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  إعداد 
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  مجيد عبد الرحمن قباطي 
  عبد القادر عثمان محمد

 املقدمة
 ُيعترب النمو السكاين يف اليمن من املشكالت اليت تواجه اجملتمع اليمين حاضراً ومستقبالً إذا استمر النمو املعدل احلايل ، حيث ُيعترب             

والـيمن  . هذا التزايد أساساً لكثري من األشكاالت للمجتمع اليمين سواًء ما كان مرتبطاً باإلنتاج أو االسـتهالك أو اخلـدمات                    
كمثيالهتا من الدول العربية ذات التزايد السكاين تواجه هذا اخلطر بالتنمية االقتصادية واالجتماعية اىل خطر ارتفـاع معـدالت                   

  . ت الذي ال يواكب منو يف معدالت اإلنتاج االقتصادي النمو السكاين يف الوق
ومن ناحية أخرى تتميز القوة العاملة بكثري من اخلصائص االجتماعية والدميغرافية واالقتصادية والناجتة من احلجم السكاين والـيت                  

 بالقوة العاملة عاجلنـا مـسائل       ترتبط مبكونات النمو الطبيعي والتركيب النوعي واهلجرة ويف دراستنا هذه عن اخلصائص اخلاصة            
  . القوة العاملة ومن منظور حتليل 

ويف هذا اإلطار يعاجل الفصل األول السكان والقوى العاملة كتحليل للوضع الراهن عن اخلصائص الدميغرافية للسكان والقـوى                  
م وهي املرحلة اليت مل يتم فيهـا        1988-م1973تقسيم الوضع الراهن إىل فترتني زمنيتني األوىل ومتد من عام           -العاملة وقد مت م     

-م  1988توحيد بيانات السكان والقوى العاملة حيث حللت هذه البيانات على أساس تشطري أما املرحلة الثانية ومتتد من عام                   
  . م وهي املرحلة اليت مت فيها توجيه كافة املؤسسات التشريعية والتنفيذية والشعبية 1990

عليم والقوى العاملة مع تركيز التحليل والوصف على أثر هيكل التعليم يف إحداث الفجوة بني بـني                 أما الفصل الثاين يتضمن الت    
  .العرض واحلاجة 

والفصل الثالث حيوى خصائص القوة العاملة يف اجلمهورية اليمنية حيث تعرضنا إىل نوع من التحليل إىل معدالت النشاط حسب                   
صادية وكذلك اهلجرة اخلارجية مستندين إىل نتائج حصر املغتربني مث اخلامتة والتوصيات            النوع مث حتليل اخلصائص التعليمية واالقت     

  . هلذه الدراسة 
وأنين إذ أهني هذه الدراسة عن خصائص القوة العاملة يف اجلمهورية اليمنية وهي الدراسة األوىل اليت تتحدث عن هذا اجملـال ال                      

إلدارة العامة يف مراكز الدراسات السكانية الذين أسهمو جبهود مشكورة يف العمل على يسعين إالً أن اقدم الشكر إىل العاملني يف ا     
إجناز هذه الدراسة ، كما أتقدم بالشكر للدكتور عبد العزيز فرح علي مساعدته لنا وما قدمه من استشارات فنية إلجنـاح هـذا                       

  . العمل 
   



 الفصل الثاين
  التعليم القوى العاملة

م كغريها مـن دول     1962مي يف اخلمسينيات من هذا القرن بعملية توسع هائلة ، حيث شهدت اليمن بعد عام                بدأ النظام التعلي  
العامل توسعاً كمياً كبرياً يف عدد املدارس والطالب وشهدت جتارب عديدة من أجل النهوض باملستويات التعليمية لرفع مستويات                  

 ، وقد حتكمت عوامل أساسية يف نظام التدريب والتعليم خالل الفترة املاضـية  التنمية البشرية وذلك بغرض حتقيق التنمية الشاملة 
  . وهذه العوامل هي التعليم اجملاين ، هيكل سياسات األجور ، نظام التعيني ، والقيم االجتماعية إضافة إىل اهلجرة 

   
  -:عالقة التخطيط للتعليم باالحتياجات االقتصادية 

 واسعاً يف التخطيط الشامل الذي يظهر العالقات االقتصادية واالجتماعية وتأثريها وتأثرها لبعـضها              أصبح التخطيط للتعليم جماالً   
والتعليم يف التخطيط الشامل يشكل جزءاً من اخلطة الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، حيث تـشمل عمليـة                  . البعض  

عه يف ارتباطها بأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة ، والتخطـيط           التخطيط هليكل التعليم يف خمتلف جوانبه ومستوياته وأنوا       
  . االقتصادي ال ميكن إالً أن يكون شامال للميادين االجتماعية والتعليمية والصحية والسياسية 

جهزة التخطيط  لذا فإن التخطيط للتعليم هو أمر مهم وأساسي يف عملية التنمية والقوة البشرية وجيب أن يكون هناك اتصال بني أ                   
  ) .4(االقتصادي واملؤسسات التعليمية 

وقد برزت يف اآلونة األخرية أفكار تنادي بضرورة ختطيط القوى البشرية وذلك بغرض تزويد االقتصاد الـوطين حباجتـه مـن                     
التنموية فيها والعمل على الكفاءات العلمية واملهنية هبدف االبتعاد عن االختناقات اليت قد تنشأ يف املستقبل عند تنفيذ املشروعات            

مالئمة خمرجات التعليم ومع احتياجات البالد من العمالة املاهرة آخذين يف االعتبار الطلب االجتماعي على التعليم وبأن يكـون                   
  .االهتمام يف سد االحتياجات من العمالة 

 الشامل يف جمال التعلـيم والتـدريب ،         وعلى هذا األساس ظهر تدخل احلكومة يف توجيه السياسة االقتصادية وضرورة التخطيط           
وتدخلها لرفد القطاعات االقتصادية بالكوادر املؤهلة اليت تغطي احتياجات البالد احلاضـرة واملـستقبلية وبـشكل يتناسـب                  

ت والتطورات املتوقعة وحتسب حساب مجيع االحتماالت النامجة عن اجتاهات السكان واالقتصاد والتعليم ، واملالحظ تعدد اجلها               
املسؤولة عن التخطيط االقتصادي وختطيط التعليم والقوة العاملة يف اليمن مع ضعف الترابط فيما بينها اآلمر الذي أدى بدوره إىل              
النقص يف الكفاية العددية والنوعية من العاملني الذين حتتاجهم الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية لذا البد من تطوير أجهزة ختطيط                   

  . وأجهزة التدريب والتعليم وتنظيمها وهو األمر امللح اآلن القوة العاملة 
  .أثر هيكل التعليم يف اليمن على إحداث الفجوة 

   
  : بني العرض والطلب على القوى العاملة 

ف م أي يف عهد األمام وفترة االحتالل الربيطاين هو إعداد أراد قادرين على شغل الوظائ         1962كان هدف التعليم يف فترة ما قبل        
اإلدارية يف اجلهاز اإلداري ، وكان التعليم حمدوداً ومقتصراً على طبقة قليلة من أفراد الشعب ، وكانت املنـاهج تـشمل علـى        
مساقات تساعد يف إعداد موظفني بشكل يتالءم طبيعة هذه الوظائف وهبذا فقد كان تعليماً يليب حاجات حمدودة ومبتعداً عن تلبية                    

  ) 5. ( االجتماعي والسياسي والنمو االقتصادي وكذلك بعيداً عن حتقيق مبدأ عدالة ودميقراطية التعليم حاجات اجملتمع يف التطور
وبتطور اجملتمع اليمين اجلزئي تنوعت حاجاته وتغريت النظرة إىل التعليم وأصبح ُينظر إلية على أنه الوسـيلة إلعـداد الطاقـات                     

  .  التنمية اليت أقبل عليها البشرية اليت حيتاجها اجملتمع اليمين يف مرحلة
وبالرغم من أن جتربة اليمن يف جمال التعليم متواضعة إالً أنه متتع بنظام تعليمي حديث والذي استقر قبل وقت قـصري يف بدايـة                        

رياً ، الستينيات إالً أن اإلجنازات اليت حتققت على املستوى التعليمي مازالت متواضعة ، حيث أخذ يتطور من حيث الكم تطوراً كب      
%) 18ر5(فبعد أن كان مقتصراً على فئة حمظوظة من األفراد ، أصبح يضم أعداداً كبرية من الطلبة ، حيث أصبحوا يـشكلون          

  . يبني ذلك ) 1(م واجلدول رقم 1989/ 88من السكان يف العام الدراسي 



ياسات التنموية يف البالد ، إالً أنه يبقى بعيد وبالرغم من أن مبدأ تكافؤ الفرص حيتل مكانة يف أهداف التعليم اليت تتضمنها الس
املنال حيث أن سكان الريف يشكلون نسبة أعلى من سكان املدن ، كما أن اخلدمات التعليمية اليت تقدم هلم أقل بكثري كماً 

 واإلناث لظهر لنا عدم تكافؤ وإذا نظرنا إىل نسبة اخلدمات التعليمية اليت تقدم إىل الذكور. ونوعاً من اليت يستأثر هبا أبناء املدن 
الفرص التعليمية بني اجلنسني يف اليمن ، فقد كانت نسبة كل من مستويات التعليم إىل جمموع أعداد املسجلني للذكور واإلناث 

  : م كما يلي 88/1989يف العام الدراسي 

 جمموع بنات بنون املرحلة

 92ر9 95ر3 92ر2 األساسي

 5ر5 3ر5 6ر1 الثانوي

 1ر6 1ر3 1ر7 م العايلالتعلي

ويبدو عدم التكافؤ بصورة أجلى إذا ما نظرنا إىل نسبة اإلناث إىل جمموع املسجلني يف املراحل التعليمية املختلفة للعام الدراسـي                     
  . م كما يوضحها اجلدول أعاله 88/1989

   
  : التوازن بني أنواع التعليم واالحتياجات االقتصادية 

اضي بالتخطيط للتعليم كعملية قائمة بذاهتا ، وركزت على التوسع الكمي يف التعلـيم تـأثرياً بالنظـام                اهتمت اليمن يف العقد امل    
حيث أن التعليم الذي نراه يف الدول النامية ومنها الدول العربية اليـوم ، هـو يف                 .. التربوي السائدة يف الدول العربية األخرى       

ختتلف ظروفها ومستوياهتا احلضارية عن جمتعمـات تلـك         " أو شرقية   " ربية   مستورد أو مستلهم من جمتمعات غ      -مجلته وأصلة   
  ) .6(البالد 

ومن هنا غلبت الدراسة النظرية األكادميية على مناهجها ومل حيضى جبانب املهارات العلمية وتنمية القـيم واالجتاهـات العمليـة                    
   .باهتمام فكانت اخلربات الفنية واملهنية يف التعليم ضئيلة جداً 

م ملس وجود حاجة ملحة للكادر الفين املتوسط يف هيكـل القـوى             1971ابتداء من العام    . وحينما بدأت اليمن بوضع اخلطط      
  . العاملة فوثقت اخلطط وربط التعليم باالحتياجات االقتصادية لتوفري هذه االحتياجات من الكادر الفين املتوسط 

تل املكانة الالئقة به حيث تتدىن نسبة القبول يف التعليم الفين واملهين مقارنـة بـالتعليم                ومازلنا جند أن التعليم الفين واملهين ال حي       
  _ : م كما يلي 1989-88- 75/76األكادميي ، حيث بلغت نسبة القبول يف التعليم الثانوي الفين يف العام الدراسي 

   

 التعليم الثانوي أعداد املقبولني يف أعداد املقبولني يف التعليم الفين واملهين العام
 واألعادي

75/1976 1177 13538 

79/1980 2121 18830 

85/1986 3484 58571 

86/1987 3607 96110 

78/1988 4312 109400 



88/1989 4415 92305 

   
  .وزارة التربية والتعليم . اإلحصاء التربوي : املصدر 

ناق يف سوق العمل هذا من جانب ، ومن جانب آخر اىل حدوث وقد أدى هذا النقص من خرجيي الكادر املتوسط اىل حدوث اخت          
بطالة بني خرجيي الدراسات النظرية األكادميية ، حيث أن التوسع الكمي يف التعليم أدى اىل معدالت بطالة بني خرجيي هذا النوع                     

 جناح هذه   - نوعاً ما    -ت العالية   وتعكس مثل هذه املعدال   ((م ،   1979، حيث أشار البنك الدويل يف تقريره عن التنمية يف العام            
البالد يف زيادة نسب االلتحاق يف وقت يتزايد فيه عدد السكان الذين هم يف سن الدراسة األمر الذي جعل الزيادة املترتبة علـى                       

 غري أهنا تعكس أيضاً فشل سوق العمل يف التكيـف مـع هـذا             . ذلك يف عرض العمل تتجاوز الطلب علية مما أدى اىل البطالة            
  . إن ما ذكر أعاله يتطلب مراجعة اخلطط التربوية املقبلة ودراسة التوسع ) . 7))(االختالل يف التوازن 

وكما مت اإلشارة سابقاً إالً أن التطور الكم طفي على التطور من حيث الكيف فلم تصل نسبة التعليم الفـين واملهـين يف العـام                         
م وذلك نتيجة للتقليل من أمهية 1989/ 88يف العام الدراسي %) 3ر3(واخنفضت لتصل إىل %) 7ر7(م 75/1986الدراسي 

وقيمة العمل الفين واحلريف بسبب عادات وتقاليد موروثة ، مما أدى إىل التهافت الشديد على التعليم العـام مث اجلـامعي وقلـة                       
اجات اجملتمع اليمين وكـل ذلـك أدى إىل         االهتمام بالتعليم الفين واملهين وبالتايل تضخم يف قطاعات تعليمية ال تتناسب مع احتي            

