
 

  ما الفقر؟ ومن الفقير؟  ١-٤:إطار
تلبيـة  عـن  الـدخل  قصـور  فقر الغذاء هو 

الحاجات الغذائية األساسية، وعادة ما تتحـدد  
الحصول علـى  كلفة تهذه الحاجة على أساس 

اليـوم  فـي  السعرات الحرارية الالزمة للفرد 
قصور فهو ) األعلى(أما الفقر المطلق . الواحد
تلبية الحاجـات الغذائيـة وغيـر    عن الدخل 
 يـة تعليمومسكن وخدمات ملبس  نم، الغذائية

ويقع خط فقر الغـذاء وفـق    .نقلوة يصحو
 ٢,١٠١عند  ١٩٩٨مسح ميزانية األسرة لعام 

ريال للفرد في الشهر على المستوى الوطني، 
 ٢٢٠٠تمثل قيمة احتياج الفرد لمـا يعـادل   

رياالت للفـرد   ٣,٢١٠سعر حراري، مقابل 
ويتبـاين خطـا   . في الشهر كخط أعلى للفقر

الفقر على مستوى المحافظات وبين الريـف  
   .   والحضر

   

 الجمهورية اليمنية
  رئاسة الجمهورية

  المركز الوطني للمعلومات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واقع الفقر في اليمن
  

  مقدمة
رية     ة البش رات التنمي ت مؤش ين حقق ي ح ه ف يتضح أن
رن   مكاسب ملحوظة في السبعينيات والثمانينيات من الق
دخل بدرجة ملموسة وخاصة       اع ال الماضي نتيجة ارتف

 
  واقع الفقر في اليمن



 

  رؤية الفقراء لتطور األوضاع  ٢-٤:إطار
لـى أن أحـوالهم   إمن الفقراء % ٧٥أشار 

وأن  ،المعيشية تزداد سوءاً عاماً بعـد عـام  
يـة  الدخل الذي يكسبونه من األصول اإلنتاج

  . جداً تلك األصول متدنيةً وعائداِت
  " ٢٠٠٠أكتوبر  –الفقراء أصوات "

د التس إن عق ات، ف ي الثمانيني ة–عينيات ف ة والخارجي دد من الصدمات الداخلي ل ع عًا  –بفع هد توس د ش ق
ر اهر الفق وم . لمظ ر الي ة واقتصاديةوأضحى الفق كلة اجتماعي ات   مش ع والجه ة والمجتم ؤرق الحكوم ت

ر ي  . المانحة د الفق بس             ولم يع ذاء والمل ى من الغ أمين الحد األدن ى ت درة عل دخل والق ى نطاق ال قتصر عل
يم والصحة و  يمتد ليشمل جوانب  وإنما  ،والمأوى ا       التعل ة األساسية األخرى، وهو م الخدمات االجتماعي

  . أدى إلى إبراز األبعاد المختلفة له
  
  ظاهرة الفقر في اليمن  ١-٤

ام          د التسعينيات في آل من ع يمن خالل عق . ١٩٩٩و ١٩٩٨و ١٩٩٢تم تنفيذ ثالثة مسوح للفقر في ال
ة         غير أنه ال يمكن تتبع تطور ظاهرة ة نتيجة عدم قابلي ك المسوح الثالث ائج تل الفقر من خالل مقارنة نت

ام       وفر األوزان المستخدمة في ع ، وعدم  ١٩٩٢تلك النتائج للمقارنة ألسباب منهجية وفنية، منها عدم ت
ار مسح     . للتأثيرات الموسمية باعتبار تنفيذه خالل شهر واحد فقط  ١٩٩٩شمول مسح  ذلك، يمكن اعتب ل
ة األ ام ميزاني رة لع ات     ١٩٩٨س راء المقارن دخل وإج ر ال دير فق ي تق تخدامه ف ن اس ذي يمك اس ال األس

تقبل ي المس ه ف تنادًا إلي ام  . اس ر لع اهرة الفق وفر مسح ظ ك، ي ع ذل ات   ١٩٩٩وم ن البيان رة م ة آبي آمي
ان      ر وبي اد الفق د أبع ل وتحدي  والمؤشرات غير الدخلية وعلى مستوى المديريات، والتي تساعد على تحلي

  . الفروق والتباينات النوعية والجغرافية
  

من سكان اليمن يعيشون تحت خط فقر الغذاء، % ١٧.٦أن  ١٩٩٨وقد أظهر مسح ميزانية األسرة لعام 
ر        ة وغي اتهم الغذائي ل احتياج ى آام ن الحصول عل ون م ذين ال يتمكن كان ال بة الس ع نس ين ترتف ي ح ف

بس وال الغذائية، والمتمثلة في  أوى والصحة   المأآل والمل يم  م ل والتعل ى   والتنق ذه   %. ٤١.٨إل وتعكس ه
انون    ٦.٩النسب خطورة أوضاع ومعيشة حوالي  واطن يع مليون م

ي تعيش       من الفقر وأبعاده المختلفة، ناهيك عن األعداد األخرى الت
حول خط الفقر وتخشى من االنزالق تحت الخط، فضًال عن ارتفاع 

   . ٥.٨ة الفقر البالغة وحد ١٣.٢فجوة الفقر المقدرة بحوالي 
ر       وط الفق الل خط ن خ ا م ر وتطوره اهرة الفق ان ظ وال يقتصر بي
دة اقتصادية     وحدها، وإنما يمكن االستدالل عليها عبر مؤشرات عدي

و       . واجتماعية دل نم و االقتصادي وانخفاض مع ففي حين ساعد النم
الي         ومي اإلجم اتج الق رد من الن السكان في زيادة متوسط نصيب الف

اًال في    ٤٦,١٥٩إلى  ١٩٩٥رياًال في عام  ٣١,٧٧٥قيقي من الح ري
، مما يوحي بحدوث تحسن في مستوى المعيشة في ظل   %٧.٧، وبمعدل نمو سنوي متوسط ٢٠٠٠عام 

ائي الخاص الحقيقي      افتراض عدالة توزيع منافع التنمية، إال أن متوسط نصيب الفرد من االستهالك النه
ذآر     و ي ق نم و      .لم يتمكن من تحقي م يتجاوز متوسط النم ع من   %٠.٧فل ى    ٢٧,٧٠٩، وليرتف االت إل ري

ها    ٢٨,٦٤٤ رة نفس الل الفت ط خ اًال فق ر      . ري الي ومؤش ومي اإلجم اتج الق و الن ين نم اين ب س التب ويعك
  . االستهالك اختالل توزيع ثمار النمو االقتصادي خالل تلك الفترة ولصالح الفئات األعلى دخًال

  
ام  ويؤيد ذلك ما تبينه  دخل، بسبب         ١٩٩٨بيانات مسح ميزانية األسرة لع ع ال اوت في توزي من وجود تف

تحواذ  ن  % ١٠اس ر م ى أآث ًال عل ى دخ كان األعل ن الس ي  % ٢٥م تهالآي، ف اق االس الي اإلنف ن إجم م
آذلك، يستحوذ . من إجمالي اإلنفاق% ٧٣من السكان األعلى دخًال % ٥٠الوقت الذي يتجاوز ما ينفقه الـ

درة الشرائية للشريحة    . من إجمالي اإلنفاق% ٢٠على دخًال من السكان على األ% ٦الـ وبالتالي، فإن الق
اين والفجوة      -تقريبًا-مرة  ٢.٧األعلى دخًال تعادل  رز التب ذي يب القدرة الشرائية للشريحة األقل دخًال، وال

ع   /دم لقياس توزيعويعكس معامل جيني والذي يستخ. في القدرة الشرائية بين األغنياء والفقراء سوء توزي
  . ١٩٩٨في عام  ٣٤.٤الدخل ذلك التفاوت وبقيمة ال تتجاوز 

  
وتظهر مؤشرات الضرائب والتي تعكس السياسات المتبعة اختالًال في توزيع األعباء الضريبية بين فئات 

ع ى       . المجتم ناعي عل اع الص ي القط ال ف ال األعم تحوذ رج ذي يس ت ال ي الوق ة  % ٨٧.٨فف ن القيم م
من  % ٤٣للعمل، فإن ما يدفعه أصحاب األجور من ضرائب يصل إلى % ١٢.٢لمضافة للقطاع مقابل ا

آما أن اإليرادات المحصلة من الضرائب على أجور ومرتبات موظفي  . ضرائب األرباح على الشرآات
بته     ا نس ال وبم ، في الوقت   %٧١الجهاز الحكومي تزيد عن المحصل الضريبي على أرباح قطاع األعم

  .لذي تزيد أرباح قطاع األعمال عدة أضعاف حجم أجور موظفي الجهاز الحكوميا
  



 

  السياسات االقتصادية            ٣-٤:إطار
تعارضت السياسات االقتصادية التي اتبعها كل من شطري اليمن 
 قبل الوحدة، كما تعرضت لتغيرات هيكلية نتيجة قيـام الوحـدة  

وقـد نـتج   . وخالل النصف األول من تسعينيات القرن العشرين
عن ذلك نوع من االزدواجية وعدم وضوح السياسات، خاصـة  
وقد انتقلت دولة الوحدة لتنتهج سياسات االقتصاد الحر والعمـل  
بآليات السوق، والذي تتخلى بموجبه عن بعض وظائفها لتطلـق  

وقد ترتـب  . قتصاديالعنان لقيادة القطاع الخاص في النشاط اال
على تلك التحـوالت مظـاهر تركـت بصـماتها علـى األداء      
االقتصادي وأثرت على فاعلية السياسات، وبالذات فيما يتعلـق  
بالنمو االقتصادي وسوق العمل والقطاعات االسـتراتيجية مثـل   

  .الزراعة والصناعة التحويلية

  النمو االقتصادي والفقر  ١-١-٤
ة    ة والداخلي ارتبطت مشكلة الفقر في اليمن برباط وثيق مع ضعف األداء االقتصادي والصدمات الخارجي

ة في     التي تعرض لها االقتصاد، وخاصة خالل النصف األول من التسعينيات، وال ذي انعكس بصفة عام
غوط     دفوعات والض زان الم ز مي ة وعج ة العام ز الموازن ن عج ادية م عوبات االقتص ة الص مجموع
ة        تالالت اإلداري ن االخ ًال ع ة، فض ة الوطني عر العمل ي وس د األجنب ات النق دهور احتياط خمية وت التض

ة رة . والتنظيمي بة للفت ا بالنس ات ٢٠٠٠-١٩٩٥أم و الن ع نم ت م ي ترافق ي والت الي الحقيق ي اإلجم ج المحل
ين     % ٥.١بمتوسط سنوي  راوح ب و للسكان يت رد من       %٣.٧و% ٣.٥ونم ادة نصيب الف ي زي ا يعن ، مم

و تحقق في قطاعات اقتصادية وأنشطة        الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، فإن الجزء األآبر من ذلك النم
القطاعات االقتصادية آثيفة رأس المال  ذات روابط أمامية وخلفية محدودة ولتنحصر عوائد النمو لصالح

أمين  ال والت ادق والم طة الفن خ …وأنش ا    . ال رات له رة لتغي ك الفت الل تل ة خ اع الزراع رض قط ا تع آم
وب بمتوسط سنوي        اج الحب اج المحاصيل     % ٣.٥بصمات على الفقر، حين انخفض إنت ادة إنت ل زي مقاب

ة بمتوسط  ات % ٩.٧النقدي ا الق ا يشير إ%)٥(ومنه اف وتحسن ، مم دهور أوضاع مزارعي الكف ى ت ل
  .   ربحية الزراعة التجارية

  
اب استراتيجية               ا غي د التسعينيات نتيجة عوامل عدة أهمه ب خالل عق و االقتصادي المخّي وقد جاء النم
تثمارات، رغم التوقعات الطموحة للخطة            ة وانخفاض االس ة وتعارض السياسات المطبق واضحة للتنمي

ة % ٧٣مليار دوالر، منها  ٨.٢يما يتعلق باستثمارات قدّرت بـالخمسية األولى ف مع  . من مصادر خارجي
ة     ة والمحلي تثمارات األجنبي . العلم أن مناخ االستثمار في اليمن خالل تلك الفترة لم يكن مواتيًا لجذب االس

م     ل الخارجي ل ويظهر تقييم الخطة أن التموي
ـ  وى ب هم س الي % ٣٦يس ن إجم م

تثمارات، بم تثمارات االس ك االس ي ذل ا ف
  .من المخطط% ٥٠النفطية، وهي تقل عن 

  
ل    ا زال يمث آما أن القطاع الزراعي والذي م

ار إنتاجه   االنشاط الرئيسي في االقتصاد ب عتب
والي    در بح ذي يق اتج  % ١٥.٣وال ن الن م

ام   ي ع الي ف ي اإلجم وفيره ٢٠٠٠المحل ، وت
ل  رص عم والي ل ف وى  % ٥٣ح ن الق م

اع السكان   العاملة، وإعالة أآ ثر من ثالثة أرب
الذين يقطنون الريف، فضًال عن توفير جزء  

-ال بأس به من االحتياجات الغذائية، محكوم 
ي  ح ورئيس كل واض ن  -وبش ة م بمجموع

رية  ة والبش ددات الطبيعي ك، . المح ع ذل وم
رة      -١٩٩٠حقق القطاع الزراعي خالل الفت

و   ٢٠٠٠ ة ا%٤.٥متوسط نم تمرار انخفاض إنتاجي ع اس ي ، م ه ف ل عن مثيل ي تق لعامل الزراعي والت
  . مرة في سنغافورة ٦٢مرة في آوريا، وبـ ١٧السعودية بخمسة عشرة مرة، وبـ

  



 

  المحددات الطبيعية والبشرية للزراعة                            ٤-٤: إطار
مليـون هكتـار وبنسـبة     ١.٦تتجاوز المساحة المزروعة ال : محدودية األراضي الصالحة للزراعة ♦

مـن إجمـالي   % ٣.٧مليون هكتار أراضي هامشية تمثل  ٢من إجمالي المساحة، باإلضافة إلى % ٢.٩
  . المساحة

تعتبر شحة المياه وندرتها من أهم التحديات التي تسهم فـي ضـعف القطـاع    : شحة الموارد المائية ♦
مـن  % ٤٧وتعتمد الزراعة على مياه األمطار، إذ يروى حوالي . ليمنالزراعي وفي انتشار الفقر في ا
تـروى  % ٥بينمـا   ،بواسطة السـيول % ١١و ،من مياه اآلبار% ٣٨واألراضي الزراعية باألمطار، 

  .كما تتعرض البالد لمواسم جفاف وأخرى تعم فيها السيول الجارفة. بالينابيع
مليون حائز، ينحصر أكثـر   ١.٢عية في اليمن على تتوزع المساحة الزرا: تفتت الحيازات الزراعية ♦

وتتوزع هذه األراضي حسب حجم الحيازة . منها في المرتفعات الوسطى والجنوبية والشمالية% ٦٠من 
% ٥٦هكتار، وأخيـراً   ٥-٢لملكيات تتراوح بين % ٢٤لملكيات تقل عن اثنين هكتار، % ٢٠: كالتالي

هرة تفتت الحيازات وتشتتها إحدى معوقـات نمـو القطـاع    عتبر ظاتكما . هكتار ٢٠-٥لملكيات بيـن 
فقط من إجمالي الحيازات، مقابـل  % ١٦.٣ ةالزراعي، حيث تمثل الحيازات التي تتكون من قطعة واحد

