
ال تنمية بدون معاجلة 
مشكلة الفقر

واالجتماعية تعدُّ  االقتصادية  املشكالت  أكبر  من  الفقر  ظاهرة 
إيالًما  وأكثرها  أكبرها على االطالق  تكن  لم  إن  اليمن،  يف 
للعقل والضمير، وأخطرها تأثيًرا يف الوضع االقتصادي واملعيشي، كما 
أن  الفقر يعمل على إحداث تغيرات يف  األخالق والسلوك، وحتطيًما 
للكرامات والنفوس داخل اجملتمعات، وقد نُسب إلى الصحابي اجلليل 
علي بن أبي طالب ــ رضي اهلل عنه وأرضاه ــ قوله: »لو كان الفقر رجلًا 
للفقر  الفقر، كون  لقتلته«. ويف هذا دليٌل واضح على بشاعة جرمية 
وقد  النفسي،  اجلانب  وعلى  االجتماعي  الوسط  وخيمة يف   عواقب 
تكون آثار الفقر سلبية على من يعانون من الفقر املدقع حيث يؤدي يف 
حالة ضعف الوازع الديني والنفسي إلى تزايد جرائم السرقات والغش 
والفساد وفقدان الثقة يف النفس والسخط على اجملتمع، إلى جانب 

انتشار  البطالة يف اجملتمعات الفقيرة.
وتعدُّ ظاهرة الفقر قضية مجتمعية كبيرة مطروحة أمام املسؤولني 
والدولة، وقد تخلق مشكالت متعددة يف املستقبل؛ لذا يتطلب إدراجها 
ضمن أولويات احلكومة بحيث تعمل املعاجلات واحللول املناسبة مثل 
تدني  بسبب  الفقر  نسبة  ارتفاع  من  يعانون  ملن  العمل  فرص  توفير 

الذي  والتنموي  االقتصادي  االنتعاش  وركود  االقتصادية  األوضاع 
نتج عنه عجز ــ يف القطاعني العام واخلاص ــ يف توفير فرص عمل 
للمواطنني رجالًا ونساء، حيث إن أفضل وسيلة للقضاء على البطالة 
وعدم  والبطالة.  الفقر  على  تقضي  عمل  فرص  إيجاد  هي  والفقر 
معاجلة مشكلة الفقر، واالعتماد على ما يقدم خارجّيًا من  مساعدات 
لن  نقدية  أم  عينية  أكانت  الدولية سواء  املنظمات  إغاثية عن طريق 
بالعكس  بل  الفقر،  من  احلدِّ  قضية  يخدم  ولن  للمشكلة  حلًا  يقدم 
سيزيد من فجوة الفقر والبطالة ويحوِّل اجملتمع إلى ُوَكلٍَة معتمد على 
ذلك  نتائج  وستكون  عمل،  دون  من  تأتيه  التي  الغذائية  املساعدات 
االجتماعية  املشكالت  وزيادة  الفقر  نسبة  ارتفاع  حيث  من  عكسية 
للعملة  استنزاف  إلى  بعدها  يؤدي  وسوف  واالقتصادية،  واإلنسانية 
تبني خلق مشروعات صغيرة  يجب  ولذلك  املعاجلات؛  لعمل  الصعبة 
وحتسني  أنفسهم،  على  االعتماد  على  الفقراء  تساعد  للدخل  مدرة 

سبل العيش. 
ومن أهم أسباب الفقر هو عدم وجود مصادر دخل حلياة األفراد 
الدخل  إلى  يفتقرون  الذين  األفراد   على  الفقر  ويُطلق  اجملتمع.  يف 

لتوفير املوارد األساسّية، إضافة إلى عجز األفراد عن تلبّية احلاجات 
األساسّية ألنفسهم كالطعام، والشرب، واللباس واملسكن، فهو يشمل 
كل حاالت اجلوع وسوء التغذّية لألفراد، كما يرتبط الفقر بالكثير من 
األسباب التي تساعد يف نشره، أهمها ارتفاع نسبة النمو السكاني يف 
وكوارث  الدولة من حرب وصراع  لها  تتعرض  ما  إلى  إضافة  اليمن، 
وفيضانات تزيد من صعوبة املعيشة واستنزاف الطاقات واملوارد، هذا 
إلى  واخلارجية؛ سعًيا  الداخلية  والهجرة  النزوح  حالة  إلى  يؤدي  كله 
إيجاد االستقرار واملأوى، والبحث عن مصدر رزق وفرص عمل للعيش 
واملنظمة  املتعلمة  اجملتمعات  يف  نسبته  تقل  الفقر  إن  حيث  الكرمي، 
للجهود البشرّية، ويزيد الفقر يف اجملتمعات التي تعتمد على غيرها 
يف استيراد كل شيء، وظاهرة الفقر تنتشر بنسب متفاوتة يف جميع 
اجملتمعات، الفرق يعتمد على درجة الفقر، ونوعيته، إضافة إلى شدته 
وإلى تفاوت نسبة الفقراء يف كلِّ مجتمع، وميكن تقسيم مسببات  الفقر 

على: أسباب طبيعية، وداخلّية، وأخرى خارجّية. 
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    بالرجوع إلى تقارير األمم املتحدة والبرنامج 
اإلمنائي والبنك الدولي ومؤمتر املانحني 2020م، 
فإن قضايا الفقر بجميع أشكاله يعدُّ من أولويات 
األهداف السبعة عشر خلطة األمم املتحدة للتنمية 
الرئيس  الهدف  إن  حيث  2030م،  لعام  املستدامة 
ألهداف التنمية املستدامة يستهدف محاربة الفقر،  
من  كبيرة  مالية  موارد  املتعلق بحشد  وهو الهدف 
اإلمنائي  التعاون  ذلك  يف  مبا  متنوعة،  مصادر 
سيما  وال  النامية  البلدان  تزويد  أجل  من  ز  املعزَّ
الرامية  الوسائل  يكفيها من  البلدان منّوًا مبا  أقل 
كونها  اليمن  ومن ضمنها  الفقر  على  القضاء  إلى 
استمر  حال  يف  إنسانية  مشكلة  أكبر  من   تعاني 
فإن   املتحدة  األمم  لتقارير  وتبًعا  باليمن،  الصراع 
مقارنة   % إلى75  وصلت  اليمن  يف  الفقر  نسبة 
وفًقا   2014م  العام  بدء احلرب يف  قبل   %  47 بـ 
املتحدة اإلمنائي  برنامج األمم  الصادر عن  للبيان 

والتوقعات بحلول نهاية عام 2019م.
القتال حتى  إذا استمر  البيان        وأضاف 
عام 2022م فستُصنف اليمن كأفقر بلد يف العالم. 
النظر  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  بيان  ولفت 
إلى أنه يف حالة عدم نشوب الصراع، كان باإلمكان 
أن يحرز اليمن تقدًما نحو حتقيق أهداف التنمية 
الفقر  ملكافحة  العاملي  اإلطار  تُعد  التي  املستدامة 
التاريخ  حتى  2015م  عام  يف  عليه  أتُِّفق  الذي 
املستهدف لعام 2030م، ولكن أكثر من سبع سنوات 
عاًما.    21 ملدة  البشرية  التنمية  أعاقت  القتال  من 
أن حتقق  املرجح  “من غير  املتحدة:  األمم  وقالت 
لو  حتى  املستدامة  التنمية  أهداف  من  أّيًا  اليمن 

توقفت احلرب”. 
يف  احلرب  تتسبب  “لم  البيان:  وأردف      
العالم فحسب،  إنسانية يف  أزمة  أكبر  اليمن  جعل 
وبنيَّ  أيًضا«.  مروعة  تنموية  أزمة  يف  أغرقته  بل 
عوامل  إلى  يعود  اليمن  الفقر يف  نسبة  ارتفاع  أن 
تتعلق بالصراع الدائر مبا يف ذلك انهيار االقتصاد 
 )89( يقارب  ما  اليمن  فيه  خسر  الذي  الوطني 
منذ  االقتصادي  نشاطه  من  أمريكي  دوالر  مليار 
عام 2015م، وحذر البيان من أنه إذا استمر القتال 
اليمنيني يف  %78 من  2030م سيعيش  حتى عام 
التغذية،  سوء  من   95% وسيعاني  ومجاعة  فقر 
م، حيث يشهد  وسيتعرض %84 من األطفال للتقزُّ
7 سنوات، أودى بحياة أكثر  اليمن قتالًا منذ نحو 
السكان  من   80% وبات  شخص،  ألف   233 من 
يعتمدون  نسمة،  مليون   30 نحو  عددهم  البالغ 
على الدعم واملساعدات اإلنسانية، يف أسوأ أزمة 
إنسانية يف العالم، على وفق تقارير األمم املتحدة، 
ولذا فالوضع يتطلب سرعة توقف الصراع باليمن 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم  تتمكن  حتى 
اليمني عن طريق  واإلقليمية من مساعدة الشعب 
إلى  تهدف  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ 
الوطني  املستوى  على  سليمة  سياسية  أطر  إنشاء 
إمنائية  استراتيجيات  على  وتستند  واإلقليمي، 
جميع  متّتع  وضمان  االقتصادي  الوضع  لتحسني 
والضعفاء  الفقراء  سيما  وال  ــ  والنساء  الرجال 
املوارد  على  احلصول  يف  احلقوق  بنفس  ــ  منهم 
اخلدمات  على  حصولهم  وكذلك  االقتصادية، 
والتصّرف  األراضي  ملكية  حق  وعلى  األساسية، 
امللكية  بأشكال  املتعلّقة  احلقوق  من  وغيرها  بها 
وامليراث، واحلصول على املوارد الطبيعية والوصول 
واخلدمات  املالئمة  اجلديدة  التكنولوجيا  إلى 
الصغيرة  املشروعات  متويل  ذلك  يف  مبا  املالية، 
ومكافحة  العيش،  سبل  وحتسني  للدخل،  املدرة 
الفقر حتى حلول عام 2030م، وحتى يُكافح الفقر 
الذي جعل جزًءا كبيًرا من الشعب اليمني يقع حتت 
خط الفقر. وللحدِّ منه يجب علينا أولًا  أن نفهم 

ونعرف ما هو الفقر بكل ما يشمله من معانى.
االفتقار  مجرد  من  أكثر  الفقر  يعدُّ  طبًعا 
مصدر  ضمان  أو  املوارد  أو  املالي  الدخل  إلى 
اجلوع،  تشمل  مظاهره  إن  حيث  مستدام،  رزق 
على  احلصول  إمكانية  وانحسار  التغذية،  وسوء 
التمييز  إلى  إضافة  األساسية،  واخلدمات  التعليم 
االجتماعي وعدم املساوة واالستبعاد من اجملتمع، 
ففي  القرارات.  اتخاذ  املشاركة يف  وانعدام فرص 
عام 2015م ووفًقا لألمم املتحدة فإن اليمن تقع يف 
التنمية  على مؤشر  دولة   177 بني  من   151 املرتبة 
العمر  ملتوسط  مقياس  وهو   )HDI( البشرية
اليمن  يعدُّ  حيث  املعيشة،  للتعليم ومستوى  املتوقع 
عديدة  وطنية  برامج  وهناك  عربية  دولة  أفقر 
حملاربة الفقر لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات 
من  أكثر  اليمن  يف  الفقر  جتاوز  حيث  املواطنني 
%45 من مجموع السكان وهذه النسبة يف ازدياد 

وانهيار  والقتال،  الصراع  بسبب  ودائم  مستمر 
وعدم  املعيشي  الوضع  وتدنى  االقتصادي  الوضع 
صرف مرتبات املوظفني املدنيني إلى جانب مشكلة 
ظهور املوجة الثاني من كوفيد-19 إلى جانب تدني 
ُعِقد  الفقر فقد  الوضع االقتصادي وارتفاع نسبة 
املؤمتر  2020م  لليمن  االفتراضي  املانحني  مؤمتر 
السعودية لتسليط  العربية  إليه اململكة  الذي دعت 
الضوء على الوضع اإلنساني يف اليمن، واحلصول 
على التزامات مادية من الدول املانحة، وقد ُعقد 
يف  االفتراضية  الشبكة  يونيو 2020م عبر  يف 2 
ويعد  املتحدة،  مبشاركة األمم  العاصمة الرياض، 
هذا املؤمتر سادس املؤمترات املانحة لليمن، حيث 
2006م يف لندن،  نوفمبر   17 مؤمتر يف  أول  عقد 
برامج  لدعم  دوالر  مليارات   4.7 نحو  فيه  وجمع 
التنمية حتى عام 2010م وعقد املؤمتر الثاني يف 4 
سبتمبر 2012م يف الرياض، وُجمع فيه مبلغ 6.4 
 25 يف  الثالث  املؤمتر  عقد  دوالر، فيما  مليارات 
مليار   1.1 بجمع  وانتهى  يف جنيف،  2017م  أبريل 
األزمة  ملواجهة  مطلوبة  كانت  مليارين  أصل  من 
اإلنسانية كما استضافت جنيف أيًضا املؤمتر الرابع 
يف 3 أبريل 2018م وشهد تعهدات بتقدمي ملياري 
العربية  اململكة  من  مقدمة  تقريًبا  نصفها  دوالر 
مساعدات  عن  اإلمارات، فضلًا  ودولة  السعودية 
دوالر،  مليون  ومئتي  مليار  بنحو  سعودية  ووديعة 
عنها مركز  أعلن  أخرى  كبيرة  مبالغ  إلى  إضافة 
اإلنسانية والهالل  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك 
األحمر اإلماراتي وهبات أخرى بعضها جاء بدعم 
من مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم نحو أربعني 
دولة ومنظمة مانحة، وُعقد املؤمتر اخلامس كذلك 
يف جنيف، يف 26 فبراير 2019م وجمعت فيه األمم 
دوالر  مليون   500 منها  دوالر  مليار   2.6 املتحدة 
اإلمارات  تعهدت  كما  بتقدميها،  السعودية  تعهدت 
مببلغ مماثل، وقدمت دولة الكويت مبلغ 250 مليون 
دوالر، حيث بلغت التعهدات املالية التي أعلن عنها 
دوالر،  مليار   1.350 مبلغ   مؤمتر2020م  خالل 
املتحدة  األمم  قّدرتها  دوالر  مليار   2.4 أصل  من 
لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن منها سوف 
حتى  يونيو  من  الفقر  مخاطر  من  للحدِّ  يخصص 
 500 بتقدمي  السعودية  وتعهدت  2020م  ديسمبر 
مليون دوالر لدعم اخلطة اإلنسانية لهذا العام، و25 
مليون دوالر ملكافحة كورونا، وهو أكبر مبلغ مقدم بني 
الدول املانحة، فيما تعهدت بريطانيا  بتقدمي 200 
مليون دوالر، والنرويج 195 مليون دوالر، واملفوضية 
مليون  دوالر، واليابان 41  مليون  األوروبية 80 
و7.3  اليمنية،  اإلغاثية  للمؤسسات  دوالر 
كورونا، وكندا 40  فيروس  ملواجهة  دوالر  ماليني 
دوالر، وكوريا  مليون  دوالر، والسويد 30  مليون 
مليون  دوالر، وهولندا 16.7  مليون  اجلنوبية 18.4 
تعهدت  املتحدة قد  كانت الواليات  حني  يف  دوالر، 
يف 6 مايو بالتبرع بـ225 مليون دوالر لدعم برامج 
الغذاء يف اليمن، حيث يشجع اجملتمع الدولي على 
اليمن،  إلى  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  مواصلة 
ويدعو إلى توفير التمويل الكامل خلطة االستجابة 
 -  2019( لعام  باليمن  اخلاصة  االستراتيجية 
2020م( ويطالب يف هذا الصدد جميع األطراف 
يف اليمن تيسير وصول املساعدات اإلنسانية على 
نحو آمن ومن دون عوائق من أجل ضمان إيصال 
حاجة  يف  هم  الذين  السكان  جميع  إلى  املساعدة 
اخلطوات  اتخاذ  األطراف  بجميع  ويهيب  إليها، 
الالزمة والكفيلة بسالمة وأمن العاملني يف مجال 
املتحدة  اإلنسانية وموظفي األمم  املساعدة  تقدمي 
كي  أصول  من  لديهم  وما  بها  املرتبطني  واألفراد 
يتمكنوا من مساعدة الشعب اليمني الذي يعاني من 
وطأة الفقر والنزوح بسبب الصراع كما يقدر البنك 

انخفض  قد  اليمني  االقتصادي  الناجت  أن  الدولي 
إنتاج  انخفاض  ى  أدَّ 2015م وقد  %50 منذ  بنحو 
الوطنية،  اإليرادات  انخفاض  إلى  والغاز  النفط 
مما ترك احلكومة غير قادرة على توفير اخلدمات 
والصرف  واملياه  والصحة  التعليم  مثل  األساسية 
وهذا  األساسية،  املعيشية  واالحتياجات  الصحي 
الغذاء  تكلفة  يف  املفرط  التضخم  زيادة  إلى  ى  أدَّ
على   )200%  -150  ( من  تتراوح  بنسبة  والوقود 
البطالة  معدالت  ارتفاع  جانب  إلى  هذا  التوالي؛ 
يعانون  اليمنيني  من  عالية  نسبة  بقاء  جعل  مما 
من حياة صعبة للغاية، حيث يعيش أكثر من نصف 
السكان على أقل من 1.90 دوالر أمريكي يف اليوم، 
ويحتاج نحو %80 منهم إلى املساعدات اإلنسانية 
التنمية  أهداف  وفق  على  االجتماعية  واحلماية 
املستدامة كونها تُلزم  البنك الدولي  بالقضاء على 
وهذا  2030م،   عام  بحلول  أشكاله  بجميع  الفقر 
ضعًفا  الفئات  ألكثر  خاص  اهتمام  إعطاء  يتطلب 
واخلدمات  املوارد  إلى  الوصول  فرص  وزيادة 
من  تعافيهم  أثناء  يف  اجملتمعات  ودعم  األساسية 

آثار النزاعات والكوارث املرتبطة باملناخ.
       وقد أصدرت األمم املتحدة يف نيسان/
االجتماعية  لالستجابة  إطاًرا  2020م  أبريل 
وأنشأت  كوفيد-19  جلائحة  الفورية  واالقتصادية 
من  والتعايف  لالستجابة  املتحدة  األمم  صندوق 
اجلائحة التابع لألمني العام. فقبل انتشار  الوباء 
من  التخفيف  يف  كبيًرا  تقدًما  أحرزت  قد  كانت 
حدة الفقر يف العديد من البلدان، ومن املتوقع أن 
تشهد كثير من الدول التي تعاني من الصراع وتدني 
الوضع االقتصادي زيادة يف معدالت الفقر، ويعيش 
أكثر من 26 مليون شخص على التوالي حتت خط 
وبسببها  الصراع،  أو  الوباء  نتيجة  الدولي  الفقر 
حيث  الفقر  يعيشون  الذين  العمال  نسبة  ارتفعت 
يعيش واحد من كل خمسة أطفال يف فقر مدقع، 
واحلرمان  للفقر  السلبية  لآلثار  تداعيات  وتوجد 
يف السنوات األخيرة ميكن أن تستمر مدى احلياة 
اذا لم يجِر التدخل وعمل احلماية االجتماعية ملن 
يعانون من الفقر واجملاعة، وقد وضع البنك الدولي 
وستُوضع  الفقر  مستويات  لقياس  جديًدا  هدًفا 
االستراتيجيات اإلمنائية يف بيئة اقتصادية تنموية 
التغير ،وبذلك ستحد من نسبة الفقر عن  سريعة 

طريق مساعدة البلدان النامية ومنها اليمن.
تدخل  يتطلب  فإنه  ذلك  يتحقق  وحتى       
كل الداعمني محلّيًا وإقليمّيًا ودولّيًا  بحيث يصبح 
عملًا دولّيًا شاملًا كون أجندة التنمية املستدامة لعام 
2030م تتعهد بعدم  ترك أحد يتخلف وراء الركب 
البرنامج  هذا  لكن حتقيق  اجلميع،  إلى  والوصول 
لنمو  الطموح يتطلب سياسات ذات رؤية  اإلمنائي 
اقتصادي مستدام وشامل ومنصف، يدعمه اجلميع 
الستيعاب كامل يف مجال التوظيف، وإيجاد العمل 
وتراجع عدم  االجتماعية  والرعاية  للجميع  الالئق 
البيئة  على  واحلفاظ  اإلنتاجية  وزيادة  املساواة، 
كل  يف  أشكاله  بجميع  الفقر  على  بالقضاء  وذلك 
ال  ومطلب  اليوم  يواجهنا  عاملي  كأكبر حتدٍّ  مكان 
غنى عنه لتحقيق التنمية املستدامة، وحتى تتكاتف 
اجلمعية  فقد قررت  واإلقليمية  الدولية  اجلهود 
والسبعني  الثانية  دورتها  املتحدة يف  لألمم  العامة 
على  للقضاء  الثالث  املتحدة  األمم  “عقد  تبني 
الفقر )2027-2018م(” والهدف من العقد الثالث 
عقد  تنفيذ  عن  املتولد  الزخم  على  احلفاظ  هو 
الفقر )-2008 للقضاء على  الثاني  املتحدة  األمم 
2017( من أجل القضاء على الفقر فضلًا عن ذلك 
فعالة  بطريقة  الثالث  العقد  يدعم  أن  املتوقع  من 
دولّيًا  عليها  املتفق  اإلمنائية  األهداف  ومنسقة 
واملتعلقة بالقضاء على الفقر مبا يف ذلك أهداف 

فرص  خلق  حتقق  سوف  التي  املستدامة  التنمية 
يف  لإلسهام  وذلك  االجتماعي  والتكامل  العمل 
ن من بناء مجتمعات آمنة  إنشاء مجتمع دولي ميِكّ
ومستويات  الفرص  توفر  ومتناغمة  وحرة  وعادلة 
السياسات  وتعمل شعبة  للجميع،  عالية  معيشة 
الشؤون  إلدارة  االجتماعية التابعة  والتنمية 
األمم  منظومة  داخل  واالجتماعية  االقتصادية 
املتحدة كمركز تنسيق لعقد األمم املتحدة للقضاء 
للحكومات  تّسهل  بأنشطة  وتتعهد  الفقر  على 
تنفيذ االلتزامات بفعالية أكثر للسياسات املعتمدة 
االجتماعية  التنمية  بشأن  كوبنهاغن  إعالن  يف 
واملبادرات األخرى بشأن التنمية االجتماعية التي 
والعشرين  الرابعة  االستثنائية  الدورة  اعتمدت يف 
اجلهود  كل  من  الرغم  وعلى  العامة،  للجمعية 
لتحقيق  الدولي  البنك  مجموعة  من  املبذولة 
وتعزيز  املدقع  الفقر  إنهاء  هما:  رئيسني  هدفني 
الرخاء املشترك. وتعدُّ هذه الرسالة ركيزة جلميع 
التحليالت والعمليات التي تنفذها مجموعة البنك 
وجهودها جلمع األطراف املعنية يف أكثر من 145 
تقريًبا،  عاًما   25 مدى  فعلى  معها  متعاملًا  بلًدا 
كان هناك حتسني يف التقليل من نسبة الفقر بني 
مرة  وألول  ولكن اآلن  احمللية  اجملتمعات  أوساط 
الفقر أسوأ  إنهاء  تواجه جهود  وخالل جيل واحد 
ترتفع  أن  املتوقع  ومن  اإلطالق.  على  لها  انتكاسة 
معدالت الفقر يف العالم يف عام 2020م ألول مرة 
منذ أكثر من 20 عاًما، حيث أدى تفاقم الصراعات 
جائحة  انتشار  جانب  إلى  واالضطرابات  والقتال 
فيروس كورونا )كوفيد-19( مع تغير املناخ، أدت كل 
ئ بالفعل من وتيرة التقدم  هذه العوامل إلى أن تُبطِّ
الفقر وتخفيض معدل  احملرز يف جهود احلد من 
واليمن خاصة حيث  العالم عامة  املدقع يف  الفقر 
يف عام 2017م ويف عام 2018م، كان أربعة من كل 
يعيشون  الدولي  الفقر  دون خط  أشخاص  خمسة 
يف مناطق ريفية، ويعدُّ األطفال نصف الفقراء، أما 
املناطق  معظم  يف  الفقراء  أغلبية  فيمثلن  النساء 
على  إال  حتصل  لم  العمرية  الفئات  بعض  ويف 
أكثر  ويعيش  األساسي.  التعليم  من  محدود  قدر 
متأثرة  اقتصادات  العالم يف  %40 من فقراء  من 
بالهشاشة والصراع والعنف، ومن املتوقع أن يرتفع 
هذا العدد يف العقد املقبل حيث يعيش فقراء العالم 
الفيضانات  خلطر  التعرض  شديدة  مناطق  يف 
والصراعات، ولكن العديد من الناس الذين بالكاد 
جنوا من الفقر املدقع قد يسقطون يف براثنه مرة 
أخرى بعد تفشي فيروس كورونا والتغيرات املناخية 
ومن احملتمل أن يكون »الفقراء اجلدد« أكثر تركًزا 
يف  ويعملون  املزدحمة،  احلضرية  املناطق  يف 
كوفيد-  انتشار  بسبب  اختالًطا  األكثر  القطاعات 
19ومن أجل مساعدة البلدان على عمل معاجلات 
حقيقية لتعدى مشكالت وحتديات الفقر فإن يجب 
رسم استراتيجيات تتناسب مع الوضع القائم. وكان 
البنك الدولي قد وضع استراتيجية للحد من الفقر 
ومن جتاربه وخبرته الطويلة أصبح أمام حلظة غير 
عادية يف األزمة احلالية، إذ لم يسبق أن أصبح أمام 
نسبة  زيادة  وهى  نفسه  الوقت  يف  حتديات  ثالث 
كورونا اخلطير  وانتشار فيروس   ، الفقر من جهة 
عاملّيًا من جهة ثانية، وقد عمل كوفيد-19 على خلق 
العالم،  أن شهده  لم يسبق  بالعالم  اقتصادي  شلل 
كذلك ارتفاع نسبة الفقراء الذى يعيشون  يف أقاليم 
وبلدان متأثرة بالصراعات، واجلهة الثالثة ظاهرة 
التغيرات املناخية واالحتباس احلراري التي تشهد 
تغير يف أمناط  الطقس العاملي وهى تغيرات غير 
مسبوقة بسبب النشاط البشري أدت إلى حصول 
واملنشآت  التحتية  والبنية  املدن  رت  دمَّ فيضانات 
الزراعي  القطاع  وخصوًصا  والعامة  اخلاصة 

والسمكي وهذه الفيضانات  املتكررة كانت سبًبا يف 
ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

استراتيجيات  توضع  أن  يجب  ثمَّ  ومن       
سياق  بحسب  دخلًا  األقل  الفئات  إلى  للوصول 
والتحليالت  البيانات  أحدث  مراعاة  مع  بلد  كل 
لهذه  العالم  استجابة  وستؤثر  الناس  واحتياجات 
التحديات الرئيسة اليوم تأثيًرا مباشًرا يف إمكانية 
تغيير االنتكاسات احلالية يف جهود احلد من الفقر 
على الصعيد العاملي، ويجب أن يأتي إنقاذ األرواح 
استقرار  وإحداث  األرزاق  كسب  سبل  واستعادة 
معيشي  على رأس األولويات املباشرة،  وقد جرى 
بالفعل تنفيذ بعض السياسات الالزمة لتحقيق ذلك، 
ببرامج  املتمثلة   االجتماعية  احلماية  أنظمة  مثل 
الضروري  من  التي  القائمة  النقدية  التحويالت 
حتولها من دعم مؤقت إلى مشروعات دائمة وذلك 
اخلدمات  قطاع  لدعم  االستجابة  خطط  بتنفيذ 
والبنية التحتية  إلى جانب برامج التنمية واإلعمار، 
مع أهمية التصدي لفيروس كورونا، البد أن تواصل 
التي  القائمة  العقبات  تذليل  على  العمل  البلدان 
يقدم  وحيث  الفقر  من  احلد  استمرار  دون  حتول 
نهج تكميلي  اعتماد  الدولي توصيات بشأن  البنك 
امللحة  لألزمة  بفعالية  االستجابة  مسارين:  يحوي 
على املدى القصير مع االستمرار يف التركيز على 
ذلك  األساسية، مبا يف  التنمية  مواجهة مشكالت 
الصراعات وتغير املناخ وسد الفجوات بني تطلعات 
كثير  ويف  الواقع  أرض  على  وتنفيذها  السياسات 
السياسات  بني  واسعة  فجوة  توجد  األحيان  من 
يف  وتنفيذها  جهة،  من  احلكومات  تتخذها  التي 
الواقع العملي من جهة أخرى، وكذا بني ما يتوقعه 
تكون  أن  وميكن  يومّيًا،  يواجهونه  وما  املواطنون 
السياسات  يف  احلكومات  تتخذها  التي  التطلعات 
هناك  يكون  أن  املرجح  من  ولكن  بالثناء  جديرة 
والفئات  حتقيقها،  إمكانية  مدى  يف  كبير  تباين 
التي تستفيد منها فعلى سبيل املثال على املستوى 
احمللي قد ال تتمكن الفئات األقل تأثيًرا يف اجملتمع 
األساسية  اخلدمات  على  احلصول  من  احمللي 
املتصلة  اخملاوف  ستتجلى  العاملي  الصعيد  وعلى 
الدول  عليه  حتصل  ما  يف  السياسي  باالقتصاد 
الغنية والفقيرة من اإلمدادات العاملية احملدودة من 
املواد اإلغاثية واألجهزة الطبية ومن األهمية مبكان 
تستجيب  أن  ميكنها  تنفيذ  استراتيجيات  بلورة 
التعلّم  تعزيز  مثل   الثغرات  لسد  ومرونة  بسرعة 
وحتسني البيانات وخلق العمل التعاوني واملشترك 
يزال  ال  حيث  واجملاعة،  الفقر  دائرة  من  للخروج 
املعروفة، وقد طغت  األمور غير  الكثير من  هناك 
الغنية  البلدان  يف  االستجابة  أنظمة  العالم   على 
والفقيرة على حد سواء وكثيًرا ما تأتي االستجابات 
املبتكرة من اجملتمعات احمللية والشركات التي قد 
تكون لديها فكرة أفضل عن املشكالت والتحديات 
التي ينبغي أن حتظى باألولوية وقد تتمتع بشرعية 
محلية أكبر للقرارات الصعبة وتطبيقها، وهذا أمر 
وتبنى  جوانبه،   بكل  التعلّم  لتشجيع  األهمية  بالغ 
فئات  بني  للدخل  ة  املدرَّ الصغيرة  املشروعات 
الشعب وعلى نطاق واسع وحتسني األسس املستندة 
شعور  وتكوين  السياسات،  وضع  يف  البيانات  إلى 
أن  وضمان  األزمات  أثناء  يف  املشترك  بالتضامن 
يتخذها  التي  الصعبة  السياسية  اخليارات  تكون 

املسؤولون جديرة بالثقة.
الناس  أشد  على  التركيز  إلى  بحاجة  ونحن 
يعيشون  التي  املناطق   عن  النظر  بصرف  فقًرا 
إلى جانب شركائنا  به  يقومون  الذي  والعمل  فيها 
الدخل  مستويات  جميع  على  املعنية  البلدان  يف 
التنموية  واخلدمات  املشروعات  يف  لالستثمار 
بإنهاء  املتعلق  الهدف  ميضي  بحيث  املستدامة 
املتحدة  األمم  هدف  مع  جنب  إلى  جنًبا  الفقر 
الرخاء  بتعزيز  املعني  الدولي  البنك  ومجموعة 
املشترك الذي يركز على زيادة منو الدخل بنسبة 
%40 األقل دخلًا يف كل بلد. وبحيث يتحول تعزيز 
الرخاء املشترك على نطاق واسع إلى حتسني دخل 
الفئات األقل دخلًا يف كل بلد ويشمل تشديًدا قوّيًا 
تبقي  التي  الدائمة  التفاوت  أوجه  معاجلة  على 
كثير من الناس يف دائرة الفقر من جيل إلى آخر 
وذلك ببرامج قوية تقودها البلدان املعنية لتحسني 
ورفع  النمو  حتفيز  أجل  ومن  املعيشة،  ظروف 
الكامل  واإلدماج  الوظائف  وخلق  الدخل  متوسط 
للنساء والشباب يف االقتصاد والتصدي للتحديات 
البيئية املناخية، ومساندة جهود بناء اقتصاد أقوى 
وأكثر استقراًرا مبا يعود بالنفع على اجلميع وهذا 
بالطبع ليس باملهمة السهلة ولن يكون الطريق أمام 
احلكومات والدول الداعمة معبًَّدا أو مستقيًما، لكن 
بحيث  به  يُعمل  أن  يجب  الذي  األساس  هو  هذا 
البلدان  مع  وثيقة  بصورة  والعمل  التواصل  يجري 
املواطنني  حياة  حتسني  على  ملساعدتها  املعنية 

األكثر  حرماًنا بسبب الفقر.
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ال تنمية بدون معاجلة مشكلة الفقر ... تتمة من الصفحة األولى.. 

اجملتمع،  طبيعة  فهي  الداخلّية:  األسباب  أما 
إضافة  احلضاري،  وتطوره  ونشاطه  تعلمه  ومدى 
واإلسهام  واألنشطة،  األعمال  تنظيم  على  قدرته  إلى 
واحلرف  كالزراعة،  الداخلية،  الثروة  من  اإلفادة  يف 
اليدوية التقليدية ، ومعامل التصنيع اليدوية  وغيرها، 
والبطالة  الفقر  مبخاطر  الوعي  غياب  بسبب  لكن 
لدى  املعيشي  املستوى  تدني  إلى  ى  أدَّ احلكومة  لدى 
اجملتمعات كونها لم تعط اهتماًما بحاجات اجملتمع من 
توفير بنية حتتية قادرة على مساعدة اجملتمع، فإما أن 
تنقذه من الفقر وإما أن يستفحل األمر فتزيد حاالت 
السياسي  العامل  ارتباط  طريق  عن  وذلك  الفقر، 
احلاجة  يف  االتساع  يسبب  مما  االقتصادي،  بالعامل 
واإلداري  املالي  الفساد  بسبب   الفقر،  رقعة  ويف 
كل  واخلدمات،  للثروة  العادل  التوزيع  وعدم  والظلم 

هذه العوامل تؤدي إلى دمار اجملتمع وفشله.

