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الفصل األول :مدخل العام
تطور العمل السكاني في اليمن 2019-1990م
اوال :العالقة بين السكان والتنمية:
مما ال شك فيه ان التنمية تعني الزيادة ،والنماء ،والكثرة ،والوفرة ،والمضاعفة .ولعل ما يشد الى انتباه متتبع
العملية التنموية حالياً هو العالقة التبادلية بين التنمية والبعد السكاني حيث كان هذا االمر غير واضح
المعالم في مسار التنمية التقليدية لعصور خلت وحتى ظهور الثورة التكنولوجية الحديثة في أوروبا والواليات
المتحدة االمريكية.
لقد برز مفهوم جديد للتنمية كأسلوب علمي لتحقيق التقدم وتطويع البيئة التي نعيش عليها لتلبية احتياجاتنا
المتعددة ،وبدأت حقبة جديدة من التطور بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة مع مطلع النصف الثاني من
القرن الماضي حيث اغدت الدول التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة (الدول االوربية (الغربية) وعلى راسها
الواليات المتحدة األمريكية المتصدرة لهذا التطور) تتقدم بشكل متسارع على حساب الدول األخرى والتي
عرفت بالدول النامية وبدء عصر جديد عرف بعصر التنمية.
وتزامنا مع هذا التطور ظهرت مؤسسات دولية تابعة لألمم المتحدة تعني بالقضايا التي تهم السكان بأبعادها
وخصائصها المختلفة وعالقاتها بالتنمية.
وقد اهتمت الكثير من دول العالم بهذا النهج الجديد لما له من اثار إيجابية على جميع مجاالت الحياة.
وتأثيره المباشر علي حياة االفراد والمجتمع .ودفعت هذه الدول المتقدمة البلدان األخرى لألخذ بالمسار
الجديد للتنمية ودعم التكوينات التابعة لألمم المتحدة للسعي الى مساعدة البلدان النامية لتطوير سياسات
وبرامج وخطط تنموية متوازنة تعزز العالقة التبادلية بين البعد السكاني والتنمية ودمج القضايا السكانية في
التنمية  .وتطور هذا المفهوم للتنمية الحديثة ليصبح أكبر شموالً ويهدف الى احداث تغيير كمي ونوعي
وهيكلي في المجتمع يرجي منه تحقيق مستوي راقي لحياة الناس في مدي زمني معروف وهو ما أطلق عليه
الحقًا بالتنمية الشاملة.
ولم يقتصر االمر عند هذا ال حد بل اخذ بعين االعتبار مسألة زيادة فرص حياة بعض السكان في مجتمع
ما دون نقصان فرص حياة البعض االخر في نفس الوقت وفي نفس المجتمع .وأطلق على هذا النمط
بالتنمية المتكاملة او المندمجة.
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ومع مرور المتغيرات الدولية من أزمات سياسية واقتصادية وكوراث طبيعية وحروب خالل العقدين الماضين
من هذا القرن برزت الحاجة الى تطوير مفهوم التنمية الى واقع جديد يلبي احتياجات الحاضر دون االضرار
بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة.
لقد اعتمدت الدول النامية ومنها بالدنا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية (النصف الثاني من القرن
الماضي) على خطط تنموية ترتكز على احداث نمو اقتصادي كبير واعتباره الحل األمثل لمعالجة التخلف
والفقر التي كانت تعيشه والتطلع الى اللحاق بركب الدول المتقدمة ،وباتباع هذا النهج اعتبرت العوامل
السكانية بمختلف متغيراتها وخصائصها (من حيث الحجم والنمو والهجرة وغيرها) كعوامل خارجية وليست
من صلب العمل التنموي وان النمو االقتصادي كفيل بمعالجة هذه القضايا .وبرغم تحقيق ارتفاع ملحوظ
في النمو االقتصادي ،اال انه لم يحقق الهدف المرجو منه في خفض مستوي الفقر والبطالة وتحسين الحياة
المعيشية للسكان.

ثانيا :النمو السكاني وعالقته بالنمو

االقتصادي:

تماشياً مع التطور لمفهوم التنمية الحديثة كان البد للدول النامية ومنها بالدنا خالل فترة السبعينات والثمانيات
من القرن الماضي ان تجري العديد من الدراسات والبحوث والتعدادات التي تبين التحديات التنموية والسكانية
بجميع ابعادها وخصائصها ومنها تلك المرتبطة بالنمو والتوزيع السكاني وعالقة ذلك ببرامج التنمية ،ولذا
كان التركيز في خطط وبرامج التنمية في بالدنا لهذه الفترة على اإليفاء باالحتياجات األساسية للسكان من
خدمات تعليمية وصحية ومجتمعية وتوفير فرص عمل وغيرها .وبهذه الصورة تم الربط بين التخطيط التنموي
االقتصادي واالجتماعي والعوامل ذات الصلة بالقضايا السكانية وظهرت جليًا في مراحل التخطيط والتنفيذ
والتقييم لمثل هذه الخطط والبرامج .وبدء التطور يظهر في هذه المرحلة من خالل مساعدة األمم المتحدة

في الخطوات االولي لعملية دمج المتغيرات السكانية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والمتمثلة
في اعداد نماذج لإلسقاطات السكانية متعددة األغراض.

ثالثا :تطور العمل السكاني:
مثل العمل السكاني أحد العناصر او المكونات المؤثرة في التطور والتنمية في البالد منذ مطلع تسعينات
القرن الماضي والتي أدت الى بروز عالقة وطيدة بين السكان ومتغيراته وعملية التنمية الشاملة مما دفع
بالحكومة الى إعطاء القضايا السكانية والعمل السكاني حي ًاز كبي ًار في جهود التنمية منذ ذلك التاريخ وحتى
اليوم مع االهتمام بالبيئة الداعمة للعمل السكاني المنظم بكافة جوانبه المؤسساتية والتشريعية والتخطيطية

والتنفيذية والتوعوية.
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وقد شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي والدة اول سياسة سكانية في البالد حيث كانت بالدنا من
الدول القالئل في المنطقة التي تميزت بسياسة سكانية ارتكزت على أهداف طويلة االجل حتي عام 2025
اخذ فيها بعين االعتبار التحديات والمتغيرات المحلية واالقليمية والدولية في القضايا السكانية المتعددة (بما
في ذلك أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994م) ،والتي اشيد بها من قبل المنظمات اإلقليمية
كاإلسكوا حيث حدد فيها االطار العام الرسمي للعمل السكاني وااللتزام الحكومي بمعالجات القضايا السكانية
وربط البعد السكاني بالتنمية الشاملة المستدامة  ،كما انعكس هذا االلتزام بالتشريعات والقوانين واألنظمة في
اطار اللوائح التنظيمية للدولة (دولة الوحدة).
وبغية تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان فقد وضعت برامج تنفيذية سنوية ومرحلية (خماسية) تتوافق
مع السياسات والخطط التنموية الشاملة في البالد كاالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ،والرؤية الوطنية
للتنمية طويلة االجل (حتى عام  ،2020وخطط التنمية الخماسية قصيرة اآلجال (االولي والثانية) حيث
أصبح المكون السكاني جزء أساسي وبارز في هذه الخطط .ولم يقتصر االمر عند هذا الحد بل تم االدماج
للمكون السكاني في الخطط المركزية وخطط القطاعات ذات العالقة بالعمل السكاني على مستوي
المحافظات .إضافة الى ذلك تم ادماج القضايا السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي لتصبح الثقافة
السكانية مادة تدرس ضمن المواد الدراسية في جامعة صنعاء.
وواكب هذا التطور التفاعل مع المتغيرات الدولية للقضايا السكانية وأهدافها والمتمثلة في أهداف مؤتمر
القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام .1994

رابعا :األهداف الدولية للسكان والتنمية )(ICPDلعام :1994
تقع أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في إطار مفهوم التنمية الشاملة او النهج التنموي الشامل
والمندمج والتكاملي حيث ركزت توجهاتها الى ادماج القضايا السكانية ومن أبرزها مكافحة الفقر ،وتطوير
التعليم ،والصحة ،والنوع االجتماعي وغيرها من القضايا في سياسات وبرامج وخطط البلدان كافة المتطورة
منها والنامية حيث التزم بها من جميع دول العالم المشاركة في هذا المؤتمر الذي انعقد في القاهرة في العام
 .1994وقد وضع له برامج عمل ) (POAمرحلية خماسية (لكل خمس سنوات) وحتى العام  .2015ويتم
خالل هذه المراحل مراجعة وتقييم للتقدم المحرز لتحقيق هذه األهداف على المستويات القطرية واإلقليمية
والدولية.
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خامسا :األهداف االلفية لعام :2000
تطورت هذه األهداف على ضوء نتائج المراجعة المرحلية ألهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام
 1994حيث اتضح الحاجة الى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف لم يتحقق فيها تقدما مرضيًا على المستوي

العالمي وخاصة في البلدان النامية واالقل نموًا ،وقد اقرت هذه األهداف في قمة األرض التي عقدت في

نيويورك بمقر األمم المتحدة في العام  2000بحضور معظم زعماء العالم .وعرفت هذه األهداف الثمانية

باألهداف االلفية والتي يتطلب تحقيقها بحلول عام 2015م .وتقع هذه األهداف في نفس إطار النهج
التنموي الشامل والتكاملي.

سادسا :أهداف التنمية المستدامة:
عرفت هذه األهداف بانها مجموعة من التوجهات العالمية المتجددة نحو التغيير لألفضل والتحول الى عالم
مستقر ومستدام تنمويًا .وتعتبر نتاج ألكبر جهد قامت به األمم المتحدة من اجل الوصول الى هذه التوجهات
أو الخطة أو برنامج العمل والتي تتضمن على جميع القضايا التي تهم العالم والتحديات التي يتطلب

معالجتها خالل فترة زمنية محددة والتي أطلق عليها بـ ـ (أهداف التنمية المستدامة وعددها سبعة عشر هدفا
ويتبعها  169مؤش اًر).
تقع هذه األهداف في إطار النهج التخطيطي او التنموي المستدام (أي مفهوم التنمية المستدامة) كما ه و
موضح بعالية ،وقد تم التوصل اليها من خالل:
 المراجعات الوطنية واإلقليمية والدولية ألهداف مؤتمر القاهرة الدولية للسكان لعام  ،1994حيث
شارك في هذه المراجعات خبراء ،ومختصون من الجهات الحكومية والمجتمعية من مختلف
التخصصات والمرتبطة بالسكان والتنمية وكان اخر هذه المراجعات مؤتمر ريو  +20في عام
.2012
 تكونت مجموعات عمل (نقاشية) مفتوحة من  70دولة عقدت  11جولة استشارية لمناقشة قضايا
معينة تبع ذلك عقد  83جولة نقاشية واستشارية واسعة شارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع
المدني والناشطين واألكاديميين والقطاع الخاص وغيرهم.


اجري استطالع عالمي عبر االنترنت حول القضايا التي يجب تضمينها في وثيقة هذا البرنامج
او الخطة.

