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محافظة احملويت

مقدمة:
للمجلس  العامة  األمانة  أعدتها  لدراسة  عنوان  املستقبل  وحتديات  والتنمية  السكان 
تأثير  توضيح  بغرض  وذلك  احملافظات  وعدد من  اجلمهورية  للسكان على مستوى  الوطني 
النمو السكاني على القطاعات التنموية اخملتلفة كالصحة والتعليم والوضع االقتصادي 
حيث  السكاني،  بالنمو  تتأثر  التي  القطاعات  من  وغيرها  العاملة  والقوى  الطاقة  وموارد 

تتناول الدراسة تأثير النمو السكاني في ظل ثالث افتراضات رئيسية: 
األول: أن تظل اخلصوبة كما هي عليه في الوضع احلالي (5.8) مولود للمرأة باملتوسط بدون 

تغيير حتى نهاية فترة الدراسة عام 2035م
الثاني: انخفاض اخلصوبة ليصل إلى (4.0) مولود للمرأة باملتوسط بدون تغيير حتى نهاية 

فترة الدراسة عام 2035م. . 
الثالث:انخفاض اخلصوبة ليصل إلى (3.0) مولود للمرأة باملتوسط بدون تغيير حتى نهاية 

فترة الدراسة عام 2035م. . 
وتصدر اليوم هذه الدراسة على مستوى محافظة (احملويت) وذلك بغرض إيضاح املؤشرات 
مختلف  في  التخطيط  في  العاملني  جلميع  الرؤية  تتضح  لكي  محافظة  بكل  اخلاصة 
القطاعات والعمل معاً من أجل تخفيض معدالت اخلصوبة املرتفعة وصوالً إلى تخفيض 

معدل النمو السكاني العالي الذي نعاني منه في بالدنا.
ولن نتمكن من حتقيق السياسة الوطنية للسكان إال بتعاون جميع العاملني والشركاء في 

مختلف القطاعات واملؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني. 
وستستمر األمانة العامة في تنفيذ هذه الدراسة على مختلف محافظات اجلمهورية وفقاً 

ً من احملافظات كل عام.  خلطة موضوعة تستهدف عددا
نأمل أن حتقق هذه الدراسة الفائدة املرجوة وأن تسهم في إيضاح خطورة املشكلة السكانية 
بغرض إيجاد احللول من أجل مواجهة هذه املشكلة والتصدي لها في ظل اإلهتمام املتواصل 

من قبل القيادة السياسية واحلكومة للتصدي لهذه املشكلة.
الصحة  ومكتب  احملافظة  قيادة  من  املبذول  الكبير  والتعاون  اجلهد  نقدر  املناسبة  وبهذه 
دورهم  على  واملشاركني  الباحثني  نشكر  كما  الدراسة،  هذه  إلجناح  باحملافظة  والسكان 
قام  الذي  األمانة  فريق  أيضاً  ونشكر  التدريب،  أثناء  الفاعلة  واملشاركة  البيانات  توفير  في 

بالتحضير والتنفيذ وإعداد الدراسة ومراجعتها وإصدارها بشكل نهائي.

وفق اهللا اجلميع،،،
د. أحمد علي بورجي        

              األمني العام
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نبذة تعريفية عن محافظة احملويت
 (113) بحوالي  عنها  وتبعد  للعاصمة صنعاء،  الغربي  الشمال  إلى  احملويت  تقع محافظة 
كيلو متر، ويشكل سكان احملافظة ما نسبته (2.5%) من إجمالي سكان اجلمهورية، وعدد 
مديرياتها (9) مديريات، ومدينة احملويت مركز احملافظة، وأهم مدنها شبام، كوكبان، الطويلة. 
وتعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان احملافظة. وتتصل احملافظة مبحافظة حجة وجزء من 
محافظة عمران من الشمال ، محافظة صنعاء من الشرق  واجلنوب، واحلديدة من اجلنوب 

والغرب.

املساحة 
تبلغ مساحة احملافظة حوالي (2328)كم2 وتتوزع في تسع مديريات. 

السكان 
بلغ إجمالي عدد السكان املقيمني  في احملافظة 494557 نسمة حسب تعداد 2004م وتعد 
ملحان أكبر مديريات احملافظة سكاناً (89224) نسمة . كما تعتبر مدينة احملويت (20134) 

نسمة اصغر املديريات وينمو السكان سنويا مبعدل(%2.88).
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التوزيع العددي لسكان احملافظة حسب املديريات (تعداد 2004)
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تطور حجم سكان محافظة احملويت خالل الفترة 2034-2009
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معدل اخلصوبة الكلي للبدائل الثالثة

فروض التقديرات السكانية

مت عمل تقدير للسكان على ضوء ثالث بدائل كالتالي:• 
ثبات معدل اخلصوبة احلالي 5.8 خالل السنوات القادمة وميثل –• 

بهذا اللون  __________
خفض معدل اخلصوبة من 5.8 ليصل نهاية الفترة الى 4 وميثل –• 

بهذا اللون  ________
خفض معدل اخلصوبة من 5.8 ليصل نهاية الفترة الى 3,0  وميثل –• 

بهذا اللون _______
مع إظهار االنعكاسات في حالة حتسن بعض املؤشرات لبعض القطاعات• 
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مقارنة الهرم السكاني للمحافظة خالل الفترة 2004-2034 في حال ثبات اخلصوبة (5.8)