احلروب  فمنها  اخلارجّية:  األسباب  وأما 
جبروتها  تفرض  التي  واحمللية  الدولّية  والصراعات 
على البلدان فتحرمها من أن تنمو وتُطور نفسها، وذلك 
مستغلة  غير  والفقيرة  الضعيفة  الدول  ثروات  لتبقى 
بهدف جعل البلد فقير، كذلك سوء توزيع املساعدات 
فيها  الذي يسود  الفقيرة  البلدان  الدولية بخاصة يف 
الصراع وعدم الرقابة على توزيع املساعدات اإلنسانية 
للفقراء، وبغياب الدور الرقابي فإن معظم املساعدات 
تذهب إلى املتصارعني ليقوموا باستخدامها استخداًما 
يستمر  ثمَّ  ومن  الشخصية،  وملصاحلهم  إنساني  غير 

الفقر يف تزايد وتظهر البطالة وظاهرة التسول. 
العالم  الفقر هي مشكلة  على مستوى  ومشكلة 
الفقر  بقاء  على  ويترتب  خاص،  بوجه  واليمن  عامة 
كاملستوى  اجملتمع،  يف  املستويات  كل  يف  احلرمان 
الفقر  على  ويترتب  والسكني،  والتعليمي،  الصحي، 

أيًضا انتشار األمية، وهذا األمر يوضح مدى خطورة 
انتشار وتنامي الفقر، وله آثاره السلبّية وبخاصة على 
الِعلم، فالفقر يجعل املواطن يرى األمور مبنظور غير 
سليم، بل إن نفسيته تكتئب وتتعقد بسبب الفقر، وذلك 
ألنه لم يتعلم فالِعلم يُدرب الفرد على النظر يف أمور 
يدعو  الِعلم  أن  كما  وإيجابي،  سليم  مبنظور  احلياة 
إلى أن يسعى الفرد إلى طموحه مهما كانت الظروف 
احمليطة به، لذلك فقد كان فقدان األفراد للعلم سبًبا 
من أسباب الفقر يف اجملتمع، وقلة الِعلم جتعل اجملتمع 
يسعى إلى البحث عن لقمة العيش فقط، فالفقر يُولِّد 
كان  فكلما  والتطور،  واإلنتاج  اإلبداع  قليل  مجتمًعا 
اجملتمع يعاني الفقر، قلت االبتكارات والنشاطات التي 
تسهم يف نهوضه، وذلك يعود إلى عدم توفر القدرات 

املطلوبة. 
الفقر  من  للحدِّ  املتبعة  االستراتيجيات  ومن 

بأن  السياسة  أصحاب  قناعة  الطويل  املدى  على 
االقتصادي،  النمو  على  القادرة  هي  البشرّية  التنمّية 
وهذا سيساعد يف مكافحة الفقر، إضافة إلى تعديل 
أساليب اإلنفاق يف الدولة، وإعادة جدولة التوازن بني 
املناطق يف الدولة، ومن ثمَّ مقارنة هذا التوازن والنظر 
إلى املناطق الفقيرة، ومعرفة سبب فقرها وتخصيص 
نفقة خاصة لها من ميزانية الدولة من أجل اخلدمات 

الصحية والتعليمية واملعيشية.
الفقر  عن  املتحدة  لألمم  وتقارير  دراسات  ثمة 
تشير إلى أن نسبة الفقر يف اليمن وصلت إلى75 %  
من1.9  أقل  على  يعيشون  الفقر،  خط  يعيشون حتت 
دوالر يومّيًا، بسبب ارتفاع معدالت الفقر العالية، حيث 
مجموع  من   45% من  أكثر  اليمن  يف  الفقر  جتاوز 
ازدياد مستمر ودائم بسبب  النسبة يف  السكان وهذه 
وتدنى  االقتصادي،  الوضع  وانهيار  والقتال،  الصراع 

املوظفني  مرتبات  صرف  وعدم  املعيشي،  الوضع 
املناخية  التغيرات  مشكلة  جانب  إلى  املدنيني، 
واالحتباس احلراري والكوارث والفيضانات، مع ظهور 
املوجة الثاني من كوفيد-19 ، إلى جانب تدني الوضع 

االقتصادي. 
توسع  خطر  مدى  إدراك  من  بد  ال  النهاية  يف 
الفقر على اجملتمعات، وما سيترتب عليه من  دائرة  
فرص  على  ستقضي  االجتماعية  احلياة  يف  إعاقة 
فرض  الذي  األمر  وهو  واإلبداع،  واالبتكار،  النجاح، 
الفقر من  أن جتعل مكافحة  لذا عليها  البلدان،  على 
تؤدي  واجتماعية  اقتصادية  فالفقر ظاهرة  أولوياتها، 
إلى فشل اجملتمع وضياعه، وال بد للبلدان التي تعاني 
الفقر  ــ يف مختلف العالم ـ مواجهته واحلد منه حتى 
املتغيرات االقتصادية واالجتماعية  تتمكن من مواكبة 

والثقافية والسياسية  مع احمليط اإلقليمي والدولي.

منال أمني
صوت األمل

  
يسد  عمل  عن  يومّيًا  البحث  إلى  عالء  اضطر 
لوالدته  العالجات  قيمة  ويوفر  أسرته  احتياجات  به 
املصابة بالقلب، حيث كان يعمل أكثر من عمل يف وقٍت 

واحد، ويف أوقات كثيرة ال يجد عملًا.
عالء حالّيًا يسكن يف غرفة صغيرة )دكان( اضطر 
أن يستأجرها بعيًدا عن أقربائه، وبصعوبة يوفر قيمة 
الدواء واإليجار الذي كان يف 2017م يبلغ10 ألف ريال 
ليرتفع إلى 25 ألف ريال بعد ذلك، األمر الذي زاد من 
همه بخاصة مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية، 
يستطيع  ال  كثيرة  ومتطلبات  املدارس  واحتياجات 

توفيرها يف أغلب األوقات. 
لم يكن حال عالء أفضل من حال النازحة أم سلمى 
)48 عاًما من محافظة احلديدة( التي تسكن حالّيًا يف 
منزلنا  ر  ُدمِّ بعدما  تقول:  حيث  بعدن،  النازحني  مخيم 
املتواضع يف منطقة حيس يف أواخر 2017م ووفاة زوجي 
أوالدي اخلمسة  باقي  املدينة مع  أبنائي غادرت  وأحد 

متجهة إلى عدن.
يف  املدارس  إحدى  يف  تعمل  سلمى  أمُّ  كانت 
منطقتها منظفًة وراتبها ال يتعدى الـ15 ألف ريال، أّما 
عمل  من  أكثر  يف  اليومي  باألجر  يعمل  فكان  زوجها 
ويكمل  الصراع  ليأتي  جًدا،  صعبة  املعيشية  وحالتهم 

عليهم مأساتهم ومعاناتهم مع احلياة.
املرافق  أحد  يف  منظفًة  حالّيًا  سلمى  أم  تعمل 
أسرتها  احتياجات  لتوفر  يومي،  وبأجر  بعدن  اخلاصة 
األساسية ، حيث تشكو من ارتفاع األسعار يف كل شيء، 
واحدة  وجبة  قيمة  إال  توفير  تستطيع  ال  أنها  لدرجة 

باليوم وبصعوبة شديدة. 
أن  2021م،  مارس  ـ  الدولي  البنك  تقرير  يؤكد 
منطقة  يف  منّوًا  وأقلها  البلدان  أفقر  من  تعدُّ  اليمن 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى سنوات، وأنه 
بسبب  العالم،  إنسانية عرفها  أزمة  أسوأ  يواجه حالّيًا 
انعدام األمن  إلى  ى  وأدَّ اقتصادها،  ر  الذي دمَّ الصراع 

الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة.
وقد أشارت تقديرات األمم املتحدة إلى أن 24.3 
كانوا »معرضني خلطر  2020م  مليون شخص يف عام 

اجلوع واملرض«.
كما تشير نتائج حتليل التصنيف املرحلي املتكامل 
IPC للفترة من ديسمبر 2018م إلى يناير 2019م، إلى 
غير  بصورة  تفاقمت  الغذائي  األمن  انعدام  حدة  أن 
مسبوقة خالل السنوات القليلة املاضية، حيث  إن 63.5 

اخلامسة  املرحلة  إلى  مرة  ألول  وصلوا  شخص  ألف 
جًدا  العالية  الشدة  على  يدل  اجملاعة( مما  ـ  )الكارثة 
النعدام األمن الغذائي بني بعض الفئات السكانية التي 
باتت تقاسي اجلوع وغير قادرة على تلبية احتياجاتها 

الغذائية األساسية.
الغذائية  املساعدات  غياب  أن  النتائج،  وأضافت 
اإلنسانية وعدم دعم تعايف جهود األمن الغذائي،  قد 
مرحلة  شخص  مليون   10 يقارب  ما  دخول  إلى  يؤدي 
اجملاعة خالل الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 9.65 

مليون شخص يف املرحلة الرابعة )الطوارئ( .
  

أكبر فجوة فقر يف العالم
حذر البنك الدولي يف تقريٍر له نشر عبر موقعة 
اإللكتروني 2021م، من أن نحو %70 من سكان اليمن 
البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر اجملاعة 
الغذائي،  األمن  انعدام  إلى  أدى  الذي  الصراع،  بسبب 
إلى  بحاجة  شخص  مليون   24.1 عن  يقل  ال  ما  وأن 
و3.7  طفل  مليون   12.3 بينهم  اإلنسانية،  املساعدات 

ماليني نازح داخلّيًا.
   كما بني التقرير، أن إجمالي الناجت احمللي يف 
ما وضع  2015م،  منذ  النصف  انخفض مبقدار  اليمن 
أكثر من %80 من إجمالي السكان حتت خط الفقر؛ 
وإن حجم األضرار يف 16 مدينة رئيسة يف اليمن تتفاوت 

ما بني 6.9 مليار و8.5 مليار دوالر أمريكي.
املتحدة اإلمنائي يف  برنامج األمم      وقد حذر 
على  اليمن  يف  الصراع  تأثير  )تقييم  بعنوان  دراسة 
إذا استمر  أنه  التنمية املستدامة(؛ من  حتقيق أهداف 
الصراع يف اليمن حتى 2022م فأنها ستعاني من أكبر 
يف  بلد  كأفقر  اليمن  وستصنف  العالم،  يف  فقر  فجوة 

العالم.

استمرار الصراع وغياب االستقرار
الدكتور يوسف سعيد )اخلبير األقتصادي وأستاذ 
علم االقتصاد يف جامعة عدن(  يؤكد لـ«صوت األمل« أن 
تفاقم الوضع االقتصادي املتدهور حالّيًا يف اليمن أسهم 
وارتفاع مؤشرات اجلوع  الفقر  زيادة نسبة مستوى  يف 

على مستوى أكبر يف العديد من احملافظات اليمنية.
وأوضح، أن األسباب التي زادت من نسبة الفقر يف 
اليمن كثيرة أهمها استمرار الصراع وغياب االستقرار، 
املؤشرات  يف  العميقة  االقتصادية  واالختالالت 

االقتصادية.
تدهور  عن  الناجت  خل  الدَّ تآكل  أن  إلى  أشار  كما 
األسباب  أهم  من  يعدُّ  الوطنية  للعملة  الشرائية  القوة 
يعد  لم  حيث  الفقر،  مستوى  زيادة  يف  أسهمت  التي 

الغذائية  السلع  من  املواطن  بحاجة  يفي  خل  الدَّ
بدرجة جنونية جراء  أسعارها  ارتفعت  التي  األساسية 
الفقر  تفاقم مستوى  زاد من  العملة، مما  تدهور قيمة 

بخاصة يف جنوب اليمن.
يف  العاملني  حتويالت  تراجع  أن  وأضاف، 
الفقر  نسبة  ارتفاع  يف  أيًضا  تسبب  اجملاورة  البلدان 
الغياب  أن  كما  اآلن،  وإلى  املاضية  السنوات  خالل 
ترفد  أن  ميكن  التي  اجلديد  لالستثمارات  التام  شبه 
وتأثير  عمل  فرص  وتخلق  جديدة  بطاقات  االقتصاد 
األوضاع السياسية وتردِّي األوضاع األمنية وضعف دور 
القطاع اخلاص يف املساعدات االجتماعية وغياب دور 
احلكومة، وضعف مشروعات الضمان االجتماعي، كل 

هذا زاد من تأزم الوضع املعيشي لدى أفراد اجملتمع.
يف السياق ذاته توضح ريام املرفدي )نائب مدير 
عام التسويق والترويج يف املنطقة احلرة بعدن(، أن انهيار 
ى  سعر صرف الريال اليمني أمام العمالت األجنبية أدَّ
إلى تفاقم األزمة االقتصادية واإلنسانية تفاقًما كبيًرا، 
فقد شهد الريال اليمني انهيارات متكررة منذ 2015م، 
فقد كانت قيمة الدوالر الواحد  214 ريال، لتصل قيمته 
وهذا  لدوالر،  ريال   1102 نحو  إلى  احلالي  الوقت  يف 
االرتفاع أدى إلى انتشار الفقر واجملاعة انتشاًرا كبيًرا 

نتيجة ارتفاع األسعار إلى أكثر من 200% .
      وتقول لصوت األمل: إن الصراع وغياب دور 
السياسات  وغياب  املغتربني  حتويالت  وتراجع  الدولة 
النقدية لدى احلكومة والبنك املركزي بفعل التغييرات 
املتواصلة يف سياسة وقيادة البنك املركزي تعد من أهم 
يف  الوطني  االقتصاد  تدهور  من  زادت  التي  األسباب 
متثلت  وسياسية  خارجية  عوامل  هناك  أن  كما  البلد، 
والغازية،  النفطية  واملواد  اليمن  انخفاض صادرات  يف 
واعتماد اليمن على استيراد معظم بضائعه من اخلارج.

تقارير وإحصائيات
ـ  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة   تقرير  ويف 
)املستجدات  االقتصادية  والتوقعات  الدراسات  قطاع 
االقتصادية واالجتماعية يف اليمن ـ أغسطس 2020م( 
أشار إلى أن اليمن واجه ظروًفا اقتصادية واجتماعية 
عام  منذ  مسبوقة  غير  وأمنية  وسياسية  وإنسانية 
التنمية،  مؤشرات  يف  وتدهوًرا  اآلن،  وإلى  2014م 

وتفاقًما يف األزمة اإلنسانية.

أدت  الظروف  تلك  أن  التقرير،  وأوضح         
إلى انكماش الناجت احمللي اإلجمالي وتوقف جزء كبير 
من األنشطة االقتصادية، وتوقف البرامج االستثمارية 
اخلاصة،  االستثمارات  من  كبير  وجزء  احلكومية، 
وانسحاب أغلب املستثمرين األجانب، وخروج رأس املال 
احمللي إلى اخلارج بحًثا عن بيئة آمنة، وتعليق التعهدات 
اإليرادات  وانخفاض  اخلارجية،  والقروض  املنح  من 

احلكومية غير النفطية من اجلمارك والضرائب.
    ووفًقا للتقرير هناك 88.8 مليار دوالر أمريكي 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  التراكمية  اخلسارة  قيمة 
احلقيقي خالل الفترة 2014 - 2019م، وأن من املتوقع 
أن تصل إلى نحو181 مليار دوالر بحلول عام 2022م يف 

حال استمرار الصراع.
مصدر  فقدت  اليمنية  األسر  من   40% وأن  
دخلها الرئيس جراء الصراع مما أدى إلى زيادة إجمالي 
  71% من  للتقديرات  وفًقا  يتراوح  حيث  الفقر،  معدل 
إلى %78.8 ، وكانت النساء أشد تضرًرا من الرجال، 
عام  منذ  رواتبهم  يتقاضون  ال  املعلمني  من   51% وأن 
2016م وإلى اليوم، وأن 41.6 مليار دوالر أمريكي قيمة 
اخلسائر التراكمية يف إجمالي اإليرادات العامة خالل 

الفترة 2015 ـ 2018م.
املشاركة  )مذكرة  الدولي  البنك  جملموعة  ووفًقا 
السنتني  لفترة  اليمنية،  اجلمهورية  بشأن  القطرية 
املاليتني 2020 - 2021 ـ أبريل  2019م( ،أوضحت أن 
أكثر من 80 % من السكان يف اليمن بحاجة إلى نوع من 

املساعدات منهم 14.4 مليون يف عوز شديد.
له  يسبق  لم  حالّيًا  اليمن  يف  اجلوع  معدل  وأن 
مثيل، ويسبب معاناة شديدة ملاليني اليمنيني، ومع توفير 
املساعدات اإلنسانية إال أن هناك 15.9 مليون شخص 
ينامون جوعى كل يوم، حيث حتتاج أكثر من مليون امرأة 
احلاد،  التغذية  سوء  من  العالج  إلى  طفل  مليون   2 و 
وميثل هذا العدد زيادة بنسبة 57 % منذ أواخر عام 
2015م ، وهو ما يهدد حياة هؤالء األطفال ومستقبلهم.

حلول برؤية اقتصادية
االقتصادية  األوضاع  معاجلة  كيفية  وملعرفة 
للتخفيف من نسبة الفقر يف اليمن يرى مصطفى نصر 
)اخلبير األقتصادي ورئيس مركز اإلعالم االقتصادي( 
وأمني  سياسي  استقرار  إلى حتقيق  بحاجة  اليمن  أن 

يسهم يف إعادة الوضع االقتصادي من جديد، والعمل 
عبر  البلد  يف  الرشيد  احلكم  منظومة  إصالح  على 
ر االقتصاد اليمني وأسهم  التخلص من الفساد الذي دمَّ
يف  اليمني  املواطن  لدى  املعيشي  الوضع  انهيار  يف 

مختلف احملافظات اليمنية. 
فيما يرى الدكتور يوسف أنه ملواجهة زيادة نسبة 
على  والعمل  الصراع  إنهاء  اجلميع  من  يتطلب  الفقر 
سيساعد  وهذا  البالد،  يف  واالستقرار  السالم  إحالل 
تفاقم  ألن  واالقتصادي،  األمني  الوضع  استقرار  على 

مستويات الفقر يعد مخرًجا من مخرجات الصراع. 
التدهور  هذا  لتفادي  املرفدي:  تقول  جهتها  من 
ورجوع األمور إلى نصابها األول، وتعايف الريال اليمنية 
بدرجة  الصراع  توقف  وجب  األجنبية،  العمالت  أمام 
رئيسة، واالعتماد على اإلنتاج اليمني من النفط والغاز 
بخبراء  واالستعانة  واالستهالكية،  السلعية  واملواد 
إلى  اليمني  االقتصاد  إلعادة  خارجيني  اقتصاديني 

وضعه الطبيعي. 
ووفًقا لتقرير )التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار 
وبناء السالم املستدام يف اليمن، األضرار واالحتياجات، 
اإلعمار،  وإعادة  التعايف  أولويات  اإلنعاش،  أهداف 
الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  السالم(  متطلبات 
يكتسب  التعايف االقتصادي  2020م؛  فأن  ـ أغسطس 
أشكاله  بجميع  الفقر  على  القضاء  يف  وأولوية  أهمية 
املستدامة  التنمية  أهداف  أول  يعد  حيث  اليمن،  يف 
البالغ 17 هدًفا من خطة التنمية املستدامة لعام 2030م 
ومعظم  الدولي،  البنك  مجموعة  تنفذها  التي  العاملية 

منظمات األمم املتحدة.
اإلنعاش  أهداف  أهم  التقرير  استعرض  حيث 
يف  واملتمثل  اليمن،  يف  الفقر  من  للحدِّ  والتعايف 
تعزيز  و  واالستراتيجي،  املؤسسي  العمل  دعم  أهمية 
على  الفقراء  لصالح  القطاعات  متعددة  سياسات 
القطاعات  من  العديد  على  يعتمد  منهج  تطبيق  وفق 
التي  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  مع  للتعامل 
الريف، ودعم اجلهود  الفقراء وبخاصة فقراء  تواجه 
وطنية شاملة  استراتيجية  وتنفيذ  إعداد  الوطنية يف 
للتخفيف من الفقر، وتأسيس نظام مستدام ملواجهة 
شاملة  نظم  إنشاء  و  املستقبل،  يف  واحتماالته  الفقر 
لرصد وتقييم أوضاع الفقر واالستعداد آلثار التغيرات 

املناخية.

      عالء عبدالرحمن، كان يعمل يف أحد الفنادق مبحافظة تعز، وتوقف 
2015م بسبب احتدام الصراع يف احملافظة آنذاك، كما  عن العمل يف نهاية 
زاد األمَر سوًءا تدميُر منزله الواقع يف منطقة بير باشا جراء قذيفة دبابة.
    لم يكن لدى عالء إال خيار النزوح إلى محافظة أخرى للحفاظ على 
مع  عالء  نزح  املريضة،  والدته  مع  أطفال  أربعة  من  املكونة  عائلته  سالمة 

أسرته إلى صنعاء واستقرَّ يف بيت أحد أقربائه ملدة عامني.

الصراع وتأثيره يف الوضع االقتصادي وزيادة نسبة الفقر يف اليمن

حتذيرات أممية :حتذيرات أممية : ستعاني اليمن من أكبر فجوة فقر يف العالم

مصطفى نصر 
خبير االقتصادي - رئيس مركز االعالم االقتصادي

 الدكتور/ يوسف سعيد 
خبير االقتصادي

ريام املرفدي 
نائب مدير عام التسويق والترويج يف املنطقة احلرة بعدن
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حنني الوحش
صوت األمل

وما زاد الوضع سوًءا هو انحصار وحتجيم الدور 
املعاناة  هذه  توصيل  يف  اإلعالم  وسائل  على  القائم 
حتى  األخيرة  الزمنية  الفترة  يف  خصوًصا  للمجتمع، 
أن دور اإلعالم بات قليلًا وفاقًدا للشفافية واملصداقية 
واملؤشرات  اإلحصائيات  إلى  ومفتقًرا  والوضوح، 

الصحيحة. 
باعزب،  ياسر  الدكتور  مها  قدَّ دراسة  على  فبناًء 
تختص بدور اإلعالم يف التخفيف من الفقر يف اجملتمع 
نتائج  أظهرت  أبني؛  محافظة  يف  وُطبِّقت  اليمني 
يف  لإلعالم  سلبّيًا  ودوًرا  قصوًرا  هناك  أن  الدراسة 
وأن  عديدة،  عوامل  فيها  تتسبب  الفقر،  من  التخفيف 
البرامج اإلعالمية املسخرة خلدمة اجملتمع واحلدِّ من 
ظواهره السلبية كالفقر متواضعة جًدا وال ترتقي إلى 
درجة الدور املناط به، فاإلعالم مرتبط مبكونات النظام 

السياسي وهناك ضعف يف تنفيذ البرامج اإلعالمية.
واستعرضت الدراسة أهم النتائج التي جعلت دور 
اإلعالم ضعيًفا يف نقل القضايا اجملتمعية،  وتتمثل يف 
احمللية  السيما  اإلعالم  وسائل  القاصرة جتاه  النظرة 
ة سلًفا وال  منها، لكونها مرتبطة بسياسات وأفكار معدَّ
تلبي احتياجات اجملتمع، أو تناقش قضاياه، وال تتميز 
بالصراحة واملصداقية عند تعاطيها، والتظهر الصورة 
الفقر  مشكلة  حجم  من  زاد  مما  للفقر،  احلقيقية 

وأضعف الدور املناط باإلعالم .
    كما أوضحت الدراسة، أن هناك غياًبا للدور 
التثقيفي واإلرشادي لإلعالم، من خالل توعية اجملتمع 
وجود  وعدم  الفقر،  مشكلة  منها  التنمية،  بقضايا 
رؤية كاملة من اإلعالم عن الفقر وأساليب مكافحته، 
فاإلعالم ال يُشَرك يف جهود احلكومة واملنظمات غير 
ش دور اإلعالم وال  احلكومية للحدِّ من الفقر، حيث يُهمَّ
تُْرسم السياسات اخلاصة التي متثل دور اإلعالم جتاه 

قضايا اجملتمع.
السلبي  الدور  أن  يتَّضح  الدراسة  نتائج  ومن 
أجهزة  والتفاعل مع  التعامل  كان سببه  أيًضا  لإلعالم 
وإهمالهم  اجملتمع،  يف  األفراد  من  اخملتلفة  اإلعالم 
قراءة األخبار ومشاهدة القنوات اليمنية التي لم ترتِق 
مبا  له  األفضل  تقدم  ولم  املشاهد  إقناع  مستوى  إلى 

يلبي ويشبع رغباته.

برامج خيرية قدمت ملساعدة 
احملتاجني

يف  يتمثل  اإلعالمية  الوسائل  على  القائم  الدور 
املعاناة  هذه  نقل  يف  وشاملة  قوية  وصل  حلقة  تكوين 
فيه عن  والتأثير  االخصاص،  ذات  واجلهات  للمجتمع 
طريق البرامج اإلنسانية التي تستهدف مساعدة الناس 

والوقوف بجانبهم.
قناته  يف  استهدف  اجلفري(  حسن  )اليوتيوبر 
عبر اليوتيوب مساعدة الفقراء واحملتاجني من الباعة 
صنعاء،  شوارع  داخل  مختلفة  مناطق  يف  املتجولني 

واستعرض املوضوع الذي ناقشه يف القناة.
مناطق  إلى  امليداني  بالنزول  حسن  يقوم       
وإجراء  واحملتاجة  املتعففة  األسر  ليستهدف  عديدة؛ 
حوارات ومسابقات معها، ليتكفل بعد ذلك هو وفاعلو 
توسيع  يف  ومساعدتهم  لهم  التبرعات  بجمع  اخلير 

بسطاتهم ورؤية احتياجاتهم الضرورية.
اليوتيوبر  يقدمه  الذي  برنامج )خاطرك مجبور( 
عبد اللطيف الزيلعي، يهتم مبساعدة النازحني واألسر 
على  البرنامج  فكرة  تقوم  حالها،  تعسر  التي  الفقيرة 
من  لهم  التبرعات  وجمع  الناس  أحوال  استعراض 
هو  البرنامج  فأن  الزيلعي  لقول  القناة.وتبًعا  متابعي 
يعملون  الذين  الفقراء  للناس  مبسط  برنامج حتديات 

بإصرار لكسب قوت يومهم.
كبيًرا  قبولًا  لقي  الذي  اإلنسان(  )حيث  برنامج 
ونسبة مشاهدة عالية من اجملتمع بدأ عرض البرنامج 
يف العام 2019م، واستمر عرضه كأجزاء تعرض خالل 
شهر رمضان، بُث يف قناة بلقيس بقالب وثائقي يهدف 
وما  امليداني  اإلنساني  العمل  بأهمية  الوعي  رفع  إلى 

ينتجه أثر يف الواقع.
بنقل  القناة  يف  املعروض  البرنامج  اهتم  كما   
معاناة املواطنني األكثر تضرًرا من الصراع وهم الفقراء 
اإلعاقة  ذوي  من  واألطفال  والنازحون  واملعدمون، 
لتقدمي  اليمن؛  يف  النزاعات  جراء  األطراف  وفاقدو 
والتنموي  االقتصادي  التمكني  طريق  عن  لهم  العون 
ومساعدتهم يف الوصول إلى اخلدمات الضرورية التي 

تساعدهم يف احلصول على سبل العيش.
برنامج )بصيص نور( الذي ركز على االستماع إلى 
قصص املعاناة من الفئات األشد فقًرا، املهملني، غير 
الضرورية،  املعيشية  متطلباتهم  توفير  على  القادرين 
وتقدمي املساعدة لهم من فاعلي اخليرعن طريق تقدمي 
احتياجاتهم  تغطية  من  متكنهم  لهم  نقدية  مساعدات 

الضرورية.
من منظور الناس

دور  حول  اليمني  الشارع  يف  الشباب  آراء  وعن 
اإلعالم يف نقل معاناة األفراد، يرى عبد السالم عبد 

تؤدِّ  لم  اإلعالم  وسائل  أن  تعز(  من  30عاًما   ) الغني 
الدور املناط بها فيما يخص املشكالت املتعلقة بالناس 
ومعاناتهم؛ ألنها خاضعة لسياسات معينة جتبرها على 
عدم إظهار جانب كبير من املعاناة اخلاصة باملواطن؛ 

لكي ال تقع حتت طائلة املساءلة.
   يضيف عبد الغني، البد أن تكون هنالك برامج 
تنقل املعاناة نقلًا حصيًفا ومنصًفا وحيادّيًا، بحيث تنقل 
حساب  على  ولو  حتى  ووضوح  شفافية  بكل  الواقع 
التي  للقناة  العامة  السياسات  أو  العامة  التوجهات 
يف  للمعاناة  حقيقية  حلول  إليجاد  وذلك  بها؛  يعرض 

حال إيصالها بوضوح وصدق.
عمر  الصحفي  الكاتب  يقول  ذاته،  السياق  يف 
كاٍف  تناول  يوجد  ال  إنه  صنعاء(:  من  )25عاًما  دماج 

ملشكلة الفقر إعالمّيًا، هناك احتواء طفيف جًدا. ويعدُّ 
األوضاع  مع  تتزامن  متفاوتة  اجتماعية  مشكلة  الفقر 
البرامج  تؤدي  وقد  اليمن،  يف  والسياسية  االقتصادية 
القضية  هذه  على  الضوء  تسليط  يف  مهًما  دوًرا 
بهدف  املشكلة  تختزل  أن  املمكن  ومن  احلساسة، 
التوعية وإيصال الرسائل إلى صانعي القرار، وهذا ما 

يجب أن تصنعه بالدرجة األولى.
يف  مهًما  دوًرا  اإلعالم  لوسائل  أن  إلى  مشيًرا 
وتوجيه  فقًرا  األشد  اجملتمعات  على  الضوء  تسليط 
النظر إلى اجملتمع واملنظمات لتتضح الرؤية وتستطيع 

أن تتدخل تدخلًا سريع لوضع احللول الطارئة.
    أما عبد الغني علي ) 33عاًما من تعز( يقول: 
غير  وألنها  الكايف؛  الدور  تؤدي  ال  اإلعالم  وسائل  إن 

املطلوب،  الوجه  على  املعاناة  تنقل  لم  فهي  مستقلة 
شكل  على  مصاحلها  لتحقيق  كوسيلة  تستخدمها  بل 

مجموعات أو أفراد.
مؤكًدا، أن هناك بعض اجلهود الفردية على وسائل 
اإلعالم املوازي التي تقدم يف البرامج التي حتاول نقل 
ولكن  الوضع،  إصالح  منها  محاولة  بشفافية  الصورة 

هذه البرامج ينقصها خطط االستدامة والتأثير.
أن  يجب  إنه  الغني:  عبد  يقول  التوصيات  وحول 
حتدد  وضوابط  قوانني  حتت  اإلعالم  وسائل  تعمل 
واضحة  صورة  وتنقل  باجملتمع،  املتعلقة  األولويات 
املسؤولون  يعرف  أن  املهم جًدا  من  لذا  عنه؛  وحيادية 
عن هذا القطاع والشباب واجملتمع ككل حقيقة الدور 

اإلعالمي يف التأثير يف اجملتمع.

     تعددت أشكال الوسائل اإلعالمية وكثر العاملون فيها، إال أن 
احملتوى اإلنساني الذي يهدف إلى استعراض معاناة أفراد اجملتمع 

ًقا ومحصوًرا. مازال ضيِّ
    معاناة مختلفة يعانيها املواطن اليمني بصورة يومية؛ جراء 
ارتفاع معدالت الفقر واجلوع وزيادة يف اضطراب وتدهور الوضع 

اإلنساني واالقتصادي واالجتماعي مير بها اليمن اليوم.

دور وسائل اإلعالم يف معاجلة الفقردور وسائل اإلعالم يف معاجلة الفقر

رصيـــد النّحـــــال
قصـة جنـاح لتحـدي واقـع الفقر

رجاء مكرد
صوت األمل

ظروف الصراع يف اليمن التي لم يسلم منها أحٌد، 
كرامة  الصراع  َسلَب  إذ  ضحاياها،  أحد  املُعلم  كان 
املدرس، وأخذ قوت عيشِه، وجعل ُمربي األجيال وصانع 
الهمم يف اجملتمع ذليلًا يف قعر داره، يحمُل ُسنارة النجاح 

لكنَّ البحر هائج.
 إنه املُعلم الذي لطاملا جنحت شعوب وأمُم بفضل 
واخلبير  واملهندس  الطبيب  صعد  فبه  املثابرة،  جهوده 
والعالم، ليس من السهل أن تفقد مصدر دخلك وتعيش 
لسنوات من دون مرتب. من رحم هذه املعاناة كانت قصة 
ى الظروف وكان أمنوذًجا  أحد املعلمني يف تعز، الذي حتدَّ

يف مكافحة الفقر.
أعبوس   - الفضارم  قرية  من  قائد،  عبده  رصيد 
- حيفان، شاب تفوَّق يف مرحلة الثانوية العامة وحصل 
ــ  اجلامعي  تعليمه  أنهى  إلى مصر،  دراسية  منحة  على 
البكالوريوس ــ يف مجال الزراعة مبصر، إذ كان متفوًقا 

جًدا يف الدراسة.
مصر،  يف  اجلامعي  تعليمه  رصيد  أنهى  أن  بعد   
عمل  فرصة  يجد  لم  أنه  املؤسف  ومن  اليمن  إلى  عاد 
تناسب تخصصه، فاضطر إلى االلتحاق بسلك التدريس، 
هو  يعتمد  كان  تعز،  مبدينة  مدرًسا  العمل  يف  واستمر 

وأسرته على الراتب الذي يتقاضاه من احلكومة.
  استمر يف التدريس حتى عام 2015م، وحينما شبَّ 
الصراع يف تعز، نزح عبده قائد وأسرته إلى مسقط رأسه 

قرية أبيه وجده )الفضارم( باألعبوس، سكن يف بيت أبيه 
القدمي الذي مرَّ عليه زمن طويل، إذ لم يكن لرصيد منزٌل 

بسبب هجرته سابًقا إلى املدينة.
كانت  أسرته  مع  رصيد  عاشها  التي  الظروف   
قاسية، النزوح من جهة وانعدام مصدر الدخل من جهة 
أخرى، لم يستسلم واستمر يف البحث عن عمل لكسب 
لقمة العيش، كان يُساعد الناس يف محيطه ويعمل يف أيِّ 

مهنة تدرُّ عليه املال احلالل.
أفراد  )أحد  درهم  إسكندر  املهندس  يقول      
انقطاع  بسبب  كثيًرا  عانى  قائد  رصيد  إن  املنطقة(: 
راتبه، فمعظم املعلمني ُقِطعت رواتبهم يف أثناء الصراع 
وهو منهم، وكذلك بسبب نزوحه إلى القرية وبحثه عن 
مهنة تعيله وأسرته، واجلميل يف رصيد أنه موهوب ولديه 

ق به قصة جناح. إصرار حقَّ
قريته  يف  قائد  عبده  عاشها  جديدة  حياةٌ   
)الفضارم( بعد انقطاع راتبه، تختلف كثيًرا عن أسلوب 
أنه  إلى  باإلضافة  القصة  بطل  رصيد  السابقة،  حياته 
، يدقُّ  ُمعلٌم اجتمعت فيه مواهُب كثيرة، فهو فنان غنائيٌّ
وأخيًرا  دينية،  توشيحات  ُمنشد  موسيقية(،  )آلة  العود 

ال. )ُمربي النحل( نحَّ

حتدى الفقر بتربية النحل
والطموحة  واملتعاونة  الطيبة  رصيد  روح  ومع    
الذكريات اجلميلة  به  أنه متُر  إلَّا  واملرح،  للحياة  احملبة 
والشجيَّة مًعا لتذكره بحياته السابقة، معيشته يف مدينة 
سعيدة  حلظات  الُطالب،  مع  الدراسية  حصصه  تعز، 

يقضيها أمام السبورة وأمامه جيل من األطفال والشباب 
حلمه أن يكونوا بناة املستقبل .

