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 شكر وتقدير
 

دير  وق اإلنسان بالشكر والتق ي لحق ر تتقدم أسرة المرصد اليمن ذا التقري داد ھ ي إع لكل من ساھم ف

الي ) NED(وإصداره ، وخاصة الصندوق الوطني للديمقراطية  دعم الم ديم ال وانى عن تق م يت الذي ل

ر السنوي خالل السنوات الماضية ،  اديميين والمختصين وللمختلف مراحل التقري احثين من األك لب

ق الفني و ة والفري داد األوراق الخلفي ي ظروف الذين قاموا  بإع وا ف ذين عمل دانين ال الراصدين المي

املين ٢٠٠٨غير اعتيادية خالل العام  ة للمرصد وكل الع ي واإلدارة التنفيذي ق الرصد المكتب م وفري

  . والراصدينوالناشطين والمتطوعين في إدارة المرصد 

ات كما نتوجه بالشكر لمنظمات ومؤسسات  المجتمع المدني والصحفيين الذين كانوا رافدا مھ اً لبيان م

ود ،  ود وصحفيات بال قي ة ھ ات ومنظم وق والحري التقرير وخاصة المنظمة اليمنية للدفاع عن الحق

ا  حفية ومنھ ة والص ات اإلعالمي ام: "والمؤسس داء"، " األي ارع "،"الن ورة ،"الش الي"، الث ، "األھ

ط" دة"،"الوس بتمبر ٢٦"،"الوح دوي"س وري"،"،الوح حوة"،"الث بالغ"،"الص ع التج" ،"ال " ،"م

ة "مايو٢٢"،"الناس ا / ،  كما نشكر مسؤولة الرصد في محافظة تعز المحامي دي  لتميزھ ين العبي مع

في تنفيذ المھام الموكلة لھا ، وبشكل خاص  نشكر الجھود االستثنائية التي بذلتھا مسؤولة الرصد في 

ة دافعين عن ضح/ محافظة أبين المحامي ي كانت إحدى قالع الم اء الخضر والت ايا االنتھاكات ، وف

ذا   والتقديروالشكر وا بصمت إلنجاز وإخراج ھ لكل الراصدين في المحافظات األخرى والذين عمل

  .التقرير إلى النور

محمد أحمد المخالفي / د.أ  

  رئيس المرصد                                                     

  

  

  



7 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  مقدمة
باإلو  ،أيتجز كل الحقوق اإلنسان  وق اإلنسان يترت ه  نتھاك أو عدم الوفاء بحق من حق انتھاك علي

  .منھا مكنوالت، األخرى وحمايتھا وتعزيزھا  أو عدم الوفاء بالحقوق

دفاع   ة ال ة تتحقق إمكاني ي ظل الديمقراطي اعي والسياسي، وف قيھا االجتم يحقق قيام الديمقراطية بش
تھا ات ممارس وفير آلي ين  .عن حقوق اإلنسان وصيانتھا وت ة ب ة المتبادل م للعالق ذا الفھ اً من ھ انطالق

ره الس القسم اإلنسانحقوق اإلنسان، خصص المرصد اليمني لحقوق  ي من تقري وق التحليل نوي لحق
ع المجاالت الفقر لعالقة بينل، ٢٠٠٨والديمقراطية لعام اإلنسان  ي جمي وق اإلنسان ف  .وأوضاع حق

م مظاھرايعاني من اليمني  االقتصادجلياً بأن  قد باتل ادة تمثلت أھ وارد  شحةفي  ھاختالالت ح الم
و  ال االقتصاديوتواضع أو تراجع معدالت النم نفط، وتزاي واحتم ادد قرب نضوب ال ى  االعتم عل

ة والخارج وال الوطني ام رؤؤس األم تثمارة عن يالقروض والمساعدات الخارجية وإحج بسبب  االس
م  ضعفو ،االستقرار المالي واالقتصادي واألمني ، وضعفالفساد انتشارالبنى التحتية و ھشاشة حك

ي اتزايد معدالت  ة، وما ترتب على ذلك منالمؤسسي البنىالقانون و ر لتضخم الت بلغت بحسب تقري
م ) % ٢٩ (حواليو )%٢٢( حوالي ٢٠٠٨فبراير  ١٨الحكومة المقدم إلى البرلمان في  بالنسبة ألھ

ة وتراجع ااألمر الذي فاقم من حدة  وھو.مجموعة من السلع الغذائية في سلة المستھلك نتشار البطال
ك العو ،مساحة الفقر والفقر المدقع واتساعاألوضاع المعيشية  تفحلة لتشكل تل ة مس ا أزم امل وغيرھ

  .خرآبعد عاماً تزداد تفاقماً 

ارس  ي م ادي ف امج لإلصالح االقتص ذ برن ي تنفي ة ف ة اليمني دأت الحكوم ع ١٩٩٥ب اون م ، بالتع
امج أصابه، إال أن كثيرينوالبنك الدولي صندوق النقد  ذا البرن ات ھ ر في  اً من مكون القصور والتعث

ا مختلف مراحل التنفيذ، فبرامج اإل ونين رئيس نان المنظمتاھاتصالح التي تتبناھ ، نيتتكون من مك
ا ، وھ"التكيف وإعادة الھيكلية"امج نبر ، والمكون الثاني ھو"التثبيت"امج نيسمى بر :المكون األول م

ا ان نمطبرنامج تھدفي ني ات  انس ق سياس يةتطبي الل ت انكماش ن خ وارد، م وفير الم دور لت يص ال قل
  .االقتصادي للدولة

ى ثمعدالت االست وخفض ،اإلنفاق الحكومي الموجه للخدمات االجتماعية خفض و مار العام إضافة إل
ات الخصخصة وإصالحجملة من السياسيات  ة بعملي ةالمتعلق ا يؤخذ ،ات تشريعية مختلف ى  إن م عل

ن اإلصالح نمط م ذا ال وھ اعي، ات ھ د االجتم ا للبع دم مراعاتھ ع ع ة ودف ى الحكوم ن  إل ي ع التخل
ئول ةمس ا االجتماعي الل ياتھا وواجباتھ ن خ رة، م ات الفقي م الفئ ي دع يص  ف اقتقل يم  اإلنف ى التعل عل

والصحة والخدمات االجتماعية األخرى وإلغاء مخصصات دعم الغذاء األساسي ودعم الدواء وكذلك 
ة تثمارات العام يص االس ذي .تقل ر ال ه ت األم ب علي ريترت ر يك بء األكب ي الع اواة، ويلق س الالمس

رة من السكان، دخل المحدود لإلصالحات االقتصادية على الشرائح الفقي او، وذوي ال تبعات  تحميلھ
ر دخالً  مكاسب ى واألكث ر غن م  .الشرائح األكث امج اإلصالح االقتصادي ل إن برن ك ف فضالً عن ذل

ً  جزءاً الذي يستنزف ت ذات شأن في مجال مكافحة الفساد يتضمن مكونا ا بالد،  ھام وارد ال ا من م م
ة برنامج اإلصالحيعني ابتعاد  ر والبطال ي تفشي الفق ببة ف ة المتس ؤر الحقيقي ل  .عن معالجة الب ه إب ن
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 ٢٠٠٧ديسمبر  ٦وقعت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي في  اإلصالحاتواستمراراً لھذا النھج من 
راءات تحت مسمى  دة من اإلج ة جدي ى حزم امج اإلصالح المؤسسي"عل ذي تركزت" برن م  ال أھ

تقات دعم عن المش اء ال بة األجور وإنھ ي تخفيض نس ه ف ة اتجاھات بة ضريبة النفطي ، ومضاعفة نس
ات، ى المبيع ب إل املين  جان وظفين والع ور الم ب وأج ي روات ادة ف بة الزي يص نس  وإصالحاتتقل

  .الخ......تشريعية أخرى

ك و ى ش س الفدون أدن ي نف الحات تصب ف ن اإلص دة م ة الجدي ذه المجموع ة، إن ھ ة النمطي خان
ك  بء تل ا ع ا دون غيرھ ى كاھلھ ع عل ي يق رة الت ع الفقي رائح المجتم اس ش ي األس تھدف ف وتس

امج االبنك الدولي ذاته قد  أن ناھيك عن.. اإلصالحات ة البرن  اإلصالحيعترف صراحًة ضمن وثيق
  .في اليمن سيفضي إلى زيادة مساحة الفقر اإلصالحاتبأن تنفيذ الحكومة اليمنية لھذه الحزمة من 

وق االقتصادية لقطاع واسع من  في موازاة تلك السياسات االقتصادية التي عززت أو انتھكت الحق
ين، تعرضت  كان اليمني يةالس وق السياس ام الحق ام وع كٍل ع وام الماضية بش الل األع واطنين خ  للم

لميإنتھاك   السيما ،النتھاكات واسعة  ٢٠٠٨ ة التجمع الس مل ،الحق في حري د ت ع االجتماعات  ق قم
ة  اك، وانتھواالعتصامات والمظاھرات وق المدني ل  والسياسيةطائفة واسعة من الحق الحق في  :مث
ة  ،الحق في السالمة الجسدية ،األمن والحرية الشخصية ة العادل ي المحاكم ة والحق ف الحق في حري

ة  شأن ذي أي تطور إيجابي ٢٠٠٨ولم تشھد اليمن خالل عام الرأي والتعبير،  ز حماي لصالح تعزي
ان وق اإلنس ا و حق دفيم م أعتم إن  القس ة، ف ة والتحليلي ى الدراسات النظري ر عل ذا التقري األول من ھ

م د القس ه اعتم اني من داني الث د المي ائع الرص ات ووق ات وبيان ى معلوم ي عل ورة ف ائع المنش ، الوق
  .والتقارير الرسمية وغير الرسمية، الصحف المحلية

  :اآلتي في عداد التقريرالتي اتخذت إل ءات المنھجيةأھم اإلجرا تتمثل

 .إقرار مقترح موضوع التقرير وھيكليته من مجلس أمناء المرصد -
رح  - ة مقت د لمناقش ات المرص ي وھيئ ق الفن احثين والفري ة للب د ورش ةعق ر  ھيكلي التقري

 .وموضوعاته وإقراره
اد - ة للجزء األول  اعتم ى البحث الشروط المرجعي د عل د  هالعلمي ومناھجالمعتم د موع وتحدي

 .د تسليمھا للفريق الفنيإنجاز األوراق الخلفية من قبل الباحثين وموع
ا - ر التق ات عب دانيين رجمع المعلومات والبيان ة من الراصدين المي ة المقدم ير الشھرية والدوري

ائع المنشورةيلأليفھا وإدخالھا في برنامج الرصد اوتصن ي للوق ي، والرصد المكتب ر  كترون عب
د  امج الرص ى برن ا إل نيفھا وإدخالھ حف وتص د التحقيلاألالص ي بع المتھا كترون ن س ق م

 .وصحتھا
 .تحليل البيانات والمعلومات من قبل وحدة الرصد -
دادھا  - ى المشرف العلمي إلع ليمھا إل تحرير المسودة األولية للتقرير من قبل الفريق الفني وتس

 .العلميةوفقاً إلجراءات وقواعد إخراج التقارير 
 .الصيغة النھائية للتقرير عبرالفريق الفني باستيعابھا  وقياممناقشة التقرير في ورشة خاصة،   -
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ع المھتا - ر بسبب أن جمي ين والمختصين عتمد الفريق الفني إحصائيات مرجحة لنسب الفق م
رسمية الصادرة عن الجھات ال اإلحصائيةالحظون ما يشوب التقارير والنشرات يبالشأن االقتصادي 

ان  ى من تباين وتضارب في مؤشراتھا وأرقامھا، تصل في كثير من األحي اك إل اقض واإلرب حد التن
ل  ينلك ي  المختصين والمعني تويين المحل ى المس يمن، عل ي ال ة ف التطورات االقتصادية االجتماعي ب

 .والخارجي
ذ  ة من ت الحكوم ام درج ف م٢٠٠٠الع ييس وتكيي ى تس دة عتم عل ائيات قاع رات وإحص د لمؤش م

از  ة في كتب اإلحصاء السنوي الصادرة عن الجھ البيانات والمؤشرات الخاصة بالحسابات القومي
ارير الجھات  انتقالالمركزي لإلحصاء، وبالتالي  تلك البيانات تلقائياً إلى تقارير البنك المركزي وتق

ي ائج المسوحات الميدانية سواء تما حدث ويحدث لنتناھيك ع.. ؤسسات الرسمية األخرىوالم ك الت ل
ا الم رف عليھ ا وتش اتتمولھ مية،  ؤسس ات الرس ا  وأوالجھ رف عليھ ا وتش ي تمولھ ك الت ى تل حت

ة  المنظمات والجھات الدولية المانحة، ومنھا البنك الدولي، كالمسح الوطني للفقر ومسح القوى العامل
رة )م١٩٩٩( ة األس ح ميزاني امي ، ومس ة و ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥ع ا الفعلي رت نتائجھ ي أظھ ا الت غيرھ

ً أرقام دفع الحك.. .ومؤشرات غير مرضية للحكومة وإلنجازاتھا المبالغ فيھا ا ع وي ذي دف ة األمر ال وم
ا  ا وحجبھ تمرار تحايلھ ائج اإلى اس ةلمؤشرات والنت رغم من ا على،الحقيقي المختصين  اعتراضاتل

د ة والقطاع والمھتمين بالشأن االقتصادي ومنظمات المجتمع الم وال الوطني ي رؤؤس األم ني وممثل
ل  ظمات والجھات الدولية المانحة المن ناھيك عنالخاص  ذه السياسمث ات تزھ يف يات، إال أن عملي

نھج  ة ك ا الحكوم وتسييس قاعدة البيانات الرسمية وتكييف إحصائياتھا مازالت مستمرة وتمضي بھ
اً في اللسياسة اليعكس ا مما، اكتراثعليه ودون أي  اعتادتمتواصل  ة والسلطة مع مسئولة للحكوم

ة  اإلحصاءاتاستبدال وتسييس المؤشرات ونتائج  ار نجاحات اقتصادية مزعوم الرسمية بھدف إظھ
ة واإلصالح االقتصادي  يات التنمي اح سياس وحي بنج ا ي ة، وبم و وھمي دالت نم اعي،  –ومع االجتم

ار ا  دونما اعتب ك من أضرار وعتبم ى ذل ى كل المستويات، ترتب عل رة عل ذا ووواقب خطي اً لھ فق
ة  ة للتنمي يط والبرمج ات التخط اث وعملي ات واألبح بح الدراس مي تص ث الرس الحاتالعب  واإلص

دافھا  -االقتصادية ة في أھ ع وخاطئ االجتماعية، الحاضرة والمستقبلية، أوراقاً مجردة بعيدة عن الواق
 .      ومناھجھا ونتائجھا

د الحكومي في ھذا السياق وكن ة، والتعم تيجة طبيعية لتضارب البيانات والمؤشرات الرسمية من جھ
ة أخرى ال نستغرب يالمتواصل لتس ات اإلحصائية، من جھ اھو مسطوريس قاعدة البيان األوراق  م

ة بمؤشرات ووالخلفية لھذا التقرير حول ظاھرتي الفقر والبطالة  ة من ورق ة ومختلف ى أرقام متباين إل
ى يكفي أ .خرىأ دم إل ة المق يس الحكوم ر رئ ي ن نشير ھنا إلى تقري ان ف ذي ١٨/٢/٢٠٠٨البرلم م ال

ة األسرة  يزعم ائج مسح ميزاني اً لنت د تراجعت وفق يمن ق ي ال ر ف ة الفق أن حال من  ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥ب
بته  إلى% ٤٥.٢ ة ال تومن السكان، % ٣٥ما نس ة أھي نسبة مئوي ام المطلق ذ في الحسبان األرق خ

إدراج لألعداد المتزا رة، ب ي نفس الفت وزراء، ف رار مجلس ال ا ھو ق م ھن يدة من الفقراء، إال أن األھ
ة،  عشرة ومضاعفة ماليين مواطن يمني فقير ضمن المستحقين إلعانات صندوق الرعاية االجتماعي

داً المبالغ التي يقدمھا لھم  دة ج ركانت وھي مبالغ زھي ين واتت ا ب شھرياً ) دوالر ٥(لایر  ١٠٠٠ح م
ردين و لألس رد أو ف ة من ) دوالر ١٠(لایر  ٢٠٠٠رة المكونة من ف راد  ٧شھرياً لألسرة المكون أف
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اً  ع، وفق ام الجمي ة أم ة فأكثر، وحتى بمضاعفة تلك المبالغ الزھيدة إال أن الحقيقة الماثل رار الحكوم لق
بته  ١٠أن ھناك في آنف الذكر، تتمثل  ا نس ر أي م ي يقعون تحت خط الفق من % ٤٥.٥ماليين يمن

ا  زعم نتائج الحكومة المعلنةكما ت% ٣٥كان وليس الس ذا إذا م أن  افترضنالمسح ميزانية األسرة، ھ
يمن ضمن العشرة مال راء ال ة سواء من ييقرار مجلس الوزراء سيستوعب كل فق ن مستحق لإلعان

ف  ي الري ي الحضر أو ف انوا ف و أك ة، وھ اطق النائي راضوالمن ات  افت ق ومعطي ع منط ق م ال يتف
ا .. الواقع اً وبالتالي نتيجة لم ه آنف ؤديأشرنا إلي ذي أدى وي ى وللتالعب الرسمي ال نسف وإفساد  إل

ا تليته ؤوت الدولة المتعمد الذي تتحمل مسقاعدة بيانا هدون شك الجھات الرسمية، لم اتھا  لحق سياس
  . دمستقبل البالبوالوطني والمجتمع اليمني  االقتصادب ةمن أضرار ما حق

رجح، ومن بة حقيقية ونتيجة لذلك يصعب علينا تحديد نس ا ن دقيقة لمن يقعون تحت خط الفقر، إال أنن
راً من رخالل ق ر تقترب كثي ار مجلس الوزراء آنف الذكر، بأن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفق
ل، باإلضافة إلى زيادة أعدوولنفس األسباب . إن لم تكن تتجاوزھا% ٥٠ اد المتقدمين إلى سوق العم

ذي  وارتفاع و السكاني ال ر من م يضخمعدل النم ة، أي م ائتيسنوياً أكث ادل ألف عامل وعامل ا يع
اقص فرص التوظيف من قوة العمل% ٤أكثر من  تلط، إذ في ظل تن ام والمخ أن  في القطاعين الع
ين الوظا ا ب در م نوياً تق ط، والق آالف ٩و ٨ئف المتاحة س ة فق تيعابية ألنشطة القطاع وظيف درة االس

رةالخاص شديدة التدني، وبحسب اإلحص تيعاب قطاع  ائيات الرسمية تراجع بصورة كبي مؤشر اس
ث  ات، حي ين المتعلم ل، خاصة ب ن العم ات ع اء الباحث داد النس ادة أع ة، وزي رأة العامل ة للم الزراع

وائم  ى ق جالت عل بة المس درت نس ارق ة م االنتظ ة المدني دى الخدم اء ل الي % ٣٥ن النس ن إجم م
جلي ر نالمس ذا التقري د ھ ة يعتم باب مجتمع ذه األس ى ، لھ ـ عل ة بـ ة المرجح بة البطال ى % ٣٥نس عل
  .أألقل

ر من  ذا التقري ون ھ مينيتك م :قس يالً يتضمن  :األول القس ة وتحل ة وا دراس رللتنمي ، من البشري لفق
ة وال دمنظور حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعي ى وجه التحدي ة، وعل في الحصول الحق : ثقافي

يم، على  ة الصحية، الحق ومستوى معيشي الئق، الحق في العمل، والحق في التعل الحق في الرعاي
ة، الحق م في الضمان االجتماعي، ا والحق في الثقاف م وم ليم، ويشمل الحق في السكن المالئ ل س ئ

 ،لطاقة، المجاري الصحية، المواصالت واالتصاالتالنقية، ا كالمياهتتصل به  من خدمات اجتماعية 
واقع وووفيتضمن رصداً ل :الثاني القسمأما  .والحق في بيئة طبيعية سليمة اك حق ائع انتھ ق اإلنسان ق

ي تعرببعض الحقوق ب المدنية والسياسية وخصً  ضت عض من التحليل بسبب االنتھاكات الواسعة الت
ة واألمن الشخصي، الحق في  الحياةق في الحفي م والمتمثلة ٢٠٠٨له خالل عام  ي الحري والحق ف

ة،  ة العادل ر، والمحاكم رأي والتعبي ة ال ي حري لمي والحق ف ع الس ة التجم ي حري بالحق ف ى جان  إل
دد من التحليل لمشكلة األمن واإل بعٍض إلى التعرض  اب، بسبب أن اإلرھاب يھ وق اإلنسان رھ  حق

ة اةـ  كاف ي الحي ق ف ك الح ي ذل ا ف د  .بم لوق ن ذي ل م ل فص ر  ك ول التقري  اتباالستخالصفص
  .الخاصة به واالستنتاجات والتوصيات

  لفريق الفنيا
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  لخص تنفيذيم
  

ر ال وم الفق ر بمفھ ذ التقري دة أخ م المتح ة األم دى منظم د ل نمعتم رية  ع ة البش ارير التنمي ة وتق أدل
ائيالصادرة ع ر من حيث وھو ، ن برنامج األمم المتحدة اإلنم ه الفق ذي يعرف بأن ر البشري ال الفق

ومن ، ياة مدنية وصحية ومن حيث المعرفةح نساناإل اھي الحرمان من حيث أن يحي –أبعاد متعددة 
  .ومن حيث المشاركة في الحياة السياسية والتنمية، الئق يحيث الحصول على مستوى معيش

ق الديمقراطيو قيھا التنموي والسياسي تحق ع من خاللالمشاركة بش املة للجمي ادئ و ة الش ات آمب لي
ً تكفل لكل مواطن نصيب ةتمكيني ً من الثروة والسلطة وتوجد نظام عادالً  ا ي ا ً سياس وفر  ا م ي أو نظام حك

  .شروط احترام وضمان حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية

ر ينطلق التقرير من ة ت ة رؤي ين التنمي ين النظام السياسيبط ب وق اإلنسان، وب ود مكافحة  وحق وجھ
دى رالفق ى م ر، تتوقف عل ن الفق ف م تراتيجيات التخفي ة خطط واس ن ، فنجاع واطنين م ين الم تمك

ة واالقتصادية، وإ ة واالجتماعي ية والمدني وقھم السياس ع بحق ادئ والتمت ال مب ة آعم ات الديمقراطي لي
ن ال رره م ي تح ان الت وق اإلنس ة حق ةوكفال وف والفاق ة، خ ق الديمقراطي ي  أي تحقي قيھا السياس بش

وق ، حقوق اإلنسان ككل ال يتجزأ  ضمانواالجتماعي و وأعمال طائفة من الحقوق يتطلب أعمال حق
ر ، أخرى انفتحري ب  اإلنس ة يتطل ة والثقافي وق االقتصادية واالجتماعي التمكين من الحق ر ب من الفق

بوجود نظام ديمقراطي يكفل الحق  إالوھي مشاركة ال تتحقق  مشاركة المجتمع في التنمية وبثمارھا
  .في المشاركة وممارسة الحقوق السياسية

ً واضح يعد تفشي الفقر البشري دليالً  ين  ا ى عدم تمك رادعل وق  أف ه و اإلنسانالمجتمع من حق حريات
امة األساسية ويمثل عقبة رئيس ق مستوى  أم ق في الحدتحقي وق ، الئ ع بحق ا  اإلنسانوالتمت بميادينھ

ىالمتمثلة بالحد ،  األساسيةيعني توفير حاجاته ، من الفقر البشري  اإلنسانوتحرير ، المختلفة   األدن
ات  ن االحتياج ملم ة ويش ة والمعنوي ذاء: المادي بس، الغ كن، والمل اء ا، والمس ربوالم الح للش ، لص

التطبيب المجاني :لرعاية الصحيةالحق في او، وخدمات النقل، واالتصاالت، والمواصالت ،والطاقة
ة المة البيئ ة وس اه النقي اري الصحية والمي ي الضمان  ،والمج ة والحق ف يم والمعرف ي التعل الحق ف

  .العادل والحصول على مختلف الخدمات االجتماعية والثقافية واألجراالجتماعي والحق في العمل 

ن ممإ راء م ين الفق ون إال بتمك ر ال يك ى الفق وقن القضاء عل ة حق ة  ھم ارس االقتصادية واالجتماعي
وتمكينه  وھي ممارسة يتطلب ضمانھا تحرير اإلنسان من الخوف، والثقافية لكي يتحرروا من العوز

ه ع بحقوق ن التمت ية  م ة والسياس ة الإن . المدني ة والثقافي ادية واالجتماعي وق االقتص ة الحق  ممارس
ع تتحقق إال بإقامة تنمية شاملة وعادلة  راء وترف ة للفق ة والريف وتكون موالي ومتوازنة تشمل المدين

تفادة من  ة واالس ة التنموي ي العملي رار التنموي وف ي الق اتھم وإشراكھم ف تھم وحي من مستوى معيش
دھا  ذه المشاركة، عوائ ه ھ ا تتطلب و ومن ضمن م ي ارتبطت  ھ ة الت ة للتنمي ر اإلدارة المركزي تغيي

رتب قلةيزھما بيد بمركزية الحكم والثروة وترك ى السلطة في العاصمة والم ائمين عل م من الق طين بھ
ة  شيوعوترتب على ذلك ، ن المحافظاتؤوفي إدارة ش وازن التنمي ى عدم ت الفساد السياسي وأدى إل
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راء تبعاد الفق يش واس ى تھم ف وال ة والري ز واألطراف والمدين ين المرك دالتھا ب م إ، وع ي ث ى تخل ل
ال، يةالدولة عن تحقيق التنم ق انتق ة تحقي ة الشاملة والمتوازن ق التنمي  ومن ثم يكون من شروط تحقي

م و ة الحك ةتديمقراطي يشمل المركزي ي منتخب م محل ات حك ة ھيئ ة المحلي ولى إدارة التنمي اً  ت إنتخاب
 ً   . بالكامل من قبل السكان المحليين صحيحا

ة إعمف ، لب إعمال حقوق اإلنسان كافة القضاء على الفقر يتطإن  وق االقتصادية واالجتماعي ال الحق
املة  ة وش ة عادل ق تنمي ب تحقي ة يتطل راءوالثقافي اذ ،  ُتنصف الفق ؤولية اتخ ة مس ى الدول ع عل وتق

دور  .االقتصادية التمكينيةو والسياسات االجتماعية  في البيئة التدابير ذا ال ة لھ ة مؤھل وال تكون الدول
ين السلطات  مھامتحقق توزيع الو، لجميع وتحمي حقوق ا إال في ظل ديمقراطية شاملة  ، والفصل ب

ي ظل  ضمنم ومساءلة األقلية لألغلبية وتلحكااوتكفل مساءلة  شفافية وضع السياسات والمشاركة ف
ر  الم والتعبي ة اإلع يس حري ة تأس لمي وحري ع الس ات  والتجم ات منظم اطات مؤسس ع ونش المجتم

  .المدني، بما في ذلك األحزاب السياسية

مثل األساس األول تقتصادية واالجتماعية والثقافية التقرير من أن كفالة حقوق اإلنسان االھذا ينطلق 
وفير  ن خالل ت ر م ى الفق توى المالللقضاء عل ة  يعيشمس دمات الرعاي ة وخ ة الكافي ق والتغذي الالئ

ة و المجاري الصحية الصحية والتعليم والسكن والعمل وتوفير حاجات اإلنسان األساسية كالمياه النقي
ال والمواصالت ائل االتص اء ووس خ ...والكھرب ن أن، ال غط  وم ة الض ن ممارس راء م ين الفق تمك

ول عل دى للحص ى م ف عل وق يتوق ذه الحق مانى ھ ية ح ض ة والسياس وقھم المدني ير لق مل تيس تش
ي ة ف ى العدال ولھم إل ز وص دم التميي اء وع تقالل القض ل اس ن الشخصيو، ظ ة واألم وفير الحري  ت

امو ة التجو المشاركة في اختيار الحك ر، مع السلميحري رأي والتعبي ة ال ة ، حري ة إقام نشاط ووحري
  .مؤسسات المجتمع المدني

ي : عنالتقرير  فصحمن ھنا ي ة ب ة تضادأن العالق ر عالق ة والفق ر في ، ن الديمقراطي وان تفشي الفق
يمن  ىال ود إل ة  يع ة الدول ق ببني باب تتعل ديمقراطي ألس ال ال ق االنتق دم تحقي ي ع ر الت ا تقري بينھ
ام ول  ٢٠٠٧ع ود تح ة وج ا إمكاني ي معھ ي تنتف ر الت ة الفق ان حال تم تبي ر سوف ي ذا التقري ي ھ م وف

  .كان ديمقراطي من أي نوع

ة و أحرز وق االقتصادية واالجتماعي راء من الحق ين الفق ام اليمن بعض التقدم في تمك ل قي ة قب الثقافي
ومن ، سية وقبل استخراج الثروة النفطيةالوحدة اليمنية وقبل ضمان كل حقوق اإلنسان المدنية والسيا

وحرية التجمع ، المفترض أن حجب جزء من الحقوق المدنية والسياسية كالتعددية الحزبية والسياسية
وق مسار والحرية واألمن الشخصي قد ، والرأي والتعبير دّع وق االتق ي ممارسة الحق القتصادية م ف

ة د ، واالجتماعية والثقافي ة والسياسية بع وق المدني ين من ممارسة الحق ؤدي التمك د أن ي الي الب وبالت
ام ة ع دة اليمني ق الوح ادية ١٩٩٠تحقي وقھم االقتص ل حق غط لني ن الض راء م ين الفق ى تمك م إل

كن والرع ذاء والمس ى الغ ول عل ة والحص ة والثقافي مان واالجتماعي يم والض حية والتعل ة الص اي
دة، االجتماعي والعمل الالئق ة جي ة وثقافي ى خدمات عام ، االتصاالت والمواصالت :والحصول عل

ة ة والثقافي ادية واالجتماعي ان االقتص وق اإلنس ز حق م تعزي ن ث ة  وم دمات الترفيھي ة والخ  ،الطاق



14 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

راء ، دنية والسياسيةية والثقافية والمبضمان حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعف تمكن الفق البد أن ي
ك  ة والرأسية وتحقيق ذل اواة األفقي ة بالمس ً من المطالب دريجيا و ت ى ول ة عن ،  حت اءلة الدول أي ومس

ة نحو ، لياتھاؤوإخالل بمس األمر الذي يفضي إلى إيجاد  تدابير اجتماعية وسياسات اقتصادية موجھ
  .الحقوق وموالية للفقراء

ى دسو ة بالرجوع إل ة والثقافي وق االقتصادية واالجتماعي ل الحق ه يكف ة نجد ان ة اليمني تور الجمھوري
راء ، يمقراطية والتنمية وحقوق اإلنسانويربط بين الد ة للفق والنتيجة المفترضة ھي المشاركة الفعلي

دھا في اتخاذ القرار التنموي وفي تحقيق العملية تفادة من عوائ ة واالس ا، التنموي ؤدي م ى وجود  ي إل
  .لتحقيق التنمية العادلة والتعجيل بالنمو والقضاء على الفقر ةكييدينامسياسات وتدابير 

يمن خالل  راء في ال ـ  بيد أن واقع الحال يظھر أن الفق نة الم١٨ال ر من  نصرمةس د خسروا الكثي ق
را وتعمق وازداد الفق، المكاسب على صعيد حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية  راء فق

  .م١٩٩٠قبل إعالن الديمقراطية عام ض الدخل مقارنة بماانخفوعدم المساواة الرأسي واألفقي 

واً  إن ل نم يا األق ي آس د ف ي الوحي د العرب راً  اليمن ھو البل ين دول مجموعة  واألشد فق يم وب ي اإلقل ف
   .في اليوم من دوالر  قلأما يقرب من نصف السكان  إذ صار دخل، ا الشرق األوسط وشمال إفريقي

ى صندوق ا للمساعدة المقدمة من رفع عدد المستحقين ن لعأ م٢٠٠٨عام  ففي ة إل ة االجتماعي لرعاي
د  مستفيد و يينعشرة مال ان ق ق ك يأع حدطب غ ألف دفوعات الشھرية بمبل ى للم ي لألسرة  ل لایر يمن

ر ٧م إلى أربعة آالف لایر لألسرة المكونة من ٢٠٠٨عام  رفعثم ، الواحدة وليس للفرد  راد وأكث  .أف
ً غطوي م )% ٨(ي صندوق الرعاية االجتماعية حاليا الي عدد المستحقين ومن ث  ارتفعتفقط من إجم

ى ر إل راً )% ٥٠ (نسبة من يقعون تحت خط الفق د مؤش ذا يع ل، وھ ى األق ً  عل ا دم حدوث أي  كافي لع
وخاصة عند األخذ بمعيار أن اليمن يعد في  ،ھدار حقوق اإلنسانإلطي ومستوى من التحول الديمقرا

از نفط والغ دول المنتجة لل ة  ،ھذه الفترة من ال ه التنمي اواة وعدم توجي ة والمس دام العدال ار انع وبمعي
ى )% ٢٠ (الـ  إذ أن،  واألكثر فقراً  لصالح الفئات األقل دخالً  األفقر من السكان ال يحصلون إال عل

ى نسبة )% ٢٠ (الـ بينما يستأثر .من الدخل القومي)% ١.٦(نسبة ) % ٦٧ (األغنى من السكان عل
ة، وبسبب  ون مصدر الثروة األساس ھأمن الدخل السنوي، وبفعل  ة للدول الثروات الطبيعية المملوك

زة للخمس  ة المتحي إن سياسات الدول روة، ف تفشي الفساد الذي جعل السلطة والقرب منھا مصدراً للث
ة الوسطى ولصالح الخ ك الطبق ا في ذل ار كل المجتمع بم ة إلفق مس األغنى من السكان تتجه بفاعلي

وتيرة  ى وب ة األغن ان عالي ى  إذ ك س األغن ذا الخم ام يس ھ بة١٩٩٨تحوذ ع ى نس % ٤٨.٨( م عل
وقھم االقتصادية  %.٦٧النسبة إلى  فارتفعت) ى حق ى الحصول عل ادرين عل واتسعت قاعدة غير الق

ة الحاجات ، واالجتماعية والثقافية  ى مواجھ ادرة عل ر ق وأضحت القاعدة العريضة من السكان غي
كن  اء ومس ذاء وكس ن غ ان م ية لإلنس ة والمواصالت ، األساس يم والصحة والطاق ن التعل ك ع ناھي

من األسر تعيش في سكن  )%٦٥ (و) %٥٠ (بين الكبار حوالي تمثل نسبة األمية وواالتصاالت، 
   )%٨٥(عبر الشبكة العامة، و المياهمن األسر ال تحصل على  ) %٧٤ (وغير الئق وغير مستقر،
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ارة من  من األسر ال )%٥٥ (والصرف الصحي، (من األسر ال يستفيد من شبكة يحصلون على اإلن
ى معدالت وصارت من ، بوتيرة عالية  األخير خالل العقد ازدادت البطالة لقد    .الشبكة العامة أعل

ة إذ البطالة في العالم،  غ نسبة البطال ي العمل  )%٣٥(تبل دار الحق ف ى إھ ل،  وترتب عل ى األق عل
رأة في النشاط االقتصادي  راء والم دل مشاركة الفق ة وانخفض مع ي التنمي فقدان الحق بالمشاركة ف

اني ه األخص وتع ى الوج رة الم عل ن الرجل  رأة الفقي ر م اھرةأكث ي ظ اركة  ف دم المش ة وع البطال
  واإلقصاء

  

ديمقراطي وعدم . يظھر مؤشر فقدان العدالة الرأسية واألفقية عدم حدوث أي مستوى من التحول ال
  .التمكين من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ى أ مؤشراتالتظھر عدم المساواة الرأسية من خالل و ي تشير إل ين الت ة ب دخل واألمي ر ال بة فق ن نس
ين  راء واألمي ى من الفق ذكور ونصيب الريف ھو األعل اواة ، النساء أعلى من ال وتظھر عدم المس

ن معدل ويبين الجدول التالي أاألفقية من خالل التباين الكبير على مستوى المناطق في مستوى الفقر 
دنالبطالة أعلى في المحافظات األكثر ت ً م ل شبوة ، حضرموت، عدن ،  ا ة مث روة النفطي اطق الث ومن

  .تعز ، لحج، المھرة 

  

  

  

6%
9%

14.70%
21%

48.80%

1.60%4.70%
9.10%

17.70%

67%

الخامسالًخميسالرابعالًخميسالثالثالًخميسالثانيالًخميساألولالًخميس

تم تكوين ھذا الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجھاز المركزي لإلحصاء، التقرير 
، ٢٠٠٧، الجزء الثاني، صنعاء، نوفمبر ) ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥( جداول مخرجات مسح ميزانية األسرة متعدد األغراض / النھائي 

،   ٥٢٩ص 

التوزيع المقارن للدخل على المجموعات الخمسية للسكان حسب نتائج مسح ميزانية ) ١( شكل رقم 
)من السكان % ٢٠= كل خمس (  ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥ومسح ميزانية األسرة لعام  ١٩٩٨األسرة لعام 

١٩٩٨نسبة الدخل عام    ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥نسبة الدخل عام 
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  حسب حالة) سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي للقوى البشرية ) ١( الجدول رقم

  ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥حسب نتائج مسح ميزانية األسرة لعام  الجمھورية   العمل في محافظات 

  المحافظة
وة  %نسبة البطالة  وة  نسبة الق الي الق ى إجم ة إل العامل

  %البشرية 
ى  ادياً إل طين اقتص ر الناش بة غي نس

  %إجمالي القوة البشرية 

  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور

  ٥٥.٨  ٩٠.٢  ٢٢.١  ٤٤.٢  ٩.٨  ٧٧.٩  ١٣.٦  ٤٢.٢  ١٠.٠  إب 

  ٥٤.٦  ٨٦.٩  ٢٢.٧  ٤٥.٤  ١٣.١  ٧٧.٣  ١٧.٣  ٢٧.٨  ١٥.٥  أبين

  ٥٥.٤  ٨٤.٤  ٢٦.٤  ٤٤.٦  ١٥.٦  ٧٣.٦  ١٨.٦  ٣٢.٣  ١٥.٧  األمانة

  ٦٣.٧  ٩٤.٩  ٣٠.٥  ٣٦.٣  ٥.١  ٦٩.٥  ١٣.٨  ٤٩.٢  ١١.٠  البيضاء

  ٦٣.١  ٨٩.٨  ٢٧.٦  ٣٦.٩  ١٠.٢  ٧٢.٤  ١٩.٣  ٤٠.٦  ١٥.٢  تعز

  ٤٩.٣  ٧٢.٣  ٢٤.١  ٥٠.٧  ٢٧.٧  ٧٥.٩  ١٦.٨  ١٥.١  ١٧.٩  الجوف

  ٥٤.٠  ٩٢.٤  ١٦.٧  ٤٦.٠  ٧.٦  ٨٣.٣  ١٣.٧  ٦١.٤  ٩.٤  حجة

  ٥٠.٤  ٨٨.٩  ١١.٩  ٤٩.٦  ١١.١  ٨٨.١  ١٣.٢  ٦٢.٧  ٧.٠  الحديدة

  ٥٨.٧  ٩١.١  ٢٧.٦  ٤١.٣  ٨.٩  ٧٢.٤  ٢٣.٥  ٧١.٧  ١٧.٩  حضرموت

  ٥٦.٧  ٩٢.٩  ١٩.٠  ٤٣.٣  ٧.١  ٨١.٠  ١٠.٥  ٥٨.٧  ٦.١  ذمار

  ٥٦.٣  ٩٠.٠  ٢٤.٤  ٤٣.٧  ١٠.٠  ٧٥.٦  ٣١.٣  ٧٦.٩  ٢٥.٦  شبوة

  ٤٨.٧  ٩٠.٥  ٨.٧  ٥١.٣  ٩.٥  ٩١.٣  ١١.٥  ٤٣.٥  ٨.٣  صعدة

  ٥١.٠  ٨٨.٤  ١٢.٧  ٤٩.٠  ١١.٦  ٨٧.٣  ١١.٤  ٤٨.٦  ٦.٣  صنعاء

  ٥٣.٩  ٨٢.٧  ٢٤.١  ٤٦.١  ١٧.٣  ٧٥.٩  ٢٩.٩  ٢٥.٣  ٣١.٠  عدن

  ٦٢.١  ٩٣.٣  ٢٦.٦  ٣٧.٩  ٦.٧  ٧٣.٤  ٢٨.٨  ٤٦.٨  ٢٦.٩  لحج

  ٦٠.٨  ٩٣.٩  ٣١.٠  ٣٩.٢  ٦.١  ٦٩.٠  ١٦.٩  ٨٧.٠  ١١.٣  مأرب

  ٥٤.٣  ٩٣.٣  ١٦.٠  ٤٥.٧  ٧.١  ٨٤.٠  ٧.٦  ٥٣.٢  ٣.٨  المحويت

  ٥٩.٠  ٩٢.٩  ٢٦.٧  ٤١.٠  ٨.٠  ٧٣.٣  ٢٨.٥  ٤٩.٩  ٢٦.٢  المھرة

  ٤٧.٧  ٩٢.٠  ٦.٣  ٥٢.٣  ٧.٨  ٩٣.٧  ١٠.٢  ٧٧.١  ٥.٠  عمران

  ٥٦.٦  ٨٨.٠  ٢٦.٧  ٤٣.٤  ١٢.٠  ٧٣.٣  ٢١.٠  ٦٤.١  ١٤.٣  الضالع

  ٥٥.٧  ٨٩.٩  ٢١.١  ٤٤.٣  ١٠.١  ٧٨.٩  ٥.٩  ٢٣.٠  ٣.٦  ريمة

  .م٢٠٠٦، ٢٠٠٥مسح ميزانية األسرة لعامي / المصدر
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وق اإلنسان وعدم ع كحق من حق يم للجمي يم التعل ر مؤشرات التراجع في مجال تعم  ويظھر التقري
دھور نوعيإتحقيق مجانية التعليم األساسي و هلزاميته وت ة بسبب ومؤشرا،  ت ادة األمي نسبة ن أت زي

التعليم وسوف ظن السكان في الفئة العمرية المناكبيرة م ى ضنيرة للتعليم األساسي غير ملتحقة ب م إل
  .)١(رقم  اإلطار، كما ھو مبين في  األقلعلى )%٥٠(الذين يمثلون صفوف األميين في المستقبل

ر  ر التقري لويظھ عينيات إذ وص د التس ع عق ة م حية بالمقارن ة الص ة الرعاي دھور حال اق  ت اإلنف
ى النسب  ى أدن ى اإلطالقـ الحكومي على الرعاية الصحية إل الم  ـ  عل ك، في الع ي ذل ا ف دان  بم بل

دقع صار المواطن  الشرق األوسط وشمال إفريقيا وفي مجموعة البلدان األقل نمواً  ر الم في ظل الفق
ة الصحية ة للرعاي ة الكلي ر من التكلف يف يي تخضع للتكحسب اإلحصائيات الرسمية الت يتحمل أكث

تحكم ا المو ،وال دمات الصحية وبنوعيتھ ة سوىتال تغطي الخ كان،  )%٥٠ (دني ن الس تم ي الوق  ف
ذي  اع اليال ه االرتف ب علي اترت د لنسب اإلصابة ب ديد والمتزاي ة ألش ة والمعدي ل، مراض المنقول  :مث

ة وا، المالريا والسل والتھاب الكبد الوبائي والبلھارسيا  ال والسرطانألمراض القاتل ويعيش ، لألطف
افي حين  سكان في مساكن غير صحية ومزدحمة معظم ال ة سكان الريف مع الحيوان ت يعيش أغلبي

رة من ، مسكن واحدفي  بة الكبي ى الشوارع والساحات والنس ويتم التخلص من القمامة والفضالت إل
  .ن ال يحصلون على مياه نقية وال تتوفر لھم وسائل الصرف الصحياالسك

ن يتمكتأھيل واتساع رقعة الفقر في اليمن وعدم ترتب عليه تدني مستوى المعيشة  وال مناص من أن
ة  راء من ممارسة الحق في الثقاف اج في حين تجرى األغلبية في المجتمع من الفق ة لإعادة إنت لثقاف

ادلفكر الماضوي يد ايدية ومرجعياتھا التي تعمل على تسالتقلي و باالعتم ى الجم افيالث دعل قو ق  تعوي
  .التحول الديمقراطي والتنمية والتحديث

اج  ي واإلنت ال البحث العلم ي مج ة ف دول العربي ين ال توى ب ى مس ي أدن يمن ف ر أن ال ر التقري ويظھ
  .الثقافي وھي من الدول األفقر اآلن في استخدام وسائل االتصاالت والمعلومات الحديثة

ال  حمايتھماألطفال  بافتقادالفقر ومساحة بسبب اتساع  ة األطف د عمال من االستغالل االقتصادي تتزاي
ي ظروف يعمل األفي حين بما في ذلك األطفال في سن التعليم األساسي ، من عام إلى آخر  ال ف طف

  .لمخاطر أثناء العملخاللھا إلى ا يتعرضونتضر بنموھم وصحتھم 

يمن لعل من الفظاعة أنو ي ال ة ف دة مشكالت  تواجه البيئ ر معق د وخطي ا االنخفاض المتزاي ة وأھمھ
ة واأل م األحواض المائي ي معظ ة ف اه الجوفي دھورودلمنسوب المي تنزاف وت ة واس ة الزراعي اء  ي نم

ة ا وفاعلية وارد الطبيعي يالم وفر ف درجات ،  ألساس المت ار الم ة وانھي ة الزراعي إذ ، انجراف الترب
ائي وي وع اإلحي ة الساحليةتعرض الغطاء النباتي والتن ة لإل البيئ وث الو نكماشوالبحري نعكس ، تل وت

 ً لبا ذه المشكالت س وارد المتاحة  ھ ة والم ى التنمي ر ھمتسوعل د كبي ى ح ر و إل ادة الفق ي زي تصعيد ف
اب لن يكون إال  ومرد عدم معالجة ھذه المشكالت وأسبابھا ، معاناة الفقراء  إلى الفساد السياسي وغي

   .الشروط الديمقراطية للمساءلة والمحاسبة
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ائر إن اد وت ر  ازدي ط ال الفق و فق عف النم ى ض ع إل ل ، يرج اد إب ة والفس ة العادل اب التنمي ى غي ل
ة  اء وعدم المسوالسياسات الموالي اللية ؤولألغني اب ال حي راء وغي ادرةالفق ة للتمك مب ين من الحقيقي

ع وإنما ، ممارسة حقوق اإلنسان  ادة الضرائب ورف ع األسعار وزي ار ورف اتخاذ تدابير مباشرة لإلفق
دعم  ن اال روريةع لع الض دمات وو لس ديم الخ ن تق ة ع ي الدول اءتخل ا بإقص ن  قيامھ ر م دد كبي ع

د حرب والموظفين  م ١٩٩٤خاصة من أبناء الجنوب عن شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية بع
ً  الذي كان يلعب دوراً  واالستيالء على القطاع العام،  ه، ةفي استيعاب العمال مھما  خاصة في وتمكين

كل ، الذي كانت الدولة الشطرية في الجنوب توفره للفقراء ، والحقوق االقتصادية واالجتماعية مجال
ر  أدى خالل ما ذلك رة الفق ى اتساع دائ يقرب من ثماني عشرة سنة منذ إعالن األخذ بالديمقراطية إل
مما جعل التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ، ة بين األغنياء والفقراءيق الفجووتعم

يما  ا الس مال إفريقي يم الشرق األوسط وش ين دول إقل ه ب توى ل ى مس يمن يسجل أدن ي ال ق ف ا يتعل م
ة ادة البطال رد وزي اق ، بانخفاض متوسط دخل الف ي من إنف رد الحقيق وانخفاض متوسط نصيب الف

ى االحكو ةمة عل يم والثقاف ة الصحية والتعل ق و، لرعاي ردي مراف ه وت يم وكفاءت ة التعل انخفاض فعالي
ر صحيحة يالصحة وعدم توف ة أو استخدامھا بطرق غي ة الفاعل ا، ر األدوي دان الفرص يع مم ي فق ن

ع  ة للتمت ة الصحيالفعلي راء بحق الرعاي بة للفق كن الصحي بالنس ة والمس اه النقي ا أدى إلة والمي ى م
ة تج عن ،انتشار األمراض الوبائي وق اإلنسان  لين دار حق ك إھ ا ذل في شتى المجاالت ، ولعل أھمھ

  .الحق في الحياة : وأولھا 

ذه ، يمقراطية وإنما العكس ھو الصحيح غير أن ھذه الحالة ال يجب أن يفھم إن سببھا ھو الد إذ أن ھ
ة  ة الواجھ ي ديمقراطي اء بتبن ن االكتف ة ع ة ناتج تحكم الحال تم ال ات ي رد انتخاب ى مج رھا عل وقص

  .حتى األن  بنتائجھا سلفا واستمرار أزمة الشراكة ومظھرھا البارز عدم حدوث تداول للسلطة

ً وي ام تضح جليا ر السنوي لع م يتحقق خالل ٢٠٠٧من تقارير المرصد السابقة وخاصة التقري ه ل م ان
ة أي  أنه السنوات المنصرمة من عمر إعالن تبني الديمقراطي ديمقراطي من ش  أنمستوى للتحول ال

املة  ة وش ة عادل ة تنمي ر، يؤدي إلى بناء دولة القانون أو القضاء على الفساد وإقام ذا التقري ين ھ  ويب
اطع ام بوضوح س ع خالل ع ة القم اني حال ه الث ي جزئ نم ٢٠٠٨ف ذة ضد م ة  والمتّخ ارس حري يم

ذإذ التعبير والتجمع السلمي  ين في ھ غ عدد المعتقل ذا الحق حوالي ألف بل ام بسبب ممارسة ھ ا الع
ل و، معتق ة الحق ى تجريم ممارس ودة إل داد التشريعي للع ي ويجري اإلع ية من نشاط حزب ق السياس

وانين وحرية  ة مشاريع ق ديم الحكوم ك وتمشاريع ت أورأي وتعبير بتق ديل تجرم ذل وننع ات  ق عقوب
رة  اريع كبي ك المش تھا، ومن تل ى ممارس ا أعل هحالم ةال ت واب   حكوم ى مجلس الن ل إل مشروع :مث

ة والسالم  ة الداخلي ة والجبھ ة الوحدة الوطني انون حماي ات ومشروع ق انون الجرائم والعقوب تعديل ق
ل  ة غس انون مكافح روع ق ة، ومش دة الوطني ة الوح اب وحماي ة اإلرھ انون مكافح اعي، أو ق االجتم

ل يماألموال وتمويل اإلرھاب، وابرز استھداف للواجھة الد وانين يتمث ذه الق ة في ھ ي قراطي ودة ف الع
ى ات عل ة التجريم السياسي و تشديد العقوب ى حال ودة إل  إلى ما قبل إعالن الديمقراطية من حيث الع

النشر وطرق التعبير المختلفة باعتبار ھذه األعمال من الجرائم الجسيمة يصل فيھا الحبس إلى  حرية
نوات و ر س ى عش ان إل ب األحي دام، أغل رض اإلع ن يتع نوات لم س س بس خم ٍد والح رئيس بنق ل
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وزراء  س ال ة ومجل ة ، الجمھوري ات النيابي يش ، والھيئ اء ، والج ة  ،والقض ات اإلداري نح الجھ وم
  .نشاط األحزاب السياسية وحرمانھا من المشاركة في االنتخابات إيقافصالحية 

رات التراج ى مؤش افة إل ي مع عباإلض امش ديمقراط ن ھ ى م ذر ا تبق ل ين ر بالتآك ين وآخ ين ح ب
احتمال قبول عضوية  وأمن اتساع رقعة الفقر ليس بسبب األزمة المالية العالمية  والتالشي، فإنه يعدُ 

ا ت، اليمن في منظمة التجارة العالمية فحسب  دولي بموجب ب دُ ِعبل م ة مع البنك ال ة اليمني ه الحكوم
م الذي يشمل حزم ٢٠٠٧ديسمبر  ٦االتفاق المبرم بتاريخ  اة جديدة من اإلجراءات من أھ  اتجاھاتھ

ة  )%١.٦ (تخفيض نسبة األجور بمعدل من إجمالي الناتج المحلي وإنھاء الدعم عن المشتقات النفطي
ى  رة إل ى عام  )%١٠(م، ومضاعفة نسبة ضريبة المبيعات ٢٠١٠خالل الفت ، وتقليص ٢٠٠٩حت

ال املين وإص وظفين والع ور الم ب وأج ي روات ادة ف بة الزي ك، نس ر ذل رى وغي ريعية أخ حات تش
اعتراف دولي  وب ك ال يالبن وف تفض راءات س ذه اإلج ن أن ھ بة م ر بنس احة الفق ادة مس ى زي  (إل

٩.٢%(.        

ول من ھذا التقرير الخاصة بحالة الفقر األ القسمأن مؤشرات من مما تقدم وال غرابة في أن النتيجة  
ة والسياسية بسبب المناھضة الواسعة الثاني المتعلقة بانتھاك حقوق  القسمومؤشرات  اإلنسان المدني

وب والشمال  يمن، للوضع القائم في الجن ين أن ال ىين تب ام دفع إل ة انقس اعي حال اد سياسي واجتم  ح
ذ أوجھ ً يتخ ذھبي  ا وي وم ام جھ ا انقس ددة ومنھ ي ال ، متع ام خطر حقيق يمن أم ة تضع ال ي حال وھ

ة  ار الدول تقرار وانھي ذا الخطر يتطلب ، يستبعد معه فقدان كل مستوى من االس ادي ھ ً إصالحوتف  ا
ً ديمقراطي انون  ا ة الق اء دول ديمقراطي وبن ال ال وفر شروط االنتق ة وي  كأساسيحقق مصالحه الوطني
  .ثم القضاء عليه الفقر مكافحةتحقيق تنمية شاملة وعادلة يمكن معھا وقرار الزم لالست
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فقرة  ٢٥المادة  )١(إطار رقم 
ن اإلعالن العالمي لحقوق م) ١(

 اإلنسان

توى ي مس ق ف خص الح ل ش لك
اٍف ى ك ة للمحافظة عل من المعيش

رته، ه وألس ة ل حة والرفاھي الص
بس ة والمل ك التغذي من ذل ويتض
ذ ة وك ة الطبي كن والعناي لكوالمس
ة ة الالزم دمات االجتماعي هالخ ل

  في اليمنظاھرة الفقر البشري 
  :مقدمة

، فقد باتت تمس شرائح سكانية في السنوات األخيرةتنامياً كمياً ونوعياً  ظاھرة الفقر في اليمن شھدت
راً  اً كبي رة شھدت تباين واجتماعية كانت تتمتع بمستوى معيشي مقبول، فضالً عن أن السنوات األخي

ة،  في توزيع الثروة، وتراجعاً في آليات التضامن االجتماعي، وفي اعي التقليدي ل االجتم ات التكاف آلي
ي و ا ف و مرجو منھ ا ھ اء بم م تستطع الوف ر، ل ي مكافحة الفق ة ف ات الحديث إن اآللي ك ف ل ذل ي مقاب ف

ري،  ر البش وم الفق ل مفھ ى عرض وتحلي ر إل ن التقري ذا الفصل م عى ھ ر، ويس ن الفق ف م التخفي
  . وأساليب قياسه، والخارطة االجتماعية لتوزيعه

  :فقر البشري وقياسهمفھوم ال

رف  ايع ائيبرن دة اإلنم م المتح ر البشري مج األم ددة  الفق اد متع ث أبع ن حي ر م ه الفق ا –بأن  داللتھ
ةحياة مدنية وصحية  نساناإل يامن حيث أن يح أي: الحرمان ة ومعرفي ة وثقافي حيث ومن ،  وتعليمي

ة، الئق يالحصول على مستوى معيش اة السياسية والتنمي ذي ومن حيث المشاركة في الحي ، األمر ال
يشير بوضوح إلى اختالف مفھوم الفقر البشري عن فقر الدخل، مع ذلك فإن تطبيق ھذا المفھوم من 

ة تُ قياس الفقر، لالناحية العملية،  د استخدمت يتم من خالل مؤشرات كمي دخل، وق رجم من خالل ال ت
ق،  ين مقياسين رئيستقارير برنامج األمم المتحدة  ر المطل لقياس الفقر، ھما خط فقر الغذاء وخط الفق

ية،  ة األساس ات الغذائي ة الحاج ن تلبي ع قصور الدخل  حيث يشير فقر الغذاء إلى
واد الغال رد م وفر للف ي ت ة الت ذائي ة  اب كلف الل حس ن خ اس م ويق

روھو ما يسمى بخط  ذاء فق ، الغ عر ٢٢٠٠ اً،  ةس ة يومي حراري
ذاء،  حول إنفاق األسر على الغ د ب تحدي وه ويتطل ات فُ ات ر بيان
راد،  األسر من حيث عدد األف ب  ذاء وتركي تھالكھا للغ واس
ا  ي توفرھ وھي المعلومات الت  ً ا راً وتوزيع وع، ب عم حسب الن
ى اآلن  يمن حت ذت ال د نف وق ة األ وح ميزاني ادة مس رة، ع س

ام  ام  ١٩٩٨األول ع اني ع والث حَ مَ  رة، يس ة األس ين لميزاني
اً   يمن وفق ي ال ذاء ف ر الغ ط فق خ د ٢٠٠٥/  ٢٠٠٦ م تحدي د ت ، وق

والي  ١٩٩٨ رد  ٢١٠١بح لایر للف ام  رة لع ة األس ح ميزاني ائج مس لنت
ي ال يشير إلىإنه المطلق ف لفقرايومياً، أما مفھوم  د ف والي الواح ھر، أي ح االً  ٧٠ش  ري

يم،  ب، التعل بس، التطبي ة، كالمسكن، المل ر الغذائي ة وغي ة االحتياجات الغذائي دخل عن تلبي قصور ال
ام   ٣٢١٠بحوالي  ١٩٩٨والنقل، وقد تم تقدير خط الفقر المطلق وفقاً لنتائج مسح ميزانية األسرة لع

ام  ترياال ر  ٢٠٠٥/  ٢٠٠٦شھرياً، وفي ع دير خط الفق م تق ق بحوات االً  ٥٤٥٦لي المطل رد  ري للف
 ً ھريا راء .ش بة الفق ت نس ف تناقص ي الري ن  ف ام % ٤٢.٤م ي ع ى ١٩٩٨ف ي % ٤٠.١م إل ف
اقص ال يتسق مع وعلى . م٢٠٠٥/٢٠٠٦ ذا التن إن ھ الرغم من ذلك، وبعكس المناطق الحضرية، ف

ً  استخدمناإذا . التعريفات البديلة لخط الفقر ً % ١٢بنسبة – بديلة للفقر أعلى قليالً  خطوطا ا إن  -تقريب ف



26 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

د  تكون ق اف س ي األري راء ف بة الفق تنس امي  ارتفع ين ع ا ب اقص . م٢٠٠٥/٢٠٠٦م و ١٩٩٨م فتن
ً يقالفقر  ً  اسا ً  بفجوة الفقر وشدة الفقر يصبح معكوسا   .عند تطبيق خطوط فقر أعلى قليالً  أيضا

الي منجع ترا إذ، لفردادخل  اً علىسلباألداء االقتصادي  سوءانعكس لقد  ي اإلجم اتج المحل  ٨.٤ الن
ام  ار دوالر ع ى ٩٠ملي ام  ٣.٧م إل ي ع ار دوالر ف ادل / ٩٥ملي اض تع بة انخف و % ٥٦.٦بنس وھ

اع اود االرتف م ع كان، ث ة الس ى االقتصاد ومعيش أة عل ر والوط ديد األث ه انخفاض ش ى  فعل دداً إل مج
ى نحووانت ٢٠٠٠مليار دوالر في عام  ٨.٤والى  ٩٨مليار في عام ٥.٢نحو ار دوالر  ٨.٦ھى إل ملي

ام  ي ع ك و .م٢٠٠١ف وازاة ذل ي م رد من ف ام  اً دوالر ٨٦٨تراجع متوسط دخل الف ي ع ى  ٩٠ف إل
ى  ٩٥في عام  اً دوالر ٣٢٠ اً إل ع طفيف م ارتف ام  اً دوالر ٣٥٩ث ي ع ى ٩٨ف اً  اً دوالر ٤٦٠م وال تقريب

م وھو نفس المتوسط ٢٠٠٦عام  اً دوالر) ٨٦٩(على التوالي وارتفع إلى  ٢٠٠١/ ٢٠٠٠في عامي 
ً بم تقري١٩٩٠لعام    .ا

ام كشف ة ع ه الحكوم ذي نفذت ة األسرة ال ائج مسح ميزاني ي مستويات ٢٠٠٦ت نت ر ف اوت الكبي م التف
ائج أن  دت النت ث أك ية، حي دخول الشخص بته % ٤٠ال ا نس ى م تحوذون عل كان يس ن الس ط م فق

على ما تبقى وھي إالّ ن ال يحصلون من السكا% ٦٠وھي  من الدخل، فيما النسبة الباقية% ٨٤.٦٤
والي % ١٥.٣٦ ي أن ح ذا يعن دخل وھ ن ال ر ١٢.٠٣١.٧٧٤م ط فق توى خ ون تحت مس مة يقع نس

اً،  ١٠٠الغذاء، إذ ال يزيد نصيب الفرد الواحد منھم عن  وفر سوى  ١لایر يومي غ ال ي ذا المبل  ٥٠وھ
 ً نتا بة س ل بنس غ يق و مبل ي، وھ د % ٥٠، أي نصف دوالر أمريك ر عن الح توى خط فق ى لمس األدن

رد  وم للف ن في الي ل دوالري اليوم، في مقاب رد ب دوالر أمريكي للف الغذاء، الذي حددته األمم المتحدة ب
  .وصول إلى مستوى خط الفقر الشاملكحد أعلى لل

ـ  وعليه فإن تقرير برنامج األغذية العالمي يشير ة  األسرمن % ٤٣إلى انعدام األمن الغذائي ل اليمني
ن  ذاء م عار الغ خم أس دالت تض اع مع ى ارتف ام % ١٩وال ي ع ى ٢٠٠٤ف ة % ٣٥م إل ل نھاي قبي

ا أدى ٢٠٠٥ ة وھو م اد لسوء التغذي اني من االنتشار الح ي تع م و ھذا يضع اليمن ضمن البلدان الت
اً مولود حي وھو من المعدالت المرتفعة جد ١٠٠٠لكل  ٩٤.١إلى ارتفاع معدل وفيات األطفال إلى 

   .على مستوى اإلقليم

يمن% ١٧.٦أكثر من  في اليمن إلى أن الرسمية اإلحصائياتتشير  ي ال تحت  يعيشون من السكان ف
راء يعيشون في الريف حيث تصل مطلقتحت خط الفقر ال% ٤١.٨خط فقر الغذاء و ، ومعظم الفق

ر  واقعين تحت خط الفق قنسبة السكان ال ى  المطل ى السكان  من% ١٠.٧وأن % ٨٣إل يعيشون عل
ر % ١٧.٦أقل من دوالر في اليوم الواحد وأفضت حالة الفقر الشديد إلى أن أكثر من  من السكان غي
ومي اني .قادرين على توفير الحد األدنى من السعرات الحرارية في غذائھم الي ال % ٥٢ويع من أطف

زمن ة الم وء التغذي ن س ة م ن الخامس ت س يمن تح ابة% ٤٦و  ال ن اإلص انون م نھم يع ان  م بنقص
  .)٢(وزنھم