  . لعشر قطع فأكثر% ٨.٢قطع، وأخيراً  ٩-٦تشمل من % ١٧.١قطع، و ٥-٢تتكون من % ٥٨.٤
أخذ النمو المتعاظم للسكان خـالل الربـع   : الطبيعيـة  النمو والتوزيع السكاني والضغط على الموارد ♦

وارتفعت الكثافـة علـى األرض   . األخير من القرن العشرين يضغط على البيئة الطبيعية ويهدد أنظمتها
، والذي انعكـس علـى   ٢٠٠٠-١٩٩٠فرداً خالل الفترة  ١١أفراد للهكتار إلى حوالي  ٧الزراعية من 

هكتار للفرد، بحيـث أصـبحت    ١.٠٣مستويات دنيا ال تتعدى اليوم الحيازة الزراعية التي تقزمت إلى 
كذلك، ورغم زيادة استهالك المياه والـذي  . الزراعة غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستمرة

، فـإن  ٢٠٠٠مليون متر مكعب في عام  ٣,٤٠٠إلى  ١٩٩٠مليون متر مكعب في عام  ٢,٩٠٠قفز من 
متراً مكعباً خالل الفترة  ١٣٧متراً مكعباً إلى  ٢٤٠ص مستمر، إذ انخفض من نصيب الفرد منه في تناق

  . نفسها
تتصف تضاريس اليمن بـالوعورة ممـا يـؤدي إلـى     : وعورة التضاريس ومحدودية البنية التحتية ♦

. صعوبة النشاط االقتصادي في كثير من أجزائه وإلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتسويق في بعضها اآلخر
ويرتبط باتساع البالد وطبيعـة  . مليون هكتار ٣٠غ مساحة األراضي الصخرية والصحراوية حوالي تبلو

التضاريس وتشتت السكان ضعف ومحدودية البنية التحتية من طرق وخدمات كهرباء وميـاه وصـرف   
دة    صح رق المعب ن  % ١٠فشبكة الطرق ال تخدم سوى جزء يسير من السكان، وال تتجاوز الط م

دم            ة في الق ا المستخدمة الموغل ا التكنولوجي د من العوامل أهمه ى العدي ويعود تدني اإلنتاجية في القطاع إل
ة وزع األراضي الزراعي ة وت اه وتقلب ونمط ملكي ة وشحة المي دم آفاي عرية وع ة الس عار والسياس ات األس

اد والبحوث  إلمستلزمات ا ات تحد       . نتاج وضعف الخدمات المساندة آاإلرش ذه العوامل معوق د شكلت ه وق
ى أجر     . له آثاره المباشرة على ظاهرة الفقر من ديناميكية القطاع، وهو أمر ة عل دني اإلنتاجي وقد انعكس ت

ة    % ٤١أجره الشهري بحوالي  العامل الزراعي، والذي يقل متوسط عن مثيله في قطاع الصناعة التحويلي
والي  ـ   % ٥٨وبح اءات، وب اع اإلنش ن قط ـ    % ٦٠ع تخراجية، وب ناعة االس ن الص اع  % ٦٦ع ن قط ع

اوت في متوسط األجر،     . عن قطاع المطاعم والفنادق% ٦٧الوساطة المالية، وبأآثر من  وقد دفع هذا التف
زوح         باإلضافة إلى النمو السكاني ر للن ع الكثي يمن، دف ة في ال ازة الزراعي المرتفع وطبيعة وخصائص الحي

ال في        . من الريف بحثًا عن عمل وتحسين مستوى معيشتهم ق اآلم تمكن من تحقي م ي نهم ل غير أن الكثير م
  . المدن وانضموا إلى صفوف الفقر

قيه التحويلي واالستخراجي            ه بش رغم من أن ى ال من  % ٤١يساهم بحوالي   أما القطاع الصناعي، وعل
وى     ه ال يوظف س الي إال أن ي اإلجم اتج المحل وطني   % ٤.٥الن اد ال ي االقتص املين ف الي الع ن إجم . م

ناعي،            اتج الص د الن ي تولي د ف يب األس از بنص نفط والغ دًا ال تخراجية وتحدي ناعات االس تأثر الص وتس
ـ اهمتها ب درة مس اتج الصناعي% ٨٨والمق ة الن نفط  وشهدت الصناعة. من قيم ر ال ة دون تكري التحويلي

ة        ادة في القيم ا حققت متوسط زي تذبذبًا في النمو نتيجة عدم توفر مناخ االستثمار المواتي، ومع ذلك فإنه
رة  % ٥.٢المضافة تقدر بحوالي  ين      ٢٠٠٠-١٩٩٠خالل الفت ات نصيبها ب ى ثب ا أدى إل من  % ٧.٤، مم

ك األداء عدم تمكن     . ٢٠٠٠في عام % ٧.٢و ١٩٩٥الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ى ذل وقد ترتب عل
ل    ى سوق العم دد إل داخلين الج ل لل وفير فرص عم تديم وت و اقتصادي مس ق نم دفع لتحقي ن ال القطاع م



 

ي نتيجة          د األجنب وفير النق والقادمين من الريف وتحسين مستوى الدخول، فضًال عن تواضع دوره في ت
 .انخفاض صادراته من إجمالي الصادرات

  
  خصائص وسمات الفقر  ٢-١-٤

و                 ر رغم النم ى حد آبي ًا إل ا زال ريفي ي م ًا خاصة وأن المجتمع اليمن ًا ريفي يمن طابع ر في ال يأخذ الفق
انون   % ٨٧راء ومن الفق% ٨٣حوالي اليمني يحتضن الريف و. المستمر لظاهرة التحضر ذين يع من ال

ى    . ١٩٩٨في عام من فقر الغذاء في حين يقطن فيه ما يقارب ثالثة أرباع السكان  ر إل وترتفع نسبة الفق
ل  % ٤٥ ف مقاب كان الري ين س ر    % ٣٠.٨ب وة الفق ع فج ى توس افة إل ي الحضر، باإلض كان ف ن الس م

ذاء     آما يظهر ذلك الطابع من أن  . واشتداد حدته في الريف مقارنة بالحضر ى الغ اق عل وفق  نسبة اإلنف
ام  ة األسرة لع ات مسح ميزاني دخل  %٥٤حوالي بلغت  ١٩٩٨بيان ي الحضرمن ال ى  ،ف وارتفعت إل

ى                %٦٧حوالي  ا ينفق عل دني أشد لم ة وت دخل في الريف من ناحي ا يعكس انخفاض ال في الريف مم
  . االحتياجات غير الغذائية فيه من ناحية أخرى

  
  مؤشرات الفقر في اليمن  ١-٤:جدول

  حضر  ریف  إجمالي  
  ٢,٠٩٣  ٢,١٠٣  ٢,١٠١  )شهر/فرد/ريال(خط فقر الغذاء 

  ١٠.٠  ١٩.٩  ١٧.٦  نسبة الفقر
  ٠.٤  ٢.٥  ٢.٩  )مليون نسمة(عدد السكان الفقراء 

  ٢.١  ٥.٢  ٤.٥  فجوة الفقر
  ٠.٧  ٢.٠  ١.٧  حدة الفقر

        
  ٣,١٩٥  ٣,٢١٥  ٣,٢١٠  خط الفقر األعلى

  ٣٠.٨  ٤٥.٠  ٤١.٨  نسبة الفقر
  ١.٢  ٥.٨  ٦.٩  )مليون نسمة(عدد السكان الفقراء 

  ٨.٢  ١٤.٧  ١٣.٢  فجوة الفقر
  ٣.٢  ٦.٧  ٥.٨  حدة الفقر

ين   ًا واضحًا ب اوت تفاوت ين الريف والحضر، يتف اوية ب ر متس يمن بصورة غي ي ال ر ف وزع الفق ا يت وآم
ع محافظات، هي      . محافظات الجمهورية راء في أرب ى     : ويترآز حوالي نصف الفق وي عل ي تحت تعز الت

وتظهر %). ١٠.٢(لحديدة وا%) ١١.٩(، محافظة صنعاء %)١٦.٢(من إجمالي الفقراء، إب % ١٨.٧
ا إب  % ٥٦أعلى نسب الفقر في محافظة تعز بنسبة  أبين  %)٥٥(من سكان المحافظة، تليه ، %)٥٣(، ف

، وآل من حضرموت والمهرة وشبوة  %)٤٩(آما ترتفع نسبة الفقر في محافظة ذمار %). ٥٢(ثم لحج 
ة  %)٢٧(وصعدة ، %)٣٠(من السكان في آل منها، فيما تنخفض في آل من عدن % ٤٣بنسبة  ، وأمان

  . من سكان المحافظة% ١٥، وتصل أدناها في البيضاء بنسبة %)٢٣(العاصمة 
  

  خریطة الفقر في اليمن



 

  



 

  كيف يرى الفقراء تأثير الفقر عليهم            ٥-٤:طارإ
يعاني الفقراء من وطأة الفقر بأشكال مختلفـة، إذ يتفـاوت تـأثيره    

وقـد  . باختالف ظروفهم المعيشية وطبيعة العوامل التي تحيط بهـم 
اختلفت رؤى مجموعات الفقراء حول أشد آثار الفقر رغم إجماعهم 

لتأثيرات تتركز في المرض وعدم القدرة رجاالً ونساًء على أن أهم ا
على تحمل تكاليف العالج ونفقات التعليم والذي يؤدي إلى حرمـان  

كما يأتي الجوع وسوء التغذية في المرتبة الثانية . أطفالهم من التعليم
باإلضافة إلى ضعف التكافل بين أفراد المجتمع وقيام مشاكل وتفكك 

تأثير الفقر عليهم، ويـرى   وعبر الفقراء بطرق مختلفة عن. أسري
أغلب الرجال أن أبرزها وحسب أهميتها يتمثل في األمراض النفسية 
والذي يشير إلى شدة معاناتهم من عدم القدرة على توفير احتياجات 

كما أن من تلك اآلثار الوقوع في المديونية نتيجة لجـوئهم  . األسرة
ة احتياجات أساسية لالستدانة لسد احتياجاتهم من الغذاء والعالج أو أي

أخرى، باإلضافة إلى االتجاه نحو الجريمة واالنحراف كأحـد أشـد   
فقد اختلفت تأثيرات أما بالنسبة للنساء، . عواقب الفقر على المجتمع
ويركزن النساء على عدم تـوفر النقـود   . الفقر عليهن إلى حد كبير

 لديهن لتغطية احتياجاتهن، ومنها اسـتكمال المعـامالت الحكوميـة   
ويرين أيضـاً  . كالحصول على الوظيفة وتغطية تكاليف المواصالت

أن الفقر يؤدي إلى الزواج المبكر للفتيات رغبة في تقلـيص حجـم   
األسرة واالستفادة من المهر، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تأخر سن 

كما أشارت النسـاء إلـى أن   . الزواج لصعوبة توفير نفقات الزواج
بشكل حاد، مما يضطرهن لبيع ممتلكاتهن أو الفقر يؤثر على األسرة 

. "إذا ما حصلت مريض ممكن الرهنـة تـدي فيهـا أرض   " رهنها 
كما ينتج عـن الفقـر   . ويرفع ذلك من مخاطر الوقوع في فقر أشد

تغيير لبعض عادات المجتمع مثل خروج المرأة للعمل وعملها فـي  
  . األسواق، والذي يعتبر عيباً في بعض المجتمعات

  تدني التعليم بين الفقراء               ٦-٤:إطار
يعي الفقراء جيداً أهمية التعليم وضرورته لتحسين مستواهم المعيشـي  
باعتباره يزودهم بالمؤهالت والمهارات التي تتـيح الحصـول علـى    

وفي حين أكدت مجموعات من الفقراء التـي تـم   . فرص عمل أفضل
رس في منـاطقهم، أو أن  النزول إليها في جيوب الفقر عدم توفر مدا

المدارس الموجودة بعيدة مما يصعب عملية التحاق أبنائها بهـا؛ فـإن   
األغلبية أوضحت أنه وبالرغم من وجود مدارس تعليم أساسي إال أنها 
ال تستطيع إلحاق أبنائها لبعد المدارس أو ألنها مختلطة ممـا يعيـق   

كما أنهـم  . طفالالتحاق البنات، أو أنها ال تستطيع استيعاب جميع األ
يرون تغيب أو عدم توفر المدرس سبباً لحرمان أطفالهم من مواصـلة  

وتعد نفقات التعليم عائقاً أمام التحاق األطفال، وخاصة األسـر  . التعليم
إلي معه عشـرة أطفـال يحـوش    " التي لديها عدد أكبر من األطفال 

تيـاج  ، باإلضافة إلى أسباب أخرى مثـل اح "يأكلهم ما بالك بالدراسة
  . وتؤثر تلك العوامل بشكل أكبر على الفتيات. عمل األطفال

  الخصائص الدیموغرافية واالجتماعية االقتصادیة للفقراء  ٣-١-٤
ٍر مع   العديد من خصائص الفقراء والتي تتشابه إلى حٍد  ١٩٩٨تظهر نتائج مسح ميزانية األسرة لعام  آبي

  :وقد أبرز المسح الخصائص الديموغرافية اآلتية. األنماط المشاهدة في آثير من الدول النامية
ر      • رة والفق م األس ين حج ة ب ود عالق وج

ر   بة الفق اع نس ن ارتف ح م ذي يتض وال
وبشكل حاد مع آبر حجم األسرة، حيث    

ر عن    في األسر   % ١تنخفض نسبة الفق
نة المكونة من شخص إلى شخصين مقار

في األسر التي تتكون من % ٥٠بحوالي 
اع  . أفراد فأآثر ١٠ وتظهر البيانات ارتف

ى      رة إل رة الفقي م األس ط حج  ٨.٢متوس
ل  راد مقاب ام   ٧.١أف ط ع راد آمتوس أف

ع متوسط األسر       ا يرتف ل، آم للسكان آك
ى   رة إل ر   ٩.٢الفقي ي الحض راد ف أف

  .مقارنة بثمانية أفراد في الريف
ة  • دل اإلعال ع مع رة  يرتف ي األسر الفقي ف

ى  ل  ١٥٨إل ل  ١١١مقاب ر األفض لألس
ع . حاالً  ر م بة وعمق الفق ع نس ا ترتف آم

ي      الغين ف ى الب ال إل بة األطف اع نس ارتف
ر  بة الفق غ نس رة، وتبل ين % ٣٥األس ب

الغين عن        ا عدد الب د فيه ي يزي األسر الت
والي  ة بح ال مقارن ر % ٥٠األطف لألس

ى    ال إل ين األطف بة ب غ النس ي تبل الت
ة، و     ى ثالث ين إل ين اثن الغين ب % ٦٦الب

  .لنسبة أطفال إلى بالغين أآبر من أربعة
ترتفع نسبة الفقر بين األسر التي يرأسها   •

لتصل ) سنة ٦٤-٢٦(فرد في سن العمل 
ى  والي  % ٤٣إل ة بح ين % ٣٨مقارن ب

ن   ل دون س ها عائ ي يرأس ر الت األس
رين، و ة والعش اب % ٣٩الخامس ألرب

  .األسر األآبر سنًا
داد الفقر بين األسر التي يعولها أرمل  يز •

بة  زوج   %٤٣وبنس ل المت ا العائ ، يليه
ى  %)٤٠( دها األدن ى ح نخفض إل ، وت

  .بين األسر التي يرأسها مطلق
م تتجاوز نسبة      • ر، فل أظهرت النتائج عدم أهمية وتأثير نوع رب األسرة ذآرًا أم أنثى على وقوع الفق

