
ومن بين األمــور األخــرى، يشير البحث إلى أن الفتيات تزداد 
معاناتهن بطرق متعددة حيث يتم إجبار العديد منهن على 
ر وتنخفض نسبة الفتيات الملتحقات في المدارس 

ّ
الزواج المبك

عن األوالد، وكذلك هو الحال في ارتفاع نسبة تسّربهن من 
 باألوالد. وعطفًا على ذلك، فإن القليل فقط 

ً
المدارس مقارنة

من النساء يمضين قدمًا ليصبحن معلمات وموظفات في مجال 
الصحة وفي المحاكم أو الشرطة. كما 
أن واحدة من بين ثالث وفيات تكون 
من األمهات اليافعات وأن عدم وجود 
الكوادر الطبية النسائية في معظم 
المرافق الصحية يقلل مــن حصول 
 

ً
النساء على الخدمات الصحية وخاصة

المراهقات منهن.
اليونيسيف  ل منظمة 

ّ
ويــقــول ممث

جوليان هارنيس «بالرغم من أنه تم 
تحقيق تقدم في تطوير التشريع 
والسياسات في اليمن إال أنه لم تتم 
ترجمة ذلك إلى الوفاء بحقوق األطفال 
وعلى األخص الفتيات».. ويضيف «إن 
ما هو مطلوب هو أن يكون هناك حوار 
مجتمعي في كافة أنحاء البلد والتمكين 
ــادات والقيم  ــع ــل معالجة ال مــن أج
االجتماعية التي تضر ببعض حقوق 
الفتيات وذلك من أجل ضمان االستجابة 

المستديمة للتصدي للممارسات التقليدية الضارة».
وتبقى اليمن إحدى أكثر الدول العربية شّحة في المياه حيث 
تنخفض فيها مستويات الموارد المائية بشكل سريع، ولدى ما 
يزيد على نصف األسر «٥٣٪» مرافق صرف صحي ُمحسنة، وما 
يقارب من نصف المدارس «٤٧٪» مبنية بدون أي مرافق للمياه 

والصرف الصحي أو النظافة.

ل خليطًا معقدًا 
ّ
وأظهر البحث أن مسألة التغذية مازالت تمث

من حاالت الطوارئ ونقص التغذية المزمنة حيث أن ٤٣٪ من 
األطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من نقص الوزن 
و١٩٪ من األطفال يعانون من نقص الوزن الحاد وهي النسبة 
األعلى في العالم. وما بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١١م، ازدادت نسبة 
األسر في اليمن التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من ٣٢٪ إلى 
٤٥٪، كما تضاعفت نسبة انعدام األمن الغذائي 
الشديد «١٢٪ إلى ٢٢٪ وترتفع النسبة إلى 
٢٧٪ في المناطق الريفية» مع معدالت فقر 

وطنية وصلت إلى ٥٤٪.
ويضيف هارنيس «إن إحدى األدوات المفيدة 
من أجل تحسين وضع الفتيات وباقي األطفال 
 لالنتهاك هي وسيلة 

ً
اآلخرين األكثر عرضة

التحويالت النقدية».
ويختتم هارنيس بالقول «لقد وجــدنــا أن 
التحويالت النقدية يمكن أن تكون مفيدة 
وتؤدي إلى زيادة الحضور في المدارس وتحسين 
التغذية وزيادة استخدام المراكز الصحية.. 
ـــواًء أكــانــت هــذه التحويالت أدوات تم  وس
اختبارها أو كانت أداة عالمية شاع استخدامها 
فبدون شك أنها قد أظهرت شبكة أمان فاعلة 

رة للمجتمعات األكثر ضعفًا».
ّ
ومؤث

جاء ذلك تزامنًا مع احياء العالم الذكرى الخامسة 
والعشرين التفاقية حقوق الطفل.

سجل رصيد مديونية اليمن الخارجية قرابة سبعة مليارات 
و٢٩٦ مليون دوالر في ابريل الماضي بزيادة بلغت قرابة 

ثالثة ماليين دوالر.
وبحسب وكالة (سبأ) فان مؤسسات التمويل الدولية التزال الدائن 
االكبر لليمن بنحو ثالثة مليارات و٦٠٤ ماليين دوالر منها اكثر من 
ملياري دوالر مستحقة لهيئة التنمية الدولية و٧٧٠ مليون دوالر 

للصندوق العربي لالنماء.