  . استجالب عمالة أجنبية يف املهن الفنية واملهنية ، ومع ذلك خيشى إذا مل خيطط للتعليم الفين واملهين ، أن تبقى املشكلة مستعصية 
الضروري تضييق الفجـوة    واحلقيقة أنه ال جيب أن يكون هناك توازن عددي ما بني التعليم العام والتعليم الفين واملهين ولكن من                   

  . وتغيري النسبة احلالية لصاحل التعليم املهين والفين ويصبح التوسع يف التعليم املهين والفين ضرورة حتمية يف انطالقة حركة التنمية 
دريب املهين  وقد دعا األمر الدولة إىل إنشاء مؤسسة التدريب واألعداد الفين وإن مهام هذه املؤسسة أيالء التلمذة الصناعية والت                 

  . واحلريف واالهتمام برفع كفاية العاملني املهنيني وتدريب العمال اجلدد 
كما أن التعليم العايل شهد توسعاً ملموساً فقد ازداد عدد الطلبة والطالبات يف السنوات األخرية حيث ارتفع عدد الطلبـة مـن                      

ن عدد الطلبة يف الكليات النظرية أكثر مـن عـدد           م ، كما أ   89/1990 طالباً وطالبة عام     38592م إىل   1975 عام   3646
  : الطلبة يف الكليات العلمية على الوجه التايل 

 كليات علمية كليات نظرية العام

86/1987 16134 2389 

89/1990 33563 5029 

   
   

ر إىل األعداد املتزايدة سنة بعـد       وتتمثل السياسة احلالية للحكومة يف حتديد عدد امللتحقني باجلامعات وهي تعد حتوالً سليماً بالنظ             
  .أخرى اليت ترغب يف االلتحاق باجلامعات 

مجلة القول عن مواقع التعليم يف اليمن وأثرة يف إحداث الفجوة بني العرض والطلب على القوى العاملة فيه نـستطيع نقـول أن                       
ت ضآلة نـسبة التعلـيم املهـين إىل التعلـيم           اليمن هي جزء من الوطن العريب الكبري ، الذي يعاين من نفس املشكلة ، حيث أد               

األكادميي إىل ختلف التعليم املهين عن مسايرة التطور االقتصادي واالحتياجات التنموية للقوى العاملة املدربة واىل ظهور نقـص                  
وراء األجر املرتفع ، األمر     حاد يف القوى الوسيطة ذات الكفاءة املطلوبة ، واليت غالباً ما تسربت إيل الدول العربية اخلليجية جرياً                  
  .الذي أدى إىل حدوث اختناق يف تنفيذ املشروعات التنموية مما أدى بالدولة لالستعانة بالكوادر األجنبية 

   



 خـامتــة وتوصيــات
ائص من خالل استعرضنا خلصائص القوى العاملة يف الفصل الثالث يتضح لنا أن القوى العاملة اليمنية تتميز بكثري مـىن اخلـص                    

والسمات الدميغرافية وهي باحلقيقة تعد نتاجاً للحجم السكاين والذي يتميز بدوره بارتفاع معـدل الـنم الـسنوي للـسكان                    
  . ، وارتفاع صغار السن %) 3ر1(

ت نتيجة لتوسع قاعدة السكان والفتوة التركيبية وتدين مشاركة املرأة يف سوق العمل إضافة اىل التطور التعليمي فقد جاء معـدال                   
من إمجايل السكان ، حيث البد      %) 24ر1(النشاط االقتصادي املختلفة متدين جداً ، كما أنه ال تتجاوز نسبة النشطني اقتصادياً              

من انتهاج سياسات صحيحة فيما يتعلق بتخفيض معدالت اخلصوبة واحلد من الوفيات ورفع املستوى التعليمي والتقليـل مـن                   
لدينية اليت حتد من إسهام املرأة يف قوة العمل ، والعمل على التوفيق بني مهام املرأة كأم ومهامهـا                   الضوابط واملوانع االجتماعية وا   

كعاملة مع إجيجاد العمل املناسب هلا ، ويالحظ يف قوة العمل اليمنية بروز كبار السن حىت سن متأخرة كمشتغلني وهذا يأيت نتيجة    
ل واليت تنظم احلد األعلى واألدىن لسن العمل ، وبسبب تدهور أخالقيات العمـل              لعدم تطبيق القوانني والتشريعات اخلاصة بالعم     

ارتفعت نسبة البطالة املقنعة يف جمتمع يتميز بوفرة األيدي العامل من جهة ومن جهة أخرى يشجع استجالب العمالـة األجنبيـة                     
  . والتربع يف املهن العليا واملتوسطة 

مل اليمنية اتساع قاعدته من األميني العاملني يف خمتلف األنشطة االقتصادية ، مع اخنفاض              ويالحظ من خالل بيانات هيكل قوة الع      
طبقة املدربني واملهرة العاملني يف الصناعات كما أن ارتفاع نسبة التسرب يف املؤسسات التعليمية عكست ذلك بشكل واضح من                   

كما أن نسبة العـاملني     . املستوى التعليمي للقوى العاملة     خالل ارتفاع معدالت األمية وخاصة الشباب ، وهو مؤشر على تدين            
بقطاع اخلدمات احلكومية والشخصية ارتفعت على حساب العاملني فقطاع الزراعة والصناعة التحويلية ، وإن االرتفاع يف مهـن        

ومن الـسمات  . ريب املهين اخلدمات نتج أصالً عن ارتفاع يف نسب العاملني يف مهن ال تتطلب مستوى مرتفعاً من اإلعداد والتد        
  .على حساب فئات املستخدمني بأجر ) من يعمل حلسابه ( األخرى األساسية أن وضع قوة العمل يتجه حنو زيادة 

أما من حيث التمركز القطاعي ، فقد تركز العاملون أساساً يف قطاع الزراعة واخلدمات احلكومية والشخصية ، وكما أن نسبتهم                    
  . اء والتشييد والتجارة واملطاعم أصبحت واضحة يف البن

بالنسبة للتميز النوعي يف التركيب املهين والقطاعي فيمكن القول أن الذكور هم أكثر تنوعاً من اإلناث والاليت تركزن يف قطـاع                     
  . الزراعة والصناعات التحويلية مث املال واملؤسسات التمويلية 

 من مسات عن القوى العاملة ومن معوقات نركز فيما يلـي علـى احللـول                ومن خالل ما مت ذكره يف الفصل الثالث من الورقة         
  : واملقترحات التالية 

ً على قاعدة التحكم يف اخلصائص السكانية من منو وتوزع وإعالة وهجـرة فـإن     ـ حيث أن تنمية املواد البشرية لن تقوم إال 1
سة سكانية واضحة املعامل تقوم على أساس التوازن احملكم بني          وضع تبين سيا  " الضرورة قد أصبحت ملحة ألن تعمل الدولة باجتاه         

  ) .13" .(وصوالً اىل حتقيق التنمية املتواصلة " وجتديد ومحاية البيئة " منو السكان واملوارد البشرية واملادية واملتاحة 
لة ، التربيـة والتعلـيم ، التـدريب    القوى العام:  ـ إن عنصر املوارد البشرية مدخل ثابت يف عملية التنمية له متغريات مثل  2

  ) .14(والتأهيل ، السوق فإن تنميتها ال ميكن أن تتم إال يف إطار إستراتيجية شاملة للتنمية 
 ـ ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية املوارد البشرية على أساس التدريب املهين والتعليم وحتديد االحتياجـات الفعليـة مـن     3

  .طة التنمية االقتصادية واالجتماعية التخصصات املختلفة الالزمة خل
 ـ الربط بني السياسات التعليمية واالحتياجات الوطنية من القوى العاملة املتعلمة واملدربة واحلد من القبول يف اجلامعـات يف   4

  . ختصصات ال تعاين عجزاً 
اجلـامعي بتخطـيط القـوى     التعليم  ـ تشجيع ختطيط القوى العاملة يف ضوء احلاجة من التخصصات اجلامعية وربط ختطيط 5

  .العاملة
 ـ إن ختطيط القوى العاملة والتخطيط السكاين وجهان مترابطان يكمالن بعضها البعض حيث يؤخذ يف االعتبار معدالت النمو  6

مي بـني   ومكوناته وتوزيع السكان وعوامله وتركيب السكان وعناصره ، وإن التخطيط اإلقليمي والذي يؤدي اىل التوازن اإلقلي               



حتديد احلجم املستقبلي للقوى العاملة " احملافظات أو األقاليم يعترب عنصراً أساسياً يف اخلطط املستقبلية للقوى العاملة ، ومن مث فإن               
  " .ونوعياهتا املتعدد البد أن يتم يف إطار ختطيط إقليمي على املستوى الوطين 

االهتمام بإدخال بعض املناهج التدريبية الفنيـة ضـمن بـرامج    " م فينبغي  ـ لكون التعليم األساسي القاعدة العريضة للتعلي 7
الدراسة بناًء على االحتياجات املبنية على خطط شاملة وذلك هبدف اكتساب األطفال مهارات مهنية تفيدهم يف حياهتم العمليـة                   

  . م لسوق العمل ويرتبط بإدخال املنقطعني عن مواصلة الدراسة مبراكز التدريب املهين توىل إعداد ه
  . ـ تعميم التربية السكانية هبدف التوصل اىل صيغة فعالة تكفل االستثمار األمثل للموارد البشرية 8
  .  ـ تشجيع وتعزيز تعليم وتوظيف املرأة جنباً اىل جنب مع الرجل للعمل سوياً خلدمة أعداد السكان اهلائلة 9

اخلروج املبكر من الوظيفة العامة من أجل استيعاب جزء من التدفقات اجلديدة  ـ دراسة امكانة ختفيض سن التقاعد مبا يتيح  10
.  

 ـ معاجلة فائض العمالة يف القطاع العام بتصميم برامج ال عادة تأهيل األفراد يف ضوء املعلومات املتوفرة عن احتياجات سوق  11
  . العمل 

  .ت املدنية وربط األجر باإلنتاج والعمل على توصيف الوظائف  ـ التركيز على تقومي األداء الوظيفي للعاملني يف اخلدما12
 ـ مبا أن اهلجرة اخلارجية تبدأ أوالً على شكل هجرة داخلية من الريف اىل املدينة فإن وسائل معاجلتها البد من أن تبدأ مـن   13

  :مل على ومبا أن التنمية االقتصادية تركز يف األساس على القطاع الزراعي فالبد من الع. الريف 
  . أ ـ خلق فرص عمل جديدة يف القطاع الزراعي والدفع بإنتاجيته 

  .ب ـ توفري مياه الشرب يف املناطق الريفية املبعثرة واليت متتاز خبصوبة األرض 
ن يـتم   ـ عند إجراء القياسات السكانية املختلفة البد من مراعاة مؤشرات الزيادة السكانية للمهاجرين ، علماً بأن املهاجري 14

  .جتاهلهم عند إجراء قياس نسبة الزيادة ومعدالت اخلصوبة 
 ـ ضرورة صياغة برنامج متكامل لتخطيط وتنمية السكان واملوارد البشرية والقوة العاملة علـى املـستوى القطـاعي وال     15

 تدفقات التعليم واحتياجات مستوى الشامل على أن يشمل هذا الربنامج يف مكونات ختطيط االستخدام والقوة العاملة والربط بني      
  . سوق العمل 

 ـ ضرورة صياغة استراتيجية واضحة لتنمية واستخدام املوارد البشرية على مستوى اجلمهورية تأخذ يف االعتبار استراتيجية  16
  . السكان اليت أقرت من جملس الوزراء واإلستراتيجيات القطاعية املربجمة من قبل الوزارات التنفيذية 

   



 ل األولالفص
  السكان والقوى العاملة

تتفاعل املعطيات الدميغرافية مع عناصر التنمية تفاعالً وثيقاً يف إرساء قواعد إستراتيجية التنمية والتخطيط هلا إذ يلعـب الواقـع                    
  . اخل .. السكاين دوراً يف حتديد وتوفري احلاجات املتزايدة للسكان من حيث رصد أعدادهم ، وتوقع نسب زيادهتم 

كما أنه البد ألي خطة يف التنمية من أن تأخذ بعني االعتبار قوة العمل املتوفرة ، ويتطلب األمر معرفة الواقع السكاين بشكل دقيق        
ويأيت هذا يف سلم األولويات اليت جيب أن يلتفت أليها الباحث الدميغرايف ويعترب العدد السكاين وما يتعلق به من خصائص حجـر                      

شاملة والتعداد السكاين وسيلة يلجأ أليها املخططون من أجل مسح املوارد االقتصادية والبشرية وغريهـا ويف                الزاوية ألي تنمية    
م وكان ذلك يف    1975م وكان ذلك يف احملافظات اجلنوبية والشرقية وتعداد عام          1973السبعينيات أجرى تعدادان يف اليمن عام       

  . احملافظات الشمالية 
م 1988م على مستوى احملافظات الـشمالية وعـام    1986مانينيات مت إجراء تعدادين وكان ذلك عام        ويف النصف الثاين من الث    

  . وكان ذلك على مستوى احملافظات اجلنوبية والشرقية 
ومن خالل التعدادات ومبا كان بينهما من فواصل زمنية سنتطرق إىل عدد السكان يف اليمن وخصائصهم الدميغرافية وسنتناول يف                   

  -:صل هذا الف
  .م 1988-م1973 ـ الفترة األوىل ومتتد من عام 1
  .م 1990-م 1988 ـ الفترة الثانية ومتتد من عام 2

