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اقتصادية  ومصاعب  حتديات  احلديث  اليمن  يواجه 
وإمنائية كبرية ومهولة يف زمن يعيش فيه العامل مستويات 
واحلضاري،  االقتصادي  والتقدم  الرقي  من  متقدمة 
بأمناط  اليمن  يف  التنموية  التجربة  مسار  ارتبط  حيث 
واالضطرابات  والنزاعات  باملعاناة  احلافلة  األحداث 
البالد  املواتية لظروف  والعسكرية غري  والسياسية  األمنية 
إعاقة  يف  تسببت  ما  كثريًا  واليت  واإلمنائية،  االقتصادية 
وأضعفت  متكررة،  انتكاسات  وأحدثت  التنمية  حركة 
عملية النمو ومحلت االقتصاد الوطين واجملتمع الكثري من 
املال  وإهدار  البالد  موارد  استنزاف  وبالتالي  اخلسائر، 
العام لتمويل تلك املظاهر املناهضة لعملية النمو والتنمية، 
الدول األقل منوًا واألدنى  اليمن ضمن  واستمرار تصنيف 
تقارير  إليه  تشري  ما  حسب  البشرية  التنمية  مستوى  يف 

التنمية احمللية والدولية.
ومع ذلك يظل هذا الوضع وضعًا استثنائيًا إذا ما أخذ يف 
يتمتع  اليت  واإلنسانية  احلضارية  املقومات  حجم  االعتبار 
مزايا  من  اليمنية  األرض  حتتويه  وما  اليمين  اإلنسان  بها 
وإمكانات بشرية ومادية وثقافية تؤهل اليمن ألخذ مكانتها 
أن  القديم  اليمن  استطاع  حيث  اليوم،  عامل  يف  املناسبة 
والتطور  والرقي  النماء  من  رفيعًا  مستوًى  لنفسه  حيقق 
أشهر  يشّيد  وأن  واالجتماعية،  االقتصادية  حياته  يف 
احلضارات العربية واإلنسانية العريقة واملرموقة يف تاريخ 
املنطقة والعامل القديم، واليت كانت يف الوقت نفسه أصل 
مواطن  عّمرت  اليت  التارخيية  هجراتهم  ومصدر  العرب، 

احلضارة العربية القدمية. 

إطار )1-1( دليل التنمية البشرية

هي:  رئيسية  متغريات  أو  أبعاد  ثالثة  على  الدليل  هذا  ينطوي 
احلياة الطويلة والصحية لإلنسان، ومستوى املعرفة والتحصيل 

العلمي لإلنسان, ومستوى املعيشة الالئقة باإلنسان.

اليمن  به  يتميز  ما  وإبراز  حتليل  على  يركز  الفصل  هذا 
من ذاتية حضارية ومعتقدات دينية ومسات أخالقية، وما 
ميتلكه من موارد بشرية واقتصادية ومزايا جغرافية ومناخية 
يستطيع تطويعها يف سبيل بناء ما يالئمه من أمناط التنمية 
والتطور االقتصادي واالجتماعي مع احملافظة على هويته 
وذاتيته احلضارية املستقلة، ومبا ميكنه كمجتمع حضاري 
اآلمنة،  واحلياة  الكريم  العيش  سبل  لنفسه  حيقق  أن  من 
وهذا  والتقدم،  الرفعة  من  املزيد  حنو  السري  ويواصل 
داخل  والرمسية  اجلماهريية  التكوينات  كافة  من  يتطلب 
اجلادة  الوطنية  اجلهود  من  املزيد  بذل  والدولة  اجملتمع 
واملخلصة يف سبيل مواجهة حتديات التنمية والتخفيف من 

حدة الفقر.

أبعاد التنمية البشرية:أواًل:  
عقود  أربعة  من  يقارب  ما  طوال  التنمية  جتارب  أظهرت 
وجه  على  النامية  والبلدان  العامل،  بلدان  من  كثري  يف 
للتنمية  اإلنساني  البعد  إهمال  منوًا،  واألقل  اخلصوص 
االقتصادي  النمو  بعملية  اهتمت  واليت  التجارب  تلك  يف 

كمؤشر للتنمية. 
يفرض  البشرية  التنمية  مصطلح  أخذ  1990م  عام  ومنذ 
نفسه يف أدبيات التنمية والفكر االقتصادي، كمفهوم جديد 
االقتصادية  التنمية  ملصطلح  الكالسيكي  املفهوم  عن  بداًل 
الذي اهتم بعملية النمو االقتصادي للناتج القومي ونصيب 
مفهوم  مع  البشرية  التنمية  مفهوم  ويتكامل  منه.  الفرد 
التنمية االقتصادية يف سبيل حتقيق التنمية الشاملة، حيث 
وهو  التنمية  هدف  على  االقتصادية  التنمية  مفهوم  يركز 
زيادة الناتج القومي اإلمجالي، بينما يركز مفهوم التنمية 

البشرية على توسيع خيارات وسيلة التنمية وهم البشر. 
وواحد  صفر  بني  ما  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  وترتاوح 
كانت  الصحيح  الواحد  من  الدليل  اقرتب  وكلما  صحيح. 
الدولة أكثر تقدمًا يف جمال التنمية البشرية وبالتالي قلت 
احلد  لتحقيق  تقطعها  أن  الدولة  على  يتعني  اليت  املسافة 

املرغوب )املستهدف( من التنمية البشرية.

• التنمية البشرية من منظور البعد اإلنساني:	
إن تزايد االهتمام العاملي مبفهوم التنمية البشرية، كنموذج 
واملتابعة،  للقياس  قابلة  ومستدامة  شاملة  لتنمية  متكامل 
االقتصادية  التنمية  مناذج  شاب  ملا  طبيعي  انعكاس  هو 
املستندة على عملية النمو االقتصادي مبفهومه الكالسيكي 
من تغييب ملكانة ودور اإلنسان وحقوقه األساسية يف عملية 
التنمية، واليت توارت يف غمار التوجه حنو االهتمام بالنمو 
اإلصالح  بربامج  االهتمام  غمار  يف  ثم  أواًل،  االقتصادي 
ثانيًا،  اهليكلي  والتّكيف  التثبيت  وبسياسات  االقتصادي 
واليت  يتبناها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
بهدف حتقيق التوازنات املالية والنقدية على حساب أحقية 
مستوى  تدهور  يف  وأسهمت  بكرامة،  العيش  يف  البشر 

تنميتهم بداًل من حتسينها. 
وقد سّلطت تقارير الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة الضوء 
الشاملة بشقيه  التنمية  ملفهوم  اإلنساني  البعد  أهمية  على 
ملعنى  اإلنساني  البعد  وتعميق  ولصقل  والبشري،  املادي 
عامًا  واملتابعة  للقياس  خاضعًا  وجعله  احلقيقية،  التنمية 
حيدث  مما  بينة  على  ودوله  العامل  يكون  حبيث  آخر،  بعد 
التنمية البشرية ويف عناصر  من تغريات يف جممل أوضاع 
ومسار اجتاهات تطورها. ولذا فقد كان االهتمام مبسائل 
التنمية  منظور  من  الصحية  والرعاية  والتدريب  التعليم 
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الف�شل الأول: م�شار التنمية الب�شرية يف اليمن
االقتصادية للعنصر البشري يعد استثمارًا يف بناء اإلنسان 

وتطويرًا لطاقاته كأحد عناصر اإلنتاج.
إطار )1-2( التنمية البشرية

هي عملية بناء البشر وتوسيع مداركهم وخياراتهم املتاحة, كما 
بتنمية  للناس  يسمح  مبا  اجملتمعي  للتنظيم  تطوير  عملية  أنها 
قدراتهم وتطوير طاقاتهم واالنتفاع مبا يتاح هلم من اخليارات, 
احلصول  من  ومتكنهم  القادمة  األجيال  حلق  إهدار  دون 
املوارد  لدى اجملتمع من  متاح  على قدر كاف ومتوازن مما هو 

الطبيعية واالقتصادية.