ويبلغ الرصيد المستحق للدول االعضاء في نادي باريس اكثر من مليار 
و٦٢٥ مليون دوالر الجزء االكبر منها لصالح روسيا االتحادية باكثر 

من مليار و١٤٣ مليون دوالر.
وسجل الرصيد المستحق للدول غير االعضاء في نادي باريس اكثر 
من مليار و ٥٤٨ مليون دوالر الجزء االكبر من المبلغ لصالح الصندوق 

السعودي بنحو مليارو٣٥٣ مليون دوالر.
وأورد تقرير رسمي مديونية قدرها ٥١٧ مليون دوالر لجهات غير 

مسماة.. الفتًا الى ان رصيد المديونية القائم يتضمن مديونية البنك 
المركزي لصندوق النقدالدولي والصندوق السعودي.

يذكر ان الدين الخارجي شهد ارتفاعًا في عهد حكومة باسندوة حيث 
ارتفع من (١٢٩٩) مليار ريال في عام ٢٠١١م الى (١٥٥٥٫٨) مليار 
ريال في عام ٢٠١٢م بزيادة قدرها (٢٥٦٫٨) مليار ريال وبنسبة 
(١٩٪) وفقا لبيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (مراجعة 

الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية ٢٠١٢م).

الحكومة ترفع مديونية الشعب للخارج إلى (٢٥٦) مليارًا

اقتصاد
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العدد:  (١٧١٦)
االثنين
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25 / شعبان / 1435هـ

نت منظمة اليونيســيف ووزارة التخطيط «تقرير تحليل وضع األطفال في اليمن 
ّ

دش
٢٠١٤م» بعد خمسة عشر عامًا منذ تنفيذ التحليل السابق.

لون ما يزيد على ٥٠٪ من ســكان اليمن. ومع مرور 
ّ

ويقول التقرير إن األطفال يشــك
 إلى مرحلــة التنمية من جديد 

ً
وانتقــال اليمن بعدة مراحــل «الطوارئ، التعافي» وصوال

فمــن الضروري إنشــاء نقطة مرجعيــة يمكن أن تتم االســتفادة منهــا كمصدر لألدلة 
ومصدر تحليلي وذلك من أجل االسترشــاد بها في وضع األولويات الوطنية ومخصصات 

الموازنة والبرمجة.

كتب/ جمال مجاهد

٤٥٪ من األسر في اليمن تعاني انعدام األمن الغذائي
ازدياد معاناة األطفال

«اإلخوان» يواصلون سياسة عرقلة استيعابها

اليمن والمانحون يعقدون لقاء ثالثًا لبحث استيعاب المنح
يعقد بصنعاء اليوم «االثنين» االجتماع الدوري 
الثالث للجنة المتابعة بين الحكومة والمانحين 
لمناقشة التقدم في تنفيذ المشاريع الممّولة من 
قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات 
ــار المشترك للمسئوليات  التي تقع تحت «اإلط

المتبادلة». 
وقــال مصدر حكومي بــأن ورئيس مجلس إدارة 
«الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات 
المانحين، سيفتتح االجتماع الذي سيتحّدث فيه 
أيضًا وزير التخطيط، ورئيس بعثة مجلس التعاون 
الخليجي سعد العريفي ومديرة الجهاز التنفيذي 
أمة العليم السوسوة والمدير القطري للبنك الدولي 

وت.
ّ

وائل زق
وأوضح المصدر أن االجتماع الذي سيحضره سفراء 
لو دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة 

ّ
وممث

لون عن القطاع الخاص ومنظمات 
ّ
لدى بالدنا وممث

المجتمع المدني، سيناقش سير مدى استيعاب 
تعهدات المانحين في مؤتمر المانحين في الرياض 
واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام ٢٠١٢م 
والبالغة ٨ مليارات دوالر، وكذلك التقرير الثاني 
للجهاز التنفيذي حول مستوى اإلنجاز في إصالح 
السياسات ومستوى انفاذ تعهدات المانحين تجاه 
اليمن ومناقشة الخطوات القادمة وااللتزامات 
المشتركة في مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل.

وذكر المصدر أنه ستعقد خالل االجتماع جلستا 
عمل، األولى ستخّصص الستعراض مستوى التقدم 
السياسات  التعهدات وتنفيذ  في استيعاب 
واإلصالحات من قبل فريق الجهاز التنفيذي، في 
حين تكّرس جلسة العمل الثانية الستعراض 
ورقة البنك الدولي حول تقييم سير تنفيذ اإلطار 
وسيختتم  لمتبادلة،  ا للمسئوليات  لمشترك  ا
االجتماع بعرض حول المعالم األولية إلطار مرحلة ما 

بعد مؤتمر الحوار الوطني من قبل وزارة التخطيط 
لي المانحين والقطاع الخاص 

ّ
وثالث مداخالت لممث

ومنظمات المجتمع المدني
الجدير بالذكر أن إدارة اإلخوان لملف منح الدول 
والمنظمات المانحة قد اخفق بشكل كبير وهي 
سياسة تهدف إلى اسقاط اليمن اقتصاديًا في 
الفوضى والعنف بعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك 

عبر االنقالب عسكريًا عام ٢٠١١م..

