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ال مقدمة:
اجملتمعات،  لتطور  واألهم  احلقيقية  الثروة  هم  البشر 
يف  وهو  وحمورها،  البشرية  التنمية  غاية  هو  فاإلنسان 
على  التنمية  هذه  ترتكز  ولذلك  وسيلتها.  نفسه  الوقت 
البشرية،  القدرات  وتنويع  تكوين  حمورين أساسيني هما: 
األنشطة  يف  سواًء  بها،  واالنتفاع  القدرات  هذه  وتوظيف 
مل  وإذا  والثقافية.  واالجتماعية  السياسية  أو  االقتصادية 
احملورين،  هذين  بني  توازن  أن  البشرية  التنمية  تستطع 

فسوف يكون مآهلا إىل الفشل. 
إطار )2-1( وظائف إدارة املوارد البشرية

تتضمن إدارة املوارد البشرية ثالث وظائف أساسية هي تعبئة 
األخرية  الوظيفة  وتساهم  البشرية.  املوارد  وتشغيل  وتنمية 
)التشغيل( من ناحية يف حتقيق االستفادة الفعلية من االستثمار 
التشغيل  يعترب  أخرى  ناحية  ومن  البشري.  املال  رأس  يف 
املوارد  إدارة  يف  أهمية  األكثر  واهلدف  الوظيفة  والتوظيف 
البشرية، إذ من السهل حصر هذه املوارد وتعبئتها وتنميتها، 
لكن ذلك ال يعين الكثري ما مل يرتبط ذلك باستخدام تلك املوارد 
االستثمارات  من  النتائج  أفضل  وحتصيل  الفعال  االستخدام 

املخصصة للعنصر البشري يف خمتلف األوجه.

ليس  البشرية،  التنمية  منظور  من  أهميته  العمل  ويستمد 
له  يتيح  دخل  على  احلصول  من  العامل  ميَكن  ألنه  فقط 
واملعنوية  املادية  احلياة  مقومات  من  االستفادة  فرصة 
الكرامة اإلنسانية  العمل حيفظ  فحسب، وإمنا أيضًا ألن 
حقوقه  ضمان  مت  ما  إذا  خاصة  بالفرد،  الالئقة  واحلياة 
تقرها  اليت  األخرى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
والفقر  البطالة  نقيض  العمل  يعد  كذلك  الدولية.  املواثيق 
منها  للحد  البشرية  التنمية  تسعى  أمور  وهي  واحلرمان، 
جملرد  اإلنسان  كرامة  ُتهدر  ما  غالبًا  إذ  عليها،  والقضاء 

كونه عاطاًل و/أو فقريًا.
وتكمن إشكالية التنمية االقتصادية واالجتماعية الرئيسة يف 
اليمن، يف أن السياسات االقتصادية والتنموية كانت خالل 
العقدين املاضيني، وحتى اآلن، تركز جل اهتمامها أساسًا 
على استغالل املوارد الطبيعية النفطية والغازية على حساب 
مسألة تنمية وتطوير رأس املال البشري والقدرات البشرية 
والالزم  الكايف  واالهتمام  الفاعل،  التوظيف  وتوظيفها 
االقتصادية  املخاطر  تزايد  من  ذلك  على  ترتب  وما  بها، 
والسياسية واالجتماعية وتدني وضعف يف قدرات االقتصاد 

اليمين وتزايد معدالت البطالة وتوسع انتشارها.
هذا الفصل يركز على حتليل التطورات السكانية يف اليمن 
حتليل  جانب  إىل  للسكان،  العامة  اخلصائص  واجتاهات 
اجلوانب املتعلقة بالتشغيل للموارد البشرية املتاحة )القوى 
مبؤشرات  البطالة  وعالقة  العامة،  وخصائصها  العاملة( 

التنمية البشرية، فضاًل عن حماولة إبراز الفرص املتاحة 
للقوى العاملة اليمنية يف أسواق العمل اإلقليمية.

• السكان والقوى العاملة 	
أن  ذلك  العمل.  سوق  على  الدميوغرافية  املتغريات  تؤثر 
السكان  وفتوة  اإلعالة  وعبء  منوه  ومعدل  السكان  حجم 
وغريها من املتغريات الدميوغرافية تؤثر بصورة أو بأخرى  
القوى  حجم  على  تأثريها  خالل  من  العمل،  سوق  على 
ذاته  األمر  العمل ومعدالت منوهما، كذلك  وقوة  البشرية 
الصحية  البشرية  املوارد  قدرات  وبناء  بتكوين  يتعلق  فيما 

واملعرفية.

خالل  للسكان  والعمرية  احليوية  املؤشرات  تطور   )1-2( جدول 
الفرتة 2004-2015م

وحدة املوؤ�شر
200420102015القيا�س

19.68523.15426.687ألف نسمةاإجمايل عدد ال�شكان

10.03711.79013.581ألف نسمةعدد الذكور 

9.64811.36413.106ألف نسمةعدد الإناث

3.012.902.88 %معدل النمو ال�شكاين

مولود لكل معدل اخل�شوبة الكلية 
6.15.54.9امرأة 

39.737.935.9باأللفمعدل املواليد اخلام 

8.98.17.1باأللفمعدل الوفيات اخلام 

 61.163.1سنة توقع احلياة عند امليالد

77.268.568.5باأللفمعدل وفيات الر�شع

45.042.440.9 %ال�شكان اأقل من 15 �شنة

49.154.556.2 %ال�شكان 15-64 �شنة

3.43.22.9 %ال�شكان +65

االقتصادية  التنمية  خطة  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  املصدر: 

واالجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر )2011-2015م( .

تواجه  اليت  املشكالت  إحدى  السكاني  التحدي  وميثل 
التوازنات  يعيق  كونه  اليمن،  يف  البشرية  التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفرص حتسني مؤشرات 
حجم  تناسب  لعدم  نظرًا  مستقباًل،  التنموية  اليمن 
السكان ومعدل منوه مع املوارد االقتصادية واملالية املتاحة 
االعتبار  يف  أخذًا  املتوسط،  املدى  وعلى  حاليًا  واحملتملة 
تراكمت  اليت  طبيعة االختالالت االقتصادية واالجتماعية 
السياسية  التطورات  وكذلك  املاضية،  السنوات  خالل 
منذ مطلع  اليمن  اليت تشهدها  واالجتماعية  واالقتصادية 
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العام 2011م، األمر الذي جيعل املوارد املتاحة عاجزة عن 
الوفاء مبتطلبات السكان األساسية واالجتماعية واملعيشية 

واالقتصادية.  
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطط  تضمنت  وقد 
املتعاقبة اإلشارة إىل أن قضية النمو السكاني ُتـعد من أهم 
التحديات اليت تواجه جهود التنمية يف اليمن، ألنها تفرز 
احلياة  على  سلبيًا  يؤثر  مما  املوارد  على  متزايدًا  ضغطًا 
املعيشية للمواطن. ومن هنا حرصت احلكومة اليمنية على 
التوعية خبطورة الزيادة السكانية، وعلى تبين برامج فاعلة 
تراجع  عن  اجلهود  هذه  متخضت  وقد  األسرة.  لتنظيم 
كمتوسط   %3.5 حنو  من  السكان  منو  معدل  يف  ملموس 
الفرتة  يف   %3.0 إىل  )1988-1994م(  خالل  سنوي 
)1994-2004(.  وعلى الرغم من هذا الرتاجع يف معدل 
منو السكان إال إنه ما يزال من بني أعلى املعدالت العاملية. 
ويف ظل افرتاض بقاء املعدل احلالي للسكان عند 3% فإنه 
مليون   40 إىل  ليصل  اليمن  السكان يف  ارتفاع عدد  يتوقع 
وقد  تقريبًا،  سنه   15 خالل  أي  2027م،  عام  يف  نسمة 
املعدل  هذا  تراجع  افرتاض  مع  سنة   19 أو   17 إىل  تزيد 
الذي  األمر  التوالي،  على   %2.6 أو   %2.8 إىل  السنوي 
وحتدياتها  السكانية  املشكلة  خطورة  استمرار  إىل  يشري 
املختلفة، وخاصة على مدى قدرة الدولة على توفري خدمات 
التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية واخلدمات العامة 
األخرى، وكذلك على مساحة األراضي الزراعية احملدودة 
على  وأيضًا  املتاحة،  واملالية  االقتصادية  واملوارد  نسبيًا 

سوق العمل.
حتديًا  املرتفع،  منوه  ومعدل  السكان  حجم  ميثل  وبذلك 
رئيسيًا أمام قدرة االقتصاد اليمين عامة،والقطاع اخلاص 
املتعطلني  اجلدد  الداخلني  استيعاب  يف  أساِس،  بشكل 
العمل.  بعد آخر- إىل سوق  تتزايد أعدادهم عامًا  -الذين 
بكافة  التعليم،  خمرجات  تدني  املشكلة  تعقيد  من  ويزيد 
النمو  معدالت  قدرة  عدم  وكذلك  وأنواعه،  مستوياته 
للدخل  مولدة  عمل  فرص  وخلق  توفري  على  االقتصادي 
منها  يعاني  اليت  اهليكلية  االختالالت  استمرار  ظل  يف 
اجلدد  الداخلني  عدد  متوسط  بلغ  فقد  اليمين.  االقتصاد 
إىل سوق العمل 205 ألف فرد سنويًا خالل الفرتة )2004-
من  واملتسربني  اخلرجيني  من  أرباعهم  ثالثة  2010م(، 
حوالي  إىل  العدد  هذا  يصل  أن  ويتوقع  التعليم.  مؤسسات 
أنه  يعين  وهذا  2030م،  عام  يف  سنويًا  فرد  ألف   379
ألف   200 من  أكثر  توفري  اليمين  االقتصاد  على  يتوجب 
فرصة عمل سنويًا الستيعاب هذه األعداد، وللحفاظ على 

معدل البطالة عند مستواه احلالي.