وع    % ٥.٤مرأة الفقراء الذين يعيشون في أسر مرؤوسة با فقط، وهو ما يعكس تقسيم األسر وفق الن
  .     االجتماعي للسكان آكل

  
ر،    ة للفق ق بالخصائص االجتماعي ا يتعل وفيم
ام    رة لع ة األس ح ميزاني ائج مس رت نت أظه

يم  ١٩٩٨ توى التعل ين مس ًا ب ًا قوي ارتباط
ر والي  . والفق ل ح راء  % ٨٧ويمث ن الفق م

م تكم     ة أو ل ن األمي اني م ات تع يم فئ ل التعل
ر      ين األس ر ب بة الفق ع نس ث ترتف ي حي األول

ي    ها أم ي يرأس ر  %)٤٧.٣(الت ا األس ، تليه
ة أو  راءة والكتاب رة الق د رب األس ي يجي الت

، ثم %٣٨.٦أآمل التعليم األولي فقط وبنسبة 
ى   نخفض إل ا % ٢٢ت ي حاز عائله لألسر الت



 

ى     وعلى المستوى الكلي، تبلغ نس. على تعليم ما بعد الثانوية ى أعل راد حصلوا عل بة األسر التي يعولها أف
ا يقطن   . لألسر المرؤوسة بامرأة% ٩٥من الفقر المشاهد، مقارنة بحوالي % ٢.٢مستوى من التعليم  آم

  .   من األسر الفقيرة التي يرأسها فرد أمي% ٨٦في الريف أآثر من 
  

دني  في  ه تتجلى صورالتي التفاوت وويزيد من تفاقم الفقر في اليمن وشموله اتساع مساحة الالمساواة و ت
ون سواء في         لدخل مستويات ا راء يعمل وانخفاض إنتاجية العمل والتعطل الموسمي، رغم أن معظم الفق

ام       . الريف أو الحضر ة األسرة لع ات مسح ميزاني رب األسرة      ١٩٩٨وتظهر بيان وظيفي ل أن الوضع ال
وع الفق          ى وق ا عل ؤثر آل منهم ه ي ذي يعمل في وطني، يعيش     . روالقطاع ال ى المستوى ال من  % ٨٤فعل

ون، و % ٢.٥الفقراء في أسر يعمل ربها مقارنة بـ اب أسر   % ١٣.٥من أرباب األسر الفقيرة ال يعمل أرب
خ .. ربة بيت، طالب، معاق،(غير منتجين  راء في إطار القطاع الخاص،       % ٨٤ويشتغل   ١.).ال من الفق

ه الخدمات   %) ٤٧.٣(وفي النشاط الزراعي  م الصناعة   %) ٣٥.٩(يلي ل التحويالت   %). ١٦.٨(ث وتمث
ذين يعيشون في أسر تتلقى تحويالت        المالية من الخارج مصدرًا رئيسيًا للدخل، إذ تصل نسبة السكان ال

ام     % ٨حوالي  ة األسرة لع ك التحويالت من خالل       . ١٩٩٨من السكان وفق مسح ميزاني ر تل ويظهر أث
رة        دورها في الحد من الفقر، حيث ال تتجاوز ون تحويالت ويعيشون في أسر فقي نسبة األفراد الذين يتلق

% ٣٩من الدخل لحوالي مليون فرد من سكان الريف، و% ٤١، باإلضافة إلى أنها تمثل حوالي %٢٦الـ
اًال اقتصاديًا   . ألف فرد من سكان الحضر ٣٠٠من الدخل لحوالي  آما تظهر النتائج أن الفئات األفضل ح

  .  المالية الخارجية بدرجة أآبرتستفيد من التحويالت 
  

وظفين   دد الم اوز متوسط ع رة، حيث ال يتج ل أس دخول لك دد أصحاب ال يمن ع ي ال نخفض ف  ١.٨٤وي
االت       ٧.٠٩لألسرة متوسطة الحجم ذات  فرد، وبالتالي ترتفع نسبة تعرض األسرة للمخاطر نتيجة احتم

د  اإلصابة بالمرض أو فقدان العمل وخاصة في األسر التي ترآن ذلك،  . إلى عائل أو صاحب دخل وحي آ
اك حوالي      ال، هن ين مع ألف أسرة ال    ٢٠٠وفي حين يوجد مليون عائل وحيد ألسرته يواجههم ستة مالي

  .     يوجد فيها عضو يمارس عمًال منتجًا مما يعني أن حوالي مليون فرد يعانون من الفقر المزمن
  

ات الم       ر من السكان ضمن الفئ ر في حال التعرض         آذلك، يقع جزء آبي وع في الفق عرضة لخطر الوق
ل   ة، مث ادية واجتماعي ة اقتص دمات طبيعي ن    : لص ى س المرض، الوصول إل ابة ب ة، اإلص دان الوظيف فق

ك من صدمات       ابه ذل ا ش االت     . الشيخوخة، حدوث جفاف أو وقوع سيول، وم وذج لالحتم د أظهر نم وق
ام   ى         ١٩٩٨المختلفة بناًء على نتائج مسح ميزانية األسرة لع ؤدي إل ك العوامل بحيث ي وع أحد تل أن وق

ى  % ٤٢ينتج عنه زيادة نسبة الفقر من  % ١٠انخفاض إنفاق الفرد بـ  ٦.٩من  (من السكان   % ٤٨.٨إل
ويظهر النموذج آذلك أنه في حال االحتمال األعلى وانخفاض إنفاق الفرد ). مليون نسمة ٨.١مليون إلى 

ادة الفق     % ٣٠بـ ى زي ك سيؤدي إل ى حوالي      فإن ذل ر تصل إل ل، وبنسبة    % ٦٥.٨ر بنسبة أآب بالد آك لل
  .     بحيث يقع ثلثي سكانه تحت خط الفقر% ٦٨.٨أعلى في الريف تبلغ 

  
  أسباب الفقر والعوامل المؤثرة في إمكانية وقوعه  ٤-١-٤

ة     ل الخارجي ة والعوام ات المحلي رية والسياس ة والبش ل الطبيعي ن العوام ة م اج جمل ر نت ر الفق ي  يعتب الت
ر        . الفقر وزيادة حدته تتضافر مجتمعة لتخلق بيئة مواتية النتشار د من مظاهر الفق ل العدي وفي حين تمث

أسبابًا لوجوده وتوسعه، إال أنه ال بد من إبراز األسباب الرئيسية المباشرة التي عززت من الظاهرة ومن 
وبالرغم من . لة الفقر والتخفيف من حدتهثم تناول العوامل المرتبطة بها والتي تشكل مفاتيح لمعالجة مشك

ل         الفقر، إال أن تحلي ببية المباشرة ب ة الس ين العالق د ال تب أن خصائص الفقر التي وردت في هذا الفصل ق
والتي تضمنتها دراسة تحديثية للفقر قامت  ١٩٩٨معادلة انحدار خطية لبيانات مسح ميزانية األسرة لعام 

ين        بها بعثة البنك الدولي أظهرت  ا ب الفقر مع تباينه ة ب درجات متفاوت رتبط وب أن أغلب تلك الخصائص ت
  : وقد استخلصت المعادلة النتائج اآلتية. الريف والحضر

  .آبر حجم األسرة يؤدي إلى زيادة احتمال الوقوع في الفقر •
ر، سواء ف              • ا في الفق ال وقوعه ع احتم ال واألوالد يرتف ر من األطف ى عدد أآب وي عل ي األسر التي تحت

  . الريف أو الحضر

                                                 
  .ف والحضرال يختلف هذا النمط بين الري ١



 

  أسباب الفقر من وجهة نظر الفقراء             ٧-٤:إطار
أربعة أسـباب  على في المناطق التي تم النزول إليها  ونساًء أجمع الفقراء رجاالً

وعدم امتالك الموارد  شعيالهي عدم توفر فرص عمل تمكنهم من كسب  ،رئيسية
المجتمعات كما اتضح أنه غالباً ما تعتمد تلك  .واألصول مثل األراضي الزراعية

عائـدها  انخفـاض  تدني فرص العمل ووالذي يعكس الفقيرة على أنشطة موسمية 
األسـعار  يأتي ارتفاع و .ينالمادي مما يجعل المجتمعات في حاجة وعوز مستمر

فاف في المرتبة الثانية بالنسبة للرجال والنسـاء علـى   الجو وندرة الموارد المائية
أعطى أغلب الرجال أهمية مماثلة لضعف القدرة اإلنتاجية لألصـول  كما . السواء

والموارد المحدودة التي يمتلكها الفقراء كصغر الحيازات الزراعيـة وتعرضـها   
صراعهم عدم امتالك وسائل اإلنتاج الزراعي نتيجة ذلك وك ،للكوارث أو للتقسيم
 ،أما النسـاء .  تفي باحتياجاتهم المعيشيةالمن موارد محدودة  نالدائم مع ما يملكو

باإلضـافة إلـى    ،لفقرل ياًرئيس عامالًيعد فقد أفادت األغلبية أن كبر حجم األسرة 
  .لحصول على فرص عملعن اعنها من عجز  جاألمية وما ينت

  ع الجغرافي على الفقرتأثير الموق                        ٨-٤:إطار
أهمية عامل الموقع الجغرافي فـي تحديـد    ١٩٩٨أظهرت دراسة تحليل نتائج مسح ميزانية األسرة 

الفقر، كما انتهت دراسة أصوات الفقراء إلى اختالف ترتيب وأهمية أسباب الفقر باختالف المحافظة 
 وفـق الفقـر   بسـبا أن اختالف إال أ ،ة للفقريعامة ورئيسأسباب بالرغم من وجود ف. بل والمديرية

برزت في المناطق الحدودية وبعض المنـاطق  فقد . الخصوصية الجغرافية للمجتمعات كانت واضحة
وقوعهم فـي  مما أدى إلى أو بموارد شحيحة موارد أزمة الخليج بدون إثر الساحلية عودة المغتربين 

لـوحظ أن الجفـاف    ،والبيضاءوفي المناطق الزراعية مثل صعدة وحجة وشبوة وتعز . براثن الفقر
في المناطق أما . شح اإلنتاجوفرص العمل ت ندرحيث  ،العامل المؤثر في فقر هذه المجتمعاتشكل 

عدم تـوفر  م فرص العمل واعدانالبطالة وفقد تمثلت األسباب الرئيسية في الحضرية وشبه الحضرية 
  . داخل المديرية الواحدةف ترتيب األسباب اختال، مع موارد

ي   • وع ف ال الوق نخفض احتم ي
ل    ن عائ اع س ع ارتف ر م الفق
كل   ح بش ذي يتض رة وال األس
ين      ي ح ر، ف ي الحض وى ف أق
يرتفع االحتمال في األسر التي 

  .يرأسها أرمل أو أرملة
ذي    • يم، وال د التعل اع عائ ارتف

يناريو     الل س ن خ ر م يظه
اب   افتراضي أن محو أمية أرب

وع  األسر يؤدي إلى خفض   وق
والي   ر بح ى % ٥.٨الفق عل

بالد، وبـ   في  % ٦.٤مستوى ال
ف و ي الحضر % ٣.٧الري . ف

انوي  يم الث ام التعل ا أن إتم آم
ى  افع تصل إل ق من % ٢٥يحق

ف و  ي الري ي % ٤٢ف ف
اهرة    ة الم ا  . الحضر، وقد يبرر التفاوت في هذه منافع بتوفر الفرص بدرجة أآبر في الحضر للعمال آم

ى   /الزوجتوجد فوائد تنتج عن آون  % ١٢الزوجة يجيد القراءة والكتابة مقارنة باألمي، والتي تصل إل
  .في الحضر% ٦من الريف و

ر     • وع في الفق ال الوق ة االنحدار أن خطر     . يؤثر الوضع الوظيفي وبدرجة عالية على احتم ين معادل وتب
ابه         رد يعمل لحس ا صاحب عمل أو ف ي يرأسها إم ا ال تظهر  آم . الفقر يتقلص بشكل أساسي لألسر الت

فوائد منتظمة للعمل في القطاع الخاص في الحضر، بينما يرتفع احتمال وقوع الفقر لألسر التي يرأسها 
ام   ة وخاصة من      . عامل في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الع وتساعد التحويالت الجاري

  .المغتربين على تجنب الوقوع في الفقر
ر سواء في          تظهر المعادلة أن البطالة الس • وع الفق ال وق ى احتم أثير عل ًا في الت افرة ال تعتبر عامًال هام

اني   الريف أو في الحضر، فال يستطيع األفراد في الريف البقاء بدون عمل رغم أن نسبة آبيرة منهم تع
ام       . من نقص التشغيل ات مسح سوق العمل لع ويعد نقص التشغيل العامل األهم، والذي يتضح من بيان

ي ١٩٩٩ ى   الت افرة إل ة الس اع البطال ين ارتف والي % ١١.٥تب ة بح ة % ٢٥.١مقارن وى العامل ن الق م
% ٢٧.٥وتبرز ظاهرة التشغيل الناقص بصورة ملحوظة في الريف وبنسبة  . تعاني من نقص التشغيل

ون  % ١٩.٧مقابل  اني نقص التشغيل    % ٧٨في الحضر، وبين الذآور الذين يمثل ا تظهر   . ممن يع آم
يالت أن  ن   التحل دد م ن الريف وخالل ع رة م ر الهج ول عب ة يتح اع الزراع ي قط اقص ف غيل الن التش

  . السنين إلى بطالة ظاهرة في المناطق الحضرية
رد من       . يعد الموقع الجغرافي عامًال مؤثرًا في احتمال وقوع الفقر • رة في نصيب الف روق آبي وتظهر ف

ام     . سرةاإلنفاق بين المحافظات رغم تحييد العديد من خصائص األ ات ع ال، ووفق بيان فعلى سبيل المث
ا في حضر محافظة     % ١٦.٢تبين أن األسرة في أمانة العاصمة يتوقع أن تنفق  ١٩٩٨ أآثر من مثيله

د          . إب ى خصائص األسرة عن اطق وعدم االقتصار عل اول خصائص المن وتبرز هذه العالقة أهمية تن
ل   وضع سياسات استراتيجية التخفيف من الفقر، والذي يس راء مث اعد على تعزيز السياسات لصالح الفق

  .          االستثمار في البنية التحتية
  
  مظاهر الفقر البشري  ٢-٤

إن           رد وأسرته، ف ار االحتياجات األساسية للف بالرغم من أن خط الفقر الكلي ومؤشراته يأخذ في االعتب



 

ر البشري ن خالل ال  الفق ر م اهر التفصيلية للفق رز المظ نعديب د م ةاالمؤشرات ال ي ل  ،جتماعي ك مث تل
ال   المتعلقة بالسكان آالخصوبة   ات األطف اييس    وواألمهات أ ووفي ا من المق ل   ،غيره ة  مث  معدالت األمي

ة      إقدرة األفراد في الوصول   و وااللتحاق بالتعليم األساسي والثانوي ة الصحية األولي ى خدمات الرعاي ل
ذه  . كان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائيةنسبة السصالحة للشرب باإلضافة إلى والمياه ال وتعكس ه

في ضع اليمن ت، و٠.٤٦٨بدليل تنمية بشرية يبلغ  التنمية البشرية في اليمنمتدن من مستوى المؤشرات 
ة    ٢٠٠١تم تصنيفها في تقرير التنمية البشرية الدولي بلدًا  ١٦٢أصل من  ١٣٣المرتبة  ل التنمي وفق دلي