ذات يوم، وهو يسرُح يف تلك الذكريات، دقَّ جرُس 
منحته  يف  أنه  وتذكر  خاطره،  يف  ال  نحَّ للعمل  الفكرة 
الدراسية مبصر كانت إحدى مواده الدراسية عن تربية 
ق كثيًرا يف التفكير وقال : »ملاذا ال يكون لدي  النحل، تعمَّ

خاليا نحل تُساعدني يف كسر الظروف التي أُعانيها«.
يف  ُقدًما  وميضي  سيبدأ  أنه  رصيد  قرر  وحًقا 
الفكرة، وكان مع أبيه خليتان قدميتان عفا عليهما الزمن، 
بدأ يفكر كيف يكثر من منو هذه اخلليتني، وبدأ يبحث 
يساعده.   من  فوجد  خاليا،  عشر  بشراء  له  ممول  عن 
اهتم  خاليا،  عشر  واشترى  متويل  على  حصل  أن  بعد 
لدراسة  دورة  ل  يف  املهنة، سجَّ مهارته يف هذه  بتطوير 
تربية النحل، كما بدأ بنقل اخلاليا من قريته إلى )اخلبت 
- طور الباحة(، انتعش  النحل، وأخيًرا رصيد جنى ثمار 

جهوده. 
وعايشها  رصيد  قصة  أحب  الذي  إسكندر  يعود 
ليقول لـ »صوت األمل« يف أثناء تناولها حلكاية )رصيد 
والنحل(: »تربية النحل مهنة تنمية تنعش األسر الفقيرة، 
ينقلها من مكان  اهتمام من مربيها، بحيث  إلى  وحتتاج 

إلى مكان خالل املوسم، هكذا يعمل األخ رصيد«.
نحل،  70خلية  من   أكثر  اآلن  لديه  رصيد  الشاب 
ويبيع عسلًا وأيًضا خاليا نحل، أسرته تنتعش كما أنه بدأ 
يؤسس لنفسه اآلن منزلًا آخر غير بيت أبيه، وأصبحت 
قصته أمنوذج جناح، إذ إن بعض الشباب بدؤوا يسلكون 

طريقه يف شراء خاليا نحل.
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علياء محمد 
صوت األمل

دور مشترك 

والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير  بنيَّ        
الدولي 2020م  أن قطاعا الصناعة واخلدمات 
حيث  االقتصادي  النشاط  يف  مهم  بدور  يقومان 
ساهما يف املتوسط ب 17.6 % و 63.0 % من 
الناجت احمللي اإلجمالي على التوالي خالل الفترة 
من 2014 ـ 2019م ، ويف مسار مواٍز يشغل قطاع 
الصناعة 12.2 % من إجمالي قوة العمل ويشغل 

قطاع اخلدمات 46.9 % .
احلسابات  بيانات  أن  التقرير  بنيَّ  كما      
احمللي  الناجت  انكماش  إلى  أشارت  القومية 
 2011 األعوام  يف  واخلدمات  الصناعة  لقطاعي 
حدة  أشدَّ  االنكماش  وكان  2015م  و   2014 و 
الصناعة  قطاعا  انكمش  حيث  2015م  عام 
واخلدمات ب 23.6 % و 25.1 % على التوالي 
بسبب األزمات اخملتلفة ومنها أزمات يف الطاقة 
االنكماش  يقدر  حيث  الصرف،  وسعر  والسيولة 
 43.1 و   %  55.3 بنسبة  2019م  لعام  التراكمي 
% مقارنة مبا كان عليه عام 2014 على التوالي. 
أكدت سيدة األعمال )ورد الرميي( أن هناك 
دوًرا مشترًكا يجب أن تقوم به القطاعات اخلاصة 
التي  الفقر  مشكلة  على  للقضاء  واحلكومية 

أرهقت وأنهكت اجلميع.
بالغة  أهمية  اخلاص  للقطاع  أن  مضيفة،   
يف التخفيف من معاناة الناس، وأنه وجب العمل 
قوانني  لسن  احلكومي  القطاع  مع  املشترك 
واضحة ومصرحة للعلن تعمل على تيسير عملية 
وتسخيرهما  واحلكومي،  اخلاص  القطاع  دمج 

للخدمة اجملتمعية.
يف حني يرى الناشط اجملتمعي )عبد املعني 
من  التخفيف  يف  الرئيس  الدور  أن  احلماطي(، 
الفقر يقع على عاتق احلكومة عن طريق سياسات 
عامة تعتمد على تنمية موارد الدولة والتوسع يف 
مشروعات التنمية، التي من شأنها توفير فرص 
العمل للكوادر ذات الكفاية املهنية وفرص التشغيل 
الداعمة  التشريعات  ووضع  الكثيفة  للعمالة 
للمشروعات  وجاذبة  آمنة  لبيئة  تؤسس  التي 
املشجعة  التسهيالت  من  حزمة  مع  االستثمارية 

واملستقطبة لالستثمار.
ويضيف احلماطي، أنه كلما حتسن اقتصاد 
البلد، زادت موارد الدولة وبدأت بسياسة الضمان 
واجملموعات  لألفراد  والتشغيل  االجتماعي 
القروض احلسنة  وتوفير فرص  املنتجة،  واألسر 

وامليسرة.

مؤسسات تنموية حتدُّ من الفقر

مؤسسة سحابة  )رئيس  الواقدي  زهور  تؤكد 
اخليرية  للمؤسسات  أن   والتنمية(،  لإلغاثة  خير 
معاناة  من  التخفيف  يف  كبيًرا  دوًرا  والتنموية  
الفقر  ظاهرة  من  والتخفيف  واملساكني  الفقراء 
املدقع وحتقيق  التكافل االجتماعي ومراعاة األسر 
كما  الغذائية،  املواد  الضروري من  القوت  بأسعار 
مشكلة  من  يفاقم  املواد  هذه  أسعار  ارتفاع  أن 
الفقر، باإلضافة إلى إدماج أفراد من هذه األسر 
يف األعمال املناسبة لهم وإعطاء الفرصة لهم يف 

التوظيف. 
وعن دور )سحابة خير( يف احلدِّ من انتشار 
مشكلة الفقر يف اجملتمع تقول الواقدي: إن املؤسسة 
قدمت العديد من السالل الغذائية الشهرية لكثير 
من األسر، وتقف مع األسر املعدمة واملستحقة يف 
مجاالت عديدة، منها اجلانب الصحي عبر إجراء 
ونساء  ألطفال  اجلراحية  العمليات  من  الكثير 
إجراء  أو  معاجلتهم  عن  أسرهم  عجزت  أن  بعد 

العمليات لهم وشراء الدواء الالزم لهم.
املستلزمات  املؤسسة  تقدمي  كما  مردفة، 
السيول  من  واملتضررة  املعدمة  لألسر  اإليوائية 
لألسر  صغيرة  مشروعات  وتقدمي  والنازحني، 
ابتداًء من إقامة دورات تدريبية لألمهات التي تعول 
بتمويل  وانتهاًء  خياطة  مكنات  وإعطائهن  أسرة 
الطاقات  وشراء  الغذائية  للمواد  بقاالت  جتهيز 

الشمسية لهم.
)رئيس  نبيش  عبده  يقول  ذاته،  السياق  ويف 
“قدمت  تعز(:  وبناء  للتنمية  املستقبل  مؤسسة 
والقطاعات  املدني  اجملتمع  منظمات  من  العديد 
اخلاصة خطًطا عديدة ملكافحة الفقر يف اجملتمع، 
والتعليمي،  االقتصادي  التمكني  أهمها:  كان 
الشباب  من  عدًدا  استهدفنا  مؤسسة  ألننا  ونحن 
لسوق  وإخراجهم  اقتصادّيًا  لتمكينهم  والشابات 
العمل ودربنا عدًدا من النساء يف مجال اخلياطة 
الشباب  والنقش، كما أدخلنا عدًدا من  والكوافير 

إلى اجلامعات”.

مكافحة الفقر إميان بالفكرة
يرى حمود عبد الكرمي حمود )خبير صناعي(، 
أن موضوع مكافحة الفقر يف اجملتمع اليمني من 
إلى  حتتاج  التي  والضرورية  املهمة  املوضوعات 
والبحث  والتمويل  بالفكرة  مؤمنة  ميدانية  إدارة 
والتنفيذ على الواقع، و حينها سيخرج الناس من 

مرحلة العوز والفقر إلى مرحلة االكتفاء الذاتي. 
مستقبل  لضمان  أنه  حمود،  ويضيف       
أفضل ومجتمع خاٍل من الفقر يجب أن يُعَمل على 
للتطوير  بعيدة قابلة  أفكار ومشروعات ذات رؤية 

والتوسع، ولنجاح ذلك يُشترط أن يكون هناك فريق 
مؤهل وكادر متكامل قادر على املتابعة يف امليدان 

لكل فكرة ولكل مشروع.
األفكار  من  الكثير  »هناك  القول:  ويتابع 
انتشار  من  احلد  باستطاعتها  التي  والدراسات 
وتُْدفن؛  األدراج  يف  حتبس  لألسف  ولكن  الفقر، 
أصحاب  ال  واحملتاجني  الضعفاء  تخدم  كونها 
شريحة  على  اصلًا  العايشني  والتجار  النفوذ 

الضعفاء ليزداد بذلك الفقر فقًرا”.

خطط ورؤى
التجارية  الغرفة  )رئيس  العقبي  عادل حسن 
الصناعية يف محافظة احملويت( يقول: إن القطاع 
اخلاص ينقصه إيجاد احللول املناسبة والدراسات  
القادرة على إقناع صاحب رأس املال  لالستثمار 

بكل جدية ومن دون تردد.
وأصحاب  والباحثون  »الدكاترة  معقًبا: 
الدراسات التنموية  من أهم  العناصر األساسية 
للنهوض باالقتصاد اليمني بوصفهم  عقولًا متميزة 

تستحق كل االهتمام”.
رؤية  تقدمي  أهمية   العقبي:  أردف  كما 
املستدامة  العملية  استمرار  لكيفية  ودراسات 
ستحد   التي  واملكاسب  االقتصادي  النمو  لتحقيق 

من  البطالة ومن انتشار الفقر.
التركيز  يجب  التي  الدراسات  أهمية  وحول 
عليها لضمان سير عملية التنمية املستدامة، يقول: 
»نريد عمل نقلة نوعية بحيث نتحول من مستوردين 
لكل  النجاح  كلمة  أعيننا  يف  ونضع  مصدرين  إلى 
لعمل  ماسة  حاجة  هناك  ذلك  ولتحقيق  ميني، 
االحتياج  حسب  ومتجددة  مستدامة  دراسات 

للسوق اليمنية وبعدها للتصدير إلى اخلارج. 
      مضيًفا: من أبرز هذه الرؤى هي رؤية 
مخلفات  ومن  احليوانية،  اخمللفات  من  االستفادة 
القمامة البالستيك وفضالت األطعمة، باإلضافة 
املواشي  و  الدواجن  مزارع  تطوير  رؤية  إلى 
واألعالف ورؤية التصنيع عامة، ورؤية إعادة تدوير 
املواد املنتهية، وإعادة تصنيعها ورؤية زيادة اإلنتاج  
لكل مستلزمات االستهالك للمواطن بسعر مناسب 
املنتجات  أسعار  من  وأرخص  أقل  للمستهلك 

األجنبية.
)عضو  شماخ  سعيد  أحمد  شدد  حني  يف 
أو  خطة  وجود  أهمية  على  االقتصادية(  اللجنة 
اخلاص  القطاع  فيها  يشارك  للدولة  استراتيجية 
عن طريق استيعاب مخرجات جديدة من املتعلمني 
التخصصات  مختلف  من  الفقيرة  الشرائح  من 
اجملهود  على  يعتمدون  الذين   أولئك  أو  العلمية 
القطاع  يقوم  العضلي  الستيعابهم يف مشروعات 
تقع  اجتماعية  كمسؤولية  باستثمارها  اخلاص 

عليه أو عن طريق إقامة املشروعات املشتركة أو 
الشركات املشاركة.

وقال: “إن كل الفعاليات االقتصادية يف البلد 
واملهنية  والتقنية  الفنية  املعاهد  بتحسني  معنية 
والتكنولوجية التى ميكن أن تساعد يف  رفد السوق 
تتوافق  بتخصصات  وخارجّيًا  محلّيًا  االقتصادي 
إيجاد  إلى  باإلضافة  العمل،  سوق  متطلبات  مع 
املشروعات  ألصحاب  متويل  وصناديق  مؤسسات 

اإلجراءات  تيسير  بشرط  واملتوسطة،  الصغيرة 
البيضاء  القروض  منح  حيث  من  وتسهيلها 

والقروض امليسرة بشروط هيِّنة وغير مجحفة.

مشروعات للحد من الفقر

ى القطاع احلكومي والعام دوًرا محورّيًا       أدَّ
يف حتريك عجلة النمو االقتصادي وعملية التنمية 
الصادر يف  االقتصادي  للتقرير  فوفًقا  املستدامة، 
القطاع  أسهم  فقد  2020م،  العام  يف  أغسطس 
احلكومي والقطاع العام  بنحو 46 % من إجمالي 
الناجت احمللي 52.6 % من الطلب الكلي، ووظف 
ما يقارب 31 % من السكان العاملني، كما مول ما 
يقارب 5.1 مليون حالة فقيرة باإلعانات النقدية .

وأوضح التقرير السنوي للصندوق االجتماعي 
البرامج  أهم  2019م  العام  يف  الصادر  للتنمية 
واملشروعات التي قدمها الصندوق ملكافحة الفقر، 
حيث  2018م  العام  حتى  554مشروًعا  وبلغت  
أسهمت تلك املشروعات يف حتقیق نحو 50 ٪من 

املؤشرات املنجزة.
الصندوق  قدمها  التي  البرامج  ومن ضمن    
للحدِّ  من انتشار  الفقر برنامج )املعرفة القرائية 
إلى  امتد  الذي  الفقر(،  من  للتخفيف  واملهنية 
ملیون   4.21 مبلغ  بإجمالي  سنوات  خمس 
دوالر، يف أربع محافظات مينية )حلج، واحلديدة، 
األسر  متیکن  طريق   عن  والمکال(،  وصنعاء، 
والکتابة،  القراءة  إتقان  من  الفقيرة  الریفیة 
ريادة  ومهارات  للسوق،  املوجه  َاملهني  والتدريب 
األصغر  التمويل  خدمات  إلى  والوصول  األعمال، 

واستشارات األعمال.

أبعاد ورؤى القطاع اخلاص واحلكومي يف مكافحة الفقر
     يواجه اليمن أسوأ األوضاع وأكثرها صعوبة؛ جراء الصراع القائم املتسبب يف انهيار االقتصاد اليمني، إذ 

فقد عدد كبير من الناس مصادر رزقهم.
2019م، أن      يف توقعات لتقرير صادر عن مشروعات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف سبتمبر من العام 
إذا  مدقع  فقر  يف  سيعشون  اليمنيني  من   78% وأن  فقر،  فجوة  أكبر  من  2022م  عام  بحلول  سيعاني  اليمن 
2030م، ونتيجة لهذه املؤشرات اخمليفة، يعمل عدد كبير من القطاعات اخلاصة  العام  استمر الصراع حتى 
واحلكومية بالتعاون مع اجلهات املانحة ومنظمات اجملتمع املدني على التخطيط والبحث عن الطرق والوسائل 

التي بإمكانها مكافحة مشكلة الفقر واحلد من انتشاره يف اجملتمع.
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تقرير: منال أمني
صوت األمل

يف  معلمة  تعمل  )40عاًما،  أمين  أمُّ  تقول 
الذي ال  الراتب  "إن  املدارس احلكومية(:  إحدى 
املعيشة  يفي مبتطلبات  ال  ريال  ألف   80 يتجاوز 
مع استمرار ارتفاع األسعارارتفاًعا جنونّيًا، وزاد 
يتألف  الذي  البيت  إيجار  ارتفاع  سواء  األمر 
حتى  يتسع  ال  وهو  وحمام،  ومطبخ  غرفتني  من 

ألفراد أسرتي املكونة من تسعة أشخاص".
قاسًيا  أصبح  املعيشي  "الوضع  وأضافت 
توفير  نستطيع  نعد  ولم  اآلونةاألخيرة،  يف  جًدا 
بيت  عن  نبحث  حالّيًا  األساسية.  املستلزمات 
ترحم  ال  التي  الضمائر  قسوة  من  يأوينا  آخر 

حال املواطن املسكني".
 11 من  املكونة  الشرعبي  عبدالرحمن  عائلة 
صنعاء  إلى  تعز  محافظة  من  نزحت  شخًصا، 
يف  املتواصل  القصف  من  منزلهم  ر  ُدمِّ بعدما 
كان  وحمام،  صغيرة  غرفة  يف  وسكنت  2016م، 
عام  إلى  ريال  ألف   10 حينها  اإليجار  سعر 

30 ألف ريال. 2019مبعدها ارتفع ليصل إلى 
نساء  أربع  من  مكونة  الشرعبي  عائلة 
لعدم  لهم  الوحيد  العائل  تويف  أطفال،  وسبعة 
يعملن  النساء  وأصبحت  له،  الدواء  قيمة  توفر 
يف التطريز واخلياطة لتوفير لقمة العيش وقيمة 
ـ وفًقا لتعبيرهن. اإليجار الذي يكسر ظهورهن 

 كما أن أحد أوالدهم البالغ عمره 12 عاًما 
وال  املنطقة  على  مسيطرة  أمنية  فئة  إلى  انضم 
من  وثالثة  اليوم،  نهاية  يف  إال  املنزل  يحضر 
السيارات  مسح  يف  يعملون  أصبحوا  أطفالهم 
توفير  يف  أسرتهم  ملساعدة  صنعاء  شوارع  على 

الغذاء.
يعاني  صنعاء،  من  عاًما  ق(53  )أ،  املوظف 
وما  2016م،  منذ  راتبه  توقف  بعد  األمرين 

أخر،  عمل  أيَّ  يعمل  ال  أنه  معاناته  من  ضاعف 
وأصبح قابًعا يف منزله املكون من غرفتني،بإيجار 

70ألف ريال. بلغ 
ويضيف "تعاني زوجتي من مرض يف العمود، 
وهي عاجزة متاًما منذ أربع سنوات وحتتاج إلى 
أصبحت  أنني  كما  والرعاية،  األدوية  من  الكثير 
9أفراد  من  ألسرتياملكونة  أوفر  أن  استطيع  ال 
احلياة  لها  تؤمن  التي  الضرورية  االحتياجات 
غضب  وجتنب  اإليجار،  قيمة  الكرمية.ولتوفير 
توقف  بسبب  رمعاناتنا  اليقدِّ البيتالذي  صاحب 
للكثير  كبير  مديوًنا مببلغ  فقد أصبحت  الراتب؛ 

من األشخاص".
فيقول:  ق(  )أ،  املوظف  جيران  أحد  ويروي 
"إنه مع تفاقم وضعه االقتصادي خالل السنوات 
نفسية  حالة  من  يعاني  أصبح  املاضية  القليلة 
شديدة حاول على إثرهااالنتحار عن طريق قطع 
شرايني يده، وأُسِعف يف الوقت املناسب وأُنِقذت 

حياته.
واحلكايات  القصص  من  العديد  هناك 
التدهور  يعانون من  الذين  للكثير من األشخاص 
من  عدد  يف  واألمني  واالجتماعي  االقتصادي 
ى إلى تفاقم الوضع  احملافظات اليمنية، الذي أدَّ
حياتهم  تغيرت  املواطنينالذين  املعيشيألغلب 
العام  الوضع  تغير  نتيجة  ومؤثرة  كبيرة  بدرجة 

بالبالد.

الفقر اليمنيني يعيشون  % من   78
املتحدة  األمم  برنامج  توقعات  تشير 
اإلمنائي إلىأن عدد سكان اليمن الذين يعيشون 
اليوم يف الفقر بلغت نسبتهم 78 %،ومن املتوقع 
مدقع  فقر  يف  يعيش  أن  منهميمكن  أن65% 
بأقل  سيعيشون  أنهم  يعني  2022م، مما  بحلول 

من 1.90 دوالر يف اليوم.
الفقر  عمق  أن  البرنامج  تقرير  يتوقع  كما 
2030م  بحلول   %  6000 إلى  يرتفع  أن  ميكن 

2014م. مقارنة مبعدل الفقر يف اليمن قبل 
يف  )خبير  عبدالعزيز  رشاد  رعد  املهندس 
األمل":  لـ"صوت  يقول  واملشروعات(  االقتصاد 
يف  سلبّيًا  تأثيًرا  يؤثر  االقتصادي  الوضع  إن 
ويزيد  جًدا،  كبيرة  بدرجة  اجملتمع  حياة  مستوى 
نسبة  تزيد  ولذلك  املعيشية،  احلالة  تدهور  من 

الفقر ويزداد معها تفشي اجلرائم املنظمة .
       ويحدثنا رعد عن الدوافع وراء سقوط 
األسباب  "إن  فيقول:  الفقر،  بؤرة  يف  املواطن 
البلد  يف  الفقر  مستوى  ارتفاع  إلى  دفعت  التي 
األزمات،  واختالق  الصراع،  أمد  إطالة  هي 
ألكثر  اليمنية  العملة  وفقدان  املالي،  واحلصار 
سقف  الدوالر  ليتجاوز  قيمتها  من   80% من 
وارتفاع  النقدية،  اإلدارات  وتعدد  ريال،   1000
املوظفني  أغلب  مرتبات  وانقطاع  البطالة،  نسبة 
ارتفاع  و  أربع سنوات،  أكثر من  منذ  احلكوميني 
أسعار املواد الغذائية األساسية والتمويلية الذي 
شراء  عن  عاجزين  يقفون  اليمنيني  أغلب  جعل 

السلع. أبسط 

الناس قريبون من اجملاعة واملوت
إن تفاقم الوضع االقتصادي يف البلد يؤدي 
إلى تفاقم ظاهرة عمالة األطفال، والتسرب من 
العيش،  املدارس يف سن مبكرة للبحث عن سبل 
من سنه،  أكبر  أعمالًا  ويتكبد  بها طفولته  ينسى 
العيش  لقمة  ألسرته  ليوفر  املسؤولية  ويتحمل 
يفقد  أن  الطفل  يخشى  حيث  وغيره،  والعالج 
يوًما واحًدا من عمله فيعجز عن توفير مصروف 

عائلته.
اإلنساني  الوضع  االقتصادي  اخلبير  يصف 
أي  "إن  يقول:  حيث  للغاية،  بالهش  اليمن  يف 
الغذاء،  للحياة مثل  إليه  اضطرابات فيما نحتاج 
الناس قريبني  والوقود، واألدوية ميكن أن يجعل 
االقتصادي  الوضع  ألن  واملوت،  اجملاعة  من 

للغاية". متدهور 
مبيًنا، أنه يجب على اجلميع إيقاف الصراع 
والعمل نحو بناء السالم وإعادة اإلعمار وحتسني 
الفقر. لتفادي زيادة نسبة  األوضاع االقتصادية 

"يتصدر مشهد الوضع االقتصادي يف اليمن 
والتشرد،  واجلوع،  والفقر،  الغالء  يف  املتمثل 
يعاني  حيث  اجملتمع،  أفراد  بني  املآسي  ازدياد 
الفقر،  من  اليمن  يف  السكان  أرباع  ثالثة  نحو 
األمن  انعدام  من  ميني  مليون   20 من  وأكثر 
لدى  التغذية  سوء  معدالت  وارتفاع  الغذائي 
ومليوني  امرأة  مليون  أكثر من  ويحتاج  األطفال، 
الذي  احلاد  التغذية  سوء  من  العالج  إلى  طفل 
 . العالم"  مستوى  على  األسوأ  من  أنه  يصنف 

وفًقا ملا أشار إليه املهندس رعد.
عبدامللك:  ندى  االقتصادية  الباحثة  وتقول 
بامتياز،  الفقير  بالبلد  يُعرف  أصبح  اليمن  إن 

جراء  تدريجّيًا  الوسطى  الطبقة  تالشت  حيث 
مستوى  رفع  يف  تسبب  الذي  الصراع  استمرار 

أمرهم. املغلوبني على  الفقراء  نسبة 
انفورميشن  مين  مركز  يف  نُِشر  تقرير  ويف 
)التمكني  بعنوان  واإلعالم  للبحوث  سنتر 
يف  الشاملة  بالتنمية  النهوض  مرتكز  اجملتمعي 
الفقراء  إن  فيه:  جاء  2021م(  أبريل  اليمن، 
امتالك  وعدم  العمل،  فرص  انعدام  من  يعانون 
الزراعية  األراضي  مثل  واألصول  املوارد 
وندرة  األسعار  ارتفاع  إلى  باإلضافة  واألموال، 
التفاوت الطبقي بني  املائية، واتساع هوة  املوارد 

فئات اجملتمع، وعدم املساواة بني اجلنسني.
ــ فضل  اقتصاديٌّ يف صنعاء  كما ذكر خبيٌر 
عدم ذكر اسمه للصحيفةـ أن املمارسات العبثية 
االقتصاد  وتدهور  اخلدمية،  القطاعات  يف 
يف  التفكير  على  اليمني  املواطن  أجبر  الوطني 
واملتطلبات  األساسية  االحتياجات  توفير  كيفية 
الطرق  مختلف  وباستخدام  بنفسه  اخلدمية 
وخطرة  قانونية  غير  تكون  قد  التي  واألساليب، 
معاناته  من  يزيد  ما  وهذا  احلاالت،  أغلب  يف 

أكثر لشعوره بخطورة األمر.  

املعاجلات 
االقتصادي  اخلبير  بنيَّ  املعاجلات  وحول 
املهندس رعد أن التخلص من مخلفات الصراع، 
الطبيعي،  وضعها  إلى  العامة  احلياة  وعودة 
تدهور  من  للحدِّ  صادقة  بنية  العمل  واستعادة 

جميع  يف  ناجحة  حلول  إلى  والوصول  العملة، 
حياتهم  وتالمس  املواطنني  تهم  التي  اخلدمات 
تسهم  قد  التي  العوامل  أهم  من  تعدُّ  اليومية؛ 

باليمن. والبطالة  الفقر  التخفيف من نسبة  يف 
إعادة  يف  الدولة  جهود  دعم  أهمية  مؤكًدا 
اليمن  شركاء  دعوة  طريق  عن  وتفعيله  التعايف 
التعهدات يف مشروعات  إلى تخصيص جزء من 
وحترك  للمواطنني،  األعمال  توفر  اقتصادية 

التجارية. األعمال  مناخ 

الفقراء يف اليمن..  وضع مؤلم وأمل العودة إلى احلياة من جديد
ارتفاع  مع  عدن،  محافظة  يف  اإليجارات  ارتفاع  من  تشكو  عبداهلل  أمين  أمُّ 
جتاوز  حيث  ا،  يومّيً ترتفع  التي  األجنبية  العمالت  مقابل  اليمني  الريال  سعر 
ا أكثر من 150 ألف ريال، أي ما يقارب )120دوالًرا  سعر الشقة التي تسكنهاحالّيً

ا(، وقد كان قبل ستة أشهر 50 ألف ريال. أمريكّيً

يجب على اجلميع 
إيقاف الصراع والعمل 

نحو بناء السالم 
وإعادة اإلعمار 

وحتسني األوضاع 
االقتصادية لتفادي 

زيادة نسبة الفقر
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أن  على  التنبيه  علينا  باحلديث  البدء  »وقبل 
نسبّيًا  مختلفًة  منهجيات  تستخدم  التقارير  هذه 
متعددة  مصادر  من  ومعلوماتها  بياناتها  وتستقي 
بعضها محلية وأخرى خارجية، بعضها قد ال تكون 
طرائق  يف  للتباين  نتيجة  أحياًنا  عالية  ثقة  ذات 
يتطلب  الذي  األمر  والتقييم،  والتحليل  الرصد 
واحلذر  الفهم  من  عالية  بدرجة  معها  التعامل 
ومتطلبات  خصوصية  ضوء  يف  منها  واالستفادة 
املرحلة التي متر بها الدولة« . هذا ما أشارت إليه 
وزارة  يف  اإلحصاء  )مديرة  حسني  صالح  سميرة 

التخطيط والتعاون الدولي(.
من  لعدد  سريع  رصد  هنا  سبق،  ملا  ووفًقا 
من  أهمية  األكثر  الدولية  واملؤشرات  التقارير 
الناحية العملية التي تعطي نظرة شاملة عن رؤية 
اجملتمع الدولي لليمن، وما يشهده من تطورات وما 
يعتريه من إشكاالت واقتراح احللول لتحسني وضع 

اليمن.
وتُرَشد  اخلطأ  يُصوَّب  أن  والهدف  الغرض 
الرؤى ويُساعد صانعو السياسات ومتخذو القرار 
احلكومية  املؤسسات  من  املصلحة  وأصحاب 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدني وشركاء التنمية 

عامة.
البنك الدولي

االقتصادي  الناجت  أن  الدولي  البنك  يقدر 
اليمني قد انخفض بنحو %50 منذ 2015م. وقد 
انخفاض  إلى  والغاز  النفط  إنتاج  انخفاض  ى  أدَّ
اإليرادات الوطنية، مما ترك احلكومة غير قادرة 
التعليم  مثل  األساسية  اخلدمات  توفير  على 
والصحة واملياه والصرف الصحي؛ و زاد التضخم 
املفرط من تكلفة الغذاء والوقود بنسبة 150 ـ 200 
معدالت  ارتفاع  جانب  إلى  هذا  التوالي؛  على   %
صعًبا  احلياة  قيد  على  البقاء  جعل  مما  البطالة 

للغاية بالنسبة ملعظم اليمنيني. حيث يحتاج قرابة 
80 % منهم إلى املساعدات اإلنسانية.

 70% نحو  أن  من  الدولي  البنك  وحذر     
نسمة  مليون   30 عددهم  البالغ  اليمن  سكان  من 
يواجهون خطر اجملاعة يف بلد يعد بني أكثر بلدان 

العالم معاناة من انعدام األمن الغذائي.
موقعه  على  نشره  تقرير  يف  البنك  وقال     
اإللكتروني: إن الصراع الدائر يف اليمن منذ أكثر 
مليون   24.1 عن  يقل  ال  ما  خلَّف  سنوات   6 من 
بينهم  اإلنسانية،  املساعدات  إلى  بحاجة  شخص 

12.3 مليون طفل و3.7 ماليني نازح داخلّيًا.

وفًقا لتقديرات البنك الدولي فإن:
اليمن  يف  السكان  عدد  نسمة  مليون   30

)تقديرّي(.
األبعاد  متعدد  فقر  يف  السكان  من   %47.8

)تقرير التنمية البشرية 2018م(.
القومي للفرد )تعادل  1،239 إجمالي الدخل 

القوة الشرائية 2011م(.
 178 )املرتبة  البشرية  التنمية  مؤشر   452

عاملّيًا(.
%70 يواجهون خطر اجملاعة.

%80 يعيشون حتت خط الفقر.
%50 يعيشون على أقل من دوالرين يف اليوم.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن
يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يقول     
اليمن على موقعه اإللكتروني: إن الصراع الذي بدأ 
ى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة،  عام 2015م أدَّ
اليمنيني  من  املائة  80 يف  من  يقرب  ما  إن  حيث 
و10  واحلماية،  اإلنسانية  املساعدة  إلى  بحاجة 
 3 من  وأكثر  اجملاعة،  شفا  على  شخص  ماليني 
العودة  على  قادرين  وغير  حالّيًا  مشردون  ماليني 

إلى ديارهم.
   ويحتل اليمن اآلن املرتبة 178 على مؤشر 
 التنمية البشرية - مقارنة بـ 153، قبل عام 2015م.
القول:  إلى  توقعاته  يف  التقرير  وذهب      
2030م،  عام  حتى  الصراع  استمر  إذا  »إنه 
يف  اليمنيني  من   78% من  أكثر  فسيعيش 

التغذية،  سوء  من   95% وسيعاني  مدقع،  فقر 
التقزمي.” من  سيعانون  األطفال  من   و84% 

تقرير التنمية البشرية 2019م 
املتحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  أصدر      
2019م حتت عنوان:  لعام  البشرية  التنمية  تقرير 
أوجه عدم  واحلاضر:  واملتوسط  الدخل  وراء  )ما 
املساواة يف القرن احلادي والعشرين( حيث يصنف 
البشرية  التنمية  ذات  الدول  اليمن ضمن  التقرير 
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  وبلغت  املنخفضة، 
نقطة   )  0.463 ( نحو  اليمن  التي حصلت عليها 
محتلة املركز 177 من بني 189 دولة مقارنة باملركز 
لصدمات  تعرضها  نتيجة  2014م؛  العام  يف   160
ظروف  جراء  عديدة  وسياسية  ومالية  اقتصادية 
يف  أثرت  التي  احلرب  واستمرار  االستقرار  عدم 

املؤشرات التنموية واالجتماعية عامة.

تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
يف سبتمبر 2020م

التخطيط  وزارة  تقديرات  تختلف  لم      
التقارير  عن  كثيًرا  اليمنية  الدولي  والتعاون 
للفقر  الرئيسة  املؤشرات  يخص  فيما  الدولية، 
الوزارة يف  تقرير صادر عن  اليمن، حيث ذكر  يف 
سبتمبر 2020م أن %47.7 من اليمنيني يعيشون 
من   53% أن  مضيًفا  األبعاد،  متعدد  فقر  يف 
انعدام  من  يعانون  مليون شخص(   15.9( السكان 
األمن الغذائي احلاد مع وجود املساعدات الغذائية 
)األسوأ على مستوى العالم( وترتفع النسبة إلى 67 
% من السكان يف حال غياب املساعدات الغذائية.
إلى  اليمنية  الرسمية  اإلحصائيات  وتذهب 
السلة  لتكلفة  األدنى  احلد  متوسط  “إن  القول: 

الغذائية يف عموم البلد يصل إلى 63 دوالًرا«.
   وبخصوص خطة االستجابة اإلنسانية يف 
اليمن تقول الوزارة يف تقريرها: “إن حجم التمويل 
أمريكي  دوالر  مليار   3.23 هو  للخطة  املطلوب 
ر للخطة هو  حتى تاريخ صدور التقرير، وإن ما ُوفِّ
مبلغ 1.28 مليار دوالر أمريكي بنسبة )39.6 % ) 
من إجمالي املبلغ املطلوب، يف حني أن العجز يف 
متطلبات التمويل بلغ  1.92 مليار دوالر؛ أي بنسبة 

)%59.4( من إجمالي املبلغ املطلوب لتنفيذ خطة 
االستجابة اإلنسانية يف اليمن”.