اخلصائص العمرية واجلغرافية للسكان:	 
نسمة   مليون   6 من  املقيمني  اليمن  سكان  عدد  تضاعف 
عام 1975 إىل حنو 19.7 مليون نسمة عام 2004م، كما  
 5.1 زاد عدد السكان خالل الفرتة )1994-2004( بنحو 
مليون   23.2 حبوالي  السكان  عدد  ويقدر  نسمة.  مليون 
نسمة  يف نهاية  عام 2010م. )2006 - 2010م(، وتشري 
حوالي  2015م  عام  يف  السكان  عدد  بلوغ  إىل  التوقعات 
الوطين  اجمللس  لتقديرات  ووفقــًا  نسمة.  مليون   26.7
 )2025-2005 للفرتة  السكانية  )اإلسقاطات  للسكان 
سيكون للنمو السكاني السريع  )الناجم عن ارتفاع معدالت 
االجتماعية  اخلدمات  على  املؤثرة  انعكاساته  اخلصوبة( 
والبنية األساسية وفرص العمل يف ظل توقع تضاعف عدد 
إذا مت األخذ  إال  القادمة  20 سنة  اليمن يف غضون  سكان 
الرابعة،  التنمية  خلطة  ووفقًا  فاعلة.  سكانية  بسياسات 
عام  باأللف   37.9 إىل  اخلام  املواليد  معدل  اخنفض  كما 
النمو  معدل  اخنفاض  إىل  أدى  الذي  األمر  2010م، 
 %2.98 إىل  2004م  عام  يف  السكاني قلياًل من %3.02 

يف عام 2010م.
لإلسقاطات  وفقًا  للسكان،  العمري  الرتكيب  ويعكس 
0-14 سنة  العمر  فئة  السكان يف  تراجع نسبة  السكانية، 
2010م،  عام  يف   %42 إىل  2004م  عام  يف   %45 من 
عام   %40.9 النسبة إىل  مع توقع استمرار اخنفاض هذه 
  %50.3 العمرية  الفئة  هذه  نسبة  كانت  أن  بعد   ،2015
معدل  تناقص  على  دلياًل  ذلك  ويعد  1994م.  عام  يف 
اخلصوبة للمرأة )15-45 سنة(، واليت اخنفضت من 6.1 
مولود حي عام 2004م إىل 5.5 مولود حي يف عام 2010م. 
وعلى الرغم من تراجع نسبة السكان يف الفئة العمرية )0-

14 سنة(، إال أن اجملتمع اليمين ما يزال يتسم بأنه جمتمع 
أكثر  تشكل  تزال  ما  العمرية  الفئة  هذه  نسبة  كون  فيت، 
تزايد  يعين  وهذا  السكان،  عدد  إمجالي  من   %40 من 

متطلباتهم املستقبلية من التعليم وفرص العمل.

للفرتة  العمرية   الفئة  حسب  السكان  توزيع   )2-2( جدول 
)2005-2025(م

الفئة 
20052010201520202025العمرية

14-089929807109201227812878
29-1559317254826787069516
39-3019042513330142385148
49-4013321534181724063169

59-50798990122414141684
+6010261055115813691652

إمجالي 
1998323154266873041134045السكان

املصدر: اجمللس الوطين للسكان – اإلسقاطات السكانية 2000 – 2025.
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ال وبذلك تتمثل أهم اخلصائص العمرية للسكان اليمنيني يف 
اهليكل الفيت للسكان وظاهرة العزم السكاني، أي السكان 
الذين سيدخلون مرحلة اإلجناب بعد فرته زمنية قصرية، 
حتسن  نتيجة  لالخنفاض  الوفيات  معدالت  ميل  وكذلك 
لتعداد  العامة واخلدمات الصحية. ووفقًا  مستوى الصحة 

2004م.

الفئة  نسبة  بارتفاع   اليمن  سكان  يتميز  عامة،  وبصورة 
العمرية يف سن العمل )15-64 سنة( إىل جمموع السكان 
2004م  عام  يف   %49.1 من  الزيادة  حنو  واجتاهها 
العمرية  الفئة  كانت  أن  بعد  2010م،  عام   %54.5 إىل 
املؤشرات  وتعكس هذه  1994م.  تعداد  تشكل 46.2% يف 
إىل  حتتاج  اليت  العاملة  القوى  حجم  ارتفاع  استمرار 
فرص عمل.وترتكز هذه الزيادة بصورة أساسية يف صفوف 
الشباب واملراهقني، حيث ارتفعت نسبة السكان يف الفئة 
العمرية )15-24 سنة( من 17% من إمجالي عدد السكان 
يف تعداد عام 1994م إىل 21.4%  يف تعداد عام 2004م. 
)25-59 سنة( خالل  العمرية  الفئة  نسبة  املقابل ظلت  يف 
السكان  ميثل  شك  وبدون  ثابتة.  شبه  التعدادين  هذين 
من الشباب )15-24 سنة( حتديًا كبريًا  على سوق العمل 
يتطلبه ذلك من جهود كبرية من قبل احلكومة  اليمين وما 
والقطاع اخلاص لتوفري فرص العمل هلذه الفئة العمرية من 
الشباب، ويف الوقت ذاته البد من تدريبهم وتأهيلهم حتى 

يتمكنوا من التواؤم كمًا وكيفًا مع متطلبات سوق العمل. 
تغري  السكانية  اإلسقاطات  بيانات  تبني  أخرى  ناحية  من 
يف  املسنني  نسبة  اخنفاض  اجتاه  يف  العمري  الرتكيب 
من  السكان  إمجالي  إىل  نسبتهم  تراجعت  حيث  اجملتمع، 
2010م،  عام  يف   %3.2 إىل  2004م  عام  يف   %3.4

عام  يف  إىل%2.9  النسبة  هذه  اخنفاض  استمرار  وتوقع 
2015م. ومن املتوقع تصاعد نسبة املعالني من كبار السن 

شبكات  نطاق  واتساع  األولية  الصحية  الرعاية  حتسن  مع 
الضمان االجتماعي. 

وكان توقع احلياة عند امليالد لإلناث 62 سنة يف تعداد عام 
2004 وللذكور 60.2 سنة ومن املقدر أن يصل إىل 63 سنة 

هذا  شأن  من  عامة،  وبصفة   .2015 نهاية  عام  كمتوسط 
التطور العمري أن يعمل على خفض عبء اإلعالة العمرية 
الدميغرايف من حنو 94.2% عام 2004 إىل 78.01% يف 

نهاية خطة التنمية الرابعة 2015.

شكل )2-1( التوزيع اجلغرايف للسكان يف اليمن

ومن الناحية اجلغرافية، يرتكز حوالي 68.3% من جمموع 
النسبة  وتتوزع  واملرتفعات،  الوسطى  اهلضبة  يف  السكان 
اجلمهورية،وذلك  مساحة  باقي  يف   %31.7 الباقية 
و%12.7  والشرقية،  اجلنوبية  للسواحل   %13.4 بنسبة 
اخللل  هذا  ويشكل  للصحراء.  و%5.6  تهامة  لسهل 
يف  يتمثل  احلكومة  على  تنمويًا  حتديا  للسكان  اجلغرايف 
صعوبة إيصال خدمات التعليم والصحة والطرقات واملياه 

والكهرباء وغريها إىل هذه التجمعات السكانية. 

• السكان والقوى العاملة واملشاركة فيها	
ارتفع حجم القوى البشرية بناًء على اجتاهات منو السكان 
من 10.8 مليون يف تعداد 2004م إىل حوالي 13.3 مليون  
 %4 مقداره  سنوي  منو  ومبتوسط  2010م  عام  نهاية  يف 
 4.3 حوالي   من  العاملة  القوى  حجم  ارتفع  كما  تقريبًا. 
الفرتة  خالل  مليون   5.6 حوالي  إىل  وعاملة  عامل  مليون 
 ،%5.2 بـ  يبلغ  نفسها، حمققًا بذلك متوسط منو سنوي 
وهو معدل منو مرتفع مقارنة مبتوسط املعدل العاملي %3. 
وقد أسهمت مجلة من العوامل يف ارتفاع حجم قوة العمل 
بصورة عامة للجنسني، يأتي يف مقدمتة هذه العوامل النمو 

السكاني املرتفع:
والثانوي  اجلامعي  التعليم  من  اخلرجيني  أعداد  زيادة 

والتعليم الفين واملهين وكليات اجملتمع.
وبرامج  بالتعليم  امللتحقني  نسبة غري  ارتفاع كل من  كذلك 

التدريب ونسبة التسرب من التعليم.
باإلضافة إىل زيادة أعداد اإلناث العامالت.

تعليم  لتوسع نطاق  النتائج اإلجيابية  الذي يشري إىل  األمر 
االقتصادية  الضغوط  تزايد  وإىل  ناحية،  من  اإلناث 
واملعيشية لألسر اليمنية من ناحية أخرى، مساهمًة بذلك 
يف قبول اجملتمع اليمين بعمل املرأة خارج نطاق األسرة. كما 
كان معدل منو أعداد املشتغلني هو العامل األهم يف الزيادة 
العمل. وإضافة ملا سبق، زاد عدد األطفال  يف حجم وقوة 



20

ف القدرات الب�شرية
ين: العمالة وتوظي

الف�شل الثا
دون سن العمل املنخرطني يف سوق العمل بغرض ت حسني 

أوضاعهم املعيشية.

جدول )2-3( التوزيع النسيب قوة العمل وفقًا ملسح القوى العاملة 
2004م 1999م وتعداد 

البيان / 
املؤشر

تعداد 2004ممسح القوى العاملة 1999م

اإلمجالياإلناثالذكوراإلمجالياإلناثالذكور

)نسبة 
83.7% 60.5% 86.9% 86.3% 74.6% 87.5%العمالة( 

)نسبة 
16.3%39.5% 13.1% 13.7%25.4% 12.5% البطالة( 

إمجالي 
قوة العمل 

)باأللف(
3،1223113،4333،7295154،244

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء.

نسبيًا  العمل  لقوة  السنوي  النمو  متوسط  الرتفاع  ونظرا 
مقارنة مبتوسط منو القوى البشرية ارتفع املعدل اإلمجالي 
  %68.4(  %39.2 النشاط االقتصادي من  للمساهمة يف 
  %41.8 إىل  2004م  عام  يف  لإلناث(  و%9.6  للذكور 
كما  2010م.  عام  يف  لإلناث(  و%9.7  للذكور   %72.9(
عنها  املعرب  العمالة  نسبة  ارتفاع  يف  أيضًا  ذلك  أسهم 
العمل، حبوالي نقطتني  قوة  املشتغلني إىل إمجالي  بنسبة 
 %83.8 )من  )2004-2010م(  الفرتة  خالل  مئويتني 
استمرار  إىل  أساسية  بصورة  ذلك  ويعود   ،)%85.7 إىل 
الزيادات يف العرض املتاح يف سوق العمل والناتج عن عوامل 
انعكس  وقد  التعليم،  خمرجات  اتساع  أهمها  من  عديدة 
هذا بدوره على ذلك االرتفاع التدرجيي الذي شهدته نسبة 

البطالة )املتعطلني إىل إمجالي قوة العمل(.

• )املشتغلني( 	 العاملة  القوى  توظيف 
وخصائصها العامة:

ارتفع عدد املشتغلني يف االقتصاد اليمين إمجااًل من حوالي 
3.6 مليون عامل وعاملة يف عام 2004م )وبنسبة %91.3 
عامل  مليون   4.8 حوالي  إىل  لإلناث(  و%8.7  للذكور 
 1.2 استيعاب  إىل  يشري  ما  وهو  2010م  العام  يف  وعاملة 
مليون فرد جديد يف سوق العمل خالل هذه الفرتة، ومبعدل 

منو 5.7% كمتوسط سنوي.

جدول )2-4( املشتغلون وفقًا ملسح القوى العاملة 1999 وتعداد 
2004م

فئات 
العمر

تعداد 2004ممسح القوى العاملة 1999م

اإلمجالياإلناثالذكوراإلمجالياإلناثالذكور

 24 –  15
سنة

 %25.9 %7.5 %26.0 %25.5 %33.0 %26.1

 59 –25
سنة

 %6.8 %5.4 %65.9 %68.0 %61.6 %67.5

60 سنة 
فأكثر

%7.3%7.1%8.1 %6.5 %5.4 %6.4

املصدر:  اجلهاز املركزي لإلحصاء.

