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يدرك اجلميع يقينًا أن تنمية املورد البشري هو الركيزة األساسية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة باعتبار أن 
اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها يف آن واحد، ومن هذا املنطلق تعمل الدول مبختلف اجتاهاتها ومواقعها على 
برامج  من  جعل  الذي  األمر  والتحديات،  العقبات  من  العديد  ذلك  حتقيق  سبيل  يف  وتواجه  املبدأ،  هذا  حتقيق 

وخطط التنمية اليت ال تستوعب هذا املبدأ جمرد حرٍب على ورق.
وانطالقًا مما سبق، فإن التنمية البشرية ليست فقط حقًا أساسيًا، وإمنا هي احتياج إنساني أساسي، ألن دورها 
الصحيح يكمن يف توفري الفرص املتساوية لألفراد لتحقيق أفضل وضع ممكن لتعزيز واحرتام حريتهم وكرامتهم 
اإلنسانية، ومع تطور مفاهيم التنمية مل يعد اإلنسان مبثابة وقود ومادة أولية لعملية التنمية بل أضحى هو اهلدف 
اعتبار  إىل  احلالية  مفاهيمه  يف  يتطلع  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أن  كما  ومركزها.  العملية  هلذه  األساسي 

اإلنسان حمورًا لعملية التنمية الشاملة واملستدامة. 
وعلى الرغم من أهمية اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية األلفية إال أن ما تواجهه التنمية يف اليمن من حتديات 
هيكلية، وأخرى مستجدة أفرزتها األحداث األخرية، قد أضعف من القدرة على الوصول إىل تلك األهداف، ويف 
جيب  ما  جيدًا  اآلن  تعي  اليمنية  احلكومة  فإن  اليمن  بها  متر  اليت  احلرجة  واالقتصادية  السياسية  الظروف  ظل 
إنسانية قاسية  واقتصادية  اجتماعية  وموارد شحيحة وظروف  إمكانيات  لتحقيقه، يف ظل  عمله وتسعى جاهدة 
تشكل حتديات جسيمة تعرقل جهود حتقيق التنمية البشرية مبفهومها الواسع، إال أن حتقيقها ليس مستحياًل إذا 
ما تضافرت اجلهود الوطنية والدولية وتوفرت املوارد الكافية، ألن حتقيق التنمية البشرية هو التزام ديين ووطين 

وإنساني قبل أن يكون التزامًا دوليًا.
إن صياغة شراكة عاملية جديدة مبنية على إدراك معنى اإلنسانية واالحرتام املتبادل واملصاحل املشرتكة، تعد من 
القضايا اهلامة اليت تساعد على اختاذ القرارات والربامج اليت حتقق طموحات الدول واجملتمعات، حيث إن الوقت 
الراهن يتطلب منا صياغة االسرتاتيجيات واألهداف حسب أولويات األفراد، وإحداث حتوالت يف إطار حتقيق 

الغايات التنموية للمراحل القادمة بإذن اهلل تعاىل.

                                                                                            د. حممد سعيد السعدي
                                                                                      وزير التخطيط والتعاون الدولي
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متثل تقارير التنمية البشرية املتتالية اليت حرصنا يف وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إصدارها منذ عام 1998 موضوعًا 
علميًا يطرح ويناقش القضايا األكثر أهمية وتأثريًا على الصعيدين احمللي والدولي، فلقد أصبحت هذه التقارير أداة حتليلية 
موثوق بها كمدخل يساهم يف إثراء خيارات متخذي القرارات ورامسي السياسات يف تكوين رؤية وطنية تهدف إىل االرتقاء 

مبستوى التنمية البشرية يف اليمن لتصل به إىل املستوى الذي يضمن حياة كرمية والئقة للمواطن اليمين.
وانطالقًا مما سبق، تناول التقرير احلالي قضايا تنمية املوارد البشرية على اعتبار أن املورد البشري هو املدخل األساسي 
اليمين  الرابع يف »إعادة االعتبار لإلنسان  البشرية  التنمية  لتقرير  الرسالة اهلامة  تتمثل  الشاملة واملستدامة، حيث  للتنمية 
لليمن مستقباًل«، كونه يسهم يف  البديل  التنموي  النموذج  أن يشكل  املستدامة ميكن  البشرية  التنمية  وأن منوذج  وكرامته، 

