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REPORT-ANKBNTERNATIONAL I 

  تنفيذية خالصة

I   مقدمة  

أصبحت اليمن هي األكثر فقرا بني دول اجملموعة أرض اإلزدهار والسعادة، ،"العربية السعيدة"بعد أن كانت تدعى . ١
م، وقامت بإطالق ثالث خطط تنموية مخسية إىل يومنا هذا، هبدف ١٩٩٠لقد نشأت حكومة اليمن املوحد عام . العربية

هل جنحت هذه اجلهود؟؟؟ وماهي السياسات الالزمة لتخفيف الفقر؟ إن هذا التقرير جييب على  .إستعادة إزدهار اليمن
م، ويقوم بتقييم تطور ظاهرة الفقر بني ٢٠٠٥/٢٠٠٦يقيس هذا التقرير الفقر يف اليمن خالل الفترة . هذه التساؤالت

إن العامني الذين نفذ فيهما مسح . ةم، العامني الذين نفذ خالهلما مسح ميزانية األسر٢٠٠٥/٢٠٠٦م و١٩٩٨عامي 
ميزانية األسرة  يتقاطعان إىل حد ما مع الفترة اليت نفذت خالهلا أول خطتني مخسيتني للتنمية، كما أهنما يسجالن آثار 

  م١٩٩٥برامج اإلصالح اإلقتصادي اليت بدأ تنفيذها منذ عام 
  
تقييم أثر النمو واإلصالحات على الفقر يف املاضي، وحتديد  :باإلضافة لقياس الفقر، فإن هلذا التقرير ثالثة أهداف. ٢

آثار وعن طريق تفحص . على تطور ظاهرة الفقر لرقابةتقييم  نظام اوطرق أفضل إلستهداف الفقراء املعرضني لألخطار، 
حماية اإلجتماعية مثل إصالح أسعار املشتقات النفطية، والربامج احلكومية للتنفيذ السياسات الرئيسية على ظاهرة الفقر، 

م على الفقر، هتدف الدراسة إىل تزويد صانعي السياسات وشركاء التنمية باملعرفة ٢٠٠٥/٢٠٠٦و  ١٩٩٨ما بني عامي 
  .الالزمة لتحسني كفاءة اجلهود املبذولة لتخفيف الفقر يف اليمن

 منّسق:متوسط
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 اإلستنتاجات الرئيسية

  
II   الفقر ظاهرة تطور 

 
 م٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ١٩٩٨ني عامي إخنفاض طفيف للفقر ب: E.1الشكل 

  
 

  

  

الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة : املصدر.  %٩٥املربعات حول الوسيط تعطي معامل ثقة للتقديرات مبقدار : مالحظة
 )م٢٠٠٧(

لقد منا الناتج احمللي احلقيقي بنسبة تقارب . قد إخنفضيف اليمن للدراسة هو أن الفقر  إن اإلستنتاج الرئيسي .٣
م، أي مابني فتريت تنفيذ مسح ميزانية األسرة، بينما ٢٠٠٦- ١٩٩٨توسط خالل كل عام من أعوام الفترة يف امل% ٢.١

عام % ٤٠.١لقد تناقصت النسبة املئوية للفقراء من . سنويا% ٢مبعدل يساوي تقريبا ) حبسب عدد الفقراء(تناقص الفقر 
ومع ذلك، وبسبب إستمرار . الريف واحلضرم، ومشل النقص كال من مناطق ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام % ٣٤.٨م إىل ١٩٩٨

إن . معدل النمو السكاين املرتفع، فإن عدد الفقراء قد ظل ثابتا عند ما يقارب سبعة ماليني نسمة منذ سبع سنوات تقريبا
أهداف  إن حتقيق أول. مستوى تناقص الفقر يظل متواضعا إذا ما قورن بأهداف التنمية لأللفية، واليت تبنتها احلكومة اليمنية

% ١واملقدر بـ –األلفية، واملتمثل يف ختفيض عدد الفقراء إىل النصف يتطلب رفع معدل النمو السنوي يف إستهالك الفرد 
 .إىل أربعة أضعاف هذا الرقم - خالل السنوات السبع املاضية

 
رة واضحة من إن مناطق احلضر قد إستفادت بصو .لقد شهدت املناطق احلضرية يف اليمن تناقصا ملحوظا للفقر .٤

، بالرغم %٢٠.٧إىل % ٣٢.٢، مما أدى لتناقص سريع يف نسبة الفقراء من النمو املبين بصورة رئيسية على عوائد النفط
لقد تناقص الفقر بشكل جذري يف املناطق احلضرية، حيث تناقص يف أربعة من املراكز . من إستمرار التزايد يف نسبة احلضر
 .ثابتا مل يتغري يف املراكز الثالثة األخرى احلضرية الرئيسية السبعة، وظل

يف ريف اليمن، تناقصت نسبة الفقراء من  .إن إخنفاض الفقر يف الريف ليس متسقا مع التغري يف خطوط الفقر .٥
وبالرغم من ذلك، وبعكس املناطق احلضرية، فإن هذا . م٢٠٠٥/٢٠٠٦يف % ٤٠.١م إىل ١٩٩٨يف عام % ٤٢.٤

فإن  - تقريبا% ١٢بنسبة –للفقر أعلى قليال  بديلة اوطإذا إستخدمنا خط. فات البديلة خلط الفقرالتناقص ال يتسق مع التعري
تناقص الفقر مقاسا بفجوة الفقر . م٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ١٩٩٨نسبة الفقراء يف األرياف ستكون قد إرتفعت ما بني عامي 

، فإن التغريات يف الفقر على مستوى ومع ذلك. وشدة الفقر يصبح معكوسا أيضا عند تطبيق خطوط فقر أعلى قليال
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الشمال األوسط، اجلنوب (من فقراء اليمن % ٤٠املناطق تصبح منطقية، ففي ثالث من املناطق الريفية السبع اليت تضم 
 %.١٥- ١٠ساءت احلالة من حيث تزايد الفقر بشكل واضح بنسبة تتراوح بني ) ١األوسط، والشرق

م إىل ١٩٩٨خالل الفترة من  .يع ُتظهِر تناقصا أكرب يف مستوى الفقرإن مقاييس الفقر اليت تتأثر بالتوز .٦
م تناقص مؤشر فجوة الفقر مبعدل أعلى من املعدل الذي تناقص به مؤشر عدد الفقراء، كما أن مؤشر شدة ٢٠٠٥/٢٠٠٦

ل أكرب من الفقراء إن هذا يشري إىل أن الفقراء األشد فقرا قد إستفادوا بشك. الفقر قد تناقص مبعدل أكرب من اإلثنني
 .متوسطي الفقر

بالرغم من تناقص مستوى الفقر مؤخرا، إال أنه يظل أعمق وأكثر شدة يف اليمن مما هو يف دول جمموعة الشرق  .٧
، مما يعين عجزا فرديا شهريا بسبب %٨.٩حيث أن الرقم القياسي لفجوة الفقر  ،MENAاألوسط ومشال أفريقيا 

ريال ميين شهريا إلخراجه من حالة  ١٤٣١يف املتوسط، يتوجب أن حيصل الفرد الفقري على و. ريال ميين ٤٩٧الفقر مبقدار 
فيما لو –إن إستهداف الفقراء بشكل دقيق إىل درجة الكمال . ، وهو رقم ميثل ثلث متوسط اإلنفاق عند الفقراء٢الفقر
مللء الفجوة ) ن الناتج احمللي اإلمجايلم% ٤وهو رقم ميثل حوايل (مليار ريال سنويا  ١٢٤.٤كان سيكلف الدولة  - أتيح

