األسر اليت يقيم لديها أبناء 
متزوجون

20.6

جنس رب 
األسرة

96.4ذكر

3.6انثى

الفئات العمرية
ألرابب األسر

26.6اقل من 30 سنة

3134.9-40 سنة

4110.1-49 سنة

5022.9-64 سنة

655.5 سنة فأكثر

نوع اإلقامة 
82.7دائمة

17.3انزحه

احلالة الزواجية 
لرب األسرة

2.7عازب

94.6متزوج

0مطلق

2.7أرمل

املستوى 
التعليمي 
لرب األسرة

22.7أمي

20يقرأ ويكتب

10ابتدائي

16.4أساسي

15.5اثنوي

7.3تعليم مهين

8.2جامعي فأعلى

جدول رقم )1-5( بعض املؤشرات املتعلقة
ابلبىن العائلية يف منطقة وادي أمحد

الفصل الخامس
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مــن أحيــاء العاصمــة األخــرى إىل منطقــة وادي أمحــد، حيــث تبــن أن حــوايل 88 % مــن أرابب 
األســر كانوا يقيمون يف حمافظات مينية أخرى غري أمانة العاصمة، ما ميكن معه االســتنتاج أبن 
معظــم هــؤالء قدمــوا إىل منطقــة وادي أمحــد خــالل العقديــن املاضيــن، وتشــكل األســر النازحــة 
مــن مناطــق النــزاع املســلح يف احملافظــات األخــرى إىل منطقــة وادي أمحــد خــالل األعــوام الثالثــة 

املاضيــة حــوايل 17.3 % مــن إمجــايل األســر.  
اجملتمــع احمللــي يف منطقــة وادي أمحــد مــن املنظــور الدميغــرايف هــو جمتمــع شــاب، حيــث يبلــغ 
متوســط أعمــار أرابب األســر حــوايل 19 - 41 ســنة، ويشــكل الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 15 ســنة أكثــر مــن نصــف إمجــايل الســكان، حيــث بلغــت نســبتهم حــوايل 51.4 % مــن 
إمجــايل الســكان. أمــا الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن مخــس وســتون ســنة فــال تزيــد نســبتهم 

عــن 1.6 % مــن إمجــايل الســكان. 
مــن املالحــظ أن نســبة األطفــال الذكــور الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 عامــاً، أكــرب بكثــري 
مــن نســبة األطفــال اإلانث يف هــذه الفئــة العمريــة، حيــث يشــكلون حــوايل 61.8 % مــن 
إمجــايل الســكان الذكــور، وتشــكل اإلانث يف هــذه الفئــة العمريــة حــوايل 41.4 % مــن إمجــايل 

الســكان اإلانث.
يف مقابــل الــزايدة الســكانية املهولــة الــي شــهدهتا منطقــة وادي أمحــد خــالل العقديــن املاضيــن، 
أفــراد األســرة، حيــث كان متوســط عــدد  املنطقــة تراجعــاً كبــرياً يف متوســط عــدد  شــهدت 
أفــراد األســرة وفقــاً لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2004، حــوايل 9.5 فــرد، 
وخلصــت نتائــج املســح امليــداين إىل أن متوســط عــدد أفــراد األســرة حاليــاً يبلــغ حــوايل 6.61 

فرد.

معظــم أرابب األســر يف منطقــة وادي أمحــد هــم مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبة األســر 
الــي يرأســها ذكــور حــوايل 96.4 % مــن إمجــايل أرابب األســر، فيمــا األســر الــي ترأســها نســاء ال تزيــد عــن 3.6 % مــن إمجــايل األســر، وهــي 
النســبة األدىن بــن مناطــق جيــوب الفقــر الــي متــت دراســتها، حيــث متوســط األســر الــي ترأســها نســاء علــى مســتوى املناطــق اخلمــس بلــغ حــوايل 

.% 6.3
بنيــة األســرة الســائدة يف منطقــة وادي أمحــد هــي األســرة املمتــدة، فأكثــر مــن 
مُخــس األســر )20.6 %( يقيــم معهــا يف املســكن أبنــاء متزوجــون، وحــوايل 
12 % مــن األســر يقيــم معهــا أقــارب أخــرون، كاألب أو األم، اجلــد أو 

اجلــدة، حفيــد أو حفيــدة، أو أقــارب أخــرون. 
نســبة األســر الــي يعوهلــا شــباب غــري متزوجــن، أو أرامــل، أو مطلقــون، يف 
الدراســة اخلمــس. يف  النســب علــى مســتوى مناطــق  وادي أمحــد هــي أدىن 
أميــون يف منطقــة وادي أمحــد هــي  يرأســها  الــي  فــإن نســبة األســر  املقابــل 
األعلــى علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلغــت حــوايل 22.7 %، 
فيما يبلغ متوســط األســر الي يرأســها أميون على مســتوى مجيع مناطق جيوب 

الفقــر الــي متــت دراســتها حــوايل 19.9 %. 

اإلمجايل أنثى ذكر الفئات العمرية
017.3010.9014.0-4 سنوات

522.7017.6020.1 - 9 سنوات

1021.8012.9017.3 - 14 سنة

1512.7013.5013.1-19 سنة

209.4011.4010.4-24 سنة

255.2010.507.9-29 سنة

303.305.904.6-34 سنة 

351.206.203.7-39 سنة

402.402.302.4-44 سنة

451.202.301.8-49 سنة

500.902.101.5-54 سنة

550.601.200.9-59 سنة

600.600.600.6-64 سنة

650.602.601.6 سنة فأكثر

جدول رقم )2-5( التوزيع النسيب للسكان 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

5.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية
تشــري نتائــج الدراســة امليدانيــة إىل أن مــا يزيــد عــن 95 % مــن األســر يف منطقــة وادي 
أمحــد تعــاين مــن الفقــر، وهــي نســبة تفــوق متوســط نســبة األســر الفقــرية علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر اخلمســة، الــي بلغــت 90.6 % مــن إمجــايل األســر، وأتيت منطقــة وادي 
أمحــد يف املرتبــة الثانيــة بعــد منطقــة الســنينة الغربيــة الــي تشــري نتائــج الدراســة إىل أن 

96.1 % مــن األســر فيهــا تعــاين مــن الفقــر.

5.2.1. العمل والبطالة
يعــاين حــوايل 30.4 % مــن الســكان يف ســن العمــل مــن البطالــة الســافرة، ويعــاين 
حــوايل 10 % مــن أرابب األســر مــن البطالــة الســافرة، وهــي النســبة األعلــى علــى 
مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، واحلقيقــة أن معــدالت البطالــة احلقيقيــة، ســواء علــى 
مســتوى قــوة العمــل عمومــاً، أو علــى مســتوى أرابب األســر بشــكل خــاص، هــي 
أعلــى مــن ذلــك بكثــري، حيــث يعمــل كثــري مــن الشــباب وأرابب األســر يف أعمــال 
هامشــية ال تتناســب مــع مؤهالهتــم وخرباهتــم، وال توفــر هلــم دخــاًل يضمــن حيــاة كرميــة 

هلــم وألســرهم.
تتنــوع جمــاالت عمــل الناشــطن اقتصــادايً مــن ســكان وادي أمحــد، فحــوايل نصــف 
أرابب األســر يعملــون عمــااًل ابألجــر اليومــي ومعظمهــم يف جمــال البنــاء، بعــض هــؤالء 
عمــال مهــرة )جنــارون، حــدادون، بنــاؤون، ومليســون(، ومعظمهــم عمــال غــري مهــرة، 
يعملــون يف جمــال محــل مــواد البنــاء ومســاعدة العمــال املهــرة، ومتثــل الوظيفــة احلكوميــة 
األســر يف  أرابب  مــن  يعمــل 15.5 %  األســر، حيــث  أرابب  لعمــل  الثــاين  اجملــال 
وظائــف حكوميــة، مدنيــة وعســكرية وأمنيــة، ويشــكل املوظفــون والعاملــون يف القطــاع 

اخلــاص الرمســي حــوايل 5.4 % مــن إمجــايل أرابب األســر.

بعــض عمــال األجــر اليومــي مــن أرابب األســر يعملــون يف مــزارع القــات »بــزاغ القــات« 
ســواء يف مديريــة بــين احلــارث الــي تتبعهــا منطقــة وادي أمحــد، أو يف املديــرايت اجملــاورة 
هلــا )أرحــب، مهــدان، وبــين حشــيش(. إال أن مالحظــات فريــق البحــث تشــري إىل أن 

95.2نسبة األسر الفقرية

30.4معدل البطالة

42,429متوسط  الدخل الشهري لألسرة

57,350متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة

14,921متوسط العجز الشهري )-(

آلية سد
العجز

93.1االستدانة

6.9بيع أصول

توزيع
األسر

حسب 
فئات

الدخل
الشهري

11.4اقل من 21 الف رايل
30000-2100028.6
40000-3100018.1
50000-4100020.0
60000-5100012.4
70000-610002.9
80000-710001.9

81000+4.8

مصادر 
دخل 
األسرة

23.6املرتبات

0معاشات تقاعد

6.4حتويالت من الداخل

4.5الضمان االجتماعي

1.8أتمينات اجتماعية

14.5حتويالت من اخلارج

0عائدات عقارية

3.6عائدات عقارية

1.8عائدات من الزراعة

توزيع 
األسر 

حسب 
متوسط

اإلنفاق 
الشهري 

لألسرة

3.7اقل من 21 الف رايل
30000-2100011.2
40000-3100018.7
50000-4100024.3
60000-5100015.9
70000-6100011.2
80000-7100010.3

81000+4.7

بنود
اإلنفاق 
الشهري
لألسرة

14.1اإلجيار

5.9التعليم

6.8الصحة

46.2الطعام والشراب

0.2الكهرابء

2االتصاالت

8.2املالبس

3.4املواصالت

10.8القات والسجائر

جدول رقم )3-5( بعض املؤشرات املتعلقة 
ابألوضاع االقتصادية واملعيشية للسكان
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عــدداً كبــرياً مــن األطفــال املتســربون مــن التعليــم، واملســتمرون فيــه، وبعــض الشــباب يعملــون يف مــزارع القــات يف املديــرايت اجملــاورة ملديريــة 
بــين احلــارث. وهنــاك نشــاط زراعــي يف أطــراف املنطقــة وابلــذات يف اجلهــة الغربيــة حيــث يزرعــون القــات, وهنــاك اســر قليلــة متلــك دكاكــن 
وحمــالت جتاريــة صغــرية و«بســطات«، ويعمــل بعــض الشــباب يف جمــال قيــادة الدراجــات الناريــة، ســواء اململوكــة هلــم أو اململوكــة ألخريــن.

 5.2.2. الدخل واإلنفاق
يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري لأســرة حــوايل 42429 رايل، مــا 
يعــادل أقــل قليــاًل مــن مائــة دوالر بســعر الصــرف الســائد، وتشــري 
امليــداين إىل أن حــوايل 48 % مــن األســر حتصــل  نتائــج املســح 
علــى دخــل شــهري يقــل عــن هــذا املتوســط، وأكثــر مــن 95 % 
مــن األســر حتصــل علــى دخــل شــهري أقــل مــن مثانــن ألــف رايل 
شــهرايً، وهو ما يعادل أقل من مائي دوالر بســعر الصرف الســائد 
حاليــاً، ويالحــظ أن نســبة األســر الــي حتصــل علــى أقــل مــن ســتن 
ألــف رايل علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر عمومــاً، فيمــا نســبة 
األســر الي حتصل على دخول أعلى من ســتن ألف رايل أقل من 
األســر الــي حتصــل علــى مثــل هــذا الدخــل علــى مســتوى جيــوب 

الفقــر عمومــاً.
تشــكل املرتبــات حــوايل 23.6 % مــن إمجــايل الدخــل الشــهري لأســر يف منطقــة وادي أمحــد، وحتتــل املرتبــة األوىل بــن مصــادر الدخــل 
الشــهري األخــرى، تليهــا التحويــالت مــن اخلــارج، حيــث تبلــغ مســامهة التحويــالت مــن اخلــارج حــوايل 14.5 % مــن إمجــايل الدخــل، 
وهــي نســبة كبــرية جــداً، يرجــع ذلــك إىل أن عــدداً كبــرياً مــن قــوة العمــل مهاجــرون يف الــدول اجملــاورة، وخاصــة اململكــة العربيــة الســعودية.

متوســط اإلنفــاق الشــهري لأســرة يف منطقــة وادي أمحــد حــوايل 57350 راياًل، مــا يعــين أن كل أســرة مــن األســر الفقــرية تعــاين مــن 
عجــز يف ميزانيتهــا الشــهرية حــوايل 14921 راياًل علــى األقــل، وألن هــذه األســر أســراً فقــرية، وال متلــك أصــواًل وممتلــكات عقاريــة، فــإن 
معظــم األســر )93 %( تغطــي هــذا العجــز عــن طريــق االســتدانة، أمــا األســر الــي تتغلــب عليــه عــن طريــق بيــع أصــول وممتلــكات فــال 

تشــكل ســوى 7 % مــن األســر الفقــرية. 
كمــا هــو احلــال يف كل جيــوب الفقــر يف العاصمــة صنعــاء، حيتــل بنــد الطعــام 
والشراب يف منطقة وادي أمحد املرتبة األوىل، ويساوي تقريباً كل بنود اإلنفاق 
األخــرى جمتمعــة، حيــث تنفــق األســرة 46.2 % مــن إنفاقهــا علــى الطعــام 
والشــراب، يليــه إجيــار املســكن الــذي يســتهلك حــوايل 14.1 % مــن إمجــايل 
اإلنفــاق الشــهري، وأييت بنــد اإلنفــاق علــى القــات والســجائر يف املرتبــة الثالثــة 
بــن بنــود اإلنفــاق، والــذي تنفــق عليــه األســر مبالــغ تقــرتب ممــا تنفقــه علــى 
بنــدي التعليــم والصحــة جمتمعــن، حيــث تنفــق علــى التعليــم والصحــة 12.7 
% مــن إمجــايل نفقاهتــا الشــهرية، وتنفــق علــى القــات والســجائر 10.8 % مــن 
إمجــايل نفقاهتــا. وإذا مــا أخــذان بعــن االعتبــار أن كثــرياً مــن الشــباب واألطفــال 
يعملــون يف مــزارع القــات، وحيصلــون علــى القــات كجــزء عيــين مــن أجورهــم، 

وهــو مــا يكفــي اســتهالكهم واســتهالك بعــض أفــراد عائالهتــم، فــإن بنــد اإلنفــاق علــى القــات والســجائر، ســوف حيتــل املرتبــة الثانيــة يف 
بنــود اإلنفــاق، وســيتجاوز كثــرياً مــا تنفقــه األســر علــى إجيــار مســاكنها.  

5.2.3. السكن
تشــكل العائالت الي متتلك الســكن الذي تقييم فيه 40 % من العائالت الســاكنة يف منطقة وادي أمحد، فيما 60 % من العائالت 
تقييــم يف مســاكن مســتأجرة، ومعظــم املســاكن )79.6 %( شــعبية، مبنيــة ابلطــوب اإلمسنــي، وهنــاك فقــط )18.5 %( مــن املســاكن 
مبنيــة ابخلرســانة املســلحة، فيمــا النســبة املتبقيــة مســلحة جزئيــاً، فهــي مســاكن شــعبية بســقوف مســلحة، أو مــا يســميه الســكان احملليــون 
»مبــىن بالطــة«، وتتكــون )71 %( مــن املســاكن مــن طابــق واحــد، و )21.5 %( تتكــون مــن طابقــن، والنســبة الباقيــة )7.5 %( مــن 

أكثــر مــن طابقــن. 
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معظــم مســاكن وادي أمحــد تتكــون مــن غرفتــن أو ثــالث )39.10 % و 36.40 % 
علــى التــوايل(، وتشــكل املســاكن املكونــة مــن غرفــة واحــدة نســبة متدنيــة جــداً مــن إمجــايل 
املســاكن، حيــث تبلــغ فقــط )6.4 %(، ورمبــا تكــون هــذه املســاكن هــي مســاكن تســكنها 
العائــالت املهمشــة، أو مــا يطلــق عليهــم »األخــدام«، ســواء كانــت مملوكــة أو مســتأجرة.

 بســبب طبيعــة املنطقــة وغلبــة املبــاين الشــعبية، وحمدوديــة عــدد غــرف املســاكن، 
فــإن إجيــارات املســاكن يف وادي أمحــد متدنيــة، وتناســب ذوي الدخــول املتدنيــة، 
حيــث بينــت  نتائــج املســح امليــداين أن حــوايل )47 %( مــن املســاكن إجياراهتــا بــن 
عشــرة ألــف رايل و مخســة عشــر ألــف رايل، وحــوايل )33.30 %( تقــل إجياراهتــا 
عــن عشــرة ألــف رايل، وحــوايل )9.10 %( تــرتاوح إجياراهتــا بــن ســتة عشــر ألــف 
رايل وعشــرين ألــف رايل، أمــا املســاكن الــي يزيــد إجيارهــا عــن عشــرين ألــف رايل، 

فــال تشــكل ســوى )10.60 %(. 
5.3. األوضاع االجتماعية واخلدمات العامة

5.3.1. التعليم
تبلــغ نســبة األطفــال يف ســن التعليــم األساســي )6 - 15 ســنة( حــوايل 44.4 % 
مــن إمجــايل الســكان، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، مــع ذلــك فــإن نســبة االلتحــاق 
ابلتعليــم هــي األخــرى مرتفعــة مقارنــة مبناطــق أخــرى يف العاصمــة صنعــاء، حيــث 

بلغــت حــوايل 87.5 % مــن إمجــايل األطفــال يف ســن التعليــم.
يوجد يف منطقة وادي امحد مدرستان حكوميتان، مها: 

• مدرسة املتني األساسية، بنن وتقع يف حارة املتني الشمالية يف الفرتة الصباحية 
مــن صــف اثلــث حــىت اتســع وعــدد الطــالب )3260( ويف الفــرتة املســائية صــف 
أول ورابــع، ويتكــون املبــىن املدرســي مــن 30 فصــاًل دراســياً، حجــراتن لــإلدارة، 
حجــراتن للمكتبــة، معمــل، حجــرة لأرشــيف، حجــراتن غــري مســتخدمتن، و 
30 محــام منهــا 18 محــام صاحلــة و 12 محــام غــري صاحلــة, ويبلــغ عــدد املعلمــن 

57 معلمــاً ومعلمــة.

87.5معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي 

التوزيع النسيب 
لألطفال 
امللتحقني 

ابلتعليم حسب 
نوع املدرسة 

واجلنس

الذكور
82.9حكومي

17.1خاص

0خاص + حكومي

اإلانث
87.9حكومي

12.1خاص

0خاص + حكومي

األسر اليت تعاين 
من عدم 

القدرة على 
الوفاء ابلكلفة 
املالية للتعليم

65.8دائمًا

24.1أحياان

10.1إطالقا

11.4األسر اليت حصلت على دعم للخدمات التعليمية

توجهات األسر 
جتاه

املساواة بني 
الذكور

واإلانث يف 
الفرص

التعليمية

هتتم ابلذكور واإلانث بشكل 
92.7متساو

7.3متيز الذكور عن اإلانث

0متيز االانث عن الذكور

ال هتتم بتعليم اإلانث وال 
0الذكور

تقييم أرابب 
األسر 

للخدمات 
التعليمية 
يف املنطقة

7.5ممتازة

6.6جيدة جدَا

23.6جيدة

32.1مقبولة إىل حٍد ما

17.9سيئة جدًا

7.5سيئة

4.7أخرى

أولوايت دعم 
التعليم

واملؤسسات 
التعليمية

يف املنطقة من 
منظور أرابب 

األسر

71.8توفري مدرسني

30تدريب مدرسني 

27.3توفري معامل

90.9توفري كتب

41.8بناء فصول

34.5بناء محامات

18.2توعيه ابلتعليم

جدول رقم )4-5( بعض مؤشرات التعليم وتقييم أرابب 
األسر للخدمات واملؤسسات التعليمية يف منطقة وادي أمحد
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يبلــغ  للبنــات، تعمــل املدرســة فرتتــن )صباحيــة ومســائية(،  املنــار  • مدرســة 
إمجــايل عــدد الطالبــات امللتحقــات هبــا 3718 طالبــة، منهــن 3488 طالبــة يف 
املرحلــة األساســية، و 230 طالبــة يف املرحلــة الثانويــة، ويتكــون املبــىن املدرســي 
مــن 22 فصــاًل دراســياً، إدارة، معمــل حاســوب، معمــل كيميــاء، و6 محامــات. 
ويتكــون كادرهــا التعليمــي يف الفرتتــن مــن 50 معلمــاً ومعلمــة و7 إدارايت 
ابلفرتتــن. وقــد الحــظ فريــق البحــث أن بعــض الفصــول الدراســية يف املدرســة 

بــدون مقاعــد، وان بعــض الطالبــات يقعــدن علــى األرض.
5.3.2. الصحة

ال توجــد يف منطقــة وادي امحــد خدمــة صحيــة حكوميــة, وهنــاك مشــروع بنــاء 
مركــز صحــي يف املنطقــة، لكنــه متعثــر، والعمــل فيــه متوقــف منــذ عــام 2012، 
للحصــول علــى  اجملــاورة  املناطــق  لالنتقــال إىل  الفقــراء  لذلــك يضطــر معظــم 
اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة، وأقــرب مؤسســة صحيــة حكوميــة هــي  مركــز 

الروضــة الصحــي.
وبعــض  االهليــة،  الصحيــة  املراكــز  مــن  عــدداً  أمحــد  وادي  منطقــة  يف  يوجــد 
العيــادات. ونظــراً للكلفــة العاليــة للمعاينــة والــدواء فــان معظــم النســاء ال يســعن 
للحصــول علــى اخلدمــات الصحيــة، ســواء احلكوميــة أو اخلاصــة، االمــر الــذي 
يــؤدي اىل حــدوث مضاعفــات أثنــاء الــوالدة وابلتــايل إعاقــات وتشــوهات لبعــض 

املواليــد.
يوجــد يف احلــي أربعــة مرافــق صحيــة خاصــة، تقــدم اخلدمــات الطبيــة لأهــايل 

مبقابــل مــادي وأبســعار متفاوتــة،  وهــي: 
• مركــز صنعــاء الطــي، ويوجــد املركــز يف ســوق الغــادر اجلديــد، ويتكــون مــن 
الغــرف هــي غرفــة مســاعد الطبيــب وهــو  )10( غــرف ودوريت ميــاه، وهــذه 
صاحــب املركــز )خريــج دبلــوم متريــض( وغرفــة فنيــة األســنان )زوجــة صاحــب 
املركــز( ومؤهلهــا دبلــوم، وغرفــة النســاء والــوالدة حيــث يوجــد طبيبــة نســاء ووالدة 
هــي الوحيــدة يف املركــز خرجيــة بكالوريــوس وغرفــة املختــرب وغرفــة فــين األســنان 

وغرفــة الصيدليــة وغرفــة االســرتاحة. 
• مركز اإلسراء، ويتكون كادره الصحي من: طبيبة )بكالوريوس طب عام(، مساعد 

طبيب )دبلوم متريض(، فين خمتربات )دبلوم خمتربات(، صيديل )دبلوم صيدلة(.
• املركــز الطــي اخلــريي جلمعيــة اإلصــالح، ويتكــون كادره الصحــي مــن: طبيــب 
)بكالوريــوس طــب عــام(، طبيبــة )بكالوريــوس طــب عــام(، مســاعدة طبيــب 

)دبلــوم متريــض(، فنيــة خمتــرب )دبلــوم خمتــربات(، صيــدالين )دبلــوم صيدلــة(. 
• مركــز الصفــاء الطــي، ويتكــون كادره الصحــي مــن: طبيــب عــام )بكالوريــوس 
قابلــة  )دبلــوم متريــض(،  ممــرض  عــام(،  )بكالوريــوس طــب  عــام( طبيبــة  طــب 

)بــدون مؤهــل(، فــين خمتــرب )دبلــوم خمتــربات(، صيــدالين )دبلــوم صيدلــة(.