ة البشرية المنخفضة   ضمن مجموعة البلدان بالتالي ، و١٩٩٩البشرية لعام  ل   . ذات التنمي ا احت يمن  آم ال
ين    ٧٠المرتبة  د  ٩٠من ب ق ب    ًابل ا يتعل ـر البشري   دليل فيم غ   الفقـ دليل يبل ذي   ٤٢.٥وب ل مقياس  وال  ًايمث
  .للحرمان البشري ًامرآب

  
  
  
  

  *امية واألقل نموًامقارنة مؤشرات مختارة لليمن مع آل من مجموعة الدول الن  ٢-٤:جدول
  مجموعة الدول  اليمن  المؤشر

  األقل نموًا  النامية   إناث  ذآور  إجمالي
  ٥١.٧  ٦٤.٥ ٦٢.٩  ٥٨.٩  ٦١.١  )سنة(توقع الحياة عند الميالد 

  ١٠٠.٠  ٦١.٠ ٦٥.٠  ٨٥.٠  ٦٧.٨  ١٠٠٠وفيات األطفال الرضع لكل 
  ١٥٩.٠  ٨٩.٠ ٩٧.٠ ١١٢.٠  ٩٤.١  ١٠٠٠وفيات األطفال دون الخامسة لكل 

      ٣٥١  -  ٣٥١  ١٠٠,٠٠٠وفيات األمهات لكل 
  ٥.٤  ٣.١  ٥.٩  -  ٥.٩  الخصوبة

  ٤٨.٤  ٢٧.١ ٧٣.٥  ٣١.٢  ٥٥.٧  )سنة فأآثر ١٥(األمية 
     ٤٣.٩  ٧٧.٢  ٦٢.٠  %االلتحاق بالتعليم األساسي 

      ..  ..  ٥٠  )من السكان(% التغطية الصحية 
      ..  ..  ٣٠  )من السكان(% تغطية الكهرباء 

      ..  ..  ٤٠  )من السكان(% ياه اآلمنة تغطية الم
  .ولمجموعتي الدول ألقرب سنة ٢٠٠٠مؤشرات اليمن لعام *  

  
ـيو ة ف رات االجتماعي يمن  يالحظ أن المؤش ع –ال دنيوم ق ًانمطتعكس  -هات وع ًامتس اين بحسب الن  للتب

ار    . عيااالجتم ع ثم ة واإلنصاف   وقد ساعدت العديد من اإلجراءات نحو مزيد من العدالة في توزي التنمي
ع     . بين الذآور واإلناث على تضييق الفجوات بين الجنسين في آثير من المجاالت  د ارتفعت فجوة توق فق

ى     %١٠٦.٦الحياة لصالح اإلناث بنسبة  يم األساسي إل ، وانخفضت الفجوة التعليمية ممثلة بالقيد في التعل
ى   ، باإلضافة إلى ارتفاع مشارآة  %٣٥.٣والثانوي إلى % ٥٢.٨ رأة إل ونسبة المشتغالت   % ٢٢.٧الم

 %.٣١.١من إجمالي المشتغلين مما ساعد على انخفاض فجوة قوة العمل إلى % ٢٥.٧إلى 
  

الغ             اعي الب وع االجتم ة الن ل تنمي ى تحسن دلي ين الجنسين إل اوت ب ام    ٠.٤١٠ويؤدي انحسار التف في ع
دولي   ١٩٩٩ ي   ٢٠٠١وفق تقرير التنمية البشرية ال ذي وضع ال ة   ، وال ين    ١٣١من في المرتب  ١٤٦من ب

ـ   ٢٠٠٠ويقدر دليل تنمية النوع االجتماعي لعام . دولة تم تصنيفها ل   ٠.٤٢٨ب ين    ٠.١٢٩مقاب دليل تمك ل
ة، إذ نمت نسبة            . النوع االجتماعي ين من مؤشراته الثالث يطًا في اثن نًا بس ر تحس دليل األخي وقد أظهر ال

في عام % ١٥.٨إلى  ١٩٩٤في عام % ٨.٤داري للدولة من الوظائف التي تشغلها المرأة في الجهاز اإل
ة      ٢٠٠٠ د نسبة هزيل ، وأبدى مؤشر المشتغالت باألعمال المهنية والفنية تحسنًا طفيفًا رغم استمراره عن

، في حين ثبت نصيب المرأة ١٩٩٤في عام % ١.١مقارنة بحوالي  ٢٠٠٠في عام % ١.٢تقدر بحوالي 
رة     ٣٠١البالغ عددها  من إجمالي المقاعد البرلمانية دين للفت د مقع ل    ٢٠٠٣-١٩٩٧مقعدًا عن وبنسبة تمثي

  %. ١ضئيلة جدًا ال تكاد تبلغ 
  

دمات            ة الخ اق محدودي ن نط روج م ة للخ ة الماس س الحاج رات تعك ة المؤش زال أغلبي ا ت ًا، م وعموم
راء عل    ر الفق ٍد سواء، مع    االجتماعية األساسية في الريف والحضر، لإلناث والذآور، وللفقراء وغي ى ح

ال   -فالتعليم . إعطاء األولوية لتقليص الفجوات الثالث المبينة ى سبيل المث د متطلب    -عل ذي يع ى   ًاوال ال غن
ك  ال عنه في التحديث االقتصادي واالجتماعي وآلية للحراك االجتماعي ولمقاومة الفقر  يزال محدودًا وذل



 

ة   دالت األمي اع مع بب ارتف ي بس ين ال %٣١.٢بلغت الت اث% ٧٣.٥وذآور ب ين اإلن ن ب أن ، فضًال ع
ال في سن الدراسة           والتعليم األساسي  تيعاب آل األطف ى اس ادر عل ر ق زال غي  ١٤-٦(رغم إلزاميته ال ي

غ ا  ،فقط% ٦٢سبة الملتحقين بالمدارس ، فال تتجاوز ن)سنة اث  لنسبة ل تبل نخفض  ، و%٤٣.٩إلن النسبة  ت
الي  % ٢٥ حواليتبلغ نسبة اإلناث ف، ليم الثانويأما في التع. على مستوى الريففقط % ٢٨إلى  من إجم

   .فقط %١٤لى إفي الريف لتصل أآثر تنخفض الملتحقين و
  

راء            زًا ضد الفق اك تحي التعليم األساسي، فنجد أن هن ة فرص االلتحاق ب ائج   . أما من حيث عدال وتشير نت
ة بنحو   م% ٦٢.٩أن معدل االلتحاق لألسر الفقيرة بلغ  ١٩٩٩مسح الفقر لعام  ر   % ٧٠.٢قارن لألسر غي

رة بة   . الفقي ذآور وبنس ر لصالح ال ز أآث ر التحي ا يظه رة و% ٧٣.٤٥آم ر الفقي ر % ٨٠لألس ر غي لألس
رة و % ٥١.٧الفقيرة، مقابل نسبة أقل لإلناث تقدر بحوالي  رة  % ٥٩.٨في األسر الفقي ر الفقي ا  . لغي وإذا م

درة       أضفنا إلى ذلك فارق ارتفاع التسرب من التعليم في أ اث نتيجة عدم الق ين اإلن رة وب وساط األسر الفقي
إن الفجوة ال      على تحمل نفقات الدراسة أو لمساعدة األسرة على نفقات المعيشة أو غيرهما من األسباب ف

  ٢.بد أن ترتفع عما هي عليه
 

ه  دخل األسر الفقيرة وانخفاض الحرمان من التعليم ويدفع  ا  لتوجي ا      إأطفاله ى سوق العمل وهو م رز يب ل
ال، سواًء     واضحًا ل  ًانتقاصذلك اويعد  .ممارستهم للتسول وأ ظاهرة عمالة األطفال راء واألطف وق الفق حق

ـ   .حقهم في العيش الكريم أو حقوقهم السياسية أو القانونية ذآور    ١٥٨,٨٣٤وتقدر عمالة األطفال ب من ال
  .على التوالي% ١٧.٢و% ٥.١من اإلناث وبنسبة  ١٦٧,٧٧٤و
  

ر ال وال يعتب ي المؤشرات   الوضع الصحي بأفضل ح دوث تحسن ف ر ح ة تظه ات المتاح م أن البيان رغ
ام   من السكان فقط   % ٥٠الصحية وارتفاع تغطية الخدمات الصحية إلى  ا   % ٢٥، ٢٠٠٠في ع فقط منه

وقد ساهم النمو المتواضع للمرافق الصحية . هلرعاية الصحية األولية فيريف نتيجة التواجد الجزئي لفي ال
ثالث            و يم والتحصين وخاصة خالل السنوات ال ة والتطع الكادر الصحي مع الحمالت المتواصلة للتوعي

  . األخيرة في تحقيق تحسن في معظم المؤشرات الصحية والديموغرافية
  

اطق       -أيضاً –ويعكس استمرار التدني في حجم ومستوى الخدمات الصحية    ين المن ا ب ة توزيعه عدم عدال
ى حد سواء   والمحافظات وبين األ ات        . غنياء والفقراء عل ين المحافظات، تظهر بيان اوت ب فمن حيث التف

ام  ر لع ه  ١٩٩٩مسح ظاهرة الفق ي محافظة الجوف يقابل د ف ا ال  ٨٢,٤٥٣أن الطبيب الواح نسمة، بينم
ي محافظة عدن  بة ف اوز النس ة العاصمة  ١,٦٤٣تتج ي أمان مة، وف مة ١,٥٠٠نس وفر . نس ث ت ن حي وم

دمات الصحية دمات    الخ ا خ وفر له ي تت بة األسر الت ات المسح أن نس ر بيان راء، تظه ر الفق راء وغي للفق
ى   فيات تصل إل بة   % ٢٢.٥المستش اوز النس ا ال تتج رة، بينم ر الفقي ر غي رة% ١٤.٢لألس ر الفقي . لألس

ل خدمات المستوصفات        ة المؤشرات مث لألسر  % ٣٤.٨(ويبرز نفس التحيز لصالح غير الفقراء في بقي
ر رة% ٧٢.٢ة والفقي ر الفقي ر غي حية )لألس دات الص دمات الوح رة % ٣٦.٢(، وخ ر الفقي ر غي لألس

ة    )لألسر الفقيرة% ٢٩.٣و ة والطفول رة و   % ٢١.٧(، وخدمات مراآز األموم ر الفقي % ١٥.٦لألسر غي
  ).لألسر الفقيرة

                                                 
ألف  ٢٧٠في المتوسط يتسربون من التعليم األساسي كل عام، مما يعني تسرب نحو % ٨تشير دراسات تتبع الفوج أن  ٢

  .لينضموا إلى عداد األطفال خارج نظام التعليم واألميين ٠٠/٢٠٠١تلميذ في العام الدراسي 



 

 الصحة والفقر                            ٩-٤:إطار
يؤدي انتشار األمية وتزايد معدالت الفقر إلى استفحال األمـراض واألوبئـة وتـدهور    

على اسـتمرار   كما يعمل الفقر وسوء التغذية وانخفاض الوعي الصحي. أوضاع البيئة
، ومعدل وفيات األطفال دون الخامسـة  )في األلف ٦٧.٨(ارتفاع معدل وفيات الرضع 

وقد أظهر . ، ومعاناة نسبة كبيرة منهم من نقص الوزن وقصر القامة)في األلف ٩٤.١(
من متوسط اإلنفاق الشـهري يخصـص   % ١٠.٧أن  ١٩٩٨مسح ميزانية األسرة لعام 
فقط من هذا المتوسط ينفق على الخدمات والرعايـة  % ٢.٣لشراء التبغ والقات مقابل 

% ٧٥ورغم ذلك، تشير بعض التقارير والدراسات أن المواطن يتحمل قرابة . الصحية
وأمام تزايد الفقر وتراجع . تتحمله الدولة% ٢٥من التكلفة الكلية للرعاية الصحية إزاء 

ن الصحي، فإن تراجع قـدرة  القدرة الشرائية للمواطنين وغياب نظام التأمين أو الضما
المواطنين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية يـؤدي إلـى زيـادة حـاالت المراضـة      

  . واإلصابات بأنواعها المختلفة وإلى اشتداد مضاعفاتها

  
توى    دني مس ؤدي ت وي
ة في    الخدمة وضعف الثق
ى   حية عل ق الص المراف

ة والمدير  ة  مستوى القري ي
ق  ك المراف ى تخطي تل إل
ق    ى المراف وء إل واللج
ى    ة عل حية الحكومي الص
ة أو  توى المحافظ مس
ا  زي، مم المستوى المرآ
ى   ن الضغوط عل د م يزي
ة  دمات المرآزي الخ
ة  ع تكلف ل المنتف ويحم

ار   ال واالنتظ ة االنتق ي تكلف ل ف ة تتمث هم    . عالي ة المرضى مرض ل غالبي رة يحتم االت آثي ي ح ل، وف ب
ر دمات الصحية دون أن    وخاصة الم ى الخ رى للحصول عل ة أخ ى منطق ال إل تطيع االنتق ي ال تس أة الت

  ). محرم(يرافقها رجل من أقاربها 
  

ة و  ضعف خدمات اليمن من وتعاني نسبة آبيرة من سكان  اه النقي ة  المي شبكات الصرف الصحي    محدودي
وتظهر . نواتج طبيعية للفقرهي و لى انتشار األمراض واألوبئةإيؤدي مما  في الريففي الحضر وغيابها 

إلى  ١٩٩٥البيانات زيادة عدد المستفيدين من الشبكة العامة للمياه في الحضر من حوالي مليونين في عام 
تهلكة       %٦.٧بمعدل نمو متوسط  ٢٠٠٠مليون في عام  ٢.٩حوالي  اه المس ادة المي ى زي ا أدى إل ذا م ، وه

ن  ون م ٥٧م ى  ٣ملي ون م ٧٠إل ط نم  ٣ملي دد      %. ٤.٢و بمتوس ع ع د ارتف ة فق اطق الريفي ي المن ا ف أم
ى   ١٩٩٥مليون نسمة في عام  ٦.٨المنتفعين من إمدادات المياه من  ام      ٧.٧إل ون نسمة في ع  ٢٠٠٠ملي

ى   ٣مليون م ٢٧٠، وهذا ما أدى إلى زيادة المياه المستهلكة من %٢.٥بمعدل نمو متوسط  ون   ٣٠٦إل ملي
  %.٢.٥بمعدل نمو متوسط  ٣م
  

في % ٦٤إلى  ١٩٩٥في عام % ٥٣ة لذلك ارتفعت تغطية المياه من الشبكة العامة في الحضر من ونتيج
% ٥٥على مستوى الجمهورية من ) أنابيب، آبار، مياه سطحية(، والتغطية من إمدادات المياه ٢٠٠٠عام 
زال         %. ٥٩إلى  ين المحافظات ال ي ين الحضر والريف أو ب اوت ب ذا التحسن، إال أن التف اً  ورغم ه . قائم

ة        ١٩٩٩وتظهر بيانات مسح ظاهرة الفقر  اه شرب آمن ا مي وفر له ي تت ) شبكة أنابيب  (أن نسبة األسر الت
ى   ل إل مة و  % ٩٨.٢تص ة العاص ي أمان اوز     % ٨١.٤ف ا ال تتج دن، بينم ة ع ي محافظ ي % ١١.٦ف ف