                                                            
) ٣٠(صنعاء  العدد ، المركز اليمني للدراسات االستراتيجية ، مجلة شؤون العصر . مؤشرات الفقر في اليمن وآثار الفقر على االستقرار االجتماعي : محمد علي جبران-  ١

 ).١١٧(م ص٢٠٠٨سبتمبر- يوليو) ٣٠(العدد ١١٧م ص  ٢٠٠٨سبتمبر  يوليو
 .٥٩م ص٢٠٠٦اليمن، الصادر عن المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، لعام في  وي لحقوق اإلنسان والديمقراطية التقرير السن -  ٢
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٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥( نسبة الفقر في المحافظات للفترة من )  ٢( جدول 

  حدة مؤشر الفقر  مؤشر فجوة الفقر  معدل الفقر  

  االجمالي  ريفي  حضري  االجمالي  ريفي  حضري  االجمالي  ريفي  حضري  

  ٢.٦٣  ٢.٩٢  ١.١٨  ٧.٤٠  ٨.١٧  ٣.٥٦  ٣٠.٠٧  ٣٢.٨٤  ١٦.٣٦  اب

  ٥.١١  ٥.٧٣  ٣.٢٣  ١٢.٩٤  ١٤.٥٢  ٨.١٧  ٤٥.٦٨  ٥٠.٤٤  ٣١.٣٧  ابين

  ١.٠٩  ٠.٠٠  ١.٠٩  ٣.٣٧  ٠.٠٠  ٣.٣٩  ١٤.٩٨  ٠.٠٠  ١٤.٩٨  مدينة صنعاء 

  ٨.١٠  ٩.٦١  ١.٣٥  ١٨.١٣  ٢١.٢٨  ٤.١٤  ٥١.٨٥  ٥٩.٧٦  ١٦.٧٢ البيضاء

  ٣.٦٤  ٤.٠٨  ١.٩٦  ٩.٨٠  ١٠.٩٦  ٥.٤١  ٣٧.٨٠  ٤١.٥١  ٢٣.٦٦  تعز

  ٥.٣٥  ٦.٠٢  ١.٦١  ١٣.٤٤  ١٤.٧٨  ٥.٩٤  ٤٩.٥٨  ٥٢.٦٣  ٢٣.٥٧  الجوف

  ٥.٤٧  ٥.٨٣  ١.٦٣  ١٣.٥٧  ١٤.٤١  ٤.٦٤  ٤٧.٥٣  ٥٠.٠٢  ٢٠.٩٠  حجة 

  ٢.٧٠  ٣.٢١  ١.٦٢  ٧.٥٦  ٨.٨٥  ٤.٧٨  ٣١.٧٢  ٣٦.٤٣  ٢١.٥٨  الحديدة 

  ١.٨٤  ٢.٣٩  ١.٢١  ٦.٦٧  ٨.١٥  ٤.٩٧  ٣٥.٥٩  ٣٩.١٧  ٣١.٤٥  حضرموت

  ٢.١٣  ٢.٠١  ٢.٩٦  ٥.٩٦  ٥.٧٥  ٧.٥٣  ٢٥.٨٤  ٢٥.٢٨  ٢٩.٧٣  ذمار 

  ٨.٥٦  ٩.٥٨  ٣.٠١  ١٦.٩٧  ١٩.٦١  ٨.٩٧  ٥٤.١٣  ٥٦.٨٠  ٣٩.٤٤  شبوة

  ١.٠٩  ١.٠٩  ١.٠٨  ٣.٥٧  ٣.٥٦  ٣.٦٠  ١٦.٥٥  ١٦.٢٣  ١٨.١٨  صعدة

محافظة 
  صنعاء

..........  ٢.٢٩  ٢.٢٩  ........  ٧.٠٢  ٧.٠٢  .........  ٢٨.١٣  ٢٨.١٣  

  ٠.٨٤  ........  ٠.٨٤  ٣.٠٨  ...........  ٣.٠٨  ١٦.٨٨  ...........  ١٦.٨٨  عدن 

  ٥.٧٥  ٦.١٦  ١.٣٦  ١٣.٨٢  ١٤.٧٠  ٤.٥٣  ٤٧.٢٠  ٤٩.٤٩  ٢٢.٩٠  لحج

  ٨.٠٩  ٩.٠٧  ١.٥٣  ١٧.٢٦  ١٩.٢٠  ٤.٢٨  ٤٥.٨٨  ٥٠.٠٥  ١٧.٩٥  مأرب

  ١.٧٦  ١.٧٩  ١.٣٩  ٦.١٦  ٦.٢٩  ٤.٥٥  ٣٠.٧٥  ٣١.٤٨  ٢١.٩٠  المحويت

  ٠.٦٦  ٠.٢٠  ١.١٢  ١.٨٠  ٠.٨١  ٢.٧٨  ٨.٨٥  ٦.٢٩  ١٢.٤٠  المھرة

  ٥.٦٢  ٦.١٣  ٣.٣٤  ١٦.٢٤  ١٧.٨٢  ٩.١٧  ٦٣.٩٣  ٧٠.٦٠  ٣٣.٩٣  عمران

  ٢.٥٩  ٢.٦١  ٢.٤٣  ٨.٧١  ٨.٩٩  ٦.٥٧  ٤٤.٢٤  ٤٦.٣٧  ٢٨.١٥  الضالع

  ٢.٦٨  ٢.٧٥  ١.٢٤  ٧.٩٦  ٨.١٩  ٢.٥٨  ٣٤.٠٦  ٣٥.٣٢  ٥.٣٨  ريمة

  ٣.٣٢  ٤.٠٢  ١.٤٧  ٨.٩٣  ١٠.٦٠  ٤.٤٨  ٣٤.٧٨  ٤٠.٠٩  ٢٠.٧٠   اليمن كافة   

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦برنامج التنمية التابع لالمم المتحدة باالعتماد على مسح ميزانية األسرة للفترة : المصدر

 ً   إذا لم يكن لدى المحافظة منطقة ريفية فيترك خط معدل الفقر فارغا
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٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  .والتضخم األسعارالناجم عن استمرار غالء 

و المتسارع ألسعار وفقاً ف اليمن  للنم ة ك ة بدول غ السلع الغذائي ذا  يصبح مبل ة  كھ اول وجب ي لتن يكف
ى  ل إل يمن  تمي ذي (  االتساعفطور فقط، وبما أن فجوة الفقر في  ال ي ال ي الريف اليمن وبخاصة  ف

دل  فيزيادة أي تميل الى ال) من إجمالي سكان اليمن% ٧٠يشكل  ر مع اً لتغي متوسط إنفاق الفرد وفق
   .فإن تطبيق  خط الفقر ينبغي أن يكون  بسقف أعلى) اللایر اليمني( القيمة الشرائية للعملة الوطنية

حيث  ة،ريفييشكل ظاھرة   الفقر في اليمن أول ما يالحظ على خارطة توزيع الفقر في اليمن ھو أن
راء%) ٨٣(يحتضن الريف حوالي  ر ال .من الفق ة والتخفيف من الفق ر التنمي هوحسب تقري  ذي قدم

انون من % 13.3 نفإ ،٢٠٠٨في أبريل الجھاز المركزي لإلحصاء لمجلس الشورى  من السكان يع
ذاء ر الغ قاطاتفق اً لإلس ام  ، ووفق كانية لع والي ٢٠٠٦الس ة بح كان الجمھوري دد س درت ع ي ق  الت

ى  .نسمة) ٢٠.٩٠٠.٥٣٢٧( ذاء يصل إل راء الغ ا يساوي ) ٢.٧٧٩.٧٧٠(فإن عدد فق نسمة وھو م
)٣٩٧.١١٠ ( ُ   .رسَ أ

  

  

  ١٩٩٨وفقاً لنتائج مسح ميزانية األسرة لعامخارطة توزيع الفقر )  ٦(شكل رقم 

 

 http://www.mpic: المصدر
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٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

ة األسرة ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥بمقارنة نتائج مسح ميزانية األسرة لعام و ام  بنتائج مسح ميزاني ، ١٩٩٨لع
ه ن  يتضح  فإن ت م ة تراجع توى الجمھوري ى مس ر عل بة الفق والي  %41.1أن نس ى ح  .%34.8إل

ن  توى الحضر م ى مس ام  %32.2وتراجعت عل ى  ١٩٩٨ع ام  %20.7إل وخالل نفس  .٢٠٠٥ع
ى  %42.4الفترة تراجعت نسبة الفقر في الريف من  ا. %40.1إل ز  وھو م ى تحي يشير بوضوح إل

يمن  ر في ال إن الفق الي ف برامج التنمية لصالح السكان الحضريين على حساب السكان الريفيين، وبالت
ر، ريفية، فضالً عن ذلك فإن ما يبدو أنه تراجع زال يمكن وصفه بأنه يشكل ظاھرة  ما في نسبة الفق

ي، ھو في الحقيقة أمر زائف، فالتراجع في نسبة الفقر، يرجع إل ر حقيق ر غي حيث ى استخدام خط فق
ي الحضر، و  رياالً  ٥٦٦٧بمبلغ  ٢٠٠٦تم تقدير خط الفقر عام  ا ٥٣٧٧للفرد الواحد شھرياً ف  الً ري

ر  ٥٤٥٦شھرياً للفرد في الريف، و  ة بخط الفق ة، مقارن للفرد الواحد شھرياً على مستوى الجمھوري
ام  در ع ذي ق غ  ١٩٩٨ال االً  ٣١٩٥بمبل رد الواح ري ي الحضر، و د للف االً  ٣٢١٥شھرياً ف رد للف ري

ف، و  ي الري ھرياً ف د ش اال ٣٢١٠الواح ذا  تري ة، وھ توى الجمھوري ى مس ھرياً عل د ش رد الواح للف
  .وال مع التضخم وانخفاض قيمة العملة اليمنيةال يتناسب مع الزيادة في األسعار، التقدير 

  :أسباب الفقر البشري

ة إن انتشار ظاھرة الفقر في  اليمن ، وعلى النحو الذي سبق التدليل على حجمھا وبالمؤشرات الرقمي
ا  ى تحريض تفاقمھ ا ، وعملت عل ي أنتجتھ ة عن األسباب الت ا كظاھرة منعزل ألة تناولھ دى مس تتع
ر من  وتطور تفاعالتھا بانعكاساتھا وتعدياتھا السلبية والخطيرة على االستقرار االجتماعي وعلى أكث

  :فھي  ز تلك األسبابأما أبر.. مستوى

ه  ذي اعتمدت ة ، ال ه التطبيقي ـ تأتي اآلثار الجانبية العكسية لبرنامج التغيير والتثبيت الھيكلي وإجراءات
اب في مقدمة األسب) الدوليين(م ، والمدعوم من البنك وصندوق النقد ١٩٩٥الحكومة اليمنية منذ عام 

  .انتشاره بين السكان تساع دائرة التي أسھمت في تخصيب  الفقر وا

ة من و ه بإيجابي د ننظر إلي ذي ق على الرغم من أن ھذا التوجه بمسعاه نحو اإلصالح االقتصادي ال
تھدافاته ومقاص ة ـ بمعالجة االحيث اس ي وسمت د تضميناته الحديث ة الت ة التراكمي ختالالت الھيكلي

اع ا ع القط ة م راكة التنموي ه الش يع قاعدت ي، وتوس اد اليمن اص ،االقتص زلخ و  وحيٍّ ة النم عملي
ة  االقتصادي ، فضالً  ة واإلداري ة المالي الي وتقليص المركزي ق اإلصالح الم ... عن السير في طري

ال  يقاتهيبتضتظل قائمة على ھذا االتجاه  مؤشرات إال أن ھناك الخ ي قوضت كل اآلم ائج ، الت والنت
ي أق ادي الكل رات األداء االقتص رت مؤش د أن أظھ وة بع ات المرج تجابة للسياس ن االس در م ل ق

  .التصحيحية أو الھيكلية، ومازال يترك تداعياته السلبية على الفقراء خاصة وعلى التنمية عموماً 

  

  



32 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  ضعف معدل النمو اإلقتصادي  -
ق((  م بح يء المھ ادي  ،إن الش و االقتص دل النم و مع ر ھ ل الفق و  ٤)) لتقلي ارعة النم ، وإن مس

اده االقتصادي أو الحفاظ على و ر بأشكاله وأبع تيرة نمو مقبولة تسھم وبالشك في احتواء ظاھرة الفق
 ً ى . (( المدركة حديثا ؤدي إل ه ي راء فحسب ، ولكن وم ال يساعد الفق ا ھو معل النمو االقتصادي وكم ف

ي مستويات دخل اآلخرين  ع ف ا يرف م كم تويات دخلھ ع مس ة  ، ونظراً ٥)) رف ةللعالق ين  اإلرتباطي ب
 ً ا ه أحيان و االقتصادي ، مع تراجع إن ضعف معدالت النم ر ، ف  النمو االقتصادي والتخفيف من الفق

  .إلى أدنى المستويات يعد أحد أكثر األسباب تأثيراً على الفقراء في اليمن 

  ـ اختالل التوزيع للثروة والدخل
ارزة في المجت ة ب ة عالم ذه لقد أصبحت الفروقات االقتصادية واالجتماعي امي ھ ي ، وأن تن مع اليمن

الفروقات في سنين العقد األول من األلفية الراھنة أكثر الموضوعات الملفتة لالنتباه والمثيرة للجدل، 
ي توسيع قاعدة جمھور  بعالئقإرتباطاً ُيعدُّ وذلك  ا يعن ات وھو م ك الفروق ايز أو تل ذا التم تشكل ھ

ع إلى ضعف كفاءة تخ أساھاالفقراء ، والذي يرجع  ة التوزي اب عدال صيص المنافع االقتصادية، وغي
  .للدخل والثروة 

دم إستدالالً  ة وتق ذه العالق ة ھ د حقيق ً  لعل المؤشرات اإلحصائية المتاحة تؤك ا ذا الجانب  مھم . في ھ
ه حي د أن دماث نج ون عن د يك الي يق ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م ـ نصيب الف ام $ ٤٥٥ر ب ي الع ف
ذا التحسن النسبي  ٢٠٠٦عام $ ٨٦٩رتفع إلى فقد ا) م٢٠٠٠( بحسب إحصائيات رسمية ، ورغم ھ

راء  ه لتخدم الفق نعكس منافع و ت د  ،في نصيب الفرد من الدخل القومي إال أن ھذا النم ل وعن وبالمقاب
األغنى من السكان يستھلكون % ٢٠النظر إلى عالقة توزيع استھالك ھذا الدخل ، نجد أن شريحة 

ة الساحقة(من السكان % ٨٠الوطني بينما نجد أن الـ  من الدخل% ٦٧ما نسبته  يستھلكون ) األغلبي
  .وھكذا . فقط من الدخل الوطني $ ٣٣

  ـ العالقة بمخرجات التعليم

ة  توياته المختلف ه ومس ي جوانب يم ف راء  والتعل ين الفق ة ب ة ومھم ط ملموس ة رب اك عالق دنى .. ھن ت
ات ب من المدارس وفي المستوى التعليمي والتسرُّ  ع متطلب عالقة  المناھج التعليمية وعدم مواكبتھا م

سوق العمل وغير ذلك ، من النواقص وجوانب القصور المھني والتعليمي  كخلق ذرائع كافية لزيادة 
  .عدد الفقراء في عالم اليوم

يمن و إال أن مخرجات المؤسسات ... على الرغم من التوسع الذي شھده قطاع التعليم والمھني في ال
رة  غير متمتعةٍ عليمية مازالت الت ذا .. بالمرونة الكافية مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتغي وھ

اھج ا د المن ة في األمر يعكس جوھر االختالل الرابض في السياسة التعليمية التي مازالت تعتم لتقليدي
                                                            

  .م ، تحرير إستيفن بي وآخرين ٢٠٠٩ـ عالم المعرفة ـ منظور جديد للفقر والتھاون ٤
ـ مجلة دراسات إقتصادية العدد  ٢٠٠٩ـ نور ان كونت ـأستاذ اإلقتصاد بجامعة دوروا الواليات المتحدة اإلمريكية نقالً عن ديفيد دوالر ـ  ٥
)٢. ( 
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تقبل  يبمھني االختصاصات الجديدة التي يتطلبھا سوق العمل والمرتبطة نقل المعرفة ولم َتحظ . المس
ك االوأن  ود تل ى وج ة عل ات الدال دل المعطي ادة مع ه بزي ر عن يم المعب ي مخرجات التعل تالالت ف خ

  .العاطلين عن العمل بين المتعلمين من ذوي التخصصات في العلوم اإلنسانية 

  ـ انتشار ظاھرة البطالة  
يمن أخيراً تعد مشكلة البطالة التي أخذت  ر في ال ى الفق ائج عل .. ، أحد األسباب الملموسة األثر والنت

دءاً وتتجلى تعبيرات ھذه  دخل واإلقصاء االقتصادي  العالقة وعلى أكثر من مستوى، ب داد ال من انس
  .الخ .. بالحرمان من الحصول على خدمات الرعاية الصحية  مروراً 

  ـ الفساد 
ً تعد انتشار ظاھرة الفساد سبب ً رئيسي ا وي افي إھدار الثروة وتط ا ل الحقوق االقتصادية، وھو سبب بني

  .يصعب إزالته دونما تحقيق إستراتيجية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة 

ى كاھل الشريحة الواسعة ھي كل تلك األسباب وغيرھا  مايقع ضررھا المباشر وعبثھا األساسي عل
ك م ى ذل ب عل ا ترت دخل ، وم دودي ال ن مح ع م ي المجتم ولھم ف توى دخ ي مس ريع ف دھور س ن ت

ة خالل الف ور الحقيقي تھالكية ، خاصة وأن األج رائية واالس دراتھم الش دني ق ة وت ابين الحقيقي رة م ت
جلت ا) ١٩٩٧ـ ١٩٩٢( د س ن ق بته ع د نس اً تزي ادة % ٧٠نخفاظ ة والزي دل البطال امي مع ل تن وظ

 .عالم الكبيرة والمتسارعة في النمو السكاني التي المثيل لھا في ال

  الخدمة المدنيةو ة العامةاإلدارضعف  -
ة توبتداعي الجھود التنموية الستنھاض قدرعموماً  االقتصاد الوطني  بأزمة مشكلة البطالة  تتبطار
د فرص  األزمة ھذه ف . وطني لتولي روع وقطاعات االقتصاد ال حملت معھا مبررات عدم استجابة ف

يمن  األمر األشد خطورة  أنعلى .عمل جديدة وامتصاص فائض قوة العمل  في قضية البطالة في ال
دالتھا واستمرار  كما ،واسع  مصدر قلق اجتماعي ھو أنھا أصبحت  اع مع ا وارتف أن تعمق وجودھ

وق االقتصادية لإلنسان  ،تفاقماتھا  اك الحق ي كرست انتھ ارتبط مع اعتماد السياسات االقتصادية الت
ة والتحول ھذا ا ،اليمني وفي مقدمتھا حق العمل ة االقتصادية للدول النتھاك تعمق مع تفكيك الوظيف

مسؤوليتھا والتخلي عن  إخالء  نحو القطاع الخاص والذي اتخذت الحكومة اليمنية منه مسلكاً لتبرير
تواھا ودون ان  ا في مس اه الشباب الخريجين من الجامعات وم ذات تج التزاماتھا في التوظيف وبال

  .ھيئة الظروف المواتية لعملية التحولتبذل الدولة أدنى جھد لت

شديد وتدني مستوى الفعالية، وھناك صعوبات وعقبات كثيرة  ضعف جھاز الخدمة المدنية من عانيي
دوره ل ھا االنتشار الواسعتمقدمفي وتحد من إمكانية وفعالية إصالحه،  ذا ب لفساد وغياب الشفافية، وھ

االقتصادي تفعيل الدور المؤسسي في االستغالل  أدى إلى بروز وتطور جملة اختالالت حالت دون
وارد الرئيس د للم ة واالقتصادية المرش ة االجتماعي كة للتنمي ي صدارة ذل أتي ف رية  وت وارد البش الم

دة ي، الذيلصالح زيادة الدخل القومي القائم على االستثمار الحقيق د فرص عمل جدي ي ظل  ،يول وف
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اع سياس ون مصادرھا اتب رد، وتك دخل للف ر ال ع تحرك فق اً م اً موازي ة تتحرك تحرك ة أجور مجزي
ي  إنتاجعوائد  ا سوق العمل المحل ي يتطلبھ ة الت ة المؤھل ائض العمال ى امتصاص ف حقيقي تفضي إل

  .والى تحسين مستوى دخل الفرد، وتسھم في مكافحة الفقر

معدالت نمو  انخفاضفي  ،)الل النظام اإلداريأحد مظاھر اختك(تراجع معدل نمو االستثمار  يتمثل 
ي  اتج المحل و الن دل نم ث سجل مع ي اإلجمالي،حي اتج المحل ى الن ة وال ات العام ى النفق تثمار إل االس

ام %) ٣.٢(تذبذباً ملحوظاً بين  ى ع ام %) ٤.٨(م و ١٩٩٨كحد أدن خالل وم ٢٠٠٠كحد أقصى ع
درة فرص  ،%)٣.٦(توسطي بلغ بمعدل نمو م) م٢٠٠٦-م١٩٩٨: ( الفترة دني ون وكانت النتيجة ت
ا األسرةفي  اإلعالةوارتفاع نسبة  ،العمل  ،التي أصبحت عاجزة عن تغطية اإلنفاق المعيشي ألفرادھ

ية للمجتمع خالل  وفير فرص عمل وتحسين األوضاع المعيش وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص بت
  ).١٣.٩٩٤(بمتوسط سنويعمل و ةفرص) ١٣٠.٩٩٤(فقد وفر ) م٢٠٠٢-١٩٩٢( :الفترة

  

ل ال رص العم دني لف توى المت ذا المس يإن ھ ى  ت ه عل دم قدرت ى ع دلل عل اع الخاص ي ا القط وفرھ
ة، السيماامتصاص ال ة  بطال ا االقتصادية واالجتماعي ة عن ممارسة وظائفھ ي ظل انسحاب الدول ف
دل لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي تزامن تنفيذ حزمة سياساته وإج كاستجابة ادة مع راءاته مع زي

رد وانخفاضنمو التضخم السنوي وتدھور القيمة الشرائية لللایر اليمني  ذ ،معدل دخل الف لك ثبت  وب
د فشل برنامج اإلصالح االق ا سبب المزي در م تصادي ولم يحقق األھداف االقتصادية واالجتماعية بق

  .من محدودي الدخول في المجتمع واسعةلشرائح  اإلفقارمن 

3.23.3

4.84.7
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4.24
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، ص ١٩٩٨تم تكوين ھذا الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، الجھاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي لعام : المصدر
، ٢٠٠٦، التقرير السنوي لعام ١٢٢، ص ٢٠٠٤، التقرير السنوي لعام ١١٣، ص٢٠٠٣، البنك المركزي التقرير السنوي لعام ١٣٩

.         ١٣٣ص 

.  ٢٠٠٦ - ١٩٩٨تذبذب معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )  ٧(شكل رقم 
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لإن  اد يتمث ة دور الفس از اإلداري للدول ة الجھ ز بيروقراطي ي تعزي م ف اخ مالئ ق من للسماسرة ، وخل
السوق السوداء التي تتسع  في  بالوظيفة العامة على حساب مستحقيھا يتاجرون الذين  من اءوالوسط
  .ة للجھاز اإلداري للدولةلفساد المؤسسي في المفاصل الرئيسدائرة ا باتساعدائرتھا 

  :السلع والخدمات أسعارر تحري

إجراء ة ب ت الدول ت  رتحري قام ا درج ذ م الل تنفي ن خ دة م عار المقي ل األس تمر لھياك ع ومس واس
ام آكان ) اإلصالحات السعرية (  الحكومة اليمنية على تسميتھا بـ ى ٢٠٠٥خرھا منتصف ع م وتتجل

  : في التاليتحرير السلع والخدمات  الناجمة عن سياسات تتباالمترأبرز 

ة ) دقيق –قمح  – أرز( ة المواد الغذائية الرئيس أسعارالزيادة المتتالية في  -أ وأسعار الخدمات العام
  .والمياه والصرف الصحي وارتفاع تكاليف النقل والمواصالت ھاتفكالكھرباء وال

د في -ب ات والتسويات  وقف التوظيف الجدي ام، وتقليص الترقي ى من مؤسسات القطاع الع ا تبق م
رات ال ة عش رار إحال دنيا وإق دودھا ال ي ح ة ف م  اآلالفوظيفي ذين ت د ال ى التقاع وظفين إل ن الم م

ام  ة خصخصة مؤسسات القطاع الع نھم نتيج تغناء ع ة واالس انين مؤسس ارب الثم ا يق ي بلغت م الت
  .وخدمية إنتاجية

ا ئوغيرھا يقع ضررھا المباشر وعب كل تلك السياسات ى كاھل الشريحة ال األساسيھ واسعة في عل
ة وتدني يذلك من تدھور سريع في مستوى دخولھم الحقيق نجم عنالمجتمع من محدودي الدخل، وما 
تھالكية رائية واالس م الش در اتھ ة و ،ق ور الحقيقأخاص ين ين األج ا ب رة م الل الفت  -م١٩٩٢(ة خ

ن ) م١٩٩٧ بته ع د نس اً تزي جلت انخفاض د س ادة % ٧٠ق ة والزي دل البطال امي مع ل تن رة وظ الكبي
  .والمتسارعة في النمو السكاني التي ال مثيل لھا في العالم
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  :وتوصيات الفصل األول خالصة

لطة  ز الس اً لترك ز تبع روة تترك ى أن الث ر إل دم يخلص التقري ا تق ك، مم ن ذل م ع اذ  ونج ك اتخ ذل
ر احة الفق اع مس ى اتس ا أدى إل الح الفقراءم ر ص ة لغي ات تنموي والي نصف ، سياس يش ح ث يع حي

ر من نصف  راء يعيشون في الريف وأكث ى من الفق ق والنسبة األعل ر المطل السكان تحت خط الفق
ن، األطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن  ا يقرب م نصف  وينعدم األمن الغذائي لم

روة، األسر اليمنية ى الث ة صغيرة عل وتسخير  ويرجع السبب الرئيس التساع الفقر إلى استحواذ نخب
ادة  –أي أن استدامة الفقر واتساع مساحته ، التنمية لمصلحتھا ھو نتاج سياسات حكومية تستھدف إع

ذا  -إنتاج الفقر من خالل تثبيت عوامله الھيكلية والبنيوية ة في سلوك  وھ ة من الالعقالني يشكل حال
ً الدولة اليمنية  دم  وُيوجد أساسا لة لع ة فاش ا دول درتھاالعتبارھ ا األساسية ق ة وظائفھ ى تأدي ي ، عل وف

ر، جوھرھا الدور اإلنمائي الذي ھو أساس مشروعيتھا الشعبية ھو نتيجة لتفاعل عوامل  أي أن الفق
ك ن ذل الً ع ية، فض ادية وسياس ة واقتص اره  اجتماعي ات انتش دالت واتجاھ ر ومع ة الفق إن طبيع ف

ة وأجھزت ى مؤسسات الدول ة، ولمدى وتوزيعه اجتماعياً وجغرافياً يمثل انعكاساً لطبيعة بن ا اإلداري ھ
ؤو ا لمس ا إنجازھ ا وأعمالھ ا لواجباتھ بة وأدائھ وعھا للمحاس دى خض دافھا، وم ا وأھ لياتھا ومھامھ

إن أك ذلك ف فافية، ل ز بالش اليب تتمي ي بأس ي تبن ل ف ة تتمث ه نجاع ر ومكافحت ف الفق اليب تخفي ر أس ث
واطنين  ة الم اواة وحري ة والمس ق العدال ية تحق ات سياس راء وتوجھ سياسات اقتصادية مناصرة للفق

ة وعالق واطنين بالدول ات الم نظم عالق ان وت وق اإلنس رم حق ى أسوتحت ر عل س اتھم ببعضھم اآلخ
ا مبادئ وحقوق المواطنة، وإصالح المؤسسات  واألنظمة اإلدارية للدولة بما يحقق الفعالية في تأديتھ

ن  دماتھا وم ن خ تفيدين م ن المس فافية يّمك ن الش دراً م وفر ق ا ي ا، وبم اد فيھ ة الفس ا ومكافح لمھامھ
يح للمجتمع  اعي وتت ال االجتم ل رأس الم مراقبتھا ومحاسبتھا، وأخيراً توفير بيئة قانونية تشجع تفعي

دني أن يساھم بفعال ة البشريةالم رامج التنمي يم ب ة وتقي ذ ومراقب ل وتنفي ي تخطيط وتموي ة ف ذه ، ي وھ
ةوف تحقق نتائجھا في إطار تدابير أالتدابير س ي  شمل تحقق بناء الدولة الديمقراطية الحديث ل  الت تكف

  .عدالة توزيع السلطة والثروة وتحقيق االستقرار الذي في ظله يمكن إقامة تنمية شاملة وعادلة
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  :الفصل الثاني
  البطالة
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  لحق في العملا
  :مقدمة

ى  يتجزأاليمن جزء ال  ي تعن ة الت ق الدولي ود والمواثي ى العھ ة  المصدقة عل دان األسرة الدولي من بل
ذا الغرض عملت لذلك . لة حق العملافق اإلنسان االقتصادية بما فيھا كبحماية حقو اً لھ ا وتحقيق فإنھ

ى  ة عل ل  مواءم ق العم ة ح مان كفال أن ض ة بش داتھا الدولي جم وتعھ ا ينس ة بم ريعاتھا الوطني تش
ادة  ى ) ٢٩(للمواطنين اليمنيين، وصلة بھذه العالقة فقد نصت الم ة عل ة اليمني من دستور الجمھوري

اره  حق العمل شرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق"أن  ذي يخت في ممارسة العمل ال
نص١٩٩٥لسنة ) ١٥(من قانون العمل رقم ) ٥(و المادة ، لنفسه ى أن م، ت العمل حق طبيعي " :عل

ر لكل مواطن وواجب ادر بشروط وف ى كل ق ز بسبب  صعل ة دون تميي وق متكافئ وضمانات وحق
ان در اإلمك ة بق نظم الدول ة، وت ى العمل  الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغ حق الحصول عل

  ." الوطني لالقتصادمن خالل التخطيط المتنامي 

ة والحد من  ل األولھي المسؤو الدولة من خالل التخطيط  ،انتشارھاعن حماية السكان من البطال
و خلق فرص العمل،سياسات تنموية مشجعة ل واعتمادللموارد المتاحة  ؤالكف وة  ومستجيبة للنم في ق

ايب والتأھيل بما يجعل مخرجاتالتدراسات التعليم ولسي تصميم، والعمل ات سوق  ھ تستجيب ومتطلب
ي ده . العمل المحل راف بالتنصيص التشريعي وح د االعت ل ال يتوقف عن ي العم إن الحق ف ذا ف وھك

ى  االحتراموإنما يتحدد إلى جانب ذلك في  والحماية من خالل إنفاذ التعھدات والتشريعات النصية عل
واطنين أرض الواقع بإ ي العمل للم ين ف أمين فرص أنشطة التمك عمال الكفالة الكاملة، ومن خالل ت

اجھم ه وإدم احثين عن ادرين والب ادية الق اة االقتص ي الحي ا ف ف مجاالتھ ب  ،بمختل ن التواك فضالً ع
على تحديد وتوسيع طاقة أنشطة  اعتماداً المستمر والد ؤوب في تخليق مجاالت العمل وتنويع فرصه 

ة االقتصا ة والخدمي ه اإلنتاجي وطني بفروع ارهد ال ة  باعتب ادة ديناميكي ل واألنسب لزي دخل الفاع الم
 . التشغيل واإلنتاج والدخل والحماية من البطالة

 ةنات الحياة الضرورية وفي المقدممِّ ؤبه ولفعله م ارتبطتلما كان العمل اإلنساني ھو الحقيقة التي و
ا  اتمِّ ؤممنھ ة ن ابكة  ،الحاجات الغذائي اس المتش ة والموضوعية لحاجات الن ة اإلرتباطي ة العالق ولدق

 ،االقتصاديبنتائج العمل البشري المتجسد في السلع المنتجة وفي الدخل المكتسب من عملية النشاط 
ادل  ة أخرى، فونظراً لما تمثله ھذه العالقة من تالحم وتضامن متب ق حقوقي داخل مع عالئ اومت  إنھ

وق االقتصادية ودور العمل في نظم وسائل تشير إلى أھمية الت ماسك الموضوعي بين عناصر الحق
ذي أصبح . وطرق الحصول على تلك الحقوق ومن ھنا فإن تعميق الُبـعد اإلنساني للحق في العمل ال

د جاء  تقلة ق دول المس ة لل ة وفي التشريعات الوطني ات الدولي ق واالتفاقي ود والمواثي متجذراً في العھ
   من الناسعلى ضرورة تمكين  عالمياً والتي تؤكد المتضافرةمطالب والجھود اإلنسانية لل استجابة"

    طلباً ملحاً وضرورياً لكلوالحصول على العمل المنتج باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان االقتصادية 
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  :انتشار البطالة

ام  ة األسرة لع ائج مسح ميزاني ام للسكان والمساكن ونت داد الع ائج التع ، أن ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥بينت نت
والي  در بح ين تق كان المقيم الي الس ى إجم ل إل ي سن العم كان ف بة الس ط%) ٥٥(نس بة وأن  ،فق نس

ً  ينالسكان الناشط   ن معاً تقدر بأقل من ين والعاطليوالتي تضم المشتغل" القوى العاملة" اقتصاديا

  وإذا ما قارنا ھذه النسبة مع بعض البلدان النامية المشابھة لظروف . من إجمالي السكان%) ٢٥( 

دان النامي ،نقطة) ١٥(تلك البلدان بأكثر من  اليمن نجد أنھا تقل عن ذه النسبة في البل ة حيث تصل ھ
وى البشرو ،من مجموع السكان%) ٤٤(إلى نحو  الي الق السكان "ية أن نسبة القوى العاملة إلى إجم

ا قارنَّ %) ٤٤(لم تتجاوز  "في سن العمل داً إذا م ة ج ذه نسبة متدني ة اوھ دان النامي ع بعض البل ا م ھ
  %).٦٠(والتي تتجاوز فيھا ھذه العالقة عن 

رأة في سوق العمل في  اً شديد اً انحسار يتضح من البيانات المتوفرة أن ھناك جداً لمعدل مشاركة الم
ة،  لالنتباهمن الملفت و. السنوات األخيرة دأفي ھذه العالق ه عن ان ام المسح السكاني لع  مما كانت أرق

  تشير في نتائجھا ... م في كتب اإلحصاء السنوي الصادرة عن الجھاز المركزي لإلحصاء٢٠٠٤

  ننا نالحظ وعند النظر إلى خانة األرقام إفي الخانة األنثوية، فلسكان عنه العدد الذكوري ل ارتفاعإلى 

ي حجم  )سنة فأكثر ١٥(األنثوية في مؤشر السكان في سن العمل  اث ف أنھا تشير إلى زيادة عدد اإلن
ن  أكثر م ذكوري وب دد ال ن الع رية ع وى البش مة) ٢٠٠.٠٠٠(الق ف نس ة/ أل ا و. أنثوي ل فإنن بالمقاب

ً طة نالحظ أن المرأة الناش عاملة ويشكل  ألف) ٥٩٦(بحسب تلك المصادر، لم يتعد عددھن  اقتصاديا
ين و %) ٢.٩(ھذا ما نسبته  ل، وحوالي %) ٥.٣(من جملة السكان المقيم من السكان في سن العم

ل%) ١٢( وة العم الي ق ن إجم ط م ن فضالً  .فق اوز ع م يتج تغالت ل ي للمش دد الفعل إن الع ك ف ذل
ً ؟ فقط من إجمالي الناشطين %)٥.٦(قدر بـوبنسبة ت. عاملة) ٣٢٠.٠٠٠(   وحوالي  اقتصاديا

  

  .التشريعات الدولية بعض النصوص التي تكفل الحق في العمل التي تضمنتھا بعض) ٢( إطار رقم 
 

اإلعالن من  )٢٣(المادة " عمله، في شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة اختيارلكل فرد حق في العمل، وفي حرية 
  .العالمي لحقوق اإلنسان

يع الوسائل المناسبة بما تضع كل دولة عضو كھدف له األولوية، سياسة ترمي إلى النھوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بجم
من ) ٧(المادة  ."وتتضمن ھذه الوسائل فيما تتضمنه، خدمات التوظيف والتدريب المھني، والتوجيه المھني. االجتماعيفيھا الضمان 

  .بشأن النھوض بالعمالة والحماية من البطالة) ١٦(رقم  االتفاقية

ام الحماية من البطالة فيھا مع تنسيق سياستھا في مجال العمالة، وتحرص على الدول األعضاء أن تتخذ التدابير المناسبة لتنسيق نظ
في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة . لھذا الغرض، على أن يسھم نظام الحماية من البطالة فيھا، والسيما طرائق التعويض عن البطالة

  .مالة والحماية من البطالةبشأن النھوض بالع) ١٦(رقم  االتفاقيةمن ) ٢(المادة  ."والمختارة بحرية
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  .)سنة فأكثر ١٥(القوى البشرية فقط من جملة %) ٢.٨(

واجھھا اليمن في الوقت الحاضر بتداعياتھا وتفاقم يد أخطر المشكالت والتحديات التي تعد البطالة أح
دة  ارھاح كان انتش ين الس ط ف. ب يس فق ن ل اھرة يكم ذه الظ ر لھ ورة األكب ب الخط ي جان تمرارف  اس

رة  ع دائ ا وتوس ارھاوجودھ ارع و انتش راء تس اب تج ي غي اً، ف ا أيض ا، وإنم دالت ارتفاعھ ائر مع
ادة وفي نتائج فعل تأثيراتھا ال ھااحتوائمؤشرات وبوادر  ين السكان  اإلمالقسلبية التي أدت إلى زي ب

  .في البالد االجتماعياھرة التشظي لوحدة النسيج ظفي بروز و

ً جسھا المؤثرة تحدياتھاھذه الظاھرة والحد من  احتواءلــذا ولطالما كان  ً مشترك ا ال الجمي ا ع يشغل ب
ق  أنيجب  تصاعد معدالتھا استمرار فإن،داخل اليمن وخارجھا ار مخاوفيشكل مبعث قل دى  ومث ل

ً الجميع  ة ،أيضا ال ال  ،وھذا ما نلحظه في كثير من التقارير والدراسات الدولي ى سبيل المث ا عل ومنھ
وق . دةالحصر تقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتح ة الحق  االقتصاديةففي تقرير لجن

دابير ٢٠٠٥لعام  ة عن وضع الت م وفي ظل تزايد معدالت البطالة في اليمن ونكوص الحكومة اليمني
ر ،ھذه الظاھرة الحتواءالالزمة  ى أشار التقري هأ إل دم إحراز " ن القلق لع ة االقتصادية ب تشعر اللجن

ة وبخاصة  مكافحة في مجال أي تقدم كبير الدولة الطرف  اً للغاي دلھا مرتفع زال مع البطالة التي ال ي
  ". ٦بين الشباب

                                                            
  .م٢٠٠٥نوفمبر  -واالجتماعي االقتصاديالمجلس  –األمم المتحدة  ٦

  مؤشرات قوة العمل)  ٣(جدول رقم 

  إجمالي  إناث  ذكور  مؤشرال

  ٢٠٠٥٢٩٥٦  ٩٨٣٨٦٨٨ ١٠٢١٤١٦٨  .نسمة) ١٠٠٠(عدد السكان المقيمين 

 ١١.١٣٤.٠٠٠ ٥.٦٥٩.٠٠٠ ٥.٤٧٥.٠٠٠  )القوى البشرية (  سنة فأكثر) ١٥(السكان في سن العمل 

  %٥٥  %٥٧  %٥٣  %.النسبة إلى إجمالي السكان 

ً السكان الناشطون    ٤.٩٤٥.٠٠٠  ٥٩٦.٠٠٠ ٤.٣٤٩.٠٠٠  .قوة العمل) ٦٤-١٥( اقتصاديا

  %٢٤.٦  %٦  %٤٢  %القوى العاملة إلى إجمالي السكان 

  %٤٤  %١٠  %٧٩  .نسبة القوى العاملة إلى إجمالي القوى البشرية

  ٤.١٥٠.٠٠٠  ٣٢٠.٠٠٠  ٣٨٣٠٠٠٠  المشتغلون

  ٧٩٥.٠٠٠  ٢٧٦.٠٠٠  ٥١٩.٠٠٠  العاطلون

  %١٦.١  %٣٥  %٦٥  العاطلين نسبة

  )م٢٠٠٦- ٢٠٠٥(التقرير النھائي لمسح األسرة الجھاز المركزي لإلحصاء، : المصدر

  .م٢٠٠٤النتائج النھائية للتعداد العام للسكان والمساكن أيضاً،  ".١٣٧- ١٣٥"ص
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اين  ذا التب يمن، وھ ي ال ة ف دالت البطال ديرات لمع اين التق ده وتتب ن أن نج ن مصدر يمك ر م ي أكث ف
دالً  فالمصادر الرسمية والتي ال تخلو أيضاً من التناقض والتضارب في ،ومناسبة د مع ا، تعتم  ما بينھ

ة  يأقل للبطال ل عن الحجم الفعل ة و ،يق ر الرسمية تعطي معدالت مرتفع إن المصادر غي ل ف بالمقاب
ة بة البطال بعض اآلخر عن دراسات وأبحاث .. لنس ة وال ارير لمنظمات دولي بعضھا صادر عن تق

ة ارير محلي ذي  .وتق ر ال واألم ن التش ة م ق حال اك ييخل احثينش واإلرب اط الب ي أوس يس ف  ، ل
ة  ل والمؤسسات األكاديمي تراتيجياتفحسب، ب يم االس ة بتخطيط وتقي اط المؤسسات المعني ي أوس  ف

    .والخطط التنموية

ة  اً حدااھرة البطالة السافرة والمقنعة وتعد ظ من أھم مظاھر الفقر في اليمن، فقد ارتفعت نسبة البطال
ا  ي انتھجتھ ة الت ادية واالجتماعي ات االقتص ة للسياس رة، نتيج ورة كبي رة بص نوات األخي ي الس ف
الي،  ادي واإلداري والم امج اإلصالح االقتص ق برن راءات الخاصة بتطبي ة، وخاصة اإلج الحكوم

ى مؤشرات السوق و وھي الع  ،وخصخصة مؤسسات القطاع العام ي استھدفت الوصول إل ة الت ملي
ادة لالااليمني على توفير فرص العمل  أدت في النھاية إلى ضعف قدرة االقتصاد ة الزي ة لمواجھ زم

ة بحوالي  وى العامل و عرض الق ى نم في % ٤.٠٣في قوة العمل، حيث تشير التقديرات الرسمية إل
ي حين  ،التالي فإن معدالت البطالة تبدو مرتفعة، وب%٣.٧ال يتجاوز    مقابل نمو أضعف للطلب فف

ديرات  ،من إجمالي القوى العاملة% ١٦تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة البطالة تصل إلى  فإ التق
، ومن المتوقع أن ٧إجمالي القوى العاملة من %٣٥نسبة البطالة تزيد عن  إلى أن غير الرسمية تشير

تقرار السياسي، ترتفع نسبة البطالة نتيجة لل دھور االقتصادي، وانتشار ظاھرة الفساد، وعدم االس ت
ة   ،وما سينجم عن ذلك من اتساع لقاعدة الفقر والفقراء وما سيترتب عنھا  من بروز  لمظاھر منحرف

ة في  ا البطال ي تخلفھ لبية الت ار الس وسلوكيات متطرفة ستصيب سلم  القيم األخالقية، فضالً عن اآلث
ة اصور خسائر اق ان غالبي ة، وحرم ة في شتصادية إنتاجي م ؤولسكان من المشاركة الفاعل ن بالدھ

 ً ً  سياسيا ً  واقتصاديا   .واجتماعيا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  ٩٥ص  ،مجلة شؤون العصر، مرجع سابق ،أسباب الفقر في اليمن ،منصور علي البشيري ٧
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ة  ى الحكوم تم عل ولتفادي استفحال  مشكلة البطالة، والحد من تفاقم آثارھا السلبية، فإن الضرورة تح
ى  د عل ة تعتم ات علمي ديم معالج وم بتق ى، أن تق ة األول ات بالدرج دى للسياس د الم يط بعي التخط

ط  ى رب ل عل امل، والعم غيل الش تراتيجيات للتش ع اس ي وض ل ف ة، تتمث ادية واالجتماعي االقتص
ي  ل الفن دريب والتأھي رامج الت المدخالت بالمخرجات لتلبية احتياجات سوق العمل من خالل دعم ب

ت اعي، واس رامج الضمان االجتم ق ب ي تطبي ي، والتوسع ف ات والمھني والتقن وارد واإلمكاني ثمار الم
ة  دم من الحكوم ادي المق دعم الم ع ال ة، ورف المتاحة في البالد لتوفير فرص العمل المناسبة والالزم

ل  ذي يضمن لك د ال ى الح رة إل ر الفقي لألس
ات  فرد حياة سعيدة وآمنة، والتوسع في الفئ
المستھدفة لتشمل فئات العاطلين عن العمل 

ً اتم والعجز والشيخوخة، والمرض، يا ع  ش م
دولي  د ال ن العھ عة م ادة التاس ص  الم ن
ة  ادية واالجتماعي الحقوق االقتص اص ب الخ

التي تؤكد على حق كل إنسان في  ،والثقافية
  .العيش بكرامة

وح عن  إن ة والب التصريح عن حجم البطال
ة نظر بعض نسبھا الحقي قية يعتبر من وجھ

ل ؤوالمس ن قبي يمن م ي ال وميين ف لين الحك
 تسريبھاالمعلومات الخطيرة  التي ال ينبغي 

ة  ن، ألنه سيترتب ع دالتھا المرتفع ا ستنعكس والتصريح بمع ة أو أنھ ة تشويه سمعة الحكوم الواقعي
َ  ،سلبياَ عليھا ر .والدولة عموما ى مغالطات  اإلحصائياتمن  اً وال غرابة أن كثي الرسمية تنطوي عل

ي  ا وتخف بالد راءھ ي ال ة ف دالتھا المرتفع ة بمع ة  الحقيقي ا  ،صورة البطال دير بالمالحظة ، كم والج
ير  ادة  تش و الزي دوام نح ى ال ه وعل ل تتج ي سن العم كان ف رات الس ابق إن مؤش دول الس ام الج أرق
ى  موالمتعلم منھ ،وبالذات فئة الشباب ،سوق العمل إلىوھذا يعني زيادة الداخلين الجدد  ،المطردة عل

ه الخصوص مية .وج ادر الرس ب المص ه وبحس ي إف ،إذ أن از التعليم ة للجھ ات التراكمي ن المخرج
ر  .آلف شاب وشابة) ٢٣٠,٠٠٠(وصلت في الوقت الحاضر إلى أكثر من  دد أكث ويتضاعف ھذا الع

ى سوق العمل از التعليمي إل  .من مرة إذا أضفنا إليه أعداد الشباب غير المتعلم والمتسرب من الجھ
وم .العاطلين عن العمل ھذه األعداد في الواقع تصب معظمھا في خانة ع إف ،وللمعل ذه تق داداً كھ ن أع
وطني ا ،خارج القدرة االستيعابية لالقتصاد ال ذي وبسبب المش دھا  قال ي يكاب ة الت والصعوبات الجم

   .د جداَ من الوظائفوتجعله ال يستجيب إال لعدد محد

ومي،  إن از اإلداري الحك ي الجھ ف ف ب التوظي ة لطل ة المدني وائم الخدم ي ق جلين ف داد المس أع
ام جات الجھاز التعليمي وحده، مخرو لف خريج وخريجة حيث أ) ٢٠٠,٠٠٠( منم ٢٠٠٧في الع

                                                            
 .٤٦م ص٢٠٠٦وزارة التخطيط  –السنوي  االقتصاديالتقرير  ،وزارة التخطيط ٨
 .سابقالمصدر ال ٩
 .٥٢مص٢٠٠٦ - التقرير السنوي لحقوق اإلنسان –المرصد اليمني  ١٠

تباين وتناقض مؤشرات تقدير البطالة في المصادر )  ٣(إطار رقم 
  الرسمية

  

ً لنتائج لتقرير النھائي ام و٢٠٠٤لعام  العام للسكان والمساكن التعداد وفقا
من  ، ارتفعت نسبة البطالة٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ ميزانية األسرة لعاملمسح 

من جملة الناشطين %) ١٦.٢( حواليإلى ، ٢٠٠٠عام %) ١١.٩(
التقرير أما  .م٢٠٠٦اقتصادياً، ولتستقر عند نفس المعدل حتى عام 

الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون  ٢٠٠٦االقتصادي السنوي لعام 
%) ١٤.٩(شھد تراجعاً من  االقتصادلة في أن معدل البطا" يورد الدولي
، وقد أشار التقرير )٨(" ٢٠٠٥عام %) ١٤.٣(إلى نحو  ٢٠٠٣عام 

حوالي ب ة البطالةنسبيقدرون خبراء منظمة العمل الدولية ذاته إلى أن 
، وكان ٩م٢٠٠٦عام %) ٣٤(أن تصل إلى نحو  ونويتوقع%) ١٨(

معدل البطالة عموماً  "قد أشار إلى أن  ٢٠٠٤لعام  االقتصاديالتقرير 
خالل %) ٣٧(إلى نسبة %) ٢٥(وبالمفھوم الشامل ربما نما من نسبة 

  ".١٠م٢٠٠٣-٢٠٠٠(الفترة 
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بته  ا نس اث م كل اإلن ذكور %) ٣٥(تش ف%) ٦٥(وال البي التوظي جل لط دد المس الي الع ن إجم  .م
) ٩٠٠٠(إلى) ٨٠٠٠( ما بين إن الوظائف المتاحة سنوياَ تقدر بالمتوسطإلى يضاً والجدير باإلشارة أ

در بحوالي إإلى ذلك ف .وظيفة فقط ة تق ذه الفئ اطلين عن العمل من ھ الي % ٢٣ن عدد الع من إجم
ة وال تتضمن أعلماً أن ھذه النسبة تمثل ،العاطلين عن العمل  ة المدني وائم الخدم عداد المسجلين في ق

االً بحكامل أ ين إجم ين المتعطل ة وتصل النسبة ب داد المخرجات التعليمي داد ع ائج تع م ٢٠٠٤سب نت
  ١١. %٤٥حوالي 

اع يحمل بحد ذاته دليالً  ھذا مؤشر إن دل  على إرتف ةمع ة البطال ين الشباب وبصورة مؤلم ى. ب  وعل
ب  ك وبحس ائياتذل ام  اإلحص كاني لع داد الس ائج التع ي نت ة ف اَ والمبين مية أيض ي ٢٠٠٤الرس م وف

د  االقتصاديةتبين انخفاض معدل المساھمة ي،م ٢٠٠٦يزانية األسرة لعام م رة عن في السنوات األخي
ى حوالي ١٩٩٩عام % ٦٩,٩ إلىم  ١٩٩٤في العام % ٧١,٣من حوالي " الذكور في %٦٨م ثم إل
  .)بالنسبة لليمن  في األصلھي منخفضة  ھذا فوق ما(.١٢"م٢٠٠٤العام 

ذي يعزى في انخفاض مساھمة المرأة عن فضالَ عن ذلك ورغم صحة القول   النشاط االقتصادي ال
 خرتقليدي من عمل المرأة، وبعضھا اآلتتصل بالموقف ال/ في بعضھا  اجتماعية مختلفةإلى  أسباب 
ي ايالتمي يتصل بعنصر ي ز بين الرجل والمرأة وخاصة ف ة الت األنشطة والوظائف الحكومي زالت  م

ة ا ذي يفضل العمال ي بعض أنشطة القطاع الخاص ال ة ةلذكوريحكراَ على الرجل وف .  عن األنثوي
د أقامت جد لكن تلك األسباب والعوامل ال رأة من التوجتعني بالضرورة أنھا ق ع الم ه اًر فاصالً يمن

ك ، إلى السوق إن ضغوط ا، بل على العكس من ذل ى السكان واالنخراط في ف اة االقتصادية عل لحي
                                                            

 ). ١٤٦صـــ/مصدر سابق /م٢٠٠٤التعداد السكاني   ١١
 م٢٠٠٤التعداد السكاني لعام  ١٢

اتنسبة البطالة على مستوى المحافظات ) ٨(شكل رقم  شكل رقم ( 8) نسبة البطالة على مستوى المحافظ
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رين دين األخي رة خالل العق لكن  ، التعليم والرغبة في العمل وسع قاعدة العمالة األنثوية بصورة كبي
مدخالَ  األنثويةولقد ظلت العمالة ، الرسمية اإلحصائيةلتھميش في البيانات إلى اھذه القاعدة تتعرض 

تارة   البطالةفإن وبالتالي  ،ورائھا حجم قوة العمل الحقيقي مية تخفيالرس اإلحصائيةجھزة  مھماً لأل
ً مرتفع تظھر معدالً  دالً  ا ارًة أخرى تظھر مع ً منخفض وت وة العمل  ا ا  ،ويةالنسلق ا كيفم ليسھل تكييفھ
اً  اء وفق ةتش وع و للحاج الل الرج ن خ ه وم ك فإن ى ذل تدالل عل ىلالس مية  إل بعض المصادر الرس

ام  ام ١٩٩٩وتحديداً مسح القوى العاملة لع ى ع ك ٢٠٠٣م  وكتب اإلحصاء السنوية حت م نجد أن تل
أكثر من ، اداً مرتفعة لقوة العمل النسويةالمصادر تظھر أعد درت ب ة في ) ٩٦٠,٠٠٠(حيث ق عامل

ام  ي٢٠٠٣ع اع الزراع طة القط ي أنش ن ف ز معظمھ د ، م يترك ر التع ا أظھ ح بينم كاني ومس اد الس
إن  الراھنةإذ أنه وفقاً للمصادر األخيرة  ، م أعداداً أقل من ذلك٢٠٠٦،م٢٠٠٤ميزانية األسرة لعام  ف

اوز  ة ال يتج ل األنثوي وة العم درة ) ٥٩٦,٠٠٠(ق ل المق وة العم م ق ن حج ة م ) ٤,٩٤٥,٠٠٠(عامل
ل ائية ت ،عام ات اإلحص ى المعطي تندة إل تدالالت المس ذه االس ا ذھھ د م احثؤي ه الب أن  ونب  إلي ب

  .دفي البال المرتفعةغير قليل إلخفاء البطالة  عٍ ااإلحصائيات الرسمية تنطوي على خد

ل، % ١٦.٢عندما كانت التقديرات الرسمية تضع أعلى معدل للبطالة عند مستوى  من حجم قوة العم
من حجم % ٣٥مستوى فإن التقديرات غير الرسمية والتي تتمتع بدرجة من الثقة، تضع البطالة عند 

ة ف...قوة العمل دأت تطال ذوي المؤھالت التعليمي ة ب من المالحظات الجديرة بالتسجيل ھو أن البطال
دير.بصورة حادة للغاية ذه التق ق ھ ديرات بعض المسوتتف ع تق ذھبون ؤوات م ذين ي وميين ال لين الحك

ر .إعطاء تقديرات أعلى لمعدالت البطالةإلى  اا فبحسب وزي ي لتخطيط الس ة والت بق  وصلت البطال
ذ أواخر الثمانين ي التصاعد من دأت ف ارب يب ة تق دالت مرتفع ى مع ال%  ٣٧ات إل وى من إجم ي الق

   .)١٣( ٢٠٠٠العاملة في عام 

اريخ ك الت ي  ،ولم يتبدل حال األوضاع من ذل رز الت دھور األوضاع أصبح ھو السمة األب ل إن ت ب
ة  ،فرص العمل في القطاعين العام والخاص ميزت حالة  اقم البطال ذا الوضع بتف ع ھ د دف وبالتالي فق

وف من . إلى أعلى مستوياتھا ات األل وتزداد حدة استفحالھا في الوقت الراھن مع التدفق المستمر لمئ
د .   عمل الجدد إلى سوق العملطالبي ال ة من الق ذه الفئ ة في وسط ھ دل البطال ع مع عام % ٣٩رتف
وتتفاوت نسبة التغير في مصدر البطالة بين المستويات . م٢٠٠٤في عام % ٤٥م إلى حوالي ١٩٩٩

ين. المختلفة لفئة المتعلمين ة من  ذوي حيث نجد أنھا ارتفعت ب ل الثانوي دبلوم قب يم األساسي وال التعل
ىم ١٩٩٩عام % ١٨.٢ ام % ١٩.٤ ال دبلوم م٢٠٠٤ع انوي وال يم الث د مستوى التعل ا م وقفزت عن

ى % ١٦بعد الثانوية من  ى % ٤.١ومن% ٢٠إل وق % ٤.٧إل ا ف يم الجامعي وم د مستوى التعل عن
  .خالل نفس الفترة

  

  

                                                            
مارس  –يناير  -)٦=(العدد –مجلة دراسات اقتصادية  - م٢٠٠٢ أكتوبر –باريس .. المستجدات والتطورات االقتصادية واالجتماعية واالستثمارية - أحمد محمد صوفان ١٣

 ــــــ١٤٦م صــــ٢٠٠٣
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  :خطر التعرض للبطالة

ر في  ين نالحظ أن نسبة التغي ي وسط المتعلم ة ف دل البطال في ضوء ما تقدم وقياساً على ارتفاع مع
ي وسإلى ال خطر التعرض للبطالة قد بدأ يمي ً لزيادة ف ين أيضا حيث تصل نسبة الخطر  ،ط المتعلم

ى  وعند الثانية% )٧( إلى  عند األولى إنھاوعلى المستوى الجزئي ف%) ١٥( نإجماالً إلى أكثر م  إل
ى%) ٢٣( بة الخطر إل رة فتصل نس د األخي ا عن ذا% ). ١٥( أم ة إف .. وھك ذه المخاطر الكيفي ن ھ

ى، دون شك انطوت وتنطويلزيادة المرشحة إلى ا نعكس  عل ودة العواقب ت ر محم ة غي مخاطر كمي
ة ان  :على العاطلين عن العمل بصورة عام ى الحرم اطلين عن العمل وأسرھم إل ا تعرض الع أھمھ

ة ة أو تالش نتيجة  ،المركب األبعاد والتأثيرات االقتصادية واالجتماعي ة من البطال  يھا تراجع الحماي
 ً ا ة االقت كلي ي دور الدول د أن ألغ يمن بع ي ال ة يصادف ة التنمي ى عملي ابي عل أثير اإليج ذي ، والت وال
ي القطاع اا ذي قترن به تخلي الدولة عن التوظيف وإلغاء العديد من الوظائف ف اجي الحكومي ال إلنت

ةتعرض ھو اآل وم  .خر للتصفية من العمالة في إطار اإلصالحات الھيكلي ا ھو معل ة فوكم إن الحماي
ى  تند إل ت تس ي كان ة الت ن البطال دولي نم د ال ى دور  صوص العھ ئ عل ة وتتك ريعات الوطني والتش

ً  تقد تالش ،الدولة ا م يستطع القطاع الخاص أن يعوض  عملي ة ول رات االقتصادية الراھن مع المتغي
ا ذا الوضع في ظل غي أتي ھ زر اليسير وي ة في عن فرص التوظيف إال الن ة للبطال ب نظام اإلعان

ى من العيشن للعاالذي من شأنه أن يؤمًّ و ،اليمن ى  .طلين عن العمل وألسرھم الحد األدن ك وعل ذل
دث  ة و يح ل مختلف ا عوام ع فيھ يمن تجتم ي ال ة ف إن البطال زاوج "ف ي "  ت نشتنلألضرار الت  أ ع

ا ا ،تفاقماتھ ع فيھ ث يجتم ل :حي ن العم ان م دخلوال ،الحرم ن ال ان م ل  ،حرم ال العاط الي انتق وبالت
  .إلى أرخبيل الفقر فوراً  وأسرته

داد فرص التوظيف إن ى سوق العمل بسبب انس دخول إل ى ال درة عل دم الق اطلين عن  ،ع يضع الع
اد  ضفيتبعاد االقتصادي واالجتماعي، ويالعمل في دائرة اإلقصاء واالس دد األبع ان متع عليھم الحرم

دوھذا ما تعانيه كثير من األسر في المجتمع بسب ة وطول م اقم ظاھرة البطال ين دب تف ة ب ھا الزمني
  .السكان
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   :خالصة وتوصيات الفصل الثاني

ا  ي يواجھھ د احد اخطر المشكالت والتحديات الت ة تع ى أن البطال ر إل خلص ھذا الفصل من التقري
ين السكان، اليمن في الوقت الحاضر دة انتشارھا ب اقم ح ا وتف داعياتھا وآثارھ ر ، بت والخطورة األكب
اب مؤشرا ائج اتكمن في غي ا وفي النت وادر احتوائھ ة في ت وب ا والمتمثل ة عنھ ة المترتب اتساع لفعلي

يج  دة النس ظي لوح اھرة التش روز ظ ن ب ك م ى ذل ب عل ا ترت كان وم ين الس وز ب ر والع ة الفق حال
  .االجتماعي بسبب االستبعاد االجتماعي ألغلبية السكان واحتكار األقلية للسلطة والثروة

ً ليست البطالة بالظاھرة   ا ي أنتجت نفسھا تلقائي ة ف، المستقلة الت اك من األسباب والعوامل المختلف ھن
ھمت  ي أس ي الت ا، ف ن تفاقمھ اھرة وزادت م ذه الظ ار ھ اج وانتش إإنت ة ف باب التقليدي ب األس لى جان

ً  وما يضخه من  ،المتصلة بارتفاع معدل النمو السكاني يصب .. مئات األلوف إلى سوق العمل سنويا
ي خمعظم م ف لھ اطلين عن العم ة الع ي ، ان ي تكمن ف ة االقتصادية والت باب التقليدي ى جانب األس إل

وطني ضعف البن ة لالقتصاد ال ة الھيكلي ري ادة فرص التوظيف ةشجعالم غي ى زي خإ...عل اك  ،ل فھن
ي  ادي والسياس ل االقتص توى الفع ى مس ت إل ة تغلغل ر تقليدي ورة وغي ر خط رى أكث باب أخ أس

دة لمفالتحريضية الالتراكمات  ويمكن تحديد أھم  .اإلداري واالجتماعي وفي النظام ة جدي ة البطال اقم
تأبرز  يعتبر الفساد من احد حيث   –انتشار ظاھرة الفساد :  في اآلتيفي البالد   األسباب التي أعاق

ي  ادية وف ة االقتص ة التنمي داً عملي تثمرين بعي ات المس ول رغب بب تح ة  تس ارات اإلنتاجي ن المس ع
ال روبالت وطني من ف ى تجفيف االقتصاد ال ةي أدى إل دالت البطال ادة مع اب و، ص التوظيف وزي غي

الدولة عن تخلي و، شفافية  التوظيف واستئثار مراكز النفوذ بالنصيب األكبر من الوظائف الحكومية
ة، أساس ومصدر العطب ، التزاماتھا في التوظيف كما يكمن بعضھا في السياسات االقتصادية الكلي

  .يقي في عملية التنمية االقتصادية في البالدالحق

اد فرص عمل و ى إيج ؤدي إل ا ي ذھا بم وب تنفي إن السياسات واإلجراءات المطل دم ف بناء على ما تق
  :تحسين الدخول تتمثل في ما يلي