5.3.3. الكهرابء، املياه والصرف الصحي
والصــرف  امليــاه،  الكهــرابء،  غيــاب كلــي خلدمــات  مــن  املنطقــة حاليــاً  تعــاين 

احلكوميــة. الصحــي 
قبــل احلــرب القائمــة حاليــاً كان 93 % مــن العائــالت يف وادي أمحــد حتصــل 
علــى الكهــرابء مــن الشــبكة العامــة، وذلــك رغــم مــا الحظــه فريــق البحــث مــن 

53.2أسر تعرض أحد أفرادها ملرض خالل عام 2017

36.7أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من مرض مزمن

16.2أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من إعاقة دائمة

األسر اليت تعاين من عدم 
القدرة على الوفاء بكلفة 

اخلدمات الصحية

58.2دائمًا

36.9أحيااًن

4.9إطالقًا

8.6أسر حصلت على دعم للخدمات الصحية

تقييم أرابب األسر 
للخدمات 

الصحية يف املنطقة

0ممتازة

9.3جيدة جدًا

9.3جيدة

23.2مقبولة إىل حٍد ما

34.9سيئة جدًا

16.3سيئة

7أخرى

طبيعة الدعم الذي
حتتاجه املؤسسات

الصحية العامة اليت
يتعاملون معها يف
املنطقة أو املناطق

اجملاورة

62.5توفري الكادر الطي

10تدريب الكادر الطي

7.5توفري  األجهزة

7.5توفري األدوية

0حتسن اإلدارة الصحية

2.5بناء مرافق جديدة

10ال أعرف

جدول رقم )5-5( بعض املؤشرات الصحية وتقييم أرابب األسر 
للخدمات واملؤسسات الصحية يف منطقة وادي أمحد

0.9حكومي الكهرابء 
3.6مولد خاص
79.1طاقة مشسيه

5.4ال توجد
10.9اخرى

0.9مشروع أهلياملياه 
76.4وايتات

20خزان خريي
2.7أخرى

2.7شبكه حكوميةالصرف الصحي
97.3بيارة

جدول رقم )6-5( مصادر الكهرابء واملياه 
ووسائل الصرف الصحي يف منطقة وادي أمحد 
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عشــوائية يف خطــوط الكهــرابء داخــل املنطقــة، ومنــذ بدايــة احلــرب انقطعــت الكهــرابء عــن املنطقــة، كمــا انقطعــت علــى كل مناطــق 
وأحيــاء العاصمــة صنعــاء، مــع ذلــك فــإن حــوايل 60 مســكن مــن مســاكن املنطقــة حتصــل علــى الكهــرابء مــن الشــبكة العامــة بنظــام اخلــط 
الســاخن. وهــو نظــام اســتحدثته املؤسســة العامــة للكهــرابء، لتوفــري الكهــرابء ملــن يرغــب يف بعــض مناطــق العاصمــة، بتعرفــة قريبــة مــن 

تعرفــة حمطــات الكهــرابء اخلاصــة.
 ال يوجــد يف منطقــة وادي امحــد مشــروع ميــاه حكومــي , ويعتمــد الســكان علــى ميــاه اآلابر الســطحية املوجــودة يف املنطقــة، غــري أن 

ملوحــة ميــاه هــذه اآلابر عاليــة، وتتفــاوت ملوحتهــا وتلوثهــا ابختــالف فصــول الســنة.
تقــوم النســاء واألطفــال بنقــل ميــاه اآلابر إىل املنــازل بواســطة أوعيــة بالســتيكية »دابت أو دابب«، وتشــرتي بعــض العائــالت ميــاه 
الشــرب مــن صهاريــج نقــل امليــاه »الوايتــات« ، ويكلــف الصهريــج الواحــد حــوايل 7000 رايل، رغــم أن درجــة ملوحــة ميــاه البئــر 
االرتــوازي الــذي تنقــل منــه هــذه الصهاريــج امليــاه ال ختتلــف كثــرياً عــن ملوحــة ميــاه اآلابر الســطحية، وتشــرتي بعــض األســر امليــاه مــن 
وصهاريــج يتــم تعبئتهــا مبيــاه غــري ماحلــة مــن أابر يف مناطــق أخــرى، ويكلــف الصهريــج الواحــد حــوايل 9000 رايل. ومنــذ بــدأت احلــرب 
يعتمــد بعــض ســكان املنطقــة، الســيما األكثــر فقــراً، علــى ميــاه يوفرهــا فاعلــي خــري وبعــض املنظمــات اإلغاثيــة للمنطقــة، ويتــم تفريغهــا 

يف خــزاانت مــن »الفيربجــالس« يف املنطقــة.

إطار رقم )1-5( مقتطفات من مقابالت فردية نفذها فريق البحث مع املستفيدين
 من املياه اليت توزع جماانً يف منطقة وادي أمحد

توجــد بعــض املنظمــات واجلمعيــات اخلرييــة وفاعلــي اخلــري يقومــون بتغذيــة بعــض حــارات املنطقــة ابمليــاه مــن خــالل شــراء وايــت مــاء مــن 
نفــس ميــاه اآلابر املاحلــة يف الــوادي وتوزيعهــا علــى الســكان حيــث يتــم تفريغهــا إىل دابت بالســتيكية مباشــرة مــن الوايــت أو تفريغهــا 
خلــزاانت بالســتيكية أو حديــد موجــودة يف احلــارات ومنهــا يتــم توزيعهــا علــى االهــايل ابلطابــور وبــدابت معــدودة لــكل اســرة ويتــم نقــل 
امليــاه إىل منازهلــم ابلــدابت البالســتيكية، بشــكل عــام هنــاك خالفــات دائمــة بــن الســكان حــول تنظيــم عمليــة توزيــع امليــاه الــي تتوفــر 

يف اخلــزاانت، فعمليــة التوزيــع ال تتــم بعدالــة، وهنــاك حمــاابة وجمامــالت للبعــض وحرمــان للمســاكن والعاجزيــن.

ال توجــد يف منطقــة وادي امحــد شــبكة صــرف صحــي عموميــة,  والوســيلة الرئيســة للصــرف الصحــي حاليــاً هــي »البيــارات«، ويالحــظ أن 
معظــم البيــارات ال يزيــد عمــق الواحــدة منهــا عــن مرتيــن إىل ثالثــة أمتــار، لذلــك تعــاين بعــض احلــارات مــن طفــح البيــارات وخاصــة حــارات: 
املتنــي الشــمالية، لبيــب، الدفــاع، والفرقــان. وتتعاظــم معــاانة ســكان هــذه احلــارات خــالل موســم األمطــار، فنظــراً لطبيعــة املنطقــة الطبوغرافيــة 

وعشــوائية البنــاء تتشــكل يف تلــك احلــارات مســتنقعات مــن ميــاه األمطــار الراكــدة املختلطــة مبيــاه الصــرف الصحــي.

5.3.4. الطرق واملواصالت
يف منطقــة وادي امحــد شــبكة حمــدودة مــن الطــرق االســفلتية, حيــث قــام مكتــب االشــغال العامــة يف عــام 2006 بســفلتة الشــارع الرئيــس 
املــؤدي اىل وادي امحــد )مــن منطقــة دارس اىل مدخــل وادي امحــد جــوار ســور الدفــاع اجلــوي( بطــول حــوايل 1500 مــرت, وســفلتة شــوارع 
فرعيــة داخــل املنطقــة بطــول إمجــايل حــوايل 3 كيلــو مــرت، حيــث ســفلت الشــارع الرئيســي لــوادي امحــد، الــذي يبــدأ مــن املدخــل الوحيــد للمنطقــة 
مــن جهــة جنــوب شــرق، ابجتــاه الشــمال مــرورا ابلســوق القــدمي مث الســوق اجلديــد، إال أنــه مل يســتكمل ســفلتة الشــارع إىل هنايتــه، ويقســم 
الشــارع الرئيس منطقة وادي أمحد إىل قســمن متســاوين يف املســاحة: القســم الشــرقي والقســم الغريب، ما حيقق قدراً من العدالة يف اســتفادة 
الســكان منــه. وهنــاك عــدد قليــل مــن الشــوارع املتفرعــة مــن الشــارع الرئيســي مت ســفلتة أجــزاء منهــا، هــي شــارع 16 الــذي ميتــد مــن امــام الســوق 
القــدمي ابجتــاه الغــرب وطولــه ال يتجــاوز 300 مــرت, وشــارع اخــر ميتــد ابجتــاه الشــرق يف حــارة املتنــي وطولــه ال يتجــاوز 1500 مــرت, وشــارع 30 
مبحــاذاة ســور الدفــاع اجلــوي، يبــدأ مــن خلــف مدرســة املتنــي ويســري ابجتــاه الشــمال ويتوقــف عنــد نوبــة الســور وطولــه قرابــة 700 مــرت تقريبــاً.

يعــاين الســكان يف بعــض االماكــن مــن ضيــق الشــوارع والبعــض مــن انقطــاع الشــوارع وصعوبــة الوصــول اىل بعــض التجمعــات وذلــك بســبب 
البنــاء العشــوائي وخمالفــة املخططــات, ويظهــر ذلــك بوضــوح يف اجلــزء اجلديــد مــن املنطقــة يف اقصــى الشــمال قــرب ســور املطــار اجلديــد, كمــا 

يعــاين الســكان مــن آتكل اإلســفلت يف الشــارع الرئيــس وكثــرة احلفــر فيــه.
توجــد حمطــة للحافــالت الصغــرية »minibus« مــن منطقــة دارس اىل هنايــة وادي امحــد مــن جهــة الشــمال، حيــث ميــر ابلشــارع الرئيســي 
فقــط، ويالحــظ ان حركــة هــذه احلافــالت نشــطة وال تنقطــع طــوال اليــوم، مــا يشــري إىل أن احلركــة والتنقــل مــن وادي امحــد اىل منطقــة دارس 

ســهلة وســريعة, ومــن منطقــة دارس ميكــن الذهــاب إىل املطــار، الروضــة، خــط عمــران، احلصبــة بســهولة أيضــاً. 
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5.3.5. األمن
يوجــد يف منطقــة وادي أمحــد قســم شــرطة، هــو قســم شــرطة وادي أمحــد، إال أن الســكان يقولــون أبهنــم اندراً مــا يلجــؤون للقســم حلــل 
اخلالفــات واملشــكالت الــي تنشــأ بينهــم، بســبب بطــئ اإلجــراءات، والفســاد، ويقولــون أن مــن ميتلــك املــال يســتطيع التأثــري علــى ســري 

القضــااي يف القســم.
5.3.6. النظافة

مســتوى النظافــة يف املنطقــة مــرتدي جــداً، حيــث تتكــدس أكــوام القمامــة يف معظــم األزقــة والشــوارع، وال توجــد يف املنطقــة مســتوعبات 
جلمــع القمامــة، ويشــكو الســكان احملليــون مــن عــدم دخــول عمــال النظافــة وســيارات نقــل القمامــة إىل املنطقــة، وســاهم طفــح البيــارات 

وحفــر الصــرف الصحــي يف تفاقــم مشــكلة النظافــة يف املنطقــة. 
5.4. العالقات االجتماعية ورأس املال االجتماعي

الدوليــة جيــدة، واســتطاعوا احلصــول علــى بعــض اخلدمــات واملشــروعات مــن  عالقــة الســكان احملليــن يف وادي أمحــد ابملنظمــات 
هــذه املنظمــات، فقدمــت بعــض املنظمــات الدوليــة مســاعدات يف جمــاالت الصحــة، امليــاه، التعليــم، ومنهــا: منظمــة األمــم املتحــدة 
للطفولــة »UNICEF«، ومنظمــة محايــة األطفــال »Save the Children«، مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية 
»OCHA«، والتعليــم يف حــاالت الطــوارئ »Education in Emergencies«. وقــدم بعــض التجــار وبعــض املنظمــات غــري 

احلكوميــة مســاعدات لأســر الفقــرية، ومســاعدات إغاثيــة للنازحــن إىل املنطقــة.
هنــاك مقــر فرعــي ملنظمــة رعايــة االطفــال )ســيف تشــلدرن( يف حــارة املتنــي الشــمالية, وهــي تعمــل يف جمــال رعايــة االطفــال املعاقــن 
واملتضرريــن مــن احلــروب والنازحــن, وتقــدم هلــم اعــاانت دوائيــة واجهــزة طبيــة, فضــاًل عــن أتسيســها مدرســة )للصفــوف اخلمســة األوىل 
من التعليم األساسي( تسمى مدرسة رعاية الطفولة او »املدرسة النروجيية«، يف حارة الربك، اقصى مشال وادي امحد, وتقدم للتالميذ 
املنتمــن ألســر فقــرية أو انزحــة امللتحقــن هبــا: ســالل غذائيــة، زي مدرســي، وحقائــب مدرســية, إال أن شــهاداهتا غــري معــرتف هبــا مــن 

قبــل الرتبيــة والتعليــم.

إطار رقم )2-5( مقتطفات من مقابلة مع انشطة مدنية يف املنطقة حول جهود إغاثة النازحني

يوجــد لــدى الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن حــوايل 2000 طلــب مــن األســر النازحــة، وقــد زاران ممثلــن عنهــا، وطلبــوا مــين 
ومــن جــاريت أن نســجل األســر النازحــة الفقــرية، وقــد ســجلنا حــوايل 600 أســرة، مث قامــت املنظمــة بتنفيــذ مســح علــى 

هــذه األســر، ومل يعتمــدوا ســوى عشــر أســر فقــط، وبشــكل عشــوائي دون أي معايــري واضحــة.  

قامــت منظمــة ســول وبتمويــل مــن منظمــة اليونيســيف بتوزيــع عــدد مــن خــزاانت امليــاه يف احلــارات, وتوزيــع مســتوعبات بالســتيكية للميــاه 
ســعة 20 لــرت )دابب( لبعــض املواطنــن, وتعقيــم خــزاانت امليــاه, وتنفيــذ محــالت تثقيفيــة وتوعويــة لرفــع الوعــي الصحــي مبــرض الكولــريا, 
ولكــن هنــاك خمــاوف لــدى ســكان املنطقــة مــن توقــف دفــع املنظمــة املبالــغ اخلاصــة بشــراء امليــاه، وأجــور نقلــه وتوصيلــه اىل اخلــزانت 
املخصصــة يف احلــارات, وعليــه ســتصبح اخلــزاانت فارغــة وســيعانون مــن مشــكلة امليــاه بشــكل اكــرب ممــا هــو عليــه االن, وســتصبح هــذه 
اخلــزاانت عرضــة للســرقة طاملــا وهــي فارغــة. ويقــول الســكان احملليــون أن بعضهــم اســتلم مســاعدات عينيــة مــن بعــض مؤسســات القطــاع 
اخلــاص التجاريــة، وحتديــداً جمموعــة حيــدر فاهــم التجاريــة وجمموعــة هايــل ســعيد التجاريــة, واقتصــرت هــذه املســاعدات علــى بعــض املــواد 

الغذائيــة واملنظفــات واملالبــس والبطانيــات.
هنــاك اســتعداد للعمــل الطوعــي يف أوســاط الســكان الذكــور واإلانث، الســيما الذيــن انلــوا قســطاً مــن التعليــم، فهنــاك عــدد مــن املعلمــن 
واملعلمــات املتطوعــون جزئيــاً يف مدرســي املتنــي للبنــن واملنــار للبنــات، حيــث يتقاضــى هــؤالء مكافــآت غــري منتظمــة، وهنــاك اســتعداد 
للتطــوع ابملــال، حيــث تدفــع األســر مبلــغ ألــف رايل شــهرايً عــن كل طالــب أو طالبــة، للمشــاركة يف دفــع مكافــآت للمعلمــن واملعلمــات 

الذيــن أوقــف صــرف مرتباهتــم مــن قبــل احلكومــة منــذ أكثــر مــن عــام.
املنظمــات األجنبيــة، ومــن عشــوائية  تتبعهــا  الــي  مــن قصــور سياســات االســتهداف  الســكان يف وادي أمحــد  مــن  هنــاك شــكاوى 
التوزيــع علــى املســتفيدين، ومل يكــن قائمــاً علــى سياســات اســتهداف موضوعيــة، الســيما أن معظــم هــذه املســاعدات تــوزع عــرب عقــال 
احلــارات، يف املقابــل يشــيدون آبليــات االســتهداف الــي تتبعهــا مؤسســات القطــاع اخلــاص، الســيما جمموعــي حيــدر فاهــم وهائــل ســعيد 

التجاريتــن، ألهنمــا توزعــان املســاعدات عــرب موظفيهمــا، ومل تعتمــدا علــى وســطاء، وخاصــة عقــال احلــارات.
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5.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي:
متــارس عــدد قليــل مــن النســاء أنشــطة منزليــة مــدرة للدخــل, مثــل »التفصيــص« )تركيــب فصــوص وترتــر علــى املالبــس النســائية اجلاهــزة(، 
صناعــة اخلبــز )اللحــوح، امللــوج، والكــدم( لبيعــه يف األســواق، صناعــة البخــور والعطــور العربيــة التقليديــة، تزيــن النســاء والفتيــات، 
واخلياطــة, إال أن هــذه األنشــطة حمــدودة جــداً، وال تشــكل ســوى مســامهة حمــدودة جــداً يف دخــل األســر. فضــاًل عــن ذلــك تضطــر بعــض 
النســاء ملمارســة اخلدمــة يف املنــازل أو التســول، أو ممارســة أعمــال كانــت حــىت وقــت قريــب أعمــااًل خاصــة ابلذكــور، مثــل قطــف »بــزاغ« 

القــات يف املديــرايت القريبــة مــن مديريــة بــين احلــارث. وتــريب بعــض النســاء املواشــي يف منازهلــن.

5.6. أوضاع األطفال
يبلغ معدل التحاق األطفال ابلتعليم األساسي يف منطقة وادي أمحد حوايل 87.5 % من األطفال يف سن التعليم األساسي، إال أن حوايل 
15.5 % من هؤالء الطالب يتسربون من التعليم خالل سنوات الدراسة، ويلتحق معظم األطفال املتسربن بسوق عمل األطفال الرمسي وغري الرمسي 
ويف األعمال اهلامشية، فضاًل عن أن نسبة كبرية من األطفال املنتظمن يف التعليم جيمعون بن التعليم والعمل. وقد بلغت نسبة األطفال العاملن يف سوق 
 العمل الرمسي واألعمال غري الرمسية وأطفال الشوارع حوايل 26.4 % من إمجايل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن ست سنوات ومخسة عشر سنة. 

5.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت 
مشــكلة امليــاه هــي أكثــر املشــكالت الــي يعــاين منهــا الســكان احملليــون يف منطقــة وادي أمحــد، الســيما يف ظــل ارتفــاع الكلفــة املاليــة للميــاه الــي يتــم 
شــراؤها مــن اآلابر اخلاصــة، تليهــا املشــكالت املتعلقــة ابلصحــة، حيــث ال توجــد يف املنطقــة خدمــات صحيــة عامــة، واخلدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا 
املرافــق الصحيــة اخلاصــة ال يســتطيع معظــم الســكان حتمــل كلفتهــا املاليــة، فضــاًل عــن تــدىن مســتوى جودهتــا، واملشــكلة الثالثــة الــي يعــاين منهــا الســكان 

هــي مشــكلة الصــرف الصحــي، تليهــا مشــكلة التعليــم.
تتمثل التدخالت ذات األولوية يف ما يلي:

• إنشاء مشروع مياه متكامل ملنطقة وادي أمحد.
• استكمال إنشاء املركز الصحي الذي توقف العمل فيه منذ عام 2012.

• ربط مساكن املنطقة بشبكة الصرف الصحي العمومية. 
• بناء مدرسة اثنوية للبنن

• صيانة احلمامات يف مدرسة املتني األساسية للبنن وتوفري املياه هلا. 
• إضافة فصول إضافية يف مدرسة املنار األساسية الثانوية للبنات، وتوفري مقاعد لبعض الفصول 

• رصف بعض شوارع املنطقة. 

السكان عمومًانساء انزحاترجال انزحوننساء مقيماترجال مقيموناملشكالت 

1 11-4املياه
332-2الصحة

3--51الصرف الصحي
12424التعليم

3325فرص عمل
6----النظافة
7--65الطرق

8----الكهرابء
9----األمن

10----مشروعات صغرية
45411-التعليم املهين

مصفوفة رقم )1-5( ترتيب أولوايت املشكالت حسب الفئات السكانية
 املختلفة )حسب النوع االجتماعي ونوع اإلقامة( يف منطقة وادي أمحد
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ت التنموية مبنطقة وادي أمحد مبديرية بين احلارث
مصفوفة )2 - 5( التدخال

اجملال 
الرئيسي

اجملال الفرعي

املشكالت
األسباب

األهداف
الربامج/املشروعات املقرتحة

املستفيدون

أوال: اجملال االقتصادي

تعزيز مصادر الدخل لألسر

تدين مستوى 
دخل األسر 
وعجزها عن 

تغطية احتياجات 
االنفاق األساسية 
اليومية بن أكثر 
من %95 من 

األسر يف منطقة 
وادي أمحد مبديرية 

بىن احلارث

)انتشار الفقر(

- حمدودبة فرص العمل بسبب األوضاع الراهنة .
-توقف صرف املرتبات .

ص، وتسريح 
- تدهور دور مؤسسات القطاع اخلا

أعداد كبرية من العاملن.
- ارتفاع حاالت النزوح إىل املنطقة من احملافظات 

األخرى.
- انتشار البطالة بن أكثر من 30 % من السكان 

يف سن العمل .
- ضعف مهارات وخربات نسبة كبرية من السكان 
يف سن العمل يف جمال األنشطة االقتصادية املدرة 

للدخل .

حتسن
 دخل

 األسر 
الفقرية

• توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي متثل احتياجاً يف املنطقة 
مثل)تسوية الشوارع وردم احلفر، رفع املخلفات، حفر البيارات، تنفيذ خزاانت مياه الشرب، سقاايت 

خاصة، ترميم املدارس( .

األسر الي يقل دخلها الشهري عن 21 
الف رايل، وإعطاء األولوية لأسر النازحة 

والي لديها أطفال عاملن )700 أسرة 11.4 
% من امجايل االسر(

• التدريب على رأس العمل على مهن / مهارات جديدة )بناء– رصف-  تلييس - جنارة – دهاانت... 
اخل( .

أرابب األسر )حوايل 300  من أرابب 
االسر العاطلن أو العاملن ابألجر اليومي(

• تنفيذ برانمج  يتكون من عدة مراحل   على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية املنفذ من قبل الصندوق 
االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات لرفع القدرات وحتسن مستوى الدخل بن النساء ) تدريب 

مهين يف جماالت مدرة للدخل مثل اخلياطة، التطريز، صنع املعجنات، الكوافري، البخور والعطور وغريها، 
وفقا لدراسة جدوى(، تدريب يف جمال رايدة االعمال، تقدمي قروض لتدشن مشاريع خاصة عرب برامج 

ومؤسسات التمويل األصغر(.

النساء العامالت وخصوصا الاليت يرأسن 
أسر )حوايل 300 من النساء العامالت 

والاليت لديهن االستعداد لاللتحاق ابلربانمج 
وفقاً للمعايري واآلليات املطلوبة(

• تنفيذ دورات أتهيل /تدريب مهين  للرجال والشباب يف سن العمل يف جماالت تلي احتياجات السوق  
) النجارة واحلدادة – صناعة القمرايت – امليكانيكا- نقش و خرشات اجملالس والصاالت واملساجد - 

تركيب وصيانة منظومات الطاقة الشمسية – صيانة اهلواتف النقالة – التصوير الفوتوغرايف والفوتوشوب – 
الديكور وغريها من اجملاالت وفقاً لدراسة حتدد اهتمامات املستهدفن واحتياجات سوق العمل (. 

الرجال والشباب يف سن العمل من 18 
سنة فأكثر

)300 من العاطلن عن العمل(

• تنفيذ دراسة  للفرص االقتصادية الواعدة يف عدد من األحياء مبنطقة وادي أمحد وانشاء صندوق 
ض يستهدف دعم الراغبن يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة حبيث يدار من قبل 

اقتصادي  دوار لإلقرا
أطر جمتمعية   بعد أتهيلهم على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم املنشئات الصغرية ابلصندوق 

االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات.

الرجال والنساء الراغبن يف أتسيس أو تطوير 
مشاريع خاصة مدرة للدخل

)أتسيس التجربة يف أحد األحياء ضمن 
منوذجن جتريبين للرجال وللنساء يف املرحلة 
األوىل والتوسع إىل أحياء جديدة يف املراحل 

التالية(
• تشغيل املشتل التابع لوزارة الزراعة يف املنطقة وتدريب وتشغيل العاملن يف جمال الزراعة  واإلنتاج 

والتسويق للمحاصيل يف املنطقة
القادرين على العمل يف اجملاالت الزراعية، مع 

إعطاء األولوية لأسر النازحة
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اثنيا: اجملال البشري

التعليم

تدين مستوى 
خدمة التعليم 

األساسي والثانوي 
للبنن والبنات يف 
منطقة وادي أمحد

ص القدرة االستيعابية يف املدرستن احلاليتن 
- نق

)املتني للبنن،  املنار للبنات(.
-  كثافة / وازدحام الطالب داخل الفصول الدراسية 

احلالية .
- ضعف املرافق يف املدارس

ص حاد يف األاثث والتجهيزات يف املدرستن 
- نق

املتوفرتن للتعليم األساسي
ص الكتاب املدرسي

-  نق

حتسن مستوى 
خدمات 

التعليم

• بناء وأتثيث وجتهيز مدرسة اثنوية للبنن والبنات يف وادي أمحد .
طالب الثانوية اإلانث والذكور
)حوايل 800 طالب وطالبه(

•توسعة إبضافة 9 فصول دراسية ملدرسة املتني االساسية بنن
طالب التعليم األساسي بنن

)حوايل 3000 طالب(
• توسعة إبضافة 9 فصول دراسية ملدرسة املنار االساسية بنات

طالبات التعليم األساسي بنات 
)حوايل 3000 طالبة(

• ترميم مبىن وسور ومحامات وملحقات مدرسي املتني واملنار بوادي أمحد
طالب وطالبات التعليم األساسي ابملدرستن

)حوايل 6000)
• توفري الكراسي املدرسية والتجهيزات الناقصة ملدرسي املتني واملنار بوادي أمحد

طالب وطالبات التعليم األساسي ابملدرستن 
)حوايل 6000)

تسرب الطالب 
خالل سنوات 

الدراسة

- الظروف االقتصادية لدى األسر واالعتماد على 
األطفال يف توفري مصادر إضافية لدخل األسر

- سوء اخلدمات التعليمية
- ضعف دور اإلدارة املدرسية

- ضعف وعي األسر أبمهية التعليم وخماطر عمالة األطفال
-  الزواج املبكر للبنات

احلد من ظاهرة 
التسرب

• تنفيذ محالت توعية حول التسرب تستهدف الطالب و أولياء األمور
• إعطاء األولوية يف توفري فرص عمل لأسر الي لديها حاالت تسرب من التعليم .

