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   ريال يمني199= ريكيدوالر أم

  

  العام المالي
   ديسمبر31 يناير إلى 1

  
  

  )أرقام مقربة(مؤشرات مختارة 
 ...….…………………………17) م2005بمليارات الدوالرات األمريكية لعام (الناتج المحلي اإلجمالي 

  ..………………….………………………………………21) م2005بالمليون في عام (السكان 
  ...………………………………………600) م2005دوالر أمريكي (الدخل الوطني اإلجمالي للفرد 

   ………………………………………………35)م2005بنسبة مئوية لعام (السكان تحت خط الفقر 
  

  : القات كحصة من
  .…….……….………………6) م2005أسعار ثابتة لعام , بنسبة مئوية(الناتج المحلي اإلجمالي 

  ..….……………33) م2004( االستخدام إجمالي) م2005لعام , أسعار ثابتة, بنسبة مئوية(الزراعة 
  …………….………………………………14) م2006بنسبة مئوية لعام (االستهالك العائلي 

  

  ………………………………………………10) م2006بنسبة مئوية (عينة من السكان تمضغ القات 
  ...……………………………………………………………………………72رجال 
  ………………………………………………………………………………33نساء 

  

  ) م2006في عام (%  تمضغ القات كل يوم في األسبوع عينة من السكان
  ..……………………………………………………………………………42رجال 
   .………………………………………………………………………………13نساء

  
االستنتاجات والتفسيرات والنتائج . البنك الدولي/  من عمل موظفين تابعين للبنك الدولي لإلنشاء والتعميرالعددهذا 

ورقة ال تعكس بالضرورة وجهات نظر المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي التي تعبر عنها هذه ال
  . العملال يضمن البنك الدولي دقة البيانات التي يتضمنها هذا . يمثلها

الحواشي واألعمدة والتسميات والمعلومات األخرى التي تظهر على أي خريطة في هذا العمل ال تتضمن أي حكم 
  . نك الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي أقليم أو الموافقة أو القبول على تلك المعلوماتمن جانب الب
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  ملخص 
  

 من أجل تثبيط الخياراتم 2006 على أساس مسح األسرة الذي تم القيام به في عام يناقش هذا التقرير المبني
إلى  تمرين جمع البيانات التمثيلية األولى يهدف تحديداً –مبني على مسح ال وهذا التقرير. استهالك القات في اليمن

يستهلك القات من .  والذي يؤكد أن استخدام هذا المخدر منتشر على نطاق واسع–تقدير ظاهرة استهالك القات 
 آثار صحية قبل الرجال والنساء واألطفال واستعماله مستهلك للوقت للغاية وهو يستنزف ميزانية األسرة وله

إفطام المستهلكين من عادة استهالك القات إن . ضارة وآثار سلبية على أداء العمل وهو بذلك يسهم في الفقر
يتطلب . من إجمالي االستخدام% 14من الناتج المحلي اإلجمالي و % 6سيكون أمراً صعباً ألن إنتاجه يمثل نحو 

 مجموعات الدخل وهو يأتي على حساب االحتياجات من ميزانية األسرة لجميع% 10استهالك القات حوالي 
إجراءات ولتخفيض استهالك القات توصي هذه المذكرة بمجموعة من . األساسية من الغذاء والتعليم والصحة
زيادة العبء الضريبي وبناء وعي الجمهور وإدراج : وتشمل هذه اإلجراءات. السياسة االقتصادية والغير اقتصادية

على (ر القات في النظام التعليمي وإنفاذ السياسات العامة الهادفة إلى تثبيط استهالك القات التدريب حول مخاط
  . قابلة للحياةالمحاصيل الوتطوير برامج تنويع وإغالق الفجوات المعرفية ) سبيل المثال تمديد ساعات العمل

  

  شكر وتقدير
  

وستيفن تابور ) رئيس فريق المهمة(، مصطفى رويس )استشاري(أعدت هذه الورقة من قبل بيير جاتر 
المسودة األولى على أساس المسح الميداني الذي قام به البنك تحت إشرافه بمساعدة بيير جاتر قدم ). استشاري(

قدم ناجي أبو حاتم اإلرشاد حول تصميم المسح والتغذية ). استشاريين(من خالد الحريري وعبدالجليل الحميري 
الثناء على المالحظات والمقترحات التي تلقوها من انجر اندرسون د المؤلفون يو. الرجعية من استنتاجاته

وميسكرين براهام وياسر الجمال ودانيال جريساني وفيجاي جاناثان وميشال روتكوسكي وتريانب كيشوار وبي ان 
ري ومراجع استشا(وكريستوفر وارد ) وجميعهم من موظفي البنك(سينها وثيرومالي جي سيرنيفازاك وجياف تاتا 

  ). الحكومة اليمنية(يحيى المتوكل / والدكتور) نظير
  

  دانيال جريساني           نائب الرئيس 
   امبيامانويل           المدير في البلد 

  انجر اندرسون           مدير القطاع 
  مصطفى رويس           مدير المهمة 

  



 2

  اليمن
   الطلب على القاتخفضمن أجل 

  

  ملخص تنفيذي 
  

% 10من الناتج المحلي اإلجمالي و % 6وهو يمثل . قتصادياً رئيسياً في االقتصاد اليمنييلعب القات دوراً ا -1
من االستهالك وثلث الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي ويوفر العمل لشخص واحد من بين كل سبعة يعملون 

 اقتصاديات فإن الدخل الذي يولده يلعب دوراً حيوياً فيالسائد وحيث أنه المحصول النقدي . في اليمن
ضغط على إنتاج محاصيل الغذاء األساسية يشكل والريف لكنه أيضاً يستنزف موارد المياه النادرة 

  . والصادرات الزراعية

أما اآلن . لتمضية الوقت أحياناً وبصورة خاصة لألغنياءوحتى أعوام الستينيات فإن مضغ القات قد كان  -2
ك إن لالنتشار الواسع الستهال. ير من السكان في اليمنفهو يمضغ عدة أيام في األسبوع من قبل قسم كب

استخدامه مرتبط بسوء تغذية األطفال المنتشر على نطاق واسع وانعدام األمن القات نتائج خطيرة كما أن 
إن اآلثار .  من اإلنفاق على األغذية األساسية واألدوية الضروريةيقللالغذائي لألسرة ألن استهالكه 

عندما تمضغ األمهات (ونقص وزن األطفال قات كثيرة وتتضمن ارتفاع ضغط الدم الصحية الضارة لل
ينفق المستهلكون ما . وأمراض األسنان) من استهالك بقايا المبيدات الحشرية(والسرطان ) الحوامل القات

 .ويتطلب الجهد البدني الستخدام المخدر عدة ساعات في اليوممن دخلهم على القات % 10متوسطه حوالي 
حيث يخصص ضار بتنمية القوة العاملة المنتجة إن ثقافة قضاء ساعات طويلة في المساء في مضغ القات 

 . لمضغ القاتربع ساعات العمل  ما ال يقل عن

في السنوات األخيرة أتخذت الحكومة خطوات جريئة لمباشرة نقاش حول : تثبيط استخدام القات مهمة معقدة -3
وعلى الرغم من هذه . ولتشجيع زراعة محاصيل بديلة) م2002ي لعام وخصوصاً المؤتمر الوطن(القات 

فضل لمدى وطبيعة األفهم الإن . خطوات متسارعةباإلجراءات يستمر إنتاج واستهالك القات في التزايد 
استهالك القات أمر مطلوب إذا أرادت الحكومة صياغة سياسات فعالة تهدف إلى تشجيع المستهلكين إلى 

يرة ومن ما هو معروف عن استهالك القات يستقى في أحيان كثيرة من عينات صغ.  القات استهالكتخفيف
وللمساعدة في ردم الهوة المعرفية هذه تم القيام بمسح عينة لعادات استهالك القات من . مالحظات روائية

ية عشر  يمني فوق سن الثان4027وقد شمل المسح . م2006 مايو من عام –قبل البنك الدولي في أبريل 
أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة من العمر في سبع من المحافظات اليمنية اإلحدى والعشرين وشمل المسح 

 .صنعاء والحديدة وتعز ومأرب وعدن وحضرموت
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من % 72لقد أفادت حوالي . تظهر نتائج القات أن عادة استهالك القات منتشرة على المستوى الوطني -4
إن معظم اليمنيين مستهلكين بالعادة . من اإلناث% 33القات مقارنة بـ الذكور اليمنيين أنهم يمضغون 

وباإلضافة لذلك فإن .  أكثر من نصف أولئك الذين يمضغون القات يفعلون ذلك كل يوم من األسبوع–للقات 
 أو حيث لعادة استهالك تتم زراعته في تلك األجزاء من البالد حيث يصل حده األقصىاستخدام القات 

 . اريخ طويلالقات ت

 ويحدث أول استهالك للقات في المتوسط بين السادسة منذ سن المراهقةيبدأ اليمنيون في استهالك القات  -5
الكبر وفي هذه المرحلة يميل الرجال إلى استخدام القات حتى بلوغهم . عشر والرابعة والعشرين من العمر

عكس فال تميل النساء إلى استهالك القات وعلى ال). حيث تظهر أمراض أخرى(تدريجياً االستخدام يتوقف 
ويمضغ القات في الغالب في المنزل . قبل زواجهن وعندما يكبرن أكثر فيزيد احتمال استهالكهن للقات

يميل الرجال إلى . من مستهلكي القات قالوا أنهم يمضغون القات أثناء ساعات فراغهم% 75ونحو 
 . العمل ومضغ القاتبين من النساء يجمعن % 44بينما نحو %) 82( القات االسترخاء ومضغ

من % 72من الرجال و % 66نحو : يبدأ معظم المستهلكين عادتهم في مضغ القات بسبب ضغط زميل -6
وأولئك ". أن جميع أصدقائي وأسرتي يمضغون القات"عون أن السبب في بدئهم مضغ القات هو النساء يّد

 يعون اآلثار الصحية الضارة والتكلفة الكبيرة الستهالك الذين يمتنعون عن مضغ القات يفعلون ذلك ألنهم
 . القات

% 70من جميع مستهلكي القات الذكور و% 80 نحو تحدث. المستهلكون للقات أنه ضار بصحتهميدرك  -7
وباإلضافة لذلك . من جميع المستهلكات اإلناث عن اضطرابات صحية يرون أنها مرتبطة باستهالك القات

ويعالج معظم .  القات يعانون من األرق المزمن والذي يعزى إلى استهالك القاتفإن ربع من يستهلكون
 . هذه األوجاع بأنفسهم بسلسلة من العالجات التقليدية واألدوية الحديثةمستهلكي القات عملياً 

إن القدر الكبير من الوقت الذي ينقضي في مضغ . استهالك القات يعيق اإلنتاجية ويسهم مباشرة في الفقر -8
من هؤالء % 36 نحو يقضي. القات هو وقت يتم قضاءه في بلدان أخرى عادة في نشاطات إنتاجية

وهي نسبة مدهشة % 32و  ساعات يومياً 6 إلى 4يقضون % 35 ساعات يومياً و 4 إلى 2المستهلكين 
لعمل يعتقد معظم المستهلكين أن القات يزيد من أداء ا.  ساعات يومياً في مضغ القات6تقضي أكثر من 

 الغالبية تدرك. يعاق في اليوم التالي لمضغ القات العمل األداء فيثلث قالوا أن الالمباشر ولكن نحو 
له أثر ضار على قدرتهم في تحمل الضروريات األساسية الساحقة من ماضغي القات أن مضغه مكلف وأن 

من الماضغين % 77ت وغير الماضغين للقامن % 94 نحو أفاد. للغذاء والدواء والضروريات األخرى
وبصورة مأساوية فإن نحو ما يقل عن خمس جميع . للقات بأن للقات آثار سلبية على ميزانية األسرة

 . مستعملي القات يضطرون لالستدانة من أجل تمويل عادة مضغهم للقات
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لقات من المجيبين عادة مضغ ا% 70 أكثر من يصف. يعتقد معظم المستعملين للقات أنه عادة سيئة لهم -9
يرغب مستعملو القات في اإلقالع . على االقتصاد وسيئة لسمعة األمةوهي سيئة كذلك " عادة سيئة"بأنها 

 يستطيعون إما بسبب الضغوط االجتماعية أو بسبب االعتماد  العن هذه العادة لكنهم ال يستطيعون وهم
التوقف عن استعمال القات من عون النفسي الناتج عن االستعمال الطويل وال يشعر المستعملون بأنهم يستطي

من جميع اإلناث المجيبين أن تدخل الحكومة % 61من جميع الذكور و% 53 حوالي قال. ذات أنفسهم
 . ضروري لمواجهة مشكلة القات

. الطلب الواسع االنتشار على القاتتستطيع الحكومة فعله؟ تستطيع الحكومة أن تبدأ خطوات لكبح ما الذي  -10
عن  اإلنخراط في حمالت لتخفيض استعمال القات ويمكنهم البدء بإظهار دعمهم  إلىوطنيينيحتاج القادة ال

وفي المستقبل . م في كبح عادة القات1999طريق اإلنفاذ بجرأة إلجراءات السياسة المتخذة منذ عام 
 السجائر قارنةإذا كان يمكن م. عادة مكلفة كثيراً استخدام القات بجعله تثبيطتستطيع الحكومة المساعدة في 

 بمعدالت أعلى بصورة كبيرة وبالتحول من ه يمكن أن تفرض ضريبة على االستهالكعندها فإنبالقات 
 وعن طريق استخدام طوابع الدمغة وتلك الضرائب مخصصةالضريبة على أساس القيمة إلى ضرائب 

عدة في إقناع  الوقت يمكن للحكومة المساومع مرور. إلى حد بعيديمكن أن تفرض بصورة فعالة 
حملة وبالبناء على نتائج هذا المسح يمكن إطالق . المستهلكين بأن استخدام القات عادة سيئة وينبغي وقفها

لجعل المستهلكين يعرفون أكثر عن اآلثار الضارة الستخدام القات بما في ذلك توعية عامة هادفة جيداً 
 وأنهلغالبية العظمى تعاني من آثار صحية ضارة حقيقة أن معظم المستهلكين يعرفون أنه عادة سيئة وأن ا

يستنزف ميزانيات مستخدميه ويورطهم في الديون وأن المستخدمين يودون من الحكومة مساعدتهم في 
 في البداية أن تستهدف الشباب في كل من المدارس التوعيةينبغي لحمالت . اإلقالع عن هذه العادة

الطلب على المستوى لبداية يمكن أن يكون له أثر كبير على اوخارجها طالما أن منع عادة القات من 
وتوليفة من حمالت إن العمل مع قادة المنظمات الغير حكومية . عقد أو أقل من ذلكخالل الوطني في 

 واألمثلة اإليجابية التي يضعها القادة والشخصيات الثقافية بين األقرانالتوعية العامة الهادفة جيداً والتوعية 
 . ستخدامها إلقناع المستهلكين وخاصة الشباب أن استخدام القات مضر بهم وبالمجتمعيمكن ا

وبالنسبة للشباب هناك حاجة ملحة . إن دعم الحكومة مطلوب كذلك لتشجيع بدائل فعالة الستهالك القات -11
فإن التحدي وبالنسبة للكبار من السكان . لوصول أكثر إلى الرياضة والمراكز الشبابية والنشاطات الثقافية

ومتجاوباً مع إن السياسات الهادفة إلى جعل االقتصاد أكثر تنافسية . العملالدفع بالطلب على الرئيسي هو 
 .  من تكلفة الفرص التي يتم هدرها حالياً في قضاء وقت طويل لمضغ القاتستزيد المبادرات الخاصة