مقارنة الهرم السكاني للمحافظة خالل الفترة 2004-2034 في حال خفض اخلصوبة (3.0)
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تأثيرات اخلصوبة على القطاعات اخملتلفة
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محافظة احملويت

التعليـــــــــم
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أعداد طالب املرحلة األساسية في ظل حتسن نسب االلتحاق خالل الفترة 2034-2009

بفرضية زيادة معدل االلتحاق من 77.9 ليصل إلى 85 للبديل املتوسط و 90 للطموح  

أعداد املدرسني املطلوب توفيرهم للمرحلة األساسية في ظل حتسن نسب االلتحاق 
وثبات أعداد الطالب لكل مدرس

بفرضية زيادة معدل االلتحاق من 77.9 ليصل إلى 85 للبديل املتوسط و 90 للطموح  



14

السكان والتنمية وحتديات املستقبل

التكاليف املتوقعة للتعليم األساسي في ظل حتسن نسب االلتحاق وحتسن تكلفة الطالب 

تكلفة الطالب  112 دوالر لتصل إلى 125دوالر  جلميع البدائل

أعداد طالب املرحلة الثانوية في ظل حتسن نسب االلتحاق

نسبة االلتحاق للثانوي 43 لتصل إلى 65 للبديل املتوسط و 75 للطموح 
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محافظة احملويت

أعداد املدرسني املطلوبني للمرحلة الثانوية في ظل حتسن نسب االلتحاق وزيادة عدد 
الطالب لكل مدرس

 20 الطالب من  وزيادة عدد  للطموح،   75 و  للمتوسط  للبديل   65 إلى  لتصل   43 للثانوي  االلتحاق  نسبة 
لتصل إلى 25 للبديلني املتوسط والطموح 

التكاليف املتوقعة للتعليم الثانوي في ظل حتسن نسب االلتحاق ونصيب الطالب 
من التكلفة 

نسب االلتحاق زادت من 43 للبديل العالي لتصل إلى 65 للمتوسط و 75 للطموح وتكلفة الطالب  زادت 
من 136 دوالر لتصل إلى 155 جلميع البدائل
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مقارنة للتكلفة اإلجمالية التراكمية إلنشاء فصول جديدة للمرحلة األساسية 
والثانوية خالل الفترة (2034-2009)

تكلفة إنشاء فصل جديد 27.500 دوالر لألساسي، و 32500 دوالر للثانوي
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محافظة احملويت

الصحـــــــة
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محافظة احملويت

االحتياج من األطباء في ظل انخفاض عدد السكان لكل طبيب

عدد السكان لكل طبيب 9841 ليصل إلى 4000 للمتوسط و 2500 للطموح

االحتياج من الكادر التمريضي في ظل انخفاض عدد السكان لكل ممرض

عدد السكان لكل ممرض 1606 ليصل إلى 1200 للمتوسط وإلى 800 للطموح
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االحتياج من املراكز الصحية في ظل انخفاض عدد السكان لكل مركز

عدد السكان لكل مركز صحي 3634 ليصل إلى 3000 للمتوسط وإلى 2000 للطموح  

تطور اإلنفاق على اجلانب الصحيفي ظل حتسن مستوى اخلدمة

متوسط اإلنفاق للفرد 11.5 دوالر امريكي، ويزيد إلى 18 في املتوسط و 23 في الطموح
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محافظة احملويت

الــزراعـــة
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محافظة احملويت

تناقص نصيب الفرد من األرض الصاحلة للزراعة  بالهكتار

بيانات مساحة األرض الصاحلة للزراعة (مكتب الزراعة باحملافظة)

تناقص نصيب الفرد من احملاصيل الرئيسية (احلبوب) في ظل ثبات الكمية املنتجة 

الكمية املنتجة لعام 2008، 15487 طن متري (املصدر: إجنازات حاضرة للتنمية املستدامة في محافظة 
احملويت لألعوام 2008-2003) 
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الكمية املطلوبة بالطن املتري من احملاصيل الرئيسية (احلبوب) في ظل حتسن نصيب الفرد 

نصيب الفرد 27.8 كجم في عام 2008 ليصل إلى 42 للبديل العالي و 57 للمتوسط و 72 للطموح
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محافظة احملويت

الميــــاه
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محافظة احملويت

الكمية املطلوبة من املياه في ظل ثبات نصيب الفرد 

نصيب الفرد على مستوى اجلمهورية من املياه 120 متر مكعب حسب  بيانات املوارد املائية. 
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محافظة احملويت

الطاقة الكهربائية
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محافظة احملويت

كمية الكهرباء املطلوبة في حال ثبات نصيب الفرد من املنتفعني 
(181.8 ك.و.س في السنة)

بفرضية ثبات هذا املعدل جلميع سكان احملافظة خالل فترة (2034-2004) 
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األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان
صندوق بريد: 12551

شارع عمران -جوار مجلس الشورى
صنعاء

تلفون: 231213 - 231528
فاكس: 231215 - 220275
E mail: npcsg@y.net.ye

      npcasg@y.net.ye                                                                 
Website: www.npc-ts.org