• ومادي 	 أخالقي  كمدلول  البشرية  التنمية 
متكامل للتنمية الشاملة واملستدامة:

إن التنمية البشرية احلقة هي التنمية الشاملة واملستدامة 
املعارف  وتوسيع  البشرية  القدرات  ببناء  ُتعنى  اليت 
روح  مع  ينسجم  مبا  واستثمارها  واألخالقيات  والثقافات 
بكل  ُتعنى  كما  واإلنساني،  احلضاري  والرتاث  العقيدة 
والتقدم  الرخاء  عناصر  وبكل  اإلنسانية  احلياة  جوانب 
وأفراد شعوب  املعنوي ملختلف أجناس  أو  والروحي  املادي 
وأمم العامل يف احلاضر واملستقبل. وتعين التنمية البشرية 
إحداث العديد من التغريات والتحوالت البنيوية االقتصادية 
املستندة  واألخالقية،  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية 
فيه.  تتم  الذي  للمجتمع  وحضاري  ثقايف  تراث  نتاج  إىل 
وعلى البشر يف هذا اجملتمع أن جيتهدوا يف إجياد النمط 
خصوصياته  ظل  يف  جملتمعهم،  مالءمة  واألكثر  األسلم 

وثقافاته اجملتمعية، دون انعزال عن العامل وتطوراته.

• النمو االقتصادي كشرط ضروري للتنمية 	
وغري كاٍف لتحقيقها:

االقتصادي  النمو  أن  على  التنمية  أدبيات  من  الكثري  تؤكد 
للتطور  وحمركًا  البشرية  للتنمية  ضروريًا  شرطًا  يعد 
بدون  لتحقيقها  كاٍف  غري  ولكنه  والثقايف،  االجتماعي 
التنمية  لتحقيق  أساسيًا  متطلبًا  تعد  اليت  التوزيع  عدالة 
البشرية. ويشري تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1996م 
إىل وجود صلة غري مباشرة بني النمو االقتصادي والتنمية 
اليت  للدولة  العامة  السياسات  خالل  من  تتولد  البشرية 
املرغوب  االقتصادي  النمو  لتحقق  بعضها  تعزز  أن  ميكن 

واملؤدي بدوره إىل حتسني التنمية البشرية. 

إطار )1-3( أصناف النمو االقتصادي غري املستحبة

النمو العقيم الذي ال خيلق فرص عمل وتزداد معه البطالة . 1
بكل شرورها وخماطرها االجتماعية والسياسية. 

دون . 2 األغنياء  مثاره  من  يستفيد  الذي  الرحيم  غري  النمو 
غريهم تاركًا الكثري من الناس يتساقطون حتت خط الفقر. 

والتنمية . 3 بالدميقراطية  يقرتن  ال  الذي  املكبوت  النمو 
السياسية.

الثقافية للمجتمع من . 4 النمو بال هوية، الذي يهمش اهلوية 
خالل استرياد األمناط الغربية للحياة.

اجليل . 5 لصاحل  متحيزًا  يكون  الذي  مستقبل  بال  النمو 
احلاضر على حساب األجيال القادمة .

• التنمية البشرية من منظور بيئي: 	
بالضرورة  يعين  البشرية  التنمية  استدامة  مدلول  إن 
وأنشطتهم  البشر  بني  منسجمة  عالقة  إىل  التوصل 
البيئية  املوارد  وبني  ناحية،  من  واالستهالكية  اإلنتاجية 
تقارير  كانت  وإذا  أخرى.  ناحية  من  الطبيعية  وأنساقها 
البعد  الضوء على  البشرية قد أسهمت يف تسليط  التنمية 
اإلنساني، فإنها قد أسهمت كذلك يف إبراز البعد البيئي، 
التنمية  إىل  البشرية  التنمية  من  احلديث  اتسع  حبيث 
أن  تعين  واليت  ذاتيًا  واملتجددة  املتواصلة  أو  املستدامة 
حساب  على  احلاضرة  األجيال  لصاحل  التنمية  تكون  ال 

مصاحل األجيال القادمة. 
إطار )1-4( البعد البيئي للتنمية

االستخدام  وجتنب  البيئة,  سالمة  على  احملافظة  يف  يتمثل 
الوطنية  للثروات  اإلهدار  وعدم  الطبيعية،  للموارد  اجلائر 
االقرتاض  عملية  يف  والتوسع  التمويل  ملصادر  االستنزاف  أو 
واللجوء إىل االستدانة اخلارجية اليت قد ترهق حياة األجيال 

املستقبلية وحتملها بأعباء ديون ليست طرفُا فيها.

جوهرها  يف  تعين  للتنمية  البيئية  االستدامة  قضية  إن 
التحكم يف مصائرهم واملشاركة  الناس من  ضرورة متكني 
التنمية، ويف اختاذ القرارات املتعلقة بكل جوانب  ثمار  يف 
وهياكل  نظم  من  بها  يرتبط  وما  بيئتهم،  وشئون  حياتهم 

مؤسسية مالئمة. 

• البعد التارخيي للتنمية يف اليمن.	
قدميًا عاش اليمن ولفرتات طويلة تارخيًا حافاًل باالزدهار 
واالجتماعية  االقتصادية  والرقي يف شتى جماالت احلياة 
شواهد  تزال  وال  والدينية،  والثقافية  واألمنية  والسياسية 
ذاع  ولقد  اليوم،  حتى  للعيان  ماثلة  احلضارة  تلك  ومعامل 
تنمية  جمال  يف  واملتمثلة  القديم  العامل  تاريخ  يف  صيتها 
وتطوير أساليب الزراعة ونظم والري، حيث أرتبط تاريخ 
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اليمن كبلد زراعي ينعم أهله بالكثري من املنجزات واملوارد 
ذات  بلدهم  حتويل  من  بفضلها  متكنوا  اليت  الزراعية 
التضاريس والظروف الطبيعية القاسية واملتغرية إىل أرض 
حماصيلها  وجبودة  املثري  الطبيعي  جبماهلا  زاهية  خضراء 
لزمن  والعريق  املشهود  ورقيهم احلضاري  وثراء مواطنيها 
طويل من تاريخ العامل القديم. وهذا ما جعل قدماء اإلغريق 
على  يطلقون  القديم  العامل  وكتاب  فالسفة  من  وغريهم 
اليمن اسم العربية السعيدة، وهذا ما أكده القرآن الكريم، 
عن  جنتان  آية،  مسكنهم  يف  لسبأ  كان  )لقد  تعاىل  بقولة 
بلدة طيبة  له،  ميني ومشال، كلوا من رزق ربكم واشكروا 