  .زيادة معدل النمو االقتصادي

ات   دالت استغالل الطاق ادة مع ق زي و االقتصادي عن طري ي النم ة ف ادات ھام ق زي ضرورة تحقي
يع الط ة وتوس اً القائم ة أساس ة المتمثل ات اإلنتاجي ي اق اع ف ن القط ة م تثمارية والممول اريع االس المش

دخول وتحسين  ع معدالت ال ة وضمان رف ة الخدمات االجتماعي ي تنمي الخاص المحلي واألجنبي وف
اوت ظ د والتخفيف من التف روات  السيئروف المعيشة على المدى المتوسط والبعي دخول والث ين ال ب

ة البُ  ق إقام ة عن طري ة اإلقليمي ين مستويات التنمي راد وب ي األساسية االقتصادية على مستوى األف ن
و دھور والتل اطر الت ن مخ ا م اظ عليھ ة والحف ة البيئ تثمارات لحماي اطة االس ة بوس ث، واالجتماعي

ى  د عل تدامة وال يعتم ة والمس ة الحقيقي والتركيز على اإلنتاج غير النفطي الذي يعتمد عليه في التنمي
  .الفائضة في المجتمع ةتكنولوجية عالية الكلفة لغرض استيعاب أكبر قدر ممكن من العمال
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ل  اديتتمث و االقتص دل النم ادة مع ات زي ي متطلب ا يل ي م بية ف :ف ا النس اع بالمزاي وارد االنتف ي الم
تفادة من  ة في الصادرات واالس ادة ھام ق زي البشرية واالقتصادية وإجراء التغييرات الھيكلية وتحقي
ن  ال يمك ذا المج ي ھ رى، وف دخول األخ ع مصادر ال ى تنوي اد عل از واالعتم ة والغ وارد النفطي الم

و :اآلتياالعتماد على  ام باإلنسان وتحقيق الت وارد البشرية واالھتم ادتنمية الم ين زي كان الس ةازن ب
وارد االقتصادية از تخراجاسقطاع  ، وومحدودية الم ام والغ نفط الخ قطاع الصناعات ، وتصدير ال

ً زال متدني ماالتحويلية الذي  ر من  ا ى أكث م يصل إل ذي ل الي ال ي اإلجم اتج المحل في مساھمته في الن
م لتطوير مع االھتمام بتنمية الم واألسماكقطاع الزراعة إلى جانب  %).٦( وارد المائية  كشرط مھ

زيادة االستثمارات  الحكومية في بنية الھياكل األساسية و.تطوير قطاع السياحةإضافة إلى  .الزراعة
  .وزيادة استثمارات القطاع الخاص

  :تنمية القطاع الزراعي واستصالح األراضي الزراعية الممكنة

ة لألابلغت  ل حوالي ) ١.٦(ة يزراعراضي اللمساحة الكلي ا ھو مزروع ويمث ا م ار منھ ون ھكت ملي
ا يشكل مشكلة %) ٦٤(مليون ھكتار بنسبة  كما تصل عدد الحيازات الزراعية نحو مليون حيازة مم

  .ما يتعلق بظاھرة تفتت الملكيات الزراعية سيما فيكبيرة أمام التطور الزراعي وال

ي والرمكانية الواقع أن ھناك إ استقراءويتضح من خالل  ا أمتاحة للتوسع األفق سي في الزراعة مم
ي مجال الخدمات الضرورية للمشروعات  األراضييساعد على إيجاد فرص عمل في  دة وف الجدي

د الرئيس معوقاتالزراعية ومن ال ا يتطلب إجراء العدي اه مم درة المي ة ون ة أمام التطور الزراعي قل
دائل المنا اد الب ات إليج ن الدراس تم ي االس بة ف ث س ي حي اثمار الزراع ام عة تزال ھن ك أراض واس

ين ولحج وشبو الجوف تحديداً فيصالحة للزراعة و ة وأب رة ناھيك عن  ةوحضرموت وتھام والمھ
  .جزيرة سقطرة التي يمكن جعلھا بستاناً في بحر العرب

دنٍّ  اك ت ك أن ھن ي ذل ً ييعن تخدام ل ا ة واس ات الزراعي ت الملكي بب تفت ة بس ن الزراع رد م دخل الف
ز ذلك تدھور المدرجات الزراعية والالتكنولوجيا التقليدية وك ا يتطلب التركي ا مم سيما األطراف منھ

رتبط  ة وت وى العامل د من الق ة وصيانتھا لتستوعب المزي ة الممكن على استصالح األراضي الزراعي
ة  ألة الزراع تثماربمس دواجن  اس ة وال روة الحيواني تثمارانالث ذا اإلس ن ھ ث يمك اً لي بحي كل فرص ش

ً إضافية في مجال توفير العمل  دواجن  ، خصوصا ة وال في مجال الرعي ومشروعات الثورة الحيواني
درة المصادر كصناعة  ة لن وفير صناعات مالئم ات ت اتويتطلب ذلك دراسة إمكاني تقاتھا  اآللي ومش

 ً   .وصناعة اللحوم والجلود وصناعة األعالف محليا
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  :السمكي اإلنتاج شجيعت

اه  ات أن المي د بعض الدراس ةتفي ن اإلقليمي ر م ا أكث د فيھ يمن يتواج وع) ٣٠٠(لل ن ن ماك  م األس
اء بالقاعدة  االستثمارواألحياء البحرية مما يبين إمكانية  في ھذا المجال في المستقبل من حيث االرتق

ى تشجيع الصيادي ة والعمل عل ة وخارجي ن في اإلنتاجية السمكية من خالل البحث عن سوق محلي
ة  ات اإلنتاجي ا من األدوات المساعدة  لالصطيادتكوين الجمعي القوارب الصغيرة والشباك وغيرھ ك

ى تشجيع الشركات  د والعمل عل ةوكذلك توفير وسائل الحفظ والتبري في مجال االصطياد  اإلنتاجي
  .وفق رؤية تساعد على الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتھا

  :الصغيرة والمتوسطة المنشآت تشجيع

ي استخدام رؤوس  المنشآتتعتبر    درة ف اءة وق ر كف ان أكث الصغيرة والمتوسطة في كثير من األحي
دخرات  ة الم ي تعبئ وال وف اصاألم غيرة،  واقتن واق الص اطق واألس ي المن تثمارية ف رص االس الف

رة بالتعامل األنشطةوالدخول في  ي ال تغري المشاريع الكبي ا  االقتصادية الت راب منھ ا و االقت معھ
د  رة وال تعتم وال كبي رؤوس أم ة ل ا الحاج ي معظمھ ب ف غيرة ال تتطل اريع الص ك ألن المش ذل

ون  ى فن ةبالضرورة عل ناعات  إنتاجي م الص ي معظ ال ف و الح ا ھ دة كم رةمعق ذه .. الكبي ا أن ھ كم
ع الھيكل المشروعات  ى تنوي اجيوفقاً لإلحصاءات المتاحة قد تميزت بقدرة فائقة عل بالد  اإلنت في ال

تلبي جانباً من طلب األسواق المحلية  أنحيث استطاعت  ،مجاالت مختلفة اإلنتاجيةوغطت عملياتھا 
غيرة  ادير ص ي مق راء ف دمات للفق لعاً وخ دم س باعوأن تق عار  إلش ية وبأس كان األساس ات الس حاج

رة درتھا  ،رخيصة تعجز عن تقديمھا الصناعات الكبي غ عدد  االنتشاريةمن خالل ق الواسعة، إذ يبل
آت و المنش بالد نح ي ال رة ف طة المنتش غيرة والمتوس ناعية الص روعاً ) ٣٤٥٩٠(الص ا ، مش منھ

بة ) ٣٢٢٨٥( كل نس غيراً، تش روعاً ص ن % ٩٥مش اليم ناعي  إجم اع الص اريع القط دد مش ع
ل و ) ١٣٠٥(مقاب غ نح درة تبل بة مق ط وبنس اريع للمتوس روعات % ٣.٨مش ذه المش وزع ھ وتت
  .فرعاً من فروع النشاط االقتصادي) ١٥(على

  :باألسعارربط األجور والمرتبات 

انية  ة وإنس ةتأتي أھمية ربط األجور والمرتبات باألسعار كضرورة اجتماعي ا من باعتبارھ وأخالقي
ق  أخرىي يمكن االعتماد عليھا إلى جانب آليات تال ةالرئيسضمن اآلليات  ر المطل للتخفيف من الفق

ة وة عامة والفقر الغذائي على وجه التحديد فبص ائج مسح ميزاني بته حسب نت  األسرةالذي تصل نس
ام  ن %) ١٣.٣(م ٢٠٠٦لع اليم ك إجم لوس ذين يص ة ال ة اليمني ب ن ان الجمھوري قاطاحس  تاإلس

  .نسمة) ٢٠.٩٠٠.٥٠٠( إلى م٢٠٠٦السكانية لعام 

ات باألسعار إن من أھم الخطوات اإلجرائية الضرورية والمباشرة لتطبيق مبدأ ربط األجور والمرت ب
  :تييمكن إيجازھا في اآل

ا  اإلستراتيجيةالعمل على تعزيز ارتباط  -أ ر، بحيث يصبح دافعھ ر من  األولبالتخفيف من الفق أكث
ا ب ا وارتباطھ ون إدافعھ ى ملي ذي وصل إل ة ال وى العامل الي للق دد اإلجم ر من الع حداث تخفيف كبي
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إحالة العمالة الفائضة التي نجمت أكثر من  موظف بين عامل ومتقاعد في قطاعات الدولة المختلفة و
خر عن وضع ق الخدمة المدنية الذي عجز ھو اآلجراء خصخصة مؤسسات القطاع العام إلى صندو

ر  اقم ظاھرتي الفق ذه الحاالت من تف زادت ھ ة، ف ذه القضية االجتماعي ل ھ حلول حقيقية لمعالجة مث
ي سوق  ة ومتجددة ف ة فائضة قائم تيعابية لعمال ة االس ة الطاق والبطالة في ظل ندرة العمل ومحدودي

  .العمل المحلي

رلألجور م األدنىالعمل على تفعيل وإنقاذ مبدأ تناسب الحد  -ب القاعدة العريضة من ف .ع خط الفق
ان الحد و ،المجتمع ھي التي تعاني من فقر الدخل الذي ال يتناسب مع تحرك خط الفقر صعوداً  إذا ك

و ة ألف) ٢٠(األدنى لمرتب موظف حكومي ھ ل الخصميات الحكومي ا قب ر من  ،لایر م ) ١٥(وأكث
ه الصافي ألف ادل ،لایر دخل ا يع د ) ٧٥(وھو م يالً دوالراً أو يزي ار وقل ذا الموظف رأباعتب ب ن ھ

ذه ين نتصور حجم المعاناة الحقيقأأفراد فلنا ) ٦(أسرة مكونة من  ل   األسرةة التي تعيشھا ھ ي تمث الت
أسرة تعاني من فقر الغذاء موزعة على  ألف   )١٤( )٣٩٧(رة لمأساة بحجم ما يزيد علىغمصصورة 

  .جميع محافظات الجمھورية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .م٢٠٠٦الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج مسح ميزانية األسرة  متعددة األغراض لعام  -  ١٤
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  الثالث الفصل
   ق يف الضمان اإلجتماعياحل

  
  

  

  

  

  



54 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    
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  الحق في الرعاية االجتماعية
    :مقدمة

زامن  الي ت ادي والم الح االقتص امج اإلص ق برن ع تطبي اعي م ان االجتم بكة األم اء ش إنش
كان  م١٩٩٦واإلداري ة للس ة االجتماعي ة للحماي ة الموجھ رامج الحكومي ى الب اق عل يص اإلنف وتقل

 ً ً ، وخعموما تق( الدعم الحكومي للسلع والخدمات األساسية  صوصا اء، المش دقيق، الكھرب ات القمح، ال
الت ل والمواص ة، النق خ إ.. النفطي ة )ل ل كلف ة األق رامج االجتماعي ن الب ة م تبدالھا بمجموع ، واس

صدر قرار مجلس  ١٩٩٨ففي عام  .مباشرة لحماية الفئات الفقيرة، حسب اعتقاد الحكومة والموجھة
ة )  ١٥( الوزراء رقم  ى أن تشكيل اللجن الخاص بتأسيس شبكة األمان االجتماعي، ونص القرار عل

دف  ين، بھ وزراء المعني وية ال وزراء، وعض يس ال ة رئ اعي، برئاس ان االجتم بكة األم ة لش الوطني
رار اإلشراف ع اعي، وإق ان االجتم بكة األم ا ش ون منھ ي تتك ة الت رامج االجتماعي اريع والب ى المش ل

دعم  اون وال رامج التع رار ب ا، وإق الخطط والبرامج والموازنات لمختلف ھذه البرامج، والتنسيق بينھ
   . مع الدول والمنظمات الدولية المتعلقة بمشاريع برامج شبكة األمان االجتماعي

بكة األ ون ش وعتين رئيستتك ن مجم اعي م ان االجتم رامجم ن الب ى :تين م ة األول ل : المجموع وتمث
ات  رامج واآللي ة، الب ات االجتماعي ة بالتأمين دني المعني اعي الم أمين االجتم ات الت مل ھيئ وتش

كري ا والعس ة، أم ة الثاني نالمجموع ون م ار  ، فتتك ة اآلث تھدف مواجھ ي تس ات الت رامج واآللي الب
ة واالق راء االجتماعي ى الفق ادي، عل امج اإلصالح االقتص ق برن ن تطبي ة ع لبية الناجم ادية الس تص

دود دخل المح ملوذوي ال ة، : ، وتش ة االجتماعي ندوق الرعاي ة، وص اعي للتنمي ندوق االجتم الص
ة،  غال العام روع األش مكي، مش ي والس اج الزراع جيع اإلنت ر وصندوق تش وطني لألس امج ال البرن

  .الفقر وخلق فرص العمل، وصندوق تمويل الصناعات الصغيرة برنامج مكافحةوالمنتجة، 

ى تسعى  ة إل ات االجتماعي رامج التأمين ام صناديق وب ي نظ تركين ف ة للمش ة االجتماعي وفير الحماي ت
رة الشيخوخة والمرض واإلصاب ي فت ايتھم ف ات التأمينات االجتماعية، من مدنيين وعسكريين، وحم

تقديم اإلعانات والمساعدات ، أما برامج وصناديق الحماية االجتماعية، فتھدف إلى العمل الناتجة عن
ة و ،المالية لألفراد غير القادرين على الكسب و تنفيذ برامج ومشاريع تستھدف تمليك أصول معرفي

 .و خلق فرص عمل أو توفير الخدمات االجتماعية األساسية ،مادية

ن اعي، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر س ان االجتم رامج شبكة األم ق ب ة تطبي ى بداي وات عل
ا آبدعم البنك والصندوق الدوليين، وعدد من المنظمات والجھات المانحة األخرى، يالحظ أن  ثارھ

  .زال محدوداً ما لفقراء في اليمن، وتحسين األوضاع المعيشية لالفقر في مجال التخفيف من ظاھرة
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  :التأمينات االجتماعية

ع و ،ختالالت في وضعھا وأدائھاامينات االجتماعية من قصور وضعف وبرامج التأعاني ت من المتوق
ؤثر ث  أن ت ن حي واء م ل، س ط والطوي ين المتوس ي األجل ة ف ة والمالي دواھا االجتماعي ى ج لبا عل س

ضعف التغطية، أو من حيث عدم كفاية اإلعانات والمعاشات التقاعدية للمحافظة على مستوى حياتي 
  أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص  يقترب من مستوى خط الفقر الشامل على األقل، فھناك

  

نظم  ة  –الم ة الممول روعات التنموي املين بالمش نظم، والع ر الم اع غي ي القط املين ف ن الع ك ع ناھي
ة  اعدات الخارجي القروض والمس بة  –ب ة، إذ أن نس ات االجتماعي ام التأمين ي نظ مولين ف ر مش غي

   ١٥.من إجمالي العاملين في ھذه القطاعات %٣٠التغطية في نظام التأمينات ال تتجاوز الــ

  

 

 

 

  
                                                            

 ٦٧التخفيف من الفقر، ص إستراتيجية، ...وزارة التخطيط -  ١٥

 ظةحسب النوع والمحاف ٢٠٠٦لخاص عام عدد المؤمن عليھم من العاملين في القطاع ا) ٤(م جدول رق

   أجانبيمنيون  

 إجمالي عام  إجمالي إناثذكورإجماليإناثذكور  

 32791358536376888328 1216 37592 أمانة العاصمة

 1816811541932232861 389 19711 تعز

 118689451281329511 306 13119 الحديدة

 90131314103279619 115 10442 عدن

 83184258743734 77 8820 حضرموت

 55 10 1934  17162081924 إب

 97370104321 3 1046 ذمار

 828477701905481687 429 2116 92664 اإلجمالي
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  الصغيرة   والمنشاتصندوق تمويل الصناعات 

ناعات  ل الص ندوق تموي د ص آيع غيرة توالمنش ر ، الص ة الفق تھدف معالج ي تس رامج الت ن الب م
ا، والشريكان الرئيسوالبطالة ذا المشروع ھم م :ان في ھ ائي لألم امج اإلنم ة  البرن المتحدة والحكوم
رصده الصندوق من  بلغ ماوقد  .الھولندية

ي  ل ف ا يص اريع م ل المش وال لتموي أم
وام  ى ٢٠٠٦األع بعة  ٧إل ة وس ار ومائ ملي

ون لایر  ين ملي  ١.١٤٧.٠٠٠٠٠٠( وأربع
ت ) ي بلغ دوالر األمريك روض بال ،  و ق

ون دوالر تفيد من و. قيمتھا أكثر من ملي يس
رة،  األسر: مشروعھذا ال دخل  وذووالفقي ال

ل ن العم اطلين ع دود، الع دد . المح غ ع وبل
ندوق   ذا الص ا ھ ي تبناھ روعات الت المش

)5277 ( ً روعا روعات . مش ذه المش وھ
تثمرين  غار المس ى ص ة إل موجھ

ة ،والمستثمرات في قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة في المجاالت الصناعية ة ،الخدمي  التجاري
ة در .كاف ي إطار المشروع برناموين ان رئيسج ف اج امج : ان ھم ة برن المشروعات واألنشطة البالغ

  .بالغة الصغر لسيدات األعمالالمشروعات الصغيرة وبرنامج  .الصغر والمدرة للدخل

  صندوق الرعاية االجتماعية

ة اال ٢٠٠٨حتى عام  دمھا صندوق الرعاي ي بق ة الشھرية الت ى لإلعان ان الحد األعل ةجتماعك كل ل ي
ر رأس ن األس ر ة م ة  ،لایر ٢٠٠٠ة الفقي ندوق الرعاي اعدات ص ن مس تفيدين م بة المس ت نس وبلغ

والي  ة ح كان، و %8.4االجتماعي ن الس راء% ١٣م ن الفق ر ١٦م دة الفق ريع لقاع ام التوسع الس ، وأم
ع عدد المشمولين ى عشرة  اضطرت الحكومة مرة أخرى لإلعالن عن رف اعي إل بالضمان االجتم

خالل البرنامج االنتخابي لمرشح الحزب الحاكم لمنصب رئاسة ن مستفيد ولكن ھذه المرة من الييم
ة ى  ،الجمھوري اعي إل الغ الضمان االجتم ى لمب د األعل ع الح ن ) لایر  ٤٠٠٠(ورف دالً ع  ٢٠٠٠ ب

تفيد  ٢٠٠٦لایر، وقد بلغ عدد المشمولين بالضمان االجتماعي حتى نھاية العام   ،١٧حوالي مليون مس
  . من إجمالي عدد الفقراء بحسب تقديرات مسح ميزانية األسرة %٨أي أن التغطية الفعلية  ھي 

تھدفت االو ي اس ة لتغط ات االجتماعي ة التأمين يع مظل ر توس ن الفق ف م ة للتخفي تراتيجية المرحلي س
ا ٥٢٩٠٠٠ ل منھ ات  ٧٠٠٠عام مولين بالتأمين دد المش اص،غير أن ع اع الخ ي القط ل ف عام

املين  من إجمالي% ٢٠يصل حتى إلى  االجتماعية ال العدد المستھدف، بحسب تقديرات عدد من الع
ً وَّ مع ٥٤٣٠ستراتيجية المرحلية تدريب كما استھدفت اال ،بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية    قا

                                                            
 ١٦البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، والبنك الدولي، مرجع سابق، ص  -  ١٦
 ١٣البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، مرجع سابق، ص -  ١٧

 والمنشآتتمويل الصناعات أھداف صندوق )  ٤(إطار رقم 
  الصغيرة

تقديم خدمة التمويل وتوفير رأس المال المناسب  •
للصناعات والمنشآت الصغيرة في المجاالت الصناعية 

 .والتجارية والخدمية
المصادر تعبئة الموارد واجتذاب رؤوس األموال من  •

الداخلية والخارجية للمساھمة في تمويل تطوير 
 .الصناعات والمنشآت الصغيرة في الجمھورية اليمنية

استكشاف فرص االستثمار الممكنة للصناعات  •
 .والمنشآت الصغيرة والترويج لھا

تقديم المشورة والمعونة الفنية للصناعات والمنشآت  •
ورفع  الصغيرة، التي تساعدھا على تنمية قدراتھا

  .كفاءتھا اإلنتاجية
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 ً ً  تدريبا ً وَّ مع ٤١٩٠، واستيعاب مھنيا يم النظامي قا ة أن  ١٨. في مراكز التعل ين المؤشرات التعليمي وتب
ين بمراكز ا دد الملتحق ام ع ة الع ى نھاي ي حت ي والمھن دريب الفن غ ٢٠٠٦لت درب ٧٠٧م بل ط،  ينمت فق

ة  فرداً  ٧٣منھم  في أمانة العاصمة، والبقية في محافظتي حضرموت، وعدن، وتعترف وزارة التربي
بط يم ب ات  ءوالتعل نظم والسياس اب ال ة، وغي ات الخاص ذوي االحتياج ة ب ة الخاص ود التدريبي الجھ

ال، ذا المج ي ھ ي  الواضحة ف راغبين ف ع ال ام جمي افؤ الفرص أم دأ تك ق مب ى تحقي درة عل دم الق وع
   ١٩.التعليم من ذوي االحتياجات الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 )١٦-١( ، المصفوفة٨٠المرجع السابق ص  -  ١٨
 ٣٦، ٣٥وزارة التربية والتعليم، مرجع سابق، ص  -  ١٩

  تطور عدد المستفيدين من مساعدات صندوق الرعاية ) ١١(شكل رقم 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣االجتماعية خالل الفترة 

ة  ة االجتماعي م ( 11) تطور عدد المستفيدين من مساعدات صندوق الرعاي شكل رق
ترة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦. خالل الف

438682

537398

648781

746380

943668

عام ٢٠٠٦ عام ٢٠٠٥عام ٢٠٠٤عام ٢٠٠٣عام ٢٠٠٢

اب اإلحصاء  ركزي لإلحصاء، كت ي، الجھاز الم واردة ف ات ال ى البيان اداً عل المصدر، تم تكوين الشكل اعتم
نعاء، ٢٠٠٧. ام ٢٠٠٦، ص السنوي لع
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ري يع الس ان التوس د ك مان لق ندوق الض ع لص
ة االجتماعي إجراءً  ع الكلف م توسيع . مرتف د ت لق

ة  ة االجتماعي ل أداة  –صندوق الرعاي و يمث وھ
ة الرئيسال ة الحكومي ويالت النقدي ف تح ة لتخفي

ه األصلي،  –الفقر اليوم  ال حجم ى تسعة أمث إل
 ً ا نوات  مقاس ع س الل التس تفيدين، خ دد المس بع

األخيرة، ليصل العدد إلى مليون مستفيد في عام 
امج الوصول . م٢٠٠٦ ان البرن د أصبح بإمك لق
ى  ام % ١٤إل ي ع ديد ف ر الش ن ذوي الفق م
ى ٢٠٠٥ افة إل راء% ١٣م، باإلض ن الفق . م

ن الرغم م ه  وب ت نفس ي الوق د زاد ف ك، فق ذل
ث  راء، حي ر الفق د لغي رب الفوائ توى تس مس

ر % ٤٥أصبح أكثر من  تفيدين من غي من المس
ي عام  ـ م، م٢٠٠٥الفقراء ف ة ب في % ٤٠قارن

ا يقرب لقد ا. م١٩٩٩عام  راء م ر الفق متص غي
ن  ندوق% ٤٧م ويالت الص ن تح ى و. م عل
رغ ة ال ر صندوق الرعاي إن أث ع، ف ن التوس م م
اد اال ر يك ف الفق ي تخفي ابي ف ة اإليج جتماعي

 ً دوما ون مع ا  ، إذيك ي يحولھ الغ الت أن المب
عر  ة بالس ت ثابت د ظل تفيد ق ل مس ندوق لك الص

ام  ذ ع ي من ا ٢٠٠٠القياس ل حالي ي تمث م، وھ
ي % ٤ ز ف ل العج ا يمث ر، بينم ط الفق ن خ م

راء  د الفق دخل عن توى ال ط % ٢٧مس ن خ م
ر ول . الفق ن الق ذلك يمك ندوق ان ل مان ص لض

دال ن مع اني م اعي يع ة االجتم ت التغطي
وَّ  ه مع ا أن ة، كم رب المنخفض توى التس ق بمس

راء ر الفق د لغي الي للفوائ ا . الع ط م ل فق يحص
ارب  روط % ٨يق يھم ش ق عل ذين تنطب ن ال م

ندوق ويالت الص ى تح تھداف عل ن . االس وم
ى تلك التحويالت، نجد  إجمالي من يحصل عل

ة% ٧٠أن  اق المجموع ارج نط م خ  ھ
تھدف ا أن . ةالمس ة % ٧٥كم ك المجموع ن تل م

ر  تھدفهغي ر الفقراء المس ن غي م م وبصورة ،ھ
من % ٨.٤عامة، فإن برنامج الصندوق يغطي 

م  ع النسبي للمستفيدين من مساعدات ) ٥( جدول رق التوزي
 ، حسب المحافظات ٢٠٠٦صندوق الرعاية االجتماعية عام 

 13.64 تعز

 11.53 إب

 10.02 الحديده

 6.49 ذمار

 6.44 حجه

 5.74 حضرموت

 5.29 األمانة

 4.34 لحج

 4.15 عمران

 3.87 صنعاء

 3.67 ابين

 3.56 ةشبو

 3.42 عدن

 2.81 ةصعد

 2.69 البيضاء

 2.59 المحويت

 2.43 الضالع

 2.27 ةريم

 2.24 الجوف

 1.50 مأرب

 1.32 المھره
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  .من الفقراء% ١٣السكان، و 

ي تحدد أن ف ى % ٦٠إذا ذھبنا مع التقديرات الرسمية، الت راء، إذ ال يحصلون إال عل من السكان فق
دخل، وھ% ١٥.٣٦ الي ال ديرات متفمن إجم ديرات أخرى ي تق ع تق ة م ة بالمقارن بة نائل رى أن نس

ـ ى متوسط % ٥٠الفقراء في اليمن قد تجاوزت حاجز ال تناد إل ه وباالس ذلك فإن من عدد السكان، ول
ـ    در بـ دولي، والمق م المتحدة، والبنك ال ائي لألم امج اإلنم اإلنفاق الشھري للفرد المحدد من قبل البرن

االً بالحض ٥٦٦٧ الريف ٥٣٧٧ر، وري االً ب اق ،ري ة لإلنف ة االجتماعي ه الرعاي ا تحتاج دار م إن مق ف
و  راء، ھ ى الفق ات  ٨٩٨.١١٥.٠٤٠.٠٠٠السنوي عل د اإلعان م تخصيصه تحت بن ا ت ا م لایر، بينم

غ ٢٠٠٩والمنح والمنافع االجتماعية، في موازنة الدولة للعام القادم   ٥٢٣.٨٠٦.٩٩٥.٠٠٠م ھو مبل
ةدخل ضمتو ،)٢٠(لایر ة االجتماعي ا   ،ن ھذا المبلغ كما يبدو نفقات التعليم والصحة، والرعاي وغيرھ

ل  ،من المنح والمنافع االجتماعية األخرى اعي سيكون ھو األق ي أن نصيب الضمان االجتم مما يعن
ائم للسياسات االقتصادية  إذ أنهبالتأكيد،  ي ظل الفشل الق ر، وخاصة ف سيؤدي إلى اتساع قاعدة الفق
وارد  عن ضمان نمو اقتصادي بمعدل عالٍ  اوعجزھ تفادة من الم ر، باالس ومستديم للتخفيف من الفق

ا  وفر لھ ي يت ة الت ة، كالزراع ات االقتصادية المختلف ي القطاع يمن ف ا ال ي تملكھ ة الت ة الغني الطبيعي
ة  دة المحتمل رص الجي ى اآلن، والف تخدمة حت ر المس الحة وغي احات الص م، والمس س المالئ الطق

ة للقرب من األسواق الخل للتصدير نظراً  روة سمكية ھائل يمن من ث ه ال ا تملك ى م ة، باإلضافة إل يجي
دين،  از، والتع نفط والغ ة، وال ناعة التحويلي ات الص وفرة لقطاع ات المت ذلك اإلمكاني ة، وك ومتنوع
ابة  ة ش وى عامل يمن من ق ه ال ا يملك ل والمواصالت، وم والبناء والتشييد، والخدمات والسياحة والنق

  .رةوحيوية، ومھارات تجارية وفي

ي خالل السنوات  ى المستوى الكل تقرار السياسي واالقتصادي عل على الرغم من توفر عاملي االس
ات المساعدة وال وفر اإلمكاني و اقتصادي عالٍ الماضية، وت ى تحقيق نم تدام، إال أن  مشجعة عل ومس

اتج"  حيث ٢١اليمن لم يستطع االستفادة منھا ي الن تدامة ف ة ومس ي  مازال تحقيق معدالت مرتفع المحل
 ً تدام بأن العقبة الرئيس... وحي األدلةوت اإلجمالي يشكل تحديا و اقتصادي سريع ومس ة أمام تحقيق نم

و  د، وھ م الجي و ضعف عناصر الحك ى ھ افة إل يمن، إض ه ال ز ب ا تتمي ةم ي،  ھشاش الوضع األمن
د من خالل ا م الجي لفساد وضعف حقوق الملكية، وفي أنظمة الضبط القانوني، ويتجسد ضعف الحك

بة اءلة، وعدم / المستشري على نطاق واسع، وعدم وجود الشفافية والمحاس ي التفاعل المس اءة ف الكف
ين المس ا ب جعة ؤوم ات مش اب مؤسس اص، وغي اع الخ ي القط ال ف اطات األعم وميين ونش لين الحك

ود وم بضبط العق ي تق ل المؤسسات الت ا، مث اكم، المح( القتصاد السوق، أو عدم كفاءة الموجودة منھ
ا )لخإوھيئات التحكيم،  رامج، وم ذ ب ، وضعف أداء القطاع العام من حيث تقديم السلع األساسية وتنفي

   ٢٢"يتصل بذلك من عدم توفر حوافز ومھارات في الخدمة المدنية، وضعف التنفيذ للعقود واألحكام

  

                                                            
 م٢٠٠٩صحيفة الثورة، ميزانية  -  ٢٠
  ٩٦-٨٨،٩١المصادر، العوائق، واإلمكانيات، واشنطن، بدون تاريخ، ص : البنك الدولي، النمو االقتصادي في الجمھورية اليمنية -  ٢١
  ٩٠صالمرجع السابق،  -  ٢٢
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  : فعالية صندوق الرعاية االجتماعية في التخفيف من الفقر

ى  د األدن دد الح ف لایر، والتح غ أل دة بمبل رة الواح دم لألس ي تق ھرية الت اعدة الش ى للمس د األعل ح
ا ھرية ألف اعدة الش ام  للمس ى ع ندوق حت يس الص ذ تأس ك من تمر ذل د اس م ٢٠٠٨لایر، وق ث ت ، حي

رة، األمر  مضاعفة الحد األدنى والحد األعلى للمساعدات الشھرية التي يقدمھا الصندوق لألسر الفقي
رامكافحة قيام صندوق الرعاية االجتماعية بدور فعال في مجال حقيقي في  تعثر الذي يشير إلى  .لفق

د ل ة ق ل فئ رف لك غ المنص رف أن المبل ة الص ر كفاي ر مؤش ى أظھ ل عل ي تحص ات الت ن الفئ م
اعدات ة للصندوق، فالمس اعدات المالي والي تال  المس ل إال ح ر % ٥.١مث ى لخط الفق د األدن من الح

ً  ١٠٠٠ تحصل على التي المطلق للفئة ة%  ٦.١، حوالي لایر شھريا ى للفئ ي تحصل عل  ١٢٠٠ الت
 ً ات ال% ١٠ ،%٩.٢، %٨.٢ ،%٧.٢ وحوالي ،لایر شھريا ىللفئ ي تحصل عل ، ١٦٠٠، ١٤٠٠ ت

ات ، على التواليلایر شھرياً  ٢٠٠٠ـ١٨٠٠ الغ المنصرفة للفئ ة المب ة وعدم كفاي وھذا يعني محدودي
ذه قسد فجوة الفالمالية المستفيدة المختلفة ل ة ھ ى مراجع ة العمل عل ى أھمي ا يشير بوضوح إل ر، فيم

  اعتبارات الحد األدنى لخط الفقر المبالغ ورفعھا تدريجياً خالل الخمس السنوات القادمة في ظل

  .المطلق ومعدل التضخم وعدد أفراد األسرة

                                                            
 ٧١، ص )١٥-٤(التخفيف من الفقر، إطار  إستراتيجية، ...وزارة التخطيط -  ٢٣
 ١٤، البنك الدولي،  مرجع سابق، ص ..البرنامج اإلنمائي -  ٢٤

  .مدى مساھمة صندوق الرعاية االجتماعية في التخفيف من الفقر)  ٥(إطار رقم 

الغ الضمان آعن ضفضالً  اعيلة مب ة االجتم ة االجتماعي دمھا صندوق الرعاي ي يق الغ التصل  الت ذه المب إن ھ راء، ف للفق
تطالعية ل ة اس ي دراس تحقيھا، فف ال آللمس ن الرج ات م ع المجموع رت جمي ة، عب رين مديري ي عش ت ف راء، تم راء الفق

اء ي ( والنس ة١٨ف ا) مديري باب منھ دم رضاھا ألس اعي : عن ع الغ الضمان االجتم دم وصول مب تحقين الفعليع ، ينللمس
ات وسقوط األسماء  ة ضياع الملف ادة التسجيل في حال ل تسجيل أسمائھم أو إع ة مقاب الغ مالي دفع مب راء ل واضطرار الفق
ر  ن غي ائھم م جيل أقرب الغ، أو تس ذه المب ى ھ وذ عل تيالء ذوي النف ررة، واس ورة متك دث بص ا تح ادة م ي ع والت

ة وفي تقييميھما للفقر في ال٢٣.المستحقين ات االجتماعي دولي، أن المعون م المتحدة والبنك ال يمن أكد البرنامج اإلنمائي لألم
ات عام % ١٣التي تقدمھا الحكومة تتسرب إلى غير الفقراء، فحوالي  ذه المعون يھم ھ راء وصلت إل م ٢٠٠٥فقط من الفق

والي  والي % ٨وح ايير، وح يھم المع ق عل ات تنطب ذه اإلعان م ھ دفع لھ ن ت ط مم ن% ٧٠فق ذه  م ى ھ ذين يحصلون عل ال
   ٢٤.المستفيدين ليسوا فقراء أصلمن % ٧٥المساعدات ليسوا من الفئة المستھدفة، كما أن 

ة صحية،  تالفقراء ال يحصل عليه الفقراء، سواء أكان بإسموھكذا فحتى ما يقدم  إعانات نقدية، أو خدمات تعليمية أو رعاي
  .اء يدفعون قيمتھا واألغنياء يستحوذون على منافعھاأو حتى خدمات عامة كالمياه والكھرباء، فالفقر



62 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  

في الجمھورية كان متدنياً  األسرة إنفاقلغ المنصرفة لھذه الفئات منسوبة إلى متوسط امتوسط المب إن
ون الشاسع ھمم، ٢٠٠٠للفئة المالية % ٦، ،١٠٠٠للفئة المالية % ٣جداً حيث تراوح بين  ا يؤكد الب

ذا أن   األسرةبين ما تحصل عليه األسر الفقيرة وبين متوسط اإلنفاق لألسرة في الجمھورية ويعني ھ
ة ما لم يتحسن وضعھا من  ،الفقيرة المستفيدة ستظل فقيرة غ اإلعان مصادر عمل أخرى أو ترتفع بمبل

ة  األسرمن % ٢٥ومن المعلوم أن أغلبية  ،أو سياسات شاملة للنمو االقتصادي المستفيدة تقع في الفئ
تفيد األسر، ويقابل ھذا األمر ارتفاع نسبة ١٠٠٠المالية  ة  ةالمس ة المالي حيث تصل  ٢٠٠٠ذات الفئ

  .يدةالمستف األسر إجماليمن % ٣٧النسبة إلى 

ذين  للمبالغ المنصرفة بألفي األقصىن تحديد الحد إ راء ال تبعاد شريحة الفق ى اس اً إل لایر يؤدي تلقائي
ر من الحد  األعلىلھم دخل أقل من الحد األدنى لخط الفقر  ه أكب راء ٢٠٠٠ األقصىولكن ل الفق ، مث

راء ف ى أن تشتت الفق ال، إضافة إل دين والعم ود والمتقاع وظفين والجن ن الم ة م رى وعزل نائي ي ق
ا  إليھمسيصعب على الصندوق الوصول  ع م ذه المواق ي ھ ر ف ة الصندوق للفق ومن المتوقع أن تغطي

ي الوصول  .زالت محدودة ا الصندوق ف ي حققھ وط الت بالرغم من النسب المتباينة في الصعود والھب
رة  راء خالل الفت ى م٢٠٠٠-٩٧إلى الفق رة عل تيعاب لألسر الفقي ا م إال أن االس ة م ستوى الجمھوري

تفيد دوداً، فالحاالت المس والي  ةزال مح ى اآلن إال ح ل حت ي % ٥٠ال تمث رة ف دد األسر الفقي ن ع م
ام  ر لع ح الفق ائج مس اً لنت ة وفق ف ٨٣٥(م ٩٩الجمھوري رة أل رة فقي ن .)أس الً ع الغ  أن فض المب
ة انضباط (المنصرفة للمستفيدين ما زالت غير كافية  زداد قيم للفترة المشمولة في الجدول أعاله، وت

رُّ  باالعتبارھذه المبالغ عند األخذ  ة الشرائية معدل تغي ومي  ،القيم اق الي ادة متوسط عجز  اإلنف وزي
ا  غي توسيع نشاط الصندوقينب وبالتالي ،"م٢٠٠٠ -١٩٩٧"للفرد في السنوات التي أعقبت الفترة  بم

ة األسريمكن  ه، الفقيرة في المناطق والمديريات والعزل النائي ى خدمات ين  من الوصول إل ربط ب وال
 .الحد األعلى واألدنى للمساعدات الشھرية التي يقدمھا الصندوق لألسر الفقيرة وخط الفقر

اً لضمان م ذي يكون كافي دخل ال ه مستوى ال ر بأن ستوى غذائي مناسب لألسرة يعرف مستوى الفق
يم  بس والتعل كن والمل ة، كالمس ر الغذائي واد غي ن الم رة م دنيا لألس ات ال ة المتطلب افة لتغطي باإلض

 المستفيدون من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية) ١٢(شكل رقم 
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المصدر: تم إعداد الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، الجھاز المركزي 
ام ٢٠٠٦، صنعاء، ٢٠٠٧. لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي لع

شكل رقم ( 12) المستفيدون من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية

ذكور  إناث اجمالي
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إن والرعاية الصحية، وبالنظر إ ي الى مستويات الدخول الحالية، ف ات الت ستراتيجية األجور والمرتب
ع ال٢٠٠٥بدأت الحكومة بتطبيقھا في يوليو  ى م قد اعتمدت رف ى لألجور إل لایر، ٢٠.٠٠٠حد األدن

غ  ة مبل ذه ٢٠٠٠فيما يقدم صندوق الرعاية االجتماعي إن ھ رة، ف اعي لألسرة الفقي لایر كضمان اجتم
م  ائي لألم امج اإلنم ل البرن ن قب در م اق الشھري والمق ي اإلنف ى ثلث اد التصل إل ة تك الغ مجتمع المب

ائج مسح ميزان ى نت اء عل دولي، بن ام المتحدة والبنك ال ة األسرة لع  ٣٤.٣٩٩    م، بمتوسط ٢٠٠٦ي
االً ر ر، و ي رة بالحض رة الفقي االً  ٣١.٩٦٤لألس الغ ال ري ي مب الريف، وھ ً  ب يئا ي ش اد تلب ن  تك م

بمقارنة متوسط اإلنفاق الشھري للفرد بحسب  ٢٥.االحتياجات الغذائية، ناھيك عن المتطلبات األخرى
ائدة في  مع رياالً  ٨٤٩٤حوالينتائج مسح ميزانية األسرة والمقدر ب دخول الشخصية الس مستويات ال

ذه  ارة، وھ بقت اإلش ا س ر كم ط الفق توى خ ت مس ون تح يمن يقع كان ال م س نجد أن معظ بالد، س ال
ام  رة لع ة األس ى مسح ميزاني دت عل د اعتم ديرات ق در ٢٠٠٦التق اق المق م، وبضرب متوسط اإلنف

أكثر من تسعة  ، بعدد أفراد األسرة الفقيرةرياالً  ٨٤٩٤بحوالي  والذين قدرھم مسح ميزانية األسرة ب
راد رد٩.٢(أف و إف) ف ھر ھ رة بالش رة الفقي ية لألس ات األساس ة االحتياج وب لتغطي غ المطل ن المبل

اوي ٧٨.١٤٥ غ يس ذا المبل االً، وھ ة $ ٣٩٠ري ي السوق اليمني ائد ف عر الس دوالر ) لایر٢٠٠(بالس لل
ً الواحد، وبقسمة ھذا المبلغ على عدد أفرا ه شھريا رد من سيكون في  د األسرة الفقيرة، فإن نصيب الف

ً ، وھو مبلغ يقل كثيراً عن التقديرات الدولية التي تحدد مبلغدوالراً  ٤٢حدود  للفرد $ ٦٠يقل عن  ال ا
در أعاله  غ المق وھو  –كمتوسط لإلنفاق الشھري، يضع الفرد عند مستوى خط الفقر الشامل، والمبل

ة مبلغ خيالي بالنسبة إل دخول الحالي وفر سوى  ال –ى مستويات ال اليوم، كون  ١.٤١ي رد ب دوالر للف
رة  ة لألسرة الفقي ه الحكوم ذي تقدم اعي ال غ الضمان االجتم اً ( مبل د عن  ال) حالي ) لایر٢٠٠٠(يزي

ى  دوالراً ١.٠٨٥خر أن نصيب الفرد بالشھر ھو آ، أي حوالي عشرة دوالرات، بمعنى بالشھر ، وحت
اد  م اعتم ر وإن ت ي فبراي ة ف رار الحكوم ا ق ي صدر بھ ادة الت بة  ٢٠٠٨الزي ن % ١٠٠وھي بنس م

د عن  ن يزي ى ل د األعل إن الح الي، ف غ الح راً )لایر٤٠٠٠(المبل ر كثي ن يتغي إن الوضع ل ه ف ، ، وعلي
ذتھا  ةھادزفبرغم  ي نف ة الت ى مستحقيھا، إذ أن الدراسات الميداني ا أيضاً التصل إل ھذه المبالغ، فإنھ

م ات رس تحقين أوجھ جيل المس ا بتس ق منھ ا يتعل واء م دة س كاليات عدي رت إش ليم بآ ية، أظھ ة تس لي
تم  ي ي رة -المبالغ للمستفيدين، والت رھم -في حاالت كثي ا للوسطاء وغي الغ منھ ومن  ٢٦.استقطاع مب

ة معيشة  اعي في حماي خالل مقياس مؤشر كفاية الصرف يمكن تقدير مدى مساھمة الضمان االجتم
ي ٢٠٠٣قبل  وبأسعار ما –التخفيف من الفقر أن ھذه المبالغ  ستراتيجيةايث كشفت الفقراء، ح ، والت

ى لخط  -%٣٥٠زادت حتى اآلن بنسبة تقدر بـ  لم تكن تغطي سوى نسبة ضئيلة جداً من الحد األدن
ق ر المطل امج  الفق دده البرن ذي ح ھري ال اق الش توى اإلنف اعي بمس مان االجتم غ الض ة مبل وبمقارن

ا در باإلنم اليمن، والمق ر ب ا للفق د تقييمھم دولي عن ك ال دة والبن م المتح واليئي لألم االً  ٣٤٣٩٩ ح ري
رة بالحضر، و رة الفقي الريفر ٣١٩٦٤ لألس رة ب رة الفقي االً لألس ده  ،٢٧ي ي ح غ الضمان ف إن مبل ف

ى ال وى  األعل ل س والي % ٥يمث رة بالحضر، وح رة الفقي ات األس ن نفق رة % ٦م ات األس ن نفق م
  .رة بالريفالفقي

                                                            
  ١١٨المرجع السابق،  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، البنك الدولي، تقييم الفقر في اليمن،  ٢٥
  وزارة التخطيط والتنمية، إستراتيجية التخفيف من الفقر -  ٢٦
 ١١٧مرجع سابق ص ،محمد علي جبران -  ٢٧
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:السادس خالصة وتوصيات الفصل  
% ٨الحكومة ال يشمل سوى  ى أن الضمان االجتماعي الذي تقدمهمن ھذا الفصل يخلص التقرير إل
من نفقات % ٦بالحضر وحوالي من نفقات األسرة الفقيرة % ٥من المستحقين  وال يمثل سوى 

نھا ال تصل فإ، ضآلة مبالغ الضمان االجتماعي وعلى الرغم من، الفقيرة في الريفاألسر 
ونسبة ضئيلة فقط من الفقراء تصل إليھم مقابل  ، وتتسرب إلى غير الفقراء ،للمستحقين الفعليين

  .دفع مبالغ مالية 

  :ويوصي التقرير بالتالي

مان  - تحقة للض االت المس د الح تم تحدي ه ي ى أساس ذي عل دخل ال ار ال دقيق لمعي د ال التحدي
ا ذي االجتم د ال ى الح رة، إل ر الفقي ة لألس ھرية المقدم ة الش ات المالي دار اإلعان ع مق عي، ورف

ة تضمن وصول .يضمن الحياة الكريمة والمستقرة ألفراد األسر الفقيرة ة ودقيق ووضع آلية آمن
 .الضمان االجتماعي للمستحقين لھا فعالً 

دني في مجال ا - ع الم ل منظمات المجتم ديم دعم الجھود المبذولة من قب ر، وتق لتخفيف من الفق
دني  ع الم ات المجتم ار منظم ة، واعتب ورة عام ة، بص حية واالجتماعي ة الص دمات الرعاي خ

 ً ا  شريكا ي يفترض أن تظل  –أساسياً في عملية التنمية، وعدم إخضاعھا أو توظيف أدوارھ الت
ى  ة األول انية بالدرج ة وإنس ية، وتق –اجتماعي راض السياس زاب واألغ ة األح ي خدم ديم ف

رة بصورة  ات الفقي ا ولصالح الفئ ر عنھ ي تعب ات الت ه خدماتھا لصالح الفئ المساعدة لھا لتوجي
 .عامة
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  حق في الصحة والغذاء ال
  مقدمة

والقانوني للدولة اليمنية من الدستور اليمني قد رسمت حدود االلتزام  الدستوري )٥٥(ن المادة أرغم 
وق اإلنسان  بتوفير الرعاية الصحية باعتبارھا  واحداً  اة من أھم حق ي الحي الحق ف رتبط مباشرة ب الم

ع " ق لجمي حية ح ة الص واطنينالرعاي ق "الم ذا الح ة ھ ل الدول فيات  وتكف ف المستش اء مختل بإنش
حية  دمات الص ي الخ ع ف ب والتوس ة الط انون مھن نظم الق ا وي ع فيھ حية والتوس ات الص والمؤسس

واطنين ورغم المجانية ونشر  ين الم ً أالوعي الصحي ب ا ادة جاء ملبي ذه الم وى ھ ادة  ن محت لنص الم
ة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعھد الدولي الخاص بالحق )٢٥( وق االقتصادية واالجتماعي

ى ( حق اإلنسان في الصحة  بقافية، والصكوك الدولية المتصلة والث دة للقضاء عل م المتح اتفاقية األم
رأة  ة ،  ١٩٧٩-جميع أشكال التمييز ضد الم ي التنمي م المتحدة للحق ف ة ،  ١٩٨٦-إعالن األم اتفاقي

انيرو( مؤتمر البيئة والتنمية ، ١٩٨٩الطفل  و دي ج ة ،  ١٩٩٢-ري ؤتمر السكان والتنمي اھرة –م الق
اجن ،  ١٩٩٢ ؤتمر كوبنھ ة ،  ١٩٩٥م ة األلفي ؤتمر التنمي ب  ٢٠٠٠م ة للمكت ات الدوري االجتماع
ة التنفي حة العالمي ة الص ي أإال ) ذي لمنظم حي ف ع الص ة للواق رات الفعلي ات والمؤش ن المعطي

اكات واسعة و متفاقمة حيث تشير الدراسات ھذا الحق يعاني من انتھ أنالجمھورية اليمنية تشير إلى 
ة الصحية  % ٧٥ن المواطن اليمني أصبح  يتحمل أكثر من أائية إلى اإلحص من التكلفة الكلية للرعاي

ً  تتحمله% ٢٥مقابل أقل من  ين نسب  الدولة وھي النسبة األكثر تدنيا يم  إسھاماتب دول في اإلقل ( ال
ً و، % )٨٦-٣٣يتراوح ھذا المعدل ما بين  ي تستدين من  بينت  الدراسات أيضا دل األسر الت أن مع

فى يصل  ى المستش ا إل د أفرادھ ال أح ىأجل إدخ ة % ٤٠ إل ين يضطر قراب ي ح ع % ٢٧ف ى بي إل
ن ھذه النسبة المتدنية جدا إلسھام الدولة في إوزيادة على ذلك ف ؛الصحية أصولھم لدفع تكلفة الرعاية

دھور مس ا ومن حيث سوء   النسبةتمر من حيث تكلفة الرعاية الصحية ھي في ت ة  بحد ذاتھ الفعلي
وتدني جودة ونوعية الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية التي أصبحت جميعھا مدفوعة 

ا  ر مم ى أدىاألج حية  إل ق الص ى للمراف ي المرض دل تخط ي مع بوق ف ر مس ديد وغي اع ش ارتف
ي معظ  %٧٣نسبة  إلىالمرافق الخاصة ليصل  إلىالحكومية  ي ف اكن الت لدراسات خضعت أم األم
   .متخصصة

  اإلنفاق على الخدمات الصحية

دد أنال شك   ر اً ع ة والم اً كبي ل المتنوع ن العوام دنٍ م ى وضع صحي مت د أفضت إل ة ق داً  تداخل  ج
ى الدر ة عل ة المبني ة ومستمر في التدھور يأتي في مقدمتھا غياب السياسة الصحية الوطني اسة العلمي

اد وضعف وعشوا الصحيللوضع  ائمفي البالد وكذا فس اق ئية النظام الصحي الق ، إذ أن نسبة اإلنف
ال، و% ١.٣الحكومي على الصحة ال يتعدى  ي اإلجم اتج المحل ات % ٤.٣من الن الي النفق من  إجم

دان الشرق  العامة للدولة، ة حيث ھي  في بل وھي من أدنى النسب على اإلطالق في المنطقة العربي
ط مال  األوس اوش وا % ٦ أفريقي ل نم دان األق ة البل ي مجموع يف %( ٥وف ر اليونيس ) ١٩٩٨تقري

ما بين % ٣٧ورافق ھذا انخفاض  شديد في متوسط نصيب الفرد من ميزانية القطاع الصحي بنسبة 
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ي  رة   .)١٩٩٦-١٩٩٣( و ) ١٩٩٣-١٩٩٠(فترت اء والممرضين واألس بة األطب زال نس ىو ال ت  إل
ً عدد السكان في اليم طبيب (أيبين الدول المجاورة  ن وبحسب اإلحصائيات الرسمية ھي األكثر تدنيا

حيث تصل مثل ھذه ) سمة ن ١٦٦٤نسمة وسرير واحد لكل  ٢٤٠٠نسمة وممرض لكل  ٤٨١٠لكل 
ثال  ان م لطنة عم ورية وس ي س دالت ف ىالمع يمن إل ي ال ه ف ا ھي علي بعة أضعاف م وال تغطي  ،س

ً  الرسميةبحسب اإلحصائيات  ــ تدنيةالخدمات الصحية وبنوعيتھا الم ا ا تخضع للتكيي والتي غالب ف م
ى   )%١٧.٦ (من السكان )% ٥٠ (سوى ـ المتعمد وفير الحد األدن ى ت ادرين عل ر ق من السكان غي

أطفال اليمن تحت سن الخامسة من من )% ٥٢  (من السعرات الحرارية في غذائھم اليومي ويعاني
زمن و وءس ة الم ان  )%٤٦(التغذي ابة بنقص ن اإلص انون م نھم يع موزنم ر ب ھ ر وتنتش كل كبي ش

ل اإل ة مث راض المعدي ھاالتاألم ي ،س از التنفس راض الجھ ى  ،وأم ا أدى إل ة  مم ات المعدي والحمي
ال ليصل  ات أألطف ىارتفاع   في معدل وفي ود حي وھي من النسب ) ١٠٠٠ (لكل) ٩٤.١ (إل مول

ى  وفي السعودية ١٦إلى تصل في ُعمان  على المستوى اإلقليمي  حيث المرتفعة جداً  ي ) ٢٥ (إل وف
ات  ) ١٠٠٠ (لكل) ١٨ (وفي سوريا)  ٨(مارات اإل دل وفي زال مع ا ي ود حي وم اتمول ھو  األمھ

ىاألعلى بين دول المنطقة حيث يصل  ر إل اة لكل) ٣٥١ (من أكث ة وف ة) ١٠٠.٠٠٠(حال والدة  حال
     .٢٨)%٦٦(ال يحصلن على رعاية صحية ئيوتبلغ نسبة الحوامل الال

  األوضاع الصحية

ي  ر في المجتمع اليمن رامج الصحية و فشل بعضھا وشيوع الفق ىأدى تعثر الب اع  استمرار إل ارتف
د ال اإلصابةنسب  ا والسل والتھاب الكب ل المالري ة مث ائي والبلھوباألمراض المنقولة والمعدي يا اب رس

ا  ةصابحيث بلغت نسبة اإل ،لقاتلة للطفولةواألمراض ا نأبالمالري ر م دل شديد )% ٣٥ (كث وھو مع
ً  االرتفاع ة التسعين ومتزايد قياسا ي بداي ه ف ادة نسبة يبما كان علي وحظ زي واع  اإلصابةات ول بكل أن

 ً رامج الخاصة بعالج  السل وخصوصا اد الب وحظ عشوائية وفس ار السن ول ال وكب في أوساط األطف
ً  ،بھذا المرض اإلصابةنسبة  ازدياددى إلى ومكافحة السرطان مما أ وفير  فالدولة عجزت تماما عن ت

ن المرضى  ة م ذه الفئ افي لھ دواء المناسب والك ى ،ال ا  أدى إل اعمم ات  ارتف بة الوفي ي نس ع ف مري
ي للمرضى المصابين بمرض  اكتشافوأدى غياب نظام ،لھم  اليوميةوالمعاناة  وتعقب علمي وعمل

ام متخصصة )  اإليدز(  نقص المناعة المكتسب تقبالھموكذا عدم وجود مراكز وأقس داواتھم  الس وم
رض ذا الم بي لھ يوع النس ى الش تحكم  إل بطه وال ى ض درة عل دم الق هوع ً وفق ب ة  ا د العلمي للقواع

ً  المتبعة واإلجرائية ى مستوى انتشاره   ناھيك الدالةالفعلية  اإلحصائياتبل والتكتم على ، عالميا  عل
ان ي يع ة الت ات المؤلم ا المصاب يعن المعان ي  ونمنھ مية الت ات الرس ذا المرض من بعض الجھ بھ

دھورةالصحية الضعيفة  الوضعية ترافقو تتعامل معھم كجناة وليس كمرضى ة  والمت ي الجمھوري ف
ره  ذي تق ر ال د الجھات الرسمية اإلحصائياتاليمنية حالة من الشيوع المذھل للفق ا تعم  رغم اعتقادن

ر أنفاإلحصائيات  تشير إلى   ،من واقع حالھا  التقليل الرسمية راد من )%٥٠ (من أكث المجتمع  اف
ون تحت خط ا ر ويعيش ي )% ٨٣ (نألفق دمات الصحية ف ف، وال تغطي الخ كان الري ن س نھم م م

                                                            
الوكالة الليبية للترقيم الدولي -حقوق اإلنسان العربي؛،إبراھيم قويدر؛ نحو إقامة مجتمع المعرفة . وكذلك  د ٥,١٨,٢٢.ص ٢٠٠٣،تقرير اليمن، أھداف التنمية األلفية (  ٢٨

 ).٢٠٢. ص ٢٠٠٥ليبيا -دار الكتب الوطنية بنغازي. كتابالموحد لل
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ة  إلىمن السكان وھذا يشير )% ٢٥ (الريف سوى اطق الريفي راء وسكان المن تحيز واضح ضد الفق
   .أشد استفحاالً  إليھاون األمراض المشار حيث تك

ى  ةفي تدھور الوضعية الكمي االستمرار أنال شك   ؤثر بشكل مباشر عل ة ي اه والبيئ ة  للمي والنوعي
اليمن من  ،الوضع الصحي رف راً  أكث دان فق ى مستوى  البل يمعل راوح نصيب   اإلقل الم حيث يت والع
نوي  رد الس ه الف ين في ا ب ى) ١١(م ر) ٣٠ (إل ً مكعب اً مت ن ا و ع ا يرب كان ال م)% ٦٤.١ (وم ن الس

 ،مساكنمن ال)% ٢٦(سوى من الشبكة الحكومية وال تتزود بمياه األنابيب،  ةيحصلون على مياه نقي
وفرةفھي مأما وسائل الصرف الصحي  رة )% ٦ (ـفقط ل ت ة خطي ه يشكل بيئ ذا كل من السكان وھ

   .انتشارھامولدة لألمراض ومساعدة على 

اد وعجز التدھور نتيجة في  استمرارھاإن المثير للقلق في الوضعية الصحية البالغة الضعف ھو  فس
دار ال، النظام الصحي القائم  ر من المساعدات وإھ م الكبي ةك ة اإلقليمي ، المخصصة للصحة  والدولي

ة  ةصحية وطنيسياسة   صياغةإعداد و وإذا لم يتم ى أسس علمي اً  عل تراتيال ووفق رامج جيات س وب
ت صارمة للحد من الفساد ل إجراءاظية في نالجھات الرسمية والشعبية المع لواقعيه تشترك فيھا ك

  .ن الوضع الصحي مرشح للمزيد من التدھورإوالعبث ف
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ً األكثرالخمسانفاقفقراًاألشدالخمسانفاق غنا
تم إعداد الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، البنك الدولي، ملخص تنفيذي لتقرير حالة الفقر في اليمن، النسخة : المصدر

  ٦، ص ٢٠٠٦العربية، 

مقارنة بين إنفاق الُخمس األشد فقراً من السكان على الصحة مع انفاق الُخمس األكثر غنًى من ) ١٣( شكل رقم 
السكان
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  :الصحيةالوصول إلى الخدمات  

ة الصحية، )%٤٥ ( تشير البيانات الرسمية إلى أن  حوالي  ٢٩من السكان فقط  يستفيدون من الرعاي
وع،  م والن ر من حيث الك غير أن الواقع يؤكد أن الخدمات الصحية الحكومية قد تراجعت بشكل كبي
ى  ي، وحت ة، ال يتعدى التشخيص األول وما يقدم من خدمات طبية بواسطة المرافق الصحية الحكومي

اً،  دم مجان ة ال يق ن الخدم وع م ذا الن ث ھ فيات حي عبي للمستش دعم الش مى بال ا يس ه م دفع مقابل ي
ة واألالحك ات الجراحي ا العملي ة، أم ي رَّ ِسومي ة وھ ا كامل ل تكاليفھ ريض يتحم إن الم الج،  ف ة والع

  . باھظة الثمن بالنسبة للقاعدة العريضة من الفقراء

ى ٢٠٠٦أظھرت نتائج مسح ميزانية األسرة لعام  ة الصحية م التفاوت الكبير في الحصول عل الرعاي
راً )% ٥٦.٦ ( بين الفقراء واألغنياء، فحوالي ة  في الخمس األشد فق ى الرعاي اولوا الحصول عل ح

ل ى، ويُ )% ٧٩.٤ (الصحية أثناء المعاناة من المرض، في مقاب يم من الخمس األغن ر تقي رجع تقري
دول ك ال دة، والبن م المتح ائي لألم امج اإلنم يمن الصادر عن البرن ي ال ر ف راء الفق ال الفق دم إقب ي، ع

درة  ة الخدمات الصحية وعدم ق اع تكلف ى ارتف د المرض إل للحصول على الرعاية الصحية حتى عن
ا  ا ثاني ا وصعوبة الوصول إليھ الفقراء على تحملھا، باإلضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية ذاتھ

 ً قد أنفقت على  مس األشد فقراً كما  أظھرت نتائج مسح ميزانية األسرة أن األسر ضمن الخُ  ،٣٠.وثالثا
ى ا األسر ضمن الخمس األغن . الرعاية الصحية نسبة من ميزانيتھا تساوي نصف النسبة التي أنفقتھ

نمط (من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والبنك الدولي، يستنتجان أن  وھذه النتيجة جعلت كالً  ھذا ال
ر ى أن الفق د ال يكوالمميز يشير إل يمن ق ي ال واء ف ة الصحية  حمسينمت نن الستخدام خدمات الرعاي

اليف   الفقراء قدرةعدم ف ،إمكانھم اإلنفاق عليھا بسبب عدم ى تراجععلى تحمل التك ؤدي إل  الطلب ي
   ٣١.)على الخدمات الصحية

ة ذھا الحكوم ركاء وتنف دعمھا الش ي ي حية الت رامج الص ن الب دد م اك ع ل ، ھن حة  مث امج الص برن
ى ،  اإلنجابية الذي يستھدف من ناحية الحد من النمو السكاني من خالل تنظيم األسرة ومساعدتھا عل

ات  تنظيم النسل واالھتمام بالصحة اإلنجابية ورعاية األمومة والسعي الحثيث لتخفيض وفياتھن ووفي
 ً غذية وضآلة الوزن والتقزم بالعمل على معالجة سوء الت األطفال دون خمس سنوات ورعايتھم صحيا
  .وحماية األسرة من األمراض الجنسية المعدية

   

                                                            
 ٨٧ص  ،أحمد سعيد الدھي، مرجع سابق -  ٢٩
 ١٤، ١٣البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، البنك الدولي، تقييم الفقر في اليمن، ص -  ٣٠
 ١٢، ١١المرجع السابق، ص  -  ٣١
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أثير م٢٠٠٣التي أجريت في عام  إليه بعض المسوحاتما أشارت عزز ھذا التوجه يو ، التي قَيمت  ت
ة ة العمري ي الفئ يم األسرة ف ة لتنظ ود المبذول بة) ٤٥-١٥ (الجھ ى أن نس نة إل د قمن  )%٤٩.٩ (س ق

ل يم النس ائل تنظ ن وس يلة م تخدام وس بة ، باس ن نس ة بلغ ائل الحديث تخِدمات الوس ين أن ُمس ث تب حي
ا ) % ٢٧.٩( اث %) ٦٤.٧(منھ اط اإلن ي أوس ريات و ف ر%) ٣٣.٤(الحض اط نظي ي أوس  تھناف

  .الريفيات 

ام  ن إال إ د في شھر ديسمبر من ع ع للسياسات السكانية المنعق ؤتمر الراب    ٢٠٠٧ما كشف عنه الم
 ً ا ان مخيب ال ك وام ، لآلم الل األع رة خ وحات األس ا مس ارت إليھ ي أش ازات الت م االنج -٢٠٠١رغ

ائي إ،  ٢٠٠٣ ك السلوك الوق ه حيث ال ينم ذل ا(ال عن كون ا وتجريبي ه) مؤقت د ،  في أحسن أحوال فق
ع  ة المجتم دى غالبي ابي ل لوك اإلنج تحكم بالس ى ضعف ال ذكور   إل ؤتمر الم داوالت الم ارت م أش
وتجاھل أھمية دور األفراد في السيطرة على المسألة السكانية حيث ثبت أن أھداف السياسة السكانية 

د ( ) % ٢.٥ (للحد من نمو السكان إلى  مستوى و االقتصادي المستھدف عن وإلى أقل من نسبة النم
ر ة التحقيق كن  ممكنتلم % ٧ (مستوى د توقعات .  وقد تعثرت السياسات السكانية إلى حد كبي وتفي

ى   ادة إل أن تصل الزي كاني ب و الس ام ) ٦٥(النم ول ع مة بحل ون نس رات ٢٠٣٥ملي ذه المؤش م، وھ
   .يتم السيطرة على ھذا النمولم  المخيفة تنذر بعواقب كارثية ما

  

30.60%39.60%30%32.60%28.10%

46.30%
39.30%

43.70%45.60%50.10%

23%21.10%26.30%22%21.80%

الخامسالخمسالرابعالخمسالثالثالخمسالثانيالخمساألولالخمس

االستفادة من مرافق الخدمات الصحية حسب نتائح مسح ميزانية األسرة ) ١٥( شكل رقم 

العامةالصحيةالمرافق الخاصةالصحيةالمرافق أخرى
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  الحق في الغذاء

رائية لللایر  ة الش اض القيم ي وانخف اد اليمن ي أداء االقتص دل التضخم ف و مع تمرار نم ل اس ي ظ ف
اماليمني، وانخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي  ي ، ةالعمالت الرئيس أم اد االقتصاد اليمن واعتم

ة،  ة العالمي ات المناخي أثرت على المنتجات المستوردة، التي ارتفعت أسعارھا ھي األخرى، والتقلب ت
ر  الزراعية اليمنية وفي مقدمتھا زراعة القمح عملية إنتاج المحاصيل  ع إذا بشكل كبي ، ومن المتوق

ة  أسعارتظل  أنة اليوم ما طال أمد معالجة األزمة المالية العالمية القائم ة مرتفع المحاصيل الزراعي
ام ي ع الي م ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨ ف ونوبالت ى  نك ابعل ة عصر  أعت ا نھاي م مالمحھ دة أھ ة جدي مرحل

  .الغذاء الرخيص وبداية رحلة من المعاناة الشديدة أبرز ضحاياھا ھم الفقراء

ي  تضخمأدى ال ة  ف واد الغذائي الفقراء أسعار الم ة ب ى إلحاق إضرار بالغ  يبھم منسيما وأن نص إل
ل نحونفاق على فاإل يعد أعلى من نصيب السكان األكثر ثراء الغذاءاالنفاق على  داء يمث % ١٠ (الغ

ي البمن حجم )% ٢٠- اق بالنسبة للمستھلك ف ندلاإلنف ر م في ) % ٨٠-%٦٠ (ان الصناعية وأكث
د منھاالبلد د العدي دن النامية التي يع ً ا بل ةمستوردة بدرجة رئيس انا واد الغذائي ر . ة للم ة  أنغي الفجيع
 للفقراء األساسيةالمادة الغذائية وھو ة تكمن في االرتفاع الھائل وغير المعقول في سعر القمح يالحقيق

اة الحاصلة  ول المأس دولي ھ ك ال ذكرة البن ا م ي توردھ ام الت ثوتلخص األرق عارارتفعت  حي  األس
ي سبقت شھر شباط )شھراً   ٣٦ (الـ  على مدى)% ١٨١ (بواقع العالمية للقمح ر / األخيرة الت فبراي

٢٠٠٨.  