وهو (إن الرقم القياسي لشدة الفقر . بني اإلنفاق الفعلي لألسر الفقرية وخط الفقر، هبدف إخراج اجلميع من حالة الفقر
مبعايري دول منطقة الشرق األوسط % ٣.٣يعترب مرتفعا عند ) مؤشر يعطي وزنا أكرب لفجوات الفقر لألسر األكثر فقرا

ريال ميين للفقراء غذائيا، وهو ما ميثل  ٢١٠٠هذا وتبلغ فجوة فقر الغذاء يف املتوسط ). E.2أنظر الشكل (ال أفريقيا ومش
ولتوضيح هذه الفجوة ضمن الصورة األعم، فإن برنامج التحويالت . من متوسط اإلستهالك للفقراء عذائيا% ٧٥حوايل 
ريال ميين لألسرة الواحدة،  ٢٠٠٠حدا أعلى للمدفوعات الشهرية يبلغ يطبق حاليا ) صندوق الضمان اإلجتماعي(املالية 

 .وليس للفرد

  

 مقارنة لعمق وشدة الفقر يف بلدان خمتارة من جمموعة دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا: E.2الشكل 

                                                 
، واجلنوب )ورمية –عمران  –اجلوف  –مارب  –صعدة  –صنعاء (السمال األوسط . يف اليمن ٢١حمافظة من احملافظات الـ  ١٢هذه الثالث املناطق تضم   ١

  )واملهرة –حضرموت  –شبوة (والشرق  ،)والضالع –ابني  –حلج  –البيضاء (األوسط 
 يبلغريال ميين، فإن متوسط العجز للشخص الفقري  ٤٩٧يتم حساب العجز الفردي بسبب الفقر على املستوى الوطين، وبينما يبلغ العجز الفردي الشهري مبلغ   ٢

  .ريال ميين شهريا ١٤٣١
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  البنك الدويلتقديرات العاملني يف : املصدر
  .م بالنسبة لألردن٢٠٠٣/٢٠٠٤م بالنسبة ملصر، و ٢٠٠٤/٢٠٠٥م لليمن، و ٢٠٠٥/٢٠٠٦مبنية على بيانات مسح ميزانية األسرة  التقديرات: مالحظات

  
إعداد إسقاطات للفقر على  - ألول مرة–وبالنسبة لليمن فقد مت  .إن األبعاد اإلقليمية للفقر تتباين بشكل ملحوظ .٨

م وبيانات مسح ٢٠٠٤ام بيانات التعداد العام للمساكن والسكان واملنشآت مستوى املديرية بدقة إحصائية معقولة بإستخد
، حيث تراوحت )E.3الشكل (هناك فروق كبرية بني احملافظات يف مستوى تواجد الفقر . م٢٠٠٥/٢٠٠٦ميزانية األسرة 

فقر قد سجل إن أعلى مستويات ال. م٢٠٠٥/٢٠٠٦خالل الفترة % ٧١و % ٥.٤نسبة الفقر على مستوى احملافظة بني 
من السكان % ٦٠من السكان فقراء، تليها حمافظيت شبوة والبيضاء حيث يعترب % ٧١يف ريف حمافظة عمران، حيث يعترب 

هذا وقد ظل ترتيب احملافظات بالنسبة . وقد سجل مستوى الفقر األكثر إخنفاضا يف حمافظيت املهرة وأمانة العاصمة. فقراء
وبسبب تناقص الفقر مبعدالت أسرع يف مناطق احلضر، فإن التباين على مستوى املناطق . بدون تغيري األخرى الفقر ملقاييس

  .م١٩٩٨مما كان علية يف  ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف مستوى الفقر قد أصبح أكثر وضوحا يف 

 

 

الفقر شدة فجوة الفقر  

 اليمــن مصـــر األردن

% 
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  م٢٠٠٥/٢٠٠٦نسبة الفقراء حبسب احملافظات، : E.3الشكل 

 
 

  .التقرير هلذا خاصة حساهبا بعد الفقر، تقديرات من مستقاة للفقراء املئوية بانسب اخلاصة البيانات :املصادر

موجودة على اإلنترنت يف املوقع . (خريطة اجلمهورية اليمنية مقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان
http://envr.abtassoc.com/yemen/english/data.html) 

  
 

III للفقراء الرئيسية املالمح يف التغري  

ل العلمي عند الفقراء، كما أن مستوى حدوث الفقر عند األسر األمية قد تناقص لقد حتسن مستوى التحصي .٩
إما أن يكونوا أميني، أو أهنم يقرأون (إن حصة األسر الفقرية اليت مل حيصل أرباهبا على أي تعليم منتظم  .بصورة هامشية

األميون ميثلون . م٢٠٠٥/٢٠٠٦يف % ٦٨.٣م إىل ١٩٩٨يف عام % ٨٦.٨قد تناقصت من ) فقط، أو يقرأون ويكتبون
الفقر لدى األسر اليت أرباهبا أميون قد  حدوثإن معدل . األغلبية ضمن أولئك الذين مل حيصلوا على أي تعليم نظامي

لقد سجل أقل مستويات الفقر بني األسر اليت حيمل . م٢٠٠٥/٢٠٠٦يف % ٤٤م إىل ١٩٩٨يف عام % ٤٧.٣تناقص من 
، رغم أنه من الغرابة أن هناك تباين كبري يف معدالت الفقر بني  محلة الدرجات اجلامعية أرباهبا مؤهالت جامعية فما فوق

إن هذا التباين قد يكون ناجتا من عدم كفاءة سوق العمل ). يف الريف% ٢٩يف احلضر مقابل % ٥(يف الريف واحلضر 

م٢٠٠٥/٢٠٠٦ء، حبسب املديرية، لعام النسبة املئوية للفقرا  
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جتة عن صغر عينة خرجيي اجلامعات يف املناطق املتمثلة يف الكلفة املرتفعة للبحث عن عمل، أو عن أخطاء معيارية مرتفعة نا
من غري الفقراء بنفس مستواهم التعليمي، ويرجع ذلك رمبا لعدم % ١٠حيصل العمال الفقراء على أجور أقل بنسبة . الريفية

قدرهتم على احلصول على أعمال ذات أجور أعلى بسبب إفتقادهم للشبكة اإلجتماعية الالزمة للحصول على تلك 
 .األعمال

وبالرغم من أن هناك طفرة عامة يف معدل اإللتحاق باملدارس، فإن معدالت اإللتحاق عند أطفال الفقراء  .١٠
األشد فقرا قد تناقص يف الريف واحلضر  العشرسنة يف ١٤- ٦إن معدل اإللتحاق عند األطفال ضمن الفئة العمرية  .تتناقص

ميثل عاملي عدم . يف الريف% ٢١يف احلضر و % ١ألغىن بنسبة العشر اب اخلاص، بينما زاد معدل اإللتحاق %٥معا بنسبة 
من األسباب األخرى لعدم اإللتحاق عدم . توفر املدارس، وصعوبة اإلنتقال العائقني الرئيسيني إللتحاق األطفال باملدارس

  .رغبة األسرة، أو اإلضطرار للعمل

ها غري قأقل من احلصة اليت ينف ات الصحيةدمحصول على اخللل حصة من إمجايل إنفاقهااألسر الفقرية  توجه .١١
أسباب لعدم إستغالل " صعوبة الوصول للمرافق الصحية"، و "عدم القدرة على الدفع"، حيث قد تكون الفقراء

