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عظم البلدان العربية على اختالف أنظمتها السيييييييييييااييييييييييية نمةها اليمهرة ة اليمةية     يييييييييي رنة   انخرطت م
ةب العطدين بدنا ع ن سيييا ال يتما   اإل يييال ال الدرمطراطية ناايييتهطافا ها    مةشطة الويييرن امناييي  مة  ما رطا

  ها الشرع  )بدةجال أفل / أن ركاد يةعدم( ناليبري )اايييييتهطافال التهرعل العالمية الت  أ ىيييييت قلى  يمةة فر  
أ ادرة نانعكاس متشلبا ها اإلاترا ييية على المةشطة( أن البرجما ية )انعدام الخياةال المتا ة أمام الةخب الهاكم( 

جيييييييييرفية لدنا ع  إنه انتطال من أ مة الويييييييييرفية ) ما   ها الترة ةي التاة خيةي نجيييييييييرفية اعنيا ( قلى نمهما كانت ا
( أي أنه انتطال قلى المتن الدرمطراط  المر ب  Karl.w .Deutsch) .(1)ام ييييييييييييييرل نالتمت ل كما    عةد دن  

بادئ نالقيم نالمعاي ر غ ر الطابلة  ال ميًا من   ث الرجرد الهقيط   هطرن اإلنسييييييييييييييياني كميمرعة مت املة من الم
للترظيف اليزئ  اعختياةي أن التطة  )الويييييييييييييكل ( ن   نسق الرفت لم نسيييييييييييييط  أن ن سل الت   رال )اعفت يييييييييييييادرة 
ناعجتمافية( الت  خلطتها التهرعل    أدناة ننظائف الدنلة خا يية    بلدان الدرمطراطيال الةاجيياة )الميتمعال 

 المت  ر ( .

 تةا مهانلة لسهم ن سس ر اإل ال ال الدرمطراطية    اليمن ن  تيف الترك ز على اعفت ادينمرضرع نةف 
ر ناعجتماع  نأ ر ا المهدث ميتمعيًا نمدى ااييييييييييييييتيابتها للمرا  ق الدنلية لهطرن اإلنسييييييييييييييان  ال العالفة نمعاي 

اء التةمية المسييييتدامة ( نمؤجييييرال التةمية البويييير ة نما    أدناة نمسييييا ة جييييركGood governanceالهركمة )
الميتمع المدن  نالطشاع الخاص ليق من   ث المويياةكة  هسييب بل نالتدخل من أجل معاليال أ اة السيييااييال 

ليه نضع عاعفت ادرة ناعجتمافية نأخ رًا ما    أنلر ا ها.  سعى   ه الدةااة لمهانلة اختباة كل ما  طدم نبةاًء 
 ن طها مةظمال الميتمع المدن  نالطشاع الخاص. نع رمكن  هط ق  لك قعايييييلم  را ب  لانلر ال ك جةد   ويييييت ل 

بتةز ل المسييييييييييي لة مهل اع تمام    اييييييييييييافها الميتمع  دنن اإلغسال عن  طل الترا ال السيييييييييييياايييييييييييية ناعجتمافية 
 ناعفت ادرة ناميدلرجية. نفبل الورنع     ةس    لك نعرف  عض المسا يم المتدانلة : 

 الح: الص -

 ا      ا المسترى نسرن ب ن نرع ن من اإل ال ال: أنة
 . اإل الح الدرمطراط  : ) عر ف قجرائ (1

                                                 

 ي د من التس يي ل انظري غسييان اييالمةي نهر عطد  اجتماع  عرب  جديد:  هث    الوييرفية الداييترة ة )ب رنل: مركز دةااييال الر د  العربية ( لمز 1)
 . 57-30(. صي ص: 1987
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    لك العمليال التةمر ة ناإل يييييييييييييييال ية اعختياة ة الت   ةس  ا الةخب الهاكمة    بلدان الدرمطراطيال 
 الةاجاة إل داث التهرك من مر لة اعنتطال قلى التهرل الدرمطراط . 

 اليبري : ) عر ف قجرائ (. اإل الح 2
 ر مةظرمة اإلجراءال نالطدةال الت   تخ  ا الهكرمال  طر  ضيي   المؤاييسييال الدنلية المانهة ن سييتي ب 

 لورنط  لط  ااتمراة المساعدال دنن الةظر قلى أ ر ا الميتمع . 

 برجماتية االنتقال:  -

ل جرطًا ع مًا للتان  نل ةه )أي اعنتطال( ع نسرن      ه الدةااة ب ن اعنتطال نالتهرل الدرمطراط   اعنتطا
ير ر جييييرنط امتالك أبةاء الوييييعب م ييييادة نناييييائل المويييياةكة الت  ير ر ا التهرل كه يييي لة ليملة من العمليال 
التاة خية ن راكمًا مةها ) ربر ة ي  عليمية ي  ةواة ايااية  طافيةي اجتمافية ...قلخ( المهد ة عاتةبال الدرمطراطية 

ميية من القيم نالمبييادئ المسيييييييييييييييتبشةيية    البةى اليي  ةييية السردريية ناعجتمييافييية  ه ييث  مة  المعةى لا عييال كمةظر 
  .(3)نلهدنث عمل ت  اعنتطال نالتهرل الدرمطراط  أةبعة ممكةال  تمتل  .(2)نالسلركيال برع  أن بدنن نع 

لب ر ةي طالبيةي ...قلخ( مع المشا را ق ناة باط المشالب المتمخىة عن التهرعل الميتمعية ) طافيةي نس .1
 الدرمطراطية )التيربة امنةبية(. 

 قدةاك الةخب السيااية الهاكمة م مية ق داث اإل الح السياا  نا خا  قجراءال التهرل الدرمطراط .  .2

التر يييييل قلى  يييييي ة  را قية ب ن الةخب السيييييياايييييية ناعجتمافية  رل قجراء خشرال ق يييييال ية ن لك ما  .3
 ع للى   من أجل التهرل الدرمطراط . رهسز الميتم

  اكل الةظام السلشري ن لك ما رهسز نخب الميتمع للى   من أجل التهرل.  .4

                                                 

 .155(ي ص2002بية ي ( لمز د من التس  ل انظر : على خليسة ال راةي نآخرنن ي الخليج العرب  نالدرمطراطية )ب رنل: مركز دةااال الر د  العر 2)

 م. 2003ي ب رنل 2(  ةاء  ؤاد عبدهللا )اإل الح السياا ( خبرال عربية )م ر: دةااة  الة( الميلة العربية للعلرم السيااية ي العدد 3)
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نلم يتر ر أن يتشابق أي عة ييييييييير من الممكةال الم كرة  أعاله مع الهالة اليمةية الت   دث   ها اعنتطال 
 Michael Hudsonية برجما ية  سب  طراة  رف  ةب  ب ن الر د  نالدرمطراطية من خالل عمليال  ساب

(4). 

 تعريف إجرائي:  -

اعنتطال البرجما   : فراة  رف  )نخبري( ا خ   عد عمليال  سييييييييييييييابية نااييييييييييييييتوييييييييييييييرافية للبدائل )انعدامها( 
ام مة نالتهرعل العالمية ناإلفليمية نالمتشلبال الرطةية السيييييييياايييييييية )أ مة الويييييييرفية( ناعجتمافية ناعفت يييييييادرة )

 (. التةمر ة

 معوقات التحول:  -

رف      لم  تر ر    الهالة اليمةية ممكةال قجراء التهرل امةبع ) كرنا ا اا طا(  طد  دث اعنتطال  طراة 
ب اية اجتميافيية طياةد  ل يل ميا  ر  عيددي ن زب  على المسيييييييييييييييترى الةخبري ناليميا  ري ن ي ا ميا جعيل الممياةس 

زب ن )المؤ مر الويييييعب  العام الهاكم فيما كان رسيييييمى الويييييمال نالهالدرمطراط  )جيييييكل ( يتم  طر  الهزب ن الهاكم 
ة اعجيييييتراك  اليمة  فيما كان رسيييييمى اليةرب اليمة ( نامتدادًا لمسيييييا ة نسر  ما ن  ا ما رسسييييير انهسييييياة المماةايييي

م. ن يمةة طرف 1994الدرمطراطية  د الغياب  عد انسييهاب طر   المعادلة السيييااييية كااييتهطافال  رب  يييف 
ؤ مر الوييعب  العام( على الهطل السييياايي  ن رت  لسييسته نأاييلرب قداة ه على السىيياء الميتمع  نالمؤاييسيي . )الم

اع ندنن الةظر قلى الب اة الميتمعية الشاةد ي نضييعف  عالية مةظمال الميتمع المدن  نام زاب السيييااييية نالطش
ر ن الدرمطراطيال  الةاجاة( على مدى  ر الخاص  إن قجراءال عمليال التهرل  عتمد  طدة أكبر نأااس )   بلدا

 الطةاعة  الدرمطراطية لدى الةخب السيااية الهاكمة. 

  نل خشرال التهرل انسهاب الدنلة من  عض مسا ة  يمةتها ل ال  الميتمع المدن  نالطشاع الخاصي 
ة بدنة الميتمع المدن  نع ركرن  لك اعنسيييييييهاب  قيقيًا قع بتر ر فةاعة ناعتراف لدى الةخب السيييييييياايييييييية الهاكم

نالطشاع الخاص كور ك  عال نأااا  ن    الة ضعسها أن غيابها   ب  المسا ة ندةجة السعالية  هكمها  ةائية 
الطر  نالىعف   لما كانت مةظمال الميتمع المدن  نالطشاع الخاص فر ة ااتشاعت  رايع / أن المها ظة على 

ادل الدنل قلى  يمةتها  شرن التسافية ر يييييييب  معها نجرد  لك مسيييييييا ة نوييييييياطها نم داث ام ر نكلما ضيييييييعست ع
                                                 

(4) Michael Hudson “Bipolarity, Re Tonal , calculation and war Yemen “ C. Abu Dhabi : the E.C. For studies and 

Re search, 1996) P.32.  
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المةظمال دركرة ًا قن  يي  التعب ر ن  ا الهالة جييائعة عةد غياب فةاعة الةخب  الدرمطراطية ن  ا العة يير ريعلةا 
على  نؤكد  ود  عةد دةااة أدناة كل من الدنلة نالميتمع المدن  نالطشاع الخاص    بلدان الدرمطراطيال الةاجاة

التتبت أنًع من الرجرد المسيييييييييييييييتطل ل ل من الميتمع المدن  نالطشاع الخاص أم أنها  هاجة قلى قجراء ة نامة من 
 اإل ال ال المؤدرة قلى  هط ق اععتراف نالرجرد نمع ركرن الهديث عن ميرد دنة ااتعرات نظري . 
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 تعريف إجرائي:  -

ةجال متسان ة    كل من الةخب السيييييييييييااييييييييييية )الهاكمة( معرفال التهرل :     جملة العراف ل ال امةة بد
نمةظمال الميتمع المدن  نام زاب السييييياايييييةي نالطشاع الخاص ي ن طل الترا ال الخا يييية نالعامة نالمرضييييرفية 

    ب اة اعجت ال. 

 إن هذه الدراسة تسعى إلى:  -
رد  ق ييييال ال  م ز مةهييًا أنًع: قياس أ ر اإل ييييال ال     عد ا اعفت ييييادي ناعجتماع  ننسييييتعمل مس

ب ن اإل يييييال ال الدرمطراطية    اييييييان مةظرمتها نمتشلبا ها المر لية ناإل يييييالح اعفت يييييادي نالمال  ناإلداةي 
)اليبري( ن لك بهدف  طسيييييييييييييييم امداء نام ر ب ن الخش  الخمسييييييييييييييية التةمر ةي نماييييييييييييييترا ييية التخ يف من السطر 

نالطراةال المتخ      قطاة اعايييييييتيا ة لويييييييرنط المؤايييييييسيييييييال الدنلية  نمةظرمة اإلنسيييييييان اعجتماع  ناإلجراءال
المانهة    مسييييييييترى أنل نقياس أ ر ا على المسييييييييترى الميتمع  )التعليم ي ال ييييييييهة ي الشبطة الراييييييييشىي المرأ ي 

 البشالةي السطر نمةظرمة اممان اعجتماع   قلخ( . 
 الخاص كور ك )نجرد( ن دخل.   انيًا: اختباة أدناة كل من : الميتمع المدن  نالطشاع

 واستجابة لألهداف السابقة قسمنا هذه الدراسة إلى عدد من المحاور:  -
 المهرة امنل : السياايال اعفت ادرة )البرامج ي اإلجراءالي الةتائجي ام ر الميتمع ( 

 المهرة التان  : الطشاع الخاص )الرجرد ي المسا مة ي ب اة اعجت ال(. 
 : مةظمال الميتمع المدن  نام زاب السيااية )الرجردي المواةكة ي التدخل(. المهرة التالث

 المهرة الرا ع: التهدرال نامنلر ال. 
 الخا مة نأخ را التر يال 
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:البعد اعفت يييييادي ناعجتماع   أواًل : السيييياسييية االقتوييياداة واالجتمااية والبراما والجرااات والنتائا 
ةه الدرمطراط  نالهطرف ي ةغم انسيييييهاب ال تلة اعجيييييتراكية من المسيييييرح الدنل  )مسييييي لة رعد عة يييييرًا مركز ًا    مت

العهدين الدنل  ن( ن عميم الةمر   الل برال  نافت ييييييييياد السيييييييييرن ال ي غ رل آليا ه نمتشلبا ه أدناة ننظائف الدنلة 
اع الخاص ن طلص   ث  طلص نوييييييييياطها    الميال ن اعفت يييييييييادي ناعجتماع  ل يييييييييال  الميتمع المدن  نالطش
 نواط الدنلة نانسهابها من  عض المياعل ع رعة  نجرد ا ضعيسة بل قلى نجرد فري لها. 

قن الدنة اليديد للدنلة نخا ة بلدان الدرمطراطيال الةاجاة أضعف قمكانيال  هط ق  ةمية  ور ة  مؤجرال 
اع  عادل نملى ة ع الطدةال البوييير ة نالسرص قريابية  التةمية البوييير ة  ةمية درمطراطية  هدف قلى بةاء نظام اجتم

ننسق السييييان  ل نيهت السيييلشة    اليمن    السييييشر  على الخي  السا يييل ب ن  خل ها عن  .(5)المتا ة أمامهم
أدناة ا نالسيييشر  نالتهكم  العمليال التةمر ة الهادف قلى  هط ق  ةمية مسييتدامة. كل المؤجييرال الرافعية نامدبيال 

-1996دنلية  وييييييي ر برضيييييييرح قلى التعتر     هط ق  لك.  طد اايييييييتهد ت الخشة الخمسيييييييية امنلى )الرايييييييمية نال
 .(6)نلم يتهطق  لك  7.2(  هط ق نمر افت ادي  قيط  يبلغ 2000

 5.6( معدل نمر اييةري للةا ج المهل  اإلجمال   معدل 2005-2001نااييتهد ت الخشة الخمسييية التانية )
أما  .(7)مة الطشاعال غ ر الةسشية نلم  هطق أ دا ها قع    مسيييييييييترا ا امدنى    السيييييييييةة عالن  على ة ع مسيييييييييا 

(  لم  ةته   عد. نأخ ر لم  تمكن قاييييييييترا ييية التخ يف من السطر  هط ق 2010-2006الخشة الخمسييييييييية التالتة )
انشلطت     ن   نسق السييييييييييان لم  هطق مرا ل برنامج اإل يييييييييالح اعفت يييييييييادي المال  ناإلداةي الت  .(8)أ دا ها
قع نتائج جزئية على مسييييييترى امداء ننتائج كبرى على مسييييييترى  ام ر الميتمع  السييييييلب  . ننختم  1995ماةس 

:  رمتل اليمن أكبر  هد مةسر للتةمية    الوييييييرن امنايييييي .  هر بلد  ن (9)بر ييييييف أ د  طاة ر البةك الدنل  لليمن

                                                 

مركز  ( لمز د من التس ييييي ل انظر ي  سييييي ن كر م نآخرنن ي السسييييياد نالهكم ال يييييال     البالد العربية :  هرث نمةافويييييال الةدن  الس ر ة الت  نظمها5)
 . 98(ي ص2004دةااال الر د  العربية  التعانن مع المعهد السر دي  اإلاكةدة ة )ب رنل : مركز دةااال الر د  العربية ي 

ة الت  ( لمز د من التس يييييي ل انظر : خالد فااييييييم فائد ي نةفة خل ية    الميال اعفت ييييييادي نالمراةد البويييييير ةي فدمت    ندن  التهدرال اإلاييييييترا ييي6)
ليمن(  ةعاء لمانية )مكتب ااتراجه اليمن خالل الستر  الرئااة الطادمة الت  نظمها مةتدى التةمية السيااية  التعانن مع مؤاسة  ردة   قيبرل ام

 . 2006ابتمبر  3-4

 ( لمز د من التس  ل انظر دةااال البةك الدنل  الةظر ة ي الةمر اعفت ادي    اليمهرة ة اليمةية: الم ادة ي العرائق ي اإلمكانيال. 7)

 م. 2005/2006-1998ستر  ن شرة الظا ر  خالل ال 2005/2006( انظر  طر ر البةك الدنل  :  ط يم السطر خالل الستر  8)

ةية عن الستر  ( المؤاييسيية الدنلية للتةمية ي قاييترا ييية المسيياعد  الةظر ة لليمهرة ة اليم36014( لمز د من التس يي ل ي انظر ن يطة البةك الدنل  ةفم )9)
 م. 2009قلى السةة المالية  2006من السةة المالية 
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المراةد المائية الوهيهة ي  اإلضا ة قلى فلة امةاض  ال الهة  طال د عميطة الي نة نل ةه مهدند المراةد نعايما 
للزةاعيية ناع تييياطييال الةسشييية امخيي      التةييافصي ن ر بلييد  عرت لهيمييال داخلييية نخيياةجييية  ييائليية على مييدى 
العطدين الماضييييييي  ني كما رعتبر البلد المةخسض الدخل الر  د من ب ن البلدان المؤ لة لله يييييييرل على مسييييييياعدال 

% من اكانه  هت ان  50اسة الدنلية للتةمية... ن ر بلد روكل فيه الوباب أكبر  اة عمر ة مع ما رطاةب المؤ 
 عامًا ن ترفع أن يز د عدد السكان قلى الىعف خالل العور ن عامًا المطبلة.  15

 نة ها. قن قبرا  السياايال ناإلجراءال المتبعة نأ ر ا الميتمع   تشلب  دخاًل مةهييًا  تبعيًا ل  ر 

 المقدمات الممهدة:  -1

قن السىيياء الميتمع  اليمة  لم ركن مياًع مر دًا ج رافيًا ي اييياايييًا نأيدلرجيا نافت ييادرًا اييراء فب ل نويي   
م )فيما كان رسمى الومال( نجمهرة ة اليمن الدرمطراطية 1962الدنلة الهديتة  قيام اليمهرة ة العربية اليمةية عام 

)فيما كان رسمى اليةرب( أن رعد ا )أي الدنلة الهديتة الوشر ة( نااتمر الهال  تى قعالن  1967الوعبية عام 
من  نمت اير  نب ن دنلت ن عىيير  ن    اممم المتهد  ننظام  ن اييياايي   1990قيام الر د  اليمةية    ماير عام 

نا د . لطد ا خ  ما كان رسييييمى   ث مرجع تهما السلسيييي ية نالس ر ة نك ا   تلهما الدنل  ن لك    جييييخ ييييية دنلية 
فيما انىيييم ما كان رسيييمى   الويييمال اليمة  الةمر   )الرأايييمال  اإلايييالم ( نا يييشف    ميال المعسيييكر الل برال

اليةرب قلى  ال تلة اعجيييييييتراكية . ننة ت الدنلة اليديد  أنضييييييياع افت يييييييادرة نمالية ننطدرة متد رة  رطرل الدكترة 
لت اليمهرة ة اليمةية الدنلة الرل د ......    نضييييييييييييييياع افت يييييييييييييييادرة نمالية ننطدرة جم ل عبدالخالق العر ط  :انتط

متد رة    ال الويشر ن كانا رعان  من نطص كب ر    المراةد ن  اد  ايكانية ننمر مةخسض للمراةد ع  تةاايب مع 
 .(10) الةمر السكان  كما كان كال الوشر ن رعكسان عيز(

( الت  نتج 1991-1990ق الر د  بل ا داد مع  رب الخليج التانية )نلم يترفف اممر عةد   اليف  هط 
عةها عرد  ما رطاةب مل رن م ترب رمة  من دنل الخليج نعلطت المساعدال من فبل الهكرمة اممر كية ن لسائها 

:   عرت (11)امنةب  ن ن عرت اعفت ييييييييييياد اليمة  قلى  د رة جيييييييييييديد ر يييييييييييسه الدكترة جم ل عبدالخالق العر ط 
فت يييييييييييييييياد عنت يااييييييييييييييييال كب ر  نتج عةهيا  راجع الةيا ج المهل  اإلجميال  غ ر الةسش  نانخسيات للةيا ج الطرم  اع

                                                 

 . 264( ص2007مالية العامة ) ةعا: مكتبة ال ادني ( د. جم ل عبدالخالق العر ط  ي افت ادرال ال10)

 .  266-264( نسق المرجع ي ص ص ي 11)
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أدل  يي ه الت  رال نغ ر ييا  1994مل رن دنعة عييام  5.431قلى  1990مل رن دنعة عييام  9.019اإلجمييال  من 
 نما نتج عةها قلى: 

 1994دنعة عام  367قلى  1990دنعة عام  701 راجع ن ييييييييي ب السرد من الةا ج الطرم  اإلجمال  من  .1
 نبالتال  انخسات مسترى معيوة المراطن. 

انخسات مسيييييترى معيوييييية المراطن  زامن مع انخسات الدخرل ناة ساع معدعل البشالة نالتىيييييخم نالشلب  .2
نا يه  1992% عام 30انخسض قلى  1991%( عام 37على السيييلع نالخدمال اماييياايييية بلغ التىيييخم )

 م. 1994% عام 104ن  1993% عام 50  ث ن ل التىخم قلى  لالة ساع

 ركزل ام مة اعفت ييييييييييادرة    عدد من المؤجييييييييييرال أبر  ا انخسات معدعل الةمر اعفت ييييييييييادي ي   اد   .3
 البشالة ي اة ساع اماعاة  د رة العملة. 

% عام 11.9ن 1991% عام 4.2ن 1990% عام 7.9اييييلت المرا نة العامة للدنلة عيز كب ر ن يييل   .4
 من الةا ج  المهل  اإلجمال .  1994% عام 16.3ن 1993% عام 12.9ي ن1992

 . 1994مل رن دنعة عام  709.7عكق م زان المد رعال عيز كب ر ن ل  .5

% من الةا ج الطرم  اإلجمال    ث فدةل الديرن الخاةجية لليمن 77ن يييييييييييييييلت المديرنية الخاةجية قلى  .6
 % من الةا ج المهل  اإلجمال . 215م قلى ما رعادل 1994ملياة دنعة    عام  8.9 هدند 

 زايد نمر عرت مد  العمل ن زايد البشالة الةا ية عن ضعف الةمر اعفت ادي ن دن   يم اعاتتماةالي  .7
% عييام 30ن راجع  رص العمييل المتييا يية لييدى الطشيياع العييام نالخيياصي  طييد اة سعييت نسيييييييييييييييبيية البشيياليية قلى 

1994 . 