• برامج توزيع احلقيبة املدرسية ألبناء األسر الفقرية.
• إنشاء مساحات صديقة داخل املدارس ويف املنطقة تسهم يف رفع الوعي و رعاية املبدعن 

• تنفيذ مراكز صيفية

الطالب املتسربن ذكوراً وإاناًث
)حوايل 15 % تقريباً من امجايل الطالب 

والطالبات امللتحقن ابملدرستن(

أتهيل الشباب

ضعف القدرات و  
انشار البطالة بن 
الشباب اجلامعين

- ضعف الوعي ابلقضااي التنموية 
- ضعف املام حديثي التخرج بقضااي واحتياجات 

سوق العمل 

حتسن قدرات 
حديثي التخرج يف 
اجملاالت التنموية 

وربطهم بسوق العمل

• تنفيذ  برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل الشباب اجلامعين حديثي 
التخرج املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية لعدد 150 من الذكور واإلانث يف منطقة وادي أمحد 

اجلامعين/ت حديثي التخرج
)150 من الذكور واإلانث(

الصحة

ضعف اخلدمات 
الصحية يف 

املنطقة

- ال توجد منشأة صحية حكومية يف املنطقة واملركز 
الصحي احلكومي متعثر منذ عام 2012م

-توجد عدد من املراكز الصحية األهلية الي ال 
تتناسب مع احلالة االقتصادية ألغلب األسر .

 حتسن مستوى 
الوضع الصحي يف 

املنطقة

• استكمال بناء املركز الصحي املتعثر يف املنطقة منذ 2012 م وجتهيزه
• انشاء مركز لأمومة والطفولة يف املنطقة

كافة األسر يف املنطقة

ارتفاع نسبة 
حاالت اإلصابة 

ض 
بعدد من األمرا
املزمنة والشائعة 

مثل االسهاالت 
والدفرتاي والكولريا 

وسوء التغذية 
وغريها بن 

النساء واألطفال 
خصوصًا

- ضعف الوعي الصحي والبيئي بن األهايل 
- طفح اجملاري 

- تراكم القمامة واملستنقعات 
- الفقر

احلد من انتشار 
ض 

حاالت األمرا
الشائعة

• توفري مواقع/مستوعبات للقمامة يف خمتلف األحياء وضمان انتظام رفعها ونقلها إىل املقلب 
• تنظيم خميمات طبية خريية بشكل دوري يف املنطقة

• تنفيذ محالت توعية صحية وبيئية يف اجملاالت ذات األولوية وعلى وجه اخلصوص النظافة والغسل 
االعتيادي – واملخاطر الناجتة عن الدخان الناتج عن حرق املخلفات البالستيكية والكراتن واالقمشة 

التالفة والشائع استخدامها يف املنطقة.
• رش املبيدات يف األماكن الي ترتاكم فيها القمامات واملخلفات ويف املستنقعات املائية.

ص املؤهلن وتوفري 
• تشكيل فريق حملي  دائم للتوعية الصحية من ذوي االختصاصات الطبية أو األشخا

املستلزمات الالزمة  هلم لتنفيذ محالت التوعية  الدورية يف املنطقة .
• تنفيذ برامج النقد املشروط يف التغذية يستهدف األمهات احلوامل ومن لديهم أطفال اقل من مخس 

سنوات )مثقفات صحيات – مساعدات تغذية (.

كافة األسر يف املنطقة
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احلماية االجتماعية

ممارسة التسول 
من قبل نسبة من 
سكان منطقة     

وادي أمحد من 
الرجال والنساء 

واألطفال

-انتشار الفقر 
ض املهن 

- املردود املغري من التسول قياساً مبردود بع
األخرى     

- سهولة عملية التسول وخاصة من قبل األطفال 
وكبار السن

احلد من ظاهرة 
التسول

• تنفيذ محالت توعية حول التسول ) عرب خطباء املساجد والقيادات اجملتمعية(.
ض افرادها التسول 

 األسر الي ميارس بع
)تقريبا 4%)

• توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً و الي ميارس أفراد منها التسول  )اولوية التشغيل ضمن 
األنشطة املشار إليها يف اجملال االقتصادي(

أرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس 
ض افرادها   التسول

بع
•  أتهيل مهين للفئات العمرية يف سن العمل وتدريبهم مهنياً يف جماالت مدرة للدخل، ويف جانب رايدة 

األعمال وتقدمي قروض اقتصادية وفقاً آلليات برامج ومؤسسات التمويل األصغر
أفراد من األسر الي متارس التسول يف سن 

العمل من النساء والرجال
انتشار ظاهرة 

عمالة األطفال 
وأطفال الشوارع 

بن حوايل 
%26.4 من 
األطفال الذين 
ترتاوح أعمارهم 

من 6-15سنة .

- انتشار الفقر
- ضعف الوعي لدى أولياء األمور

- ضعف دور املؤسسات الرمسية  املعنية عموماً و 
مؤسسات التعليم خصوصاً 

احلد من ظاهرة 
تسول األطفال

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .
مكتب الرتبية املدارس يف املنطقة – عينة من 

أولياء األمور
• محلة توعية ألولياء األمور

أولياء األمور
• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن

أولياء األمور
• برانمج التعليم اجملتمعي 

الطالب العاملن الذين تسربوا  من التعليم
)حوايل 30 % من الطالب املتسربن من التعليم(

ضعف خدمات 
الرعاية لذوي 

االعاقات

- غياب املؤسسات املعنية برعاية حاالت االعاقة 
يف املنطقة

تقدمي الرعاية 
الالزمة لذوي 

االعاقات

ص ذوي االعاقات واالحتياجات اخلاصة.
CBR  لأشخا

• تنفيذ برانمج أتهيل جمتمعي 
•  تنفيذ برانمج االستجابة اجملتمعية )دعم نفسي اجتماعي صحي(.

 ذوي االعاقات يف املنطقة

اثلثا: البنية التحتية
املياه

صعوبة احلصول 
على مياه الشرب 

واالستهالك املنزيل 
اآلمنة والصاحلة 

لالستخدام 
ألغلب أسر 

منطقة وادي أمحد

- عدم وجود مشروع مياه حكومي يف املنطقة
- ارتفاع أسعار وايتات املياه مقابل ضعف قدرة 

أغلب األسر على توفري مثنها.
- الظروف االقتصادية املرتدية ألغلب األسر

- متلح مياه اآلابر السطحية املوجودة يف وادي أمحد

توفري مياه 
صاحلة للشرب 
واالستخدامات 

املنزلية

-1 املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه متكامل بعد التأكد من توفر مصدر املياه )بئر، خطوط الضخ، خزاانت توزيع، 

خطوط االسالة، شبكة التوزيع، عدادات املياه ومجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(.
• التوعية برتشيد استهالك املياه .

كافة أهايل املنطقة 
)44000 نسمه(

-2 املقرتح الطارئ على املدى القريب لتغطية االحتياج العاجل:
• عمل خزاانت مياه ذات سعات حمددة يف مواقع يتم اختيارها مع مراعاة اجلوانب االجتماعية والبيئية 

والتشغيل والصيانة هلا مقروان ابلتوعية برتشيد استهالك املياه.
• الربط من اآلابر االرتوازية األهلية وتنفيذ شبكة الضخ / االسالة، مع تقدمي إعاانت لأسر األكثر 

احتياجاً لتغطية تكاليف الربط.

كافة أهايل املنطقة عموماً واألسر األكثر فقراً 
خصوصاً )يف جانب تقدمي اإلعاانت(.

• عمل سقاايت خاصة /خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة املنفذة من 
قبل عدة جهات تنموية منها الصندوق االجتماعي للتنمية .

األسر األكثر احتياجاً والي تنطبق عليها 
معايري التدخل .

• االستمرار يف تغذية اخلزاانت املوزعة يف احلارات ابملاء الصاحل للشرب حىت يتم توفري حلول أخرى بديله.
%97.3 من املساكن يف وادي أمحد
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الصرف الصحي

تدهور وضع 
الصرف الصحي 

يف املنطقة

- ال توجد شبكة صرف صحي يف 97.3 من 
مساحة املنطقة

- وجود بيارات صغرية ال تتناسب مع كمية 
االستهالك املنزيل.

- مناطق ال توجد فيها مساحات كافية للبيارات.
- كثري من البيارات تطفح وابلذات يف موسم االمطار
- تنتشر احلفر واملنخفضات الي متتلئ ابملياه فتشكل 

مستنقعات تشكل بؤر للتلوث.
- سبق أن أعدت مؤسسة املياه والصرف الصحي 
دارسة الستكمال شبكة الصرف الصحي ولكن مل 

يتم التنفيذ.
- ضعف قدرة أغلب األهايل على توفري أجور 

وايتات شفط اجملاري.

ص من مياه 
التخل

الصرف الصحي 
بشكل آمن

-1 املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
• استكمال  تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي متكامل: خطوط رئيسية وفرعية ويشمل املناهل وغرف 
التفتيش واخلطوط الرئيسية والفرعية والربط املنزيل والربط ابلشبكة العامة مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة 

للتنفيذ مقروان ابلتوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

%97.3 من املساكن يف وادي أمحد

-2 املقرتح الطارئ حلل املشكلة على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

• تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف الصحي ومنط استخدام املياه 
يف املنطقة.

الطرق

انتشار احلَُفر يف 
احلارات وضآلة 

املساحات املغطاة 
ابإلسفلت من 

شوارع وادي أمحد

- البناء العشوائي .
- ضعف صيانة الطريق والشوارع اإلسفلتية والرتابية

- ضيق أغلب الشوارع
- ضعف الوعي لدى األهايل

حتسن شبكة 
الطرق يف املنطقة

• استكمال سفلتة الشارع الرئيسي إىل آخر املنطقة من جهة الشمال وصيانة وترميم اجلزء املسفلت

• رصف الشوارع الفرعية

• مسح وتوسعة الشوارع الرتابية ورفع أكوام الرتاب املوجودة يف الشوارع )آليات النقد مقابل العمل(.

•  عمل مصارف ملياه السيول من الطرقات واحلفر املنتشرة يف عدة أماكن يف املنطقة .

رابعا:   اجملال االجتماعي

رأس املال االجتماعي

حمدودية وضعف 
التعاون والتنسيق 
بن التكوينات 
اجملتمعية واألطر 

الرمسية وغري 
الرمسية

- حمدودية منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة.
- ال يوجد أطر جمتمعية فاعلة.

- ضعف التنسيق والتواصل بن اجملتمعات والسلطات 
الرمسية ابملديرية واحملافظة واجلهات واملنظمات املتدخلة

تعزيز دور رأس 
املال االجتماعي 

وتنمية روح التعاون 
والتكافل يف املنطقة

• تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية ومقدمي اخلدمات والقطاع 
ص ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس احمللي وممثلن عن اجملتمع يف خمتلف األحياء.

اخلا
• أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جلان/جمالس جمتمعية من الرجال والنساء على مستوى األحياء/احلارات 

آبلية االنتخاب احلر ومتثيل اجملتمع يف فريق التنمية.
• تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم  .

• تدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم .
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مقدمة:
حــارة الســنينة الغربيــة هــي إحــدى حــارات منطقــة الســنينة التابعــة ملديريــة معــن أبمانــة 
العاصمــة صنعــاء، وتقــع غــرب منطقــة الســنينة، يف مــا يســميه األهــايل »مربــع منــاع«، 
وحيدهــا شــرقاً حــارة األبــرار، غــرابً حــارة مجعيــة الفرقــة، جنــوابً شــارع 24 غــرابً )ميتــد مــن 
شــارع الســتن إىل شــارع اخلمســن(، و مشــااًل حــاريت النصــر وحــارة معــاذ ابــن جبــل. 
ومتثــل جتمعــاً ســكانياً علــى أرض هامشــية »marginal land« حيــث تقــع علــى ســائلة 
بــن جبلــن، وبنيــت املنــازل إمــا علــى ضفــي الســائلة، أو علــى اجلبلــن مــن أســفلهما إىل 

قمتهمــا.
بــدأت املنطقــة يف التشــكل كمنطقــة حضريــة هامشــية عــام 1999، وكانــت قبــل ذلــك 
عبــارة عــن منطقــة رعــي واحتطــاب، وفيهــا كثــري مــن األشــجار احلراجيــة، الســيما التــن 
الشــوكي، ويقــول الســكان احملليــون أن بعــض احليــواانت الربيــة كانــت تعيــش يف املنطقــة، 
كالقــرود والنمــور، وأول مــن ســكن فيهــا مجيــل حممــد عبــده صــاحل األصبحــي، فهــد علــي 
احلــرازي، وعبــد الباســط الضالعــي، وذلــك عــام 1999. وكان ســعر »اللبنــة« آنــذاك 
حــوايل مخســة عشــر ألــف رايل، حيــث كانــت املنطقــة معزولــة تفتقــر جلميــع اخلدمــات ممــا 
كان يضطــر األهــايل إبيصــال مــواد البنــاء واالحتياجــات الغذائيــة الضروريــة علــى ظهورهم.

6.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية
وفقــاً لتعــداد عــام 2004 بلــغ عــدد مســاكن حــارة الســنينة الغربيــة 234 مســكناً، وبلــغ 
عــدد األســر 215 أســرة، وبلــغ عــدد الســكان 1463 نســمة، منهــم 757 مــن الذكــور، 
و 706 مــن اإلانث، مــا يعــين أن متوســط عــدد أفــراد األســرة يف منطقــة الســنينة وفقــاً 

للتعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2004 هــو 6.80 فــرداً. 
تشــري نتائــج املســح الــذي نفــذه فريــق البحــث يف ديســمرب 2017 إىل أن عــدد ســكان 
الســنينة الغربيــة حــوايل 9622 نســمة، وعــدد املبــاين 895 مبــىن، وعــدد األســر 1565 
أســرة، ومتوســط عــدد أفــراد األســرة حــوايل 6.13 فــرداً، وهــو أدىن متوســط علــى مســتوى 
الفقــر  العــام جليــوب  املتوســط  مــن  الــي متــت دراســتها، وأدىن  الفقــر اخلمســة  جيــوب 

اخلمســة، والــذي بلــغ 6.69 فــرداً. 

895عدد املباين 

9622عدد السكان 

1565عدد األسر 

6.13متوسط عدد أفراد األسرة

28.9معدل املواليد اخلام

41.7متوسط عمر أرابب األسر 

11.4األسر اليت يقيم لديها أبناء متزوجون

جنس رب 
األسرة

92.4ذكر

7.6انثى

الفئات العمرية
ألرابب األسر

19اقل من 30 سنة

3144.3-40 سنة

4117.7-49 سنة

5010.2-64 سنة

658.9 سنة فأكثر

87.3دائمةنوع اإلقامة 

12.7انزحه

احلالة الزواجية 
لرب األسرة

0عازب

93.7متزوج

1.3مطلق

5أرمل

املستوى 
التعليمي 

لرب األسرة

19أمي

16.5يقرأ ويكتب

11.4ابتدائي

16.5أساسي

19اثنوي

2.5تعليم مهين

15.2جامعي فأعلى

جدول رقم )1-6( بعض املؤشرات املتعلقة
ابلبىن العائلية يف منطقة السنينة الغربية
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ابلنظــر إىل عــدد الســكان واملبــاين واألســر عــام 2004 وعــام 2017، يتضــح أن املعــدل الســنوي للــزايدة الســكانية حــوايل 42.9 % 
ســنوايً خالل الســنوات الثالث عشــرة املاضية، وأن معدل الزايدة يف عدد املباين خالل الفرتة نفســها حوايل 21.7 % ســنوايً، ومعدل 

النمــو الســنوي لأســر يصــل إىل 48.3 % أســرة.
يف مقابــل الــزايدة الكبــرية يف عــدد الســكان واملبــاين 
مــن  تراجــع  األســرة  عــدد  متوســط  فــإن  واألســر، 
تفســري  ميكــن  وال  فــرداً،   6.13 إىل  فــرد   6.80
منطقــة  يف  األســرة  أفــراد  عــدد  متوســط  تراجــع 
وعــي  ارتفــاع  عــن  انجــم  أبنــه  الغربيــة  الســنينة 
الســكان أبمهيــة تنظيــم األســرة، وال برتاجــع معــدل 
اخلصوبــة، بــل يرجــع إىل أن حركــة البنــاء يف منطقــة 
الســنينة امتــدت مــن ســفح اجلبــل إىل أعــاله، ومت 
ال  مــا  صعبــة،  تضاريــس  ذات  مواقــع  يف  البنــاء 
يســمح ببنــاء منــازل كبــرية تســتوعب عــدداً كبــرياً 

مــن الســكان، فاملنــازل املكونــة مــن غرفــة واحــدة تشــكل حــوايل 21.8 % مــن إمجــايل املســاكن 
يف منطقــة الســنينة الغربيــة، فيمــا يبلــغ متوســط املســاكن املكونــة مــن غرفــة واحــدة علــى مســتوى 

جيــوب الفقــر اخلمســة حــوايل 7.3 % مــن إمجــايل املســاكن. 
الــزايدة الســكانية الكبــرية يف منطقــة الســنينة خــالل الســنوات املاضيــة، ال ترجــع إىل الــزايدة 
الطبيعيــة للســكان، بقــدر مــا ترجــع لــزايدة اهلجــرة احلضريــة / احلضريــة والريفيــة/ احلضريــة القادمــة 
اليهــا، فقــد خلصــت نتائــج املســح الــذي نفــذه فريــق البحــث إىل أن معــدل املواليــد اخلــام يف 
منطقــة الســنينة يبلــغ حــوايل 28.9 والدة حيــة لــكل ألــف نســمة مــن الســكان، وهــو معــدل أدىن 
مــن معــدل املواليــد اخلــام علــى مســتوى اجلمهوريــة، الــذي يبلــغ حــوايل 33.4 والدة حيــة لــكل 

ألــف نســمة مــن الســكان.
الســكان يف منطقــة الســنينة أقــل تنوعــاً مقارنــة بباقــي مناطــق جيــوب الفقــر، حيــث أكثــر مــن 
ثــالث حمافظــات، هــي: صنعــاء  ثلثــي الســكان احلاليــن فيهــا )67 %( كانــوا يســكنون يف 
)27.8 %(، تعز )21.5 %(، وأمانة العاصمة )17.7 %(، فيما أقل من ثلث سكاهنا )33 

مثــان حمافظــات  مــن  قادمــون  %) كانــوا 
هــي: رميــة، إب، احملويــت، ذمــار، عــدن، 
أن  يعــين  مــا  وحلــج.  حجــة،  احلديــدة، 
ألحــد  ينتمــون  الســنينة  منطقــة  ســكان 
عشــر حمافظــة مــن حمافظــات اجلمهوريــة 
 11 وأن  حمافظــة.   22 عددهــا  البالــغ 
صعــدة،  هــي:  أخــرى  مينيــة  حمافظــة 
أبــن،  الضالــع،  حضرمــوت،  عمــران، 
مــأرب،  البيضــاء،  املهــرة، حلــج،  شــبوة، 
منطقــة  إىل  منهــا  ينتقــل  مل  واجلــوف، 

الســكان. مــن  عــدد  أي  الســنينة 

6.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية:
نســبة األســر الفقــرية يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــي األعلــى بــن مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، 
حيث تعاين 96.6 % من األسر من الفقر، وقد أشار بعض أرابب األسر والنساء املشاركات 
يف املناقشــات البؤريــة إىل أن معظــم األســر ال تســتطيع شــراء غــاز الطبــخ، الســيما بعــد ارتفــاع 
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96.6نسبة األسر الفقرية

39.3معدل البطالة

37,974متوسط  الدخل الشهري لألسرة

46,632متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة

8,658متوسط العجز الشهري )-(

آلية سد
العجز

95.7االستدانة

4.3بيع أصول

توزيع
األسر

حسب 
فئات

الدخل
الشهري

اقل من 21 الف 
رايل

25.6

30000-2100024.4

40000-3100015.4

50000-4100015.4

60000-510006.4

70000-610003.9

80000-710005.1

81000+3.9

مصادر 
دخل 
األسرة

30.4املرتبات

0معاشات تقاعد

19حتويالت من الداخل

1.3الضمان االجتماعي

0أتمينات اجتماعية

3.8حتويالت من اخلارج

5عائدات عقارية

0عائدات من الزراعة

توزيع 
األسر 

حسب 
متوسط

اإلنفاق 
الشهري 

لألسرة

اقل من 21 الف 
رايل

23.7

30000-2100015.8

40000-3100013.2

50000-4100013.2

60000-510005.2

70000-610007.9

80000-710007.9

81000+13.2

بنود
اإلنفاق 
الشهري
لألسرة

13.6اإلجيار

5.7التعليم

7.3الصحة

52.9الطعام والشراب

0.5الكهرابء

2.1االتصاالت

2.5املالبس

5.3املواصالت

5.6القات والسجائر

جدول رقم )2-6( بعض املؤشرات
االقتصادية ملنطقة السنينة



األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

أســعاره خــالل العامــن األخرييــن، فلجــأت إىل مجــع األحطــاب والــورق والكرتــون، الســتخدامها كوقــود للطهــي، وتعتمــد علــى املــاء 
الــذي يوزعــه بعــض فاعلــي اخلــري جمــاانً. 

6.2.1. العمل والبطالة
معــدل البطالــة يف منطقــة الســنينة الغربيــة يشــكل حــوايل 39.3 % مــن إمجــايل قــوة العمــل، وأتيت يف املرتبــة الثانيــة بعــد حــارة الدقيــق الــي 
تبلــغ نســبة البطالــة فيهــا حــوايل 48.6 % مــن إمجــايل قــوة العمــل، أمــا نســبة العاطلــن مــن أرابب األســر فهــي قريبــة مــن مثيلتهــا علــى 

مســتوى جيــوب الفقــر، حيــث بلغــت يف الســنينة حــوايل 8.9 % يف مقابــل 8.5 % يف مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة. 
بعــض األســر ميــارس أفرادهــا التســول، وقــدر االستشــاري الــذي اشــرف علــى عمــل فريــق البحــث امليــداين يف املنطقــة نســبتهم حبــوايل 20 % 
مــن إمجــايل عــدد الســكان، وعــدد مــن النســاء واألطفــال )وبعــض الرجــال أحيــاانً( يقومــون جبمــع املــواد القابلــة للتدويــر، ويعمــل عــدد كبــري 
مــن ســكان املنطقــة كعمــال ابألجــر اليومــي يف قطــاع البنــاء والتشــييد، وتتــوزع أعمــال األخريــن يف اجملــاالت التاليــة: قيــادة الدراجــات 
الناريــة، قيــادة ســيارات أجــرة مســتأجرة مــن أخريــن، اخلــرازة، عمــال مطاعــم، عمــال يف حمطــات ركاب احلافــالت، حالقــن، ابعــة يف 
حمــالت جتاريــة، ابعــة قــات، ابعــة متجولــن، عمــال نظافــة، ابعــة أطعمــة، غســل الســيارات، بيــع قواريــر املــاء يف املياديــن »اجلــوالت«. 

6.2.2. الدخل واإلنفاق: 
متوســط الدخل الشــهري لأســرة يف منطقة الســنينة الغربية هو األدىن على مســتوى مناطق جيوب الفقر اخلمســة، حيث بلغ حوايل 38 ألف رايل، 
فيما بلغ متوســط الدخل الشــهري على مســتوى جيوب الفقر اخلمســة حوايل 52 ألف رايل، وبلغ متوســط الدخل الشــهري يف مناطق جيوب الفقر 

األربعــة األخــرى حــوايل 67 ألــف يف اخلفجــي، 55 ألــف يف العمــريي، 52 ألــف يف حــارة الدقيــق، وحــوايل 42 ألــف يف وادي أمحــد. 
الظاهــرة امللفتــة للنظــر هــي أن حــوايل 19 % مــن إمجــايل الدخــل الــذي حتصــل عليــه العائــالت يف منطقــة الســنينة أييت مــن حتويــالت داخليــة، فيمــا 

ال تشــكل التحويــالت مــن الداخــل ســوى 7.3 % مــن إمجــايل الدخــل الشــهري لأســر يف 
مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة. 