و  ١٩٩٨قد زادت خالل الفترة بني عامي إن حصة الرعاية الصحية من إنفاق األسرة  .الفقراء للرعاية الصحية
تساوي نصف األسر ضمن اخلمس األشد فقرا نسبة من ميزانيتها على الرعاية الصحية لقد أنفقت . ٣م٢٠٠٥/٢٠٠٦

هذا النمط املميز يشري إىل أن الفقراء يف اليمن قد ال يكونوا متشجعني . األسر ضمن اخلمس األغىن النسبة اليت أنفقتها
قدرة على حتمل التكاليف ختفف من إن عدم ال .إلستخدام خدمات الرعاية الصحية بسبب عدم إمكاهنم اإلنفاق عليها

 .الطلب على اخلدمات الصحية بني الفقراء

إن سوء التغذية عند األطفال يف اليمن يظل من أكرب املشاكل،  .يعاين أطفال األسر الفقرية من سوء التغذية بنسبة أعلى
إن بيانات التقزم الشديد تظهر  .٤حيث أن ما يقارب ثلث األطفال بني سن الثانية واخلامسة يعانون من التقزم الشديد

إن ). E.1اجلدول (التباين الكبري بني أطفال الريف واحلضر بوضوح أكثر مما تظهره األنواع األخرى من سوء التغذية 
وبسبب تغيري منظمة الصحة العاملية . ٥الفقر يرتبط بوضوح مبستوى التقزم وإخنفاض الوزن عند األطفال اليمنيني

املرجعية السكانية العاملية، فقد تعذرت مقارنة مستوى سوء التغذية احلايل عند األطفال مع نتائج ملعايريها اخلاصة ب
من جهة أخرى، فإن البيانات املتوفرة تشري إىل أن مستوى سوء التغذية عند األطفال مل . املسوح الصحية السابقة

مستوى : E.1اجلدول .دت يف حمافظات معينةينخفض خالل السنوات املاضية، كما أن حاالت التقزم الشديد قد إزدا
  .(%)الشديد  سوء التغذية

                                                 
م تظهر بأن هناك زيادة يف اإلنفاق بنسبة تقارب الثالثة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ميزانية األسرة لعام  م ومسح١٩٩٨عند عقد مقارنة بسيطة بني مسح ميزانية األسرة    ٣

ويبدو هذا التوجه معاكسا لنتائج مسح ميزانية األسرة األخرى، وذلك موضح بشكل . أضعاف على مستوى اإلمجايل، كما هي على مستوى فئات اإلنفاق العشرية
  .٦أكرب يف الكتاب الثاين، امللحق رقم 

وعلى مستوى السكان عامة، ترتبط مستويات التقزم املرتفعة بالظروف . من القيم الدولية املرجعية الوسيطة 3SD< للعمر -بالنسبة-الطول   ٤
  .اإلجتماعية السيئة باإلضافة إلرتفاع خماطر التعرض املبكر واملتكرر لظروف سيئة مثل املرض وسوء التغذية/اإلقتصادية

  .من القيم الدولية املرجعية الوسيطة 3SD< للعمر -بالنسبة-الطول   ٥
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املتوسط على
 الفقراء املستوى الوطين

غري
 اإلناث الذكور الريف احلضر الفقراء

27.531.726.023.533.229.225.7 التقزم الشديد
11.613.711.010.213.712.410.9 نقص الوزن الشديد

10.29.610.410.010.511.09.4 شديداهلزال ال
  م٢٠٠٥تقديرات خرباء البنك الدويل، املبنية على بيانات مسح ميزانية األسرة : املصدر
سبة لألطفال بالن. بناء على املعايري اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية، فإن مستويات التقزم واهلزال قد مت حساهبا لألطفال بني سن سنتني وسن مخس سنوات: مالحظة

  ".األطفال حتت سن مخس سنوات"ناقصي الوزن، فإن الفئة العمرية املعتمدة تظل 

    
اك أعداد متزايدة من الناس حتاول اإلستفادة من اخلدمات الصحية عند املرض، ولكن الفجوة بني الفقراء نه .١٢

وية لألفراد الذين عانوا من األمراض م جند أن النسبة املئ٢٠٠٥من خالل مسح ميزانية األسرة  .واألغنياء تظل موجودة
األشد  اخلمسيف % ٥٦.٦خالل الشهر السابق لإلدالء بالبيانات وحاولوا احلصول على اخلدمات الصحية تراوحت بني 

م تبني أن أعدادا ٢٠٠٥م، فإن أرقام مسح ميزانية األسرة ١٩٩٨وباملقارنة ببيانات . يف اخلمس األغىن% ٧٩.٤، و ٦فقرا
من الفقراء حياولون احلصول على اخلدمات الصحية عند املرض، وبالرغم من ذلك، تظل هناك فجوة مزمنة  - نسبيا–أكرب 

 .بني األغنياء والفقراء يف هذا اجلانب

 إن التكلفة املرتفعة للخدمات الصحية متثل السبب األكثر أمهية لعدم حماولة الفقراء احلصول على تلك .١٣
هي السبب األهم لعدم حماولة احلصول على  حتمل التكلفةقراء فإن عدم القدرة على وبالنسبة للف. اخلدمات عند املرض

هذا وقد كان كال من عدم توفر اخلدمات الطبية، وصعوبة الوصول إىل تلك اخلدمات، السببني الثاين . اخلدمات الطبية
تهالك األسرة املعيشية، حيث تصبح عدم وهذا النمط يتغري مع إرتفاع إس. ٧والثالث، بالترتيب، لعدم حماولة احلصول عليها

يف اخلمس األغىن، . القدرة على الدفع وصعوبة الوصول للمرفق الصحي معوقات أقل أمهية مع إرتفاع مستوى اإلنفاق
يصبح السبب الرئيسي لعدم حماولة احلصول على اخلدمات الطبية هو إعتبار املرض بسيطا أو أقل أمهية وال حيتاج للرعاية 

 .الطبية

وبإستخدام احلاالت املقرة ذاتيا، جند أن نسبة الفقر بني األسر اليت أرباهبا إناث ال ختتلف كثريا عن األسر اليت  .١٤
من إمجايل % ٨من سكان اليمن فقط ضمن أسر معيشية أرباهبا من النساء، وهذه األسر متثل % ٥يعيش  .أرباهبا ذكور

% ٣٥، مقابل %٣٢حلدوث الفقر عند األسر املعيشية اليت أرباهبا نساء تبلغ  وبينما القيمة الوسيطة. األسر املعيشية اليمنية
لألسر اليت أرباهبا من الرجال، فإن هذا الفارق ليس مؤثرا من الناحية اإلحصائية ألن صغر حجم عينة األسر اليت أرباهبا من 

 .النساء يولد أخطاء معيارية مرتفعة

                                                 
  .يتم تصنيف الفئات اخلماسية بإستخدام إنفاق األسرة املعيشية مقسوما على إمجايل عدد أفراد األسرة  ٦
  .م حتديدا لعدد الدقائق اليت حيتاجها الفرد للوصول للمرفق الصحي٢٠٠٥مل يشمل مسح ميزانية األسرة   ٧
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معدل يصبح و .الفقر طائلة أرباهبا من النساء يف خماطر الوقوع حتتيتساوى الذكور واإلناث ضمن األسر اليت  .١٥
حدوث الفقر أعلى ما ميكن عند األسر اليت أرباهبا من النساء إذا تواجد الزوج ضمن األسرة، حيث أنه يف معظم احلاالت 