انف ال كر لم ركن  سيييييييييييييبب   اليف الر د  اليمةيةي ننتا  لهرب الخليج امنلى قن التد رة اعفت يييييييييييييادي 
. نلطد ن يييييييييييلت اعختالعل  د  ة ة فيه برفرع كاة ة 1994 هسيييييييييييب بل  كان ك لك لتطل نتائج  رب  ييييييييييييف 
  .(12)افت ادرة على  د فرل د.عبده مهمد  اضل الربيع 

                                                 

 . 375( ي ص2004( د. عبده مهمد  اضل الربيع ي الخ  ة نآ ر ا على التةمية  الدنل الةامية )الطا ر : مكتبة مدبرل ي 12)
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 :برناما الصالح االقتوادي والمالي والداري  -2

لمراجهة  لك الرضيييييييع المتد رة نالهد من  سافمه ن   الرفت نسسيييييييه الت يف مع المت  رال نالمسيييييييتيدال ن 
العالمية عز ل الهكرمة  رجهها السييييييييااييييييي  ي نأعادل الةظر     رجها ها اعفت يييييييادرة ن بةت مة  جيييييييهر ماةس 

 يييادرة اليديد  ن تمهرة  لك برناميًا لإل يييالح اعفت يييادي نالمال  ناإلداةي رهدد مالم  السييييااييية اعفت 1995
 .(13)المالم   رل خمسة  رجهال ايااية نافت ادرة ةئيسية 

 الترجه امنل :  عز ز الدرمطراطية الواملة. 

 الترجه التان : قعاد   هديد نظيسة الدنلة    اعفت اد الرطة . 

رجيييييي د دنة ا     طدرم يتمتل   ا الترجه    الهد من نويييييياط الدنلة اعفت ييييييادي ناإلنتاج  المباجيييييير ن    
 الخدمال اعجتمافية المختلسةي ن تيلى أبر  مظا ر   ا الت  ر فيما يل : 

دنة الدنلة ن  ييييييييييييير ه    ميال ن ةئيسييييييييييييي ن  ما   م ن  2000-1996 ددل الخشة الخمسيييييييييييييية امنلى  -
د ال افت ااعاتطراة اعفت ادي نالمال  نالةطدي من خالل السياايال اعفت ادرة الوكلية ي  ن شر ر آلي

 السرن ن ةظيمها نمفامة مواة ع البةية اماااية نالمرا ق العامة. 

عدم الدخرل    ااييييييتتماةال جديد  نخا يييييية    المياعل الت  بدأ يدخل   ها الطشاع الخاص  اإلضييييييا ة  -
 قلى خسض مسا متها    الطشاع المختل . 

نك لك   ال السييلع ال  ائية متل الطم  نالدف ققل اء الدعم  دة ييًا عن السييلع اعاييتهالكية اماييااييية ي نبال -
 الموتطال الةسشية نة ع أاعاة الخدمال الت   طدمها الدنلة متل ال هرباء نالمياه نالها ف. 

 ة ع كساء  اإلنسان العام على التعليم نالتدة ب ن  اد ه على ال هة.  -

 ييييييييييييييير الترظيف اليديد على  خل  الدنلة عن التزامها  ىيييييييييييييييمان  رظيف خر ي  اليامعال نالمعا د نف -
 نظائف مهدند   عكق اع تيا     فشاع  التعليم نال هة  وكل ةئيس   . 

                                                 

 . 6-3يتمع المدن  ال ادة عن ن اة  التخشي  نالتعانن الدنل ي ص ص . الدنلة ي الطشاع الخاصي الم 2001-2000(  طر ر التةمية البور ة 13)
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مؤاييسيية قنتاجية نخدمية نك لك بيع مسييا مال الدنلة  123خ يي يية غالبية المؤاييسييال العامة الت   بلغ  -
الطائم على  مؤاييسيية نجييركة مختلشة بهدف   ك د دنة الدنلة اليديد ن عم ق  لسييسة اعفت يياد الهر 14   

 آليال السرن. 

 الترجه التالث:  رايع دنة الطشاع الخاص. 

 الترجه الرا ع: اعنستاح على اماران العالمية. 

 الترجه الخامق:  ةام  الدنة التةمري لمةظمال الميتمع المدن . 

رل الدكترة أما  خ رص برنامج اإل الح اعفت ادي نالمال  ناإلداةي  ال  رجد ن يطة  كرمية نا د . رط
به ا الوييي ن:  ال يرجد ن يطة  كرمية نا د  لبرنامج اإل يييالح اعفت يييادي نالمال   .(14)جم ل عبد الخالق العر ط 

ناإلداةي نل ن  تمتل اإل يييال ال    عدد من البرامج يتسق  وييي نها مع  يييةدنن الةطد الدنل  أن البةك الدنل  أن 
ال اعفت ادرة نالمالية ن تم  ةس   ا  طراةال من ميلق الر ةاء ن م سر ال السياايال الهيكلية نم كرال السيااي

 ن اة  المالية ي نالبةك المركزي ( .

)أن جرعال كما  سمى  .(15)نبةاء عليه  م  ر  ب مرا ل برنامج اإل الح اعفت ادي نالمال  قلى مرا ل 
 ن لك كما يل  جعبيًا( نك ا  طسيم نتائيها  اةك ن ام ر الميتمع  لها لمر لة ع طة 

  حتى نهااة العام:  – 1995المرحلة األولى : تمهيداة مارس  

 الهدف والمعالجات:  -1

 لطد  متل  دف المر لة : التتب ت اعفت ادي.ي  نلتهط ق  لك ا خ ل المعالية  ال ة مساةال: 

                                                 

 . 268( د. جم ل عبد الخالق العر ط ي نسق المرجع السابق ي ص14)

 ( اعتمدنا     ر  ب المرا ل نالمعلرمال على: 15)
 ( المؤاسة الدنلية للتةمية قاترا ييية المساعد  الطشر ة للي36014ن يطة البةك الدنل  ةفم : )2006المالية  مهرة ة اليمةية : عن الستر  من السةة 

 . 2009قلى السةة المالية 
  (. 2004د. عبده مهمد  اضل الربيع  ي الخ  ة , نآ ر ا على التةمية  الدنل الةامية )الطا ر : مكتبة مدبرل  ي 

  (. 2007د. جم ل عبدالخالق العر ط ي افت ادرال المالية العامةي ) ةعاء: مكتبة ال ادني 
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 امنل: اياايال متعلطة  معالية العيز    المرا نة. 

 لة م زان المد رعال. التان : اياايال متعلطة  معاج

 التالث: اياايال متعلطة  اليرانب الةطدرة. 

 ن ىمن كل مساة عدد من اإلجراءال . 

 النتائا :  -2

 ااتشاعت السياايال : 

 قرطاف التد رة الوديد    امنضاع اعفت ادرة ن هط ق اعاتطراة الةسب .  .1

 . 1995% مع نهارة 50قلى  1994% نهارة 120خسض معدعل التىخم من  .2

من  1995( قلى )+(   ث ن يييييييييل معدل الةمر المهطق نهارة -قعاد  معدعل الةمر من  التها المتدنية ) .3
% ن ر معدل 9قلى معدل نمر مرجب    نهارة العام ن ل قلى  1995%    بدارة 1(  مطداة -معدل )

 %. 5.3رسرن معدل الةمر السكان   مطداة 

% مع  ط  د اعئتمان 22-20اعر السائد  الياةي على الردائع من  بة  ايااة نطدرة  اد  متمتلة    ة ع  .4
 المطدة للطشاع العام نم داة أ ننال الخزانة   رة  متعاقبة. 

  هس ن نضع الم زان التياةي.  .5
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  إجرااات المعالجة للمرحلة األولى 

  :عجز الموازنة 
 قل اء الدعم عن السلع المدعرمة )أة ي اكري  ل بي أدن ة(.  .1
 الدعم مر ليًا على ماد  الطم  ي الدف ق ي نبعض الموتطال الةسشية.  خ يض  .2

 ة ع أاعاة الخدمال الهكرمية )   هة ي  عليم ي مرا اللي نطل(.  .3

  خل  الهكرمة عن اعاتتماةال    المواة ع اإلنتاجية ن ركها للطشاع الخاص.  .4

  خل  الهكرمة عن التزامها الطدرم بترظيف الخرج ن.  .5

  ر مباجر  متل ضر بة اعاتهالك نالمبيعال. رت ضرائب غ .6

 يم يد أجرة نمر بيال مرظس  اإلداة  الهكرميية نالعيامل ن   هيا نكي ليك مر بيال نأجرة العيامل ن    فشياع  .7
 امعمال العام. 

 قل اء الدعم ال ي كانت  تهمله المرا نة للمؤاسال الخاار  )البةد لعب دنةا     سافم عيز المرا نة(.   .8

 ن الخزانة نامت اص  ائض الس رلة. ق داة أ ن  .9

  :عجز ميزان المدفوعات 
 قل اء الط رد على الراةدال.  .1
 قل اء الرفا ة على ال رف.  .2

 قل اء ا ساقيال التياة  نالد ع التةائية.  .3

  وييع اعاتتماةال امجةبية.  .4

 ة ع اع تياطال الةطدرة للدنلة لدى البةك المركزي.  .5

  :المعالجات النقداة 
 اعاة السائد  الدائةة نالمديةة.   اد  أ .1
 نضع  دند عليا لسطرف اعئتمان الم ر  .  .2

  ةمية أاران المال ن هر ر التعامل   ها.  .3
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  1997يونيو -1996المرحلة الثانية يناير : 

 الهدف والمعالجات: -1

اعفت ييييييييييياد   ه المر لة    امتداد للمر لة امنلى ن د ها  هط ق اعايييييييييييتطراة اعفت يييييييييييادي إلعاد   يكله 
لمعالية اعختالعل نالتويييير ال السييييعر ة ن  يييير ب السييييياايييييال اعفت ييييادرة نالمالية نالةطدرة ناعاييييتتماة ة ن فد 

  ىمةت :  1996لسةة  51 تى  24 دة عن ميلق الر ةاء الطراةال من 

 اعاتمراة    أعمال الر ع التدة ي  المطدم للسلع ال  ائية .  .1

المطدم مايييييييييييعاة ال هرباء نالمياه ناع  ييييييييييياعل نالةطل نغ ر ا من الخدمال  التخلص من كا ة أنراع الدعم .2
 اإلنتاجية الت   طدمها المؤاسال الهكرمية. 

  .التخلص التدة ي  من الدعم المطدم للموتطال الةسشية 

  .قعاد  الةظر    أاعاة الخدمال 

  .مرا لة  رج د الةسطال الياة ة 

  .شر ر العمل  آلية أ نن الخزانة  

  .)اعاتمراة     مر ل العيز من م ادة غ ر  ىخمية )أ نن الخزانة 

  .)قعاد   يكلة المؤاسال العامة الت   عان  من عيز  و  ل  ) ةمية اإليرادال نالهد من الدعم 

  . ةس   برنامج الخ خ ة للمورنعال نالمؤاسال العامة نالمختلشة نالمتعتر  

  .هر ر اعر ال رف  

 فت ادرة نالىر بية نالمالية نالةطدرة لتعز ز افت اد السرن.  عديل الطران ن اع 

  .  ق الح الطشاع المال  نالم ر 

  مةع التعافد على ديرن خاةجية ف  ر  امجل ن ط  د التعافد على ديرن غ ر ميسر  متراشة المدى نطر لة
 امجل. 

  .الترايع     شب ق الالمركز ة المالية ناإلداة ة 

 اخلية نمل اء نظام العمل بت اة   اعات راد نالت دير.  هر ر التياة  الد 
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  خ يض عدد المدةاييييييييييييييي ن غ ر اليمة  ن نك لك العمالة امجةبية مع  ظر التعافدال اليديد  قع  مرا طة 
 مسبطة من ةئااة الر ةاء. 

  ألف من مرظس  الدنلة للتطاعد.  35ق الة 

 النتائييا:  -2

 ى: أدل نتائج اإلجراءال نالطراةال قل
  1996% من الةا ج المهل  1قلى  1995% عام 6انخسات عيز المرا نة العامة من . 
  1996% عام 7.5قلى  1994% عام 33 خ يض كب ر لمعدل الس رلة المهلية نالعرت الةطدي من . 

  1996% نهارة 50قلى أفل من  1995% عام 105 خ يض معدل التىخم من . 

  1996% 8.5قلى  1995% عام 1( -)اة ساع معدل نمر الةا ج المهل  من . 

  ال ي بلغ  1995بز اد  ضيييعيسة عما كان عليه     1996$ عام  282اايييتطراة متراييي  ا دخل السرد عةد
 $ .280من اعنخسات  الى 

   1995% ن ر المعدل ال ي ااد 35عةد  1996 بال نسبة البشالة عام . 

 وهناك إجرااات لم يتم تنفيذها: 
 لمخ ص لوبكة اممان اعجتماع . عدم  ةس   المبلغ ا .1
 عدم اإل الة قلى التطاعد.  .2

 عدم دعم  ةاديق المعاجال.  .3

 عدم  ر  ع امةاض  الزةافية.  .4

 عدم قفامة الهراجز المائية.  .5

 ك لك مخ  ال المواة ع اعاتتماة ة.  .6

  1998 – 1997المرحلة الثالثة: يوليو  

 الهدف والمعالجات  -1
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 تعلق بر نامة اإل ال ال اعفت ادرة نالمالية ناإلداة ة ن  ب  1997فراةًا عام  23 دة عن ميلق الر ةاء  
    ايان اات مال المر لة التانية  نفد  م  رجمتها قلى عدد من اإلجراءال مةها: 

 عديل أاييييييييعاة  عض المراد المدعرمة )  اد     اييييييييعر لتر البةز ني ال  رنايييييييي ني الما نلي كيق الطم ي  .1
 ر ر اعر نفرد الش ران نا تسا ه ن طًا للسعر الدنل . كيق الدف ق( ن ه

 ا تساب أاعاة نأجرة السسر للةطل اليري الدنل  على أااس اعر السرن.  .2

المرا طة على قجراء  عديالل    عدد من الطران ن متل فانرن  رت ضيييييييييييييييرائب الدم ة ن   ها من الر ائق  .3
م نخدمال  لسز رنية يتم  ه يييي لها عةد  ت  البيان اليمركيةي قل اء الراييييرم من عمرلة امتيا ي خدمةي ةايييير 

 اليمرك . 

 قفراة مورنع فانرن جديد للبةرك.  .4

قل اء العرائد ل ييييال   هسيييي ن المدني دعم المها ظال نالراييييرم الخ ر ة الت  يتم  ه يييي لها عةد  ت  البيان  .5
 اليمرك . 

 النتائيا:  -2

 ة قلى : أدل الطران ن ناإلجراءال المتخ      المر لة التالت

 . 1997% عام 6قلى  1996% عام 45انخسات نسبة التىخم من  .1
 %. 35 طاء معدعل البشالة    مسترا ا  .2

 %. 0.3انخسات اعر  رف الر ال أمام الدنعة نالعمالل امخرى بةسبة ضا لة بل ت  .3

 ملياة ة ال.  1.2اة ساع اع تياط  من العمالل امجةبية ن ل  .4

 الخزانة. ققبال متزايد على أ ننال  .5

 انخسات نسبة الطرنت الخاةجية قلى الةا ج المهل  اإلجمال .  .6

 . 1997ن1995% لاعرام 28% من    لة ال ادةال بدع عن 7انخسات نسبة خدمة الدين قلى  .7

 % من الةا ج المهل  اإلجمال . 2.6 هط ق  ائض    م زان المد رعال مع العالم الخاةج  بلغ  رال   .8
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 1998داسمبر  –نيو يو ة المرحلة الرابع : 

 الهدف والمعالجات: -1

نتيية ام داث نالمراجهال الت   مت ب ن المةا ىييييييي ن لإلجراءال اإل يييييييال ية )اليرعال( نةجال اممن  
. نل ن  لك لم يرفف برنامج 1998. انخسىييييييييييييت ن  ر   ةس   اإلجراءال    الة ييييييييييييف امنل من عام 1997عام 

 هت ضيييي   ن  راة المؤاييييسييييال المالية الدنلية قلى  1996   يرن ر عام  اإل ييييالح  طد ا خ ل الهكرمة اليمةية
 ا خا  العديد من الطراةال ناإلجراءال أ مها: 

 عديل أاييييعاة  عض السييييلع المدعرمة متل )البةز ن ي ال ا ي ال  رنايييي ي كيق الطم ي كيق الدف قي   اد   .1
 اعر ال هرباء برافع ة ال نا د ل ل ن د  كهرباء(. 

% من الرا ب امااا  لمرظس  اليها  المركزي ناإلداةي ابتداء من 15ن  غالء المعيوة بةسبة  ةس   عال .2
 مع قضا ة عالنال غالء المعيوة عن السةرال السا طة قلى الرا ب امااا .  1998يرل ر 

 ألف جخص.  200  اد  عدد المستهد  ن من  ةدنن الرعارة اعجتماع  قلى  رال   .3

 قلى ميلق الةراب إلفراةه  م الم ادفة عليه نم داةه من ةئيق اليمهرة ة.  ةق الة مورنع الخ خ  .4

 النتائييا:  -2

 % . 2.7 هط ق معدل نمر مرجب للةا ج المهل  فدةه  .1

 %. 6انخسات عيز المرا نة العامة للدنلة قلى  .2

 %. 9انخسات معدل التىخم قلى  .3

 %. 28ال قلى اة ساع مسا مة اإليرادال غ ر الةسشية من قجمال  اإليراد .4

 %  سبب  برط أاعاة الةس  دنليًا. 9.6انخسات العائدال الهكرمية قلى  .5

 اة ساع نسبة السطر.  .6

  2001-1999المرحلة الخامسة : 
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 الهدف والمعالجات:  -1

 لطد  ىمةت   ه المر لة عدد من اإلجراءال الهاد ة قلى: 
 % . 5.3 هط ق معدل نمر للةا ج المهل  اإلجمال  بةسبة  .1
 %. 4ع يتيان  عيز المرا نة العامة قلى الةا ج المهل  اإلجمال  نسبة أن  .2

 %. 9أن ع يتيان  التىخم  .3

 المها ظة على ااتطراة اعر ال رف.  .4

 % من قجمال  الةا ج المهل . 4 خ يض نسطال الدعم عن السلع المدعرمة بةسبة  .5

 لستر  خمسة أجهر نن ف.  الر رل  اع تياطال من العمالل امجةبية ما ر ش  قيمة الراةدال .6

 % من الةا ج المهل . 10  اد  قيرادال البالد غ ر الةسشية بةسبة  .7

 . ةاات مال برنامج الخ خ  .8

 الستر  المكملة عدد من ام داف مةها:  2001 – 2000نااتهدف البرنامج من 
 %. 5نمر اةري للطشاعال غ ر الةسشية بةسبة  .1
 %. 7.5أن ع يتيان  معدل التىخم  .2

 %. 16ل البشالة ع يتيان  معد .3

 ة ال للدنعة.  135ااتمراة اعر ال رف عةد  .4

 % من الةا ج المهل  اإلجمال . 3أن ع يز د عيز المرا نة العامة للدنلة عن  .5

% ي فشاع 8  اد  نسطال المرا نة العامة لتالث فشاعال ةئيسية نعلى الةهر التال : فشاع التربية نالتعليم  .6
 %. 1.2ممان اعجتماع  % نجبكة ا1.6ال هة 

 رايييييييييييييييع ن عم ق اإل ييييييييييييييال ال الهيكلية لتوييييييييييييييمل  قية الر اةال  ما   ها نظام التطاعد    ن اة   الد اع  .7
 نالداخلية . 

ااييييييييتمراة اإلل اء التدة ي  للدعم المتبط  على السييييييييلع نالخدمال مع  هر ك اييييييييعر ماد  الديزل ل تسق مع  .8
 . 2001السرن العالمية    عام 

 . 2003قلى  1999% خالل الستر  من 20د المرظس ن الهكرم  ن بةسبة  خ يض عد .9

 النتائيييا:  -2
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على الترال  ن    2000-1999% لاعرام 4.22% ي 4.91 هط ق معييدل للةييا ج المهل  اإلجمييال  بلغ  .1
 % . 5.2ال ي ن ل قلى  1997معدعل أفل  طل ل مما  هطق    عام 

قع أنه عاد لالنخسات     1997عما كان عليه    عام  1998ة عام اة ساع عيز الم زانية العامة للدنل .2
 . 1999عام 

عام  368ي 1998عام  372قلى  1997دنعة عام  306  اد  الدخل المتراييييييي  السيييييييةري لدخل السرد من  .3
 ن ر  هسن ط يف .  1999

  2001نبدارة  2000ة ال للدنعة نهارة  165ن رل اعر ال رف قلى  .4

 ةد معدع ها المر سعة. ااتمراة البشالة ع .5

   اد  اع تياط  من العمالل نتيية اة ساع أاعاة ال ادةال من الةس  )جهدل أاعاة الةس  اة ساعًا(.  .6

 2005-2000/2001المرحلة السادسة و  

عر ت   ه المر لة  باطرء     ةس   برنامج اإل يييييييييييالح اعفت يييييييييييادي نالمال  ناإلداةي مرجعة اماييييييييييياس 
( ننضيييييعت 36014سيييييعر الةس  نن يييييف اإل يييييال ال  البش اة ن طًا لتطر ر البةك الدنل  ةفم )اعة ساع العالم  ل

 قاترا ييية  خ يف السطر اة    قل ها ع طا.  2005-2003خالل الستر  

 2005المرحلة السابعة و-.....   

 ال ( ال ي ر يييييف ق يييييال36014قن ة نامة   ه المر لة رمكن اايييييتخراجها من  طر ر البةك الدنل  ةفم )
. أخ  الرضع  2005المر لة السا عة  المؤجلة ي مع بدء  ةس   اإل ال ال اعفت ادرة المؤجلة    يرل ر /  مر  
. أنع  1999-1995   التهسيييييييييييييين بب ء نفد أ اح  شرةان  د ا مؤخرًا  ر يييييييييييييية  امة مة   تر  الةمر الةاج     

 يية الت ييدي لمهمة ق ييالح نظام اإلداة  العامة    :بدأل الهكرمة     ةس   اإل ييال ال الت    خرل كت رًا نخا
اليمني  لك أن نيا ها      ه المهمة رعد أمرًا  اايييييييييييييم ام مية ن يب أن  تم مسييييييييييييياند ه نمرافبته عن كتب من 
جانب كل الويييييييييييييييركاء    عملية التةمية ي  انيا:   طدم البلدان الميانة  لليمن أ ان الت امل اإلفليم  على المدى 

ر  ر ما يلزم من  مر ل خالل الستر  اعنتطالية لتشر ر المؤايييسيييال نالبةية اماييياايييية نالطدةال البوييير ة الشر ل مع  
ن   اييييييان اإل يييييال ال افتر ت قايييييترا ييية المسييييياعد  الطشر ة أن رطرم البةك الدنل   مسييييياعد  الهكرمة اليمةية 

 على  هط ق  طدم رستةد قلى أةبعة ةكائز   : 
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 غ ر الةسش . امنلى:   اد  الةمر 
 التانية:  هس ن نتائج التةمية البور ة. 

 التالتة:  هس ن ااتدامة المالية العامة. 
 الرا عة: الت دي لمعالية أ مة ااتدامة المراةد. 