بعــض التحويــالت الداخليــة الــي حتصــل عليهــا األســر يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــي حتويــالت 
شــهرية منتظمــة ومســاعدات ماليــة مــن منظمــات جمتمــع مــدين ومــن بعــض البيــوت التجاريــة، 
وبعضهــا األخــر عبــارة عــن صدقــات أو مســاعدات ماليــة غــري منتظمــة ملواجهــة املتطلبــات 
املالية للخدمات التعليمية والصحية، حيث أشــارت نتائج املســح امليداين إىل أن نســبة األســر 
الــي حصلــت علــى مســاعدات ماليــة مــن هــذا النــوع يف منطقــة الســنينة هــي األعلــى علــى 

مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة. 
متوســط اإلنفــاق الشــهري لأســرة يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــو أيضــاً األدىن علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلــغ حــوايل 47 ألــف رايل، يف مقابــل 62 ألــف علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر اخلمســة، 73 ألــف يف اخلفجــي، 65 ألــف يف حــارة الدقيــق، 60 ألــف يف 

العمــريي، و 57 ألــف يف وادي أمحــد. 
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الظاهــرة األكثــر تعبــرياً عــن مــدى انتشــار الفقــر يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــي التفــاوت 
الكبــري يف توزيــع الدخــل، فنصــف األســر تقريبــاً يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري لأســرة 
الواحــدة منهــا 30 ألــف رايل أو أقــل، وهــي نســبة كبــرية جــداً مقارنــة بنســبة األســر الــي 
حتصــل علــى مثــل هــذا الدخــل علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، والــي تصــل إىل 
33.7 % فقــط، وتبلــغ نســب األســر الــي حتصــل علــى مثــل هــذا الدخــل يف اخلفجــي، 
حــارة الدقيــق، العمــريي، ووادي أمحــد، 20.9 %، 33.4 %، 34، و 40 % علــى 

التوايل. 
أكثــر مــن نصــف النفقــات الشــهرية )52.9 %) للعائــالت يف منطقــة الســنينة ختصــص 
للطعــام والشــراب، أمــا نســبة مــا ختصصــه األســر لإلنفــاق علــى التعليــم، املالبــس، 

والقــات والســجائر فهــي األدىن علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، يف مقابــل ذلــك فــإن نســبة مــا ختصصــه العائــالت لإلنفــاق علــى الصحــة 
فهــو األعلــى علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلــغ حــوايل 7.3 % مــن إمجــايل النفقــات الشــهرية، مقارنــة حبــوايل 6.7 % علــى 
مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة. رمبــا يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع معــدالت املراضــة بســبب تلــوث البيئــة يف منطقــة الســنينة، فنســبة األســر الــي تعــرض 
فــرد أو أكثــر مــن أفرادهــا ملــرض خــالل عــام 2017 حــوايل 72.2 % مــن إمجــايل األســر يف منطقــة الســنينة، مقارنــة حبــوايل 61.6 % علــى مســتوى 

مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة.
6.2.3. السكن

أثــرت طبيعــة تضاريــس منطقــة الســنينة الغربيــة، الــي يغلــب عليهــا الطابــع اجلبلــي 
شــديد االحنــدار، علــى الظــروف الســكنية للعائــالت املقيمــة فيهــا، حيــث ال توجــد 
مســاحات كافيــة لبنــاء مســاكن واســعة، فاملســاكن الــي تتكــون مــن غرفــة واحــدة 
تشــكل حــوايل 21.8 % مــن إمجــايل املســاكن، مقارنــة حبــوايل 7.3 % كمتوســط 

ملناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة.
الــي ال يوجــد هبــا مطبــخ مســتقل حــوايل 7.6 % مــن إمجــايل  نســبة املســاكن 
املســاكن، وتشــكل أكثر من ضعف املتوســط على مســتوى مناطق جيوب الفقر، 

الــذي يبلــغ حــوايل 3.3 %.
أكثــر مــن نصــف العائــالت )58.2 %( يف منطقــة الســنينة تســكن يف مســاكن 
مســتأجرة، مــع ذلــك فــإن مــا تنفقــه العائــالت علــى إجيــار املســكن ال يشــكل 
ســوى حــوايل 13.6 % مــن إمجــايل نفقاهتــا الشــهري، يرجــع ذلــك إىل أن إجيــارات 
املساكن يف منطقة السنينة هي األدىن بن مناطق جيوب الفقر، فمعظم املساكن 

يقــل إجيارهــا الشــهري عــن 15 ألــف رايل. 
6.3. األوضاع االجتماعية واخلدمات العامة 

6.3.1. التعليم
ال توجــد يف منطقــة الســنينة الغربيــة أي مــدارس حكوميــة أو خاصــة، فيمــا 

توجــد يف احلــارات األخــرى مــن حــي الســنينة مخــس مــدارس حكوميــة، هــي: الرســالة األساســية الثانويــة للبنــات، الرمحــة األساســية للبنــن، 
خــري هللا األساســية للبنــن، جعفــر الطيــار للبنــات، والقميعــة األساســية للبنــن والبنــات، فضــاًل عــن عشــر مــدارس خاصــة، هــي: البيــان، 

طيبــة، احلكمــة، أركان، الرشــيد، اإلشــعاع، القلــم، والفلــك.
ال توجــد يف منطقــة الســنينة الغربيــة أي مــدارس حكوميــة أو خاصــة، فيمــا توجــد يف احلــارات األخــرى مــن حــي الســنينة مخــس مــدارس 
حكوميــة، هــي: الرســالة األساســية الثانويــة للبنــات، الرمحــة األساســية للبنــن، خــري هللا األساســية للبنــن، جعفــر الطيــار للبنــات، والقميعــة 
األساســية للبنــن والبنــات، فضــاًل عــن عشــر مــدارس خاصــة، هــي: البيــان، طيبــة، احلكمــة، أركان، الرشــيد، اإلشــعاع، القلــم، والفلــك.

يــرى حــوايل ثلــث الســكان أن اخلدمــات التعليميــة يف هــذه املــدارس إمــا ســيئة )13 %( أو ســيئة جــداً )18.2 %(، وحــوايل الثلــث أيضــاً 
يــرون أهنــا مقبولــة، وعمومــاً، يشــكو أرابب األســر والتالميــذ مــن عــدم التــزام املــدارس، الســيما احلكوميــة منهــا، ابلــدوام الرمســي، حيــث 
تعمــل حــوايل نصــف دوام، وعــدم توفــري امليــاه حلمامــات املــدارس، وازدحــام الطــالب يف الفصــول، فضــاًل عــن صغــر ســاحات املــدارس، 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

وعــدم مالئمتهــا لتنفيــذ أنشــطة ال صفيــة، وعــدم توفــر الكتــاب املدرســي، أو عــدم انتظــام توزيــع 
مــا يتوفــر منــه، نقــص عــدد املقاعــد، ممــا يضطــر كثــر مــن الطــالب للقعــود علــى األرض.

6.3.2. الصحة:
ال يوجــد يف منطقــة الســنينة الغربيــة أي مرفــق صحــي حكومــي 
الســنينة عمومــاً، فيوجــد مرفقــان  أمــا يف منطقــة  أو خــاص، 
صحيــان حكوميــان مهــا: جممــع الســنينة الطــي ومركــز الســنينة 
األســرة،  وتنظيــم  األوليــة  الصحــة  يقدمــان خدمــات  الطــي، 
ويشــكو الســكان مــن تــدين مســتوى اخلدمــات الــي تقدمهــا 
هاتــن املؤسســتن، رغــم جــودة جتهيــز جممــع الســنينة الطــي، 
والــي تؤهلــه لتقــدمي خدمــات أفضــل وأكثــر جــودة وتنوعــاً، 
هــذه  مــع  ومؤهالتــه  البشــري  الــكادر  تناســب  عــدم  أن  إال 
مؤسســات  إىل  االنتقــال  إىل  الســكان  يدفــع  التجهيــزات، 
أكثــر  خدمــات  علــى  للحصــول  أخــرى  أحيــاء  يف  صحيــة 
املرضعــات،  واألمهــات  احلوامــل  النســاء  فتضطــر  جــودة، 
العلفــي  مركــز  إىل  أو   16 بشــارع  معــن  مركــز  اىل  للذهــاب 
لأمومة والطفولة رغم بعد املســافة، فيما تضطر نســبة ليســت 
صغــرية مــن النســاء للــوالدة يف املنــزل بســبب الفقــر، وعــدم توفــر 
اخلدمــات الصحيــة اجملانيــة، وقــد مت مؤخــراً إضافــة قســم لتأهيــل 

املعاقــن يف جممــع الســنينة الطــي، نظــراً 
لوجــود عــدد كبــري مــن املعاقــن، الســيما األطفــال، يف املنطقــة، 
يســتفيد حاليــاً مــن خدمــات القســم حــوايل مائــة طفــل معــاق، 

مــع ذلــك فهــو ال يغــط ســوى نســبة صغــرية مــن املعاقــن، بســبب نقــص التجهيــزات وامليزانيــة التشــغيلية، 
لذلــك يتــم الرتكيــز حاليــاً علــى التدخــل املبكــر للمعاقــن األصغــر ســناً، وإذا مت توفــري احتياجــات املركــز مــن 

أدويــة وميزانيــة تشــغيلية أكــرب، ابإلمــكان أن يتــم زايدة الطاقــة االســتيعابية إىل الضعــف. 
بســبب تــدين مســتوى جــودة اخلدمــات الصحيــة، وطفــح اجملــاري يف املنطقــة، فــان أعلــى نســبة اصابــة 
مبــرض الكولــريا علــى مســتوى أمانــة العاصمــة هــي يف الســنينة، فضــاًل عــن انتشــار أمــراض الفقــر، كســوء 

تغذيــة األطفــال.

6.3.3. الكهرابء، املياه، والصرف الصحي:
نسبة عالية جداً من مساكن السنينة )13.9 %( مقارنة مبناطق جيوب الفقر األخرى، ال توجد هبا أي 
مصــدر للكهــرابء، ويعتمــد الســكان فيهــا علــى الشــموع واألدوات الــي تســتخدم الكريوســن )الفوانيــس 
والنــوارات( كمصــدر لــإلانرة، ويعتمــد حــوايل 1.3 % مــن املســاكن علــى شــراء الطاقــة الكهرابئيــة مــن 

مولــدات أهليــة كمصــدر للطاقــة الكهرابئيــة، وحــوايل 84.8 % يعتمــدون علــى الطاقــة الشمســية. 
وضــع الصــرف الصحــي يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــو األســوأ علــى األطــالق بــن مناطــق جيــوب الفقــر 
يف أمانــة العاصمــة، فحــوايل 20.2 % مــن املســاكن ال يوجــد لديهــا أي وســيلة للصــرف الصحــي، ويتــم 
الصــرف إىل الشــارع مباشــرة، وحــوايل 9.5 % مــن املنــازل تســتخدم احلفــر املغطــاة، وحــوايل )6.8 %( 
تســتخدم احلفــر املكشــوفة كوســيلة للصــرف الصــرف الصحــي، أمــا النســبة املتبقيــة مــن املســاكن )63.5 

%) فلديهــا بيــارات للصــرف الصحــي.
يشــكو الســكان يف منطقــة الســنينة مــن طفــح الصــرف الصحــي، ويقولــون أن موســم األمطــار يشــكل 
هتديــداً ورعبــاً للســكان، حيــث تتفجــر جــداول ســطحية يف املنطقــة ماؤهــا خليــط مــن ميــاه األمطــار وميــاه 

الصــرف الصحــي، الــذي يتســرب مــن الشــقوق الصخريــة.
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تفتقــر املنطقــة ألي مصــدر دائــم مليــاه الشــرب النقيــة، فــال توجــد شــبكة ميــاه عموميــة يف منطقــة الســنينة الغربيــة، وال توجــد أابر ارتوازيــة أو ســطحية يف 
املنطقــة، وال تســتطيع الغالبيــة العظمــى مــن األســر شــراء املــاء مــن صهاريــج نقــل امليــاه »الوايتــات«، لذلــك فــإن كثــرياً مــن األســر تعتمــد يف احلصــول 
علــى املــاء علــى خــزاانت امليــاه اخلرييــة الــي وفرهتــا منظمــة اليونســيف وجهــات أخــرى يف بعــض احلــارات. إال أن مــا توفــره هــذه اجلهــات مــن املــاء ال 
يكفــي االحتياجــات اليوميــة للعائــالت، لذلــك تضطــر األســر لالقتصــاد يف اســتخدام امليــاه، وختزينهــا يف املنــازل لفــرتات طويلــة يف أوعيــة غــري مالئمــة، 
مــا يرتتــب عليــه انتشــار بعــض األمــراض. وقــد الحــظ فريــق البحــث وقــوف النســاء واألطفــال يف طوابــري لســاعات طويلــة، انتظــاراً لوصــول صهريــج نقــل 

امليــاه )الوايــت( وتعبئــة اخلــزاانت اخلرييــة ابمليــاه. 
6.3.4. الطرق واملواصالت

يوجد شارع يف وسط السائلة بن اجلبلن، ميتد من اجلنوب الشرقي إىل الشمال الغريب، ويقسم املنطقة إىل قسمن، وتتوزع املنازل يف ضفي السائلة 
مــن رأس اجلبلــن إىل ســفحيهما، ويتــم الوصــول إليهــا عــرب ممــرات ضيقــة مــن الــدرج، ويوجــد ثالثــة شــوارع ضيقــة مت ســفلتة ثالمثائــة مــرت يف كل واحــد 
منهــا، وقــد الحــظ فريــق البحــث تعــدايت كبــرية علــى الشــارع الطــويل الــذي ميتــد ابمتــداد الســائلة، وتراكــم كميــات كبــرية مــن خملفــات البنــاء وخملفــات 
حفــر البيــارات عليــه، حبيــث أصبــح مــن الصعــب علــى ســيارات الدفــع الرابعــي الســري فيــه، انهيــك عــن ســيارات الدفــع األمامــي، وبشــكل عــام فــإن 
حــوايل 80 % مــن املســاكن ال ميكــن الوصــول إليهــا ابلســيارات أو الدراجــات الناريــة أو اهلوائيــة، بــل يتــم الوصــول إليهــا مشــياً علــى األقــدام، وجيــد كبــار 

الســن واملعاقــن واألطفــال صعوبــة كبــرية يف االنتقــال واحلركــة.
أما الشــوارع القريبة من احلي، فهناك أربعة شــوارع رئيســية بعرض 24 مرت لكل منها، وهي: شــارع ميتد من ســوق الســنينة والربيد إىل شــارع اخلمســن، 
شــارع ميتــد مــن جــوار كليــة الطــريان إىل شــارع اخلمســن، شــارع ميتــد مــن الكســارة إىل »مربــع منــاع« واخلمســن، والشــارع الرابــع ميتــد مــن محــام داب 
إىل مبــىن الصــم والبكــم ومذبــح. وأقــرب حمطتــن »فرزتــن« لنقــل الــركاب ابحلافــالت الصغــرية، توجــد األوىل جبــوار كليــة الدفــاع اجلــوي، والثانيــة قــرب 

ســوق الســنينة.
6.4. العالقات االجتماعية ورأس املال االجتماعي

تســود عالقــات تعــاون بــن العائــالت يف منطقــة الســنينة الغربيــة، ال ســيما يف حــاالت: الــزواج، الــوالدة، املــرض، الوفــاة، واحلــوادث، وخــالل األعــوام 
الثالثــة املاضيــة تعــاون الســكان احملليــون يف منطقــة الســنينة مــع النازحــن القادمــن مــن مناطــق أخــرى يف اجلمهوريــة، حيــث قدمــوا لبعضهــم بطانيــات، 

فــرش، ومــواد غذائيــة ومتوينيــة كالدقيــق والســكر والزيــت، بغــض النظــر عــن االنتمــاء ألي حمافظــة.
عالقــة الســكان احملليــن ابملنظمــات الدوليــة ضعيفــة، علــى الرغــم مــن تقــدمي بعــض هــذه املنظمــات ملســاعدات حمــدودة للمنطقــة، حيــث قدمــت منظمــة 
اليونســيف ومنظمــة كــري مســاعدات يف جمــال اإلرشــاد الصحــي، وتوزيــع مــواد منظفــة وكلــور وتنظيــف اخلــزاانت ـ كمــا تدخــل مشــروع التغذيــة املدرســية 
يف توزيــع مــواد غذائيــة لأســر الفقــرية. إال أن هــذه املســاعدات جــاءت عــرب مبــادرات مــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات املاحنــة ذاهتــا، أو عــرب تقــدمي 

بعــض منظمــات اجملتمــع املــدين اليمنيــة طلبــات متويــل هلــذه املشــاريع مــن املنظمــات الدوليــة. 
6.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي

خــالل الســنوات األخــرية بــدأت بعــض النســاء يف ممارســة بعــض األعمــال املــدرة للدخــل، مثــل التطريــز، اخلياطــة، الكوافــري، تزيــن العرائــس، صناعــة 
البخــور، أعمــال الرتيكــو )صناعــة مالبــس أطفــال(، وبعضهــن يعملــن كخادمــات يف املنــازل، ويوجــد يف املنطقــة مركــز لتنميــة املــرأة، إال أنــه متوقــف 
عــن العمــل منــذ ثــالث ســنوات، وهنــاك مســاعي إلعــادة تشــغيله، إال إهنــا مل تنجــح حــىت اآلن بســبب عــدم قــدرة اجمللــس احمللــي للمديريــة علــى توفــري 

اإلمــكاانت املاليــة واملصروفــات التشــغيلية للمركــز. 
6.6. أوضاع األطفال

معــدل التحــاق األطفــال ابلتعليــم األساســي يف منطقــة الســنينة هــو األعلــى علــى مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلــغ حــوايل 91.1 %، وبلــغ 
املتوســط علــى مســتوى جيــوب الفقــر حــوايل 85.9 %، إال أن نســبة كبــرية مــن األطفــال يف منطقــة الســنينة يتســربون خــالل الســنوات الثــالث األوىل 
مــن التحاقهــم ابلدراســة، وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن نســبة تســرب األطفــال مــن التعليــم األساســي يف منطقــة الســنينة الغربيــة هــي األعلــى بــن مناطــق 
جيــوب الفقــر الــي مشلتهــا الدراســة، حيــث بلغــت حــوايل 18.9 %، فيمــا متوســط نســبة تســرب األطفــال مــن التعليــم األساســي يف جيــوب الفقــر 

اخلمســة حــوايل 15.66 %.
كغريهــا مــن مناطــق جيــوب الفقــر، تنتشــر يف منطقــة الســنينة الغربيــة ظاهــرة الــزواج املبكــر، وتشــري املناقشــات البؤريــة واملقابــالت الفرديــة الــي نفذهــا 
الفريــق إىل أن بعــض الفتيــات يتزوجــن قبــل بلوغهــن ســن السادســة عشــرة، وهنــاك أســباب كثــرية تســاهم يف انتشــار هــذه الظاهــرة، وأمههــا تــدين نفقــات 

الــزواج، فمتوســط تكاليــف الــزواج يف أوســاط األســر األكثــر فقــراً واألســر املتســولة يف منطقــة الســنينة حــوايل ثــالث مائــة ألــف رايل فقــط.  
تقــدر نســبة األطفــال العاملــن يف منطقــة الســنينة حبــوايل 28 % مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن اخلامســة والسادســة عشــرة، وهنــاك عــدداً 
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
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كبــرياً مــن األطفــال يف منطقــة الســنينة ميارســون التســول يف خمتلــف أحيــاء العاصمــة صنعــاء.  
لوجــود عــدد كبــري مــن املعاقــن، الســيما األطفــال، يف املنطقــة، يســتفيد حاليــاً مــن خدمــات القســم حــوايل مائــة طفــل معــاق، مــع ذلــك فهــو ال يغــط 
ســوى نســبة صغــرية مــن املعاقــن، بســبب نقــص التجهيــزات وامليزانيــة التشــغيلية، لذلــك يتــم الرتكيــز حاليــاً علــى التدخــل املبكــر للمعاقــن األصغــر ســناً، 

وإذا مت توفــري احتياجــات املركــز مــن أدويــة وميزانيــة تشــغيلية أكــرب، ابإلمــكان أن يتــم زايدة الطاقــة االســتيعابية إىل الضعــف. 
بســبب تــدين مســتوى جــودة اخلدمــات الصحيــة، وطفــح اجملــاري يف املنطقــة، فــان أعلــى نســبة اصابــة مبــرض الكولــريا علــى مســتوى أمانــة العاصمــة هــي 

يف الســنينة، فضــاًل عــن انتشــار أمــراض الفقــر، كســوء تغذيــة األطفــال.
الــي نفذهــا الفريــق إىل أن بعــض الفتيــات يتزوجــن قبــل بلوغهــن ســن السادســة عشــرة، وهنــاك أســباب كثــرية تســاهم يف انتشــار هــذه الظاهــرة، وأمههــا 
تــدين نفقــات الــزواج، فمتوســط تكاليــف الــزواج يف أوســاط األســر األكثــر فقــراً واألســر املتســولة يف منطقــة الســنينة حــوايل ثــالث مائــة ألــف رايل فقــط.  
تقــدر نســبة األطفــال العاملــن يف منطقــة الســنينة حبــوايل 28 % مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن اخلامســة والسادســة عشــرة، وهنــاك عــدداً 

كبــرياً مــن األطفــال يف منطقــة الســنينة ميارســون التســول يف خمتلــف أحيــاء العاصمــة صنعــاء.  
6.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت

هنــاك مشــكالت يعــاين منهــا ســكان حــي معــن عمومــاً بســبب حــي الســنينة، وهــذه مل يتطــرق هلــا الســكان يف مناقشــاهتم للمشــكالت وترتيــب 
األولــوايت، وتتمثــل يف عشــوائية البنــاء يف منطقــة الســنينة، ومــا يرتتــب عليــه مــن تغيــري خارطــة اجملــاري الطبيعيــة للســيول، مــا يرتتــب عليــه ســرعة جــراين 
الســيول النازلــة) 18 ( مــن الســنينة إىل حــي معــن، مــا يــؤدي إىل اإلضــرار ابلبنيــة التحتيــة، كالشــوارع اإلســفلتية، وســحب كميــات كبــرية مــن األحجــار 
واألتربــة معهــا إىل حــي معــن، مــا يــؤدي إىل انســداد جمــاري تصريــف الســيول يف شــارع الوحــدة )الدائــري(، وتكــون بــرك مــن املــاء يف الشــارع لعــدة 

ســاعات بعــد انتهــاء املطــر، وإعاقــة حركــة الســري وحركــة الســيارات وتضــرر بعظهــا.
التدخالت ذات األولوية:

• بناء مدرسة اثنوية لإلانث صباحاً وللذكور مساًء.
• توفــري مشــروع ميــاه ملنطقــة الســنينة الغربيــة، يشــمل حفــر بئــر ارتوازيــة وخــزان مركــزي أعلــى منطقــة الســنينة، ومضخــة لضــخ امليــاه مــن البئــر إىل اخلــزان، 

وشــبكة أانبيــب رئيســية مــن اخلــزان املركــزي إىل احلــارات.
• مشــروع صــرف صحــي خــاص يتضمــن، شــبكة رئيســية مــن األانبيــب مــن احلــارات متصلــة حبــوض كبــري لتجميــع الصــرف الصحــي أســفل املنطقــة، 

وثالثــة ســيارات صهاريــج لنقــل الصــرف الصحــي يوميــاً مــن احلــوض إىل شــبكة الصــرف الصحــي العموميــة يف حــي معــن.  
• بناء معهد مهين يلتحق فيها األطفال بعد مرحلة التعليم األساسي. 

• إنشاء مركز لأمومة والطفولة 
• توفري أطباء متخصصن وفنين وأجهزة طبية جملمع السنينة الطي.

• دعم قسم رعاية وأتهيل املعاقن مبجمع السنينة الطي.

السكان عمومًانساء انزحاترجال انزحوننساء مقيماترجال مقيموناملشكالت 
44451الصحة
33742التعليم
52323املياه

65114فرص عمل
11235الصرف الصحي

6----الكهرابء
26567الطرق
8----النظافة

9----التعليم املهين
10-776مشروعات صغرية

11----األمن

مصفوفة رقم )1-6( ترتيب أولوايت املشكالت حسب الفئات السكانية
 املختلفة )حسب النوع االجتماعي ونوع اإلقامة( يف منطقة السنينة

18  انظــر، خليــل انشــر، املشــاكل احلضريــة يف مــدن العواصــم: احللــول والبدائــل العاصمــة صنعــاء كحالــة تطبيقيــة، ورقــة مقدمــة 

للمؤمتــر اهلندســي الثــاين لكليــة اهلندســة جبامعــة عــدن، عــدن، 30 - 31 مــارس 2009، ص. ص 44 - 45. 
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ت التنموية مبنطقة السنينة الغربية مبديرية معني
مصفوفة )2 - 6( التدخال

اجملال 
الرئيسي

اجملال 
الفرعي

املشكالت
األسباب

األهداف
الربامج/املشروعات املقرتحة

املستفيدون

أواًل: اجملال االقتصادي

تعزيز مصادر الدخل لألسر

تدين مستوى دخل 
األسر وعجزها عن تغطية 

احتياجات االنفاق األساسية 
اليومية بن أكثر من 96.6 

% من األسر يف منطقة 
السنينة الغربية مبديرية معن

 )انتشار الفقر(

- النازحون ميثلون )12.7 %( من إمجايل 
السكان وميثلون األسر                    األقل 

دخال  يف املنطقة.
- ينتشر الفقر يف املنطقة بن )96.6 %( 

من األسر. 
- نسبة العاطلن على العمل)39.3 %( من 

إمجايل قوة العمل.
- غالبية األسر يف املنطقة يعملون ابألجر 

اليومي أويف مهن بسيطة ال تغطي احتياجاهتم 
مثل إصالح األحذية، ومجع املواد البالستيكية، 

ونسبة منهم تقارب %20 ميارسون التسول .

