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تقــديـم 

ي�سر	الأمانة	العامة	للمجل�س	الوطني	لل�سكان	ويف	اإطار	التن�سيق	مع	اجلهات	ذات	العالقة	بتنفيذ	ال�سيا�سة	الوطنية	
لل�سكان	)موؤ�س�سات	واأجهزة	حكومية،	مانحني	ومنظمات	وجمتمع	مدين(	اأن	تقدم	هذا	الكتيب	الذي	يعر�س	ب�سكل	خمت�سر	
افرتا�سات	 ثالثة	 على	 املبنية	 امل�ستقبلية	 والتوقعات	 لليمن	 احلالية	 ال�سكانية	 املوؤ�سرات	 اأهم	 البيانية	 بال�سكال	 ومو�سح	
لكل	 اأطفال	 	6 عليه	حاليا	 م�ستوى	اخل�سوبة	على	ماهي	 بقاء	 يعني	 الذي	 العايل	 الفرتا�س	 تتمثل	يف	 مل�ستوى	اخل�سوبة	
امراأة	طبقًا	لنتائج	تعداد	2004م،	و	الفرتا�س	املتو�سط	الذي	يعني	انخفا�س	م�ستوى	اخل�سوبة	احلايل	اإىل	3.3	طفل	
للمراأة	اليمنية	حتى	عام	2025م	وي�ستمر	كذلك	حتى	نهاية	فرتة	ال�سقاطات	التي	تغطيها	هذه	الدرا�سة	وهي	عام	2035م،	
والفرتا�س	الثالث	املنخف�س	والذي	ت�سعى	اإىل	حتقيقه	ال�سيا�سة	الوطنية	لل�سكان	وهو	يعني	الو�سول	اإىل	انخفا�س	ملمو�س	

يف	م�ستوى	اخل�سوبة	لي�سل	اإىل	معدل	الإحالل	اأي	2.1	طفل	لكل	امراأة	بحلول	نهاية	الفرتة	2035م.	
واملتوقعة	 والتحديات	احلالية	 ال�سكان	 مل�ستوى	اخل�سوبة	على	تطور	حجم	 الثالثة	 البدائل	 اأثر	 الدرا�سة	 وتبني	هذه	 	
الطبيعية	 املوارد	 ال�سحة،	 التعليم،	 القت�ساد،	 واملتمثلة	يف	قطاعات:	 البالد	 التنموية	يف	 القطاعات	 اأهم	 تواجهها	 التي	

والطاقة.		
وتهدف �لأمانة من �إ�صد�ر هذ� �لكتيب �إىل: 

اإعطاء	روؤية	م�ستقبلية	حول	خطورة	امل�سكلة	ال�سكانية	واأبعادها	وتاأثرياتها	على	عدد	من	القطاعات	التنموية. 1 -

تعزي���ز	الوعي	لدى	القيادات	واملخططني	ومتخذي	الق���رار	التنموي	والباحثني	واملهتمني	حول	عالقة	ال�سكان	بعملية	 2 -
التنمي���ة	القت�سادي���ة	والجتماعية،	وذل���ك	من	خالل	العتماد	عل���ى	البيانات	واملعلومات	العلمي���ة	املتاحة	يف	بلورة	

طبيعة	هذه	العالقة	حاليًا	وتوقعات	امل�ستقبل.
دع���م	ال�سيا�س���ة	الوطني���ة	لل�سكان	وبرام���ج	عملها	والتنبي���ه	لأهمية	املكون	ال�س���كاين	عند	و�سع	اخلط���ط	والربامج	 3 -
التنموي���ة،	مل���ا	لها	م���ن	اآثار	اإيجابية	متوقع���ة	يف	حتقيق	اأهداف	التنمي���ة	وبراجمها.	وذلك	من	خ���الل	ما	تبينه	هذه	
الدرا�س���ة	م���ن	اأرقام	وموؤ�س���رات	هامة	�سواء	ال�سلبية	منه���ا	يف	حال	ا�ستمرار	اخل�سوبة	والنم���و	ال�سكاين	يف	م�ستوى	
	مرتف���ع،	اأو	اليجابي���ة	ن�سبي���ا	يف	ح���ال	انخفا����س	مع���دل	اخل�سوب���ة	احل���ايل	وبالت���ايل	انخفا�س	النم���و	ال�سكاين.
لق���د	مت	اإع���داد	هذا	الكتيب	بالتعاون	والتن�سيق	مع	القطاعات	ذات	العالقة	ومنها	وزارة	التخطيط	والتعاون	الدويل،	
وزارة	ال�سح���ة	العام���ة	وال�سكان،	وزارة	الرتبية	والتعليم،	وزارة	الزراع���ة،	واجلهاز	املركزي	لالإح�ساء	وغريها	من	
اجله���ات	ذات	العالق���ة	ممن	اأمدوا	الأمانة	العامة	للمجل�س	الوطني	لل�س���كان	بالبيانات	واملعلومات	التي	�ساهمت		يف	

اإخراج	هذا	العمل	ب�سكله	احلايل،	املت�سمن	جزئني	رئي�سيني	هما:
خ�سائ�س	�سكان	اليمن	حاليًا	وتقديراته	امل�ستقبلية. 	 الأول:	 •اجلزء	

•اجلزء	الثاين:	تاأثري	معدلت	م�ستوى		اخل�سوبة	ببدائلها	الثالثة	)	املرتفع	-	املتو�سط	-	املنخف�س(	على	بع�س	اأهم	
قطاعات	التنمية.

ناأمل	اأن	ي�ساهم	هذا	العمل	يف	اإي�ساح	ال�سورة	حول	تاأثري	الزيادة	ال�سكانية	على	التنمية	القت�سادية	والجتماعية	مبا	
ميّكن	من	خدمة	املجتمع	وحتقيق	اأهدافه	يف	النمو	والتقدم.	�ساكرين	كل	من	�ساهم	يف	اإعداد	واإخراج	هذا	العمل	اإىل	حيز		
الوجود	ونخ�س	بالذكر	الدعم	الأوروبي	املتمثل	يف	برنامج	دعم	قطاع	ال�سحة	وال�سكان	مكون	الأمانة	العامة	و�سندوق	

الأمم	املتحدة	لل�سكان.

د. أحمد علي بورجي      
األمين العام للمجلس الوطني للسكان      
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المقدمة
 

ازداد	الهتمام	بال�سكان	وخا�سًة	بالنمو	ال�سكاين	واأبعاده	واآثاره	على	خمتلف	جوانب	احلياة	من	قبل	العديد	من	البلدان	واحلكومات	
واملوؤ�س�سات	الر�سمية	وموؤ�س�سات	املجتمع	املدين،	منذ	مطلع	ال�ستينيات	يف	القرن	املا�سي،	بعد	اأن	اأ�سبح	معدل	النمو	ال�سكاين	ي�سري	
بوترية	عالية	وخا�سة	يف	الدول	النامية،	ب�سكل	مل	ي�سهده	العامل	من	قبل	حيث	اأ�سبحت	اإ�سافة	مليار	ن�سمة	اإىل	�سكان	العامل	تتم	يف	فرتة	
ق�سرية	جدًا	تقل	عن	)15	�سنة(	يف	املتو�سط		يف	الفرتة	بني	عام	1960م		-	2000م	فقد	زاد	�سكان	العامل	من	3	مليارات	ن�سمة	عام	

1960م	اإىل	6	مليارات	ن�سمة	عام	1999م،		حوايل	90%	من	هذه	الزيادة	اأ�سيفت	اإىل	�سكان	البلدان	النامية	والأقل	منوا.	
وتبني	املعلومات	والدرا�سات	املتوفرة	عن	�سكان	اليمن	اأن	بالدنا	قد	دخلت	مرحلة	جديدة	يف	النمو		واحلراك	ال�سكاين	منذ	منت�سف	
ال�سبعينيات	من	القرن	املا�سيَ	متيز	بالرتفاع	التدريجي	ملعدل	النمو	ال�سكاين	وبروز	ظاهرة	الهجرة	الداخلية	من	الريف	اإىل	املدن	
وغريها	من	التغيريات	يف	الأو�ساع	ال�سكانية،	فقد	ارتفع	معدل	النمو	ال�سكاين	ال�سنوي	من	حوايل	2%	يف	بداية	ال�سبعينيات،	ليبلغ	هذا	
املعدل	اأعلى	مدى		له	يف	منت�سف	الت�سعينيات	حيث	بلغ	3.7%		ح�سب	نتائج	التعداد	ال�سكاين	الذي	اأجري	عام	1994م.	كما	دخلت	اليمن	
يف	نف�س	الفرتة	�سمن	قائمة	الدول	التي	حتت�سن	املدن	املليونية،	حيث	بلغ	تعداد	�سكان	مدينة	�سنعاء	مليون	ن�سمة	يف	عام	1995م،	
هذه	املوؤ�سرات	وامل�ستجدات	احلا�سلة	لالأو�ساع	ال�سكانية	وغريها،	فر�ست	نف�سها	على	ب�ساط	البحث	العلمي	والدرا�سة	وكذلك	على	
اجلهات	املعنية	بجوانب	التخطيط	والتنمية،	التي	تنبهت	لهذه	امل�ستجدات	ال�سكانية	واأهمية	معاجلتها	مبا	ي�ساعد	على	حتقيق	اأهداف	
ال�سكانية	وتوجت	تلك	اجلهود	بتبني	 للق�سايا	 	وقد	بذلت	جهود	يف	جانب	التدخالت	واملعاجلات	 التنمية	القت�سادية	والجتماعية،	
احلكومة	اليمنية	�سيا�سة	وطنية	عام	1991م،		ت�سعى	اإىل		اإيجاد	نوع	من	التوازن	بني	النمو	ال�سكاين	من	جهة،	واملوارد	املتاحة	واملنظورة	
للبالد	ومتطلبات	التنمية	القت�سادية	والجتماعية		من	جهة	اأخرى.	وذلك	من	خالل	خف�س	معدل	النمو	ال�سكاين	وحت�سني	موؤ�سرات	
اخل�سائ�س	ال�سكانية	املكت�سبة:	التعليمية	وال�سحية	والقت�سادية	والجتماعية	وامل�ساهمة	يف	حت�سني	م�ستوى	املعي�سة	لل�سكان	ب�سكل	

عام.		
من	هنا	فاإن	تناول	الو�سع	احلايل	لل�سكان	واجتاهات	منوه	امل�ستقبلية	واآثاره	على	عملية	التنمية		القت�سادية	والجتماعية،	يحتل	
اأهمية	بالغة	لدى	القيادات	واملخططني	واملهتمني	بق�سايا	ال�سكان	والتنمية	ب�سكل	عام	وخا�سة	يف	البلدان	النامية	التي	تعاين	اأكرث	من	
ارتفاع	معدل	النمو	ال�سكاين،	ومنها	بالدنا	التي	تبني	ال�سفحات	التالية	موؤ�سرات	اأو�ساعها	ال�سكانية	من	حيث	احلجم	والنمو	والولدات	
والوفيات	وغريها	من	املوؤ�سرات	ال�سكانية	الأ�سا�سية	التي	مت	ا�ستخال�سها	من	نتائج	التعدادات	والدرا�سات	وامل�سوحات	ال�سكانية	التي	
مت	تنفيذها	يف	هذا	اجلانب،	كما	�ستبني	هذه	التقديرات	امل�ستقبلية	لنمو	وحجم	ال�سكان	يف	ظل	ثالثة	افرتا�سات	)منخف�س	ومتو�سط	
وعايل(		مل�ستوى	معدل	اخل�سوبة	للمراأة	اليمنية	حتى	نهاية	فرتة	ال�سقاط	التي	تغطيها	هذه	الدرا�سة	عام	2035	م	كما	�سيت�سح	عند	