نجيملت اإلايترا ييية على عديد اإلجراءال الممهد  لتهط ق أ دا ها نأنلها  هسي ن نظام اإلداة  اعفت يادرة 
 ًا    غارة ام مية نأن لم  ظهر نرا يه على المدى المترا . ال ي رعد  ةس  ه أمر 

  ا جزء مما  ىيييييييمةته قايييييييترا ييية المسييييييياعد  الطشر ة. أما التعديالل السيييييييعر ة  إنها لم  عد  تخ  جيييييييكل 
 الطراةال ناإلعالن عةها  اعة ساع السيييييييييييييييعري    المراد ال  ائية نالةسشية ير سع  دة ييًا خالل المعامالل الهيا ية
رطابله   يييير هال المسييييؤنل ن  وييييرح اماييييباب )اعة ساع    اماييييعاة العالمية( نةبما ركرن   ا اماييييلرب اماييييلم 

 للهكرمة     ةس   جرعال ق ال ية أن  تى غض الشرف عن مزاجية نأطماع كباة التياة    الرب . 

 



 

 

 21 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

 الخطط الخمسية:  -3

نالتالتة  2005-2001نالتانية  2000-1996لى مة  قيام الر د  اليمةية نضعت  الث خش  خمسيه امن 
نايييةهانل      ا المهرة  ط يم الخشة الخمسيييية امنلى نالتانية ي ن هديد أ داف الخشة الخمسيييية  2006-2010

 التالتة كما  دد ها. 

فبل الخشة الخمسييييييييييية  1995نمن المال ظ بدء برنامج اإل ييييييييييالح اعفت ييييييييييادي نالمال  ناإلداةي ماةس 
ن مكةةا  ط يم نياعة امداء  الترا ي مع برنامج اإل يييييييييييالح. نبالرغم أن الخشة الخمسيييييييييييية  2000-1996امنلى 

% نلم  تمكن من  هط ق أ دا ها قع أن  ةاك نمرًا نسيييييبيًا )دنن  ط يم 7.2اايييييتهد ت معدل نمر افت يييييادي  قيط  
 يييييييادي    اليمهرة ة اليمةية  لك على مسيييييييترى ام ر الميتمع ( ر يييييييف ن طدة  طر ر البةك الدنل : الةمر اعفت

:  لطد كان الةمر اعفت يييييييييادي المهطق    عطد التسيييييييييع ةال من الطرن الماضييييييييي  م  اًل على الرغم من ا  اة (16)
الةاجمة عن  الث  زال  عرضيييييييييت لها اليمن    مشلع عطد التسيييييييييع ةال )اليساف ي  رب الخليج التانية نالهرب 

% نظرًا عة ساع معدل الةمر 1.5الةا ج المهل  اإلجمال  بةسيييييييييييبة  م ( . بلغ متراييييييييييي  نمر1994ام لية    عام 
السكان     مشلع عطد التسع ةال أدل الهزال الخاةجية قلى   اد  اعختالعل المالية نلي ل الهكرمة    البدارة 

  ن   قلى نضيع ضيرا   مباجير  كالط رد على اعايت راد ناعايتتماةال ن هركال ايعر ال يرف للر ال نايعر السائد
 اجيييرل الهكرمة اليمةية  ةس   برنامج ق يييالح ن تب ت افت يييادي ن ن لك  غية  عز ز امايييق عفت ييياد  1995عام 

 مبةى على فاعد  السرن ن هت قياد  الطشاع الخاص.. 

ج نمع اعايييتيا ة اليزئية لما نتج عن السيييع  نةاء التتب ت ناإل يييالح اعفت يييادي ن ي عاد معدل نمر الةا 
 . 2000-95%    السةة أ ةاء الستر  6.4جمال  نهر اعة ساع  تى بلغ المهل  اإل

ا خ ل الهكرمة اليمةية فراة  إعداد خشة خمسيييييييييييه  2000-1996نخالل  ةس   الخشة الخمسييييييييييية امنلى 
 د ها  هط ق مترا   2025 انية    قطاة قاترا ييية طر لة المدى. ن م بلرة  ةؤ ة قاترا ييية للتةمية  تى عام 

%    السيييييةة نبةاء عليه اايييييتهد ت الخشة الخمسيييييية التانية  هط ق 9ر ايييييةري للةا ج المهل  اإلجمال  بةسيييييبة نم
%    السييييةة  ىيييياًل على ة ع مسييييا مة الطشاعال غ ر الةسشية 5.6مترايييي  نمر اييييةري للةا ج المهل  اإلجمال  

                                                 

 . 1( دةااال البةك الدنل  الطشر ة ي الةمر اعفت ادي    اليمهرة ة اليمةية ي مرجع اابقي ص16)
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الخشة الخمسييييييية للرؤ ة اإلاييييييترا ييية أن  هط ق أ داف  .(17)ن رى  طر ر الةمر اعفت ييييييادي    اليمهرة ة اليمةية
متل  هدرًا فر ًا يتشلب  هط ق نمر افت ادي مر سع نمستدامي نمجراء  هس ةال كبرى    ب اة نواط امعمال نبةى 
الهكم الي دي ن هسييييي ن الرضيييييع اممة  ي نالمها ظة على اايييييتطراة اعفت ييييياد على المسيييييترى ال ل ي نالعمل على 

ف ة ع اإلنتاجيةي اعاييييتعداد لمراجهة المعرفال    مختلف الطشاعال اعفت ييييادرة. قجراء ق ييييال ال  يكلية بهد
ننضيييع التطر ر كل ما  طدم جيييرنط لتهط ق الةمر المةويييرد    الرؤ ة اإلايييترا ييية ن   متشلبال ر يييعب  هقيطها 

ة ناعجتمافية  ددل نلر بر  ر   ش اة ن  ا ما جعل الةتائج المرجر  متدنية ن   قطاة الخش  الخمسية اعفت ادر
 د ها بتهط ق نمر افت ييييييادرًا  .(18)2010-2006خشة التةمية اعفت ييييييادرة اعجتمافية التالتة للتخ يف من السطر 

نب ةت  إدةاك أن  هط ق  لك الهدف يتشلب قجراء  زمة  2010-2006% اةر ًا خالل الستر  7.1يبلغ  المترا  
ل المؤاييسييية ناعفت ييادرة  ىيياًل على  ةس   ميمرعة من البرامج من السييياايييال ناإلجراءال    ميال اإل ييال ا

نالموييييياة ع اإلنمائية    عدد من الطشاعال بهدف  هسييييي ن مطرمال الب اة اعايييييتتماة ة ن عز ز التةا سيييييية نمعشاء 
مسييييييا ة أناييييييع للطشاع الخاص. ن ددل الخشة الخمسييييييية السييييييياايييييييال نالبرامج المترجب  ةس   ا لتهط ق أ داف 

 هسييييي ن مةظرمة الهكم الي دي  هسييييي ن قداة  اعفت ييييياد الرطة ي  ةمية الطشاعال اعفت يييييادرة الراعد ي ن  الخشة:
قفامة بةية  هتية طمر ة  لب  متشلبال ق داث نطلة نرفية    اعفت يياد الرطة ي  ر  ر  رص مت ا اة من التعليم 

ية ن رايع مظلة الهمارة اعجتمافية للمراطة ن نال هة ن مك ن المرأ     الهيا  السيااية ناعفت ادرة ناعجتماف
 ن عز ز برامج جبكة اممان اعجتماع     جميع المها ظال مع مراعا  الترا ن ب ن الر ف نالهىر. 

ن ويييييييير ال  لقن المتشلبال ا نسة ال كر ضييييييييرنة ة نل ن ر ييييييييعب  هقيطها بةياعة عالية نتيية اعختالع
 جتمافية )اة    قل ها ع طا(.  عتري الهيكل اعفت ادي نالبة  اع

  2005-2003إستراتيجية التخفيف من الفقر  -4

  د رةل امنضييييييياع اعفت يييييييادرة ناعجتمافية نا سييييييياع ةفعة السطر ن زايد البشالة  إطراد نتيية  د رة امنضييييييياع 
دي نالمال  اعفت ييييادرة ناعجتمافية نانخسات المسييييترى المعيويييي ي نمن جراء مرا ل برنامج اإل ييييالح اعفت ييييا

 ناإلداةي  ىال عن ضعف مردند الخش  الخمسية. 

                                                 

 . 2-1( نسق المرجعي ص ص 17)

 م. 6200ال ادة  عن ن اة  التخشي  نالتعانن الدنل  ي أغسشق  2010-2006( خشة التةمية اعفت ادرة ناعجتمافية التالتة للتخ يف من السطر 18)



 

 

 23 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

قن التهرل نهر افت ييياد السيييرن    بلدان الدرمطراطية الةاجييياة يتشلب قرياد مةظرمة أمان اجتماع   اعله 
  خسف أن  متص ا  اة السلبية ل لك التهرل.

ي نمسيييييرح ظا ر  السطر  1998ن كل العرامل السيييييا طة قضيييييا ة قلى نتائج دةاايييييال نمسيييييرح م زانية اماييييير  
ي نما  ىمةته  لك المسرح من مؤجرال البية ي د ع الهكرمة عةد قعداد ا  1999ي نمس  الطرى العاملة  1999

جعل قطاة قاييترا ييية التخ يف من السطر  2005-2001الخشة الخمسييية التانية للتةمية اعفت ييادرة ناعجتمافية 
ها ن ركز الهدف العام للخشة :  رل د الةمر اعفت يييادي ي نالتخ يف من السطر مكرنًا أايييااييييًا إلايييترا يييا ها نأ دا 

ن رضييي  الملخص التةس  ي ال ي ية نامطراف  .(19)نخلق  رص عمل نضيييمان اعايييتطراة اعفت يييادي ناعجتماع 
 مسيييييييييياعد   –نام داف اإلاييييييييييترا ييية  طرله )نفد  رجت الهكرمة اليمةية ا تمامها  مكا هة السطر من خالل  بة ها 

قعداد قايييييييييييييييترا ييية التخ يف من السطر نالت   ترا ق مع أ داف نايييييييييييييييياايييييييييييييييال كل الرؤ ة  – اعلة من المانه ن 
نالخشة الخمسيييييييييييييييية التانية نأ داف امل ية التةمر ة نغ ر ا من اعلتزامال المهلية  2022اإلايييييييييييييييترا ييية لليمن 

بة للسطر    اليمن   ث ة بت     الث ميمرعال نالدنلية(. ن دد    المخلص التةس  ي على العرامل المسيييييييييييييييب
 ةئيسية ن  : 

 انخسات الدخل ناة باطه بدةجة نطبيعة الةمر اعفت ادي .  -
 الةمر السكان  المر سع ن دن  مسترى المراةد البور ة نالبةية التهتية.  -

 ضعف مستر ال الهمارة اعجتمافية.  -
 يسية : أما من   ث المهانة  طد  ددل    أةبعة مهانة ةئ

  هط ق الةمر اعفت ادي.  .1
  ةمية المراةد البور ة.  .2

  هس ن الب ةة التهتية.  .3

 ضمان الهمارة اعجتمافية.  .4

                                                 

 ( ال ادة عن ن اة  التخشي  نالتعانن الدنل . 2005-2003مز د من التسا  ل انظر قاترا ييية التخ يف من السطر )( ل19)
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 Poverty( نأ ر ييييييا الرافع  نه ليييييية قلى  طر ر )2005-2003قن  ط يم نتييييييائج قايييييييييييييييترا ييييييييية السطر )

Assessment )(20).نالبةك الدنل  نك ا  طر ر اليمن ال ي نس   التعانن مع كل موييييييييييييييرنع اممم المتهد  اإلنمائ  
 . أ داف التةمية امل ية. 2003

 تقييم الفقر  -أ

طر نك ا  ط يم  شرة ظا ر  الس 2005/2006لطد اييييعى  طر ر  ط يم السطر قياس السطر    اليمن خالل الستر  
ة اماييييييييير  نأن ن ما العام ن ) سيييييييييب التطر ر( ال ي نس  خاللهما مسييييييييي  م زاني 2005/2006-1998خالل الستر  

 ن العام ن ال ين نس    هما مسييييييييييييي  م زانية اماييييييييييييير  يتطاطعان قلى  د ما مع  الستر  الت  نس ل خاللهما أنل خشت
 خمس ت ن للتةمية ي نأنل قاترا ييية للتخ يف من السطر. 

 قن  طر ر  ط يم السطر ع  ترفف أ دا ه عةد قياس السطر بل  ةس  ا نهر  ال ة أ داف أخرى: 

 م أ ر الةمر ناإل ييييال ال على السطر    الماضيييي  ن هديد طرن أ ىييييل عاييييتهداف السطراء المعرضيييي ن  ط ي
 لاخشاة . 

 ل  ط يم مراقبة  شرة ظا ر  السطر نعن طر ق  ط يم أ اة  ةس   السييييييييياايييييييييال الرئيسييييييييية على ظا ر  السطر مت
على  2005/2006-1998  ق يييييييالح أايييييييعاة المويييييييتطال الةسشية نبرامج الهمارة اعجتمافية خالل الستر 

 السطر. 

  .زن د  انع  السياايال نجركاء التةمية  المعر ة الال مة لتهس ن اليهرد المب نلة لتخ يف السطر  

 وتوصل التقرير إلى : 

لطد  ةاف يييت نسيييبة السطراء )الر ف نالهىييير( من  2005/2006 - 1998 شرة ظا ر  السطر خالل الستر  
. نبسيييييبب اايييييتمراة معدل الةمر السيييييكان  المر سعي  طد ظل 2005/2006ام % ع34.8قلى  1998% عام 40.1

عدد  السطراء  ابتًا عةدما رطاةب ايييبعة مالي ن نسيييمة مة  ايييبع ايييةرال   طر بًا ن سيييب التطر ر رعد مسيييترى  ةافص 
ق الهدف امنل السطراء متراضيييييييييييييييعًا ق ا ما فرةن    داف التةمية امل ية نالت   بةتها الهكرمة اليمةية ن تشلب  هط 

                                                 

 ( نسق المرجعي الملخص التةس  ي. 20)
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% خالل 1نالمطدة بييييييييييييييييييي –لال ية ) خ يض عدد السطراء قلى الة يييف( ة ع معدل الةمر السيييةري لالايييتهالك السرد 
 قلى أةبعة أضعاف   ا الرفم.  –السبع السةرال الماضية 

أما  خ يييييرص  ر  ع السطر    المةاطق الر  ية نالهىييييير ة  إن المةاطق الهىييييير ة  ويييييهد  ةافص ملهر  
% على  الرغم من ااييتمراة التزايد السييكان     المةاطق الهىيير ن رجع التطر ر اماييباب 20.7% قلى 32.2من 

قلى ااييييييييتساد  المةاطق الهىيييييييير ة من الةمر المبة  على عرائد الةس . نبالمطابل نيد أن انخسات السطر    الر ف 
 40.1قلى  1998عيام  %42.4ليق متسيييييييييييييييطيًا مع الت  ر    خشرط السطر  طيد  ةياف ييييييييييييييييت نسيييييييييييييييبية السطراء من 

 عدل التطر ر التةافص ع يتسييييق مع التعر سال البديلة لخ  السطر. ق ا ااييييتخدمةا خشرط بديلة للسطر  2005/2006
-1998%  طر بييا  ييإن نسيييييييييييييييبيية السطراء    امة يياف ايييييييييييييييت رن فييد اة سعييت خالل الستر  12أعلى فل ال بةسيييييييييييييييبيية 

2005/2006 . 

  : فجوة الفقرة 

ى السطر قع أنه امجييييييد عةد مطاةنته ببقية بلدان الوييييييرن امنايييييي  نجييييييمال أ ر قيا  الرغم من  ةافص مسييييييتر 
(MBNA( الرفم القيااييييييييييييييي  لسير  السطر  )ن  ا رعة  عيزًا  ردرًا  مطداة 8.9 )%ة ال رمة  )المترجب أن  497

نسان عةد ة ال رمة  جييييييييهر ًا إلخراجه من  الة السطر ن ر ةفم رمتل  لث مترايييييييي  اإل 1431ره ييييييييل السط ر على 
% من الةا ج اإلجمال (. ن بلغ  ير   طر ال  اء    4ملياة ة ال ايييةر ًا ) 124.4السطراء نمعاليته اييييكلف الدنلة 

% من متراييييي  اعايييييتهالك للسطراء غ ائيا ن رضييييي    ه السير  من 75ة ال رمة  ن ر ما رمتل  2100المتراييييي  
ة ال رمة  لااير  الرا د  نليق  2000المشبق  اليًا يبلغ خالل التمر الل المالية ) يةدنن الرعارة اعجتمافية( 

 للسرد. 

  :سوا التغذاة عند األطفال 

رعان  ما رطاةب  لث امطسال ب ن اييييين التانية نالخامسييييية من التطزم الويييييديدي ن ر ب  السطر ك لك  انخسات 
 الر ن نارء الت  رة ال ي لم يةخسض خالل السةرال الماضية. 

 مات الوحية: االستفادة من الخد
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ال ي اعتمد عليه التطر ر ب ن ااييييتمراة السير  ب ن امغةياء نالسطراء  2005/2006قن مسيييي  م زانية امايييير  
   اعاييييييييتساد  من الخدمال ال ييييييييهية نمرد  لك ال لسة المر سعة للخدمال ال ييييييييهيةي ناة ساع ااييييييييتهالك امايييييييير  

  ق ال ه  معرفال أاااية. المعيوية   ث   ب  الطدة  على الد ع نك ا الر رل للمر 

 

  :أثر النمو والصالحات االقتواداة على الفقر والبطالة 

بيييدةجييية  2005/2006-1998أةجع التطر ر التةيييافص البش ء    معيييدعل السطر    اليمن خالل الستر  
ن قيرادال الةس  أاياايية قلى الةمر الةا ج عن الةس  نمع الةس  يرظف فل ال من اليمة  ن نعدد أفل من السطراء قع أ

ع  متد  رائد ا لتويييييييمل معظم مكرنال اعفت ييييييياد نخا ييييييية السطراء ع رسيييييييا م     رظيف ايييييييكان امة اف السطراء 
 اعتباةه فشاع  ةاع  بدةجة كب ر    ا    مسترى أنل نلم  لعب التخ يىال اليمركية امدناة ضا اًل من   ث 

لدنة امكبر من   ث المسييييييييييييييا مة    ا  اة اعنتطالية الت  الت   ر على ظا ر  السطري    مسييييييييييييييترى  ان  نلعب ا
 رعان  مةها السطراء  د رة اعر العملة الرطةية. 

 :وأهداف التنمية األلفية   2003تقرير اليمن  -ب

قن التطر ر ال ي أعده ميمرعة من الخبراء لالايييييييييييييييتويييييييييييييييراف ممكةال  هط ق ام داف امل ية ناعتمدنا    
ي الخشة  2000-1996ي الخشة الخمسييييية امنلى 2025لى : الرؤ ة اإلاييييترا ييية لليمن  ط يمهم نااييييتوييييرا هم ع

نك ا اإلايييييترا يييال الطشافية.  2005-2003ي قايييييترا ييية التخ يف من السطر  2005-2001الخمسيييييية التانية 
لتعليم امايياايي  نبرنامج متل اإلاييترا ييية الرطةية للمياه نالسييياايية السييكانية نبرنامج العمل السييكان  نماييترا ييية ا

( ن  ا ما رسسييييييير التعتر    1ق يييييييالح الطشاع ال يييييييه  ن ر يييييييلرا قلى مطاةبال ايييييييلبية    ميملها اليدنل ةفم )
  خ يف ام داف المرارمة ليق  ط     قاترا ييية التخ يف من السطر بل ن   الخش  الخمسية. 
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  ط يم امداء نالتطدم نهر  هط ق أ داف التةمية امل ية
 (1دنل ةفم )ج

 األهيييداف
هل ستحقق 
 األهداف المرجوة

حالة البيئة 
 الداعمة

 الفقر المدقع 
خفض نسيييييبة السييييييان الذين اخي يييييون تحن خط الفقر الوطني إلى النوييييي  بحلول عام 

 م. 2015

ضيييييييييخيف قابل  بعيد االحتمال 
 للتحسن 

 الجوع 
زن إلى النوييييي  خفض نسيييييبة األطفال دون سييييين الخامسييييية الذين اعانون من نق  الو 

 م. 2015بحلول عام 

ضيييييييييخيف قابل  بعيد االحتمال
 للتحسن 

 التعليم األساسي للجميع 
 م. 2015تعميم التعليم األساسي للجميع بحلول عام 

 مقبول ممين 

 النوع االجتماعي 
 م. 2015ضمان المساواة في التعليم األساسي والثانوي بين البنين والبنات بحلول عام 

 مقبول ل بعيد االحتما

 وفيات األطفال 
 م 2015خفض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بمعدل الثلثين بحلول عام 

 مقبول ممين 

 ة النجابية وحال
 م. 2015حتى  باعخفض نسبة وفيات األمهات بمعدل ثالث أر 

ضيييييييييخيف قابل  بعيد االحتمال 
 للتحسن 

 مرض اليدز 
 2015دز مع حلول عام وقف وتقلي  مستوى انت ار مرض الي

 ضخيف ممين 

 المالريا واألمراض المعداة األخرى 
وقف وانحسيييييييار مسيييييييتوى انت يييييييار مرض المالريا واألمراض المعداة األخرى بحلول عام 

 م.  2015

ضيييييييييخيف قابل  بعيد االحتمال 
 للتحسن 

 االستدامة البيئية 
 م. 2015الحد من فقدان الموارد البيئية مع حلول عام 

ضيييييييييخيف قابل  الحتمال بعيد ا
 للتحسن 

 الخدمات األساسية 
خفض نسبة السيان الذين ال احولون على مياه مأمونة لل رب إلى النو  بحلول عام 

 م. 2015

ضيييييييييخيف قابل  بعيد االحتمال 
 للتحسن 

 م. 2003الم دة: أ داف التةمية امل يةي  طر ر اليمن 
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 منظومة األمان االجتماعي والتأمينات  -5

بكة اممان اعجتماع  ع  عد  دخاًل  ةيًا لتخ يف أن امت يييييييييياص ا  اة السييييييييييلبية على المسييييييييييترى قن جيييييييييي
الميتمع  لمةظرمة اإلجراءال نالطراةال اإل يييال ية  ا ياه آليال بهدف خلق اايييتطراة أايييااييي  نافت يييادي نايييلم 

رةي نالطانرن  نك ا المرا  ق اجتماع  بل     طًا أايييياايييييًا نجر ر ًا من  طرن اإلنسيييياني نبالرغم أن الةص الداييييت
الدنلية  هطرن اإلنسيييييان رعد مؤجيييييرًا  امًا نأنليًا لترجه السييييييااييييييال    أي بلد من البلدان قع أنه     عض بلدان 
الدرمطراطية الةاجيييييياة ن هديدًا المتعتر  ليق أدا  اختباة نقياس للمماةس الرافع  قع أنه من الىييييييرنةي امخ   ع ن 

هرة ة اليمةية  ىمن الداترة اليمة  ) ىاًل عن الم ادفة على المرا  ق الدنلية  ال العالفة( اععتباة:    اليم
نعددًا من المراةد الت   هم  ن رعى مياعل مختلسة للهطرن اعفت ييييييييييييييادرة ناعجتمافية نالتطافية جييييييييييييييمل:  ر ة 