لزوج فيها غري متواجد، وتتبع تأيت يف الدرجة الثانية حلدوث الفقر األسر اليت يكون ا. يكون الزوج معوقا ذهنيا أو جسديا
%) ٧(أقل نسبة خماطر حلدوث الفقر . يف الترتيب من حيث خماطر حدوث الفقر األسر اليت أرباهبا من األرامل واملطلقات
 .سجلت ضمن األسر املعيشية اليت أرباهبا نساء غري متزوجات، ومل يسبق هلن الزواج

وعند تثبيت  .بصورة أفضل من تلك اليت أرباهبا من الذكور إن األسر اليت أرباهبا من النساء تدير مواردها .١٦
العوامل األخرى ضمن نظام عرض وطلب تقليدي، فقد أثبتت بيانات مسح ميزانية األسرة أن األسر اليت أرباهبا من النساء 

رفاه أفضل تدير مواردها بشكل حيقق ) DeFactoاحلاالت اليت أقرت ذاتيا، وحتقق فيها شرط التواجد أثناء املسح (
التبغ (األسر اليت أرباهبا من النساء هلا حصة إستهالك أقل من السلع اخلاصة بالكبار . حاضرا، ويؤدي لتحسني املستقبل

ينطبق هذا على كال من األسر اليت أرباهبا من النساء غري املتزوجات واألسر . ٨، كما أهنا تنفق أكثر على التعليم)والقات
إن كون رب األسرة من النساء يعين إزدياد حصة الغذاء من اإلنفاق . كثريي الغياب عن األسرةاليت أرباهبا من الرجال 

  %.١٠، بينما يتناقص إستهالك األسرة من السلع الغري ضرورية مثل التبغ واملرطبات بنسبة %١.٢بنسبة 

IV والبطالة الفقر على اإلقتصادية واإلصالحات النمو أثر  

م كان بالدرجة األوىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ١٩٩٨الفقر يف اليمن ما بني عامي  إن التناقص اخلجول يف معدالت .١٧
ومع ذلك، فقطاع النفط يوظف عددا قليال من اليمنيني، وعددا أقل من . نتيجة للنمو اإلقتصادي الذي سببه النفط

 .مات يف املناطق الريفيةإن الطفرة اإلنفاقية الناجتة عن اإلنفاق احلكومي تؤدي يف الغالب لتطوير قطاع اخلد. ٩الفقراء

الدالئل األولية تشري . النمو اإلقتصادي املبين على النفط ال يستفيد منه الفقراء، وخاصة فقراء املناطق الريفيةإن  .١٨
مستوى الدخل،  تثبيتوعندما يتم . اإلقتصاد، وخاصة الفقراء مكونات إىل أن إيرادات النفط ال متتد فوائدها لتشمل معظم

نسبا أعلى للفقر، كما تتميز مبعامالت جيين أعلى من مثيالهتا من  تعاينثروات طبيعية أكرب اليت تتمتع بن البلدا جند أن
ليس لقطاع النفط أي مسامهة يف التوظيف ضمن سكان األرياف الفقراء، حيث أنه . ١٠الدول األقل غىن باملوارد الطبيعية

 .معظمها يستورد من اخلارجقطاع صناعي بدرجة كبرية، يتطلب عمالة عالية الكفاءة 

وبالرغم من أن حترير التجارة يعترب عامة مفيدا للتنمية . لقد كان التأثري املباشر للتخفيضات اجلمركية ضئيال .١٩
اإلقتصادية بسبب تطور الكفاءة، على سبيل املثال، فإن حترير التجارة قد يكون له أثر سيئ على ختفيف الفقر بالنسبة 

خالل فترات اإلصالح اإلداري يف و. ن ختفيض الرسوم اجلمركية موجها حنو قطاع إستريادي تنافسيللفقراء، خاصة إذا كا

                                                 
حول نظام الطلب ملرض نقص املناعة  ١١ امللحق - IVالكتاب  أنظر . ليس مؤثرا، إحصائيا) اليت من ضمنها التعليم(ايب على اخلدمات الشخصية التأثري اإلجي  ٨

  م٢٠٠٥/٢٠٠٦املكتسبة أيدز يف اليمن بإستخدام مسح ميزانية األسرة 
مراجعة سياسات التنمية، البنك (باحث عن عمل خالل نفس الفترة  ١٩٠٠٠٠ميين فقط، بينما دخل سوق العمل  ٢١٠٠٠م وظف قطاع النفط ٢٠٠٣يف عام   ٩

  )م٢٠٠٦الدويل 
  .م٢٠٠٥، البنك الدويل، "الدروس املستفادة من عقد من اإلصالحات: النمو اإلقتصادي خالل عقد التسعينيات"  ١٠
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يف عام % ١٢.٦م إىل ١٩٩٦يف عام % ٢٠عقد التسعينيات، إخنفض متوسط قيمة التعرفة اجلمركية الغري موزونة من 
قد  لرسوم اجلمركيةيف اتخفيضات كون المن املستبعد أن ت نقاعدة صناعية أساسية، فإ وإذا ظلت اليمن بدون. ١١م٢٠٠٣

 .سببت أي آثار سلبية عموما

اليت عاىن ويعاين  السلبيةأكرب املسامهني يف اآلثار اإلنتقالية ) الريال اليمين( احمللية رمبا يكون تدهور سعر العملة .٢٠
إن الدالئل على . م٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ١٩٩٨ما بني عامي % ٤١لقد إخنفضت قيمة الريال اليمين بنسبة  .منها الفقراء

، مما يعين أن حوايل ثلث الزيادة ٠.٧١٢املستوى الدويل تشري إىل أن معامل العالقة بني التضخم واإلخنفاض سعر العملة يبلغ 
من جهة أخرى، فإن إخنفاض سعر . خالل تلك الفترة مرده إىل تدهور سعر العملة% ٨٩املالحظة يف السعر واليت تبلغ 

وإستجابة لذلك، ولو جزئيا، فقد منا . لقطاعات املعتمدة على التصدير، ومنو هذه القطاعات يفيد الفقراءالعملة ميثل حافزا ل
خالل الفترة  لعام األساسحجم الصادرات الغري نفطية يف اليمن إىل أكثر من ضعف حجمه مقاسا بالدوالر األمريكي 

 .م٢٠٠٥م إىل ١٩٩٨من

بإرتفاع كلفة  م،٢٠٠٥م و ١٩٩٨، بني عامي عار احملروقاتلقد تسببت عملية اإللغاء اجلزئي لدعم أس .٢١
إن أسعار احملروقات كانت مدعومة بشكل كبري يف اليمن، أكثر منها يف أي من بلدان  %.٢١املعيشة بنسبة تقدر بـ 

ضوب وملواجهة إحتماالت ن. من إمجايل الناتج احمللي% ٩جمموعة دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وبكلفة تقدر بـ 
وقد كان . اإلحتياطات النفطية، وما يتبع ذلك من تدين اإليرادات املالية، قررت السلطات ختفيض الدعم ألسعار احملروقات

اليت ترتبت على رفع  السلبيةعلى ختفيف اآلثار  هو املساعدةزيادة التحويالت من صندوق الضمان اإلجتماعي اهلدف من 
 .الدعم

  فقراءال بني خاصة البطالة، إرتفاع

لقد زادت املشاركة يف سوق العمل مبعدل أعلى من معدل النمو يف حجم السوق خالل الفترة بني عامي  .٢٢
 فرص العملمعدل النمو يف خلق  بلغسنويا، بينما % ٤.٣حيث منت مشاركة القوى العاملة بنسبة  ،م٢٠٠٤و م ١٩٩٩
وبناء على ماسبق، فقد  .خالل نفس الفترة ،%٣٩.٢إىل % ٣٨.٥منت مشاركة قوة العمل من  هذا وقد. سنويا% ٣.٧