تناولنا	لهذا	املو�سوع	الذي	�سنبداأه	بتناول	الو�سع	الراهن	لل�سكان	وتقديراته	امل�ستقبلية.	
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أوال: الوضع الحالي للسكان 

1- تطور حجم السكان

�سكل رقم )1( 

ا��ـ��ن إ�����
٢٠٠٤- ١٩٥٠

����ن٣�٤

١٩٥٠

����ن٧�١٩

٢٠٠٤

ت�سري		التقديرات	املتوفرة	حول	تطور	حجم	�سكان	اليمن	خالل	الفرتة	)1950-	2004م(		اأن	حجم	ال�سكان	كان	يبلغ		4.3	
مليون	ن�سمة	عام		1950م	وكما	يبينه	ال�سكل	اأعاله	رقم	)1(	اأن	هذا	العدد	قد	�سهد	زيادة	�سريعة	وخا�سة	منذ	فرتة	ال�سبعينيات.	
وبذلك	فقد	زاد	عددد	ال�سكان	خالل	فرتة	54	عامًا	ما	بني	)1950-	2004م(،	لي�سل	اإىل	19.7	مليون	ن�سمة	يف	اآخر	الفرتة،	
اأن	حجم	ال�سكان	قد	ت�ساعف	ما	يقارب	خم�س	مرات	باملقارنة	مبا	كان	عليه	عام	 اأي	 اأي	بزيادة	قدرها	15.4	مليون	ن�سمة	
1950م	.	وهو	عدد	كبري	باملقارنة	مع	اإمكانات	البالد	ومواردها	املتاحة	واملنظورة،	يرجع	هذا	النمو	ال�سكاين	ال�سريع		بالأ�سا�س	
اإىل	ا�ستمرار	منط	اخل�سوبة	يف	م�ستوى	مرتفع	للمراأة	اليمنية	اأي	متو�سط	عدد	الأطفال	التي	تنجبهم	املراأة	خالل	فرتة	حياتها	
الجنابية	)15-	49	�سنة(،				مقابل	انخفا�س	ن�سبي	يف	معدلت	الوفيات	منذ	منت�سف	ال�سبعينيات	من	القرن	املا�سي،	وكنتيجة	
ملا	�سهدته	البالد	من	تطورات	اقت�سادية	واجتماعية	وتوفر	بع�س	اخلدمات	ال�سحية	والتح�سن	الن�سبي	يف	م�ستوى	املعي�سة،	كما	

يت�سح	من	خالل	تتبعنا	لتطور	معدل	الزيادة	الطبيعية	لل�سكان.			
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2-معدل الزيادة الطبيعية للسكان

�سكل	رقم	)2(	

ا������� ا����دة ���ل

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٨ ١٩٩٤ ١٩٩٧ ٢٠٠٤

�
أ�
��

٨�١% ٧�٣%

٠�٣%

ا���م ا���ا��� ���ل

ا���م ا�����ت ���ل

ا������� ا����دة ���ل

���اد: ا����ر �����٢٠٠٤

ميثل	معدل	الزيادة	الطبيعية	لل�سكان	الفرق	بني	معدل	املواليد	اخلام	ومعدل	الوفيات	اخلام	لأي	جمتمع	خالل	عام.
واملالحظ	يف	ال�سكل	اأعاله	رقم	)2(	اأن	معدل	الزيادة	الطبيعية	يف	اليمن	قد	ارتفع	ب�سكل	كبري	ما	بني	عام	1975م	و2004م،	
حيث	زاد	من	1.8%	عام	1975	اإىل	اأن	و�سل	اأعلى	مدى	له	يف	منت�سف	الت�سعينيات	حيث	بلغ	3.7%	ح�سب	تعداد	1994م،	ويعود	
ذلك	اإىل	ا�ستمرار	بقاء	معدل	الولدات	يف	م�ستوى	مرتفع	حوايل	47	ولدة	حية	لكل	الف	من	ال�سكان	عام	1975م	ليبقى	يف	نف�س	
امل�ستوى	تقريبًا	حتى	بداية	الت�سعينيات،	مقابل		انخفا�س	ملمو�س	يف	معدل	الوفيات	اخلام	من	حوايل	29	حالة	وفاة	لكل	الف	من	
ال�سكان	عام	1975	اإىل	11	حالة	وفاة	عام	1994م،	ثم	بداأ	معدل	الزيادة	الطبيعية	يف	النخفا�س	الن�سبي	لي�سل	اإىل	3%	عام	
2004م،	ويعود	�سبب	اجتاه	معدل	الزيادة	الطبيعية	نحو	النخفا�س	يف	الفرتة	الأخرية	اإىل	بدء	النخفا�س	ولو	ب�سكل	طفيف	يف	

معدل	املواليد	اخلام	من	47	مولود	حي	لكل	الف	من	ال�سكان	يف	بداية	الت�سعينيات	اإىل	37.7	مولود	عام	2004م.	
اإليه	هنا	اأنه	رغم	اجتاه	معدل	الزيادة	الطبيعية	نحو	النخفا�س	وكذلك	معدل	الولدات	اإل	اأن	اليمن	 وما	يجب	ال�سارة	
ل	تزال	من	الدول	ذات	النمو	ال�سكاين	املرتفع	باملقارنة	مع	العديد	من	الدول	العربية	والنامية،	الأمر	الذي	ي�سري	اإىل	�سرورة	
م�ساعفة	اجلهود	يف	جمال	العمل	ال�سكاين	لدفع	الوعي		باأهمية	تخفي�س	اخل�سوبة	خالل	الفرتة	القادمة	كون	الزيادة	ال�سكانية	
الوقت	 يف	 ن�سبيًا	 انخفا�سًا	 الولدات	 معدل	 �سهد	 واإن	 حتى	 القادمة	 �سنة	 ع�سر	 اخلم�سة	 فرتة	 مرتفعة	خالل	 �ستظل	 املطلقة	

احلا�سر	وامل�ستقبل،	وذلك	ب�سبب	كرب	حجم	فئة	الأطفال	وال�سباب	الذين	يدخلون	يف	�سن	الإجناب.
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3- معدل وفيات األطفال الرضع  

�سكل	رقم	)3(	

ا���� ا����ل و���ت ���ل

٢�٦٩

٩�٣٦

٦�١٨

٦�٧٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

��
��

�د
��
��

أ�
��
�

ا���� ��� ���ر�� ��دان

World: ا����ر Population Prospects the 2006 Review (Highlights)

	يق�سد	مبعدل	وفيات	الأطفال	الر�سع:			جمموع	وفيات	الأطفال	منذ	حلظة	الولدة	وقبل	الو�سول	اإىل	عمر	�سنة	واملعروف	
اأن	ن�سبة	الوفيات	يف	هذه	الفئة	تكون	هي	الأعلى	يف	معدل	الوفاة	على	م�ستوى	حياة	املجتمع	ب�سكل	عام،	ويختلف	هذا	املعدل	من	
جمتمع	اإىل	اآخر	ح�سب	درجة	تطور	املجتمع	وم�ستواه	الثقايف	وال�سحي	واملعي�سي	حيث	ينخف�س	يف	املجتمعات	املتقدمة	ويكون	

مرتفعًا	يف	املجتمعات	النامية	والفقرية.			
ومن	خالل	ما	يو�سحه	ال�سكل	اأعاله	رقم	)3(	جند	اأن	معدل	وفيات	الأطفال	الر�سع	يف	اليمن	يعترب	من	املعدلت	العالية	
جدًا	باملقارنة	مع	العديد	من	الدول	على	م�ستوى	العامل	ودول	املنطقة،	حيث	بلغ	هذا	املعدل	حوايل	69.2	حالة	وفاة	لكل	األف	
مولود	حي	يف	ال�سنة	يف	اليمن	مقابل	18.6	حالة	وفاة	لكل		األف	يف	ال�سنة	يف	�سوريا	و	36.9		حالة	وفاة	يف	م�سر	ويف	ال�سودان	
حوايل	72.6			وقد	ينخف�س	هذا	املعدل	اإىل	اأقل	من	10	وفيات	لكل	األف	مولود	حي	يف	الدول	املتقدمة،	من	هنا	يت�سح	الهوة	
الكبرية	بني	معدل	الوفيات	يف	اأو�ساط	هذه	الفئة	من	ال�سكان	بني	بالدنا	والبلدان	الأخرى،	والواقع	اأن	معدل	وفيات	الأطفال	
ب�سكل	عام	ووفيات	الأطفال	الر�سع	املرتفعة	يعود	كما	تبينه	العديد	من	الدرا�سات	والأبحاث	العلمية	اإىل	العديد	من	الأ�سباب	
من	اأهمها:	منط	الولدات	ال�سائد	يف	املجتمع	حيث	يرتفع	هذا	املعدل	عندما	يكون	معدل	الولدات	مرتفعًا	وتكون	الولدة	متعاقبة	
يف	فرتات	زمنية	ق�سرية	بني	مولود	واآخر	بالن�سبة	لالأم	وكذلك	يرتبط	بامل�ستوى	الثقايف	والتعليمي	لالأم	حيث	ينخف�س	لدى	
الأمهات	املتعلمات	ويرتفع	لدى	الأمهات	الأميات	وكذلك	يرتفع	يف	اأو�ساط	الأ�سر	الفقرية	ويف		املجتمعات	التي	لتتوفر	لديها	

اخلدمات	الأ�سا�سية	وبالذات	ال�سحية	منها.
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4- معدل وفيات األطفال أقل من خمس سنوات
�سكل	رقم	)4(	

�� أ�� ا����ل و���ت �ـ��ات٥���ل

٤�٩٥

٤٢

٥�٢١

٣�١١٨

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

��
�د
���
١٠
٠٠
��
�

ا���� ��� ���ر�� ا���دان

World: ا����ر Population Prospects the 2006 Review (Highlights)

�سنوات(	 اإىل	عمر	خم�س	 الو�سول	 قبل	 الولدة	حتى	 منذ	حلظة	 الأطفال	 لوفيات	 الرتاكمي	 )املجموع	 املعدل	 	ميثل	هذا	
وين�سب	معدل	الوفيات			لكل	األف	مولود	حي	من	ال�سكان	ل�سنة	معينة	ومن	خالل	البيانات	املتوفرة	والتي	يو�سحها	ال�سكل	اأعاله	
جند	اأن	معدل	وفيات	الأطفال	اأقل	من	خم�س	�سنوات	يف	اليمن	يبلغ	حوايل	95	حالة	وفاة	لكل	الف	مولود	حي،	وهو	معدل	مرتفع	
باملقارنة	مع	العديد	من	الدول	حيث	جند	هذا	املعدل	يف	م�سر	و�سوريا	يبلغ	)42(،)21.5(	لكل	األف	مولود	حي	على	التوايل	
بينما	يرتفع	يف	ال�سودان	لي�سل	اإىل		118.3	حالة	وفاة	لكل	الف،	مما	ي�سري	اإىل	تدين	م�ستوى	اخلدمات	ال�سحية	واملعي�سية	يف	
هذا	البلد	ويف	اليمن	اأي�سًا،	حيث	يعترب	هذا	املعدل	حم�سلة	للعديد	من	العوامل	القت�سادية	والجتماعية	وال�سحية	والتعليمية	
كما	هو	احلال	يف	معدل	وفيات	الأطفال	الر�سع.	وهو	ما	يحتاج	اإىل	بذل	جهد	اأكرب	لتح�سني	الظروف	ال�سحية	واملعي�سية	لهذه	