دنلةي مبدأ   ا ؤ السرصي  ن مارة الةوييياط اعفت يييادي ن ويييييع التعانن ناإلدخاة ي  ق العمل ناختياةه ي كسالة ال
الدنلة اممرمة نالشسرلة نةعارة الة ء نالويييباب نالتعليمي نال يييهة نالخدمال اعجتمافية ن مارة  ييييانة ا  اة ي  
ن ميياريية الب ايية ن ق المراطة ن    التعليم الميييان  ن ق المراطن    الرعيياريية ال يييييييييييييييهييية ن  سييل الييدنليية  ر  ر 

  .(21)راطة ن كا ةالىمانال اعجتمافية للم

قن معالية آ اة التهرل  ا ياه السييرن  عالج من مةظرة  ة  افت ييادي أكتر مةه  طرف  )الهق    العمل 
نالهق    التمتع  ويييييرنط عمل عادلةي الهق    الىيييييمان اعجتماع  نالت م ةال اعجتمافيةي الهق    مسيييييترى 

سيييييييمية نالعطلية ي  الهق    التعليمي الهق    معيوييييييي  كا   ي الهق    التمتع   على مسيييييييترى من ال يييييييهة الي
بكة اممان المويياةكة    الهيا  التطافية ن رائد التطدم العلم  نالهق      ر ن الةطا ال( أما المسييترى التطة   إن جيي

 اعجتماع  نو ل  سب:  

  من ا  اة قاييترا ييية التخ يف من السطر : ظهرل   ر  قنويياء جييبكة اممان اعجتماع  ن عز ل للتخ يف
اعن ماجيييييييييية نالسيييييييييلبية الت   زامةت مع  شب ق برنامج اإل يييييييييالح اعفت يييييييييادي نالمال  ناإلداةي ن طليص 
اإلنسان الهكرم  على البرامج الهكرمية المرجهة للهمارة اعجتمافية للسيييييييييييييييكان عمرمًا نخا ييييييييييييييية الدعم 

تمافية امفل كلسة نالمرجه الهكرم  للسييييييييلع نالخدمال اماييييييييااييييييييية نااييييييييتبدالها  ميمرعة من البرامج اعج
مباجييييييير  لهمارة الساال السط ر .. جيييييييبكة اممان اعجتماع     اليمن  ت رن من ميمرعت ن ةئيسييييييي ت ن  ما 
البرامج نا ليال الت  أنويييييييييييييييات كيزء من متشلبال  عز ز الت ا ل    الميتمع ن  م ن الترا ن اعجتماع  
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ري نالميمرعة التانية  متل البرامج نا ليال الت  ن ويييييييييييييييمل   اال الت م ن اعجتماع  المدن  نالعسيييييييييييييييك
 سييتهدف مراجهة ا  اة اعجتمافية ناعفت ييادرة السييلبية لبرنامج اإل ييالح اعفت ييادي على السطراء ن ني 

  .(22)الدخل المهدند

   2010-2006الخطة الخمسية الثالثة : و

ة لتشب ق برنامج اإل يييالح اعفت يييادي أنويييات جيييبكة اممان اعجتماع  بهدف التخ يف من ا  اة السيييلبي
ية نالمال  ناإلداةي ن مارة غ ر الطادة ن على ال سيييييييييييييييب من خالل  طدرم اإلعانال الةطدرة المباجييييييييييييييير  ن ر  ر البة

التهتية المادرة ناعجتمافية للمةاطق المهرنمة ن ر  ر  رص العمل من خالل  ةس   المويييييييييييرنعال قضيييييييييييا ة على 
ال يييي  ر  نام يييي ر المرلد  للدخل ن رص العمل ندعم اإلنتا  ا لزةاع  نالسييييمك  نضييييع آليال  مر ل للمويييياة ع 

 ن ةمية الطدةال من خالل التدة ب نمعاد  الت   ل ن متلت ا ليال المؤايييييييسيييييييية للويييييييبكة    ال يييييييةدنن اعجتماع  
اعجتمافية  للتةمية نمويييرنع امجييي ال العامة ن يييةدنن دعم ن ويييييع اإلنتا  الزةاع  نالسيييمك  ن يييةدنن الرعارة

 ن ةدنن  مر ل المةوآل ال   ر  نالبرنامج الرطة  لتةمية الميتمع نامار  المةتية. 

 س    ا المسييييييييييترى لن نتشرن قلى ام ر الميتمع  ال ي  هد ه جييييييييييبكة اممان اعجتماع  )ايييييييييية    قل ها 
نةدل    الخشة الخمسية )الت  فدمتها مةظرمة جبكة اممان كما  2005-2000ع طًا( ارف ن تس   اإلنيا ال 

 التالتة( نأ ر ا الميتمع  كما  قيمه الر يطة الرامية ن   كافية. 

 مان االجتماعي: ألأواًل : م اريع شبية ا

 الوندوق االجتماعي للتنمية :  -1

بهدف  ةمية الميتمع نالتهس ن التدة ي  للمسترى المعيو   1997أنو  ال ةدنن اعجتمافية للتةمية عام  
ل السط ر  من الميتمع من خالل  هسييييييي ن الخدمال التعليمية نال يييييييهية نممدادال المياه نال يييييييرف ال يييييييه  للساا

ناإلفرات ناعدخاة نالمسا مة    خلق  رص عمل دائمةي ن ةس  ال ةدنن لتهط ق  لك  ال ة برامج أاااية   : 
نفد نس   .(23)البةاء المؤاييييييييسيييييييي  برنامج  ةمية الميتمعي برنامج  ةمية الموييييييييرنعال ال يييييييي  ر  نام يييييييي ري برنامج

                                                 

 اابق. ( قاترا ييية التخ يف من السطر ي مرجع 22)
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مل رن دنعة  يان   343.5مويييييييرنعًا بت لسة  3.888   2005-2001ال يييييييةدنن اعجتماع  للتةمية خالل الستر  
% 7.4%  ر عت على الطشاعال المختلسة ن طدة عدد المةس ين  رال  97التةس   السعل  لالايييييييييييييييتهداف  هرال  

ألف  6مل رن  ر يييية عمل مةها  رال   11.3    ر  ر  رال  % مةهم قناث ناييييا م ال ييييةدنن 50مل رن نسييييمة 
نجييييييملت الخدمال الطشاعال التالية )ال ييييييهة ي  .(24)% من المسييييييتهدف 91.7 ر يييييية عمل دائمة بةسييييييبة قنيا  

التعليم ي المياهي الشرني الب اةي التدة بي الدعم المؤايييييييييسييييييييي ي  اال  ني اع تياجال الخا يييييييييةي فرنت متةا ية 
 ال   ر ي المرةنث التطا  ي  عافدال ميتمعية(. ال  ر ي المةوآل 
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 م روع األشغال العامة:  -2

بهدف  ةمية الميتمع من خالل  هسيي ن مسييترى الخدمال التعليمية نال ييهية  1996  اييق الموييرنع عام 
مويييرنعًا  1.270نالمسيييا مة    خلق  رص عمل دائمة. نفد بلغ عدد الموييياة ع المةس   من فبل المويييرنع العامة 

% قناث نن رل  67.1نسمة مةهم  7.4% ن طدة عدد المستهد  ن 76.6م بةسبة قنيا  2005-2001خالل الستر  
%  رص عمل دائمة . نجيييييملت الموييييياة ع الطشاعال 1.4مل رن  ر ييييية عمل مةها  5.3 لك الموييييياة ع ما رطاةب 

 .(25) لعامةي الوارن اعجتمافية(التالية: ال هةي التعليمي المياهي ال رف ال ه ي الشرني الزةاعةي المبان  ا

 صندوق دعم وت جيع النتاج الزراعي والسميي:  -3

مورنعًا  1.096يلعب المورنع دنةًا أااايًا    فشاع  الزةاعة نالمراةد المائية ناماماكي ننس  ال ةدنن 
ي نالمةويييييييييييييييآل    ميال الرأ 62.8ملياة ة ال رمة  مطسيييييييييييييييمة  29.6بت لسة قجمالية  2005-2001خالل الستر  

%    ميال الدعم 7.4%    الترن  السييييييييييييييمكية ن5.4%    الزةاعة  وييييييييييييييقيه اله ران  نالةبا   ن24.3المائية ن
  .(26)المؤاس  للميالق المهلية
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 صندوق الرعااة االجتمااية:  -4

ل قعانال نطدرة للسطراء نالمسييييييييييياك ن ناميتام نامةام 2005-2001فدم ال يييييييييييةدنن اعجتماع  خالل الستر  
ألف  الة  603قلى  2000ألف  الة    عام  452$ ناة سع عدد المستهد  ن من 20ة ال لاار  جهر ًا  2000

  .(27)2005   نهارة عام 

 تنمية المن آت الوغيرة واألصغر :  -5

يةوييي  برنامج  ةمية المةويييآل ال ييي  ر  نام ييي ر التا ع لل يييةدنن اعجتمافية للتةمية    ميال المسييياعد  
ةية  رص عمل مدةه للدخل للساال السط ر  ن لك من آليال التدة ب ن شر ر الطدةال ن طدرم المسيييياعد  الس على خلق

  موييرنعًا خالل الستر  98نالطرنت ل يي اة المسييتتمر ن نبل ت المويياة ع الت  نس  ا ال ييةدنن اعجتماع  للتةمية 
 مل رن دنعة.  8.9بت لسة قجمالية  2001-2005

 لتنمية المجتمع واألسر المنتجة:  البرناما الوطني -6

بهدف المساعد  لاار الت   عي   هت نط   السطر نبالدةجة امنلى البرامج  1987  اق البرنامج عام  
م 2005-2000المرجه للمرأ  ) دة ب ن    ل على مهن متعدد  مدة  للدخل( نفد ااييتساد من البرنامج خالل الستر  

رفيةي برامج  رفية  ييييييييييييهيةي مهر أمية( نفد  ىيييييييييييياعست أعداد المراكز التا عة امرأ  )مهاةال عمليةي   27.000
  .(28)2005مركز عام  67قلى  2000عام  41للبرنامج من 
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 :وتقييم رسمي   ثانيًا : األثر المجتمعي

     ا المسييترى لن نتراييع    عملية  ط يم ام ر الميتمع  لوييبكة اممان اعجتماع  نن تس   ما نةد    
:  ةغم الدنة الهام ال ي  لعبه جييييييييييبكة اممان اعجتماع  (29)ة الخمسييييييييييية التالتة كر يطة ةاييييييييييمية   ث  طرلالخش

 مكرنا ها المختلسة  إنها  راجه  راضع معدعل الةمر اعفت ادي نالت  لم  تمكن من خسض مستر ال نسب السطر 
 هة كب ر  من السيييييكان  هت ضييييي    الطدة المسيييييتهدف ناايييييتمرل  لك الةسيييييب  هديها امدنى نامعلى  ىيييييع جييييير 

الهاجة نالعر ... ن يعل ا سيييياع ظا ر  السطر أ ر برامج نأنوييييشة الوييييبكة مهدند  نغ ر فادة  على الت ييييدي له ه 
الظا ر     ظل ف ييرة المراةد التمر لية منوييشة الوييبكة اييراء من الم ييادة المهلية أن الخاةجية كما يؤدي عدم 

ائ  اعجتمافية المسييتهد ة  شبيعة عمل نا تمامال برامج الوييبكة قلى قعافة الت   ر قلمام الميتمعال المهلية نالويير 
المةوييييييرد    أنضيييييياع السطراء كما أن عدم نجرد فاعد  بيانال مت املة عن السطر نالمةاطق امكتر  طرًا رهرل دنن 

كة  ما رمةع التالعب أن اع دنا  التهديد الدف ق للمستهط ن ن هس ن اعاتهداف نالمراقبة نالتط يم مداء آليال الوب
    اعاتساد  من براميها. 

 ثالثًا : التأمينات االجتمااية: 

يت رن الهيكل الت م ة  من   اتان ةئيسييييييي تان   ما: اله اة العامة للت م ةال نالمعاجيييييييال ) ختص  الت شية 
ايييييسييييية العامة للت م ةال ) ختص بت شية الت م ةية لمرظس  اليها  اإلداةي للدنلة نالطشاع ن العام نالمختل ( نالمؤ 

الطشاع الخاص الرا ب التطاعدي ع يلب  اع تياجال المعيويييييييييييييييية ماييييييييييييييير المتر  ن نالمتطاعدين( نبمرجب فانرن 
  .(30)الت م ةال  إن جميع العامل ن    الدنلة نالطشاعال اعفت ادرة التا عة لها رخىعرن للت م ن اإلجباةي 

رة ( مرظسًا    اليها  اإلداةي للدنلة بةها474.879ن الت م ةال نالمعاجييييييال )ن بلغ عدد الموييييييمرل ن  طانر 
 . 57.400نعدد المستهد  ن من معاجال  التطاعد  2003عام 

ن   الطشاع الخاص  إن عددًا مهدندًا رسييييييتس د من نظام الت م ن ن سييييييتهدف الهكرمة    براميها  رايييييييع 
عامل نمن جانب آخر  رايييييييييييييييعت مظلة  70.000الخاص قلى نشان المويييييييييييييييمرل ن بةظام الت م ةال    الطشاع 

الت م ةال اعجتمافية للطشاع الخاص لتوييييمل  اال جديد  متل:  العامل ن لهسييييابهم ن ني المهن الهر  نأ ييييهاب 
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امعمال نالعامل ن    المةويييييييآل الت   سيييييييتخدم أفل من خمسييييييية عمال مما أدى قلى اة ساع المويييييييمرل ن  الت شية 
نمن المال ظ أن الت م ن رستبعد  .(31)2.846العام نعدد المستس دين من معاجال التطاعد قلى بةهارة  64.29711

 نظام الت م ن ال ه ي نك ا امةفام الم كرة  أعاله متدنية جدًا مطاةنة  المستهد  ن من الت شية. 

 النتائا واألثر المجتمعي:  -6
مافية     عد ا التةمري: الخش  الخمسييييية أن فدمةا فيما اييييبق  ااييييتهياء السييييياايييييال اعفت ييييادرة ناعجت

ي اإل يييال   برنامج اإل يييالح اعفت يييادي نالمال  ناإلداةي أن مةظرمة الهمارة : قايييترا ييية التخ يف من السطر
جيييييبكة اممان اعجتماع  نالت م ةال كل  لك بهدف امت ييييياص أ ر برامج اإل يييييالح ن     ا السييييييان ايييييةهانل 

ر الميتمع  ن لك من خالل عدد من المسييييائل الير ر ة     عديها الهطرف  اإلنسييييان  اختباة ا على مسييييترى ام 
 نالتةمري ن  : التعليم ي ال هةي المرأ  نالشسلي البشالة ي السطري العملي ...(. 

 الحق في التعليم  6-1
 التعليم العام:  -أ

ن   نسق الرفت أ د أ داف التةمية قن الهق    التعليم جييييييرطًا جر ر ًا لتمتع اإلنسييييييان  هطرفه اإلنسييييييانية 
( 54البوييييير ة ) راييييييع خياةال المراطة ن نممكانيا هم(. ن رجمة لبعده الهطرف  ضيييييمن الدايييييترة   ا الهق الماد  )

)على أن التعليم  ق للمراطة ن   سله الدنلة ن طًا للطانرن  إنوييييياء مختلف المداةس نالمؤايييييسيييييال التطافية نالتربر ة 
ة اماييييييييياايييييييييية قلزام  ن عمل الدنلة على مهر اممية ن هتم بتراييييييييييع التعليم السة  نالمهة ...(  نالتعليم    المر ل

نأكيد الطييانرن على قلزامييية التعليم  1992( لسيييييييييييييييةيية 95ن ةظم التعليم    اليمن الطييانرن العييام للتربييية نالتعليم ةفم )
ة ن هديدًا المتعتر  مةها    الةص ن يسيييييييييي د   ا الهق ع رمكن    بلدان الدرمطراطيال الةاجييييييييييا .(32)امايييييييييياايييييييييي 

الداييييييييييييترةي أن الطانرن  نمنما  يرد  امداء المهطق لا داف :  ر  ر السرص المتسييييييييييييان ة ب ن اليةسيييييييييييي ني الر ف 
نالهىييييييييييري نجرد  الت ر ن... قلخ. نفبل الوييييييييييرنع     هل ل امداء ناليرد  نةاف   عض المؤجييييييييييرال ال مية    

 الث مستر ال الطبرل ي اعلتهان ي التخر  )ن طًا لليةق( للمر لت ن اماااية ( ال ي رهتري على 2اليدنل ةفم )
نالتانر ة. نبالرغم من أن المؤجييييييييييييرال  همل عالمة قريابية  تمتل  الز اد  على المسييييييييييييترى العددي اليمل  قع أن 

ية نالتانر ة نك ا نسب السير  ما الت ب ن اليةس ن على مسترى الطبرل ي اعلتهان ي التخر     المر لت ن امااا
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) التعليم العام من   ث: اعلتهان  التعليم العامي ال ساء  .(33)التسييييييييييييرب ن ىيييييييييييييف  طر ر التةمية البويييييييييييير ة التالث
الييداخليييةي المبييان  نالتيه زالي نرفييية التعليمي اإلنسييان على التعليم ي اإلداة  التعليمييية ي المةييا ج التعليمييية نطرن 

  و ء من اعفتىاب المسائل السا طة. التدة ق(  نارف نتةانل 
  :االلتحاق بالتعليم 

ح ةغم الز اد  الملهرظة    أعداد الملتهط ن    التعليم امايييييييييييييااييييييييييييي  نالتانري قع أنه ما ال  ع د عن طمر 
م  ىييييييييييييياًل عن نرفية التعليم ناايييييييييييييتمراة  يرال الةرع اعجتماع  2015 هط ق أ داف التةمية امل ية  هلرل عام 

أااا  )تسانل ب ن الر ف نالهىر ن طدة معدل اعلتهان للسكان    الساة العمر ة المرا  ة للتعليم العام نك لك ال
  مل رن  تا  1.9مل رن من الساة العمر ة خاة  المدةاة مةهم  2.9%  ط  ن  ا رعة   رك 59.6 انري(  رال   /

                                                 

 . 76-75 ( لمز د من التس  ل انظر: اليمن:  طر ر التةمية البور ة التالث: المعر ة ي التطا ة ي التعليم ي المعلرما يةي ص ص33)
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 2005/2006-2000/2001الطبرل ناعلتهان نالتخر     التعليم امااا  نالتانري 
 (2جدنل ةفم )

 الب ييان
 المر لة التانر ة  املف المر لة اماااية  املف

 الز اد   05/2006 00/2001 الز اد   05/2006 00/2001
 الطبيرل 
 32.3 176 133 37.1 462 337  كرة 
 54.9 79 51 41.2 346 245 قناث 

 38.9 255 184 38.7 808 852 الميمرع
 اعلتهان
 33.5 474 355 22.2 2.671 2.182  كرة 
 60.8 209 130 38.7 1.686 1.216 قناث 

 40.8 683 485 28.1 4.357 3.401 الميمرع
 التخر 
 21.7 101 83 23.4 132 107  كرة 
 60.0 48 30 73.8 73 42 قناث 

 31.9 149 113 37.6 205 149 الميمرع

 افية التالتة للتخ يف من السطر. الم دة: خشة التةمية اعفت ادرة ناعجتم

 14-6 لث الستيال      ه الساة العمر ة خاة  المؤاييييييسيييييية التعليمية ن طدة عدد امطسال    الساة العمر ة 
مل رن طسلة. ن  ه امةفام  1.4اييييييييييةة ال ين  م خاة  التعليم امايييييييييياايييييييييي    كتر من مل رن  طسل مةهم ما رطاةب 

مية. ن انل التطر ر البهث عن  سس ر للعالفة غ ر المةشقية ب ن  لك امةفام نملزامية العالية  وكل ةا دًا أااايًا لا
التعليم مرجعًا  لك قلى ال يييعربال الت   راجه التالم      ب اة التعلم نالتعليم مما يؤدي على نرفية التعليم اممر 

امار السط ر . أما اعلتهان  التعليم  ال ي رطلص الشلب عليه  ىاًل عن غياب التسه الل المدةاية عايما مبةاء
ايييةة. ن ةخسض نسيييبة اعلتهان نةغم  لك  17-15% من الساة العمر ة المرا  ة 39.3التانري العام فيطدة  هرال  

روييكل اإلقبال على التعليم التانري ضيي شًا جييديد الرط   على الةظام التربري اممر ال ي ريعل اليهرد    ب نهر 
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الةظر     هسييييييي ن نرفية التعليمي ن زاد السير  ب ن البة ن نالبةال نب ن الر ف نالهىييييييير   ث  مراجهة الةمر دنن 
%  ط  من قجمال اإلناث ن طل المعدل قلى الة ييييييييييف 24روييييييييييكل معدل التهان اإلناث    الساة العمر ة المرا  ة 

روييكلرن  لث السييكان قع  % ن  ا رعة  أن السرص متا ة أكتر أمام ال كرة نك ا الهىيير ال ين53.4لدى ال كرة 
 أنهم أكتر  ظًا مما يتشلب قعاد   ر  ع الخدمال التعليمية  ما رىمن ق الة السيرال الةرفية نالي رافية. 

  :الكفااة الداخلية للتعليم العام 

ن يف  طر ر التةمية البوير ة التالث ال ساء  الداخلية للتعليم  المةخسىية بةاًء على عدد من المؤجيرال مةها  
اة ساع نسييييييب التسييييييرب نالراييييييربي عدم اعاييييييت الل السييييييليم ليهرد المعلم ن   ث أن نسييييييبة كب ر  مهم ع  ؤدي  :

%( رطابله نطص 14.6الة ييياب الال م من اله يييص الدةاايييية  ىييياًل عن   رس المعلمال    مداةس الهىييير )
 %(. 5.4 اد    معلمال مداةس الر ف )

  : المباني والتجهيزات المدرسية 

ساع عدد المبان  المدةايييية قع أن  ةاك ايييرء  ر  ع المبان  المدةايييية ب ن المةاطق نعاييييما التعليم ةغم اة 
امااا     المةاطق الر  ية ن عان  المبان  الطائمة من عديد اإلجكاليال   ث ع رمتل العديد مةها ب اة  الهة 

 للتعليم. 

  :نواية التعليم 

ىييييييييييييييي رط: الةمر السيييييييييييييييكان  المشردي ننرفية التعليم ن  ا ما ريعيل رعان  التعليم العام من نرع ن من ال
مخرجال التعليم ع  عكق  ةمية  ويير ة  قيقية ) سييب التطر ر( ن ويي ر التطر ر بدةااييال أكدل على أن مخرجال 

ية التعليم متدنية  العديد من  الم   التعليم امايياايي  ريهلرن أ يدرال الطراء  نال تا ة ن ل  عض المسييائل الهسيياب
 نمخرجال التعليم التانري ضعيسة ال لة  متشلبال ارن العمل نا تياجال التةمية . 