ورب غفور( }سورة سبأ اآلية )15( {.
العديد  واحرتاف  الصناعة  تطوير  يف  اليمنيون  أسهم  كما 
تارخيي كبري،  دور  وكان هلم  واليدوية،  املهن احلرفية  من 
يف تسيري القوافل التجارية ومحايتها، ويف خدمة وتنشيط 
تعزيز  يف  الفضل  هلا  كان  واليت  والربية  البحرية  املالحة 
الرتابط  عرى  وتقوية  االقتصادي،  التبادل  سبل  وتطوير 
وغرب  شرق  بني  والديين  الثقايف  احلضاري  والتواصل 
جمال  يف  النبوغ  جانب  إىل  القديم،  العامل  وبلدان  شعوب 
التخطيط العمراني وإجادة أعمال البناء والفنون املعمارية 
واهلندسية البديعة واملشهودة يف عدة مدن من مدن اليمن 
الرتاثية  مبعاملها  تنفرد  تزال  ما  اليت  القدمية،  التارخيية 
تزال  ال  كما  اليوم،  حتى  والقيمة  العريقة  والتارخيية 
العام وسالمة  حمافظة على روعة مجاهلا ورونق مظهرها 
والبشرية  الطبيعية  عالقاتها  وضبط  املعمارية  بيئتها 
واستخداماتها الشاملة لكل الوظائف اليت تتصف بها املدن 

احلضرية النموذجية. 
كل هذه األعمال واملنجزات احلضارية املرموقة واألصيلة 
وذات القيمة التارخيية والرتاثية اهلامة، إمنا تكشف بطبيعة 
وتراث  األمة من مورث  ما متتلكه هذه  احلال مدى عظمة 
حضاري وثقايف عريق البد من استثماره لتأصيل وترسيخ 
املناخ  لتطوير  وتوظيفها  اليمن،  يف  البشرية  التنمية  ثقافة 
عملية  خلدمة  اجملتمع،  طاقات  وحتفيز  للتنمية  الثقايف 

التنمية والرقي. 

• اجتاهات دليل التنمية البشرية يف اليمن. 	
على الرغم مما حتقق لليمن من إجنازات اقتصادية وإمنائية 
طوال األربعة العقود املاضية من تارخيها احلديث، إال أنها ما 
تزال تعد واحدًة من أفقر الدول واألقل منوًا يف العامل. فاليمن 
القرن  سبعينات  أوائل  يف  إال  التنموية  مسريتها  يف  تبدأ  مل 
املاضي من خالل الربنامج اإلمنائي الثالثي )1974/73-

الربامج واخلطط  العديد من  توالت بعده  ثم   ،)1976/75
اخلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

إطار )1-5( الربنامج اإلمنائي الثالثي يف اليمن

يعد الربنامج اإلمنائي الثالثي للفرتة )1976/75-1974/73( 
منعطفًا تارخييًا واقتصاديًا هامًا أسهم يف تأسيس وبناء أطر 
ورسم  االقتصادية  حياتها  وختطيط  احلديثة  اليمنية  الدولة 

املالمح األساسية لتنميتها يف املستقبل.

وبالتحديد   ،1990 عام  املباركة  الوحدة  حتقق  وعقب 
1995م دخلت اليمن مرحلة جديدة من مراحل  منذ العام 
التخطيط للتنمية، حيث عملت احلكومة على ربط أهداف 
التنمية األلفية باالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية للتنمية، 
يف  أو   ،)2025( لليمن  االسرتاتيجية  الرؤية  يف  سواًء 
2005(، أويف   -  2003( الفقر  التخفيف من  اسرتاتيجية 
اخلطط اخلمسية الثالث املاضية اليت نفذتها احلكومات 
 )1996( العام  من  بدءًا  املاضية  السنوات  خالل  املتعاقبة 
وحتى العام )2010م(، وقامت احلكومة بربطها بأهداف 
حزمة  بتنفيذ  قامت  كما  البشرية،  للتنمية  األلفية  التنمية 
املتعاقبة،  واملالية  واإلدارية  االقتصادية  اإلصالحات  من 

بهدف حتقيق التوازنات املالية والنقدية. 
إطار )1-6( الثورة الشبابية الشعبية والتنمية البشرية

اليمن  يف  الشعبية  الشبابية  الثورة  مع  األمين  التعامل  أسهم 
واألمين  السياسي  والصراع  الفوضى  حالة  تزايد  يف   2011
والعسكري مبا هلا من تأثري سليب على مسار التنمية واالستقرار 
االقتصادي واالجتماعي للبلد، كما تسببت يف خلق الكثري من 
املعاناة للمواطن والوصول إىل حد الكارثة اإلنسانية وانضمام 
انعدام  من  تعاني  اليت  الفئات  إىل  السكان  من  اآلالف  مئات 
األمن الغذائي، إىل جانب نزوح مئات اآلالف من السكان بسبب 

املعارك العسكرية يف العديد من املناطق اليمنية. 
ومع ذلك فإن للثورة الشبابية الشعبية  تأثريات إجيابية متوقعة 
على العديد من اجملاالت وبالذات فيما يتعلق جبانب احلقوق 
القانون  دولة  وإعمال  الطاقات يف اجملتمع  وإطالق  واحلريات 

وتعزيز فرص تطبيق احلوكمة والشفافية واملسائلة.

ومسات  التنمية  واقع  عن  الرئيسية  املؤشرات  ومبراجعة 
حتتل  تزال  ال  اليمن  أن  القول  ميكن  اليمن،  يف  تطورها 
مرتبة متأخرة يف سلم التصنيفات الواردة يف تقارير التنمية 
من  تتمكن  مل  أنها  يعين  ال  ذلك  أن  غري  الدولية.  البشرية 
وتنمية  عامًة  التنمية  جمال  يف  ملموس  تقدم  أي  حتقيق 
اليمن حتقيق عدد  البشرية خاصة، بل استطاعت  املوارد 
مسار  على  امللحوظة  واإلمنائية  الوطنية  اإلجنازات  من 

التقدم عامة والتنمية البشرية خاصة.  
وتطوراتها،  االقتصادية  التنمية  واقع  طبيعة  نتفهم  ولكي 
اليت  البشرية  املوارد  وتنمية  النمو  عملية  تقويم  ثم  ومن 
ينشدها اجملتمع، البد لنا من اإلشارة إىل أن مسار التنمية 
خيتلف  العامل،  يف  منوًا  البلدان  أقل  من  كبلد  اليمن،  يف 
عن غريه من مسارات  التنمية يف الكثري من بلدان املنطقة 
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املتأخر يف مضمار  والعامل، وذلك سواًء من حيث دخوهلا 
لعملية  االسرتاتيجي  التخطيط  والبدء يف ممارسة  التقدم 
يف  التنمية  ملسريات  نسبيًا  املبكر  بالتاريخ  مقارنة  التنمية 
االفتقار  حيث  من  أو  النامية،  العامل  دول  بلدان  من  كثري 
واملشجع على  الداعم  واألمين  السياسي  االستقرار  لنمط 
املناخ  وتهيئة  واخلارجية،  احمللية  االستثمارات  جذب 
املناسب لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وكذا التعرض للعديد من الصدمات اخلارجية، باإلضافة 
إىل وجود بعض العوامل الطبيعية واالجتماعية أو السكانية 

والدميغرافية الصعبة اخلاصة باليمن. 

جدول )1-1( تطور دليل التنمية البشرية على مستوى احملافظات

احملافظة
20032010

الرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمة

0.437150.52611إب

0.54440.5627أبني

0.58720.6042األمانة

0.483100.51014البيضاء

0.51670.53210تعز

0.447130.51913اجلوف

0.426170.45020حجة

0.425180.50215احلديدة

0.55330.6043حضرموت

0.364200.47219ذمار

0.50880.5805شبوة

0.441140.43321صعدة

0.454120.5676صنعاء

0.62310.6101عدن

0.52460.5549حلج

0.53450.5874مأرب

0.428160.52512احملويت

0.49490.48317املهرة

0.415190.48916عمران

0.470110.5618الضالع

0.47418…...رمية

لقد متيز مسار التنمية يف اليمن بوجود معوقات وظروف 
منها  سواًء  والتنمية،  النمو  حركة  لتحفيز  مواتية  غري 
االقتصادية  تركيبته  يف  املتأصلة  واهليكلية  الطبيعية 
التوترات  وبروز  الطارئة  أو  اخلاصة،  واالجتماعية 
إىل  وقت  من  والعسكرية  واألمنية  السياسية  واخلالفات 
العاملية،  واملالية  االقتصادية  للصدمات  والتعرض  آخر، 
زيادة  إىل  أفضت  اليت  الغذائية  األزمات  حدوث  وخماطر 

نفقات  ورفع  النمو  معدالت  وإضعاف  التنمية  مصاعب 
تكلفة التنمية البشرية مبفهومها احلديث والشامل.