في لمصاحبة الستهالك القات محدودة األبحاث حول أسباب ونتائج استهالك القات والضغوط السلوكية ا -12
 على الطلب فإن نشاطات األبحاث الموازية في هذه للسيطرة تدخالت يتم تنفيذبينما عددها ونطاقها و

تحسين المعلومات الصحية مثل تلك المصممة لاستهداف التدخالت  تحديدالمواضيع يمكن أن تساعد في 
احتياج أكثر لألبحاث لتحديد مجموعة مناسبة من أيضاً هناك .  ممكنللفقراء من أجل أن تعطي أقصى أثر
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العرض التي يمكن استخدامها لتخفيف اآلثار طويلة األجل المحتملة لزراعة القات على إجراءات جانب 
توليفة من اإلصالحات القانونية وإجراءات تنويع سيكون من المطلوب عمل . االستخدام والدخول في الريف

التحول في الموارد إدارة موارد المياه وإجراءات شبكة األمان االجتماعية لتسهيل المحاصيل وتحسينات في 
 . التي تذهب اآلن إلى إنتاج القات إلى أشكال أخرى من النشاط االقتصادي المنتج
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  اليمن
  نحو تخفيض الطلب على القات

  

   مقدمة -1
  
مكيف متوسط إنه . ي اليمن منذ قرون يزرع على نطاق واسع ويستخدم فانتعاشيمخدر ورقي القات هو    -1

إال  المستخدمون معتمدين نفسياً عليه يمكن أن يصبحوبينما . ترتبط آثاره بصورة وثيقة بتلك اإلمفيتامينات
 إلى نقاش مكثف حول القات تزايد اإلنتاج واالستخداموفي السنوات األخيرة أدى . إدماني يعتبر عقار أنه ال

  . وآثاره على المجتمع اليمني
  
تمضية للوقت أحياناً بالنسبة للنخبة أما اآلن لحتى أعوام الستينيات كان مضغ القات . القات والمجتمع   -2

يبدو أن التغيير الكبير قد حدث . نسبة كبيرة من السكان اليمنيينيمضغ عدة أيام في األسبوع من قبل فالقات 
اإلنتاج للمزارعين  في الدخول وزيادة ربحية في أعوام السبعينيات والثمانينيات بسبب الزيادة السريعة

وإدخال اآلبار األنبوبية والتحسن السريع في شبكة الطرق الريفية والرئيسية وزيادة وقت الفراغ ألولئك 
  .العمل في الخارجالعائدين من 

  
اء  محل جميع األشكال األخرى من االسترخ تقريباًلقد حل. كبيرةمضغ القات عادة متأصلة بصورة    -3

إن دور جلسة القات  – انتعاشيمال كمخدر تمتد مكانته في المجتمع أبعد من االستع. االختالط بالمجتمعو
 مشاركة المجموعة وبأنه هبصور متباينة بأنه رمز للتفاعل االجتماعي وبأنفي الحياة اليمنية قد وصف 

 ومكان للتنافس االجتماعي شوفالمك وفرصة لالستهالك للتبادل إظهار وبأنه واالنسجام لاللتزام إظهار
   .)2000وارد (

  
 مساهمة القات في الناتج المحلي تصل. يلعب القات دورا رئيسيا في االقتصاد اليمني. القات واالقتصاد   -4

مباشرة ال المباشرة وغير آثارهبما في ذلك كل من ) م2005عام (ستة بالمائة % 6حوالي إلى اإلجمالي 
 واحد من بين كل سبعة يعملون في اليمن في أنتاج يعمل .1نفط في االقتصادوهو يمثل ثلثي مساهمة ال

الستخدام في القطاع اتجاوز يوتوزيع القات مما يجعله المصدر الثاني األكبر لالستخدام في البالد حتى انه 
  .  تقدما في البالداألكثرلقات هي بدون شك ا شبكة توزيع  أنكما. 2الحكومي

  
                                                 

  م 2005ء السنوي لعام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي كتاب اإلحصا 1
  خطة التنمية االجتماعية االقتصادية لتخفيض الفقر  ,  لوزارة التخطيط والتعاون الدولي2004 تقدير عام  2
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قدي الوحيد ثالثة وسبعين بالمائة والقات هو المحصول الن%) 73 (ريفيون ) مليون21(ن  سكان اليممعظم   -5
قلة  القات كثيرا لربحيته العالية وقدرته على االحتمال ومقاومته للجفاف واألكثر أهمية وكمحصول يتم تقدير

 معظم طوال حصاده القات يمكن أنحقيقة ب يرحبونك والمزارعون كذل. مشكالت العناية المصاحبة له
 بكميات صغيرة أو كبيرة بحسب حاجة المزارع إلى المال وأنه يدر النقود حصادهأشهر العام وانه يمكن 

يزرع القات غالبا من قبل ذوي الحيازات الصغيرة ومعظم الدخول التي تتولد عن . في كل يوم حصاد
 لكنة يدر حوالي ثلث 3.لمزروعة ااألراضيفقط من % 10يمثل القات . القات يتم االحتفاظ بها في الريف
 ويزرع القات 4 حوالي ثلث العمالة الزراعية في إنتاج القاتتعمل. الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي

تظهر الدراسات الحديثة أن القات أكثر ربحية بعشر إلى . في المرتفعات وفي الهضبة الشرقيةحصرياً 
   ).م2000وارد ( المحاصيل المنافسة عشرين مرة من

  
 دوالر 600م قدر الدخل القومي اإلجمالي بمبلغ 2005في عام . اليمن بلد كبير وفقير. القات والفقر   -6

بحسب تقديرات مسح (من السكان يعيشون في فقر % 35حوالي أن قدر و)  أطلسمنهاجيه(أمريكي للفرد 
من سوء التغذية وأكثر  حوالي خمس األطفال بأنهم يعانون تم تصنيف). م2005ميزانية األسرة في عام 

 استهالك القات أحد األسباب الرئيسية للفقر في اليمن ذلك ألن حوالي يمثل. من النساء أميات% 70من 
من ميزانية األسرة تستخدم للقات وهذا الرقم يتجاوز كثيرا إنفاقات األسرة على الضروريات من % 10

وباإلضافة ). 3الملحق , م2005 األسرة لعام بحسب مسح ميزانية( والضروريات األخرى واألدويةالغذاء 
لذلك فإن الوقت المكرس لجلسات مضغ القات يوميا يمثل خسارة هائلة لدخل محتمل وهناك سلسلة واسعة 

   .من اآلثار الصحية الضارة الناتجة عن استهالك القات
  
شكال أخرى وأكثر استدامة زراعة القات مصدرا هاما للمداخيل في الريف فأنها قد أقصت أوفرت وبينما    -7

 مرة في العقود الثالثة األخيرة مزيحة 13لقد توسعت مساحة زراعة القات . من النشاط االقتصادي الريفي
لقد هبطت صادرات . المواد القابلة للتصدير كالبن والفواكه والخضروات والذرة والمواد الغذائية األخرى

  . ات الغذاء بسبب غزو القات في االقتصاد الريفيالمحاصيل النقدية األخرى بينما ازدادت وارد
  
 وألنه يستهلك المياه  محتملهثار بيئية كارثيةآلزراعة القات  .ات في استخدام الموارد الطبيعيةدور الق   -8

 فإنه ال يقلل فقط من اإلنتاج الحالي للمحاصيل البديلة ولكن أيضا اإلنتاج في المستقبل ألنه يقوض 5بكثافة
 خطيرة وتسوء  قضيهإن ندرة المياه في اليمن. قابلة إلعادة التعبئةالالخازنة للماء غير لصخرية االطبقة 

المستخدمة و بالديزل تعملأكثر بسبب توليفة من التحضر والنمو السريع في أعداد اآلبار األنبوبية التي 
 .من المعدالت اإلقليمية% 10المية ومن المعدالت الع% 2 توفر المياه لكل فرد في اليمن يبلغ. لري القات

                                                 
  م 2005كتاب اإلحصاء السنوي لعام , م لوزارة التخطيط والتعاون الدولي2005تقدير عام  3
  طة التنمية اإلجتماعية االقتصادية لتخفيض الفقر خ, م لوزارة التخطيط والتعاون الدولي2004 تقديرات عام  4
   في بعض المناطق وخصوصا السهول بين الجبال تكون الزراعة في القات كثيفة وتروى بكثرة بالمياه الجوفية  5
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ال يمتلك مزارعو القات عادة الطبقات الصخرية المائية التي يستخدمونها وال يدفعون أي رسوم أو تكاليف 
 ثلث المياه الجوفية كما أناستخدام الكهرباء والديزل المدعوم عن ذلك االستخدام أنهم يضخون المياه ب

من إعادة التعبئة وتستخدم % 130 استخراج المياه الجوفية لقد وصل. ستخدم لزراعة القاتالمستخرجة ت
 القات هو المصدر الرئيسي الستنزاف المياه يعتبروضمن ذلك . من المياه الجوفية% 90الزراعة حوالي 

وبينما ال يتطلب القات كميات كبيرة من المخصبات الغير عضوية فإنه يزيل كميات كبيرة من . الجوفية
  .  التربة وهو يسهم بذلك في تدهور التربةمغذيات النباتات من

  
يقال . ن الستعمال القات سلسلة واسعة من اآلثار االجتماعية واالقتصادية إ.اآلثار االجتماعية والصحية   -9

تقليد  المؤيدين للقات إليه بأنه ينظر. أن اآلثار الرئيسية النفسية والعصبية هي األرق وانعدام الشهية
 أن الكثير من الصفقات التجارية تتم  ويقالجام ويوفر منتدى لصنع القرار الجماعياجتماعي يشجع االنس
 العمل وانخفاض جهودويقول معارضو القات أنه مضر بالصحة ويؤدي إلى الغياب . أثناء جلسات القات
أن .  ويبقي على الرجال بعيدا عن أسرهم وبالنهاية فهو يفقر األسرالنوع االجتماعيويعزز من فصل 

عندما تمضغ (ارتفاع ضغط الدم وتسوس األسنان وأطفال قليلي الوزن : آلثار الصحية الضارة للقات كثيرةا
 المبيدات الحشرية تعتبر. واإلحباط والشعور بالعظمةواإلمساك والبواسير ) النساء الحوامل القات

يرتبط استخدام . دات الحشرية للسرطان بسبب استهالك بقايا المبياً متزايدسبباًالمستخدمة في زراعة القات 
يضغط على   الغذائي لألسرة ألن اإلنفاق عليهاألمن الواسع االنتشار وعدم األطفالالقات كذلك بسوء تغذية 

  . إنفاقات األسرة على األغذية واألدوية األساسية
  

فإن التكاليف ) مثال تعزيز التماسك االجتماعي(وبينما فوائد استهالك القات غير ملموسة بصورة كبيرة   -10
وفي المتوسط يخصص المستهلكون حوالي عشر ميزانية األسرة للقات بينما وجدت ملموسة بالطبع 

). م2000لينا يير وجاتر (من دخلها للقات % 28مسوحات عينة أن األسر الفقيرة تخصص ما يساوي 
عات المساء الطويلة في أن ثقافة قضاء سا.  األثر البدني الستعمال المخدر عدة ساعات في اليوميتطلب

مضغ القات ضارة بتطوير القوة العاملة المنتجة وتظهر الدراسات بأن حوالي ربع ساعات العمل المفيدة 
  . يمكن تخصيصها لمضغ القات

  
 حظر الواردات لكن اإلنتاج تم  حيثتبنت الحكومة موقف سياسة حذر تجاه القات .سياسة الحكومة   -11

القات لكن ليس هناك حملة منسقة سياسيين ضد ال بعضتحدث .  القاتمبيعاتقانوني وتفرض ضريبة على 
 ه تبنت الحكومة عدد من السياسات المحددة الهادفة إلى السيطرة على القات وتنظيم1999ومنذ عام . ضده

.  أو في االستهالكاإلنتاج فشلت هذه السياسات في ردع النمو سواء في اآلنوحتى . وفرض ضرائب عليه
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 ويستمر صناع السياسة في البحث عن طرق 6ياسة الحكومة نجحت في الدفع بحوار عام حول القاتلكن س
  . ليغلبوا التسارع المنذر بالخطر في استعمال القات

  
مما يجعل  القات كثيرا في االقتصاد اليمني والمجتمع يندمج .تثبيط استهالك القات مهمة حرجة ومعقدة -12

يجب التفكير في . كبير في زراعته واستخدامه في المدى القصيرأحداث تخفيض من الصعوبة بمكان 
حيث أن التجربة مع التبغ في الغرب تدلل على ذلك ويمكن خفض الطلب على المخدر على المدى الطويل 

 . أن يستغرق األمر عقودا قبل أن تهجر أعداد كبيرة من المستهلكين القات بصورة نهائية

  
عة وأسباب استعمال القات إذا أرادت الحكومة أن تتخذ الخطوات المالئمة فهم راسخ لطبيهناك حاجة لأن  -13

وفي  7 عن من فعليا يستخدم القات حولالقليل مما هو معروفهناك الحظ فإن ولسوء . لتثبيط استعماله
المدة األخيرة جرت محاوالت لتحليل البيانات الوطنية الستهالك األسر للقات من أجل فحص أنماط اإلنفاق 

إن اتجاهات وينما  تعطي هذه االستنتاجات معلومات مفيدة إال أن . )بأدناه 1أنظر الحاشية (ى القات عل
 خطير في اإلبالغ نقصاالستهالك المحددة في مسوحات أنفاق األسرة على المستوى الوطني تعاني من 

ا التركيز صراحة عنها مما يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاجات أكيدة من المسوحات التي قصد منه
 يثير ماولكن  9 وحول العواقب الصحية8الكثير يعرف عن أنتاج وتوزيع القات. على استعمال القات

ال  المستهلكين أويختار  القليل جدا معروف عن طبيعة ومدى مضغ القات وأسباب لماذا أناالستغراب 
 ومكان العمل والمجتمع األسرة فيستهالك القات لمخدر ومن يستعمله فعليا وتأثير ايختارون استعمال ا

  . بأكمله

                                                 
ليمنيين يطلبون الفقراء ا", م2002 ابريل 17, " هل سيستبدل القات: "يمن تايمز:  أنظر مختلف النقاشات العامة حول تأثير القات في  6

ظاهرة القات وأفكار " , 2004 يونيو 30, "القات ال يجعل الحياة كرنفالية) "م2003 مارس 14" (السعادة القصوى بالوريقة المخدرة
, )م2006 اغسطس 12" (لدى اليمن أمكانية كبيرة ولماذا وصلت إلى هذه الحالة السيئة", ). م2006 مارس 12"  (إليقاف استخدامه

  ) . م2006 مارس 20" (من المياه الجوفية% 40زراعة القات تستهلك "
 عاما من 12وعلى أساس .  درس اثنان من األطباء االيطاليين استهالك القات في أعوام الخمسينيات والستينيات في مدينة تعز 7

ماضغين "فقط كانوا % 60 من العمر يمضغون القات وأن 12من الذكور فوق سن الـ% 90المشاهدات في مستشفى تعز أفادوا أن 
مانسيولي (فقط يعتبرن مستهلكات أعتياديات للقات % 35يستهلكن القات و% 59وبالنسبة للنساء فقد كانت األرقام أقل حيث " معتادين

 القيام بها سيكون من غير المالئم تطبيق نتائج هذا التحقيق على اليمن ككل اليوم بالنظر إلى أن هذه الدراسة قد تم. م1967) وباري نيلو
  .  سنة خلت40وقد أخذت العينة من المرضى في المستشفى واستنتاجاتها هي اآلن منذ حوالي . في مدينة مستهلكة تقليديا للقات

