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في نتائج مسح ميداني

أغلبية اليمنيين فقراء وقلة أغنياء

مياه الشرب
الوصول إلى خدمات مياه 
آمـــنـــة ونــظــيــفــة ألغــــراض 
الشرب واالستخدام المنزلي 
هــو حــق أســاســي مــن حقوق 

اإلنسان..
يكشف المسح على وجه 

التحديد ما يلي:
١- ٦٪ فقط من األسر 
األشد فقرًا تستخدم مرافق 
صرف صحي محسنة مقارنة 
بــــ٩٧٪ مــن األســر األكثر 

غنى.
٢- ٣٦٪ من اليمنيين 
ضــمــن األســــر األشــــد فــقــرًا 
ــســيــر عــلــى  ــل يـــضـــطـــرون ل
ـــن ٣٠  ـــــــدام ألكـــثـــر م األق
دقيقة للوصول إلى مصادر 
ــمــيــاه مــقــابــل ١٪ بين  ال

األسر األغنى.

التعليم:
األطفال الفقراء أقل حظًا من حيث االلتحاق بالتعليم..

يكشف المسح ما يلي:
١- ٤٨٪ فقط من األطفال ضمن األسر األشد فقرًا ملتحقون 
بالتعليم األساسي مقارنة بـ٨٨٪ من أطفال األسر األكثر غنى.

٢- ٣٨٪ من الفتيات في األسر الفقيرة ملتحقات 
بالتعليم األساسي مقارنة بـ٨٨٪ من الفتيات ضمن 

األسر الغنية.

الصحة:
يكشف المسح ما يلي:

١- تدنت نسبة تغطية التحصين مقارنة بالعام 
٢٠٠٦م.

٢- مع ذلك، مازال التفاوت قائم بين األطفال األكثر 
غنى واألطفال األشد فقرًا.

٣- األطــفــال ألمــهــات متعلمات أوفـــر حظًا في 
الحصول على جرعات التحصين.

التغذية: 
ارتفاع معدالت التقزم والهزال ونقص الوزن

يكشف المسح على وجه التحديد ما يلي:
١- ٤٤٪ من األطفال دون سن الخامسة في اليمن 

يعانون من سوء التغذية المزمن.
٢- ٥١٪ من هؤالء ينتمون ألسر هي بين األشد 
فقرًا، فيما الباقي (٢٤٪) من أطفال األسر الغنية.

٣- ومن منظور المساواة، يعتبر سوء التغذية قضية 
شائكة بين األسر الغنية والفقيرة على حٍد سواء.

حماية الطفل:
تدني نسبة األطفال الذين لديهم شهادات ميالد

يكشف المسح ما يلي:
١- انخفضت معدالت تسجيل المواليد من ٢٢٪ 

في عام ٢٠٠٦م إلى ١٥٪ في عام ٢٠١٣م.
٢- عــدم وجــود تعريف واضــح لسن الطفل في 
التشريعات اليمنية يترك األطــفــال عرضة لسوء 
المعاملة واالســتــغــالل، بما فــي ذلــك زواج وتجنيد 

األطفال واالتجار بهم.

ندعو الحكومة:
تعزز األطر والنظم القائمة في صندوق الرعاية االجتماعية من أجل:
١- ضمان القيام بالمراجعة والتخريج المنتظم للحاالت التي لم 
تعد مؤهلة إلتاحة المجال أمام الحاالت الموجودة في قائمة االنتظار 

للتسجيل وكذا الموافقة على الحاالت من خالل معادلة االستهداف.
٢- إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل ضم األسر التي لديها أطفال.

ندعو وزارة المالية:
١- تعد الموازنات المخصصات 
ـــة لتحسين فـــرص األســر  ـــدوري ال
ــغــذاء والسلع  فــي الــحــصــول على ال

األساسية.

ندعو وزارة التربية:
١- تطور السياسات ذات الصلة والتي تكون بمثابة حافز للوالدين إلرسال أطفالهم 

إلى المدارس- التحويالت النقدية مقابل التعليم وبرامج التغذية المدرسية.
٢- إعداد وتنفيذ سياسات للحد من عمالة األطفال وبما يبني قدرات األسر 
على تحمل الصدمات بحيث ال ُيطلب من الطفل مزاولة العمل لمساعدة أسرته 

في الظروف الصعبة.