حتسن 
دخل 
األسر 
الفقرية 

يف منطقة السنينة 
الغربية

• توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي متثل احتياجاً 
ض الرتسيب  يف أعلى السائلة  

يف املنطقة مثل)حفر البيارات اجلماعية – رفع املخلفات – أحوا
–– سقاايت خاصة – ترميم املدارس  وغريها من اجملاالت  املتاحة( .

األسر الي يقل دخلها الشهري عن 21 الف 
رايل واألولوية لأسر النازحة والي لديها أطفال 

عاملن أو ميارسون التسول
حوايل 300 أسرة  متثل حوايل20 % من امجايل 

أسر املنطقة.

• التدريب على رأس العمل على مهن / مهارات جديدة )بناء– رصف-  تلييس - جنارة – 
دهاانت... اخل(

أرابب األسر من العاملن ابألجر اليومي
حوايل 200  من أرابب االسر العاطلن أو 

العاملن ابألجر اليومي

• تنفيذ برانمج  يتكون من عدة مراحل   على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية املنفذ من قبل 
الصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات لرفع القدرات وحتسن مستوى دخل النساء

• تدريب مهين يف جماالت اقتصادية مدرة للدخل للنساء وفقا لدراسة جدوى للفرص 
االقتصادية والتدريب يف جمال رايدة االعمال، وتقدمي قروض للمستهدفات لتدشن مشاريعهن 

اخلاصة عرب برامج ومؤسسات التمويل األصغر(.

فئة النساء العامالت وخصوصا الاليت  يرأسن 
أسرهن

حوايل 200 من النساء العامالت والالت لديهن 
االستعداد لاللتحاق ابلربانمج وفقاً للمعايري 

واآلليات املطلوبة .

• تنفيذ دورات أتهيل وتدريب مهين  للرجال والشباب يف جماالت تلي احتياجات السوق وفقاً 
لدراسة حتدد اهتمامات املستهدفن واحتياجات سوق العمل (. 

الرجال والشباب يف سن العمل من 18 سنة 
فأكثر

200 من العاطلن عن العمل
• تنفيذ دراسة  للفرص االقتصادية الواعدة يف عدد من األحياء مبنطقة السنينة الغربية وانشاء 

ض يستهدف دعم الراغبن يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة حبيث 
صندوق اقتصادي  دوار لإلقرا

يدار من قبل أطر جمتمعية   بعد أتهيلهم على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم املنشئات 
الصغرية ابلصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات.

الرجال والنساء الراغبن يف أتسيس أو تطوير 
مشاريع خاصة مدرة للدخل

أتسيس التجربة ضمن منوذجن جتريبين للرجال 
وللنساء يف املرحلة األوىل ورعاية التجربة والتوسع 

فيها يف املراحل التالية .
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
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اثنيا: اجملال البشري

التعليم

ضعف خدمة التعليم 
األساسي والثانوي للبنن 
والبنات يف منطقة السنينة 

الغربية مبديرية معن

-  ال يوجد  مبىن مدرسي يف منطقة السنينة 
الغربية ومجيع امللتحقن من الذكور واالانث 
يستفيدون من املدارس املوجودة يف املناطق 

اجملاورة املنتشرة يف أحياء السنينة وهي مخس 
مدارس هي الرسالة األساسية الثانوية للبنات، 

ومدرسة الرمحة األساسية للبنن، وخري هللا 
األساسية للبنن، وجعفر الطيار للبنات، و 

القميعة األساسية للبنن والبنات.
ص األاثث والتجهيزات يف املدارس املذكورة 

.- نق
- بعد املدارس نسبياً وخطورة انتقال األطفال 

الصغار يف الصفوف األوىل .
- احلمامات يف املدارس احلالية سيئة وحتتاج 

إىل صيانة .

حتسن مستوى 
خدمات التعليم يف 

منطقة السنينة الغربية 

• بناء مدرسة أساسية يف املنطقة للصفوف الدراسية األوىل
طالب الصفوف األوىل من 1 - 6 ذكور وإانث

• ترميم وصيانة وتشغيل احلمامات املغلقة يف مدرسي القميعة وجعفر الطيار.
مجيع طالب السنينة الغربية امللتحقن ابملدرستن

• دعم املدارس احلالية ابألاثث املدرسي والتجهيزات
مجيع طالب السنينة الغربية امللتحقن ابملدرستن

• إنشاء خزاانت حصاد مياه يف اخلمس املدارس الرسالة األساسية الثانوية للبنات، ومدرسة 
الرمحة األساسية للبنن، وخري هللا األساسية للبنن، وجعفر الطيار للبنات، و القميعة األساسية 

للبنن والبنات.

مجيع طالب السنينة الغربية امللتحقن ابملدرستن

تسرب  حوايل %20 من 
الطالب خالل  الثالث 

السنوات الدراسية مبنطقة 
السنينة الغربية

- الظروف االقتصادية لدى األسر واالعتماد 
على األطفال يف توفري مصادر إضافية لدخل األسر

- سوء اخلدمات التعليمية
- ضعف دور اإلدارة واملتابعة املدرسية

-  ضعف الوعي لدى األسر يف جانب التعليم 
وخماطر عمالة األطفال

احلد من ظاهر التسرب
• توعية اآلابء واالمهات والطالب أبمهية التعليم

• تنفيذ برانمج الغذاء مقابل التعليم لأطفال املتسربن حيث يتم صرف سلة غذائية شهراي لكل 
أسرة طالب متسرب يعود إىل املدرسة .

• توزيع احلقيبة واملستلزمات املدرسية للطالب املعدمن من املتسربن .
• تنفيذ مشروع إفطار الطالب يف املدارس

• عمل مساحات صديقة للطالب يف املدارس

الطالب املتسربن ذكوراً وإاناثً وأولياء أمورهم

حوايل 20 % من الطالب امللتحقن

أتهيل الشباب

ضعف القدرات والبطالة بن 
الشباب اجلامعين

- ضعف الوعي ابلقضااي التنموية 
- ضعف املام حديثي التخرج بقضااي 

واحتياجات سوق العمل 

حتسن قدرات 
اجلامعين حديثي 

التخرج يف اجملاالت 
التنموية وربطهم بسوق 

العمل .

• تنفيذ  برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل الشباب 
اجلامعين حديثي التخرج املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية يف السنينة الغربية.

اجلامعين/ت حديثي التخرج
60 من الذكور واإلانث

الصحة

ضعف اخلدمات الصحية  يف 
السنينة الغربية

- يوجد جممع ومركز طي حكومي يف احلي 
اجملاور للمنطقة يشتكي األهايل من سوء 

خدماهتما بسبب ضعف قدرات الكادر وسوء 
ص اإلمكانيات.

اإلدارة ونق

حتسن مستوى الوضع 
الصحي يف املنطقة

• دعم مؤسسي جملمع السنينة الطي.
• تدريب الكادر يف جممع السنينة الطي .

كافة األسر يف املنطقة

انتشار حاالت اإلصابة 
بلكولريا الي متثل أعلى نسبة 

إصابة على مستوى أمانة 
العاصمة، ابإلضافة إىل 

ض أخرى
أمرا

- ضعف الوعي الصحي والبيئي بن األهايل 
- رداءة اخلدمات الصحية املقدمة 

- الفقر وصعوبة توفري تكاليف احلصول على 
اخلدمات الصحية من قبل أغلب األسر يف املنطقة .

- انتشار الصرف الصحي املكشوف واختالطه 
مبياه األمطار 

احلد من انتشار 
ض 

حاالت األمرا
الشائعة

• تنفيذ محالت توعية صحية وبيئية يف اجملاالت ذات األولوية .
• تنفيذ برامج النقد املشروط يف التغذية يستهدف األمهات احلوامل ومن لديهم أطفال اقل من 

مخس سنوات )مثقفات صحيات – مساعدات تغذية (.
• توفري حلول آمنة ملشكلة الصرف الصحي 

كافة األسر يف املنطقة
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احلماية

ممارسة التسول من قبل نسبة 
من سكان منطقة     السنينة 

الغربية من الرجال والنساء 
واألطفال

- انتشار الفقر 
ض 

- املردود املغري من التسول قياساً مبردود بع
املهن األخرى     

- سهولة عملية التسول وخاصة من قبل 
األطفال وكبار السن

احلد من ظاهرة التسول
• تنفيذ محالت توعية حول التسول.

 األسر الي ميارس أفراد منها التسول 
أكثر من 20 % من أرابب األسر واألطفال

• توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً و الي ميارس أفراد منها التسول  )اولوية 
التشغيل ضمن األنشطة املشار إليها يف اجملال االقتصادي (

أرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس أفراد 
منها التسول

•  أتهيل مهين للشباب وتدريبهم يف جماالت مدرة للدخل، ويف رايدة األعمال وتقدمي قروض 
اقتصادية وفقاً آلليات برامج ومؤسسات التمويل األصغر

أفراد من األسر الي متارس التسول يف سن العمل 
من النساء والرجال

انتشار ظاهرة عمالة األطفال 
وأطفال الشوارع بن حوايل 
20 % من األطفال الذين 
ترتاوح أعمارهم من 15-6 
سنة يف منطقة السنينة الغربية

ضعف الرعاية لذوي 
االعاقات يف املنطقة 

- انتشار الفقر
- ضعف الوعي لدى أولياء األمور

- ضعف دور املؤسسات الرمسية  املعنية عموماً 
و مؤسسات التعليم خصوصاً 

احلد من ظاهرة تسول 
األطفال

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .
مكتب الرتبية واملدارس وأولياء األمور

• تنفيذ محلة توعية ألولياء األمور حول خماطر عمالة األطفال
أولياء األمور

• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن
أولياء األمور

• برانمج التعليم اجملتمعي 
الطالب العاملن املتسربن من التعليم

اثلثا:  البنية التحتية

املياه

صعوبة احلصول على مياه 
الشرب واالستهالك املنزيل 

اآلمنة والصاحلة لالستخدام 
ألغلب أسر منطقة السنينة 

الغربية مبديرية معن

- ارتفاع أسعار وايتات املياه مقابل ضعف قدرة 
أغلب األسر على توفري مثنها. حيث يعتمد 

األهايل ابملنطقة على احلصول على مياه الشرب 
من الوايتات بنسبة

 58.2 % ونسبة 41.8 %  من اخلزاانت اخلريية 
- الظروف االقتصادية املرتدية ألغلب األسر

- أغلب الشوارع ضيقة ال تصل إليها الوايتات 

توفري مياه صاحلة 
للشرب واالستخدامات 

املنزلية

1 -املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خزان يف أعلى املنطقة 

، خطوط الضخ، ، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(.
• التوعية برتشيد استهالك املياه .

كافة أهايل املنطقة 
حوايل 1560 أسرة

2 -املقرتح على املدى القريب:
• عمل سقاايت خاصة /خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة 

املنفذة من قبل عدة جهات تنموية منها الصندوق االجتماعي للتنمية 
• االستمرار والتوسع يف تغذية اخلزاانت اخلريية املوزعة يف احلارات ابملاء حىت يتم توفري حلول 

أخرى بديله.

41 % من أسر املنطقة

الصرف الصحي

رداءة وضع الصرف الصحي 
يف كامل منطقة السنينة 

 الغربية 
)الوضع األكثر سوءاً للصرف 

الصحي يف جيوب الفقر 
أبمانة العاصمة(

- ال ترتبط املنطقة بشبكة الصرف الصحي .
- الوضع الطبوغرايف الصخري للمنطقة يصعب 

عملية حفر البيارات .
-  20.2 %  من املساكن ال يوجد هلا وسيلة 

للصرف الصحي )التصريف للشارع(وحوايل 
16.3 %تستخدم احلفر املغطاة 

و9.5 %  تستخدم احلفر املكشوفة ونسبة 6.8 
%  يتم تصريفها لعبارات تصريف السيول ونسبة 

63.55 %  لديهم بيارات خاصة .

ص من مياه 
التخل

الصرف الصحي 
بشكل آمن يف السنينة 

الغربية

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
• تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي للمنطقة وربطها بشبكة الصرف الرئيسية

•  التوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

مجيع السكان  يف منطقة السنينة الغربية
895  مبىن يف السنينة الغربية

-2 املقرتح على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

•  تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف الصحي ومنط 
استخدام املياه يف املنطقة.

•  عمل خزاانت حتليلية لفصل املخلفات الصلبة ولتجميع مياه الصرف وشفطها دوراي إىل 
شبكة الصرف الرئيسية .
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احلماية

ممارسة التسول من قبل نسبة 
من سكان منطقة     السنينة 

الغربية من الرجال والنساء 
واألطفال

- انتشار الفقر 
ض 

- املردود املغري من التسول قياساً مبردود بع
املهن األخرى     

- سهولة عملية التسول وخاصة من قبل 
األطفال وكبار السن

احلد من ظاهرة التسول
• تنفيذ محالت توعية حول التسول.

 األسر الي ميارس أفراد منها التسول 
أكثر من 20 % من أرابب األسر واألطفال

• توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً و الي ميارس أفراد منها التسول  )اولوية 
التشغيل ضمن األنشطة املشار إليها يف اجملال االقتصادي (

أرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس أفراد 
منها التسول

•  أتهيل مهين للشباب وتدريبهم يف جماالت مدرة للدخل، ويف رايدة األعمال وتقدمي قروض 
اقتصادية وفقاً آلليات برامج ومؤسسات التمويل األصغر

أفراد من األسر الي متارس التسول يف سن العمل 
من النساء والرجال

انتشار ظاهرة عمالة األطفال 
وأطفال الشوارع بن حوايل 
20 % من األطفال الذين 
ترتاوح أعمارهم من 15-6 
سنة يف منطقة السنينة الغربية

ضعف الرعاية لذوي 
االعاقات يف املنطقة 

- انتشار الفقر
- ضعف الوعي لدى أولياء األمور

- ضعف دور املؤسسات الرمسية  املعنية عموماً 
و مؤسسات التعليم خصوصاً 

احلد من ظاهرة تسول 
األطفال

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .
مكتب الرتبية واملدارس وأولياء األمور

• تنفيذ محلة توعية ألولياء األمور حول خماطر عمالة األطفال
أولياء األمور

• توفري فرص عمل ألولياء أمور األسر الي لديها أطفال عاملن
أولياء األمور

• برانمج التعليم اجملتمعي 
الطالب العاملن املتسربن من التعليم

اثلثا:  البنية التحتية

املياه

صعوبة احلصول على مياه 
الشرب واالستهالك املنزيل 

اآلمنة والصاحلة لالستخدام 
ألغلب أسر منطقة السنينة 

الغربية مبديرية معن

- ارتفاع أسعار وايتات املياه مقابل ضعف قدرة 
أغلب األسر على توفري مثنها. حيث يعتمد 

األهايل ابملنطقة على احلصول على مياه الشرب 
من الوايتات بنسبة

 58.2 % ونسبة 41.8 %  من اخلزاانت اخلريية 
- الظروف االقتصادية املرتدية ألغلب األسر

- أغلب الشوارع ضيقة ال تصل إليها الوايتات 

توفري مياه صاحلة 
للشرب واالستخدامات 

املنزلية

1 -املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خزان يف أعلى املنطقة 

، خطوط الضخ، ، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(.
• التوعية برتشيد استهالك املياه .

كافة أهايل املنطقة 
حوايل 1560 أسرة

2 -املقرتح على املدى القريب:
• عمل سقاايت خاصة /خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة 

املنفذة من قبل عدة جهات تنموية منها الصندوق االجتماعي للتنمية 
• االستمرار والتوسع يف تغذية اخلزاانت اخلريية املوزعة يف احلارات ابملاء حىت يتم توفري حلول 

أخرى بديله.

41 % من أسر املنطقة

الصرف الصحي

رداءة وضع الصرف الصحي 
يف كامل منطقة السنينة 

 الغربية 
)الوضع األكثر سوءاً للصرف 

الصحي يف جيوب الفقر 
أبمانة العاصمة(

- ال ترتبط املنطقة بشبكة الصرف الصحي .
- الوضع الطبوغرايف الصخري للمنطقة يصعب 

عملية حفر البيارات .
-  20.2 %  من املساكن ال يوجد هلا وسيلة 

للصرف الصحي )التصريف للشارع(وحوايل 
16.3 %تستخدم احلفر املغطاة 

و9.5 %  تستخدم احلفر املكشوفة ونسبة 6.8 
%  يتم تصريفها لعبارات تصريف السيول ونسبة 

63.55 %  لديهم بيارات خاصة .

ص من مياه 
التخل

الصرف الصحي 
بشكل آمن يف السنينة 

الغربية

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
• تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي للمنطقة وربطها بشبكة الصرف الرئيسية

•  التوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

مجيع السكان  يف منطقة السنينة الغربية
895  مبىن يف السنينة الغربية

-2 املقرتح على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

•  تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف الصحي ومنط 
استخدام املياه يف املنطقة.

•  عمل خزاانت حتليلية لفصل املخلفات الصلبة ولتجميع مياه الصرف وشفطها دوراي إىل 
شبكة الصرف الرئيسية .

       الطرق

خطورة ورداءة  الطرق و 
الشوارع الفرعية  يف منطقة 

السنينة الغربية

- الطبيعة الصخرية الوعرة للمنطقة .
- البناء العشوائي 

- يوجد شارع رئيسي عبارة عن سائلة ممتلئة 
مبخلفات احلفر والسيول.

- شوارع ترابية وعره وضيقة ومعلقات صخرية 
خطره )سالمل(.

- طفح البيارات والصرف الصحي املكشوف يف 
شوارع املنطقة 

حتسن شبكة الطرق 
يف املنطقة

• رصف الطرق الرئيسية بعد تنفيذ مشروع الصرف الصحي.
• رصف طرق املشاة اخلطرة )السالمل املعلقة(

• توفري املعاجلة اآلمنة للصرف الصحي

مصارف السيول

وجود خماطر لتعرض املساكن 
خلطر السيول واالجنرافات 

خالل مواسم األمطار

احندار السائلة الشديد.
تكدس املخلفات يف أعلى وبطول  جمرى 

السيل .

محاية املنطقة من خماطر 
السيل

ض ترسيب يف أعلى جمرى السيل
• تنفيذ عدد 3 أحوا

رابعًا: اجملال االجتماعي

رأس املال االجتماعي

حمدودية وضعف التعاون 
والتنسيق بن التكوينات 

اجملتمعية واألطر الرمسية وغري 
الرمسية

- حمدودية دور منظمات اجملتمع املدين يف 
املنطقة.

- ال يوجد أطر جمتمعية فاعلة متثل اجملتمعات 
يف  املنطقة  رغم وجود االستعداد لدى اجملتمع 
لالخنراط يف أنشطة مجاعية واملسامهة يف أي من 

جهود التنمية .
-  ضعف التنسيق والتواصل بن اجملتمعات 

يف املنطقة والسلطات الرمسية ابملديرية واحملافظة 
واجلهات واملنظمات املتدخلة يف املنطقة .

- ضعف دور اجمللس احمللي وعقال احلارات.  

تعزيز دور رأس املال 
االجتماعي وتنمية روح 

التعاون والتكافل يف 
املنطقة

• تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية ومقدمي 
ص ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس احمللي وممثلن عن اجملتمع.

اخلدمات والقطاع اخلا
• أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جلان/جمالس جمتمعية  من الرجال والنساء ومتثيل اجملتمع يف 

فريق التنمية.
• تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم  .

• تدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم .
• تفعيل دور جمالس اآلابء .
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األوضاع االجتماعية االقتصادية 
في حارة الدقيق

الفصل السابع 





األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

مقدمة:
حــارة الدقيــق هــي أحــدى حــارات منطقــة »مذبــح«، وقــد اكتســبت تســميتها مــن طبيعــة تربتهــا، حيــث كانــت أراضــي املنطقــة تتكــون 
مــن تربــة شــبه رمليــة بيضــاء تشــبه الدقيــق، وتتكــون مــن أربعــة أقســام، هــي: الدقيــق، احلائــط، اجلعــراء، والنصــر، حيدهــا مــن الشــرق شــارع 
االربعــن، ومــن الشــمال قريــة »مذبــح« القدميــة، ومــن الغــرب مبــىن مكتــب الربيــد )الــذي مل يكتمــل بعــد(، ومــن اجلنــوب مدرســة الصــم 
والبكــم. وهــي إحــدى حــارات منطقــة مذبــح التابعــة إدارايً ملديريــة معــن، وتســمية منطقــة »مذبــح« تســمية قدميــة، ترتبــط ابســم قريــة 
»مذبــح« ســكن عشــرية »املذاحبــة«. حــىت عــام 1995 كانــت حــارة الدقيــق عبــارة عــن منطقــة رعــي وأراضــي حراجيــة ومــزارع قــات مملوكــة 

لســكان قريــة »مذبــح«، وأراض زراعيــة وحراجيــة بعضهــا مملوكــة لعائلــة املتــوكل )إحــدى عائــالت 
صنعــاء( والبعــض األخــر مملوكــة لأوقــاف، وبــدأ بنــاء املســاكن فيهــا قبــل حــوايل 18 عامــاً، ســواء 
مــن خــالل الشــراء أبســعار رخيصــة جــداً مــن املالكــن األفــراد أو العائــالت، أو مــن خــالل وضــع 
اليــد »squatering« علــى أراضــي األوقــاف، ومعظــم هــؤالء مــن ســكان مدينــة صنعــاء الفقــراء، 
وهــي منطقــة خمططــة، ولكــن حدثــت جتــاوزات مــن قبــل املــالك األصليــن، حيــث كانــوا يبيعــون 
أراضــي خالفــاً للمخططــات، وحدثــت جتــاوزات مــن قبــل مشــرتي قطــع األرض، حيــث بنــوا علــى 

مســاحات أوســع مــن الــي اشــرتوها.

7.1. اخلصائص الدميغرافية والبىن العائلية
حســب التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام 2004، بلــغ عــدد مســاكن حــارة الدقيــق 890 
مســكناً، وبلــغ عــدد األســر 847 أســرة، وبلــغ عــدد الســكان 5987 نســمة، منهــم 3145 مــن 
الذكــور، و 2842 مــن اإلانث، وبلــغ متوســط عــدد أفــراد األســرة حــوايل 7 أفــراد. وخلصــت 
نتائــج املســح الــذي نفــذه فريــق البحــث هلــذه الدراســة يف ديســمرب 2017 إىل أن عــدد املبــاين يف 
منطقة الدقيق 1465 مبىن، وعدد األسر 2634 أسرة، وعدد السكان حوايل 16355 نسمة.

مقارنــة نتائــج هــذه الدراســة بنتائــج التعــداد العــام 
أن  توضــح   ،2004 لعــام  واملســاكن  للســكان 
الدقيــق  منطقــة  يف  للســكان  الســكانية  الــزايدة 
املاضيــة، كانــت  عشــر  الثالثــة  األعــوام  خــالل 
حــوايل 13.3 % ســنوايً، وأن عــدد املبــاين تزايــد 
تزايــد  األســر  عــدد  وأن  ســنوايً،   % 5 مبعــدل 

16.2 % ســنوايً.  مبعــدل 
منطقــة  يف  الســنوي  الســكاين  النمــو  معــدل 
الدقيــق هــو األدىن علــى مســتوى جيــوب الفقــر 
اخلمســة الــي متــت دراســتها، وابلتــايل فهــو أدىن 

مــن متوســط معــدل النمــو الســكاين الســنوي جليــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلــغ هــذا األخــري 
حــوايل 55 % ســنوايً، فيمــا معــدل النمــو الســكاين يف منطقــة الدقيــق حــوايل 13.3 % ســنوايً، 
وذلــك علــى الرغــم مــن أن معــدل املواليــد اخلــام يف منطقــة الدقيــق هــو األعلــى علــى مســتوى 
جيــوب الفقــر اخلمســة، حيــث بلــغ املعــدل يف منطقــة الدقيــق حــوايل 41.9 والدة حيــة لــكل ألــف 
نســمة من الســكان، فيما املتوســط على مســتوى جيوب الفقر اخلمســة حوايل 34.6 والدة حية 

لــكل ألــف نســمة مــن الســكان.