وظلت مساهمة فئة الشباب العمرية )15-24( ثابتة تقريبًا 
لتعداد  وفقًا  املشتغلني  إمجالي  من   %26.1 نسبة  عند 
1999م، ويرجع  2004م ونتائج مسح القوى العاملة لعام 
 )%25.5 و  ذلك إىل ثبات نسبة الشباب الذكور )%25.9 
)من  مئوية  نقاط   5.5 بــ  الشابات  نسبة  ارتفعت  بينما 
هذه  مساهمة  ارتفعت  املقابل  يف   .)%33 إىل   %27.5
  %67.5 إىل  قلياًل  سنة(   59-25( العمرية  للفئة  النسبة  
بينما  1999م،  يف   %65.9 بــ  مقارنة   2004 تعداد  يف 
اخنفضت هذه النسبة لكبار السن )60 سنة فأكثر( لتصل 
إىل  6.4% تقريبًا مقارنة بـ 8.1% يف عام 1999م، األمر 
ملن  التقاعد  قانون  تفعيل  إىل  رئيسة  بصورة  يرجع  الذي 
والعام  احلكومة  قطاعات  من  كٍل  يف  األجلني  أحد  بلغ 

واملختلط. 

جدول )2-5( التوزيع النسيب للمشتغلني حسب احلالة التعليمية

البيان
مسح القوى 

العاملة 1999م
تعداد 2004م

38.835.1أّمي

27.421.6يقرأ ويكتب

66.256.7إمجالي غري املتعلمني

أساسي + دبلوم قبل 
الثانوي

15.819

ثانوي + دبلوم أقل من 
جامعي

12.916.6

5.17.7جامعي

33.843.3إمجالي  نسبة املتعلمني

املصدر: مسح القوى العاملة 1999م وتعداد 2004م.
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ال على  فإنه  للمشتغلني،  التعليمية  اخلصائص  حيث  ومن 
الرغم من التطورات يف أنظمة التعليم املختلفة وزيادة عدد 
املاضية،  السنوات  خالل  منها  واملتخرجني  بها  امللتحقني 
الذين  أو  األميني  املشتغلني  بأن  ُتظهر  اإلحصاءات  أن  إال 
املشتغلني  جمموع  من   %56.7 يشكلون  ويكتبون  يقرأون 
االختالالت  أحد  إىل  بذلك  يشري  وهذا  2004م،  عام  يف 
وضعف  تدني  يف  واملتمثل  العمل،  عرض  منها  يعاني  اليت 
مستوى تأهيل قوة العمل، إذ ال يشكل املشتغلون احلاصلون 
إىل  النسبة  هذه  وترتفع  على مؤهل جامعي سوى %7.7، 
أقل  دبلوم  أو  وثانوي  مؤهل  على  احلاصلني  من   %16.6
على  احلاصلني  فئة  من  النسبة  هذه  تزداد  اجلامعي  من 
يف  مؤهل أساسي أو دبلوم قبل الثانوي لتصل إىل %19، 
على  وقادرين  أميني  من  املتعلمني  غري  إمجالي  ميثل  حني 

القراءة والكتابة النسبة األعظم حبوالي %56.7. 
مدى  كذلك،  العاملة،  للقوى  املهنية  اخلصائص  وتعكس 
جتاوب أنظمة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، 
ميزانية  مسح  ُيظهر  حيث  اخلاص،  القطاع  يف  وخاصة 
املرتبة  لتحتل  الزراعية  املهن  تقدم   2006/2005 األسرة 
يف  يشتغلون   %33 تقريبًا  املشتغلني  ثلث  كون  األولي 
البسيطة  املهن  تليها  األمساك،  وصيد  والرعي  الزراعة 
بنسبة  واألسواق  املتاجر  يف  البيع  فخدمات   ،%16
مثل  األخرى  املهن  بني  الباقية  النسبة  وتتوزع   ،%15.1
االختصاصيون  املشتغلون  وميثلها  والفنية  العلمية  املهن 
تشغيل  ومهن   ،%10.2 بنسبة  ومساعديهم  والفنيون 
هذه  وتؤكد   .%8.7 احلرفيــــة  واملهن   ،%6.1 اآلالت 
جتاه  االجتماعية  النظرة  تدني  استمرار  اإلحصاءات 
األوضاع  الرغم من صعوبة  واحلرفية على  البسيطة  املهن 
الباحثني عن عمل،  إقبال  الذي حيد من  املعيشية، األمر 

وخاصة الشباب، على هذه املهن.

شكل )2-2( توزيع املشتغلني حبسب مسح ميزانية األسرة

األسرة  ميزانية  مسح  بيانات  تشري  العملية،  للحالة  ووفقًا 
العاملني  بني  النسيب  التوازن  من  نوع  2006/2005إىل 
األكرب  النسبة  ميثلون  والذين  عيين(،  أو  )نقدي  بأجر 

العمل  أصحاب  وبني   ،%51 حبوالي  العاملة  القوة  من 
والذين  غريها  يف  أو  الزراعة  يف  حلسابهم  والعاملني 
بني  )يتوزعون  املشتغلني  إمجالي  من   %46.4 يشكلون 
املقابل  يف  الزراعة(.  غري  يف   %17.2 و  للزراعة   %29.2
مل تزد نسبة الذين يعملون بدون أجر لدى األسرة أو لدى 

الغري عن %1.

جدول )2-6( توزيع املشتغلني حسب املهنة الرئيسة  وفقَا لتعداد 
2006/2005 2004م ومسح ميزانية األسرة 

املهنة الرئيسة

20042006

العدد 
)باأللف(

% 
العدد 

)باأللف(
% 

العمالة املاهرة يف 
الزراعة والصيد

87024.51.432.5

عمال اخلدمات 
والبيع يف املتاجر 

واألسواق
59716.862815.1

االختصاصيون 
والفنيون 

ومساعديهم
63918.042310.2

50614.266316.0املهن البسيطة

49113.83608.7املهن احلرفية

عمال املصانع 
وتشغيل اآلالت

2517.062546.1

2015.647011.3أخرى

3.5554.149اإلمجالي  

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي لعام 2010 .

• يف 	 العمالة  على  الطلب  اجتاهات 
االقتصاد اليمين:

يتميز سوق العمل يف اليمن بكرب حجم القطاع غري املنظم 
العمل  أصحاب  نسبة  الرتفاع   نظرًا  الرمسي(  غري  )أو 
والعاملني حلسابهم يف قطاع الزراعة والقطاعات األخرى 
نسبة  ترتفع  حبيث  كبرية،  وبصورة  واخلدمات(  )التجارة 
غري  التوظيف  إمجالي  من   %40 إىل  الذاتي  التوظيف 
     %50 إىل  الرمسي  غري  التشغيل  نسبة  وتصل  الزراعي، 
الذي يؤكد كرب  الزراعي. األمر  التوظيف غري  من إمجالي 
استمرار  وكذلك  املنظم،  غري  القطاع  يف  العاملني  حجم 
والعائلي  احلر  والعمل  الفردي  بالعمل  اليمنيني  متسك 
رئيس  كمصدر  وبالتالي  األفضل،  االختيار  باعتباره 

للتشغيل يف االقتصاد اليمين.
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إطار )2-2( حقيقة اإلسهام االقتصادي الفعلي للنساء

النشاط  يف  اليمنية  املرأة  مساهمة  تدني  من  الرغم  على 
االقتصادي، كما يبدو من اإلحصاءات الرمسية، إال أن ذلك ال 
يعرب عن حقيقة مشاركة النساء الفعلية يف اإلنتاج من خالل اتساع 
مشاركتهن يف األعمال غري مدفوعة األجر أو يف جمال الرعاية 
يف  ترتكز  اليمنيات  النساء  عمالة  فمعظم  التطوعية.  واألعمال 
لذلك  األسرة،  داخل  يستهلك  الذي  األسري  الغذائي  اإلنتاج 
ينظر الناس إىل هذا العمل باعتباره امتدادًا للواجبات األسرية، 
كما أنهم ال يعطون هلذا العمل قيمة نقدية أو يقدر بأقل من قيمته 
فإنها  السوق  يف  املنازل  منتجات  طرحت  وأن  وحتى  السوقية. 
إنتاجها  يتم  املنتجات  هذه  كون  اإلحصاءات  عن  حمجوبة  تبقى 
يف السوق غري املنظم. كذلك تظل للجوانب الفنية املتعلقة  بنظم 
اإلسهام  إبراز حجم  دور يف عدم  امليدانية  واملسوح  اإلحصاءات 

االقتصادي احلقيقي للنساء يف النشاط االقتصادي. 

• مساهمة القطاعني اخلاص واحلكومي 	
يف التوظيف )التشغيل(:

يعد القطاع اخلاص املوظف األساسي لقوة العمل يف اليمن 
املشتغلني،  عدد  من   %74.3 2004 وبنسبة  وفقًا لتعداد 
يف   %80.5 من  النسبة  هذه  تراجع  من  الرغم  على  وذلك 
القطاع  يف  العاملني  نسبة  ارتفعت  حني  يف  عام1999م، 
 %26 حوالي  إىل  1999م  عام  يف  احلكومي من %19.5 

عام 2004م. 
إطار )2-3( ألولوية للعمل يف القطاع احلكومي 

رغم تدني املرتبات واألجور اليت حيصل عليها معظم موظفي 
تفضياًل  األكثر  يزال  ما  أنه  إال  اليمن،  يف  احلكومي  القطاع 
للميزات  نظرًا  منهم،  الشباب  وخاصة  عمل،  عن  للباحثني 
القطاع اخلاص،  لدى  بالعمل  العامة مقارنة  للوظيفة  العديدة 
االستقرار  الرمسي،  بالدوام  احملددة  العمل  ساعات  مثل 
ضمان  خالل  من  االجتماعية  احلماية  الوظيفي،  واألمن 
عدم  والتأهيل،  التعليم  متطلبات  تدني  التقاعدي،  املعاش 
ارتباط الرتقي مبدى التقدم وإجناز األعمال وإمنا بالعالقات 

الشخصية والوالءات السياسية واالجتماعية واحلزبية.

وقد ازدادت األهمية النسبية للقطاع احلكومي يف استيعاب 
قبل  وذلك  )1990-2000م(  الفرتة  خالل  العمل  طاليب 
برنامج  إطار  يف  التالية  السنوات  يف  دوره  يرتاجع  أن 
اإلصالحات الشاملة للحكومات اليمنية املتعاقبة باالتفاق 
مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد كان يرتاوح 
عدد الذين مت توظيفهم يف اجلهاز اإلداري للدولة بعد ذلك 

بني 10-12 ألف شخص سنويًا. 
ووفقًا لتعداد 2004 بلغ عدد العاملني يف املنشآت اخلاصة 
719 ألف عامل وعاملة، يشكل الذكور اجلزء األكرب وبنسبة 
95.3% مقابل 4.7%  فقط لإلناث، واجلزء األكرب منهن 
يعملن يف احلضر )25 ألف امرأة( مقابل حوالي 8.5 ألف 

امرأة يف الريف. ويستحوذ العاملون يف احلضر على نسبة 
34% للعاملني يف الريف.  66% تقريبًا مقابل 

موظفي  نصف  من  أكثر  على  التعليم  خدمات  وتستحوذ 
القطاع احلكومي الثابتني 52.2%، تليها خدمات الصحة 
فالنقل   ،%9.7 العامة  اإلدارة  فخدمات   ،%9.8 بنسبة 
اخلدمات  بقية  ثم   ،)%5.5( واالتصاالت  والتخزين 

واألنشطة األخرى.