رة، فت      . في محافظة الجوف% ١.٣محافظة صعدة و ر الفقي رة وغي ين األسر الفقي ا ب ات   أما فيم ظهر البيان
رة          ر الفقي ر غي ة لألس بة التغطي ل نس ذي تص ت ال ي الوق دًا، فف دودًا ج ًا مح ر  % ٨١.٦تباين ي الحض ف

  .في الريف% ٢٠.٢لألسر الفقيرة في الحضر و% ٧٩.٢في الريف، نجدها تبلغ % ٢٢.٣و
  

ة للصرف الصحي في الحضر         وفي مجال الصرف الصحي، حدث توسع آبير في خطوط الشبكة العام
 ٤٤٨، وليرتفع عدد المستفيدين من  ٢٠٠٠-١٩٩٥خالل الفترة % ١٩مت التوصيالت بمتوسط سنوي ون

ة   ١.١ألف نسمة إلى  و سنوي    % ١٥٢مليون نسمة خالل الفترة، بزيادة آلي دل نم ونتيجة  %. ٢٠.٣ومع
الي  % ٦.٢في المدن الرئيسية، رغم أنها ال تتجاوز  % ٦٦إلى % ٥٦لذلك ارتفعت التغطية من   من إجم

أما المناطق الريفية، فقد ظلت محرومة من خدمات الصرف الصحي، عدا التحسن المحدود   . سكان البالد
ادة     ى زي ا أدى إل ذا م يلة للصرف الصحي، وه ة آوس رة مغلق تخدم حف ي تس اآن الت دد المس ادة ع ي زي ف

ام   % ١٧.١المساآن التي لديها وسيلة من وسائل الصرف الصحي من       ى   ١٩٩٤في ع  في % ١٩.١إل
ديها في     . ١٩٩٩عام  وفر ل ي ت وعلى مستوى المحافظات، يبرز التفاوت الكبير، حيث تبلغ نسبة األسر الت
في محافظة عدن، في الوقت الذي % ٩٧في أمانة العاصمة و% ٩٨.٥وسيلة صرف صحي  ١٩٩٩عام 

  .في محافظة الجوف% ٩.١في محافظة حجة و% ١٢.٥لم تتجاوز النسبة 
  

ز       وآما يتضح التفاوت لصال ة، إال أن التحي ذه الخدم وفير ه ح الحضر والمحافظات والمدن الرئيسية في ت
ل حدة      رة أق ر الفقي يلة            . لصالح األسر غي ديها وس وفر ل ي تت رة الت ر الفقي ففي حين تصل نسبة األسر غي



 

  أهمية الطاقة الكهربائية في تحقيق النمو االقتصادي ١٠-٤:إطار
  وتحسين الخدمات 

عتماد على خدمات البنيـة التحتيـة وخاصـة    ضعف االعدم كفاية ونتيجة 
ترتفع تكلفة اإلنتاج في الصناعة التحويلية مقارنة بالدول المجاورة  ،الكهرباء

وأظهـرت نتـائج    .وخلق فرص عملها ويعيق توسعتنافسيتها مما يضعف 
المستمر للتيـار   واالنقطاعأن تكلفة الكهرباء  ١٩٩٦المسح الصناعي لعام 

للصـناعات  % ٢٥صناعات الكبيرة والمتوسـطة و من هموم ال% ٥٠يمثل 
عليها قيداً  االعتمادر خدمات الكهرباء وضعف فكما يمثل عدم تو .الصغيرة

 فـي  عجـز  اليؤدي إلى  كما. لفقراءلعلى تقديم الخدمات الصحية وخاصة 
وبالذات فـي الفتـرة    ،العديد من الوحدات الصحية بالشكل المطلوب تسيير

، فضالً عـن ضـرورة   ت الوالدة والحاالت الطارئةالمسائية لمواجهة حاال
  .الكهرباء لتبريد األدوية القابلة للعطب

رة   % ٢١في الحضر و% ٨٨.٣صرف صحي إلى  في  % ٧٧.٣في الريف، يقابلها في حالة األسر الفقي
  .الريففي % ١٤الحضر و

  
ي      نًا ف اء تحس اع الكهرب هد قط د ش وق
ة    ة الكهربائي ه وزادت الطاق خدمات

ن   ة م ام   ٦٩٣المرآب ي ع اوات ف ميج
ى  ١٩٩٥ ام  ٨٨٦إل ي ع اوات ف ميج
نوي  ٢٠٠٠ و س ط نم %. ٥، بمتوس

ة      و الطاق ى نم ادة إل ك الزي وأدت تل
و سنوي      دل نم لة بمع الكهربائية المرس

ن  % ٥.٦ ترآين م دد المش ادة ع وزي
ى    ٥٢٤العامة من   الشبكة ًا إل  ٨٠٠ألف

نوي      ط س رة، وبمتوس الل الفت ف خ أل
بكة  %٨.١ ة الش ذلك تغطي ع ب ، ولترتف

ى  ة إل ف % ٣٠العام ن مختل وم
  %.٤٥المصادر إلى نحو 

  
ين    اء ب دمات الكهرب ع لخ ة التوزي اوت وضرورة عدال يص التف راع تقل م ي ك التحسن ل إن ذل ك، ف ع ذل وم

ين    ١٩٩٩ح ظاهرة الفقر لعام وتظهر نتائج مس. مناطق الجمهورية ة ب تفاوتًا واضحًا في توفير هذه الخدم
ة أخرى         رة من ناحي ر الفقي رة وغي ين األسر الفقي غ نسبة      . المحافظات من ناحية، وب ذي تبل ففي الوقت ال

ة  مة و  % ٩٨التغطي ة العاص ي أمان اوز     % ٩٦ف دها ال تتج دن، نج ة ع ي محافظ ن   % ٢٥ف ل م ي آ ف
ز    . في محافظة حجة   % ١٦في محافظة الجوف و   % ١٤محافظتي صعدة والمحويت و ا يظهر التحي آم

ا                ة له ة الكهربائي وفر الطاق ف، حيث تصل نسبة ت رة في آل من الحضر والري ر الفقي لصالح األسر غي
و      % ٢٧.٥و% ٩٢.٧ ة بنح والي، مقارن ى الت ف عل ر والري ي الحض والي  % ٢١و% ٨٢.٣ف ى الت عل

  .لألسر الفقيرة
  

ر ا أن الطرق تعتب د زادت أطوال  وبم اة، فق وي للنشاط االقتصادي ولتحسين مستوى الحي الشريان الحي
ام   ٥,٠٥٢الطرق من  ى   ١٩٩٥آم طرق إسفلتية في ع ام     ٦,٥٨٦إل م في ع م   ٢,٣٦٠، ومن  ٢٠٠٠آ آ

م    ٦٠على التوالي إلى جانب  % ١٠.٧و% ٥.٥آم، بمتوسط نمو سنوي  ٣,٩١٥طرق معبدة إلى  ألف آ
ة  رق ترابي ذه . ط ر ه كاني        وتعتب و الس ن النم ل م وء آ ي ض ادة ف ادي  %) ٣.٥(الزي اط االقتص والنش

لعية %) ٥.٥( واردات الس ار حجم الطلب %) ٦.٣(وال ي االعتب ذنا ف ة إذا أخ ة للغاي ل ومتدني محدودة، ب
اطق االستهالك           اج عن من اطق اإلنت ة الطرق وتشتت السكان وتباعد من ة الطرق    . على خدم ين آثاف وتب

نعكس أيضًا في انخفاض نسبة          ٢آم ١٠٠٠م لكل آ ١١والمقدرة بنحو  ذي ي دني، وال ذا الت من المساحة ه
ذا الوضع    . على مستوى البالد آكل% ٢٥.٤األسر التي يتوفر لها طريق معبد والتي ال تتجاوز  ل ه ويمث

  . عقبة أساسية أمام نمو وتحسن أحوال المعيشة في المناطق والمحافظات وخاصة البعيدة منها والنائية
  

ا    آما ال يقتصر األمر عند محدودية الطرق بأنواعها المختلفة، وإنما يمتد ليبرز تفاوتًا واضحًا في توزيعه
ام    . بين الريف والحضر وفيما بين المحافظات ر لع أن نسبة األسر    ١٩٩٩وتظهر نتائج مسح ظاهرة الفق

ا ال تتجاوز    % ٨١.٤التي تقيم بالقرب من طريق معبد تبلغ  . في الريف  % ٧.٥النسبة  في الحضر، بينم
مة        ة العاص ي أمان ا ف دة أعاله رق معب ة بط ر المرتبط بة األس ل نس دن   %) ٩٥(وتص ة ع ي محافظ وف

بة %)٧٠( اوز النس ا ال تتج ي محافظة صنعاء و% ٦.٢، بينم ي محافظة حجة و% ٤.٤ف ي % ١.٧ف ف
ي يتو . محافظة الجوف اج الزراعي والت اطق اإلنت ار من ك الوضع افتق ى ذل ب عل م ويترت ا معظ د فيه اج

  .السكان لهذه الخدمة رغم أهميتها
  
  
  الفقر والبيئة  ٣-٤

ى           ة وعل ة بصورة عام وارد الطبيعي ى الم ى الضغط عل ان إل إن زيادة السكان وانتشار ظاهرة الفقر يؤدي
ويترافق ذلك مع تعرية مائية مصاحبة للفيضانات . التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه بصورة خاصة

ا أن توسع المراآز الحضرية     . ال المتزايد لألرض الزراعية المطرية بسبب مردودها المتدنيواإلهم آم



 

  أثر الفقر على البيئة والموارد الطبيعية   ١١-٤:إطار
ن الفقـراء  نتيجـة أ ن العالقات بين الفقر والبيئة معقـدة  إ

وفـى   ،على البيئـة وبشكل رئيسي معيشتهم  ييعتمدون ف
ـ أثيتنفسه الوقت  بهـا اسـتغالل   تم رون بالطريقة التي ي

ن كانت إحتى و-الموارد الطبيعية بما أن و. الموارد البيئية
 دارةإن تحسين إف، تكون محدودة وقابلة للتدهور -متجددة

لـى منـافع   إدارة الموارد الطبيعية يـؤدى  إيئة وتنظيم بال
ن أكيد علـى  أالتيجب و. على وجه خاصللفقراء للسكان و
لى التدهور البيئـي فـالترابط   إيؤدي بالضرورة  الفقر ال

ن النمو السكاني ال أكما  .دقيقاً تحليالًتطلب بينهما معقد وي
ذلـك  دث فبينما يح ،لى التدهور البيئيإ  يؤدي بالضرورة
يتوقف بعد ذلك  تحققن ما يأال إالبداية  يفمع نمو السكان 

 .السياساتى لع

  الصحة البيئية                ١٢-٤:إطار
منقولة بواسطة الميـاه  تزايدت الحاالت المرضية الناتجة عن األوبئة ال

الملوثة أو مياه المستنقعات والمياه الراكـدة، وكـذلك نتيجـة تـراكم     
وقد ارتفع عدد حاالت التيفوئيد المبلـغ  . المخلفات الصلبة من المنازل

عنها في عموم اليمن باستثناء محافظات تعز وحجـة وعمـران مـن    
 ، مـع ٢٠٠٠حالة في عام  ٨,٢٨٧إلى  ١٩٩٨حالة في عام  ٧,٨١١

استمرار انتشار البلهارسيا، والتي سجلت حاالت مبلغ عنها تصل إلى 
  .    ٢٠٠٠ألف حالة في عام  ١٧حوالي 

مدة           تخدام األس ف اس ة وتكثي ة المروي و الزراع ه نح ة والتوج ة الطبيعي اب البيئ ى حس ناعية عل والص
دهور   ى ت ؤدي إل ا ي اه، مم اآل تلويث المي رية يضاعف من مش دات الحش والمخصبات العضوية والمبي

رات    ا ى المتغي لبي عل أثير الس ن الت احات المتصحرة، فضًال ع و المس ة ونم ة المحلي ة األيكولوجي ألنظم
 .المناخية وزيادة خطر األمطار الحمضية

  
ة ذات        ١٩٩٥عام لجراءات البيئية وقد حددت خطة اإل ا مشكالت بيئي رزت فيه أربعة قطاعات رئيسية ب

ة  تدعي يأولوي ر س دى   األم ى الم ا عل معالجته
ط ا ير والمتوس ات  . لقص ذه القطاع ة وه األربع

ي اه: ه ي، مالمي ل ، وارد األراض الموائ
ة ات ةدار، وإالطبيعي ة . المخلف ربط الخط م ت ول

بيئية في القطاعات مشكالت الوإجراءاتها بين ال
ر   ىالبيئي عل  رثر التدهوأوالمختلفة  سواء  الفق

            .و الحضرأفي الريف 
برز المشكالت البيئية تتمثل أ ،ففي قطاع المياه

ي  باب   ف اه ألس ادر المي وث مص تنزاف وتل اس
ة      اه الجوفي ائر للمي مختلفة أهمها االستخدام الج
وث      ة، وتل واض المائي ة لألح ص التغذي ونق

يبا    ة بسبب ترس اه الجوفي ة   تالمي مقالب القمام
واض    أ ى األح اد إل ي تع ة الت اه الملوث و المي

  .الجوفية في بعض عمليات استخراج النفط
  
ؤثر و ر ةشحت ى الفق لبًا عل اه س ذين المي اء، وال

ي   يضطرون  ر ف ى التقتي ف إل ي الري ف
زة    ذات العج اه وبال تخدام المي اس

ؤدي  واألطفال والنساء ، فضًال عن أنه ي
ياع  ى الض دريجي إل ي لالت ألراض

ة و وق الالزراعي د مواشي نف تداد عن اش
اف ي . الجف رأة ه ت الم ا  آان ولم

اه ل  ب المي ي جل اس ف تخدامات الاألس س
افات  المنزلية فإنها  تضطر إلى قطع مس

ة ل ذا الطويل رضه ى  غ افة إل ، باإلض
د   لماشية اعن رعي يتها ولؤمس ذي ق وال

د    دة عن اطق بعي ى من ذهاب إل ا لل يجبره
ذي يضعف   اف ال يالجف ة المراع ، حال

ة خاصة في     . يهنإلجهاض لدويؤدي آل ذلك إلى رفع نسبة ا اه الجوفي اطق   آما يؤدي استنزاف المي المن
ى       راء إل الساحلية إلى دخول مياه البحر إلى اآلبار بحيث تصبح المياه السطحية شبه مالحة ويضطر الفق

اه الشرب     تجمعات  في   أصًالالفقراء  يعيش، وحيث الحضر يفأما  .استخدامها للشرب ا مي وفر فيه ال تت
إنهم يلجؤون     والنقية  وب، ف الغ     ال الخدمات األساسية األخرى بالشكل المطل ع مب ى دف رة للحصول   إل آبي
رة في    وتضطر . المياه مما يزيد من أعبائهم الماليةعلى  رأة الفقي اه     الريف و الم ى استخدام مي الحضر إل

ؤ   ا ي بخ مم ى للط ي والمالبس أو حت ل األوان ة لغس ر نقي ى الوضع غي رةثر عل الي  ،الصحي لألس وبالت
  . الفقرحاالت أشد من تناقص إنتاجيتها ويعرضها إلى 

  
ة ت إف ،و في مجال موارد األراضي رز في   ن المشكالت البيئي ة  ب اتي،    و ،انجراف الترب ة الغطاء النب تعري