مؤشرات  يف  اإلجيابي  التحسن  أسهم  فقد  عامة  وبصفة 
التنمية  دليل  مؤشرات  حتسن  يف  الكلي  االقتصاد  أداء 
البشرية ومستوى الفقر يف اليمن. وهذا ما تؤكده التقارير 
نتائج  بتقييم  اخلاص  والتقرير  البشرية  للتنمية  الدولية 
تقارير  أن  ذلك  األسرة)2006/2005(.  ميزانية  مسح 
التنمية البشرية العاملية تشري إىل متكن اليمن خالل األعوام 
مؤشرات  يف  نسيب  حتسن  حتقيق  من  املاضية  العشرة 
التنمية البشرية، حيث ارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية 
لليمن من 0.358  عام 2000 إىل 0.403 عام 2005، ثم 
إىل 0.439 عام 2010 وعلى الرغم من ذلك التحسن إال أن 
اليمن ظلت ضمن قائمة الدول منخفضة التنمية البشرية.  

• مستوى 	 على  البشرية  التنمية  دليل 
احملافظات.

شهدت قيمة دليل التنمية البشرية على مستوى احملافظات 
معظم  يف   2010 –  2003 الفرتة  خالل  ملحوظًا  حتسنًا 

احملافظات باستثناء حمافظات 

 
شكل رقم )1-1( دليل التنمية البشرية على مستوى احملافظات يف 2003
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صعدة وعدن واملهرة واليت تراجعت فيها قيمة دليل التنمية 
الفرتة. ومع ذلك ظلت حمافظة عدن حتتل  البشرية خالل 
املركز األول بني احملافظات يف قيمة دليل التنمية البشرية، 
املركز  يف  حضرموت  حمافظة  ثم  العاصمة  أمانة  تليها 
الثالث، كما تقدمت حمافظة مأرب من املركز اخلامس يف 
عام 2003 إىل املركز الرابع عام 2010، وتقدمت حمافظة 

شبوة من املركز الثامن إىل املركز اخلامس خالل الفرتة. 
البشرية يف كل  التنمية  دليل  تراجعت قيمة  ناحية أخرى  من 
تراجعت  حيث  كبرية،  بصورة  وصعدة  املهرة  حمافظيت  من 
املركز  إىل   2003 عام  يف  التاسع  املركز  من  املهرة  حمافظة 
السابع عشر عام 2010، ويرجع ذلك إىل تراجع قيمة دليل 
الدخل، وتراجعت  حمافظة صعدة من املركز الرابع عشر إىل 
املركز األخري بني احملافظات نتيجة تراجع قيمة دليل التعليم 
خالل الفرتة، ويعزى ذلك إىل الظروف األمنية الصعبة اليت 

عاشتها حمافظة صعدة خالل الفرتة )2003 – 2010(.
وتعكس مؤشرات التنمية البشرية على مستوى احملافظات 
أهمية إجراء تدخالت حكومية أكرب مبا تتضمنه من أهداف 
احملافظات  يف  استثمارية  ومشاريع  وإجراءات  وسياسات 

ذات  باحملافظات  مقارنة  املتدنية  البشرية  التنمية  ذات 
تنمية  حتقيق  يف  يسهم  ومبا  املرتفعة،  البشرية  التنمية 
احملافظات  مستوى  على  متوازنة  واجتماعية  اقتصادية 
يف  واالستثمارية  االقتصادية  املزايا  استغالل  على  تعمل 
تلك احملافظات وتسهم يف احلد من التحديات االقتصادية 
واالجتماعية اليت تعاني منها تلك احملافظات وعلى رأسها 

الفقر والبطالة.

للتنمية  والبشرية  الطبيعية  املقومات  ثانيًا: 
يف اليمن.

تتعدد وتتنوع املقومات والعوامل احملددة للنمو االقتصادي 
والتنمية مبفهومها الشامل، من كونها طبيعية مبا تنطوي 
وتضاريسية،  مناخية  ومتغريات  جغرايف  موقع  من  عليه 
باملتغريات  ترتبط  بشرية  كونها  من  أو  طبيعية،  وموارد 
االجتماعية والدميغرافية، إىل جانب العوامل االقتصادية 
هذه  أن  إىل  اإلشارة  مع  هذا  إخل.  واألمنية..  والسياسية 
ضاغطة  عوامل  تكون  قد  واملرتابطة  املتشابكة  املقومات 
الشاملة.  والتنمية  للنمو  ودافعة  مواتية  عوامل  أو  ومانعة 

وميكن استعراضها يف اآلتي:

• املقومات الطبيعية.	
على  وجَل  عَز  اخلالق  أوجدها  اليت  املقومات  بها  ونعين 
هذه األرض، وسخرها لإلنسان، واليت تسهم يف تشكيل 
البناء الداخلي للمجتمع وتركيبته االقتصادية واالجتماعية 
بصورة إجيابية أو سلبية. وتتلخص أبرز املقومات الطبيعية 

احملددة للتنمية يف اليمن يف التالي:

املوقع اجلغرايف.	 
سواًء  ومتميز،  هام  وتارخيي  جغرايف  مبوقع  اليمن  يتمتع 
االقتصادية،  أو  التجارية  أو  االسرتاتيجية  الناحية  من 
حيث يقع يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، ويطل على كل 
واحمليط  العربي  والبحر  عدن  وخليج  األمحر،  البحر  من 
يفصل  الذي  املندب  باب  يهيمن على مضيق  كما  اهلندي، 
أهم  من  يعد  والذي  اإلفريقي،  القرن  ودول  اليمن  بني 
ممرات اخلطوط املالحية للتجارة الدولية والنقل البحري 
من  اجلغرايف  املوقع  هذا  به  يتمتع  ما  وبفضل  العامل.  يف 
وحضارية  جتارية  مكانة  اليمن  احتل  اسرتاتيجية  أهمية 

عريقة يف املنطقة والعامل عرب مراحل التاريخ. 
لليمن  اجلغرايف  للموقع  النسبية  امليزة  استثمار  وميكن 
الشاملة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خدمة  يف 
وصل  كحلقة  املتميز  التارخيي  دوره  من  واالستفادة 
املرافق  وتوفري  احلرة،  املناطق  وإقامة  العاملية  للتجارة 

شكل رقم )1 - 2( دليل التنمية البشرية على مستوى احملافظات يف 2010
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والتسهيالت الربية والبحرية الالزمة جلذب االستثمارات، 
جتارة  وخدمة  التحويلية،  الصناعات  من  العديد  وإقامة 

العبور)الرتانزيت(. 