 جمعت هذه المناقشات واالستطالعات في مسودة اعدت من قبل مجموعة العمل المفتوحة في
أواخر  .2014اعتبرت هذه المسودة أساس للتفاوض مع الحكومات والتي تم خالل سبعة أشهر
(يناير – أغسطس .)2015
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 في سبتمبر  2015اقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألجماع هذه الخطة (األهداف) تحت
عنوان "تحويل عالمنا" أهداف التنمية المستدامة حتى عام  .2030وتم التوقيع على وثيقتها من
قبل  193دولة (وهي الدول األعضاء في األمم المتحدة).
ولعل الملفت في هذا الجهد تضمين هذه األهداف موضوعًا جديدًا ألول مرة وهو الهدف  11والمتعلق

بالمدن (أي  :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) أي
تضمين الحق التشاركي – حقوق المواطنة في المشاركة في التخطيط واإلدارة للمدينة).
وقد وضع لكل هدف عدة مؤشرات للتحقق (قابلة للتغيير وفق وضع كل بلد) لتسهيل عمليات المراقبة
والتقييم ،وقياس التقدم المحرز وفق هذه المؤشرات.
وعلى مستوى البلدان العربية فقد عقد في نوفمبر من العام  2017مؤتم ًار لمجلس السكان العربية وبالتنسيق
مع صندوق األمم المتحدة للسكان حيث اعتمد فيه إطار للمراجعة والتقييم لعدد  39مؤش ًار من (أصل )169
كأولوية في البلدان العربية.

وبالنسبة لبالدنا :ارتأت األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أربعة أهداف كأولوية قصوى في بالدنا نظ ًار
للظروف التي تمر بها البالد .وهي( :األهداف :األول ،والثالث ،والرابع ،والخامس).

و تم وضع مصفوفة عمل بهذه األهداف األربعة تضمنت األهداف والمؤشرات والتدخالت المطلوبة لكل
جهة لها عالقة بالعمل السكاني في بالدنا لكي يتم ادماجها في خطط هذه الجهات والعمل على تحقيقها.

ثامنا :قمة نيروبي للسكان والتنمية (ICPD25):
عقدت في نوفمبر من العام الماضي  2019في نيروبي بكينيا قمة للسكان والتنمية حيث جدد فيها االلتزام
الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول  2030والتي منبعها أهداف السكان لعام  1994حيث
تم التأكيد بوجود بعض التحديات القديمة التي لم تحل وتحديات جديدة قد برزت خالل فترة المراجعة لتلك
األهداف.
 وقد تضمنت االلتزامات على قضايا هامة تتمثل في:
 الوصول الى مؤشر (صفر) في تخفيض الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم االسرة.
 الوصول الى مؤشر (صفر) بالنسبة لوفيات األمهات.
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 الوصول الى مؤشر (صفر) بالنسبة للعنف والممارسات الضارة ضد المرأة والفتيات ،أي ان ينتهي
العنف والممارسات الضارة ضد المرأة والفتيات كلياً.
كما تم التأكيد على ان:
تدعم األمم المتحدة الحكومات الوطنية في التنفيذ الكا مل والمعجل لجدول أعمال المؤتمر ،تمشيا مع تنفيذ
الدول ألهداف ها الخاصة بالتنمية المستدامة ،وذلك من خالل :تعزيز أوجه التآزر عبر كافة وكاالت األمم
المتحدة وتعزيز المواءمة والتنسيق بين فرقها القطرية
وتلتزم األمم المتحدة بضمان "عدم تخلف أحد عن الركب" والوصول إلى أبعد ما يكون نحو ذلك ،من خالل
إنتاج ونشر البيانات والمعلومات المصنفة والمنسقة لزيادة الدعم للحكومات الوطنية حتى تتمكن من وضع
سياسات واستراتيجيات وبرامج مبنية على البيانات ،ومركزة نحو تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
"باعتباره مساهمة حاسمة في خطة عام  2030وأهدافها اإلنمائية المستدامة .كذلك االلتزام بإدماج نتائج
مؤتمر قمة نيروبي كعنصر أساسي ال غنى عنه في عقد العمل (الخطة) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

(اضافة فقرة للربط بموضوع الدراسة القدرات المؤسسية لتحقيق تلك االهداف)
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الفصل الثاني:
البناء المؤسسي للعمــل الســكاني في اليمن
(على ضوء الدراسات واالبحاث المتوفرة)

اوال :قبل اقرار السياسة الوطنية للسكان 1991م
يرتبط العمل السكاني في اليمن بدخول اليمن شماال وجنوبا مرحلة التخطيط التنموي مع بداية السبعينيات
من القرن الماضي ،بعد نجاح ثورتي  26سبتمبر1962م في الشمال و 14اكتوبر عام 1963م في
الجنوب ،هذه التجربة المبكرة نسبيا للعمل السكاني حصلت في ظل وجود نظامين سياسيين مختلفين ،النظا م
االشتراكي في جنوب اليمن ،والنظام الم نفتح على الغرب الرأس مالي في شمال ،ولكل منهما خططه وبرامجه
التنموية الخاصة به وان كان بدء مرحلة العمل التنموي متزامنة ,وأولوياته – آنذاك -متشابهة تقريبا في كال
الشطرين ،وقد تركزت أولويات جهود التنمية في إنشاء وتطوير البنية التحتية كالطرق ،والموانئ ،وخدمات
الكهرباء ،والهاتف ،والعمل على تقديم وتوسيع الخدمات االجتماعية وخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية
والتعليمية .باإلضافة إلى ذلك تضمنت برامج وخطط التنمية مجموعة من البرامج واألنشطة السكانية تنفذها
بعض المؤسسات ذات العالقة يمكن ايضاح أهمها في االتي :
أ – جمع وتحليل البيانات :تمت هذه االنشطة السكانية من خالل تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية
المتخصصة ،فقد نفذ أول تعداد سكاني على مستوى المحافظات الجنوبية والشرقية -الشطر الجنوبي من اليمن
سابقا -في عام 1973م ،كما نفذ أول تعداد سكاني على مستوى المحافظات الشمالية والغربية -الشطر
الشمالي من اليمن سابقا -عام 1975م ،وفي عام  1986تم تنفيذ التعداد الثاني على مستوى الشمال ،و
 1988تم أيضا تنفيذ التعداد الثاني على مستوى الجنوب ،كما نفذت خالل هذه المرحلة العديد من المسوح التي
تهدف الى جمع البيانات والمعلومات المتخصصة حول ميزانية االسرة ،الوفيات ،القوى العاملة ،الخصوبة،
مساهمة المرأة...وغيرها .ولتنفيذ تلك التعددات والمسوح وجمع بيانات حول اوضاع السكان ألغراض التخطيط
التنموي تم انشاء الجهاز المركزي لإلحصاء في الجنوب ،واالدارة العامة لإلحصاء وبنك المعلومات ضمن و ازرة
التخطيط والتنمية في الشمال .وكذلك تم تأسيس نظام السجل المدني في الجنوب في عام  1970بصدور قانون
األحوال المدنية الذي نظم اإلحصاءات الحيوية وتم تعميم نظام السجل المدني على مستوى كل المحافظات
الجنوبية ،وقد كان هذا السجل قبل هذا التاريخ مقتص ار على مدينة عدن وضواحيها الذي يرجع بداية عمله فيها
الى عام 1863م خالل فترة االستعمار البريطاني .وفي الشمال تم أيضا إنشاء نظام السجل المدني عام
1974م.
ب -ـ تقديم الخدمات الصحية  :حظيت االوضاع الخدمات الصحية باهتمام ملموس من قبل الحكومتين في
الشمال والجنوب ،وكانت برامج صحة االم والطفل ا حدى البرامج االساسية منذ بداية السبعينيات وقد اتخذ تقديم
هذه الخدمات اتجاهين األول :جانب توسيع وتطور هذه الخدمات ضمن خدمات المؤسسات الصحية الحكومية
ومنها خدمات التوليد ،والتلقيح ،ومعالجة االمراض ،وتقديم خدمات تنظيم األسرة بشكل محدود ،الثاني :تشجيع
النشاط االهلي وخاصة ما قامت به جمعية رعاية االسرة اليمنية منذ تأسيسها عام 1976م في المحافظـات الشماليـة
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في مجـال تقديـم خدمات رعاية االم والطفل وتنظيم األسرة .باإلضافة الى ذلك تم دعم وتعزيز برامج التثقيف
الصحي وأنشأت وحدات ادارية للتثقيف الصحي تتبع في و ازرتي الصحة العامة في كال الشطرين،
ج -تقديم خدمات التعليم  :لقد كان التعليم بكل انواعه العام والفني والمهني والجامعي من اولويات العمل التنموي
وانشات و ازرات التربية والتعليم والمدارس والمعاهد والجامعات في كال الشطرين ،ومن البرامج السكانية الهامة التي
تم تنفيذها منذ عام  1980حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي مشروع دمج الثقافة السكانية ضمن مناهج
التعليم بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان ،ومنظمة االسكوا ،وقد بدأ هذا المشروع مع و ازرتي التربية والتعليم
في الشمال والجنوب على حد سوى عام  ،1980وقد أمتد تنفيذ هذا المشروع لثالث مراحل حتى عام 1991م.
واستحداث قسم خاص بالتثقيف السكاني والصحة البيئية ضمن أقسام دائرة تطوير المناهج بمركز البحوث
والتطوير التربوي بصنعاء .وقد كانت البرامج السكانية المدعومة من قبل صندوق االمم المتحدة للسكان تتمثل
في أول مساعدة فنية لليمن (الشمالي) عام 1972م لتنفيذ بعض المسوح والتعداد السكاني االول 1975م ،واول
برنامج قطري غطى الفترة من 1985-1981م ،والثاني غطى الفترة 1991-87م وقد انشات وحدة ادارية خاصة
بالسكان ضمن االدارة العامة لإلحصاء في الشمال والتي اصبحت مركز الدراسات واالبحاث السكانية ضمن
الجهاز المركزي لإلحصاء بعد الوحدة اليمنية عام 1990م .أما على مستوى الشطر الجنوبي فكان اول برنامج
دعم من قبل الصندوق في عام  1979غطى الفترة 1982-79م ،وتم تمديده الى  ،1985ركزت هذه البرامج
على جمع البيانات ،ودعم المرأة ،وبناء القدرات الوطنية ،والتثقيف والتوعية السكانية
هـ ـ برامج التثقيف المتعلقة بالقضايا السكانية :من خالل القطاعات المهتمة بالمرأة والشباب وخاصة عبر
مراكز التنمية الريفية واالرشاد الزراعي ،التي س اهمت في رفع الوعي حول القضايا الصحية وتحسين أوضاع
المرأة وزيادة مساهمتها في عملية التنمية التي حققت تقدما في جانب تعليم المرأة والعمل خاصة في المحافظات
البرمج والمؤسسات الحاضنة لها دو ار هاما في انجاح حمالت التحصين ،والحماية
الجنوبية ،كما لعبت هذه ا
من االمراض المعدية.
وخالصة القول لما سبق يمكن القول انه البد من االعتراف بصعوبة الوصول الى تقييم شامل وحقيقي
ألوضاع العمل السكاني والبناء المؤسسي السكاني وقدراته خالل هذه المرحلة الطويلة نسبيا التي تغط ي
حوالي عشرين سنة (من بداية السبعينيات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي) ،خاصة مع ندرة
الدراسات والوثائق حول هذه الجوانب ،وربما تحتاج الى دراسة خاصة بها ،لكنه يمكن القول أن المعلومات
المتاحة لدينا حاليا قد تقودنا الى الخروج باستنتاجات عامة حول مالمح العمل السكاني ومؤسساته خالل
تلك الفترة والتي قد تفي بالغرض لهذه الدراسة وتتمثل تلك االستنتاجات في االتي:
أ -كانت الرؤية السائدة والهم األول لعملية التنمية خالل هذه الفترة في كال الشطرين عموما ،هو الدفع
بعملية التقدم االقتصادي واالجتماعي من خالل حشد وتطوير الموارد وانشاء وتطوير البنية التحتية
والخدمات األساسية ،وكان ينظر إلى العمل االقتصادي والتنموي الشا مل ،كما يبدو أنه كفيل
بمعالجة قضايا السكان دون الحاجة إلى بذل جهود اضافيـة في هذا الجانـب،
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ب -لم تكن المشكلة السكانية المتمثلة بالنمو السكاني وانعكاساته واضحة المعالم في بداية هذه الفترة
وال تشكل أي قلق لدى الجهات المعنية وبالتالي فان برامج العمل السكاني خالل هذه الفترة ،لم تكن
تحتل أولوية بل كانت تنفذ ضمن برامج وأهداف التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية،
ت -استلزم تنفيذ بعض البرامج الصحية والتعليمية والثقافية المرتبطة بتحسين االوضاع والخصائص
السكانية وبرامج وانشطة جمع البيانات السكانية وتحليلها انشاء مؤسسات ووحدات ادارية في
حدودها الدنيا نسبيا لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع كبرامج تخدم تحقيق أهداف التنمية الشاملة،
ث -ما يميز هذه المرحلة ايضا ان العمل السكاني لم يكن واضح المعالم ولم يكن له أهداف واطار
محدد يجمعه وانما كان عبارة عن برامج ومشاريع وانشطة سكانية مبعثرة او مشتتة تنفذها بعض
المؤسسات الحكومية ضمن انشطتها التنموية كما سبق ذكره وهذا الوضع عكس نفسه على الجانب
المؤسسي للعمل السكاني حيث لم يكن هناك عموما بناء مؤسسي واضح للعمل السكاني سواء
على المستوى الحكومي او غير الحكومي الذي كان هو االخر في مراحله االولى وربما كانت
جمعية رعاية االسرة اليمنية التي تم تأسيسها عام 1976م هي الرائدة في هذا المجال كمؤسسة
غير حكومية.
ج -منذ منتصف الثمانينيات شهدت البالد بعض التطورات الهامة في مجال جمع البيانات والدراسات
والتوعية وبداء الحديث عن النمو السكاني السريع خاصة بعد نتائج تعدادي 1886م في الشمال
و 1988م في الجنوب وهو ما كان له انعكاسات هامة على تطور العمل السكاني في البالد من
خالل االعتراف الرسمي بالمسألة السكانية كتحدي تنموي يلزم معالجته في اطار تكاملي مع التنمية
الشاملة وهو ما نتج عنه اقرار السياسة الوطنية للسكان عام 1991م التي مثلت نقله نوعية للعمل
السكاني على كل المستويات البرامجية والتنفيذية والتشريعية وبذات على المستوى المؤسسي كما
سنتناوله في الجزء التالي.