ي ها وفقدان تدهور األراضي الزراعية والمراعيو ة    . بسبب التوسع العمران وتتعرض األراضي الزراعي
ديد ل  ان الش ا الجري دة أهمه ل عدي دهور نتيجة عوام يمن للت ة من ال اطق مختلف ي من ان وف ي الودي اه ف لمي

ا    اف وتعاقبه رات الجف ول فت ى ط ة، باإلضافة إل اه الجوفي ائر للمي تخدام الج ة واالس . والعواصف الرملي
 ةتقدر مساحة األراضي المتدهورسنويًا، في حين % ٥-٣وتتراوح نسبة تصحر األراضي الزراعية بين 

تملح  رى أخ مليون هكتار  ٣.٨و مليون هكتار ١٢بسبب انجراف التربة بحوالي  زداد  . بسبب ال األمر  وي
اقم   سوءًا نتيجة زحف الكثبان الرملية و ار ال   .التصحر ظاهرة  الذي يزيد من تف رز اآلث دهور   وتب لبية لت س



 

  التنوع الحيوي في اليمن                     ١٣-٤:إطار
يتوفر في اليمن حوالي ثالثة آالف نوع من النباتات في اليابسة تصل نسبة التوطن 

 ٢٥٤نوعاً، منهـا   ٨٥٠، في حين يوجد في جزيرة سقطرى وحدها %١٠فيها إلى 
عائلة مقابل أكثر  ٢٤جنساً من الحيوانات البرية تنتمي إلى  ٢٨كما يوجد . متوطناً

نوعاً مـن   ١١٨كما يوجد في اليمن . متوطناً ١٣نوعاً من الطيور منها  ٣٦٥من 
نوع من الالفقاريات في اليابسة وأكثـر مـن    ٣,٧٠٠الزواحف والبرمائيات مقابل 

انات الساحلية، فإن الهائمات الحيوانيـة  وبالنسبة للحيو. نوع من الحشرات ٣,٤٠٠
نوعاً واالسفنجيات ثمانية أنواع، منها خمسة في جزيرة سقطرى وثالثة  ١٣٩تشكل 

أمـا  . نـوع  ٢٠٠وتنتمي الشعاب المرجانية إجماالً إلى حوالي . في البحر األحمر
 متوطنة مقابـل  ١٤نوعاً في البحر األحمر منها  ٦٢الطيور البحرية فقد سجل منها 

نوعاً من األسماك  ٤١٦كما سجل . نوعاً في جزيرة سقطرى ستة منها متوطنة ٧٠
نوعاً في خليج عدن، إضافة إلـى   ٦٢نوعاً في سقطرى و ١٦٩في البحر األحمر و

  .نوعاً من األسماك الغضروفية ٤٠

ى  الفقراء العتماد  آثر من المدينة نظرًاأفي الريف والتصحر موارد األراضي  في نشاطهم،   األرض عل
 .بشكل خاصوالرعي  يعملن في جمع الحطباللواتي اإلناث آما تتأثر 

  
وب من  احة األرض المخصصة لزراعة الحب د تراجعت مس ام  ٧٨٧وق ي ع ار ف ى  ١٩٩٥ألف هكت إل

 ١.٦٨آما أن إنتاجية الهكتار الواحد انخفضت خالل الفترة نفسها من   . ٢٠٠٠ألف هكتار في عام  ٦٧١
دخن، و   ٠.٩٥طن إلى  ٠.٩٦طن بالنسبة للقمح، ومن  ١.٦٢طن إلى  ذرة وال ى    ١.٢٩من  طن لل طن إل
  .  طن للبقوليات ١.١٤طن إلى  ١.٣طن للشعير، وأخيرًا من  ١.١٤

  
والتنوع الحيوي، فإن تنوع تضاريس اليمن ساعد على إيجاد تنوع حيوي غني وبالنسبة للموائل الطبيعية 

ي         ى طول سواحل البحر األحمر والبحر العرب  في المناطق الجبلية والساحلية وفي جزرها المنتشرة عل
دن  يج ع قطرى  . وخل ل س اهي أرخبي ه    -ويض واني في اتي والحي وع النب ه والتن ث أهميت ن حي ة  -م منطق
ة في    . جاالباجوس ة والبحري وقد تم وضع خطة متكاملة لتحديد مناطق وأحزمة لعدد من المحميات البري
ة  . األرخبيل آما أعلنت منطق

ام   عتمة محمية طبيعية في ع
داد   ٢٠٠٠ ي إع رع ف ، وش

روعين رائ الن مش دين إلع
ة    رع وغاب ل ب ن جب ل م آ
حوف محميتين طبيعيتين لما 
ات     ا غاب ن بقاي ثالن م تم

توائية  تم   . مطرية اس ذلك، ي آ
ين   روع محميت داد لمش اإلع
ل     ي آ ريتين ف ين بح طبيعيت
رة   خا وبحي رة س ن جزي م
فوهة برآان خورشوران في 
ة   ي بمحافظ ر عل ة بي منطق
ل     ى جع افة إل بوة، باإلض ش

مون  جث/منطقة ساحل شرمة  
  . محمية للسالحف البحرية

  
دهور ان في هذا المجال في   البيئيتان المشكلتوتتمثل  ة و   ت ل الطبيعي وي   الموائ وع الحي دان التن ، خاصة  فق

ة     ي وضعف الرقاب وعي البيئ ائر، وخاصة رعي         .نتيجة تدني ال ة للرعي الج ل الطبيعي وتتعرض الموائ
ى التحطيب       ى أشجار الشورى باإلضافة إل ة       آ. اإلبل عل اة البحري ة والحي ا تتعرض الشعاب المرجاني م

ردم في              ى نتيجة ال ة أو استخدام المتفجرات أو حت عمومًا ألخطار نتيجة االصطياد بشباك الجر القاعي
ات         ن مخلف يول وم ع الس ار م دخل البح ي ت ات الت ن الكيماوي ث م ي والتلوي ع العمران واحل والتوس الس

آثر من تأثيرها في أفي الريف  المشكلة األولى سلبًا على الفقراءتؤثر و. محطات توليد الطاقة الكهربائية
ر ى      ،الحض ر عل ي الحض أثير ف ر الت ث يقتص ل الطبي  حي ة للموئ ة الجمالي دان القيم ل  فق ي مث ويهع  تش

ى دخل   والذي يؤثر بدوره  ،أو تلويثهاالشواطئ  ة     اعل ياحية البيئي وارد الس ين من الم ا المشكلة    .لمنتفع أم
أثيرات     الثانية، ورغم  ق ت وي وتخل وع الحي محدوديتها حاليًا إال أنها يمكن أن تتوسع لتفقد البالد مزايا التن

  . سلبية آبيرة على البيئة
  
  
  
  
  
  
  

  (%)وقود الطهي المستخدم من قبل الفقراء : ٣-٤جدول 
ي   ود الطه وع وق ن

  المستخدم
  إجمالي  ریف  حضر

  ذاءفقر غ  فقر عام  فقر غذاء  فقر عام  فقر غذاء  فقر عام



 

  ٣٣  ٤٠  ٣٣  ٣٩  ٤٣  ٤٩  حطب أو فحم
  ٢٠  ٢٧  ٢٢  ٢٨  ١٧  ٢٦  غاز

  ٣١  ٣٧  ٢٥  ٣٠  ٤٤  ٥٠  )جاز(آيروسين 
  ٢٦  ٣٣  ٢٦  ٣٣  ٣٠  ٣٥  آهرباء
  ٢٤  ٢٧  ٣٣  ٣٧  ١٠  ١٣  أخرى
  .المسح الوطني لظاهرة الفقر: المصدر
  .تستخدم معظم هذه األسر أآثر من نوع وقود: مالحظة

  
 : يكالت بيئية ذات أولوية هخمس مشتظهر  ،في إدارة المخلفاتو
   .تصريف أو معالجة مياه الصرف الصحي وأثرها السلبي في الحضر والريف -
ات الصلبة   من  التخلص  - دوير أالمخلف دن     أمشكلة  ي وه  ها،و ت ر حدة في الم ى    وآث لبًا عل ؤثر س ت

 .الريف والحضر على حد سواء يالفقر ف
مما  ،منها ين تأتأوعدم وجود رقابة على المنافذ التي يمكن  ،لى إدارة للمخلفات الخطرةإاالفتقار  -

لى المدى الطويل إلى تدهور الموارد الطبيعية ويزيد من حدة الفقر في الريف والحضر  يؤدي وع
 .ضرار بالسكان بشكل عامإلافضًال عن 

 .تؤثر على السكان بصفة عامةلالحضر والتي تبرز في لمستشفيات اسوء إدارة مخلفات  -
ا - تخدام إس ام  ءة اس كل ع ة بش ات الزراعي دات والكيماوي ة   ،المبي كلة بيئي ي مش ر وه ا يظه أثره

تم استهالآه  ، رغم أن في الريف السلبي أساسًا ر    االمنتجات الزراعية وبالذات القات ي بشكل أآب
 .يؤثر على السكان آكلوفي الحضر 

  
ة  والساحلية البيئة البحرية  ىحظوت وث سواء      حيث   ،بالدرجة الثانية في األولوي دهور والتل اني من الت تع

م         ،من مصادر برية أو بحرية ة ول زال نظيف ة ال ت ذه البيئ ات ه د   تعلمًا بأن معظم مكون بشكل  تضرر بع
ألف   ٨٦وقد ارتفع اإلنتاج السمكي من حوالي    . ساحل وفي الجزرالباألنشطة البشرية على امتداد آبير 

و    ٢٠٠٠عام ألف طن في  ١٣٥إلى حوالي  ١٩٩٥طن في عام  رة  % ٩.٤محققًا متوسط نم . خالل الفت
ل  كلوتتمث ية ة المش يادين    والرئيس ات الص ي مجتمع ر ف اقم الفق ن تف د م ي تزي ي الت ائر ف االصطياد الج

ي أضرت ب   خالل السنوات الماضية،    التي تزايد عددها  ر القاعيةجبواسطة قوارب ال من  مخزون الوالت
ري  ال تجاريةالقيمة البحرية ذات الحياء األ ار وعالية مثل الجمب ا  . الحب وارب   أضرت  آم ذه الق ل  ه بالموائ

اد   أدى دخول أعداد آبيرة من الصيادين و. والشعاب المرجانية ةالقاعي ى إجه بعض المصائد الساحلية    إل
د الصيد    ونت مثل مصايد الشروخ الصخري ة وحدة جه وم / ج عنه استنزاف هذا المورد وهبوط إنتاجي  الي

ى  ل من أإل والي و %٢٠ق ى ح ار إل ة الحب ة %. ١٢إنتاجي تحكم والرقاب ام الرصد وال اب نظ ا أن غي آم
ر مرخصة     راخيص    أيعرض المصائد السمكية إلى السرقة بواسطة قوارب صيد غي و سوء استغالل الت

اب   . خاصة في خليج عدن وجزيرة سقطرى داخل المياه اإلقليمية والمياه االقتصادية الخالصة ا أن غي آم
سماك الزينة في تدمير الشعاب المرجانية، وآذلك أالتراخيص الممنوحة الستغالل إلى إسهام  الرقابة أدى

ياحية  ال ن ردم السواحل وبناءأآما  .الغوصرياضة الحال بالنسبة ل تم  قرى الس ر    ي يم األث ار لتقي دون اعتب
ورد ال    و ،البيئي د من   لدخل وبما يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة وإلى منع مجتمعات الصيادين من م يزي

 . تفاقم الفقر
  

وفي السنوات األخيرة، برز االهتمام بقضايا تغير المناخ نتيجة زيادة االنبعاثات الغازية مع نمو استهالك 
دن    ل في الم الي استهالك     . مختلف أنواع الوقود وخاصة الديزل وارتفاع عدد وسائل النق د وصل إجم وق

ام  ي ع ود ف ى  ١٩٩٩الوق ن منه ٣.٣إل ون ط والي % ٢٩ا ملي ازولين، وح زل و% ٣٦ج % ٢٩دي
د عن              . مازوت ا يزي ل مصدر م ات من المنشآت الصناعية فتظهر أن مصانع اإلسمنت تمث ا االنبعاث أم

ألف طن  ١,٤٩٤إلى  ١٩٩٥ألف طن في عام  ١,٠٨٩منها، خاصة مع زيادة اإلنتاج المحلي من % ٩٠
ون    ٢٠٠١في عام  يد الكرب اني أآس اس الحراري      % ٣٣.٦، في حين يشكل ث الي غازات االحتب من إجم

  .   الناتج عن النشاط الزراعي
  

ى ظهور أمراض          اج الزراعي ويعمل عل ى اإلنت ة عل ويترك االرتفاع التدريجي للحرارة تأثيرات مختلف
ك             يمن ال يمل زارع في ال نباتية وحيوانية ترفع من نسبة المخاطر في النشاط الزراعي، خاصة وأن الم

ى  . ة لحماية محصوله من تلك التغيراتالوسائل المناسب آما يؤدي إلى تغير المناخ والذي بدوره يعمل عل
دار اإلزاحة      ى حرارة األرض ومق تبديل سمات األقاليم المناخية تدريجيًا تبعًا لمدى التغير الذي يطرأ عل



 

ة  يمن، يمكن أن    و. التي تحصل لألقاليم المناخية الحالية، ويسبب تغير أنواع النبات والبيئات الحيوي في ال
ومترات   يؤدي تغير المناخ إلى إزاحة المناخ االستوائي الجاف السائد على السواحل لبضعة عشرات الكيل
ا       ود له ي يع ة الت ة الغربي نحو الداخل، وبالتالي التأثير على السمات المناخية للمنحدرات الغربية والجنوبي

اخ ال       اه المن دفعها باتج ار وي ول األمط ي هط ل ف يم     الفض ع اإلقل ن أن يتوس ل؛ أو يمك حراوي القاح ص
اطق األخرى،           ذه المنحدرات والمن ى ه رة عل االستوائي الرطب شماًال مما يزيد من هطول أمطار غزي
ا            اخ في الهضاب والمرتفعات العلي اه الغرب مع تحسن المن وبالتالي رفع احتمال حدوث فيضانات باتج

ويتوقع أن ينمو استهالك المياه بسبب زيادة التبخر وحاجة . ارواألقاليم الشرقية نتيجة زيادة هطول األمط
ة   . اإلنسان والحيوان والنبات من المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة آما أن إنتاجية المحاصيل الزراعي

تحكم    الحالية ستنخفض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فضًال عن أن أنظمة الري الحالية لن تتمكن من ال
  . وستزيد أخطار التعرية المائية التي يعاني منها اليمن حاليًا بسبب حدة ميول السطح بالفيضانات

 
  شبكة األمان االجتماعي  ٤-٤

رة إنشاء شبكة       . بدأ تطبيق نظام التأمينات االجتماعية في اليمن منذ فترة غير قصيرة  إن فك ك، ف ع ذل وم
ار االنكماشية وا     دخول والتوظيف ومستويات      األمان االجتماعي ظهرت للتخفيف من اآلث ى ال لبية عل لس

ى          اق عل الي واإلداري وتقليص اإلنف امج اإلصالح االقتصادي والم ق برن المعيشة التي تزامنت مع تطبي
البرامج الحكومية الموجهة للحماية االجتماعية للسكان عمومًا، وخاصة الدعم الحكومي للسلع والخدمات  

ل والمواصالت واالتصاالت    القمح، الدقيق، الكهرباء، م(األساسية  نفط، النق خ …شتقات ال تبدالها  )ال ، واس
وبالتالي، فإن شبكة . بمجموعة من البرامج االجتماعية األقل آلفة والموجهة مباشرة لحماية الفئات الفقيرة