  الفجوة بين إنتاج واستھالك المواد الغذائية

د  ة تع احة  إنتاجي ة  األرضمس يمن  الزراعي ي ال ى ف ن أدن دالت الم ةمع ً  اإلنتاجي ا ة  إطالق وخاص
ث ا ا حي ف أنواعھ وب بمختل ة أنلحب ار إنتاجي م )١.٣٠٠ (الھكت ذرة / كج ح، وال ار للقم ھكت

دخن/ كجم  )١.٤٠٠(الشامية ار/ كجم ) ٠.٩٥٠ (ھكتار، وال ار /كجم ) ١.١٤٠ (والشعير ،ھكت ھكت
دان المتطورة ،١٩٩٥/٢٠٠٦في المتوسط للفترة من  . وھي معدالت تقل كثيراً عن نظيراتھا في البل

ل الشعير نس ،من االستھالك) %٩٥ (إن زراعة الحبوب التقليدية الذرة والدخن تمثل نسبة  (بةويحت
بة )%٤٤ روات بنس بةوالف)% ١٠٠ (والخض ة نس بة ،)%٩٨ (اكھ وم نس ذلك اللح % ٦٥ (وك

ى . )%٩٨ (والسمك) ة عل درات الزراعة المحلي اجإال أن ق راوح  إنت ة حيث تت زال متدني القمح ال ت
ة  لمواطنينلمن حاجة االستھالك  )%٥ (و )%٦ (بين ا ن،  كاف إالحظ وكم اجن ف ي من  اإلنت المحل

بة اوز نس ح ال يتج تھالك، )% ٥ (القم ة االس ن حاج ث م ى  حي ح إل ن القم تورد م ل المس وص
ين ٢٠٠٧مليون طن متري عام )٢٠٨(حوالي اجم وتمثل الفجوة الواسعة ب ي واالستھالك ا اإلنت لمحل

ة من الحبوب، أحد ي تواجه الحكومات المتعاقب ا يستدعي تقل ،أھم التحديات الت ذه الفجوة مم يص ھ
اجثارھا الغذائية واالقتصادية على المواطنين عن طريق تطوير وزيادة وآ وب  اإلنت ي من الحب المحل
ى وجه أخص ،"القمح" وب عل ي مجال الحب اً وف ي قطاع الزراعة عموم تثمار ف  ،عبر تشجيع االس

ي  ة ف وة الغذائي الم الفج ز مع اج نأوتترك ن  اإلنت ي م واع المحل ي أن ي ف ة ال يغط وب المختلف الحب
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تيراده من الخارج)% ٨٣.٥ (من حجم االستھالك والباقي وھو% ١٦.٥المتوسط سوى في  ،يتم اس
  . من القمح المستورد%) ٩٥(تقارب  حين يتم تغطية حاجة السوق بنسبة 

ان سعر الطن في  ٢٠٠٧تصاعدت أسعار القمح خالل العام  ة أضعاف، حيث ك ر من ثالث فقط أكث
اي والي  ٢٠٠٧رين ى اً دوالر) ١٨٧(ح ام إل مبر من نفس الع ي ديس . طندوالر لل) ٥٠٠(، ووصل ف

يس عر ك ع س د ارتف ام فق كل ع ي  وبش ح ف واقالقم ن  األس ة م ام لایر  ٢٥٠٠المحلي ى ٢٠٠٥ع م إل
ة ) األمريكي( وارتفع سعر الطن للقمح . م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦ يلایر بين عام ٦٧٠٠ بأنواعه المختلف

ل ) ٥٥٠( ـبق والحالي حسب التكلفة في السعر دوالر ببين العام السا ة النق دوالر للطن الواحد وتكلف
ً  األرز أسعاروارتفعت . م٢٠٠٧في ديسمبر اتدوالر" ١٠٨"البحري حوالي ة  أيضا مستويات عالي

ى  ،جداً  وحدث ارتفاع في أسعار الزيوت النباتية وغيرھا من السلع والمواد الضرورية المستوردة إل
  .مستوياتنفس ال

ة  تشھد األسواق المحلية واد الغذائي ا من الم ادة القمح وغيرھ ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر في أسعار م
ا في األسواق الع ر من ارتفاعھ ة، بنسبة أكب ك  المي اروذل ا بسبب االحتك ة وم دخل الدول اب ت ، وغي

وزن المحدد والبي عنترتب  ك من سوء األداء للمواصفات والجودة ونقص ال ة  بأسعارع ذل مرتفع
ار ع  وإجب األمر الواق ول ب ى القب واطن عل امالم واد الضرورية، األمر  أم ذه الم د االحتياجات لھ تزاي

داً ءقدرة السكان الفقراء على الحصول على الغذا عدم الذي أثر على ، فاحتلت اليمن مرتبة متأخرة ج
ة ونصيبه من الح ة اليومي رد من السعرات الحراري ذلك اللحوم من حيث نصيب الف اً وك وب يومي ب

يمن  ي ال ة ف رد من السعرات الحراري ه الف ا يحصل علي غ متوسط م يم، حيث يبل دول اإلقل ة ب مقارن
والي  والي  ١٥٦٨ح دة ح ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول اً، وف ة يومي عرة حراري عره  ٣٣٢٩س س

 ً ة، وسوريا  سعرة ٣٣١٥ومصر حوالي  ،حرارية يوميا ة ٣٢٩٥حراري ً  سعره حراري ا رد يومي  ،للف
رد، ويالحظ أن متوسط  سعرة ٣١٤٠حرارية تليھا المغرب  سعرة ٣١٧٣وتونس  حرارية يومياً للف

المي ة الع اس التغذي ل من مقي ة أق ذي يحدد  ما يحصل عليه الفرد في اليمن من السعرات الحراري  ال
ً  سعرة ٢٨٠٠حوالي    ). ٣٣(حرارية يومياً للفرد عالميا

ة الضرورية والسلع االستھالكية باتت كثير من األسر  عاجزة عن تلبية احتياجاتھا من المواد الغذائي
رة  )  ٢٠٠٧ -١٩٩١(األخرى، السيما في ظل االرتفاع المتنامي ألسعار المواد الغذائية، فخالل الفت

ة حوالي  واد الغذائي ي سعر %٢٥بلغ أدنى معدل للزيادة في أسعار الم ذي سجل ف دل ال ، وھو المع
د%٣٤٨كر، وبلغ الحد األعلى لمعدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية حوالي مادة الس ل ، وھو المع

دخل الموظف  الذي سجل في سعر مادة الحليب، يقابله انخفاض نوية ل ادة الس دل الزي في متوسط مع
دير( اً  م ذي سجل انخفاض) إدارة نموذج ن ال اً م ام ) ٧٥٠(اً ملحوظ ى ١٩٩١دوالراً ع ) ٢٢٥(م إل

ى  م بنسبة انخفاض٢٠٠٧عام  اً ردوال اع إيجارات السكن %) ٧٠(وصلت إل ك مع ارتف زامن ذل وت
  .لایر لنفس الفترة) ٢٥.٠٠٠ (لایر إلى) ٢٥٠٠(من 

                                                            
  .٢٩م، ص ٢٠٠٨، يوليو )٤٩(عبد هللا جيزل، أوراق يمانية، المركز العربي للدراسات اإلستراتيجية عدد انظر،  ٣٣
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تنزف  اقيس ى  اإلنف رة عل ھري لألس اق الش ط اإلنف الي متوس ن إجم ر م ذاء النصيب األكب ى الغ عل
ى ١٩٩٢عام  رياالً ) ٨٣٥٢(، حيث ارتفعت من ةلمجموعة السلعية والخدمية الرئيسا ) ٤٢٠٨٨(م إل

، وفي عام رياالً  ١٢حوالي  ١٩٩١م، حيث كان سعر الدوالر عام ١٩٩٨م بأسعار ١٩٩٨عام  رياالً 
دوال ١٩٩٨ عر ال ات س والي ب اق  ١٣٥.٨٨ر ح ز اإلنف ي عج نوي ف ط س و متوس دل نم لایر، وبمع

غ  ذائي بل ة %) ٥٨(الغ حين لميزاني ذين المس رة مصنفة حسب ھ ل أس ي أن ك ا يعن رة، م نفس الفت ل
ة  واد الغذائي ا من الم د عن نصف احتياجاتھ ا يزي ة م األسرة بالفقيرة غذائياً أصبحت عاجزة عن تلبي

ة غ ،الضرورية اليومي د بل رة  فق ذائي لألس اق الغ ي اإلنف ز ف االً ) ٢٢٠٦٢(متوسط العج بة  ري وبنس
  .١٩٩٨في عام %) ٥٢(إلى وصلت بالسالب 

 

 

 

 

 

 

 

متوسط معدل الزيادة السنوي في اسعار بعض السلع والخدمات) ١٧(شكل رقم   

٢٠٠٧-١٩٩١خالل الفترة

ترة ١٩٩١ -  شكل رقم ( 17) متوسط معدل الزيادة السنوي في اسعار بعض السلع والخدمات خالل الف
.٢٠٠٧

25%35.00%41%42%45%56.30%77%

160%
202%202%

348%

إيجارأرز بسمتي دقيق قمح  بنزين سكر 
السكن

حليب غاز  زبادي زيت شيف أرز أمريكي 

المصدر: تم االعتماد على بيانات ميدانية لحركة البيع والشراء تم جمعھا لھذا التقرير
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  :خالصة وتوصيات الفصل الثالث

ا إحوالي نصف السكان ال يحصلون على الخدمات الصحية و أن يخلص ھذا الفصل إلى   ن بنوعيتھ
مات الصحية ھم من سكان الريف بسبب التحيز الواضح المتدنية والنسبة األكبر للمحرومين من الخد

ة اطق الريفي راء وسكان المن ؤثر ، ضد الفق اه ي ة للمي ة والنوعي دھور الوضعية الكمي تمرار ت وان اس
الم ، بشكل مباشر على الوضع الصحي يم والع ذا ، فاليمن من أكثر البلدان فقراً على مستوى اإلقل وھ

را كله يشكل بيئة خطيرة مولدة ى انتشارھاألم م وإ، ض ومساعدة عل يمن ھ ي ال راء وحدھم ف ن الفق
ة ذه المحن دابير إخراجھم من ھ داً من ، ضحايا فقدان األمن الغذائي ويفتقد اليمن إلى ت ة ج وان األقلي

  .السكان تصل إليھم خدمة الصرف الصحي

ا عن  الدورإن تقليص  دان االقتصادي، وتخليھ اً من المي ي انسحابھا تمام ة، ال يعن االقتصادي للدول
ة  دورھا في تنظيم االقتصاد، فعندما يصل األمر إلى درجة تھديد رغيف الخبر ولقمة العيش فإن وقف

ة األساسية تكون  واد الغذائي وني ألسعار الم اع الجن بح االرتف ى ك ة والعمل عل جادة للمعالجة العاجل
ة  ،ضرورية للغاية وغير قابلة للتسويف أو التأجيل ة اليمني ى الحكوم اً عل دو حتم ذا اإلطار يب وفي ھ

دائرة أن يم لين والنافذين في السلطة وغيرھمؤوورجال األعمال والمس ذه ال دن المشمولين في ھ  واعي
ل  ي مجم كل خاص الالنظر ف ات االقتصادية وبش اتسياس دعم ع السياس ع ال ة برف لع  نالمتعلق الس

ة لتواكب حجم الطلب األساسية والعمل بصورة دؤ ة االقتصادية والتجاري ى تطوير األنظم ة عل وب
اج  ز اإلنت ذاتي بتعزي اء ال المتزايد وإلغاء االحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة وتحقيق االكتف

ن ى شك، في التخفيف م ال أدن ر المحلي، وھي أمور متى تحققت ستساھم ب ذال فق ذي يعصف  اءغ ال
  .بالجميع في كل مكان
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  امسالفصل اخل
  االجتماعيةالسكن واخلدمات احلق يف 
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  االجتماعيةالسكن والخدمات الحق في 
  مقدمة

رد واألسرة السكن عتبري اً لحاضناً مھماً لإلنسان الف ه ، تالزم ى احاجت دفء إل ان وال تقرار ألم واالس
ؤثرة والمضرة بص ة الم ة الطبيعي ات المناخي حة والحماية من الفواعل االجتماعية السلبية ومن التقلب

ه اإلنسان، ولألھمية ذاتھا فقد ا د علي اً تؤك اً عالمي كتسب الحق في المسكن في عالم اليوم طابعاً حقوقي
وق ا ةإلنالمواثيق والعھود الدولية باعتباره جزءاً ال يتجزأ من حق م من. سان المشتملة بالحماي  واألھ

وفير الخدمات رته يذلك ھو أن التأكيد على الحق اإلنساني في المسكن للشخص وألس ضمن أيضاً ت
ا . لخإ.. النقية واإلنارة والصرف الصحيرتباطية الحقوقية األخرى كالمياه اإل باعتبار الحصول عليھ
ً حق   .املةلكل إنسان وھو مكفول بحقوق المواطنة الك ا

ة ماورغم ذلك، فإن الحق في المسكن  رة اھتمامات الحكوم ع خارج دائ زال وفي كثير من جوانبه يق
ة  ي لوصف ، اليمني ا يكف دھور م ن الصعوبات والت اني م ة تع ة اليمني ي الجمھوري كنية ف ة الس فالبيئ

ر اني كثي ذي يع ذا الحق ال ع ھ ل م ة التعام ي اً حقيق تفحلة ف قات المس اص والمش ن االنتق ق  م ا يتعل م
دمات األس ةبالخ ة التحتي لة بالبني ية المتص خإ...اس لة . ل ق المتص ة للعالئ رات الرقمي س المؤش وتعك

  .بخصائص المسكن في اليمن حقيقة ھذا الوضع وتوضح الموقف الراھن لھذه العالقة

ً وإذا كان السكن باعتباره حق ي ال ا إن الحق ف سكن أساسياً من حقوق اإلنسان يكتسب أھمية خاصة، ف
اه الصالحة للشرب،  ارة والصرف الصحي والمي اعي، كاإلن ابع اجتم وق أخرى ذات ط رتبط بحق ي

  .والمواصالت واالتصاالت، وھو ما نسعى إلى عرضه وتحليله في ھذا الفصل من التقرير

  السكن

الغ % ١٠م أن حوالي ٢٠٠٤أظھرت نتائج التعداد العام للمسكن والسكان لعام   من إجمالي األسر الب
ا خيام) أسرة٢٧٥٥٨٣٣(عددھا  ا إم انية، فھي في مجملھ اة اإلنس ة بالحي ً ال يملكون مساكن الئق أو  ا
ً عشش ناد ا ن الزن(  قيأو ص فيح  كم ات)أو الص تطع البيان م تس رى ل اكن  أخ مية ت ومس د الرس حدي

ا كھوفظنوعيتھا وأغلب ال ا إم ً ن أنھ ر ا ال أو حف ي الجب اطن األرض، وال  اً ف ي ب ور ف ى شكل قب عل
والي  ة، وح انية الكريم اة اإلنس ات الحي ط مقوم ا أبس وفر فيھ ة % ٢٠تت ي غرف كن ف ر تس ن األس م

ك % ٤٧من األسر أيضا تسكن في غرفتين، أي أن حوالي % ٢٧واحدة، و ة ألتمل من األسر اليمني
ا إيجارال% ١٧.٢٩ئق بالحياة، يضاف إليھا لسكن الالا ي تسكنھا فھي إم ازل الت ر  اً تملك المن أو غي

والي  ي أن ح ذا يعن ا، وھ ين نوعھ ق وال م ، %٦٥مب ر الئ كني غي ي وضع س يش ف ر  تع ن األس
د شرط تقرة، يع اة المس ق والنظيف والحي ً مستقر، حيث أن امتالك السكن الالئ ة  ا من الشروط المادي

م ( واضحة التي يجب الوفاء بھا الجتناب االستبعاد االجتماعي، ال ذين المسكن لھ سواء  –فھؤالء ال
يستبعدون من معظم أشكال  –أكانوا ينامون في ظروف قاسية أو يتنقلون بين أماكن اإليواء والنزل 
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دي وان بري ي تتطلب وجود عن ذلك  ٣٤).المشاركة، بما فيھا تلك العمليات االجتماعية األساسية الت ول
  .االستقرار مسألة مھمة للمشاركة فإن

  

د إن   م يع تبعاد، ول ام وتجنب االس ادي حاسم لالنخراط في الشأن الع م شرط م توفر المسكن المالئ
اتف ھو األداة ه، وھ لة علي وان محدد تسھل المراس ألساسية ا األمر مجرد مكان إيواء، وإنما ھو عن

ل ل، والتفاع د ، ٣٥.للتواص م الجّي اب الحك ة وغي روعات التنموي وازن للمش يط المت دام التخط إن انع
راد  زوح األف ى ن ة وعل اطق الريفي ي المن ر ف دة الفق ادة ح ى زي والمركزية الشديدة عوامل تساعد عل

اء دن وبن ارف الم ى مش وائية عل توطنات العش وء المس ى الحضر ونش رة إل ر الفقي اكن  واألس المس
دام  اء المستخدمة مع انع واد البن ا من م واخ والصفيح وغيرھ العشوائية  من البردين والعشش واألك

رة تُ  ات وجود شبكات توفير مياه الشرب والصرف الصحي ومع وجود مساحات كثي ا المخلف ى فيھ لق
وارض وت ل الصلبة وتنتشر فيھا مياه المجاري وتشكل مأوى للبعوض والكالب الضالة والق صبح مث

  وللدعارة واالتجار بالمخدرات واألطفال  إنتاجهالعنف وإعادة  إلنتاجتلك المستوطنات أماكن مناسبة 

 الشرب النقية مياه وصول إلىال

ام ٢٠٠٤بحسب التعداد العام للمساكن والسكان لعام  ة األسرة لع غ ٢٠٠٦-٢٠٠٥م ومسح ميزاني م بل
ونعدد المساكن في الجمھورية اليمنية حوالي  تمائة وسبع ينملي ، )٢,٦٧٠,٠٠٠(ن ألف مسكن يوس

ا  كناً ) ٧٦٨١٥٠(منھ والي مس ر وح ف) ١.٩٠٠.٠٠٠(للحض بة . للري ى %) ٧١،%٢٩(وبنس عل
والي ا. الت ة المي زودة بخدم اكن الم بة المس در نس ةتق بكة الحكومي ق الش ن طري بكة  ه ع ة والش العام

و  اع الخاص بنح بكة القط ة وش ن إجم%) ٤٠(التعاوني ط م ة، الي المفق ي الجمھوري اكن ف ث س حي
                                                            

  ٦٦، ٦٥عالم المعرفة، المرجع السابق،  -  ٣٤
 ١١المرجع السلبق، ص -  ٣٥

توزيع االسر حسب نوع المسكن) ١٨ ( شكل رقم كن  وع المس ب ن ر حس ع االس )  توزي 1 8 م (  كل رق ش

ندقة أو  ة أو ص عش
أة  ة أو أو منش خيم

كونة أو أي  مس
اكن  ن المس وع م ن

ة ير المالئم غ
 %١ ٠

ت  نزل أو بي م
ال أو  تقل أو في مس

قة  ش
 %٩ ٠
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من المساكن  %)١٤(وحوالي  ،لشبكة الحكوميةا من المساكن على مياه الشرب من %)٢٦( تحصل
  .الخاص شبكات مملوكة للقطاعتعاونية و اتشبك تحصل على مياه الشرب من

  

والي  ة ح ة والخاص ة والتعاوني بكات العام ن الش رب م اه الش ى مي ي تحصل عل اكن الت م المس تض
%) ٥٩(ساكن ونحو من الم %)٦٠(فإن حوالي  وبالتالي .فقط من السكان في الجمھورية%) ٤١(

كان محروم ن الس ة، م اه الشرب النقي ى مي ن الوصول إل دون م ن  ونويعتم اه م زود بالمي ى الت عل
خإ.. يعية والبرك والسدود المكشوفةوالعيون الطب ةل السطحيومصادر تقليدية مختلفة كاآلبار والغي . ل

ول  ر صالحة للشرب اآلدمي وخاصة الغي وث وغي اه ، السطحيةومعظم ھذه المياه معرضة للتل ومي
  .مياه المتسربة غير النقيةمن ال اً رالبرك والسدود المكشوفة وبعض اآلبار اليدوية التي تستوعب كثي

  

  

باستثناء طريقة تقديم خدمة الشبكات في حضر وريف  المياهالتوزيع العددي والنسبي للمساكن واألفراد بحسب مصادر ) ٦ (جدول 
  ةالجمھوري

 

  مصدر المياه

  الجمھورية الريف الحضر

  األفراد  المساكن  األفراد المساكن األفراد المساكن

  %  العدد  %  العدد  %  العدد % العدد % العدد % العدد

 142,880 80 1,020,301 81 344,563 25 2,647,567 25 487,444 31 3,667,868 31  بئر ارتوازي

 19,864 11 142,854 11 601,306 43 4,467,783 43 621,170 39 4,610,637 39  بئر عادي

3,096 2 18  عين/ غيل  , 8 4 2 1 295,079 21 2,234,252 21 298,174 19 2,253,095 19 

1,735 1 8  بركة مغطاة , 8 7 9 1 70 , 9 7 5 5 490 , 1 7 0 5 72 , 7 10 5 499,049 4 

1,563 1 13  مكشوفةبركة  , 8 7 2 1 48 , 0 1 2 3 402 , 2 2 8 4 49 , 5 75 3 416,100 4 

5  سد 8 0 4 9 2 0 15 , 3 7 7 1 103 , 5 8 5 1 15 , 4 36 1 104,077 1 

وسيلة تقليدية لجمع مياه 
  األمطار

1,212 1 10 , 0 6 6 1 8 , 2 9 2 1 6 0 , 2 5 5 1 9 , 5 0 4 1 70 , 3 2 1 1 

8,501 5 46  أخرى , 2 1 3 4 16 , 4 0 4 1 9 9 , 1 5 6 1 24 , 9 05 2 145,369 1 

0 0 0 0 3  غير مبين 6 4 0 4 , 3 6 3 0 3 6 4 0 4 , 3 6 3 0 

  178,909 100 1,261,519 100 1,400,371 100 10,509,361 100 1,579,281 100 11,770,879 100  اإلجمالي

  . ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥الجھاز المركزي لإلحصاء، النتائج النھائية لمسح ميزانية األسرة لعام : المصدر
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ون  ن
رب 
دات 
دد  ع
 من 
سكان 
د  وج

ر  ض
اه  مي
 (%
ي   ف
ة  واني
ورة 

 ي

%

100

100

100

100

100

100

1100

ذين يتمكن ن ال
اه الش ى مي ل
د دن والبل  الم
در ع ث تق
ن المستفيدين

من س%) ٧
ت توك  مازال

كان الحض ن س
ادر م ى مص

و  ٢٥( بنح
عض السكان
ل حيو ائل نق
بب وع  بس

  جمالي الجمھورية

اإلجماليغير مبين

 عدد%عدد

0 0 28,897 

0 0 612,852 

0 0 642,487 

0 0 16,430 

0 0 260,138 

364 2 18,477 

364 0 1,579,281

معظم السكان
ول إل  الوص
كان م س ة ھ ي

رية،  حيض
ساكن والسكان

٥(دمة بنحو 
اك ر وھن ض
ن ة م بة عالي
ى دون عل م

در ار فتق
يعتمد بع زال

ا ى وس دن عل
اه زود بالمي

مصادر تلك المياة في إ

يدية

 ياه

غ أخرى

 %عدد %

0 6,325 21.90

1 6,617 1.1 0

0 5,247 0.8 0

0 18 0.1 0

0 2,132 0.8 0

1 4,567 24.74

0 24,9051.6 4

٢٠٠٨ اليمن 

مإن 
ن م
النقي

الحض
المس
الخد
الحض
ب نس
يعتم
اآلب
مازو

د الم
ز للت

 تقديم خدمة المياة وم

وسيلة تقليسد

الميلجمع 

% عدد%عدد

0.0197 0.7

9,0 1.58,4721.4

3,6 0.6594 0.1

0.30 0.0

2,7 1.10 0.0

0.0242 1.3

15,41.09,5040.6
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1037,5906.1017
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سح ميزانية األسرة لعا

السكان

41.30
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غيل أوئر عادي

عدد %دد

2 8.5 8,824 

21835.6164,106

35054.5119,484

4 25.4446 
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6 36.93,034 
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اه  ٣٦%)٢١( فإن أما السكان الريفيون .الطرق أو غير ذلك من األسباب ى مي منھم فقط يحصلون عل
ة والخاصة، ة والتعاوني ة بنسبة  الشرب النقية من الشبكات العام  .من سكان الحضر%)٧٥(مقارن

ا  حفإنھ ن ش اني م ة  ةتع وارد المائي ي الم در " ف ذي يق ائي وال ر الم ط الفق ت خ ع تح اليمن تق ف
ر) ١٣٧(حيث أن نصيب الفرد اليمني يقدر بحوالي  ٣م)١٠٠٠(ـب نة اً مت اً في الس دل " مكعب وھو مع

ة الشرق "للغاية  متدنٍ  رد في منطق ة بمتوسط نصيب الف در مقارن ذي يق ا وال األوسط وشمال أفريقي
غ ) ١.٢٥٠(بنحو  ي السنة ويبل المي متر مكعباً ف ى المستوى الع ر) ٧٥٠٠(عل ذا ..٣٧مكعب مت وھك

م من معدل% ١١نسبة إلىفان نصيب الفرد في اليمن ال يصل  رد في الشرق األوسط ول  نصيب الف
ى يصل دل  إل الم%٢مع ي الع رد ف دل نصيب الف ك ف نفضالً ع ،من مع اك تراجعإذل ً ن ھن ر ا  اً كبي

ام  ادي لع ر االقتص ب التقري ة وبحس ة الطبيعي وارد المائي زين الم ن وزارة ٢٠٠٦لتخ ادر ع م الص
رة%) ٤.٧(التخطيط فقد شھدت اليمن تراجعاً يقدر بحوالي  دن سكان. خالل الفترة األخي اك م ية وھن

ا  سكانھا حتى على كبيرة في المياه وال يحصل ةبكاملھا تعاني من شح الحد األدنى الضروري، ومنھ
  ". ٣٨التي تعاني من انقطاع المياه لفترة طويلة"على سبيل المثال ال الحصر مدينة تعز 

 الصرف الصحي الوصول إلى خدمات

ة  إلى تشير البيانات اإلحصائية لمؤشرات الصرف الصحي أن عدد المساكن المتصلة بالشبكة العام
ً مسكن) ٢.٦٧٠٤٥٧(فقط من أصل مسكناً ) ٤٠٩٦٧٩(للصرف الصحي تقدر بحوالي  أي أن نسبة  ا

والي  در بح حي تق رف الص ة بالص اكن المرتبط ي %) ١٥(المس اكن ف الي المس ن إجم ط م فق
ن إن فھذه المساكن المتصلة بالخدمة بعددھا ونسبتھا الضئيلة وعند إدماجھا بخدمة السكا. الجمھورية
ق وبنسبة  نييمال) ٣(ن من ھذه الخدمة يقل عن عد المستفيدي الي %) ١٤(فرد بالعدد المطل من إجم

ام. السكان في الجمھورية ربط الشبكي الع ة ال ر من خدم حيث تصل . ويحتل الحضر النصيب األكب
حي  ة الصرف الص لة بخدم ر المتص ي الحض اكن ف بة المس ى نس والي إل الي %) ٥٠(ح ن إجم م

ي الحضر اكن ف بة .. المس ف%) ١.٣(وبنس ط للري ة الم .فق ا بقي اكن فتأم تخدمس ة س ائل تقليدي  وس
الي المساكن في %) ٤٠( ة، وتشكل حواليمكشوفال المغطاة أوكالحفر للصرف الصحي،  من إجم

اطق  .الجمھورية ي المن ى ضواحي المدن الرئيسوھذه المساكن منتشرة على الغالب ف ة وعل ة الريفي
  .جمعات السكانية الفقيرةوتنتمي معظمھا إلى الت. والصغيرة

هأن ھذه المؤشرات تعكس وبطبيعة الحوال شك  اني من ة  ال القصور الكبير الذي يع ي خدم السكان ف
ديثالصرف الصحي  ة . الح ذه الخدم اب ھ ا أن غي اطق كم ي من ذات ف اطق وبال ن المن ر م ي كثي ف

ا هالتجمع ة ينطوي علي كانية والمزدحم ى السكان ت الس ة المرضية عل ر من األضرار واألوبئ . كثي
توى الحضر والريف الجھود لتطوير خدمة الصرف الصحي الحديث على مس سراعوھذا مايتطلب إ

  .اإلنسانية منھا البيئية و ثارھا السلبية آقبل أن تتضاعف 

  

                                                            
  .م٢٠٠٦ - التقرير االقتصادي - وزارة التخطيط  ٣٦
  .م٢٠٠٤التقرير االقتصادي  ٣٧
  .١٠٣م، مصدر سابق ص ٢٠٠٦التقرير االقتصادي  ٣٨
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  :خدمة الطاقة الكھربائية

ا داً  لمَّ ة بعي ة الكھربائي ة الطاق ى خدم اول معظم السكان الوصول إل درة  ،عن متن اح من ق إذ أن المت
ائي  د الكھرب والي التولي در بح اوات-١١١٦( المق م / ميج ة بحج ة للطاق ). " س.و.ج( ٤٧٦٧والمنتج

حيث ال يتجاوز المتوسط الشھري عن ب يزال متدنياً ومحدوداً  ن استھالك الفرد من ھذه الخدمة لموأ
ً ) س.و.ك( ٢٣٣ بته إذ  ٢٠٠٦، وبحسب التقرير االقتصادي لعام٣٩شھريا ا نس ذا م فقط % ٩يشكل ھ

در بحوالي من المتوسط  ذي يق اء  وال رد من استھالك الكھرب المي لنصيب الف )/ س.و.ك٢٤٨٢(الع
اني من الكھ"نه عندما كان وبحسب بعض المصادر الخارجية فإ. دللفر اء يبلغ استھالك الفرد العم رب

ام ي ع و٢٠٠٠ف إ.س.و.ك٢٩٥٢م نح در ف يمن يق ي ال تھالك ف ن االس رد م يب الف ن نص
 .فقط من استھالك الفرد العماني% ٣.٦أي ما يعادل ) س.و.ك١٠٧(بنحو

ام وبحسب  رة لع ة األس ح ميزاني إ٢٠٠٦مس زودم ف اكن الم ة ال ن المس بكة العام ن الش ارة م ة باإلن
بتھا عن ت اوز نس ة%) ٤٤(تج ي الجمھوري اكن ف الي المس اك بعض المصادر تعطي . من إجم وھن

ر ك بكثي ن ذل ل م بة أق ين .. نس ا ب بة م در النس ط%)  ٤٢-٣٨(إذ تق ة . فق بكة التعاوني ي الش وتغط
بته  ا نس اكن%) ٤(والخاصة م ن المس اداً . م إ واعتم مية ف ى المصادر الرس زودة عل ازل الم ن المن

ة الخاصة –الشبكة العامة (ومن مختلف المصادر الرسمية  -بخدمة اإلنارة اوني والخدم ع ) التع ترتف
  .من إجمالي المساكن في الجمھورية%) ٤٥(إلى حوالي %) ٤٤(من 

م في الريف بالمقابل فإو ذي يتركز معظمھ ة وال ن أكثر من نصف المساكن والسكان في الجمھوري
  -:أبرزھا.. يعتمدون على مصادر لإلنارة في معظمھا تقليدية

ى ) جاز(مصابيح الكيروسين  و عل بة ترب ارة%) ٦٠(وبنس اني مصابيح -كمصدر لإلن والمصدر الث
ذين المصدرين فإن المساكن التي ماوھكذا %). ١٢(الغاز وبنسبة تقدر بحوالي  ى ھ  زالت تعتمد عل

بتھا  ة%) ٥٠( وبعض المصادر التقليدية األخرى تتجاوز نس الي المساكن في الجمھوري .. من إجم
  .ةالريفية وفي ضواحي المدن الرئيس وھي غالباً المساكن

  :خدمات الطرق والنقل

ربط ى طرق ال ة إل يس فقتفتقر كثير من المناطق اليمني ين أجزائ، ل ة وإنمط ب ا الداخلي ين ھ ا وب ا بينھ
دن مابرحت ھذه المشكلة إذ أن ة المجاورة بعض المناطق الرئيس ى بعض الم تسحب نفسھا حتى عل

ة لم تزلفالطرق البرية المتاحة لحركة النقل البري  .الصغيرة ا استطاعت . محدودة للغاي صحيح أنھ
ينزيل كثيراً من الصعوبات وتقصراأن ت ا  لمسافات ب يمن وربطھ م  ببعضھا محافظات ال ا ل إال أنھ

ربط ال ق ال ى اآلن أن تحق الطرق الرئيستستطع حت يمن ب زاء ال ل ألج ةكام اھيكم عن الفرعي ولم ،ة ن
دمات  م بالخ دام وربطھ ى األق ني عل ل والمض فر الطوي قة الس ن مش كان م رج الس تطيع أن تخ تس

ال يقتصر وجودھا على سكان المناطق الريفية وحدھم وإنما ھناك كثير من  وھذه المعاناة.. اسيةاألس

                                                            
 .١٠٣مصدر سابق ص - التقرير االقتصادي -وزارة التخطيط ٣٩
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ا العاصمة سكان المدن الرئيس ا فيھ ى الضواحي بم األخص عل ازالوة وب م م انون من عدم  إذ أنھ يع
ل الكة للنق رق الس ود الط ً .. وج ا رى وارتباط دمات األخ ا الخ عيفة .. (بھ ة ض رق البري بكة الط فش
ادرة ع ر ق دودة وغي فلتيةومح رق اإلس ة الط تقبالً وخاص اً ومس راھن حالي ب ال ة الطل ى تلبي  ٤٠ل

ائية". ات اإلحص ب البيان إ وبحس وفرة ف وال الالمت وية تن أط فلتية والحص رق اإلس والي ط غ ح بل
ر )١١٣٩٥( ، منھاكيلو متراً  )٢٥٣٦٣( فلتة اً كيلو مت ط من %) ٤٤( ، تشكل حوالي٤١طرق مس فق

ر لكل ألف  ١١اإلسفلتية حوالي إجمالي الطرق، ويشكل معدل الطرق  و مت ع من كيل ر مرب و مت كيل
ة ة اليمن، وھو معدل مّتدنٍّ مساح ايير الدولي ة بالمع ر فضالً عن أن ". ٤٢مقارن ذه الطرق  من اً كثي ھ

ة، وحسب بعض المصادر تعرضت للتدھور بسبب تقادم بعضھا وضعف الصي االسفلتية انة الدوري
در بنسبة  ن معدل التدھور الذي لحق بالطرقفإ ر من %). ٤٠(المرصوفة يق دثار كثي فضالً عن ان

واطنين عن إعا ة بسبب السيول وعجز الم اطق الريفي ي المن يالطرق الحصوية ف ا ف ظل  دة تأھيلھ
  .ات السكان للخدمات األساسيةلية مع حاجوعدم التعامل بمسؤو لةإھمال الجھات الحكومية المسؤو

  :خدمة االتصاالت

ة وسبعيكة الھاتف الثابت تقدر بحن شبمن أ على الرغم ائتين وثماني ون وم ) ١٢٧٨(ن ألف والي ملي
إن خطوط الھواتف٢٠٠٦خط في عام  ة م ف در بحوالي  العامل ً خط٩٠١٤تق ـ  ا ة بـ در الكثاف ط وتق فق

ط، % ٤.٤ رد ٤.٤أي (فق ة ف ل مائ ا ).لك ف  أم توى الري ى مس ةعل وط العامل إن الخط والي  ف بح
ة% ٩.٧خط وبنسبة ١٢٤٠٩٥ الي الخطوط العامل اتف المحمول .٤٣من إجم ا خطوط الھ فتصل  أم

رك دى الش تركين ل وع المش ل، مجم ن موباي ة، يم ة والعام بأفونات الخاص ا  ،MTNو  ،س ى م إل
اً ) ٢٩٧٧٧٨١( ةمجموع بكة األخط تخدمي ش بة لمس ا بالنس ل أم ر داخ راد واألس ن األف ت م نترني

إنھمنازلھم  ى  ن يصلونف ازل يصلمستخدماً ) ٣١٩٧٠(إل ى  ونوخارج المن ا عدد ) ٥٧١٧٧(إل أم
ى  ل إل ازلھم فيص ل من وب داخ تخدمون الحاس ذين يس ى ) ١٠٠٦٢٥(ال ل إل زل يص ارج المن وخ

ى ) ٧٢٥١٠( اھي االنترنيت إل دد مق ي ) ٨٣٦(ويصل ع واطنين ف دماتھا للم دم خ مقھى انترنيت تق
ة  ة اليمني از ) ١٨(الجمھوري نوي الجھ اب اإلحصاء الس زي إلحصاء كت  – ١٨٨م ص٢٠٠٦المرك

١٩٨.  

تأن مستخدمي شبكة  لقد غدا من المعروف ة  االنترني م من الشركات والمؤسسات الحكومي معظمھ
در كما أن من يستخدمون الحاسبات األ والتجارية ى ق ذين حصلوا عل لكترونية ھم من الموسرين وال

يم ه من التعل ى  يمالحظة أن استخدامات الحاسوب ھع م ،ونصيب ال بأس ب ة عل استخدامات أولي
  .شكل طابعة وسكرتارية وال يستغل بكامل طاقته وقدراته التي وجد من أجلھا

   

                                                            
  .١٠٦م ص٢٠٠٦-مصدر سابق  - التقرير االقتصادي ٤٠
  .م٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوي لعام  ٤١
  .٨٠ص –مصدر سابق  –م ٢٠٠٤التقرير االقتصادي  ٤٢
  ــــــــــ١٠٩ــمصدر سابق صــــ –التقرير االقتصادي  ٤٣
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  :الرابعخالصة وتوصيات الفصل 

ذا الفصل  ي ھ ر ف ص التقري ىيخل ة أن إل ين ال األغلبي ن اليمني احقة م ق  الس كن الالئ ون الس يمتلك
تقر ف والمس يد ، والنظي م الرش اب الحك ة وغي روعات التنموي وازن للمش يط المت دام التخط وان انع

 ً زوح ، والمركزية الشديدة عوامل تساعد على زيادة حدة الفقر في المناطق الريفية خصوصا ى ن وعل
ى  وائية عل توطنات العش وء المس ر ونش ى الحض رة إل ر الفقي راد واألس اء األف دن وبن ارف الم مش

اه الشرب والصرف الصحي وفير مي ا وان السكان ، المساكن العشوائية مع انعدام وجود شبكات ت م
فر  قة الس ن مش انون م ون يع ال أويزال دن الرئيس،  االنتق كان الم ك س ي ذل ا ف ك ، ةبم مل ذل ويش

ة االتصاالت وخدم ،وخاصة ضواحي المدن التي تعاني من عدم وجود طرق سالكة للنقل، العاصمة
ة تعيش  عن أنَّ ويترتب ، ال لنسبة ضئيلة من السكان الموسرينإ مالحكومية التقد معظم األسر اليمني

ر مستقر  ر نظيف وغي ق وغي ر الئ تبعادفي وضع سكني غي اك االس ة سكان  فھن اعي ألغلبي االجتم
  .اليمن

ي يجب  من ھنا يكون امتالك السكن الالئق والنظيف والحياة المستقرة شرطاً من ة الت الشروط المادي
  :ومن التدابير الخاصة بذلك، الوفاء بھا الجتناب االستبعاد االجتماعي

تأجر من  - ة المس ا يضمن حماي تأجر، وبم إصدار وتطبيق قانون ينظم العالقة بين المؤجر والمس
 .تقلبات مزاج المؤجر، ويتالءم مع مستويات الدخول الشخصية لغالبية الموظفين والعاملين

ادالً، وتسھيل مستوى الخدمات العامة التي تقدمھا الحكومة للسكان،  تحسين - وتوزيعھا توزيعاً ع
ع األوضاع  ا يتناسب م دمات بم ة الخ د كلف ا، وتحدي راً إليھ ر فق كانية األكث ات الس وصول الفئ

  .المعيشية للسكان
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  والثقافة والمعرفة التعليمالحق في 
  : مقدمة

 ً ً  يعتبر الحق في التعليم حقا ة  أساسيا ل الدول ر  ،من حقوق اإلنسان الذي يتطلب الوفاء به من قب و عب
اون ا اعدة و التع دوليين، و المس ل

عبما يضمن القيام ب إجراءات  جمي
رام و ا ز االحت ة و التعزي لحماي

ع ك مان تمت ه  للض كان ب الس
 ً الحق في التعليم يشكل و . تدريجيا

ة  ي تنمي ة ف ة المركزي الحلق
ا، جوا لالشخصية اإلنسانية بك نبھ

م لت اح مھ ا مفت و أيض لو ھ  فعي
ة و  رى المدني وق األخ ع الحق جمي
السياسية و االقتصادية االجتماعية 
ل  ن اج ك م ة، و ذل و الثقافي
ى  ل األعل ى المث ل إل التوص
دعم من  لإلنسان الحر، و التعليم ي

درات اإل انق د  ،نس الي يزي و بالت
ة  ل المطروح رص العم ن ف م

ول ن إ :أمامه، و من اإلنصاف الق
ي  ق ف ه الح و نفس يم ھ ق التعل ح

اة  ُ إذ .٤٥الحي ة  تعلنأ ي الجلس ف
م  ام لألم اع الع ة لالجتم الخاص
ام  و ع ي يوني دة ف دة  المنعق المتح

ة لتطوير ) ٢٠٠٠( األھداف األلفي
يم  و يم األوالتعل ي التعل اواة  ف ع(ساسي جوب المس يم للجمي اث )التعل ذكور واإلن ين ال اواة ب ، والمس

)gender( ع  :اإلعالن عدة أھداف منھا ذلكوقد حدد في . في دول العالم قاطبة ى أن جمي د عل التأكي
ة  ال، مع نھاي ال ٢٠١٥األطف ى إكم ادرين عل اً، سيصبحون ق وراً وإناث الم، ذك ع أنحاء الع ، في جمي

ي بصورة يم األساس ة التعل ة؛ مرحل يم و كامل ي التعل وع  ف نس أو الن ي الج روق ف اين الف يص تب تقل
كما أعلنت   .٤٦) ٢٠١٥(وكل مستويات التعليم مع نھاية ) ٢٠٠٥(األساسي والثانوي مع حلول عام 

                                                            
  ١٠. ص ،مرجع سابق  ٤٤

45  .١٧ص  ٢٠٠٥التعليم العالي في فلسطين الواقع و سبل تطويره سلسلة الدراسات، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،   

46  John  Roberts,  Poverty  Reduction Outcomes  in  Education  and Health: Public  Expenditure  and  Aid,  Centre  for Aid  and  Public 
Expenditure, Overseas Development Institute, London, March 2003,  p4 

بعض النصوص التي وردت في التشريعات اليمنية بشأن الحق في )  ٦(إطار رقم 
  التعليم

  

من دستور الجمھورية توجب ضمان حق التعليم لجميع المواطنين ) ٥٤(المادة 
تماعي أو بسبب الجنس أو المركز االجوإلزامية التعليم األساسي ومجانيته دونما تمييز 

لزم الدولة بتوفير شروط التمكين منه من خالل بناء تلك، كما االقتصادي أو ما شابه ذ
المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية الكافية الستيعاب من ھم في سن التعليم حتى 
الثانوي، وتوفير المناھج واإلدارة الفاعلة للنظام التعليمي والعمل على تحقيق غاياته 

ً اإلنسانية، ووقاية التالميذ من االنحرافات والعمل ع إذ . لى تنميتھم روحياً وعقلياً وبدنيا
ً للقانون بإنشاء مختلف : (على أن تنص ً تكفله الدولة وفقا التعليم حق للمواطنين جميعا

المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وإلزامية التعليم في المرحلة األساسية، 
لمھني، كما تھتم وتعمل الدولة على محو األمية وتھتم بالتوسع في التعليم الفني وا

الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من االنحراف وتوفر له التربية الدينية 
  ). وتھيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجاالت

ھو اآلخر  والتعليم الخاص بالقانون العام للتربية م١٩٩٢ لسنة) ٤٥(القانون العام رقم 
ضمن حق التعليم للجميع كحق من حقوق اإلنسان وفصل طبيعته وغاياته وتدابير 

ه ناعتبار التعليم إلى جانب كو -أ: (من القانون) ٦(تحقيقه، حيث نصت المادة 
بشرياً تنموياً بعيد المدى فھو حق إنساني مشروع تكفله الدولة وتيسره لجميع  استثماراً 

المادة  وألزمتمجانية التعليم بكل مراحله، ) ٨(المادة  تجبكما أو. ٤٤) أبناء الشعب
االجتماعية واالقتصادية التي قد تحول بين الفقراء أو  قاتعومالدولة بإزالة ال) ٩(

أ التدابير التي تحقق مبد لاإلناث من االستفادة من حق التعليم، وعلى الدولة أن تتخذ ك
توفير الرعاية ) ١٠(المادة  كفلوت. التعليمالفرص في  ؤالعدالة االجتماعية ومبدأ تكاف

من ) ٤٢(كما أوجبت المادة  .الصحية المدرسية لجميع الدارسين في جميع المراحل
من القانون ) ٤٥(كما ألزمت المادة . القانون توفير الدعم المادي المباشر للفقراء

ارية دون تمييز الدولة على تجھيز المدارس بكل مستلزماتھا التربوية والتعليمية واإلد
  .بين مدارس أو مناطق
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من األھداف  اً ، عدد))التعليم للجميع ((تحت شعر  ) ٢٠٠٠(منظمة اليونسكو في اجتماع داكار عام 
ام  ة ع ع نھاي ق م ي أن تتحق ة ينبغ يم )٢٠١٥(التربوي رة، التعل ة المبك يم الطفول ملت تعل ي ش ، والت

ين الجنسين )العالمي(األساسي الكوني  اواة ب ة، والمس راءة والكتاب . ٤٧، جودة التعليم، تعليم الكبار للق

ك األھداف لتزمت الدول النامية بإعداد خطط مالية محددة ومناسبة لتحقياوقد  ه يمكن  .٤٨ق تل وعلي
وق اإلنسان االجتمإ :القول د كفلت حق ة ق ه األساسية الن التشريعات الدولي ة وممارسة حريات ي تاعي

درج ضمنھت ذه  ان ل ھ ة، وتمث ة للتجزئ ر قابل ة غي دة متكامل اره وح يم باعتب ي التعل ان ف وق اإلنس حق
  ٤٩.الزدھارالحقوق األركان األساسية لبناء مجتمع العدل والحرية وا

  البشرية العالقة بين الفقر والتعليم والتنمية

ل،  وطني كك ى أداء االقتصاد ال يم عل ر  اإليجابي للتعل تؤكد الدراسات االقتصادية بشكل مستمر األث
وة  ي لق كما أن التعليم يعطي الفائدة االقتصادية العظمى حيث تتوافر سياسات نمو داعمة وطلب حقيق

يم  )٥٠(عمل متعلمة  د من التعل ة والعائ ل التكلف كما أن ھناك أدلة على تحقيق مكاسب من خالل تحلي
أن الناس األكثر تعلماً في معظم الدول، بما في ذالك الدول أقل دخالً إلى حيث تشير نتائج الدراسات 

ى من األو دخول أعل واً، يتمتعون ب اً نم ل تعليم راد اق يم. ٥١ف ة من التعل أثر المستويات المختلف أو ( ف
   .٥٢ارتباط موجب قوي  عواملل يعد شيئاً ثابتاً وحقيقياً وذا على الدخو)  سنوات التعليم

 

 

  

 

  

                                                            
47 Ibed,  p4 

48 Ibid,  p14 

  
اشكالياتھا وآفاق . نسان في المؤسسة التعليمية العربيةحقوق اإلمحمد أحمد علي المخالفي، وعبد الكافي الرحبي مكانة حقوق اإلنسان في مناھج التعليم الثانوي في اليمن،   ٤٩

  .٣٧٢م ص٢٠٠٤تونس، المعھد العربي لحقوق اإلنسان.تطويرھا
50  John  Roberts,  Poverty  Reduction Outcomes  in  Education  and Health: Public  Expenditure  and  Aid,  Centre  for Aid  and  Public 
Expenditure, Overseas Development Institute, London, March 2003,  p14 

  
51  John  Roberts,  Poverty  Reduction Outcomes  in  Education  and Health: Public  Expenditure  and  Aid,  Centre  for Aid  and  Public 
Expenditure, Overseas Development Institute, London, March 2003,  p14 

  
52  John  Roberts,  Poverty  Reduction Outcomes  in  Education  and Health: Public  Expenditure  and  Aid,  Centre  for Aid  and  Public 
Expenditure, Overseas Development Institute, London, March 2003,  p14 
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رئيسإن  ر ال د المتغي يم يع  التعل
تراتيجي  انع اإلس في صياغة الم

ديث  دول، الح ار ال دوث انھي لح
ة واحدة في تحيث ال  وجد  دول

ر الم المعاص تطيع الع أن  تس
ة وأمن ة، ورفاھي ق تنمي ً تحق   ا

ً حقيقي ط  ا تثمار مخط دون اس
يم  ي التعل خي ف ل وس  .٥٣وفاع

رية  وارد البش ي الم تثمار ف االس
ي  اره ف ى ثم ط يعط يس فق ل
ة  درات الفردي اظم الق تع
ق  ة وخل ى وظيفي ول عل للحص
ر  يص الفق رة، وتقل ل األس دخ
دخل  ادر ال يم مص وتعظ
اً  ن أيض د، ولك الي للبل اإلجم
ة  درة الدفاعي وي الق ن ويق يحس

  .٥٤ بناءةللبلد بصورة فاعلة و

ً تتناسب  يا ر عكس بة الفق ع  نس م
توى  ع المس ا ارتف يم، فكلم التعل
التعليمي انخفض مستوى الفقر، 
ين  ر ب دل الفق د أن مع بحيث نج
يمھم عن  ل مستوى تعل الذين يق

د ة االبت ذين أائي أربع ضعاف ال
ة  ھادة كلي وا ش نتين ( أكمل لس

ير . ٥٥) ا تش ائجالكم ى نت  إل
ن  رغم م ى ال ه عل ات أن الدراس
اع  ع ارتف نخفض م ر ي أن الفق
د أن  ا نج يم، فإنن توى التعل مس
ات  نسبة الفقر بين خريجي الكلي
تعتبر مرتفعة نسبيا من منظور 
م  ين من ل ر ب عالمي، فنسبة الفق

ك أ، و بين من %)٣٢(يتموا التعليم االبتدائي وا ذل م%) ٢٠(، و %)٢٣(نھ ا اإلعداد  لمن أت ة، فيم ي
                                                            

٥٣. Mohammed al-Maitami , Education as a strategic deterrent in a backward society (Yemen as a case, 2008). www.al-bab.com.htm  
٥٤ Ibid, 

  ١٥، صفحة ٢٠٠٢جميل ھالل، التقرير الوطني لتقرير الفقر بالمشاركة تموز،   ٥٥

 ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥عدد فصول محو األمية والدارسين فيھا خالل العام )٨(جدول رقم

 

الدارسون في مرحلة المتابعة
األساسالدارسون فى مرحلة  المدرسين

 الفصول
 

 جملة  إناث ذكور  جملة  إناث ذكور إناث ذكور فصول اإلناث فصول الذكور  

1569  1474  95  5811  5525  286  402 33 302   اب  20

500  492  8  1323  1217  106  153 9  115  8   ابيـــن

2216  2126  90  6163  5860  303  548 23 393 12 امانة العاصمه

281  256  25  1301  1234  67  124 28 77 4  البيضاء

2295  2193  102 5718  5545  173  526 20 414 18  تعــــز

489  489  0  1201  1201  0  68  0 67 0  الجوف

1784  1647  137 11374 9910  1464 610 213 540 80  حجـــــه

2767  2077  690 11674 8676  2998 544 251 493 192  الحديده

495  439  56  2881  2461  420  201 81 189 32  حضرموت

1056  1056  0  6736  6104  632  357 114 338 32  ذمار

156  156  0  1398  1334  64  83  15 89 3  شبوه

271  261  10  1967  1714  253  108 22 112 12  صعـــده

2776  2664  112 12293 11242 1051 213 28 725 55  صنعاء

238  225  13  1013  984  29  170 7  99  6   عـــــدن

669  669  0  2401  2250  151  148 9  159  9   لحــــج

520  480  40  1497  1422  75  99  8  110  8   مارب

2701  2660  41  5674  5540  134  368 13 396  9   المحويت

296  286  10  1126  934  192  52  30 70  14   المھره

1288  1248  40  6752  6601  151  288 18 291  15   عمران

351  351  0  4138  3778  360  115 17 205  15   الضالع

368  368  0  2661  2661  0  147 1  147  0   ريمة

23086 21617 1469 95102 86193 8909 5324 940 5331  544   اإلجمالي
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 الواردة في، الجھاز ال

الذكور واإلناث حس
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2004تعداد
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 اعتماداً على البيانات

نسب األمية بين )

ن ين م بة ب س
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٥٧ WWW.Mpic
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االجتماعي
الفقر في

أظھرت ن
مستوى ا
األولي ح
رب األس

سر التلأل
يعيلھا أفر

لأل% ٩٥
ي رد أم ف
األغلبية ض
أربابھا أم
أقل مستو
ھناك تباي

الحضر م
في الكلفة
ات الجامع

عماد غياظة ٥٦
c.Yemen.org

المصدر
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ى الحصوإلى الفقراء بنفس مستواھم التعليمي، ويرجع ذلك ربما  ال ذات عدم قدرتھم عل ى أعم ل عل
  .جتماعية الالزمة للحصول على تلك األعمالور أعلى بسبب افتقادھم للشبكة االأج

   التعليم أداة لتنمية القدرات من أجل الحد من الفقر

ي نُ  دريب المھن يم والت ة للتعل ة األوروبي ريكة للمؤسس دول الش ك ال ً مظُ تمتل داً  ا ورة جي مية مط  رس
الحد من  وبعكس الكثير من الدول النامية حيث تؤكد على دور التعليم األساسي في. للتدريب المھني

ة  الفقر حيث وجد أن ة العالمي ل المنظمات المالي دادھا من قب م إع ي ت استراتيجيات الحد من الفقر الت
ى  ز عل تحسين فرص بالتعاون مع السلطات الوطنية في الدول ذات الدخل المنخفض تتضمن التركي

ى  ز عل ل للتركي اب الكام دائي والغي يم االبت ية والتعل ة األساس ى المعرف ز عل ه والتركي يم وجودت التعل
ي سواء التوظيف، ولكن األھم من ذلك ھو  مسائل دريب المھن يم والت درات من خالل التعل ة الق تنمي

 ً درات وتن. أم غير رسمي كان رسميا ة الق د بأھمي راف بشكل متزاي درات في الحد ويتم االعت ة الق مي
انح ل مجتمع الم دوليمن الفقر من قب اة ال ينين ال دول الشريكة للمؤسسة  بعضرغم عدم معان من ال

األوروبية للتعليم والتدريب المھني من مستويات فقر عالية وتطويرھا ألوراق استراتيجيات الحد من 
ك اج صانعو السحيث  .الفقر، إال أن الكثير منھا يعاني من ذل ى تطوير يحت دول إل ك ال ياسات في تل

أداة  درات ك ة الق ى تنمي وي عل ي تحت املة الت تراتيجيات الش ذ االس وير وتنفي ل تط ن أج اءات م الكف
اعي رابط االجتم د.جوھرية للحد من الفقر ودعم الت دريب  لق يم والت ة للتعل ادرت المؤسسة األوروبي ب

ة مباشرة أو  تكانإذ م الماضية المھني بإطالق عدة مشاريع في الدول الشريكة عبر األعوا ا عالق لھ
وقد كانت ھناك مشاريع مبكرة عن تجارب . غير مباشرة بمسائل الحد من الفقر والترابط االجتماعي

اعي وتطوير االجتماعي األوروبي والمجموعات ذالصندوق  ات الظروف الخاصة واالندماج االجتم
وير ال طة والتط غيرة والمتوس ة الص ات التجاري ر المؤسس ن الفق د م ة بالح درات المتعلق ي والق محل

  .٥٨ والھجرة

  يةالتعليم الوصول إلى الفرص في تكافؤ الفرصالفقر وعدم 

مقارنة بنحو % ٦٢.٩بلغ  بالتعليم ألسر الفقيرةاأن معدل التحاق  ١٩٩٩ج مسح الفقر لعام تظھر نتائ
رة% ٧٠.٢ ر الفقي ر غي بة . لألس ذكور وبنس الح ال ر لص ز أكث ر التحي ا يظھ ر % ٧٣.٤٥كم لألس

در بحوالي % ٨٠الفقيرة و رة % ٥١.٧لألسر غير الفقيرة مقابل نسبة أقل لإلناث تق في األسر الفقي
اع التسرب من ا. لغير الفقيرة% ٥٩.٨و يم في أوساط األسر وإذا ما أضفنا إلى ذلك فارق ارتف لتعل

ات  ى نفق ات الدراسة أو لمساعدة األسرة عل ى تحمل نفق درة عل اث نتيجة عدم الق ين اإلن الفقيرة وب
ه ا ھي علي ع عم د أن ترتف إن الفجوة ال ب ا من األسباب ف اوت معدالت. ٥٩ المعيشة أو غيرھم  وتتف

 صافٍ  سجلت معدالت التحاقااللتحاق الصافي بين المحافظات، حيث يالحظ أن غالبية المحافظات 
تثناء% ٥٠أقل من  ة، باس ى مستوى الجمھوري دل االلتحاق الصافي عل ة بمع محافظة عدن،  مقارن

                                                            
  WWW. ETF - European Training Foundationالوكالة التابعة لالتحاد األوروبي التي تدعم التعليم والتدريب في الدول المحيطة باالتحاد األوروبي  ٥٨

٥٩ WWW.MPIC-Yemen.org  
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ا  دل االلتحاق الصافي فيھ ام % ٨٥.٧حيث بلغ مع ا محافظة صعد٢٠٠٠ع دل  ة، بينم غ المع م يبل ل
   .٦٠ن المحافظات بي ، مما يتطلب جھوداً وموارد ضخمة لسد فجوة التفاوت%)٢٠.٨(فيھا سـوى 

ين دول الشرق األوسط  ن ب ل م د األق يمن يع ي ال دارس ف ي الم ات ف اق الفتي اً  ، ٦١التح دو جلي ويب
اث(في االلتحاق حسب النوع  التفاوت ذكور واإلن ين ال اك حوالي )ب ة% ٤٤.٧، فھن ال الفئ  من أطف

ة  التعليم  ١٤-٦العمري ات ب اث ملتحق ن اإلن نة م اق صافي(س ا )التح دالت، بينم ع مع اق  ترتف التح
ى  ذكور إل اث، %. ٧٢.٢ال ذكور واإلن ين ال ر ب اوت كبي اك تف اكووھن ً  ھن ا ظ تفاوت اً نلح ين  أيض ب

اوتالحضر والريف  بة التف ك نس ي الحضر  في معدالت االلتحاق، ونجد ذل % ٧٣.٢حيث بلغت ف
اث و غ في الريف سوى % ٨٩.٢لإلن م تبل ا ل ذكور بينم اث و %٢٩.٥لل ذكو% ٧٨.٩لإلن . .٦٢ر لل

ةإلى خفاض مشاركة الفتيات في التعليم عزى انيُ و ة والثقافي ادة . عدد من العوامل االجتماعي اك ع فھن
اليااللتحاق بالتعليم و تعويقالزواج المبكر في المناطق الريفية والذي يقود إلى  ا أن . التسرب الع كم

اع اآل ةامتن دارس المختلط اتھم للم ال بن ن إرس اء م ا ،ب وفر معلم دم ت نوع ي م دارس ھ ي الم  ت ف
دني معدالت ا يمنالعوامل األخرى لت ي ال يم األساسي ف ي التعل اث ف ة .  لتحاق اإلن ا أن  محدودي كم

يم ال تشجع األسر والمدارس،  دني جودة التعل ديد في الفصول، وت ف، واالزدحام الش فرص التوظي
دارس  ى الم دى عدد من. ٦٣على إرسال بناتھن إل اه المحافظ ل ا أن االتج اه  كم ذكور تج ين ال المعلم

ة،  اطق الريفي ي المن كن ف ة والس ين المدرس افة ب ات، والمس يم الفتي ائل وتعل ب ووس وفر الكت دم ت ع
  .يقلص فرص الفتيات من التعليم كل ذلك ءالمادية لآلبا قاتعومالتدريس، وال

  

  

  

                                                            
٦٠ WWW.MPIC-Yemen.org  

٦١ Education in Yemen, Wikipedia, the free encyclopedia Yemen country profile. Library of Congress Federal Research Division 
(December 2006)..  