  .وذلك لعدم توحيد البيانات والقوى العاملة للفترة املاضية 
   

  :م 1988-م1973السكان 
ئيسة يف توضيح األساس االجتماعي لعمليـة       ُتعترب معرفة اخلصائص األساسية للتركيب الدميغرايف يف اليمن من أهم املنطلقات الر           

التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخطيط هلا ، فيه متكن من معرفة التركيب النوعي للسكان وكذلك العمري وحجـم القـوة                   
  .البشرية وحجم اإلعالة وغريها من املتغريات الدميغرافية اليت تتعلق باهليكل التركييب للسكان وحركته ووظيفته 

أن نسبة اإلناث مرتفعة أكثر من الذكور بشكل إمجايل حيث يبلغ إمجايل عدد اإلناث يف تعداد                ) 1(ضح من خالل اجلدول رقم      ويت
من إمجايل السكان هذا يف الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة بتعداد عـام              %) 50ر5(أنثى أي بنسبة    )803258(م  1973عام  

  . أنثى ) 237719(أي حوايل %) 52ر4(م 1975
بتعـداد  ) 49ر0(م وحـوايل  1973حـسب تعـداد   %) 48ر8(سنة مرتفعة إذ تشكل ) 14-0(كما أن نسبة الفئة العمرية  

  ).سنة 14-0(م زيف كال التعدادين ترتفع نسبة اإلناث يف الفئة العمرية 1975
ة تغيريات بسيطة يف    م أن مث  1975م و   1973م مع مثيله يف تعدادات      1988م و 1986ويبدو من مقارنة التركيب العمري لعام       

 سـنة   14-10وارتفاعها أيضاً يف الفئة العمريـة       ) سنوات  9-0(شكل اهلرم تتمثل يف ارتفاع نسبة األطفال يف الفئات العمرية           
  : ويعود ارتفاع نسبة األطفال يف اليمن إىل عاملني رئيسني مها

  . ـ ارتفاع مستوى اخلصوبة 1
ضع دون السنة من العمر وميكن القول أن ارتفاع نسبة األطفال هـي حمـصلة    ـ هبوط معدالت الوفيات وخاصة وفيات الر 2

طبيعية ملعدالت املواليد املرتفعة واليت تعترب بدورها نتيجة لعوامل متعددة منها ارتفاع نسبة اإلناث املنجبات من جمموع اإلنـاث                   
وتبلـغ نـسبة النـوع      % ) 3ر1(منـو سـنوي     وتشري التقديرات السكانية للجمهورية اليمنية أن عدد السكان يزداد مبعدل           

  .م 1988بتعداد عام %) 94ر0(م وحوايل 1986يف تعداد عام %) 96ر1(
وهذا االخنفاض يف نسبة النوع يتفق مع وجود عدد كبري من اليمنيني يف اخلارج وغالبيتهم من الذكور ويالحظ ارتفاع نسبة النوع              

وهي أكثر عرضة   +) 20( تعرضاً للهجرة واخنفاضها يف الفئات العمرية التالية          سنة وهم عادة أقل    20يف الفئات العمرية أقل من      
  .للهجرة 



 سنة إىل جمموع السكان علـى       15ميكن القول أن اجملتمع اليمين تغلب عليه الصفة الشبابية حيث تزداد نسبة األفراد دون العمر                
 عبء اإلعالة البشرية واالقتصادية وهي مسـات اجملتمعـات   حساب األفراد يف األعمار األخرى وبالتايل يقل متوسط العمر ويزيد        

  . النامية على وجه العموم 
ومبقارنة هذه األرقام نالحظ أن نسبة تعداد هذه الفئات إىل عدد السكان قد ازدادت عما كانت عليه يف التعـدادات الـسابقة                      

ات عند الرضع حسب ما يشري إليه اجلدول رقم         م ويعزي سبب هذه الزيادة أساساً إىل أخنفض معدل الوفي         1975م وعام   1973
)3. (  

م ، ويعود هذا االخنفاض إىل انتـشار        1988م و   1986وتدل هذه األرقام على أن معدل الوفيات الرضع قد اخنفضت يف أعوام             
  . وسائل رعاية األطفال وبشكل عام ارتفاع الوعي الصحي واالجتماعي عند السكان 

توضح أن نسبة هذه الفئات قد اخنفضت ألسباب متعددة أمههـا اخنفـاض نـسب               ) سنة  64-15(أما بالنسبة للفئات العمرية     
وبشكل خاص عند الرضع األمر الذي أدى إىل ارتفاع نسبة هذه الفئة وأثر ذلك على               ) سنة  15(الوفيات عدد األطفال أقل من      

  . بالنسبة إىل جمموع السكان ) سنة 64-15(الفئات العمرية 
سبة إذا ما قورنت مع مثيالهتا يف البلدان املتقدمة حيث متثل القوة البشرية فيها نسبة مرتفعة بالنسبة جملموع السكان                   وتعترب هذه الن  

.  
أما بالنسبة للقوة العاملة خالل الفترة الزمنية املشار أليها أعاله وطبقاً ألرقام التعدادات اليت متت يف الفترة املاضية فتشري أن لليمن                     

شخصاً من جمموع السكان الذين تبلـغ       ) 310929(ئلة فقد بلغ حجم القوة العاملة باحملافظات اجلنوبية والشرقية          قوة عاملة ها  
 ألف نسمة   1127ر6م  1975أعمارهم عشر سنوات فأكثر ، يف الوقت الذي بلغ هذا احلجم يف احملافظات الشمالية بتعداد عام                 

  . م 1975م ، 1973وع السكان يف تعدادات من جمم%) 39(و )   % 26(حيث يشكالن على التوايل 
ويشكل . وتتميز اليمن شأهنا شأن الدول النامية بدخول األطفال سوق العمل يف سن مبكرة ومشاركة كبار السن يف القوة العاملة 

ة امرأة وبنسب ) 54215(م بينما اإلناث    1973مبوجب تعداد   %) 54ر1(شخصاً أي بنسبة    ) 256714(الذكور يف قوة العمل     
 ألفاً سواء عملوا من قبل أو يبحثون عن عمل ألول مـرة  72من جمموع القوة العاملة ، كما كان عدد العاطلني حوايل    %17ر4

  . من جمموع القوة العاملة % 32ر2وميثلون 
نمـا  من جمموع القوة العاملة بي    %) 88ر2(ألفاً وبنسبة   ) 994(م أوضحت النتائج أن الذكور ميثلون       1975ومن خالل تعداد    

تقريباً من  %) 6ر2( ألفاً بنسبة    70أما عدد العاطلني عن العمل فقد شكلوا        %) 11ر2(آلفا وبنسبة   ) 113(تبلغ اإلناث حوايل    
  . إمجايل قوة العمل 

حيتويان على توزيع القوى العاملة حسب النشاط واحملافظة طبقاً ملا هو مسجل بالتعـدادين وذلـك علـى             ) 6(و) 5(واجلدوالن  
حملافظات حيث تشكل احملافظات شبوة ، صعدة أعلى النسب يف النشاط الزراعي مث تأيت حلج وأبني واحملويت وحجة يف                   املستوى ا 

على التوايل من جممـوع القـوى    ) 23ر6(و  % ) 7ر6(املرتبة الثانية مث يليه قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية حيث يضم           
كما جند أن حوايل    %). 4ر7(و  %) 4ر5(مث البناء والتشييد    %) 6ر1(و  %) 7ر5(العام مث قطاع التجارة واملطاعم والفنادق       

يشتغلون باألعمار اإلنتاجية كعمـال إنتـاج       %) 12ر4(من جمموع القوة العملة يشتغلون باملهن الزراعية وحوايل         %) 71ر9(
 وال توجد بني أيدينا بيانات      )7(م كما يوضح جدول رقم      1975وتشغيل وعمال نقل ، وهذه النسب متثل قوة العمل يف تعدادي            

  . هلذه اخلاصية من احملافظات اجلنوبية 
   

  :م 1990 -م 1988الفترة املمتدة من عام 
حدث هذه الفترة باملدة الزمنية أعاله وذلك النطالقة الوحدة اليمنية وتوحيد املؤسسات التشريعية والتنفيذية والشعبية ، وجيـب                  

وذلك ألن هذا البديل    " املنخفض  " ة بالسكان والقوى العاملة مت االستشهاد هبا من البديل الثالث           اإلشارة أن كافة البيانات املتعلق    
يرتكز على األهداف الواردة ضمن اإلستراتيجية الوطنية للسكان بتبين أفضل الظروف الدميغرافية واالقتـصادية واالجتماعيـة                

  .لسكان اجلمهورية اليمنية



عتمد النسب اليت مت احلصول عليها من اجلهاز املركزي لإلحصاء لألنشطة االقتصادية واملهـن              ومن جهة أخرى فإن الباحث قد ا      
  " .خصائص القوة العاملة " واحلالة التعليمية واليت سنتطرق هلا الحقاً يف الفصل الثالث

حـوايل  " اجلمهورية اليمنية  " بلغ عدد السكان املقيمني للفترة موضوع الدراسات بناءاً على التقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء     
م حيث يشري هذا العدد إىل أن عدد السكان قد تضاعف خالل الفترة املاضية ، ويصل عدد                 1988 نسمة بعام    10ر608ر040

، وهذا التطور يف عدد السكان يشري إىل منو سريع يف حجم السكان             ) 8( نسمة جدول    11ر280ر080م  1990السكان بعام   
  .وهو من أعلى املعدالت يف العامل سنوياً %)3ر1(يقدر بـ

  :نرى ما يلي ) 8(ومن خالل اجلدول رقم 
م 1990-88سنة من جمموع السكان واستمرار ارتفاع نسبة هذه الفئة من عام ) 14-0( ـ ارتفاع نسبة الفئات العمرية من  1
.  
عدة اهلرم السكاين يف اليمن الزالت م وهذا يعين بأن قا1990-88سنة خالل الفترة ) 64-15( ـ تذبذب نسبة فئة األعمار  2

  .م 1990بعام %) 52ر3(م وارتفعت إىل 1988بعام %) 51ر8(سنة ) 14-0(يف اتساع ، حيث أن نسبة فئات األعمار 
م ولـو أنـه   1990يف عام %) 3ر3(م أصبحت 1988يف عام ) 3ر80(من ) فأكثر 65( ـ اخنفاض نسبة الفئات األعمار  3

  اخنفاض طفيف
م واإلنـاث  1988يف عام %) 49ر1(ناث نصف اجملتمع تقريباً حيث بلغت نسبة الذكور إىل جمموع السكان  ـ تشكل اإل 4
  .م 1990يف نفس العام وتظل نفس النسبة تقريباً لعام %) 50ر9(
كمـا أن  . سنة وهي الفئات النشطة اقتـصادياً  )64-15( ـ من خالل ما ذكر أعاله فإن االخنفاض الطفيف لفئات األعمار  5

  . ارتفاع نسبة صغار السن وكبار السن اىل جمموع السكان وأدى اىل ارتفاع معدل اإلعالة 
) 2ر956ر000(شخـصاً ارتفعـت إىل      ) 3ر580ر476(م فقد قدرت حبدود     1988أما فيما يتعلق بتقديرات قوة العمل لعام        

 سـنوات   10ل من جمموع السكان     شخصاً ، أي أن نسبة قوة العم      ) 384ر523(م أي بزيادة قدرها     1990شخص حبلول عام    
  . م 1990بعام %) 43ر2(واخنفضت لتصل اىل %) 44ر3(فأكثر بلغت 

وتتألف قوة العمل من مجيع األفراد الذين يقدمون عرضاً للعمل سواًء كانوا يعملون فعالً أو يبحثون عن عمل ، واستناداً لـذلك                      
  ).2(فإن قوة العمل تتكون من قسمني املشتغلون والعاطلون 

امرأة ، ومـع أن     ) 682ر779(رجالً وعدد اإلناث    ) 1ر897ر697(م  1988وقد بلغ عدد الذكور داخل قوة العمل يف عام          
ويظهر جليـاً  . م غري أهنا أعلى مما كانت عليه يف السنوات السابقة 1988يف عام  %) 26ر5(نسبة اإلناث يف قوة العمل مل تتعد        

%) 6ر8(علماً بأن نسبة اإلناث املسامهات يف قوة العمـل اىل إمجـايل الـسكان               العبء الذي ستتحمله هذه الفئة من السكان        
  .  سنوات فأكثر 10إىل مجلة السكان % 11ر7وحوايل 

واليت ميكن إجيازها من خالل معرفة معدالت النشاط االقتـصادي          +) 10(وتوضح البيانات التوحيدية لقوة العمل حسب العمر        
  ) .10 (للسكان كما هو موضح باجلدول رقم

  ):10(حيث ميكن استنتاج التايل من اجلدول رقم 
  .أ ـ اخنفاض نسبة السكان املسامهة يف قوة العمل مع ارتفاع نسبة اإلعالة 

  . ب ـ اخنفاض نسبة مسامهة اإلناث يف قوة العمل 
  % .93ر5ج ـ ارتفاع نسبة األمية مع من يقرأ ويكتب من إمجايل قوة العمل حيث تبلغ هذه النسبة 

  . من إمجايل قوة العمل % 1ر1د ـ االخنفاض النسيب حلاملي الشهادة اجلامعية والدراسات العليا واليت تقدر بـ
واليت متثل حلقة االتصال بـني القاعـدة العمليـة والقمـة     % 2ر8هـ ـ اخنفاض نسبة حاملي الشهادة االبتدائية واإلعدادية  

  . يكل الوظيفي واإلنتاجي وهذا له خطورة على اإلنتاج واإلدارية يف التخطيط والتنظيم والربجمة يف اهل
و ـ وجود نسبة كبرية من قوة العمل مركزة يف األنشطة اليت تعاين أصالً من انتشار البطالة املقنعـة واملومسيـة مثـل الزراعـة      