الفئة	ال�سكانية.	
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5- معدل وفيات األمهات 
�سكل	رقم	)5(

ا����ت و���ت ���ل

٣٦٥

٨٤

١٦٠

٥٩٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

��
�د
���
١٠
٠�
٠٠
٠
��
�

ا���� ��� ��ر�� ا���دان

ا������: ا����ر ا������ �����٢٠٠٦.
ا���ة ��� ��� �� ا���� ٢٠٠٣�����ت

يعترب	هذا	املوؤ�سر	من	اأهم	املوؤ�سرات	التي	تعك�س	مدى	الهتمام	ب�سحة	الأم	وحت�سني	الو�سع	ال�سحي	والقت�سادي	واملعي�سي	
للمجتمع،		ويق�سد	بوفيات	الأمهات	باأنها	)الوفاة	احلا�سلة	اأثناء	احلمل	اأو	الولدة	اأو	ما	بعد	الولدة	اأي	وفاة	الأم	التي	حت�سل	
ب�سبب	احلمل	والولدة(			وال�سكل	رقم	)5(	يو�سح	اأن	معدلت	الوفيات	بلغت	على	التوايل	365	حالة	وفاة	اأم	لكل	مائة	األف	مولود	
حي	يف	اليمن	بينما	جندها	يف	م�سر	84	حالة	وفاة		ويف	�سوريا	160	حالة	وفاة	ولزالت	وفيات	الأمهات	يف	ال�سودان	مرتفعة	

جدًا،	حيث	بلغت	حوايل	590	حالة.	
وتبني	الدرا�سات	والأبحاث	اأن	ارتفاع	وفيات	الأمهات	يف	اأي	جمتمع	ومنها	اليمن	يعود	اإىل	اأ�سباب	عديدة:	�سحية	واجتماعية	
وثقافية	واقت�سادية،	ويرتبط	ارتفاع	هذا	املعدل	ب�سكل	ملحوظ	بارتفاع	متو�سط	عدد	املواليد	التي	تنجبهم	املراأة	خالل	فرتة	
حياتها	الجنابية	)15-	49	�سنة(	وكما	يرتفع	يف	اأو�ساط	الأمهات	الالئي	ينجنب	يف	�سن	مبكر	قبل	بلوغهن	18	�سنة،	وب�سكل	
متكرر	ومتقارب	دون	فوا�سل	زمنية	كافية	بني	كل	مولود	واآخر	وكذلك	يف	اأو�ساط	الأمهات	الالئي	ينجنب	يف	�سن	متاأخر	بعد	عمر	
35	�سنة،	بالإ�سافة	اإىل	توفر	اأو	عدم	توفر	اخلدمات	ال�سحية	وبالذات	خدمات	ال�سحة	الإجنابية،	حيث	تعترب	رعاية	الأمهات	
اأثناء	احلمل	والولدة	وما	بعد	الولدة	من	اأهم	العوامل	التي	ميكن	اأن	تخف�س	من	معدل	وفيات	الأمهات	والأطفال	ب�سكل	عام.	
وهنا	يلعب	وعي	الأ�سرة	واملجتمع	دورًا	هامًا	وكبريًا	يف	طلب	اخلدمة	وال�ستفادة	من	اخلدمات	املتوفرة	يف	الوقت	املنا�سب	قبل	

ح�سول	امل�ساعفات	اخلطرية	التي	تهدد	حياة	الأم.
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6- معدل الخصوبة الكلية
�سكل	رقم	)6(	

ا����� ا������ ���ل
���ة( ��� ���(

��ر��

٥�٣

ا���دان

٨�٤

���

ا����٢�٣

٠�٦

World: ا����ر Population Prospects the 2006 Review

من	اأهم	املوؤ�سرات	التي	تبني	الأو�ساع	ال�سكانية	هو	معدل	اخل�سوبة	الكلية	ويعرف	هذا	املعدل	باأنه	)متو�سط	عدد	الأطفال	
الذي	ميكن	اأن	تنجبهم	املراأة	خالل	فرتة	حياتها	الإجنابية	الواقعة	ما	بني	عمر	)15-49	�سنة((.	

ومعدل	اخل�سوبة	هو	متغري	اأ�سا�سي	من	املتغريات	ال�سكانية	التي	توؤثر	على	حا�سر	وم�ستقبل	الأو�ساع	ال�سكانية	لأي	بلد،	
وللتعرف	على	هذا	املعدل	يف	بالدنا	يبني	ال�سكل	رقم	)6(	اأن	معدل	اخل�سوبة	يف	اليمن	من	املعدلت	العالية	اإن	مل	يكن	الأعلى	
على	م�ستوى	دول	املنطقة	بل	ودول	العامل،	حيث	بلغ	هذا	املعدل	6	مواليد	باملتو�سط	للمراأة	يف	اليمن	مقابل	3.2	مولود	يف	م�سر،	
3.5	مولود	يف	�سوريا	و	4.8	مولود	يف	ال�سودان	وهذا	يعك�س	انخفا�س	الوعي	ال�سحي	لدى	الأزواج	و�سعف	الهتمام	بال�سحة	
الإجنابية	مبا	يف	ذلك	تدين	ن�سبة	الن�ساء	الالتي	ي�ستخدمن	و�سيلة	من	و�سائل	تنظيم	الأ�سرة	والتي	ل	تتعدى	23%	من	اإجمايل	
الن�ساء	يف	�سن	الإجناب	�ساماًل	ذلك	الو�سائل	التقليدية،		ول	تزيد	ن�سبة	من	ي�ستخدمن	الو�سائل	احلديثة	عن	14%	فقط	)م�سح	
�سحة	الأ�سرة	2003م(،	وهذا	املعدل	منخف�س	اإذا	ما	مت	مقارنته	مع	العديد	من	الدول	ومنها	الدول	العربية	حيث	يرتاوح	معدل	
ا�ستخدام	و�سائل	تنظيم	الأ�سرة	يف	اأغلب	البلدان	العربية	بني	45%	اإىل		65%		يف	اأو�ساط	الن�ساء	املتزوجات	يف	�سن	الجناب،	
وهذا	ما	يجعل	اليمن	من	اأكرث	دول	املنطقة	املر�سحة	ل�ستمرار	النمو	ال�سكاين	ب�سكل	كبري	حتى	واإن	بداأ	معدل	اخل�سوبة	يف	
النخفا�س	يف	الفرتة	القليلة	املا�سية	وامكانية	ا�ستمرار	ذلك	يف	امل�ستقبل	حيث	من	املوؤكد	اأن	انخفا�س	هذا	املعدل	يتم	ب�سكل	
بطيء	وخا�سة	يف	املجتمعات	التي	لتزال	الأمية	فيها	منت�سرة	بني	الن�ساء	ب�سكل	كبري	ول	تتوفر	فيها	خدمات	ال�سحة	الإجنابية	

وتنظيم	الأ�سرة	بدرجة	كافية	كما	هو	احلال	يف	اليمن	يف	الوقت	احلايل.	
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ثانيًا: التقديرات المستقبلية للسكان

1- االفتراضات التي اعتمدتها هذه الدراسة في التقديرات السكانية

تعترب	التقديرات	امل�ستقبلية	حلجم	ال�سكان	وخ�سائ�سهم	من	اأهم	الطرق	العلمية	املعتمدة	يف	التخطيط	التنموي	ور�سم	
ال�سيا�سات	امل�ستقبلية	الهادفة	اإىل	تقدير	الحتياجات	وتوفرياملوارد	الالزمة	لعملية	التنمية	القت�سادية	والجتماعية.

	بعد	تناولنا	للو�سع	احلايل	ل�سكان	اليمن	وتلم�س	اأهم	جوانب	واأبعاد	امل�سكلة	ال�سكانية	واجتاهاتها	من	خالل	حتليل	بع�س	
الدرا�سة	 من	 اجلزء	 هذا	 يقدم	 �سابقة،	 عقود	 اأربعة	 حوايل	 قبل	 اإىل	 يرجع	 تاريخي	 م�سار	 الأ�سا�سية	يف	 ال�سكانية	 املوؤ�سرات	
الجتاهات	املتوقعة	لتطور	حجم	ال�سكان	حتى	عام	2035م	واآثاره	املتوقعة	على	اأهم	قطاعات	التنمية	وهي	فرتة	طويلة	املدى	
كافية	من	خالل	 �سكانية	 بيانات	ومعلومات	 وتوفر	 املعنية	 تعاون	اجلهات	 لول	 ال�سعب	ر�سم	مالحمها	 والتي	كان	من	 ن�سبيا،	
التعدادات	وامل�سوحات	امليدانية	املتخ�س�سة	التي	مت	تنفيذها	يف	اليمن	حتى	الن،	وقد	مت	احل�سول	على	هذه	التقديرات	من	
خالل	اعتماد	ثالثة	افرتا�سات	لجتاهات	معدل	اخل�سوبة	الب�سرية	يف	الفرتة	التي	تغطيها	هذه	ال�سقاطات	ال�سكانية،	والتي	
و�سعت	من	قبل	خرباء	متخ�س�سني	يف	العمل	ال�سكاين	وبالتعاون	والتن�سيق	مع	اجلهات	ذات	العالقة،	ومت	عمل	تقدير	لل�سكان	

يف	�سوء	الفرتا�سات	التالية	:
		موالي���د	باملتو�سط	للمراأه	خالل	ال�سن���وات	القادمة	واملمثلة	 	ثب���ات	معدل	اخل�سوبة	احل���ايل	وي�سمى	البديل	الأول	6.0- 1

باللون	الأحمر	يف	ال�سكل	رقم	)7(.
	 تقدي���رات	المم	املتح���دة	اخلا�سة	باليمن	وي�سمى	البديل	املتو�سط	)الثاين(	وينخف����س	فيه	معدل	اخل�سوبة	اإىل	3.3- 2

مواليد	للمراأة	يف	اإطار	التقديرات	لدول	العامل	وي�سار	لها	باللون	الأ�سفريف	ال�سكل	رقم	)7(.
	وي�ستمر	بالنخفا����س	لي�سل	اإىل	معدل	 خف����س	مع���دل	اخل�سوبة	م���ن	6.0	مواليد	للم���راأه	اإىل	3.3		بحلول	عام	2025- 3
الإح���الل	2.1	مول���ود	لكل	امراأة	ع���ام	2035	مبا	يحقق	اأه���داف	ال�سيا�سة	الوطنية	لل�سكان	واملمث���ل	باللون	الأخ�سر	يف	

ال�سكل	رقم	)7(	وي�سمى	البديل	الطموح	)الثالث	(.
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2- تقديرات إجمالي السكان

�سكل	رقم	)7(

يف	اإطار	الفرتا�سات	املذكورة	�سابقًا	ووفقًا	لتقديرات	الأمم	املتحدة	جند	اأن	حجم	ال�سكان	�سيزيد	يف	جميع	الفرتا�سات	
ولكن	باأرقام	خمتلفة،	حيث	�سي�سل	�سكان	اليمن	اإىل	61	مليون	ن�سمة	بحلول	عام	2035م	طبقًا	لفرتا�س	ثبات	اخل�سوبة	واملمثل		
باللون	الأحمر	و�سي�سل	اإجمايل	ال�سكان	اإىل	43	مليون	ن�سمة	طبقًا	لفرتا�س	انخفا�س	اخل�سوبة	البديل	الثالث	اإىل	3.3	مولود	
لكل	اأمراة	بحلول	2025م	اإىل2.1	مولود	لكل	امراأة	عام	2035م،	اأما	البديل	املتو�سط	واملتمثل	يف	انخفا�س	اخل�سوبة	اإىل		3.3	