  :األمان االجتماعي في اليمن تتكون من مجموعتين رئيسيتين هما
ات ال   رامج واآللي ل الب ى وتمث ة األول ي  المجموع ة والت ة االجتماعي ات البني ن متطلب زء م ئت آج ي أنش ت

اعي      وازن االجتم أمين الت ع وت ي المجتم ل ف ز التكاف تهدف تعزي ة   . تس ذه المجموع مل ه ورة -وتش بص
  .هيئات التأمين االجتماعي المدني والعسكري -رئيسية

االجتماعية واالقتصادية   المجموعة الثانية وتمثل البرامج واآلليات المؤقتة والتي تستهدف مواجهة اآلثار 
دود        دخل المح راء وذوي ال ى الفق ادي عل الح االقتص امج اإلص لبية لبرن ة   . الس ذه المجموع مل ه وتش

ية     دمات األساس وفير الخ ة وت ك األصول اإلنتاجي ى تملي ل عل ي تعم اريع الت رامج والمش الصناديق والب
ة   )١٩٩٦(وخلق فرص عمل مؤقتة، وأهمها صندوق الرعاية االجتماعية  اعي للتنمي ، والصندوق االجتم

اج الزراعي والسمكي      )١٩٩٨(، ومشروع األشغال العامة )١٩٩٧( ، )١٩٩٣(، وصندوق تشجيع اإلنت
  .وأخيرًا برامج تنمية المجتمع واألسرة وبرامج المعاقين وبرامج التنمية الريفية

  
ات ت        ات الشبكة وآلي ايير واضحة تحدد مكون تبعاد بعض    وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود مع ضمين أو اس

ا  ق  . األنشطة من منظومته ا وتسعى لتحقي ة مهامه اعي بتأدي ان االجتم وم آل من وحدات شبكة األم وتق
  :أهدافها من خالل أحد االتجاهات اآلتية

كريين       - دنيين وعس ن م ة م ات االجتماعي ام التأمين ي نظ ترآين ف ة للمش ة االجتماعي وفير الحماي ت
  .المرض واإلصابة من العملوحمايتهم في فترة الشيخوخة و

  .تقديم اإلعانات والمساعدات النقدية لألفراد غير القادرين على الكسب -
وفير    /تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف تمليك أصول معرفية، و - ل، أو ت أو مادية أو خلق فرص عم

  .الخدمات االجتماعية األساسية
  .وة الحيوانيةدعم األنشطة اإلنتاجية في قطاعات الزراعة واألسماك والثر -

  
  برامج التأمينات االجتماعية  ١-٤-٤

ة          ث التغطي ن حي واء م اعي س ان االجتم ر األم د عناص ل أح ة تمث ات االجتماعي ن أن التأمين الرغم م ب
ًا عن عناصر       ا تختلف جزئي لألخطار والفئات التي تستهدفها، أو من حيث مداها الزمني الطويل، إال أنه

ة ن   ة المؤقت بكة ذات الطبيع ا      الش ة وأنظمته ة الذاتي ا التمويلي تقل بموارده ي المس دها المؤسس ة تواج تيج
وتعاني برامج التأمينات االجتماعية من قصور وضعف واختالل في وضعها وأدائها، . وقوانينها الخاصة

ل          ين المتوسط والطوي ة في األجل ة والمالي ى جدواها االجتماعي لبًا عل رًا من     . انعكس س ددًا آبي ا أن ع آم
غير مشمولين في   -ناهيك عن الذين يعملون في القطاع غير المنظم–ين في القطاع الخاص المنظم العامل

  .فقط من العاملين في القطاع الخاص المنظم% ٣٠وتقدر نسبة التغطية بنحو . نظام التأمينات االجتماعية
  



 

  مساهمة اإلعانات في حماية معيشة الفقراء  ١٤-٤:إطار
يمكن تقدير مدى مساهمة اإلعانة في حماية معيشة الفقراء مـن  

ـ    ر أن المبلـغ  خالل قياس مؤشر كفاية الصـرف والـذي يظه
من الحد األدنى لخـط الفقـر   % ٥.١المنصرف ال يمثل سوى 

ريال شـهرياً، وحـوالي    ١٠٠٠المطلق للحاالت التي تتقاضى 
، %٨.٢، %٧.٢ريال، و ١٢٠٠للحاالت التي تتقاضى % ٦.١
 ١٦٠٠ريـال،   ١٤٠٠للحاالت التي تتقاضى % ١٠.٢و% ٩.٢

س هـذا  ويعك. ريال، على التوالي ٢٠٠٠ريال و ١٨٠٠ريال، 
المؤشر عدم كفاية اإلعانات التي تقدم لألسر الفقيـرة، والبـون   

  . الواسع بينها وبين متوسط إنفاق األسرة

ر    ن خط الفق رب م ة يقت توى معيش ى مس ة عل دي للمحافظ اش التقاع ة المع دم آفاي ل ع ة،  وتمث ن ناحي م
ين من أوجه القصور األساسية            ة أخرى وجه ة والمرض من ناحي واالفتقار إلى التغطية ألخطار البطال

رامج ذه الب ا ه اني منهم ي تع ة . الت الي نتيج ا الم ي هيكله ددًا من االختالالت ف رامج أيضًا ع وتعكس الب
ات،  ى االستمرار       *التناقص المستمر لإليرادات الجارية إزاء زيادة مستمرة في النفق درتها عل دد ق ا يه مم

ة،    . حتى في األجل المتوسط تثمار في أذون الخزان آما أن البرامج االستثمارية للتأمينات ترآز على االس
و االقتصادي وتقليص      ادة النم ولم تتجه إلى مجاالت اإلنتاج الحقيقي التي سيكون لها أثر إيجابي على زي

  .الفقر
  
  برنامج اإلصالح االقتصادي البرامج المتزامنة مع  ٢-٤-٤
  صندوق الرعایة االجتماعية  ١-٢-٤-٤

اجين   دهم من     -يهدف صندوق الرعاية االجتماعية من خالل تقديم المساعدات النقدية للمحت م تحدي ذين ت ال
راء، خاصة الناتجة عن      -قبل القانون إلى المساهمة الفاعلة في تخفيف وطأة الفقر ورفع المعاناة عن الفق

  . عم، وبما يحول دون إحساسهم بالضياع واعتمادهم على التسول أو اتجاههم لالنحرافرفع الد
  

ام    ٤٥٠وبالرغم من زيادة عدد المستهدفين إلى حوالي  ة بـ   ٢٠٠٠ألف أسرة في ع ألف أسرة    ٥٠مقارن
ع ال ١٩٩٦عند إنشاء الصندوق في عام  راء  ، إال أن هذا الرقم ما يزال بعيدًا عن التغطية المرجوة لجمي فق

ام    ٨٣٥والذي يقدر بـ الي ال يشكل سوى حوالي     ١٩٩٩ألف أسرة في ع ويعكس قصور   %. ٥٤، وبالت
ية      درات المؤسس توى المتواضع للق ا الصندوق والمس ي يواجهه ة الت ة الصعوبات المختلف دل التغطي مع

  .الحالية له
  

ت   راء واس هدافهم نتيجة وجود قسم    ويعاني الصندوق آذلك من صعوبة تطبيق معيار الدخل في تحديد الفق
ر وصعوبة    رب خط الفق كان ق ن الس ر م آبي
ط     ى خ راء أدن ة للفق دم الكفاي دار ع اس مق قي
راء في    الفقر، باإلضافة إلى تشتت غالبية الفق
ة    راف ونائي ة األط ة مترامي اطق ريفي من

ا  ول إليه عب الوص ندوق . يص ا أن الص آم
ل   ن يق راء مم ن الفق ات عريضة م تبعد فئ يس

م عن ال ه دخله ر ألن ى لخط الفق مستوى األدن
دعم      ى ل توى األقص ن المس د ع ا يزي إم

ـ   دد ب ندوق والمح ل   ٢٠٠٠الص ال مث ري
شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، أو 
ل        ر مث ل آخ ود دخ دم وج تراط ع ة اش نتيج

األجر    ال ب وخاصة  (صغار المزارعين والعم
  ).باليومية

  
ة اال ات صندوق الرعاي ع إعان ل  وال يتناسب توزي ي آ ر ف تويات الفق ع مس ى المحافظات م ة عل جتماعي

محافظة، والذي ينتج عن عدم التقيد بمعايير توزيع الفقر في االستهداف بالنسبة لبعض المحافظات بسبب 
ة إشكاليات في تسجيل      . تأثير الوجاهات االجتماعية أو العتبارات أخرى آما أظهرت الدراسات الميداني

تم     المستحقين وفي آلية تسليم ي ي م والت رة   -المستفيدين للمبالغ المقررة له الغ    -في حاالت آثي استقطاع مب
  . منها للوسطاء وغيرهم

  
  برامج توفير الخدمات األساسية وخلق فرص عمل وتمليك األصول اإلنتاجية  ٢-٢-٤-٤

روع    ة ومش اعي للتنمي ا الصندوق االجتم يين هم امجين أساس ي برن كل رئيسي ف اه بش ذا االتج د ه  يتجس
ات  . األشغال العامة ويقدم البرنامجان شكًال غير مباشر من الدعم للدخل يترآز في التوظيف المنتج للطاق

العاطلة من خالل إقامة المشاريع العامة الصغيرة الحجم والتي تستخدم عمالة آثيفة في مجال تنمية البنية 
ة    ة العام يم  ( األساسية المادية واالجتماعية وتوفير الخدمات االجتماعي اء    )صحة، تعل ، وخاصة في األحي

  .والمناطق الحضرية والريفية الفقيرة
                                                 

  .للتأمينات رغم القفزة الكبيرة في اإليرادات الناجمة عن القانون الجديد *



 

  
وفير مشاريع وخدمات أساسية      وبما أن هذين البرنامجين يوجهان قسمًا آبيرًا من نشاطهما نحو إنشاء وت
ى      واجتماعية عامة يستفيد منها جميع السكان، فإنهما ال يندرجان ضمن الدعم الموجه بصورة مباشرة إل

ا من    الف أ عنهم قراء، ومن ثم ال يشكالن مجاًال للحماية الموجهة للفقراء إال في الحدود التي تتعلق بما ينش
ة     مشاريع في البنية األساسية وخدمات عامة يستفيد منها الفقراء أو بما يقترن من توليد فرص عمل مؤقت

اطق    تهدفة  تساعد على امتصاص البطالة وتوليد دخول للعاطلين عن العمل في المن ويشتمل نشاط   . المس
دة لفرص       ة المول ة الصغيرة والمهني الصندوق االجتماعي للتنمية أيضًا على تشجيع المشروعات اإلنتاجي
اطلين عن            راء والع ة للفق ة المباشرة الموجه ديم الحماي العمل والدخول الدائمة، وهو المجال الرئيسي لتق

ل دى الصندوق في  . العم ي ل اء المؤسس اع البن ا قط ر   أم ة غي ذي يتصل بعالق رة، وال ة األخي ل المرتب حت
مباشرة بمجال خلق فرص التدريب والعمالة وتوليد الدخل من خالل دعم إنشاء المنظمات غير الحكومية 

  .وتطوير دورها المحوري في تنفيذ األهداف واألنشطة للصندوق حاليًا، ومتابعة هذا الدور مستقبًال
  

راء، سواء من      ومن الواضح أن التمويل المرصود  ة للفق للبرنامجين غير آاف لترك آثار ملموسة وفاعل
ة               اهمتهما في المعالجة السريعة والمؤقت ذه المشاريع أو من حيث مس رد من ه حيث متوسط نصيب الف

ة     . للبطالة ة الفاعل ات الحماي ة متطلب وبالتالي، فإن البرنامجين في حاجة إلى دعم إضافي بما يفي ومواجه
والذي يتوقف على عوامل آثيرة منها المستويات الحالية والمستقبلية للفقر والبطالة وحجم  لمعيشة الفقراء

رامج      ة للب اهمة الفعلي وفرة والمس ات المت دى اإلمكاني ادي، وم و االقتص يوفرها النم ي س رص الت الف
ادرها الذات     وين مص تهدفة لتك االت المس ل الح ال تأهي ي مج ة، وخاصة ف رى المكمل ة األخ ة االجتماعي ي

ذ واإلدارة  . للدخل آما برهنت برامج شبكة األمان على أهمية الدور الذي يلعبه عامل الكفاءة آلليات التنفي
  .في تعزيز الفاعلية

  
  صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي  ٣-٢-٤-٤

ندوق   د ص جيع يع مكي  تش ي والس اج الزراع دى اإلنت وض   إح ق النه ة لتحقي ات الهام ات واآللي المؤسس
الصندوق ويستهدف . صادي ودعم الجهود التنموية في مجاالت الزراعة واألسماك والثروة الحيوانيةاالقت

ة والسمكية            عمومًا تقديم  ة الزراعي ات التعاوني ر مباشرة من خالل الجمعي دعم بصورة مباشرة أو غي ال
   .اء أو غير الفقراءوبنك التسليف الزراعي، وسواء آانت األنشطة المستهدفة يمتلكها أو يعمل فيها الفقر

  
رة    من إجمالي% ٥٩على السمكي وقد استحوذ النشاط  عدد المشروعات التي مولها الصندوق خالل الفت

والي  ٢٠٠٠-١٩٩٥ الي% ١٨.٥وبح ن إجم ل  م ة، مقاب اط % ٢٣التكلف واني للنش قيه الحي الزراعي بش
اتي ة % ٣٦بنصيب و ،والنب الي التكلف ن إجم تحوذت . م ري وا واس روعات ال آت المامش ةئلمنش ى  ي عل

ا    ولوية التكلفة، مما يبرز األ من إجمالي% ٤٣.٧بنسبة المشروعات ومن إجمالي % ١٨ ي يحظى به الت
  .هذا النشاط

  
ه          وتتجه  الي فإن ك القطاعات، وبالت اجي في تل د اإلنت طبيعة عمل الصندوق بصورة عامة نحو دعم الجه

ز النشاط االقتصادي     اآليعتبر من   ة لتحفي ات المهم و االقتصادي       و لي دل النم ع مع ذي  واإلسهام في رف ال
تتبع  . لمكافحة الفقر ًاضرورييعتبر  ك االختالف حول    ويس ه األساسية      ذل ة عمل الصندوق ووظيفت طبيع

ًا استهداف     .مكونات شبكة األمان االجتماعيوالذي قد يستثنيه من  ل تمام ومع ذلك، فإن الصندوق لم يغف
راء ه الفق د برامج، ويوج ية والر هأح رة ئيس و بصورة مباش راء نح م الفق ن خالل دع ة م ة المنزلي التربي

ام   ار واألغن رة   ، وتعطى  لألبق ة الفقي ة لألسر الريفي دخل وت    يمكلت األولوي ادة ال ا من زي تها نه ، حسين معيش
اجي والحد من          ا في النشاط االقتصادي واإلنت ة وإدماجه وبالتالي اإلسهام في استقرار المجتمعات الريفي

 .إلى المدينة هجرةال
  

ذ الصندوق   د نّف رة وق الل الفت و  ٢٠٠٠-١٩٩٥خ روع ٢,٨٣٧نح ة مش ار  ١١,٨٦٣ة إجماليًا بتكلف ملي
ال،  والي وري تفيدين ح دد المس غ ع ون ٦.١بل تفيد ملي د  .مس والي وق م تخصيص ح الي % ٣٥ت ن إجم م