الفصل السابع 
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16355عدد السكان 

1465عدد املباين 

2634عدد األسر 

6.5متوسط عدد أفراد األسرة

41.9معدل املواليد اخلام

37.91متوسط عمر أرابب األسر 

13.8األسر اليت يقيم لديها أبناء متزوجون

جنس رب 
األسرة

94.5ذكر

5.5انثى

الفئات 
العمرية

ألرابب 
األسر

26.7اقل من 30 سنة

3141.1-40 سنة

4114.4-49 سنة

5016.7-64 سنة

651.1 سنة فأكثر

نوع اإلقامة 
88.9دائمة

11.1انزحه

احلالة 
الزواجية 
لرب األسرة

4.4عازب

88.9متزوج

2.2مطلق

4.4أرمل

املستوى 
التعليمي 
لرب األسرة

14.4أمي

6.7يقرأ ويكتب

17.8ابتدائي

13.3أساسي

22.2اثنوي

6.7تعليم مهين

18.9جامعي فأعلى

جدول رقم )1-7( بعض املؤشرات 
املتعلقة ابلبىن العائلية يف منطقة الدقيق
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على الرغم من أن معدل املواليد اخلام يف حارة الدقيق هو األعلى على مســتوى 
واملســاكن  للســكان  الســنوي  النمــو  معــدالت  أن  إال  الفقــر،  جيــوب  مناطــق 
واألســر هــو األدىن علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر، وبفــارق كبــري جــداً عــن 
املتوســطات العامــة للمؤشــرات الثالثــة، حيــث بلــغ متوســط النمــو الســنوي للســكان 
يف حــارة الدقيــق 13.3 % ســنوايً، يف مقابــل متوســط منــو 55 % ســنوايً علــى 
مســتوى جيوب الفقر يف أمانة العاصمة، ومتوســط النمو الســنوي لأســر حوايل 
16.2 % سنوايً، يف مقابل متوسط سنوي يبلغ 62.9 % على مستوى مناطق 
جيــوب الفقــر أبمانــة العاصمــة، ومتوســط النمــو الســنوي للمســاكن حــوايل 5 %، 

يف مقابــل متوســط منــو ســنوي حــوايل 33.5 % علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر. يرجــع ذلــك 
إىل حمدوديــة اهلجــرة احلضريــة/ احلضريــة مــن مناطــق العاصمــة األخــرى إىل منطقــة الدقيــق. وتــدين 

نســبة اهلجريــة الريفيــة احلضريــة مــن الريــف إىل 
األســر  نســبة  أن  عــن  فضــاًل  الدقيــق،  حــارة 
النازحــة إىل منطقــة الدقيــق هــي األدىن علــى 
مســتوى جيــوب الفقــر اخلمســة. وابلتــايل فــإن 
العوامــل الطبيعيــة هــي األكثــر أتثــرياً يف النمــو 

الســكاين يف حــارة الدقيــق.
تســود ظاهــرة الــزواج املبكــر يف حــارة الدقيــق، 
وقــد انعكــس ذلــك علــى متوســط عمــر رب 
األســرة، حيــث متوســط أعمــار أرابب األســر 
حــوايل 38 ســنة، وهــو األدىن علــى مســتوى 

جيــوب الفقــر اخلمســة.

7.2. األوضاع االقتصادية واملعيشية
نســبة األســر الفقــرية يف منطقــة الدقيــق تشــكل حــوايل 91.1 % مــن إمجــايل األســر يف املنطقــة، 
وهــي نســبة قريبــة مــن نســبة األســر الفقــرية يف منطقــة العمــريي )9 %(، لكنهــا أعلــى بكثــري جــداً 
مــن نســبة األســر الفقــرية يف منطقــة اخلفجــي )82.6 %(، وأقــل بكثــري مــن نســبة األســر الفقــرية 
يف منطقــي وادي أمحــد والســنينة الغربيــة، اللتــان تبلــغ نســبة األســر الفقــرية فيهمــا 96.1 % و 95.2 % 

علــى التــوايل.  

7.2.1. العمل والبطالة
يعــاين مــا يقــرب مــن نصــف قــوة العمــل )48.6 %( يف منطقــة الدقيــق مــن البطالــة، وهــو أعلــى 
معــدل بطالــة علــى مســتوى مناطــق جيــوب الفقــر اخلمســة، وتشــري نتائــج الدراســة إىل أن معظــم 
ســكان املنطقــة يعملــون ابألجــر اليومــي، وبعــض الســكان يعملــون يف اجليــش والشــرطة، وبعضهــم 
أصحــاب »بســطات« لبيــع اخلضــار واألدوات املنزليــة، وألعــاب األطفــال، وقلــة قليلــة يعملــون 
ســائقي ابصــات لنقــل الــركاب، البعــض منهــم ميلكوهنــا والبعــض األخــر مســتأجرين هلــا، ومؤخــراً بــدأ 
بعــض الســكان مــن الرجــال والنســاء العمــل يف جمــال النظافــة، ســواء كخــدم منــازل أو يف تنظيــف 

الشــوارع، وبعــض الرجــال والنســاء جيمعــون املــواد القابلــة للتدويــر.
أظهــرت نتائــج التوزيــع النســي ألرابب األســر حســب العالقــة ابلعمــل، أن حــوايل 16.7 % مــن 
أرابب األســر الــي مشلهــا املســح، مل يبينــوا عالقتهــم ابلعمــل، وحســب مالحظــات فريــق البحــث 

فــإن هــؤالء قــد يكونــون ممــن ميارســون التســول.

91.1نسبة األسر الفقرية

48.6معدل البطالة

51,667متوسط  الدخل الشهري لألسرة

64,722متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة

13,055متوسط العجز الشهري )-(

آلية سد
العجز

92.5االستدانة

7.5بيع أصول

توزيع
األسر

حسب 
فئات
الدخل
الشهري

اقل من 21 الف 
رايل

7.8

30000-2100025.6

40000-3100012.2

50000-4100021.1

60000-5100014.4

70000-610003.3

80000-710003.3

81000+12.2

مصادر 
دخل 
األسرة

25.6املرتبات

1.1معاشات تقاعد

7.8حتويالت من الداخل

5.5الضمان االجتماعي

0أتمينات اجتماعية

7.8حتويالت من اخلارج

3.3عائدات عقارية

13.3عائدات عقارية

2.2عائدات من الزراعة

توزيع 
األسر 
حسب 
متوسط

اإلنفاق 
الشهري 
لألسرة

6.7اقل من 21 الف رايل

30000-2100015.6

40000-3100012.2

50000-4100021.1

60000-510007.8

70000-610005.5

80000-7100013.3

81000+17.8

بنود
اإلنفاق 
الشهري
لألسرة

16.7اإلجيار

6التعليم

7.3الصحة

50الطعام والشراب

1.1الكهرابء

4.4االتصاالت

4.7املالبس

4.9املواصالت

5.8القات والسجائر

جدول رقم )2-7( بعض املؤشرات
االقتصادية ملنطقة الدقيق



األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

7.2.2. الدخل واإلنفاق
يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري للعائلــة يف حــارة الدقيــق حــوايل 51600 رايل، 
ويقــرتب هــذا الدخــل مــن متوســط الدخــل الشــهري علــى مســتوى جيــوب الفقــر 
اخلمســة البالــغ حــوايل 52000 رايل. مــا يعــين أن دخــل العائلــة الشــهري يف 
حــارة الدقيــق أدىن مــن دخــل العائلــة يف منطقــي اخلفجــي والعمــريي، وأعلــى 
مــن دخــل العائلــة الشــهري يف وادي أمحــد والســنينة الغربيــة، ويبلــغ متوســط 
اإلنفــاق الشــهري للعائلــة حــوايل 64700 رايل، وهــو أعلــى مــن أنفــاق العائلــة 
يف مناطــق العمــريي، وادي أمحــد والســنينة، ويبلــغ متوســط العجــز الشــهري يف 

ميزانيــة العائلــة حــوايل 12500 رايل.  
حتتــل حــارة الدقيــق املرتبــة األوىل يف الدخــل املتحصــل مــن معاشــات الضمــان 

االجتماعــي، واملرتبــة الثانيــة يف الدخــل املتحصــل مــن معاشــات التقاعــد، التحويــالت مــن الداخــل، الزراعــة، وعائــدات العقــارات.
تنفــق العائــالت يف حــارة الدقيــق نصــف إنفاقهــا علــى الطعــام والشــراب، وتتــوزع ابقــي النفقــات علــى اإلجيــار )16.7 %(، الصحــة )7.3 %(، 

التعليم)6 %(، القات والسجائر )5.8 %(، املواصالت )4.9 %(، املالبس )4.7 %(، االتصاالت )4.4 %(، والكهرابء )1.1 %(. 

7.2.3. السكن
تشــكل املســاكن الشــعبية حــوايل 77.5 % مــن إمجــايل 
املســاكن يف حــارة الدقيــق، وكل مســاكن حــارة الدقيــق 
املســاكن  وتشــكل  أقــل،  أو  طوابــق  ثالثــة  مــن  تتكــون 
املكونــة مــن طابــق واحــد 66.3 % مــن إمجــايل عــدد 
مــن طابقــن تشــكل  تتكــون  الــي  املســاكن، واملســاكن 
حــوايل 26.9 %، وحــوايل 6.8 % مــن املســاكن تتكــون 

مــن ثالثــة طوابــق.
معظــم مســاكن حــارة الدقيــق )68.9 %( تتكــون مــن 
ثــالث غــرف أو أكثــر، وهــي نســبة تفــوق مثيالهتــا يف 
جيــوب الفقــر األخــرى مبــا يف ذلــك منطقــة اخلفجــي الــي 
تعتــرب األفضــل يف كل املؤشــرات االقتصاديــة واملعيشــية 
األخــرى، حيــث تبلــغ النســب يف العمــريي، اخلفجــي، 
الغربيــة، 62.5 %، 61.4 %،  وادي أمحــد، والســنينة 
انعكــس  وقــد  التــوايل.  علــى   %  46.2 و   ،%  54.6
ذلــك علــى متوســط إجيــارات املســاكن يف حــارة الدقيــق، 
فاملســاكن يف حــارة الدقيــق أعلــى أجيــاراً مــن املســاكن يف 

مناطــق العمــريي، وادي أمحــد، والســنينة الغربيــة.

93



7.3. األوضاع االجتماعية واخلدمات العامة
7.3.1. التعليم:

ال توجــد يف حــارة الدقيــق أي مدرســة حكوميــة أو خاصــة، وقــد الحــظ فريــق البحــث 
وجــود قطعــة أرض مســورة يف اجلهــة الشــمالية للحــارة خمصصــة لبنــاء مدرســة، إال أهنــا 
مل تــن بســبب عــدم تعويــض املالكــن األصليــن لــأرض، ومشــروع أخــر لبنــاء مدرســة 
توقــف منــذ ســنوات بعــد اســتكمال هيــكل املبــىن )مبــىن عظــم حســب تعبــري الســكان 

احمللين(.
معظــم األطفــال امللتحقــون ابلتعليــم مســجلون يف املــدارس احلكوميــة واخلاصــة القريبــة 
مــدارس حكوميــة، هــي: مدرســة رقيــة، مدرســة احلســن،  أربــع  مــن احلــي، وأمههــا 
مدرســة احلســن بــن علــي، ومدرســة القردعــي، وأربــع مــدارس خاصــة، هــي: مدرســة 

معــن، مدرســة الراقــي، مدرســة اجليــل الصاعــد، ومدرســة انــوار اهلــدى.
مدرســة رقيــة األساســية الثانويــة للبنــات: هــي اقــرب املــدارس للمنطقــة، وتعمــل فرتتــن 
صباحيــة ومســائية للبنــات، فضــاًل عــن ختصيــص فصــول لأطفــال الذكــور مــن الصــف 
األول إىل الصــف الثالــث أساســي، وهــي أفضــل مــدراس منطقــة مذبــح، ســواء فيمــا 
يتعلــق اباللتــزام ابلــدوام املدرســي، أو النظافــة، إال أهنــا مزدمحــة جــداً ابلطالبــات وعــدد 

املقاعــد فيهــا أقــل بكثــري مــن عــدد الطالبــات، ومحاماهتــا تفتقــر للميــاه. 
مدرســة احلســن بــن علــي: يف حــارة »املطرحيــة« مبنطقــة مذبــح القدميــة، وتعمــل 
فرتتن، مستوى االلتزام ابلدوام املدرسي ضعيف، واملقاعد املتوفرة حتتاج إىل صيانة، 
وفصوهلــا مزدمحــة ابلطــالب، حيــث يصــل عــدد الطــالب يف الفصــل الواحــد إىل 130 
طالــب، وهنــاك تنظيمــات عصابيــة مــن الطــالب، وتنتشــر فيهــا ظاهــرة العنــف، ســواء 

بــن الطــالب بعضهــم جتــاه البعــض، أو جتــاه بعــض املدرســن يف بعــض احلــاالت.
مدرســة احلســني بــن علــي: تعمــل فرتتــن، الفــرتة الصباحيــة لأطفــال الذكــور مــن 
الصــف األول إىل الصــف التاســع أساســي، والفــرتة املســائية مــن الصــف األول إىل 
الصــف الثالــث أساســي للبنــات،  وهــي غــري منتظمــة يف دوامهــا، وتنتشــر فيهــا أعمــال 

العنــف بــن الطــالب بعضهــم جتــاه البعــض األخــر.
مدرســة القردعــي الثانويــة: وتعمــل فرتتــن، فــرتة لأطفــال الذكــور وفــرتة لأطفــال 
اإلانث، وهــي منتظمــة يف دوامهــا، لكنهــا بعيــدة عــن املنطقــة، حيــث توجــد غــرب 
منطقــة مذبــح القدميــة، وتبعــد عــن حــارة الدقيــق حــوايل اثنــن كيلــو مــرت. إال أن معظــم 
العائــالت تفضــل هــذه املدرســة بســبب انتظــام الــدوام فيهــا، وحــزم اإلدارة يف التعامــل 
مــع الطــالب والطالبــات، وعــدم انتشــار ظاهــرة العنــف والبلطجــة فيــه، فضــاًل عــن 

نظافتهــا ووجــود محامــات للطــالب والطالبــات فيهــا.

عدد املدرسة
الفصول

عدد الطالبعدد املعلمني
إمجايلإانثذكورإمجايلإانثذكور

4320-28119161354320احلسن بن علي
48324832-117117-25رقية

1850-123816541850احلسني بن علي 
36257510060030003600القردعي 

جدول رقم )4-7( عدد الفصول واملعلمني والطالب 
يف املدارس احلكومية مبنطقة مذبح
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87.3معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي 

التوزيع 
النسيب 

لألطفال 
امللتحقني 
ابلتعليم 
حسب 

نوع املدرسة 
واجلنس

82.7حكوميالذكور

13.8خاص

3.5خاص + حكومي

86حكومياإلانث

12.3خاص

1.7خاص + حكومي

األسر اليت 
تعاين من عدم 

القدرة على 
الوفاء ابلكلفة 
املالية للتعليم

40.3دائمًا

58.3أحياان

1.4إطالقا

األسر اليت حصلت على دعم للخدمات 
التعليمية

0

توجهات 
األسر جتاه

املساواة بني 
الذكور

واإلانث يف 
الفرص

التعليمية

هتتم ابلذكور واإلانث بشكل 
متساو

88.8

5متيز الذكور عن اإلانث

5متيز االانث عن الذكور

ال هتتم بتعليم اإلانث وال 
الذكور

1.2

تقييم أرابب 
األسر 

للخدمات 
التعليمية 
يف املنطقة

2.2ممتازة

3.3جيدة جدَا

26.7جيدة

26.7مقبولة إىل حٍد ما

10سيئة جدًا

30سيئة

1.1أخرى

أولوايت دعم 
التعليم

واملؤسسات 
التعليمية

يف املنطقة من 
منظور أرابب 

األسر

72.2توفري مدرسني

27.8تدريب مدرسني 

28.9توفري معامل

87.8توفري كتب

35.6بناء فصول

40بناء محامات

20توعيه ابلتعليم
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

7.3.2. الصحة
ال يوجــد مرافــق صحيــة حكوميــة يف املنطقــة، ويوجــد يف املنطقــة مركزيــن صحيــن 
خاصــن مهــا: مركــز الرحــاب ومركــز أروى العواضــي، فضــاًل عــن بعــض العيــادات 
الصحية اخلاصة الي تقدم إســعافات أولية )جمارحة , فحص محل, فحص ســكر, 
ختانــة األطفــال الذكــور(، أمــا اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة فأقــرب مركــز صحــي 
للمنطقــة هــو مركــز غــزة، الــذي يوفــر خدمــات: التلقيــح, املختــرب, تنظيــم األســرة , 
نســاء ووالدة, أطفــال، وبشــكل عــام فــإن ســكان حــارة الدقيــق يلجــؤون يف حــاالت 
اخلدمــات الصحيــة العالجيــة إىل مستشــفيات يف أحيــاء العاصمــة األخــرى، ســواء 

كانــت حكوميــة  أو غــري حكوميــة. 
يــرى 15.6 % مــن أرابب األســر أن اخلدمــات الصحيــة يف املؤسســات الصحيــة الــي 
يتعاملــون معهــا ســيئة، وحــوايل 5.5 % يــرون أهنــا ســيئة جــداً، وحــوايل 40 % يــرون 
أهنــا مقبولــة. إال أن النســاء الالئــي شــاركن يف املناقشــات البؤريــة عــربن عــن عــدم 
رضاهــن عــن اخلدمــات الصحيــة، وأشــرن إىل انتشــار ظاهــرة الفســاد يف املؤسســات 
الصحيــة احلكوميــة، وممارســة االســتغالل واالبتــزاز يف املؤسســات الصحيــة اخلاصــة 
واألهليــة، وإجــراء فحوصــات قــد ال تتطلبهــا حالــة املريــض، األمــر الــذي أدى إىل 
ارتفــاع كلفــة اخلدمــات الصحيــة، لذلــك قــال 46.1 % مــن أرابب األســر أهنــم 
يواجهــون صعــوابت دائمــة فيمــا يتعلــق بتوفــري الكلفــة املاليــة للخدمــات الصحيــة، 
وحــوايل 48.3 % مــن أرابب األســر يعانــون أحيــاانً مــن صعــوابت يف توفــري الكلفــة 
املاليــة للخدمــات الصحيــة، أمــا أرابب العائــالت اللذيــن ال يعانــون أي صعــوابت 

يف توفريهــا فــال تتجــاوز نســبتهم 5.6 %. 

7.3.3. الكهرابء، املياه، والصرف الصحي:
تعتمــد معظــم العائــالت )93.4 %( علــى منظومــات الطاقــة الشمســية كمصــدر أساســي 
للكهــرابء، 1.1 % مــن العائــالت تعتمــد علــى املولــدات الكهرابئيــة اخلاصــة، و حــوايل 
ميلكهــا  أهليــة  مولــدات  مــن  الكهرابئيــة  الطاقــة  تشــرتي  العائــالت  مــن  أيضــاً   % 1.1
مســتثمرون، وحــوايل 4.4 % مــن املســاكن ال يوجــد لديهــا أي مصــدر للطاقــة الكهرابئيــة، 
الكريوســن  مــادة  تســتخدم  الــي  اإلانرة  الشــموع وأدوات  وتكتفــي ابإلانرة ابســتخدام 

»القــاز«. 
ال توجــد شــبكة ميــاه عامــة يف حــارة الدقيــق، وحتصــل معظــم العائــالت )88.9 %( علــى 
امليــاه عــرب شــرائها مــن ســيارات بيــع امليــاه »الوايتــات«، أمــا النســبة الباقيــة مــن العائــالت 
)11.1 %( فتحصــل 11.1 % علــى امليــاه مــن خــزان خــريي وضعــه مالــك بئــر ارتــوازي 

الكهرابء 

1.1أهلي

1.1مولد خاص

93.4طاقة مشسيه

4.4ال توجد

املياه 
88.9وايتات

11.1خزان خريي

الصرف 
الصحي

58.9شبكه حكومية

41.1بيارة
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77.8أسر تعرض أحد أفرادها ملرض خالل عام 2017

44.4أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من مرض مزمن

13.3أسر يعاين فرد أو أكثر من أفرادها من إعاقة دائمة

األسر الي تعاين من 
عدم القدرة على 

الوفاء 
بكلفة اخلدمات 

الصحية

46.1دائمًا

48.3أحيااًن

5.6إطالقًا

7.8أسر حصلت على دعم للخدمات الصحية

تقييم أرابب األسر 
للخدمات 

الصحية يف املنطقة

2.2ممتازة

2.2جيدة جدًا

25.6جيدة

40مقبولة إىل حٍد ما

5.5سيئة جدًا

15.6سيئة

8.9أخرى

طبيعة الدعم الذي
حتتاجه املؤسسات
الصحية العامة الي
يتعاملون معها يف
املنطقة أو املناطق

اجملاورة

52.8توفري الكادر الطي

3.4تدريب الكادر الطي

3.4توفري  األجهزة

23.6توفري األدوية

حتسن اإلدارة 
الصحية

2.2

7.9بناء مرافق جديدة

6.7ال أعرف
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يف شــارع االربعــن، أو مــن اخلــزاانت اخلرييــة الــي وفرهتــا بعــض املنظمــات اخلرييــة واملنظمــات الدوليــة، وجيلبهــا األطفــال والنســاء مــن اخلــزاانت إىل 
املســاكن، وأكــد بعــض األهــايل ان املنظمــات الــي كانــت متــول شــراء امليــاه للخــزاانت اخلرييــة يف احلــارة، قــد توقفــت عــن متويــل شــراء املــاء منــذ ثالثــة 
أشــهر، وخــالل فــرتة عمــل فريــق البحــث يف املنطقــة الحــظ قيــام منظمــة »ســول« بتوزيــع أوعيــة »دابت« لتســتخدمها العائــالت يف نقــل امليــاه مــن 

اخلــزاانت اخلرييــة إىل املنــازل، أو لتخزيــن امليــاه يف املنــازل، وبتمويــل منظمــة اليونســيف.
تعتــرب حــارة الدقيــق األوفــر حظــاً يف جمــال الصــرف الصحــي، حيــث توجــد شــبكة صــرف صحــي عامــة، تغطــي أكثــر مــن نصــف )58.9 %) مســاكن 
احلــارة، وابقــي املســاكن لديهــا بيــارات للصــرف الصحــي، ومعظــم املســاكن الــي ال ترتبــط بشــبكة الصــرف الصحــي يف اجلــزء اجلنــويب مــن املنطقــة، وقــد 

الحــظ فريــق البحــث أن هنــاك طفــح للمجــاري، الســيما يف اجلــزء اجلنــويب للمنطقــة.
7.3.4. الطرق واملواصالت

ال توجــد شــوارع اســفلتية يف املنطقــة، وأقــرب شــارع مســفلت هــو شــارع األربعــن، الــذي يقــع علــى احلــدود الشــرقية للمنطقــة، أمــا شــوارع املنطقــة فهــي 
شــوارع ترابيــة ضيقــة ومتعرجــة، لذلــك ال توجــد يف املنطقــة حمطــات »فــرزات« للنقــل اجلماعــي، وأقــرب حمطــة نقــل مجاعــي توجــد قــرب مدرســة رقيــة، 
وتوجــد حمطــة أخــرى قــرب حمطــة العصيمــي لبيــع املشــتقات النفطيــة، ويضطــر الراكــب للســري علــى األقــدام حلــوايل ربــع ســاعة إىل هــذه احملطــة، وغالبــاً 

ال ميكــن احلصــول علــى ســيارة اتكســي يف احلــارة بســبب تــدين مســتوى احلالــة االمنيــة.
7.3.5. األمن:

ال يوجــد قســم شــرطة يف املنطقــة، وأقــرب قســم شــرطة هــو قســم شــرطة مذبــح، ويشــري بعــض الســكان إىل انتشــار عصــاابت الســرقة يف املنطقــة، وأن 
بعــض عناصــر هــذه العصــاابت معروفــون لأجهــزة األمنيــة، وخاصــة قســم شــرطة مذبــح، إال أهنــا ال تتخــذ ضدهــم أي إجــراءات قانونيــة، وأفــاد بعــض 
الســكان أن شــجارات تنشــب بــن أفــراد عصــاابت الســرقة، علــى خلفيــة االختــالف حــول توزيــع عائــدات حــوادث الســرقة الــي ميارســوهنا يف أحيــاء 
العاصمــة املختلفــة، وأهــم املســروقات الــي تســرقها هــذه العصــاابت هــي: البطــارايت، اهلواتــف، ألــواح الطاقــة الشمســية، أســطواانت غــاز الطبــخ، 

واألدوات املنزليــة والنقــود.