التضاريس واملناخ.	 
يف  التنمية  ملسار  الطبيعة  املقومات  عن  احلديث  ميكن  ال 
اليمن دون احلديث عن اخلصائص الطبيعية لتنوع وتعدد 
وغري  املباشر  الكبري  للتأثري  ومناخه،نظرًا  تضاريسه 
املباشر للتضاريس واملناخ على باقي املقومات االقتصادية 
يتحدد  اليت  واألمنية  السياسية  وحتى  بل  واالجتماعية، 
بشكل  والتنمية   النمو  واجتاهات  واقع  من  كل  مبوجبها 
عام، وواقع تكوين البناء الداخلي للمجتمع وطبيعة مسار 
حتديات التنمية وإيصال اخلدمات األساسية لكافة املناطق 

السكانية الصغرية املتناثرة واملتباعدة بشكل خاص.
مناطق:  مخس  إىل  الطبيعية  اليمن  تكوينات  تنقسم 
وجزر(.  وصحراوية،  وساحلية،  وهضبية،  )جبلية، 
اختالفًا  بينها  فيما  املناطق  هذه  من  منطقة  كل  وختتلف 
كبريًا سواًء من حيث وعورة التضاريس، أو من حيث طبيعة 
وظروف األجواء املناخية اليت تتصف بها. كما أنها ختتلف 
كذلك من حيث جودة الرتبة وكمية سقوط األمطار ونوعية 
املنتجات الزراعية واحليوانية، ومن حيث تركيبة النشاط 
بلدان  أكثر  اليمن  من  جيعل  الذي  األمر  االقتصادي، 
تأثري  من  لذلك  مبا  تنوعًا،  واخلليج  اجلزيرة  شبه  منطقة 
على النشاط االقتصادي، ويسهم يف توفري بيئة استثمارية 
فإن  وبالتالي  االستثمار،  فرص  من  كثري  وخلق   متنوعة 
سيمثل   واملناخ  للتضاريس  النسبية  امليزة  استغالل  حسن 
رافدًا هامًا من روافد مسرية التنمية وحتقيق النمو والتطور 

االقتصادي يف اليمن. 

• املوارد الطبيعية.	
املوارد املائية.	 

تعد اليمن من بني أكثر املناطق فقرًا يف املياه يف العامل، حيث 
يرتاوح معدل سقوط األمطار بني 500 - 800 ملم سنويًا يف 
100 ملم يف املناطق الساحلية، ودون   - 50 املرتفعات، و 
50 ملم يف املناطق الشرقية والصحراوية، ويقدر إمجالي 
املوارد املائية املتجددة سنويًا بنحو 2.5 بليون م³ منها حوالي 
1 بليون م³ مياه سطحية، ويف  1.5 بليون م³ مياه جوفية، 
املقابل تقدر املياه املستخدمة حبوالي 3.4 بليون م³ وبالتالي 
الرغم  على  هذا  م³.  بليون   0.9 حبوالي  مائية  فجوة  وجود 
من أن نصيب الفرد الواحد يف اليمن ال يتجاوز 150م³ يف 
العام، مقارنة ب:1250م³ يف دول الشرق األوسط ومشال 

أفريقيا، وبـ:7500م3 كمتوسط عاملي. 

شكل رقم )1-3( التوزيع النسيب الستخدام املياه يف اليمن

عوامل  أهم  من  اجلوفية  للمياه  اجلائر  االستنزاف  ويعد 
االستنزاف، وإن كان ذلك  بدرجات متفاوتة بني األحواض 
املائية، حيث تتعرض بعضها الستنزاف يرتاوح بني -250

400%، يف حني أن منسوب املياه ينخفض سنويًا مبعدل 
4-6م³ تقريبًا، مما يعين سرعة استنزاف ملصادر املياه و 
صاحلة  غري  جيعلها  مما  ملوحتها  وارتفاع  نوعيتها  تدهور 
آلخر  عام  من  سوءًا  الوضع  ويزداد  للري.  حتى  أو  للشرب 
نتيجة لتزايد إمجالي االستخدامات بشكل متسارع، حيث 
تقدر االستخدامات املنزلية حبوالي 238 مليون م³ %7، 
 ،%2 م³  مليون   68 حبوالي  الصناعية  واالستخدامات 
 %91 م³  مليون   3094 حبوالي  الزراعية  واالستخدامات 
مزارع  تستهلك  هـ(،  ألف   488 قدرها  مساحة  )تروي 

القات حوالي 30% من االستخدامات الزراعية.

املوارد الزراعية: 	 
تعد املوارد الزراعية مبكوناتها النباتية واحليوانية والغابات 
يف  الغذائي  األمن  لتحقيق  األساسية  املصادر  أهم  أحد 
يتألف  اليت  القطاعات  أهم  أحد  كونها  إىل جانب  اليمن، 
منها االقتصاد الوطين، واليت تلعب دورًا أساسيًا يف زيادة 
االقتصادية  املوارد  قاعدة  وتنوع  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
يف  وخاصة  الفقر  من  والتخفيف  العمل  فرص  وتوفري 
من  أساسيًا  مكونًا  الزراعة  كون  وذلك  الريفية،  املناطق 
نسيب  استقرار  وعامل  املتكاملة،  الريفية  التنمية  مكونات 
للسكان، وللحد من اهلجرة الداخلية واملشاكل االجتماعية 

واالقتصادية النامجة عنها.
 %73.5 حلوالي  للدخل  الرئيس  املصدر  الزراعة  وتشكل 
الزراعة  يف  يعملون  كانوا  سواء  اجلمهورية،  سكان  من 
واحلرف  اخلدمات  يف  يعملون  أو  مباشر،  بشكل 
حد  على  واحلضر  الريف  سكان  ختدم  اليت  والصناعات 
سواء، إضافة إىل إسهام القطاع الزراعي يف تركيب الناتج 
احمللي اإلمجالي وبنسبة تصل إىل 12% وفقًا إلحصاءات 
بلغت  بنسبة  العاملة  القوى  تشغيل  ويف  2010م،  عام 
لنتائج مسح  وفقًا  العاملة  القوى  حنو33.1% من إمجالي 
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ال القطاع  دور  )2006/2005(، فضال عن  األسرة  ميزانية 

الزراعي اهلام  يف جمال األمن الغذائي. 

شكل )1-4( تغريات الرتكيب احملصولي للمساحة املزروعة بني 
عامي 2010-2005

ومع ذلك فإن اليمن حمدودة املوارد الزراعية، إذ ال تتجاوز 
أو  هكتار  مليون   1.5 للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة 
وتبلغ  اجلمهورية.  مساحة  إمجالي  من   %2.5 يعادل  ما 
1.3 مليون هكتار عام  املساحة احملصولية واملستغلة فعليًا 
السكان  حلجم  بالنسبة  حمدودة  مساحة  وهي   ،2009
حني  يف  الشامل.  الغذائي  وأمنهم  الغذائية  واحتياجاتهم 
يبلغ عدد احليازات الزراعية حنو 1.2 مليون )حائز(، مما 

يعين أن متوسط احلائز الواحد ال يزيد عن هكتار واحد.
اجلدير بالذكر أن حالة األمن الغذائي يف اليمن تدهورت 
على  املتزايد  االعتماد  بسبب  األخرية  السنوات  خالل 
الواردات، حيث مل تتجاوز نسبة االكتفاء الذاتي من القمح   

 .2010 7.8% خالل عام 

املوارد السمكية:	 
يف  الواعدة  الطبيعية  املوارد  أهم  أحد  األمساك  تشكل 
الغنية  اإلقليمية  ومياهه  سواحله  امتداد  حبكم  اليمن، 
باألمساك واألحياء البحرية املتنوعة، وتتضمن هذه املوارد 
مناطق اصطياد مسكي تصل إىل حوالي 41 ألف كم مربع. 
لقطاع األمساك يف  املساهمة احلالية  أن  الرغم من  وعلى 
أن  إال   فقط،  الناتج احمللي اإلمجالي ال تزيد عن %1.6 
أن  ميكن  اليت  الواعدة  القطاعات  من  يعد  القطاع  هذا 
اإلنتاج  توسيع  خالل  من  النمو  حتقيق  يف  بفعالية  تسهم 

وزيادة العائدات وحتفيز النشاطات االقتصادية األخرى. 
العمالة  لتشغيل  رئيسًا  مصدرًا  السمكي  النشاط  وميثل 
وتوليد الدخل يف املناطق الساحلية وله الدور املباشر يف 
تنمية االقتصاد الوطين وتوفري العملة الصعبة واملساهمة 
ذات  املوارد  من  يعترب  حيث  الفقر،  من  التخفيف  يف 

األهمية النسبية.