 )عاما ٢٤- ١٥( سجل معدل البطالة بني الشباب فقدمن جهة أخرى، %. ٢.٦إرتفع معدل البطالة إرتفاعا طفيفا، بنسبة 
 .، وهو أعلى من املعدل الوطين للبطالة%٢٨.٣رقما بلغ 

للقادرين على العمل بعمر (الة يف اليمن إن معدل البط، م٢٠٠٤، وم١٩٩٩عامي ما بني البطالة إرتفع معدل لقد  .٢٣
، برغم اإلخنفاض امللحوظ يف معدل ٢٠٠٤يف عام % ١٦.٣م إىل ١٩٩٩يف عام % ١٣.٧قد إرتقع من ) عاما فأكثر ١٥

                                                 
  .١٣٧، صفحة رقم البنك الدويل، "سعينياتالنمو اإلقتصادي خالل عقد الت" ، كما ذكرت يف البنك الدويلإدارة التجارة يف   ١١
  .م٢٠٠٠، أبريل "دراسة مجاعية: من إخنفاض سعر العملة إىل التضخم اإلنتقال"جولدفان و ويرالنج، : مصدر معامل العالقة بني التضخم وإخنفاض سعر العملة  ١٢
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ورغم أن . وحبسب الدالئل الدولية، فليس هناك عالقة واضحة البطالة والفقر. ١٣)تقريبا% ٣٥إىل % ٤٠من (الفقر 
جلزئي قد تبني وجود عالقة سببية موجبة، فإن وجهة نظر اإلقتصاد الكلي تقول أن العاطل عن العمل قد حتليالت اإلقتصاد ا

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األسر الفقرية ال حتتمل . ال يكون فقريا إذا وجد ضمن األسرة املعيشية من يوفر دخال كافيا هلا
وبصورة مشاهبة، فقد . ، مما يساهم يف إكتمال دورة الفقرتعاين من تدين دخلها وجود عاطلني ضمن أفرادها، ولكنها

تتسبب عملية تغيري السياسات يف التأثري على كال من الفقر والبطالة بصورة غريمتسقة، حيث أن ختفيض األجور مثال قد 
 . يؤدي خللق فرص عمل أكثر، ولكن يف نفس الوقت، يؤدي خلض الدخول، مما يسبب إرتفاعا يف مستويات الفقر

يرجع ذلك، جزئيا، إىل إرتفاع . م٢٠٠٤م و ١٩٩٩لقد إرتفع معدل البطالة بني النساء خالل الفترة بني عامي  .٢٤
وقد إرتفع معدل البطالة بني النساء أيضا . خالل تلك الفترة% ٩.٦إىل % ٧حصة مشاركة املرأة ضمن القوى العاملة من 

ملرتفع عند النساء يبدو أكثر وضوحا يف املنطاق احلضرية، إن معدل البطالة ا. م٢٠٠٤يف عام % ٣٩.٥إىل % ٢٥.٤من 
وهناك . يف األرياف% ٣٣وباملقارنة، ينخفض معدل بطالة النساء إىل . حيث نصف القوة العاملة النسائية عاطلة عن العمل

 ٣:١طلني عن العمل أيضا تباين كبري يف معدالت البطالة بني الذكور واإلناث، حيث تبلغ النسبة بني الذكور واإلناث العا
 ) ١.١١أنظر الشكل . (تقريبا، وهي نفس النسبة املوجودة يف مجهورية مصر العربية

V والفقر اإلجتماعي اإلنفاق  

إن اإلنفاق  .من إمجايل الناتج احمللي% ٧لقد إخنفض اإلنفاق اإلجتماعي يف اليمن خالل املاضي القريب إىل  .٢٥
م ٢٠٠٣من إمجايل الناتج احمللي عام % ٨.٦دعم احملروقات، قد تناقص من  اإلجتماعي، والذي مت تعريفة حبيث ال يشمل

وبالرغم من أن قطاع التعليم حيصل على متويل كاف، فإن اإلنفاق على . م٢٠٠٦من إمجايل الناتج احمللي عام % ٧إىل 
ى، فإن تكلفة دعم احملروقات وحدها تتجاوز من جهة أخر. من إمجايل الناتج احمللي% ٢قطاع الصحة ميثل ما ال يزيد عن 

 .إمجايل اإلنفاق اإلجتماعي

الدخل مجيعها، فإن توزيع ذلك  فئاتبالرغم من أن اإلنفاق اجلاري على التعليم العام ذو فائدة متساوية على  .٢٦
من اإلنفاق % ٣٠حيث حيصل العشر األعلى على حصة مقدارها  اإلنفاق غري متوازن عند املستويات التعليمية العليا،

 .للتعليم الفين واملهين% ١٧ والعام للتعليم اجلامعي، 

 %١٠٠حيث مت حتقيق تغطية تقارب ، ١٤لقد حتسنت التغطية فيما يتعلق بالتطعيم يف اليمن خالل العقد الفائت .٢٧
ة بني مناطق التغطي مستوى ال يوجد إختالف كبري يف . فيما يتعلق بالتطعيم ضد شلل األطفال، ضمن مجيع فئات الدخل

 .الريف واحلضر، أو بني الذكور واإلناث

                                                 
وبناء على هذا التعريف املوسع، فقد زاد معدل . م، حيث عرف العاطلني بأهنم أولئك الذين سيقبلون العمل لو عرض عليهم٢٠٠٤م، وتعداد عام ١٩٩٩ملة لعام خالل مسح القوى العا) سنة فأكثر ١٥عمر (لقد مت إعتماد تعريف موسع للبطالة    ١٣

. م٢٠٠٤م و ١٩٩٤اطلون هم الذين ال عمل هلم، بينما هم يبحثون عن فرصة عمل، خالل الفترة بني تعدادي باإلمكان مقارنة ذلك بتعريف أكثر دقة للبطالة، حيث الع. م٢٠٠٤يف عام % ١٦.٣م إىل ١٩٩٩عام % ١٣.٧البطالة زيادة طفيفة، من 

  .م٢٠٠٤يف عام % ١٠م، إىل ١٩٩٤يف عام % ٩ومن خالل إستخدام هذا املقياس، جند أن معدل البطالة قد زاد زيادة طفيفة، من 

  .التطعيمبعمليات  التغطيةتقديرات : منظمة اليونيسيف/ منظمة الصحة العاملية  ١٤
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فقد وصل املعدل الوطين للتغطية إىل  –وهي أحد مؤشرات التنمية لأللفية  –بالنسبة للتغطية بلقاح احلصبة  .٢٨
وقد وجد أن هناك فارق . ويبدو أنه ما زال أمام اليمن طريق طويل وشاق لتحقيق أهداف األلفية يف هذا اجلانب ،%٨٠
، كما ان الفجوة بني الريف %)٩(األغىن اخلمس األشد فقرا يبلغ تسع نقاط مئوية  اخلمسلتغطية بلقاح احلصبة بني يف ا

 %.١٢واحلضر كانت أكثر بروزا عند 

بأن  ١٥وجد من خالل دراسة احلسابات القومية للصحة: خدمات الرعاية الصحية احلكومية ال تستهدف الفقراء .٢٩
م، كما أن ذلك اإلنفاق قد ٢٠٠٣من إمجايل الناتج احمللي يف عام % ١.٨ع الصحي قد بلغ اإلنفاق احلكومي على القطا