  . واخلدمات 



  . عمل حسب احلالة العمرية دخل يف الفئات العمرية لقوة العمل ، باإلضافة اىل عدم وجود أشخاص يف توزيع قوة ال
   

 الفصل الثالــث
  .خصائص القوى العاملــة 

  : هدف الدراسة 
  . يهدف هذا الفصل إىل حتليل خصائص القوى العاملة ومعاجلتها املشكالت امللعقة هبا مع وضع تصور ألستراتيجية العمالة 

   
  :أمهية الدراســة 

دة واليت تزخر هبا اليمن ، فهو يعاين من مشكالت ازدياد الداخلني سوق العمل بـسبب                بالرغم من املوارد الطبيعية واملعدنية املتعد     
احلجم السكاين ومن هنا تربز األمهية يف وضع سياسة سكانية تساعد يف االستفادة من قوة العمل وحتسني خصائصهما وتوزيعهـا                    

دراسة اىل توصيات ومقترحات حمددة لصياغة اسـتراتيجية      ومن هنا تربز العالقة بني السكان والقوى العاملة فتتوصل ال         . جغرافياً  
  . حول العمل والسكان 

يهدف هذا الفصل إىل توضيح اخلصائص اخلاصة الدميغرافية واالقتصادية للقوة العاملة يف اليمن ، وأبرز هذه اخلصائص ما يتعلـق                    
عالقة بني التعليم والعمالة وتأثري ذلك يف اهليكل احلـايل          بالتركيب العمري واحلالة املهنية وتلك املتعلقة باخلصائص االقتصادية وال        

  .واملستقبلي 
وعليه فأن القوة العاملة عبارة عن كل األشخاص من كال اجلنسني الذين يسهمون جبدهم اجلسماين أو العقلي يف أي عمل يتـصل    

 أو أصحاب األعمال الذين يعمـل لـديهم         بإنتاج السلع أو اخلدمات سواًء كانوا يعملون بأجر أو بدون أجر أو حلساهبم اخلاص             
وقبـل  . آخرون وتشمل القوة العاملة العاطلني وهو قادرون على العمل ويبحثون عنه وراغبون فيه ولكنهم ال جيدون هذا العمل                   
( ثالـث   التطرق اىل خصائص القوى العاملة نُشري إىل أن االستشهاد بالبيانات املتعلقة بالسكان والقوى العاملة مـن البـديل ال                  

املنخفض وذلك ألن هذا البديل يرتكز على األهداف الواردة ضمن االستراتيجية الوطنية للـسكان يتـبىن أفـضل الظـروف                    
  . الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية لسكان اجلمهورية اليمنية 

   
  : حجم السكان 

م ومل يشمل السكان املهاجرين أي املقيمني       1988نسمة حسب البيانات التقديرية لعام      ) 10ر608ر040(بلغ عدد سكان اليمن     
م فإن  1988م ،   1986وحسب تعدادي   . خارج اجلمهورية اليمنية ، حيث ميثل العدد املذكور أعاله السكان املقيمني بالداخل             

  .من مجلة السكان ) 12ر1( يعيشون يف اخلارج أي بنسبة 1ر286ر000حوايل 
ل الفترة املاضية واحلاضرة واملستقبلة التضح أن هناك مرحلتني متميزتني ، األوىل كانت             وإذا تطلعنا إىل معدالت منو السكان خال      

م واليت متيزت برسم وتكملة البين التحتية حيث كان معدل النمو الـسكاين             1988م وحىت عام    1973قبل الوحدة تبدأ بني عام      
سنوياً ، مما يعـين أن عـدد   % ) 30ر1(و السكاين واملرحلة الثانية متيزت بارتفاع معدل النم     % ) 3ر0-%2ر5_يتراوح بني   

  .م إذا استمر معدل النمو على ما هو عليه 2000 مليون نسمة عام 15ر2السكان سوف يتزايد ليصل إىل حنو 
 سـنوات ، حيـث      10واجلدير باإلشارة أن البيانات التقديرية للجمهورية اليمنية أظهرت اخنفاضاً يف نسبة صغار الـسن دون                

م ،  2000عـام   ) 33ر7(م واستمر هذا االخنفاض ليصل إىل       1995عام  ) 35ر1(م إىل   1990سنة  % ) 39ر1(ن  اخنفضت م 
ولعل ذلك من املؤشرات املهمة الخنفاض مستوى اخلصوبة السكانية خالل التسعينيات ، ولكن ترتب على ذلك زيـادة نـسبة                    

  .السكان يف اإلنتاج والعمل
  -:معدل النشاط االقتصادي

ل النشاط االقتصادي أسهل املقاييس ملقارنة مدى إسهام السكان يف القوة العاملة ، ويقُصد به النسبة املئويـة للـسكان            ُيعترب معد 
م للـسكان   1988ذوي النشاط االقتصادي إىل مجلة السكان يف مجيع األعمار ، وقد بلغ معدل النشاط االقتصادي الوطين عام                  

  ) . 44ر3( سنوات فأكثر 10



  :ة متغريات تؤثر على هذا املعدل باجتاهات خمتلفة والواقع أن عد
  . أ ـ إن ثبات معدالت اخلصوبة واخنفاض معدالت الوفيات يؤول اىل زيادة حجم القوة العاملة 

ب ـ كما أن تزايد االلتحاق بالتعليم يؤدي إىل زيادة حجم القوة العاملة وباألخص النسائية ، غري أنه حيرم يف الوقت نفسه القوة  
وعلية فأن التعليم يزيد من ناحية حجم القوة العاملة يف املدى البعيد ،             . عاملة من الفئات العمرية دون العشرين والكبرية احلجم         ال

  . ولكنه يف الوقت نفسه يقلص هذا احلجم يف املدى القريب 
   

  :معدالت نشاط الذكور حبسب العمر
نـسمة ،  ) 1ر897ر697(لك أن حجم القوة العاملة من الذكور ومعىن ذ%) . 68ر5(م 1988بلغ معدل نشاط الذكور عام      

  .حيث ميكن متييز ثالث جمموعات عمريه رئيسية 
 ـ اجملموعة األوىل الفئة العمريه دون اخلامسة والعشرين حيث تشري البيانات اىل أن نسبة مسامهة الفئات العمرية يف قوة العمل  1

ضئيلة حيث من املعروف أن هذه الفئة العمريه تتوافق       ) سنة  14-10(سنة  15 أقل من    تتخذ منطاً واضحاً حمدداً فمسامهة األطفال     
%) 20ر5(وسن التعليم اإللزامي وميكن اعتبار مسامهتها يف قوة العمل معدومة من الناحية العملية ، وتبلغ مسامهة هذه الفئـة                    

خنفاض مسامهتها يف قوة العمل أمر متوقع ، يف حني بلـغ            هذه الفئة من فئات األعمار توافق مرحلة التعليم الثانوي ، لذلك فإن ا            
وُيالحظ هنا اخنفاض معدل النشاط يف الفئة العمرية األوىل مع الزمن ، وكما             % ) 86ر4) (سنه  24-20(مسامهة الفئة العمريه    

ألوىل أو الفئة العمرية أقل مـن        وبالتايل ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم يف هذه اجملموعة ا         -ذُكر سابقاً أن ارتفاع معدل النشاط       
 يؤدي على املستوى القريب إىل تقليص حجم قوة العمل كما يؤدي الحقاً إىل زيادة هذا احلجـم عقـب                    -اخلامسة والعشرين   

  . استقرار االلتحاق بالتعليم 
رتفاع إىل ما يعرب حداً أقصى حيث تستمر مسامهة القوة العاملة يف اال) سنة 49-25( ـ اجملموعة الثانية وتشمل الفئة العمرية  2

  %) .96ر7(سنة ، وهي مشاهبة لدول العامل حيث بلغت مسامهة هذه الفئة يف حدود الـ 49-25يف األعمار الواقعة ما بني 
، % 93ر3 سـنة  54-50 عاماً فأكثر بالتناقص التدرجيي ، حيث بلغت مسامهة الفئة العمرية 50 ـ وتتميز اجملموعة الثالثة  3

للفئـة العمريـة    %) 41ر3(و) سنة  59-55(للفئة  % ) 80ر5(حاً االنسحاب التدرجيي يف الفئات العمرية التالية        ويبدو واض 
70.+  

   
  : معدالت نشاط اإلناث حبسب العمر 

) 13(يبدو يف كل من الفئات العمري أن مسامهة الذكور أعلى من مسامهة اإلناث بكثري ، ويتضح ذلك من خالل اجلدول رقم                      
م 1988 معدالت النشاط اخلاصة بالعمر لكل من الذكور واإلناث ، حيث بلغ معدل النشاط الوطين لإلنـاث عـام                    الذي يبني 

  . نسمة ) 682ر779(وهذا يعين أن حجم القوة العاملة من اإلناث يبلغ %) 22ر3(بـ
 خاصة بالذكور ويعود هذا التدين      ويتضح تدين مسامهة اإلناث من خالل املعدالت حبسب العمر واليت مل تتعدى ربع أية فئة عمرية               

  : إىل 
  . أ ـ احملددات والضوابط االجتماعية والدينية لعمل املرأة 

  . ب ـ والسبب الثاين وهو مرتبط باألول ويعود إىل تدين املستوى التعليمي للمرأة اليمنية 
سهمن بنصيب ضئيل يف هـذا اجملـال وإن         ولعل االخنفاض الكبري يف معدل إسهام اإلناث يف النشاط االقتصادي يدل على أهنن ي             

كانت الدالئل تشري إىل ارتفاع هذه النسبة ، حيث تضاعفت نسبة إسهام اإلناث يف النشاط االقتصادي خالل العشرين الـسنة                    
  .املاضية 

 االجتمـاعي   ومما الشك فيه أن إسهام اإلناث يف قوة العمل سوف يستمر يف التزايد نتيجة إقبال املرأة علـى التعلـيم والتغـيري                     
  . واالقتصادي الذي يعيشة اجملتمع اليمين 



ومن خالل توزيع معدل النشاط االقتصادي حسب احملافظات يتضح أن نسبة سكان اجلمهورية ذوي النشاط االقتصادي تصل إىل                  
دي بـدورة إىل   فرداً فقط ، وهذا يؤ44 فرداً على عمل 56 فرد يف اليمن يعتمد    100، وهذا يعين أنه من بني كل        %) 44ر3(

  . مدى االختالف بني احملافظات الشمالية واجلنوبية والشرقية ) 14(ارتفاع نسبة اإلعالة يف البالد ، ويبني اجلدول رقم 
والواضح أن هناك تبايناً يف حجم القوة العاملة بني احملافظات الشمالية واجلنوبية ، وقد يعود السبب الرئيس يف تفاوت هذه النسبة                     

  : ة العمل إىل وأعداد قو
  .  ـ كرب حجم عدد السكان يف احملافظات الشمالية عنه يف احملافظات اجلنوبية وخصوصاً يف املناطق الريفية 1
  .  ـ ارتفاع معدل املواليد يف احملافظات الشمالية أكثر من احملافظات اجلنوبية 2

وإذا . ة يف احملافظات الشمالية عنها يف احملافظات اجلنوبيـة     سنة مرتفع  15وتشري البيانات إىل أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن          
كانت معدالت النشاط االقتصادي ختتلف حسب التركيب العمري للسكان كما سبق القول فإهنا تتفاوت بني الذكور واإلناث ،                  

 سنة هم الذين يضافون 15يف سنوات العمر الوسطى ، وبان األطفال أقل من %) 90(ويرتفع معدل النشاط للذكور إىل ما يزيد 
للقوة العاملة مستقبالً وبالتايل يالحظ دخول كثري من صغار السن سوق العمل مبكراً بعد تسرهبم من مرحلة التعلـيم األساسـي          

  . بدالً من مواصلة تعليمهم 
النسبة وارتفاع معـدل    وكلما حتسنت التشريعات والقوانني اخلاصة بالتعليم والعمل وحتسن تطبيقها يؤدي ذلك إىل اخنفاض هذه               

القيد وااللتحاق ، وذلك حبكم الزيادة املطردة يف اخلدمات التعليمية اليت تقدمها الدول خاصة وأن التعليم جماناً بكافـة املراحـل               
عية  سنة يف سوق العمل اتفاقاً مع التغريات االجتماعية والتشري15التعليمية وهذا سيؤدي أيضاً إىل تناقص دخول األطفال أقل من       

  .  سنة 25، وسينعكس ذلك على تناقص قوة العمل وخصوصاً يف األعمار أقل من 
 سنة والذي يبدأ معدل نشطها باالخنفاض ويعود ذلك اىل زيادة الـضمانات             60وما ذُكر أعاله ينطبق على األعمار اليت تزيد من          

  .اعية املعيشية اليت تقدمها الدولة كتطبيق لقانون املعاشات والتأمينات االجتم
   

  -:معدالت البطالــة
تعترب البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية يف آن واحد ، فهي تعكس وضعاً سلبياً للعاطلني عن العمل وملن حوهلم ، وتتصف قـوة                      

  . العمل اليمنية بارتفاع نسبة البطالة خصوصاً بعد أزمة اخلليج ، حيث عاد آالف العمال اليمنيني من اهلجر بسبب هذه األمة 
من قـوة  %) 7(م والتنبؤات التوحيدية للجمهورية اليمنية فإن نسبة البطالة تشكل حوايل       1988م و   1986وبناًء على تعدادي    

العمل وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة البطالة يف الدول اجملاورة ويتركز معظمهم يف الريف ، وذلك لبدائية وسائل اإلنتاج                     
، وبلغت نـسبة    %) 5(عية ، وتتألف معظم القوة العاملة من الذكور حيث تبلغ هذه النسبة حوايل              وعدم استغالل األرض الزرا   