املوارد املعدنية	 
تؤكد بعض املؤشرات العامة عن املوارد املعدنية يف اليمن 
النفطية  غري  واخلامات  املعادن  من  العديد  توفر  على 
الواعدة واليت يتوقع منها أن تسهم وبفعالية أكرب يف عملية 
يف  الفقر  من  والتخفيف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
اليمن، وذلك بالنظر ملا تزخر به األرض اليمنية من ثروات 
معدنية باحتياطيات مشجعة، حيث تظهر بعض الدراسات 
الطبيعية  واخلامات  املعادن  من  العديد  توفر  اجليولوجية 
ومل  األرض،  باطن  يف  دفينًا  أغلبها  مازال  واليت  املختلفة 
اإلنتاج  تكاليف  الرتفاع  نظرًا  األمثل  االستغالل  تستغل 
اخلامات  هذه  مواقع  من  العديد  يف  العائدات  واخنفاض 
وذلك نتيجة للعديد من املعوقات  اليت حتد من االستغالل 

األمثل هلذه املوارد.

النفط اخلام والغاز الطبيعي:	 
وتصدير  استخراج  بقطاع  ممثلة   - النفطية  املوارد  تعد 
واهلامة  الرئيسة  املوارد  أهم  أحد   - والغاز  اخلام  النفط 
اليت يعول عليها يف عملية التنمية يف اليمن خالل السنوات 
من  نسبيًا  كبرية  احتياطيات  اليمن  ميتلك  حيث  القادمة، 
الغاز الطبيعي، وستسهم عملية استغالهلا يف تعزيز النمو 
هذا  يف  متزايدة  عمل  فرص  توفري  عن  فضاًل  والتنمية، 

القطاع والقطاعات املتشابكة معه.  

إطار )1-7( مشروع الغاز الطبيعي املسال

يف سبتمرب 2005م وقعت احلكومة مع جمموعة من الشركات 
مت  وقد  املسال,  الطبيعي  الغاز  استغالل  اتفاقية  على  الدولية 
يف  والبدء  اهلام  االقتصادي  املشروع  هذا  تنفيذ  من  االنتهاء 
تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل اخلارج من ميناء 
بلحاف حمافظة شبوة على البحر العربي يف 2009/11/7م ، 

وبلغت التكلفة اإلمجالية للمشروع 4,5 مليار دوالر.

وقد ارتفع عدد القطاعات اإلنتاجية للغاز من 6 قطاعات يف 
زاد  حني   يف  2010م،  عام  يف  قطاعًا   12 إىل  2005م  عام 
حجم املخزون االحتياطي من الغاز من 16 تريليون قدم مكعب 

إىل أكثر من 18.6 تريليون قدم مكعب  خالل الفرتة نفسها.
الوطين،  االقتصاد  يف  هامًا  دورًا  النفطي  القطاع  ويلعب 
الناتج  يف  إسهامًا  اإلنتاجية  القطاعات  أكثر  يعد  حيث 
 %27 حوالي  املتوسط  يف  بلغت  وبنسبة  اإلمجالي  احمللي 
العامة  اإليرادات  ويف  2005–2010م،  الفرتة  خالل 
اإلمجالية  الصادرات  قيمة  ويف   ،%67 بنسبة  للدولة 
بـ90%. وترتبط أهمية القطاع النفطي باملزايا االقتصادية 
املورد باعتباره مصدرًا أساسيًا  النسبية اليت يوفرها هذا 
لتحقيق النمو االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة، من 
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الف�شل الأول: م�شار التنمية الب�شرية يف اليمن
خالل االرتفاع مبستوى الصادرات وحتقيق عائدات مالية 

هامة لتمويل نفقات الدولة اجلارية واالستثمارية.

جدول رقم )1-2( املؤشرات الرئيسية ألداء قطاع النفط اخلام  
خالل السنوات 2006-2010   )مليون برميل(

200520062007200820092010املؤشرات
معدل  
النمو  

%

النفطي  اإلنتاج 
6.2-146.1133.3116.7107.4103.6100.1السنوي

احلكومة  نصيب 
6.9- 88.287.474.271.560.861منه:

املصدر: وزارة النفط  واملعادن - إحصاءات النفط والغاز واملعادن 2010

وعلى الرغم من تلك األهمية إال أن مستويات إنتاج النفط 
السنوات  خالل  ملحوظًا  تراجعًا  شهدت  قد  اليمن  يف 
مليون   146.1 من  النفط  إنتاج  اخنفض  حيث  املاضية، 
برميل عام 2005 إىل 100.1 مليون برميل عام 2010 أي 
عن  أساسًا  الرتاجع  هذا  نتج  وقد   ،%6.2 مبعدل سالب 
احلالية  اإلنتاجية  القطاعات  يف  اإلنتاج  كميات  اخنفاض 
تراجعت حصة احلكومة  لذلك  ونتيجة  واملسيلة.  يف مأرب 

من اإلنتاج الصايف للنفط مبعدل سنوي قدره 6.9-%. 

املقومات البشرية.	 

حتتل املوارد البشرية أهمية كبرية يف أي نشاط اقتصادي 
الطبيعية  املقومات  من  كاًل  تشارك  كونها  وتنموي، 
والتنمية  النمو  واجتاهات  واقع  حتديد  يف  واالقتصادية 
يف أي جمتمع. بل ميكن القول أن املوارد البشرية تأتي يف 
هم  البشر  أن  باعتبار  األخرى،  واملوارد  املقومات  مقدمة 
وتوزيع  إنتاج  من  االقتصادية  العمليات  بكل  يقومون  من 

واستهالك. وبذلك هم وسيلة التنمية وغايتها يف آن واحد.
البشرية  مواردها  يف  كبرية  نسبية  بوفرة  اليمن  وتتميز 
مقارنة بالعديد من البلدان يف املنطقة، وهذه ميزة نسبية 
إذا ما أحسن استغالل هذا املورد من خالل االهتمام بتنمية 
القدرات،حيث يبلغ سكان اجلمهورية اليمنية حوالي 23.2 
مليون نسمة عام 2010م، منهم 54.5% يف الفئة العمرية 

)15-64 سنة( أي ضمن فئة القوى العاملة.
 

إطار )1-8( مؤشرات تنموية

• نسبة األمية بني السكان البالغني %45.3.	
• نسبة االلتحاق بالتعليم العام 69.8% من إمجالي السكان.	
• نسبة التسرب من التعليم العام %7.	
• نسبة التغطية الصحية للسكان 67% من إمجالي السكان.	
• نسبة سوء التغذية بني السكان %34.	