مؤشر اجلوع العاملي ) 2019م (
لتتبع  كمّيًا  مقياًسا  العاملي  يعد مؤشر اجلوع 
اجلوع عاملّيًا وإقليمّيًا ومحلّيًا، حيث يسلط الضوء 
على املناطق األكثر جوًعا يف العالم، ويقيِّم املؤشر 
يف  اجلوع  مكافحة  يف  التراجع  أو  التقدم  مدى 
هذه الدول واملناطق وتُصنَّف وفًقا للفئات ودرجة 

املؤشر.
واستناًدا إلى نتائج تقرير مؤشر اجلوع العاملي 
يف  الدول  أسوأ  تصنف ضمن  اليمن  فإن  2019م 
دولة يف   117 أصل  من   116 املرتبة  محتلة  املؤشر 
التقرير، وتعيش ضمن الفئة املنذرة باخلطر، تليها 
جمهورية أفريقيا الوسطى حيث بلغت نسبة مؤشر 

اجلوع الكلي 45.9 درجة مئوية.
أن  إلى  العاملي  اجلوع  مؤشر  تقرير  ويشير 
التغذية  نقص  يف  مرتفعة  نسب  من  يعاني  اليمن 
إلى   وتصل  2018م   -  2016 للفترة  السكان  بني 
التقزم عند األطفال دون سن  %، وانتشار   38.9
الهزال  وانتشار   ،%  17.9 إلى  ليصل  اخلامسة 
لدى األطفال دون سن اخلامسة بنسبة 61.1 %، 
وارتفاع معدل الوفيات لألطفال دون سن اخلامسة 

بنسبة 5.5% .

التقرير العاملي ألزمة الغذاء 2020م
    كشف التقرير العاملي ألزمة الغذاء يف ظل 
ـ الذي تصدره سنوّيًا الشبكة العاملية  جائحة كوفيدـ 
ملكافحة األزمات ــ أن 55 دولة يف العالم من بينها 
انعدام  من  مليون شخص   135 فيها  يعاني  اليمن 
الثالثة)  املرحلة   ( الشديد  احلاد  الغذائي  األمن 
املتكامل  التصنيف  من  وأعلى     IPC3/CH
يف  الصادر  للتقرير  وتبًعا  الغذائي،  األمن  ملراحل 
2020م أن ارتفاع مؤشرات األمن الغذائي احلاد 

يعود إلى أسباب عديدة منها:
 النزاعات التي رفعت عدد األشخاص الذين 
 77 إلى  احلاد  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون 
املناخية  الظروف  أجبرت  وبينما  شخص،  مليون 
واالضطرابات  شخص،  مليون   34 املتطرفة 
االقتصادية 24 مليون شخص، ومن املتوقع ـ وفًقا 
تداعيات  األشخاص يف ظل  عدد  ارتفاع  للتقريرـ 
2021م بخاصة  العام  نهاية  19 مع  جائحة كوفيد 
الصحية  األنظمة  أثرت يف  التي  الهشة  الدول  يف 
والوضع الصحي للسكان، ويظهر ذلك بوضوح على 
الزراعي  القطاع  يف  يعملون  الذين  املستضعفني 
إلى  إضافة  األخرى،  والقطاعات  الرسمي  غير 
تأثر واردات الغذاء من القيود املفروضة يف حرية 

التنقل.
    صنف التقرير أزمة الغذاء يف اليمن مقيمًة 
بعدد األشخاص يف املرحلة الثالثة IPC3/CH أو 
أعلى كأسوأ أزمة غذاء على مستوى العالم، حيث 
أزمة  من  يعانون  شخص  مليون   15.9 العدد  بلغ 
غذائية حادة؛ أي ما نسبته 53 % من عدد السكان 
اإلجمالي، بينما يصنف 8.9 مليون من األشخاص 
ضمن املرحلة الثانية IPC 2 ؛أي ما نسبته 30 % 
ويعد اليمن وفًقا للتقرير من بني أعلى ثماني دول 

يف هذا التنصيف. 
    ويحتل اليمن املرتبة الرابعة عاملّيًا من حيث 
مليون   3.6 بنحو  واملقدرة   IDPs النازحني  عدد 
شخص، كما صنف التقرير اليمن من بني أعلى 11 
دولة من حيث عدد النازحني والالجئني، ولذا فهذا 
يعد أحد العوامل التي تدفع ماليني األشخاص إلى 

الدخول يف حدة األزمة الغذائية.
    وأوضح التقرير أنه »مع وجود املساعدات 
الغذائي  األمن  انعدام  مؤشرات  أن  إال  اإلنسانية 
مرتفعة،  مستويات  عند  تزال  ال  اليمن  يف  احلاد 
والتدهور  املستمر  الصراع  بسبب  باخلطر  وتنذر 
وأزمة  العيش،  سبل  وتعطل  االقتصادي 
باملناخ  الصلة  ذات  والظروف  الكلي،  االقتصاد 
اجلراد  يؤدي  أن  املتوقع  ومن  احملاصيل،  وآفات 
والفيضانات  اخلريفية  احلشد  ودودة  الصحراوي 

وانعدام  احلاد  الغذاء  انعدام  مستويات  زيادة  إلى 
ومن   ،19 كوفيد  جائحة  ظل  يف  الغذائي  األمن 
الذين  األشخاص  عدد  يصل  أن  أيًضا  املتوقع 
يزيد  ما  إلى  أزمة غذاء حادة شديدة  من  يعانون 
عن 17 مليون خالل الفترة يوليو - سبتمبر 2020م 

وخطر اجملاعة يتزايد.
التوصيات 

التخطيط  وزارة  يف  اخلبراء  فريق  خرج 
التوصيات  من  بالعديد  اليمنية  الدولي  والتعاون 
العامة لتحسني وضع اليمن يف التقارير واملؤشرات 
الدولية، ومن أهم هذه التوصيات وفًقا ملا جاء يف 

تقرير الوزارة :
سياسات 	  مصفوفة  وتنفيذ  إعداد 

االقتصادية  اجلوانب  يف  شاملة  وإصالحات 
ومحاربة  والسياسية،  واملؤسسية  واالجتماعية 
الفساد بناء على وضع اليمن يف املؤشرات الدولية، 
بحيث تراعي ثالثة أبعاد: يتعلق األول باملؤشرات 
خالل  من  أغلبها  وهي  اليمن  فيها  تراجع  التي 
وضع  من  حتسن  وإصالحات  معاجلات  تنفيذ 
يتصل  الثاني  والبعد  تدريجّيًا.  كان  وإن  اليمن، 
باملؤشرات التي حافظ اليمن على مستويات جيدة 
يتعلق  والثالث  اإلصالحات،  من  مزيد  عبر  فيها 
العاملي  التصنيف  يف  لليمن  العام  املركز  بتحسني 
ألبرز القضايا املرتبطة على وجه اخلصوص برفع 
رأس املال البشري وحتسني بيئة األعمال وحتسني 

مؤشر السعادة واألمن الغذائي.
 تأسيس قاعدة بيانات موثوقة تساعد 	 

السياسات  ورسم  التخطيط  يف  القرار  صانعي 
يسهم يف وضع  الصلة مما  ذات  واالستراتيجيات 
املرتبطة  الصعوبات  على  للتغلب  املناسبة  احللول 
حتسينها  أو  التقارير  هذه  ومؤشرات  بقضايا 

وتطويرها إن كانت يف وضع مقبول.
الظروف 	  ظل  يف  ـ  بحاجة  اليمن   

الضوء  يُسلَّط  أن  إلى  يعانيهاـ  التي  االستثنائية 
عليه باستمرار يف هذه التقارير، وهنا يأتي دور ـ 
الذي أشرنا إليه قبلًاــ املؤسسات الوطنية ومكاتب 
يف  للتركيز  واألممية  الدولية  والهيئات  املنظمات 
عاملي  بطابع  تأتي  التي  الدولية  التقارير  بعض 
تتضمن تخصيص شرح  أنها  وإقليمي فقط، غير 

لبعض الدول منفردة.
االستفادة من جتارب الدول األخرى 	 

تتضمنها  التي  التوصيات  وكذا  الناجحة، 
وإجراءات  سياسات  وتبني  واملؤشرات،  التقارير 
املؤشرات  هذه  إطار  يف  اليمن  لظروف  مالئمة 
على  تركز  وطنية  إصالحات  مصفوفة  ضمن 
واإلنسانية  االقتصادية  بخاصة  اخملتلفة  األبعاد 

واالجتماعية.
تقييم 

تقيِّم سميرة صالح )مديرة اإلحصاء يف  هنا 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي( التقارير الدولية 
هناك  بالقول:  الفقر  بظاهرة  املتصلة  اليمن  عن 
منها  وأممية  دولية  منظمات  عن  تصدر  تقارير 
التوظيف،  مواضيع  مثل:  مهمة  مؤشرات  تغطي 
كفيروس  حالية  مواضيع  أو  واألجور،  والبطالة، 
خاصة  مهمة  قضايا  من  به  يرتبط  وما  كورونا 
ولكن  االجتماعية؛  احلماية  موضوع  مثل  باليمن، 
واإلجراءات  للمؤشرات  تغطيتها  عدم  نالحظ 
يف  عابرة  تغطية  تغطى  أنها  أو  باليمن  املتصلة 
تكاتف  ضرورة  يتطلب  مما  فقط،  إقليمي  إطار 
املنظمات  هذه  مع  الوطنية  والهيئات  املؤسسات 
لتسليط  اليمن  يف  مكاتب  لديها  التي  وبخاصة 
التقارير  هذه  ومؤشرات  قضايا  على  أكثر  الضوء 

ألهميتها ومعنوياتها العالية.

 كيف تناولت التقارير الدولية مشكلة الفقر يف اليمن؟

منهجيات مختلفة ومصادر متعددة تفتقر إلى اجلانب احمللي
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اليمناجلمهورية اليممنية

اليمن

البشرية  التنمية  ذات  الدول  ضمن  اليمن  تصنيف  ويعود 
المنخفضة بحسب تقرير 2019 إلى بعض التحديات التي تواجه 

التنمية البشرية في اليمن يمكن إيجازها على النحو التالي:

 100000 لكل   %38.5 إلى  ارتفاع نسبة وفيات األمهات   .1
مولود حي وفقًا آلخر تقديرات في 2015.

إجمالي  من   %21.1 إلى  الماهرة  العاملة  القوى  انخفاض   .2
القوى العاملة خالل 2018-2010.

3. ارتفاع معدل العاملين المعرضين للمخاطر إلى 45.4% من 
إجمالي القوى العاملة للعام 2018.

4. ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد إلى 
47.7% خالل العام 2017. 

مقارنة  العاملة  القوى  في  اإلناث  مشاركة  معدل  انخفاض   .5
بالذكور حيث بلغت 6% مقارنة بـ 70.8% للذكور بالنسبة 

للفئات العمرية 15 فأكثر خالل العام 2018.

وكما هو موضح في اإلنفوجرافيك المجاور ، فإن  التقرير  
يتضمن مجموعة من األدلة المركبة وذلك لتقييم حوالي 189 
البشرية،  التنمية  دليل  األدلة:  هذه  ومن  اليمن،  فيها  بما  دولة 
ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل التنمية 
الفقر  ودليل  الجنسين)2(،  الفوارق حسب  ودليل  الجنس  حسب 

المتعدد األبعاد)3(.

إطار )1( دليل التنمية البشرية

يرى التقرير أن فشل البلدان في تطوير مواهب األفراد على نحو مالئم يرتكز على عدم المساواة وحرمانهم من اإلمكانيات والوصول إلى فرص العمل 
الجيد، واالستثمار في التعليم التي سوف تؤثر عليهم مدى الحياة، ومنها الفشل في الحصول على  الفرص التي تتطلب مهارات عالية والدخول في سوق 

العمل.

هذا الدليل هو مقياس مركب ثالثي األبعاد يتكون من:
-1 الحياة المديدة والصحية )يضم مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة(. -2 اكتساب المعرفة )ويضم مؤشر متوسط سنوات الدراسة – مؤشر 
متوسط سنوات الدراسة المتوقع(. -3 مستوى المعيشة الالئق )يضم مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية محسوبًا 

بالدوالر األمريكي(. ويصنف الدول إلى:
دول ذات تنمية بشرية مرتفعة جدًا )0.800 أو أكثر(.

دول ذات تنمية بشرية مرتفعة )0.700 – 0.799(.
دول ذات تنمية بشرية متوسطة )0.550 – 0.699(.

دول ذات تنمية بشرية منخفضة )نسبة أقل من  0.550 (.
وتجدر اإلشارة إلى أن تقرير التنمية البشرية يستند على بيانات العام السابق إلصداره، على سبيل المثال تقرير 2019 يغطي بيانات عام 2018. 

)2( دليل الفوارق بين الجنسين: هو دليل مركب يقيس الفارق في اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي الصحة اإلنجابية والتمكين وسوق العمل.
)3( دليل الفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون حالة فقر متعدد األبعاد معدله بشدة أوجه الحرمان، ويلخص أوجـه الحرمــان المختلفـة التـي يعانـي منهـا األشـخاص فـي البلـدان الناميـة فـي الصحـة والتعليــم ومســتوى المعيشــة )والتـي 

تمثل أبعاد الحرمان الثالثة للفقر متعدد األبعاد(.    
)4(  World Economic Forum, The Human Capital Report 2017.

تقرير رأس املال البشري العاملي للمنتدى االقتصادي العاملي 2017)4(

20142015201620172018البيان 
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ويشير جدول )8( إلى وضع اليمن في مؤشر الجوع العالمي خالل الفترة 2014-2019، حيث ارتفعت قيمة  المؤشر من 23.4 في العام 2014 أي ضمن 
الفئة الحاده إلى 45.9 في العام 2019 لتدخل ضمن الفئات المنذرة بالخطر نتيجة لألزمة اإلنسانية الحادة والتدهور االقتصادي التي تعيشها اليمن من أثر 
الحرب والصراعات. ويوضح التقرير أن اليمن تعاني من نسب مرتفعة في: 1- نقص التغذيه بين السكان للفترة 2016 – 2018 والتي تصل إلى 38.9 %، 
2- انتشار التقزم عند األطفال دون سن الخامسة لتصل إلى 17.9%، 3- انتشار الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة والتي تصل إلى 61.1%، 4 - معدل 

مرتفع لوفيات لألطفال دون سن الخامسة تصل إلى %5.5.

201420152016201720182019السنه
23.434.235.036.139.745.9قيمة املؤشر

اجلدول )8( وضع اليمن يف مؤشر اجلوع العاملي خالل الفترة 2014 – 2019

Source:https://www.globalhungerindex.org/download/all.html

يعتبر مؤشر السعادة مقياسًا لمقدار سعادة الشعوب وأداة لمساعدة الدول لتوجيه سياساتها العامة، ويتم حساب المؤشر وفقًا لعدد من المعايير، منها نصيب 
الفساد في الحكومات أو  الدعم االجتماعي وغياب  الدولة على مواطنيها، كما يتضمن  الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط العمر والحرية وسخاء  الفرد من 

األعمال. وتتراوح نقاط هذا المؤشر بين 0  و 10.

يشير التقرير إلى التقدم المحرز في الحد من وفيات األطفال في جميع أنحاء 
الخامسة  دون سن  األطفال  وفيات  معدالت  انخفضت  إذ   ،2019 للعام  العالم 
تأثير الجائحة المستمرة لكوفيد19- يهدد  1990، لكن  العام  60% منذ  بنسبة 
سنوات التحسن في بقاء الطفل والمراهقين على قيد الحياه من خالل انقطاع 
الخدمات الصحية األساسية، حيث توفي 7,4 مليون طفل ومراهق تحت سن 
عدد  يصل  أن  ويتوقع  المعدية.  األمراض  بسبب   2019 العام  في  عامًا   25
أعمارهم  تتراوح  الذي  لألطفال  نسمة  مليون   23 من  يقرب  ما  إلى  الوفيات 
بين 5-24 سنة و48 مليون طفل دون سن الخامسة خالل الفترة عام 2020 

.2030 –
وأكد التقرير أن الخدمات الصحية األساسية مثل: التطعيم والعالج الطبي والتغذية الكافية والمياه النظيفة والصرف الصحي هي أساسيات الحياة، والموت 

عندما ال يتمكن األطفال والمراهقون الشباب من الوصول إليها. 

ووفقا لتقرير السعادة العالمي فإن اليمن تعتبر ضمن الدول األقل سعادة في العالم حيث أشارت التقارير إلى تراجع النقاط التي حصلت عليها اليمن في 
مؤشر السعادة العالمي من: )4.054( والمرتبة 142 نقطه خالل 2010 – 2012 إلى )4.77( نقطة والمرتبة 136 )2012-2014( أي فترة ما قبل الحرب، 

لتصل إلى حوالي 3.527 نقطة والمرتبة 146 من إجمالي 153 دولة شملها التقرير خالل الفترة 2017 - 2019 أي فترة الحرب التي تشهدها اليمن. 

تقرير السعادة العاملي 2020)12( 

تقرير اجتاهات ومستويات معدل وفيات األطفال العاملي 2020)13( 

الشكل)1( وضع اليمن يف مؤشر السعادة العاملي خالل الفترة 2019-2010
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إطار )8( تقرير اجتاهات ومستويات معدل وفيات األطفال العاملي

الوكاالت  بين  المشتركة  المتحدة  األمم  مجموعة  عن  التقرير  يصدر 
البيانات  بتبادل  التقرير  2004م، ويقوم  العام  منذ  لتقدير وفيات األطفال 
عن وفيات األطفال وتحسين أساليب تقدير وفيات األطفال وتقديم التقدم 
األطفال  وفيات  التقرير  ويضم  الطفل.  بقاء  أهداف  تحقيق  نحو  المحرز 
دون سن الخامسة بين األطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 5-24 سنة لعدد 

159 دولة.

201420152016201720182019السنه

معدل وعدد وفيات األطفال دون سن 
اخلامسة  

464848495050العدد )باأللف(
555757575858املعدل )لكل 1000 مولود حي(

معدل وعدد وفيات األشخاص الذي 
تتراوح أعمارهم بني 24-5

131918182525العدد )باأللف(
203028293837املعدل )لكل 1000 مولود حي (

اجلدول)9(  معدل وفيات األطفال واألشخاص يف اليمن  للفترة 2014  - 2019 

Source:Levels and Trends in Child Mortality 20142020-, UN Inter Agency Group.

)12(  https://worldhappiness.report/ed/2020/   
)13( https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/

الفقر  موضوع  احتلَّ    
يف  خاصة  أهمية  اليمن  يف 
أعمال(  )جدول  أجندات 
واملنظمات  األممية  الهيئات 
وشغل  املهتمة،  الدولية 
تقارير  من  كبيًرا  حيًزا 
والهيئات،  املنظمات  هذه 
التقارير  هذه  واستعرضت 
اجلوانب  مختلف  من  املشكلة 
والتحليل،  بالبحث  والزوايا 
املتعلقة  اخملتلفة  والتفاصيل 
ملنهجيات  وفًقا  باملوضوع 

علمية ونظرية متعددة.
ظروف  استمرار  ومع     
2015م  منذ  اليمن  يف  الصراع 
وإلى اآلن احتدمت أزمة الفقر 
ته ازدياًدا  يف اليمن وزادت حدَّ
ا  ورأسّيً ا  أفقّيً وامتدت  كبيًرا 
على  السكان  معظم  لتشمل 

امتداد اجلغرافيا اليمنية.

ينبغي التعامل مع 
التقارير الدولية 
بدرجة عالية من 

الفهم واالستفادة منها 
يف ضوء خصوصية 
ومتطلبات املرحلة 
التي متر بها اليمن

املطلوب إعداد وتنفيذ 
مصفوفة سياسات 

وإصالحات شاملة يف 
اجلوانب االقتصادية 

واالجتماعية واملؤسسية 
والسياسية، ومحاربة 
الفساد بناء على وضع 

اليمن يف املؤشرات الدولية



رجاء مكرد
صوت األمل

أحمد سعيد شماخ )عضو مجلس الشورى واخلبير 
استمرار  إن  األمل”:  “صوت  لـ  يقول  االقتصادي( 
التحتية  البنى  ر  دمَّ اليمني  الشأن  والتدخل يف  الصراع 
سلبّيًا  أثر  كما  وسكنية،  قدمية  تاريخية  وأحياء  للبلد، 
الصناعية  واملنشآت  )اإلنسان،  اجلوانب  مختلف  يف 

والزراعية، واحملالت التجارية ومخازن الغذاء(.
   ويضيف شماخ، أن احلصار االقتصادي املطبق 
ى إلى حرمان اليمن  ا قد أدَّ ا وبحًرا وجّوً على اليمن بّرً
من احلصول على لقمة العيش اليومية والدواء والتعليم 
واخلدمات  احلياة  مقومات  أبسط  غياب  وإلى  واملاء، 

الضرورية مثل، الكهرباء والغاز واملشتقات النفطية. 
ُحِصرت  األساسية  اخلدمات  هذه  كل  إن  وقال:   
يف السوق السوداء، وبأسعار خيالية ال يستطيع املواطن 
اليمني الفقير احلصول عليها، بسبب انعدام دخله مع ما 
تركه هذا الصراع من نزوح وتهجير واضطرابات نفسية 
طالت جيل اليوم وستستمر أثارها إلى أجيال املستقبل.

اليمن بأعني ُصناع القرار
مشيًرا إلى أن »الصراع أوقف حركة احلياة واإلنتاج 
وله تبعات وانعكاسات سلبية وكارثية خطيرة سواء كان 
ذلك على صعيد االقتصاد الكلي أم على مستوى معيشة 
بعدهم،  من  وأحفادهم  توجهاتهم  بكل  اليمنيني  وحياة 
االقتصادي  النهوض  قضية  من  سيجعل  واستمراره 
خالل املستقبل معضلة كبرى، تتطلب املزيد من اإلدراك 

والوعي يف هذا البلد«.
     ويظهر أحمد شماخ أسفه، قائلًا: “حتى هذه 
أودولية  محلية  أو  رسمية  جهة  أيُّ  تتمكن  لم  اللحظة 
أو  البشرية  اخلسائر  حجم  أرقام  حتديد  من  محايدة 
املادية سواء كان ذلك عبر مراكز بحثية متخصصة أم 
صادرة عن منظمات إقليمية دولية تابعة لألمم املتحدة، 
لكن حالّيًا ــ يف تقديري الشخصي ــ حجم تلك األضرار 
مليار   190 من  أكثر  يفوق  قد  املباشرة  وغير  املباشرة 
دوالر، وهذه التقديرات ال تشمل الوقت املهدور لليمنيني 
التي  والثقايف  واحلضاري  التاريخي  املوروث  قيمة  وال 
رت، وإمنا تشمل فقط خسائر البنى التحتية واألحياء  ُدمِّ

السكنية املدمرة يف مختلف احملافظات اليمنية«.
أن  شماخ،  أحمد  االقتصادي  اخلبير  ويؤكد      
مثل  منشأة،  ألف   90 أكثرمن  تدمير  إلى  ى  أدَّ الصراع 
والصناعات  واأللبان،  واألملنيوم،  اإلسمنت،  مصانع 
والوزارات،   ، املؤسسات  من  العديد  وتوقف  الغذائية، 
واملصانع  واملعامل  التجارية  احملال  من  الكثير  وإغالق 
الزراعي  القطاع  يف  خسائر  هناك  أيًضا  اخملتلفة، 
كبيرة ميكن تقديرها إلى أكثر من %60،  ويف مختلف 
تتمثل  الدولة،  فقدتها  مالية  وهناك خسائر  القطاعات 
يف تراجع اإليرادات والضرائب اجلمركية؛ نتيجة توقف 
التهريب  وزيادة  والتصدير  كاالستيراد  التجارة  حركة 

وتوقف املوارد املالية يف قطاع الكهرباء واملياه.
املصريف،  القطاع  يف  خسائر  هناك  أن  مضيًفا، 
الضعيفة  األرباح  بعض  القطاع سوى  يحقق هذا  لم  إذ 
نتيجة الصراع، أيًضا هناك خسائر يف قطاع االستثمار 
األجنبية  االستثمارات  معظم  توقفت  أن  منذ  خصوًصا 
والغاز  النفط  قطاع  يف  تعمل  التي  كتلك  واحمللية، 
والتعدين وقطاع اخلدمات حتديًدا قطاع السياحة الذي 
على ضوئها انفقت املالية العامة للدولة أكثر من 70% 
من مواردها، إلى أن اضطرت احلكومة إلى تعويض ذلك 
ارتفاع  إلى  أدَّت  التي  التضخمية،  مصادر  من  العجز 

الدين العام إلى نحو أكثر من ثمانية ترليون ريال.

موضًحا، »كل هذه العناصر بالتأكيد قد أدَّت إلى 
وشعبه  البلد  هذا  يعيش  أن  وإلى  االقتصادي،  اجلمود 
االستهالكية  السلع  أسعار  وارتفاع  ضنكا  معيشة  يف 
احلالة  هذه  يف  الدولة  على  يجب  لذا  واخلدمات، 
الوضع  حتسني  على  املقبلة  املرحلة  خالل  تعمل  أن 
االقتصادي، وأن يكون لديها الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
على  وتعمل  مراحلها،  2030 مبختلف  احلديثة  اليمنية 
األمن  إيجاد  من  والبد  االقتصادية،  األزمة  هذه  جتاوز 
واألمان واالستقرار، والدولة معنية خالل الفترة القادمة 
إلى  تؤدي  املعالم،  واضحة  اقتصادية  سياسات  بإيجاد 
رسم خارطة الطريق لبناء اقتصاد ميني قوي وحديث، 
التي  والقوانني  التشريعات  صياغة  إعادة  جانب  إلى 

تتواكب مع التطورات على الساحة احمللية والدولية”. 
الدولية  واملنظمات  الدولة  من  “مطلوب  منبًها: 
إلقامة  اليمنيني  مبساعدة  تقوم  أن  اليمن  يف  العاملة 
الصناعات  ودعم  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
خملتلف  والدعم  الصغر،  واملتناهية  الصغيرة  احلرفية 
القطاعات اإلنتاجية، بًدال من مساعدة  الشعب اليمني 
مساعدات عينية أو مساعدات تقتصر على بعض املواد 

الغذائية وهذا ما نتوقعه خالل الفترة القادمة«.
فجوة يف التمويل

االقتصادية،  األوضاع  وتدهور  الصراع،        
جتعل  أسباب  كلها  والنزوح...  الغذائي،  األمن  وانعدام 
اجملاعة تدق ناقوس اخلطر على اليمنيني. ووفًقا لتقرير 
اإلنسانية  االستجابة  األوتشا )خطة  صادر عن منظمة 
مارس  2021م ( يعيش أكثر من %80 من اليمنيني حتت 
خط الفقر، وحدوث تدهور اقتصادي يف االنخفاض غير 
الريال  قيمة  وانخفاض  احلقيقي،  الدخل  يف  املسبوق 
فقدت  اليمنية  األسر  من   40% من  أكثر  وأن  اليمني، 

دخلها األساس.
    تُعدُّ مخيمات النزوح من أكثر الفئات فقًرا، لذا 
كان لـ »صوت األمل« لقاء مع أُسام املشرقي )مدير وحدة 
النازحني  أوضاع  عن  للحديث  بالشمايتني(  النازحني 
األوضاع  مع  النازحني  :إن ظروف  لنا  فقال  الفقر،  مع 
هناك  وإن  جًدا،  البلد صعبة  يف  احلاصلة  االقتصادية 
نوعني من النازحني، ُهناك من هم يف اخمليمات وهؤالء 
تقارب  وبنسبة  ماــ  حد  إلى  ــ  اخلدمة  على  يحصلون 
%50 يف 11 موقًعا ويصل عددهم إلى 800 أسرة  يف 
دبع وذبحان. ونازحون آخرون عند اجملتمع املضيف وهم 
أعداد كبيرة جًدا، وهؤالء فعلًا يعانون من الفقر وبحاجة 

إلى مساعدات إنسانية.
    ويضيف املشرقي: النازحون يف اجملتمع املضيف 
هم األشد حاجة؛ ألنهم ال يحصلون على أي خدمة منذ 
تتكاتف  أن  الضروري  ومن  الغذائي،  األمن  من  سنوات 
املياه،  حيث  من  بالنازحني  خاص  دعم  لعمل  اجلهود 

عيشة  يعيشون  املنازل  نازحي  إن  واملأوى.  والصحة، 
فقر مدقع، ونتمنى من جميع الشركاء أو اجلهات تقدمي 

الدعم لهم.
      استطاع الصراع أن يؤثر سلًبا يف حجم الدعم 
بني  املقارنة  يف  جلّيًا  ذلك  يبدو  املانحني،  من  املقدم 
عامي 2015م و2019م، فوفًقا لتقرير صادر عن مكتب 
قدم  2020م  يونيو-ديسمبر  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
املانحون الدوليون نحو 8.35 مليار دوالر ملواجهة »األزمة 
اإلنسانية« منها 3.6 مليار دوالر عام 2019م وقد وصلت 
إلى 14 مليون شخص تقريًبا كل شهر بزيادة 7.5 مليون 

شخص عن 2018م.
   وأضاف التقرير، أن انهيار دعم املانحني لوكاالت 
للعديد  2020م  يونيو  املتحدة يف  التابعة لألمم  اإلغاثة 
تقدمي  تواجه  التي  الصعوبات  أهمها  األسباب  من 
املساعدات، حيث تلقت وكاالت اإلغاثة %24 فقط من 

3.4 مليار دوالر التي طلبتها لهذا العام.
يف حني أن تقرير صادر عن البنك الدولي  10يونيو 
2020م، رجح أن نقص التمويل والدعم اإلنساني لليمن 
لسالم  التوصل  كعدم  الدعم  يواجهها  لتحديات  يعود 
مستدام، ومحدودية وقصور مصادر التمويل، والظروف 
الطبيعية والصعوبات اجلغرافية جلهود اإلغاثة، وغياب 

التنسيق الكايف والكفء بني املنظمات اخملتلفة.
وعـــــود

      واستناًدا إلى وثيقة »النظرة العامة لالحتياجات 
اإلنسانية  االستجابة  خطة  2021م،  فبراير  اإلنسانية« 
2021م وصل حجم احتياجات التمويل لليمن 3.85 مليار 
دوالر وإلى 10 يونيو 2021م وصل حجم التمويل 1.65 
االحتياجات(  إجمالي  لُبِّيت 42.8 من  )أي  دوالر  مليار 
مضاًفا إليها 53.4 مليون دوالر خارج خطة االستجابة.

      وأشارت الوثيقة إلى أن أكبر قطاع من حيث 
التعليم   قطاع  أما   ،48.5% الغذائي  األمن  هو  التمويل 
4.4%والصحة  2.9%يليه نسبة %25 غير محددة ثم 

قطاعات محددة )مشترك( بنسبة 6.7%.
التخطيط  لـ مصدر مسؤول يف وزارة       ووفًقا 
استئناف  يف  جهوًدا  للوزارة  أن  الدولي،  والتعاون 
والبنك  الدولي،  بالبنك  بدًءا  التنموية  التمويالت 

اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي والصندوق الكويتي مما أسهم يف التخفيف 

من حجم الركود االقتصادي.
جهود  ضمن  من  أنه  املصدر،  ويضيف      
خالل  من  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  البرنامج  التنمية، 
البرنامج القطري )2019-)2021 الذي يعمل على وفق 
استراتيجية ثالثة أهداف مترابطة، اإلنعاش االقتصادي 
القانون،  وسيادة  احلكم  السالم،  عمليات  والتنمية، 
دوالر  مليون   480 البرنامج  لتنفيذ  املتوقعة  املوارد  وأن 
أمريكي، من جهات عديدة داعمة يف مقدمتها االحتاد 

األوروبي والبنك الدولي إضافة إلى اليابان واألوتشا.
أمل وطوق جناة

الدولية  التقارير  فيه  توضح  الذي  الوقت  يف      
من  نخبة  اليمن،  إليه  وصلت  الذي  اإلنساني  الوضع 
تنهض  أن  يف  أملًا  يرون  واخملتصني  واخلبراء  الشعب 
حلولًا  مقدمني  الصاعد،  جيلها  وبقوة  بثرواتها  اليمن 

كثيرة بعيدة عن انتظار املعونات اإلغاثية.
       صدام احلريبي )ُصحفي( يقول: إنه ميكن 
لليمن أن تخرج من دائرة الفقر، يف حال ُسِمح للحكومة 
الوضع  يتوقف  البالد وتصديرها، فلن  استغالل ثروات 
عند حدث النهوض فقط، بل إن اليمن سيتصدر قائمة 
الدول العربية يف التقدم والتحضر، وسيكون ذا اقتصاد 
اليمن  املساعدات  م  . مؤكًدا: »وال أستبعد أن يقدِّ قويٍّ
لباقي البلدان، وهذا ليس فيه أي مبالغة، بل هو واقع 

وحقيقة«.
متنوعة  اليمن  ثروات  احلريبي:  ويضيف      
ومختلفة وكثيرة، لكن هناك من يتعمد إبقاء البلد على 
الوضع احلالي ممن يرون أنفسهم أوصياء عليه، ألنهم 
يفكرون بعقلية متخلفة حيث يرون أنه إن ازدهر اليمن 

فإن ذلك سيعرقلهم وسيشكل خطًرا عليهم.
قرارها  الدولة  امتلكت  إن  أنه،  إلى  مشيًرا       
وبسرعة  سينطلق  اليمن  فإن  البالد  ثروات  واستغلت 

فائقة كونه وطن احلضارات منذ القدم.
يف  الزراعية  الثروة  استغالل  إمكانية  وحول      
الزراعي  اإلعالم  )مدير  اجُلنيد  فهد  الفقر،  مكافحة 
إن  األمل«:  »صوت  لـ  يقول  والري(  الزراعة  بوزارة 
فإذا  والدواء،  واللباس  الغذاء  مصدر  تعد  الزراعة 
توفر الغذاء  استطاع اإلنسان أن يوفر كل متطلباته يف 
احلياة، فالزراعة أساس قيام احلضارات السابقة وقوة 
اليوم  العالم  اقتصادّيًا وعسكرّيًا. وقوة  املهيمنة   الدول 
ليست مبا متتلكه من أساطيل بحرية وجوية  ومعدات 
عسكرية وأسلحة نووية، والدليل أن االحتاد السوفيتي 
كان من أكبر الدول عسكرّيًا، لكنه سقط اقتصادّيًا ولم  
تعد روسيا  إلى الواجهة إال بعد أن  اجتهت  للزراعة  
وأصبحت يف العام 2017م األولى عاملّيًا يف إنتاج  القمح.