ويأتي عقد مثل هذه االجتماعات ومهما كانت 
 أنها تندرج ضمن مخططهم إلهدار 

ّ
النوايا حسنة إال

الوقت في نقاشات وتنظيرات تؤكد إمعانهم في 
تعذيب الشعب وتوقيف وتعطيل عجلة التنمية 
في البالد والحيلولة دون استفادة اليمن من دعم 
ومساندة األشقاء واألصدقاء وبحيث تظل ضمن 
الدول المضطربة والمتخلفة باعتبار هذه البيئة 

هي المناسبة ألنشطتهم وبقائهم على الوجود.

طبيب يحرق نفسه 
مطالبًا بمستحقاته

أقدم طبيب االطفال محمد عبدالغني السقاف بإحراق نفسه أمام 
المدير في المستشفى اإلستشاري اليمني بصنعاء احتجاجًا على 

عدم صرف مستحقاته المالية.
ونقلت وسائل إعالمية عن مصادر في المستشفى بأن الطبيب 
أصيب بحروق من الدرجة االولى في الوجه والصدر ويرقد حاليًا 
في العناية المركزة بالمستشفى وتعتم إدارة المستشفى على 

الحادثة.
وتظهر وثيقة بخط يده قبل أن يحرق نفسه أنه يحمل عددًا من 
األشخاص في إدارة المستشفى مسئولية عدم صرف مستحقاته.

وقال مدير مكتب الشئون االجتماعية والعمل بالعاصمة مجيب 
الفاتش خالل زيارة مفاجئة للمستشفى عصر الثالثاء: إن المكتب 

شكل لجنة تحقيق حول الحادثة لمعرفة مالبساتها.
وأشار الفاتش الى أن إدارة المستشفى منعت الزيارة للطبيب 
الذي احرق نفسه.. وقالت بأن الطبيب ليس موظفًا بل بديل 

دكتور آخر ويطالب بمستحقات تلك الفترة التي شغلها.

مليون ونصف الجئ أفريقي
اعباء اقتصادية جديدة 

تتحملها اليمن
قال امير سالم العيدروس نائب وزير الخارجية: ان خمسة اضعاف 
الالجئين الشرعيين يتواجدون داخل االراضي اليمنية بطريقة 
غير شرعية كون اليمن تمتلك مساحة مفتوحة مع العالم الخارجي 
عبر الحدود البحرية تقدر ٢٥٠٠ كم مربع وال تستطيع الحكومة 
حماية حدودها من تدفق الالجئين الغير شرعيين بحكم قربها 

من القرن االفريقي.
واضاف العيدروس: ان موقع اليمن االستراتيجي جعلها الوحيدة 
في المنطقة  تستقبل هذه االعداد الكبيرة والمهولة لالجئين 
كونهم يعتبرونها جسر لالنتقال الى الدول الغنية في المنطقة.

وذكر تقرير دولي صادر عن المفوضية السامية لالمم المتحدة 
لشئون الالجيين ان اكثر من ٢٥٠ الف الجئ شرعي أغلبهم من 
الجنسية الصومالية تم االعتراف بهم من جانب بالدنا ويعيشون 

علي اراضيها حتى نهاية ابريل.
وقال ممثل المفوضية السامية لالمم المتحدة لشئون الالجيين في 
اليمن يوهانس فاندر كالر: ان هذا العدد من الالجئين المسجلين 
لدى المفوضية يعيشون في اليمن والذي يساهم الى حد كبير في 

دعم االقتصاد الوطني.
واضاف السيد يوهانس في كلمة القاها بصنعاء المفوضية ووزارة 
الخارجية اليمني تحت شعار "اسرة واحدة فرقتنا الحروب " 
بمناسبة اليوم العالمي لالجئين الى ان اليمن يواجة العديد من 
التحديات ولكن لدينا امل ان تكون هذه المناسبة وسيلة لتسليط 
الضوء علي مساهمة كل الالجئين والمجتمعات المضيفة لهم في 

جعل اليمن اكثر ازدهارًا واستقرارًا.