من أجل صياغة سياسة قات شاملة في الجمهورية اليمنية ) م2002(منظمة األغذية والزراعة :   تقرير عن أنتاج القات في اليمن 8
 1998 ووارد واخرين 1995 وميليش 1996شمل الدراسات األخرى الهامة تلك الدراسات المعدة من قبل أمير وجنيد ت) دراسة فنية(

  ) م2000(ووارد وجاتر 
تشمل تقارير األبحاث الهامة حول التأثيرات الصحية .  التأثيرات الصحية الستعمال القات كانت موضوع تحقيقات منذ عدة عقود 9

وكيندي وأخرين ) 1989 و 1984(خاليكس , )1979(هالباخ ) م1990(برينيشين واخرين ) م19961(اليز : ليالستخدام القات ما ي
ومنظمة الصحة ) 1980(ومنظمة الصحة العالمية ) 1980(واألمم المتحدة ) 1983(وليمور دانت ) م2000(ولينارو جاتر ) 1983(

  ) 1980(العالمية 
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 الستهالك القات من أجل أن تتوفر معلومات للسياسات الحكومية التي تهدف إلى هناك حاجة لفهم أفضلإن  -14
وللمساعدة في سد الفجوة المعرفية هذه فقد تم القيام بمسح حول . عكس النمو في الطلب على هذا المخدر

 تإن االستنتاجا. م2006البنك الدولي قام به بي جاتر في منتصف عام أنماط استهالك القات بدعم من 
يناقش القسم الثالث المضامين السياسية . الرئيسية في ذلك المسح مقدمة في القسم الثاني من هذه المذكرة

لالستنتاجات ويقدم رزمة من إجراءات السياسة للحكومة لمساعدة اليمنيين في التخلص من عادة القات 
 .  تحقيق إمكانيتهم في التنمية الكاملة بدون المخدروبذلك

  
 

   تحليل االتجاهات في النفقات على القات باستخدام البيانات الوطنية إلنفاق األسرة1  المربع
  

لى المستوى بتحليل البيانات من مسحين أخيرين في أعوام التسعينيات لنفقات األسرة ع) م2007(مليانو فيك قام 
التحليل على مجموعة فرعية من أعتمد قد  و. على القات في اليمن وجيبوتياإلنفاق معرفةالوطني من أجل 

 التحليل على مسح أعتمدم وبالنسبة لجيبوتي فقد 1998اليمنية لعام االستبيانات جمعت كجزء من مسح األسرة 
  . م1997ميزانية األسرة لعام 

  
نصف  أفاد ما بين حيثالقات يلعب دوراً هائالً في حياة األسر اليومية في كال البلدين تؤكد النتائج أن استهالك 

توحي النتائج أن استهالك القات . من األسر أن فيهم مستهلك واحد على األقل) في اليمن% (70و ) في جيبوتي(
وعلى العكس في . نةثابت في كل مجموعات الدخل والعمر وبين المستخدمين في الريف والمديفي اليمن شبه 

وفي كال . جيبوتي توحي االستنتاجات أن استهالك القات يزداد بازدياد الدخل ويبدو أنه بديل الستهالك الغذاء
  . ميالً الستهالك القات من النساءالبلدين وجد أن الرجال أكثر 

  
ن استهالك القات ألن  يبدو أن هناك ضعف كبير في اإلبالغ ع حيثينبغي توخي الحذر في تفسير نتائج المسح

وباإلضافة لذلك فقد دشن المسح في اليمن خالل فترة زمنية . االستهالك من اإلنتاج المنزلي قد أستثني من المسح
وبالنتيجة يمكن أن يكون المجيبين قد ترددوا في إعطاء .  استهالك القات بصورة فعالةتحاربحيث كانت الحكومة 

  . لقات إلى المساحين من الحكومةمعلومات عن النفقات الفعلية على ا
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   االستنتاجات الرئيسية لمسح مستهلكي القات -2
  

 في سبع – يمني فوق سن الثانية عشر من العمر 4027 والذي شمل –تم القيام بمسح استهالك القات  -15
 ومحافظة صنعاءأمانة العاصمة صنعاء وقد شمل المسح . محافظات من محافظات اليمن الواحد والعشرين

وتتبع هذه المحافظات الشمال والجنوب والمناطق الساحلية . والحديدة وتعز ومأرب وعدن وحضرموت
التي ال والمرتفعات والمناطق الصحراوية في البالد وتضم كل من مناطق اإلنتاج وكذلك تلك المناطق 

ة من كل محافظة الحضرية الرئيسية وعدة مديريات ريفيشمل المسح المديريات . يمكن فيها زراعة القات
حديث األصل وكذلك حيث استعماله ) مثل تعز(يزاول منذ مئات السنين وشمل مناطق حيث مضغ القات 

  . 10 مديرية332 مديرية من 41المسح ما مجموعه وغطى ) مثالً حضرموت(
  

رؤية المجيب حول التعليم وعادات مضغ القات والنفقات على القات و مسح استهالك القات قضايا شمل -16
تم اختبار االستبيان ميدانياً في مدينة صنعاء في أبريل ره والبدائل الممكنة لمضغ القات وضغ القات وآثام

لمزيد ) 1(أنظر الملحق . م2006م وبعد مراجعة مناسبة دشن على مستوى الوطن في أبريل ومايو 2006
  . من التفاصيل عن خصائص المسح

  
   انتشار استهالك القات-أ
  

من الذكور في % 72 ما متوسطه قال. في ازدياد بين النساء منتشر بين الرجال وهو مضغ القات   -17
يمكن أن تكون النسبة الفعلية لإلناث ). 1الجدول (من اإلناث % 33اليمن أنهم يمضغون القات مقارنة بـ 

. نساء للقات مضغ الال تشجعالالئي يمضغن القات أعلى من ذلك على اعتبار أن النماذج الثقافية التقليدية 
  .  الرجاليطغى عليهينحصر في النخبة أو تؤكد نتائج المسح أن استهالك القات لم يعد 

  
 

  عينة السكان الذين يمضغون القات بحسب النوع االجتماعي والمحافظة 1  جدول
  )n=4,017بنسبة مئوية ، (

  

  إناث  ذكور  المحافظة
  53.5  87.0  محافظة صنعاء 

  53.2  78.0  صنعاء أمانة العاصمة 
  33.0  90.0  الحديدة 

                                                 
استخدمت االستنتاجات األولية لمسح ميزانية األسرة لعام .  كذلك بعض جوانب استهالك القاتم2005 شمل مسح ميزانية األسرة لعام  10

  . م من أجل زيادة استنتاجات مسح استهالك القات الموجود في هذه الورقة2005
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  إناث  ذكور  المحافظة
  55.3  86.1  تعز 

  32.0  71.3  مأرب 
  19.4  83.2  عدن 

  4.4  27.7  )الوادي(حضرموت 
  1.1  61.4  ) الساحل(حضرموت 

  32.6  72  اإلجمالي 
  ).2006جاتر (م 2006مايو / الذي أعد من البنك الدولي في أبريل مسح استهالك القات : المصدر

  
فقط من % 14وقد أفاد األزواج بأن . التقليل من تقدير انتشار مضغ القات بين النساءتميل اليمن إلى    -18

. يمضغن القات حقاًمن النساء الالئي أجري عليهن المسح قلن أنهن % 33الزوجات يمضغن القات بينما 
ون األزواج على غير علم بعادات في بعض الحاالت يمكن أن يك. يمكن أن نفترض عدة أسباب لهذا الفارق

وفي حاالت أخرى يمكن أن يكونوا مترددين ببساطة لالعتراف بذلك بسبب وصمة . مضغ القات لزوجاتهم
  .العار اللصيقة بالمرأة المستهلكة للقات وخصوصاً في األجزاء األكثر قبلية من البالد

  
 الرجال الذين يمضغون القات أنهم من أولئك% 42 نحو أفاد .إدمانييظهر الرجال سلوك مضغ    -19

 4 إلى 3القات حوالي % 12 نحو يمضغومن بين البقية ). 1الشكل رقم (يمضغونه كل يوم من األسبوع 
% 54وبذلك فإن .  في األسبوع أو أقل تكراراًيوم واحد إلى يومينفي أيام في األسبوع والبقية يمضغونه 

ات في األسبوع ويمكن أن  مر3ثر يمضغون القات أكثر من  عام فأك12عمر من السكان الذكور اليمنيين 
  . إدماني سلوك مضغ يوصف بأن ذلك يظهر

 
   تكرار مضغ القات للذكور اليمنيين1  الشكل

  )n=2.205بالمائة ، (

0

10

20

30

40

50

ال يمضغون أقل من مرة في الشهر 3-1مرات في الشهر 2-1أيام في األسبوع 4-3أيام في األسبوع 7-5أيام في األسبوع

  )2006جاتر (م 2006 مايو –بريل مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أ: المصدر
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 4 إلى 3حيث خمس جميع النساء في اليمن يستهلكن القات أكثر من مدمنات كذلك المستهلكات من النساء    -20
من الرجال فإن نسبة أولئك ينخفض استهالك القات بين النساء بشكل كبير وبينما . مرات في األسبوع

من النساء % 13 نحو أفادت. يمثل حوالي نفس النسبة القات استهالك والمعتادات على هالالئي يستهلكن
إضافية أنهن % 7وقد أفادت نسبة . الالئي خضعن للمسح أنهن يمضغن القات في معظم أيام األسبوع

أنهن يمضغن القات يوم إلى يومين % 4أفادت نسبة  كما مرات في األسبوع 4 إلى 3يمضغن القات نحو 
  ). 2الشكل ( في األسبوع يوم إلى يومينن يمضغن القات أقل تكراراً من  قلن أنه%7فقط في األسبوع و

  
  تكرار مضغ القات لإلناث اليمنيات 2  الشكل

  )n=1.774بالمائة ، (

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ال يمضغون  أقل من مرة في الشهر     3-1مرات في الشهر   2-1أيام في األسبوع   4-3أيام في األسبوع   7-5أيام في األسبوع  

  
  )2006اتر ج(م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
المناطق التي في هناك احتماالت أعلى الستهالك القات : حة في استهالك القاتالفوارق الجغرافية الواض   -21

تظهر نتائج المسح أن  .يزرع فيها القات وحيث العادات قد تطورت على مدى فترة طويلة من الزمن
) مدينة ومحافظة صنعاء وتعز(ربية  في المرتفعات الغتهكثير في مناطق زراعب أكبرمضغ القات حاالت 

مما هو في المناطق حيث ) مثل الحديدة وعدن(وفي المناطق حيث استهالك القات قد دخل منذ فترة طويلة 
  ). 1الجدول ) (مثل مأرب وحضرموت(استهالك القات أحدث نسبياً 

  
الشكل (م يمضغون القات بانتظام  مناطق استهالك القات التقليدية أنهذكرت الغالبية العظمى من الرجال في   -22

في أمانة العاصمة صنعاء إلى % 78يتراوح استعمال القات بين الذكور من على سبيل المثال ). 3رقم 
 مضغ حاالتفإن أكثر حداثة مثل مأرب فيها استعمال القات يعتبر وفي المناطق التي . في الحديدة% 90

لقات المنتظم لستهالك اال هي المنطقة حيث انتشار محافظة حضرموت%. 71 إلى ت وصلاالقات أقل ولكنه
  . في المناطق الداخلية% 28للذكور في المناطق الريفية و% 61 الذكور هو األقل بنسبة بين
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  الفوارق بين المناطق في مضغ الرجال للقات 3  الشكل

  )n=2.205بنسبة مئوية ، (

0

20

40

60

80

100

محافظة صنعاء  صنعاء أمانة 
العاصمة    

الحديدة   تعز مأرب   عدن حضرموت  
(الوادي   )

حضرموت  
(الساحل   )

  
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

 حيث ينخفض) 4الشكل (تهالك النساء للقات الفوارق الجغرافية أكثر وضوحاً بخصوص استعتبر    -23
% 1.1حل في حضرموت السايمضغ . االستهالك بصورة ملحوظة بين النساء في المناطق القبلية الداخلية

مضغ القات في  يزداد. %55تصل نسبة مستهلكات القات إلى ز من النساء فقط القات بينما في محافظة تع
 مضغ ينخفض. في تعز% 55للنساء الالئي يمضغن القات في صنعاء إلى % 53 بين ويتراوح المرتفعات

 ويتراوح بين شكل كبيربمن الحديدة وعدن ومأرب  القات بين النساء في المناطق الساحلية والصحراء
أنهن يمضغن من النساء % 5من أفادت أقل في حضرموت الداخل . في الحديدة% 33في عدن إلى % 19

  . القات
   الفوارق بين المناطق في مضغ النساء القات4  الشكل

  )n=2,205بالمائة ، (

0

20

40

60

محافظة صنعاء  صنعاء أمانة 
العاصمة    

الحديدة   تعز مأرب   عدن حضرموت  
(الوادي   )

حضرموت  
(الساحل   )

  )2006جاتر (م 2006 مايو –ك القات المعد من البنك الدولي في أبريل مسح استهال: المصدر



 15

  
وحيث . تبدأ عادة استهالك القات في المتوسط أثناء المراهقة. منيون مضغ القات في سنوات المراهقةيبدأ الي   -24

 في سن على فترة زمنية أطول يبدأ األطفال استهالكهوحيث تطورت العادة استهالك القات أكثر انتشاراً 
 يليه في تعز  سنة16ك  متوسط العمر الذي يبدأ فيه االستهالكانعلى سبيل المثال ). 2الجدول (مبكر 

 عمر أول استهالك كان.  في أمانة العاصمة صنعاءعاماً 17.6 في محافظة صنعاء وعاماً 17.2متوسط 
 أعوام في مأرب 17.8أي  (منتظم للقات أعلى قليالً في المناطق حيث ينتج فقط في المرتفعات النائية

وما هو مؤلم أن المسح قد وجد أن األفراد يبدأون مضغ القات مبكراً في سن ). في الحديدة أعوام 18.9و
إن أعلى عمر بدء مضغ القات قد . خمس سنوات في صنعاء وفي سن سبع سنوات في مدينة صنعاء وعدن

 20.9أي ( من قبل الحكومة في نهاية األسبوع الجنوب سابقاً حيث كان استهالك القات إما محدداًوجد في 
 سنوات في وادي حضرموت 21.5أي (أو حيث كان غير قانوني تماماً حتى الوحدة ) سنوات في عدن

  ).  سنوات في حضرموت الساحل23.6و
  

 
  عمر أول استخدام للقات بحسب المنطقة 2  جدول

)n=2.225(  
  

  عمرمتوسط ال  المحافظة
  17.2  محافظة صنعاء

  17.6  أمانة العاصمة صنعاء 
  18.9  الحديدة 

  16.0  تعز 
  17.8  مأرب 
  20.9  عدن

  21.5  )الوادي(حضرموت 
  23.6  )الساحل(حضرموت 

  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر        
  

يبدأ : عمر الشيخوخة بينما تمضغ النساء أكثر عندما يصبحن أكبر حتى استمرارب يمضغ الرجال القات -25
الرجال مضغ القات في سن مبكرة ونسب ماضغي القات من الرجال ثابتة نسبياً حتى يصل الرجال إلى 

الشيوخ من الرجال الذين يمضغون القات تهبط وعلى عكس النساء فإن نسبة .  سنة60 إلى 50عمر 
 مرات في 4 إلى 3يمضغون القات حوالي  60 إلى 51من الرجال في عمر % 16بينما . بصورة ملحوظة

 المتعاطين الدائمين للقاتمن % 41وبينما . من الرجال فوق سن الستين يمضغون القات% 3األسبوع فإن 
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 سنة يمضغون 60 إلى 51عمر في )  مرات في األسبوع7 إلى 5أي أولئك الذين يستخدمون الشجرة (
  ). 2الملحق (فقط من الرجال فوق سن الستين قد أفادوا أنهم ماضغي قات بانتظام % 26 فإن القات