توصيات خبراء ثروات
ثرواتها،  استغلت  دوٍل  اجُلنيد جتارب  ويسرد      
بل يف صدارة  الدول،  أولى  من  أصبحت  التي  كالصني 
أو  عسكرية  قوة  متتلك  ألنها  ليس  االقتصادية،  القوة 
املهيمنة  الدول   األربع  تربعت ضمن  ولكنها  صناعات، 
على الغذاء يف العالم، فإذا كانت الزراعة هي من تصنع 
والصناعية   العسكرية  القوة  وحتمي  االقتصادية  القوة 

فكيف ال تكافح الفقر.

حال  يف  النهوض  من  اليمن  إمكانية  وحول      
العامري:  معتصم  املهندس  يقول  ثرواتها،  استغالل 
“إذا ُوِجدت إدارة حكيمة، تقوم باستغالل هذه الثروات 
اخلطط  لرسم  إمكانيتها  كل  وتسخر  بالبلد  للنهوض 
هذه  استثمار  كيفية  يف  واالستراتيجيات  املستقبلية 
الثروات الهائلة وتفعيلها. وأهم ثروة تتمتع بها اليمن هي 
تطويرها عن طريق  إلى  التي حتتاج  الشبابية(  )الثروة 
تفعيل سير العملية التعليمية،  فالتعليم يعدُّ الهدف األول 

لتفعيل كل الثروات التي يتمتع بها أيُّ بلد.
والتطور  النجاح  عوامل  من  التعليم  أن  مضيًفا، 
املؤهل  الشبابي  الكادر  وجود  لذا  البلدان؛  يف  األولى 
بامتياز  يحتاج فقط إلى دور التعليم والرعاية واالهتمام 
كل  وتطوير  تفعيل  على  قادًرا  وسيكون  واالحتضان، 
من   20% تستخدم سوى  لم  اآلن  إلى  اليمن  الثروات. 
ثرواتها املوجودة والسبب هو وجود فشل إداري يف سيادة 

الدولة.
استُغلَّ  لو  يقول:  زراعي(  )مهندس  بشر  فؤاد    
الشاطئ البحري ــ فقط ـ املمتد بنحو 2000كم ألصبح 
اليمنيون من أغنياء دول العالم، حيث إن جزيرة سقطرى 
لوحدها تتمتع بتنوع كبير يف األسماك واألحياء البحرية.

أرض من ذهب
    مضيًفا، هذه الثروة السمكية، وأكثر منها مناجم 
مقومات  اليمني ميتلك  الشعب  والنفط،  والغاز  الذهب 
يفتقر  لكنه  املتقدمة،  العالم  تزاحم دول  لثروة صناعية 
إلى الروح الوطنية التى جعلت من اليمن  مطمًعا وصار 

الشعب ال ميتلك قراراته بل منقاًدا.

أوضح  االقتصادي، محمد اجلماعي،      اخلبير 
أن رؤوس األموال اليمنية لها دورها املؤثر الذي ممكن 
أن يسهم يف النهوض بالبلد، وأشار إلى جوانب عديدة 
املال  ورأس  السياحي،  كعامل اجلذب  استثمارها  ميكن 
اليمني املهاجر، باإلضافة إلى مشاركة القطاع اخلاص، 

واستغالل النفط.
االقتصادي  )اخلبير  الطيار  أحمد  ويؤكد      
أن  التجارية(  الغرفة  يف  للصناعة  اإلعالمي  واملسؤول 
اليمن سينهض بثرواته التي تتجلى يف املوارد البشرية، 
والثروة املعدنية، والثروة الزراعية واحليوانية والسمكية، 

والثروة السياحية.
مبيًنا، أن كل تلك مقومات للنهضة االقتصادية، إن 
ملنتجات  لتحويلها  العملية  اخلطط  طريق  عن  استُغلت 
مردودها  سيكون  ثمَّ  ومن  القيم،  من  سلسلة  ذات 
ولرفاهية  اإلجمالي  للناجت  نافع  وعائدها  االقتصادي 

اجملتمع.
مضيًفا، الصراع حال دون استخراج النفط والغاز 
وهذه الثروة ممكن أن تدر 4 5- مليارات دوالر سنوّيًا 
والصادرات  احلالية،  الظروف  ويف  تقدير  أقل  على 
اإلنشائية ميكن أن تدر ما بني  2-1مليار دوالر، والثروة 

السمكية ميكنها أن تدر ثالثة مليارات دوالر.
القيود  إزالة  أن  إلى  الطيار،  أحمد  وينبه       
املفروضة على التجارة اخلارجية لليمن، ميكنها تخفيض 
واقتصادّيًا  دوالر،  مليار  اثنني  مبقدار  األعباء  فاتورة 

إدارة ثروة اليمن ليست بيد أبنائها يف الوقت الراهن .

اليمن،  يف  الصراع  فتيل  ُيطفأ  ولم  التوالي،  على  السابعة  للسنة      
ل ُسبل املعيشة عن املواطنني، ومع تدهور معظم قطاع  األمر الذي عطَّ
يرى  بعضهم  أن  إال  التمويل،  يف  فجوة  وحدوث  االقتصادية  اخلدمات 

بصيص أمل إلخراج اليمن من خط اجلوع. 
التنموية  القطاعات  تنمية  البلد،  ثروات  استغالل  الرشيدة،  اإلدارة 

أبرز احللول إلنقاذ اليمن من براثن الفقر.
النشاط  فسيظل   ، حلِّ دون  من  اليمن  يف  النزاع  استمر  وإذا          
آخر  أشارت  لإلحصاء،  املركزي  للجهاز  فوفًقا  تراجع،  يف  االقتصادي 
التقارير االحصائية يف يناير 2021م إلى أنه خالل الست سنوات خسر 
البلد أكثر من 90 مليار دوالر من ناجته احمللي، فضًلا عن اخلسائر غير 

املباشرة يف ُبناه املؤسسية والبشرية.
حاًدا  وانخفاًضا  تراجًعا  العامة  املالية  شهدت  ذاتها،  اإلحصائية  ويف 
نسبته  ارتفعت  الذي  للموزانة  الكلي  العجز  مع  تصاعًدا  نفقاتها  يف 
 9.9% 2015م، ثم تراجعت إلى  %14.7 عام  2014م إلى  %4.8 عام  من 

للناجت احمللي اإلجمالي.
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أرٌض مـــــن ذهـــــب
فها الصراع، وعود دولية، وبصيص أمل باالنتعاش  فها الصراع، وعود دولية، وبصيص أمل باالنتعاش تداعيات خلَّ تداعيات خلَّ
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من تداعيــــات الفقـــر
التسول باختالف أساليبه، النظرة القانونية، ودور اجلهات املعنية

سماح عمالق
 صوت األمل

تتزايد معدالت ظاهرة التسول يف اليمن باستمرار، 
حيث ترتفع أعداد املتسولني ارتفاًعا متزايداً ال سيما أن 
الوضع احلالي للبالد يتزامن مع التداعيات االقتصادية 
وما  والصراع  “كورونا”،  فيروس  تفشي  عن  الناجمة 
وضعف  احلكومية،  الرواتب  انقطاع  من  ذلك  يرافق 
النقد  مقابل  احمللية  العملة  وانهيار  العامة،  اخلدمات 
األجنبي؛ ما يدفع فئات كثيرة إلى امتهان التسول لسد 

احتياجاتها. 
إلى  الظاهرة  هذه  حتولت  قليلة  غير  حاالت  ويف 
والشفقة  الرحمة  مشاعر  الستمالة  منظمة  عصابات 
إلى  اضطرت  معينة  فئات  توجد  كما  املواطنني،  لدى 
مد يدها للناس بعد فقدان وظائفها، خصوًصا األرامل 
والطاعنني يف السن، فإن فئات أخرى جتعل من التسول 
العام  معينة من  فترات  السريع يف  للربح  طقًسا سنوّيًا 
مثل شهر رمضان املبارك؛ نظًرا إلى األجواء الروحانية 

التي تطبع هذا الشهر.

دوافع ومبررات للتسول
البكاري  محمود  د.  قال  السياق  هذا  يف        
يعدُّ  التسول  إن  تعز(:  بجامعة  االجتماع  علم  )أستاذ 
واجملتمع؛  الفرد  يف  سلبية  آثار  لها  اجتماعية  ظاهرة 
ألنها تعبر عن وجود خلل يف طبيعة األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية السائدة، فهي من ناحية تدل 
وجود  عدم  عن  الناجتة  البطالة  من  حالة  وجود  على 
الدولة؛  بجهاز  مستشٍر  فساد  حالة  وعن  عمل،  فرص 
واحلرمان،  الفقر  ظاهرة  ترسخ  هي  احلتمية  والنتيجة 
والبشرية،  املادية  إمكاناته  من  اجملتمع  حرمان  ثمَّ  من 

وماسبق يؤدي إلى استفحال ظاهرة التسول”.
ويقول البكاري انه ال يعتقد فيما يقال إن بعضهم 
اإلنسان  كرامة  ألن  وقناعة؛  برغبة  التسول  ميارسون 
هي أغلى ماميلك؛ فالبد أن تكون هناك ظروف قاهرة 
بعض  ُوجدت  وإذا  التسول،  المتهان  تدعو  وصعبة، 
بالتأكيد  التسول طواعية فهي  التي ترغب يف  احلاالت 

نادرة وليس األصل أو القاعدة.
هناك  قال:  الياسري )ضابط يف اجليش(  محمد 
أسباب عديدة للتسول وانتشاره، فقد يلجأ بعضهم إلى 
ذلك  وبعد  الفقر،  نتيجة  البداية  يف  مضطًراً  التسول 
وبسبب ما يجنيه من دخل مرتفع، احترف التسول وجعله 
مهنة له، وبعضهم قد يكون ضحية لعصابة منظمة حيث 
يُختَطف صغيًراً، ومن ثم يُجبَر على العمل يف التسول؛ 
و يُستَغلُّ األطفال جلذب الشخص املتصدق بعني الرأفة 

والرحمة.
أساليب مختلفة

    وفيما يتعلق بأساليب االستعطاف يشرح مروان 
فضل )محافظة الضالع(، بالقول: “لكلٍّ طريقته، بعض 
والبعض  القرآن،  وقراءة  الدعاء  إلى  يلجؤون  املتسولني 
تلجأ  حني  يف  للكسب،  وسيلة  املؤثرة  القصة  يتخذ 
شراء  ورقة  أو  مبرض  إصابتها  أماكن  إظهار  إلى  فئة 
فئة  تلجأ  فيما  ثمنها،  توفير  عن  عجزت  التي  األدوية 
على  أوراق  بتوزيع  وذلك  بالكتابة،  التسول  إلى  أخرى 
الضعيف،  االجتماعي  الوضع  حتكي  احلافالت،  ركاب 
الستعطاف الناس، وهكذا إلى درجة يحار فيها الشخص 

كيف مييز بني املتسول الصادق واملتحايل”.
       يفيد فواز عبده )محافظة إب( أن ظاهرة 
التسول منتشرة يف مجتمعنا اليمني وأكثر منطقة تنتشر 
بالنسبة  أما  احلديدة،  مدينة  هي  الظاهرة  هذه  فيها 
مبواقف  التسول  فهناك  التسول  ظاهرة  ألساليب 
يدعي  من  ومنهم  )الفرزات(  والسيارات  الباصات 
وقد  املنطقة،  عن  غريب  إنه  يقول  من  ومنهم  املرض، 
ظهرت ظاهرة أخرى تتمثل بأن الشخص الميلك تكاليف 
التعليم وغيرها وبعض املتسولني لديهم أموال وعقارات 

بل وحسابات يف البنوك.
ويضيف عبده “ويكثر وجود املتسولني يف األسواق 
وأحياًناً  والبنوك،  واملطاعم  املساجد  عند  أو  والشوارع 
يطرقون األبواب ويكثر وجودهم يف بعض املواسم خاصًة 
يف شهر رمضان الذي يكثر فيه إخراج الصدقات، كما 

أن أغلب املتسولني من فئة األطفال”
التسول اإللكتروني

مجتمعية  )ناشطة  الشريف  محمد  حنان  تقول 
مع  اإللكتروني،  التسول  ظاهرة  انتشرت   “ تعز(:   -

وارتفاع  احلديثة،  التقنية  الوسائل  استخدام  تزايد 
أعداد املستخدمني ملواقع التواصل اإلجتماعية، وابتكر 
املتسولون طرًقا جديدة، بحسابات وهمية وأرقام هواتف 

غير حقيقية، للوصول إلى أكبر عدد من األشخاص”.
وتضيف الشريف، أن املتسول اإللكتروني يستخدم 
أساليب جديدة وسيناريو تتكرر تفاصيله، وتتغير أبطاله 
استغاثة،  بنداءات  رسائل  عبر  الزمن،  من  فترة  كل 
الصراع  لكوارث  والوقوع ضحية  واملرض  الفقر  بداعي 

أو الطبيعة وجميعها تقريًبا بروايات ملفقة. 
محمد(  )بشرى  االجتماعية  األخصائية  وطالبت 
والتفاعل  االهتمام  أو  االلتفات  وعدم  العقل  بتحكيم 
والتعامل  االستعطافية،  واملنشورات  الرسائل  تلك  وراء 
الوقوع يف مثل  واملزيد من احلكمة واحلذر من  بالعقل 
التي ال يعلم فيما  هذه اخلديعة، وعدم إرسال األموال 
فعلًا  احتياجهم  من  والتأكد  تصل،  ملن  أو  ستستخدم 
عن  املسؤولة  اجلهات  بإبالغ  طالبت  كما  للمساعدة، 
إذ  اخملصصة،  االتصال  بطرائق  املتكسبني  املتسولني 
تتأكد تلك اجلهات من حالة املتسول، إن كان محتاًجاً، 
فإما أن تؤمن له عملًا شريًفاً، إن كان قادًراً على العمل، 
وإما أن تعاقبه، إن كان يتخذ التسول مهنة فيكذب على 

الناس.
البرامج  )مدير  سيدم  بن  هيثم  الدكتور  دعا  كما 
يف مؤسسة سفراء اخلير لألعمال اخليرية واإلنسانية 
إلى  أمواله  يوجه  أن  يتصدق،  أن  يريد  من  كل  إب(   -
التفرقة  تتوافر لديها اخلبرة يف  التي  املعتمدة  اجلهات 
بني احملتاج واملتسول، عبر جلان وباحثني، فليس كل من 

تواصل معنا وبكى تعاطفنا معه.
وأضاف سيدم: “نحن مسؤولون عن األموال التي 
بني أيدينا، وكيف وملن ننفقها، وتوجيهها إلى مصارفها 
يبتعدون  خلفهم  ومن  املتسولني  فإن  وللعلم  الشرعية، 
عن الذهاب إلى هذه اجلهات، ألنها تعتمد على آليات 
واضحة يف البحث االجتماعي والدراسة، والتحقق من 
مدى حاجة الفرد إلى الزكاة، أو الصدقة، أو املساعدة”.

عصابات منظمة
احتراف  أن  االجتماعية(،  )التوعية  فريق  بني 
عملية  وتوقف  املنظمة،  العصابات  وانتشار  التسول 
الرعاية االجتماعية وضعف  لبيانات صندوق  التحديث 

املساعدات املقدمة للفقراء وغياب اآلليات والدراسات 
ما  كل  التسول،  المتهان  اجملرمة  التشريعات  وجتميد 
سبق ذكره عوامل أساسية أدَّت إلى انتشار التسول يف 
السنوات األخيرة، خصوًصا يف ظل تقاعس اجلمعيات 
أداء  عن  والدولية  احمللية  املدني  اجملتمع  ومنظمات 

دورها وحتمل مسؤولياتها يف احلد من الظاهرة.
العمل  قانوني  تفعيل  عدم  ذلك  إلى  يضاف 
وضعف  والصحية،  االجتماعية  واملعاشات  والتأمينات 
برامج التمكني االقتصادي ودعم األسر املنتجة والتعليم 
املهني ومحو األمية، وفًقا لدراسة الفريق حول التسول 

واملنشورة يف يناير 2021م.
تقول بشرى محمد )األخصائية يف علم االجتماع(: 
على  للتسول  املدمرة  اآلثار  إلى  تشير  الدراسات  »إن 
اجملتمع منها انتشار االعتداءات اجلنسية بني املتسولني 
للمبادئ  الفتقارهم  نظًرا  مجرمني  إلى  األطفال  وحتول 
والقيم واألخالقيات، وتعرضهم ألسوأ أشكال االستغالل، 
واعتمادهم على األساليب اخملتلفة للحصول على األموال 
مؤهالت  أي  على  حصولهم  عدم  وكذا  مقابل  دون  من 
مرحلة  جتاوز  بعد  أرزاقهم  كسب  يف  تساعدهم  علمية، 
إعطاء  عن  فيها  احملسنون  يعزف  مرحلة  ــ  الطفولة 

أموالهم لألطفال ــ مما يدفع مستغليهم للتخلي عنهم”.
انتشار  إلى  الظاهرة  تؤدي  بشرى،  وتضيف 
على  والنقمة  التسول  أطفال  لدى  النفسية  األمراض 
اجملتمع، مما يسهل عملية جتنيدهم من قبل العصابات 
وغيرها  العصبية  األمراض  إلى  باإلضافة  اإلجرامية، 
طبية  عقاقير  واملستغلني  األطفال  إعطاء  عن  الناجتة 

مخدرة إلظهارهم على الوجه املطلوب.

يف رحاب الدستور
القانون  أن  إلى  سالم«  »مازن  احملامي  وأشار 
اليمني تعامل مع التسول كسلوك إنساني منحرف وغير 
أخالقي، وأدرجه ضمن دائرة التجرمي، كونه فعلًا مخلًا 
)203( املادة  يف  نص  حيث  والعقاب؛  املساءلة  يستحق 
من قانون العقوبات اليمني النافذ رقم  12لسنة 1994م 
التي قضت بأن )يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ستة 
أشهر من اعتاد ممارسة التسول بأي مكان إذا كان لديه 
للعيش،  مشروعة  وسائل  على  احلصول  إمكانه  يف  أو 
رافق  إذا  سنة  عن  يزيد  ال  احلبس مبا  العقوبة  وتكون 

الفعل التهديد أو إدعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير 
من غير فروعه، ويجوز للمحكمة بدلًا من احلكم على 
املتسول بالعقوبة املقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي 
مدته ال تزيد عن سنة إذا كان قادًرا على العمل أو تأمر 
بإيداعه ملجًأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف 
بها إذا كان عاجًزا عن العمل وذلك متى ماكان إحلاق أي 

منهما باحملل املالئم له ممكًنا(.
أن  الشخصي  رأي  يف  سالم:”  احملامي  ويكمل 
تقوم  أن  يجب  العدالة،  باب  ومن  النص  مثل هذا  نفاذ 
والدستورية  القانونية  بواجباتها  العام  والنظام  الدولة 
تعمل  مالئمة  اقتصادية  حالة  بتوفير  مواطنيها  جتاه 
على توفير فرص للعمل مبا يكفل العيش الكرمي وتفعيل 
دور املؤسسات اجملتمعية، للقيام بواجباتها جتاه اجملتمع 
كدور رعاية األيتام والعجزة واإلصالحيات االجتماعية. 
ويقول احملامي هيثم اسماعيل البيضاني لـ “صوت 
سنوات  خالل  التسول  ظاهرة  رقعة  “توسعت  األمل”: 
الصراع املاضية، بل أصبحت حتمل يف طياتها ارتكاب 
جرائم التهديد، ورمبا قد تصل للقتل والتقطع والنهب 
اليمني  للمجتمع  بالنسبة  الفقر  معدل  بازدياد  املسببة 
اليمن؛  الفقر من سكان  %80 حتت خط  ودخول نحو 
توقف  واملعيشية من  االقتصادية  تردي األوضاع  بسبب 
النشاط  حالة  واضطراب  والعمال  املوظفني  رواتب 
مبختلف  األسباب  من  وغيرها  والسياحي  االقتصادي 
ما  إلى  أدت  األسباب  تلك  وكل  واالجتاهات،  اجلوانب 
وصلت إليه التقارير والدراسات األخيرة املتعلقة بشأن 

اتساع ظاهرة التسول داخل اليمن”.
اقرت  التشريعية  السلطة  أن  البيضاني،  ويضيف 
الظاهرة  هذه  مبكافحة  املتعلقة  القوانني  من  عدًدا 
قانون  فمثاًل:  فيها  حالة  لكل  املناسبة  احللول  وإيجاد 
وقانون  األطفال  حماية  وقانون  والعقوبات  اجلرائم 
الرعاية االجتماعية وقانون رعاية األحداث، فجميع تلك 
القوانني ونصوصها حملت يف طياتها وسطورها القواعد 

اآلمرة مبعاجلة جانبني رئيسني لهذه الظاهرة: 
منها  واحلد  التسول  ظاهرة  مكافحة  األول:     
اجلرائم  قانون  يف  قانونية  نصوص  تشريع  طريق  عن 
عليها  يعاقب  جرمية  التسول  تعدُّ  اليمني  والعقوبات 
مكافحة  والثاني:   ،)203( املادة  بنص  اليمني  القانون 
استغالل األطفال لظاهرة التسول، لهذا القانون اليمني 

التشريعية  السلطة  خالل  من  القوانني  من  عدًدا  أنشأ 
واملقترحات بهدف حماية حقوق  الدراسات  إجراء  بعد 
رعاية  وقانون  األطفال  حماية  كقانون  اليمني  الطفل 
األحداث اللذان بينا عقوبة ملن يقوم باستغالل األطفال 

مادًياً أو جنسّيًا”.

حلول مقترحة للظاهرة
على  املشكلة  أخصائيو  وكذلك  الدراسات  جتمع 
عدد من اإلجراءات الفاعلة ملعاجلة التسول، أولها إعادة 
ومكافحة  والعقوبات،  اجلرائم  بقانوني  العمل  تفعيل 
والرادعة  احلازمة  اإلجراءات  واتخاذ  بالبشر،  االجتار 
بأوالدهم  متاجرتهم  ثبت  ومن  التسول  عصابات  بحق 

وذويهم.
من  املستفيدين  مظلة  توسيع  املعاجلات  “وتشمل 
االجتماعية  الرعاية  صندوق  عبر  االجتماعي  الضمان 
وتعزيز التعاون بني الشؤون االجتماعية والعمل والهيئة 
يثبت أن احلاجة هي  للزكاة ملعاجلة أوضاع من  العامة 
البرامج  من  عدد  طريق  عن  التسول  إلى  دفعتهم  من 
عن  فضاًل  واالجتماعية،  الصحية  ألوضاعهم  املناسبة 
ومهنّيًا”،  اقتصادّيًا  املتسولني  من  احلاجة  ذوي  متكني 
حضرموت  محافظة  يف  االجتماعية  لألخصائية  وفًقا 

بشرى محمد. 
     وتوصي الدراسات باستهداف املناطق الريفية 
والشرائح اجملتمعية املصدرة للمتسولني بعدد من برامج 
الوازع  وإحياء  بالذات  االعتزاز  لقيم  املعززة  التوعية 
وآثاره  التسول  مبخاطر  اجملتمع  توعية  وكذا  الديني، 

واألساليب التي تتبعها العصابات. 
     إال أن من أكثر احللول فاعلية حسب الشيخ 
همدان عبد الرب الصالحي )من أعيان محافظة إب( 
“إحياء قيم التكافل االجتماعي وتعزيز حضور املكونات 
الرسمية واجملتمعية املنظمة له على مستوى املديريات 
والعزل واألحياء والقرى يف مكافحة التسول والتخفيف 

من آثار الفقر”. 

جهود حكومية 
اإلجراءات  التخاذ  وزارية  لت جلنة  ُشكِّ يف صنعاء 
ملكافحة  العالقة  ذات  اجلهات  مختلف  من  املناسبة 
هذه الظاهرة، مع التركيز على تكثيف حمالت التوعية 
ثقافة  خللق  اإلعالم  ووسائل  واملساجد  املدارس  يف 
توفير  على  والعمل  السلوك  لهذا  مناهضة  مجتمعية 
سبل العيش الكرمي للمحتاجني فعلّيًا من هذه الشريحة 

بإعادة تأهيلهم ودمجهم يف اجملتمع.
مصفوفة  العاصمة  أمانة  أعدت  بدورها         
عمل حول التطبيق العملي ملكافحة التسول لتمثل باكورة 
ومنوذج  الظاهرة  هذه  مع  للتعامل  احلكومي  النشاط 

م الحًقا على كل احملافظات. لتجربة ستُعمَّ
     ويقول عبد اجمليد الشبيبي )مدير مكتب املدير 
العام ملكتب الهيئة الزكوية يف إب(: لقد بدأنا يف مكتب 
ميدانية  مسوحات  بإجراء  إب  يف  للزكاة  العامة  الهيئة 
جديدة  جلان  وسننزل  مختصة،  جلان  عبر  للمتسولني 
الفترة  السابق، وجنهز هذه  واملسح  للتأكد من احلصر 
معامل عديدة للتدريب املهني، وسنستقطب الشباب من 
كل  ميول  ليتعلموا، حسب  احملافظة  الفقيرة يف  األسر 
الالئقة  املهن  على  سبيل حصولهم  حدة؛ يف  على  فرد 

التي تقيهم ذّل املسألة، وحتفظ ماء وجههم”.

همدان الصالحي  عبد اجمليد الشبيبي فواز عبده علي غامن احملامي مازن سالم د.هيثم بن سيدم أسعد املياحي 
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صوت األمل

الفئات  الكثير من  اإلنسانية عند  املساعدات  تعد 
اجملتمعية اليمنية طوق جناة لالستمرار يف العيش، على 
الرغم مما يحوم حولها من شكوك واتهامات حول مدى 
مصداقية اجلهات الداعمة وآلية توزيع هذه املساعدات 

واملستهدفني يف مختلف اجملاالت والقطاعات.
تعز،  13 شخًصا يف  املكونة من  عائلة أحمد علي 
يستلمون كلَّ شهٍر أو شهرين مساعدات غذائية مقدمة 
من منظمات دولية مختلفة تستهدف الفقراء والنازحني 
يف  احلارة  عاقل  سجلهم  حيث  احملدود،  الدخل  وذوي 

منطقة وادي القاضي. 
    تؤكد عائلة أحمد أن تلك املساعدات الشهرية 
التي مير  الصعبة  التخفيف من وطأة احلياة  تسهم يف 
بها املواطن حالّيًا، من حيث ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
الريال  أمام  الدوالر  وقيمة  واإليجارات،  األساسية، 

اليمني، وتدهور اخلدمات األساسية.
    موضًحا، أنه يستلم كيس دقيق متوسط احلجم، 
ورز، وسكر، وعلبتي زيت، وعلب طماطم وأحياًنا عدس 
الدولية  املنظمات  بعض  وهناك  غذائية،  ومكمالت 
وفترة  فترة  كل  يف  تقدم  اخليرية  واجلمعيات  الداعمة 

حاجات ضرورية كمواد إيوائية ودوائية.
     املنسق العام للجنة العليا لإلغاثة يف اليمن، 
جمال بلفقيه، يقول: إن اللجنة تسعى إلى تسهيل عملية 
توزيع املساعدات اإلغاثية املقدمة من املنظمات الداعمة 

إلى مختلف فئات اجملتمع اليمني احملتاج، وتعمل على 
بدعم  لتقوم  املنظمات؛  تلك  مع  املستمر  التنسيق 
مشروعات سبل العيش وتعزيز االستقرار لدى املواطن 

والتخفيف من معاناته باستمرار.
وحول دور املنظمات الدولية يف تقدمي املساعدات 
املنظمات  بعض  من  قصوًرا  هناك  أن  بلفقيه  يؤكد 
واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات  إيصال  يف  الداعمة، 
بعض  من  تدخالت  بسبب  اجملتمع  فئات  جلميع 
األطراف، األمر الذي تسبب يف عدم إيصال نسبة كبيرة 

من املساعدات اإلنسانية إلى جميع املستحقني.

حتويالت نقدية
يف تقرير لألمم املتحدة مارس 2021م أشار إلى أن 
متويل جهود اإلغاثة قد تراجع يف العام 2020م، حيث 

أي  دوالر؛  مليار   1.9 على  اإلنسانية  املنظمات  حصلت 
نصف املبلغ املطلوب لعملياتها.

تسع  إجناز  2021م  الدولي  البنك  تقرير  وذكر 
الفقيرة  األسر  إلى  النقدية  للتحويالت  صرف  دورات 
البالغ  اليمن  مديريات  مختلف  يف  بالرعاية  واألولى 
عددها 333 مديرية، ضمن املشروع الطارئ لالستجابة 
املتحدة  األمم  منظمة  تنفذه  الذي  اليمن  يف  لألزمات 
للطفولة اليونيسيف )بقيمة 472.14 مليون دوالر(، حيث 
اُستهِدفت نحو  1.44 مليون أسرة )9 ماليني شخص( 

يف فبراير 2021م . 
إلى  عدن(  من  عاًما   30( وليد  هشام  أم  أشارت 
بدعم  إنسانية  نقدية  حتويالت  يستلمون  حالّيًا  أنهم 
من منظمة اليونيسيف ضمن مشروع احلواالت للفئات 
األشد ضعًفا، ولكن لألسف التحويل يحتوي على مبلغ 
يسيٍر ال يتعدى الـ 30 ألف ريال تُصَرف كل ثالثة أشهر، 

يف ظل ارتفاع متزايد ألسعار كل شيء.  

اجلانب الصحي
يف  صعوبات  يواجه  اليمن  يزال  ال         
كورونا  فيروس  جلائحة  ومواجهته  الصحي  القطاع 
على  املعاناة  تلك  وطأة  من  زادت   ،”COVID-19  “
املواطن، ومع ذلك نرى العديد من املنظمات خفَّضت من 
عملياتها اإلنسانية بسبب نقص التمويل.  جاء ذلك يف 
تقرير التحديث اإلنساني لليمن - عدد 6 )يونيو 2020م 

(، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

الدولي  البنك  الشهري جملموعة  التقرير      ويف 
بعنوان “أحدث املستجدات االقتصادية يف اليمن” يونيو 
2020م ذكر أنه تعر ض 31 برنامًجا من بني 41 برنامًجا 
إغاثّيًا حساًسا لألمم املتحدة إما لإلغالق وإما لتقليص 
أنشطة العمل؛ وذلك بسبب نقص التمويل مع انخفاض 
كبير يف عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات منقذة 
الضرورية  واخلدمات  املساعدات  َضت  ُخفِّ كما  للحياة؛ 
الصحية  والنظافة  الصحي،  والصرف  املياه،  مجال  يف 

ملنع انتشار فيروس كورونا.

تكدس املساعدات وغياب الرقابة
    للصراع املستمر والوضع غير األمن تأثير يف 
بطريقة  وتكدسها  الصحية،  املساعدات  وصول  تأخير 
غير آمنه تسبب يف انتهائها قبل وصولها إلى املستهدفني، 
هذا ما أكدته أجنيال أبو أصبع )رئيسة مؤسسة أجنيال 
لالستجابة اإلنسانية يف اليمن(، حيث قالت: “إن تكدس 
تتراوح بني سبعة أشهر  السفن ملدة  اإلغاثي يف  الدعم 
وعام كامل يؤدي إلى وصولها إلى املواطنني بعد انتهاء 
املدة،  لطول  وإما  التخزين  لسوء  إما  صالحيتها،  فترة 
ولألسف الشديد تصل إلى املواطنني وتباع يف األسواق 
ويستخدمها املواطن، يف ظل غياب اجلهات الرقابية “.

     قال مروان احلمادي )50 عاًما، من محافظة 
تعز، نازح إلى إب(: “خالل عامني كان برنامج األغذية 
السالل  ببعض  ميدنا  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي 
عام  من  بداية  لكن  كثيًرا،  ساعدتنا  التي  الغذائية 

املساعدات اإلنسانية يف اليمــــــن، طوق جناة أم قارب غرق؟

تراجع متويل جهود اإلغاثة الدوليـــــة إلى 1.9 مليار دوالر للعام 2020م
العالم، وظروًفا        مع استمرار الصراع الذي دخل عامه السابع، مازال اليمن  يواجه أكبر أزمة إنسانية يف 
ت إلى تدهور االقتصاد الوطني وزيادة يف نسبة البطالة  اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية غير مسبوقة أدَّ
2014م، وانخفاًضا يف مؤشرات التنمية، وما زاد األمر سوًءا تعرض  والفقر بدرجة سريعة مقارنة مبا قبل عام 

البالد جلائحة كورونا التي أصبحت متثل تهديًدا جديًدا فاقم من األزمة اإلنسانية يف اليمن .

حنني الوحش
صوت األمل

مجال  يف  واستشارية  )مدربة  العبسي  ابتسام 
لدى  أكادميي  ونائب  املشروعات  واستمرارية  إدارة 
معهد اخلنساء التجاري( تقول: هناك مشروعات كثيرة 
قدمت يف العام 2020م أسهمت يف التخفيف من الفقر، 
نسائّيًا  مشروًعا   150 واستهدفت  األسر  بعض  لدى 
وإدارة  بهم  خاصة  مشروعات  فتح  كيفية  النساء  يعلم 

املشروعات واستمراريتها.
    مضيفة، أثرت هذه املشروعات يف عملية التمكني 
االقتصادي للنساء غير العامالت، وفتحت مجاالت رزق 
متعددة، ووظفت أيادي عاملة، كذلك أسهمت يف القضاء 
ناجت  وزيادة  األسر  لدى  الدخل  وحتسني  البطالة  على 

االقتصاد احمللي والقضاء على الفقر.
    مشيرة إلى أنه مع الدعم الفني واملادي املقدم 
من وكالة املنشآت الصغيرة واألصغر )SMEPS(، إال 
احلالي  الوضع  من  الناجتة  الصعوبات  بعض  هناك  أن 
للبالد، مثل انعدام البنية التحتية، وعدم استقرار أسعار 

الصرف والتضخم االقتصادي وانعدام األمن.
البد  تتحقق  ولكي  صعبة،  املعاجلات  أن  مؤكدة 
من حل اخلالفات السياسية وتسوية األوضاع، وإن لم 
ويف  فيهم  وتؤثر  ستسمر  الصعوبات  فإن  هذا  يحدث 

أصحاب املشروعات.
صناع  لدى  مؤثرة  أهمية  الصغيرة  للمشروعات 
القرار االقتصادي يف الدول املتقدمة والنامية على حدٍّ 
االقتصادية  التنمية  يف  احملوري  دورها  بسبب  سواء، 
ا يف تنمية  واالجتماعية املستدامة، كما أن لها دوًرا مهّمً
من  الذاتي  واالكتفاء  احمللي،  واإلنتاج  االقتصاد  عجلة 
املنتجات واخلدمات األساسية، وتسهم يف التخفيف من 

نسبة الفقر والبطالة.