  :النفاق على التعليم العام 

% من قجمال  17.7نسييييييييييبة  2000قن اإلنسان على التعليم العام يتزايد   ث بلغ على اييييييييييب ل المتال عام 
التعليم العال .  12.2التعليم السة ي  2.2 –لعام التعليم ا 85.6% من الةا ج المهل  اإلجمال  )6اإلنسان العام ن
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% 20-16نع ظ التطر ر أن  ةاك  عض السيييلبيال على ايييياايييية اإلنسان على التعليم   ب ب ن ييي ب التعليم ب ن 
من اإلنسان العامي انهسيييياة ن يييي ب التعليم العام نخا يييية امايييياايييي      ييييال  التعليم العال  نالسة ي نااييييتويييياة 

% نالباف  لمراجهة اإلنسان اعايييييييييييتتماةي ن تمتل معظم اإلنسان الياةي    مر بال 90متراييييييييييي  اإلنسان الياةي  
 نأجرة. 

  :الدارة التعليمية 

رمتل  يم العامل ن    التعليم  هرال  ن ييييييييييييييف اليها  اإلداةي للدنلة نمع  لك  عمل نسييييييييييييييبة كب ر  من  
% من 76.8ن بر  البيانال اإل  ييييائية أن  مداةس المر لة اماييييااييييية دنن قجييييراف قداةي )مدير ني مسيييياعدين(

% ع رمل رن أي مؤ ل دةااييييييييييييييي  على اإلطالن. 4.4مديري المداةس دنن الت   ل اليامع   ىييييييييييييييياًل على أن 
معلما نمعلمة )الهكرم   171.396ن ةخسض نسييييييييييبة  مويييييييييياةكة الةسيييييييييياء    العمل اإلداةي ن بلغ عدد المعلم ن 

 %( من اإلجمال . 17.5معلمة ) 36.025ن بلغ عدد المعلمال  2002/2003نام ل (  سب المس  التربري 

  :المناها التعليمية وطرق التدريس 

 عان  المةا ج التعليمية نطرن التدة ق من ال ت ر من الط ييييييييرة   ه ث ر ييييييييعب الهديث عن مؤجييييييييرال 
ايييراء ما طرأ على مهترى ال ساء  الةرفية للمةا ج رطرل  طر ر التةمية البوييير ة التالثي ةغم كل اليهرد الت  ب لت 

ال تب أن مؤجرال نرا ج التعليم لدى المتعلم ن ال ين يراجهرن  عربة كب ر     ااتيعاب مىام ن المةا ج نالت  
لم يتم أرىيييييييييًا  ير بها فبل  عميمها كما ع رمتل رن المعلمرن أنسسيييييييييهم المعاةف نالخبرال الت   مكةهم من مراكبة 

ال رف الدةااييييييييية ن راضييييييييع الراييييييييائل نالتيه زال المدةاييييييييية للقيام   ي نويييييييياط    ا التيديد.. نا يك عن اكتظا 
 تىيييييمةه المةا ج خا ييييية    المراد العلمية .. ما  زال المةا ج  ركز على الماضييييي  أكتر من عةايتها  الهاضييييير 

  .(34)نالمستطبل نع  ويع اعبت اة نالتس  ر الةافد

 التعليم الفني  -ب

أايياايييًا       رة السييرن  ما  تشلبه من مهاة  مخت يية نعالية التطانه  ىيياًل عن  يلعب التعليم العال  دنةاً 
 عز ز  رص التويييييي  ل ال ا   ي نفد أدل السييييييياايييييييال المتبعة  اليمن المة ييييييب ا تمامها على التعليم العال  قلى 

                                                 

 . 85-84( نسق المرجع ي ص ص 34)



 

 

 39 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

شاع التعليم السة  ق داث  ير  كب ر  ب ةهما عز ل الةظر  الميتمعية السيييييييييييييييلبية  ياه التعليم السة . نفد جيييييييييييييييهد ف
عةدما  م انوييييييياء ن اة  العمل نالتدة ب المهة   1990نالتدة ب المهة  نطلة نرفية مؤايييييييسيييييييية  تشرة  دة ييًا مة  

الت   ىييمةت قدةاكًا لدنة التعليم السة     التةمية نةغم  لك  1994ن ييرًع إلفراة قاييترا ييية التعليم المهة  عام 
% من قجمال  الطبرل 1ية الدنل العربية على امفل   ث جيييييييييييكلت مدخال ه  إن السير  جييييييييييياايييييييييييعة ب ن اليمن نبق

 كرة  6.9) 2002/2003% عام 5.5%( ن0.4% اإلناث 1. )ال كرة  2000/2001 التعليم اليامع     عام 
% قناث من قجمال  الطبرل العام  التعليم العال ي أما على مسيييييييييييييترى المةا ج  إنها غ ر مسييييييييييييياير  للتشرةال 1.2ن
  .(35)لمية نالتطةية  ىاًل عن عدم ااتيابتها لسرن الو لالع

                                                 

 .92-90( نسق المرجع ي ص ص 35)
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 التعليم العالي  -ج

روييييييهد   ا الطشاع  شرةًا  امًا على المسييييييترى الميتمع  ي ن عز ل أ م ته كمشلب اجتماع  لدى امايييييير 
عدني  نالويييييباب ال ين رويييييكلرن  اة ايييييكانية كتيسة الهيم. ن تركز التعليم اليامع     المدن الرئيسيييييية ) يييييةعاءي

 عزي الهديد ي  ماة ي قب ي  ىيييييييييييييييرمرل( ن تهت  عض اليامعال  رنعًا لها     عض المها ظال امخرى. 
عن جامعة  ةعاء(  2007جامعال دنن ا تساب جامعة عمران المستطلة عام  7ن بلغ عدد اليامعال الهكرمية 

 ييييةعاء نعدني نظلتا ن  د  ن    ن   اييييسييييت جامعت  1970ن عرد  اة خ أنل نويييي   لليامعة    اليمن قلى عام 
عةدما  م قنويييياء خمق جامعال   كرمية أخرى ) ىييييرمرلي  عزي  ماةي الهديد ي قب(  هري  1995 تى عام 

كل التخ ييي يييال  اايييتتةاء  عض التخ ييي يييال المتالئمة مع الب اة المهيشة متال )كلية البهاة(  يامعة الهديد   
( أ سهت  الدنلة الميال للطشاع ام ل   ةياه السرن )الخ خ نانسيامًا مع مساة اإل ال ال اعفت ادرة  ا 

 2003(   ث بلغ عدد اليامعال ام لية  تى 1993/1999)دجةت أنل كلية للعلرم نالت ةرلرجيا عامها   امنل 
رايييع  طرله :  قن الترايييع كلية  شبيقية ننظر ة. ن  يييف  طر ر التةمية البوييير ة التالث الت52 مان جامعال  ويييمل 

 .(36)   التعليم اليامع  جاء    ظل غياب  لسسة  ربر ة ناضهة للتعليم العال  نايااة مهدد  نالتخشي  الال م
نع رختلف فشاع التعليم العال  عن  قية الطشاعال من   ث عدم ااييييييتيابته لسييييييرن الويييييي لي نا سيييييياع السير  من 

 شرة فشاع التعليم نايييرن الوييي ل نالتةمية  :)  .(37)ية البوييير ة التالث   ث الةرع اعجتماع  ن  يييف  طر ر التةم
ما يزال انستاح التعليم العال  على الميتمع نمسيييا مته     ةم ته مهدند  ق  رعتبر الوييي ن الةظري امكتر اايييت رافًا 

ة لليامعال( نع التةر ر  –   نظائف اليامعال اليمةية نأنوييييييييشتها مع عدم السييييييييع  لتعم ق الرظيسة اعجتمافية 
رمكن  ةانل فشاع التعليم العال  دنن الترك ز على اييييييييييييااييييييييييية الطبرل    اليامعال اليمةية الهكرمية  هديدًا الت  
كانت  طبل كل  امل جيييييييييييييييهاد   انر ة عامة مهما كان ميمرع دةجا هي نمع التزايد الشالب  ا خ  الميلق امعلى 

% ع رسيييييييييييييييتشيع اعلتهان 70دلة    التانر ة العامة أفل من لليامعال فراةًا  ىيييييييييييييييمن على أن كل من كان مع
 اليامعال الهكرمية  اةكة  لك الميمرعال قلى اليامعال الخا يييييييييييية الت  ع  تط د  ميمرع الدةجال مما كان له 
    رًا على مخرجال التعليم من جهة ن رمان أبةاء اماييييييييييييير  السط ر  من  رص اعلتهان  التعليم اليامع ي   ا    

% 70دارة اممر نل ن اعجتهادال ضيييييطة ام ق ا خ ل اييييياايييية فبرل لمن  م  ا ييييلرن على معدعل أفل من ب
 هت مسيييييييييييمى الةظام المرا ي )مطابل مال ( ن ىيييييييييييف التطر ر السيييييييييييةري لهطرن اإلنسيييييييييييان نالدرمطراطية    اليمن 

                                                 

 .94( نسق المرجع ي ص  36)

 .97( نسق المرجع ي ص 37)
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لم ره ييييييييلرا على معدل : ) ااييييييييتهداث ما رسييييييييمى  الةظام المرا ي     عض اليامعال الهكرمية لمن (38)2006
التخر  المهددي فيه مخالسة ناضيهة للدايترة نالطران ن الةا    الت   رجب ميانية التعليم نعدم التم  ز على أاياس 

 الةسر  نالدخل. (

ن   ايييييييييييان جرد  المخرجال عبد أن نويييييييييي ر قلى مسيييييييييي لة  امة  تمتل  المةا ج اليامعية نمدى مراكبتها 
رعان  التعليم اليامع     اليمن اييراء    جامعا ه  : ( طر ر التةمية البويير ة التالث  للتشرة نالتيديد   ث قيمها 

الهكرمية أن الخا يييييية من جمرد معظم المةا ج نالت  لم  يد طر طها قلى التطر م نالتيديد نالتشر ر مة   من  ع د 
دة ق  ما  زال المةا ج قع     دند ا الدنيا ناعتمادًا على اجتهاد جيييييييييييخ ييييييييييي  من فبل  عض أعىييييييييييياء   اة الت

اليامعية كما    مة  نضعها دنن مراكبة للتشرة نالتيديد ... بل ندنن اع تمام بترة  المعلرمال نالت ةرلرجيال 
اع     فويييييييييييييرة ا ن متل اعتماد المداةس نالشالب على المال م المةسيييييييييييييرخة من مراجع فدرمة نعدم  ر ر المراجع 

  .(39) أااايًا أمام  شر ر المةا جالهديتة نالدنة ال المتةرعة معرفاً 

 

 األمية :  -6-2

 عد اممية أ د أ م المعىييييالل ال ييييلبة الت   عترت مسيييياةال التةمية اعفت ييييادرة ناعجتمافية عة باطها 
العىيييري  عديد من اإلجيييكاليال اعفت يييادرة ناعجتمافية نالتربر ة ن     ا المسيييترى ايييةعتمد على اإل  يييائيال 

نك ا  سسيي ر ظا ر   سويي  اممية ةغم اليهرد المب نلة من فبل برامج مهر  .(40)خشة الخمسييية التالتةالراةد      ال
ايييةة    كتر  15( قلى أن : نسيييبة اممية ب ن السيييكان 2004اممية ي   ث  وييي ر اإل  يييائيال )التعداد السيييكان  

% من قجمييال  31.7 % قنيياث( ننسيييييييييييييييبيية اليي ين رطرؤنن ن كتبرن بل ييت62.1 -%  كرة29.8% ) 45.7بل ييت 
السيييييكان ن  ا رعة  أن أكتر من  ال ة أةباع السيييييكان دنن مسيييييترى التعليم امايييييااييييي . نأةجعت الخشة الخمسيييييية 

 أاباب  سو  الظا ر  بةسب عالية قلى : 

 ( اةة خاة  المداةس. 14-6 طاء نسبة كب ر  من امطسال    الساة العمر ة ) -

                                                 

 . 80ي ال ادة عن المر د اليمة  لهطرن اإلنسان ي ص2006( التطر ر السةري لهطرن اإلنسان نالدرمطراطية    اليمن ي 38)

 . 101مرجع اابق ي ص (  طر ر التةمية البور ة التالث ي39)

 . 139( خشة التةمية اعفت ادرة ناعجتمافية التالتة ي مرجع اابقي ص40)
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 ال امنلى من التعليم نخا ة ب ن اإلناث. ااتمراة ظا ر  التسرب المدةا  من السةر  -

 ضعف البرامج نامنوشة اإلعالمية نالتطافية للتعر ف  اممية نخشرة ها.  -

ن مهييدندريية برامج مهر اممييية ن عليم ال بيياة    المةيياطق الر  ييية نالةييائييية نتيييية فليية المراكز نالمييدةاييييييييييييييي  -
هر اممية نالت  ع  تةااب   ي  ال مع نانخسات أجرة م  ىاًل عن  دن  المخ  ال المالية ليها  م

  يم الموكلة. 

 الحق في الوحة : والجسمية والعقلية   6-3

قن ضيييييييييييييمان   ا الهق يترجب  هط ق عدد من اإلنيا ال اإلريابية    مسييييييييييييياةال  تيمع عةد نطشة  يم 
فد أجرنا فيما ابق قلى  ( نكةا3كتا تها رهدد مطداة الةياح أن التعتر ن لك المساةال مرضهة     اليدنل ةفم ) 

أن كسالة الهطرن ع رمكن ضيييييييييمانها    بلدان الدرمطراطيال المتعتر     الةص الدايييييييييترةي نالطانرن   يييييييييرا ة أن 
ضييمةًا  هسييب  قنما    المؤجييرال الرافعية على مسييترى المماةس الميتمع  نمع  لك ع ضييرة من   اد  الت ك د 

تبر ال يييييييهة من امةكان اماييييييياايييييييية لبةاء الميتمع ن طدمهي نالماد  ( اع32على أن الدايييييييترة اليمة     ماد ه )
( ن ييييت على أن الرعارة ال ييييهية  ق ليميع المراطة ن   سله الدنلة نب ن المة ييييرص نالرافع  ير   هكمها 55)

ح    المعشيال اعفت ييييييييييييادرة ناعجتمافية نالتطافية نالمالية  برغم اليهرد المب نلة من فبل الهكرمة لتهط ق الةيا
 2004المسيييييياةال آنسه ال كر قع أن المعشيال على أةت الرافع  سيييييي ر  ا يا ال معاكسيييييية رطرل التطر ر الرطة  

   الرافع أن التهل ل المتعمق ع يا ال الخ ييربة نالرفيال    اليمهرة ة اليمةية رظهر أن  .(41)لهطرن اإلنسييان
ما رعة  أن مويييكلة التزايد السيييكان  السييير ع      مة ا يا ال فد طرأل على كل من مسيييترى الخ يييربة نالرفيال

مويييييكلة خ يييييربة مر سعة نأن  ةاك اة باطا طردرًا ب ن مسيييييتر ال الخ يييييربة نمسيييييتر ال نفيال الرضيييييع نالشسرلة 
لعرامل نفائية ن عر ىيييييييية ناة باطًا طردرًا أرىيييييييًا ب ن مسيييييييتر ال الخ يييييييربة السيييييييائد  نمسيييييييتر ال نفيال الرضييييييع 

( 3ر ال الخ يييييربة نمسيييييتر ال نفيال اممهال    الميتمع. نمؤجيييييرال اليدنل ةفم )ناة باطال طردرًا ب ن مسيييييت
  ب ن المعرفال ال هية الرافعية نالشمرح نمن خالل المسا ة ب ةهما نستشيع ابر أعمان المس لة ال هية  .
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 (3جدنل ةفم )
ن    اليمهرة ة نالسييييييييااييييييية الرطةية للسيييييييكا 2000-1996أ داف خشة العمل السيييييييكان  المهد ة لليمهرة ة 

  2005-2001اليمةية 
أ ييداف خشيية العمييل السيييييييييييييييكييان  المهييد يية لليمهرة يية 

  2000-1996اليمةية 
أ داف السيااة الرطةية للسكان    اليمهرة ة اليمةية 

2001-2025 
مرلرد  تى قلى  83/1000خسض نفيال الرضييع من 

نأفيييييييل ميين  2001مييرلييرد  ييتييى  ييهييلييرل  60/1000
 2006 هلرل  50/1000

نعد   35/1000 يض معدل نفيال الرضيييييييييييييع قلى  خ
 2025 هلرل  30/1000نأفل  2025 يه  هلرل 

خسض معدل نفيال امطسال دنن ايييييين الخامسيييييية من 
 2006 هلرل  35/1000نأفل من  121/1000

 خ يض معدل نفيال امطسال دنن ايين الخامسيية لي ييل 
نملى أفيييل  2025نعد   يييية عيييام  45/1000قلى  رال  

 2025نعد   ية  هلرل  1000ة ن ا  ل ل  ال 65من 
خسض معدل نفيال اممهال من المسييييييترى ال ي كان 

% 50ن 2001%  هلرل 50 مطداة  1990عليه عام 
 2001أخرى  هلرل 

العمل على ة ع معدل ااييييتخدام ناييييائل  ةظيم امايييير  
نعلى أن ع  طل نسيييييييبة  2025%  هلرل عام 56قلى 

 %35اعاتخدام للراائل الهديتة عن 
ة ع نسيييييييييييييبة السييييييييييييي دال الال   يتلط ن خدمال الرعارة 

قلى  1996% عييام 26ال يييييييييييييييهييية أ ةيياء الهمييل من 
75 %2006 

 رايييييييع ن هسيييييي ن مسييييييترى الخدمال ال ييييييهية ن عميم 
الرعارة ال يييييييييييييييهية المت املة نخا ييييييييييييييية    امة اف 

% من السيييييييييييكان 90ن هط ق معدل   شية ع رطل عن 
 2025 هلرل 

تدرمة للمياه الم مرنة قلى ة ع نسييييييييييييبة التخشي  المسيييييييييييي
% 75نملى  2000% من قجمال  السييييييييكان  هلرل45

 2015 هلرل 

 الة ن ا   75خسض نسبة نفيال اممهال لي ل قلى 
 الة  65نأفل من  2015نعد   ية عام  1000ل ل 
 2025نعد   ية  هلرل  1000ل ل 

عييييامييييا  هلرل  61ة ع  رفع الهيييييا  عةييييد الم الد قلى 
 2006 هلرل عام  63.5قلى  2001

 رفع الهيييا  عةييد الم الد قلى  العمييل على ة ع مترايييييييييييييي 
 2025اةة  هلرل 70نملى  2025م اةة  هلرل عا70

ي ال ييييادة عن المر ييييد اليمة  لهطرن  2000الم ييييدة: التطر ر السييييةري لهطرن اإلنسييييان نالدرمطراطية    اليمن 
 اإلنسان. 
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 هط ق ام داف ال ييييييهية )أ داف امل ية( الراةد      نالمؤجييييييرال الراييييييمية نالرافعية  ويييييي ر قلى  ييييييعربة
برناميًا عالجيًا ننفائيًا لم  تمكن  عد  12نبالرغم من التراييييييع    الت شية ال ييييييهية ن عدد البرامج  3اليدنل ةفم 

% من 58غشت ما رطاةب  2003السييييييييييييااييييييييييييال الهكرمية من  هط ق ام داف  الخدمال ال يييييييييييهية  تى عام 
% 50% للر في نك ا مسترى  طدرم الخدمال لم يتيان  35.3%    المةاطق الهىر ة ن80مسا ة اليمن مةها 

% من الةا ج 1.4% للر ف نبالرغم من ة ع الهكرمة من ن يييييييي ب اإلنسان ال ييييييييه  من 25% للهىيييييييير ن80ي 
% ن   نسيييييييييييييبة مةخسىييييييييييييية   ث بلغ 1.9مطاةنة  اايييييييييييييتهداف  2003%    عام 1.8قلى  2002اإلجمال     
ن    .(42)ة ال أفل من عويييير  دنعةال 1700م 2003ةري لة يييي ب السرد من اإلنسان على ال ييييهة المترايييي  السيييي

أن الرضيييييييع   .(43)2006اييييييييان الرضيييييييع ال يييييييه  يرى التطر ر السيييييييةري لهطرن اإلنسيييييييان نالدرمطراطية    اليمن
رًا من ال ييييييييييييه     اليمن روييييييييييييهد  د رةًا  اد    ث رعان  الرضييييييييييييع ال ييييييييييييه     اليمهرة ة اليمةية عددًا كب 

ال عربال نالمعرفال المتةرعة  يعل   ا الهق    نضع  ر  نمعطد ن لك يتشلب نضع ايااية نطةية  هية 
 دةس  مةهيية علمية   ه ال ييعربال نالمعرفال ن عمل على  بة  قاييترا يييال نبرامج   سل أنًع نفبل كل جيي ء 

بة الر ا  نالمراضييية  مكتر اممرات خشرة  معالية مظا ر التد رة الهاد    الرضيييع ال يييه  نأ مها اة ساع نسييي
نج رعًا متل مرت المالة ا نالسل الل ين اة سع معدل اإل ا ة بهما مطاةنة مع الة ف التان  من  سع ةال الطرن 
نك ا عرد  ظهرة أ م اممرات المعدرة نالستاكة للشسرلة نالت   م اعاييييييييتعيال    اإلعالن عن ااييييييييتا ييييييييالها .. 

%  هت خ  41.8% من السكان  هت خ  السطر ال  ائ  ن17.6الرامية رعي  أكتر من  نبهسب اإل  ائيال
السطر امعلى نأن معظم السطراء رعيورن    الر ف   ث   ل نسبة السكان الرافع ن  هت خ  السطر امعلى قلى 

% 17.6من % رعيويييرن على أفل من دنعة    ال رم الرا د نأ ىيييت  الة السطر الويييديد قلى أكتر 10.7% ن83
% من 52من السيييييييييييييكان غ ر فادة ن على  ر  ر الهد امدنى من السيييييييييييييعرال الهراة ة    غ ائهم ال رم  ن عان  

% رعانرن من اإل ييا ة بةط ييان الر ن ننسييتشيع 46أطسال اليمن  هت ايين الخامسيية من اييرء الت  رة المزمن  ن
ل  بةى على أايق علمية ننافعية  سيتي ب الطرل أن الرضيع ال يه     اليمن  هاجة قلى اييااييال نمايترا يييا

لتلبية اع تياجال ال يييييييييهية الميتمعية ن رفف التد رة ال يييييييييه  ن هسييييييييين الخدمال ن عمل  يدرة على مكا هة 
اممرات الخش ر  المةتوييير     الب اة اليمةية نأخ رًا نام م خلق آليال لىيييمان اله يييرل على الخدمال ال يييهية 
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ن اععتباة السط ر  مةهاي مطابل التخل  اليبري التدة ي  لها ل ال  الطشاع الخاصي ل ا ة المراطة ن مع امخ   ع 
 ال ي رهتا  بدنةه قلى ةفا ة  اةمة من فبل السلشة المور ة. 