مولود	عام	2025م	وثبات	هذا	املعدل	حتى	نهاية	الفرتة	ف�سوف	ي�سل	عدد	ال�سكان	اإىل	46	مليون	ن�سمة.
ويالحظ	الفرق	الكبري	بني	الفرتا�س	الأول	والثالث	والذي	ي�سل	اإىل	18	مليون	ن�سمة	يف	حالة	ثبات	اخل�سوبة	و�سينعك�س	
ذلك	على	كل	جمالت	احلياة	والتي	�سنالحظها	من	خالل	ا�ستعرا�س	تاأثريات	اخل�سوبة	على	القطاعات	الأخرى	يف	الأ�سكال	

القادمة.
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أواًل: القطاع االقتصادي



16

القطاع االقتصادي 

كما	هو	معروف	اأن	للزيادة	ال�سكانية	تاأثريات	جَمه	على	كل	جوانب	احلياة	الجتماعية	والقت�سادية		والبيئية	وغريها.						
فالقت�ساد	هو	ع�سب	احلياة	وهو	القاعدة	التي	ترتكز	عليها	جوانب	احلياة	املختلفة	وو�سيلة	التغيري	الجتماعي	والتنموي	
وال�سحي	و	التعليمي،	فالتح�سن	القت�سادي	ينعك�س	يف	حجم	ال�ستثمار	املحقق	ل�سد	الحتياجات	املتزايدة	الناجمة	عن	الزيادة	
امت�سا�س	 ويعمل	على	 املختلفة	 العمل	 املطلوبة	لحتياجات	 التخ�س�سات	 واإيجاد	 والتدريب	 التاأهيل	 ويعالج	ق�سايا	 ال�سكانية	
البطالة	واإىل	حت�سني	امل�ستوى	املعي�سي	للمجتمع	وي�ساعد	على	مواجهة	التحديات	ال�سكانية	املتفاقمة	واملتزايدة	يف	ظل	ال�سغوط	
على	فر�س	العمل	املتاحة	واملحدودة	حاليًا	وكما	ي�ساعد	على	تخفيف	ال�سغوط	على	طلب	الغذاء	وال�سكن	والك�ساء	والتخفيف	من	
معدل	البطالة	املتنامية	ومن	حدة	الفقر	واأعداد	الفقراء،	ولن	يتم	كل	ذلك	ما	مل	يتم	تبني	وتنفيذ	�سيا�سة	اقت�سادية	وا�سحة	
وكذا	تبني	وتنفيذ	�سيا�سة	�سكانية	فاعلة	تعتمد	على	تخفي�س	معدلت	النمو	ال�سكاين	املرتفعة	وخف�س	معدلت	اخل�سوبة	التي	

تعترب	من	املعدلت	العاليةاإن	مل	تكن	الأعلى	يف	العامل.
اإن	تاأثريات	معدلت	النمو	ال�سكاين	واخل�سوبة	مع	انخفا�س	معدلت	النمو	القت�سادي	والتي	يجب	اأن	ت�سل	اإىل	ما	يقارب	
من	10%	،	متثل	حتديًا	كبريًا	يف	ظل	الظروف	املعا�سة	وحمدودية	املوارد	وتناق�سها،	ويف	ظل	اأعباء	الإعالة	املرتفعة	ل�سغار	
واإن	كانت	حمدودة	حاليًا	 ال�سن	 اإعالة	كبار	 اأعباء	 اإىل	 اإ�سافة	 املتنامية	يف	املجتمع،	 العري�سة	 القاعدة	 والذين	ميثلون	 ال�سن	
واأعباء	اإعالة	الفئات	الن�سطة	اقت�ساديا	نف�سها	والتي	تزيد		يف	اجماليها	عن	400%	،	كل	ذلك	ينعك�س	�سلبًا	على	اإمكانية	حت�سني	
حياة	الأفراد	والأ�سر	واملجتمع	ولن	يحقق	النمو	املرجو	لزيادة	ال�ستثمار	يف	اجلوانب	الإنتاجية	الأ�سا�سية	يف	ظل	مناف�سة	عاملية	
كبرية	يف	الوقت	الذي	نحن	يف	اأم�س	احلاجة	لزيادة	ال�ستثمارات	يف	جمال	ال�سحة	والقت�ساد،	وال�ستغالل	الأمثل		للموارد	
املتاحة	والبحث	عن	م�سادر	جديدة	وحت�سني	الأداء	وحل	م�ساكل	البطالة	والفقر	والأمية	ومكافحة	الف�ساد	لكي	ي�سبح	الأمل	
كبريًا	يف	حل	كثري	من	الإ�سكالت	اأو	على	الأقل	التخفيف	من	حدتها	لنتمكن	من	اللحاق	بركب	التطور	يف	ظل		العوملة	والتغريات	
من	 القت�سادي	 القطاع	 على	 الثالثة	 وافرتا�ساته	 ال�سكاين	 النمو	 تاأثري	 و�سنالحظ	 التنموية.	 اجلوانب	 ال�سريعة	يف	خمتلف	
اأو	الفرتا�سات	الثالثة	للخ�سوبة	 البدائل	 اإطار	 العاملة	يف	 التقديرات	امل�ستقبلية	للقوى	 البيانية،	والتي	تبني	 خالل	الأ�سكال	
والتاأثريات	الناجمة	عن	كل	بديل	والنتائج	املتوقعة	وكذا	املقارنة	اخلا�سة	بن�سيب	الفرد	من	الناجت	املحلي	الإجمايل	مع	عدد	
بذل	اجلهود	يف	كل	الجتاهات	 والذي	يحفزنا	على	�سرورة	 النامية	 الدول	 املتدين	بني	 واقعنا	 والتي	تظهر	 املنطقة	 من	دول	
لتح�سني	واقعنا	احلايل	وامل�ستقبلي	وحت�سني	ن�سيب	الفرد	من	الناجت	املحلي	من	خالل	حتقيق	معدلت	منو	اإقت�سادي	اأعلى	يف	

خطط	الدولة	التنموية.		
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1- التقديرات المستقبلية للقوى العاملة :
	�سكل	رقم	)8(	

	القوى	العاملة	متثل	نب�س	القت�ساد	احليوي	كما	متثل	وقود	وطاقة	املجتمع	لتحقيق	التنمية	املن�سودة،	وحجم	القوى	العاملة	
املتوقعة	حتى	عام	2035م	جندها	متقاربة	يف	الثالث	البدائل	ول	يوجد	فوارق	كبرية	وخا�سة	يف	البديل	املرتفع	والبديل	املتو�سط	
العايل	 البديل	 اإىل	حوايل	13مليون	عامل	يف	حال	 اأخر	الفرتة	 العاملة	يف	 القوى	 )بديل	الأمم	املتحدة(	حيث	�سي�سل	حجم	
واملتو�سط	فيما	�سيكون	حجم	هذه	القوى	حوايل	11.7مليون	عامل	يف	حال	البديل	املنخف�س	كما	يبينه	ال�سكل	رقم	)8(	وذلك	
فرتة	 نهاية	 اإىل	 تقريبًا	 مرات	 ثالث	 �سيت�ساعف	 العاملة	 القوى	 فاإن	حجم	 وبذلك	 2004م،	 عام	 عامل	 4.2مليون	 ب�	 مقارنة	
العاملة	يف	 للقوى	 واإيجاد	فر�س	عمل	 تهيئة	 القدرة	على	 الفعلي	يف	هذا	اجلانب	هو	 واملعيار	 الآن	 عليه	 الإ�سقاط	على	ماهي	
اأي	بديل،	اإ�سافة	اإىل	القدرة	على	التاأهيل		وال�ستيعاب	وال�ستفادة	من	هذه	الأعداد	الكبرية	التي	ميكن	اأن	تكون	و�سيلة	مثلى	
لتحقيق	التنمية	وتغيري	الواقع	املعا�س	والو�سول	باملجتمع	اإىل	م�ستوى	جيد	يف	احلياة	ويف	توفري	متطلباته	وحتقيق	الطموحات،	
وبدون	ذلك	فاإن	هذه	الأعداد	ت�سبح	عبئًا	على	املجتمع	اإذا	مل	تتوفر	فر�س	العمل	الكافية	لها	ومل	يتم	ال�ستفادة	منها	اأو	مل	
يتم	تاأهيلها	تاأهياًل	حقيقيًا	يحقق	وي�سد	احتياجات	املجتمع	املتنامية	ومبا	يواكب	الع�سر	الذي	نعي�سه	يف	ظل	تناف�س	دويل	كبري	
الو�سع	ن�سبة	اجلرمية	وتزداد	رقعة	 العاملة	يف	حالة	بطالة	وعبئًا	على	املجتمع	وتزيد	مع	هذا	 القوى	 اأغلبية	 وعندها	ي�سبح	

الإرهاب	والف�ساد	الجتماعي	وال�سيا�سي	و�سوء	الأحوال	املعي�سية.
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2- إعالة األطفال:
�سكل	رقم	)9(	

يظهر	ال�سكل	اأعاله	اأن	عدد	الأطفال	املعالني	من	خالل	بيانات	تعداد	2004م	بلغ	حوايل	9.5	مليون	طفل	ويزداد	بحلول	عام	
2035م	طبقاً	للبديل	املرتفع	اإىل)27.68(		مليون	لبديل	ثبات	اخل�سوبةواإىل	15.1مليون	)بديل	المم	املتحدة	(	واإىل	12.77	
مليون	للبديل	املنخف�س	الذي	ميثل	اأف�سل	البدائل	ويف	كل	الأحوال	جند	اأن	الإعالة	عالية	وخا�سة	يف	بديل	ثبات	اخل�سوبة	والذي	

�سيظهر	تو�سيح	حجم	الإعالة	يف	ال�سكل	التايل:	

3- القوى  العاملة وإعالة األطفال :
�سكل	رقم	)10(
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من	ال�سكل	رقم	)10(	نالحظ	اأن	ما	يقارب	)8.86(	مليون	طفل	عام	2004م		يقابلهم	حوايل	4.24	مليون	من	القوى	
العاملة،	اأي	اأن	الفرد	العامل	يعيل	نف�سه	ويعيل	ما	يزيد	عن	�سخ�سني	من	الأطفال	اإ�سافة	اإىل	اإعالة	كبار	ال�سن	والعاطلني	عن	
العمل	الذين	هم	يف	�سن	العمل،	و�سي�ستمر	هذا	احلال	حتى	عام	2035م	طبقًا	لبديل	ثبات	اخل�سوبة		حيث		�سيزداد	حجم	القوى	
العاملة	لي�سل	اإىل	12.95	مليون	عامل		يقابلهم	حوايل	26.73	مليون	طفل	يجب	اإعالتهم	.	بينما	ينخف�س	عبء	الإعالة	ب�سكل	
وا�سح	بالن�سبة	للبديل	املنخف�س	حيث	ي�سل	عبء	الإعالة	عام	2035م	للعامل	اإىل	ما	يزيد	عن	طفل	اإ�سافة	اإىل	نف�سه.	وفيها	
ي�سل	حجم	القوى	العاملة	11.71	مليون	عامل	يعيلون	12.8	مليون	من	الأطفال	ويف	البديل	اخلا�س	بالأمم	املتحدة	اأعلى	من	

ذلك	حيث	اأن	12.97	مليون	عامل	يعيلون	حوايل	14،94	مليون	طفل.
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4- الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها ومقدار التوفير 
�سكل	رقم	)11(	 	 	 	 	 	
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According to MOPIC targets 802,000 new jobs will be created by year 2010

		اإن	الوظائ���ف	املطلوب���ة	يف	تزاي���د	�سن���وي	
م�ستم���ر	وقدرت	ه���ذه	الزيادة	ب����	)192.397(	
اإىل	 ت�س���ل	 اأن	 ومتوق���ع	 2008م	 ع���ام	 وظيف���ة	
)497.092(		وظيفة	بحلول	عام	2035	يف	اإطار	
ثب���ات	اخل�سوبة.	وقد	ت�س���ل	اإىل	)237.637(	
وظيف���ة	يف	حال	انخفا����س	اخل�سوبة.	يف	ال�سكل	
رقم	)11(	يتبني	جليًا	اأننا	بتبني	خف�س	اخل�سوبة	
خالل	الف���رتة	املدرو�سة	كامل���ة	ميكننا	توفري	ما	
يزي���د	عن	مليوين	وظيفة	)جم���ع	تراكمي(	وهذا	
يوؤك���د	عل���ى	اأهمية	خف����س	اخل�سوب���ة	لتخفيف	
الأعب���اء	وحتقي���ق	وف���ورات	ميك���ن	ا�ستخدامها	
لتح�سني	اأو�س���اع	املجتمع	املختلف���ة	والتقليل	من	
ن�سب	البطالة	والفقر	وحتقيق	التنمية	املن�سودة.