ثانيا :بعد اقرار السياسة الوطنية للسكان 1991م
مثل اقرار السياسة الوطنية للسكان نقلة نوعية للعمل السكاني في اليمن حيث عكست هذه الخطوة االهتمام
الرسمي بالقضية السكانية وضرورة وكيفية معالجتها ،وأصبح العمل السكاني عمل رسمي معترف به له
أهداف ه واطاره التخطيطي والتشريعي والمؤسسي ،في ضوء سياسة وطنية للسكان واضحة لها أهدافها وبرامجها
ومشاريعها وانشطتها التي رصد لتنفيذها التمويل الالزم سواء في موازنة الدولة او من خالل المشاريع
مدعومة من منظمات ودول مانحة.
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في هذا الجزء سيتم تسليط الضوء بشكل موجز على تطور جانب القدرات المؤسسية للعمل السكاني بعد
اقرار هذه السياسة السكانية عام 1991م والمتمثلة باالستراتيجية الوطنية للسكان كأول وثيقة للسياسة
الوطنية للسكان.
أ -المجلس الوطني للسكان وامانته العامة :تشكيل المجلس الوطني للسكان بالقرار الجمهوري رقم
( )113لسنة 1992م وهو عبارة عن آلية مؤسسية الغرض منها إقرار السياسات السكانية العامة
وتقوية التنسيق بين الجهات العاملة في مجال السكان ،ويتكون المجلس من أعضاء يمثلون حوالي
 17جهة رؤساء لمؤسسات حكومية وغير حكومية في أعلى مستوى لها ،يجتمعون بشكل دوري أو
متى دعت الحاجة لذلك ،و تم إنشاء أمانته العامة بقرار رئيس الوزراء رقم ( )2لسنة 1993م
والتي تمثل الذراع الفني للمجلس الوطني للسكان ولها إطارها المؤسسي وهيكلها التنظيمي واإلداري
والمالي وتقوم بمتابعة العمل التنفيذي وما يقره المجلس وترفع التقارير الالزمة إليه.
وتعتبر هذه الق اررات كأهم حدث في الجانب المؤسسي المتعلق بالسكان ،حيث كان انشاء هذا الكيان
تنفيذا لما ورد في أهداف االستراتيجية لوطنية للسكان (1991-2000م) في إنشاء إطار مؤسسي
واضح قادر على القيام بعملية التخطيط والمتابعة والتنسيق والتقييم لتنفيذ أهداف السياسة السكانية و
منحه صالحية وامكانيات تتناسب مع المهام الموكلة إليه بما في ذلك التوسع في إنشاء فروع أو
وحدات تابعة له فنيا في المحافظات والجهات ذات العالقة ،وبالفعل فقد تم بعد ذلك تشكيل لجان
تنسيق للعمل السكاني في  14محافظة من اجمالي  22محافظة في البالد منها محافظات :عدن،
تعز ،الحديدة ،حضرموت ،حجة ،ذمار.
أ -القطاعات الحكومية ذات العالقة  :بعد تشكيل المجلس الوطني للسكان واالمانة العامة ،بداء التفكير
بتوسيع وتطوير البناء المؤسسي للعمل السكاني في الجهات الحكومية وغير الحكومية ،ففي جانب
المؤسسات الحكومية فباإلضافة الى ما تم ذكره من تشكيل لجان تنسيق للعمل السكاني في معظم
محافظات الجمهورية ،فقد تم انشاء وحدات ادارية ونقاط ارتكاز للعمل السكاني في بعض الجهات
الحكومية على المستوى المركزي غطت جوانب عديدة للعمل السكاني التنفيذي من اهمها:
 المجال الصحي :شهد هذا القطاع تطو ار كميا ل عدد نقاط تقديم خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم
األسرة مثال في المرافق الصحية من  150إلى  650نقطة خدمة خالل الفترة 2000-1990م ،
كما شهدت وو ازرة الصحة العامة بعض التعديالت في هيكلها التنظيمي لتستوعب متطلبات المرحلة
وبما يخدم تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان ،حيث تم إنشاء اإلدارة العامة للصحة اإلنجابية
1995م ،وكذلك إنشاء قطاع السكان عام  2001م  ،بهدف تطوير الخدمات الصحة اإلنجابية
وتنظيم األسرة وصحة األم والطفل والتثقيف الصحي والسكاني.
 قطاع التربية والتعليم العام والجامعي :فقد شهد هذا القطاع ايضا تطو ار في الجانب المؤسسي وتم
اصدار قرار إنشاء اإلدارة العامة للتربية السكانية بو ازرة التربية والتعليم وذلك عام 2004م بعد أن كان
مشروعا ليس ضمن هيكل الو ازرة األساسي  ،وكذلك تم إنشاء مركز التدريب والبحوث السكانية في
جامعة صنعاء عام1999م  ،ومركز التدريب ودراسات المرأة بجامعة عدن.
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 مجال البيانات والمعلومات :يعتبر الجهاز المركزي لإلحصاء هو الجهة الرئيسية الرسمية المعنية
بتوفير البيانات ومنها البيانات السكانية ،إلى جانب السجل المدني ،والواقع يبين أن جهاز اإلحصاء
قد شهد تطو ار في أداء عمله منذ تأسيسه عام 1990م بعد تحقيق الوحدة ،وتم انشاء مركز الدراسات
السكانية ضمن الهيكل التنظيمي لهذا الجهاز وقد نفذ حتى اآلن تعدادين سكانيين في 2004 & 94م
باإلضافة الى العشرات من المسوح والدراسات واالبحاث السكانية.
 اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني :تعمل في هذا الجانب كثير من الجهات الحكومية وغير
الحكومية العاملة في مجال السكان ،مثل و ازرة اإلعالم البرنامج العام لإلعالم واالتصال السكاني،
و ازرة الشباب دمج الثقافة السكاني في أنشطة الشباب ،و ازرة الزراعة من خالل دمج الثقافة السكانية
في اإلرشاد الزراعي ،و ازرة األوقاف واإلرشاد من خالل دمج الثقافة السكانية في الخطاب الديني،
و ازرة التربية والتعليم وو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وو ازرة التعليم الفني والتدريب المهني وجهاز
محو األمية من خالل دمج الثقافة السكانية في مناهج التعليم ،و ازرة الصحة من خالل تقديم المشورة
والتثقيف الصحي ،اللجنة الوطنية للمرأة من خالل أنشطة نشر الوعي حول حقوق المرأة ،المجلس
الوطني لألمومة والطف ولة ،وجمعية رعاية األسرة اليمنية وجمعية اإلصالح الخيرية واتحاد نساء
اليمن...وغيرهم .وكل تلك الجهات انشأت وحدات ادراية خاصة بالعمل السكاني مثل و ازرة االعالم
التي انشأت االدرة العامة للبرنامج العام لإلعالم واالتصال السكاني ،او طورت هيكلها االداري
ليستوعب االنشطة السكانية مثل و ازرة االوقاف واالرشاد وو ازرة الشباب والرياضة والهيئة العامة
لالرشاد الزراعي .
 المرأة والنوع االجتماعي :تعتبر اللجنة الوطنية للمرأة من اهم الجهات التي تم انشاءها في النصف
الثاني من تسعينيات القرن الماضي لتحقيق األهداف المتعلقة بالمرأة والنوع االجتماعي ومنها ماتسعى
الى تحقيقه السياسة الوطنية للسكان في مجال العدالة واالنصاف والنوع االجتماعي .وقد تم انشاء
هذه الجهة بعد مؤتمر بيجين 1995م حول المرأة كما تم إنشاء المجلس الوطني للمرأة برئاسة رئيس
الوزراء ،وانشأت للجنة الوطنية للمرأة فروع في المحافظات ،وكذلك تم إنشاء إدارات عامة للمرأة في
معظم أجهزة الدولة لتنسيق و متابعة البرامج والمشاريع واألنشطة المتعلقة بالمرأة.
 في الجانب التشريعي :يرتبط الجانب المؤسسي بالجانب التشريعي والقانوني والتنظيمي فال يمكن
أن تعمل المؤسسات إال بتهيئة الظروف قانونية المناسبة ،و في هذا الجانب فقد تم تشكيل لجنة
تختص بقضايا الصحة والسكان والبيئة في مجلس النواب اليمني ومجلس الشورى في بداية العشرية
االولى من هذا القرن وأصدر البرلمان العديد من القوانين التي تدعم في مجملها تحقيق أهداف
السياسة السكانية في جوانب التعليم والعمل واالحول الشخصية والمرأة والطفل  ....الخ.
ج_ مؤسسات المجتمع المدني  :تتميز هذه المؤسسات غير الحكومية كونها مستقلة وتدار ذاتيا
ويتسع مفهوم هذه المؤسسات ليضم النقابات واالتحادات والتعاونيات واألندية والجمعيات الخيرية
واألهلية ويرى البعض أن األحزاب السياسية تندرج تحت هذا المفهوم ،وفي بالدنا اليمن أخذت
مؤسسات المجتمع المدني في النمو خاصة بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م ،وقد بين تقرير
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التنمية البشرية لليمن لعام 2001م  ،تزايد عدد المنظمات غير الحكومية من  286منظمة عام
1990م إلى  2786منظمة عام 2000م لتصل الى حوالي اكثر من عشرة الف مؤسسة حاليا ،وقد
تعددت أنواعها فمنها :منظمات تنموية،ومنظمات رعائية ،ومنظمات مهنية ،ومنظمات متخصصة
بقضايا المرأة ،ومنظمات متخصصة بقضايا الطفل ...الخ .ورغم ضعف المعلومات المتوفرة حول
مدى إسهام هذه المؤسسات في العمل السكاني إال أن التجربة العملية لألمانة العامة للمجلس الوطني
للسكان تبين مدى تنامي وأهمية دور هذه المؤسسات ،بعد أن كان التعامل في بداية التسعينيات مع
منظمة وحيدة نشطة في هذا المجال وهي جمعية رعاية األسرة اليمنية ،وفي الفترة 2002-1998م
تعاملت األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مع حوالي  16جمعية ومنظمة ونقابة ونادي ثقافي
في تنفيذ أنشطة توعية على المستوى الوطني والمحلي .كما بينت دراسة حديثة حول دور مؤسسات
المجتمع المدني في العمل السكاني قامت بها األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عام 2019م
ان لهذه المؤسسات والجمعيات غير الحكومية دو ار هاما في تنفيذ العديد من النشطة المتعلقة بالسكان
خاصة في ظل ظروف الحرب وتعطل بعض االجهزة الحكومية عن العمل ويغطي عمل هذه الجهات
غير الحكومية مجال عدة منها مكافحة الفقر والمرأة والطفل والجا نب الصحي والتعليمي والبيئي
وحقوق االنسان  .....الخ.
وبناء على ما قدمنا اعاله حول الجانب المؤسسي للعمل السكاني يؤكد انه بما ال شك فيه قد حدث تطور
ملموس في هذا المجال في فترة ما بعد اقرار السياسة الوطنية للسكان اي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي
وان هذا التطور المؤسسي استمر حتى عام  2011م.