حتديات  من  تعاني  البشرية  الكتلة  هذه  فإن  ذلك  ومع 
ومعوقات حتد من عملية االستفادة منها بشكل كاٍف. ومن 
أهم تلك التحديات الرتكز السكاني، حيث إن 68.3% من 
واملرتفعات  الوسطى  اهلضبة  يف  يرتكزون  السكان  جمموع 
اجلبلية، وما يتطلبه ذلك من ارتفاع كبري يف تكاليف البنى 
مستوى  لتحسني  الالزمة  األساسية  واخلدمات  التحتية 
معيشة السكان واالرتقاء مبؤشرات التنمية البشرية. وتتوزع 
النسبة الباقية 31.7% يف باقي مساحة اجلمهورية، وإىل 
املناطق اجلبلية، فهناك تشتت  السكاني يف  الرتكز  جانب 
سكاني،  جتمع  ألف(   133( قرابة  إىل  يصل  كبري  سكاني 
يف  وتزايد  االقتصادي،  النمو  معدالت  تدني  عن  فضاًل 
املوارد  وقاعدة  اخلدمية  املرافق  منظومة  على  الضغط 
معدالت  يف  االرتفاع  جانب  إىل  احملدودة،  االقتصادية 
املستوى  وتدني  الفقر  مظاهر  ويف  والتضخم  البطالة 
وضعف  األمية  حتدي  استمرار  وإىل  للسكان،  املعيشي 
املستوى التعليمي والصحي لدى العديد من فئات اجملتمع 

املختلفة. 

شكل ) 1 - 5( السكان حسب الفئة العمرية لعام 2010

اليمين،  اإلنسان  وطاقات  قدرات  تنمية  مسألة  فإن  ولذا 
تتطلب تركيز اجلهود الوطنية حنو تطوير وحتسني املستوى 

التعليمي والصحي واملعيشي للمجتمع.
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وعالقته بالتنمية البشرية.
تنبثق أهمية حتليل مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي 
الكلي وتقييم اجتاهات تغرياته اهليكلية بوجه عام، وتغريات 
النمو  مدلول  أن  من  خاص،  بوجه  االقتصادي  النمو 
االقتصادي وتطور األداء االقتصادي واالجتماعي يشكالن 
عامالن متالزمان وشرطان ضروريان للتخفيف من ظاهرة 

تفشي الفقر وحتقيق التنمية البشرية املستدامة. 
إطار )1-9 ( أحداث العام 2011

أسهمت أحداث العام 2011م يف تكبد اليمن خسائر اقتصادية 
التوترات  استنزفته  ما  وكبرية بسبب ضخامة  وإمنائية ضخمة 
الدولة،  خزينة  حتملتها  طائلة  أموال  من  املسلحة  واملظاهر 
فضاًل عن ما أدت إليه من شلل شبه تام يف الكثري من جماالت 
مرافق  من  العديد  وتوقف  انقطاع  ويف  االقتصادية،  احلياة 
للمواطنني  مؤملة  بصورة  واإلمنائية,  اخلدمية  الدولة  وأجهز 

ومقلقة للجميع سواًء يف الداخل أو اخلارج.

االقتصادي  األداء  سجل   )2010-2006( الفرتة  وخالل 
الكلى لليمن نتائج إجيابية، على الرغم من املتغريات السلبية 
املالية  واألزمة  العاملية،  الغذاء  أزمة  مثل  واحمللية،  الدولية 
العاملية وما صاحبهما من الصدمات والتداعيات اخلارجية، 
إىل جانب املستجدات والقالقل األمنية الداخلية، وتراجع 
إنتاج النفط، وحمدودية الدعم اإلمنائي اخلارجي وضعف 
تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل اليمن، فضاًل عن ضعف 

الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع اخلاص.

جدول )1-3( اجتاهات النمو السنوي )%(

                     األعوام 
متوسط 20062007200820092010 البيان

الفرتة

الناتج احمللى 
4.643.484.014.306.84.90اإلمجالي احلقيقي

الناتج احمللي غري 
8.507.156.436.217.107.07النفطي

الناتج احمللي 
3.97-6.817.2-8.11-11.72-8.79-النفطي

املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي 2010م .

وتشري البيانات الواردة يف اجلدول )1-3(  أن الناتج احمللي 
الفرتة  خالل  متوسط  سنوي  منو  معدل  حقق  اإلمجالي 
بشكل  جاء  والذي   ،%4.9 حوالي  بلغ  )2006-2010م( 
غري  للقطاعات  احمللي  الناتج  جانب  يف  النمو  من  أساِس 
خالل   %7.1 إىل  يصل  متوسط  سنوي  ومبعدل  النفطية 
يف  التشغيل  معدل  حتسن  يف  انعكس  الذي  األمر  الفرتة، 
2006م  عام  االقتصاد وتراجع معدل البطالة من %16.1 

2009م.      إىل 15% عام 

احمللي  الناتج  تركيب  يف  القطاعات  مساهمة   )6-1( شكل 
اإلمجالي للفرتة 2006 - 2010

احمللي  للناتج  القطاعي  األداء  وبتحليل  أخرى  ناحية  من 
حيتل  يزال  ما  والغاز  النفط  قطاع  أن  يالحظ  اإلمجالي 
وبنسبة  اإلمجالي  احمللي  الناتج  تركيب  يف  األول  املركز 
 –  2006 الفرتة  خالل  سنوية متوسطه تصل إىل %26.2 
من   %31.2 من  السنوي  تراجعه  من  الرغم  على  2010م 
الناتج احمللي عام 2006 إىل 18.8% عام 2010م، ويأتي 
إىل  تصل  متوسطة  بنسبة  التجارة  قطاع  الثانية  املرتبة  يف 
والنقل   %10.5 بنسبة  الزراعة  ثم  الفرتة  خالل   %16.3

والتخزين بنسبة %10.4.
اإلمجالي  احمللي  للناتج  القطاعي  الرتكيب  إىل  وبالنظر 

خالل الفرتة )2006 – 2010م( يتضح اآلتي:
تركيب . 1 يف  اخلدمية  القطاعات  مساهمة  ومنو  غلبة 

من   %52 إىل  تصل  وبنسبة  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
التحول  وهذا  الفرتة،  خالل  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
االقتصاد  يف  القطاعات  هذه  أهمية  يعكس  اهليكلي 
مع  التشابكية  وعالقاتها  دورها  وتوسع  الوطين 

قطاعات االقتصاد الوطين األخرى.
اجلمود النسيب لقطاعات اإلنتاج السلعي على الرغم . 2

اقتصادية  أهمية  من  القطاعات  هذه  به  حتظى  مما 
واجتماعية يف البنيان االقتصادي واالجتماعي اليمين.                           

سنة . 3 من  والغاز  النفط  لقطاع  النسبية  األهمية  تراجع 
إىل أخرى.

حبجم . 4 مقارنة  الزراعي  القطاع  ومساهمة  حصة  تواضع 
اإلمكانيات اليت ميتلكها هذا القطاع وحجم القوى العاملة 
اهليكلية  املعوقات  يعكس  التدني  وهذا  يشغلها،  اليت 
والطبيعية املزمنة اليت يعاني منها، وأبرزها زيادة ظاهرة 
اجلفاف وقلة املياه وتدهور األراضي الزراعية، إىل جانب 
االستثمارات  وتواضع  والصيد،  الزراعة  أساليب  ختلف 
صعوبات  عن  فضاًل  والسمكي،  الزراعي  اجملالني  يف 
الداخلية  اهلجرة  معدالت  وتنامي  والتصدير،  التسويق 
من الريف إىل احلضر وما يرتتب عليها من إهمال لألرض 

وترك األنشطة الزراعية والرعوية. 
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اليمن: تقرير التنمية الب�شرية الوطني الرابع
إطار )1-10( مرتكزات النمو االقتصادي

• تنويع اإلنتاج وتطوير قاعدة االقتصاد الوطين واالستفادة 	
من استغالل املزايا النسبية للموارد واألنشطة االقتصادية 

الواعدة. 
• الرتكيز على االستثمار اخلاص.	
• تكثيف اجلهود الستغالل الثروات املعدنية.	
• تطوير البنى التحتية واملرافق اخلدمية ذات العالقة بالتنمية 	

عامة وبالقطاعات االقتصادية واإلنتاجية الواعدة خاصًة.
• االهتمام باالستثمار يف عنصر رأس املال البشري.	

• النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر :	
النمو  أهمية  على  البشرية  التنمية  وتقارير  أدبيات  تؤكد 
االقتصادي يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية، وبالذات 
باإلنصاف  واملقرتن  العمل،  فرص  خبلق  املرتبط  النمو 
فئات  خمتلف  على  ثماره  توزيع  يف  االجتماعية  والعدالة 
الفقر  وحدة  مظاهر  من  التخفيف  ويف  اجملتمع  وأقاليم 

وسوء األحوال املعيشية.
ويأتي هدف القضاء على الفقر املدقع واجلوع يف صدارة 
من  أكثر  بتحقيقها  تعهدت  اليت  األلفية  التنمية  أهداف 
2000م ومنها اليمن، اليت  147 دولة من دول العامل عام 
املعيشية  احلياة  وصعوبة  الفقر  ظاهرة  تفشي  من  تعاني 
لدى قطاع كبري من السكان . ويف هذا الصدد يشري تقرير 
الفقر يف اليمن الذي أعده الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
يف صنعاء خالل عام 2010 إىل تراجع مؤشرات الفقر يف 
 ،2006 عام  يف  مبؤشراته  مقارنة   2010 العام  يف  اليمن 
عام  يف  العام  الفقر  خط  حتت  السكان  نسبة  بلغت  حيث 
34.8% يف عام  33.21%  مقارنة حبوالي  2010 حوالي 
2006، أما نسبة السكان الذين يعانون من فقر الغذاء قد 

ارتفعت من %12.5 
جدول )1-4( مؤشرات ظاهرة الفقر يف اليمن

20062010املؤشرات

34.833.21نسبة السكان حتت خط الفقر الوطين )العام(  )%(

20.718.94- احلضر

40.138.99- الريف

12.516.15السكان حتت خط الفقر املدقع )%(

4.35.74- احلضر

15.520.06- الريف

املصدر مسح ميزانية األسرة لعام 2006.

عام 2006 إىل 16.2% عام 2010م.  وبذلك ميكن القول: 
واملتعلق  اليمن  يف  األلفية  للتنمية  األول  اهلدف  حتقيق  أن 
بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع وختفيض عدد الفقراء 
املنال،  وبعيد  أمر مستحيل  2015م  العام  النصف يف  إىل 

خالل  اليمن  شهدتها  اليت  األخرية  األحداث  بعد  وخاصة 
عام 2011 وما نتج عنها من آثار سلبية على احلياة املعيشية 
األسر حتت  الكثري من  انزالق  أسهمت يف  واليت  للسكان، 
الفقر  بارتفاع نسبة  التقديرات  الفقر الوطين. وتفيد  خط 

.2011 إىل حوالي 54.4% من السكان عام 

إطار )1-11( وسائل أساسية للحد من مشكلة التضخم 
يف اليمن

• شامل 	 اقتصادي  منظور  من  التضخم  مشكلة  إىل  النظر 
وليس من منظور نقدي .

• إدارة 	 يف  والتحكم  اإلنتاجي,  اهليكل  يف  االختالل  مواجهة 
السيولة احمللية وختفيض معدالت منو العرض النقدي.

• رفع كفاءة أساليب وأدوات السياسة النقدية واملالية.	
• عام 	 بشكل  السلع  استرياد  جمال  يف  االحتكار  من  احلد 

خمزون  تكوين  ضرورة  مع  خاص,  بشكل  الغذائية  والسلع 
سلعي اسرتاتيجي ملواجهة تغريات عرض وأسعار الغذاء.

ويأخذ الفقر يف اليمن طابعًا ريفيًا، حيث حيتضن الريف 
حنو 84% من الفقراء. ويعود التباين بني الريف واحلضر 
استفادة   : أهمها  عديدة  أسباب  إىل  الفقر  نسبة  يف 
املناطق احلضرية بشكل أكرب من النمو االقتصادي املدعوم 
بنمو قطاع اخلدمات، مقابل تراجع منو القطاع الزراعي 
الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفقراء يف الريف، فضاًل عن 
العمل  يف  اإلنتاجية  واخنفاض  التمويل،  فرص  حمدودية 
اإلنتاجية  الوسائل  استمرار  ظل  يف  خاصة  الزراعي، 

التقليدية، وعدم مواكبة األساليب احلديثة يف اإلنتاج.
النمو االقتصادي على  تأثري  ناحية أخرى ميكن قياس  من 
 2006( الفرتة  خالل  اليمن  يف  الفقر  من  التخفيف  جهود 
الناتج  الفرد من  – 2010( من خالل قياس تطور نصيب 
إىل  اإلحصائية  البيانات  تشري  حيث  اإلمجالي،  القومي 
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجالي وحتقيقه 
معدالت منو متوسطة خالل الفرتة بصورة جيدة وصلت إىل 
حوالي 9.5% يف املتوسط بالريال وحوالي 7% بالدوالر، 
امسيًا  منوًا  كان  النمو  هذا  من  كبريًا  جزءًا  فإن  ذلك  ومع 
الفرد  رفاهية  مستوى  حتسن  عن  يعرب  حقيقيًا  وليس 
االقتصادية وحتسن مستوى معيشته، وميكن التدليل على 
اإلمجالي  احمللي  للناتج  النمو  فارق  قياس  خالل  من  ذلك 
باألسعار اجلارية والبالغ يف املتوسط السنوي خالل الفرتة 
احمللي  للناتج  احلقيقي  النمو  معدل  مع   %15 حوالي 
 .%4.9 املتوسط  يف  والبالغ  الفرتة  خالل  اإلمجالي 
عن  عبارة  كان  اجلاري  الناتج  يف  النمو  ثلثي  أن  مبعنى 
يف  التضخم  معدالت  )زيادة  األسعار  يف  للتغريات  انعكاس 
االقتصاد(، واليت بلغت يف املتوسط السنوي خالل الفرتة 
حوالي 11.2% واليت بدورها انعكست على مستوى دخل 
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الناتج القومي اإلمجالي .
وبصفة عامة ميكن: القول إن اخنفاض قيمة العملة الوطنية 
االرتفاع  جانب  إىل  النفطية  املشتقات  أسعار  وارتفاع 
 2006( الفرتة  خالل  الغذائية  املواد  أسعار  يف  املتواصل 
– 2010( قد أسهم يف زيادة تكلفة املعيشة بنسبة أكرب من 
ثم  ومن  القومي.  الناتج  من  الفردي  الدخل  متوسط  زيادة 
فقد كان هلذه املتغريات الدور األكرب يف اآلثار السلبية على 
وبالتحديد  اجلمهورية،  وأقاليم  سكان  فئات  غالبية  حياة 

سكان املناطق الريفية األكثر فقرَا.

نصيب  و  السوق  بسعر  اإلمجالي  القومي  الناتج   )5-1( جدول 
الفرد منه لألعوام 2006 - 2010

20062007200820092010البند

2090121539221982286423،584عدد السكان )ألف نسمه(

الناتج القومي اإلمجالي بسعر السوق 
42664846571154866002)مليار ريال(

197.05198.95199.78202.85219.59متوسط سعر $ /ريال 

10.67.918.89.011.2معدل التضخم  %

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي

204085224980257288239929254501ريال

10361131128811831159دوالر

املصدر : كتاب اإلحصاء السنوي 2010.
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الف�شل الأول: م�شار التنمية الب�شرية يف اليمن