• والقـطــاعــات 	 األنـشـطــة  مساهمــة 
االقتصادية يف التشغيل:

أن  2010م  العاملة يف عام  للقوى  القطاعي  التوزيع  يظهر 
 %30 والصيد تستوعب حوالي  والغابات  الزراعة  أنشطة 
2006م(،  عام  يف  من املشتغلني )مقارنة حبوالي %33.9 
ثم   ،)%21.5( واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جتارة  تليها 
والبناء  فالتشييد   )%  21.1( بنسبة  احلكومية  اخلدمات 
عام  يف   )%11.7( احملققة  بالنسبة  مقارنة   )%9.7(
مرتفعة   )%6.6( واالتصاالت  والتخزين  فالنقل  2006م، 
من 5.8%. يف املقابل كانت نسبة املشتغلني يف الصناعات 
يف   )%5.3( من  ارتفاعها  رغم  جدا  متواضعة   التحويلية 

2010م.  عام 2006م إىل )6.1%( يف عام 

أهم  حسب   العاملة  القوى  توزيع  نسب  تطور   )7-2( جدول 
القطاعات واألنشطة االقتصادية

القطاعات 
2015م	2010م	2006م2004مواألنشطة

الزراعة 
31.033.929.927.9والصيد

الصناعة 
0.50.40.40.6االستخراجية

الصناعات 
5.95.36.17.0التحويلية

الكهرباء 
0.50.50.60.7والغاز واملياه

التشييد 
9.411.79.710.4والبناء

النقل 
5.45.86.67.1واالتصاالت

التجارة 
والفنادق 
واملطاعم

19.021.221.521.7

اخلدمات 
22.621.120.3احلكومية 	

املصدر : اجلهاز املركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي لعام 2010،  

	 وفقًا لتقديرات وتوقعات خطة التنمية الرابعة .
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ال وتشري هذه النسب من ناحية إىل أن األنشطة التقليدية ما 
تزال هي املصدر األساِس للتشغيل، خاصة وأن تقديرات 
خطة التنمية الرابعة تشري إىل عدم حدوث تغيري جذري يف 
هذه النسب يف عام 2015م، إذ ستظل األنشطة الزراعية 
متثل املصدر األول للتشغيل ومصدر العيش األساِس لغالبية 
يف  التقليدية  الوسائل  يستخدمون  الذين  اليمن  سكان 
العمليات الزراعية. كذلك تتسم كثري من األنشطة التقليدية 
والتخزين  النقل  والبناء،  التشييد  التجارة،  )الزراعة، 
ستظل  ذلك  ومع  منظمة،  غري  أنشطة  بأنها  واالتصاالت( 
األكثر استيعابًا للعمالة غري املاهرة، األمر الذي يشري إىل 
الرئيس  املصدر  هي  اخلدمية  واألنشطة  القطاعات  أن 
للطلب على العمالة يف االقتصاد اليمين، وهي القطاعات 
وأن  خاصة  املنخفضة،  املضافة  القيمة  ذات  واألنشطة 
مؤهالت  إىل  حتتاج  ال  األنشطة  هذه  يف  العمل  متطلبات 
وتأهيل عاليني. ويف اليمن، مثلها مثل بقية الدول النامية، 
يعد القطاع الزراعي املالذ األخري الستيعاب القوى العاملة.
القطاعات  مساهمة  نسبة  بني  تفاوت  يوجد  كذلك 
اليمين  لالقتصاد  اإلمجالي  احمللي  الناتج  يف  االقتصادية 
ترتاوح  الزراعي  فالقطاع  التشغيل.  يف  استيعابها  وحجم 
الناتج )باألسعار اجلارية وبسعر املنتج(  مساهمته يف هذا 
بني 9.3% و12% بني عامي 2004-2010م بينما يشتغل 
وترتاوح  اليمين،  االقتصاد  يف  العاملني  ثلث  حوالي  فيه 
اإلمجالي  احمللي  الناتج  يف  والغاز  النفط  قطاع  مساهمة 
فإن  ذلك  ومع  ذاتها،  الفرتة  خالل  و%32.2  بني %18.8 

مساهمته يف التشغيل تقل عن واحد باملائة )%0.4(.

• البطالة والتنمية البشرية يف اليمن:	
تعد البطالة إحدى حتديات التنمية البشرية، وعائقًا أمام 
وكذلك  االجتماعي،  والسلم  االستقرار  واستدامة  حتقق 
خطورة  وتكمن  االجتماعي.  التقدم  على  عبئًا  متثل  هي 
البطالة يف كونها أحد عوامل اتساع مشكلة الفقر، وتزيد 
اكتساب  من  الناس  حرمان  على  وتعمل  فقرًا،  الفقراء 
ويؤدي  جزئية،  أو  كاملة  بصورة  إما  البشرية،  القدرات 
النمو  يعتمد  كذلك  البطالة.  مشكلة  تفاقم  إىل  بدوره  ذلك 
االقتصادي على املوارد والقدرات البشرية ومدى توظيفها 
بالعدالة  املتسم  املستدام  االقتصادي  النمو  كون  بكفاءة، 
وبالتالي  عليها،  يؤثر  البشرية  التنمية  حتسني  يف  يساهم 

على جهود التخفيف من الفقر والبطالة.
االرتفاع  يف  يتمثل  ورئيسًا  كبريًا  حتديًا  البالد  وتواجه 
السافرة،  البطالة  وخاصة  البطالة،  ملعدل  املتواصل 
وتوفري  خلق  على  اليمين  االقتصاد  قدرة  عدم  وبالتالي 
الرمسية  للمسوحات  فوفقًا  وجمزية.  كافية  عمل  فرص 
وذلك  مستمرة  بصورة  السافرة  البطالة  معدل  ارتفع  

تعداد  يف   %13.7 إىل  1999م  عام   %9.8 حوالي  من 
هذه  ترتفع  2010م،  عام  يف   %16.3 إىل  ثم  2004م، 
الرابعة  لوثيقة اخلطة اخلمسية  18.3% وفقًا  النسبة إىل 
البطالة  مشكلة  حدة  وتزداد  )2011-2015م(.  للتنمية 
يف اليمن من كونها تسهم يف تقويض االستقرار السياسي 
واألمين واالجتماعي،  خاصة وأنها ترتكز بدرجة عالية يف 
أوساط الشباب، حبيث وصلت يف عام 2010م إلي %54، 
وبني  املتعلمني  غري  أوساط  بني  البطالة  انتشار  جانب  إىل 

املتعلمني، وخاصة ذوي التعليم املتوسط.
إطار )2-4( املسوحات الرمسية وتقديرات البطالة

حجم  واقع  حقيقة  عن  الرمسية  املسوحات  بيانات  تعرب  ال 
ومقاييس  مفاهيم  لكون  نظرا  اليمن  يف  وانتشارها  البطالة 
املسوحات  هذه  يف  املستخدمة  والبطالة  والتشغيل  العمل  قوة 
الدولية  واملقاييس  املفاهيم  تلك  مع  تتضارب  أو  غالبًا  تتفاوت 
املنظم،  القطاع  فيها  يغلب  القتصادات  وصممت  بنيت  اليت 
على عكس احلال يف اجملتمع اليمين الذي يغلب على اقتصاده 
لذلك  والفقر.  األمية  معدالت  فيه  وترتفع  املنظم  غري  القطاع 
عملت خطة التنمية األوىل  )1996-2000م(على تقدير معدل 
)منها  1995م  عام  يف  البطالة باملفهوم الشامل حبوالي %25 
9.7% بطالة سافرة(، لريتفع هذا املعدل يف عام 2000م إىل 
)2001-2005م(  الثانية  التنمية  خطة  تقديرات  وفق   %37
جزئية.  عمالة  و%25  سافرة  بطالة   %12 موزعا بني حوالي 
معدل  )2006-2010م(  الثالثة  التنمية  خطة  وثيقة  وحددت 
ملعدل  تقديرات  إىل  تشر  مل  لكنها  البطالة السافرة بـ %16.3 
البطالة  معدل  على  السيطرة  من  جاعلة  الشامل،  البطالة 

السافرة وإبقائه ضمن حدود 12% أحد أهدافها.

القوى  ملسح  وفقًا  املتعطلون  النسيب  التوزيع   )8-2( جدول 
العاملة 1999 وتعداد 2004م

الفئات 
العمرية 

)للمتعطلني(

اإلناثالذكور
مسح 
القوى 
العاملة 
1999م

تعداد 
2004م

مسح 
القوى 
العاملة 
1999م

تعداد 
2004م

 )24 – 15(
سنة

 %46.94 %52.19 %55.75 %54.61

 )59 – 25(
سنة

%51.11 %44.55 %43.46 %44.17

)60( سنة 
فأكثر

 %1.95 %3.23 %0.79 %1.20

غري مبني 
العمر

- %0.03- %0.02

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء.
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ف القدرات الب�شرية
ين: العمالة وتوظي

الف�شل الثا
ألف   699 املتعطلني  إمجالي  بلغ   ،2004 لتعداد  ووفقًا 
إمجالي  من   %39 فرد، شكلت النساء املتعطالت حوالي 
  %25 بــ   )مقارنة  للرجال  قوة عمل النساء، مقابل %13 
و 13.1%  على التوالي يف عام 1999م(. وبني املتعطلني، 
مقابل  املتعطلني  إمجالي  من   %71.4 الذكور  بلغت نسبة 

29.6% من النساء. 
إطار )2-5( برنامج نظام معلومات سوق العمل يف اليمن

يعد برنامج نظام معلومات سوق العمل أحد الربامج اليت أنشأتها 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  1997م   عام  يف  احلكومة 
اإلمنائي، بهدف التخفيف من الفقر واحلد من البطالة. وكان 
احتياجات احلكومة  توفري  إىل  توقفه يسعى  قبل  الربنامج  هذا 
من البيانات واملعلومات عن القوى العاملة إضافة إىل أصحاب 
جهود  دعم  جانب  إىل  عمل  عن  والباحثني  والعمال  العمل 
القدرات  لتدعيم  مؤسساتية  شبكة  وضع  خالل  من  احلكومة 
وإدارة  العمل  بسوق  اخلاصة  السياسات  صياغة  يف  احمللية 
املعلومات املفصلة عن العمل والعمالة، وكذلك تعزيز دور مكاتب 
العمل  طاليب  جتاه  خدماتها  لتحسني  باحملافظات  التشغيل 
وقد  واملتاحة.  الشاغرة  الوظائف  سد  بهدف  العمل  وأصحاب 
متكن هذا الربنامج من إجناز عدد من املسوح امليدانية أبرزها 
مسح املهن وتصنيفها يف اليمن و مسح القوى العاملة 1999م، 
2003م. كذلك قام الربنامج  ومسح الطلب على القوى العاملة 
احملافظات  مستوى  على  منوذجية  مكاتب   5 وجتهيز  بإنشاء 
لتشغيل العمالة. وكان هذا الربنامج يطمح إىل مواكبة التطورات 
العمالة  وتأهيل  تدريب  يف  ليساهم  اخلليجية  العمل  أسواق  يف 
يتناسب مع احتياجات السوق احمللية وأسواق دول جملس  مبا 
التعاون اخلليجي من الكوادر املؤهلة، وكذلك مسح القطاعات 
اسرتاتيجية  تنفيذ  التشغيل،  اسرتاتيجية  تنفيذ  املنظمة،  غري 
مستوى  على  املعلومات  شبكة  تطوير  البشرية،  املوارد  تنمية 
دور  تعزيز  جانب  إىل  باحملافظات،  والفروع  الرئيسي  املركز 
الربنامج  هذا  نشاط  توقف  وقد  باحملافظات.  التشغيل  مكاتب 
بعد تسليمه للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشئون االجتماعية 

والعمل يف عام 2006م.