٦٢ WWW.MPIC-Yemen.org  

63 A. Al‐Amri., D. Annuzaili.,  and A. Al‐Deram.  (2003).  "Overview of  the Situation of Children, Women  and ECD  in Yemen. Early 
Childhood Development Virtual University (ECDVU).". 
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ر  ر الفق ث أث ن حي ا م أم
ھناك فإن على التسرب، 

دد ن  اً ع احثين م الب
ة  ار الجازم دون اآلث يؤك

ا ربب ى التس إ . لفقر عل
دداً  ن اأن ع ات م لدراس

يم  بحثت في انتشار التعل
تسجيل الطالب،  : مثل 

ل أو  نس، التموي الج
ة  راز الطالب وعالق إح

الفقر ك ب لت و. ذل توص
ات  ك الدراس ائج نل نت

ة القا ىطع اك  إل أن ھن
ي  ة ف اواة دائم دم مس ع
اواة  دم المس يم، وع التعل
 ً ا ة ارتباط ذه مرتبط  ھ
ر  املي الفق اً بع قوي

نس ال ف. والج األطف
ل  اً أق راء عالمي الفق

االً  ة  احتم اق بحلق لاللتح
ن  ي، ع يم األساس التعل
ال  ن األطف رھم م غي

االً  ل ح ذه . األفض ھ
ل  ن قب دت م ة أك النتيج

 Filmerكل من  and 
Pritchett ذ ن يالل

اطع  ل ق ى دلي توصال إل
رب  ب تس ن أن  نس م

ى الفقراء من  يم أعل التعل
رب أوالد  ب تس ن نس م
ة  ورة ثابت اء بص األغني

دفع  .٦٤ ا ي ى كم إل
يم  ن التعل ان م الحرم

                                                            
٦٤ John Roberts, Centre for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute, London,  March 2003, p. 11  
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وانخفاض دخل األسر الفقيرة لتوجيه أطفالھا إلى سوق العمل وھو ما يبرز ظاھرة عمالة األطفال أو 
واًء . ممارستھم للتسول ال، س راء واألطف ي العيش في ويعد ذلك انتقاصاً واضحاً لحقوق الفق م ف حقھ

 ١٦٧,٧٧٤من الذكور و ١٥٨,٨٣٤وتقدر عمالة األطفال بـ . الكريم أو حقوقھم السياسية أو القانونية
  . على التوالي% ١٧.٢و% ٥.١من اإلناث وبنسبة 

اً يعملون في عام ١٤إلى  أعوام ةألف طفل يمني ما بين ست ٧٠٠كشفت دراسة حكومية عن أن نحو 
ر ة في مشوارع المدن الرئيس بالد بسبب الفق ديثاً عن . ٦٥حافظات ال ا كشفت دراسة صادرة ح كم

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بأن معدل عمالة األطفال في اليمن ارتفع خالل العام الماضي إلى 
ارھم، وأن  ٢٠٠٠ألف طفل عام  ٤٠٠ألف طفل يمني من  ٧٠٠ يعملون في مھن ال تتناسب مع أعم

ى و .٦٦مليوني طفل ال يدرسون  يمن إل املين في ال ال الع اع عدد األطف أرجعت الدراسة أسباب ارتف
ى انخراط ھؤالء  : جملة من العوامل أبرزھا العوامل االقتصادية وتفشي الفقر والبطالة مما يؤدي إل
ل في انخفاض فلكسب المال وزيادة دخل األسرة،  األطفال في سوق العمل ة تتمث العوامل االجتماعي

ً الوعي الثقافي لأل ا يا وعلمي دياً ونفس ال جس ة األطف ة عن عمال ا األضرار الناجم  ،سرة وعدم إدراكھ
ى  ؤدي إل ا ي ات مم اكن الطالب والطالب دھا عن أم إضافة إلى األسباب التعليمية وقلة المدارس أو بع
باب  ن األس يم، فضالً ع ن التعل رب م ات، والتس د الفتي ة عن ال وخاص ة األطف اھرة عمال ي ظ تفش

 .٦٧ القانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
, 2008 www.Moheet.com  شبكة اإلعالم العربية٦٥  
٦٦ Ibid. 
٦٧ Ibid. 
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  في مجال التعليم) الكفاءة الداخلية(أثر الفقر على التمكين المؤسسي والبشري 

ات ير البيان ة  تش المتاح
بة  ى نس ى أن أعل إل
ي  دث ف ادة تح لإلع

يم الصف الرابع من  التعل
ي  ا%١٤األساس  ، أم

ى  لين إل بة الواص نس
ن  امس م ف الخ الص
د  ي فق يم األساس التعل

والي  ت ح % ٧٥.١بلغ
ام  ي  .٢٠٠٠ع ذا يعن وھ

وب  دل الرس أن مع
ي  غ ف ادة يبل واإلع

ط  ، %١١المتوس
 وبالتالي فإنه عوضاً عن

ال  ٩قضاء  نوات إلكم س
يم األساسي، يقضي  التعل

 ١١التالميذ في المتوسط 
نة مقاب رةس ول  ل فت أط

س  ذي يعك ات، وال للبن
 ً اً وبشريا دراً مادي ا . ھ كم

اجحين  داد الن بة أع أن نس
ن ي  م يم األساس التعل

يم  ى التعل ولين إل والمنق
ن  ع م د ارتف انوي ق الث

ام % ٧٣.٦  ١٩٩٠ع
ى  إل ام  77.1% ع

س ٢٠٠٠ ا يعك ، مم
تطوراً ملحوظاً في كفاءة 

يم  ام التعل  .٦٨نظ
ي  يم ف ات التعل مؤسس

ن ري يمن، م الطالبال ة ب بحت مكتظ ات، أص ى الجامع ال حت احثين   ،اض األطف د الب ويصف أح
يم  ى درجة أن التعل ة، إل ة ومتخلف ا مزري يمن بأنھ ة في ال دريس، وفلسفة التربي المناھج، وطرائق الت
                                                            

٦٨ Ibed.  

)سنة  ١٥-٦(تطور معدل التحاق االطفال الذكور ) ٢٢(شكل رقم 
 ٢٠٠٤و ١٩٩٤لنتائج تعدادي 

7 8

7 0 .8

8 9 .3

7 0 .9

8 0 .6

4 7 .4

5 8 .5

5 6 .4

6 5 .8

7 2

6 5 .8

6 0 .8

7 3 .7

8 0 .5

7 6 .9

5 9 .6

6 8 .8

4 9 .8

7 0 .7

7 6 .3

7 0 .9

7 6

7 5 .8

8 5 .5

6 8 .7

8 0 .1

5 3 .6

5 3 .9

5 2 .8

7 2 .3

7 0 .2

7 6

6 0 .9

7 6 .2

7 9 .4

7 8 .1

7 2 .1

7 1 .7

6 4 .9

7 4 .5

8 0 .4

6 8 .6

إب

ن  أبي

مة  ة العاص أمان

اء  البيض

ز تع

وف الج

ة حج

دة الحدي

رموت حض

ار ذم

بوة ش

عدة ص

نعاء ص

دن ع

ج لح

أرب م

ت المحوي

رة المھ

ران عم

الع الض

ة ريم

  ١ ٩ ٩ ٤ ام  ع ٢ ٠ ٠ ٤ ام  ع



100 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

ة  اً فقد يجد أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة أثناء إلقاء دروسھم عدد. أصبح تقريباً مھزلة من الطلب
حيحة ة ص مائھم بطريق ة أس ى كتاب درون عل تالك . ال يق ة دون ام ن الجامع وا م نھم تخرج دد م ع

ق وظائف  ى خل ادرين عل ل، وال ق ى االلتحاق بسوق العم ادرين عل ر ق م غي المھارات األساسية، فھ
بة الخاصة بھم، ومن ثم قدرھم ھو االنضمام لسوق العا ه نس ذي تصل في ة عطلين الضخم ال -٣٥طال

ى . ٦٩من قوة العمل % ٤٠ ين خريجي الجامعات تصل إل تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة العطالة ب
ة %. ٥٠ انية واالجتماعي ي التخصصات اإلنس اق ف ة يفضلون االلتح ة العام ا أن خريجي الثانوي كم

انوي  ى الث يم األساسي حت وه من التعل ذي تلق من طالب الجامعات % ٩٠(بسبب تعليمھم الرديء ال
ةمل ة رديئ ودة تعليمي دم ج ي تق انية والت ة واإلنس ات األدبي ي الكلي ين ف ى أن ). تحق ير الباحث إل ويش

اعي  دم االجتم مساھمة التعليم  بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص في التطور االقتصادي والتق
  .٧٠ في اليمن  تقريباً غير متوفر

جعة ر مش يم غي ات التعل ائج نفق  ،نت
ة  بة األمي افنس ة،  م ت مرتفع زال

ج ر مش ة غي ات التربوي . عةوالمخرج
د ذا عائ ر من  اً وقد يكون ھ ى أن أكث إل

من نفقات التعليم تذھب كنفقات % ٩٠
ص  ة تخص ة الباقي ة، والبقي جاري
دارس  اء الم يم كبن ي التعل تثمار ف لالس
وتجھيزاتھا والتي ال تفي بأي حال من 

  . ٧١ األحوال لھذا الغرض

ن  يمن م ي ال يم ف اع التعل اني قط يع
تالالت دة اخ عف   عدي ا  ض أولھ

أرجح  اإلنفاق الحكومي، والذي ظل يت
ابين  ن % ١٥، %١٤، %١٦م م

الل  ة، خ ة للدول ات العام الي النفق إجم
وام  والي، و٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤األع ى الت ات ال% ٥م عل ي، وھي نفق اتج المحل الي الن ن إجم  م

ة التع دة أو لتحسين العملي ة التوسعات الجدي درھا تلبي المتطلبات الضرورية لمواجھ ي يق ة، والت ليمي
ابين  ى % ١٨خبراء التربية بنسبة قد تتراوح م ابين % ٢٠إل ة، وم ة للدول ات العام الي النفق من إجم

الي% ٨إلى % ٦ ي اإلجم اتج المحل الي الن اني ٧٢من إجم دني نسبة  وث ي ت ذه االختالالت يكمن ف ھ
ـ مية بـ ات الرس درھا البيان ي تق يم والت ل التعل ع مراح اق بجمي ام %٧٢االلتح ي ع يم األساس ، للتعل

ين،٢٠٠٦ التعليم ٧٣م لكال الجنس بة االلتحاق ب ى أن نس مية إل ر الرس ديرات غي ير بعض التق ا تش فيم

                                                            
bab.com.htm-www.al, Education as a strategic deterrent in a backward society (Yemen as a case, 2008).  Maitami-Mohammed al ٦٩  

٧٠. Ibid. 
٧١  Ibid. 

 ٨، ٧م ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، مؤشرات التعليم،  -  ٧٢
 ٢٦المرجع السابق، ص -  ٧٣

المؤثرة سلباً على أھم جوانب القصور المؤسسي والبشري )  ٧( إطار رقم 
  .معدالت االلتحاق بالتعليم ومخرجاته

ركز على المعارف النظرية، وتھمل تتدني نوعية المناھج، حيث  •
التطبيقية، مما يؤدي إلى انخفاض في نوعية  المھارات والجوانب

  .ومواءمة التعليم المقدم للتالميذ
على  ضعف القدرة المؤسسية لقطاع التعليم األساسي، وعدم القدرة •

القائمة، والمتمثلة في تزايد كثافة الفصل من  مواجھة االختناقات
جاھزية المباني المدرسية  الطالب في المناطق الحضرية، وعدم

، وسوء توزيع المدرسين، )من المدارس غير صالحة% ٤٠(
في عدد الفصول المطلوبة، ونقص في الموارد المالية  والعجز

 .المدارس القائمةو الالزمة إلصالح وصيانة الصفوف
تدني مستويات التدريب والتأھيل للمعلمين، وضعف القدرات  •

بالوزارة وانتھاء بالمدارس، ومشاركة مجتمعية  االمؤسسية بدءً 
 .ضعيفة

ف حساسية تخصيصات التعليم من اإلنفاق الحكومي لفجوة عض  •
 .  النوع االجتماعي، وللفجوة الريفية الحضرية

عدم كفاية المباني المدرسية السيما مدارس البنات، وعدم صالحية  •
ية غير مصممة زال ھناك عدد من المباني المدرس ماعدد منھا حيث 
  .بعدھا عن التجمعات السكانيةناھيك عن .أصالً كمدارس
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اوز  األساسي ال ة %٦٣.٥تتج ة العمري ي الفئ كان ف الي الس ن إجم نة ١٤-٦(، م ا تراجعت )س ، كم
ام الدراسي  عما كانت% ٩م بنسبة ٢٠٠٥/٢٠٠٦نسبة االلتحاق في التعليم الثانوي للعام عليه في الع

ى ) الحكومي( ، وكذا في التعليم الجامعي ٧٤م٢٠٠٢/٢٠٠٣ ين إل % ٩٥.٩فقد تراجعت نسبة الملتحق
التعليم  توزاد ،٧٥م٢٠٠٣م عما كانت عليه في سنة األساس ٢٠٠٦عام  ات ب ين الفتي نسبة التسرب ب

ين كل  اة تلتحق بالصف األول  ١٠٠األساسي، إذ أنه من ب يم األساسي التصل إلإذ فت ة التعل ى نھاي
ا وھي ٧٦فقط)فتاة٢٣(سوى  ى نسبة لھ ى أعل % ٧٧، أي أن نسبة التسرب بين الفتيات قد وصلت إل

ر للطالب في .من إجمالي الملتحقات بالتعليم األساسي ة التسرب الكبي ذه المؤشرات تعكس حقيق وھ
دفع جميع مراحل التعليم العام والعالي، وھي حالة عامة ترجع إلى ارتفاع  نسبة الفقر بين السكان، وت

ذھب أبنا بالكثير من األسر إلى حرمان الفتيات من ا تفضل أن ي يم، كم ذكور للبحث عن ؤالتعل ا ال ھ
اة،  اً يسير افرصة عمل لعل ما توفره من دخل قد يغطي ولو جزءً  ات الضرورية للحي ة النفق من تكلف

ا ألبنائفضالً عن توفير مصاريف الدراسة، التي أصبح الكثير من  ى توفيرھ ادرة عل ر ق ا األسر غي ھ
دني ، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ل في ت ه يتمث ة، فإن ة التعليمي أما االختالل الثالث في العملي

ي تويات التحصيل العلم ات ،مس ي االمتحان اھرة الغش ف امي ظ ور  ،وتن ي ظھ اھم ف ذي س ر ال األم
زم األفكار المتطرفة وارتفاع نسبة الجريمة، والسبب ي ي تل ة، الت ة السياسات التعليمي رجع إلى  طبيع

ن  ديراتھم ع ل تق ي تق ة الت ة العام ي الثانوي ول خريج دم قب ات بع ة %٧٠الجامع د الطاق ، وتحدي
يستوعب حتى أصحاب المعدالت المطلوبة، مما يجعل  االستيعابية للجامعات الحكومية، بما يجعله ال

ة خارج أسو ة العام راآلالف من خريجي الثانوي وفير الف دون ت ة، ار الجامعات ب ة البديل ص التعليمي
د في والمتمثلة  ي، إذ تؤك دريب المھن ي والت يم الفن د التعل ع ومعاھ ات المجتم ي كلي يم المتوسط ف التعل

م تتجاوز ي ل ي والمھن ين % ٢.٢البيانات الرسمية أن نسبة الملتحقين بالتعليم الفن الي الملتحق من إجم
ين آم، وھذا مؤشر ٢٠٠٦٧٧بالتعليم الثانوي عام  خر يدل على االختالل في توفير فرص االلتحاق، ب

ذا االختالل بصورة  التعليم العام والعالي من جھة والتعليم الفني والمھني من جھة أخرى، ويتضح ھ
% ٦.٢أكبر عند مقارنة نسب اإلنفاق، لألنواع المختلفة من التعليم، فنسبة التعليم الفني والمھني ھي 

   ٧٨.م وھي أعلى نسبة يحققھا حتى اآلن٢٠٠٦اإلنفاق على التعليم عام  من إجمالي

يوتشير ھذه المعطيات إلى أنه وعلى الرغ يم ف ه م من محدودية فرص التعل ة مراحل إن نسب كاف ، ف
 ً ا رب وفق بة التس ث وصلت نس رص، حي ذه الف ن ھ رى م ي األخ رة تقلص ھ بعض  التسرب الكبي ل

  ٧٩.من إجمالي الملتحقين بالتعليم األساسي% ٥٠التقديرات إلى حوالي 

ة نظرھم( كل ھذه العوامل وغيرھا أدت إلى عزوف الكثير عن التعليم، الذي لم يعد يحقق ) من وجھ
ر من  ه أصبح يكلف الكثي ا الحصول علي رد، فيم أي درجة من المكانة االقتصادية أو االجتماعية للف

ين السكان، نظراً النفقات،  ر ب  والتي تعجز الكثير من األسر عن تحملھا في ظل ارتفاع معدالت الفق
ة  دمات المقدم توى الخ دني مس ه ت زدوج، يقابل بة التضخم الم اع نس دخول الشخصية وارتف دني ال لت
                                                            

 وزارة التربية والتعليم، المرجع السابق، ص -  ٧٤
 ٦٣المرجع السابق، ص  -  ٧٥
  ٢٦المرجع السابق، ص -  ٧٦
  نفسه -  ٧٧
 ٢٨سابق، صوزارة التربية والتعليم، مرجع  -  ٧٨
 ٨٥أحمد سعيد الدھي، مرجع سابق، ص -  ٧٩
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راء  زامكالتعليم والصحة، والتي يفترض أن تقدمھا الدولة مجاناً للفق ا وااللت النص الدستوري بالم دة ب
دنا ظاھرة ومن . رة التفاوت في الدخول الشخصية، حتى تخفف من خطو)٥٤( ك ألعجب إن وج ذل

أكثر١٠(من إجمالي السكان، % ٤٥.٣تزال عالية جدا  األمية األبجدية في اليمن ما د ) سنوات ف وبع
دافھا مرور ما يق م أھ ان من أھ ي ك ورة الت ى رب من نصف قرن من الزمن على قيام الث القضاء عل

رة من السكان  !لجھل والفقر والمرضا اك نسبة كبي دع مجاالً للشك أن ھن ھذا الوضع يؤكد بما ال ي
ة من  دأ الفرص المتكافئ ذي يتعارض مع مب اعي، ال تبعاد االجتم وم االس في اليمن يقعون تحت مفھ

ه يشك ا، أن ة، وثانيھم ر متكافئ ة غي ة ومھني ى وجود فرص تعليمي ؤدي إل  –ل ناحيتين أوالھما، أنه ي
    ٨٠.للفرص على صعيد المشاركة السياسية اً إنكار –واقعياً 

  مفتاح نجاح التنمية   جيدةالتعليم ذو النوعية ال

ل،  وق العم ا س ي يحتاجھ ارات الت اب المھ ع عصرھما واكتس قان م ة المتس ة العلمي يم والمعرف التعل
ي  اركة ف ار والمش داع واالبتك اق اإلب تح آف ذي يف ذلك البحث العلمي ال ة، وك صنع الحضارة العالمي

راً . تستطيع تعويض نقص الموارد الطبيعية كأساس للنھضة والتنمية رة  ألن كثي من المجتمعات الفقي
تثمار في  ق االس نقص عن طري ذا ال ي تجاوز ھ في مواردھا الطبيعية وفي مصادر الثروة نجحت ف

ا رات والمع تج الخي رون في . رفاإلنسان ليصبح أثمن رأسمال، ُيَولِّد الثروة وين ا أصبح كثي ذا م وھ
يم : "سؤال أساسي وھو ننه ويرددونه، لكنھم ال يجيبون عاليمن وفي المنطقة العربية يعرفو أي تعل

ر؟ يمكن أن يكون بديالً  ة ومكافحة الفق ". عن نقص الموارد وأن يشيِّد قاعدة راسخة للنھضة والتنمي
د  ن أن نج ؤال يمك ذا الس ى ھ ة عل ة الدقيق دون اإلجاب ائج وب ق النت ر وال نحق يم ينتش ام تعل نا أم أنفس

 ً ا يم طريق وع من التعل ذا الن ل، ألن توقُّعات  المنتظرة، فيكون ھ ذمُّر والقالق اد الت اط وازدي ى اإلحب إل
ع بالحد  ه فرص العمل والكسب للتمت ي سوق عمل ال يجدون في المتعلمين لتحسين حياتھم كبيرة، ف

  .تحقيقھاإلى ون األدنى من الحياة الكريمة التي يطمح

ة  يم الحديث ذو النوعي وارد ھو التعل يمن للتعويض عن نقص الم ذي تحتاجه ال وھكذا فإن التعليم ال
ل في السعودية  يمن فحسب، ب يس في ال ل، ل ى حاجة سوق العم ه عل َدرِّس وعيُن ذي ُي المتطورة، ال

اون الخليجي  س التع ة دول مجل رين(وبقي ا المباش ارھم جيرانن ي ال) باعتب ه وف الم كل ذكر أن (ع ولنت
ان  البلدان المتقدمة حين تعد قواھا العاملة تحرص على أن تكون مؤھلة ألية فرصة عمل في أي مك

يمن ي ال ا ف ا ھو حالن ة كم وى العامل يمن ). في العالم مع أنھا ليست مصدرة للق وارد ال ا دامت م وم
ً محدودة، ومعدل النمو السكاني مرتفع و السا ذا النم ً ، وحتى يكون ھ ا يس عبئ اج ول وة إنت ى  كاني ق عل

رات  ارات والخب ل واكتساب المعارف والمھ يم والتأھي التنمية، ينبغي بذل كل الجھود في مجال التعل
فإلى جانب ما يمكن . ليسھم كل إنسان في تحسين شروط الحياة وفي زيادة إنتاج الخيرات والمعارف

ا ي مج زة ف ن قف رية م وارد البش وير الم ه تط ؤدي إلي ت أن ي وطني، أثبت توى ال ى المس ة عل ل التنمي
ل  وق العم ا س ارات يحتاجھ ارف ومھ دھا بمع ة وتزوي وى العامل ل الق دة أن تأھي دان عدي ارب بل تج
دھا،  ى بل ا إل رات ونقلھ ق اكتساب تجارب وخب الدولي يمكن أن يكون بوابة لتطوير بلدانھا عن طري

                                                            
: محمد الجوھري، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت/ د/أ:، ترجمة وتقديمآخرون و تحرير جون ھيلز)  ٣٤٤( عالم المعرفة، االستبعاد االجتماعي، العدد- ٨٠

 ٨٥م ص٢٠٠٧أكتوبر 
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د واستدرار رأس المال لالستثمار في ذلك البلد، وفتح أس ا ق ذا م دان المھجر، وھ واق لمنتجاته في بل
ل عبرھم في تغيير مفھوم ھجرة األدمغة يس ى عامل إيجابي ينق ه إل ا السلبي وتحويل التقليل من أثرھ

رك  ال ويح ا ورأس الم ة والتكنولوجي المعرف
رة للقوى العاملة   . النمو في البلدان المصدِّ

ث  ن حي يمن م ي ال يم ف ون التعل ي أن يك ينبغ
دول  ي ال يم ف ة التعل ن نوعي ى م ه أعل نوعيت

ً التي تشو ،المجاورة نھضة تعليمية غير  ھد حاليا
ة ة  ،عادي ى العمال دول إل ذه ال اج ھ ى تحت حت

ود  افس الھن ة أن تن ذه العمال اليمنية، وتستطيع ھ
تانيين والصينيين  والفلبينيين والتايلنديين والباكس

دول المجاورة ودون إصالح . في سوق عمل ال
على المنافسة، فإنه  نظامنا التعليمي ليكون قادراً 

ي  اون الخليج س التع ت دول مجل و وافق ى ل حت
وھو أمر (بول اليمن في عضوية المجلس على ق

ل  ت طوي د وق ا بع ة، ربم ي النھاي ق ف د يتحق ق
وار وحاج م الج عودي بحك وق الس ة الس

ع ي للتوس ى  ،والخليج دة عل ير الم د تقص ويعتم
ة  ة ملموس دالت تنمي ق مع ى تحقي درتنا عل ق

يجينا )سياسات رشيدة وإتباع النا وخرِّ ً ) ومن بينھم مھندسونا(، فإن تأھيل ُعمَّ ا ادرين  حالي م ق ال يجعلھ
ذه الفرص ات وم. على االستفادة من ھ ارف وتقني ذا السوق يستخدم مع ا فھ ا نظامن ارات ال يوفرھ ھ

اج وبتحسين مستوى التعليم والتأھيل وإعطاء أولوية للبحث العلمي نستطيع أن ،  التعليمي د اإلنت نزي
الم،  ل والع اورة، ب ة المج ل المنطق ة، وأن نجع ن جھ كان م ة الس توى معيش ن مس داخل ونحس ي ال ف

 ً ا ذا طريق ة، وسيكون ھ ً  يستفيد من الكفاءات اليمني ا ر، وباب رات  لمكافحة الفق ارات وخب الكتساب مھ
تح أسواق للمنت ة في كل جديدة ومتطورة، واسِتدرار رأس المال لالستثمار في اليمن، وف جات اليمني

  .والتواصل فيما بين مناطقه المختلفة بسرعة إليه مكان يتواجد فيه اليمنيون في عالم يسھل االنتقال

  

  

   

  نمية اليمنيةالتعليم في خطط واستراتيجيات الت)  ٨(إطار رقم 

تراتيجية ددت إس يم  ح أمين التعل ة بت زام الدول ي الت يم األساس التعل
ن ي س م ف ن ھ ال لم ع األطف ي لجمي زام  األساس ع ) ١٤-٦(اإلل م

ة ه الالحق ي مراحل يم ف اءة التعل ع كف يع ورف دت . توس ا أك كم
تراتيجية ام  إس وير نظ دف إصالح وتط ى ھ ي عل يم األساس التعل

ـن  وتستھدف الرؤيةي، التعليم األساس ) ٢٠٢٥(اإلستراتيجية لليمـــ
ي في يم،  تعميم التعليم األساسي، وإدخال التحول الھيكل نظام التعل

ة  ة وتلبي ة والتقني ورات العلمي ة التط ى مواكب ادراً عل بح ق ليص
ً  احتياجات  ٢٠٠٥-٢٠٠١أما الخطة الخمسية الثانية . اليمن مستقبليا

ة اھمة الدول أن مس ددت ب د ح ن لقط فق تمر، م يم سوف تس اع التعل
ادة مخصصات دارس، وزي اء الم اد لبن الصيانة  حيث توفير االعتم

ول الصافي بالصف األول . والتشغيل دل القب كما استھدفت رفع مع
ع نسبة % ١٢األساسي بحوالي  من التعليم خالل فترة الخطة، ورف

ر  وأكدت%. ٦٩.١القيد اإلجمالي إلى  إستراتيجية التخفيف من الفق
يم األساسي وإتاحة المجالع ة لقطاع التعل ع  لى األولوي ام الجمي أم

لاللتحاق بالمدرسة مع التركيز على رفع معدل االلتحاق للبنات إلى 
ة  %٦٩.٠ نة عام  ١٤-٦في الفئة العمري ى . ٢٠٠٥س ا دعت إل كم

ا أكدت % ١٠اإلنفاق بحوالي  زيادة نصيب التعليم األساسي من كم
  .يمح قطاع التعلعلى ضرورة استكمال إصال
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  :عليمتإمكانات اليمن في تحقيق أھداف التنمية لأللفية في مجال ال

ذلك بلغت  يم األساسي حيث خصصت حصة ل ى التعل ات عل ادة النفق من % ١٧.٢قامت الدولة بزي
ادل ) ٢٠٠٤(في عام %) ١٦.٩٧(، و )٢٠٠٣(النفقات العامة في عام  . GDPمن % ٤.٥والتي تع

اد وحظ ازدي د ل ية من  لق دارس األساس دد الم ام ) ٩٩٣٠(ع ي ع ة ف ى ) ٢٠٠٠(مدرس ) ١٠٢٩٣(إل
ام  ام ) ١٠٦٨٤(و  ٢٠٠٢مدرسة في ع ا أن عدد الفصول زادت ھي األخرى ). ٢٠٠٤(في ع كم

ن  الً ) ٩٧٤٦٢(م ام  فص ي ع ) ٢٠٠٣(ف
ى  ام ) ٩٨٣٢٩(إل ي ع ى ). ٢٠٠٤(ف عل

دد  ذا الع ي ھ وجه الخصوص، أكثر من ثلث
دارس، ول والم ن الفص ك  م ي ذال ا ف بم

اطق  ي المن ت ف ة، بني دارس الخاص الم
  . ٨١ الريفية

ة  اق اإلجمالي ب االلتح ادة نس ا أن زي كم
ي وم المدرس اء الرس ت بإعف  ارتبط ٨٢ ،

ية  ة المدرس رامج التغذي وفر ب بب ت وبس
ت  ث دعم رة حي ر الفقي ن األس ال م لألطف

رامج  ك الب ل تل ي ) ١٠٦١٦٩(مث ة ف طالب
ة) ١٢٧٢( ام . مدرس ي ع ، )٢٠٠٤(ف

تفادت  ة واس ة جاف ات تغذي دمت وجب ق
طالبة في التعليم األساسي من ) ٢٤٨٢٤٤(

ة ك الخدم   تل ك،   .٨٣ ن ذل رغم م ى ال عل
ديات للوصول  دداً من التح يمن ع ه ال تواج
يم ي مجال تعم  إلى أھداف التنمية األلفية ف

ة اليمنيوعلى . ق من حقوق اإلٌنسانالتعليم للجميع كح وانين الجمھوري يم الرغم من أن ق وفر التعل ة ت
عاماً، إال أن التقارير تشير إلى أن الحضور  ١٥إلى  ٦المجاني وتجعله إلزامياً لكل من ھو في عمر 

م المتحدة ،اإللزامي للمدارس لم يفرض بعد ه اإلحصائيات الصادرة من األم ائم أكدت . ھذا العجز الق
ي% ٧٢فقط ) ٢٠٠٢(في عام  وا في التعل ا من سكان عمر المدرسة التحق التحاق أن م األساسي؛ كم

ل ان أق اث ك ط  -اإلن ام، و%. ٥٩فق س الع ي نف التعليم % ٣٥ف وا ب ة التحق ر المدرس كان عم ن س م
ة . من اإلناث% ٢١الثانوي، شامالً فقط  ي البني ة ھي انعكاس للعجز المنتشر ف داد المتدني ذه األع ھ

ية ودة رد. األساس ة تتصف بج واد التربوي ية والم ھيالت المدرس ول فالتس دد الفص ا أن ع ة، كم يئ
 أن نسبة كبيرةإلى كما تشير التقارير الرسمية . الدراسية قليلة جداً، كما أن ھناك عدم كفاية المعلمين

                                                            
, Federal Research Division gressLibrary of Con. Yemen country profile ee encyclopediaWikipedia, the frEducation in Yemen,  ٨١

December,  2006 
٨٢ Ministry of Education, Household & School Survey on the Impact of School Fees Abolition, 2007, p.4 

,  Federal Research Division Library of Congress. Yemen country profile Wikipedia, the free encyclopediaEducation in Yemen,  ٨٣

December 2006 

أھم التحديات التي تكبح قدرة اليمن على تحقيق أھداف )  ٩( إطار رقم 
  .مجال التنمية البشرية والتخفيف من الفقر البشرياأللفية في 

و  • ة للنم ة المواتي وفير البيئ ي ت ى االستمرار ف درة عل ة الق محدودي
تقر  ادي المس وارد %)٥(االقتص تخدام الم اءة اس اع بكف ، واالرتف

  . المتاحة، وزيادة فرص العمل
ة، خاص • دمات العام ديم الخ توى تق دني مس حة ت يم والص ًة التعل

ة،  ذالعام و يوالل ة النم ة لعملي اعدة ودافع ل مس ثالن عوام ن يم
  . والتخفيف من الفقر

اطق  • ي المن ي ف دھور البيئ د من الت ي الح درات المتاحة ف عجز الق
دون في معيشتھم  ف، ويعتم الحدية، حيث يقطن غالبية فقراء الري
وع  ة والتن ى البيئ ؤثر سلباً عل على بيئات منخفضة اإلنتاجية مما ي

  . البيولوجي
باب ن • راً بأس ر فق راء واألكث د الفق ة لتزوي ات المتاح درة اإلمكاني

رامج  ذ ب الحياة، ورفع مستويات دخولھم ومعيشتھم من خالل تنفي
ل المشروعات الصغيرة  رامج تموي ة وب اريع الريفي ة والمش التنمي

  . للفقراء
ي  • ة ف ات المحلي ي والمجتمع م المحل درات الحك توى ق دني مس ت

ذ للمش يط والتنفي ن التخط د م ي تح رامج الت ة والب روعات التنموي
  . توسع فجوة الفقر

دٍن  • صعوبة االستمرار في الحفاظ على معدل تضخم عند مستوى مت
اتھم  ة احتياج راء لتلبي دخول الفق رائية ل وة الش ى الق افظ عل يح
ة  ادة االستثمارات الخاصة المحلي األساسية ويوفر بيئة مواتية لزي

 . واألجنبية على حد سواء
  .الخدمات االجتماعيةاإلنفاق الحكومي على ضعف  •
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ر) سنة ١٤-٦(الفئة العمرية المناظرة للتعليم األساسي  منمن السكان  التعل ال زالت غي ة ب يم، ملتحق
   م إلى صفوف األميين في المستقبلضوقد تن

ذكور  ،٢٠١٥اليمن ما تزال بعيدة عن تحقيق ھدف التعليم للجميع بحلول عام  إن وردم الفجوة بين ال
ة  ة والمحلي ه التشريعات الدولي ذي كفلت ان ال وق اإلنس ن حق ين الحضر والريف كحق م اث وب واإلن

حسين لإلنسان في اليمن، ما لم تتخذ خطوات نوعية للنھوض بالتعليم األساسي وھذا يتطلب إنشاء وت
اني اھج المب دريس والمن ة الت زھم، وتحسين نوعي ية، وتوظيف المدرسين وتحفي  والفصول المدرس

تثمار  تكافؤ الدراسية وتحقيق مبدأ ا يحقق االس الفرص والعدالة في التعليم ورصد األموال بسخاء بم
  .الفاعل في التعليم

  الثقافة والمعرفة

وم  الم الي ي ع ة ف ة وثقافي وة معرفي م ق ة إن العل اج المعرف ى انت افس عل ة والتن ر العولم ي عص وف
والسعي الحثيث على امتالك وإنتاج المعرفة والحق في الحصول  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا ماالً  ،عليھ اره رأس ً رمزي باعتب اني ا ً إنس ين  ا ة ب ة وثقافي ة علمي ه كمعرف ه وتداول ن المفترض إباحت م
درات البشرية وتطور  اتقعومثالن أھم الغير أن الفقر واألمية يم ،الجميع ة الق ين تنمي التي تحول ب

ع  ي واق ثالن عار العصر ف ة يم الفقر واألمي ة داخل شعوبھا، ف ة والمعرف المجتمعات وازدھار الثقاف
راً،  ،اليوم ر فق رة واألكث دول الفقي ر غنإذ أن الفجوة تزداد اتساعاً بين ال ة واألكث ة الغني ين الدول  ىً وب

ى والدول ال ة وتعيش عل ة وثقاف تج معرف دان ال تن رة، وبل ة محتك ة وثقافي تي تنتج ثقافة ومعرفة علمي
ذات االتصاالت والمعلومات وال ة، وبال ة والثقافي ي مجال التطورات العلمي ابالھامش ف ا  ،يولوجي وم

داً وعن التطوير الخالق يأفضت إليه من منجزات تكنولوجية باھرة، ال تتوقف عن التغ ر أب د ي للعدي
  .من المعطيات الموضوعية والرؤى الثقافية السائدة

اع  ف إزاء األوض رؤى والمواق اختالف ال ف ب ة تختل ة أيديولوجي ة ذات دالل ذا أصبحت العولم ولھ
ة التعامل . .كما تختلف بمدى االستيعاب المعرفي للتطورات العلمية ،الثقافية والقومية الدولية ولطبيع

  ٨٤.لتوظيف المجتمعي واإلنساني لھاوامع منجزات التكنولوجية 

ة ر والعولم اھرة الفق اول ظ ي تتن ات الت رة األدبي ن كث رغم م ى ال ي  ،وعل ى الصعيد المحل يس عل ل
دولي و ، والعربي فحسب ى الصعيد ال ل عل ى ب افي بالخصوص عل ليع الثق ق بموضوع التس ا يتعل م

اة اإل ة بحي ة المتعلق ة والمعرفي ي، حسب التخصصات العلمي ه والمعرف ل مكونات ة بك ان والطبيع نس
ى  ،ومكوناتھا ة وعل ي داخل الطبيع ا ف ة، وم ة والسياسية والثقافي ة االقتصادية واالجتماعي من الناحي

ٮ) التخليق(سطحھا بما في ذلك الطبيعة االصطناعية  ان يتالش ان والمك والحدود  انحيث أصبح الزم
ق عليھ ي يطل ة والت ة القومي ةتنھار لصالح الشركات المتعدي ة أو العالمي ة الكوني وم القري ولكن  ،ا الي

من سكان % ٢٠إنھا لصالح  ؟ وبجملة واحدة ،م١٩٩٩لصالح من تساءل تقرير التنمية البشرية لعام 
ـ ،األرض األغنياء الذين يمتلكون الثروة والمعرفة العلمية الحديثة ة ال من % ٨٠في حين يھمش بقي

                                                            
 ).م١٩٩٩، ٢٠-١٩محمود أمين العالم ص(  ١
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ذي أدى  .تھاسكان القرية العالمية بسلبياتھا وإيجابيا تحت مبرر أن السوق ينظم نفسه بنفسه، األمر ال
 ً ا ة ،إلى بروز األزمة المالية العالمية حالي ة اقتصادية عميق ى تسوف  ،وھي أزم ا عل ا آثارھ كون لھ

ً  رقعة الفقر فيھا زدادتو ،البلدان النامية بشكل كبير نتيجة تقليص حجم المساعدات والقروض  اتساعا
ي التي تمنح لھذه البل ق  خفضتدان ومن بينھا اليمن الت ا يتعل ذات م ة وبال ة للدول ا العام في ميزانيتھ

النتائج لألزمة االقتصادية  ىوھذه من أول ،% ٥٠بالنفقات التشغيلية التي تخص المشاريع التنموية بـ
اد يمن اعتم ه ال د علي ذي يعتم نفط ال ومي باإلضا اً وانخفاض أسعار ال ا الق ي في دخلھ ى شبه كل فة إل

تقبال في العوامل األخرى المتمثلة  الفساد وانعدام األمن وظاھرة اإلرھاب وھي عوامل تحد من اس
ر  ،رؤوس األموال الراغبة في االستثمار في اليمن ولعل ذلك سيفاقم ة الفق اد رقع مما يؤدي إلى ازدي

معيشة الغالبية  تسوءَ لفية األمر الذي سوف يفاقم من األزمة االقتصادية واالجتماعية والثقا ،واتساعھا
ا ،العظمى من السكان ة الحاجات الضرورية منھ اق وتلبي ى اإلنف ز  ،وتحول دون قدرتھم عل والتركي

اء في ه لالستمرار في البق ذاء سوف تتسع  ،اإلنفاق على الغذاء الضروري من ر الغ بة فق ا أن نس كم
اً و ه حالي ا ھي علي كان عم اط الس ي أوس ه ف ي علي ا ھ زداد عم ا س ،%١٣ت اط مم ك األوس يحرم تل

د من  ،من تلبية الحاجات الضرورية األخرى السكانية د يع ة في بل م والمعرف ة والعل ناھيك عن الثقاف
  .البلدان األكثر فقراً واألقل نمواً ودخالً 

من الناتج المحلي % ٨٦ فيه فإذا كان خمس سكان العالم يعيشون في أعلى البلدان دخالً تبلغ حصتھم
دان دخالً بينما يحصل خُ  ،لعالمياإلجمالي ا ل البل ي % ١مس سكان العالم ممن يعيشون في أق ط ف فق

ى  الم عل ى أسواق صادرات الع تحوذ عل ل  ،%٨٣حين يس ي أق الم ف بة لخمس سكان الع ا النس بينم
ى  ،فقط% ١البلدان دخالً  الم عل ة % ٦٨كما يحصل الخمس من سكان الع تثمارات األجنبي من االس

وفي  ،%١إلى  نسبته النصيب من ھذه االستثمارات في أقل البلدان نمواً تصلأن حين في  ،المباشرة
ى  ،فوناتيمجال شبكة التل ذه النسبة في خمس  ،من الشبكة% ٧٤يستحوذ الخمس عل ا تصل ھ بينم

روة  ،%١.٥سكان العالم األقل نمواً  وارد والث دخل والم وفي العقد الماضي الذي شھد تزايد تركيز ال
ي يعيش  ،والشركات والبلدان ،اسبين الن دان االقتصادي الت ة في المي اون والتنمي ة التع فبلدان منظم
ي السلع والخدمات % ١٩فيھا  ة ف غ % ٧١من سكان العالم تبلغ حصتھا من التجارة العالمي ا تبل كم

رة  ة المباش تثمارات األجنبي ن االس تھا م ا % ٥٨حص د فيھ بكة % ٩١ويوج تخدمي ش ن مس م
  ٨٥.االنترنت

ة  ،فالتطور في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيا أضحى األساس في عملية اإلنتاج وصارت المعرف
ي فتحت آفاق ارة الت ً العلمية ھي القوة الجب ة  ا ة والثقافي ال تحد في التطورات االقتصادية واالجتماعي

اج، وتغي م واإلنت ز العصيوذلك من خالل، دمج كل من العل ذي يمي ل، ال راھنر أسلوب العم  ،ر ال
ذھني  وق العمل ال ي  –بتف وتر واالتصاالت والھندسة  –المعرف وم الكمبي ه في مجاالت عل وتطبيقات

ة  ا(الوراثي االت)البيولوجي ذه المج ي ھ ة ف اث العلمي ائج األبح رت نت د أظھ ار  ،، فق ؤتي بثم ا ت أنھ
المجتمعات التي تحتكر  اقتصادية لم تكن متوقعة من قبل، وأن عائداتھا تقفز إلى أرقام فلكية لكل تلك

  .تلك العلوم ونتائجھا التكنولوجية

                                                            
 ٣برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ص، م١٩٩٩تقرير التنمية البشرية لعام ٨٥
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ةف لعية ،بتطور العلم والمعرفة والتكنولوجيا ونتائجھا المعرفي ى معلومات س م وصار  ،تحولت إل العل
ذرةفي بأعمدته الثالثة الممثلة،  واة ال ا  ،تحطيم ن وتر وم ة، والكمبي واة الخلي هوفك شفرة ن من  رافقت
ي مجال الم ومفتوحات ف ك العل ا تل ي أنتجتھ ة الت ارف العلمي ارف  ،ع ه من فيض من المع ا خلفت وم

ة روات الطائل وال والث تج  ،ورؤوس األم ى صناعات تن ا إل ارف وتطبيقاتھ ك المع ت تل د أن تحول بع
ة  ات اإلنتاجي ذاتي، والتسريع من العملي ى التشغيل ال ادت إل ي ق ات الت ة من التكنولوجي لعاً متنوع س

ى ال ا، وحت ة ودورتھ ارف العلمي ك المع ادم تل ة، إن اف ،تتق زة ومعلوماتي ة منج ة كثقاف ة العلمي لمعرف
ا  ،تم االندماج التدريجي بين تكنولوجيا االتصاالت" من ھنا  ،تتطلب القدرة على المعالجة وتكنولوجي

ة  ،الحاسبات فظھرت تكنولوجيا المعلومات ات ھائل ا من طاق ة للمعلومات بمالھ نظم الحديث وقامت ال
لى التخزين والمعالجة والنقل، وأتاحت بذلك وسيلة سريعة لعدد من الناس، والمؤسسات العامة في ع

ً  ،مجال البحث عن المعلومات ورداً اقتصاديا ذا أصبحت المعلومات م ا سوقھا .. وھك وھي سلعة لھ
 ً م إذ... الواسعة محلياً وعالميا ة العل ة رأس ك ،صناعة المعلومات بسمات فريدة، فھي صناعة كثيف ثيف

 ،المال، وتتميز بقدر كبير من التركيز، وتنتج لعدد كبير من األسواق وھي صناعة متعددة الجنسيات
  ٨٦.وتمثل درجة عالية من تدويل رأس المال

  : أثر الفقر على الثقافة في اليمن

يمن ين السكان في ال الم ،تعتبر نسبة الفقر ب ي الع ى المعدالت ف ى مستوى  ،من أعل ا تصل إل إذ أنھ
من مجمل قوة العمل  %٣٥وبنسبة البطالة بأكثر من% ٥٠تقدر بحسب ھذا التقرير بأكثر منقياسي 

ذكور  ي أوساط ال ا ف در بأنھ ة فتق ا األمي اث % ٢٩.٦أم ين اإلن ي %  ٦١.٥وب ة ف حيث تصل األمي
   ٨٧،م٢٠٠٤ام طبقاً إلحصاءات التعداد السكاني لع% ٤٥.٢اليمن بين السكان إلى حوالي 

تحاق دون االل نوھي نسبة مبالغ في تقديرھا إذ أن الفقر والبطالة المتفشية في أوساط السكان تحوال
ة  ،األطفال الذين ھم في سن االلتحاق في التعليم األساسي بالتعليم في أوساط ھذا من ناحية ومن ناحي

ى : عوامل أھمھا  جد أن نسبة األمية في أوساط اإلناث تزداد ارتفاعاً لعدةنأخرى  ة وإل ر والبطال الفق
اث ى اإلن ذكور عل دة  ،وجود ثقافة ذكورية متأصلة وتقليدية تفضل تعليم ال اك ظاھرة جدي ا أن ھن كم

زداد تشير إلى أن نسبة األمية في المحافظات الجنوبية والشرقية في أوساط اإلناث من صغار السن  ت
 ً   .اتإذ أن األم متعلمة بينما بناتھا أمي، اتساعا

زال ذي ال ت ي ال افي والمعرفي للمجتمع اليمن ع الثق ى الواق ه وكل ذلك يعكس نفسه عل ي  في ة ف الثقاف
ى استحياء في  اآلخر تظھر عل ول ب أدنى مستوياتھا وخطاب الحداثة والتحديث وثقافة التسامح والقب

األخ دي وب ري التقلي افي والفك اب الثق يادة الخط ل س رف أو مقاب ديني المتط لفي المعص ال ق وٍّ الس
تنير ر الحر والمس ة السياسية  ،والمضيق على مساحة الحرية واإلبداع في التفكي ة إذ أن التعددي وحال

                                                            
 ٢٨برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ص، م١٩٩٩تقرير التنمية البشرية لعام ٨٦

87 .٤٠، ٣٩، ٣٨ص م١٩٩٠مارس، عالم المعرفة الكويتية، فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسھا. د    
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ي التوجه ر ف ديمقراطي المتعث ي ال ع اليمن ى  ،المجتم ة إل ة العلمي افي والمعرف م تصل بالخطاب الثق ل
دَّ  ه انمستوى يعت ين الث ،ب راوح ب ي المجتمع ت ة ف ا زالت الثقاف ود فم ة من عھ ة الموروث ة التقليدي قاف

لفية ،كاألعراف والتقاليد القبلية ،سابقة ة الس ة الديني ور الشعبي ،تساندھا الثقاف أتي نصيب  ،والفلكل وي
دني بما فيه من ألمر الذي يعكس الوضع االقتصادي وھو ا   .النذر اليسير بمثابة الحداثة والتحديث ت

ادة مستوى المعيشة واستفحال ظاھرة الفقر  ى إع ؤدي إل ا ي ي أوساط السكان، مم ة ف والبطالة واألمي
ه وسطوته في  افي بمفاھيم ود الثق إنتاج الثقافة التقليدية ومرجعياتھا التي تعمل على تكريس قيم الجم

ا  ،عرقلة عملية التنمية والتحديث ة منھ يم : ھيفالتنمية قوة عندما تصبح ثقافة ومعرفة الغاي اج الق إنت
د، وفك االرتباط مع ستند على امتالك الوعي بالحريةواألفكار التي ت ا ھو  تقالي ال لم الطاعة واالمتث
 ً لفا د س ائم ومع دني ،ق ع الم اء المجتم ة الشخصية وبن ة الحري ى مملك وج إل دد  ،والول ى التع ائم عل الق

اوية ة المتس ة والمواطن تالف والديمقراطي اد ،واالخ ة االعتق يمن  ،وحري ي ال ة ف ة والمعرف  امفالثقاف
زاال انت ة ن تكرس ة التقليدي رس الثقاف افي  ،تك اعي والثق ود االجتم ا الجم ا وعاداتھ رقال"بقيمھ  نوتع

د وعدم  ،عملية التنمية والتحديث والميل إلى التقليد، وتقبل كل ما ھو قائم بكل سلبياته ر تجدي من غي
يم مشتر ورة ق ى بل درة عل ل، وعدم الق اليب التعام ام بتطوير السلوك وأس ام االھتم ى قي كة تعمل عل

ة في  -متحد اجتماعي وتزيل الوعي الزائف تجاه ة والتقني النظرة الدونية للمرأة ولدور العلم والمعرف
ة ر والتنمي د والنھوض  ،التغيي زة للتجدي يم العمل المحف ى التھميش لق وم عل ائدة تق ة الس ا أن الثقاف كم

ة والمج... والتغيير دني، والقطاع الخاص والنخب وال تؤثر في تفصيل دور مؤسسات الدول تمع الم
اوية انون  ،الثقافية، وتحديد النظم االجتماعية القائمة واالنتقال بھا إلى ثقافة المواطنة المتس يادة الق وس

ا مع  ،وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة ا وقيمھ ة بأعرافھ ة القبلي وإنھاء استمرار دور البني
راد المجتمعات واعتبارھا مراجع بديل ،دور الدولة ي االتصال مع أف ة الرسمية ف ة لمؤسسات الدول

القائمة على التسويات االجتماعية من خالل االستعانة بالمشائخ  ية والتعامل مع األعراف القبليةالمحل
ي  ع المحل ى المجتم ه عل يخي وھيمنت وذ المش ي والنف والء القبل ريس ال ة وتك ات االجتماعي والوجاھ

  .مخاصة والمجتمع بشكل عا

ال تؤدي دورھا اإليجابي والفاعل في  يجعلھا كما أن ضعف ومحدودية المؤسسات الثقافية في اليمن
ة ة العلمي ة والمعرف ة الثقافي ة ،التنمي اد الوطني مية لألعي بات الموس ى المناس اطھا عل  ،إذ يقتصر نش

افي  دور ضئيل في المجال الثق ة والخاصة ال تسھم إال ب ك المؤسسات العام ك بسبب ومعظم تل وذل
ة  ة متكامل الغياب الكامل لرسم سياسة ثقافية واضحة المعالم في إدارة النشاط الثقافي وإيجاد بنية تحتي
ع، من خالل  وشاملة لجميع مناطق اليمن تعمل على تنمية القدرات واالستعدادات الكامنة في المجتم

ى فلس ائم عل ه الق التعليم ومناھج ام ب ي واالھتم ات البحث العلم ة مؤسس ق إلزامي ة، وتطبي فة متكامل
نالتعليم األساسي لكل السكان  التعليم مم ي سن االلتحاق ب م ف ة  ،ھ ذا إقام ه، وك اب ودعم ونشر الكت

ا  ي تتطلبھ دھا بكل الوسائل الت ة وتزوي ي الجمھوري ع المراكز الحضرية ف ي جمي المكتبات العامة ف
ي يقية والتشكيليةالتنمية الثقافية مثل إنشاء قصور الثقافة والمسرح والس ون الموس د الفن إذ  ،نما ومعاھ

ر كل كبي ك بش ى ذل ر إل يمن تفتق ن  ،أن ال د ع ات ال تزي دد المكتب ة و  ١٩فع ة عام ات  ٨مكتب مكتب
لألطفال مركزة معظمھا في أمانة العاصمة كما أن إسھام القطاع الخاص يكاد ينعدم في مجال الثقافة 

ة تتركز في كل من صنعاء  فھناك مؤسسات ،واإلبداع الثقافي والعملي ديات ثقافي ة ومنت ة أھلي ثقافي
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ة عيد الثقافي ة الس ل مؤسس ال، مث دن والمك ز وع ة  ،وتع اكثير ومؤسس ة ب ف ومؤسس ة العفي ومؤسس
ال  ي مج يمن ف ي ال دة ف ة الرائ ين المؤسس اب اليمني اء والكت اد األدب ب اتح ى جان ي، إل داع العرب اإلب

ي افي واألدب ذا المؤس ،اإلبداع الثق ة وك ا كالھيئ ة لھ ات التابع ة والھيئ ل وزارة الثقاف سات الرسمية مث
ة  ،العامة للكتاب والمتاحف والمخطوطات ة العام ة، والھيئ والھيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخي

احف والمخطوطات  للكتاب، والھيئة العامة للسينما والمسرح ويقتصر دور الھيئة العامة لآلثار والمت
ة  ١٩لى بعثات التنقيب األجنبية عن اآلثار اليمنية التي تصل إلى اليمن وعددھا على اإلشراف ع بعث

  .ةيكية وكندية وإيطالية وبريطانيم وھي فرنسية وأمر٢٠٠٦أثرية عام 

افي ف ھام الثق داع الفكري عبراإلس و اإلب رن ھ ة الق ذ بداي ه من راكم من ا ت يمن وم ي ال ي ف منجز معرف
داعي  المنصرم، ال يشكل إال منجزاً  افي والفكري واإلب المنجز الثق ة ب اً متواضعاً، مقارن اً وفكري ثقافي

ة والعل ى صعيد الثقاف ة عل ه الفاعل ة والمعرفي العربي على الرغم من تواضعه ومحدوديت م والمعرف
راھن ر ال ي العص ة ف ا  ،العالمي اليمن بھ ة و )  ٢١(ف ات ) ١٤(مكتب ن قاع ارة ع ا عب زاً ثقافي مرك

  .ا والمسرح فھما غائبانمنالسيأما  ،لالحتفاالت

ى األوض  العودة إل ي وب ة الت يمن نياع االقتصادية واالجتماعي ھا ال يمن جعيش ر بأوضاع (د أن ال تم
ادية واجتماع داقتص عوبة والتعقي ي الص ة ف ة غاي ى إذ: ي ي إل اد الكل ات االقتص ير بيان ع : تش تراج

الي  ي اإلجم اتج المحل و االقتصادية للن ام خ% ٥.٦معدالت النم ى ٢٠٠٥الل الع عامي % ٣.٢م إل
ه بالقطاع النفطي  وءوھذه المعدالت يرجع الفضل فيھا إلى تبؤُ  ،م على التوالي٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ عائدات

بته ٢٠٠٦إذ بلغ التضخم عام  ،مكانة بارزة في االقتصاد الوطني ؤثر%  ٢٢م ما نس ا أثروي ذا م  وھ
  ٨٨.)القدرة الشرائية للعملة الوطنيةعلى 

لة المستھلك وتشير بعض ال ة في س م مجموعة من السلع الغذائي ى أن نسبة التضخم ألھ دراسات إل
وري  ،يحيى صالح محسن. ، د)١٠%(٢٩م بلغت ٢٠٠٧عام  نخالل النصف األول م  ،م٢٠٠٨الث

افرة بلغت كما  ة الس بة البطال % ١٨تشير العديد من الدراسات والتقارير المحلية والدولية إلى أن نس
من إجمالي % ٤٠م أكثر من ٢٠٠٥حين بلغت نسبة البطالة بمفھومھا الشامل عام  من قوة العمل في

ير  الم إذ تش ي الع ة ف دالت العالي ن المع د م ر تع بة الفق ا أن نس ة كم بة عالي ي نس ة وھ وى العامل الق
ر(ى أن األسرالتقديرات اإلحصائية إل ام  الفقيرة تحت خط الفق من مجموع % ٤٠م حوالي ٢٠٠٦ع

ى % ٤٥.٢باإلضافة إلى أن  ،األسر اليمنية رة ممن يحصلون عل من السكان يعيشون تحت خط الفق
ام  ،)دوالرين في اليوم الواحد ل الع واب أوائ ى مجلس الن دم إل ا المق في حين أن الحكومة في تقريرھ

ة ال٢٠٠٨ ى تراجع حال بته م تشير إل ا نس ى م ر إل بة م% ٣٥فق بان ئوھي نس ي الحس ذ ف ة ال تأخ وي
ا األرقام  ة ذاتھ ل أن الحكوم د، ب المطلقة لألعداد المتزايدة من الفقراء، مقارنة بالنمو السكاني المتزاي

رت رسمياً إدراج  ام، أق ي نفس الع اعي،أي ١٠وف ان االجتم بكة األم ي ضمن ش واطن يمن ين م مالي
ر تصل  نصف سكان الجمھورية اليمنية تقريباً وھو اعتراف رسمي بأن من يعيشون تحت خط الفق

اين واختالف المؤشرات إمن إجمالي السكان % ٥٠بتھم إلى سن د لتب ر والتفسير الوحي ن لم يكن أكث

                                                            
 .٤٦٤م ص٢٠٠٦صنعاء، م٢٠٠٦كتاب اإلحصاء السنوي لعام ٨٨



110 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

اقمكذلك األمر  ،يس وتكييف قاعدة البيانات الرسميةيالرسمية يندرج ضمن عمليات تس ه تف اتج عن  الن
  .)لعاملة من إجمالي القوى ا% ٤٣التي تصل معدالتھا المعلنة إلى و ،ھذه البطالة بمفھومھا الشامل

ى المستوى ينجد أن األوضاع االقتصادية التي ومما سبق ذكره  أثيراً مباشراً عل ؤثر ت يمن ت عيشھا ال
% ٤١.٨رفي بشكل عام وإلى أن نسبة الفقر تصل إلى علعلمي، وعلى اإلبداع الفكري والمالثقافي وا

ة و ة الثقافي ى مجمل العملي راً عل أثيراً كبي ؤثر ت ة الففي أوساط السكان مما ي ة واإلبداعي ذاكري ا وھ  م
ة ي اع نسبة األمي برزه التضارب في البيانات والمعلومات اإلحصائية الرسمية باإلضافة إلى ذلك ارتف

ى  ى % ٤٧بين السكان لتصل إل ؤثر عل ذي ي ة ال اھج التعليمي ة والمن ة التربوي ر وضعف العملي وأكث
لسكان مما يؤدي إلى ازدياد عملية التسرب التحصيل العلمي باإلضافة إلى الفقر وارتفاع نسبته بين ا

  .امن المدارس بكل مستوياتھا التعليمة ومراحلھ

درة الدوليس غريباً و دم ق تيعاب تزايد حدة البطالة في المجتمع بسب ع ى اس ة والقطاع الخاص عل ل
ب دولس ك ال درھا البن ي يق ل والت ى سوق العم نوياً إل ذف س ي تق ة الت ـل العمال ة  ٢٠٠ ي ب ف وظيف أل

ه  يم بمناھج ل والتعل دريب والتأھي ة ضعف الت توعبھا نتيج ن يس د م نوياً، وال نج ل س ة عم وفرص
ة   مما انعكس ذلك ،وفلسفته نفسه على تدني مخرجات التعليم وضعف التنمية االقتصادية واالجتماعي
افي والم وأثر في اليمن اج الثق ى اإلنت ؤثر عل رد يلھعوي ي، حيث يظل الف ي في المجتمع اليمن ث رف

   .وراء سد الحاجات األساسية من الغذاء

   اإلنفاق على الثقافة والتعليم

ةيقدر  ة والترفي غ اإلنفاق على الثقاف غ االستھالكو ٤.١٦٢.٤٣٠ بمبل ي ، ٤.٣٨٠.١١٦ بمبل ا يعن مم
تدانة  ،مليون ٢٧.٦٨٦أن االستھالك أكبر من اإلنفاق بمبلغ  ذا عن طريق االس ة ھ وربما يأتي تغطي

ره اث وغي ا لغ اوالمب .أو بيع بعض الموجودات من أث قتأعاله ال المشار إليھ ى شراء الكتب نف  عل
 ،وقنوات فضائية واقتناء التلفزيون والراديو والمسجالت ،خل فيھا االشتراكات الرياضيةدتبل  ،مثالً 
د اري  ،ويوفي ة(وأت ره) ألعاب إلكتروني يم فأم ،وغي ى التعل اق عل بة لإلنف ه إا بالنس ا تنفق الي م ن إجم

تھلك األسرة  ٢١٩مليون و  ٢٤٩ ،مليار ٣٦األسر على التعليم سنوياً مبلغ وقدره  ا تس ألف لایر فيم
  الكبين اإلنفاق واالستھواضح والفارق  ،ف لایرالآ ٥٠٣مليون و  ١٦١ اً مليار ٣٧ التعليم في

ا بالنأ يم فم ة والتعل ة التربي بة لميزاني بة إس ل نس ا تمث ام % ٩.٩نھ ة لع ة الدول ن ميزاني م ٢٠٠٧م
ات وأجور ذھب مرتب ا ي اني اً ومعظمھ ةآوالمنش وصيانة المب ة  أن أي ت التعليمي ى الثقاف ق عل ا ينف م

يم ال  نيوالتعل ى م د األدن ي الح ة لب ات ممارس يم  متطلب ي التعل ةالحق ف تالك وال ،والثقاف ي ام حق ف
ة من خالل  م والمعرف ة وإشاعة العل المعرفة والعلم لألفراد والمجتمع، والعمل على إيجاد تنمية ثقافي
ه من أجل  ي والنھوض ب دعم الكتاب وطباعته وإنھاء حالة الفقر والبطالة واألمية في المجتمع اليمن

ة  ةفة التطرف وغلبماعي والحد من ثقاإيجاد ثقافة عالمية ترفع من درجة الوعي االجت ة التقليدي الثقاف
  .من شأن القيم التقليدية ء، واإلعالالتي تعمق ثقافة الكراھية والعنف والتكفير والتخوين ،والمتعصبة
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  نشر الكتاب وتوزيعه 