وعند حتليل املستفيدين، وجد أن أفراد األسر األشد فقرا ال . من إمجايل اإلنفاق الوطين على هذا القطاع% ٣٢مثل 
مس األشد فقرا قام عدد أكرب من ، حيث أنه ضمن اخل)E.3الشكل (حيصلون على الرعاية الصحية من املرافق العامة 

وقد مثلت العيادات . األفراد مبحاولة احلصول على الرعاية الصحية يف مرافق القطاع اخلاص، منها يف اخلمس الذي يليه
  . اخلاصة املرافق األكثر شعبية لدى الفقراء للحصول على الرعاية الصحية عند املرض

 
 
 

                                                 
  .م٢٠٠٦م، فريق احلسابات القومية للصحة، اجلمهورية اليمنية، الشركاء لإلصالح الصحي، يونيو ٢٠٠٣تقديرات عام : احلسابات القومية للصحة يف اليمن  ١٥
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  )األفراد حبسب العشر(% املرافق العامة ومرافق القطاع اخلاص  –لرعاية الصحية أماكن حصول األفراد على ا: E.3الشكل 
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  م٢٠٠٥/٢٠٠٦تقديرات خرباء البنك الدويل املبنية على مسح ميزانية األسرة : املصدر
طاع اخلاص العيادات اخلاصة، واملستشفيات اخلاصة، وإستشارات األطباء مرافق القطاع العام تشمل املراكز الصحية العامة واملستشفيات العامة، بينما تشمل مرافق الق: مالحظة

إذا متكننا من الفصل بني الصيدليات اخلاصة وصيدليات . يشمل الصيادلة واألطباء الشعبيون" أخرى"البند . اخلصوصيون، واإلستشارات اخلاصة ملقدمي اخلدمات الطبية املرخصون
  .اع اخلاص سوف ترتفع أكثرالقطاع العام، فإن نسبة مرافق القط

  والفقراء اإلجتماعية احلماية

تساهم التحويالت من القطاعني العام واخلاص،  .تلعب التحويالت النقدية دورا مهما يف مكافحة الفقر يف اليمن .٣٠
وعند إستبعاد  .من إنفاق األسر املعيشية% ٩بنحو ) بدون الدعم احلكومي للمحروقات( E.2كما يوضح الشكل 

، فإن عدد )شاملة الدعم احلكومي ألسعار احملروقات(الت النقدية لألسر املعيشية من القطاع العام والقطاع اخلاص التحوي
  .من عدد السكان% ٨مليون نسمة، أو  ١.٦الفقراء يف اليمن سوف يتضخم مبقدار 

  م٢٠٠٥أثر التحويالت النقدية على الفقر يف اليمن، : E.2اجلدول 
 

مستوى الفقر 
(%) 

 ة الفقرفجو
احلصة من إمجايل 

  )السكان(اإلنفاق 
(%) 

احلصة من إمجايل 
  )املستفيدون(اإلنفاق 

(%) 

متوسط التحويالت 
للمستفيد 

 )سنة/ريال(

حصة الفقراء 
من التحويالت 

(%) 

     ١٤.١ ٤٣.٨ الفقر بدون التحويالت النقدية

   :أثر كال من

 ٥٢ ٢٥٥٢ ٤.٠ ٠.٣ -  ٠.٢ -  ٠.٣ صندوق الضمان اإلجتماعي

 ٤٩ ٨١٩٩ ٨.٦ ١.٨ -  ٠.٩ -  ١.٥ ١٦التحويالت النقدية األخرى من القطاع العام

 ٢٣ ٣٨٩ ١.٢ ١.٢ -  ٠.٧ -  ٢.٥ )مباشر(الدعم احلكومي ألسعار احملروقات 

 ٤٥ ٦٦٠٤ ٨.٢ ٢.٦ -  ١.٢ -  ١.٩ التحويالت النقدية احمللية

 ١٦ ٢٨٣١ ٢٧.٧ ٣.٩ -  ٢.٣ -  ٢.٧ التحويالت النقدية من اخلارج

     ٨.٩ ٣٤.٨ م٢٠٠٥/٢٠٠٦الفقر حبسب مسح ميزانية األسرة 

                                                 
اديق التقاعد، والدعم املقدم من السلطات احلكومية ألسر تشري إىل التحويالت من سبعة صناديق خمتلفة، مثل صن" التحويالت األخرى من القطاع العام"برامج   ١٦

  الشهداء، وصناديق اإلنتاج الزراعي والسمكي، وغريها

املرافق الصحية احلكومية ـةاخلاصــــاملرافق الصحية  خارج اليمـــن أخرى

١اخلمـــس  ٢اخلمـــس  ٣اخلمـــس ٤اخلمـــس ٥اخلمـــس   
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  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦املبنية على مسح ميزانية األسرة  البنك الدويلتقديرات خرباء : املصدر

. توازي التحويالت النقدية املباشرة من القطاع العام يف األمهية حتويالت القطاع اخلاص يف أثرها لتخفيف الفقر .٣١
ويعترب %. ٤الفقر بنسبة ) شاملة الدعم احلكومي للمحروقات(ت النقدية من القطاع العام الفقر لقد خففت التحويال

الدعم احلكومي للمحروقات أهم أشكال حتويالت القطاع العام أثرا على الفقر، يتبعها مباشرة يف األثر الربامج واملعاشات 
 .املوجهة حنو قطاعات متعددة

يتمكن العديد من . ت القطاع العام اليت تستهدف الفقر اليوم لغري الفقراءيتسرب ما يقارب النصف من حتويال .٣٢
برامج التحويالت النقدية مثل صندوق الضمان اإلجتماعي من توزيع ما يقارب نصف مدفوعاهتا للفقراء، بينما يصل إىل 

وعند دراسة برامج  .تالفقراء فقط اخلمس من فوائد املدفوعات احلكومية الضخمة، والغري موجهة، لدعم احملروقا
التحويالت النقدية احلكومية اليت تستهدف الفقر اليوم، جند أن حصة املستفيد من الفقراء أقل من حصة الفرد غري الفقري، 

إن حماولة حتسني آليات نظام الضمان اإلجتماعي بإستخدام آليات غري مباشرة للتدقيق، وهي حاليا . يف معظم تلك الربامج
  .عترب أمرا حيوياحتت التجربة، ي

الصندوق اإلجتماعي للتنمية مثل  –جهود احلكومة لتخفيف الفقر يف املستقبل بإستخدام برامج يقودها اجملتمع إن  .٣٣
من موارد الصندوق اإلجتماعي % ٧٠إن ما يقارب . ، حتقق جناحا أفضل فيما يتعلق بإستهداف الفقراءومشروع األشغال العامة

من % ٦٠كما أن التقييم املتاح ملشروع األشغال العامة يشري إىل أن ما يقارب . الثالثة األشد فقراللتنمية تذهب إىل األعشار 
 .األعمال اليت خلقها املشروع قد شغلتها العمالة الغري مؤهلة، واليت يفترض أهنا مؤلفة من الفقراء

 –مت توسيع صندوق الرعاية اإلجتماعية  لقد. الكلفة مرتفعإجراءا التوسيع السريع لصندوق الضمان اإلجتماعي لقد كان  .٣٤
إىل تسعة أمثال حجمة األصلي، مقاسا بعدد املستفيدين،  –وهو ميثل أداة التحويالت النقدية احلكومية الرئيسية لتخفيف الفقر اليوم 

من % ١٤ول إىل لقد أصبح بإمكان الربنامج الوص. م٢٠٠٦خالل التسع سنوات األخرية، ليصل العدد إىل مليون مستفيد يف عام 
مستوى تسرب  وبالرغم من ذلك، فقد زاد يف الوقت نفسة. من الفقراء% ١٣م، باإلضافة إىل ٢٠٠٥ذوي الفقر الشديد يف عام 