العمل،  عن  العاطلني  من  الغالبة  النسبة  الشباب  ويشكل 
حبيث ارتفعت نسبة الشباب املتعطلني من حوالي %48.4 
إىل   1999م  العام  يف  وإناثًا  ذكورًا  املتعطلني  إمجالي  من 
53% يف العام 2004م. ووفقا لتعداد 2004 تقاربت نسبة 
اإلناث  نسبة  مع   %51.2 الذكور  الشباب  بني  العاطلني  
)للذكور  املتعطلني  نسبة  اخنفضت  املقابل  يف   .%54.6
إىل   %49.8 من  سنة(   59-25( العمرية  للفئة  واإلناث(  
كبار  من  املتعطلني  نسبة  زادت  فيما   ،%44.5 حوالي 

2.6% خالل الفرتة ذاتها. السن من 1.8% إىل حوالي 
البطالة  معدالت  أن  يبدو  التعليمي،  املستوى  حيث  ومن 
ترتفع  حيث  التعليم،  مستوى  مع  عكسية  بعالقة  ترتبط 
إمجااًل بني غري املتعلمني مقارنة باملتعلمني. وبني املتعلمني 
متوسط  تعليم  على  احلاصلني  بني  البطالة  معدل  يرتفع 

مقارنة باحلاصلني على تعليم أقل )تعليم أساسي(، وكذلك 
باحلاصلني على تعليم جامعي أو أعلى. لقد شكل املتعطلون 
من   %55.1 حوالي  ويكتب(  يقرأ  أو  )أمي  املتعلمني  غري 
 %55.2 الذكور  نسبة  تقارب  مع  املتعطلني،  إمجالي 
احلاصلون  املتعطلون  يليهم   ،%54.7 اإلناث  نسبة  مع 
بنسبة وذلك  الثانوية  بعد  ودبلوم  ثانوي  تعليم  على 
 %19.6 الذكور  نسبة  بني  بسيط  تفاوت  مع   %20.5
التعليم  ذوي  املتعطلني  نسبة  وكانت   .%22.9 واإلناث 
نسبة  ارتفاع  مع   )%19.4 الثانوية  قبل  ودبلوم  األساسي 
يف   .%14.9 اإلناث  بنسبة  مقارنة   %21.2 إىل  الذكور 
العالي  والتعليم  اجلامعيني  املتعلمني  نسبة  أن  يبدو  املقابل 
كانت هي األقل 4.7%، مع ارتفاع نسبة اإلناث املتعطالت 

.%3.7 7.3% مقارنة بنسبة املتعطلني الرجال 
الذكور  بني  الفجوة  تتسع  االجتماعي،  النوع  حيث  ومن 
واإلناث، نظرًا ألن النساء هن أول من يفقد فرص العمل 
وآخر من حيصل عليها يف أوقات االنتعاش. فمع أن النمو 
االقتصادي يف اليمن وارتكازه على استخراج النفط اخلام 
وتصديره ال يوفر فرص العمل الكافية الستيعاب الزيادات 
املستمرة يف القوى العاملة للرجال والنساء، إال أن قصور 
منه  النساء  على  أكرب  بصورة  ينعكس  املتاحة  العمل  فرص 
على الرجال، خاصة يف أوقات تباطؤ النمو االقتصادي، 
توقع  ظل  ويف  2004م.  تعداد  بيانات  تؤكده  الذي  األمر 
على  لإلناث  العاملة  القوى  عرض  يف  الزيادة  نسبة  زيادة 
معدل الزيادة اإلمجالية يف القوة العاملة، فإنه بدون شك 
مشكلة  وبالتالي  النساء،  بني  البطالة  مشكلة  ستتعاظم 

توفري فرص العمل هلن.
-2011 عامي  خالل  تفاقمًا  البطالة  مشكلة  ازدادت  وقد 
أو  توقف  من   ،2011 أحداث  تداعيات  بسبب  2012م 
من  كثري  تعثر  وكذلك  االستثمارية  املشاريع  معظم  تعليق 
اجلزء  تستوعب  اليت  تلك  وخاصة  االقتصادية،  األنشطة 
أن  املشكلة  تعقيد  من  ويزيد  العاملة.  األيدي  من  األكرب 
فقدان  مظاهر  أحد  يشكل  أصبح  الغذائي  األمن  انعدام 
عدد  زيادة  وبالتالي  الدخول،  ثم  ومن  والوظائف  األعمال 
الفقرية  األسر  بني  الفقر  شدة  من  يعانون  الذين  السكان 

وكذلك انزالق الكثري من األسر حتت خط الفقر الوطين.

• املشتغلني 	 منو  معدالت  تواضع  عوامل 
وارتفاع معدالت البطالة.

العوامل  من  جمموعة  وجود  إن  القول:  ميكن  إمجااًل، 
العمالة  على  الطلب  تقييد  يف  بأخرى  أو  بصورة  أسهمت 
ويف إحداث االختالالت يف جانب عرض العمالة، وبالتالي 
معدالت  وارتفاع  املشتغلني  أعداد  منو  معدالت  تواضع  يف 
البطالة خالل السنوات املاضية. ففي جانب الطلب، فشل 
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ال وجمزية  كافية  عمل  فرص  إجياد  يف  االقتصادي  النمو 
للداخلني اجلدد إىل سوق العمل أو للعاطلني، حبيث اتسم 
أداء النمو االقتصادي بأنه »منو غري منتج للوظائف«، كون 
النفط  وتصدير  استخراج  على  ترتكز  النمو  هذا  طبيعة 
اخلام. وقد تزامن ذلك مع حتيز كبري حنو استثمارات )عامة 
واملشاريع  باألنشطة  ترتبط  اإلنتاجية  منخفضة  وخاصة( 
كثيفة رأس املال على حساب املشروعات واألنشطة كثيفة 
العمل، واملشاريع اهلامشية والريعية ذات العائد السريع، 
إىل  أدى  الذي  األمر  احمللية،  للسوق  الغالب  يف  واملوجهة 
توفري عدد من الوظائف يقل بكثري عن العرض املتزايد من 
احلكومي  القطاع  قدرة  اخنفضت  ذاته  الوقت  يف  العمالة. 
وجمزية،  كافية  عمل  فرص  توفري  على  العام  والقطاع 
اخلاص  األعمال  بقطاع  يتعلق  فيما  ذاته  األمر  وكذلك 
املالئمني  األعمال  وبيئة  االستثمار  مناخ  توفر  لعدم  نظرًا 

واملشجعني لالستثمارات اخلاصة.
عامة،  احلقيقي  اإلمجالي  احمللي  الناتج  أداء  اتسم  لقد 
خالل  خاصة،  النفطية  غري  للقطاعات  احمللي  والناتج 
من  التمَكن  وبعدم  بالتواضع،  )2001-2010م(  الفرتة 
حتقيق معدالت النمو املستهدفة وتباينها بني سنة وأخرى، 
وعدم استدامتها. ومن ناحية أخرى، تواصلت االختالالت 
اهليكلية العديدة يف اهليكل اإلنتاجي لالقتصاد اليمين ويف 
االقتصادية  القطاعات  إسهامات  غلبة  استمرار  مقدمتها 
كالنفط  خارجية  عوامل  أداءها  حتكم  اليت  التقليدية 
والغاز أو طبيعية كالزراعة واألمساك، إىل جانب استمرار 
هيمنة القطاع النفطي على االقتصاد اليمين. كذلك اتسم 
بالتواضع،   واخلاص(   )العام  اإلمجالي  االستثمار  أداء 
متوسط  بلغ  إذ  2006-2010م،  الفرتة  خالل  وبالذات 
الناتج  إىل  نسبته  ومتوسط   ،%7.2 السنوي  منوه  معدل 
معدل  أن  من  الرغم  وعلى   .%32.2 اإلمجالي  احمللي 
الفرتة  خالل   %15.3 بلغ  قد  اإلمجالي  االستثمار  منو 
هي  كانت  العامة  االستثمارات  أن  إال  – 2005م،   2001
احملرك األساِس، فقد حققت  متوسط منو 25.9% خالل 
استجابة  ضعف  مع  ذلك  تزامن  املقابل  يف  الفرتة.  هذه 
وتنوع  وتعدد  حبجم  مقارنة  واستثماراته  اخلاص  القطاع 
2010م،   -  2001 الفرتة  خالل  متت  اليت  اإلصالحات 
وبالتالي عدم متَكن القطاع اخلاص حتى اآلن، من استالم 
الذي  الفراغ  الوطين وكذلك من ملء  قيادة االقتصاد  دفة 
واالجتماعي  واإلنتاجي  االقتصادي  الدور  تراجع  عن  نتج 

للدولة.
اليمين  االقتصاد  يف  املنظم  غري  القطاع  غلبة  وأسهمت 
هذا  كون  املشتغلني،  أعداد  منو  تواضع  يف  كبرية  بصورة 
الفردية  القطاع يتسم بسيادة األنشطة واألعمال الصغرية 
والعائلية، وهي غري قادرة بطبيعتها على توفري فرص عمل 

وأن أنشطة وأعمال  العمل، خاصة  منتجة وكافية لطاليب 
هذا القطاع ختضع غالبًا للعشوائية يف جماالت االستثمار 
واجملاالت  لألنشطة  تفضيلها  وكذا  أنشطتها،  وتوسيع 
اليت  الربح  سريعة  الريعية  اهلامشية  والتجارية  اخلدمية 
مساهمة  تكون  وبالتالي  تذكر.  مضافة  قيمة  تضيف  ال 
العمالة  توليد  يف  سواًء  متواضعة  أو  حمدودة  القطاع  هذا 
والدخول، أو يف حتسني وتطوير املهارات، ومن ثم ضعف 

وتواضع مساهمته يف عملية التنمية البشرية. 
اآلن  حتى  توجد  ال  والتنظيمية،  اإلدارية  الناحية  ومن 
اليمن،  يف  للتشغيل  أو  البشرية  للموارد  عامة  اسرتاتيجية 
وذلك على الرغم من أن وزارة الشئون االجتماعية والعمل 
دمج  إجراءات  بدء  نوفمرب2005م  يف  أعلنت  قد  كانت 
منظمة  مع  بالتعاون  تنفذها  اليت  التشغيل  اسرتاتيجية 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  خطة  مع  الدولية  العمل 
هذه  تعمل  أن  املتوقع  من  وكان  )2006-2010م(.  الثالثة 
االسرتاتيجية على إجياد آليات ووضع برامج وخطط تسهم 
يف التخفيف من البطالة وتوسيع قاعدة نشاط املشروعات 
الصغرية واملتوسطة ومبا يسهم يف توفري فرص عمل جديدة. 
والتشغيل  بالعمل  خاصة  وزارة  وجود  عدم  يشكل  كذلك 
والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  كون  اإلشكاليات،  أحد 
القائمة حاليًا تركز جل جهودها على اجلانب االجتماعي. 