التمكني االقتصادي لألسر
دعم  عملية  يف  أولى  بدرجة  املؤسسات  أسهمت 
طاقاتها،  استثمار  على  القادرة  غير  الفقيرة  األسر 
وعملت على دعمهم مبختلف اجملاالت والوسائل املتاحة، 
وقد نتج الدور املؤسسي يف هذا اجملال ناجًتا ملموًسا 

حافلًا بالعطاءات.
قدمت  التي  املرأة  لتنمية  رسالتي  )مؤسسة 
مشروعات إنسانية وخدمية عديدة( تقول عنها بلقيس 
املدحجي )رئيسة املؤسسة يف تعز(: إنها نفذت  العديد 
متكني  يف  الريادة  مجال  يف  واألنشطة  املشروعات  من 
املرأة، وكانت أعمالها على نطاق واسع يف كل احملافظات 

اليمنية منذ العام  2016م إلى وقتنا احلالي.
استهدفت  األنشطة  أن  املدحجي،  وتضيف 
والتمكني  الصعبة.  املعيشية  األوضاع  أصحاب  املهملني 
املستوى  إلى حتسني  يهدف  املؤسسة  لهذه  االقتصادي 
طريق  عن  وذلك  املرأة  السيما  الفرد  لدخل  املعيشي 
التأهيل بدورات حرفية يف اخلياطة والكوافير والنقش 
ما  استهدف  حيث  وغيرها،  والبخور  العطور  وصناعة 

يقارب 2602 فرد.
كما أن هناك مشروع »باب رزق«، ومشروع “متليك 
فيهما  والدعم  العيش”،  سبل  وحتسني  املنتجة  األسر 
يكون عن طريق متليك أكشاك، وأدوات احلرف واملهن، 
لـ  قدمت  حاسوب  وأجهزة  خياطة  ومكنات  والبقاالت، 

300 أسرة تقريًبا.
عملت  أيًضا مشروعات  هناك  أن  بلقيس،  وتوضح 
عملًا رئيًسا يف بناء مراكز صحية، وتوزيع األدوية واإلسهام 
يف إجراء عمليات جراحية، ومن ضمن اإلسهامات التي 
الصاحلة  املياه  لتوزيع  شبكة  عمل  املؤسسة،  تقدمها 
للشرب؛ كما عملت يف مجال اإليواء حيث تضمنت بناء 

املنازل وتوزيع مواد إيوائّية ومساعدات نقدية. 

آراء املستفيدين

44( عاًما أم ألربعة أطفال مقيمة يف  ثريا ناصر 

محافظة تعز( تقول: “أسهمت املؤسسات إسهاًما كبيًرا 
الناحية املادية واملعنوية،  يف تخفيف الضغط علينا من 
التدريبية  الدورات  من  العديد  إقامة  على  عملت  إذ 
واملساعدات التي متكننا من فتح باب رزق لنا، لتمكيننا 

من العمل”.
سالم عمر 35( عاًما من تعز(، عملت سالم على 
الدور  إطار  أفراد يف  من خمسة  املكونة  أسرتها  إعالة 
للشريحة  توفير فرص عمل  املؤسسات يف  على  القائم 
سالم:  تقول  يومها،  قوت  توفير  على  القادرة  غير 
»املؤسسات واملبادرات التي تقوم على توفير مشروعات 
وخدمات، تؤثر إيجابّيًا يف حياتنا، فاألوضاع االقتصادية 
جعلت  أعمال  على  احلصول  فرص  وانخفاض  الصعبة 
منا عالة، إلى أن استهدفتنا املؤسسات العاملة يف هذا 
اجملال وأعطتنا الدعم، كما قدمت لنا  فرًصا للحصول 

على عمل، إلعالة أسرنا وحتسني وضعنا املعيشي. 

صانعوا املشروعات 
بأفكارهم  حاولوا  وإصرار  همة  ذو  شباب       
لهم  مادي  استقرار  وحتقيق  حلمهم،  إلى  الوصول 

وألسرهم عبر افتتاح مشروعات صغيرة خاصة بهم. 
غمدان العديني )25 عاًما، مالك مشروع »فريزيا” 
املشروع  “بدأ  يقول:  بتعز(  املوجود يف احلوبان  للهدايا 
افتتاح محل هدايا  بفكرة سهلة جازفُت بتجربتها وهي 
األعياد  ومستلزمات  هدايا،  من  جديدة  أشياء  يوفر 
املوجود  العرض  على  بناًء  أو  الطلب  واحلفالت حسب 
جلميع  والتوصيل  التغليف  بعملية  واالهتمام  لديهم، 

املناطق”.
يف  أفكر  جعلني  الذي  “األمر  العديني:  يقول 
افتتاح »فريزيا »هو أن املنطقة كاملة لم يكن فيها هذا 
املشروع  أن  موضًحا،  له”.  الناس  احتياج  مع  املشروع 

أسهم إسهاًما كبيًرا يف تسهيل وحتسني الدخل يف حياته 
اليومية.

العديني:  قال  تواجهه  التي  الصعوبات  إطار  ويف 
الصرف غير  أسعار  متمثلة يف  هناك صعوبات عديدة 
الثابتة، والتدهور االقتصادي الذي جعل إقبال الزبائن 

ليس باملستوى املطلوب.
محمد عبد الكرمي )29عاًما من إب، مالك مشروع 
مطبعة الشرق( يقول: جاءت فكرة املشروع عندما كان 
النقود ال تكفي أسرته  للتصوير، كانت  يعمل  يف محل 
املكونة من خمسة أفراد وهو العائل الوحيد لألسرة بعد 
وفاة أبيه، حاول أن يغطي مصاريف املنزل واملصاريف 
معظم  يوفر  أن  يستطع  لم  لكنه  إلخوته،  الدراسية 
البدء  والدته  قررت  حينها  لهم،  املعيشية  االحتياجات 
بالبحث عن عمل يف أحد البيوت، كان هذا أكبر حافز له 

للبدء بعمل حل ليغطي معظم احتياجاته.
ويضيف عبدالكرمي: »بدأت بدراسة املشروع جدّيًا 
املطبعة  وافتتحت   1.310.000 قدره  مببلغ  واالقتراض 

يف العام 2018”.
ضغًطا  واجه  إنه  محمد:  يقول  الصعوبات  وحول 
العمل  يكن  لم  العمل  بداية  يف  ألن  التسديد؛  أثناء  يف 
يسير على النحو املطلوب، ولكنه عمل جاهًدا للتعريف 

باملطبعة وبأعمالها لكي يستطيع أن يسيِّر أعماله.
    يؤكد اجلميع أن للمشروعات الصغيرة أهمية 
زادت  التي  البطالة  من  واحلد  الفقر  محاربة  بالغة يف 
نسبته خالل السنوات القليلة املاضية، ولها أثر واضح 
وكبير يف حتسني الوضع املعيشي والدخل للمستفيدين، 
العديد  يف  صعبة  أصبحت  البلد  ظروف  أن  خصوًصا 
من اجملاالت والقطاعات اخلدمية والتنموية، وتعاني من 
أن  وجب  لذا  الوطني،  االقتصاد  كامل يف  شبة  تدهور 
تركز اجلهات املعنية والدولية على دعم وإقامة العديد 
والبطالة  الفقر  معاجلة  تسهم يف  التي  املشروعات  من 
تقدمي  عبر  الشباب  فئة  وتستقطب  رئيسة،  بدرجة 
يف  معهم  والوقوف  لتشجيعهم  ومريحة  ميسرة  قروض 

بناء اجملتمع من جديد.

مشروعات صغيرة  ومحاوالت خجولة للتخفيف من الفقرمشروعات صغيرة  ومحاوالت خجولة للتخفيف من الفقر

تسهم املشروعات الصغيرة يف رفع مستوى التوظيف لدى الكثير من 
األيدي  استثمار  عبر  املعيشي  مستواهم  من  ن  وحتسِّ املستفيدين، 
وتدعم  والبطالة،  الفقر  من  للحدِّ  األعمال  مختلف  يف  العاملة 
املكاسب  وحتقق  مؤثرة،  بدرجة  احمللي  والناجت  الوطني  االقتصاد 

االجتماعية واالقتصادية يف البلد.
ذوي  واستهدفت  الصفر،  من  بدأت  الصغيرة  املشروعات  من  العديد 
من  للرفع  بأكملها  أسر  إعالة  يف  أسهمت  حيث  احملدود،  الدخل 

مستواهم املعيشي.
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علياء محمد 
صوت األمل

التخطيط  وزارة  عن  الصادر  التقرير  وأوضح 
“أن  2020م،  العام  من  أغسطس  يف  الدولي  والتعاون 
حاًدا،  ارتفاًعا  و2016   2014 عامي  بني  ارتفع  الفقر 
وأشارت التقديرات بأن   يف العام 2018م، ومع استمرار 
التراجع االقتصادي وصعوبة  الوضع احلالي واستمرار 
للزيادة  الفقر مرشحة  األوضاع اإلنسانية فإن معدالت 

إلى معدالت تفوق %80 خالل العام 2020م.
كما بني التقرير، أن عدد األشخاص احملتاجني إلى 
املساعدة الصحية يف اليمن وصلوا إلى أكثر من 19.7 
مليون شخص لعام 2020 مقارنة ب 8.4 مليون شخص 
يف 2014، وأن نتائج نظام مراقبة املرافق الصحية تؤكد 
أن من أصل 4،974 مرفق صحي مت تقييمها كان 51% 
و35%  الكاملة،  بطاقتها  تعمل  املرافق  تلك  من  فقط 

تعمل جزئيا، بينما %14 متوقفة كليا نتيجة الصراع.
وسأرضى  العالج  مواصلة  على  قادرة  أعد  “لم 
بقدري”. بهذه الكلمات عبَّرت فاطمة أحمد عن معانتها 
ملرض  العالج  جرعات  إكمال  على  قدرتها  عدم  يف 
سنوات،  أربع  منذ  األطباء  صه  شخَّ الذي  السرطان، 
وتقول أحمد: “آخر عملية قمت بها كلفتني خمسمائة 
ألف ريال، وقمت بجمعها من فاعلي اخلير ولكني مازلت 
إكمالها،  أستطيع  ولن  العمليات،  من  الكثير  إلى  أحتاج 

فأنا من عائلة فقيرة وتكاليف مرضي باهظة جًدا”.
إهمال القطاع احلكومي وفساد اخلاص 

إحدى  يف  )ممرضة  محمد  عائشة  تؤكد 
ال  الناس  من  كبيًرا  عدًدا  أن  احلكومية(  املستشفيات 
تسمع  ما  ودائًما  العالجات،  تكاليف  يستطيعون حتمل 
املناطق  أصحاب  خصوًصا  العني،  لها  تدمع  قصًصا 
الريفية فهم مع األوضاع السيئة التي يعيشونها إال أنهم 
يتكبدون اخلسائر داخل املدينة بسبب التنقل من مكان 

إلى آخر.
محافظة  سكان  )أحد  محمد  ناصر  ويقول 
وتطلب  دماغية  بجلطة  والدي  “أصيب  احملويت(: 
إلى مستشفى  إلى محافظة صنعاء ووصلنا  نقله  األمر 
استقبال  برفضهم  لنُقابَل  العاصمة،  وسط  حكومي 
احلالة حرجة  وألن  وجود سرير،  بعدم  والتعذر  احلالة 
قمنا بنقله إلى مستشفى خاص، وظل الوالد يف العناية 
،واآلن نحن  بعدها  وتويف  يقارب األسبوعني  ما  املركزة 
مطالبون بدفع مبلغ وقدره مليون ريال ميني وهذا مالم 

نحسب له حساب”. 

اقة       ويحكي ناصر عن  األوضاع الصعبة والشَّ
التي يتجرعها الفقير رغًما عنه، فيقول: إنهم يواجهون 
الصحية،  الرعاية  على  حصولهم  يف  كبيرة  حتديات 
الفقر من جانب وإهمال املستشفيات احلكومية وفساد 

املستشفيات اخلاصة من جانب آخر.
     وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
من  األكبر  السواد  متثل  الفقراء  شريحة  أن   ،  2020
الصحية  للرعاية  وصولها  لصعوبة  اليمن  يف  السكان 
خاصة يف ظل التكلفة العالية خلدمات املرافق الصحية 
اخلاصة ، كما تواجه هذه الشريحة حتديات كبيرة تتمثل 
واإلمدادات  األساسية  األدوية  من  احلاد  النقص  يف 
الطبية ، وتضاؤل املياه الصاحلة للشرب ، وعدم كفاية 

املوارد التشغيلية واللوجستية للبرامج الصحية .

القطاع الصحي متاجرة بأرواح الفقراء 
القطاع  أن  )مواطنة(  محمد  سميرة  ترى        
الصحي أصبح  كالتجارة،  وأن بعض األطباء ال يقدمون 
ونظًرا  احلكومي،  املستشفى  يف  إليه  حتتاج  ما  لك 
حلالتك الصعبة فهو يعطيك موعًدا للذهاب إلى عيادته 
اخلاصة وأقل سعر للمعاينة يف العيادات اخلاصة أربعة 

آالف ريال غير شامل الفحوصات وجهاز التلفزيون.
     مضيفة، أنه عندما جتري املعاينة يقوم بطلب 
فحوصات معينة ولكن يشترط عليك اسم اخملتبر الذي 
سيقوم بفحصك ولن يقبل الفحوصات من غيره، مبرًرا 
بأن  تتفاجأ  إلى اخملتبر  به وعندما تذهب   بثقته  ذلك 
قيمة الفحوصات تصل إلى األربعني ألف ريال، وتخسر 
تكتشف  لم  وأنت  ريال ميني  ألف  اخلمسني  يقارب  ما 
نوعية مرضك، فتقرر حينها االنسحاب؛ ألنك ستدخل 

يف مكان أكثر عمًقا وأنت غير مستعد لذلك.

الفقر يزيد من خطورة املرض 
مشكلة  اليمن  يف  األشخاص  من  الكثير  يعاني 
شفاء  من  يُبطئ  الذي  األمر  التشخيص،  يف  التأخير 
األفراد  من  كبير  عدد  ويجد  معاناته  ويفاقم  املريض 
على  الشهري  دخلهم  إما صرف  خيارين  أمام  أنفسهم 
األغلب  ويختار  مرضهم  على  صرفها  وإما   عائالتهم 

منهم السكوت عن املرض ليوفر لقمة العيش ألبنائه.
محمد  إجابة  كانت  هكذا  آخر”.  حل  فيش  “ما 
الفتاق )ظهور كتلة يف أسفل  الذي يعاني من  عبد اهلل 
البطن(  ويحتاج إلى عمل عملية لعالجه ولكنه لم يقم 
الصعبة  املادية  األوضاع  نتيجة  العالج؛  يف  خطوة  بأي 
وقرر  االقتصادية،  األوضاع  وسوء  الرواتب  وتوقف 

اختيار السكوت على مرضه؛ ألنه ال ميلك قيمة تكاليف 
العملية.

عام  )مدير  عوض  محمد  أدهم  الدكتور  يقول 
يأتون  املرضى  من  كبيًرا  عدًدا  إن  الوبائي(:  الترصد 
ملاذا  نسالهم  وعندما  وصعبة،  حرجة  صحية  حالة  يف 
تأخرمت؟ يقولون: “ال منلك املال لتغطية تكاليف العالج 
تكون  التأخير  لهذا  ونتيجة  صعبة،  املادية  وأوضاعنا 

نسب الشفاء ضئيلة”.  
    ويضيف عوض: “أصبح الوضع العام للقطاع 
الصحي معقًدا للغاية، وتسبب الصراع القائم يف البالد 
اخلدمات  على  احلصول  األسر  من  الكثير  بحرمان 
الصحية أبرزها خدمة األم والطفل، باإلضافة إلى زيادة 
اخلاصة  املستشفيات  يف  والفحوصات  األدوية  أسعار 

واحلكومية«.

ارتفاع األسعار ومعاناة  الفقراء 
وزارة  عن  الصادر  االقتصادي  التقرير  أشار      
العام  من  ديسمبر  يف  الدولي   والتعاون  التخطيط 
نحو  من  الفرد  دخل  متوسط  انكماش  إلى  2017م، 
)1247 ألف ومئتني وسبعة وأربعني دوالًرا( عام 2014م 
إلى )485 أربعمائة وخمسة وثمانني دوالًرا( عام 2017م، 
مبعدل تغير تراكمي بلغ %61.1 وهذا يعني انزالق مزيد 
 600( بـ  املقدر  الوطني،  الفقر  السكان حتت خط  من 

دوالر( سنوّيًا للفرد الواحد.
تكاليف  قيمة  عن  تبحث  أن  من  أقوى  معاناة  “ال 
تغيير الدم لفلذة كبدك”. هكذا بدأت )أم شيماء حسن( 
البالغة من  ابنتهم  حديثها عن معانة األسرة مع مرض 
إلى  التالسيميا وحتتاج  من  وتعاني  العمر ست سنوات 

تغيير للدم كل أسبوعني ومببلغ عشرين ألف ريال ميني.
وتضيف حسن: “شهر يتوفر املبلغ وآخر ال يتوفر، 
وليس مبقدورنا تغطية هذه التكاليف وإلى متى ستستمر 
مساعدات الناس لنا، حتى أن البعثات واملؤسسات التي 
معامالت   إلى  حتتاج  احلاالت  هذه  مثل  عالج  تتحمل 
قائمة  إلى  بالدخول  لك  تسمح  ووساطات  طويلة 

الكشوفات”.
ويف السياق ذاته، تؤكد أحالم علي )مواطنة(، زيادة 
فقًرا،   ااألشد  للفئات  بالنسبة  الطبية  الرسوم  تكاليف 
يف  غرضنا  تلبي  ال  احلكومية  “املستشفيات   : وتقول 
ورقة  لقطع  طوابير  يف  نقف  فنحن  الصحية،  الرعاية 
يأِت  ولم  الطبيب،  ودوام  اليوم  ينتهي  قد  ولكن  املعاينة 
الطبيب  يطلب  للمعاينة  دخلنا  وإذا  الدخول،  يف  دورنا 
فحوصات عديدة ال نستطيع عملها فنضطر إلى العودة 

للمنزل نصارع املرض بأنفسنا”.
أرهقتها  فقد  )مواطنة(   ابراهيم  أم  أما      
ولم  مستمر  ارتفاع  يف  تظل  التي  السكر  أدوية  أسعار 
إلى  باإلضافة  التكاليف،  على حتمل  القدرة  لديها  تعد 
عليها  املفروض  الغذائي  النظام  اتباع  استطاعتها  عدم 
من األطباء، وأصبحت كغيرها من األسر تضع األولوية 

للمأكل واملشرب واملسكن عوًضا عن الصحة.

التدخالت الصحية للمنظمات طوق 
النجاة 

للهجرة  الدولية  املنظمة  عن  صادر  تقرير  أوضح 
الصادر يف 15 من نوفمبر يف العام  2019م، التدخالت 
بها  قامت  التي  للحياة  املنقذة  الصحية  واملساعدات 
أبرزها  كان   اليمني  الصحي  للقطاع  دعًما  املنظمة؛ 

توفير االستشارات الطبية ألكثر من مليون و95 ألًفا من 
باإلضافة  بالصراع،  تأثروا  الذين  والنازحني،  اليمنيني 
إلى توفير عيادات متنقلة للنازحني على طول الساحل 

اليمني.
الترميم  احتياجات  املنظمة  دعمت   وقد  هذا 
منشأة صحية يف جميع   86 لـ  التشغيلية  واالحتياجات 
صحية  فرق  تسعة  املنظمة   تدير  كما  اليمن،   أنحاء 
أربعة  مواقعهم،  يف  والنازحني  املهاجرين  تزور  متنقلة 
الفرق تقدم خدمات صحية طارئة على طول  من هذه 

ساحل اليمن.
تكفل  بأن  اليونيسف،  التزمت  آخر  جانب  من 
مساعدات  من  االستفادة  إمكانية  وأسرهم  لألطفال 
للحياة وحمايتهم من اإلصابة  املنقذة  الصحية  الرعاية 
باألمراض التي ميكن الوقاية منها، جاء ذلك يف تقرير 
وعن  م،   2018 العام  يف  اليونسف  منظمة  عن  صادر 
باالستجابة  اخلاصة  االستراتيجيات  من  عدد  طريق 
الطارئة، دعمت اليونسف النظام الصحي العام، ووسعت 
نطاق خدمات التطعيم لتصل إلى أكبر عدد ممكن من 
ميكن  التي  باألمراض  اإلصابة  من  حلمايتهم  األطفال 

الوقاية منها.
شبكة  أُطِلقت  فقد  أفضل  نتائج صحية  ولتحقيق 
محافظات  ثماني  يف  اجملتمعيني  الصحيني  العاملني 
عدن،  صنعاء،  محافظات  ذلك  يف  مبا  مديرية،   28 َو 
 121 قام  أبني وحضرموت،  إب، احلديدة، حلج،  حجة، 
خدمات  من  ُحزمة  بتقدمي  2018م  عام  متنقال  فريًقا 
الرعاية الصحية والتغذوية لألمهات واألطفال بخاصة 
يف املناطق التي تفتقر إلى املرافق الصحية التي يصعب 

الوصول إليها ويف مناطق وجود النازحني.

الفقر والصحة... عالقة طردية وأرقام متزايدة
االقتصادية  األزمات  أسوأ  م   2014 أواخر  منذ  اليمن  تعيش        
ت إلى تفاقم معاناة السكان ودفعت  والسياسية واالجتماعية، التي أدَّ
الناس  من  كبيًرا  عدًدا  حرم  الذي  الفقر  حافة  إلى  منهم  الكثير 

احلصول على الرعاية واخلدمة الطبية.

املساعدات اإلنسانية يف اليمــــــن، طوق جناة أم قارب غرق؟

تراجع متويل جهود اإلغاثة الدوليـــــة إلى 1.9 مليار دوالر للعام 2020م

2020م بدأ البرنامج بتقليص حجم املساعدات لتشمل 
السلة الغذائية الوحيدة أسرتني بدلًا من أسرة واحدة، 
حجم  وتتوسع  الوضع،  يحل  أن  أمل  على  نعيش  ونحن 

املساعدات لتشمل أموًرا أخرى كالدواء والسكن”.
وأشار املواطن سالم أحمد )47 عاًما من عدن( إلى 
الدولية  املنظمات  املقدمة من  أن املساعدات اإلنسانية 

أكثر من ثالث  الداعمة توقفت يف عدن منذ  واجلهات 
على  لألسفـ  ـ  عملها  وانحصر  املواطنني،  على  سنوات 
النازحني وبعض الفئات من دون نظام ثابت وواضح، على 

الرغم من أن الشعب كله أصبح يعاني من صعوبات كبيرة 
يف مختلف اجملاالت.

تُصرف  عدن  يف  كثيرة  أسًرا  هناك  أن  موضًحا، 
لها مبالغ عن طريق منظمات دولية داعمة، كبديل عن 

املساعدات اإلغاثية التي كانت تقدمها للمواطن.
، أن هناك مخاوًفا من عمل تلك املنظمات يف  وبنيَّ
املدينة، حيث إنها تقوم بتكديس املساعدات يف مخازنها 
إلى فترات طويلة وال تخرجها إال قبل انتهاء صالحيتها 

بفترة قصيرة.
األمل(  )صوت  عليها  َحُصلت  وثيقة  تقول  هنا 
ديسمبر  يف  املستهلك  حماية  جمعية  من  صادرة 
القمح  من  متري  طن  ألف   20 من  أكثر  إن  2020م:” 
التالف أُدخلت نصفها عبر ميناء عدن، والنصف اآلخر 
عبر ميناء احلديدة، وعلى الرغم من ذلك ُعبِّئت لتُقّدم 
إعادة  افتراض اجلمعية  تالفة، مع  وكلها  املواطنني  إلى 
القمح إلى مصدره؛ كونُه متعّفًنا وغير صالح لالستخدام 
برنامج  ملدير  املوجهة  رسالة اجلمعية  اآلدمي”. حسب 

األغذية العاملي يف اليمن.
ت منظمات اجملتمع املدني العوائق التي  وقد خلصَّ
يف  اليمن  يف  واإلنساني  اإلغاثي  العمل  سير  تعترض 
مجموعة نقاط ضمها البيان الذي رفعته هذه املنظمات 
يف يوليو 2017م للوفد األممي الذي زار اليمن لتذليلها، 
منها أكثر من 17 مليون شخص يف اليمن يعانون انعدام 
ميني  مواطن  مليون  سبعة  يواجه  فيما  الغذائي،  األمن 
سوء  ميني  طفل  ألف   462 يعاني  كما  اجملاعة،  خطر 

التغذية احلاد، وانتشرت األوبئة  واألمراض الناجتة عن 
عدم حصول 15 مليون شخص على املياه النظيفة. 

مواجهة انعدام األمن الغذائي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي يف تقريرها للعام 
2020م، أوضحت أن عدد السكان غير اآلمنني غذائّيًا 
يف اليمن بلغ 20.1 مليون شخص )من دون املساعدات 
)مع  شخص  مليون   15.9 أو   ، اإلنسانية(  الغذائية 

املساعدات الغذائية اإلنسانية(.
الغذائية  املساعدات  غياب  أن  التقرير  بنيَّ  كما 
قد  الغذائي  األمن  جهود  تعايف  دعم  وعدم  اإلنسانية، 
مرحلة  شخص  مليون   10 يقارب  ما  دخول  إلى  يؤدي 

اجملاعة خالل الفترة القادمة.
األمن  انعدام  ملواجهة  معاجلات  التقرير  قدم  وقد 
دعم  على  العمل  طريق  عن  التغذية  وسوء  الغذائي 
باستمرار،   اخلدمة  ملوظفي  املرتبات  دفع  استئناف 
وتوفير القدرة على الوصول إلى الغذاء، وتوسيع برامج 
مقابل  الغذائية  املساعدات  وبرامج  العمل  مقابل  النقد 
وإنتاج  الغذائي  األمن  مجاالت  وتعزيز  األصول،  تنمية 
األكثر  الفئات  مساعدة  برامج  دعم  طريق  عن  الغذاء، 
ومربي  املزارعني  كصغار  الصراع  استمرار  من  تضرًرا 
الثروة احليوانية والصيادين من أجل العودة إلى اإلنتاج ، 
وتعايف أسواق املدخالت واملنتجات الزراعية واحليوانية 

والصيد مع استمرار دعم النازحني.
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حنني الوحش 
صوت األمل

منظمات دولية حتمي من خطر الفقر
     وتبًعا لتقرير البرنامج املشترك لدعم سبل 
قدم   الذي  2021م،  للعام  الغذائي  واألمن  العيش 
يف  الغذائي  واألمن  العيش  سبل  دعم  يف  )مشروع 
)2، فقد استهدف املشروع  الريفي  الصمود  اليمن- 
الفئة األكثر ضعًفا يف اجملتمع من النساء واملهمشني، 
النازحني واجملتمعات املنهكة واملستضيفة يف كلٍّ من 

محافظة أبني، واحلديدة، وحجة، وحلج وتعز.
تعزيز  إلى  األولى  بالدرجة  املشروع  يهدف 
اليمن  يف  األزمات  من  املتضررة  اجملتمعات  صمود 
والعمالة  املستدامة،  العيش  سبل  تطوير  طريق  عن 
على  بوا  ُدرِّ مستفيًدا   880 استهدفت  التي  الطارئة 
املهارات احلياتية وإدارة املشروعات الصغيرة، 26 من 
باستخدام منهجية   تأهيلها  أُِعيد  األصول اجملتمعية 
3*6 و 3404 من النساء والشباب متكنوا من حتسني 
وضعهم املعيشي ومستويات األمن الغذائي عن طريق 
األسواق  أصول  تأهيل  إعادة  أنشطة  يف  مشاركتهم 
اجملتمعية باستخدام منهجية  3*6واحلد من نقاط 
للمجتمعات  واالقتصادية  االجتماعية  الضعف 

املستهدفة.

 بدأ تنفيذ مشروع) الصمود الريفي  )2يف العام 
وهو  2022م،  العام  يف  منه  االنتهاء  ويتوقع  2019م 
ممول من االحتاد األوروبي والوكالة السويدية للتنمية 
و  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يديره  و  الدولية، 
ذ بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  ينفَّ

العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي. 
يف  اإلنساني  التمويل  صندوق  ملوقع  ووفًقا 
اليمن الذي استعرض الدعم املقدم لألنشطة املنقذة 
السامية  املفوضية  من  بإدارة  2020م  للعام  لألرواح 
اإلسهام  طريق  عن  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
واملواد  املأوى  مثل  املشروعات،  بعض  متويل  يف 
آمن  مأوى  توفير  إلى  هدفت  التي  الغذائية  غير 
وفًقا  الضعيفة؛  لألسر  أساسية  منزلية  ومستلزمات 

لهذا استهدف املشروع نحو 291.888 مستفيًدا.
ومشروع آلية االستجابة السريعة التي يهدف إلى 
النازحني يف  املنقذة ألرواح  الفورية  املساعدة  تقدمي 
املناطق التي يصعب الوصول إليها، وكانت املساعدات 
عبارة عن مساعدات عينية ونقدية لضمان الوصول 
االستجابة  ل  تُفعَّ وحتى  الكاملة  االحتياجات  إلى 

ذ املشروع لـ 460.000 مستفيٍد. للمجموعة نُفِّ
الظروف  حتسني  على  الصندوق  عمل  كما 
املعيشية لألسر النازحة املصنفة ضمن الفئة األكثر 
يعيش  حيث  النازحني،  استضافة  مواقع  يف  ضعًفا 
تفتقر  رسمية  غير  مساكن  يف  النازحني  %48من 

والرعاية  والغذاء  املاء  مثل  األساسية  اخلدمات  إلى 
الصحية، نفذ املشروع لنحو 14.289 من األشخاص 

الذين استطاع الوصول إليهم. 

الدور القائم على منظمات اجملتمع املدني
     تغطي منظمات اجملتمع املدني دوًرا مهًما 
للمجتمع  الضرورية  االحتياجات  تلبية  يف  وفعالًا 
تنفذها  التي  الطارئة  االستجابة  خطط  طريق  عن 

للمستحقني.
)مؤسسة متدين شباب( التي قدمت مشروعات 
الزعيم  محمد  يقول  عديدة،  إنسانية  ومساعدات 
)منسق برنامج الغذاء وسبل العيش يف مؤسسة متدين 
- عدن( عن الدور الذي قدمته: إن املشروعات التي 
كانت  واملتضررة  الضعيفة  اجملتمعية  للفئات  قدمت 
الصمود  مشروعات  مثل  الغذائي،  األمن  يف  متمثلة 
الريفي يف حلج ويتمثل بإنشاء مدارس حقلية لتدريب 

املزارعني والرعاة. 
لتدريب  أُنِْشئ مركزان  أنه  األمل،  وذكر لصوت 
اجلنب  مثل  األلبان:  مشتقات  صناعة  على  النساء 
والزبادي وغيرهما، املشروع اليزال قيد التنفيذ حيث 

نفذت فيه جزئية التوزيع واملساعدات فقط.
يف  مشروعات  هنالك  أن  الزعيم،  وأضاف 
النقد  )مشروعات  مثل:  للتنفيذ،  عليها  العمل  طور 
مقابل العمل(؛ إلصالح ثالثة أصول مجتمعية تسهم 

الغذاء،  إلى  الوصول  و  العيش  سبل  حتسني  يف 
نقدية  أسرة مببالغ   400 املشروع  وسيستهدف هذا 

قيمتها 90$ ملدة ثالثة أشهر. 
الصغيرة  املنح  فيتضمن  األخر  املشروع  أما 
د هذه املنح بناًء  والتدريب املهني لـ 200 مستفيد حُتدَّ
على تقييم سوق العمل يف املنطقة للمشروع، ومن ثم 
أفضل  على  بناًء  االختيار  ويجري  منهم،   175 يُختار 
إعطاء  أجل  من  تقدم  التي  الصغيرة  املشروعات 
كتمويل   $300 بـ  قيمتها  تقدر  التي  الصغيرة  املنح 

ملشروعاتهم.
تعز(   - اإلنسانية  للتنمية  بناء اخليرية  )جمعية 
جاء يف تقرير لها للعام 2021م، أنها قدمت مشروعات 
معدات  توزيع  طريق  عن  الضعيفة  لألسر  عديدة 
األسر  دعم  مشروع  ضمن  أسرة   242 على  األلبان 
الضعيفة يف مجال سبل العيش الزراعي يف مديرية 
الشمايتني يف تعز، وتوزيع السالل الغذائية للنازحني 
الذي  للمتضررين  الطارئة  االستجابة  ضمن مشروع 
استهدف 900 أسرة يف مديريتي املعافر والشمايتني.
ويف السياق ذاته، استعرضت اجلمعية املعونات 
التي قدمتها، ومتثلت يف توزيع املالبس يف محافظة 
احلقائب  توزيع  إلى  باإلضافة  أسرة،   70 لـ  مأرب 
املدرسية لألسر األشد فقًرا من النازحني واملهمشني 
مدرسية  حقيبة   240 واستهدفت  تعز،  محافظة  يف 
مبساعدة  املدرسية  احلقائب  توزيع  مشروع  ذ  ونُفِّ

ومتويل من )منظمة األيادي النقية(.   

آراء الشارع 
يف إطار الدور الذي قدمته املنظمات يف مجال 
ذلك،  يف  رأٌي  للشباب  كان  اإلنسانية  املساعدات 
تعز(:  من  30عاًما   ) علي  السالم  عبد  يقول  حيث 
إن املنظمات تقوم بدور كبير ومحوريٍّ خصوًصا يف 
محافظة تعز، لكنها حتتاج من منظور آخر إلى طرح 
مدى  على  املستفيدين  لتمكني  مستدامة  مشروعات 

أطول.
أما عبد الغني هياجم )33 عاًما من تعز( فيرى 
حدة  من  والتخفيف  املساعدة  يف  املنظمات  دور  أن 
الفقر يحدث عن طريق املشروعات املقدمة للمجتمع 
احمللي املضيف والنازحني، وعبر مشروعات حتسني 
ُسبل العيش والتمكني االقتصادي واملعريف؛ من أجل 

حتسني الوضع املعيشي لهم ولغيرهم.
مضيًفا، أن هذه املشروعات هي الغاية األساسية 
الثالث  القطاع  املنظمات هي  كون  املنظمات،  لوجود 
يف تركيبة الدولة، والبد أن يكون هناك توجيه لبرامج 
يف  ضعًفا  األشد  والفئات  الشباب  جتاه  املنظمات 
اجملتمع، كذلك توجيه البرامج نحو إصالح املنظومة 
وتفعيل  الدولة،  عجز  حالة  يف  ودعمها  االقتصادية 
املرأة يف اإلنتاج من أجل  برامج تأهيل وحتفيز دور 

حتسني سبل العيش.