أي قبل ان تشهد اليمن احداث الصراع السياسي

والحرب ،التي ادت الى تعطل المؤسسات والبرامج والمشاريع التنموية والسكانية بما في ذلك المساهمة في
تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،واألهداف الدولية التنمية المستدامة 2030-2015م،
وبشكل عام يمكن القول ان اهم مالمح ما حدث من تطور مؤسسي للعمل السكاني يمكن اجماله في االتي:
 انشاء مؤسسات ووحدات ادارية تلبي احتياجات العمل السكاني مثل انشاء مركز التدريب
والدراسات السكانية بجامعة صنعاء ،ومركز دراسات المرأة جامعة عدن ،انشاء قطاع السكان
في و ازرة الصحة والسكان ،إنشاء اإلدارة العامة لإلعالم السكاني في و ازرة االعالم ،كما انشأت
لجنة الصحة والسكان في مجلسي النواب والشورى.
 تطوير بعض المؤسسات ذات العالقة بحيث تستوعب االنشطة السكانية في و ازرة االوقاف
واإلرشاد االدارة العامة لإلرشاد من خالل دمج الثقافة السكانية في الخطاب الديني ،توسع
خدمات الجهاز المركزي لإلحصاء ،دمج الثقافة السكانية في االرشاد الزراعي ،وفي انشطة
الشباب و ازرة الشباب والرياضة ،باإلضافة الى ادراج وتوسيع االنشطة السكانية في انشطة العديد
من مؤسسات ا لمجتمع المدني مثل :جمعية رعاية االسرة اليمنية ،جمعية االصالح االجتماعية
الخيرية ...وغيرهم من الجمعيات والمنظمات التي تم انشاؤها في فترة التسعينيات حيث عملت
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االمانة العامة للمجلس الوطني للسكان مع ما يفوق عن ثالثين منظمة وجمعية ومؤسسة مجتمع
مدني لتنفيذ انشط ة مشروع لدعم الدعم االوروبي في مجال التوعية السكانية ( 1999حتى
2004م) وكذلك مشروع مكافحة االيدز (2008 -2005م).
 لم يقتصر هذا البناء المؤسسي السكاني على المستوى المركزي بل امتد الى المحافظات حيث
تم انشاء لجان تنسيق لألنشطة السكانية في حوالي  16محافظة من  22م حافظة في الجمهورية،
كما تم دعم وتوسيع العمل السكاني على مستوى بعض المحافظات من خالل تنفيذ العديد من
االنشطة في مجال التوعية السكاني والتدريب وتقديم بعض الخدمات المتعلقة بالصحة االنجابية
وصحة االم والطفل ،خاصة بعد اقرار البرنامج الوطني لتنظيم االسرة عام 1998م وبعده
االستراتيجية الوطنية للصحة االنجابية من قبل و ازرة الصحة العامة والسكان.
لكن ما يجب االشارة اليه هنا انه رغم التطور الذي شهده العمل السكاني في الجانب المؤسسي اال
انه يعتبر في بداية مرحلته وال زالت الكثير من تلك المؤسسات ضعيفة من حيث الجانب المالي
واالداري وتوفر الكادر الفني الكافي اذ اغلبها كان يعتمد على التمويل الخارجي حتى عام 2011م
قبل دخول البالد في مرحلة عدم االستقرار الذي ادى الى تعطل البرامج واالنشطة السكانية في
معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
هذا الوضع االستثنائي تطلب من االمانة العامة للمجلس الوطني للسكان تنفيذ هذه الدراسة لمعرفة اوضاع
تلك المؤسسات وقدرات ها لتحقيق االهداف السكاني للتنمية المستدامة ،والتي تسعى الى معرفة اوضاع تلك
المؤسسات ومجاالت عملها واهم احتياجاتها والخروج برؤية وتوصيات يمكن االستفادة منها لدعم تلك
المؤسسات لإلسهام في تحقيق األهداف السكانية للتنمية المستدامة 2030م ومعالجة جوانب الضعف فيها.
خاصة ان الوقت ال يزال في صالح تلك المؤسسات إذا تمت مساندتها وتوفير اهم احتياجاتها.
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الفصل الثالث
أهم نتائج الدراسة الميدانية للقدرات المؤسسية
بهدف التعرف على الوضع الحالي للقدرات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،قامت االمانة
العامة للمجلس لوطني للسكان بتنفيذ دراسة ميدانية تمكنها من جمع بيانات حديثة عن وضع الجهات
ذات العالقة بالعمل السكاني الحكومية وغير الحكومية ،تم اختيارها بناء على تجربة االمانة العامة

ومعرفتها بتلك الجهات وقد استخدم استبيان خاص بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المسؤولين
والمعنيين في تلك الجهات ،تضمن هذا االستبيان مجموعة من االسئلة التعريفية بالجهة ،ومدى ارتباط
انشطتها بأهداف التنمية المستدامة وقدراتها االدارية والمالية والفنية في االسهام في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،واهم الصعوبات التي تواجهها تلك الجهات وما هي اهم متطلباتها لتقوم بواجبها في االسهام

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وقد غطت هذه الدراسة الميدانية بعض المؤسسات الرئيسية الحكومية

وغير الحكومية ذات العالقة بالعمل السكاني مركزيا وامانة العاصمة وخمس محافظات هي :الحديدة،
اب ،المحويت ،عمران وحجة .وقد جمع البيان ات والمعلومات مجموعة من الباحثين والباحثات الذين تم
تدريبهم على استيفاء االستبيانات بشكل جيد بما يخدم أهداف الدراسة.

سنتناول في هذا الجزء من التقرير نتائج الدراسة الميدانية من خالل عرض وشرح البيانات والمعلومات
التي تم جمعها على شكل جداول ورسومات بيانية ،كما سيتضح فيما يلي.

أوال :معلومات عامة حول مدليي البيانات
 توزيع مدليي البيانات على مستوى النوع :شملت الدراسة  72مؤسسة حكومية وغير حكومية على
المستوى المركزي امانة العاصمة والمحافظات التي شملتها الدراسة ،وبالتالي فان عدد مدليي

البيانات  72شخص ذكور واناث تم استيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة حول هذه المؤسسات
من قبلهم ،كما يبينه جدول رقم ( )1وان  %77من اجمالي مدليي البيانات والمعلومات حول تلك

المؤسسات هم ذكور بينما نسبة  %23منهم اناث .اما توزيعهم حسب الجنس على مستوى امانة

العاصمة والمحافظات نجد ان  % 69من اجمالي مدلي البيانات في امانة العاصمة ذكور و%31

اناث مقابل  %83.3ذكور و %16.7اناث على مستوى المحافظات .أي ان نسبة االناث من
اجمالي مدليي البيانات في امانة العاصمة أكبر من نسبتهن على مستوى المحافظات.
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الجدول رقم ( :)1التوزيع النسبي لمدلي البيانات حسب النوع
أمانة العاصمة

المحافظات

االجمالي

النوع

%

%

%

ذكر

69.0%

83.3%

77.0%

انثى

31.0%

16.7%

23.0%

اإلجمالي

100%

100.0%

100.0%

 توزيع مدليي البيانات حسب العمر  :تبين نتائج الدراسة ان متوسط عمر مدليي البيانات هو 45.7
سنة وحوالي  45سنة بالنسبة ألمانة العاصمة و 47سنة على مستوى المحافظات .اما بالنسبة

لتوزيع اعمارهم حسب الفئات العمرية المبينة في الجدول رقم ( )2نجد ان  %10.7من مدليي
البيانات اعمارهم اقل من  35سنة على المستوى االجمالي وبدون فرق كبير بين امانة العاصمة

والمحافظات ،كما ان أكثر بقليل من ربع مدليي البيانات ( )26.8%اعمارهم اكثر من  50عاما
وفي امانة العاصمة تمثل هذه الشريحة اكثر من الثلث ( )36.8%مقابل ما نسبته  %21.6على
مستوى المحافظات.