  %) .2(اإلناث العاطالت 
عاماً أي  ) 24-20(عاماً ويف الفئة العمرية     ) -15(وإذا ما تطلعنا إىل هذه املعدالت حبسب العمر لوجدناها أكثر ارتفاعا يف فئة              

وإن االرتفاع يف الفئتني العمريتني السابقتني يعكس التسرب من         .  التعليم والدخول يف سوق العمل       الفئات اليت تشهد االنتقال من    
  . أي أكثر من نصف إمجايل العاطلني %) 52(التعليم ، والتأكيد على ذلك نسبة العاطلني اجلدد 

، وال خيفى أن هناك بطالة مقنعة أو جزئيـة          وحقيقة األمر أننا حتدثنا عن العطل الظاهر الذي توفره بيانات التعدادت واملسوحات             
وقد حددها البنك الدويل (  يف القطاع احلكومي والقطاع العام متفشية يف معظم أوجه النشاط االقتصادي وخصوصا لدى العاملني      

حيث تقوم خرجيو بعض الكليات باألعمال املكتبية واليت ال حتتاج إىل ختصص جامعي حيث يتطلب مؤهالً ثانوياً                 %) . 23بنسبة  
  . للقيام بأداء هذه األعمال 

   
  -:اخلصائص التعليمية 

م وسـوف تـصل إىل حـوايل        1988أميـاً عـام     ) 1ر884ر142(داد األمـيني بلغـت      تدل البيانات اخلاصة باألمية أن أع     
م للسكان أن نسبة األمية تعترب واحداً مـن         1988م و   1986م ، وأظهرت بيانات تعدادي عام       1990أمياً بعام   )2592368(

  . بالنسبة لإلناث % ) 58ر4(بالنسبة للذكور و %) 46ر3(أعلى النسب يف الشرق األوسط 



ثريالتعليم يف القوى العاملة متعدداً سواًء فيما يسهم به من إعداد لألفراد وتدريبهم وفق احتياجات القطاعات املختلفة أو                  ويبدو تأ 
فيما حتدثه إطالة سنوات الدراسة والتعليم من تأثري على ختفيض معدالت النشاط االقتصادي لإلفراد يف سن التعليم ، وما يترتب                    

  )8. (ول يف سوق العمل عليه من تأخري يف سن الدخ
ورغم أن اإلجنازات اليت حتققت على املستوى التعليمي بني الشعب اليمين مازالت متواضعة ، حيث اخنفضت نسبة األميـة مـن                     

نسمة ) 1884142(م ، إالً أن عدد األميني قد زاد من الناحية العددية مبقدار             1988عام  %) 73(م إىل   1975سنة  %) 83(
 مليـون تلميـذ     9ر1 على األمية جمرد توفري املدارس فقط بل وعلى النظام التعليمي ، وهناك ما يزيد على                 وال يتوقف القضاء  . 

وبالرغم من ارتفاع عدد املـسجلني يف       .  ألف تلميذ يف التعليم الثانوي       80وتلميذة يف مراحل التعليم األساسي إضافة إىل حوايل         
  :  التعدادين وميكن إرجاعه اىل التعليم األساسي إالً أن عدد األميني قد زاد يف

 ـ أن نوعية التعليم األساسي يف الريف منخفضة حيث يتسرب العدد الكبري من التالميذ قبل وصوهلم الصف الرابع ويتركون  1
  .الدراسة لإلنظمام إىل قطاع العاملني بالريف وهو هدف يرمي ملساعدة األسرة يف زيادة دخلها ومشاركتها يف العمل الزراعي 

 ـ ضعف املدرسني يف التعليم األساسي واالعتماد على املعلم غري اليمين الذي يقبل العمل يف الريف وذلك هبدف الكسب فقط  2
.  
 ـ الشيء األساسي هو ضخامة أعداد السكان وذلك نتيجة الرتفاع معدل اخلصوبة حبيث أصبح معه التحسن يف التعليم غـري   3

  . كاف 
لتعليم تطور من حيث الكم تطوراً كبرياً حيث أصبح يضم أعـداداً كـبرية مـن الطلبـة مـشكلني      ومع هذه األسباب إالً أن ا   

  . من إمجايل السكان %) 14ر8(
بتفصيالت فئاهتا لوجدنا أن األمـيني مـازالوا يـشكلون نـسبة مرتفعـة          ) 15(وإذا ما تطلعنا إىل احلالة التعليمية باجلذور رقم         

ووصلت نسبة احلاصلني على الـشهادة اجلامعيـة        % 20ر5) يقرأ ويكتب   ( بتدائي  وكانت نسبة من هم دون اال     %) 73ر0(
مع ما يستتبع ذلك من عقبات حتول       . وتدل جممل هذه البيانات على اخنفاض املستوى التعليمي للقوة العاملة اليمنية            %) . 1ر0(

لك من عقبات حتول دون تنميتها وحسن تدريبـها         مع ما يستتبع ذ   . دون تنميتها وحسن املستوى التعليمي للقوة العاملة اليمنية         
واملالحظات يف حتليل هيكل التعليم يف اليمن أن هرم التعليم يتسم بأنه عريض بدرجة ملحوظة وخاصـة يف                  . املهين بشكل فعال    

  ) م 88/1989(مرحلة التعليم األساسي كما تبني األرقام التالية 
   

 1ر962ر086 التعليم األساســـــي 

 78ر539 م الثانــــــويالتعلي

 9662 التعليم الفين واملهنــــي

 27309 التعليم العالـــــــي

وقد أسفر التوسع السريع يف التعليم اجلامعي منذ بداية السبعينيات عن زيادة يف عدد اخلرجيني حيث أصبح عدد هوالء اخلرجيني يف                 
احلالية للحكومة يف حتديد عدد امللتحقني باجلامعات وهي تعد حتـوالً         وتتمثل السياسة   . السنوات األخرية دون فرص عمل مالئمة       

  .سليماً بالنظر اىل األعداد املتزايدة سنة بعد أخرى واليت ترغب يف االلتحاق باجلامعات 
البتـدائي ،   واجلدير باإلشارة أن التوسع يف التعليم اجلامعي كان على حساب نوعية التعليم يف املراحل األخرى خاصة يف التعليم ا                  

  . وعلى حساب املوارد املخصصة للتعليم املهين 
واملالحظ أن التوسع يف التعليم املتوسط والعايل أبرز عدداً ال بأس به من اخلرجيني يبحثون عن العمل احلكومي ، حيث زاد الطلب                      

) اجلمهورية العربية اليمنيـة     ( وقت  حنو العمل احلكومي كما كان عليه احلال يف السبعينيات ، عندما درجت الدولتان يف ذلك ال               
وزارة العمـل واخلـدمات     / عرب اخلدمات املدنية واإلصالح اإلداري      ( على االلتزام بتعيني اخلرجيني     ) مجهورية اليمن الدميقراطية    



لعمالة املطلوبة مـن    وملا كانت هاتان الوزارتان ال تركزان على نوعية وإعداد اخلرجيني من ناحية وال يف نوعيات واعداد ا                ) املدنية  
وهبذا ظهر اخللل   . ناحية أخرى ، وعلية فقد حدث خلل بني العرض والطلب حيث سيظهر عجز يف ختصصات وفائض يف أخرى                   

يف السياسة التعليمية والربط بينها وبني احتياجات التنمية ويعود ذلك اىل عدم وجود خطة وطنية شاملة لتحديد االحتياجات من                   
  ) . 9(شى مع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية القوة العاملة تتم

إضافة ملا ذكر أعاله فما زالت احلكومة متد العمل احلكومي وتقلل من أمهية وقيمة العمل الفين واحلريف بسبب عـادات وتقاليـد             
ال تتناسب مـع احتياجـات    موروثة مما سبب اجلري وراء االلتحاق بالتعليم العام اجلامعي مما أدى اىل تضخم يف قطاعات تعليمية                 

اجملتمع وتقليل االهتمام بالتعليم الفين واحلريف كما مت ذكره يف الفصل الثاين من هذه الدراسة وأدى هذا إىل عجز يف هذه اجملاالت                      
  . نتج عنه استجالب عمالة أجنبية لتغطية هذا العجز 

بط هذه بعدد من املتغريات املعقدة واليت تؤثر يف بعضها البعض           وعليه فهناك عوامل خمتلفة ترثر يف حجم ونوعية القوة العاملة وترت          
، ولعل أمهها النمو السكاين املرتفع الذي يؤدي بدورة اىل تزايد مستمر يف قوة العمل وتزايد إسهام اإلناث يف القوة العاملة نتيجة                      

  . التحول الذي طرأ على تعليم اإلناث 
   

  -:اخلصائص االقتصادية 
ىل لعملية التخطيط االقتصادي واالجتماعي هي معرفة اخلصائص االقتصادية لقوة العمل ، حيث مـن الـضروري           إن اخلطوة األو  

  . معرفة توزيع القوة العاملة حسب احلالة العملية ، وحسب املهنة وتوزعها حسب األنشطة االقتصادية 
ية بعضها ببعض وما جيب استخالص يف تكـوين         وما جيب أن نتطرق له هنا يف هذه الصفحات هو عالقة هذه اخلصائص االقتصاد             

األسس للسياسة االقتصادية وخطط التنمية املستقبلية واليت تشمل على حتسني نوعيات القوة العاملة وحتديدها وحتديد إنتاجيتـها                 
  . وختفيض البطالة بأنواعهــا 

  :  ـ توزيع القوة العاملة حسب املهنة 1
ويعترب التوزيع املهين لقوة العمل جانباً هيكلياً مهماً حيث أنه حيتل مكاناً بـارزاً يف               . اوله الفرد   تشري املهنة إىل نوع العمل الذي يز      

علمية ختطيط املوارد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية فضالً عن أمهية يف العديد من الدراسات االجتماعية             
  . والسكانية 

ية اليمنية رئيسني يف أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ومها املهن الزراعية ومهن اإلنتاج مـشكلني               تركز النشطون يف اجلمهور   
ونـسبة العـاملني يف اإلنتـاج       %) 60(من إمجايل ألنا شطني ، حيث بلغت نسبة العاملني يف الزراعة            %) 75(بذلك أكثر من    

باخلدمات اىل حد ما كانت منخفضة حيث كانت هـذه النـسب            ويبدو أن نسب الفنيني والكتبة وكذلك العاملني        %) 15ر3(
  .على التوايل %) 6ر3(و %) 2ر9(، %) 2ر9(

من إمجـايل   %) 17ر8(ويف املهن الفنية    %) 38ر7(أما بالنسبة للنشطات اليمنيات فأهنن يعملن بشكل خاص كعامالت زراعة           
من إمجايل  %) 24( إمجايل النشطات اليمنيات وحوايل      من% 99النشطات يف اليمن ، حيث بلغت نسبتهن يف هذه املهن حوايل            

قوة العمل وترتفع نسبة تركزهن يف املهن الفنية وهذا يعود أصالً إىل ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة اليمنية العاملة ويعود هـذا                     
ألكثر ارتفاعا يف توزيع ألنـا شـطني        ويعترب العاملون يف الزراعة ا    . االرتفاع إىل أن اليمنيات ميارسن أساساً التدريس والتمريض         

من إمجايل ألنا شطني الزراعيني ويأيت هذا االرتفاع أيضاً حبكم ارتفاع صـيادي             %) 61(حسب املهنة وتبلغ نسبة الذكور حوايل       
  .السمك أكثر من اإلناث 

، وجتدر اإلشارة إىل أن     للنشطات  %) 13ر2(للذكور و %) 86ر8(ولقد متيز كتبة احلسابات والعارفون يف قسم الكتبة بنسبة          
ارتفاع مسامهة اإلناث يف املهن الزراعية واملهن الفينه والكتابية يعود أصالً الرتفاع املستوى التعليمي للمرأة والـذي سـاعد يف                    

  . زيادة اإلنتاجية 
لة نتيجةً للتركيـز علـى      وتشهد أقسام املهنة معدالت من مرتفعة منذ السبعينيات واليت تعكس تطور التركيب املهارة للقوى العام              

التدريب لبعض املهن ، ويتطلب مزيداً من اجلهود للتدريب يف املهن اليت تتطلب تدريباً مهنياً وفنياً عالياً ومتوسطاً وخاصة اإلناث                    
يمنية واليت تتركـز    ، وذلك للعمل على إحالة العمالة اليمنية املتدربة مهنياً وفنياً حمل العمالة األجنبية اليت تتواجد يف اجلمهورية ال                 



ألف مدرس وكذلك احلال يف مهن التمريض حيث شـكل          ) 23(أساساً يف مهن التدريس حيث تبلغ األعمال األجنبية أكثر من           
اليمنيون أقلية مل تتعد بع العاملني يف بعض أبواب املهن الصحية ، وكذلك احلال يف املهن عالية التأهيل واملهن املاهرة وغري املـاهرة                       

كما أهنا  . كس بوضح حتمية استمرار اللجوء املكثف اىل القوى العاملة غري اليمنية ملزاولة هذه األعمال لفترة زمنية قادمة                  إهنا تع 
  .تتطلب التخطيط للقوى العاملة لسد هذا العجز وذلك نظراً لكرب حجم القاعدة السكانية 

اىل %) 11ر6(م حيـث ارتفعـت مـن        1975ا يف عام    م عنه 1988ويالحظ ارتفاع نسبة اإلناث من إمجايل قوة العمل لعام          
خاصة بعد أن اكتسبت قضية مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي أمهية خاصة خالل العقد اإلمنائي للمرأة الذي أعلنته                  ) 26ر5(