قتصر على األدب والتاريخ والعلوم الفقھية الدينية ت موضوعات الكتب التي يتم نشرھا وتوزيعھا كادت
اب ونشره وتوزيعهوبعض العلوم  حيث تشير بعض  ،اإلنسانية وھو األمر الذي يعكسه طباعة الكت

ة كمنجز  ة والثقافي ات الفكري تج من الكتب والمؤلف ع وأن الدراسات واألعمال البيلوغرافية إلى ما طب
رن  ة الق ذ بداي ة، فمن اء والفاجع دعو للرث رم، ي رن المنص الل الق ي خ اب اليمن افي للكت ي وثق معرف

ي  ي الماض تج ف أن
ة  ارف العام المع

ً كتاب) ١٠٨( ي  ،ا وف
نفس  م ال فة وعل الفلس

)٤١ ( ً ا دين  ،كتاب وال
وف  ) ٨٣٧(والتص

 ً ا وم  ،كتاب والعل
ة اال جتماعي

انية  ) ١٢٠٨(واإلنس
ة بكت ي اللغ ، وف

ام  كل ع ا بش وعلومھ
)٥٧ ( ً ا ي  ،كتاب وف

كل  ة بش وم البحت العل
ً وفي ) ٥٦(عام  كتابا

ون بشكل عام ) ٤٠٩٦(مجموع ما تم فھرسته وكتاباً ) ١٥٨(العلوم التطبيقية بشكل عام  ي الفن ا ف أم
البحوث والدراسات اليتعدى ن ما ألف وطبع عبر مائة عام إكتاباً وفي األدب بشكل عام ف) ٥٩(فھو 

)١١٩ ( ً ا ن  ،كتاب ال وع ً )٣٥(األطف ا عر و ،كتاب ً )٥٥٩(الش ا رح و ،كتاب ً )٨٧(المس ا ة و ،كتاب القص
)١١٧( ً ا ة و ،كتاب ة) ٤٧(الرواي ام  ،رواي ي ع ا ف ل٢٠٠٨ولكنھ ن م وص ر م ى أكث ة إل ت الرواي
 .رواية)١٠٠(

رة  مجموع ما تم طبعه وتوزيعه من الكتب خالللھذا فإن  ع سجالت ٢٠٠٨ – ٢٠٠١الفت م  من واق
و  ة ھ ب اليمني دار الكت داع ب دھ) ٦١٨٦(اإلي دن وح ة ع اً نصيب جامع ذه  بكت) ١٠٠٤(ا كتاب وھ

ا إذ األرقام التي تم الحصول  يمن فيم ة في ال ة والفكر والمعرف ة في الثقاف ة فارق عليھا ال تمثل عالم
دد السكان ذلك نسبة نص ،قسناھا بع د يوك رد الواح ً ب الف نويا وع س اب المؤلف والمطب مع  ،من الكت

ة مالحظة أنه ليس كل ما يطبع وينشر من كتب تنٍ  .ھي أعمال إبداعي ر مق اب  وأكب ر الشراءللكت  عب
ي ي، ولرسمية من وزارات ومصالح حكومية وليس األفرادھي المؤسسات ا تم أكبر كم من النسخ الت

د أعل خة كح ف نس و أل ا ھ ين ىطباعتھ ا ب و م ى فھ د األدن ا الح اب ) ٥٠٠ - ٣٠٠(، أم خة للكت نس
د داً  ،الواح ئيلة ج بة ض ي نس اد ،وھ ينما فيك رح والس بة للمس ا بالنس ذ أم االاھ ان ن المج نن يغيب  ع
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و  ١٩٩٨تراجع نسبة ما تنفقه األسر على الثقافة من إجمالي إنفاقھا بين عامي ) ٢٣( شكل رقم 
٢٠٠٥ .
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تى أن قاعات العرض قد أغلقت في معظم المدن اليمنية وبالذات العاصمة صنعاء المسرح الثقافي ح
  .اليمنية العرض السينمائية في معظم المدن فيما أغلقت معظم دور

ى  ة وحت دة اليمني ام الوح ذ قي ذات من يمن  وبال ي ال بة للصحف الصادرة ف ا بالنس ب بم وبس٢٠٠٨أم
د دخول  دني فق اليمن مرحلة جديدة من التعددية الحزبية والديمقراطية وتأسيس منظمات المجتمع الم

رات  حف والنش دد الص د ع تزاي
بوعي  ومي وأس كل ي الصادرة بش
دد  ل ع ھري، إذ وص ف ش ونص

ى  حف إل حيفة )  ١٢٢(الص ص
نوي  اء الس اب اإلحص اً لكت طبق

ا ٢٠٠٧ حيفة ) ١٩(م منھ ص
مية ة ) ٣٢(و  ،رس حيفة حزبي ص

ة وو ات جماھيري ) ١٥(منظم
ح ات فيص ن المنظم در ع ة تص

ز  ات والمراك ات والجمعي والنقاب
ات و ة ) ٥٦(والھيئ حيفة أھلي ص

ا صفحات  ك الصحف فيھ وكل تل
مخصصة للثقافة واألدب، ھذا مع 
دار  خ اإلص ن النس م م ر ك أن أكب

ى  ل إل حفي يص ف  ٣٥الص أل
ى  د أعل خة كح حيفة نس لص

  .الرسمية واأليام" الثورة"

ا  ينةأم ادة والرص الت الج  ،المج
دوريات  ي ال ي فھ ة ف المتمثل

ذات  الحكمة ة وبال ي تصدرھا الجامعات اليمني دوريات الت والثقافة ومجلة دراسات يمنية وعدد من ال
ا  ي بھ دن الت ة ع وث  ٨جامع ر البح تم بنش دوريات تھ الت وال ك المج ل تل ة، وك ات محكم دوري

  . س بالجامعةوالدراسات التي ينتجھا أعضاء ھيئة التدري

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠١سنوات الإصدارات الكتب خالل  يوضح) ٩(رقم  جدول

  ويناعدد العن  السنة

٢٩٦  ٢٠٠١  

٤٣٤  ٢٠٠٢  

٤٣٦  ٢٠٠٣  

٩٦٠  ٢٠٠٤  

٥٢٦  ٢٠٠٥  

٨٦١  ٢٠٠٦  

٧٢١  ٢٠٠٧  

٩٤٨  ٢٠٠٨  

  ٥١٨٢  اإلجمـــــــــــالي

  ١٠٠٤  جامعة عدن

  ٦١٨٦  اإلجمـــــــــــالي

  سجالت اإلبداع للكتب المطبوعة في الھيئة العامة للكتاب: المصدر
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  البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  :البحث العلمي

ريع  ي  تب يمن ف ي ال ي ف البحث العلم
تويات  ى المس ىأدن وطن  صعيد عل ال

ي ود  ،العرب ن وج رغم م ى ال  ٨عل
 ،جامعة أھلية ١٣جامعات حكومية و 

ى   ٨وست كليات مجتمع باإلضافة إل
ى  ة إل وث علمي ات بح ز وھيئ مراك
ث  الي والبح يم الع ب وزارة التعل جان

ي ي  ،العلم دة البحث العلم اد قاع وتك
ة ون منعدم يمن أن تك ي ال ة  ،ف نتيج

ب  ن الجان دم م ل المق عف التموي لض
ن  ر م اع الكبي ذا القط ومي لھ الحك
ات  ة والھيئ ات العلمي المؤسس

ة ة و ،األكاديمي ة التعليمي ى العملي إل
ي  دني ف توى األداء المت ا، ومس برمتھ

ذا المجال ،مجال التعليم األساسي والثانوي والجامعي ي ھ و  ،أما بالنسبة للقطاع الخاص ودوره ف فھ
 ً ا ام نھائي  ،غائب من الحساب واالھتم

اب األسس  ق بغي ل تتعل كلة كك والمش
ة  ة العلمي اخ والبيئ ئ المن ي تھي الت

تماد سياسة عامة للدولة المناسبة، واع
ي  ا ف يط فيھ ى التخط ائمين عل والق

دف وضع  ي تھ رامج الت الخطط والب
ى اإل وين إل ي تك ل، ف داد والتأھي ع

ر  ة التفكي ة، وتنمي ارات العلمي المھ
ي  ارالعلم ات  ،واالبتك اً الحتياج ووفق

ادية  ة االقتص ع والتنمي المجتم
ية؛  ة والسياس ة والثقافي واالجتماعي

ذي ي  وھو األمر ال يحدده الدستور ف
ام  انون الع ة، والق ة اليمني الجمھوري

ام  لتعليم الصادروا لتربية م ١٩٩٢ ع
ام  ادر ع ات الص انون الجامع وق

م والتي حددت األھداف العامة ١٩٩٥

  ميزانية البحث العلمي للمراكز البحثية الرسمية في اليمن) ١١( جدول رقم 

  ٢٠٠٨للعام 

  الميزانية باللایر  اسم المؤسسة

  ٢.٠٠٠.٠٠٠  الھيئة العامة ألبحاث البحار

  ١٣.٠٠٠.٠٠٠  مركز البحوث والتطوير التربوي

  ٥٠٠.٠٠٠  الھيئة المركزية للبحث العلمي

  ٥٠.٠٠٠.٠٠٠  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ٣.٦٩٨.٠٠٠  وزارة الثقافة

  ٩.٤١٠.٠٠٠  مركز الدراسات والبحوث اليمني

  ٥٢.٠٠٠.٠٠٠  المركز اليمني للدراسات االجتماعية وبحوث العمل

  ١٣٠.٦٠٨.٠٠٠  اإلجمـــــــــــالي

 .٢٠٠٨وزارة المالية، الميزانية العامة للدولة والموازنات الملحقة للعام : المصدر

  ميزانية البحث العلمي للجامعات اليمنية وكليات المجتمع) ١٠(جدول رقم 

  الميزانية باللایر  اسم المؤسسة  الميزانية باللایر  اسم المؤسسة

  ٥٠٠.٠٠  كلية المجتمع صنعاء  ٢٠.٩٢٧.٠٠٠  جامعة صنعاء

  ٤٠٠.٠٠٠  كلية المجتمع عدن  ٣.٠٠٠.٠٠٠  جامعة عدن

  ٣٠٠.٠٠٠ كلية المجتمع سيئون  ٣.٠٠٠.٠٠٠  جامعة تعز

  ٥٠٠.٠٠٠ كلية المجتمع سنحان  ٣.٠٠٠.٠٠٠  جامعة الحديدة

  ١٧٠.٠٠٠ كلية المجتمع عبس  ٣.٠٠٠.٠٠٠  جامعة إب

  ٢٠٠.٠٠٠ كلية المجتمع يريم  ٣.٠٠٠.٠٠٠  جامعة ذمار

  ٥٨٠.٠٠٠  جامعة عمران  ٣.٠٠٠.٠٠٠ جامعة حضرموت

 .٢٠٠٨وزارة المالية، الميزانية العامة للدولة والموازنات الملحقة للعام : المصدر



114 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

دور البحث فيه  ة لالضطالع ب إلرساء أساس الفلسفة العامة للتعليم وذلك بھدف تنمية الكوادر المؤھل
ة  ،ة األقسام األكاديمية في الجامعاتقصوصاً داخل أرومي والنھوض به، خالعل ورفد المراكز البحثي

ي سوف تتحمل  النشاط  تمسؤولياالوطنية والمتخصصة بالكوادر ذات المؤھالت العلمية العالية الت
ة  ذي يصيب الدول ز ال بب العج وم بس د ي اً بع ر يوم داف تتبخ ذه األھ ويره، وھ ي وتط ي العلم البحث

ة ى البحث العلمي  ،ومؤسساتھا التعليمية الجامعية ومراكز أبحاثھا المختلف اق عل اب اإلنف ونتيجة لغي
ات م  للجامعات وكلي٢٠٠٨وتطويره إذ أن الميزانية التقديرية للبحث العلمي لعام  ات المجتمع والھيئ

ـ  در ب يمن تق ي ال وث ف ز البح اوز ) ١٧٢.١٨٥.٠٠٠(ومراك بة ال تتج ي نس ) ٨٦٠٩٢٥(لایر وھ
وال المخصصة في  :والسؤال الذي يطرح نفسه ھو ،دوالر أمريكي تم صرف واستخدام األم ھل ي

رغم  ى ال ة عل ا الميزانية التقديرية العامة  للدولة في مجال البحوث والدراسات العلمي من تواضع م
كما أن ھناك  .م ٢٠٠٨وزارة المالية، الموازنة التقديرية لعام  ٨٩.ينفق على البحث العلمي في اليمن 

ً غياب ر ا ي  اً كبي ارج واإف ي الخ ة ف ز العلمي ع المراك رة م ر مباش رة وغي ة صالت مباش ات قام لجامع
ي، يو ثحد الذيلالستفادة من التطوير  تجحدث في مجال البحث العلم ا ن ه  مم اد عن ي إيج  عجز ف

  .الباحثون  ومات والبيانات التي يعتمد عليھاقاعدة للمعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                            
 )٥٣٨(ص  –) ٣٤٧(م من ص ٢٠٠٨الموازنة العامة للدولة العام ، وزارة المالية  ٨٩



115 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

  :لخامسخالصة وتوصيات الفصل ا

ً األإن  يم أو  مھ الفقيرات بشكل خاص الفتياتو طفال الفقراء عموما األكثر عرضة للحرمان من التعل
دارس ن الم ھدت نسب ف، للتسرب م ا ش اقبينم ال التح ً  أطف ا ي انخفاض التعليم األساس راء ب ي  الفق ف

وھذا يوضح وجود %. ٩أطفال الميسورين ارتفعت إلى  التحاقمعدالت   أن  إال،  الريف والحضر
راء االلتحاقعامل آخر يكبح مستويات   د الفق دارس ، عن ول واإللتحاق بالم رغم تساوي فرص القب

ئك األطفال بالتعليم األساسي إللحاق أول محدداً  ويلعب الفقر في حياة أسر األطفال دوراً ، أمام الجميع
رة عل درة األس دم ق بب ع ا بس يةإم ات المدرس اء باالحتياج ة  أو، ى الوف ين المدرس افة ب د المس لبع

ل  لتحسين دخل األسرة، والمنزل اع بالطف ي االنتف ذر والحصاد ، وإما لرغبة األسرة ف الري أو الب ب
ريبھم أو بالبيع أو التسول أو ب، في الريف ى حد تھ ك إل ا يصل ذل دة وكم أجور زھي تشغيل األطفال ب
ين وبُ ، م لمخاطر األعمال الشاقة والخطرةوتعريضھ ل من ب يمن األق عد التحاق الفتيات بالتعليم في ال

  دول الشرق األوسط ويستنتج من ھذا الوضع أن التعليم في اليمن صار متحيز ضد الفقراء واإلناث 

ي، ختالالت عدةاليمن من ايعاني قطاع التعليم في  اق الحكومي تتمثل ف دني نسبة االلتحاق ، اإلنف وت
التعليم ر، ب ي، والتسرب الكبي تويات التحصيل العلم دني مس اھج، وت ة المن دني نوعي ة ، وت ومحدودي

  .مراحله كافةفرص التعليم في 

ا  ،تسريع تنميتھاإن على اليمن، إذا أرادت  ارات، أو م ة والمھ أن تتجه نحو بناء اقتصاد ينتج المعرف
يمن وال تستطيع". تنمية رأس المال الفكري"يطلق عليه  ة في  ال و الجاري ة النم ي حرك أن تشارك ف

ا  ات أبنائھ تغالل طاق ارات، الس ارف والمھ ذه المع ة ھ ق تنمي ن طري ي إال ع ا اإلقليم ك (محيطھ تل
وارد ت ك م ي ال تمتل ات الت االطاق ة غيرھ دھم ) نمي واھبھم وِج بابھا وم ود ش ن جھ تفادة م واالس

ھم وتنمية معارفھم وقدراتھم، وإما أن ليفإما أن يكون أبناؤھا مصدر تنمية عن طريق تأھ. ومثابرتھم
ى اؤوتقع المسإذ  لجيش العاطلين والفقراء تبقى اليمن ھامشية وضعيفة ومصدراً  ى عل ةلية األول  لدول

و ع الجھ ه جمي ي توجي التعليم، د نحوف دالت االلتحاق ب ع مع يمو رف ة التعل ا. تحسين نوعي  ولتعليم ذف
اعتماد معيار الكفاءة في تعيين أعضاء .البشريةتنمية اللتحقيق  رئيسالمدخل الالجيدة، يشكل النوعية 

ي  ة، وف ات األكاديمي ي الترقي ة ف ايير القانوني زام بالمع ة، وااللت ات الحكومي دريس بالجامع ة الت ھيئ
يا ة ف ايير القائم ة، عوضاً عن المع  ختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمي

ه بضعف  الي وألحق يم الع ى تسطيح التعل ا أدى إل دريس مم ة الت اختيار اإلدارة الجامعية واختيار ھيئ
ة وضعف التأھي ريخ البطال ى حاضنات لتف ات إل انوي، وحول الجامع يم األساسي والث ع ول التعل رف

ق،  ة والتطبي التخصصات المالية للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين اليمنيين على تنفيذ البحوث النظري
ى المستوى اإلقليمي و ة عل ى التعامل مع الجامعات العريق االعتماد في تأھيل الكوادر األكاديمية عل

جامعات رھا األكاديمية على والدولي، فالمالحظ أن كثيراً من الجامعات اليمنية تعتمد في تأھيل كواد
ذان ه ھ ان في ة حصار السودان والعراق وأمثالھما في وقت ك دان يعيشان حال دون إجراء إ. البل ه ب ن

ه يتماشى مإصالح حقيقي للتعليم والتأھيل، بما يجع ع مراحل ي الحاجة  عل التعليم بجمي سوق  المحل
ية، ُيكِثر القائمون عليھا من الحديث وتنمعن مواجھة تحديات  واإلقليمي والعالمي، فإن اليمن سيعجز
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ادي ويقصر ن اإلصالح االقتص ود وع اء بوع وارد دون أي وف ن الم د م ة المزي ى جباي ط عل نه فق
  .انطالق التنمية

ي   دول المجاورة الت ي ال يم ف ينبغي أن يكون التعليم في اليمن من حيث نوعيته أعلى من نوعية التعل
ة تشھد حالياً نھضة تعليمية غير  عادية حتى تحتاج ھذه الدول إلى العمالة اليمنية وتستطيع ھذه العمال

  .أن تنافس اآلخرين 

ام  ول ع ع بحل يم للجمي ذكور ، م٢٠١٥ال يزال اليمن بعيداً عن تحقيق ھدف التعل ين ال وردم الفجوة ب
م  ،واإلناث وبين الحضر والريف كحق من حقوق اإلنسان  يكفله التشريع الدولي والمحلي لليمن ا ل م

يم ، ت تعليمية ومعلمينللنھوض بالتعليم األساسي من منشآ تتخذ خطوات نوعية ة التعل وتحسين نوعي
ية اھج الدراس دأي، والمن ق مب ق  و تحقي ا يحق وال بم يم ورصد األم ي التعل ة ف افؤ الفرص والعدال تك

  .االستثمار الفاعل في التعليم

يمن يوجد ، اية في التواضعاإلسھام الثقافي واإلبداع الفكري في اليمن غإن  ي كل أرجاء ال ) ٢١(فف
ة و  ة عام اً ) ١٤(مكتب زاً ثقافي االت  –مرك ارة عن قاعات لالحتف ا   -عب ينما والمسرح فھم ا الس أم

يم ، غائبان ي التعل ات ممارسة الحق ف ى من متطلب ي الحد األدن وما ينفق على الثقافة  والتعليم ال يلب
ى  ويعتبر البحث العلمي، والثقافة ق عل ا ينف ي وم ى الصعيد العرب ى المستويات عل ي أدن في اليمن ف

ي، البحث العلمي غاية في التواضع ا في  وثمة عجز شبه كل د عليھ ي إيجاد قاعدة للمعلومات يعتم ف
  .البحث العلمي والتطور التكنولوجي 
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  الحق في بيئة نظيفة وفي الوصول إلى الموارد
  : مقدمة

الزم  مشكلتا  الفقر والتدھور البيئي ظاھرتان متالزمتان، كل منھما تشكل سبباً ونتيجة لألخرى، فقد ت
الرعي  تنامي ظاھرة الفقر ا ب ى جانب تأثرھ ي إل ة، والت في اليمن بالتالزم مع تدھور الموارد الطبيع

ب والتح ائريطي أثرت بالج وء اإلن، ت ةادس ريعات المنظم اد وضعف التش امي الفس تخدام  رة وتن الس
ين  راءالموارد الطبيعية، والتي توازن ب ال  حق الفق ة وحق األجي ي الصحة والتنمي وحق المجتمع ف

ة، القادمة في ھذه الموارد، فإذا كان  وارد الطبيعي ع الم ى سوء توزي رة إل الفقر يرجع في حاالت كثي
يما في المجتمع  مان بعض الفئات االجتماعية والسكانية من ملكيتھا والمشاركة في إدارتھا،وحر الس

دھور اليمني الذي ما زال يتسم بأنه مجتمع تقليدي يعتمد على االقتصاد الطبيعي، فإن اآلثار السلبية لت
ة وارد الطبيعي ل ت الم ل الحاضر، ب ى الجي ة، وال تقتصر عل ال القادم ى األجي د إل ة مت رامج التنمي ب

تقبلية، ف رية المس ة البش اه ،الترب وع ،والمي والتن
وارد  م الم ي أھ اخ ھ وي والمن اتي والحي النب
ود  اة ووج ة بحي ية المرتبط ة األرض الطبيعي

ة ات الحي ان والكائن إن  اإلنس ذلك ف رى، ل األخ
ة  روط التنمي م ش كل أھ ا يش اظ عليھ الحف
تنزافھا  دھورھا واس إن ت الي ف تدامة، وبالت المس

ى آأو  ؤدي إل وف ي دارھا، س دھا وإھ ار تبدي ث
ة، وس ال القادم ى األجي ة عل لبية وخيم رتب تتس

ي، ولعل  اعليھ ع اليمن استدامة الفقر في المجتم
ة  ات التنمي ر مكون ي أكث ة ھ وارد الطبيعي الم

ت  ا تكون ر منھ ل، فكثي ي التعام ر صعوبة ف عب
دد من العوامل  ل تضافر ع نين بفع ين الس مالي

  .جيولوجية والمناخيةوال،الطبيعية 

  البيئةو الفقر

ة يأساس بشكل الفقراء يعتمدون في معيشتھمإذا كان  ا وسوء استخدامھا على البيئ إن سوء إدارتھ ، ف
ى التجدد حيثعلى المدى المتوسط والبعيد،  فقراً  يدھميز ة عل وارد الطبيعي درة معظم الم  ،تتراجع ق

حيح، س ص ة والعك وارد البيئي ين إدارة الم إن تحس دبيرھا  ،ف ة وت ات التنمي ع متطلب واءم م ا يت بم
نھمالمستدامة،  اء م راء من السكان و األغني افع للفق ى من ى أن و، يؤدي إل ك تنبغي اإلشارة إل مع ذل

يف ،جداً  العالقة بين الفقر والبيئة معقدة ؤ، الفقر ال يؤدي بالضرورة إلى التدھور البيئ ذلك ال ي دي وك
فببنما يحدث التدھور في البداية مع ازدياد السكان إال   ،النمو السكاني بالضرورة إلى التدھور البيئي

ه السياسات المتخذة ؤثر علي ي ، أن ما يحدث بعد ذلك محدد المضمون و يمكن أن ت ارات الت و الخي
 .يمكن أن تستھدف تخفيف الفقر و تحسين المساواة االجتماعية

العناصر التي ينبغي األخذ بھا عند تصميم )  ١٠(إطار رقم 
  االستراتيجيات البيئية المناصرة للفقراء

من إيصال أصواتھم إلى أجھزة الفقراء تمكين  •
ومؤسسات صناعة القرارات المتعلقة بالموارد 

و  بأنفسھم تحديد مشكالتھمالطبيعية والبيئية، و
دون االفتراض المسبق بأنھم  ،الحلول لھا اقتراح

 .ھم المشكلة
ليات تصميم االستراتيجيات الفقراء في عم شراكإ •

المشروعات والبرامج  تنفيذو تخطيط البيئية، وفي
البيئية ومشروعات إدارة الموارد الطبيعية، عوضاً 

 .نتفعينكمعن التعامل معھم 
في  سكان الفقراء الذين يعتمدونمراعاة حاجة ال •

مثل  ،على الموارد المشتركة العامة ممعيشتھ
 .صيد األسماك البحرية، التحطيب، الرعي

االستفادة من التنظيمات التقليدية التي طورھا  •
السكان المحليون إلدارة الموارد الطبيعية، 

 .وتطويرھا
الخاص لتحريك خلق حوافز للفقراء و القطاع  •

  .الموارد المتوفرة و توجيھھا نحو تخفيف الفقر
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اد لذلك ينبغي ل إع ر من قب ة و الفق ٍل من البيئ ع ك ة و طرق التعامل م اھيم الخاطئ ة النظر في المف
األجھزة الحكومية و المنظمات غير الحكومية و الجمعيات األھلية و القطاع الخاص و غير ذلك من 

ي تشمل . تجمعات المجتمع المدني ة و الت ة الظروف المالئم وب تھيئ ق النجاح المطل و نحتاج لتحقي
ة،  Good governanceلجيد الحكم ا نظم الضريبية المالئم ة، ال دريب و تطوير ، محو األمي و الت

راء ، التعليم و الثقافة ي ، تطوير الخدمات الصحية و تحسين تسويق منتجات الفق ات الت د الطرق و م
  .تخدم تسويق منتجاتھم، والتوسع في المباني السكنية الرخيصة

ف اإن  ي الري راء ف ن أنلفق ؤثرو يمك كالت البي اي ى بعض المش اً عل وإيجاب ة و يمنع دھورھا ائي ، ت
ى ير إل ي تش ع اليمن ي المجتم ة ف الخبرة التاريخي و ف ع الم املون م انوا يتع راء ك ة أن الفق ارد الطبيعي

ة بصورة حكيمة مثل اطق الجبلي ي المن و  ،بناء المدرجات للمحافظة على التربة و المياه والمراعي ف
المناطق الساحلية، فقد طور السكان المحليون أنظمة كفؤة للمراعي وتوزيع مياه  في مصائد األسماك

طياد ات االص يم عملي طى، وتنظ بة الوس ي الھض ة ف اطق الجبلي ي المن ب ف ري، والتحطي ي  ال ف
اطق ن المن ا م رة و غيرھ احلية حضرموت و المھ ة ، الس ات الحالي دھورو المعطي ى أن ت ير إل  تش

ة، وضعف التشريعات ، الحاالت ظممع الموارد الطبيعية في وارد الطبيعي ى سوء إدارة الم يرجع إل
ة،  وارد الطبيعي ة للم تثمارية األجنبي ات االس اص والمؤسس اع الخ تخدام القط ة الس ة المنظم القانوني

ا،  لرقابة الحكومية، وال يرجع إلى سوءالسيما الثروة السمكية، وضعف ا راء لھ استخدام السكان الفق
دھورھا، تماماً، فإن عدم إشراك الفقراء في إدارة وتنظيم استخدام الم بل على العكس وارد زاد من ت

  .ر سلباً على مستويات معيشتھم وازدادوا فقراً وبالتالي أثَّ 

افعھم اآليضط ة  ةنير فقراء الريف لزيادة من ر  الضرورية لالحتياجاتتلبي من خالل االستغالل غي
  .والرعي والتحطيب الجائرين النقيةھم كاستخدام المياه غير المنظم للموارد الطبيعية المتاحة ل

ذاً   ر تنفي ة وأيس ل تكلف ا اق ك بأنھ دھور الش وث والت ن التل ة م ة البيئ ً  فوقاي ا دى نفع ة  وأج ن إزال م
ولھا د حص رار بع ةف .األض كالت البيئي ل المش ويض  تعم ى تق دافعل ة أھ ي  ،التنمي ين ف فالتحس

ا  ى مستويات الرفاھية التي تجلبھ ي عل ردي البيئ ي يفرضھا الت اليف الت د يضيع بسبب التك ة ق التنمي
اة ة الحي الرغم من ، والصحة ونوعي ة  األخطارب وارث البيئي ةوالك ي تشمل كل شرائح  الطبيعي والت

ع  ن ، المجتم ورين م ريحة الميس ن ش اءلك أثير  األغني س الت م يلم طين ل ار والمتوس ين الكب والمالك
ومساكن  ةل ومدخرات ماليشريحة الفقراء والمعدمين لما يتوفر لھم من بدائعليھم مقارنًة ب المأساوي

  .األنشطةلتنوع  إلمكانيتھموممارسة أعمال جديدة نتيجة  ةالرئيسقامة في المدن إ

ري   ي البش دھور البيئ ا الت لفيتأم ي مث ائر  ف وائي والج تخدام العش ة واالس اه الجوفي تنزاف المي اس
ة وانتشللمبيدات الزراعية واألسمد ائلة والصلبة وة الكيماوي ات الس ات اال ار المخلف ات والمخلف نبعاث

ود وسائل  راق وق ة واحت ة الكھربائي د الطاق ة واألسمنت ومحطات تولي ة والمعدني الصناعية البترولي
رة  علىلخ وما يترتب إ.  .النقل والمركبات ھذه المشاكل البيئية البشرية من انتشار لألمراض الخطي

ي أوساط شريحة الفق واالجتماعيوالتردي الصحي واألوبئة  دني في أنشطتھم  راءف ر وت بشكل اكب
دن الرئيسوإنتاجھم ويؤثر على استقرارھم وبقائھم فيھجرون قرا اه ھم ومزارعھم باتجاه الم ة أو باتج
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دة  واالسترزاقخارج الوطن والسعي من اجل العمل  ة الھجرة يتضلوتحمل مسؤوليات جدي ف عملي
ى  ،فراد أسرته أديدة عليه وعلى كل ج ءً أعبا رة عل ة خطي كونھا أي الھجرة بحد ذاتھا تعد كارثة بيئي

ا  ة وتحولھ درجات الزراعي ار للم موارد األرض من تعرية للتربة الخصبة وتعرضھا للتصحر وانھي
  .إلى أراضي بور نتيجة لھجرتھا وتركھا

أثر الإن  اه ت ة المي راء بأزم ون الفق ات  فالح ث تراجعت إمكان راء، حي ر الفق كان غي أثر الس وق ت يف
مبسبب  وصولھم إلى الموارد المائية لالستخدامات الزراعية، اءمالك  تحك اه،  األراضي األغني بالمي

ة ف األراضيتوزيع المياه وحقوق المياه في لوالقواعد التقليدية  األعراف وتجاھلھم اف إالبعلي ن الجف
ر كلة بالزراعة المشتغ األسر يزيد إفقار ى الحصول غي انونالفالحين إضافة إل القوة / يالق أو البسط ب

ً /القبليين  ننفذيالمتمن قبل  األرضعلى  . تحت ذريعة االستثمار أو القيادات العسكرية واألمنية أحيانا
د حرب  ه بع ا ان ة  ١٩٩٤كم اطق الجنوبي ي المن ة ف ات العقاري ر المنتصرون األرض والممتلك اعتب

  .غنائم ومكاسب حرب وبرز ھذا األمر  خاصة في محافظة عدن وضواحيھا والشرقية

  ئل الثاني السليموأبرز المشكالت التي ضاعفت من عدم القدرة على توفير الم)  ١١(إطار رقم 

في قرية دار منصور في ضواحي عدن وفي وادي سھام في  كثير من الفقراء يفقدون أراضيھم بالقوة مثالً •
 تھامة

 .نفذينتللم سليمھافي زبيد وت فقراءأراضي الوقف من الفالحين الانتزاع  •
 أراضي :مثالً  "المستثمرين"يفرض على سكان القرى البسطاء بيع أراضيھم بأسعار رمزية للذين يدعون ب •

 مصعبين في دار سعد محافظة عدن
ً  فقط من أسرتان يحق لھم حيازة األرض  وفي جبل اللوز تمتلك  األخدام ال • أسرة من أبناء  ١٤ لأصأرضا

 )الجزارين، المزينين والعاملين في مھن مشابھة(الخمس 
 .النساء في بعض المناطقعدم توريث  •
 .استيالء الدولة على أراضي الفقراء إلقامة مشروعات عامة دون تعويض عادل •
لية بعض المستثمرين قد يستولي على طريق أقيم في مشروع سابق تم تمويله عن طريق قروض ميسرة دو •

مشروع الفردوس قطع الطريق بين فقم  مثالً (خر آض على السّيارات المرور من طريق أو ثنائية ويفر
 )وعمران في محافظة عدن والطريق تم تمويله في إطار مشروع سمكي ممّول من البنك الدولي

اطق يمنية في زبيد ووادي سھام وفي المناطق الساحلية غرب عدن ومن األراضيال توجد وثائق عن حيازة  •
أخرى األمر الذي يتيح للمتنفذين وسماسرة األرض والفاسدين في األجھزة المحلية والمركزية بسط أيديھم 

 عليھا والتصرف غير القانوني بشأنھا
 المزارعين بعضالزراعي يضطر  لإلنتاج األخرى دخالتوالمُ تحت ضغط الفقر وارتفاع كلفة الديزل  •

  كأجراء زراعيين لدى كبار المالك بأجور زھيدة العملو الفقراء إلى بيع أراضيھم
  

  :البيئية في اليمن مشكالتأھم ال

ي  يمن ف ي ال ة ف رز المشكالت البيئي اضتتمثل اب ة االنخف اه الجوفي د لمنسوب المي ي معظم  المتزاي ف
ة   ة الزراعي ة واألودي واض المائي ام ، األح ن ع ار م ول األمط دالت ھط ذب مع ىوتذب رآ إل ،  خ

وفرة   ة المت وارد الطبيعي دھور الم تنزاف وت درجات ، واس ار الم ة وانھي ة الزراعي ، وانجراف الترب
دھور  أألحيائيوتعرض الغطاء النباتي والتنوع  ة للت ة الساحلية والبحري ي ،  والبيئ ذا المشكلة الت وك

ادره  وث بمص بب التل رية بس ة الحض ه البيئ هتواج ة  وأنواع تخد، المختلف د اس دات وتزاي ام المبي
وائية   ة وعش ورة مفرط ة بص ي الزراع ة ف مدة الكيماوي عف ،واألس لبة  إدارةوض ات الص المخلف
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ً  ثارآ نأحيث ،والسائلة وتلوث الھواء   ى  تلك المشكالت تنعكس سلبا ة وعل ى البيئ ى  اإلنسانعل وعل
  .كل الكائنات الحية وبالتالي على جھود التنمية والموارد المتاحة

  :الزراعيةتدھور األرض 

ذاء  ى الغ د عل م عناصرھا نظراً للطلب المتزاي ة من أھ تعتبر الموارد األرضية ثروة طبيعية والترب
ا وخاصة ا ھو حال بالدن   وخاصة في الدول التي شاغلھا األول ھو األمن الغذائي ومكافحة الفقر كم

اح من  ة المت ل محدودي دما تمث دانھا لصالح المنش، للزراعة  ألراضاعن الصناعية والتوسع  تآوفق
من المساحة اإلجمالية في % )  ٣,٥إلى % ٣( حيث نسبة المساحة الزراعية تتراوح بين .العمراني
ذا فا%  ٥٨و،  غابات وأراضي حراجية %   ٣٩،  اليمن ة وصحراوية وحضرية  ل ن إرض جبلي

  .ألمن الغذائيلتحقيق ا لزارعياحماية وتنمية التربة وحسن إدارتھا من أھم األولويات للقطاع 

ألف كيلومتر مربع  ٤٥٥تبلغ مساحة اليمن حوالي 
ون ھ ٤٥.٥( ار ملي ا ) كت ار  ٢٦منھ ون ھكت ملي

رية أراٍض  حراوية وحض خرية وص ة(ص ) مھمل
والي  كل ح ة  % ٥٨وتش احة الكلي ن المس  ١٨،م

 ً ا ار تقريب ون ھكت ات %) ٣٩( ملي ي غاب أراض
راعٍ  راش وم ار ١.٦،  وأح ون ھكت %) ٣.٥(ملي

إال أن المساحة المزروعة ، قابلة للزراعة   أراٍض 
ام آل فعالً  ً تتباين من ع ا ة  خر وفق للظروف المناخي

غ ث بل ري  حي ول المط ا  والھط ف  ٩٩٧أدناھ أل
ام  ار ع ام  ١٢٤٠اھا م وأقص٢٠٠٠ھكت ار ع ھكت

اطق المزروعة من ف. )٩٠( ٢٠٠٢ ذب المن د تتذب ق
تثناابكل المحاصيل في كل عام  ات  ءس شجرة الق
ا من ا بالدن ت بھ ي ابتلي رن الت ن الق رون ولك ذ ق

ر ادي والعش و يالح يمن(ن ھ ي ال ات ف رن الق ) ق
دد بقاوالذي يكا ا من ءد بعد فترة من الزمن أن يھ ن

ن  ى م ا تبق تنزاف م الل اس اخ زون المي ا مخ ه وم
بھا أمراض عديدة  تكُ ُتفتبقى من وجوه البشر التي 

ات  وأخطرھا السرطان والذي أصبح يھدد آكلي الق
رة  السيئنتيجة لالستخدام  ات والللمبيدات الزراعية الخطي اج الق ة زراعة وإنت ي عملي ا تف ي معظمھ

ةثوقد أصبح القات يتزايد بصورة ، ممنوعة في عدة  دول في العالم  ه  ابت ة  اإلسھامول ر مقارن األكب
اه  أكثرضغوطاً  ضمما يفربمنتجات المحاصيل األخرى  ةعلى موارد المي اه  الجوفي ة المي حيث كمي

ي السنة  ٨٠٠مقدرة بحوالي ) ٢٩(،الجوفية والتي تستخدم لري محصول القات ر مكعب ف مليون مت
ا ،  ات أي  ٢٥٠٠٠ ينتج عنھ أتي منأطن من الق ر مكعب من  ٣٢٠٠٠ھدر  ن الطن الواحد ي مت

                                                            
  .فصل موارد األراضي الزراعية ٢٠٠٥تقرير الوضع البيئي  ٩٠

العوامل البشرية التي تساھم في تدھور ) ١٢( إطار رقم 
  األراضي الزراعية

تجريف األراضي الزراعية ونقلھا إلى مواقع أخرى  •
 . قريبة للمياه وزراعتھا بشجرة القات

البناء على األراضي الزراعية نتيجة للكثافة  •
وغياب التخطيط ، ر العشوائي يوالتحض، السكانية 

  . مالسلي
تباع األساليب التقليدية اسوء استخدام مياه الري ب •

 . بالري بالغمر
تباع أساليب الحراثة ابدائية الزراعة  التقليدية  ب •

والبذر والحصاد باستخدام الجھد البشري 
 . والحيوانات

بور نتيجة  تحويل األراضي الزراعية إلى أراٍض  •
 .  لھجرتھا وتعرضھا للتعرية واالنجراف

 .سليم لألراضي الزراعيةالستخدام غير اال •
تلوث التربة الزراعية باألسمدة الكيميائية والمبيدات  •

الكيميائية والتلوث بالمخلفات الصلبة والصرف 
 .الصحي

 التحطيب والرعي الجائران، وما يترتب عليھما من •
 .ءتناقص الغطاء النباتي والمسطحات الخضرا

 الطاقةت دخان المصانع والمحارق ومحطازيادة  •
والكسارات ومخلفات المركبات ووسائل  الكھربائية

، وما يترتب عليه من تلوث للھواء وارتفاع النقل
  .نسبة ثاني أكسيد الكربون
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ائي  االستھالكم ويقدر ١٩٩٥لعام  المياه  كما ورد في التقرير السنوي لمنظمة األغذية والزراعة الم
ر ٦٢٧٩للقات  ً مكعب اً مت وق  ا ه يف ار أي أن ـ  استھالكللھكت در ب ار من القمح المق ر ٤٢٥٢الھكت  اً مت
ً مكعب   .ا

ـش         ةھدـــ ً  ت زراع عا رة توس نوات األخي الل الس ات خ راً  الق ي اإلنتا كبي تھالك ف ة واالس جي
ات  ً وأصبح الق ا راً  معوق ن  كبي وفير األم ة لت ة الالزم ة الغذائي ة المحاصيل الزراعي ع إنتاجي ام رف أم

ة وصحية ر مشكلة اقتصادية واجتماعي ام ، الغذائي ويعتب ي ع م ارتفعت المساحة لزراعة ٢٠٠٦فف
ار ١٣٦١٣٨( القات من  ام ) اً ھكت ى ع ار ١٤١١٦٣( ـم ب٢٠٠٧إل ة من ، .)اً ھكت وارتفعت اإلنتاجي

ً طن ١٤٧٤٤٤( ى )  ا ً طن ١٥٦٢٩٠( إل الل )  ا خ
ي ري ، وتقدر نفس الفترة كمية المياه المستخدمة ف

ام  ات ع ي  ٦٠ـم ب١٩٩٧الق ب ف ر مكع ون مت ملي
في  هالمياباستھالك مدينة صنعاء من  ةمقارن ةلسنا

وبغض النظر  ،مليون متر مكعب ٣٠ ـنفس العام ب
ا ة المي ي كمي وح  ف دم الوض ن ع ة  هع المطلوب

ات  أننه من الواضح أ إاللزراعة القات  شجرة الق
ر من حتاجهتمما  أكثريسقى بمياه  اصيل المح كثي
رى ى  ال،  األخ اه عل ن أدارة المي ات ع د بيان توج
توى ة ال مس نظم اإلنتاجي ي ال ل ف ة الحق مختلف

ن البيانات عن ظروف أكما ) والمطرية، المروية(
وفر  اه ال  تت وانين المي وق وق اه وحق راكة المي ش

في نقل المياه  الكفاءةالمياه وعدم  إدارةبسبب سوء 
  .الري المتبعة آليةو

دھور،  األراضي للزراعةتعاني  يمن من الت في ال
ة  أم نتيجة   سواءً  ة طبيعي ان نتيجة لعوامل بيئي ك

ية وارد األرض ري للم تغالل البش وء االس ، لس
ن  اني م يمن تع ي ال ة ف األرض الزراعي دورات ف

ة اف المتوالي وبة ،الجف دني الخص ة  ،ت احلية بدرج اطق الس ي المن ي ف ح األراض ن ( تمل – ٥م
، ھذه العوامل ية نتيجة لتداخل مياه البحروارتفاع منسوب المياه المالحة في المياه الجوف)  تريململ١٧

ا  فضالً عن العوامل البشرية تؤدي إلى تصحر جزء من األرض الزراعية وتھديد أجزاء أخرى منھ
ددة بالتصحر ةمن األراضي اليمني% ٩٧  فحوالي(بالتصحر،  ين  ،)مھ اك تناسب ب د نسبةوھن  تزاي

يترتبخر، من جانب آ زيادة السكانيةالمن جانب، والتصحر األراضي المتصحرة أو المھددة ب  مماس
ي  ه التوسع ف ىعلي اد عل ذاء االعتم ى األراضي تورد،المس الغ ؤثر عل ذي ي فضالً عن التصحر وال

يما  ة، الس اطق الجبلي ة في المن ةالسھلية والساحلية، فإن األراضي الزراعي درجات الزراعي ي  الم الت
دھور، اني من الت درجات تشكل  تع ة  المزروعةمن األراضي %) ٤٧(حواليفأراضي الم ( البالغ

در كمي%) ٥٠(ألكثر من  الحياةوتؤمن سبل  ،)مليون ھكتار الھطول المطري في  ةمن السكان وتق

حماية الموارد األرضية  متطلبات)  ١٣(إطار رقم 
  الزراعية وصيانتھا

التشريعات والتي من خاللھا يتم حماية  إصدار •
  .والمنتجة ألصالحهوصيانة األراضي 

للمزارعين وتعريفھم  واإلرشادالتوعية  •
بالتشريعات والقوانين والعقوبات المحددة 

تدھور األراضي  وتأثيرللمخالفين لھا 
  .المستقبلي على استقرارھم

 الزيادةلمواجھة  السليمة االقتصادية السياسة •
السكانية والفقر والحفاظ على الموارد األرضية 

 التنمية( وضمان حق األجيال القادمة
  ).المستدامة

الحد من الھجرة والحد من الزحف العمراني  •
على حساب األراضي الزراعية والتربة 

األراضي  استصالحوالعمل على  الخصبة
 فاأللالتي شيدت منذ وصيانة المدرجات 

  .السنين
تنمية الغابات وتطويرھا وتحديد المراعي  •

  .الطبيعية والحد من قطع األشجار الحراجيه
، العضويةأو  البديلةنشر وممارسة الزراعة  •

األسمدة  استخداموالتسميد الطبيعي بديالً عن 
  .الكيميائية

 استخداماستخدام المكافحة ألبيولوجيه بديالً عن  •
  .الكيميائية لمكافحة اآلفاتالمبيدات 
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ة إل) ن متر مكعب مليو ٢٥٠٠إلى  ١٧٠٠(ـالمناطق الجبلية ب ة  ةحداث تنميسنوياً وھي كافي زراعي
ا ال أس بھ ن  ،ب دارلك ا  االنح ديد أدي ول الش درجات والمي راف ى لإللم دھور وانج ةت الخصبة  الترب

رات  ا وتالشي الخب درجات وھجرتھ ار الم ةوانھي اھرة والعمال ي صيانتھا  الم نف ك ع دھور  ناھي ت
  .  ةنتاجياإل الزراعيةالمراعي والغابات الطبيعية وتراجع مستمر لغلة األرض 

ن تترتب دد م ة ع دھور األراضي الزراعي ى ت ع اثاآل عل ن المتوق ي م لبية، والت ادية الس ر االقتص
دم ھا تعاظم تقبل، وفي مق ي المس زارع عن ھا، تف ي الم اجتخل ى نشاطات  اإلنت ه إل الزراعي وتحول

ادة ، أخرى غير زراعية ة الھجرةزي ة الداخلي دن  والخارجي اً عن  ةالرئيسو نحو الم والعاصمة بحث
ة  التوسع العمراني العشوائي على حساب أعمال ادة اإلوالمنتجة، الموارد األرضية الزراعي اق زي نف

ادي ين  االقتص ات تحس ى عملي الريف وعل ر ب ة الفق ى مواجھ الحعل ة  واستص األراضي الزراعي
  .على التنمية أعباء وإضافة اإلنتاجيةلمواجھة تدھور قيمتھا 

  :الھواء تلوث

ة  ل طبيعي واء بعوام ة الھ أثر نوعي اح محملتت وب الري ل ھب ة ةمث ن و ،باألترب ازات م اعد الغ تص
، العمليات الصناعية المختلفة  ،، وعوامل بشرية، تتصدرھاو المستنقعات و حرائق الغابات البراكين
ل والمواصالت  تالوقود ومخرجا واحتراق ةإ ووسائل النق ا المختلف ة بأنواعھ اج الطاق ق ، نت وحرائ

داً  ازات ، الغابات عم ةا واإلشعاعاتوحرب الجراثيم والغ واء لذري وث الھ رغم من أن تل ى ال ، وعل
ا يؤثر بالدرجة األولى على سكان المدن،  ي وأكثرھ وث البيئ واع التل يعتبر تلوث الھواء من أخطر أن

د لتشمل كل سكان ، إال أن آة الكبرىيوعاً في المدن الصناعية والرئيسش ة تمت ثار ھذه المشكلة البيئي
  .المعمورة، وفي مختلف مناطقھا

روجينيالن( من غاز% ٧٨الغالف الجوي   من يتكون  رق بسھولة)  ت من % ٢١،وھو غاز ال يحت
ع معظم العناصر اآلوھو غاز فعال يساعد على اال) األكسجين( غاز  تعال ويتحد م ذان ف .خرىش ھ

فھو عبارة عن عدد من % ١من مجموع الغالف الغازي أما الباقي وھو % ٩٩العنصران يشكالن 
ون ،األرغون  :وھذه الغازات ھي ج بنسبة ضئيلة جداً الغازات التي تمتز وم ،والني زون وواأل،والھلي

اء ضئيلةإلى كميات  ةضافباإل ،وثاني أكسيد الكربون، ا ،من بخار الم اً م ين  فغالب راوح ب % ٢:١يت
واء م الھ ن حج د و. م اً عن واء ملوث ار الھ ن اعتب تالفيمك ازات أو  اخ دخول غ ب أو ب ذا التركي ھ
واء يعتبر تلوث ،ةجسيمات غريب ة واحدة من المشكالت الھ ل البيئي يمن، وتمث داً مستمراً  في ال تھدي

نفطإالعاصمة، وعلى الرغم من أن وأمانة  ةالرئيسخاصة في المدن  اإلنسانلصحة  ر ال ، نتاج وتكري
اسمنت ھوصناعة اإل ة إمحطات  ان، فضالً عنتالرئيس انالصناعت م ة الكھربائي اج الطاق هانت  لعام

ر مصادر وال كل أكث ديزل، تش ود ال تخدم وق ي تس ة الت ناعية والزراعي طة الص خاصة، إال أن األنش
واء،  ث الھ ر تلوي و األكث ديزل ھ ر ال ً ويعتب تھالكا ات  اس ف القطاع ي مختل اديةف داً  االقتص وتحدي

ة  ل والطاق ر المصادر ، والصناعةقطاعات النق ي الطرق وتعتب ل ف ائل النق دد وس زداد ع ةوي  الناقل
  .للتلوث الجوي األساسيةنبعاثات من بين المصادر لإل
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ناتج  عن  بالعاصمةمن ملوثات الھواء %  ٦٠بأن حوالي ءقام بھا مجموعة من الخبرا دراسةأكدت 
د  ات تولي ب  محط ى جان ل إل اع النق ةقط ة الطاق ارات ،  الكھربائي ار ، والكس ير األحج ، ومناش

ات ھذا ، العاصمةحول  المنتشرةومحارق الياجور  وم من المركب ر معل دد غي اتإلى جانب تع  واآللي
ام  دارهاإلوالتي تعمل أيضاً بالديزل و تقدير  المرخصةغير  ة للمرور في ع  ٢٥٠(ـ ب  ٢٠٠٣العام

ف مركب يارات إ ةأل دد الس الي ع ةجم ا المحلي جل ٦٥٠٠( منھ يارة مس ديزل ةس ل بال ھد )  تعم وتش
ً  لألمانة الداخليةالطرق  ار بو شديداً  ازدحاما ا يزيسائل النقل  على فترات شبه محدده خالل النھ  دمم

ة في تركيز الملوثات وكذلك يزيد زمن التعرض لھا خالل تلك  الفترة، وقد ساھمت العوامل الطبيعي
ع واء العاصمة صنعاء، فھي تق ى ھ لبي للعوامل البشرية عل أثير الس يم الت ي حوض تعظ  طبيعي ف

ى تشتيت العناصر االتجاھات، األمحاط بالجبال من كل  اح عل درة الري مر الذي ساھم في الحد من ق
ال المحيطة بالعاصمة صنعاء، ھي  ال جرداء صخريالملوثة للھواء، فضالً عن أن الجب  ةخالي ةجب

  .واالخضرارمن األشجار 

د الجسم  أعضاءاخلي في تحلل كل تساھم نوعية الھواء الد ا الكب ا فيھ دم ، بم ااوالكليت،وال  ن وغيرھ
رات وال أحماض أنو .بالھواء الملوث ثرتتأ الھواء سوف تسبب النت ة ب ً لمأكبريت المعلق ي  اً شديد ا ف

ىالمعدة وتحت ھذه األوضاع تنخفض قدرة الدم على حمل األكسيجين  ع  إل م  إذاالجسم  أجزاءجمي ل
ؤدي  مستحيالً يكن األمر  ا ي ىمم اءالخمول  إل در واإلعي د ق ا( الدراسة  توالكسل وق ة الف تورة كلف

ةالصحية الناجمة عن التلوث الھوائي  ون دوالر سنويا ١٠٠(العاصمة بحوالي   بأمان ومعظم .) ملي
  .ن لتعرضھم المباشر وقلة الحمايةوئي ھم الفقراء والمعسرضحايا التلوث الھوا

ددُ  واء ع وث الھ كلة تل ى مش ةمن  يترتب عل ار االقتصادية واالجتماعي لبية  اآلث ي صدارتھاالس ، وف
اءةتكاليف مواجھة المرض ونقص  ارتفاع ة، انخفاض الكف ك  اإلنتاجي ا يصاحب ذل ة وم مدى الرؤي

اليف  ادمن تك ة وازدي اليف و، الحوادث المروري ادة في تك راً  ضاءةاإلزي تلف في الصناعية، وأخي
اذ ، وبمكن التقليل من تفاقم ھذه المشكلة البيئية من خالل الحيوانات وإصابةالمحاصيل الزراعية  اتخ
اتج  استعمالو، الملوثةاستبدال أنواع الوقود  ،لعل أھمھاعدد من اإلجراءات،  وث الن ع التل وسائل لمن

التحكم في و، في المنازل االحتراقوعمليات  القمامةالتحكم في عمليات التخلص من ،  ألصناعهعن 
ات  ةالملوث يارات الناتج ن الس ة والصحيةوإ، ع ات البيئي راء القياس اءو، ج ة الخضراء  إنش األحزم

ر  دن وتعتب وخاصة حول المصانع والمستشفيات والمدارس واإلكثار من المساحات الخضراء في الم
واء ة للھ ات ، أھم عامل من عوامل التنقي ز  الملوث ة تركي زة الخاصة بمراقب ة األجھ ام بإقام واالھتم

از المختلفة وإجراء الفحص الدوري على السيارات ونشر الوعي البيئي بين ا لمواطنين واستعمال الغ
 .الطبيعي والكھرباء والمداخن المرتفعة
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د  األمم المتحدة واعتبرت رد، ھو بل اه للف ة من المي ذه الكمي ه ھ وفر في ذي ال تت د ال انيأن البل من  يع
ةة سكانه، وحددت صح سلباً على مجه اإلنمائية وتؤثرتعوق براأزمة مائية،  ة الصحة العالمي  منظم

ي ينبغي تو اه الت ا لالستھالك اآلدمي، بحوالي االحد األدنى من المي ر ١٨٠فرھ رد  اً لت ومللف ، في الي
ى  النظر إل إوب يمن، ف ي ال اه ف تھالك المي ع اس اهواق ن مي رد م تھلكه الف ا يس ين  ن م راوح ب  – ٢٠يت

  .في اليوم اً لتر ٣٠الى

اه ب ٢٠٠٠ي عام فف    ر مكعب  ٣,٤(  ـم تم تقدير االستھالك السنوي من المي ار مت  متجاوزاً ) ملي
درة ب ددة والمق ة المتج اه العذب ن المي نوية م وارد الس ث الم ن ثل ر م ر   ٢,٤ – ٢,١( ـأكث ار مت ملي

ً مائي اً أي أن ھناك عجز)  مكعب ً سنوي ا ه في حوض % ٢٠، )  مليار متر مكعب (يقدر بحوالي  ا من
يمن حوالي ، و يتم توفير ھذا العجز من المياه الجوفية. صنعاء ار في ال ألف  ٧٠( ووصل عدد اآلب

ً  معظمھا فروالتي  حُ ) بئر  رو، عشوائيا المياه السطحية ، أما ) اً حفار ٩٥٠(عدد الحفارات بحوالي قُدٍّ
ة ي الزراع تخدمة ف درفت المس ار و ق والي ملي نويا ٥٠٠بح ر مكعب س ون مت اه ، ملي ة المي در كمي وتق

نة ي الس ب ف ر مكع ار مت والي ملي ة بح ي الزراع تخدمة  ف ة المس بة ، والجوفي ة  نس تھلك الزراع تس
ة %  ٩٠ طحية والجوفي اه الس ن المي بة ،  م تخدامات % ٨ونس رب واالس تخدم للش اه تس ن المي م

  .الحتياجات الصناعة والبناء من المياه%  ٢ونسبة ، المنزلية 

  :ضعف نظم مواجھة الكوارث الطبيعية

ن ي يمن م اني ال ام ضعف ع ة لمؤسسي ال النظ ة وإدارةمواجھ وارث الطبيع ت الكارثف ، الك د بين  ةق
ا ا محافظت ي تعرضت لھ ة الت رة وحضرموت، الطبيعي بق  المھ تراتيجي المس يط االس اب التخط غي

ع وت اإلجراءات واتخاذلمواجھة الكوارث البيئية  ادة الوقائية ورف رة االستعداد وزي شراك المجتمع إي
ربط  واإلنذاروتطوير نظم للمعلومات  واإلقليميوالتكامل والتنسيق المحلي  يالمبكر وال ر  اإلقليم عب

ر نظم االستشعار عن بُ  د عب ارع ة و األقم ة بالبيئ دول المھتم ا تمارسه معظم ال  خذةاآل الصناعية كم
  .الحد منھا أوبعين االعتبار مخاطر الكوارث الطبيعية والوقاية منھا 

ا فضت ت ياجتاحت مح ة نتيجة العاصفة االس رة فيضانات وسيول عارم وائية في حضرموت والمھ
تأثيرات كبيرة ومتوسطة الحجم خاصة  اعنھ توقد نتج. م ٢٠٠٨كتو بر إاألسبوع األخير من شھر 

ات موت عدد كبير من الماشية وا ات الصلبة  واختالط، لحيوان ات الصرف الصحي ،المخلف ومخلف
ات الصلبة من  ،والبيارات وخزانات التحليل بمصادر مياه الشرب  ي انجراف المخلف ا تسببت ف كم

ة  داد مجاري األمطار وتلويث األراضي الزراعي اه السطحية وانس أماكن تجمعاتھا وفي تلويث المي
  .الزراعية وتغيير خصائصھا التي قد تتسبب في تدمير التربة
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  ٢٠٠٨اآلثار البيئية لكارثة السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمھرة في شھر أكتوبر ) ١٤( إطار رقم 

ھطول األمطار الغزيرة إثر ، ٢٠٠٨من أكتوبر عام  ٢٤و  ٢٣حضرموت والمھرة لكارثة طبيعية يومي  تعرضت محافظتا
لعاصفة ام نتيجة  ٢٠٠٨من عام  أكتوبر من شھر ٢٤,٢٣في محافظتي حضرموت والمھرة في    وتدفقات  الفيضانات و السيول

شية األول ناھيك عن الحيوانات ومن الما ضحيتھا اإلنسانكون  إنسانيةكارثة  إلىاالستوائية والتي تحولت من كارثة طبيعية 
من البنية %  ٩٠ ـوالبيوت السكنية وتدمير كلي ل واآلبارالمزارع  الفآالنخيل المثمرة وتدمير  وأشجاروالدواجن وخاليا النحل 

 واالستعدادعن بعد  واالستشعارالمبكر  اإلنذار وأجھزةالرسمية المختصة  اإلدارةوضحية لغياب   ).٩١(التحتية للمحافظتين 
 ينسبقَ اإلعالن والتحذير المُ  ى الرغم منعل،المسبق للحد من تأثير الكارثة أو التخفيف من المخاطر على اإلنسان  بالدرجة األولى 

  .أيام بأربعةالصحف قبل الكارثة  الفضائية والكارثة عبر وسائل األعالم وبعض القنوات من 
  

  

  :تدني مستوى الوعي البيئي

حت  اتأض ان تجلي اھرة للعي ي ظ وعي البيئ توى ال دني مس ارات  ت وارع والح اكن والش ي المس ف
ا دارس والجامعات وغيرھ وزارات والم ة في ال ،  والساحات وأماكن العمل والمرافق الصحية العام

ر وذلك نتيجة  ،وفي فصول المدارس وحرم الجامعات وأماكن التجمعات ة الرسمية عب اب التوعي غي
ة ة البيئ ة بحماي دمالوزارات والھيئات المعني ق  ، وع وااتطبي ة لق ة بالبيئ ه ، نين المتعلق اب التوجي وغي

اه ءواإلرشاد من خطبا ، الجوامع بأھمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والكف عن ھدر المي
ى كل من حولھ ونللسجائر والشيشة ينفث ونفالمدخن ،وانعدام الوعي وتين عل اراً  مسموم النيك و أ كب

ان، في أرضيا عقاب السجائرأب ونيلقو ،صغاراً  ات ت المرافق العامة والشوارع، وفي أي مك ا الق أم
يف دھور البيئ ي الت أثيراً، دوره ف ر ت د أكث ة  اءً ابت يل الزراعي اب المحاص ى حس ه عل ن ز راعت م

بن  جرة ال ادية كش ات ،  االقتص اب احتياج ى حس اه عل تنزف ا ألول للمي ر والمس تھالكه الكبي واس
ذائي األمن الغ ة ب ه واحتياجات المحاصيل االقتصادية ذات األھمي ات حيات ، اإلنسان للشرب ومتطلب

دات الحشرية  ة والمبي واد الكيماوي ي العشوائي  لطابعواواستخدام الم ه،زراعف ى  ت ي وصلت إل والت
وع  ١٠٠٢ نظم و%  ٧٠و) اسم تجاري(ن ا بشكل م تم تھريبھ ا ي ات يمنھ  ١٣١، ستخدم لشجرة الق
ً نوع تيراومن  عدد المبيدات فقط  ا ي األسواق واستخدامھي المسجلة والمسموح باس ا ف ھا دھا وبيعھ

ة  ي الزراع بالد كف.ف دخل  ال ي ت دات الت ة المبي ى تكلف ام تصل إل ون دوالر ٢٠ل ع ذارة . .ملي وق
وث األول في فإوباختصار ، ات خير دليل على ذلك األسواق التي  يتم فيه بيع الق ن القات يعتبر المل

 .اليمن

 

  

  

  

                                                            
  .تقرير اولي لرئيس الوزراء امام مجلس النواب ٩١
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   :بمعايير الحكم الجيد في المؤسسات المعنية بالبيئةضعف مستوى االلتزام 

والمجتمع وھي واجب  ةلدولالية ؤوحماية البيئة مس" أن من الدستور اليمني على  ٣٥نصت المادة 
واطن  ةوحددت التشريعات ذات العال ق،  "ديني ووطني على كل مواطن أن لكل م ة  ب ة البيئ بحماي

ً حق ً أساسي ا النمو الصحي  اإلنسانيةتوازنة تتفق مع الكرامة وم في العيش في بيئة صحية ا وتسمح له ب
ري  ي والفك ماني والعقل والجس
ويلزم القانون كل شخص طبيعي 

وي ة  ومعن ى البيئ ة عل بالمحافظ
ا  ع  ةلطبيعياومواردھ ومن

، األضرار بالبيئة ومكافحة التلوث
م  وري رق رار الجمھ دد الق د ح وق

ام  ١٠١ ا ٢٠٠٥لع ة مھ م الھيئ
رالعامة  ة عب اظ  :لحماية البيئ الحف

ن  ة وحس وارد الطبيعي ى الم عل
تدامتھا  ل اس ا يكف تغاللھا بم ، اس

ار ات ومش ع الجھ ة م كة الھيئ
ي  ة ف وارئ إالمعني داد خطط ط ع

لمواجھة الكوارث الطبيعية  ةوطني
وث بكوالت ه لل ّددت و أنواع ح

يمن  اإلجراءاتخطط  البيئية في ال
وام م ٢٠٠٠م و١٩٩٥ ألع

اد ،م٢٠٠٥و س  رةالص ن مجل ع
اه  ي وزارة المي ة ف ة البيئ حماي

وارد  األولويةالقضايا البيئية ذات  ،والبيئة اه، م ةاألراضيفي قطاعات المي ل الطبيعي إدارة  ،، الموائ
ذه القضايا ذات ، البحرية\المخلفات والبيئة الساحلية ةومن المؤسف أن ھ لت األولوي ل  ظَّ ا ھي ب كم