جدول رقم ( :)2التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب الفئات العمرية
أمانة العاصمة

المحافظات

االجمالي

الفئة العمرية

%

%

%

أقل من  35سنة

10.5%

10.8%

10.7%

36-40

15.8%

18.9%

17.9%

41-45

15.8%

29.7%

25.0%

46-50

21.1%

18.9%

19.6%

أكثر من  50سنة

36.8%

21.6%

26.8%

100.0%

100.0%

100.0%

47.11

44.97

45.70

اإلجمالي
متوسط العمر

 منصب مدلي البيانات :يبين الجدول رقم ( )3ان أكثر من نصف ( )51%مدليي البيانات هم
مدراء عموم في المؤسسات التي شملتها الدراسة و %6.9بمنصب نائب مدير عام و%13.9
مدراء ادارات و %11.1مدراء فروع و %4.2مدراء تنفيذيين و %2.8بمنصب وكالء و ازرات

و %9.7من مدليي البيانات لهم مناصب اخرى غير مبينة من المنتسبين لتلك المؤسسات كرئيس
جمعية ،او رئيس قسم  ....الخ.
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الجدول رقم ( :)3التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة حسب الوظيفة

النسبة

الوظيفة

العدد

وكيل

2

2.8

مدير تنفيذي

3

4.2

رئيس فرع

8

11.1

مدير عام

37

51.4

نائب مدير عام

5

6.9

مدير ادارة

10

13.9

أخرى

7

9.7

اإلجمالي

72

100.0

ثانيا :خصائص مجتمع الدراسة (المؤسسات)
 المؤسسات التي شملتها الدراسة حسب النوع :غطت الدراسة عدد  72جهة حكومية وغير حكومي
منها  %80.6مؤسسات حكومية و %19.4مؤسسات غير حكومية ،ولم تختلف هذه النسبة كثي ار
عل المستوى المركزي والمحافظات .من جانب آخر مثلت الجهات التي شملتها الدراسة عل المستوى

المركزي  %41.7من اجمالي تلك المؤسسات و %58.3منها على مستوى المحافظات كما

يوضحه جدول رقم (.)4

جدول رقم (:)4

التوزيع العددي والنسبي للجهات الحكومية وغير الحكومية التي شملتها الدراسة على المستوى المركزي
والمحافظات

نوع المؤسسة

مركزية (امانة العاصمة)

المحافظات

عدد
24

%
%80

عدد
34

غير حكومية

6

%20

8

%19

اجمالي

30

%100

42

%100

حكومية

اجمالي

%

عدد

%

%81

58

%80.6

14

%19.4

72

%100

 المؤسسات حسب تاريخ االنشاء :يبين الشكل رقم ( ) 1ان المؤسسات التي شملتها الدراسة قد تم
تأسيسها خالل العقود الستة الماضية أي بعد ثورة  26سبتمبر 1962م ،وكما يوضحه الشكل فان
ما يزيد قليال عن نصف تلك المؤسسات ( )50.8%تم انشائها خالل تسعينيات القرن الماضي،
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وهذا امر متوقع اذ تحقق الوحدة اليمنية في بداية الفترة (1990م) وتم انشاء وتوحيد مؤسسات
الدولة وتوسيعها بما في ذلك ذات العالقة بالعمل السكاني ،كما شهدت تلك الفترة انفتاح وتوسيع
المشاركة مع المجتمع المدني حيث انشأت العديد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير

الحكومية على مستوى البالد .ومن اهم المتغيرات على المستوى السكاني هو اقرار السياسة الوطنية

للسكان عام  1991م وانشاء المجلس الوطني للسكان وامانته العامة الذي مهد لتوسيع وتطوير
العمل السكاني في البالد وانشأت مؤسسات ووحدات ادارية ومنظمات وجمعيات عديدة تعمل في

مجال العمل السكاني ،واستمر انشاء تلك الجهات خالل العقد االول من هذا القرن حيث بلغ ما تم

انشائه خالل (2000-2010م) ما نسبته  %18من اجمالي الجهات التي شملها البحث ،لكن

العقد الثاني لم تسجل النسبة سوى  % 3.3من اجمالي تلك الجهات ويرجع ذلك الى ظروف عدم
االستقرار السياسي والحرب التي تشهده البالد منذ عام 2011م ،وخالصة لما سبق وكما في

الشكل ادناه نجد ان  %72.1من اجمالي تلك المؤسسات قد تم نشاءها خالل الثالثة العقود التالية
ال قرار السياسة الوطنية للسكان ،بينما %27.9من تلك المؤسسات تم تأسيسها خالل الفترة
1990 – 1960م.

الشكل رقم  :1التوزيع النسبي للجهات حسب تاريخ االنشاء
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 وجود فروع :عندما وجه سؤال عن وجود فروع للمؤسسة في مكان آخر كانت االجابة باإليجاب
ألكثر من ثالثة ارباع الجهات المشمولة بالدراسة ( )76.4%أي ان لها فروع ،و %23.6منها
افادت انه ال يوجد لديها فروع كما يبينه الشكل ( .)2اما عن اماكن تلك الفروع فقد افادت %80

من الجهات التي قالت لديه فروع ان فروعها في كل محافظات الجمهورية %20 ،افادت ان لها

فروع في بعض المحافظات وقد يكون الفرع في نفس المحافظة او المدينة .وهذا يعني ان هذه
االرقام تدل على انتشار واسع للجهات ذات العالقة بالعمل السكاني حيث انها ال تتركز في امانة
العاصمة وحسب ،بل ان معظمها ( )76.4%لديها فروع في كل أو بعض المحافظات.
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شكل قم:2
التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب وجود فروع للمؤسسات المبحوثة

ال
24%

نعم
76%

ثالثاً :عمل المؤسسات وامكانياتها لتحقيق األهداف السكانية للتنمية المستدامة
 توفر بعض التجهيزات المكتبية االساسية :فيما يتعلق بهذا الجانب يوضح شكل رقم ( )3ان لدى

الجهات تجهيزات مكتبية اساسية بنسب مختلفة على مستوى المحافظات واالمانة :اذ نجد ان

التلفون هو االكثر انتشا ار بين المؤسسات التي في المحافظات اذ يتوفر ويعمل ل ــدى  %90.5من
اجمالي تلك المؤسسات بينما الكمبيوتر يتوفر ويعمل لدى كل المؤسسات التي شملها البحث في

امانة العاصمة و يأتي توفر الكمبيوتر والطابعة ( 83.3%و  )%81بالنسبة للمؤسسات في
المحافظات ،مقابل توفر الطابعات وآالت التصوير لدى المؤسسات في أمانة العاصمة (%93.1

و  %79.3على التوالي ،من جهة خرى نجد ان خط االنترنت هو االقل توف ار بين الجهات في
المحافظات وأمانة العاصمة ا ذ افادت حوالي جهة من كل خمس جهات في المحافظات انه ال
يتوفر لديها خط نت ( )21.4%و حوالي جهة من كل عشر مؤسسات ( )10%في امانة العاصمة

افادت انه ال تتوفر لديها هذه الخدمة .كما ان  %38.1من اجمالي الجهات في المحافظات
و % 48.1من اجمالي المؤسسات في امانة العاصمة ال تتوفر لديها اوقد تتوفر وال تعمل اجهزة
الفاكس.
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شكل رقم (:)3
توفر التجهيزات المكتبية االساسية لدى المؤسسات التي شملتها الدراسة

100%

93%
81%

91%
71%
62%

62%

83%

79%
69%

62%
52%
41%

31%
7% 7%

2%

28%

21%
10%
7%

24%
14%
7%

12%
3%
3%7%

14%
17%

17%

3%

12%
5%
0%
0%

غير متوفر ال متوفر غير متوفر ال متوفر غير متوفر ال متوفر غير متوفر ال متوفر غير متوفر ال متوفر غير متوفر ال متوفر
متوفر يعمل يعمل متوفر يعمل يعمل متوفر يعمل يعمل متوفر يعمل يعمل متوفر يعمل يعمل متوفر يعمل يعمل

التلفون

توفر خط نت

الفاكس

المحافظات

الطابعات

آالت التصوير

الكمبيوترات

أمانة العاصمة

 توفر بعض الخدمات االساسية :عندما تم طرح سؤال حول توفر بعض الخدمات االساسية
للمؤسسات التي شملها البحث ،بينت النتائج ان تلك الخدمات متوفرة بنسب مختلفة على مستوى

المحافظات واالمانة ،اذ نجد ان اعلى نسبة من المؤسسات على مستوى المحافظات  %88افادت
ان لديها قاعة بيانات وأعلى نسبة من المؤسسات على مستوى االمانة افادت ان لديها نظام مالي

ومحاسبي ( )82.8%من اجمالي تلك الجهات .من جهة اخرى ،تبين النتائج شكل رقم ( )4ان
 %52.4من اجمالي المؤسسات على مستوى المحافظات ال تتوفر لديها خدمة موقع االلكتروني

و %42.9ال تتوفر لديها ادارة التكنولوجيا والمعلومات ،بينما في امانة العاصمة نجد ان %27.6
من المؤسسات ال يوجد لديها ادارة التكنولوجيا والمعلومات ومثلها ال يوجد لها قاعدة بيانات .أكثر
من نصف المؤسسات في المحافظات ال تتوفر فيها او قد تتوفر وال تعمل ادارة التكنولوجيا

والمعلومات وموقع الكتروني  %59.6و  %59.5على التوالي .وفي امانة العاصمة %51.7
و %49.4من اجمالي المؤسسات التي شملتها الدراسة ال تتوفر لديها أو قد تتوفر وال تعمل موقع
الكتروني وادارة المعلومات والتكنولوجيا ايضا على التوالي.
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شكل رقم (:)4

توفر بعض الخدمات االساسية لدى المؤسسات التي شملها البحث

83%

اقترح نقل هذا العنوان إلى
الصفحة88%رقم 21

76%

69%
64%

55%

55%

52% 52%
43%

52%

48%
41%

41%

41%

35%

28%

26%
21%

14%
14%

19%
17%

10%

28%
21%
17%

17%
10%

0%

17%

14%
7%

17%
7%

2%

غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر غير متوفر متوفر
متوفر ال يعمل يعمل متوفر ال يعمل يعمل متوفر ال يعمل يعمل متوفر ال يعمل يعمل متوفر ال يعمل يعمل متوفر ال يعمل يعمل
نظام للموارد البشرية

نظام مالي و محاسبي

قاعدة بيانات

المحافظات

إدارة لتكنولوجيا
المعلومات

موقع الكتروني
بالمؤسسة

بريد الكتروني

أمانة العاصمة

ثالثاً :عمل المؤسسات وامكانياتها لتحقيق األهداف السكانية للتنمية المستدامة
 معرفة المؤسسات بأهداف التنمية المستدامة ووضع خطط عمل سنوية  :تحت هذا الجزء من
االستبيان كان السؤال االول حول معرفة الجهة بأهداف التنمية المستدامة وكانت االجابة أكثر من
المتوقع حيث افادت  %98.6من تلك الجهات انها تعرف أهداف التنمية المستدامة ،تلى ذلك
سؤال هل الجهة تضع خطة عمل سنوية؟ وقد بينت النتائج في هذا الجانب ان  %91من الجهات
التي شملتها الدراسة تضع خطط عمل سنوية ،وتصل هذه النسبة الى  %95لدى تلك الجهات
على مستوى المحافظات %85.7 ،بالنسبة للجهات في أمانة العاصمة .بينما هناك  %9من كل
الجهات ال تضع خطط سنوية وتصل تلك النسبة الى  %14من اجمالي المؤسسات التي شملها

لبحث في أمانة العاصمة وهي نسبة عالية وربما يرجع ذلك الى ظروف الحرب وعدم االستقرار
التي تعيشها البالد حاليا ،جدول رقم (.)5
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جدول رقم ( )5التوزيع النسبي للجهات التي تضع خطط سنوية
المحافظات
وجود خطة

أمانة العاصمة

المحافظات

اإلجمالي

نعم

86%

95%

91%

ال

14%

5%

9%

اإلجمالي

100%

100%

100%

 رؤية المؤسسات لقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة :تبين النتائج في هذا الجانب ان
اغلب الجهات ( ) 70.4%افادت عن قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام

2030م ،بينما  %29.6منها افادت عدم قدرتها لتحقيق تلك األهداف .على مستوى امانة العاصمة