حتقيق طموحات الشعب اليمين وآماله، وتندرج ضمن هذه الرسالة جمموعة من األهداف والغايات األكثر حتديدًا وهي: 
تقديم قراءة حتليلية وموضوعية ألبعاد التنمية البشرية من منظور تنمية املوارد البشرية. �
حتليل مدى خطورة التحديات اليت تعاني منها املوارد البشرية يف اليمن. �
كشف طبيعة العالقة والتأثري املتبادل بني كل من تنمية املوارد البشرية والتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.  �

ومن أجل اخلروج بتقرير وطين يليب الغايات واألهداف اليت أعد من أجل حتقيقها، فقد ُأعد تقرير التنمية الرابع باالستناد 
البشرية  املوارد  تنمية  أعدادها من قبل خنبة متخصصة من اخلرباء يف جماالت  اليت مت  األوراق اخللفية  إىل جمموعة من 
وبشراكة متينة مع اجلهات ذات العالقة من جمتمع مدني وقطاع خاص وهيئات حكومية ومؤسسات أكادميية متثلت يف إقامة 

العديد من ورش العمل يف خمتلف مراحل اإلعداد. 
فقد أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التصور العام للتقرير بالتنسيق مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، ثم ُشكلت 
على إثره جلنة استشارية عليا مكونة من جمموعة من اخلرباء الختيار جمال التقرير، ومن ثم حرصت وزارة التخطيط على 
اختيار خنبة من الباحثني بناًء على إعالنات تنافسية إلعداد األوراق اخللفية للتقرير، كما استعانت الوزارة يف هذه املرحلة 
خبرباء إحصائيني إلعداد املؤشرات اإلحصائية )دليل التنمية البشرية على املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات(، وبعد 
مراجعة األوراق اخللفية من قبل األكادمييني املتخصصني عقدت ورش عمل ملناقشة هذه األوراق وفقًا حملاور وفصول التقرير.
ويف مرحلة الحقة كلفت وزارة التخطيط حمررين متخصصني لتحرير التقرير باالستفادة من األوراق اخللفية ومالحظات 
إثراء  التقرير اليت روجعت من قبل قراء خارجيني وداخليني أسهموا يف   العمل وإعداد مسودة  املراجعني وخمرجات ورش 
حمتويات التقرير، تلى ذلك إقامة ثالث ورش عمل على مستوى احملافظات ملناقشة مسودة التقرير مع اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدني، أسهمت هذه الورش أيضًا يف إثراء حمتويات التقرير وتعميق أسس العمل التشاركي على 

املستوى اجملتمعي واجلغرايف.
واستنادًا إىل ذلك يسر وزارة التخطيط والتعاون الدولي والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة تقديم التقرير الوطين الرابع للتنمية 
البشرية يف اليمن والذي يستعرض ما مت اجنازه يف إطار تنمية املوارد البشرية لالستفادة من االجنازات السابقة لتعزيزها، 
وكذا اإلخفاقات لتالفيها مستقباًل، ومبا ميكننا مجيعًا من تلبية تطلعات اجملتمع اليمين إىل حياٍة كرمية ومستقبل مشرق 

ألبناء هذا الوطن. 
                                                                                 واهلل املوفق ،،،،

                                                                                               أ. د/ حممد أمحد احلاوري
                                                                                                           وكيل الوزارة   

                                                                                لقطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية
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يأتي إصدار تقرير التنمية البشرية احلالي امتدادًا إلصدارات سابقة أشرفت عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون 
البالغة يف مسار  األهمية  ذات  التنموية  القضايا  تناولت هذه اإلصدارات جمموعة من  املتحدة  اإلمنائي لألمم  الربنامج  مع 
التطورات  من  جملموعة  شاماًل  وحتلياًل  عرضًا  2013م  اليمن  يف  البشرية  التنمية  تقرير  ويتناول  البشرية  التنمية  حتقيق 
التنموية، والتذكري مبا واجه اليمن احلديث من حتديات ومصاعب اقتصادية وإمنائية صعبة ومهولة يف زمن يعيش فيه العامل 
مستويات متقدمة من الرقي والتقدم االقتصادي واحلضاري وقد ارتبط مسار التجربة التنموية يف اليمن باألحداث احلافلة 
واليت  وإلمنائية  االقتصادية  البالد  لظروف  املواتية  غري  والعسكرية  والسياسية  األمنية  واالضطرابات  والنزاعات  باملعاناة 
كثريًا ما تسببت يف إعاقة حركة التنمية وإحداث انتكاسات متكررة أدت اىل إضعاف عملية النمو وحتميل االقتصاد الوطين 
واجملتمع الكثري من اخلسائر، وبالتالي استمرار تصنيف اليمن ضمن الدول األقل منوًا واألدنى يف مستوى التنمية البشرية 
حسب ما تشري إليه تقارير التنمية البشرية الدولية. ومع ذلك يظل هذا الوضع وضعًا استثنائيًا إذا ما أخذ يف االعتبار حجم 
املقومات احلضارية واإلنسانية اليت يتمتع بها اإلنسان اليمين وما حتتويه األرض اليمنية من مزايا وإمكانات بشرية ومادية 