مع	�سرورة	ال�ستعداد	الكامل	ل�ستيعاب	املخرجات	من	الوظائف	املطلوبة	لتهيئة	الفر�س	حتى	يف	ظل	اخل�سوبة	املنخف�سة	
للحد	من	تزايد	البطالة	امل�ستمر	واملقلق.

5- نصيب الفرد من الناتج المحلي:
�سكل	رقم	)12( 	 	 	 	 	

بافرتا�س	حتقيق	النمو	القت�سادي	املن�سود	
اأن	 يتوقع	 والذي	 الثالثة	 اخلم�سية	 اخلطة	 يف	
عام	 بحلول	 	%7.1 اإىل	 	 النمو	 معدل	 ي�سل	
عام	 حتى	 املعدل	 بنف�س	 وا�ستمراره	 2024م	
جند	 بهذا	 املدرو�سة	 الفرتة	 نهاية	 اأي	 2035م	
اأن	ن�سيب	الفرد	�سريتفع	من	1053دولر	�سنويًا	
عام	2008م	لي�سل	اإىل	1662دولر	�سنويًا	بحلول	
ثبات	اخل�سوبة	يف	 لفر�سية	 عام	2035م	طبقًا	
اإىل	 �سيزيد	 الذي	 الوقت	 يف	 مرتفع،	 م�ستوى	
لفر�سية	 طبقًا	 الفرتة	 لنف�س	 �سنويًا	 2374دولر	
خف�س	اخل�سوبة	)وفق	البديل	الثالث(،	مقابل	
2253دولر	طبقًا	لبديل	الأمم	املتحدة	)البديل	

املتو�سط(.
مبالحظة	واقعية	حلياتنا		ولواقعنا	القت�سادي	املتدين	واملتاأثر	بحجم	ال�سكان	والزيادات	ال�سنوية	امل�سطردة،	ومن	خالل	
مالحظة	الأ�سكال	البيانية	التي	اأوردناه	يف	هذا	الف�سل	نالحظ	حجم	التحدي	الذي	نعي�سه	حاليًا	والتحديات	امل�ستقبلية	التي	
�ستواجه	اأبنائنا	مما	يحتم	علينا	�سرورة	تبني	وحتقيق	�سيا�سة	اقت�سادية	�سكانية	فاعله	ملواجهة	هذه	التحديات	لأننا	ويف	اأح�سن	
الظروف	�سنظل	يف	اأ�سفل	الركب	قيا�سًا	بكثري	من	دول	العامل	ودول	املنطقة	الأمر	الذي	يحتم	تكاتف	اجلميع	يف	اإيجاد	حلول	

�سريعة	ناجحة	حلل	الإ�سكالت	القائمة	واملتوقعة	وخا�سة	اأن	ق�سية	ال�سكان	هي	ق�سية	حياة	وم�سري.
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6- نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
�سكل	رقم	)13(	
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Source: Human Development Report 2006.
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يف	ال�سكل	رقم	)13(	الذي	يقدم	مقارنة	بني	كاًل	من	اليمن	وجهورية	م�سر	العربية	و�سوريا	وال�سودان	فيما	يتعلق	بن�سيب	
الفرد	من	الناجت	املحلي،	جند	اأن	ن�سيب	الفرد	من	الدخل	يف	ال�سنة	متفاوت،	حيث	يتاأثر	باإجمايل	الناجت	املحلي	املوزع	على	�سكان	
كل	بلد	وينعك�س	�سلبًا	واإيجابًا	على	حياة	الأفراد	والأ�سر	واملجتمع	يف	كل	بلد	فقد	بلغ	متو�سط	ن�سيب	الفرد	يف	ال�سنة	يف	اليمن	
فقط	631	دولرًا	طبقًا	لبيانات	2006م	مقابل	1085	دولرًا	يف	م�سر،	1293دولرًا	يف	�سوريا	و594دولرًا	يف	ال�سودان.	فالزيادة	
ال�سكانية	العالية	توؤثر	�سلبًا	على	متو�سط	الدخل	يف	اأي	جمتمع	وخا�سة	اإذا	كان	معدل	النمو	القت�سادي	منخف�س	اأو	متوا�سع	

وهذا	يزيد	من	ن�سبة	انت�سار	الفقر	ويوؤدي	اإىل	انعكا�سات	�سلبية	يف	جمالت	احلياة	املختلفة	)�سحة	،تعليم،	ومعي�سًة....(.



21

ثانيًا : قطاع التعليم
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قطاع التعليم

اإن	تنمية	املوارد	الب�سرية	هي	غاية	كل	اأمة،	ومع	تزايد	اأعداد	ال�سكان	يزداد	الطلب	على	التعليم	باعتباره	من	اأهم	الو�سائل	
لتنمية	الب�سر،	ومع	تزايد	هذا	الهتمام		يتزايد	اإدراك	املجتمع	والدولة	باأهمية	التعليم	لتنمية	مواردها	الب�سرية.

لذلك،	ي�سكل	ال�سكان	م�سدر	املوارد	الب�سرية	يف	اأي	جمتمع،	و	التعليم	هو	الأداة	الرئي�سية	يف	حتويل	هذه	املوارد	اإىل	قوى	فاعلة	
تخدم	عملية	التنمية	ال�ساملة.	و	بدون	التعليم	ت�سبح	هذه	املوارد	عبئًا	ولي�س	موردًا	للتنمية	.	من	هنا	تت�سح	الأهمية	ال�سرتاتيجية	
لدور	التعليم	يف	عملية	التنمية.	واأنطالقًا	من	ذلك	فقد	�سعت	اجلمهورية	اليمنية	يف	جعل	التعليم	حمور	ارتكاز	لعملية	التنمية.

وتعد	اليمن	من	بني	الدول	ذات	امل�ستوى	املنخف�س	يف	اأداء	التنمية	الب�سريةحيث	يقع	ترتيبها	يف	املركز	149	من	بني	169	بلدًا،	
كما	اأن	م�ساألة	امل�ساواة	يف	النوع	الجتماعي	تعترب	هي	الأخرى	متدنية،	حيث	�سنفت	اليمن	يف	املركز	121	من	بني	140	بلدًا.

واقع التعليم :
لقد	حققت	اليمن	خالل	الأربعة	العقود	املا�سية	جناحات	متعددة	يف	املجال	التعليمي	مبختلف	مراحله،	ل	�سي�ما	فيما	يتعلق	
باملوؤ�سرات	التعليمية	وخا�سة	التعليم	الأ�سا�سي	و	التي	تتمثل	يف	ارتفاع	معدلت	اللتحاق،	وانخفا�س	معدلت	الأمية	و	انخفا�س	
الب�سرية	 القوى	 بزيادة	 ترافق	ذلك	 وا�سع.	وقد	 ب�سكل	 انت�سارها	 و	 الدرا�سية	 الف�سول	 و	 املدار�س	 الت�سرب	وزيادة	عدد	 معدلت	

العاملة	يف	التعليم	وتنوع	اخت�سا�ساتها.

أ- التعليم األساسي :
- عدد التالميذ في التعليم األساسي :

																																																																							�سكل	رقم	)14(	

ين�سب	الهتمام	على	مرحلة	التعليم	الأ�سا�سي	
التعليمي،	 للنظام	 العري�سة	 القاعدة	 متثل	 التي	
	% 	68.5 ي�سكلون	 فيها	 امللتحقني	 اأعداد	 اأن	 حيث	

من	اإجمايل	امللتحقني	بالنظام	التعليمي	العام.
لقطاع	 اإعدادها	 مت	 التي	 التقديرات	 وتو�سح	
التعليم	 مرحلة	 يف	 التالميذ	 عدد	 اأن	 التعليم	
الأ�سا�سي	ي�سل	اإىل	3.7مليون	تلميذ	عام	2008م	
لريتفع	اإىل	حوايل	14.7	مليون	تلميذ	بحلول	عام	
وتوؤكد	 للخ�سوبة،	 املرتفع	 البديل	 ظل	 يف	 2035م	
ال�سكان	 حلجم	 املت�سارع	 النمو	 التقديرات	 هذه	
الإجناب	 م�ستويات	 ل�ستمرار	 نتيجة	 اليمن	 يف	

املرتفعة)البديل	الأول(
اأما	البديل	الثاين	و	الذي	تبنته	الأمم	املتحدة		

والذي	�سيوؤدي	اإىل	خف�س	عدد	ال�سكان	و	تاأثريه	على	حجم	امللتحقني	بالتعليم،	�سي�سل	عدد	التالميذ	اإىل	8.83	مليون	تلميذ	
ا�ستنادًا	لهذا	البديل	.

اأما	البديل	الثالث	وهو	النمو	املنخف�س	للخ�سوبة	�سي�سل	عدد	التالميذ	طيقًا	لذلك	اإىل	7.9	مليون	تلميذ	بنهاية	عام	2035م	
وميثل	ن�سف	البديل	الأول	تقريبًا.
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- عدد المعلمين في التعليم األساسي :
	�سكل	رقم	)15( 	 	 	 	

بالتعليم	 املدر�سني	 عدد	 يقدر	 حاليًا،	
ومعلمة	 معلم	 األف	 	141 يقارب	 ما	 الأ�سا�سي	
و	 احلكومي	 الأ�سا�سي	 التعليم	 مدار�س	 كافة	 يف	
العاملة	 الأهلي	وهو	ما	ميثل	83.6%	من	القوى	
معلم	 لكل	 التالميذ	 ن�سبة	 وتبلغ	 التعليم،	 يف	
التالميذ	 اأعداد	 لتزايد	 ونتيجة	 تلميذ.	 	35.4
اأعداد	 م�ساعفة	 اإىل	 �سيوؤدي	 املرحلة	 هذه	 يف	
املعلمني	للمحافظة	على		نف�س	امل�ستوى	التعليمي	
لي�سل	عدد	املعلمني	اإىل	519	األف	معلم	ومعلمة	
املتعلق	 الأول	 للبديل	 وفقًا	 2035م	 عام	 بنهاية	
بثبات	اخل�سوبة.	ووفقًا	للبديل	الثاين		فاإن	عدد	
ومعلمة	 معلم	 األف	 	386 اإىل	 �سي�سل	 املدر�سني	
)البديل	 اخل�سوبة	 معدل	 بخف�س	 واخلا�سة	

الثاين(	و	اإىل	ما	يقارب	369	األف	مدر�س		ومدر�سة	طبقا	للبديل	الثالث	و	الذي	ت�سل	فيه	اخل�سوبة	اإىل	ما	يقارب	مولودين	
اجلاري	 	( الإنفاق	 من	حجم	 يزيد	 الدولة	مما	 على	 �سغطًا	 الأحوال	 كل	 �سي�سكل	يف	 وهذا	 	، املدرو�سة	 الفرتة	 بنهاية	 للمراأة	

ال�ستثماري(	ملواجهة	الأعداد	املتزايدة	من	الطالب.