7.4. رأس املال االجتماعي
مســتوى التعــاون بــن ســكان املنطقــة جيــد، فقــد تعــاون الســكان املقيمــون يف املنطقــة مــع النازحــن الذيــن قدمــوا للمنطقــة يف بدايــة احلــرب، 
وهنــاك اســتعداد لــدى الســكان للتطــوع واملشــاركة يف مشــروعات التنميــة احملليــة، فقــد وفــر الســكان األانبيــب الالزمــة لربــط بعــض مســاكن 

الشــوارع الضيقــة واألزقــة بشــبكة الصــرف الصحــي العامــة، وقامــوا بعمليــة احلفــر. 
اكــد بعــض ســكان املنطقــة أن املنظمــات احملليــة والدوليــة ال تقــوم بواجبهــا علــى اكمــل وجــه، وخاصــة االغاثيــة حيــث ال تســتند هــذه املنظمــات 
علــى قاعــدة بيــاانت صحيحــة للســكان، وال معايــري لتحديــد الفئــات االشــد فقــراً والنازحــن، وان العمــل الــذي تقــوم بــه هــذه املنظمــات عشــوائي 
ابلدرجــة األوىل، ومــا تقدمــه هــذه املنظمــات هــو رديء جــدا وقليــل جــدا، فضــاًل عــن أن كثــري مــن الســكان يشــكون مــن اعتمــاد اجلهــات الــي 
تقــدم املســاعدات واملــواد اإلغاثيــة للمنطقــة تعتمــد يف عمليــات حتديــد العائــالت احملتاجــة واملســتهدفة وعمليــات التوزيــع علــى عقــال احلــارات، 
والذيــن ال يلتزمــون مببــدأ العدالــة يف توزيــع املســاعدات  الــي تقدمهــا بعــض املنظمــات، كتوزيــع مــواد النظافــة واحلقائــب املدرســية الــي قدمتهــا 
منظمة اليونســف، وتوزيع املعوانت الغذائية الي يقدمها بعض التجار يف شــهر رمضان، ما يؤدي إىل حدوث نزعات وشــجار بن الســكان، 

لذلــك يطالــب الســكان اجلهــات الــي تقــدم املســاعدات أن تشــكل جلــان مســتفيدين، عــوض االعتمــاد علــى عقــال احلــارات.
7.5. أدوار وعالقات النوع االجتماعي

يبــدو أن أدوار النــوع االجتماعــي يف حــارة الدقيــق الزالــت أقــرب إىل التقســيم االجتماعــي للعمــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي يف اجملتمــع 
الريقــي التقليــدي يف اليمــن، الســيما أن كثــرياً مــن ســكان املنطقــة هــم مــن الســكان التقليديــن يف منطقــة مذبــح، ورغــم حتوهلــا إىل منطقــة حضريــة 

إدارايً، إال أهنــا مــن املنظــور الثقــايف، الزالــت أقــرب إىل الطابــع الريفــي، حيــث تــكاد تكــون النســاء غــري مشــاركات يف أدوار خــارج املنــزل. 

7.6. أوضاع األطفال:
علــى الرغــم مــن أن معــدل التحــاق األطفــال ابلتعليــم األساســي يقــرتب مــن معــدل االلتحــاق علــى مســتوى اجلمهوريــة، إال أن نســبة تســرب 
األطفــال مــن التعليــم األساســي تصــل إىل حــوايل 16 % مــن إمجــايل الطــالب امللتحقــن ابلتعليــم األساســي، وهــي نســبة عاليــة جــداً، وتشــري 
مالحظــات فريــق مجــع البيــاانت امليدانيــة إىل أن نســبة تســرب األطفــال الذكــور أعلــى بكثــري مــن نســبة تســرب األطفــال اإلانث، وأهــم ســببن 
لتســرهبم مهــا: الــزواج املبكــر والفقــر، فمعظــم األطفــال الذيــن ينتمــون لعائــالت فقــرية جــداً يرتكــون التعليــم لاللتحــاق بســوق عماليــة األطفــال، 
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السكان عمومًانساء انزحاترجال انزحوننساء مقيماترجال مقيموناملشكالت 

27121الصحة
12-31التعليم
43-42املياه

34-8-فرص عمل
55---الكهرابء
6----األمن
7--4-النظافة

8--13الصرف الصحي
9--65الطرق

10-93مشروعات صغرية
11-562التعليم املهين

مصفوفة رقم )1-7( ترتيب أولوايت املشكالت حسب الفئات السكانية 
املختلفة )حسب النوع االجتماعي ونوع اإلقامة( يف منطقة الدقيق

حيــث تنتشــر ظاهــرة عمالــة األطفــال بشــكل ملفــت للنظــر يف منطقــة الدقيــق، ويعمــل األطفــال املتســربون مــن التعليــم يف تنظيــف اخلضــار 
وفرزهــا يف »ســوق علــي حمســن«، ويف نقــل اخلضــار والفواكــه مــن الســوق إىل املنــازل، وميــارس عــدد كبــري مــن األطفــال مجــع املــواد البالســتيكية 

واملعدنيــة القابلــة للتدويــر.
توجــد يف حــارة الدقيــق حديقــة لأطفــال، مت افتتاحهــا عــام 2008، إال أهنــا حباجــة إىل اســتكمال بعــض االحتياجــات، فاحلمامــات مل يتــم 

تشــطيبها، وال توجــد نفقــات تشــغيلية للحديقــة، وال اعتمــاد مثــن مــاء ري لأشــجار. 
7.7. املشكالت وترتيب األولوايت والتدخالت: 

التدخالت ذات األولوية
• حل املشكالت املتعلقة ابملشاريع املتعثرة واستكمال العمل هبا، وهي ثالثة مشاريع:

- مشروع مدرسة مل يبدأ العمل هبا منذ سنوات رغم وجود قطعة أرض مسورة خمصص لبنائها، حيث تعثر املشروع بسبب     
   عدم دفع التعويض املايل ملالكي األرض.

- مشروع مدرسة توقف منذ سنوات بعد استكمال بناء هيكل املبىن.
- مشروع مبىن مكتب الربيد، الذي مل يبدأ العمل به منذ سنوات رغم وجود قطعة أرض مسورة هلذا املشروع.

• رصف للشوارع الضيقة الي ال ميكن سفلتتها.
• استكمال ربط املساكن بشبكة الصرف الصحي العامة، وصيانة الشبكة يف املناطق الي تتطلب الصيانة، حيث يشكو سكان  

   اجلزء اجلنويب من حارة الدقيق من انسداد الشبكة وطفح اجملاري.
• توفري شبكة مياه متكاملة للحارة.

• إعادة أتهيل حديقة األطفال.

97



ت التنموية مبنطقة حارة الدقيق مبديرية معني
مصفوفة )2 - 7( التدخال

اجملال 
الرئيس

اجملال 
الفرعي

املشكالت
األسباب

األهداف
الربامج/املشروعات املقرتحة

املستفيدون

أواًل: اجملال االقتصادي

تعزيز مصادر الدخل لألسر

تدين مستوى دخل 
األسر وعجزها عن 
تغطية احتياجات 

االنفاق األساسية اليومية 
بن أكثر من 91 % 
من األسر يف منطقة 
معنحارة الدقيق مبديرية 

)انتشار الفقر(

- حمدودبة فرص العمل بسبب 
األوضاع الراهنة .

- توقف صرف املرتبات ألرابب 
األسر املوظفن.

- تدهور دور مؤسسات القطاع 
ص، وفقدان عدة ألسر 

اخلا
ملصادر الدخل

- ارتفاع حاالت النزوح إىل 
املنطقة 

- انتشار البطالة بن أكثر من 
%48 من السكان يف سن 

العمل يف حارة الدقيق

- ضعف مهارات وخربات نسبة 
كبرية من السكان يف سن العمل 

يف جمال األنشطة االقتصادية 
املدرة للدخل وممارستهم مهن 

بسيطة ذات مردود ضئيل .

حتسن دخل 
األسر الفقرية

• توفري فرص عمل مؤقتة عرب آليات النقد مقابل العمل ويف جماالت التدخل الي متثل احتياجاً يف 
املنطقة مثل)تسوية الشوارع -  رفع املخلفات – حفر البيارات – ترميم احلديقة العامة – تنفيذ 

خزاانت مياه الشرب – سقاايت خاصة – ترميم املدارس  وغريها من اجملاالت  املتاحة( .

األسر الي يقل فئة الدخل الشهري هلا عن 21 الف رايل، 
مع إعطاء األولوية لأسر النازحة واألسر الي لديها أطفال 

عاملن )200  أسرة  متثل 7.8 % من امجايل األسر(

• التدريب على رأس العمل على مهن / مهارات جديدة )بناء– رصف-  تلييس - جنارة – 
دهاانت... اخل( .

أرابب األسر من العاملن ابألجر اليومي )200  من أرابب 
االسر العاطلن أو العاملن ابألجر اليومي(

• تنفيذ برانمج  يتكون من عدة مراحل   على غرار برانمج املعرفة القرائية واملهنية املنفذ من قبل 
الصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات لرفع القدرات وحتسن مستوى الدخل بن 

النساء يف منطقة حارة الدقيق :
• ) تدريب مهين يف جماالت اقتصادية مدرة للدخل للنساء مثل اخلياطة والتطريز وصنع املعجنات 

املنزلية- الكوافري – البخور والعطور املنزلية وغريها من اجملاالت وفقا لدراسة جدوى للفرص 
االقتصادية -  التدريب يف جمال رايدة االعمال -  تقدمي قروض للمستهدفات لتدشن مشاريعهن 

اخلاصة عرب برامج ومؤسسات التمويل األصغر(.

النساء العامالت وخصوصا الاليت يرأسن أسر )200 
من النساء العامالت والاليت لديهن االستعداد لاللتحاق 

ابلربانمج وفقاً للمعايري واآلليات املطلوبة(

• تنفيذ دورات أتهيل /تدريب مهين  للرجال والشباب يف سن العمل يف جماالت تلي احتياجات 
السوق  )النجارة واحلدادة – صناعة القمرايت – امليكانيكا- نقش و خرشات اجملالس والصاالت 

واملساجد - تركيب وصيانة منظومات الطاقة الشمسية – صيانة اهلواتف النقالة – التصوير 
الفوتوغرايف والفوتوشوب – الديكور وغريها من اجملاالت وفقاً لدراسة حتدد اهتمامات املستهدفن 

واحتياجات سوق العمل(. 

الرجال والشباب يف سن العمل من 18 سنة فأكثر )200 
من العاطلن عن العمل(

• تنفيذ دراسة  للفرص االقتصادية الواعدة يف عدد من األحياء مبنطقة حارة الدقيق وانشاء صندوق 
ض يستهدف دعم الراغبن يف أتسيس مشاريعهم اخلاصة حبيث يدار من 

اقتصادي  دوار لإلقرا
قبل أطر جمتمعية   بعد أتهيلهم على غرار النموذج املطبق من قبل وحدة دعم املنشئات الصغرية 

ابلصندوق االجتماعي للتنمية يف عدد من احملافظات.

الرجال والنساء الراغبن يف أتسيس أو تطوير مشاريع خاصة 
مدرة للدخل )أتسيس التجربة يف أحد األحياء بنموذجن 

جتريبين للرجال وللنساء يف املرحلة األوىل والتوسع إىل أحياء 
جديدة يف املراحل التالية(
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اثنيا: اجملال البشري

التعليم

تدين مستوى خدمة 
التعليم األساسي 

والثانوي للبنن والبنات 
يف منطقة حارة الدقيق 

مبديرية معن

- ال يوجد  مبىن مدرسي 
ص يف منطقة 

حكومي أو خا
الدقيق ومجيع امللتحقن من 

الذكور واالانث يستفيدون من 
املدارس املوجودة يف منطقة مذبح 

وعددها أربع مدارس ومجيعها 
بعيدة نسبيًا

ص 
- تعثر املبىن املدرسي املخص

للمدرسة يف املنطقة منذ ثالث 
سنوات.

- االزدحام الشديد يف املدارس 
الي يلتحق هبا الطالب يف منطقة 

مذبح.
ص األاثث يف مدارس 

- نق
منطقة مذبح.

ص التخصصات العلمية 
-  نق

من املدرسن يف مدارس منطقة 
مذبح الي يلتحق هبا طالب 

حارة الدقيق.

حتسن مستوى 
خدمات التعليم 
يف منطقة حارة  

الدقيق

• استكمال مشروع املبىن املدرسي للبنن املتعثر منذ عدة سنوات.
طالب التعليم األساسي والثانوي

• بناء مدرسة البنات يف األرض املخصصة هلا .
الطالبات اإلانث

•  توفري التخصصات الناقصة وفق آليات النقد مقابل اخلدمة التعليمية ملدارس احلسن، احلسن، 
رقية يف منطقة مذبح اجملاورة ويستفيد منها طالب املنطقة.

طالب التعليم األساسي والثانوي

•  اعادة ترميم وصيانة محامات مدرسي احلسن واحلسن  يف املنطقة اجملاورة ويستفيد منها كل 
طالب منطقة الدقيق .

طالب التعليم األساسي والثانوي حبارة الدقيق

•  صيانة األاثث والتجهيزات وتغطية العجز فيها يف أربع مدارس مبنطقة مذبح يستفيد منها طالب 
حارة الدقيق

طالب التعليم األساسي والثانوي

تسرب الطالب خالل 
سنوات الدراسة مبنطقة 

حارة الدقيق

- الظروف االقتصادية لدى 
األسر واالعتماد على األطفال يف 
توفري مصادر إضافية لدخل األسر

- سوء اخلدمات التعليمية
-  ضعف دور اإلدارة واملتابعة 

املدرسية
-  ضعف الوعي لدى األسر يف 

جانب التعليم وخماطر عمالة األطفال

احلد من ظاهر 
التسرب

• توعية اآلابء واالمهات والطالب أبمهية التعليم
• تنفيذ برانمج الغذاء مقابل التعليم لأطفال املتسربن حيث يتم صرف سلة غذائية شهراي لكل 

أسرة طالب متسرب يعود إىل املدرسة.
• توزيع احلقيبة واملستلزمات املدرسية للطالب املعدمن من املتسربن.

• تنفيذ مشروع إفطار الطالب يف املدارس
• عمل مساحات صديقة للطالب يف املدارس

الطالب املتسربن ذكوراً وإاناثً وأولياء أمورهم )حوايل
 16 % من الطالب امللتحقن(

انتشار ظاهرة العنف 
والعصاابت يف املدارس

- ضعف الوعي لدى الطالب.
-  ضعف دور اإلدارة املدرسية 

- ضعف دور جمالس اآلابء

احلد من 
ظاهرة العنف 

والعصاابت يف 
املدارس مبذبح

• محالت توعية للطالب يف مدرسة احلسن واحلسن مبذبح.
• تفعيل دور جمالس اآلابء ملساندة دور اإلدارة املدرسية للحد من الظاهرة .

• حتسن دور اإلدارة و جودة التعليم يف مدرسي احلسن واحلسن مبذبح.

طالب مدرسي احلسن واحلسن مبذبح من أبناء منطقة حارة 
الدقيق
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أتهيل الشباب

ضعف القدرات والبطالة 
بن الشباب اجلامعين

- ضعف الوعي ابلقضااي 
التنموية 

- ضعف املام حديثي التخرج 
بقضااي واحتياجات سوق العمل 

حتسن قدرات 
حديثي التخرج 

يف اجملاالت 
التنموية وربطهم 

بسوق العمل.

• تنفيذ  برانمج لبناء قدرات الشباب اجلامعين على غرار برانمج روافد لتأهيل الشباب اجلامعين 
حديثي التخرج املنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية لعدد 100 من الذكور واإلانث

اجلامعين/ت حديثي التخرج )100 من الذكور واإلانث(

الصحة

ضعف اخلدمات 
الصحية

- ال توجد منشأة صحية 
حكومية

- يوجد مركزين صحين أهلين 
ال تتناسب كلفة اخلدمات فيهما 

مع إمكاانت أغلب األسر يف 
املنطقة، عالوة على رداءة اخلدمة 

املقدمة فيها.

 حتسن 
مستوى الوضع 

الصحي

• بناء مركز صحي 
• تقييم دور املراكز الصحية اخلاصة ودعمها لتحسن جودة اخلدمات املقدمة .

كافة األسر يف املنطقة

انتشار حاالت اإلصابة 
ض شائعة ومزمنة 

أبمرا
وحاالت لسوء التغذية 
وخصوصا بن النساء 

واألطفال

- ضعف الوعي الصحي والبيئي 
بن األهايل 

- رداءة اخلدمات الصحية 
املقدمة 

- الفقر وصعوبة توفري تكاليف 
احلصول على اخلدمات الصحية 
من قبل أغلب األسر يف املنطقة .

- انتشار القمامة 

احلد من 
انتشار حاالت 

ض 
األمرا

الشائعة

• عمل خميمات طبية دورية 
• تنفيذ محالت توعية صحية وبيئية يف اجملاالت ذات األولوية.

ص املؤهلن 
• تشكيل فريق حملي  دائم للتوعية الصحية من ذوي االختصاصات الطبية أو األشخا

وتوفري املستلزمات الالزمة  هلم لتنفيذ محالت التوعية الدورية يف املنطقة .
• توفري مستوعبات جلمع القمامة ونقلها إىل املقلب

• تنفيذ برامج النقد املشروط يف التغذية يستهدف األمهات احلوامل ومن لديهن أطفال اقل من 
مخس سنوات )مثقفات صحيات – مساعدات تغذية(.

كافة األسر يف املنطقة

احلماية االجتماعية

ممارسة التسول من قبل 
نسبة من سكان منطقة     
حارة الدقيق من الرجال 

والنساء واألطفال

- انتشار الفقر 
- املردود املغري من التسول 

ض املهن األخرى     
قياساً مبردود بع

- سهولة عملية التسول وخاصة 
من قبل األطفال وكبار السن

احلد من ظاهرة 
التسول

• تنفيذ محالت توعية حول التسول.
 األسر الي ميارس أفراد منها التسول )أكثر من 15 % من 

أرابب األسر(
• توفري فرص عمل ألرابب األسر األكثر احتياجاً و الي ميارس أفراد منها التسول  )اولوية التشغيل 

ضمن األنشطة املشار إليها يف اجملال االقتصادي(
أرابب األسر األكثر احتياجاً والي ميارس أفرادها التسول

•  أتهيل مهين للفئات العمرية يف سن العمل وتدريبهم مهنياً يف جماالت مدرة للدخل، ويف جانب 
رايدة األعمال وتقدمي قروض اقتصادية وفقاً آلليات برامج ومؤسسات التمويل األصغر

أفراد من األسر الي متارس التسول يف سن العمل من النساء 
والرجال

انتشار ظاهرة عمالة 
األطفال وأطفال 

الشوارع بن حوايل 
18.4 % من األطفال 

الذين ترتاوح أعمارهم 
من 6-15 سنة

- انتشار الفقر
- ضعف الوعي لدى أولياء 

األمور
- ضعف دور املؤسسات الرمسية  
املعنية عموماً و مؤسسات التعليم 

خصوصاً 

احلد من ظاهرة 
تسول األطفال

• معاجلة أسباب التسرب املدرسي .
مكتب الرتبية – املدارس يف املنطقة – عينة من أولياء األمور
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اثلثا:  البنية التحتية

املياه

صعوبة احلصول على 
مياه الشرب واالستهالك 

املنزيل اآلمنة والصاحلة 
لالستخدام ألغلب أسر 

منطقة حارة الدقيق 
مبديرية معن

-  ال توجد شبكة مياه عامة 
- حتصل نسبة 

88.9 % من األسر على املياه 
عن طريق الوايتات و 11.1 % 

من األسر عرب خزاانت خريية 
يتم تغذيتها من قبل فاعلي خري 
ومجعيات خريية بشكل متقعطع 

-  ارتفاع أسعار وايتات املياه 
مقابل ضعف قدرة أغلب األسر 

على توفري مثنها.
- الظروف االقتصادية املرتدية 

ألغلب األسر
ض الشوارع ضيقة ويصعب 

- بع
وصول الوايتات إليها 

توفري مياه 
صاحلة 

للشرب و 
االستخدامات 

املنزلية

1 -املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد :
• تنفيذ مشروع مياه متكامل بعد التأكد فنياً من توفر مصدر املياه )بئر، خطوط الضخ، خزاانت 

توزيع، خطوط االسالة، شبكة التوزيع، عدادات املياه مع مجيع املواد واألعمال املطلوبة للتنفيذ(.
• التوعية برتشيد استهالك املياه .

كافة أهايل املنطقة )حوايل 2600 أسرة(

2 -املقرتح الطارئ على املدى القريب لتغطية االحتياج العاجل:
•  عمل خزاانت مياه ذات سعات حمددة يف مواقع يتم اختيارها مع مراعاة اجلوانب االجتماعية 
والبيئية والتشغيل والصيانة هلا مقروان ابلتوعية برتشيد استهالك املياه، الربط من اآلابر االرتوازية 

.األهلية وتنفيذ شبكة الضخ االسالة، مع تقدمي إعاانت لأسر األكثر احتياجاً لتغطية تكاليف الربط 
• عمل سقاايت خاصة خزاانت حصاد مياه األمطار على مستوى املنزل على غرار التجربة املنفذة 

من قبل عدة جهات تنموية منها الصندوق االجتماعي للتنمية .
•  االستمرار والتوسع يف توفري مياه الشرب للخزاانت اخلريية حىت يتم توفري حلول بديله.

كافة أهايل املنطقة عموماً واألسر األكثر فقراً خصوصاً )يف 
جانب تقدمي اإلعاانت(.

األسر األكثر احتياجاً والي تنطبق عليها معايري التدخل .

األسر املعدمة واألكثر فقرًا

الصرف الصحي

رداءة وضع الصرف 
الصحي يف املنطقة 

يف حوايل %40 من 
مساحة منطقة الدقيق 

)اجلزء اجلنويب من 
املنطقة(

- ال توجد شبكة صرف صحي 
يف 41.% من مساحة املنطقة 
تقع يف اجلزء اجلنويب من منطقة 

حارة الدقيق.
-  كثري من املناطق ال توجد فيها 

مساحات كافية للبيارات.
-  طفح كثري من البيارات 

ص 
التخل

من مياه 
الصرف 
الصحي 

بشكل آمن 
يف حارة الدقيق

1 - املقرتح األساسي حلل املشكلة على املدى البعيد:
• استكمال  تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي للمساكن  يف اجلزء اجلنويب من املنطقة والذي 

كان قد بدأ يف تنفيذه الصندوق ليستهدف يف املرحلة السابقة حوايل58.9%.
• التوعية الستخدام الشبكة بشكل أمثل.

% من املساكن يف حارة الدقيق
 41.1

2 - املقرتح الطارئ حلل املشكلة على املدى القريب:
• عمل خزاانت حتليل وبيارات جتميعية لكل جمموعة من املنازل مقروانً ابلتوعية.

• تنفيذ خممرات مصغرة بديلة للبيارات تتناسب فنياً مع احتياجات الصرف الصحي ومنط استخدام 
املياه.

الطرق

رداءة الطرق والشوارع
- ال يوجد شوارع مسفلته.

- ضيق الشوارع داخل احلارة. 
ض البيارات يف شوارع 

- طفح بع
املنطقة.

- وجود شوارع ضيقة عرضها 
يرتاوح من مرتين إىل أربعة، 

ويصعب سفلتتها.

حتسن شبكة 
الطرق يف 

املنطقة

سفلتة الشوارع الكبرية مثل شارع 10 

رصف الشوارع الفرعية وفقاً آلليات النقد مقابل العمل

احلدائق العامة

رداءة وضع احلديقة 
العامة الوحيدة

امهال صيانة احلديقة دوراي وتوفري 
مياه لري األشجار وحاجتها 

للرتميم

حتسن وضع 
احلديقة العامة

• ترميم احلديقة وملحقاهتا .
• انتظام ري األشجار
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رابعًا: اجملال االجتماعي

رأس املال االجتماعي

حمدودية وضعف التعاون 
والتنسيق بن التكوينات 
اجملتمعية واألطر الرمسية 

وغري الرمسية

  
 

-حمدودية دور منظمات اجملتمع 
املدين يف املنطقة.

-املنظمات املتدخلة يف املنطقة 
ال تعتمد يف عملها على بياانت 

صحيحة.
-ال يوجد أطر جمتمعية فاعلة 

متثل اجملتمعات يف أحياء املنطقة  
رغم وجود االستعداد لدى اجملتمع 

لالخنراط يف أنشطة مجاعية.
- ضعف التنسيق بن اجملتمعات 

يف املنطقة والسلطات الرمسية 
ابملديرية واحملافظة واجلهات 

واملنظمات املتدخلة يف املنطقة .
-ضعف دور  اجمللس احمللي 

وعقال احلارات.  

تعزيز دور 
رأس املال 

االجتماعي 
وتنمية روح 

التعاون 
والتكافل يف 

املنطقة

• تشكيل فريق تنموي على مستوى املنطقة من ممثلن عن أجهزة السلطة احمللية ومقدمي اخلدمات 
ص ومنظمات اجملتمع املدين وأعضاء اجمللس احمللي وممثلن عن اجملتمع يف خمتلف 

والقطاع اخلا
األحياء.

• أتطري اجملتمع من خالل تشكيل جلان وجمالس جمتمعية من الرجال والنساء على مستوى األحياء 
واحلارات آبلية االنتخاب احلر

• تدريب فريق تنمية املنطقة يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم .
• تدريب األطر اجملتمعية يف اجملاالت الالزمة ملمارسة مهامهم .

• تفعيل دور جمالس اآلابء .

األمن

رداءة الوضع األمين يف 
منطقة حارة الدقيق

- ال يوجد قسم شرطة يف 
املنطقة .

- انتشار عصاابت السرقة والي 
ميتد نشاطها إىل مناطق أخرى.

عدم اختاذ أي تدابري لضبط 
العصاابت من قبل أجهزة األمن 
رغم انتشار الظاهرة ومعرفة تلك 

العصاابت.

احلد من انتشار 
اجلرمية يف 

املنطقة، وفرض 
األمن.