نظم  ضعف  يف  العمالة  لقضية  الفين  اجلانب  ويتمثل 
البيانات واملعلومات، وبالتالي غياب عملية املتابعة والتقييم 
اليمين،  العمل  سوق  ومؤشرات  لتطورات  املنظم  الدوري 
حيث تقتصر هذه العملية حاليًا على مراقبة التطور العفوي 
ملؤشرات سوق العمل والبطالة ، يف ظل غياب آليات خاصة 
اسرتاتيجية  وجود  عدم  إىل  ناحية  من  ذلك  ويرجع  بذلك. 
وبرامج  سياسات  وجود  عدم  وبالتالي  للتشغيل،  وطنية 
جديدة،  عمل  فرص  وتوليد  البطالة  من  احلد  إىل  تؤدي 
برنامج نظام معلومات  توقف  ناحية أخرى يرجع إىل  ومن 
2006 والذي أنشئ بدعم من برنامج  سوق العمل يف عام 

األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 1997م .
غري  والسياسية  األمنية  األوضاع  انعكست  شك،  وبدون 
خالل  تفاقمًا  ازدادت  واليت  2004م،  العام  منذ  املستقرة 
العمل،  سوق  على  سلبية  عامي2011-2012م،بصورة 
وباإلضافة إىل  البطالة.  ارتفاع معدل  وبالتالي أسهمت يف 
والتكيف  االقتصادي  التثبيت  برامج  انعكست  سبق،  ما 
واليت  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  اهليكلي 
بآثارها  1995م،  عام  منذ  اليمنية  احلكومات  تطبقها 
السلبية على فرص العمل والتوظيف يف اليمن، وكذلك على 
الحتياجات  خمرجاتة  مواكبة  وعدم  التعليم  مستوى  تدني 

ومتطلبات سوق العمل. 
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الف�شل الثا
بطابعها  تتسم  اليمن  يف  البطالة  مشكلة  لكون  ونظرًا 
حتقيق  األوىل  بالدرجة  تتطلب  مواجهتها  فإن  اهليكلي، 
معدالت منو مناسبة متَكن االقتصاد من توليد طلب متسارع 
على العمل يسمح باستيعاب الداخلني اجلدد لسوق العمل 
االستثمار  يف  التوسع  جانب  إىل  البطالة،  حجم  وتقليص 
برامج  ثمة  أن هناك  إال  العمالة،  لتشغيل كثيف  املصاحب 
مثل  البطالة  انتشار ظاهرة  مع  للتعامل  أداة سريعة  تشكل 
أو  اإلحالل،  بقصد  احلكومية  باألجهزة  التشغيل  برامج 
التعليم  املتجددة وخاصة يف جماالت  ملواجهة االحتياجات 
خالل  من  التشغيل  وكذلك  العامة،  واخلدمات  والصحة 
تفعيل مكاتب االستخدام التابعة لوزارة الشئون االجتماعية 
للتنمية  االجتماعي  الصندوق  برامج  خالل  ومن  والعمل، 
كثيفة  املشروعات  وخاصة  العامة،  األشغال  ومشروع 
العمالة وبرامج تنمية املشروعات الصغرية، باإلضافة إىل 
ودول اجلوار  اليمن  بني  العمل  أسواق  مع  الفاعل  التنسيق 

لتوفري فرص عمل للعمالة اليمنية.

• العمل 	 أسواق  يف  اليمنية  العمالة 
اإلقليمية واألجنبية.

القدم، حيث  أبنائها إىل اخلارج منذ  اليمن بهجرة  ُعرفت 
العامل،  أحناء  معظم  يف  حاليًا  اليمنيون  املهاجرون  ينتشر 
التعاون  جملس  دول  يف  موجودون  منهم  األكرب  اجلزء  لكن 
لدول اخلليج العربية. فوفقًا لنتائج تعداد 2004، قدر عدد 
املهاجرين والعاملني اليمنيني يف اخلارج حبوالي 1.8 مليون 
مهاجر، تراوحت حتويالتهم خالل الفرتة 2001-2010م 

ما بني واحد مليار دوالر و1.3 مليار دوالر سنويًا.
إطار )2-6( العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي

املناطق  أهم  أحد  العربية  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  تعد 
يف املنطقة العربية والعامل من حيث حجم العمل األجنيب فيها 
العمالة  عدد  يقدر  حيث  العمل،  وسوق  السكان  من  ونسبته 
األجنبية الوافدة يف عام 2008م مبا يصل إىل 14 مليون ومبا 
ووفقًا  اهلندية.   القارة  شبه  من  جلهم  جنسية   140 عن  يزيد 
يف  الوافدة  األجنبية  العمالة  تشكل  العربية،  العمل  ملنظمة 
قطر،   دولة  سكان  إمجالي  من  عام 2007م ما يقارب %77  
وحوالي 66% من سكان اإلمارات العربية، ويف سلطنة ُعمان 
سكان  حجم  من   %17 من  النسبة  وتقرتب   ،%30 ما يقارب 
يف  فيها  الوافدة  األجنبية  العمالة  عدد  قدر  حيث  السعودية 
يف  النسبة  وقدرت  عامل.  مليون   4.2 حبوالي   2007 عام 
ويف  2008م،  عام  يف  السكان   مجلة  من  بـ%32  البحرين 
الكويت قدرت هذه النسبة بــــ 33% من إمجالي السكان يف عام 
2006م. وترفع بعض التقديرات األخرى نسبة العمالة األجنبية 
الوافدة مبا ال يقل عن 40 % من إمجالي سكان اململكة العربية 
السعودية والبحرين، كما أنهم ميثلون غالبية السكان يف بعض 
دول اجمللس، مثل دولة األمارات العربية املتحدة واليت تقدرها 
بعض املصادر غري الرمسية حبوالي  86 % من سكان اإلمارات. 

اليمنيني  العمال  عدد  أن  إىل  التقديرات  بعض  وتشري 
املهاجرين يف دول جملس التعاون اخلليجي يصل إىل حوالي 
860  ألف عامل، يعمل منهم يف السعودية 800 ألف عامل 
ويف اإلمارات حوالي 60 ألف عامل،وميثلون نسبة %8.5  

من إمجالي العمالة الوافدة يف هذه الدول. 

تعزيز  يف  ودورها  املهاجرين   العاملني  حتويالت   )7-2( إطار 
التنمية البشرية

متزايدة على  أهمية  واملهاجرين حتتل  اهلجرة  أصبحت قضية 
وتنوع  التساع  نظرًا  الدولية  العالقات  ويف  الدولي  املستوى 
االقتصادي  املستوى  على  عنها،  الناجتة  االقتصادية  اآلثار 
واالجتماعي يف الدول املستقبلة والدول املصدرة هلا من ناحية، 
املنتج  العمل  يف  البشرية  قدراتهم  توظيف  من  الناس  ولتمكني 
املهاجرين  عدد  زيادة  يف  أسهم  الذي  األمر  أخرى،  ناحية  من 
يف الوقت احلاضر، ويف جعل إنتاجيتهم ودخوهلم تشكل أحد 
يف  املساهمة  ويف  الفقراء  أعداد  ختفيض  يف  اهلامة  العوامل 

تعزيز القدرات البشرية على املستوى العاملي.
والتنموية  االقتصادية  القضايا  آثار  وأهمية  لتعدد  ونظرًا 
الدولي  البنك  أصدر  الدوليني،  املهاجرين  للعاملني  املتنامية 
تقريره السنوي عن اآلفاق االقتصادية العاملية لعام 2006 حتت 
عنوان »اآلثار االقتصادية للتحويالت واهلجرة« وقد خلص هذا 
العمل يف  تعزيز قوة  املهاجرين من شأنه  زيادة  أن  التقرير إىل 
2025،األمر  حبلول   %3 بنسبة  الدخل  املرتفعة  البلدان 
الدخل احلقيقي على  ارتفاع  بالتالي إىل  الذي ميكن أن يؤدي 

365 مليار دوالر.  مستوى العامل بنسبة 0.6% ، أي حبوالي 
ضعف  عن  يزيد  ما  جمملها  يف  املهاجرين  حتويالت  وتشكل 
النامية  الدول  عليها  حصلت  اليت  اإلمنائية  املساعدات  حجم 
من مجيع املصادر. ويقدر البنك الدولي حجم التحويالت اليت 
من   ،%50 عن  يزيد  مبا  رمسية  غري  قنوات  عرب  إرساهلا  يتم 
التحويالت  هذه  من  جيعل  الذي  األمر  الرمسية،  التقديرات 
من  العديد  يف  اخلارجية  األموال  لرؤوس  الرئيِس  املصدر 

البلدان النامية.
األم  الوطن  إىل  وحتويالتهم  املهاجرين  منو  مؤشرات  وتعكس 
العديد من اجملاالت  التنمية يف  تطورات إجيابية ختدم عملية 
االستثمارية واملعيشية وتسهم يف التخفيف من حدة الفقر بني 
أوساط أسر املهاجرين. كما تعد التحويالت وسيلة هامة ملواجهة 
مشكلة الفقر يف الكثري من الدول الفقرية املصدرة للمهاجرين. 
وتتفاوت اآلثار االقتصادية من دولة إىل أخرى، وخاصة اآلثار 
اليت ترتكها التحويالت على خفض أعداد الفقراء من دولة إىل 
أخرى. ومع ذلك فإنه عادة ما يصاحب تدفق هذه التحويالت 
ارتفاع نسيب يف استثمارات أسر املهاجرين، ويف توفري املوارد 
املالية الالزمة لتغطية نفقات األسر املعيشية للمهاجرين، ويف 
توفري التعليم والرعاية الصحية، إىل جانب توجيه جزء من هذه 
التحويالت حنو إنشاء مشاريع استثمارية خاصة تساعد على 
رفع املستوى املعيشي واحلد من البطالة ومن مستويات الفقر 

يف دول األم املرسلة للمهاجرين.
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ال املهاجرين  العاملني  حتويالت  به  تسهم  ما  إىل  وباإلضافة 
توفري  يف  مساهمتها  خالل  من  البشرية  التنمية  تعزيز  من 
مصادر دخول لعائالت وأسر املهاجرين وبالتالي التخفيف 
خلق  وكذلك  والصحة،  التعليم  نفقات  ومتويل  الفقر  من 
الصغرية،  املشروعات  متويل  بتسهيل  جديدة  عمل  فرص 
األجنيب  النقد  مصادر  من  هامًا  مصدرًا  تشكل  فإنها 
وتساهم يف حتسني أوضاع احلسابات اجلارية يف موازين 