حجم اإلنفاق :
- الفصول الجديدة والتشغيل للتعليم األساسي :

�سكل	رقم	)16( 	 	 	 	

مهم���ة	 الع���ام	 الإنف���اق	 م�ستوي���ات	 تعت���رب	
للمح�سالت	التعليمية	و�سرورية	لإجناز	النتائج	
املرجوة	من	اللتحاق	بالتعليم	الأ�سا�سي	لتحقيق	
اأه���داف	التنمي���ة	الألفية	،	حيث	�سيكل���ف	اإن�ساء	
الف�سول	اجلديدة	ملواجه���ة	الأعداد	املتدفقة	يف	
ال�سف���وف	الأوىل	من		التعلي���م	الأ�سا�سي		ب�سكل	
تراكم���ي	اإىل	م���ا	يزيد	عل���ى	10.03	مليار	دولر	
وفقا	للبدي���ل	)الأول	ثبات	اخل�سوبة	6.0	مولود	
ح���ي		للم���راأة(	لإ�ستيع���اب	التالمي���ذ	اجلدد	مع	
نهاي���ة	ع���ام	2035م	،	كم���ا	�ست�س���ل	التكلفة	اإىل	
4.8	ملي���ار	دولر	طبقًا	للبدي���ل	املتو�سط	لالأمم	
املتحدة،	و�ست�سل	التكلفة	اإىل	4.01	مليار	دولر	

وفقًا	للبديل	الثالث	بنهاية	الفرتة.
	 	 	 	 	



24

�سكل	رقم	)17(	

- النفقات الجارية :
اإن	تقدي���ر	حج���م	الإنفاق	اخلا����س	بالأجور	واملرتبات	وغريها	م���ن	النفقات	ال�سنوية	اجلارية	يعترب	اأك���رث	التحديات	املالية	
تثبيط���ا	للهم���م		بالن�سبة	لليمن	و	التي	تتميز	بتدين	معدلت	اللتح���اق	حيث	حتتل	رواتب	املعلمني		و	املوظفني	الإداريني	اأكرث	من	
80%	لذل���ك	تعت���رب	الأجور	اأحد	اأوجه	ال�ستخدام	الأ�سا�سية	،	حيث	�ستبلغ	النفقات	وفقًا	للبديل	الأول	حوايل	1.646	مليار	دولر	
بنهاية	2035م	يف	ظل	البديل	املرتفع،		و�ستخف�س	اإىل	989	مليون	دولر	يف	اإطار	البديل	الثاين	واإىل	887	مليون	دولر		ا�ستنادا	
للبدي���ل	الثال���ث	املنخف�س	وهذه	�ستزيد	من	حجم	النفقات	اجلارية	للتعلي���م	الأ�سا�سي	والتي	تبلغ	حاليًا	حوايل	410	مليون	دولر	

�سنويا.

ب- التعليم الثانوي :
تعد	املرحلة	الثانوية	املرحلة	الثانية	يف	بنية	التعليم	العام	،	واحللقة	الو�سطى	بني	التعليم	الأ�سا�سي	و	التعليم	اجلامعي	.	كما	
يعد	التعليم	الثانوي	مرحلة	مهمة	وحا�سمة	للمتعلمني	يف	التعليم	العام	،	حيث	يفرت�س	يف	هذا	النوع	من	التعليم	اأن	يتم	اإعداد	
الطالب	والطالبات	اإعدادًا	�ساماًل	وتزويدهم	باملعلومات	الأ�سا�سية	و	املهارات	و	الجتاهات	التي	تنمي	�سخ�سياتهم	يف	جوانبها	
املعرفية	و	النف�سية	و	الجتماعية	و	العقلية	و	البدنية	،	وينظر	لهذا	التعليم	بو�سفة	قاعدة	للدرا�سة	اجلامعية	وتاأهياًل		و	ا�ستثمارًا	

يف	راأ�س	املال	الب�سري	للحياة	العملية	.
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- عدد التالميذ بالتعليم الثانوي حال االلتحاق: 
�سكل	رقم	)18( 	 	 	 	

من	 العظمى	 الغالبية	 الثانوي	 التعليم	 م�ستوى	
الإقبال		 ي�سكل	 حيث	 الأ�سا�سي،	 التعليم	 خريجي	
النظام	 على	 �سديدًا	 �سغطًا	 الثانوي	 التعليم	 على	
الرتبوي	يف	�سوء	املتاح	من	الإمكانيات	و	الت�سهيالت	
املدر�سية	.حيث	تظهر	التقديرات	اأن	اأعداد	الطالب	
-2008 الفرتة	 خالل	 �سيزداد	 الثانوية	 املرحلة	 يف	
2035م	من	حوايل	670	األف	طالب	و	طالبة	يف	عام	
وطالبة	 مليون	طالب	 	2،9 اإىل	حوايل	 	2006-2005
بحلول	عام	2035	وفق	البديل	الأول	الذي	يوؤكد	حالة	
ال�ستمرار	يف	م�ستويات	الإجناب	ال�سائدة										)6.0	
مولود	حي(		والذي	ينعك�س	يف	النمو	املت�سارع		حلجم	
ال�سكان	وما	يرتبط	به	من	ارتفاع	يف	اأعداد		التالميذ	

الأمم	 لبديل	 طبقًا	 وطالبة	 طالب	 مليون	 	2.0 اإىل	 الثانوي	 التعليم	 يف	 التالميذ	 عدد	 �سينخف�س	 الثاين	 البديل	 اإطار	 يف	 اأما	
املتحدة	بحلول	عام	2035م	وطبقًا	للبديل	الثالث	فاإن	عدد	الطالب	�سينخف�س	اإىل	1.7	مليون	طالب	وطالبة	نهاية	عام	2035م	
والقا�سي		بتخفي�س	م�ستوى	اخل�سوبة	اإىل3.3	مولود	ا�ستنادًا	اإىل	ال�سيا�سة	الوطنية	لل�سكان	)2001-2025م(	واإىل	طفلني	
بحلول	عام	2035م	اأي	بزيادة	تقدر	باأكرث	من	1.2	مليون	طالب	وطالبة		وهو	قريب	من	�سعف	اأعداد	الطالب	امللتحقني	يف	
بداية	عام	2008	م	مما	�سيرتتب	عليه	جهودًا	متوا�سلة	ملواجهة	النمو	يف	اأعداد		امللتحقني	بالتعليم	الثانوي	حيث	�سيفر�س	اأعباًء	
كبرية	على	املجتمع	لتوفري	املوارد	ال�ستثمارية	املطلوبة	لرعاية	هذه	الفئة	العمرية	)15-17	�سنة	(	كما	يبينه	�سكل	رقم)18(.

- المعلمون في التعليم الثانوي:
�سكل	رقم	)19( 	 	 	 	

ما	 اإذا	 التعليمية	 العملية	 اأ�سا�س	 املدر�س	 يعترب	
منا�سبة	 ب�سورة	 اختياره	 وح�سن	 واإعداده	 تدريبه	 مت	
عن	 التغا�سي	 مت	 واإذا	 م�ستواه،	 رفع	 بهدف	 و�سقله	
ذلك	فلن	ي�ستطيع	اأن	يقوم	املعلم	مبهمته	على	اأح�سن	
املعلمني		 التقديرات	�سي�سل	عدد	 اإىل	 واإ�ستنادًا	 وجه.	
األف	 	150 العام	 الثانوي	 التعليم	 مدار�س	 العاملني	يف	
2035م	 عام	 الأول	يف	 للبديل	 وفقًا	 ومدر�سه	 	 مدر�س	
واأما	البديل		الثاين	واخلا�س	بتحديد	اأعداد	املدر�سني	
�سينخف�س	 التالميذ	 من	 املتزايدة	 الأعداد	 ملواجهة	
للبديل	 ووفقًا	 ومعلمة،	 معلم	 األف	 	113 اإىل	 العدد	
الثالث	�سينخف�س	اأعداد	املدر�سني	املطلوبني		اإىل	105	
األف	مدر�س	ومدر�سة	يف	نهاية	عام	2035م	علمًا	باأن	

احلاجة	اإىل	املدر�سني		للعام	الدرا�سي2009/2008	بلغ	39.8	األف	مدر�س	ومدر�سة	وهذا	يتطلب	بذل	اجلهود	لتوفري	�سعفني	
ون�سف	من	املدر�سني	املوؤهلني	بنهاية	عام	2035م	طبقًا	للبديل	الثالث	كما	يبينه	�سكل	رقم	)19(.



26

- حجم االنفاق في التعليم الثانوي:

�سكل	رقم	)20(

       -   
      

     
1.100   $ 

  
1.868   $ 

  UN
1.170   $ 

تربز	اأهمية	التعليم	الثانوي	باهتمام	الدولة		لتحقق	الفر�س	للجميع	واإن	اى	ق�سور	فيه	ينعك�س	على	معايري	كفاءته	م�سببًا	
ملواجهة	 توفريها	 يجب	 التي	 املالية	 الأعباء	 تقدير	 يف	 الهتمام	 خطوات	 	 اأوىل	 وتتمثل	 عليه،	 توثر	 التي	 امل�ساكل	 من	 العديد	

احتياجاته	امل�ستقبلية.
لذلك	ت�سري	التقديرات	املالية		يف	ال�سكل	اأعاله	رقم	)20(	اإىل	اأن	اإجماىل	الإنفاق	املقدر	خالل	الفرتة	2008	– 2035م	
حوايل	1.868	مليار	دولر	لإن�ساء	الف�سول	الإ�سافية	اجلديدة	للمرحلة	الثانوية	طبقًا	للبديل	الأول	املعتمد	على	بقاء	اخل�سوبة	
6،0	مولود	حي	و�سينخف�س		حجم	النفاق	بح�سب	البديل	الثاين	املتعلق	بخف�س	اخل�سوبة	�سكل	رقم	)20(اإىل	1.170مليار	
دولر.	وا�ستنادًا	اإىل	البديل	الثالث	)خف�س	اخل�سوبة	اإىل	ولدتني	للمراأة(�ستنخف�س	التكلفة		اإىل	1.100مليار	دولر	فقط.	
ومبقارنة	تكلفة	البديل	الثالث	مع	البديل	الأول	�ستنخف�س	يف	البديل	الثالث	عن	البديل	الأول	بحوايل	768	مليون	دولر		وهذا	
لن	يتاأتى		اإل	ببذل	اجلهود	املتوا�سلة		والدعم	ال�سيا�سي		خلف�س	اخل�سوبة		من	خالل	دعم	برامج	ال�سحة	الإجنابية	وتنظيم	

الأ�سرة.
	ويرتافق	مع	حجم	النفاق	ال�ستثماري	تزايد	حجم	النفقات	اجلارية	على	التعليم	الثانوي	حيث	�سريتفع	حجم	هذا	النفاق	
من	102مليون	دولر	عام	2008م	اإىل	388	مليون	دولر	وفقًا	للبديل	الأول	واإىل	272	مليون	دولر	طبقًا	للبديل	الثاين		واإىل	263	
مليون	دولر	مبوجب	البديل	الثالث	ومبقارنة	الإتفاق	اجلاري	للبديل	الأول	مع	البديل	الثالث	متثل	الفارق	بحوايل	125مليون	

دولر.