ة  ءاتاإلجراازدادت حّدة منذ خطة  إنھا ىالبيئي ام  األول ة ١٩٩٥ع اب مؤشرات قاعدي ي ظل غي وف
ة في  للمؤشرات البيئية ورصد التغّيرات فيھا ليس من المتوقع معالجة المشكالت البيئية بصورة جّدي

ن  ديدة م ة ش ك مقاوم ة وأن ھنال ور خاص تقبل المنظ قالمس ول دون تطبي ذين تح ل بعض المنف  قب
ة ذات  واإلجراءاتلقوانين ا لبية للمشكالت البيئي ار الس ي تستھدف الحد من اآلث مباشرة الصلة الالت

ليم ل س ر وجود  بالحق في العيش في موئ وفير  اإلرادةيعتب ة لت وال الالزم السياسية وتخصيص األم
ر  اإلنسانالموئل السليم للفقراء عاملين أساسيين لتنفيذ حق  ليمة غي ة س ي بيئ ك  أنفي العيش ف ھنال

ل ت يمنعوام ي ال راء ف اني للفق ل الث ين الموئ دم اإل: يتصدرھا، حول دون تحس تقع مؤسسي ال اررس
انونالو ادو يق فافيةضعف  و الفس ة والش اءلة والرقاب لطة ، المس ة صالحية الس ة ومحدودي المركزي

مراحل إعداد وتخطيط وتنفيذ القرارات بشأن مشروعات  جميعغياب المشاركة األھلية في ، المحلية
  .تھميش الرقابة البرلمانيةو ، ضعف قدرة الدولة على إنفاذ القانون في المناطق القبلية،التنمية

  اإلدارة البيئية في اليمن)  ١٥(إطار رقم 

أنشئ المجلس األعلى لحماية البيئة برئاسة رئيس مجلس  ١٩٩٠في عام 
وجامعة صنعاء بموجب قرار  المختصة تالوزاراية بعض الوزراء وعضو

 اإلداراتم والذي يتولى دمج مھام ١٩٩٠لعام  ٩٤رئيس مجلس الوزراء رقم 
العمل البيئي خالل  يفي ھذا المجلس وتول نالشاطريا في كال ونشاطاتھ ألعامه

ً نحو ربط البيئة . الثالثة األلفيةات وبداية يعقد التسعين لتفادي  بالتنميةوسعيا
 . م١٩٩٥لعام  ٢٦رقم  البيئةقانون حماية  إصدارتم  البيئيةالمشكالت 

حول حماية البيئة وبروز  ٣٥ المادة فياألخيرة  الدستوريةتضمين التعديالت 
 والتنمية البيئةبين  إيجابية عالقةيجاد إوالسعي الى  البيئةاالھتمام بسالمة 

 .المستدامة

 تليھا وتمإضم الھيئة العامة لحماية البيئة بالسياحة و معنيةثم تم أنشاء وزارة 
 .م٢٠٠١تسميتھا بوزارة السياحة والبيئة في عام 

م وسحب الھيئة العامة لحماية البيئة من ٢٠٠٣في عام  للمياهنشاء وزارة إثم 
تسميتھا بوزارة المياه والبيئة  توزارة المياه وتم إلى وزارة السياحة وضمھا

 المعنيةام للبناء المؤسسي للوزارة والھيئات والمؤسسات ووضع اإلطار الع
م بشأن ٢٠٠٣لعام  ١٣٤قرار مجلس الوزراء رقم  وإصدار والبيئةللمياه 
ُ  والبيئةلوزارة المياه  التنظيمية الالئحة  البيئةالعامة لحماية  الھيئة تنشئوأ

  )٢٣..(م٢٠٠٥لعام  ١٠١بالقرار الجمھوري 
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  -:الفصل السابع توصياتخالصة و 

ى أن د% ٩٧حوالي : من ھذا الفصل يخلص التقرير إل ة مھ دة بالتصحر األمر من األراضي اليمني
ة الھواء واحدان شامل وكلي لألمن الغذائي ويعتبر تلوث دفق الذي يترتب عليه ة من المشكالت البيئي

ل في اليمن ذه المشكلة  تمث يتھدي ھ رئيس ف ود  داً مستمراً لصحة اإلنسان  ومصدره ال استخدام وق
نفط  ر ال اج وتكري ى جانب إنت ة والصناعة إل ل والطاق وصناعة ، الديزل في قطاعات الزراعة والنق

  .االسمنت

يمنويعاني  ة تعوق برامجه اإل ال ة مائي ى صحة سكانهنمامن أزم لباً عل ؤثر س ة وت ل حيث ، ئي تحت
  -:قضايا البيئة أولية خاصة مثل 

غير أن معالجة مشكالت البيئة بصورة ، المياه والموارد الطبيعية وإدارة المخلفات  والبيئة الساحلية 
ً  جديدة ال تتوفر شروطھا سي قرار السياسي والمؤسعدم االستوال في المستقبل المنظور بسبب  حاليا

فافيةو الفسادوشيوع ظاھرة ، والقانوني ة والش اب المشاركة ، ضعف المساءلة والرقاب ة وغي المركزي
  .ضعف قدرة الدولة في إنفاذ القوانين و ،تخاذ القرارات التنموية وتنفيذھااألھلية في ا

  :ويوصي التقرير في ھذا الشأن بالتالي

رى  - ١ ري ية  التقري ة المؤسس ن الناحي اء م يمن ضرورة ارتق ي ال ة ف ة واإلدارة البيئي المؤسس
ة ومو ة البيئ ة بحماي ال معني ى سبيل المث وزارة عل تقلة ك ا مس ا ابتحويلھا إلى سلطة علي ردھ

  الطبيعية وتطوير اإلدارة البيئية لتمكينھا القيام بدورھا تجاه التنمية والمجتمع
ة والتخ تااءبالكفتزويد السلطة العليا المستقلة   - ٢ ى تطوير الفنية والقانوني صصية والعمل عل

وفير امع ة ت ن مواجھ ا م ة لتمكينھ ة الكافي ات المادي ا باإلمكاني ا ودعمھ ا ومھاراتھ رفھ
رات  ن المختب ة م ا الالزم اس،احتياجاتھ زة القي ة ،وأجھ اد متكامل ات أرص د ومحط والرص

ة  وارث الطبيعي ا من الك الزالزل والعواصف وغيرھ ؤ ب اون والتنسيق ،وأجھزة التنب وبالتع
 .ولي واإلقليمي باعتبار آن المشاكل البيئية تتجاوز الحدود السياسية بين الدولدال

ين الم  - ٣ ة لتمك ات ومعلومات بيئي ين إنشاء مركز معلومات بيئية لغرض توفير قاعدة بيان ھتم
 .معرفة واقع البيئة والموارد الطبيعية الوطنية واإلقليمية منوأصحاب القرار والباحثين 

ة  - ٤ ذه المؤسس م ھ ل  دع ذ ك ا بتنفي ا وتمكينھ ة لعملھ ريعات المنظم القوانين والتش ة ب البيئي
ع  يق  م ا وبالتنس ع والمصادق عليھ ة الموق ة واإلقليمي ة الدولي دات البيئي ات والمعاھ االتفاقي

 .الوزارات والجھات األخرى المعنية
رامج واالستراتيج  - ٥ اقتراح الب داد منح الصالحيات القانونية  والفنية لھذه المؤسسة ب يات وإع

نح  ل م الدراسات المتعلقة بتقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية  ومصانع القطاع الخاص قب
دائل ،التراخيص لھا في التنفيذ  اف المشاريع ،واقتراح المعالجات والب نح الصالحية بإيق وم
 ً  .ئةتدھور أو تلوث البيفي والمعاقبة بالغرامات للمتسببين  والصناعات المخالفة بيئيا

دون انقطاع باستخدام كل وسائل األعالم   - ٦ ة ب ة البيئي استمرارية العمل المستمر في التوعي
ة جزءً  ى تصبح قضية البيئ ي المجتمع حت ة  االرسمية والخاصة لخلق وعي بيئي ف من ثقاف

 .العامة من الشعب
في   تضمين التعليم  البيئي في صفوف الدراسة األساسية وفتح معاھد عليا تخصصية بيئية  - ٧

 الدراسات العليا والجامعية
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جانب اإلرشاد الديني وأثره إلى طباء الجوامع في اإلرشاد البيئي على أھمية  دور خ التأكيد  - ٨
ارالكبير في إكساب أفراد المجتمع المسلم سلوك ة واعتب ة من  يات المحافظة على البيئ النظاف

 .يماناإل
ات  والجمع  - ٩ الل المنظم ن خ ع م رائح المجتم ين ش ة ب ة البيئي ى دور التوعي د عل ات التأكي ي

 .المواطنة البيئية أواألحزاب وغيرھا وترسيخ مبد
ة ب -١٠ داإيوصي الباحث الحكوم ة  دع اطق الصناعية الثقيل د المن دن وتحدي ليمة للم الخطط الس

وارد  وفر الم ع المناسبة وت تالءم والمواق ً والخفيفة بما ي ا ة تجنب ائر واألضرار  المطلوب للخس
 .البيئية على اإلنسان وبقية الكائنات الحية

اظ   -١١ ر بالحف ادة الفق و السكاني وزي ة النم ليمة لمواجھ إتباع الحكومة للسياسة االقتصادية الس
 .على الموارد الطبيعية لضمان حقوق األجيال القادمة منھا

وارد  إيقاف  أو الحد من الزحف العمراني على حساب  -١٢ تنزاف الم ة واس األراضي الزراعي
المائية المتوفرة والعمل على صيانة التربة الخصبة وحماية األراضي من التصحر وصيانة 

 .الف السنينآالمدرجات الزراعية والتي شيدت من قبل األجداد منذ 
ى جرة عمال الريف إلى المدن الرئيسالحد من ھ  -١٣ زارعين بمخاطر الھجرة عل ة الم ة وتوعي

 .ھور األراضي الزراعية والمياه وعلى حياتھم ومستقبلھمتد
ى  التأكيد  -١٤ دابير المشتملة عل اذ الت د باتخ على التزامات الحكومات تجاه شعوبھا بالوفاء بالعھ

ر  ن الفق د م ة للح رامج ملموس تغالل ،ب اد واالس ن الفس ايتھم م راء ووق ريحة الفق ة ش وحماي
 مواجھة متطلبات الحياة وتوفير الضمان االجتماعي الذي يكفل لھم،
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 :ثانيال القسم
  وبيانات الرصد قوق املدنية والسياسيةاحل
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  الفصل األول 
  والسياسية احلقوق املدنية
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  : الحق في الحياة

فالحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان " واألمن على شخصه  لكل فرد الحق في الحياة والحرية"
ا ذا الحق وال يجوز حرم انون أن يحمي ھ ى الق ً أن ،وعل فا ه تعس د من حيات ي  ح اء ف ا ج ذا م ، ھ

 ً د ) ٦(من اإلعالن العالمي والمادة ) ٣(المادة  الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وخصوصا من العھ
ة والسياسية  ة الجھادي الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وإذا ما استثنينا الحركات الديني
ة وقدسية  ى حرم د أكدت عل المتطرفة نجد أن جميع التشريعات سواء كانت وضعية أو سماوية ق

ريم أي اعت انية وتج اة اإلنس قالحي ذا الح ى ھ وق . داء عل ع حق ى واق ريعة عل رة س اء نظ إن إلق
اك نظراً  وق عرضة لالنتھ ر الحق اة من أكث ي الحي يمن تظھر أن الحق ف دد من  اإلنسان في ال لع

ة  األسباب يأتي في مقدمتھا اختالل األمن وضعف حكم القانون واالنتشار الواسع لألسلحة الخفيف
  . المستمرة منذ سنوات طويلةوالمتوسطة  والثأر والحروب القبلية 

  يوضح نماذج من انتھاك الحق في الحياة )١٦(رقم  إطار

 واقعة وفقاً ) ٣٠٣٤(م ٢٠٠٣م ــ ٢٠٠١بلغ عدد وقائع القتل العمد في اليمن خالل الفترة من  •
ن ما يزيد عن إلثأر في اليمن وبحسب اإلحصائية فإلحصائية صادرة عن مؤسسة صناع الحياة حول ا

  م ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٨تاريخ ) ٥٤٦٦( العدد / األيام . سبب الثأر  شخص يفقدون حياتھم سنوياً ) ٥٠٠(
 ةمحافظة ، أودت بحيا) ١٧(اقعة في و) ٥٨(م ٢٠٠٨بلغ عدد وقائع القتل العمد خالل شھر أغسطس  •

ً شخص) ٦٧( / الوسط . من الوقائع استخدمت فيھا األسلحة النارية % ٩٥ن إية ف، وبحسب اإلحصائ ا
 ١٠/٩/٢٠٠٨تاريخ ) ٢٠٩(العدد 

والقنابل المسيلة للدموع م قوات األمن بمحافظة عدن تطلق الرصاص الحي ١٣/١/٢٠٠٨يوم السبت  •
) من أبناء يافع ( ـ صالح أبو بكر السيد ١ما أدى إلى قتل كل من م ،حد المھرجانات السلميةألتفريق 

  ) .الضالع / من أبناء جحاف (     ـ صالح طالب سعيد٣) من أبناء تعز( ـ محمد علي محمد ٢
محافظة لحج تطلق النار على المواطن عبد الفتاح سيف عبد / م قوات األمن في الحبيلين ٢/٤/٢٠٠٨ •

 .ثناء محاولته الدخول إلى مدينة الحبيلين وترديه قتيالً أهللا 
حد أو) لحج / من أبناء طور الباحة ( من يطلقون النار على حافظ محسن حسن أ م أفراد٥/٥/٢٠٠٨ •
  .ثرھا حياته إاشطين في الحراك المدني فقد على الن

  

ي يعد من األسباب الرئيس ضعف القضاء وما يعانيه من فساد ونفوذ مراكز القوىن أكما    ة الت
اءاتھم  وءجاللال يمكن تجاھلھا عند الحديث في ھذا الموضوع  ، حيث يفضل المواطنون  ى انتم إل

 ، مايؤديإلى القضاء  وءجاللمن  للحصول على اإلنصاف وحل قضاياھم بدالً   المناطقية القبلية و
ارات ة والث رة الحروب القبلي ة واتساع دائ دل الجريم اع مع ى ارتف ان ، إل ك العوامل ك وبسبب تل

ى  حيث وازدادت نسبتهل واسع لالنتھاك كالحق في الحياة معرضاً بش داء عل ائع االعت بلغ عدد وق
) ٢٥٣(واقعة منھا ) ٦٠٢(م المسجلة لدى المرصد ٢٠٠٨م ـ ٢٠٠٦ل الفترة الحق في الحياة خال

ً ) ٣٧٨(   نتج عنھا وفاة ماال يقل عن٩٢* م ٢٠٠٨واقعة خالل عام    واقعة ) ٦٩(، منھا شخصا

                                                            
م ١/١٢/٢٠٠٧خالل الفترة من  القتل العمد الصادرة عن وزارة الداخلية أن عدد وقائع  التقرير اإلحصائي للجريمة والحوادثجاء في   * ٩٢

إصابة ) ٢٦٠٥(واقعة واإلصابات العمدية الجسيمة ) ٣٨٤١(إلى واقعة والشروع في القتل ) ٥٦٩(وصلت الى  م ٣٠/١١/٢٠٠٨إلى 
  .واقعة) ٢٩٨(واقعة والحريق العمد ) ١٨٧(واقعة والتفجير العمد ) ١١١(والخطف 
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واطنين ضحاياھا من العسكريين فيما الزال عدد ا إذ كان أغلب ةفي محافظة صعد لضحايا من الم
وا ةفي حروب صعد ى والتي استخدمت فيھا مختلف أن ر معروف حت ونظرا  .اآلنع األسلحة غي

  من أزمات اقتصادية خانقة واتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة ارتفعت ليمن الما تعانيه 

عدد حاالت  أنعدد حاالت االنتحار في اليمن، ففي تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية ذكر 
ى ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٤االنتحار خالل األعوام  ة ) ١٨٦٦(م وصل إل ) ٧٦٥( امنھ انتحارحال

روبحس ،األسلحة النارية فيھا حالة استخدمت ر المنشور في شھر فبراي سجلت  م٢٠٠٨ب التقري
ة أخرى يصل عدد ضحايا . ٩٣م٢٠٠٧خالل العام  حالة انتحار) ٤٦٥(األجھزة األمنية  من ناحي

ان الحوا ة باإلمك ل فني ى أسباب وعوام ود إل ا تع ة وكلھ ام مخيف ى أرق يمن إل ي ال ة ف دث المروري
بلغ عدد ضحايا الحوادث المرورية خالل العشر السنوات  فقد تالفيھا ، وبحسب التقارير الرسمية

رة  ا ) ٢٢٥٧٥(م ٢٠٠٨ـ   ١٩٩٨األخي اة منھ ة وف ابة ) ٢٢٨٣(حال رأة وإص ) ١٥٨٢٠٦(ام
  .٩٤إصابتھم بليغة) ٤٩٨١٣(آخرين منھم 

وذكر التقرير اإلحصائي للجريمة والحوادث الصادر عن وزارة الداخلية إن عدد الجرائم الجنائية 
ام  الل ع جلة خ ى ٢٠٠٨المس لت إل وادث ) ٤٠١٥٤(م وص دد الح ل ع ة ووص ة جنائي جريم

ى  ة إل ً مروري اً حادث) ١٦٤١٨(المروري اة  ا ا وف تج عنھ ابة  اً شخص) ٥٢٨٦(ن ) ٣٥٢٨٦(وإص
   ٩٥حالة إصابة بسبب الحوادث المرورية) ٢٠٢١١(حالة وفاة و) ٢٨٩٧( خرين، منھا آ

تعكس األرقام الخاصة بعدد القتلى والمنتحرين وضحايا الحوادث المرورية مدى االستھانة بحق 
  .في اليمن  ھذا الحقاإلنسان في الحياة وتقدم صورة قاتمة عن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ١١/٢/٢٠٠٨تاريخ  ٣٨٣الناس العدد  -  ٩٣
 ١١/١/٢٠٠٩تاريخ ) ١٦١٣٢(ملحق قضايا وناس صحيفة الثورة العدد  -  ٩٤
  م ١/٢/٢٠٠٩تاريخ ) ١٦١٥٣(العدد / صحيفة الثورة / ملحق قضايا وناس  -٩٥
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  :الحق في الحرية واألمن الشخصي 

يجوز االنتقاص منھا تحت  الحق في الحرية واألمن الشخصي من الحقوق المدنية لإلنسان التي ال يعد
البرغم منأي ظرف من الظروف ،  ة األخرى  أن ف ة والتشريعات الوطني ة اليمني دستور الجمھوري

ر أو ال  تتفق إلى حد كبي
ا ذھبت  ع م تتعارض م

ة  هليإ التشريعات الدولي
المتعلقة بحقوق اإلنسان 
ازال ذا الحق م  إال أن ھ

وق  ر الحق ن أكث م
ى  اك عل ة لالنتھ عرض
ن  ع وم توى الواق مس
ائع  ك وق ور ذل ص

ال الت في االعتق عس
اء ائع االختف  ووق

ري اف ألقس ، واالختط
د  جل المرص ث س حي
ان  وق اإلنس ي لحق اليمن

د عن  ا يزي )  ١١١٤(م
في  ال تعس ة اعتق واقع

ام  الل ع ( م و٢٠٠٨خ
اء ) ٨٢ ة اختف واقع

ا  اف منھ ) ٧٨( واختط
ة ري واقع اء قس  إخف

زة  ا األجھ ت بھ قام
ة ل ،األمني ا حص  كم

وم  اء ي مس
دما م٣١/٣/٢٠٠٨  عن

ة زة األمني ت األجھ  قام
دن ة ع ة  بمحافظ بحمل

ازل  ة لمن داھمات ليلي م
طينابعض  ي لناش يالسياس لمية ف ات الس ي التجمع ن منظم رة  ين م اع دائ ن اتس د م ا للح ة منھ محاول
اكن مجھ ،م١٩٩٤ر ونتائج حرب صيف اثآتجاجات الشعبية المطالبة بإزالة االح ى أم ة واقتادتھم إل ول

اً  و ظلوا انوني للمرصد من  حيث في حالة اختفاء قسري ألكثر من أربعة عشر يوم ق الق تمكن الفري
                                                            

  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات : المصدر  ٩٦ 

  

  يتضمن عدد من وقائع االختفاء واالعتقال)١٧(رقمإطار 

  
 

ً عام ٢٤"اختطاف محمد محمد حسين الفران تم م ١٤/٧/٢٠٠٨ • طالب وھو/  ا
سبب ( من داخل مسجد احمد ابن الحسين حيث يدرس المذھب الزيدي" جامعي 
ً ، وظل مختفي) االعتقال ً  ا ً يوم)٦٠(ألكثر من  قسريا في األمن  هحيث تبين أن ا

بعد نقلة إلى األمن السياسي ، وحتى إالَّ سرتة بزيارته القومي ،ولم يسمح أل
  .كتابة ھذا التقرير الزال معتقال في األمن السياسي 

ً عام٢١"اختطاف احمد عبد هللا الكحالني كان م ١٥/٧/٢٠٠٨ • من " طالب/  ا
ً  هأمام منزل في األمن  هم حيث تبين أن٢٠/١٠/٢٠٠٨حتى  بصنعاء وطل مختفيا

إلى األمن السياسي ، وحتى بعد نقلة إالَّ  القومي ، ولم يسمح السرتة بزيارته 
  .كتابة ھذا التقرير الزال معتقال في األمن السياسي 

ً عام٢٢"احمد يحيى محمد السياني  • " طالب ينتمي إلى إحدى األسر الھاشمية/ا
 مختفيام لالختطاف من احد شوارع العاصمة ،وظل ١٣/٥/٢٠٠٨تعرض يوم 

معتقل لدى جھاز األمن القومي ،نقل  هسرتة أنألكثر من ثالثة أشھر حيث تبين أل
 .إلى األمن السياسي وحتى كتابة ھذا التقرير الزال رھن االعتقال 

ً عام٢٥"ياسر عبد الوھاب الوزير  • نية للدفاع عن ناشط في المنظمة اليم" ا
ز زيدي لتعليم العلوم حد أساتذة مركز النھرين ــ مركأالحقوق والحريات و

ثناء خروجه ألداء صالة أم ٥/٦/٢٠٠٨ـ تعرض لالختطاف يوم  الشرعية
في  م وحتى كتابة ھذا التقرير الزال معتقالً ٨/٩/٢٠٠حتى  الظھر وظل مختفياً 

 .األمن السياسي 
ً عام٢٥"طه حسن علي السھيلي • إلى  هم وھو في طريق١٧/٣/٢٠٠٧اعتقل في " ا

ثم األمن السياسي ثم السجن المركزي بتعز  ةبصعدأودع في سجن قحزة  ةصعد
ثم األمن السياسي بصنعاء ثم السجن المركزي بصنعاء ، تعرض للتعذيب 

م نقل إلى األمن السياسي ٨/٢/٢٠٠٩ريخ أويعاني من حساسية في الجلد وفي ت
 .بصنعاء

) ٢٣(م أفرجت األجھزة األمنية بأمانة العاصمة عن ١٢/٢٠٠٨خالل شھر •
ً شخص) ٣٧(، وحتى كتابة ھذا التقرير الزال  ةى خلفية أحداث صعدعل معتقالً   ا

في حجة معتقلين منذ  معتقالً ) ١٩(معتقلين لدى جھاز األمن السياسي بصنعاء و
 ٩٦م٢٠٠٧مارس /فبراير 

ً ناشط) ٣٢٠(ا يزيد عن م األجھزة األمنية بمحافظة عدن تعتقل م٧/٧/٢٠٠٨ •  ا
ھيئة الحراك السلمي بالمحافظات  حد االعتصامات التي نظمتھاأومواطن من 

  .بالمطالب الشعبية بالمحافظات الجنوبية الجنوبية لمطالبة السلطة االعتراف 



139 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

لعاصمة صنعاء ، وترتب السياسي في ا األمن ن لدى جھازوتبين له بأنھم محتجز أنااللتقاء بھم بعد 
ة على ذ ا ، حيث  إنلك اتساع دائرة االحتجاجات الشعبية لتشمل معظم المحافظات اليمني م يكن كلھ ل

م  ة حتى ت راف بالقضية الجنوبي استمر تنظيم الفعاليات التضامنية مع المعتقلين ومطالبة السلطة االعت
د عن  ١١/٩/٢٠٠٨ريخ أبت ھماإلفراج عن ا يزي ال م ة باعتق زة األمني رة قامت األجھ ذه الفت م وخالل ھ

اركين في اً مواطن)   ٨٦٠( لمية والمش ات الس ي التجمع ن منظم ا م ن . ھ بوع االول م ة األس ع نھاي وم
الشباب المؤمن  منتدى( الحوثي تباع أمايو أدى تصادم جماعة من أنصار و/ ٧شھر مايو وتحديدا في 

ى تجدد  ) ران إل ديريات محافظة عم فيان إحدى م ة حرف س ات العسكرية في مديري مع إحدى اآللي
اتسمت الحرب األخيرة باتساع . م ٢٠٠٤المعارك بين الطرفين وھي الحرب الخامسة بينھما منذ عام 

ام / ١٧دائرتھا الجغرافية مقارنة بالحروب السابقة  وقصر مدتھا حيث توقفت في  ادرة ق د مب و بع يولي
ـ بھا عدد من مشايخ اليمن ــ الزالت مضامين د هللا  ىلقأھا غير معروفة ـ ي عب رئيس عل ا ال ى إثرھ عل

ين ال اً صالح خطاب ارك ب ه توقف المع د في رة الحرب أك و( طرفين  ، وخالل فت ايو ويوني ) شھري م
االت  ة اعتق ة حمل زة األمني ذت األجھ ين  نف ت المنتم عة طال ى ا واس اھض إل دي المن ذھب الزي لم

ةالرسمي للسياسات ً  ،ينالھاشميو ة للحكوم ي العاصمة صنعاء حيث  وخصوصا ر ف تعرض عدد كبي
ري  اء قس اوالت اختف اً  لمح عين يوم ن التس نھم ع بعض م اء ال رة اختف ت فت اً  وطال ين الحق م  ، تب أنھ

ومي بصنعاء  از األمن السياسي واألمن الق دي جھ ا زال محتجزون ل ان وم د لقم ى محم كل من يحي
و اض دح ه وري د هللا الفقي ير عب د  ةوبش د محم د الحمي راً اوعب ين قس ات  لمزيجي مختف بحسب معلوم

   .ن الحقوق والحريات المنظمة اليمنية للدفاع ع

د عن  م٢٠٠٨وفي شھر نوفمبر ا يزي ً ناشط) ١٤٠(اعتقلت األجھزة األمنية م ي ا ي محا اً سياس فظات ف
ً إتعز وعدن والعاصمة صنعاء ،  على قيام اللجنة  ثر قيامھم بتنظيم عدد من التجمعات السلمية احتجاجا

ا ديل جداول الن ة وتع ة مراجع ام الحزب الحاكم بتشكيلھا العليا لالنتخابات بمباشرة عملي د قي خبين بع
ات  وفير شروط االنتخاب وقيامھا بتشكيل لجان القيد والتسجيل عبر الحكومة وبعد فشل الحوار بشـأن ت

ارير الرصد مارست  ،التعددية الحرة والنزيھة عبر تعديالت دستورية وقانونية  زةوبحسب تق  األجھ
ة  األمنية ى خلفي ين عل ك والتجمع ةصعد أحداثجملة من االنتھاكات بحق المعتقل لمية ومن ذل ات الس

ومعاملتھم معاملة قاسية وحاطة  الزيارة عنھم  زنازين وأقبية انفرادية تحت األرض ومنعإيداعھم في 
   .كرامتھم اإلنسانيةل
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  :الحق في المحاكمة العادلة 

لطات  ين الس دأ الفصل ب ة، و مب ة الحديث ة المدني مات الدول ن س ية م مة أساس م أس ام ھ ايير النظ مع
اً  ك السلطات جميع م تل ة  الديمقراطي المعاصر، والسلطة القضائية ھي أھ بالنسبة لقضايا الديمقراطي

ان وق اإلنس ه األ، وحق ود إلي ذي يع أ ال ا الملج وقھم باعتبارھ يم حق ة وتنظ ات لحماي راد والجماع ف
. لسلطتين التنفيذية والتشريعيةعمال اأاعتبارھا السلطة المخولة برقابة وحرياتھم العامة والخاصة ، وب

ذ ال تواخ ي ردس  اليمن
ادئ م  المب ة  بمعظ الحاكم

ي و ي اللتقاض ق ف لح
واردة  ة ال ة العادل المحاكم
دولي  انون ال ي الق ف
والمواثيق الدولية الخاصة 

ان وق اإلنس ن أإال  بحق
اني داخلي يع ريع ال  التش

الً  ذه  اً بنيوي خل ل ھ عط
ادئ ث المب ا حي زال م

ي  اء اليمن ً القض عا  خاض
ة  لطة التنفيذي يطرة الس لس
ر  ي كثي والتي استخدمته ف
في ايا لتص ن القض ة م

ومھا  ع خص اباتھا م حس
يين  الل العالسياس م ا، فخ

ل ٢٠٠٨ ن  م مث دد م ع
واطنين والصحفيين والن ى أالم رت إل يين لمحاكمات افتق ة شطاء السياس ة العادل بسط شروط المحاكم
ه  ا تعرض ل ك م ن ذل طين ) ٩(  وم ن الناش ھدتھا م ي ش لمية الت ات الس ادة التجمع ي قي يين ف السياس

ة (محكمة الجزائية المتخصصة المحافظات الجنوبية للمحاكمة أمام ال ة أمحكم ة ) من دول وھي محكم
انوني  ق الق الع الفري د اط اب وبع ن و اإلرھ ايا األم ي قض ر ف ئت للنظ تورية أنش ر دس تثنائية غي اس

ين  أنمن ملف القضية اتضح  للمرصد على ما تم السماح لھم بتصويره ا للمعتقل م توجيھھ ي ت التھم الت
  .ال تمس الوقائع  التي تم اعتقالھم والتحقيق معھم بشأنھا 

  

  

  

 المحاكمات التي إفتقرت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلةيوضح بعض )١٨(إطار رقم 

 

األمنية بمحافظة عدن باعتقال كل من  م قامت األجھزة٣١/٣/٢٠٠٨ريخ أبت •
ھيثم الغريب دون ان يكون لديھا أمر  يحسن باعوم ويحيى الشعيبي وعل

قضائي صادر بذالك وظلوا تحت طائلة االختفاء ألقسري لمدة أربعة عشر 
 ً د اطالع ھيئة الدفاع على ملف القضية الخاص بھم وجدت ان ھناك وعن يوما

م بينما ٢/١/٢٠٠٨منھم بتاريخ  ادرة من النيابة العامة في حق كلٍ أوامر ص
الوقائع التي تم التحقيق معھم بشأنھا وأسندت النيابة إليھم تھمة ارتكابھا الحقة 

  . على صدور تلك األوامر
لفنان الشعبي فھد القرني بتھمة إثارة م اعتقل ا٢/٤/٢٠٠٨يوم األربعاء  •

ة للحكومة  ولحزب النعرات الطائفية والتشھير برئيس الجمھورية واإلساء
وتم إيداعه سجن األمن السياسي بتعز لمدة ، لين والوزراء ؤوالمؤتمر والمس

وفي ، عقدت المحكمة أربع جلسات. ثم نقل إلى السجن المركزي ، أيام ةسبع
ين وطردھم من قاعة  المحكمة االعتداء على المحام م تم٢١/٥/٢٠٠٨جلسة 

م المخصصة للنطق بالحكم عقدت المحكمة جلستھا ٩/٧/٢٠٠٨وفي جلسة ، 
 ً وتم النطق بالحكم الساعة السابعة والنصف قبل  في الساعة  السادسة صباحا

( الحبس لمدة سنة ونصف ودفع مبلغ، حضور المحامين وكان منطوق الحكم 
م أطلق ١٦/٩/٢٠٠٨ريخ أوفي ت، يمني غرامة مالية ف لایر أل) ٥٠٠

خالل نفس الفترة كانت  هر عفو رئاسي والغريب في األمر أنسراحه بقرا
 ً  . فار من وجه العدالة   هجة أنبح إحدى محاكم األمانة تحاكم القرني غيابيا
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اريخ و ي ت ً ٢٠٠٨/   ٦/    ٢٦ف ا ة حكم ة المتخصص ة الجزائي درت المحكم حافي  م أص ق الص بح
ة صنعاء إ) اماع ٤٢(الكريم الخيواني عبد ى خلي اء إل ه باالنتم ة للشباب المؤمن ثر اتھام ة التابع الثاني

دة ست سنوات  وكان منطوق الحكم) ات الرسمية حسب ادعاء الجھ( ى والسجن م رة إل م إضافة فق ت
مأتقضي بالنفاذ العاجل بسجنه مع  بعد النطق به الحكم م تكن ضمن منطوق الحك رة ل د  ن ھذه الفق عن

دة ثالث. خذ على أثرھا إلى السجن مباشرةأ ،محكمةالنطق به في جلسة ال  ةظل الخيواني في السجن م
ق سراحه بت و رئاسي ٢٥/٩/٢٠٠٨ريخ أأشھر حيث أطل رار عف ه مع (م بق األمر نفسه تكرر حدوث

و  رار عف م إطالق سراحھم بموجب ق المعتقلين على خلفية ممارسة الحق في التجمع السلمي حيث ت
ة وبالرغم من ذالك جاء حكم الشعبة الجزائية بالمحك) م١١/٩/٢٠٠٨رئاسي صدر بتاريخ  ة الجزائي م

ادر بت داً ٢٦/١/٢٠٠٩ريخ أالمتخصصة والص ت إلي م مؤي ا ذھب ا  هلم ي حكمھ ة ف ة االبتدائي المحكم
ي  دليل العمل ت بال واني وثب حافي الخي ق الص ادر بح لطة  أنالص يلة للس رد وس ت مج ة كان المحكم

  . رضيھاالتنفيذية لالنتقام من معا

ك ) ١١٧(المرصد اليمني  وثقلك إلى جانب ذ  واقعة اعتداء على الحق في المحاكمة العادلة ، ومن تل
ين في األمن السياسي بصنعاء والسجن المركزي في  ر من المعتقل الوقائع استمرار اعتقال عدد كبي

  يوضح الحكام الصادرة بحق بعض معتقلي كرش) ١٢(جدول رقم

تھم ھم إليالسلمية وأسندت  االعتصاماتم على خلفية المشاركة في ٧/٤/٢٠٠٨كرش اعتقلوا في  ومعتقل
المساس بالوحدة الوطنية ورفع شعارات ضد النظام وإقالق السكينة العامة والمشاركة في تظاھرة غير مرخص 

لحج عدة /عقدت المحكمة االبتدائية في كرش. لھا، تعرض المعتقلون لبعض صور التعذيب أثناء فترة االعتقال 
ائية بالسجن سنوات متفاوتة وتغريمھم م صدرت بحقھم أحكام قض٢٢/٥/٢٠٠٨جلسات لمحاكمة المعتقلين وفي 

  .م بقرار عفو رئاسي ١٨/١٠/٢٠٠٨ريخ أسراحھم بت وأطلقألف لایر، ١٣٠مبلغ 

  م٢٢/٥/٢٠٠٨بتاريخ  منطوق الحكم الصادر  اإلفراجتاريخ   تاريخ االعتقال  االسم  م

عميد (عبد سركال محمد  ١
  )متقاعد

  
  النفاذالسجن لمدة سنتين مع   م١٨/١٠/٢٠٠٨  م٧/٤/٢٠٠٨

  السجن لمدة عام ونصف مع النفاذ م١٨/١٠/٢٠٠٨ م٧/٤/٢٠٠٨  محمود سالم عبد هللا ثابت ٢

  بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ هحكم علي م١٨/١٠/٢٠٠٨ م٧/٤/٢٠٠٨  شكيب علي سالم ٣

  سنتين مع النفاذلمدة السجن  م١٨/١٠/٢٠٠٨ م٧/٤/٢٠٠٨  ھشام محمد صالح ٤

  عام ونصف مع النفاذلمدة السجن  م١٨/١٠/٢٠٠٨ م٧/٤/٢٠٠٨  جميل ھزاع عبد هللا ٥

  سنة وشھرين مع النفاذلمدة السجن  م١٨/١٠/٢٠٠٨ م٧/٤/٢٠٠٨  عبد هللا فارع يحيى ٦
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ة وأنصار الحوثي ٢٠٠٧العام  خاللحجة جرى اعتقالھم  وات الحكومي م أثناء الحرب الرابعة بين الق
ي حصل عرضھم على أي جھة قضائية ، وبحسب ال يتمم لم ٢٠٠٨، وحتى نھاية العام  معلومات الت

ة  ن ماال يقل عن ستين معتقالً إعليھا المرصد ف زة األمني دى األجھ على خلفية قضايا إرھابية معتقلين ل
  .عرضھم على أي جھة قضائية أيضا يتمم لم ٢٠٠٨وت منذ مطلع العام مبمحافظة حضر

   :الحق في حرية الرأي والتعبير

من القيود على حريات الرأي  سعت الحكومة اليمنية خالل السنوات األخيرة إلى فرض مزيداً 
ً "  الحريات الصحفية" والتعبير  في المحافظات الجنوبية  ومع اتساع دائرة الحراك السلمي وخصوصا

الى مجلس النواب  بمشروع قانون حماية الوحدة ٢٠٠٧تقدمت الحكومة اليمنية في منتصف العام 
الحكومة بمشروع تعديل قانون الجرائم  تم تقدم٢٠٠٨وخالل عام ) لم يتم إقراره(الوطنية 

الذي  حدة الوطنيةمشروع قانون حماية الوغلب ما جاء في أالعقوبات، تضمنت  تلك التعديالت و
حمل في طيات مواده القليلة الكثير من المفاھيم التي تتنافى مع ما جاء في المواثيق والمعاھدات 

ھانة رئيس إن اعتبار أ بير، ومن ذلك مثالً الدولية لحقوق اإلنسان ومبادئ حرية الرأي والتع
فسير ھذه الكلمة تخضع ، بل جعل تإھانةون تحديد دقيق لمدلول كلمة جريمة جسيمة د الجمھورية

في مجال إبداء الرأي لتأويالت متعددة وبحسب مسودة التعديالت يعد أي  تعرض لرئيس الجمھورية 
سلطة الوصاية على األحزاب  ن األحزابؤوت لجنة ش، كما أعطت التعديالجريمة جسيمة

تخويلھا  األحزاب وھي سلطات ال يمكن سلطة إصدار العقوبات ضدھا قضائية، ومنحتوصالحيات 
  .سوى للقضاء 

يسيرا لتعديالت تخص الجانب كان ولو  فيھا ذكرھذه التعديالت لم يكن  أنوالجدير باإلشارة ھنا 
تحويل الصحافة واإلعالم من سلطة رابعة  إلىأنھا كانت صياغة تھدف  إلىالجنائي ، وھو ما يشير 

عقوبات من مسودة  نصتعلى)١٢٦(المادة  أن إلىنشير  أنمجرد تابع و مؤيد ، ويكفي ھنا  إلى
منھا ) ١٠١(التعديالت  تقرر اإلعدام لصدور منشور ال يتوفر على الدقة الالزمة ، وتعطي المادة 

،  ناشراً  أو يكون محرراً  أنصالحيات مطلقة للقاضي لتقرير عقوبة تكميلية في منع الصحافي من 
جرائم العلنية (منھا قانون العقوبات في فرع كما تضمنت ھذه التعديالت أكثر من عشر مواد يتض

تقضي بأغلظ العقوبات وأشدھا على حرية الصحافة ، وتتراوح بين اإلعدام والحبس ) والنشر
ً والغرامة ، حتى وان كان الخطأ مھني غير مقصود ، وذلك من خالل سحب مجموعة تلك العقوبات  ا

رية ورئيس الحكومة والوزراء والمسئولين يھين رئيس الجمھو أوعلى كل من نشر عالنية ما يسيء 
  .من قدم تلك المعلومات  المحليين ،وھي عقوبات ال تنحصر فقط بمن نشر ، بل تشمل أيضاً 

من  تقدمت بمشروع قانون جديد للصحافة يفرض مزيداً  أنسبق لوزارة اإلعالم اليمنية  هأنيذكر 
تتصل بالعمر  الحالي ، حيث وضع شروطاً القانون  ة الصحافة مقارنة بما ھو عليهالقيود على حري

ً عام٢١عن  هيقل عمر ن الأويكون يمني الجنسية ،  أن" والمؤھل العلمي للصحفي وجنسيته مثل " ا
كما منح القانون الجديد وزارة اإلعالم الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل أو إلغائھا أو سحبھا أو 
عدم تجديدھا أو إلغاء الترخيص دون إبداء األسباب ، و منح وزير اإلعالم حق إصدار الئحة يحدد 
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والمسموعة  ءةفيھا شروط وعمل ونشاط الصحفيين العرب واألجانب لدى الصحافة اليمنية المقرو
  .نباء والمرئية ووكالة األ

م ورصد ماال يقل عن ٢٠٠٨تواصلت االنتھاكات التي تتعرض لھا الحريات الصحفية خالل العام 
واقعة كان ضحاياھا من الصحفيين ، وعلى الرغم من تعدد وتنوع الدوافع والتھم إال أنھا  ٩٧)٧٠(

خاصة عندما تحاول ) الحريات الصحفية (جميعا تعكس مدى ضيق السلطة من حرية الرأي والتعبير 
وسائل اإلعالم الصحفية 
تقديم صورة مغايرة لتلك 
التي تبثھا وسائل اإلعالم 

 .لھاالحكومية والموالية 
م ١٣/١/٢٠٠٨ففي يوم 

عملت السلطات األمنية  
بمحافظة عدن على منع 

من  "الجزيرة"طاقم قناة 
 تغطية مھرجان التصالح

ه يلإوالتسامح الذي دعت 
المدنية  الفعاليات

السياسية في المحافظات و
و منع  ،الجنوبية

حمد الشلفي أالصحافي 
وبقية الطاقم من المشاركة 
 في تغطية المھرجان حيث

تعرضوا للحجز داخل 
فندق الساحل بكريتر، 
وفي نفس اليوم تعرض 

 "الحرة"مراسل قناة 
الصحافي مروان الخالد 
والمصور الصحفي أكرم 

  .بالضرب ومصادرة كاميرات القناة الحياني لالعتداء

السابق نبيل  التنفيذي تحريرھا رئيسيزال رئيس تحرير صحيفة الشارع الصحافي نائف حسان و الو
الدفاع ضدھم بسبب سبيع والمراسل محمود طه ينتظرون صدور الحكم في قضية نشر رفعتھا وزارة 

صحيفة  لال تزاوم ٢٠٠٧نشرتة الصحيفة في عددھا األول منتصف العام  ةملف عن حرب صعد
عالم المستقلة ممنوعة من الصدور منذ توجيه وكيل الصحافة والمطبوعات في وزارة اإل "الصباح"

                                                            
 واقعة)  ٢٤٨(بلغ  ٢٠٠٨الصحفيين خالل العام ذكر تقرير صحفيات بال قيود إن عدد وقائع االعتداء على  - ٩٧

  يوضح نماذج من انتھاكات تعرض لھا صحفيون  )١٩(رقم  إطار

يمن "لمسمري رئيس تحرير صحيفة ادي على الصحفي حكيم تعناصر من الشرطة تع •

" بازار خيري " الناطقة باالنجليزية وتكسر كاميراته أثناء تغطيته لـ " بوست 

 .العاصمة صنعاء واعتصام طالبي في 

الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان تتعرض لتھديد بالقتل والتصفية الجسدية عبر  •

لحكيمي رئيسة تحرير موقع الحدث اوبالمثل قالت الصحفية نبيلة " SMS"رسائل 

نھا تلقت رسائل مماثلة لتغطيتھا االحتجاجات السلمية في إ :اإلخباري المستقل

 .المحافظات الجنوبية 

احتجاز العدد األول من مجلة أبواب التي يرأس تحريرھا الصحافي نبيل الصوفي في    •

مطار صنعاء ومنعھا من الدخول والتوزيع بسبب احتواء غالف المجلة على صورة 

ولم يسمح بدخول المجلة ، لرئيس الجمھورية رأت وزارة اإلعالم بأنھا غير الئقة 

 .بعد إعادة طباعتھاإال وتوزيعھا 

 .ن يحرقون مقر صحيفة الرأي العاموم مجھول٢٩/٨/٢٠٠٨ •

•  ً الصحفية خالل  من االنتھاكات التي تعرضت لھا الحريات كبيراً  نالت صحيفة األيام قسطا

م تعرض منزل باشراحيل ومقر الصحيفة في ١٢/٢/٢٠٠٨ريخ أم ففي ت٢٠٠٨العام 

تحرير  كتو بر تعرض رئيسأصنعاء لمحاولة اقتحام مسلحة وفي منتصف شھر 

تتھمه باالنفصالية والتحريض ) sms(الصحيفة ھشام باشراحيل للتھديد عبر رسائل 

الصحيفة في المحافظات عرضة لالنتھاك  من ووحدة الوطن ، فيما كان مراسالعلى أ

لحميدي في الضالع ابالتصفية الجسدية واعتقال محمد  ومن ذلك تھديد أنيس منصور

تعرض مراسل الصحيفة في ردفان غازي محسن ومصادرة كاميرته من قبل األمن و

  .    العلوي لالعتقال
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  "عما تعرض له من انتھاكات  الصحفي عبد الكريم الخيوانيشھادة من ) "٢٠(أطار رقم 

القضاء بشكل كان وجودي في السجن رغبة عليا وتعليمات فوقية أُخرجت عن طريق "
مكشوف، كاستمرار لتصفية الحسابات ضدي بسبب ملفات الفساد والتوريث التي فتحتھا 
في صحيفة الشورى قبل أربعة أعوام، وكانت محاكمتي امتداداً للقضية التي اعتقلت بسببھا 

تم التنكيل بي عبر .م، وحرفت القضية عن مسارھا لتصبح قضية أمن وإرھاب٢٠٠٤في 
لت برغم أن الحكم لم يكن مشموالً بالنفاذ المعجل، وتوج ذلك بتحوير المحكمة، واعتق

المعجل وھو ما لم يورده القاضي وسجلته ) للتنفيذ(منطوق الحكم بإضافة فقرة كاملة 
يونيو،  ١٤كان يفترض أن أستلم جائزة منظمة العفو الدولية في .كاميرات وسائل اإلعالم

يونيو، وبعد ذلك منع رئيس االتحاد  ٩كم في بيد أن المحكمة حددت جلسة النطق بالح
الدولي للصحفيين من الحضور إلى اليمن لتسليمھا لي، وُمنعت في السجن من التعبير عن 

 ".رأيي، وحوصرت تماماً إثر إجراء حوار معي من قبل صحيفة العرب القطرية

م بإيقاف طباعتھا بتھمة اإلساءة إلى رئيس الجمھورية وتغطية االحتجاجات الشعبية ٤/٣/٢٠٠٨في 
  . يةالجنوبفي المحافظات 

حفيين في اليمن ما بين تتعدد وتتنوع وسائل وأساليب االنتھاك التي تتعرض لھا حرية الصحافة والص
م ٢٠٠٨/ ٤/  ٢٢ريخ  أتففي اإليقاف والمحاكمة واالعتقال ومصادرة الممتلكات والتھديد بالقتل ، 

من قاعة المحكمة الجزائية ح رئيس تحرير موقع االشتراكي نت اعتقل الصحافي محمد المقال
ثناء أاء والضحك في قاعة المحكمة وذلك بتھمة إھانة القض) من الدولةأمحكمة (  المتخصصة

القانون بالسجن  ليھاوھي مخالفة يعاقب ع، حضوره جلسة محاكمة الصحافي عبد الكريم الخيواني
المقالح ظل معتقالً لمدة  الصحفي نألایر يمني، إال  ٥٠٠مالية قدرھا ساعة أو دفع غرامة  ٢٤لمدة  
ً حيث حكم عليه بالسجن لمدة  ٦٠ واالكتفاء بالمدة التي أمضاھا في ع وقف التنفيذ مأشھر  ٦يوما

سامي غالب رئيس صحيفة النداء المستقلة بسبب شكوى تقدم  الصحافي فيما استمرت محاكمة. السجن
م تناول ٢٠٠٧نوفمبر / ٢٩بھا وكيل وزارة األوقاف على خلفية مقال تم نشرة بصحيفة النداء في 

، حيث طالب وكيل وزارة األوقاف بمعاقبة غالب العمرةارة في تنظيم رحالت الحج وسوء أداء الوز
ھانة ــ سبق لوزارة ، وھي المادة المتعلقة بالسب واإلمن قانون العقوبات) ١٩٧(المادة  بناء على نص

بسبب قيامھما بدورھما  قضائياً " الوسط "وصحيفة  "الناس"ن قامت بمالحقة صحيفة أاألوقاف 
ن تعرض للتھديد بالقتل منتصف أسبق للصحافي سامي غالب د وقــ   على أداء الوزارة الرقابي
لقسري في اليمن ليضاف بالتالي اة بفتح ملفات عن ظاھرة االختفاء م بسبب قيام الصحيف٢٠٠٧يونيو 

عد الصحافي عبد الكريم ، ويبالمخاطر بسبب كتاباتھم الصحفية إلى قائمة الصحفيين المھددين
تعرضه  :لتنكيل حيث تعرض النتھاكات عدة منھارضوا لاليمنيين الذين تعالصحفيين برز الخيواني أ
خالل العام  لالعتقال
بعد مداھمة م ٢٠٠٧
 أطفالهوترويع  منزله
 سراحه إطالقوبعد 

تعرض لالختطاف 
شوارع  أحد في

وتم  العاصمة صنعاء
 االعتداء عليه

بالضرب والسب 
 إحدىم وكسر توالش

 وتھديده يده أصابع
، وخالل العام به معصوب العينيين في منطقة خوالن يلقىقبل أن  الكتابة عاودحال بالقتل في 

من قاعة   اعتقالهتم والمحاكمة العادلة  م تعرض الخيواني لمحاكمة تفتقد شروط ومبادئ٢٠٠٨
  . مشموال بالنفاذ المعجل الصادر بحقه يكون الحكم أنالمحكمة دون 

اس  مابسبب كتاباتھ د القمع وعب ل أحم وبي اعتق ع السلمي، ومطالب الحراك الجن دة لحق التجم المؤي
ا  ٢٣/٤/2008العسل في  م محاكتھم ة ت ابيع واألشھر الالحق ين، وخالل األس في مركزي محافظة أب
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ك ا بأش اءة إليھم م اواإلس ة ل ِدھمال مختلف ا تُج ا،  تبرئتھم وبة إليھم تھم المنس ن ال ة م ل المحكم ن قب م
ا  إذاستمر اعتقالھما وقدما للمحاكمة مرة أخرى بتھم ال تختلف عن التھم السابقة، ولم يتم اإلفراج عنھم

من أغسطس بعد اتفاق بين رئيس الجمھورية وقيادات أحزاب المشترك باإلفراج عن  ١٧سوى في الـ
  .كافة المعتقلين السياسيين

ا  دة انتھاكات منھ ا لع ه اقتحام : وتعرضت صحيفة المحرر وموقعھ ع واختراق ا، وحجب الموق مقرھ
راك  ايا الح ا لقض حيفة وموقعھ ة الص بب تغطي اءت بس ات ج ك االنتھاك ع تل رة، وجمي ن م ر م أكث

  .الجنوبي

ومي، ومن خالل وسائل ينتھك الخطاب الرسمي  عدا كل ذلك حرية اإلعالم والصحافة بشكل شبه ي
ً اإلعالم الرسمية يتم  ومن ذلك توجيه وزير اإلعالم  بالويل والثبور، تھديد الصحفيين والناشطين يوميا

ددٍ  ى  ع ل عل ى الصحفيين بالعم اھزة إل تھم الج تن، "من ال د ونشر الف ق البل دة  تمزي تھداف الوح واس
زاق ة واالرت د، والعمال ادات والتقالي ى الع اءة إل اعي واإلس لم االجتم ة، والس ي "الوطني ده ف ، وتھدي

اير منت ف ين ص
دم ٢٠٠٨ م بع

كوت  نالس  ع
حاب  أص
دة  األجن
ي  ة، وھ الخاص
دات  التھدي
ي  ة الت الدائم
تنتھجھا السلطة 

ؤول ھا وومس
ضد اإلعالميين 
د  والناشطين عن
ات  أي أزم
ية  سياس
ة  واجتماعي

  .تشھدھا البلد

األسبوعية " الوسط"بإلغاء ترخيص صحيفة  قراراً  ٢٠٠٨بريل في إ وكانت وزارة اإلعالم أصدرت
ا  ا أو لغيرھ -في سابقة خطيرة كجزء من التصعيد في قضايا الصحافة والصحافيين دون أن يكون لھ

 ً ا انون وفق راخيص الصحف -للق اء ت ي إلغ ق ف ي منتصف  .الح مبر وف ة  م٢٠٠٨ديس تدعت نياب اس
يم في "المصدر"الصحافة والمطبوعات رئيس تحرير صحيفة  ، سمير جبران، والصحفي اليمني المق

نطن م كوى واش ول ش ا ح ى أقوالھم تماع إل حيفة، لالس ة بالص ة ثابت ب زاوي ذي يكت اوري ال ر الم ني

 

  " الصحفي أنيس منصور حميدةشھادة من )"  ٢١(إطار رقم

اتھامات بناء على  شكوى  تقدم بھا  رئيس جمعية  الدفاع  عن الوحدة اليمنية بالصبيحة تضمنت 
ضدي بتنظيم تظاھرت غير قانونية وإثارة الفتن والقالقل وتأجيج الشارع واإلضرار بالوحدة 

خضعت للتحقيق، وقلت  الوطنية والمصالح العامة، وبث الخطاب المناطقي مع شھادة أربعة شھود
في مديريات ردفان  السلميك اإن حضوري في الفعاليات السلمية في الحر في محضر التحقيق

يافع والحوطة والصبيحة وكرش يكمن في إطار عملي المھني من تصوير ورصد ونشر صحفي و
وحق منصوص عليه في األيام، ومواقع إخبارية، وذلك مكفول بالقانون والدستور، صحيفة في 

وكان من  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية
 ةنفيت جميع التھم  وأعلنت استعدادي إحضار أدلوعنه ترديد شعارات انفصالية، ضمن ما سألني 

 بيني وإياھم بسبب ةأن جميع شھود اإلثبات شھادتھم مجروحة بوجود خصوم إلثباتوشھود نفي 
قضايا نشر صحفي وتحقيقات وتقارير إخبارية كشفت عن تورطھم في قضايا فساد، لكن وكيل 

عن أسباب حضورھم في المظاھرات كما رفض وكيل  ھمسؤالبضاً ين االنيابة حولھم إلى متھمي
 وال زالت التحقيقات جارية أسبوعياً » كفيل«النيابة  إخالء سبيلي إال بإحضار  ضمين  حضوري  

جراء إم بعد قيامي ب٢٣/٥/٢٠٠٨مالحقة واعتقال ومصادرة حقيبتي يوم تعرضت ل .منذ ذلك الحين
أفراد  أطلق م ٢٨/٨/٢٠٠٨ريخ  أفي ت، وك المالحقين في الجبالحوارات صحفية مع قيادة الحرا

أثناء تصوير جرافات الجيش وھي تقوم بالبسط على مزارع أبناء  الرصاص عليَّ  معسكر العندمن 
 .الصبيحة
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ام عبي الع ؤتمر الش ة للم دائرة القانوني ن ال ة ضد الصحيفة م ي  مرفوع تھم الت اءة " المصدر"ت باإلس
  .وإھانة رئيس الجمھورية، في أحد مقاالت الماوري

  : قمع الصحافة االلكترونية

حافة اإل ت الص ام يلتعرض الل الع ات خ ن االنتھاك دد م ة لع ا ٢٠٠٨كتروني ن حالھ م يك م ول
مية  ائية رس رت إحص ا ذك ة فبينم حافة المطبوع ن الص ل م بكة أأفض ي ش تركين ف دد المش ن ع

ام  ة ع ى نھاي انوا حت يمن ك ي ال ت ف ً ) ١٤٦(م ٢٠٠٦االنترن ا ً  ٦٩و ألف تركا غ مش ين بل ي ح ، ف
اھي  اال دد مق دن الرئع ي الم رة ف ت المنتش ك ) ٨٢٢(ة يسنترن آلة ذل ن ض الرغم م ى وب مقھ

ك دد س د ع ة يزي ي دول رقم ف مة إال أنال ون نس رين ملي ن عش ً  هانھا ع ا ان مقلق ة  ك ة اليمني للحكوم
بتمبر  ي س ة ف ة الدول ب رئاس ى منص ادة عل ة ج ة يمني ة أول منافس ع نھاي دأ ٢٠٠٦، وم م ب

راءات ا ن اإلج ديث ع ع اإلالح ب مواق ة لحج ت  اإللحكومي حف كترونيلنترن ع الص ة ومواق ي
ام  الل ع تقلة ، وخ ة أو المس ع اإل٢٠٠٨المعارض دد المواق ل ع ة يلم وص ة اليمني كتروني

ن  ر م ى أكث يمن إل ل ال فحين داخ ن المتص ة ع ا ) ١٠(المحجوب ع منھ ت، مواق ورى ن ات، الش يمن
ن ن ة، يم حيفة األم ع ص رس، وموق الع ب ديل، والض دث، الب ر، والح وز، التغيي ان ني ت، شمس

بالغ ا ب ال ى حج ة عل ة اليمني ت الحكوم ث عمل تقلة، حي فح(لمس ع تص ث ) من ع تب أي مواق
اراً  وات  أخب ين الق دائرة ب رب ال ن الح ة وع دىالحكومي ؤمن منت باب الم وثي (  الش ار الح أنص

ر نف) ى تغطي، األم زت عل ع رك ه مواق ت ل ه تعرض ي المحاف ةس عبية ف ات الش ات االحتجاج ظ
ديرھا معارض ھا ي ة بعض ن والجنوبي دن نين م رس ، وع دن ب اج ، ع ع ت ا موق ارج ومنھ وز الخ

بو وب ،وش وت الجن رس ، و ة،وص يمنماب ل ال فحين داخ ن المتص ة ع ت محجوب ي و .زال ف
الم  ة وزارة اإلع رفض في ذي ت ت ال اريح  الوق نح تص القم وات  إط ةقن ت  إعالمي واء كان س

ة  موعة  أومرئي ام  مس الل الع حف  خ ن الص دد م ت ع ة ٢٠٠٨تعرض ى خلفي ة عل م للمحاكم
ا ر منھ ايا النش حيفة   قض وري"ص ي و "الث ل الت ام وص دھا أم ورة ض ايا المنظ دد القض ع

اكم  ى  المح ن إل ر م حيفة ) ١٢(أكث ذا ص ية وك دويا"قض ي  "لوح اكم ف ي تح ايا) ٦(والت        . قض
        

  :الحق في التجمع السلمي 

ي  ق ف لميالح ع الس و التجم وق أ ھ ة بحق ة المتعلق ق الدولي ا المواثي ي كفلتھ ية الت وق السياس د الحق ح
وق اإلنسان  المي لحق ا اإلعالن الع يةواإلنسان ومنھ ة والسياس الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  العھ

المي ل حيث همن) ٦(بموجب المادة وھي حقوق كفلھا الدستور اليمني  اإلعالن الع يمن ب وق تلتزم ال حق
د ا ية بع ة والسياس الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال زم بالعھ ا تلت ان ،كم ا  هعلي ةلمصادقاإلنس ، ووفق

ادتين  ة )  ٥٨، ٥( للم ية ، والغاي ة السياس ى التعددي يمن عل ي ال ام السياسي ف وم النظ تور يق ن الدس م
الطرق واأل لمية ومن األساسية من التعددية ھي تداول السلطة ومعارضة سياسة الحاكم ب اليب  الس س

ة للحق في التنظيم الحق في  تلك الطرق واألساليب التجمع السلمي الذي يعد وسيلة ديمقراطية مالزم
ر ، إال والح رأي والتعبي ة ال ي حري وداً أق ف ة وضعت قي ريعات الوطني ى  ن التش تورية عل ر دس غي

ال بيل المث ى س ا عل ذا الحق ومنھ ة ھ ة ممارس ا نص علي م  م انون رق نة ) ٢٩( الق أن  م٢٠٠٣لس بش
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  المقموعة ونتائجھا بحسب المحافظات والفعالياتالتجمعات السلمية اجمالي عدد ح يوض )١٣(جدول رقم 
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  ٩  ٢٥    ١٥    ٩  ــ  ٥٠  ٥٠  أمانة العاصمة

    ٤٤٦  ٨  ٢٢  ٣  ١٣  ــ  ٥١  ٥١  عدن

  ٥٧  ٢٣٢  ٨  ٤٩  ٣  ٣٣  ١٣٣  ٦٥  ١٩٨  لحج

  ٧  ٣٧  ٣      ١٣  ٩٦  ٦٢  ١٥٨  ابين

  ١  ٩٩    ١١    ١٤  ٢٢  ٥٩  ٨١  تعز

  ٢١  ١٢٤  ١  ٢٣  ١  ١٢  ٢٩  ٣٣  ٦٢  الضالع

    ٣١  ١      ١  ٣  ١٧  ٢٠  حضرموت

            ٢  ١٥  ١٨  ٣٣  اب

            ٤  ٢٦  ١٥  ٤١  شبوه

            ١  ــ  ١١  ١١  الحديدة

            ٣  ٣  ٦  ٩  ذمار

            ٣  ٤  ١٠  ١٤  البيضاء

              ٢  ٣  ٥  المھرة

              ــ  ٢  ٢  الجوف

            ١  ٢  ــ  ٢  مأرب

        ٤    ١  ٢  ٣  ٥  عمران

              ــ  ٢  ٢  حجة

              ١  ٣  ٤  المحويت

              ــ  ٢  ٢  ةريم

              ـــ  ٤  ٤  صعدة

              ١  ــ  ١  صنعاء

  ٩٥  ٩٩٤  ٢١  ١٢٤  ٧  ١١٠  ٣٣٩  ٤١٦  ٧٥٥  يجمالاإل
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الي عدد التجم%) ٣٤( ة كانت األسباب الرئيسمن إجم ة السلطة عات المنظم ا مطالب ة وراء تنظيمھ
ى االعتراف بالقضية  ة النسبة إل ً تجمع) ١٤٦(الجنوبية ، بينما توزعت بقي ة مطالب  ا ى خلفي نظم عل

ً تجمع) ١٧٠(وحقوق مدنية وسياسية و   .كانت دوافعھا مطالب وحقوق اقتصادية واجتماعية  ا

ة ف وق اإلنسان نجد ان الحكوم بالعودة إلى الدستور اليمني والمواثيق والمعاھدات الدولية المتعلقة بحق
التسھيالت التي تمكن المواطنين من ممارسة حقھم في التجمع السلمي إال أنھا  للزمة بتقديم كاليمنية م

د  لجأت إلى أساليب ووسائل تتنافى تماماً  مع التزاماتھا تجاه حقوق مواطنيھا ، ومن ذلك فرض المزي
ذي سبق اإلشارة إليمن القيود ـ إلى جانب القي انوني ال ي تحول دون ممار هد الق ـ الت واطنين ـ سة الم

ي التجمع السلمي  ،ھم في التجمع السلمي بحرية كاملةلحق ا الحق ف لذا فإن االنتھاكات التي تعرض لھ
ام  د انتھاك٢٠٠٨خالل الع ث اتم تع ذا الحق حي وق المصاحبة لھ ن الحق ة م ى ت لمجموع ب عل ترت