املدفوعات.
ويف اليمن، فإنه باإلضافة إىل ما تسهم به اهلجرة اخلارجية 
اليمنية ومن خمتلف  العمالة  من استيعاب جزء من فائض 
املالية  حتويالتهم  به  تسهم  وما  اليمنية،  واملناطق  الفئات 
فإنها  املهاجرين،  وأسر  لعائالت  دخول  مصادر  توفري  يف 
شكلت، وما تزال، مصدرًا هامًا من مصادر النقد األجنيب 
ساعدت  كما  اليمن،  يف  التنمية  خطط  لتمويل  ومصدرًا 
وتساعد على دعم ميزان املدفوعات، حيث عملت يف بعض 
السنوات يف حتويل العجز يف ميزان املدفوعات إىل فائض. 
فوفقًا لبيانات البنك املركزي اليمين ساهم الفائض الذي 
حققه ميزان التحويالت اجلارية، والذي زاد عن 1،548  
مليون دوالر يف املتوسط خالل الفرتة 2000-2010م، يف 
دعم وضع احلساب اجلاري، وبالتالي امليزان الكلي مليزان 
حتويالت  إىل  أساسية  بصورة  ذلك  ويرجع  املدفوعات. 
وخاصة  اخلارج،  يف  اليمنيني  والعاملني  املغرتبني  وعوائد 
متوسط  بأن  علمًا  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول  يف 
السحب السنوي من املساعدات واملنح اخلارجية بلغ 124 
يرتفع  أن  قبل  2000-2007م،  الفرتة  مليون دوالر خالل 
التالية  الفرتة  خالل  دوالر  مليون   681 إىل  املتوسط  هذا 
الفرتة  أضعاف   5.5 إىل  يصل  ومبا  )2008-2010م( 

السابقة. 
والعاملني  املغرتبني  وعوائد  حتويالت  تعزيز  أهمية  وتربز 
التعاون  جملس  دول  يف  وخاصة  اخلارج،  يف  اليمنيني 
ميزان  من  كل  عجز  استمرار  توقع  ظل  يف  اخلليجي، 
تذبذب  استمرار  توقع  وكذلك  الدخل،  وميزان  اخلدمات 
املساعدات اخلارجية بني العجز والفائض يف ظل استمرار 
يف  النسيب  واالخنفاض  اخلارجية  القروض  من  السحب 
التزامات أقساط القروض، وكذلك توقع اخنفاض صايف 
استثمار شركات النفط األجنبية )التدفق للداخل– التدفق 
للخارج(.كذلك فإنه مع بداية تشغيل مشروع الغاز الطبيعي 
بالتحويل إىل اخلارج حلساب شركات  البدء  املسال سيتم 

الغاز األجنبية«استعادة تكاليف اإلنتاج واالستثمار«.

• فرص استيعاب العمالة اليمنية يف أسواق 	
العمل بدول جملس التعاون اخلليجي:

العمل  سوق  مؤشرات  واستقراء  حتليل  خالل  من  يتبني 
اليت  املتنوعة  العمل  فرص  من  العديد  توفر  اخلليجي 
املهارة  وحمدودة  املاهرة  اليمنية  العمالة  باستيعاب  تسمح 
مقدمتها  يف  يأتي  عديدة،  العتبارات  وذلك  املاهرة  وغري 
يف  اخلليجي  العمل  سوق  بأن  الشائع  الفهم  صحة  عدم 
واملؤهالت  الفنية  املهارات  ذات  عمالة  إىل  فقط  حاجة 
اخلليجي  العمل  سوق  مؤشرات  أن  ذلك  العالية.  العلمية 
 ،%74.1  ،%86 أن  التعليمي إىل  املستوى  تشري حبسب 
اململكة  من  كل  يف  املشتغلة  الوافدة  العمالة  من   %66.7
على  الكويت  دولة  ُعمان،  سلطنة  السعودية،  العربية 
مؤهل  حتمل  اليت  احملدودة  املهارات  ذوي  من  هم  التوالي 
ميثل  ومبا  أمي،  أو  ويكتب  يقرًا  أو  الثانوي  دون  تعليمي 
الوافدة  العمل  قوة  إمجالي  من  املتوسط  يف  حوالي %82 
يف الدول الثالث. ويف اململكة العربية السعودية، اليت تعد 
اخلليجي،  العمل  سوق  يف  الوافدة  للعمالة  األكرب  املوظف 
من   %60.7 حوالي  إىل  ويكتب  يقرأ  هم  من  نسبة  تصل 
إضافة  حال  ويف  اخلاص،  القطاع  يف  املشتغلني  إمجالي 
العمال األميني إىل من يقرأ ويكتب فإن هذه النسبة ترتفع 
إىل حوالي 77% من إمجالي املشتغلني يف القطاع اخلاص 
الكاملة الستيعاب  الفرصة  يعطى  الوضع  السعودي. وهذا 
أكرب  وبشكل  وإمنا  املاهرة  فقط  ليس  اليمنية،  العمالة 
احتياجات  سيلبى  الذي  األمر  املهارة،  حمدودة  العمالة 
من  العاملة  األيدي  من  النوع  لذلك  اخلليجي  العمل  سوق 
جهة، وسيمكن من احلد من اختناقات سوق العمل اليمين 

من جهة أخرى .
كذلك فإن الطلب على العمالة الوافدة سيستمر يف االرتفاع 
العمل  وزارة  لتقديرات  فوفقًا  القادمة.  السنوات  خالل 
400 ألف وظيفة  السعودية يستحدث االقتصاد السعودي 
-2010( التاسعة  السعودية  التنمية  خطة  وتقدر  سنويًا، 
السعودي  العمل  سوق  احتياجات  يف  الزيادة  2014م( 
خالل هذه اخلطة حبوالي 1.22 مليون عامل. كذلك تعمل 
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية على إنشاء عدد 
عن  فضاًل  والصناعية،  االقتصادية  واملدن  املناطق  من 
التخطيط ملدن جديدة خالل السنوات املقبلة ومبا يتجاوز 
السعودية  ففي  وصناعية.  اقتصادية  ومنطقة  مدينة   50
1.5 مليون فرصة عمل،  أربع مدن جديدة حوالي  ستوفر 
وهو ما يعين استيعاب عدد كبري من العمالة اليمنية. وبعض 
تلك املدن تستهدف من بنائها بشكل مباشر السوق اليمنية 
فرصًا  يتيح  الذي  األمر  الصناعية،  جيزان  مدينة  مثل 

واسعة النتقال األيدي العاملة اليمنية.
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ف القدرات الب�شرية
ين: العمالة وتوظي

الف�شل الثا
سوق  يف  اليمنية  العمالة  استيعاب  مزايا   )8-2( إطار 

العمل اخلليجي

تشري دراسة صندوق النقد الدولي )2004م(، إىل أن استيعاب 
العمالة اليمنية يف دول جملس التعاون اخلليجي سوف يساهم 
يف إحداث حترير تدرجيي جلمود أسواق العمل يف هذه الدول، 
اليمن،  يف  نظريتها  من  مجودًا  أكثر  نسبيًا  بأنها  تتسم  واليت 
نظرًا ألن مواطين دول اجمللس حيصلون على أجور عمل عالية 
القطاع  للتوظيف يف  حمافظ عليها، يف ظل ضمانات ضمنية 
العام بأجور عالية نسبيًا ومزايا سخية. كما تتسم أسواق العمل 
تقوم  الوافدة  العمالة  كون  كبرية  بصورة  بالتجزؤ  اخلليجية 
وكذلك  املتدنية،  املهارة  ذات  العاملة  األيدي  خدمات  مبعظم 
عدم تناسب املهارات املطلوبة إلجناز تلك اخلدمات واألعمال 
ال  ورابعًا  وثالثًا  الوطنيون.   العمال  يقدمها  اليت  املهارات  مع 
دول  يف  العام  القطاع  لدى  العمل  الوافدة  العمالة  تستطيع 
اجمللس، وأن عملية إعادة التوظيف والتخلص من بعض العمالة 
تكلف أصحاب العمل اخلليجيني كثريًا، كونهم يتحملون  تكاليف 
االنتقال والبحث عن عمالة جديدة. إن كل هذه العوامل جتعل 
من عملية إعادة التخصيص الداخلي واخلارجي للقوى العاملة 
اجمللس.  دول  يف  العمل  سوق  مجود  يف  وتساهم  مكلفة  نسبيًا 
تعاني  اليت  الضمنية  املشاكل  تدرك  اجمللس  دول  معظم  وألن 
تتبعها  اليت  السياسات  إحدى  فإن  فيها،  العمل  أسواق  منها 
تتمثل يف تشجيع  فيها  العمل  لتحسني كفاءة أسواق  وتروج هلا 
املواطنني من القوى العاملة للعمل يف القطاع اخلاص، ويشار 
السعودية(،   العربية  اململكة  بالسعودة )يف  السياسة   اىل هذه  

والعمننة يف سلطنة ٌعمان،  والقطرنة يف دولة قطر .

سوق  يف  املشتغلة  الوافدة  للعمالة  امللحوظ  للرتكز  ونظرًا 
والفنادق  واملطاعم  التجارة  أنشطة  يف  اخلليجي  العمل 
من  إىل%63  تصل  وبنسبة  والتشييد  والبناء  واإلصالح 
اجمللس  دول  يف  حاليًا  املشتغلة  الوافدة  العمالة  إمجالي 
)بدون اإلمارات وقطر(، فإنه ميكن للعمالة اليمنية املنافسة 
يف هذه األنشطة بكفاءة، وبالتالي اإلسهام يف توظيف املزيد 
من العمالة اليمنية وبالتالي احلد من ارتفاع نسبة البطالة. 
وبالنظر إىل توزيع العمالة الوافدة يف دول اجمللس حبسب 
العمالة  أن  يالحظ  )حكومي/خاص(  امللكية  قطاعات 
 %32 حوالي  متثل  احلكومي  القطاع  يف  املشتغلة  الوافدة 
هنالك  فإن  وبالتالي  فيه،  املشتغلة  العمالة  إمجالي  من 
إمكانية الستيعاب العمالة اليمنية ليس يف القطاع اخلاص 
خيضع  الذي  احلكومي  القطاع  يف  أيضًا  ولكن  فحسب 

لقرارات احلكومة بشكل مباشر.   
باإلضافة إىل ما سبق، تتميز العمالة اليمنية عن غريها من 
نواحي  من  عدة  مبيزات  اجمللس  دول  يف  الوافدة   العمالة 
من  فهي  ودينية.  واقتصادية  وسياسية  وأمنية  اجتماعية 
االجتماعي  النسيج  دورها يف متاسك  أوىل ستؤدي  ناحية 
هويته  على  احملافظة  ويف  اخلليجي،  للمجتمع  والثقايف 
أخرى  ناحية  ومن  والعربية.  اإلسالمية  وثقافته  املتميزة، 

اليمن  بني  واألمين  السياسي  الرتابط  تعزيز  يف  ستسهم 
عن  اقتصاديًا  اليمنية  العمالة  تتميز  كما  اجمللس.  ودول 
حجم  باخنفاض  الوافدة  األجنبية  العمالة  من  غريها 
األجنبية  العمالة  أن  املعروف  فمن  النقدية.  حتويالتها 
موارد  من  كبريًا  جزءًا  تستنزف  اجمللس  دول  يف  العاملة 
تشري  املثال،  سبيل  فعلى  األجنيب.  النقد  من  اخلليج  دول 
وزارة العمل السعودية إىل أن كل موظف سعودي يقابله10 
إىل  سعودي  ريال  مليار   98 حنو  حيولون  وافدين  موظفني 
حتويالت  تدوير  إعادة  يتم  املقابل،  يف  سنويًا.  بلدانهم 
واالستفادة  اجمللس  دول  يف  اليمنيني  والعاملني  املغرتبني 
منها يف نفس اإلقليم، األمر الذي يسهم يف تعزيز التبادل 