والمحافظات نجد ان حوالي ثالث ارباع المؤسسات ( )75.9%التي شملتها الدراسة في االمانة

وحوالي ثلثي المؤسسات ( )66.7%من تلك المؤسسات على مستوى المحافظات افادت انها قادرة

على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وهذا يشير ان وضع الجهات في امانة العاصمة أفضل عن

ما هو الحال على مستوى المحافظات في هذا الجانب ،شكل رقم (.)5
شكل رقم ()5

التوزيع النسبي لقدرة الجهات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م

75.90%

أمانة العاصمة

24.10%

نعم
ال
66.70%

المحافظات

33.30%

70.40%

اإلجمالي

29.60%

80%

60%

40%

24

20%

0%

 نوع القدرات التي لدى الجهات  :عندما تم سؤال الجهات حول القدرات التي تمكنها من تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،افادت اغلب الجهات على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ان قدراتها
اإلدارية والفنية تمكنها من انجاز ذلك  ،حيث افادت  %68.2من الجهات في أمانة العاصمة

و % 78.6من الجهات في المحافظات ان لديها قدرة ادارية كما ان  %86.4من الجهات في
االمانة وايضا  % 78.6من الجهات في المحافظات افادت ان لديها قدرات فنية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة .اال أن حوالي ربع تلك الجهات فقط ( %27في امانة العاصمة  %25في

المحافظات) افادت ان لديها قدرات مالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهذا يشير ان الجانب
المالي يمثل عائق حقيقي اما تلك الجهات في تحقيق تلك األهداف ،جدول رقم (.)6

كما ان هناك اسباب اخرى لعدم قدرة الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تم ذكرها في اجابة
لسؤال آخر حيث افادت  %17من المؤسسات التي شملتها الدراسة في امانة العاصمة و%40.5

من الجهات في المحافظات ان لديها ضعف في التجهيزات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وأشارت ما نسبته  %21من الجهات في المحافظات و %10من الجهات في امانة العاصمة الى
ان الكادر العامل لديها غير كافي و %7و % 4من المؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة
اشارت الى صعوبات قانونية على التوالي .وذكرت هذه الجهات الى ضرورة سن قوانين وابراز

االلتزام السياسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ورفع مستوى العاملين بالتدريب والتأهيل وامداد

الجهات بخبرات كافية ،وصيا نة المعدات والتجهيزات المتوفرة وتطوير الهيكل التنظيمي لبعض
الجهات لتتمكن من االسهام في تحقيق تلك األهداف.
جدول رقم ):(6
التوزيع النسبي للجهات حسب توفر القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
القدرات المتوفرة

أمانة العاصمة

المحافظات

قدرة مالية

27.3%

25.0%

قدرة ادارية

68.2%

78.6%

قدرة فنية

86.4%

78.6%

 مصادر التمويل للمؤسسات  :بينت النتائج ان هناك خمسة مصادر تمويل للجهات التي شملتها
الدراسة كما يبينه الشكل رقم ( ) 6ويعتبر التمويل الحكومي والخارجي أهم تلك المصادر ،حيث
يمثل ان  %34.5و %45من المؤسسات في امانة العاصمة والمحافظات تمويلها االساس حكومي
على التوالي ،كما ان  %32.5من الجهات في المحافظات  %48.3من الجهات في االمانة
افادت ان تمويلها االساسي خارجي .كذلك نجد ان  %15من المؤسسات التي شملتها الدراسة في

المحافظات لها تمويل من استثمارات خاصة ،و %6.9من المؤسسات في االمانة  %5من
25

المؤسسات في المحافظات تمويلها دعم من القطاع الخاص وتعتبر التبرعات اقل مصدر تمويل
للمؤسسات في االمانة والمحافظات  %3.4و %2.5.على التوالي.
شكل رقم (:)6
التوزيع النسبي لمصادر التمويل التي تعتمد عليها الجهة

%34.5

دعم حكومي

%45.0
%48.30

تمويل خارجي

%32.5
%0.0

استثمارات خاصة بالجهة

%15.0
%6.9
%5.0

دعم من القطاع الخاص

%3.40
%2.5
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50%

20%
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المحافظات

10%

تبرعات
0%

أمانة العاصمة

 التنسيق والشراكة بين المؤسسات :افادت  %90من المؤسسات ( 82.8%في االمانة) و
( %95.2في المحافظات ان لديها تنسيق وشراكة مع الجهات االخرى ذات العالقة حول تحقيق
اهداف التنمية المستدامة وبينت النتائج ان كل الجهات في امانة العاصمة لديها عالقة شراكة

وتعاون مع الجهات الحكومية و %66.7منها لديها عالقات مع الجهات غير الحكومية و%87.5

مع منظمات اجنبية ،وفي نفس السياق افادت  %92.5من المؤسسات في المحافظات ان لديها

عالقة شراكة مع لجهات الحكومية و %55مع لجهات غير الحكومية و %57.5مع منظمات
اجنبية .جدول قم ()7
جدول رقم ()7

التوزيع النسبي للجهات التي تربطها عالقات تنسيق /شراكة
أمانة

الجهات التي تربطها عالقة

العاصمة

المحافظات

100.0%

92.5%

جهات غير حكومية

66.7%

55.0%

منظمات اجنبية

87.5%

57.5%

جهات حكومية
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 طبيعة العالقات :في االجابة على سؤال حول طبيعة العالقة مع الجهات االخرى ،بينت النتائج أن
هناك ثالثة مستويات من التنسيق والتعاون بين المؤسسات التي شملتها الدراسة والجهات االخرى

ذات العالقة هي :عالقة تنسيق ،شراكة في التنفيذ وعالقة تمويل او مساهمة في التمويل ،حيث

افادت  %95.8و %83.3و %70.8من اجمالي المؤسسات في امانة العاصمة وكذلك %87.5
و %65و %35من المؤسسات في المحافظات ان لديهم عالقة تنسيق ،شراكة في التنفيذ وعالقة
تمويل او مساهمة في التمويل على التوالي ،جدول رقم ()8
جدول رقم (:)8

التوزيع النسبي لطبيعة العالقة بين الجهات المبحوثة
أمانة العاصمة

اوجه العالقة التي تربطهم بالجهات

المحافظات

تنسيق

95.8%

87.5%

شراكة في التنفيذ

83.3%

65.0%

تمويل او مساهمة في التمويل

70.8%

35.0%

 مجال عمل المؤسسة :عند توزيع المؤسسات التي شملتها الدراسة حسب مجال عملها الرئيسي كما هو
موضح في الجدول رقم ( )9نجد ان عمل تلك المؤسسات قد توزع على تسعة مجاالت رئيسية و
 % 23.6من اجمالي تلك الجهات تعمل في المجال الصحي ،تليها  %18تعمل في مجال االعالم

والتوعية  %13.9في مجال التعليم و %12.5في مجال البيانات والدراسات واالبحاث %9.7 ،في
مجال التخطيط والتنمية %6.9 ،تعمل في مجال المرأة ،نفس النسبة من هذه المؤسسات ()6.9%

تعمل في مجال التدريب والتأهيل والشؤون االجتماعية ومكافحة الفقر %5.7 ،تعمل في مجال البيئة

والمياه واالشغال عامة واخي ار  %2.8من المؤسسات التي شملها البحث تعمل في مجال التشريع وحقوق

االنسان .كل هذه المجاالت تق ريبا تغطيها السياسة الوطنية للسكان وكذلك االهداف االلفية المتعلقة
بالسكان.
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الجدول رقم (:)9
التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة حسب مجاالت عمل المؤسسة
المحافظات
توزيع الجهات حسب مجالت العمل

%

أمانة العاصمة المحافظات

االجمالي

المجال الصحي بما في ذلك الصحة االنجابية

3

14

17

23.6%

التعليم

6

4

10

13.9%

المرأة

2

3

5

6.9%

االعالم والتوعية

3

10

13

18.1%

البيانات والدراسات واالبحاث

3

6

9

12.5%

تشريعات وحقوق انسان

2

0

2

2.8%

تخطيط وتنمية

2

5

7

9.7%

بيئة ومياه وزراعة واشغال عامة

4

0

4

5.6%

تدريب وتأهيل وجوانب اجتماعية والشباب

5

0

5

6.9%

30

42

72

100.0%

االجمالي

 توزيع عمل الجهات حسب األهداف السكانية للتنمية المستدامة :بالنسبة لتوزيع عمل المؤسسات التي
شملها البحث على األهداف السكانية للتنمية المستدامة 2030م ،فقد تم وضع مصفوفة لتلك لمؤشراتها
تلك االهداف كأهداف فرعية في استبيان البحث تستعرضها الجهات وتشير الى الهدف الفرعي او
المؤشر او المؤشرات التي تعتقد ان عملها او انشطتها  ،وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول رقم(

 (10الذي يبين ان انشطة المؤسسات التي شملتها الدراسة سواء في االمانة او في المحافظات تغطي

تقريبا  30مؤشر ( من  39مؤشر متعلق بالسكان) من مؤشرات االهداف السكانية للتنمية المستدامة
بنسب مختلفة  ،وهناك مؤسسات  ،وبالتأكيد فان تلك المؤسسات تعمل في اكثر من مجال وبالتالي كان
نالحظ تعدد االجابات في هذا الجدول ويمكن ان نلخص ذلك كما يلي:

أكثر من نصف المؤسسات التي شملها البحث ما بين ( 53%الى  )%55افادت انها تعمل في مجال

اربعة مجاالت رئيسية هي :الصحة والمرأة وخفض العنف االسري والتعليم واالبحاث وتوفير البيانات
السكانية.

ما بين  %42الى  % 47من هذه المؤسسات صرحت انها تعمل في حماية الفئات الضعيفة ،دعم النمو

االقتصادي ،تخفيض البطالة وتدريب وتأهيل الشباب
ما بين  %32الى  %39من هذه المؤسسات ذكرت انها تعمل تحت حوالي  13مؤشر من مؤشرات

التنمية المستدامة المبينة في الجدول ) (11منها :المساهمة في انشاء بنية تحتيه قوية ،ورعاية االبداع،
28

تعزيز السلم الشامل في المجتمع ،وبناء مؤسسات فاعلة ،حماية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17-5

سنة و المنخرطين في سوق العمل ،ضمان توفير االستدامة إلدارة المياه والصرف الصحي للجميع ،توقير

تشريعات وقوانين وفي مجاالت تعليمية وصحية فرعية مثل خفض االمية خفض وفيات االطفال واالمهات
تدريب العاملين الصحيين  ...الخ.
اخي ار ما بين  %21الى  % 26من المؤسسات صرحت انها تعمل في :تقوية الشراكة لتحقيق اهداف التنمية
المستدامة ،تقديم خدمات الطاقة الكهربائية اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر ،في مجال الحضري ومكافحة الفقر
في المستوطنات الفقيرة ،وتعزيز مشاركة المجتمع.