وثقافية تؤهل اليمن ألخذ مكانها الصحيح يف عامل اليوم.
وقد تناول التقرير يف فصله األول: أبعاد التنمية البشرية ، ومنها البعد اإلنساني الذي يركز على بناء البشر وتوسيع مداركهم 
وخياراتهم املتاحة، إىل جانب تطوير التنظيم اجملتمعي الذي يسمح للناس بتنمية قدراتهم وتطوير طاقاتهم واالنتفاع مبا يتاح 
هلم من اخليارات دون إهدار حلق األجيال القادمة ومتكنهم من احلصول على قدر كاٍف ومتوازن مما هو متاح لدى اجملتمع من 

املوارد الطبيعية واالقتصادية.
والذي يركز  الشاملة واملستدامة،  للتنمية  البشرية كمدلول أخالقي ومادي متكامل  التنمية  الفصل األول مفهوم  تناول  كما 
على إن التنمية البشرية احلقة هي التنمية الشاملة واملستدامة اليت ُتعنى ببناء القدرات البشرية وتوسيع املعارف والثقافات 
واألخالقيات واستثمارها مبا ينسجم مع روح العقيدة والرتاث احلضاري واإلنساني، كما ُتعنى بكل جوانب احلياة اإلنسانية 
للتطور  وحمرك  للتنمية  ضروري  شرط  االقتصادي  النمو  وإن  املعنوي،  أو  والروحي  املادي  والتقدم  الرخاء  عناصر  وبكل 
االجتماعي والثقايف لكنه غري كاف لتحقيقها. كما إن هناك صلة غري مباشرة بني النمو االقتصادي والتنمية البشرية تتولد من 

خالل السياسات العامة للدولة .
وتطرق هذا الفصل إىل مفهوم التنمية البشرية من منظور بيئي: مبعنى أن استدامة التنمية البشرية تعين بالضرورة التوصل 
إىل عالقة منسجمة بني البشر وأنشطتهم اإلنتاجية واالستهالكية من ناحية، وبني املوارد البيئية وأنساقها الطبيعية من ناحية 
أخرى . وتناول التقرير يف هذا الفصل أيضًا سري اجتاهات دليل التنمية البشرية يف اليمن، حيث متيز مسار التنمية يف اليمن 
بوجود معوقات وظروف غري مواتية لتحفيز حركة النمو والتنمية، ومع ذلك فقد شهدت أدلة التنمية البشرية يف اليمن على 

املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات حتسنًا ملحوظًا خالل الفرتة 2006 – 2010 .
وأخريًا استعرض الفصل األول املقومات الطبيعية والبشرية للتنمية يف اليمن، سواًء املقومات الطبيعية مثل املوقع اجلغرايف 
واملناخي والتضاريسي، واملوارد الطبيعية الزراعية والسمكية والصناعية والنفطية أو املقومات األخرى املرتبطة باملتغريات 

االجتماعية والدميغرافية وأهمها املوارد البشرية.
لتطور  واألهم  احلقيقية  الثروة  هم  البشر  باعتبار  البشرية  القدرات  وتوظيف  العمالة  على  التقرير  ركز  الثاني  الفصل  ويف 
اجملتمعات فاإلنسان هو غاية التنمية البشرية وحمورها، وهو يف الوقت ذاته وسيلتها، ولذلك ترتكز هذه التنمية على حمورين 
أساسيني هما تكوين وتنويع القدرات البشرية، وتوظيف هذه القدرات واالنتفاع بها سواًء يف األنشطة االقتصادية أو السياسية 

واالجتماعية والثقافية.
حيث بدأ الفصل باستعراض التطورات السكانية من حيث اخلصائص العمرية واجلغرافية للسكان، ومن ثم انتقل التحليل 
مع  والتدريب  التعليم  أنظمة  جتاوب  مدى  وكذلك  العاملة  للقوى  املهنية  اخلصائص  زوايا  من  اليمن  يف  العاملة  القوى  إىل 
متطلبات سوق العمل، وبالذات يف القطاع اخلاص، ومن ثم توظيف القوى العاملة )املشتغلني( واجتاهات الطلب على العمالة 
والقطاعات  التوظيف، إىل جانب حتليل مساهمة األنشطة  القطاع اخلاص واحلكومي يف  اليمين وإسهامات  يف االقتصاد 