27

ثالثًا: قطاع الصحة العامة
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قطاع الصحة العامة

تفيد	الإح�ساءات	اأن	عدد	مرافق		الرعاية	ال�سحية	الأولية	يف	القطاع	احلكومي	ون�سبتها	لعدد	ال�سكان	ليزال		يف		حده	
الأدنى	يف	كثري	من	املحافظات		رغم	ال�ستثمار	اجليد	الذي		حدث	خالل	25عامًا	املا�سية	اإل	اأنه	من	ال�سعب	اإطالق	حكم	
والكثافة	 النمو	 كال�سكان	ومعدل	 العقالين	 التخطيط	 ملعايري	 ا�ستجابة	 يكن	 ال�سحية	مل	 للمرافق	 التوزيع	احلايل	 وا�سح	كون	
اأو	احلاجة	الفعلية		اإىل	اخلدمات	واإذا	ما	كانت	هناك	بيانات	دقيقة	ميكن	العتماد	عليها	يف	معدلت	الفقر	بني	 	 ال�سكانية	

ال�سكان	واأماكن	اإقامتهم	ومعي�ستهم	فاإنه	بالإمكان	و�سع	�سيا�سة	ل�ستهداف	هوؤلء	والتخفيف	من	معاناتهم.

1- تقدير عدد األطباء:-
- في حالة بقاء الخدمة على مستواها الحإلى في عام 2007م 

	 	 	 	 	 	
	�سكل	رقم	)21(	

مع	الأخذ	يف	العتبار	حقيقة	عدم	وجود	عدالة	يف	توزيع	املوارد		الب�سرية		وعدم		دقة	املعلومات	املتوفرة،	اأظهرت	البيانات	
اخلا�سة	لعام	2008م	اأن	هناك	طبيب	واحد	لكل	3548	األف	ن�سمة.	وبناء	على	هذا	املوؤ�سر	فاإن	على	الدولة	واملجتمع	زيادة	عدد	
الأطباء	من	حوايل	�سبعة	اآلف	طبيب	وطبيبة	عام	2008م	لي�سل	العدد	اإىل	17.3األف	طبيب	وطبيبة	عام	2035م	يف	اإطار	
بديل	ثبات	اخل�سوبة	واإىل	12.8األف	طبيب	وطبيبة	يف		اإطار	بديل	خف�س	اخل�سوبة	كما	يبينه	ال�سكل	رقم	)21(،	وذلك	يف	

حال	بقى	اخلدمة	يف	م�ستواها	الراهن.
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- تقدير عدد األطباء في حال تحسن أداء مستوى الخدمة.	
�سكل	رقم	)22(	 	 	 	 																																				

				
ذات	 البلدان	 م�ساف	 يف	 تقع	 اليمن	 اإن	 من	 بالرغم	
املعدلت	املرتفعة	لوفيات	الأمهات		ووفيات	الأطفال	الر�سع	
ومن	اأعلى	معدلت	النمو	ال�سكاين	واخل�سوبة	اإل	اأن	هناك	
العالجية	 اخلدمات	 يف	 	 التو�سع	 يف	 	 جتلى	 ملمو�س	 حت�سن	
والوقائية	ووفق	تقديرات	عام	2008م	فقد	بلغ	متو�سط	عدد	
ال�سكان	لكل	طبيب	3548	ن�سمة	وهو	موؤ�سر	مرتفع		مقارنة	
و�سع	 يعك�س	 ما	 وهو	 املتخلفة	 فيها	 مبا	 الدول	 من	 بالعديد	
�سحي	غري	فاعل.	ونظرًا	لطول	الفرتة	الزمنية		امل�ستهدفة	
اأن	ي�سهد	 اأداء	اخلدمة	يجب	 حتى	عام2035م	فاإن	م�ستوى	
مبا	 الأولية	 ال�سحية	 	 والرعاية	 اخلدمات	 يف	 نوعيًا	 تطورًا	
حوايل		 من	 طبيب	 لكل	 ال�سكان	 عدد	 تخفي�س	 معه	 يتطلب	
الواحد،	وهذا	 اإىل	حوايل	500	ن�سمة	للطبيب	 3548	ن�سمة	

�سوف	ينعك�س	على		عدد	الأطباء	املطلوب	توفريهم	والبالغ	عددهم	123األف	طبيب	وطبيبة	وفقًا	للبديل	الأول،	واإىل	90األف	
طبيب	وطبيبة	يف	اإطار	البديل	الثاين	واإىل	86	األف	طبيب	وطبيبة	طبقًا	للبديل	الثالث	كما	يبينه	ال�سكل	رقم	)22(.

ة:  تقدير عدد اأَلسرَّ
�سكل	رقم	)23( 	 	 	 	

تزايدت	اأعداد	املوؤ�س�سات	ال�سحية	التي	تغطي	
ن�سبة	 لت�سل	 والدواء	 ال�سحية	 اخلدمات	 وتقدم	
وانعك�س	 ال�سكان	 اإجماإىل	 من	 	%66 اإىل	 التغطية	
ذلك	على		عدد	الأ�سرة	املتاحة	حيث	بلغت	ن�سبة	
وت�سري	 2007م	 عام	 يف	 	%7 ال�سكان	 اإىل	 الأ�سّرة	
حتى	 املطلوبة	 الأ�سّره	 عدد	 يف	 الزيادة	 تقديرات	
لريتفع	 �سريرًا	 	15.349 من	حواىل	 2035م	 عام	
�سريرًا	يف	 اإىل	76.572	 عام	2008م	 العدد	 هذا	
وتظهر	 الأول.	 للبديل	 وفقًا	 2035م	 عام	 نهاية	
م�ستوى	 انخفا�س	 حال	 يف	 اأنه	 اإىل	 التقديرات	
�سي�سل	عدد	 املتحدة	 الأمم	 بديل	 وفق	 اخل�سوبة	
الأ�سّرة	اإىل	56.5األف	�سرير	))البديل	الثاين((	

ووفقًا	للبديل	الثالث	�سينخف�س	عدد	الأ�سّره	املطلوبة	اإىل	53.6	األف	�سرير	مع	ثبات	م�ستوى	اأداء	اخلدمة	ال�سحية	املقدمة	
للمجتمع	يف	البدائل	الثالثة	كما	يبينه	ال�سكل	رقم	)23(	الذي	يبني	عدد	الأ�سّره	املظلوبة.
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النفقات الجارية:
�سكل	رقم	)24(

تنفق	اليمن	حاليًا	1.8%	من	اإجمايل	الناجت	املحلي	الإجمايل	طبقًا	لبيانات	2007م	على	الرعاية	ال�سحية	العامة	وهي	
غالبًا	ن�سف	ن�سبة	الإنفاق		احلكومي	لقطاع	ال�سحة	العامة	علمًا	باأن	اليمن	تعترب	من	البلدان	ذات	املوؤ�سرات	املنخف�سة	يف	
جمال	التنمية	الب�سرية	وا�ستنادًا	لل�سيناريوهات	املعتمدة	لتقدير	حجم	الإنفاق	يف	كل	قطاعات	التنمية	فقد	بلغ	حجم	النفقات	
املقدمة	 اأداء	اخلدمة	 ا�ستمرار	م�ستوى	 اأجل	 العامة	حوايل	340مليون	دولر	يف	عام	2008م	ومن	 ال�سحة	 اجلارية	يف	قطاع	
وبهدف	املحافظة	على	هذا	الأداء	فقد	قدر	اأن	النفقات	اجلارية	�ست�سل	اإىل	1.715	مليار	دولر	يف	نهاية	عام	2035م	وفقًا	
للبديل	الأول	وتنخف�س	النفقات	اإىل	حواىل	1،265مليار	دولر		طبقًا	للبديل	الثاين.	ووفقًا	للبديل	الثالث	�ستنخف�س	النفقات	
اجلارية	اإىل	1،201	مليار	دولر.	ومبقارنة	نفقات	البديل	الأول	مع	نفقات	البديل	الثالث	فاإن	الفرق	يف	حجم	هذه	النفقات	ي�سل	

اإىل	514	مليون	دولر	ميكن	ال�ستفادة	منها	يف	حت�سني	نفقات	الت�سغيل	وال�سيانة	كما	يبينه	ال�سكل	رقم	)24(.
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رابعًا: قطاع الموارد الطبيعية
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قطاع الموارد الطبيعية

ال�سكاين	 فالنمو	 الأمثل،	 ال�ستغالل	 ا�ستغاللها	 على	 وبالقدرة	 واإمكانية	جتديدها	 توفرها	 مبدى	 الطبيعية	 املوارد	 تتاأثر	
املتزايد	يوؤدي	اإىل	زيادة	ال�سغط	والطلب	على	املوارد	الطبيعية	التي	يحتاجها	الإن�سان	كالغذاء	واملاء	والكهرباء	الأمر	الذي	
ينتج	عنه	اختالل		بني	ما	هو	متاح	»	وحمدود«	وما	هو	مطلوب	»و	كبري«وهذا	التحدي	ينعك�س	على	تلبية	احتياجات	ال�سكان	الآنية	

وامل�ستقبلية	.
فالزيادة	ال�سكانية	يف	هذه	احلالة	تعني	انخفا�س	ح�سة	الفرد	من	موارد	الأر�س	واملاء	والكهرباء	واخلدمات	الأ�سا�سية	
الأخرى	،	فاليمن	مثل	اأي	دولة	نامية	تت�سم	باملوارد	املحدودة	فامل�ساحة	ال�ساحلة	للزراعة	كبرية	ن�سبيًا	لكن	امل�ساحة	املزروعة	
تكاد	تكون	قليلة	ل	تغطي	الطلب	عليها	اإىل	جانب	ال�ستغالل	اجلائر	لالأر�س	الزراعية	والزحف	العمراين	والتحطيب	اجلائر	
والرعي	املوؤدي	اإىل	الت�سحر	وهجر	الأر�س	الزراعية	والنتقال	اإىل	املدينة	الذي	زاد	من	ت�ساعف	امل�سكلة	ال�سكانية،	حيث	قلت	
موارد	الأر�س	املحلية	واعتمد	القت�ساد	على	�سيا�سة	ال�سترياد	لتغطية	الحتياج،	كل	هذه	العوامل	�ساهمت	و�ستظل	ت�ساهم	يف	

خف�س	ح�سة	الفرد	من	املوارد	الطبيعية.
ويف	قطاع	املاء	فاإن	النمو	ال�سكاين	اأثر	تاأثريات	كبرية	على	احتياجات	ال�سكان	من	املاء	)كمياه	�سرب	نقية(	وكمطلب	للتنمية	

اأي�سًا	مما	ي�سكل	عائقًا	اأمام	دميومة	التنمية.
قلة	 ب�سبب	 الأخرى	 املدن	 وبع�س	 �سنعاء	 حو�س	 للمياه	يف	 اجلويف	 املخزون	 تناق�س	يف	 من	 تعاين	 اليمن	 باأن	 فاملعروف	 	
ا�ستغالل	مياه	 للري،	وعدم	 التقليدية	 الطرق	 وا�ستخدام	 لالآبار	 الع�سوائي	 املخزون	اجلويف	واحلفر	 تغذي	هذا	 التي	 الأمطار	
الأمطار	وجتميعها	يف	ال�سدود	و�سعف	الرت�سيد	يف	ا�ستخدام	املياه	املنزلية	واملتجمعة	كمياه	لل�سرب	اأو	لري	الزراعة	اإىل	جانب	