على كل من خالل ما ذكر اعاله يمكن القول ان المؤسسات التي شملتها هذه الدراسة غطت اعمالها
وانشطتها معظم االهداف السكانية للتنمية المستدامة ومؤشراتها بنسب مختلفة رغم ظروف الحرب وعدم
االستقرار االستثنائية التي تعيشها البالد وان كانت تلك االنشطة واالعمال بالتأكيد في أدني مستواها لضعف
وانعدام االمكانات لدى تلك المؤسسات وربما تبقى تلك االنشطة واالعمال لدى بعض تلك الجهات قائمة
على جهود فردية احيانا كمبادرات من قبل الموظفي ن بحكم عملهم خاصة في القطاع لحكومي.
جدول رقم (:)11

هل التوزيع العددي والنسبي للجهات (عينة الدراسة) حسب أهداف التنمية
عدد المؤسسات

*%

رقم
.1

المساهمة في رفع مستوى التعليم

39

54.2%

.2

مجال رقع المستوى الصحي

38

52.8%

.3

الحماية االجتماعية (حماية الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمعاق)...

34

47.2%

.4

ضمان حياة صحية ورفاة للجميع ولكل الفئات العمرية من خالل تخفيض

النفاسةالدة تحت إشراف صحي
وفياتمعدل الو
رفع

29

40.3%

29

40.3%

.6

تخفيض وفيات االطفال اقل من خمس سنوات

28

38.9%

.7

تخفيض معدل وفيات االطفال الرضع

28

38.9%

.8

تلبية احتياجات تنظيم األسرة للنساء المتزوجات في سن االنجاب ()49-15

34

47.2%

.9

خفض وفيات االمهات

30

41.7%

 .10تأهيل وتدريب عاملين صحيين

28

38.9%

 .11ضمان التعليم الشامل والمنصف والنوعي وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة
للجميع األمية بين الكبار
 .12خفض

35

48.6%

25

34.7%

 .13تقديم خدمات (الطاقة الكهربائية ،اإلنترنت ،أجهزة الكمبيوتر ،الخ )....

16

22.2%

 .15العنف
االسريختان النساء
خفض معدل

40

55.6%

28

38.9%

 .16رفع مساهمة المرأة في العمل السياسي

23

31.9%

.5

مؤشر التنمية المستدامة

للمدارس.
مساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة النساء والفتيات من خالل خفض
 .14تحقيق

29

 .17توفير دراسات وبيانات حول الجنسين و تمكين المرأة

34

47.2%

 .18رفع مساهمة المرأة في اتخاذ ق اررات أسرية

23

31.9%

 .19توفير تشريعات وقوانين لحماية المرأة

25

34.7%

 .20ضمان توفير االستدامة إلدارة المياه والصرف الصحي للجميع

25

34.7%

 .21ضمان الحصول على الطاقة الحديثة بصفة يمكن تحمل تكلفتها ودائمة

18

25.0%

 .22تعزيز ودعم نمو اقتصادي شامل ومستمر من خالل تخفيض معدل البطالة

32

44.4%

بحسب النوع
وتأهيل الشباب الذين هم خارج دائرة التعليم و العمالة
 .23تدريب

31

43.1%

 .24حماية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  17-5سنة والمنخرطين في سوق

26

36.1%

23

31.9%

19

26.4%

الحضر
المناطق
السلمتخطيط
مباشر في
وبناء مؤسسات شاملة وفاعلة
المجتمع
الشامل في
 .28تعزيز

18

25.0%

25

34.7%

 .29تقوية وسائل التنفيذ واحياء الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة

15

20.8%

 .30توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان لجميع الشركاء في العمل السكاني

38

52.8%

األطفال
تحتية قوية وتعزيز دعم تصنيع شامل ومستمر ورعاية االبداع
عمل بنية
 .25بناء

االبتكارنسبة السكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات
 .26وخفض
رسمية أو
الئقةيتيح مشاركة المجتمع المدني على نحو
غيرهيكل
مساكنلديها
المدن التي
غير عدد
 .27رفع

أهم احتياجات المؤسسات :أخي ار تم طرح سؤال على المعنيين في المؤسسات التي شملها البحث حول أهم

احتياجاتهم لتحقيق أهداف لتنمية المستدامة ،ومن خالل الشكل رقم ( )8تبين ان الدعم المالي وتدريب
العاملين هي اهم احتياجات تلك الجهات على المستويين امانة العاصمة والمحافظات ،حيث افادت%90
ية.
المؤسسات في امانة العاصمة و %91منها في المحافظات انها بحاجة الى الدعم المالي .تأتي الحاجة
من

لتدريب العاملين في المرتبة الثانية عموما وهي في المرتبة االولى بالنسبة للمؤسسات في المحافظات حيث

افادت  %95من المؤسسات في المحافظات  % 83من تلك المؤسسات في امانة لعاصمة انها بحاجة الى
تدريب العاملين .كذلك افادت  %79من المؤسسات في المحافظات و %59من المؤسسات في االمانة
انها بحاجة تجهيزات واثاث % 62 .من المؤسسات في المحافظات بحاجة الى مباني او مقرات لها ونفس

النسبة ( )62%منها بحاجة الى خبرات فنية بالمقابل  %35من المؤسسات في االمانة افادت بأنها في
حاجة الى مباني لها في االمانة .ومقرات لها و %41منها بحاجة الى خبرات فنية %38 ،و %31من
المؤسسات في المحافظات و %35و % 24من المؤسسات التي شملتها الدراسة في امانة العاصمة بينت
انها بحاجة الى كادر مؤهل وتشريعات جديدة تساعدها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة على التوالي.

30

شكل رقم ()8
التوزيع النسبي ألهم احتياجات الجهات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة
%95

%91 %90

%100

%83

%90

%79

%80
%62

%62

%59

%70
%60

%41

%50

%38
%35

%35 %31
%24

%40
%30
%20
%10
%0

الدعم
المالي

تدريب
العاملين

توفير
خبرات
فنية

المحافظات

توفير كادر تجهيزات قوانين
وأثاث وتشريعات
مؤهل
جديده

أمانة العاصمة
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مبنى

الفصل الر ابع:
ملخص وتوصيات الدراسة
اوال :ملخص الدراسة
من خالل ما تناولناه في االجزاء الثالثة لسابقة ،يمكن القول ان العمل السكاني في اليمن قد شهد تطورا

ملموسا خاصة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بعد اقرار السياسة الوطنية للسكان ،كما ان جانب البناء
والقدرات المؤسسية قد شهدت هي االخرى تطور موازيا لتطور وتوسع العمل السكاني في البالد على
المستوى المركزي والمحافظات ،وقد اثمرت تلك الجهود تحسين بعض المؤشرات السكانية كما تبينه نتائج
المسح الصحي الديموغرافي اليمني 2013م ،حيث انخفض معدل وفيات األطفال اقل من سنة من 75
عام مسح  2003إلى  43لكل ألف مولود حي عام 2013م ،كما انخفضت نسبة وفيات األمهات من
أكثر من  400حالة وفاة إلى  148حالة وفاة لكل مائة ألف والدة حية خالل نفس الفترة ،كما معدل
الخصوبة (الوالدة) للمرأة اليمنية من  6.2مسح عام  2003إلى  4.4طفل لكل امرأة مسح عام 2013م،

وكمحصلة لذلك بداء معدل النمو السكاني المرتفع في االنخفاض حيث انخفض من كل حوالي  %3.7عام
1997م إلى  %2,8سنويا عام 2013م .وهو ما يشير إلى بدء تخفيف عبء النمو السكاني السريع على
جهود التنمية وتحقيق األمن واالستقرار في البالد.

على كل فيما يتعلق بالجانب المؤسسي ومن خالل ما ورد في هذه الدراسة حول القدرات المؤسسية للعمل
السكاني يمكن ان نميز بين ثالث مراحل مرت بها تلك المؤسسات هي:

 فترة ما قبل اقرار السياسية الوطنية للسكان حتى عام 1991م وتتميز مؤسسات العمل السكاني
بأنها كانت ضمن مؤسسات الدولة االخرى كإدارات او وحدات ادارية ليس لمعظمها خطط خاصة

وال انشطة متميزة بإطار او سياسة تجمعها ،بل كانت ضمن انشطتها ضمن خطط وانشطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في جوانب جمع البيانات والمعلومات والدراسات والتوعية والجانب الصحي

والتعليمي وغيرها من المجاالت ذات العالقة بالجانب السكاني.

 فترة ما بعد اقرار السياسة الوطنية للسكان 1991م حتى 2011م وهي فترة استقرار نسبي شهدتها
البالد بعد الوحدة وفيها حصلت تطور ايجابي ملموس للعمل السكاني ولبناء قدراته المؤسسية،

فحوالي  % 72من مؤسسات العمل السكان التي شملها البحث الميداني لهذه الدراسة افادت ان
تاريخ انشائها كان خالل الفترة 2011 -1990م ،وخالل هذه المرحلة حظي العمل السكاني
باعتراف الدولة واصبح له اطار واهداف محددة تقرها الدولة وتعمل من اجل تحقيقها والمتمثلة في
السياسة الوطنية للسكان وخطط عملها المتعاقبة ،كما أصبح للعمل السكاني مؤسسات الحكومية

وغير الحكومية المستقلة ذات كيان وخطط وبرامج ومشاريع وانشطة وتشريعات تمكنها من تحقيق
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االهداف السكانية القطاعية في جوانب الصحة والتعليم والمرأة والفئات الخاصة والشباب والهجرة
والتحضر  ......الخ .استمرت هذه الفترة تعمل وتنمو بشكل ايجابي حتى عام 2011م حيث
دخلت البالد في مرحلة عدم استقرار سياسي واعتداء خارجي قوض العمل التنموي ومنه العمل

السكاني ومؤسساته التي كانت في طور الناشئة.
 المرحلة الحالية منذ 2011م حتى االن وتتميز بركود بل انعدام العمل السكاني وتطل مؤسساته
وبرامجه ومشاريعه وتشتت الكادر العامل في هذا القطاع الذي تشكل خالل عقدين ماضيين

(2011-1991م) كما توقف التمثيل الخارجي للعديد من مؤسسات العمل السكاني ومنها االمانة
العامة للمجلس الوطني للسكان اال دعم بشكل بسيط في السنوات االربع الماضية من قبل صندوق

االمم المتحدة للسكان .هذه الفترة تعاني فيها كل مؤسسات الدولة من ضعف وشلل في عملها
خاصة بعد انقطاع مرتبات الموظفين لحوالي أربع سنوات متتالية ،وبقي العمل السكاني في أدني

مستواه مع بعض منظمات المجتمع المدني وخاصة في الجوانب الصحية واالنسانية وتقديم بعض

العون والتوعية والخدمات االساسية كالمياه والصرف الصحي للفئات الفقيرة غالبا.

ومن خالل البيانات والمعلومات التي تم جمعها من الميدان الثنين وسبعين مؤسسة ذات عالقة بالعمل
السكاني حكومية وغير حكومية من امانة العاصمة واربع محافظات وه ي ( الحديدة ،حجة ،المحويت ،إب )
تبين من خالل اجابة مدليي البيانات في تلك المؤسسات الذي يمثل منصب مدراء العموم منهم واعلى أكثر

من نصفهم ،ان نصف تلك المؤسسات تم انشاؤها خالل عقد تسعينات القرن الماضي %76 ،منها لديها
فروع في المحافظات ،لدى الغالبية من تلك المؤسسات (اكثر من  )%80تلفون واجهزة كمبيوتر وآالت
طابعة ،لكن بالمقابل حوالي خمس تلك المؤسسات في المحافظات ال يتوفر لديها خط انترنت ،كما ان

 %48من تلك المؤسسات في االمانة و %38في المحافظات ال يتوفر لديها فاكس.