% من 1.8قلى أنه ةغم  أن اإلنسان الهكرم  على الطشاع ال يييه  بلغ  .(44)ن ر يييلت دةااييية  ط يم السطر
% من قجمال  اإلنسان الرطة  على الطشاع نل ن عةد  هل ل 32م ن متل 2003قجمال  الةا ج المهل     عام 

المسييتس دين نجد أن أ راد امايير امجييد  طرًا ع ره ييلرن على الرعارة ال ييهية    المرا ق العامة نمتلت العيادال 
 الخا ة المرا ق امكتر جعبية لدى السطراء لله رل على الرعارة ال هية عةد المرت 

 العمل / البطالة/ الطبقة الوسطى:  الحق في 6-4

رعد الهق    العمل من الهطرن اإلنسييييييييييييانية الير ر ة  ه ث   طىيييييييييييي    ا الهطرن  : أن يتاح للسرد  ق 
اختياة العمل ال ي يرغب فيه  ما ركسل له العي   هيا  كر مة ن هط ق  لك رسييييييييييترجب  ر  ر السرص المتسييييييييييان ة 

ةال ناله يييييييييييييييرل على العمل دنن  م  ز ن  كد   ا الهق من خالل عديد أمام المراطة ن    الت ر ن نبةاء الطد
ضييعتها ن اع ساقيال كالعهد الدنل  الخاص  الهطرن اعفت ييادرة ناعجتمافية نالتطافية قضييا ة قلى اع ساقيال الت  
 نام كاممةظمة العمل الدنلية فيما يتعلق  هطرن العمل ن عد الهق    العمل أ د ام داف اماييييييييياايييييييييية للمبادئ 

( الت  ن يييت على أن العمل  ق نجيييرف نل ل مراطن الهق    29الراةد     دايييترة اليمهرة ة اليمةية الماد  )
ت ( الت  ن يييييي29العمل أ د ام داف اماييييييااييييييية للمبادئ نام كام الراةد     داييييييترة اليمهرة ة اليمةية الماد  )

عمل ال ي ير د نع رير   رت أي عمل جبرًا قع على أن العمل  ق نمويييييييييرف نل مل مراطن الهق    اختياة ال
ال ي نص على أن العمل  ق طبيع   1995( لسييييييةة 5 مطتىييييييى فانرن ن  كد الهق ك لك    فانرن العمل ةفم )

ل ل مراطن ره يييييييل عليه  ويييييييرنط نضيييييييمانال  طرقية مت ا اة دنن  م  ز  سيييييييبب اليةق أن العرن أن اللرن أن 
 ل جيييييي( 12. الماد  ) 1991( لسييييييةة 19نرن الخدمة المدنية ناإل ييييييالح اإلداةي ةفم )العط د  نالل ة. نأخ رًا    فا

 الرظيسة العامة ل ل المراطة ن دنن  م  ز .

ننظم فانرن الخدمة المدنية أنضيييييياع العامل ن    اليها  اإلداةي للدنلة نالطشاع ن العام نالمختل ي ن ةظم 
نع  م ز  التويير عال ب ن الرجل نالمرأ  بل رسيياني  .(45)الخاص فانرن العمل  طرن نناجبال العامل ن    الطشاع 
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ب ةهما من   ث أجرة ي  رقية ي  ر  ب ن    ل . نبةاء على الة يييييييييييييييرص الطانرنية أعاله نؤكد على التةافض ب ن 
نلة( الةص التويير ع  نالسييياايييال المماةايية  طد أنةدنا فيما اييبق عةد  ةانلةا لترجهال الدنلة نهر   خل ها )أي الد

عن التزامها بترظيف كل الخر ي ن نع نة ر أنه من أ م التهدرال الت   راجه اليمن  تمتل عدم  ر  ر  رص عمل 
 ةغم كل البرامج اإل ال ية نالهمائية )جبكة اممان اعجتماع (. 

 لهطرن اإلنسيييان ي يراجه 2004 رضيييع التوييي  ل يراجه ال ت ر من التهدرال  سيييب  هل ل التطر ر الرطة  
ايييرن العمل اليمةية نالت   ت يييف  التيزئة ناعن الني  .(46))نضيييع التوييي  ل(  هدرال كت ر  أ مها الرضيييع الرا ن

نما ركتةف  لك من  باين    امجر ب ن الطشاعال اعفت يييييييييييييييادرةي نب ن ال كرة ناإلناث نك لك العمالة المهلية 
ةظم نالمتمتل    العمل السردي نالعمل العائل  نالرا د  قضيييييييييا ة قلى أن ايييييييييرن العمل  تم ز  كبر الطشاع غ ر الم

نالعمل الهر نالمرايييييييم  نالمؤفت.. نلعل الةمر السيييييييكان  المر سع نالهيكل السة  للسيييييييكان  ما من أبر  التهدرال 
الت   راجه ايييرن العمل    اليمن   ث يؤدران قلى   اد  فر  العمل  معدعل  سرن الةمر السيييكان  المر سع أ يييال 

مالي ن    عام  9.3قلى نهر  1995مالي ن    عام  7.6  كتر( من  رال   15كان    ان العمل )نفد  اد الس
% ك لك نتج عن  زايد أعداد المتخرج ن من اليامعال ناة ساع نسييييبة غ ر الملتهط ن 4.2 مترايييي  اييييةري  2000

ث قلى أعمال لتهسييي ن أنضييياعهم بةظام التعليم نالتدة ب ننسيييبة التسيييرب  اإلضيييا ة قلى انخراط ام راد  ال ال اإلنا
المعيويييييييييييييييية . نتيت عن كل  لك   اد     أعداد الداخل ن اليدد لسيييييييييييييييرن العمل نالت   عد  هد  ا ها  هدرًا أمام 

 اعفت اد الرطة  نالطشاع الخاص  وكل أااا  على  ر  ر  رص عمل كافية. 

 أنماط البشالة    اييييييرن الويييييي ل كماقن نمر فر  العمل   وييييييهد  زايدًا مسييييييتمرًا ن  ا ما انعكق على   عدد 
  4 رض   لك مؤجرال اليدنل ةفم 

 نسبة البشالة
 (4جدنل ةفم )

 2000 1999 1994 التس  ل م
 509.000 469.000 277.000 عدد ام راد ال ين رعانرن من البشالة  1
الةسيييييييييييبة المار ة للعاطل ن من قجمال   2

 فر  العمل
8.3% 11.5% 11.9% 
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 لهطرن اإلنسان 2004الرطة   الم دة: التطر ر

( الةمر المت يييييييييياعد خا يييييييييية  تر   شب ق برنامج اإل ييييييييييالح 4ننال ظ من خالل مؤجييييييييييرال اليدنل ةفم )
اعفت ييادي نالمال  ناإلداةيي نالخشة الخمسييية امنلىي الت  أعلةت الدنلة اليديد   رجهها عن  خل ها عن  عض 

لخاص ناإلعالن عن عدم التزامها بترظيف جميع الخر ي ن أدناة ا اعجتمافية ناعفت ييييييييييييادرة ل ييييييييييييال  الطشاع ا
ضمن قجراءال برنامج اإل الح اعفت ادي نالمال  ناإلداةي . نع  تر ر دةااال جاملة ندقيطة لمعدعل البشالة 

ال ي أنةد ق  يييييائية  .(47)2006نل ن  ةاك مؤجيييييرال متةا ر     عديد التطر ر مةها التطر ر اعفت يييييادي السيييييةري 
 14.3% قلى 14.9من  2005-2003أن معدل البشالة    اعفت ييييييييييياد جيييييييييييهد  راجعًا مهدندًا خالل الستر   ؤكد 

% خالل نسق الستر  ن  ا مؤجيير افت ييادي خشر ن   2.7على الترال  نمع  لك ظل معدل البشالة السييةري عةد 
مؤجييييير خش ر ركويييييف % ن  ا 2.9%(   اد  طترب من نمر عرت فر  العمل 2.7نسيييييبة )معدل البشالة السيييييةري 

ضييييعف نمهدندرة دنة السييييياايييييال اعفت ييييادرة الرامية قلى  هسيييي ن مسييييترى امداء اعفت ييييادي .  ىيييياًل عن أن 
معدعل البشالة  تركز   ييرة  كب ر  ب ن الوييباب ق ا   ييل نسييبة البشالة ال يير هة ب ن الوييباب ن طًا لدةاايية خبراء 

-29م ما ب ن 2006ترانح نسييييييييييييبة  شالة الوييييييييييييباب    العام % ن ترفع أن  18مةظمة العمل الدنلية قلى  رال  
% ن  ا ةفم كب ر جدًا  معةى أن  لث الويييييباب    اييييين العمل ع ريدنن عمل..   ث أن مخرجال اليها  34.2

ألف جييياب نجيييا ة ع رسيييتشيع اعفت ييياد  ر  ر  رص عمل قع  مطداة  188التعليم     الرفت الرا ن   يييل قلى 
طًا لبيانال مسييييييي  الشلب على الطرى العاملة نبالتال   إن مويييييييكلة البشالة ايييييييتظل مويييييييكلة ألف نظيسة  ط  ن  16

خش ر   راجه عملية التةمية مما لها من أ اة افت ادرة ناجتمافية. ن   امخ ر عبد أن نو ر قلى مس لة  امة لها 
ال الراةد    يييائي  ث  ب ن اإلآ اة مىييياعسة على المسيييترى اعجتماع   تمتل  اة ساع معدل البشالة ب ن السطراء 

م فد اة سع )للطادة ن على العمل 2004-1999أن معدل البشالة    اليمن خالل الستر   (48)    طر ر  ط يم السطر
( برغم اعنخسييات    معييدل السطر من 2004% )عييام 16.3( قلى 1999% )عييام13.77عييامييًا  يي كتر( من  15
ال الدنلية ليق  ةاك عالفة ناضييهة ب ن البشالة نالسطر ةغم أن % ن طرل التطر ر "نبهسييب المؤجيير 35% قلى 40

 هل الل اعفت اد اليزئ  فد  ب ن برجرد عالفة اببية مرجبة ي  إن نجهة نظر اعفت اد ال ل   س د   ن العاطل 
كافيًا الت   يد من  ر ر لها دخاًل   يييييييةف ضيييييييمن ااعاييييييير  الت  يةتم  ال ها العمل فد ع ركرن  ط رًا  ق ا ما  نع

نباإلضييييا ة قلى  لك  إن امايييير  السط ر  ع  هتمل نجرد عاطل ن ضييييمن أ راد ا نل ةها  عان  من  دن  دخلها مما 
                                                 

 ال ادة عن ن اة  التخشي  نالتعانن الدنل .  2006( التطر ر اعفت ادي السةري 47)
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عايييتهالك السرد دخل السرديي نمعدل الةمر السيييةري رسيييا م    اكتمال دنة  السطر". أن ا سييياع ةفعة السطر ن دن  ال
( نال ي رهتا  لمىيييييييياعسته قلى أةبعة 2006-1998ة )% خالل السييييييييبع السييييييييةرال الماضييييييييي1نالمطدة    اليمن 

 أضعا ه لتهط ق الهدف امنل لال ية . 
ال  اء  %( مطاةنة ببلدان الورن امنا  نجمال أ ر قيا ي ن بلغ  ير   طر8.9ن وكل  ير  السطر ةفمًا قياايًا )

راء غ ائيًا. قن ا سيياع ةفعة % من مترايي  اعاييتهالك للسط75ة ال رمة  ن ر ما رمتل  رال   2100   المترايي  
اجتماع  لقيم  )كهامل السطر ناة ساع نسيييييييب البشالة ن دن  المسيييييييترى المعيوييييييي  أدى قلى  آكل الشبطة الرايييييييشى 

ةية ر( ل ييييييال  الشبطة السط ر  نالر ة  ه ث أ ييييييب  "التطسيييييييم الشبط " للميتمع يةطسييييييم قلى طبطت ن: ا د ما غ الت  
 نطبطة  ط ر  ن وكل الطاعد  اماااية للسكان. ن وكل نسبة ضا لة جدًا من السكان

 
 غال :تالمحور الثاني: القطاع الخاص والوجود، المساهمة، وبيئة األش

ا قن الهديث عن دنة الطشاع الخاص كور ك    التةمية    بلدان الدرمطراطيال الةاجاة نخا ة المتعتر  مةه
كن الهديث عن الدنة ال امل له كوييييير ك مسيييييتطل كامل يترجب  ةانله أي الدنة  ه ة نفلق مةهي  عال ي  ال رم

الويييخ يييية ) معترف  ه( دنن اختباة  لك على مسيييترى الرافع المماةس نمن غ ر الممكن أن نشلب من جيييخص 
دنة غ ر مؤ ل القيام  مهامه ال املة دنن اعداده ن    له   ا من جانب نفد ر خ نا اع تمام الويييييييييييييييديد بتط يم ال

     مسيياةان متزامةان : العمل   خ  اختباة نجرده نااييتطالله ن  ا ريعل العمليال اإل ييال يةن سييط  من ا تمامةا 
من   ث  مساةان مستطالنأجراء عمليال  هطق ااتطالل الطشاع عن الدنلةي ن رايع مياعل نواطه  دة ييًاي أن 

ممكةييال الميتمع المييدن   عمييل على قجراء اع يييييييييييييييال يال  يا ييياه مة  الطشيياع الخيياص نكي ا يالامنلر ية امنلىي 
ان ال امل آليًا. ن   السيييي هالرجرد المؤايييسييي  السعال    السىييياء الميتمع ي نم ا ما  هطق  لك  إنه اييييماةس دنة 

 اليمة  ع رمكةةا ان اة دنة الطشاع الخاص كور ك    التةمية نل ن  ااتهياء. 
 العديد من البلدان المماةاة الدرمطراطية الهطة   ك دافت اد السرن ليق كافيًا لتن  إعالن اعنتطال الدرمطراط  

الدرمطراطيال الةاجيياة )المتعتر  مةها( ع  ةسييهب من اييا ال الهيمةة ل ييال  الطشاع الخاص نالميتمع المدن  بل 
 سييييعى  كل الراييييائل قلى جعل  ىييييرة ما مهدند ن"دركرةي" نبالعرد  قلى الهالة اليمةية  طد اعلةت الهكرمة عن 

اة ًا نجبر ًا( مع  بة  برنامج اع يييييييييييييييالح يناكتملت )اخت 1990 دة ييًا مة   (49)لرئيسيييييييييييييييية الخمسييييييييييييييية رجها ها ا
( نكةا فد أجييرنا قلى  لك 2000-1996نمع الخشة الخمسييية امنلى ) 1995ماةس  اعفت ييادي نالمال  ناإلداةي 
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دنلة ندنة ا    اعفت ييياد الرطة . عاد   هديد نظيسة الق الترجهال مسيييبطًا نل ةةا  ةا ايييةركز على الترجه التان  : 
( 2000-1999نالتالث :  راييييييييييع دنة الطشاع الخاص ن هددل أدناة الدنلة بدفة    الخشة الخمسيييييييييية امنلى )

ن  ر ه    ميال ن ةئيس  ن  ماي   م ن اعاتطراة اعفت ادي نالمال  نالةطدي من خالل السيااال اعفت ادرة 
 رن ي ن ةظيمها نمفامة مواة ع البةية اماااية نالمرا ق العامة .ال لية ن شر ر آليال افت اد الس

* عدم الدخرل    ااييييييتتماةال جديد  نخا يييييية    المياعل الت  يدخل   ها الطشاع الخاص  اإلضييييييا ة قلى 
خسض مسيييييييا متها    الطشاع الخاص. أما ما يتعلق  الترجه التالث:  راييييييييع دنة الطشاع الخاص  إنها فد أكدل 

ويييييييع الطشاع الخاص ليكرن المهرك الرئيق للةوييييياط اعفت يييييادي نليسيييييهم  طدة أكبر     هط ق التةمية على :  
 اعفت ادرة ناعجتمافية ن لك من خالل:

بة  رك ز الدنة اليديد للدنلة    ق الة المعرفال الت   راجه نوييييياط الطشاع الخاص ن ر  ر الويييييرنط المةااييييي -
 .هعفت ادي ن  اد  ااتتماةا لقيامه  الدنة الرائد    الةواط ا

ييع ا خ ل الهكرمة ميمرعة من السيااال ناعجراءال المالية نالةطدرة ناإلداة ة لتدفيم آليال السرن ن و -
  ر ة التياة .

البدء  عمليال الخ خ ة لترايع ميال الةواط اعفت ادي للطشاع الخاص من خالل  مليكه المؤاسال  -
مياعل افت يييييييييادرة كانت  كرًا على الدنلة ن   الرفت نسسيييييييييه اايييييييييتطشاب لرؤنس العامة نالدخرل    أنويييييييييشة ن 

 اممرال الرطةية نامجةبية لالاتتماة     شر ر نة ع كساء  الر دال المعرنضة للخ خ ة.
 ل الطشاع الخاص مؤ ل نفادة على  إن ايييؤال رشرح نسسيييه  رل   ا على المسيييترى الةظري نمن كان ك لك 

  ب اة ايييااييية نافت ييادرة نأمةية مىييشربة ن   ب اة غ ر مةااييبة لةمره نمن  مكةا من التعارالت يف السيير ع    
ديث من مطداة مسا مته    الةمر اعفت ادي نفبل اله معر ته  مع  لك الب اة غ ر المستطر  قن اختباة  لك رمكن

 :خ ائص ب اة اعجت ال ا اً   اله:  ما    تالطشاع الخاص    ميال اج  ب اة  عن  لك المسا مة اةهانل
مةويييييييييييي    م اختياة ا  947لعدد  (50)م2001لطشاع الخاص  م    نر مبر انعتمد      ا على نتائج مسيييييييييييي   

عوييييرائيًا    خمق مها ظال رمةيةي ن عمل كل المؤاييييسييييال    ب اة  تسييييم )ن طًا لةتائج المسيييي (  ىييييعف  ياكل 
يم نبىيييييرائب مر سعة نمداة  ع  عمل  كساء  ننجرد مماةايييييال الهكم الي دي نانتوييييياة السسييييياد نباعة يالية    التةظ

غ ر مة سة    نواطال امعمال ن  ف المس  مؤاسال الطشاع الخاص "فباة  عن مةواال    ر  الهيمي 
  ي ن ةظر  يرجد لها اع  رص فل لة للقيام   ي  راييييييع مربننةش  ال  رجه خدم   عمل    أاييييييران مكتسييييييبة نع
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ماة ة كب اة  ال مخاطر عالية ن     ه الب اة ع  راجه المةوآل ال   ر  قع مواكل فل لة نسبيًا قلى الب اة اعاتت
عةدما  دخل السرن نل ةها  راجه معرفال كب ر  لةمر القيمة المىا ة نالتراع     خ  ا ها ) سبب المخاطري 

ي عرائق قداة ة  كرميةي خدمال نعدم اعطماةان    المةاخ اعايييييييتتماةيي ننجرد مماةايييييييال مةا سييييييية غ ر عادلة
بةية  هتية غ ر  ةا سيييييييييةي  ييييييييعربة اله ييييييييرل على خدمة ال هرباء نعلى امةاضيييييييي ي نالخدمال الطانرنية..( أما 
المةوييييييآل ال ب ر  يرجد لديها فدة  على العمل   داء أ ىييييييل منها فادة  على امت يييييياص المخاطر داخليًا ن تم  لك 

ال داخلية ن سيييتس د المةويييآل ال ب ر  من مالها من جييييكا ها ننسر  ا نفدة ها على جزئيًا من خالل الت تل نبةاء فدة 
الر يييييييرل قلى أايييييييران خاةجية نك ا التمر الل. ن بلغ عدد المؤايييييييسيييييييال المملركة لسرد نا د من الةا ية الطانرنية 

لع ةةي ن تر ع % من ا11.7% من الع ةة يل ها المملركة لعدد مهدد من الوييييييييركاء بةسييييييييبة 13.5التةظيمية نسييييييييبة 
 (5المؤاسال    مياعل نواطها على فشاعال مختلسة )انظر اليدنل ةفم 
 نسب الةواط  سب الطشاعال

 (5جدنل ةفم )
 %الةسبة الطشاع

 %29.3 التياة 
 %22.3 خدمال أخرى 

 %22.6 ال ةاعال التهر لية
 %4.4  ةاعال المال ق

 %3.6  ةاعة السلع اعاتهالكية 
   اليدنل اعتمادًا على : دةااال البةك الدنل  الةظر ة: الةمر اعفت ادي    اليمهرة ة   ممت المعلرمال

 اليمةيةي الم ادة العرائقي ناإلمكانيال.
 

 نبةاًء على المس  الم دان  لب اة الةواط  ددل أ م التهدرال أمام الطشاع ال ةاع :
أاال ب الهكم نفلة المؤاسال الداعمة  ضعف البةية المؤاسية الخا ة  الطشاع الخاص )من   ث ضعف -

 عفت اد السرن(
 ضعف البةية التهتية. -
 ضعف  يم الطشاع ال ةاع . -
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 ااتمراة   ر  يم المةوآل اليمةية. -
 

 نأخ رًا    ب اة الةوييياط ن هديد: ب اة الطشاع نعةا ييير الهكم الي د  إن عةا ييير ضيييعف الهكم الي د )التهكم
عالية الهكرمةي امنظمة ي اعايييييييييييتطراة السييييييييييييااييييييييييي  نعدم نجرد عةفي  ر ة التعب ر    السسيييييييييييادي دنة الطانرني  

 نالمهاابة( جسد نسسه  سب التطر ر    أجكال مختلسة    اليمن.
 السساد نعدم كساء   ساعل المسؤنل ن الهكرم  ن مع نواطال امعمال التا عة للطشاع الخاص. -
لعطرد : اىييييب   ها غ ر مرجرد  قطالفًا )اليهال المعةية مؤاييييسييييال مويييييعة للسييييرن ع  عمل  كساء  أن أن -

 مهاكم ن  اال فىائيةي أن المةظمة لتد ق المعلرمال(.
 ضعف أداء الطشاع العام من   ث  طدرم الخدمال اماااية. -

ن سيييب التطر ر أن ضيييعف  ياكل الهكم الي د  ؤ ر  ويييكل ملهر  على المخرجال الةاجمة من عملية التةمية 
 ل المتال السساد له أ ر  دم ري على معدعل اعاتتماة نالةمر اعفت ادي.على اب 

افت ادرة ن قن الطشاع الخاص جر كًا أااايًا  هاجة قلى  ه اة المةاخ له ل ةمر اليمًا    ب اة فانرنية ن ور عية 
 مرنة ن اعلة نمراكبة لتشرةه التدة ي .