االقتصادية يف التوظيف، وعالقة البطالة بالتنمية البشرية يف اليمن.
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وقد اختتم هذا الفصل بتحليل فرص استيعاب العمالة اليمنية يف أسواق العمل اإلقليمية واألجنبية، وبالذات فرص استيعاب 

العمالة اليمنية يف أسواق العمل بدول جملس التعاون اخلليجي والصعوبات والعوائق أمام استيعاب وانتقال العمالة اليمنية.
أما الفصل الثالث من التقرير فقد خصص لشرح وحتليل طبيعة العالقة بني التعليم والتنمية البشرية باعتبار التعليم أحد 
العوامل احلامسة يف االرتقاء بعملية التنمية، وقد تناول هذا الفصل شرحًا لألهداف والسياسات العامة للنظام التعليمي يف 

اليمن، ومن ثم حتلياًل للبنية اهليكلية لنظام التعليم مبكوناته ومراحله وأنواعه املختلفة وطبيعية العالقة بني هذه املكونات .
من ناحية ثانية ناقش هذا الفصل سياسة اإلنفاق على قطاع التعليم املستندة على قواعد دستورية وقانونية تؤكد التزام الدولة 
بتقديم تعليم جماني يف خمتلف مراحل التعليم وأنواعه ، إىل جانب حتليل اجلوانب املرتبطة بالقوى العاملة )بناء القدرات 
املؤسسية( يف التعليم العام، وحتليل مؤشرات التعليم عرب مراحله وأنواعه، وحتليل مؤشرات جودة التعليم العام، وحتليل 
مؤشرات  وحتليل  العام،  التعليم  خمرجات  نوعية  وحتليل  الدراسية،  واملناهج  الرتبوي  واهلدر  الداخلية  الكفاءة  مؤشرات 

التوجيه واإلشراف الرتبوي.
وركز الفصل الرابع على العالقة بني الصحة والتنمية البشرية من خالل حتليل سياسة اإلنفاق على القطاع الصحي وحتليل 
معايري الكفاية والكفاءة والعدالة يف اإلنفاق احلكومي على القطاع الصحي، كما تناول الفصل حتليل وعرض أبرز املؤشرات 
الصحية يف اليمن مثل وفيات األطفال دون اخلامسة، والتطور يف معدل التغطية خبدمات الصحة األولية لألطفال والتغطية 
خبدمات الصحة اإلجنابية والرعاية الصحية لألمهات، وتطور مؤشرات تغذية األطفال، إىل جانب حتليل تطور املراضة يف 

اليمن خالل الفرتة 2004م - 2009م.
أما الفصل اخلامس من التقرير فقد تناول موضوع الشباب وعالقتهم بالتنمية البشرية من خالل تشخيص واقع  الشباب 
االقتصادي واهليكل املهين لتشغيل الشباب، إىل جانب حتليل األوضاع التعليمية والثقافية والسياسية للشباب ومدى توافق 
السياسات احلكومية جتاه الشباب مع خطط التنمية التنموية واإلمنائية، ويف األخري حاول التقرير أن خيرج برؤية إسرتاتيجية 

للشباب تتضمن الفرص املتاحة لتعزيز دور الشباب يف التنمية الشاملة ومتطلبات النهوض بدور الشباب يف التنمية.
وتناول الفصل السادس عالقة املرأة بالتنمية البشرية من خالل حتليل القضايا ذات العالقة باملرأة والتنمية وأبرزها قضايا 
تعليم املرأة، واملرأة وسوق العمل، إىل جانب قضايا التدريب والتأهيل للنساء والتنميط النوعي لعمل املرأة، من ناحية ثانية 
تناول هذا الفصل املشاركة السياسية للمرأة، وكذلك الوضع الصحي للمرأة والسياسات الوطنية إلدماج النوع االجتماعي يف 

خطط وبرامج التنمية.
الوطين، وعلى مستوى  املستوى  اليمن على  البشرية يف  التنمية  لقياس مؤشرات  إعداد ملحق خاص  التقرير مت  نهاية  ويف 
احملافظات وفقًا ملعايري األمم املتحدة ذات العالقة بقياس مؤشرات التنمية البشرية على املستوى العاملي وعلى مستوى الدول 

املختلفة. 