يف  الصراع  بدء  منذ  اليمن  يعاني       
أسوأ  من  هذا  وقتنا  حتى  2015م  أوائل 
إلى  ت  أدَّ العالم،  عرفها  إنسانية  أزمة 
اجملاعة  ي  وتفشِّ الغذائي،   األمن  انعدام 
على  وعملت  اليمنيني،  من  املعدمني  بني 
العام  واالقتصاد  التحتية  البنية  تدمير 
للبالد، مما زاد من ارتفاع معدالت الفقر، 
للعام  املتحدة  األمم  لتقديرات  واستناًدا 
معرضني  كانوا  مليون   24.3 فأن  2020م 
 14.4 نحو  منهم  واملرض  اجلوع  خلطر 
إلى  ماسة  حاجة  يف  شخص  مليون 

املساعدة.
املنظمات  على  القائم  الدور  كان     
تقدمي  يف  للدولة  األول  البديل  مبنزلة 
معاناة  لتخفيف  واخلدمات،  املساعدات 
الشتات  للملمة  منها  ومحاولة  الناس؛ 
وترميم األضرار التي تسببت فيه جميع 

األطراف السياسية يف الدولة.

منظمات دولية ومحلية للتخفيف من وطأة الفقر

تقرير : منال أمني
صوت األمل

   هذا الطفل النازح من محافظة احلديدة إلى عدن 
2017م يعاني الكثير من املشكالت والصعوبات بعد  منذ 
على  الظروف  قسوة  أجبرته  والدته،  ومرض  والده  وفاة 
منذ  الصغيرة  املناديل  بيع  وامتهان  الشارع  إلى  اخلروج 

الصباح وإلى املساء. حسب قوله.
يشق الطفل )أ.ع( وأخوه البالغ ستة أعوام طريقهما 
إلى إحدى اجلوالت يف مديرية املنصورة، التي تبعد مسافة 
طويلة عن مكان نزوحهم يف مديرية البريقة، حتت حرارة 
أشعة الشمس احلارقة، متقاسمني عدًدا من علب املناديل 

بالتساوي حملاولة بيعها واستعطاف الناس لشرائها.
إلى  يعود  األيام  أغلب  أنه يف  الطفل  هذا  يؤكد     
واحدة،  وجبة  قيمة  إال  ميلك  ال  الوفاض،  خالي  البيت 

تكفي لسد جوعه مع إخوته األربعة ووالدته املريضة؛ ويف 
معظم األوقات يقوم اجليران بإعطائهم القليل من األكل، 

ملعرفتهم بحاجتهم إلى األكل أكثر من أي شيء آخر.
 

تقارير وإحصائيات
    يشير تقرير الوضع اإلنساني )2020( الصادر 
أن  إلى  )اليونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  عن 
املساعدات  إلى  ماسة  بحاجة  طفل ميني  مليون   )12،2(
اإلنسانية يف بلد أصبح يصنف ضمن أسوأ البلدان مراعاة 

حلقوق األطفال يف العالم.
الدائر يف  الصراع  وتيرة  اشتداد  أن  التقرير،  وبنيَّ 
 )1،71( منهم  نازح،  مليون   )4،4( من  أكثر  يف  أثر  البلد 
الصحة  إلى  ماسة  بحاجة  أصبحوا  األطفال  من  مليون 

والغذاء والتعليم. 
اليمن  يف  األطفال  لدى  التغذية  سوء  معدل  ويعد 

الغذائي  الوضع  ومازال  العالم،  يف  املعدالت  أعلى  من 
تعاني من  تقريًبا  األسر  ثلث  أن  كما  تدهور مستمر،  يف 
فجوات يف نظمها الغذائية، وتكاد ال تستهلك أيَّ أطعمٍة 
األلبان  ومنتجات  والفاكهة  واخلضراوات  البقوليات  من 
والتعاون  التخطيط  وزارة  لتقرير  وفًقا  وذلك  واللحوم. 
االقتصادية  املستجدات   ( 2020م  أغسطس  الدولي 

واالجتماعية يف اليمن(. 
الدولي )مذكرة  البنك  تقريٌر عن مجموعة  كما بنيَّ 
املشاركة القطرية بشأن اجلمهورية اليمنية، لفترة السنتني 
معدالت  أن  2019م،  أبريل    ) 2021م   -  2020 املاليتني 
سوء التغذية بني النساء واألطفال يف اليمن تظل من بني 
أعلى املعدالت على مستوى العالم، حيث حتتاج أكثر من 
مليون امرأة و2 مليون طفل إلى العالج من سوء التغذية 
احلاد، وميثل هذا العدد زيادة بنسبة 57 % منذ أواخر 
عام 2015م ،وهو ما يهدد حياة هؤالء األطفال ومستقبلهم.

حياة معيشية صعبة
الزهور،  عمر  يف  طفل  عاًما،   11 محمد  علي     
املارة  على  البطاط  بيع  العمل يف  على  الظروف  أجبرته 
يف محافظة تعز، بعدما توقف راتب والده منذ أكثر من 
أربعة أعوام بسبب الصراع، وخروجهم من منزلهم حني 
املعيشية  احلياة  وأصبحت  اإليجار،  البيت  صاحب  رفع 

صعبة للغاية.
كان علي يدرس يف املرحلة االبتدائية، ولكنه لألسف 
البطاط  عربة  على  والده  مع  ليقف  املدرسة  من  خرج 
لبيت  اإليجار  قيمة  توفير  أجل  من  بيعها،  يف  ويساعده 
ووالدتهم يف ظروف معيشية  األربع  أخواته  يأوي  صغير 

صعبة. 
من صنعاء،  تقريًبا  11عاًما  الـ  ذات  .ح(  )ع  الطفلة 
احة  ومسَّ ماًء  بيدها  حاملة  اجلوالت  إحدى  يف  تقف 
السيارات يف  بها على مسح زجاج  )قطعة قماش( تعمل 

أثناء وقوفها يف اجلولة.
يدها  متدُّ  السيارة  زجاج  مسح  تكمل  أن  وبعد 
»أريد  باستيحاء وبصوت خجول طالبة مائة ريال قائلة: 

أن أشتري طعاًما”.   

  الصراع والوضع االقتصادي 

املعلومات  وحدة  ذته  نفَّ العام  للرأي  استطالع  يف 
إنفورميشن  )مين  ملركز  التابعة  العام  الرأي  واستطالع 
للبحوث واإلعالم( حول وضع األطفال يف اليمن، ومدى 
تسرب  استمرار  أسباب  من  أن  بنيَّ  بالصراع  تأثرهم 
تأثر  الذي  الدخل األسري  املدارس ضعف  األطفال من 
بنسبة  اليمن  يف  املتدهور  االقتصادي  الوضع  نتيجة 

.)62.6%(
الدكتورة رضية يسلم )أستاذ علم االجتماع ( تقول 
كثيًرا  انتشرت  األطفال  عمالة  إن   :“ األمل  “صوت  لـ 
وذلك  املرحلة،  هذه  خالل  اليمنية  احملافظات  كل  يف 
بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة التي متر بها البالد، 
املتمثلة  االجتماعية  الظروف  النزوح وصعوبة  واستمرار 
االقتصادي،  الوضع  بسبب  املتفاقم  األسري  التفكك  يف 

باإلضافة إلى وفاة ربِّ األسرة.
     مضيفة: أن الطفل يجد نفسه يف أغلب األوقات 
إلى سوق  واالجتاه  الدراسة  مقاعد  مغادرة  مجبًرا على 
العمل والتسول، بحكم أن التسول أقصر طريقة لتوفير 

املال.

“ اشتِر مني املنديل، وأعطني مائة ريال أشتري بها طعاًما إلخوتي ألنهم جائعون«. بهذه الكلمات يعبر الطفل الهزيل ذو 
العشرة أعوام )أ .ع( ــ 211  يف إحدى جوالت مدينة عدن ـ عن حاجته إلى النقود لشراء ما تيسر له من أكل لعائلته.

تــأثيـــــــر الفقــــر والصــــــــراع يف واقــــع األطفــــــال ومستقبلهـم
معدالت سوء التغذية بني األطفال يف اليمن مـن أعلى املعــــدالت على مستوى معدالت سوء التغذية بني األطفال يف اليمن مـن أعلى املعــــدالت على مستوى العالــمالعالــم
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أرواد اخلطيب
صوت األمل

    ويف  ظل غياب إحصائيات دقيقة عن نسبة عمالة 
نون معظم القوى العاملة، حيث   النساء، فإن  الذكور يكوِّ
سوق  يف  املرأة  مشاركة  نسبة  عن  كمية  بيانات  تتوفر 
العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  قياس  أن  كما  العمل،  
مهمة صعبة تواجه حتديات صعبة، مثل: مسألة ما إذا 
املياه  العمل غير مدفوع األجر كجلب  إدراج  ينبغي  كان 
والعمل يف مزارع األسرة يف النشاط االقتصادي أم ال. 

 
 سلسلة من األزمات 

يف  الدولية  العمل  ملنظمة  إحصائية  ومبوجب 
النساء   من  فقط   6% نسبة   فإن  م،   2013-2014
من   7% نسبة  كانت   بينما  العاملة،  القوى  شاركن يف 
األمية  لتفشي  نتيجة  وأنه  النساء.  تشغرها  الوظائف 
وسط النساء وبلوغها  أكثر من 68 % مقارنة بالذكور ال 
تتجاوز نسبة30 %؛ لذا ُرِبطت مستويات التعليم العالي 
بزيادة مشاركة النساء يف القوى العاملة، حيث وجد   أن 
%62.1 من النساء احلاصالت على تعليم جامعي يؤلفن 
 4.5% بـ  مقارنة   ، البالد  يف  العاملة  القوى  من  جزًءا 

فقط من احلاصالت على تعليم ابتدائي أو أقل.

اللجنة  )عضو  عون  هدى  الدكتورة  وتقول   
السنوات  خالل  واجه  االقتصاد  إن   للمرأة(:  الوطنية 
الست  املستمرة يف اليمن سلسلة من األزمات املتوالية 
الفقر  إلى تفاقم ظاهرة  التي أدت  الطارئة  والتحديات 
الدولة  اليمن من  الغذائي، حيث تصنف  وانعدام األمن 
األشد فقًرا يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
واستناًدا إلى نتائج تقرير مؤشر اجلوع العاملي 2019م، 
فإن اليمن تصنف ضمن أسوأ الدول محتلة املرتبة 116 
العام  يف  اجلوع  نسبة  بلغت  حيث  دولة،   117 أصل  من 
املاضي 45.9 % مرتفعة  من 23.4 % يف العام 2014م.
وتضيف عون، أنه نتيجة لألزمة اإلنسانية احلادة 
والتدهور االقتصادي الذي يعيشه اليمن  فإن املرأة هي  
لألسرة،  املعيلة  املرأة  بخاصة  املتضررة  الفئات  أكثر 
2014م   العام  %يف  الفقر  من 48.6  ارتفعت نسبة  إذ 
البنك  2019م على وفق  خبراء  العام  %76.6 يف  إلى 
القوى  يف  اإلناث  مشاركة  معدل  وانخفض  الدولي، 
العمرية من ١٥  للفئات  للذكور  6٪ مقابل ٧٠٪  العاملة 
فأكثر خالل العام ٢٠١٧م تبًعا لتقرير التنمية البشرية  

الصادر عن األمم املتحدة.
املرأة،  يف  أثر  الصراع  أن  عون،  هدى  وأكدت 
جديدة،  ومسؤليات  وأدواًرا  أعباًء  تتحمل  فأصبحت 
وباألخص املعيالت لألسر، وأغلبهن استطعن أن يوجدن 
ملساعدة  صغيرة  ومشروعات  منتجات  عمل  فرص 

النساء  وجدت  السياسية  املشاركة  يف  أما  أسرهن، 
ترحيًبا  يالقني  ولم  الصراع  استمرار  ظل  صعوبات يف 
وتشجيًعا من صناع القرار سوى نسب ضعيفة يف مجلس 
مراكز  يف  محدود  وعدد  نساء،  ثالث  بصنعاء  الشورى 
وزارية   حقيبة  إلى  باإلضافة  اإلداري،   القرار  صنع 

واحدة  هي وزارة حقوق اإلنسان  يف حكومة صنعاء. 
 أما ما يتعلق بدور اللجنة الوطنية املراة التي متثل 
أن  عون   فأكدت  البالد  يف  السياسية  األحزاب  أغلب 
ما يتعلق بخطط التعاون مع املانحني لتعزيز دور املرأة 
اقتصادّيًا، فإن اللجنة الوطنية للمرأة  تعمل على تبني 
الدولة  لبناء  الوطنية  الرؤية  محتوى  يف  اجلانب  هذا 

احلديثة، ومازال العمل جارًيا فيه.

 النساء العامالت 
ومع تركز نسبة كبيرة من السكان يف األرياف نحو 
71 %  من إجمالي العدد  على وفق  إحصائيات اجمللس 
من  العامالت  أغلب  فإن  2011م،  عام  للسكان  الوطني 
ويظهر   احليوانات،  وتربية  الزراعة  قطاع  يف  النساء 
استطالع  أجرته منظمة العمل الدولية يف  2014م ، أن 
فَن قبل الصراع،  فإن نصف  من  بني 293 ألف امرأة وظِّ
هذا العدد يعملن يف الزراعة، إما منِتجات ألبان وتربية 
حيوانية وإما مزارعات، بينما كان ثلثهن يعملن يف قطاع 
العامالت يف شركات مملوكة  بلغت  اخلدمات، يف حني 

للعائلة نسبة الثلث مقارنة مع أقل من الُعشر من الرجال 
يف فترة ما قبل الصراع.   

العامالت  النساء  يف  الصراع  أثر   فقد  ذلك  ومع 
انخفضت عمالة   ، 2015م  عام  ففي  الرجال،  من  أكثر 
الذكور بنسبة %11، بينما انخفضت عمالة اإلناث بنسبة 
%28. وتتفاوت هذه النسبة من منطقة إلى أخرى ففي 
حني  انخفضت عمالة النساء يف صنعاء بنسبة 43%، 
عدد   ارتفع    ، بشدة،  اخلاص  القطاع  تضرر  بسبب 
كانت  ذاته  العام  ويف   .11% بنسبة  عدن  يف  العامالت 
الشركات  من  تضرًرا  أكثر  للنساء  اململوكة  الشركات 
الشركات  عدد  أن  من  الرغم  على  للذكور،  اململوكة 
إجمالي  من  %4 فقط  للنساء ال متثل سوى   اململوكة 
منظمة  دراسة   . حسب  الصراع  قبل  الشركات  عدد  
وأثر  واالحتياجات  األضرار  تقييم  عن   الدولية  العمل 
األزمة يف التوظيف وسوق العمل يف اليمن عام 2016م.

وتظهر بيانات دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة 
الشركات  من   26% أن  2015م   عام  نهاية   - اإلمنائي 
قد  والصناعة  واخلدمات  التجارة  قطاعات  العاملة  يف 
أغلقت  عام 2015م، فان هذه النسبة ارتفعت  إلى 42% 
بني الشركات اململوكة للنساء، إما ألسباب األضرار املادية، 
وإما لفقدان رأس املال ونقص الكهرباء والوقود.  حيث 
نظرائهن  من  أكبر  صعوبة  املشروعات  مالكات  وجدت  

الذكور يف الوصول إلى احلسابات املصرفية بالدوالر. 

 تفاقم الوضع اإلنساني

وضع  على  سلبية  أثار  من  الصراع  خلفه  ما  ومع 
املرأة، إال أن األبواب فتحت  ــ يف أثناء النزاع ــ أمامهن 
وكانت مغلقة  على الذكور، مثل العمل يف البناء أو كنادلة 
أو بائعة جتزئة، أو سائقة سيارات أجرة،  ومع ذلك تؤكد  
جميع تقارير األمم املتحدة  تفاقم الوضع اإلنساني بني 
أوساط النساء يف أثناء الصراع حيث يواجهن  صعوبة 
كبيرة يف احلصول على متطلبات  احلياة نتيجة للجهل 

والظروف الصحية الصعبة، وقيامهن بإعالة أسرهن.
    وعلى وفق دراسة ملنظمة العمل العربية أجريت 
عام 2020م  فإن النزاع املسلح  تسبب يف ارتفاع  عدد 
قبل  كان عليه  ثالثة أضعاف عما  إلى  املعيالت لألسر 
الصراع مما ضاعف من األعباء على النساء مع شحة 
يف املوارد وارتفاع يف أسعار السلع الغذائية، وانخفاض 
نحو  فيه  النساء  متثل  الذي  الزراعي  اإلنتاج  يف  حاد 
%80 من األيدي العاملة، أضف إلى  ذلك،  االهتمام 
أطفالهن  من  املعاقني  من  متزايدة  بأعداد  والرعاية 
مع  للصراع،  نتيجة  لإلعاقة  تعرضوا  الذين  وأزواجهن 
قلة الدعم والبرامج اخملصصة لهذه الفئة التي تعدُّ أكثر 
%86 من اخلدمات  الفئات هشاشة وتوّقف ما يقارب 

اخملصصة لهذه الفئة.

األقل حضورا واألكثر تضحية

املرأة اليمنية بني فكي الصراع وأنياب الفقر

    مع أن اإلناث ميثلن  أكثر من نصف 

 30 عددهم   البالغ  اليمن  سكان 

، إال أنهن األكثر فقًرا  مليون نسمة 

يف البالد، وال  يؤلفن سوى  6 أو 7 % 

تتراجع  أن  قبل  العاملة   القوى  من 

مع  كبيًرا  تراجًعا  النسبة   هذه 

  25 خسرت  حيث  الصراع،  استمرار 

مقابل  يف  أعمالهن   النساء  من    %

خسارة 11 % من الذكور ألعمالهم.

يف  الطفل  يتعرض  األوقات  أغلب  يف  تقول:  كما 
الشارع إلى ظروف قاسية ومهينة تُسبب له حالة نفسية 
تطوًرا  وتتطور  احلالة  هذه  لديه  تتوّلد  لألسف  سيئة، 

سلبّيًا، وتنعكس على منط حياته يف املستقبل.
عمٍل  لظروف  الطفل  يتعرض  قد  متابعة:  وأردفت 
صعبة ال تتناسب مع حالته اجلسمية والعقلية، ويكتسب 
بعض العادات والظواهر السيئة مثل التدخني واخملدرات، 
ويتعرض إلى انتهاكات عديدة تنتج تصرفات عدوانية منه 

على األخرين.    
مكافحة  وحدة  )مديرة  البان  منى  الرأي  توافقها 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف  األطفال  عمالة 
التي أدت إلى  بعدن(، حيث تقول: إن من أهم األسباب 
احلالية  الفترة  خالل  بالدنا  يف  األطفال  عمالة  انتشار 
ونزوح  االقتصادي،  الوضع  وتدهور  الفقر،  نسبة  زيادة 
الكثير من األسر، األمر الذي دفع الكثير من األطفال إلى 
ترك مقاعدهم الدراسية والبحث عن عمل، وعدم وعي 

اجملتمع بخطورة عمل األطفال يف سن مبكرة.
    كما يشير  صالح دبوان )األمني العام لالحتاد 
وحلج(  وأبني  عدن  فقًرا،  األشد  الفئات  لتنمية  الوطني 
إلى أن الفقر يعدُّ يف مقدمة املشكالت التي تعاني منها 

الفئات الفقيرة واملهمشة يف البلد، حلاجتها الدائمة إلى 
املال والغذاء والدواء والصحة واملسكن واألمن، باإلضافة 
إلى اجلهل واألمية والبطالة التي أدَّت إلى انتشار ظاهرة 
وانتشار  الشوارع، وتضاعف األعباء،  عمالة األطفال يف 

اجلرمية.
محاوالت للتخفيف 

وحملاولة معاجلة هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة 
وبقوة يف احملافظات اليمنية، وتدق ناقوس اخلطر على 
تدهور جيل كامل، تؤكد البان لصوت األمل “أهمية تعزيز 
 ) والدولية  احمللية،   ( اجملتمعية  املنظمات  مع  الشراكة 
لتقدمي الدعم الالزم لألطفال الفقراء والنازحني، وتنفيذ 
ظاهرة  من  للتخفيف  اجملاالت  مبختلف  توعية  برامج 
انتشار عمالة األطفال بخاصة يف الشوارع العامة، وإعادة 

األطفال إلى مقاعدهم الدراسية”.
   يف السياق ذاته يؤكد دبوان “أهمية إنشاء مراكز 
لألسر  الصغيرة  التنموية  للمشروعات  ودعم  تدريب 
األطفال  دعم متكني  على  يقوم  وعمل صندوق  الفقيرة، 
واحترام حق  التعليم،  الفقراء واألشد فقًرا من مواصلة 

املواطنة«. 

تــأثيـــــــر الفقــــر والصــــــــراع يف واقــــع األطفــــــال ومستقبلهـم
معدالت سوء التغذية بني األطفال يف اليمن مـن أعلى املعــــدالت على مستوى معدالت سوء التغذية بني األطفال يف اليمن مـن أعلى املعــــدالت على مستوى العالــمالعالــم
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رجاء مكرد
صوت األمل

الشاب لم ييأس
سواء  الشباب  جعلت  الراهنة  األوضاع  “رمبا     
مسؤولية  يحملون  الشاغرين  أم  العمل  عن  العاطلني 
لألوضاع  نظًرا  املتعة  يجدوا  فلم  أعمارهم،  تسبق 
املتردية، لكن الكثير منهم استغل الوضع الراهن يف إبراز 
لـ  وفًقا  مجتمعه«،  ويُفيد  منها  ليستفيد  النيِّرة؛  أفكاره 

الشابة وفاء النهاري من صنعاء.
روا     وتضيف النهاري، أن كثيًرا من الشباب سخَّ
يف  فانطلقوا  اجملتمع،  صالح  يف  لتوظيفها  مهاراتهم 
مجال مواهبهم، وأن بعضهم لألسف استسلم للفقر وفرَّ 
هارًبا إلى جبهات الصراع؛ لصعوبة حتمل الوضع وعدم 

إيجاد الفرص التي كانوا يتمنونها.
لم  واجهتهم  أيَّ مشكلة  أن  الفارين،    مردفة عن 
هذا  كل  وأن  فرصة،  إلى  وحتويلها  حلها  من  يتمكنوا 
يعتمد على شخصية املرء نفسه يف االستسالم للظروف 
للبطالة،  يستسلموا  لم  الشباب  بعض  عدمه،  من 
األمر  غير تخصصهم،  العمل يف مجال  إلى  فاضطروا 

الذي قد ال يرضى به األغلبية.
   وتوضح وفاء النهاري، أنه على اجلهات املسؤولة 
إيجاد فرص عمل  للشباب، وإخراج ما لديهم من قدرات 
كي ينهض اجملتمع تدريجّيًا، وهذا لن يأتي إال بتشجيع 

املشروعات الصغيرة أيِّن كان نوعها واألسر املُنِتجة.
بصمة إخاء

100 شاب  يزيد عددهم عن  ال   مجموعة شباب 
دت رؤيتهم ،أجيال واعية بالعلم ساعية  منُذ 2020م توحَّ
متارس  التي  إخاء(،  )بصمة  مبادرة  فأسسوا  للخير، 
أنشطة خيرية تعليمية يف خطوة منهم للحد من تدهور 

األوضاع االجتماعية يف اليمن.
لـ  املبادرة(  )رئيس  الشميري  الدين  يقول سيف    

لدار  ميدانّيًا  نزولًا  نفذت  املبادرة  إن  األمل”:  “صوت 
أمسيات  بعمل  قاموا  كما  األورام،  ومركز  اإلحسان، 
تستهدف كل الفئات بخاصة الشبابية يف إدارة الوقت، 
ودورات  النُب،  عن  ورشة عمل  اجلماهيري،  اإللقاء  فن 

أونالين متنوعة لإلسهام يف تطوير مهارات الشباب.

وعي صحي
وا أنفسهم )فريق Tidings(، فكرة الفريق   سمَّ
)التوعية الصحية( يوضحها دكاترة من خارج وداخل 
اليمن، سواء عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
عمل  ورش  عقد  أم  الطبية،  املؤمترات  وتنظيم 
للدراسة  اليمنيني  للطالب  معادالت  وعمل  أونالين، 

يف اخلارج. 
الفريق  يف  )عضو  القباطي  هيا  الدكتورة  تقول   
الطبي(: إنهم اختاروا أن يكّونوا فريًقا بدلًا من املبادرة، 
وأطباء  ومخبريني،  صيادلة،  بني  متنوع  الفريق  وأن 
يف  الطب  طالب  من  وغيرهم  وتوليد  ونساء  أسنان، 
اليمن، وأن نشاط الفريق مر عليه أكثر من عام، هدفه 
مساعدة الشعب اليمني يف ظل عجزه ــ بسبب الفقرــ 

عن الذهاب إلى املستشفى أو العالج.
إن  القباطي:  تقول  الفريق  نشاط  طبيعة  وعن    
م،  الفريق شهرّيًا يختار موضوًعا طبّيًا، مثل: التبرع بالدَّ
والقيام  الطبي،  اجملال  يف  باختصاصيني  واالستعانة 
بعمل توعية للناس يف صفحات السوشل ميديا ، كما 

نعقد مقابالت مرئيَّة مع عدد من الدكاترة.
تسردها  املبادرة  قدمتها  التي  األعمال  ومن   
األول  التشخيصي  األشعة  مؤمتر  وهي  هيا،  الدكتورة 
الدكتور/  مع  للسكر  العاملي  اليوم  وحملة  اليمن،   يف 
ومؤمتر  اليمن،  يف  السكر  جمعية  رئيس  عاطف  زايد 
كلى األطفال، وفعالية قصص طبية ملهمة ضمت أغلب 
مع   Epilepsy األعصاب  ومؤمتر   ،IHS األطباء 

الدكتور عبيد األدميي .

بناء السالم
بناء  يف  متخصصة  الشبابية(  سامح  )مبادرة   
وأنشطة  بالتنمية  تهتم  2015م،  عام  تأسست  السالم، 
السرطان  مرضى  وزيارة  العيد،  كسوة  مثل:  تطوعية 
يف  املتطوعني  عدد  رمضان،  يف  اخليرية  واألعمال 

املبادرة 50 فرًدا من أفراد اجملتمع.
تقول:  الشبابية(  ُطر)رئيسة مبادرة سامح  أماني   
والتوعية،  امليداني  والنزول  بالتدريب  تقوم  املبادرة  إن 
والتشجير،  السالم،  بناء  يف  عديدة  أنشطة  هناك  وأن 
ودربت  والكبار،  األطفال  بني  التعايش  مفهوم  وحتقيق 
للصحفيات(،  السالم  )طوق  حول  اجلامعي  الشباب 
وعملت دورة تدريبية للمعاقني )مشروع السالم للجميع(، 

و)معرض السالم للجميع( متكني النازحني.

الصحة للجميع
والعالجي،  والنفسي  الطبي  العون  تقدمي  بهدف 
املرضى وحتسني وضعهم  أكبر عدد من  إلى  والوصول 
الصحي، أسس مجموعة من األطباء املتطوعني اليمنيني 
مبادرة )Health For All(، كانت رؤيتهم »خلق حياة 

صحية أفضل للفرد واجملتمع«.
يف  وعضو  الطب  يف  )طالبة  العطنة:  هيام  تقول 
الفريق(: إن املبادرة بدأت يف 26 أبريل 2021م، وإنهم 
قاموا بنزول ميداني إلى دور اإليواء، من ضمنهم األيتام، 
فحص  بهدف  اإلعاقة،  وذوي  السن،  وكبار  واملهمشني، 
الفريق منهم:  ُهناك متعاونون مع  وتقييم املرضى، كان 

مختبرات العولقي.
  املبادرة اعتنت بالفئات األشد فقًرا، إذ تؤكد 
العطنة أن الفريق )فئة طب األسنان، وطب عام من 
واستهدف  املُسنني،  دار  إلى  بنزول  قام  الطالب( 
واألسنان  الفم  لفحص صحة  مريًضا،   )60  -  50(

والصحة البدنية.
 وتضيف، أنه حالّيًا وصل عدد املتطوعني إلى أكثر 
من 50 متطوًعا من اختصاصيني وطالب طب مبختلف 
ومؤسسها  الفكرة  صاحب  إشراف  التخصصات، حتت 

)الشاب نسيم إبراهيم( .

مبادرة غيم
    مع بداية 2021م لم تكن الفكرة تأسيس مبادرة، 
بعد  السرطان،  مؤسسة  ببازار خيري يف  البداية  كانت 
جناح البازار ومراعاًة لألوضاع اإلنسانية التي مير بها 
اليمن جاءت فكرة تأسيس )مبادرة غيم(، فقام أعضاء 
املبادرة )30 عضًوا(، بأعمال خيرية يف رمضان، ونفذوا 
أربعة مشروعات ، وفًقا لـ )رئيس املبادرة: عبدالرحمن 

طه(.
   ويضيف طه، أن املشروعات شملت إفطار صائم 
بالشارع، وتقدمي املاء، واملساويك، والتمر، ومشروع توزيع 
وأحمر،  أبيض  حتوي)دقيق  غذائية  سلة   50 من  أكثر 
هدية   ومشروع  ومتر(،  وزبادي،  وزيت،  وأرز،  وُسكر، 
طفلًا،   250 إلى  وفلوس  حلوى  وعيدية(،  )جعالة  العيد 

ومشروع كسوة العيد ألكثر من 30 أسرة، و 150طفلًا.
بنزول  تقوم  املبادرة  أن  ويؤكد عبدالرحمن طه،    
االجتماعي(،   التوجيه  )دار  األحداث  دار  إلى  ميداني 
وهدايا  وألعاب  غداء  الدار،  يف  فعالية  املبادرة  وعملت 
الدعم  أن  إلى  مشيًرا  كامل،  يوم  ملدة  ولعب  لألطفال 
الفريق  أعضاء  من  ذاتية  بجهود  كان  ألنشطتهم  املادي 
وأهاليهم، وأن الفريق يقوم بالذهاب إلى بعض اجلهات 

للدعم.

التمكني االقتصادي
ُهناك أسر متدنية الدخل ومتعففة، انصبَّت جهود 
فقام  عليها،  اإلغاثي  النشاط  دور  يف  أجر(  )مبادرة 

فريق املبادرة من الشباب بتوزيع البطانيات إلى البيوت، 
دار  إلى  وانتقلوا  برمضان،  الغذائية  السلة  ومشروع 

األيتام للترفيه مع األطفال وإعانتهم.
يف  التنفيذي  )املدير  احلبيشي  فؤاد  يقول   
أشخاص،  خمسة  للمبادرة  املؤسسني  إن  أجر(:  مبادرة 
وأعضاءها أكثر من 300 عضو، دعمها مجهود الشباب 
“مبادرة  واملتطوعون يف اجملتمع. خطة فريق  وأهاليهم 

أجر”  املستقبلية التمكني االقتصادي لألسر املتعففة.

مبادرة غيث
فبدلًا  املبادرات،  باقي  عن  نختلف  أن  حاولنا    
من تقدمي سلة غذائية يُستفاد منها فترة وتنتهي بعودة 
بعمل  نقوم  املعاناة، جاءت فكرة عمل مشروع ُمستدام، 
أشخاص،  عن طريق  عديدة  مناطق  إلى  ميداني  مسح 
)األسرة  احلالة  الدخل،  متدنية  األسر  كشوفات  ونرفع 
الفقيرة( التي نالحظ أنها محتاجة، نبحث عن شخص 
لـعالء  وفًقا  مثلًا.  كاألم  املشروع  إدارة  على  قادر  فيها 

املكعشي )عضو يف مبادرة غيث(.
الشخص  نختار  أن  بعد  املكعشي:  ويضيف     
اختيار  حال  يف  مثلًا:  بتدريبه،  نقوم  للمشروع  املناسب 
اجملاالت،  مختلف  يف  بتدريبها  لتقوم  مدربة  ر  نوفِّ األم 
وبعدها نشتري لها األدوات للعمل إما من فاعلي اخلير 
أو نعمل بازار، وتختلف املشروعات بني خياطة، وتطريز 

أو عمل بخور.
 اجلدير بالذكر حسب املكعشي، أن بداية انطالقة 
)مبادرة غيث(، كانت عن طريق مجموعة طالب من كلية 
الهندسة جامعة صنعاء، حتديًدا يف 31 أكتوبر 2016م، 
تزايد  يف  يوم  كل  اليمني  الشباب  من  أعضائها  وعدد 
حيث بلغوا أكثر من 140 عضًوا، ويف )امللتقى الشبابي 
50ورقة  و   دولة   25 بني  2021م، من  للعام  التطوعي( 
عمل مبادرة حازت )مبادرة غيث( على املركز الثاني بعد 

     انطالًقا من اإلميان بأن الشباب وسيلة التطوير والنهوض اجملتمعي، يسعى 
التطبيق  واقع  إلى  واليأس  االنتظار  عالم  من  اخلروج  إلى  اليافعني  من  كثير 

الفعلي واالجتهاد العملي.
اجلهود  ومنبع  العاملة،  القوى  نشاط  إطار  والريادة  املبادرة  فكانت      
التطوعية التي حاولت التأثير يف اجملتمع، وحتريك عجلة التنمية بخطوات 

حثيثة بعيًدا عن الفقر.
اء قلة ُفرص     وعلى الرغم مما ُيعانيه الشباب اليمني من ظروف قاسية جرَّ
السابعة  سنته  يف  الصراع،  الستمرار  نتيجة  زاد  الذي  التعليم  وتدهور  العمل 

على التوالي، أظهر الشباب صوًرا من التكافل االجتماعي مبختلف اجملاالت.
خط  يف  املتطوعني  من  كبيرة  مجموعات  نشاط  أبرزت  األمل«  »صوت      
اليمني  الشباب  همة  فإلى  اليمنية،  اجملتمعات  ومتكني  واملساعدة  النهوض 

نستعرض اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر ومواجهة األوضاع املعيشية الصعبة.

أمان الزغير مالكة مشروع
مشــــــوار األلف ميل يبدأ بخطوة)مركز رهف للتجميل(

حنني الوحش
صوت األمل

والفقر  ومحدودة،  قليلة  باتت  العمل  فرص  “ألن 
عمل  تأسيس  نحو  االنطالق  من  البد  كان  يرحم،  ال 
ويساعدني  وبيتي  نفسي  سيدة  بييجعلني  حرخاص 
أمان  لـ  وفًقا  والبطالة”.  الفقر  التخفيف من مرارة  يف 

الزغير مالكة مشروع )مركز رهف للتجميل(.
هي  صعبة  معيشية  أوضاًعا  تعيش  أمان  كانت 
بعدما  2011، خاصة  الصراع أي منذ  وأسرتها ما قبل 
توقف زوجها عن العمل يف صندوق النظافة ، وتوقفها 
كانت  التي  املدارس  كإدارية يف أحدى  العمل  ايضا عن 
الصراع يف  بدء  مع  ،وازدادت سوًءاأوضاعهم  بها  تعمل 

2014 ـ 2015م.
عانت أمان الزغير )ابنة 37 عاًما من تعز( الكثير 
الضرورية  املعيشية  احتياجاتها  لتوفير  الصعوبات  من 
دفع  الذي  األمر  أفراد،  ستة  من  املكونة  وألسرتها  لها 
أمان إلى تطوير مشروعها اخلاص رغبة منها يف حتسني 

دخلها وأسرتها ومتحدية كل الصعوبات.