 -وحدة اليمنيـة    إبان الفترة املاضية لقيام ال    -م لذا وجد اهتمام تدرجيي يف شطري اليمن         1975األمم املتحدة يف املكسيك عام      
بقضية املرأة وتعزيز مسامهتها يف جممل احلياة االقتصادية ويف قوة العمل تعزيزاً ملكانة املرأة يف اجملتمع ودعمـاً لعمليـات التنميـة         

  .االقتصادية والجتماعية يف اليمن
  -: ـ التوزيع حسب احلالة العملية 2

وترجع أمهية هذا التوزيع لقوة العمل لكونه يعكس بصورة مـا التنظـيم              . يربز هذا العامل مركز الفرد بالنسبة لباقي قوة العمل        
كمـا توضـحه    ) احلالة العملية يف الـيمن      ( وحناول عرض بعض السمات األساسية هليكل القوة العاملة         . االقتصادي للمجتمع   

  . البيانات حسب احلالة العملية 
يشكلون نسبة  " يعمل حلسابه   " الة العملية أن أغلب القوة العاملة       توزيع قوة العمل حسب احل    ) 18(ـ يتضح لنا من جدول رقم       

  .من جمموع القوة العاملة ) 38ر9(
  . من جمموع العاملني باجلمهورية اليمنية %) 31ر5(ـ تصل نسبة من يعمل لدى األسرة بدون أجر 

  . من جمموع قوة العمل %) 28ر9(ـ أما العاملون بأجر فيشكلوا 
ة هنا إىل أن االرتفاع مع الزمن لفئة من يعمل حلسابه واالخنفاض املقابل لفئة العاملني بأجر هذا االجتاه يسري حنو                    ومن املهم اإلشار  

اقتصاديات السوق واإلشارة األخرى هي اخنفاض صاحب عمل واليت ميكن إرجاعها إىل انعدام اإلعانات والقروض اليت جيب أن                  
  . شاء مشروعات خاصة تقدمها احلكومة للمواطنني وذلك هبدف إن

من %) 62(إذ شكلت نسبتهن يف هذه الفترة حمل الدراسة أكثر من      " تعمل لدى األسرة بدون أجر      " وتتميز النشطات اليمنيات    
كما . من إمجايل قوة العمل     %) 33(إمجايل النشطات وكذلك احلال بالنسبة ملن يعلم لدى الغري بدون أجر حيث شكلت نسبتهن               

وهذا يدل على %) 13ر3(وارتفاع ملحوظ للعامالت حلساهبن   % ) 5ر4( أيضاً باخنفاض لنسبة العامالت بأجر       متيز هذا الوضع  
  . تركزهن يف القطاع الزراعي 

  -: ـ توزيع القوة العاملة حسب النشاط االقتصادي 3
ت االقتـصادية املختلفـة ،   يكشف توزيع قوة العمل حسب النشاط االقتصادي من صورة التوزيع النسيب لالستخدام يف القطاعا  

كما يبني مدى اعتماد اجملتمع على نشاطات اقتصادية معنية دون سواها ، فيوضح منط النشاط السائد يف اجملتمع من متركز عـدد                      
  . املشتغلني فيه

تشري البيانات  وتتمركز فوة العمل األساسية يف اجلمهورية اليمنية يف جمال الزراعة وقطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية حيث                
التقديرية اىل أن قطاع الزراعة والغابات والصيد حيتل املرتبة األوىل ، حيث أستقطب القسم األكرب من قوة العمل تبلـغ حـوايل                      

%) 12ر2(وذلك حبكم ميزة اقتصاد اليمن انه اقتصاد زراعي ، واحتل املرتبة الثانية اخلدمات احلكومية والشخصية            %) 62ر2(
.  

ذي يربز أمامنا حيال انتشار قطاع اخلدمات وقطاع التجارة واملطاعم والفنادق وكذلك البناء والتشييد هو أن اليـد                  إن التعليل ال  
العاملة الفائضة يف القطاع الزراعي حيث تركها للريف تلجأ اىل قطاع اخلدمات كي حتصل على دخل معاشي أفضل خاصـة وأن                     

  \) . 10) (19(املهارة وكذلك احلال بالنسبة لقطاع التجارة جدول رقم العمل يف هذا القطاع ال يتطلب مستوى عاٍل من 
وال خيفي ما هلذه الظاهرة من أثر سليب وسئ على االقتصاد وتطوره حيث يالحظ أن اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات متدين وأن أجور                      

ًء على ما تقدم فإن السياسة االقتصادية ال بدهلا من          العاملني فيه متدين أيضاً ، ولذا فإن مستواهم املعاش يبقى منخفضاً ، وعليه وبنا             



ختصيص مبالغ كبرية لتأهيل اليد العاملة والقيام بتطوير املهارات املتنوعة هلذه األيدي العاملة اليت يضخها القطاع الزراعي اىل املدن 
الصناعي كما أن ارتفاع نسبة املشتغلني     أو تلك اليت التصل اىل مستوى تعليمي متقدم لكي توفر هلا فرص أوسع للعمل يف القطاع                 

  . يف قطاع اإلنشاءات يعود اىل التوسع يف نشاط البناء للمساكن وزيادة اهلجرة من الريف اىل املدن 
%) 38ر8(وإذا ما حاولنا أن نستعرض متايز التوزيع القطاعي حبسب اجلنس ومدى تركز اإلناث الشديد يف قطاعات الزراعـة                   

أما نسبتهن يف بقية أقسام النشاط االقتصادي ضئيلة        %) . 14ر4(واملال واملؤسسات التمثلية    %) 15ر3(ة  والصناعات التحويلي 
ويرجع ارتفاع بسهامهن يف قطاع الزراعة والغابات والـصيد اىل          . جداً حيث تكون السيادة يف مجيع األنشطة األخرى للذكور          

  هجرة الذكور
صادية متفاوتة حيث ترتفع أعلى إنتاجية يف قطاع املعادن واحملاجر وذلك حبكم املكننة             ومن جانب أخر إن أن تاجية القطاعات االقت       

املستخدمة يف هذا النشاط االقتصادي الذي مت التركيز فيه على التنقيب على النفط واملعادن األخرى وترتفع اإلنتاجية أيـضاً يف                    
لتشييد نتيجة لتخلف املكننة يف تلك القطاعات إضافية اىل عوامل          قطاع النقل واملواصالت وتدين اإلنتاجية يف قطاعات الزراعة وا        

أخرى واليت لعبت دوراً أساسياً يف خفض اإلنتاجية واليت حتتاج اىل دراسة ميدانية مفصلة أمهها الغياب من العمـل أو التقـاعس                      
  .اخل … والكفاءة 

   
  :  ـ اهلجرة والقوة العاملة 4
  :) اخلارجية (  ـ اهلجرة العائدة 1

وكان تقـدير أعـداد     . اختلفت تقديرات املهاجرين اليمنيني يف اخلارج وخوصاً أثناء أزمة اخليلج وعودة اآلالف من املهاجرين               
ألف ) 716(وأثناء أزمة اخليلج أُجرب ما يقارب       . مليون نسمة   )1ر287(م حوايل   1988م و   1986املهاجرين من خالل تعداد     

  . ن الغالبية العظمى من هوالء العائدين من اململكة العربية السعودية مغترب على العودة اىل اليمن ، وكا
  .  ألف عائد 750قدر البنك الدويل أعداد العائدين من املهاجرين حبوايل ) أغسطس ( وبعد الثاين من آب 

رف على أعـداد العائـدين      وعلى إثر هذه التقديرات املتضاربة قام اجلهاز املركزي لإلحصاء حبصر املغتربني العائدين وذلك للتع             
وأثناء إعداد هذا البحث مت احلصول على بيانات تتعلـق بعـدد العائـدين              . وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية     

واملرافقني حسب حمافظات اجلمهورية ، ومل تتوفر بيانات خاصة خبصائص العائدين لعدم استكمال املعاجلة اآللية واملكتبية وبناًء على  
ما تقدم سوف يقتصر هذا البحث على البيانات األولية لنتائج حصر املغتربني العائدين من خمتلف دول اخلليج ، علماً بـأن هـذا                  

  . اخل ..العدد ال ميثل كل اليمنيني املهاجرين حيث الزال هناك مينيون يف كل من السعودية واإلمارات وقطر
 سنة ويـشملون خمتلـف املهـن        60و  15ارج يف سن النشاط وتتراوح أعمارهم بني        واحلقيقة أن كافة املهاجرين اليمنيني يف اخل      

ومبقارنة املستوى التعليمي للمغتربني باملستوى التعليمي لقوة العمل باجلمهورية جنـد أن نـسبة األميـة تـصل اىل                   . واملهارات  
  .اليمنية وأن املهاجرين ال خيتلفون كثرياً عن هذه السمة املميزة ألغلب العمالة % 66ر6

عامالً ، ويوزاي هذا ضعف عدد العاملني يف القطاع العام واحلكـومي            ) 318165( ومن ناحية أخرى بلغ عدد العمال العائدين        
كما بلغ عدد املـرافقني  . عامالً حسب بيانات وزارة اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري    ) 530ر227( واملختلط والبالغ عددهم    

) 716(وهبذا يصل عدد اليمنيني الذين تعرضوا للعودة اإلجبارية من قبل دول االستقبال حـوايل           % 55ر6من املهاجرين حوايل    
  ). 20(عماالً عائدين جدول رقم %) 44ر4(ألف عائد ومرافق ، منهم حوايل 

غرياً وذلك حبكم اهلجـرة  ومن بيانات النتائج األولية حلصر املغتربني جند أن نسبة املرافقني يف ازدياد وأن حجم األسرة املهاجرة ص         
االنتقالية لتتالءم وحاجة الدول املستقبلية واليت تضع القيود لتحديد حجم املرافقة ، واجلدير باإلشارة أن املرافقني هم من األقارب                   

  .واملعارف واألصدقاء 
ن ناحية تسهم بعم االقتصاد الوطين      وقد حظيت اهلجرة اخلارجية بنقاش كبري اتسم هذا النقاش بني التأييد وغري املشجع هلا ، فيه م                

ومن ناحية أخرى تتمثل يف حرمان البالد من قطاع كبري من العاملني يف التخصصات املخلتفة والذي من نتيجة يؤدي اىل اخنفاض                     
  ) 11. (األداء يف القطاع اإلنتاجي أو اخلدمي وهو اجلانب السئ هلجرة العمالة اليمنية 



عامالً عائداً فإن حجـم قـوة       ) 318165(خلارج والعائدين إثر أزمة اخلليج والذين قدروا بنحو         وإذا أضيف عدد العاملني يف ا     
  .م سيسهمون بدور فعال يف النشاط االقتصادي جبوانبه العديدة 19901عامالً عام ) 2ر898ر641(العمل اليمين يصل اىل 

عامالً حيث يـأيت العائـدون مـن    ) 38390(ة من العمل العائدين قد حصلوا على فرصة عمل مناسب% 12ويتضح أن حوايل  
عـامالً  ) 10567(حيث متثل هذه النسبة     %) 27ر5( حمافظة احلديدة باملرتبة األوىل حيث قٌدر عدد احلاصلني على فرص عمل            

 العائدين  من إمجايل %) 12ر3(وتلي حمافظة احلديدة أمانة العاصمة بنسبة       . تقريباً من إمجايل العائدين باحملافظات      %) 16(بنسبة  
  . من إمجايل العائدين باحملافظات ، مث يأيت بعد ذلك حمافظة إب ، تعز ، صعدة ، مث احملويت %) 28(و 

حيث متثل هذه النـسبة     %) 18ر3(سنة حوايل   ) 18-7(ومن جهة أخرى يشكل األطفال والتالميذ امللتحقني بالتعليم يف العمر           
  . تلميذاً وتلميذة ) 131064(

عائداً ، وبالتايل يندرجون حتت العاطلني      ) 279775( أن عدداً من العائدين العمال مل حيصلوا على فرصة مناسبة            واجلدير بالذكر 
وإذا . من إمجايل العائدين العمـال واملـرافقني        % 32من إمجايل العائدين العمال وحوايل ر     %) 88(عن العمل ويشكلون حوايل     

رية عودة قد عادوا اىل اململكة العربية السعودية ، ولنفترض أن نصف عدد العاطلني              علمنا أن هناك أعداداً كبرية واليت حتمل تأش       
، فمن احملتمل بناًء على ما ذكر ، أن         ’ عامالً من العائدين قد رجعوا اىل دول االستقبال لألسباب املشارة أعال          ) 139887(وهو  

كما أن البيانات اخلاصـة     .  تقريباً الزالوا يبحثون عن عمل       ألفاً) 140(ينخفض عدد العاملني عن العمل من العمال العائدين اىل          
بالعائدين العاملني بعد العودة مل توضح نوع املهنة اليت يزاوهلا هذا العائد ، إال أنه من احملتمل أن أغلبية العمال العاملني بعد العودة                       

  . النقل واملواصالت يزالون املهن اخلاصة بأعمال البيع بالتجزئة وكذلك مهنة السواقة يف قطاع 
 أن هذين التعدادين قد قدرا       م مل يتضمنا أية بيانات تفصيلية عن العاملني باخلارج ، إال          1988م ،   1986وبالرغم من أن تعدادي     

مليون نسمة ، ومبوجب نتائج حصر املغتربني والذي قدر عدد العائدين واملرافقني حبوايل             ) 1ر278(عدد املهاجرين اليمنيني حبوايل     
ألف مغتـرب ، ميثلـون نـسبة        ) 571(ألف مهاجر فإنه الزال يف دول املهجر املستقبلة لأليدي العاملة اليمنية حوايل             ) 716(
وتزداد هذه النسبة بني الذكور وذلك نتيجة حلصوهلم على االنتقائية من حيـث             . من إمجايل العمالة واملرافقني اليمنيني      % 44ر4