 
 * دور القطاع الخاص التنموي:

 يييادي مر ب  بز اد  دنة الطشاع الخاص    الميال اعايييتتماةيي ن سيييا م الطشاع الخاص قن  هط ق نمر افت
ن ترفع أن يزداد  2000(  سيييب ق  يييائيال عام 2.449   العملية التةمر ة نالتخ يف من البشالة   ث روييي ل )

%( من 66( نبه ا رسييييييييييتهر  الطشاع على  رال  )4.6(  معدل اييييييييييةري فدةه )2005( عامل )3.035العدد قلى )
قجمال  العمالة    فشاع اعفت ييييييياد غ ر الةسش ي أما على المسيييييييترى اعجتماع   إن الطشاع الخاص يلعب دنةًا 

الر د  نالتعددرة( على  ر  ع  ) فبل  1990 امًا نل ةه مهدند نمتةا ر )غياب قاييييترا ييية(  طد افت يييير دنةه فبل 
ن    ث المسييييييييياجدي نبةاء المداةس )مهدند نغ ر  المسييييييييياعدال الخ ر ة نال يييييييييدفال  ويييييييييكل مباجييييييييير للمهتاج ني

ااييترا يي ( أن     تها ي نمع  هط ق الر د  نما  ييا بها من  شرةال ايييااييية نافت ييادرة ا خ ل جييكل المسييا مة 
عدد مهدند من الب رل التياة ة قلى  ت. نفد ايييييع(51)   قنوييييياء اليمعيال نالمؤايييييسيييييال ام لية ن طدرم الدعم لها
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ي نانخراط العديد من ةجال  (52)ري قلى مؤايييسييي  ن عد  يربة ميمرعة  ائل ايييع د أنعم امبر  هر ل الةوييياط الخ 
امعمال    كت ر من المةظمال اعجتمافية نالخ ر ة نالتةمر ة ن سيييييا مرا     هر لها مايييييباب مختلسة نقيم ديةية 

عف مسييا مة الطشاع الخاص ضيي (53)2000/2001نأخالقيةي أاييباب مالية نضيير بية ... الخ. ن عد  طر ر التةمية 
    دعم ن مر ل نواط الميتمع المدن  قلى  عربال  الث:

ضييييييعف البةاء المؤاييييييسيييييي  نالتةظيم اإلداةي للدنلة )رهرل دنن  ر  ر الظرنف المةااييييييبة الت   تي  للطشاع  -
 ي(.نال   نالتطل د التياة  غران  ب ناإلال امةة نخا ة    ظل انتواة التهر  الخاص اات الل المراةد

 العام ) يركز الطشاع نمنسافها  ف الطشاع الخاص  الىعف نالهواجة ناعتماد  ركته على نواط الدنلة تي -
مع ججل نوييياطه على اليرانب الر عية نالشس لية نغ ر المةتية افت يييادرًا ناجتمافيًا نالت  رسيييعى من خاللها قلى 

 الترنال(.
رى مج اإل ييالح اعفت ييادي نالمال  ناإلداةي نانخسات المسييتال ييعربال المتعلطة  ا  اة اعن ماجييية لبرنا -

الهقيط  لدخرل غالبية السيييييييييكان من أ يييييييييهاب الةوييييييييياط اعفت يييييييييادي نالهركة الياة ة  هالة من الركرد مة  عام 
 م.1995

قن العرامييييل الميييي كرة  أعاله  لعييييب دنةًا كب رًا     طيييياء دنة الطشيييياع اعجتميييياع  مهييييدند ام ر نالمييييياعل 
د ة )خ ر ة ي عىيير ة( نأن  هس ز الطشاع عاييتيعاب دنةه اعجتماع  نالتةمري رسييترجب  دخالل من فبل المسييته

مةظمال الميتمع المدن  نالدنلة على مختلف المسييتر ال الوييخ ييية نالراييميةي نالمؤاييسييية    قطاة ااييترا ييية 
 ر الوييييييييييييرنط المرضييييييييييييرفية لةمره  يمع  لك امعمال    قطاة ام داف اعاييييييييييييترا ييية     راكمها  لك  تى  تر 

 المؤاس  كطشاع فائم نجر ك غ ر متردد.
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دنة الميتمع المدن  اعفت ادي ناعجتماع  ناعنسان  كور ك  اعل نمستطل ي الى       ا المهرة نتعرف 
اعجتماع  ناعفت يييادي    الخشاب السييييااييي  م زاب المعاةضييية كرنها  همل  الطر  الر يييرل قلى  نك ا التر  ب

السييييلشةي نع  ختلف نجهة نظرنا  خ ييييرص الميتمع المدن  نالطشاع الخاص فيما يتعلق  قياس  دند الدنة فبل 
    ةانل مسا مة  عفبل الورن الت كد المةهي  من الرجرد ال امل نالسعال    الطىاء الميتمع  ن  ا يتشلب مةها 

الميتمع المدن  التشرن  إريا  قلى التشرة التاة خ  لمةظمال الميتمع المدن  نالب اة الطانرنية الةاجيييييييييييييييشة    
 ميالها نمياعل نواطها نأ ر ا الميتمع .

 
 أواًل : منظمات المجتمع المدني:

 ن مكةةا  طسيم نو   مةظمال الميتمع المدن  قلى  الث مرا ل: 
  ث بدأل مالم  الميتمع المدن   تبلرة نخا ييييييييية     (54)امنلى : مر لة الدعر  قلى بةاء الدنلة الهديتة -

 .الماض  مةت ف خمس ةيال الطرن 
-62التان : مر لة الدنلة الرطةية الهديتة نالت  عر ت نجرد نظام ن اييييااييي  ن متباية ن )الدنلة الويييشر ة  -

1990. ) 
ع اد  عملية التهديث نالتةمية  اإلضيييييا ة قلى دنة ا    دعم ن  ر ن مةظمال الميتمنا سيييييمت   ه المر لة  قي

 المدن  نةغم أن كال الةظام ن كانت له أايييييييييييييييباب متعدد     التعامل مع الميتمع المدن   إنهما  ما ال    ة ض
ة شه  مؤايييسيييال الدنلالتعددرة السيييياايييية نالس ر ة نما أدى قليه  لك من السييييشر  على نوييياط الميتمع المدن  نةب

 الرامية  وكل أن  آخر.
 ن تى ال رم( نالت  ا سييييييييييييمت بتبة  الدرمطراطية نالتعددرة السيييييييييييييااييييييييييييية 1990التالتة: مر لة دنلة الر د  ) -

ناعفراة عبر ن ييييرص داييييترة ة نفانرنية  هق الميتمع المدن     أن يةظم    مؤاييييسييييال أن مةظمال ايييييااييييية 
  ااتطالل عن الهكرمة.ناجتمافية نافت ادرة ن طافية 

ع  متد  هسيييييييييييييييب قلى البةى  انبالرغم من اعنتطال قلى مر لة التعددرة قع أن  طل  را ال اع ادرة نفر      ر 
   بلدان الدرمطراطيال الةاجيياة   ث روييتد ال ييراع ب ن  انالمةظرمة الطانرنية بل ك لك قلى اييلرك الساعل ن ن هديد

اجيييييييد نط      بلدان الدرمطراطيال الةاجييييييياة المتعتر (  هكمها نزعة الدنلة     السيييييييلشال نالميتمع المدن  )ركرن 

                                                 
 .31ي ص2008( د/ عبدالباف  جمساني  ر ة   ر ن اليمعيال    اليمهرة ة اليمةية )اليمن: مركز المعلرمال نالت   ل لهطرن اعنسان( ي  54



 

 

 54 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

ن   السيان اليمة   (55)العرد  قلى  ىاء نسر  ا    مر لة اع ادرةي نالميتمع المدن      رايع مسا ة نواطه
 رفف الرضيييييع عةد لم  تر ر الويييييرنط ناعايييييتعدادال إلجراء أن  دجييييي ن أنل العمليال  ا ياه التهرل الدرمطراط  ن 

م 1993عديد   ا ية )فةاعال الةخب( نمرضيييييعية نتائج اعنتخا ال البرلمانية امنلى أبر ل  رامل اعنتطال نتيية ع
مي الب اة اعجتمافية 1994 رب  ييييف  ال نالت  لم  سر  المةظرمة السيييياايييية قلى ايييلشة نمعاةضيييةي ناايييتهطاف

 .(56)الشاةد 
ش    الدنة المهدد لمةظمال الميتمع  دة ييًا  د اعختساء ماعدى  عض نالعرامل السيييييييييييييا طة أدل قلى ان ما

 المةظمال الساعلة ن ال الهىرة امفليم  نالدنل  نك ا المةظمال الخ ر ة نالتةمر ة.
المةظمال نالساعل ن    ب اة فانرنية متعدد   سييب مياعل الةويياط ي نضيييطه من   ث مسييا ة الهر ة   ن ةويي

الخ.  داة ة  ىيياًل على  ر ة الت ر ني نالرفا ة ...فبل السييلشة المويير ة نال اء الطراةال اع  ييل  تى التدخل من 
دد نمع  لك ع رمكةةا المال ظة  طر  الدنة اعجتماع  ناعفت يييييييادي نالهطرف  لمةظمال الميتمع المدن  ن ز د ع

     ميال  طرن اإلنسيييان مةها يةوييي 90ىييياء الميتمع  عن خمسييية ا عف مةظمةي سالمةظمال الةاجيييشة    ال
 نالبقية   ش  المياعل اعجتمافية نالخ ر ة نالزةافية نالسكةية على مسترى المها ظال .

    ن تركز مةظمال  طرن اإلنسيييان    المدن الرئيسييييةي ب ةما  تر ع  قية المةظمال بدةجال متسان ة أن كب ر 
ر ة فد  ر   بتطل الةوييييييييييييييياط نل ن معظم  لك المةظمال غ مراكز المدن أن المةاطق الر  يةي ن لك ال تا ة العددر

قلى  رجع   ه ال تا ة العددرة  ا عة لوخص  ع ةةي أن غ ر مرجرد أي بال مطر ان نا لة لال  ال ن  انها  اعلة أن 
ام ادرة نملى ضيييييييييييعف نجرد الدنلة من   ث التخشي   ن تر  الهرمان الشر لة الت  عاجيييييييييييها الميتمع اليمة  ا ا

ل  يي   تطرم اليماعال المؤايييييييسيييييييية  علمية ق ىييييييياة نم الل لتيربة عر تها اليمهرة ة العربية اليمةية فباعايييييييترا
 انيا على   عمل الر د   يربة   اة التعانن ام ل ي   ث كانت  لك اله اال نعن طر ق الرمر  اعجتمافية 

 (. المواة ع التةمر ة للمةاطق الر  ية )مداةس ي مستو يال ي طرفال ي ...
الب اة الطانرنية المهد  من الهر ال نضعف المؤاسة لدى أغلبها قع أنها  سا م    مياعل  أن  نبالرغم من

اجتمافية نافت ادرة ن طرقية  خسض أن  متص كت ر من ا  اة الةاجمة عن السيااال اعفت ادرة ن ةاك العديد 
الد اع يهدف الى  الخ( نأخرى نسييري الع د ي ... ي اضييا   من المةظمال  ةويي  من مةظرة دية  )كسالة اميتام 

.. الخ. ن ةويي  أرىييًا مةظمال اييكةية ننن اكسيياب مهاةال  رفية ن تدة بي الت   ل ن نالمهر اممية ن عن الهطرن 
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   الطشاعال المختلسة لمؤايييسيييال الدنلة . ن عمل المةظمال الةطابية    الد اع عن كت ر من الهطرن معىيييائها 
التةمري نالخ ري   ث نيد  ةا سًا  ادًا ب ن جمعية اإل الح  ىرة السياا  ضمن  ر  ةا قلى اله. نعبد أن نو

اعجتمافية الخ ر ة ) ةوييي     الميال ال يييه ي الموييياة ع التةمر ة "اإلفرات/ التدة ب نالت   لي موييياة ع الرعارة 
ئة( ن    هطق نيا ال ن رايييع    مختلف التعليمية ناعجتمافيةي  ةمية اماييير ي نالشسلي نموييياة ع اإلغا ة الشاة 

المياعل نالمةاطق الي رافية ن تلطى المسيييياعدال نالتمر ل الخاةج  من مختلف المؤاييييسييييال المانهة ي ن عد   ه 
ي نجمعيييه (57)لهي ه الس ر  امم ن العيام   اليمعيية اعمتيداد اعجتمياع  لهزب التيمع اليمة  لإل يييييييييييييييالح ةغم نس

  ن سيييعى بعبدهللا  يييال ( ن   مةظمة غ ر  كرمية ) سيييب  عر سها( ع  ترخى الر  ال يييال  )نسيييبة للرئيق عل 
لت رن جييييييييير كًا  عاًع    عملية التةمية المسيييييييييتدرمة ن ةوييييييييي  اليمعية    مياعل : التخ يف من السطري  هسييييييييي ن 

ال المرأ  مسيييترى الهيا  ي ةعارة ن    ل  ني اع تياجال الخا يييةي ة ع المسيييترى ال يييه  ناعجتماع ي دعم فدة 
 .ن مك ةها 

من البرامج: برنامج دعم الموييييييييييييييياة ع اعجتمافية نالتعليمي برنامج الرعارة اعجتمافية  انللمؤايييييييييييييييسييييييييييييييية عدد
خ. ن شرح المسييييييييتدامةي  ةمية المرأ  ي نلها عدد من المراكز ي مركز الشسرلة ا مةةي داة اممل لرعارة الستيال.. ال

راييييييييم ( أن اليمعية  رظف مراةد الدنلة     ةس   مويييييييياة عهاي ال)غ ر   عض الساعل ن    ميال الميتمع المدن 
لتهط ق أ داف ايييييييااييييييية ندنن الةظر قلى البعد السييييييياايييييي  نمن مةظرة نسع   طدم جمع ت  ال ييييييال  ناإل ييييييالح 

ة ةمر  ةمر ًا مؤ رًا قلى جانب عديد من المةظمال امخرى الةاجييشة    المياعل الهطرقيةي الت ااعجتماع  ميهرد
  مك ن المرأ  ي نةعارة اممرمة نالشسرلة. ميال  نال هيةي التعليميةي نالخ ر ةي نالعاملة   

دةاايييييية فامت  قياس دةجة ام ر الميتمع  لمةظمال  طرن اإلنسييييييان نع رمكن اععتماد  اعن  ع  رجد  تىن 
نالمةتهية إلنعدام الم ييييييييييداقية على   ييييييييييةيف ن اة  الوييييييييييؤنن اعجتمافية نالعمل للمةظمال الساعلة نغ ر الساعلة 

 مةظمال الميتمع المدن  أن  (58)نالمرضيييييرفية  الهىيييييرة السييييييااييييي   طر  نل ن من المال ظ من خالل ا تمامةا
نتيية : غياب التويييييييييييييييبيك  سيييييييييييييييب المياعل نالمةاطق مما يلب   امهدند نع رهدث  راكم اام ر اعجتماع  له

                                                 
 ( مطابلة أجرا ا البا ث مع امم ن العام ليمعية اإل الح اعجتماع  الخ ري. 57

 ( انظر على اب ل المتال:  58
 ي نافع المةظمال غ را لهكرمية لهطرن اإلنسيييييان :نأ ره على الويييييراكة    اليمن كتاب  يييييادة عن مركز المعلرمال نالت   ل لهطرن اعنسيييييان

 2006عام 
 2008 ر ة   ر ن اليمعيال    اليمهرة ة اليمةية كتاب  ادة عن مركز المعلرمال نالت   ل لهطرن اعنسان عام 
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ترا ييية نطةية روييترك   ها امطراف التال ة: الدنلة الميتمع المدن  اع تياجال الميتمعية المتعدد  من خالل اايي
 نالطشاع الخاص.

% من 70ة نالر ف من   ث  ركز المةظمال الساعلة ننويييييييييييياطها )علمًا أن الر ف رطشةه يةالسير  ب ن المد -
 السكان(.

 كبر المسا ة اعجتمافية نالي رافية الت      هاجة للتدخل . -
 عاترا يي  لدى أغلب المةظمال نتيية اة باط المواة ع    ا يان كت ر   الممرل.غياب البعد ا -

ن   امخ ر نطرل أن مةظمال الميتمع المدن   سييا م بدةجة عالية    التخ يف نامت يياص ام ر الةا ج عن 
 ها( نبعىها رعد لى مسترى المةظمال  االسيااال اعفت ادرة ناعجتمافية ةغم العراف ل الطانرنية نالمؤاسية )ع

 مياع ان امتدادا لةواط اع زاب السيااية ) الشة نمعاةضة ( نجماعال ديةية . 
 

 ثانيًا: األحزاب السياسية:
ن ييييييرًع  هت مظلة الميلق امعلى للمعاةضيييييية  م 1992مة  نويييييي     تل المعاةضيييييية    طرةه الية ة  عام 

الهزب اعجتراك  ‘ معاةضة ) التيمع اليمة  لإل الح : المت رن من خمسة أ زاب ةئيسية قلى)اللطاء الموترك(
لم  ت  ر أنلر ال  ي التةظيم الر دني الويييييعب  الةا يييييري ي   زب الهق ي  ا هاد الطرى الويييييعبية اليمةية( ‘اليمة  

م . ن تى قعالن 2005 لك ام زاب قع  طدة ضا ل عةدما أعلةت عن مورنعها لإل الح السياا  الوامل عام 
م عةدما نضييييييعت موييييييرنعًا 2005انت كل مشالبها ق ييييييالح الةظام اعنتخاب  نلم  خر  مةه قع عام الموييييييرنع ك

ام زاب السيااية من ان ماش معظم  ( . ن عان  6مت اماًل  ىر فيه السياا   طر  )انظر مؤجرال اليدنل ةفم 
معية أن  تى كسب  طة اليما  ر السير  ب ةها نب ن اليما  ري نلم  عد فادة  على  يميع المشالب الميت ناع اد 

   التعب ر عن مشالبها نأ المهاي نأمام ضيييييييييييييييعسها ن يمةة الهزب الهاكم يبدن أن برناميها لن يتهطق     عده 
السييييياايييي  نل ن رمكن التر ييييل قلى ن ان مع الهزب الهاكم     عض المسييييائل السيييييااييييية نك ا من خالل  ر  ع 

  عض المةا ع نالمكااب.
 

 



 

 

 57 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

 م2005الت   ىمةها مورنع اللطاء الموترك لإل الح السياا  الوامل درسمبر   عض المشالب
 (6جدنل ةفم )

 مالحظـــات المطـــلب

قوبل المشررررررررو  بر وم قير متوق  م   نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني 
قبل الحزب الحاكم )شررررت رررريات حزبي  

  حفيي ... إلخ(

  نظام الم لسي  )انتتاب(

  المركزي للرقاب  والمحاسب  لم لس النواب تبعي  ال راز

  منح البرلما   الحيات: إقرار، تعديل الموازن  العام 

ا واسررتقالل  ا، وونيا ا ، إداريا إ ررالا السررلط  القةرراعي  وتعزيز دورلا )ماليا
ا وتنفيذاا(.   القةاء حكما

 

تشرركيل م لس القةرراء ا مل  م  قبل م لس الشررور  بناء مل  ترشرريح 
 ي  العمومي  ال مع

 

اتتيار قةاة المحكم  العليا م  قبل م لس  النواب بناء مل  ترشيح م  
 قبل م لس القةاء ا مل 

 

  ةما  الح ان  القةاعي  وا م  الوظيفي

  إلغاء المحاكم االستثناعي  

  تعزيز دور  راز التفتيش القةاعي

دي  الل ن  العليا إ ررررالا النظام االنتتابي )القاعم  النسرررربي  ، ةررررما  حيا
 لالنتتابات، استغالل اإلدارة االنتتابي (

 1997-1992أثر انتتابات 

  إ الا السلط  المحلي  

 مستمر ةما  الحقوق والحريات 

استمرار المطالب منذ قيام الوحدة اليمني   احترام و يان  الطاب  الوطني للقوات المسلح  وا م 
 م وي برامج ا حزاب ومطررالبرررا1990

 )منفردة أو م تمع (.

تعزيز الوحررردة اليمنيررر  والوطنيررر ... إزالررر  وثرررار الحروب والنزامرررات 
 ونتاع را. 

 م. 1994بعد حرب  يف 

وي  1990اسرررررررتمرار المطالب منذ مام  اإل الا االقت ادي والمالي -اإل الا اإلداري ومكاوح  الفساد
برامج ا حزاب ومطرررالبررررا )منفردة أو 

 م تمع (.

لسرررررررياسرررررررات الثقاوي  واال تمامي  )مدم التتلي م  وظاعفرا إ رررررررالا ا
 اال تمامي  ووا باترا الدستوري (

 استمرار المطلب ب يغ  متتلف .

إ الا السياسات التار ي  )سياس  تقوم مل  الشراك  والتعامل بشفاوي  
 ووق أولوي  االعتما  الحةاري  لليم 

 استمرار المطلب ب يغ متتلف 
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 ع: التحديات واألولويات: المحور الراب

كةا فد  تبعةا    المهانة السييييا طة  ييييعربال  هط ق ام داف اإلاييييترا ييية للسيييييااييييية الراييييمية نمهدندرة 
المسيييييييييييييييا مة من فبل الميتمع المدن  نالطشاع الخاص الل ين بدنة ما  هاجة قلى التدخل من أجل ا ت اك مرافع 

ءم نجرنط مواةكتهما من جهة نم استهما على المسترى ال ا   لهما    السىاء الميتمع     ب اة  اضةة  تال
اممر ال ي رمةههما الرجرد الةدي ننعتطد أنه ع رمكن  هط ق ام داف التةمر ة ن هط ق الةمر اعفت ييادي نالرخاء 
اعجتميياع  دنن معييالييية عييدد من اعختالعل    الهيكييل اعفت ييييييييييييييييادي نالبةى الميتمعييية ةغم أنهييا نتييا  لتلييك 
السياايال نل ن  سافمها جعلها معرفال لمةتيها كما أنها مقياس عختياة مؤجرال التةمية البور ة نالهركمة ن  ا 
رعة  اايييييييييتمراة المؤجيييييييييرال السيييييييييلبية على المسيييييييييتر ن: التةمية البوييييييييير ة نالهركمة  العالفة ب ن الهركمة نالتةمية 

خ ييييييرص  سيييييي ن كر م "لطد ظهر مسهرم الهكم ال ييييييال  المسييييييتدامة نام داف امل ية عالفة  را شية رطرل به ا ال
ن را ق مع  شر ر مسا يم التةمية  لطد    رال مسا يم التةمية من الترك ز على الةمر اعفت يييييييادي   هم قلى الترك ز 
على التةمية البويييير ة  م التةمية البويييير ة المسييييتدامةي قلى اعنتطال من الرأاييييمال البوييييري قلى الرأاييييمال اعجتماع  

رًع للتةمية اإلنسييانية نافترن   ا التشر ر    مسا يم التةمية  إدخال مسهرم الهكم ال ييال     أدبيال مةظمال ن يي
اممم المتهد  نمؤخرًا البةك الدنل  ن ييةدنن الةطد الدنل  ن عرد السييبب     لك قلى أن الةمر اعفت ييادي لبعض 

نبه ا المعةى  إن  هسيين الدخل الطرم  ع رعة   لطائيًا البلدان لم يترا ق مع  هسيي ن مسييترى فيق أغلبية السييكان 
 .(59) هس ن نرفية الهيا 

 نبةاًء عليه ام ةا معرفال   ا المهرة  المعرفال المتيان   للمةتج. 

 

 أوالً: تنمية القدرات: ـ

رع أن  ةمية الطدةال البويييييييييييير ة ن ر  ر السرص المتسييييييييييييان ة ب ن مكرنال الساة اليةسييييييييييييية الرا د  أن ب ن الة
لتةمية اعجتماع  أن المةاطق الي رافية )ة في  ىييير(  ما يرايييع خياة هم نممكان تهم رعد  عدًا جر ر ًا من أ عاد ا

المسييييتدامة ن رايييييع خياةال المراطة ن يتشلب  طر ة أجييييكال المويييياةكة الت   طاس ضييييمن خمسيييية مؤجييييرال للتةمية 
 -البور ة يؤمةها الهكم ال ال :
                                                 

 . 96(ي  ي2004 س ن كر م )نآخرنان(ي السساد نالهكم ال ال     البالد العربيةي )ب رنلي مركز دةااال الر د  العربيةي  - 59



 

 

 59 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

المراطة ن نخياةا هم نمماةاييييييتهم لهر ة اعختياة  ع دًا عن اليرع نالهرمان  التمك ن: أي  رايييييييع فدةال -1
 نبالتال  قمكانية مواةكتهم السعلية    الطراةال الت   تعلق  هيا هم ن ؤ ر   هم. 