يف عام % ٤٠م، مقارنة بـ ٢٠٠٥من املستفيدين من غري الفقراء يف عام % ٤٥الفوائد لغري الفقراء، حيث أصبح أكثر من 
وبالرغم من التوسع، فإن أثر صندوق الرعاية . من حتويالت الصندوق% ٤٧ء ما يقرب من لقد إمتص غري الفقرا. م١٩٩٩

اإلجتماعية اإلجيايب يف ختفيف الفقر يكاد يكون معدوما، حيث أن املبالغ اليت حيوهلا الصندوق لكل مستفيد قد ظلت ثابتة بالسعر 
من خط % ٢٧ميثل العجز يف مستوى الدخل عند الفقراء  من خط الفقر، بينما% ٤م، وهي متثل حاليا ٢٠٠٠القياسي منذ عام 

 .الفقر

يعاين صندوق الضمان اإلجتماعي من معدالت التغطية املنخفضة، كما أنه معاق مبستوى التسرب العايل للفوائد لغري  .٣٥
 من حيصل ومن إمجايل. من الذين تنطبق عليهم شروط اإلستهداف على حتويالت الصندوق% ٨حيصل فقط ما يقارب . الفقراء

ة هم من فمن تلك اجملموعة الغري مستهد% ٧٥كما أن . هم خارج نطاق اجملموعة املستهدفة% ٧٠على تلك التحويالت، جند أن 
 ).E.5و E.4الشكلني(من الفقراء % ١٣من السكان، و % ٨.٤وبصورة عامة، فإن برنامج الصندوق يغطي . غري الفقراء
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  )٢٠٠٦م، و ١٩٩٨(تغطية صندوق الضمان اإلجتماعي : E.5شكل          )٢٠٠٦م، و ١٩٩٨(تماعي إستهداف صندوق الضمان اإلج: E.4شكل 
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  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦املبنية على مسح ميزانية األسرة  البنك الدويلتقديرات خرباء : املصدر

الدعم  ولو مت إستبعاد. خيفف الفقر، فإن معظم ذلك الدعم يتسرب إىل غري الفقراءاحملروقات  أسعار بالرغم من أن دعم .٣٦
، )أسعار كال من البرتين، وغاز الطبخ، والكريوسنياإلرتفاع الذي سيحدث يف باألخذ يف اإلعتبار فقط (حملروقات، احلايل ألسعارا

الدعم كان سيكون أكرب يف مناطق احلضر، حيث سريتفع  ومن الغرابة أن تأثري رفع%. ٢.٥فإن معدل الفقر كان سريتفع مبقدار 
وعلى سبيل املثال . إن الدعم ميثل حصة أكرب من إستهالك الفئات األكثر فقرا. للريف% ١.٥، مقابل %٣.٦معدل الفقر مبقدار 

إستهالك األسرة يف  من %٠.٩من إستهالك األسرة املعيشية يف العشر األشد فقرا، بينما تبلغ فقط % ١.٩فإن حصة الدعم تبلغ 
الدخل مجيعها، حيث يذهب حوايل  أعشاروبالرغم من ذلك، تتراجع حصة األسر املعيشية من إمجايل الدعم عرب . العشر األعلى
% ٢٢.٩، يذهب حوايل بنفس الطريقةو. فقط% ١٤الثالثة األدىن على  األعشارالثالثة العليا، بينما حتصل  لألعشارنصف الدعم 
 .تذهب لغري الفقراء% ٧٧.١راء، مقابل من الدعم للفق

إن لدعم احملروقات أثرا غري . وعند األخذ يف اإلعتبار التأثري غري املباشر، فإن دعم احملروقات يصبح أكرب تأثريا على الفقر .٣٧
عدل الفقر بدون وعند أخذ هذا األثر الغري مباشر يف احلسبان، فإن م. مباشر ميتد إىل السلع األخرى، حيث ُيبقي أسعارها منخفضة

ولذلك، وعند إحتساب األثر الغري مباشر،  .للريف% ٩للحضر، مقابل % ٧.٦املعدالت تبلغ %. ٩.٢الدعم سيصبح أعلى مبقدار 
وكنتيجة ملا سبق، فإن الدعم احلكومي احلايل ألسعار . فإن أثر رفع دعم احملروقات على الفقر سيكون أعلى يف الريف منه يف احلضر

 .مليون نسمة من الوقوع حتت طائلة الفقر ١.٥مي ما يقارب احملروقات حي

VI الفقر على الرقابة  

إن . اليوجد يف اليمن حاليا نظام فعال ومتماسك ملراقبة الفقر، برغم اجلهود املتعددة للماحنني لتأسيس مثل هذا النظام .٣٨
باإلضافة إىل ذلك، فإن املعلومات والبيانات غري . دةمعظم عمليات املراقبة والتقييم تتم عادة كإستجابة آنية خلطط املاحنني املتعد

، التنافس يف الطلب على املعلومات يف إطار عمل كال من ورقة إستراتيجية مكافحة الفقر، واخلطة اخلمسية الثالثة. متاحة للعامة
 وإزدواجية، مثل إنعدام التنسيق، ءإن نقاط القصور القائمة يف األدا. وأهداف التنمية لأللفية يؤدي سوء حتديد األهداف واملؤشرات

وبرغم مرور ثالث سنوات . اجلهود يف خمتلف مستويات وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قد أعاق برامج التنمية ومكافحة الفقر

صندوق الضمان  إستهدافمستوى 
)م٢٠٠٦م، و ١٩٩٨(اإلجتماعي   

مستوى تغطية صندوق الضمان 
)م٢٠٠٦م، و ١٩٩٨(اإلجتماعي   

 منّسق:لون الخط:  تلقائي

 منّسق:لون الخط:  تلقائي
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ات األكثر أمهية، النقاش مازال دائرا لتحديد قائمة املؤشرإن . منذ تأسيس وحدة الرقابة التقييم، فإن أنظمة الرقابة مازالت غري عاملة
 .باإلضافة لذلك، فهناك تساؤالت حول مدى توفر القدرات. كما أن التطور يسري بوترية شديدة البطء

إن إستراتيجية ناجحة للرقابة والتقييم جيب أن تركز على اجلوانب األساسية . هناك خطط قد وضعت لتطوير نظام الرقابة .٣٩
امليزانية، تنفيذ امليزانية، والتخطيط (مستوى املخرجات، وتراقب جانب املدخالت  ملراقبة الفقر، كما جيب أن تسجل بشكل أساسي

وهذه اإلستراتيجية . كما جيب أن تشمل تلك اإلستراتيجية مسوح مصممة لتقييم جانب السياسات يف امليدان). املايل متوسط املدى
ختلفة، كما تقوم بالفحص التقييمي والتصحيح ملخرجات يتوجب أيضا أن تبىن على نظم معلومات إدارية قائمة ضمن القطاعات امل

إعادة اهليكلة . تتعرف اخلطة اخلمسية الثالثة على جوانب القصور هذه، وتعطي األولوية ملراقبة الفقر كهدف أساسي. تلك النظم
ة يف الوزارات اخلدمية واملاحنني، املقترحة لوزارة التخطيط والتعاون الدويل، وكذلك إعادة تقييم أدوار اجلهات ذات العالقة املتمثل