أكثر من نصف المؤسسات في المحافظات واالمانة ال تتوفر فيها او قد تتوفر وال تعمل ادارة التكنولوجيا
والمعلومات وموقع الكتروني .وحوالي ثلثها ليس لديها بريد الكتروني .اغلب المؤسسات (من  %80الى

أكثر من  )%90لديها خطط سنوية وعلى معرفة بأهداف التنمية المستدامة .واغلبها ( )70.4%افادت عن

قدرتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م ،بينما  %29.6منها افادت عدم قدرتها
لتحقيق تلك األهداف ،ما بين  %68.2و % 86من تلك المؤسسات افادت ان لديها قدرة ادارية وفنية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وفقط ( %27من تلك المؤسسات في امانة العاصمة و %25في
المحافظات) افادت ان لديها قدرات مالية لتحقيق تلك االهداف.

افادت  % 17من المؤسسات التي شملتها الدراسة في امانة العاصمة و %40.5من الجهات في
المحافظات ان لديها ضعف في التجهيزات ،من حيث مصدر التمويل افادت  %34.5و  %45من
المؤسسات في امانة العاصمة والمحافظات ان تمويلها االساس حكومي و  %32.5من الجهات في
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المحافظات  % 48.3من الجهات في االمانة افادت ان تمويلها االساسي خارجي .افادت  %90من

المؤسسات التي شملها البحث ان لها تنسيق وشراكة مع الجهات االخرى ذات العالقة،

حول مجال عمل تلك المؤسسات حسب اهداف التنمية لمستدامة تبين ان انشطة تلك لمؤسسات تغطي

اغلب المجاالت الفرعية للتنمية المستدامة في مجال السكان حوالي  32مجال من  39مجال التي تمثلها
المؤشرات السكانية للتنمية المستدامة .أكثر من نصف المؤسسات ما بين ( 53%الى  )%55تعمل في

مجاالت :الصحة والتعليم والمرأة وخفض العنف االسري والتعليم واالبحاث وتوفير البيانات السكانية.

اخي ار اوضحت البيانات التي تم جمعها من لميدان ان ما بين  %83و %95من تلك المؤسسات هي بحاجة
الى دعم مالي وتدريب العاملين ،وما بين  %79من المؤسسات في المحافظات و %59في االمانة افادت
انها بحاجة تجهيزات واثاث .كما ان مؤسستين من كل خمس مؤسسات في المحافظات بحاجة الى مباني

او مقرات ونفس النسبة بحاجة الى خبرات فنية .كما ان  %38و %31من المؤسسات في المحافظات
و %35و % 24من المؤسسات في امانة العاصمة بحاجة الى كادر مؤهل وتشريعات جديدة تساعدها في
تحقيق اهداف التنمية المستدامة على التوالي.

ثانيا :أهم نقاط القوة والضعف في القدرات المؤسسية
ويمكن تلخيص اوضاع القدرات المؤسسية للعمل السكاني من خالل نتائج الدراسة الميداني التي يتضمنها
الفصل الثالث من هذه الدراسة في المصفوفة التالية:

المجال

جوانب الضعف

جوانب القوة

المعرفة بأهداف هناك وعي حول هذه االهداف لدى مسؤولي الجهات يوصون برفعي الوعي حول اهداف
التنمية المستدامة لدى القيادات السياسية ورفع اإللت ازم
التنمية
اغلب مسؤولي الجهات
المستدامة
وجود

بالمساهمة في بتنفيذها

خطط اغلب ( )70%افادت عن قدرتها في هناك  %29.6من المؤسسات افادت عدم

عمل سنوية

تحقيق أهداف التنمية المستدامة قدرتها لتحقيق تلك األهداف ألسباب مالية

بحلول عام 2030م،
االنتشار والتنوع

هناك

انتشار

ألغلب

وادارية وفنية.
الجهات

في

المحافظات حيث اكثر من  %75من
الجهات التي شمله البحث ان لديها فروع

في المحافظات كما ان حوالي ربع تلك
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الجهات غير حكومية
التجهيزات

لدى الغالبية من تلك المؤسسات من

 %79من المؤسسات في المحافظات و %59في

والخدمات

 %80الى  %100من المؤسسات االمانة افادت انها بحاجة تجهيزات واثاث ،أكثر من

التحتية

وآالت طابعة %88 .من المؤسسات وال تعمل ادارة التكنولوجيا والمعلومات وموقع

االساسية والبنية يتوفر لديها تلفون واجهزة كمبيوتر نصف تلك المؤسسات ال تتوفر لها او قد تتوفر
في المحافظات افادت ان لديها قاعة الكتروني .وحوالي ثلثها ليس لديها بريد

بيانات و ( )82.8%من المؤسسات الكتروني .خمس المؤسسات في المحافظات ال

في االمانة افادت ان لديها نظام يتوفر لديها خط انترنت %17 .من المؤسسات

مالي ومحاسبي ،كما ان اغلبها في امانة العاصمة و %40.5في المحافظات
يتوفر لديها مقرات وتشريعات كافية

افادت ان لديها ضعف في التجهيزات ،كما ان
مؤسستين من كل خمس مؤسسات في المحافظات

افادت انها بحاجة الى مباني او مقرات ونفس النسبة
بحاجة الى خبرات فنية .كما ان ما بين  %24و
 %38من المؤسسات في المحافظات واالمانة بحاجة
الى كادر مؤهل وتشريعات جديدة تساعدها في تحقيق
اهداف التنمية المستدامة
القدرة

على اغلب المؤسسات  %76في امانة هناك فقط ( %27من المؤسسات في امانة

تحقيق ألهداف العاصمة و %67في المحافظات العاصمة و  %25في المحافظات لديها قدرة

التنمية

المستدامة

افادت انها قادرة على تحقيق أهداف مالية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

التنمية المستدامة اذا توفرت لها
االمكانات الكافية.

مصادر التمويل

لدى اغلب الجهات مصادر تمويل واحيانا هناك  %34.5و  %45من المؤسسات في

عدة مصادر حيث تبين ان هناك حوالي امانة العاصمة والمحافظات افادت ان تمويلها
خمسة مصادر تمويل انشطة تلك

المؤسسات

االساس حكومي

الكادر والجوانب افادت اغلب المؤسسات ان لديها كادر فني اشارت حوالي خمس المؤسسات في

الفنية واالدارية

واداري كافي

المحافظات ان الكادر العامل لديهم غير
كافي ،كما افادت انها تحتاج تدريب

وخبرات فنية وصيانة معدات التجهيزات
وتطوير الهيكل التنظيمي لتتمكن من االسهام

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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تنوع االنشطة

غطت انشطة المؤسسات التي شملتها هذه

الكثير من الجهات ال تعمل بكامل طاقتها للظروف

الدراسة غطت معظم االهداف السكانية االستثنائية التي تعيشها البالد وعدم توفر بعض
للتنمية المستدامة ومؤشراتها حوالي  32االمكانيات
من  39مؤشر بنسب مختلفة
التنسيق والشراكة  %90من المؤسسات التي شملها هناك ضعف في التنسيق الكلي والمتابعة الذي تقوم
البحث لديها تنسيق وشراكة مع به االمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بين كل
الجهات ذات العالقة

الجهات االخرى ذات العالقة،
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ثالثا :التـــــوصيـــــات
بالنظر الى للمرحلة االستثنائية التي تمر بها اليمن حاليا فان ما خرجت به الدراسة حول اوضاع القدرات
المؤسسة لتنفيذ االهداف السكانية للتنمية المستدامة يعطي امل جيد في ان هناك وعي وعمل وان كان في
أدني مستواه واذا ما تحقق استقرار ودعم تلك الجهات في وقت مبكر فان هناك امكانية أكبر ان تسهم اليمن
في تحقيق االهداف السكانية للتنمية المستدامة بمستوى اعلى خالل العشر السنوات القادمة حتى عام
2030م اي حتى نهاية الفترة التي تغطيها تلك االهداف.
لقد تبين من نتائج هذه الدراسة ان هناك حاجة ماسة لدعم تلك الجهات سواء الجهات المركزية او التي
على مستوى أمانة العاصمة او المحافظات هذه االحتياجات ترتكز عليها توصيات هذه الدراسة التي تتمثل
بأولوياتها فيما يلي:

التخطيط والتمويل:
 تستدعي المرحلة مراجعة السياسة الوطنية للسكان على ضوء المستجدات المحلية واالقليمية والدولية
وبالذات على ضوء اهداف التنمية المستدامة


العمل مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي من اجل زيادة الدعم الخارجي لالنشطة السكانية لتمكن
الجهات التنفيذية من المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة ان البالد تمر في مرحلة
حرجة نظ ار للحرب والحصار

 زيادة الدعم الحكومي المالي والسياسي لالنشطة السكانية كلما امكن نظ ار لزيادة قدرات المؤسسات
التنفيذية القيام بعملها في تحقيق االهداف السكانية

التدريب والتأهيل:
 القيام بدعم التدريب والتأهيل للكادر العامل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال
السكان
 دعم انشطة مركز التدريب والدراسات واالبحاث السكانية بجامعة صنعاء والمراكز المشابهة في
الجامعات االخرى للقيام بدورها في مجال تدريب وتأهيل الكادر الوطني من خريجي الجامعات
للعمل في مجال السكان
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التجهيزات واالثاث:
 توفير التجهيزات والوسائل االساسية التي تحتاج اليها الجهات وبالذات ما يتعلق باالنترنت واآلالت
الطابعة والبريد االلكتروني وقواعد البيانات والنظم المحاسبية واالدارية الحديثة
 دعم المؤسسات بالكادر الفني المناسب وخاصة في مجال المعلومات والعمل بالنظم والبرامج
االكترونية الحديثة

رفع الوعي وااللتزام السياسي:
 العمل على رفع الوعي العام بقضايا السكان واهداف التنمية المستدامة واهميتها وارتباطها بعملية
التنمية الشاملة وبالتزامات اليمن الدولية
 رفع الوعي وااللتزام السياسي لدى القيادات السياسية واالعالمية وقيادة الرأي حول السياسة الوطنية
للسكان واهداف التنمية المستدامة

التنسيق والتعاون:
 دعم االمانة العامة للمجلس الوطني للسكان للقيام بعملها في مجال التخطيط والتنسيق والدراسات
واالبجاث والمتابعة للجهات ذات العالقة بالعمل السكاني
 اعادة تنشيط لجنة التنسيق المشكلة من الجهات العاملة في المجال السكاني وذلك لضمان عملية
التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجها ت من خالل دعم اعادة انتظام اجتماعاتها
الدورية

الشراكة:
 العمل على تقوية الشراكة والتعاون بين الجهات المحلية العاملة في المجال السكاني الحكومية
وغير الحكومية
 استقطاب وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني بكل انواعها للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية
المستدامة
 العمل مع و ازرة التخطيط والتعاون الدولي لدعم وتوسيع الشراكة في العمل السكاني مع الجهات
االقليمية والدولية ذات العالقة

الجانب التشريعي والتنظيمي:

 مراجعة التشريعات وتطويرها بما ينسجم مع تحقيق االهداف السكانية واهداف التنمية المستدامة
وبما يتوافق مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف وظروف البالد
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 دعم ومساعدة الجهات ذات العالقة لمراجعة وتطوير نظمها ولوائحها بما يمكنها من اداء عملها
دون صعوبات تشريعية وقانونية
 تطوير الهياكل التنظيمية للجهات التي تعمل في مجال السكان لتمكينها من االسهام في تحقيق
اهداف التنمية المستدامة .
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