التحديات
١- ارتفاع مستويات الفقر المقترنة بمستويات مساواة 
متدنية تجعل من الصعب التنبوء بوضع الفقر اعتمادًا 

على مجموعة صغيرة من المتغيرات المرصودة.
٢- الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية 

متدنية جدًا عمومًا.
٣- تتحمل النساء الريفيات أعباء العمل داخل وخارج 

المنزل.
٤- معدل البطالة بين الشباب الذكور في الحضر (١٥-
٢٤ سنة) مرتفعة جدًا تصل إلى ٢٨٪، أي أكثر بـ١٠ نقاط 

مئوية عن النسبة بين الذكور عامة في الحضر.

أولويات اليونيسيف هي:
١- مناصرة برامج الحماية االجتماعية الحساسة للطفل.

٢- المناصرة والسعي لزيادة مخصصات األطفال في 
الموازنات.

٣- ضمان حصول كافة األطفال، بصرف النظر 
عن خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية، على 
فرصة الــوصــول المستديم والــعــادل للخدمات 

االجتماعية األساسية.
ــاســات  ـــجـــاد قـــوانـــيـــن وســي ٤- مـــنـــاصـــرة اي
واستراتيجيات حساسة للطفل وشاملة من منظور 

اجتماعي.
٥- العمل مع مختلف الشركاء لمعالجة قضايا عدم 

المساواة بين النوع االجتماعي.

لصندوق الرعاية االجتماعية أثر ايجابي 
على األطفال ضمن األسر المستفيدة:

يكشف المسح ما يلي:
١- التحويالت النقدية المقدمة من الصندوق 
أثرت ايجابًا على التعليم: تنخفض أعداد المتغيبين 
من األوالد والفتيات في سن (٦-١٤ سنة) بشكل 
كبير من الناحية االحصائية إذا ما حصلت أسرهم 
على تلك الــحــواالت مــن الصندوق (تــراجــع نسبة 

التغيب بواقع ٧ نقاط مئوية).
توصل التقرير إلــى أن هناك الكثير من الغير 

مستفيدين من الصندوق
ــي اليمن  ــن الــمــعــدمــيــن ف ١- ٤٢٪ فــقــط م

يستفيدون من الصندوق.
٢- ٢٨٪ من المستفيدون من الصندوق ليسوا 

من الفقراء أو الفئات الضعيفة.
٣- ٧٠٪ من المستفيدين الذين ال تنطبق 

عليهم معايير األهلية ضمن الفئات السابقة.

المكاسب
١- زادت نسبة تغطية الصندوق على مدى 
ـــ١٢ التي استغرقتها عملية جمع  األشهر ال

بيانات المسح.
٢- التحصين: زادت نسبة التغطية قياسًا 

بالعام ٢٠٠٦م.
٣- ختان اإلناث: تراجعت النسبة على المستوى 
الوطني مقارنة بالعام ١٩٩٧م، مع ذلك، تبقى 
النسبة مرتفعة في المناطق الساحلية، خاصة 

ساحل البحر العربي.

األمن الغذائي:
يكشف المسح ما يلي:

- األســر الريفية هــي أكثر عرضة 
النعدام األمن الغذائي عما هو الحال 
في المناطق الحضرية مع وجود تفاوت 
خالل فترات العام المختلفة، لكن خالل 
أشهر الشتاء (يناير- مارس ٢٠١٣م)، 
ظهر أن ٣٣٫٨٪ من السكان يعانون 

من انعدام األمن الغذائي.
- يعتبر إقليم تهامة أكثر المناطق 
التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
خــالل تلك األشــهــر وبنسبة تقارب 

.٪٤٦
- األسر األشد فقرًا هي أكثر عرضة 
النــعــدام األمــن الغذائي مع العلم أن 
هناك تفاوت كبير من فترة إلى أخرى 
اثناء الدراسة، تراوح بين ٣٩٪ خالل 
الفترة (أكتوبر- ديسمبر ٢٠١٢م) 
لتصل إلى ٥٤٪ خالل (يناير- مارس 

٢٠١٣م).

العمل والدخل:
 إعــداد سياسات ذات صلة لمعالجة مسألة 
البطالة بين شباب في الحضر وزيادة انتاجية 
النساء ومساعدتهن في الحصول على دخل 
هما أولويتان واضحتان وفق تحليل مسح رصد 

الحماية االجتماعية.