ا�ستنزاف	زراعة	القات	لكميات	كبرية	من	املياه	كل	ذلك	ي�ساهم	يف	انخفا�س	ن�سيب	الفرد	من	املياه.
اأن	ال�سيا�سة	ال�سكانية	قد	هدفت	اإىل	تغطية	ال�سكان	مبياه	�سرب		نقية	وبالتايل	فاإن	ذلك	يعد	مطلبًا	وحتديًا	كبريًا	يجب	

مواجهته	ومعاجلته.
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1- نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزراعة:
�سكل	رقم	)25( 	 	 	 	

متثل	الزراعة	القطاع	الهام	والكبري	ل�سكان	
اليمن	حيث	ي�ستغل	فيها	معظم	ال�سكان	اإل	انها	
الغذاء	 من	 الفرد	 ح�سة	 حت�سني	 يف	 ت�ساهم	 ل	

للعوامل	ال�سابقة.
اأن���ه	يف	ظل	 رق���م	)25(	 ال�����س��ك��ل	 ي��و���س��ح	 	
معدل	 وتاأثري	 ال�سكانية	 الإ�سقاطات	 فر�سيات	
للمراأة	 مواليد	 	6 والبالغ	 	 احلالية	 	 اخل�سوبة	
اليمنية	فاإن	عدد	ال�سكان	يتوقع	اأن	يزداد	لي�سل	
اإىل	حوايل	61	مليون	ن�سمة	بحلول	عام	2035م	
املرتفعة)الفر�سية	 اخل�سوبة	 لفر�سية	 طبقًا	

الأوىل(	وبذا	فاإن		ن�سيب	الفرد	من	الأرا�سي	ال�ساحلة	للزراعة	�سيقل	من	0.074	هكتار	عام	2004م	واإىل		0.027	هكتار	
ب�سبب	عامل	الزيادة	ال�سكانية	،	وطبقًا	لفر�سية	الأمم	املتحدة	اخلا�سة	بتخفي�س	اخل�سوبة	لت�سل	اإىل	3.3	مواليد	بنهاية	
الفرتة	فاإن	ن�سيب	الفرد	من	الأر�س	الزراعية	�سي�سبح		0.031	هكتار	،	ويف	حال	بذلت	جهود	كبرية		للتاأثري	على	الزيادة		
بتخفي�س	 املتمثلة	 ال�سكانية	 ال�سيا�سة	 اأه��داف	 اإىل	 للو�سول	 عليها	 املوؤثرة	 املبا�سرة	 العوامل	 مواجهة	 يف	 والتدخل	 ال�سكانية	
اخل�سوبة	اإىل	3.3	مولود	بحلول	عام	2025م	وا�ستمرار	اخلف�س		لي�سل	اإىل		2	مواليد	للمراأه	حتى	عام	2035م	فاإن	ن�سيب	
الفرد	من	الأرا�سي	الزراعية	�سيكون		0.036	هكتار	اإل	اأن	هذا	الن�سيب	يظل	منخف�سًا	جدًا	ول	يلبي	الحتياجات	املطلوبة	

والأ�سا�سية		لل�سكان،	الأمر	الذي	يزيد	من	العتماد	على	ا�سترياد	املنتجات	الزراعية	.

2- نصيب الفرد من المياه:
�سكل	رقم	)27( 	 	 	 	

ياأتي	التحدي	يف	قطاع	املياه	�سمن	التحديات	
و�ستعي�سها	 حاليًا	 اليمن	 تواجهها	 التي	 الكبرية	
م�ستقباًل	اإذا	مل	تبذل	اجلهود	ملواجهتها	وحت�سينها	
حيث	تبني	املعلومات	والأرقام	املتوفرة	اأن	ن�سيب	
مكعب	 مرت	 	1250 عن	 يزيد	 ما	 اإىل	 ي�سل	 الفرد	
مكعب	 مرت	 	7500 واإىل	 العربية	 الدول	 يف	 �سنويًا	

للفرد	على	م�ستوى	العامل.
اإن	هناك	عجز	يف	 	 وال�سكل	رقم	)30(	يبني	
كمية	املياه	املتاحة	يف	اليمن	حاليًا	حيث	مل	يتعدى	
�سنويًا	 120م3	 حاليًا	 املياه	 من	 الفرد	 ن�سيب	
44م3	 اإىل	 لي�سل	 املعدل	 هذا	 ينخف�س	 و�سوف	
�سنويًا	بحلول	عام	2035م	يف	حال	ثبات	اخل�سوبة	
)البديل	الأول(	وطبقًا	لبديل	الأمم	املتحدة	ميكن	
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اأن	ي�سل	ن�سيب	الفرد	اإىل	61.8م3	واإىل	66.4م3	طبقًا	لبديل	اخل�سوبة	املنخف�س	)	البديل	الثالث(	اإذا	ماتبنت	احلكومة	
�سيا�سة	�سكانية	ومائية	�سائبة،	يف	ظل	قلة	املوارد	املائية	وقلة	خمزونها	الباطني	وتناق�س	كمية	املياه	املتجددة	�سنويًا	وتنامي	
الهتمام	 زيادة	 ي�ستدعي	 الذي	 الأمر	 املتنامية،	 ال�سكان	 مبتطلبات	 للوفاء	 �سعبًا	 �ستواجه	حتديًا	 اليمن	 فاإن	 	، عليها	 الطلب	
ا�ستخدامه	 العلمية	لرت�سيد	 واتباع	الطرق	 الباطني	وتنميته	 للحفاظ	على	املخزون	 املتاحة	 الإمكانيات	 وال�سعي	ل�ستغالل	كل	

وال�ستفادة	من	مياه	الأمطار	وحجزها	وتوفريها	لالأجيال	القادمة	وزيادة	ح�سة	الفرد	اأ�سوة	بدول	العامل	العربي	والعاملي.

3- االحتياج من المياه:
�سكل	رقم	)27( 	 	 	 	 	 	 	

الحتياج	 اأن	 لنا	 يتبني	 	)27( رقم	 ال�سكل	 من	
الفرد	 ن�سيب	 ثبات	 ظل	 يف	 املياه	 من	 لل�سكان	 العام	
الثالث	 الفر�سيات	 ظل	 ويف	 120م3.	 وهو	 حاليًا	
	3.075 من	 يزداد	 الحتياج	 هذا	 اأن	 جند	 للخ�سوبة	
8.392مليارم3	 اإىل	 لي�سل	 2008م	 م3عام	 مليار	
ثابتة اخل�سوبة	 بقاء	 حال	 يف	 2035م،	 	عام	
مليار	م3	يف	ظل	 واإىل	حوايل	6.192	 الأول(	 )البديل	
املبذولة	من	 واإذا	متكنت	اجلهود	 املتحدة.	 الأمم	 بديل	
مواجهة	التزايد	ال�سكاين	والتاأثري	يف	خف�س	اخل�سوبة	
طبقًا	للبديل	الثالث،	فاإن	احتياجاتهم	تقدرب��5.553م	

مليار		م3		عام	2035م.									
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خامسًا: قطاع الطاقة الكهربائية
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1- قطاع الطاقة الكهربائية:
تعتمد	التنمية	القت�سادية	والجتماعية	على	الطاقة		الكهربائية	كاأحد	املرتكزات	الأ�سا�سية	يف	تنمية	القطاع	ال�سناعي	
معاجلة		 الإ�سهام	يف	 وبالتايل	 العمل	 فر�س	 اإيجاد	 مبا�سر	يف	 ب�سكل	غري	 هامًا	 دورًا	 وتلعب	 املختلفة،	 القت�سادية	 واخلدمات	

البطالة		والتخفيف		من	الفقر	وتقليل	الأعباء	على	املراأة	وخا�سة	يف	الريف.
وبرغم	اجلهود	التي	تبذلها	احلكومة	يف	تطوير	هذا	القطاع		وتو�سيع	نطاق	خدماته	يف	احل�سر	والريف	وتنويع	م�سادره	
اأن	 اإل	 واملازوت،	 الديزل	 على	 املعتمدة	 التقليدية	 الطاقة	 جانب	 اإىل	 واملتجددة	 اجلديدة	 والطاقة	 الطبيعي	 الغاز	 با�ستخدام	
التحديات	كبرية	ب�سبب	التغطية		املتدنية	لل�سبكة	العامة	التي	ل	تزال	يف	حدود	42%	من	اإجمايل	ال�سكان	وكذا	تقادم	حمطات	
التوليد	و�سبكات	التوزيع	وثبات	القدرة	التوليدية	،	والتي	توؤثر	على	كفاءة	التوليد	والتوزيع	مما	ينجم	عنها	فاقد	غري	م�ستغل	من	

الطاقة		ي�سل	اإىل	30%	متجاوزًا	الن�سبة	املتعارف	عليها	دوليًا.
القطاع	 م�ساركة	 وت�سغياًل	يف	ظل	حمدودية	 وتنفيذًا	 ا�ستثمارا	 القطاع	 اأعباء	هذا	 وموازنتها	 اإىل	حتمل	احلكومة	 اإ�سافة	

اخلا�س	وغياب	ا�ستثماراته	الفاعلة	والكبرية	يف	اأن�سطة	توليد	الطاقة.

2- نصيب الفرد من الكهرباء:
�سكل	رقم	)28( 	 	 	 	 	

الطاقة	 لقطاع	 امل��ت��وا���س��ع	 ال��و���س��ع	 ظ��ل	 يف	
2008م	 اإح�����س��ائ��ي��ات	 تظهر	 وت��وزي��ع��ًا	 ت��ول��ي��دًا	
مل	 ب��الدن��ا	 يف	 الكهرباء	 م��ن	 ال��ف��رد	 ن�سيب	 اأن	
يزيد	 مقارنه	مبا	 �ساعة	 وات/	 288كيلو	 تتجاوز	
عن	1000	كيلو	وات/	�ساعة	يف	كثري	من	الدول	

النامية	ودول	املنطقة.
يف	 الكامن	 العجز	 	)28( ال�سكل	 ويظهر	
ي�سل	 الذي	 حاليًا	 للم�سرتكني	 الطاقة	 خدمات	
ريفًا	 لل�سكان	 التغطية	 ت��دين	 ظل	 يف	 	%25 اإىل	
وتاأثرياتها	 اخل�سوبة	 لبدائل	 وطبقًا	 وح�سرًا.	
ن�سيب	 يف	 احل��اد	 التناق�س	 ا�ستمرار	 �سنجد	
ال��ف��رد	م��ن	ال��ط��اق��ة	يف	ك��ل	ال��ف��ر���س��ي��ات	حيث	
�سي�سل	اإىل	107كيلو	وات	/	�ساعة	فقط	يف	حال	

ثبوت	اخل�سوبة	واإىل	153كيلو	وات	/	�ساعة	يف	حال	انخفا�س	اخل�سوبة	.
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�سكل	رقم	)29(

ويف	كل	احلالت	فاإن	الأمر	يتطلب	مزيدًا	من	اجلهد	والأموال	من	اأجل	�سد	الفجوة	وتوفري	الطاقة	الالزمة	ملواجهة	تزايد	
الطلب	لها	وتغطية	احتياجات	ال�سكان	املتزايدة	لها،	حيث	�سريتفع	الطلب	لي�سل	اإىل	15290	جيجاوات	بحلول	2035م	يف	حال	
فر�سية	البديل	املرتفع	و	12048جيجاوات		يف	حالة	البديل	الثاين	،	و	11652	يف	حالة	البديل	املنخف�س،	اإ�سافة	اإىل	اأهمية	

حت�سني	اخلدمة	املقدمة	متا�سيًا	مع	التطور	احلا�سل	يف	املنطقة	والعامل	ومبا	يحقق	التقدم	والرفاهية	لل�سكان	واملجتمع.
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