التجاري بني اجلانبني بصورة كبرية.  
)2-9( حترير القنوات النظامية للهجرة وتبسيطها

ودورها  الدولية  باهلجرة  املتعلقة  القضايا  وأهمية  لتعدد  نظرًا 
على  الدولية  اجلهود  تعمل  املتنامي،  والتنموي  االقتصادي 
بني  اهلجرة  عمليات  تواجهها  اليت  املشاكل  وتشخيص  حتديد 
الدول املرسلة واملستقبلة للمهاجرين ووسائل تسهيل حتويالت 
املهاجرين، كما تعمل الدول عرب املنظمات الدولية والعالقات 
الثنائية على تعزيز عالقاتها وتنظيم عمليات اهلجرة مبا يعزز 
املرسلة  للدول  التنمية  يف  اهلجرة  عملية  ودور  الشراكة  من 
واملستقبلة للمهاجرين على حٍد سواء. والعمل كذلك على احلد 
من اهلجرة غري الشرعية إىل الدول املستقبلة، وذلك من خالل 
بني  والتعاون  التنسيق  من  إطار  ويف  للهجرة،  منظمة  برامج 

الدول املرسلة والدول املستقبلة.
وميثل حترير القنوات النظامية اليت تسمح لألشخاص بالبحث 
األساسية  احلقوق  وكفالة  وتبسيطها،  باخلارج  عمل  عن 
املرتبطة  العملية  تكاليف  من  احلد  وكذلك  للمهاجرين، 
املهاجرين  على  تعود  اليت  النتائج  مبستوى  والنهوض  باهلجرة 
يف  األساسية  الستة  األركان  مقدمة  يف  املقصد،  وجمتمعات 
حزمة اإلصالحات املقرتحة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
واليت تشكل يف جمموعها حزمة واحدة تساهم يف تعظيم آثار 
اهلجرة على التنمية البشرية.  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

تقرير التنمية البشرية 2008،  الفصل اخلامس(.

• استيعاب 	 أمام  والعوائق  الصعوبات 
وانتقال العمالة اليمنية:

واإلجراءات  السياسات  من  العديد  عادة  العامل  دول  تتبنى 
األجنبية،  العمالة  واستقدام  الوافدة  لتنظيم عملية اهلجرة 
التعاون  جملس  بدول  يتعلق  فيما  ذاته  األمر  وكذلك 
الكفالة يف  أو  املؤقت  بالعامل  املعنية  النظم  اخلليجي. وتعد 
التعاون اخلليجي حالة خاصة. ففي إطار هذه  دول جملس 
تأشرية  على  األجانب  املهاجرون  العمال  حيصل  ال  الربامج 
دخول وتصريح إقامة إال إذا كان يرعاهم أحد مواطين البلد 
وهو  الراعي،  العمل  صاحب  أو  الكفيل  ويسمى  املضيف، 
الذي يكون مسئواًل عن العامل ماديًا وقانونيًا. ويوقع العامل 
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ال عادة على وثيقة »عقد العمل« مع وزارة العمل هلذا الغرض. 
وإذا َثُبـت أن العامل قد أخل بالعقد يتعني عليه مغادرة البالد 
قيودًا  الكفالة  برامج  وتفرض  اخلاصة.  نفقته  وعلى  فورًا 
على مستويات عديدة، مبا فيها القيود على حق إعادة مجع 
مشل األسرة واالمتناع عن دفع األجور. ويف السنوات األخرية 
سنت اململكة العربية السعودية جمموعة من اللوائح لتيسري 
القائمة لدى تقديم  الشركات  املوظفني لدى  العمال  حتويل 

اخلدمات )مثل الصيانة( إىل اإلدارات احلكومية. 
التعاون اخلليجي  دول جملس  أن معظم   الرغم من  وعلى 
تستقبل يف األغلب عمالة غري عربية جلها آسيوي، إال أن 
دوليت السعودية والكويت كانتا تستضيفان على أراضيهما 
لكن  املختلفة.  العمل  قطاعات  يف  عربية  عمالة  الغالب  يف 
االحتالل  بعد  العربية  املنطقة  شهدتها  اليت  التغريات 
تداخل  حنو  دفعت  1990م  أغسطس  يف  للكويت  العراقي 
العمالة  تفضيل  يف  أساسي  كمتغري  السياسي  املعطى 
اآلسيوية على العمالة العربية1. وكانت العمالة اليمنية هي 
السياسية  القيادات  رغبة  تتمكن  مل  حيث  تضررًا،  األكثر 
القيادات  بعض  دعوات  ذلك  يف  مبا  واخلليجية،  اليمنية 
اخلليجية ويف مقدمتها مبادرة امللك عبد اهلل ملك اململكة 
إحداث  يف  اليمنية،  العمالة  الستيعاب  السعودية  العربية 
حتول حقيقي يف موقف دول اجمللس جتاه العمالة اليمنية، 
الزمن،  مبرور  االحتالل  أسباب  تالشى  من  الرغم  على 
وعلى الرغم من املصاحل املشرتكة واملنافع املتبادلة العديدة 
انتقال  تيسري  من  عليها  احلصول  للطرفني  ميكن  اليت 

العمالة اليمنية واستيعابها يف سوق العمل اخلليجي.
ولذلك تواجه عملية استيعاب العمالة اليمنية وانتقاهلا إىل 
أسواق العمل اخلليجية صعوبات وعوائق، من أبرزها2 عدم 
وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل حكومات دول جملس 
السياسية  التصرحيات  ترتجم  العربية  اخلليجي  التعاون 
مل  ذلك  على  وكمثال  العمالة.  الستيعاب  الداعية  املعلنة 
ترتجم مبادرة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ودعوته لدول 
فيها،  املاهرة  اليمنية  العمالة  الستيعاب  التعاون  جملس 
وتطوير  لتهيئة  تنفيذي  عمل  إلطار  تصور  بوضع  وذلك 
لبناء  والتدريب  التأهيل  ومراكز  التعليمية  املؤسسات 
قدرات قوة العمل اليمنية مبا يواكب االحتياجات املتنوعة 
واملتزايدة يف سوق العمل اخلليجي، وكذلك لتسهيل انتقال 

العمالة اليمنية واستيعابها يف أسواق دول اجمللس.
قبل  من  املعلنة  الرمسية  املواقف  من  الرغم  على  فإنه  كذلك، 
يف  األولوية  اليمنية  العمالة  بإعطاء  اجمللس  دول  حكومات 

الفرص  العربية،  البالد  بني  العاملة  األيدي  تنقالت  النجار  باقر  د.    1
املنتدى  العربية،  العمل  منظمة  إىل  مقدمة  عمل  ورقة  واإلمكانيات، 

العربي للتنمية والتشغيل، الدوحة ، 15– 16 نوفمرب 2008م.
العمالة  الستيعاب  رؤية  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة     2

اليمنية.....،

احلصص  نظام  إطار  يف  اخلليجية  العمالة  بعد  االستقدام 
واضحة  سياسة  توجد  ال  أنه  إال  تتبعها،  اليت  الوافدة  للعمالة 
جتاه استقدام العمالة اليمنية. فكما يبدو أن اليمن مستثناه من 
نظام احلصص املعتمد الستقدام العمالة يف بعض دول اخلليج، 
حيث ال توجد نسبة تذكر للعمالة اليمنية يف بعض دول اخلليج.

انتقال  دون  حتول  كبرية  قيودًا  الكفالة  نظام  يفرض  كما 
العمالة اليمنية، وكذلك إمكانية التنقل من مهنة إىل أخرى 
وفق فرص العمل اليت يوفرها السوق، جبانب ما يصاحبه 
من استغالل وتعسف حلقوق العامل ومبا يفتح جمااًل واسعًا 
هلضم حقوق العمال والتكسب على حساب مصاحلهم. كما 
يرهن مستقبل العامل برضى الكفيل مما يعرضه لالبتزاز 
ومن  واألخالقية.  القانونية  احلماية  من  درجة  أدنى  بدون 
جانب آخر يقيد أصحاب العمل من احلصول على العمالة 

اليت حيتاجونها بسهولة ويسر.
ويزيد من تعقيد املشكلة أن إجراءات احلصول على تأشرية 
العالية من خالل  بالتطويل والتعقيد والتكلفة  العمل تتسم 
مرورها بسلسلة من الوسطاء والسماسرة ، خاصة يف ظل 
نظام الكفالة واستغالهلا يف املضاربة ببيع وشراء تأشريات 
استقدام العمال. فضاًل عن البيع الوهمي لتأشريات العمل 
العمل.  فرص  بالفعل  تؤمن  قانونية  ضمانات  أية  وبدون 
سعودي  ريال   2000 حوالي  اليمين  العامل  يتحمل  كذلك 
200 دوالر  الواحدة، فضاًل عن  للتأشرية  رسوم استقدام 
كرسوم لإلقامة وتنمية املوارد. كما يتم فرض رسوم باهظة 
على عملية انتقال العمال من كفيل إىل آخر مببلغ يصل إىل 
حوالي 4000 ريال سعودي، األمر الذي يتجاوز إمكانيات 
العمال اليمنيني ويصعب عليهم تسديد تلك املبالغ، خاصة 

وأنهم من ذوي الدخول غري املنتظمة واحملدودة جدًا. 
وبشكل موجز، ميكن القول: أن من شأن زيادة تدفق العمالة 
اليمنية إىل سوق العمل اخلليجي أن يعمل على تعظيم املنافع 
ومن  اخلليجي(،  التعاون  جملس  ودول  )اليمن  للطرفني 
تلك املنافع تعزيز درجة التكامل بني أسواق السلع وأسواق 
العمل، خاصة يف ظل الروابط التجارية الكبرية بني اليمن 
إىل  تقود  اليمنيني  املغرتبني  حتويالت  زيادة  إن  واخلليج. 
زيادة واردات اليمن من دول اخلليج ومن ثم حتسني وضع 
اإلنتاجي  جهازها  وحتريك  اخلليج  لدول  التجاري  امليزان 
اليمنيني يف كثري من األحيان  العمال  بشكل أسرع. كما أن 
واردات  شكل  على  دخوهلم  من  كبري  جزء  بتحويل  يقومون 
جنسيات  باقي  عكس  على  وذلك  اخلليج،  دول  من  سلعية 
العمالة الوافدة يف اخلليج اليت حتول دخوهلا بشكل كامل 
إىل بلدانها مبا يضر مبيزان املدفوعات اخلليجي. وأخريًا 
تعزيز  يف  يساعد  اليمن  يف  املعيشية  األوضاع  حتسن  فإن 
البوابة  متثل  اليمن  وأن  خاصة  املنطقة  واستقرار  أمن 

اجلنوبية لدول اجمللس حنو أفريقيا.
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