 .كل ذلك سوف يؤدي لتحسني نظام الرقابة وآليات التقييم

إن إشراك الربملانات واجملتمع املدين يف مناقشة النجاحات . يعترب توسيع املشاركة اجملتمعية هو املفتاح لنجاح عملية املراقبة .٤٠
احلكومات والرب  بنينه يف الواقع ليس هناك أي نقاش حقيقي أو مساءلة احملققة يف تنفيذ إستراتيجية الفقر هو من الضعف حبيث أ

ومبا أن أهداف عملية مراقبة الفقر تشمل تغيريا نوعيا يف التراث السياسي، وحوارا مكثفا  بني احلكومات . ملانات واجملتمع املدين
شاركة اليت نشأت أثناء إعداد ورقة إستراتيجية ختفيف واجملتمع املدين، فإنه جيب بذل جهود كبرية  للحفاظ على إستمرارية آلية امل

  .الفقر

VII  بالسياسات املتعلقة التوصيات  

vi.  إن تصميم إستراتيجية للنمو متكن الريف اليمين من املشاركة يف الرخاء يعترب أمرا حيويا للنجاح يف
 ناجحة يف تنفيذ دول تعترب ٨لقد تبني من خالل دراسة حتليلية ألربعة عشر دولة، منها . الفقر ختفيف

، تبني من تلك الدراسة وجود بعض اإلجراءات )م٢٠٠٧لويس، (إستراتيجيات تنموية داعمة للفقراء 
القابلة للتطبيق يف كل احلاالت، وهي تشمل السياسات اإلقتصادية اجليدة، واإلستقرار السياسي، 

 ).املادي واإلنساين(وإستثمار العامة يف رأس املال 

vii.  ،فإن إستراتيجة من هذا النوع حباجة ألن تفصَّل حبيث تناسب السياق اإلجتماعي باإلضافة لذلك
إن توجيه التنمية حنو املناطق الريفية، وتصحيح السياسات لتمكني الفقراء . واإلقتصادي اخلاص لليمن

ق عن طري املؤثر ميكن تقدمي الدعم: على سبيل املثال. يف األرياف من املشاركة، تعترب من األساسيات
 .آليات مبتكرة لربط اإلقتصاد الريفي باملوارد النشطة للنمو احلضري يف قطاع السياحةتنفيذ 

viii. إن عملية اإلدارة اجليدة لآلثار اإلنتقالية لإلصالحات على الفقراء تعترب من أهم حماور التركيز .
العنايه يف ختفيف  بالرغم من أن فوائد اإلصالحات اإلقتصادية تصل يف النهاية للجميع، فإنه جيب حتري

سوف حيقق رفع الدعم عن احملروقات فوائد كبرية . اآلثار اإلنتقالية لتلك اإلصالحات على الفقراء
لإلقتصاد، لكن جزءا مناسبا من تكلفة الدعم اليت مت توفريها جيب أن توجه حنو برامج خمصصة 
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إلجراءات اآلنية اليت مت إن ا. لتعويض الفقراء عما فقدوه من التحويالت جراء توقف ذلك الدعم
إختاذها يف املاضي، مثل توسيع برامج التحويالت النقدية املعرضة للتسرب، أو مضاعفة الرواتب 

بالرغم من أن هذا إجراء مربر نظرا لإلخنفاض الشديد يف (للشرحية األدىن راتبا من موظفي الدولة 
من جهة أخرى، . رة هي الطريقة الفعاله، ليست بالضرو)رواتب املوظف العام، مما يؤثر على معنوياته

فإن إصالح صندوق الضمان اإلجتماعي عن طريق زيادة مقدار املساعدات اليت يقدمها وحتسني 
ويف هذا اخلصوص، فإن . آليات اإلستهداف سوف يساعد يف محاية املعرضني للمخاطر من الفقراء

ربتها يف ثالث حمافظات خالل فترة زمنية تعميم التجربة على اليمن يعين إختبار اآللية اليت متت جت
 .يف املوارد لإلقتصادسوف يؤدي ، وقصرية

ix. إن حتسني خمرجات . توجيه اإلنفاق اإلجتماعي يف قطاعي التعليم والصحة بشكل أكرب حنو الفقراء
جيب . قطاعي التعليم والصحة للفقراء سوف ميكنهم من املشاركة يف عملية التنمية اليت جتري حوهلم

إلتحاق الفقراء باملدارس يف الوقت الذي تتمكن  معدالت مكن من إيقاف عملية التراجع احلالية يفالت
وبينما تبدو هناك عدالة . اإللتحاقمستوى السيطرة على اإلحتياجات املتعلقة بفيه املوارد العامة يف رفع 

فقراء يبدو واضحا حنو يف توزيع حتويالت التعليم على فئات الدخل املختلفة، إال أن التحيز ضد ال
وبنفس الطريقة، فيجب ردم الفجوة القائمة يف إمكانية . مستويات التعليم األعلى، وجيب تصحيحة

وبدون هذه اإلصالحات، فإن توفري املزيد من . حصول الفقراء على خدمات املرافق الصحية العامة
 .املوارد لقطاعي التعليم والصحة لن يفيد الفقراء يف األرياف

x. تكون إعادة تصميم نظام مراقبة ختفيف الفقر الغري جمدي حاليا حبسب أفضل املمارسات  سوف
ذو و مكلفواإلعتماد على مسوح ميزانية األسرة اليت تنفذ كل مخس سنوات هو إختيار  .مفيده

إن إعتماد مسوح سريعة . للرقابة على الفقر وإعادة توجيه عملية التنمية مبا يكفيدورية غري متقاربة 
متخصصة ملتابعة التحسن يف البيئة املعيشية للفقراء بصورة دورية متقاربة سوف خيدم كأساس للتذكري 

وزارة (كما أن تغيري التراث التقليدي ألداء املؤسسة الرقابية . بفاعلية اإلستراتيجية التنموية بصورة عامة
القدرات واإلجناز، يبدو عنصرا  ، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها حنو مكافأة)التخطيط والتعاون الدويل

 .أساسيا، باإلضافة لتحسينات عدة يف عملية حتديد املؤشرات، ومجعها، ونشرها للعامة

لقد بنت الدراسة احلالية . تتطلب عملية التحليل بصورة أعمق إستثمارا أكرب يف البيانات واألدوات التحليلية .٤١
وقد مت حتديث جدول . حات على الفقر للمرة األوىل يف اليمنبيانات وأدوات جديدة للمساعدة يف حتليل أثر اإلصال

من ناحية أخرى، فقد . املدخالت واملخرجات، كما مت بناء مصفوفة  للحسابات اإلجتماعية، وتقدير نظام متكامل للطلب
سب ظهرت بعض املشاكل أثناء إستخدام بيانات مسح األسرة لرسم خرائط ملصادر دخل األسر يف الريف واحلضر حب

حتصل . إن التباين احلاد بني الريف واحلضر فيما يتعلق مبكافحة الفقر مل ميثل بشكل جيد يف النموذج املستخدم. القطاعات
مل يتطرق املسح . األسرة املعيشية الواحدة على الدخل من عدة قطاعات، كما أن الفرد الواحد قد يكون لديه عدة أعمال

املختلفة، حىت ميكن توزيع دخل األسرة بدقة ) األعمال( التوظيفخل بني مصادر جلمع بيانات حول توزيع الوقت والد
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باإلضافة ملا سبق، جيب حتري الدقة بشكل أكرب يف التعامل مع قطاع النفط والغاز ضمن جدول . على القطاعات املختلفة
ه بدقة يف املسوح القادمة، كما جيب معاجلة جوانب القصور هذ. املخالت واملخرجات، ويف توزيع هوامش التجارة والنقل
 .جيب إستحداث آليات لتسجيل تدفق األموال بدقة أكرب

 

 