دول الخليج ومصر ستتصدى لمخططات اخوان اليمن
قال محمود جبريل زعيم تحالف القوى الديمقراطية والداعمة لعملية الكرامة في ليبيا انه تعرض 
لضغوط كبيرة وغير مسبوقة بعد نجاح التحالف الوطني الذي كان يرأسه في االنتخابات البرلمانية 
السابقة أجبرته على عدم تشكيل حكومة ، والتنازل لإلخوان المسلمين الذين يعملون تحت ستار 

حزب العدالة والبناء ، لتشكيل الحكومة رغم أنهم لم يحصلوا على األغلبية التي تؤهلهم لذلك .
جاء ذلك في لقاء مع قناة (الحياة) المصرية أوضح فيه أن أبرز الدروس التي تعلمتها الشعوب العربية 
والقوى السياسية التي راهنت على جدوى العمل المشترك مع اإلخوان المسلمين هو اكتشاف الروابط 
واألوعية السرية التي تربطهم بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات اإلرهابية التي تعمل من أجل 
إعادة نظام وإمبراطورية الخالفة اإلسالمية ، حيث انتشرت المليشيات اإلرهابية وإعالمها السوداء 

بصورة غير مسبوقة في أي بلد وصل فيه اإلخوان المسلمون إلى السلطة فيه أو يشاركون فيها .
وأضاف جبريل: إن دولة قطر هي الداعم والممول اإلقليمي لجماعة اإلخوان المسلمين وحلفائها من 
الجماعات والمليشيات اإلرهابية في مصر وليبيا وتونس والعراق واليمن ، مشيرا إلى نشوء تحالفات 
إقليمية عربية بين مصر والسعودية ودول الخليج العربية والجزائر لمواجهة خطر اإلرهاب الذي ال 

ينفصل عن خطر اإلخوان في مصر وليبيا والعراق واليمن حيث من المتوقع أن تتصدى مصر والجزائر 
بدعم سعودي خليجي لخطر اإلخوان المسلمين في شمال أفريقيا , فيما ستقوم دول الخليج بدعم 

مصري بالتصدي لمخططات اإلخوان المسلمين في اليمن .
وكشف جبريل النقاب عن مصاعب تواجه وصول اإلخوان إلى الحكم في ليبيا واليمن بعد المتغيرات 

األخيرة التي لم تكن في صالح مخططات قطر والتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين ، مشيرا إلى أن قطر 
طلبت منه التنازل عن رئاسة التحالف الوطني لشخص خاضع لتوجيهات حكام قطر ، حيث تم تسليم 
هذا التحالف لإلخوان المسلمين برئاسة شخص حليف لهم كي يكون التحالف الوطني الذي سيتم تغيير 
اسمه إلى المؤتمر الوطني غطاء لإلخوان المسلمين بدال من حزب العدالة والبناء الذي أصبح مكشوفا .
ولم يستبعد جبريل أن يتم البحث عن ذراع وغطاء سياسي جديد يختفي فيه اإلخوان المسلمون 
في اليمن ، حيث لم تقتنع القوى اإلقليمية بنفي التجمع اليمني لإلصالح عالقته باإلخوان المسلمين 

بينما يعرف الجميع أن هذا التجمع هو الذراع السياسي اإلخوان المسلمين في اليمن .
وأكد جبريل أن قطر "هي التي تقود مشروع الخالفة" في المنطقة، حيث كشف أن أمير قطر 
السابق الشيخ حمد بن خليفة "تعهد للغرب وأميركا برعاية مشروع وصول اإلخــوان للحكم 
في دول الربيع العربي ، مشيرا إلى أن قطر حاولت أن تسيطر على ثورات الربيع العربي بالمال 
واإلعالم، حيث سارعت إلى إيداع ٣ مليارات دوالر في حساب جماعة اإلخوان في مصر عقب 

هزيمتهم في ليبيا.

جبريل: قطر تمول اإلخوان في ليبيا 
واليمن والعراق ومصر

هيمنة   تزداد 
علــى  الفقــر 

اليمني..  المجتمــع 
يفســد عليهم 
استقرار  متعة 

جــراء  النفــس 
تكبدهــم العنــاء فــي احــراز 

قوت يومهم..
وحدهــم اليمنيون يحملــون العذاب على 
أكتافهــم يولــدون فقــراء ويختطــف أحد 
أســباب الفقر أرواحهم ويحرم أبنائهم من 

التعليم والصحة ومياه الشرب النقية... 
المجتمــع اليمنــي اليعيش الحيــاة وإنما 

يواجهها.
مايكشــف  باألرقــام  تنشــر  «الميثــاق» 

أتعس حقائق الواقع الملموس.. 