  . السن واملهارات والقدرات 
قيقة أن هناك ارتباط وثيق بني اهلجرة الداخلية واهلجرة اخلارجية ، حيث تبدأ أوىل حلقاته من الريف اىل مراكز املدن أي من                      واحل

وعند عودة املغتربني يستقر هؤالء يف العواصم الكـبرية مثـل           ) 12(الريف اىل احلضر ، ومنها يتجه املهاجرون اىل خارج اليمن           
  : عز ، واملدن األخرى وذلك لألسباب التالية صنعاء ، عدن ، احلديدة ، ت

  .  ـ وجود عدد من التسهيالت اخلدماتية 1
  .  ـ وجود فرصة امتالك بعض العقارات 2
  . ـ امتالكهم لبعض السلع املعمرة مثل السيارات مما دفعهم للعمل واالستقرار يف العواصم 3

عظمة من العائدين العاملني بعد العودة يتركزون يف أمانة العاصمة وحمافظة           ونستنتج من البيانات حول حصر املغتربني أن الغالبية ال        
احلديدة ، ومقارنة ذلك بعدد العائدين العاملني مبحافظة شبوة الذين يأتون باملرتبة الثانية بعد حمافظة احلديدة من حيث إمجايل عدد                    

وصعوبة امتالك عقارات فإن نسبة العـاملني بعـد العـودة ال            العائدين العاملني ، ولكن لعدم وجود التسهيالت اخلدمية املناسبة          
  . فقط % 4ر5تتجاوز 

وقد متيز سلوك املهاجرين بعد العودة وقبلها بزيادة ممتلكاهتم من العقارات والسلع املعمرة األخرى وتأثرت أسر هؤالء املهاجرين                  
ظهر واإلنفاق الكبري على خمتلف السلع االسـتهالكية        بالنمط السائد بدول املهجر وهو منط معني من السلوك والتباهي وحب امل           

  . املعمرة وغري املعمرة ، مما يؤكد االرتباط الوثيق بني اهلجرة الداخلية واهلجرة اخلارجية 
 وكما أن العمال العائدين قد أكتسبوا بعض املهارات والقدرات الفنية اجلديدة واليت تتالئم واملهن املطلوبة يف سوق العمل حاليـاً                   

  . واليت تسدها عمالة أجنبية ، يتطلب االستفادة من هذه العمالة العائدة وإحالهلا حمل العمالة األجنبية 



واهلجرة اخلارجية حتتاج اىل دراسة مفصلة ومعمقة حبد ذاهتا وذلك هبدف دراسة خصائص هذه العمالة املغتربة ومعاجلة األشكاالت               
صهم التعليمية باعتبارها من أهم اخلصائص املرتبطة باهلجرة العائدة ، وإن معاجلة هـذه              اليت قد متنعهم من البقاء ، ودراسة خصائ       

  . اآلثار ترتبط بالقضايا السكانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية 
  : ـ اهلجرة الداخلية 2

لية وتعلب كل من اهلجرة الداخلية      ال توجد بيانات شاملة عن اهلجرة الداخلية بالرغم من أن اهلجرة اخلارجية تبدأ باهلجرة الداخ              
واخلارجية دوراً يف إحداث اخللل يف التركيب العمري والسكاين ، فاهلجرة الداخلية تؤدي اىل إحداث تناقص يف إعداد املـتعلمني            

رة سـعياً   كما أن اخنفاض األجور يف القطاع الزراعي تدفع بالكثري من املزارعني للهج           . وخفض إعداد العاملني بالقطاع الزراعي      
كلها عوامـل دفعـت     . وراء األجور املرتفعة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تدين اخلدمات يف الريف وارتفاع عبء اإلعالة                  

وقد شكلت هذه اهلجرة اىل املدن ضغطاً سكانياً وضغطاً علـى           . بالعاملني واملقيمني يف الريف اىل اهلجرة اىل املدن مث اىل اخلارج            
وبالرغام من أن اهلجـرة الداخليـة تلعـب دوراً يف تـوفري     . ية ملواجهة األعداد املتزايدة من النازحني اىل املدن    اخلدمات التعليم 

االحتياجات من األيدي العاملة نتيجة هذا احلراك اجلغرايف ، إالً أن احلراك املهين اجته حنو البناء والتشييد والتجارة مث اىل اخلدمات                     
  . ت كبرية واليت ال حتتاج اىل مهارا

   



 املالحق
  24-1اجلداول من 

   
  )1(جدول رقم 

  م1975م و 1973التوزيع العمري والنوعي للسكان حسب تعدادي 

 م1975 م1973
 الفئة العمرية

 جمموع  إناث  ذكور  اجملموع إناث  ذكور 

0-4 146263 143982 291245 450059 431438 881497 

5-9 144131 131510 275641 414207 38844 802251 

10-14 103002 83650 186652 283551 261544 545095 

15-19 62006 67772 129778 152912 178186 331098 

20-24 40839 53795 94634 104445 165115 269560 

25-29 47696 57903 105599 109186 174802 283988 

30-34 41168 51485 92653 114645 166296 280941 

35-39 45686 46699 92385 112794 144447 257241 

40-44 31090 35586 66677 98770 11768 216379 

45-49 26994 28277 55271 81987 92998 174985 

50-54 25651 27283 52934 68194 74649 142843 

55-59 14310 14132 28442 52822 56490 109312 

60-64 17445 21053 38498 45403 48022 93425 

65-69 8887 9142 18029 33402 35090 68492 

70- 21739 25913 27652 36414 37085 73499 

 9655 5294 4361 15185 5076 10109 غري مبني 

  . اجلهاز املركزي لإلحصاء وزارة التخطيط والتنمية ، صنعاء : املصدر 
   



  )2(جدول رقم 
  م1988م ، 1986 سنة لتعدادي 14-10تطور فئات األعمار 

 النسبة  العدد  التعداد 

 52ر19 4085124 م 1986

 46ر13 848021 م1988

   
  )3(جدول رقم 
  م1988م ، 1986معدل الوفيات الرضع لعامي 

 املعدل  التعداد 

 136 م 1986

 107 م 1988

   
   

  )4(جدول رقم 
   سنة64- 15تطور فئات األعمار 

 النسبة  العدد  التعداد 

 43ر4 3395157 م 1986

 48ر6 894244 م 198

   

 احملافظة
الزراعة 
والغابات 
 والصيد

املناجم 
 واحملاجر

الصناعات 
 التحويلية

الكهرباء 
 والغاز

البناء 
 والتشييد

التجارة 
اجلملة 
والتجز
 ئة

النقل 
 واملواصالت

املال 
والتأمني 
وخدمة 
األعمال 

اخلدمات 
 الشخصية

غري 
مبني 

 2ر4 5ر9 0ر1 1ر40 0ر7 4ر5 4ر1 1ر6 0ر01 79ر2 إب 

 2ر8 5ر7 0ر1 2ر35 5ر5 7ر40 0ر2 4ر0 0ر01 72ر0البيضاء 

  6ر5 0ر3 4ر3 10ر8 3ر8 0ر3 6ر3 0ر2 64ر6 احلديدة
  

 3ر7

 0ر5 ب5ر0 0ر01 0ر50 2ر7 1ر5 0ر02 1ر0 0ر00 88ر8احملويت 



 2ر8 8ر70 0ر30 3ر7 8ر8 9ر6 0ر2 2ر9 0ر1 62ر9 تعز 

 0ر5 5ر0 0ر1 1ر1 5ر2 1ر6 0ر02 3ر5 0ر01 82ر1 حجة 

 2ر5 8ر0 0ر30 0ر80 3ر4 3ر8 0ر01 1ر70 ___ 72ر8 ذمار

 0ر6 1ر9 0ر02 0ر7 2ر8 1ر50 0ر02 1ر6 ___ 69ر8صعدة 

 2ر2 12ر7 0ر30 1ر6 5ر4 5ر3 0ر02 2ر4 0ر01 69ر8 صنعاء

 6ر3 6ر4 0ر01 2ر6 4ر2 4ر0 0ر02 3ر6 ___ 72ر8 مأرب 

 2ر4 7ر6 0ر2 2ر2 6ر1 3ر7 0ر1 3ر0 0ر1 73ر6اإلمجايل 

  . وزارة التخطيط والتنمية صنعاء . اجلهاز املركزي لإلحصاء : املصدر 
  )6(جدول رقم 

  .م 1983توزيع القوة العاملة النسيب حسب احملافظات والنشاط حسب تعداد 

 املهرة  حضرموت شبوة  أبني  حلج  عدن  النشاط

 7ر2 56ر4 69ر6 58ر7 63ر3 4ر5 الزراعة والصيد 

 0ر5 0ر3 0ر4 0ر3 0ر2 0ر5 اجم واحملاجر املن

 2ر1 4ر9 3ر4 2ر7 1ر9 11ر4 الصناعة التحويلية 

 0ر3 0ر8 0ر2 0ر3 0ر5 2ر6الكهرباء والغاز واملاء 

 7ر0 8ر1 2ر7 7ر2 3ر2 2ر7 البناء والتشييد

 4ر5 9ر1 3ر8 4ر2 5ر4 20ر8 التجارة واملطاعم

 4ر4 4ر8 2ر0 1ر4 2ر2 13ر4 النقل والتخزين

 __ 0ر2 0ر2 2ر0 __ 1ر4 املال والتمويل 

 7ر3 12ر6 16ر8 20ر9 20ر8 39ر6 اخلدمات الشخصية 

 1ر1 2ر8 0ر9 2ر3 2ر5 3ر1 غري مبني 

 100ر 100ر 100ر 100ر 100ر 100ر  

  . وزارة التخطيط والتنمية صنعاء . اجلهاز املركزي لإلحصاء : املصدر
   



  )7(جدول رقم 
  م1975ملهنة تعداد عام التوزيع النسيب حسب ا

 النسبة املهنة 

 4ر0 املهنيون والفنيون 

 0ر5 املديريون واملشتغلون باألعمال اإلدارية 

 1ر1 الكتبة 

 4ر7 عمال البيع 

 4ر8 عمال اخلدمات 

 71ر9 عمال الزراعة وتربية احليوان 

 12ر4 عمال اإلنتاج 

 1ر6 غري مبني 

 100ر0 اجلملة 

  .  املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط والتنمية اجلهاز: املصدر 



  )8(جدول رقم 
  تطور أعداد السكان حسب العمر حسب إسقاطات البديل املنخفض

 الســــــــــنوات 
 الفئة العمرية 

 م 1990 م1989 م1988

0-4 2336000 22385900 2405850 

5-9 1848210 1932600 2007530 

10-14 1317970 1410300 1510180 

15-19 956470 1014420 1073800 

20-24 694160 725570 787340 

25-29 1619640 624960 628430 

30-34 545840 554700 564950 

35-39 476150 486340 494800 

40-44 385610 397100 410290 

45-49 326710 329460 333780 

50-54 285490 292670 295890 

55-59 224930 229790 238370 

60-64 187200 181060 179320 

65-69 134420 134600 135650 

70-74 110150 96190 88610 

75 158990 15309 147590 

 11280080 10946020 10608040 إمجايل 

  .  صنعاء - وزارة التخطيط والتنمية -اجلهاز املركزي لإلحصاء : املصدر



  )9(جدول رقم 
  .م 9901-88يبني حجم قوة العمل للفترة 

 جمموع السكان  قوة العمل  العام 

 10ر007ر827 2ر580ر476 م 1988

 10ر946ر020 2ر921ر652 م 1989

 11ر280ر080 2ر965ر000 م1990

   

 النسبة من قوة العمل  إمجايل قوة العمل اإلناث  العام 

 %26ر4 682ر779 م 1988

 %26ر5 773ر707 م1989

 %26ر5 785ر185 م1990

   