بداية انطالقة
منشآت  وكالة   )SMEPS( مع  كانت  البداية 
املشروعات الصغيرة واألصغر، حيث عملت على تنفيذ 
وتقدمي  املشروعات  وإدارة  فتح  خاصةبكيفية  دورات 
)بريف  مشروع  طريق  عن  للمستهدفني  اللّازم  الدعم 
لـ  اليمن. وفًقا  وومن( لدعم قطاع سيدات األعمال يف 

أمان.
العام  يف  اخلاص  مشروعي  افتتاح  مضيفة«منذ 
شعر  )تصفيف  كوافير  عن  عبارة  كان  2011م،الذي 
ومكياج( بإمكانات يسيرة جًدا، ومحل صغير ال يتعدى 
تطوير  يف  الرغبة  لدي  كانت  ونصف،  أمتار  األربعة 

عملي لألفضل، حيث التحقت بدورات تدريبية وتأهيلية 
الصغيرة  املشروعات  منشآت  وكالة   )SMEPS( مع  
مركًزا  وفتحتبعدها  املشروع  من  ألوسع  واألصغر؛ 
للتجميل أسميته )مركز رهف للتجميل( وشمل أقساًما 

عديدة وجديدة للسيدات.
مشيرة إلى أن الوكالة قدمت دعًما قيمته خمسة 
إلى  افتتاح املشروع، باإلضافة  آلف دوالر؛ لإلسهام يف 
املركز  افتتاح  إلمتام  أخذتها  قد  كنت  أخرى  قروض 

اخلاص بي.

وترى الزغير أن املشروع عمل على حتسني املستوى 
أنه  إعالتهم، حتى  لها وألسرتها وساعدها يف  املعيشي 
نقلها نقلة نوعية مادّيًا ومعنوّيًا خالل السنوات األخيرة 
اجملتمع  انهكت  التي  الصراع  من ظروف  الرغم  على   ،

عموًما«.
إصرار ألجل االستمرار 

مع تفاقم الوضع االقتصادي واالجتماعي يف اآلونة 
الصعوبات  »مع  أماني:  األسعار،تقول  وارتفاع  األخيرة 

التي مررت بها، واملتمثلة يف عدم توفير السيولة املماثلة 
أوقفت  التي  كورونا  وجائحة  املشروع،  أثناء  يف  للدعم 
العمل لفترة، إال أنني حاولت أن يستمر العمل، فاملشروع 
يعيل أسرتي وأُسر العامالت فيه، وكان من الصعب جًدا 

إيقافه يف ظل هذه األوضاع الصعبة حتديًدا«.
جعلها  السببالذي  هي  املادية  أنالعرقلة  موضحة، 
تتخذ بعض احللول البديلة لالستمرارية كاقتراض املال 

ليغطي النقص املوجود لديها.
      تقول أمان:«من الشيء صنعت الشيء، واليوم 

لدي مشروع معروف وله إقبال كبير من النساء الساكنات 
يف محافظة تعز الالئي عرفن عملي وأحببنه«.

أتعاب وطموحات 
املكافحة  للمرأة  مشرًفا  منوذًجا  تعدُّ  أمان 
والطموحة، التي تتحدى كل الصعاب والعراقيل من أجل 

البقاء .
به  تقوم  الذي  العمل  منط  أمان  تستعرض  حيث 
يومّيًا يف محلها، قائلة: »إن العمل يستمر لساعات طويلة 
يف اليوم فيأخذ العمل أكثر من نصف اليوم تقريًبا من 
جتهيز النساء )الشعر واملكياج والبدكيرواملنكير وجتهيز 

العرائس عموًما(.
جديدة  وخدمات  أقسام  افتتاح  طور  يف  وأمان 
وتكامليةحمللها يف الوقت الراهن مثل:افتتاح قسم خاص 
للتصوير،  وقسم  واملناسبات،  الزفاف  فساتني  بتأجير 
اخلدمات  كل  توفر  بحيث  األعراس،  لتنسيق  وقسم 
يف  صعوبة  يجدون  فال  واحد،  سقف  حتت  للعمالء 

البحث والتنقل.
رسالة

“كلُّ املشروعات قابلة للنجاح واخلسارة، ال يوجد 
موجودة خصوًصا يف ظل  دائًما  والعثرات  شيء حتميٌّ 
من  البلد  يف  القائمة  اليومية  االقتصادية  التحديات 
واالجتماعي،  واألمني،  والسياسي،  االقتصادي  اجلانب 
لكن عليناخوض التجربة واحملاولة،وأن نتحلى بالطموح، 
والبد أن يُدعم بالسعي ليتحقق.«وفًقا ملا قالته الزغير.

»بريف  من  وحتفيز  بحلم  كانت  بدايتي  مضيفة، 
وومن« ومن احمليط اخلاص بي، استمررت بالسعي إلى 
أن حققت حلمي وافتتحت مشروعي اخلاص، لذا أدعو 
اجلميع إلى السعي، واالجتهاد ، للوصول  إلى أحالمهم، 

فمشوار األلف ميل يبدأ بخطوة.

ال يأس.. بل أمــــــلال يأس.. بل أمــــــل
جهود الشباب اليمنيني للخروج من دائرة الفقرجهود الشباب اليمنيني للخروج من دائرة الفقر
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علياء محمد
صوت األمل

ر الفقر مدمِّ
احلديدة(تقول:  من  عاًما   33( محمد  عفاف 
على  آثاره  تظهر  كبيرة  خسائر  الفقر  يكلفنا  »لألسف 
ظواهر  بروز  إلى  ى  أدَّ الفقر  أن  فنجد  ة،  بشدَّ اجملتمع 
بذلك  متأثًرا  اجملتمع،  يف  واضًحا  ازدادتازدياًدا  سيئة 

اجملتمع كله«. 
وتابعت قولها:إن زيادة اجلرمية والسرقات والعنف 
النتشار  نتيجة  إال  تأِت  لم  األطفال،  وعمالة  والتسول 
الفقر بني عدد من األسر اليمنية، فالفقرهو الدافعوراء 
ظهورمعظم هذهالظواهر السلبية والسلوكيات اخلاطئة 

يف اجملتمع.
»الفقر  فيقول:  منإب(  عاًما   25( محمد  أمازكريا 
ليس شعوًرا باحلاجة أو العوز بل هو أكبر من ذلك، إذ 
يصل بناإلى الشعور باإلهانةيف مجتمع ال يرعى حقوق 
أبنائه، إن اإلنسان يف هذا البلد ال كرامة محفوظة له؛ 
هذا األمر يولد الكراهية واحلقد والبغضاء يف اجملتمع 

ويؤدي إلى انتشار العنف بني أفراده« .

الفقر والتعليم
ــ  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير  يشير 
أغسطس 2020م ) املستجدات االقتصادية واالجتماعية 
اإلنسانية  االستجابة  خلطة  أنهطبًقا  اليمن(إلى   يف 
2020م فإن 5.5 مليون طفل بالتعليم األساسي والثانوي 
يف حاجة  ملحة إلى املساعدة لضمان استمرار تعليمهم، 
املساعدات  إلى  ماسة  حاجة  يف  ماليينطفل   5 منهم 

التعليمية.
وأوضح التقرير أن استمرار الصراع بوتيرة عالية 

بدرجة  بالفقراء  عصفت  قوية  صدمات  عليه  ترتب 
ينخفض  وقد  ألجيالقادمة،  آثاره  حيثستمتد  رئيسة، 
معدل االلتحاق باملدارس،وذلك للمساعدة يف زيادة دخل 

األسرة.
الفقر  عدن(أن  من  عاًما  حسن)30  ناظم  يؤكد 
سبب رئيس يف حرمان الكثير من األطفال والشباب من 
التعليم؛ األمر الذي يزيد من نسبة اجلهل يف اجملتمع، 

وينتج  مجتمًعا جاهلًا اليعي حقوقه وواجباته.
كبيًرا من األطفال خارج أسوار  موضًحا،أن عدًدا 
قدرة  وعدم  الفقر  نسبة  ازدياد  نتيجة  املدارس؛وذلك 
للعملية  األساسية  االحتياجات  توفير  على  األسر 
يستطع  لم  الشباب  عدًداكبيًرامن  أن  كما  التعليمية، 
التياليستطيع  الرسوم  بسبب  اجلامعية  دراسته  إكمال 
ال  الذي  الفقير  بالك  فما  الدخل  متوسط  يتحملها  أن 
أن  كما  والعمل،  املدرسة  من  اخلروج  إال  خياًرا  يجد 

بعضهمولألسف قد يختار التسول.

أسباب وآثار 
يؤكد جميل السبئي)36 عاًمامن تعز( تفشيمشكلة 
اء الصراع القائم يف البالد الذي أدى  الفقر يف اليمنجرَّ
وتدني  األسعار،  وارتفاع  العمل،  إلى قطع فرص  بدوره 
إلى  باإلضافة  للبالد،  واالقتصادية  التحتية  البنية 
قادر  غير  اليمن  سكان  من  كبير  عدد  وأصبح  النزوح، 
على توفير احلدِّ األدنىمن مستوى املعيشة املطلوبة من 
تعليم، وصحة، وسكن، وأمن غذائي، وبذلك يكونقد فقد 

ضمان العيش. 
    من جانبه حتدث محمود رزق )36 عاًما منتعز(
أفراًدا  وجدنا   إذا  إننا   «  : فقال  الظاهرة،  هذه  عن 
اليستطيعون توفير قوت يومهم،واليجدون مايسدون به 
حاجتهم وتكون نسبتهم كبيرة وملموسةمتثل ربع اجملتمع 

ـفهنا نحن أمام حتدٍّ كبير جًدا ونعدُّ مجتمًعا  ــ على األقلـ 
فقيًرا وباإلجماع، وال مجال للشك يف ذلك«. 

أمه  مع  عدن(  من  عاًما   30( محمد  أبو  يعيش 
املسنة ويقتات من راتب والده املتويف الذي يبلغ خمسني 
ولكنها  قبل  من  سهلة  احلياة  تكن  :«لم  ويقول  دوالًرا، 
السلع  ارتفعتأسعار  حيث  الصراع،  صعوبةبسبب  زادت 
األساسية ويف املقابل لم ترتفع الرواتب، أما االحتياجات 
األخرى فإننا نحاول عدم شرائهاوالنظر إليها على أنها 

أشياء فرعية،فمن أين نوفرها؟«.
مضيًفا، أنه تعرض حلادث سقوط يف أثناء عمله 
يف امليناء بعدن، تضرر بسببه عموده الفقري ومنعهعن 
عن  دائًماللبحث  يخرج  ذلك  من  الرغم  وعلى  العمل، 
فرصة للعمل، وال يجد ما يناسب حالته املرضية،كما ال 

يجد من يقدر ذلك.

وتبًعا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط 2020م 
فإن عوامل انتشار الفقر وتسارعها يف اليمن هي عوامل 
هيكلية مزمنة زادت حدة وتيرتها يف السنوات األخيرة 
يف اليمن، نتيجة التداعيات التي أدَّت إلى ارتفاع سعر 
 ، الوطنية  للعملة  الشرائية  القيمة  وتدهور  الصرف 
إلى  ى  أدَّ الذي  األمر   ، االقتصادية  األنشطة  وانكماش 

انزالق كثير من األسر إلىمعدالت الفقر.
وصل  الريف  يف  الفقر  معدل  التقريرأن  وبنيَّ   

احلضر  يف  الفقر  معدل  يزيدعن  %؛أي   59.2 إلى 
الفقر  وترتفعنسبة   ،%  23.9 أضعاف  يقاربثالثة  مبا 
على   72.0% نحو  إلى  النساء  التيتترأسها  األسر  بني 
التي  األسر  بني   58.2% مع  مقارنة  الريف،  مستوى 

يترأسهاالرجال.

بيئة غير صاحلة للعيش
اليمن  أن  تعز(  من  عاًما  رشاد)32  يوسف  يرى 
وصل إلى أقصى مستوى من مستويات الفقر، وأصبحت 
به  الضعيفينتهي  إن  حيث  للعيش،  غير صاحلة  البالد 
بحًثا عن فرصة عمل  إما  الطريق  قارعة  املطاف على 
وأما بحًثا عن مأكل ومشرب وإما عن حياة أفضل حتفظ 

له كرامته وكرامة أبنائه.
يف حني تؤكد نهى محمد )25 عاًما من عدن( أن 
اإلنسان ال يصنع الفقر، وإمنا هو ضحية ألنظمة هيكلية 

غير منظمة وبنية حتتية ضعيفةوتوزيعات غير عادلة.
يتغلبتحقيق املصلحة الشخصية  “عندما  مضيفة: 
من  أجيالًا  ستواجه  أنك  فاعلم  اآلخرين،  حساب  على 

الفقراء«.

سبل للبقاء 
أحمد )30 عاًما منذمار( توضح: »الشعور       أمُّ
بأنك ال تستطيع توفير ما حتتاج إليه عائلتك من األشياء 
ملاذا  وتقول:  تفكر  جًدا،يجعلك  سيء  شعور  اليسيرة 
بهذا  العيش ألجله،أنا فكرت  نعيش؟!فال شيء يستحق 
شعرت  إنني  القول  أخفيكم  وال  مرة،  من  أكثر  التفكير 
باليأس من أن تتحسن احلياة، ولكن بقليل من التفكير 
املرحلة  هذه  أنأتخطى  استطعت  املستمر   والعمل 
قادرة  بأنني  نفسي  التفكير،وأقنعت  هذا  على  وقضيت 

على التغلب على الفقر ولن أجعله يتغلب علي«.
صنعاء(  من  عاًما   30( اهلل  عبد  فواد  ويوافق 
مقولة:)الشغل ليس عيًبا(،فهوميضي يومه بجمع العلب 
البالستيكية ويضعها يف أكياس كبيرة؛ ليقوم ببيعها يف 
متطلبات،  من  أسرته  إليه  حتتاج  ما  ليوفر  اليوم  آخر 
من  والبد  الهاوية  حافة  على  أصبحنا  »نحن  ويقول: 
البحث عن فرص  للنجاة، ومع أن توفر هذه الفرصقليلة 
ـإال أنها تعدُّ سبًبا يف بقائك  ــ وإن وجدت ال تلبي احلاجةـ 

على قيد احلياة«.

الفقر بأعني اليمنيني

      يشهد اليمن مرحلة استثنائية  يواجه فيها  حتديات جسيمة على كل 
خسائر  القائم   الصراع  فه  كلَّ فقد  والتنموية،  اخلدمية  والقطاعات  األصعدة 
غير مسبوقة  وأضعف البنية التحتية  اخلاصة بالقطاعات الرئيسة يف البالد، 

ولعل الفقر بأبعاده اخملتلفة كان أكبر التحديات التي تواجه اليمن.
املعيشية  األوضاع  عن  واحمللية  الدولية  املنظمات  تقارير  لُه  توصلت  ما  وبني 
احملافظات  يف  األسر  مبختلف  ميداني  بنزول  قامت  األمل«  »صوت  لليمنيني، 
الفقر  مستوى  معدالت  بارتفاع  يتعلق  فيما  الناس  آراء  على  اليمنية؛لتتعرف 

الذي يعيشه اليمن، وتقييمهم لنتائج الفقرللمرحلة الراهنة. 

اإلنسان ال يصنع الفقروإمنا هو ضحية ألنظمة هيكلية عشوائية اإلنسان ال يصنع الفقروإمنا هو ضحية ألنظمة هيكلية عشوائية 

سماح عمالق
صوت األمل

ابنتها  مع  بجهودها  الفقر  عبداهلل  أمُّ  هزمت 
رعيان  القفش)مظلة  عزف  يف  عملت  فقد  الكبرى، 
نبتة  طباخة  وكذلك  الشعبية،  األطباق  وحياكة  الغنم(، 
“احللقة” وهي نبتة حامضة املذاق يستخدمها السكان 
باملرق  السيما”العصيدة  أطعمتهم  يف  بكثرة  احملليون 

احملّمض”.
تطوير  الكبرى(على  )االبنة  سهام  عملت  كما 
درَّ  الذي  األمر  وتزيينهن؛  العرائس  نقش  يف  موهبتها 
دخلًا إضافّيًا على عائلة عبداهلل، ومّكن جميع أخواتها 

من إكمال دراستهن الثانوية.

العمل ليس عيًبا

وهو  عيًبا،  العمل  يف  جند  عبداهلل:”لم  أمُّ  تقول 
أفضل من مدِّ أيدينا للناس وتسولهم، وقد جمعنا بعرق 

يف  ومطبخ  غرفتني  بناء  الستكمال  مايكفينا  جبيننا 
األخيرة  اآلونة  يف  كثيًرا  مسؤوليتنا  ت  خفَّ وقد  منزلنا، 

بعد أن تزوجن بناتي، ولم تتبَق غير واحدة”.
أعمال  من  عبداهلل  أمُّ  به  تقوم  ما  وحول     
)سيدة  عبيد  اللطيف  أمة  تقول  لها،  األخرين  وتقييم 
أمِّ  وإتقان  بنظافة  نثق  :”كلنا  قريتها(  الثالثينمن  يف 
أن  كما  منها،  احللقة  تبتاع  ما  دائًما  وعائلتي  عبداهلل، 
املفضلة  جتعلها  للعرائس  الرائعة  وزينتها  ابنتها  نقش 
أسعارها  ومامييزها  املدينة،  يف  فخم  كوافير  أي  بني 
 : قائلة  وأردفت  الناس”.   لظروف  واملراعية  املناسبة 
»تستخدم أّم عبداهلل األعشاب بحنكة طبية ملداواة أفراد 
ابنها  مرض  أثناء  يف  زرناها  أن  صودف  وقد  أسرتها، 
األصغر، ووجدناها تهرس مجموعة من أوراق الزيتون، 
األعشاب  بتلك  صانعًة  والينسون،  والنعناع،  والزعتر، 
محلولًا للقرقرة، وصفته مبقدار ثالث مرات يومّيًا بعد 
ا بذلك أبدى  كل وجبة، وحينما استشرنا طبيًبا مختّصً
إعجابه بهذه التكونية، وقال:”إنها وصفة طبيعية فّعالة 
التهابات  أعراض  ـ على شفاء  بعون اهلل  ــ  القدرة  ولها 
فوائد  له  أمُّ عبداهلل  ما وضعته  وكل  التنفسي،  اجلهاز 

الحتصى”.
وهنا توضح سهام أخت عبداللهقائلة:”إن إمكاناتنا 
التسمح بزيارة الطبيب كلما استدعى األمر ذلك، لكننا 
ومناعتنا  املنزل،  يف  املتاح  من  الطبية  أدويتنا  نستخدم 

على أحسن مايرام “.

املعيشية  للظروف  عبداهلل  أسرة  تستسلم  لم 
الصعبة، بل استزرَعت أرض جدهم املهجورة ليأكلوا من 
خيرات أرضهم معظم أيام السنة. وتعد أم عبداهلل قبلة 
تكوين  وإعادة  أطباقهن  حلياكة  البلدة  أهل  من  النساء 
املعقدة  لألطعمة  الشهي  بطبخها  ومدهن  مخابزهن، 

التي تتطلب جهًدا وصبًرا إلعدادها السيما”احللقة”.
ية    أمُّ عبداهلل تعدُّ منوذًجاللمرأة املكافحة واملتحدِّ
للظروف القاسية والصعبة، ولم تستسلم للفقر والعوز، 
العمل  على  الوحيد  وابنها  بناتها  بتربية  قامت  حيث 

واالعتماد على النفس ملواصلةاحلياة ومواجهتها.  

تقطن  وولد،  بنات  لسبع  وأمٌّ  عمرها،  من  اخلمسني  يف  سيدة  عبداهلل  أمُّ 
يف  بناء(  )عامل  زوجها  يعمل  إب؛  محافظة  يف  السياني  عزلة  قرى  إحدى 
محافظة عدن، هذا العمل الذي بالكاد يوفر لقمة العيش لهم. أمُّ عبد اهلل 
كانت تسكن مع عائلتها يف غرفة واحدة منذ 15 عاًما، وبعد أن ُرِزقت بولدها 

ت إلى العمل من أجل استكمال بقية املنزل. عبداهلل اضطرَّ

من غرفة صغيرة حتوي عشرة أفراد ، أم عبداهلل تهزم الظروف
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الفقر مشكلة اجتماعية، بل ومن أهم وأخطر املشكالت التي تؤثر يعد 
وانعكست  يوم،  بعد  يوًما  وتزداد خطورتها  كافة  مناحي احلياة  يف 
الفقر واحًدا من  هذه املشكلة على فئات اجملتمع بدرجات متفاوتة، وأصبح 
أهم املهددات احلقيقية لالستقرار االقتصادي واألمني واالجتماعي يف العالم، 
والنساء هنَّ أكثر الفئات االجتماعية تضرًرا من مشكلة الفقر؛ وذلك ألن املرأة 
خلل  وأي  االجتماعية،  احلياة  محور  األسرة  أن  كما  األسرية،  احلياة  محور 
أبنائها  وتنشئة  واألسرية  الزوجية  االجتماعية سيؤثر يف حياتها  أدوارها  يف 

وأسرتها واجملتمع.
    ويصف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )UNIFEM(   الفقر بأنه 
عبء الفقر الذي تتحمله املرأة بخاصة يف الدول النامية ويف مقدمتها اليمن، 
أيًضا  بل هي  الدخل فقط،  نتيجة لضعف  اليمن  الظاهرة  يف  وليست هذه 
فالوضع  املتاحة،  الدخل  مصادر  إلى  والوصول  الفرص  من  للحرمان  نتيجة 
االقتصادي لألسرة  يشير إلى مستوى معيشتها، أي د رجة إشباع حاجاتها 
املادية وغير املادية، أما مصدر إشباع هذه احلاجات فهو الدخل الناجم عن 
العمل أو غيره من مصادر الدخل األخرى التي تؤدي دوًرا يف ارتفاع مستوى 
و ملكيته  السكن و حجمه  نوعية  يؤثر يف  الذي  انخفاضه، األمر  أو  املعيشة 
والتغذية واحلالة التعليمية والترفيهية والصحية التي أوضحت الدراسات أن 
املرأة الفقيرة غالًبا ما تلجأ إلى التطبيب الشعبي، بسبب ارتفاع تكلفة العالج 

اخلاص.
     وتعتمد الكثير من األسر على املرأة يف اإلعالة، خصوًصا تلك احلاالت 
األسرة  قيادة  يف  األمور  دفة  للمرأة  ويترك  مكانه  الرجُل  فيها  يغادر  التي 
واألطفال، وتتحمل هي عبء ما تتقاضاه هذه األسرة، وتصبح املرأة معيلتها 
الرئيسة، فدخلهن يوجه لتوفير احلاجات األساسية ألطفالهن، وكلما زاد دخل 

األم قلت احتمالية أن يعاني أطفالها من اجلوع وسوء التغذية.
    وهذه الظاهرة تنتشر أكثر بني النساء غير املتعلمات والالتي لم يحصلن 
على التدريب والتأهيل الكايف، ومن ثمَّ فإن هؤالء السيدات حتى عندما يقررن 
إنشاء مشروع خاص بهن فإن هذا املشروع يكون متواضًعا صغيًرا وغالًبا ضمن 

املهن التقليدية التي ارتبطت باملرأة والتي ال تُدرُّ دخلًا جيًدا. 
يرغنب يف  الالئي  السيدات  أمام  كبيًرا  عائًقا  العائلية  االلتزامات  وتقف     
العمل، ولذا تكون النتيجة بقاؤهن حتت الفقر، حيث ال يستطعن الذهاب إلى 

أي عمل يف حال كان لديهن أطفال ومسؤوليات عائلية.
وانخفاض  النساء  بني  البطالة  انتشار  بسبب  اآلثار  هذه  ظهرت  وقد     
من  الكثير  خصخصة  إلى  إضافة  األولى،  بالدرجة  االقتصادية  مشاركتهن 
املؤسسات العامة  التي تعدُّ املصدر الرئيس لتوظيف النساء، وعزوف القطاع 
اخلاص عن توظيف املرأة ألسباب عديدة اقتصادية واجتماعية، أيًضا اقتصار 
وحرمان  األسرة،  بشؤون  واهتمامها  واإلجنابي  املنزلي  اجلانب  على  دورها 

املرأة من التعليم، والزواج املبكر...
    إن ازدياد نسب الفقر كان له أثر مباشر يف زيادة مستوى األمية لدى املرأة 
اليمنية، ألن نسبة كبيرة منهن ال يتاح لهن  التعليم أصلًا، أو مواصلة التعليم 
على األقل. وهي اليوم بحاجة إلى الدعم والعمل على النهوض بها ومتكينها 
اقتصادّيًا واجتماعّيًا، فاملرأة نصف اجملتمع، وبها يبنى النصف اآلخر؛ لكي ال 
يضطرها الفقر إلى أعمال مخافة للعرف والقانون من أجل لقمة العيش، أو 

التسول يف الطرقات بانتظار بضع رياالت يقدمها لها املارة.
    وبذلك أصبحت املرأة بحكم هذا التكوين اجلديد للعالقات االقتصادية 
مبسؤولياتها،  تقوم  التي  األسرة  أولوياتها  أول  يف  َوَضعْت  قد  واالجتماعية 
وتتحمل تبعات ذلك يف دور كان من املفروض ــ بحدوده الدنياــ أن تتقاسمه 
املرأة مع الرجل، وبهذا تدخل املرأة الفقيرة يف دوامة البطالة املقنعة لتتأثر 
بذلك عالقات وسلوكيات النساء تبًعا ملوقعهن من عالقات اإلنتاج ُمْقصيات 
بناء برامج  عنها ليصبحن أسيرات واقع اجتماعي صعب. وهنا تبرز أهمية 
متنوعة، وضرورة أن تقوم منظمات اجملتمع املدني واجلهات الرسمية بتنفيذها 
والعمل على  املرأة  فقر  اإلسهام يف احلدِّ من  املباشر  ويكون هدفها  سريًعا، 

متكينها اقتصادّيًا.

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net

yic@yemeninformation.org
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن
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استطالع: ازدياد ظاهرة التسول يف اليمن سببه الفقر  بنسبة استطالع: ازدياد ظاهرة التسول يف اليمن سببه الفقر  بنسبة 8787  %%
رجاء مكرد
صوت األمل

    أوضحت نتائج استطالع رأي عام أجراه مين انفورميشن سنتر 
منتصف شهر سبتمبر 2021م، حول الفقر يف اليمن، أن ازدياد ظاهرة 

التسول يف اليمن سببه الفقر 87%.
30%من  و  الذكور،  70من   % استهدف   الذي  االستطالع  ويف 
اإلنــاث، توافقت اآلراء على ما نسبته  % 4 أن سبب ازديــاد ظاهرة 

التسول )عملية ُمفتعلة(، يف حني 9 % كانت إجابتهم بـ: "ال أعلم".
يف الوقت الذي أرجعت آراء االستطالع أن سبب ارتفاع معدالت 
الفقر باليمن، 7.6 أسباب متراكمة من قبل اندالع الصراع، 4.3 غياب 
الصراع،   %  21.7 الرسمية،  اجلهات  إهمال   1.1 التنموية،  اخلطط 
% على كل األسباب  املتسارع، أجمع 65.2  السكاني  التزايد   %  0.1

املذكورة.
هل اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية؟

يف االستطالع ذاته، كشفت النتائج أن 69 % يرون أن توصيف 
يف  املعاش  الوضع  مع  متاًما  ينطبق  العالم"،  يف  إنسانية  أزمــة  "أســوأ 

اليمن، 22 % ينطبق إلى حٍد ما، 7 % ُمبالغ فيه، % 2 الينطبق.
مكافحة  يف  والدولية  احمللية  املنظمات  إسهام  مــدى  وعــن       

الفقر، اتَّفقت آراء استطالع مين انفورميشن سنتر أن 71 
% متوسط، %21 منعدم، 6 % كبير، 2 % كبير جًدا.

وكشفت نتائج االستطالع اإللكتروني أن املساعدات 
اإلغاثية أسهمت يف تقليل نسبة الفقر يف اليمن بنسبة 5.4 
%، وعلى النقيض 45.2 % لم تُسهم، كما أن % 49.4 

أسهمت إلى حٍد ما.
األشــخــاص  مــن   46% أن  النتائج  بيَّنت  فيما      
اإلغــاثــيــة،  املــســاعــدات  تصلهم  ال  لــإلغــاثــة  املستحقني 
و%19 تصلهم، و35% ال يعلمون وصول املساعدات إلى 

احملتاجني من عدمه.
%24.7 مفتاح اخلروج من أزمة الفقر إنهاء الصراع
    تطرق استطالع الفقر يف اليمن إلى مفتاح احلل 
للخروج من أزمة الفقر يف اليمن، وكان 4.3 % االهتمام 
 2.2% الــزراعــة،  تشجيع   %  2.2 املستدامة،  بالتنمية 
املساعدات  يُصوَّت على  ولم  التعايش والسالم اجملتمعي، 
اإلغاثية كحل، فيما أتفق %66.6 على أن يكون احلل ُكلَّ 

ما ُذكر.
وحول دور اجلهات املعنية يف مكافحة الفقر، اتفق 73 
% على أنه ال دور لها، %25 لها دور قليل، يف حني صوت 

%2 أنه إلى حٍد كبير.
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املرأة 

والفقر

  الصفر نقطة لالنطالق

علياء محمد
صوت األمل

من الصفر بدأ حياته بطُل قصتنا، وجعل من واقعه حياة 
جميلة، كان شعاره “ال شيء مستحيل، وكلُّ شيء نطمح له 
نحققه”، جعل من حياة البؤس والشقاء دافًعا للبقاء، وقال: 

“أنا األقوى”.
     أحمد حسن ذو الثالثني عاًما، سكن محافظة صنعاء 
واحدة  غرفة  على  يحتوي  منزل  يف  أظافيره  نعومة  منذ 
وصالة، هو ووالده ووالدته واثنتان من أخواته، وهو أمنوذج 

للشاب املكافح والصبور.
أعمالًا  يعمل  كان  »والدي  فيقول:  حكايته،  أحمد  يسرد 
حرة، وكان الوضع سيًِّئا جًدا فما يجده والدي ال يكفي إال 
قوت يومنا وإيجار املنزل، وكان يعمل ليلًا ونهاًرا، اهتم والدي 
بدراستنا وكان الداعم لنا، ومع الظروف الصعبة تعلمت منه 
أحد  العمر  من  بلغت  وعندما  الشدة،  وقت  والقوة  الصبر 

يف  ألساعده  العمل  سوق  إلى  اخلروج  قررت  عاًما  عشر 
العمل”.

بيع اجلوارب
 

    بيع اجلوارب هو املشروع الذي قرر أحمد الدخول به 
إلى سوق العمل، وكان يعمل بعد الظهر يف بسطة صغيرة يف 
وسط السوق يف محافظة صنعاء، وبدعم من والدته وأبيه 

كان يحاول أن يوافق بني دراسته وعمله.
بكلمات كلها فخر يقول أحمد: “لم أخجل يوًما من الفقر الذي 
كنت أعيشه أنا ووالدتي، إذ كان الدافع لي بأن أبني شخصيتي 
، فكرت أن أبدأ ببيع  وحياتي، وأكون سنًدا لوالدي ووالدتي وأختيَّ
اجلوارب ألنني وجدتها فكرة رائعة فالكثير من الناس يهتم بشراء 
ببسطة  بدأت  الشتاء،  فصل  يف  خصوًصا  باستمرار  اجلوارب 
والقوة  والعزمية  وباإلرادة  يوم،  بعد  يوًما  تتوسع  وكانت  صغيرة 
أصبحت بسطة اجلوارب الصغيرة كبيرة، وتنوعت بضاعتي ما 
بني جوارب اليدين والرجلني ــ جوارب رجالية ونسائيةـ وأصبح 

هذا العمل مصدر دخٍل لي ولعائلتي فأفادنا كثيًرا “.

أحالم وطموح 

كبر أحمد وكبر حلمه، وحقق الطموح الذي طاملا سعى 
إليه، واشترى أرًضا ليبني  بيًتا يحتويه هو وعائلته، واستطاع 
أكمل  كذلك  وهو  دراستهم،  إكمال  على  إخوته  يساعد  أن 

دراسته اجلامعية تخصص جتاره.
له،  يستسلم  ولم  الفقر،  حاجز  أحمد  كسر  كبيرة  بقوة 
واستطاع أن يعيش يف منزل ملك له، يقول أحمد لـ »صوت 
األمل”: “يُقال:)من رحم املعاناة يولد اإلبداع( وأنا أقول من 
إلى  احلياة  وتتبدل  التغيير  يولد  النجاح  يولد  املعاناة  رحم 
األفضل، وال يحتاج ذلك إال إلى اإلصرار والعزمية، فكثير 
من التفاؤل وقليل من الشكوى كفيلة بأن تصنع لك مستقبلًا 
زاهًرا، صحيح أن الفقر أزمة إنسانية كبيرة ولكن إذا بحثنا 

عن فرص سنجد مخرًجا”.
يرضخون  وآخرون  للفقر،  يستسلمون  الفقراء  من  كثيٌر 
أكثر،  معاناتهم  فتزداد  لتغييره،   التحرك  دون  من  لواقعهم 
يعاني من ظاهرة  أصبح  الذي  املالحظ يف مجتمعنا  وهذا 
الفقر معاناة كبيرة، يف حني أن أحمد يعدُّ أمنوذًجا للنجاح. 
احلياة   أرهقتهم  من  لكل  بنصيحة  حديثه  أحمد  اختتم 
لـ”صوت األمل” أملًا ترسله إلى كل من ضاقت بهم  فقدم 
السبل، فقال: “ال تستلموا واجعلوا من معاناتكم قصة جناح، 
ال شيء يبقى على حالة، التنتطروا يًدا تأتي النتشالكم وإمنا 
اسعوا أنتم لذلك، فلكل إنسان فرصة جيدة للعيش، وعليه 
أن  يبحث عنها يف زوايا احلياة، وسيصل إلى حتقيق أحالمه 

إذا استعان باهلل ثمَّ العمل”. 

لكلِّ فرد منا طموٌح وأهداف، ولكن الوصول إليهما ليس بتلك السهولة، 
فهناك ساللم كثيرة يجب أن يصعدها الشخص للوصل إلى القمة، ويف هذه 
الساللم عثرات وصعوبات من املمكن أن تقف عائًقا يف طريقه، لتمنعه من 
إكمال السير، ولكن من ميلك اإلميان والثقة بنفسه يستطيع أن يتخطاها 

ليصل إلى مبتغاه.