ل للمشاريع في آل    التي تقع في أآثر من محافظة، أما الموارد التي وزعت آتموي  تلك لى إالمشروعات 
ك ال  بصورة عامة، غير أنه و .محافظة فقد أخذت اتجاهًا متباينًا راع ذل ر في     لم ي تخصيص مؤشرات الفق

  .يالسكانالتوزيع نسب تتقارب مع واعتمد المحافظات 
  



 

  خدمات شبكة األمان االجتماعي كما يراها الفقراء      ١٥-٤:إطار
نهم لم يسمعوا أفي المناطق التي شملتها الدراسة فقراء الذين تمت مقابلتهم جميع الكد أ

باسـتثناء   ،األشغال العامـة عن مشروع ندوق االجتماعي للتنمية أو عن خدمات الص
، مشـروعات تنفيـذ  أفاد الرجال بسماعهم عن قيام هاتين المؤسسـتين ب  أربع مناطق

صـندوق  لأمـا بالنسـبة   . كيفية الوصول إليهابعدم معرفتهم ومنطقتين أخريين أبدوا 
، مع مول خدماته إلى مناطقهجميع بسماعهم عنه ووصالفقد أفاد  ،الرعاية االجتماعية

فعـالً  صل ت اأنهوالتي يرون عن ارتياحهم لخدماته فيها الفقراء منطقتين عبر وجود 
من الرجال والنسـاء  جموعات كل الم تعبر، في بقية المناطقو. لفقراء المستحقينل

الفساد والخروقـات، عـدم   ، أهمها لعدة أسبابا عن نشاط الصندوق عن عدم رضاه
لتسـجيل أسـمائهم أو   مبالغ مالية قين الفعليين واضطرار الفقراء لدفع تغطية المستح

واحد باع غنمـه  "  . والذي يحدث تكراراً ،ع ملفاتهماإلعادة تسجيل أسمائهم عند ضي
ا األغلبية من الرجال والنساء عـدم رضـاه   تكما أبد. "علشان يسجلوه في الضمان

ذوي النفوذ على هـذه اإلعانـات    استيالءعن  وأيضاً ،ن معايير اختيار المستحقينع
أن تشكل لجان  اقترحقد و ."اللجنة اللي جت بيد الشـيوخ "  بتسجيل أسرهم وأقربائهم

كما ترى األغلبية أن معاناة  .من المنطقة ذاتها لدرايتهم بمن هو أحق بتسلم اإلعانات
ـ نتيجة  ،لهن مضاعفةوالنساء الفقيرات اللواتي ال يجدن من يع ول أن إجراءات الحص

هـن  جهلل على مساعدة الضمان االجتماعي طويلة وقد يتم التالعب بمستحقاتهن نظراً
  .عائل أو من يقوم  بمثل هذه اإلجراءاتلكثير من األرامل ويفتقد . اإلجراءاتتلك ب

د  الصندوق وأخيرًا، فإن  دعم المج       يعتم ى ال ه باإلضافة إل ديم تمويالت ى القروض البيضاء   افي تق . ني عل
ي ال   ،سلوب مخاطر عدم السدادك، يكتنف هذا األورغم ذل األمر الذي يؤدي إلى التشدد في الضمانات الت

ا يق ى توفيره ورونإال الدر عل وا ميس ر م ًا غي د مناخ ا يوج ات ٍت ، مم زارعين والصيادين أو لجمعي للم
 .الفقيرةالفئات 

  
  تقييم فاعلية شبكة األمان االجتماعي  ٣-٤-٤

بكة   ة ش يم فاعلي ة       إن تقي ة الحماي وفير مظل ي ت درتها ف دى ق ى م ف عل ة يتوق اعي الحالي ان االجتم األم
رائح  ات والش ة للفئ االجتماعي
دخل  ة ذات ال االجتماعي
ة،     ن ناحي رة م دود والفقي المح
ع   ة المجتم ى وقاي ل عل والعم
ذي      ر ال داد الفق راده من امت وأف
اطق     ى من ل إل ن أن يص يمك
رة    الل الفت ع خ ات أوس وفئ

ن ناح  ة م رى،  القادم ة أخ ي
لبية  ار الس ي ظل اآلث خاصة ف
الح   ات اإلص بعض سياس ل
ق  ل أن تتحق ادي وقب االقتص
نعكس    ة وت ا التنموي نتائجه
ين     ي تحس ة ف ا اإليجابي ثماره
ذي  راء وال مستوى معيشة الفق

  .قد يحتاج إلى سنوات عديدة
  

وبالرغم من أهمية دور الشبكة 
ي     ر ف ر المباش ر وغي المباش

رة  التخفيف من الفقر خالل  الفت
ى   ا تنطوي عل ابقة، إال أنه الس
عة    ة متواض ات فعلي إمكاني
بكة   ديم ش ر ولتق ة الفق لمكافح

ة     دافها بصورة فاعل ات تحول دون        . أمان اجتماعي تحقق أه ا زالت الشبكة تواجه صعوبات ومعوق وم
راء، ومن أب     ى الفق ذه  اآتمال وتكامل دورها، وتقلل من فاعليتها في التخفيف من الفقر والوصول إل رز ه

  :الصعوبات والمعوقات ما يلي
دقيق            • د ال راء والتحدي ائص الفق ر وخص ن الفق ة ع ات متكامل دة بيان ود قاع دم وج وارد وع ص الم نق

رامج     تفادة من ب للمستحقين والمناطق بما يضمن منع التالعب أو التكرار أو االزدواج فيما يتعلق باالس
  .شبكة األمان االجتماعي

داف وا • ي األه ة ف ل مشروع   ازدواجي اريع، مث رامج والمش ل بعض الب ة عم ابه طبيع بب تش اط بس لنش
ة   اب مظل ي ظل غي ة ف اعي للتنمي ع واألسرة والصندوق االجتم ة المجتم رامج تنمي ة وب األشغال العام

  .مؤسسية واحدة تعمل هذه البرامج في إطارها
ل، إضافة    • دريب والتأهي رامج الت بكة ونقص ب دات الش وادر بعض وح ل آ ة ضعف تأهي ى محدودي إل

  .برامج تطوير آفاءة وعمل المشاريع التي تنفذها الصناديق
  
  مساهمة المجتمع المدني في التخفيف من الفقر  ٥-٤

عين  ة التس ذ بداي رين يمن رن العش ن الق م     ات م ًا للحك ة منهج ي الديمقراطي دة وتبن ة الوح الن دول ع إع وم
ة أفي نش نموًا آبيرًا شهد اليمن  وصول إلى السلطة، والتعددية السياسية آلية للتعبير عن الفكر والرأي ولل

ام  منظمة في  ٢٧٠من وقد زاد عدد منظمات المجتمع المدني . الحديثوتطور المجتمع المدني   ١٩٩٠ع
اته   آما . ٢٠٠٠عام منظمة في  ٢,٧٨٦لى إ ه ومؤسس ة  تعددت وتنوعت منظمات نشطته  وسعت أ وتاألهلي

  .المستفيدين منهاوتزايد حجم  واالقتصادية االجتماعية
                                            

ل  مؤسسات في مجاالت تقليدي  تلك المنظمات والغالبية وضاع، تنشط لمجمل الظروف واألانعكاسًا و ة مث



 

ة ال ة المحلي و ا ،)ةجمعي ١,٢٤٢(تنمي ات  ،)ةجمعي ٩٦(ة والطفول ةمومألوا ةميألومح  ٦٦١(والتعاوني
ارس م. )ةجمعي طته ويم ا أنش ي عظمه ارإف ان ط دود مك المجتمع المحلي مح ع آ دها ي، م ضعف تواج

ة  تقطن  الريف حيث   في  خدماتها  وانتشار ر السكان و غالبي ا ت . اءالفق ا أنشطة بعضها      كرر آم ر منه آثي
  .ةلنفس الفئات المستهدفالبعض، وأحيانًا 

  
ة  المجال في ة الجمعيات العاملوتنتشر  ع  في  تنمية المحلي ك    ظات، في حين    المحافجمي ينحصر تواجد تل

ا   في محافظاتة الثقافية التنمي وأنسان إلحقوق االتي تعمل في بعض المجاالت آ ا دون غيره وفي  . بعينه
تحوذ  ين تس ا السياسي   صنعاء ة العاصمح كانية ومرآزه ا الس ة آثافته ا نتيج ر منه ى النصيب األآب عل

ي، تترآز بقية المنظمات في عواصم  المحافظات   ونشاطها االقتصادي والتجاري ودورها الثقافي والعلم
ف، رغم أن                در في الري ة وتن دن الثانوي ل تواجدها في الم ر ويق ا في الكب ي تليه ة الت  نشاط أو في المدين

  . يتجه لخدمة سكان الريفبعضها 
  

ف وقد تطورت مجاالت نشاط منظمات المجتمع المدني خالل السنوات القليلة الماضية لترآز على التخفي
ة           ة وحماي ديم الخدمات الصحية والتعليمي ل، فضًال عن تق من الفقر ومكافحة البطالة وتوفير فرص العم

ة   . البيئة ومع ذلك، فإن تأثير نشاطها في مكافحة فقر الدخل ال يزال محدودًا وضعيف التأثير نتيجة تقليدي
ات  ونمطية أساليب عمل منظماته وعدم قدرتها على ابتكار آليات وبرامج تنم ي الروح التطوعية لدى الفئ

ة    . االجتماعية الغنية وتزيد من مصادر التمويل ى أن خدماتها موجه ومع ذلك، فإن مزايا دورها يرجع إل
ى    للفئات األآثر فقرًا، فضًال عن أن طبيعة تدخالتها تتصف بأنها سريعة وتقوم على المشارآة وتهدف إل

  :أنشطتها في مجال التخفيف من الفقر في اآلتي وتتمثل أبرز. التمكين وتوفير بدائل وخيارات
وك ومن منظمات شبه        • تسهيل حصول األفراد واألسر الفقيرة على القروض الصغيرة من البن

دور          دني ب ام منظمات المجتمع الم ره، من خالل قي حكومية آالصندوق االجتماعي للتنمية وغي
  .الوسيط والضامن

بعض األس  • ة شهرية ل اعدات نقدي ديم مس ة، تق بات الديني ي المناس ة ف اعدات مالي رة ومس ر الفقي
ل   والذي يمثل أحد األنشطة التي تقوم بها معظم منظمات الرعاية االجتماعية، والتي بدورها تمث

  .من مجموع منظمات المجتمع المدني% ٤٦
رة   • زي المدرسي         تقديم مساعدات عينية لألفراد واألسر الفقي ديم ال ل تق في بعض المناسبات مث

ام دراسي      وا ة آل ع اد    ، لحقيبة المدرسية في بداي ديم المالبس في األعي واد    ، تق ديم بعض الم تق
  .الغذائية في بعض المناسبات وتوزيع لحوم األضاحي في عيد األضحى

 .تقديم الملبوسات واألغطية لألسر الفقيرة التي تواجه ظروفًا صعبة أو آوارث طبيعية  •
       

ع    تفيدين من    وترتف ة   وة يالمساعدات الخير نسبة المس ة االجتماعي ع    الرعاي دمها منظمات المجتم ي تق الت
يمن   % ٩٠المدني والتي قد تصل إلى أآثر من  تفيدين في ال ذه النسبة     . من إجمالي المس اع ه رر ارتف ويب

وعالقات التكافل المجتمعية القيم الدينية التي يواجهها المجتمع من ناحية، وتجّذر قتصادية عوبات االالصب
أ    تجربة نشأة ووحداثة  ن ناحية ثانية،م ي تلج دني الت ة    ىإل  منظمات المجتمع الم ول التقليدي ة لالحل  مواجه

ات     الفقر  ذه المنظمات رغب ة ه اء من ناحية ثالثة، فضًال عن تلبي اتهم   في  والموسرين   األغني ه تبرع توجي
و  ك نح االتتل ا      .المج ات والمؤسس اهمة الجمعي ات أن مس دى الدراس ت إح د بين كل  وق ة تش ت الخيري
  . من دخل األسر الفقيرة% ١٧.٤

  
دار     % ٣٠ورغم النمو المتصاعد لمنظمات المجتمع المدني في اليمن إال أن حوالي   ى م ا تعمل عل منه

العام، في حين يقتصر البعض اآلخر على النشاط الموسمي في المناسبات واألعياد الدينية أو في إطار   
ة  يق للغاي ر  . ض ا يفتق ا % ٢٠آم دة      منه به مجم ات ش ر منظم ي، وتعتب اء المؤسس ن البن در م ألي ق

ام نشاطها         . ومتوقفة، أو أنها لم تمارس أي نشاط منذ إنشائها ا اتس ا بينه اون فيم ا يسبب قصور التع آم
رأة      . بالتكرار وتدخالتها بالنمطية ة الم فعلى سبيل المثال، تنفذ معظم المنظمات الناشطة في مجال تنمي

ة   برامج تدريب في مج رة طويل ال الخياطة والحياآة والتطريز، على الرغم من أن هذه البرامج ومنذ فت
ى      . لم تثبت آفاءة عالية في تحسين أوضاع النساء الفقيرات ي تعمل عل ة المنظمات الت آذلك، تنشط آاف

ثبتت  تشجيع االلتحاق بالتعليم بين أوساط األسر الفقيرة في توزيع الحقيبة المدرسية رغم أن الدراسات أ
  . أن انخفاض معدالت التحاق األطفال الفقراء بالتعليم يعود إلى أسباب أخرى أآثر أهمية

  



 

 ةواالقتصادي ةالسياسيتطورات لنتيجة االمجتمع المدني  نظماتممتنام في تواجد  ةاليمنيأة لمروقد أصبح ل
ى      ةواالجتماعي دة  فرص  التي أفسحت المجال لحصولها عل ام نشاط  في ال متزاي في   أةتتواجد المر  و. الع

ا  . ةدارإلفي مجالس ا  دني مشارآتها  ت ل رغم استمرار   من الجمعيات والمنظمات آعضو فاع   الكثير  آم
ع  )مغلقة(ها على النساء وها وموظفإدارتتقتصر التي وأة في مجال المرة العامل نظماتمال تظهر ، وارتف

ة  ها عدد يورغم تدن. ٢٠٠٠ة بحلول عام جمعي ٥٢عددها إلى  الحجم الكل  مقارن النساء في   نسبة  ب وأ يب
اع  ، إال أن هذا الوضع المجتمع ع اجتم ى   ي يله داللته في واق ين   حافظ عل  أةالمر آل من   دوار أفواصل ب

   .والرجل في المجال العام
  

 ةوالرعاية والطفولة مومألمجاالت ادور حول تة في نشاطات تقليديوية أيضًا المنظمات النسوتعمل غالبية 
ا ب  والتطريز ةعلى الخياط أةوالتعليم وتدريب المر ةاالجتماعي ة مجاالت التنمي  ، مع اهتمام عدد محدود منه

ذات في   ووتترآز جميع المنظمات النسوية في المدن . ةالثقافي ا   ،صنعاء  ةالعاصم بال ا عن    ييعن مم غيابه
- ةظمات النسوي  تتصف المن و. ةوالتنموي ة الكثير من الخدمات الرعائي  معيشة النساء تتطلب حيث الريف 

ا      يوالتنظيم يدارإلائها بضعف بنا -أآثر من غيرها ا بينه اب التنسيق فيم تثناء بعض ال  وغي و أتنسيق  باس
  . يموسمالمحدود وال يثنائالتعاون ال
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