  
هناك دليل على أن النساء ال يملن إلى مضغ . للقاتمضغهن يزيد احتمال عندما تكبر النساء في اليمن    -26

 كانت. ما كبرت المرأة نسبة أولئك الالئي يمضغن القات كلالزواج تتزايدبعد إال أنه القات قبل الزواج 
 عام في عينة المسح غير متزوجات ونسبة 20 – 12الغالبية العظمى من النساء في المجموعة العمرية 

إذاً بثبات في المجموعات  مضغ القات يزداد%. 18أولئك الالئي وجد أنهن يمضغن القات قد كانت فقط 
. أنهن يمضغن القات 60فوق سن % 55 نحو ادحيث أفالعمرية المختلفة للنساء الالئي أجري عليهن المسح 

من % 11 مرات في األسبوع مقارنة مع 3من النساء تحت سن العشرين القات أكثر من % 3 نسبة تمضغ
من النساء % 29 سنة من العمر و40 – 31من النساء بين % 18 سنة من العمر و30 – 21النساء بين 

 استخدام عنغوط االجتماعية ناجحة في تثبيط الشابات يبدو أن الض). 2الملحق (فوق الستين من العمر 
زدياد اتجاه استهالك النساء وتميل هذه الضغوط إلى التساهل عندما تتزوج المرأة وينعكس ذلك في ا. القات

  . عندما يكبرن
  

من اإلناث % 44و%) 49( حوالي نصف الذكور اليمنيين يمضغ: البيت هو المكان الذي يمضغ فيه القات   -27
القات مع أصدقاء من النساء % 7من الرجال و% 21نحو كما يمضغ ) 3الجدول رقم (لقات بالمنزل ا

عراس أو مناسبات األمن اإلناث القات في % 4أخرى من الرجال و% 13 يمضغ. تقريباً بعيداً عن المنزل
  . الوفاة

 مكان مضغ القات 3  جدول
  ) إناث711  ذكور و2.027بالمائة ، (

  
  المتوسط  إناث  ذكور  المكان

  47.5  43.9  48.8  )مع األسرة واألصدقاء أو وحيداً(في المنزل لوقت الفراغ 
  وقت الفراغ  17.1  7.2  20.6  ) ال في المنزل وال في العمل(مع األصدقاء لوقت الفراغ 

  10.7  4.1  13.0  في مناسبات الزواج أو الوفاة 
  75.3  55.2  82.4  إجمالي فرعي

  6.8  12.2  4.8  في المنزل أثناء العمل 
  2.0  1.8  2.1  )والعمل في نفس الوقت(في مكان العمل مع الزمالء 

  العمل
الذي أعمل فيه أو أقوم وحيداً في مكان العمل في الوقت 

  بصفقات تجارية 
9.9  30.4  15.2  

  24.0  44.4  16.8  إجمالي فرعي
  0.7  0.4  0.8  مواقع أخرى   أخرى 

  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر
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معظم الرجال يمضغون القات أثناء الوقت الذي : النساء يعملن ويمضغن بينما الرجال يسترخون ويمضغون   -28

لمنزل أو في الحقل مع مضغ ما يقل قليالً عن نصف النساء يجمعن العمل في ا بينما وقت فراغيعتبر 
ومن بين . الفراغأنهم يمضغون القات أثناء ساعات مستعملي القات من % 75 نحو صرحوإجماالً . القات

  . فقط من الرجال% 17 مقارنة بـ أثناء العملأنهن يمضغن القات من النساء % 44قالت هذه النسبة 
  
   القات واالمتناع عنه أسباب مضغ -ب
 قرين أو  عادتهم في استهالك القات بسبب ضغط زميلواءمعظم المستهلكين قالوا أنهم بد لماذا بدأت؟   -29

 فيبعد العصر  تحدث  جميع اليمنيين اجتماعاتمضغ القات هو عادة اجتماعية وعملياً فإن). 4الجدول (
 هو من النساء أن السبب في بدئهم لمضغ القات% 72 من الرجال و66 حوالي يدعي. لقاتا مضغ جلسات

بديلة كذلك دوراً في قرار بدء  انعدام نشاطات يلعب". جميع أصدقائي وأسرتي يمضغون القات"ألن 
أنه لم "من النساء أنهم بدأوا في استخدام القات بسبب % 10من الرجال و% 19 نحو يدعي. استعمال القات

ه يمكنهم من العمل وا مضغ القات ألنء عدد من الرجال أنهم بدذكر". يوجد هناك شيء آخر يفعلونه
أنهن بدأن استخدام القات ألن من النساء % 9قالت نحو . بصورة فعالة%) 3.4(أو الدراسة %) 8.6(

  .أزواجهن قد طلبوا منهن ذلك
  

 أسباب بدء المستهلكين مضغ القات 4  جدول
  )n=2.148بالمائة ، (

  
  إناث  ذكور  الجندر/ السبب 

  72.4  65.6   وأسرتي يمضعون القات جميع أصدقائي
  10.0  19.0  ليس هناك شيء آخر أفعله

  2.3  8.6  من أجل أكون قادر على العمل 
  2.6  3.4  من أجل أن أدرس 

  9.0  0  ألن زوجي يريد مني ذلك 
  0.7  0.9  لتغيير مزاجي 

  0.2  0.8  لحضور حفالت زواج أو موت 
  0.9  0.5   أنسى  أنمن أجل
  1.9  1.3  أخرى 

  100  100  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر
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األسباب األكثر و) 5الجدول (سباب الستعمال القات لدى النساء والرجاء نفس األلماذا استعمال القات؟    -30
يجعلني أكثر "، ) من اإلناث المجيبين% 14من الذكور و% 12(" يعطيني قوة هأن"تكراراً التي لوحظت هي 

من % 10من الرجال و% 14" (يساعدني على التركيز"، ) من النساء% 12من الرجال و% 12" (يقظة
" ألنني أرغب فيه"وببساطة ) من اإلناث% 8من الذكور و% 9(ألن أصدقائي يمضغون القات  ، )النساء

يستعمل القات كذلك من قبل البعض كهروب من ضغوطات الحياة ). من النساء% 11من الرجال و% 9(
أخرى % 5التخفيف من اإلحباط كسبب لمضغ القات ومن النساء % 7من الرجال و% 6 نحو ذكر. اليومية

  . من النساء أدعوا أنه يساعدهم على النسيان% 7من الرجال و
  

  مستهلكون القات أسباب لماذا يستعمل ال 5  جدول
  ) أكثر من إجابة واحدة كانت ممكنة– n=7.232بالمائة ، (

  
  إناث  ذكور  األسباب

  10.8  9.0  أرغب فيه 
  13.8  12.3  يعطيني قوة 

  11.5  11.8  يجعلني أكثر يقظة 
  7.1  6.0  يزيل اإلحباط 
  7.2  4.5  يجعلني أنسى 

  2.8  1.5  يبعد الجوع 
  4.5  5.7  يجعلني مسترخي 

  9.6  13.6  ي على التركيز يساعدن
  7.0  8.0  من أجل التواصل االجتماعي 

  2.9  4.4  للتحصيل األكاديمي
  2.8  4.7  للتحصيل المهني 

  4.7  2.1  جيد من أجل صحتي 
  8.0  8.9  ألن أصدقائي يمضغونه 

  3.6  3.6  ليس هناك شيء آخر أفعله 
  3.9  4.0  أخرى 

  100  100  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –لقات المعد من البنك الدولي في أبريل مسح استهالك ا: المصدر
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فقط من المجيبين % 2 قالوفي الحقيقة .  المستخدمين القات بوضوح من أجل منافع صحيةال يستهلك   -31
وفي وباإلضافة لذلك . أنهم يستعملون القات ألنهم يرون أنه جيد لصحتهممن المجيبات % 5الذكور و

أن استعمال القات مثير للشهوة ور فقط من المجيبين الذك% 2 قال الشعبي الموروث معتناقض صارخ 
  .  األداءيحسنأو الجنسية 

  
اليمنيين الغير ماضغين للقات أنهم ال يستعملون القات من أجل صحتهم معظم يدعي  :لماذا يمتنع البعض؟   -32

األكثر أهمية لالمتناع هو التكلفة الكبيرة السبب الثاني و) 6الجدول ) (من النساء% 33من الرجال و% 35(
من اإلناث أنهم ال يستعملون % 29من الذكور الغير مستعملين للقات و% 27 نحو يدعي. الستعمال القات

تلعب األسباب الدينية كذلك دوراً هاماً في قرار االمتناع . إسراف للمال إن فعلوا ذلكالقات ألن ذلك سيكون 
مسكر أو  ربع المجيبين تقريباً أنهم ال يستعملون القات ألن القرآن يحظره سواء كيدعي. عن استعمال القات

ومما يثير االهتمام أن نحو . يعاقب عليهوتبذير  عليه والذي يمكن أن يعتبر بأنه إسراف اإلنفاقبسبب 
ذكور فقط من ال% 11 ورقاته المرة بينما تذوقمن اإلناث ال يستعملن القات ألنهن ال يرغبن في % 23

  .  بأنه سبب لالمتناعالطعمالغير مستعملين للقات ذكروا 
 

  األسباب لماذا يمتنع المستهلكون عن القات 6  جدول
  )n=2990بالمائة ، (

  
  إناث  ذكور  السبب

  33.4  35.2  أسباب صحية 
  18.5  27.2  أسباب مالية 

  23.2  24.4  ) شريعة( دينية –أسباب دينية أو قانونية 
  23.4  11.0  ال يحب طعمه 

  1.5  2.1  أخرى 
  100.0  100.0  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
  استعمال القات يؤثر سلبياً على الصحة وحياة األسرة  -ج
  

الطب اليمني التقليدي وبينما الزال القات يستعمل في . خضع علم وبائيات استعمال القات لدراسة مكثفة   -33
 وتشمل هذه. عالج البرد والسكري فإن آثاره السلبية على صحة اإلنسان معروفة جيداًاالكتئاب ولمكافحة 
  . زرقة اللثة وتسوس األسنان والتسمم بالمبيداتومرض  األرق واإلمساك األضرار
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تؤكد النتائج من هذا المسح أن اآلثار الضارة الستهالك : ستعمال القات الصحية الضارة الانتشار اآلثار   -34

من جميع % 70من جميع الذكور المستعملين للقات و% 80القات منتشرة على نطاق واسع إذ أن نحو 
من الذكور % 29 نحو قال. 11اإلناث قد أبلغوا عن اضطرابات صحية يرون أنها مرتبطة باستهالك القات

التالي على أداء العمل إنهم يعانون من األرق مع تأثيرات سلبية في اليوم لمستهلكين  امن اإلناث% 23و
  . والعالقات االجتماعية والصحة النفسية

  
   آراء المستهلكين فيما يتعلق باآلثار الصحية للقات 7  جدول

  ) أكثر من إجابة واحدة ممكن– n=3948بالمائة ، (
  

  اإلناث  الذكور  ت على صحتكالتأثيرا
  30.2  20.0  ال يوجد أثر 

  23.0  29.1  أرق 
  15.0  18.4  إمساك 

  14.5  14.0  إضطرابات معوية أخرى 
  9.5  12.7  إضطرابات في الفم 
  7.4  5.6  ارتفاع ضغط الدم 

  0.3  0.2  أمراض أخرى 
  100.0  100.0  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –لدولي في أبريل مسح استهالك القات المعد من البنك ا: المصدر

  
وقد . والتي ترتبط بصورة وثيقة باستهالك القاتالبواسير يعاني من  قسم كبير من السكان في اليمن ثبت أن   -35

. من اإلناث المستهلكات متأثرين باإلمساك% 15من الذكور المستهلكين و% 18وجد في المسح أن نحو 
من اإلناث من % 15أخرى من الذكور و% 14وية أخرى في نسبة د اضطرابات معوقد ثبت وجو
من المجيبين أن القات قد كان السبب الرتفاع ضغط % 7 – 6لقد شعرت نسبة إضافية . مستهلكي القات

  . الدم لديها
  

                                                 
مسح األسرة ينفق وبحسب . م خطورة اآلثار الصحية الضارة للقات2005/2006 تؤكد االستنتاجات األولية من مسح األسرة لألعوام  11

 ريال فقط بالنسبة 440 ريال للثالثة األشهر األولى قبل المسح على األدوية والعالجات الصحية مقارنة بـ 886مستهلكو القات معدل 
  . لغير المستهلكين
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أنه يمضغ لساعات وفي أوراقه لثة ماضغي القات طالما يمكن أن يكون لمضغ القات آثار سلبية على    -36
وقد ترافق عدد من حاالت سرطان من هذه المشكلة   بقايا المبيداتتفاقم. حمض التينيكعالي من محتوى 

من % 10من الذكور المستهلكين للقات و% 13 حوالي ثبت أنوفي هذا المسح . الفم مع مضغ القات
  . يعانون من عدة اضطرابات في الفمالمستهلكات 

  
من % 80 على ثبت أن ما يزيد .بهت الصحية المرتبطة الذاتي لالضطراباعالج مستهلكي القات    -37

لمكافحة اآلثار الجانبية الغير مرغوبة " الحديثة"ماضغي القات يعالجون أنفسهم بمختلف الوسائل التقليدية و
من % 33من الذكور و% 43(المجيبين يشربون الحليب  الساحق من العدد). 8الجدول (الستهالك القات 
من % 26 نحو يرغم. ألجيال كثيرة في اليمنويستخدم العالج التقليدي لمكافحة األرق ) اإلناث المستهلكين

لكي القات أنفسهم على تناول العشاء على الرغم من فقدان الشهية مستهمن اإلناث من % 24الذكور و
ي يمكن  تناول األكل بعد القات على التغلب على آثار حمض التينيك والذيساعد. الناتجة عن استهالك القات

أو /من جميع المستهلكين الحلويات و% 7 إلى 5يستهلك ما بين . أن يسبب إضطرابات معوية وإمساك
رفع مستوى سكر الدم بينما حوالي نفس النسبة تتناول أدوية للتغلب على مختلف اآلثار الفاكهة من أجل 
  . الضارة الناشئة عن استهالك القاتالصحية الجانبية 

  
 

   طرق معالجة المستهلكين لآلثار الصحية الضارة للقات8  جدول
  ) إمكانية أكثر من إجابة واحدة– n=3426بالمائة ، (

  

  إناث  ذكور  العالج
  19.7  10.5  ال أعالج نفسي
  33.4  43.3  أشرب الحليب 
  24.0  26.2  أتناول العشاء 

  6.2  6.9  أتناول الحلويات 
  6.6  5.3  أتناول الفواكه 
  7.1  5.2  أتناول األدوية 

  3.0  2.7  أخرى 
  100.0  100.0  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
 األسباب الرئيسية لتفكك األسرة طالما أن  يدعي الكثير من اليمنيين أن استهالك القات أحد.األسرةضغط    -38

 المستمر لشريك واحد أو كال الشريكين من المنزل أثناء ساعات ما بعد الظهر والمساء وكذلك الغياب
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من اإلناث % 60و% 53وفي الواقع أن نحو . اإلنفاق الكبير على القات يسبب ضغطاً حاداً على األسر
ما إن وباإلضافة لذلك ف.  ضمن األسرةخالفالذين يمضغون القات يعتقدون أن مضغ القات هو مصدر 

سبب للصراع مع أزواجهن ونسبة " في بعض األحيان"أعلن أن القات من النساء المجيبات قد % 29يقارب 
والرجال من جهة أخرى . بسبب استهالك القات" في أحيان كثيرة"أخرى قلن أن الصراعات تحدث % 8