 التعانن: ...   ث التعانن  ر التساعل الىرنةي ن  رن التةمية البور ة معةية به ا البعد.  -2

ميييل اإلمكيييانييييال نالسرص نليق  ط  اليييدخيييل نكمتيييل على  ليييك  ق اليميع العيييدالييية    التر  ع:  وييييييييييييييي -3
  اله رل على التعليم. 

 طة اعاييتدامة: ن تىييمن الطدة  على  لبية  اجال الي ل الهال  دنن الت   ر اييلبًا     يا  امجيال الال -4
 ن طها    العي  ال ر م. 

يدال أن أمرات معدرة أن فمع أن اممان الويييييييييييخ ييييييييييي : ن تىيييييييييييمن الهق    الهيا   ع دًا عن آرة  هد -5
  هي ر. 

 ن ىاف قلى المؤجرال السا طة: الهق    اكتساب المعر ة الوسافية ن مك ن المرأ   وكل خاص. 

نبعد التعليم امداء الرئيسييييية    ة ع الطدةال ن هسيييي ن مسييييترى السرص نةغم التهسيييين     رص اله ييييرل 
يامع  )نتيية اايييييييييتهداث الةظام المرا ي لمن لهم معدعل    على التعليم امايييييييييااييييييييي  أن التانري نملى  د ما ال

%ي نك ا اايييييييتطشاب التعليم اليامع  الخاص لمن لهم مسيييييييترى معيوييييييي  مر سع أن متراييييييي ( 70التانر ة  طل عن 
 نع ظةا ك لك السير     اعلتهان ب ن ال كرة ناإلناث    مختلف المستر ال نك لك ب ن الر ف نالهىر ل ال 

 . لى مسترى المخرجال التعليمية   نها ع  مكن من امتالك الطدةال التةا سية أن  رايع الخياةالالهىر أما ع

 . أن  هس ن مسترى التعليم ن يس ر  ير  الةرع اعجتماع  نالي را    ر مهرة نمر  ز التةمية المستدامة

  هط ق نمرًا افت يييييييييييادرًا نع رمكن  هط ق  لك دنن  راييييييييييييع الخياةال نالسرص أمام المرأ  نع رمكن أرىييييييييييياً 
 يييف طافة الميتمع معشلة  عديد اإل  يييائيال  وييي ر قلى أن نجرد المرأ     فر  العمل متراضيييع نمتدان  قلى نن

اةة نأن نسب  15% من قجمال  الموت ل ن  رن 25 معدل  (890.115)دةجة كب ر    ث يبلغ عدد الموت الل 
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%    13%    الطشاع العامي ن9د ن    الطشاعال كما يل : كب ر  مةهن رعملن بدنن أجر. ن تر ع نسييييب  راج
 . (60)%    الطشاع الخاص28الطشاع المختل  ن

 ثانياً: الصحة:

سييييييييم ( أن الهالة ال ييييييييهية نالتةمر ة لليمة  ن  ت36014 تسق معظم التطر ر نمةها  طر ر البةك الدنل  ةفم )
 نمائية لال ية المتعلطة  الرعارة ال ييييييييهية ن عتبر السييييييييرء  ىيييييييياًل عن عدم  طدمها    مسيييييييياة  هط ق ام داف اإل

الرضييييع ال ييييه     المةاطق الر  ية أاييييراء كت رًا مةه    المةاطق الهىيييير ة. ن طدة اإلنسان العام على ال ييييهة 
 %( من قجمال  الةا ج المهل  ن ر مةخسض مطاةنة  البلدان  ال مسيييييييييييييييتر ال الدخل المما لة. نأ رد التطر ر1.4)

 الت  رة    اليمن ال ي يةتور على نشان نااع )اة ساع معدعل السطر(.   زًا لسرء 

ن ةد التطر ر أ م التهدرال الت   راجه الطشاع ال يييه  بيييييييييييييييييي: نطص الخدمال نعدم المسيييانا     اله يييرل 
 . (61)ي ارء نرفية الخدمالي عدم كسارة العامل ن نكساء همعل ها

 ثالثاً: الحماية االجتماعية: 

همارة اعجتمافية دنةًا جر ر ة     مارة اماييييييييييير خا ييييييييييية  عد ا سييييييييييياع نشان السطر ن متل يلعب نظام ال
ل التهر الل العامة نالخا يييييييييييية ) ما     لك الزكا ي نمعاجييييييييييييال التطاعدي نالتهر الل المهلية نامجةبية ن هر ال

مةية المتراييييييشة نمع % من قجمال  نسطال امايييييير  الي8البرامج الهكرمية( م ييييييدةًا  اما لسييييييبل العي  ن    متل 
( ع  رجد آليال جييياملة لتطل ل المخاطر )كبرامجي ناييييااييييال ايييرن 36014 لك  سيييب  طر ر البةك الدنل  ةفم )

العمل( نمعظم ا ليال العامة الهالية  ال نشان مهدند ن   ليسييييييييييت ج د  اعاييييييييييتهداف ) ااييييييييييتتةاء ال ييييييييييدنن 
  ع  تسم  ال ساء  من   ث  ر  ر الهمارة المةاابة. اعجتماع  للتةميةي نمورنع امج ال العامة( كما أنها

 رابعاً: اختالل هيكل السكان وقوة العمل:

مل رن  14.5م مطاةنة 2004مل رن نسييييييييييمة عام  20يزاد عدد السييييييييييكان   طراد   ث بلغ عدد م ما رطاةب 
-1990% خالل الستر  3.7م. نمعد الز اد  رعد من أعلى المعدعل العالمية   ث بلغ مترا  الز اد  1994عام 

                                                 
ايييتراجه اليمن  لت   راجه الستر  الرئاايييية الطادمة )نةفة خل ية( فدمت لةدن  التهديدال اإلايييترا ييية الت د/ خالد فاايييم فائدي اايييتويييراف التهدرال ا - 60

 م. 2006خالل الستر  الرئااية الطادمة الت  نىمها مةتدى التةمية السيااية  التعانن مع مؤاسة  ردةن  ايبرلي ابتمبر 

 .16  الطشر ة لليمهرة ة اليمةيةي مرجع اابقي  يالمؤاسة الدنلية للتةميةي قاترا ييية المساعد - 61
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م. ن  ا الةمر المر سع رعد  هدرًا ن هديدًا افت ييييييييادرًا ناجتمافيًا  ه ث 2004-1994% خالل الستر  3.5م ن1995
الةا ج نك ا اة ساع عدد الداخل ن ايييييرن العمل  الةمر السيييييكان  يتر ب يؤدي قلى  راجع متراييييي  ن ييييي ب السرد من 
مة ننسطال الر ا  اعجتماع  نالبةى التهتية ندعم السيييييلع اماييييياايييييية عليه المز د من الىييييي رط على الخدمال العا

نعلى فدة  اعفت اد ن هديد الطشاع العام على  ر  ر الرظائف للداخل ن اليدد نمن المترفع أن ير سع عدد السكان 
 سعة )من م ق ا اايييييييييتمر الةمر بةسق المعدلي ن  ا رعة  أن نمر فر  العمل    اليمن مر 2010مل رن عام  24قلى 

 4.1م قلى 1994مل رن جيييييييييييييييخص عام  3.6%(   ث  اد  فر  العمل السعلية من 4.4أعلى المعدعل    العالم 
 .(62)2025مل رن عام  13.5م. ن2010مل رن جخص مع  لرل  7.1م ن ترفع أن  بلغ 1999مل رن بةهارة 

 خامساً: الفقر/ والبطالة: 

ية   أ سييييييييياع ةفعة السطر  كل أنماطه نك ا نسيييييييييب البشالة العالمن أ م التهدرال الت  يراجها الميتمع اليمة
نبةسييييييييب متسانل ب ن الر ف نالهىيييييييير نله ين العة يييييييير ن انعكااييييييييال اجتمافية ن ييييييييهية كبرى  ال أ ر على 

 اعاتطراة ناممن اعجتماع . 

 سادساً: األمية: 

ع أن قالساة العمر ة المرا  ة(  % من60 الرغم من الةسييب العالية لاللتهان    التعليم المر لة اماييااييية )
%    المدن ن ر سع اممية ب ن الةسيييييييياء 27%    الر في 55  كتر( رطدة بةهر  10معدل اممية ب ن السييييييييكان )

 %. نمرد  لك ا ساع ةفعة السطري ضعف المخرجال التعليمية التسرب...الخ. 78   الر ف قلى 

 علومات:سابعاً: انخفـاض نصيب الفرد من التكنولوجيا والم

يةخسض ن يييييييييي ب السرد    اليمن من ن يييييييييي ب الت ةرلرجيا نالمعلرمال ن طًا لمعلرمال ا هاد اع  يييييييييياعل 
من كل  9ألف جييييييخص )17م 2003العالم   طد بلغ عدد مسييييييتخدم  جييييييبكة المعلرمال اإلنترنت    اليمن عام 

 ةما اع تياجال المطدة  عام ( ب2004مل رن نال )عام  977ألف مراطن(. نفدةل الشافة ال هربائ المتا ة 10
مل رن نال نم ا ما جمعةا ما  طدم مع نسييييييييييييييب اممية أن أنلاك ال ين رعر رن الطراء نل تا ة  1717بييييييييييييييييييييييييييييي  2010

% من ميمرع العامالل 91.5م ن  ييييييل الةسييييييبة لدى ناإلناث قلى 1999لعام %( من ميمرع الموييييييت ل ن 72.4)
% أما نسييييييبة الها ييييييل ن على 11.5مراكز  دة ب  انر ة( نسييييييبة نبلغ عدد الها ييييييل ن على  عليم متطدم )معا دي 

                                                 
 لمز د من التس  ل د/ خالد فاام فائدي مرجع اابق.  - 62
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م. نالمؤجيييرال السيييا طة  ب ن عدم   يييرل 1999% من قجمال  المويييت ل ن عام 4.2 عليم جامع   ت يييل نسيييبتهم 
(  لم نيد  طدم ملمرس ل يييييييال  المسيييييييتر ال 1999-1994 هسييييييين    الهيكل نالمسيييييييترى التعليم  خالل الستر  )

 .(63)من العامل ن    الدنلةالتعليمية المتطدمة 

 ثامناً: المياه: 

%  الةسييييييبة 2رعد جييييييهة المياه    اليمن من أ م اممرة خشرة    ن ر ييييييل ن يييييي ب السرد من المياه قلى 
  %  الةسييبة لمتراييشه    المةشطةي نبةاء على ما  طدم يتمتل التهدي     هسيي ن قداة 10لمترايي     العالم نملى 
دمال خ شاء ن  ر  اعاييييتةزاف ن   الرفت نسسييييه القيام بز اد  الطدة  على اله ييييرل على أالمراةد المائية اليرفية ن 

المياه نال يييييييرف ال يييييييه  عايييييييتخدامها معرات الزةاعة نالويييييييرب للسيييييييكان. أنها معادلة  يييييييعبة  طتىييييييي   ر ر 
د ترايييييي  نالبع قاييييييترا يييال نطةية  سييييييتةد قلى المةا ج العلمية نالمعشيال الهقيقية لهل المسيييييي لة على المدى الم

 )اإلاترا ييية(.

 اإلنتاج:   إعادةتاسعاً: عوامل  

نع رمكن لةيا  هط ق أ ر ميتمع  من خالل التيدخالل نالمعيالييال من فبيل الدنلة أن الطشياع الخياص أن 
الميتمع المدن  دنن قضييييعاف أن قرطاف عدد من العةا يييير الت   ع د قنتا  العديد من التهدرال الم كرة  اييييا طًا. 

 ه المعرفال  ةرع الهيكل اعفت ييييييييادي ال ي رعتبر الرك ز  اماييييييييااييييييييية لتةمية ن شر ر فشاعال اعفت يييييييياد نمن  
الرطة  نم يييييييييدة اعختالعل الهيكلية ركمن    بةيان اإلنتا  المهدند  يمًا نف يييييييييرًا على الطشاع الةسش  ن  ا 

ل ةئيق الر ةاء لميلق الةراب    رعة  أن الر ييييان فييييام على مرةد فييييابييييل للةسييييا  رطرل التطر ر المطييييدم من فبيييي
م )قن ا يا ال الةمر اعفت يييادي ن رك بته الهيكلية  وييي ر   ن الطشاع الةسش  ع يزال رسيييهم  هرال  28/2/2008
م( ن   ظل ام مية ال برى لطشاع 2007-2005   المترايييييييييي  خالل الستر  ) اإلجمال % من الةا ج المهل  33

 إن الترفعال  و ر قلى  راجع اإلنتا  الةسش  نمن  م   ة الهكرمة مةه على  الةس     الةا ج المهل  اإلجمال 
المدى المتراييي  اييييكرن له آ اة ايييلبية كب ر  على معدعل الةمر اعفت يييادي رسيييتلزم العمل على  راييييع الشافال 

ةسشية نبال ال ترك ز على ااييييييتطالل السرص ال امةة    الطشاعال غ ر الاعاييييييتيعابية لالفت يييييياد الرطة  ن  اد  ال
الطشاعال الراعد  من أجل  ةر ع م ييييييادة الةمر اعفت يييييياديي ن عز ز فاعد  ال ييييييادةال  ما رسييييييهم    الهد من 
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. نع يترفف اإل يييييالح اعفت يييييادي عةد  لك (64) الت   رال السيييييلبية مي  راجع مهتمل    قنتا  ن  يييييدير الةس (
اكة ن راييييييييييع دنة الطشاع الخاصي  هسييييييييي ن اليا بية الهد بل يتشلب قرطاف  ىيييييييييخم الطشاع العامي  عز ز الوييييييييير 

اعايييتتماة ة لالفت ييياد الرطة   رجيه الةوييياط اعفت يييادي نهر الت يييديري العمل على اايييتدامة المالية العامة    
ظل  راجع قنتا  الةس ي ة ع معدال اإليرادال الىيييير بية من خالل ضييييب  التهرب الىيييير ب ي ق ييييالح الخلل ب ن 

 2000اعاييييتتماة ةي نعيز المرا نة المزمني قرطاف  طدرم اععتمادال اإلضييييافية نالت  بدأل مة  الةسطال الياة ة ن 
)مرا نت ن(ي ق ييييالح اليها  الم يييير  ي ن د رة اييييعر ال ييييرفي نالهد من التىييييخمي ة ع  اعلية امداء اإلداةي 

ليتها ق داث أ ر ميتمع   ام العالمية...الخ أنها  وييييييييييييير ال ناختالعل متعدد  ع رمكةةا دنن معا قالمطايين ق 
 ن عال أن قرطاف التد رة اعفت ادي ناعجتماع . 

                                                 
نن التخشي  نالتعا م  يييييييييادة عن ن اة 28/2/2008 طر ر عن التشرةال اعفت يييييييييادرة    اليمهرة ة اليمةية مطدم قلى ميلق الةراب يرم اع ة ن  - 64

 الدنل . 



 

 

 64 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

 ةــــالخاتم

 تبعةا خالل المهانة امةبعة السا طةي السياايال اعفت ادرة ناعجتمافية نالبرامج ناإلجراءال اإل ال ية 
سطر( ندنة نمسيييا مة الميتمع المدن  نالهمائية )جيييبكة اممان اعجتماع  نالت م ةالي نمايييترا ييية التخ يف من ال

نالطشاع الخاص    علمية التةمية ناييييييبرنا أ ر كل  لك الميتمع  نكان مهدند لم يرفف/ أن رىييييييعف المعرفال 
)التهدرال( الميتمعية: التعليمي ال ييييييييهةي السطري البشالةي جييييييييهة المياهي التد رة الب ا ي  يرال الةرع اعجتماع  

لخ. ن زادد اممر  عط دًا عةدما نختبر ا ن طًا لمؤجيييييرال التةمية المسيييييتدامة أن الهركمةي أن نالتةمية الالمتسيييييان ة...ا
ممكةال  هط ق أ داف امل يةي نيد ا كلها غ ر مشالبة نايييييييييييييييلبية ن  ا  هد  ا ه ع يترفف عةد التط يم بل يزداد 

عدد من العرامل    قضيييييعاف ام ر  مةه اجتمافيًا نافت يييييادرًا    عالفته  المؤايييييسيييييال المانهة الدنلية ن سيييييا م 
رة دبدةجال متسان ة أن متسييييييييييان ة: ضييييييييييعف امداء اعفت ييييييييييادي ناإلداةي نالمال  ) ويييييييييير ال ناختالعل(ي مهدن 

 مسا مة الميتمع نالطشاع الخاصي مهدندرة المراةد. 
ى امداء ننعتطد أن عاماًل نجر ر ًا من امايييياايييييال قعماله  هر رسعل مؤجييييرال الهكم الرجيييي د ن ر ع مسييييتر 

)المسيييييياءلة نالمهااييييييبة...( ن مكن الميتمع المدن  نالطشاع الخاص من التراجد بةدرة كوييييييركاء  اعل ن    عملية 
اعنتطيييال قلى التهرل لبيييدء التهرك من  التةميييية المسيييييييييييييييتيييدامييية ن تمتيييل  ليييك العييياميييل    قجراء الخشرال العمليييية

م  تى يرمةا   ا ن زامن  لك 1994رب  ييييييييييييييييف مطراط ي ال ي  ةاف يييييييييييييييت خشرا ه  دة ييًا مة  ما  عد  الدر
 التةافص مع بدء برنامج اإل الح اعفت ادي نالمال  ناإلداةي ننضع الخش  الخمسية. 

قن معرفال التهرل  تر ع بدةجال متسان ة أن متسيييييييييييان ةي لدى المةخب السيييييييييييياايييييييييييية الهاكمةي ن   الب اة 
الهامل اعجتماع  لقيم الت  ر نالتهديث نأن التدخل  الراييييييييشىاعجتمافية نالتطافيةي نبغياب أن  ىييييييييرة الشبطة 

بهدف التهس ز )اعختياةي/ اليبري( عايييييييييييييتعاد  السييييييييييييي ر  ا ياه التهرل الدرمطراطية أنل الخشرال نهر  هسييييييييييييين 
 امنضاع اعفت ادرة ناعجتمافية. 



 

 

 65 نسانإلهيل لحقوق اأالمعلومات والتمركز  

 

 التوصيات:

ل نملى ة ع الطدةال البور ة عبر أن التةمية المستدامة  ةمية درمطراطية  هدف قلى بةاء نظام اجتماع  عاد
ة ع مسييترى مويياةكتهم الساعلة نالسعالة    الطراةال الت   تعلق  هيا هم ن ؤ ر   هم نعبر  مك ن الساال المهموييةي 

 ن رايع خياةال المراطة ن نممكانيا هم  إنةا نؤكد على: 
  للمعاي ر الدنلية  ال العالفة ضرنة  ق داة أن  عديل الطران ن الةاظمة لةواط الميتمع المدن  لتستي ب

 هر ة   ر ن اليمعيال لما رمتلك   ا الطشاع من فدة  على  اط ر المراطة ن للعمل التشرع     الو ن 
العام ن   كل قيم المويييييييياةكة المدنية نالتةمية التويييييييياةكية   ييييييييسته جيييييييير كًا أايييييييياايييييييييًا    عمليال التةمية 

 المستدامة. 
 أي مةظمال الميتمع المدن  من   درة مهامها بةياعة عالية نضييرنة    عز ز البعد المؤاييسيي   ما رمكةها

 التزامها  مبادئ الهركمة. 

  ر  ر ب اة أعمال قريابية لةويييييييياط الطشاع الخاص  مكةه من القيام بةويييييييياطا ه اعفت ييييييييادرة ناعجتمافية 
 كور ك  اعل نأااا     التةمية المستدامة. 

  ن الوركاء التال ة الدنلةي نالطشاع الخاص نالميتمع المدن   ما ضرنة  خلق فةرال للترا ل نالوراكة ب
 رسهم     عز ز التطة نمدةاك العالفة الت املية     هط ق التةمية المستدامة. 

نبما أنه لم  يرى  تى يرمةا   ا دةااييييية مسيييييهية م دانية لمةظمال الميتمع المدن    يييييةف مياعل اايييييتهدا ها 
الل كت با ها التعر  ية الت   ستطر قلى الهرفية أن برااييييييييييشة   ييييييييييةيف السييييييييييلشة بدفة ل ييييييييييعربة  بر ب  لك من خ

المخت يييييييييييييية ن لك بهدف  هديد مياعل اعاييييييييييييييتهداف نبدفة متةا ية نالعمل على خلق جييييييييييييييبكال  يمع اليهرد 
 -نالخبرال ن عمل من خالل ةؤ ة قاترا ييية   املية نبةاًء عليه نؤكد على:

 لمسيييييهية الوييييياملة أن  ةس   ا فشافيًا )مةاطقيًا( لهطق اعكتمال أي ضيييييرنة  قجراء متل  لك الدةااييييية ا
 الدةااال الطشافية عةد  يميعها. 

  أن الطشاع الخاص رمتلك من الطدةال ناعاتعدادال المؤاسية نالسردرة للمسا مة كور ك    التةمية
مةظمال لم  سيييييييت ل  عد نعليه نؤكد: على ضيييييييرنة  خلق فةرال ا  يييييييال نمرافع ج ب ب ن نويييييييشاء 

 الميتمع المدن  نةجال امعمال  مبادة  من الةوشاء. 

  هس ز ن وييييييع الطشاع الخاص )ةجال امعمال( لت ايييييق مؤاييييسييييال خ ر ة ن ةمر ة لما لها من أ ر 
  ع د المدى. 

  .هس ز ن وييع الطشاع الخاص للتدخل عبر مة  الطرنت السكةية نالمة  التعليمية  
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 ركة ب ن فشاع  الميتمع المدن  نالطشاع الخاص كخشر  نهر ج ب العمل على القيام ببرامج مويييييييييييت
 الطشاع الخاص. 

  من السييكان ن تركز نويياط المةظمال    المدن الرئيسييية مما رسييترجب 70رطشن الر ف ما رطاةب %
 قعاد   ر  ع الةواط ن طًا للتطل نالهيم ناع تياجال. 

  ناإلداةي أ ر ميتمع  جديد الرط   نااعد     لطد كان نما ال لبرنامج اإل الح اعفت ادي نالمال
 سافمها اعختالعل الهيكل اإلنتاج ي ن يكل المرا نة العامةي نالسييييييييييياايييييييييية اعنساقية...الخ ن  ا جعل 
ام ر من   ث نسيييييييبته يتسييييييياني من   ث امنلر ة ن مكةةا  ر  ب امنلر ال الت  من المترجب على 

  هييا بهييدف المبييادة  أن المعييالييية ن تمتييل  لييك امنلر ييال  الطشيياع الخيياص نالميتمع المييدن  التييدخييل
:  - 

o  اإلداة ي  ير  الةرع اعجتماع ي التسانل التعليم: )نسيييييييييبة اعلتهاني التسيييييييييربي جرد  المةا جي
 ب ن الر ف نالهىري مهر اممية...الخ(. 

o  د رة امنضاع ال هية ن دن  مؤجرال التةمية البور ةاإلنيابيةال هة نال هة ( : .) 

o  .)السطر: )ا ساع ةفعته  كل أجكاله نبةسب عالية 

o  .) العمل/ البشالة: )نسب عالية على المسترى العالم 

o  .)مك ن المرأ : )ا ساع السير ي  دن  مواةكتها    ارن العملي  رص التعليم...الخ  

o )جهة الماء: ) دن  ن  ب السرد نااتةزا ه...الخ 

o  .)الب اة: ) د رة الب اة 
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