• إنشاء قسم شرطة يف منطقة حارة الدقيق.
• تفعيل دور األطر اجملتمعية يف فرض األمن وفق برانمج متكامل ابلتنسيق مع اجلهات األمنية 

املعنية. 
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المالحق





األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

ملحق رقم )1( 
قاعدة بيانات المسح االجتماعي االقتصادي

 لجيوب الفقر بأمانة العاصمة صنعاء 

الفئات 
العمرية

مقيمون وانزحونانزحونمقيمون إقامة دائمة

اإلمجايلانثىذكراإلمجايلانثىذكراإلمجايلانثىذكر

14-057.943.050.161.738.550.158.542.350.1

64-1540.954.748.137.257.147.140.355.148.0

65+1.32.31.81.14.42.81.22.61.9

جدول رقم )8-1( التوزيع النسيب للسكان حسب الفئات العمرية واإلقامة واجلنس

الفئات 
العمرية

مقيمون وانزحونانزحونمقيمون إقامة دائمة

اإلمجايلانثىذكراإلمجايل انثىذكراإلمجايل انثىذكر

4-016.212.614.317.412.414.916.412.614.4

9-521.017.419.121.514.418.021.117.018.9

14-1020.713.016.622.611.717.221.012.816.7

19-1514.811.913.311.314.713.014.212.313.2

24-209.69.99.79.69.49.59.69.89.7

29-256.010.18.23.411.87.65.610.48.1

34-303.57.05.32.96.74.83.47.05.2

39-352.25.94.11.85.73.82.15.94.1

44-402.42.22.31.73.82.82.32.42.4

49-450.82.71.82.83.33.01.12.82.0

54-500.62.01.32.00.71.30.81.81.3

59-550.71.81.21.20.30.80.81.61.2

64-600.41.20.80.70.70.70.41.10.8

65+1.32.31.81.14.42.81.22.61.9

جدول رقم )8-2( التوزيع النسيب للسكان حسب الفئات العمرية ونوع اإلقامة واجلنس
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العالقة ابلتعليم والعمل
مقيمون وانزحونانزحونمقيمون إقامة دائمة

اإلمجايلأنثىذكر اإلمجايلأنثىذكر اإلمجايلأنثىذكر 

23.918.521.123.816.620.223.918.220.9حتت سن التعليم والعمل

43.630.736.948.832.140.444.530.937.4طالب

2.20.41.31.600.82.10.41.2طالب ويعمل

10.11.85.78.41.34.89.81.75.6يعمل عمل دائم

10.00.95.28.604.39.80.75.1يعمل عماًل مؤقتًا

4.76.15.46.98.37.65.16.45.8عاطل

4.039.422.60.340.220.33.439.622.2مكتفي

1.32.21.80.91.51.21.32.11.7عاجز عن العمل

0.100.00.700.30.200.1متقاعد

جدول رقم )8-3( التوزيع النسيب للسكان حسب اإلقامة والعالقة ابلتعليم والعمل

جدول رقم )8-4( التوزيع النسيب للسكان حسب نوع اإلقامة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

85.588.987.38482.784.9دائمة

14.511.112.71617.315.1انزحه

جدول رقم )8-5( توزيع األسر حسب جنس رب األسرة
االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

90.994.592.49396.493.7ذكر

9.15.57.673.66.3انثى

جدول رقم )8-6( التوزيع النسيب ألرابب األسر حسب احلالة الزواجية
االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

2.74.4022.72.6عازب

89.188.993.79394.692متزوج

0.92.21.3000.7مطلق

7.34.4552.74.8أرمل

جدول رقم )8-7( توزيع أرابب األسر حسب املستوى التعليمي
االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

20.914.4191822.719.9أمي

21.86.716.5282019.7يقرأ ويكتب

19.117.811.491013.5ابتدائي

8.213.316.52116.414.6أساسي

18.222.2191115.516.7اثنوي

06.72.507.33.6تعليم مهين

11.818.915.2138.212.1جامعي فأعلى
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جدول رقم )8-9( توزيع أرابب األسر حسب العالقة ابلعمل

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

7.38.98.97108.5عاطل

20.914.421.51915.517.9موظف حكومي

7.38.97.615.45.8موظف قطاع خاص

0.902.522.71.7حريف

15.514.46.3107.310.9صاحب عمل

3031.148.1495041.7عامل ابألجر اليومي

11.84.41.351.85.3مكتفي

1.81.12.521.81.8عاجز

4.516.71.311.84.5غري مبني

00043.61.9اخرى

جدول رقم )8-10( توزيع أرابب األسر حسب الفئات العمرية
االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

20.226.719.024.226.623.9اقل من 30 سنة

40-3133.941.144.338.434.936.9

49-4118.314.417.715.110.114.4

64-5021.116.710.217.222.919.5

65+6.41.18.95.15.55.3

جدول رقم )8-11( توزيع األسر حسب متوسط عمر رب األسرة ومتوسط عدد أفرادها
االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

42.1737.9141.740.1541.1940.84متوسط عمر رب األسرة

6.286.56.137.696.726.69متوسط عدد أفراد األسرة

جدول رقم )8-8( توزيع األسر حسب إقامة أو
 عدم إقامة أبناء متزوجون معها يف املسكن

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي
9.413.811.420.420.615.7نعم
90.686.288.679.679.484.3ال
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جدول رقم )8-12( توزيع املساكن حسب نوع احليازة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

38.236.740.5444039.8ملك

60.962.258.2536059.2اجيار

0.901.3300.9استضافة

01.10000.2مشرتك

جدول رقم )8-13( توزيع املساكن حسب وجود مطبخ مستقل يف املسكن

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

96.496.792.49897.396.7نعم 

3.63.37.622.73.3ال

جدول رقم )8-14( توزيع املساكن املستأجرة حسب اإلجيار الشهري

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

14.910.939.135.233.325.8أقل من عشرة الف رايل

15000-1000019.440.043.437.047.036.6

20000-1600029.832.710.920.49.120.1

35.816.36.67.410.617.5أكثر من 20 الف رايل

جدول رقم )8-15( توزيع املساكن حسب عدد الغرف

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

6.44.421.86.16.47.3غرفة

32.126.732.031.339.133.6غرفتان

37.646.735.940.436.438.8ثالث غرف

19.315.66.414.115.515.5أربع غرف

1.83.32.64.02.72.8مخس غرف

2.73.31.34.002.0ست غرف

جدول رقم )8-16( التوزيع النسيب للمساكن حسب عدد الطوابق

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي

62.466.366.679.671.069.1طابق واحد

28.426.923.116.321.523.4طابقان

4.66.810.33.12.84.5ثالثة طوابق

3.7001.01.91.8أربعة طوابق

0.90002.81.2مخسة طوابق
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جدول رقم )8-17( التوزيع النسيب للمساكن حسب نوع البناء

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

35.277.584.47979.667.9شعيب

6318131518.529.1مسلح

1.94.52.661.83بالطه

جدول رقم )8-18( التوزيع النسيب ملصادر الطاقة الكهرابئية

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

00000.90.3حكومي

01.11.3000.3أهلي

01.1003.61.4مولد خاص

92.793.484.890.979.187.2طاقة مشسيه

7.34.413.915.45.7ال توجد

0008.110.95.1اخرى

جدول رقم )8-19( التوزيع النسيب للمساكن حسب مصدر املياه

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

00020.90.7مشروع أهلي

70.988.958.28276.476.2وايتات

29.111.140.5112021.3خزان خريي

001.352.71.9أخرى

جدول رقم )8-20( التوزيع النسيب للمساكن حسب وسيلة الصرف الصحي

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

27.858.9002.716.8شبكه حكومية

70.441.163.59997.379.6بيارة

1.909.5101.4حفرة مغلقة

006.8000.5حفرة مكشوفة

0020.2001.6ال يوجد
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جدول رقم )8-22( مصادر الدخل الذي حتصل عليه األسر 

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

34.525.630.42223.627.1املرتبات

0.91.10300.9دخل التقاعد

5.47.81966.47.3حتويالت من الداخل

2.75.51.334.53.7الضمان االجتماعي

00021.81أتمينات اجتماعية

11.87.83.8914.511حتويالت من اخلارج

2.73.31.3201.7عائدات عقارية

15.513.3593.69.2عائدات عقارية

0.92.20101.82.9عائدات من الزراعة

جدول رقم )8-23( متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة ابلرايل

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي 

0.96.723.73.03.74.9اقل من 21 الف رايل

30000-210007.315.615.811.011.211.1

40000-310007.312.213.216.018.713.8

50000-4100018.221.113.221.024.320.7

60000-5100013.67.85.216.015.913.3

70000-6100015.55.57.911.011.211.2

80000-7100010.913.37.95.010.39.8

81000+26.417.813.217.04.715.2

جدول رقم )8-21( متوسط الدخل الشهري لألسرة  من كافة املصادر ابلرايل

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

3.67.825.611.011.49.9اقل من 21 الف رايل

30000-2100017.325.624.423.028.623.8

40000-3100010.912.215.410.018.113.7

50000-4100012.721.115.422.020.018.2

60000-5100015.514.46.45.012.411.7

70000-610009.13.33.98.02.95.6

80000-710008.23.35.18.01.95.1

81000+22.712.23.913.04.812.0
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

جدول رقم )8-24( التوزيع النسيب لبنود إنفاق األسرة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

17.316.713.69.314.114.4اإلجيار

6.665.76.25.96.2التعليم

67.37.36.66.86.7الصحة

445052.955.246.248.3الطعام والشراب

0.51.10.51.10.20.6الكهرابء

4.24.42.12.823.1االتصاالت

5.44.72.54.48.25.8املالبس

5.94.95.32.73.44.3املواصالت

8.55.85.611.110.89.1القات والسجائر

جدول رقم )8-26( ألية سد العجز يف ميزانية األسرة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

96.792.595.796.993.194.5االستدانة

3.37.54.33.16.95.5بيع أصول

جدول رقم )8-27( التوزيع النسيب لألطفال امللتحقني ابلتعليم حسب نوع املدرسة واجلنس

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجينوع املدرسةاجلنس

82.682.79686.682.984.6حكوميالذكور

15.913.841217.114.4خاص

1.43.501.301.1خاص + حكومي

84.98695.891.487.988.2حكومياإلانث 

15.112.34.26.912.111.2خاص

01.701.700.6خاص + حكومي

جدول رقم )8-25( متوسط الدخل الشهري ومتوسط اإلنفاق الشهري ومتوسط العجز الشهري يف ميزانية األسرة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي

66,50051,66737,97455,15042,42952,083متوسط  الدخل الشهري لألسرة

73,21864,72246,63260,41057,35062,270متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة

6,71813,0558,6585,26014,92110,187متوسط العجز الشهري )-(
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جدول رقم )8-31( تقييم أرابب األسر للخدمات التعليمية احلكومية يف مناطقهم

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

0.92.21.32.17.53.6ممتازة
1.83.33.98.56.64.9جيدة جدَا

30.326.728.510.623.624.1جيدة

51.426.732.448.932.139.3مقبولة إىل حٍد ما
4.61018.29.617.911.8سيئة جدًا

3.7301310.67.510.8سيئة

7.31.12.69.64.75.5أخرى

جدول رقم )8-28( التوزيع النسيب لألسر حسب مدى الصعوبة 
اليت تواجهها يف اإليفاء ابلكلفة املالية للتعليم

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي
34.240.354.145.265.849.2دائمًا

52.658.34152.424.143.2أحياان

13.21.44.92.410.17.6إطالقا

جدول رقم )8-29( توزيع األسر حسب احلصول على مساعدات يف جمال التعليم

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

909.29.211.48.4حصلت

9110090.890.888.691.6مل حتصل

جدول رقم )8-30( توجهات األسر جتاه تعليم أطفاهلا الذكور واإلانث

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي

92.688.895.477.492.789.8هتتم ابلذكور واإلانث بشكل متساو

5.35320.27.38.2متيز الذكور عن اإلانث

2.151.52.401.8متيز االانث عن الذكور

01.20000.2ال هتتم بتعليم اإلانث وال الذكور
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

جدول رقم )8-32( تقييم أرابب األسر لطبيعة الدعم الذي حتتاجه املدارس احلكومية

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

66.472.277.26571.869.7توفري مدرسني

17.327.840.5383028.6تدريب مدرسني 

14.528.913.92827.323.1توفري معامل

9087.889.88090.988.3توفري كتب

19.135.6626541.840.6بناء فصول

14.54041.83534.530.7بناء محامات

102027.81918.217.2توعيه ابلتعليم

جدول رقم )8-33( التوزيع النسيب لألسر اليت تعرض أحد أفرادها ملرض خالل العام 2017

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

األسر اليت تعرض أحد أفرادها ملرض 
53.577.872.270.753.261.6خالل العام 2017

األسر اليت مل يتعرض أحد أفرادها ملرض 
46.522.227.829.346.838.4خالل العام 2017

جدول رقم )8-34( األسر اليت يعاين فرد أو أكثر من افرادها من مرض مزمن

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

أسر يعاين فرد أو أكثر من 
38.544.432.541.836.738.8مرض مزمن

أسر ال يعاين أي فرد فيها 
61.555.667.558.263.361.2من مرض مزمن
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جدول رقم )8-38( تقييم أرابب األسر للخدمات الصحية

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي

02.20000.5ممتازة
3.62.21.309.34.2جيدة جدًا

35.525.623.109.325.7جيدة

404014.15023.233.2مقبولة إىل حٍد ما
11.85.514.1034.915.4سيئة جدًا

5.515.612.8016.310.9سيئة

3.68.934.650710.1أخرى

جدول رقم )8-35( األسر اليت يعاين فرد أو أكثر من افرادها من اإلعاقة

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

7.313.310.27.416.211.3وجود فرد معاق أو أكثر

92.786.789.892.683.888.7ال يوجد معاقون يف األسرة

جدول رقم )8-37( األسر اليت حصلت على دعم مايل ملواجهة كلفة اخلدمات الصحية

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

7.37.811.410.48.68.7أسر حصلت على دعم

92.792.288.689.691.491.3أسر مل حتصل على دعم

جدول رقم )8-36( مدى موجهة األسرة لصعوابت يف أتمني الكلفة املالية للخدمات الصحية

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيقاخلفجي

36.746.148.736.158.246دائمًا
49.548.34159.836.946.3أحيااًن
13.85.610.34.14.97.7إطالقًا
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

جدول رقم )8-40( اجملاالت األوىل ابلدعم من وجهة نظر أرابب األسر

االمجايلوادي أمحدالعمرييالسنينة الغربيةالدقيق اخلفجي

72.787.883.69570.979الصحة

64.582.282.39362.772.8التعليم

56.454.458.23548.249.8الكهرابء

73.67075.97674.574املياه

53.656.765.86959.159.6فرص العمل

2025.630.42228.224.8التعليم املهين

22.717.829.14936.431.7املشروعات الصغرية

52.738.9625163.654.9الصرف الصحي

25.546.739.25157.344.8النظافة

29.148.924.11639.132.6االمن

8.235.648.13251.834.3الطرق

جدول رقم )8-39( طبيعة الدعم الالزم للمؤسسات الصحية من وجهة نظر أرابب األسر

السنينة الدقيق اخلفجي
الغربية

االمجايلوادي أمحدالعمريي

42.752.8402562.548.4توفري الكادر الطيب

5.53.41.425105.6تدريب الكادر الطيب

9.13.45.307.56.9توفري  األجهزة

3023.69.307.521توفري األدوية

02.20000.5حتسني اإلدارة الصحية

1.87.93202.57.2بناء مرافق جديدة

0.900000.4توعية املواطنني أبمهية العالج

106.712501010ال أعرف
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االستشاراين:
- الدكتور/ عادل جماهد علي الشرجي - أستاذ علم االجتماع جبامعه صنعاء) رئيس الفريق (

- الدكتور/ طارق حيىي حممد الكبسي - وكيل قطاع االحصاءات االقتصادية - اجلهاز املركزي للحصاء) اخلبري االحصائي(
 

فريق الصندوق االجتماعي للتنمية 
- فائزة امحد عبدهللا زيوار - ضابط برانمج التدخل املتكامل- وحدة التدريب والدعم املؤسسي / فرع صنعاء

- حممد صاحل السليماين - ضابط التدريب والدعم املؤسسي/ املقر الرئيسي
- حفيظه حممد الشيباين - ضابط التدريب والدعم املؤسسي/ املقر الرئيسي

- عبدالكرمي الساملي - ضابط التعليم / فرع صنعاء

فريق أمانة العاصمة / صنعاء
- م. سامر منصور الشمريي - رئيس الوحدة التنفيذية لتأهيل وتطوير مناطق ذوي الدخل احملدود) العشوائيات(

- م. وليد علي حاجب - مدير عام املشاريع املركزية 
- م. طارق القاويل - املدير التنفيذي للوحدة 

 
رؤساء الفرق امليدانية للمناطق  

1- نبيل عبد احلفيظ حممد عبده الكوري - اخلفجي
2- عدانن امحد امساعيل إسحاق- العمريي

3- رشاد محود حيى الصربي- وادي أمحد
- الدقيق-مذبح 4- مسري حممد امحد اجلالل 

5- امساعيل عبد هللا حممد الذاري - السنينة الغربية
  

الفرق امليدانية )فريق مجع املعلومات ومنفذي املقابالت امليدانية(  
1- مجال عبد هللا حممد اجلهيم - اخلفجي
2- فاتن فضل عبدالغين مكرد - اخلفجي

3- اميان علي انصر حمي الدين - اخلفجي
4- صالح عبد الصمد عبد الواحد حممد - اخلفجي

5- حممد علي هزاع الفودعي - اخلفجي
6- حممد فاضل سعيد البكاري - العمريي

7- غزه عبدالرمحن ردمان أمحد الدبعي - العمريي
8- علي عبدهللا امحد الرباري - العمريي

9- نبيل حممد عبده حممد الطريي - العمريي
10- هنلة عبدالباري عبداجمليد صاحل العبسي - العمريي

11- فضل امحد امحد عبدهللا - وادي امحد
12- صفاء قائد اثبت حسن اهلزمي - وادي امحد

13- فاطمة داود عبد هللا شاجرة - وادي امحد
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األوضاع االجتماعية االقتصادية لجيوب الفقر في خمس 
مناطق بأمانة العاصمة صنعاء في ظل اوضاع الصراع

14- رشاد طه حممد عبدهللا  -  وادي امحد
15- حممد حسان قائد حسن الشمريي - وادي امحد

16- صادق عبدهللا حممد عسكر - وادي امحد
17- ابراهيم حممد علي العمري - الدقيق -مذبح

18- حممد عبدهللا أمحد حسن القلمي - الدقيق -مذبح
19- مسية علي حممد اثمر - الدقيق -مذبح

20- فتحي فاضل حيي جعدان - الدقيق -مذبح
21- سلوى حممد حممد احلارثي - الدقيق -مذبح

22- مجال عبده علي عبدهللا اهلتار- السنينيه
23- رضاء امحد انصر العقي - السنينيه
24- وفاء حممد عبده عبده -  السنينيه

25- مازن عبدالعزيز امحد مسعود - السنينيه
  

فريق املسح امليداين و حصر االسر 
1- عبدالواحد عبده اثبت نعمان- العمريي

2- عبدهللا امحد العيدروس- العمريي
3- أمل كمال انشر األغربي - العمريي

4- نوال حممد علي عبدالوهاب - العمريي
5- فؤاد عايض عايض القهايل - العمريي

6- أمين عبدالوهاب أمحد سعيد - العمريي
7- عائدة أمحد عبدهللا جعفر - العمريي

8- براءة أمحد حممد سنان - العمريي
9- منال شهاب قائد االغربي - العمريي
10- حنان حممد أمحد العماد - العمريي
11- حممد مصطفى العبسي - العمريي
12- محود حممد علي غامن - العمريي

13- هائل عبدالواحد عبدهللا سنان - العمريي
14- عبداحلميد عبدهللا العزيي- العمريي

15- علي خالد علي حيي - العمريي
16- أمين حسن حممد العرشي - العمريي

17- إبراهيم مهدي مهدي أبوالغيث - العمريي
18- أمحد علي حيىي احلياة - العمريي

19- نزار حممد طاهر عبداملغين - العمريي
20- ضياءاحلق طارق حيىي -  العمريي

21- أمحد حممد عبدالقادر اهلادي - العمريي
22- مروان علي قاسم امحد الدبعي- العمريي

23- محزه مطهر العيدروس  - العمريي
24- توفيق حممد محود - العمريي

25- حممد أمحد سعيد البكاري - العمريي
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26- مراد أمحد غالب كدشه - وادي أمحد
27- فوزي ايسن عبدهللا االدميي - وادي أمحد

28- اسامه امحد عبدالودود األغربي  - وادي أمحد
29- هدى علي حممد احلشيربي - وادي أمحد

30- فرسان قاسم حممد مرشد - وادي أمحد
31- شوقي منصور حممد اجلنداري - وادي أمحد
32- الطاف انجي انصر الزبيدي - وادي أمحد

33- عبدالباسط مهدي أمحد الوصايب - وادي أمحد
34- منري حسن أمحد االغربي - وادي أمحد

35- عدانن علي زيد حممد -  وادي أمحد
36- عبدالكرمي عبدالرمحن حيي االرايين - وادي أمحد

37- انتصار عبداجلليل حممد ردمان - وادي أمحد
38- فهمي أمحد طاهر النعماين - وادي أمحد

39- دعاء عبدالكرمي العرشي - وادي أمحد
40- مسريه عبدالكرمي عبدهللا زكراي - وادي أمحد

41- عادل محيد مقبل القدسي- وادي أمحد
42- وهيب علي سلطان احلمودي - وادي أمحد
43- شكري أمحد سلطان املليكي - وادي أمحد

44- حممود حممد علي العهبسي - وادي أمحد
45- صقر عبداجلليل قائد اخلليفي - وادي أمحد

46- حيىي حممد أمحد علي الصربي  - وادي أمحد
47- عمر حيي علي أمحد - وادي أمحد

48- حيىي حممد عبدامللك الناشري - وادي أمحد
49- حسام عبده أمحد عطاء - السنينة الغربية
50- أنور حممد أمحد عجالن - السنينة الغربية

51- عبدالعليم عبدهللا حممد الذاري - السنينة الغربية
52- مجيله أمحد عبدالفتاح العبسي - السنينة الغربية

53- منصور امحد امحد فارع - السنينة الغربية
54- طارق حممد حممد البلطه - السنينة الغربية

55- علي عبدالسالم حممد قاضي - السنينة الغربية
56- عبدهللا حيىي حممد الكبسي - السنينة الغربية

57- وليد حسن علي السيد - السنينة الغربية
58- حممد عبدالودود أمحد عبدالفتاح  - الدقيق-مذبح

59- اهلام عبدامللك حيىي الرزاقي - الدقيق-مذبح
60- عبدالغين حممد عبدالويل اهلمداين - الدقيق-مذبح

61- مىن حيىي أمحد اجلبلي - الدقيق-مذبح
62- ابتسام حممد علي احلليلي- الدقيق-مذبح
63- اميان علي أمحد عبدهللا -  الدقيق- مذبح
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64- نزيهه حسن حسن عييسى- الدقيق- مذبح
65- نبيل حممد أمحد حممد - الدقيق - مذبح

66- حممد أمحد حممد صابور- الدقيق - مذبح
67- إبراهيم حممد علي العمري- الدقيق-مذبح
68- طه أمحد عبدهللا عياش  - الدقيق -مذبح
69- عقبه أمحد حممد اهلتار - الدقيق -مذبح

70- أمرية سعيد حسن الشرجي - الدقيق-مذبح
71- نسيم حيي حممد اجلويف - الدقيق-مذبح

72- هدى أمحد يعقوب حكمي- الدقيق -مذبح
73- اميان العزي صاحل املالحي - الدقيق-مذبح

74- فريوز عبدهللا مهيوب الوجيه - الدقيق-مذبح
75- علي مطهر حممد الكحالين - الدقيق-مذبح

76- عبدالغين منصور عبدالغين الشمريي - الدقيق-مذبح
77- عبدهللا حممد صاحل املطري- اخلفجي

78- امحد عبدهللا صالح - اخلفجي
79- صفاء عزيز حممد القاويل - اخلفجي

80- ميمون شاهر حممد حيدر - اخلفجي
81- عمار حممد علي الصلوي - اخلفجي
82- شعيب سعيد عبده امحد - اخلفجي
83- ايناس إمساعيل عبد الويل - اخلفجي

84- مطهر حسن امللحاين - اخلفجي
85- ايمسن عبد القوي عبد الويل - اخلفجي

86- وائل عبد الوهاب عبد الكايف - اخلفجي
87- محزه حيي علي العماد - اخلفجي
88- اسيا عبدهللا م املقبلي  - اخلفجي

89- كفايه أمحد صاحل الرميي - اخلفجي
90- مالك حممد شرف احلكيمي - اخلفجي

91- صفائ شرف القدسي  - اخلفجي
92- مجال هادي حممد اخلوالين - اخلفجي

93- بليغ حممود سعيد سامل -  اخلفجي
94- عليا حممد العذري - اخلفجي

95- عبدالباسط عبدهللا عبدالسالم الشمريي - اخلفجي
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