 من المجيبين %18ي  حوالقال. يعتقدون أن استهالك القات ال يؤدي بالضرورة إلى صراعات أسرية
فقط أنهم يختلفون أحياناً % 6 وقالصراعات أسرية مرتبطة بالقات " في بعض األحيان"الذكور أن لديهم 

  . مع زوجاتهم على القات
  
   الفقرويزيداإلنتاجية استهالك القات يستنزف  -د
  

ساعات يقظتهم من  يقضي مستهلكو القات ما يقارب ثلث . للوقت بصورة كبيرةمضيعةاستهالك القات    -39
ومعظم هذا الوقت يقضيه عمال آخرون في دول منخفضة الدخل ) 5 و الشكل 3الجدول (في مضغ القات 

نحو مضغ القات يومياً كما يقضي فقط من مستهلكي القات أقل من ساعتين في % 7 يقضي .في العمل
ونسبة اعات يومياً  س6 إلى 4يقضون % 35من مستهلكي القات ساعتين إلى أربع ساعات يومياً و% 36
 المناطق يضيع وقت ما بعد الظهر في. يقضون أكثر من ست ساعات في اليوم في مضغ القات% 22

% 24إن حقيقة أن . فعلياً في مضغ القات وخصوصاً في الخدمة الحكومية وفي قطاع الخدماتالحضرية 
تمضغ %) 75(ة من اليمنيين فقط من ماضغي القات يعملون بينما يمضغون القات بينما الغالبية الساحق

إلنتاجية الهائل لفقدان الالقات أثناء وقت فراغها وهي إما في البيت أو مع األصدقاء هو دليل إضافي على 
  ). 5 والشكل 3أنظر الجدول (على المستوى الوطني 

  
   كمية الوقت التي تنقضي في مضغ القات في اليوم 5  الشكل

  )مئوية من إجمالي ماضغي القاتبنسبة (

0
5

10
15
20
25
30
35
40

أقل من ساعتين   2-4ساعات    4-6ساعات    أكثر من  6 ساعات   
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  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر
  

 يمضغفي الحقيقة على سبيل المثال . إن كمية الوقت المكرسة لمضغ القات تختلف كذلك بحسب المناطق   -40
% 33وعلى العكس في عدن فإن أكثر من .  ساعات في اليوم6ن القات ألكثر من فقط من المجيبي% 13

حديثة وفي المناطق التي فيها عادة القات . من المجيبين يمضغون القات لست ساعات أو أكثر في اليوم
  ). 9الجدول (أصالً يوحي الدليل بأن أولئك الذين يمضغون القات يفعلون ذلك لفترات زمنية أطول كل يوم 

  
   مدة مضغ القات يومياً بحسب المناطق9  جدول

  )n=1666) (بالمائة(
  

  ساعات6أكثر من    ساعات6-4   ساعات4-2  أقل من ساعتين  المحافظة
  24.2  28.3  43.8  3.7  محافظة صنعاء 

  14.6  30.3  42.7  12.4  أمانة العاصمة صنعاء 
  13.0  31.2  39.7  16.2  الحديدة 

  19.9  27.6  45.6  6.9  ز تع
  24.2  37.1  34.3  4.5  مأرب 
  33.3  41.0  22.9  2.9  عدن 

  17.9  42.9  36.6  2.7  )الوادي(حضرموت 
  26.9  45.5  23.1  4.5  )الساحل(حضرموت 

  22.4  34.8  36.0  6.9  المتوسط 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
للعمل إنجاز أفضل  بأن مضغ القات يمكن أن يؤدي إلى هناك روايات: على أداء العملمتنوعة للقات آثار    -41

وهذا في . ولكن ذلك أيضاً يؤدي إلى فقدان النوم وبذلك يخفض أداء العمل في اليوم التاليفي نفس اليوم 
% 69ماضغي القات الذكور ومن % 78 نحو يعتقد  حيث ماضغي القات في اليمنغالبيةالواقع ما تعتقده 

فقط من % 6 بينما يعتقد) 1الجدول (أدائهم المباشر للعمل من الماضغات اإلناث أن مضغ القات يعزز 
من الماضغات % 25ور والماضغين الذكمن % 16 وقالالماضغين الذكور واإلناث أنه يعيق أداء العمل 

ثير من اليمنيين أنه ليس هناك أثر للقات على أدائهم للعمل وبينما قال الك. أنه ليس له أثر على أداء العمل
فإن حوالي ثلث جميع المستهلكين ) من الذكور المستهلكين للقات% 43من اإلناث و% 60(في اليوم التالي 

الذكور وأكثر من خمس جميع المستهلكات اإلناث قالوا أنهم يتعرضون آلثار سلبية في أداء عملهم من 
لكثير من ماضغي القات فإن آثار اليوم التالي وهكذا وبالنسبة ). 11الجدول (يوم السابق في المضغ القات 
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يعطيها استهالك ارتفاع الطاقة المباشر األكثر التي تعادل وعدم القدرة على التركيز واألرق الكسل من 
  . القات

  
  أثر القات على أداء العمل المباشر 10  جدول

  )n=2275مائة ، بال(
  

  إناث  ذكور  األثر
  .69.3  78.1  أفضل 
  5.7  6.2  أسوأ 

  25.0  15.8  ال أثر 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
   أثر القات على أداء العمل في اليوم التالي11  جدول

  )n=2297بالمائة ، (
  

  إناث  ذكور  األثر
  18.4  25.2  إيجابي 
  21.5  31.7  سلبي 
  60.1  43.1  ال أثر 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
عن طريق  الوقت الذي يمكن تكريسه لنشاطات منتجة يسهم القات كذلك في الفقر إهدارباإلضافة إلى    -42

 2الجدول (أظهرت مسوحات إنفاق األسرة على المستوى الوطني . ستنزاف قسم كبير من ميزانية األسرةا
إن اإلنفاق على . من نفقات األسر تكرس لشراء القات في كل فئات الدخل% 10 إلى 9أن ) 3، الملحق 

  . ليممن اإلنفاقات الخاصة على سبيل المثال على الصحة أو التعالقات بين الفقراء أكبر 
  

 ريال في اليوم بينما األجور 400 في المتوسط األجور اليومية للعمال اليوميين كانتأثناء فترة المسح    -43
ين  تكلفة الحصة اليومية للقات بتتراوح.  ريال في اليوم1000اليومية للموظفين المدنيين كانت أقرب إلى 

 ريال 450 بمتوسط سعري حوالي المكانالنوعية و ريال يمني ويعتمد ذلك على 2000 ريال إلى 200
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نصف أو أكثر من األجر  معتادين أن يكرسلمعظم المستهلكين البالنسبة من المألوف . 12يمني في اليوم
  .لشراء القاتاليومي 

  
 نحو قال. نفقات األسرة للضروريات األخرىيضغط على يدرك المستهلكون اليمنيون أن استهالك القات    -44

 يعتقد. ن القات له أثر سلبي على ميزانية األسرةأمن ماضغي القات % 77ي القات ومن غير ماضغ% 94
ما يقارب من ثلثي جميع النساء وحوالي نصف الرجال أنهم غير قادرين على دفع ثمن القات والوفاء 

 المقارنة بين المنافعفإن وفي المناطق األفقر . باالحتياجات الضرورية األخرى لألسرة في نفس الوقت
في .  بصورة كبيرةةواضحالمطلوبة للوفاء باالحتياجات األساسية والمضار بين استهالك القات والموارد 

لن تكون قادرة على تحمل من النساء أن األسر % 87 نحو تعتقد على سبيل المثال حضرموت الساحل
 الرجال هذه من% 77يشارك وفي وادي حضرموت . القات والوفاء بمتطلبات األسرة األساسية األخرى

  . النظرة
  

  السكان الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف القات والوفاء باحتياجاتهم األساسية 12  جدول
  )n=3523بالمائة ، (

  
  إناث  ذكور  المحافظة

  47.6  34.5  محافظة صنعاء 
  48.5  44.3  أمانة العاصمة صنعاء 

  58.9  32.5  الحديدة 
  58.9  32.5  تعز 

  55.8  48.1  مأرب 
  54.3  39.6  عدن 

  80.2  76.7  )الوادي(حضرموت 
  86.5  51.4  )الساحل(حضرموت 

  62.0  48.4  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
رة ال تنتهي أبداً من      القات إلى طريق دائ     عادة استهالك  تؤدي بالنسبة لبعض العائالت     .مصيدة دين القات     -45

ما يقارب خمس جميع العائالت إلى االستدانة ببساطة من أجل تمويل عادتهـا فـي               المديونية حيث تضطر    

                                                 
  .. م2005م و2000، مسح ألسواق القات في صنعاء خالل األعوام )  القادم2006( جاتر ، بيير  12
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من جميع اإلناث مستهلكات القات بأن      % 17من جميع مستهلكي القات و    % 18 حوالي   أفاد. استهالك القات 
  . يل مشتريات القات المنتظمةضطرت لالستدانة من أجل تمواأسرهم قد 

  
الضائعة علـى األسـر      ما هي تكاليف الفرصة      .ضغط القات على اإلنفاق على االحتياجات األساسية         -46

 ينفق على شراء القات؟ لإلجابة على هذا السؤال طلب من المجيبـين تقـدير مـا الـذي           بسبب المال الذي  
أجاب خمس من جميع المجيبين بـأنهم سـينفقون         . )13الجدول  (سيشترونه إذا توفرت لهم أموال إضافية       

أخرى أفادت بأنها   % 15األموال اإلضافية على الغذاء وخمس آخر أعطى أولوية لألدوية األساسية ونسبة            
وقـد  . ستستعمل األموال اإلضافية لزيادة المدخرات    % 14ستنفق المال اإلضافي على سلع استهالكية بينما        

ستستخدم % 11يبين أنها ستكرس الموارد اإلضافية لتعليم أطفالها ونسبة         أخرى من المج  % 14أفادت نسبة   
فقط من المجيبين أنها ستـستخدم      % 14وقالت نسبة   . األموال لمساعدة األقارب المحتاجين أو لدعم الفقراء      

  . األموال اإلضافية لشراء مزيد من القات
  

إن الـدليل   . رتئيه السكان أنه جو مؤدي إلى الفـساد        يسهم القات كذلك في الفقر بتقوية ما ي        .القات والحكم    -47
العملي المبني على مقارنات في كل البالد يظهر أن الفساد له آثار كبيرة وسلبية على االسـتثمار الخـاص                   

. 13والنمو االقتصادي وأن لدى الحكومات األكثر فساداً احتمال أقل في اإلنفاق على التعليم وتخفيض الفقـر               
من جميع المجيبين على المسح يعتقدون أن مضغ القات يؤدي إلى الفساد فـي              % 95من الواضح أن نحو     

  . اليمن بصورة أو بأخرى
  

 
   ماذا سيشتري المجيبون إذا كان لديهم مزيد من األموال؟13  جدول

  ) إمكانية أكثر من إجابة– n=8218بنسبة مئوية ، (
  نسبة مئوية  العدد  

  20.5  1.687  التطبيب 
  19.1  1.569  الغذاء 

  14.5  1.194  كمالية / سلع استهالكية 
  14.2  1.168  إدخار 
  14.2  1.167  تعليم

  11.0  906  الفقراء / مساعدة األقارب 
  3.8  309  قات 

                                                 
 واشـنطن دي  96/9، ورقة عمل لصندوق النقد الدولي " آثار الفساد على النمو واالستثمار واإلنفاق الحكومي" ، 1996 باولو ماورو  13
  . سي
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  2.7  218  أخرى 
  100.0  8218  اإلجمالي 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
  

  مساعدة الحكومة لإلقالع عن عادة استهالك القات إلى  المستهلكون بحاجة -هـ
  

 إن المستهلكين األفراد على إدراك تام أن القات له عواقب اجتماعيـة غيـر               .استهالك القات عادة سيئة      -48
ـ % 96يصف نحـو    . يعتقدون بصورة عامة أنه عادة سيئة     و) 14الجدول  (مواتية   ن الـذكور الـذين ال      م

وما هو مستغرب   ". عادة سيئة "من اإلناث الالئي ال يتعاطين القات مضغ القات بأنه          % 92ويتعاطون القات   
من اإلناث الالئي يمضغن    % 69من الرجال في اليمن الذين يمضغون القات و       % 72بصورة خاصة هو أن     

تقدون أن مضغ القات ضد الـشريعة فـإن         وبينما معظم المستهلكين ال يع    . القات يشتركون في نفس الرأي    
  . خمس من يمضغون القات في اليمن يعتقدون أنهم يرتكبون خطيئة بمضغهم للقات

  
 

   رؤية المستهلكين لمضغ القات14  جدول
  ) إمكانية أكثر من إجابة– n=54461نسبة مئوية ، (

  
  مضغ القات هو  غير ماضغي القات  ماضغي القات

  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  92.4  95.8  69.4  71.9  عادة سيئة 

  50.7  64.7  21.3  20.8  يحرمه الدين 
  64.1  77.0  28.2  29.4  معيب 

  69.6  79.9  47.1  41.7  غير مسئول 
  90.3  94.4  78.4  74.6  سيء لميزانية األسرة

  77.1  89.7  59.7  53.4  يسبب خالف في األسرة 
  69.3  85.7  51.1  40.0  يسبب العنف المنزلي 

  75.7  90.7  55.1  49.1  يؤدي إلى إهمال األطفال 
  66.9  82.0  44.2  36.4  يمكن أن يسبب الطالق 

  92.6  96.6  77.5  78.7  سيء للصحة 
  89.4  93.3  82.1  78.5  سيء لالقتصاد اليمني 
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  84.1  93.0  68.8  63.8  يدمر القيم االجتماعية واألخالقية
  86.6  94.6  69.9  71.8  يسبب الفساد 
  95.9  97.8  85.5  86.0  يسبب الفقر 

  90.5  97.1  81.7  81.3  سيء لسمعة اليمن 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

  
مـن  % 75 نحو   أفاد. يعتقد معظم اليمنيين أن القات له آثار سلبية على االقتصاد          .ادالقات مضر باالقتص     -49

وبصورة مماثلة  . من غير المستهلكين أن القات يضع ضغوط ثقيلة على ميزانية األسرة          % 94المستهلكين و 
فإن نسبة كبيرة تشعر أن استهالك القات له آثار اقتصادية سلبية وأن إنتاجه والمتاجرة فيه يخلـق فـرص                   

أن القـات   ) غير المـستهلكين  من  % 98من المستهلكين و  % 86(جزء كبير من المجيبين      كما يشعر    للفساد
  . سبب هام للفقر وفضالً عن ذلك فإن استهالكه سيء لسمعة اليمن الوطنية

  
 أغلبية كبيرة من اليمنيين أن استهالك القات له آثار          تعتقد .يعتقد أن القات مضر بالصحة وحياة األسرة         -50

يـسهم فـي تقـويض القـيم        وأنـه   ) من غير المستهلكين  % 95من المستهلكين و  % 78أي  (صحية سلبية   
تعتقد األغلبية أن القات يدمر     ). من غير المستهلكين  % 86من المستهلكين و  % 66أي  (االجتماعية اإليجابية   

أكثر من نصف   كما يعتقد   ) من غير المستهلكين  % 93تهلكين و من المس % 64(القيم االجتماعية واألخالقية    
من % 90إلى  % 77األسرة بينما تتراوح النسبة بين      جميع المستهلكين أن القات يسهم في التوترات ضمن         

ينقسم المستهلكون بالتساوي في قضية ما إذا كان القـات  . غير المستهلكين الذين يعتقدون أن هذه هي الحال       
يسهم أو ال يسهم في العنف المنزلي وإهمال األطفال والطالق بينما غالبية غير المستهلكين يعتقـدون أنـه                  