الحق   ممارسة الحق في التجمع السلمي ، ممارسة طائفة من الحقوق المدنية والسياسية  ي ك ة ف الحري
اء القسري واألمن الشخصي من خالل االعتقاالت التعسفية  ة وحاالت اإلختف ر العادل والمحاكمات غي

ة الو ي حري ر من خالل الخطب والشعارات والحق ف رأي والتعبي ة ال ي حري فكر من خالل الحق ف
رور  ع وم ان التجم ى مك ال للوصول إل ة االنتق ي حري ق ف اع والح ي االجتم رح ف ي تط ار الت األفك

واد  ) ١٩،١٨،١٣(المظاھرات والمسيرات وھي حقوق يكفلھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في الم
واد  ي الم ية ف ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ا يكفل) ١٩،١٨،١٢(والعھ تور كم ا الدس ھ

  .منه )٥٨،٤٢(اليمني في المادتين 
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  يوضح نوع الفعالية بحسب المحافظة) ٢(ملحق رقم 
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  :واإلرھاباألمن 

اك اإلرھاب الفكري  وأشكاالً  يتخذ اإلرھاب صوراً  ادي ، وھن اك اإلرھاب الم متعددة في اليمن ، فھن
رى  ماوتمارسھ ماوھو األكثر خطورة ، وكالھما تقوم بھ عدد من الجماعات الدينية المتطرفة  حيث ت

ك  تلك الجماعات في حرية الفكر والمعتقد والوجدان خطراً  ة، والمالحظ أن تل ن األم دة ودي دد عقي يھ
ى الجامعات  ا إل ر حتى وصل نفوذھ رة بشكل كبي في ف، الجماعات قد انتشرت خالل السنوات األخي

دين اجتماع٢٠٠٨/  ١٥/٧تاريخ  ً م عقد عدد من رجال ال ا يعرف  ا ه تأسيس م وا في في صنعاء أعلن
ً  يئة تشكل خطراً بھيئة تنمية الفضيلة ـ حظيت بمباركة رسمية ـ وھي ھ ات  حقيقيا على الحقوق والحري

د الخاصة لأل وقي احم ه الناشط الحق ا تعرض ل ائمون عليھا،وم ا يرغب الق فراد إذا قدر لھا العمل كم
دم ) المستقلة(سيف حاشد عضو مجلس النواب وصحيفته  ك، حيث تق ى ذل ل واضح عل ر دلي من تكفي

ر ) مائھم يحتفظ المرصد بأس( عدد من أعضاء مجلس النواب  ي شھر فبراي ع  الحصانة ف بطلب رف
دين اإلسالمي،  بحجة قيام الصحيفة التي يصدرھا بنشر مواضيع ال هالبرلمانية عن سبق  تتفق مع ال

ام  ك قي رفذل ر ضد  تحمال بشن  نيمتط تقلة"صحيفة تكفي د" المس ب حاش ت  والنائ رات كان دة م ع
ر ا خالل شھر فبراي ر شاشة الفضائية و أعنفھ ي عب ى تحريض علن ا إل ي تحويلھ ا ف ي نجح قادتھ الت

ة عن النائب حاشد  اليمنية التي نقلت جلسة مناقشة طلب  ع الحصانة البرلماني وم األحد ، رف ي ي وف
ة ٣/٢/٢٠٠٨ ابع لجمعي ات جامع الحسيني الت ى إغالق ملحق م أقدم مكتب األوقاف بمحافظة عدن عل

رن  أكثرمنذ نھا شيدت على حساب ونفقة الجمعية أنھا تابعة له مع أة نى عشرية بحجالشيعة االث من ق
عدة من اإلرھاب حيث ن للمذھب الشيعي والجماعات الھاشمية خاصة لصور المنتمويتعرض كما 

ة أصبحت  ررالحوثي ة ومب ن تلصق ب اً كافي اً تھم ام  هلتعرض م ألذى ، وخالل الع دمت ٢٠٠٨ل م أق
الرغم  من  عددير يوزارة األوقاف على تغ دي ب ى المذھب الزي أئمة وخطباء المساجد المحسوبين عل

البي لفية ، من اعتراض األھالي واستبدالھم بآخرين ينتمون إلى مذاھب أخرى غ تھم من الجماعات الس
باستبدال  لكومن ذ ام وخطيب جامع األسطى بحي ا جامع إمام وخطي ة وإم رين بصنعاء القديم لنھ

اء مصريين  اء جامع محمالجراف بخطب ة وخطب ر أئم ة، وتغيي ان بصنعاء القديم ، ود وجامع الحرق
ار تعرض  ة ذم ي محافظ ً شخص) ١٢(وف ال  ا ي إلالعتق دير وھ د الغ ال بعي الي باالحتف ام األھ ر قي ث

ة  ،لمذھب الزيدي في اليمنلمناسبة دينية عند المعتنقين  ام األمن السياسي بداي وفي محافظة الحديدة ق
م (ن يالمواطن ھاني الدھني وسبعة آخراعتقال ب م٢٠٠٨ شھر مارس تمكن المرصد من الحصول ل  ي
ة المسيحية) على أسمائھم اق الديان دين واعتن وم  ،بتھمة االرتداد عن ال ي ي تعرض  ٢٠٠٨-٦-٢٠وف

رانيين وعراقي(أربعة من المعتنقين للدين البھائي  ل ضباط األمن ) ثالثة إي ال التعسفي من قب لالعتق
ً القومي وواج تقر  ھوا مخاوف ترحيلھم وإعادتھم قسريا م مقيمون بشكل مس إلى بلدانھم بالرغم من أنھ

وق  .مع عائالتھم في اليمن منذ زمن طويل ذين لحق اك بعض الناف ومن صور اإلرھاب األخرى انتھ
اكناً  ك  ،المواطنين بشكل دائم دون أن تحرك الجھات الرسمية س ة، ومن تل اكتة أو متواطئ ا س فھي أم

ة العنسيين  ارب (االنتھاكات ما تعرض له أبناء عزل ا يق رى) ١٠(م ي محافظة ) ق ة الجعاشن ف منطق
ة أالمواطنون قيام  احيث شكعلى أموالھم  اتءمن انتھاكات لحقوقھم واعتداب إ حد النافذين في المنطق

الشيخ أ (أحد المشايخ  م طلب ٢٠٠٨شھر فبراير  بفرض إتاوات مالية عليھم بشكل دوري،ففي بداية
  منھم دفع مبالغ مالية ) ، م، م 
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ى للفرد ن ألف لایر يبعض الحاالت إلى ما يزيد عن ثالثتصل في ) العشور( الي إل دما توجه األھ وعن
ة ط ى الشيخالجھات الرسمية لدفع ما عليھم من مستحقات مالي ا إل نھم دفعھ الي  وءأدى لج. لب م األھ

كإلى الجھات الرسمية إلى استفزاز الشيخ حيث رأى في ذ ً  ل ا رداً  خروج ة  وتم ام بحمل ى سلطته فق عل
اخر آ بعض المواطنين وتدمير مزارع عددٍ  مداھمة نتج عنھا نھب منازل ع  م ادرة دف ى مغ الي إل األھ

راھم والتوج رھم هق ع أس نعاء م ى ص الي ع ،إل ه األھ ارس وج ر وم ھري فبراي الل ش ن  اً ددوخ م
افظ المحافظ ى مح ة ، ش ١١/٢/٢٠٠٨ريخ أة بتالشكاوى ـ شكوى إل ر اإلدارة المحلي ى وزي كوى إل

واب بت ١٧/٢ ريخأبت س الن ى مجل كوى إل اريخ  ٢٣/٢ريخ أ، ش ة بت يس الجمھوري ى رئ كوى إل ، ش
ى اً ـ ونظموا عدد ١٣/٣ريخ أشكوى إلى وزارة حقوق اإلنسان بت ، ١٠/٣ ام مبن  من االعتصامات أم

م  أي إجراء يضمن لھ م ب م تق ة ظلت صامتة ول ة اليمني ان، إال أن الحكوم الحكومة وأمام مبنى البرلم
لتقاھم المرصد أنھم يتعرضون إلرھاب مليشيات ان الذين ورض لألذى وأفاد المواطناألمن وعدم التع

بعض  يخ وال ع الش ل م كريون متفرغون للعم لحة ـ بعضھم عس انون ـاآلمس ارجون عن الق  خر خ
امھ مية ويؤمن احتياجاتھالشيخ الحما مھلريوف ل قي ه م ممقاب ا يطلب ذ كل م داء  منھبتنفي ك االعت ومن ذل

ك أنو أفاد المواطنون  ،على المواطنين ونھب ومصادرة ممتلكاتھم ه  الشيخ يرى أنھم وممتلكاتھم مل ل
د أن  ويتعرض كل من يحاول رفض ذالك لألذى واالعتقال في سجون خاصة وال يطلق سراحه إال بع

الوالء ا ذا يحدث بتواطيدين ب ق للشيخ ، كل ھ اط ؤلمطل ي ال تتع مع شكاوى  ىالجھات الرسمية الت
انون ا  ،وتظلمات المواطنين وفق وظيفتھا المنصوص عليھا في الدستور والق زة نأ كم ة ماأل األجھ ني

ك  كمن مصادر أالنتھا كانت مصدراً  ى ذل ا تشير إل اء مخالف  كم ه أبن ا تعرض ل ائع الرصد وم وق
رعب ز  -ش ة تع ة –محافظ اب الدول ور إرھ ن ص ورة م دم ص اء بت ،يق وم األربع ي ي ريخ أفف

ة أشخاص  م أدى تصادم ثالث٢٦/١٢/٢٠٠٧ اة ثالث ى وف ال إل ة الجب اء منطق ات عسكرية مع أبن آلي
ات  قامت عدد م ٢٧/١٢/٢٠٠٧ريخ أت مناص ، وفي صباح اليوم التالي وإصابة ستة أشخ من  اآللي

دات العسكرية  درعات والمع ات الك والم ات بماوقاذف ا والمروحي ة  ةحاصرتيوش المخالف من  منطق
ات ومنعت دخول أو خروج  ع الجھ ىجمي كلة إل ود جذور المش ة وتع ى المنطق واطن من أو إل  أي م

ل  اء الموافق ا حادثة قت وم الثالث د السالم القيسي ي ه ١٨/٩/٢٠٠٧لشيخ عب ل ابن ي قت / م والشروع ف
  .، ورضوان علي محمد صطفى ناجي غالب ،وحاتم غالب سعيدمشير عبد السالم ، وم

ملغومة تفقده الشعور باألمان، ويوما بعد يوم يزداد  يعيش المواطن اليمني وسط  بيئة اجتماعية وثقافية
ران  دائرة شمال محافظة عم ة ال تراجع حضور الدولة وانسحابھا من الشأن العام ، ولعل الحرب القبلي

ل ) ةصبار(م  بين قبائل ٢٠٠٨نوفمبر/ ١٤منذ  ة حرف سفيان وقبائ ى مديري د(المنحدرة إل ) ذو محم
ا المنحدرة إلى قبائل العصيمات مد ه من ضحايا،وموقف الجھات الرسمية منھ ا خلفت ة العشة  وم يري

 ً ة  لك،إذ يمتد عمر المشكلة إلى ما يقرب من تسعين عاماً لذ تقدم نموذجا رض أبسبب الخالف على قطع
ان ءثناأم و١٩٧٨لك عام على ذن دارت حرب بين الطرفين أ ومرعى لألغنام ،وسبق تكم الطرف ا اح ھ

ايخ إال أن ت ى بعض المش رة إل ميات وخالل الفت ي بعض المس ذ بسبب الغموض ف م تنف ام ل ك األحك ل
د عن  قتيالً ) ٥٨(م وصل عدد القتلى من الطرفين إلى٣١/١٢/٢٠٠٨م وحتى ١٤/١١/٢٠٠٨ ا يزي وم

ً لك ولم تحرك األجھزة الرسمية ساكن، كل ذ اً مصاب) ٥٠( ايو / ٢٢صحيفة مني نشرته أ،وفي تقرير  ا م
ر ٢٩/١/٢٠٠٩ريخ أت) ٧٨٩(في عددھا  ي ) ٥٥٦(م رصد التقري ي ف ة قطاع قبل محافظة ) ١٣(واقع
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ام  ة خالل الع درھا ٢٠٠٨من محافظات الجمھوري ة ق ادة عددي ائع) ٣٠٦(م مسجال زي ا كانت  وق عم
ً ٢٠٠٧خالل العام  هعلي ائع  م ، ووفقا ذه الوق يھم في ھ الي عدد المجني عل ) ٥٧٣(للتقرير فقد بلغ إجم

 ً نھم  شخصا د توزعت ) ٣(أحداث و) ١٠(اث وإن) ٥(م ر فق واطنين العرب ، وبحسب التقري من الم
أرب في ) ٧٩(الوقائع على  وادي بمحافظة م مديرية معظمھا في محافظة عمران ، وجاءت مديرية ال

ة ) ٤٩(تبة األولى حيث شھدت المر ي صريم، حوث، تواقع فيان، بن ر، س ران، خم ديريات عم ا م ليھ
د بلغت وفي. خارف، ريدة، القفلة ل  ) ١٧(ما يتعلق بالخسائر البشرية الناتجة عن تلك الوقائع فق ة قت حال

اة  و ا ) ٤٥(ووف ة إصابة منھ ك ) ٥(حال ة عن تل ة الناجم ائر المادي ر الخس در التقري اث، وق حاالت إن
والي  ائع بح ا ) ٣٨٠(الوق ترد منھ ون لایر ، اس ر)  ٣١٤(ملي ي التقري اء ف ا ج ون كم وم  ٩٩ملي ي ي وف

زة / ن عدد الوقائع أم نقل مركز اإلعالم األمني ٢٠٠٩ يناير/ ٢٢الخميس  ي سجلتھا األجھ الجرائم الت
ط األمنية في أمانة العاصمة  ام فق ة ) ١٢٠٥٦(م بلغت ٢٠٠٨خالل ع ا / واقع ة   منھ ) ٥٦٥١(جريم

وال) ٤٧٢٩(واقعة اعتداء على األسر واألشخاص و ى األم داء عل ة اعت ة و واقع ة) ٥٣٠(العام / واقع
ائعج ك الوق تج عن تل ر اإلحصائي  ن ة وبحسب التقري ة العام ى الوظيف ة عل ل / ريم رائم قت ) ٩٩(الج

ً شخص   . ١٠٠.آخرين ) ٢٦٦٥(وإصابة  ا

من التحالف الدولي  لمحاربة اإلرھاب ، إال أنھا من الدول القليلة التي  وعلى الرغم من أن اليمن جزءُ 
يس ذ تتمتع فيھا الحركات المتطرفة دريب بمدارس تعليمية خاصة بھا، ل ل ومعسكرات ت ك فحسب ب ل

 ً عالقتھا بالجماعات الدينية المتطرفة بشي  ةحاطإما لجأت إلى  اليمنية غالباً  وجامعات،  فالسلطة أيضا
ين الطرفين باالضطراب أو بالال ة ب رة اتسمت العالق تقرار، من السرية ، وخالل السنوات األخي اس

وا حيث نشرت عدد من  ك الجماعات أعلن ادات تل دد من قي الصحف مقابالت وتصريحات صحفية لع
 ً ا م وخصوص ة معھ لطات اليمني ل الس ن تعام رمھم م ا تب ن  فيھ دد م ة لع زة األمني ال األجھ د اعتق بع

ة ايا إرھابي ة قض ى ذم م عل ق معھ دد  ،أعضائھم والتحقي ا تعرض ع ي آفيم دية ف فية الجس ر للتص خ
وات ظروف غامضة ،وخالل الفترة  ك الجماعات للق ارير صحفية أخرى مشاركة تل نفسھا أكدت تق

 أنباإلضافة إلى الدور الكبير الذي سبق . في شمال اليمن الحكومية في حروبھا األربعة ضد الحوثيين
ة في حرب  ي السلطة ١٩٩٤لعبته التنظيمات الجھادي ائج الحرب وف ا شريكة في نت ا جعلھ م وھو م

   .لك المؤسسة التعليمية واألمنية والعسكريةالدولة ، بما في ذتالطھا بأجھزة وبالتالي اخ

ةم أعلنت جماعات من  تنظيم القاعدة ان اليمن ساحة مفتوحة للمواج٢٠٠٨مع بداية العام        في  ھ
ة  ى استھداف المصالح األجنبي يمن إل ا تعرض عدد  حربھا الدولية، ودعت  جميع أعضائھا في ال كم

ى األجانبمن السياح  ل متطرفين  إل ة من قب نھجمات انتحاري دة  أعل ا   ليتهمسؤوتنظيم القاع   ،عنھ
ائي  وفي شھر أغسطس ھددت في بيان لھا باستھداف عناصر ودوريات األمن السياسي والبحث الجن

 في  محافظة حضرموتوذلك بعد قتل األجھزة األمنية اليمنية  لـ حمزة القعيطي وأربعة من رفاقه في 
ظيم حسب ما نشرته بعض من نفس التن عنصراً ) ١٢(لقي القبض فيھا على أُ بالنوعية وعملية وصفت 

ةيلالمواقع اإل ا،  كتروني ام  كم ة وتنظيم ٢٠٠٨شھد الع زة األمني ين األجھ اع حدة المواجھات ب م ارتف
  األمنية،في الكثير منھا األجھزة القاعدة اثر قيام األخير بتنفيذ سلسلة من العمليات اإلرھابية استھدفت 

                                                            
  ٢٩/١/٢٠٠٩اريخ ت ٧٨٩مايو  العدد  ٢٢صحيفة  -  ٩٩
  ٢٤/١/٢٠٠٩تاريخ  ٨١صحيفة الشارع العدد  - ١٠٠
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  يوضح نماذج من العمليات اإلرھابية ونتائجھا )١٤(رقم  جدول

  

  النتائج  الواقعة  المحافظة  التاريخ  م

    مجھولون يطلقون النار على نقطة لألمن المركزي  ابين/ جعار  ٣٠/٧/٢٠٠٨  ١

  ابين/ جعار  ٢٣/٩/٢٠٠٨  ٢
مجموعة من االنفجاريات تستھدف معسكر األمن 

  ومكتب التأمينات المركزي واألمن السياسي
  

١١/٨/٢٠٠٨  ٣  
/ تريم

  حضرموت
اشتباك جماعة من تنظيم القاعدة مع أجھزة األمن 

  )RBG(استخدمت فيه قذائف 
 ٢من تنظيم القاعدة و  ٥مقتل 

  من أفراد األمن

  طالق النار بين جماعة جھادية وأفراد األمنإتبادل   ابين/ خنفر  ١٦/١١/٢٠٠٨  ٤
قتل الطالب محمد ياقوت مكحل 

)عاماً  ١٧  

  جماعة جھادية تھاجم سجن جعار المركزي  ابين/ جعار  ١٢/٢٠٠٨  ٥
ج عن عبد الناصر باحش اإلفرا

وإصابة ) باإلعدام همحكوم علي(
  من نزالء السجن ٣

  أبين    ٦
بتھمة ) م ، أ( جماعة دينية متطرفة تقتل المواطن 
  الشذوذ الجنسي

  قتل مواطن

  أبين  ٢٧/١٢/٢٠٠٨  ٧
) س ، م ، ح( متطرفة تقتل المواطنجماعة دينية 

)٢٢  ً   بتھمة الشذوذ الجنسي) عاما
  قتل مواطن

  ابين/ جعار  ٨/١/٢٠٠٩  ٨
في ) ع ،م ( واطنجماعة دينية متطرفة تقتل الم

  بتھمة الشذوذ الجنسي هاألربعين من عمر
  قتل مواطن

  أبين/ جعار  ٢٠/١/٢٠٠٩  ٩

جماعة دينية متطرفة تھاجم السجن المركزي 
في محاولة منھا لتھريب بعض ) البحرين(

المتعقلين حيث سبق لھم تھريب احد المساجين من 
  .السجن  

  قتل جندي وإصابة آخر

  عمران/ريدة   م٤/١/٢٠٠٩  ١٠

ن من معتنقي الديانة اليھودية بمديرية ومواطن
ريدة يتعرضون للسب والشتم والتھديد،بعد مسيرة 

للتضامن تضامنية نظمھا طالب مدرسة الزھراء 
  مع الشعب الفلسطيني

 ٣٨(إصابة المواطن زاھر قفرة 
 ً يھودي الديانة ، عدة ) عاما

إصابات في الرأس بعد قذفه 
وقذف ورمي األحجار بالحجارة ، 

حيم يعيش، (من  على  منازل كل
وشكر سليمان ، وسالم شغدري 

وترويع ) ، ويحيى جرادي 
  .ساكنيھا من األطفال والنساء 

  مأرب  م٢٠/١٠/٢٠٠٨  ١١
من مديرية أالن مدير محمد ربيش كع/ مقتل الرائد 

رسلتة له جماعة مجھولة أمدغل في طرد مفخخ 
  .نھا تنتمي إلى تنظيم القاعدة إقيل 

  محمد ربيش كعالن/ مقتل الرائد 
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  ً دفا ت ھ ي كان يمن والت ي ال ة ف ق بالمصالح األجنبي ا يتعل ابق تعرضت  وفيم ي الس دة ف يم القاع لتنظ
رتين خالل  ي شھر مارس استخدم إذ م٢٠٠٨السفارة األمريكية للھجوم م ى ف ة األول  تكانت العملي

ـ  ي . ار(فيھا قذائف ال ل) جي.ب ة قت ك العملي تج عن تل راد األمن واآل و ن خر شخصين أحدھم من أف
ة ذة و) ١٥( وإصابة  طالب ى مدرسة ) ٤(تلمي ذائف عل ك الق وع بعض تل د وق راد األمن بع / ٧من أف

بتمبر ي س ة ، وف فارة األمريكي القرب من سور الس ة ب و الواقع ان ٢٠٠٨يولي يارتان تابعت م ھاجمت س
فارأمريكية واشتبكت مع إفراد األمن لتنظيم القاعدة في اليمن السفارة األ ام الس ة اقتح تج ثناء محاول ة ن

ً ) ١٨(عن العملية قتل  دنيين) ٦(من منفذي الھجوم و) ٦( فراد األمن وأمن ) ٦(منھم  شخصا . من الم
ا،  زالتماو و تقريب ذ شھر يولي ي من ة اختالل أمن ة تعيش حال محافظة أبين إحدى المحافظات الجنوبي

ة ) ٢١(يقل عن  من العمليات اإلرھابية تصل إلى ماال اً حيث نفذت الجماعات المتطرفة فيھا عدد واقع
  .إرھابية بحسب تقارير الرصد الميداني 
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  ثالثلفصل الا
  إحصائيات وبيانات الرصد

  

  

  

  

  

   



162 

٤٩.٧%

لحق في 
الحرية 
واالمن 

لشخصي 

اك  ھ
ادية 
المة 
وق  ق
ن   م

١٠%

١٦.٢٧%

٧٧

ق في 
حياة 

الحق في 
السالمة 
الجسدية 

ال

ال

ائعو) ٢ انتھ ق
وق االقتص

حق في السال
ة الحق ي مقدم

ة) ١٩٨ واقع

%٥.٥٣%
.٥٣

ي 
 

الحق في 
حرية 
التعبير 

واالجتماع 

الحق
الح

ھك 

٤٠٣(م ٢٠٠
ي الحق ة ف ع

لشخصي والح
ي ع السلمي ف

وق   ٨٥(لحق

٢٠٠٨ اليمن 

٥.٤٩%٤.٨٧%

لحق في 
لمحاكمة 
العادلة 

الحق في
الملكية

حق المنتھ

ام  ٠٨خالل ع
واقع) ١٣٨(و

ة واألمن ال ي
ع ق في التجم
ذه ال ي ھ دة ف

قوق اإلنسان في

٢.٣٧%.١%
٧

ق في 
صحة

الحق في 
تقاضي 
االجر 

ا
ال

يوضح الح

خ)  وصحفياً
ية و والسياس
ي الحر حق ف
ة والح  العادل
ود ائع المرص

(.  

قرير السنوي لحق

%١٧.%٠.٩٢

ي

فة
(

الحقالتعذيب 
الص

)٢٨( قم

ً (ودة دانيا و مي
ة و وق المدني

وق جاء الح ق
في المحاكمة
ا دد الوق غ ع

%٨٢,٦٠( ة

التق   

٠.٩٢%٠.٧٥%
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الحركة 
والتنقل 

الحق في
العمل

الوظيف(
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حياة والحق ف
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ق في 
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بالبيئة

ا

ت وبيانات الر

دد الوق الي ع
واقع)  ٢٢٦

عية والثقافية
والحق في الح
عرضة لالنتھ
لوقائع المرص

٦٢%٠.١٢
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القائم على 
العرق أو 
الجنس أو 
الدين  
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حيث 
  قائع 

 عام 
ظات 
سلمي 
جھزة 
خلفية 
رض 

        

ح كثر انتھاكاً 
مالي عدد الوق

  ً خالل عاليا
 بقية المحافظ

تجمع س) ٦٠
ضت لقمع األج
تقلين على خ

وتعر معتقالً  

                      
  .حافظات

محافظات األك
من إجم% ) 

 ً ً  دنيا وسياسيا
نيمن مواط
٠(ظات إلى 

ضمنھا تعر ت
المعتل عدد

)٩٩٤(عن 

                      
تائجھا بحسب المح

 ئع المرصودة

٢٠٠٨ اليمن 

في مقدمة الم
٧٢,٥٢( سبة

 ً مد دت حراكا
ة والسياسية م
ي ھذه المحافظ

اتفعالي) ١١
خرين ووصل
لى ما يزيد ع

.  

         
ليات المقموعة ونت

ن أجمالي الوقائع

قوق اإلنسان في

ألمانة، أبين ف
واقعة بنسب) ١

ظات قد شھد
قوقھم المدنية
ة المنظمة في

٠(،١٠١منظمة
آخ) ١٢٤(بة

لمحافظات إل
.حاكمة العادلة

ات السلمية والفعال

افظات انتھاكاً من

قرير السنوي لحق

  : افظة

ضالع، تعز، األ
١٨٨٧(ة فيھا

ن ھذه المحافظ
لحق  استعماالً

معات السلمية
التجمعات الم
طنين وإصاب
ية في ھذه ال
ط شروط المح

جمالي عدد التجمعا

ضح أعلى المحا

التق   

 بحسب المحا
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ل سبعة مواط
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يوض) ٢٩(ل رقم

ع المرصودة

حافظات عدن
لي عدد الوقائع

الجدير بادة و
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من إ%) ٧٩
قتل ه نتج عن
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 عالياً 
نظر 

ات ك

 )٧٧,٨١(%
ا كا) ١١٧ عم
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 .   

المحابحسب 
 نسبة االنتھاك
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 /
عام

 /
مركزي 

 /
شرطة 

يوضح النس

التق   

حسب الجھة ا

ا األ  قامت بھ
لمرصودة خال

١٢(م  منھا ٢
كان القا قائعو

ألمن السياسي

ة بين نسبة ا
ة باالنتھاك ك
كان بفعل سي

وفي المحاف اً
تتضح الصور
ب صنف الض
سباب الرئيسة

٣.٥٠%

األمن 
 /

السياسي 
 /

القومي

ي) ٣٠( قم

لمرصودة بح

 الوقائع التي
عدد الوقائع الم

٢٠٠٧ل عام 
و) ٣٠٤( ة و

لتي قام بھا األ

مقارنة سريعة
لقائمة الجھة ا

م ك٢٠٠٨ام 
ألكثر انتھاكاً

م وت٢٠٠٨م 
وبحسب) رقم 

دة كانت األسب

٢٠.٩٣%

أخرى
 /

ف
صن
غير م

شكل رق

الوقائع ال

بلغ عدد 
إجمالي ع

خال هعلي
العسكرية
الوقائع الت

  

إن عقد م
وبحسب
خالل عا
الحقوق ا
خالل عام
الملحق ر
المرصود

٣
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بحسب المحافظة باالنتھاكالجھة القائمة يوضح ) ٤(ملحق رقم   

متنفذون/ مراكز قوى المحافظة قضائية/ مدنية/ جھة حكومية  غير مصنف/ أخرى األمن السياسي األمن العام البحث الجنائي   اإلجمالي 

 72 416112138إب

 136 025265539أبين

 18 0305010البيضاء

 11 010208الجوف

 26 450746الحديدة

 244 2315182222الضالع

 9 100305المحويت

 6 011112المھرة

 188 41 33 64 4 44 2 أمانة العاصمة

 226 61223129155تعز

 11 140213حجة

 64 17832313 حضرموت

 26 0409013ذمار

 2 100100ريمة

 48 015012120شبوة

 74 0102071صعدة

 597 031195032024عدن

 90 26414064عمران

 496 48503531143لحج

 11 001109مأرب

 48 17 1 13 2 13 2 محافظة صنعاء

 2403 3030470141284503اإلجمالي
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 ملحق رقم ( ٥ ) يوضح صنف الضحية بحسب المحافظة

السجناء  أطفال المحافظة
 والمعتقلون

المجموعات 
 الدينية

أنصار 
وأعضاء 
األحزاب 
 السياسية

طالب الجامعات  صحفيون
 اإلجمالي الكلي نقابيون موظفون غير مصنف عمال والتالميذ

24إب
  

1 2
 

5481 72 

4أبين
 

1124 4
 

72327 136 

البيضاء
 

1
   

1
 

124
 

18 

الجوف
     

1
 

541 11 

312الحديدة
 

3 
  

1061 26 

33الضالع
 

65 11211113 244 

المحويت
   

21 
  

51
 

9 

المھرة
 

1
 

1
   

4
  

6 

 188 91521911 96143433 أمانة العاصمة

519417 1121914تعز
 

226 

حجة
 

1
 

11 2
 

33
 

11 

11حضرموت
 

51 
 

144101 64 

11ذمار
   

1
 

167
 

26 

ريمة
       

2
  

2 

31شبوة
 

52 322012
 

48 

11صعدة
     

2349
 

74 

21عدن
 

127 5314832414 597 

9عمران
  

11 615814
 

90 

62لحج
 

185 3133843215 496 

1مأرب
      

64
 

11 

23 محافظة صنعاء
 

2
 

1
 

2614
 

48 

 2403 12011158427154 58291819068 اإلجمالي
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) ٦( ملحق رقم  يوضح  صنف الواقعة بحسب المحافظة  

األختطاف  المحافظة
 واألختفاء

اإلضرار 
 بالبيئة

وإليقاف 
واألعتقال 
 والحبس

 التعذيب

التمييز 
القائم على 
العرق أو 
الجنس أو 

 الدين  

التھديد 
 بالقتل

الحرمان 
من األجر 
والعيش 
 الكريم

الحرمان 
التعليممن   

الحرمان 
 من الصحة 

الحرمان 
من العمل 

الوظيفة (
)العامة  

الحرمان من 
المحاكمة 
 العادلة

القتل 
 والوفاة

فرض 
القيود على 

تحرك 
 األفراد

فرض القيود 
على تحرك 
 المجموعات

فرض القيود 
على حرية 

التعبير 
 واالجتماع

محاولة القتل، 
األعتداء 
الجسدي، 
 والجرح

ھدم 
الممتلكات 

غلقھا أو أو 
 مصادرتھا

 اإلجمالي

 72 13 14 2     19 1   4   2 3 1 1 8   4 إب

 136 12 18 14   1 7 7 1 5 2 9 9   1 44 1 5 أبين

 18   5 3     6 1 1   1           1   البيضاء

 11   1 1 1   7                     1 الجوف

 26 7 7 4     1 1   1           3   2 الحديدة

 244 2 39 12   1 12 24 3 2   4 5   1 135   4 الضالع

 9 4 1       1           1   1     1 المحويت

 6 1         1 1   1           1   1 المھرة

أمانة 
 188 13 37 21   4 5 15 1 4 1 6 7 1 2 48   23 العاصمة

 226 13 49 14   1 10 3       4 13 1 4 108 1 5 تعز

 11   3       1 1     1 2 2         1 حجة

 64 4 6 1 1   5 1       2 6     34 2 2 حضرموت

 26 1 6 3     8 1 2     1 3     1     ذمار

 2   1       1                       ريمة

 48 6 3 6     12   1   3 11 3   2 1     شبوة

 74   2       69         1           2 صعدة

 597 25 34 14 2 4 8 1 6 6   7 5   3 465 4 13 عدن

 90 5 22 1     45       2   1   5 7   2 عمران

 496 19 67 35   2 21 58 3 5 4 7 8     252 7 8 لحج

 11 1 2 1     3               1     3 مأرب

محافظة 
 48 6 8 1 1   11 2 4   1 1     1 7   5 صنعاء

 2403 132 325 133 5 13 253 117 22 28 15 57 66 3 22 1114 16 82 اإلجمالي
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الحق المنتھك بحسب الجھة القائمة باالنتھاكيوضح )   ٧( ملحق رقم     

متنفذون/ مراكز قوى الحق المنتھك / مدنية/ جھة حكومية 
غير مصنف/ أخرى األمن السياسي األمن العام البحث الجنائي قضائية  اإلجمالي 

 82 29 41 7 0 1 4 األختفاء واألختطاف

 16 2 0 0 0 14 0 اإلضرار بالبيئة

 1114 4 35 1005 61 9 0 اإليقاف واألعتقال والحبس

 22 1 0 16 5 0 0 التعذيب

 3 1 0 1 0 1 0 التمييز القائم على العرق أو الجنس أو الدين

 66 54 2 6 0 2 2 التھديد بالقتل

 57 0 0 3 0 54 0 الحرمان من األجر والعيش الكريم

 15 2 0 1 0 12 0 الحرمان من التعليم

 28 5 2 2 0 19 0 الحرمان من الصحة

)الوظيفة العامة( الحرمان من العمل   0 21 0 0 1 0 22 

 117 0 1 5 1 110 0 الحرمان من المحاكمة العادلة

 253 222 0 26 0 4 1 القتل والوفاة

 13 3 0 9 0 1 0 فرض القيود على تحرك األفراد

 5 2 1 2 0 0 0 فرض القيود على تحرك المجموعات

 133 2 1 116 0 14 0 فرض القيود على حرية الرأي والتعبير

الجسدي والجرح واالعتداءمحاولة القتل   10 10 3 183 0 119 325 

 132 57 0 30 0 32 13 ھدم الممتلكات أو غلقھا أو مصادرتھا

 2403 503 84 1412 70 304 30 اإلجمالي
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صنف الضحية وفقاً للحق المنتھكيوضح  ) ٨( ملحق رقم    

السجناء  أطفال الحق المنتك
 والمعتقلون

المجموعات 
 الدينية

انصار 
واعضاء 
 االحزاب 

 صحفيون
طالب 

الجامعات 
 والتالميذ

غير  عمال
 االجمالي الكلي نقابيون موظفون مصنف

 82 5 7 27 0 3 4 11 17 0 8 االختفاء واالختطاف

 16 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1  البيئةب ضرارإلا

 1114 31 20 828 3 76 12 134 1 1 8 عتقال والحبساالاإليقاف و

 22 0 0 12 0 0 0 1 0 5 4 التعذيب

القائم على العرق أو الجنس أو الدين التمييز  0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

 66 2 24 24 0 3 10 3 0 0 0 التھديد بالقتل

من األجر والعيش الكريم الحرمان  0 1 0 3 1 0 5 3 44 0 57 

 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 الحرمان من التعليم

من الصحة الحرمان  3 5 0 0 0 0 0 18 2 0 28 

)الوظيفة العامة( الحرمان من العمل   0 0 0 0 0 0 1 9 12 0 22 

من المحاكمة العادلة الحرمان  0 15 0 6 5 0 0 87 0 4 117 

 253 0 82 151 1 2 0 1 0 1 15 القتل والوفاة

 13 2 3 1 0 1 4 2 0 0 0 فرض القيود على تحرك األفراد

 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 فرض القيود على تحرك المجموعات

يود على حرية الرأي والتعبير فرض الق
 133 1 0 112 0 2 16 2 0 0 0 واالجتماع

 325 6 59 191 0 17 12 20 0 1 19 محاولة القتل واالعتداء الجسدي والجرح

متلكات أو غلقھا أو مصادرتھاھدم الم  0 0 0 6 4 1 1 99 18 3 132 

ياإلجمال  58 29 18 190 68 120 11 1584 271 54 2403 
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171 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

م٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٦يوضح إحصائيات الرصد خالل الفترة  ) ٩( ملحق رقم   

 

 ً  لصنف الواقعة إحصائية الرصد وفقا

 ً لصنف الواقعة األعلى  مقارنة وفقا
 ً النسبة  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  انتھاكا

 مالحظات المئوية

%١٠ ٢٥٣ ٢٣٠ ٢٠٩ القتل والوفاة   

%٥٤٠ ١١١٤ ١٧٤ ١١٥ اإليقاف واالعتقال والحبس   

%٧٠,٨ ٠٨٢ ٠٤٨ ٠٢٦ االختفاء واالختطاف   

%١٠٠,٦ ٣٢٥ ١٦٢ ٠٥٨ االعتداء الجسدي والجرح   

%٣٢ ٠٦٦ ٠٥٠ ٠٣٥ التھديد بالقتل   

%٢٥٤,٥ ١١٧ ٠٣٣ ٠٣٠ الحرمان من المحاكمة العادلة   

%-٣,٣٨ ٠٥٧ ٠٥٩ ٠٥٠ الحرمان من األجر والعيش الكريم   

%-٣١,٢ ٠٢٢ ٠٣٢ ٠٤٩ الحرمان من الوظيفة والعمل   

الرأي فرض القيود على حرية 
%٣١٥,٦ ١٣٣ ٠٣٢ ٠٠٥٧ والتعبير واالجتماع  

الوقائع الخاصة بعام 
مضاف لھا  ٢٠٠٨

 وقائع التجمع السلمي

ھدم الممتلكات أو إغالقھا أو 
%٦٠,٩٧ ١٣٢ ٠٨٢ ٠٧١ مصادرتھا   

 

النسبة ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ 
 مالحظات المئوية

 %١٠٠٩٢٤٠٣١٣٨,١٥ ٧٨١ إجمالي الوقائع المرصودة

%٢٢٦٥١٩٠,٠ ٧٨١ ٥٦٥الحقوق المدنية والسياسية   

الحقوق االقتصادية 
%-٣٩,٤ ١٣٨ ٢٢٨ ٢١٦ واالجتماعية   
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 ً   لصنف الضحية إحصائية الرصد وفقا

 

 ً للجھة القائمة باالنتھاك إحصائية الرصد وفقا  

النسبة ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 
 مالحظات المئوية

قضائية/ مدنية / جھة حكومية   ٢٢,٨ ٣٠٤ ٣٩٤ ١٨٠-%   

%١٤١٢٥٢٧,٥ ٢٢٥ ١٣٢شرطة عسكرية/ مركزي / عام / من أ   

مكافحة / قومي /سياسي /من أ
%٥٢,٧ ٠٨٤ ٠٥٥ ٠٤٥ اإلرھاب   

%٣١١,٧ ٠٧٠ ٠١٧ ٠١٧ البحث الجنائي   

%- ٥٠ ٠٣٠ ٠٦١ ٠٣٩ مراكز قوى ومتنفذون   

%٩٥,٧ ٥٠٣ ٣٦٨ ٢٥٧ غير مصنفة   

  

 ً النسبة  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ صنف الضحايا األكثر انتھاكا
 مالحظات المئوية

%١٦٨.٩ ١٥٨٤ ٥٨٩ ٤٤٧ غير مصنف   

%٥٧,٩ ٢٧١ ١٥٤ ٠٨٣ موظفون   

%-٩,٣٧ ٠٥٨ ٠٦٤ ٠٦٠ أطفال   

%٢١,٤ ٠٦٨ ٠٥٦ ٠٤٠ صحفيون   

%٤٤٢,٨ ١٩٠ ٠٣٥ ٠٥١ أنصار وأعضاء األحزاب   

%٢٠٧,٦ ١٢٠ ٠٣٩ ١٤ طالب وتالميذ   

%١٠٧,٦ ٠٥٤ ٠٢٦ ١٢ نقابيون ونشطاء حقوقيون   
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  الخالصة العامة والتوصيات

ذي يبين التقرير بجزءيه، بأ           دم والتطوير ال ه في التق ا يكون عن طموح أبنائ د م يمن أبع ن حال ال
ا  ءيحقق بنا ؤدي وظائفھ رامتھم وت وقھم وك ا وتحمي حق رم مواطنيھ ي تحت الدولة الديمقراطية الحديثة الت

ة فاشلة ، إذ  عنالدولة  ى مقدمتھا األمن والتنمية ، وعجزاإلنسانية وف تأدية ھذه الوظائف يجعلنا أمام دول
هماو يتمثل في ر بجزءي وق اإل ييظھر ف رد على امتداد صفحات التقري نسان االقتصادية جوھره أن حق

تمكن  االحترام الواجب ، واالجتماعية والثقافية التزال بعيدة عن ال ع ب ة والسياسية التتمت وق المدني والحق
ك ل في وإبراز مالمح ذل وق المتصلة  يتمث ادة حجم االنتھاكات للحق ان وزي راء والحرم د حجم الفق تزاي

ة بالمشكلة وإدارة الشأن العام، خاصة الحق  رأيفي حري ة ال ا يترتب  التجمع السلمي وحري ر وم والتعبي
اة ي الحي ق ف ة، والح ية والكرام ة الشخص المة والحري ن والس ي األم ق ف ات للح ن انتھاك ك م ى ذل ، عل

  .وبالتحليل العلمي لھذه الحالة التي يمر بھا اليمن 

  :              خلص التقرير إلى مايلي 

 لى انقسام سياسي واجتماعي حاد زادت من حدية حالةلى الوراء وإل ھذه الحالة خطوات إفع بفعأن اليمن دُ 
فشل التحول الديمقراطي مما يجعل اليمن أمام خطر االنزالق إلى فقدان م ب١٩٩٤الغلبة القائمة منذ حرب 

  .  كل مستوى من األمن واالستقرار وانھيار الدولة 

ى استحواذال أن السبب الرئيس - ر يرجع إل ة الفق ة في ن تساع رقع روة وتراجع دول ى الث ة صغيرة عل خب
ادي  ان االقتص د الحرم ا تزاي ب عليھ ات ترت اد سياس ة واعتم لحة األقلي خيرھا لمص ة أو تس التنمي

أنتاج الفقر من خالل تثبيت  نتھاج سياسات حكومية تستھدف إعادةواالجتماعي للغالبية من السكان ، أي ا
ة وال ه الھيكلي ة بنيعوامل ذي يش –وي ر ال ةاألم ن الالَّ  كل حال ة م ة وأ عقالني ة اليمني لوك الدول ي س د ف وج

ة اإلنمائي ا الدول ي جوھرھ  ةاألساس العتبارھا دولة فاشلة لعدم قدرتھا على تأدية وظائفھا األساسية ، وف
  .أساس مشروعيتھا الشعبية التي ھي

د أ - د أح ة تع ديات أن البطال كالت والتح ر المش يمن خط ا ال ي يواجھھ داعياتھا وآالت دة بت اقم ح ا وتف ثارھ
داب اب الت ة يانتشارھا بين السكان في ظل غي ة ر العملي ا من ظواھر بغي ة ماترتب عليھ ا ومواجھ احتوائھ

يةالتشظي لوحدة النسيج االجتماعي بسبب ارتباط االستفادة االقتصادية  واالجتماعية  ة  والسياس من الدول
اءات ال اد أو االنتم بوتبالفس ة العص الي قليدي ة وبالت الح المتبادل ة والمص ية والقرابي ات الشخص ية والعالق

  . االستبعاد االقتصادي واالجتماعي ألغلبية السكان واحتكار األقلية والسلطة والثروة 

ترتب على السياسات المتحيزة ضد الفقراء الذين يمثلون حوالي نصف السكان حرمانھم من الحصول  لقد -
ك حية والس دمات الص ى الخ ة عل عية الكمي دھور الوض تمرار ت تقر ، وان اس ف والمس ق والنظي ن الالئ
ؤثر بشكل مباش اه ي ة للمي ر روالنوعي دان فق ر البل اليمن من أكث ى الوضع الصحي ، ف ى مستوى  اً عل عل

دة لألاإلقليم والعالم ، وھ رة مول ة خطي يمن ذا كله يشكل بيئ ى انتشارھا ، وان في ال مراض ومساعدة عل
ة إستراتيجيةاألمن الغذائي وتفتقد البالد  قدانوحدھم ضحايا ف دان مقاوم اة  للخروج من مخاطر فق :   الحي

رغم من  فقر المياه الغذاء ، وان األقلية جداً  ى ال ه عل من السكان تصل إليھم خدمة الصرف الصحي ، وأن
اعي ، فإارص راء لال تص نھات له مبالغ الضمان االجتم ى الفق ى المستحقين وتتسرب إل اب إل ، وان غي

ى  ة الشديدة عوامل تساعد عل يد والمركزي م الرش اب الحك ة وغي التخطيط المتوازن للمشروعات التنموي
 د واألسر الفقيرة إلى الحاضر ونشوءفرا، وعلى نزوح األ زيادة حدة الفقر في المناطق الريفية خصوصاً 

اه المساكن العشوائية م ءالمستوطنات العشوائية على مشارف المدن وبنا وفير مي ع انعدام وجود شبكات ت
الرف الصحي ، وأالشرب والص فر أو االنتق قة الس ن مش انون م ون يع كان اليزال ك  ن الس ي ذل ا ف ، بم

يمن   دسكان المدن الرئيسة ، وھذا كله يترتب عليه االستبعا يم في أن او -االجتماعي ألغلبية سكان ال لتعل
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اني من ضعف اإل يمن يع دنيال ومي وت اق الحك بة االلت نف هنس تو حاق ب دني مس ر ، وت  ىوالتسرب الكبي
  . التحصيل وتدني نوعية المناھج ومحدودية فرص التعليم للفقراء 

داً  - زال بعي يمن الي ام  أن ال ول ع ع بحل يم للجمي ق ھدف التعل ذكور ٢٠١٥عن تحقي ين ال وة ب م وردم الفج
ف ، اذ ين الحضر والري اث وب ال الفق واإلن اق أطف ھد نسب التح اً تش التعليم األساسي انخفاض ي  راء ب ف

الي والريف  ين دول الشرق األوسط ، وبالت ل من ب ل ، واألق التعليم ھو األق ات ب الحضر ، والتحاق الفتي
زاً  يم متمي ون التعل اث ، وأ يك راء واإلن ي ضد الفق ة ف يمن غاي ي ال داع الفكري ف افي واإلب ھام الثق ن اإلس

ر البحث العلم:لثقافة مثل التواضع مع غياب حقول ھامة من حقول ا ىالسينما والمسرح ويعتب  ي في أدن
  . التكنولوجيا وستراتيجية البحث العلمي والتطوير المستويات على الصعيد العربي وشحة غياب ال

ة على صحة س تعوق برامجه اإلنمائية وتؤثر سلباً  أن اليمن يعاني من أزمة مائية - كانه ، وان قضايا البيئ
ن معالجة المخلفات والبيئة الساحلية ، وأالمياه والموارد الطبيعية وإدارة : صة ، والسيما لوية خاتحتل أو

تقرار يالمشكالت البيئ تقبل المنظور بسبب عدم االس ة بصورة جدية التتوافر شروطھا حاليا وال في المس
ة وانتشارالمؤسسي والقانوني ، فافية ، المركزي ة والش اب المشاركة  الفساد وضعف المساءلة والرقاب وغي

  . التنموية وتنفيذھا ،وضعف قدرة الدولة في اتخاذ القوانين  تاألھلية في اتخاذ القرارا

اة والحق في وم قد شھد زيادة في انتھاك الحقوق المدنية والسياسية ، ٢٠٠٨ن عام إ خاصة الحق في الحي
ر ة ال ر والتجمع السلمي الحرية واألمن الشخصي والحق في المحاكمة العادلة والحق في حري أي والتعبي

ة ،  ر والبطال ان والفق ة الحرم ادة حال انون ، الحرب وبسبب زي اذ الق ة عن اتخ زة الدول ادة عجز أجھ زي
اع وتة األھلية في محافظة صعد ة ورفضھا وخاصة ارتف رة واالحتجاجات الواسعة ضد سياسة الحكوم ي

إلى جانب ضحايا المواجھات  وأنهية للتنظيمات الجھادعمال اإلرھابية الحراك السياسي في الجنوب واأل
ة من االن لجرحىع التجمعات السلمية من القتلى وامالعسكرية وق ة جمل زة األمني تھاكات ، مارست األجھ

ومن ذلك االختطاف واالختفاء  والتجمعات السلمية في الجنوب ، بحق المعتقلين علي خلفية أحداث صعدة
ة قاسداعھم في زناالقسري، وإي املتھم معامل ية زين وأقبية انفرادية تحت األرض ومنع الزيارة عنھم ومع

ك ،ة لوحاطّ ي ذل ا ف ة ، بم ر عادل ات غي ھم لمحاكم اع بعض انية ، وإخض رامتھم اإلنس ة  ك ام محكم أم
ة استثنائية  ، محكمة أ ة الج(من الدول ةالمحكم ة ت) المتخصصة  زائي ذه الحال ام خط، وھ يمن أم  رضع ال

  . فقدان السلم األھلي واالنزالق إلى حروب أھلية تقود إلى تفكك الدولة  عظيم من

  : وعلى أساس ھذه االستخالصات يوحي التقرير بما يلي 

وطنية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة تقوم على الوفاق الوطني والقبول عبر إصالح  استراتيجية)   ١*( 
ة ،  يسياسي ديمقراط انون يفضي إلى مصلحة وطني ة الق اء دول ديمقراطي وبن ال ال وفر شروط االنتق وي
ن لالستقرار ويوفر إمكانية لتحقيق المواطنة المتساوية والتنمية الشاملة والعادلة التي يمك األساسي الالزم

ه ر والقضاء علي ة الفق ا مكافح ين من  معھ دم التمك وق اإلنسان اوع تظم لحق اك المن ة االنتھ ، وينھي حال
  .ممارستھا 

ات سياس) ٢*( راء وتوجھ رة للفق ادية مناص ات اقتص ي سياس ة  ةيتبن اواة وحري ة والمس ق العدال تحق
ة وببعضھم المواطنين وحقوق اإلنسان وإجراء إصالح دستوري  واطنين بالدول ات الم نظم عالق ى  ي عل

ات الد روة ويستھدف إصالح ھيئ ة أساس مبادئ وحقوق المواطنة والحق في الشراكة في السلطة والث ول
ق ا يحق ة بم ات وأ ومؤسساتھا وأنظمتھا اإلداري وازن الھيئ ع السلطات وت ة توزي م وفعالي ة الحك لالمركزي

دراً  وفر ق ا ي ا ، وبم اد فيھ ا ومكافحة الفس ة مھامھ فافية يمكن  ذوي المصالح  المؤسسات في تأدي من الش
دماتھا  ن خ تفيدين م ة قانوني، والمس وفير بيئ بتھا ، وت ا ومحاس ن مراقبتھ ال م رأس الم ل ال جع تفعي ة تش



175 
٢٠٠٨التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن    

ي ع المجن يح للمجتم اعي وتت ه االجتم يم  علي ة وتقي ذ ومراقب ل وتنفي يط وتموي ي تخط ة ف اھم بفعالي أن يس
 . برامج التنمية البشرية 

ر ھيكلية مباشرة –بير وسياسات اقتصادية ااتخاذ إجراءات وتد) ٣*( ة وغي ر والبطال مباشرة لمكافحة الفق
 : الدخل ومن ذلك  وتوفير فرص عمل وتحسين

  % ٥عن نسبة  لتعجيل النمو االقتصادي وزيادته إلى ماال يق  -أ 

  . تنمية القطاع الزراعي واستصالح األراضي  -ب

  . تشجيع اإلنتاج السمكي  -ج

  . ت الصغيرة والمتوسطة تشجيع المنشآ -د

  . ربط األجور والمرتبات باألسعار -ه

  . سالبة القتصاد السوق التصحيح المستمر والكفؤ لآلثار ال-و

  . زيادة حجم اإلنفاق الحكومي على مجاالت التنمية البشرية  -ز

ريكاً  -ح دني ش ع الم ات المجتم ار منظم ياً  اعتب ن  أساس ا م ا يمكنھ ا بم ون لھ ديم الع ة وتق ة التنمي ي عملي ف
  . خدماتھا إلى الفقراء

ة في مجدعم منظمات المجت -ى تقلة العامل دني المس ة ال التمع الم ديم خدمات الرعاي ر وتق خفيف من الفق
  . الصحية واالجتماعية

اة ) ٤*( ى للحي وفر الحد األدن اعي ي ا يجعل الضمان االجتم اعي وبم ان االجتم توسيع وتطوير شبكة األم
 : ، من خالل صوله للمستحقين له فعالً ويضمن والكريمة والمستقرة 

 . مين االجتماعي في كل مديرية لتكون قريبة من الفقراء المستھدفين إيجاد فروع لشبكة التأ

 . مانات المالية الشھرية المقدمة لألسرة الفقيرة رفع مقدار األ 

  .منة ودقيقة تضمن وصول الضمان االجتماعي للمستحقين لھا فعال وضع آلية آ -ج

  . ل التخفيف من الفقر دعم الجھود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني في مجا -د

 : تنموية تكفل الحق في مستوى معيشي الئق من مأكل ومشرب ومسكن من خالل  وضع استراتيجية) ٥*(

ل بصورة دؤإ ية والعم لع األساس دعم عن الس ع ال ر برف ادة النظ ة االقتصادية وع وير األنظم ى تط ة عل ب
ار وتعزي اج  زوالتجارية إللغاء االحتك فاإلنت داء وصوالً  للتخفي ر الغ ذاتي  من فق اء ال ق االكتف ى تحقي إل

 . واألمن الغذائي 

د ي تق ة الت دمات الصحية واالجتماعي توى الخ ين مس اً متحس ا توزيع كان ، وتوزيعھ ة للس ادالً  ھا الحكوم  ع
راً  ر فق كانية األكث ات الس ھيل وصول الفئ ع األوضاع إ وتس ا يتناسب م دمات بم ة الخ د كلف ا ، وتحدي ليھ

 .ة للسكانالمعيشي
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ر الحصول على السكن للفئات األقل دخال وحماية المستأجرين من أمالك بموجب قانون ياتخاذ تدابير لتيس 
 .عادل يوفر الحماية للطرف األضعف

 :توجيه التنمية نحو بناء اقتصاد ينتج المعرفة والمھارات وتنميتھا من خالل ) ٦( 

 .ھجه وإيجاد قاعدة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وطنية لتطوير التعليم ومنا أيجاد استراتيجية

 .نفاق الحكومي على التعليم والثقافة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجيزيادة اإل 

 .توجيه جھود الدولة والمجتمع نحو رفع معدالت االلتحاق بالتعليم وتحسين نوعيته

دمات الثقافي دم الخ ي تق دني الت ع الم ات المجتم م منظم ة دع لة والتعليمي ي  لتعم ث العلم ال البح ي مج ف
 .والتطوير التكنولوجي

 :  وطنية لحماية البيئة والحيوان والنبات ومن أولويات ذلك إيجاد استراتيجية) ٧(

تنزاف -أ ع اس اه ومن دة للمي وفير مصادر جدي اه بت ر المي ق سرعة الخالص من فق ي تحق دابير الت اذ الت اتخ
 .منع استخدامه لزراعة القات أو الزراعة التي التندرج في األمن الغذائيموارده الحالية بما في ذلك 

ات  ت الالزمة وإيجاد المؤسسات الكفؤةإصدار التشريعا -ب ة وإدارة المخلف لحماية المياه والموارد الطبيعي
 .والبيئة الساحلية

اد وسائل -ج  د  إشاعة التوعية البيئية عبر وسائل اإلعالم العامة والتعليم وإيج ة ومعاھ إعالم خاصة بالبيئ
 .تعليم متخصصة بالبيئة 

األراضي الزراعية  إلىإيجاد الخطط السليمة للمدن وتحديد المناطق الصناعية وإيقاف الزحف العمراني -د
   .وصيانة المدرجات الزراعية

ـ وار -ھ ى الم اظ عل ر بالحف ادة الفق كاني وزي و الس ة النم ليمة لمواجھ ة اقتصادية س اع سياس ةإتب  د الطبيعي
  .   وضمان حقوق األجيال القادمة
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  المرصد عن موجزة نبذه

 

 مستقلة تعمل حكومية غير منظمة وھو م، 2004 العام منتصف في اإلنسان لحقوق اليمني المرصد تأسس
  .الميدان ھذا في التقارير وإصدار الرصد بمجال خاصة بصورة وتھتم اإلنسان حقوق مجال في

  :المرصد أھداف

ى المرصد يھدف ز في المساھمة إل وق تعزي ة اإلنسان حق ة واالقتصادية والسياسية المدني  واالجتماعي
ى والتشجيع الوعي بھا والثقافية ونشر ا عل ا احترامھ ا وحمايتھ ات للمعاھدات طبق ة واالتفاقي ى الدولي  وعل
 : الخصوص وجه على يتجزأ، ال كل وباعتبارھا اإلنسان لحقوق الدولية الشرعية وجه الخصوص

 . والقانونية الدستورية والشرعية المشروعية عن الدفاع  -١

 .والمحاماة القضاء استقالل عن الدفاع - ٢

 .والدولي الوطني الصعيدين وانتھاكاتھا على اإلنسان حقوق تطورات رصد - ٣

ام لفت - ٤ رأي اھتم ام ال ى والرسمي الشعبي الع واقص الثغرات إل ة التشريعية والن  والمؤسسية المتعلق
 .اإلنسان بحقوق

 . عنھا والدفاع الفكرية الملكية حقوق على التعديات رصد - ٥

وق عنھا، خاصة الدفاع و اإلنسان لحقوق القانوني الدعم توفير في المساھمة - ٦  الحقوق الجماعية، والحق
 .والثقافية جتماعيةواال السياسية واالقتصادية:الحاالت في للمجتمع العامة بالمصلحة المتعلقة

  . العادلة المحاكمة مبادئ و القانون حكم بضرورة الوعي نشر - ٧

 :المرصد أھداف تحقيق وأساليب وسائل

زام بمدى والبحوث الدراسات وضع- ١ ة الدستورية بالشرعية االلت ة والقانوني ات العام وق والحري  وحق
 . تطويرھا التصورات بشأن وتقديم .القائمة والمؤسسية التشريعية الحماية ومدي اإلنسان

 االنتخابات وعمليات المحاكمات ومراقبة مصادرھا من المعلومات بجمع الحقائق تقصي- ٢

 . العامة االستفتاءات و

 .الحديثة التسجيل نظم باستخدام المعلومات توثيق - ٣

 . والتعقيب عليھا ومناقشتھا اإلنسان بحقوق المتعلقة واألھلية الرسمية الجھات تقارير دراسة - ٤

ارير إعداد- ٥ ة التق ى وإيصالھا ونشرھا الدوري ة الجھات إل وق المعني  أو سواء الشعبية اإلنسان، بحق
الطرق الرسمية، ر أو المباشرة ب ة المباشرة غي املة والمتخصصة، الحمالت وإقام ار وإصدار الش  اإلخب
ات ة والكتب الصحفية،والصحف والبيان ة والمجالت الدوري ؤتمرات المتخصصة، وإقام دوات الم  والن
 .العلمية النقاش وحلقات

 . اإلنسان بحقوق متخصصة مكتبة إقامة -٦
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وق مجال في العاملين تأھيل- ٧ ا اإلنسان حق ق فيم دفاع يتعل ق كل و المشروعية عن بال ا يتعل ق م  بتحقي
ات المرصد أھداف  المعلومات لجمع األساليب الموضوعية واستخدام األخرى والمؤسسات والجمعي

 .بشأنھا التقارير ووضع وتوثيقھا وتصنيفھا

وق عن الدفاع أو العامة للمصلحة القضائية الدعاوى رفع -٨ ات الحق ة والحري ة في الحدود العام  المكفول
 .النافذ والقانون للدستور وفقاً 

 المرصد المحققة ألھداف النشاطات في والتعاون للتنسيق المحافظات في مماثلة مراصد إلنشاء السعي .٩
. 

ذا يدعمون أو اإلنسان حقوق حماية مجال في يعملون شركاء مع المرصد ويتعاون ى النشاط ھ الصعيد  عل
 . والدولي اإلقليمي و المحلي

 .النظامية الھيئات خالل من ھامه وأنشطه برامج المرصد ينفذ - 

  .الحماية مجال في ناشطين ومتطوعين المحافظات في ميدانيين وراصدين منسقين وللمرصد  -

 -:من النظامية المرصد ھيئات تتكون

 :من ويتكون األمناء مجلس - 

  صبرة وھبية /أ البغدادي، العزيز عبد/أ الوادعي، أحمد /أ

 عبد القادر علي البناء. عادل مجاھد الشرجبي ، د. د

  . المرصد  رئيس – المخالفي محمد .د.التنفيذي ، أ المدير – المقطري علي محمد /أ

 .االستشارية الھيئة -

ة -  ة اللجن احثين للمرصد تتكون من األكاديمي اتذة الب ين الجامعات وأس وق بقضايا المھتم اإلنسان  حق
 .والديمقراطية

 : اآلتية المتخصصة الوحدات التنفيذية وھي مكونة من الھيئة - 

 الوحدة المالية -والبحوث الدراسات وحدة - القانونية المساعدة وحدة - والتوثيق الرصد وحدة  -

ة  ـ  وحدة  الوحدة – الميداني والبحث التقصي وحدة - واالتصال البرامج وحدة  - اإلدارية والفنية والمتابع
  . ومكافحة الفسادـ وحدة الشفافية  والرصد اإللكتروني البرمجة

ا اإلنسان بحقوق المتعلقة األخرى األنشطة مختلف المرصد ينفذ. ة ومنھ دريب والديمقراطي والدراسات  الت
  .القانوني وغيرھا من الفعاليات والعون والرقابة والبحوث

  :عضوية المرصد 

  ـ عضو الشبكة العربية للتسامح

 .ـ عضو الشبكة العربية للمنظمات الغير حكومية 
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  إصدارات المرصد اليمني لحقوق اإلنسان 

 FES*بالتعاون  مع   ٢٠٠٥والديمقراطية في اليمن لعام التقرير السنوي لحقوق اإلنسان  - ١

 *NED*بالتعاون  مع     ٢٠٠٦التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن لعام  - ٢

 NEDبالتعاون  مع   ٢٠٠٧التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن لعام  - ٣

 NEDبالتعاون  مع   ٢٠٠٨في اليمن لعام التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية  - ٤

 FESبالتعاون  مع   ٢٠٠٦التقرير التحليلي للرقابة على االنتخابات الرئاسية والمحلية  - ٥
 **FFF*بالتعاون  مع   ٢٠٠٨دراسة تقيميه للسجل االنتخابي في اليمن  - ٦

  ٢٠٠٧المشاركة السياسية في اليمن  - ٧
بالتعاون  مع الشبكة 

العربية لدراسات 
 الديمقراطية

بالتعاون  مع   دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان  - ٨
FES+UNDP****  

   منشور في الموقع    ٢٠٠٨تقرير عن الحق في التجمع السلمي لعام  - ٩

بالتعاون  مع   )قيد اإلصدار(دراسة عن الدور السياسي للقبيلة في اليمن  -١٠
*IDRC**** 

 م٢٠٠٨والتسجيل لإلنتخاباتد تقرير الرقابة على مرحلة القي -١١
 FFFبالتعاون  مع   )اإلصدارقيد (    

  

١٠٢

                                                            
١٠٢   

                       FESمؤسسة فريدرش إيبرت*           
                NEDللديمقراطيةالصندوق الوطني **        
                                FFFمؤسسة المستقبل***       
            UNDPالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة****    
             IDRCالمركز الكندي ألبحاث التنمية*****   
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