  )10(م جدول رق
  املعدالت العمرية للنشاط االقتصادي

  م1988لسكان اليمن 

 املعدالت  الفئة العمرية 

 9ر2 10-14

 24ر5 15-19

 51ر2 20-24

 55ر1 25-29

 56ر7 30-34

 60ر7 35-39

 59ر7 40-44

 60ر9 45-49

 56ر8 50-54

 56ر6 55-59

 47ر4 60-64

 43ر4 65-69

 22ر5 +70

 44ر3 اإلمجايل 

  . اجلهاز املركزي لإلحصاء وزارة التخطيط والتنمية صنعاء : صدر امل



  تطور أعداد الطلبة خالل العام الدراسي) 11(جدول 
  م88/1989- 75/76

 عدد الطلبة يف التعليم األساسي والثانوي العام 

 461550 م 1986/ 75

 725864 م 79/1980

 1241113 م85/1986

86/1987 1349281 

 1469750 م78/1988

 1962000 م88/1989

  . وزارة التربية والتعليم صنعاء . اإلحصاء التربوي : املصدر 



  )12(جدول 
  يبني نسبة التعليم الفين واملهين اىل التعليم الثانوي

 العام 
عدد الطلبة يف التعليم الفين 

 واملهين 
عدد الطلبة يف التعليم 

 الثانوي 
 النسبــــة 

 1ر5 15817 2435 م75/1976

 18ر5 25957 4810 م79/1980

 12ر1 55389 6694 م85/1986

 10ر3 69937 7226 م86/1987

 10ر6 80231 8542 م87/1988

 9ر9 96710 9662 م88/1989

  . وزارة التربية والتعليم صنعاء . اإلحصاء التربوي : املصدر 
   



  )13(جدول 
  .م 1988س يبني معدالت النشاط االقتصادي للسكان حسب العمر واجلن

 اإلناث  الذكور  الفئة العمرية 

 17ر6 30ر5 10-14

 21ر2 84ر1 15-19

 24ر0 86ر4 20-24

 26ر0 96ر1 25-29

 27ر5 97ر7 34ر30

 82ر0 97ر9 35-39

 28ر5 97ر3 40-44

 27ر1 96ر7 45-49

 24ر2 93ر3 50-54

 20ر7 90ر1 55-59

 16ر2 80ر5 60-64

 12ر6 71ر9 65-69

 5ر4 41ر3 +70

 22ر3 68ر5 إمجايل 

  . وزارة التخطيط والتنمية صنعاء . اجلهاز املركزي لإلحصاء : املصدر 



  )14(جدول رقم 
  يبني معدالت النشاط للمحافظات الشمالية واجلنوبية والشرقية

 احملافظات اجلنوبية  احملافظات الشمالية
 الفئة العمرية 

 النسبة  العدد نسبة املسامهة  العدد

 4ر3 9948 23ر1 200689 14-10

 21ر5 41644 39ر1 211945 15-19

 46ر6 66736 52ر4 237982 20-24

 46ر2 62030 56ر2 284347 25-29

 49ر0 40993 58ر3 233431 30-34

 46ر2 36235 63ر6 250041 35-39

 44ر3 26284 62ر8 189438 40-44

 43ر0 26169 65ر5 155591 45-49

 43ر7 27180 60ر1 148555 50-54

 43ر9 19393 61ر1 77775 55-59

 30ر8 17817 50ر1 93061 60-64

 31ر6 8839 47ر2 40477 65-69

 15ر2 10377 24ر4 63499 +70

 32ر3 393645 47ر4 2186831 إمجايل 

  . وزارة التخطيط والتنمية صنعاء . اجلهاز املركزي لإلحصاء : املصدر 
   



  )15(جدول رقم 
  لة حسب احلالة التعليميةتوزيع القوة العام

 النسبة  العدد احلالة التعليمية 

 73ر0 1884142 أمي 

 20ر5 528081 يقرأ ويكتب 

 1ر9 48715 إبتدائية 

 0ر9 23134 إعدادية موحدة 

 3ر1 34068 ثانوية 

 0ر6 15762 دبلوم الثانوية 

 1ر0 26057 الشهادة اجلامعية 

 0ر1 2777 دراسات عليا 

 0ر7 17740 غري مبني 

 100ر0 2580476 اإلمجايل 

  احتساب الباحـــث 



  )16(جدول رقم 
  تطور أعداد طالب التعليم العايل واخلرجيني منهم سنوياً

 الكليات األعـــــــــوام 
 

 م89/1990 م87/1988 م86/1987

 الكليات النظرية 

 33563 16584 16634 عدد الطالب 

 2409 م1997 1845 اخلرجيني 

 لكليات العملية ا

 5029 3061 2389 عدد الطالب 

 246 254 277 اخلرجيني 

 اجلملة 

 38592 19645 18523 عدد الطالب 

 2655 2251 2122 اخلرجيني 

  . جامعة صنعاء وجامعة عدن / اإلحصاء السنوي 
   



  )17(جدول رقم 
  يبني توزيع قوة العمل حسب املهن

 النسبة  العدد املهن الرئيسيــة

 3ر1 78762 املهن الفنية 

 0ر5 10389 العاملون باملهن اإلدارية 

 3ر0 77495 العاملون باملهن الكتابية 

 4ر7 122556 العاملون مبهن البيع 

 6ر5 167804 العاملون باخلدمات 

 62ر3 1607075 العاملون باملهن الزراعية 

 15ر9 411167 العاملون باإلنتاج 

 1ر4 36677 مهن أخرى 

 2ر6 67651 غري مبني 

 100ر0 3580476 إمجايل 

   



  )18(جدول رقم 
  توزيع قوة العمل حسب احلالة العملية

 احلالة العملية 
  ذكور 

% 
  إناث 
% 

  إمجايل 
% 

 28ر9 5ر4 94ر6 يعمل بأجر 

 28ر9 13ر3 86ر7 يعمل حلسابه 

 00ر5 3ر1 96ر9 صاحب عمل 

 31ر5 62ر5 37ر5يعمل لدى األسرة بدون أجر 

 0ر2 33ر1 66ر9
 يعمل لدى الغري بدون أجر 

10000 10000 10000 

  .إحتساب الباحث -
   



  )19(جدول رقم 
  يبني توزيع قوة العمل حسب األنشطة االقتصادية

 النسبة  العدد القطاع 

 63ر2 1603992 الزراعة والغابات والصيد 

 0ر2 4923 املعادن واحملاجر 

 3ر6 92368 الصناعات التحويلية

 0ر5 13916 الكهرباء واملاء 

 6ر3 163374 البناء والتشييد 

 6ر1 157080 التجارة واملطاعم والفنادق 

 3ر3 84978 النقل واملواصالت 

 0ر3 8331 املال واملؤسسات التمويلية 

 13ر2 315063 اخلدمات احلكومية والشخصية 

 5ر3 136561 غري مبني 

 100 2580476 اإلمجايل 

  . وزارة التخطيط والتنمية صنعاء . جلهاز املركزي لإلحصاء ا



  )20(جدول رقم 
  .م 1991أعداد املهاجرين العائدين 

 عدد املرافقني العائدين عدد املغتربني العائدين احملافظات 
عدد املغتربني العاملني 

 بعد العودة 
امللتحقون بالتعليم بعد 

 العودة 

 15156 4704 35538 16724 أمانة العاصمة 

 2491 1869 7267 13495 صنعاء 

 7818 3351 17869 37973 تعز 

 63402 10567 198132 66044 احلديدة 

 3358 3837 8634 39333 إب 

 10052 1117 41881 13961 حجة 

 399 2219 14648 7546 صعدة 

 1503 1203 3608 11426 ذمار 

 3150 859 13173 15464 البيضاء 

 902 2191 3093 9794 احملويت 

 465 179 1325 2255 مأرب 

 344 716 1174 1690 اجلوف 

 3608 1203 9221 10825 عتدن 

 644 258 1675 4768 حلج

 902 601 2606 7417 أبني 

 4124 1375 9278 250 حضرموت

 8699 1740 27835 30155 شبوة

 451 401 802 4209 املهرة

 131064 38390 397759 318165 اجملموع

  . اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط والتنمية ، صنعاء : املصدر 



  )22(جدول رقم 
  م2000-م 1988توزيع قوة العمل الذكور حسب العمر للسنوات 

الفئة  السنـــــــــــوات
العمر
 م2000 م1999 م1996 م1995 م1994 م1991 م1990 م1988 ية

10-
14 

122497 163280 173754 200260 206935 212606 225588 228589 

15-
19 

174455 267114 286253 351880 376306 401019 463660 479663 

20-
24 

223996 315991 343181 435223 468037 502209 620171 664606 

25-
29 

250413 263122 269070 314718 340453 370427 472351 58907 

30-
34 

196641 233210 238154 252877 257723 264142 311037 337182 

35-
39 

215949 210035 211347 218944 223496 228822 244799 250125 

40-
44 

159465 182788 186592 195427 197422 199241 208251 213213 

45-
49 

140141 150997 153869 164835 168722 172842 183324 185809 

50-
54 

136108 133932 132486 131516 134296 137431 146397 150512 

55-
59 

79974 107615 112850 121437 119968 118157 119139 120139 

60-
64 

91217 70615 7114 78254 82720 87214 93082 93074 

65-
69 

424000 47368 47519 50057 49438 49481 56442 60303 

70+ 64441 46479 45043 44740 45071 45112 43398 43051 



اإلمجا
 يل 

189769
7 

219208
7 

227123
1 

256016
8 

267059
7 

278870
4 

318763
9 

333517
3 

  .م 1991اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط والتنمية ، صنعاء : املصدر 
  )21(جدول رقم 

  توزيع قوة العمل حسب العمر
  م2000-م 1988للسنوات 

الفئة  الــــعـــــــــدد
العمر
 م2000 م1999 م1995 م1994 م1991 م1990 م1989 م1988 ية

10-
14 

210637 270657 30961 362776 377307 41717 42179 42179
7 

15-
19 

253589 349761 370133 392020 476352 510634 643032 67002
1 

20-
24 

204718 371236 392484 417925 504095 534666 693100 74486
8 

25-
29 

346377 344083 345868 348662 384874 407944 528778 56211
4 

30-
34 

274424 314254 319935 325957 339123 341793 384522 40863
7 

35-
39 

286276 294953 299961 304459 320138 326942 350567 35436
7 

40-
44 

215722 235219 244543 252722 273868 279408 310975 30933
6 

45-
49 

181760 200641 203205 207100 225269 233271 264276 27138
9 

50-
54 

175735 166032 167872 168003 171570 175052 195579 20337
3 

55-
59 

97168 129812 134521 140725 152271 152763 158452 16110
1 

60-
64 

110878 85785 84889 85382 92790 97369 110911 11229 



65-
69 

49316 58421 58876 59536 62978 62357 69974 74205 

70+ 73876 100198 52947 51327 51239 51683 51167 51086 

258047إمجايل 
6 

292105
2 

296500
0 

312343
7 

341734
3 

355118
9 

416951
2 

44452
2 

  . م 1991-اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط والتنمية ، صنعاء : املصدر 
  )22(جدول رقم 

  توزيع قوة العمل الذكور حسب العمر
  م2000-م 8819للسنوات 

الفئة  الســــنـــــــــــوات
العمر
 ية

 
 م2000 م1999 م1996 م1995 م1994 م1991 م1990 م1988

10-
14 

12249 163280 173754 200260 206935 212606 225588 228589 

15-
19 

174455 267114 286253 351880 376306 401019 463660 479663 

20-
24 

225996 315991 343181 435223 468037 502209 620171 664606 

25-
29 

250413 263122 269070 314718 340452 370427 472351 508907 

30-
34 

196641 223210 238154 252877 257723 264142 311037 337182 

35-
39 

215949 210035 211347 218944 223496 228822 244799 250125 

40-
44 

159465 182788 186592 195427 197422 199241 208251 213213 

45-
49 

140141 150997 153869 164835 167822 172842 183324 185809 

50-
54 

136108 133932 132486 131516 134296 137431 146397 150513 



55-
59 

79974 107156 112850 121437 119968 118157 119139 120139 

60-
64 

91217 70615 71114 78254 82720 87214 93082 93074 

65-
69 

42400 47368 47519 50057 49438 49482 56442 60303 

70+ 64441 46479 45042 44740 45071 45112 43398 43051 

 3335173 3187639 2788704 2670597 2560168 2271231 2192087 1897697 اإلمجايل

  . م 1991صنعاء اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط والتنمية ، : املصدر 



  )23(اجلدول رقم 
  توزيع قوة العمل اإلناث حسب العمر

الفئة 
العمر
 ية 

 الســـــــنوات 

 . م1999 م1996 م 1995 م1994 م1991 م1990 م1988  

10-
14 

88140 12543
7 

13463
5 

16061
4 

16820
3 

17511
8 188739 95 

15-
19 

79134 10971
4 

11472
8 

12762
4 

14792
5 

15906
6 190781 312 

20-
24 

80722 96202 10057
4 

11539
9 

12061
4 

12637
7 152621 544 

25-
29 

95964 92017 91725 96463 10038
6 

10524
3 121719 559 

30-
34 

77783 89529 91058 93299 93231 93225 98948 85 

35-
39 

70327 78296 79996 85056 86892 88668 91697 27 

40-
44 

56257 63202 65992 73499 75509 77457 83160 21 

45-
49 

41619 48108 49040 54048 56520 59216 66612 193 

50-
54 

39627 36784 37215 38986 39749 40671 45356 609 

55-
59 

17194 24579 25540 27790 28307 28777 30578 217 

60-
64 

19661 14802 14870 15965 16639 17371 19174 626 

65-
69 

6916 8792 8957 9512 9440 9458 10424 976 



70+ 9435 6630 6429 6448 6511 6564 6591 632 

اإلمجا
 يل 

68277
9 

79409
2 

82075
9 

91470
3 

94996
6 

98721
1 

110640
0 

114809
6 

   
  )24(اجلدول رقم 

  اإلسقاطات السكانية حسب العمر

الفئة  الســــنــــــوات 
العمر
م 2000 م1999 م1996 م 1995 م1994 م1991 م1990 م1988 ية 

0-4 2336100 2411930 2434460 2484310 2537820 2726580 2833590   

5-9 1848210 2006810 2189820 2212360 2235460 2299850 2344570   

10-
14 

1095761 1509200 1889460 1965140 2032090 2172810 2196860   

15-
19 

734749 1072850 1380 14801 1584030 1863860 1942090   

20-
24 

594651 766570 984560 1044270 1107830 1353710 1454820   

25-
29 

628420 627710 698500 740370 790240 959670 1020170   

30-
34 

483913 564260 598106 602810 609360 678170 720700   

35-
39 

47182 494170 527410 538620 550400 577540 583800   

40-
44 

360850 409620 458740 468020 476550 505820 518150   

45-
49 

298206 333670 369900 383040 397250 435380 445630   

50-
54 

309225 295500 302060 308190 315360 344330 358050   



55-
59 

171410 237670 269030 265900 270160 279950 284630   

60-
64 

23331 179090 195760 205420 215570 233990 236770   

65-
69 

113484 1356660 145110 143680 143880 616230 170980   

70+ 327534 235320 227730 229700 230790 227140 227050   

   15326860 14820040 3496790 13075930 12671370 11280080 10007827اإلمجايل 
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