  . يؤدي إلى ذلك
  

 إذا كان المستهلكون يعرفون أن القات سيء بالنسبة لهم وفـضالً عـن ذلـك سـيء                  .المساعدة مطلوبة    -51
إما بسبب الـضغوط  . للمجتمع ككل فلماذا ال يوقفونه؟ إن اإلجابة على هذا السؤال بسيطة فهم ال يستطيعون       

ـ              شعر المـستهلكون أنهـم     االجتماعية أو بسبب االعتماد النفسي الناتج عن االستهالك لوقت طويـل وال ي
من جميع  % 61من جميع الذكور و   % 53 حوالي   صرح. يستطيعون وقف استهالك القات من ذات أنفسهم      

ومن بين أولئـك الـذين      ). 15الجدول  (اإلناث المجيبين أن تدخل الحكومة ضروري لتناول مشكلة القات          
من القيود القانونية على اسـتهالك      يدعمون تدخل الحكومة فقد بينت أغلبية واسعة بأنها سترحب بشكل ما            

 كمـا أن  من النساء في أي تدخل حكومي على اإلطـالق          % 24من الرجال فقط و   % 73 ال يرغب . القات
  . من المجيبين ليست لديهم وجهة نظر عن هذه القضية% 15 إلى 10حوالي 

  

   أينبغي للحكومة أن تحد من مضغ القات؟15  جدول
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  )n=3889ة مئوية ، بنسب(
  

  نساء  رجال  
  61.2  53.2  نعم 
  24.1  36.5  ال 

  14.7  10.3  ال أعرف 
  )2006جاتر (م 2006 مايو –مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبريل : المصدر

المجيبين كان عدد كبير من     ). 16الجدول  (طلب من المجيبين كذلك تحديد البدائل المجدية الستهالك القات             -52
غير قادر على تحديد أي بدائل مناسبة وهذا بذاته عالمة على الدور الفريد الذي يلعبه استهالك القات فـي                   

 ومن بين أولئك الذين لم يجيبوا فإن حوالي النصف يشعرون أن إيجاد فرص اقتصادية أكبـر                 الحياة اليومية 
إن حوالي  . ن استخدام أفضل كثيراً لوقتهم    سواء في وظائف مدفوعة األجر أو في زراعة بدائل للقات سيكو          

ربع أولئك الذين لم يجيبوا على هذا السؤال قد شعروا أن الحكومة يمكن أن تساعد باالستثمار أكثـر فـي                    
من المهم كذلك مالحظة أن القليل جداً يشعرون بأن حظر كامل علـى             . نشاطات بديلة لقضاء وقت الفراغ    
  . استهالك القات سيكون خياراً مجدياً

  
 

  مقترحات المجيبين لبدائل ممكنة للقات16  جدول
   

  ) إمكانية أكثر من إجابة– 4372= العدد (
  

  البدائل  اإلجمالي
  %  العدد

  10.3  450   بالرياضة أو بالمشي ممارسة
وقت الفراغ   2.7  119  قضاء وقت أطول مع األسرة أو األصدقاء 

  والتفاعل االجتماعي
  1.5  65  مشاهدة التلفزيون 
  14.5  634  إجمالي فرعي

  26.8  1.170  البحث عن وظيفة وزيادة الدخل 
  نشاطات اقتصادية  1.1  48  العمل في المنزل أو في الحقل 

  15.0  654  زراعة محاصيل أخرى 
  42.8  1.872  إجمالي فرعي 

  التعلم  2.8  123  االلتحاق بدورات مهنية 
  1.7  75  سجد أو قراءة القرآن الذهاب إلى الم
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  البدائل  اإلجمالي
  %  العدد

  1.4  62  القراءة أو الدراسة 
  1.6  70  االستماع إلى محاضرات 
  0.2  9  الذهاب إلى مقهى اإلنترنت

  7.8  339  إجمالي فرعي 
  0.8  33  األكل أكثر وخاصة الفواكه 

  0.2  8  استهالك الكحول أو المخدرات األخرى 
  بديل االستهالك  0.1  6  مضغ اللبان 

  0.3  12  شرب الشاي 
  1.3  59  إجمالي فرعي 

منـشآت  (إيجاد فرص أكثر لقضاء الفـراغ       
  ) الخ... رياضية ونوادي وحدائق ومكتبات 

1.038  23.7  

الكهربـاء  (االستثمار في البنيـة التحتيـة       
  )الخ... والمستشفيات والمساجد والمصانع 

  مبادرات الحكومة  1.2  51

  0.3  11  حظر ومنع زراعة القات 
  25.2  1.100  إجمالي فرعي 
  4.4  194  ال يمكن فعل شيء 

  1.1  46  النوم 
  0.9  40  توفير المال أو مساعدة الفقراء 

  0.2  10  مغادرة اليمن 
  أخرى

  1.8  78  ال أعرف 
  8.4  368  إجمالي فرعي 

  100.0  4.372  اإلجمالي
  )2006جاتر (م 2006 مايو –ل مسح استهالك القات المعد من البنك الدولي في أبري: المصدر
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   تثبيط استهالك القات -3
  
   تنفيذ قرارات السياسة في الماضي -أ
  

تخاذ إجراءات لكـبح اسـتهالك      االستجابة لمبادرات المنظمات الغير حكومية بدأت الحكومة في ا           -53
جه باستبعاد مزارعي    إن القات هو السلعة الزراعية الوحيدة التي يخضع بيعها للضرائب ويثبط إنتا            .القات

. القات من الخدمات الزراعية بما في ذلك األبحاث واإلرشاد والقروض الحكومية ومشروعات تحسين الري             
استهالك القات محظور في مكاتب الحكومة والشرطة والجنود ممنوعين من استخدام القات عندما يكونـوا               

 الحكومـة أسـبوع الخمـس أيـام         طبقت.  الواجب وقد نقلت بعض أسواق القات خارج مراكز المدن         أثناء
 قامت الحكومة اليمنية كـذلك منـذ        كماوساعات عمل أطول وكلها تهدف تحديداً إلى إعاقة استهالك القات           

. م2002خمس سنوات بمراجعة مكثفة لوضع القات والتي نوقشت استنتاجاتها في مؤتمر وطني في أبريل               
لجديدة التي تم إتخاذها بما في ذلك إجراءات السياسة الهادفة          وقد نتج عن هذا المؤتمر سلسلة من المراسيم ا        

 المرافقإلى إعاقة استخدام المبيدات المضرة في إنتاج القات وتشجيع محاصيل بديلة وتعزيز الوصول إلى               
  . 14 البديلةاالستجمامية

  
 مـن تجـار   م أنه صعب وخصوصاً في مواجهة مقاومـة شـديدة      2002تنفيذ إصالحات ما بعد عام      أثبت     -54

مرة أخـرى علنـاً مـن قبـل         القات  م يمضغ   2006واعتباراً من منتصف عام     . ومنتجي القات المتنفذين  
وقد توقفت الجهـود لنقـل      . م1999العسكريين في بدالتهم وفي المباني الحكومية والتي منع منها في عام            

بكراً كل يوم وتستمر لمعظم     أسواق القات إلى ضواحي المدن الرئيسية ويبدو أن جلسات مضغ القات تبدأ م            
  . اليوم

  
 استهالك القات واسع االنتشار كما تشهد نتائج هذا المسح تتضمن أن إجراءات سياسة أقوى ستكون                ال زال    -55

إن السياسات الحكومية الهادفة إلى مكافحة القات يجب مع ذلك أن تكافح حقيقـة              . لها حاجة لكبح استهالكه   
لثقافي اليمني وأنه يلعب دوراً حيوياً في االقتصاديات الريفيـة وأن الـدخل             بأنه جزء مكمل من الموروث ا     

إن المشكلة األخرى مـع القـات هـي         . المتدفق من إنتاج القات مصدر أساسي إليرادات الحكومة المحلية        
إن أولئك الذين يزرعون القات أقوياء بحيـث أن         . الطريقة التي تمارس فيها السيطرة على إنتاجه وتوزيعه       

وفضالً عن ذلك فإن أولئك الـذين لهـم         . ناك مخاطرة سياسية كبير للجهود التي تتم للمكافحة ضد القات         ه

                                                 
وهو . والهادف إلى تحسين سالمة المستهلك) م2002 لعام 135قرار مجلس الوزراء رقم ( يشمل هذا مرسوم حول استخدام المبيدات  14

فحص الكيماويات ) ج(مصادرة وإتالف المواد الكيماوية المهربة ) ب(ماويات في جميع المحافظات بحمالت تفتيش على الكي) أ(يطالب 
االحتفاظ بسجل لموردي المبيدات المسجلين والقيام بتفتيش ) د(المستوردة قانونياً من أجل صالحيتها وتطابقها مع المواصفات المحددة 

  . عليهم في األماكن
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مصلحة متأصلة في الوضع الحالي للقات قد أثبتوا أنهم فعالين بصورة غير عاديـة فـي االلتفـاف علـى                    
  . السياسات الهادفة إلى كبح استهالكه

  
ووفقاً للخطـة الخمـسية االجتماعيـة       . مكافحة القات ل  مر  صعب     سيكون األ  الحكومة مدركة بالكامل كم      -56

تعتزم الحكومة تناول ظاهرة القات بصورة موضوعية وعـن معرفـة           : "االقتصادية الثالثة لتخفيض الفقر   
صـفحة  (وتدريجياً في الوقت الذي توجد فيه توازن بين جوانبه االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية              

التأكيد في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لتخفيض الفقر علـى الحفـاظ               تملقد  )". 6
على المياه وإدخال محاصيل نقدية جديدة وكلها يمكن أن يتوقع منها مع مرور الوقت أن تشجع المزارعين                 

  . 15في تحويل الموارد عن إنتاج القات
  

ريعة في زراعة القات فقد سجل بعض النجاح في إبدال المحصول ولو أنه             تجاه العام لزيادة س   وبينما كان اال     -57
م أبدلت جماعة البهرة االسماعيلية في منطقـة حـراز بنجـاح القـات              1999ومنذ عام   . في نطاق ضيق  

وتشمل نشاطات توليد الـدخل البـديل       .  ألف شجرة قات   200بنشاطات اقتصادية أخرى واجتثت أكثر من       
وكانت هناك اسـتثمارات    . لمانجو وكذلك تربية الخرفان والنحل والتطريز والخياطة      زراعة البن واللوز وا   

يمكن استعمال تقييم نقاط القوة والضعف في مشروع البهرة كأساس لبرنامج           . أيضاً في أنظمة الدعم الريفي    
  . 16إبدال أكثر شمولية للقات

  
ولقـد أدت الجهـود     . صيل في المرتفعـات   ومع ذلك ربما يكون من الصعب إزاحة القات من أنظمة المحا             -58

لتشجيع أساليب الحفاظ على المياه في مشروع حوض صنعاء الذي يدعمـه البنـك الـدولي إلـى توسـع                    
وبصورة مماثلة هدفت الجهود في رفـع الـدعم عـن           . المزارعين في المساحة المخصصة لزراعة القات     

من تأكيد أقل على زراعة القات بسبب ربحيتـه         الديزل إلى جعل المزارعين يضعون مزيد من التأكيد بدالً          
  . العالية

  
وعلى مدى العقود الثالثة الماضية أظهر المزارعون اليمنيون أنهم يستجيبون لعوامل السوق عنـدما يـأتي                   -59

لقد حولت األراضي إلى إنتاج القات بسبب طلب السوق المتزايد ونظام التوزيع المنظم             . األمر التخاذ القرار  
وفوق هذا كله حقيقة أن األرباح في إنتاج القات والعوائد على العمالة قد كانت أعلى كثيـراً مـن أي                    جيداً  

يمكن أن يكون تشجيع المزارعين لتحويل الموارد من زراعة القات أمراً صعباً         . محصول نقدي منافس آخر   
 فـإن الطريقـة المهمـة      وفي المدى الطويل  . وخصوصاً بالنظر إلى األرباح الكبيرة التي يدرها المحصول       

  . لتخفيض ربحية المحصول ستكون تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحدث تخفيض في طلب االستهالك
  

                                                 
  ). 2010-2006( ، الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية االجتماعية لتخفيض الفقر 2006لدولي  وزارة التخطيط والتعاون ا 15
  . لمراجعة أولية لبرنامج إبدال القات من قبل جماعة البهرة االسماعيلية) 2005( أنظر جاتر  16
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   اتجاهات الحوار في المستقبل -ب
  

  دروس من التجربة الدولية 
  

مفيـدة  توفر التجربة الدولية في تخفيض الطلب على المخدرات بعض الدروس التي يمكن تطبيقها بصورة                  -60
 الحكومة إلحياء الجهود لتناول تحدي التنمية الرئيـسي         لدىفي اإلطار اليمني إذا ما أخذنا االهتمام األخير         

 اإلعالن السياسي الذي تبنته الدول األعضاء في األمم المتحدة فـي الجلـسة الخاصـة للجمعيـة                  يقر. هذا
م بـأن تخفـيض الطلـب علـى         1998 العمومية لألمم المتحدة حول مشكلة المخدرات في العالم في عام         

فهو يحدد مجموعة من المبادئ المتفق عليها للحكومـات         ولذا  المخدرات أمر هام في حل مشكلة المخدرات        
لقـد أدرجـت   ). 2المربع رقم(من أجل أن تتبنى في جهودها دعم تخفيض الطلب على استعمال المخدرات      

على المخـدرات فـي إسـتراتيجياتها الوطنيـة         الكثير من البلدان منخفضة الدخل عناصر تخفيض الطلب         
توحي التجربة حتى اآلن في الجهود لتخفيض الطلب على المخدرات في البلدان متدنيـة              . لمكافحة المخدر 

وفـي  . الدخل أن كل من بناء الوعي وتخفيض المخاطرة مطلوب من أجل تخفيض الطلب بصورة فعالـة               
اً نشطاً في التعرف على مشكلة المخدرات وإيجاد الحل         جميع الحاالت يجب على المجتمعات أن تلعب دور       

تظهر التجربة كذلك أن عدة طرق مطلوبة لمختلف المجموعـات فـي تنـاول االحتياجـات                . المناسب لها 
  . 17واألوضاع المختلفة

  
  

   مبادئ تخفيض الطلب على المخدرات2  المربع
  : م ما يلي1998 لتخفيض الطلب على المخدرات لعام رشاديةاإلادئ يتضمن إعالن األمم المتحدة للمب

ينبغي تبني نهج متكامل لحل مشكلة المخدرات وأن يتكون من توازن بين تخفيض الطلب على المخـدرات                  •
  . وتخفيض العرض

 : سياسات تخفيض الطلب والتي •

   .تهدف إلى منع استخدام المخدرات واآلثار المعاكسة لمساوئ المخدرات -

 . االضطالع والتشجيع لمساهمة فعالة ومنسقة لألفراد على مستوى المجتمع -

 .والنوع االجتماعيالحساسية لكل من الثقافة  -

 . المساهمة نحو إعداد واالحتفاظ ببيئات داعمة -

                                                 
، ) مراجعة عالمية(مكافحة مساوئ المخدرات  ، دروس مستقاة في 2002 مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ،  17

  . نيويورك



 34

  

ينبغي أن تبنى إستراتيجيات تخفيض الطلب على تقدير منتظم لطبيعة ومدى مساوئ المخدرات والمشكالت               •
  . رتبطة بالمخدرات في السكانالم

ينبغي أن تشمل برامج تخفيض الطلب جميع مجاالت المكافحة من التثبيط لالستخدام في البداية إلى تخفيض                 •
 . العواقب الصحية واالجتماعية السلبية لمساوئ المخدرات

لة وتحديد حلول   نهج تشاركي وشراكة واسعة على مستوى المجتمع تشكل أمراً حاسماً للتقدير الدقيق للمشك             •
 . ناجعة وصياغة تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة

ينبغي إدماج جهود تخفيض الطلب في سياسات أوسع للرعاية االجتماعية وتعزيز الصحة وبرامج التعلـيم                •
 . الوقائي

ينبغي تصميم برامج تخفيض الطلب بتناول احتياجات السكان بصورة عامة وكذلك تلك االحتياجات الخاصة               •
 . ات محددة من السكان مع إعطاء اهتمام خاص للشباببمجموع

ينبغي أن تكون المعلومات المستخدمة في برامج التعليم والوقاية واضحة ودقيقة علمياً وموثوق بها وصالحة             •
 . ثقافياً وفي وقتها وتختبر لدى المجموعة السكانية المستهدفة

لقرار ومخططي البرامج والممارسـين فـي كـل         ينبغي أن تضع الدول تشديداً مناسباً على تدريب صناع ا          •
ينبغي التقيـيم الـشامل إلسـتراتيجيات       . جوانب تصميم وتنفيذ وتقييم برامج وإستراتيجيات تخفيض الطلب       

 . وينبغي التشارك في نتائج هذه التقييمات. تخفيض الطلب والنشاطات المحددة لتقييم وتحسين فعاليتها

  
-8لعامة لألمم المتحدة المكرسة لمناهضة مشكلة المخدرات في العالم معـاً ،             الجلسة الخاصة للجمعية ا   : المصدر

المبادئ اإلرشادية لتخفيض الطلب على المخدرات واإلجـراءات لتعزيـز          : اإلعالن السياسي : م1998 يونيو   10
  . التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات في العالم

  
ة أنه عندما تحدث وصمة عـار سـلبية قويـة لـصيقة باسـتخدام               إن الدرس الرئيسي من التجربة العالمي        -61

فإن المستخدمين الجدد سيثبطون منـذ البدايـة وسـينخفض الطلـب بـين              ) وسوء االستعمال (المخدرات  
تظهر التجربة على مستوى العالم أن الجهود لتناول تخفيض المخدرات          . المستخدمين الموجودين من سابق   

ولكن بينما تأخذ المنافع وقتاً من أجل اكتـسابها         . ابر من القيادة الوطنية   تتطلب مدى زمني طويل ودعم مث     
فعلـى سـبيل    . فإن الخبرة الدولية توفر دليالً ال غبار عليه بأن السلوكيات المستأصلة بعمق يمكن تغييرها             

 معظـم   ويعطي هيبة واعتبار في    جذابالمثال في أعوام الخمسينيات كان ينظر إلى استهالك التبغ بأنه أمر            
وبعد خمسة عقود من سياسات تخفيض الطلب المنسقة تم تثبيط استهالك           . االقتصاديات ذات الدخل المرتفع   

 ). 3المربع(السجائر في بلدان منظمة التعاون االقتصادي األوروبي 
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ن كونه أمر جذاب إلى م: استهالك التبغ في بلدان منظمة التعاون االقتصادي األوروبي 3  المربع
  وصمة عار اجتماعية

  
حاولت المجموعات المناهضة للتدخين مع الكثير من إدارات الصحة الحكومية مناهضة الدعايـة للتبـغ بإيجـاد                 

ركزت اإلعالنات المبكرة بصورة رئيسية على ازدياد مخـاطر         . دعايتها الخاصة في إبراز اآلثار السلبية للتدخين      
 بصورة متزايدة وتستهدف    أكثر قوة  ذلك أصبحت    إال أنها مع  ت المصاحبة للتدخين السالب     سرطان الرئة والمشكال  

  . الشباب أكثر على مدى السنوات مع بعض الحمالت تركز اآلن على تخفيض الجاذبية المادية
  

 مليـون   31 أنفقت الحكومة البريطانية  . لعب التمويل الحكومي دوراً هاماً في الحمالت الجماهيرية لتثبيط التدخين         
" من أجل حياة دون تبغ    "م دشن االتحاد األوروبي حملة      2005في عام   . جنيه كجزء من حملتها المناهضة للتدخين     

  . في جميع البلدان المشكلة لالتحاد لمساعدة الناس في اإلقالع عن التدخين
  

 على مدى السنوات من أجـل       أدخلت القوانين المنفذة للحظر على التدخين من قبل كثير من البلدان في عدة أشكال             
 ينـاير   10حظرت إيطاليا التـدخين مـن       . أن تكون متممة للضرائب على السجائر وحمالت التوعية الجماهيرية        

. م في جميع األماكن المغلقة باستثناء المنازل الخاصة وحددت مناطق خاصة تلبي الشروط الفنية بـصرامة               2005
ستحظر فرنسا  .  هذا اإلجراء بصورة جيدة وتتم مراعاته بصورة عامة        وعلى الرغم من التشاؤم في البداية فقد قبل       

من الـشعب يـدعمون     % 70م في جميع األماكن العامة وتوحي استطالعات الرأي أن          2007التدخين في فبراير    
م بعد نفاذ قانون التـدخين      2006 مارس   26حظرت اسكتلندا التدخين في جميع األماكن العامة المغلقة في          . الحظر

حظرت كل من إنجلترا وشمال ايرلندا التدخين في جميع األماكن العامـة المغلقـة              . صحة والرعاية االجتماعية  وال
بدأت تجارب بحظر التدخين في الهواء الطلق في أطر محددة وخاصة في األماكن العامة أو               . م2007بدءاً من عام    

وباإلضافة لذلك تمنع كاليفورنيا    . لمفتوحة للجمهور تحظر كاليفورنيا التدخين في جميع المباني ا      . المملوكة للحكومة 
لقد منـع التـدخين فـي طوكيـو         .  قدم من أي باب أو شباك ألي مبنى حكومي ضمن الوالية           20التدخين ضمن   

 من البلديات األخرى في اليابان لديها أنظمة تحظر         60وباإلضافة لذلك هناك نحو     . م2002شيوداوارد منذ أكتوبر    
  .  على التدخين في الشارعأو ال تشجع الناس

  
  ,advertising_tobacco.wiki/org.wikipedia.en://http :2006: الدعاية للتبغ: المصدر

   ban_smoking/wiki/org.wikipedia.en://http:م2006وحظر التدخين 
 

  عناصر أجندة تخفيض الطلب على القات
  

 توحي التجربة في الماضي أن هناك حاجة إلشراك القيادة العليـا فـي كـل    .تأمين دعم القيادة الوطنية    -62
عاً يجـب  إن مكتب الرئاسة والبرلمان وقادة الحكومة المحليين جمي     . األوقات في حملة لتثبيط استهالك القات     
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إن تأمين أن يكون لـدى القـادة        . أن تكون لديهم المعلومات ويشتركون في حمالت إلعاقة استهالك القات         
الوطنيين الوصول إلى استنتاجات هذا المسح وإدراكهم أن غالبية المستهلكين يريدون مـساعدة الحكومـة               

ومع ذلك  . عدة متينة من دعم القيادة    لمساعدتهم في تخفيض استهالك القات سيكون بداية طيبة باتجاه بناء قا          
ينبغي أن نأخذ في االعتبار أنه ينظر إلى القات من قبل الكثير كعنصر فريد للثقافة اليمنية وينبغي أن ينظر                   
إلى الوكاالت الدولية كداعم للمبادرات المحلية في كبح االستهالك في الوقت الذي تحترم فيـه المـوروث                 

  .الثقافي اليمني
  

 إن تجديد الجهود إلنفاذ اإلصالحات السياسية التي دشنت منـذ           .م1999إلصالحات ما بعد عام     فرض ا    -63
م لتخفيض استهالك القات ستكون إشارة إلى السكان أن قادة الحكومة مدركين الحاجـة التخـاذ                1999عام  

 إلـى حظـر     وسيشمل هذا إنفاذ معزز للسياسات الحكومية الهادفة      . خطوات لكبح االستهالك المفرط للقات    
استهالك القات في المباني العامة ومن قبل الضباط العسكريين العاملين وضمان أن ساعات العمل الحكومية               

إن سياسة عدم التـسامح بـصورة خاصـة         . تدوم حتى الثالثة عصراً ونقل أسواق القات من مراكز المدن         
اعات العمل القانونية من قبل كل من       الستهالك القات أثناء ساعات العمل ومغادرة مكان العمل قبل نهاية س          

رسل إشارة قوية إلى كل السكان أن استهالك القـات لـم يعـد              تالموظفين الحكوميين والجيش والشرطة س    
  . مسموح به لتقويض العمل الفعلي للخدمة الحكومية

  
القـات  إن إحدى الطرق لتخفيض الطلب على القات هي ببساطة جعل استهالك             :زيادة العبء الضريبي     -64

إن رفع الضرائب على القات يمكـن أن        . وعندما يرتفع سعر سلعة فتهبط كمية الطلب تبعاً لذلك        . أكثر كلفة 
وعلى الـرغم مـن االعتقـاد       . يفيد في تخفيض الطلب وهو بذلك أيضاً يخفض الهوامش للتجار والمنتجين          

ة اجتماعيـة تـوحي بـأن       السائد أن استهالك القات غير مرن السعر فإن نتائج عدة مـسوحات اقتـصادي             
  .االستهالك مرن تماماً حتى أعلى شرائح الدخل

  
 والتهـرب   بنجنبـه  إنفـاذ القـانون      ويتعطلتبقى الضريبة على القات خفيفة ألن المعدل االسمي منخفض             -65

% 20وعلى الرغم من فرض الضرائب على القات بمعدل ضريبة اسـمية            . واإلدارة الضريبية الغير فعالة   
فقط من قيمة االسـتهالك     % 4 إلى   3القيمة فإن معدل الضريبة الفعلي أقل كثيراً حيث يقع في           على أساس   

 رفع معدل الضريبة والتحسين الجوهري إلنفاذ الضرائب في ردع االستهالك المفرط            يمكن أن يفيد  . النهائي
لياً بالقانون أسهم   مما يجمع حا  % 5وباإلضافة لذلك فإن    . وبصورة خاصة بين الشرائح الفقيرة من المجتمع      

 المـوارد   تلقائيـة إن زيادة الضريبة يمكن لذلك أن يعزز بصورة         . في صندوق الحكومة للشباب والرياضة    
  . المتاحة لنشاطات قضاء الفراغ البديلة

  
وعلى مستوى العالم تفرض ضرائب على التبغ بمعدل أعلى كثيراً مما يفرض على القات في الـيمن مـن                      -66

في البلدان ذات الدخل المرتفع تبلغ الضرائب ثلثي سعر التجزئة أو أكثـر لعلبـة       . ستهالك اال الحد من أجل  
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وفي البلدان ذات الدخل المنخفض المتوسط بالمقارنة تبلغ الضرائب حوالي نصف سعر التجزئـة              . السجائر
الحـد  جل  ويوحي هذا أن الضرائب على استعمال القات يمكن رفعها بصورة كبيرة من أ            . 18لعلبة السجائر 

  .  االستعمالمن
  

 تصميم نظام ضريبي فعال للقات تحتاج الحكومة أن تأخذ في االعتبار عدة عوامل تتضمن التأثير                من أجل    -67
المحتمل للتهريب والقوة الشرائية للمستهلكين المحليين واألسعار في البلدان المجاورة وفوق هذا كله قـدرة               

 الحـد مـن   وطالما أن الغرض األساسي من الضريبة هـو         . ورغبة مصلحة الضرائب في فرض االمتثال     
والتـي سـتفرض نفـس      ) أي على أساس الكمية   (استهالك القات فإن مبرراً قوياً سيوجد لضرائب محددة         

من السهل إدارة الضرائب المحددة مما هـو        . الضريبة لكل كيس يباع بدالً عن الضريبة على أساس القيمة         
اس القيمة ألن من الضروري فقط تحديد الكمية المادية للمنتج الذي تفرض            الحال بالنسبة للضرائب على أس    

 طوابع ضريبية كذلك في التأكـد    استخدام يمكن أن يساعد  . عليه الضريبة وليس من الضروري تحديد قيمته      
من أن ضرائب القات قد دفعت وأن تلك البضائع التي دفعت الضرائب المناسبة الختصاص قانوني واحد ال                 

  . إلى اختصاص قانوني آخرتشحن 
  

 فإن أي حكومة تقرر تنفيذ سياسة مكافحة يقظة على القات يجب أن تفعل ذلـك    تحقيق الفعالية ومن أجل أن       -68
وبينما يمكن أن يبدو أن مستهلكي القات سيعارضـون بقـوة           . في إطار يكون فيه للقرار دعماً شعبياً واسعاً       

إن استنتاجات هذا التقرير تظهـر أن مـستهلكي القـات           : ة مذهلة مكافحة القات فإن الحقيقة مختلفة بصور     
إنهم معنيون بصورة خاصة أن ال يلتقط أطفالهم هذه العادة          . يودون من الحكومة أن تتدخل لكبح االستهالك      

ويودون من الحكومة المساعدة في الدفع بترتيب اجتماعي يوصم فيه االستهالك بالعـار وتـشجع بـدائل                 
 . استهالك

 
 طريقة أخرى يمكن للحكومة بها أن تعرقل استهالك القات هي إعطـاء معلومـات               .بناء وعي الجمهور     -69

تعاني جميع اقتصاديات الـسوق مـن       . للمستهلكين عن العواقب الضارة الناشئة عن االستخدام لوقت طويل        
لمعلومات تلعـب  وفي مواجهة عجز ا. فشل المعلومات أي أن المستهلكون ببساطة ليس لديهم جميع الحقائق    

الحكومة دوراً هاماً في مساعدة المستهلكين أن يكون لديهم اختيار مبني على معرفة عن المنتجـات التـي                  
وفي هذا اإلطار هناك حاجة ماسة أن توفر الحكومة للمستهلكين اليمنيـين المعلومـات عـن                . يستهلكونها

. ماذج أدوار إيجابية كمناصرين للتغيير    مخاطر استهالك القات لكل من أنفسهم والمجتمع ككل وأن تعطي ن          
يمكن لحملة معلومات هادفة جيداً أن تبني على استنتاجات هذا المسح وكذلك جميع مـصادر المعلومـات                 

وبالمثل فإن المعلومات عن اآلثار الضارة   . العلمية عن الصحة وفقدان اإلنتاجية وآثار الفقر الستهالك القات        
إن موافقة الشخـصيات  .  في منهج التعليم وجعلها في برامج التوعية الصحية الستهالك القات ينبغي إدخالها   

                                                 
 ، DCواشنطن . الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ: عالج الوباء: 1999 البنك الدولي  18

http://www1.worldbank.org/tobacco/reports.htm 
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العامة القيادية لفوائد كسر عادة القات والتعليم من زميل إلى آخر وإشراك القطاع الخـاص فـي حمـالت                   
ر التسويق االجتماعي ينبغي النظر إليها جميعاً بأنها مكونات إلستراتيجية متشعبة لبناء وعي وفهم الجمهـو              

  . على أساس المعلومات
  

 ينبغي تصميم حمالت التوعية الجماهيريـة بأخـذ االهتمامـات           .منع الشباب من البدء في هذه العادة         -70
إن نتائج المسح توحي أن استهالك القات يبدأ في سنوات          . المعينة لمختلف المجموعات العمرية في االعتبار     

 حمالت معلومات هادفة توجه     من خالل ي منع عادة القات     لدى الحكومة فرصة هامة للمساعدة ف     . المراهقة
م أنسحب فريق الكرة اليمني من األلعاب اآلسيوية في قطـر           2006في عام   . تحديداً إلى السكان من الشباب    

إن حوادث كهـذه مـع اسـتنتاجات مـسح         . بسبب أنهم كانوا يعرفون أنهم سيفشلون في اختبار المخدرات        
د كأساس لحملة معلومات تهدف إلى إقناع الشباب أن استهالك القات ليس فـي              استهالك القات يمكن أن تفي    

ينبغي أن تبذل الجهود كذلك إلشراك القادة المدنيين والدينيين والقبليين الذين يناشدون الـشباب              . مصلحتهم
تخفـيض  يمكن للجهود الهادفة لمنع استهالك القات أن تعطي نتائجها بسرعة فيما يتعلق ب            . في تلك الحمالت  

  . الطلب طالما أن نصف السكان في اليمن تحت سن الخامسة عشر
  

وفي نطـاق   . يمكن أن تكون هناك فرص لرفع جهود توعية الجمهور التي تقودها منظمات المجتمع المدني                -71
. صغير كانت عدة منظمات غير حكومية نشطة أخيراً في رفع وعي الجمهور عن مخاطر استهالك القـات        

ومؤسـسة  ) جمعية مواجهة أضرار القات   ) (AQA(لمنظمات جمعية مناهضة القات في تعز       وتشمل هذه ا  
العفيف الثقافية في صنعاء والجمعية الوطنية لمحاربة أضرار القات والجمعيـة العدنيـة لمكافحـة القـات                 

يمكن للحكومة أن تعمل في شراكة مع هذه المنظمات الغيـر حكوميـة             . وجمعية أصدقاء بال قات في إب     
  . تبني على الدروس المستفادة من جهودها في زيادة حملة التوعية الجماهيرية الواسعةو

  
م هو أن هناك حاجة     2002 إن إحدى استنتاجات مؤتمر القات في عام         .تطوير منشآت استجمامية بديلة      -72

لجلسات القات  ملحة لتوسيع الوصول إلى المنشآت االستجمامية للشباب بحيث يكون لديهم بديل قابل للحياة              
تدعم االستنتاجات من هذا التقرير ذلك االستنتاج وباإلضافة إلى ضغط الزمالء فإن            . الموجودة في كل مكان   

أحد األسباب التي يقدمها الشباب لبدء عادة استهالك القات هو أن هناك حاجة واضحة لمنـشآت اسـتجمام                  
باب وتعزيز الدعم المالي الحكومي للنشاطات      إن تحسين الوصول إلى المنشآت الرياضية ومراكز الش       . بديلة

  . الثقافية الموجهة للشباب يمكن أن تساعد في توفير بدائل لوقت فراغ الشباب
  

 كلما كان طلب االستخدام أكبر كلما كان االحتمال أقل فـي            .حث نمو القطاع الخاص لتعزيز التوظيف        -73
 أقل من نصف المجيبين الحاجة      ذكر. تهالك القات تخصيص المستهلكين لوقتهم الثمين بصورة متزايدة الس      

يمكـن للـسياسات    ). 16الجـدول   (إلى توسعة الفرص االقتصادية كسبيل لتشجيع تخفيض استهالك القات          
الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنافسة وبناء الرأسمال الوطني وتقوية البيئة الممكنة للقطاع الخـاص كلهـا                
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 تخفيض استهالك القات بتعزيز الطلب على العمل وبـذلك ترفـع تكلفـة              يمكن أن تكون مساهمة هامة في     
إن سياسات معينة تهـدف إلـى تعزيـز         . الفرصة للساعات الكثيرة التي يكرسها العاملون الستهالك القات       

استقرار االقتصاد الكلي والتنافسية مثل التخفيض التدريجي في الدعم للديزل ستحرر أيضاً المـوارد التـي                
وإضافة لذلك فإن اإلنهـاء علـى       . خدامها لتمويل إجراءات تهدف إلى تخفيض الطلب على القات        يمكن است 

مراحل لدعم وقود الديزل سيرفع من تكاليف إنتاج القات طالما وقود الديزل يستخدم في تحريك مـضخات                 
  . 19اآلبار األنبوبية التي تروي القات

  
رامج تنويع محاصيل قابلة للحياة إذا أريد إيجاد بدائل          هناك حاجة للتعرف على ب     .تحديات جانب العرض     -74

في المرتفعات يمكن زراعة الكثير من المحاصيل األخـرى لكـن           . قابلة للحياة للقات في االقتصاد الريفي     
 لتلـك التـي توفرهـا       عمالة مساوية  على أن تلك البدائل يمكن أن تولد أرباح أو           اإلثباتاتهناك القليل من    

اتجهت الجهود في مكافحة زراعة المخدرات في بلدان أخرى إلى طلب توليفة مـن             . قاتزراعة وتسويق ال  
القوانين التي تحد من اإلنتاج وبرامج لتنويع المحاصيل وبرامج تحظر المبيدات الضارة وفرض ضـرائب               

دية هناك حاجة لتوقع وتخفيف اآلثار االقتـصا      . على الكيماويات الزراعية األخرى وإجراءات شبكة األمان      
المعاكسة لما يمكن أن يصبح هبوطاً مرة واحدة في الطلب بالنظر إلى أهمية القات لكل من االستخدام وفي                  

هناك حاجة لمزيد من البحث للتعرف على رزمة مناسبة للتدخالت في جانب العرض أي              . االقتصاد الريفي 
مثل استخدام  (تدخالت شبكة األمان    إجراءات قانونية وزراعية ومكافحة المبيدات وبرامج الموارد المائية و        

التي يمكن استخدامها لتخفيف آثار االستخدام والدخل الريفي        ) الصناديق االجتماعية وبرامج األشغال العامة    
  .لهبوط الطلب على القات

  
 وبينما األبحاث الوبائية في عواقب استهالك القات لها تاريخ طويل في الـيمن              .تناول الفجوات المعرفية     -75

اآلثـار البيولوجيـة    أن   إالالكثير معروف عن اآلثار الصحية على المدى القـصير السـتهالك القـات              و
وباإلضافة لذلك ومع االرتفاع المفاجئ أخيراً      . واالجتماعية لالستخدام المطول ليست مفهومة بصورة جيدة      

لحوامـل واألمهـات    في استخدام المبيدات للقات هناك حاجة لمزيد من البحث عن آثار المبيـدات علـى ا               
  . المرضعات وعلى النسل

  
إن التعـرف علـى     . إن استعمال المخدرات من قبل مجموعة من الناس نادراً ما يكون سببه عامل وحيـد                 -76

طبيعة ونوع مساوئ المخدر في مجموعة مستهدفة معينة ينبغـي أن يـسبق أي تـدخل لمنـع المـساوئ                    
من الدراسات الوبائية فإن األبحاث حول أسباب وعواقـب         مقارنة بالعديد   . والحصول على معلومات عنها   

                                                 
توحي . من الناتج المحلي اإلجمالي% 10الدعم بـ  تبقى أسعار الديزل المحلية أقل كثيراً من مستويات السوق العالمية ويقدر إجمالي  19

م بمزايا رفع أسعار الديزل في سلسلة من الخطوات مع إجراءات مصاحبة من أجل الفقراء تهدف إلى تخفيف اآلثار 2005تجربة عام 
م 2005يال للتر في عام  ر45 ريال للتر إلى 17لقد رفعت أسعار الديزل في خطوة واحدة من . االجتماعية المعاكسة لزيادة األسعار

  .  ريال للتر الواحد35واستجابة لذلك خفضت الحكومة السعر إلى . والذي أثار مظاهرات وشغب ووفيات وتدمير للملكية
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وبينما تنفذ تدخالت   . استهالك القات والضغوط السلوكية المصاحبة لتناول القات محدودة في عددها ومجالها          
السيطرة على الطلب فإن نشاطات األبحاث الموازية في هذه القضايا يمكن أن تساعد على تنقية اسـتهداف                 

ينبغـي  .  المصممة لتحسين المعلومات الصحية عن الفقراء من أجل إعطاء أقصى أثـر            التدخالت مثل تلك  
سيساعد . إدماج التقييم في سياسات تخفيض الفقر والمشروعات والبرامج منذ البداية وأن تستمر على طول             

  . ذلك في إثبات الدليل على الفعالية ويذكي عمليات التعلم الحقيقية لنجاح جهود تخفيض الطلب
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  تهالك القات عينة مسح اس1 لملحقا
  

 مـن   4027وإجماالً فـإن مجمـوع      ). 1ملحق الجدول   ( فرد   600 إلى   400في كل محافظة تمت مقابلة ما بين        
 مـن الـذكور     2220و%) 45( من اإلنـاث     1807اليمنيين فوق سن الثانية عشر قد أجريت مقابالت معهم منهم           

ومن بـين أولئـك     . 20 محافظات العينة   عاماً في  12من السكان في عمر أكثر من       % 0.07وهذا يساوي   %). 55(
يعيـشون  % 53 شخص أو    2118يسكنون المدن بينما    % 47 شخص أو    1909الذين أجريت مقابالت معهم هناك      

متزوجات والباقيات ونـسبتهن    % 55من اإلناث المشاركات قد كن عازبات و      % 44إن نحو   . في المناطق الريفية  
% 8متـزوجين و  % 59كانوا عازبين و  % 33مشاركين الذكور   ومن بين ال  . مطلقات أو منفصالت أو أرامل    % 2

مـن اإلنـاث    % 53من الـذكور و   % 12بخصوص التحصيل العلمي فإن حوالي      . مطلقين أو منفصلين أو أرامل    
  . المجيبين قالوا أنهم أميين

  
 مـساحين   10 ماسح وظفوا محلياً بمعدل      72نفذ المسح من قبل     . لقد بذلت كل الجهود لضمان أن البيانات موثوقة       

ولقد تم تدريبهم رسمياً قبل القيام بالمقابالت       . قسم المساحون بالتساوي بين الرجال والنساء     . وظفوا من كل محافظة   
وفي كل مديرية تم أخذ اختيار عشوائي من األسـر بعـد   . واإلشراف عليهم بعناية من قبل منسق ميداني ذو خبرة  

وفي . لمنظمات الغير حكومية المحلية وممثلين عن قوات األمن المحلية        تأمين الموافقة على القيام بالمسح بمساعدة ا      
الوقت الذي نضمن أن العينة قد كانت عشوائية حقاً فقد أعطي اهتمام في تحديد مكان أعداد كافيـة مـن النـساء                      

 المعلومـات  والمسنين المجيبين لضمان المقابالت في القرى النائية وللتأكيد للمجيبين أن الهدف من المسح هو جمع      
  . 21وليس أي شيء يتعلق بنشرات اإلذاعة األخيرة التي ناقشت إمكانية حظر القات

   

                                                 
م ، 2004 والنتائج األولية لإلحصاء السكاني لعام 30 و29م ، ص2003 كتاب اإلحصاء السنوي عن الجهاز المركزي لإلحصاء لعام  20

  . 30م ، ص2004 السنوي لعام كتاب اإلحصاء
ومن الواضح أن هذه البرامج قد عبرت عن اهتمامات حول .  تزامن المسح مع نشرات العربية والجزيرة حول القات في اليمن 21

 لقد تمت طمأنت المجيبين أن. استهالك القات وبينت أن الشرط النضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يكون حظر القات
  . هذا المسح ليس له عالقة باالنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أو أي جهد آخر يهدف إلى حظر استخدام القات



 44

  مناطق المسح وعدد المشاركين بحسب المديرية والجندر: 1 ، الجدول 1الملحق 
  

  المديرية  المحافظة  الجنس
  أنثى  ذكر

  اإلجمالي

  90  34  56  بني حشيش 
  52  16  36  بني الحارث 

  57  29  28  جحانة 
  25  14  11  الحيمة الخارجية 

  108  31  77  بني مطر 

  محافظة صنعاء 

  76  37  39  بالد الروس 
  408  161  247    اإلجمالي 

  55  33  22  الثورة 
  96  42  54  المدينة القديمة 

  65  35  30  معين 
  المدينة الليبية 

  ) جزء من بني الحارث(
7  16  23  

  9  4  5  افية الص
  94  47  47  التحرير 
  68  28  40  السبعين 

  أمانة العاصمة صنعاء 

  205  205  410  
  61  60  1  مدينة الحديدة 

  29  13  16  الميناء 
  99  32  67  الهوك 
  55  35  20  الحالي 

  110  61  49  المراوعة 
  84  31  53  منصورية 

  الحديدة 

  126  62  64  اللحية 
  564  294  270    اإلجمالي 

  51  25  26  سال 
  70  34  36  القاهرة 

  تعز 

  42  24  18  المظفر 
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  138  61  77  مقبنة 
  77  46  31  صبر 
  90  40  50  ماوية 

  120  63  57  دمنة الخير 
  588  293  295    اإلجمالي 

  232  104  128  مدينة مأرب 
  64  36  28  حريب 

  99  59  40  صرواح 

  مارب 

  96  45  51  الجوبة 
  491  244  247    اإلجمالي 

  271  104  167  البريقة 
  55  16  39  المنصورة 
  74  40  34  دار سعد 
  91  38  53  خورمكسر

  عدن 

  113  35  78  الشيخ عثمان 
  604  233  371    اإلجمالي 

  185  100  85  سيئون 
  135  29  106  تريم 
  105  31  74  شبام 

  ) الوادي(حضرموت 

  122  43  79  القطن 
  547  203  344    اإلجمالي 

  251  107  131  المكال 
  102  38  64  الريدة وقصيعر 

  ) الساحل(موت حضر

  75  29  46  بروم 
  415  174  241    اإلجمالي 
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   العالقة بين العمر وتكرار مضغ القات للرجال والنساء2 الملحق
  

  العمر وتكرار مضغ القات بين الذكور اليمنيين): 2(، الشكل ) 2(الملحق 
  )النسبة المئوية على اليسار والفئات العمرية بحسب تراميز اللون(
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  العمل وتكرار مضغ القات بين اإلناث اليمنيات): 2(، الشكل ) 2(الملحق 
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    نفقات األسرة على القات 3 الملحق
  

  توزيع نفقات األسرة): 1(، الجدول ) 3(الملحق 
  )م2005بالمائة لعام (

  اإلجمالي  الريف  المدن  
  11.8  14.6  7.1  الحبوب ومنتجاتها 

  0.6  0.6  0.6  البقوليات 
  3.4  3.5  3.1  الخضار 
  2.5  2.6  2.3  الفواكه 

  11.6  11.8  11.2  اللحوم والدواجن واألسماك والبيض 
  6.0  8.5  1.8  الحليب ومنتجات األلبان 

  1.1  1.3  0.7  الشحوم القابلة لالستهالك والزيوت 
  2.0  2.4  1.3  السكر ومنتجات السكر 

  0.7  0.7  0.7  ل والبهارات التواب
  0.6  0.7  0.4  الشاي والقهوة والكاكاو 

  0.8  0.7  1.1  المياه المعدنية ومشروبات الصودا 
  1.6  1.6  1.7  التبغ 
  10.5  10.3  11.0  القات 

  46.9  40.9  57.1  مواد غير غذائية أخرى 
  100.0  100.0  100.0  اإلجمالي 

  م 2005مسوحات ميزانية األسرة لعام : المصدر
  

  نفقات األسرة على القات بحسب شرائح): 2(، الجدول ) 3(الملحق 
  )م2005بالمائة من دخل األسرة لعام (

  اإلجمالي  الريف  المدن  الشرائح
1  6.7  8.8  8.6  
2  8.2  9.3  9.1  
3  7.8  10.0  9.6  
4  8.9  10.1  9.8  
5  9.5  10.7  10.4  
6  9.6  11.2  10.8  
7  10.1  11.1  10.8  
8  10.2  10.7  10.6  
9  10.9  11.6  11.3  
10  11.2  10.5  11.0  

  10.2  10.3  9.9  اإلجمالي
  م 2005مسوحات ميزانية األسرة لعام : المصدر
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  سوق قات في تهامة

  
  مضغ القات في مناسبة زواج

  
 في الحديدة) مخزن(ماضغ قات 

 
  أغصان قات حمراء طرية
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